
  
  جامعـة الزقازيـق 
  كليـة التربيـة   

  قسم الصحة النفسية
  

  

لية برنامج تدريبى بنظام تبادل الصور فى عفا
  تنمية مھارات التواصل لألطفال التوحديين

  
  

  من رسالة مقدمة 
  
  

  رضا عبد الستار رجب عبده كشك/  الباحثة
  للحصول على درجة دكتوراه  الفلسفة فى التربية

  )تخصص صحة نفسية ( 
  

  إشراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨

  محمد محمد بيومى خليل/ د .أ
  أستاذ الصحة النفسية

 جامعة الزقازيق - كلية التربية 

  عادل عبد هللا محمد محمد/ د .أ
  الصحة النفسيةورئيس قسم أستاذ 

 جامعة الزقازيق - كلية التربية 

  محمد أحمد إبراھيم سعفان/ د
  أستاذ الصحة النفسية المساعد

 جامعة الزقازيق - كلية التربية 



 
 
 
 
 
 
 

 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم ِهللا الرَّ
 
 

َبْت  { ا َكَس ا َم َعَھا َلَھ اً إاِلَّ ُوْس ُف ّهللاُ َنْفس الَ ُيَكلِّ
يَنا أَْو  ِس ْذَنا إِن نَّ َنا الَ ُتَؤاِخ َوَعَلْيَھا َما اْكَتَسَبْت َربَّ
هُ  ا َحَمْلَت راً َكَم ا إِْص َنا َوالَ َتْحِمْل َعَلْيَن  أَْخَطأَْنا َربَّ
َة  ْلَنا َما الَ َطاَق َنا َوالَ ُتَحمِّ َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبلَِنا َربَّ
َت  ا أَن ا َواْرَحْمَن ْر َلَن ا َواْغِف ُف َعنَّ ِه َواْع ا ِب َلَن

  } ا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَمْوالََنا َفانُصْرنَ 
  صدق هللا العظيم
                                                                

 )٢٨٦آية : سورة البقرة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أ 

  شكر وتقدير
  

الحمد هللا كما ينبغى لجالل وجهـه وعظـيم سـلطانه وأصـلى وأسـلم علـى أشـرف الخلـق وخـاتم 
  .وعلى آله وصحبه أجمعين  النبيين سيدنا محمد 

فـى الحـديث القدسـى للمـولى عـز وأسجد هللا حمدا وشكرا على توفيقى فى إتمام هـذا البحـث و 
  " الخير على يديه عبدى لن تشكرنى ما لم تشكر من قدمت لك " جل و 

  .فيما بلغ عن رب العزة  صدق رسول اهللا                 

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل مـن وقـف جـانبى وقـدم لـى يـد العـون ويسـر لـى 
  .طريق العلم والمعرفة 

أستاذ الصـحة النفسـية  محمد بيومى خليلمحمد / وأخص بالشكر والتقدير األستاذ الدكتور 
كيــل الكليــة لشــئون البيئــة ســابقا بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق والــذى لــم يبخــل بعلمــه الــوافر وو 

وتوجيهاته السديدة فكان لفضل إشرافه األثر الكبيـر فـى إنجـاز هـذا البحـث وأسـأل اهللا العظـيم أن 
  .يجزيه عنى خير الجزاء وأن يبارك له فى علمه وأسرته عمره 

أسـتاذ  عـادل عبـد اهللا محمـد/ والتقـدير إلـى األسـتاذ الـدكتور  كما أتقدم بأسمى آيات الشـكر
ورئــيس قســم الصــحة النفســية بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق الــذى تبنــى هــذا البحــث منــذ أن كــان 

وٕان كانـــت كلمـــات الشـــكر أحيانـــا . فكـــرة وتـــابع خطواتـــه بتشـــجيعه وٕارشـــاداته وتوجيهاتـــه المثمـــرة 
أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر لســيادته وأســأل اهللا العظــيم أن تعجــز عــن التعبيــر عــن الفضــل فــإننى 

  .يجزيه عنى خير الجزاء وأن يبارك له فى علمه وأسرته وعمره 

أسـتاذ  محمد أحمـد إبـرهيم سـعفان/ كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى األستاذ الدكتور 
الصــحة النفســية المســاعد بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق علــى تشــجيعه وتوجيهاتــه المثمــرة حتــى 
خــرج هــذا البحــث إلــى حيــز الوجــود فجــزاه اهللا عنــى خيــر الجــزاء وأن يبــارك لــه فــى علمــه وأســرته 

  .وعمره 

/ لــدكتورةوٕانــه لشــرف رفيــع للبحــث وللباحثــة أن تقــوم بمناقشــة البحــث والحكــم عليــه األســتاذه ا
/ أســتاذ الصــحة النفســية بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق واألســتاذة الــدكتورة  فوقيــة حســن رضــوان



 ب 

أســتاذ الصــحة النفســية ووكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــوث بكليــة  آمــال عبــد الســميع باظــة
  .التربية جامعة كفر الشيخ فجزاهما اهللا عنى خير الجزاء 

التقـــدير لكـــل مـــن تعـــاونوا معـــى فـــى إتمـــام هـــذا البحـــث وأخـــص كمـــا أتقـــدم بخـــالص الشـــكر و 
 –مـدرس الصـحة النفسـية بكليـة التربيـة النوعيـة بـدمياط " سـميرة يـاقوت مرجـان / بالذكر الزميلة 

  .جامعة المنصورة وذلك لدعمها لى 

خــالص الشــكر والتقــدير لمــديرى مــدارس التربيــة الفكريــة بالمنصــورة وطلخــا ودار بكمــا أتقــدم 
  .لذوى االحتياجات الخاصة بطلخا لتسهيل مهمتى فى تطبيق البرنامج  األمل

فلهــم منــى خــالص الحــب والتقــدير وٕالــى  آالء أمــا الشــكر الخــاص فلوالــدتى وأخــواتى والبنتــى
  .روح والدى الطاهرة أهدى إليه بعضا من ثمار غرسه الطيب اعترافا بفضله ووفاء بحقه 

وجهدى أرجوا بـه وجـه اهللا ، فـإن أحسـنت فالفضـل  فلله الحمد من قبل ومن بعد وهذا عملى
  ...ثم ألساتذتى من بعده ... هللا أوال وأخيرا 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  الباحثة 
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  ارســـــالفھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



د  

  المحتوياتفھرس : أوال 
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ب  –أ   ..............................................................شكر وتقدير 

  ى –ج   ..................................................................الفهارس 
  و – د  ..................................................فهرس المحتويات : أوال 
  ح – ز  .....................................................فهرس الجداول : ثانيا 
  ط  .....................................................فهرس األشكال : ثالثا 
  ى  ...................................................المالحق فهرس : رابعا 

  ١١- ١    مدخل إلى الدراسة: الفصل األول 
  ٢  .................................................................. مقدمة -
  ٤  ..........................................................مشكلة الدراسة -
  ٨  ..........................................................اف الدراسةهدأ -
  ٨  ...........................................................أهمية الدراسة -
  ٩  .....................................................مصطلحات الدراسة -
  ١٠  .........................................................حدود الدراسة   -

  ١٣٧-١٢  المفاهيم األساسية واإلطار النظرى: الفصل الثانى 
  ١٣  .................................................................. تقديم -

  ١٣  ................................................. اضطراب التوحد:  أوال 
  ١٣  ....................................النظرة التاريخية الضطراب التوحد  -
  ١٧  ..............................................تعريف اضطراب التوحد  -
  ٢١  ......................................................بداية االضطراب  -
  ٢٤  ............................................تشخيص اضطراب التوحد   -
  ٣١  .............................................أعراض اضطراب التوحد  -
  ٤٠  .........................................................نسبة االنتشار  -
  ٤١  .......................................................مآل االضطراب  -
  ٤٢  .......................................................نظريات التوحد  -
  ٥٦  ........................................ التوحدضطراب طرق العالج ال -

  ٦٨  : ........................................................ التواصل: ثانيا 
  ٦٩  ......................................................واصل مهارات الت -



ه  

  تابع فھرس المحتويات 

  رقم الصفحة  الموضوع
  ٦٩  .........................................نظريات القصور فى التواصل  -
  ٧١  ..........................................ظهور مهارة االنتباه المشترك  -
  ٧٤  ...........................................................مهارة التقليد  -
  ٧٧  ....................................طبيعة التواصل عند الطفل التوحدى  -
  ٨٠  .........................العالقة بين قصور التواصل والمشكلة السلوكية  -
  ٨١  .......والتوحديين  نلدى األطفال الطبيعييمراحل نمو مهارات التواصل  -
  ٨٧  ....................................طرق التواصل عند الطفل التوحدى  -
  ٨٩  .............................صعوبات  تطور اللغة لدى الطفل التوحدى  -
  ٩٤  .....................................................أساسيات التواصل  -
  ٩٦  ..................................................شروط نظام التواصل  -
  ٩٧  .............................................التواصل المعزز أو البديل  -
  ١٠٠  .............................................الحاجة إلى التواصل  خلق -
  ١٠١  ........ل لتنمية مهارات التواصل لألطفال التوحديين بعض مداخل التدخ -
  ١٠٢  .........................................................بداية التواصل  -
  ١٠٣  ..............................................التواصل الوظيفى  مهارات -
  ١٠٧  ..................................نظرية العقل واستخدام الصور المرئية  -

  ١٠٩  ......................................... : التواصل بالصور برنامج: ثالثا 
  ١١١  ............أهمية البرنامج التدريبى فى تنمية مهارات التواصل الوظيفى  -
  ١١٣  .......................................الصور  باستبدالبرنامج التواصل  -
  ١١٥  ................................الصور  باستبدالمميزات نظام التواصل  -
  ١١٧  ...................................تطور نظام التواصل باستبدال الصور  -
  ١٢٠  ...............................................مراحل البرنامج التدريبى  -
  ١٣٠  ......................................................مة الفنيات المستخد -
  ١٣١  ..........................طفل التوحدى لاستراتيجيات لتشجيع التواصل ل -
  ١٣٤  .........استراتيجيات غرفة التدريب التى تسهل مهارات التواصل البديل  -
  ١٣٥  ...............................................العمل مع الطفل التوحدى  -
  
 



و  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ١٦٨-١٣٨  دراسات سابقة : الفصل الثالث 

  ١٣٩  ................................................................... تقديم -
  ١٣٩  ........................دراسات تناولت خصائص األطفال التوحديين :  أ -
  ١٤٦  ........تدريبية وعالجية لألطفال التوحديين  برامجراسات تناولت د:  ب -
  ١٦٢  ..................................تعقيب عام على الدراسات السابقة :  ج -
  ١٦٨  ....................................................فروض الدراسة :  د -

  ١٩٨-١٦٩  إجراءات الدراسة : الفصل الرابع 
  ١٧٠  ................................................................... تقديم -
  ١٧٠  ....................................................عينة الدراسة : أوال  -
  ١٧٤  ...................................................أدوات الدراسة : ثانيا  -
  ١٩٨  .................................................الدراسة  خطوات: ثالثا  -
  ١٩٨  ............................................األسلوب اإلحصائى : رابعا  -

  ٢١٣-١٩٩  وتفسيرها نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس 
  ٢٠٠  ................................................................... تقديم -
  ٢٠٠  .......................................الفرض األول نتائج  اختبار صحة -
  ٢٠٢  .......................................الفرض الثانى نتائج  اختبار صحة -
  ٢٠٤  ........................................الفرض الثالثنتائج  اختبار صحة -
  ٢٠٦  ........................................الفرض الرابعنتائج  اختبار صحة -
  ٢٠٨  .....................................الفرض الخامس نتائج  اختبار صحة -
  ٢١٠  ................................................مناقشة النتائج وتفسيرها  -

  ٢٢٣-٢١٤   الدراسة خاتمة: الفصل السادس 
  ٢١٥  ..............................................................التوصيات  -
  ٢١٨  ........................................................تطبيقات تربوية  -
  ٢١٨  ...............................................بحوث ودراسات مقترحة  -
  ٢١٩  ..........................................باللغة العربية  الرسالةخص مل -
  ٢٢٤  ........................................................ الرسالةمراجع   -
  ٢٤٤  ................................................................المالحق  -
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ز  

  فھرس الجداول : ثانيا 
  

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  ٥  ١٩٩٤ - ١٩٧٥األبحاث من الفترة  كمنسبة التغير فى   ١
ـــــة والمظـــــاهر الســـــلوكية لل  ٢ ـــــة العمري ـــــين المرحل ـــــة ب ـــــل العالق ـــــل دالئ طف

  .توحدى ال
٢٣  

  ٢٨  .طيف التوحد  تتالف بين أنواع اضطراباأوجه االخ  ٣
الوظائف واألنشطة واإلجراءات وسلوك الطفل والسـلوك البـديل وصف   ٤

  .المرغوب 
١٠٥  

  ١١٤  .مقارنة لبرامج التدريب للتواصل والشروط الالزمة لكل منها   ٥
  ١٧٠  .مصادر عينة الدراسة   ٦
الرتــب لــدرجات  تهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطاتودالل Uقيمــة   ٧

 .المجموعتين التجريبية والضابطة فى العمر الزمنى 

١٧١  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ٨
 .المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى التوحد 

١٧١  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ٩
 .بية والضابطة فى مهارات التواصل المجموعتين التجري

١٧٢  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ١٠
المجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة فــــى مســــتوى الــــذكاء علــــى مقيــــاس 

 .ستانفورد بينيه 

١٧٢  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ١١
يــــة والضــــابطة فــــى مســــتوى الــــذكاء علــــى لوحــــة المجمــــوعتين التجريب

 .جودارد 

١٧٢  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ١٢
  .المجموعتين الضابطة والتجريبية فى المستوى االجتماعى 

١٧٣  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ١٣
 .يبية فى المستوى االقتصادى المجموعتين الضابطة والتجر 

١٧٣  

وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطات الرتــب لــدرجات  Uقيمــة   ١٤
 .المجموعتين الضابطة والتجريبية فى المستوى الثقافى 

١٧٤  

  



ح  

  فھرس الجداول : ثانيا 
  

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
ت الرتــب لــدرجات وداللتهــا اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطا Uقيمــة   ١٥

ـــــــــى المســـــــــتوى االجتمـــــــــاعى  ـــــــــة ف المجمـــــــــوعتين الضـــــــــابطة والتجريبي
  .واالقتصادى والثقافى للمجموعتين التجريبية والضابطة

١٧٤  

  ١٨٦  .لألطفال مراحل ومحتويات جلسات البرنامج التدريبى   ١٦
  ١٩٦  .المحتوى الخاص بالبرنامج االرشادى لألمهات   ١٧
ب لـــدرجات الرتـــ لفـــروق بـــين متوســـطىية لوداللتهـــا اإلحصـــائ Uقيمـــة   ١٨

بعـد تطبيـق تبـادل الضـابطة المجمـوعتين التجريبيـة و أطفال التوحد فـى 
  .الصور باستخدام مان ويتنى 

٢٠٠  

أطفــــال التوحــــد فــــى مهــــارات الرتــــب درجــــات  بــــين متوســــطى Zقيمــــة   ١٩
 باسـتبدال الصـور التواصـلالتواصل الوظيفى قبل وبعد تطبيق برنـامج 

.  

٢٠٢  

لتطبيقـــــات األربعـــــة تـــــب درجـــــات أطفـــــال المجموعـــــة التجريبيـــــة فـــــى ار   ٢٠
  .فريد مانبإستخدام معادلة 

٢٠٥  

  ٢٠٥  عدد مرات التطبيق للمجموعة التجريبية   ٢١
المجموعـــــة ( أطفـــــال التوحـــــد رتـــــب درجـــــات بـــــين متوســـــطى  Zقيمـــــة   ٢٢

  .الوظيفى  فى مهارات التواصلالضابطة 
٢٠٧  

المجموعـــــة ( ت أطفـــــال التوحـــــد جـــــارتـــــب در  بـــــين متوســـــطى Zقيمـــــة   ٢٣
التجريبيـــة فـــى مهـــارات التواصـــل بعـــد تطبيـــق البرنـــامج مباشـــرة وبعـــد 

  .مرور شهرين من توقفه 

٢٠٨  

  ٣١٦  .مستوى أداء الطفل فى المرحلة األولى من البرنامج   ٢٤
  ٣١٩ .مستوى أداء الطفل فى المرحلة الثانية من البرنامج   ٢٥
  ٣٢٢ .ة الثالثة من البرنامج مستوى أداء الطفل فى المرحل  ٢٦
  ٣٢٣ .مستوى أداء الطفل فى المرحلة الثالثة من البرنامج   ٢٧
  ٣٢٥ .مستوى أداء الطفل فى المرحلة الرابعة من البرنامج   ٢٨
  ٣٢٧ .من البرنامج  الخامسةمستوى أداء الطفل فى المرحلة   ٢٩
  ٣٢٩  .مستوى أداء الطفل فى المرحلة السادسة من البرنامج   ٣٠

  

  



ط  

  
  

  فھرس األشكال: ثالثا 
  

  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  ٥  .األبحاث التى تناولت إعاقة التوحد  كمنسبة التغير فى   ١
  ٥٠  .القصور فى نظرية العقل لدى األطفال التوحديين   ٢
  ٥٣  قصور األطفال التوحديين فى التخطيط والتقليد   ٣
  ٥٥  .لتوحد بعض العوامل المسببة الضطراب ا  ٤
  ٦٨  .العالقة بين التواصل واللغة والكالم  ٥
  ٧١  .أشكال أساسية لعملية التواصل   ٦
  ٩١  .ون تطور اللغة لدى الطفل التوحدىبعض الصعوبات التى تحول د  ٧
  ١٨٣  .فى الدراسة الحاليةخطوات أو مراحل التخطيط العام للبرنامج   ٨
) ن الضــابطة والتجريبيــة المجمــوعتي (التوحــد  متوســط درجــات أطفــال  ٩

  .بعد تطبيق برنامج التواصل بتبادل الصور 
٢٠١  

قبـل  )المجموعتين التجريبية(التوحد أطفال  الحسابى لدرجاتمتوسط ال  ١٠
 . وبعد تطبيق برنامج تبادل الصور

٢٠٣  

  ٢٠٦ .طبقا لمراحل البرنامجات درجات أطفال المجموعة التجريبية متوسط  ١١
فى القياسين  بى لدرجات أطفال المجموعة الضابطةالحسامتوسط ال  ١٢

 .البعدى القبلى و 

٢٠٧  

فى القياسين  التجريبيةالحسابى لدرجات أطفال المجموعة متوسط ال  ١٣
 .والتتبعى البعدى 

٢٠٩  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ي  

  
  المالحق : رابعا 

  
  رقم الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ٢٤٥  ) .٢٠٠١(اهللا محمد  مقياس الطفل التوحدى إعداد عادل عبد  ١
  ٢٤٩  ) إعداد الباحثة(مقياس تقدير التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى   ٢
لألســـرة ) المطـــور(مقيـــاس المســـتوى االجتمـــاعى االقتصـــادى الثقـــافى   ٣

  ).٢٠٠٠(المصرية إعداد محمد محمد بيومى خليل 
٢٥٤  

تقنــين مصــرى إعــداد و ) الطبعــة الرابعــة ( مقيــاس بينيــه العــرب للــذكاء   ٤
  ). ٢٠٠٣(عبد الحميد حنورة 

٢٦٧  

  ٢٩٠  .جودارد  لوحة  ٥
  ٢٩٤  .أسماء السادة المحكمين   ٦
  ٢٩٦  ) .إعداد الباحثة ( البرنامج االرشادى لألمهات   ٧
  ٣١١  ) .إعداد الباحثة ( للطفل البرنامج التدريبى المستخدم   ٨
ية للطفـــل نمـــاذج لـــبعض الصـــور التـــى تســـتخدم فـــى المواقـــف التواصـــل  ٩

  .التوحدى 
٣٣١  

  
  
  
 



  ١

  
  

  
  الفصل األول

  مدخل إلى الدراسة
  

  

 دمة ــمق  
  مشكلـة الدراســة.  
  هــدف الدراسـة.  
  أهميــة الدراسـة.  
  مصطلحات الدراسة.  
 حـدود الدراســة .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢

  الفصل األول
  مدخل إلى الدراسة

  مقدمــة
ــ ب يعــد اضــطراب التوحــد اضــطراب نمــائى عــام أو منتشــر يــؤثر ســلبا علــى العديــد مــن جوان

النمو األخرى، وليس على الجانب العقلى أو الجانب االجتمـاعى فقـط ، بـل إن الواقـع يشـهد أن 
أغلب جوانب النمو تتأثر به وهو األمر الذى ينفرد به هذا االضطراب دون سواه مـن اإلعاقـات 

حيث ال يوجـد فـى أى منهمـا " داون " العقلية األخرى سواء التخلف العقلى أو متالزمة أعراض 
ومن بين تلك الجوانب التى يمكن أن تتأثر بمثل هذا االضطراب مـا . يمكن أن يكون كذلك  ما

الجانب العقلى المعرفى والجانب االجتماعى والجانب اللغوى وما يرتبط به من تواصـل ، : يلى 
  ) .  ١٥٢ – ١٥١:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد ( والجانب االنفعالى واللعب والسلوكيات 

اضطراب التوحد من أكثر اإلعاقات العقليـة صـعوبة وشـدة مـن حيـث تأثيرهـا علـى  ولذلك يعتبر
التطبيــع أو التــدريب أو اإلعــداد المهنــى أو تحقيــق أو سـلوك الفــرد الــذى يعــانى منهــا وقابليتــه للــتعلم 

أى قدر من القدرة على العمل أو تحقيق درجة ولو بسيطة مـن االسـتقالل االجتمـاعى واإلقتصـادى 
 والصــعوبات. علــى حمايــة الــذات إال بدرجــة محــدودة وبالنســبة لعــدد محــدود مــن األطفــال  أو القــدرة

وذلك لعـدم . األخرى تتعلق بالتشخيص والتدخل لتعديل السلوك أو التأهيل االجتماعى والمهنى 
االتفاق العام على العوامل المسببة لهذا االضطراب هل هى وراثية جينية أو بيئية إجتماعيـة أو 

؟ ويرجــع ذلــك إلــى اشــتراك أعــراض اضــطراب  اشــتراك هــذه العوامــليائيــة أو هــى نتيجــة بيوكيم
. التوحد مع أعـراض إعاقـات أخـرى مثـل التخلـف العقلـى وحـاالت الفصـام واضـطراب التواصـل 

باإلضــافة إلــى حداثــة البحــوث التــى أجريــت علــى هــذا االضــطراب فبــدأت بدرجــة واضــحة فــى 
العامـل الثالـث المسـئول عـن صـعوبات التشـخيص والتأهيـل فـى بينما يتمثـل . أواخر السبعينات 

التخلــــف الشــــديد أو ربمــــا التوقــــف الملحــــوظ لنمــــو قــــدرات االتصــــال بــــين الطفــــل الــــذى يعــــانى 
اضـــطراب التوحـــد والبيئـــة المحيطـــة بـــه والـــذى ترتـــب عليـــه عـــدم القـــدرة علـــى تعلـــم اللغـــة ونمـــو 
   القــــــــــــــــــــــــــــــــدرات العقليــــــــــــــــــــــــــــــــة وفاعليــــــــــــــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــــــــــــــــــة التطبيــــــــــــــــــــــــــــــــع االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــاعى

  ). ٢ - ١٩٩٤: عثمان لبيب فراج ( 
وال يوجـــد اضـــطرابات كثيـــرة تعـــددت مســـمياتها فـــى فتـــرة قصـــيرة كمـــا حـــدث بالنســـبة الضـــطراب 

تحـــت  Leokanner) ١٩٤٣(ففـــى البدايـــة اكتشـــف هـــذا االضـــطراب مـــن قبـــل ليوكـــانر . التوحـــد 
 (Autisic disturbances of affective Contact )مسـمى التوحديـة فـى االتصـال الوجـدانى 

 ١٩٤٤وتـــم النظـــر بعـــد ذلـــك إلـــى هـــذا االضـــطراب علـــى أنـــه نمـــط مـــن فصـــام الطفولـــة وفـــى عـــام 
متالزمـة أعـراض مرضـية تمثـل أحـد أنمـاط اضـطراب  Hans Aspergerاكتشـف هـانز ا سـبرجر 

يشــترك هــذا االضــطراب مــع  Asperger's Syndromeطيــف التوحــد ســميت باســمه فيمــا بعــد 



  ٣

جود قصور فى الجانب االجتماعى للطفل إلـى جانـب مشـكالت بسـيطة اضطراب التوحد فقط فى و 
  . فى الجانب اللغوى

لذلك االضطراب كاضطراب مستقل وليس نوع من الفصام الطفولى  إشارة وكانت ظهور أول
تحــت عنــوان التوحــد الطفــولى  ١٩٧٨أو ذهــان الطفولــة المبكــرة مــع نشــر الــدليل الــدولى التاســع 

الضـطراب فـى دليـل التصـنيف التشخيصـى واإلحصـائى لألمـراض ظهر هـذا ا ١٩٨٠وفى عام 
، ثــم فــى الطبعــة الثالثــة  DSM. IIIواالضــطرابات النفســية والعقليــة وذلــك فــى الطبعــة الثالثــة 

وفــى الطبعــة . تمــت اإلشــارة إليــه علــى أنــه َاضــطراب ســلوكى  ١٩٨٧ DSM III Rالمعدلــة 
ينظـر إلـى هـذا االضـطراب علـى أنـه أصـبح  ١٩٩٤فى عام  DSM IVالرابعة من هذا الدليل 

لــه انعكاســاته   Pervasive developmental disorderاضــطراب نمــائى عــام أو منتشــر 
إلهـامى ( السلبية علـى العديـد مـن جوانـب النمـو األخـرى وفـى مقـدمتها الجانـب العقلـى المعرفـى 

  ). ١٤٦:  ١٩٩٩عبد العزيز إمام  
محيطـين بهـم مشـكلة متعـددة الجوانـب تظهـر فـى كما يمثل تواصل األطفـال التوحـديين مـع ال

ر واالنفعــــاالت صــــورة انخفــــاض فــــى مهــــارات االتصــــال ومشــــكالت فــــى التعبيــــر عــــن المشــــاع
التــى يمــرون بهــا ولــذلك تظهــر لــديهم بعــض الســلوكيات الدالــة علــى التحــدى  والحــاالت النفســية

ا أو قـذف مـا يكـون بأيـديهم أثناء استثارتهم انفعاليا أو الغضب مثل اإللقاء ببعض األشـياء بعيـد
وما إلى ذلك من السلوكيات العدوانية وهو ما يعد تعبيرا عن رغبتهم فى جـذب انتبـاه المحيطـين 
بهــم إلــى أحــداث أو أفكــار معينــة ال يســتطيعون التعبيــر الصــحيح عنهــا وقــد تعتبــر تعبيــرا عــن 
  هم إحباطــــــــات معينــــــــة يمــــــــرون بهــــــــا وقــــــــد يصــــــــل بهــــــــم الحــــــــال نتيجــــــــة لــــــــذلك إليــــــــذاء أنفســــــــ

  ) .  ٦٠:  ١٩٩٨باتريشياهولين ( 
وقـــد يلجـــأ بعـــض األطفـــال التوحـــديين إلـــى ســـلوكيات مضـــطربة مثـــل العـــدوان وٕايـــذاء الـــذات 
ـــى المحيطـــين بهـــؤالء األطفـــال  ـــذلك يكـــون مـــن الصـــعب عل ـــات الغضـــب ليتوصـــلوا بهـــا ول ونوب

 ولــذلك تمثــل).  Deb Keen, et al., 2001 , 325( التعــرف علــى رغبــاتهم وتفســيرها 
اضـــطرابات التواصـــل لـــدى األطفـــال التوحـــديين أكبـــر مشـــكلة تقلـــق أوليـــاء األمـــور وتمثـــل أكثـــر 

فأوليـــاء . األســباب التــى تــؤدى إلـــى اللجــوء للعيــادات النفســـية والبحــث عــن حـــل لهــذه المشــكلة 
  األمــــور يحتــــاجون إلــــى الشــــعور بــــأن ابــــنهم جــــزء منــــتم إلــــى مــــن يحــــيط بــــه وأال يشــــعروا أنــــه 

فوجــود هــذا الطفــل ال يتحقــق إال مــن خــالل تقبــل اآلخــرين لــه .  ريناآلخــ غريــب وســط) نبــت ( 
  .وتفاعلهم معه واتصال الطفل بمن يحيط به 

فقد ذكرت مندوبة نيوزلندة وهى دولة غنية بمصادرها ومسـتوى التعلـيم فيهـا متقـدم إال أنـه لـم 
حـــادثتين فـــى  توجـــد بعـــد خـــدمات متكاملـــة الضـــطراب التوحـــد وقـــد بـــدأ االهتمـــام بهـــم بعـــد بـــروز

تتمثـل إحـداهما فـى أم قتلـت ابنتهـا التـى تعـانى مـن اضـطراب  ١٩٩٥وسائل اإلعالم فـى نهايـة 
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ســنة وقالــت األم أثنــاء محاكمتهــا لقــد يئســت مــن العثــور علــى مــن  ١٧التوحــد ولهــا مــن العمــر 
توجد مدرسة لحالتها وعرضت حالتها على وزارة الصـحة التـى ذكـرت  يساعدنى فى عالجها فال

وهكـذا حتـى كانـت فـى حالـة ... ليس من اختصاصها كمـا رفضـت وزارة الشـئون مسـاعدتها  أنه
نفســـية صـــعبة أدت إلـــى قتلهـــا البنتهـــا وبـــدأت الحكومـــة منـــذ هـــذه اللحظـــة باإللتفـــات إلـــى هـــذا 

  ) . ٨٢:  ٢٠٠٠سميرة عبد اللطيف السعد ( االضطراب 
توحــديين ال يبــادرون أن األطفــال ال ( Potter & Whittaker , 2001 , 37)ويــذكر 

الكالم أو اللغة المعززة وغالبا ما يكون لديهم صعوبة فى فهم  مبالتواصل بسهولة سواء بإستخدا
الكــالم ونتيجــة لهــذا القصــور فــى تطــور التواصــل لهــؤالء األطفــال يــتم إمــدادهم بنظــام للتواصــل 

  .يكون واضحا وسهل االستخدام 
االجتماعيـة للتواصـل مثـل المـديح والجـائزة واالنتبـاه  كما أن هؤالء األطفال دوافعهم للتـأثيرات

.  المشترك والتفاعل مع اآلخرين ضعيفة مقارنة بالتأثيرات المادية مثل حصوله علـى شـئ يرغبـه
لـــذلك طـــور نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور وذلـــك اســـتجابة للحاجـــة إلـــى نظـــام تواصـــل فعـــال 

ال الصــــورة أو الرمـــز الــــذى تمثلـــه بالشــــئ لألطفـــال التوحــــديين وهـــذا النظــــام يركـــز علــــى اســـتبد
المرغــــوب فيــــه وبفعــــل ذلــــك يكــــون الطفــــل بــــادر بفعــــل التواصــــل للشــــئ الملمــــوس فــــى المحــــيط 

  .االجتماعى 
وبــالرغم مـــن أن بدايـــة إســتخدام نظـــام التواصـــل باســتبدال الصـــور مـــع أطفــال صـــغار لـــديهم 

ب فـى لنمـو وتزيـد أعمـارهم اضطراب التوحد ، لقد تم استخدامه بنجاح مع آخرين لديهم اضـطرا
ويــتم ذلــك مــن خــالل تعلــيم األطفــال المبــادرة بالتواصــل التلقــائى داخــل المحــيط . عامــا  ٢٦عــن 

االجتماعى واالشتراك فى معرفة العالقة بين السـبب والنتيجـة كفعـل للتواصـل وبفعـل ذلـك يكـون 
  . ( Champers & Rehfeldt , 2003 , 265 )أساسيات عملية التواصل ككل 

  :مشكلة الدراسة 
لقــد اختلفــت نســبة انتشــار اضــطراب التوحــد ويتضــح ذلــك فــى نتيجــة اإلحصــاءات التــى نشــرها 

 ٢٠٠٣االتحــاد القــومى لدراســات وبحــوث اضــطراب التوحــد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــى ينــاير 
دة بعـد حالـة وال ٢٥٠:  ١أن نسبة اإلنتشار قد ارتفعت بدرجـة كبيـرة للغايـة حتـى أصـبح متوسـطها 

 Autismأن كانت قبل ذلك مباشرة وفقا لتلك اإلحصاءات التى نشرتها الجمعية األمريكية للتوحد 

Society of America )أفـراد لكـل عشـرة أالف حالـة والدة وقـد أدى  ٥ – ٤قـد بلغـت ) ١٩٩٩
ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى أن تجــاوز اضــطراب التوحــد متالزمــة أعــراض داون فــى الترتيــب بعــد أن 

انـــت تلـــك المتالزمـــة تســـبقه ، وبـــذلك أصـــبح اضـــطراب التوحـــد هـــو ثـــانى أكثـــر اإلعاقـــات العقليـــة ك
  ).  ١٥١:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد ( انتشارًا وال يسبقه فى ذلك سوى التخلف العقلى فقط 
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وقــد يرجــع ذلــك إلــى كثــرة األبحــاث التــى تناولــت اضــطراب التوحــد كمــا هــو موضــح بالجــدول و 
  .  الشكل

  )١( جدول
الفترة الزمنية       
 
 اإلعاقة 

 
٧٩- ٧٥  ٨٩- ٨٤٨٥- ٨٠  ٩٤-٨٩  

 ١٢٠٠ ١٠٠٤٠٠٨٠٠ التوحد
 ٣٥٠ ٢٠٠٣٠٠٤٠٠ العقلية اإلعاقة

  ١٩٩٤ - ١٩٧٥األبحاث من الفترة  كمنسبة التغير فى 
عقليــة ويتضــح مــن هــذا الجــدول التبــاين الواضــح فــى عــدد الدراســات التــى تناولــت اإلعاقــة ال

ضـعف الدراسـات التـى  ١٩٧٩حتـى  ١٩٧٥واضطراب التوحد فقط كانت فـى الفتـرة مـن عـامى 
ـــرة مـــن  زادت الدراســـات التـــى  ١٩٨٤حتـــى  ١٩٨٠تناولـــت اضـــطراب التوحـــد ونجـــدها فـــى الفت

 ١٩٨٥تناولت اضطراب التوحد أكثر من الدراسات التى تناولت اإلعاقة العقلية وفى الفتـرة مـن 
ضــعف الدراســات التــى تناولــت اإلعاقــة العقليــة إلــى أن بلغــت ثالثــة  أصــبحت هــى ١٩٨٩حتــى 

  . ١٩٩٤حتى  ١٩٨٩أضعاف فى الفترة من 
كمــا يوضــح هــذا الشــكل التبــاين فــى عــدد الدراســات التــى تناولــت اضــطراب التوحــد واإلعاقــة 

  .العقلية وهو يوضح نسبة التغير فى سرعة األبحاث والدراسات التى تناولت اضطراب التوحد 
  )١(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  األبحاث التى تناولت إعاقة التوحد كمنسبة التغير فى 
( Eric j. & Russella, 1998 , 416)  

أما فى جمهورية مصر العربية ال توجد إحصائية توضح نسبه انتشار هذا االضطراب وهـذا 
النسـبة فى حدود علم الباحثـة علـى الـرغم مـن أنـه يعتبـر مـن أكثـر اإلعاقـات التطوريـة صـعوبة ب

للطفل ومع ذلك تعانى العيادات النفسية المصرية من قصور واضـح فـى أسـاليب تشـخيص هـذا 
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االضــطراب ينــتج عنــه أن يــتم فــى الغالــب تشــخيص هــؤالء األطفــال علــى أنهــم متخلفــون عقليــا 
حيـــث يعتمـــد تحديـــد مثـــل هـــذه المشـــكالت أو االضـــطرابات علـــى مالحظـــة المظـــاهر الســـلوكية 

ى ذلك الخلـط بـين االضـطراب واضـطرابات أخـرى يختلـف عنهـا تمامـا مثـل المختلفة ويترتب عل
وكانت أول دراسة عربية عـن الذاتويـة تلـك التـى . التخلف العقلى والفصام واضطرابات التواصل

، وكانـــت بعنـــوان دراســـة تجريبيـــة فـــى ســـيكوديناميات الـــذهان لـــدى )١٩٨٤(قـــام بهـــا أيمـــن جيـــرة
  ).  دراسة فى حالة الذاتوية( األطفال 

إلـى أن الصـعوبة األساسـية )  National Research Council, 2001, 57( لـذا يشـير 
لــدى األطفــال التوحــديين تكمــن فــى أربــع نقــاط أساســية تحــول دون تطــور اللغــة  التواصــللتطــور 

لــديهم أولهــا هــى عــدم قــدرتهم علــى االنتبــاه المشــترك أى أنهــم ال يوجهــون انتبــاههم إلــى األشــياء 
ينتبــه لهــا مــن حــولهم كمــا أنهــم يجــدون صــعوبة فــى توجيــه انتبــاه اآلخــرين إلــى مــا نفســها التــى 

فالطفــل الطبيعــى غالبــا مــا يلفــت انتبــاه مــن حولــه مــن خــالل إحضــار لعبتــه المفضــلة . يريدونــه 
إلى بعض األفراد المحيطين به من األسرة أو األقارب لكى يلعبوا معه حيث يكون انتبـاه الطفـل 

طفــــل موجهــــا نحــــو شــــئ مشــــترك وهــــو اللعبــــة ومــــن خــــالل هــــذه التبــــادالت وانتبـــاه مــــن حــــول ال
الجتماعيـــة تمكنـــه مـــن االخـــتالط االجتماعيـــة يـــتعلم الطفـــل أســـماء األشـــياء وبعـــض المهـــارات ا

لــــدى األطفــــال ) االنتبــــاه المشــــترك ( بــــاآلخرين مــــن حولــــه ونتيجــــة القصــــور فــــى هــــذه المهــــارة 
  . التوحديين يصعب عليهم تنمية اللغة وكذلك بعض المهارات اإلجتماعية 

من التواصل مـع اآلخـرين فاألطفـال ) الهدف ( وتتمثل الصعوبة الثانية فى عدم فهم القصد 
توحديين ال يعرفون أن استخدام الكلمات يـؤدى إلـى نتيجـة ايجابيـة وتتمثـل فـى الحصـول علـى ال

  . ما يريدون
والصعوبة الثالثة تكمن فى عدم قدرة األطفال التوحديين على تعلـم  المهـارات بشـكل طبيعـى 

دم أمــا الصــعوبة الرابعــة فــتكمن فــى عــ. مــن خــالل المحاكــاة والتقليــد كمــا يفعــل الطفــل الطبيعــى 
  .  Symbolsفهمهم للرموز 

وممـــا ســـبق أيهمـــا أفضـــل للطفـــل التوحـــدى أن يعـــيش غيـــر قـــادر علـــى التعبيـــر عـــن أبســـط 
حاجاتــه ورغباتــه ألن بعــض اآلبــاء يريــدون مــن طفلهــم أن يتصــرف بشــكل طبيعــى مــن خــالل 

مـــن هـــؤالء األطفـــال ال % ٣٠اكتســـاب الكـــالم والتـــى تشـــير بعـــض األبحـــاث الحديثـــة إلـــى أن 
الكــالم علــى اإلطــالق ، كمــا أن الطفــل الــذى يوجــد لديــه لغــة ال يســتخدمها للتواصــل  يســتخدمون
أن بعيـدا عـن )  (Rita Jordan & Jlenys Jones, 2001, 30كمـا تـذكر  .مـع اآلخـرين

مســـتوى القـــدرة اللغويـــة نجـــد أن كـــل األطفـــال التوحـــديين يعـــانون مـــن اضـــطراب التواصـــل ومـــن 
مرتبطين بشكل إجمالى معا فى النمو لكـن هـذا مـن الصـعب الطبيعى أن تكون اللغة والتواصل 

فمـن الطبيعـى أن  التواصـل . أن نتخيله فى اضطراب التوحـد حيـث يأخـذان طـرق نمـو مختلفـة 
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يسبق نمو اللغة ولكن فى اضطراب التوحد ربما تنمو اللغة بدون ما يكون لـدى الطفـل أى فكـرة 
يب الطفل التوحدى بطريقة مقبولة يتواصـل بهـا ولذلك يتم تدر . حول كيفية استخدامها للتواصل 

مع اآلخرين من خالل استراتيجية تواصل بديل تساعد الطفل التوحدى على الوصول إلى طلب 
وأحــد المــداخل . األنشــطة المرغوبــة وعمــل اختيــارات واالعتــراض بشــكل مناســب وكــذلك التعليــق

حاوالت التى تـدفع التواصـل تجـاه الذى يدمج كل من العالمات البصرية والتواصل الوظيفى والم
 The Picture Exchange(المواقـــف البيئيـــة وهـــو مـــدخل التواصـــل باســـتبدال الصـــور 

Communication System (PECS  وفيه يتم تدريب الطفل على التواصـل بتنـاول الصـورة
  للشـــــــــــــــــــــــــــــــــئ أو النشـــــــــــــــــــــــــــــــــاط المرغـــــــــــــــــــــــــــــــــوب فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه وٕاعطاؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــا للمـــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

والغـرض . رة بالشئ الحقيقى أو النشاط المرغـوب فيـه أحد اآلباء الذى يستبدل الصو / المعلم / 
مـــن هـــذا المـــدخل تطـــور أو نمـــو مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى مـــن خـــالل الصـــور ولـــيس لتطـــور 

 )( إلـى إمكانيـة حـدوث تطـور فـى اللغـة التواصل اللفظى ومع ذلك أشار أصحاب هذا المـدخل

Bondy R., & Frost, L., 1994,-A, 5   .ة اإلجابـة علـى التسـاؤالت ولذلك تحـاول الدراسـ
  :اآلتية 
المجموعـة التجريبيـة  (التوحـد  رتـب درجـات أطفـال متوسـطىهل توجد فـروق دالـة بـين  - ١

االعتـراض  –االختيار  –الطلب ( فى مهارات التواصل الوظيفى  ) والمجموعة الضابطة
  الصور ؟بعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال  )التقليد –االنتباه المشترك  -التعليق  –
 ) المجموعة التجريبيـة( التوحد رتب درجات أطفال  هل توجد فروق دالة بين متوسطى - ٢

االنتبــاه  -التعليــق  –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب (فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى 
  ؟قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور )التقليد  –المشترك 

المجموعـة التجريبيـة (  التوحـد تب درجـات أطفـالهل توجد فروق دالة بين متوسطات ر  - ٣
  ؟ برنامج التواصل باستبدال الصورفى القياسات المتعددة أثناء تطبيق ) 
 المجموعـة الضـابطة( التوحـد رتـب درجـات أطفـال  هل توجد فروق دالـة بـين متوسـطى - ٤

بـاه االنت -التعليـق  –االعتـراض  –االختيار  –الطلب (فى مهارات التواصل الوظيفى   )
  ؟بعد وقبل تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور )التقليد  –المشترك 

) المجموعة التجريبيـة  (التوحد  رتب درجات أطفال هل توجد فروق دالة بين متوسطى - ٥
االنتبــاه  -التعليــق  –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب ( الــوظيفى فــى مهــارات التواصــل

ج التواصــل باســتبدال الصــور مباشــرة وبعــد مــرور بعــد تطبيــق برنــام) التقليــد  –المشــترك 
  ؟شهرين من توقفه 

  :أهداف الدراسة 
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التعــرف علــى مــدى فاعليــة التــدريب علــى برنــامج التواصــل باســتبدال الصــور فــى تنميــة  -
االنتبـــاه  -التعليـــق  –االعتـــراض  -االختيـــار  –الطلـــب ( مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى 

 .توحديين لدى األطفال ال) التقليد  –المشترك 

  .تقديم برنامج تدريبى لعينة من األطفال التوحديين لتنمية مهارات التواصل الوظيفى -
إعـــداد برنـــامج إرشـــادى لألمهـــات يســـاعدهن علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع أطفـــالهن لتنميـــة  -

 .مهارات التواصل الوظيفى لهؤالء األطفال باعتبارها المعلم األول للطفل 

  :أهمية الدراسة 
 مــن خــالل إعــداد برنــامج يعتمــد يــة الموضــوع الــذى تتصــدى لــه الباحثــة حيــث تكمــن فــى أهم

جوانب القوة لدى الطفل التوحـدى واالسـتفادة منهـا فـى تنميـة المثيرات البصرية ويقوم على على 
ـــى أهميـــة كبيـــرة مـــن الناحيـــة النظريـــة  مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى وال شـــك أن هـــذا ينطـــوى عل

  .والناحية التطبيقية 
  :ة النظرية األهمي

تبين ندرة الدراسـات والبحـوث التـى تناولـت موضـوع التواصـل الـوظيفى لـدى الطفـل التوحـدى 
والتواصــل الــوظيفى يســاعد . وذلــك للقصــور لــديهم فــى مهــارات التواصــل اللفظــى وغيــر اللفظــى

الطفــل التوحــدى علــى الطلــب بتلقائيــة وعمــل اختيــارات مناســبة لرغباتــه والتعليــق بشــكل مناســب 
ى تقلــل مــن الســلوكيات غيــر المناســبة التــى يلجــأ إليهــا الطفــل مثــل نوبــات الغضــب وٕايــذاء والتــ

  .وذلك للتعبير عن رغباته ... الذات 
  :األهمية التطبيقية 

أســــلوب / تتمثــــل فــــى البرنــــامج التــــدريبى المســــتخدم القــــائم علــــى تحليــــل الســــلوك التطبيقــــى 
  :لسلوكية والتى تتمثل فى المحاوالت المنفصلة من خالل مجموعة من الفنيات ا

  التــدريب  –االســتبعاد التــدريجى للحــث  –الحــث والتوجيــه  –التشــكيل  –التسلســل  -التعزيــز 
وذلــك بهــدف تــدريب األطفــال علــى . لعــب الــدور  –النمذجــة  –الواجبــات المنزليــة  –العرضــى 

  .مهارات التواصل الوظيفى بإستخدام نظام التواصل باستبدال الصور 
  
  

  :الدراسة  مصطلحات
  Autistic Disorder: اضطراب التوحد 

أن هــــذا المصــــطلح يشــــير إلــــى االنغــــالق علــــى الــــنفس  Marica)  ١٩٩٠(تــــذكر ماريكــــا 
ـــى التواصـــل وٕاقامـــة  ـــدرة عل ـــاه وضـــعف الق ـــى االنتب ـــدرة عل ـــر وضـــعف الق واالســـتغراق فـــى التفكي
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عبــد المنــان مــال  (عالقــات اجتماعيــة مــع اآلخــرين فضــال عــن وجــود النشــاط الحركــى المفــرط 
  ) ٤٤٠:  ١٩٩٧معمور 

  Communication: التواصل 

هو استبدال األفكار والمعلومات ويشمل التواصل تحـول الرسـالة إلـى رمـوز تلغرافيـة وترجمـة 
. والتواصل عملية تفاعلية تتطلب على األقل شخصين ، مرسل ومسـتقبل . الرسالة المكتوبة بالشفرة 

يد منها يوميا فمثال بكاء الطفل وتفاعل األم معه من خـالل حملهـا لـه ، وعملية التواصل يالحظ العد
ــم لطالبــه عنــدما يــؤدون عملهــم كــدليل لهــم علــى حســن األداء  كــل هــذه التفــاعالت . وابتســامة المعل

وعلــى . تتضــمن ثالثــة عناصــر هــى رســالة ، ومرســل يعبــر عــن الرســالة ، ومســتقبل يفهــم الرســالة 
على اللغة والحديث المستخدمة غالبا فى التواصل البشرى سـواء مـن خـالل الرغم من احتواء الرسالة 

كلمــات منطوقــة أو مكتوبــة ليســت بالحتميــة أو الضــرورية لحــدوث تواصــل حقيقــى ، فكــل الســلوكيات 
المحـــاذاة للغـــة أو اإلشـــارات غيـــر اللغويـــة تســـتخدم للتواصـــل البشـــرى واإلشـــارات أو العالمـــات غيـــر 

لجســد ، وتعبيــرات الوجــه واإليمــاءات والتواصــل البصــرى وحركــات الجســد اللغويــة تتمثــل فــى وضــع ا
  ) . William & Micheal  (234 ,1992 ,والرأس  

  Communication Skills: مهارات التواصل 

تشــير إلــى مختلــف الطــرق المســتخدمة فــى تبــادل األفكــار واآلراء والمعتقــدات بــين األفــراد مــن 
  الم الشـــــــفهى واللغـــــــة المكتوبـــــــة واإلشـــــــارات واإليمـــــــاءات خـــــــالل األســـــــاليب الشـــــــائعة مثـــــــل الكـــــــ

  ). ٩٨:  ١٩٩٢عبد العزيز السيد الشخص وعبد الغفار الدماطى ( 
  :تعريف الباحثة 

  Communication Skills Functional: مهارات التواصل الوظيفى 

ناســبة طريقــة أو نظــام يســمح لألفــراد التوحــديين لتحقيــق رغبــاتهم والحصــول علــى حاجــاتهم الم
 –االعتــراض  –عمــل اختيــارات  –طلــب األشــياء ( التــى تتمثــل فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى 

بفاعليــــة دون اللجــــوء إلــــى الســــلوكيات المضــــطربة أو ) التقليــــد   -االنتبــــاه المشــــترك –التعليــــق 
والتـــى تتمثـــل فـــى البكـــاء والصـــراخ ونوبـــات الغضـــب وٕايـــذاء الـــذات وٕايـــذاء ( المشـــكالت الســـلوكية 

  .وذلك من خالل الصور ) رين اآلخ
  
  

  Program Training: لألطفال  البرنامج التدريبى
طريقة من طرق التواصل المعزز البديل الذى يعتمد على نـواحى القـوة لـدى األفـراد التوحـديين 
وهى عمليـة اإلدارك البصـرى وذلـك لتنميـة مهـارات التواصـل مـن خـالل سـت مراحـل يتكـون منهـا 

على مبادرة الطفل بالتواصل من خالل استبدال الصورة للشئ المرغـوب فيـه  البرنامج حيث يعتمد
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االنتبـاه  –التعليـق  –االعتـراض  –االختيـار  –الطلب ( وذلك لتحقيق مهارات التواصل الوظيفى 
التعزيـز : بأسلوب مناسب يفهمه اآلخرون ويتم استخدام بعض الفنيات منهـا ) التقليد  –المشترك 

الواجبـــات  –التـــدريس العرضـــى  –تالشـــى الحـــث التـــدريجى  –الحـــث  –كيل التشـــ –التسلســـل  –
  .لعب الدور   –النمذجة  –تدريب المحاولة المنفصلة  –المنزلية 

  :البرنامج اإلرشادى لألمهات 
هــو عمليــة منظمــة فــى اطــار النظريــة المعرفيــة الســلوكية تهــدف إلــى مســاعدة األمهــات علــى 

عــــن اضــــطراب التوحــــد باالضــــافة إلــــى اكســــابهن بعــــض اكتســــاب بعــــض الحقــــائق والمعلومــــات 
المهــارات الالزمــة للتعامــل مــع أطفــالهن وتــدريبهن بهــدف تحقيــق مهــارات التواصــل الــوظيفى لــدى 
الطفـل التوحـدى مــن خـالل مراحــل البرنـامج المسـتخدم وذلــك لمسـاعدة الطفــل علـى أداء الواجبــات 

  .المنزلية 
  :حدود الدراسة 

  .الية باألبعاد التالية يتحدد مجال الدراسة الح
  :البعد البشرى  -١

ممــن تتــراوح ) إنــاث  ٢–ذكــور  ٦( أطفــال توحــديين وأمهــاتهم   ٨تكونــت عينــة الدراســة مــن 
ســنة وتتــراوح نســبة الــذكاء لــديهم )  ١٠.٢٥( بمتوســط زمنــى ســنة )  ١٢ – ٩( أعمــارهم مــا بــين 

ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــى مجمـــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــداهما تج)  ٧٠ – ٥٠( مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــم تقســـــــــــــــيمهم إل ـــــــــــــــة وت   ريبي
مـع ) واحـدة مـن اإلنـاث  –ثالثـة ذكـور ( واألخـرى ضـابطة ) واحدة مـن اإلنـاث  –ثالثة ذكور ( 

  .مراعاة التجانس بين المجموعتين 
  :البعد الجغرافى  -٢

بمدرسـة دار األمـل لـذوى االحتياجـات ) التجريبية ( تم التطبيق على أطفال المجموعة األولى 
طفولــة والنهــوض باألســرة بمدينــة طلخــا محافظــة الدقهليــة وكــان الخاصــة التابعــة لجمعيــة رعايــة ال

  .التدريب يتم بشكل فردى مع كل طفل
  : أدوات الدراسة -٣

  :تم استخدام هذه األدوات  وذلك للتحقق من صحة فروض الدراسة الحالية 
  ).ج  -  ٢٠٠١إعداد عادل عبد اهللا  ( مقياس الطفل التوحدى  -
 ).إعداد الباحثة (  مقياس تقدير التواصل الوظيفى -

  لألســــــرة المصــــــرية ) المطــــــور ( مقيــــــاس المســــــتوى االجتمــــــاعى االقتصــــــادى الثقــــــافى  -
 ) . ٢٠٠٠إعداد محمد بيومى خليل ( 

 ) ٢٠٠٣إعداد وتقنين مصرى عبد الحميد حنورة ( مقياس بينيه للذكاء الطبعة الرابعة  -

 .مقياس جودارد للذكاء  -
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 ) .حثة إعداد البا( برنامج إرشادى لألمهات  -

 ).إعداد الباحثة ( البرنامج التدريبى لألطفال المستخدم  -

  :للبرنامج البعد الزمنى  -٤
أيـام فـى األسـبوع بحيـث يتلقـى  ٣حيث استغرق تطبيـق البرنـامج سـبعة أشـهر ونصـف بواقـع 

وبلـغ  .دقيقـة)  ٣٠  - ٢٠( الطفل جلسـة واحـدة بمفـرده فـى اليـوم ومـدة الجلسـة تتـراوح مـا بـين 
جلســة بينمــا بلــغ عــدد جلســات البرنــامج اإلرشــادى  ٩١ات البرنــامج التــدريبى لألطفــال عــدد جلســ
  .جلسة  ١٤لألمهات 
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  الفصــل الثانــى

  اإلطار النظرى 

  

  
  .اضطـراب التوحـد  :  أوال

  

  .ـل ـــــــالتواص : ثانيا
  

  .برنامج التواصل باستبدال الصور  : ثالثا
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  الفصل الثانى
  اإلطار النظرى

  : تقديم
تحــاول الباحثــة فــى هــذا الفصــل إلقــاء الضــوء علــى المفــاهيم األساســية فــى الدراســة الحاليــة 

التعــرف علــى الجوانــب المحيطــة بهــا ، لكــى تكــون أساســا نفســيا وتربويــا تنطلــق منــه لبنــاء البرنــامج و 
التدريبى الذى ستقدمه فـى هـذه الدراسـة والـذى يهـدف إلـى تنميـة مهـارات التواصـل الـوظيفى لألطفـال 
ب التوحديين باستبدال الصور ومن المفاهيم التـى سـوف يـتم عرضـها فـى هـذا الفصـل مفهـوم اضـطرا

  .وبرنامج التواصل باستبدال الصور التوحد ، ومفهوم التواصل 
  

  :اضطراب التوحد : أوال 
يمثــل اضــطراب التوحــد الفئــة األساســية األكثــر داللــة فــى تقــديم صــورة إكلينيكيــة عــن طبيعــة 

. االضــــطراب االرتقــــائى الشــــامل وعــــن مظــــاهره وأســــبابه وكــــذلك عــــن أدوات التشــــخيص وأســــاليبه 
بأنــه عجــز أو نقــص قــدرة يتميــز " تقــائى الشــامل كمــا يعرفــه القــانون العــام األمريكــى واالضــطراب االر 

ويتوقــع أن يســتمر بشــكل غيــر شــهرا بأنــه يظهــر فــى الســياق النمــائى للطفــل قبــل ســن الثامنــة عشــرة 
محــدد فــى جانــب أو أكثــر مــن جوانــب النمــو ، وأن يشــكل اضــطرابا أو تــأخرا أو إعاقــة للفــرد تــنعكس 

ظيـــف إمكاناتـــه فـــى مجـــاالت مختلفـــة عـــن نمـــوه ، وكمـــا تظهـــر فـــى نقـــص المهـــارات علـــى تعطيـــل تو 
الجســمية الحركيــة ، والمهــارات العقليــة المعرفيــة والمهــارات االجتماعيــة ومهــارات التواصــل والنــواحى 
االنفعالية والمزاجية واألنماط السـلوكية كمـا تتحـد فـى زمـالت مميـزة مـن تجمعـات مـن هـذه األعـراض 

الضــطراب االرتقــائى ويعــزى الكشــف عــن اضــطراب التوحــد فــى األســاس إلــى مــا قدمــه وفقــا لــنمط ا
عن وصـف التوحديـة بأنهـا اضـطراب طبـى نفسـى وانفعـالى يتطلـب عالجـا يأخـذ )  ١٩٤٣( ليوكانر 

  ) . ١٧٩:  ٢٠٠٠مكتب اإلنماء االجتماعى (   توجها نفسيا ديناميا
  :النظرة التاريخية الضطراب التوحد 

وجـود  إال أن هنـاك مـا يثبـت ١٩٤٣ن أن اضطراب التوحد لم يكتشف إال عام على الرغم م
ومن أهم الروايـات الموثقـة مـا ورد عـن الطبيـب . ك التاريخ بزمن بعيد لأشخاص كانوا يعانونه قبل ذ

الــذى عمـل جراحـا فــى الجـيش الفرنسـى ثــم تخصـص فــى  Itard)  ١٨٣٨-١٧٧٥( الفرنسـى ايتـارد 
كتـــب ايتـــارد عـــن طفـــل يـــدعى فيكتـــور . طفـــال ذوى االحتياجـــات الخاصـــة أمـــراض األذن وتعلـــيم األ

أن هنــــاك تطــــابق بــــين  Frith) ١٩٨٩( وذكــــر فيــــرث " . طفــــل أفيــــرون المتــــوحش " عــــرف باســــم 
أوصاف فيكتور مع ما نعرفه اليوم بالتوحد ، فقد كان يعانى صعوبة شديدة فى التواصل االجتمـاعى 
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فى نقل وتطبيق ما يتعلمه مـن موقـف إلـى آخـر وكـان يفضـل  مع اآلخرين وتأخرا فى اللغة وصعوبة
  .البقاء بمفرده كما أنه كان يظهر سلوكيات أخرى كانت غريبة وصعبة 

مما تقدم يمكن استنتاج حقيقة أن اضـطراب التوحـد وجـد قبـل وقـت طويـل مـن التعـرف عليـه 
  اســـــتخدم تعبيـــــر إال أن أول مـــــن . بشـــــكله العلمـــــى ، بـــــل وربمـــــا كـــــان موجـــــودا علـــــى مـــــر الزمـــــان 

  . Bleuler)  ١٩٥١-١٩١٦( هو الطبيب النفسى السويسرى الجنسية بلولر " توحد طفولى" 
  وقــد اســتخدم بلــولر مســمى . وتعنــى الــذات  autosوتعــود كلمــة التوحــد إلــى الكلمــة اليونانيــة 

لوصـــف اضـــطرابات محـــددة يعانيهـــا المصـــابون بالفصـــام تتعلـــق بانفصـــالهم عـــن " توحـــد طفـــولى " 
ولعــل ذلــك هــو الســبب الــذى يعــود إليــه الخلــط . حيطــين بهــم ونظــرتهم غيــر الواقعيــة إلــى الحيــاة الم

  . نالشائع بين الفصام الشخصى وبين التوحد بالرغم من االختالفات الشديدة بين االضطرابي
األمريكـــى  Leokannerوأول مـــن عـــرف التوحـــد كمتالزمـــة أعـــراض ســـلوكية هـــو ليوكـــانر 

طفـال اشـتركوا فـى سـلوكيات ال ) ١١(وصف فيهـا أحـد عشـر  ١٩٤٣فى عام  الجنسية ونشر دراسته
ولـذا اقتـرح إدراج هـذه السـلوكيات تحـت وصـف تشخيصـى . تتشابه مع أى اضطرابات عرفت آنذاك 

وبهـذه الدراسـة وهـذا الشـخص )  Autism Infantile( جديد ومنفصل أطلق عليه اسم توحد طفولى
ســلوك األطفــال الــذين يعــانون اضــطرابات التوحــد كمــا ذكــر فــى ووصــف كــانر . ابتــدأ تــاريخ التوحــد 

 دراسته أن األطفال اختلفوا فى درجة تـأثرهم بإعاقـة التوحـد و بالتـالى مـدى تطـورهم مـع مـرور الوقـت
  :ولكنه وصف تسع خصائص مشتركة بينهم وهى 

  انعزالية مفرطة.  
  تأخر وانحراف فى اللغة. 

  المصاداة. 

  الحفظ ذاكرة قوية ومقدرة على. 

  حساسية مفرطة إزاء المؤثرات الخارجية. 

  الرفض الشديد للتغيير وتنوع محدود للنشاط العفوى والتلقائى. 

  قدرات إدراكية فائقة. 

  مظهر جسدى طبيعى. 

  عائالت تتميز بمستويات مرتفعة من الذكاء. 

ــ ى وفــى الوقــت نفســه الــذى كــان فيــه كــانر مشــغوال بنشــر دراســته كــان هنــاك شــخص آخــر ف
وتناولـت  Hans Asperger) ١٩٨٠-١٩٠٦( النمسا يحضر رسالة الدكتوراه يـدعى هـانزا سـبرجر 

سـنة وذكــر الطبيــب هـانز فــى هــذه الدراســة ) ١١ - ٦( دراسـته أربعــة أطفــال تراوحـت أعمــارهم مــابين
باللغــة األلمانيــة أن األطفــال الــذين راقــبهم اتصــفوا بــأطوار غريبــة ومشــتركة  ١٩٤٤التــى نشــرت عــام 

  :هى و 
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  .تمسك استبدادى باألشياء أو باألعمال  -
 .مهارات إدراكية عالية  -

 .انحراف اجتماعى شديد وواضح  -

 .مهارات حركة غير متقنة ومشية غير طبيعية  -

 .تواصل بصرى غير طبيعى  -

 .ارتباط شديد باألعمال الروتينية  -

هم بـــالرغم مـــن تمكـــنهم اســـتخدام قواعـــد ومصـــطلحات لغويـــة ســـليمة إال أن اســـتخدام -
 .للغة غير صحيح 

وبــالرغم مــن عــدم اطالعــه علــى دراســة كــانر أو معرفتــه عنهــا إال أنــه اقتــرح بــدوره أن تعطــى 
ومـع ذلـك اسـتخدم " . التوحد الطفولى " هذه المجموعة من األطفال تشخيصا جديدا أطلق عليه اسم 

خيصـا مسـتقال جديـدا وأشارا إلى أن هذا االضطراب ينبغى إعطاؤه تش. كل منهما نفس اللفظ التوحد 
وعلى الرغم مـن أن الحـاالت التـى وصـفها كـل . كما أكدا وجود اختالفات كبيرة بين التوحد والفصام 

منهمــا قــد اشــتركت فــى معظــم الســلوكيات إال أن الحــاالت التــى تناولهــا أســبرجر بالبحــث اختلفــت فــى 
  :ثالثة جوانب أساسية وهى 

" أى فــى المســتوى الطبيعــى " وســط كانــت مجموعــة أســبرجر تتمتــع بدرجــة ذكــاء مت -
  .بينما كانت القلة كذلك فى مجموعة كانر 

كانت مجموعة اسبرجر من القادرين على الكالم ، بينمـا كـان الـبعض فـى مجموعـة  -
 .كانر من القادرين على الكالم والبعض اآلخر ال يتكلمون 

لـدى مجموعـة كانت المهارات الحركية لدى مجموعة أسبرجر أسوأ بكثيـر ممـا هـى عليـه  -
 .كانر

والسبب فى عدم معرفة عمل اسبرجر على الصعيد العـالمى وذلـك ألنهـا لـم تنشـر إال باللغـة 
  األلمانيـــــــــة ولـــــــــذلك لـــــــــم يعـــــــــرف عملـــــــــه إال بعـــــــــد أن ترجمـــــــــت دراســـــــــته إلـــــــــى اللغـــــــــة اإلنجليزيـــــــــة 

 )Francesce Happe, 1994, 21  . (  
نا هذا ومازال النقاش مسـتمرا حـول ومنذ أن بدأ تعريف التوحد كاضطراب قائم بذاته إلى يوم

  .وهذه السمات هى ما تعرف بمعايير تشخيص التوحد . السمات األساسية للتوحد 
إن تحديـــد معـــايير التشـــخيص ألى اضـــطراب غايـــة فـــى األهميـــة ألنهـــا تمثـــل الحـــد الفاصـــل 

سـبة للتـدخل للتمييز بين اضطراب وآخر مما يساعد بالتالى وبالدرجة األولى على تحديد الطرق المنا
فــى البدايــة أن هنــاك  Kannerولقــد ذكــر كــانر . وكيفيــة التعامــل مــع نــوع معــين مــن االضــطرابات 

أن هنـاك سـمتين  ١٩٥٦ثم ذكر فى عـام . تسعة سلوكيات أساسية تميز اضطراب التوحد عن غيره 
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الشـديد االنعزاليـة  واإلصـرار : أساسيتين فقط إذا وجدتا فى شخص ما وجب تشخيصه بالتوحد وهما 
  . على عدم التغيير 

أن هناك تسعة سلوكيات إذا ما توافرت مجتمعة فـى شـخص  (Creak, 1976) كما ذكرت 
  :ومن هذه السلوكيات " اضطراب التوحد " واحد فإنه يعتبر ممن يعانون 

  ضعف عام ودائم فى العالقات العاطفية مع الغير.  
  عدم إدراك بالهوية الشخصية. 

 ض األشياء أو األجزاء أو المهام دون إدراك لماهيتها الحقيقيةتعلق غير طبيعى ببع . 

  مقاومة أى تغيير على البيئة المحيطة ومحاولة إبقاء األمور على ما هى عليه. 

  توتر وقلق شديدين دون أسباب معقولة ورهبة من أشياء تعد طبيعية عند الغير. 

 ء المعلومـــات الحســـية وردود خبـــرات ادراكيـــة غيـــر طبيعيـــة ، ردود فعـــل غيـــر طبيعيـــة إزا
 .فعل مفرطة أحيانا وضعيفة أحيانا أخرى 

  فقدان المقدرة على النطق أو عدم اكتسابه مطلقا. 

  طرق غريبة فى الحركة مثل السير على أطراف األصابع. 

  خلفية لتأخر شديد فى نمو القدرات يحـتفظ فيهـا الشـخص بـبعض القـدرات غيـر المتوقعـة
 Islets of Abilityوهــــــــذا مــــــــا يســــــــمى بجــــــــزر القــــــــدرات قياســــــــا إلــــــــى درجــــــــة تــــــــأخره 

 (Jack scott, et, al., 2000,253 )  
فقـــد رأى أن بعـــض . المعـــايير التـــى وضـــعتها كريـــك  Rutter)  ١٩٧٨( وعـــارض راتـــر 

األعراض السلوكية التى بدت على بعض المصـابين بالتوحـد لـم تكـن خاصـة باضـطراب التوحـد فقـط 
ولذلك رأى . ن تم تشخيص حاالتهم بالتأخر الذهنى أو صعوبات التعلم ، وٕانما بدت على أفراد آخري

  :راتر أن هناك أربعة أعراض سلوكية ، تعد األعراض األساسية لتشخيص حاالت التوحد وهى 
  قصور فى النمو العاطفى.  
  قصور فى التواصل مع الغير. 

 اء على حالتها سلوكيات متكررة وثابتة ومعارضة للتغيير واإلصرار على بقاء األشي 

  شهرًا من العمر  ٣٠بداية الحالة قبل بلوغ الـ. 

وعلــى الــرغم مــن أن معــايير راتــر كانــت أكثــر تــأثيرا وأوســع قبــوال مــن المعــايير التــى نشــرت 
هـى  Wing & Gouldقبلها أو بعدها إال أن معـايير التشـخيص التـى طورهـا كـل مـن ويـنج وجولـد 

 ١٩٧٩ففـى دراسـتهما التـى نشـرت عـام . العـالمى فـى وقتنـا هـذا األكثر قبوال وانتشارا علـى المسـتوى 
. عاما فى منطقة كامبرويل جنوب لندن ١٥حيث فحصت الباحثتان جميع األطفال الذين تحت سن 

وقـد تـم تقـويم جميـع األطفـال الـذين سـبق . عامـا  ١٥طفل أعمارهم أقل من  ٣٥٠٠٠كان من بينهم 
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طفــال  ٩١٤أو صــحية أو اجتماعيــة فــأفرز التقــويم مجموعــة أن احتــاجوا مســاعدة تعليميــة أو نفســية 
  :طفال شخصت حاالتهم بأنهم يعانون إحدى المشكالت التالية  ١٣٢حدد من بينهم 

صــــعوبات تعلــــم شــــديدة أو قصــــور فــــى العالقــــات االجتماعيــــة أو تــــأخر لغــــوى ، أو القيــــام 
إلـى مجمـوعتين تتصـف إحـداهما  وقاما بتقسيم هذه المجموعة األخيرة من األطفال. بحركات متكررة 

بمهــارات اجتماعيــة جيــدة نســبيا واألخــرى بمهــارات اجتماعيــة ضــعيفة بغــض النظــر عــن الصــعوبات 
وقــد وجــدتا أن المجموعــة التــى تعــانى قصــورا اجتماعيــا كانــت معظمهــا تعــانى ســلوكيات . األخــرى 

فقدان القدرة على الكالم أو االفتقار إلى القدرة على التمثيل و : أخرى فى نفس الوقت ، ومن ضمنها 
بينمــا كانــت المجموعــة " . المصــاداة " اســتخدام اللغــة بطريقــة غريبــة ، والترديــد اللفظــى لمــا يســمعون 

تتمتع بمقدرة على التمثيل ومقـدرة علـى الكـالم تتناسـب مـع العمـر " اجتماعيا " التى ال تعانى قصورا 
ثتــان إلــى أن هنــاك ثــالث ســمات أساســية للتوحــد واســتنادا إلــى ذلــك توصــلت الباح. العقلــى ألفرادهــا 

  : وهذه هى " بثالوث األعراض " تظهر مجتمعه دائما وتعرف 
ــى التفاعــل االجتمــاعى - ١ تــأخر وانحــراف شــديدان فــى النمــو االجتمــاعى :  قصــور ف

وقـد حـددت ويـنج أربعـة أنمـاط مـن التفاعـل االجتمـاعى . خصوصا فيما يتعلق بالعالقات الشخصـية 
ص التوحديين وهى النمط االنعزالى والنمط السلبى ونمط الناشطين بطريقـة شـاذة والـنمط لدى األشخا

 . الرسمى والمتكلف 

تـأخر وانحـراف ملحوظـان فـى اللغـة وفـى القـدرة علـى :  قصور فـى اللغـة والتواصـل - ٢
 .استخدامها مع اآلخرين وفهم الجانب االجتماعى للغة 

فــى التفكيــر والســلوك وفقــدان القــدرة عــدم مرونــة :  قصــور فــى القــدرة علــى التخيــل - ٣
ســلوكيات متكــررة واعتمــاد علــى الــروتين مــع تــأخر شــديد أو انعــدام القــدرة علــى اللعــب . علــى التخيــل

 .التخيلى 

" وجــود نطــاق واســع جــدا مــن االختالفــات فــى شــدة  Wing) ١٩٨٨( كمــا الحظــت ويــنج 
" االختالفـات اسـتخدمت مصـطلح والعتبـار هـذه . إلعاقة التوحد بين شخص وآخر" ثالوث األعراض

( لإلشـارة إلـى النطـاق الواسـع للتوحـد Autism Spectrum disorders" اضـطرابات طيـف التوحـد
  ). ٣٦-٣٤: أ  –٢٠٠٤وفاء الشامى 

  . Autistic Disorderتعريف اضطراب التوحد 
توحـد ( بـأن المسـمى التقليـدى   ,.Gonzales , et, al) ١٩٩٣(يـذكر جـونزاليز وآخـرون 

أصبح اضطراب التوحد ويعكس ذلك اعترافا بأن األطفال التوحـديين يصـبحون فـى ) لطفولة المبكرة ا
   هاألغلــــــــب مــــــــراهقين وراشــــــــدين توحــــــــديين وهــــــــو مــــــــا كشــــــــفت عنــــــــه بعــــــــض الدراســــــــات التتبعيـــــــــ

ـــــرازق هويـــــدى (  ولقـــــد تعـــــددت تعـــــاريف اضـــــطراب التوحـــــد بتعـــــدد ).  ٨٩:  ٢٠٠٠محمـــــد عبـــــد ال
وينظر إلى التوحد علـى أنـه إعاقـة . ة التى تحاول تفسير هذا االضطراب االتجاهات العلمية والنظري
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نمائية متداخلة ومتشعبة ومعقدة تظهر أعراضها خالل الستة والثالثين شهرا األولى من عمـر الطفـل 
نتيجــة حــدوث خلــل فــى الجهــاز العصــبى لــدى الطفــل ، ويــؤثر هــذا الخلــل علــى جوانــب متعــددة لديــه 

ــــــــــــــــــــل اإلدراك والتفاعــــــــــــــــــــل   االجتمــــــــــــــــــــاعى والتواصــــــــــــــــــــل ومهــــــــــــــــــــارات اللعــــــــــــــــــــب وغيرهــــــــــــــــــــا  مث
  ) . ١٢٢:  ٢٠٠٠طارش مسلم الشمرى ( 

ــــى اضــــطراب التوحــــد منهــــا ــــذاتى :كمــــا اســــتخدمت عــــدة مصــــطلحات لإلشــــارة إل   التمركــــز ال
:  ١٩٨٧عـــادل األشـــول  ( واألنانيـــة أو االنشـــغال بالـــذات )  ٢٨٦:  ١٩٩٠فتحـــى عبـــد الـــرحيم ( 

  والذاتيـــــة )  ٣١٦-٣١٥:  ١٩٨٨د الحميـــــد وعـــــالء الـــــدين كفـــــافى جـــــابر عبـــــ( واالجتراريـــــة )  ١١٢
، )١٨:  ١٩٨٤، أيمـن جيـرة  ١٩٩:  ١٩٩٠، جمعـة يوسـف  ٥٩٣:  ١٩٩٥عبد المنعم الحفنـى ( 

عبد العزيز الشخص وعبد الغفـار ( ، واألوتيسية )  ٦٤٢:  ١٩٩٢أحمد عكاشة ( الذاتوية الطفولية 
ـــــــــــدماطى    ، واألوتيـــــــــــزم )  ٦٣:  ١٩٩٤اب خليـــــــــــل ، عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــ ٥٣ – ٥٢:  ١٩٩٢ال

واالجترارية أو )  ١٠٢:  ١٩٩٣محمد حسيب الدفراوى ( واإلنطوائية )  ٨٦:  ١٩٩٣سهام راشد  ( 
  ).  ٤٠:  ١٩٩٤عثمان لبيب فراج ( التوحدية 

والتوحد هو اضطراب انفعالى شديد يتصف باالنفصال عن الواقع والسلوك النمطـى واإليـذاء 
  ) . ٧:  ١٩٩٦منى صبحى وجمال محمد ( اللغوية  الذاتى والمصاداة

علــــى مصــــطلح )٣١٦- ٣١٥:  ١٩٨٨( يطلــــق جــــابر عبــــد الحميــــد وعــــالء الــــدين كفــــافىو 
انسـحاب الفـرد مـن الواقـع إلـى عـالم : ويعنيـان بهـا ) إعاقـة التوحـد(كلمة الذاتويـة  autismاألوتيسية 

وقـد اعتقـد ذات مـرة أن . ت وهلوسـات وفى الحاالت المتطرفة توهما. خاص من الخياالت واألفكار 
أخــرى  تهـى الخاصــية األولــى للفصـام ولكنهــا تالحــظ اآلن  فـى اضــطرابا) إعاقــة التوحــد ( الذاتويـة 

وفــى ). اجتراريــة طفليــة مبكــرة (  kanner's syndromeمثــل ذهــان الشــيخوخة وفــى زملــة كــانر 
لتفــت إلــى داخلــه ومنشــغل والشــخص التوحــدى ذو شخصــية مغلقــة وهــو م. بعــض حــاالت االكتئــاب 

  .انشغاال كامال بحاجاته ورغباته التى يتم إشباعها كلية أو إلى حد كبير فى الخيال
الطفـل الـذى فقـد االتصـال بـاآلخرين autistic child ويقصـد بالطفـل الـذاتوى أو االجتـرارى 

كـاره وباألنمـاط أو لم يحقق هذا االتصال قط وهو منسحب تماما ومنشغل انشغاال كـامال بخياالتـه وأف
ومن خصائصـة األخـرى المباالتـه إزاء الوالـدين . السلوكية المقولبة  كبرم األشياء أو لفها  والهزهزة  

وتفسـر هـذه الحالـة لـدى الـبعض بـأن .واآلخرين ،وعجزه عن تحمل التغير وعيوب النطق أو الخـرس 
ا يشـــير عبـــد المـــنعم  كمـــ.لهـــا أســـاس عضـــوي ويفســـرها آخـــرون باعتبارهـــا شـــكال مـــن أشـــكال الفصـــام 

إلـــى التوحـــد بالذاتيـــة بأنهـــا الحالـــة التـــى يكـــون عليهـــا المصـــاب )  ٥٩٤ – ٥٩٣:  ١٩٩٥( الحفنـــى 
بالــذهان الــذاتى وهــى تــرادف الــذهان الــذاتى والمــذهون ذاتيــا إنســان يعــيش علــى أفكــار تخصــه وحــده 

و تغيــرت ظروفــه وهــى ويجترهــا باســتمرار وال تصــدر عــن الواقــع وال تتعــدل كلمــا تعامــل مــع الواقــع أ
ليست أفكارا بالمعنى االصطالحى ولكنها تخيالت أو انطباعات ذهنية ليس لها ما يقابلها فى الواقـع 
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نرجسى يعـيش لنفسـه ، غيـر أن النرجسـية منهـا أن النرجسـى يفكـر  Autisticوقد نقول إن الذاتى . 
خصى بحـت ومـن ثـم فالذاتيـة على المستوى الشعورى ويتعامل مع الواقع وٕان كان يراه من منظور ش

  . أخطر من النرجسية 
أن التوحـــد هـــو اضـــطراب انفعـــالى فـــى العالقـــات )  ٧٣١:  ١٩٩٧( ويـــرى إســـماعيل بـــدر 

االجتماعية مع اآلخرين ينتج عن عدم القدرة على فهم التعبيرات االنفعالية وخاصة فى التعبير عنهـا 
  .ة مع ظهور بعض المظاهر السلوكية النمطية بالوجه أو باللغة ويؤثر ذلك فى العالقات االجتماعي

والتوحـــد مـــرض فـــى النمـــو ينـــتج عـــن تغيـــر هيكلـــى أو كيميـــائى عصـــبى فـــى أداء الجهـــاز 
وهــو إعاقــة للنمــو تظهــر عــادة خــالل الســنوات الــثالث األولــى مــن العمــر وذلــك . العصــبى المركــزى 

نســـبة أربـــع أضـــعاف وينتشـــر التوحـــد فـــى الـــذكور ب. الضـــطراب عصـــبى يـــؤثر علـــى وظـــائف المـــخ 
  وال يتــــــــــأثر حــــــــــدوث . انتشــــــــــاره فــــــــــى اإلنــــــــــاث وال توجــــــــــد لــــــــــه عوامــــــــــل اجتماعيــــــــــة أو عرقيــــــــــة 

  مـــــــــــرض التوحـــــــــــد بعوامـــــــــــل مثـــــــــــل دخـــــــــــل األســـــــــــرة أو أســـــــــــلوب المعيشـــــــــــة أو مســـــــــــتوى التعلـــــــــــيم 
  ) . ١٨:  ٢٠٠١عمر بن الخطاب خليل ( 

يســتخدم ولقــد أصــبح مصــطلح التوحــد الطفــولى مصــطلحا دارجــا بــين المتخصصــين ومــازال 
حتــى اآلن كمــرادف لمجموعــة مــن المصــطلحات األخــرى ، مثــل مصــطلح ذهــان الطفولــة أو فصــام 
الطفولــــة إال أن المصــــطلح مــــازال غيــــر مســــتقر وذلــــك نظــــرا لــــنقص االتفــــاق علــــى معــــايير محــــددة 
بتشـــخيص الطفـــل الـــذهانى وهـــذه الحالـــة يطلـــق عليهـــا عـــدة مصـــلحات منهـــا ذهـــان الطفولـــة والتوحـــد 

  ) . ٤٧:  ٢٠٠٠شاكر عطية قنديل .... ( صام الطفولة واضطراب النمو الطفولى ، وف
والتوحــد أو االجتــرار مصــطلح يســتخدم لوصــف إعاقــة مــن إعاقــات النمــو تتميــز بقصــور فــى 
اإلدراك وتأخر أو توقـف النمـو ونزعـة انطوائيـة انسـحابية تعـزل الطفـل الـذى يعـانى منهـا عـن الوسـط 

نفسه ال يكاد يحس بما حوله ومن يحيط به مـن أفـراد أو أحـداث المحيط به بحيث يعيش مغلقا على 
  ). ٣: ١٩٩٤عثمان لبيب فراج(أو ظواهر

واضطراب التوحد نوع من االضطرابات االرتقائية المعقدة التى تظل متزامنة مع الطفل منذ 
نوع ظهورها وٕالى مدى حياته تؤثر على جميع جوانب نموه وتبعده عن النمو الطبيعى ويؤثر هذا ال

من االضطرابات االرتقائية على التواصل سواء كان تواصل لفظى أو تواصل غير لفظى وأيضا 
على العالقات االجتماعية وعلى أغلب القدرات العقلية لهؤالء األفراد المصابين بالتوحدية ويظهر 
ء فى خالل السنوات الثالث األولى من عمر الطفل ويفقده االتصال واالستفادة بمن حوله سوا

أشخاص أو خبرات أو تجارب يمر بها وهذا النوع من االضطراب ال شفاء منه ولكن ممكن أن 
  ) . ١٧:  ٢٠٠١سهى أحمد أمين  ( يتحسن بالتدخل العالجى المبكر 



  ٢٠

مصطلحات )  ٥٣-٥٢:  ١٩٩٢( كما استخدم عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطى 
وذلـك لتعريـف التوحـد ويشـيرا إليـه  Autismاألوتيسـية /  اسـتثارة الـذات/ االجتراريـة / اجترار الـذات 

  :بأنه 
  اضــطراب شــديد فــى عمليــة التواصــل والســلوك يصــيب األطفــال فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

هـؤالء األطفـال ) النصـف تقريبـا ( ويؤثر فى سلوكهم حيث نجـد معظـم  ) شهرا  ٤٢،  ٣٠ما بين ( 
الواضح كما يتصفون باالنطواء علـى أنفسـهم وعـدم االهتمـام يفتقرون إلى الكالم المفهوم ذى المعنى 

بــاآلخرين وتبلــد المشــاعر وقــد ينصــرف اهتمــامهم أحيانــا إلــى الحيوانــات أو األشــياء غيــر اإلنســانية 
أو عـرض كـانر  Infantile autismويلتصـقون بهـا ويطلـق علـى هـذه الحالـة أيضـا فصـام الطفولـة 

Kanner's Syndrome .  
  National Research Council) ٢٠٠١(ث الــوطنى األمريكــى وعــرف مجلــس البحــ

اضـــطراب التوحـــد علـــى أنـــه طيـــف مـــن االضـــطرابات المتنوعـــة فـــى الشـــدة واألعـــراض والعمـــر عنـــد 
وتتنــوع ) التخلــف العقلــى ، تــأخر اللغــة المحــدد والصــرع ( األخــرى  اتاإلصــابة وعالقاتــه باالضــطراب

خــل الطفــل نفســه بمــرور الــزمن فــال يوجــد ســلوك منفــرد األطفــال التوحــديين ودان بــي التوحــدأعــراض 
ـــا مـــن تشـــخيص التوحـــد حتـــى مـــع وجـــود  بشـــكل دائـــم للتوحـــد وال يوجـــد ســـلوك يســـتثنى الطفـــل تلقائي

  .تشابهات قوية خصوصا فى العيوب االجتماعية
 Individuals with Disabilitiesكمـا يعـرف القـانون األمريكـى لتعلـيم األفـراد المعـاقين 

Education Act (IDEA)  إعاقـة تطوريـة تـؤثر بشـكل ملحـوظ علـى التواصـل : التوحـد علـى أنـه
وتظهــر األعــراض الدالــة عليــه بشــكل ملحــوظ قبــل ســن . اللفظــى وغيــر اللفظــى والتفاعــل االجتمــاعى

الثالثة مـن العمـر وتـؤثر سـلبيا علـى أداء الطفـل التربـوى ، ومـن الخصـائص والمظـاهر األخـرى التـى 
انشغال الطفـل بالنشـاطات المتكـررة والحركـات النمطيـة ومقاومتـه للتغيـر البيئـى أو  ترتبط بالتوحد هو

مقاومته للتغير فـى الـروتين اليـومى ، إضـافة إلـى االسـتجابات غيـر االعتياديـة أو الطبيعيـة للخبـرات 
  .الحسية 

فتـرى أن اضـطراب  The Autism Society of Americaأما الجمعية األمريكية للتوحد 
يظهر فى مظاهره األساسية فى الثالثين شهرا األولى من العمر وتمس االضـطرابات كـل مـن  التوحد

:  
  .نسبة النمو والتطور وما يتبعها  - ١
 .االستجابة للمثيرات الحسية  - ٢

 .النطق واللغة والقدرات المعرفية  - ٣

 .القدرات المرتبطة بالناس واألحداث واألشياء  - ٤
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ت النمو على تأخر أو توقـف أو انحـدار فـى وقد تشمل االضطرابات الخاصة بنسب ومعدال
الحركــة أو المعرفــة أو الســلوك االجتمــاعى أو االضــطرابات الخاصــة باالســتجابة للمثيــرات الحســية ، 

إبـراهيم ( فقد تتضـمن فـرط النشـاط أو الخمـول فـى االسـتجابة والمثيـرات البصـرية والسـمعية واللمسـية 
  ) . ٣٣:  ٢٠٠٤عبد اهللا فرج 
تعدد المصـطلحات التـى اسـتخدمت لالشـارة الـى اضـطراب التوحـد ، وذلـك  سبق يتضحمما 

  .ضطراب ضطراب وكذلك الختالف األسباب لهذا االحسب وجهة نظر كل باحث الى اال
  :بداية االضطراب 

كثيــرا مــا يعــرب آبــاء األطفــال التوحــديين عــن قلقهــم تجــاه نمــو أطفــالهم قبــل أن يبلغــوا العــام 
ذلـك فـإن تشـخيص الطفـل علـى أنـه توحـدى ال يـتم فـى المتوسـط العـام إال  ومـع. األول من أعمارهم 

ومــن الدراســات التــى ركــزت علــى اكتشــاف اضــطراب التوحــد . بعــد أن يكمــل العــام الرابــع مــن عمــره 
  وتشخيصــــــــه فــــــــى الســــــــنوات القليلــــــــة األولــــــــى مــــــــن حيــــــــاة الطفــــــــل دراســــــــة أوســــــــترلينج وداوســــــــون 

)١٩٩٤ (Osterling & Dawson مســجل عليهــا احتفــاالت بعــض " فيــديو" فــالم مــن تحليــل أل
وبمقارنـة هـؤالء . األسر بأول عيد ميالد ألطفالهم الذين تم تشخيصهم فيمـا بعـد علـى أنهـم توحـديون 

تبـــين للبـــاحثين أن هـــؤالء األطفـــال قـــد . األطفـــال بـــأقرانهم العـــاديين المســـاوين لهـــم فـــى نفـــس العمـــر 
جتمــاعى واالنتبــاه المشــترك بمــا فــى ذلــك اإلشــارة إلــى أظهـروا بوضــوح ســلوكيات أقــل فــى الجــانبين اال

شــئ مــا وٕاظهــار شــئ مــا لشــخص آخــر والنظــر إلــى وجــه شــخص آخــر وتوجيــه أبصــارهم نحــو مــن 
 –فيمــا يبــدو  –ولــذا تشــير هــذه الدراســة أن الســلوكيات االجتماعيــة المبكــرة تعــد . ينــادونهم بأســمائهم 

عبـد الغفـار عبـد الحكـيم ( فـل علـى أنـه توحـدى أفضل المؤشـرات التـى تقـود الحقـا إلـى تشـخيص الط
  ) . ١٠٩:  ٢٠٠٢الدماطى 

وال . وأحد العالمات المبكرة الضطراب التوحـد مقاومـة الطفـل التوحـدى أن يحملـه أو يعانقـه 
وعنــدما يكبــر الطفــل قلــيال يســتطيع . يميــل إلــى االحتكــاك مــع جســد األم كمــا يفعــل معظــم األطفــال 

ومـن النـادر علـى . مع الناس اآلخرين مثل األشياء التـى ال حيـاة فيهـا المشى بخطى قصيرة يتعامل 
هــؤالء األطفــال عمــل تواصــل بصــرى كمــا لهــم طقــوس غريبــة للتعبيــر عمــا يريــدون ويقــاومون بشــدة 

غير مـألوف  نالتعبيرات التى تحدث فى وضع قطع األثاث أو طريقة تقديم المشروبات لهم من فنجا
  .مثير لنوبة غضب شديدة لهم بما يمثل هذا منبه أو 

. كما أن لديهم سلوكيات استثارة الذات مثـل الـدوران والتـأرجح أو رفرفـة الـرأس شـائعة لـديهم 
ــ ه مشــترك مــع اآلخــرين باإلضــافة إلــى عــدم اســتخدامهم اكمــا أن األطفــال التوحــديين لــيس لــديهم انتب

  .للتواصل غير اللفظى 



  ٢٢

األعراض التـى تتنـوع مـن طفـل إلـى آخـر واضطراب التوحد مجموعة متشابكة ومتجمعة من 
 .Kileen A., & Llenes)مــن مجمــوع األطفــال التوحــديين لــديهم تخلــف عقلــى % ٧٥وتقريبــا 

2001, 132) .  
  

وفيمـا يتعلــق ببدايـة االضــطراب ذكـر فــى الطبعـة الثالثــة مـن الــدليل التشخيصـى واإلحصــائى 
DSM III  )الطبعـة الثالثـة المعدلـة  وفـى. شـهرا  ٣٠أن بدايـة االضـطراب قبـل )  ١٩٨٠DSM 

III . R  )تـم إلغـاء عمـر البدايـة كمحـك مـع اإلشـارة إلـى مراعـاة المسـتوى النمـائى للطفـل )  ١٩٨٧
  .عند تقييم األعراض 

  

ولكــن مــع زيــادة عمــر البدايــة إلــى  ١٩٩٢)  ICD-10( وذكــر فــى الــدليل العــالمى العاشــر  
فــروق األساســية بــين التوحــد والفئــات األخــرى مــن شــهرا وتكمــن أهميــة هــذا المحــك فــى أنــه أحــد ال ٣٦

  ) .   Water house, et, al., 1996, 9(االضطرابات النمائية الشاملة 
  

ويشير دليل التصنيف التشخيصى واالحصائى لألمراض واالضطرابات النفسية والعقليـة فـى 
لتوحـد اضـطراب الصادر عن الجمعيـة األمريكيـة للطـب النفسـى علـى أن ا DSM IVطبعته الرابعة 

  :نمائى شامل يمكن تشخيصه فى ضوء عدد من المحكات هى 
  .القصور الكيفى فى التفاعل االجتماعى  -
 .القصور الكيفى فى التواصل  -

 . وجود أنماط سلوك وأنشطة نمطية تكرارية  -

 .وبداية االضطراب قبل أن يصل الطفل إلى الثالثة من عمره  -
  

أن األعـراض السـلوكية  (Maureen Aarons & Tessa Gittens 1999, 28)ويـذكر 
راب التوحــد يجــب أن تظهــر قبــل أن يصــل عمــر الطفــل إلــى ثالثــين شــهرا وتتضــمن اضــطرابا طإلضــ

مثيـرات واضـطرابات فـى الكـالم واللغـة لفى سرعة أو تتابع النمو ، واضطرابا فـى االسـتجابة الحسـية ل
  واألحــــــــــــــداث واألشــــــــــــــياءوالقـــــــــــــدرة المعرفيــــــــــــــة واضــــــــــــــطرابا فـــــــــــــى التعلــــــــــــــق واالنتمــــــــــــــاء للنـــــــــــــاس 

  المحيطة به وهل هناك دالئل تمكن من معرفة الطفل من أول شهر من الميالد بأنه طفل توحدى؟ 
  

  ويتضـــح ذلـــك مـــن  Borden & Ollendick (1992)ويجيـــب علـــى هـــذا التســـاؤل 
  .خالل الجدول التالى   

  
  
  

  )٢جدول (
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 المظاهر واألعراض المرحلة العمرية

 Other   يبدو مختلف عن األطفال األخرى - New bornوالدة الطفل التوحدى حديث ال

babies.  
  .يبدو ال يريد أمه وال يحتاج إلى وجودها  -
 .ال يهتم بأن يحمله أحد أو يقبل عليه  -

 .لديه عضالت رخوة ومترهلة  -

 .ال يبكى غالبا  -

  .سريع الغضب واالنفعال بشكل شديد  -
  .فى متابعة ومالحظة أمه اإلخفاق  -  الطفل التوحدى فى الست شهور األولى 

 .مطالبة قليلة بشكل ملحوظ  -

 .تأخر أو غياب االبتسامة لديه  -

 .تكون كلماته غير مفهومة  -

 . Anticipatoryاستجاباته دائما متوقعة  -

  .لديه قصور فى االهتمام باللعب  -
 .ال يهتم باأللعاب االجتماعية  -  .الطفل التوحدى فى الست شهور التالية 

 .اللفظى وغير اللفظى يفتقر التواصل  -

 .ال يتأثر بما يحدث أمامه  -

  .لديه حساسية مفرطة للمثير أو منعدمة  -
  العالقة بين المرحلة العمرية والمظاهر السلوكية للطفل    

 )Philip Kendall, 2000, 137 (  
أن التقييم التشخيصى يعتمد بالدرجة األولى على المالحظـة مـن قبـل ) ٢(يتضح من جدول 

ن بالطفل واآلباء وذلك لوجود سلوكيات معينة قد تظهر على الطفـل منـذ المـيالد بمـا يسـاعد المحيطي
ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــدخل مـــــــــــــــع الطف ـــــــــــــــى ســـــــــــــــرعة الت ـــــــــــــــف الســـــــــــــــعد. عل ـــــــــــــــد اللطي ـــــــــــــــذكر ســـــــــــــــميرة عب   وت

ــــوالدة ، )  ١٥: أ   – ١٩٩٧(   أن أغلــــب األطفــــال التوحــــديين يظهــــرون عالمــــات اإلعاقــــة منــــذ ال
ى نمو عادى وطبيعى يتبعه اختالل فى المهـارات اإلدراكيـة وبالرغم من هذا فهناك أطفال يكونون ذو 

واالجتماعيــة وٕاظهــار بعــض التصــرفات غيــر الطبيعيــة ومهــارات التواصــل وفــى هــذه الحــاالت يكــون 
االنحدار واالختالل فـى تطـور نمـو اللغـة الطبيعيـة التـى كـان يسـتخدمها الطفـل عـادة أول دليـل علـى 

  .وجود المشكلة 
الــذين سيصــبحون توحــديين فيمــا بعــد يبــدو نمــوهم طبيعيــا لفتــرة مــن  أن بعــض األطفــالكمــا 

الوقت فال يالحظ أبواهم عليهم أى شـئ غيـر عـادى فـى السـنة األولـى أو الثانيـة مـن عمـرهم ، بينمـا 
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ويبدو أنه مـن بـين األطفـال الـذين يبـدون . يسبب البعض اآلخر لألهل قلقا منذ لحظة مولدهم تقريبا 
ة مولــدهم فهنــاك نوعــان مــن األطفــال التوحــديين فبعضــهم يصــرخ كثيــرا أثنــاء غيــر طبيعيــين منــذ لحظــ

وقــد يكــون الطفــل متصــلبا وصــعب احتضــانه كمــا قــد يقــاوم جميـــع . الليــل والنهــار علــى حــد ســواء 
  .األشياء ، بما فى ذلك االستحمام وارتداء المالبس والغيار له 

ب ويقنــع بالبقــاء فــى عربــة األطفــال أمــا النــوع الثــانى مــن األطفــال فيكــون ســاكنا وغيــر متصــل
طــول اليــوم ، وأحيانــا مــا تشــعر األمهــات أن الطفــل مــن هــذا النــوع ال يعــرف أنــه جــائع حيــث إنــه ال 

راعه أبدا أو ذيبكى أبدا طالبا للطعام ومن أكثر ما تالحظه األمهات هو أن الطفل التوحدى ال يرفع 
رؤوســهم عنــد تــركهم  ونأجســامهم أو يخبطــيعــد نفســه ألن يحملــه أحــد ، والــبعض اآلخــر يــأرجحون 

  ) . ٧- ٥:  ١٩٩٣نادية أديب ( وحدهم 
وفــى فتــرة الطفولــة يظهــر الســلوك التوحــدى فــى هــذه المرحلــة فــى أوضــح صــورة حيــث يبــدو 
ســلوكهم متباعــدا وغيــر متــأثر بالعــالم مــن حــولهم ، حيــث يتركــز اهتمــامهم علــى أشــياء خاصــة مثــل 

أضــاع هــذا الشــئ أو تغيــر الــروتين المــألوف لهــم ، يصــبح هــذا  حصــاة ناعمــة أو علبــة فارغــة فــإذا
  الطفـل الهـادئ المتباعـد كتلـة مـن الغضـب حتـى تسـتنفذ صـورة غضـبه بـنفس السـرعة التـى بـدأت بهـا 

  ) . ٣٢:  ١٩٩٧نوال سامى ( 
  

  Diagnostic: تشخيص التوحد  

المختلفـــة  تعتبـــر عمليـــة التشـــخيص لحـــاالت التوحـــد مـــن أكثـــر عمليـــات تشـــخيص االعاقـــات
  . صعوبة وتعقيدا ويرجع السبب إلى التباين فى األعراض من حالة إلى أخرى من حاالت التوحد

تمامـا مثـل كلمـة مـوالح (إن مفهوم اضطراب  التوحد مفهوم واسع متعدد األشـكال والـدرجات 
يقـع تحتهـا أو مثـل كلمـة مفرقعـات التـى ....... التى تطلق على البرتقال بأشكاله المختلفة واليوسفى 

عشرات األنـواع ابتـداء مـن بمـب األطفـال والقنابـل اليدويـة والـديناميت ودانـات المـدفع والصـاروخ إلـى 
وهـــذا التنـــوع الكبيـــر فـــى خصـــائص ومســـتويات وأعـــراض وشـــدة اإلعاقـــة تزيـــد مـــن ) . القنبلـــة الذريـــة 

ويمكـــن  صـــعوبات التشـــخيص الـــدقيق لحـــاالت التوحـــد وتزيـــد مـــن احتمـــاالت الخطـــأ فـــى التشـــخيص 
  : تحديد أهم هذه الصعوبات من خالل ما يلى 

إن أكثـــر العوامـــل المســـببة الضـــطراب التوحـــد وجـــود تلـــف أو إصـــابات فـــى بعـــض  -
  .أجزاء المخ أو الجهاز العصبى 

من العوامل التـى تزيـد مـن صـعوبة التشـخيص أن نمـو الطفـل مـع التقـدم فـى العمـر  -
 .اختفاء البعض اآلخر الزمنى قد يصاحبه تغيير فى شدة بعض األعراض و 

 .عدم الوصول إلى تحديد دقيق للعوامل المسببة  -
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مشاركة العديد من اإلعاقات األخرى اضطراب التوحد فـى بعـض األعـراض كتـأخر  -
  الكـــــــــــــالم وصـــــــــــــعوبات التخاطـــــــــــــب أو التخلـــــــــــــف العقلـــــــــــــى والفصـــــــــــــام واضـــــــــــــطرابات التواصـــــــــــــل  

  ) . ٦-٣:  ١٩٩٦عثمان لبيب فراج ( 
. توحــد علــى البحــث عــن األعــراض الســلوكية المصــاحبه لــه ويعتمــد تشــخيص اضــطراب ال

ويعـــد دليـــل التصـــنيف التشخيصـــى واإلحصـــائى لألمـــراض واالضـــطرابات النفســـية والعقليـــة الطبعـــة 
والتصـــنيف الـــدولى ) ١٩٩٤(الصـــادر عـــن الجمعيـــة األمريكيـــة للطـــب النفســـى  DSM IVالرابعـــة 

همـا المصـدران الرئيسـيان  WHO) ١٩٩٢(العاشر لألمراض الصادرة عن منظمة الصـحة العالميـة 
فـى  Volkmar) ١٩٩٦(وال يوجـد تعـارض بينهمـا كمـا يـرى فولكمـار . لتشخيص اضطراب التوحـد 

كمـا أن . تشخيص االضطرابات المختلفة بوجه عام وفى تشـخيص اضـطرابات التوحـد بوجـه خـاص 
قبــل وصــول الطفــل  محــور التركيــز األساســية لكــل منهمــا يــدور حــول بدايــة حــدوث االضــطراب وذلــك
 :الثالثة من عمره ، ووجود ثالثة جوانب قصور رئيسية تتمثل فى الجوانب التالية 

 .التفاعل االجتماعى المتبادل  -

 .اللغة والتواصل  -

 ). ٢٠٣:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد ( السلوك النمطى المقيد والتكرارى  -

طفـل موضـع التشـخيص مـع و التشخيص الفارقى الضطراب التوحد يتضمن مقارنة سلوك ال
أخرى تحمل نفـس األعـراض ، كمـا هـو الحـال مـع التخلـف  تسلوك الطفل الذى يعانى من اضطرابا

  .العقلى ومشكالت اللغة والكالم
  

  : التخلف العقلى 
فالطفل المتخلف عقليا مـثال يختلـف عـن الطفـل التوحـدى فـى أن األخيـر يتميـز بعـدم اتسـاق 

أمـا . فقـد يكـون النمـو متـأخرا فـى جانـب وعاديـا فـى جانـب آخـر . و أو بوجود تباين فى مظاهر النم
. الطفـل المتخلــف عقليــا فإنــه يميــل ألن يكــون متــأخرا فــى جميــع جوانــب النمــو بصــورة متســاوية تقريبــا

ومــن الدراســات التشخيصــية الفارقــة بــين األطفــال التوحــديين والمعــاقين عقليــا دراســات عــادل عبــد اهللا 
والتى أسفرت تلك الدراسات عن وجود بروفيل خاص بكل فئة من هـاتين  ) ٢٠٠٠، ١٩٩٩(محمد  

  :الفئتين يمكن توضيح معالمه الرئيسية كما يلى 
يتفــوق األطفــال المعــاقون عقليـــا علــى أقــرانهم التوحــديين فـــى مســتوى النمــو اللغـــوى  - ١

  .ومهارات األداء أو التطبيع االجتماعى إلى جانب الدرجة الكلية للسلوك التكيفى 
ال تختلـــف الفئتـــان فـــى الجوانـــب األخـــرى للســـلوك التكيفـــى والتـــى تتمثـــل فـــى األداء  - ٢

االقتصـادى  -الوظيفى المستقل وأداء األدوار األسرية واألعمـال المنزليـة إلـى جانـب النشـاط المهنـى 
. 
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األطفال التوحديون أقل تفاعال مع اآلخرين وأكثر انسـحابا مـن المواقـف والتفـاعالت  - ٣
 .ا بأقرانهم المعاقين عقليا اإلجتماعية قياس

يتفوق األطفال المعاقون عقليا على أقرانهم التوحديين فـى المهـارات اإلجتماعيـة بمـا  - ٤
لديهم من وعى اجتماعى نسـبى وقـدره نسـبية علـى التعلـق بـاآلخرين واسـتخدام مـا لـديهم مـن مفـردات 

 .فى سياقات اجتماعية  –تفوق أقرانهم التوحديين  –لغوية 

 .توحديون أقل عدوانية من أقرانهم المعاقين عقليا األطفال ال - ٥

ــــــرانهم  - ٦ ــــــوق مســــــتوى أق ــــــد تف ــــــال التوحــــــديون بدرجــــــة مــــــن النشــــــاط الزائ   يتســــــم األطف
 .المعاقين عقليا 

  
  :اضطرابات اللغة 

كمـــا أن األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطرابات اللغـــة ليســـت لـــديهم مشـــكلة فـــى االســـتجابة 
إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن األطفـــال الـــذين . ى األطفـــال التوحـــديين للمثيـــرات الحســـية كمـــا هـــو الحـــال لـــد

يعــانون مــن مشــكالت اللغــة يمكــنهم اســتخدام لغــة اإلشــارة أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال 
ـــــال التوحـــــديون يجـــــدون صـــــعوبة كبيـــــرة فـــــى ذلـــــك  ) ١٩٩٥(كمـــــا يـــــرى ســـــميث وآخـــــرون . واألطف

Smith,et,al.,   حيـث نجـد األطفـال الـذين يعـانون مـن االضـطرابات أنه من الممكن التمييز بينهمـا
اللغوية يحاولون التواصل باإليماءات وبتعبيرات الوجه ، بينمـا ال يظهـر األطفـال التوحـديون تعبيـرات 
انفعاليــة مناســبة أو تعبيــرات انفعاليــة مصــاحبة ويفشــل هــؤالء األطفــال التوحــديون فــى اســتعمال اللغــة 

  .ك كوسيلة اتصال بدون تدريب على ذل
  

  :الفصام 
ففـــى . بعـــض جوانـــب االخـــتالف بـــين الفصـــام والتوحـــد يظهـــر فـــى فتـــرة ظهـــور االضـــطراب 

الوقــت الــذى ينــدر تشــخيص الفصــام فــى مرحلــة الطفولــة المبكــرة فإنــه باإلمكــان تشــخيص التوحــد فــى 
  .هذه الفترة 
  
  

  :اضطراب انحالل الدفاع العضوى 
  أكثــــــر مــــــن مجــــــاالت النمــــــو  يتضــــــمن هــــــذا االضــــــطراب تــــــدهور مســــــتفحل فــــــى واحــــــد أو

  ) . ١٥٨ – ١٥٦:  ٢٠٠٠أحمد عباس عبد اهللا ( 
وتشــير األبحــاث العديــدة إلــى أن هنــاك عــدة أنــواع مــن التوحــد وهــو الســبب الــذى أدى إلــى 

إشــارة إلــى النطــاق الواســع فــى درجاتــه وشــدته ومظهــر ) باضــطراب طيفــى(تســمية اضــطراب التوحــد 
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 Autism Spectrumلح اضــطرابات طيــف التوحــد األشــخاص المصــابين بــه ويســتخدم ، مصــط

Disorders  بالترادف مـع اضـطرابات نمائيـة شـاملةPervasive Developmental disorders 
حيـــث يشـــير كالهمـــا إلـــى حـــاالت مختلفـــة مـــن التوحـــد تشـــترك جميعهـــا فـــى صـــفات التـــأخر الشـــديد 

ـــة وٕاحـــدى أو كـــال الصـــفت ـــاليتين باإلضـــافة إلـــى انحـــراف فـــى العالقـــات االجتماعي تـــأخر فـــى : ين الت
  .التواصل اللغوى واالجتماعى ، وعدم القدرة على التخيل 

إن اضــطراب طيــف التوحــد يمكــن أن يشــمل اضــطراب التوحــد باإلضــافة إلــى االضــطرابات 
 DSMالنمائية غير التوحدية وهذا ما أشار إليه الـدليل التشخيصـى واإلحصـائى فـى طبعتـه الرابعـة 

IV ١٩٩٤ (Jack Scott, et , al., 2000, 30 )   . لـذا يعتبـر الـبعض أن متصـل التوحـد أو
هو المصطلح األنسب بديال عـن االضـطرابات النمائيـة الشـاملة  Autism Spectrumطيف لتوحد 

ـــــى هـــــذا المتصـــــل  ـــــدى( والتـــــى تعتبـــــر فئاتهـــــا المتعـــــددة هـــــى درجـــــات عل ـــــرازق هوي ـــــد ال   محمـــــد عب
 ٩٣:  ٢٠٠٠ . (  

حيــث تــرى أن اســتخدام مصــطلح طيــف )  Rita Jordan , 2001, 3( وتتفــق مــع هــذا 
التوحــد يعــد أكثــر فائــدة ألنــه يســمح بتوســيع مفهــوم اضــطراب التوحــد اعتمــادا علــى جوانــب القصــور 

  .الثالثة 
وفــــى الوقــــت الحــــالى تــــم تحديــــد خمســــة أنــــواع مــــن اضــــطرابات طيــــف التوحــــد فــــى الــــدليل 

وهـى )   DSM-IV-TR( رابع المعدل اإلصدار ال: التشخيصى واإلحصائى لالضطرابات الذهنية 
اضـــــطراب التوحـــــد ، ومتالزمـــــة اســـــبرجر ، واضـــــطراب ريـــــت واضـــــطرابات االنتكـــــاس الطفـــــولى ، : 

  .واالضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة 
  
  
  
  
  
  
  

  )٣جدول ( 
مراحل النمو  الذكاء العملىعمر الظهوراالضطراب 

 األولى

 النتائج جوانب التأثر
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  :أوجه االختالف بين أنواع اضطرابات طيف التوحد
. )Rita Jordan , 2001, 4 (  

تشـــخيص التوحـــد كمـــا وردت فـــى الـــدليل التشخيصـــى يتضـــح مـــن هـــذا الجـــدول أن معـــايير  
وهــى نفســها  ٢٠٠٠ DSM IV TRواالحصــائى لالضــطرابات الذهنيــة اإلصــدار الرابــع المعــدل  

  . ١٩٩٤ DSM IVالمعايير الموجودة فى 
منهما )  ٣،  ٢،  ١( نقاط من المحكات الثالث الرئيسية  ٦تتضمن معايير التشخيص  -أ

  ) :١(أو المحك  نقطتان على األقل من القسم
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فــى التفاعــل االجتمــاعى يتمثــل علــى األقــل فــى اثنــين مــن ) الكيفــى ( قصــور نــوعى ) ١
  :العناصر التالية 

قصـــور واضـــح فـــى اســـتخدام عـــدد مـــن الســـلوكيات غيـــر اللفظيـــة مثـــل التواصـــل البصـــرى  -
  .وتعبيرات الوجه ووضع الجسد واإليماءات التى تنظم التفاعل االجتماعى 

 .عالقات صداقة مع األقران تتناسب مع المستوى التطورى فشل فى تكوين  -

  فقـــــــدان المقـــــــدرة التلقائيـــــــة علـــــــى محاولـــــــة مشـــــــاركة اآلخـــــــرين االهتمامـــــــات أو اإلنجـــــــازات  -
 ) .مما يتمثل فى عدم إظهاره ألشياء تهمه أو اإلشارة إليها ( 

 .فقدان القدرة على التبادل العاطفى أو االجتماعى  -

  :فى التواصل يتمثل على األقل فى أحد العناصر التالية ) كيفى ( قصور نوعى  -٢
مــع عــدم وجــود داللــة علــى محاولــة التعــويض عــن ( تــأخر فــى تطــور الكــالم أو فقدانــه كليــا  -

  ) .هذا العجز بأى وسيلة أخرى غير لفظية مثل التواصل باإليماء أو اإلشارة 
واضح فى القدرة علـى المبـادرة  بالنسبة للفئة التى تتمتع بقدرة على الكالم يظهر لديها عجز -

 .إلى الحديث أو على االستمرار فى تبادل حديث مع الغير 

 .استخدام متكرر وثابت للغة وطريقة خاصة فى استخدامها  -

فقـــدان القـــدرة علـــى ممارســـة اللعـــب التمثيلـــى التلقـــائى والمتنـــوع واللعـــب مـــن خـــالل التقليـــد  -
 .االجتماعى بما يتناسب مع مستوى تطوره 

لوك نمطى ومتكرر وذخيرة محدودة من االهتمامات واألنشطة مما يتمثل على س -٣
  :األقل فى أحد العناصر التالية 

انشغال متواصل باهتمام نمطى واحد أو أكثـر يكـون غيـر طبيعـى مـن حيـث شـدته أو مـدى  -
  .التركيز عليه

 .تعلق غير طبيعى ببعض العادات أو األمور الروتينية التى ال معنى لها  -

مثــل رفرفــة األصــابع أو لــى اليــدين أو حركــات جســـدية ( ات جســدية نمطيــة ومتكــررة حركــ -
 ) .معقدة بكامل الجسم

 .االنشغال المفرط بأجزاء األشياء  -

تأخر أو سلوك غير طبيعى فى أحد الجوانب التالية على أقـل تقـدير يبـدأ قبـل بلـوغ الطفـل  -ب
  .ثالث سنوات)  ٣(

          .التفاعل االجتماعى * 
  .خدام اللغة والتواصل االجتماعى است* 

  .اللعب الرمزى أو التخيلى *     
  ال يتمثــــل االضــــطراب بشـــــكل أفضــــل بمتالزمــــة ريـــــت او باضــــطراب االنتكــــاس الطفـــــولى  -ج

أن هنـاك عـددا مـن ) ١٩٩٩(ويضيف المكتب اإلقليمى للشرق المتوسط التابع لمنظمة الصـحة العالميـة 
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ى تشــخيص هــذا االضــطراب يعــرض لهــا التصــنيف الــدولى العاشــر الــدالئل التشخيصــية التــى تســتخدم فــ
تتمثل فـى حـدوث نمـو غيـر طبيعـى أو مختـل أو كليهمـا وذلـك قبـل أن يبلـغ الطفـل  ICD-10لألمراض 

التفاعـل : الثالثة من عمره إلى جانـب حـدوث نـوع مميـز مـن األداء غيـر السـوى فـى مجـاالت ثالثـة هـى 
كمـا أن هـذا االضـطراب يحـدث بـين الـذكور . مطـى المقيـد التكـرارى االجتماعى ، والتواصل والسـلوك الن

  .بمعدله ثالثة أو أربعة أضعاف معدل حدوثه بين اإلناث 
كما توجد دائما اختالالت كيفية فى التفاعل االجتماعى المتبادل والتى غالبا تأخذ شكل التقـدير 

فـى فقـدان االسـتجابات لمشـاعر اآلخـرين غير المناسـب للتلميحـات االجتماعيـة واالنفعاليـة ، كمـا تتجلـى 
إضــــافة إلــــى ضــــعف اســــتخدام الرمــــوز . أو عــــدم تعــــديل الســــلوك وفقــــا لإلطــــار االجتمــــاعى أو كليهمــــا 

االجتماعية ، وضـعف التكامـل بـين السـلوكيات االجتماعيـة االنفعاليـة والتواصـلية وخاصـة فقـدان التبـادل 
كيفية فـى التواصـل ، وقـد تأخـذ شـكل عـدم االسـتخدام كذلك تنتشر االختالالت ال. االجتماعى والعاطفى 

ألى مهارات لغوية قد تكون موجودة ، واختالل فى اللعب اإليهامى والتقليد االجتماعى وضعف المرونة 
فــى التغييــر اللغــوى وفقــدان نســبى للقــدرة علــى االبــداع والخيــال فــى عمليــات التفكيــر ، وفقــدان االســتجابة 

اللفظية وغير اللفظية واستخدام خاطئ لألشكال المختلفة مـن النبـرات وأسـاليب  العاطفية لمبادرة اآلخرين
وكــذلك عـدم اســتخدام اإليمــاءات المصــاحبة التــى تســاعد فــى . التوكيـد للتعبيــر عــن الرغبــة فــى التواصــل 

  .التأكيد أو التواصل الكالمى 
نشــــطة تتســــم وٕاضــــافة إلــــى ذلــــك تمييــــز الحالــــة أيضــــا بأنمــــاط مــــن الســــلوك واالهتمامــــات واأل

بمحـدوديتها وتكراريتهــا ونمطيتهـا وقــد تأخـذ شــكل التصــلب والـروتين فــى األداء اليـومى واألنشــطة وأنمــاط 
وقد يكون هناك ارتباط معين بأشياء غير عادية وكثيرا ما تكون هناك انشغاالت نمطية ببعض . اللعب 

يــة فــى األشــياء كرائحتهــا أو االهتمامــات إلــى جانــب أنمــاط حركيــة أو اهتمــام خــاص بعناصــر غيــر وظيف
عـادل عبـد ( ملمسها على سبيل المثال إضافة إلى  مقاومة أى تغير فى الروتين أو فى البيئة المحيطـة 

  ) . ٢٠٩-٢٠٨:  ٢٠٠٤اهللا 
 DSM IVأو فـى  DSM IVأو فـى  ICD 10وتـرى الباحثـة أن هـذه المحكـات سـواء فـى 

TR   يصــل الطفــل إلــى الثالثــة مــن عمــره ، ووجــود تركــز علــى بدايــة حــدوث االضــطراب وذلــك قبــل أن
  :ثالثة جوانب قصور رئيسية تتمثل فى الجوانب التالية 

     .التفاعل االجتماعى  -

 .         اللغة والتواصل  -

 . السلوك النمطى المقيد والتكرارى  -

وذلــك فــى عــام  Wing & Goldوهــى نفــس األعــراض التــى توصــلت إليهــا ويــنج وجولــد  -
 .مجتمعة دائما تى تعرف باسم ثالوث األعراض وهى سمات أساسية الضطرب التوحد تظهروال ١٩٧٩

  
  :أعراض اضطراب التوحد 
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وربمـا يعـود ذلـك إلـى التفـاوت " . اإلعاقـة الغامضـة " يكثر القول بـأن اضـطراب التوحـد هـو 
هم  ويجعـــل الشـــديد بـــين مســـتوى المهـــارات المختلفـــة لـــدى األطفـــال بمـــا يحيـــر أوليـــاء أمـــورهم ومعلمـــي

فهمهــم للطفــل ومعرفــة كيفيــة التعامــل معــه مهمــة صــعبة المنــال فقــد يقــوم األطفــال التوحــديون بإنجــاز 
أعمال غاية فى الصعوبة مثل القراءة أو حل األلغاز أو حفـظ األغـانى أو سـرد معلومـات عـن ظهـر 

يـب لشـخص مـا قلب فى الوقـت الـذى ال يسـتطيعون القيـام بأشـياء بسـيطة كتوجيـه كلمـة تحيـة أو ترح
واألمر ال ينحصر عند هذا الحد فقد يظهر اضطراب التوحد فى أنماط تختلف من شخص إلى آخر 

قـــد يتحـــدث شـــخص مصـــاب باضـــطراب التوحـــد بطالقـــة مســـتخدما عبـــارات لغويـــة ذات : مثـــال ذلـــك 
وحيــث أن األشــخاص التوحــديين لــديهم ...قواعــد صــحيحة بينمــا يعجــز غيــره عــن نطــق كلمــة واحــدة 

العديـد مـن  حيرةملحوظ فى المهارات كانت الخصائص المشتركة لتشخيصهم بالتوحد مصدر تفاوت 
. الباحثين إلى أن توصـلوا مـؤخرا إلـى شـبه اتفـاق علـى أن التوحـد هـو اضـطراب فـى النمـو العصـبى 

فالطفل الذى يعانى فقط من مشكلة تواصل يطلـق عليـه فالتوحد يتطلب تواجد ثالوث األعراض معا، 
أنه يعانى من مشكلة تواصل وليس أنه توحـدى طالمـا أنـه عـادى فـى المهـارات االجتماعيـة ببساطة  
  .هامى يواللعب اال

الذى يميز اضطراب التوحد ليس مجـرد سـلوكيات تحـدث معـا بالصـدفة األعراض إن ثالوث 
ولكنهـا ناتجـة عــن اضـطراب جـوهرى يتســبب فـى ظهـور هــذه األعـراض وبشـكل متــرابط ومـن ثـم فــإن 

ســمى ضــطراب فــى جانــب واحــد فقــط مــن المثلــث ال يعنــى علــى اإلطــالق التوحــد ويجــب أن يوجــود ا
فالطفل قد يكون لديه اضـطراب فـى التفاعـل االجتمـاعى . بالتوحد  هباسم هذا الجانب فقط دون خلط

فجـــوهر االضـــطراب هنـــا يختلـــف بـــاختالف نـــوع . فقـــط ، أو فـــى التواصـــل فقـــط أو فـــى التخيـــل فقـــط 
محمـد عبـد ( فيه اإلعراض وهو بالضرورة مختلف عـن جـوهر اضـطراب التوحـد  المجال الذى تظهر

  ) . ١٠٢:  ٢٠٠٤الرازق هويدى 
 Detroit Medical Center) ١٩٩٨(كما يحدد المركز الطبى بمدينة دترويت األمريكية 

عــدد مــن الســمات التــى تميــز األطفــال التوحــديين فــى عــدد مــن المجــاالت والتــى تعتبــر جميعــا مــن  
مــح األساســية المميــزة لهــذا االضــطراب وبالتــالى يــتم االعتمــاد بدرجــة كبيــرة علــى وجودهــا لــدى المال

الطفـــل حتـــى يـــتم تشخيصـــية علـــى أنـــه يعـــانى مـــن االضـــطراب وتنـــدرج هـــذه الســـمات تحـــت خمســـة 
  :مجاالت أساسية هى 

 .العالقات االجتماعية  - ١

  .التواصل  - ٢
 .السلوكيات  - ٣

 .العمليات الحسية واإلدراكية  - ٤

 ) ١٨٤:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد (  اللعب - ٥
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  :العالقات االجتماعية : أوال 

أحـــــد الخصـــــائص المميـــــزة لألطفـــــال التوحـــــديين وهـــــو أنهـــــم ال يطـــــورون أنـــــواع العالقـــــات 
وتشـــتمل اإلعاقـــة االجتماعيـــة علـــى إعاقـــة فـــى اســـتخدام العديـــد مـــن . االجتماعيـــة حســـب أعمـــارهم 

واســـتخدام اإليمـــاءات وتعبيـــرات الوجـــه المســـتخدم فـــى  التواصـــل البصـــرىكالســـلوكيات غيـــر اللفظيـــة 
باإلضــافة إلــى ذلــك فهــم يمتــازون . تنظــيم األشــكال المختلفــة مــن التفــاعالت االجتماعيــة والتواصــلية 

    DSM IV Rبمشــكالت فــى تكــوين األصــدقاء أو إقامــة عالقــات اجتماعيــة والمحافظــة عليهــا 
أن األطفال التوحديين غالبا   Durand & Barlow) ٢٠٠٠(كما يذكر  ديراند وبارلو ) . ٢٠٠٠(

ـــــالغين محـــــدودا ويلجـــــأ و  ـــــالغين الســـــتخدامهم كـــــأدوات للمســـــاعدة  نمـــــا يكـــــون تواصـــــلهم مـــــع الب   للب
لمعظـم األطفـال التوحـديين فـإن المشـاكل ) مثل استخدام أيدى البـالغين للوصـول لشـئ هـم يريدونـه ( 

 Quantitativeأكثـر منهـا مشـاكل كميـة   Qualitativeمع التفاعل االجتماعى قد تتعلق بالنوعية 
ــــك  العــــدد نفســــه بالتواصــــل مــــع اآلخــــرين واألصــــدقاء ولكــــن الطريقــــة التــــى األطفــــال ويمكــــن أن يمل

يتواصــلون بهــا مــع اآلخــرين غيــر عاديــة ، مثــال ذلــك الطفــل الــذى يحــب أن يجلــس فــى حضــن أمــه 
ــدا عنهــا ، بــدال مــن الجلــوس عنــدها وجهــا لوجــه وهــو الوضــع األكثــر  ولكنــه دائمــا يجلــس ووجــه بعي

يجلســون بقــرب أمهــاتهم أكثــر مــن الغربــاء بعــد تــركهم وحــديين  نواألطفــال التوحــديو . مثاليــة لألطفــال 
لفترة قصيرة من الوقت ، بالرغم من أن هؤالء األطفال ال ينظـرون ألمهـاتهم ويبتسـمون كمـا هـو عنـد 

ين أمهـــاتهم والغربـــاء ويفضـــلون القـــرب مـــن األطفـــال العـــاديين ، ولكـــنهم مـــا يزالـــون يميـــزون الفـــرق بـــ
إن األطفال التوحـديين غيـر مـدركين تمامـا كمـا نعتقـد ولكـن . أمهاتهم فى الظروف التى تسبب توترا 

وهــذا غيــر مفهــوم لــبعض األســباب منهــا أنهــم ال يســتمتعون وال يمتلكــون القــدرة علــى تكــوين عالقــات 
  ) . ٣٧ – ٣٦:  ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج ( ذات معنى مع اآلخرين 

أن األطفـــال التوحـــديين لـــديهم صـــعوبة فـــى )  ٤٤:  ١٩٩٥( كمـــا ذكـــر عثمـــان لبيـــب فـــراج 
التعامــل مــع اآلخــرين مــن األطفــال األصــغر أو األكبــر أى فــى قــدرتهم علــى التقــارب معهــم وتكــوين 

د يجـد وق. عالقات وصداقات ومشاركتهم فى لعبهم ونشاطهم وجعلهم يتقبلونه كزميل أو صديق لهم 
الطفــل التوحــدى صــعوبة فــى أخــذ دوره فــى اللعــب مــع مجموعــة مــن األطفــال يتنــاوبون األدوار فــى 

ولديه صعوبة فى تبادل النظـرات بينـه وبـين اآلخـرين وأيضـا . نشاط معين كل منهم يشارك فى دورة 
 إدراك مشاعر أو تفكير الناس اآلخرين أو يضع نفسه مكان شخص آخر ليـدرك كيـف يفكـر أو يـرى

  .ما حوله من أشياء 
إلـى الصـعوبات النوعيـة داخـل نطـاق )   (Jack scott et, al.,2000, 17, 21كمـا يشـير 

  : طيف التوحد والتى تتعلق بالتفاعل االجتماعى وهى 
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فالطفـــل . فيوجـــد صـــعوبة لـــدى األطفـــال التوحـــديين   Eye Contactالتواصـــل البصـــرى 
 asكان ينظر إلى حائط أو كرسى أو أى شئ أخر  التوحدى ربما ينظر إلى الشخص األخر كما لو

thought he were awall, chair or other object  . كمـا أن بعـض األطفـال التوحـديين يبـدو
 To use peripheral Vision to Completeأنهـم يسـتخدمون الرؤيـة الجانبيـة لتكملـة المهـام 

task  جــزاء مــن البــازل صــعبة جــدا وال يقــوم فمــن المــدهش أن نجــد الطفــل التوحــدى يقــوم بتكملــة أ
فاألطفال التوحديون ال يظهرون مشـاركة  Joint attentionاالنتباه المشترك و . بالنظر المباشر لها 

فى االنتباه وٕاذا وجد شئ مع شخص آخر فيقومون بأخـذ هـذا الشـئ وال ينظـرون إلـى الشـخص الـذى 
  .معه هذا الشئ 

فاألطفـال التوحـديون   Body language and Positionولغـة الجسـد والوضـع الجسـدى 
 byبتصـلبهم وتقوســهم  Social Relate dnessربمـا يظهــرون قصــور فـى االرتبــاط االجتمــاعى 

stiffening & arching awoy  بعيدا عـن المدرسـين والقـائمين علـى رعـايتهم عنـدما يحملـونهم أو
  .يعانقونهم

فاألطفـال التوحـديون لـديهم  Social Play and Interactionواللعب والتفاعل االجتماعى 
قصــور فــى إظهــار التبــادل االجتمــاعى أثنــاء اللعــب بــدون إعطــائهم تعليمــات خاصــة بــذلك كمــا أن 
ـــاع القواعـــد الصـــريحة الالزمـــة للعـــب تجعـــل وقـــت اللعـــب بالنســـبة لهـــؤالء  القصـــور فـــى التنظـــيم وٕاتب

  .األطفال صعبا 
  

  مظاهر التواصل فى اضطراب التوحد: ثانيا 
                                  Communication Aspects Of Autism         

يشير التواصل إلـى عمليـة المشـاركة فـى المعلومـات واألفكـار مـن شـخص إلـى آخـر وتشـمل 
.  (Shames & Wig, 1990)تحويل الرسالة إلى رموز تلغرافية وترجمة الرسـالة المكتوبـة بالشـفرة 

إال أجزاء من عملية التواصل باإلضافة إلى سلسـلة مـن التواصـل غيـر اللفظـى والكالم واللغة ما هما 
والتى تتضمن لغة الجسد واإليماءات والتواصل البصرى واللمسـى كجـزء مـن عمليـة التواصـل ويمكـن 

 Autism Can affect any or allأن يؤثر اضطراب التوحد على أحد أو كل عناصـر التواصـل 

of these Components of Communication.   فيمكن أن يكون طفال مـا قـادرا علـى إصـدار
كل األصوات الكالمية لكنه غير قادر على استخدام اللغة للتواصل وربما يكون طفال أخـر لديـه لغـة 

  . Roboticلكنه يتكلم بطريقة آلية مثل الروبوت 
ر قادر علـى فهـم وربما يكون طفال ثالثا قادر على الكالم واستخدم اللغة للتواصل ولكنه غي 

باإلضافة إلى صـعوبات تواصـلية نوعيـة داخـل نطـاق . لغة الجسد وداللة النغمات المختلفة للصوت 
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 excessive repetitionويشير إلى التكـرار المفـرط  preservationطيف التوحد ومنها االحتفاظ 
  .لعبارة أو موضوع أو فكرة

لهـــدف مـــن هـــذا التكـــرار جـــذب انتبـــاه وهـــى طـــرق شـــاذة بالنســـبة لآلخـــرين وغالبـــا مـــا يكـــون ا
فمعدل الكـالم يمكـن أن يكـون .  rate, tone, and pitchومعدل ونغمة وطبقة الصوت . اآلخرين 

ـــة  ـــراوح طبق ـــة ، كمـــا تت أبطـــأ أو أســـرع مـــن العـــادى ، ونغمـــة الكـــالم ممكـــن أن تكـــون ســـطحية ورتيب
 abstract م اللغـة المجـردة باإلضافة إلـى صـعوبة فـى فهـ. الصوت من أدنى الطبقات إلى أعالها 

language  . وتكرار الكالمecholalia  سـواء كـان لكلمـات أو عبـارات أو الموضـوع كـامال ويمكـن
 nonverbalوأيضــا صــعوبات فــى التواصــل غيــر اللفظــى . أن يكــون تكــرار فــى الحــال أو مــؤجال 

communication problems مــــات أو فاألطفــــال التوحــــديون لــــديهم صــــعوبة فــــى تفســــير العال
اإلشارات غير اللفظية والتى تتضمن تعبيرات الوجه واإليماءات والحملقة بالعين واللمس ولغة الجسد 

  .  
والقدرة على اإلتيـان بسـلوك اجتمـاعى مناسـب وهـذا مـا يعـرف بالقـدرة علـى أخـذ الـدور عقليـا 

ادات معينـة أو إدراك مـا بالنسبة لألطفال التوحـديين لـيس بمقـدورهم تكـوين اعتقـو . اواجتماعيا وانفعالي
كمـا ال . يعتقده اآلخرون أو إدراك نوايا اآلخرين وتقييم ما يصدر عنهم من سلوكيات فى ضوء ذلك 

يســتطيعون التعبيــر عــن انفعــاالتهم بشــكل مقبــول وال بإمكــانهم التمييــز بــين  االنفعــاالت المختلفــة كمــا 
-Jack scott,et al,2000,11) تماعيـاإن سـلوكياتهم االجتماعيـة فـى أغلبهـا تكـون غيـر مقبولـه اج

15).   
إلــى أن تواصــل األطفــال التوحــديين مــع مــن )    ٦٠:  ١٩٩٨(ريشــيا هــولين تكمــا يشــير با

يحـيط بهــم يعــد مشــكلة متعـددة الجوانــب تظهــر فــى صــورة انخفـاض فــى مهــارات التواصــل ومشــكالت 
بها ومن ثـم تظهـر لـديهم بعـض  االت والحاالت النفسية التى يمرونعفى التعبير عن المشاعر واالنف

السلوكيات الدالة على التحدى أثناء استثارتهم انفعاليا أو الغضـب مثـل اإللقـاء بـبعض األشـياء بعيـدا 
أو قذف ما يكون بأيديهم وما إلـى ذلـك مـن السـلوكيات العدوانيـة وهـو مـا يعـد تعبيـرا عـن رغبـتهم فـى 

ة ال يسـتطيعون التعبيـر الصـحيح عنهـا ، وقـد جذب انتبـاه المحيطـين بهـم إلـى أحـداث أو أفكـار معينـ
وقــد يصــل الحــال بهــم نتيجــة لــذلك إلــى جانــب عــدم . تعتبــر تعبيــرا عــن إحباطــات معينــة يمــرون بهــا 

  .قدرتهم المناسبة للتعبير عن أنفسهم إلى إيذاء الذات وهو عبارة عن عدوان موجه نحو الذات 
ى واإلحصــــــائى لألمــــــراض فــــــى دليــــــل التصــــــنيف التشخيصــــــ( وتتمثــــــل صــــــعوبة التواصــــــل 

الصـــــادر عـــــن الجمعيـــــة ) ١٩٩٤( DSM-IV) (واالضـــــطرابات النفســـــية والعقليـــــة الطبعـــــة الرابعـــــة
  :األمريكية للطب النفسى فى وجود قصور كيفى فى التواصل من جانب الطفل يظهر فى 

  .تأخر أو نقص كلى فى اللغة المنطوقة  -
 .مع اآلخرين  عدم القدرة على المبادأة فى إقامة حوار أو محادثة -
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 .االستخدام النمطى أو المتكرر للغة  -

 .قصور فى اللعب التظاهرى أو الخيالى أو االجتماعى  -

أن حــــدوث القصــــور فــــى التواصــــل لــــدى )  ١٩١:  ٢٠٠٤( ويــــرى عــــادل عبــــد اهللا محمــــد 
 Mentalاألطفــال التوحــديين واســتمراره يرجــع إلــى قصــور لــديهم فــى فهــم وٕادراك الحــاالت العقليــة 

states  وتناولــت نظريــة العقــل أو . ســواء الخاصــة بهــم أو بغيــرهم مــن اآلخــرين مــن المحيطــين بهــم
قــدرة الفــرد علــى إدراك اآلخــرين وفهمهــم مــن خــالل حــاالتهم العقليــة  Theory of Mindالمعرفــة 

  .الداخلية كاالعتقادات والنوايا واالنفعاالت وفهم البيئة االجتماعية 
  :السلوكيات : ثالثا 
أن السـلوكيات واألنشـطة واالهتمامــات )  ١٢: أ. ١٩٩٧( سـميرة عبـد اللطيــف السـعد تـذكر 

التى يظهرها الطفل التوحدى غالبا ما تتسـم بأنهـا مقيـدة ذات مـدى ضـيق وأنهـم عـادة مـا يعـانون مـن 
حركات متكررة للجسم أو حركات غير طبيعية مثيرة سـواء باألصـابع أو اليـدين أو غيـر ذلـك وأحيانـا 

  . إلى اإليذاء الجسدى ألنفسهم قد تصل 
ومــن الخصــائص التــى تــرى بشــكل متكــرر فــى اضــطراب التوحــد هــى االنشــغال واالنهمــاك 
بأشياء محدودة وضيقة المـدى ، حيـث يلعـب األطفـال التوحـديون بشـكل طقـوس بأشـياء لسـاعات فـى 

ييـر يحـدث فـى الوقت نفسه أو إظهار اهتمام مفرط فى أشياء من نوع محدد ، وهم ينزعجـون ألى تغ
أو أى تغييـر فـى الـروتين ، ) كأن يكون شئ فى غير مكانه أو جديد فى الصـف أو المنـزل ( البيئة 

كمـــا لـــديهم مقاومـــة شـــديدة للتغيـــر أو النقـــل  Samenessويحـــافظ األطفـــال التوحـــديون علـــى التماثـــل 
 & Stereotypedوغالبــا مــا يمضــى األفــراد التوحــديون الســاعات بســلوكيات نمطيــة وطقوســية 

Rituatistics Behaviors   تلـويح : ومـا هـو معـروف لهـؤالء األفـراد قيـامهم بحركـات معـادة مثـل
  . أيديهم أمام أعينهم أو عض أيديهم 

وبعض السلوكيات الطقوسية تكون معقـدة ، مثـل إصـرار بعـض األفـراد علـى لمـس كـل بـاب 
نمطيـة أو مقـاطعتهم يصـابون بنوبـة وهو يمشى وٕاذا تم منعهم من أداء تلك الطقوس أو السـلوكيات ال

  .غضب شديد 
ويمثــل الســلوك االســتحواذى المتكــرر مشــكلة كبيــرة لكثيــر مــن األطفــال التوحــديين ويتصــف 

ويعــد الســلوك االســتحواذى أحــد المظــاهر . فقــدان المرونــة وعــدم القــدرة علــى التخيــل ببهــذا الســلوك 
ظهر بـنفس الشـكل أو الدرجـة عنـد كـل األطفـال السلوكية الواضحة لألطفال التوحديين إال أنه قد ال ي

فــبعض األطفــال يظهــر ســلوكه االســتحواذى أثنــاء اللعــب ، نجــده يصــف األشــياء بطريقــة نمطيــة فــى 
المنزل فى حين يظهر لدى آخرين أثناء أدائهم لواجباتهم المدرسية كـأن يضـعوا نقطـة أو عالمـة بعـد 

نشرة األحوال الجوية فى كل اإلذاعـات وقنـوات كل كلمة تكتب ومجموعة ثالثة يستحوذ عليهم سماع 
البــث التلفزيــونى ومجموعــة رابعــة يســيطر علــيهم ســلوك اســتحواذى خــالل تنــاول الطعــام كــأن يصــر 
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بـــنفس الطريقــة ، فـــى حـــين يكـــون  ين مـــن الجبنــه تقـــدم يوميـــا علــى طبقـــهالواحــد مـــنهم علـــى نــوع معـــ
ســـايمون كـــوهين وبـــاترك ( وحـــديين الســـلوك االســـتحواذى أخـــف شـــكال ودرجـــة لـــدى بعـــض أطفـــال الت

  ) . ١٠٥ – ١٠٤:  ٢٠٠٠بولتون 
ومظـاهر السـلوك التــى يهـتم بهـا المتخصصــون وأفـراد األســرة تقـع عامـة فــى ثالثـة تصــنيفات 

  :هى 
يشــير إلــى حركــات جســدية متكــررة غالبــا مــا   Stereotypic behaviorالســلوك النمطــى 

باليــد والنقــر باألصــابع وأوضــاع غريبــة لليــد والتــأرجح التوحــديين مثــل الرفرفــة  باألفــاردتكــون مرتبطــة 
 Hand Flapping , Finger Flickingالجسدى أو الدوران حول النفس أو شئ محدد كالكرسى 

, odd hand positioning, body rocking or spinning   وتمثـل السـلوكيات النمطيـة أو
 Selfا يخــدم غــرض تنظــيم الــذات بمــ  Self Stimulatoryالحركــات المتكــررة اســتثارة للــذات 

Regulation  ١٩٨٣(كمـــا يـــرى تينبـــرجين وتينبـــرجين (Tinbergen & Tinbergen شـــير وي
نظرية اسـتثارة الـذات إلـى أن األطفـال التوحـديين ال يتلقـون اسـتثارة كافيـة مـن البيئـة ، ومـن أصحاب 

حـــديون ترفـــع مـــن مســـتويات ثـــم فإنهمـــا يعتقـــدان أن الســـلوكيات النمطيـــة التـــى يمارســـها األطفـــال التو 
  . االستثارة ، وليس كل السلوكيات النمطية تمثل استثارة للذات 

فالعديد من األطفال التوحـديين  ال يظهـرون سـوى نمـاذج سـلوكية محـدودة وٕاذا لـم يكـن لـدى 
وهكـذا فـإن سـلوكا . مختلفـة فإنه يستخدم سلوكا واحدا فى أوقـات الطفل مخزونا كبيرا من السلوكيات 

الرفرفة بالذراعين يمكن النظر إليه فى بعض األحيان على أنه استثارة للذات وفى أحيـان أخـرى مثل 
قــد يســتخدم للحصــول علــى شــئ مرغــوب أو للهــروب مــن مهمــة صــعبة أو للتعبيــر عــن الســعادة أو 

  ) .  ٤١:  ٢٠٠٤سيد جارحى السيد ( الحزن 
لوكيات النمطية المتكررة أن الس Grandin) ١٩٩٧(وعلى العكس مما سبق تذكر جراندين 

تحـــدث عنـــدما يتعـــرض الطفـــل التوحـــدى لشـــحنة ضـــخمة مـــن المثيـــرات البيئيـــة دون أن يـــتمكن مـــن 
وبهذا المعنى قد يمارس سلوكيات نمطية متكررة إلغالق مصدر اإلحساس واإلثارة الذى . معالجتها 

لفــة يلجــأ بعــض األطفــال ففــى الحــاالت التــى فيهــا أصــوات كثيــرة مــن اتجاهــات مخت. يأتيــه مــن البيئــة 
فعند مراقبة هؤالء األطفال يبـدون وكـأنهم يعيشـون . التوحديين عادة إلى سلوكياتهم النمطية المتكررة 

  . فى عالم خاص بهم 
كما تحذر جراندين من ترك الطفل يمارس تلك السلوكيات ألكثر من سـاعة واحـدة فـى اليـوم 

طفــل بوجــه عــام ألن هــذه الســلوكيات قــد تقلــل مــن ألنهــا تعتقــد أن ذلــك قــد يــؤثر علــى مــا يتعلمــه ال
ــتعلم ( المعلومــات التــى يتلقاهــا الطفــل مــن البيئــة  كمــا أنهــا تعتقــد أن هنــاك ) والتــى تســاعده علــى ال

وقـد يمارسـها . احتمال اإلضرار بالجهاز العصبى عندما ال يتلقى الدماغ معلومـات كافيـة مـن البيئـة 
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أن تســـاعد الطفــل علـــى تحقيـــق شــئ مـــا كالحصـــول علـــى  الطفــل إلحساســـه بالمتعـــة ومــن المحتمـــل 
  .اهتمام اآلخرين أو الهروب من عمل شئ ما 

أن األطفـال التوحـديين يلجـأون لهـذه السـلوكيات النمطيـة   Frith) ١٩٨٩(بينمـا تـرى فريـث 
وهكـــذا يبقـــى عـــالمهم مجـــزأ ويركـــزون . ألنهـــم غيـــر قـــادرين علـــى معالجـــة المعلومـــات كوحـــدة كاملـــة 

علــى تفاصــيل جزئيــة فــى حيــاتهم وتبــدو هــذه الســلوكيات كإمتــداد لهــذا الشــكل مــن التفكيــر  اهتمامــاهم
ومنها سلوك إيـذاء )  ١٧٥: ب – ٢٠٠٤وفاء على الشامى ) ( كما تبدو لنا ( ألنها عديمة المعنى 

عـض اليـد : حيث يأخذ سلوك إيذاء الذات أشكاال عديدة منها  Self-injurious behaviorالذات 
اع ، خربشــة الوجــه وتجريحــه ، ضــرب الــرأس بالحــائط أو بالمكتــب ، قــرص الجســم ، عــض أو الــزر 

 . اللسان أو الشفاه وكل هذه األشكال موجودة لدى بعض األطفال التوحديين 

Biting one's own hands or arms, scratching or hitting the face, 
banging one's head against walls or desks, pinching one's body and biting 
the tongue or lips.  

 Pica and Eating: كمـــا تمثـــل اضـــطرابات األكـــل والـــوحم للطعـــام غيـــر الطبيعـــى 

Disorders فالعديد من األفـراد التوحـديين يظهـروا شـغف .  أحد األنماط النوعية لسلوك إيذاء الذات
ن أن يــؤدى إلــى الخلــل الغــذائى وســوء شــديد لتنــاول نــوع واحــد أو نــوعين مــن الطعــام وهــذا مــن الممكــ

  . التغذية 
سـواء كانـت  Hypersen sitivity and Hyposen sitivityزيـادة أو نقـص الحساسـية و 

فــنقص الحساســية تشــير إلــى انخفــاض . هــذه الزيــادة أو القصــور فــى الحساســية لألصــوات أو اللمــس 
وكـأنهم ال يسـمعون ( ة والمسـموعة أو قلة فى مستوى االسـتجابة أقـل مـن الطبيعـى للمثيـرات الملموسـ

وزيــادة فــى الحساســية . العديــد مــن األصــوات أو أنهــم ال يشــعرون بأحاســيس معينــة كــاأللم والتــوتر 
تشير إلـى ارتفـاع فـى مسـتوى االسـتجابة عـن المسـتوى الطبيعـى للمثيـرات السـمعية والملموسـة فهـؤالء 

 The airشــــغيل مكيــــف الهــــواء األفــــراد يمكــــن أن يغطــــوا أذانهــــم أو يصــــرخون عنــــد مــــا يــــتم ت

Conditioner   وكـــــــــل مـــــــــن زيـــــــــادة ونقـــــــــص الحساســـــــــية يمكـــــــــن مالحظتهـــــــــا فـــــــــى نفـــــــــس  
 . Both hyper-and hyposensitivity Can be seen in the same individualالفـرد 

 (Jack Scott, et, al., 2000, 18).  

  :العمليات الحسية واإلدراكية : رابعا 
هم للعـــالم علـــى حواســـهم المختلفـــة وخاصـــة اتكثيـــرا فـــى استكشـــاف يعتمـــد األطفـــال التوحـــديون

اللمـــس والتـــذوق والشـــم وٕان كـــانوا  مـــع ذلـــك يميلـــون إلـــى كـــل مـــن الطعـــوم الكريهـــة مـــن جانـــب وٕالـــى 
ومـن الغريـب أنهـم قـد يسـتمتعون بتلـك األلعـاب التـى تنطـوى علـى . خـر آالروائح الكريهة مـن جانـب 

  . ال يحبون فى الغالب أن يلمسهم أحد  التالمس الجسدى على الرغم من أنهم
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وٕالى جانب ذلك فإن الطفل التوحدى قد يبدو وكأنه أصم حتى وٕان كانت قدرته علـى السـمع 
عادية ، فنجده على سبيل المثال يعبر الشارع غير عابئ بتلك السـيارة المسـرعة التـى تسـير نحـوه أو 

و وكأنــه ال يســمعها جميعــا ، بينمــا نجــده فــى بصــوت آلــة التنبيــه التــى يطلقهــا ســائق تلــك الســيارة ويبــد
كمـا أنـه مـن جانـب آخـر قـد يضـع أصـابعه . مواقف أخـرى يسـمع صـوتا منخفضـا بدرجـة غيـر قليلـة 

فــى أذنيــه أو يغطيهــا بيديــه وذلــك عــن ســماع أصــوات معينــة حيــث أن مثــل هــذه األصــوات ربمــا ال 
  .تروق له ، أو أنه ال يميل إليها وال يفضل أن يستمع لها 

وقـد يكـون الطفـل إلـى . ومع ذلك فإنه غالبا ما ينجـذب إلـى الموسـيقى خاصـة الخفيفـة منهـا 
جانــب ذلــك إمــا مفــرط الحساســية لأللــم أو لديــه نقــص  حساســية لأللــم فــال يشــعر بــه بســهولة ويخيــره 
وكأنه لم يمر به ولم يجربه ولـذلك نجـده يضـرب رأسـه فـى الحـائط أو يضـرب يـده فـى أى شـئ ثابـت 

ويعتبـــر ذلـــك أيضـــا تعبيـــرا عـــن ردود فعـــل غيـــر عاديـــة . وهكـــذا . يجـــرح أو يـــؤذى نفســـه  أمامـــه أو
( لالحساسـات الماديـة وذلـك عنــد مقارنتـه بأقرانـة العــاديين أو حتـى أقرانـه مــن فئـات اإلعاقـة األخــرى 

  ) . ١٩٧ – ١٩٦:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد 
توحد يرجع إلى اضـطراب أن اضطراب ال)  ٥٢٦:  ١٩٩١( ويرى عمر بن الخطاب خليل 

فى اإلدراك إذ نجد الطفل التوحدى يهتم ويستجيب لمنبهات بعينها بغض النظـر عـن كونهـا اسـتجابة 
شاذة وال يستجيب لمنبهـات أخـرى وهـذا يعنـى أن الخلـل والقصـور يكونـان فـى اإلدراك هـذا باإلضـافة 

عمـل علـى زيـادة المخـزون فـى إلى عدم قدرته على التفاعل والتواصل مـع اآلخـرين كمـا يعوقـه عـن ال
  .الذاكرة واالرتفاع بمستوى القدرة المعرفية 

  

  
  اللعب  : خامسا 

أن األطفـال التوحـديين بوجـه  ,.Stone, W., & Caro, M) ١٩٩٠(يـذكر سـتون وكـارو 
فمــن األشــياء . الــذى يبديــه األطفــال اآلخــرون فــى الــدمى واأللعــاب نفســه  عــام ال يبــدون  االهتمــام 

وم بها الطبيب النفسى وغيـره لمعرفـة مـا إذا كـان الطفـل يعـانى مـن اضـطراب التوحـد أم ال التى قد يق
ــم يعــر أيــا منهــا اهتمامــا فقــد يكــون هــذا الســلوك إحــدى  هــو مالحظــة اهتمــام الطفــل باأللعــاب فــإذا ل
العالمــات اإلنذاريــة لإلصــابة باضــطراب التوحــد وفــى كثيــر مــن األحيــان يعــزى افتقــارهم إلــى االهتمــام 

األلعــاب إلــى عــدم معــرفتهم لطريقــة الحصــول علــى نتــائج ممتعــة منهــا وهــى مهــارة يبــدو أن األطفــال ب
ـــين يتعلمونهـــا بمالحظـــة النـــاس اآلخـــرين وتقليـــدهم  ـــق بتطـــور ســـلوكيات اللعـــب . الطبيعي وفيمـــا يتعل

يمن باألشــياء لــدى األفــراد التوحــديين نجــد أن األطفــال التوحــديين أكثــر تعلقــا باللعــب الحســى بــل ويهــ
عليهم لسنوات أكثر بكثير من األطفال الطبيعيـين ، ويـأتى اسـتعمالهم لألشـياء متكـررا وال مرونـة فيـه 

كما يميل اللعب التنظيمـى . ومن تصرفاتهم مع األشياء ، أنهم يشمونها أو يتذوقونها أو يتحسسونها 
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خـر خص آوالغضـب الشـديد عنـدما يحـاول شـ لديهم مـن خـالل تفضـيلهم لصـف األشـياء فـى صـفوف
  . أن يغير ترتيب األشياء 

فمــن حيــث الكميــة . كمــا يــأتى اللعــب الــوظيفى لــدى هــؤالء األفــراد مختلفــا فــى كميتــه ونوعــه 
ومــن حيــث . ين باللعــب الــوظيفى أقــل ممــا يفعلــه األطفــال الطبيعيــون يكــون انشــغال األطفــال التوحــدي

  .النوع يختلف لعب األطفال التوحديين عن لعب األطفال الطبيعيين واألطفال المتأخرين ذهنيا 
يتجه الطفل التوحدى  مفبينما يستخدم معظم األطفال األلعاب مستفيدين من كامل إمكانياته 

صــية واحــدة أو اثنتــين مــن خصــائص اللعبــة وممارســة نفــس طريقــة علــى األرجــح إلــى االهتمــام بخا
ادة جميـع الخيـارات األطفـال الطبيعيـون عنـدما يلعبـون بالسـيارة يستكشـفون عـ: اللعب بهـا مثـال ذلـك 

فقـــد يجعلونهـــا تســـير بـــبطء وبســـرعة وقـــد يحركـــون عجالتهـــا حركـــة دائريـــة ويجعلونهـــا  الممكنـــة فيهـــا
يوقفونهـا فـى وضـع اصـطفاف موقـف ويقلـدون أصـوات الضـجيج تصطدم بسـيارات أو أشـياء أخـرى و 
  .التى تصدرها السيارات وما إلى ذلك

ــــك قــــد ال يالحظــــون إال خاصــــية واحــــد ــــإنهم بخــــالف ذل مــــن  ةأمــــا األطفــــال التوحــــديون ، ف
وقـد يسـتعمل . خصائص السيارة ، فقد يكررون فتح أبواب السيارة المصغرة وٕاغالقها مـرة بعـد أخـرى 

فقـد يسـتعملون األطبـاق علـى سـبيل . دون أن يعرفوا معرفة حقيقيـة ألى شـئ تسـتخدم بعضهم أشياء 
المثال لتحريكها فى حركة دائرية أو قد يستخدمون فرشاة الشعر للضرب بها أو قـد يسـتخدمون دميـة 

  . دب أو غيره لخبطها بقوة على األرض أو صفها أو ترتيبها 
األطفــال التوحــديين اللعــب بالــدمى حســب  وعنــدما يتحســن تطــورهم العقلــى فقــد يــتعلم بعــض

وظائفها مثل أن يستخدم فرشة الشعر لتمشيط شـعر الدميـة إال أن استكشـافهم لكـل خصـائص الـدمى 
فاألغلبيـــة مـــن األطفـــال ) األقـــران ( وفيمـــا يخـــص اللعـــب مـــع األنـــداد . وخصائصـــها يبقـــى محـــدودا 

وث تطـــورات ادراكيـــة ولغويـــة ربمـــا التوحـــديين يتجنبـــون اللعـــب مـــع األنـــداد فـــى مثـــل ســـنهم ومـــع حـــد
  ) . ١٦٤ – ١٦٣: ب – ٢٠٠٤وفاء على الشامى ( يشاركون فى اللعب الموازى 

  

  
  
  

  :سلوكيات أخرى مصاحبة الضطراب التوحد 
، ولكنهـا بسـبب عـدم ثبوتهـا  التوحـد خرى تظهر على المصـابين باضـطرابأهناك سلوكيات 

ت أخـرى غيـر التوحـد ال يمكـن اعتبارهـا أعراضـا فى جميع الحاالت و احتمال ظهورهـا مـع اضـطرابا
مثــل الفــزع والخــوف واضــطرابات النــوم واألكــل ونوبــات المــزاج العصــبى والعــدوان . أساســية للتوحــد 



  ٤٠

وقـد . وٕايذاء الذات وفقد القدرة على التلقائية والمبـادرة والقـدرة علـى االبتكـار فـى شـغل أوقـات فـراغهم 
ــذ ى يميــز اضــطراب التوحــد عنــدما ينمــو األطفــال ولكــن نــواحى تتبــدل المظــاهر المحــددة للقصــور ال

القصــور نفســها تســتمر  حتــى أثنــاء الحيــاة الراشــدة علــى شــكل نمــط شــبيه فــى المشــكالت الخاصــة 
بـــالتكيف االجتمـــاعى والتواصـــل وأنمـــاط االهتمامـــات وقـــد تصـــاحب اضـــطراب التوحـــد كـــل مســـتويات 

أحمــد عكاشــة ( جــد درجــة دالــة مــن التخلــف العقلــى ولكــن فــى ثالثــة أربــاع الحــاالت تو . نســبة الــذكاء 
٦٤٣:  ١٩٩٢ . (  

إلى وجود شذوذ فى نمو المهارات )  ١٠٠:  ١٩٩١( كما ذكر محمود عبد الرحمن حمودة 
رفرفــة ( وشــذوذ الوضــع والحركــة مثــل اآلليــة الحركيــة . المعرفيــة دون اعتبــار لمســتوى الــذكاء العــام 

والمشى على أطـراف أصـابع القـدمين واألوضـاع الغريبـة ) شيرية الزراعين والقفز وحركات الوجه التك
واالســتجابات الغريبــة لإلثــارات الحســية مثــل تجاهــل بعــض . لليــد والجســم وضــعف الــتحكم الحركــى 

( معينـة  تبينما يظهرون حساسـية مفرطـة إلحساسـا) مثل األلم أو الحرارة أو البرودة ( اإلحساسات 
انـا يظهـر انبهـارا بـبعض وأحي) صوت معين ، وتجنب أن يلمسـه أحـد مثل قفل األذنين تجنبا لسماع 

  .)للضوء والروائحمثل التفاعل المبالغ فيه (اإلحساسات
  

 :نسبة االنتشار
 ٩١إلـى  ١٠٠٠٠أفـراد لكـل  ٥توجد محـاوالت لتحديـد عـدد المصـابين بالتوحـد فهـى تتـراوح مـن 

والنســبة بــين الــذكور .  ١٠٠٠٠لكــل  ٦:  ٤ومعظــم الدراســات تقتــرح النســبة مــا بــين  ١٠٠٠٠فــردا لكــل 
 ,Valcumine , et( ١:  ٥فــى حــين تشــير بعــض الدراســات إلــى وجــوده بنســبة  ١:  ٢واإلنــاث 

al.,2001,3  . ( وقــد أعلنــت الحكومــة األمريكيــة بــأن التوحــد قــد أصــبح مشــكلة صــحية وطنيــة طارئــة
رتفــاع نسـبة االصــابة بالتوحــد إلــى ويرجـع ســبب ا. ســنويا % ١٧-١٠وذلـك الرتفــاع مــدى انتشـاره بنســبة 

 ١٧: ب - ٢٠٠٤وفـاء الشـامى ( زيادة الوعى ، واتساع نطاق المعايير التشخيصية الضطراب التوحـد 
أن نســبة انتشــار التوحــد فــى اليابــان تعــد أعلــى مــن )  Philip Kendall, 2000, 138( ويــذكر) . 

 ,.١وفـى المملكـة المتحـدة % , ١٦:  ,١٣مثيلتهـا فـى أى دولـة أخـرى مـن دول العـالم فهـى تتـراوح مـابين
  وفـــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــين فتعـــــــــــــــــــــــــــد أقـــــــــــــــــــــــــــل دول العـــــــــــــــــــــــــــالم انتشـــــــــــــــــــــــــــارا حيـــــــــــــــــــــــــــث تبلـــــــــــــــــــــــــــغ % 

  % . ,٠٠٠٤نسبة االضطراب 
ـــرحيم بخيـــت  ـــد ال ـــذكر  عب ـــال تصـــل )  ٢٧٧:  ١٩٩٩( كمـــا ي ـــين األطف   أن نســـبة التوحـــد ب

اللوكيميـا   ضعفا لمـرض ٢٠وبالتالى تبلغ خمسة أضعاف اإلصابة بالسرطان وتبلغ  ٢٠٠٠:  ١إلى 
طفــل ، نســبة الــذكور إلــى اإلنــاث فــى  ٤٠٠.٠٠٠ويبلــغ عــدد األطفــال بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

  .Boomer)  ١٩٩٥(كما يرى بومير   ١:  ٤التوحد تقريبا 



  ٤١

ومع ذلك ال تزال نسبة االنتشار لهذا االضطراب فى الـبالد العربيـة غيـر معروفـة حتـى اآلن 
. توحــد بــين الــذكور بمعــدل يزيــد ثــالث إلــى أربــع مــرات عنــه بــين اإلنــاث وبالنســبة للجــنس ينتشــر ال. 

ولكــن هنــاك مــا يشــير إلــى أن اإلنــاث بوصــفهن جماعــة قــد تكــون إصــابتهن بالخلــل وانخفــاض نســبة 
كمـــا أن نســــبة أكبـــر مــــن أعضــــاء عـــائالتهن  يعــــانون مــــن . الـــذكاء والتلــــف الـــدماغى أعلــــى نســــبة 
:  ١٩٩٨لــويس كامــل ملـــيكة    ( المعرفــى عنهــا بــين الــذكور اضـطراب التوحــد أو القصــور اللغــوى و 

٢٦٩ -Kaplan & Sadock,1998 ,1182  (  
وفيمـــا يتعلـــق بنســـبة انتشـــار اضـــطراب التوحـــد بـــين الطبقـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية فهـــى 

ظهـرت ) ١٩٤٣(تختلف باختالف المرحلة التاريخيـة فقـد أشـار إلـى أنـه منـذ الوصـف المبـدئى لكـانر 
) التوحــديين ( مــن األوراق العمليــة فــى الخمســينات والســتينات تكشــف أن األطفــال الــذاتويين  سلســلة

بينمـــا كشـــفت . يـــأتون مـــن طبقـــات اجتماعيـــة واقتصـــادية مرتفعـــة بشـــكل يفـــوق المســـتويات األخـــرى 
عـــدم صـــدق هـــذه النتـــائج وأن ســـبب االعتقـــاد الســـابق هـــو عـــدم ) ١٩٧٠(دراســـات أخـــرى بعـــد عـــام 

ب وتحويلــه لــدى أبنــاء الطبقــات الفقيــرة خــالل هــذه الفتــرة الزمنيــة وهــذا مــا أكدتــه اكتشــاف االضــطرا
وأيدت عدم وجود فروق فى انتشار التوحد بين الطبقـات المختلفـة  Bryson (1996)دراسة بريسون 

  ) . ١٥١ – ١٥٠:  ١٩٩٩إلهامى عبد العزيز إمام ( 
  :مآل االضطراب 

ين يظهرون بعض التحسن مع مـرور الوقـت فـإن على الرغم من أن بعض األطفال التوحدي 
الغالبيــة العظمــى يســتمرون علــى إعــاقتهم الشــديدة خــالل مرحلــة المراهقــة ويظلــون غيــر قــادرين علــى 

وفى ظـل عـدم وجـود تـدخالت مبكـرة فـإن نسـبة التحسـن الحقيقيـة بـين هـؤالء .العناية الكاملة بأنفسهم 
ين يتمتعـون بوجـود مهـارات لغويـة لـديهم إلـى جانـب تقريبـا وهـم أولئـك الـذ% ٢-١األطفال ال تتعـدى 
  . نسب ذكاء مرتفعة 

تقريبـــا مـــن األطفـــال التوحـــديين هـــم % ١٠أن نســـبة  Newsom)  ١٩٩٨( ويـــرى نيوســـوم 
أن يحققوا بعض التقـدم فـى % ٢٠الذين يحققون تقدما فى المجال اللغوى واالجتماعى بينما يستطيع 

االجتمــاعى علــى الــرغم مــن وجــود إعاقــة واضــحة فــى قــدراتهم المجــال األكــاديمى إلــى جانــب المجــال 
مـنهم سـوى تقـدم محـدود جـدا ، ويظلـون بالتـالى علـى % ٧٠على التحدث فى حـين ال يحـرز حـوالى 

معانــاتهم الواضــحة مــن اإلعاقــة الشــديدة ، بمــا تتركــه علــيهم مــن آثــار ســلبية تتضــح بشــكل جلــى فــى 
اء فى السلوك االجتماعى أو العالقـات االجتماعيـة أو ذلك القصور الحاد فى الجانب االجتماعى سو 

التفــاعالت االجتماعيــة إلــى جانــب القصــور فــى التواصــل،والنمو اللغــوى واللعــب واإلدراكــات الحســية 
 ٢٠١:  ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد  ( إضافة إلى ما يأتون به من سلوكيات نمطية مقيدة وتكرارية 

. (  



  ٤٢

أمكـنهم % ٢-١جريت فـى خمـس واليـات أمريكيـة وجـد أن وفى أحد البحوث المسحية التى أ
ــــــــــى مهــــــــــن مناســــــــــبة لحــــــــــاالتهم  ــــــــــون ف ــــــــــا ويعمل ــــــــــق اســــــــــتقالل كامــــــــــل اقتصــــــــــاديا واجتماعي   تحقي

وفـى جميـع الحـاالت يتوقـف تقـدم . وصلوا بعد التأهيل إلى مسـتوى يكـاد يكـون عاديـا % ٢٠-٥وأن 
لهـم فـرص التقـدم وتحقيـق قـدر محـدود هيـئ تمحيطـة ومـا إذا كانـت ثريـة مسـاندة الحالة علـى البيئـة ال

مــن النجــاح فــى رعايــة الــذات وٕاشــباع حاجــاتهم الملحــة المتعــددة ، ويتحقــق هــذا بطبيعــة الحــال إذا لــم 
  ) .٥:  ٢٠٠١عثمان لبيب فراج  (يكن الفرد المصاب بالتوحد يعانى من نوبات الصرع 

  
  :نظريات التوحد 

ا لتبـــاين خصائصـــه ولـــذلك فقـــد اســـتقطب يعـــد اضـــطراب التوحـــد مـــن األلغـــاز المحيـــرة ، نظـــر 
اهتمام الكثيـر مـن العلمـاء وظهـرت تفسـيرات عديـدة فـى محاولـة منهـا إلـى فهـم هـذا االضـطراب ولقـد 

ما الذى يسبب التوحد ؟ ولقـد أجريـت الكثيـر مـن األبحـاث علـى . ظهرت عدة إجابات للسؤال التالى 
القليل من النتـائج فالتوحـد هـو أحجيـة وبالتـالى إال  -حتى يومنا هذا  -أسباب التوحد ولكنها لم تقدم 

علينــا أن ال ننــدهش عنــدما نجــد هــذا الكــم الهائــل مــن النظريــات التــى تفســر ســبب حــدوث ســلوكيات 
التوحـد لتشـمل مختلـف التوجهـات سـواء مـن يتمسـك مـنهم بوجهـة النظـر البيئيـة أو مـن يركـزون علــى 

طراب فضـال عـن وجهـات نظـر أولئـك الـذين يتخـذون العوامل الوراثية والتكوينية كمسببات لهذا االضـ
  ). ١٠٩: ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج ( موقفا وسطا فى هذا الصدد 

  
  :النظريات البيئية  -١

وتشــير إلــى أن الطفــل التوحــدى يعــد عاديــا مــن حيــث الجانــب العضــوى غيــر أنــه يتعــرض 
. ضــطراب النفســى الشــديد لمــؤثرات قويــة فــى مرحلــة مبكــرة جــدا مــن حياتــه تســفر عــن إصــابته باال

ويضـــع أصـــحاب هـــذه النظريـــات معظـــم مســـئولية تعـــرض الطفـــل لالضـــطراب علـــى الوالـــدين بصـــفة 
أن معظــــم أوليــــاء أمــــور هــــؤالء األطفــــال يتميــــزون بالوسوســــة  Kannerولقــــد الحــــظ كــــانر. خاصــــة 

  .والالمباالة وجمود المشاعر العاطفية 
األطفــــال التوحــــديين تضــــمنت اتســــامهم  ونظــــرا ألن تلــــك األوصــــاف المبكــــرة ألوليــــاء أمــــور
ــــة أو الرســــمية  ــــة والتقليدي ــــد المشــــاعر والعزل ــــاالة وتبل ــــد ظهــــرت وجهــــة نظــــر...... بالالمب ــــذلك فق   ل

ــــر مــــن العوامــــل األساســــية المســــببة )  Betleheimبتلهــــايم (   مؤداهــــا أن الحرمــــان العــــاطفى يعتب
تتميز بالبرود العاطفى أو االنفعـالى ؛  ويبدو أن هؤالء األطفال ينتمون إلى أسر. الضطراب التوحد 

ولــذلك أخفــق األطفــال . حيــث تتــدنى مشــاعر الــدفء العــاطفى أو التلقائيــة الحقيقيــة إلــى حــد كبيــر 



  ٤٣

التوحـــديون فـــى تنميـــة المشـــاعر الكافيـــة لالرتبـــاط بالوالـــدين وآثـــروا االنغـــالق علـــى أنفســـهم واالرتبـــاط 
  .باألشياء أكثر من ارتباطهم بالناس 

اب األدلة التجريبية فإن وجهات النظـر القائلـة بـأن ضـعف الرعايـة الوالديـة تعـد مـن ورغم غي
ريـــزو وزابـــل ( العوامـــل األساســـية كمســـبب الضـــطراب التوحـــد كانـــت موضـــعا لكثيـــر مـــن االخـــتالف 

٣٩٥:  ١٩٩٩ . (  
موقفا صارما ضد اإلتجاهـات السـيكولوجية لبتلهـايم  Rimland) ١٩٦٤(ولقد اتخذ ريمالند 

وقد حدد النقاط التاليـة كبـراهين ضـد . ين الذين يلومون اآلباء فى تسبب فى اضطراب التوحد واآلخر 
  :السبب السيكولوجى 

مــــن الواضــــح أن بعــــض األطفــــال التوحــــديين مولــــودون آلبــــاء ال تنطبــــق علــــيهم أنمــــاط  - ١
 .الشخصية األبوية التوحدية 

لــديهم أطفــاال طبيعيــين  اآلبــاء الــذين ينطبــق علــيهم وصــف اآلبــاء المــورثين جينيــا ، فــإن - ٢
 .غير توحديين 

 .مع وجود استثناءات قليلة ، فإن إخوة األطفال التوحديين هم طبيعيون  - ٣

 .األطفال التوحديون من الناحية السلوكية غير عاديين منذ لحظة الميالد  - ٤

 .من الذكور إلى اإلناث واحدة فقط  ٤أو  ٣توجد نسبة ثابتة لـ  - ٥

  كانـــت محـــدودة مـــع وجـــود  الســـيكولوجي ت فـــى األدبجميـــع حـــاالت التـــوائم التـــى ذكـــر  - ٦
 .إصابات فيما بينها 

ــــــف  - ٧   يمكــــــن للتوحــــــد أن يظهــــــر ويمكــــــن أن يكــــــون زائفــــــا لــــــدى األطفــــــال المصــــــابين بتل
 .دماغى عضوى 

 ذه البـــراهين والنقاشـــات ضـــد األســــاسومعظـــم الـــذين يعملـــون فـــى المجـــال يتقبلـــون مثـــل هـــ
السـلوك يجـب أن يكـون  االتوحدى موجود ويعتقد بأن هذلوك ومع ذلك فإن الس. السيكولوجى للتوحد 

ثانويا لبعض المسـببات الرئيسـية وأن التفسـيرات البيوفسـيولوجية بـدأت تحظـى بمصـداقية واهتمـام فـى 
  ) . ١١:  ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج ( مجال التوحد بشكل أكثر 

اقـة التوحـد مثـل التطعـيم احتمال وجود عالقة سببية بـين لقاحـات التطعـيم المختلفـة وبـين اعو 
 ىوبصفة خاصـة الطعـم الثالثـ) روسية البكتيرية منها والفي( ضد العديد من أمراض الطفولة المعدية 

MMR  أمـــراض انتشـــارا فـــى تلـــك المرحلـــة وهــــى  ٣الخـــاص بتطعـــيم األطفـــال الرضـــع ضـــد أكثــــر
، ذه القضـية إلـى فـريقين وقـد انقسـم المهتمـون بهـ .الحصبة والتهاب الغدد النكفية والحصبة األلمانى 

 Bernardفريق يؤكد تلك العالقة السببية بين هذه الفاكسينات وٕاعاقة التوحد ومـنهم برنـارد ريمالنـد 

Rimland رائــه إمــا بنتــائج بحثيــة وٕامــا آفريــق علــى صــحة  والفريــق اآلخــر ينفيهــا بشــدة ويــدلل كــل
  . B. Taylorباحصائيات وتطورات تاريخية ومنهم برينت تايلور 



  ٤٤

يوجــد حتــى اآلن  دليــل علمــى مقنــع يؤكــد العالقــة بــين الفاكســينات والتوحــد وبالتــالى ال  وال
يمكن تحـت هـذه الظـروف تغيـر سياسـات اسـتخدام الفاكسـينات فـى التحصـين ضـد هـذا العـدد الكبيـر 

اآلبــاء  Jeremy Mettersوينصــح مــدير عــام الخــدمات الطبيبــة  –مــن أمــراض الطفولــة الخطيــرة 
ســـتمرار فـــى تحصـــين أطفـــالهم حيـــث ال يوجـــد حتـــى اآلن أى دليـــل علـــى أن فاكســـين واألمهـــات باال

MMR  يســـبب أى ضـــرر ممـــا يدعيـــه الـــبعض ويســـتمر مؤكـــدا بكـــل حســـم أن خطـــورة التوقـــف عـــن
  اســـــــــــــــتخدام الفاكســـــــــــــــين يفـــــــــــــــوق بمراحـــــــــــــــل أى خطـــــــــــــــورة أو أعـــــــــــــــراض جانبيـــــــــــــــة الســـــــــــــــتخدامه 

ضـطراب التوحـد كنتيجـة للتلـوث البيئـى كما أشارت بعض األبحاث إلى وجـود عالقـة بـين اإلصـابة با
  ) الرصــــــــــاص والزئبــــــــــق وأول أكســــــــــيد الكربــــــــــون ومركبــــــــــات النتــــــــــروجين ( وبعــــــــــض الكيماويــــــــــات 

  ) .١٩:  ٢٠٠٣عثمان لبيب فراج ( 
  
  :النظريات العضوية  -٢

إن دراســــات وبحــــوث كــــانر المبكــــرة تبــــرز كــــذلك بجانــــب المتالزمــــات النفســــية واالجتماعيــــة 
د األطفـــال ، العوامـــل الوراثيـــة واالســـتعدادية للتوحـــد حيـــث يقـــرر أن هـــؤالء لالضـــطراب التوحـــدى عنـــ

.. عوق نمـو االتصـال العـادى مـع النـاساألطفال يأتون إلى العالم بعجز فطرى ذى أساس بيولوجى ي
  .لذا  يمثل التوحد اضطرابا فطريا لالتصال الوجدانى 

تحديـدا لالسـتعداد الـوراثى  وجهـة نظـر أكثـر)   Rimlandريمالنـد ( ويبرز بعض البـاحثين 
  وألنهـــــــــم يـــــــــأتون مـــــــــن والـــــــــدين ذكاؤهمـــــــــا ( فاألطفـــــــــال التوحـــــــــديون . عنـــــــــد األطفـــــــــال التوحـــــــــديين 

يرثون نشاطا عاليا للدورة الدموية فى الدماغ ؛ وهذا ما يجعلهـم مسـتهدفين بدرجـة كبيـرة إلـى ) مرتفع 
دماغ ، وخاصة فى تلـك المنطقـة إصابة األوعية الدموية بالتلف نتيجة زيادة وصول األكسجين فى ال

فزيـادة  Reticular Formationالمعروفـة بمركـز التكـوين الشـبكى  Brain stemفـى جـذع المـخ 
األكسجين تؤدى إلى إتالف الوصلة بين مسارات المعلومات الحسية الواردة إلـى الـدماغ وبـين المـواد 

مكتب اإلنمـاء ( الوظيفة المعرفية  المتعلمة سابقا والمخزونة فى الدماغ والنتيجة هى حدوث خلل فى
  ) . ١٨٧:  ٢٠٠٠االجتماعى 

كما تتخـذ هـذه النظريـات وجهـة نظـر معاكسـة لتلـك التـى يتبناهـا أصـحاب النظريـات السـابقة 
أن ) العضـوية ( التى تؤكد علـى دور الوالـدين فـى نشـوء التوحـد ؛ حيـث يـرى أصـحاب هـذه النظريـة 

ضـوى لـدى الطفـل أى خلـل فـى تركيـب خاليـا الجسـم أو هذا االضطراب يحـدث نتيجـة وجـود خلـل ع
أجهزتــــه بصــــورة تعــــوق عمليــــة النمــــو اإلدراكــــى أو العقلــــى أو العــــاطفى أو االنفعــــالى أو اللغــــوى أو 

  .جميعها بصورة عادية 



  ٤٥

مـن أوائـل المؤيـدين لوجهـة النظـر  Bernard Rimland) ١٩٦٤( ويعتبـر برنـارد ريمالنـد 
ب التوحد ، وقد ذهب ريمالند إلـى أن األطفـال التوحـديين يعـانون العضوية فى تفسير أسباب اضطرا

من تلف كلى فى القدرة على الربط بين المثيـرات الجديـدة وتلـك التـى تـم اختزالهـا مـن خـالل الخبـرات 
لـذلك فـإن الطفـل التوحـدى ال يسـتطيع تكـوين . السابقة وهى وظيفة أساسـية لجميـع العمليـات العقليـة 

تكامل الخبرات مع بعضها فى كليات شاملة ؛ فالخبرات بالنسـبة لـه تعـد فرديـة  مفاهيم ذات معنى أو
ويترتــب علــى ذلــك أيضــا عــدم قــدرة هــذا الطفــل علــى ربــط الخبــرات . وغيــر مترابطــة وعديمــة المعنــى 

  .االنفعالية أو العاطفية بمفاهيمها العقلية المناسبة 
لين عــــن رعــــايتهم مــــن خــــالل فمعظــــم األطفــــال يرتبطــــون بأمهــــاتهم أو غيــــرهن مــــن المســــئو 

وبالتــالى فإنــه يصــعب علــى الطفــل التوحــدى . المشــاعر اإليجابيــة التــى يحســون بهــا أثنــاء وجــودهم 
االرتباط باآلخرين نظرا لعدم قدرته على الربط بين الخبرات وتكاملها ومن ثـم ال يتوقـع أن تنمـو لديـه 

  . تلك المشاعر العاطفية الالزمة لذلك االرتباط
يمالند هذه الحالة بقوله ال ارتباط بين مشاعر السرور ووجود األم وبالتالى فـال وقد وصف ر 

كما ذهب ريمالند إلى أن نظام التنشـيط الشـبكى للمـخ يعتبـر مـن المكونـات . توجد عاطفة نحو األم 
األخـــرى ذات العالقـــة بهـــذا االضـــطراب ، وهـــو عبـــارة عـــن نظـــام عصـــبى يعـــد بمثابـــة نظـــام الـــتحكم 

ورغــم أن هنــاك بــاحثين آخــرين . يضــبط عمليــة الــوعى بــالمثيرات القادمــة إلــى المــخ  الرئيســى الــذى
ـــه ال يعـــد المكـــون العصـــبى الوحيـــد فـــى هـــذا الصـــدد  فقـــد رأى بعـــض . اعتقـــدوا هـــذا االعتقـــاد إال أن

ـــاه ولـــيس  البـــاحثين أن المشـــكالت األساســـية قـــد تكمـــن فـــى الجوانـــب الدافعيـــة أو االنفعاليـــة أو االنتب
كمــا اعتقــد بعــض البــاحثين وجــود خلــل فســيولوجى يتضــمن اضــطرابا فــى عمليــة . عرفــى الجانــب الم

:  ١٩٩٩ريــزو وزابــل ( األيــض أو البنــاء الحيــوى كمســبب عضــوى أساســى لحــدوث التوحــد الطفــولى 
٣٩٧ – ٣٩٥ . (  

أن الدراســات الحديثــة قــد كشــفت عــن وجــود  Philip Kendall (139-2000)كمــا يــرى 
 EEG عصـبية كمـا تظهـر مـن خـالل جهـاز رسـام المـخ       شـذوذات دالئـل عاليـة عـن حـدوث 

abnormalities وتكشف بحوث أخرى عن وجود انخفاض نسبى واضح فى نشاط النصـف الكـروى
مـن المـخ لـدى األطفـال التوحـديين ، ومـن المعـروف أن   Left Cerebral Hemisphereاأليسـر 

  .تى تعد هى المسئولة عن حدوث التواصل ذلك النصف هو الذى يتضمن تلك المنطقة الهامة ال
أن النتــائج التــى تــوفرت مــن بحــوث )  ١٨٨:  ٢٠٠٠( ويــذكر مكتــب اإلنمــاء االجتمــاعى 

عديــدة عــن األســباب والعوامــل البيولوجيــة والعصــبية الضــطراب التوحــد تبــرز أن األطفــال التوحــديين 
الـواردة إلـيهم وتجهيزهـا ) البصـرية السـمعية و ( يبدون عجزا فى القدرة علـى تشـغيل المنبهـات الحسـية 

  .فى خبرات ذات معنى بسبب هذه االختالالت الحيوية والعصبية 



  ٤٦

ومع ذلك فال تزال هناك حقيقة هامة حول أسباب هذا االضطراب مؤداها أنه ال يوجد سـبب 
واضح على وجـه التحديـد يعـد هـو المسـئول عـن حـدوث ذلـك االضـطراب ، أو يمكننـا مـن خاللـه أن 

لسبب الذى يجعل األطفال التوحديين يسلكون بمثل تلك األساليب غير العادية أو الذى يؤدى نفسر ا
إلى حدوث تلك األعراض التى تميـز هـذا االضـطراب والتـى تعتبـر بمثابـة المالمـح األساسـية المميـزة 

  . له 
ـــه يعـــد  ـــى أن ـــذلك االضـــطراب عل ـــين البـــاحثين والمهتمـــين ب ـــاك شـــبه اجمـــاع ب ـــك فهن ومـــع ذل

وليسـت سـببا واحـدا  -ا معرفيا واجتماعيا فـى الوقـت ذاتـه وأن هنـاك أسـبابا بيولوجيـة متعـددة اضطراب
حـــدثت فـــى وقـــت مـــا بـــين الحمـــل والـــوالدة ، وأدت بـــدورها إلـــى تلـــك اآلثـــار الســـلبية التـــى تتضـــمن  -

أنـه لـيس   ,.Rutter et, al) ١٩٩٤(المالمح األساسية المميزة لالضطراب ويضيف روتر وآخـرون 
وذلـك  سبب طبى محدد نستطيع أن نعتبـره فـى الواقـع هـو المسـئول عـن مثـل هـذا االضـطراب  هناك

عند فحـص غالبيـة حـاالت اضـطراب التوحـد عنـد عرضـها علـيهم حيـث لـم يتوصـلوا إلـى هـذا السـبب 
تقريبا مـن تلـك الحـاالت التـى قـاموا بفحصـها %  ١٠ – ٥الطبى المحدد سوى لدى نسبة تتراوح بين 

  ) . ١٦٩:  ٢٠٠٤ادل عبد اهللا محمد  ع( ودراستها 
  
  :النظريات المعرفية  -٣

ال أحــد ينكــر أن األطفــال التوحــديين لــديهم مشــكالت معرفيــة شــديدة تــؤثر علــى قــدرتهم علــى 
ويحــاول . التقليــد والفهــم والمرونــة واإلبــداع لتشــكيل وتطبيــق القواعــد والمبــادئ واســتعمال المعلومــات 

وء علـــى العيـــوب المعرفيـــة عنـــد األطفـــال التوحـــديين ويـــرى الـــبعض أن العلمـــاء المعرفيـــون إلقـــاء الضـــ
إبـــراهيم عبـــد اهللا فـــرج ( المشـــكلة الرئيســـية هـــى فـــى تغييـــر ودمـــج المـــدخالت مـــن الحـــواس المختلفـــة 

١١٦:  ٢٠٠٤ . (  
وقــد امتــدت وجهــة النظــر هــذه حــول الخلــل المعرفــى لــدى األطفــال التوحــديين لتشــمل وصــفا 

وبالتــالى يمكــن تفســير خصــائص مثــل المصــاداة . علقــة بهــذا االضــطراب لكثيــر مــن الخصــائص المت
فى الكالم وعكس الضمائر ومحدودية المفردات فى ضوء عدم قـدرة األطفـال التوحـديين علـى تكـوين 

  . ومن ثم ال يستطيع الكالم بصورة مناسبة " أنت " أو " أنا " مفهوم 
ريــد الحليــب ؟ بصــورة حرفيــة دون تحليــل وهكــذا فقــد يختــزن الطفــل مــثال الجملــة التاليــة هــل ت

  . لجميع مكوناتها 
ومــن ثــم نجــده يــرد ببســاطة هــل تريــد الحليــب ؟ وذلــك للتعبيــر عــن رغبتــه فــى الحليــب ، دون 

وبالمثل فإن اصرار الطفل علـى بقـاء . إدراك المكونات المختلفة والمتمايزة التى تتضمنها هذه الجملة
ماسه فى التكرار اآللى لألفعال كلها تنبع من حاجته إلى المحافظة البيئة ثابتة دون تغيير وكذلك انغ



  ٤٧

  علـــــــــــــى النظـــــــــــــام فـــــــــــــى عـــــــــــــالم مشـــــــــــــوش أو عشـــــــــــــوائى وســـــــــــــريع التغيـــــــــــــر بصـــــــــــــورة مربكـــــــــــــة 
  ) . ٣٩٨:  ١٩٩٩ريزو وزابل ( 

كما تشير هذه النظرية إلى أن األطفـال التوحـديين هـم انتقـائيون فـى انتبـاههم ألسـباب تعـزى 
وعلى العكس من ذلك يـرى الـبعض . تطيعون االستجابة لمثير واحد فقط إلى عيب إدراكى ، فهم يس

  أن التوحــــــد لــــــيس نتيجــــــة مفــــــردة لعيــــــوب ادراكيــــــة رئيســــــية ولكنــــــه نتيجــــــة لعيــــــوب ادراكيــــــة متعــــــددة 
)Val Cumine, et, al.,2001 , 35 . (  

من أن الطفـل المصـاب  ,.Lovaas , et al) ١٩٧٩( ويؤكد ذلك ما اقترحه لوفاز وآخرون 
أعراض التوحــد يختــار مركــز انتباهــه ويحــدده بدقــة بســبب القصــور فــى اإلدراك فهــو ال يســتطيع أن بــ

يـــدرك أكثـــر مـــن مثيـــر فـــى آن واحـــد ، أو أن يســـتنتج مفهومـــا معينـــا مـــن ربـــط مواقـــف ومثيـــرات مـــع 
  . فهو  يركز على تفصيل معين ويتجاهل الصورة الكلية . بعضها 

عتمد على الـربط بـين مثيـرين ، فالطفـل السـوى يـربط عقليـا وبما أن النمو االنفعالى والعقلى ي
بين وجود األم واشباع حاجة الجوع والحاجة إلى الحب عند التـدليل ، وبالتـالى ينـتج عـن ذلـك الحـب 

األمر يختلف بالنسبة للطفل المصاب بأعراض التوحد فهو ال يستطيع تقييم العالقة بـاألم ألنـه . لألم
  كــــــــــــــون الطعـــــــــــــــام وال يربطــــــــــــــه بـــــــــــــــالمثيرات األخـــــــــــــــرى يركــــــــــــــز علـــــــــــــــى مثيــــــــــــــر واحـــــــــــــــد قـــــــــــــــد ي

  ) .  ٦٦:  ٢٠٠١هالة فؤاد كمال الدين  ( 
حيـــث يـــرى أن مشـــكلة )  ٥٢٦:  ١٩٩١( ويتفـــق معـــه فـــى ذلـــك عمـــر بـــن الخطـــاب خليـــل 

اضطراب التوحد تتمثل فى اإلدراك ، إذ نجد أن الطفل التوحدى يهـتم ويسـتجيب لمنبهـات أخـرى بمـا 
  .ونان فى اإلدراك يعنى أن الخلل والعطب يك

هــذا باإلضــافة إلــى عــدم قدرتــه علــى التفاعــل والتوصــل مــع اآلخــرين ممــا يعيقــه عــن العمــل  
  .على زيادة مخزون الذاكرة واالرتفاع بمستوى القدرة 

  
  :نظرية العقل  -٤

 Mind-readوتشــير إلــى وجــود قصــور واضــح فــى قــدرة الفــرد التوحــدى علــى قــراءة العقــل 
ى عمــر الرابعــة لــديهم القــدرة علــى فهــم مــا لــدى اآلخــرين مــن مشــاعر وأفكــار فاألطفــال العــاديون فــ

ورغبات ومقاصد وهذه األشياء هى التى تحرك وتؤثر على السلوك ولديهم القدرة على معرفة رغبـات 
  . واعتقادات وأفكار اآلخرين المختلفة والتى تؤدى إلى اختالف فى السلوك 

مثل فى القصور النوعى فى هـذه القـدرة ، فاألطفـال وهذه النظرية تقدم تفسيرا للتوحد يت
التوحديون ال تنمـو لـديهم القـدرة علـى معرفـة كيفيـة تفكيـر اآلخـرين  ، لـذلك نجـد لـديهم قصـورا 
نوعيا بالتأكيد فى المهارات االجتماعية والتواصل والقدرة على التخيـل وهـذا القصـور يـأتى مـن 



  ٤٨

كــوين نظريــة العقــل التــى تقــول أن الشــخص الشــذوذات فــى الــدماغ التــى تمنــع الشــخص مــن ت
التوحــدى غيــر قــادر علــى التنبــؤ وشــرح ســلوك اآلخــرين مــن خــالل حــاالتهم العقليــة أو أنــه ال 
يرى األشياء من وجهـة نظـر الشـخص اآلخـر بينمـا األشـخاص العـاديون لـديهم فهـم خـاص أو 

 , Francesca Happe, 1994).احساس خاص يستطيعون من خالله قراءة أفكار اآلخرين

40 )   

فيؤكـــدون علـــى أن االنســـحاب  ,.Frith, et, al) (1985ويتفـــق مـــع هـــذا الـــرأى 
االجتمــاعى هــو المشــكلة األوليــة فــى التوحــد وأنــه هــو المســبب األول فــى القصــور المعرفــى ، 
فاألطفـــال التوحـــديون ال يـــرون العـــالم مـــن وجهـــة نظـــر اآلخـــرين لـــذلك يختلفـــون عـــن كـــل مـــن 

وقد فسر البـاحثون ذلـك بـأن األطفـال التوحـديين لـم يسـتطيعوا .والمتخلفين  األطفال  األسوياء 
أخـــذ وجهـــة نظـــر اآلخـــر فـــى االعتبـــار نتيجـــة لقصـــور فـــى المهـــارة األساســـية التـــى ترجـــع إلـــى 

  ). Val Cumine, et, al.,2001 , 36(االنعزال االجتماعى 
حقيقـة هامـة  إلـى وجـود)  ٣٩ – ٣٨: ب – ٢٠٠٢( كما يشير عادل عبد اهللا محمد 

تساعد على حدوث القصور فى التواصل من جانب األطفال التوحديين واستمراره هى أن مثل 
سـواء  Mental statesهؤالء األطفال يعـانون مـن قصـور فـى فهـم أو إدراك الحـاالت العقليـة 

  . الخاصة بهم أو بغيرهم من اآلخرين المحيطين بهم 
إدراك اآلخــرين وفهمهــم مــن خــالل حيــاتهم  كمــا تتنــاول نظريــة العقــل قــدرة الفــرد علــى

العقلية الداخلية كاالعتقادات والنوايـا واالنفعـاالت وفهـم البيئـة االجتماعيـة والقـدرة علـى االتيـان 
  .بسلوك اجتماعى مناسب 

ن اعتقـادات معينـة أو إدراك مـا يوبالنسبة لألطفال التوحديين فإنهم لـيس بمقـدورهم تكـو 
النية غير واضحة فى سلوكياتهم فى ضـوء ذلـك إلـى جانـب أنهـم  يعتقده اآلخرون ، كما تكون

أمـــا بالنســـبة للبيئـــة االجتماعيـــة فلـــيس مـــن . ال يســـتطيعون التعبيـــر عـــن االنفعـــاالت المختلفـــة
ــــة وٕادراك مكوناتهــــا ومــــا بينهــــا مــــن عالقــــات  ــــك البيئ ــــبهم فهــــم تل ــــى أغل كمــــا أن . الســــهل عل

  .بولة ها تكون غير مقبغلأسلوكياتهم االجتماعية فى 
أن قصور األطفـال التوحـديين فـى عمـل )  Bryna siegel, 2003, 151(كما تذكر 

يرجع إلى وجود قصور فى نظرية العقـل لـديهم فعنـدما  Eye contactتواصل مشترك بالعين 
  : انظر إلَى معناها انظر إلَى لتقرأ عقلى من خالل قراءة وجهى : نقول للطفل 

Look at me ! Read my mind by reading my face . 



  ٤٩

ـــد قـــام  ـــة العقـــل فق ـــديهم نظري ـــيس ل ـــدليل علـــى أن األطفـــال التوحـــديين ل  Baronوال

Cohen, et. al., (1985)  الطبيعيــون ( بتجربــة االعتقــاد الخــاطئ حيــث قــدم لألطفــال– 
طفــال ويوجــد دميتــان كمــا هــو موضــح بالشــكل  ٢٠وعــدد كــل مجموعــة ) الــداون  –التوحــديون 

ومعهــا ســلة واألخــرى أن ومعهــا صــندوق ويشــاهد األطفــال ســالى وهــى أحــدهما تــدعى ســالى 
تضــع الكــرة فــى الســلة وتتــرك الغرفــة فتــأتى بعــدها آن وتأخــذ الكــرة وتضــعها فــى الصــندوق ، 
وتــأتى ســالى إلــى الغرفــة ويــتم ســؤال األطفــال حــول المكــان الــذى تبحــث فيــه ســالى عــن الكــرة 

  :وكانت النتيجة 
ســـــنوات اســـــتطاعوا اإلجابـــــة  ٤أعمـــــارهم حـــــوالى األطفـــــال الطبيعيـــــون ومتوســـــط  -

  .الصحيحة وهى البحث فى السلة 
األطفال الذين لديهم زملـة الـداون ومتوسـط أعمـارهم حـوالى عشـر سـنوات اسـتطاع  -
 .من عددهم اإلجابة الصحيحة % ٨٠أكثر من 

% ٢٠ســــنة اســــتطاع فقــــط  ١٢حــــوالى  ألطفــــال التوحــــدييون ومتوســــط أعمــــارهما -
أطفــال فقــط مــن عشــرين طفــال وبــاقى األطفــال أخفقــوا فــى اإلجابــة  ٤ى اإلجابــة الصــحيحة أ

  وقـــــالوا أنهـــــا ســـــتبحث عنهـــــا فـــــى الصـــــندوق وهـــــو آخـــــر مكـــــان شـــــاهدوه ووضـــــع فيـــــه الشـــــئ 
 :كما يتضح من الشكل التالى ) الكرة ( 
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  نالقصور فى نظرية العقل لدى األطفال التوحديي
(Francesca Happe, 1994, 41 - Martin Herbert, 1998, 233)     

  
   (Nurit Yirmiya & Corys., 1996, 2045)وعلى العكس مما سبق يذكر 

أن األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد ال يوجد لديهم قصور نوعى فـى نظريـة العقـل كمـا 
توحــد وذلــك مــن خــالل دراســة تكونــت أن القصــور فــى نظريــة العقــل لــيس اســتثنائى علــى اضــطراب ال

  سالى  آن



  ٥١

وتكونــــت المهــــام التسلســــل لألنابيــــب ) معــــاق عقليــــا  –طبيعــــى  –توحــــدى ( طفــــل  ١٦عينتهــــا مــــن 
  . والمكعبات والمربعات 

وتضـمنت . ومهام المحادثة تضمنت محادثة حول المساحة والعـدد ولمسـافة والكميـة والـوزن 
  .ومنهم القيم واالعتقاد الواقعى False beliefمهام نظرية العقل التنبأ باالعتقاد الخاطئ 

وأوضــحت النتيجــة عــدم وجــود فــروق بــين المجموعــات الثالثــة فــى االعتقــاد الخــاطئ وكــان  
. أداء األطفال التوحديين أقل من أداء المعاقين عقليا فـى المهـام التـى تتنـاول االعتقـاد الـواقعى والقـيم

   .لمجموعتين فى جميع المهاراتكما أن آداء األطفال الطبيعيين كان أفضل من ا
  
  Central Coherence theoryالمركزى ) التماسك ( نظرية الترابط  -٤

فمـن المعـروف بأننـا جميعـا نميـل  Frith)  1989( يرتبط مصطلح الترابط المركزى بفريـث 
 إلى االستنباط وتذكر خالصة المحادثة أو القصة أو شـكل الصـورة ككـل عـن األجـزاء الفرديـة لتكـون

  .المعنى العام 
وقــــد اقتــــرح أن هــــذه العمليــــة الشــــاملة مضــــطربة فــــى التوحــــد حيــــث تســــيطر علــــى األطفــــال 

وهـذا يفسـر لنـا مـا نشـاهده لـدى هـؤالء األطفـال فغالبـا مــا . التوحـديين عمليـة تركيـز التفاصـيل علـيهم 
كزون علـى يلعبون بأجزاء من اللعب مثل إطار السيارات متغاضين عن الشئ ككل وبهذه الطريقة ير 

تفاصيل صغيرة غيـر متعلقـة بالموضـوع مثـل بقعـة أو فـرو أو خـيط فـى سـجادة وهـذا يفسـر مـا تـذكره 
نظريــة التماســك المركــزى بــأن األطفــال التوحــديين لــديهم عيــوب فــى دمــج المعلومــات ومعالجتهــا فــى 

ـــه اإلدراكـــى لهـــم يكـــون باتجـــاه ـــذلك يكـــون التوجي ـــة ول ـــى مـــن المعلومـــات الكلي أجـــزاء  المســـتوى األعل
العنصـــر أكثـــر مـــن الشـــكل الكلـــى فـــالتركيز منصـــب علـــى أجـــزاء العناصـــر ، وهـــذا مـــا يفســـر غيـــاب 

فتـرى  Hierarehy deficits hypothsesأمـا فرضـية العيـب أو القصـور الهرمـى . التداخل الكلى 
ن نجـد أن األفـراد التوحـديي: مثـال ذلـك . أن األفراد التوحديين لديهم قصور فـى العمـل ضـمن هرميـة 

لديهم مهارات محدودة فى رسم صورة منزل مثال ويظهرون تفاصيل دقيقة حتى لـو بـدءوا بالرسـم مـع 
فهــم غالبــا مــا يبــدؤون بــالمظهر العــام ) غيــر التوحــديين ( تفاصــيل الموقــع ، أمــا الرســامون العــاديون 

  لرســـــــــــــــــــــــــم المنـــــــــــــــــــــــــزل ثـــــــــــــــــــــــــم االنتقـــــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــــى التفاصـــــــــــــــــــــــــيل الدقيقـــــــــــــــــــــــــة والموقـــــــــــــــــــــــــع 
)1999,42 Motlon, et, al., . (  

  علــــى هــــذه العمليــــة التكســــيرية  Leo kanner) ١٩٤٣(كمــــا وجــــد تعليــــق عنــــد ليوكــــانر 
ودورهــا فــى الطفــل التوحــدى الـــذى يكتشــف العــالم مــن حولــه بطريقـــة  Fragmentary) المجزئــة ( 

  ) . Frith, U., 1993 , 34(مجزأة ومقاومته للتغير 



  ٥٢

عنـدما تنـاول ثـالث  (Christopher J., & James R., 1997)وهـذا مـا أوضـحته دراسـة 
مجموعـة أطفـال توحـديون ومجموعـة أطفـال لـديهم تخلـف عقلـى ومجموعـة ( مجموعات من األطفال 

وذلك لمقارنة بينهم فى مستوى إدراكهم لألشـياء وذلـك مـن خـالل عـرض مجموعـة ) أطفال طبيعيون 
 التوحـديين أظهـرواوكانـت النتيجـة أن األطفـال . من النقاط وسط أشكال أخرى مطبوعـة بشـكل كبيـر 

  .خرتين إلى المستوى التحليلى فى عملية اإلدراك وذلك بالمقارنة بينهم وبين المجموعتين األ ميل
  
   Theory  Exective function)  التنفيذية ( نظرية الوظيفة اإلجرائية  -٥

  مــــــــــــن بــــــــــــين التفســــــــــــيرات للقصــــــــــــور فــــــــــــى التوحــــــــــــد تلــــــــــــك المقدمــــــــــــة مــــــــــــن أوزونــــــــــــوف
   , S.& Rogers,, 1991,1085)  Ozonoff  ( وتنظـر إلـى اضـطراب التوحـد علـى أنـه يرجـع

 Disorder of executive control) التنفيذيـة ( إلـى اضـطراب فـى وظـائف الـتحكم اإلجرائيـة 

function  ويقصــد بالوظيفــة اإلجرائيــة القــدرة علــى االحتفــاظ بحــل المشــكلة المناســب لتحقيــق هــدف
  :كيات مناسبة بواسطة فصوص أمامية فى المخ وتشمل مستقبلى وتشمل الوظيفة اإلجرائية سلو 

 –المحافظة على الذات  –كف االستجابة غير الصحيحة  –ضبط االندفاعية  –التخطيط 
أن األطفال التوحديين لديهم صعوبة  Turnerكما يرى تورنر   ,المرونة فى التفكير –تنظيم الذات 

ن المالمح المألوفة للمثير وهذا يعود إلى قصور فى إنتاج أفكار جديدة وصعوبة فى نقل االنتباه م
لدى هؤالء األطفال فى القدرة على توليد استجابات وأفكار جديدة وٕاعاقة فى القدرة على تنظيم 

االستجابات السلوكية المضطربة باإلضافة إلى وجود قصور لديهم فى التخيل ومخزون سلوكى 
إبراهيم عبد اهللا فرج (ى إرباك المهمات الروتينية محدد ، لذلك فإن إنتاج سلوكيات جديدة يؤدى إل

٤٣:  ٢٠٠٤  . (  
  :عنصرين أساسين لمهام الوظيفة اإلجرائية تتمثل فى ,.Russell, et, al) ١٩٩٩(ولقد حدد     

  .كف السيطرة لالستجابة الخاطئة  - ١
 )Val Cumine ,et, al.,  2001, 37( .استبقاء الفعل المناسب أثناء العمل  - ٢

أن األطفــال التوحــديين  ) s&Rogers,, 1999,1102)  Ozonoffأوزونــوف  كمــا وجــد
لديهم اضطراب الخوف والدهشة عندما ينظرون إلى نموذج فيه الفم مفتوح ويقترح أن هذا يرجع إلـى 

كمــا اقتــرح بــاحثون آخــرون أن صــعوبات . عــدم القــدرة علــى العــودة لنمــوذج الصــورة كتصــور تخيلــى 
فــال صــورة مــن عــدم القــدرة علــى العــودة للنمــوذج الفعلــى الــذى يقــوم بتقليــده التقليــد لــدى هــؤالء األط

  .وأيضا قصور اللعب المشارك صورة مشابهة لهذه المشكلة
ومــن التجــارب التــى تشــير إلــى وجــود قصــور لــدى األطفــال التوحــديين فــى التخطــيط والتقليــد 

وذلــك لمحاولــة إدخــال ) ٣(كمــا هــو موضــح بالشــكل  1996) ,Claire Hughes( تجربــة قــام بهــا 



  ٥٣

واألقطار مختلفة وكذلك أربعة أقراص لكل ) أسود  –أبيض ( عصا تكون من طرفين بألوان مختلفة 
أزرق ويطلـــب مـــن الطفـــل وضـــع العصـــا علـــى  –قرصـــين بهمـــا نفـــس الـــدائرة وبـــألوان مختلفـــة أحمـــر 

القـرص األزرق / حسب اللون الذى يسمعه مثل الجزء األسـود فـى القـرص األحمـر ، والجـزء األسـود 
القــرص األزرق وكانــت النتيجــة وجــود / ، ثــم الجــزء األبــيض فــى القــرص األحمــر ، الجــزء األبــيض 

كمـا أن كـل محاولـة بسـيطة . صعوبة فى التقليد لدى األطفال التوحـديين حتـى فـى أبسـط المحـاوالت 
ختلفـة مـن مثل االمساك بالشئ ووضعه فى مكـان الخـاص بـه يعتمـد علـى عمليـات م( ألداء النشاط 

  .الضبط التنفيذى  
  )٣(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قصور األطفال التوحديين فى التخطيط والتقليد

( Claire Hughe, 1996, 99- 105).  
  :نظريات تجمع بين الجانبين العضوى والبيئى  -٦

لقــد حــاول فريــق مــن البــاحثين التوفيــق بــين النتــائج المتعارضــة التــى توصــلت إليهــا الدراســات 
وغالبــا مــا يفتــرض أصــحاب هــذه النظريــات أن االســتعداد . كاملهــا فــى صــورة مالحظــات إكلينيكيــة وت

 

 



  ٥٤

 

العضــوى لــدى الطفــل يهيــئ الظــروف لتــأثير عــدم كفــاءة الرعايــة الوالديــة ؛ ممــا قــد يــؤدى فــى النهايــة 
  .إلى حدوث اضطراب التوحد الطفولى 

كمــــا افتــــرض  -فــــل ولــــذلك يســــلم أصــــحاب هــــذه النظريــــات بوجــــود خلــــل عضــــوى لــــدى الط
ولكــــن مــــع إضــــافة أساســــية مؤداهــــا أن العوامــــل العضــــوية تضــــع  -أصــــحاب النظريــــات العضــــوية 

االســتعداد لــدى الطفــل أو تجعلــه مهيئــا للتعــرض لالضــطراب فقــط ، ولكنــه ال يحــدث بالفعــل إال إذا 
:  ١٩٩٩ريـزو وزابـل ( تعرض هذا الطفل لخبرات بيئية سلبية أو صادمة أو رعاية والدية مضـطربة 

٣٩٩ (  
البـد أن ) ١٦٦ – ٢٠٠٤(يتضح مما سبق أن أى اضطراب كما يرى عادل عبد اهللا محمد 

تقف خلفه مجموعة من العوامل ، وعادة ما يكون من الصعب ، بل ومن المسـتحيل أن يكـون هنـاك 
. ســبب واحــد يعــد هــو المســئول عــن اضــطراب معــين أو يمكــن أن تعــزى مثــل هــذا االضــطراب إليــه 

وذلك لـدى  د سبب معين لحاالت اضطراب التوحدبالذكر أن العلماء قد تمكنوا من تحدي رديومن الج
تقريبا فقـط مـن أولئـك الـذين يعـانون مـن هـذا االضـطراب وعلـى هـذا األسـاس % ١٠نسبة ال تتجاوز 

تقريبــا أو يزيــد مــن % ٩٠تظـل الحقيقــة التــى باتــت مؤكــدة أو حتــى شــبه مؤكــدة تتمثــل فــى أن حــوالى 
حـدوث مثـل هـذا االضـطراب لـه و كن أحد مـن تحديـد سـبب معـين يعـز تمذا االضطراب لم يحاالت ه

  :ومن الحقائق التى تتعلق بتلك األسباب التى يمكن أن تؤدى إلى اضطراب التوحد
كمــا  أنـه لــيس هنــاك ســبب واحــد فقــط يمكــن أن يكـون هــو المســئول عــن هــذا االضــطراب -

  .) ٤(يتضح فى شكل 
باب والعوامـل تسـهم فـى حـدوث هـذا االضـطراب علـى الـرغم أن هناك مجموعة من األسـ -

 .من عدم قدرتنا على تحديد دور كل منها أو إسهامه فى ذلك 

 .أن هناك عوامل جينية أو وراثية يمكن أن تسهم فى حدوث هذا االضطراب  -

أن هذه العوامـل الجينيـة أو الوراثيـة هـى نفسـها التـى تـؤدى إلـى حـدوث بعـض اإلعاقـات  -
 .حتى الحسية األخرى  العقلية أو

ــا الضــطراب التوحــد ، ومــع أنهــم قــد  - أن العلمــاء قــد حــاولوا أن يجــدوا أساســا كروموزومي
حـــددوا كروموزومـــات معينـــة تـــرتبط بـــه ، فـــال توجـــد هنـــاك أدلـــة تؤكـــد صـــحة تلـــك اآلراء حتـــى وقتنـــا 

 .الراهن

تم الــوالدة  تــأن هنــاك عوامــل بيئيــة يرجــع تأثيرهــا إلــى فتــرة معينــة أثنــاء الحمــل وقبــل أن  -
 .تسهم بدرجة كبيرة فى حدوث ذلك االضطراب 

  ) ٤  (شكل 
 

  Neurological  
 عوامل عصبية

Neuro chemical  
 عوامل كيميائية عصبية

Birth/Pregnancy  
الحمل /الميالد   

Biological 

عوامل بيولوجية     

ال ة ظ الل Bا i D f i
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  أسباب اضطراب التوحد 
( Val Cumine, et , al., 2001, 3 ) 

وفــى نهايــة هــذا العــرض ألســباب اضــطراب التوحــد يالحــظ أن الصــورة لــم تختلــف كثيــرا عــن 
ن ذى قبـل وٕان كـان هنـاك اتفـاق علـى وجـود فلم تتضح األسباب اآلن أكثـر مـ) ١٩٤٣(الصورة عام 

خلــل مــا يصــيب الجهــاز العصــبى وتركيبــه وموصــالته العصــبية الناقلــة الكيميائيــة وتتجــه التخمينــات 
إلى أنه فى األغلب خلل عضوى فى وظيفة المخ ال نعلم إذا كان مسـببا الضـطراب التوحـد أم ناتجـا 

ــــــــــد مــــــــــن الدراســــــــــات  ــــــــــى مزي ــــــــــاج إل ــــــــــز إمــــــــــامإلهــــــــــ( عنهــــــــــا ، وهــــــــــو مــــــــــا يحت ــــــــــد العزي   امى عب
 ٢١١:  ١٩٩٩ .(  

ومازال لغز التوحد لم يحل بعد وال يزال العلماء والباحثون فى صراع مع الزمن لسـير أغـوار 
  ســــميرة عبــــد اللطيــــف الســــعد( الــــدماغ للبحــــث عــــن أدلــــة وأســــباب لهــــذه اإلعاقــــة الغامضــــة العنيــــدة 

 ١٩:  ٢٠٠٥ .(  
  

  :ضطراب التوحد ال طرق العالج
اليب األساســــية للتــــدخل مــــع اضــــطراب التوحــــد الطفــــولى والمظهــــر الطفــــولى يبــــدو أن األســــ

لالضــطرابات النمائيــة العامــة تعــد ذات طبيعــة تربويــة ومــع ذلــك فهنــاك محــاوالت أخــرى لعــالج هــذه 
  .المشكالت باستخدام العقاقير الطبية أو العالج النفسى 

  



  ٥٦

  :استخدام العقاقير الطبية فى عالج اضطراب التوحد 
معظــم نتــائج البحــوث توضــح أن اضــطراب التوحــد يرجــع أساســا إلــى انحرافــات أو رغــم أن 

خلل فى الوظائف العضوية إال أن األطباء لم يتوصلوا بعد إلى فهم دقيق ألسباب هـذا االضـطرابات 
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول اســتخدام العقــاقير الطبيــة . أو إلــى العــالج الطبــى النــاجح لــه 

حــد الطفــولى ، وقــد أوضــحت نتائجهــا فاعليــة كثيــر مــن األدويــة فــى خفــض أعــراض فــى عــالج التو 
ــــذات  معينــــة ، حيــــث أثــــرت هــــذه العقــــاقير علــــى النشــــاط الزائــــد والســــلوك النمطــــى وســــلوك إيــــذاء ال

ويبـــدو أن هنـــاك مشـــكلة أخـــرى . واالندفاعيـــه والعدوانيـــة رغـــم أنهـــا تصـــاحب غالبـــا بالتبلـــد الـــذهنى 
التبلــد الــذهنى ، تقهقــر فــى األداء : يــة تتمثــل فــى وجــود تــأثيرات جانبيــة منهــا الســتخدام العقــاقير الطب

حتــى للمهــام البســيطة جــدا ، زيــادة زمــن االســتجابة ، ضــعف الــذاكرة ، غشــاوة البصــر ، جفــاف الفــم 
ـــــــــوزن وبـــــــــطء الضـــــــــبط الحركـــــــــى    واحتجـــــــــاز البـــــــــول واإلمســـــــــاك والتهـــــــــيج واالكتئـــــــــاب وزيـــــــــادة ال

  ) . ٣٣٦:  ١٩٩٩ريزو وزابل ( 
عامـا علـى اكتشـاف  ٦٠أنه رغـم مضـى أكثـر مـن ) ٤:  ٢٠٠١( ويذكر عثمان لبيب فراج 

لم يتوصل حتى اآلن إلى عالج طبى شافى للتوحد بسبب بسيط وهـو أننـا حتـى اآلن . إعاقة التوحد 
ال نعلــم بالضـــبط العوامــل المســـببة لــه وكـــل مــا نحـــن علــى يقـــين منــه أن الســـبب يكمــن فـــى تلـــف أو 

ظيفـــى فـــى المـــخ نتيجـــة عوامـــل متعـــددة بعضـــها وراثـــى جينـــى والـــبعض بيئـــى قصـــور عضـــوى أو و 
ولكن لم يتم التعرف على طبيعة تلك العوامل بالضبط وكيف تؤدى إلى هـذا الخلـل ؟ ومـا . مكتسب 

  هى العالقة بين كل هذا وأعراض اضطراب التوحد ؟
لألشــــخاص كمــــا تتمثــــل الصــــعوبة فــــى العثــــور علــــى الــــدواء المناســــب والجرعــــة المناســــبة 

  :التوحديين فى األسباب التالية 
التوحــد اضــطراب شــديد التبــاين أى أنــه ال توجــد اختالفــات بيولوجيــة واحــدة تظهــر علــى  -

وحتــى أكثــر النتــائج تناغمــا علــى ســبيل المثــال والتــى تحتــوى علــى معــدالت . جميــع حــاالت التوحــد 
العصــبية ال تنطبــق علــى جميــع وهــو نــوع مــن أنــواع النــاقالت  (Serotonin)عاليــة مــن الســيروتنين 

  .الحاالت 
 .بعض األشخاص التوحديين قد يكون رد فعلهم معاكسا لما صمم الدواء من أجله  -

ــــــى بكثيــــــر ممــــــا تحــــــدده - ــــــاجون إلــــــى جرعــــــات أعل   بعــــــض األشــــــخاص التوحــــــديين يحت
  . الوصفات عادة

ج أنـه بـالمفهوم الطبـى ال يوجـد عـال)  ١٧:  ٢٠٠١( ويذكر أيضا عمر بن الخطاب خليل 
ـــذلك فـــإن األســـاليب الســـلوكية  شـــافى للتغيـــرات التـــى تحـــدث فـــى المـــخ وتســـبب اضـــطراب التوحـــد ول
والتعليميــة تشــكل أهميــة كبــرى ومــع أنهــا ال تمثــل عــالج شــافى فهــى تفــتح الطريــق لبنــاء اتصــال مــع 

ارتفـــع معـــدل  ١٩٩٧كمـــا يـــذكر أيضـــا أنـــه فـــى الســـنوات األخيـــرة ومـــع بدايـــة عـــام . مـــريض التوحـــد 



  ٥٧

العقــاقير لعــالج الصــعوبات الســلوكية للتوحــديين ولكــن حتــى اآلن ال يمكــن التنبــؤ المســبق  اســتخدام
كما أن فوائد العقاقير الطبية عادة ليست كبيرة وال مستمرة ، أمـا األسـاليب السـلوكية . بالعقار الفعال 

  .والتعليمية فهى أهم  بكثير 
  

  
  :برامج واستراتيجيات أخرى 
دخل التى تشير بعـض الدراسـات والتقـارير إلـى إمكانيـة مسـاهمتها يوجد عديد من أساليب الت

فــى التخفيــف مــن حــدة اضــطراب إعاقــة التوحــد لــدى بعــض الحــاالت ممــا يجعلهــا أكثــر تهيئــا وقابليــة 
  :للتعليم والتدريب ومنها 

  
  :الحمية الغذائية 

 االفتـــراض القائـــل بـــأن أســـاس ,.Shattock , et, al) ١٩٩٧(ويؤيـــد شـــاتوك وآخـــرون 
ويؤيـد هـذا التوجـه أن اضـطراب  Autism as a metabolic disordersاضـطراب التوحـد أيضـى 

ــأثير الببتايــد  مــادة تنشــأ مــن البروتينــات نتيجــة الهضــم "  Peptideالتوحــد يمكــن أن يحــدث نتيجــة ت
وتحـــدث نتيجـــة التحليـــل غيـــر المكتمـــل أثنـــاء العمليـــة األيضـــية لـــبعض أصـــناف الطعـــام وبالتحديـــد 

. "بــروتين مــن الحليــب ومشــتقاته Casienبــروتين مــن القمــح ومشــتقاته والكيســين  Gluten الجلــوتين
كمـــا يشـــير هـــذا االتجـــاه إلـــى احتمـــال أن يكـــون للتطعيمـــات التـــى تعطـــى لألطفـــال دور فـــى حـــدوث 

ويقتــرح المؤيــدون لهــذه النظريــة برنامجــا غــذائيا خاصــا لألطفــال  MMRاضــطراب التوحــد مثــل لقــاح 
يكــون خــال مــن الجلــوتين والكيســين بعــد إجــراء فحوصــات مختبريــة للبــول لمعرفــة التوحــديين بحيــث 

  .  Opioidمستوى الببتايد المخدرة 
  

  : Secreten هرمون السكرتين
أنــــه بعــــد أن قــــام بإعطــــاء جرعــــات مــــن هرمــــون  Warner) ٢٠٠٠(حيــــث يوضــــح ورنــــر 

من هذه الحاالت حصـل % ٨٥السكرتين لحاالت اضطراب التوحد التى تعامل معها وجد أن حوالى 
فيها تحسن وهذا الهرمون يساعد التوحديين على جعلهم فى وضـع أفضـل ممـا يهيـؤهم لالسـتفادة مـن 

  .الخدمات التربوية والتأهيلية الخاصة بهم إلى أقصى حد ممكن 
  

  :الفيتامينات 
مـــن أكثـــر البــاحثين الـــذين يولـــون العـــالج بالفيتامينـــات  Rimland) ١٩٩٨(يعتبــر رميالنـــد 

المغنيســيوم أهميــة خاصــة لمــا لهــم مــن تــأثير إيجــابى علــى بعــض ســلوكيات وأعــراض التوحــد لــدى و 



  ٥٨

حيــث تشــير بعــض الدراســات إلــى أن أجســام األطفــال تتطلــب جرعــات أكبــر مــن . بعــض األطفــال 
  طـــــارش مســـــلم الشـــــمرى( بعـــــض العناصـــــر الغذائيـــــة والتـــــى ال توفرهـــــا الوجبـــــات الغذائيـــــة العاديـــــة 

 ١٣٦-١٣٥:  ٢٠٠٠  (.  
  

  :أساليب التدخل السلوكى والتربوى مع اضطراب التوحد 
لقــد بــدأ تعــديل الســلوك يظهــر كقــوة مــؤثرة خــالل الســتينات مــن القــرن العشــرين ، كمــا شــاع 
انتشار مراكز الصحة النفسية والتربوية والمداخل العالجيـة المنظمـة التـى تسـتند إلـى نتـائج الدراسـات 

د الحـظ بعــض البـاحثين أنهــم تمكنـوا مــن ضـبط ســلوكيات بعــض وقــ.ذات الصـبغة الســلوكية والتربويـة
األطفــــال التوحــــديين ، مــــن خــــالل الــــتحكم فــــى المثيــــرات البيئيــــة أثنــــاء تــــدريبهم فــــى غــــرف منفصــــلة 
باستخدام التعزيز عـن طريـق آالت البيـع التـى يمكـن الحصـول فيهـا علـى األشـياء بعـد إدخـال العملـة 

شـــتراط اإلجرائـــى بعـــد ذلـــك فـــى مواقـــف تقتـــرب تـــدريجيا مـــن ثـــم اســـتخدمت فنيـــات اال.أو النقـــود فيهـــا 
  .مواقف الحياة الطبيعية 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن أســاليب تعــديل الســلوك تتمشــى إلــى حــد كبيــر مــع مبــادئ المــدخل 
البيئـــى ؛ ألنهـــا تؤكـــد علـــى إمكانيـــة تغييـــر اســـتجابات األطفـــال خـــالل مـــا يحـــدث مـــن تعـــديالت فـــى 

وبــدال مــن محاولــة البحــث عــن مــواطن الخلــل داخــل الطفــل ، فــإن .  الظــروف البيئيــة المحيطــة بهــم
المهتمين بأساليب تعديل السلوك يركزون على بحث كيفية أحداث التعديالت المناسبة فـى البيئـة بمـا 

  . ) ٤٤٧:  ١٩٩٩زايل ريزو و ( حقيق أفضل مستوى ممكن من النمويسمح لهؤالء األطفال ت
أن إعاقة التوحد هى إعاقـة ليسـت )  ٤٢: أ-١٩٩٧(   كما تذكر سميرة عبد اللطيف السعد

وقـد تشـبه هـذه اإلعاقـة إعاقـات أخـرى . بسيطة فهى تؤثر على نشاطات الحيـاة كلهـا بالنسـبة للطفـل 
كالصــم أو العمــى فقــد ال يســتطيع الطــب إعــادة البصــر أو الســمع للطفــل ويبقــى مــع اإلعاقــة إال أن 

  .ى لديه االستعمال األمثل الطفل يمكن تعليمه استعمال مهاراته الت
ومـــن هـــذا المنطلـــق يثـــار ســـؤال أساســـى مـــؤداه أنـــه إذا كـــان اضـــطراب التوحـــد يعـــد معرفيـــا 
واجتماعيا فى جوهره وتكمـن خلفـه أسـباب بيولوجيـة فـى األغلـب واألعـم فلمـاذا نعتمـد فـى عالجنـا لـه 

  دين ؟ أو فى الحد من آثاره السلبية على البرامج السلوكية وبرامج تدريب الوال
 Helenحالة هيلـين كيللـر )  Philip Kendall 2000,139,( ولإلجابة على ذلك يذكر 

Keller  كمثـــال علـــى ذلـــك حيـــث كانـــت كفيفـــة وصـــماء منـــذ المـــيالد ومـــع ذلـــك تعلمـــت أن تتحـــدث
وتكتــب مــن خــالل أســاليب بعيــدة تمامــا عــن تلــك التــى تســتخدم مــع كــف البصــر أو الصــم إذ تعلمــت 

يب مثلما يحدث فـى البـرامج السـلوكية مـع أن مشـكلتها لـم تكـن سـلوكية ولـم يكـن ذلك من خالل التدر 
  .سببها سلوكيا حتى نستخدم عالجا سلوكيا لها 



  ٥٩

ومن هذا المنطلق يكون مـن المناسـب بـل مـن األفضـل أن نسـتخدم إجـراءات تعـديل السـلوك 
ا يمكـن أن يـأتون مع األطفال التوحديين حتى نـتمكن مـن الحـد مـن أى سـلوك غيـر مرغـوب اجتماعيـ

  بـــه ، أو حتـــى نـــتمكن مـــن تعلـــيمهم القيـــام بـــأى ســـلوك يعـــد غيـــر مرغوبـــا مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة 
  )  . ٥٥: ب -٢٠٠٢عادل عبد اهللا ( 

أن إجــراءات تعــديل الســلوك تقــوم علــى )  ٢٣٩:  ١٩٩٩( ويــذكر أيضــا عبــد الــرحيم بخيــت 
ال يضع اللوم على الوالدين ، بـل علـى  أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتية كما أنه أسلوب

  .العكس من ذلك فإنه يشرك الوالدين فى عملية العالج السلوكى 
  

  :األسس الفلسفية للبرامج الموجهة لألطفال التوحديين 
انبثقــت الفلســفة التربويــة لهــذه البــرامج مــن أن كــل طفــل قابــل للــتعلم مهمــا كانــت ظروفــه وٕان 

لـى تحديـد األسـاليب والطـرق التربويـة التـى تالئـم مسـتوى كـل طفـل كان من واجبات المدرب العمل ع
علــى حــدة وتمكنــه مــن الوصــول إلــى المســتوى الــذى تســمح بــه قدراتــه واســتعداداته وميولــه الخاصــة 

كمـا )  Simpson & Regan ١٩٨٦سيمبسـون وريجـان ( والسرعة التى تتناسب مع هذا المسـتوى 
البرامج ، واألساليب المستوحاة من نظريات تعـديل السـلوك أن من أهم األساليب المستخدمة فى هذه 

أن معظم الباحثين فى مجال اضـطراب التوحـد .  والتى أثبتت فاعليتها ومالءمتها لألطفال التوحديين
يؤكدون علـى أن التـدريب والتعلـيم همـا مفتـاح التحسـن ، وأن الغالبيـة العظمـى مـن األفـراد المصـابين 

التقدم لهم بالمصادفة ، فالتقدم ينتج عن أساليب تدخل أو بـرامج تدريبيـة باضطراب التوحد ال يحدث 
( مصممة بعناية ومقصودة وثابتة ، وتمكن الطفل من التنبؤ وفهم العالقة بين سلوكه وما ينتج عنـه 

  ) . ١١٢:  ٢٠٠١هالة فؤاد كمال الدين 
ـــ)  ٢١٦ – ٢٠٠٤(ويـــذكر عـــادل عبـــد اهللا محمـــد  ل غيـــرهم مـــن أن األطفـــال التوحـــديين مث

األطفــال توجــد بيــنهم فــروق فرديــة تــؤدى إلــى وجــود مســتويات مختلفــة ومتباينــة مــن األداء الســلوكى 
الــوظيفى فيمــا بيــنهم ، وأن كــان العديــد مــنهم يعــانون مــن خلــل واضــح فــى هــذا الجانــب ولــذلك تعتبــر 

مثــل هــذه البــرامج  البــرامج التدريبيــة ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة لهــؤالء األطفــال حيــث يمكــن مــن خــالل
  .للتعليم  متنمية مهاراتهم واستعداداته

  
  :مشكالت آباء التوحديين 

ال يشخص األطفال التوحديين قبل عمر سـنتين أو أكثـر وبالتـالى يعـانى اآلبـاء مـن الشـكوك 
  .والظنون والقلق االجتماعى أن يكون طفلهم غير عادى 



  ٦٠

يلجئـون بـذلك إلـى طلـب المسـاعدة مـن ومع الوقت البـد مـن تبريـر قلـق اآلبـاء حـول طفلهـم و 
والتـــأخر فـــى التشـــخيص معنـــاه أن الطفـــل قـــد يطـــور العديـــد مـــن المشـــكالت الســـلوكية . المختصـــين 

  .اإلعاقة مبكرا أو منذ الوالدة  اكتشفتالثانوية والتى يمكن أن تفهم بشكل أفضل إذا ما 
ر أخــرى لــديها نفــس ويعــد اضــطراب التوحــد حالــة نــادرة إال إذا كــان اآلبــاء علــى صــلة بأســ

عنــدها يــدرك اآلبــاء بــأنهم ليســوا وحيــدين فــى هــذا العــالم وأن هنــاك أســرا لــديها مشــكالت . المشــكلة 
  .متشابهة 

لذا فإن تقبل اإلعاقة ضرورى إلجراء تعليم وضبط مناسـب ، إال أن هـذا صـعب تحقيقـه مـع 
فظيــــة ويشــــعر اآلبــــاء الطفــــل التوحــــدى ألن األطفــــال التوحــــديين تنقصــــهم بعــــض المهــــارات غيــــر الل

ــذا فــإن ) .  ٣٤٠:  ٢٠٠٤إبــراهيم عبــد اهللا فــرج  ( بالصــعوبة لتحقيــق ذلــك مــع الطفــل التوحــدى  ول
علـى  Newsom) ١٩٩٨(غالبية البـرامج التـى يـتم تقيمهـا للطفـل التوحـدى تعتمـد كمـا يـرى نيوسـوم 

ــــدين  ــــالزم للوال ــــدريب ال ــــديم اإلرشــــاد والت ــــى جانــــب تق   فــــى هــــذا اإلطــــار إجــــراءات تعــــديل الســــلوك إل
  ) .  ٢١٧ – ٢٠٠٤عادل عبد اهللا محمد ( 

ذلـــك ألن وجـــود طفـــل توحـــدى فـــى األســـرة يعنـــى العديـــد مـــن الصـــعوبات التـــى علـــى األســـرة 
  .مواجهتها والتقليل من آثارها 

ولذلك يلعب آباء األطفال التوحـديين أدوارا متعـددة فـى حيـاة أطفـالهم ، فهـم أول مـن يتعـرف 
ئيـة ، ويواصـلون االهتمـام بهـا حتـى يحصـلوا علـى تشـخيص مناسـب ويجـدوا أو على المشكالت النما

  .يطوروا الخدمات المناسبة ألطفالهم 
وعند تعليم أطفـالهم حتـى يتأكـدوا مـن أن المهـارات المتعلمـة فـى البرنـامج التربـوى تنتقـل إلـى 

منزل والمجتمـع وباعتبـارهم األوضاع المنزلية ليلعبوا دورا فى تعليم أطفالهم السلوكيات المناسبة فى ال
عضــوا نشــطا فــى فريــق الخطــة التربويــة الفرديــة ولتقــديم خــدمات تربويــة مناســبة للطفــل التوحــدى فــإن 
اآلباء يحتاجون إلى معلومات ومهارات علمية حول التوحد وطرق العالج لتمكن طفلهم مـن اكتسـاب 

ولـذلك صـمم . أنمـاط تعلـم طفلهـم  سلوكيات جديدة وفهم طبيعة الطفل  التوحدى وكيفية التأثير علـى
برنامجا لتعليم اآلباء يشتمل على  Koegel & Schreibman) ١٩٩٥(كل من كوجل وسكربيمان 

وقــد . التواصــل الشخصــى الــذى أثبتــت فاعليــة فــى التعامــل مــع مصــادر الضــغط النفســى لــدى اآلبــاء
ــيم اآلبــاء علــى منهجــين مختلفــين ، صــمما لتــدريب اللغــة االســتقبالية والتعبيريــة  تركــزت تــدخالت تعل

وخفض السلوكيات غير المناسبة لدى األطفال التوحديين حيث شاركت المجموعة األولى من األسر 
مســــتهدفة فرديــــة حــــرة باســــتخدام اســــتراتيجيات التشــــكيل  تفــــى برنــــامج يركــــز علــــى تــــدريس ســــلوكيا

مجموعــة الثانيــة مــن وال.والتسلســل وتعطــى التغذيــة الراجعــة لالســتجابات الصــحيحة وغيــر الصــحيحة 
األسر استخدم معها التعليم الطبيعى لتعليم سلوكيات محورية فى تطوير وتحسـين المسـتوى الـوظيفى 
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:  ٢٠٠٤إبـراهيم عبـد اهللا فـرج ( للطفل وتم استخدام مبـادئ تعـديل السـلوك مـع تغذيـة راجعـة مباشـرة 
٣٤٩ . (  

أن )  ٩٥٤-٩٥٣:  ٢٠٠٤ (ويذكر كل من عبد العزيز السـيد الشـخص ونبيـل عبـد الفتـاح 
إرشــاد الوالــدين للتعامــل مــع األبنــاء ذوى االحتياجــات الخاصــة يتضــمن أربعــة جوانــب فــى شخصــية 

  :الوالدين هى 
  
  :الجانب العقلى المعرفى ويظهر فى األمور التالية ) ١
مسـاعدة الوالـدين علـى فهـم الحقـائق المتصـلة بحالـة طفلهمـا مـن حيـث منشـأها وظروفهـا  -
  .بعادها وحدودها وعواقبها وعواملها وأ
تمكين الوالدين من إدراك أن طفلهما فى المحـل األول طفـل وأن لديـه درجـة مـن درجـات  -

 .النقص واإلعاقة يمكن السيطرة عليها أو عالجها أو تخفيف آثارها 

تزويـــد الوالـــدين بمعلومـــات عـــن حقـــوقهم ومســـئولياتهم كآبـــاء ألطفـــال  ذوى االحتياجـــات  -
 .الخاصة 

  
  :نب االنفعالى أو الوجدانى الجا) ٢
مساعدة الوالدين على أن يصبحا واعيين بالمشاعر المنفـردة لـديهما أو أن يفهموهـا وكـل  -

  .ما يتعلق ويتصل بحالة الطفل فى الحاضر والمستقبل 
بلـــورة وعـــى الوالـــدين بمشـــاعرهما إزاء أطفالهمـــا ذوى االحتياجـــات الخاصـــة بالقيـــاس إلـــى  -

 .آلخرين العاديين مشاعرهما إزاء أطفالهما ا

 .مساعدة أفراد األسرة على تقبل الطفل بصرف النظر عن حالته  -

مسـاعدة أفــراد األسـرة علــى مواصـلة تنميــة تحقيـق ذواتهــم كـل فــى طريقـه علــى الـرغم مــن  -
 .وجود طفل من ذوى االحتياجات الخاصة 

  
  
  :الجانب السلوكى ) ٣
الهم علــى أن يتعلمــوا الســلوكيات تزويــد الوالــدين بالمهــارات التــى تســهم فــى مســاعدة أطفــ -

  .الوظيفية التى تناسب بيئة المنزل 
 .مساعدة الوالدين على التعامل مع المشكالت المباشرة المتصلة بأطفالهما  -

مساعدة الوالدين على االشتراك مع االختصاصيين فى مساعدة الطفل على التعامـل مـع  -
 .المشكالت التى تواجهه والتوافق النفسى بكل مظاهره 
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  :الجانب االجتماعى ) ٤

  :تزويد الوالدين بالمهارات التى تساعدهم على 
المشاركة مع المختصين فى مساعدة الطفل على تقبل برامج التربية الخاصة المقدمة له  -

  .وتحقيق أقصى استفادة منها 
  البعــــــد عــــــن أســــــاليب النبــــــذ واإلهمــــــال والتفرقــــــة والقــــــوة وٕاثــــــارة األلــــــم النفســــــى وٕاحــــــالل -

 .محلهاالتقبل  

أن يســـاهما فـــى مســـاعدة طفلهمـــا علـــى التعامـــل المتوافـــق فـــى الحـــى والجيـــرة والمجتمـــع  -
 .واالندماج معهم 

مســاعدة األخــوة وســائر أفــراد األســرة وربمــا الجيــران علــى تقبــل ابنهمــا وتكــون اتجاهــات  -
 .موجبة نحوه ونحو سلوكياته 

  
  ) :دى والوالدين بين الطفل التوح( ومن العوامل التى تعوق نجاح المواجهة  

فــى بعــض األحيــان ينهمــك أحــد األبــاء فــى احتياجــات الطفــل :  االنشــغال والقلــق الزائــد - ١
ويســـتحوذ عليـــه االهتمـــام لدرجـــة أنـــه يكـــاد يمضـــى جميـــع ســـاعات يقظتـــه فـــى محاولـــة رعايـــة الطفـــل 

لطفــل والغريــب أن هــذا االنشــغال الزائــد ربمــا يــؤدى إلــى عالقــات فعــال تشــجع ا. واســتثارته وتعليمــه 
  .على االعتماد على أبويه بدال من استقالله عنهما 

ـــدة - ٢ ـــة الزائ ـــالهم مـــن المخـــاطر :   الحماي ـــاء أن يحمـــوا أطف مـــن الطبيعـــى أن يحـــاول اآلب
المحتملــة التــى قــد تحــيط بهــم ، وأن يــوفروا لهــم المــالذ اآلمــن والحصــن الحصــين مــن تلــك األخطــار 

فرطــون فــى ذلــك وال ســيما مــع الطفــل التوحــدى واألضــرار ومــع ذلــك فــإن بعــض اآلبــاء قــد يغــالون وي
الذى ينظرون إليه على أنه معوق وعاجز على أن يفعل أى شـئ لنفسـه وسـرعان مـا يهرولـون لتلبيـة 

  .وغالبا ما تؤدى تلك الحماية إلى عواقب وخيمة وأضرار جسيمة . رغباته 
ثـــارة الـــذات يـــرى معظـــم اآلبـــاء أن الســـلوكيات المرتبطـــة بالتوحديـــة مـــن قبيـــل إ:  الـــرفض - ٣

سلوكيات تبعث عن الضيق والضـجر ويلجـأ بعـض األبـاء إلـى الهـروب العـاطفى والبـدنى والبعـد عـن 
الطفــل وتجاهــل مشــكالته واحتياجاتــه ليتجنبــوا التــوتر والغــم الــذى تســببه لهــم تلــك الســلوكيات ؛ وقــد 

 ١٤٨:  ٢٠٠٥محمـد السـيد عبـد الـرحمن وآخـرون ( يتحول هذا الهـم وذلـك البعـد إلـى رفـض الطفـل 
– ١٥٨. (  

  
  :تدريب الوالدين 
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أما التوجه الثانى المهم الستخدام فنيات تعديل السلوك فيتضمن تدريب الوالدين وغيـرهم مـن 
أفــراد األســرة علــى تطبيقهــا وبالتــالى يمكــن تعمــيم اســتخدام هــذه األســاليب فــى المنــزل باإلضــافة إلــى 

تعــديل الســلوك مــع األخ المتســم بالتوحــد مــن المدرســة ، كمــا يعــد تــدريب األخــوة علــى تطبيــق فنيــات 
  ) . ٤٤٨:  ١٩٩٩ريزو وزايل ( التطورات المهمة فى هذا المجال 

أنــه فــى المــدارس )  ٩٥٠:  ٢٠٠٤( ويــذكر عبــد العزيــز الســيد الشــخص ونبيــل عبــد الفتــاح 
لمدرســـة العاديــة مــع التالميــذ العـــاديين تنشــأ مجــالس اآلبـــاء والمعلمــين لتوطيــد الصـــلة بــين األســرة وا

والحـــرص علـــى ضـــرورة متابعـــة الوالـــدين البنهمـــا فـــى التحصـــيل الدراســـى ونمـــو شخصـــيته وتوافقهـــا 
النفسى ، فإن الحاجة إلى هذا األمـر تشـتد فـى حالـة األطفـال ذوى االحتياجـات الخاصـة ، نظـرا ألن 

والــدين وممــا يــدعو إلــى ضــرورة قيــام ال. جوانــب القصــور النمــائى أكبــر ، والمشــكالت الســلوكية أكثــر
لمســاعدة أبنــائهم ذوى االحتياجــات الخاصــة أن نســبة المخــدومين مــنهم فــى المــدارس والمؤسســات ال 

فــى العــالم العربــى علــى أفضــل تقــدير ، وهــذا يعنــى أنــه مــن الضــرورى تــدريب الوالــدين % ٥تتعــدى 
مــــن مجمــــوع األطفــــال ذوى % ٩٥علــــى خدمــــة أبنــــائهم مــــن غيــــر المخــــدومين والــــذين تبلــــغ نســــبتهم 

  .حتياجات الخاصة وهذا يعد نوعا من التعليم غير النظامى لألفراد اال
  

  :بعض برامج التدخل الموجهة لألطفال التوحديين 
 وهو اختصار لـ) تيتش (  TEACCHبرنامج  )١

 Treatment and Education of Autistic and Releated Communication   
Handicapped Children   المصــابين بالتوحــد وٕاعاقــات التواصــل      أى عــالج وتعلــيم األطفــال

وفـــى ســـنة  USوأســـس بواســـطة الحكومـــة الفيدراليـــة  ١٩٦٦وبـــدأ هـــذا المـــدخل فـــى شـــمال كاليفورنيـــا 
  .قاما اريك سكوبلر وزمالئه بالتعديل فيه ويعتمد هذا المدخل على تعديل البيئة  ١٩٧٢

  جموعــــــــــة أن هــــــــــذا البرنــــــــــامج يعتمــــــــــد علــــــــــى م Mesibou) ١٩٩٨(ويــــــــــذكر ميســــــــــيبوى 
  : من المبادئ هى 

مــن خــالل خطتــين لتحســين المهــارات عــن طريــق التعلــيم وتعــديل البيئـــة : تحســين التكيــف  -أ 
  .لتتوافق مع أوجه القصور 

 .تعاون األباء وذلك بهدف أن تستمر نفس األساليب فى المنزل  -ب 

 .التقييم من أجل عالج فردى  -ج 

مـن البيئـة التعليميـة المنظمـة أكثـر مـن  التعليم المنظم حيث أن األطفال التوحديين يستفيدون - د 
 .المناهج الحرة 

 .تدعيم المهارات  -ه 

 . العالج المعرفى والسلوكى  -و 
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 .تدريب األخصائيين العموميين    -ز 

كمــا يعتمــد هــذا البرنــامج علــى نظــام التعلــيم المــنظم المرئــى مــن خــالل صــور فوتوغرافيــة ، 
التى يرتادها الطفل فى البيـت أو المركـز حيث يتم تنظيم البيئة من خالل وضع صور على األماكن 

:  ٢٠٠١عمر بن الخطاب خليـل ( ؛ وذلك ليسهل على الطفل التعريف على األماكن والتحرك فيها 
٣٨.(  

  
 ABA   ( Applied Behavioural Analysis( مدخل تحليل السلوك التطبيقى ) ٢

إلـــى أن  Lovaas) ١٩٨٧(ويعتمـــد هـــذا المـــدخل علـــى الفنيـــات الســـلوكية كمـــا أشـــار لوفـــاز 
حيـث يفتـرض . الطفـل التوحـدى  رالتدريب يجب أن يبدأ فى مرحلـة مبكـرة قبـل أربـع سـنوات مـن عمـ

تحليـــل الســـلوك التطبيقـــى أن األســـباب التـــى تفســـر حـــدوث أو عـــدم حـــدوث الســـلوك يمكـــن أن توجـــد 
خــالل ويرتكــز هــذا المــدخل علــى حقيقــة مفادهــا أن الســلوك يكتســب مــن . بشــكل أساســى فــى البيئــة 

  . التفاعل مع البيئة وأن تغيير األحداث البيئية يمكن أن يغير السلوك 
  ويتضـــــمن تحليـــــل الســـــلوك التطبيقـــــى تحليـــــل أو تجزئـــــة المهـــــارة بشـــــكل مـــــنظم لكـــــى يـــــتم 
  تعلمهــــــــا فــــــــى خطــــــــوات صــــــــغيرة وبســــــــيطة وتعزيــــــــز الطفــــــــل علــــــــى كــــــــل خطــــــــوة عنــــــــدما يؤديهــــــــا 

البداية ثم االنتقال إلى السلوكيات األكثر اتسـاعا ويتم تعليم األجزاء البسيطة فى . على نحو صحيح 
 - ٢٠٨: ٢٠٠٥ محمــــد الســــيد عبــــد الــــرحمن وآخــــرون(واألكثــــر تعقيــــدا بمــــا يتناســــب مــــع العمــــر 

(william M. Kly Kylo 1998 , 347 , Timothyw .,e,al ., 1995 ,333 ) 

التدريبيـة التـى أحـد الطـرق  Discrete trail trainingكمـا يعـد تـدريب المحاولـة المنفصـلة 
 Breakdownتتفــق مــع مبــادئ تحليــل الســلوك التطبيقــى فهــى طريقــة فعالــة فــى تحليــل المعلومــات 

  ) . Bryna siegel, 2003, 312(مما يمكن األطفال التوحديين من تعلمها 
  
  ألطفال التوحد LEAPبرنامج ليب ) ٣

ألمريكية لتـدريب األطفـال بتمويل من الحكومة الفيدرالية ا ١٩٨٢وقد نشر هذا البرنامج عام 
ويعتمد هـذا البرنـامج علـى أسـس . ويستخدم هذا البرنامج مع مجموعات صغيرة . التوحديين وأسرهم 

أن الطفــل التوحــدى يمكــن إذا بــدأنا تدريبــه مبكــرا أن يســتفيد مــن برنــامج متكامــل للتفاعــل مــع : منهــا 
فـــردى إذا تحقـــق التعـــاون الوثيـــق بـــين البيئـــة كمـــا تتضـــاعف النتـــائج المتوقعـــة مـــن برنـــامج التعلـــيم ال

المدرسة وأسرة الطفل والمحيطين معه ، ومن الممكن أن يستطيع الطفل أن يتعلم مهارات عدة هامـة 
سلوكية واجتماعية وأكاديمية ولغوية من أقرانه غير التوحديين ، ويساعد حسـن التخطـيط علـى تنميـة 

ه مـن األطفـال العـاديين يـتعلم جيـدا مـن أنشـطة المهارات لـدى الطفـل ، كمـا أن الطفـل التوحـدى كغيـر 



  ٦٥

  منهجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مناســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة لتنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات والمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  المختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  ) . ٧:  ٢٠٠٢عثمان لبيب فراج ( 

  
  

  Musical Interaction: التدخل الموسيقى ) ٤
ويعتمد على استجابة الطفل لألصوات والحركات بتلقائية والتى تمثل التواصل المقصود منـه 

ويعتبــر العــالج بالموســيقى بالنســبة لألطفــال التوحــديين شــكال مــن أشــكال . غــانى واأللحــان خــالل األ
حيـــــث نالحـــــظ أن هـــــؤالء األطفـــــال ينجـــــذبون فـــــى الواقـــــع إلـــــى  Occupationalالعـــــالج الـــــوظيفى 

) ٢٠٠٢(ووفقـــا لمـــا تقـــره الجمعيـــة األمريكيـــة للعـــالج بالموســـيقى . الموســـيقى خاصـــة الخفيفـــة منهـــا 
AMTA ج بالموسيقى يعد بمثابة أحد أنماط العالج أو التدخالت المختلفة التى يمكـن أن فإن العال

ـــــى اضـــــطراب التوحـــــد  ـــــى تترتـــــب عل ـــــار الســـــلبية الت ـــــك اآلث ـــــى الحـــــد مـــــن تل   . تعمـــــل بواســـــطتها عل
ويمكن لفنيات العالج بالموسيقى أن تلعب دورا هاما فى عالج هؤالء األطفـال حيـث يمكـن أن تسـهم 

ومــن ثــم . واصــل مــن جــانبهم كمــا تــدعم رغبــتهم فــى التواصــل مــن جانــب آخــر فــى تيســير حــدوث الت
  فهـــــــــى تحــــــــــد بدرجـــــــــة كبيــــــــــرة مــــــــــن أنمـــــــــاط وحــــــــــدتهم وانعــــــــــزالهم وتســـــــــاعدهم علــــــــــى االنغمــــــــــاس 

  ومــــــن جهـــــة أخـــــرى يمكــــــن لمثـــــل هـــــذه الفنيــــــات أن تقلـــــل مـــــن الترديــــــد . فـــــى الخبـــــرات الخارجيـــــة 
ــــــال  ــــــز هــــــؤالء األطف ــــــذى يمي ــــــل أيضــــــا مــــــن أنمــــــاط الســــــلوك كمــــــا أنهــــــ. المرضــــــى للكــــــالم ال   ا تقل

النمطية المختلفة التـى تصـدر عـنهم وتسـهم فـى تعلـيمهم المهـارات االجتماعيـة وتقلـل مـن السـلوكيات 
 -٣١٨-٣١٧: ٢٠٠٥ عـادل عبـد اهللا محمـد ( التوحديـة ومـا يمكـن أن يـرتبط بهـا مـن اضـطرابات  

Dawn W., et., al, 1995 ,    ( 

هــؤالء األطفــال فــإن الموســيقى قــد تعمــل علــى توصــيل ونظــرا لقصــور التواصــل مــن جانــب 
كمــا أن الموســيقى واألنشــطة الموســيقية تحــدث . األحاســيس والمشــاعر لكونهــا ال تعتمــد علــى الكــالم 
  عــــــــــادل عبــــــــــد اهللا محمــــــــــد وشــــــــــريف علــــــــــى( أقصــــــــــى مفعــــــــــول لهــــــــــا فــــــــــى العــــــــــالج الجمــــــــــاعى 

  ) . ٣٢٠:  ٢٠٠٥حمدى  
  

  
  
  
  
 The National Autisticالوطنيــة مــدخل جمعيــة التوحــد  SPELLبرنــامج ) ٥

Society (NAS)  

حيــث يتنــاول هــذا المــدخل احتيــاج الطفــل التوحــدى إلــى االســتمرارية والنظــام فــى حياتــه كمــا 
  .يجب تكييف البيئة حوله من أجل تخفيض عناصر القلق 



  ٦٦

  : اختصار لــ   SPELLوكلمة 
  

Structure  
 هيكل

Positive 

إيجابى    

Empathetic  
 متعاطف

Low arousal  
 حد أدنى من اليقظة

Links 

روابط    
  

حيث يساعد الهيكل فى التنظيم وتوفير اإليجابية والتوقـع المعقـول يهـدف  إلـى تنميـة شـعور 
باإلضـافة . الطفل بالثقة فى النفس من خـالل بـرامج تعمـل علـى تنميـة نقـاط القـوة إلـى أقصـى درجـة 

تــوفر حــد أدنــى مــن التنبــه عنــد الوالــدين والــوعى إلــى التعــاطف مــن جانــب المعلــم ومــن المهــم جــدا 
عمـر بـن الخطـاب خليـل  ( باالضطراب من أجل تعظـيم فرصـة الطفـل فـى االلتحـاق بـالتعليم العـادى 

٤٤ – ٤٣:  ٢٠٠١ . (  
  
  Son-Rise Program برنامج صن رايز    ) ٦

ل مـع ويعتمد علـى تـدريب اآلبـاء علـى كيفيـة  التعامـ Option Approachمدخل اختيارى 
  .أبنائهم 

قــام بــارى كافمــان وســمرية كالفمــان بتصــميم برنــامج رايــز والــذى بنــى علــى  ١٩٧٠فــى عــام 
  .الطرق التعليمية التى قاما بتطبيقها على ابنهما دورن 

ويــــتم . وهــــو برنــــامج تــــدريبى لألســــر ولــــيس مركــــزا أو مدرســــة تقبــــل األشــــخاص التوحــــديين 
  ). ٩٨: ج  – ٢٠٠٤الشامى وفاء على ( التدريب بشكل فردى مع الطفل 

  
  Daily Life therapy ( HIGASHI ) العالج بالحياة اليومية هيجاشى ) ٧

فــى مدينــة طوكيــو   Kiyo Kitahaha) ١٩٦٤(وظهــر هــذا المــدخل بواســطة كيوكيتهاهــا 
ومـــن . ويهـــدف هـــذا المـــدخل إلـــى إعطـــاء الطفـــل المهـــارات األساســـية للحيـــاة اليوميـــة . فـــى اليابـــان 

  ) .١٩٩٧(العربية التى استخدمت هذا المدخل دراسة إسماعيل محمد بدر  الدراسات 
  
   Activity Scheduleجداول النشاط المصور           ) ٨

تمثـــل أحـــد األســـاليب الحديثـــة والشـــيقة التـــى يمكـــن أن تلعـــب دورا هامـــا فـــى ســـبيل مواجهـــة 
اء العديـد مـن المهـام واألنشـطة فـيمكن مـن خاللهـا أد. القصور التى يعانى منهـا األطفـال التوحـديون 

وهــى بمثابــة مجموعــة مــن الصــور أو الكلمــات التــى تعطــى اإلشــارة للطفــل التوحــدى . بشــكل مســتقل 
والجـدول  يتكـون مـن عـدد مـن الصـفحات . باالنغماس فـى أنشـطة متتابعـة أو تتـابع معـين لألنشـطة 

بواحــد أو أكثــر  للقيــام  تتضــمن أمــا صــور أو كلمــات بحيــث تعمــل مــا تتضــمنه علــى تحفيــز األطفــال
  :مما يلى 



  ٦٧

 .أداء المهام المتضمنة  -

 االنغماس فى األنشطة المستهدفة -

 ) . ٧٥: أ-٢٠٠٢عادل عبد اهللا محمد ( التمتع بالمكافآت المخصصة  -

 Andrew 1994وطور هـذا النظـام بواسـطة  PECSنظام التواصل بتبادل الصور  ) ٩

Bondy & Lori Frost  األمريكيــة بواليــة ديليــور فــى الواليــات المتحــدةDelawre  ويهــدف إلــى
 , Val Cumine, et(إكتساب مهارات التواصل ويعتمد على المدعمات البصـرية والحـث للتواصـل 

al.,2001,55    . ( 1997ويشـير) Lovass & Bach  ( إلـى وجـود ثـالث مهـارات أساسـية فـى
  .التوحدى  إقامة عالقة من األلفة مع الطفل:بداية كل تدخل وتتمثل فى 

تعليم االنتباه من خالل التأكيد علـى مهـارات أساسـية تمثـل بدايـة لمهـارات أكثـر صـعوبة  )١
االلتفــات للمــدرب / الحضــور للمــدرب عنــدما يــذكر اســمه / البقــاء فــى مكانــه علــى الكرســى : مثــل 

 .وعمل تواصل بصرى والنظر إلى مواد المهام المستخدمة 

تــى يســتخدمها الطفــل فــى التعامــل مــع المحيطــين الحــد مــن بعــض المشــكالت الســلوكية ال )٢
 & Erick....... ) (عـــدم الطاعـــة  –إيـــذاء الـــذات  –العـــدوان  –نوبـــات الغضـــب ( بـــه مثـــل 

Barkly,1998,426 . ( 

  



  ٦٨

 

  Communication: التواصل : ثانيا 
إلـى التواصـل بأنـه عمليـة المشـاركة فـى )  ,.Jack Scott , et, al  11 ,2000  (ويشـير 

مـا همـا إال  Languageواللغـة  Speechالمعلومات واألفكار من شـخص إلـى آخـر كمـا أن الكـالم 
مـن تراكيـب صـوتية وطبيعـة  أجزاء من عملية التواصل فالكالم  يشير إلى األسـاليب اللفظيـة ويتكـون

الصــوت وتشــير اللغــة إلــى الشــفرة االجتماعيــةلبعض المفــاهيم باإلضــافة إلــى سلســلة كاملــة مــن رمــوز 
التواصل غير اللفظى تشمل لغة الجسد واإليماءات والحملقة بالعين واللمس وكـل هـذه الرمـوز بمثابـة 

  .أجزاء من عملية التواصل 
  )  ٥(  شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بين التواصل واللغة والكالم  العالقة
يتضح من هذا الشكل أن اكتساب اللغة التى تبـدأ مـن األكثـر عموميـة وتتحـرك نحـو األكثـر 

ولــذلك يعتقــد أن النمــو المبكــر للتواصــل هــو مطلبــا . لطفــل ينمــى التواصــل قبــل اللغــة اتخصصــا ، ف
  ) .١٣:  ١٩٩٩ارينيه جوهانسون ( وشرطا للنمو اللغوى 

. إلـى التواصـل بأنـه عالقـة ديناميكيـة متبادلـة ) Ruth Huubner  276 ,2001 ,(ويشـير
ولكــى تحــدث هــذه العالقــة بــين أكثــر مــن شــخص يجــب أن تشــتمل علــى قــدرة األشــخاص علــى الفهــم 
واســتخدام اللغــة اللفظيــة واإليمــاءات واللغــة المصــاحبة أو مــا يســبق اللغــة وكــذلك القــدرة علــى تحديــد 

ولكـى تسـتمر المحادثـة بفاعليـة يجـب أن . اعى أو السـياق االجتمـاعى الموضوع فـى المحـيط االجتمـ
يكــون لــدى الشــخص قــدرة معرفيــة لالحتفــاظ بــذاكرة قصــيرة المــدى وربــط الكــالم بــالموقف االجتمــاعى 

فالمعرفـــة تســـهل للطفـــل أيضـــا القـــدرة علـــى فهـــم اللغـــة المجـــردة مثـــل الدعايـــة . والتواصـــل الغرضـــى 
  .والمعنى غير الحرفى 

  
  الكالم

  

  اللغة
  

 التواصل
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أن التواصــل هــو األســلوب أو الطريقــة التــى يــتم بهــا )  ٦٢:  ٢٠٠٠( ناديــة إبــراهيم  وتــذكر
تبـــادل المعلومـــات بـــين األفـــراد ســـواء بالكلمـــة المنطوقـــة أو المكتوبـــة أو باالبتســـامة أو اإلشـــارات أو 
اإليمــاءات أو حركــات الجســم أو حركــات اليــدين أو تعبيــرات الوجــه وهــو عمليــة تبــدأ قبــل أن يكتســب 

  .ل القدرة على استخدام الرموز اللغوية وتزداد قدرة الفرد على التواصل باكتساب اللغة الطف
والتواصل هو تلك العملية الغنية الشاملة التـى تتضـمن تبـادل األفكـار واآلراء والمشـاعر بـين 
ــــدين  األفــــراد بشــــتى الوســــائل واألســــاليب مثــــل اإلشــــارات واإليمــــاءات وتعبيــــرات الوجــــه وحركــــات الي

أحــد أشــكال التواصــل التــى تتــيح ) الكــالم ( وتعــد اللغــة المنطوقــة ..... بيــرات اإلنفعاليــة واللغــة والتع
  ) . ١٨: ١٩٩٦عبد العزيز السيد الشخص ( للفرد نقل المعلومات بصورة دقيقة ومفصلة 

والتواصل عملية يتم بمقتضاها نقل فكرة أو معلومة إلى فرد أو مجموعة من األفراد إلى فـرد 
فـرد إلـى فـرد ، ويشـترط فيهـا تـوافر عناصـر اإلتصـال ، المرسـل والمسـتقبل والرسـالة والوسـيلة أو من 

وقــد تكــون الكلمــات اللفظيــة أو المنطوقــة أو االثنــين معــا أو مــن . التــى تســتخدم فــى عمليــة التواصــل 
أحمــد ( خــالل الكتابــة أو المراســالت أو المخططــات أو الرســوم أو غيــر ذلــك مــن الوســائل األخــرى 

  ).  ١٩:  ١٩٩٩حسين اللقانى وعلى أحمد الجمل 
بـأن التواصـل يوصـف ألى سـلوك يفسـر مـن )  Siga Foos, et , al., 2000 (ويـذكر 

  خالل اآلخرين على أنه شكل من أشكال التواصل ، كما يوصف ألى سلوك يؤدى إلى وظيفة
 ( Deb Keen, et, al., 2001, 385) .  
  

  
  Communication Skillsمهارات التواصل 

تشير إلى مختلف الطرق المستخدمة فى تبادل األفكار واآلراء والمعتقدات بين األفراد من 
عبد العزيز ( خالل األساليب الشائعة مثل الكالم الشفهى واللغة المكتوبة واإلشارات واإليماءات 

  ) .  ٩٨:  ١٩٩٢الشخص وعبد الغفار الدماطى 
ديين بتحقيـــق رغبـــاتهم والحصـــول علـــى حاجـــاتهم وهـــى طريقـــة أو نظـــام يســـمح لألفـــراد التوحـــ

 –االختيــار  –الطلـب ( المناسـبة لهـم دون اللجـوء إلـى المشـكالت السـلوكية ولجعـل التواصـل وظيفيـا 
  البد من توافر مهارات االنتباه المشترك والتقليد ) . التعليق والمالحظة  –اإلعتراض 
 2000, 213 ) , et, al.,  Jack Scott- Ruth Hubner ,2001 ,277. (  
  

 نظريات القصور فى التواصل لدى الطفل التوحدى  
Theories of Communication Deficit                 

بـأن اسـتراتيجيات األطفـال  Peters) ١٩٨٣(إلى اقتراح   Crighton Newsomsيشير   
 From gestaltالطبيعيين فى اكتساب اللغة تعتمد على سلسلة متصلة تبدأ من الكـل إلـى التحليـل 
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to analytic مـــن خـــالل التقليـــدات ( علـــى إدراك الصـــيغة اللغويـــة  وتشـــتمل اإلســـتراتيجية الســـابقة
  .بدون تحليل للبنية اللغوية وعدم فهم لكالمهم أنفسهم . التى تنتج كوحدات مفردة ) والروتينات 

لغوية أساسية مـع واالستراتيجية األخيرة تشتمل على استخدام األشكال التى تنبثق من قواعد 
ولقـد امتـد تفسـير نظريـة بيتـرز  Prizant, et. al., (1987)كثيـر مـن الفهـم للبنيـة والمعنـى اللغـوى 

Peters' theory  الضـــطراب التوحـــد واقترحـــت أن ســـيطرة الترديـــد الصـــوتىEcholalia   لـــدى
فهــم يتــذكروا .  األطفــال التوحــديين دليــل علــى اتجــاههم لنهايــة الكــل فــى السلســلة المتصــلة مــن اللغــة

وتنفصــل إلــى ) ايكوالليــا فــى الحــال أو ايكوالليــا مؤجلــة ( مــن الكــالم  Chunksويكــرروا مقــدار وافــر 
وهذا المدخل الكلـى . قطع صغيرة ويتم تحليل هذه األشكال لتنمو أو ليتطور  وفق نظام من القواعد 

  . أو الجشتالى لتعليم اللغة مشتق من الشكل المعرفى العام 
الجشتالت ينظر إليها نسبيا بالقدرة على إنتاج الكالم اللحنى وتراكيب بصـرية خاصـة  فعملية

بتنظيم األشياء وحل البازل والمتاهات من اللوحات ومهـام تصـميم المكعبـات وهكـذا تمثـل اسـتراتيجية 
ن غير فعالة عندما تستخدم الكتساب اللغة التى تفسر لتأخير وبطء اكتسـاب اللغـة لألطفـال التوحـديي

.  
أن المراحـل األولـى فـى نمـو التواصـل لـدى  Tager & Flusberg ) 1989(ولقـد الحـظ 

خاصــة فـــى تكـــوين االنتبـــاه   Profound deficitsاألطفــال التوحـــديين فيـــه قصــور صـــعب فهمـــة 
وعنـــد تطـــوير اللغـــة يوجـــد عـــدم تـــزامن  Joint attention & intiatingالمشـــترك والمبـــادأة  

asynchrony لوظيفـــة والتـــى توجـــد بشـــكل شـــاذ لـــدى األطفـــال التوحـــديين حتـــى لـــدى بـــين الشـــكل وا
  . األطفال الذين لديهم مستوى لغوى مرتفع 

كمــا نــاقش كــال منهمــا العنصــر المعــروف فــى كــل وظــائف التواصــل الــذى فيــه صــعوبة لــدى 
  فـــــى فهـــــم أن هـــــذه اللغـــــة تســـــتخدم للتـــــأثير  Failureاألطفـــــال التوحـــــديين وهـــــو اإلخفـــــاق أو الفشـــــل 

  وهـــــذا اإلخفـــــاق ربمـــــا يعكـــــس قصـــــور الفهـــــم المعرفـــــى الـــــذى حـــــدد بواســـــطة  –تـــــأثر بـــــاآلخرين وال
)1995 (Baron Cohen وذلــــــــــــــــك نتيجــــــــــــــــة القصــــــــــــــــور فــــــــــــــــى نظريــــــــــــــــة العقــــــــــــــــل  
 Eric J., Russ ell. A, 1998 , 421 - 422)  .(كمـا اقتـرح )1995  Baron Cohen ,(  

 Shared attentionبــاه المشــترك أن أكثــر المنــاطق صــعوبة فــى اضــطراب التوحــد يتمثــل فــى االنت
  .  Joint Referencingالذى يؤدى إلى عالقة مشتركة 

وهذه العالقة المشتركة لها القدرة على متابعة مالحظة نظر اآلخـرين أو االتجـاه الـذى يشـار 
إليــه مــن خــالل اإلصــبع والتعــرف علــى الشــئ المشــار إليــه مــن خــالل االنتبــاه المشــترك ومــن خــالل 

وهذه الطـرق الثالثـة تمثـل . لشئ أو اإلشارة إليه ، يكون انتباه الشخص األخر موجه له النظر لهذا ا
  )٦(أشكال أساسية لعملية التواصل كما بالشكل 

  )٦(شكل 
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  األشكال األساسية لعملية التواصل
 
( Val Cumine , et , al., 2000 , 32 ). 

  :االنتباه المشترك مهارة ظهور 
األطفـال الرضـع فـى الشـهر السـادس تقريبـا مـن العمـر يتفـاعلون ثنائيـا مـع من المعـروف أن 

األشــياء ، ويمســكونها ويالعبونهــا بأيــديهم كمــا يتفــاعلون ثنائيــا مــع اآلخــرين مــن حــولهم معبــرين عــن 
وغالبــا مــا يفضــلون النــاس إذا كــانوا حــولهم فــى أثنــاء . انفعــاالت متبادلــة ذهابــا وٕايابــا فــى تتــابع دورى

كذلك غالبا ما يغفلون األشياء التى يالعبونها بأيـديهم إذا . ضافة لألشياء التى بين أيديهم لعبهم باال
  . كانت األشياء حولهم بينما هم فى حالة تفاعل مع الناس 

ولكــن فــى المرحلــة مــن الشــهر التاســع إلــى الثــانى عشــر مــن العمــر تبــدأ فــى الظهــور طائفــة 
تكــون ثالثيــة بمعنــى أنهــم يضــيفون نوعــا مــن التــآزر بــين جديــدة مــن الســلوكيات ليســت ثنائيــة وانمــا 

تفــاعالتهم مـــع األشــياء والنـــاس ممــا يـــؤدى إلــى نشـــوء مثلــث مرجعـــى مــن الطفـــل والكبيــر والشـــئ أو 
  . الحدث موضوع االنتباه المشترك 

ويبدأ األطفال بشكل شـبه نمطـى فـى هـذه السـن وألول مـرة مـن النظـر بمرونـة وعـن ثقـة إلـى 
بهــدف االنخــراط معهــم لفتــرات شــبه طويلــة مــن التفــاعالت ) متابعــة التحــديق ( ر حيــث ينظــر الكبــا

أى أن األطفـال فـى . االجتماعيةالتى يتوسطها شئ ما والتأثير فى أشياء بالطريقة التى يفعلها الكبار
) األشـياء( هذه المرحلة العمرية يبدؤون ألول مرة فى التوافـق مـع انتبـاه وسـلوك الكبـار إزاء الكيانـات 

كما يبدؤون فى توجيـه انتبـاه وسـلوك الكبـار بشـكل نشـط تجـاه أشـياء خارجيـة مسـتخدمين . الخارجية 
  . إشارات واضحة مثل أن يشير باصبعه إلى شئ أو يمسك به ويدفعه إلى أعلى ليريه لشخص ما 

وتمثل مثل هذه السلوكيات االتصالية محاوالت األطفـال لجعـل الكبـار يتوافقـون مـع انتبـاههم 
ـــــــــــاجـــــــــــات ـــــــــــذلك يتجـــــــــــاوز ا. ه شـــــــــــئ مـــــــــــا خارجي ـــــــــــل لول ـــــــــــائى مث ـــــــــــة التصـــــــــــرف الثن ـــــــــــال مرحل   طف

تصبح هذه اإلشارات التوضيحية ثالثيـة  –بمعنى الرجاء لكى يحمله الكبير ) الذراعان فوق الرأس ( 
ومـن بـين هـذه اإلشـارات توجـد محـاوالت آمـرة لـدفع الكبيـر . حيث تشـير للكبيـر إلـى شـئ مـا خارجيـا 

  Objectالشئ    

Communicator   ١موصل   Communicator   ٢موصل   
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أو لحدث ما ، كما توجد محاوالت إعالمية لجعل الكبار يشاهدون شيئا أو حدثا  ألداء عمل ما لشئ
  .وهذه المحاوالت اإلعالنية تشير إلى رغبة الطفل فى أن يشاركه الكبير االنتباه . ما 

وهـــذا االنتبـــاه المشـــترك ســـلوك تواصـــلى ينفـــرد بـــه البشـــر كمـــا أن افتقـــاد هـــذا الســـلوك يعـــد  
ــــــى أعــــــراض اضــــــطراب التوحــــــد تشخيصــــــا مهمــــــا ورئيســــــيا للدال ــــــة عل ــــــارون كــــــوهين ( ل   ) ١٩٩٥ب

  ) . ٨٣ – ٨٢: ٢٠٠٦ميشيل توماسيللو ( 
أن االنتبـاه المشـترك يقصـد بـه تكـرار تركيـز )  Ruth Hubner  ( 277 ,2001 ,كما يذكر

االنتبــاه مــن األشــياء إلــى النــاس والعــودة مــرة ثانيــة وتظهــر هــذه المهــارة فــى نهايــة الســنة األولــى مــن 
الطفـل ومـن خـالل هـذه المهـارة يلجـأ الطفـل إلـى المشـاركة واسـتبدال الخبـرات مـع اآلخـرين كمـا  عمر

وهـى تظهـر لـدى  Eye gazeتقوده إلى المحادثة وتعتمد هـذه المهـارة علـى اسـتخدام الحملقـة بـالعين 
  . الطفل منذ الشهر الثالث من الميالد 

ومـــن .ق منتبهـــين نحـــو نفـــس الشـــئ كمـــا يتطلـــب االنتبـــاه المشـــترك أن يكـــون الطفـــل والمراهـــ
خــالل فهــم العالقــة بــين الســبب والنتيجــة باســتخدام المحــاوالت المنفصــلة يحــاول الطفــل اكتشــاف مــا 
يجــب أن يفعلــه ويشــد انتباهــه وذلــك للحصــول علــى النتيجــة المرغوبــة لــه وبــذلك يتكــون لــدى الطفــل 

  .مهارة االنتباه المشترك
  :أهمية مهارة االنتباه المشترك 

ل هــذه المهــارة نقطــة مشــتركة مهمــة لتطــوير التواصــل، فعنــدما تســمى األم شــيئا أو حــدثا تمثــ
مثــال ذلــك افــرض أن األم التــى تقــول . موجــودا فــى البيئــة يجــب أن يعــرف الطفــل مــا تشــير إليــه أمــه

إذا لـم يعـرف الطفـل مـا . إشارة إلى دمية لبطة موجودة فـى البـانيو " بطة "لطفلها أثناء تحميم الطفل 
تشير إلى الصابون أو األسفنجة أو الماء أو أى شئ آخر " بطة" شير إليه األم ، فقد يظن أن لفظ ت

  " . بطة"وهكذا قد يظن أن األسفنجة اسمها . فى الحمام 
قصـد الشــخص ( ومـن ناحيـة أخــرى ، عنـدما يـدرك الطفــل النقطـة المرجعيـة للشــخص البـالغ 

تشــير إلــى ذلــك الجســم األصــفر " بطــة " ذ أن لفــظ فــإن الطفــل ســيعرف حينئــ) الكبيــر مــن التواصــل 
العــائم فــى البــانيو ويمكــن أيضــا إظهــار مهــارة االنتبــاه المشــترك فــى أحــداث الــروتين العاديــة كتغيــر 

  .الطفل واالستحمام ووقت تناول الطعام ) مالبس(حفاظ 
بـين الطفـل مـن أهـم العناصـر التـى تميـز ) االنتبـاه المشـترك ( لذا يعتبـر فقـدان هـذه المهـارة 

فالطفل التوحدى ال يذهب إلى أحد األشـخاص المحيطـين بـه ليريـه مـا . التوحدى وغيره من األطفال 
صنعه أو يحاول لفت أو جذب انتباهه من خـالل اإلشـارة إلـى شـئ لفـت انتباهـه وينقـل نظـره بطريقـة 

  .تبادلية بين الشئ والشخص اآلخر 
طلــب شــئ أو الحصــول علــى مســاعدة شــخص لــذلك تســاعد مهــارة االنتبــاه المشــترك الطفــل ل

  ومشـــــــاركة إجتماعيـــــــة للطفـــــــل وفقـــــــدان هـــــــذه المهـــــــارة شـــــــائعة بـــــــين األطفـــــــال التوحـــــــديين أبـــــــالغ ، 
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ـــر عنصـــرا تشخيصـــيا % ٩٤ – ٩٠فهـــى تنتشـــر بنســـبة  ـــه يعتب ـــى حـــد أن ـــال التوحـــديين إل ـــين األطف   ب
ــــديهم مهــــارة م% ١٠ – ٦أمــــا النســــبة المتبقيــــة مــــن األطفــــال التوحــــديين والتــــى هــــى . مهمــــا    مــــن ل

  االنتبــــــــــــاه المشــــــــــــترك فيفعلــــــــــــون ذلــــــــــــك بطريقــــــــــــة تختلــــــــــــف عمــــــــــــا يفعلــــــــــــه األطفــــــــــــال اآلخــــــــــــرون
 ( Carpenter & Tomasello, 2000, 82)  

  
  :تعليم مهارة االنتباه المشترك للطفل التوحدى 

استخدام وسائل بصرية كالصـور أو الرمـوز توضـح للطفـل األشـياء التـى يفعلونهـا من خالل 
وبهــذه الطريقــة تقلــل كميــة . ى تــأتى بعــدها وكــذلك األشــخاص الــذين ســيتعاملون معهــم واألشــياء التــ

وتقليـــد أفعـــال الطفـــل ، فمـــن األســـهل للطفـــل . المعلومـــات التـــى يحتـــاجون إلـــى تفســـيرها عـــن بيئـــتهم 
فمـن خـالل تقليـد الطفـل يسـاعده علـى . التوحدى أن يقلده اآلخرون بدال من أن يقوم هو بتقليد غيره 

  . خر والتنبؤ بها ال الشخص اآلفهم أفع
خر أو المحيط بالطفل بتقليد مـا يقـوم بـه الطفـل تتـاح للطفـل فرصـة فعندما يقوم الشخص اآل

  ) .  Rita Jordan, 1997 , 34( أن يختار الشئ الذى يجب أن يفعله ويزداد لديه الحافز للتعليم 
  
    Joint attention:  االنتباه المشترك :الفرق بين االنتباه المشترك واالنتباهو

عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن مهــــارات التواصــــل االجتمــــاعى غيــــر اللفظــــى كاإليمــــاء وااللتقــــاء 
البصرى وتعبيرات الوجه واإلشارة والتبادلية والتعبير عن العواطف وفهمها والتى تتيح للطفل مشـاركة 

األطفـــال  وبتعبيـــر آخـــر هـــو تبـــادل اجتمـــاعى يركـــز فيـــه. الخبـــرة بشـــئ أو حـــدث مـــع شـــخص آخـــر 
ولكـى يـتمكن مـن ذلـك يسـتخدم الطفـل مجموعـة مـن المهـارات . والبالغون على نفس الحدث أو الشـئ

نتبــاه المشــترك لــذا يعــرف اال. كالتواصــل البصــرى واإلشــارة واإليمــاء وٕاصــدار األصــوات أو الكلمــات 
  .البالغ والطفل وشئ خارجى : بالتبادل الثالثى بسبب وجود ثالثة مكونات هى 

  
  Attention: تباه االن

خر بمــا فــى ذلــك توجيـــه مهــارة إدراكيــة معقــدة وتتضــمن عــدة أشــكال يــرتبط كــل منهمــا بــاآل
مــن خــالل التعريفــات الســابقة يتضــح الفــرق . االنتبــاه واالنتبــاه اإلنتقــائى ونقــل االنتبــاه وٕادامــة االنتبــاه 

جتماعى متبادل ، أى أنـه ينطـوى ابين االنتباه المشترك واالنتباه وهو أن االنتباه المشترك هو تفاعل 
ـــه علـــى نفـــس الحـــدث أو  ـــادل األدوار ، ويركـــز الشـــريكان اإلجتماعيـــان خالل علـــى إعطـــاء وأخـــذ وتب

أمــا االنتبــاه فهــو يشــير إلــى التركيــز علــى حــدث أو شــئ قــد يكــون أو ال يكــون نقطــة مركزيــة . الشــئ
و عبــد الغفــار  Bruner, J, (1983(برونرمشــتركة بــين طــرفين وال يتطلــب المهــارات االجتماعيــة

  ) . ٨٩:  ٢٠٠٢الدماطى 
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  Imitationمهارة التقليد 

البحــث فــى مهــارة التقليــد لــدى الطفــل التوحــدى مــن األبحــاث التــى لهــا تــاريخ طويــل فكانــت 
وصـف أم لطفلهـا التوحـدى   Ritvo & Provenceعنـدما الحظـا كـل مـن  ١٩٥٣البدايـة فـى عـام 

. عنـدما يشـاهدها وهـى تفعـل ذلـك Pat-a-Cakeرتـه علـى عمـل عندما كان عمره عام واحد بعـدم قد
والطريقة الوحيدة التى استطاع أن يـتعلم بهـا هـذه اللعبـة هـى جعـل األم تمسـك يديـه وتقـوم بالحركـات 
هى ومنذ ذلك الوقت والعديد مـن األبحـاث تناولـت العالقـة بـين مهـارة التقليـد واضـطراب التوحـد وأول 

وذلـك مـن خـالل سـبع دراسـات قامـا بهـا  Rogers & Pennigton, 1991مـن راجعـا هـذه العالقـة 
اســفرت عــن وجــود دليــل قــوى للعالقــة بــين االضــطراب ومهــارة التقليــد ألبســط الحركــات ، كمــا اقترحــا 

د مــن اســتعداد الطفــل ليشــكل وينســق التصــورات والتخــيالت حــبوجــود قصــور بيولــوجى يــؤدى إلــى ال
  .له ولآلخرين  االجتماعية

ر األساسى يؤدى إلـى تـأثيرات كبيـرة تشـمل القصـور فـى مهـارة التقليـد والتواصـل وهذا القصو 
االجتماعى والمهارات الفاعله والقصور فى النظـام العصـبى الـذى يشـكل قصـور أساسـى لـدى الطفـل 

  (Justin H. Williams et, al., 2004, 285)التوحدى 
. ين لــديهم صـعوبة فــى مهــارة التقليــدوالتقليـد مهــارة مهمــة للغايـة فالعديــد مــن األطفـال التوحــدي

فالتقليد ربما يشمل تقليد أفعـال الجسـم مثـل التصـفيق باليـدين ، واللعـب باألشـياء مثـل اللعـب بـالكرة ، 
أو تقليد أفعال لفظية مثل األصوات والكلمات والعبـارات لـذلك فـإذا كـان الطفـل ال يسـتطيع تقليـد هـذه 

إلــى أن مهــارة  Stoon) 1997(ويشــير . يمــه هــذه المهــارة األنمــاط الســلوكية مــن المهــم تدريبــه وتعل
التقليد تعتبر المهارة األولى فى التواصل ويعانى األطفـال التوحـديون مـن فشـل فيهـا ولكـن مـن خـالل 

( التــدريب يتحســن أو يظهــر هــؤالء األطفــال تحســنا ملحوظــا فــى تقليــد بعــض األفعــال أو الحركــات 
2001, 389  Deb Keen , et , al., (.  

  : أهمية التقليد 
إن التقليد شرط أساسى مـن خاللـه يكتسـب الطفـل الطبيعـى مـن عمـر عـام إلـى أربعـة أعـوام كـم 

والتقليد من خالله يكتسب الطفل مهارات جديدة بالممارسة والتدريب ومن خالله . ضخم من المعلومات 
عندما يالحظها ويقوم بتعميمها يتعرف على بعض األشياء الجديدة ثم يمثلها فى نفسه ويمثلها مرة ثانية 

بينمــا الطفـل التوحــدى لديــه قصــور فــى . وبهــذا يكــون التقليـد بمثابــة طريقــة تجريبيــة . فـى أمــاكن مختلفــة 
وتتمثــل .القــدرة أو الــدافع لتقليــد األشــياء فــى العــالم المحــيط بــه فهــو يخفــق فــى االنشــغال لمــا يــدور حولــه

  :صعوبة التقليد لدى الطفل التوحدى فى 
فالتقليد يعتمد على أن الفـرد يريـد أن يكـون مثـل : التوجيهات ) دمج ( صور فى ضم الق - ١

اآلخـــرين أو يعمـــل مثـــل اآلخـــرين ومـــن المعـــروف أننـــا ال نعلـــم أطفالنـــا التقليـــد فهـــو يبـــدأ تلقائيـــا لـــدى 
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األطفـــال بينمـــا الطفـــل التوحـــدى لديـــه قصـــور فـــى الرغبـــة فـــى المشـــاركة واالشـــتراك مـــع اآلخـــرين وهـــذا 
  .ر عام ويتمثل فى أماكن ومواقف عديدة بعكس الطفل الخجول القصو 

ويتمثل القصور الثانى فى نظرية أعمال العقل لـدى الطفـل التوحـدى فالطفـل عنـدما يقلـد  - ٢
وبـذلك يكـون التقليـد . أو ينسخ أفعال اآلخـرين فهـو ضـمنيا يعكـس فهمـه لألشـياء التـى فعلهـا اآلخـرين 

 . خالل الممارسة لخبرة اآلخرين تمثيل لما يدور فى عقل اآلخرين من 

وهـــذا يوضـــح االنجـــذاب والرغبـــة فـــى تقليـــد األقـــران فـــاألقران لـــديهم أفكـــار متشـــابهة مـــن حيـــث التنظـــيم 
وهـذا ربمـا يفسـر لـدى بعـض ( ومستوى الصعوبة لـذلك فالطفـل يسـتطيع بسـهولة رؤيـة مـا يفعلـه قرينـه 

. يـل لتقليـد السـلوك السـئ عـن السـلوك الجيـد األباء والمعلمين ما يالحظونه من أن الطفل التوحدى يم
فالسلوك السئ تعبير عن قدرة عقلية بسيطة تنفذ والسلوك السئ المتمثل فى االرتطـام غالبـا ال يتطلـب 

 ) .أعمال العقل فهو سبب يتبعه أثر 

فاألطفـال التوحـديون لـديهم . وتتمثل الصعوبة الثالثة فى االسـتجابة والبحـث عـن الجديـد  - ٣
 .ستجابة الجديدة اعتراض لال

وممــا ســبق يتضــح أن غيــاب التقليــد أو القصــور فيــه يمثــل أكبــر إعاقــة للــتعلم لــدى الطفـــل 
فالقصور فى مالحظة اآلخرين له تأثير عام على كمية المعلومات ، واإلخفاق فى تمثيـل . التوحدى 

يـدة أو االرتبـاط المعلومات الجديدة له أثر عميق فى قدرة الطفل على التوافق واكتسـاب معلومـات جد
  ) .  Bryna Siegel 114 ,2003 ,( بخبرات اآلخرين  

  
  :ولمهارات التقليد أنواع منها 

وينطــوى هــذا النــوع علــى تقليــد شــخص مــا هــو : عمــل يجــرى علــى أشــياء ) محاكــاة ( تقليــد 
  .يمارس عمال معينا على شئ كخبط لعبة بأخرى ، أو الضغط على زر لعبة 

ن خـــالل محاكـــاة حركـــات بســـيطة كرفـــع اليـــد أو اليـــدين معـــا أو تقليـــد حركـــات األشـــخاص مـــ
والتقليــد ..... ممارســة القفــز تقليــد حركــة الوجــه مثــل تقليــد حركــة الوجــه فــى االبتســام أو العبــوس أو 

  . اللفظى من خالل تقليد األصوات أو الكلمات 
ن خالل تقليـد شـئ التقليد الفورى من خالل تقليد شئ ما بعد رؤيته مباشرة والتقليد المؤجل م

– ٢٠٠٤وفـاء علـى الشـامى ( دقـائق وأطولهـا أيـام أو أسـابيع  ٥ما بعد رؤيته بفترة من الزمن أقلهـا 
  ) . ٣٥٤: ب 

  
  

  كيف يتعلم الطفل التقليد ؟
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تتضح اإلجابة على هذا التساؤل من خالل هذا المثال وذلك بإمداد الطفل التوحدى بنمـوذج 
لبقـرة ) مجسـم (مدرب بتقديم هـذا النمـوذج مثـال ذلـك نمـوذج عروسـة يستطيع تقليده ويقوم األب أو ال

مو ثم يقوم بمالمسـة النمـوذج للطفـل .. ويقوم بتحريكه أمام الطفل وترديد االسم إمساكها ، بقرة  مو 
فيبدأ الطفل االهتمـام بهـا ويقـوم بمسـكها ومـن خـالل التكـرار ومـن خـالل لعـب أحـد األقـران ) دغدغة(

يقــوم ) العروســة(الطفــل فــى فنــاء المزرعــة ، ومــن خــالل نمــاذج بالســتيك للعبــة  أو أحــد اإلخــوة مــع
  .المدرب بترديد الكلمة 

لـــذلك مـــن الممكـــن أن يـــزداد التقليـــد أو مهـــارة التقليـــد لـــدى الطفـــل التوحـــدى مـــن خـــالل مـــواد 
وأيضـا . جديدة فالطفل يسعد بـالتلويح باسـتخدام مجموعـة أشـياء مترابطـة واسـتخدام بطاريـة كهربائيـة 
وذلـك .  يزداد التقليد عندما يحـدث تفكـك لضـم أو دمـج التوجيهـات مـن خـالل تجزئـة هـذه التوجيهـات

  باستخدام المحاولة المنفصلة والتوجيه الحركى والتدريب على معرفة العالقة بين السبب والنتيجة 
باعــث العمليــة اآلليــة لمحاكــاة نمــوذج ، وال: ويشــتمل التقليــد علــى عنصــرين أساســيين همــا 

  علـــــــى الرغبـــــــة فـــــــى تقليـــــــد شـــــــئ مـــــــا فقـــــــط لمجـــــــرد أن شخصـــــــا Social driveاالجتمـــــــاعى 
  . ما يفعل ذلك الشئ  

وعندما يتعلم الطفل كيـف يحـاكى نمـوذج ، فـإن هـذا الطفـل يـتعلم أن بإمكانـه أن يطبـق تلـك 
عـل على أى شئ يالحظه ويسـتثير اهتمامـه ، ويحـاول القيـام بـذلك الف Templateالمحاكاة للنموذج 

إن هــــذه العمليــــة للقيــــام بمحاكــــاة متفــــردة للفعــــل الــــذى يقلــــده تضــــيف لحصــــيلة الطفــــل مــــن . أيضــــا 
كمـا أن المخطـط يمكـن أن يعـدل أو "  Action plans"أو خطـط األفعـال " Schema"المخططـات 

  ) . أى بمجرد أن يفهمه الطفل ( يتم ربطه بمخطط آخر بمجرد أن يتم تمثله 
الـذى يشـار إليـه بالتقليـد غيـر اللفظـى ( يد هـو تقليـد نمطـى لألفعـال إن النمط األول من التقل

Non verbal imitation NVI  . ( وباستخدام أسلوب المحاولة المنفصـلة يمكـن حـث الطفـل حثـا
ويـــتم ســـحب الحـــث " لمـــس أنفـــه" بينمـــا يقـــوم المرشـــد بـــأداء الفعـــل مثـــل " ليفعـــل ذلـــك" حركيـــا شـــامال 

  وذلــــك باالنتبــــاه للمرشــــد مهمــــا كانــــت اإلشــــارة " افعــــل ذلــــك" ر تــــدريجيا حتــــى يســــتجيب الطفــــل ألمــــ
  ) .بمناداة اسمه مثال ( 

إن كثيرا مما يطلب من األطفال أن يتعلموه فى المراحـل المبكـرة هـو كثيـر مـن األفعـال ذات 
، وهــى جيــدة تمامــا للتــدعيم األولــى لمفهــوم التقليــد ، ولكــن لكــى يــتمكن " الجلــوس"، " الوقــوف"طبيعــة 
مــن إدراك فكــرة أن التقليــد هــو مخطــط بإمكانــه أن يعممــه ، فإنــه ينبغــى أن يــتعلم شــيئا أكثــر  الطفــل

ولــن . متعــه ، أى شــئ يشــتمل علــى تعزيــز داخلــى أو مباشــر وهــذا يتطلــب فقــط قلــيال مــن التخيــل 
، علـى % ٩٠يتمكن الطفل من تقليد فعل ثان ما لم يتمكن من تعلـم تقليـد الفعـل األول بنسـبة نجـاح 

أربــع محــاوالت متتاليــة لمــدة ثالثــة أيــام متعاقبــة ، واألطفــال يســتطيعون الــتعلم بهــذه الطريقــة ،  مــدار
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" قــف " ، "اجلــس" اهيم مثــل ولكــن هــذا لــيس ممــاثال للطريقــة التــى يكتســب بهــا األطفــال العــاديون مفــ
.(Bryna Siegel, 2003, 320) .  

ة لتنميــــة مهـــــارة التقليـــــد أن مـــــن الطــــرق الهامـــــ)  ٢٦:  ١٩٩٩(وتــــذكر ارينيـــــه جوهانســــون 
حيـث يعتقـد . للتواصل وذلك من خـالل تهيئـة المواقـف التـى فيهـا عكـس الـدور مثـل لعبـة خـذ وهـات 

أن الطفـــل مـــن خـــالل عكـــس الـــدور هـــذا يـــرى ذاتـــه مـــن خـــالل عيـــون شـــخص آخـــر بســـهولة أكثـــر 
  . ويستدمج انطباعات هذا الشخص اآلخر 

طفل أن يفهم أن اآلخـرين لـيس لـديهم نفـس كما أن عكس الدور قد يجعل من السهل على ال
الخبـــرات مثلـــه ولـــذلك يبـــدأ الطفـــل فـــى تبنـــى منظـــور الشـــخص اآلخـــر ، وهـــذا يســـاعد علـــى تحقيـــق 

  .التواصل الوظيفى لدى الطفل 
عد علـى تنميـة مهـارة اعددا من األنشطة التى تسـ) Rita Jordan, 1997, 35 (كما ذكرت
  :التقليد من خالل 
تقليد المدرب للضوضاء التى يحدثها الطفل التوحـدى إلـى أن أخذ الدور من خالل  - ١

تــأتى اللحظــة التــى يالحظهــا الطفــل التوحــدى ذلــك مــن المــدرب فيتوقــف هــو ويســمح للمــدرب 
  بذلك وبالتدريج تتحول الضوضاء إلى أصوات ثم كلمات فجمل 

لعبــة الكــالم فــى المحــارة أو الميكروفــون وتــتم بــين المــدرب ومجموعــة مــن األطفــال  - ٢
بحيث تعطى المحارة أو الميكروفـون لكـل طفـل لكـى يـتكلم فيهـا ومـن خـالل هـذه اللعبـة يمكـن 

 .أن يستمعوا إلى القصص ويتعرفوا على الموضوع من خالل تمثيله بالدمى 

االســتماع إلــى األنشــطة مــن خــالل إحضــار ســلة ويقــول المــدرب عنــدما ذهبــت إلــى  - ٣
ذا بالنسبة للطفل األول ويقوم الطفـل الثـانى الدكان اشتريت فيقوم كل طفل بذكر شئ يريده وه

 .بذكر ما قاله األول ثم ذكر شئ جديد يريد أن يشتريه من الدكان 

إحضار صورة وتوضع أمام مجموعة من األطفال لكى يقـول عنهـا كـل طفـل كلمـة  - ٤
  .مختلفة عن الكلمة التى يذكرها زميله 

  
  :طبيعة التواصل عند الطفل التوحدى 

ويمثـل هـذا . توحديون صعوبات فى كل من التواصل االستقبالى والتعبيرى يظهر األطفال ال
( القصور الكيفى فى كل من التواصـل  اللفظـى وغيـر اللفظـى جـوهر القصـور فـى اضـطراب التوحـد 

APA ١٩٩٤  . (  
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ويظهر هذا القصور فى عديد من الطرق إبتداء مـن طفـل لـيس لديـه تواصـل علـى اإلطـالق 
ثيــرة لكنــه غيــر قــادر علــى اســتخدامها أو تفســير لغــة الجســد أو اإلدراك التــام إلــى آخــر لديــه ألفــاظ ك

  . للمظاهر الفعالة األخرى للتواصل باآلخرين 
كما يمتد هذا القصور ليشمل مهارات التواصل غير اللفظى والتى يتضـمن االنتبـاه المشـترك 

لتوحـديين لـيس لـديهم توقـع فالعديـد مـن األطفـال ا. والتواصل البصـرى والوضـع الجسـدى واإليمـاءات 
أو ينظر بعيدا عن الشـخص عنـدما  Stiffen  بأن شخصا ما سوف يحملهم فالبعض منهم يتصلب 

  . يقوم هذا الشخص بعمل عالقة اجتماعية معه
وعلى العكس منهم األشخاص الذين يوجد لديهم قصور فى السـمع فهـؤالء األشـخاص لـديهم 

ـــاه المشـــترك ليتواصـــلوا بهـــا ســـلوكيات تعويضـــية مثـــل اإليمـــاء أو اســـتخ وبعـــض األطفـــال . دام االنتب
التوحديين الذين لديهم اللغة لديهم قصور فى إنتـاج حجـم ودرجـة الصـوت واإليقـاع أو نغمـة الصـوت 

)Jack Scott , et , al., 2000, 212 Kileen A & llenesis .,2001,132-(.  
لتعامــل معهــا ،عمليــا فمــن وحتــى نســتطيع أن نفهــم مــدى مشــكالت التواصــل وكيــف يمكــن ا 

فاللغة يتم تعريفها غالبا على أنها نسق للتواصـل . الضرورى أن ندرك االختالف بين اللغة والتواصل
 Howغير أن اضطراب التوحد يظهر كيف يمكن للغة أن تنمو منفصلة عن دورهـا فـى التواصـل  

Language may Develop divorced from its role In communication    فاألطفـال
غير التوحـديين الـذين لـديهم قصـور فـى اللغـة المنطوقـة يبـذلون أقصـى جهـدهم ليستعيضـوا عـن ذلـك 

بينمــا األطفــال الــذين لــديهم اضــطراب   mimeبالتواصــل مــن خــالل بــدائل مثــل اإليمــاء والمحاكــاة 
وغالبا فـى غيـاب طيف التوحد هم الفئة الوحيدة التى ربما  تتطور لديها مهارات اللغة المنطوقة مثال 

 ةالقـــدرة علـــى التواصـــل بينمـــا اآلخـــرون الـــذين يفقـــدون الكـــالم ال يقومـــون باســـتخدام أســـاليب تعويضـــي
  .استيعاب هذه المحاوالت للتواصلكاإليماء والمحاكاة كما يعانون من صعوبة بالغة فى 

  :ولكى يتم القيام بالتواصل البد من معرفة  
 .  Communicative intentالغرض من التواصل - ١

   Something to Communicte about   شئ ما يتم التواصل حوله - ٢

 Ameans for Communicatingوسائل للتواصل  - ٣

 Areason for Commumicatingحافز أو سبب للتواصل  - ٤

كمــا أن األطفــال الــذين لــديهم اضــطراب التوحــد يفتقــرون نمطيــا أو لــديهم قصــور فــى معرفــة 
تعلمـــون أســـاليب للقيـــام بمطـــالبهم أو لالحتجـــاج عنهـــا حتـــى يـــتم الغـــرض مـــن التواصـــل ، رغـــم أنهـــم ي

  .تحقيق حاجاتهم
واألطفــال التوحــديون ربمــا ال يكــون لــديهم وعــى شــعورى بعمليــاتهم العقليــة الخاصــة وبالتــالى 
فهم ربما يعرفون أشياء غير أنهم ال يدركون أنهم يعرفونها حتى تنطلـق هـذه المعرفـة بطريقـة مـا فهـم 
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الخوف غيــر أنهــم لــيس بوســعهم أن يوصــلوا هــذا االنفعــال ألنهــم غيــر قــادرين علــى  ربمــا يشــعرون بــ
  .عمليات اآلخرين  نإظهاره باإلضافة إلى افتقارهم إلى الوعى بانفصال عملياتهم العقلية الخاصة ع

وسائل التواصل ومن السهل معرفة الوقت الذى يعانى فيه الطفل التوحدى من مشكالت فى 
يعرفــوا أن صــعوبة لغــة اإلشــارة ربمــا تقــارب صــعوبة الحــديث غيــر أن الصــور  أن نوعلــى المحيطــي

وٕاذا لــم  تكــون أفضــل وســيلة للقيــام بتنميــة التواصــل  مــاوالرســومات  والرمــوز أو الكلمــات المكتوبــة رب
  يــــــــــــــتم التعـــــــــــــــرف علـــــــــــــــى المحـــــــــــــــاوالت التـــــــــــــــى يقــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا الطفـــــــــــــــل بهـــــــــــــــدف التواصـــــــــــــــل ،

ـــــى اللجـــــوء ليـــــ مـــــاعندئـــــذ يكـــــون الحـــــافز للتواصـــــل ضـــــعيفا ورب   شـــــكالت ســـــلوكية مؤدى بالطفـــــل  إل
   .  Rita Jordan & Glenys Jones, 2001, 10 – 11 ) (    للحصول على ما يريده

إلــى وجــود قــدرات لغويــة متنوعــة لــدى )  Rita Jordan 1997, 33 – 34 (كمــا تشــير
ألخــر لديــه حــل حياتــه بينمــا الــبعض اااألطفــال التوحــديين فــالبعض مــنهم يبقــى بــدون لغــة خــالل مر 

جمـل كاملـة والقـراءة  والكتابـة بشـكل جيـد وبعيـدا عـن بمهارات وتراكيب لغوية جيدة تتمثل فى الكالم 
  .مستوى القدرة اللغوية نجد أن كل األطفال التوحديين يعانون من اضطراب التواصل 

ومن الطبيعى أن تكون اللغة والتواصل مرتبطين بشكل اجمالى معا فـى النمـو لكـن هـذا مـن 
  . حيث يأخذان طرق نمو مختلفة . الصعب أن نتخيله فى اضطراب التوحد 

ما تنمو اللغة بـدون مـا يكـون لـدى فمن الطبيعى أن التواصل يسبق نمو اللغة وفى التوحد رب
الطفــل أى فكــرة حــول كيــف تســتخدم للتواصــل أو أى فهــم لكيفيــة اســتخدام الكــالم بفاعليــة واســتخدامه 

  .بمعانى متنوعة 
لديهم انتبـاه ألفكـار المـتكلم ومقاصـده عـن المعنـى الحرفـى  نمعظم األطفال الطبيعييكما أن 

) حالــة عقليــة ( لهــذه المقاصــد  (blind)للكــالم المســتخدم ، بينمــا األطفــال التوحــديون لــديهم عمــى 
ويركـزون علـى المعنـى الحرفـى للكـالم ، باإلضـافة وجـود صـعوبات لـدى األطفـال التوحـديين فـى كــل 

تواصل ليس فقط استخدام وفهـم اللغـة بـل يوجـد لـديهم صـعوبات فـى تفسـير تعبيـرات الوجـه مظاهر ال
واالشارات واإليماءات والوضع الجسدى واالشـارة لشـىء هـام مـن خـالل اسـتخدام اإلصـبع أو اإلشـارة 

  .بالرأس أو بالعين 
ويشــــير لغــــديل إلــــى نتيجــــة شــــاملة هــــى أن األطفــــال المصــــابين باضــــطراب التوحــــد يعــــانون 

بــأنهم أساســا ال  Loveland) ١٩٩٣(كمجموعــة مــن تبنــى وجهــة نظــر اآلخــر كمــا يصــفهم الفالنــد 
كما أنهم يعانون من صعوبة التوحد مع اآلخرين وذلـك لمحاكـاة تصـرفاتهم التـى  aculturalثقافيون 

  ) . ٩٦:  ٢٠٠٦ميشيل توماسيللو ( تصدر عنهم 
  العالقة بين قصور التواصل والمشكلة السلوكية

العالقة بين المشكلة السلوكية وقصور التواصل عالقة تبادلية معروفة إلى حد بعيد إن 
ودليل واضح حيث يظهر العديد من األطفال التوحديين الذين ال يستطيعون أداء ما يريدونه من 
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مطالب ورغبات بالطرق المعتادة ، لذلك يلجأون إلى سلوكيات شاذة تؤثر فى سلوك اآلخرين فى 
لذلك فإن تطور نظام التواصل يقلل من اللجوء لمثل هذه المشكالت السلوكية . يطة بهم البيئة المح

 ,.Jack scott , et , al(إيذاء الذات والعدوان  –االرتطام باألرض  –مثل نوبات الغضب ( 

2000, 209  . (  
أن نوبــات ) - Bryna Siegel Eric schopler,1995 ,48 58 ,2003 ,(وتــذكر 
يجـة إحبـاط الطفـل الـذى يعـرف مـا يريـده لكـن اآلخـرين ال يعرفـون ذلـك وال يفهمـون الغضب تظهـر نت

مقاصده أو قراءة عقله ، فنوبات الغضـب تـأتى مـن إخفـاق الطفـل فـى التعبيـر عـن نفسـه باإليمـاء أو 
  . بالكالم لكى يفهمه اآلخرين 

لسـلوكية مثـال وهذه السلوكيات التواصلية غير المألوفة تصبح نشوء لسلسلة مـن المشـكالت ا
لجوء الطفل للبكاء ربمـا يـزداد هـذا السـلوك حـدة ويتحـول إلـى نوبـات مـن الغضـب الشـديد بعـد : ذلك 

ذلــك عنــدما يســتجيب اآلخــرون لــه فــى البيئــة ممــا يجعــل الطفــل يلجــأ إلــى مثــل هــذه الســلوكيات فيلجــأ 
ذلك تـزداد حـدة البكـاء ولـ. إلى االرتطام فى األرض عندما يريد تحقيـق شـيئا مرغوبـا لـه مـن الوالـدين 

  .واالرتطام فى األرض إلى مشكلة سلوكية يلجأ لها للتواصل الوظيفى
أن األطفـال التوحـديين يحتـاجون إلـى ) ,.Jack Scott , et , al  213 ,2000(  لـذلك ذكـر

القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرين ليعبــروا عــن حاجــاتهم ورغبــاتهم واالشــتراك فــى التفــاعالت االجتماعيــة 
  الطبع فــــــالكالم اللفظــــــى مرغــــــوب بدرجــــــة كبيــــــرة ولكــــــن األكثــــــر أهميــــــة هــــــى القــــــدرة علــــــى أن يــــــتم وبــــــ

  . التواصل بشكل مناسب 
وبعـض األطفـال التوحـديين . كما يمثل إخفاق الطفل فـى اسـتخدام اللغـة أول عـرض للتوحـد 

كلمـة واحـدة  تكون لديهم ثرثرة أو كالم غير مفهـوم خـالل الثمـانى شـهور األولـى مـن العمـر ، ويـتكلم
  . إثنى عشر شهرا ربما فجأة يتوقف عن الكالم  ١٢أو كلمتين خالل 

وفــى عمــر الســنتين أو الــثالث ســنوات مــن العمــر تصــبح هــذه المشــكلة أكثــر وضــوحا وفــى 
نفــس الوقــت الــذى يســتجيب فيــه األطفــال ، بــنعم أو ال عنــدما تــذكر أســماءهم ، كمــا يفهمــون بعــض 

ولــد أو البنــت ويتبعــون بعــض أســاليب االتصــال ، نجــد الطفــل التوحــدى المفــاهيم المجــردة الخاصــة بال
أو لديــه قصــور تــام فــى الحــديث ، وفــى عمــر المدرســة يظــل التواصــل  Parrotربمــا يــتكلم كالببغــاء 

  . ) Marlene Targ , 2001, 29(اللفظى المشكلة الرئيسية باإلضافة إلى التواصل غير اللفظى 
  
لألطفــال ذوى اضــطراب التوحــد فالتواصــل يلعــب دورا مهمــا فــى يمثــل الكــالم مشــكلة ثانويــة و 

فإذا كان لـدى الطفـل مهـارات التواصـل اسـتطاع أن يعـزز أى طريقـة ليتواصـل بهـا بـدال مـن . حياتنا 
اإلحبــاط الــذى ســوف يســيطر عليــه كمــا يســتطيع اإلقــالل مــن مشــاعر القلــق الــذى قــد يواجهــه نتيجــة 

   (Hanley Road, 1993, 141 )إخفاقة فى التواصل 
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ولهذا يجب أن ال يقتصر االهتمام على تـدريب األطفـال التوحـديين علـى الكلمـات والعبـارات 
بــل األهــم مــن ذلــك هــو حــثهم وتشــجيعهم علــى اســتخدام أســاليب بديلــة للتواصــل لــذلك فاســتراتيجيات 

وطلـــب التواصـــل البـــديل تكيـــف األطفـــال التوحـــديين وتمكـــنهم بأســـاليب قابلـــة للتطبيـــق مـــن اســـتخدام 
ـــارات مناســـبة وهـــذه االســـتراتيجيات تشـــمل لغـــة اإلشـــارة  ـــة واالعتـــراض وعمـــل اختي األنشـــطة المرغوب

  ) . Jack Scott , et , al., 2000, 213(والتواصل بالصور ووسائل االتصال اإللكترونى 
  

  :مراحل نمو مهارات التواصل لدى األطفال الطبيعيين والتوحديين 
  نبالنسبة  لألطفال الطبيعيي*

The Development of Communication in Normal children              
   

  : تطوير التواصل غير اللفظى *
                            Early Vocolisation of gestures األلفاظ المبكرة واإليماءات )١

من العمر   على الرغم من أن األطفال عادة ال يبدؤون فى استخدام الكالم قبل العام الثانى
  .فوجود التواصل غير اللفظى دليل واضح فى السنة األولى من العمر 

فالطفل الطبيعى فى الشهر التاسع من العمر يستخدم بوضوح صوته لجذب االنتباه واظهـار 
العاطفــة والمشــاركة فــى التغيــرات االجتماعيــةمع األشــخاص البــالغين فــى العائلــة واســتخدام اإليمــاءات 

لتواصل مثل االبتسامة واإلشارة والتلويح ورفع األذرع قبـل أن يحملـه أحـد ، وأهـم مـن البسيطة أيضا ل
  . ذلك بداية الكالم 

يشــير األطفــال الطبيعيــون إلــى األشــياء التــى تهمهــم ويعملــون الضوضــاء  ١٢وعنــد الشــهر 
  .المثيرة وينظرون حولهم لجذب انتباه األم

   Expression of Soundsالتعبير عن العاطفة باألصوات ) ٢
بمحاولة لمعرفة اكتشاف الطريقة التى بها يكـون الطفـل الطبيعـى  Ricks ( 1975 )لقد قام 

التـــى يصـــدرها عشـــر  Intoned Vocalisationمعبـــرا عـــن انفعاالتـــه مـــن خـــالل التـــرانيم اللفظيـــة 
  :ية شهرا وتم تسجيل هذه الترانيم فى المواقف التال)  ١٢ – ٨( أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 

 ).عند رؤية وجبة تم تحضيرها ( المطالبة  - ١

 ).عند رؤية وجبته وقد تم سحبها من أمامه ( االحباط  - ٢

 ).عند رؤية األم فى الصباح ( التحية  - ٣

 ).عند رؤية بالونة أو نور يتألأل ( المفاجأة السارة  - ٤
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تحـدث مـن العـائالت ال ت ٤مـن العـائالت التـى تتحـدث اإلنجليزيـة و ٦وهؤالء األطفـال مـنهم 
واســـتطاع اآلبـــاء التعـــرف علـــى أطفـــالهم مـــن خـــالل ). أخـــرى ( اإلنجليزيـــة بـــل تتحـــدث بلغـــة بلـــدها 

  .األصوات التى صدرت عنهم فى التسجيل وكذلك مغزى الرسالة 
   The Development of speechتطور الكالم ) ٣

العائليـة عنـد  يبدأ الطفل الطبيعى فى فهم معـانى الكـالم التـى لهـا عالقـة باألحـداث واألشـياء
نهايــة الســنة األولــى مــن المــيالد باإلضــافة إلــى اتبــاع التعليمــات البســيطة جــدا التــى تكــون مصــحوبة 

  .باإليماءات 
كمــا يبــدأ الكــالم بنهايــة العــام األول نجــد الطفــل يســتخدم لغــة غيــر مفهومــة مــع تــرانيم تشــبه 

  .التى فى المحادثات 
تظهــر فجــأة فــى ) دا بابــا ومامــا كأصــوات مــا عــ( أن الكلمــات األولــى  Ricksكمــا الحــظ 

تعبيرات الطفل الصوتية وتكون مصـحوبة بـبعض األحـداث الالفتـة المدهشـة للطفـل مثـل قـول الطفـل 
بــاو للكلــب وكــاك للطــائر ومــن خــالل االســتخدام المتكــرر لوصــف األصــوات التــى ال تتطــور لتصــبح 

أصـوات أبنـائهم وبعـد أيـام قليلـة يشـمل مثل صوت الكبار تمامـا ولـذلك فـإن اآلبـاء عـادة يتكيفـون مـع 
علــى افتــراض أن الطفــل يكــون إدراكــه الــذاتى أو ) ليكــون عاميــا للطفــل ( هــذا الوصــف كــل الكلمــات 

  . خطته التصنيفية التى تختلف عن أى خطة يصنعها الكبار 
ومــع بدايــة . لــذلك نجــد الطفــل يقــول عــن كــل حيــوان لــه أربعــة أرجــل بــاو ، وكــل طــائر كــاك 

الخــامس مــن عمــر الطفــل فيكــون لــدى معظــم األطفــال الطبيعيــين القــدرة علــى اســتخدام القواعــد العــام 
اللغويــة وذلــك ألن عقــل الطفــل يكــون لديــه القــدرة علــى االســتيعاب الســتخالص القواعــد مــن الكــالم 

  .المسموع كجزء من الخبرات اليومية 
  :تطور اللغة الداخلية ) ٤

خليــة يمكــن مالحظتهــا لألطفــال الطبيعيــين عنــد حــوالى أن بدايــة اللغــة الدا Sheridonذكــر 
من الميالد وذلك فى نفـس الوقـت الـذى يظهـر فيـه بدايـة لفهـم بعـض الكلمـات القليلـة فـى  ١٢الشهر 

سياق الكالم ، كما يظهر أنه يفهـم اسـتخدام الموضـوعات الحقيقيـة اليوميـة بواسـطة إقحـام نفسـه فيهـا 
 ١٨وعنـد حـوالى الشـهر .  Brushing his own hair with abrushمثل تمشيط شـعره بالفرشـاة 

  . يستخدم الطفل األشياء المناسبة بالعالقة مع األشخاص اآلخرين والمحيطين به 
شــــهرا يكــــون لديــــه القــــدرة علــــى االســــتخدام لألشــــياء والموضــــوعات  ٢٤وعنــــدما يبلــــغ عمــــره 

التطــور للغــة الداخليــة  كمــا يمكــن مالحظــة Doll's tea setالمصــغرة مثــل وضــع الشــاى للعروســة 
كما تظهر الرمزيـة فـى لغـة األطفـال ويتضـح ذلـك مـن خـالل . فلعب الطفل أصبح أكثر وأكثر تعقيدا

  . لعب األطفال 
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  تطور التواصل لألطفال التوحديين *
The Development of Communication in Autistic children 

  تطوير التواصل غير اللفظى :  
              The Development of non-verbal Communication 

 Report) أخبـرن ( بالرغم من أن بعض أمهات األطفـال ذوى اضـطراب التوحـد قـد سـجلن 
والتشـخيص الـدقيق للتوحـد نـادرا مـا يكـون . أنهن شعرن بأن هناك شـيئا مـا خاطئـا تقريبـا منـذ الـوالدة 

تقـارير للمالحظـات المنتظمـة علـى األطفـال لـذلك لـيس هنـاك أى . قبل نهاية العام الثانى من العمر 
 anecdotalوهنـاك فقـط دالئـل قصصـية وتكراريـة . الـذين ظهـر لـديهم اضـطراب التوحـد بعـد ذلـك 

and retrospective  فهنـاك الكثيـر مـن التفاصـيل القيمـة عـن . على سلوك الطفل فى العـام األول
  .لهؤالء األطفال  Prelinguisticتطور ما قبل اللغة 

ـــــــى ـــــــت  فف ـــــــين ٢٧دراســـــــة تناول ـــــــال ذوى اضـــــــطراب التوحـــــــد تراوحـــــــت أعمـــــــارهم مـــــــا ب   طف
سنة قام اآلباء باستعادة الخبرات السـابقة مـن خـالل اسـتبيان حـول اهتمامـات أطفـالهم )  ١٥ – ٦(  

طفــل مــنهم اعتقــد آبــاؤهم أن أبنــاءهم غيــر طبيعيــين منــذ الــوالدة ومــن هــؤالء  ١٤فــى أول عــام لهــم ، 
 ١١أطفال أظهروا القليل من االستجابة لصوت األم و  ٧أزرعهم ليتم حملهم ،  أطفال لم يرفعوا ١٠

وهذه النتائج مختلفة عن سلوك األطفـال الطبيعيـين . طفال لم يشيروا إلى األشياء لينظر إليهم آبائهم 
.  

   Expression of emotion in sounds ن العاطفة باألصواتعالتعبير * 
( نية أطفال لـديهم اضـطراب التوحـد تتـراوح أعمـارهم مـا بـين ثما Ricksحيث تناولت دراسة 

ســنوات لــديهم تخلــف عقلــى )  ٨-٥( وأيضــا ثالثــة أطفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــين . ســنوات )  ٥-٣
وتـم . وهؤالء األطفال ال يوجد أى طفل منهم بدأ فـى اسـتخدام أى عالمـات لفظيـة . وليسوا توحديين 

طفــــال للتعبيــــر عــــن مشــــاعر المطالبــــة واالحبــــاط والتحيــــة تســــجيل الضوضــــاء التــــى تصــــدر عــــن األ
وتـم عـرض . والمفاجآت السارة وذلك لطفلين لديهم اضـطراب التوحـد وطفـل واحـد لديـه تخلـف عقلـى 

التسجيل على اآلباء لسماع التسجيالت الخاصة بأبنائهم وللتعرف على أى من هذه الرسائل األربعـة 
  .خاصة بطفل كل منهم 
أن يميــزوا أصــوات أطفــالهم بســهولة ولــم يكــن لــديهم مشــكلة لتميــزهم لصــوت  واسـتطاع اآلبــاء

  " .الصوت طبيعى " الطفل المتخلف غير التوحدى مثلما قالوا 
  ومــــن هــــذا يتضــــح أن األطفــــال التوحــــديين يمكــــنهم التعبيــــر علــــى األقــــل ألربعــــة انفعــــاالت

خاصــة  idiosyncraticولكــن لــديهم طــرق . كمــا ظهــرت فــى التجربــة )  Emotionsعواطــف (  
  .عند األطفال الطبيعيين  Ricksلفعل هذا كما ال يستخدمون الضوضاء المعبرة التى اقترحها 
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أن نقـــول مـــن خـــالل هـــذه النتـــائج مـــا إذا كـــان  It is impossibleلـــذلك مـــن المســـتحيل 
تطـور األطفال التوحـديون أصـبح لـديهم أصـوات طبيعيـة وتـرانيم معبـرة مثـل األطفـال العـاديين ولكـن ي

  لــــــــــــــــــــــديهم طــــــــــــــــــــــرق نطــــــــــــــــــــــق خاصــــــــــــــــــــــة للتعبيــــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــى مرحلــــــــــــــــــــــة متقدمــــــــــــــــــــــة
 Lorna Wing, 1979 , 102-103) . (  

  
  Facial Expression: تعبيرات الوجه * 

يبـدو غالبـا علـى األطفــال التوحـديين عـدم الفهـم أو حتــى مالحظـة اإليمـاءات األساسـية التــى 
تشـبه تحـذير األم ، فتعبيـرات الوجـه بعـد يستخدمها اآلباء لتنظيم سلوك أطفالهم وهـذه تتضـمن أشـياء 

مناداة اسم الطفل بحدة يقصد منه تصـريح بأنـه يجـب أن يبعـد يـده ألن هـذا الشـئ حـاد أو سـاخن أو 
  فاإليمــــاء يســــتخدم  خاصــــة مــــع األطفــــال ويســــبق الكــــالم لتــــدعهم يعرفــــوا فيمــــا . شــــئ آخــــر خطــــر 
يظهــر للطفــل فعليــا قــول انظــر إلــى لتقــرأ  فاإليمــاء حينئــذ إذن طبقــا لنظريــة العقــل. يفكــر فيــه الكبــار 

ويظهـر ذلـك عنـدما يصـل ! ال تفعلـه ! عقلى من خالل وجهـى أنـا أعـرف أنـك تعمـل شـيئا مـا خطـرا 
  .الطفل عمره من ثمان إلى عشرة شهور فاآلباء يفترضوا أن الطفل لديه نظرية إعمال العقل 

األطفـال ليتواصـلوا مـع مسـتوى  واإليماء الوجهى من األشـكال التلقائيـة للتواصـل يسـتخدم مـع
انفعالى مرتفع سواء كان باإليجاب أو بالسلب فاآلبـاء سـوف يسـتخدمون تعبيـرات الوجـه الغاضـب أو 

ويسـتخدمون اإليمـاء . الفزع ويتواصلون به إذا كان تصرف الطفل خاطئا ويجـب إخفـاء هـذا السـلوك 
األمــر مختلــف مــع األطفــال التوحــديين و . باالبتســامة أو تــألأل بــالعين ليصــرح بالســرور أو التشــجيع 

وعلى العكـس نجـد . وأقل تعبيرا معظم األوقات  Woodenوأيضا المراهقين حيث يظهرون متبلدين 
آخرين يظهرون زيادة كبيرة فى العاطفة بطريقة غير الئقة بالنسبة لسنهم وكذلك الموقف االجتمـاعى 

.  
ا يتعلمــون أو تكــون لــديهم معرفــة ونجــد اآلبــاء وبعــض المحيطــين بالطفــل التوحــدى عــادة مــ

فــبعض األطفــال يعبــرون عــن أنفســهم بواســطة غنــاء مختلــف . بكيفيــة التعبيــر لــدى الطفــل التوحــدى 
النغمات واآلباء يعرفـون األغنيـة الحزينـة واألغنيـة السـعيدة علـى الـرغم مـن أن الغربـاء ال يسـتطيعون 

عـن مشـاعر السـرور وذلـك بتغطيـة الوجـه وكـذلك يعبـر الطفـل التوحـدى . التمييز بـين هـذه النغمـات 
باأليــدى والمحيطــين بالطفــل هــم الــذين يســتطيعون التفرقــة بينهــا وبــين مشــاعر الحــزن التــى عــادة مــا 

  ) .  Bryna Siegel , 2003 , 151(تكون بنفس الطريقة 
والكثيـر مــن األطفـال التوحــديين يظهـرون حاجــاتهم عـن طريــق البكـاء والصــراخ وعلـى اآلبــاء 

هـو حجـم الضوضـاء  The sole guideمـاذا يريـد الطفـل ؟ والمرشـد الوحيـد )  guess( نوا أن يخم
وبمجــرد أن يصــبح الطفــل قــادرا علــى المشــى فإنــه عــادة مــا يلجــأ إلــى شــد يــد الكبــار ) ... الصــراخ ( 

  . ويفعل ذلك بدون النظر إلى الشخص الذى يشده . بواسطة اليد ووضعها على الشئ المطلوب 
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فع يد الشخص أثنـاء الحركـة علـى سـبيل المثـال تشـغيل شـريط تسـجيل عنـدما يريـد وأحيانا يد
بعـد ذلـك فـإن الطفـل يمكـن أن  Turning On atap when a drink is requiredأن يشـرب 

  يصــل إلــى المرحلــة التــى فيهــا يشــير إلــى مــا يريــد بواســطة أخــذ وعــاء ودفعــه إلــى يــد الشــخص الكبيــر 
يطلب الشراب بواسطة إحضار كوب وزجاجة العصير وٕاعطـائهم ألمـه فهو يمكن أن ) المحيط به ( 
التـى تعنـى اإلجابـة بـنعم  Nodding and Shaking of the headكمـا أن عقـدة أو هـز الـرأس . 

  .   ( Rita Jordan , 1997 , 35 )أم ال نادرا ما ترى حتى إن كانت بصحبة كالم 
   Non verbal Comprehension) فهم ما قبل اللغة ( الفهم غير اللفظى * 

إن فهــــم التعبيــــرات الوجهيــــة تظهــــر بطيئــــة جــــدا لــــدى األطفــــال التوحــــديين بينمــــا األطفــــال 
الطبيعيون يظهرون القدرة على التقاط العالمات الصغيرة جدا التى تظهر على الوجهة مثـل التكشـير 

غيــر التوحــديين كمــا يســتطيع األطفــال المتخلفــون عقليــا  eye browالبســيط أو رفــع حاجــب العــين 
ــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن أنهــــــــــــــــم أبطــــــــــــــــأ فــــــــــــــــى تطــــــــــــــــور هــــــــــــــــذه المهــــــــــــــــارات ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــك عل   فعــــــــــــــــل ذل

 )Lorna wing, 1979 , 114  . (  
مما سبق يتضـح أنـه لـيس مدهشـا أن أول مشـكلة يالحظهـا أو يـدركها اآلبـاء هـى أن الطفـل 

ر ففـــى الواقـــع ربمـــا يظهـــ.فهـــذا معنـــاه أن الطفـــل ال يســـتقبل أى إشـــارات . ال يعمـــل تواصـــال بصـــريا 
الطفل كما لو كان جهاز اإلرسال لديه مغلق لذا فعندما تتكلم األم عن طفلها نجدها تقـول فـى تأسـى 

  " أن طفلى ال ينظر فى عينى " وحزن  
. He does not look at my eyes !. ( Bryna singel, 2003 , 153 ) 

  The development of speechنمو الكالم * 
ففــى . لتوحــديين طريقــة الثرثــرة فــى العــام األول مــن الحيــاة يوجــد لــدى القليــل مــن األطفــال ا

ـــام بهـــا روتـــر  ـــديهم مشـــاكل فـــى تطـــور  ١١طفـــال توحـــديا و  ١٤تضـــمنت  Rutterدراســـة ق طفـــال ل
وسجل اآلباء من خالل تقرير لهم وجـود قليـل فـى كميـة أو انحـراف فـى نـوع الثرثـرة . واستقبال الكالم

المجموعـــة األخيـــرة كمـــا قـــرر أوليـــاء أمـــور األطفـــال  لـــدى حـــوالى نصـــف المجموعـــة األولـــى ومعظـــم
" التوحديين أن أطفالهم ال ينمو لديهم الثرثرة بهدف المحادثة الطبيعية فـى العـام األول وتشـبه الثرثـرة 

صـــوت طفـــل طبيعـــى مســـتغرق فـــى النـــوم فهـــم لـــم يســـمعوا ألطفـــالهم أى صـــوت ثرثـــرة حيـــة " المملـــة 
Lively ى الصباح الباكر التى يصدرها الطفل الطبيعى ف.  

كمـا تظهـر االيكوالليـا . طـوال حيـاتهم  Muteوبعض األطفال التوحديين يظلون بدون كـالم 
Echololia  .  وهى تكرار الكلمات التى يسمعها الطفل من اآلخـرين وقـد أشـارwing  &Rutter 

ومعظــــم . وهـــم األطفــــال الـــذين يتكلمـــون  Echolaliaاألطفـــال التوحـــديين توجــــد لـــديهم ¾ الـــى أن 
ومــن المعــروف أن التكــرار أيضــا يوجــد لــدى األطفــال ) ترديــد ( األطفــال يكــون كــل كالمهــم تكــرارى 
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  الطبيعيـــــــــــــــين فـــــــــــــــى أول مراحـــــــــــــــل اكتســـــــــــــــاب الكـــــــــــــــالم ولكنهـــــــــــــــا مؤقتـــــــــــــــة ال تســـــــــــــــتمر بعـــــــــــــــد
  .سنة  ٢½ عمر  

. والتكــرار يمكــن أن يكــون فــى الحــال أو يكــون متــأخرا لعــدة أيــام وأســابيع أو حتــى ســنوات 
باإلضــافة إلــى الميــل إلــى . إلــى عكــس الضــمائر فهــو يســتخدم أنــا بــدال مــن أنــت والعكــس  باإلضــافة

  تقلــيص الجمــل أو حتــى الكلمــات ألقــل شــئ ممكــن مثــل قولــه عنــدما يســأل عــن  مــاذا فعــل اليــوم قــال 
يعنـى أنـه ذهـب ليتمشـى ليصـل إلـى الكـوخ فوجـد  Hut - stick - walk " مشـى  –عصـا  –كوخ " 

يوجـد لـدى معظـم   Understanding of speechوفيمـا يتعلـق بفهـم الكـالم . عصـا فـى الطريـق 
  . األطفال التوحديين نقص ملحوظ فى االهتمام بالكالم 

كمـــا أظهـــرت المالحظـــة الدقيقـــة أن فهـــم األطفـــال التوحـــديين عامـــة محـــدود وأنهـــم يتعلمـــون 
ألن هـذه الكلمـات ) صـودة غيـر المق( المعـانى لـبعض الكلمـات الدقيقـة عـن طريـق المواقـف التلقائيـة 

تكون قريبة االتصال مع الجوائز خاصة الطعام وبعـض األطفـال ال يطـورون علـى اإلطـالق اإلدراك 
  .لمعانى الكلمات 

   Development of inner Languageتطور اللغة الداخلية عند األطفال التوحديين * 
. األطفــال التوحــديين فــى تطــور اللغــة الداخليــة صــفة مهمــة عنــد  Povertyيمثــل القصــور 

  .ويظهر ذلك فى السنوات األولى من عمر الطفل من خالل لعبهم 
فمعظم األطفال التوحديين يمسكون لعبهم واألشياء األخرى كمن يبحثون عـن مثيـرات حسـية 

والقليل مـن األطفـال . إنهم ال يستخدمونها من أجل أغراضهم المناسبة أو من أجل اللعب التخيلى . 
يمكــن أن يصــلوا إلــى مرحلــة اللعــب التخيلــى فهــم ممكــن أن يضــعوا العــرائس بجــوار بعــض التوحــديين 

ولكن هـذا يتجـه إلـى تكـرار مـا لـديهم مـن خبـرات وال يحتـوى . ويتكلموا معها كمن يلعب فى المدرسة 
  .على أى خيال قصصى 

 تتمثل لـدى معظـم األفـراد The Central problemيتضح مما سبق أن المشكلة المركزية 
التـى تـؤثر علـى  Difficulty in handling symbolsالتوحديين فى صعوبة التعامل مـع الرمـوز 

( اللغـــة والتواصـــل غيـــر اللفظـــى وعديـــد مـــن المظـــاهر األخـــرى مثـــل المعرفيـــة واألنشـــطة االجتماعيـــة
Lorna Wing, 1979 , 118,120 . (  

  :طرق التواصل عند الطفل التوحدى 
كاال وسلوكيات تواصلية مختلفة ابتداء من إكمـالهم للعـام األول يستخدم األطفال العاديون أش

ومنهـا علـى سـبيل المثـال أن  Joint attentionمن العمر ويطلق عليها سـلوكيات االنتبـاه المشـترك 
يؤشــر الطفــل بإصــبعه تجــاه الشــئ أو أن يلــوح بمــا يتيســر لــه مــن كلمــات لشــخص آخــر للتعبيــر عــن 

، أو أن يمسـك بمـا يريـد ويلـوح بـه لمـن حولـه كإشـارة تعبـر عـن رغبته فى الحصول على ذلـك الشـئ 
  . رغبته أو اهتمامه بذلك الشئ 
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أما التوحديون فإنـه ينـدر أن يتواصـلوا بهـذه الطريقـة وغالبـا مـا يقومـون بالتقـاط األشـياء التـى 
اصـل وبالنسـبة للتو . يريدونها حتى وٕان كانـت فـى أيـدى غيـرهم بطريقـة تظهـر قـدرا مـن عـدم المبـاالة 

،  مغيـــر اللفظـــى يســـتخدم األطفـــال العـــاديون اإليمـــاءات بمصـــاحبة الكـــالم أو التعبيـــر عـــن انفعـــاالته
وقــــد أثبتــــت .  وعــــادة مــــا يصــــاحب هــــذه اإليمــــاءات تواصــــل بصــــرى ، وتلميحــــات بقســــمات الوجــــه 

الدراســات أن التوحــديين غيــر قــادرين علــى التواصــل بهــذه الطريقــة حيــث لــوحظ أن تلميحــات الوجــه 
  ) . ٩٧-٩٦:  ٢٠٠٠سايمون كوهين باتريك بولتون  ( اته عادة ال تكون متوافقة وقسم

أنه إذا استطاع التوحديون تعلم أساليب بديلة لتوصـيل  Oliver) ١٩٩٥(لذلك يذكر أوليفر 
نفــس الرســالة ســواء باأللفــاظ أو اإليمــاءات أو بــالرموز واإلشــارات أو بــاللمس أو حتــى الضــغط علــى 

ير ، يكون التواصل مناسبا وقابال للزيادة فى حـين تـنخفض المشـكالت السـلوكية مفتاح كهربائى صغ
إلـى أن تعلـيم التوحـديين التعبيـر عـن حاجـاتهم  .Carr,et , al) ١٩٩١(كمـا يشـير كـار وآخـرون . 

عــن طريــق كلمــات أو عبــارات أو إشــارات أو صــور بســيطة تعبــر عــن طلــب المســاعدة أو إعطــائهم 
هتمــام باألشــياء المرغوبــة أو حتــى الهــروب مــن المواقــف غيــر المرغوبــة الفرصــة للحصــول علــى اال

بأساليب شبيهة بذلك له آثار سريعة وفعالة فـى تعـديل سـلوك التوحـديين فـى التواصـل مـع المحيطـين 
وأيضا يمكـن االسـتعانة بـبعض الوسـائل التـى تمكـن األفـراد التوحـديين مـن التفاعـل مـع . بمن حولهم 

باتريشــيا ( كمــا تســمح لهــم بالتواصــل بشــكل مباشــر مــع البيئــة المحيطــة بهــم اآلخــرين بصــورة أفضــل 
  )  . ٥٤-٥٣:  ١٩٩٨هولين 

  :وهذه األساليب تتضمن 
   Sing languageلغة اإلشارة  - ١
   Picture communication التواصل بالصور  - ٢

 Facilitated communicationالتواصل الميسر  - ٣

   PECS Picture Exchange Communication systemالتواصل باستبدال الصور  -٤

  
  

    sign languageلغة اإلشارة : أوال 
  :وتنقسم إلى أسلوبين 

وهـــو  American sign language (ASL(لغـــة اإلشـــارة األمريكـــى  - أ
  .معروف باستخدامه لدى األفراد الصم ونادرا ما يستخدم مع التوحديين 

يسـتخدم لتعلـيم  Signed Exact English (SEE)لغـة اإلشـارة اإلنجليـزى  - ب
ومن عيوبه أنه . أطفال التوحد ومن مميزاته سهولة التطبيق واعتماده على العملية البصرية 
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وبعــض اإلشــارات . يتطلــب مهــارة حركيــة فــى العمــل باأليــدى ويــتم الــتعلم مــن خــالل التقليــد 
 .التى من الصعب تفسيرها للمالحظين العاديين

  
والمفهـــوم األساســـى وراء   Picture Communicationالتواصـــل بالصـــور : ثانيـــا 

اســتخدام التواصــل بالصــور أن العديــد مــن األفــراد التوحــديين لــديهم القــدرة علــى اســتخدام المعلومــات 
ـــزات أيضـــا لهـــذه الـــنظم أن العمليـــة . البصـــرية بطريقـــة ســـهلة عـــن المعلومـــات الســـمعية  ومـــن الممي

. ة إلــى ســهولة فهمهــا بالنســبة للجميــع البصــرية تتطلــب قــدر ضــئيل مــن المهــارات الحركيــة باإلضــاف
كمــا أن الكثيــر . ومـن عيــوب هــذه  الطريقــة أن الصـورة إذا لــم تكــن واضــحة للتواصـل فإنــه يضــعف  

مــــن المدرســــيين ال يســــمحون لهــــذا النظــــام أن يغــــادر الفصــــل خوفــــا علــــى الصــــور مــــن الضــــياع أو 
  ). Jack Scott, et al  231-221 ,2000 ,( التمزيق

  
    Facilitated Communicationواصل الميسر الت: ثالثا 

أشــبه بلوحــة مفــاتيح الكومبيــوتر بهــا .. وهــى تــتلخص فــى اســتعمال  الشــخص لوحــة مفــاتيح 
أزرار متعددة سواء كانت أحرف أو صورا ويستطيع أن يضغط على صورة زر معـين يعبـر فيـه عمـا 

ملها دعمـا ومسـاعدة حركيـة ويتلقـى الشـخص الـذى يسـتع. يريد حيث هذا الذر يصدر صوتا مسـجال 
  )  ١٠٥:  ٢٠٠٤رابية إبراهيم ( من معلمه مثل حركة اليد أو الذراع 

  
  الصورة باستبدالنظام التواصل : رابعا 

                     PECS Picture Exchange Communication System    
ل مــن خــالل وفيــه يتواصــل األطفــال للحصــول علــى رغبــاتهم وحاجــاتهم ويــتم تــدريب لألطفــا

وهـو المـدخل الـذى ) ,Jack Scott , et , al  232 ,2000(مراحـل هـذا النظـام وهـى سـت مراحـل 
  .سوف تستخدمه  الباحثة

  
  

  :صعوبات تطور اللغة لدى الطفل التوحدى 
إلى أن الصعوبة األساسية لتطور اللغـة  National Research Council) 2001(يشير 

أولها هـى عـدم . أربعة نقاط أساسية تحول دون تطور اللغة لديهم  لدى األطفال التوحديين تكمن فى
مقدرتهم على االنتباه المشترك ، أى أنهـم ال يوجهـون انتبـاههم إلـى نفـس األشـياء التـى ينتبـه لهـا مـن 

  . حولهم ، كما أنهم يجدون صعوبة فى توجيه انتباه اآلخرين لما يحبونه 
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ن حولــه مـــن خــالل إحضــار لعبتـــه المفضــلة إلـــى فالطفــل الطبيعــى غالبـــا مــا يلفــت انتبـــاه مــ
بعــض أفــراد أســرته لكــى يلعبــوا معــه ، حيــث يكــون انتبــاه الطفــل وانتبــاه مــن حولــه موجهــا نحــو شــئ 

ومــن خــالل تبــادالت اجتماعيــة كهــذه يــتعلم الطفــل الطبيعــى أســماء . مشــترك بينهمــا ، وهــو اللعبــة 
  .مكنه من االختالط باآلخرين من حوله أشياء كثيرة ويتعلم أن يستخدمها كى يتعلم مهارات ت

وبــدون هـــذه المقــدرة علـــى االنتبــاه المشـــترك ، يصـــعب علــى الطفـــل التوحــدى تعلـــم األســـماء 
أمـــا النقطـــة الثانيـــة فهـــى فهـــم القصـــد مـــن التواصـــل مـــع  واســـتخدامات اللغـــة والمهـــارات االجتماعيـــة

جة إيجابية وهى الحصول على ما اآلخرين أو بمعنى آخر معرفة أن استخدام الكلمات يؤدى إلى نتي
  .يريدون 

أما النقطة الثالثة فهى أن األطفال التوحـديين ال يتعلمـون المهـارات بشـكل طبيعـى ، أى مـن 
  .خالل مراقبة اآلخرين وتقليدهم كما يفعل الطفل الطبيعى 
حيـث يعكـس صـعوبة فـى تعلـم  Symbolsأما النقطة الرابعة فتكمن فى عدم فهمهم للرموز 

نى المشتركة للرموز ويالحظ من خالل العيوب الظاهرة فى اسـتعمال اإليمـاءات التقليديـة وتعلـم المعا
  .معانيها وكذلك عيوب فى االستعمال الوظيفى لألشياء فى اللعب الرمزى 

عندما ذكرت أن المشكلة المركزيـة )  Lorna wing : 1979 120 ,( وهذا ما أشارت إليه 
 Difficulty in handlingتتمثـل فـى صـعوبة التعامـل مـع الرمـوز  لـدى معظـم األفـراد التوحـديين

symbols  والتـــى تـــؤثر علـــى اللغـــة والتواصـــل اللفظـــى وعديـــد مـــن المظـــاهر األخـــرى مثـــل األنشـــطة
  .كما هو موضح بالشكل . المعرفية واالجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(شكل رقم 
  

  
  
عدم القدرة على االنتباه   

  المشترك
عدم فهم القصد من 
  التواصل مع اآلخرين

  عدم فهم الرموز  يدصعوبة فى التقل

  :يؤدى إلى  
وبة فى تعلم  صع

واستخدام اللغة 

  :يؤدى إلى  
عــــدم الحصـــــول علــــى مـــــا 

  .يريدون 

يؤدى إلى عدم تعلم 
المهــــــــــارات بشــــــــــكل 

  طبيع

يـــؤدى إلـــى صـــعوبة فـــى 
تعلــــم المعــــانى المشــــتركة 

وز ور ف . للرم وقص



  ٩٠

  
  
  
  
  
  

  

  لغة لدى الطفل التوحدىالصعوبات التى تحول دون تطور ال
 . ), 121 Lorna wing : 1979  (  

  .يوضح هذا الشكل بعض الصعوبات التى تحول دون تطور اللغة لدى الطفل التوحدى 
فما هو األفضل بالنسبة للطفل التوحدى أن يعيش هذا الطفل حياته غير قادر علـى التعبيـر 

مـه الكـالم فقـط لكـى يظهـر الطفـل بشـكل عن أبسط احتياجاته وذلـك إلصـرار بعـض اآلبـاء علـى تعلي
طبيعى أو أقرب إلى الطبيعى أوأن يتعلم الطفل طريقة تساعده من خالل التدريب على التواصل مـع 

  .المحيطين به وتكون مفهومه من اآلخرين 
اضــطرابات التواصــل لــدى الطفــل التوحــدى مــن االضــطرابات المركزيــة واألساســية لــذا تعــد 

هور اضطرابات أخرى مثل التفاعل االجتماعى الـذى يتـأثر مباشـرة باكتسـاب التى تؤثر بدورها فى ظ
اللغة ويعانى هؤالء األطفال من مشـكالت لغويـة عديـدة منهـا أن قـدراتهم علـى فهـم اللغـة محـدود وأن 

  حصيلتهم اللغوية منخفضة وأنهم يعانون من مشكالت فى التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم 
  .المرتبطة باستخدام وفهم اللغة عند األطفال التوحديين  ومن المشكالت اللغوية

  

  :مشكالت التعبير اللغوى : أوال 
  :التناقض بين استخدام وفهم اللغة  - ١

 Discrepancies between the use and understanding of language .  
جيـد إال التوحديين يمتلكون لغة ظاهرية منطوقة تبدو أنها تتطور بشـكل  نجد بعض األطفال

أنهم لديهم غالبا مشـكالت إنشـائية تعبيريـة عميقـة خاصـة فـى المضـمون االجتمـاعى والتعبيـر عنـه ، 
وبســـبب هـــذا األســـلوب غيـــر الثنـــائى . وتظهـــر تلـــك المشـــكالت بوضـــوح فـــى أثنـــاء اختبـــارات اللغـــة 

 للتوظيـــف اللغـــوى يصـــبح مـــن الصـــعب علـــى األفـــراد اآلخـــرين التعامـــل مـــع التوحـــديين بســـبب فهمهـــم
الضــيق المحــدود لمعنــى الكلمــات واأللفــاظ المســتخدمة فــى اللغــة ، كمــا يصــبح أيضــا مــن الصــعب 

  .التقييم الحقيقى الضطرابات و صعوبات اللغة الموجودة لدى هؤالء األفراد 
  

  :التفسير المجرد أو الحرفى للكالم - ٢
Literal or Concrete in perpetration of speech     
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فــال التوحــديين يفســرون الكلمــات بحرفيــة شــديدة مــثال عنــدما يطلــب وهــذا يشــير إلــى أن األط
مــن طفــل توحــدى أن يضــع يديــه تحــت أثنــاء جلســات العــالج فإنــه يســتجيب بوضــع واحــدة ليســحب 

 Crying theirوقـد يفزعـون مـن قـول أن شخصـا مـا طلعـت عينـة بـره مـن العيـاط . األخـرى تحـت 

eyes out   
  
  :حس الدعابة  -٣

ة أنــه يغلــب علــى أســلوب األفــراد التوحــديين ولغــتهم وتفكيــرهم روح الدعابــة مــن المثيــر للدهشــ
  .التى يستمتعون بها هم أنفسهم كثيرا جدا 

  
   Lack of reciprocityالقصور فى القدرة على تبادلية الحديث  -٤

مــن المشــكالت األكثـــر ظهــورا لــدى األفـــراد التوحــديين هـــى الــنقص فــى القـــدرة علــى تبادليـــة 
نى الفشل فى الربط أو التنسيق بين الحديث الصـادر عـنهم وسـماع أراء اآلخـرين وهـؤالء الحديث بمع

األفراد أيضا غير قادرين على الدخول فى الحديث المرتب ورغم أن هـذا هـام جـدا بالنسـبة لالخـتالط 
فهـــؤالء األفـــراد لـــيس لـــديهم القـــدرة علـــى االســـتدالل متـــى يبـــدءون فـــى . والتفاعـــل االجتمـــاعى الجيـــد 

  .حديث ومتى يتوقفون عن التحدث من أجل االستماع للطرف اآلخر ال
  

   Problems in spoken languageالمشكالت فى اللغة المنطوقة : ثانيا 
علــى الــرغم مــن أن العديــد مــن مظــاهر اللغــة المنطوقــة ربمــا تتحســن لــدى األفــراد مــع الزيــادة 

ت عقليـة مرتفعـة ومـن االضـطرابات التـى خاصـة لـدى األفـراد الـذين يمتلكـون قـدرا) العمر ( فى نمو 
  .تظهر فى اللغة المنطوقة لدى األفراد التوحديين الذين توجد لديهم لغة 

  
      Intonation and delivery:االضطرابات فى دالالت األلفاظ والكلمات  -١

حيـــث نجـــد أن معـــانى مفـــردات الكلمـــات لـــدى األفـــراد التوحـــديين تســـتمر لتكـــون فـــى نطـــاق 
إذ يتصف األطفال التوحديون بالقصور فى فهم كثير مـن المفـاهيم أو المعـانى للكلمـات . دامحدود ج

التــى يتلقونهــا مــن اآلخــرين ، ومــن ثــم فإنــه يظهــر بوضــوح لــدى هــؤالء األفــراد انخفــاض واضــح فــى 
قـــدراتهم التعبيريـــة ، فهـــم يعـــانون مـــن مشـــكالت فـــى إيجـــاد الشـــكل الصـــحيح مـــن الكلمـــات مـــن أجـــل 

  .قد يبدو غريبا هم أفكارهم لدرجة تصل إلى أنه يمكن وصف حديثهم بأن ما يقال منالتعبير عن 
  
  Semantic problems:   طريقة استخدام الكالم  -٢
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حيث يغلب على األطفال التوحديين االستخدام المضطرب للكـالم أو الطريقـة غيـر المناسـبة 
األطفـــال التوحـــديين يتحـــدثون  فـــى كتاباتـــه إلـــى أن Aspergerفـــى التحـــدث حيـــث يشـــير اســـبرجر  

بأسلوب يمكن وصفه على أنه كوميـدى وآخـرين يمكـن وصـف أسـلوبهم فـى التحـدث  بالدكتاتوريـة أو 
  .الصوت المرتفع 

  

   Echolalic Speech: ترديد الكالم والحديث  -٣
ترديد الكالم سواء فى الحال أو فيما بعد ذلك هو صفة مشـتركة للغـة عنـد األفـراد التوحـديين 

  .هى صفة غالبا ما تكون معوقة لتواصل التوحديين مع األفراد اآلخرين و 
أن تكـرار وترديـد  Rydoll , et , al., (1995)وأوضـحت دراسـات كـل مـن ريـدل وآخـرين 

الكـــالم لألطفـــال التوحـــديين يشـــير إلـــى رغبـــة هـــؤالء األفـــراد فـــى توضـــيح متطلبـــاتهم أو التعبيـــر عـــن 
ـــة أو أنفســـهم فـــى وقـــت معـــين ، إال أنهمـــا  يشـــيران فـــى نفـــس الوقـــت إلـــى انخفـــاض القـــدرات التعبيري

ــا مــا تظهــر تلــك االضــطرابات . اإلنشــائية لــدى هــؤالء األفــراد  عنــدما يكــون  –ترديــد الكــالم  –وغالب
ــــــــــــــــراد التوحــــــــــــــــدي ــــــــــــــــة التنــــــــــــــــاقضو األف ــــــــــــــــف عالي ــــــــــــــــى مواق   ن تحــــــــــــــــت ضــــــــــــــــغط معــــــــــــــــين أو ف

  ) . ٣٦ – ٣٢:  ١٩٩٨باتريشيا هولين  (  
  
   Repetitive Questioning:  تكرار األسئلة -٤

حيث يلجأ الطفل إلى تكرار السؤال أكثر مـن مـرة قـد تصـل إلـى مائـة مـرة وعلـى المـدرب أن 
وقد يظهر االستخدام المتكرر للكالم أو اللغـة . يعرف المغزى من السؤال وعالم يدل السؤال المتكرر

لوحيـــدة الفعالـــة للفـــرد فقـــد يكـــون هـــذا األســـلوب هـــو الطريقـــة ا: بســـبب مجموعـــة مـــن األســـباب منهـــا 
التوحدى لالتصال باآلخرين باعتبـاره طلـب معتمـد السـتحواذ انتبـاه اآلخـرين ، ويمكـن أن يحـدث هـذا 
األسلوب لتعرض الفرد التوحـدى لالسـتثارة الزائـدة أو عـدم إحساسـه باألمـان فـى موقـف معـين ويمكـن 

يوجـد فيـه الفـرد التوحـدى ، أو قـد أيضا أن يكون هذا األسلوب مرتبط بالنظام اليومى الروتينـى الـذى 
  .يظهر هذا األسلوب بسبب تعرض الفرد التوحدى لتلك العوامل مجتمعة مع بعضها أو بعضا منها 

   Bluntness:   الفظاظة أو التبلد الذهنى -٥
نتيجة انخفاض المحصول المناسـب اجتماعيـا الموجـود لـدى األفـراد التوحـديين بمعنـى نقـص 

فغالبا مـا يخفقـون فـى تقـدير . جتماعية المناسبة فى أسلوب الحديث مع اآلخرين المالئمة للقواعد اال
تأثير حديثهم سواء فى األسلوب أو فى المحتوى علـى اآلخـرين وبالتـالى فـإن هـذا األسـلوب غالبـا مـا 
يقلل من فرص النضج االجتماعى لدى األفراد التوحديين ألنه يولد عدم التقبل االجتماعى لهذا الفرد 

.  
  



  ٩٣

    Pronoun Reversal:  عكس الضمائر  -٦
فالطفــل التوحــدى لديــه مشــكلة فــى االســتخدام الصــحيح للضــمائر فهــو يســتخدم أنــا بــدال مــن  

إلى أن عكس الضمير يعكس رفض األطفال  Bette theim (1987)ويشير بتلهايم . أنت والعكس
مير هـــو نتيجـــة بـــأن عكـــس الضـــ Bartak & Rutterبارتـــاك وروتـــر  حبينمـــا توضـــ. لوجـــودهم 

وتــذكر أنــه يمكــن التغلــب علــى هــذه المشــكلة مــن خــالل اســتخدام مــرآة أمــام . للمصــاداة أو الترديــد 
ألعــب وهــم يلعبــون مــثال ، أنــا  اومــن خــالل تلقــين مــن المــدرب ليقــول الطفــل أنــ. الطفــل أثنــاء الــتكلم 

ــــــــــــس وهــــــــــــم يجلســــــــــــون    ومــــــــــــن األفضــــــــــــل اســــــــــــتخدام األســــــــــــماء بــــــــــــدال مــــــــــــن الضــــــــــــمائر . أجل
) (Rita Jordan, 1997, 40 .  
  

   .Dealing with abstract concepts: التعامل مع المفاهيم المعنوية : ثالثا 
   Talking about the futureالتحدث عن المستقبل  -١

غالبــا مــا تمثــل المفــاهيم المعنويــة أو االفتراضــية مصــدر صــعوبة كبــرى بالنســبة للتوحــديين 
الزمن المسـتقبل ، حيـث إن هـؤالء األفـراد ليسـت لـديهم القـدرة خاصة فيما يتعلـق بالمفـاهيم المرتبطـة بـ

كمـــا أن األفـــراد  التوحـــديين لـــيس لـــديهم . علـــى اســـتيعاب مفهـــوم مثـــل هـــذه االســـتجابات أو الكلمـــات 
  .القدرة على وضع خطط مستقبلية لتنظيم موضع ما 

 Talking about feeling orالتعبيـــر عـــن المشـــاعر أو األحاســـيس  -٢

emotions   

د الفشل فى التعامل مع المفاهيم المعنوية متعددة اآلثار على السلوك لدى الطفل يع
التوحدى ، إذا يؤثر هذا االضطراب أيضا على القدرة على التحدث عن المشاعر أو األحاسيس 

التى يمر بها الفرد التوحدى أو حتى التحدث عن األلم الجسمانى الذى يمكن أن يشعر به أو 
إلى أن عددا من األطفال التوحديين   Biers dorff) ١٩٩٤(بيرس دورف ويشير .يتعرض له 

أصبحوا مرضى بشدة  سواء بخراج فى األسنان أو أمراض فى المعدة أو حتى التهاب الزائدة 
  الدودية ولم يكن لديهم القدرة على توضيح أنهم يشعرون بآالم معينة ، وبالطبع فإن هذه 

  .يكون لها مضاعفات خطيرة  الحساسية الضعيفة لأللم يمكن أن
  
    Humour" الفكاهة " حس الدعابة  -٣

مـن المثيــر للدهشـة فيمــا يتعلـق بلغــة وتفكيــر األفـراد التوحــديين أن يغلـب علــيهم روح الدعابــة 
  .التى ربما يستمتع بها العديد من األفراد التوحدين 

Humour is Something that can be enjoyed by many people with Autism.  
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بدراسـة  Van Bourgondien & Mesibov (1987)وقـد قـام فـان بورجونـدين وميبـوف 
وتوصـلت الدراسـة إلـى أن المعـدل الحـالى مـن . االستجابات للدعابـة عنـد األفـراد التوحـديين البـالغين 

يــؤدى إلــى متعــة حقيقيــة بالنســبة لكــل  ( Simple Jokes)األلغــاز أو األلعــاب الفكاهيــة البســيطة 
  .اد التوحديين األفر 

وبنــاء عليــه فقــد اســتنتجت تلــك الدراســة أنــه يمكــن اســتخدام هــذه األســاليب كمــدخل لــه تــأثير 
  .فعال فى تشجيع التدخالت العالجية االيجابية ذات المغذى االجتماعى 

 

   Lack of Reciprocityنقص فى القدرة على تبادلية الحديث  -٤
ـــــــــا  ـــــــــر ظهـــــــــورا تقريب ـــــــــة واألكث ـــــــــراد التوحـــــــــديينمـــــــــن المشـــــــــكالت الطاغي ـــــــــدى كـــــــــل األف   ل

 ( over- Riding Problem)    هـى الـنقص فـى القـدرة علـى تبادليـة الحـديث بمعنـى الفشـل فـى
وعـدم قـدرة هـؤالء األفـراد علـى . الـربط أو التنسـيق بـين الحـديث الصـادر عـنهم وسـماع أراء اآلخـرين 

دالل متـى يبـدأون فـى الحـدث الدخول فى الحديث المرتب مع اآلخرين فليس لديهم القـدرة علـى االسـت
 – ٤١:  ١٩٩٨باتريشــيا هــولين  ( ومتــى يتوقفــون عــن التحــدث مــن أجــل االســتماع للطــرف اآلخــر 

٤٢( .  
  

  : لدى الطفل الطبيعى والطفل التوحدى أساسيات التواصل
يحتــاج األفــراد إلــى القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرين فــى البيئــة المحيطــة بهــم للتعبيــر عــن 

وبـــالطبع الحـــديث اللفظـــى . بـــاتهم ليالحظـــوا البيئـــة ويشـــاركوا فـــى التفاعـــل االجتمـــاعى حاجـــاتهم ورغ
  .مرغوب بدرجة كبيرة لكن األكثر أهمية القدرة على التواصل بشكل فعال ومناسب 

ومـــن االعتبـــارات المفيـــدة لحاجـــات األطفـــال ومهـــاراتهم التـــى يجـــب أن تأخـــذ بعـــين االعتبـــار 
إلــى اســتخدام نظــام غيــر ضــرورى أو اســتخدام نظــام تواصــل غيــر لتجنــب أشــياء غيــر مالئمــة تــؤدى 

فالهــدف مــن أى نظــام تواصــل يجــب أن يمــد بحــدود مشــتركة بــين الطفــل والمحيطــين بــه مــن . فعــال 
البيئة للتفاعل المتبادل فالتواصل سواء كان إيمائيا، أو لفظيا أو بالصور ضرورى لـألداء االسـتقاللى 

ل يجعـل العديـد مـن األطفـال التوحـديين يعتمـدون علـى غيـرهم فـى فى المجتمـع فالقصـور فـى التواصـ
ولكـى يـتم )   Jack scott, et, al, 2000, 212(مسـاعدتهم لقضـاء حاجـاتهم اليوميـة مـدى الحيـاة 

مهـارات معرفيـة ، وانفعاليـة ، واجتماعيـة : التواصل بفاعلية توجد أساسيات وتتمثل هذه الشـروط فـى 
  .التواصل مناسبا وعمليات عصبية وذلك ليكون 

ـــيم األكـــاديمى هـــى التكامـــل الحســـى   وأحـــد العمليـــات العصـــبية لتســـهيل نمـــو التواصـــل والتعل
 Sensory Integration  والتكامـل الحسـى هـو القـدرة علـى التنظـيم والتكامـل واسـتخدام المعلومـات

مـن العمليـات  الحسية مـن اآلخـرين فـى البيئـة مثـل اكتسـاب الكـالم واللغـة وهمـا يعتمـدان علـى العديـد
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والتقبـل  –سـمعية  –بصـرية  –لمسـية  –ذوقيـة  –شـمية ( والتكامل الحسى يشـمل مظـاهر . الحسية 
  .تجعل المخ يقارن ويربط ويفسر اإلشارات الداخلة إليه ليتعلمها عن العالم المحيط به ) الذاتى 

تـى تتعـارض وغالبا ما يوجد لدى األطفال التوحديين صعوبات فـى عمليـة التكامـل الحسـى ال
ــتعلم  فــإذا كانــت المعلومــات الحســية ال تنقــل بفاعليــة أو تســتقبل لــدى الطفــل . مــع نمــو التواصــل وال
  .حينئذ يكون الطفل توحديا

ولـذلك ال يبكـى لتعمـل لـه حاجاتـه " المالبـس"مثال ذلـك ربمـا ال يشـعر الطفـل ببلـل الحفـاض 
مـــا تـــؤثر فـــى المســـتقبل فـــى ظهـــور المعروفـــة  وهـــذا القصـــور فـــى االســـتجابة للمـــدخالت الحســـية رب

االنفعـــاالت ، فـــالتعبيرات لالنفعـــاالت فـــى األطفـــال أول انعكـــاس لأللفـــاظ وتعـــزز بواســـطة اآلخـــرين 
فالطفـل يـتعلم االسـتجابة مـن اآلخـرين ليسـتطيع الـتحكم  فـى البيئـة . وتتحول إلى محـاوالت للتواصـل 

 ٩أو  ٨صـــل عمـــر الطفـــل حـــوالى ولـــذلك ينبثـــق التواصـــل الغرضـــى ويتطـــور هـــذا التواصـــل عنـــدما ي
 ( Ruth Hubner , 2001 , 278). أشهر وكذلك الدافعية للتفاعل االجتماعى 

ويظهــر األطفــال فــى البدايــة التواصــل غيــر اللفظــى مثــل رفــع الطفــل ذراعــه تجــاه اآلخــرين 
  .والتواصل الغرضى أحد األسباب للتواصل مع اآلخرين .  كاشارة لهم ليحملوه

دوام الشئ والتقليـد واللعـب : فية التى تساعد على اكتساب الكالم واللغة هى والمهارات المعر 
. ويقصد بدوام الشئ قدرة الطفل على معرفـة أن الشـئ موجـود حتـى بعـد اختفائـه عـن مجـال نظـره . 

وهذه المهارة تظهر لدى الطفل فى العام األول من العمـر ، وهـذه المهـارة مهمـة ألن الطفـل الصـغير 
  . تعلم الكلمة كإشارة لشئ خاص ، أو حدث خاص سوف يحتاج ل

الـــتعلم التـــى تزيـــد مـــن اســـتخدام الـــذاكرة لـــدى الطفـــل وتمـــده بـــالفرص  ةوالتقليـــد هـــو اســـتراتيجي
لممارســة اللغــة، وعــادة بعــد العــام الثــانى مــن العمــر يقــل االســتخدام المفــرط لتقليــد الكــالم بينمــا الطفــل 

  . Echolaliaوهذا ما يعرف باسم عملية المصاداة  التوحدى تستمر عملية التقليد بشكل مفرط
والتواصــل . والمهــارات الضــرورية  واللعــب هــو ضــرورى لممارســة وتعلــم القواعــد االجتماعيــة

يتطــور أثنــاء اللعــب ويبــدأ عنــد الطفــل فــى حــوالى الشــهر الثــامن عشــر مــن العمــر ويعــرف باللعــب 
اسـتخداما آخـر مثـل صـندوق األحذيـة وهـو نشـاط خيـالى يسـتخدم الشـئ   Symbolic playالرمـزى 

يســـتخدم فـــى عمـــل ســـرير للعروســـة وهـــذا الـــنمط مـــن اللعـــب يتطلـــب تفكيـــر مجـــرد والقـــدرة علـــى ربـــط 
  . األشياء والكلمات واألفكار 

واألطفــال التوحــديون لــديهم صــعوبة فــى االرتبــاط بــاألقران أثنــاء اللعــب واالنشــغال فــى اللعــب 
رونة والتلقائية وهـذه المهـارات لـدى الطفـل التوحـدى فيهـا قصـور واللعب يتطلب التخيل والم. الرمزى 

  .الضرورية للعب التلقائى الجتماعيةباإلضافة إلى قصور فى إدراك وفهم التلميحات ا
وفيما يتعلق بالتواصل غير اللفظى فهو يعبر عـن أيـة وسـيلة تسـتخدم للتعبيـر عـن الشـخص 

جـه وحركـات الجسـد فاألطفـال التوحـديون لـديهم صـعوبة الذى ال يتكلم مثل اإليماءات والتعبيـرات بالو 
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فى الحصول على االحتفاظ بالتواصل البصرى  الذى يعتمد عليه الطفـل الـذى ال يسـتطيع االسـتماع 
واللغـــة اإلشـــارية يـــتم تعليمهـــا لـــبعض األطفـــال ولكنهـــا محـــدودة وغيـــر مقبولـــة لعمـــل تواصـــل لـــدى . 

التـى تظهـر االنفعـاالت غالبـا فيهـا قصـور لـدى األطفــال  وأيضـا تعبيـرات الوجـه. األطفـال التوحـديين 
وعنــدما تظهــر االنفعــاالت مثــل . التوحــديين ألن لــديهم صــعوبة فــى فهــم المعنــى المجــرد لالنفعــاالت 

ولغة الجسد والحركات غير المناسـبة فهـم لـذلك . الضحك فهم نادرا ما يستخدمونها لغرض التواصل 
ن التواصـــل أو اللجـــوء إلـــى رفرفـــة الـــذراعين عنـــدما يحضـــر يلجئـــون إلـــى ضـــرب الـــرأس عنـــدما يريـــدو 

  .ويأتى الطعام المرغوب فيه 
ولــذلك وبنــاء علــى مــا ســبق نجــد أن مــن الخصــائص المعروفــة لــدى الطفــل التوحــدى التــأخر 

  ) . L. 1995, 277 Koegel,(الواضح فى بداية التواصل اللفظى وكذلك التواصل غير اللفظى 
  

  :شروط نظام التواصل 
مــن هــؤالء % ٥٠لتواصـل عنصــر حيــوى فــى أى برنــامج يصــمم لألطفــال التوحــديين فتقريبــا ا

  .األطفال ال تنمو لديهم اللغة والعديد من األطفال الذين لديهم اللغة يظهرون استخدامات شاذة لها 
وألن اللغـــة عنـــدهم ال تســـتخدم كوســـيلة للتواصـــل فاللغـــة عنـــدهم تأخـــذ صـــفة الببغاويـــة والتكـــرار 

ولما كان هؤالء األطفال يفرغون طاقاتهم االنفعالية والذهنية فـى األشـياء أكثـر . بة وعدم التواصل والرتا
من الناس ، فإنهم يميلون إلى تجاهـل التوجيهـات واالشـارات اللفظيـة مـن االستحسـان أو المـديح أو مـن 

فـى اعالنـات التلفزيـون وغالبا ما يكررون الكلمات أو العبـارات التـى تتـردد . عدم االستحسان أو العقاب
وقــد يعكســون الضــمائر فــى الجمــل كمــا تعتبــر لغــة . أو يــرددون كلمــات أو عبــارات عــن أحــد الوالــدين 

  ) . ١٨١:  ٢٠٠٥مكتب االنماء االجتماعى ( األطفال التوحديين لغة حرفية جدا 
والتواصــــل عمليــــة تبادليــــة  فاألطفــــال التوحــــديون يحتــــاجون لنظــــام ليعبــــروا عــــن حاجــــاتهم 

ــاتهم واألحاديــث مــع اآلخــرين و  ولــذلك يكــون . ويســمح لهــم باســتقبال المعلومــات مــن اآلخــرين.  رغب
 Alternativeواســتراتيجية التواصــل البــديل . اللجــوء إلــى التواصــل البــديل مــع األطفــال التوحــديين 

Connunication Stratagies   تكيـف أو تهيـئ لألطفـال الـذين ال توجـد لـديهم لغـة وظيفيـة وهـذه
لــنظم البديلــة تمــد التوحــديين بوســائل للوصــول إلــى األنشــطة المرغوبــة واالعتــراض وعمــل اختيــارات ا

  .مناسبة 
ونظــم . وتشـمل هــذه االسـتراتيجيات لغــة اإلشــارة ، والتواصـل بالصــور والتواصـل اإللكترونــى 

ـــديل  ـــارزة للتواصـــل المعـــزز الب  Alternative andالتواصـــل بالصـــور تعتبـــر مـــن األشـــكال الب

Augmentive Communication (AAC)  وهـذه الـنظم لهـا أهميتهـا فـى تـدريب التواصـل كمـا
فـإذا . تحتاج إلى المساعدة األسرية التى تمثل عنصرا حيويا لالستخدام الفعال فى أى نظـام تواصـل 
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اعتقدت األسرة أن هذا النظام تجريبى أو من أجل الدراسة أو غير مقتنعين بـه فلـن  يكونـوا مـدعمين 
  ) . Jack, Scott, et, al ., 2000, 312 ( تخدام هذا النظام الس

  
  :التواصل المعزز أو البديل  

ويشـمل التواصـل المعـزز . هو أحد المفاهيم األساسية لمساعدة األطفال التوحديين علـى الكـالم 
م شــىء إن أهــ. ، الصــور أو أى وســيلة تعطــى للطفــل لتمثــل الكلمــة أو الفكــرة التــى يتمنــى التعبيــر عنهــا 

ولـذلك . فى تعليم التواصل هو تدريب األطفال الذين ال يسـتطيعون الكـالم بشـكل مفهـوم علـى أن يفهمـك
  :فإن تطوير التواصل المعزز له هدفين 

  .مساعدة األطفال الذين ال يستطيعون الكالم بشكل مسموع أو مفهوم :  األول
عليم والتدريب وتحديد األفكـار مساعدة األطفال الذين يحتاجون لمساعدة خاصة للت:  الثانى

أفضـل مـن . كمـا تقـوم فكـرة التواصـل المعـزز بـأن وجـود بعـض التواصـل .  التى يريـد التعبيـر عنهـا 
عــدم وجــود تواصــل فاألطفــال التوحــديون غالبــا لــديهم إدراك بــالتنظيم البصــرى لألنشــطة واألشــياء فــى 

  .عالمهم 
فـى السـنوات الحديثـة ابتكـارا كبيـرا ) ر نظام التواصل باسـتبدال الصـو (  PECSويمثل نظام 

فهــذا النظــام يجعــل أطفــال التوحــد يفكــرون فــى الصــور . لنمــو مهــارات التواصــل لألطفــال التوحــديين 
Thinking in pictures  فهــو يعتمــد علــى القــوة البصــرية بــدال مــن المهــارات المســموعة وذلــك

فاألطفـال يتعلمـون اسـتبدال الصـور . لة بإستخدام مبادئ التطبيق السلوكى وتدريب المحاولـة المنفصـ
  .باألشياء التى يرغبون فى التوصل إليها 

  وسوف يتطرق سؤال إلى الذهن وهو هل يتعارض التواصل المعزز مع تطور اللغة الكالمية ؟
Does Augmentative Communication interfere with development of 

spoken language? 

حــول اســتخدام وســائل التواصــل المعــزز بــأن   Controversy  abigيوجــد نــزاع كبيــر 
أو حتى يحـل محـل اللغـة الكالميـة لـدى الطفـل الـذى يسـتطيع  slow downاستخدامه سوف يبطئ 

فاألطفـال يتعلمـون التعـرف علـى األشـياء ووظيفتهـا قبـل أن . تعلم الكالم ، وال يوجد دليـل علـى ذلـك 
بفتــرة "  abottle is   "is  "abottle" علــى الزجاجــة الطفــل الصــغير يتعــرف ( ينطقهــا مثــال ذلــك 

  . قبل النطق بها 
لــذلك فالتــدريب علــى معنــى الكلمــات . وأيضــا يــتعلم األطفــال فهــم الكلمــات قبــل التحــدث بهــا 

يعتمد على أساليب متطورة مبكرة لمساعدة الطفل على التحرك مما يقصده فى عقله إلى مـا يريـد أن 
 What's on his mind to what he want's others itفـى عقلـه  يعرفـه اآلخـرون عمـا يوجـد
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know is on his mind  كمـا أن أوليـاء األمـور كـانوا يعبـرون عـن قلقهـم مـن أن أسـلوب التواصـل
قـــد ينـــأى بالطفـــل عـــن محـــاوالت وفـــرص تعلـــم  PECSالقـــائم علـــى الصـــور مثلمـــا هـــو متبـــع فـــى الــــ 

  . التواصل باأللفاظ المنطوقة 
أن نخبر اآلباء الذين يقلقون من استعمال أى نوع من نظم التواصل المعـزز ألنهـم كما نريد 

يعتقـــدون أن هـــذا يجعـــل الطفـــل كســـوال ويقلـــل مـــن الكـــالم إذا اعتمـــد الطفـــل علـــى لمـــس الصـــورة أو 
ــــــى  ــــــق ألن األطفــــــال التوحــــــديين وســــــيلين ز الضــــــغط عل  areر وهــــــذا ال ينبغــــــى أن يثيــــــر القل

Instrumental  ومـــن المعـــروف أن إطـــالق الصـــوت . يريـــدون عنـــدما هـــم يريـــدون فهـــم يريـــدو مـــا
 ,Bondy & Frost)ر للتعبير عن طلبه ذهاب إلى الصورة أو الضغط على الز للكلمة أسرع من ال

1994-A, 30 ) .  
وال يجـــب أن يحـــدث ذلـــك حيـــث إن أســـلوب التواصـــل المرئـــى الموســـع يجـــب أن يعـــد وســـيلة 

والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هى أن نضمن أن كـال مـن . طوقة العداد وتحفيز القدرات اللغوية المن
المعلمــين ومتخصصــى اللغــة والتخاطــب الــذين يســتخدمون األســاليب المرئيــة يفهمــون اســتخدام اللغــة 

  . المنطوقة بالتوازى مع الصور 
وألن األطفال المصـابين بالتوحـد دائمـا يفكـرون بشـكل مرئـى جـدا ، فيجـب علـى الـدوام تقـديم 

وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو وضـع شـريط عليـه كلمـات مرتبـة واضـحة . الت سمعية مرئية لهم محاو 
إن وجود مثل هذا الشريط لـيس بـالكثير علـى إدراك الطفـل كمـا أنـه كـذلك للمعلمـين . على كل صورة

  . البالغين 
  وفـــــــــــى كـــــــــــل مـــــــــــرة يـــــــــــتم فيهـــــــــــا اســـــــــــتخدام الصـــــــــــورة تعتبـــــــــــر فرصـــــــــــة لـــــــــــربط األيقونـــــــــــة 

. بالصورة الذهنية التى تمثلها الصورة وبالمعلومة السمعية المحددة المرتبطة بهـا  المرئية) الصورة ( 
إضــافة للتــوازى والتــزامن البســيط الســتخدام كــل مــن البصــر والســمع ، فمــن المهــم أيضــا أن يتناســب 

مع الكيفية التى يسمع بها الطفل ، وذلك فيما يتعلق بـالتطور ، مثـال ) األلفاظ ( المضمون السمعى 
أساسا كلمة منطوقة ببطء ومخارج األلفاظ واضـحة تمامـا وعلـى نحـو متكـرر ) م ... أم ( ك كلمة ذل

إن الغـرض مـن اسـتخدام مثـل هـذا النـوع . حتى يتم تحديد الكلمة أو الكلمـات الرئيسـية فـى جملـة مـا 
إن . عية السـم" اإلشـارة " هو استدعاء االهتمام السـمعى لمـن بـدأ لتـوه تعلـم فـك " أم "من نطق اللفظ 

ال يجــب أن يبــدو كلغــة األطفــال المواليــد ، لكــن يجــب مواءمــة نطقهــا بحيــث تجعــل " م  -أم " اللفــظ 
  . الطفل ينصت بانتباه أكثر 

ولكى تجعل األمر سهال  قدر المستطاع حتى يتعلم الطفل فى نهايـة األمـر االسـتجابة للفـظ 
. لتكرار اللفظ الذى يعبر عن الشـئ  ، ويجب أن تستغل كل فرصة متاحة) دون استخدام الصورة ( 

فإذا ما قام الطفل بتسليم صندوق شريط التسجيل وبه قطعة الشيبسى داخله ، فيجـب أن تكـون كلمـة 
  . مكتوبة عليه " شيبسى " 
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" شيبسـى ؟ " هل تريد شيبسـى لوجبتـك الخفيفـة اليـوم ؟ " ويجب على المعلم أن يحفزه بقوله 
ندوق المكتوب عليها تلك الكلمة ، فيجب على المعلـم وهـو يتناولهـا فإذا ما أحضر الطفل عندئذ الص

" . هـا هـى الشيسـبى " ثـم عنـدما ينـاول الطفـل القطعـة يقـول " هل تريد شيبسى ؟ " من يده أن يقول 
فــى " شيبســى " علــى الصــندوق هــى ضــمان أن يقــول المعلــم "شيبســى " إن الغــرض مــن وجــود كلمــة 

 ,(بينمــا ينســى المعــاون اآلخــر ذكــر االســم علــى اإلطــالق  " ت قطعــة محمــرا" حــين يقــول معاونــه 

2003,150 Bryna siegil  . (  
فالتواصــل المعــزز أو البــديل أمــر ضــرورى بالنســبة للكثيــر مــن األطفــال الــذين يعــانون مــن 

وتشـــمل هـــذه الطريقـــة اســـتعمال اســـتراتيجيات اتصـــالية غيـــر كالميـــة ، مثـــل طريقـــة . قصـــور متعـــدد 
رة إلى الصور واستعمال لوحات اتصـالية إلكترونيـة وأجهـزة تركيـب الكـالم الكومبيـوترى اإليماء واإلشا

 .  
وباستطاعة هذه االستراتيجيات أن تعزز مهارات التواصل والسلوكيات الموجودة أو قـد تـوفر 

وتتمثـل  خطـوات طريقـة االتصـال . بديال إلخراج الكالم بالنسبة للطفل الذى ليس لديه وسيلة اتصال
  :زز والبديل فىالمع

تحديــد احتياجــات وفــرص التواصــل للطفــل باالشــتراك مــع عائلــة الطفــل وٕاذا لــم يحــاول  - ١
الطفــــل أن يتواصــــل يصــــبح الهــــدف األساســــى عندئــــذ خلــــق الباعــــث الضــــرورى لتشــــجيع خطــــوات 

  .التواصل 
وما هو السلوك الذى يتواصل به الطفل قـد . دالة لتستعملها " استجابة" تحديد أفضل  - ٢
 .حديق بالعين أو لمس شئ او الداللة على صورة بطريقة ناجحة أو تحريك الرأس يكون الت

تحديد أفضل طريقة للرمز وهى سوف تعتمد على إدراك الطفل وسوف يحتـاج بعـض  - ٣
األطفال البدء بالشئ الحقيقى أوال ومن ثـم ينتقلـون تـدريجيا إلـى الصـورة التجريديـة ، بينمـا قـد يكـون 

 .ء فورا برسوم  بخطوط سوداء وبيضاء ألشياء تدرك بالحواساآلخرون قادرون على البد

ــــــديل - ٤ ــــــتم بهــــــا التواصــــــل المعــــــزز والب ــــــى ي ــــــدريب الت   تصــــــميم خطــــــوات العــــــرض والت
 ) . ٤٥٤٧:  ٢٠٠٤روث كوك وأخرون (

  
 Create the Need to Communicateالحاجة إلى التواصل    خلق 

ل محـدودة أو ال توجـد لـديهم لـذلك من المعروف أن األطفال التوحـديين لـديهم مهـارات تواصـ
خلــق المكــان الــذى يجــب أن  Creatوأحــد الطــرق البســيطة لــذلك . يجــب أن يبحثــوا علــى التواصــل 

وضــع لعبــة :  مثــال ذلــكيبــادر فيــه الطفــل بالتواصــل للحصــول علــى بعــض األشــياء التــى يحتاجهــا 
علم المبادرة بطلب الشئ مفضلة أو شريط موسيقى فى مكان بعيد عن الطفل والطفل هنا يجب أن يت
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المفضـــل لـــه وبـــالتكرار يـــتم تعريـــف الطفـــل علـــى مـــا يطلبـــه مـــن أنشـــطة ومـــأكوالت ولعـــب وذلـــك مـــع 
  ) . Rita Jordan , 2001 , 36( استخدام فنية الحث 

أنـه فـى كثيـر مـن األحيـان ) Trasoweeh   & Charlop(ويـذكر  اتشـارلوب وتراسـويتش 
يريــده الطفـل ، حيـث يسـارعن لمســاعدته ظانـات أن هـذه هــى  تلعـب األمهـات لعبـة التخمــين حـول مـا

الطريقــة المفضــلة للقيــام بــذلك ، وهــذا يضــر بالطفــل بــدال مــن أن يســاعده ألن الطفــل يــتعلم الســلبية 
أيـا كـان عـدم االهتمـام . واالعتماد التام علـى الغيـر باإلضـافة إلـى عـدم اهتماماتـه بحاجاتـه الخاصـة 

ولكــن إذا كــان . اعى ، فإنــه بكــل تأكيــد مهــتم بالحصــول علــى حاجاتــههــذا الطفــل بالمتفاعــل االجتمــ
الطفـــل يســـتطيع أن يحصـــل علـــى أى شـــئ يريـــده بســـهولة وبـــدون أن يطلبـــه أو بـــدون أن يفعـــل شـــيئا 

  .لداللة على رغبته فإن رغبته فى ممارسة التواصل المالئم ستنعدم تقريبا 
ى يحبها الطفـل بعيـدا عـن متنـاول يـده ولزيادة رغبته فى ممارسة التواصل توضع األشياء الت

كمــا توضــع الصــور المماثلــة لهــذه األشــياء . أو توضــع علــى أحــد الرفــوف حيــث يســتطيع أن يراهــا . 
  . فى مكان قريب من الطفل ويستطيع الوصول إليه 

وعندما يقوم الطفل بسحب يد الشخص الكبير فعليه أن يشير للطفل إلى الصورة لهـذا الشـئ 
توجيه الطفل وحثه على ذلك وبالتدريج يتم خفض مقدار المساعدة التى تقـدم للطفـل وذلك من خالل 

.  
كمــا أن إعطــاء الطفــل التوحــدى وقتــا لكــى يســتجيب قبــل مســاعدته يمثــل اســتراتيجية تعليميــة 

  حيـث يوضـع الشـئ الـذى يريـده الطفـل أمامـه )  Time delay( بالغة األهمية تعرف بتأخير الوقت 
ثـوانى قبـل أن يوجـه إليـه إشـارة او مسـاعدة لكـى )  ٥ – ٣( تظر المدرب قليال من وين) مثل لعبة ( 

ثانيــة إلــى أن يــتمكن الطفــل مــن )  ٢٠ – ١٠( يســتجيب الطفــل وبالتــدريج تــزاد المســافة لتصــل إلــى 
  ) .  ٢٠٤: ب  – ٢٠٠٤وفاء على الشامى ( الطلب دون مساعدة الغير 

وٕاحــدى الطــرق . للتواصــل  Motivatedعيــة كمــا يجــب أن يكــون لــدى الطفــل التوحــدى داف
البسيطة إلنشاء دافعيه للتواصل يكون من خالل إنشاء موقف يجعل الطفل التوحدى يبادر للتواصـل 

  .فى بعض الحاالت للحصول على شئ ما يريده 
أهميـة معرفـة الشـئ المفضـل ) تدريب الطفل على المبادرة بالطلب ( كما يوضح هذا المثال 

دافع للتواصــل لطفلــة لــديها االضــطراب وال تســتطيع اســتخدام الحــديث وهــى تســتطيع للطفــل وخلــق الــ
فــى التليفزيــون فــى ) ممثــل ( عمــل قليــل مــن الضوضــاء وأخبــرت أمهــا بأنهــا تحــب مشــاهدة شــخص 

المنزل فقام المدرس بعمل بازل لهذا الممثل وقـام بتقديمـه لهـا فـى وقـت الفـراغ وأصـبحت تفضـل هـذه 
  . ) البازل ( اللعبة 

لذلك قرر المدرس تشجيعها على التواصل من خـالل وضـع البـازل فـى مكـان يكـون واضـحا 
لــديها لكنهــا ال تســتطيع الوصــول إليــه فــى البدايــة قــام المــدرس بحــث الطفلــة علــى اإلشــارة إلــى اللعبــة 
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ولكــن لــم يســتخدم المــدرس الحــث للطفلــة وانتظــر المــدرس ليــرى ) البــازل ( وبعــد ذلــك وضــعت اللعبــة 
تفعـــل الطفلـــة ؟ لكنهـــا مشـــت إلـــى المـــدرس وعملـــت بعـــض األصـــوات لتلفـــت انتبـــاه المـــدرس ثـــم  مـــاذا

( اتفضـــل . فاســـتجاب لهـــا المـــدرس علـــى الفـــور بقولـــه أه أنـــت عـــاوز البـــازل . أشـــارت إلـــى البـــازل 
Diane Klein , et al., 2001 , 14 . (  

حيـث يشـير ) Rita Jordan & Glenys Jones , 2001 , 13( كمـا يتفـق مـع مـا سـبق
إلــى أن الطفــل التوحــدى يحتــاج إلــى تنميــة فهمــه لالتصــال ولتنميــة الــدافع لالتصــال يكــون مــن خــالل 

 Throw the Communication Function of requestوظيفـة االتصـال المتعلقـة بالطلـب 
فيجب أن تصمم المواقف بحيث ال يستطيع الطفل أن يحصل ببساطة على الشئ الذى يرغب فيـه ، 

  . يكون فى حاجة أن يقوم بطلبها بطريقة ما ولكن 
فإذا كان الشئ متاحا ويجب على الطفل أن يقوم بطلبـه فهـو لـن يعـرف عـن االتصـال سـوى 

إن . وذلـك الـذى يمـر بـه حتـى يتسـنى لـه أن يحصـل علـى مـا يريـده  ritualأن هذا مجرد طقس مـا 
ب أن تكون كل المواد واللعـب متاحـة هذا يعنى أنه فى األماكن التى يوجد بها الطفل التوحدى ال يج

  فبــــدال مــــن ذلــــك يمكــــن أن توضــــع علــــى أرفــــف عاليــــة أو خزانــــات . لــــدى اجتيــــاز الطفــــل المطلــــق 
للطفـــل اســـتخدام هـــذه  ىت متاحـــة حتـــى يتســـنيصـــعب الوصـــول إليهـــا ولكـــن مـــع عالمـــا) دواليـــب ( 

  .العالمات للقيام بطلباته 
  

  .ألطفال التوحديين بعض مداخل التدخل لتنمية مهارات التواصل ل
إن األطفــال التوحــديين لــديهم صــعوبات فــى االنتبــاه إلــى أو فهــم لغــة المتحــدث لكــن لــديهم 

لـذلك يجـب أن تركـز مـداخل التـدخل علـى )   Hodgdon ١٩٩٥هودجـدون ( مهارات بصرية قوية 
البصـرية وأحـد المـداخل الـذى يـدمج فيـه كـل مـن العالمـات . استخدام هـذه المهـارات البصـرية القويـة 

والتواصــل الــوظيفى والمحــاوالت التــى تــدفع التواصــل تجــاه المواقــف البيئيــة ويتمثــل هــذا المــدخل فــى 
The picture Exchange Communication system  الصـور باسـتبدالوهو نظـام التواصـل 

ويركـــز هـــذا المـــدخل علـــى بـــدايات التواصـــل وهـــو عـــادة يبـــدأ بالمتطلبـــات والمكافـــآت لهـــذا الســـلوك . 
  .المعززات الفعالةب

سـالى " ويتم التواصل بتناول الطفل الصـورة بالشـئ الحقيقـى أو النشـاط المقصـود مثـال ذلـك 
  " .لذلك تعطى صورة األرجوحة إلى المدرب كى تستلم المكافأة الطبيعية  Swingتحب األرجوحة 

ور من خـالل الصـور ولـيس التطـ أو نمو التواصل الوظيفىوالغرض من هذا المدخل تطور 
إلـى حـدوث تطـور فـى اللغـة وكـذلك فـى Bondy & Frost)1998(اللفظى ومع ذلك أشار كـل مـن 

  . التواصل الوظيفى
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ــة  ــانى لتيســير التواصــل مــن خــالل اســتخدام القصــص االجتماعي وطــور هــذا والمــدخل الث
والهــدف منــه تعلــيم المهــارات االجتماعيــة الضــرورية  Carol Gray) ١٩٩٥(المــدخل مــن خــالل  

  .ن األطفال التوحديين لديهم صعوبة فى إدراك التلميحات ومهارات التطلبات االجتماعيةوذلك أل
علـى التواصـل هـو نمـوذج اللغـة الطبيعـى وهـو  والمدخل الثالـث لتـدريب األطفـال التوحـديين

وهـذا النمـوذج يركـز علـى تعـديل )   Koegel & Carter 1998(يعتمـد علـى االسـتجابة المحوريـة 
وضـع " مثـال ذلـك . عدد الفرص المتاحة للطفـل السـتخدام اللغـة فـى المواقـف الطبيعيـة البيئة لزيادة 

حـين . اللعبة المفضلة للطفـل بعيـدة عنـه أى عـن الوصـول إليهـا لكـن داخـل المجـال البصـرى للطفـل 
 ,Ruth Huebner, 2001( عليهـاإذن يجب على الطفل أن يطلـب أو يشـير إلـى اللعبـة للحصـول 

280 - 281 . (  
  
  :داية التواصل ب

إن أول مشــــكلة يالحظهــــا أو يــــدركها األهــــل هــــى أن الطفــــل ال يعمــــل تواصــــال بصــــريا مــــع 
المحيطين به وهذا معناه أن الطفل ال يستقبل أى إشارة ولذلك من الصعوبات التى تواجـه المحيطـين 

فـل تعلمهـا بالطفل التوحدى هى كيف يبدأ تدريبهم للتواصل ، ألنها عملية من الطبيعى أن يكـون الط
ــتم ذلــك  ــتم التــدريب عليهــا وي فــى بدايــة حياتــه وأنــه مــن الصــعب معرفــة كيــف يمكــن تعطيلهــا لكــى ي

  . ستخدام االستجابات التى لدى الطفل اب
فتبدأ عملية التـدريب بمعرفـة األشـياء التـى ال يعبـر عنهـا الطفـل ويتواصـل مـع المحيطـين بـه 

توجـد لـديها أى وسـيلة لتخبـر المحيطـين بهـا بأنهـا  مثال ذلك طفلة صغيرة لديها اضـطراب التوحـد وال
وفى كـل وقـت هـى . تشعر بالجوع ، فعندما تشعر بالجوع تبدأ فى البكاء وتضرب نفسها كل صباح 

ولـذلك كانـت عنـدما تريـد أى " ويقـدم لهـا الطعـام " تقوم بالبكـاء يقـول المـدرب أوه يجـب أنـك جوعانـه 
لك كـان يجـب علـى المـدرب أن يقـوم بتقـديم أشـياء بديلـة مثـل شئ ما عليها إال أن تبـدأ فـى البكـاء لـذ

  .أو طبق  ملعقةتقديم صورة تعبر عن الطعام أو يقدم شئ يدل على الطعام من خالل 
أن هنــاك بعــض الطــرق البديلــة للتواصــل يــتم تعليمهــا مــن خــالل : ويتضــح مــن هــذا المثــال 

تحليــل مــا لــدى الطفــل مــن نــواحى القــوة نظــم بصــرية والختيــار الــدقيق للنظــام المســتخدم يعتمــد علــى 
ونواحى الضعف لديه وخصائص الموقف نفسه من األفضل للتعامل مع الطفل ليس بالمحاولـة التـى 

 Rita)من خالل فهم الوظائف التى يريد الطفل التعبير عنهـا  أن يكون التعامل  تعوق الطفل لكن 

Jordan, 1997, 47) .  
ؤل مــا شـروط نظـام التواصــل الـذى يســتخدم تتمثـل شــروط لـذلك يتبـادر إلــى الـذهن هــذا التسـا

ويمكــن . نظـام التواصــل فــى القـدرة علــى اســتخدامه ببســاطة وفهمـه بــدون الحاجــة إلـى تــدريب مكثــف 
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حملـــه وأن يكـــون ســـهل االســـتخدام مـــن خـــالل اســـتخدامه فـــى أمـــاكن متنوعـــة بـــدون مـــا يكـــون لديـــه 
يكــون صــالحا لالســتعمال فــى الوقــت الحــالى  كمــا يكــون مناســب لقــدرة الطفــل وأن. متطلبــات مرهقــة 

  ). 48: المرجع السابق ( داخل المجتمع ويمكن تعميمه  ةوالحياة المستقبلية وأن يتم تطبيقي
  :مهارات  التواصل الوظيفى 

لفهـم تطـور نمـو التواصـل لـدى األفـراد التوحـديين أى  ياإن مفهوم الوظيفـة أصـبح شـيئا أساسـ
 Function as the key to Communicationلتوصــل الوظيفــة مفتــاح أساســى لنمــو ا

Development   كمــا أن الهــدف مــن تــدخالت اللغــة هــو مســاعدة األفــراد التوحــديين علــى تحقيــق
طلباتهم ورغباتهم وتشجيعهم على التعبير عن طلباتهم ورغباتهم بطرق مناسـبة ومألوفـة وفيهـا مرونـة 

لمالحظـــة لألطفـــال التوحـــديين فـــالفرد الـــذى يطلـــب فـــالتعبير عـــن حاجـــاتهم ورغبـــاتهم مـــن األشـــياء ا. 
حاجاته من أطعمة وغيره بإشارات يد غير مألوفة أو يعترض على األنشـطة أو أشـياء أخـرى بنوبـات 

مـــا حـــاول التواصـــل ، فوظيفـــة هـــذه المحـــاوالت التـــى يقـــوم بهـــا الطفـــل لتحقيـــق التواصـــل لالغضـــب ك
مـا أو الطفـل يتمنـى  يئاالطفـل يريـد شـ: ن حاجتين وهذه الحاجات عادة تتكون م يريدهالألشياء التى 

  . ئا ما يتوقف يلو ش
ولكـن .  ) Prizant & Duchan , 1987 ( ومفهـوم الوظيفـة يشـبه الوظيفـة المعرفيـة عنـد

ولمعرفة التشابك واالخـتالف بـين المـداخل المعرفيـة . يشبه التأكيدات المشتركة فى التحليل السلوكى 
وظيفة فى تطور اللغة كان التمييـز أو االخـتالف األساسـى فـى المـداخل فـى والسلوكية لمعرفة دور ال

فلهـــا أهميتهـــا فمهمـــا لجـــأ الطفـــل إلـــى نوبـــات  Intentionality) الهـــدف  –التعمـــد ( درجـــة القصـــد 
الغضب وذلك ليطلب شيئا ما أو يعتـرض علـى شـئ مـا فهـذا لـيس لـه أهميـة أو أهميتـه محـدودة وٕاذا 

تواصــل باالســتجابة للطفــل وتحقيــق رغباتــه فهــذا يســمح للطفــل بــاللجوء إلــى تــم تعزيــز هــذا الســلوك لل
 . ( Jack Scott, et , al., 2000 , 216)أساليب خطيرة لتحقيق مطالبه فيما بعد 

إن القصــــور فــــى التواصــــل الــــوظيفى مــــن الخصــــائص المعروفــــة لــــدى األطفــــال التوحــــديين 
Deficits in functional communication are defining characteristics of Autism 

(AP 1994)  لـــذلك يمثـــل التـــدخل لتنميـــة مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى األســـبقية فـــى تـــدريب أطفـــال
  . من هؤالء األطفال ال ينمو لديهم الكالم % ٥٠فتقريبا . اضطراب التوحد

ت ونتيجة غياب الكالم وعدم اكتساب تواصل بديل ومعـزز يلجـأ هـؤالء األطفـال إلـى سـلوكيا
وربما يظهرون بعض هؤالء األطفال سلوكيات مثـل اإلشـارة إلـى . خاصة بهم أو مضطربة للتواصل 

الشئ المرغوب فيه والوصول إليه وربما يقوموا بجذب شخص محـيط بهـم مـن يـده وذلـك ليحضـر لـه 
باإلضــافة إلــى بعــض األطفــال التوحــديين ربمــا يلجئــون إلــى ســلوكيات مضــطربة . قطعــة مــن الكيــك 

عدوان وٕايذاء الـذات ونوبـات الغضـب ليتواصـلوا بهـا ، ولـذلك يكـون مـن الصـعب علـى المحـيط مثل ال
األطفـال الـذين يرفرفـون أيـديهم عنـدما : مثـال ذلـك . بهؤالء األطفال التعرف علـى رغبـاتهم وتفسـيرها 
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لـذلك  Request or Rejectingيعرض عليهم شئ فيعملون ذلك ربما لطلب هـذا الشـئ أو لرفضـه 
ن األفضــل إحــالل مثــل هــذه الســلوكيات المرفوضــة بمهــارات وظيفيــة وبأســاليب تكــون ســهلة يكــون مــ

وأنماط التواصل الوظيفى التى يمكن تنميتها لهؤالء . للمحيطين بالطفل لكى يتعرفوا عليها ويفسروها 
  .األطفال تتمثل فى الطلب ، االختيار والتمييز ، واالعتراض والتعليق 

Requesting an Object , Choicing , Rejecting and Commenting .  
يشــير إلــى مبــادرة الطفــل بالطلــب تجــاه الشــخص المحــيط بــه للحصــول علــى الشــئ :  الطلــب

  .المرغوب فيه والذى يريده 
يشــير إلــى قــدرة الطفــل علــى االختيــار أو التمييــز للشــئ الــذى يريــده مــن بــين شــيئين أو :  االختيــار

  .أكثر 
ه أو الفعـل مـدرة الطفل على إظهار سلوك يعبر عن رفضه للشـئ الـذى أمايشير إلى ق:  االعتراض
  .الذى هو فيه

  .يشير إلى مبادرة الطفل بسلوك يوضح انتباه الطفل لألشخاص أو األشياء أو األفعال :  التعليق
ــــــة فعــــــل التواصــــــل  ــــــة أو احتمالي ــــــة للتواصــــــل مصــــــطلح إمكاني ومــــــن المصــــــطلحات الحديث

Potential Communication Act (PCA)  ويشــير هــذا المصــطلح ألى ســلوك يفســر مــن
وهــذا يشــير إلــى أن أى ســلوك يــؤدى إلــى وظيفــة فهــو  (اآلخــرين علــى أنــه شــكل مــن أشــكال التواصــل

  تواصــــــــــل وأيضــــــــــا إلــــــــــى أن أى ســــــــــلوك يفســــــــــر مــــــــــن اآلخــــــــــرين بــــــــــأى طريقــــــــــة فهــــــــــو تواصــــــــــل
 (Deb Keen , et , al., 2001, 385.  

إذا سـكت اإلنسـان بلسـانه ثرثـر : الشـهيرة عنـدما قـال  ويتفق هذا المصطلح مـع عبـارة فرويـد
ففـى الحركـة ... بأنامله  فهـذه العبـارة تعنـى أن التواصـل ال يقتصـر علـى مـا ينطـق بـه اإلنسـان فقـط 

تواصل وفى اإليمـاءات تواصـل وفـى اإلشـارة تواصـل وفـى الصـمت تواصـل والصـورة تواصـل وكـذلك 
( كمـــا ذكـــر عبـــد العزيـــز الســـيد الشـــخص ) .  ٢٧:  ٢٠٠٠أنســـى محمـــد أحمـــد ( الموســـيقى أيضـــا 

بعــض مواقــف مــن الحيــاة اليوميــة والتــى تزخــر بالعديــد مــن صــور وأشــكال التواصــل )  ١٩:  ١٩٩٦
بين األفراد وبعضهم البعض فعنـدما يقـود الفـرد   سـيارته ويفسـح الطريـق للمـارة أو للسـيارات األخـرى 

لعــالى كــى ينبــه الســيارات المقابلــة ويســتخدم آلــة أو يســتخدم اإلشــارات الضــوئية أو يســتخدم الضــوء ا
كـــل ذلـــك يعبـــر عـــن صـــور ... التنبيـــه لتفـــادى االصـــطدام بأحـــد المـــارة أو إحـــدى الســـيارات األخـــرى 

كـل .... للتواصل مع اآلخرين وعندما يسير الفرد فى الشارع ويومئ لشخص مـا برأسـه أو يبتسـم لـه 
  .ذلك يدل على تواصله مع اآلخرين 

الجـدول مهـارات التواصـل الـوظيفى ألربعـة أطفـال توحـديين تتـراوح أعمـارهم مــا ويوضـح هـذا 
  .سنة )  ٢١ – ٤( بين 

  )   ٤(  جدول 
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ــــــــة   الطفل الوظيف
  التواصلية

  السلوك البديل  سلوك الطفل   اإلجراءات  النشاط

الطفـــــــــــــــــــل 
  األول

ـــــــــــــــــت   التحية  وق
  التجمع

 الــى يقــوم المــدرس بــالنظر
ــــه  ــــول ل أهــــال " الطفــــل ويق

  )ازيك(ومرحبا 

ــــــــــــــــــــى  النظــــــــــــــــــــر إل
  الشخص

  اإلشارة بيديه 

ـــــــــــــــــت   الطلب وق
 اإلفطار 

وضـــــــــع صـــــــــورتين علـــــــــى 
الطاولــة وتمثــل أريــد طعــام 

  ال أريد طعام  –

اإلشـــــــــــــارة بشـــــــــــــكل 
عشـــــوائى إلـــــى كـــــل 

  من الصورتين

ـــــــــى صـــــــــورة  اإلشـــــــــارة إل
الطعـــام واختيـــار الطعـــام 

  من الطبق
عمـــــــــــــــــــــــــل 

  اختيار 
ـــــــــــــــــت  وق

  اللعب
إظهـــار ألعـــاب وصـــور لهـــذه 

يقـــــال للطفـــــل أى األلعـــــاب و 
  من هذه اللعب تريد

ـــــــــى صـــــــــورة   يصل إلى اللعبة اإلشـــــــــارة إل
ـــــــــم  ـــــــــة المفضـــــــــلة ث اللعب

  اختيارها
الطفـــــــــــــــــــل 

  الثانى 
ـــــــــــــــــت   أخذ الدور وق

  التجمع
إظهـــــار صـــــورة اللعبـــــة أو 
ـــــل هـــــل يأخـــــذ  يســـــأل الطف

  دوره؟

يصل إلى اللعبـة أو 
  النشاط 

ـــــــى الصـــــــورة  اإلشـــــــارة إل
المطلوبــــــــــــــة للعبــــــــــــــة أو 

  النشاط
عمـــــــــــــــــــــــــل 

  اختيار
ـــــــــــــــــت  وق

  اللعب
إظهـــار صـــورتين لأللعـــاب 
ـــــل أى اللعـــــب  ـــــال للطف ويق

  تريد ؟

الوصـــول إلـــى اللعـــب 
والنظــــــر إلــــــى اللعبــــــة 

  المفضلة

اإلشــــــــــارة إلــــــــــى الصــــــــــورة 
واختيــار الصــورة المرتبطــة 

  بها

ـــــــــــــــــت   الطلب وق
  الغذاء

وضـــــــــع صـــــــــورة للطعـــــــــام 
ـــــــــى  ونمـــــــــاذج للطعـــــــــام عل

  الطاولة

الوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى 
  الطعام

النقـــر علـــى يـــد المـــدرس 
إلــــــــى صــــــــورة  واإلشــــــــارة

ـــــــاره مـــــــن  الطعـــــــام واختي
  الطبق

الطفـــــــــــــــــــل 
  الثالث

ـــــــــــــــــت   أخذ الدور وق
  التجمع

ــــة أو النشــــاط  إظهــــار اللعب
للمجموعــــــة والســــــؤال مــــــن 

  يأخذ دوره ؟

الوصول إلـى اللعبـة 
  أو النشاط

ينقـــر علـــى يـــد المـــدرس 
  ويشير الطفل إلى نفسه

عمـــــــــــــــــــــــــل 
  اختيار 

ـــــــــــــــــت  وق
  اللعب

وضـــــــــع صـــــــــورتين علـــــــــى 
الطاولــة مــع وضــع اللعــب 

ال الطفـــل عـــن اللعبـــة وســـؤ 
  المفضلة

الوصول إلـى اللعبـة 
  المفضلة

ـــــــــى صـــــــــورة  اإلشـــــــــارة إل
اللعــــــــــب أخــــــــــذ اللعبــــــــــة 

  المرتبطة بها
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ـــــــــــــــــت   الطلب  وق
  الغذاء

ـــــــــــى  وضـــــــــــع الطعـــــــــــام عل
الطاولـــــة فـــــى مكـــــان بعيـــــد 

  عن الطفل

الوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى 
  الطعام

الوصـــــــول إلـــــــى صـــــــورة 
ــــــــة  الطعــــــــام وأخــــــــذ اللعب

  المرتبطة بها
الطفـــــــــــــــــــل 

  الرابع
ـــــــــــــــــت و   أخذ الدور ق

  التجمع
إظهـــــــار النشـــــــاط وســـــــؤال 
ــــــد أن  للمجموعــــــة مــــــن يري

  يأخذ دوره ؟

ال يســــتجيب الطفــــل 
وأحيانــا يجــرى حــول 

  المدرس

اإلشــــــارة إلــــــى نفســــــه أو 
  يقول أنا

ـــــــــــــــــت   الطلب وق
  اإلفطار

وضع صورة على الطاولـة 
للطعـــم الـــذى يبعـــد الطفـــل 

  عن الوصول إليه 

الوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى 
  الطعام

ـــــــى الصـــــــورة  اإلشـــــــارة إل
م المــــــرتبط وأخــــــذ الطعــــــا

  بها
عمـــــــــــــــــــــــــل 

  اختيار
ـــــــــــــــــت  وق

  اللعب
إظهـــار صـــورتين لأللعـــاب 
ــــــل  ــــــى تبعــــــد عــــــن الطف الت
ويســـأل الطفـــل عـــن اللعبـــة 

  التى يريدها

الوصول إلـى اللعبـة 
  المفضلة 

لمــس الصــورة / اإلشــارة 
ـــــة المرتبطـــــة  وأخـــــذ اللعب

  بها

  وصف الوظائف واألنشطة واإلجراءات وسلوك الطفل والسلوك البديل المرغوب
 

( Deb Keen, et, al., 2001, 388) . 

  
  :نظرية العقل واستخدام الصور المرئية 

إن كـــل األطفـــال صـــغار الســـن مـــن التوحـــديين يفتقـــدون نظريـــة العقـــل ، بمعنـــى أنهـــم 
فعلــى خــالف طفــل . مــثلهم تمامــا ) المشــاعر (يجهلــون تمامــا أن اآلخــرين لهــم نفــس األفكــار 

نـانى الـذى يعتقـد أن أمـه لـيس لـديها مـا تفعلـه أفضـل الثانية والنصف إلى الثالثـة مـن عمـره األ
فإن الطفل التوحدى فى نفس السن ليس لديه ) وتلبيته( من قراءة أفكاره وتوقع كل ما يحتاجه 

دليل على أن أمه تسـتطيع أن تعـرف مـا يفكـر فيـه عنـدما يـدفع بالكرسـى نحـو الـدوالب ليصـل 
  ة يــــدها بحثـــــا عــــن قطعــــة اللبـــــان إلــــى الكعــــك ، أو عنــــدما ينهمـــــك فــــى البحــــث داخـــــل حقيبــــ

  . الممنوع من تناولها ) العلك ( 
 –وذلك ألن هذا الطفل التوحدى ذو السنتين والنصف أو الـثالث يفتقـر لنظريـة العقـل 

ممـا يعنـى . وهى فكرة أن اآلخرين يمكنهم الوصول لنفس النتائج التى يصل إليها عبر العقـل 
علم أنك تعلمين أن سبب بحثه فى حقيبة يدك هـو أن الطفل التوحدى ذو السنتين ونصف ال ي

العثــور علــى اللبــان وألنــه ال يعلــم أنــك تعلمــين فإنــه ال يخــدعك ، إنــه يفعــل مــا يفعــل بمنتهــى 
  . الوضوح 
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قــد يبــدو ذلــك التصــرف ظريــف مــن الطفــل التوحــدى ذى العــامين والنصــف ، لكنــه ال 
الـذى ال يـزال يفتقـر لنظريـة  يكون كذلك عندما يصـدر عـن التوحـدى ذى السـتة أعـوام ونصـف

  . المهذبة ) أصدقائك ( العقل ، والذى قد يخلع سرواله ويتبول أمام صحبتك 
وعنـدما يــتعلم الطفـل الطبيعــى مهـارات االتصــال خـالل مراحــل نمـوه ، فــإن ذلـك يعتمــد 

وعنـدما نقـوم بتـدريس مهـارات . على قدرته علـى اسـتيعاب أننـا نسـتطيع الـتكهن بمـا يفكـر فيـه 
ــتكهن بمــا اال ــا نســتطيع ال تصــال لألطفــال التوحــديين ، فهــم اآلخــرين فــى حاجــة الســتيعاب أنن

يفكرون إن قراءة األفكار هذه هى حجر األسـاس للتواصـل والميـزة الوحيـدة ، واألقـوى مـن بـين 
المميــزات المبكــرة الســتخدام اســتراتيجية التواصــل مــن خــالل الصــور هــى القــدرة علــى اســتخدام 

ن بــين إحــدى الصــور العقليــة المرئيــة المفضــلة لــدى الطفــل والتعليــق عليهــا مــ" صــورة " لقطــة 
" وعــن طريــق اقتبــاس الصــورة التــى " هــل هــذا مــا تفكــر فيــه ؟ ! انظــر شيبســى : " مثــال ذلــك 
قـراءة " الطفل على وجه التحديد ، فإنك بذلك تبرهن عمليا للطفـل أنـك قـادرا علـى " يفكر فيها 

  . بدأ عملية تطوير نظرية العقل ومن هنا يجب أن ت" أفكاره 
يمكــن اســتخدام الصــورة التقليديــة للكعكــة ، بغــرض تــدريس  PECSومــن خــالل نظــام 

وبخـــالف التوحـــد ومـــع اإلعاقـــات األخـــرى التـــى ال تعتبـــر . مفهـــوم النمـــوذج األصـــلى للكعكـــة 
ولكـن . أساسيا فيها ، فإن مثل هذا المنظور يعد منطقـى للغايـة ) قصورا ( نظرية العقل عيبا 

نحن نعلم أن األطفال التوحديين قد يكون لديهم أحيانا مـا يسـمى بالحـافز عـالى االنتقائيـة ممـا 
يعنى أننـا مـع الطفـل التوحـدى ، ال نسـتطيع افتـراض الشـكل المرئـى الـذى يجعلـه يـدرك رقـائق 

  . الشيبسى قد يكون الحجم، أو الكثافة أو الرائحة المميزة 
. ك الرقــائق للشيبســى بالــذات إن لــم تكــن فــى عبــوة زرقــاء فقــد ال يــدرك الطفــل أنهــا تلــ

وٕاذا ما استطاع الوالـد أن يفهـم هـذه الرقـائق للشيبسـى بالـذات هـى مـا يفكـر فيـه الطفـل ، فتلـك 
؟ وذلـك عـن " فهم ما يفكـر فيـه الطفـل " هى الخطوة األولى فى تعليم الطفل أنه حقا يستطيع 

ة للكعكــة ، للعبــوة ، للكعكــة والعبــوة ، أو أى طريــق اســتخدام صــورة حرفيــة مثــل صــورة شمســي
وهذا معناه أننا أيضا بحاجة لتنمية نظرية " يفكر فيه " صورة ما ، كان الوالد يعتقد أن الطفل 

  . العقل
. ومن المفيد للطفل التوحدى أن يفهم أن اآلخرين يعرفون ما يريده على وجـه التحديـد 

  أن احتياجاتــــــــــه ســــــــــيتم تلبيتهــــــــــا  فــــــــــذلك مــــــــــن وجهــــــــــة نظــــــــــر الطفــــــــــل التوحــــــــــدى ،  يعنــــــــــى
  إذن ، لـــــــيس هنـــــــاك مـــــــا يحفـــــــز التواصـــــــل أكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك. أســـــــرع وبشـــــــكل أكثـــــــر دقـــــــة 

 ( Bryna Siegel, 2003, 197) .   
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 : برنامج التواصل باستبدال الصور : ثالثا

Picture Exchange communication System (PECS) 
  :التواصل بالصور 

إن العديــد مــن األطفــال التوحــديين لــديهم مهــارات بصــرية قويــة أكثــر مــن  النــواحى اللفظيــة 
  :ية ولذلك يكون التركيز على تدريبهم لمهارات التواصل من خالل الصور لألسباب التال

فهـــم يفهمـــون األشـــياء  Visual Thinkersأن األطفـــال التوحـــديين هـــم مفكـــرون  - ١
كمــــا أن . لفظيــــا لهــــم بطريقــــة أفضــــل عنــــدما تقــــدم لهــــم فــــى أشــــكال بصــــرية بــــدال مــــن أن تقــــال 
كما يمكن من خـالل . االستراتيجيات البصرية ذات طبيعة دائمة أى أنها ال تختفى بمجرد عرضها 

جيات البصـرية والكلمـات المنطوقـة كـى تسـاعدهم بصـورة أفضـل علـى تثبيـت سـتراتيالمزاوجة بين اال
  .العالقة بين الكلمات الملفوظة واألشياء التى تمثلها 

كمـــا أن تعلـــيم الطفـــل التوحـــدى أن يتواصـــل مـــن خـــالل الصـــور والوســـائل البصـــرية  - ٢
ذلك فقد ذكـر كـل فالحقيقة عكس . األخرى ال يعنى أنه سيعتاد على الصور وال يتطور الكالم لديه 

مــن األطفــال التوحــديين المشــتركين فــى برنــامج التواصــل % ٥٩أن ) ١٩٩٤(مــن بونــدى وفروســت 
% ٣٠باستبدال الصـور تطـور لـديهم النطـق واسـتخدموا الكـالم بمفـرده فـى التواصـل ، كمـا اسـتطاع 

 .منهم التواصل بإستخدام الكالم والصور 

الصور المرئية مع األطفال التوحديين يجب  مجمل القصد من إستخدام األسلوب القائم على
أن يكون بغرض تحفيز التواصل أوال ثم بعد  ذلك بغـرض تكـوين معجـم مـن الصـور يسـتطيع الطفـل 

ولذلك يفضل استخدام صـور أقـرب لتمثيـل الصـور التـى تـدور . استخدامه بسهولة وفاعلية إن أمكن 
ى ألسلوب الصور المرئية ليس هنـاك قيمـة وال بذهن الطفل لما يريده وطبقا لإلطار المفهومى المعرف

بدريـــة يوســـف ( فائـــدة مـــن الصـــور األكثـــر إبهامـــا فالصـــورة تعـــد بمثابـــة خطـــوة علـــى الطريـــق للنطـــق 
  ) . ٢٥:  ٢٠٠٠ بوزبون

وهــذا  .يظهــر العديــد مــن األطفــال التوحــديين أداء جيــد للمهــام البصــرية عــن المهــام الســمعية
وحـديين باسـتخدام التوجيهـات البصـرية لـنظم التواصـل مثـل األشـياء األطفـال التلتـدريب أحد األسباب 

ونتيجــــة وجــــود صــــعوبة لــــدى األطفــــال . والكلمــــات المكتوبــــة  –لغــــة اإلشــــارة  –كــــروت الصــــور  –
المفيـد االسـتعانة بمعينـات مـن التوحديين فى فهـم اللغـة والتعبيـر عنهـا لـذا وجـد األبـاء والمعلمـون أنـه 

   (Eric schopler , 1995, 48 )تقريب األحداث لهم بصرية لتوضيح التعليمات و 
ولــذلك يتبــادر إلــى الــذهن هــذا التســاؤل مــا الــذى يجــب أن تمثلــه الصــورة  مــن خــالل قائمــة 
األشــياء التــى يريــدها الطفــل يــتم تقــديم الصــور مــن أعلــى القائمــة لنهايتهــا ويجــب أن تمثــل كــل صــورة 

ل كتابـة اسـم الشـئ أسـفل الصـورة وكـذلك فـى خلـف ويفضـ. الشكل الذهنى المحتمل لما يريده الطفل 
  .الصورة 
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 Communication is a two-wayتجـاه ومـن المعـروف أن التواصـل طريـق مـزدوج اال

street  تصال القائمة علـى الصـور المرئيـة يجـب أن يـتم تخطيطهـا ستراتيجية االالذلك عند استخدام
اعــل االجتمــاعى يجــب مــنح الطفــل فــرص علــى نهــج الطريــق ذى االتجــاهين هــى األخــرى ولخلــق التف

التواصـــل التلقـــائى فالطفـــل لديـــه صـــورة موضـــوعة أمامـــه وهـــذا الطفـــل لديـــه الحـــافز لتســـليم الصـــورة 
إن الشــخص الــذى . للشــخص المســتعد لتســلمها والــذى ســيعطيه الشــئ الموجــود بالصــورة علــى الفــور 

  .يتسلم الصورة يعتبر على شفا فرصة تعليمية كبيرة 
وذلـك حتـى يجعـل الطفـل يقـوم بتوجيـه  هلم الصور يجب أن يحملها لمسـتوى وجهـفعندما يتس
وٕاذا لـم ينظـر الطفـل تلقائيـا إلـى حيـث تتجـه الصـورة فيجـب أن يضـع الشـخص . نظره لوجـه المتلقـى 

المســتلم للصــورة نفســه فــى مســتوى نظــر الطفــل ويقــوم بتكــرار الكلمــة المطبوعــة علــى الصــورة بطريقــة 
ــــــــــــــــل    يـــــــــــــــــ  -صـــــــــــــــــ  –إنــــــــــــــــت عــــــــــــــــاوز ع ) ر  –يـــــــــــــــــ  –ص  –ع  (شــــــــــــــــديدة الوضــــــــــــــــوح مث

ر؟ وتكــون الصــورة بــالقرب مــن الفــم حتــى يتســنى للطفــل لــيس فقــط ســماع اســم الشــئ ولكــن أيضــا  -
  .  (Bryna Siegel, 2003, 186 )ليرى كيف تبدو الكلمة المنطوقة 

فنيـات سـلوكية )   Frost & Bondy 1994( وتستخدم طريقة التواصـل باسـتبدال الصـور 
يتعلم الطفل استعمال الصور للحصول على األشياء والنشـاطات التـى يرغـب فيهـا أو التعليـق عليهـا ل

وتبدأ الطريقة بمراقبة دقيقة للطفل من أجل تحديد األشياء والنشاطات ذات األفضلية العاليـة ومتـى . 
فـــى  تحــددت هــذه األشــياء يـــؤتى بصــورة أو ترســم بـــالخط األبــيض واألســود وتوضـــع علــى بطاقــة أو

وهنــا يــتعلم الطفــل كيــف يخــرج الصــورة مــن الغــالف أو المجلــد ويقتــرب مــن . غــالف لجمــع الصــور ال
شــخص آخــر ويســلم الصــورة لــه باليــد والشــخص الــذى يتســلم الصــورة يســتجيب بلغــة مالئمــة ويعطــى 

  :ويتدرب الطفل على التسلسل التالى . الطفل الشئ المرغوب فيه 
 .الصورة  نزع -٢    .إيجاد الصورة الصحيحة  - ١

 .تسليم الصورة إلى الراشد باليد  -٤    .راب من الراشد القتا    - ٣

 .اإلذعان إلى الطلب / انتظار استجابة الراشد    - ٥
  

إن إحدى مميزات طريقة التواصل بتبادل الصور هـى أنهـا تسـاعد علـى التفاعـل االجتمـاعى 
بالصور له شـهرة بـارزة والتواصل . ) ٥٥٤: ٢٠٠٤خرون آروث كوك و ( كى يكون التواصل ناجحا 

مـــن أشـــكال التواصـــل البـــديل التـــى تمكـــن األطفـــال التوحـــديين بوســـائل لتحقيـــق األنشـــطة المرغوبـــة ، 
  .واالعتراض وعمل اختيارات مناسبة 

والتواصـــل بنظـــام اســـتبدال الصـــور بمثابـــة اختـــراع عظـــيم وهـــو أهـــم وســـيلة فـــى بدايـــة تعلـــيم 
يشــير إلــى مــا يريــده عــن طريــق لمــس صــورة الشــئ لمهــارات التواصــلية والغــرض منهــا جعــل الطفــل 

وبهذه الطريقة يبدأ الطفل فـى تكـوين فكـرة أن هنـاك رمـوزا لألشـياء وأن الكلمـة هـى رمـز ولكـن يكـون 
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كمـــا أن تقـــديم . أكثـــر صـــعوبة فـــى التـــذكر والـــربط مـــع الشـــئ المـــادى المماثـــل لـــدى هـــؤالء األطفـــال 
ا تمكنهم من الحصول على ما يريدونـه بسـرعة ودون الصور ذو أهمية بالغة لألطفال التوحديين ألنه

  .التعرض لنوبات الغضب
النتيجــة لكــى يتعلمــوا أن هنــاك رابطــة وعالقــة  –لــذا يحتــاجون إلــى تعلــم الــربط بــين الســبب 

هامــة بــين الصــورة والشــئ المقابــل وأن أفضــل طريقــة للتعلــيم بهــذه الطريقــة هــى البــدء بطعــام يحبــه 
   (Bryna siegel, 2003, 157)كر المدرب اسم هذا الشئ ويعطيه له األطفال ويلمسه الطفل ويذ

على أن تقديم المعلومات فى صورة مرئية تكـون  Mac Duff) ١٩٩٣(كما أكد ماك دوف 
ــيم األطفــال التوحــديين . أكثــر فاعليــة فــى تنميــة التواصــل لــدى األطفــال التوحــديين  كمــا ذكــر أن تعل

  ق صـــــــور مبســـــــطة لـــــــه آثـــــــار ســـــــريعة وفعالـــــــة فـــــــى كيفيـــــــة التعبيـــــــر عـــــــن احتياجـــــــاتهم عـــــــن طريـــــــ
ـــــه  ـــــى إقامـــــة تواصـــــل إيجـــــابى مـــــع المحيطـــــين ب ـــــة ف ـــــه فاعلي   تعـــــديل الســـــلوك االتصـــــالى كمـــــا أن ل

ونتيجـة اإلخفـاق فـى التواصـل لـدى الطفـل التوحـدى فهـو يلجـأ ) .  ١٩:  ٢٠٠٢سهى أحمد أمـين ( 
ء أو الكــالم فتكــون نوبــات إلــى نوبــات الغضــب وذلــك ألنــه يكــون غيــر قــادر علــى التواصــل باإليمــا

الغضب التى تعبر عن احباطات الطفل الذى يعرف ما يريد لكن اآلخرين ال يعرفون ما يريد هـو أو 
  .يقرءون عقله 

لذلك عندما يريد الطفل التوحدى شـيئا نـراه قـد يبكـى وتنتابـه نوبـة غضـب ألنـه يريـد شـيئا مـا 
ديم صور للتواصل فـى هـذه المرحلـة ذو أهميـة ه للمحيطين به لذا فتقيدلكن ال يستطيع توصيل ما ير 

بالغــة لهــؤالء األطفــال ألنهــا تمكــنهم مــن الحصــول علــى مــا يريدونــه بســرعة ودون التعــرض لنوبــات 
  . (Bryna siegel 2003, 158)الغضب 

  : الوظيفى أهمية البرنامج التدريبى فى تنمية مهارات التواصل 
ـــد اســـتخدم نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور  ـــذ أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات فـــى  PECSلق من

واآلن يســتخدم فــى بريطانيــا مــع  Bondy & Frost (1994)الواليــات المتحــدة األمريكيــة بواســطة 
والهـدف منـه إكسـاب .  Autistic spectrum disordersاألطفـال ذوى اضـطرابات طيـف التوحـد 

وترجـع أهميتـه حيـث  .األطفال مهارات التواصل خاصة أساسـيات التواصـل فـى المواقـف االجتماعيـة
من األطفال التوحديين فى مرحلة ما قبل المدرسة وليس لديهم أى محادثـات مفيـدة % ٨٠كان هناك 

وتم استخدام بعـض المـداخل األخـرى والتـى هـدفت إلـى اكتسـاب مهـارات التواصـل بـبطء ولكنهـا ال ، 
لتــى جعلــت محــاوالت ومــن خــالل اســتخدام المعــززات ا. تقــود إلــى التواصــل الــوظيفى علــى اإلطــالق 

مناســبة للتطــور الســريع للتواصــل بتلقائيــة  كمــا اســتطاع المــدرب مــن خــالل  PECSالتواصــل عبــر 
PECS  اســتخدامه مــع المــراهقين ومــن خــالل إقامــة عالقــات جيــدة معهــم وبتكــرار العديــد مــن تبــادل

طاعت إميلــى كمــا اســت Want I...الصــور بــدؤوا فــى التفاعــل االجتمــاعى والتعبيــر بجملــة أنــا عــاوز 
Emily  والتـــى تبلـــغ مـــن العمـــر ثـــالث ســـنوات وتلقـــت هـــذا التـــدريب مـــن خـــالل الزيـــارات المنزليـــة )
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 Val cumine)ومــن خــالل هــذا البرنــامج إلســتخدام التواصــل لكــى تتفاعــل مــع المدربــة ) بورتــاج

et.al., 2001, 45) .  
فال الذين اشتركوا فى القيمة العملية من وجهة نظر المعلمين واآلباء ومالحظتها فى األط

  .نظام التواصل باستبدال الصور 
   -:القيمة العملية لبرنامج التواصل باستبدال الصور من وجهة نظر المعلمين ) أ
أن دمــج نظــام التواصــل باســتبدال الصــور فــى الفصــول الدراســية لــه تــأثيرات إيجابيــة فهــو  -

ضا على هـذا النظـام ذكـر أحـد المدرسـين ومن بين تعليقات المدرسين أي. نظام جيد أو أكثر من ذلك
األطفــال بشــكل فعــال للتواصــل ويســاعده علــى االســتقاللية ويعطيــه الثقــة بــالنفس  يــدفعأن هـذا النظــام 

بينما ذكر مدرس آخر بأن هذا النظـام قلـل مـن نوبـات الغضـب واإلحبـاط لـدى الطفـل بشـكل ملحـوظ 
ى الفصــول مــن خــالل نظــام التواصــل وعلــق مــدرس آخــر بأنــه يجــب أن يــتم التــدريس فــ. فــى الفصــل

  .باستبدال الصور ألنه مفيد جدا للمدرس وللطفل فمن خالله يتعرف الطفل على ما يريد 
  :القيمة العملية لبرنامج التواصل باستبدال الصور من وجهة نظر اآلباء  -ب

 لقـــد ذكـــر أحـــد اآلبـــاء بـــأن ابنـــه منـــذ أن بـــدأ فـــى التـــدريب بهـــذا النظـــام أصـــبح أقـــل إحباطـــا
بينمـا الحـظ آبـاء آخـرون أن هـذا النظـام يسـاعدهم علـى التأكيـد . ويستخدمه بشكل كبيـر فـى المنـزل 

على الروتين ويعتبر أفضل وسيلة للتواصـل ، فقـد ذكـر أحـد األبـاء بـأن هـذا النظـام سـاعد ابنـه علـى 
لة ويطلـب التلقائية فى التواصل وساعده علـى التعبيـر عمـا يريـد واسـتطاع الطفـل اإلجابـة علـى األسـئ

البنــه الــذى ال  Godsendبينمــا ذكــر آخــر بــأن هــذا النظــام بمثابــة مفاجــأة غيــر متوقعــة . مــا يريــده 
وذكـر والـد طفلـة توحديـه . توجد لديه ألفاظ فأصبح يفهم ما يريـده ؛ فلقـد أصـبح العـالم مفتوحـا أمامـه 

ــديها ألفــاظ بأنهــا كانــت تلجــأ للصــراخ عنــدما تريــد أن تشــرب ولكــن بعــد اشــتر  اكها فــى هــذا النظــام ول
  ".أريد أن أشرب من فضلك " أصبحت اآلن تقول 

  .التغيرات التى حدثت لألطفال نتيجة التدريب بنظام التواصل باستبدال الصور  -ج
مــن التغيــرات االيجابيــة التــى لوحظــت فــى األطفــال بــالرغم مــن التبــاين بــين األفــراد فمعظــم 

م نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور لدرجـة امتـدادها إلـى األطفال أظهروا تحسينات دالة نتيجة اسـتخدا
وكـان أعظـم تحسـنا ظهـر بعـد اسـتخدام النظـام أو منـذ بدايـة التـدريب أى . زيادة فـى األلفـاظ اللغويـة 

ســرعة فــى حــدوث التغييــر لــدى الطفــل واســتمرار هــذا التغييــر فــى التلقائيــة وتكــوين الجملــة مــن خــالل 
  ) .(Magiati, I. & Howlin, P2003 : 313 - 314الصور 
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ـــى اســـتبدال الصـــورة بالشـــئ  ـــدرب الطفـــل التوحـــدى فيـــه عل وهـــو برنـــامج أو نظـــام تـــدريب يت
ســتخدام  المرغــوب فيــه وفــى النهايــة وبــالتكرار يتــدرب الطفــل علــى تنظــيم الصــور ليكــون الجمــل واال

  .المتنوع يرجع إلى حاجات الطفل ومتطلباته 
ولقــد أصــبح هــذا البرنــامج معروفــا ويســتخدم علــى نطــاق واســع مــع األطفــال ذوى الحاجــات 
الخاصــة والــذين لــيس لــديهم مهــارات للتواصــل وخاصــة مــع األطفــال التوحــديين وهــذا النظــام يســتخدم 

الصـور للشـئ المرغـوب فيـه أو النشـاط وبـالتكرار  الفنيات السلوكية لتدريب الطفل على انتقاء وتبـديل
ــتعلم الطفــل ربــط الكلمــة بالصــورة  وهــذه الصــورة تمثــل اهتمامــات الطفــل المفضــلة ولــذلك يتطلــب . ي

  . (Diane Klein, et, al., 2001, 24)عالقات اجتماعية كثيرة ليتم  التواصل بفاعلية 
اصل مـن خـالل الصـور هـو أن العديـد والسبب الرئيسى أو األساسى وراء استخدام نظام التو 

من األطفال التوحديين يستجيبون بشكل أفضل للمثيرات البصرية مثل الصور أو الكلمـات المرسـومة 
 Jack)عــن المثيــرات الســمعية ومــن خــالل الصــور يســتطيع الطفــل اإلشــارة إلــى متطلباتــه وحاجاتــه 

Scott, et al., 2000, 223)  .يين بمعلومـات مصـورة يكـون أكثـر كمـا أن توجيـه األطفـال التوحـد
سهولة من التوجيه بالمعلومات اللفظية المسموعة ولذا يمثل هذا النظام أحد المـداخل الفعالـة لتطـوير 
ســـلوكيات التواصـــل ويتطلـــب هـــذا المـــدخل مـــن الطفـــل انتقـــاء الصـــورة المطلوبـــة مـــن لوحـــة التواصـــل 

(Diane Klein, et, al., 2001, 30) .  
نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور معروفـــا بشـــكل واســـع مـــع أطفـــال  ولقـــد أصـــبح اســـتخدام

اضطراب التوحد ويستخدم كنظـام معـزز للتـدريب علـى مهـارات التواصـل الـوظيفى ومـن المحتمـل أن 
  .الكتساب الحديث  Bridgeيكون جسرا 

برنـــامج التواصـــل باســـتبدال الصـــور مقارنــــة ) المميـــز( ولكـــن مـــا الشـــئ الـــذى يختلـــف فــــى 
  ألخرى والتى تركز على الصورة ؟بالبرامج ا

What is different about PECS Compared with other Picture based 
Schemes?  

االخــتالف األساســى يــرتبط بالتأكيــد علــى التلقائيــة فــى التواصــل والتفاعــل مــع اآلخــرين مــن 
  .اليوم األول من التدريب 

كمـــا أن بـــدايات .ســـلوك التطبيقـــى ونظـــام التواصـــل بتبـــادل الصـــور يســـتخدم قواعـــد تحليـــل ال
التواصل تبدأ من الطفـل نفسـه وليسـت مفروضـة عليـه مـن اآلخـرين فاألطفـال يتـدربون علـى اسـتبدال 

  مثـــــال ذلـــــك إذا أراد الطفـــــل أن يشـــــرب عليـــــه أن. الصـــــور باألشـــــياء التـــــى يريـــــدونها فـــــى بيئـــــتهم 
ــــــه فــــــى الحــــــال بإعط  ــــــذى يســــــتجيب ل   ائــــــه مــــــا يريــــــديأخــــــذ صــــــورة الشــــــراب ويعطيهــــــا للمــــــدرب ال
 (Sue Baker, 2000, 15)  فاألطفـال التوحـديون مـن خـالل هـذا البرنـامج يتـدربون علـى إعطـاء

وبعمــل هــذا يبــدأ . الصــورة للشــئ المرغــوب فيــه للشــخص الــذى يتواصــل معــه ليســتبدلها بالشــئ نفســه 
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  الطفــــــــــــــــل فــــــــــــــــى فعــــــــــــــــل التواصــــــــــــــــل للشــــــــــــــــئ الملمــــــــــــــــوس فــــــــــــــــى المحــــــــــــــــيط االجتمــــــــــــــــاعى بــــــــــــــــه
 (Bondy & Frost, 1994, 2-A).  

على أهمية التواصل بتلقائيـة بـأن التواصـل )  (Carolp & Whittaker, 2000, 21يؤكد 
يكون بتلقائية عندما يبادر الفرد به بدون حث أو مساعدة لعمله ولـه أهميـة جوهريـة فـى تمكـين الفـرد 

أن العديـد ولسـوء الحـظ . للتفاعل مع اآلخرين عندما يحتاج إليهم أو عندما يعرفهم بحاجاته ورغباتـه 
مــن األطفــال التوحــديين غالبــا مــا لــديهم قصــور فــى التواصــل بتلقائيــة أو المبــادرة بالتواصــل ويــذكر 

Stone & Mertine Z, 1999  ٤أو  ٣أن الطفـل التوحـدى يتواصـل بتلقائيـة فـى المتوسـط حـوالى 
لسـاعة مـرة فـى ا ٢٠٠مرات فـى السـاعة وعلـى العكـس نجـد الطفـل الطبيعـى يبـادر بالتواصـل حـوالى 

من األطفال التوحديين ال تتطور لـديهم اللغـة كوسـيلة أساسـية فـى التواصـل % ٥٠كما يشير إلى أن 
. إمدادهم بنظم بديلـة للتواصـل للتعبيـر عـن حاجـاتهم ورغبـاتهم  Imperativeلذا أصبح أمر حتمى 

والمهــارات كمـا يوضـح هـذا الجـدول الفـروق بـين برنــامج التواصـل باسـتبدال الصـور والبـرامج األخـرى 
  .الالزمة لكل منهم

  )٥(جدول 
  البرنامج

  الشروط المطلوبة
الكالم  
Speech  

اإلشارة 
Sign  

اإلشارة للصورة 
Picture-

Point  

التواصل 
باستبدال الصور 

PECS  
Eye contact   التواصــــل البصــــرى

  .واالنتباه ) باألعين ( 
 ال ال نعم  نعم

Imitation  ال ال نعم نعم  )حركى -لفظى( التقليد 

Match-to-simple   الــربط(التواصــل (
  التطابق

 ال نعم ال ال

 ال نعم نعم نعم يتطلب معززات اجتماعية

  نعم ال ال  ال الطفل يختار المعززات
 ال نعم نعم نعم تبدأ االستجابة بالتقليد

 نعم ال ال ال تبدأ االستجابة بالطلب

 نعم ال ال ال الطفل يبدأ االستجابة

 نعم ال ال ال بالتفاعل االجتماعى  الطفل يبدأ

 عادة نادرا نادرا نادرا )السلوك( يكتسب الطفل الفعل بسرعة 

  نعم نعم أحيانا  أحيانا ) السلوك( عموما يفهم الطفل الفعل 
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نظام التواصل  –اإلشارة للصور  –اإلشارة  –الكالم ( مقارنة لبرامج التدريب للتواصل 
  .لالزمة لكل منها والشروط ا) باستبدال الصور 

( Bondy & Frost , 1994-A, 14). 
أو لغـة إشـارة  Speechيتضح من هذا الجدول أن البرامج التقليدية للغة سواء كانت بالكالم 

Sign language   يشــمل التواصــل ( يتضــمن كــل منهــا وجــود مهــارات أساســية تتضــمن االنتبــاه
علم اللغة الوظيفية باإلضـافة إلـى اعتمادهـا علـى ومهارات التقليد اللفظى والحركى كشرط لت) البصرى

ومن المعروف وجود قصور لدى الطفـل التوحـدى فـى هـذه المهـارات باإلضـافة  المكافآت االجتماعية
  .إلى أن هذه البرامج لم تدرب الطفل على المبادرة للتواصل االجتماعى 

مهارات ربـط الشـئ  إلى معرفة ما إذا كانت  Trottier Marie (2004 )كما هدفت دراسة 
بالصـــورة مـــن الشـــروط التـــى يجـــب اســـتخدامها لنظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور لطفـــل واحـــد لديـــه 
اضــطراب التوحــد ويبلــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات وذلــك مــن خــالل نمطــين مــن المهــام وذلــك لتمثيــل 

التـى لـم  الصور باألشياء وكانت النتيجة أن الطفل استخدام الصور للتواصل حتى من خالل الصور
وهــذه النتيجــة توضــح أن مهــارات ربــط الصــورة بالشــئ ليســت مــن شــروط التواصــل . تــرتبط باألشــياء 

  .باستبدال الصور 
عـددا مـن مميـزات نظـام التواصـل باسـتبدال )  Jason M. Wallin 2004, 2 (كمـا يـذكر 

  :الصور تميزه عن الطرق األخرى المستخدمة لتنمية التواصل 
صــود بشــكل واضــح ومفهــوم فعنــدما يمســك الطفــل الصــورة أو ينــزع كــل اســتبدال يكــون مق - ١

  .الجملة فالطلب الذى يريده يتحدد بسرعة 
يبـــدأ التواصـــل مـــن مبـــادرة الطفـــل نفســـه وال يـــتم تـــدريب الطفـــل علـــى االســـتجابة التقليديـــة  - ٢

 .وذلك فى كل مراحل البرنامج 

ــــدعيم للتواصــــل يكــــو . دافعيــــة التواصــــل تكــــون مرتفعــــة ومفهومــــة  - ٣ ــــزداد فالت ــــا وي ن طبيعي
 .ده فى الحال يبالمكافأة ، ألن الطفل يحصل على ما ير 

فــالرموز التــى . المــواد المســتخدمة فــى البرنــامج رخيصــة وســهلة اإلعــداد ويمكــن حملهــا  - ٤
 .تستخدم فى البرنامج من الممكن أن تكون بسيطة مثل رسم الصورة باليد أو لقطة فوتوغرافية 

فل يتدرب على الطلب من بين موضوعات كثيرة وكذلك مـع إمكانية التعميم للنظام  فالط - ٥
 .أفراد مختلفين وفى أماكن مختلفة 

 If focuses on functional communicationالتركيز على التواصل الوظيفى  - ٦

 It Requires little interaction exchangeيتطلب القليل من التفاعل والتبادل  - ٧

 It melies moreن المعلومــات الســمعية يعتمــد أكثــر علــى المعلومــات البصــرية عــ - ٨

visual in formation than on auditory. 
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  يمـــــــــد بالســـــــــلوكيات المناســـــــــبة لألطفـــــــــال الـــــــــذين لـــــــــديهم صـــــــــعوبات فـــــــــى التواصـــــــــل - ٩
 (Diane Klen, et al., 2001, 31) 

 .التى يحتاجها التواصل  يساعد على تنمية اللغة والمهارات االجتماعية -١٠

ساسية للتواصل وبـالتكرار يـؤدى إلـى المحادثـة التلقائيـة والحـد التأكيد على المهارات األ -١١
 (Val Cumine et al., 2001, 46 )من اإلحباط 

فهــذا البرنــامج بمثابــة طريقــة : يمثــل أحــد الــنظم التــى تعلــم األفــراد أساســيات التواصــل  -١٢
يرغبــه مســاعدة للتواصــل أو لتعبيــر الطفــل عــن رغباتــه وفيــه يتعــرف الطفــل علــى صــورة الشــئ الــذى 

فى مقابل أن يأخذ هذا الشئ الحقيقـى ) المعلمة  –األم  –األب ( ويأخذها ويقوم بإعطائها للمدرب 
وعنــدما يقــوم الطفــل بفعــل ذلــك فإنــه يبــدأ فــى تطــوير التواصــل بــاآلخرين مــن خــالل تعــدد . فــى يــده 

لتـدريج يقـل وبا) الشئ الذى حصل عليه فى مقابل الصور ( الصور وتعدد الناتج المادى الملموس 
اســتخدام الصــور ويحــل محلهــا الكلمــات والجمــل حيــث أن اســتخدام الصــور فــى التعبيــر يســهل علــى 
الطفــل اختيــار الكلمــات المناســبة فــى الجملــة كمــا يســهل عليــه معرفــة وترتيــب كلمــات الجملــة طبقــا 
  للقواعـــــــــد اللغويـــــــــة فيعتـــــــــاد الطفـــــــــل علـــــــــى اســـــــــتخدام اللغـــــــــة اســـــــــتخداما صـــــــــحيحا فـــــــــى البدايـــــــــة

 (Jack scott et al., 2000, 236) . 

بمثابـــة اختـــراع عظـــيم ظهـــر فـــى الســـنوات األخيـــرة لتنميـــة مهـــارات التواصـــل لألطفـــال  -١٣
التوحديين فالغرض منه جعل الطفل يشير إلى ما يريده عن طريق انتقـاء الصـورة لهـذا الشـئ وبهـذه 

 Think inالصـورة  الطريقة يبدأ الطفل فى تكـوين فكـرة أن هنـاك رمـوزا لألشـياء ويجعلـه يفكـر فـى

picture  لكـى يتعلمـون أن هنـاك رابطـة ) النتيجـة  –السبب ( لذلك يحتاج هؤالء األطفال إلى تعلم
ســتخدام الصــور يركــز أكثــر علــى اونظــم التواصــل ب. وعالقــة هامــة بــين الصــورة والشــئ المقابــل لهــا

ئ تحليــل الســلوك مهــارات التواصــل البصــرى عــن المهــارات الســمعية ويقــوم هــذا النظــام علــى مبــاد
اســتبدال الصــور ألشــياء يريــدوا التوصــل  نفاألطفــال يتعلمــو . التطبيقــى وتــدريب المحاولــة المنفصــلة 

 . (Bryna siegel , 2003, 186 – 187)إليها 

بمثابة تدريب تواصل بديل معزز طـور السـتخدامه لألطفـال التوحـديين ذوى صـعوبات  -١٤
 .التواصل 

ة الـثمن واختبـارات شـاملة وتـدريب مكثـف للمهنيـين غالي) معدات ( ال يشمل تجهيزات  -١٥
 .أو اآلباء

) المجتمـع  –المدرسـة  –المنـزل ( من الممكـن اسـتخدامه لألطفـال فـى أمـاكن متنوعـة  -١٦
(Bondy & Frost , 1994-A 1) . 

أن هـذا البرنـامج ال يتطلـب أن يكـون لـدى  (Bondy & Frost , 2002, 142 )كما يذكر 
أنه ليس مـن الضـرورى أن يكـون الطفـل أى ليم التواصل من خالل الصور الطفل مهارات مسبقة لتع
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أو تعلــم اســتمرار التواصــل البصــرى عنــد .قــد تعلــم مهــارات التقليــد أو أى كلمــات قبــل البــدء بالبرنــامج
أو تعلـم . أو تعلم الجلوس على الكرسى بهدوء قبل البدء بالبرنامج . الطلب منه قبل البدء بالبرنامج 

  .وليس هناك حد أدنى لمستوى تطور الطفل قبل البدء بالبرنامج .ور مع المجسمات مطابقة الص
وهــذا يــدل علــى أن أى طفــل توحــدى يســتطيع أن يبــدأ برنــامج التواصــل مــن خــالل اســتبدال 
 هالصــــور ، فهــــذه الطريقــــة تركــــز علــــى نــــواحى القــــوة لــــدى الطفــــل التوحــــدى والتــــى تتمثــــل فــــى فهمــــ

مــات البصــرية كالصــور والمجســمات تبقــى أمــام الطفــل ال تــزول مثــل للمعلومــات البصــرية ، فالمعلو 
  .الكلمات 

  :تطور نظام التواصل باستبدال الصور فى الواليات المتحدة األمريكية 
 Delawareلقد تطور هذا النظام منذ ما يزيد عن عشر سنوات فى برنامج ديالوير للتوحد 

Autistic Program  فــس كعــالم ن. بواســطة أنــدرى بونــدىa psychologist   ولوريــا فروســت
 Shortولقـد أدركـا بالقصـور .  aspeech and language therapistأخصـائية لغـة وتخاطـب 

Comings  فــالطرق المباشــرة لتعلــيم األطفــال التوحــديون الكــالم بطيئــة ومحبطــة . للمــداخل التقليديــة
disappointing ــــاجون ــــد اللفظــــى يحت ــــال فــــى التقلي ــــدم األطف ــــاه  ولكــــى يتق ــــى االنتب ــــدرة عل ــــى الق إل

وهـــذه المهـــارات صـــعبة جـــدا لألطفـــال ذوى اضـــطراب . خـــر واصـــل البصـــرى ليقلـــدوا الشـــخص اآلتوال
والتدريب باإلشارة بالرغم من أنه عملية بصرية فهـو يتطلـب مهـارات مشـابهة لمـا سـبق مثـل  .التوحد 

( ية من قبل األطفال كتواصـل مفهـوم كما أنه نادرا ما تستخدم التلقائ. النظر واالنتباه ونسخ األفعال 
ــا مــا يوصــف بــالتلقين المســتقل ، الــذى يحــدث فقــط كاســتجابة لتلقــين ) . مقصــود ــيم الطفــل غالب فتعل

شــخص أخــر مثــال ذلــك فالمــدرس يقــول مــاذا تريــد ؟ أو إشــارة البســكويت والطفــل يقــوم بعمــل اإلشــارة  
وهى عـدم فهمهـا بشـكل كبيـر فـى المجتمـع تقريبا وهناك مشكلة أخرى تنتج عن استخدام لغة اإلشارة 

  .المحيط بالطفل 
ـــى مهـــارات مختلفـــة  ـــرامج اإلشـــارة للصـــورة تعتمـــد عل ـــى . كمـــا أن ب ـــدريب عل ـــة الت ـــل بداي فقب

التواصــل نحتــاج إلــى تــدريب الطفــل علــى تمييــز الصــور وربــط الصــور باألشــياء وٕاظهــار االســتجابة 
اإلشــارة للصــورة ال يتضــمن التفاعــل االجتمــاعى و . األساســية  كــل هــذه المهــارات تأخــذ وقتــا طــويال 

بمعنى إذا قام الطفل باإلشارة إلى الصورة أو بالنقر عليها وال يوجد أحد بجـوار الطفـل ليـراه فهـل هـذا 
  تواصل حقيقى ؟

كمــا أن العديــد مــن المــداخل أو الطــرق التقليديــة تبــدأ بتعلــيم الطفــل علــى التصــنيف والتعليــق 
وٕاذا عرضت صورة كورة فيسأل الطفل عنها ما هذا ؟ والطفـل يحتـاج إلـى . لألشياء المحيطة حولهم 

وبالنســبة . فــإذا نجــح الطفــل فتكــون النتيجــة للطفــل اجتماعيــة مجــردة مثــل نعــم إنهــا كــورة " كــورة"قــول 
فالدافعية تكـون ضـعيفة جـدا  ال يميلون إلى المكافآت اإلجتماعيةوٕانهم للعديد من األطفال التوحديين 

: مثـال ( بينما فى نظام التواصل باستبدال الصور تكون البداية بتدريب الطفـل علـى الطلـب . لديهم 
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الطفـل ينشـئ وتكون النتيجة المباشرة اسـتالمه للكـورة وهـذا ينشـأ دافعيـة مرتفعـة عنـد ) أنا عاوز كورة 
 لـذلك يجـب أن تكـون مهـارة الطلـب أول.  (Sue Baker, 2004, 15)ويساعد على تأكيـد التـدريب 

كمــا أن . مهــارة فــى التــدريب ألنهــا تســاعد علــى االســتمرار واالحتفــاظ بــالمعززات الملموســة والفعالــة 
 & Bondy )هـذه المهـارة مالئمـة للتعلـيم بسـرعة ألن الطفـل فـى الحـال يسـتقبل الشـئ الـذى يريـده 

Ryan, 1991, 2) .  ويتضــح ممــا ســبق أن نظــام التواصــل باســتبدال الصــورPECS  تطــور فــى
ديالوير كبرنامج لألطفال التوحـديين اسـتجابة للصـعوبات التـى اسـتمرت سـنوات فـى المحـاوالت  والية

المتنوعة كبرامج لتدريب التواصل مع أطفال اضطراب التوحد فقد تمر األسابيع والشهور فى محاولـة 
ال مهـــارات التقليـــد اللفظـــى والحركـــى وأثنـــاء االســـتمرار فـــى هـــذه المحـــاوالت قـــد علـــى لتـــدريب الطفـــل 

ونتيجـة لـذلك . يستجيب الطفل وال يستطيع عمل محـاوالت مناسـبة لتحقيـق حاجاتـه ورغباتـه المعروفـة
وعند اسـتخدام لغـة .  Maladaptiveغالبا ما يعبر هؤالء األطفال عن حاجاتهم بطرق غير مقبولة 

ام التواصل ونظ. اإلشارة تظهر صعوبات أخرى تتعلق بعدم قدرة هؤالء األطفال على التقليد بفاعلية 
. باســــتبدال الصــــور يســــمح لألطفــــال التوحــــديين بأســــاليب التواصــــل فــــى المحــــيط االجتمــــاعى بهــــم 

فاألطفــال يســتخدمون هــذا النظــام ليتــدربوا علــى إعطــاء الصــورة للشــئ المرغــوب فيــه للشــخص األخــر 
لموسـة وبواسطة هذا العمل الذى يجعـل الطفـل يبـادر بفعـل التواصـل كنتيجـة م. ليستبدل بالشئ نفسه

وهذا النظام يقوم علـى مبـادئ تحليـل  (Bondy & Frost, 1994, 4)داخل المحيط االجتماعى به 
  .السلوك التطبيقى 

هــو علــم يــدرس  Applied Behavior Analysis (ABA)تحليــل الســلوك التطبيقــى و 
التـدريس الكيفية التى يمكن بها تطبيق مبادئ اإلشـراط السـلوكى للـتعلم ، كمـا أن العديـد مـن مظـاهر 

 Discrete trial Trainingوتــدريب المحاولــة المنفصــلة . الفعــال تعتمــد علــى المبــادئ الســلوكية

(DTT)  تمثــل أحــد الطــرق التدريبيــة التــى تتفــق أو تنســجمConsistent with  مــع مبــادئ تحليــل
مــن الطــرق الســلوكية التــى يمكــن  Just one wayوهــى طريقــة واحــدة فقــط . الســلوك التطبيقــى 

قد تبين أنها طريقـة فعالـة فـى فدامها والذى يجعلها حالة خاصة من إجراءات التدريس السلوكى استخ
 It has been shown to be an.تحليـل المعلومـات ممـا يمكـن األطفـال التوحـديين مـن تعلمهـا 

effective way to breakdown information so that children with autism can 

learn  دام طرق تحليل السلوك التطبيقـى وتـدريب المحاولـة المنفصـلة لتـدريب األطفـال كما أن استخ
فــى برنــامج  Ivar Lovaasلوفــاز ر بواســطة إيفا ١٩٧٠و  ١٩٦٠التوحــديين ترجــع إلــى أواخــر عــام 

UCLA  وكان لوفاز مدرب مثل العالم السلوكى ، سـكنرSkinner  ففـى البدايـة اهـتم بتحديـد طـرق
قــى لألطفــال الــذين لــديهم اضــطرابات فــى النمــو واضــطرابات ســلوكية منهــا التحليــل الســلوكى التطبي

 Lovaasكما استطاع لوفاز وطالبـه . واستطاع أن يتغلب على هذه االضطرابات . اإليذاء للذات 

& his graduate  ر منهج يعتمد على فكرة تكـرار المحـاوالت لتـدريس المهـارة المسـتهدفة يتطوRe 
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peated trails to teach atarget skill  . فكـل مهـارة لتعليمهـا كمـا يـرى هـو تمثـل كتلـة حجريـة
صـــغيرة تحتـــاج لتطويرهـــا لبنـــاء حصـــيلة مـــن الســـلوكيات العاديـــة وهـــذا كـــان مـــيالد تـــدريب المحاولـــة 

  .المنفصلة
Each skill that was learned was seen as a small building block 

needed to move to ward Creating a normal behaviors. This was the birth of 
the "discrete trail training" .  

وقد رأى السلوكيون فـى ذلـك الوقـت أن كـل المعرفـة تتضـمن مهـارات تشـبه اللغـة تتكـون مـن 
حتى تتحـول كلهـا إلـى شـئ مـرن  Piece by pieceعناصر صغيرة من الممكن تعليمها جزءا جزءا 

  To be explicitly taughtة نوعيـة تحتـاج إلـى تعليمهـا بوضـوح وطبقـا لهـذه النظريـة فكـل مهـار 
وفــى أواخــر الثمانيــات أعلــن لوفــاز نتيجــة التجربــة مــع بعــض األطفــال التوحــديين الــذين تــم التعامــل 

ألنـه  a big splashوهـذه الدراسـة عملـت ضـحية كبيـرة . معهـم خـالل السـبعينات وأوائـل الثمانينـات 
) ساعة فى األسبوع  ٤٠حوالى ( عشرين طفال من خالل التدريب المكثف بالرغم من شفاء ما يقل عن 

وذلــــك باســــتخدام طــــرق التــــدريب بالمحاولــــة المنفصــــلة ووصــــل أداء هــــؤالء األطفــــال إلــــى أداء األطفــــال 
  العــــــــــــاديين ولــــــــــــم تكــــــــــــن نفــــــــــــس النتيجــــــــــــة مــــــــــــع األطفــــــــــــال الــــــــــــذين تلقــــــــــــوا تــــــــــــدريب أقــــــــــــل تكثيفــــــــــــا 

  One – to – oneالتدريب يتم بنسبة مدرس لكل طفـل  وكان). بمتوسط عشر ساعات فى األسبوع ( 
وبعد ذلك تمـت دراسـات تجريبيـة حـول تعلـيم األطفـال التوحـديين سـلوكيات جديـدة لكنهـا كانـت أقـل  .

وتـم تنفيـذها بواسـطة  Less publicity Than the lovaas programشـعبية مـن برنـامج لوفـاز 
 ,Laura schriebman , Robert Koegelهم ين كـانوا طالبـا للوفـازى ومـنيعلمـاء وسـيكولوج

Glen Dunlap  وقــدم هــؤالء مفــاهيم جديــدة فــى تــدريب األطفــال التوحــديين مثــل تــدريس الســلوكيات
سـلوكيات أخـرى  Potentiateتقـوى  توهـى اسـتجابا(  teaching pivotal behaviorsالمحورية 

زيـز السـلوك مثـل عمـل االختيـارات واسـتخدام طـرق طبيعيـة وواقعيـة فـى تع) مثل تعلـم طلـب األسـئلة 
Choice making  والتـــدريس العرضـــىIncidental teaching  ) والـــذى يتعـــرض فيـــه الطفـــل

واسـتخدمت هــذه ) . لنمـاذج طبيعيـة للسـلوك ربمـا يكـون قـد تـم تعليمــه فـى البدايـة فـى مواقـف رسـمية 
التـــى تفتـــرض أن (  stimulus over selectivityالدراســـات فرضـــية االنتقـــاء الزائـــد للمثيـــرات 

قـوة المثيـرات الواصـلة إلـيهم لـذلك فهـم  Calibratingاألطفال التوحديين لديهم صـعوبات فـى تحديـد 
 Over or under Responded toغالبا مـا يكونـوا أعلـى أو أقـل اسـتجابة لألشـياء المحيطـة بهـم 

thinys around them   
 (Bryna siegil, 2003, 313 – 317) .  

النظريــة للتحليــل الســلوكى التطبيقــى إلــى المــدخل الســلوكى الــذى يركــز علــى  وترجــع الخلفيــة
نظريــة أن كــل الســلوكيات التــى يــتم تعلمهــا تعتمــد علــى مايســبقها أو محكومــة بــه وبالنتــائج  المترتبــة 

وهى قاعدة أساسية فى نظريـة  is governed by its antecedent and consequencesعليها 
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  فــــــــــى عــــــــــام التــــــــــى اقترحهــــــــــا "Operant conditioning"ى ســــــــــكنر لإلشــــــــــراط اإلجرائــــــــــ
لــذلك تكــون نتيجــة الســلوك لهــا دور فــى ميــل الطفــل نحــو تكــرار االســتجابة التــى تعــزز . ) ١٩٦٠ ( 

ولذلك يتم تحليـل المهمـة التـى ينبغـى تعلمهـا إلـى اجـراء صـغيرة ولكـل جـزء أو خطـوة يـتم تعلمهـا مـن 
والحـــــث  Shapedســـــتخدام فنيـــــات مثـــــل التشـــــكيل خـــــالل التعزيـــــز اإليجـــــابى ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل ا

prompting  والتسلسلChaning (Val Cumine et , al., 201, 49) .  
  :مراحل البرنامج التدريبى 

  المرحلة األولى 
   The physical exchangeالتبادل الجسدى 
   Terminal Objectiveالهدف النهائى 

يكون الطفل قادرا علـى التقـاط صـورة  أن يوضع شئ ما مفضل جدا بالنسبة للطفل ، وأن -
  .هذا الشئ والتوجه بها إلى المدرب ووضع الصورة فى يد المدرب 

   Assessing Reinforcersتقييم المعززات 
مــن خــالل أفعــال  PECSبمــا أن التواصــل يــتم تدريبــه داخــل نظــام التواصــل بتبــادل الصــور 

فعالــة لــذلك يجــب التعــرف مــن خــالل وظيفيــة تخــص الطفــل داخــل المجتمــع مــن خــالل المعــززات ال
المالحظة المستمرة على الطفل لألشياء التى يريدها من خالل هذه األشـياء يـتم تقيـيم المعـزز للطفـل 

:  
 –الحلــوى  –الشيبســى ( مــن خــالل وضــع قطــع صــغيرة مــن أشــياء صــالحة لألكــل مثــل  - ١
  .ول عليها ولتحديد أيهما مفضل لديه من خالل تكرار أخذ الطفل لها والحص) الكيك 

التـــى تـــم أخـــذ الطفـــل لهـــا ثـــالث مـــرات متتاليـــة ( إزالـــة معظـــم األشـــياء المفضـــلة للطفـــل  - ٢
 ).األشياء بالنسبة للطفل  ىوتحديد أفضلية باق

أقـالم ( يتم تكرار ما سبق مع األشياء الصالحة لألكل يتم تكراره مع ألعـاب متنوعـة مثـل  - ٣
 ) .الكرة  –أدوات موسيقى  –العرائس  –الرسم 

ل مقارنــة بــين األشــياء الصــالحة لألكــل وكــذلك أدوات اللعــب لتحديــد الشــئ المفضــل عمــ - ٤
 .لديه بدرجة كبيرة 

  :ظهور بعض الصعوبات والتغلب عليها 
   .وللتغلب على هذه الصعوبة عدم انتقاء الطفل ألى معزز على المنضدة  -١
  .يتم إضافة أشياء أخرى وذلك بناء على سؤال اآلباء أو مدرس الطفل  -
  .وللتغلب على هذه الصعوبة ينتقى الطفل كل المعززات  -٢
خـر حتــى يسـتطيع الطفــل أن آيـتم وضـع األشــياء وبينهـا فــراغ أى مسـافة بــين كـل معــزز و  -

  .يأخذ شئ واحد 
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  .وللتغلب على هذه الصعوبة  شئ واحد يختاره الطفل بتكرار -٣
  .طفل له يتم إزالة أو إبعاد هذا الشئ بعد التأكد من اختيار ال -

   The Training Environmentبيئة التدريب 
خـــر بينهمـــا منضـــدة ويجلـــس المـــدرب يجلـــس الطفـــل والمـــدرب فـــى مواجهـــة كـــل منهمـــا اآل -

  .المساعد خلف الطفل أو بجواره 
يـــتم وضـــع صـــورة للشـــئ المفضـــل علـــى المنضـــدة بـــين الطفـــل والمـــدرب مـــع وجـــود الشـــئ  -

 .ستطيع أن يحصل عليه المفضل نفسه فى مجال رؤية الطفل لكنه ال ي

    Training Protocol) نظام التدريب ( بروتوكول التدريب 
  :مالحظات 

  .ال تستخدم المعززات اللفظية أثناء هذه المرحلة  -
 .يستخدم أكثر من معزز أو شئ مفضل للطفل ، تعرض أمام الطفل بشكل منفرد ال -

 .ال يطلب من الطفل ترتيب األدوات المستخدمة  -

 .محاولة فى اليوم يطلب الطفل من خاللها الشئ المفضل ٣٠نشأ أكثر من تستخدم أو ت -

 .من الضرورى وجود اثنين من المدربين لهذه المرحلة  -

  :التبادل الجسدى ككل 
ليصــل الطفــل إلــى الشــئ الــذى يرغبــه فيقــوم المــدرب المســاعد الــذى يجلــس وراء الطفــل أو 

وضــعها فــى يــد المــدرب المفتوحــة والــذى يقــول بجانبــه بمســاعدته جســديا بإلتقــاط صــورة هــذا الشــئ و 
للطفــل أوه إنــت عــاوز كــوووورة ، ويعطيهــا للطفــل فــى نفــس الوقــت الــذى يقــوم فيــه المــدرب المســاعد 

  .بمساعدة الطفل على الوصول للصورة 
ولشــد انتبــاه الطفــل يقــوم المــدرب بــذكر اســم الطفــل لــيالحظ مــا يوجــد مــع المــدرب أو يــذكر  -

  .ة للطفل أنا معى كوووور 
  وال يستخدم التلقين المباشر للطفل مثل إعطينى الصورة أو إنت عاوز إيه ؟  -

  
  

  :تالشى المساعدة الجسدية * 
بإســـتخدام التسلســـل الرجعـــى مثـــل الخطـــوة الســـابقة ولكـــن يبـــدأ تـــأخير الجـــائزة اللفظيـــة حتـــى 

  .يتدرب الطفل على الوصول إلى الصورة ووضعها فى يد المدرب 
من التعزيـز اللفظـى مـع إعطـاء الطفـل الشـئ المطلـوب وذلـك عنـدما يصـل فى البداية يتم تـزا

% ٨٠الطفل بالصورة إلى المـدرب ويـتم التـدريب حتـى يصـل الطفـل إلـى الصـورة بـدون تلقـين بنسـبة 
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مــن عــدد المحــاوالت مــع االســتمرار فــى مســاعدة الطفــل علــى التقــاط الصــورة والوصــول بهــا إلــى يــد 
  .المدرب 

االسـتمرار مـع الجسـدية اللتقـاط الصـورة والوصـل بهـا إلـى يـد المـدرب  يبدأ تالشـى المسـاعدة
فــى إظهــار يــد المــدرب مفتوحــة بمجــرد أن يصــل الطفــل إلــى الصــورة ويتوجــه بهــا إلــى المــدرب الــذى 

  .يقوم بإعطائه الشئ المطلوب والتعزيز اللفظى 
   Helpful Hints: إشارات مفيدة ) تلميحات (  

المتبــع ، فــالبعض يســتخدم رمــوز التواصــل بالصــور لمايرجونســون يــتم تحديــد النظــام الرمــزى 
  .سم  ١٠إلى   ٥ويتراوح حجم الصور من . لما لها من تنوع واسع للصور 

  .قد يكون من األيسر البدء بصور ذات خطوط بيضاء وسوداء  -
  .لسهولة التعامل معها ) سم  ١٠( البداية تكون بصور كبيرة الحجم  -

   :المرحلة الثانية 
   Expanding Spontaneityبتلقائية ) األداء ( الطلب 

    Terminal Objective: الهدف األساسى 
أن يـــذهب الطفـــل إلـــى لوحـــة التواصـــل لينـــزع الصـــورة ويـــذهب بهـــا إلـــى المـــدرب ويضـــع  -

  .الصورة فى يد المدرب
   The Training Environmentبيئة التدريب 

  .لى لوحة التواصل توضع الصورة للشئ المرغوب جدا للطفل ع -
 .يجلس الطفل والمدرب فى مواجهة كل منهما األخر بينهما المنضدة  -

 .إحضار العديد من األشياء المفضلة للطفل وربطها بالصورة  -

    Training Protocol ) نظام التدريب ( بروتوكول التدريب
  :مالحظات 

  .ال تستخدم التلقينات اللفظية فى هذه المرحلة  -
 .تنوع الصور المستخدمة وتقدم كل صورة بمفردها  -

 .التنوع فى استخدام المدربين  -

 .محاولة يطلب من خاللها األنشطة الوظيفية ٣٠يبلغ عدد المحاوالت حوالى  -

  :نزع الصورة من لوحة التواصل 
ثــم يــتم إزالــة هــذا  ،ثانيــة )  ١٥ – ١٠( حيــث يســمح للطفــل باللعــب الحــر مــع الشــئ لمــدة 

أمامـه وتوضـع صـورة هـذا الشـئ علـى لوحـة التواصـل وعلـى الطفـل نـزع الصـورة وٕاعطائهـا الشئ من 
مــن % ٨٠للمــدرب فــى يــده وٕاذا احتــاج الطفــل إلــى مســاعدة جســدية ويــتم تالشــيها ونجــاح الطفــل فــى 

  .المحاوالت 
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  :زيادة المسافة بين المدرب والطفل * 
المـدرب ويضـعها فـى يـده ومـع  وذلك لكى يقف الطفل مكانه وينزع الصـورة ويـذهب بهـا إلـى
  .استخدام التعزيز اللفظى وٕاعطاء الطفل الشئ الذى أحضر صورته 

  :زيادة المسافة بين الطفل والصورة * 
تبــدأ زيــادة المســافة بــين الطفــل ولوحــة التواصــل كــى يــذهب الطفــل إلــى الصــورة ثــم يأخــذها 

  .ويذهب بها إلى المدرب 
    Helpful Hintsإشارات مفيدة 

لوحــة للتواصــل ووضــع الصــور عليهــا بإســتخدام الصــق الكــوتش مــع الوضــع فــى  إعــداد -
  .االعتبار إمكانية استخدام الصورة أكثر من مرة 

ليسـت كافيـة فيجـب اسـتخدام صـورة واحـدة  هبما أن قـدرة الطفـل علـى التمييـز بـين الصـور  -
 .فقط وكذلك عند استخدام كتالوج التواصل 

التواصـل والهـدف ) ملـف ( فصـل يوضـع فيـه كتـالوج تحديد مكـان سـواء فـى المنـزل أو ال -
من تحديد المكان أن يكون الطفل قادرا على إيجاده فى كل وقت وذلك عندما يكـون الطفـل مسـتعدا 

 .شخص ما بعض األشياء فإنه يستطيع إيجادها فى كتاب التواصل  إلخبار

يطلــب مــن  علــى المــدرب أو اآلبــاء إرجــاع الصــور إلــى مكانهــا فــى كتــاب التواصــل وال -
 .الطفل فعل ذلك 

تــدريب الطفــل علــى تحمــل المســئولية عــن كتــاب التواصــل أو كتــالوج التواصــل أو ملــف  -
 .التواصل

  :المرحلة الثالثة 
   Pictures  Discriminationتمييز الصور 

    Terminal Objectiveالهدف األساسى 
ينتـــزع الصـــورة أن يطلـــب الطفـــل أشـــياء مرغوبـــة مـــن خـــالل ذهابـــه إلـــى لوحـــة التواصـــل و  -

شــريك ( المدربــة / المرغوبــة أو المناســبة مــن بــين مجموعــة صــور مرتبــة والــذهاب بهــا إلــى المــدرب 
  .وٕاعطائه الصورة    Communication Partner) التواصل 
  

   The Training Environmentبيئة التدريب 
ووجــود خــر يجلــس الطفــل والمــدرب علــى كرســين بينهمــا منضــدة كــل منهمــا فــى مواجهــة اآل

العديـــد مـــن الصـــور لألشـــياء المرغوبـــة والمناســـبة أو اقترانهـــا باألشـــياء المناســـبة ووجـــود صـــور غيـــر 
  .مناسبة وغير مرغوب فيها لألشياء وارتباطها باألشياء 

    Training Protocolبرتوكول التدريب 
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  :مالحظات 
  .ال يستخدم الحث اللفظى أو التلقين اللفظى أثناء هذه المرحلة  - ١
 . على األقل محاولة فى اليوم ٢٠أنشطة والعمل على إنشاء أو استخدام  إضافة - ٢

 .التنوع فى وضع الصور على لوحة التواصل حتى يتمكن الطفل من التمييز  - ٣

   Discriminationالتمييز * 
. من خالل تهيئة البيئة أمام الطفل بحيث يكون الموقف أو المكان محتاج شـيئا مـا مناسـب 

التواصــل صــورتين لشــيئين إحــداهما مناســبة للموقــف واألخــرى غيــر مناســبة  كمــا توضــع علــى لوحــة
مثــال ذلــك جلــوس الطفــل أمــام ( علــى اإلطــالق فــإذا قــام الطفــل بإعطــاء الصــورة المناســبة للموقــف 

وٕاذا . يعطيــه الشــئ مــع تعزيــزه و فيقــوم المــدرب ) التلفــاز فتكــون الصــورة المناســبة هــى صــورة التلفــاز 
وذلـك أثنـاء جلوسـه أمـام ) أو جـورب ( مثـل صـورة شـراب ( ئ غيـر مناسـب أعطى الطفل صـورة لشـ

  .جتماعى افيقوم المدرب بإعطائه الشئ الذى طلبه بدون أى رد فعل ) التلفاز
ســتخدام أشــياء تلفــت اوٕاذا اســتمر الطفــل فــى إعطــاء الصــورة غيــر المناســبة للموقــف نقــوم ب

  .... ى الشئ نفسه أو توضع الصورة عل/ االنتباه مثل الصور الملونة 
فـــى عـــدد المحـــاوالت % ٨٠ويـــتم االســـتمرار فـــى هـــذه الطريقـــة حتـــى يـــنجح الطفـــل بنســـبة 

  .المستخدمة وذلك مع صور متنوعة 
إضــافة صــور لكــى يــتعلم الطفــل أن يطلــب مــن عــدد كبيــر مــن الصــور ويســتطيع التمييــز * 

  .للصورة المطلوبة من بين عدد من الصور 
ة يســتطيع الطفــل التمييــز بــين شــيئين أو ثالثــة حيــث يوضــع شــئ فــى البدايــ:  االرتباطــات* 

ن لهــذين الشــيئين وعنــدما يحضــر الطفــل اواحــد أمــام المــدرب  ويوضــع علــى لوحــة التواصــل صــورت
الصورة ويأخذ الشئ المناسب لها أو المعبـر عنهـا بالصـورة يـتم تعزيـز الطفـل وٕاذا أخفـق الطفـل يقـوم 

ويــتم إحضــار  .حة التــى تمثــل الشــئ الموضــوع علــى الطاولــة المــدرب بتوجيــه الطفــل للصــورة الصــحي
وٕاذا قـــام الطفـــل بنـــزع الصـــورة .شـــئ واحـــد علـــى الطاولـــة ثـــم وضـــع صـــورتين علـــى لوحـــة التواصـــل 

وٕاذا أخفـق الطفـل فـى اختيـار الصـورة . لشئ يقوم المدرب بتعزيزه وٕاعطائـه هـذا الشـئ االمناسبة لهذا 
الـذى تمثلــه الصــورة األخــرى ومــن خــالل اإليمــاءات للشــئ  ، يقـول المــدرب أنــا عنــدى فقــط هــذا الشــئ

  .الموضوع على المنضدة وصورته على لوحة التواصل 
  :تقليل حجم الصورة * 

صور علـى لوحـة التواصـل )  ١٠ – ٨( فى البداية يكون الطفل قادرا على التمييز من بين 
  .وبالتدريج يتم تقليل حجم الصورة 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 
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أثناء تعليم الطفل التمييـز للصـور يجـب إعـادة ترتيـب الصـور فـى مواضـع مختلفـة حتـى ال  -
  .يتعلم الطفل إزالة الصورة من نفس المكان 

وتعامـل مـع الشـئ المعبـر عنـه الصـورة بشـكل  إذا اختار الطفل الصورة غير المرغوب فيها -
 .ح سلبى يجب أن يعرف المدرب بأن الطفل ال يستطيع التمييز بشكل صحي

على المدرب تجنب اإلجابة بكلمة ال عندما يقوم الطفل باالختيار الخطأ للصورة مـن علـى  -
لوحة التواصل ولكن اإلجابة فى هذه الحالة بأن يقوم المدرب بإعطـاء الشـئ الـذى طلبـه الطفـل مـن 
خــالل الصــورة وعنــدما يغضــب الطفــل بهــذا الشــئ يقــول المــدرب لــه لــو إنــت عــاوز التليفزيــون إنــت 

 .اج لصورة التليفزيون محت

 .عمل أكثر من نسخة من الصور بحيث يكون فى بديل فى حالة فقد صورة أو تلفها  -

 –اسـتيكر  –إعداد صندوق يحتوى على الصور الضرورية واألشياء التى تلزم مثـل صـمغ  -
 .مقص  –الصق كوتش  –ورق 

  المرحلة الرابعة 
   Sentence Structureبناء الجملة  

    Terminal Objective الهدف األساسى
أن يطلـــب الطفـــل أشـــياء موجـــودة وأخـــرى غيـــر موجـــودة بإســـتخدام عبـــارة متعـــددة الكلمـــات  -

  .بإستخدام الكتاب وانتزاع الصورة أو الرمز أنا عاوز وتوضع على شريط الجملة 
    The Training Environmentبيئة التدريب 

. مـــع صـــورة عبـــارة أنـــا عـــاوز تتضـــمن لوحـــة التواصـــل وعديـــد مـــن الصـــور وشـــريط الجملـــة 
  .ومعززات من األشياء واألنشطة 

    Training Protocolنظام التدريب 
  :مالحظات 

  .عدم استخدام تلقينات لفظية أثناء هذه المرحلة  -١
  . االستمرار المتكرر  -٢
   .للتدريب فى هذه المرحلة  Back word Chainingاستخدام التسلسل العكسى  -٣
  .محاولة فى اليوم للطفل ليطلب أثناء األنشطة الوظيفية  ٢٠تخدام إنشاء أو اس -٤

وعنــدما يريــد الطفــل . تثبيــت صــورة عبــارة أنــا عــاوز فــى الجــزء األيمــن مــن شــريط الجملــة * 
فمن خالل التوجيه الجسدى للطفل يقوم بوضع الصورة على شـريط الجملـة بجـوار صـورة عبـارة  يئاش

وعنــدما يــتمكن الطفــل مــن الوصــول إلــى صــورة . المــدرب المســاعد  وبالتــدريج يــتم إبعــاد. أنــا عــاوز 
ويـــتم اســـتمراره فيهـــا إال أن يســـتطيع . الشـــئ المرغـــوب فيـــه ووضـــعها بجـــوار صـــورة عبـــارة أنـــا عـــاوز 

  .من عدد المحاوالت بدون توجيه % ٨٠الطفل إنجازها بنسبة 
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أو  يئايريد الطفـل شـوعندما . تحريك صورة عبارة أنا عاوز ووضعها على لوحة التواصل * 
نشــاط مــا ، فمــن خــالل التوجيــه للطفــل يقــوم بــانتزاع صــورة عبــارة أنــا عــاوز مــن مكانهــا وتوضــع فــى 
الجــزء األيمــن مــن شــريط الجملــة ونــزع صــورة الشــئ المرغــوب ووضــعها بجــوار صــورة أنــا عــاوز ويــتم 

مـن عـدد % ٨٠ة التدريب فـى هـذه المرحلـة إال أن يـتمكن الطفـل مـن االسـتجابة بشـكل صـحيح بنسـب
  .المحاوالت بدون توجيه أو حث وأمام أكثر من مدرب 

ففـــى البدايـــة يـــتم اســـتخدام أو إنشـــاء محـــاوالت للطفـــل . طلـــب أشـــياء غيـــر موجـــودة أمامـــه* 
 قــد مــن خــالل وضــعها بعيــدا عنــه بعــد مــا يكــون الطفــل. ه مــليطلــب أشــياء وأنشــطة غيــر موجــودة أما

يتعلم الطفل أن يطلـب أشـياء معروفـة لـه لكنهـا غيـر موجـودة ومع الوقت يجب أن . طلبها واستقبلها 
  .فى مجال الرؤية 

  :مالحظات 
.... غالبا يبدأ األطفال فى الكالم مع الصور فإذا توقف قليال المدرب بـين قولـه إنـت عـاوز 

  .واسم الشئ فيقوم الطفل غالبا بالتلفظ بهذا االسم 
هــا إلــى لوحــة التواصــل لتكــون جــاهزة علــى المــدرب أخــذ الصــور مــن شــريط الجمــل وٕاعادت -

  .لالستخدام مرة ثانية
   Helpful Hintsإشارات مفيدة 

عدم القلق  إذ لم يضع الطفل صورة عبارة أنا عاوز وصورة الشئ المرغوب فيه على شريط 
كمــا يمكــن اســـتخدام شــريط الجملــة بلـــون آخــر أو مخــالف وذلـــك لتأكيــد موضــعها بالنســـبة . الجملــة 
  .للطفل 

  :لة الخامسة المرح
  ? Responding to what do you want ماذا تريد ؟     " االستجابة إلى السؤال 

   Terminal Objectiveالهدف األساسى   

  أو إنت عاوز إيه ؟ ؟"ماذا تريد " أن يستطيع الطفل اإلجابة على السؤال 
  The Training Environmentبيئة التدريب 

  .عبارة أنا عاوز لوحة التواصل وعليها صورة ل -
 .وصورة لألشياء مع استخدام تعزيزات عديدة لمواد مفضلة لكن صعب الحصول عليها  -

   Training Environmentبيئة التدريب 

  :مالحظات 
  .االستمرار فى التعزيز المادى واللفظى لكل استجابة صحيحة  - ١
 .استخدام الحث المؤجل للتدريب أثناء هذه المرحلة  - ٢
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محاولـــة علـــى األقـــل فـــى اليـــوم للطفـــل ليطلـــب أثنـــاء األنشـــطة  ٢٠م إنشـــاء أو اســـتخدا - ٣
 .الوظيفية

  فى البداية ال يكون هنـاك فتـرة انتظـار إلحضـار الشـئ المفضـل للطفـل ونـزع صـورة
المدربة فى نفس الوقـت تشـير إلـى صـورة أنـا عـاوز / جملة أنا عاوز من لوحة التواصل ، فالمدرب 

فالطفــل يجــب أن يلــتقط صــورة أنــا عــاوز ويســتكمل  عــاوز إيــه ؟أو إنــت  أثنــاء ســؤالها مــاذا تريــد ؟
  .من عدد المحاوالت % ٨٠ويتم االستمرار حتى ينجح الطفل فى . االستبدال 
  تبدأ زيادة الوقت بـين الطلـب أو التسـاؤل مـاذا تريـد ؟ واإلشـارة . زيادة فترة االنتظار

 .والوقت يزداد حوالى واحد ثانية . إلى صورة أنا عاوز 

   بـــالتكرار يســـتطيع الطفـــل اإلجابـــة علـــى التســـاؤل مـــاذا تريـــد ؟ بـــدون أى حـــث أو و
 .توجيه 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 

  .هذه المرحلة من أسهل المراحل فى البرنامج  -
 .ال ننسى االحتفاظ فى الطلب بتلقائية  -

اء فــى هــذه المرحلــة يســتطيع الكثيــر مــن األطفــال عمــل التواصــل البصــرى وذلــك أثنــاء إعطــ -
 .الصورة للمدرب 

  إذا لـــم يســـتطيع الطفـــل عمـــل التواصـــل البصـــرى فهـــذه بعـــض التـــدريبات المفيـــدة لعمـــل
  .التواصل البصرى 

  عنــدما يصــل الطفــل بالصــورة إلــى المــدرب يجلــس المــدرب بحيــث يكــون فــى وضــع أســفل
 .من رأس الطفل

  يقوم المدرب المساعد بتوجيه الطفل جسديا لكى يلمس وجه أو كتف المدرب. 

  استخدام التعليق العام عندما يعطى الطفل الصورة للمدرب مثل أوه... 

  :المرحلة السادسة 
  Responsive and Spontaneous Commentingالتعليق التلقائى واالستجابة 

   Terminal Objectiveالهدف األساسى 

  إنت عاوز إيه  ؟: أن يجيب الطفل بشكل مناسب لألسئلة اآلتية 
  يه ؟ وأسئلة أخرى مشابهة عندما يسأل بشكل عشوائى ؟إنت معاك إ؟   إنت شايف إيه
  The Training Environmentبيئة التدريب 

صــور ألشــياء يفضــلها الطفــل جيــدا مــع صــورة لعبــارة أنــا عــاوز وصــورة لعبــارة أنــا شــايف ، 
  .وكذلك صور ألشياء يفضلها الطفل بشكل أقل ... وصورة لعبارة أنا معى 
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   Training Protocolيب نظام التدر 

  :مالحظات 
  .لكل فعل مناسب للتواصل من قبل الطفل )المادى واالجتماعى (التعزيز  - ١
 .استخدام الحث المؤجل لتدريبه على االستجابة لكل سؤال جديد أثناء هذه المرحلة  - ٢

لكـــى يطلـــب أو يعلـــق أثنـــاء  علـــى األقـــل محاولـــة فـــى اليـــوم للطفـــل ٢٠إنشـــاء أو اســـتخدام  - ٣
 .الوظيفية األنشطة

  :اإلجراءات 
مــاذا تــرى ؟ أو إنــت شــايف إيــه ؟ وتوضــع صــورة أنــا شــايف علــى لوحــة التواصــل أســفل  -

  .صورة أنا عاوز
يعــرض شــئ مفضــل للطفــل وفــى نفــس الوقــت يســأل انــت شــايف ايــه ؟ مــع اإلشــارة إلــى  -

فيــه   صــورة أنــا شــايف إذا لــم يلــتقط الطفــل صــورة أنــا شــايف بســرعة ويضــعها فــى المكــان الــذى توضــع
 .يقوم المدرب بالتوجيه الجسدى للطفل ليفعل ذلك 

المدربــة خمــس ثــوان / فــى البدايــة توضــع صــورة أنــا شــايف فــى مكانهــا وينتظــر المــدرب  -
/ ضع الصورة المناسبة فى المكان المخصص بجـوار صـورة أن شـايف ويقـول المـدرب يليرى الطفل و 

 لتعزيـزاو مكافـأة مثـل قطعـة شيبسـى صـغيرة و ويعطـى الطفـل تعزيـز أ...." نـت شـايف إنعـم " المدربة 
ويستمر التدريب طبقا إلجـراءات الحـث المؤجـل والتـى تـم وصـفها فـى . ليس  مرتبط بالشئ الذى يراه 

 .المرحلة السابقة 

والطفل يجـب أن يـتعلم اإلجابـة لمثـل هـذه األسـئلة بإسـتخدام أشـياء مفضـلة لـه جـدا وبعـد  -
 .ا غير مفضلة له ذلك تعرض نماذج ألشياء يعرفها لكنه

على % ٨٠ستجابة لألسئلة بدون حثه بنسبة الا تدريب الطفل علىالمحك األساسى هو  -
 .األقل من المحاوالت التى يتعرض لها مع اثنين مدربين على األقل 

البداية سؤال الطفل عشوائيا انت شايف ايه  ؟ ، انـت فى  المدربة / يجب على المدرب  -
الطفل صعوبة فى التمييز بين اإلجابة على السؤالين يـتم االسـتمرار فـى عاوز ايه  ؟ وٕاذا كان لدى 

اســتخدام اســتراتيجية الحــث المؤجــل حتــى يســتطيع الطفــل أن يجيــب علــى هــذه األســئلة عنــدما يســأل 
ثـم يسـأل الطفـل  .من عدد المحاوالت % ٨٠بشكل عشوائى بدون حث أو توجيه على األقل بنسبة 

ك ؟ توضع صورة أنا معى على لوحة التواصل أسفل صورة أنا عـاوز إنت معاك إيه ؟ أو ماذا عند
وصورة أنا شايف ويـتم تـدريب الطفـل بـنفس الطريقـة فـى الخطـوة السـابقة إلـى أن يكـون الطفـل قـادرا 

 .على عدد المحاوالت وبدون توجيه أو حث % ٨٠على اإلجابة على هذا التساؤل ؟ بنسبة 

انــت عــاوز ايــه  ؟ مــاذا عنــدك ؟ يــتم فــى البدايــة وكــذلك يســأل الطفــل انــت شــايف ايــه  ؟  -
وٕاذا وجــد صــعوبة فــى التمييــز تســتخدم إجــراءات . ســؤال الطفــل هــذه األســئلة الثالثــة بشــكل عشــوائى 
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الحــث المؤجــل مــرة ثانيــة حتــى يكــون الطفــل قــادرا علــى االســتجابة بشــكل صــحيح علــى هــذه األســئلة 
 .من عدد المحاوالت % ٨٠بدون حث أو توجيه بنسبة 

أسئلة إضافية مثل ما هذا ؟ مـاذا تسـمع ؟ ومـاذا تشـم ؟ يـتم تـدريب الطفـل علـى االسـتجابة  -
 .عليها 

المدربــة / فالمــدرب ) إنهــا كــرة ( الطفــل يجــب أن يــتعلم التعليــق بتلقائيــة . الطلــب بتلقائيــة  -
ة أو الحــث يســتخدم نظــام الحــث المباشــر بالتلقينــات اللفظيــة مــا هــذا ؟ واســتبدالها باإليمــاءات المناســب

 .لكى يبدأ التعليق بتلقائية ) أوه شوف ( بألفاظ قليلة 

قائيــة مــن خــالل اســتخدام عنصــر المفاجــأة ولعــب الــدور بــين لويــتم تــدريب الطفــل علــى الت -
 .المدربة والتلميح للتغيرات التى تتم فى المكان الموجود فيه الطفل / الطفل والمدرب 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 

المرحلة بتقديم أشياء مفضـلة للطفـل بدرجـة كبيـرة حتـى يسـتطيع الطفـل التمييـز  تبدأ هذه
  .بين الطلب والتعليق

االقتـــران بـــين التعزيـــز الملمـــوس والتعزيـــز االجتمـــاعى وذلـــك ليتـــدرب الطفـــل علـــى ويـــتم 
  .وبالتدريب يكتفى الطفل بالمعززات االجتماعية التواصل بتلقائية للمعززات االجتماعية

  

  تقديم مفاهيم لغوية إضافيةكما يتم 
                         Introducing Additional Language Concepts      

   Terminal Objectiveالهدف األساسى 

  .أن يستخدم الطفل مدى واسع من المفاهيم اللفظية فى التواصل الوظيفى المتنوع 
  The Training Environmentبيئة التدريب 

  التــدريب صــور ألشــياء مفضــلة وأشــياء ومــواد وأنشــطة ومفــاهيم جديــدة تتضــمن جلســات 
  .للتدريب عليها

   Training Ideasصور التدريب 

   Notesمالحظات  
  .االستمرار فى استعراض المهارات الماضية المدرب عليها الطفل  - ١
محاولــة علــى األقــل فــى اليــوم للطفــل الســتخدام التلقائيــة فــى  ٢٠االســتمرار فــى إنشــاء  - ٢

 .ذا النظام التواصلى ه

الطفــل يجــب أن يــتعلم اســتخدام . المكــان أو الموضــع / الحجــم / مفــاهيم خاصــة بــاللون  -
  .هذه المفاهيم فى التواصل الوظيفى 

مثــــال ذلــــك يســــتطيع الطفــــل أن يطلــــب الكــــرة الحمــــراء أو يقــــول أنــــا عنــــدى كــــرة خضــــراء ، 
  .ندوق ويستطيع أن يطلب قطعة كيكة كبيرة أو الكيكة التى فى الص
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فالطفـل يـتعلم اإلجابـة . ال فى الطلب وكـذلك عنـد التصـنيف / نعم بالتمييز بين االستجابة  -
ال للســؤال هــل أنــت تريــد هــذا ؟ / ؟ فعنــدما يجيــب الطفــل بــنعم ... هــل تريــد هــذا ؟ وهــل هــذا : علــى 

  . المدربة يجب أن يعطى للطفل الشئ أو تزيل هذا الشئ / استجابة المدرب 
؟ فيجــب أن تكــون إجابــة المــدرب مكافـــأة ...الطفــل علــى التســاؤل هـــل هــذا وعنــدما يجيــب 

  . (Bondy & Frost, 1994-A , 5 – 24)اجتماعية 
بإنتهـاء المراحـل السـت السـابقة بـل يضـاف إليهـا  PECSوال ينتهى التدريب من خالل نظام 

 / Big Cookieكعكـة صـغيرة / مفـاهيم لغويـة تشـمل مـثال الكلمـة وعكسـها مثـال ذلـك كعكـة كبيـرة 

little Cookie  وأفعـال مختلفـة مثـل يرمـى أو يقـذف )Throw – kick  ( المختلفـة بــ واالسـتجابة
 Do you want؟ .....؟ هـل أنـت تريـد ....ال من خالل اإلجابة على التساؤالت مثل هل هـذا / نعم 

? Is this a …..? فظـى وهـذه التوقعـات ومن المتوقع تطور الكالم من خالل أساليب التواصـل غيـر الل
 & Bondy )1994( يمكن إدراكها بالنسبة لألطفال األصغر سنا وقد ذكر كال مـن بونـدى وفروسـت 

Frost  أن التــدريب علــى مراحــلPECS  وبالنســبة لســبعة أطفــال وصــل كــل طفــل الســتبدال الصــور
تعـرف  شـهر ١١بعد ثالثة أيام وفى خـالل خمسـة شـهور وصـل كـل طفـل للكـالم بكلمـة واحـدة وبعـد 

ال يعــوق  PECS نظــام وهــذه النتــائج تمــدنا بــأن. كلمــة مــع الصــور  ٧٠األطفــال علــى مــا يزيــد عــن 
  (Jack Scott, et al., 2000, 236-237)نمو الحديث ولكن يعمل على إظهاره وتعزيزه 

  :الفنيات المستخدمة 
نيـات معروفا ويستخدم هذا النظـام الف PECSلقد أصبح نظام التواصل باستبدال الصور 

ــــــــــــه ــــــــــــاء ابــــــــــــدال الصــــــــــــور بالشــــــــــــئ المرغــــــــــــوب في ــــــــــــى انتق ــــــــــــدريب الطفــــــــــــل عل   الســــــــــــلوكية لت
 (Diane Klein, et al., 2001, 245).  

 PECSومـــن الفنيـــات الســـلوكية المتنوعـــة التـــى تســـتخدم مـــن خـــالل التـــدريب علـــى مراحـــل 
 تلقينـــاتتلقينـــات متوقعـــة وبالتـــدريج يـــتم تالشـــى هـــذه ال –التشـــكيل  –التسلســـل  –أو الحـــثالتلقينـــات 

ولعـــب الـــدور تـــدريب المحاولـــة المنفصـــلة  –أو تأخيرهـــا باإلضـــافة إلـــى التـــدريب العرضـــى  )الحـــث (
  . ( Bondy & Frost, 1994-A, 3)والنمذحة  

  :استراتيجيات لتشجيع التواصل للطفل التوحدى 
 .لمساعدة الطفل على فهم التواصل ) النتيجة ( تعليم السبب والتأثير  -١

Teaching cause and Effect to Help the child understand communication  

مثـال ذلـك اسـتبدال . ولكى يفهم الطفل التواصل يجب أن يفهم العالقة بـين السـبب والنتيجـة 
مــثال لشــخص ) صــورة الكيــك ( الصــورة بالشــئ المرغــوب فيــه فالطفــل يــتعلم أنــه إذا أعطــى الصــورة 

 ) .نتيجة ( حينئذ سوف يحصل على الكيك ) سبب ( آخر 

 .استخدام المدعمات البصرية لمساعدة الطفل على فهم التواصل  -٢
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Using visual supports to help the child understand 
communication  

فاألطفــال التوحــديون عــادة يكونــوا أفضــل أو لــديهم قــدرة أفضــل علــى العمليــات الســاكنة أو  
نتيجــة لــذلك تســتخدم المــدعمات البصــرية مثــل . معية المعلومــات البصــرية المتكــررة عــن األشــياء الســ

 .األشياء ، ورسم الخطوط أو الصور التى تعطى للطفل المعلومة عن البيئة 

 .اإلمداد بأشكال بديلة أو معززة للتواصل تمنح الطفل بوسائل التواصل -٣

Providing Augmentative or Alternative Forms of communication 
to give the child a means of communication  

أحـــد هـــذه األشـــكال ويســـتخدم بشـــكل كبيـــر نظـــام التواصـــل بالصـــور هـــو متمثـــل فـــى نظـــام  
 Lori Frost & Andrew Bondy) 1994(التواصــل باســتبدال الصــور الــذى طــور بواســطة 

والهــــدف مــــن هــــذا النظــــام أن الطفــــل التوحــــدى لديــــه صــــعوبة فــــى المبــــادرة بالتواصــــل مــــع اآلخــــرين 
  . ستجابة إلى المبادرة من اآلخرين وشد انتباه اآلخرين من قبل إعطائهم الرسالة واال

 . استراتيجية أو خطة تعطى للطفل سبب التواصل-٤

Strategies to give the child a reason to communication  

 :وبالنسبة للطفل التوحدى تتمثل فى . إن وظائف أو أسباب التواصل كثيرة 

ألشــياء أو األفعــال ، طلبــات لألشــياء أو األفعــال يمــثالن معظــم مهــام التواصــل االعتــراض ل
كما أن استخدام الروتين االجتمـاعى بمثابـة تـدخل يسـاعد علـى تـوفير فـرص هائلـة للطفـل  .المعروفة

  ويــــذكر.  (Ruth A. Hubner, 2001, 265)ليســــتخدم ويطــــور التواصــــل الــــوظيفى 
 )Wetherby & Prutting , 1985, 42- 43  ( بعـض األشـياء المسـاعدة للتواصـل التـى تعتبـر

   -:بمثابة مغريات للتواصل وهى 
  .دون أى عرض على الطفل ه لتناول طعام مفضل الطفل يوضع أماه - ١
 .توضع لعبة تقوم بالحركة وبعد تعطلها يمسكها الطفل  - ٢

مكعبات ليسقطها فى صندوق واحدة واحدة أو إسقاط المكعبـات علـى  ٤إعطاء للطفل  - ٣
ألرض ، حينئــذ فــى الحــال يعطــى فــى الحــال للطفــل عــرائس صــغيرة مــن الحيوانــات ليســقطها فــى ا

 .الصندوق 

 .النظر من خالل كتاب مع الطفل وبعد ذلك بقفل الكتاب أو القصة - ٤

البدء بألعاب اجتماعية مألوفة وغير مألوفـة مـع الطفـل حتـى يعبـر الطفـل عـن سـعادته  - ٥
 .حينئذ تتوقف اللعبة وننتظر 

 .اعات الماء ثم غلقها وتعطى مغلقة للطفل فتح فق - ٦

مســـك تفريـــغ البالونـــة وتوجيهـــه للطفـــل أو توجيهـــه لفـــم الطفـــل . نفـــخ بالونـــات وٕافراغهـــا  - ٧
 .وانتظر 



  ١٣٢

 .امساك طعام أو لعبة ال يحبها الطفل وتقريبها للطفل وتعرض عليه  - ٨

وضع طعام مفضل أو لعبة مفضلة للطفل فى صندوق واضح للطفل لكنه ال يسـتطيع  - ٩
 .فتحة ويوضع الصندوق أمام الطفل وانتظر 

بعـــد ذلـــك يرجـــع الطفـــل الكـــرة ، وفـــى الحـــال تتحـــرك الكـــرة . . دحرجـــة الكـــرة للطفـــل  -١٠
 .بسرعة أو اللعبة على عجالت للطفل 

رفرف وقـول بـاى بـاى لكـل لعبـة علـى وشـك االنتهـاء مـن  اللعـب منهـا وتكـرار ذلـك  -١١
 .ند االنتهاء منها مع اللعبة الثانية والثالثة وأى لعبة أخرى ع

ويقــوم كــل حيــوان بتحيــة كــل طفــل . خبــئ نمــاذج خشــبية للحيــوان أســفل المنضــدة  -١٢
 .األول ثم الثانى ثم الثالث 

فــى حقيبــة غيــر شــفافة وهــز هــذه ) صــوت ( وضــع الشــئ الــذى يحــدث ضوضــاء  -١٣
 .الحقيبة ثم توقف الحقيبة وانتظر 

شاط مثال ذلك األلوان للرسـم ، النشغال الطفل بالنشاط  يتم توفير وسائل لتكملة الن -١٤
 .الملعقة لألكل ، عصا خشبية للعرائس 

أربـع خطـط تسـتخدم لمسـاعدة األطفـال التوحـديين )  (Koegel & Koegel, 1995, 5كمـا اقتـرح 
  :على التواصل 

زيــادة اإلدراك والفهــم لكــل محــاوالت التواصــل علــى المــدرس أن يفســر أفعــال الطفــل  - ١
يجلـس علـى األرض فـى الفصـل  Samمثـال ذلـك سـام . واصل الغرضـىوسلوكياته التى تستخدم للت

خــارج الفصــل فيبــدأ الطفــل فــى  ونفيطلــب منــه المــدرس إحضــار الجاكــت ألن الجميــع ســوف يخرجــ
ك ركبته ويبدأ فى الهز بجسمه ويفسر هذا السلوك منه على أنه غير مطيع ، وربما نحتاج أن اامس

  .ا بأنه ال يريد الذهاب خارج الفصل اليوم ربما يخبرن Samنضع فى اعتبارنا أن سام 
ت يـمثـال ذلـك ك. تدريب األطفال على األفعال التى لها نتائج واضحة مرتبطـة لهـم  - ٢

Kate  تتحـــرك فـــى وقـــت الغـــذاء فـــى مطعـــم المدرســـة وعليهـــا أن تختـــار خضـــروات مثـــل الفاصـــوليا
قـــاء حبـــوب الفاصـــوليا الخضـــراء التـــى تكرههـــا أو بطـــاطس مقليـــة التـــى تفضـــلها وقامـــت الطفلـــة بانت

قامت الطفلـة بالصـراخ . وبدال من أن تحث على االختيار مرة ثانية للشئ الذى تفضله . الخضراء 
ودفعهم من أمامها وهنا تكون قد تواصلت وعبرت بأنها ال تريد هذه األشياء ويجب فى هذه اللحظة 

 .إعطاء الطفلة فرصة مناسبة لالختيار مرة ثانية

رص تعلم مناسبة وموجبة مثال ذلك إخفاء لعبة مفضلة للطفـل فـى اإلمداد بنتائج وف - ٣
 .تجعل الطفل يبحث عنها )  دوالب( خزانة 



  ١٣٣

ـــة اال - ٤ ـــوفير فـــرص مناســـبة فـــى البيئ مـــع  جتماعيـــةتشـــجيع األطفـــال علـــى التفاعـــل بت
األطفال من نفس العمر لتنمية مهارات التواصـل االجتمـاعى مثـل تقـديم زجاجـة عصـير ال يسـتطيع 

 .حها فيلجأ إلى اآلخرين ليساعده الطفل فت

إلـى مجموعـة مـن التوصـيات لمسـاعدة الطفـل  Rappoport) ١٩٩٦(كما أشار رابـا بـورت 
  .على التواصل 
يعتقـــد الـــبعض أن كثـــرة األســـئلة الموجهـــة حيـــث  قلـــل مـــا أمكـــن مـــن األســـئلة المباشـــرة  - ١

اذا تريـد ؟ مـاذا تسـمى هـذا للطفل التوحدى تساعده على اكتساب اللغة مثل ما هذا ؟ ماذا تفعل ؟ م
فاألســئلة الكثيــرة هــى . ذلــك فــإن مــن المناســب تجنــب األســئلة الكثيــرة مــا أمكــن واألمــر بخــالف ؟ 

  .بمثابة مقيدات لتطور اللغة
التعليق ، وهذا يتبع ما يقوم به الطفل ثـم تقـديم التعليـق علـى ذلـك مـن خـالل المحادثـة  - ٢

 .والتعليق يعزز تطور اللغة 

 .ارة  للتفاعالت التواصلية وذلك بعد التحدث من قبل الكبار انتظر وقم بإش - ٣

أوجــــد مواقــــف التواصــــل مــــن خــــالل البحــــث عــــن المواقــــف التــــى يحــــاول فيهــــا الطفــــل  - ٤
 .الحصول على ما يريده

 .استخدم إيماءات وتعبيرات وجهك كثيرا  - ٥

 .النمذجة ولعب الدور مع الطفل  - ٦

 .ل قصيرة مع الطفل االختزال من خالل التكلم مع الطفل باختصار وبجم - ٧

اســتعمل تنغــيم وحجــم صــوت  مبالغــة بهــا وذلــك للفــت انتبــاه الطفــل وذلــك يفســر لمــاذا  - ٨
يقــوم األطفــال بــآداء األغــانى واإليقاعــات بشــكل جيــد ؟ لــذلك يمكنــك أن تغنــى أغنيــة للطفــل وتتــرك 

 .فراغا خالل الغناء ليكمله الطفل كاستجابة 

 .ل الذى تتواصل معه أمر هام لنظر إلى الطفوذلك باالتواصل البصرى ، - ٩

 .التعزيز وذلك من خالل االستجابة للطفل وتعزيز محاوالته فى التواصل  -١٠

اجعـــل عمليـــة التعلـــيم خبـــرة جيـــدة وذلـــك مـــن خـــالل القيـــام باالبتســـامة والضـــحك مـــع  -١١
:  ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج ( الطفل وبتواصل دافئ وممتع وحاول أن تبقى مسترخيا وهادئا لذلك 

٢٩٣ – ٢٩٢ .( 

  :غرفة التدريب التى تسهل مهارات التواصل البديل  تاستراتيجيا
يمكن إدخال الـدمى التـى تعمـل علـى البطاريـة : استعمال الدمى التى تدار بالمفتاح  - ١

النتيجـة  –وباإلمكان تعـديل الـدمى التـى تـدعى دمـى السـبب . ضمن مواد اللعب فى غرفة التدريب 
ح تثيــر اهتمــام فضــول كــل األطفــال وتيســر تعلــم عالقــات الســبب بمفــاتيح ضــبط مثــل هــذه المفــاتي

  .والنتيجة 



  ١٣٤

مــن المهــم بالنســبة لكــل األطفــال أن يطمئنــوا لعمليــات لوحــة : اســتعمال الكمبيــوتر  - ٢
فــالكثير مــن ألعــاب البــرامج التلفزيونيــة ونشــاطاتها المتــوفرة تمتــع . المفـاتيح وعــروض جهــاز المراقبــة 

 .األطفال الصغار وتالئمهم 

إحــــدى المهــــارات الهامــــة فــــى التطــــور النــــاجح : اســــتعمال تمثيــــل للصــــور والرمــــوز  - ٣
( لطريقة التواصل الخيارى المعزز هـى القـدرة علـى معرفـة أن الصـورة الرمزيـة التجريديـة لهـا معنـى 

 .أى أنها تمثل شيئا أو نشاطا حقيقيا ) تمثيلى 

طفـال الـذين ال يتكلمـون من المقترحات التى تساعد األ: استراتيجيات بداية الحديث  - ٤
هـذا .وهذه اإلستراتيجيات على قـدر كبيـر مـن األهميـة . بمشاركة المعلومات والخبرات مع اآلخرين 

ألنه من السهل نسبيا أن نعلم الطفل كيـف يطلـب ضـرورياته وحاجاتـه ، وبالتـالى هـذه هـى الوظيفـة 
 ٢٠٠٤روث كـوك وأخـرون ديين االتصالية التى غالبا ما يركز عليها فـى العمـل مـع األطفـال التوحـ

كما يجب أن تصمم المواقـف بحيـث ال يسـتطيع الطفـل أن يحصـل ببسـاطة علـى الشـئ .   ٥٥٣ –
الــذى يرغــب فيــه ، ولكــن يكــون فــى حاجــة إلــى أن يقــوم بطلبهــا بطريقــة مــا فــإذا كــان الشــئ متاحــا 

ذا مجـرد طقـس ويجب على الطفل أن يقوم بطلبه ، فهو أو هى لن يعرفوا عن االتصال سوى أن هـ
أى أنهـم سـوف يتعلمـون  ( ما  ذلك الـذى يمـرون بـه حتـى يتسـنى لهـم أن يحصـلوا علـى مـا يريدونـه 

أمور المسايرة واألدب ، التى يمكن أن تعد  دروسـا قيمـة غيـر أنهـا ال تقـدم شـيئا لتوضـيح التواصـل 
ن تكــون كــل إن هــذا يعنــى أنــه فــى مواقــف التــدريب ومكــان التــدريب علــى ســبيل المثــال يجــب أ). 

المــواد وكــذلك أدوات اللعــب توضــع علــى أرفــف عاليــة أو فــى خزانــات يصــعب الوصــول إليهــا ولكــن 
 Val)مـع عالمـات متاحـة لـدى الطفـل حتـى يتسـنى للطفـل اسـتخدام هـذه العالمـات للقيـام بطلباتـه 

cumine, et , al., 2001 , 32)  . ويجـب بنـاء أسـباب طبيعيـة لجعـل الطفـل التوحـدى ينظـر إلـى 
إن أول مشـكلة يالحظهـا اآلبـاء أو يـدركها هـى أن الطفـل التوحـدى ال يقـوم بعمـل تواصـل . اآلخرين
فالقصــور فــى التواصــل البصــرى يشــير إلــى أن  الطفــل ال يســتقبل اإلشــارات الصــادرة مــن . بصــرى 

 In fact, it may appear as if theالوالدين وفى الواقع ربما يظهر كمـا لـو جهـاز راديـو مغلـق 

transponder is simply turned off  وأثنـاء مقابلـة التشـخيص التـى تـتم مـع بعـض األمهـات
نــه ال ينظــر إلــى إنجــدها تقطــع حــديثها الــذى يعبــر عــن ســبب إخفــاق الطفــل فــى الــتعلم منهــا وتقــول 

وقـد يشـك الوالـدان فـى . بمعنى أن الرسالة لم تصل إليـه  He doesn't look at my eyesعينى 
ٕاذا كــان الطفــل يســمع لمــاذا ال يبحــث عــن المعرفــة أو محاولــة اســتخدام طــرق أخــرى ســمع الطفــل و 

مسـاك شـئ مرغـوب فيـه للطفـل ووضـعه بـين إالتى تقوم ب تكما نجد بعض اإلستراتيجيا. تعويضية 
لتعلــيم الطفــل التواصــل البصــرى وهــذا تصــرف عــديم الجــدوى إلــى حــد مــا فهــو يشــبه تشــغيل  هعينيــ

 افهو مضيعة للوقت وبالتأكيد ال يكون تواصـل قيمـ. لديه إشارات ترسل منه جهاز الراديو وال يوجد 
ويجــب أن تفكــر لمــاذا أنــت تريــد أن ينظــر الطفــل فالهــدف أن يفهــم الطفــل اإلشــارة مثــل . لــه معنــى 



  ١٣٥

ألن . التواصل المشترك بتعبيرات الوجه ألنه عندما يفعل ذلك مرة ثانية يتعرف على معنى اإلشـارة 
قين لما يحدث بعد ذلك ، إنه يتطلب ترجمة رسالة مكتوبة بالشفرة لهـا معنـى لتعبيـرات ذلك بمثابة تل

الوجــه فــإذا مــا حــدث ســوف يحــدث مــرة ثانيــة بعــض األشــياء لــدى  الطفــل لهــا  معنــى وســوف يــتعلم 
ولهــذا لمــاذا يســتخدم بعــض . النظــر إلــى العــين فــى المســتقبل عنــدما هــو يرغــب فــى نفــس النتيجــة 

ين التواصـــل بـــالعين عنـــدما يريـــدوا شـــيئا مـــا ، ولكـــن ال يســـتخدمونه عنـــدما تكـــون األطفـــال التوحـــدي
البد من بناء أو وجـود أسـباب طبيعيـة لجعـل الطفـل ينظـر اليـك فعمليـة . الرسالة تنشأ من اآلخرين 

فمن خالل االرتبـاط بـين األهـداف المرغوبـة . النظر لدى الطفل التوحدى إلى اآلخرين ليست سهلة 
عض األشــياء التــى لهــا معنــى بالنســبة لــه واقترانهــا بطلــب تواصــل بصــرى وٕاشــارة إيمــاء والنتــائج لــب

كمــا أن عــدم القــدرة علــى فهــم ذلــك يجعلنــا نعتقــد بــأن . مناســبة تســاعد الطفــل علــى أن هنــاك رســالة 
وربمـا بطريقـة أخـرى يقـوم بعمـل تواصـل .   Mind blindnessلـدى الطفـل التوحـدى عمـى عقلـى 

التـى تقـام  M & Mلـذلك مـثال إذا مـا نظـر الطفـل تجـاه عالمـة . ديم الفائـدة عـن  طريـق العـين عـ
بين العينين لكى يتعلم الطفل التوحدى أن يصل إليها عندما يكون الوجه مبتسما وال يصـل إليهـا إذا 
كــان الوجــه غيــر مبتســم عنــد ذلــك يكــون الطفــل التوحــدى قــد تعلــم شــيئا مــا عــن إشــارات االبتســامة 

(Bryna siegel, 2003, 320) .  
  :العمل مع الطفل التوحدى           

سيكون هـدف التـدخل الرئيسـى المتعلـق بتفاعـل التواصـل هـو مسـاعدة األطفـال علـى تطـوير 
ومــا يهــم . وهــذه المهــارات تعتبــر تطــور ســابق لمهــارات اللغــة . مهــارات التفاعــل االجتمــاعى المبكــر 

. وتطوير الوظائف الوسيلية والتنظيميـة للتواصـل  ةبشكل خاص هو اتخاذ الدور والمبادرة االجتماعي
وغالبا ما يتعامل األطفال الذين يعانون من التوحدية بالمعلومات البصرية بسـهولة أكثـر مـن تعـاملهم 

 PECSوٕاحــدى الطــرق الناجحــة لتطــوير ســلوكيات التواصــل هــى . اللفظيــة / بالمعلومــات الســمعية 
 ) ١٩٩٨(كد أوجليترى واورين ويؤ . أى طريقة االتصال بتبادل الصور 

 
 
 
 

Ogletree & Oren  أهميـة وضـع بـرامج تـدخل اتصـالى لألطفـال التوحـديين تمتـاز بكونهـا
وفـى هـذا النـوع مـن الطـرق . مبرامج ووظيفية فى آن معا من أن تكون مبرمجة فقط أو وظيفيـة فقـط 

كاللعـــب والـــروتين تترســـخ الوظيفيـــة عـــن طريـــق العمـــل مـــع الطفـــل ضـــمن بيئـــات أو ســـياقات هادفـــة 
  .اليومى 

ومــن الواضــح وجــود الكثيــر مــن الطــرق والتــدخالت التــى توصــف لألطفــال التوحــديين لكــن 
لسوء الحظ ال يوجد رصاصة سحرية أو دواء سحرى ، كما يوجد الكثير من االختالفات فى وجهـات 
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تبـارات راسـخة لكـن هنـاك اسـتراتيجيات معينـة واع. النظر بين المحترفين حول انجـح تـدخل اتصـالى 
فاألطفال التوحديون يجدون صعوبة كبيرة فى التواصـل بصـرف النظـر عـن قـدراتهم . على نحو جيد 

اإلدراكية ، وكثيرا ما يكون هؤالء األطفال شديدى الحساسية تجـاه المنبهـات السـمعية واللمسـية ، وقـد 
مـع نمـاذج االتصـال  الكتـابى علـى نحـو أفضـل مـن تعـاملهم/ يتعاملون مع نماذج االتصال البصرى 

اليومية ويجدون صعوبة كبيرة فى الـتعلم  تاللفظى وكثيرا ما تربكهم التغيرات فى الروتينيا/ السمعى 
  .فى بيئات مشوشة صاخبة ال يمكن التنبؤ بها

إن البرامج اليومية التى يمكن التنبؤ بها مع حوافز بصرية وافرة تشـير إلـى التحـول واالنتقـال 
ن فيها جعل طاقة الطفل وانتباهه متاحة للـتعلم باإلضـافة إلـى اسـتخدام الفنيـات سوف تخلق بيئة يمك

ــــــــى جانــــــــب اإليمــــــــاءات الواضــــــــحة والنتــــــــائج القابلــــــــة    الســــــــلوكية التــــــــى تعتمــــــــد علــــــــى التكــــــــرار إل
للتنبـــؤ ضـــمن النشـــاطات اليوميـــة الطبيعيـــة لتعلـــيم مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى والتفاعـــل االجتمـــاعى 

  .)٦٠٢ :٢٠٠٤روث كوك وأخرون (
من األهمية أن يتعلم كـل فـرد كيـف يطلـب األشـياء التـى يريـدها بشـكل مباشـر وبـالرغم مـن و 

أن الكــالم أســلوب مفضــل للتواصــل لكــن العديــد مــن األطفــال التوحــديين ال يســتخدمون الكــالم علــى 
 لــذلك فإمــداد هــؤالء األطفــال بوســيلة تواصــل بديلــة ربمــا تعتمــد علــى الصــور أو أى رمــز. اإلطــالق 

ربما من األهمية أيضا تدريب هؤالء األطفال على المبادرة . أخر مثل كتابة الكلمات أو لغة اإلشارة 
بطلباتهم فهذا يزيل اعتمادهم على اآلخرين ونظام التواصل باستبدال الصور أحد النظم التـى تسـاعد 

  .التوحديين على الطلب بتلقائية  لبسهولة األطفا
اضطراب التوحد ودائما يقوم بإيـذاء ذاتـه وعنـدما حضـر مـع  طفل صغير لديه: فمثال ذالك 

وفى الحـال رمـى الطفـل نفسـه فـى حجـر أمـه . أمه إلحدى المدارس والحظ هذا الطفل شيئا ما يريده 
و ضـــرب رأســـه  فـــى األرض بعنـــف مـــرتين أخـــذ يجـــرى متجهـــا إلـــى البـــاب الخشـــبى ويتســـلق ألعلـــى 

وفـى الحـال أدرك المـدرس . م الطفـل بخدشـه فـى وجهـه وعندما تقـدم منـه أحـد المدرسـين قـا ،وألسفل 
فمــا فعلــه الطفــل أســلوب أو طريقــة . أن هــذا الطفــل يريــد بســكويت لكنــه ال يتواصــل بطريقــة مباشــرة 

ومنــذ أول يــوم بــدأ تــدريب الطفــل علــى نظــام التواصــل باســتبدال . للتواصــل للحصــول علــى شــئ مــا 
وتحســنت مهــارات التواصــل لديــه وانخفضــت نوبــات الصــور، وبعــد أســابيع قليلــة أصــبح الطفــل هادئــا 

  .الغضب لديه 
كمــا أنــه مــن المهــم أيضــا تــدريب الطفــل علــى االعتــراض أو الــرفض بهــدوء لألشــياء ويــتعلم 

فمثال ذلك فتاة صغيرة عندما تسمع المدرس يقـول اآلن وقـت العمـل كـان ينتابهـا " ال"التواصل بكلمة 
ر للعمــل وللمــدرس تقــوم ببعثــرة األشــياء والمــواد التــى وبعــد أن تنظــ Very agitatedهيــاج شــديد 

أمامها فى الغرفة وبالتدريب بـدأت تسـتخدم كلمـة ال عنـدما ال تريـد النشـاط وكانـت تحـب المشـى فبـدأ 
  .وبالتالى قلت نوبات الغضب لديها. المدرس يقول لها لو عايزة تمشى يجب أن ننهى هذا العمل 
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د من ضبط المشكالت السلوكية مرتبط بالصعوبات التـى يتضح من األمثلة السابقة أن العدي
لــذا فإمــداد هــؤالء األطفــال بنظــام تــدريبى للتواصــل . تواجــه هــؤالء األطفــال فــى التعبيــر عمــا يريــدون 

  الــــــــــوظيفى ربمــــــــــا يكــــــــــون قــــــــــادرا علــــــــــى إبــــــــــدال المشــــــــــكالت الســــــــــلوكية بأفعــــــــــال تــــــــــؤدى نفــــــــــس 
  المهـــــــــام المتوقعـــــــــة التـــــــــىالنتيجـــــــــة بهـــــــــدوء فإمـــــــــدادهم بنظـــــــــام تواصـــــــــل بصـــــــــرى يوضـــــــــح لهـــــــــم 

 Jack)سوف تحدث والمكافأة التى يحصلون عليها لكل هذه األشياء تحسن سـلوك هـؤالء األطفـال  

Scott , et, al., 2000, 210 – 211) .  
إلـــى العديـــد مـــن المقترحـــات لزيـــادة فاعليـــة التـــدخل  ,.Koegel, et, al) 1995(ويشـــير 

  .لألطفال التوحديين 
  .للغة اللفظية تزداد عندما تعزز محاوالت التواصل وا -
المعـــززات يجـــب أن تكـــون مفضـــلة بدرجـــة عاليـــة بالنســـبة للطفـــل لكـــى تزيـــد مـــن تكـــرار  -

  .االستجابة المستهدفة 
  إذا كانت الموضوعات المثيرة مفضلة ومرغوبة بالنسبة للطفل التوحدى تزداد الدافعية  -
  : لالســتجابة المرغوبــة مثــال ذلــك تــزداد الدافعيــة عنــدما يكــون المعــزز طبيعــى ومناســب  -

 Ruth)إذا كان الطفل يحب اللبن فحينئذ يكـون اسـتقبال الطفـل لـه فقـط عنـدما نقـول لـه أو لهـا لـبن 

A. Hubner, 2001, 280) .  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٩

 : برنامج التواصل باستبدال الصور : ثالثا

Picture Exchange communication System (PECS) 
  :التواصل بالصور 

إن العديــد مــن األطفــال التوحــديين لــديهم مهــارات بصــرية قويــة أكثــر مــن  النــواحى اللفظيــة 
  :ية ولذلك يكون التركيز على تدريبهم لمهارات التواصل من خالل الصور لألسباب التال

فهـــم يفهمـــون األشـــياء  Visual Thinkersأن األطفـــال التوحـــديين هـــم مفكـــرون  - ١
كمــــا أن . لفظيــــا لهــــم بطريقــــة أفضــــل عنــــدما تقــــدم لهــــم فــــى أشــــكال بصــــرية بــــدال مــــن أن تقــــال 
كما يمكن من خـالل . االستراتيجيات البصرية ذات طبيعة دائمة أى أنها ال تختفى بمجرد عرضها 

جيات البصـرية والكلمـات المنطوقـة كـى تسـاعدهم بصـورة أفضـل علـى تثبيـت سـتراتيالمزاوجة بين اال
  .العالقة بين الكلمات الملفوظة واألشياء التى تمثلها 

كمـــا أن تعلـــيم الطفـــل التوحـــدى أن يتواصـــل مـــن خـــالل الصـــور والوســـائل البصـــرية  - ٢
ذلك فقد ذكـر كـل فالحقيقة عكس . األخرى ال يعنى أنه سيعتاد على الصور وال يتطور الكالم لديه 

مــن األطفــال التوحــديين المشــتركين فــى برنــامج التواصــل % ٥٩أن ) ١٩٩٤(مــن بونــدى وفروســت 
% ٣٠باستبدال الصـور تطـور لـديهم النطـق واسـتخدموا الكـالم بمفـرده فـى التواصـل ، كمـا اسـتطاع 

 .منهم التواصل بإستخدام الكالم والصور 

الصور المرئية مع األطفال التوحديين يجب  مجمل القصد من إستخدام األسلوب القائم على
أن يكون بغرض تحفيز التواصل أوال ثم بعد  ذلك بغـرض تكـوين معجـم مـن الصـور يسـتطيع الطفـل 

ولذلك يفضل استخدام صـور أقـرب لتمثيـل الصـور التـى تـدور . استخدامه بسهولة وفاعلية إن أمكن 
ى ألسلوب الصور المرئية ليس هنـاك قيمـة وال بذهن الطفل لما يريده وطبقا لإلطار المفهومى المعرف

بدريـــة يوســـف ( فائـــدة مـــن الصـــور األكثـــر إبهامـــا فالصـــورة تعـــد بمثابـــة خطـــوة علـــى الطريـــق للنطـــق 
  ) . ٢٥:  ٢٠٠٠ بوزبون

وهــذا  .يظهــر العديــد مــن األطفــال التوحــديين أداء جيــد للمهــام البصــرية عــن المهــام الســمعية
وحـديين باسـتخدام التوجيهـات البصـرية لـنظم التواصـل مثـل األشـياء األطفـال التلتـدريب أحد األسباب 

ونتيجــــة وجــــود صــــعوبة لــــدى األطفــــال . والكلمــــات المكتوبــــة  –لغــــة اإلشــــارة  –كــــروت الصــــور  –
المفيـد االسـتعانة بمعينـات مـن التوحديين فى فهـم اللغـة والتعبيـر عنهـا لـذا وجـد األبـاء والمعلمـون أنـه 

   (Eric schopler , 1995, 48 )تقريب األحداث لهم بصرية لتوضيح التعليمات و 
ولــذلك يتبــادر إلــى الــذهن هــذا التســاؤل مــا الــذى يجــب أن تمثلــه الصــورة  مــن خــالل قائمــة 
األشــياء التــى يريــدها الطفــل يــتم تقــديم الصــور مــن أعلــى القائمــة لنهايتهــا ويجــب أن تمثــل كــل صــورة 

ل كتابـة اسـم الشـئ أسـفل الصـورة وكـذلك فـى خلـف ويفضـ. الشكل الذهنى المحتمل لما يريده الطفل 
  .الصورة 
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 Communication is a two-wayتجـاه ومـن المعـروف أن التواصـل طريـق مـزدوج اال

street  تصال القائمة علـى الصـور المرئيـة يجـب أن يـتم تخطيطهـا ستراتيجية االالذلك عند استخدام
اعــل االجتمــاعى يجــب مــنح الطفــل فــرص علــى نهــج الطريــق ذى االتجــاهين هــى األخــرى ولخلــق التف

التواصـــل التلقـــائى فالطفـــل لديـــه صـــورة موضـــوعة أمامـــه وهـــذا الطفـــل لديـــه الحـــافز لتســـليم الصـــورة 
إن الشــخص الــذى . للشــخص المســتعد لتســلمها والــذى ســيعطيه الشــئ الموجــود بالصــورة علــى الفــور 

  .يتسلم الصورة يعتبر على شفا فرصة تعليمية كبيرة 
وذلـك حتـى يجعـل الطفـل يقـوم بتوجيـه  هلم الصور يجب أن يحملها لمسـتوى وجهـفعندما يتس
وٕاذا لـم ينظـر الطفـل تلقائيـا إلـى حيـث تتجـه الصـورة فيجـب أن يضـع الشـخص . نظره لوجـه المتلقـى 

المســتلم للصــورة نفســه فــى مســتوى نظــر الطفــل ويقــوم بتكــرار الكلمــة المطبوعــة علــى الصــورة بطريقــة 
ــــــــــــــــل    يـــــــــــــــــ  -صـــــــــــــــــ  –إنــــــــــــــــت عــــــــــــــــاوز ع ) ر  –يـــــــــــــــــ  –ص  –ع  (شــــــــــــــــديدة الوضــــــــــــــــوح مث

ر؟ وتكــون الصــورة بــالقرب مــن الفــم حتــى يتســنى للطفــل لــيس فقــط ســماع اســم الشــئ ولكــن أيضــا  -
  .  (Bryna Siegel, 2003, 186 )ليرى كيف تبدو الكلمة المنطوقة 

فنيـات سـلوكية )   Frost & Bondy 1994( وتستخدم طريقة التواصـل باسـتبدال الصـور 
يتعلم الطفل استعمال الصور للحصول على األشياء والنشـاطات التـى يرغـب فيهـا أو التعليـق عليهـا ل

وتبدأ الطريقة بمراقبة دقيقة للطفل من أجل تحديد األشياء والنشاطات ذات األفضلية العاليـة ومتـى . 
فـــى  تحــددت هــذه األشــياء يـــؤتى بصــورة أو ترســم بـــالخط األبــيض واألســود وتوضـــع علــى بطاقــة أو

وهنــا يــتعلم الطفــل كيــف يخــرج الصــورة مــن الغــالف أو المجلــد ويقتــرب مــن . غــالف لجمــع الصــور ال
شــخص آخــر ويســلم الصــورة لــه باليــد والشــخص الــذى يتســلم الصــورة يســتجيب بلغــة مالئمــة ويعطــى 

  :ويتدرب الطفل على التسلسل التالى . الطفل الشئ المرغوب فيه 
 .الصورة  نزع -٢    .إيجاد الصورة الصحيحة  - ١

 .تسليم الصورة إلى الراشد باليد  -٤    .راب من الراشد القتا    - ٣

 .اإلذعان إلى الطلب / انتظار استجابة الراشد    - ٥
  

إن إحدى مميزات طريقة التواصل بتبادل الصور هـى أنهـا تسـاعد علـى التفاعـل االجتمـاعى 
بالصور له شـهرة بـارزة والتواصل . ) ٥٥٤: ٢٠٠٤خرون آروث كوك و ( كى يكون التواصل ناجحا 

مـــن أشـــكال التواصـــل البـــديل التـــى تمكـــن األطفـــال التوحـــديين بوســـائل لتحقيـــق األنشـــطة المرغوبـــة ، 
  .واالعتراض وعمل اختيارات مناسبة 

والتواصـــل بنظـــام اســـتبدال الصـــور بمثابـــة اختـــراع عظـــيم وهـــو أهـــم وســـيلة فـــى بدايـــة تعلـــيم 
يشــير إلــى مــا يريــده عــن طريــق لمــس صــورة الشــئ لمهــارات التواصــلية والغــرض منهــا جعــل الطفــل 

وبهذه الطريقة يبدأ الطفل فـى تكـوين فكـرة أن هنـاك رمـوزا لألشـياء وأن الكلمـة هـى رمـز ولكـن يكـون 
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كمـــا أن تقـــديم . أكثـــر صـــعوبة فـــى التـــذكر والـــربط مـــع الشـــئ المـــادى المماثـــل لـــدى هـــؤالء األطفـــال 
ا تمكنهم من الحصول على ما يريدونـه بسـرعة ودون الصور ذو أهمية بالغة لألطفال التوحديين ألنه

  .التعرض لنوبات الغضب
النتيجــة لكــى يتعلمــوا أن هنــاك رابطــة وعالقــة  –لــذا يحتــاجون إلــى تعلــم الــربط بــين الســبب 

هامــة بــين الصــورة والشــئ المقابــل وأن أفضــل طريقــة للتعلــيم بهــذه الطريقــة هــى البــدء بطعــام يحبــه 
   (Bryna siegel, 2003, 157)كر المدرب اسم هذا الشئ ويعطيه له األطفال ويلمسه الطفل ويذ

على أن تقديم المعلومات فى صورة مرئية تكـون  Mac Duff) ١٩٩٣(كما أكد ماك دوف 
ــيم األطفــال التوحــديين . أكثــر فاعليــة فــى تنميــة التواصــل لــدى األطفــال التوحــديين  كمــا ذكــر أن تعل

  ق صـــــــور مبســـــــطة لـــــــه آثـــــــار ســـــــريعة وفعالـــــــة فـــــــى كيفيـــــــة التعبيـــــــر عـــــــن احتياجـــــــاتهم عـــــــن طريـــــــ
ـــــه  ـــــى إقامـــــة تواصـــــل إيجـــــابى مـــــع المحيطـــــين ب ـــــة ف ـــــه فاعلي   تعـــــديل الســـــلوك االتصـــــالى كمـــــا أن ل

ونتيجـة اإلخفـاق فـى التواصـل لـدى الطفـل التوحـدى فهـو يلجـأ ) .  ١٩:  ٢٠٠٢سهى أحمد أمـين ( 
ء أو الكــالم فتكــون نوبــات إلــى نوبــات الغضــب وذلــك ألنــه يكــون غيــر قــادر علــى التواصــل باإليمــا

الغضب التى تعبر عن احباطات الطفل الذى يعرف ما يريد لكن اآلخرين ال يعرفون ما يريد هـو أو 
  .يقرءون عقله 

لذلك عندما يريد الطفل التوحدى شـيئا نـراه قـد يبكـى وتنتابـه نوبـة غضـب ألنـه يريـد شـيئا مـا 
ديم صور للتواصل فـى هـذه المرحلـة ذو أهميـة ه للمحيطين به لذا فتقيدلكن ال يستطيع توصيل ما ير 

بالغــة لهــؤالء األطفــال ألنهــا تمكــنهم مــن الحصــول علــى مــا يريدونــه بســرعة ودون التعــرض لنوبــات 
  . (Bryna siegel 2003, 158)الغضب 

  : الوظيفى أهمية البرنامج التدريبى فى تنمية مهارات التواصل 
ـــد اســـتخدم نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور  ـــذ أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات فـــى  PECSلق من

واآلن يســتخدم فــى بريطانيــا مــع  Bondy & Frost (1994)الواليــات المتحــدة األمريكيــة بواســطة 
والهـدف منـه إكسـاب .  Autistic spectrum disordersاألطفـال ذوى اضـطرابات طيـف التوحـد 

وترجـع أهميتـه حيـث  .األطفال مهارات التواصل خاصة أساسـيات التواصـل فـى المواقـف االجتماعيـة
من األطفال التوحديين فى مرحلة ما قبل المدرسة وليس لديهم أى محادثـات مفيـدة % ٨٠كان هناك 

وتم استخدام بعـض المـداخل األخـرى والتـى هـدفت إلـى اكتسـاب مهـارات التواصـل بـبطء ولكنهـا ال ، 
لتــى جعلــت محــاوالت ومــن خــالل اســتخدام المعــززات ا. تقــود إلــى التواصــل الــوظيفى علــى اإلطــالق 

مناســبة للتطــور الســريع للتواصــل بتلقائيــة  كمــا اســتطاع المــدرب مــن خــالل  PECSالتواصــل عبــر 
PECS  اســتخدامه مــع المــراهقين ومــن خــالل إقامــة عالقــات جيــدة معهــم وبتكــرار العديــد مــن تبــادل

طاعت إميلــى كمــا اســت Want I...الصــور بــدؤوا فــى التفاعــل االجتمــاعى والتعبيــر بجملــة أنــا عــاوز 
Emily  والتـــى تبلـــغ مـــن العمـــر ثـــالث ســـنوات وتلقـــت هـــذا التـــدريب مـــن خـــالل الزيـــارات المنزليـــة )
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 Val cumine)ومــن خــالل هــذا البرنــامج إلســتخدام التواصــل لكــى تتفاعــل مــع المدربــة ) بورتــاج

et.al., 2001, 45) .  
فال الذين اشتركوا فى القيمة العملية من وجهة نظر المعلمين واآلباء ومالحظتها فى األط

  .نظام التواصل باستبدال الصور 
   -:القيمة العملية لبرنامج التواصل باستبدال الصور من وجهة نظر المعلمين ) أ
أن دمــج نظــام التواصــل باســتبدال الصــور فــى الفصــول الدراســية لــه تــأثيرات إيجابيــة فهــو  -

ضا على هـذا النظـام ذكـر أحـد المدرسـين ومن بين تعليقات المدرسين أي. نظام جيد أو أكثر من ذلك
األطفــال بشــكل فعــال للتواصــل ويســاعده علــى االســتقاللية ويعطيــه الثقــة بــالنفس  يــدفعأن هـذا النظــام 

بينما ذكر مدرس آخر بأن هذا النظـام قلـل مـن نوبـات الغضـب واإلحبـاط لـدى الطفـل بشـكل ملحـوظ 
ى الفصــول مــن خــالل نظــام التواصــل وعلــق مــدرس آخــر بأنــه يجــب أن يــتم التــدريس فــ. فــى الفصــل

  .باستبدال الصور ألنه مفيد جدا للمدرس وللطفل فمن خالله يتعرف الطفل على ما يريد 
  :القيمة العملية لبرنامج التواصل باستبدال الصور من وجهة نظر اآلباء  -ب

 لقـــد ذكـــر أحـــد اآلبـــاء بـــأن ابنـــه منـــذ أن بـــدأ فـــى التـــدريب بهـــذا النظـــام أصـــبح أقـــل إحباطـــا
بينمـا الحـظ آبـاء آخـرون أن هـذا النظـام يسـاعدهم علـى التأكيـد . ويستخدمه بشكل كبيـر فـى المنـزل 

على الروتين ويعتبر أفضل وسيلة للتواصـل ، فقـد ذكـر أحـد األبـاء بـأن هـذا النظـام سـاعد ابنـه علـى 
لة ويطلـب التلقائية فى التواصل وساعده علـى التعبيـر عمـا يريـد واسـتطاع الطفـل اإلجابـة علـى األسـئ

البنــه الــذى ال  Godsendبينمــا ذكــر آخــر بــأن هــذا النظــام بمثابــة مفاجــأة غيــر متوقعــة . مــا يريــده 
وذكـر والـد طفلـة توحديـه . توجد لديه ألفاظ فأصبح يفهم ما يريـده ؛ فلقـد أصـبح العـالم مفتوحـا أمامـه 

ــديها ألفــاظ بأنهــا كانــت تلجــأ للصــراخ عنــدما تريــد أن تشــرب ولكــن بعــد اشــتر  اكها فــى هــذا النظــام ول
  ".أريد أن أشرب من فضلك " أصبحت اآلن تقول 

  .التغيرات التى حدثت لألطفال نتيجة التدريب بنظام التواصل باستبدال الصور  -ج
مــن التغيــرات االيجابيــة التــى لوحظــت فــى األطفــال بــالرغم مــن التبــاين بــين األفــراد فمعظــم 

م نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور لدرجـة امتـدادها إلـى األطفال أظهروا تحسينات دالة نتيجة اسـتخدا
وكـان أعظـم تحسـنا ظهـر بعـد اسـتخدام النظـام أو منـذ بدايـة التـدريب أى . زيادة فـى األلفـاظ اللغويـة 

ســرعة فــى حــدوث التغييــر لــدى الطفــل واســتمرار هــذا التغييــر فــى التلقائيــة وتكــوين الجملــة مــن خــالل 
  ) .(Magiati, I. & Howlin, P2003 : 313 - 314الصور 

  
  

  الصور باستبدالبرنامج التواصل 
 .The picture Exchange Communication system (PECS)  
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ـــى اســـتبدال الصـــورة بالشـــئ  ـــدرب الطفـــل التوحـــدى فيـــه عل وهـــو برنـــامج أو نظـــام تـــدريب يت
ســتخدام  المرغــوب فيــه وفــى النهايــة وبــالتكرار يتــدرب الطفــل علــى تنظــيم الصــور ليكــون الجمــل واال

  .المتنوع يرجع إلى حاجات الطفل ومتطلباته 
ولقــد أصــبح هــذا البرنــامج معروفــا ويســتخدم علــى نطــاق واســع مــع األطفــال ذوى الحاجــات 
الخاصــة والــذين لــيس لــديهم مهــارات للتواصــل وخاصــة مــع األطفــال التوحــديين وهــذا النظــام يســتخدم 

الصـور للشـئ المرغـوب فيـه أو النشـاط وبـالتكرار  الفنيات السلوكية لتدريب الطفل على انتقاء وتبـديل
ــتعلم الطفــل ربــط الكلمــة بالصــورة  وهــذه الصــورة تمثــل اهتمامــات الطفــل المفضــلة ولــذلك يتطلــب . ي

  . (Diane Klein, et, al., 2001, 24)عالقات اجتماعية كثيرة ليتم  التواصل بفاعلية 
اصل مـن خـالل الصـور هـو أن العديـد والسبب الرئيسى أو األساسى وراء استخدام نظام التو 

من األطفال التوحديين يستجيبون بشكل أفضل للمثيرات البصرية مثل الصور أو الكلمـات المرسـومة 
 Jack)عــن المثيــرات الســمعية ومــن خــالل الصــور يســتطيع الطفــل اإلشــارة إلــى متطلباتــه وحاجاتــه 

Scott, et al., 2000, 223)  .يين بمعلومـات مصـورة يكـون أكثـر كمـا أن توجيـه األطفـال التوحـد
سهولة من التوجيه بالمعلومات اللفظية المسموعة ولذا يمثل هذا النظام أحد المـداخل الفعالـة لتطـوير 
ســـلوكيات التواصـــل ويتطلـــب هـــذا المـــدخل مـــن الطفـــل انتقـــاء الصـــورة المطلوبـــة مـــن لوحـــة التواصـــل 

(Diane Klein, et, al., 2001, 30) .  
نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور معروفـــا بشـــكل واســـع مـــع أطفـــال  ولقـــد أصـــبح اســـتخدام

اضطراب التوحد ويستخدم كنظـام معـزز للتـدريب علـى مهـارات التواصـل الـوظيفى ومـن المحتمـل أن 
  .الكتساب الحديث  Bridgeيكون جسرا 

برنـــامج التواصـــل باســـتبدال الصـــور مقارنــــة ) المميـــز( ولكـــن مـــا الشـــئ الـــذى يختلـــف فــــى 
  ألخرى والتى تركز على الصورة ؟بالبرامج ا

What is different about PECS Compared with other Picture based 
Schemes?  

االخــتالف األساســى يــرتبط بالتأكيــد علــى التلقائيــة فــى التواصــل والتفاعــل مــع اآلخــرين مــن 
  .اليوم األول من التدريب 

كمـــا أن بـــدايات .ســـلوك التطبيقـــى ونظـــام التواصـــل بتبـــادل الصـــور يســـتخدم قواعـــد تحليـــل ال
التواصل تبدأ من الطفـل نفسـه وليسـت مفروضـة عليـه مـن اآلخـرين فاألطفـال يتـدربون علـى اسـتبدال 

  مثـــــال ذلـــــك إذا أراد الطفـــــل أن يشـــــرب عليـــــه أن. الصـــــور باألشـــــياء التـــــى يريـــــدونها فـــــى بيئـــــتهم 
ــــــه فــــــى الحــــــال بإعط  ــــــذى يســــــتجيب ل   ائــــــه مــــــا يريــــــديأخــــــذ صــــــورة الشــــــراب ويعطيهــــــا للمــــــدرب ال
 (Sue Baker, 2000, 15)  فاألطفـال التوحـديون مـن خـالل هـذا البرنـامج يتـدربون علـى إعطـاء

وبعمــل هــذا يبــدأ . الصــورة للشــئ المرغــوب فيــه للشــخص الــذى يتواصــل معــه ليســتبدلها بالشــئ نفســه 



  ١١٤

  الطفــــــــــــــــل فــــــــــــــــى فعــــــــــــــــل التواصــــــــــــــــل للشــــــــــــــــئ الملمــــــــــــــــوس فــــــــــــــــى المحــــــــــــــــيط االجتمــــــــــــــــاعى بــــــــــــــــه
 (Bondy & Frost, 1994, 2-A).  

على أهمية التواصل بتلقائيـة بـأن التواصـل )  (Carolp & Whittaker, 2000, 21يؤكد 
يكون بتلقائية عندما يبادر الفرد به بدون حث أو مساعدة لعمله ولـه أهميـة جوهريـة فـى تمكـين الفـرد 

أن العديـد ولسـوء الحـظ . للتفاعل مع اآلخرين عندما يحتاج إليهم أو عندما يعرفهم بحاجاته ورغباتـه 
مــن األطفــال التوحــديين غالبــا مــا لــديهم قصــور فــى التواصــل بتلقائيــة أو المبــادرة بالتواصــل ويــذكر 

Stone & Mertine Z, 1999  ٤أو  ٣أن الطفـل التوحـدى يتواصـل بتلقائيـة فـى المتوسـط حـوالى 
لسـاعة مـرة فـى ا ٢٠٠مرات فـى السـاعة وعلـى العكـس نجـد الطفـل الطبيعـى يبـادر بالتواصـل حـوالى 

من األطفال التوحديين ال تتطور لـديهم اللغـة كوسـيلة أساسـية فـى التواصـل % ٥٠كما يشير إلى أن 
. إمدادهم بنظم بديلـة للتواصـل للتعبيـر عـن حاجـاتهم ورغبـاتهم  Imperativeلذا أصبح أمر حتمى 

والمهــارات كمـا يوضـح هـذا الجـدول الفـروق بـين برنــامج التواصـل باسـتبدال الصـور والبـرامج األخـرى 
  .الالزمة لكل منهم

  )٥(جدول 
  البرنامج

  الشروط المطلوبة
الكالم  
Speech  

اإلشارة 
Sign  

اإلشارة للصورة 
Picture-

Point  

التواصل 
باستبدال الصور 

PECS  
Eye contact   التواصــــل البصــــرى

  .واالنتباه ) باألعين ( 
 ال ال نعم  نعم

Imitation  ال ال نعم نعم  )حركى -لفظى( التقليد 

Match-to-simple   الــربط(التواصــل (
  التطابق

 ال نعم ال ال

 ال نعم نعم نعم يتطلب معززات اجتماعية

  نعم ال ال  ال الطفل يختار المعززات
 ال نعم نعم نعم تبدأ االستجابة بالتقليد

 نعم ال ال ال تبدأ االستجابة بالطلب

 نعم ال ال ال الطفل يبدأ االستجابة

 نعم ال ال ال بالتفاعل االجتماعى  الطفل يبدأ

 عادة نادرا نادرا نادرا )السلوك( يكتسب الطفل الفعل بسرعة 

  نعم نعم أحيانا  أحيانا ) السلوك( عموما يفهم الطفل الفعل 



  ١١٥

نظام التواصل  –اإلشارة للصور  –اإلشارة  –الكالم ( مقارنة لبرامج التدريب للتواصل 
  .لالزمة لكل منها والشروط ا) باستبدال الصور 

( Bondy & Frost , 1994-A, 14). 
أو لغـة إشـارة  Speechيتضح من هذا الجدول أن البرامج التقليدية للغة سواء كانت بالكالم 

Sign language   يشــمل التواصــل ( يتضــمن كــل منهــا وجــود مهــارات أساســية تتضــمن االنتبــاه
علم اللغة الوظيفية باإلضـافة إلـى اعتمادهـا علـى ومهارات التقليد اللفظى والحركى كشرط لت) البصرى

ومن المعروف وجود قصور لدى الطفـل التوحـدى فـى هـذه المهـارات باإلضـافة  المكافآت االجتماعية
  .إلى أن هذه البرامج لم تدرب الطفل على المبادرة للتواصل االجتماعى 

مهارات ربـط الشـئ  إلى معرفة ما إذا كانت  Trottier Marie (2004 )كما هدفت دراسة 
بالصـــورة مـــن الشـــروط التـــى يجـــب اســـتخدامها لنظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور لطفـــل واحـــد لديـــه 
اضــطراب التوحــد ويبلــغ مــن العمــر ثــالث ســنوات وذلــك مــن خــالل نمطــين مــن المهــام وذلــك لتمثيــل 

التـى لـم  الصور باألشياء وكانت النتيجة أن الطفل استخدام الصور للتواصل حتى من خالل الصور
وهــذه النتيجــة توضــح أن مهــارات ربــط الصــورة بالشــئ ليســت مــن شــروط التواصــل . تــرتبط باألشــياء 

  .باستبدال الصور 
عـددا مـن مميـزات نظـام التواصـل باسـتبدال )  Jason M. Wallin 2004, 2 (كمـا يـذكر 

  :الصور تميزه عن الطرق األخرى المستخدمة لتنمية التواصل 
صــود بشــكل واضــح ومفهــوم فعنــدما يمســك الطفــل الصــورة أو ينــزع كــل اســتبدال يكــون مق - ١

  .الجملة فالطلب الذى يريده يتحدد بسرعة 
يبـــدأ التواصـــل مـــن مبـــادرة الطفـــل نفســـه وال يـــتم تـــدريب الطفـــل علـــى االســـتجابة التقليديـــة  - ٢

 .وذلك فى كل مراحل البرنامج 

ــــدعيم للتواصــــل يكــــو . دافعيــــة التواصــــل تكــــون مرتفعــــة ومفهومــــة  - ٣ ــــزداد فالت ــــا وي ن طبيعي
 .ده فى الحال يبالمكافأة ، ألن الطفل يحصل على ما ير 

فــالرموز التــى . المــواد المســتخدمة فــى البرنــامج رخيصــة وســهلة اإلعــداد ويمكــن حملهــا  - ٤
 .تستخدم فى البرنامج من الممكن أن تكون بسيطة مثل رسم الصورة باليد أو لقطة فوتوغرافية 

فل يتدرب على الطلب من بين موضوعات كثيرة وكذلك مـع إمكانية التعميم للنظام  فالط - ٥
 .أفراد مختلفين وفى أماكن مختلفة 

 If focuses on functional communicationالتركيز على التواصل الوظيفى  - ٦

 It Requires little interaction exchangeيتطلب القليل من التفاعل والتبادل  - ٧

 It melies moreن المعلومــات الســمعية يعتمــد أكثــر علــى المعلومــات البصــرية عــ - ٨

visual in formation than on auditory. 



  ١١٦

  يمـــــــــد بالســـــــــلوكيات المناســـــــــبة لألطفـــــــــال الـــــــــذين لـــــــــديهم صـــــــــعوبات فـــــــــى التواصـــــــــل - ٩
 (Diane Klen, et al., 2001, 31) 

 .التى يحتاجها التواصل  يساعد على تنمية اللغة والمهارات االجتماعية -١٠

ساسية للتواصل وبـالتكرار يـؤدى إلـى المحادثـة التلقائيـة والحـد التأكيد على المهارات األ -١١
 (Val Cumine et al., 2001, 46 )من اإلحباط 

فهــذا البرنــامج بمثابــة طريقــة : يمثــل أحــد الــنظم التــى تعلــم األفــراد أساســيات التواصــل  -١٢
يرغبــه مســاعدة للتواصــل أو لتعبيــر الطفــل عــن رغباتــه وفيــه يتعــرف الطفــل علــى صــورة الشــئ الــذى 

فى مقابل أن يأخذ هذا الشئ الحقيقـى ) المعلمة  –األم  –األب ( ويأخذها ويقوم بإعطائها للمدرب 
وعنــدما يقــوم الطفــل بفعــل ذلــك فإنــه يبــدأ فــى تطــوير التواصــل بــاآلخرين مــن خــالل تعــدد . فــى يــده 

لتـدريج يقـل وبا) الشئ الذى حصل عليه فى مقابل الصور ( الصور وتعدد الناتج المادى الملموس 
اســتخدام الصــور ويحــل محلهــا الكلمــات والجمــل حيــث أن اســتخدام الصــور فــى التعبيــر يســهل علــى 
الطفــل اختيــار الكلمــات المناســبة فــى الجملــة كمــا يســهل عليــه معرفــة وترتيــب كلمــات الجملــة طبقــا 
  للقواعـــــــــد اللغويـــــــــة فيعتـــــــــاد الطفـــــــــل علـــــــــى اســـــــــتخدام اللغـــــــــة اســـــــــتخداما صـــــــــحيحا فـــــــــى البدايـــــــــة

 (Jack scott et al., 2000, 236) . 

بمثابـــة اختـــراع عظـــيم ظهـــر فـــى الســـنوات األخيـــرة لتنميـــة مهـــارات التواصـــل لألطفـــال  -١٣
التوحديين فالغرض منه جعل الطفل يشير إلى ما يريده عن طريق انتقـاء الصـورة لهـذا الشـئ وبهـذه 

 Think inالصـورة  الطريقة يبدأ الطفل فى تكـوين فكـرة أن هنـاك رمـوزا لألشـياء ويجعلـه يفكـر فـى

picture  لكـى يتعلمـون أن هنـاك رابطـة ) النتيجـة  –السبب ( لذلك يحتاج هؤالء األطفال إلى تعلم
ســتخدام الصــور يركــز أكثــر علــى اونظــم التواصــل ب. وعالقــة هامــة بــين الصــورة والشــئ المقابــل لهــا

ئ تحليــل الســلوك مهــارات التواصــل البصــرى عــن المهــارات الســمعية ويقــوم هــذا النظــام علــى مبــاد
اســتبدال الصــور ألشــياء يريــدوا التوصــل  نفاألطفــال يتعلمــو . التطبيقــى وتــدريب المحاولــة المنفصــلة 

 . (Bryna siegel , 2003, 186 – 187)إليها 

بمثابة تدريب تواصل بديل معزز طـور السـتخدامه لألطفـال التوحـديين ذوى صـعوبات  -١٤
 .التواصل 

ة الـثمن واختبـارات شـاملة وتـدريب مكثـف للمهنيـين غالي) معدات ( ال يشمل تجهيزات  -١٥
 .أو اآلباء

) المجتمـع  –المدرسـة  –المنـزل ( من الممكـن اسـتخدامه لألطفـال فـى أمـاكن متنوعـة  -١٦
(Bondy & Frost , 1994-A 1) . 

أن هـذا البرنـامج ال يتطلـب أن يكـون لـدى  (Bondy & Frost , 2002, 142 )كما يذكر 
أنه ليس مـن الضـرورى أن يكـون الطفـل أى ليم التواصل من خالل الصور الطفل مهارات مسبقة لتع
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أو تعلــم اســتمرار التواصــل البصــرى عنــد .قــد تعلــم مهــارات التقليــد أو أى كلمــات قبــل البــدء بالبرنــامج
أو تعلـم . أو تعلم الجلوس على الكرسى بهدوء قبل البدء بالبرنامج . الطلب منه قبل البدء بالبرنامج 

  .وليس هناك حد أدنى لمستوى تطور الطفل قبل البدء بالبرنامج .ور مع المجسمات مطابقة الص
وهــذا يــدل علــى أن أى طفــل توحــدى يســتطيع أن يبــدأ برنــامج التواصــل مــن خــالل اســتبدال 
 هالصــــور ، فهــــذه الطريقــــة تركــــز علــــى نــــواحى القــــوة لــــدى الطفــــل التوحــــدى والتــــى تتمثــــل فــــى فهمــــ

مــات البصــرية كالصــور والمجســمات تبقــى أمــام الطفــل ال تــزول مثــل للمعلومــات البصــرية ، فالمعلو 
  .الكلمات 

  :تطور نظام التواصل باستبدال الصور فى الواليات المتحدة األمريكية 
 Delawareلقد تطور هذا النظام منذ ما يزيد عن عشر سنوات فى برنامج ديالوير للتوحد 

Autistic Program  فــس كعــالم ن. بواســطة أنــدرى بونــدىa psychologist   ولوريــا فروســت
 Shortولقـد أدركـا بالقصـور .  aspeech and language therapistأخصـائية لغـة وتخاطـب 

Comings  فــالطرق المباشــرة لتعلــيم األطفــال التوحــديون الكــالم بطيئــة ومحبطــة . للمــداخل التقليديــة
disappointing ــــاجون ــــد اللفظــــى يحت ــــال فــــى التقلي ــــدم األطف ــــاه  ولكــــى يتق ــــى االنتب ــــدرة عل ــــى الق إل

وهـــذه المهـــارات صـــعبة جـــدا لألطفـــال ذوى اضـــطراب . خـــر واصـــل البصـــرى ليقلـــدوا الشـــخص اآلتوال
والتدريب باإلشارة بالرغم من أنه عملية بصرية فهـو يتطلـب مهـارات مشـابهة لمـا سـبق مثـل  .التوحد 

( ية من قبل األطفال كتواصـل مفهـوم كما أنه نادرا ما تستخدم التلقائ. النظر واالنتباه ونسخ األفعال 
ــا مــا يوصــف بــالتلقين المســتقل ، الــذى يحــدث فقــط كاســتجابة لتلقــين ) . مقصــود ــيم الطفــل غالب فتعل

شــخص أخــر مثــال ذلــك فالمــدرس يقــول مــاذا تريــد ؟ أو إشــارة البســكويت والطفــل يقــوم بعمــل اإلشــارة  
وهى عـدم فهمهـا بشـكل كبيـر فـى المجتمـع تقريبا وهناك مشكلة أخرى تنتج عن استخدام لغة اإلشارة 

  .المحيط بالطفل 
ـــى مهـــارات مختلفـــة  ـــرامج اإلشـــارة للصـــورة تعتمـــد عل ـــى . كمـــا أن ب ـــدريب عل ـــة الت ـــل بداي فقب

التواصــل نحتــاج إلــى تــدريب الطفــل علــى تمييــز الصــور وربــط الصــور باألشــياء وٕاظهــار االســتجابة 
اإلشــارة للصــورة ال يتضــمن التفاعــل االجتمــاعى و . األساســية  كــل هــذه المهــارات تأخــذ وقتــا طــويال 

بمعنى إذا قام الطفل باإلشارة إلى الصورة أو بالنقر عليها وال يوجد أحد بجـوار الطفـل ليـراه فهـل هـذا 
  تواصل حقيقى ؟

كمــا أن العديــد مــن المــداخل أو الطــرق التقليديــة تبــدأ بتعلــيم الطفــل علــى التصــنيف والتعليــق 
وٕاذا عرضت صورة كورة فيسأل الطفل عنها ما هذا ؟ والطفـل يحتـاج إلـى . لألشياء المحيطة حولهم 

وبالنســبة . فــإذا نجــح الطفــل فتكــون النتيجــة للطفــل اجتماعيــة مجــردة مثــل نعــم إنهــا كــورة " كــورة"قــول 
فالدافعية تكـون ضـعيفة جـدا  ال يميلون إلى المكافآت اإلجتماعيةوٕانهم للعديد من األطفال التوحديين 

: مثـال ( بينما فى نظام التواصل باستبدال الصور تكون البداية بتدريب الطفـل علـى الطلـب . لديهم 
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الطفـل ينشـئ وتكون النتيجة المباشرة اسـتالمه للكـورة وهـذا ينشـأ دافعيـة مرتفعـة عنـد ) أنا عاوز كورة 
 لـذلك يجـب أن تكـون مهـارة الطلـب أول.  (Sue Baker, 2004, 15)ويساعد على تأكيـد التـدريب 

كمــا أن . مهــارة فــى التــدريب ألنهــا تســاعد علــى االســتمرار واالحتفــاظ بــالمعززات الملموســة والفعالــة 
 & Bondy )هـذه المهـارة مالئمـة للتعلـيم بسـرعة ألن الطفـل فـى الحـال يسـتقبل الشـئ الـذى يريـده 

Ryan, 1991, 2) .  ويتضــح ممــا ســبق أن نظــام التواصــل باســتبدال الصــورPECS  تطــور فــى
ديالوير كبرنامج لألطفال التوحـديين اسـتجابة للصـعوبات التـى اسـتمرت سـنوات فـى المحـاوالت  والية

المتنوعة كبرامج لتدريب التواصل مع أطفال اضطراب التوحد فقد تمر األسابيع والشهور فى محاولـة 
ال مهـــارات التقليـــد اللفظـــى والحركـــى وأثنـــاء االســـتمرار فـــى هـــذه المحـــاوالت قـــد علـــى لتـــدريب الطفـــل 

ونتيجـة لـذلك . يستجيب الطفل وال يستطيع عمل محـاوالت مناسـبة لتحقيـق حاجاتـه ورغباتـه المعروفـة
وعند اسـتخدام لغـة .  Maladaptiveغالبا ما يعبر هؤالء األطفال عن حاجاتهم بطرق غير مقبولة 

ام التواصل ونظ. اإلشارة تظهر صعوبات أخرى تتعلق بعدم قدرة هؤالء األطفال على التقليد بفاعلية 
. باســــتبدال الصــــور يســــمح لألطفــــال التوحــــديين بأســــاليب التواصــــل فــــى المحــــيط االجتمــــاعى بهــــم 

فاألطفــال يســتخدمون هــذا النظــام ليتــدربوا علــى إعطــاء الصــورة للشــئ المرغــوب فيــه للشــخص األخــر 
لموسـة وبواسطة هذا العمل الذى يجعـل الطفـل يبـادر بفعـل التواصـل كنتيجـة م. ليستبدل بالشئ نفسه

وهذا النظام يقوم علـى مبـادئ تحليـل  (Bondy & Frost, 1994, 4)داخل المحيط االجتماعى به 
  .السلوك التطبيقى 

هــو علــم يــدرس  Applied Behavior Analysis (ABA)تحليــل الســلوك التطبيقــى و 
التـدريس الكيفية التى يمكن بها تطبيق مبادئ اإلشـراط السـلوكى للـتعلم ، كمـا أن العديـد مـن مظـاهر 

 Discrete trial Trainingوتــدريب المحاولــة المنفصــلة . الفعــال تعتمــد علــى المبــادئ الســلوكية

(DTT)  تمثــل أحــد الطــرق التدريبيــة التــى تتفــق أو تنســجمConsistent with  مــع مبــادئ تحليــل
مــن الطــرق الســلوكية التــى يمكــن  Just one wayوهــى طريقــة واحــدة فقــط . الســلوك التطبيقــى 

قد تبين أنها طريقـة فعالـة فـى فدامها والذى يجعلها حالة خاصة من إجراءات التدريس السلوكى استخ
 It has been shown to be an.تحليـل المعلومـات ممـا يمكـن األطفـال التوحـديين مـن تعلمهـا 

effective way to breakdown information so that children with autism can 

learn  دام طرق تحليل السلوك التطبيقـى وتـدريب المحاولـة المنفصـلة لتـدريب األطفـال كما أن استخ
فــى برنــامج  Ivar Lovaasلوفــاز ر بواســطة إيفا ١٩٧٠و  ١٩٦٠التوحــديين ترجــع إلــى أواخــر عــام 

UCLA  وكان لوفاز مدرب مثل العالم السلوكى ، سـكنرSkinner  ففـى البدايـة اهـتم بتحديـد طـرق
قــى لألطفــال الــذين لــديهم اضــطرابات فــى النمــو واضــطرابات ســلوكية منهــا التحليــل الســلوكى التطبي

 Lovaasكما استطاع لوفاز وطالبـه . واستطاع أن يتغلب على هذه االضطرابات . اإليذاء للذات 

& his graduate  ر منهج يعتمد على فكرة تكـرار المحـاوالت لتـدريس المهـارة المسـتهدفة يتطوRe 
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peated trails to teach atarget skill  . فكـل مهـارة لتعليمهـا كمـا يـرى هـو تمثـل كتلـة حجريـة
صـــغيرة تحتـــاج لتطويرهـــا لبنـــاء حصـــيلة مـــن الســـلوكيات العاديـــة وهـــذا كـــان مـــيالد تـــدريب المحاولـــة 

  .المنفصلة
Each skill that was learned was seen as a small building block 

needed to move to ward Creating a normal behaviors. This was the birth of 
the "discrete trail training" .  

وقد رأى السلوكيون فـى ذلـك الوقـت أن كـل المعرفـة تتضـمن مهـارات تشـبه اللغـة تتكـون مـن 
حتى تتحـول كلهـا إلـى شـئ مـرن  Piece by pieceعناصر صغيرة من الممكن تعليمها جزءا جزءا 

  To be explicitly taughtة نوعيـة تحتـاج إلـى تعليمهـا بوضـوح وطبقـا لهـذه النظريـة فكـل مهـار 
وفــى أواخــر الثمانيــات أعلــن لوفــاز نتيجــة التجربــة مــع بعــض األطفــال التوحــديين الــذين تــم التعامــل 

ألنـه  a big splashوهـذه الدراسـة عملـت ضـحية كبيـرة . معهـم خـالل السـبعينات وأوائـل الثمانينـات 
) ساعة فى األسبوع  ٤٠حوالى ( عشرين طفال من خالل التدريب المكثف بالرغم من شفاء ما يقل عن 

وذلــــك باســــتخدام طــــرق التــــدريب بالمحاولــــة المنفصــــلة ووصــــل أداء هــــؤالء األطفــــال إلــــى أداء األطفــــال 
  العــــــــــــاديين ولــــــــــــم تكــــــــــــن نفــــــــــــس النتيجــــــــــــة مــــــــــــع األطفــــــــــــال الــــــــــــذين تلقــــــــــــوا تــــــــــــدريب أقــــــــــــل تكثيفــــــــــــا 

  One – to – oneالتدريب يتم بنسبة مدرس لكل طفـل  وكان). بمتوسط عشر ساعات فى األسبوع ( 
وبعد ذلك تمـت دراسـات تجريبيـة حـول تعلـيم األطفـال التوحـديين سـلوكيات جديـدة لكنهـا كانـت أقـل  .

وتـم تنفيـذها بواسـطة  Less publicity Than the lovaas programشـعبية مـن برنـامج لوفـاز 
 ,Laura schriebman , Robert Koegelهم ين كـانوا طالبـا للوفـازى ومـنيعلمـاء وسـيكولوج

Glen Dunlap  وقــدم هــؤالء مفــاهيم جديــدة فــى تــدريب األطفــال التوحــديين مثــل تــدريس الســلوكيات
سـلوكيات أخـرى  Potentiateتقـوى  توهـى اسـتجابا(  teaching pivotal behaviorsالمحورية 

زيـز السـلوك مثـل عمـل االختيـارات واسـتخدام طـرق طبيعيـة وواقعيـة فـى تع) مثل تعلـم طلـب األسـئلة 
Choice making  والتـــدريس العرضـــىIncidental teaching  ) والـــذى يتعـــرض فيـــه الطفـــل

واسـتخدمت هــذه ) . لنمـاذج طبيعيـة للسـلوك ربمـا يكـون قـد تـم تعليمــه فـى البدايـة فـى مواقـف رسـمية 
التـــى تفتـــرض أن (  stimulus over selectivityالدراســـات فرضـــية االنتقـــاء الزائـــد للمثيـــرات 

قـوة المثيـرات الواصـلة إلـيهم لـذلك فهـم  Calibratingاألطفال التوحديين لديهم صـعوبات فـى تحديـد 
 Over or under Responded toغالبا مـا يكونـوا أعلـى أو أقـل اسـتجابة لألشـياء المحيطـة بهـم 

thinys around them   
 (Bryna siegil, 2003, 313 – 317) .  

النظريــة للتحليــل الســلوكى التطبيقــى إلــى المــدخل الســلوكى الــذى يركــز علــى  وترجــع الخلفيــة
نظريــة أن كــل الســلوكيات التــى يــتم تعلمهــا تعتمــد علــى مايســبقها أو محكومــة بــه وبالنتــائج  المترتبــة 

وهى قاعدة أساسية فى نظريـة  is governed by its antecedent and consequencesعليها 
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  فــــــــــى عــــــــــام التــــــــــى اقترحهــــــــــا "Operant conditioning"ى ســــــــــكنر لإلشــــــــــراط اإلجرائــــــــــ
لــذلك تكــون نتيجــة الســلوك لهــا دور فــى ميــل الطفــل نحــو تكــرار االســتجابة التــى تعــزز . ) ١٩٦٠ ( 

ولذلك يتم تحليـل المهمـة التـى ينبغـى تعلمهـا إلـى اجـراء صـغيرة ولكـل جـزء أو خطـوة يـتم تعلمهـا مـن 
والحـــــث  Shapedســـــتخدام فنيـــــات مثـــــل التشـــــكيل خـــــالل التعزيـــــز اإليجـــــابى ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل ا

prompting  والتسلسلChaning (Val Cumine et , al., 201, 49) .  
  :مراحل البرنامج التدريبى 

  المرحلة األولى 
   The physical exchangeالتبادل الجسدى 
   Terminal Objectiveالهدف النهائى 

يكون الطفل قادرا علـى التقـاط صـورة  أن يوضع شئ ما مفضل جدا بالنسبة للطفل ، وأن -
  .هذا الشئ والتوجه بها إلى المدرب ووضع الصورة فى يد المدرب 

   Assessing Reinforcersتقييم المعززات 
مــن خــالل أفعــال  PECSبمــا أن التواصــل يــتم تدريبــه داخــل نظــام التواصــل بتبــادل الصــور 

فعالــة لــذلك يجــب التعــرف مــن خــالل وظيفيــة تخــص الطفــل داخــل المجتمــع مــن خــالل المعــززات ال
المالحظة المستمرة على الطفل لألشياء التى يريدها من خالل هذه األشـياء يـتم تقيـيم المعـزز للطفـل 

:  
 –الحلــوى  –الشيبســى ( مــن خــالل وضــع قطــع صــغيرة مــن أشــياء صــالحة لألكــل مثــل  - ١
  .ول عليها ولتحديد أيهما مفضل لديه من خالل تكرار أخذ الطفل لها والحص) الكيك 

التـــى تـــم أخـــذ الطفـــل لهـــا ثـــالث مـــرات متتاليـــة ( إزالـــة معظـــم األشـــياء المفضـــلة للطفـــل  - ٢
 ).األشياء بالنسبة للطفل  ىوتحديد أفضلية باق

أقـالم ( يتم تكرار ما سبق مع األشياء الصالحة لألكل يتم تكراره مع ألعـاب متنوعـة مثـل  - ٣
 ) .الكرة  –أدوات موسيقى  –العرائس  –الرسم 

ل مقارنــة بــين األشــياء الصــالحة لألكــل وكــذلك أدوات اللعــب لتحديــد الشــئ المفضــل عمــ - ٤
 .لديه بدرجة كبيرة 

  :ظهور بعض الصعوبات والتغلب عليها 
   .وللتغلب على هذه الصعوبة عدم انتقاء الطفل ألى معزز على المنضدة  -١
  .يتم إضافة أشياء أخرى وذلك بناء على سؤال اآلباء أو مدرس الطفل  -
  .وللتغلب على هذه الصعوبة ينتقى الطفل كل المعززات  -٢
خـر حتــى يسـتطيع الطفــل أن آيـتم وضـع األشــياء وبينهـا فــراغ أى مسـافة بــين كـل معــزز و  -

  .يأخذ شئ واحد 



  ١٢١

  .وللتغلب على هذه الصعوبة  شئ واحد يختاره الطفل بتكرار -٣
  .طفل له يتم إزالة أو إبعاد هذا الشئ بعد التأكد من اختيار ال -

   The Training Environmentبيئة التدريب 
خـــر بينهمـــا منضـــدة ويجلـــس المـــدرب يجلـــس الطفـــل والمـــدرب فـــى مواجهـــة كـــل منهمـــا اآل -

  .المساعد خلف الطفل أو بجواره 
يـــتم وضـــع صـــورة للشـــئ المفضـــل علـــى المنضـــدة بـــين الطفـــل والمـــدرب مـــع وجـــود الشـــئ  -

 .ستطيع أن يحصل عليه المفضل نفسه فى مجال رؤية الطفل لكنه ال ي

    Training Protocol) نظام التدريب ( بروتوكول التدريب 
  :مالحظات 

  .ال تستخدم المعززات اللفظية أثناء هذه المرحلة  -
 .يستخدم أكثر من معزز أو شئ مفضل للطفل ، تعرض أمام الطفل بشكل منفرد ال -

 .ال يطلب من الطفل ترتيب األدوات المستخدمة  -

 .محاولة فى اليوم يطلب الطفل من خاللها الشئ المفضل ٣٠نشأ أكثر من تستخدم أو ت -

 .من الضرورى وجود اثنين من المدربين لهذه المرحلة  -

  :التبادل الجسدى ككل 
ليصــل الطفــل إلــى الشــئ الــذى يرغبــه فيقــوم المــدرب المســاعد الــذى يجلــس وراء الطفــل أو 

وضــعها فــى يــد المــدرب المفتوحــة والــذى يقــول بجانبــه بمســاعدته جســديا بإلتقــاط صــورة هــذا الشــئ و 
للطفــل أوه إنــت عــاوز كــوووورة ، ويعطيهــا للطفــل فــى نفــس الوقــت الــذى يقــوم فيــه المــدرب المســاعد 

  .بمساعدة الطفل على الوصول للصورة 
ولشــد انتبــاه الطفــل يقــوم المــدرب بــذكر اســم الطفــل لــيالحظ مــا يوجــد مــع المــدرب أو يــذكر  -

  .ة للطفل أنا معى كوووور 
  وال يستخدم التلقين المباشر للطفل مثل إعطينى الصورة أو إنت عاوز إيه ؟  -

  
  

  :تالشى المساعدة الجسدية * 
بإســـتخدام التسلســـل الرجعـــى مثـــل الخطـــوة الســـابقة ولكـــن يبـــدأ تـــأخير الجـــائزة اللفظيـــة حتـــى 

  .يتدرب الطفل على الوصول إلى الصورة ووضعها فى يد المدرب 
من التعزيـز اللفظـى مـع إعطـاء الطفـل الشـئ المطلـوب وذلـك عنـدما يصـل فى البداية يتم تـزا

% ٨٠الطفل بالصورة إلى المـدرب ويـتم التـدريب حتـى يصـل الطفـل إلـى الصـورة بـدون تلقـين بنسـبة 



  ١٢٢

مــن عــدد المحــاوالت مــع االســتمرار فــى مســاعدة الطفــل علــى التقــاط الصــورة والوصــول بهــا إلــى يــد 
  .المدرب 

االسـتمرار مـع الجسـدية اللتقـاط الصـورة والوصـل بهـا إلـى يـد المـدرب  يبدأ تالشـى المسـاعدة
فــى إظهــار يــد المــدرب مفتوحــة بمجــرد أن يصــل الطفــل إلــى الصــورة ويتوجــه بهــا إلــى المــدرب الــذى 

  .يقوم بإعطائه الشئ المطلوب والتعزيز اللفظى 
   Helpful Hints: إشارات مفيدة ) تلميحات (  

المتبــع ، فــالبعض يســتخدم رمــوز التواصــل بالصــور لمايرجونســون يــتم تحديــد النظــام الرمــزى 
  .سم  ١٠إلى   ٥ويتراوح حجم الصور من . لما لها من تنوع واسع للصور 

  .قد يكون من األيسر البدء بصور ذات خطوط بيضاء وسوداء  -
  .لسهولة التعامل معها ) سم  ١٠( البداية تكون بصور كبيرة الحجم  -

   :المرحلة الثانية 
   Expanding Spontaneityبتلقائية ) األداء ( الطلب 

    Terminal Objective: الهدف األساسى 
أن يـــذهب الطفـــل إلـــى لوحـــة التواصـــل لينـــزع الصـــورة ويـــذهب بهـــا إلـــى المـــدرب ويضـــع  -

  .الصورة فى يد المدرب
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  .لى لوحة التواصل توضع الصورة للشئ المرغوب جدا للطفل ع -
 .يجلس الطفل والمدرب فى مواجهة كل منهما األخر بينهما المنضدة  -

 .إحضار العديد من األشياء المفضلة للطفل وربطها بالصورة  -

    Training Protocol ) نظام التدريب ( بروتوكول التدريب
  :مالحظات 

  .ال تستخدم التلقينات اللفظية فى هذه المرحلة  -
 .تنوع الصور المستخدمة وتقدم كل صورة بمفردها  -

 .التنوع فى استخدام المدربين  -

 .محاولة يطلب من خاللها األنشطة الوظيفية ٣٠يبلغ عدد المحاوالت حوالى  -

  :نزع الصورة من لوحة التواصل 
ثــم يــتم إزالــة هــذا  ،ثانيــة )  ١٥ – ١٠( حيــث يســمح للطفــل باللعــب الحــر مــع الشــئ لمــدة 

أمامـه وتوضـع صـورة هـذا الشـئ علـى لوحـة التواصـل وعلـى الطفـل نـزع الصـورة وٕاعطائهـا الشئ من 
مــن % ٨٠للمــدرب فــى يــده وٕاذا احتــاج الطفــل إلــى مســاعدة جســدية ويــتم تالشــيها ونجــاح الطفــل فــى 

  .المحاوالت 
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  :زيادة المسافة بين المدرب والطفل * 
المـدرب ويضـعها فـى يـده ومـع  وذلك لكى يقف الطفل مكانه وينزع الصـورة ويـذهب بهـا إلـى
  .استخدام التعزيز اللفظى وٕاعطاء الطفل الشئ الذى أحضر صورته 

  :زيادة المسافة بين الطفل والصورة * 
تبــدأ زيــادة المســافة بــين الطفــل ولوحــة التواصــل كــى يــذهب الطفــل إلــى الصــورة ثــم يأخــذها 

  .ويذهب بها إلى المدرب 
    Helpful Hintsإشارات مفيدة 

لوحــة للتواصــل ووضــع الصــور عليهــا بإســتخدام الصــق الكــوتش مــع الوضــع فــى  إعــداد -
  .االعتبار إمكانية استخدام الصورة أكثر من مرة 

ليسـت كافيـة فيجـب اسـتخدام صـورة واحـدة  هبما أن قـدرة الطفـل علـى التمييـز بـين الصـور  -
 .فقط وكذلك عند استخدام كتالوج التواصل 

التواصـل والهـدف ) ملـف ( فصـل يوضـع فيـه كتـالوج تحديد مكـان سـواء فـى المنـزل أو ال -
من تحديد المكان أن يكون الطفل قادرا على إيجاده فى كل وقت وذلك عندما يكـون الطفـل مسـتعدا 

 .شخص ما بعض األشياء فإنه يستطيع إيجادها فى كتاب التواصل  إلخبار

يطلــب مــن  علــى المــدرب أو اآلبــاء إرجــاع الصــور إلــى مكانهــا فــى كتــاب التواصــل وال -
 .الطفل فعل ذلك 

تــدريب الطفــل علــى تحمــل المســئولية عــن كتــاب التواصــل أو كتــالوج التواصــل أو ملــف  -
 .التواصل

  :المرحلة الثالثة 
   Pictures  Discriminationتمييز الصور 

    Terminal Objectiveالهدف األساسى 
ينتـــزع الصـــورة أن يطلـــب الطفـــل أشـــياء مرغوبـــة مـــن خـــالل ذهابـــه إلـــى لوحـــة التواصـــل و  -

شــريك ( المدربــة / المرغوبــة أو المناســبة مــن بــين مجموعــة صــور مرتبــة والــذهاب بهــا إلــى المــدرب 
  .وٕاعطائه الصورة    Communication Partner) التواصل 
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ووجــود خــر يجلــس الطفــل والمــدرب علــى كرســين بينهمــا منضــدة كــل منهمــا فــى مواجهــة اآل

العديـــد مـــن الصـــور لألشـــياء المرغوبـــة والمناســـبة أو اقترانهـــا باألشـــياء المناســـبة ووجـــود صـــور غيـــر 
  .مناسبة وغير مرغوب فيها لألشياء وارتباطها باألشياء 

    Training Protocolبرتوكول التدريب 



  ١٢٤

  :مالحظات 
  .ال يستخدم الحث اللفظى أو التلقين اللفظى أثناء هذه المرحلة  - ١
 . على األقل محاولة فى اليوم ٢٠أنشطة والعمل على إنشاء أو استخدام  إضافة - ٢

 .التنوع فى وضع الصور على لوحة التواصل حتى يتمكن الطفل من التمييز  - ٣

   Discriminationالتمييز * 
. من خالل تهيئة البيئة أمام الطفل بحيث يكون الموقف أو المكان محتاج شـيئا مـا مناسـب 

التواصــل صــورتين لشــيئين إحــداهما مناســبة للموقــف واألخــرى غيــر مناســبة  كمــا توضــع علــى لوحــة
مثــال ذلــك جلــوس الطفــل أمــام ( علــى اإلطــالق فــإذا قــام الطفــل بإعطــاء الصــورة المناســبة للموقــف 

وٕاذا . يعطيــه الشــئ مــع تعزيــزه و فيقــوم المــدرب ) التلفــاز فتكــون الصــورة المناســبة هــى صــورة التلفــاز 
وذلـك أثنـاء جلوسـه أمـام ) أو جـورب ( مثـل صـورة شـراب ( ئ غيـر مناسـب أعطى الطفل صـورة لشـ

  .جتماعى افيقوم المدرب بإعطائه الشئ الذى طلبه بدون أى رد فعل ) التلفاز
ســتخدام أشــياء تلفــت اوٕاذا اســتمر الطفــل فــى إعطــاء الصــورة غيــر المناســبة للموقــف نقــوم ب

  .... ى الشئ نفسه أو توضع الصورة عل/ االنتباه مثل الصور الملونة 
فـــى عـــدد المحـــاوالت % ٨٠ويـــتم االســـتمرار فـــى هـــذه الطريقـــة حتـــى يـــنجح الطفـــل بنســـبة 

  .المستخدمة وذلك مع صور متنوعة 
إضــافة صــور لكــى يــتعلم الطفــل أن يطلــب مــن عــدد كبيــر مــن الصــور ويســتطيع التمييــز * 

  .للصورة المطلوبة من بين عدد من الصور 
ة يســتطيع الطفــل التمييــز بــين شــيئين أو ثالثــة حيــث يوضــع شــئ فــى البدايــ:  االرتباطــات* 

ن لهــذين الشــيئين وعنــدما يحضــر الطفــل اواحــد أمــام المــدرب  ويوضــع علــى لوحــة التواصــل صــورت
الصورة ويأخذ الشئ المناسب لها أو المعبـر عنهـا بالصـورة يـتم تعزيـز الطفـل وٕاذا أخفـق الطفـل يقـوم 

ويــتم إحضــار  .حة التــى تمثــل الشــئ الموضــوع علــى الطاولــة المــدرب بتوجيــه الطفــل للصــورة الصــحي
وٕاذا قـــام الطفـــل بنـــزع الصـــورة .شـــئ واحـــد علـــى الطاولـــة ثـــم وضـــع صـــورتين علـــى لوحـــة التواصـــل 

وٕاذا أخفـق الطفـل فـى اختيـار الصـورة . لشئ يقوم المدرب بتعزيزه وٕاعطائـه هـذا الشـئ االمناسبة لهذا 
الـذى تمثلــه الصــورة األخــرى ومــن خــالل اإليمــاءات للشــئ  ، يقـول المــدرب أنــا عنــدى فقــط هــذا الشــئ

  .الموضوع على المنضدة وصورته على لوحة التواصل 
  :تقليل حجم الصورة * 

صور علـى لوحـة التواصـل )  ١٠ – ٨( فى البداية يكون الطفل قادرا على التمييز من بين 
  .وبالتدريج يتم تقليل حجم الصورة 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 
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أثناء تعليم الطفل التمييـز للصـور يجـب إعـادة ترتيـب الصـور فـى مواضـع مختلفـة حتـى ال  -
  .يتعلم الطفل إزالة الصورة من نفس المكان 

وتعامـل مـع الشـئ المعبـر عنـه الصـورة بشـكل  إذا اختار الطفل الصورة غير المرغوب فيها -
 .ح سلبى يجب أن يعرف المدرب بأن الطفل ال يستطيع التمييز بشكل صحي

على المدرب تجنب اإلجابة بكلمة ال عندما يقوم الطفل باالختيار الخطأ للصورة مـن علـى  -
لوحة التواصل ولكن اإلجابة فى هذه الحالة بأن يقوم المدرب بإعطـاء الشـئ الـذى طلبـه الطفـل مـن 
خــالل الصــورة وعنــدما يغضــب الطفــل بهــذا الشــئ يقــول المــدرب لــه لــو إنــت عــاوز التليفزيــون إنــت 

 .اج لصورة التليفزيون محت

 .عمل أكثر من نسخة من الصور بحيث يكون فى بديل فى حالة فقد صورة أو تلفها  -

 –اسـتيكر  –إعداد صندوق يحتوى على الصور الضرورية واألشياء التى تلزم مثـل صـمغ  -
 .مقص  –الصق كوتش  –ورق 

  المرحلة الرابعة 
   Sentence Structureبناء الجملة  

    Terminal Objective الهدف األساسى
أن يطلـــب الطفـــل أشـــياء موجـــودة وأخـــرى غيـــر موجـــودة بإســـتخدام عبـــارة متعـــددة الكلمـــات  -

  .بإستخدام الكتاب وانتزاع الصورة أو الرمز أنا عاوز وتوضع على شريط الجملة 
    The Training Environmentبيئة التدريب 

. مـــع صـــورة عبـــارة أنـــا عـــاوز تتضـــمن لوحـــة التواصـــل وعديـــد مـــن الصـــور وشـــريط الجملـــة 
  .ومعززات من األشياء واألنشطة 

    Training Protocolنظام التدريب 
  :مالحظات 

  .عدم استخدام تلقينات لفظية أثناء هذه المرحلة  -١
  . االستمرار المتكرر  -٢
   .للتدريب فى هذه المرحلة  Back word Chainingاستخدام التسلسل العكسى  -٣
  .محاولة فى اليوم للطفل ليطلب أثناء األنشطة الوظيفية  ٢٠تخدام إنشاء أو اس -٤

وعنــدما يريــد الطفــل . تثبيــت صــورة عبــارة أنــا عــاوز فــى الجــزء األيمــن مــن شــريط الجملــة * 
فمن خالل التوجيه الجسدى للطفل يقوم بوضع الصورة على شـريط الجملـة بجـوار صـورة عبـارة  يئاش

وعنــدما يــتمكن الطفــل مــن الوصــول إلــى صــورة . المــدرب المســاعد  وبالتــدريج يــتم إبعــاد. أنــا عــاوز 
ويـــتم اســـتمراره فيهـــا إال أن يســـتطيع . الشـــئ المرغـــوب فيـــه ووضـــعها بجـــوار صـــورة عبـــارة أنـــا عـــاوز 

  .من عدد المحاوالت بدون توجيه % ٨٠الطفل إنجازها بنسبة 
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أو  يئايريد الطفـل شـوعندما . تحريك صورة عبارة أنا عاوز ووضعها على لوحة التواصل * 
نشــاط مــا ، فمــن خــالل التوجيــه للطفــل يقــوم بــانتزاع صــورة عبــارة أنــا عــاوز مــن مكانهــا وتوضــع فــى 
الجــزء األيمــن مــن شــريط الجملــة ونــزع صــورة الشــئ المرغــوب ووضــعها بجــوار صــورة أنــا عــاوز ويــتم 

مـن عـدد % ٨٠ة التدريب فـى هـذه المرحلـة إال أن يـتمكن الطفـل مـن االسـتجابة بشـكل صـحيح بنسـب
  .المحاوالت بدون توجيه أو حث وأمام أكثر من مدرب 

ففـــى البدايـــة يـــتم اســـتخدام أو إنشـــاء محـــاوالت للطفـــل . طلـــب أشـــياء غيـــر موجـــودة أمامـــه* 
 قــد مــن خــالل وضــعها بعيــدا عنــه بعــد مــا يكــون الطفــل. ه مــليطلــب أشــياء وأنشــطة غيــر موجــودة أما

يتعلم الطفل أن يطلـب أشـياء معروفـة لـه لكنهـا غيـر موجـودة ومع الوقت يجب أن . طلبها واستقبلها 
  .فى مجال الرؤية 

  :مالحظات 
.... غالبا يبدأ األطفال فى الكالم مع الصور فإذا توقف قليال المدرب بـين قولـه إنـت عـاوز 

  .واسم الشئ فيقوم الطفل غالبا بالتلفظ بهذا االسم 
هــا إلــى لوحــة التواصــل لتكــون جــاهزة علــى المــدرب أخــذ الصــور مــن شــريط الجمــل وٕاعادت -

  .لالستخدام مرة ثانية
   Helpful Hintsإشارات مفيدة 

عدم القلق  إذ لم يضع الطفل صورة عبارة أنا عاوز وصورة الشئ المرغوب فيه على شريط 
كمــا يمكــن اســـتخدام شــريط الجملــة بلـــون آخــر أو مخــالف وذلـــك لتأكيــد موضــعها بالنســـبة . الجملــة 
  .للطفل 

  :لة الخامسة المرح
  ? Responding to what do you want ماذا تريد ؟     " االستجابة إلى السؤال 

   Terminal Objectiveالهدف األساسى   

  أو إنت عاوز إيه ؟ ؟"ماذا تريد " أن يستطيع الطفل اإلجابة على السؤال 
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  .عبارة أنا عاوز لوحة التواصل وعليها صورة ل -
 .وصورة لألشياء مع استخدام تعزيزات عديدة لمواد مفضلة لكن صعب الحصول عليها  -

   Training Environmentبيئة التدريب 

  :مالحظات 
  .االستمرار فى التعزيز المادى واللفظى لكل استجابة صحيحة  - ١
 .استخدام الحث المؤجل للتدريب أثناء هذه المرحلة  - ٢
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محاولـــة علـــى األقـــل فـــى اليـــوم للطفـــل ليطلـــب أثنـــاء األنشـــطة  ٢٠م إنشـــاء أو اســـتخدا - ٣
 .الوظيفية

  فى البداية ال يكون هنـاك فتـرة انتظـار إلحضـار الشـئ المفضـل للطفـل ونـزع صـورة
المدربة فى نفس الوقـت تشـير إلـى صـورة أنـا عـاوز / جملة أنا عاوز من لوحة التواصل ، فالمدرب 

فالطفــل يجــب أن يلــتقط صــورة أنــا عــاوز ويســتكمل  عــاوز إيــه ؟أو إنــت  أثنــاء ســؤالها مــاذا تريــد ؟
  .من عدد المحاوالت % ٨٠ويتم االستمرار حتى ينجح الطفل فى . االستبدال 
  تبدأ زيادة الوقت بـين الطلـب أو التسـاؤل مـاذا تريـد ؟ واإلشـارة . زيادة فترة االنتظار

 .والوقت يزداد حوالى واحد ثانية . إلى صورة أنا عاوز 

   بـــالتكرار يســـتطيع الطفـــل اإلجابـــة علـــى التســـاؤل مـــاذا تريـــد ؟ بـــدون أى حـــث أو و
 .توجيه 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 

  .هذه المرحلة من أسهل المراحل فى البرنامج  -
 .ال ننسى االحتفاظ فى الطلب بتلقائية  -

اء فــى هــذه المرحلــة يســتطيع الكثيــر مــن األطفــال عمــل التواصــل البصــرى وذلــك أثنــاء إعطــ -
 .الصورة للمدرب 

  إذا لـــم يســـتطيع الطفـــل عمـــل التواصـــل البصـــرى فهـــذه بعـــض التـــدريبات المفيـــدة لعمـــل
  .التواصل البصرى 

  عنــدما يصــل الطفــل بالصــورة إلــى المــدرب يجلــس المــدرب بحيــث يكــون فــى وضــع أســفل
 .من رأس الطفل

  يقوم المدرب المساعد بتوجيه الطفل جسديا لكى يلمس وجه أو كتف المدرب. 

  استخدام التعليق العام عندما يعطى الطفل الصورة للمدرب مثل أوه... 

  :المرحلة السادسة 
  Responsive and Spontaneous Commentingالتعليق التلقائى واالستجابة 

   Terminal Objectiveالهدف األساسى 

  إنت عاوز إيه  ؟: أن يجيب الطفل بشكل مناسب لألسئلة اآلتية 
  يه ؟ وأسئلة أخرى مشابهة عندما يسأل بشكل عشوائى ؟إنت معاك إ؟   إنت شايف إيه
  The Training Environmentبيئة التدريب 

صــور ألشــياء يفضــلها الطفــل جيــدا مــع صــورة لعبــارة أنــا عــاوز وصــورة لعبــارة أنــا شــايف ، 
  .وكذلك صور ألشياء يفضلها الطفل بشكل أقل ... وصورة لعبارة أنا معى 
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   Training Protocolيب نظام التدر 

  :مالحظات 
  .لكل فعل مناسب للتواصل من قبل الطفل )المادى واالجتماعى (التعزيز  - ١
 .استخدام الحث المؤجل لتدريبه على االستجابة لكل سؤال جديد أثناء هذه المرحلة  - ٢

لكـــى يطلـــب أو يعلـــق أثنـــاء  علـــى األقـــل محاولـــة فـــى اليـــوم للطفـــل ٢٠إنشـــاء أو اســـتخدام  - ٣
 .الوظيفية األنشطة

  :اإلجراءات 
مــاذا تــرى ؟ أو إنــت شــايف إيــه ؟ وتوضــع صــورة أنــا شــايف علــى لوحــة التواصــل أســفل  -

  .صورة أنا عاوز
يعــرض شــئ مفضــل للطفــل وفــى نفــس الوقــت يســأل انــت شــايف ايــه ؟ مــع اإلشــارة إلــى  -

فيــه   صــورة أنــا شــايف إذا لــم يلــتقط الطفــل صــورة أنــا شــايف بســرعة ويضــعها فــى المكــان الــذى توضــع
 .يقوم المدرب بالتوجيه الجسدى للطفل ليفعل ذلك 

المدربــة خمــس ثــوان / فــى البدايــة توضــع صــورة أنــا شــايف فــى مكانهــا وينتظــر المــدرب  -
/ ضع الصورة المناسبة فى المكان المخصص بجـوار صـورة أن شـايف ويقـول المـدرب يليرى الطفل و 

 لتعزيـزاو مكافـأة مثـل قطعـة شيبسـى صـغيرة و ويعطـى الطفـل تعزيـز أ...." نـت شـايف إنعـم " المدربة 
ويستمر التدريب طبقا إلجـراءات الحـث المؤجـل والتـى تـم وصـفها فـى . ليس  مرتبط بالشئ الذى يراه 

 .المرحلة السابقة 

والطفل يجـب أن يـتعلم اإلجابـة لمثـل هـذه األسـئلة بإسـتخدام أشـياء مفضـلة لـه جـدا وبعـد  -
 .ا غير مفضلة له ذلك تعرض نماذج ألشياء يعرفها لكنه

على % ٨٠ستجابة لألسئلة بدون حثه بنسبة الا تدريب الطفل علىالمحك األساسى هو  -
 .األقل من المحاوالت التى يتعرض لها مع اثنين مدربين على األقل 

البداية سؤال الطفل عشوائيا انت شايف ايه  ؟ ، انـت فى  المدربة / يجب على المدرب  -
الطفل صعوبة فى التمييز بين اإلجابة على السؤالين يـتم االسـتمرار فـى عاوز ايه  ؟ وٕاذا كان لدى 

اســتخدام اســتراتيجية الحــث المؤجــل حتــى يســتطيع الطفــل أن يجيــب علــى هــذه األســئلة عنــدما يســأل 
ثـم يسـأل الطفـل  .من عدد المحاوالت % ٨٠بشكل عشوائى بدون حث أو توجيه على األقل بنسبة 

ك ؟ توضع صورة أنا معى على لوحة التواصل أسفل صورة أنا عـاوز إنت معاك إيه ؟ أو ماذا عند
وصورة أنا شايف ويـتم تـدريب الطفـل بـنفس الطريقـة فـى الخطـوة السـابقة إلـى أن يكـون الطفـل قـادرا 

 .على عدد المحاوالت وبدون توجيه أو حث % ٨٠على اإلجابة على هذا التساؤل ؟ بنسبة 

انــت عــاوز ايــه  ؟ مــاذا عنــدك ؟ يــتم فــى البدايــة وكــذلك يســأل الطفــل انــت شــايف ايــه  ؟  -
وٕاذا وجــد صــعوبة فــى التمييــز تســتخدم إجــراءات . ســؤال الطفــل هــذه األســئلة الثالثــة بشــكل عشــوائى 
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الحــث المؤجــل مــرة ثانيــة حتــى يكــون الطفــل قــادرا علــى االســتجابة بشــكل صــحيح علــى هــذه األســئلة 
 .من عدد المحاوالت % ٨٠بدون حث أو توجيه بنسبة 

أسئلة إضافية مثل ما هذا ؟ مـاذا تسـمع ؟ ومـاذا تشـم ؟ يـتم تـدريب الطفـل علـى االسـتجابة  -
 .عليها 

المدربــة / فالمــدرب ) إنهــا كــرة ( الطفــل يجــب أن يــتعلم التعليــق بتلقائيــة . الطلــب بتلقائيــة  -
ة أو الحــث يســتخدم نظــام الحــث المباشــر بالتلقينــات اللفظيــة مــا هــذا ؟ واســتبدالها باإليمــاءات المناســب

 .لكى يبدأ التعليق بتلقائية ) أوه شوف ( بألفاظ قليلة 

قائيــة مــن خــالل اســتخدام عنصــر المفاجــأة ولعــب الــدور بــين لويــتم تــدريب الطفــل علــى الت -
 .المدربة والتلميح للتغيرات التى تتم فى المكان الموجود فيه الطفل / الطفل والمدرب 

  Helpful Hintsإشارات مفيدة 

المرحلة بتقديم أشياء مفضـلة للطفـل بدرجـة كبيـرة حتـى يسـتطيع الطفـل التمييـز  تبدأ هذه
  .بين الطلب والتعليق

االقتـــران بـــين التعزيـــز الملمـــوس والتعزيـــز االجتمـــاعى وذلـــك ليتـــدرب الطفـــل علـــى ويـــتم 
  .وبالتدريب يكتفى الطفل بالمعززات االجتماعية التواصل بتلقائية للمعززات االجتماعية

  

  تقديم مفاهيم لغوية إضافيةكما يتم 
                         Introducing Additional Language Concepts      

   Terminal Objectiveالهدف األساسى 

  .أن يستخدم الطفل مدى واسع من المفاهيم اللفظية فى التواصل الوظيفى المتنوع 
  The Training Environmentبيئة التدريب 

  التــدريب صــور ألشــياء مفضــلة وأشــياء ومــواد وأنشــطة ومفــاهيم جديــدة تتضــمن جلســات 
  .للتدريب عليها

   Training Ideasصور التدريب 

   Notesمالحظات  
  .االستمرار فى استعراض المهارات الماضية المدرب عليها الطفل  - ١
محاولــة علــى األقــل فــى اليــوم للطفــل الســتخدام التلقائيــة فــى  ٢٠االســتمرار فــى إنشــاء  - ٢

 .ذا النظام التواصلى ه

الطفــل يجــب أن يــتعلم اســتخدام . المكــان أو الموضــع / الحجــم / مفــاهيم خاصــة بــاللون  -
  .هذه المفاهيم فى التواصل الوظيفى 

مثــــال ذلــــك يســــتطيع الطفــــل أن يطلــــب الكــــرة الحمــــراء أو يقــــول أنــــا عنــــدى كــــرة خضــــراء ، 
  .ندوق ويستطيع أن يطلب قطعة كيكة كبيرة أو الكيكة التى فى الص
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فالطفـل يـتعلم اإلجابـة . ال فى الطلب وكـذلك عنـد التصـنيف / نعم بالتمييز بين االستجابة  -
ال للســؤال هــل أنــت تريــد هــذا ؟ / ؟ فعنــدما يجيــب الطفــل بــنعم ... هــل تريــد هــذا ؟ وهــل هــذا : علــى 

  . المدربة يجب أن يعطى للطفل الشئ أو تزيل هذا الشئ / استجابة المدرب 
؟ فيجــب أن تكــون إجابــة المــدرب مكافـــأة ...الطفــل علــى التســاؤل هـــل هــذا وعنــدما يجيــب 

  . (Bondy & Frost, 1994-A , 5 – 24)اجتماعية 
بإنتهـاء المراحـل السـت السـابقة بـل يضـاف إليهـا  PECSوال ينتهى التدريب من خالل نظام 

 / Big Cookieكعكـة صـغيرة / مفـاهيم لغويـة تشـمل مـثال الكلمـة وعكسـها مثـال ذلـك كعكـة كبيـرة 

little Cookie  وأفعـال مختلفـة مثـل يرمـى أو يقـذف )Throw – kick  ( المختلفـة بــ واالسـتجابة
 Do you want؟ .....؟ هـل أنـت تريـد ....ال من خالل اإلجابة على التساؤالت مثل هل هـذا / نعم 

? Is this a …..? فظـى وهـذه التوقعـات ومن المتوقع تطور الكالم من خالل أساليب التواصـل غيـر الل
 & Bondy )1994( يمكن إدراكها بالنسبة لألطفال األصغر سنا وقد ذكر كال مـن بونـدى وفروسـت 

Frost  أن التــدريب علــى مراحــلPECS  وبالنســبة لســبعة أطفــال وصــل كــل طفــل الســتبدال الصــور
تعـرف  شـهر ١١بعد ثالثة أيام وفى خـالل خمسـة شـهور وصـل كـل طفـل للكـالم بكلمـة واحـدة وبعـد 

ال يعــوق  PECS نظــام وهــذه النتــائج تمــدنا بــأن. كلمــة مــع الصــور  ٧٠األطفــال علــى مــا يزيــد عــن 
  (Jack Scott, et al., 2000, 236-237)نمو الحديث ولكن يعمل على إظهاره وتعزيزه 

  :الفنيات المستخدمة 
نيـات معروفا ويستخدم هذا النظـام الف PECSلقد أصبح نظام التواصل باستبدال الصور 

ــــــــــــه ــــــــــــاء ابــــــــــــدال الصــــــــــــور بالشــــــــــــئ المرغــــــــــــوب في ــــــــــــى انتق ــــــــــــدريب الطفــــــــــــل عل   الســــــــــــلوكية لت
 (Diane Klein, et al., 2001, 245).  

 PECSومـــن الفنيـــات الســـلوكية المتنوعـــة التـــى تســـتخدم مـــن خـــالل التـــدريب علـــى مراحـــل 
 تلقينـــاتتلقينـــات متوقعـــة وبالتـــدريج يـــتم تالشـــى هـــذه ال –التشـــكيل  –التسلســـل  –أو الحـــثالتلقينـــات 

ولعـــب الـــدور تـــدريب المحاولـــة المنفصـــلة  –أو تأخيرهـــا باإلضـــافة إلـــى التـــدريب العرضـــى  )الحـــث (
  . ( Bondy & Frost, 1994-A, 3)والنمذحة  

  :استراتيجيات لتشجيع التواصل للطفل التوحدى 
 .لمساعدة الطفل على فهم التواصل ) النتيجة ( تعليم السبب والتأثير  -١

Teaching cause and Effect to Help the child understand communication  

مثـال ذلـك اسـتبدال . ولكى يفهم الطفل التواصل يجب أن يفهم العالقة بـين السـبب والنتيجـة 
مــثال لشــخص ) صــورة الكيــك ( الصــورة بالشــئ المرغــوب فيــه فالطفــل يــتعلم أنــه إذا أعطــى الصــورة 

 ) .نتيجة ( حينئذ سوف يحصل على الكيك ) سبب ( آخر 

 .استخدام المدعمات البصرية لمساعدة الطفل على فهم التواصل  -٢
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Using visual supports to help the child understand 
communication  

فاألطفــال التوحــديون عــادة يكونــوا أفضــل أو لــديهم قــدرة أفضــل علــى العمليــات الســاكنة أو  
نتيجــة لــذلك تســتخدم المــدعمات البصــرية مثــل . معية المعلومــات البصــرية المتكــررة عــن األشــياء الســ

 .األشياء ، ورسم الخطوط أو الصور التى تعطى للطفل المعلومة عن البيئة 

 .اإلمداد بأشكال بديلة أو معززة للتواصل تمنح الطفل بوسائل التواصل -٣

Providing Augmentative or Alternative Forms of communication 
to give the child a means of communication  

أحـــد هـــذه األشـــكال ويســـتخدم بشـــكل كبيـــر نظـــام التواصـــل بالصـــور هـــو متمثـــل فـــى نظـــام  
 Lori Frost & Andrew Bondy) 1994(التواصــل باســتبدال الصــور الــذى طــور بواســطة 

والهــــدف مــــن هــــذا النظــــام أن الطفــــل التوحــــدى لديــــه صــــعوبة فــــى المبــــادرة بالتواصــــل مــــع اآلخــــرين 
  . ستجابة إلى المبادرة من اآلخرين وشد انتباه اآلخرين من قبل إعطائهم الرسالة واال

 . استراتيجية أو خطة تعطى للطفل سبب التواصل-٤

Strategies to give the child a reason to communication  

 :وبالنسبة للطفل التوحدى تتمثل فى . إن وظائف أو أسباب التواصل كثيرة 

ألشــياء أو األفعــال ، طلبــات لألشــياء أو األفعــال يمــثالن معظــم مهــام التواصــل االعتــراض ل
كما أن استخدام الروتين االجتمـاعى بمثابـة تـدخل يسـاعد علـى تـوفير فـرص هائلـة للطفـل  .المعروفة

  ويــــذكر.  (Ruth A. Hubner, 2001, 265)ليســــتخدم ويطــــور التواصــــل الــــوظيفى 
 )Wetherby & Prutting , 1985, 42- 43  ( بعـض األشـياء المسـاعدة للتواصـل التـى تعتبـر

   -:بمثابة مغريات للتواصل وهى 
  .دون أى عرض على الطفل ه لتناول طعام مفضل الطفل يوضع أماه - ١
 .توضع لعبة تقوم بالحركة وبعد تعطلها يمسكها الطفل  - ٢

مكعبات ليسقطها فى صندوق واحدة واحدة أو إسقاط المكعبـات علـى  ٤إعطاء للطفل  - ٣
ألرض ، حينئــذ فــى الحــال يعطــى فــى الحــال للطفــل عــرائس صــغيرة مــن الحيوانــات ليســقطها فــى ا

 .الصندوق 

 .النظر من خالل كتاب مع الطفل وبعد ذلك بقفل الكتاب أو القصة - ٤

البدء بألعاب اجتماعية مألوفة وغير مألوفـة مـع الطفـل حتـى يعبـر الطفـل عـن سـعادته  - ٥
 .حينئذ تتوقف اللعبة وننتظر 

 .اعات الماء ثم غلقها وتعطى مغلقة للطفل فتح فق - ٦

مســـك تفريـــغ البالونـــة وتوجيهـــه للطفـــل أو توجيهـــه لفـــم الطفـــل . نفـــخ بالونـــات وٕافراغهـــا  - ٧
 .وانتظر 
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 .امساك طعام أو لعبة ال يحبها الطفل وتقريبها للطفل وتعرض عليه  - ٨

وضع طعام مفضل أو لعبة مفضلة للطفل فى صندوق واضح للطفل لكنه ال يسـتطيع  - ٩
 .فتحة ويوضع الصندوق أمام الطفل وانتظر 

بعـــد ذلـــك يرجـــع الطفـــل الكـــرة ، وفـــى الحـــال تتحـــرك الكـــرة . . دحرجـــة الكـــرة للطفـــل  -١٠
 .بسرعة أو اللعبة على عجالت للطفل 

رفرف وقـول بـاى بـاى لكـل لعبـة علـى وشـك االنتهـاء مـن  اللعـب منهـا وتكـرار ذلـك  -١١
 .ند االنتهاء منها مع اللعبة الثانية والثالثة وأى لعبة أخرى ع

ويقــوم كــل حيــوان بتحيــة كــل طفــل . خبــئ نمــاذج خشــبية للحيــوان أســفل المنضــدة  -١٢
 .األول ثم الثانى ثم الثالث 

فــى حقيبــة غيــر شــفافة وهــز هــذه ) صــوت ( وضــع الشــئ الــذى يحــدث ضوضــاء  -١٣
 .الحقيبة ثم توقف الحقيبة وانتظر 

شاط مثال ذلك األلوان للرسـم ، النشغال الطفل بالنشاط  يتم توفير وسائل لتكملة الن -١٤
 .الملعقة لألكل ، عصا خشبية للعرائس 

أربـع خطـط تسـتخدم لمسـاعدة األطفـال التوحـديين )  (Koegel & Koegel, 1995, 5كمـا اقتـرح 
  :على التواصل 

زيــادة اإلدراك والفهــم لكــل محــاوالت التواصــل علــى المــدرس أن يفســر أفعــال الطفــل  - ١
يجلـس علـى األرض فـى الفصـل  Samمثـال ذلـك سـام . واصل الغرضـىوسلوكياته التى تستخدم للت

خــارج الفصــل فيبــدأ الطفــل فــى  ونفيطلــب منــه المــدرس إحضــار الجاكــت ألن الجميــع ســوف يخرجــ
ك ركبته ويبدأ فى الهز بجسمه ويفسر هذا السلوك منه على أنه غير مطيع ، وربما نحتاج أن اامس

  .ا بأنه ال يريد الذهاب خارج الفصل اليوم ربما يخبرن Samنضع فى اعتبارنا أن سام 
ت يـمثـال ذلـك ك. تدريب األطفال على األفعال التى لها نتائج واضحة مرتبطـة لهـم  - ٢

Kate  تتحـــرك فـــى وقـــت الغـــذاء فـــى مطعـــم المدرســـة وعليهـــا أن تختـــار خضـــروات مثـــل الفاصـــوليا
قـــاء حبـــوب الفاصـــوليا الخضـــراء التـــى تكرههـــا أو بطـــاطس مقليـــة التـــى تفضـــلها وقامـــت الطفلـــة بانت

قامت الطفلـة بالصـراخ . وبدال من أن تحث على االختيار مرة ثانية للشئ الذى تفضله . الخضراء 
ودفعهم من أمامها وهنا تكون قد تواصلت وعبرت بأنها ال تريد هذه األشياء ويجب فى هذه اللحظة 

 .إعطاء الطفلة فرصة مناسبة لالختيار مرة ثانية

رص تعلم مناسبة وموجبة مثال ذلك إخفاء لعبة مفضلة للطفـل فـى اإلمداد بنتائج وف - ٣
 .تجعل الطفل يبحث عنها )  دوالب( خزانة 
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ـــة اال - ٤ ـــوفير فـــرص مناســـبة فـــى البيئ مـــع  جتماعيـــةتشـــجيع األطفـــال علـــى التفاعـــل بت
األطفال من نفس العمر لتنمية مهارات التواصـل االجتمـاعى مثـل تقـديم زجاجـة عصـير ال يسـتطيع 

 .حها فيلجأ إلى اآلخرين ليساعده الطفل فت

إلـى مجموعـة مـن التوصـيات لمسـاعدة الطفـل  Rappoport) ١٩٩٦(كما أشار رابـا بـورت 
  .على التواصل 
يعتقـــد الـــبعض أن كثـــرة األســـئلة الموجهـــة حيـــث  قلـــل مـــا أمكـــن مـــن األســـئلة المباشـــرة  - ١

اذا تريـد ؟ مـاذا تسـمى هـذا للطفل التوحدى تساعده على اكتساب اللغة مثل ما هذا ؟ ماذا تفعل ؟ م
فاألســئلة الكثيــرة هــى . ذلــك فــإن مــن المناســب تجنــب األســئلة الكثيــرة مــا أمكــن واألمــر بخــالف ؟ 

  .بمثابة مقيدات لتطور اللغة
التعليق ، وهذا يتبع ما يقوم به الطفل ثـم تقـديم التعليـق علـى ذلـك مـن خـالل المحادثـة  - ٢

 .والتعليق يعزز تطور اللغة 

 .ارة  للتفاعالت التواصلية وذلك بعد التحدث من قبل الكبار انتظر وقم بإش - ٣

أوجــــد مواقــــف التواصــــل مــــن خــــالل البحــــث عــــن المواقــــف التــــى يحــــاول فيهــــا الطفــــل  - ٤
 .الحصول على ما يريده

 .استخدم إيماءات وتعبيرات وجهك كثيرا  - ٥

 .النمذجة ولعب الدور مع الطفل  - ٦

 .ل قصيرة مع الطفل االختزال من خالل التكلم مع الطفل باختصار وبجم - ٧

اســتعمل تنغــيم وحجــم صــوت  مبالغــة بهــا وذلــك للفــت انتبــاه الطفــل وذلــك يفســر لمــاذا  - ٨
يقــوم األطفــال بــآداء األغــانى واإليقاعــات بشــكل جيــد ؟ لــذلك يمكنــك أن تغنــى أغنيــة للطفــل وتتــرك 

 .فراغا خالل الغناء ليكمله الطفل كاستجابة 

 .ل الذى تتواصل معه أمر هام لنظر إلى الطفوذلك باالتواصل البصرى ، - ٩

 .التعزيز وذلك من خالل االستجابة للطفل وتعزيز محاوالته فى التواصل  -١٠

اجعـــل عمليـــة التعلـــيم خبـــرة جيـــدة وذلـــك مـــن خـــالل القيـــام باالبتســـامة والضـــحك مـــع  -١١
:  ٢٠٠٤إبراهيم عبد اهللا فرج ( الطفل وبتواصل دافئ وممتع وحاول أن تبقى مسترخيا وهادئا لذلك 

٢٩٣ – ٢٩٢ .( 

  :غرفة التدريب التى تسهل مهارات التواصل البديل  تاستراتيجيا
يمكن إدخال الـدمى التـى تعمـل علـى البطاريـة : استعمال الدمى التى تدار بالمفتاح  - ١

النتيجـة  –وباإلمكان تعـديل الـدمى التـى تـدعى دمـى السـبب . ضمن مواد اللعب فى غرفة التدريب 
ح تثيــر اهتمــام فضــول كــل األطفــال وتيســر تعلــم عالقــات الســبب بمفــاتيح ضــبط مثــل هــذه المفــاتي

  .والنتيجة 



  ١٣٤

مــن المهــم بالنســبة لكــل األطفــال أن يطمئنــوا لعمليــات لوحــة : اســتعمال الكمبيــوتر  - ٢
فــالكثير مــن ألعــاب البــرامج التلفزيونيــة ونشــاطاتها المتــوفرة تمتــع . المفـاتيح وعــروض جهــاز المراقبــة 

 .األطفال الصغار وتالئمهم 

إحــــدى المهــــارات الهامــــة فــــى التطــــور النــــاجح : اســــتعمال تمثيــــل للصــــور والرمــــوز  - ٣
( لطريقة التواصل الخيارى المعزز هـى القـدرة علـى معرفـة أن الصـورة الرمزيـة التجريديـة لهـا معنـى 

 .أى أنها تمثل شيئا أو نشاطا حقيقيا ) تمثيلى 

طفـال الـذين ال يتكلمـون من المقترحات التى تساعد األ: استراتيجيات بداية الحديث  - ٤
هـذا .وهذه اإلستراتيجيات على قـدر كبيـر مـن األهميـة . بمشاركة المعلومات والخبرات مع اآلخرين 

ألنه من السهل نسبيا أن نعلم الطفل كيـف يطلـب ضـرورياته وحاجاتـه ، وبالتـالى هـذه هـى الوظيفـة 
 ٢٠٠٤روث كـوك وأخـرون ديين االتصالية التى غالبا ما يركز عليها فـى العمـل مـع األطفـال التوحـ

كما يجب أن تصمم المواقـف بحيـث ال يسـتطيع الطفـل أن يحصـل ببسـاطة علـى الشـئ .   ٥٥٣ –
الــذى يرغــب فيــه ، ولكــن يكــون فــى حاجــة إلــى أن يقــوم بطلبهــا بطريقــة مــا فــإذا كــان الشــئ متاحــا 

ذا مجـرد طقـس ويجب على الطفل أن يقوم بطلبه ، فهو أو هى لن يعرفوا عن االتصال سوى أن هـ
أى أنهـم سـوف يتعلمـون  ( ما  ذلك الـذى يمـرون بـه حتـى يتسـنى لهـم أن يحصـلوا علـى مـا يريدونـه 

أمور المسايرة واألدب ، التى يمكن أن تعد  دروسـا قيمـة غيـر أنهـا ال تقـدم شـيئا لتوضـيح التواصـل 
ن تكــون كــل إن هــذا يعنــى أنــه فــى مواقــف التــدريب ومكــان التــدريب علــى ســبيل المثــال يجــب أ). 

المــواد وكــذلك أدوات اللعــب توضــع علــى أرفــف عاليــة أو فــى خزانــات يصــعب الوصــول إليهــا ولكــن 
 Val)مـع عالمـات متاحـة لـدى الطفـل حتـى يتسـنى للطفـل اسـتخدام هـذه العالمـات للقيـام بطلباتـه 

cumine, et , al., 2001 , 32)  . ويجـب بنـاء أسـباب طبيعيـة لجعـل الطفـل التوحـدى ينظـر إلـى 
إن أول مشـكلة يالحظهـا اآلبـاء أو يـدركها هـى أن الطفـل التوحـدى ال يقـوم بعمـل تواصـل . اآلخرين
فالقصــور فــى التواصــل البصــرى يشــير إلــى أن  الطفــل ال يســتقبل اإلشــارات الصــادرة مــن . بصــرى 

 In fact, it may appear as if theالوالدين وفى الواقع ربما يظهر كمـا لـو جهـاز راديـو مغلـق 

transponder is simply turned off  وأثنـاء مقابلـة التشـخيص التـى تـتم مـع بعـض األمهـات
نــه ال ينظــر إلــى إنجــدها تقطــع حــديثها الــذى يعبــر عــن ســبب إخفــاق الطفــل فــى الــتعلم منهــا وتقــول 

وقـد يشـك الوالـدان فـى . بمعنى أن الرسالة لم تصل إليـه  He doesn't look at my eyesعينى 
ٕاذا كــان الطفــل يســمع لمــاذا ال يبحــث عــن المعرفــة أو محاولــة اســتخدام طــرق أخــرى ســمع الطفــل و 

مسـاك شـئ مرغـوب فيـه للطفـل ووضـعه بـين إالتى تقوم ب تكما نجد بعض اإلستراتيجيا. تعويضية 
لتعلــيم الطفــل التواصــل البصــرى وهــذا تصــرف عــديم الجــدوى إلــى حــد مــا فهــو يشــبه تشــغيل  هعينيــ

 افهو مضيعة للوقت وبالتأكيد ال يكون تواصـل قيمـ. لديه إشارات ترسل منه جهاز الراديو وال يوجد 
ويجــب أن تفكــر لمــاذا أنــت تريــد أن ينظــر الطفــل فالهــدف أن يفهــم الطفــل اإلشــارة مثــل . لــه معنــى 



  ١٣٥

ألن . التواصل المشترك بتعبيرات الوجه ألنه عندما يفعل ذلك مرة ثانية يتعرف على معنى اإلشـارة 
قين لما يحدث بعد ذلك ، إنه يتطلب ترجمة رسالة مكتوبة بالشفرة لهـا معنـى لتعبيـرات ذلك بمثابة تل

الوجــه فــإذا مــا حــدث ســوف يحــدث مــرة ثانيــة بعــض األشــياء لــدى  الطفــل لهــا  معنــى وســوف يــتعلم 
ولهــذا لمــاذا يســتخدم بعــض . النظــر إلــى العــين فــى المســتقبل عنــدما هــو يرغــب فــى نفــس النتيجــة 

ين التواصـــل بـــالعين عنـــدما يريـــدوا شـــيئا مـــا ، ولكـــن ال يســـتخدمونه عنـــدما تكـــون األطفـــال التوحـــدي
البد من بناء أو وجـود أسـباب طبيعيـة لجعـل الطفـل ينظـر اليـك فعمليـة . الرسالة تنشأ من اآلخرين 

فمن خالل االرتبـاط بـين األهـداف المرغوبـة . النظر لدى الطفل التوحدى إلى اآلخرين ليست سهلة 
عض األشــياء التــى لهــا معنــى بالنســبة لــه واقترانهــا بطلــب تواصــل بصــرى وٕاشــارة إيمــاء والنتــائج لــب

كمــا أن عــدم القــدرة علــى فهــم ذلــك يجعلنــا نعتقــد بــأن . مناســبة تســاعد الطفــل علــى أن هنــاك رســالة 
وربمـا بطريقـة أخـرى يقـوم بعمـل تواصـل .   Mind blindnessلـدى الطفـل التوحـدى عمـى عقلـى 

التـى تقـام  M & Mلـذلك مـثال إذا مـا نظـر الطفـل تجـاه عالمـة . ديم الفائـدة عـن  طريـق العـين عـ
بين العينين لكى يتعلم الطفل التوحدى أن يصل إليها عندما يكون الوجه مبتسما وال يصـل إليهـا إذا 
كــان الوجــه غيــر مبتســم عنــد ذلــك يكــون الطفــل التوحــدى قــد تعلــم شــيئا مــا عــن إشــارات االبتســامة 

(Bryna siegel, 2003, 320) .  
  :العمل مع الطفل التوحدى           

سيكون هـدف التـدخل الرئيسـى المتعلـق بتفاعـل التواصـل هـو مسـاعدة األطفـال علـى تطـوير 
ومــا يهــم . وهــذه المهــارات تعتبــر تطــور ســابق لمهــارات اللغــة . مهــارات التفاعــل االجتمــاعى المبكــر 

. وتطوير الوظائف الوسيلية والتنظيميـة للتواصـل  ةبشكل خاص هو اتخاذ الدور والمبادرة االجتماعي
وغالبا ما يتعامل األطفال الذين يعانون من التوحدية بالمعلومات البصرية بسـهولة أكثـر مـن تعـاملهم 

 PECSوٕاحــدى الطــرق الناجحــة لتطــوير ســلوكيات التواصــل هــى . اللفظيــة / بالمعلومــات الســمعية 
 ) ١٩٩٨(كد أوجليترى واورين ويؤ . أى طريقة االتصال بتبادل الصور 

 
 
 
 

Ogletree & Oren  أهميـة وضـع بـرامج تـدخل اتصـالى لألطفـال التوحـديين تمتـاز بكونهـا
وفـى هـذا النـوع مـن الطـرق . مبرامج ووظيفية فى آن معا من أن تكون مبرمجة فقط أو وظيفيـة فقـط 

كاللعـــب والـــروتين تترســـخ الوظيفيـــة عـــن طريـــق العمـــل مـــع الطفـــل ضـــمن بيئـــات أو ســـياقات هادفـــة 
  .اليومى 

ومــن الواضــح وجــود الكثيــر مــن الطــرق والتــدخالت التــى توصــف لألطفــال التوحــديين لكــن 
لسوء الحظ ال يوجد رصاصة سحرية أو دواء سحرى ، كما يوجد الكثير من االختالفات فى وجهـات 



  ١٣٦

تبـارات راسـخة لكـن هنـاك اسـتراتيجيات معينـة واع. النظر بين المحترفين حول انجـح تـدخل اتصـالى 
فاألطفال التوحديون يجدون صعوبة كبيرة فى التواصـل بصـرف النظـر عـن قـدراتهم . على نحو جيد 

اإلدراكية ، وكثيرا ما يكون هؤالء األطفال شديدى الحساسية تجـاه المنبهـات السـمعية واللمسـية ، وقـد 
مـع نمـاذج االتصـال  الكتـابى علـى نحـو أفضـل مـن تعـاملهم/ يتعاملون مع نماذج االتصال البصرى 

اليومية ويجدون صعوبة كبيرة فى الـتعلم  تاللفظى وكثيرا ما تربكهم التغيرات فى الروتينيا/ السمعى 
  .فى بيئات مشوشة صاخبة ال يمكن التنبؤ بها

إن البرامج اليومية التى يمكن التنبؤ بها مع حوافز بصرية وافرة تشـير إلـى التحـول واالنتقـال 
ن فيها جعل طاقة الطفل وانتباهه متاحة للـتعلم باإلضـافة إلـى اسـتخدام الفنيـات سوف تخلق بيئة يمك

ــــــــى جانــــــــب اإليمــــــــاءات الواضــــــــحة والنتــــــــائج القابلــــــــة    الســــــــلوكية التــــــــى تعتمــــــــد علــــــــى التكــــــــرار إل
للتنبـــؤ ضـــمن النشـــاطات اليوميـــة الطبيعيـــة لتعلـــيم مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى والتفاعـــل االجتمـــاعى 

  .)٦٠٢ :٢٠٠٤روث كوك وأخرون (
من األهمية أن يتعلم كـل فـرد كيـف يطلـب األشـياء التـى يريـدها بشـكل مباشـر وبـالرغم مـن و 

أن الكــالم أســلوب مفضــل للتواصــل لكــن العديــد مــن األطفــال التوحــديين ال يســتخدمون الكــالم علــى 
 لــذلك فإمــداد هــؤالء األطفــال بوســيلة تواصــل بديلــة ربمــا تعتمــد علــى الصــور أو أى رمــز. اإلطــالق 

ربما من األهمية أيضا تدريب هؤالء األطفال على المبادرة . أخر مثل كتابة الكلمات أو لغة اإلشارة 
بطلباتهم فهذا يزيل اعتمادهم على اآلخرين ونظام التواصل باستبدال الصور أحد النظم التـى تسـاعد 

  .التوحديين على الطلب بتلقائية  لبسهولة األطفا
اضطراب التوحد ودائما يقوم بإيـذاء ذاتـه وعنـدما حضـر مـع  طفل صغير لديه: فمثال ذالك 

وفى الحـال رمـى الطفـل نفسـه فـى حجـر أمـه . أمه إلحدى المدارس والحظ هذا الطفل شيئا ما يريده 
و ضـــرب رأســـه  فـــى األرض بعنـــف مـــرتين أخـــذ يجـــرى متجهـــا إلـــى البـــاب الخشـــبى ويتســـلق ألعلـــى 

وفـى الحـال أدرك المـدرس . م الطفـل بخدشـه فـى وجهـه وعندما تقـدم منـه أحـد المدرسـين قـا ،وألسفل 
فمــا فعلــه الطفــل أســلوب أو طريقــة . أن هــذا الطفــل يريــد بســكويت لكنــه ال يتواصــل بطريقــة مباشــرة 

ومنــذ أول يــوم بــدأ تــدريب الطفــل علــى نظــام التواصــل باســتبدال . للتواصــل للحصــول علــى شــئ مــا 
وتحســنت مهــارات التواصــل لديــه وانخفضــت نوبــات الصــور، وبعــد أســابيع قليلــة أصــبح الطفــل هادئــا 

  .الغضب لديه 
كمــا أنــه مــن المهــم أيضــا تــدريب الطفــل علــى االعتــراض أو الــرفض بهــدوء لألشــياء ويــتعلم 

فمثال ذلك فتاة صغيرة عندما تسمع المدرس يقـول اآلن وقـت العمـل كـان ينتابهـا " ال"التواصل بكلمة 
ر للعمــل وللمــدرس تقــوم ببعثــرة األشــياء والمــواد التــى وبعــد أن تنظــ Very agitatedهيــاج شــديد 

أمامها فى الغرفة وبالتدريب بـدأت تسـتخدم كلمـة ال عنـدما ال تريـد النشـاط وكانـت تحـب المشـى فبـدأ 
  .وبالتالى قلت نوبات الغضب لديها. المدرس يقول لها لو عايزة تمشى يجب أن ننهى هذا العمل 
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د من ضبط المشكالت السلوكية مرتبط بالصعوبات التـى يتضح من األمثلة السابقة أن العدي
لــذا فإمــداد هــؤالء األطفــال بنظــام تــدريبى للتواصــل . تواجــه هــؤالء األطفــال فــى التعبيــر عمــا يريــدون 

  الــــــــــوظيفى ربمــــــــــا يكــــــــــون قــــــــــادرا علــــــــــى إبــــــــــدال المشــــــــــكالت الســــــــــلوكية بأفعــــــــــال تــــــــــؤدى نفــــــــــس 
  المهـــــــــام المتوقعـــــــــة التـــــــــىالنتيجـــــــــة بهـــــــــدوء فإمـــــــــدادهم بنظـــــــــام تواصـــــــــل بصـــــــــرى يوضـــــــــح لهـــــــــم 

 Jack)سوف تحدث والمكافأة التى يحصلون عليها لكل هذه األشياء تحسن سـلوك هـؤالء األطفـال  

Scott , et, al., 2000, 210 – 211) .  
إلـــى العديـــد مـــن المقترحـــات لزيـــادة فاعليـــة التـــدخل  ,.Koegel, et, al) 1995(ويشـــير 

  .لألطفال التوحديين 
  .للغة اللفظية تزداد عندما تعزز محاوالت التواصل وا -
المعـــززات يجـــب أن تكـــون مفضـــلة بدرجـــة عاليـــة بالنســـبة للطفـــل لكـــى تزيـــد مـــن تكـــرار  -

  .االستجابة المستهدفة 
  إذا كانت الموضوعات المثيرة مفضلة ومرغوبة بالنسبة للطفل التوحدى تزداد الدافعية  -
  : لالســتجابة المرغوبــة مثــال ذلــك تــزداد الدافعيــة عنــدما يكــون المعــزز طبيعــى ومناســب  -

 Ruth)إذا كان الطفل يحب اللبن فحينئذ يكـون اسـتقبال الطفـل لـه فقـط عنـدما نقـول لـه أو لهـا لـبن 

A. Hubner, 2001, 280) .  
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  الفصل الثالث
  

  وفروض الدراسة سابقةدراسات 
 

 

 

 تقديم : 

  سابقة  دراسات: أوال: 

  .تناولت خصائص األطفال التوحدييندراسات  - أ

              دراســــــــــات تناولــــــــــت بــــــــــرامج تدريبيــــــــــة وعالجيــــــــــة لألطفــــــــــال  - ب

 .التوحديين        

 .تعقيب عام على الدراسات السابقة  -ج 

 فــروض الـدراســة :  ثانيا. 
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  الفصل الثالث
  سابقة وفروض الدراسةدراسات 

  : تقديم
تعــرض الباحثــة فــى هــذا الفصــل دراســات ســابقة تناولــت اضــطراب التوحــد مــن حيــث 
الخصائص السلوكية والنفسية واإلجتماعية وكذلك التشخيص الفارق لهذا االضطراب وعالقتـه 

ط الوالديــة وبعــد ذلــك يــتم عــرض بــالتخلف العقلــى واضــطراب االنتبــاه وأيضــا عالقتــه بالضــغو 
وتناولـت الباحثـة عـرض الدراسـات مـن  دراسات تناولت برامج تدريبية وعالجية لهؤالء األطفال

  . األحدث إلى األقدم 
  .دراسات تناولت خصائص األطفال التوحديين   -أ 

التشــخيص المقــارن للســلوك  االنســحابى )  ٢٠٠١(كــان مــن أهــداف دراســة أميــرة طــه بخــش 
طفـــال مـــن الملتحقـــين  ٤٦ال التوحـــديين وأقـــرانهم المتخلفـــين عقليـــا وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن لألطفـــ

بمركز األمل لإلنماء بمدينة جده وتضم عينة الدراسة مجموعتين متساويتين فى العـدد قـوام كـل منهـا 
ال طفــال وتضــم المجموعــة األولــى األطفــال المتخلفــين عقليــا أمــا المجموعــة الثانيــة فتضــم األطفــ ٢٣

سنة كما تتراوح نسب ذكائهم ما بين )  ١٤ – ٨( التوحديين وتتراوح أعمار جميع أفراد العينة مابين 
إعـداد ( وتم اسـتخدام مقيـاس جـودارد ، ومقيـاس الطفـل التوحـدى . على مقياس جودارد) ٦٨ – ٥٤(

أســفرت و ) .  ٢٠٠١اعــداد عــادل عبــد اهللا ( ومقيــاس الســلوك االنســحابى )  ٢٠٠٠عــادل عبــد اهللا 
نتيجــة الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين األطفــال التوحــديين وأقــرانهم المتخلفــين عقليــا فــى 
االنســحاب مــن المواقــف االجتماعيــة واالنســحاب مــن التفــاعالت االجتماعيــة وكانــت الفــروق فــى كــل 

  .منها لحساب األطفال التوحديين الذين كانوا هم األكثر انسحابا
تــــم التعــــرف علــــى بعــــض الخصــــائص ) أ   – ٢٠٠١(بــــد اهللا محمــــد وفــــى دراســــة عــــادل ع

وتكونـت عينـة . النفسية واإلجتماعية التى يتسم بها األطفال التوحديين قياسا بأقرانهم المعـاقين عقليـا 
إحـداهما األطفـال ( الدراسة من مجموعتين مـن األطفـال الملتحقـين بمدرسـة التربيـة الفكريـة بالزقـازيق 

طفـــال وتتــــراوح  ١٥طفــــل واألخـــرى األطفــــال المعـــاقين عقليــــا وتضـــم أيضــــا  ١٥ التوحـــديين وعـــددهم
  :سنة وتم استخدام االدوات التالية )  ١٤ – ٦( أعمارهم ما بين 

، ومقيــــاس المســــتوى ) اعــــداد الباحــــث(مقيــــاس جــــودارد للــــذكاء ، مقيــــاس الطفــــل التوحــــدى 
)  ٢٠٠٠محمــــد بيــــومى خليــــل اعــــداد (اإلجتمــــاعى اإلقتصــــادى الثقــــافى المطــــور لألســــرة المصــــرية 

اعــداد صــالح (ومقيــاس تقــدير المهــارات االجتماعيــة لألطفــال المتخلفــين عقليــا داخــل حجــرة الدراســة 
اعــداد (، مقيــاس الســلوك العــدوانى لألطفــال المتخلفــين عقليــا مــن الدرجــة البســيطة ) ١٩٩٦هــارون 

)  ١٩٨٤العزيــز الشــخص اعــداد عبــد ( ومقيــاس النشــاط الزائــد عنــد األطفــال ) ١٩٩٨ســعيد دبــيس 
  :وكشفت الدراسة عن النتائج التالية 
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وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات األطفـال التوحـديين وأقـرانهم المعـاقين عقليـا 
فــى المهــارات االجتماعيــة وأبعادهــا وكــذلك فــى الســلوك العــدوانى وأبعــاده لصــالح األطفــال المعــاقين 

  .عقليا
ين متوسـطى درجـات األطفـال التوحـديين وأقـرانهم المعـاقين عقليـا توجد فروق دالة إحصائيا ب

  .لحساب األطفال التوحديين ) باستثناء بعد كثرة الحركة ( فى النشاط الزائد وأبعاده 
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــه ســـالبة دالـــة بـــين المهـــارات االجتماعيـــة وكـــل مـــن الســـلوك العـــدوانى 

وأقـرانهم المعـاقين عقليـا ، فـى حـين توجـد عالقـة ارتباطيـه والنشاط الزائد لكل من األطفـال التوحـديين 
  .موجبة ودالة بين السلوك العدوانى والنشاط الزائد لكلتا المجموعتين 

إلـــى التعـــرف علـــى بعـــض أنمـــاط األداء ) أ- ٢٠٠٠(وتهـــدف دراســـة عـــادل عبـــد اهللا محمـــد 
كمحاولــة تشخيصــية لتحديــد  الســلوكى اإلجتمــاعى لألطفــال التوحــديين وأقــرانهم المعــاقين عقليــا وذلــك

  .األداء السلوكى المفارق لكلتا الفئتين 
طفــال يمثلــون مجموعــة  ١٢طفــال توحــديا ،  ١٢طفــال مــنهم  ٢٤وتكونــت عينــة الدراســة مــن

ســنة ، ونســبة ذكــائهم مــابين ) ١٣ – ٨(وتتــراوح أعمــارهم جميعــا مــابين . األطفــال المتخلفــين عقليــا 
عهم ينتمــون إلــى المســتوى اإلجتمــاعى اإلقتصــادى الثقــافى علــى مقيــاس جــودارد وجمــي) ٦٨ – ٥٧(

وتــم اســتخدام مقيــاس جــودارد للــذكاء ، ومقيــاس المســتوى اإلجتمــاعى اإلقتصــادى الثقــافى . المتوســط 
اعــداد ( ومقيــاس الطفــل التوحــدى )  ٢٠٠٠اعــداد محمــد بيــومى خليــل ( المطــور لألســرة المصــرية 

ومقيـاس السـلوك ) اعـداد الباحـث ( لألطفـال خـارج المنـزل  ومقياس التفاعالت االجتماعيـة) الباحث 
  ) .اعداد الباحث ( االنسحابى لألطفال 

  :وأسفرت النتيجة عن 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات األطفال التوحديين وأقـرانهم المعـاقين 

  .عقليا فى مستوى التفاعالت االجتماعية لصالح المعاقين عقليا 
وق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات األطفال التوحديين وأقـرانهم المعـاقين وجود فر 

  عقليا فى االنسحاب اإلجتماعى لحساب األطفال التوحديين حيث كانوا هم األكثر انسحابا 
وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة بين درجات كل مـن األطفـال التوحـديين وأقـرانهم المعـاقين 

  .ت االجتماعية واالنسحاب االجتماعى كل على حده عقليا فى التفاعال
إلـــى اضـــطرابات بعـــض الوظـــائف ) ١٩٩٩(وأشـــارت دراســـة الســـيد عبـــد العزيـــز مصـــطفى 
طفــال  ٢٠وتكونــت عينــة الدراســة مــن . ن يالمعرفيــة وعالقتهــا بمســتوى التوافــق لــدى األطفــال الــذاتوي

ز تنمية مهارات الطفل المعوق بـالمقطم سنة وتم اختيارهم من مرك) ١٢:  ٣(تتراوح أعمارهم ما بين 
والعيادة الخارجية التابعة للمركز بالقصر العينى وذلك فى مقابـل عينـة مـن األطفـال المتخلفـين عقليـا 

:  ٣.٧(سنة ، ومجموعة من األسوياء تتـراوح أعمـارهم مـا بـين ) ١٢:  ٣.٦(تتراوح أعمارهم ما بين 
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تخدام التقــارير الســابقة لحــاالت األطفــال الــذاتويين وتــم اســ. طفــال  ٢٠ســنة وعــدد كــل مجموعــة ) ١٢
بينيــة  دوالمقــابالت الوالديــة ومقيــاس ســتانفور  .  ســواء مــن المركــز العالجــى أو فــى العيــادة الخارجيــة

ـــذكاء  ـــويس مليكـــة (لل ـــة ) ١٩٩١إعـــداد ل ـــة الذاتوي ـــدفراوى  بإعـــداد محمـــد حســـي(، ومقيـــاس الطفول ال
وكانــت النتيجــة وجــود عالقــة ) . ١٩٨٨د عبــد الوهــاب كامــل إعــدا(، وقائمــة تقــدير التوافــق ) ١٩٩١

بعــض الوظــائف المعرفيــة ومســتويات التوافــق لــدى مجموعــة  اضــطراباتارتبــاط دالــة احصــائيا بــين 
ــذاتويين  وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة احصــائيا بــين اضــطرابات بعــض الوظــائف المعرفيــة . األطفــال ال

عـدم وجـود عالقـة ارتبـاط دالـة احصـائيا . متخلفـين عقليـا ومستويات التوافق لدى مجموعة األطفال ال
وجـود فـروق . بين اضطرابات بعـض الوظـائف المعرفيـة ومسـتويات التوافـق لـدى مجموعـة األسـوياء 

بــــين مجموعــــة  متوســــط الدرجــــة الكليــــة الضــــطرابات بعــــض الوظــــائف المعرفيــــة بــــيندالـــة احصــــائيا 
ط الدرجــة الكليــة لمســتويات التوافــق بــين مجموعــة الــذاتويين والمتخلفــين وجــود فــروق دالــة فــى متوســ

وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائيا فـــى متوســـط الدرجـــة الكليـــة الضـــطراب . األطفـــال الـــذاتويين واألســـوياء 
وجود فروق دالة احصائيا فى . بعض الوظائف المعرفية بين مجموعة األطفال المتخلفين واألسوياء 

  .مجموعة األطفال المتخلفين واألسوياء  متوسط الدرجة الكلية لمستويات التوافق بين
تهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى بعـض مهـارات ) أ – ١٩٩٩(دراسة عـادل عبـد اهللا محمـد 

 ٢٤وتكونت عينـة الدراسـة مـن . وجوانب السلوك التكيفى لألطفال التوحديين وأقرانهم المعاقين عقليا 
قســمين إلــى مجمــوعتين متســاويتين فــى العــدد طفــال مــن الملتحقــين بجمعيــة التنميــة الفكريــة بالقــاهرة م

إحــداهما مــن األطفــال المعــاقين عقليــا ، أمــا الثانيــة فتضــم األطفــال التوحــديين وتتــراوح أعمــار جميــع 
علــى مقيــاس جــودارد ) ٦٨ – ٥٧(ســنة وتتــراوح نســب ذكــاؤهم مــا بــين  ١٣ – ٨أفــراد العينــة مــا بــين 

وتـم اسـتخدام هــذه . اإلقتصـادى الثقـافى المتوسـط كمـا أنهـم جميعـا ينتمـون إلـى المسـتوى اإلجتمــاعى 
مقيـاس جــودارد للـذكاء ، مقيــاس المســتوى اإلقتصـادى اإلجتمــاعى الثقـافى المطــور لألســرة : األدوات 

، ) اعـــداد الباحـــث ( ، ومقيـــاس الطفـــل التوحـــدى )  ٢٠٠٠اعـــداد محمـــد بيـــومى خليـــل ( المصـــرية 
  :، وأسفرت النتيجة عن )  ١٩٩٢لعزيز الشخص اعداد عبد ا( ومقياس السلوك التكيفى لألطفال 

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات األطفـــال التوحـــديين وأقـــرانهم المعـــاقين 
عقليا فى مستوى النمو اللغوى واألداء أو التطبيع اإلجتماعى ، والدرجة الكلية للسلوك التكيفـى وذلـك 

ائيا بــين متوســطات درجــات األطفــال التوحــديين وال توجــد فــروق دالــة إحصــ.لصــالح المعــاقين عقليــا 
وأقرانهم المعاقين عقليا فى األداء الوظيفى المستقل وأداء األدوار األسرية واألعمال المنزليـة والنشـاط 

  . اإلقتصادى  –المهنى 
بدراسـة تشخيصـية لـبعض المتغيـرات المعرفيـة وغيـر ) ١٩٩٩(وقام ماجد السـيد علـى عمـارة 

تتـراوح ) إنـاث ٣ذكور ، ٤(أطفال  ٧وتكونت عينة الدراسة من . لق نفسيا نغالم المعرفية لدى الطفل
ســـنة مـــن مركـــز آبـــاء وأبنـــاء المعـــاقين ذهنيـــا بالعباســـية ومـــن مستشـــفى ) ١٣:  ٩(أعمـــارهم مـــا بـــين 



  ١٤٢

جمــــال أبــــو العــــزايم وتــــم اســــتخدام قائمــــة تشــــخيص إعاقــــة االنغــــالق النفســــى الــــواردة فــــى / الــــدكتور 
DSMIV  )ــــــــــه ) رجمــــــــــة الباحــــــــــثت) (١٩٩٤ ــــــــــى ذات ــــــــــيم الطفــــــــــل المنطــــــــــوى عل ــــــــــاس تقي   ، ومقي

إعداد محمد عمـاد الـدين إسـماعيل (لذكاء لر ل، ومقياس وكس) ١٩٩٠إعداد محمد حسيب الدفراوى (
وآخــرون ترجمـــة صــفوت فـــرج وناهـــد  هتـــأليف كـــازونهير (، ومقيــاس الســـلوك التــوافقى ) هولــويس مليكـــ

) . ١٩٨٠ترجمــة مصــطفى ســويف وآخــرون (جتمــاعى ومقيــاس فانيالنــد للنضــج اإل) ١٩٩٨رمــزى 
لقـين نفســيا تقـع فـى درجــات التخلـف العقلــى نغوكانـت النتيجـة معظــم درجـات الـذكاء لــدى األطفـال الم

كمــــا اتســــم اإلدراك لــــديهم ) مــــن حــــاالت االنغــــالق النفســــى تقــــع فــــى نطــــاق التخلــــف العقلــــى% ٧١(
ى أو فـوق العـادى فـى بعـض االختبـارات فاض فى بعض االختبارات وكـان فـى المسـتوى العـادخباالن

واتسم االنتباه لديهم باالضطراب واتسمت اللغة باالضطراب الشديد حيث تتميز اللغة لـدى . األخرى 
كمـــا اتســـم النضـــج االجتمـــاعى بالقصـــور الواضـــح ، كمـــا اتســـم . هـــؤالء األطفـــال بالصـــداء والترديـــد 

ولــة وأيضــا بإيــذاء قبالعــادات الغريبــة وغيــر الم الســلوك لــديهم باالنســحابية الشــديدة والنمطيــة وبظهــور
  . الذات وبفرط النشاط لديهم 

تهـــــدف إلـــــى التعـــــرف علـــــى ) ب – ١٩٩٧( وهـــــدفت دراســـــة ســـــميرة عبـــــد اللطيـــــف الســـــعد 
االحتياجات التدريبية والتعليمية لألطفال التوحديين فى دولة الكويت و المملكة العربيـة السـعودية مـن 

أســرة ألطفــال مصــابين بالتوحــد وقــد تــم توزيــع  ٩٢نــت عينــة الدراســة مــن وتكو .وجهــة نظــر والــديهم 
وأظهـرت نتيجــة .االسـتبيان علــيهم فـى كــل مـن مدينــة جـده بالمملكــة العربيـة الســعودية ودولـة الكويــت 

كـان ترتيبهـا كالتـالى . االستبيان أن احتياجات األطفـال التدريبيـة والتعليميـة مـن وجهـة نظـر الوالـدين 
:-  

لــى الســلوك المناســب وعلــى اســتخدام وســيلة تواصــل مناســبة فــى الدرجــة األولــى ، التــدريب ع
يليها تطوير مهارات االعتماد على النفس والمهارات المهنيـة ثـم المهـارات المرتبطـة بمقومـات التعلـيم 
واساســـياته يتلوهـــا توفيراألنشـــطة الترفيهيـــة والمشـــاركة فـــى نشـــاطات اجتماعيـــة ثـــم المهـــارات الحركيـــة 

  .ة التحكم فى العضالت الكبيرة والدقيقة وتنمي
وكما هو متوقع كان أهمها بالنسبة للوالدين أمرين حازا على معـدالت عاليـة مـن المتوسـط ، 
همــا التــدريب علــى الســلوك المناســب فــى المواقــف المتعــددة والتــدريب علــى اســتخدام وســيله تواصــل 

ذان األمــــران مهمــــان بالنســــبة للطفــــل وهــــ) .لفظيــــة أو غيــــر لفظيــــة ( مناســــبة  للطفــــل مــــع اآلخــــرين 
المصاب بالتوحد ألنه قد يـؤدى إلـى قلـق العائلـة وحرجهـا وقـد يضـطرب نمـط حياتهـا وأسـلوبها بسـببه 
كما أنه يـؤدى إلـى الخـوف مـن تعـريض الطفـل لمختلـف المواقـف فـى البيئـة التـى تحـيط بالعائلـة ممـا 

. لـى أنـه يقلـل مـن الفـرص المتاحـة لـه للـتعلم يؤدى إلى زيادة انعزاله فى مثل هذا المجال باإلضافة إ
كما أن العجز فى التواصل سواء كـان لفظيـا أو غيـر ذلـك قـد يـؤدى إلـى مزيـد مـن العزلـة للطفـل مـع 



  ١٤٣

ولـذلك فـإن أى برنـامج تربـوى يجـب أن يركـز علـى هـذين األمـرين تركيـزا . تأخر فى تطوره التعليمى 
  .كامال 

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى مخــاوف آبــاء ) ١٩٩٧(كمــا قــام عمــر بــن الخطــاب خليــل 
ونظرا للغموض الشديد الذى يحيط باضطراب التوحد فإنه يفتـرض أن . األطفال المصابين باألوتيزم 

تكــون هنــاك فروقــا بــين المخــاوف المرضــية لــدى آبــاء األطفــال المصــابين بالتوحديــه وآبــاء األطفــال 
المرضـــية علـــى مجمـــوعتين مـــن آبـــاء األطفـــال األســـوياء ومـــن ثـــم فإنـــه تـــم تطبيـــق قائمـــة للمخـــاوف 

ووجــد أنــه ال توجــد فــروق دالــة بــين ) . اعــداد الباحــث( المصـابين بالتوحديــة وآبــاء األطفــال األســوياء 
المجمـــوعتين إال فـــى المخـــاوف المتعلقـــة بالحركـــة لـــدى آبـــاء األطفـــال المصـــابين بالتوحـــد حيـــث أنهـــم 

متوقعـــه فـــى حـــين أن آبـــاء األطفـــال األســـوياء مصـــابين بحركـــة زائـــدة ومـــن ثـــم فـــإن حركـــاتهم غيـــر 
  .مخاوفهم متعلقة بالمرض والموت 

العالقــــة بــــين االضــــطراب التوحــــدى )  ١٩٩٧(وتناولــــت دراســــة ناديــــة إبــــراهيم عبــــد القــــادر 
طفــل وطفلــة مــن المصــابين باالضــطراب  ٤٠وعالقتــه بضــغوط الوالديــه وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

ة طبيـــب األمـــراض العصـــبية إضـــافة إلـــى تطبيـــق األعـــراض التوحـــدى ممـــن ســـبق تشخيصـــهم بمعرفـــ
والعينـة الثانيـة عينـة ضـابطة مـن .  ١٩٨٧المتضمنة فى دليل التشخيص اإلحصائى الثالث المعدل 

سنة وتم اسـتخدام )  ١٢: ٦( طفل وتتراوح أعمار العينة كلها ما بين  ٤٠األطفال العاديين وعددهم 
  واختبـــــــار ) ١٩٨٨اعـــــــداد عبـــــــد العزيـــــــز الشـــــــخص ( مقيـــــــاس المســـــــتوى اإلجتمـــــــاعى اإلقتصـــــــادى 

  ومقيــــــــــاس الضــــــــــغوط الوالديــــــــــة ) .  ١٩٩٣تقنــــــــــين كمــــــــــال مرســــــــــى ( رســــــــــم الرجــــــــــل جودانــــــــــف 
ـــة بـــين )  ١٩٨٨إعـــداد فيـــوال البـــيالوى (  وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه موجبـــة دال

ــ. االضــطراب التوحــدى وضــغوط الوالــدين  ة بــين ثالثــة أبعــاد مــن ووجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة دال
  :خصائص الطفل التوحدى مع ثالثة أبعاد من خصائص والدية 

  .درجات تدعيم الطفل للوالدين مع الرابطة العاطفية بالطفل  -
  درجات الحالة المزاجية للطفل مع الرابطة العاطفية بالطفل  -
  .درجات اإللحاح وكثرة المطالبة مع درجة إحساس الوالدين بقيود الدور  -

د فـــروق جوهريـــة بـــين متوســـط درجـــات األطفـــال التوحـــديين ومتوســـط درجـــات أمهـــات ووجـــو 
  .األطفال العاديين على مقياس خصائص الوالدين 

إلـــى التوصـــل إلـــى تشـــخيص فـــارق لألطفـــال ) ١٩٩٦(كمـــا هـــدفت دراســـة حســـنى حلـــوانى 
قـاييس النفســية التوحـديين قياسـا بـأقرانهم المتخلفـين عقليـا واألسـوياء مــن خـالل أدائهـم علـى بعـض الم

ســنة ، ) ١٥– ٦( طفــال توحــديا تتــراوح أعمــارهم مــابين  ٢٧وقــوائم المالحظــة ، وتكونــت العينــة مــن 
طفال من المتخلفين عقليا من الملتحقين بمركز أمل لإلنماء الفكرى بجده تتراوح أعمارهم ما بين  ٢٧
ســـنة بالمـــدارس )  ٨ – ٦( طفـــال مـــن األســـوياء تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــين  ٢٧ســـنة و )  ١٣ – ٦( 



  ١٤٤

وأوضــحت النتــائج أن األطفــال التوحــديين قياســا بــأقرانهم المتخلفــين عقليــا يعــدون . األهليــة فــى جــدة 
فيمــا يتعلــق بالمظــاهر الســلوكية أكثــر عدوانيــة وأضــعف انتباهــا وأكثــر قلقــا ولــديهم زيــادة فــى النشــاط 

كمـا كـانوا أقـل ذكـاء مـن المتخلفـين . الحركى وأقل اجتماعية وذلك على قائمة كونرز لتقدير السلوك 
بينيه وأكثر ذكاء على مقياس جـودارد أى أن أداء األطفـال التوحـديين  –عقليا على مقياس ستانفورد 

  بينيــــــــــــــه  -علــــــــــــــى مقيــــــــــــــاس جــــــــــــــودارد أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن أدائهــــــــــــــم علــــــــــــــى مقيــــــــــــــاس ســــــــــــــتانفورد 
  ). ١٨١:  ٢٠٠٢عادل عبد اهللا محمد ( 

معرفــة أثــر إعاقــة الطفــل علــى أســرته ) ١٩٩٦(وتناولــت دراســة منــى صــبحى وجمــال محمــد 
وعالقة ذلك ببعض المتغيرات وتمثلت اإلعاقة فى اضطراب التوحد ، والتخلف ) فى البيئة األردنية (

وتكونت عينة الدراسة من آبـاء وأمهـات . العقلى والشلل الدماغى واإلعاقة السمعية والتأخر النمائى  
سـنوات كـانوا ملتحقـين بأربعـة مراكـز للتربيـة الخاصـة )  ٨ – ٤(طفال تراوحـت أعمـارهم مـا بـين  ٧٢

. وتــــم اســـتخدام مقيــــاس التقيـــيم الشــــامل لـــألداء األســــرى الـــذى وضــــعه مكنــــدن . فـــى مدينــــة عمـــان 
من اآلبـاء واألمهـات أفـادوا بـأن إعاقـة أطفـالهم تتـرك تـأثيرا % ٥٠وأوضحت النتائج أن ما يزيد على 

األمهــات علــى النحــو / يــاس حســب أهميتهــا بالنســبة لألبــاء كبيــرا وكــان ترتيــب األبعــاد المكونــة للمق
أمـا بعـد ضـغط . العالقة بين األخوة ، وقبول اإلعاقة والتعايش معها والعالقات االجتماعيـة : التالى 

الوقــت والوضــع العــام للوالــدين فلــم يكــن لهــا تــأثير كبيــر علــى الوالــدين كمــا أســفرت النتــائج أيضــا أن 
طفل والمستوى اإلقتصادى لألسرة لم يكن لهما أثر ذو داللة على استجابات متغيرى العمر الزمنى لل

  .اآلباء واألمهات 
إلـى التعـرف علـى خصـائص أداء األطفـال ) ١٩٩٤(وهدفت دراسة عمر بن الخطاب خليـل 

 ٢٥التوحــديين علــى اســتخبار أيزنــك لشخصــية األطفــال قياســا بــأقرانهم األســوياء وتكونــت العينــة مــن 
وتم اسـتخدام . سنة  ٦.٧طفال سويا متوسط أعمارهم  ٢٥سنة ،  ٦.٢متوسط أعمارهم  طفال توحديا

العصــــــابية لــــــدى  –اإلنبســــــاطية  –اســــــتخبار أيزنــــــك لشخصــــــية األطفــــــال ويقــــــيس بعــــــد اإلنطوائيــــــة 
وأظهرت النتيجة أن األطفال األسوياء أكثر انبساطية فى حين كان األطفال التوحـديين . المجموعتين

وعصابية بل شديد اإلنطوائية ويتسـمون باالنسـحاب والعزلـة وعـدم القـدرة علـى التفاعـل أكثر إنطوائية 
  .مع اآلخرين 

إلـــى التعـــرف علـــى خصـــائص أبـــاء ) ١٩٩٣(كمـــا هـــدفت دراســـة عمـــر بـــن الخطـــاب خليـــل 
وتـــم انتقـــاء العينـــة مـــن العيـــادة التخصصـــية الخارجيـــة )  . االجتراريـــة(األطفـــال المصـــابى بالتوحديـــة 

 ٣١(طفـال مصـابا بالتوحـد  ٣٤ركز معوقات الطفولة ، جامعة األزهر وتكونت العينـة مـن الملحقة بم
مـنهم كـانوا آبـاء ،   ١٥من آبـاء هـؤالء األطفـال  ٣٤وتم بالتبعية انتقاء ) من اإلناث  ٣من الذكور ، 

تين مـن األمهــات وتـم انتقــاء عينـة مماثلــة مــن آبـاء األطفــال األسـوياء وتــم المقارنـة بــين المجمــوع ١٩
  .بإستخدام استخبار أيزنك للشخصية وكانت الفروق غير دالة بين المجموعتين من األباء 
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التشـخيص الفـارق بـين التخلـف ) ١٩٩١( وكان من أهداف دراسة عمـر بـن الخطـاب خليـل 
حيــث وجــد أن كــل . العقلــى واضــطراب االنتبــاه والتوحديــة وذلــك للتمييــز بــين هــذه اإلعاقــات الــثالث 

اضطراب واضح فى قدرة معرفية ما تختلـف عـن القـدرة المضـطربة فـى االعاقـة األخـرى اعاقة تتسم ب
، ففـــى حـــاالت التخلـــف العقلـــى وجـــد أن التـــأخر الواضـــح يظهـــر فـــى نســـبة الـــذكاء وبمعنـــى أدق فـــى 

  .الذاكرة ، فال يستطيع الطفل أن يختزن المعلومات أيا كان نوعها 
المضطربة هى االنتباه ومن ثم فصـاحبها يعـانى أما فى حاالت اضطراب االنتباه فإن القدرة 

مــن صــعوبات فــى الــتعلم والســلوك اإلجتمــاعى كنتيجــة ألنــه غيــر ملتفــت أو غيــر مشــغول بالمنبهــات 
المحيطة به ومن ثم فإن هذه المنبهات ال تختـزن فـى الـذاكرة ال كنتيجـة لمشـكلة فـى الـذاكرة بـل لعـدم 

  .دخول المعلومة أصال 
طراب التوحـدى تتمثـل مشـكلة صـاحبها فـى اإلدراك إذ نجـد أن الطفـل بينما فى حاالت االض

التوحــــدى يهــــتم ويســــتجيب لمنبهــــات بعينهــــا بغــــض النظــــر عــــن كونهــــا اســــتجابة شــــاذة وال يســــتجيب 
لمنبهــات أخــرى وهــذا يعنــى أن الخلــل والقصــور يكونــان فــى اإلدراك باإلضــافة إلــى عــدم قدرتــه علــى 

عوقــه عــن العمــل علــى زيــادة المخــزون فــى الــذاكرة واالرتفــاع التفاعــل والتواصــل مــع اآلخــرين ممــا ي
  .بمستوى القدرة المعرفية 

أول دراســـة تناولـــت اضـــطراب التوحـــد وكانـــت )  ١٩٨٤(وكانـــت دراســـة أيمـــن أحمـــد جيـــرة 
  ) .دراسة فى حالة الذاتوية ( بعنوان دراسة تجريبية فى سيكوديناميات الذهان لدى األطفال 

ســنوات واســتخدم )  ١٠– ٣( أطفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ٥ وتكــون عينــة الدراســة مــن
تميز سلوك الطفل الذاتوى بحالة اضطراب حـادة :  الباحث منهج دراسة الحالة وأسفرت النتيجة عن 

فى العالقة باآلخرين  يتصف فـى أفضـل حـاالت باالنسـحاب االجتمـاعى وفـى أشـد الحـاالت بالعزلـة 
قــة الطفــل بالعــالم الخــارجى بالميــل إلــى التعامــل مــع األشــياء غيــر الوجدانيــة ، كمــا يتميــز نمــط عال

الحيــة يتصــف فــى كــل الحــاالت بــالنمط التكــرارى واإلصــرار علــى نفــس األشــياء وصــعوبة فــى تعــديل 
  .سلوكه 

كما تميزت لغة األطفال الذاتويين بالصداء اللفظى واللغة الذاتيـة غيـر التواصـلية فـى أفضـل 
لــذاتوى غيــر وظيفيــا مــع األشــياء غيــر الحيــة فيســتخدمها لغيــر األغــراض الحــاالت ويتعامــل الطفــل ا

كمـــا تبـــين مـــن مقـــابالت األســـر لهـــؤالء .المخصصـــة لهـــا ويعجـــز عـــن اســـتخدامها بغـــرض التواصـــل 
فــى حــدود العــام ) تلفــت نظــرهم ( األطفــال أن ظهــور األعــراض الشــاذة فــى تصــرفات أطفــالهم بــدأت 

  .الثالث من العمر 
  
  .ولت برامج تدريبية وعالجية لألطفال التوحديين دراسات تنا - ب
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معرفـة فاعليـة التـدريب  ( Carr, D. & Felce, J. 2007- A)فكـان الغـرض مـن دراسـة 
علــى المراحــل الثالثــة األولــى مــن برنــامج التواصــل بإســتبدال الصــور علــى التفــاعالت التواصــلية بــين 

( طفـال تـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين  ٢٤مـن وتكونـت عينـة الدراسـة . األطفال التوحـديين ومدرسـيهم 
وتـــم اســـتخدام مقيـــاس الســـلوك . ســـنوات )  ٧ – ٣( وتتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــين ) تجريبيـــة وضـــابطة 

  . (Sparrow, B. & Cicchetti , 1985إعداد (  VABSالتكيفى لفاينالند 
  

دام وتـم اسـتخ ( Boucher & lewis , 1997)ومقيـاس اللغـة لمرحلـة مـا قبـل المدارسـة 
أسابيع وكان التـدريب يـتم بنسـبة  ٦واستمر البرنامج . فنيات التدريب العرضى والتعزيز ولعب الدور 

وكانت النتيجة زيادة التفاعالت التواصلية بين األطفال التوحديين ومدرسـيهم وزيـادة . واحد إلى واحد 
ل مــن قبــل المدرســين المبــادرة بالتواصــل مــن قبــل األطفــال ، كمــا انخفضــت عــدد المبــادرات بالتواصــ

وفى الوقت الذى يطلـب مـن الطفـل االجابـة تـزداد مبـادرات المدرسـين بالتواصـل وبـذلك يتضـح وجـود 
  .المشاركة الثنائية بين األطفال والمدرسين فى البيئة المحيطة بهم 

  
بدراسـة لزيـادة انتـاج الكـالم لـدى بعـض  ( Carr, D. & Felce J. 2007 - b) كمـا قـام
. ديين بعد التدريب على المراحل الثالثة األولى من برنامج التواصل بإستبدال الصـور األطفال التوح

وتتـراوح ) تجريبيـة وضـابطة ( وتكونت عينة الدراسـة مـن عشـر أطفـال وتـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين 
 VABSسـنوات وتـم اسـتخدام مقيـاس السـلوك التكيفـى لفاينالنـد )  ٧ – ٣( أعمارهم جميعـا مـا بـين 

(Sparrow S. & Cicchetti, 1985)   ومقيـاس اللغـة ألطفـال مـا قبـل المدرسـة(Boucher & 

Lewis, 1997)  أســابيع وكانــت النتيجــة أن ثالثــة أطفــال مــن المجموعــة  ٦واســتمر التــدريب مــدة
التجريبيــة اســتطاعوا التواصــل بإســتخدام الكــالم فــى حــين طفــل واحــد فقــط مــن المجموعــة الضــابطة 

  .م استطاع التواصل بالكال
  

إلــى فعاليــة تــدريب وٕارشــاد مجموعــة مــن  (Howlin, P. et, al., 2007)وهــدفت دراســة 
. المعلمـــين لألطفـــال الـــذين لـــديهم اضـــطراب التوحـــد مـــن خـــالل نظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور 

ســنوات وتــم تقســيمهم )  ٨ – ٦( طفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ٨٤وتكونــت مجموعــة األطفــال مــن 
ومجموعـة تتنـاول  –مجموعـة تتنـاول تـدريب فـى الحـال  –مجموعـة ضـابطة ( عـات إلى ثـالث مجمو 

واســتمر تــدريب المعلمــين بنظــام التواصــل باســتبدال الصــور ) التــدريب المؤجــل بعــد تــدريب المعلمــين 
أيــام واســتمر التــدريب  ٦مــن خــالل ورشــة عمــل لمــدة يــومين باإلضــافة إلــى أجــزاء مــن الوقــت مــدة 

نظـام التواصـل باسـتبدال  مر وكانت النتيجة فعاليـة تـدريب المعلمـين باسـتخدالألطفال مدة خمسة أشه
الصـــور وأثـــره علـــى األطفـــال التوحـــديين مـــن خـــالل زيـــادة المبـــادرة لـــديهم وزيـــادة الرمـــوز المســـتخدمة 

  .للتواصل 
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أول دراسـة تتنـاول   (Malandraki , A. & Okalidou , A, 2007)وتمثـل دراسـة 
ســتبدال الصـور مــع طفــل ألمــانى لديــه اضـطراب التوحــد وقصــور فــى الســمع تطبيـق نظــام التواصــل با

 DSMكمـا تـم اسـتخدام . وذلك لتنمية مهارات التواصل الوظيفى له ويبلـغ مـن العمـر عشـر سـنوات

IV )واســتخدام  ) ١٩٩٤ABR  لقيــاس الســمع واســتمر التــدريب مــدة أربعــة أشــهر متواصــلة وكانــت
مـا يـرده كمـا زاد مسـتوى التفاعـل االجتمـاعى لديـه مـع اآلخـرين النتيجة أن الطفل استطاع أن يطلـب 

وانخفضــت الســلوكيات غيــر المرغبــة لديــه واســتطاع التواصــل بالصــور كمــا اســتطاع اســتبدال الصــور 
  .شهور بعد تطبيق البرنامج  ٦بالكلمات المكتوبة واستمرت فعالية البرنامج مدة 

ليــة برنــامج إرشــادى تــدريبى ألمهــات فاع) ٢٠٠٦(وتناولــت دراســة محمــد ســيد محمــد موســى 
األطفال التوحديين لتنمية بعض مهارات السلوك االستقاللى لهؤالء األطفال بإستخدام جداول النشـاط 

)  ١٢ – ٨( اثنـى عشـر طفـال تتـراوح أعمـارهم مـا بـين ) ١٢(وتكونت عينة الدراسـة مـن . المصورة 
ل التابعـــة لجمعيـــة رعايـــة الطفولـــة والنهـــوض ســـنة مـــن مـــدارس التربيـــة الفكريـــة بالمنصـــورة ودار األمـــ

مجموعــة تجريبيــة أولــى يــتم فيهــا إرشــاد ( وتــم تقســيم العينــة إلــى ثــالث مجموعــات . باألســرة بطلخــا 
) . أســرى وتــدريب للطفــل ، ومجموعــة تجريبيــة ثانيــة يــتم فيهــا تــدريب ألطفالهــا  ومجموعــة ضــابطة 

، ومقيـــاس جـــودارد للـــذكاء ) ٢٠٠٠عبـــد اهللا اعـــداد عـــادل ( وتـــم اســـتخدام مقيـــاس الطفـــل التوحـــدى 
) . اعـــداد الباحـــث ( والبرنـــامج المســـتخدم ) اعـــداد الباحـــث ( ومقيـــاس مهـــارات الســـلوك االســـتقاللى 

جلسـة  ٧٥جلسة والبرنـامج التـدريبى لألطفـال تكـون مـن  ١٦وتكون البرنامج اإلرشادى لألمهات من 
  بواقـــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــت جلســـــــــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــــــــى األســـــــــــــــــــــــــــــبوع مـــــــــــــــــــــــــــــدة كـــــــــــــــــــــــــــــل جلســـــــــــــــــــــــــــــة 

ارتـــداء وخلـــع ( دقيقـــة وتمثلـــت مهـــارات الســـلوك االســـتقاللى التـــى تـــم التـــدريب عليهـــا )  ٤٠ – ٣٠(
التوجيــه  –النمذجــة  –المناقشــة  –المحاضــرة ( وتــم اســتخدام فنيــات ) المالبــس كــالقميص والبنطلــون 

ج وأسـفرت النتيجـة عـن فاعليـة البرنـام) لعـب الـدور  –التغذيـة الراجعـة  –التشكيل  –اليدوى المتدرج 
  .المستخدم مع المجموعتين التجريبية األولى والثانية 

التعـرف علـى فعاليـة مـدخلين مـن  (Bock, S. et , al., 2005)وكـان الغـرض مـن دراسـة 
مــداخل التواصــل وهمــا التواصــل بنظــام اســتبدال الصــور والتواصــل اللفظــى ألطفــال مــا قبــل المدرســة 

تقســيمهم إلــى مجمــوعتين وتــم اســتخدام اســتبيان وتــم . ولــديهم اضــطراب التوحــد وجمــيعهم مــن الــذكور
ـــة أيهمـــا أفضـــل وكانـــت النتيجـــة أن معـــدل اكتســـاب مهـــارة الطلـــب كـــان مـــع مجموعـــة  ـــة فعالي لمعرف

  .األطفال الذين تم تدريبهم من خالل نظام التواصل باستبدال الصور 
إلـى اسـتخدام  Bock , 2005  (Jones, Cathleen (كمـا تهـدف دراسـة جـونس كـاثلين 

وتكونــت . ظــام التواصــل باســتبدال الصــور وتــأخير الوقــت لتنميــة الكــالم بتلقائيــة لألطفــال التوحــديينن
عينة الدراسة من خمسة أطفال توحـديين واسـفرت الدراسـة عـن فاعليـة البرنـامج المسـتخدم لـدى ثالثـة 

واآلخـر أطفال من خمسة أطفـال وطفلـين اآلخـرين أحـدهما أظهـر تغيـرات بسـيطة فـى الكـالم بتلقائيـة 
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ــم يظهــر التقائيــة فــى الحــديث ولكنــه أظهــر مهــارات مطلوبــة للتقليــد  وترجــع فاعليــة البرنــامج إلــى . ل
  .استخدام المثيرات البصرية  التى توجد بقوة لدى األطفال التوحديين 

ــــدى األطفــــال التوحــــديين ) ٢٠٠٥(وفــــى دراســــة رأفــــت عــــوض الســــعيد  تــــم تنميــــة االنتبــــاه ل
مـن خـالل فنيـات التـدعيم ( رشادية المناسبة مـن خـالل النظريـة السـلوكية بإستخدام بعض الفنيات اإل

أطفـال توحـديين مـن ذوى ) ١٠(وتكونـت عينـه الدارسـة مـن ) والنمذجة ولعب الدور والتغذية المرتـدة 
درجـة علـى مقيـاس تقيـيم توحـد  ٣٦ – ٣٠حيث يتراوح مستوى التوحد لديهم ما بين ( التوحد البسيط 

، الملتحقـــين بمدرســـة التربيـــة الفكريـــة بـــالهرم ، ومدرســـة )  ١٩٨٠كوبلر وآخـــرون الطفولـــة اعـــداد ســـ
  مجموعـــــــــــة تجريبيـــــــــــة : التربيـــــــــــة الفكريـــــــــــة بإمبابـــــــــــة ، وتـــــــــــم تقســـــــــــيمهم إلـــــــــــى مجمـــــــــــوعتين همـــــــــــا

ســـنة )  ١٤ – ٩( وأعمـــارهم الزمنيـــة نتـــراوح مـــا بـــين ) أطفـــال  ٥(ومجموعـــة ضـــابطة ) أطفـــال  ٥(
جلسـة اسـتغرق تطبيقـه  ٨٢وبلغت عدد جلسـات البرنـامج )  ٧٠ – ٥٠(ونسبة ذكائهم تتراوح ما بين 

  :وتم استخدام األدوات التالية . مدة أربعة أشهر بواقع خمسة أيام فى األسبوع
، استمارة استطالع ) اعداد  الباحث ( مقياس اضطراب قصور االنتباه لألطفال التوحديين 

، ) اعداد الباحث ( ين األطفال التوحديين رأى عن أكثر مظاهر اضطراب قصور االنتباه انتشارا ب
( ، مقياس جودارد لقياس الذكاء ومقياس رسم الرجل ) إعداد الباحث ( استمارة دراسة الحالة 

ومقياس تقييم توحد الطفولة اعداد )  ٢٠٠٤جوادنف هاريس ترجمة تقنين محمد فرغلى وآخرون 
اعداد عادل (، مقياس الطفل التوحدى  )١٩٩٩(سكوبلر وآخرون ترجمة وتقنين سهام عبد الغفار 

) ١٩٩٥اعداد عبد العزيز الشخص ( ومقياس المستوى اإلجتماعى اإلقتصادى )  ٢٠٠١عبد اهللا 
ضعف االنتباه من أكثر مظاهر : وأسفرت النتيجة أن) اعداد الباحث ( والبرنامج التدريبى . 

% ٦٨.٢٦د احتل الترتيب األول بنسبة فق. اضطراب قصور االنتباه انتشارا بين األطفال التوحديين 
  .كما أوضحت الدراسة فاعلية البرنامج المستخدم على أطفال المجموعة التجريبية . 

إلـى معرفـة إلـى أى مـدى يـؤثر البرنـامج ) ٢٠٠٥(كما هدفت دراسة سيدة أبو السعود حنفـى 
رات رعاية الذات لـدى طفـل اإلرشادى فى تنمية مهارات االنتباه والمهارات الحركية واالجتماعية ومها

أطفال من األطفـال المصـابين باإلضـطراب التوحـدى البسـيط  ٨وتكونت عينة الدراسة من . األوتيزم 
درجــة وغيــر مصــابين )  ١٠٠:  ٩٠(ســنوات ونســبة الــذكاء مــن )  ٨: ٤( وتتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

يــاس تقـــدير مســتوى نمـــو وتــم اســـتخدام مق. أمهـــات لهــؤالء األطفـــال  ٨بإعاقــات أخــرى وكـــذلك عــدد 
المهارات اإلجتماعيـة والحركيـة ومهـارات رعايـة الـذات ومهـارة االنتبـاه ( بعض مهارات طفل األوتيزم 

) ١٩٩٨إعــداد جمــال شــكرى ( ودليــل مالحظــة ســلوك الطفــل ومعــدل تكــراره ) . اعــداد الباحثــة ) ( 
عـن وجـود فـروق دالـة احصــائيا  وأســفرت النتيجـة) . اعـداد الباحثـة ( والبرنـامج اإلرشـادى المسـتخدم 

وكـذلك . بين تطبيق البرنامج قبال وبعدا ، وذلك بهدف تحسـين مهـارات طفـل األوتيـزم عينـة الدراسـة 
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وجد فروقا دالة احصائيا فى مسـتوى نمـو المهـارات الحركيـة ، ومهـارة رعايـة الـذات ومهـارات االنتبـاه 
  .قبل وبعد تطبيق البرنامج 

إلـى التعـرف علـى مـدى تـأثير التـدخل المبكـر ) ٢٠٠٥(محمـود وهدفت دارسـة عبيـر فـاروق 
. علـــى عمليـــات التواصـــل لـــدى الطفـــل االجتـــرارى مـــن خـــالل برنـــامج التواصـــل عـــن طريـــق الصـــور

ـــــة الدراســـــة مـــــن  ـــــى مجمـــــوعتين  ١٦وتكونـــــت عين ـــــرارى دون السادســـــة وهـــــم مقســـــمون إل ـــــل اجت   طف
وتـــم اســـتخدام برنـــامج . لألوتيـــزم أطفـــال مـــن الجمعيـــة المصـــرية  ٨تجريبيـــة وضـــابطة كـــل منهـــا ( 

PECS  واســفرت الدراســة عــن فاعليــة ) . إعــداد نهلــة عبــد العزيــز رفــاعى ( واختبــار اللغــة العربيــة
وذلـك مـن خـالل وجـود فـروق دالـة إحصـائية بـين درجـات . البرنامج مـع أطفـال المجموعـة التجريبيـة 

ولـم يسـتطع . قبل تطبيـق البرنـامج وبعـده  أطفال المجموعة التجريبية فى الدرجة الكلية إلختبار اللغة
البرنــامج معالجــة مشــكلة التحســن فــى اإلطــار اللحنــى وترجمــة التعبيــرات االصــطالحية وكــذلك أزمنــة 

كمــا ال يســتطيع األطفــال تكــوين جمــل معقــدة أو ) . مســتقبل  –مضــارع -ماضــى  ( الفعــل وفهمهــا 
  .الزمنى لألحداث  ذات استخدام نحوى صحيح وذلك لعدم قدرتهم على الترتيب

) عمـره عشـر سـنوات ( إلى تدريب طفل توحـدى  ,.Martin, et al) 2005(وهدفت دراسة 
  by  touching an iconعلـى اسـتخدام مهـارات التواصـل الـوظيفى وذلـك مـن خـالل لمـس صـورة 

ـــة رفضـــه لـــبعض الموضـــوعات التـــى ال يرغبهـــا  حيـــث كـــان يلجـــأ إلـــى ســـلوكيات العـــدوان . فـــى حال
ومـن خـالل  (DSM III R 1987)وتـم اسـتخدام مقيـاس تقـدير سـلوك . ومغـادرة المكـان  والصـراخ

التلقينــات والتعزيــزات المختلفــة وذلــك الحــالل الســلوكيات العدوانيــة بلمــس الصــورة وذلــك للتعبيــر عــن 
وأســـفرت النتيجـــة بفاعليـــة التـــدريب علـــى التواصـــل الـــوظيفى لخفـــض المشـــكالت الســـلوكية . الـــرفض 

  .دى للطفل التوح
هــدفت إلــى الكشــف عــن مــدى فاعليــة البرنــامج ) ٢٠٠٥(ودراســة محمــد شــوقى عبــد المــنعم 

اإلرشـــادى الفـــردى فـــى تنميـــة بعـــض مهـــارات التواصـــل اللغـــوى لـــدى عينـــة مـــن األطفـــال التوحـــديين 
وتكونـت ) . التحـدث  –التعـرف  –الفهـم  –مهارة االسـتماع ( والمهارات التى يتضمنها البرنامج هى 

-٦(أطفـال تتـراوح أعمـارهم مـا بـين  ١٠راسة من مجموعة مـن األطفـال التوحـديين وعـددهم عينة الد
جمعيـة األمـل ( سنة تم اخيارهم من أحد مراكز رعاية األطفال ذوى اإلعاقات الذهنية بالقـاهرة  ) ١٢

ة وقائمـة مالحظـ) وتـم اسـتخدام هـذه األدوات مقيـاس الطفـل التوحـدى ) .البراق ، جمعية أبـاء وأبنـاء 
  والبرنــــــــــــــــــــــــامج ) اعــــــــــــــــــــــــداد الباحــــــــــــــــــــــــث ( التواصــــــــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــــــــوى للطفــــــــــــــــــــــــل التوحــــــــــــــــــــــــدى 

  
اعـــداد هـــدى أمـــين عبـــد ( ، قائمـــة تشـــخيص األوتيـــزم )  ٢٠٠٣إعـــداد عـــادل عبـــد اهللا ( اإلرشـــادى 

والبرنامج عبـارة عـن مجموعـة مـن األنشـطة التـى ) اعداد الباحث ( الفردى المستخدم  ١٩٩٩العزيز 
ن من خاللها التعامـل مـع كـل طفـل علـى حـده فـى ضـوء امكاناتـه تتضمن ألعاب وصور مختلفة يمك
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وقدراتــه الخاصــة بــه مــن أجــل التحفيــز علــى التواصــل اللغــوى وٕادراك العالقــة بــين الصــوت والصــورة 
وأســـفرت نتيجـــة الدراســـة عـــن فاعليـــة . واســـتغرقت مـــدة تطبيـــق البرنـــامج ثالثـــة شـــهور . التـــى أمامـــه

بعـض مهـارات التواصـل اللغـوى لـدى أفـراد العينـة التجريبيـة مـن  البرنامج اإلرشادى الفردى فى تنميـة
األطفــال التوحــديين واســتمرار فاعليــة البرنــامج اإلرشــادى الفــردى فــى تنميــة مهــارات التواصــل اللغــوى 

  .بعد انتهاء فترة المتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية 
ج تــدريبى ســلوكى لتنميــة إلــى تصــميم برنــام) ٢٠٠٤(كمــا هــدفت دراســة ســيد جــارحى الســيد 

  مثـــــــــل غســـــــــل اليـــــــــدين ، والمبـــــــــادأة ( بعـــــــــض مهـــــــــارات الســـــــــلوك التكيفـــــــــى لألطفـــــــــال التوحـــــــــديين 
والوقـــوف علـــى مـــدى تـــأثير هـــذا البرنـــامج فـــى مســـاعدتهم علـــى اكتســـاب بعـــض ... ) بإلقـــاء التحيـــة 

وتحديــد  مهــارات التفاعــل اإلجتمــاعى والتواصــل مــع اآلخــرين ، باإلضــافة إلــى مهــارات رعايــة الــذات
وتكونـت عينـة . مدى تأثير هذا التدخل فى التغلب على السـلوكيات المضـطربة لـدى هـؤالء األطفـال 

 ٨ -٥( ، وتراوحـت أعمـارهم الزمنيـة مـا بـين )إنـاث  ٣ذكـور ،  ٧(أطفال توحديين  ١٠الدراسة من 
ــــة ذوى االحتياجــــات الخاصــــة مــــن)  ــــة الدراســــة مــــن مدرســــتين لرعاي ــــرت عين ــــث اختي  ســــنوات ، حي

) . اعــداد الباحــث(وتــم اســتخدام هــذه األدوات مقيــاس تشــخيص التوحــد . محــافظتى القــاهرة والجيــزة 
ومقيــاس ) . ١٩٩٥اعــداد عبــد العزيــز الشــخص ( ومقيــاس المســتوى االجتمــاعى اإلقتصــادى لألســرة 

واســـتغرق ) اعـــداد الباحـــث( والبرنـــامج التـــدريبى )  ١٩٨٥إعـــداد فـــاروق صـــادق ( الســـلوك التكيفـــى 
دقيقـــة وأســـفرت  ٤٠جلســـات ، مـــدة الجلســـة  ٣بحيـــث يتلقـــى الطفـــل . يـــق البرنـــامج ســـتة أشـــهر تطب

والضابطة على  ةالنتيجة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبي
فــى اتجــاه أطفــال المجموعــة التجريبيــة ) النــواحى النمائيـة ( الجـزء األول مــن مقيــاس الســلوك التكيفــى 

جـود فـروق دالـة إحصــائيا بـين متوسـطات درجــات أطفـال المجموعـة التجريبيــة فـى القياسـين القبلــى وو 
فــى اتجــاه أطفــال ) االنحرافــات الســلوكية ( والبعــدى علــى الجــزء الثــانى مــن مقيــاس الســلوك التكيفــى 

  .المجموعة الضابطة 
لمهـــارات هـــدفت إلـــى تصـــميم برنـــامج تـــدريبى لتطـــوير ا) ٢٠٠٤(ودراســـة رائـــد موســـى علـــى 

وتكونـت عينـة . التواصلية واإلجتماعيـة واالسـتقاللية الذاتيـة لـدى األطفـال التوحـديين وقيـاس فاعليتـه 
ســـنوات وعشـــر  ٤أطفــال مـــن األطفــال التوحـــديين الــذكور تراوحـــت أعمــارهم مـــا بــين  ٤الدراســة مـــن 
طرابات سنوات وست شهور وتم استخدام محكات الدليل اإلحصـائى والتشـخيص لالضـ ٧شهور إلى 
   ABCوالصـــــــــــــــــــورة األردنيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن قائمـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــلوك التوحـــــــــــــــــــدى .  DSMالعقليـــــــــــــــــــة 

إعـداد  ( CARS والصـورة العربيـة مـن مقيـاس التوحـد الطفـولى ) . ٢٠٠٠إعـداد فـاروق الروسـان (
والبرنــــــامج . والقائمــــــة التشخيصــــــية لألطفــــــال ذوى اضــــــطرابات الســــــلوك) .  ٢٠٠٠طــــــارش مســــــلم 

تطبيق البرنامج فى مركـز للتـدخل المبكـر تـابع لمدرسـة عاديـة تتبنـى وتم ) إعداد الباحث( المستخدم 
وكانــــت النتيجــــة تطــــوير مهــــارات األطفــــال األربعــــة فــــى المهــــارات . فلســــفة الــــدمج لتطبيــــق الدراســــة 
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وانخفــاض . التواصــلية واإلجتماعيــة واالســتقاللية الذاتيــة ، ومهــارات الحســاب والقــراءة بنســب متفاوتــة 
غيـر التكيفيـة وتغيـر الوصـف التشخيصـى لحـاالتهم إلـى الجانـب اإليجـابى فـى  العديد من السـلوكيات

  .نهاية البرنامج الذى استغرق تطبيقه عام وشهر واحد 
معلمـا  ٤٧إلـى معرفـة فاعليـة  (Magiat, L, & Howlin, P. 2003 )وتهـدف دراسـة 

معلمـــون مـــن خـــالل لألطفـــال التوحـــديين بنظـــام التواصـــل باســـتبدال الصـــور ومتابعـــة تـــدريب هـــؤالء ال
  .عملهم مع األطفال التوحديين 

ومقيـاس )  Berument et, al., 1999إعـداد (  ASQوتم استخدام استبيان تقدير التوحـد 
( وبروفيل للتواصـل الـوظيفى للطفـل )  Sparrow et al., 1984إعداد (  VABSالسلوك التكيفى 

 Rimlandاعــداد ( الســلوكى وقائمــة تقــويم العــالج )  Wetherby & Prizant 1989اعــداد 

 ٥( وتتـراوح أعمـارهم مـا بـين ) بنـات  ٥ولد ،  ٢٩( طفال  ٣٤وتكونت عينة األطفال من )  2000
 ٦واســتمر التــدريب لألطفــال مــدة ) تجريبيــة وضــابطة ( ســنة وتــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين )  ١٢ –

نتيجـــة اســـتخدام البرنـــامج  وكانـــت النتيجـــة زيـــادة فـــى التواصـــل بتلقائيـــة لـــدى هـــؤالء األطفـــال. شـــهور
  .واستمرت فاعلية هذا البرنامج كما ظهرت فى الدراسة التتبعية 

فعاليـــة برنـــامج تـــدريبى لتنميـــة مهـــارات التفاعـــل ) ٢٠٠٢(وتناولـــت دراســـة أميـــرة طـــه بخـــش 
 ٢٤وتكونــت عينــة الدراســة مــن . اإلجتمــاعى فــى خفــض الســلوك العــدوانى لــدى األطفــال التوحــديين 

:  ٧(ن األطفال الملتحقين بمركز أمل لإلنمـاء الفكـرى بجـدة وتتـراوح أعمـارهم مـا بـين طفال توحديا م
وينتمــــون جميعــــا إلــــى المســــتوى اإلجتمــــاعى )  ٦٨ – ٥٥( ســــنة ونســــب ذكــــائهم  مــــا بــــين )  ١٤

  :اإلقتصادى المتوسط وتم استخدام األدوات التالية 
اعـداد عبـد ( إلجتمـاعى لألسـرة مقياس جودارد للذكاء ، مقياس تقدير المستوى اإلقتصـادى ا

ومقيـاس السـلوك )  ٢٠٠٠اعداد عادل عبـد اهللا ( ومقياس الطفل التوحدى ) ١٩٩٥العزيز الشخص 
والبرنـــامج ) ١٩٩٧اعـــداد ســـعيد دبـــيس ( العـــدوانى لألطفـــال المتخلفـــين عقليـــا مـــن الدرجـــة البســـيطة 

ثالثـــين جلســـة بواقـــع ) ٣٠(مـــن وتكونـــت جلســـات البرنـــامج ) .  ةاعـــداد الباحثـــ( التـــدريبى المســـتخدم 
  :الفنيات التالية  ةثالث جلسات أسبوعيا مدة كل منها نصف ساعة واستخدمت الباحث

الشرح اللفظى للسلوك والتكرار والنمذجة واالقتصاد الرمـزى والتـدعيم والتعزيـز اللفظـى ولعـب 
  .الدور وكانت النتيجة فعالية البرنامج المستخدم 

إلـــى معرفـــة تـــأثير نظـــام التواصـــل بتبـــادل  charlop,et.al ُ◌E. 2002كمـــا هـــدفت دراســـة 
على ثالثة أطفال توحديين من حيث اكتساب اللغـة باإلضـافة إلـى معرفـة تـأثير هـذا  PECSالصور 

البرنامج على ظهور الحديث فى وقت اللعب وفـى وقـت الـتعلم األكـاديمى وتـم اسـتخدام مقيـاس قـيس 
وكانــت النتيجــة أن األطفــال الثالثــة أظهــروا . لســلوكية ســلوكيات التواصــل االجتمــاعى والمشــكالت ا
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زيـــادة فـــى المحادثـــة اللفظيـــة وزيـــادة الســـلوكيات للتواصـــل اللفظـــى وانخفـــاض فـــى بعـــض الســـلوكيات 
  .المضطربة لديهم 

إلى تقديم برنامج تدريبى لتخفيف حدة األعراض ) ٢٠٠٢(وهدف دراسة سهير محمود أمين 
ل المتوحـد متمـثال فـى تنميـة المهـارات االجتماعيـة واللغويـة ومهـارات السلوكية التـى يعـانى منهـا الطفـ

الرعايـــة الذاتيـــة وٕايقـــاف الســـلوكيات غيـــر المقبولـــة اجتماعيـــا باإلضـــافة إلـــى تنميـــة بعـــض المفـــاهيم 
أطفــال توحــديين مــن ) ١٠(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . المعرفيــة المرتبطــة بالحيــاة اليوميــة للطفــل 

بمدينـــة الشـــروق وتراوحـــت أعمـــارهم  Happy worldمـــدارس العـــالم الســـعيد األطفـــال الملتحقـــين ب
ــــــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــذكاء مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــين )  ١٣ – ٨(الزمني   عامــــــــــــــــــــــــا ونســــــــــــــــــــــــب ال

محمـد عبـد ( وتـم اسـتخدام مقيـاس سـتانفورد بينيـه للـذكاء . على مقياس ستانفورد بينيه ) ٧٠ – ٥٠(
  عى اإلقتصــــــادى لألســــــرة، ومقيــــــاس تقــــــدير المســــــتوى اإلجتمــــــا)  ١٩٨٨الســــــالم ولــــــويس مليكــــــه 

ــيم الطفــل المتوحــد ) ١٩٨٨إعــداد عبــد العزيــز الشــخص (  ، وبرنــامج ) إعــداد الباحثــة( ومقيــاس تقي
  وبرنــــــــامج إرشــــــــادى لولــــــــدى الطفــــــــل المتوحــــــــد ) اعــــــــداد الباحثــــــــة(تــــــــدريبى لألطفــــــــال المتوحــــــــديين 

خمـــس جلســـات  أســـبوعا بواقـــع ١٦وتـــم تنفيـــذ البرنـــامج التـــدريبى لألطفـــال فـــى ) . إعـــداد الباحثـــة( 
وأسـفرت . جلسـة بواقـع جلسـتين أسـبوعيا  ١٦أسبوعيا والبرنامج اإلرشادى لوالدى الطفل المتوحد فـى 

  .النتيجة عن فاعلية البرنامج المستخدم 
إلـــى مقارنـــة تـــأثير اللعـــب المـــنظم  .Kok A., et.al)   ( 2002كمـــا هـــدفت دراســـة

structured play  رالحـ"واللعب الميسر "facilitated play  لتشـجيع التلقائيـة واسـتجابة التواصـل
ويـــتم اللعــــب المـــنظم مـــن خــــالل اســـتخدام عـــدد مــــن . وســـلوكيات اللعـــب لـــدى األطفــــال التوحـــديين 

مــن خــالل حــدوث دمــج هــؤالء " الحــر"المحــاوالت تحــت إشــراف المــدرب فــى حــين يــتم اللعــب الميســر 
فـــال فـــى مرحلـــة مـــا قبـــل أط ٨وتكونـــت كـــل مجموعـــة مـــن . األطفـــال ضـــمن مجموعـــة أخـــرى عاديـــة 

المدرسة وكانت النتيجة حدوث تواصل مالئم وكذلك سلوكيات اللعب وكانت استجابة التواصـل أكثـر 
  . المشاركين فى اللعب المنظم األطفال  حدوثا لدى مجموعة 

معرفـــة تـــأثير نظـــام التواصـــل بتبـــادل إلـــى   ,.Kravits; et. Al) (2002وتشـــير دراســـة 
ســــنوات مــــن خــــالل  ٦ة عمرهــــا يــــات التواصــــل التلقائيــــة لطفلــــة توحدعلــــى مهــــار  (PECS)الصــــور 

مدرســة كمــا تــم معرفــة تــأثير البرنــامج علــى التفاعــل االجتمــاعى والاســتخدام هــذا البرنــامج فــى المنــزل 
وأســفرت النتيجــة عــن زيــادة فــى اللغــة التلقائيــة فــى مهــارات الطلــب والتعليــق كمــا لــوحظ  .لــدى الطفلــة

  .ماعى مع األقران فى المدرسة تغير فى التفاعل االجت
بدراسـة لمعرفـة فاعليـة برنـامج التواصـل بالصـور علـى  ,.Schwartz, et. al) 2001(وقـام 

وتكونت عينة الدراسـة مـن ) التعليق واالستجابة  –االعتراض  –الطلب ( مهارات التواصل الوظيفى 
   وتتــــــــــــــراوح أعمــــــــــــــارهم جميعــــــــــــــا مــــــــــــــا بــــــــــــــين) مــــــــــــــن اإلنــــــــــــــاث  ٢ذكــــــــــــــور ،  ٢٩( طفــــــــــــــل  ٣١



  ١٥٣

طفــال توحــديا والبــاقى داون وجمــيعهم لــديهم  ١٦ســنوات ويوجــد مــن بــين هــؤالء األطفــال )  ٦ – ٣(
وتم تدريب األطفال بإستخدام هذا البرنامج بشكل فـردى طبقـا لبـرامج األنشـطة . قصور فى التواصل 

ن فى الروضـة وكانـت النتيجـة فاعليـة البرنـامج فـى اسـتخدامه لتحقيـق وظـائف التواصـل كمـا ظهـر مـ
  .خالل مالحظة المعلمين 
بدارسة أخرى لمعرفـة أثـر برنـامج التواصـل   ,.Schwartz , et, al) 2001(ولقد قام أيضا 

طفال توحـدى والبـاقى لـديهم صـعوبات  ١١طفال منهم  ١٨على نمو اللغة وتكونت عينة الدراسة من 
هرا وكانـت النتيجــة أن شـ ١٤نمائيـة أخـرى وجمـيعهم مـن مرحلــة مـا قبلـة المدرسـة واســتغرقت الدراسـة 

من هؤالء األطفال استطاعوا التواصـل اللفظـى بـدون مسـاعدة وجميـع األطفـال اسـتطاعوا أداء % ٤٤
  .مهارات التواصل الوظيفى فى أكثر من مكان أى إمكانية تعميم النتيجة 

تناولت حالة طفلين لتنمية مهـارات التواصـل  Carol, P & Chris, W, ( 2001 )ودراسة 
  :خدام المالحظة وشريط الفيديو لهذه الحاالت وتم است

الحالة األولى لطفل توحدى عمره خمس سنوات وال يتكلم على اإلطالق ويوجـد فـى المدرسـة 
ـــــــوم  ٣٩طـــــــوال اليـــــــوم وعنـــــــد مالحظـــــــة الطفـــــــل قـــــــام بمحـــــــاوالت للتواصـــــــل عـــــــددها    مـــــــرة فـــــــى الي

وعنــدما اســتخدم ) شــياء مــرة كانــت لالعتــراض أو رفــض األ ٣٠مــنهم لطلــب أطعمــة أو أشــياء ،  ٩( 
معـــه المـــدرب اســـتراتيجية تشـــجع علـــى المبـــادرة للتواصـــل وذلـــك مـــن خـــالل الحـــث الجســـدى اســـتطاع 

مـــرة وكانـــت عبـــارة عـــن طلـــب للتفاعـــل االجتمـــاعى واســـتطاع عمـــل تواصـــل  ١٦٤الطفـــل التواصـــل 
 ٩صـل والحالـة الثانيـة لطفـل توحـدى لديـه خمـس سـنوات ولديـه كـالم ضـعيف واسـتطاع التوا. بصرى

مــرات فــى الســاعة ثالثــة مــنهم فقــط كانــت طلــب للتفاعــل االجتمــاعى ونتيجــة اســتخدام فنيــات تشــجع 
مـرة فـى  ٧١على المبادرة والتلقائية فى التواصل وذلك من خالل الحـث الجسـدى  اسـتطاع التواصـل 

  .اليوم ومعظمها طلب للتفاعل االجتماعى 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى فاعليــة التــدخل بواســطة  Deb Keen et. a., (2001)دراســة و 

المــدرس ليحــل ســلوكيات مــا قبــل اللغــة بالتواصــل الــوظيفى وتكونــت عينــة الدراســة مــن أربعــة أطفــال 
سنة وذلك عبر ثالثة وظائف تواصلية )  ٧.٧ – ٣.٧( توحديين من الذكور يتراوح أعمارهم ما بين 

وكـذلك تحديـد السـلوكيات التـى تسـبق ) التعليـق  –ض اإلعتـرا –الطلـب ( تم انتقائها لكل طفل وهـى 
اللغة التى يستخدمها كل طفل ألداء هذه الوظائف وتم التعامل مع كل طفل علـى حـده وتـم اسـتخدام 

وقائمــة النمــو  (Bzoch & Leaguc 1991االســتقبالى  -هــذه األدوات مقيــاس اللغــة التعبيــرى 
 Lambert & wind millerوك التكيفـى ومقيـاس السـل (Einfeld & Tonge 1994 )السلوكى 

وكانـت النتيجـة فاعليـة  (Bruininks, W. et. al., 1984 )ومقياس السلوك االستقاللى )  (1981
  .البرنامج المستخدم فى احالل سلوكيات ما قبل اللغة بأشكال بديلة للتواصل الوظيفى 



  ١٥٤

لتنميــة االتصـــال مــدى فعاليــة برنــامج عالجــى ) ٢٠٠١( أمــينوتناولــت دراســة ســهى أحمــد 
ـــة الدراســـة مـــن  ـــال التوحـــديين وتكونـــت عين ـــدى األطف ـــين  ١٠اللغـــوى ل ـــراوح أعمـــارهم مـــا ب ـــال تت أطف

ومســـتوى ) ٧٥ – ٥٠(وتتـــراوح نســـبة ذكـــائهم مـــا بـــين  باإلســـكندريةن فســـنة بمدرســـة الفيـــره) ١٢:٨(
تـــأثير تطبيقـــى علـــى مجموعـــة واحـــدة لمعرفـــة مـــدى ال أســـلوبمتوســـط مـــن التوحديـــة أتبعـــت الدراســـة 

وتـــم .  األســـبوعأشـــهر متواصـــلة بواقـــع العمـــل مـــع األطفـــال طـــوال اليـــوم وطـــول  ٤واســـتمر البرنـــامج 
ومقيـاس تقـدير ) ١٩٩٧اعداد عبد الفتـاح غـزال (" جولى مارفى"استخدام قائمة تقييم الطفل التوحدى 

  ديين والبرنــــــامج المســــــتخدم لألطفــــــال التوحــــــ) إعــــــداد الباحثــــــة(االتصــــــال اللغــــــوى للطفــــــل التوحــــــدى 
وبطاقـــة مالحظـــة تتبعيـــة ) إعـــداد الباحثـــة(لألبـــاء والمعلمـــين  اإلرشـــادىوالبرنـــامج ) إعـــداد الباحثـــة(

 إحصـائًياوتوصلت النتيجة إلى وجود فروق دالـة .) إعداد الباحثة(للسلوك االتصالى للطفل التوحدى 
ووجـود . نة الدراسة بين تطبيق البرنامج قبل وبعد وذلك على تنمية مهارات االتصال اللغوى لدى عي

فى مهارات كل طفل قبل وبعد تطبيق البرنـامج وتتضـمن البرنـامج مجموعـة مـن  إحصائًيافروق دالة 
األنشطة واأللعاب والممارسات اليومية كما اعتمد على العالج السلوكى والعالج بالموسـيقى والعـالج 

  .بالفن والعالج باللعب  
ص االجتمــاعى صــتــأثير الق Thieman k., & Goldstein) 2001(وتناولــت دراســة 

والتلقينـــات أو التلميحـــات المرســـومة أو المكتوبـــة والتغذيـــة الرجعيـــة باســـتخدام الفيـــديو علـــى التواصـــل 
االجتماعى لألطفال التوحديين وتكونت عينة الدراسة مـن خمسـة أطفـال توحـديين كمـا شـارك زمـيالن 

لكــل طفــل توحــدى ليكونــوا خمــس  مــاعييناجتمشــاركين أو كــزمالء ك لهــم ولــيس لــديهم أى صــعوبات 
 جلسـة  ٣٠وتكونـت جلسـات العـالج مـن  األسـبوعمجموعات ثالثية وكان يتم اللقاء بينهما مـرتين فـى 

ة وتقيـيم الـذات مـن خـالل يـات البصـرية وعلـى التفـاعالت االجتماعثير وتضمنت جلسات التدريب بالم
ــ .الفيــديو التغذيــة الرجعيــة عــن طريــق ادة فــى مهــارات التواصــل االجتمــاعى كمــا وأظهــرت النتيجــة زي

ظهرت بعض التعميمات لهذا التأثير من خالل سلوكيات اجتماعية لم يتم التدريب عليهـا كمـا أظهـر 
فـــى الفصــــل باإلضــــافة إلـــى تحســــن فــــى فهـــم الخصــــائص االجتماعيــــة فــــى  اً نتحســــأحـــد المشــــتركين 

  . التفاعالت االجتماعية بين الزمالء
معرفـى  إرشـادىالتحقـق مـن مـدى فعالـة برنـامج ) ب-٢٠٠١(اهللا وهدفت دراسـة عـادل عبـد 

سـلوكى ألمهــات األطفــال التوحـديين فــى الحــد مـن الســلوك االنســحابى لهـؤالء األطفــال وتكونــت عينــة 
أطفـال توحــديين مـن الملتحقـين بمدرســة التربيـة الفكريـة بالزقــازيق وتتـراوح أعمـارهم مــا  ٨الدراسـة مـن 

وتــم اســتخدام  دار دعلــى مقيــاس جــو ) ٦٨ -٥٥(نســب الــذكاء مــا بــين  ســنة وتتــراوح) ١٢ – ٦(بــين 
إعـداد محمـد بيـومى خليـل (المصرية  لألسرةمقياس المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى المطور 

إعـــداد (ومقيـــاس الســـلوك االنســـحابى لألطفـــال ) إعـــداد الباحـــث(ومقيـــاس الطفـــل التوحـــدى ) ٢٠٠٠
وكشــــفت الدراســــة عــــن وجــــود فــــروق ذات داللــــة ) . اد الباحــــثإعــــد( اإلرشــــادىوالبرنــــامج ) الباحــــث
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احصــائيا فــى القيــاس البعــدى للســلوك االنســحابى بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــى اإلتجــاه 
األفضــل لصــالح المجموعــة التجريبيــة ، ووجــود فــروق ذات داللــة احصــائيا بــين المجموعــة التجريبيــة 

األفضـل لصـالح البعـدى وال توجـد فـروق  االتجاهك االنسحابى فى فى القياسيين القبلى والبعدى للسلو 
وال .. فى القياسيين القبلى والبعدى للسلوك االنسـحابى  ذات داللة احصائية بين المجموعة الضابطة

تجريبيــة فــى القياســيين البعــدى والتتبعــى للســلوك التوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين المجموعــة 
  . االنسحابى 

مــن فعاليــة التــدريب علــى  إلــى التحقــق) ٢٠٠١(اســة عــادل عبــد اهللا ومنــى خليفــة وهــدفت در 
وتكونـــت عينـــة . ســـلوك التكيفـــى لألطفـــال التوحـــديين الفـــى تنميـــة  اســـتخدام جـــداول النشـــاط المصـــورة

أطفال توحديين من الملتحقين بجمعية التنمية الفكرية بالقاهرة وتتراوح أعمارهم ما بـين  ٨الدراسة من 
وتــم اســتخدام .  دارجــو  علــى مقيــاس) ٧٨ -٥٧(ســنة كمــا تتــراوح نســب ذكــائهم مــا بــين  )١٣ -٨(

) ٢٠٠٠إعـداد محمـد بيـومى خليـل (مقياس المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى المطـور لألسـرة 
ــــد اهللا (توحــــدى الومقيــــاس الطفــــل  ــــدريبى المســــتخدم ) ٢٠٠٠إعــــداد عــــادل عب إعــــداد (والبرنــــامج الت

فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين متوســــطى رتــــب درجــــات  ت الدراســــة عــــن وجــــودوأســــفر ) الباحثــــان
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى الســلوك التكيفــى وأبعــاده فــى القياســين القبلــى والبعــدى لصــالح 

ـــة  ـــة احصـــائية بـــين متوســـطى رتـــب درجـــات المجموعـــة . المجموعـــة التجريبي وجـــود فـــروق ذات دالل
وال توجـد . ى وأبعاده فى القياسيين القبلى والبعدى لصالح القياس البعـدى التجريبية فى السلوك التكيف

فــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطى رتـــب درجــات المجموعـــة الضـــابطة فـــى الســـلوك التكيفـــى 
بـين متوسـط رتـب درجـات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة . وأبعاده فى القياسيين القبلى والبعدى 

فـــى الســـلوك التكيفـــى وأبعـــاده فـــى القياســـيين البعـــدى والتتبعـــى بعـــد شـــهرين مـــن المجموعـــة التجريبيـــة 
  . انتهاء البرنامج 

معرفة تأثير دمج مجموعة مـن األطفـال   .Zercher c ;et. al) 2001(والهدف من دراسة 
 symbolic playواللعب الرمزى  Joint a ttentionالتوحديين مع اآلخرين على االنتباه المشترك 

ــتم الــدمج فــى أنشــطة اللعــب وتكونــت عينــة  Language behavior" اللغــة"وك الكالمــى والســل وي
سـنة وتـم  ١١إلـى  ٩سـنوات وثـالث بنـات يتـراوح عمـرهم مـن  ٦طفلين توحـدين عمـرهم   الدراسة من

مجموعـــة بـــدون تـــدريب ومجموعـــة يـــتم معهـــا التـــدريب مـــع مـــدرب : تقســـيمهم إلـــى ثـــالث مجموعـــات 
 ١٦واســتمر التــدخل . ثالثــة يــتم معهــا التــدريب والــدمج بــدون مــدرب خــاص خــاص بهــم والمجموعــة ال

ومفــاجئ وظهــر ذلــك فــى زيــادة  وكانــت النتيجــة التحســن فــى المجموعــة الثالثــة كــان واضــحاً  أســبوعا
وذلــك بالمقارنــة   Verbal   u tterancesاالنتبــاه لألشــياء واللعــب الرمــزى والكــالم اللفظــى 

  . بالمجموعة الثانية واألولى 
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مهـــارات  إلكســابإلـــى تصــميم برنـــامج ) ٢٠٠١(كمــا هـــدفت دراســة هالـــة فــؤاد كمـــال الــدين 
 طفـــال مصـــابا بـــأعراض ١٦وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . الســـلوك االجتمـــاعى لألطفـــال التوحـــديين 

سنوات من مركز أمل لإلنماء الفكرى بمدينة جـدة بالسـعودية ) ٧-٣(التوحد وتتراوح أعمارهم ما بين 
 ) ترجمـة الباحثـة( ظـىفاسـتمارة السـلوك الل و)ترجمـة الباحثـة( تخدام قائمـة السـلوك التوحـدى وتم اس. 
وتوصـلت النتيجـة الـى وجـود فـروق . ) إعداد الباحثة(استمارة التفاعل االجتماعى والبرنامج المقترحو ،

توى انخفـــاض مســـ:الجوانـــب التاليـــة  دالـــة بـــين درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــى القيـــاس البعـــدى فـــى
الجديـــدة  األلفـــاظارتفـــاع معـــدل ظهـــور . ســـلوك التوحـــدى الالمميـــز للطفـــل التوحـــد علـــى قائمـــة  األداء

انخفـاض مسـتوى التوحـد االجتمـاعى . والمتنوعة وذات المقاطع المتعددة فـى اسـتمارة السـلوك اللفظـى
ن ألـى إدراسـة توصـلت ال اكمـ.قل البناء فى اسـتمارة التفاعـل االجتمـاعى ستوارتفاع مستوى اللعب الم

هناك فروقا دالة احصائيا بين درجات المجموعة التجريبية ودرجـات المجموعـة الضـابطة فـى القيـاس 
الخصــائص المميــزة للطفــل المتوحــد لــدى  البعــدى لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــى انخفــاض مســتوى

 أطفـالا اسـتمر ى المتوحدين ، بينمـشبيهتنتمى الى فئة األطفال  أصبحتالمجموعة التجريبية بحيث 
  .المتوحدين  األطفالفئة  إلىالمجموعة الضابطة فى انتمائهم 

ـــى حســـن  ـــأهيلى للطفـــل ) ٢٠٠١(وتناولـــت دراســـة منـــى خليفـــة عل ـــدريبى ت ـــة برنـــامج ت فاعلي
سـنوات كمــا تـم اســتخدام  ٦، وتكونــت عينـة الدراســة مـن طفــل عمـره الزمنــى " دراســة حالـة "التوحـدى 

اعــداد (مســتوى اإلجتمــاعى اإلقتصــادى الثقــافى المطــور لألســرة المصــرية مقيــاس ال: األدوات التاليــة 
اختبار رسـم الطفـل المصـفوفات  –واختبارات الذكاء منها لوحة سيجان )  ٢٠٠٠محمد بيومى خليل 

)  ١٩٨٥اعــــداد فــــاروق صــــادق ( المتتابعــــة وأجــــزاء مــــن اختبــــار وكســــلر مقيــــاس الســــلوك التكيفــــى 
اعــــداد الســــيد ( وقائمــــة كــــونرز لتقــــدير ســــلوك الطفــــل ) الباحثــــة اعــــداد (ومقيــــاس الطفــــل التوحــــدى 

اعــداد ( والبرنــامج التــدريبى لتنميــة مهــارات التــآزر البصــرى والمهــارات المهنيــة )  ١٩٩١الســمادونى 
ـــة التقـــاء العيـــون وتبـــادل النظـــرات ، ) الباحثـــة  حيـــث تكـــون البرنـــامج مـــن خطـــوات تتمثـــل فـــى مرحل

ب فيهـــا وتـــدريب الطفـــل علـــى المحاكـــاة أو التقليـــد والتقليـــد اللفظـــى ومعالجـــة الســـلوكيات غيـــر المرغـــو 
والتـــدريب علـــى إصـــدار األصـــوات وتنميـــة القـــدرات االجتماعيـــة ومرحلـــة التمهيـــد للتأهيـــل األكـــاديمى 
ومرحلة استكمال المهارات اللغوية للـدخول فـى الدراسـة األكاديميـة وأنشـطة المـنهج التعليمـى ثـم تقيـيم 

التــدريب المســتمر والصــبر والمثــابرة مــن جانــب األم والباحثــة أســفرت النتيجــة إلــى وب. عــام للبرنــامج 
فاعلية البرنامج فقد قل مستوى العدوانية ومستوى ضـعف االنتبـاه واالندفاعيـة والنشـاط الحركـى الزائـد 

  .وزاد معدل االجتماعية لديه وهذا ما أوضحته نتائج القياس البعدى لقائمة كونرز على الطفل 
استخدمت طريقة التواصـل عـن طريـق تبـادل الصـور ) ٢٠٠٠(سة بدرية يوسف بوزبون ودرا

وتكونت عينـة الدراسـة مـن )دراسة حالة ( كأسلوب لمعالجة األطفال الذين يعانون من مشكلة التوحد 
)  ٦:  ٤( أطفــال توحــديين مــن مدرســة خاصــة باألطفــال فــى بريطانيــا وتتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ٦



  ١٥٧

 –المالحظـــة  –قت الدراســـة ســـتة أشـــهر واعتمـــدت الدراســـة علـــى البحـــث النـــوعى ســـنوات و اســـتغر 
. المالحظـــات الميدانيـــة  –دراســـة الحالـــة  –األدبيـــات  –المقابلـــة  –الوثـــائق المدرســـية  –االســـتبيان 

كمـا  PECSوأسفرت الدراسة علـى تحسـن سـلوكيات الطفـل خـالل اسـتخدام التواصـل بتبـادل الصـور 
كمـا ثبـت . فـاءة أسـلوب التواصـل بتبـادل الصـور علـى تطـوير عمليـة التواصـل أثبتت الدراسة مدى ك

إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن هـــذا . بـــأن هـــذا األســـلوب يمكـــن تطبيقـــه بســـهولة فـــى أى مكـــان حتـــى المنـــزل 
يلعــــب دورا فعــــاال مــــع األطفــــال ذوى المشــــاكل الســــلوكية حيــــث يقلــــل مــــن نســــبة  PECSاألســــلوب 

  .ء األطفال على التواصل مع اآلخرين لتلبية احتياجاتهم اإلصابة باإلحباط لعدم قدرة هؤال
إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى فعاليـــة ) ب -٢٠٠٠ (كمـــا هـــدفت دراســـة عـــادل عبـــد اهللا محمـــد 

وتكونـت . برنامج تدريبى لتنمية مهارات التواصل على بعض المظاهر السلوكية لألطفـال التوحـديين 
ن بمدرسة التربية الفكرية بالزقازيق وتتراوح أعمـارهم من األطفال التوحديي طفالً  ٢٠عينة الدراسة من 

 دوتـــم اســـتخدام مقيـــاس جـــودار )  ٦٨:٥٧(ســـنة كمـــا تتـــراوح نســـبة الـــذكاء مـــا بـــين ) ١٥: ٦(مـــا بـــين 
إعــداد محمــد (مقيــاس المســتوى االجتمــاعى االقتصــادى الثقــافى المطــور لألســرة المصــرية  وللــذكاء 

وقائمــة كــونرز لتقــدير ســلوك الطفــل ) إعــداد الباحـث( ومقيــاس الطفــل التوحــدى) ٢٠٠٠بيـومى خليــل 
والبرنـــامج التـــدريبى لتنميـــة مهـــارات التواصـــل لألطفـــال التوحـــديين ) ١٩٩١ الســـمادونىإعـــداد الســـيد (
بـــــين متوســـــطى درجـــــات  وتوصـــــلت النتيجـــــة إلـــــى وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائياً ) .إعـــــداد الباحـــــث(

ى للمظـاهر السـلوكية لحسـاب المجموعـة التجريبيـة المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس البعد
 وازدادحيــث قــل لــديها مســتوى العدوانيــة ومســتوى ضــعف االنتبــاه واالندفاعيــة وفــرط النشــاط الحركــى 

بـــين  إحصـــائياوجـــود فـــروق دالـــة . مســـتوى االجتماعيـــة لـــدى أعضـــائها قياســـا بالمجموعـــة الضـــابطة
ـــى والبعـــدى للمجموعـــ ـــة فـــى المظـــاهر الســـلوكية لحســـاب متوســـطى درجـــات القياســـين القبل ة التجريبي

بـــين متوســـطى درجـــات القياســـين القبلـــى والبعـــدى  إحصـــائياوال توجـــد فـــروق دالـــة . القيـــاس البعـــدى 
وال توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطى درجــات . للمجموعــة الضــابطة فــى المظــاهر الســلوكية 

  . اهر السلوكية القياسين البعدى والتتبعى للمجموعة التجريبية فى المظ
معرفـــة مـــدى فعاليـــة برنـــامج تـــدريبى ) ج -٢٠٠٠(  عبـــد اهللا محمـــد  دلوتناولـــت دراســـة عـــا

لتنمية بعض المهـارات االجتماعيـة علـى مسـتوى التفـاعالت االجتماعيـة لألطفـال التوحـديين وتكونـت 
من ) ريبيةضابطة وتج( متساويتينأطفال توحديين تم تقسيمهم إلى مجموعتين  ١٠عينة الدراسة من 

األطفال الملتحقين بمدرسة التربية الفكرية بمدينة ميـت غمـر بمحافظـة الدقهليـة وتتـراوح نسـب الـذكاء 
د للــذكاء ومقيــاس المســتوى االجتمــاعى االقتصــادى ر ادوتــم اســتخدام مقيــاس جــو ) ٧٨ – ٥٨(مــا بــين 

) إعـداد الباحـث(ى ومقياس الطفل التوحـد) ٢٠٠٠إعداد محمد بيومى خليل (الثقافى المطور لألسرة 
والبرنـامج التـدريبى المسـتخدم ) إعـداد الباحـث(ومقياس التفاعالت االجتماعية لألطفـال خـارج المنـزل 

بـين المجمـوعتين الضـابطة  إحصـائيةوتوصلت الدراسة إلى وجـود فـروق ذات داللـة ) إعداد الباحث(
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وجــود فـــروق . ة التجريبيــة والتجريبيــة فــى القيــاس البعـــدى لمســتوى التفــاعالت االجتماعيــة للمجموعـــ
قبلـــى الن يفــى مســـتوى التفــاعالت االجتماعيــة للمجموعــة التجريبيـــة بــين القياســ إحصــائيةذات داللــة 

فــــى مســــتوى التفــــاعالت  إحصــــائيةوال توجــــد فــــروق ذات داللــــة . بعــــدى الوالبعــــدى لصــــالح القيــــاس 
 إحصـائيةد فـروق ذات داللـة وال توجـ. االجتماعية للمجموعة الضابطة بـين لقياسـين القبلـى والبعـدى 

الجتماعيــة للمجموعــة التجريبيــة بــين القياســيين البعــدى والتتبعــى بعــد شــهرين ا فــى مســتوى التفــاعالت
  . من انتهاء البرنامج 

إلى معرفة فاعلية اعـداد الطفـل بالخيـارات فـى  Carter, Cynthia) 2000(وتهدف دراسة 
وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ثالثـــة أطفـــال . ربة تشـــجيع اللعـــب التفـــاعلى وتقليـــل الســـلوكيات المضـــط

ســنة ولــديهم مشــكالت ســلوكية وقصــور فــى مهــارات )  ٩ – ٦( توحــديين وتتــراوح أعمــارهم مــا بــين 
اللعب التفاعلى ومن خالل اتاحة الفرصة لهـؤالء األطفـال الختيـار الـدمى واأللعـاب المرغوبـة وكانـت 

كيات المضــــطربة كمــــا زاد مســــتوى الســــلوك النتيجــــة فعاليــــة هــــذا التــــدخل مــــن خــــالل خفــــض الســــلو 
  .اإلجتماعى المرغوب فيه باإلضافة إلى ظهور تحسنا فى مهارات اللغة نتيجة هذا التدخل 

تــأثير الكمبيــوتر علــى اكتســاب المفــردات   Moore , kolvert) 2000(وتناولــت دراســة 
اه لهـؤالء األطفـال والدافعيـة قبل المدرسة من حيـث درجـة االنتبـ ين لمرحلة ماياللغوية لألطفال التوحد

المجمـوعتين  أطفـالوتعلم الكلمـات بالمقارنـة بالبرنـامج السـلوكى وكانـت النتيجـة ظهـور التحسـن لـدى 
وأكثــر دافعيــة كمــا  انتباهــا اكثــرا التــدريب بــالكمبيوتر كــانوا حســن لــدى األطفــال الــذين تلقــو تال أن إال

  .والصوت وحركة األشياء باإلثارةكمبيوتر ويرجع ذلك الى تميز برامج التعلموا مفردات أكثر 
سـتة أطفـال مـنهم خمسـة أطفـال توحـديين والطفـل  (Webb, T. 2000)كمـا تناولـت دراسـة 

السادس لديه صعوبات فى نمو اللغة وتتراوح أعمارهم جميعا ما بين أربع سنوات وسـبعة شـهور إلـى 
ج التواصــل باســتبدال وبرنــام) ١٩٩٤(  DSM IVخمــس ســنوات وعشــرة شــهور ، وتــم اســتخدام 

 ١١٢الصور واسـتمر البرنـامج سـتة شـهور وكانـت النتيجـة أن اسـتطاع جميـع األطفـال اسـتخدام مـن 
رمــزا بعــد بدايــة البرنــامج باإلضــافة إلــى ذلــك اســتطاع جميــع األطفــال اســتخدام عــدد مــن  ١٦٠إلــى 

  .كلمة  ٦٨إلى  ١٠الكلمات تتراوح ما بين 
التحقــق مــن مــدى فاعليــة برنــامج عالجــى ) ١٩٩٩( أزهــار أمــين علــى أحمــد وهــدفت دراســة

األطفـال ) االنتباه والتركيـز واللغـة والكفـاءة االجتماعيـة (ن يهدف الى تحسن حالة ييرار جتلألطفال اال
 .  ة مـع الباحثـة فـى العـالجر شـراك األسـإ ن عن طريـق وضـع وتطبيـق برنـامج عالجـى لهـم و يتراريجاال

ين مـــن حيـــث الســـن ونســـبة تمتجانســـ) وضـــابطة  يبيـــةتجر  (وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن مجمـــوعتين 
 ٥شــهور وتكونــت المجموعــة التجريبيــة مــن  ٦الــذكاء والنضــج االجتمــاعى واســتغرقت مــدة الدراســة 

ين ولديهم تخلف عقلى من مركز الطب النفسـى ووحـدة التخاطـب بمستشـفى الـدمرداش يأطفال اجترار 
لضـــابطة مـــن جمعيـــة آبـــاء وأبنـــاء لرعايـــة المعـــاقين ا والمجموعـــة. ومركـــز معوقـــات الطفولـــة بالقـــاهرة 
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، )  ١٩٩٢مرســى  لمصــرى حنــورة وكمــا إعــداد( بينيــه للــذكاء  دوتــم اســتخدام اختبــار ســتانفور  يــانذه
  وترجمـــــــــــــــــة )  E.doll إعـــــــــــــــــداد( للنضـــــــــــــــــج االجتمـــــــــــــــــاعى  د ومقيـــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــانيال

حسـيب الـدفرواى محمـد  إعـداد( ومقياس تقييم الطفل المنطوى  علـى ذاتـه)  ١٩٩٥فاروق صادق ( 
ومـــن الفنيـــات المســـتخدمة فـــى البرنـــامج تحليـــل . ) الباحثـــة  إعـــداد( والبرنـــامج العالجـــى )  ١٩٩٠
ـــأثير الدراســـة أســـفرتو ل ســـالتسل –التشـــكيل -بأنواعـــهالحـــث  –التـــدعيم  – ةالنمذجـــ  -العمـــل  عـــن ت

بة للــذكاء والنضــج ين بالنســيالبرنــامج التــدريبى العالجــى علــى المجموعــة التجريبيــة لألطفــال االجتــرار 
  . االجتماعى 

الــى التحقــق مــن فعاليــة كــل مــن برنــامج )  ١٩٩٩(عبــد الغفــار  وهــدفت دراســة ســهام علــى
المهـارات االجتماعيـة للتخفيـف مـن  لألسرة مع برنامج للتدريب على إرشاديلألسرة وبرنامج  إرشادي
ويتـراوح ) بنـات  ٥ولـدا ،١١( طفـال  ١٦الدراسة من  وتكونت عينة .  الذاتوية لدى األطفال أعراض

وتـــم  ٥٨.٨١ســـنة ، كمـــا بلـــغ متوســـط نســـبة ذكـــاء أفـــراد العينـــة )  ١٤ –٤(بـــين  العمـــر الزمنـــى مـــا
ـــة ومجموعـــة ضـــابطة وتتكـــون كـــل مجموعـــة مـــن  ـــال ٤تقســـيمهم الـــى ثـــالث مجموعـــات تجريبي  أطف

مجموعــــة ،  برنــــامج المهــــارات االجتماعيــــة أطفالهــــاطبــــق علــــى  ) ١(مجموعــــة تجريبيــــة:  نيتوحــــدي
اإلرشـادى البرنـامج  أسـرهموطبـق علـى  االجتماعيـة برنامج المهـارات أطفالهاطبق على ) ٢(تجريبية 

( وتم استخدام مقياس السلوك التـوافقى  اإلرشادىالبرنامج  أسرهمطبق على ) ٣(مجموعة تجريبية ، 
صـــادق فـــاروق  إعـــداد( ، ومقيـــاس النضـــج االجتمـــاعى )  ١٩٩٠صـــفوت فـــرج وناهـــد رمـــزى  إعـــداد
 (الطفولـة  أوتيـزمالمضطرب ومقياس تقييم  مالند لتشخيص األطفال ذوى السلوكيوقائمة ر )  ١٩٨٥
  .وكانت النتيجة فعالية البرنامج المستخدم ) الباحثة  إعداد

ــــد اهللا محمــــد  ــــت دراســــة عــــادل عب ــــدريبى ســــلوكى ) ب  – ١٩٩٩( وتناول ــــامج ت ــــة برن فعالي
سـلوك العـدوانى لألطفـال التوحـديين وتكونـت عينـة الدراسـة لألنشطة الجماعية المتنوعـة فـى خفـض ال

من عشـرة أطفـال توحـديين مـن الملتحقـين بمدرسـة التربيـة الفكـرة بمدينـة ميـت غمـر محافظـة الدقهليـة 
وتـم اسـتخدام )  ٧٠ – ٥٥( ستة وتتراوح نسبة الذكاء ما بـين )  ١٣ – ٧( وتتراوح أعمارهم ما بين 

رد للــذكاء ومقيــاس المســتوى االقتصــادى االجتمــاعى الثقــافى المطــور مقيــاس جــودا: األدوات اآلتيــة 
) اعــداد الباحــث ( ومقيــاس الطفــل التوحــدى )  ١٩٩١اعــداد محمــد بيــومى خليــل ( لألســرة المصــرية 

 ١٩٩٨اعـداد سـعيد دبـيس ( ومقياس السلوك العدوانى لألطفال المتخلفين عقليا من الدرجة البسيطة 
جلسـة وكشـفت نتـائج الدراسـة عـن  ٣٠وتكـون البرنـامج مـن ) عداد الباحـث ا( والبرنامج المستخدم ) 

فعاليــة البرنــامج المســتخدم فــى خفــض الســلوك العــدوانى لــدى أطفــال المجموعــة التجريبيــة واســتمرارية 
  .هذا التحسن 

ــــــدر إســــــماعيل كمــــــا هــــــدفت دراســــــة  ــــــد اهللا محمــــــد ودراســــــة ) ١٩٩٧ (محمــــــد ب   عــــــادل عب
العالج بالحياة اليومية لتحسين حاالت عينة من األطفال ذوى التوحـد  لى تطبيق برنامجإ)  ١٩٩٩( 
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) ١٩٦٤( اهـارايتقـد وضـعته ك )لتربيـة األطفـال ذوى التوحـد نموذج يابـانى( والعالج بالحياة اليومية. 
kitahara   وهــو عبــارة عــن مــنهج تربــوى لمســاعدة هــؤالء األطفــال فــى اتجــاه التطــور الطبيعــى دون

  : هى  أساسيةويقوم البرنامج العالجى على خمسة مبادئ .تمع االنعزال عن المج
  .التعليم الموجه للمجموعة  - ١
 .تعليم األنشطة الروتينية  - ٢

 .التعليم بالتقليد  - ٣

 . اد حتقليل النشاط غير الهادف بالتدريب ال - ٤

 ٤مــن  ةوتكونــت عينــة الدراســ .  الموســيقى والرســم والرياضــة أنشــطةتركيــز المــنهج علــى  - ٥
ســــنة  )  ٧.٨:   ٥.٦( مــــا بــــين أعمــــارهمممــــن يعــــانون مــــن مــــرض التوحــــد وتتــــراوح ذكــــور  أطفــــال

وتــم اســتخدام قائمــة المظــاهر .الحــرمين التابعــة للســفارة الســعودية فــى اندونيســيا  أكاديميــةبمدرســة 
ويشـــمل هـــذه المقيـــاس االضـــطرابات االنفعاليـــة ) الباحـــث  إعـــداد( الســـلوكية لألطفـــال ذوى التوحـــد 

 إلـىوتوصـل الباحـث . السلوكية النمطيـة  واألنماطجتماعية واضطرابات فى اللغة واالضطرابات اال
بـــين التطبيـــق القبلـــى والتطبيـــق البعـــدى وذلـــك لصـــالح التطبيـــق  إحصـــائياوجـــود فـــروق ذات داللـــة 

 . البعدى 

اسـتخدام برنـامج سـلوكى تـدريبى يعمـل ) ١٩٩٧(كما تناولت دراسة عبـد المنـان مـال معمـور 
قلــق والســلوك العــدوانى والنشــاط الحركــى التيــزم المتمثلــة فــى كــل مــن األو ا أعــراضعلــى تخفيــف حــدة 

عالقات اجتماعية مـع اآلخـرين وذلـك لـدى عينـة مـن  إقامةعلى  وعدم القدرةالمفرط وضعف االنتباه 
والتـى تتمثـل (ذوى األوتيزم إضافة إلى تنمية بعض المهـارات الحياتيـة لـدى هـؤالء األطفـال   األطفال
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . ) الرياضـية  األنشـطة –زيـادة مـدة االنتبـاه  –داء وخلـع المالبـس فى ارت
وتتــراوح  جــدةب لإلنمــاء أمــلوتيــزم الملتحقــين بمركــز األذوى  الســعوديينالبنــين  األطفــالطفــال مــن  ٣٠

ــم لســلوك ال رزمقيــاس كــون اســتخدامســنة وتــم ) ١٤:  ٧(مــابين  أعمــارهم  ادإعــد(  طفــللتقــدير المعل
محمـد حسـييب الـدفراوى  إعـداد( ومقياس تقييم الطفـل المنطـوى علـى ذاتـه )  ١٩٩٠السيد السمادونى

وانخفـاض  علـى البرنـامج النتيجة عن انخفاض مستوى القلق لديهم بعـد تـدريبهم أسفرت و  ) ١٩٩٠
هــؤالء  لــدى لعــدوانى لــديهم وانخفــاض النشــاط الحركــى المفــرط لــديهم وارتفــاع مســتوى االنتبــاه الســلوك

   .عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين زادت أى األطفال كما ارتفعت درجاتهم االجتماعية
 رمـزى لألطفـاللى تعليم مهارات اللعـب الإ  ,Aubyn, stahmer)1995(دراسة  كما هدفت

المحورية وتقييم مـدى تعمـيم وثبـات التغيـرات السـلوكية بالنسـبة  ستجابةن باستخدام تدريب االيالتوحدي
 .وفــى مهــارات التفاعــل بعــد التــدريب اللعــب كــل مــن المواقــف المختلفــة واأللعــاب المختلفــة وزمــالء ل

)  ٧.٢:   ٤.٣( مـابين  أعمـارهمن تتـراوح يفـال مـن الـذكور التوحـديأط ٧وتكونت عينـة الدراسـة مـن 
 dunn ١٩٨١ودن دن  إعــداد( وتــم اســتخدام مقيــاس بيبــودى للمفــردات المصــورة المعــدل . ســنة 
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dunn   ( التعبيريــــــــــــــة المعــــــــــــــدل ومقيــــــــــــــاس صــــــــــــــورة الكلمــــــــــــــة الواحــــــــــــــدة للمفــــــــــــــردات  
ون وآخــــرون ســــفن إعــــداد( ىلصــــوقائمــــة مــــاك آرثــــر للنمــــو التوا )Gardner ١٩٥٠ نرجــــاد إعــــداد (

١٩٩١ Fenson et.al  . (  جــة ذالنم –التعزيــز  –وتــم اســتخدام الفنيــات التاليــة تبــادل األدوار– 
زيـادة اللعـب الرمـزى وزيـادة مسـتوى صـعوبة اللعـب بالنسـبة لجميـع التشكيل السـلوكى وكانـت النتيجـة 

تعمــيم ألعــابهم بالنســبة لأللعــاب الجيــدة والمواقــف  دريب كمــا زادت قــدرتهم علــىتــافــراد العينــة بعــد ال
  . الجديدة وشركاء اللعب وظهور التحسن فى مهارات التفاعل االجتماعى بعد التدريب 

تـأثير التـدريب باللعـب الـدرامى علـى  ,.Danielle M et. al)  1995(كمـا تناولـت دراسـة 
التــدريب علــى تبــادل  باســتخدام اجــراءات االســتجابة المحوريــة والتــى شــملت ين وذلــكياألطفــال التوحــد

أطفــــال تتــــراوح  ٣وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن  التشــــكيل الســــلوكى –النمذجــــة  –التعزيــــز  –األدوار 
( ســـتخدام مقيـــاس بيبـــودى للمفـــردات المصـــورة المعدلـــة وتـــم ا )ســـنوات٩.٩:  ٥.٤(مـــابين  أعمـــارهم
  .  )  dunn & dunn ١٩٨٦ ن ودناعداد د

 ١٩٩٠جــــــاردنر  إعــــــداد( ومقيــــــاس صــــــورة الكلمــــــة الواحــــــدة للمفــــــردات التعبيريــــــة المعــــــدل 
GARDNER ( ـــــــك لتقيـــــــيم مهـــــــارات اللعـــــــب العامـــــــة   و االســـــــتمارة الخاصـــــــة بتـــــــاريخ اللعـــــــب وذل

فـى  إيجابيـةالنتيجـة عـن وجـود تغيـرات أسـفرت ) . .Rogers,et.al ١٩٨٦روجرز وآخـرون  إعداد( 
  .تعميم هذه التغيرات بالنسبة لأللعاب المختلفة  اللعب واللغة والمهارات االجتماعية وكذلك

طفال فـى مرحلـة مـا  ٦٦تدريب  ( Bondy, A. & Frost, L 1994 - b )وتناولت دراسة 
ة ديليــوير وذلــك بإســتخدام برنــامج التواصــل باســتبدال قبــل المدرســة لــديهم اضــطراب التوحــد فــى واليــ

طفـــال مـــنهم اســـتخدام الكـــالم  ٣٩وكانـــت النتيجـــة بعـــد عـــام واحـــد مـــن التـــدريب اســـتطاع . الصـــور 
طفــال اســتخدموا الصــور  ١٢طفــال مــنهم الكــالم والصــور للتواصــل بينمــا  ١٥للتواصــل كمــا اســتخدم 

طفـال بإسـتخدام نفـس البرنـامج وتـم اسـتخدام قائمـة وبعد سنتين مـن التـدريب مـع هـؤالء األ. للتواصل 
وكانــت النتيجــة ظهــور انخفــاض واضــح لــديهم علــى المقيــاس المســتخدم  (ABC)الســلوك التوحــدى 

وهذا يشير إلى أن البرنامج يساعد على نمو اللغة والكالم لدى األطفال الذين لديهم استعدادا وكـذلك 
  .ا يساعد على ضبط السلوكيات غير المرغوب فيه

إلــى اســتخدام تعــدد األســاليب  Pierce, K & Schreibmanl) 1994( وهــدفت دراســة 
مثل انتقاء المعززات وتصـحيح األداء فـى تعـديل السـلوك النمطـى وتعلـيم مهـارات الحيـاة اليوميـة مـن 

 – ٦( أطفـال توحـديين تتـراوح أعمـارهم مـا بـين  ٣خالل استخدام الصور وتكونت عينة الدراسـة مـن 
وكـان التـدريب يــتم . ات وتـم اسـتخدام مقيـاس فــاينالد للسـلوك التكيفـى ومقيـاس بينيــة للـذكاء سـنو )  ٩

وكانت النتيجة فعالية البرنـامج المسـتخدم . بشكل فردى مع الطفل باإلضافة إلى التدريب فى المنزل 
  . فى تعديل السلوك وتعميم هذا التعديل ، كما زاد معدل السلوك الوظيفى لدى هؤالء األطفال
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التعـرف علـى فاعليـة  ,.Kemps, D., et al) 1992(كمـا تناولـت دراسـة كيمـبس وآخـرين 
اســــتخدام المهــــارات اإلجتماعيــــة لتســــهيل وزيــــادة الســــلوك اإلجتمــــاعى لألطفــــال التوحــــديين وأقــــرانهم 

أطفـــال عـــاديين وكـــان متوســـط  ٣أطفـــال توحـــديين وأيضـــا  ٣وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . العـــاديين 
وتضـــــمنت المهــــارات اإلجتماعيـــــة تبــــادل التحيـــــة مــــع اآلخـــــرين والحــــديث عـــــن . ات ســــنو  ٧العمــــر 

موضــوعات متنوعــة وٕابــداء المجــامالت االجتماعيــة فــى المواقــف المختلفــة واســتخدام مهــارات الطلــب 
وكانـت النتيجـة ظهـور . والمشاركة وطلب المساعدة ومساعدة اآلخرين واإلندماج معهم فى األنشطة 

إلجتمـاعى لألطفـال التوحـديين وفـى اسـتجابة األطفـال مـع األقـران واسـتمرار هـذا تحسن فـى التفاعـل ا
  .التحسن 

  :على الدراسات السابقة عام تعقيب  -ج
  :فيما يتعلق بالهدف : أوال 

هـدفت دراســات المحــور األول إلــى معرفــة خصــائص وصــفات األطفــال التوحــديين ومقــارنتهم 
مقارنـــة فـــى الســـلوك االنســـحابى ) ٢٠٠١( بخـــش  هـــدفت دراســـة أميـــره طـــه. بإعاقـــات أخـــرى حيـــث 

كمـــا تـــم  التعـــرف علـــى بعـــض الخصـــائص النفســـية . لألطفـــال التوحـــديين وأقـــرانهم المتخلفـــين عقليـــا 
، وهـــدفت ) ا – ٢٠٠١(واإلجتماعيـــة لـــدى األطفـــال التوحـــديين مثـــل دراســـة عـــادل عبـــد اهللا محمـــد  

بعض أنماط األداء السلوكى واإلجتماعى  ، التعرف على) أ – ٢٠٠٠( دراسة عادل عبد اهللا محمد 
كمــا هــدفت دراســة الســيد عبــد . لهــؤالء األطفــال وأقــرانهم المعــاقين عقليــا وذلــك كمحاولــة للتشــخيص 

إلـــى عالقـــة االضـــطرابات لـــبعض الوظـــائف المعرفيـــة وعالقتهـــا بمســـتوى ) ١٩٩٩(العزيـــز مصـــطفى 
إلـى التعـرف علـى ) أ -١٩٩٩(هللا محمد كما هدفت دراسة عادل عبد ا. التوافق لدى هؤالء األطفال 

بينمــا هــدفت . بعــض مهــارات وجوانــب الســلوك التكيفــى لألطفــال التوحــديين وأقــرانهم المعــاقيين عقليــا 
إلـــى تشـــخيص لـــبعض المتغيـــرات المعرفيـــة وغيـــر المعرفيـــة لـــدى ) ١٩٩٩(دراســـة ماجـــد الســـيد علـــى 

إلـــى ) ١٩٩٧(بـــن الخطـــاب خليـــل كمـــا هـــدفت دراســـة عمـــر ) . التوحـــدى ( الطفـــل المنغلـــق نفســـيا 
كمــا تناولــت دراســة ناديــة إبــراهيم عبـــد . التعــرف علــى مخــاوف أبــاء األطفــال المصــابيين بــاألوتيزم 

بينمــا تناولــت دراســة . العالقــة بــين االضــطراب التوحــدى وعالقتــه بضــغوط الوالديــة ) ١٩٩٧(القــادر 
ين قياســا بــأقرانهم المتخلفــين التوصــل إلــى تشــخيص فــارق لألطفــال التوحــدي) ١٩٩٦(حســنى حلــوانى 

وهــدفت دراســة . عقليــا واألســوياء مــن خــالل أدائهــم علــى بعــض المقــاييس النفســية وقــوائم المالحظــة 
كمـا هـدفت دراسـة عمـر بــن . معرفـة أثـر االعاقـة علـى أسـرته ) ١٩٩٦(منـى صـبحى وجمـال محمـد 

ـــل  ـــى ) ١٩٩٤(الخطـــاب خلي ـــال التوحـــديين عل اســـتخبار أيزنـــك التعـــرف علـــى خصـــائص أداء األطف
بدراسـة ) ١٩٩٣(لشخصية األطفال قياسـا بـأقرانهم األسـوياء كمـا قـام أيضـا عمـر بـن الخطـاب خليـل 

التشـخيص ) ١٩٩١(بينما هدفت دراسته . للتعرف على خصائص أباء األطفال المصابى بالتوحدية 
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( أحمـــد جيـــرة الفـــارق بـــين التخلـــف العقلـــى واضـــطراب االنتبـــاه والتوحديـــة بينمـــا هـــدفت دراســـة أيمـــن 
  . دراسة حالة للطفل الذاتوى لمعرفة الصفات التى يتصف بها )  ١٩٨٤

كمـــا كـــان الهـــدف مـــن دراســـات المحـــور الثـــانى تحســـين وتنميـــة مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى 
ودراسـة  Carr,D& Felce,J(2007-A )باسـتخدام نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور منهـا دراسـة 

(Carr,D.&Felce , J ( 2007-B )   ودراسـة(Maland rake ,A.ok  alidou , A 2007 ) 

هدفت إلى تنمية التواصل لدى األطفال باستبدال الصـور   Howlin , p.et, al, (2007 ))ودراسة 
  .  (Magiat , L&Howlin 2003)من خالل تدريب مجموعة من المعلمين وأيضا دراسة 

يبيــة وعالجيــة لهــؤالء األطفــال منهــا أمــا المجموعــة األخــرى مــن الدراســات تناولــت بــرامج تدر 
التى هدفت إلـى فاعليـة برنـامج إرشـادى تـدريبى ألمهـات األطفـال ) ٢٠٠٦(دراسة محمد سيد موسى 

التوحــــديين  لتنميــــة بعــــض مهــــارات الســــلوك االســــتقاللى لهــــؤالء األطفــــال باســــتخدام جــــداول النشــــاط 
عاليـة بدخليـه مـن مـداخل التواصـل هـدفت إلـى المقارنـة بـين ف ( Bock,s 2005)ودراسـة . المصورة 

  .وهى التواصل بنظام استبدال الصور والتواصل اللفظى لألطفال التوحديين 
إلــى اســتخدام نظــام التواصــل باســتبدال  Jones Cathleen (2005)كمــا هــدفت  دراســة 

الصـــور وتـــأخير الوقـــت لتنميـــة الكـــالم بتلقائيـــة لألطفـــال التوحـــديين كمـــا هـــدفت دراســـة رأفـــت عـــوض 
وتناولت دراسة سيدة أبو السعود حنفـى . إلى تنمية االنتباه لدى األطفال التوحديين ) ٢٠٠٥(سعيد ال
تنميــة مهــارات االنتبــاه والمهــارات الحركيــة واإلجتماعيــة ومهــارات رعايــة الــذات لــدى الطفــل ) ٢٠٠٥(

ل المبكـر إلى التعرف على مدى تـأثير التـدخ) ٢٠٠٥(وهدفت دراسة عبير فاروق محمود . األوتيزم 
. علــى عمليــات التواصــل لــدى الطفــل اإلجتــرارى مــن خــالل برنــامج التواصــل عــن طريــق الصــور  

إلـى تـدريب طفـل توحـدى علـى اسـتخدام مهـارات  Martin C., et al., (2005 )وتناولـت دراسـة 
إلـى ) ٢٠٠٥(وسـعت دراسـة محمـد شـوقى عبـد المـنعم . التواصل الوظيفى مـن خـالل لمـس الصـورة 

مــدى فاعليــة برنــامج إرشــادى فــردى فــى تنميــة مهــارات التواصــل اللغــوى لــدى عينــة مــن  الكشــف عــن
برنــامج تــدريبى ســلوكى لتنميــة ) ٢٠٠٤(األطفــال التوحــديين بينمــا تناولــت دراســة ســيد جــارحى الســيد 

كمــا قــام رائــد . بعــض مهــارات الســلوك التكيفــى لألطفــال التوحــديين وخفــض ســلوكياتهم المضــطربة 
بتصميم برنامج تـدريبى لتـدريب المهـارات التواصـلية واإلجتماعيـة واإلسـتقاللية ) ٢٠٠٤(موسى على 

فاعليــة برنــامج تــدريبى ) ٢٠٠٢(وتناولــت دراســة أميــره طــه بخــش. الذاتيــة لــدى األطفــال التوحــديين 
وتناولـت . لتنمية مهـارات التفاعـل اإلجتمـاعى مـن خفـض السـلوك العـدوانى لـدى األطفـال التوحـديين 

برنــامج تــدريبى لتخفيــف حــدة األعــراض الســلوكية التــى يعــانى )  ٢٠٠٢(هير محمــود أمــين دراســة ســ
  .منها الطفل التوحدى 

إلى مقارنة تأثير اللعب المنـتظم  ,.Kok, A et al) 2002(كى تهدف دراسة كوك وآخرين 
 ,.Kravits et al) ٢٠٠٢(كمـا تهـدف دراسـة . واللعـب الحـر لتشـجيع التلقائيـة واسـتجابة التواصـل 
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علــى مهــارات التواصــل وتتفــق مــع هــذه  (PECS)إلــى معرفــة تــأثير نظــام الواصــل بتبــادل الصــور 
) 2001(كمــا هــدفت دراســة .   ,.Echarlop et al) 2002(الدراســة مــن حيــث الهــدف دراســة 

Thieman & Goldstien  ديو يـإلـى معرفـة تـأثير القصـص اإلجتماعيـة والتلميحـات بإسـتخدام الف
معرفة تأثير دمج مجموعـة   ,.Zercher, et al) 2001(وهدفت دراسة . إلجتماعى على التواصل ا

مــن األطفــال التوحــديين مــع اآلخــرين علــى االنتبــاه المشــترك واللعــب الرمــزى واللغــة ويــتم الــدمج فــى 
  .أنشطة اللعب 

هـدفت إلـى تنميـة مهـارات التواصـل باسـتبدال الصـور علـى نمـو   Webb (2000))ودراسة 
  اللغة 

تناولـت تـدريب مجموعـة مـن األطفـال التوحـديين  Bondy &Frost,( 1994-b )راسـة ود
  .فى مرحلة ما قبل المدرسة باستخدام نظام التواصل باستبدال الصور 

إلى استخدام تعدد أساليب من خـالل   Pierce & Schreibmanl) 1994(وهدفت دراسة 
كمـــا أجـــرى كيمـــبس وآخـــرون . اليوميـــة الصـــور فـــى تعـــديل الســـلوك النمطـــى وتعلـــيم مهـــارات الحيـــاة 

)1992 (Kamps, et, al.,  دراســة للتعــرف علــى فاعليــة اســتخدام المهــارات االجتماعيــة لألطفــال
  .التوحديين 

والدراســة الحاليــة تهــدف إلــى التعــرف علــى فاعليــة برنــامج تــدريبى لتنميــة مهــارات التواصــل 
مـــن ) لمالحظـــة واالنتبـــاه المشـــترك والتقليـــد  الطلـــب واالختيـــار واالعتـــراض والتعليـــق أو ا( الـــوظيفى 

  .خالل استخدام نظام للتواصل باستبدال الصور 
  :بالنسبة لحجم العينة: ثانيا  

 ٥٠ – ٥( تراوح عدد العينة فى الدراسـات والبحـوث التـى ذكـرت فـى المحـور األول مـا بـين 
 – ٨( عمـارهم مـا بـين طفـال تراوحـت أ)  ٤٦) (٢٠٠٢(طفال فقد اشتملت دراسة أميـرة طـه بخـش ) 
طفــــال تراوحــــت ) ١٥(اشــــتملت علــــى ) أ  – ٢٠٠١( ودراســــة عــــادل عبــــد اهللا محمــــد . ســــنة )  ١٤

 ١٩٩٩أ  ،  – ٢٠٠٠( وتكونـت دراسـة عـادل عبـد اهللا محمـد . سنة )  ١٤ – ٦( أعمارهم ما بين 
ــــين )  ٢٤( مــــن )  ــــد الع. ســــنة )  ١٣ -٨( طفــــال تراوحــــت أعمــــارهم مــــا ب ــــز ودراســــة الســــيد عب زي

ودراسـة ماجـد السـيد .  سـنة )  ١٢ -٣( طفال تراوحت أعمارهم مـا بـين ) ٢٠(مصطفى تكونت من 
ودراسـة ناديـة . سـنة )  ١٣ – ٩( أطفال تراوحـت أعمـارهم مـا بـين ) ٧(تكونت من ) ١٩٩٩( على 

  طفـــــــــال تراوحـــــــــت أعمـــــــــارهم مـــــــــا بـــــــــين ) ٤٠(تكونـــــــــت مـــــــــن )  ١٩٩٧(  إبـــــــــراهيم عبـــــــــد القـــــــــادر 
طفال تراوحت أعمارهم مـا ) ٢٧(تكونت من )  ١٩٩٦( ودارسة حسنى حلوانى  . سنة)  ١٢ – ٦( 

 ٥٠(تكونت عينة الدراسـة مـن )  ١٩٩٤( ودراسة عمر بن الخطاب خليل . سنة )  ١٥ – ٦( بين 
 ٣( أطفـال تراوحـت أعمـارهم مـا بـين )  ٥( تكونت من ) ١٩٨٤(ودراسة أيمن أحمد جيرة . طفال ) 
  .سنوات )  ١٠ –
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مثـال ذلـك دراسـة . ات المحور الثانى تراوح حجم العينة من واحد إلـى ثالثـين طفـال أما دراس
)2002 (Kok A et al.,   أطفـال فـى مرحلـة مـا قبـل المدرسـة  ٣حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن

حيـث  (Danielle M.et al ,1995)وأيضـا دراسـة   ,.Echariop, et al) 2002(وكـذلك دراسـة 
 )وتكونـت دراسـة . سـنوات)  ٩:  ٥( أطفـال تراوحـت أعمـارهم مـا بـين  ٣تكونت عينـة الدراسـة مـن 

Malandrok .,okalidou (2007)  2002(وتكونت دراسة . من طفل واحد عمره عشرة سنوات (
Kravits, et al.,   ٢٠٠١(مـن طفلـة واحـدة عمرهـا سـت سـنوات وأيضـا دراسـة منـى خليفـة حسـن (

  .تكونت من طفل واحد فقط 
أطفـال وتكونـت عينـة دراسـة كـل  ٤مـن ) ١٩٩٧(دراسة إسماعيل محمـد بـدر وتكونت عينة 

تكونـت الدراسـة مـن ) ١٩٩٩(ار أمين على زهوعينة دراسة أ  thieman Goldstein) 2001(من 
 لاخمسـة أفــراد أمـا بالنســبة للعينـات ذات الحجــم الكبيـر التــى يزيـد عــدد األطفـال عــن خمسـة أفــراد مثــ

طفــال تراوحــت أعمــارهم مــا بــين  ٢٤مــن  Carr,D. &Felce (2007-a)ذلــك فقــد تكونــت دراســة 
طفـل تراوحـت أعمـارهم ) ١٢(تكونـت العينـة مـن ) ٢٠٠٦(سنوات ودراسة محمد سـيد محمـد ) ٧-٣(

  حيـــــــــــث تكونـــــــــــت عينـــــــــــة ) ٢٠٠١(ودراســـــــــــة عـــــــــــادل عبـــــــــــد اهللا . ســـــــــــنة ) ١٢ – ٨( مـــــــــــا بـــــــــــين 
  

وأيضا دراسة عـادل عبـد اهللا ومنـى سنة )  ١٢ – ٦( أطفال تراوحت أعمارهم ما بين  ٨الدراسة من 
مـن عشـرة أطفـال تراوحـت أعمـارهم ) ٢٠٠١(وتكونت عينة دراسة سهى أحمد أمـين ) ٢٠٠١(خليفة 

ـــة فـــؤاد كمـــال الـــدين ) ١٢ -٦( مـــا بـــين  ـــة دراســـة هال طفـــال  ١٦مـــن ) ٢٠٠١( ســـنة وتكونـــت عين
( ان مـــال معمـــور ســـنة كمـــا تكونـــت عينـــة دراســـة عبـــد المنـــ)  ١٤:  ٤( تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــين 

مــن الدراســات التــى اشــترك فيهــا .ســنة )  ١٤ – ٧( طفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ٣٠مــن ) ١٩٩٧
 Magiat & Howlin (2003)، ودراسـة   Howlin ,et, al., (2007)األبـاء والمعلمـين دراسـة 

مـد ودراسـة عـادل عبـد اهللا مح) ٢٠٠٦(ودراسـة سـيد محمـد سـيد ) ٢٠٠١(ودراسة سـهى احمـد أمـين 
  . Bondy &Frost (1994)ودراسة ) ١٩٩٩(

ومعظــم الدراســات التــى تناولــت تنميــة مهــارات التواصــل بإســتخدام الصــور للطفــل التوحــدى 
 .أو مرحلة ما قبل المدرسـة االبتدائيـة ولـم تتعـدى هـذه المرحلـة )  ٧ – ٣( تتراوح أعمارهم فيما بين 

طفل توحـديا أصـم وعمـره عشـرة سـنوات  التى تناولت   Malandroki & Okalidouماعدا دراسة 
 .  

وتتـراوح أعمـارهم مـا ) إنـاث  ١ –ذكـور  ٣( أطفـال توحـديين  ٤والدراسة الحالية تتكـون مـن 
  .مع اختيار عينة مماثلة لها تمثل العينة الضابطة سنة )  ١٢ – ٩( بين 

  :ثالثا من حيث األدوات 
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بيعــة الدراســة والهــدف منهــا بعــض تباينــت الدراســات فــى األدوات التــى اســتخدمتها نظــرا لط
الدراســات اســتخدمت صــورا ورســوما ســواء مــن خــالل جــداول النشــاط المصــورة أو مــن خــالل لمــس 

 ) .Carre D. & Felce, Jصـورة أو مـن خـالل نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور مثـل دراسـات 

2007 a-2007 b)  ودراســةHowlin, et , al., (2007)  ودراســةMalandraki, & 

Okalidou (2007)  ودراســة ) ٢٠٠٦( ودراســة محمــد ســيد محمــدMagiat, & Howlin 

، ) ٢٠٠١( ، ودراســـة ســـهى أحمـــد أمـــين ) ٢٠٠١(ودراســـة عـــادل عبـــد اهللا ومنـــى خليفـــة  (2003)
 & Pierce، ودراســة  Bondy & Forst (1994)، ودراســة   Webb, (2000)ودراســة 

Schreibmanl (1994)  ودراســة ،Bock, S (2005)  ودراســة ،Jones, C. (2005)   ،
 ,.Kravits et al، ودراسـة )  ٢٠٠٥( ، ودراسة عبير محمود  Martin et al., (2005)ودراسة 

 ، ودراسـة   Echarlop et , al., (2002)، ودراسـة  Schwart, Z (2001)، ودراسـة  (2002)

Debkeen, (2001)   ٢٠٠٠(ودراسة نادية بوزبون. (  
 & Carolاستخدمت الفيـديو والقصـص االجتماعيـة والكمبيـوتر دراسـة  ومن الدراسات التى

Chris (2001)  ودراسـة ،Thieman K. & Goldstein (2001)   ودراسـة ،Moore, K., 

(2000) .  
: راســـة وهـــىوفـــى الدراســـة الحاليـــة تســـتخدم الباحثـــة أدوات لتحقيـــق التجـــانس بـــين عينـــات الد

إعـــداد (ومقيـــاس بينيـــه للـــذكاء) ج  –٢٠٠١اهللا محمـــد  إعـــداد عـــادل عبـــد( مقيـــاس الطفـــل التوحـــدى
ى الثقـــافى المطـــور ولوحـــة جـــودارد ، مقيـــاس المســـتوى اإلجتمـــاعى االقتصـــاد)٢٠٠٣مصـــرى حنـــورة 
إعـــداد (ومقيـــاس مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى )٢٠٠٠إعـــداد محمـــد بيـــومى خليـــل ( لألســـرة المصـــرية

  )إعداد الباحثة ( باستبدال الصور مع األطفال ستخدمباإلضافة إلى البرنامج التدريبى الم) الباحثة 
  :رابعا من حيث النتائج 

  :ات قد توصلت إلى النتائج التاليةيتضح من عرض الدراسات والبحوث السابقة أن هذه الدراس  
  : ) أ (  بالنسبة لدراسات المحور األول  -١

بالنسبة لألطفـال  أشارت هذه الدراسات إلى صفات وخصائص لألطفال التوحديين ومقارنتهم
  ، ودراســــــات عــــــادل عبــــــد اهللا محمــــــد ) ٢٠٠١(المتخلفــــــين علقيــــــا مثــــــل دراســــــة أميــــــرة طــــــه بخــــــش 

ــــــوانى ) أ  – ١٩٩٩( ، ) أ  – ٢٠٠٠( ، ) أ  – ٢٠٠١(  ، كمــــــا ) ١٩٩٦(، ودراســــــة حســــــنى حل
المتغيـرات ) ١٩٩٩(، ودراسة ماجـد السـيد علـى ) ١٩٩٩(تناولت دراسة السيد عبد العزيز مصطفى 

( معرفيـــة وغيـــر المعرفيـــة لألطفـــال التوحـــديين ، كمـــا تناولـــت دراســـات عمـــر بـــن الخطـــاب الخليـــل ال
ـــال المصـــابى بالتوحـــد ومقارنتهـــا )  ١٩٩٣،  ١٩٩٤،  ١٩٩٧ ـــى خصـــائص أبـــاء األطف التعـــرف عل

بــين الطفــل التوحــدى والطفــل المتخلــف ) ١٩٩١(بــأداء أبــاء األطفــال العــاديين كمــا قــام بعمــل مقارنــة 
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أول دراســة ) ١٩٨٤(وكانــت دراســة أيمــن أحمــد جيــرة . طفــل الــذى لديــه اضــطراب االنتبــاه عقليــا وال
  .قامت بوصف خصائص الطفل التوحدى 

  :) ب ( بالنسبة لدراسات المحور الثانى  -٢
مج التى استخدمت مع األطفال وظهـور التحسـن لـديهم اأكدت هذه الدراسات على فعالية البر 

 Carr, D & Felceالتواصل اللفظى والتواصل الوظيفى مثل دراسـة لتنمية مهارات التواصل سواء 

،  webb, (2000)، ودراســة   Malandroki & Okalidon (2007)، ودراســة  (2007)
ودراســة ناديــة بوزبــون ) ٢٠٠٥(، ودراســة عبيــر محمــود   Bondy & Frost (1994)ودراســة 

ـــة مشـــاركة ا) . ٢٠٠٠( ـــائج بعـــض الدراســـات أهمي ـــة كمـــا أوضـــحت نت ـــرامج التدريبي ألمهـــات فـــى الب
 Magiat, & Howlin (2003)ودراسة   Howlin et , al., (2007)المقدمة للطفل مثل دراسة 

 ١٩٩٩،  ٢٠٠٠،  ٢٠٠١( ودراسـات عـادل عبـد اهللا  محمـد) ٢٠٠٦( ودراسة محمد سـيد موسـى  
عــرض ومــن خــالل ال. Bondy & Forst (1994)، ودراســة  ) ١٩٩٩( ودراســة  ســهام علــى ) 

  .لية البرامج التى تقدم لألطفال التوحديين لتنمية مهارات التواصل الوظيفى اعالسابق يتضح ف
  :مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 

  أكدت تلك الدراسات على أهمية وجود برامج لتخفيف حدة أعراض اضطراب التوحد  -
ـــدائل للتواصـــ - ل اللفظـــى مـــع هـــؤالء أكـــدت بعـــض الدراســـات الســـابقة علـــى وجـــود طـــرق وب
واللجــوء إلــى مهــارات  التواصــل الــوظيفى وذلــك لتعبيــر الطفــل التوحــدى عنهــا بطــرق مقبولــة األطفــال 
 .ومرغوبة 

أشـــارت معظـــم الدراســـات تقريبـــا علـــى أن األســـاليب الســـلوكية المســـتخدمة مـــن شـــأنها أن  -
 .لة اجتماعيا تكسب هؤالء األطفال المهارات المستهدفة وأن تعدل سلوكياتهم غير المقبو 

 .أكدت بعض الدراسات على أهمية مشاركة األمهات فى البرامج المستخدمة  -

  وعلى المستوى المحلى ال يوجد دراسات استخدمت هذا المدخل فى حدود علم الباحثة  -
  :فروض الدراسة :  ثانيا

بنــاء علــى مــا توصــلت إليــه نتــائج الدراســات والبحــوث الســابقة تــم صــياغة فــروض الدارســة 
  :حالية كإجابات محتملة على التساؤالت التى فى مشكلة الدراسة على النحو التالى ال

المجمـــوعتين  (التوحـــد  رتـــب درجـــات أطفـــال ىجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطتو  - ١
التعليـق  –االعتـراض  –االختيـار  –الطلـب ( الوظيفى فى مهارات التواصل  ) التجريبية والضابطة

وذلــــك لصــــالح  التواصــــل باســــتبدال الصــــوربرنــــامج بعــــد تطبيــــق ) تقليــــد ال –االنتبــــاه المشــــترك  –
  .المجموعة التجريبية 
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المجموعـــة  (التوحـــد  رتـــب درجـــات أطفـــال ىجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطتو  - ٢
االنتبـاه  –التعليـق  –االعتـراض  –االختيـار  –الطلـب (  الـوظيفى فى مهارات التواصل) التجريبية 
 .  قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور لصالح القياس البعدى )التقليد  –المشترك 

المجموعـــة ( التوحـــد توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطات رتـــب درجـــات أطفـــال  - ٣
لمهــارات التواصــل  لمعرفــة مــدى الفــروق البرنــامج لمراحــلطبقــا  فــى القياســات المتعــددة) التجريبيــة 
أثنــاء تطبيــق  )التقليــد  –االنتبــاه المشــترك  -التعليــق –عتــراض اال –االختيــار  –الطلــب ( الــوظيفى

 .  برنامج التواصل باستبدال الصور

المجموعــة  (التوحــد  رتــب درجــات أطفــال ىالــة إحصــائية بــين متوســطال توجــد فــروق د - ٤
ــاه  -التعليــق –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب ( الــوظيفى  فــى مهــارات التواصــل)الضــابطة االنتب
 .الصور باستبدالبعد تطبيق برنامج التواصل قبل و  )التقليد  –المشترك 

المجموعــة ( التوحــد رتــب درجــات أطفــال  ىجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطال تو  - ٥
االنتبـاه  - التعليـق  -االعتـراض  –االختيـار  –الطلـب ( الوظيفىفى مهارات التواصل ) التجريبية 
تواصـل باسـتبدال الصـور مباشـرة وبعـد مـرور شـهرين مـن بعد تطبيـق برنـامج ال) التقليد  –المشترك 

  .توقفه 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

 
 

  تقديم.  

  ـةـعينــــة الدراســـــ:أوال. 

  ـةـأدوات الدراســــــ: ثانيا. 

  ــةـخطــوات الدراس: ثالثا. 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة : رابعا. 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  : تقديم

ل هـذا الفصـل علـى تتناول الباحثة فى هذا الفصل الجانب التطبيقـى واإلجرائـى للدراسـة ويشـتم
عينــة الدراســة التــى قامــت الباحثــة بتطبيــق البرنــامج التــدريبى عليهــا وقــد اتبعــت الدراســة المــنهج 
التجريبــى كمــا اســتخدمت الباحثــة مجموعــة مــن األدوات لتحقيــق التجــانس بــين أطفــال المجموعــة 

  .التجريبية والمجموعة الضابطة 
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  :عينة الدراسة : أوال 
ى تنميــة مهــارات التواصــل الــوظيفى لــدى األطفــال التوحــديين ولــذلك تــم تهــدف هــذه الدراســة إلــ

اختيار عينـة تنطبـق عليهـا معـايير تشـخيص التوحـد وكـذلك اسـتبعاد الحـاالت التـى لـديها إعاقـات 
أخــرى مثــل اإلعاقــة الحركيــة والبصــرية كمــا تتميــز عينــة الدراســة بقصــور فــى مهــارات التواصــل 

تكونـت عينـة الدراسـة مـن ثمانيـة و . ل ذوى اإلعاقـات األخـرى الوظيفى وذلك لفصـلهم عـن األطفـا
ســنة ،  ١٢-٩تتــراوح أعمــارهم الزمنيــة مــا بــين ) إنــاث  ٢ذكــور و ٦( وأمهــاتهم أطفــال توحــديين 

وقــد تــم اختيــار العينــة مــن دار األمــل لــذوى االحتياجــات الخاصــة التابعــة لجمعيــة رعايــة الطفولــة 
طف الشــرقاوى فصــل التربيــة الفكريــة الملحــق بهــا بــإدارة والنهــوض باألســرة بطلخــا ، ومدرســة عــا

طلخــا التعليميــة ، ومدرســة التربيــة الفكريــة بالمنصــورة بــإدارة غــرب المنصــورة التعليميــة كمــا هــو 
  .موضح بالجدول 

  )  ٦(  جدول 
  مصادر عينة الدراسة

إ مصادر العينةم
 ناث

ذ
 كور

الج
 ملة

بعة لجمعية رعاية دار األمل لذوى االحتياجات الخاصة التا١
 الطفولة والنهوض باألسرة بطلخا

٤ ٣ ١ 

مدرســة عــاطف الشــرقاوى فصــل التربيــة الفكريــة الملحــق ٢
 )بإدارة طلخا ( بها 

٢ ١ ١ 

 ٢ ٢ - مدرسة التربية الفكرية بالمنصورة بإدارة غرب المنصورة٣

 ٨ المجموع
  

كـون كـل وتت) ومجموعـة ضـابطة جموعـة تجريبيـة م( تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين و 
  .مجموعة من أربعة أطفال 

  :وتمت المجانسة بين المجموعتين من حيث 
  .العمر الزمنى  )١
 .سلوك الطفل التوحدى  )٢

 .درجة التواصل الوظيفى  )٣

 .مستوى الذكاء  )٤

 .المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى لألسرة  )٥

  :بالنسبة للعمر الزمنى * 
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ممن تتـراوح أعمـارهم الزمنيـة ) المجموعة التجريبية والضابطة ( يين تم اختيار األطفال التوحد
  . سنة وتم اختيار داللة الفروق بينهما كما هو موضح بالجدول )  ١٢-٩( من 

  ) ٧ (جدول 
وداللتهـــا اإلحصـــائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين التجريبيـــة   uقيمـــة 

  .والضابطة فى العمر الزمنى 
 مستوى الداللة  المحسوبةuقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد وعةالمجم

٥.٢ ٢١ ٤ التجريبية
٥ 

  

٥  
 

  

 غير دالة

٣.٧ ١٥ ٤ الضابطة
٥ 

  

يتبين من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
  .تين فى العمر الزمنى العمر الزمنى غير دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموع

  :بالنسبة لسلوك الطفل التوحدى * 
علـى عينـة الدراسـة ) ج - ٢٠٠١(عـادل عبـد اهللا : تـم تطبيـق مقيـاس الطفـل التوحـدى إعـداد 

يوضـــح الفـــروق بـــين متوســـطات ) ٨(فـــى كـــل مـــن المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة والجـــدول 
  . درجات أطفال الدراسة 

  ) ٨( جدول 
ا اإلحصـــائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين التجريبيـــة وداللتهـــ uقيمـــة 

  . ىالتوحد سلوك الطفلوالضابطة فى 
 مستوى الداللة  المحسوبة uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

 ٥.٢٥ ٢١ ٤ التجريبية
  

٥ 

  

 غير دالة
 ٣.٧٥ ١٥ ٤ الضابطة

وق بـين متوسـطات رتـب المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى يتبين مـن هـذا الجـدول أن الفـر 
  .مستوى التوحد غير دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين فى مستوى التوحد 

  :بالنسبة لدرجة التواصل الوظيفى * 
علـــى عينـــة الدراســـة فـــى كـــل مـــن ) إعـــداد الباحثـــة ( تـــم تطبيـــق مقيـــاس التواصـــل الـــوظيفى 

يوضـــح الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات أطفـــال ) ٩(الضـــابطة والجـــدول المجمـــوعتين التجريبيـــة و 
  .عينة الدراسة 

  ) ٩( جدول 



  ١٧٢

وداللتهــــا اإلحصــــائية للفــــروق بــــين متوســــطات الرتــــب لــــدرجات المجمــــوعتين  uيوضــــح قيمــــة 
  . الوظيفى  التجريبية والضابطة فى مستوى التواصل

 مستوى الداللة  لمحسوبةا uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

 ٤ ١٦ ٤ التجريبية
  

٦ 
  

 غير دالة
 ٥ ٢٠ ٤ الضابطة

يتبين مـن هـذا الجـدول أن الفـروق بـين متوسـطات رتـب المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى 
  .مستوى التواصل الوظيفى غير دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين فى مستوى التواصل 

  :ء لذكامستوى ابالنسبة ل* 
ـــد حنـــورة  ـــذكاء إعـــداد وتقنـــين مصـــرى عبـــد الحمي ـــه لل وذلـــك ) ٢٠٠٣(تـــم تطبيـــق مقيـــاس بيني

، ولوحـة جـودارد للـذكاء وذلـك لتثبيـت مسـتوى الـذكاء لـدى بمساعدة األخصائية النفسية بالمدرسـة 
  )   ١١-١٠( وعة الضابطة كما هو موضح بالجدولأطفال المجموعة التجريبية والمجم

  )١٠( جدول 
وداللتهـــا االحصـــائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين الضـــابطة  uقيمـــة 

  .والتجريبية فى مستوى الذكاء على مقياس ستانفورد بينيه 
 مستوى الداللة  المحسوبة uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

 ٤.٢٥ ١٧ ٤ التجريبية
  

٧ 

  

 غير دالة
 ٤.٧٥ ١٩ ٤ الضابطة

يتضح من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة غيـر 
  . دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين من حيث مستوى الذكاء على مقياس بينيه 

  ) ١١ (جدول 
وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات الرتـب لـدرجات أطفـال المجمـوعتين فـى  uقيمة * 

  .ذكاء على لوحة جودارد مستوى ال
 مستوى الداللة  المحسوبة uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

   ٤ ١٦ ٤ التجريبية

٦ 

  

 ٥ ٢٠ ٤ الضابطة غير دالة

يتضح من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة غيـر 
جــودارد وهــذا يعنــى تجــانس المجمــوعتين ولــذلك يتضــح مــن  دالــة فــى مســتوى الــذكاء علــى لوحــة

عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة احصــــائيا بــــين المجمــــوعتين التجريبيــــة ) ١١ -١٠( خــــالل الجــــدولين 
  .والضابطة فى مستوى الذكاء وهذا يعنى تجانس عينة الدراسة 

  )٢٠٠٠( لمحمد بيومى خليإعداد : تماعى االقتصادى والثقافى لألسرةبالنسبة للمستوى االج* 
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لتحقيـق التجـانس  وتم اختيـار عينـة الدراسـة مـن المسـتوى المتوسـط ومـن نفـس البيئـة الجغرافيـة
تـــم تطبيـــق مقيـــاس المســـتوى اإلجتمـــاعى بـــين أطفـــال المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة الضـــابطة 

ـــــــــــــافى المطـــــــــــــور لألســـــــــــــرة المصـــــــــــــريةااالقتصـــــــــــــادى    كمـــــــــــــا هـــــــــــــو موضـــــــــــــح بالجـــــــــــــدول  لثق
 )١٥ – ١٤ -١٣ -١٢(  

  :لنسبة للمستوى االجتماعى با -
  )١٢(جدول 

وداللتهـــا االحصـــائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين الضـــابطة  uقيمـــة 
  .والتجريبية فى المستوى االجتماعى 

 مستوى الداللة  المحسوبة uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

 ٥.٧٥ ٢٣ ٤ التجريبية
  

٣ 
  

 غير دالة
 ٣.٢٥ ١٣ ٤ الضابطة

إذن الفـروق غيـر دالـة . يتبين من هذا الجدول أن  القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية 
  .بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى المستوى االجتماعى وهذا يعنى تجانس المجموعتين 

  : بالنسبة للمستوى االقتصادى  -
  ) ١٣ (جدول 

ائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين الضـــابطة وداللتهـــا االحصـــ uقيمـــة 
  .والتجريبية فى المستوى االقتصادى 

 مستوى الداللة  المحسوبة uقيمة  متوسط الرتب مجموع الرتب عدد األفراد المجموعة

   ٦ ٢٤ ٤ التجريبية

٢ 

  

 ٣.٥ ١٤ ٤ الضابطة غير دالة

ت رتب المجموعتين التجريبية والضابطة غيـر يتضح من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطا
  .دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين فى المستوى االقتصادى 

  
  
  
  
  :بالنسبة للمستوى الثقافى  -

  ) ١٤( جدول 
وداللتهـــا االحصـــائية للفـــروق بـــين متوســـطات الرتـــب لـــدرجات المجمـــوعتين الضـــابطة  uقيمـــة 

  .والتجريبية فى المستوى الثقافى 
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مجمال
 وعة

عدد 
 األفراد

مجمو 
 ع الرتب

متو 
سط 
 الرتب

 uقيمة 
  المحسوبة

مستو 
 ى الداللة

التجر 
 يبية

٥.٢٥ ٢١ ٤   

٥ 

  

 غير دالة

الضا
 بطة

٣.٧٥ ١٥ ٤ 

يتضح من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة غيـر 
  .الثقافى  دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين فى المستوى

  " . درجة كلية " بالنسبة للمستوى االجتماعى االقتصادى المطور لألسرة ككل  -
  ) ١٥ (جدول 

 –االجتمـاعى ( وداللتها االحصائية للفـروق بـين متوسـطات الرتـب لـدرجات المسـتوى  uقيمة 
  .للمجموعتين التجريبية والضابطة) الثقافى  –االقتصادى 
المجم
 وعة

عدد 
 األفراد

مجمو 
 الرتبع 

متو 
سط 
 الرتب

 uقيمة 
  المحسوبة

مستو 
 ى الداللة

التجر 
 يبية

٦ ٢٤ ٤   

٢ 

  

 غير دالة

الضا
 بطة

٣.٥٠ ١٤ ٤ 

يتضح من هذا الجدول أن الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة غيـر 
  .قافى الث -االقتصادى  –دالة وهذا يعنى التجانس بين المجموعتين فى المستوى االجتماعى 

  : أدوات الدراسة : ثانيا 
  . )١(ملحق  )ج  – ٢٠٠١(مقياس الطفل التوحدى إعداد عادل عبد اهللا  -

مــن جانــب األخصــائى أو ) ال(أو ) نعــم ( عبــارة يجــاب عنهــا بـــ  ٢٨يتــألف هــذا المقيــاس مــن 
ضـوء  وتمثل تلك العبارات مظاهر أو أعراض للتوحدية قام الباحث بصـياغتها فـى. أحد الوالدين 

ـــل التصـــنيف التشخيصـــى واالحصـــائى  ـــم عرضـــها فـــى الطبعـــة الرابعـــة مـــن دلي المحكـــات التـــى ت
ـــة  ـــة للطـــب  DSM-IVلألمـــراض واالضـــطرابات النفســـية والعقلي ـــة األمريكي الصـــادر مـــن الجمعي

إلـــى جانـــب مراجعـــة التـــراث الســـيكولوجى والســـيكاترى حـــول مـــا كتـــب عـــن هـــذا ) ١٩٩٤(النفســـى 
علــى األقــل وانطباقهــا ) عبــارة  ١٤(نصــف هــذا العــدد مــن العبــارات ويعنــى وجــود . االضــطراب 
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وفـى الغالـب ال تعطـى درجـة لهـذا المقيـاس ولكنـه . على الطفـل أنـه يعـانى مـن اضـطراب التوحـد 
يستخدم بغرض تشخيص فقط وذلك للتأكد من أن الطفل يعانى فعال مـن اضـطراب التوحـد وذلـك 

  هـــــــــــــــذا المقيـــــــــــــــاس عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل انطبـــــــــــــــاق الحـــــــــــــــد األدنـــــــــــــــى مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــارات 
وتم حساب الصدق لهذا المقياس من خالل صدق المحكمين حيث تم االبقـاء فقـط ) عبارة  ١٤( 

على األقل من إجماع المحكمين ومن ثم قـام الباحـث % ٩٥على تلك العبارات التى حازت على 
قــه وعنــد تطبي. عبــارة  ٢٨بحــذف خمــس عبــارات ليصــبح العــدد النهــائى لعبــارات المقيــاس يضــم 

  وٕاعطـــــــاء درجـــــــة واحـــــــدة لالســـــــتجابة بــــــــ )  ١٣= ن ( علـــــــى عينـــــــة مـــــــن األطفـــــــال التوحـــــــديين 
واســتخدام المقيــاس المماثــل الــذى أعــده عبــد الــرحيم بخيــت ) ال ( وصــفر لالســتجابة بـــ ) نعــم ( 
كمحك خارجى بعد اتباع نفس اإلجراء فى إعطاء درجة لالستجابة بلـغ معامـل الصـدق ) ١٩٩٩(

وبتطبيـق هـذا  ٠.٩٣٨بين تقييم األخصـائى وتقـيم ولـى األمـر بلغـت ) ر(ة وبحساب قيم ٠.٨٦٣
وباســتخدام  ٠.٩١٧المقيــاس مــرتين بفاصــل زمنــى مقــداره شــهر واحــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 

  . ٠.٠١وهى جميعا قيم دالة عند  ٠.٨٤٦بلغت  KR-21معادلة 
  .) ٢(ملحق  )لباحثة إعداد ا( مقياس تقدير التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى  -٢

هو التعرف على مهارات التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى وذلك من : الهدف من المقياس 
خـــالل عبـــارات توضـــح ســـلوك الطفـــل التوحـــدى وتوضـــح مـــدى قدرتـــه علـــى هـــذه المهـــارات وتتضـــمن 

ة مهـــــار  –مهـــــارة االختيـــــار  –مهـــــارة الطلـــــب ( مهـــــارات التواصـــــل الـــــوظيفى لـــــدى الطفـــــل التوحـــــدى 
  ) . مهارة التقليد –مهارة االنتباه المشترك  – مهارة التعليق والمالحظة –االعتراض 

  :خطوات تصميم المقياس 
قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى مــا أمكــن الحصــول عليــه مــن الدراســات والبحــوث والكتــب العربيــة 

فـــاروق محمـــود  واألجنبيـــة التـــى تناولـــت مهـــارات التواصـــل لـــدى الطفـــل التوحـــدى ومنهـــا دراســـة عبيـــر
، ســهى أحمــد أمــين ) ٢٠٠٤(، رائــد موســى علــى )  ٢٠٠٥( ، محمــد شــوقى عبــد الســالم ) ٢٠٠٥(
وكـذلك االطـالع علـى .  Bondy & Frost (1994)، ) ١٩٩٩(، عادل عبـد اهللا محمـد ) ٢٠٠١(

بعــض المقــاييس الخاصــة بالتواصــل لــدى األطفــال التوحــديين مثــل قائمــة مالحظــة التواصــل اللغــوى 
ومقيـــاس تقـــدير االتصـــال اللغـــوى لـــدى ) ٢٠٠٥(ل التوحـــدى اعـــداد محمـــد شـــوقى عبـــد الســـالم للطفـــ

  ) . ٢٠٠١(الطفل التوحدى اعداد  سهى أحمد أمين 
وكــذلك االطــالع علــى بعــض المقــاييس الخاصــة بالتواصــل لــدى األطفــال التوحــديين مثــل القائمــة 

  .الطبعة المراجعة  –المتسلسلة لتطور التواصل 
Sequenced Inventory of Communication Development – Revised Edition 

: SICDR 

  ومقياس سلوك التواصل والسلوك الرمزى 
Communication and Symbolic Behavior Scales ( SCBS ) Wether by A. 

& Prizant B (1990) .  
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  ومقياس روزيتى لتواصل األطفال فى سن الرضاعة والمهد
Rosetli Infant – Toddler language Scale ( SCBS ). 

  ومقياس السلوك االجتماعى والتواصلى 
Inventory of Social and communication Behavior by Kathleen Ann Quil 

(2000) . 

  ومقياس تقييم التواصل الوظيفى
Communication function Assessment Kathleen Ann Quill (1994) .  

 ٦٩ - ٦٧:  ١٩٩٨ هـولين باتريشـيا) ( ١٩٨٩سكولر وآخرون ( تصال ومقياس تقييم سلوك اال
  : باإلضافة إلى ) 

فلـم .. االطالع على المقاييس التى استخدمت لمعرفة التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى  -
تجد الباحثة فى هذا الموضوع مقاييس على المستوى المحلى تستخدم لقياس التواصل الـوظيفى وهـذا 

  .م الباحثة فى حدود عل
لتواصـــل الـــوظيفى والـــذى يـــراد قياســـه عنـــد لمهـــارات اقامـــت الباحثـــة بتحديـــد المعنـــى االجرائـــى  -

 .األطفال التوحديين 

عبـارة تضـمنت مهـارات  ٦٨قامت الباحثة بتجميع عدد كبيـر مـن العبـارات التـى بلغـت حـوالى  -
التــى تعطــى نفــس المعنــى التواصــل الــوظيفى لــدى هــؤالء األطفــال ثــم تــم حــذف العبــارات المكــررة أو 

وكذلك العبارات التى يصعب وجودها لدى هؤالء األطفال كما تم إعادة صياغة بعض العبارات بنـاء 
وذلــك ) ٦(ملحــق علــى تعــديالت الســادة المشــرفين ، ثــم قامــت الباحثــة بعــرض المقيــاس علــى المحكمــين 

 .رات للمهارة التى تنتمى إليها لمعرفة مدى انتماء العبارات للهدف من المقياس وكذلك مالئمة العبا

  .وقامت الباحثة بتعديل صياغة بعض العبارات فى ضوء أراء المحكمين 
ولتحديد نوع االستجابة وطريقة التصحيح استخدمت الباحثة أربعة اختيارات بطريقة متدرجة طبقـا 

  :لمستوى مهارات التواصل الوظيفى وهى 
  .درجة ٢    أحيانا -      .درجات  ٣    كثيرا -
  .صفر     أبدا -      .درجة واحدة ١    نادرا -

  :ويتضمن مقياس تقدير التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى المهارات التالية 
  . ١٠إلى  ١مهارة الطلب وتتضمن عشر عبارات من  - ١
 . ٢٠إلى  ١١مهارة االختيار والتميز وتتضمن عشر عبارات من  - ٢

 . ٣٠إلى  ٢١مهارة االعتراض وتتضمن عشر عبارات من  - ٣

 . ٤٠إلى  ٣١مهارة التعليق والمالحظة وتتضمن عشر عبارات من  - ٤

 . ٥٠إلى  ٤١مهارة االنتباه المشترك وتتضمن عشر عبارات من  - ٥

 . ٦٠إلى  ٥١مهارة التقليد وتتضمن عشر عبارات من  - ٦
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  :حساب ثبات وصدق المقياس * 
  :تم حساب ثبات المقياس بـ  :حساب الثبات : أوال 
  :ختبار طريقة إعادة اال) أ

قامــت الباحثــة باســتخدام طريقــة إعــادة االختبــار لحســاب معامــل الثبــات للمقيــاس ، حيــث تــم 
تتــــراوح ) إنــــاث  ٣ –ذكــــور  ١٢( طفــــال توحــــدى  ١٥تطبيــــق المقيــــاس علــــى عينــــة تكونــــت مــــن 

سنة وتم إعادة التطبيق بعد ثالثة أسابيع من التطبيـق األول ، وتـم )  ١٢ – ٩( أعمارهم ما بين 
= باســتخدام طريقــة بيرســون حيــث كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط  ينرتبــاط بــين التطبيقــحســاب اال

  . ٠.٠١وهى قيمة دالة عند مستوى  ٠.٩٨
  :حساب صدق المقياس وذلك من خالل : ثانيا 

  :صدق المحكمين  -أ
عرضت الباحثة المقياس الخاص بقياس مهارات التواصل الوظيفى علـى مجموعـة مـن السـادة 

حصها وابداء الرأى حول مناسبة العبارات لكل بعد من أبعاد المقياس وقامت الباحثة المحكمين لف
وقـــد اســـتبقت الباحثـــة العبـــارات التـــى  بتعـــديل صـــياغة بعـــض العبـــارات فـــى ضـــوء أراء المحكمـــين

  .  %١٠٠ -٨٠المحكمين ما بين تراوحت نسبة االتفاق عليها بين 
  : المحكصدق  -ب

مقيـاس تقـدير االتصـال )  ٢٠٠١( ثة مقياس سهى أحمد أمين وذلك من خالل استخدام الباح
 -.٧٢٩اللغـــوى لـــدى الطفـــل التوحـــدى كمحـــك خـــارجى وكـــان معامـــل االرتبـــاط بـــين المقياســـين 

  .٠.٠١ وهى قيمة دالة عند باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
عـداد إ( لألسـرة المصـرية ) المطـور ( مقياس المستوى اإلجتماعى االقتصادى الثقافى  -٣

  . )٣(ملحق  )٢٠٠٠: محمد بيومى خليل 
تمييـــزا لـــه عـــن مقيـــاس ســـبق للمؤلـــف أن أعـــده فـــى رســـالة ) بـــالمطور ( وقـــد أســـماه المؤلـــف 

االقتصـادى لألسـرة المصـرية والمقيـاس / تحت مسمى المستوى االجتماعى  ١٩٨٤الدكتوراه عام 
مسـتوى الثقـافى هـذا باإلضـافة الحالى يقـيس باإلضـافة إلـى المسـتوى االجتمـاعى واالقتصـادى ، ال

إلــى تغييــر شــامل وجــذرى فــى قيــاس المســتوى االجتمــاعى واالقتصــادى يختلــف بشــكل كبيــر عــن 
  .إن لم يكن تماما  ١٩٨٤مقياس 

الثقـافى لألسـرة المصـرية مـن / االقتصـادى / يقـيس المسـتوى االجتمـاعى : والمقياس الحالى  
  :خالل األبعاد التالية

  :تماعى لألسرة ويتضمن المستوى االج: أوال 
  .الوسط االجتماعى  - ١
 .حالة الوالدين  - ٢
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 .العالقات األسرية  - ٣

 .المناخ األسرى السائد  - ٤

 ) .المعالين فقط ( حجم األسرة  - ٥

 .المستوى التعليمى لجميع أفراد األسرة  - ٦

 .النشاط المجتمعى ألفراد األسرة  - ٧

 .المكانة االجتماعية لمهن أفراد األسرة  - ٨

  :صادى لألسرة ثانيا المستوى االقت
  .المكانة االقتصادية لمهن أفراد األسرة  - ١
 :مستوى معيشة األسرة ويتضمن  - ٢

  .مستوى السكن  - أ
 .مستوى األثاث  - ب

  .مستوى األجهزة واألدوات المنزلية  - ٣
 .استهالك األسرة من الطاقة  - ٤

 .التغذية والرعاية الصحية والعالج الطبى  - ٥

 .وسائل النقل واالتصال  - ٦

 .يم ومستوى الخدمات التعليمية انفاق األسرة على التعل - ٧

 .الخدمات الترويجية  - ٨

 .االحتفاالت والحفالت  - ٩

 .الخدمات المنزلية المعاونة  -١٠

 .المظهر الشخصى والهندام لألسرة  -١١

  :ويقيس المستوى العام لثقافة األسرة من حيث : المستوى الثقافى لألسرة : ثالثا 
  .االهتمامات الثقافية داخل األسرة  - ١
 .ة لألسرة المواقف الفكري - ٢

 .اتجاه األسرة نحو العلم والثقافة  - ٣

 .درجة الوعى الفكرى  - ٤

 .النشاط الثقافى لألفراد األسرة  - ٥

ويعطى هذا المقيـاس ثـالث درجـات مسـتقلة بمعـدل درجـة واحـدة لكـل بعـد ، كمـا يعطـى درجـة 
فـوق  –مرتفع  –مرتفع جدا ( واحدة كلية لألبعاد الثالثة مجتمعة تتوزع على عدد من المستويات 

  ) .منخفض جدا  –منخفض  –دون المتوسط  –متوسط  –المتوسط 
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الدالـــة علـــى ) ت(ويتمتـــع هـــذا المقيـــاس بمعـــدالت صـــدق وثبـــات مناســـبة حيـــث تراوحـــت قيمـــة 
وذلـــك لألبعـــاد الثالثـــة والدرجـــة الكليـــة ، كمـــا تراوحـــت قـــيم  ٢٣.٨ – ١٢.٦صـــدقه التمييـــزى بـــين 

عــد ثالثــة أشــهر مــن التطبيــق األول ذلــك بالنســبة معــامالت الثبــات عــن طريــق إعــادة االختيــار ب
ـــين  ـــة ب ـــة والدرجـــة الكلي ـــد مســـتوى  ٠.٩٧ – ٠.٩٢لألبعـــاد الثالث ـــة احصـــائيا عن وهـــى جميعـــا دال

٠.٠١ .  
اعــداد وتقنــين مصــرى عبــد :  )٤(ملحــق  ) الطبعــة الرابعــة( مقيــاس بيينــه العــرب للــذكاء  -٤

  ).٢٠٠٣(الحميد حنورة 
اختبـارا فرعيـا تنتمـى إلـى ثالثـة محـاور  ١٥ه ، الطبعة الرابعة مـن يتكون مقياس ستانفورد بيني

 -الفهــم  –يتضــمن اختبـارات المفــردات ( تتضـمن أربعــة مجـاالت وهــى مجـال االســتدالل اللفظـى 
ويتضــمن اختبــار الحســاب وسالســل ( ومجــال االســتدالل الكمــى ) الســخافات والعالقــات اللفظيــة 

ـــنمط ( البصـــرى  –الســـتدالل التجريـــدى ومجـــال ا) األرقـــام وبنـــاء المعـــادالت  ويتضـــمن تحليـــل ال
ويتضــمن ذاكــرة الخــرز ( ومجــال الــذاكرة قصــيرة المــدى ) والنســخ مصــفوفات وطــى وقطــع الورقــة 

  ) .وذاكرة الجمل وذاكرة األعداد وذاكرة األشياء 
 وقــد لجــأ المؤلفــون إلــى اســتخدام العديــد مــن اإلجــراءات للتثبــت مــن صــدق المقيــاس واختباراتــه

الفرعية كان من أبرزها حساب معامل ارتباط بين درجات المقياس الجديد ومقياس ستانفورد بينيـه 
علــى النحــو . حيــث تــم الكشــف عــن معــامالت الصــدق لالختبــار ) الصــورة ل م ( الطبعــة الثالثــة 

مـــع اختبـــارات مجـــال االســـتدالل  ٠.٥٦مـــع اختبـــارات مجـــال االســـتدالل اللفظـــى ،  ٠.٧٦التـــالى 
مـــع مجمـــوع  ٠.٨١مـــع اختبـــارات مجـــال الـــذاكرة قصـــيرة المـــدى ،  ٠.٧١التجريـــدى ، البصـــرى 

كما ظهر وجود معامالت ارتباط مرتفعة بـين أبعـاد ) الدرجة المركبة للذكاء ( درجات االختبارات 
للمقــاييس اللفظيــة والعمليــة والكليــة  ٠.٨٣،  ٠.٦٣مقيــاس وكســلر لــذكاء األطفــال تراوحــت بــين 

  .فى الطبعة الرابعة لمقياس بينيه األربعة والدرجة المركبة مقارنة بالمجاالت
وقــد تــم حســاب معــامالت صــدق للمقيــاس فــى البيئــة العربيــة اســتخدمت فيهــا بطاريــة مكونــة مــن 
مقـــاييس ذكـــاء مقننـــة هـــى مقيـــاس رســـم الرجـــل ومقيـــاس المتاهـــات لبورتيـــوس ومقيـــاس وكســـلر لـــذكاء 

أبرزت النتائج التى تـم الحصـول عليهـا مـن خـالل اسـتخدام  األطفال ومقياس بينيه الطبعة الثالثة وقد
وجـــود مؤشـــرات عاليـــة علـــى صـــدق ) الطبعـــة الرابعـــة ( هـــذه المقـــاييس مـــع مقيـــاس اســـتانفورد بينيـــه 

  كمـــــا أبـــــرز التحليـــــل العـــــاملى لمكونـــــات المقيـــــاس وضـــــوحا . المقيـــــاس الجديـــــد فـــــى البيئـــــة العربيـــــة 
االت المقياس مع بعضها البعض وهو ما يشير إلى كافيا حول ترابط اختبارات كل مجال من مج

  .التأكد من الصدق العاملى للمقياس 
ــــاس بينيــــه  ــــد مــــن الطــــرق لحســــاب ثبــــات مقي ــــون العدي ــــات اســــتخدم المؤلف )  ٤ط( وبالنســــبة للثب

ســون ودرجــات الخطــأ المعيــارى حيــث ظهــر أن  ريتشــارو واختباراتــه الفرعيــة مــن ذلــك معادلــة كــودر
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لجميع المجموعات العمرية وبالنسبة لجميع المجـاالت  ٠.٩٦،  ٠.٧٢اوحت بين معامالت الثبات تر 
.  

كما قام المؤلفون بحساب الثبات من خـالل إعـادة التطبيـق وجـاءت معظـم معـامالت الثبـات فـوق 
وهــو اختبــار  ٠.٢٨وهنــا مقيــاس واحــد جــاء معامــل ثابتــة  ٠.٦،  ٠.٥وقليــل منهــا مــا جــاء بــين  ٠.٧

  .ة االبتدائية الحساب فى سن المدرس
،  ٠.٨٧وقد اتضح أن الدرجات مالـت جميعـا إلـى االرتفـاع حيـث تراوحـت معـامالت الثبـات بـين 

وقد استخدمت الباحثة البطاريات المختصرة من االختيار المقترح تطبيقها مع األطفال ذوى  . ٠.٩٩
  :الصعوبات وتشتمل على 

اب واختبــار ذاكــرة الجمــل واختبــار تحليــل اختبــار ذاكــرة الخــرز واختبــار الحســ –اختبــار المفــردات 
  .النمط واختبار الفهم باإلضافة إلى اختبار النسخ والمصفوفات 

  :) ٥(ملحق  جودارد لوحة -٥
ويــتم اللجــوء إليــه نظــر ألن . يعــد هــذا المقيــاس مــن مقــاييس الــذكاء األدائيــة أى غيــر اللفظيــة 

  .فضل من أدائهم على المقاييس اللفظية أداء األطفال التوحديين على المقاييس األدائية يعد أ
وعشــر قطــع ) بوصــة  ١٨× بوصــة  ١٢( ويتكــون هــذا االختبــار مــن لوحــة خشــبية مســاحتها 

  .خشبية تتطابق أشكالها مع شكل الفتحات المحفورة فى هذه اللوحة الكبيرة 
  :طريقة اجراء االختبار 

 مـن الناحيـة األخـرى مـن توضع هذه اللوحة أمام المفحوص وتوضع القطـع فـى ثـالث كومـات
ع القطـع الخشـبية فـى أماكنهـا الصـحيحة بأسـرع مـا يمكـن اللوحة  ويطلـب مـن المفحـوص أن يضـ

  .على أن يسمح له فى االختبار بثالث محاوالت بحيث ال يزيد زمن المحاولة عن خمس دقائق 
  :هناك طريقتان لتقدير الدرجات لالختبار 

  .خذته أقل المحاوالت الصحيحة الثالث يحسب الزمن الذى أ: الطريقة األولى 
ويقســم علــى ثــالث . وذلــك بــأن يؤخــذ متوســط الــزمن فــى المحــاوالت الــثالث : الطريقــة الثانيــة 

ليمثـــل درجتـــه علـــى المقيـــاس الـــذى يـــتم فـــى ضـــوئه تحديـــد نســـبة ذكائـــه وذلـــك بـــالرجوع إلـــى دليـــل 
الــــد عبــــد خ(           وتحسب نسبة الذكاء من خالل هذه المعادلة  .المقياس 
  ) ١٥٠:  ١٩٩٨الرازق 
  ).إعداد الباحثة (  المستخدم  البرنامج -٦
  : )٧(ملحق برنامج إرشادى لألمهات  -أ

ينجح البرنامج المستخدم يستحسـن اسـتخدامه فـى كـل األوقـات ولـذلك فـإن اسـتخدامه فـى  لكى
ولــذلك .  المنــزل يزيــد مــن فاعليتــه إلــى حــد كبيــر ألن وقــت المدرســة جــزء بســيط مــن يــوم الطفــل

ونظــرا ألن األم تعــد األقــرب إلــى . يستحســن تــدريب أســرة الطفــل علــى كيفيــة اســتخدامه وتطبيقــه 

  العمر العقلى
     ×١٠٠   
 العمر الزمنى بالشھور



  ١٨١

الطفل واألكثر تعـامال معـه واحتكاكـا بـه وهـى المسـئولة بدرجـة كبيـرة عـن تلبيـة احتياجاتـه اليوميـة 
العديـد  فهى فى حاجة ماسة إلى التدريب على التعامل السـليم مـع طفلهـا وتشـجيعه علـى اكتسـاب

ـــــد اهللا محمـــــد ( مـــــن األنمـــــاط الســـــلوكية المالئمـــــة  ولكـــــى ال تكـــــون ). ٣٢٥:  ٢٠٠١عـــــادل عب
المعلومــات كثيــرة علــيهن يمكــن تــدريبهن علــى المرحلــة التــى يــتم تــدريب الطفــل عليهــا فقــط وعنــد 
االنتقــال إلــى مرحلــة تاليــة تــدرب األمهــات علــى تطبيقهــا مــع الطفــل فــى المنــزل وذلــك مــن خــالل 

وتـم التـدريب ت المنزلية للطفل ويتكون البرنامج اإلرشادى لألمهات من أربعة عشر جلسـة الواجبا
فى مدرسـة دار األمـل لـذوى االحتياجـات الخاصـة بطلخـا محافظـة الدقهليـة لـذلك لمناسـبة المكـان 

  .وتعاون العاملين فيها 
  

  : )٨(ملحق البرنامج التدريبى للطفل  -ب
يــه علــى اســتبدال الصــورة بالشــئ المرغــوب فيــه وبــالتكرار هــو برنــامج تــدريبى يتــدرب الطفــل ف

ويســـتخدم هـــذا البرنـــامج مـــع األطفـــال ذوى . يتـــدرب الطفـــل علـــى تنظـــيم الصـــورة ليكـــون الجمـــل 
الحاجات الخاصة والذين ليس لديهم مهارات للتواصل وخاصة مع أطفال التوحـد ، وهـذا البرنـامج 

ويتكون البرنامج التدريبى للطفل التوحـدى  .منفصلة يستخدم الفنيات السلوكية وتدريب المحاولة ال
  .دقيقة ) ٣٠ -٢٠( جلسة ويتراوح زمن الجلسة الواحدة ما بين  ٩١من 
  

  :أهمية البرنامج 
فتقريبــا  ،يمثــل التــدخل لتنميــة مهــارات التواصــل الــوظيفى األســبقية فــى تــدريب أطفــال التوحــد 

ونتيجـة غيـاب الكـالم واكتسـاب أسـاليب تواصـل . من هؤالء األطفال ال ينمو لديهم الكالم % ٣٠
مثـل العـدوان وٕايــذاء ( بديلـة ومعـززة يلجـأ هــؤالء األطفـال إلـى ســلوكيات خاصـة بهـم أو مضــطربة 

  .ليتواصلوا بها) الذات ونوبات الغضب 
لـــذلك يكـــون مـــن األفضـــل إحـــالل مثـــل هـــذه الســـلوكيات غيـــر المرغوبـــة بـــأخرى تكـــون ســـهلة 

عليها وتفسيرها وذلك من خالل تنمية مهارات التواصل الوظيفى والتى للمحيطين بالطفل التعرف 
تتمثــــل فــــى الطلــــب واالختيــــار واالعتــــراض بشــــكل مناســــب والتعليــــق والمالحظــــة علــــى األشــــياء 

وذلــك مــن خــالل مســاعدة الطفــل التوحــدى علــى اكتســاب واالنتبــاه المشــترك والتقليــد  المحيطــة بــه
ال يملـــك القـــدرة علـــى التواصـــل الـــوظيفى علـــى المبـــادرة هـــذه المهـــارات حيـــث يـــدرب الطفـــل الـــذى 

بإعطاء صـورة الشـئ الـذى يرغبـه ليحصـل عليـه وهـذا البرنـامج قـائم علـى مهـارة اسـتخدام الصـور 
  .وليست لغة اإلشارة أو الكالم 

  
  

  :أسس بناء البرنامج 



  ١٨٢

  :األسس العامة ) ١
األطفـال التوحـديين باسـتخدام لـدى  اراعت الباحثة أن مهـارات التواصـل الـوظيفى يمكـن تنميتهـ

  أســـــاليب تعزيـــــز بديلـــــة وذلـــــك حـــــق الطفـــــل التوحـــــدى مـــــن التـــــدريب كمـــــا راعـــــت حـــــق األم مـــــن 
  

  .اإلرشاد والتوجيه بخصوص تدريب هذا الطفل على األسلوب المناسب لتنمية التواصل 
  

  :األسس الفلسفية ) ٢
وذلك وفقـا الشراط االجرائى عن طريق االسلوك عديل يقوم هذا البرنامج على استخدام فنيات ت

والـذى يقـوم  . Discrete Trail Trainingألسـلوب التـدريب عـن طريـق المحـاوالت المنفصـلة 
  .على تجزئة المهارة ليتمكن الطفل من التدريب عليها وٕاتقانها 

  

  :األسس النفسية والتربوية ) ٣
ل الـــوظيفى راعـــت الباحثـــة خصـــائص األطفـــال التوحـــديين مـــن حيـــث قصـــور مهـــارات التواصـــ

لديهم ومحاولة تنميـة هـذه المهـارات بمـا يسـاعدهم علـى توظيـف قـدراتهم بقـدر اإلمكـان وذلـك مـن 
عـن خالل معرفـة نـواحى القـوة لـديهم وهـى تتمثـل فـى النـواحى البصـرية وذلـك بإسـتخدام التواصـل 

الصــور واعــداد برنــامج تربــوى فــردى لكــل طفــل وذلــك لتحقيــق رغباتــه وحاجاتــه بــدال مــن  طريــق
  .)غير اجتماعية (االعتماد على اآلخرين واللجوء إلى أساليب مرفوضة من قبل اآلخرين 

  

  :األسس العالجية ) ٤
الخاصـة وحيـث أن  هوذلـك ألن لكـل طفـل اهتماماتـاستخدمت الباحثة أسلوب التدريب الفـردى 

بهـا لـذلك علـى طل زهذا البرنامج يعتمد بدرجة كبيرة على اهتمامـات الطفـل لكـى يكـون لديـه الحـاف
  .يتم تدريب الطفل بشكل فردى فى البداية ثم تزداد المجموعة واحد أو اثنان 

  

  :التخطيط العام للبرنامج 
  :تتضمن عملية التخطيط العام للبرنامج التدريبى على الخطوات التالية 

  .تحديد الفئة التى وضع من أجلها البرنامج التدريبى : أوال 
  .أهداف البرنامج : ثانيا 
  :اإلجراءات العملية لتنفيذ البرنامج وهى : لثا ثا
  .محتوى البرنامج  - أ
 .األساليب والفنيات المستخدمة  - ب

 . األدوات والوسائل  - ج

  
  :إجراءات تقويم البرنامج : رابعا 



  ١٨٣

 

  )٨(ويمكن توضيح التخطيط العام للبرنامج من خالل هذا الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فى الدراسة الحالية  و مراحل التخطيط العام للبرنامجخطوات أ
  :الفئة التى أعد البرنامج من أجلها : أوال 

  أطفـــال توحـــدين  ٤ويقصـــد بهـــا أطفـــال المجموعـــة التجريبيـــة مـــن عينـــة الدراســـة وتتكـــون مـــن 
مــن مدرســة دار األمــل لــذوى اإلعاقــات الخاصــة بطلخــا تتــراوح أعمــارهم ) إنــاث  ١ذكــور ،  ٣( 

ـــديهم تتـــراوح مـــا بـــين ســـنة ونســـبة )  ١٢– ٩( الزمنيـــة مـــا بـــين  ـــذكاء ل علـــى لوحـــة  ٧٠ – ٥٠ال
هـذا باإلضـافة إلـى العينـة الضـابطة التـى تـم اختيارهـا مـن مدرسـة . ه للـذكاء يـجودارد ومقياس بين

التربية الفكرية بطلخا ومدرسة التربية الفكرية بالمنصورة وتتكون هذه المجموعـة مـن أربعـة أطفـال 
  .العينة التجريبية وقد تمت المجانسة بينهم أيضا فى نفس األعمار الزمنية ألطفال 

  :أهداف البرنامج : ثانيا 
  .يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التواصل الوظيفى لألطفال التوحديين بنظام تبادل الصور 

  :أهداف عامة 
  .تدريب الطفل التوحدى على الطلب بتلقائية  -
 .تدريب الطفل التوحدى على االختيار والتمييز  -

 .الطفل التوحدى على االعتراض بشكل مناسب تدريب  -

 .تدريب الطفل التوحدى على التعليق والمالحظة لألشخاص واألشياء  -

 .مهارة االنتباه المشترك  تدريب الطفل التوحدى على -

 .مهارة التقليد  تدريب الطفل التوحدى على -

  :أهداف إجرائية 

اإلجراءات العملية لتنفيذ 
  البرنامج

  األهداف العامة  جرائيةاألهداف اإل

األدوات 
والوسائل العملية 
  لتنفيذ البرنامج

األساليب 
  والفنيات

محتوى 
  البرنامج

تنمية مهارات التواصل 
  الوظيفى

  إجراءات تقويم البرنامج



  ١٨٤

  .لتحقيقها فيما يلى بعض األهداف اإلجرائية التى يسعى البرنامج 
  .أن يكون الطفل قادرا على التقاط الشئ المفضل له  -
 .أن يكون الطفل قادرا على التقاط صورة هذا الشئ المفضل له  -

 .أن يكون الطفل قادرا على التوجه بهذا الشئ إلى المدرب  -

 .أن يكون الطفل قادرا على التوجه بصورة هذا الشئ إلى المدرب  -

 .صورة هذا الشئ فى يد المدرب المفتوحة  أن يكون الطفل قادرا على وضع -

 . المدربة /  أن يكون الطفل قادرا على وضع صورة هذا الشئ فى يد المدرب -

 .أن يذهب الطفل إلى لوحة التواصل  -

 .أن ينزع الطفل الصورة من على لوحة التواصل  -

 .  المدربة / أن يذهب الطفل بالصورة إلى المدرب  -

 .  المدربة / المدرب أن يضع الطفل الصورة فى يد  -

 .أن يميز الطفل الصورة المرغوبة أو المناسبة من بين صورتين فقط  -

 .أن ينزع الطفل الصورة المناسبة من لوحة التواصل من بين صورتين فقط  -

 .أن يختار الطفل الشئ المناسب للصورة من على الطاولة  -

 .التواصل  أن يختار الطفل الصورة المطلوبة من بين ثمان صور على لوحة -

 .أن يطلب الطفل أشياء موجودة امامه وأخرى غير موجوده أمامه  -

 .ان يكون الطفل جملة أنا عاوز عندما يطلب شئ ما من خالل الصورة  -

 .أن ينزع الطفل صورة جملة أنا عاوز من الشريط الالصق -

 .أن يضع الطفل صورة جملة أنا عاوز وبجوارها صورة الشئ المطلوب  -

 على سؤال ماذا تريد ؟ أو أنت عاوز إيه ؟ أن يجيب الطفل -

 أن يجب الطفل على سؤال انت شايف إيه ؟ -

 أن يجيب الطفل على سؤال انت معاك إيه ؟ -

 .الطول  –الحجم  –أن يميز الطفل األشياء طبقا للون  -

 .ال  –أن يميز الطفل بين اإلجابة بنعم  -

 .أن يعبر الطفل عن مشاعر السعادة والحزن  -

 .األشياء التى أمامه أن يصف الطفل  -

 .أن يشير الطفل إلى الشئ الذى يذكر اسمه  -

 .  المدربة / أن يلتفت الطفل إلى استجابة لنداء المدرب  -

 .أثناء اللعب بالمكعبات  المدربة / أن يقلد الطفل المدرب  -

 .عندما يقلده  المدربة / أن ينتبه الطفل إلى المدرب  -



  ١٨٥

  :لبرنامج وهى اإلجراءات العملية لتنفيذ ا: ثالثا 
  :محتوى البرنامج  -أ

  :تم تحديد محتوى البرنامج فى ضوء مجموعة من اإلعتبارات هى 
  .اإلطار النظرى والدراسات السابقة للدراسة الحالية  - ١
اإلطالع على بعض األنشطة والبرامج المستخدمة فى تنمية مهارات التواصل لدى الطفـل  - ٢

  & Bondy، )٢٠٠٥(، محمد شوقى عبد المنعم ) ٢٠٠١( التوحدى  سهى أحمد أمين 
( Sue Baker (2000) ' Frost (1994)   .  

  اإلطــــالع علــــى بعــــض اإلســــتراتيجيات فــــى تــــدريب وتنميــــة مهــــارات التواصــــل الــــوظيفى - ٣
 (Carr,D & Felce, 2007-Malandrak, 2007 - Diane klein et al., 2001 

, koegel , L 1995) . 

نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور والـدليل ( اإلطالع على شريط الفيديو الخـاص بالبرنـامج  - ٤
 Bondy & Frost (1994) )الخاص به 

 .د النفسى بعين شمسالتحاق الباحثة بدورة  فى مجال التوحد الطفولى فى مركز اإلرشا - ٥

والـــذى يتضـــمن (   ) وفـــى ضـــوء مـــا ســـبق أمكـــن للباحثـــة إعـــداد محتـــوى برنـــامج ملحـــق رقـــم 
مجموعــة مــن األنشــطة التــى يشــترك فــى تنفيــذها وتقــديمها للطفــل كــل مــن الباحثــة وأمهــات أطفــال 

  .ة قمن مع الباحثة باإلجراءات الخاصة بفنية الواجبات المنزلييالمجموعة التجريبية ، حيث 
وذلــك مــن أجــل : هــذا وقــد راعــت الباحثــة مجموعــة مــن األســس أثنــاء وضــع محتــوى البرنــامج 

  :تنمية مهارات التواصل الوظيفى وهذه األسس هى 
التعليـــق  –االعتـــراض  –اإلختيـــار  –الطلـــب ( التركيـــز علـــى مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى  - ١

  )التقليد  –االنتباه المشترك  -والمالحظة
 .للعب واألنشطة التى يفضلها الطفللمفضلة لكل طفل وكذلك أدوات اتحديد المعززات ا - ٢

الفرصـــة للطفـــل بالمبـــادرة للتواصـــل وليســـت االســـتجابة لمبـــادرة اآلخـــرين وذلـــك مـــن  إتاحـــة - ٣
 .بإستخدام الصور  تهخالل تدريبه على طلب الشئ وليست تسمي

  بدال الصــــورويتكــــون برنــــامج الدراســــة مــــن ســــت مراحــــل طبقــــا لمراحــــل نظــــام التواصــــل باســــت
 ( Bondy & Frost 1994)  ويمكـن توضــيح مراحــل ومحتويـات جلســات البرنــامج التــدريبى

  .لألطفال فى هذا الجدول 
  
  

  ) ١٦( جدول 
  مراحل ومحتويات جلسات البرنامج التدريبى

  الزمن الفنيات األدوات المستخدمةعدد  الهدف منهاوالمهارة التى  المرحلة
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الجلسات تنمى

 بـينجو من األلفة  خلق التعارف
 الباحثة والطفل

  ق) ٣٠-٢٠( المالحظة --  جلسة ٢

المرحلــــــــة األولــــــــى 
 التبــــــادل الجســــــمى

  )الطلب التلقائى(

تحديد األشـياء المفضـلة 
يلــــــتقط الطفــــــل . للطفــــــل

. الصورة للشـئ المفضـل
يصـــــل الطفـــــل إلـــــى يـــــد 
الباحثــة ووضــع الصــورة 

  .فى يد الباحثة

١٢ 
  جلسة

  نمــــــــــــــــاذج ألطعمــــــــــــــــة 
) نبـــونىب –شيبســـى ( 

  وصور لها

 -التكـــرار –التعزيـــز 
التوجيـــــه  –النمذجـــــة 
  .الجسمى  

  .تالشى الحث  -

  ق) ٣٠-٢٠(

المرحلـــــــــة الثانيـــــــــة 
 التلقائية فـى األداء

  )الطلب التلقائى (

ـــــى  أن يـــــذهب الطفـــــل إل
ـــــزع  لوحـــــة التواصـــــل وين

يــــــذهب . الصــــــورة منهــــــا
إلـــــــــى الباحثـــــــــة  الطفـــــــــل

  .ويضع الصورة فى يده

١٥ 
  جلسة 

اء نمـــــــــــــــــاذج األشـــــــــــــــــي
ــــــــــــــل  المفضــــــــــــــلة للطف

لوحــــة  –وصــــور لهــــا 
  التواصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   –التعزي
المحاولــــــــــة (التكــــــــــرار

 – )المنفصــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 –التوجيـــه الجســــمى 

لعــــــــــب  –النمذجــــــــــة 
  .التسلسل  – الدور

  ق) ٣٠-٢٠(

ـــــــــة  ـــــــــة الثالث المرحل
   تمييـــــــــــز الصـــــــــــور

ــــــــــــــــــــــار (   –االختي
  )االعتراض 

أن يـــــذهب الطفـــــل إلـــــى  -
لوحــــــــة التواصــــــــل ويأخــــــــذ 
الصـــــورة للشـــــئ المرغـــــوب 

  .من بين عدة صورفيه 
أن يـــــذهب الطفـــــل إلـــــى  -

  .الباحثة ويعطيه الصورة
أن يتـــدرب الطفـــل علـــى  -

  .عمل اختيارات مناسبة 

٢٠ 
  جلسة

لوحــة التواصــل نمــاذج 
ألشــــياء مرغوبــــة فيهــــا 
مـــــــن أطعمـــــــة ولعـــــــب 

  .وصور لها 

النمذجـــــة  –التعزيـــــز 
 –لعـــــــــب الــــــــــدور  –

تكـــــــــــــرار المحاولـــــــــــــة 
 –المنفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 

التشــكيل  –التسلســل 
يب العرضــى التــدر  –
.  

  ق) ٣٠-٢٠(

المرحلــــــــة الرابعــــــــة 
ـــــــــــــــاء الجملـــــــــــــــة  بن

  )التعليق (

أن يطلــب الطفــل أشــياء 
موجــــــودة وأخــــــرى غيــــــر 

  .موجودة 
الصـــورة التـــى التقـــاط -

  تعبر عما يريد الطفل
انتــــــــزاع جملــــــــة أنــــــــا -

عــاوز وبجوارهــا الشــئ 
ــــــــى  ــــــــه عل المفضــــــــل ل

  لوحة التواصل

١٠ 
  جلسات

  .لوحة التواصل 
ــــــــاب - ــــــــالوج(كت  -)كت

ألشــياء محببــة  نمــاذج
  .وصور لها 

عبــــــارة أنــــــا عــــــاوز -
  .من خالل الصورة

النمذجـــــة  –التعزيـــــز 
 –لعـــــــــب الــــــــــدور  –

المحاولـــــــــــــــــــــــــــــــــة تكرار 
 –المنفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة 
  .التسلسل العكسى 

  ق) ٣٠-٢٠(

المرحلة الخامسة 
ــــــى  اإلســــــتجابة إل
  ســـــــــــــــؤال مـــــــــــــــاذا 

االنتبـــــاه ( تريــــد ؟
  )المشترك

أن يســـتطيع الطفـــل  -
أن يطلــــــــــب بتلقائيــــــــــة 

  . أشياء متنوعة
أن يســـتطيع الطفـــل  -

اإلجابـــــة علـــــى ســـــؤال 
مــاذا تريــد ؟ حتــى فــى 
حالة عدم وجود الشئ 

.  

١٠ 
  جلسات

 –لوحـــــــة التواصـــــــل 
نمــــــــــــــاذج وألعــــــــــــــاب 

  .وصور لها 

النمذجـة  –التعزيز 
 –لعــــــب الــــــدور  –

ـــــــــة  تكـــــــــرار المحاول
 –المنفصـــــــــــــــــــــــــــــلة 

الحـــث  –التسلســـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  – تأجي

  .االستجابة 

  ق) ٣٠-٢٠(

  المرحلة السادسة
التعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  

أن يســـــــتجيب الطفـــــــل 
إلــى ســؤال أنــت عــاوز 

١٢ 
  جلسة

لوحـــــــــــــة التواصـــــــــــــل 
نمــــــــــــــاذج وألعــــــــــــــاب 

النمذجـة  –التعزيز 
 –لعــــــب الــــــدور  –

  ق) ٣٠-٢٠(
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االســــــــــــــــــــــــــتجابة و 
  )التقليد( بتلقائية

إيــــه ؟ ، إنــــت شــــايف 
إيـــــه ؟ ، أنـــــت عنـــــدك 

ـــــ ه ؟ ، أنـــــت ســـــامع إي
  .إيه ؟ بشكل مناسب

  وصور لها
صــــــور تعبــــــر عــــــن 
اإلجابـــــــة مثـــــــل أنـــــــا 
  شايف ، أنا سامع

االســـــتجابة  تأجيـــــل
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب  –

 تكـــرار – العرضـــى
المحاولة المنفصلة 

.  
إضـــــــافة مفـــــــاهيم 
لغوية مثـل اللـون 

 –الحجـــــــــــــــــــــــم  –
التعليـــق (.المكـــان

  )التقليد –

أن يســـــــــتخدم الطفـــــــــل 
سلســـــــلة واســـــــعة مـــــــن 
المفــاهيم اللغويــة التــى 
تســتخدم فــى التواصــل 

  الوظيفى

١٠ 
  جلسات

ٌأقــــــــالم  –مكعبــــــــات 
 –قمــــــاش  –ملونــــــة 

  .بازل  –كور 

النمذجـة  –التعزيز 
 -لعــــــــب الــــــــدور –

ـــــــــة  تكـــــــــرار المحاول
 –المنفصـــــــــــــــــــــــــــــلة 
  .التدريب العرضى

  ق) ٣٠-٢٠(

  :األساليب والفنيات السلوكية المستخدمة فى البرنامج  -ب
                   :لتطبيق نظام التواصل باستبدال الصور 

شــهر مــارس حتــى شــهر يونيــو فــى البدايــة كنــت أالحــظ األطفــال وأتــردد علــيهم فــى الفتــرة مــن 
وذلك للتعرف على األطفال وحتـى يشـعرون بوجـودى وكـان يـتم التـردد علـى األطفـال مـرة  ٢٠٠٦

أو مــرتين كــل أســبوع دون أن أتعــرض للطفــل وذلــك حتــى أتعــرف علــى كيفيــة فــرض نفســى فــى 
 .العالم الخاص به 

رنــامج مــع إعطــاء فنيــات ســلوكية متنوعــة مــن خــالل مراحــل التــدريب علــى الب اســتخداموتــم  -
ـــارات التـــى تعطـــى للحـــث  ـــه ( االهتمـــام لإلعتب ـــل ظهـــور اإلســـتجابة ) التوجي التـــى تمـــد الطفـــل قب

  .المطلوبة والنتائج اإلجتماعية أو الملموسة التى تتبع السلوك 
المسـبق وتـأخير الحـث ) التوجيـه ( هذه الفنيات تشمل التسلسل والتسلسـل العكسـى والحـث  -

  وتــــــدريب المحاولــــــة المنفصــــــلة ضــــــافة إلــــــى التــــــدريب العرضــــــىوتالشــــــى الحــــــس الجســــــمى باإل
 (Bondy & Frost, 1994 : 5 )  

أن نظـام التواصـل باسـتبدال الصـور يقـوم  ) Bryna siegel, 2003: 187 ( كمـا تـذكر -
 .على مبادئ التحليل السلوكى وطريقة المحاولة المنفصلة 

 .دراستها الحالية وأهم الفنيات التى اعتمدت عليها الباحثة فى برنامج * 

  
  
  
   Rein forcement:  التعزيز أو التدعيم) ١

) ١٩٥٣( ثـــار ومـــن هنـــا يســـمى ســـكينر آإن الســـلوك هـــو حصـــيلة مـــا يـــؤدى لـــه مـــن نتـــائج و 
Skinner ــيم الفعــال لإلشــارة إلــى أن تقويــة جوانــب معينــة مــن الســلوك تتوقــف نظريتــه باســم التعل

  ) .العقاب ( أو سلبية ) كالمكافأة ( على ما يتبع هذا السلوك من نتائج إيجابية 
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. دى إلــى زيـادة فــى حدوثــه أو تكــرارهوالتعزيـز اإليجــابى يعنــى أى حـدث يــأتى بعــد السـلوك ويــؤ 
ويستخدم هذا المصطلح أحيانا لإلشارة إلى مختلف المكافآت أو الحوافز التـى نسـتخدمها لتشـجيع 

ح واالبتســام والتربيــت وأى حــدث ظهــور ســلوك معــين وباإلضــافة إلــى التعزيــز اإلجتمــاعى كالمــد
ولكى يكون التعزيز فعـاال ، أى لكـى يـؤدى . يأتى بعد السلوك ويؤدى إلى زيادة حدوثه أو تكراره 

أن يكــون المــدعم محبوبــا ومرغوبــا : إلــى النتــائج المرغــوب فيهــا فإنــه البــد مــن تــوافر شــروط منهــا 
ك المرغوب فيه وأن يكـون متقطعـا من الطفل وأن يكون فوريا أى يجب أن يقدم فور ظهور السلو 

وغيــره تثبــت أن الســلوك الــذى ) ســكينر ( أى أن يقــدم احيانــا ويحجــب أحيانــا أخــرى ألن تجــارب 
يكتسب بفعل التعزيز المتقطع يكون استمرار المعزز أكثر وأقوى مـن السـلوك الـذى يكتسـب بفعـل 

الفـورى فقـد يكـون التعزيـز فوريـا  وال يتعارض التعزيز المتقطع مع فكرة التعزيز. التعزيز المستمر 
  ومتقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  ) . ٥٦ – ٥٤:  ١٩٩٣عبد الستار إبراهيم وآخرون ( 
مشــكلة بعكــس الطفــل الطبيعــى ويمثــل الحصــول علــى التعزيــز كــدافع وحــافز للطفــل التوحــدى 

لطفــل ب البحــث والســيطرة علــى البيئــة المحيطــة بــه والتعزيــز لكــى يكــون فعــاال بالنســبة لالــذى يحــ
اضـحة والطريقـة التـى تسـتخدم بشـكل و بدرجـة  املحوظـو  املموسـ اواضـحيكـون التوحدى يجـب أن 

كبير وذلـك لزيـادة معـدل االسـتجابة لـدى األطفـال التوحـديين هـى اسـتخدام المعـززات األوليـة مثـل 
  ) (Gerald C., & John M., 1994, 485( األطعمة 

  :زيزات وقد استخدمت الباحثة أنواع متباينة من التع
  .وهى ضروريات الحياة كالطعام والشراب والحلوى : التعزيزات األولية  -
ــــة  - ــــه: التعزيــــزات الثانوي ــــة ل ــــرامج محبب ــــل مشــــاهدة ب ــــى مــــا يرغــــب مث ــــل عل  حصــــول الطف

 . والحصول على اللعبة التى يرغبها 

  االهتمـــــــــــــام بالطفـــــــــــــل واالبتســـــــــــــامات والمـــــــــــــدح والثنـــــــــــــاء : المـــــــــــــدعمات االجتماعيـــــــــــــة  -
  انهـــــــــــــا فـــــــــــــى البدايـــــــــــــة مـــــــــــــع التعزيـــــــــــــزات األوليـــــــــــــة ثـــــــــــــم االنفـــــــــــــراد بهـــــــــــــا وذلـــــــــــــك بعـــــــــــــد اقتر 

 ). ٢٢٧:  ١٩٩٨محمد محروس الشناوى ومحمد السيد ( 

    Chaining: التسلسل ) ٢
سلســلة مــن أنمــاط الســلوك ) أو توصــيل ( تسلســل الســلوك عبــارة عــن أســلوب يتضــمن ربــط 

ــ. البســيطة ببعضــها لتنميــة ســلوك معقــد  دما يكــون الطفــل قــد اكتســب وتــزداد فاعليــة التسلســل عن
بالفعــل عــدد مــن أســاليب الســلوك البســيطة ، يبــدو أنــه يفتقــد إلــى ممارســة الســلوك المعقــد األكثــر 

ويشار إلى أنماط السلوك البسيطة فى التسلسل بتحليل المهمـة وتحليـل المهمـة عبـارة عـن .أهمية 
  .عملية تتضمن تجزئة السلوك المعقد إلى مكونات بسيطة 
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  For word chaining) أو األمــامى ( التسلســل التقــدمى : ن مــن التسلســل ويوجــد نوعــا
ثم يتم ربط هذا السلوك بالسلوك الـذى : أوال ) الرابطة ( ويضمن تعليم الخطوة األولى فى سلسلة 

فيتضـمن   Back word chaining) ى أو الرجعـى فـالخل( كـذا ، أمـا التسلسـل العكسـى يليـه وه
  وهكـــــذا ... لة أوال وبعــــد اتقانـــــه يــــتم تعلـــــيم الســــلوك الـــــذى يســــبقه تعلــــم أخــــر ســـــلوك فــــى السلســـــ

  ). ٦٥:  ٢٠٠٤عبد العزيز الشخص ( 
   Shaping: التشكيل ) ٣

عقـب السـلوكيات التـى تقتـرب ) أو منظمـة ( ويتضمن التشكيل تقديم التعزيـز بصـورة تدريجيـة 
  .أكثر فأكثر من السلوك المرغوب فيه 
لمطلوب تعليمه للطفل ، ثم تقسيمه إلى سلوكيات أو وحـدات وذلك عن طريق تحديد السلوك ا

صــغيرة ، ويــتم تعلــيم كــل وحــدة مــن هــذه الوحــدات بشــكل منفصــل ، وبعــد انجــاز هــذه الوحــدات 
  .الصغيرة يتم مساعدة الطفل لتجميع هذه الوحدات لتكوين السلوك المطلوب 

أو التواصـل " لنظر إلى الفـرد ا" كما يفضل استخدام التشكيل عادة فى تعليم مهام معينة مثل 
وقـد . ويبدأ التشكيل بتعزيز السلوك الذى يقترب من النظـر إلـى عـين المـدرب . عن طريق النظر

وبالتــالى فكلمــا نظــر الطفــل ألعلــى يقــدم لــه " النظــر ألعلــى " يكــون أول ســلوك فــى هــذا التقريــب 
فى اتجاه جسم المدرب بصـورة وقد يكون السلوك الثانى فى التقريب هو النظر ألعلى و . التعزيز 
والسلوك الثالـث فـى التقريـب . وبمجرد حدوث هذا السلوك يتم وقف تعزيز السلوك األول . عامة 

النظـر إلـى " ويتمثل السـلوك الرابـع فـى . هو النظر ألعلى وفى اتجاه رأس المدرب بصورة عامة 
بـالنظر بصــورة خاطفـة وبعــد  أمــا التقريـب الخـامس فقــد يتمثـل فـى القيــام بالتواصـل" وجـه المـدرب 
ويجـب علـى المـدرب أن يسـتخدم . يقتصـر التعزيـز عليـه فقـط " التواصـل بـالنظر " حدوث سلوك 

مؤشـــر لفظـــى لحـــث الطفـــل علـــى التواصـــل البصـــرى أو التواصـــل بـــالنظر فـــى بدايـــة كـــل محاولـــة 
  ) . ٦٠ – ٥٩:  ٢٠٠٤عبد العزيز الشخص ( تدريبية 

الذى ينطـوى   Progressive approximationيب المتتالى ولذلك يشار إلى التشكيل بالتقر 
علــى تقســيم العمــل أو الســلوك المــراد تعلمــه إلــى خطــوات أو مراحــل صــغيرة وتعزيــز الطفــل كلمــا 

وبهــذه . أنجــز خطــوة مــن هــذه الخطــوات التــى تــؤدى إلــى تحقيــق أداء الســلوك بكاملــة فــى النهايــة 
عبـد ( انـب السـلوك المعقـد مثـل القـراءة والكتابـة الطريقة يمكن تـدريب األطفـال علـى كثيـر مـن جو 

  ). ٩٨:  ١٩٩٣الستار إبراهيم وآخرون 
  
    Prompting: الحث  -٤

يعد الحث من الفنيـات التعليميـة التـى تسـاعد الطفـل علـى أداء اإلسـتجابة الصـحيحة بمـا يقلـل 
. طفـــل مـــن خطـــأ الطفـــل كمـــا يلعـــب الحـــث دورا هامـــا فـــى توضـــيح اإلســـتجابة المتوقعـــة مـــن ال
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والمخاطرة الوحيدة فى اسـتخدام الحـث هـى أن الطفـل قـد يصـبح معتمـدا عليـه إلعطـاء اإلسـتجابة 
الصحيحة إال أنه يمكن تشجيع الطفـل علـى األداء باسـتقاللية بعـد ذلـك عـن طريـق اسـتخدام فنيـة 

  .االستبعاد التدريجى للحث 
أداء السـلوك أو اإلسـتجابة وهناك العديد مـن أنـواع الحـث التـى تسـتخدم لمسـاعدة الطفـل علـى 

  :الصحيحة وهى 
  

    Physical Prompt) المساعدة الجسمية ( الحث البدنى * 
  :وتختلف درجة المساعدة الجسمية التى يمكن تقديمها للطفل ويتراوح مداها بين 

   Hand over had: مساعدة جسمية كلية  -أ
اعدة جســــمية كبيــــرة مثــــل وتضــــمن توجيــــه الطفــــل إلــــى اإلســــتجابة أو الســــلوك الصــــحيح بمســــ

  .اإلمساك بيد الطفل وتوجيهها إلى اإلستجابة الصحيحة 
    Partial Physical Promptمساعدة جسمية جزئية  -ب

  لى يد أو كتف الطفل وتتضمن توجيه الطفل إلى اإلستجابة أو السلوك الصحيح بلمسة خفيفة ع
  

  : Verbal Promptالحث اللفظى * 
ل أن يسمى كوبا يمسـكه المعلـم فـى يـده عنـدما يـتم سـؤاله إيـه ده ؟ فمثال عندما يطلب من طف

فإذا احتاج الطفل إلى مساعدة يمكن أن نقـدم لـه الحـث اللفظـى الـذى يتمثـل فـى نطـق الحـرف أو 
  ) .كو(المقطع األول من كلمة كوبايه وهو 

  

    Imitation: الحث بالتقليد * 
صــحيحة للطفــل ، فمــثال عنــدما يطلــب مــن ويتمثــل فــى إظهــار أو إعطــاء نمــوذج لالســتجابة ال

الطفـل أن يصـافح شخصـا أخــر وال يسـتجيب الطفـل فـيمكن إعطــاءه نمـوذج للمصـافحة بمـا يعــزز 
  .من تقليده لهذا النموذج 

   Sign Prompt: الحث باإلشارة * 
  .ويمثل فى إعطاء إشارة باليد أو أحد األصابع فى اتجاه اإلستجابة الصحيحة 

   Gestural Prompt:  الحث باإليماءات* 
ويتضـــمن إظهـــار إيمـــاءة لالســـتجابة الصـــحيحة مثـــل النظـــر بـــالعين أو هـــز الـــرأس بـــالقبول أو 

  .الرفض 
  

   Positional Prompts: الحث بتقريب مواضع األشياء * 
  ويتمثل فى وضع الشئ الـذى يمثـل اإلسـتجابة الصـحيحة فـى وضـع يسـهل للطفـل اختيـاره فيـه 

  الطفـــــــــل اإلشـــــــــارة إلـــــــــى صـــــــــورة الطفـــــــــل الـــــــــذى يضـــــــــحك ،  فمـــــــــثال عنـــــــــدما يطلـــــــــب مـــــــــن( 
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  ) يــــــتم تقريــــــب هــــــذه الصــــــورة مــــــن يــــــده عــــــن بــــــاق الصــــــور التــــــى تمثــــــل االنفعــــــاالت األخــــــرى 
  ) . ١٤٦ – ١٤٥:  ٢٠٠٤ السيد  سيد جارحى( 

  

   Prompting & Fading : االستبعاد التدريجى للحث   -٥
ورة تدريجيــة كمــا يعتبــر االســتبعاد يتضــمن االســتبعاد التــدريجى للمثيــرات ســحب المثيــرات بصــ

) أو التشــــجيع ( ويتضــــمن الحــــث . التــــدريجى للمثيــــرات مــــن األســــاليب التــــى يشــــيع إســــتخدامها 
وٕاذا لـــم يـــؤدى الطفـــل . اســـتخدام مؤشـــرات كليـــة أو مؤشـــرات جزئيـــة فـــى بنـــاء الســـلوك المرغـــوب 

وٕاذا اســتمر الطفــل . يقــوم المــدرب بحثــه أو تشــجيعه لفظيــا ) بصــورة مســتقلة ( الســلوك المرغــوب 
وعنــدما تخفــق .فــى عــدم القــدرة علــى اداء الســلوك بصــورة صــحيحة ، يقــوم بــإجراء الســلوك بنفســه 

عملية إجراء المهارة أمام الطفل فى جعله يؤديها بصورة صـحيحة ، يقـوم المعلـم بحثـه جزئيـا عـن 
لوك المرغـوب ، يـتم الطفل السوعندما ال يؤدى ذلك إلى تعليم . طريق أجزاء جسمه والربت عليها 

  )  ١٤٦:  ٢٠٠٤عبد العزيز الشخص  (حثه جسديا بصورة كلية 
أن هناك بعـض األطفـال يعتمـدون علـى الحـث إلنجـاز  ,.Anderson, et al) ١٩٩٦(كما ذكر 

ما يطلب منهم للحصول على المعزز ويسـاعد االسـتبعاد التـدريجى للحـث الطفـل علـى الوصـول إلـى 
وذلك حتى ال يعتمد الطفل التوحـدى علـى التلميحـات أو . در من المساعدة األداء االستقاللى بأقل ق

بــان الهــدف يجــب تشــجيع الطفــل علــى التواصــل اســتجابة  Halle) 1987(الحــث الكامــل كمــا يقتــرح 
لألحداث المحيطة به عن االستجابة للتلميحات والتلقينات ألن ذلك يشجع األطفـال علـى االسـتقاللية 

ة بالتواصــل بانفســهم بــدال مــن االنتظــار للتلميحــات بعمــل شــئ مــا وأحــد الطــرق والقــدرة علــى المبــادر 
الفعالة لمساعدة األطفال التوحديين على البداية بالتواصـل بتلقائيـة اسـتخدام فواصـل فتـرات تتـراوح مـا 

ثــوان وذلــك بعــد وضــع األشــياء امــام الطفــل ليبــدأ االنتبــاه إليهــا ومحاولــة التواصــل )  ١٠ – ٥( بــين 
  وكــــــــذلك عنــــــــد اعطــــــــاء األوامــــــــر للطفــــــــل فيجــــــــب بعــــــــد إعطــــــــاء األمــــــــر االنتظــــــــار فتــــــــرةمعهــــــــا 

  ثـــــــــــــوان ثـــــــــــــم معرفـــــــــــــة الطريقـــــــــــــة التـــــــــــــى يقـــــــــــــوم بهـــــــــــــا الطفـــــــــــــل بتنفيـــــــــــــذ األمـــــــــــــر)  ١٠ – ٥( 
 ( Carol Potter & Whittaker, 2000 : 21) .  

  

   Incidental Teaching: العرضى ) التدريس ( التدريب  -٦
ب مهــارات التواصــل األساســية فــى ســياقات طبيعيــة ويتطلــب يســتند التــدريس العرضــى إلــى تــدري

وقــت اللعــب الحــر ، والعنايــة : التــدريب العرضــى تفــاعال بــين المــدرب والطفــل فــى بيئــة طبيعيــة مثــل 
  الطعـــام وغيرهـــا بمعنـــى أن التعليمـــات التـــى تعطـــى للطفـــل ال تظهـــر خـــالل جلســـات  إعـــدادبالـــذات ، 

البيئـة  رب أن يستغل الموقف أو األحداث التى تظهر فـىتدريب رسمية ولكن على العكس على المد
مثـل ( اليومية للطفل مثل طلب الطفل للمساعدة أو معلومات ، وطلب الطفل يمكـن أن يكـون لفظيـا 

عنــدما يبــادر ). مثــل إشــارة إلــى شــئ مــا ، أو البكــاء ( أو حتــى غيــر لفظــى ) طلــب لعبــة أو طعــام 
ذه الطلبات فإن المدرب يستطيع االستجابة وبذلك يتمثل الطفل فى موقف التدريب العرضى ويمثل ه
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) 1994(ولقـــــد أشـــــار . التـــــدريب العرضـــــى فـــــى تعلـــــيم الطفـــــل فـــــى ظـــــروف تظهـــــر بشـــــكل طبيعـــــى
Echarlop & Haymes  إلى فاعلية التدريب العرضى مـع األطفـال التوحـديين والـذى نفـذ البرنـامج

يوميـا ضــمن مجموعـة فــى بيئـة المنــزل ،  الطعـام فــى المطـبخ والــذى يعتبـر نشــاطا إعــدادخـالل وقـت 
الطعام كـان متـوفرا وموضـوعا علـى طاولـة المطـبخ ، وتـدريس اآلبـاء كـان محـددا  إعدادوكل ما يلزم 

اعطنى أدوات الطعام وٕاذا فشـل الطفـل التوحـدى بـذلك أى لـم يقـم بـالتمييز الصـحيح : بتعليمات مثل 
تميزيـــة الصـــحيحة تكـــون بالوصـــول إلـــى األدوات فـــإن التـــدريب يعـــاد مـــع تلقـــين إيمـــائى واالســـتجابة ال

المناســبة للطعــام وتــؤدى هــذه الطريقــة إلــى اســتجابات معممــة فــى غرفــة الطعــام ويتضــح مــن ذلــك أن 
برامج التدريب العرضـى مصـممة لتحقيـق حاجـات بعـض المشـكالت الناتجـة عـن اسـتعمال األسـاليب 

ـــيم طبيعـــى أكثـــر لتســـهيل التعمـــيم وكـــذلك فـــى وقـــت اللعـــب بالبـــازل مـــثال أو  اإلجرائيـــة والتزويـــد بتعل
إبـراهيم ( التشكيل باأللوان يتم إبعاد جزء من هذه األدوات ليقوم الطفل بطلبها أو بالحث على طلبهـا 

  ).-Diane  T. &Mary A.,2002 ٢٨٤:  ٢٠٠٤عبد اهللا فرج 
الـوظيفى  كما توجد بعض االستراتيجيات التى تساعد الطفل التوحدى على بناء مهـارات التواصـل

   :وذلك من خالل بيئة الطفل الطبيعية ومنها 
 –شرائح مـن الفواكـه توضـع فـى الطبـق  –استخدام أجزاء صغيرة من الكارتيه توضع فى صندوق * 

رة عصير أو لبن  فى ابريق صغير وذلك لتشجيع الطفل علـى اإلشـا –زبادى يوضع فى طبق واسع 
  .أكثر  واستخدام األلفاظ عندما يريد

خدام أجــزاء صـــغيرة مــن األطعمــة المفضـــلة للطفــل وتوضـــع علــى المائــدة ويتـــرك الطفــل يقـــوم اســت* 
  .بالمرور على أطباق الطعام ليساعد نفسه فى الحصول على ما يريد مع مالحظة الطفل

يتظاهر المدرب بعدم رؤيته للسلوك الذى يصـدر مـن الطفـل مثـل االشـارة إلـى الشـئ الـذى يفضـله * 
ــ هالطفــل مــن أطعمــ ومــن  .صــول علــى انتبــاه المــدربره حتــى يعمــل الطفــل بعــض األصــوات للحوغي

  .المحتمل أن االستمرار فى ذلك يشجع الطفل على البدء أو التقريب للتواصل للشئ الذى يرغبه 
تهيئــة كــل شــئ للنشــاط أو للوجبــة مــثال مثــل احضــار األطعمــة واألطبــاق ومناديــل للمائــدة ماعــدا * 

  .يدرك الطفل الشئ المفقود ويطلب منه احضاره من األدوات  المالعق وينتظر المدرب حتى
ثانيـة وهــى  ٢٠إلـى ١٠إعطـاء الطفـل فرصـة ليبـادر هـو بالتواصـل ، وقــد يسـتغرق هـذا األمـر مـن * 

  )  Stop & wait  ) Diane Klein, et al., 2001: 213استراتيجية تعرف بتوقف وانتظر 
  

  
   Discrete trail training    تدريب المحاوالت المنفصلة -٧

إلـى أن تـدريب المحاولـة المنفصـلة )   National Research Council , 2000( يشـير 
. ديين وذلـك بســبب فاعليتهــا الكبيــرةيمثـل أهــم التطبيقــات التعليميـة فــى مجــال تـدريب األفــراد التوحــ

  .الطفل ويقوم التدريب عليها بشكل فردى فى بيئة تخلو من المثيرات التى قد تشتت انتباه 
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وتــدريب المحاولــة المنفصــلة يعــرض فيهــا كــل هــدف تعليمــى علــى الطفــل بشــكل متكــرر عــدة 
" مــرات وتعــرف كــل مــرة يعــرض فيهــا الهــدف التعليمــى بـــ  ٩ – ٥مــرات يتــراوح عــددها مــا بــين 

المثير واالستجابة وتوابع السـلوك وقـد : وتتضمن كل محاولة ثالثة عناصر أساسية هى " محاولة
وينبغى تطبيق كل محاولة لنفس الهدف التعليمى بنفس الطريقة فى كـل مـرة . التلقين يتخلل ذلك 

اســتراحة / كمــا يجــب تقــديم فاصــل . بمــا فــى ذلــك المــواد التعليميــة المســتخدمة وطريقــة عرضــها 
ثــوانى ، وذلــك )  ٥ – ١(قبــل تقــديم محاولــة أخــرى لمــدة   Inter – Trail Intervalقصــيرة 

  .ى الطفل لترجمة المعلومات لد
إلــــى العوامــــل التــــى تجعــــل التــــدريب بالمحــــاوالت   Le Doux) ٢٠٠٢(ويشــــير ليدوكســــى 

  :المنفصلة طريقة ناجحة لألفراد التوحديين هى 
حيـث يتلقـى الفـرد عـدة فـرص ومحـاوالت لـتعلم الهـدف وبالتـالى تصـبح عمليـة : التكرار  - ١

أن الممارســة اليوميـة والتكــرار مــن كمـا تــدل النظريـات الحديثــة علـى . الـتعلم أســهل وأكثـر فاعليــة 
  .شأنهما أن يؤثرا على تكوين الدماغ وال سيما الخاليا العصبية حتى عند كبر السن 

إن الفــرد التوحــدى يحتــاج إلــى التنظــيم ألنــه يجــد صــعوبة فــى فهــم البيئــة غيــر : التنظــيم  - ٢
العــرض وهــذا وهــذه الطريقــة لهــا خطــوات واضــحة وتتبــع نفــس التسلســل ونفــس طريقــة . المنتظمــة 

 .يسهل على الفرد التوحدى إتباع التعليمات وفهم ما هو المطلوب منه 

حيث أن الفرد يتلقى المعـززات بعـد كـل اسـتجابة صـحيحة فـإن هـذا يرفـع مـن : التعزيز  - ٣
مســـتوى الحـــافز لديـــه للقيـــام بالعمـــل المطلـــوب وهـــذا يســـاعد الفـــرد علـــى المبـــادرة بالتواصـــل مـــع 

 ) .٢٣٩: ج  – ٢٠٠٤ى وفاء على الشام( اآلخرين 

  : منفصلة العناصر األساسية التى تتبع لكل تدريب محاولة ومن
  .يقدم المدرب األمر الذى يوجه للطفل بشكل واضح  - ١
إذا ) وذلــك لمســاعدة  الطفــل علــى االســتجابة الصــحيحة ( هــذا األمــر مصــاحب بالحــث  - ٢

هـذه االسـتجابة  احتاج الطفـل إليهـا ألداء االسـتجابة المطلوبـة بشـكل صـحيح ويـتم سـحب
 .عندما يستطيع الطفل اإلجابة بشكل صحيح بمفرده 

 .استجابة الطفل إما بشكل صحيح أو بشكل خاطئ  - ٣

يمــــد المــــدرب الطفــــل بنتيجــــة مناســــبة مثــــل التعزيــــز لالســــتجابة الصــــحيحة، التجاهــــل أو  - ٤
 .تصحيح االستجابات الخاطئه 

 .د من وضوحه للطفل وجود فترة فاصلة قبل تقديم األمر الثانى لكى يتم التأك - ٥

( Ericj. Mash & Russella, 1998, 426- 427 )  
   Role playingلعب الدور  -٨
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إلـــى أن تـــدريب األطفـــال التوحـــديين علـــى المهـــارات )  ٥٣:  ١٩٩٨( هـــولين  باتريشـــيايشـــير 
البديلة يسـاعد علـى تعلـم بعـض السـلوكيات والمهـارات الجديـدة والتـى يمكـن أن يـؤدى تعلمهـا إلـى 

ويعتمـد أسـلوب تـدريس المهـارات لألطفـال التوحـديين علـى . السـلوكيات المضـطربة لـديهم  خفض
  .أسلوب لعب الدور من خالل اشتراكهم فى بعض األنشطة البسيطة التى يسهل عليهم فعلها 

أن لعـــب الـــدور يمثـــل )  ١١٦ – ١١٥:  ١٩٩٣( كمـــا يـــذكر عبـــد الســـتار إبـــراهيم وآخـــرون 
ــتعلم اال المــدرب مــن / جتمــاعى وإلجــراء مثــل هــذا األســلوب يطلــب المعــالج منهجــا مــن منــاهج ال

أربــع مراحــل علــى   Argyle) ١٩٨٤( كمــا يوضــح أرجايــل . الطفــل أن يــؤدى الــدور ونقيضــه 
  .المعالج أن يتقنها لكى يستفيد من هذا األسلوب استفادة فعالة 

ن خــالل نمــاذج عــرض الســلوك المطلــوب التــدريب عليــه واكتســابه مــن قبــل المعــالج أو مــ -أ
  .تلفزيونية مرئية أو تسجيالت صوتية 

تشجيع الطفل على أداء الدور مع المعالج أو مساعده أو مـع طفـل آخـر أو مـع دمـى أو  -ب
  .عرائس 

تصحيح األداء وتوجيه انتباه الطفل لجوانب القصور فيه وتدعيم الجوانـب الصـحيحة منـه  -ج
.  

  .معالج إتقان الطفل له إعادة اآلداء وتكراره إلى أن يتبين لل -د
  .الممارسة الفعلية فى مواقف حية لتعليم الخبرة الجديدة  -هـ
   Modelingالنمذجة  -٩

تعتبــر النمذجــة جــزءا أساســيا مــن بــرامج كثيــرة لتعــديل الســلوك ، وتمثــل احــدى الفنيــات الهامــة 
ث يحـدث تغييـر التى تستخدم فى العالج السـلوكى والتـى تسـتند إلـى نظريـة الـتعلم االجتمـاعى حيـ

وهــى تســتند إلــى افتــراض أن االنســان قــادرا . األداء نتيجــة مالحظــة ســلوك يقــوم بــه شــخص آخــر
على التعلم عن طريق مالحظة سلوك اآلخرين وتعرضه بصورة منتظمة للنمـاذج كمـا يطلـب منـه 

  ) . ٢٢٣:  ١٩٩٦وليام كرين ( أداء نفس العمل الذى يقوم به النموذج 
ذج أو القــدوة كأســلوب عالجــى علــى شــروط لعــل مــن أهمهــا وجــود قــدوة وتتوقــف فاعليــة النمــو 

فعليـــة أو شـــخص يـــؤدى النمـــوذج الســـلوكى المطلـــوب إتقانـــه أو قـــدوة رمزيـــة مـــن خـــالل فـــيلم أو 
عبـد السـتار إبـراهيم ( مجموعة مـن الصـور المسلسـلة بطريقـة تكشـف عـن أداء السـلوك المطلـوب 

  ) . ١٠٩:  ١٩٩٣وآخرون  
التوحــدى يــتم تدريبيــة علــى محاكــاة أو تقليــد القــائم بعمليــة التــدريب وذلــك مــن وبالنســبة للطفــل 

عبـــد ( خـــالل القيـــام بـــنفس األعمـــال أو أداء نفـــس الحركـــات التـــى يقـــوم بهـــا وهـــو يجلـــس أمامـــه 
  )  ٩٧:  ٢٠٠٠الرحمن سيد سليمان 

   Homework: الواجبات المنزلية  -١٠



  ١٩٥

ابيـــة التـــى يكـــون قـــد أنجزهـــا فـــى العيـــادة مـــع لكـــى يـــتمكن الطفـــل مـــن أن يعمـــم التغيـــرات اإليج
معالجيــه ولكــى نســاعده علــى أن ينقــل تغيراتــه الجديــدة إلــى المواقــف الحيــة يــتم توجيهــه وتشــجيعه 
علــى تنفيــذ بعــض األعمــال الخارجيــة وتعــد هــذه الواجبــات بطريقــة خاصــة بحيــث تكــون مرتبطــة 

تدريب مهاراته اإلجتماعية فإننا قد  هو –مثال  –باألهداف العالجية فإذا كان الهدف من العالج 
  .نطلب منه أن يبادر زمالءه بالتحية 

وبشكل عام قد تكون الواجبات المنزلية معرفية أو سـلوكية ، كـأن نطلـب مـن الطفـل أن يـدخل 
فى سلسلة من المواقـف ثـم يوجـه الـى أن يتصـرف نحوهـا بطريقـة مغـايرة لطرقـه السـلوكية السـابقة 

كـــأن نطلـــب منـــه أن يمـــارس بعـــض المهـــارات المعرفيـــة مثـــل ممارســـة ويمكـــن أن تكـــون معرفيـــة 
اإلصــغاء اإليجــابى واســتخدام عبــارات ذات محتويــات انفعاليــة متنوعــة عنــد التفاعــل مــع اآلخــرين 
ــــــــــة  ــــــــــات مــــــــــن موضــــــــــوعات الجلســــــــــة العالجي ــــــــــاء هــــــــــذه الواجب ــــــــــتم انتق   كــــــــــذلك يحســــــــــن أن ي

  بـــــــــة والبعيـــــــــدة للعـــــــــالج حتـــــــــى تكـــــــــون مناســـــــــبة لعـــــــــالج المشـــــــــكلة ولتـــــــــرتبط باألهـــــــــداف القري
  ) .١٣٣ – ١٣٢:  ١٩٩٣عبد الستار إبراهيم وآخرون ( 

والواجبات المنزلية قد تكون مشكله كبرى حتى إذا نجح الطفل التوحدى فى اصـطحاب الكتـب 
المطلوبة للمنزل فإنهم غالبا ما ينسون مـا يجـب عملـه حـين يصـلون للمنـزل فـى حـاالت كثيـرة إذا 

وفرة فــإن الواجــب يبقــى بــدون انجــاز ويمكــن أن يحــدث بــدل مــن انجــاز لــم تكــن مســاعدة األبــاء متــ
  ). ١٥١:  ١٩٩٨ هولين باتريشيا( المهام المطلوبة أن يقوموا بإنجاز مهام أخرى غير مطلوبة 
ـــامج إرشـــادى ـــتم إرشـــاد األمهـــات مـــن خـــالل برن ـــذلك ي ـــى طبيعـــة  )٨(ملحـــق  ول لهـــن للتعـــرف عل

ذ فنيـة الواجبـات المنزليـة مـن خـالل اتبـاع نفـس التـدريبات التـى البرنامج وكيفية تنفيذه والقيام بتنفيـ
  .تمت فى الجلسة مع األطفال ويوضح هذا الجدول عدد الجلسات التى تمت مع األمهات 

  
  
  
  
  )١٧(جدول 
  
  

عدد  محتوى الجلسةم
 الجلسات

زمن 
 الجلسة

 المالحظات

ساعة  جلستان التعارف واالستماع إلى رأى األمهات١
 واحدة

 

طرق تواصل الطفل التوحدى مع  ٢
 اآلخرين

ساعة  واحدة
 واحدة
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ساعة  واحدة هدف التواصل لألطفال التوحديين ٣
 واحدة

 

ساعة  واحدة التعرف على التواصل البديل ٤
 واحدة

 

مشاهدة برنامج التواصل من خالل  ٥
 شريط فيديو

ساعة  واحدة
 واحدة

 

 كل جلسة واحدة التعرف على التواصل بالصور ٦
ساعة 
 واحدة

 

ست  التعرف على مراحل البرنامج ٧
 جلسات

كل جلسة 
ساعة 
 واحدة

ويــــــتم اللقــــــاء مــــــع 
األمهــــــــــــات فــــــــــــى 
بدايـــة كـــل مرحلـــة 
مــــــــــــــــن مراحــــــــــــــــل 

 البرنامج

لتشجيع التواصل للطفل  تإستراتيجيا ٨
 التوحدى

ساعة  واحدة
 واحدة

 

  المحتوى الخاص بالبرنامج اإلرشادى لألمهات
  :دمة األدوات والوسائل المستخ

  : تم استخدام األدوات اآلتية أثناء تطبيق البرنامج 
  :نماذج ألطعمة * 

وهــى عبــارة عــن تقــديم أطعمــة مفضــلة لطفــل بنــاء علــى اســتمارة التعزيــز باألطعمــة المفضــلة 
  :للطفل وهى تتمثل فى 

  
  

  –زبيــب  –بــيض مســلوق  –زبــادى  –عصــير بســت  –بنبــونى  –كيــك  –بســكوت  -شيبســى
  .ماء  –خبز  –جزر  -طماطم  –خيار  –خوخ  –تفاح  -تقال بر  –موز –عنب 

  

  :نماذج ألدوات اللعب * 
زجاجـات بـولينج  –حبـل  –كـور  –خـرز ملـون  –مكعبـات بأحجـام مختلفـة : وهى عبـارة عـن 

بـازل وألعـاب فـك وتركيـب  –أدوات موسـيقية  –أقـالم ملونـة  –البلـى  –لعبة فقاعات الصابون  –
باإلضــافة إلــى جهــاز التليفزيــون  –أطــواق  –بــة كاســيت تشــبه التســجيل لع –أطبــاق بالســتيك  –

  .والكمبيوتر 
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  :صور ملونة * 
  .صور ملونه لنماذج  األطعمة المفضلة  وأدوات اللعب وهى بحجم كبير وبحجم صغير 

  

  :لوحة التواصل * 
  .عبارة عن لوحة وبرية توضع عليها الصور المطلوبة 

  

  ):لتواصل كتالوج ا( كتاب التواصل * 
  .عبارة عن كتاب يتضمن الصور لألشياء التى يفضلها الطفل 

  

  :قصص مصورة * 
  .وهى مجموعة من القصص المصورة بحجم كبير جدا

  

  :نماذج بالستيك ألثاث المنزل * 
وكذلك أدوات  –المطبخ  –الحمام  –الصالون  –النوم : عبارة عن نموذج لغرف المنزل مثل 

  .طعام بالستيك
  

  :إجراءات تقويم البرنامج :  رابعا 
يـــتم تقـــويم فاعليـــة البرنـــامج بمـــدى  تـــأثيره علـــى درجـــة التواصـــل الـــوظيفى ألطفـــال المجموعـــة 

التقـــويم المرحلــى حيـــث يــتم تقيـــيم أداء الطفــل أثنـــاء الجلســات التدريبيـــة مـــن التجريبيــة مـــن خــالل 
االنتقــال إلــى المرحلــة خــالل جــداول أو اســتمارات مالحظــة ألداء الطفــل فــى كــل مرحلــة وال يــتم 

مــن عــدد المحــاوالت كمــا تــم % ٨٠التاليــة أال بعــد أن تصــل المحــاوالت الصــحيحة لــدى الطفــل 
والمقارنـــة بـــين متوســـطى درجـــات المجموعـــة  تطبيـــق المقيـــاس علـــى هـــؤالء األطفـــال أربـــع مـــرات

ـــة والضـــابطة  اعليـــة ، كمـــا ســـيتم تقـــويم مـــدى اســـتمرارية ف فـــى القياســـين القبلـــى والبعـــدىالتجريبي
 ينالبرنامج بمتابعة نتائج مقياس مهارات التواصل الوظيفى ألطفال المجموعة التجريبية بعـد شـهر 

  .من انتهاء البرنامج وٕاجراءاته 
  

  :خطــوات الدراســة : ثالثا 
  :اتبعت الباحثة الخطوات التالية النجاز الدراسة 

التابعـــة لجمعيـــة رعايـــة  اختيـــار عينـــة الدراســـة مـــن دار األمـــل لـــذوى االحتياجـــات الخاصـــة - ١
ة يــالطفولــة والنهــوض باألســرة التابعــة لطلخــا ومدرســة التربيــة الفكريــة بطلخــا ومدرســة التربيــة الفكر 

  .بالمنصورة
 .تقسيم أفراد العينة الكلية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  - ٢

 .المجانسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة بتطبيق أدوات الدراسة  - ٣
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 .إرشادى لألمهات عن البرنامج المستخدم وذلك لمساعدة أطفالهن عمل برنامج  - ٤

 .اجراء البرنامج على أطفال المجموعة التجريبية فقط  - ٥

بعــد االنتهــاء مــن البرنــامج يــتم تطبيــق مقيــاس التواصــل علــى أطفــال المجموعــة التجريبيــة  - ٦
 .وعة الضابطة بعد البرنامج والمقارنة بين درجات األطفال فى المجموعة التجريبية والمجم

اعادة التطبيق  للمقياس على أطفال المجموعة التجريبية  مرة أخرى بعد شـهر مـن انتهـاء  - ٧
 .على استمرار فاعلية البرنامج  للوقوفالبرنامج 

 . معالجة البيانات احصائيا الستخالص النتائج وتفسيرها - ٨

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة : رابعا 
 :اإلحصائية التالية استخدمت الباحثة األساليب 

المتوســطات الحســابية لــدرجات أفــراد العينــة فــى كــل مــن القيــاس القبلــى والبعــدى للمجمــوعين  -أ 
التجريبيــــة والضــــابطة وذلــــك علــــى مقيــــاس مهــــارات التواصــــل الــــوظيفى لألطفــــال التوحــــديين 

 ) .أطفال المجموعة التجريبية ( والقياس البعدى والتتبعى 

لداللــة الفــروق بــين المجموعــات المرتبطــة الختبــار صــحة  Wilcoxon اختبــار ويلكوكســون -ب 
  .فروض الدراسة 

المسـتقلة الختبـار  لداللـة الفـروق بـين المجموعـات Mann-Whitneyويتنى  -اختبار مان  -ج 
 . صحة فروض الدراسة 

  .اختبار فريد مان  - د 
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  الفصل الخامس
  وتفسيرھا نتائج الدراسة ومناقشتھا

  
 

  تقـديــــــم  

 الفـــــرض األول  اختبار صحة.  

 الفـــــرض الثانـــى  اختبار صحة. 

 الفــــرض الثالـــث   اختبار صحة. 

 الفــــرض الرابــــع  اختبار صحة. 

 الفــرض الخامـــس  اختبار صحة. 

 ا ــمناقشة النتائج وتفسيرھ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
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  نتائج الدراسة ومناقشتها
  : تقديم

قامت الباحثة فى هذا الفصل بمقارنة نتائج التطبيق القبلى والبعـدى والتتبعـى لكـل مـن مقيـاس 
التواصل ومهاراته الوظيفية لمعرفة مدى فاعلية البرنامج التدريبى المستخدم والتأكد من اسـتمرارية 

الل اسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية للنتـائج لمعرفـة داللـة هـذه الفـروض وذلك من خ.هذه الفاعلية 
  .، واختبار مدى صحة الفروض وأتبعت ذلك مناقشة النتائج وتعقيب عام عليها 

  :نتائج الدراسة : أوال 
  :الفرض األول  اختبار صحة

  :ينص الفرض األول على أنه 
المجمـوعتين التجريبيـة  (التوحـد  لرتب درجات أطفـا ىتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط 

 –التعليـــق  –االعتـــراض  –االختيـــار  –الطلـــب ( الـــوظيفى فـــى مهـــارات التواصـــل  ) والضـــابطة
لصـــالح المجموعـــة  التواصـــل باســـتبدال الصـــوربعـــد تطبيـــق برنـــامج ) التقليـــد  –االنتبــاه المشـــترك 

  .التجريبية 
 –اإلحصـائى الالبـارامترى  مـان وللتحقق من صحة هذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة األسـلوب 

لدراسة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فـى التغييـر الـذى  Mann-whitneyويتنى 
ويوضـح الجـدول كدرجـة كليـة ) مقيـاس التواصـل(حدث لسلوكهم والذى يقاس بالمقياس المستخدم 

عتين التجريبيـة والضـابطة والشكل التالى داللة الفـروق بـين المتوسـطات الحسـابية ألطفـال المجمـو 
  .فى القياس البعدى 

  ) ١٨( جدول
 التوحــــد فــــى  الرتــــب لــــدرجات أطفــــال ىتهــــا اإلحصــــائية للفــــروق بــــين متوســــطودالل Uقيمــــة 
  .ويتنى  -ستخدام مان اب بعد تطبيق برنامج تبادل الصورالتجريبية والضابطة  تينالمجموع
عدد   المجموعة

  األطفال
مجموعة   المتوسط

  الرتب
مستوى   Uقيمة   ط الرتبمتوس

  الداللة
اتجاه 
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

للمجموعـــــــة   ٠.٠١  صفر  صفر  ٤.٥٠  ٢٦  ٨٩  ٤  التجريبية
  ٢.٥٠  ١٠  ٤٩  ٤  الضابطة  التجريبية 
يتضح من الجدول السـابق أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات رتـب درجـات 

توســطات رتــب درجــات أطفــال المجموعــة الضــابطة علــى مقيــاس أطفــال المجموعــة التجريبيــة وم
وذلك لصـالح المجموعـة التجريبيـة وذلـك فـى القيـاس البعـدى  -. ٠١التواصل وكانت نسبة الداللة

  .وهذا يحقق صحة الفرض األول 
  ) ٩( شكل 

  

  
٨٠  
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  المجموعة الضابطة   
  المجموعة التجريبية   
  
  
  
  
  
  
  
  

  أطفال التوحد فى المجموعة الضابطة     جريبيةالتال التوحد فى المجموعة أطف                              
  

بعــــد تطبيــــق برنــــامج  )الضــــابطة والتجريبيــــة( المجمــــوعتين التوحــــد فــــى متوســــط درجــــات أطفــــال 
  .التواصل بتبادل الصور 

يوضــح هــذا الشــكل التمثيــل البيــانى لمتوســطات درجــات أطفــال المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة 
لألطفال التوحديين فى القيـاس البعـدى بعـد تطبيـق ) الدرجة الكلية ( مهارات التواصل الوظيفى  على

  .البرنامج 
ويتضــح مــن هــذا الشــكل ارتفــاع متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة عــن متوســطات درجــات 

 الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس مهـــارات التواصـــل ممـــا يـــدل علـــى كفـــاءة البرنـــامجفـــى المجموعـــة الضـــابطة 
  .التدريبى المستخدم فى تحسين مهارات التواصل الوظيفى 

  :األول  ضنتائج الفر  مناقشة
توصــــلت نتــــائج هــــذا الفــــرض إلــــى وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين متوســــطى درجــــات أطفــــال 
المجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى مهارات التواصـل الـوظيفى بعـد تطبيـق البرنـامج لصـالح 

  .تجريبية أطفال المجموعة ال
ويمكــن تفســير تلــك النتيجــة بــأن إجــراءات البرنــامج التــدريبى باســتبدال الصــورة للشــئ الــذى يرغبــه 
الطفــل والــذى يــتم فيــه تــدريب الطفــل علــى التلقائيــة والمبــادرة مــن نفســه ثــم االســتجابة ألســئلة اآلخــرين 

ذين لــديهم اضــطراب بعــد ذلــك لــه تــأثيرا إيجــابى علــى تنميــة مهــارات التواصــل الــوظيفى لألطفــال الــ
  . التوحد 

أن التواصل الذى يـتم   (Potter & Whittakar, 2001 , 37)وتتفق هذه النتيجة مع ما يذكره 
اســتخدامه مــع الطفــل التوحــدى مســتخدما فيــه الكــالم فــى البدايــة غالبــا مــا يكــون صــعب فهمــة ونتيجــة 

لتنميـــة التواصـــل لـــديهم لـــذلك يـــتم إمـــدادهم بنظـــام للتواصـــل يكـــون واضـــحا وســـهال كعنصـــر ضـــرورى 
 –الجـــائزة  –المـــدح ( باإلضـــافة إلـــى أن دافعيـــة األطفـــال التوحـــديين للتـــأثيرات االجتماعيـــة للتواصـــل 



 ٢٠٢

ضــعيفة مقارنــة بالتــأثيرات الماديــة مثــل حصــول الطفــل علــى الشــئ الــذى ) االنتبــاه المشــرك والتفاعــل 
  .يرغبه

لفكـرة األساسـية مـن هـذا النظـام أن ا)  Bondy & Frost , 1994 , 1998( كمـا يـذكر أيضـا 
إمداد األفراد التوحديين بنظام بواسطته يتفاعلون مع اآلخـرين وذلـك لتحقيـق حاجـاتهم ورغبـاتهم وذلـك 
مــن خــالل تــدريبهم علــى المبــادرة بالتواصــل التلقــائى داخــل المحــيط اإلجتمــاعى واالشــتراك فــى معرفــة 

لـك يكـون الطفـل أساسـيات عمليـة التواصـل ككـل العالقة بين السبب والنتيجة كفعل للتواصل وبفعل ذ
.  

ليـة برنــامج التواصــل باســتبدال عاوتتفـق هــذه النتيجــة مـع مــا توصــلت إليــه الدراسـات الســابقة مــن ف
، ودراسـة  ( Bondy & Forst, 1994)الصـور لتنميـة مهـارات التواصـل الـوظيفى كمـا فـى دراسـة 

 ,.Charlop Christie, et, al )سـة ، ودرا (Webb 2000 )ودراسـة ) ٢٠٠٠( زبـون و ناديـة ب

 )، ودراسـة  (Durand & Merges, 2001 )ودراسـة )  (Kravits , 2002، ودراسـة  (2002

Magiat & Howlin 2003)  ، ودراسة( Carr & Felce, 2007 )  ودراسة ،(Maland rak, 

2007) .  
  :              الفرض الثانى اختبار صحة

  :ينص هذا الفرض على أنه  
) المجموعـة التجريبيـة  (التوحـد  رتب درجـات أطفـال ىتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط      

 –االنتبـاه المشـترك  –التعليـق  –االعتـراض  –االختيـار  –الطلب ( الوظيفى  فى مهارات التواصل
 .قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور لصالح القياس البعدى  ) التقليد 

قـــــق مـــــن صـــــحة هـــــذا الفـــــرض اســـــتخدمت الباحثـــــة األســـــلوب اإلحصـــــائى الالبـــــارامترى وللتح
ــــال  ــــى والبعــــدى لمتوســــطات رتــــب درجــــات أطف ــــين القياســــين القبل ــــد الفــــروق ب ويلكوكســــون لتحدي

  .ويتضح ذلك من خالل هذا الجدول والشكل التالى .المجموعة التجريبية 
  )١٩(  جدول

المجموعــة التجريبيــة فــى مهــارات (فــال التوحــد أطرتــب درجــات  ىللفــروق بــين متوســط Zقيمــة 
  ) ٤= ن ( التواصل الوظيفى قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور 

  
  

مستوى    Zقيمة  T1 T2  المجموعة  نوع القياس
  الجدولية  المحسوبة  الداللة

  .٠١  صفر  صفر  ١٠  صفر  التجريبية  بعدى/ قبلى 
T1 ت اإلشارة الموجبة ،تشير إلى مجموعة الرتب ذا  
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T2  تشير إلى مجموعة الرتب ذات اإلشارة السالبة.  
 التوحــد  درجــات أطفــال ىود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطيتضــح مــن الجــدول الســابق وجــ

  .القبلى والبعدى وذلك لصالح القياس البعدى  نفى كل من القياسيي) المجموعة التجريبية (
وبالكشف عـن القيمـة الجدوليـة الختبـار ) . صفر ( إلشارة حيث أن القيمة الصغرى الختبار ا

= وحيــث أن القيمــة المحســـوبة تســاوى القيمــة الجدوليـــة . كانــت صـــفر )  ٤= ن ( اإلشــارة عنــد 
  :صفر ، فهذا يعنى أنه 

 )المجموعــة التجريبيــة( التوحــد رتــب درجــات أطفــال  ىجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطتو 
  .  ٠١لبعدى لصالح القياس البعدى فى مهارات التواصل عند مستوى فى القياسيين القبلى وا

ممـــا يوضـــح فاعليـــة البرنـــامج التـــدريبى المســـتخدم فـــى تنميـــة مهـــارات التواصـــل لـــدى األطفـــال 
  :التوحديين وهذا يحقق صحة الفرض

  ) ١٠( شكل 
  مجموعة التجريبية قياس قبلى   
  مجموعة تجريبية قياس بعدى   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .قبل وبعد تطبيق برنامج تبادل الصور ) المجموعة التجريبية (متوسط الحسابى لدرجات أطفال التوحد ال

 المجموعـة التجريبيـة( التوحـد درجـات أطفـال  التمثيل البيـانى لمتوسـطى) ١٠(يوضح هذا الشكل 
  .فى القياسين القبلى والبعدى على مهارات التواصل الوظيفى ) 

فـى القيـاس ) المجموعـة التجريبيـة ( التوحـد درجـات أطفـال  متوسـطىويتضح مـن هـذا الشـكل أن 
البعــدى مرتفعــة عــن متوســطات درجــاتهم فــى القيــاس القبلــى ممــا يــدل علــى األثــر االيجــابى للخبــرات 

  .التى اكتسبها األطفال خالل البرنامج التدريبى لتنمية مهارات التواصل الوظيفى لديهم 

١٠٠  
  

٨٠  
  

٦٠  
  

٤٠  
  

٢٠  
  

  صفر

  

متوســــــــــط درجــــــــــة أطفــــــــــال   
التوحـــــــــــــد فـــــــــــــى مهـــــــــــــارات 
التواصــــــــل الــــــــوظيفى قبــــــــل 

 البرنامج

متوســــــــــط درجــــــــــة أطفــــــــــال 
التوحـــــــــــــد فـــــــــــــى مهـــــــــــــارات 

ــــــــوظيفى  بعــــــــد التواصــــــــل ال
 البرنامج تطبيق



 ٢٠٤

  :نتائج الفرض الثانى  مناقشة
درجــــات أطفــــال  ىرض إلــــى وجــــود فــــروق دالــــة احصــــائيا بــــين متوســــطصــــلت نتــــائج هــــذا الفــــتو 

المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لمهارات التواصل الـوظيفى مـن وجهـة نظـر المعلمـة 
  .وذلك لصالح القياس البعدى وتؤكد هذه النتائج نتائج الفرض الثانى 

) المجموعـة التجريبيـة ( لواصل الوظيفى لألطفال التوحـديين وترجع الباحثة التحسن فى مهارات ا
فـــى القيـــاس البعـــدى إلـــى تـــدريبهم علـــى مراحـــل البرنـــامج التـــدريبى المســـتخدم كأســـلوب للتواصـــل ومـــا 
تتضــــمنه مــــن أدوات وفنيــــات مســــتخدمة واالســــتفادة مــــن المعينــــات البصــــرية ســــواء كانــــت صــــور أو 

ميـة قـدرة الطفـل للتعبيـر عـن حاجاتـه وأرائـه وذلـك مـن مجسمات وذلك مـن خـالل مواقـف تواصـلية لتن
خالل مواقف تدل على الطلب أو االختيار واالعتراض بشكل مناسب وتنمية قدرة الطفل على التقليد 

قــد ســاعدت وأســهمت بــدور فعــال فــى تحســين  واالنتبــاه المشــترك لــذا تــرى الباحثــة أن هــذه التــدريبات
لمجموعــة التجريبيــة فــى القيــاس البعــدى ألنهــا تعتمــد علــى مهــارات التواصــل الــوظيفى لــدى أطفــال ا

 إلى حد مـا عـن ميول ورغبات الطفل وليست مفروضة عليه وتجعله يعتمد على نفسه ويكون مستقال
توصلت إليه الدراسـات السـابقة  ما رض معجة هذا الفحاجاته األساسية وتتفق نتياآلخرين فى قضاء 

   .مية مهارات التواصل الوظيفى من فاعلية البرنامج التدريبى فى تن
 ,.Howlinp, et, al، ودراسـة  Carr, D. & Felce, J ( 2007 - A -B )دراسـة مثـل 

،  Bock, S. et, al., (2005)، ودراسـة  Jones Cathleen , (2005)، ودراسـة  (2007)
، ودراســة  Kravits , T. (2002)ودراســة  ،  Echarlopc , et , al., (2002)ودراســة 

Magiati, L.& Howlin (2003) ،   ودراســةDeb Keen , et al., (2001)  ودراســة ،
Diane Klien , et, al., (2001)   ودراسة ،Webb, I (2000)  ودراسة ،Bondy & Frost, 

(1994 - A) .  
  :الفرض الثالث  اختبار صحة

  :وينص هذا الفرض على أنه 
المجموعة التجريبية ( التوحد رتب درجات أطفال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات         

( الــوظيفىلمهــارات التواصــل  طبقــا لمراحــل البرنــامج لمعرفــة مــدى الفــروق فــى القياســات المتعــددة) 
أثنـــاء تطبيـــق برنـــامج ) التقليـــد  –االنتبـــاه المشـــترك  -التعليـــق –االعتـــراض  –االختيـــار  –الطلـــب 

 .التواصل باستبدال الصور  

حيـث  the Friedmanقق من صحة هذا الفرض اسـتخدمت الباحثـة اختبـار فريـدمان وللتح       
قامــت الباحثــة بتطبيــق المقيــاس علــى أطفــال المجموعــة التجريبيــة أربــع مــرات كمــا يتضــح مــن هــذا 

  :الجدول والشكل التالى 
  )٢٠(جدول 



 ٢٠٥

 

  .مانفريدباستخدام معادلة رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى التطبيقات األربعة 
    الرابع  الثالث  الثانى  األول  التطبيق
  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  الرتبة  الدرجة  األطفال
    ٤  ٩٠  ٣  ٧٥  ٢  ٦٥  ١  ٥٥  أ
    ٤  ٨٥  ٣  ٧٠  ٢  ٦٠  ١  ٥٢  ب
    ٤  ٨٦  ٣  ٧٢  ٢  ٥٤  ١  ٥٠  ج
    ٤  ٩٥  ٣  ٧٦  ٢  ٦٦  ١  ٥٤  د

    ١٦=  ٤ر مجـ  ١٢= ٣مجـ ر  ٨=  ٢مجـ ر  ٤= ١مجـ ر  مجموعة الرتب
  ٤٨٠=   ٢٥٦= ٢)٤مجـ ر(  ١٤٤= ٢)٣مجـ ر(  ٦٤= ٢)٢مجـ ر(  ١٦=  ٢)١مجـ ر(  مجموع مربع الرتب

  وبتطبيق قانون فريدمان 
F                        =- ١٢=  ] ١+ م  [ن  ٣  
  

فنجــدها عنــد  ٣= ١ – ٤= ودرجــات حريــة   ٤= الجدوليــة عنــد ن  ٢وبالكشــف عــن قيمــة كــا
  . ١١.٣٤=  -.٠١وعند مستوى   ٧.٨٢=  -.٠٥: مستوى 

ويـدل ذلـك علـى  -.٠١وهذا يوضح وجود فروق جوهرية بين التطبيقـات األربعـة عنـد مسـتوى 
فاعلية البرنامج المستخدم أثناء التطبيق ممـا يـدل علـى مداومـة االسـتمرار فـى تحسـن أداء أطفـال 

مجموعــة التجريبيــة أثنــاء ويوضــح هــذا الجــدول عــدد مــرات التطبيــق علــى ال. المجموعــة التجريبيــة 
  .تطبيق البرنامج 

  ) ٢١( جدول 
  بيةيعدد مرات التطبيق للمجموعة التجر 

  التطبيق الرابع  التطبيق الثالث  التطبيق الثانى  التطبيق األول
بعد المرحلة الثانيـة مـن   قبل تنفيذ البرنامج 

  البرنامج
بعد المرحلة الرابعة مـن 

  البرنامج
بعــــد المرحلــــة السادســــة 

  لبرنامجمن ا
  

  )١١( شكل 
  

   قبل تنفيذ البرنامج  لدى األطفال التوحديين متوسط درجات مهارات التواصل الوظيفى  
  المرحلة الثانية  بعدمتوسط درجات مهارات التواصل الوظيفى لدى األطفال التوحديين   
  عةالمرحلة الراب بعدمتوسط درجات مهارات التواصل الوظيفى لدى األطفال التوحديين   
  المرحلة السادسة بعدمتوسط درجات مهارات التواصل الوظيفى لدى األطفال التوحديين   
  

١٢ R  
  ) ١+ م ( ن م 

  
٨٠  
  

٦٠  
  

٤٠  

  

    



 ٢٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعد المرحلة الثانية     بعد المرحلة الثانية        بعد المرحلة الثانية     قبل البرنامج               
  

  .طبقا لمراحل البرنامج متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية 
يتضح من هذا الشكل أن متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية على المقياس مـن خـالل 
القياسات المتعددة مرتفعة وهذا يدل على مداومة االستمرار فى تحسن األداء أثناء اسـتخدام البرنـامج 

.  
  :الفرض الرابع  اختبار صحة

  :وينص هذا الفرض على أنه 
ــــة إحصــــائ       ــــين متوســــطال توجــــد فــــروق دال المجموعــــة  (التوحــــد  رتــــب درجــــات أطفــــال ىية ب

ــاه  -التعليــق –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب ( الــوظيفى  فــى مهــارات التواصــل)الضــابطة االنتب
 .قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور) التقليد  –المشترك 

لتحديـد   Wilcox on testوللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة ويلكوكسـون 
الفــروق بــين القياســيين القبلــى والبعــدى لمتوســطات رتــب درجــات أطفــال المجموعــة الضــابطة كمــا 

  .يتضح من خالل هذا الجدول والشكل 
  
  
  ) ٢٢( جدول

فـى مهـارات )المجموعـة الضـابطة (أطفـال التوحـد رتـب درجـات  ىللفروق بين متوسط Zقيمة 
  ) ٤= ن (  الوظيفى التواصل

  مستوى الداللة   Zقيمة  T1 T2  المجموعة  سلقياانوع 
  الجدولية  المحسوبة

  غير دالة  صفر  ٢  ٤  ٢  الضابطة  بعدى/ قبلى 



 ٢٠٧

 

T1  تشير إلى مجموعة الرتب ذات اإلشارة الموجبة .  
T2  تشير إلى مجموعة الرتب ذات اإلشارة السالبة.  

  مـــن القيمـــة الجدوليـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن القيمـــة الصـــغرى لمجمـــوع الرتـــب أكبـــر 
وهـــذا يعنـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطات رتـــب درجـــات أطفـــال ) صـــفر ( 

وذلـك ألنهـا لـم تتعـرض . القبلى والبعدى فى مهـارات التواصـل  نالمجموعة الضابطة فى القياسيي
  .للبرنامج الذى من الممكن أن يؤثر عليها 

  ) ١٢(شكل  
  

  قياس قبلى  توحدمتوسط درجات أطفال ال  
  قياس بعدى متوسط درجات أطفال التوحد  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعدى القياس ال متوسط قبلى    القياس ال متوسط                              
  

  .المتوسط الحسابى لدرجات أطفال المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعدى
علـى )المجموعـة الضـابطة (التوحـد ل درجـات أطفـا متوسـطىأن )  ١٢( يتضح من هذا الشـكل  

مقيــاس مهــارات التواصــل الــوظيفى فــى القيــاس القبلــى متقاربــة مــع متوســطات درجــاتهم  فــى القيــاس 
ويرجــع ذلــك ) عينــة المجموعــة الضــابطة ( البعـدى ممــا يــدل علــى عــدم تحســن مســتوى أداء األطفــال 

لمســـتخدم لتنميـــة مهـــارات التواصـــل لعـــدم ممارســـتهم للتـــدريبات واألنشـــطة خـــالل البرنـــامج التـــدريبى ا
  .الوظيفى 
  :نتائج الفرض الرابع  مناقشة

توصلت نتائج هذا الفرض إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتـب درجـات 
أطفال المجموعة الضابطة فى القياسين القبلى والبعـدى ولـذلك فلـم يتحسـن مسـتوى مهـارات التواصـل 

مجموعـــة وذلـــك الفتقـــارهم مهـــارات التواصـــل الـــوظيفى للتعبيـــر عـــن رغبـــاتهم وحاجـــاتهم ألفـــراد هـــذه ال
  . بأسلوب يفهمه اآلخرين 

  
٨٠  
  

٦٠  
  

٤٠  
  

٢٠  
  

  صفر

    



 ٢٠٨

على ضرورة تدريب الطفل على أساليب للتواصـل )  ٢٢٣:  ٢٠٠٤(ويؤكد عادل عبد اهللا محمد 
مـن حــدة ليـتمكن مـن خاللهــا مـن التواصــل مـع اآلخــرين والتفاعـل واالنــدماج معهـم لكــى يـتم التخفيــف 

أن نوبـات الغضـب التـى  (Bryna Siegel , 2003 , 58 )كمـا تـذكر . الشـعور بالعزلـة والوحـدة 
يلجأ إليهـا الطفـل التوحـدى تظهـر نتيجـة إحبـاط الطفـل الـذى يعـرف مـا يريـده لكـن اآلخـرين ال يعفـون 
ذلــــك وال يفهمــــون مقاصــــده فنوبــــات الغضــــب تــــأتى مــــن إخفــــاق الطفــــل فــــى التعبيــــر عــــن نفســــه فــــى 

إليمــاءات أو الكــالم لكــى يفهمــه اآلخــرين وهــذه الســلوكيات التواصــلية غيــر المألوفــة تصــبح نشــوءا با
  .لسلسلة من المشكالت السلوكية بعد ذلك 

( وهناك العديد مـن الدراسـات التـى تؤكـد نتـائج هـذا الفـرض ومنهـا دراسـات عـادل عبـد اهللا محمـد 
كمـا أن معظـم الدراسـات تؤكـد )  ( Carr & Felce , 2007ودراسـة )  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠،  ١٩٩٩

على أن المجموعة الضابطة والتى لم تتعرض للبرنامج التدريبى المسـتخدم لـم يتحسـن مسـتوى أدائهـا 
.  

  :الفرض الخامس  اختبار صحة
  :و ينص هذا الفرض على أنه 

المجموعــــة ( التوحــــد رتــــب درجــــات أطفــــال  ىال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين متوســــط    
 - التعليـــق  -االعتـــراض  –االختيـــار  –الطلـــب ( الـــوظيفىفـــى مهـــارات التواصـــل ) ة التجريبيـــ

بعـد تطبيـق برنـامج التواصـل باسـتبدال الصـور مباشـرة وبعـد مـرور ) التقليد  –االنتباه المشترك 
  .شهرين من توقفه 

كأسـلوب   Wilcox on testوللتحقق من صحة هذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة ويلكوكسـون 
لتحديــد الفــروق بــين  متوســطات رتــب درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة ال بــارامترى احصــائى 

  .والشكل بينه فى القياسين البعدى والتتبعى كما يتضح من خالل هذا الجدول 
  

  )٢٣(جدول 
فـى مهـارات  )المجموعـة التجريبيـة(التوحـد رتـب درجـات أطفـال  ىللفروق بين متوسـط Zقيمة 

  بيــــــــق البرنــــــــامج مباشــــــــرتا وبعــــــــد مــــــــرور شــــــــهرين مــــــــن توقفــــــــه بعــــــــد تطالتواصــــــــل الــــــــوظيفى 
  . ) ٤ -ن ( 

  
  مستوى الداللة   Zقيمة  T1 T2  المجموعة  لقياسانوع 

  الجدولية  المحسوبة

  غير دالة  صفر  ٢  ٨  ٢  التجريبية  تتبعى/ بعدى
T1  ، تشير إلى مجموعة الرتب ذات اإلشارة الموجبة  
T2 ارة السالبة تشير إلى مجموعة الرتب ذات اإلش.  



 ٢٠٩

 

( أكبر من القيمـة الجدوليـة ) ٢(يتضح من الجدول السابق أن القيمة الصغرى لمجموع الرتب 
( التوحـد رتـب درجـات أطفـال  ىجد فروق دالة إحصـائيا بـين متوسـطوهذا يعنى أنه ال تو ) صفر 

 )نــامج بعــد مــرور شــهرين مــن توقــف البر (  فــى القياســين البعــدى والتتبعــى) المجموعــة التجريبيــة 
وهــذا يــدل علــى اســتمرار التحســين لــدى هــؤالء المجموعــة وهــذا . الــوظيفى فــى مهــارات التواصــل 

  .دليل على فاعلية البرنامج المستخدم 
  ) ١٣( شكل 

  

  المجموعة التجريبية القياس البعدى متوسط درجات   
  المجموعة التجريبية القياس التتبعى متوسط درجات   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   )قياس تتبعى( ت التواصلامهار   )  قياس بعدى( ت التواصلاهار م             
  

  فى القياسين البعدى والتتبعى  )المجموعة التجريبية(التوحد المتوسط الحسابى لدرجات أطفال 
علــى القيــاس )المجموعــة التجريبيــة  (التوحــد درجــات أطفــال تضــح مــن هــذا الشــكل أن متوســطىي

ظيفى تقارب متوسـطات درجـاتهم علـى القيـاس التتبعـى ممـا يـدل البعدى لمقياس مهارات التواصل الو 
  .البرنامج المستخدم على أطفال المجموعة التجريبية  فاعليةعلى بقاء أثر 

  
  نتائج الفرض الخامس  مناقشة

توصــلت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين البعــدى والتتبعــى للمجموعــة 
ذلـــك إلـــى بقـــاء أثـــر فعاليـــة البرنـــامج المســـتخدم وتـــأثيره بصـــورة إيجابيـــة فـــى التجريبيـــة ويرجـــع تفســـير 

تحسين وتنمية مهارات التواصل الوظيفى حيـث راعـى هـذا البرنـامج فـى أثنـاء إعـداده خصـائص نمـو 
  .األطفال التوحديين واحتياجاتهم وكذلك فى أثناء تنفيذه 

١٠٠  
  

٨٠  
  

٦٠  
  

٤٠  
  

٢٠  
  

  صفر

    



 ٢١٠

البعــدى والتتبعــى إلــى اســتفادة األطفــال كمــا يرجــع تفســير الباحثــة لعــدم وجــود فــروق بــين القياســين 
من البرنامج والمراحل التى يتكون منها وخاصة اعتماده على ما يرغبه الطفل وليس ما يفرض عليـه 
مما أدى إلى بقاء أثر البرنامج وهـذا مـا ظهـر لـدى الطفـل حيـث وجـد أن األطفـال مـا زالـوا يحتفظـون 

  .بأداء المهارات التى تم تدريبهم عليها 
  :ة النتائج وتفسيرها مناقش

يمثــــل القصــــور الكيفــــى فــــى كــــل مــــن التواصــــل اللفظــــى وغيــــر اللفظــــى جــــوهر القصــــور فــــى 
لــيس لديــه كمــا يظهــر هــذا القصــور فــى عديــد مــن الطــرق ابتــداء مــن  طفــل  ٠اضــطراب التوحــد 

خر لديه ألفاظا كثيرة لكنـه غيـر قـادر علـى اسـتخدامها أو تفسـير لغـة آتواصل على اإلطالق إلى 
ولكـى نسـتطيع أن نفهـم . سد أو اإلدراك التام للمظاهر الفعالـة األخـرى للتواصـل مـع اآلخـرين الج

مــدى مشــكالت التواصــل وكيــف يمكــن التعامــل معهــا عمليــا فمــن الضــرورى أن نــدرك االخــتالف 
فاللغة يتم تعريفها غالبا على أنها نسق للتواصل غير أن اضـطراب التوحـد . بين اللغة والتواصل 

فقـــد يكـــون لـــدى الطفـــل . ف يمكـــن للغـــة أن تنمـــو منفصـــلة عـــن دورهـــا فـــى التواصـــل يظهـــر كيـــ
كمـــا يفتقـــرون نمطيـــا أو لـــديهم . التوحـــدى مهـــارات للغـــة المنطوقـــة لكنـــه ال يســـتخدمها للتواصـــل 

كمـا يلجـأ  ٠) (Rita Jordan & Gleny, 2001, 10قصـور فـى معرفـة الغـرض مـن التواصـل 
يعون أداء ما يريدونه من مطالب ورغبات بالطرق المعتادة إلى الذين ال يستط نيو األطفال التوحد

ـــؤثر  ـــىســـلوكيات شـــاذة ت ـــة المحيطـــة بهـــم عل ـــذلك فـــإن تطـــور نظـــام . ســـلوك اآلخـــرين فـــى البيئ ل
مثــــل نوبــــات الغضــــب باالرتطــــام ( التواصــــل يقلــــل مــــن اللجــــوء لمثــــل هــــذه المشــــكالت الســــلوكية 

فنوبـات الغضـب التـى يلجـأ .  ( Jack Scott, et. al., 2000 , 20)) إيـذاء الـذات  –بـاألرض 
إليهــا الطفــل التوحــدى تظهــر نتيجــة إحبــاط الطفــل الــذى يعــرف مــا يريــده لكــن اآلخــرين ال يعرفــون 

ـــأتى مـــن إخفـــاق الطفـــل فـــى التعبيـــر عـــن نفســـه  ذلـــك وال يفهمـــون مقاصـــده ، فنوبـــات الغضـــب ت
لتواصــلية غيــر المألوفــة تصــبح وهــذه الســلوكيات ا. لكالم لكــى يفهمــه اآلخــرين بــاباإليمــاءات أو 

  .(Bryna Siegel , 2003, 58)نشوء لسلسة من المشكالت السلوكية بعد ذلك 
ولــذا يعــد تواصــل األطفــال التوحــديين مــع مــن يحــيط بهــم مشــكلة متعــددة الجوانــب تظهــر فــى 
صورة انخفاض فى مهارات االتصال ومشكالت فى التعبير عـن المشـاعر واالنفعـاالت والحـاالت 

ـــاء النف ـــة علـــى التحـــدى أثن ـــديهم بعـــض الســـلوكيات الدال ـــم تظهـــر ل ســـية التـــى يمـــرون بهـــا ومـــن ث
استثارتهم انفعاليا أو الغضب مثل اإللقاء ببعض األشياء بعيدا أو قذف ما يكون بأيديهم وما إلى 
ذلك من السلوكيات العدوانية وهو ما يعـد تعبيـرا عـن رغبـتهم فـى جـذب انتبـاه المحيطـين بهـم إلـى 

حباطـــات إلصـــحيح عنهـــا وقــد تعتبـــر تعبيــرا عـــن أو أفكـــار معينــة ال يســـتطيعون التعبيــر ا أحــداث
ويمكــن مــن خــالل تنميــة مهــارات . معينــة يمــرون بهــا وقــد يصــل الحــال بهــم إلــى إيــذاء أنفســهم 

التواصـــل لـــديهم أن يتعلمـــوا التعبيـــر عـــن حاجـــاتهم للمســـاعدة عـــن طريـــق كلمـــات أو عبـــارات أو 
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تعبر عن طلب المساعدة أو حتى الهـروب مـن المواقـف غيـر المرغـوب إشارات أو صور بسيطة 
فيهـــا وهـــو األمـــر الـــذى يعمـــل بشـــكل فعـــال علـــى تعـــديل ســـلوكهم فـــى االتصـــال والتواصـــل مـــع 

  ) . ٦٠:  ١٩٩٨هولين  باتريشيا( المحيطين بهم 
وبـــالطبع الكـــالم اللفظـــى مرغـــوب بدرجـــة كبيـــرة ولكـــن األكثـــر أهميـــة هـــى القـــدرة علـــى أن يـــتم 

ولهــذا يجــب أن ال يقتصــر االهتمــام علــى تــدريب األطفــال التوحــديين . االتصــال بشــكل مناســب 
الكــالم والعبــارات بــل األهــم مــن ذلــك هــو حــثهم وتشــجيعهم علــى اســتخدام أســاليب بديلــة للتواصــل 
تساعدهم على طلب ما يرغبون وعمل اختيارات مناسبة واالعتراض وكذلك التعليـق بشـكل يفهمـه 

  .اآلخرين
نظـام  Andri Bondy & Lori Frost) ١٩٩٤(ذلك طـور أنـدرى بونـدى ولوريـا فروسـت ول

وهو بمثابة طريقة تواصل بديلـة حيـث أن األطفـال التوحـديين . التواصل من خالل تبادل الصور 
يتعلمون التواصل مع اآلخرين من خالل الصور أو المجسمات التى تدل على رغباتهم وذلك من 

مراحـل البرنـامج المسـتخدم الـذى يعتمـد علـى المبـادرة التلقائيـة مـن قبـل  خالل تـدريب الطفـل علـى
  .الطفل 

وقــــد كشــــفت نتــــائج الدراســــة الحاليــــة بعــــد تطبيــــق البرنــــامج التــــدريبى المســــتخدم علــــى أطفــــال 
وبــــين المجمــــوعتين  -.٠١المجموعــــة التجريبيــــة عــــن وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى 

وكــذلك  وجــود . مهــارات التواصــل لصــالح المجموعــة التجريبيــة التجريبيــة والضــابطة فــى مســتوى 
. فـــروق دالـــة إحصـــائيا فـــى مهـــارات التواصـــل القياســـين القبلـــى والبعـــدى لصـــالح القيـــاس البعـــدى 

  وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات 
  :ز بـويمكن للباحثة أن تفسر نتائج هذه الدراسة إلى مميزات البرنامج المستخدم فهو يتمي

بالســرعة مــن حيــث حصــول الطفــل علــى الشــئ المرغــوب فيــه بســرعة وكــذلك ال يتطلــب جهــدا 
. وكذلك اعتماده على مبادرة الطفل نفسه للحصول على مـا يريـد . كثيرا للحصول على ما يريده 

واعتماده على دافعية الطفل للتواصل وذلك من خالل خلق مواقف تعمل على إنشاء الحاجة إلـى 
كمـــا يعتمـــد هـــذا البرنـــامج علـــى تـــدريب المحاولـــة المنفصـــلة والتـــى يـــتم اســـتخدامها فـــى .التواصـــل 

مراحل متأخرة من البرنـامج وهـى تتميـز بعوامـل تجعلهـا طريقـة ناجحـة مـع األفـراد التوحـديين مثـل 
مـرة أو  ٢٠التكرار والتنظيم والتعزيز وبالنسبة للتكرار للمحاولة الواحدة فيتم تكرارها للطفـل حـوالى 

مــرة ويعتمــد ذلــك علــى مــدى تقبــل الطفــل وال يــتم التكــرار لهــذه  ٣٠كثــر وقــد يصــل التكــرار إلــى أ
المحاوالت مرة واحـدة فـى نفـس الجلسـة فكـان يـتم اللقـاء مـع الطفـل مـرتين فـى اليـوم وفـى كـل مـرة 

مــرات وتقــوم األم أو المدرســة بتكــرار المحاولــة مــع الطفــل وهــذا  ٩ – ٥يــتم تكــرار المحاولــة مــن 
النتيجــة كمــا أن قيــام البرنــامج علــى اهتمامــات الطفــل  -د الطفــل علــى تنميــة مفهــوم الســبب يســاع

ترفع درجة الحافز للطفل لتعلم المهارة وتزيد من درجة االنتباه وتسـاعد علـى تعمـيم المهـارة المـراد 
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تبـدأ كما أن مراحل البرنامج تعتمد على مبـادرة الطفـل التلقائيـة للحصـول علـى مـا يريـد و . تعلمها 
م من خالل الواجبات المنزلية وذلك بعـد كما أن اشتراك األ. رحلة الخامسة األسئلة للطفل من الم

ــم الطفــل .معرفتهــا بالبرنــامج المســتخدم مــع الطفــل  وبتبــادل األدوار مــع الطفــل بــين الباحثــة ومعل
األسـاليب  واألخصائية النفسية باإلضافة إلى الدراسات التى أكدت على أهميـة اسـتخدام مثـل هـذه

  .مع الطفل التوحدى 
 طاتود فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـوفيما يتعلق بنتائج الفرض الثالـث والتـى أوضـحت وجـ

وذلك بعـد إجـراء تطبيـق . رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى مهارات التواصل الوظيفى 
وذلـك كجـزء مـن إجـراءات المقياس على أطفال المجموعة التجريبيـة مـرتين أثنـاء تطبيـق البرنـامج 

التقييم األولية وذلك لمعرفة أثـر البرنـامج بعـد كـل فتـرة مـن التـدريب وذلـك لمداومـة االسـتمرار فـى 
  .البرنامج وٕاتباع نفس الخطوات وخاصة أن فترة البرنامج سبعة أشهر ونصف متواصلة 

ى درجـات والتـى أوضـحت عـدم وجـود فـروق دالـة بـين متوسـط) الرابـع (كما أن نتـائج الفـرض 
القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة تؤكد هى األخرى فاعلية البرنامج ولكـن بشـكل غيـر 
مباشر حيث أن هذه المجموعة لم تتعرض للبرنامج ومن ثم لم تختلف متوسطات درجات أفرادهـا 

ثــم  كثيــرا بــين القياســين فــى حــين تغيــرت كثيــرا متوســطات درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة ومــن
  .فإن هذا التغيير لدى أطفال المجموعة التجريبية يرجع إلى البرنامج المستخدم 

رتـب  ىود فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـطكما أظهرت نتيجـة الفـرض الخـامس إلـى عـدم وجـ
مـن تطبيـق البرنـامج  يندرجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى بعد شهر 

علية البرنامج واستمرارية هذه الفاعلية حتى بعد تطبيق البرنامج وقـد يرجـع إلـى وذلك يرجع إلى فا
أن البرنامج يقوم على مبادرة الطفل بطلب ما يريده من خالل العالقـة بـين السـبب والنتيجـة فلكـى 

وتنميـــة قـــدرة الطفـــل علــــى ) ســـبب(عليـــه أن يعمـــل شـــيئا ) نتيجـــة( يحصـــل الطفـــل علـــى الشـــئ 
خـر ال يحبـه ئين أحدهما مفضل بدرجة كبيرة واآلاالختيار بين شي: ى البداية االختيار ويتم ذلك ف

الطفــل وٕاذا اختــار الطفــل الشــئ الخطــأ فــال تعليــق علــى اختيــاره وٕاذا قــام بنوبــات الغضــب والهيــاج 
خــر ت الشــئ ده وٕاذا كنــت عــايز الشــئ اآلوالســلوكيات غيــر المرغــوب فيهــا أقــول للطفــل إنــت طلبــ

ويرجع ذلك إلى فاعلية الفنيات المستخدمة والتى تعتمد علـى تـدريب . دى  اختار الصورة) اسمه(
الطفــل علــى مهــارات بســيطة جــدا وعنــدما يــتم تــدريب الطفــل علــى هــذه المهــارة ويجتازهــا بنســبة 

تعطـــى مهـــارة أخـــرى للطفـــل مـــع زيـــادة درجـــة صـــعوبتها قلـــيال إلـــى أن يصـــل الطفـــل إلـــى % ٨٠
ه مثـل إنـت عـاوز إيـه ؟ إنـت شـايف إيـه ؟ إنـت سـامع إيـه ؟ اإلجابة على األسئلة التى تطرح علي

والتــدريب يــتم مــع كــل طفــل علــى حــده وذلــك الخــتالف رغبــات كــل طفــل واخــتالف قــدرات الطفــل 
التوحد يعرف باالضطراب الطيفى وذلك لتفـاوت خصـائص االضـطراب مـن طفـل إلـى  فاضطراب

  .آخر 
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األساسـية لـتعلم اللغـة ينبغـى اسـتغالل  ولكى نسهل على األطفال التوحديين اكتسـاب المهـارات
كمــا أن تعلــيمهم اللغــة مــن خــالل الصــور أو المعينــات . نقــاط القــوة لــديهم وهــى اإلدراك البصــرى 

البصـرية األخــرى يعلمهـم أن لكــل شـئ مــن األشـياء التــى فـى بيئتــه رمـزه المخصــص ، كمـا يعلمــه 
. ســية تســهل تعلــم الكــالم فيمــا بعــد الهــدف مــن التواصــل مــع اآلخــرين وفوائــده وهــذه المعرفــة األسا

وبالتــالى فــإن أكبــر خطــأ قــد نرتكبــه كمــربين ألطفــال توحــديين هــو اإلصــرار علــى تعلــيمهم الكــالم 
ويجب أن نضح فى اعتبارنا أن طرق التواصل البديلة مثل التواصل من خالل الصـور أو . فقط 

ر علـى ظهـور الكـالم لـدى األطفـال الكلمات المكتوبة أو المعينات الصوتية أو لغة اإلشارة ال تـؤث
  .التوحديين ، بل إنها تساعد الذين لديهم استعداد لذلك 

علــى وجــه % ٣٠كمــا أن األطفــال التوحــديين يتــأخرون فــى اكتســاب القــدرة علــى الكــالم مــنهم 
فمــا هــو األفضــل فــى مثــل هــذه الحــاالت أن نجعــل الطفــل يعــيش . التقريــب قــد ال يتكلمــون إطالقــا

ر علـــى التعبيـــر عـــن أبســـط احتياجاتـــه أم أن نعلمـــه طريقـــة مقبولـــة يتواصـــل بهـــا حياتـــه غيـــر قـــاد
له حياة سعيدة من خالل تمكينه على األقل من التواصل مع المحيطـين  ئويفهمها اآلخرون ونهي

  .وانطالقا من هذه الفلسفة كانت فكرة البرنامج المستخدم . به 
أفضل تدخل مع الطفل التوحـدى للحصـول وكثيرا ما يوجد جدال بين اآلباء والمختصين حول 

أن التوحـــد اضـــطراب طيفـــى وأن كـــل طفـــل حالـــة فريـــدة لـــه  نـــذكرويجـــب أن . علـــى نتـــائج فعالـــة 
. برنــامج مفضــل لكــل األطفــال "  Rubber Stampخــتم مطــاطى " حاجاتــه ورغباتــه وال يوجــد 

 Augmentative and Alternativeولقـــد أظهـــرت أســـاليب التواصـــل البـــديل والمعـــزز 

Communication ACC  والشــئ األكثــر أهميــة هــو أن يــتم . فاعليــة عظيمــة كــأداة تواصــل
التدريب على التواصـل فـى وقـت تشـخيص الطفـل بـأن لديـه اضـطراب التوحـد ومـن الضـرورى أن 

كمـا يعتقـد الـبعض أن أسـاليب التواصـل البـديل والمعـزز . يكون التدريب على التواصـل الـوظيفى 
ـــة   Scaffoldingبمثابـــة دعامـــة  ـــة المهـــارات المعرفي لتطـــوير أســـاليب التواصـــل اللغـــوى وتنمي

(Mirenda , 1999, 88) .  
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  خاتمة الدراسة
  

وثـا ودراسـات مقترحـة سوف تتناول الباحثة فى هذا الفصل التوصيات والتطبيقات التربويـة ثـم بح
  .كما تتناول الباحثة بعد ذلك ملخص الدراسة باللغة العربية 

  :توصيات الدراسة : أوال 
فــى ضــوء مــا توصــلت إليــه الباحثــة مــن نتــائج خاصــة بالدراســة يمكــن عــرض بعــض التوصــيات 

  .مجال اإلهتمام بالطفل التوحدى  -أ: التربوية فى 
  .سرة وذلك ليبدأ التدخل مبكرا مع الطفل برامج توعية ألفراد األ ضرورة اعداد - ١
 .إعداد روضات أو مراكز للتدخل المبكر الضطراب التوحد  - ٢

االعتماد على تدريب المحاولة المنفصلة فى المراكز أو األماكن التى تهتم بالطفـل التوحـدى  - ٣
. 

ضــرورة مشــاركة األمهــات أو بعــض أفــراد األســرة فــى العمــل مــع الطفــل التوحــدى وأن يكــون  - ٤
 .نشاط ملحوظ فى المراكز التى تهتم بهؤالء األطفال  لهم

بالتحـدث األم / المدرب / بحيث تقوم المدربة . عمل ندوات أو برامج إعالمية لهذه المراكز  - ٥
عـــن الطفـــل وكيفيـــة مســـاعدته حتـــى يتســـنى ألفـــراد المجتمـــع التعـــرف علـــى اإلعاقـــة وكيفيـــة 

 .ه اإلعاقةلمجتمع بهذمساعدة الطفل أى بمثابة توعية ألفراد ا

تشجيع الباحثين كفريق عمـل عنـد التعامـل مـع الطفـل التوحـدى بحيـث يـتم تنـاول الطفـل مـن  - ٦
أكثــر مـــن جانــب وفـــى وقــت واحـــد وهــذا بمثابـــة عمــل مكثـــف ومتكامــل يســـاعد الطفــل علـــى 

 .التواصل واالندماج فى المجتمع الذى يعيش فيه وذلك كل باحث حسب تخصصه 

لــدى هــؤالء األطفــال فيوجــد لــدى الــبعض مــنهم مواهــب العمــل علــى تنميــة بعــض المواهــب  - ٧
 .وهذا ما يعرف بالعالم التوحدى ... فنية أو / موسيقية 

تقديم األنشطة التـى تسـاعد الطفـل التوحـدى علـى تنميـة مهـارات التواصـل وخاصـة التواصـل  - ٨
 .الوظيفى والتى تمكن الطفل من مساعدة الذات وتحقيق االستقاللية لديه 

كفاءة العـاملين مـع الطفـل التوحـدى وكـذلك المشـرفين حتـى يتسـنى لهـم العمـل  االهتمام برفع - ٩
 .مع هذا الطفل بدال من إتباع طرق قد تكون غير مجدية 

الــــوعى واإلدراك بخصــــائص وأعــــارض اضــــطراب التوحــــد وتميــــزه عــــن بعــــض اإلعاقــــات  -١٠
دريبيـة وذلـك مـن خـالل دورات ت... األخرى كـالتخلف العقلـى اضـطرابات التواصـل والفصـام 

 .للمعلمات أو المدربين وأفراد األسرة 
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االهتمام بالتجهيزات الخاصة لألماكن المناسبة لهؤالء األطفال من حيـث المبنـى واألدوات  -١١
( والوســـائل والبـــرامج التربويـــة التـــى تناســـب الطفـــل التوحـــدى وكـــذلك ألعـــاب الفـــك والتركيـــب 

 ).البازل 

وذلك لدمجهم مع األطفال العـاديين لتقـبلهم  إتاحة الفرصة للروضات لقبول هؤالء األطفال -١٢
ومحاولة التعامل معهم واشتراكهم فى األنشطة االجتماعيـة وذلـك لمسـاعدتهم علـى االشـتراك 

 .وبعدهم عن القوقعة التى يضعون أنفسهم فيها ويفضلونها دائما 

  :توصيات خاصة باألطفال التوحديين  -ب
صــريا ولــذلك تمثــل الصــور اللغــة األولــى لهــم العديــد مــن األطفــال التوحــديين هــم مفكــرون ب - ١

  .والكلمات هى اللغة الثانية 
تجنب التعليمات اللفظية الطويلة ، فاألطفال التوحدييون لديهم مشـكالت فـى تـذكر التسلسـل  - ٢

 .واألرقام 

الخـــرائط لـــذا يمكـــن أو العديـــد مـــن األطفـــال التوحـــديين يهتمـــون بشـــئ واحـــد مثـــل القطـــارات  - ٣
 .م بالموضوع الواحد فى تسهيل المهارات األكاديمية فى المدرسة استخدام هذا اإلهتما

العديد من األطفال التوحديين لديهم مشكالت فى ضبط الحركة فى أيديهم وهذه الصـعوبات  - ٤
تــؤدى إلــى إحبــاط الطفــل لــذا يمكــن تشــجيع الطفــل علــى الطباعــة مــثال بإســتخدام الكمبيــوتر 

 .فالطباعة تكون أسهل 

ــيم األطفــال التوحــديين مفــاهيم األعــداد أو العالقــات مــن خــالل اســتعمال طــرق بصــرية  - ٥ لتعل
 .مكعبات ملونة لها أطوال وألوان مختلفة 

األصوات العالية مثل جرس المدرسة يؤذى آذان الطفل التوحـدى ، لـذلك يجـب العمـل علـى  - ٦
الوقايـــة مـــن إيـــذاء آذان الطفـــل التوحـــدى وأكثـــر مـــا يـــؤذى آذان الطفـــل هنـــا جـــرس المدرســـة 

لـذلك يجـب تـوفير بيئـة سـمعية مناسـبة . ريك المقاعد وما ينتج عنها من أصوات عاليـة وتح
 .للطفل 

يستجيب بعض األطفال التوحديين بشكل أفضل ويتحسـن لـديهم التواصـل البصـرى واللفظـى  - ٧
 .إذا تفاعل المدرس معهم وهم يتمرجحون بمرجيحة أو يلعبون بلعبة ما 

معالجـــة المـــدخالت الســـمعية والبصـــرية فـــى نفـــس  بعـــض األطفـــال التوحـــديين ال يســـتطيعون - ٨
ال يستطيعون الرؤية والسمع فى نفس الوقت ، لـذلك يجـب أن ال . الوقت فهم أحاديو القناة 

يســألوا ليــروا ويســمعوا فــى نفــس الوقــت ، فيجــب أن يعطــوا إمــا مهمــة بصــرية أو ســمعية ، 
 .والبصرية معا فجهازهم العصبى المركزى ال يستطيع معالجة المدخالت السمعية 
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بعض األطفال التوحديين من السـهل لـديهم ربـط الكلمـات بالصـور إذا رأوا الكلمـة المطبوعـة  - ٩
لــذا يجــب أن تكــون الصــورة والكلمــة علــى نفــس الجهــة مــن . والصــورة علــى بطاقــة مضــيئة 

 .البطاقة 

ل لـذلك إذا طلـب الطفـ. بعض األطفال التوحديين ال يعرفون أن الكالم يسـتعمل للتواصـل  -١٠
التوحـدى كوبــا أعطـه كوبــا وٕاذا طلــب طبقـا وهــو يريـد كوبــا ، أعطيــه طبقـا وبالتــدريب يعــرف 

 .الطفل أن الكلمة غير الصحيحة أدت إلى شئ غير صحيح 

االســتعانة بالتلفــاز وذلــك مــن خــالل تســجيل البرنــامج عليــه وذلــك إلمكانيــة تشــغيله فــى أى  -١١
 .وقت وٕاعادته مرات عديدة 

ام نظارات ملونـة لألطفـال التوحـديين الـذين يخـافون مـن المصـاعد يمكن االستعانة بإستخد -١٢
 .وذلك ألنهم ال يعرفون متى يستطيعون الخروج منها أو الدخول إليها 

 . من المناسب أن يتم تدريب األطفال التوحديين فى مواقع مختلفة وذلك إلمكانية التعميم -١٣

ـــال التوحـــديين  -١٤ ـــر مشـــكلة عامـــة لـــدى األطف ويمكـــن التعامـــل مـــع هـــذه األكـــل المـــنمط يعتب
المشكلة بطرق مختلفة كأن تضع أطعمة مختلفة فى صندوق الحبـوب أو أى صـندوق آخـر 

 ) .  Mirenda, 1999(لألطعمة المفضلة 

إن الطفـل التوحـدى ال يــتعلم مـن بيئتـه بشــكل طبيعـى كبــاقى األطفـال وهـذا يحــد مـن مــدى  -١٥
ولـذلك يجـب تعليمـة كيفيـة . فـى بيئتـه اهتماماته ألنه ال يعرف متعة األشياء واأللعاب التى 

كما أن هناك اهتمامات للطفـل التوحـدى قـد . استخدام األشياء أو كيفية اللعب بلعب معينة 
تختلـــف عـــن اهتمامـــات اآلخـــرين مثـــل الحركـــات النمطيـــة واألضـــواء واألشـــياء الالمعـــة أو 

عــاب فارغــة فمــن التــى قــد يحــب الطفــل أن يســتحوذ عليهــا مثــل اللعــب بأل" الغريبــة"األشــياء 
فـــى شـــئ يعـــود علـــى الطفـــل بفائـــدة بـــدال مـــن " الغريبـــة"األفضـــل توظيـــف هـــذه االهتمامـــات 

محاولــة إخفائهــا طالمــا ال يوجــد ضــرر علــى الطفــل مــن ممارســتها بــل يمكــن اســتخدام هــذه 
األشياء كمعززات للطفـل ، فقـد أثبتـت طريقـة اسـتخدام اهتمامـات الطفـل التوحـدى كمعـززات 

 . نجاحا كبيرا 

إن اســتثمار الوقــت والجهــد فــى اكتشــاف مــا يمكــن اســتخدامه كمعــزز مــع كــل فــرد يعــانى  -١٦
 .اضطراب التوحدى إجراء ضرورى ويحقق فوائد كثيرة 

وتقـــوم . عمـــل مزرعـــة عالجيـــة تشـــبه المزرعـــة العالجيـــة التابعـــة لمركـــز الرحمـــة بتـــونس  -١٧
ن وصـــلوا إلـــى ســـن فكرتهـــا مـــن الحاجـــة إلـــى القيـــام بنشـــاط يجمـــع األطفـــال التوحـــديون الـــذي

 ) . ١١٩:  ١٩٩٣سامى بن جمعه ( المراهقة 

  دمـــج الطفـــل التوحـــدى مـــع الطفـــل العـــادى فـــى المدرســـة فكمـــا يـــرى شـــاكر عطيـــة قنـــديل  -١٨
أنــه لــيس المهــم هــو مــا يميــز المعــاقين عــن ســواهم ولكــن األهــم هــو ) ٣٨٤: أ  – ٢٠٠٠(
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ص يـراه اآلخـرون علـى شـخ –مـن هـذا المنظـور  –فالمعـاق . طريقة استجابة اآلخـرين لهـم 
كمــا أن ميــدان التربيــة الخاصــة لــم ينشــأ . أنــه شــخص يســتحق مســاعدة اآلخــرين وحمــايتهم 

بســبب وجــود أطفــال لــديهم قصــور وهــذا القصــور يفــرض علينــا االســتجابة لــه بشــكل مناســب 
ولكــــن ألن مجتمعاتنــــا اختــــارت أن تعامــــل هــــؤالء األطفــــال بشــــكل مختلــــف ، أو ألن عامــــة 

  .هم أفرادا مشكلين أو غير مرغوب فيهم المجتمع تعتبر 
  

  :التطبيقات التربوية : ثانيا 
  -:يمكن االستفادة من هذا البرنامج من خالل 

  .تطبيقه على األطفال التوحديين من خالل المعلمة  -
 .تطبيقه على األطفال التوحديين من خالل األم  -

 .تنفيذ البرنامج من بين األنشطة التى تقدم للطفل التوحدى  -

 .تنفيذ البرنامج من بين األنشطة المنزلية التى تقدم للطفل التوحدى  -

 .من الممكن عمل تدريب للمعلمات على تنفيذ هذا البرنامج من خالل ورشة العمل  -

يمكــن تطبيقــه علــى أطفــال توحــديين كتــدخل مبكــر كمــا يمكــن تطبيقــه علــى مــراهقين لــديهم  -
 .اضطراب التوحد 

 .فال ذوى إعاقات أخرى غير التوحد يمكن استخدام البرنامج مع أط -

  
  :بحوث ودراسات مقترحة : ثالثا 

استكماال للجهد الـذى بدأتـه الدراسـة الحاليـة وفـى ضـوء مـا انتهـت إليـه هـذه الدراسـة مـن نتـائج ، 
واستطاعت الباحثة أن تقدم بعض الموضـوعات التـى الزالـت فـى حاجـة لمزيـد مـن البحـث والدراسـة 

  :وهى 
مـن خــالل بهـدف تنميــة مهـارات التواصـل اللفظــى لألطفـال التوحــديين ريبى تــدبرنـامج فعاليـة  -

  .االستجابة المحورية 
 .الحد من نوبات الغضب لدى هؤالء األطفال  -

فعاليـة برنـامج تــدريبى بهـدف تنميــة مهـارات التواصـل اللفظــى لألطفـال التوحــديين مـن خــالل  -
 .القصص االجتماعية 

 .لتنمية مهارات التواصل لألطفال التوحديين  برنامج تدريبى باستخدام الكمبيوتر -

  .التنبؤ بالبرنامج المصور فى تنمية مهارات اللغة التعبيرية للطفل التوحدى  -
 .مقارنة بين أسلوب تدريب المحاولة المنفصلة والتدريب العرضى فى مهارات التواصل -
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ا مثــل برنــامج مقارنــة بــين بعــض البــرامج التــى تقــدم لألطفــال ومعرفــة مــدى فاعليــة كــل منهــ -
 TEACCHتعلـــيم وعـــالج األطفـــال توحـــدين والـــذين لـــديهم إعاقـــات تواصـــل ويعـــرف باســـم 

 . PECSوبرنامج التواصل باستبدال الصور 

 .دراسة مسحية لعدد األطفال التوحديين فى جمهورية مصر العربية  -

 .كاديمى فاعلية برنامج التواصل باستبدال الصور لألطفال التوحديين فى تنمية المستوى األ -

 .اختالف جنس المدرب مع الطفل التوحدى  -

 .دور األخوة فى تنمية التواصل باستبدال الصور للطفل التوحدى  -

دراســة طوليــه لتتبــع الحــاالت التــى تــم تطبيــق البرنــامج عليهــا ومعرفــة أثــره علــى نمــو اللغــة  -
 .التعبيرى 

  
  باللغة العربية  الرسالةملخص : رابعا 

  : تقديم
ألطفــال التوحــديين مــع المحيطــين بهــم مشــكلة متعــددة الجوانــب تظهــر فــى صــورة يمثــل تواصــل ا

الحـاالت النفسـية انخفاض فى مهارات التواصـل ومشـكالت فـى التعبيـر عـن المشـاعر واالنفعـاالت و 
التــى يمــرون بهــا ومــن ثــم تظهــر لــدى هــؤالء األطفــال بعــض الســلوكيات المتحديــة أثنــاء االســتثارة 
االنفعالية أو الغضب مثل اإللقاء ببعض األشياء بعيدا أو قذف ما يكون بأيديهم ومـا إلـى ذلـك مـن 

انتبــاه المحيطــين بهــم الســلوكيات العدوانيــة وتعــد مثــل هــذه الســلوكيات تعبيــرا عــن الرغبــة فــى جــذب 
ألحداث أو أفكار معينة ال يسـتطيعون التعبيـر الصـحيح عنهـا وقـد تعـد تعبيـرا عـن إحباطـات معينـة 

  .يمرون بها وقد يصل الحال بهؤالء األطفال نتيجة لذلك إلى إيذاء الذات 
أن الوظيفــة األساســية للســلوكيات غيــر  ,.Durand, et, al) ١٩٨٨(ويــذكر ديورانــد وآخــرون 

رغــوب فيهــا والصــادرة عــن األطفــال التوحــديين يمكــن أن تصــنف علــى أنهــا طلــب االهتمــام مــن الم
المحيطــين أو أنهــا رغبــة فــى الهــروب أو تجنــب موقــف أو أحــداث محــددة أو كــدليل علــى الحاجــة 

  .لطلب المساعدة 
إلــى أنــه لــو تــم تعلــيم هــؤالء األطفــال طــرق بديلــة لتوصــيل  Oliver) ١٩٩٥(لــذا يشــير أوليفــر 

فس الرسالة سوف تعمـل علـى زيـادة التواصـل المالئـم مـن هـؤالء األطفـال مـع المحيطـين بهـم وفـى ن
كمـا يشـير كـار . نفس الوقت سوف تعمل على خفض مرات ظهور السلوكيات غير المرغوب فيها 

إلـى أن تعلـيم هـؤالء األطفـال التعبيـر عـن حجـاتهم للمسـاعدة   ,.Carr, et, al) ١٩٩١( وآخـرون
مـــات أو عبـــارات أو إشـــارات أو صـــور بســـيطة تعبـــر عـــن طلـــب المســـاعدة أو حتـــى عـــن طريـــق كل

الهروب من المواقف غير المرغوب فيها لدى األطفال التوحـديين لـه آثـار سـريعة وفعالـة فـى تعـديل 
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هـــولين   باتريشـــيا( ســـلوك األطفـــال التوحـــديين فـــى االتصـــال والتواصـــل مـــع المحيطـــين بمـــن حـــولهم 
٦٠:  ١٩٩٨ .(  

داخل الذى يدمج كل من العالمات البصـرية والتواصـل الـوظيفى والمحـاوالت التـى تـدفع وأحد الم
التواصــل تجــاه المواقــف البيئيــة ويتمثــل هــذا المــدخل فــى نظــام التواصــل باســتبدال الصــور وفيــه يــتم 
تـــدريب الطفـــل علـــى التواصـــل بتنـــاول الطفـــل الصـــورة للشـــئ أو النشـــاط المرغـــوب فيـــه وٕاعطاؤهـــا 

والغـرض مـن هـذا المـدخل . ستبدل الصورة بالشئ الحقيقى أو النشـاط المرغـوب فيـه للمدرب الذى ي
تطــور أو نمــو مهــارات التواصــل الــوظيفى مــن خــالل الصــور ولــيس لتطــور التواصــل اللفظــى ومــع 

  :ذلك ولذلك تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية 
المجموعـة التجريبيـة ( د هل توجد فـروق دالـة بـين متوسـطى رتـب درجـات أطفـال التوحـ - ١

االعتـراض  –االختيار  –الطلب ( فى مهارات التواصل الوظيفى ) والمجموعة الضابطة 
  بعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور ؟) التقليد –االنتباه المشترك  -التعليق  –
) المجموعة التجريبيـة ( هل توجد فروق دالة بين متوسطى رتب درجات أطفال التوحد  - ٢

االنتبــاه  -التعليــق  –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب (فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى 
  قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور؟) التقليد  –المشترك 

المجموعـة التجريبيـة ( هل توجد فروق دالة بين متوسطات رتب درجـات أطفـال التوحـد  - ٣
  ج التواصل باستبدال الصور ؟فى القياسات المتعددة أثناء تطبيق برنام) 
المجموعـة الضـابطة ( هل توجد فروق دالـة بـين متوسـطى رتـب درجـات أطفـال التوحـد  - ٤

االنتبـاه  -التعليـق  –االعتـراض  –االختيار  –الطلب (فى مهارات التواصل الوظيفى  ) 
  بعد وقبل تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور ؟)التقليد  –المشترك 

) المجموعة التجريبيـة ( دالة بين متوسطى رتب درجات أطفال التوحد هل توجد فروق  - ٥
االنتبــاه  -التعليــق  –االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب (فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى 

بعــد تطبيــق برنــامج التواصــل باســتبدال الصــور مباشــرة وبعــد مــرور ) التقليــد  –المشــترك 
  شهرين من توقفه ؟

  

  
  

  :أهداف الدراسة 
ف على مدى فاعلية التدريب على برنامج التواصل باستبدال الصور فى تنمية مهـارات التعر  -

 –االنتبــــاه المشــــترك  –التعليــــق  –االعتــــراض  -االختيــــار  –الطلــــب ( التواصــــل الــــوظيفى 
 .لدى األطفال التوحديين ) التقليد 
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  .تقديم برنامج تدريبى لألطفال التوحديين لتنمية مهارات التواصل الوظيفى  -
إعــداد برنــامج إرشــادى لألمهــات يســاعدهن علــى كيفيــة التعامــل مــع أطفــالهن لتنميــة مهــارات  -

 .التواصل الوظيفى لهؤالء األطفال 
  

  :أهمية الدراسة 
تكمن أهمية فى أهمية الموضوع الذى تتصدى له الباحثة حيث يسعى إلـى الكشـف عـن جوانـب 

مهــارات التواصــل الــوظيفى وال شــك أن هــذا القــوة لــدى الطفــل التوحــدى واالســتفادة منهــا فــى تنميــة 
  .ينطوى على أهمية كبيرة من الناحية النظرية والناحية التطبيقية 

  

  :األهمية النظرية 
تبين ندرة الدراسات والبحوث التى تناولت موضوع التواصل الوظيفى لدى الطفل التوحدى وذلـك 

تواصـــل الـــوظيفى يســـاعد الطفـــل وال. للقصـــور لـــديهم فـــى مهـــارات التواصـــل اللفظـــى وغيـــر اللفظـــى
التوحــدى علــى الطلــب بتلقائيــة وعمــل اختيــارات مناســبة لرغباتــه والتعليــق بشــكل مناســب والتــى تقلــل 

وذلــك ... مــن الســلوكيات غيــر المناســبة التــى يلجــأ إليهــا الطفــل مثــل نوبــات الغضــب وٕايــذاء الــذات 
  .للتعبير عن رغباته 

  

  :األهمية التطبيقية 
أسـلوب المحـاوالت / ج التدريبى المستخدم القـائم علـى تحليـل السـلوك التطبيقـى تتمثل فى البرنام

  :المنفصلة من خالل مجموعة من الفنيات السلوكية والتى تتمثل فى 
التـــــدريب  –االســـــتبعاد التـــــدريجى للحـــــث –الحـــــث والتوجيـــــه –التسلســـــل  –التشـــــكيل  –التعزيـــــز 

وذلــك بهــدف . الواجبــات المنزليــة -الــدور  لعــب –النمذجــة –تكــرار المحاولــة المنفصــلة  –العرضــى
  .دام نظام التواصل باستبدال الصورتدريب األطفال على مهارات التواصل الوظيفى بإستخ

  

  :فروض الدراسة 
المجمـــوعتين ( توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين متوســـطى رتـــب درجـــات أطفـــال التوحـــد  - ١

التعليـق  –االعتـراض  –االختيـار  –ب الطلـ( فى مهارات التواصل الوظيفى ) التجريبية والضابطة 
بعــــد تطبيــــق برنــــامج التواصــــل باســــتبدال الصــــور وذلــــك لصــــالح ) التقليــــد  –االنتبــــاه المشــــترك  –

  .المجموعة التجريبية 
) المجموعـة التجريبيـة( توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى رتب درجات أطفال التوحد  - ٢

 –االنتبــاه المشــترك  –التعليــق  –االعتــراض  –تيــار االخ –الطلــب ( فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى 
 .قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور لصالح القياس البعدى  ) التقليد 
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المجموعة التجريبيـة ( توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أطفال التوحد  - ٣
( دى الفـــروق لمهـــارات التواصـــل الـــوظيفىفـــى القياســـات المتعـــددة طبقـــا لمراحـــل البرنـــامج لمعرفـــة مـــ) 

ــــب  ــــار  –الطل ــــراض  –االختي ــــاه المشــــترك  -التعليــــق –االعت ــــق برنــــامج ) التقليــــد  –االنتب ــــاء تطبي أثن
 .التواصل باستبدال الصور  

المجموعــــة ( ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائية بـــين متوســـطى رتـــب درجـــات أطفـــال التوحـــد  - ٤
االنتبــــاه  -التعليــــق –االعتــــراض  –االختيــــار  –لطلــــب ا( فــــى مهــــارات التواصــــل الــــوظيفى )الضــــابطة
 .قبل وبعد تطبيق برنامج التواصل باستبدال الصور) التقليد  –المشترك 

المجموعــــة ( ال توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين متوســــطى رتــــب درجــــات أطفــــال التوحــــد  - ٥
االنتبــاه  -تعليــق ال  -االعتــراض  –االختيــار  –الطلــب ( فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى) التجريبيــة 
بعــد تطبيــق برنــامج التواصــل باســتبدال الصــور مباشــرة وبعــد مــرور شــهرين مــن ) التقليــد  –المشــترك 

  .توقفه 
  :حدود الدراسة 

  .يتحدد مجال الدراسة الحالية باألبعاد التالية 
  :البعد البشرى  -١

ممن تتراوح أعمارهم  )إناث  ٢–ذكور  ٦(  وأمهاتهم  أطفال توحديين ٨تكونت عينة الدراسة من 
وتم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين إحـداهما سنة ) ١٠.٢٥( متوسط عمر زمنى سنة )  ١٢ – ٩( ما بين 
) واحـدة مـن اإلنـاث  –ثالثـة ذكـور ( واألخـرى ضـابطة ) واحدة مـن اإلنـاث  –ثالثة ذكور ( تجريبية 

  .مع مراعاة التجانس بين المجموعتين 
  :البعد الجغرافى  -٢

بمدرســـة دار األمـــل لـــذوى االحتياجـــات ) التجريبيـــة ( علـــى أطفـــال المجموعـــة األولــى  تــم التطبيـــق
وكان التدريب يـتم .  محافظة الدقهلية الخاصة التابعة لجمعية رعاية الطفولة والنهوض باألسرة بطلخا

  .بشكل فردى مع كل طفل
  : أدوات الدراسة -٣

  :لدراسة الحالية تم استخدام هذه األدوات  وذلك للتحقق من صحة فروض ا
  ). ٢٠٠١إعداد عادل عبد اهللا ( مقياس الطفل التوحدى  -
 ).إعداد الباحثة ( مقياس تقدير التواصل الوظيفى  -

إعــداد محمــد ( لألســرة المصــرية ) المطــور ( الثقــافى  ىمقيـاس المســتوى اإلجتمــاعى االقتصــاد -
 ) . ٢٠٠٠بيومى خليل 

 ) ٢٠٠٣وتقنين مصرى عبد الحميد حنورة  إعداد( مقياس بينيه للذكاء الطبعة الرابعة  -

 .مقياس جودارد للذكاء  -
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  ) .إعداد الباحثة ( برنامج إرشادى لألمهات  -

 ).إعداد الباحثة ( البرنامج التدريبى لألطفال المستخدم  -

  :البعد الزمنى  -٤
ث أيام فى األسبوع بحي ٣سبعة أشهر ونصف بواقع التدريبى للطفلحيث استغرق تطبيق البرنامج 

مــدة الجلســة ســات إلــى واحــد وتســعين جلســة و ووصــل عــدد الجلفــى اليــوم  جلســة واحــدةيتلقــى الطفــل 
 ٧جلســة تــم تنفيــذ  ١٤بينمــا البرنــامج اإلرشــادى لألمهــات تكــون مــن دقيقــة )٣٠- ٢٠(تتــراوح مــا بــين

  .جلسات أثناء البرنامج التدريبى لألطفال  ٧جلسات قبل البرنامج التدريبى لألطفال و
  :اليب اإلحصائية المستخدمة األس -٥

  .للمجموعات المستقلة  Mann - whitney Testاختبار مان وتنى  -
  .للمجموعات المرتبطة  Wilcoxon Testاختبار ويلكوكسون  -
  .للمجموعات المرتبطة   Friedmanاختبار فريدمان  -

  :نتائج الدراسة 
التوحــد رتــب درجــات أطفــال  ىبــين متوســط ٠.٠١فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  وجــود - ١

 –االختيـــــار  –الطلـــــب ( مجمـــــوعتين التجريبيـــــة والضـــــابطة فـــــى مهـــــارات التواصـــــل الـــــوظيفى لل
وذلـــك تبـــادل الصـــور برنـــامج بعـــد تطبيـــق ) التقليـــد  –االنتبـــاه المشـــترك  –التعليـــق  –اإلعتـــراض 

  .لصالح المجموعة التجريبية 
 التوحــد  رتــب درجــات أطفــال بــين متوســطى ٠.٠١فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  وجــود - ٢

 . بعد وقبل تطبيق برنامج تبادل الصور لصالح القياس البعدى )المجموعة التجريبية(

 (التوحـد بـين متوسـطات رتـب درجـات أطفـال ٠.٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود - ٣
لمهــارات  رفـة مـدى الفـروقطبقـا لمراحـل البرنــامج لمع فـى القياســات المتعـددة )المجموعـة التجريبيـة
 .التواصل الوظيفى 

رتب درجـات أطفـال المجموعـة الضـابطة فـى  وق ذات داللة إحصائية بين متوسطىفر  عدم موجد - ٤
 .القياسين القبلى والبعدى فى مهارات التواصل الوظيفى 

المجموعـــة ( التوحـــد رتـــب درجـــات أطفـــال وق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطىفـــر  عـــدم وجـــود - ٥
 توقــف مــن  ينفــى القياســين البعــدى والتتبعــى فــى مهــارات التواصــل الــوظيفى بعــد شــهر  )ةالتجريبيــ

 .البرنامج 
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  ــعالمراج
األردن ، دار  –عمـان .  الخصائص والعالج... التوحد ) : ٢٠٠٤(إبراهيم عبد اهللا فرج  - ١

  .وائل للطباعة والنشر 
ــــى أحمــــد الجمــــل  - ٢ ــــة ) : ١٩٩٩(أحمــــد حســــين اللقــــانى وعل معجــــم المصــــطلحات التربوي

 .القاهرة ، عالم الكتب  ، ٢، ط والمعرفية فى المناهج وطرق التدريس

نــــدوة . إشــــكالية التشــــخيص فــــى اضــــطراب التوحــــد ) : ٢٠٠٠(أحمــــد عبــــاس عبــــد اهللا  -٣
 .اإلعاقات النمائية ، البحرين ، جامعة الخليج العربى 

 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية.  الطب النفسى المعاصر) : ١٩٩٢(أحمد عكاشة  - ٤

" لــدى األطفــال ذوى االحتياجــات الخاصــة  النمــو اللغــوى) : ١٩٩٩(ارينيــه جوهانســون  - ٥
، القــاهرة ، مكتبــة اإلســكندرية ) محمــد أحمــد قاســم ىترجمــة أنســ(" االتصــال األدائــى

 .للكتاب 

. مــدى فاعليــة برنــامج عالجــى لألطفــال االجتــراريين ) : ١٩٩٩( أحمــد أزهــار أمــين علــى - ٦
 امعـة القـاهرةرسالة ماجستير غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات التربويـة ، ج

. 

مــدى فاعليــة العــالج بالحيــاة اليوميــة فــى تحســن حــاالت ) : ١٩٩٧(إســماعيل محمــد بــدر  - ٧
جامعـة عـين  المؤتمر الدولى الرابع لمركز اإلرشـاد النفسـى ،. األطفال ذوى التوحـد 

 . ٧٥٨ – ٧٢٧شمس ، المجلد الثانى ، ص ص 

الوظــائف المعرفيـــة اضــطرابات بعــض ) : ١٩٩٩(الســيد عبــد العزيــز مصــطفى الرفــاعى  -٨
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ، . وعالقتهــا بمســتوى التوافــق لــدى األطفــال الــذاتويين 

 .جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة 

 . القاهرة ، دار الكتب .  الذاتوية لدى األطفال) : ١٩٩٩(إلهامى عبد العزيز إمام  - ٩

يبى لتنميـة مهـارات التفاعـل االجتمـاعى فـى برنامج تـدر  فعالية) : ٢٠٠٢(أميرة طه بخش  -١٠
مجلــة العلــوم التربويــة ، جامعــة . خفــض الســلوك العــدوانى لــدى األطفــال التوحــديين 

 . ١٥٧ – ١٢٩قطر ، كلية التربية ، العدد األول ، ص 

دراســـة تشخيصـــية مقارنـــة فـــى الســـلوك اإلنســـحابى لألطفـــال ) : ٢٠٠١( أميـــرة طـــه بخـــش -١١
ـــا التوحـــديين وأقـــرانهم المتخ ـــة . لفـــين عقلي ـــة والنفســـية ، جامع ـــوم التربوي ـــة العل مجل

 .٧٥ – ٤٧البحرين ، كلية التربية ، المجلد الثانى ، العدد الثالث ص ص 

ــة ) : ٢٠٠٠(أنســى محمــد أحمــد قاســم  -١٢ ــى ســيكولوجية اللغ ــاهرة ، مكتبــة . مقدمــة ف الق
 .اإلسكندرية للكتاب 
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ـــــات الـــــذهان لـــــدى األطفـــــال دراســـــة تجريبيـــــة فـــــى دينام) : ١٩٨٤(أيمـــــن أحمـــــد جيـــــرة  -١٣   ي
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة بجامعـة عـين شـمس ، ) . دراسة فـى حالـة الذاتويـة ( 

 .كلية اآلداب 

ترجمـة محمـد ؟  ذوى األوتيـزم وكيـف نعـدهم للنضـجمـن هـم ) : ١٩٩٨(شيا هـولين باتري -١٤
 .القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية على كامل ، 

خدام طريقـــة التواصـــل عـــن طريـــق تبـــادل الصـــور اســـت) : ٢٠٠٠(بدريـــة يوســـف بوزبـــون  -١٥
المركـز " . دراسـة حالـة " كأسلوب لمعالجة األطفال الـذين يعـانون مـن مشـكلة التوحـد 

 ١مجلـة العلـوم التربويـة ، العـدد الثـانى ص ،  العربى للبحوث التربوية لدول الخليج
– ٢٩ . 

،  والطــب النفســى معجــم علــم الــنفس) : ١٩٨٨(جــابر عبــد الحميــد وعــالء الــدين كفــافى  -١٦
 .القاهرة ، دار النهضة العربية 

سلســـلة الكويـــت ، . ســـيكولوجية اللغـــة والمـــرض العقلـــى ) : ١٩٩٠(جمعـــة ســـيد يوســـف  -١٧
 . ٩٥عالم المعرفة ، العدد 

 .القاهرة ، حورس للطباعة.  النمو العقلى والمعرفى) : ١٩٩٨(خالد عبد الرازق السيد  -١٨

ـــــى  -١٩ ـــــد موســـــى عل ـــــام) : ٢٠٠٤(رائ ـــــدريبى لتطـــــوير المهـــــارات التواصـــــلية تصـــــميم برن ج ت
رســـالة  ، فاعليتـــهواالجتماعيـــة واالســـتقاللية الذاتيـــة لـــدى األطفـــال التوحـــديين وقيـــاس 

 .كلية الدراسات العليا . دكتوراه غير منشورة ، جامعة األردن 

المملكــة العربيــة الســعودية ،  ، دليلــك للتعامــل مــع التوحــد) : ٢٠٠٤(رابيــة إبــراهيم حكــيم  -٢٠
 .ة الملك فهد الوطنية مكتب

برنامج تدريبى سلوكى لتنمية االنتبـاه لـدى  فعالية) : ٢٠٠٥(رأفت عوض السعيد خطاب  -٢١
ــة . األطفــال التوحــديين  ــة عــين شــمس ، كلي ــر منشــورة ، جامع ــوراه غي رســالة دكت

 .التربية 

ــات شــاملة) :. ٢٠٠٤(روث كــوك وآخــرون  -٢٢ ــرة فــى بيئ ــة المبك ــاهج الطفول  . تكييــف من
دمشــق ، المركــز العربــى للتعريــب انيوس ميخائيــل وعلــى ســعود حســن،  ترجمــة امطــ

 .والترجمة والتأليف والنشر 

ترجمــة عبــد  . تربيــة األطفــال والمــراهقين المضــطربين ســلوكيا) :. ١٩٩٩(ريــزو وزابــل  -٢٣
 .العين ، دار الكتاب الجامعى ، اإلماراتالعزيز الشخص وزيدان السرطاوى، 

حصــــاء الالبــــارامترى فــــى العلــــوم النفســــية والتربويــــة اإل) : ١٩٩٠(زكريــــا الشــــربينى  -٢٤
 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية . واالجتماعية 
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 –الفصـــامى  –الطفـــل  .اضـــطرابات اللغـــة والتواصـــل ) : ٢٠٠١(زينـــب محمـــود شـــقير  -٢٥
القــاهرة ، النهضــة  ،٢ط.  صــعوبات التعلــيم –التخلــف العقلــى  –الكفيــف  –األصــم 

 .المصرية 

ترجمـة عبـد اهللا إبـراهيم  ، حقائق عـن التوحـد) : ٢٠٠٠(ن وباتريك بولتون سايمون كوهي -٢٦
سلســلة إصــدارات أكاديميــة التربيــة الخاصــة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، . الحمــدان 
 .الرياض 

المزرعــة العالجيــة ورقــة عمــل قــدمت .  البــالغ والمســتقبل) : ١٩٩٣(ســامى بــن جمعــة  -٢٧
مصــر ، مركـز ســيتى للتـدريب والدراســات فــى  ضـمن ورشــة عمـل األوتيــزم ، كاريتـاس

 .اإلعاقة العقلية ، القاهرة 

طـــرق ... الســـمات ... التشـــخيص ... التوحـــد ) : ٢٠٠٥(ســـميرة عبـــد اللطيـــف الســـعد  -٢٨
 . ٢٢ – ٢، العدد األول ص ص مجلة التقدم العلمى بالكويت  .العالج 

ـــ.  صـــرخة صـــامتة) : ٢٠٠٠(ســـميرة عبـــد اللطيـــف الســـعد  -٢٩ وعى بالفئـــات سلســـلة نشـــر ال
 . ١٣الخاصة ، مركز الكويت للتوحد ، ع  

، الكويـت ، منشـورات  ٢ط.  معاناتى والتوحـد) : أ  -١٩٩٧( سميرة عبد اللطيف السـعد -٣٠
 .ذات السالسل 

دراسة حـول تقـدير والـدى األطفـال المصـابين ) :  ب -١٩٩٧( سميرة عبد اللطيف السعد -٣١
طفــالهم فــى دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة بالتوحــد لالحتياجــات التدريبيــة والتعليميــة أل

لخلــيج، المركــز العربــى للبحــوث التربويــة لــدول ا. الســعودية مــن وجهــة نظــر والــديهم 
 .٦٧ – ٣٣ص ص  ٤٥، العدد ١٢جلد جامعة الكويت، الم

 .القاهرة ، مركز كاريتاس .  الطفل األوتيزممساندة أسرة ) : ١٩٩٣(سهام راشد  -٣٢

كل من برنامج إرشادى لألسـرة وبرنـامج للتـدريب  فعالية: )١٩٩٩(سهام على عبد الغفار  -٣٣
. طفـال لـدى األ) األوتيـزم( على المهارات االجتماعية للتخفيـف مـن أعـراض الذاتويـة 

 . ر الشيخ، كلية التربية جامعة طنطا فرع كفرسالة دكتوراه غير منشورة

التشـــخيص  –االتصـــال اللغـــوى للطفـــل التوحـــدى ) : ٢٠٠٢(ســـهى أحمـــد أمـــين نصـــر  -٣٤
 .عمان ، دار الفكر للطباعة .  والبرامج العالجية

ة برنـامج عالجـى لتنميـة االتصـال اللغـوى يـمـدى فاعل) : ٢٠٠١( سهى أحمد أمـين نصـر -٣٥
رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ، معهد . لدى األطفال التوحديين 
 .الدراسات العليا للطفولة 

ـــــد اهللا  -٣٦ ـــــدريبى فـــــى تخفيـــــف حـــــدة ) : ٢٠٠٢(ســـــهير محمـــــود أمـــــين عب فاعليـــــة برنـــــامج ت
دارســات تربويــة واجتماعيــة ، مجلــة . االضــطرابات الســلوكية لــدى الطفــل المتوحــد 



 ٢٢٨

 – ٩٥جامعـــة حلـــوان ، كليـــة التربيـــة ، المجلـــد الثـــامن ، العـــدد الرابـــع ، ص ص 
١٥٧ . 

فاعليــة برنــامج تــدريبى فــى تنميــة بعــض مهــارات ) : ٢٠٠٤(ســيد جــارحى الســيد يوســف  -٣٧
ـــدى األطفـــال التوحـــديين وخفـــض ســـلوكياتهم المضـــطربة ا رســـالة . لســـلوك التكيفـــى ل

 .ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية 

مــدى فاعليــة برنــامج إرشــادى للوالــدين لتنميــة بعــض ) : ٢٠٠٥(ســيدة أبــو الســعود حنفــى  -٣٨
س ، معهـد رسالة دكتوراه غير منشـورة ، جامعـة عـين شـم. مهارات طفل األوتيـزم 

 .الدراسات العليا للطفولة 

المــؤتمر . طبيعتهــا وخصائصــها . إعاقــة التوحــد ) : أ  – ٢٠٠٠( شــاكر عطيــة قنــديل  -٣٩
 .١٠٠ – ٤٧السنوى لكلية التربية ، جامعة المنصورة ، ص ص 

المـــؤتمر الســـنوى . اإلعاقـــة كظـــاهرة اجتماعيـــة ) : ب  – ٢٠٠٠( شـــاكر عطيـــة قنـــديل -٤٠
 . ٤٢٨ – ٣٨١لمنصورة ، ص ص لكلية التربية ، جامعة ا

األطفـــال التوحــدييون أســـاليب التـــدخل ومقوقـــات نجـــاح ) : ٢٠٠٠(طــارش مســـلم الشـــمرى  -٤١
 .ندوة اإلعاقات النمائية ، البحرين ، جامعة الخليج العربى . البرامج 

ـــــة ) : ٢٠٠٥( عـــــادل عبـــــد اهللا محمـــــد  -٤٢ العـــــالج بالموســـــيقى كاســـــتراتيجية عالجيـــــة تنموي
مؤتمر حمايـة وتربيـة الطفـل العربـى، كليـة الحقـوق باالشـتراك  .لألطفال التوحـديين 

 .مع كلية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق ، المجلد األول 

 .القاهرة ، دار الرشاد .  اإلعاقات العقلية) : ٢٠٠٤(عادل عبد اهللا محمد  -٤٣

ـــــد اهللا محمـــــد -٤٤ ـــــال التوحـــــدي) :  أ -٢٠٠٢( عـــــادل عب ون ، دراســـــات تشخيصـــــية األطف
 .القاهرة ، دار الرشاد . جيةوبرام

جــداول النشــاط المصــورة لألطفــال التوحــديين ) : ب  – ٢٠٠٢( عــادل عبــد اهللا محمــد -٤٥
 .القاهرة ، دار الرشاد .عقليا وٕامكانية استخدامها مع األطفال المعاقين 

االجتماعيــة لألطفـــال بعــض الخصــائص النفســية ) :  أ – ٢٠٠١( عــادل عبــد اهللا محمــد -٤٦
ــة المصــرية . " دراســة تشخيصــية مقارنــة " نهم المعــاقين عقليــا التوحــديين وأقــرا المجل

 .٧١ - ٤٣ص ص   ٣٢، ع  ١١للدراسات النفسية ، م 

ليــة برنــامج إرشــادى معرفــى ســلوكى ألمهــات فعا) : ب  – ٢٠٠١( عــادل عبــد اهللا محمــد -٤٧
مجلـة اإلرشـاد . األطفال التوحديين فى الحد مـن السـلوك االنسـحابى لهـؤالء األطفـال 

 . ٧٩ - ٤٧ص ص  ١٤لنفسى بجامعة عين شمس ، العدد ا

القــــاهرة ، مكتبــــة .  مقيــــاس الطفــــل التوحــــدى) : ج  – ٢٠٠١( عــــادل عبــــد اهللا محمــــد -٤٨
 .األنجلو المصرية 



 ٢٢٩

بعـض أنمـاط األداء السـلوكى اإلجتمـاعى لألطفـال ) : أ  – ٢٠٠٠( عادل عبد اهللا محمـد -٤٩
  التربيــــة بجامعــــة الزقــــازيق ،  مجلــــة كليــــة. التوحــــديين وأقــــرانهم المعــــاقين عقليــــا 

 .٣٥ - ٩ص ص   ٣٥العدد 

ليــة برنــامج تــدريبى لتنميــة مهــارات التواصــل اعف) : ب  – ٢٠٠٠( عــادل عبــد اهللا محمــد -٥٠
مجلـــة بحـــوث كليـــة اآلداب ، . وحـــديين علـــى بعـــض المظـــاهر الســـلوكية لألطفـــال الت

 .  ٦جامعة المنوفية ، سلسلة اإلصدارات الخاصة ، العدد 

فعاليـــة برنـــامج تـــدريبى لتنميـــة بعـــض المهـــارات ) :ج  – ٢٠٠٠(  اهللا محمـــد عـــادل عبـــد -٥١
مجلــة بحــوث . االجتماعيــة علــى مســتوى التفــاعالت االجتماعيــة لألطفــال التوحــديين 

-٣ص ص  ٧ العددمنوفيــة ، سلســلة اإلصــدارات الخاصــة،كليــة اآلداب جامعــة ال
٣٧. 

كأحــــد المؤشــــرات التشخيصــــية الســــلوك التكيفــــى ) : أ  – ١٩٩٩( عــــادل عبــــد اهللا محمــــد -٥٢
مجلـــة بحـــوث كليـــة األداب جامعـــة .  لألطفـــال التوحـــديين وأقـــرانهم المعـــاقين عقليـــا

 . ٥٨ - ٣٣، ص ص  ٣٩المنوفية ، ع 

فعالية برنامج تدريبى سلوكى لألنشـطة الجماعيـة ) : ب  – ١٩٩٩( عادل عبد اهللا محمد -٥٣
مجلة بحـوث كليـة اآلداب  .المتنوعة فى خفض السلوك العدوانى لألطفال التوحديين 

 . ٦٧ – ٤١، ص ص  ٣٨جامعة المنوفية ، العدد 

فعاليـة العـالج بالموسـيقى فـى الحـد ): ٢٠٠٥(عادل عبد اهللا محمـد وشـريف علـى حمـدى  -٥٤
مــؤتمر حمايــة وتربيــة الطفــل . مــن أعــراض اضــطراب التواصــل لألطفــال التوحــديين 

نوعيـة جامعـة الزقـازيق، المجلـد كلية الحقوق باالشتراك مع كليـة التربيـة ال. العربى
 .األول 

لية التدريب علـى اسـتخدام جـداول اعف) : ٢٠٠١(محمد ومنى خليفة حسن  عادل عبد اهللا -٥٥
ــة اآلداب . النشــاط فــى تنميــة الســلوك التكيفــى لألطفــال التوحــديين  ــة بحــوث كلي مجل
 .٣٥ -٥، ص ص  ٨جامعة المنوفية ، سلسلة اإلصدارات الخاصة ، العدد 

القـاهرة ، مكتبـة األنجلـو . موسـوعة التربيـة الخاصـة ) : ١٩٨٧(الدين األشـول  عادل عز -٥٦
 .المصرية 

 .للطفـل ، أسـاليب ونمـاذج مـن حاالتـهالعـالج السـلوكى ) : ١٩٩٣(عبد الستار إبـراهيم وآخـرون  -٥٧
 . ١٨٠، العدد الكويت، عالم المعرفة سلسلة 

.  )إعاقة التوحـد عنـد األطفـال ( ية محاولة لفهم الذاتو ) : ٢٠٠٠(عبد الرحمن السيد سـليمان  -٥٨
 .القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق 



 ٢٣٠

 Autistic" االجتــرارى –الــذاتى " الطفــل التوحــدى ) : ١٩٩٩(عبــد الــرحيم بخيــت عبــد الــرحيم  -٥٩

Child  ) المؤتمر الدولى السادس ، مركز اإلرشاد النفسـى ) . القياس والتشخيص الفارق
 . ٢٤٤ – ٢٢٧بجامعة عين شمس ، ص ص 

. ال العاديين وذوى الحاجـات الخاصـةتعديل سلوك األطف) :٢٠٠٤(عبد العزيز السيد الشـخص  -٦٠
 .القاهرة ، مكتبة الفتح 

 –تشخيصــها  -اضــطرابات النطــق والكــالم ، خلفيتهــا) : ١٩٩٦(عبــد العزيــز الســيد الشــخص  -٦١
  .القاهرة ، زهراء الشرق .  عالجها –أنواعها 

قــاموس التربيــة الخاصــة وتأهيــل غيــر ) : ١٩٩٢(دماطى عبـد العزيــز الشـخص وعبــد الغفـار الــ -٦٢
 .القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية .  العاديين

جدوى برامج المشاركة الوالدية فى تربية : )٢٠٠٤(د الشخص ونبيل عبد الفتاح عبد العزيز السي -٦٣
الثــانى المــؤتمر العلــى . ا التربويــة واالجتماعيــة والنفســيةذوى االحتياجــات الخاصــة وتأثيراتهــ

لمركز رعاية وتنمية الطفولة ، تربية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فى الوطن العربـى 
 .الواقع والمستقبل ،جامعة عين شمس  –

التوحـــد فـــى ضـــوء البحـــوث والدراســـات األجنبيـــة ) : ٢٠٠٢(عبـــد الغفـــار عبـــد الحكـــيم الـــدماطى  -٦٤
. تــه المســتقبلية المحتملــةه واتجاهاعــرض وتحليــل لمفهومــه وأعراضــه وتشخيصــ. المعاصــرة 

 . ١١٥ – ٥٩، ص ص  ١١١مجلة كلية التربية جامعة األزهر ، العدد 

فاعليـــة برنـــامج ســـلوكى تـــدريبى فـــى تخفيـــف حـــدة أعـــراض ) : ١٩٩٧(عبـــد المنـــان مـــال معمـــور  -٦٥
المــؤتمر الــدولى الرابــع لمركــز اإلرشــاد النفســى ، بجامعــة . اضــطراب األطفــال التوحــديين 

 . ٤٦٠ - ٤٣٧، ص ص عين شمس 

  ، القاهرة،مكتبـــــــــة مـــــــــدبولى .موســـــــــوعة الطـــــــــب النفســـــــــى):١٩٩٥(عبـــــــــد المـــــــــنعم الحفنـــــــــى -٦٦
 . ٢ط

فاعليـــة التـــدخل المبكـــر فـــى عمليـــات التواصـــل لـــدى ) : ٢٠٠٥(عبيـــر فـــاروق محمـــود محمـــدين  -٦٧
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة القــاهرة ، معهــد الدراســات . الطفــل اإلجتــرارى 
 .والبحوث التربوية 

النشـرة الدوريـة التحـاد هيئـات . العوامـل المسـببة إلعاقـة التوحـد ) : ٢٠٠٣(فـراج  لبيب عثمان -٦٨
 .٢٢ -٢، ص ص  ٧٣رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ، العدد 

.  )١(بــــرامج التــــدخل العالجــــى والتــــأهيلى ألطفــــال التوحــــد) : ٢٠٠٢( عثمــــان لبيــــب فــــراج -٦٩
ـــــ ـــــات الخاصـــــة والمع ـــــة الفئ ـــــة التحـــــاد رعاي ـــــدد . وقين النشـــــرة الدوري   ،  ٧٢الع

 .١٤ – ٢ص ص 
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.   )٢(بـــرامج التـــدخل العالجـــى والتـــأهيلى ألطفـــال التوحـــد) : ٢٠٠١( عثمـــان لبيـــب فـــراج -٧٠
  ،  ٧٣النشـــرة الدوريـــة التحـــاد هيئـــات رعايـــة الفئـــات الخاصـــة والمعـــوقين ، العـــدد 

 . ٢٢ -٢ص ص 

. مبكـــر مشـــكلة التشـــخيص والكشـــف ال... إعاقـــة التوحـــد ) : ١٩٩٦( عثمـــان لبيـــب فـــراج -٧١
  ،  ٤٥النشـــرة الدوريـــة التحـــاد هيئـــات رعايـــة الفئـــات الخاصـــة والمعـــوقين ، العـــدد

 . ١٩ – ٢ص ص 

دراســة حالــة فتــاة تكشــف أســرار  Autismإعاقــة التوحــد ) :  ١٩٩٥( عثمــان لبيــب فــراج -٧٢
النشرة الدورية التحاد هيئات رعايـة الفئـات الخاصـة . إعاقة التوحد التى تعانى منها

 . ١٠ – ١، ص ص  ٤٤عدد ال. والمعوقين 

. خواصـها وتشخيصـها Autismإعاقة التوحد أو االجتـرار ) : ١٩٩٤( عثمان لبيب فراج -٧٣
، ص  ٤٠النشرة الدورية التحاد هيئات رعايـة الفئـات الخاصـة والمعـوقين ، العـدد 

 . ٨ – ١ص 

. األســاليب الفعالــة فــى عــالج التوحــد ) : ٢٠٠١(عمــر بــن الخطــاب خليــل عبــد اللطيــف  -٧٤
 . ٧٢ – ١٧، ص ص  ٧معوقات الطفولة ، جامعة األزهر ، العدد  مجلة

مخـــاوف آبـــاء األطفـــال المصـــابين ) : ١٩٩٧(عمـــر بـــن الخطـــاب خليـــل عبـــد اللطيـــف   -٧٥
 ٣٤ – ١٤، ص ص  ٦مجلة معوقات الطفولة بجامعة األزهر ، العدد . بالتوحدية 

. 

لمصـــابين خصـــائص أداء األطفـــال ا) : ١٩٩٤( عمـــر بـــن الخطـــاب خليـــل عبـــد اللطيـــف -٧٦
مجلـــة معوقـــات . علـــى اســـتخبار أيزنـــك لشخصـــية األطفـــال ) األوتيســـية ( بالتوحديـــة 

 .المجلد الثالث ، العدد األول الطفولة بجامعة األزهر ، 

خصـــائص آبـــاء األطفـــال المصـــابى ) : ١٩٩٣( عمـــر بـــن الخطـــاب خليـــل عبـــد اللطيـــف -٧٧
هـر ، المجلـد األول  ، مجلة معوقات الطفولـة ، بجامعـة األز ). االجترارية(بالتوحدية 

 . ٣٤٩ – ٣٣٣العدد الثالث ، ص ص 

التشــخيص الفــارق بـين التخلــف العقلــى ) : ١٩٩١( عمـر بــن الخطـاب خليــل عبــد اللطيـف -٧٨
 . ٥٢٨ – ٥١٣دراسات نفسية ، ص ص . واضطرابات االنتباه والتوحدية 

جيات ســيكولوجية األطفــال غيــر العــاديين واســتراتي) : ١٩٩٠(فتحــى الســيد عبــد الــرحيم  -٧٩
 .الكويت ، دار القلم . التربية الخاصة 

ـــــم الـــــنفس االحصـــــائى وقيـــــاس العقـــــل البشـــــرى) : ١٩٧٩(فـــــؤاد البهـــــى الســـــيد  -٨٠   .  عل
 .، دار الفكر العربى  القاهرة ٣ط
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القـــاهرة ،  .اإلعاقـــات العقليـــة واالضـــطرابات االرتقائيـــة ) : ١٩٩٨(لـــويس كامـــل مليكـــة  -٨١
 .مطبعة فيكتور كيرلس 

دراسة تشخيصية لبعض المتغيـرات المعرفيـة وغيـر المعرفيـة ) : ١٩٩٩(ماجد السيد على  -٨٢
رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة  ، معهـــد الدراســـات . لـــدى الطفـــل المنغلـــق نفســـيا 

 .والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة 

رعايــة األطفــال التوحــديين دليــل الوالــدين ) : ٢٠٠٥(محمــد الســيد عبــد الــرحمن وآخــرون  -٨٣
 .رة ، دار السحاب والنشر والتوزيع القاه.  والمعلمين

مقيـاس المســتوى االقتصـادى االجتمـاعى الثقـافى المطــور ) : ٢٠٠٠(محمـد بيـومى خليـل  -٨٤
القــاهرة ، دار .  ســيكولوجية العالقــات األســرية: محمــد بيــومى خليــل : فــى . لألســرة 

 .قباء للطباعة والنشر والتوزيع 

فـة التـى تقـدم للطفـل األوتيسـتك فـى الخـدمات المختل) : ١٩٩٣(محمد حسـيب الـدفراوى  -٨٥
 .القاهرة ، مركز كاريتاس .  مصر

فعاليـــة برنـــامج إرشـــادى تـــدريبى ألمهـــات األطفـــال ) : ٢٠٠٦(محمـــد ســـيد محمـــد موســـى  -٨٦
التوحديين لتنمية بعض مهارات السلوك اإلستقاللى  لهؤالء األطفال بإسـتخدام جـداول 

 .امعة طنطا ، كلية التربية رسالة ماجستير غير منشورة ، ج. النشاط المصورة 

فعاليـــة برنـــامج إرشـــادى فـــردى لتنميـــة ) : ٢٠٠٥(محمـــد شـــوقى عبـــد المـــنعم عبـــد الســـالم  -٨٧
ـــة مـــن األطفـــال التوحـــديين  ) . األوتيـــزم( بعـــض مهـــارات التواصـــل اللغـــوى لـــدى عين

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طنطا ، كلية التربية ، فرع كفر الشيخ 

نـدوة اإلعاقـات النمائيـة، . طيف اضـطراب التوحـد ) : ٢٠٠٠(هويدى ق محمد عبد الراز  -٨٨
  .البحرين ، جامعة الخليج العربى 

العـالج السـلوكى الحـديث ) : ١٩٩٨(محمد محروس الشناوى ومحمد السيد عبـد الـرحمن  -٨٩
 .القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر .  ، أسسه وتطبيقاته

المشـــــكالت النفســـــية (لطفولـــــة والمراهقـــــة ا) : ١٩٩١(محمـــــود عبـــــد الـــــرحمن حمـــــودة  -٩٠
 .القاهرة ، بدون دار نشر . )والعالج

الطبعــة الرابعــة ، .  مقيــاس بينيــه العــرب للــذكاء) : ٢٠٠٣(مصــرى عبــد الحميــد حنــورة  -٩١
 .القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية 

موســـوعة تشـــخيص االضـــطرابات النفســـية فـــى ) : ٢٠٠٠(مكتـــب اإلنمـــاء االجتمـــاعى  -٩٢
 .الكويت ، الديوان األميرى .  مراهقةالطفولة وال

اإلحصـــاء الوصـــفى واالســـتداللى فـــى العلـــوم ) : ٢٠٠٢(ممـــدوح عبـــد المـــنعم الكنـــانى  -٩٣
 .القاهرة ، دار النشر للجامعات .  يةالسلوكية واالجتماع



 ٢٣٣

دراسـة "  مج تدريبى تأهيلى للطفـل التوحـدىفاعلية برنا) : ٢٠٠١(منى خليفة على حسن  -٩٤
ــــــــــة  ــــــــــة. " حال ــــــــــة كلي ــــــــــدد  مجل ــــــــــازيق ، الع ــــــــــة الزق ــــــــــة ، جامع   ،  ٣٧التربي

 . ١٤١ – ١٠٣ص ص 

ـــة كليـــة . أثـــر إعاقـــة الطفـــل علـــى األســـرة ) : ١٩٩٦(منـــى صـــبحى وجمـــال محمـــد  -٩٥ مجل
 . ٣١التربية بجامعة المنصورة ، العدد 

سلســلة . ترجمــة شــوقى جــالل ، الثقافــة والمعرفــة البشــرية ) : ٢٠٠٦(ميشــيل توماســيللو  -٩٦
 . ٣٢٨يت ، العدد الكو  عالم المعرفة ،

اإلسـكندرية ، المكتـب  .الطفل التوحـدى فـى األسـرة ) : ٢٠٠٠(نادية إبراهيم أبو السـعود  -٩٧
 .العلمى للنشر والتوزيع 

االضـــــطراب التوحـــــدى لـــــدى األطفـــــال وعالقتـــــه ) : ١٩٩٧( ناديـــــة إبـــــراهيم أبـــــو الســـــعود -٩٨
هــد رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة عــين شــمس ، مع. بالضــغوط الوالديــة 

 .الدراسات العليا للطفولة 

ورقـة عمـل قـدمت ضـمن (  ) .األوتيسـتك ( األطفال المتوحدون : ) ١٩٩٣(نادية أديـب  -٩٩
مصر ، مركز سيتى للتدريب والدراسات فـى  –، كاريتاس ) ورشة عمل عن األوتيزم 
 .اإلعاقة العقلية ، القاهرة 

النشـرة الدوريـة . سـمات وتقـويم الشـخص األوتيسـتك ) : ١٩٩٧(نوال سامى شـحاته  -١٠٠
ــة الفئــات الخاصــة والمعــوقين ، ج ، ص ص  ٥٠ع، العــدد .م.التحــاد هيئــات رعاي

٣٧ -٣٢ . 

تصــميم برنــامج لتنميــة الســلوك االجتمــاعى ) :  ٢٠٠١(هالــة فــؤاد كمــال الــدين محمــد  -١٠١
رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهـد الدراسـات . لألطفال المصابين بأعراض التوحد 

 .جامعة عين شمس  العليا للطفولة ،

.  )أشـكاله ، أسـبابه ، وتشخيصـه ( خفايـا التوحـد ) أ  – ٢٠٠٤(وفاء على الشـامى  -١٠٢
 .الكتاب األول ، الرياض ، مركز جدة للتوحد 

 .حـد ، تطورهـا وكيفيـة التعامـل معهـاسمات التو ) : ب  – ٢٠٠٤( وفاء على الشامى -١٠٣
 .الكتاب الثانى ، الرياض ، مركز جدة للتوحد 

الطــــرق التربويــــة والنفســــية عــــالج التوحــــد ، ) : ج  – ٢٠٠٤( الشــــامىوفــــاء علــــى  -١٠٤
 .الكتاب الثالث ، الرياض ، مركز جدة  للتوحد . والطبية

، ترجمـة محمـد األنصـارى.  وتطبيقـات نظريات النمو ، مفاهيم) : ١٩٩٦(وليام كرين  -١٠٥
ـــــة الموســـــم ـــــة ، سلســـــلة الدراســـــات العلمي ـــــة العربي ـــــدم الطفول ـــــة لتق ـــــة الكويتي ية الجمعي

 .المتخصصة 
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  .جامعة الزقازيق  -أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية    فوقية حسن عبد الحميد -١

 .جامعة الزقازيق  -أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية   فؤاد كاشف       إيمان  -٢

 الزقازيق جامعة  –أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية    بان          نجوى شع -٣

 جامعة الزقازيق  -أستاذ علم النفس المساعد  بكلية اآلداب       مخيمر محمد عماد  -٤

 .جامعة المنصورة  -أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية   هانم أبو الخير الشربينى -٥

 الزقازيق جامعة-بكلية التربية المساعد الصحة النفسية أستاذن يمحمد عبد المؤمن حس -٦
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  جلسات البرنامج التدريبى لألطفال
  

 واحد إلى واحد ( يتم التدريب بشكل فردى مع كل طفل( .  
  يتم تطبيق البرنـامج اعتمـادا علـى رغبـات وميـول الطفـل فـى البدايـة ومـن خـالل هـذه الرغبـة يـدرب

االنتبــــاه  -التعليــــق-االعتــــراض -االختيــــار–الطلــــب (  ات  التواصــــل الــــوظيفىالطفــــل علــــى مهــــار 
 . )التقليد – المشترك

 األســبوعاللقــاء مــع الطفــل ثــالث مــرات فــى  يــتمســتغرق تطبيــق البرنــامج ســبعة أشــهر ونصــف و ي 
 .تنفيذها على مرتين فى اليوم  يتمتجزأ الجلسة أو  أحياناو 

  األم بــدور المعلــم المســاعد وفــى بعــض  / النفســية معلمــة الطفــل وكــذلك األخصــائية / يقــوم معلــم
تخلـف عقلـى  –صـعوبة الـتعلم ( قران للطفل من ذوى اإلعاقات األخـرى األحيان كان يقوم أحد األ

 .ولديه استعداد ورغبة فى االشتراك مع الباحثة والطفل ) بسيط 

  مع الطفل قبل تناول الطعام وقبل نزوله للساحة  ءيتم اللقا. 

  توضع صورة للحمام بالقرب من باب الفصل وكذلك صورة للكوب بالقرب من ماء الشرب. 

 ذلـك أثنـاء بتنفيـذها مـع الطفـل فـى المنـزل و ) أحيانا لمعلـم الطفـل ( عطى الواجبات المنزلية لألم وت
  .حضورها ألخذ الطفل من المدرسة 

  
  الجلسة األولى والثانية

  
  . خلق جو من األلفة بين الطفل والباحثة: الموضوع 

  

  :األهداف      
  . أن يتعرف الطفل على الباحثة -
 .ى وجود الباحثة معه أن يتعود الطفل عل -

  

 . دقيقة )  ٣٠ - ٢٠:  (  زمن الجلسة

 التعزيز المادى–المالحظة : الفنيات المستخدمة 
  

 :اإلجراءات 

شارك المدرس وأالطفل وذلك مع المدرس الخاص بالطفل  فيهأقوم بالتواجد فى المكان الذى يوجد  -
 .فى كل شئ يعمله مع الطفل 

 



 ٣١٣

ول التقرب منه بمعنى الجلوس بجوار الطفـل أو فـى مكـان قريـب أحاو أالحظ الطفل دون أن يشعر  -
. بتقديمها للطفل مع المدرس أو أى لعبة سوف يلعـب بهـا  أقوممن الطفل وعند اللعب بالمكعبات 

وبعد ذلك أقـوم بتقـديم اللعبـة لـه بمفـردى وفـى مـرات تاليـة أقـوم بوضـع اللعبـة فـى مكـان بعيـد قلـيال 
إحضــار هــذه إلــى المســاعدة فــأقوم باإلشــارة لــه بــأن أســاعده علــى مــن الطفــل بحيــث يحتــاج الطفــل 

أسـتطيع حملـه لكـى يحضـر هـذه  اوٕاذا كـان حجـم الطفـل صـغير . مسـك يـده إلحضـارها اللعبة بأن أ
اللعبــة وفــى هــذه اللحظــة أقــوم بحمــل الطفــل ومــن خــالل عمــل دوران فــى الغرفــة بحيــث تقــع عــين 

 .الطفل فى عينى وذلك ليتعرف علَى الطفل 

خلف وكـذلك مـن خـالل نشـاط له لألمام والاألرجوحة ودفعى  ركوب الطفل وكذلك من خالل نشاط -
الطفــل يتقبــل المســاعدة  أيضــا لعبــة المصــافحة باليــد وذلــك لجعــلو . شــد الحبــل بينــى وبــين الطفــل 

شعر بأن الطفل تقبل وجودى معه أقوم بتقـديم وعندما أ. بإعطائه الحلوى  هالجسدية ثم أقوم بتعزيز 
ورة لى أضـعها بجـواره علـى الحـائط أقـول لـه دى صـورتى صـورة رضـا وهـاجى كـل يـوم علشـان ص

 .نلعب مع بعض ومع كل األطفال 
  

  :مالحظة 
مـن علـى األطفـال مـرة أو مـرتين فـى األسـبوع فـى الفتـرة  ىقبل بداية الجلسة األولى كان يـتم ترديـد -

حتـى يشـعرون بوجـودى ، دون وذلك للتعرف على األطفال و  ٢٠٠٦شهر مارس حتى شهر يونية 
 ٣( أن أتعامــل مــع الطفــل بشــكل مباشــر وذلــك لمعرفــة خصــائص كــل طفــل مــن األطفــال األربعــة 

  )واحدة من اإلناث  –ذكور 
  .التدريب يتم مع الطفل بشكل فردى الختالف رغبات وميول كل طفل عن األخر  -

  :التبادل الجسدى : المرحلة األولى 
  . الرابعة عشرحتى وتتضمن الجلسات من الثالثة 

  

  :الجلسة الثالثة والرابعة 
  تحديد األشياء المفضلة للطفل:  الموضوع
  :  األهداف

 .أن يختار الطفل الشئ المفضل لديه من األطعمة  -

  .أن يختار الطفل اللعبة المفضلة له  -
  .دقيقة )  ٣٠ – ٢٠(: المدة الزمنية 

  –:األدوات 
 –خـوخ  –بـيض مسـلوق  -بسكويت  –موز  –عصير  –لبان  – نعناع  -حلوى  –شيبسى ( معززات مادية 

  .)حبل  –كورة  –أدوات موسيقى  –أقالم رسم  –صلصال  –خرز  –مكعبات  –عرائس  – تفاح
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  . النمذجة –الحث  تالشى –الحث أو التوجيه الجسدى  –التعزيز المادى : الفنيات 
  :اإلجراءات 

 –ة ومن خالل استمارة المعززات التى قامـت بتحديـدها األم من خالل المالحظات المستمرة من قبل الباحث
  أقــــــوم بوضــــــع األشــــــياء المفضــــــلة للطفــــــل علــــــى المنضــــــدة أمامــــــه ويتــــــراوح عــــــددها مــــــا بــــــين . المدرســــــة 

  : أشياء وذلك لتحديد درجة األفضلية وهذه األشياء متمثلة فى )  ٨ إلى ٥( 
وذلك لتحديد أى األشياء ) اع والعصير والموز قطعة صغيرة من البسكويت والشيبسى والبونبون والنعن( 

ولتحديد األفضلية وذلك من خالل أخذ الطفل لنفس الشئ ثالث . التى يأخذها الطفل خالل خمس ثوان 
وبعد ذلك يتم إزالة هذا الشئ للتعرف . مرات متتالية مع تغيير أماكن وضع هذه األشياء على المنضدة 

  .وم الطفل باختيارها مرة ثانية على الشئ من هذه األطعمة التى يق
أقــالم  –عــرائس  –خــرز  –صلصــال  –مكعبــات : ثــم يــتم تكــرار مــا ســبق مــع إســتخدام أدوات للعــب مثــل 

  .صورة مرجيحة   –حبل  –كورة  –أدوات موسيقى  –للرسم 
علـى توضع هذه األشياء على المنضدة لتحديد اللعبة التى يختارها الطفل أكثر من مرة مـع تغييـر وضـعها 

  .المنضدة وبحيث يختارها الطفل ثالث مرات متتالية 
يــتم إزالــة هــذه اللعبــة ويــتم تقيــيم بــاق األلعــاب مــن حيــث درجــة أفضــلية الطفــل لهــا ، للتعــرف علــى اللعبــة 

بعــد ذلــك يــتم وضــع األشــياء التــى يفضــلها فــى األكــل وكــذلك األلعــاب التــى .. المفضــلة لــه بعــد هــذه اللعبــة 
يد أى هذه األشياء مفضـلة بدرجـة كبيـرة وأيهـا مفضـل بدرجـة أقـل وأى مـن هـذه األشـياء اختارها أمامه لتحد

  .غير مفضل 
  

  : مالحظة 
  :ه لتحديد أو لتقييم المعززات لدى الطفل قد نجد

ال يختار أى معزز من المعززات التـى وضـعت أمامـه وللتغلـب علـى هـذه المشـكلة أسـأل وأسـتعين   - أ
معرفـــة مـــا هـــى األشـــياء التـــى يفضـــلها والتـــى تجـــذب انتباهـــه أو باألمهـــات والمدرســـين مـــرة ثانيـــة ل

  .أضيف معززات أخرى 
وفــى هــذه الحالــة أبعــد كــل معــزز عــن األخــر . أحيانــا قــد يختــار الطفــل كــل المعــززات مــرة واحــدة   - ب

 .بمسافة مناسبة 

اقى أحيانـــا يختـــار الطفـــل نفـــس الشـــئ دائمـــا لـــذلك أقـــوم بأبعـــاد هـــذا الشـــئ مـــن أمامـــه ليـــتم تقيـــيم بـــ -ج
  .المعززات 

  

  .الجلسات من الخامسة حتى الرابعة عشر 
  .أخذ الطفل الصورة ووضعها فى يد الباحثة : الموضوع  
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  :األهداف 
 .أن يأخذ أو يمسك أو يلتقط الطفل صورة هذا الشئ المفضل له  -

 .أن يتقبل الطفل المساعدة الجسدية  -

 .أن يتجه الطفل بالصورة إلى الباحثة -

 .صورة فى يد الباحثة أن يضع الطفل ال -

  . تكرار المحاولة المنفصلة  – النمذجة –الحث الجسدى  –التعزيز  : الفنيات 
  . كل معززلصورة  –معززات مادية : األدوات 

  :اإلجراءات 
بحيـث ) لمسـاعدة الطفـل ( لمسـاعدة ايجلس الطفل والباحثة وبينهما منضدة ويجلس بجوار الطفل المدرسة 

علــى ســبيل . تقــديم صــورة للشــئ المفضــل الــذى اختــاره الطفــل بتقــوم الباحثــة . الطفــل تجلــس الباحثــة أمــام 
المثال كان الشئ المفضل للطفل هو البسكويت فأقوم بتقـديم صـورة للبسـكويت بحيـث توضـع الصـورة علـى 
المنضدة أمـام الطفـل وفـى يـد الباحثـة قطعـة البسـكويت وتقـوم المدرسـة المسـاعدة التـى تجلـس خلـف الطفـل 

الصـورة  اللتقـاطقديم المساعدة الجسـدية بمسـاعدة الطفـل بالنقـاط الصـورة أو بوضـع يـدها علـى يـد الطفـل بت
وفى هذه الحالة تقوم الباحثة على الفـور بإعطـاء المعـزز للطفـل وتقـول . ووضعها فى يد الباحثة المفتوحة 

ه ويتم تكرار هذه المحاولـة ويأخذ الطفل قطعة البسكويت وهو الشئ الذى طلب) عاوز بسكويت إنتأه ( له 
  .مرات س إلى تسع من خم

ويتم تكرار نفس العمل بتقديم صورة أخرى بشكل فردى لمعزز أخر حيث توضع الصـورة بـين الطفـل وبـين 
  .... ) حلوى  –نعناع  –شيبسى ( المعزز 

  
  
  
  
  
  
  
  

ة المفتوحة تقوم الباحثـة الصورة ووضعها فى يد الباحث التقاطوعندما تساعد المدرسة المساعدة الطفل على 
  ) .عاوز شيبسى  إنتأه ( بتوجيه الصورة للطفل مع تقريبها من عينها وتقول له 

ـــة  ـــتم نفـــس العمـــل مـــع األلعـــاب المختلف   أقـــالم  –أدوات موســـيقية  –الخـــرز  –الصلصـــال  –المكعبـــات ( ي
  ....).رسم 
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ويقوم الطفل بمساعدة المدرسة المساعدة حيث توضع الصورة للعبة على المنضدة بين الطفل واللعبة المفضلة 
الصورة ووضعها فى يد الباحثة المفتوحة والتى تقوم بتقريب الصورة من وجههـا مـع جعـل وجـه الصـورة  بالتقاط

  ).عاوز مكعبات  إنتأه ( مقابل للطفل وتقول له مع االبتسامة 
  .ى المنضدة بذكر اسم الطفل أو بخبطة خفيفة عل تقوم الباحثةولجذل انتباه الطفل 

  .الصورة ووضعها فى يد الباحثة  التقاطفى هذه المرحلة إلى أن يستطيع الطفل بمفرده  االستمراريتم 
  : التقييم

الصــورة مــع  التقــاطوكيفيــة المحــاوالت التــى قــام بهــا الطفــل ، يــتم تقيــيم الطفــل مــن خــالل جــدول يوضــح عــدد
  من المدرسة المساعدةكانت مساعدة كلية أو جزئية توضيح المساعدة الجسدية التى اعتمد عليها الطفل هل 

  : مالحظة 
  .ال يستخدم تلقينات لفظية أثناء هذه المرحلة  -
 .للطفل وصورة واحدة  مفضلال يستخدم أكثر من موضوع  -

 .تحتاج هذه المرحلة إلى الباحثة ومساعد معها  -

ويـتم مـع . فى اليـوم فضل محاولة من خاللها يطلب الطفل الشئ الم ٣٠تتضمن هذه المرحلة حوالى  -
 .الطفل عمل حوالى عشرون محاولة فى اليوم تقوم األم بمساعدة الطفل بباق المحاوالت فى المنزل 

 .من عدد المحاوالت % ٨٠يتم االنتقال إلى المرحلة التالية عندما يجتاز الطفل  -

  (        ) ويتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة األولى من خالل هذا الجدول
يصل إلى  الصورة التقاط المحاوالت التاريخ

 الصورة

الوصول إلى 
 ةمكان الباحث

إشارة اليد المفتوحة 
 من قبل الباحثة 

 النشاط الصورة

 ١       

 ٢       

 ٣       

 ٤       

 ٥       

 ٦       

 ٧       

 ٨       

 ٩       

 ١٠       

 ١١       

 ١٢       

 ١٣       

 ١٤       

 ١٥        

 ١٦        

 ١٧        

 ١٨        

 ١٩        

 ٢٠        
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مساعدة جسدية =   F،)  بمعنى أداء الطفل بدون مساعدة(  استقاللية+ = مفتاح تسجيل النتائج  
مســاعدة =  PP ، ) وضــع يــد المدرســة المســاعدة علــى يــد الطفــل وحملهــا اللتقــاط الصــورة(  كاملــة

  .المساعدة باإليماء =  G  ،  نموذج=  M  ، ) مجرد لمس يد الطفل(  يةجسدية جزئ
  

  )التلقائية فى األداء أو مرحلة التنقل : (المرحلة الثانية 
  . التاسعة والعشرونعشر حتى الجلسة  الخامسةوتتضمن الجلسات من الجلسة 

  .عشر حتى العشرين  الخامسةمن  :الجلسات 
  .من لوحة التواصل وٕاعطائها للباحثة  بالصورة االنتقال:  الموضوع
  :األهداف 

  .الطفل إلى لوحة التواصل وينزع الصورة منها  يتجهأن  -
  .الطفل إلى الباحثة ويضع الصورة فى يدها  يتجهأن  -

ــات تكــرار المحاولــة  – لعــب الــدور –النمذجــة  –الحــث الجســدى  -) المــادى والمعنــوى ( التعزيــز :  الفني
  . التسلسل  –المنفصلة 
  :  اإلجراءات

لطفـل مجـرد أن يمسـك بالصـورة وا .منضـدةالفى المرحلة السابقة يكـون الطفـل والباحثـة جالسـين علـى نفـس 
أمــا فــى هــذه المرحلــة فيوجــد لوحــة للتواصــل تكــون قريبــة جــدا للطفــل وعليهــا  .راعــة فقــطويمــد بهــا بطــول ذ

ع كـل صـورة منفـردة علـى لوحـة أدوات وتوضـ –ألعاب  -أنشطة  -صورة الشئ المفضل سواء من أطعمة 
بحيــث يتــدرب الطفــل علــى نــزع الصــورة مــن  فــل وتقــف الباحثــة بعيــدا عــن الطفــلالتواصــل القريبــة مــن الط
  .من أجل الحصول على اللعبة  الباحثةاللوحة والتوجه بها إلى 

بعيــدا بمســافة  نــزع صــورة الكــرة والتوجــه بهــا إلــى الباحثــة التــى تقــف فعليــهرة فعنــدما يريــد الطفــل اللعــب بــالك
التـى تقــوم  قليلـة عـن الطفـل وفـى هـذه الحالــة يكـون دور المـدرس المسـاعد هـو توجيــه الطفـل ناحيـة الباحثـة

ثانيـة  ١٥أو  ١٠ويلعـب الطفـل باللعبـة مـدة  ؟ نت عاوز كورةإ: رة للطفل وتقول له على الفور بإعطاء الك
  .وكذلك مع باقى األشياء التى يختارها الطفل . 

  :  مالحظة
  .ناحية الباحثة وتسليمها الصورة  جسدى الطفل) حث ( دور المدرس المساعد هو توجيه  -
للطفل باللعب مع أدوات اللعب وتقوم الباحثة بمشاركة الطفل وكذلك معلمـة الطفـل يتاح جزء من الوقت  -
.  

  :تابع المرحلة الثانية 
  .لعشرين الجلسات من الجلسة الحادية والعشرين حتى الجلسة الخامسة وا

  .بها إلى الباحثة  واالنتقالالبحث عن الصورة :  الموضوع
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  :  األهداف
  .أن يبحث الطفل على لوحة التواصل  -
 .أن ينزع الطفل الصورة من لوحة التواصل  -

 .أن يتجه الطفل بالصورة إلى الباحثة  -

 .أن يتدرب الطفل على مهارة االنتباه المشترك  -

  :الفنيات 
  .تكرار المحاولة المنفصلة  –لعب الدور  –النمذجة  –) معنوى المادى وال( التعزيز 

  :اإلجراءات 
بعد أن يكون الطفل قد تدرب على نزع صورة الشئ الذى يريده من لوحـة التواصـل التـى توجـد بـالقرب منـه 

يتدرب الطفل فى هذه الجلسات على البحث عن لوحـة التواصـل والتـى توجـد فـى  .ويذهب بها إلى الباحثة 
البحث عما يريد فـى  علىوبذلك يتدرب الطفل  .المكان ولكنها تبعد عن الطفل قليال ثم تزداد المسافة نفس

نـت إ" ه مثـل لوحة التواصل ثم التوجه إلى الباحثة بالصورة والتى تقوم بإعطائه للشئ الـذى يريـده مـع تعزيـز 
  .وتترك المكعبات مع الطفل فترة ليلعب بها " عاوز مكعبات 
صـــورة واحـــدة فقـــط وال يـــتم وضـــع أكثـــر مـــن صـــورة علـــى لوحـــة  بـــانتزاعلســـات يكـــون التـــدريب فـــى هـــذه الج

  .التواصل 
يكــون دور المــدرس المســاعد هــو الحــث الجســدى فــى البدايــة ليتعــرف الطفــل علــى مكــان لوحــة :  مالحظــة

باحثــة وجههــا أحيانــا تلفــت الالتواصــل وكــذلك توجيــه الطفــل إلــى الباحثــة وبالتــدريج يــتم إزالــة هــذه المســاعدة 
بعيدا عن نظر الطفل بحيث يتجه لها الطفل وبمسـاعدة المعلـم المسـاعد بجعـل الطفـل يلمـس كتـف الباحثـة 

  .حتى تأخذ منه الصورة 
  :تابع المرحلة الثانية 

  . التاسعة والعشرينالجلسات من الجلسة السادسة والعشرين حتى الجلسة 
  .أو كتالوج نزع الصورة من كتيب :  الموضوع
  :األهداف 

 .للتواصلأن يستخدم الطفل كتاب أو كتالوج  -  .أن يتدرب الطفل على البحث عن الصورة  -

 .أن ينزع الطفل الصورة من داخل الكتالوج ويضعها على الغالف  -

  . تكرار المحاولة المنفصلة - لعب الدور –النمذجة  –التعزيز  : الفنيات 
  :اإلجراءات 

 –علـى أن تكـون مرتبطـة ببعضـها بمعنـى صـور خاصـة بمـأكوالت  يـتم تصـنيف الصـورفى هذه الجلسات 
صور خاصة باأللعاب التـى يفضـلها الطفـل ويـتم وضـع هـذه الصـور فـى كتـالوج  –صور خاصة باألماكن 

أو كتـاب بحيــث يوضــع كــل نــوع مـن هــذه األنــواع الســابقة فــى صــفحات مميـزة لهــا أولهــا لــون غيــر األخــرى 
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وهـذا الكتـاب يـتم وضـعه . ى نزع صورة الشئ الذى يريـده ويضـعها علـى غـالف الكتـاب ويتدرب الطفل عل
فــى مكــان معــروف وواضــح للطفــل ســواء فــى الفصــل أو المنــزل والهــدف منــه أن يــذهب الطفــل إليــه ويقــوم 

  .بنزع الصورة التى يريدها ويضعها على الغالف ويتجه بها إلى الباحثة أو المحيطين به 
  :مالحظة 

إلى المرحلة الثالثة عنـدما يكـون الطفـل قـادرا علـى الـذهاب إلـى لوحـة التواصـل بمفـرده  نتقالااليتم  -
ك انتـزاع لينزع الصورة من عليهـا وبعـد ذلـك يـذهب بهـا إلـى الباحثـة ويضـع الصـورة فـى يـدها وكـذل

 .والذهاب بها إلى الباحثة ويضعها فى يدها  الصورة من كتالوج الصور

عامـل تالباحثـة المدرسـة المسـاعدة للطفـل وذلـك كـى يتـدرب الطفـل علـى ال كما يتم تبديل الدور بين -
  كثر من فرد أمع 

  .من عدد المحاوالت % ٨٠يتم االنتقال إلى المرحلة التالية عندما يجتاز الطفل  -
  .من خالل استمارة التقييم لهذه المرحلة :  التقييم

  (       ) ل هذا الجدولويتم التقييم للطفل فى المرحلة الثانية من خال          
الباحثة تبعد  االستبدال المحاوالت التاريخ

 مسافة عن الطفل

لوحة التواصل تبعد 
 مسافة عن الطفل

 المالحظات النشاط الصورة

 ١       

 ٢       

 ٣       

 ٤       

 ٥       

 ٦       

 ٧       

 ٨       

 ٩       

 ١٠       

 ١١       

 ١٢       

 ١٣       

 ١٤       

 ١٥        

 ١٦        

 ١٧        

 ١٨        

 ١٩        

 ٢٠        

  ،مساعدة جسدية =  P ، ةإيماء=   G، إستقاللية+ =  ... مفتاح تسجيل النتائج
G   =المساعدة باإليماء ، M  =نموذج  

  تمييز الصور: المرحلة الثالثة 
  .حتى الجلسة الخمسين  الثينالثتتضمن الجلسات من الجلسة 
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  .من الجلسة الثالثين حتى الخامسة والثالثين :  الجلسات
  .تمييز الصورة للشئ المطلوب من بين صورتين فقط :  الموضوع
  : األهداف

  .لوحة التواصل  نزع الصورة منب فيه من خالل و الشئ المرغصورة أن يطلب الطفل  -
 .صورتين  من بين أن ينزع الطفل الصورة للشئ المرغوب فيه -

 .أن يعطى الطفل الصورة للشئ الذى يريده للباحثة  -

 .أن يتدرب الطفل على اإلعتراض والرفض بشكل مناسب  -

  .تكرار المحاولة المنفصلة   –لعب الدور  –النمذجة  –التعزيز :  الفنيات
  : اإلجراءات

مثـال ذلـك عنـدما . هـذا الموقـفشيئا واحدا يكون هو المناسب ل الطفل موقف بحيث يطلبمن خالل تهيئة 
صـــورة للتلفزيـــون مـــن لوحـــة التواصـــل  إحضـــارالطبيعـــى هـــو  ءيكـــون الطفـــل جالســـا أمـــام التليفزيـــون فالشـــى

بتشغيل التليفزيون لفزيون أقوم بتعزيز الطفل ومدحه صورة للت هىو يحضر الطفل الصورة المطلوبة وعندما 
لمفضـل جـدا واألخـرى لشـئ غيـر للشـئ ا إحـداهماوفى هـذه الحالـة توضـع صـورتين علـى لوحـة التواصـل . 

لــذلك اللعــب بــالخرز حيــث يوضــع الخــرز أمــام الطفــل وتوضــع علــى لوحــة التواصــل صــورة مفضــل مثــال 
  .على سبيل المثالصورة الحذاء  لثمللخرز وصورة أخرى لشئ غير مطلوب 

زيـز الطفـل ومدحـه وأجعلـه وعندما يقوم الطفل بإعطاء الصورة المناسبة للموقف وهى صورة لخرز أقوم بتع
الطفــل للصــورة غيــر المناســبة أقــوم بإعطائــه لهــذا  إحضــاريلعــب بالشــئ الــذى أحضــر صــورته وفــى حالــة 

  .مع تجاهل نوبات الغضب التى تصدر عن اعتراضه الشئ دون تعليق 
إلـى  مناسبة للشـئ الـذى أمامـه أقـوم بتوجيـه يـد الطفـلالصورة غير ال إحضاروفى حالة استمرار الطفل فى 

يـــتم مناســـب للشـــئ الـــذى يوجـــد علـــى المنضـــدة الالصـــورة المناســـبة وٕاذا اســـتمر فـــى الطلـــب الخطـــأ أو غيـــر 
فـى هـذه الحالـة علـى التمييـز وذلـك بإسـتخدام صـور مختلفـة األلـوان أو الحجـم بحيـث تسـاعد الطفـل تدريبه 
  .ا الصحيح وكذلك تدريب الطفل على تطابق الصورة بالشئ المناسب له االختيارعلى 

علـى األقـل مـن عـدد المحـاوالت % ٨٠بنسـبة  المناسب وهذه المرحلة يستمر الطفل حتى يستطيع اإلختيار
.  

  :تابع المرحلة الثالثة 
  .الجلسات من الجلسة السادسة والثالثين حتى الجلسة األربعين 

  .بين أكثر من شئ مرغوب فيه ) االختيار ( التمييز :  الموضوع
  :  األهداف

 .الطفل بين شيئين مرغوب فيهما ) يختار ( أن يميز  -

  



 ٣٢١

 .أن يختار الطفل صورة الشئ المرغوب بدرجة أكبر  -

 .الطفل الصورة بالشئ نفسه ) يطابق( أن يربط  -

  :الفنيات 
  .التدريب العرضى  –تكرار المحاولة المنفصلة  –لعب الدور  –النمذجة  –التعزيز 

  :اإلجراءات 
بوضــع شــيئين مفضــلين  تقــومخــر لــى منضــدة صــغيرة يواجــه كــل منهــا اآلحيــث يجلــس الطفــل والباحثــة ع

قــوم الطفــل وعنــدما ي. للطفــل مثــل الحلــوى والبســكويت ويوضــع علــى لوحــة التواصــل صــور لهــذين الشــيئين 
ـــبإحضـــار صـــور ألى منهمـــا ت ى الشـــئ المطلـــوب فـــإذا أخـــذه الطفـــل تقـــوم بتعزيـــزه ومدحـــه قـــوم باإلشـــارة إل

  .ه هذا الشئوٕاعطائ
عطيـه طلبـت ده وت إنـتخـر فتقـول لـه الشـئ اآليـد ذا أحضر الطفل صـورة لشـئ مـن هـذين الشـيئين وير أما إ

قـول لـه لـو كنـت عـايز ده تأخـذ الصـورة وٕاذا رفـض تشـير إلـى الشـئ الثـانى وت. الشئ الموجود فى الصـورة 
  .مساعدة  األخرى وبالتدريب إلى أن يستطيع الطفل التمييز الصحيح من خالل ربط الصورة بالشئ بدون

  :تابع المرحلة الثالثة 
  .واألربعين إلى الجلسة الخمسين  الحاديةالجلسات من الجلسة 

  .صورة الشئ من بين عدد من الصور ) اختيار ( تمييز :  الموضوع
  

  : األهداف
  .أن يختار الطفل الشئ المفضل من بين عدد من األشياء  -
 .الصور أن يطابق الطفل بين الشئ وصورته من بين عدد من  -

  

  :الفنيات 
  .تكرار المحاولة المنفصلة  –لعب الدور  –النمذجة  –التعزيز 

  

  :اإلجراءات 
  .فى الجلسات السابقة يتم اختيار صورة الشئ المفضل من بين صورتين فقط على لوحة التواصل 

لوحـة  وفى هذه الجلسات يتم تدريب الطفل على نزع الصورة للشئ المفضل من بين عدد من الصـور علـى
  .التواصل فى البداية أقوم بوضع ثالثة صور على لوحة التواصل 

طلب هذا الشـئ وذلـك يعلى المنضدة بين الباحثة والطفل وعلى الطفل أن ) خرز ( يوضع الشئ المفضل 
إذا اختــار الطفــل الصــورة الصــحيحة تقــوم بتعزيــز الطفــل ومدحــه مــن خــالل اختيــار الصــورة المناســبة لــه فــ

وفــى حالــة اختيــار الطفــل لصــورة غيــر مناســبة لهــذا الشــئ فمــثال . شــاطر ... عــاوز خــرز  إنــتقــول لــه وت
قــول للطفــل أنــا عنــدى خــرز ومــن خــالل الحــث الجســدى ت" خــرز " ألرجوحــة وأمــام الباحثــة  أحضــر صــورة



 ٣٢٢

وٕاذا تكــرر الخطــأ فــى اختيــار الصــورة  وهــى صــورة الخــرز وأخــذ يــد الطفــل ووضــعها علــى الصــورة المناســبة
  .تخدام اإليماء مع الطفل كى يشير ويختار الصورة الصحيحة اسيمكن 

يتم زيادة عدد الصور التى توضع على لوحة التواصل إلى أن يصـل عـددها مـا بـين ثمـانى إلـى وبالتدريب 
  .عشر صور

  .وعلى الطفل أن يختار من بينهما الصورة المناسبة للشئ الذى يطلبه 
قــد و صــور فــأكثر  ١٠إلــى  ٨ســتوعب لوحــة التواصــل مــا بــين بحيــث تتــدريجيا يــتم تقليــل حجــم الصــورة  و

  .كما يمكن تغيير وضع الصورة على لوحة التواصل  . سم ٥ – ٣يصل حجم الصورة ما بين 
  .يسهل على الطفل اختيارها أو تمييزها فتغيير وضعها بحيث ال توضع فى مكان واحد 

لطفــل قــادرا علــى انتــزاع الصــورة المطلوبــة مــن لوحــة عنــدما يكــون اإال إلــى المرحلــة الرابعــة  االنتقــاليــتم وال 
( صــورة أو مــن كتــاب التواصــل ) ٢٠-١٢( التواصــل التــى تحتــوى علــى عــدد مــن الصــور يتــراوح مــا بــين 

  . )الكتالوج 
  (     ) ويتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة الثالثة من خالل هذا الجدول

  

مستوى  المحاوالت التاريخ
 التمييز

أو مطابقة  المة اإلرتباطع االستبدال
 الصورة للشئ المرغوب فيه

 النشاط الصور المسافة

 ١       

 ٢       

 ٣       

 ٤       

 ٥       

 ٦       

 ٧       

 ٨       

 ٩       

 ١٠       

 ١١       

 ١٢       

 ١٣       

 ١٤       

 ١٥       

 ١٦       

 ١٧       

 ١٨       

 ١٩        

 ٢٠        

  مشتت=  D ، نموذج=  M ، مساعدة جسدية=  P ، ةإيماء=   G ، استقاللية+ = مفتاح تسجيل النتائج 
 B     =مرتبك،   H =  موضوع مفضل بدرجة عالية، L  = موضوع أو شئ مفضل بدرجة منخفضة  
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  (    )  دوليتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة الثالثة من خالل هذا الجكما 
  

من  االرتباطعالمة  االستبدال المحاوالت التاريخ
 الصورة للشئ 

المسافة بين الطفل 
 وكتالوج الصور 

 المسافة بين الطفل والباحثة

 ١     

 ٢     

 ٣     

 ٤     

 ٥     

 ٦     

 ٧     

 ٨     

 ٩     

 ١٠     

 ١١     

 ١٢     

 ١٣     

 ١٤     

 ١٥     

 ١٦     

 ١٧     

 ١٨     

 ١٩      

 ٢٠      

     نموذج=  M  ، مساعدة جسدية=  P،  إيماءة=   G  استقاللية،+ =  .. مفتاح تسجيل النتائج
  :مالحظة 

ئ غيـر مرغـوب لـه وذلـك نتيجـة لتدريب الطفل على االعتراض بشـكل مناسـب خاصـة عنـدما يقـوم بأخـذ شـ
كــان أحــد األطفــال يلجــأ لعــض يــده بشــكل متكــرر واألخــر يقــوم  :ل ذلــك مثــا.  حضــارة لصــورة هــذا الشــئإل

بالخبط وتكسير األشياء التـى حولـه وقـد يصـل إلـى ضـربه لمـا يوجـد أمامـه وذلـك عنـدما يقـوم بأخـذ شـئ ال 
  .النشاط  إنهاءبناء على الصورة التى اختارها وكذلك لرغبته فى  يرغبه

اختـارت الصـورة لهـذا الشـئ ولوعـايز الشـئ  أنـته وكانت تقول لـه الباحثة ل تلتفتلم : بالنسبة للطفل األول
وعنــدما يلجــأ لــنفس األســلوب عنــدما يريــد أن يغــادر المكــان أو النشــاط فكانــت . ده اختــار الصــورة األخــرى 

ثـم ) وهـى تقصـد قـول مثـل مـش عـاوز( وكانـت تقـول لـه بـالش  ) ال ( لباحثة تشير له وتوجهه إلـى صـورة
  .الطفل وقوله بالش عندما ال يريد شئ ما أو يريد مغادرة المكان  الحظت بعد ذلك لجوء

أمــا الطفــل األخــر فكانــت الباحثــة تتجاهــل األشــياء التــى تصــدر منــه وعنــدما يهــدأ كانــت تقــوم بتوجيهــه إلــى 
وفـى أحـد المـرات عنـدما أراد االنتهـاء مـن لعـب الخـرز فقـام ببعثرتـه علـى األرض فطلبـت منـه )ال ( صورة 
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قالـت لـه قـول خـالص والحظـت علـى  هن يجمع الخرز من على األرض واحـدة واحـدة وأثنـاء جمعـالباحثة أ
  .الطفل بعد ذلك ترديد كلمة خالص عندما ال يريد اللعب أو النشاط أو المكان أو الشخص 

  .بناء الجملة : المرحلة الرابعة 
  .حتى الجلسة الستين الجلسات من الجلسة الحادية والخمسين 

  .تدريب الطفل على بناء الجملة بإستخدام الصور  : الموضوع 
  أن يطلــب الطفــل أشــياء موجــودة وأخــرى غيــر موجــودة بإســتخدام عبــارات عديــدة مــن خــالل الكتــاب :  الهــدف

  ).الكتالوج( 
الصــورة  غــالف الكتــاب ونــزعالصــورة التــى ترمــز لجملــة أنــا عــاوز ووضــعها علــى  ينــزع الطفــلأن  -

  .ة التواصل ووضعها بجوار الجملة من لوح هالتى تعبر عما يريد
 .صورة مع عدد متنوع من المدربين  ٢٠يع الطفل أن يتواصل من خالل أن يستط -

  .تكرار المحاولة المنفصلة  –التسلسل العكسى  –لعب الدور  –النمذجة  –التعزيز:  الفنيات
  :اإلجراءات 

ومـن خـالل المسـاعدة  ثابتـةالتواصـل وتكـون فى البداية توضع جملة أنا عاوز والصورة المعبرة عنها فـى لوحـة 
ألعــب وتقــوم أنــا عــاوز أو الجســدية للطفــل توضــع الصــورة المرغــوب فيهــا فتكــون الجملــة مــثال أنــا عــاوز تفاحــة 

  .الباحثة بإعطائه الشئ المرغوب فيه أو ممارسة النشاط الذى يريده 
يقـوم الطفـل بوضـع عبـارة أنــا بعـد ذلـك تكـون جملـة أنـا عـاوز متحركـة ومــن خـالل المسـاعدة الجسـدية  -

عاوز على لوحة التواصل ثم يقوم بعد ذلك بوضع صورة الشئ الذى يريده وعلى الباحثـة فـى كـل مـرة 
  ......عاوز  إنتأن تقول له 

 .وبالتكرار تبدأ المساعدة الجسدية للطفل تقل وتتالشى تدريجيا  -

غيــر موجــودة فــى مجــال نظــره أو  ثــم تهيئــة الموقــف بحيــث يجعــل الطفــل يطلــب أشــياء أو أنشــطة تكــون -
مثــال ذلــك عنــدما . وبــالتكرار يجــب علــى الطفــل أن يــتعلم أن يطلــب أشــياء يعرفهــا لكنــه ال يراهــا . رؤيتــه 

فنجعـل الطفـل يتـدرب علـى الطلـب لـبعض األشـياء حتـى  ملعقةيريد الطفل أن يأكل زبادى ولكن ال يوجد 
 .قة علعاوز وبجوارها صورة م ع جملة أناوٕان كانت غير موجودة أمامه من خالل وض

يقــوم بهــا الطفــل بطلــب األنشــطة الوظيفيــة مــن خــالل )  محاولــة(  ٢٠يــتم التــدريب علــى األقــل :  مالحظــة
يـتم هذه المراحل األربعة تعتمد على التلقائية من قبل الطفل وتحقيـق رغبتـه للشـئ الـذى يريـده و .بناء الجملة

  .م الطفل أن يطلب أشياء يعرفها وال يراها إلى المرحلة التالية عندما يتعل االنتقال
  
  
  
  



 ٣٢٥

  (     )  ويتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة الرابعة من خالل هذا الجدول
  

بين الصورة  االرتباطعالمة  االستبدال الصورة ...أنا عاوز  المحاوالت التاريخ
 والشئ المرغوب فيه 

 ١     

 ٢     

 ٣     

 ٤     

 ٥     

 ٦     

 ٧     

 ٨     

 ٩     

 ١٠     

 ١١     

 ١٢     

 ١٣     

 ١٤     

 ١٥     

 ١٦     

 ١٧     

 ١٨     

 ١٩      

 ٢٠      

     نموذج=  M ،   مساعدة جسدية=  P ، ةإيماء=   G، استقاللية+ =  .. النتائجمفتاح تسجيل 
  إلى ماذا تريد ؟ االستجابة: المرحلة الخامسة 

  .إلى الجلسة السبعين الحادية والستين من الجلسة :  جلساتال
  .الطفل بتلقائية أشياء متنوعة  يطلبأن :  األهداف

 ؟) إنت عاوز إيه ( أن يستطيع الطفل اإلجابة عن السؤال ماذا تريد  -

  .أن يتدرب الطفل على مهارة التقليد  -
  . تأجيل االستجابة  –التسلسل  –سدى الحث الج – تكرار المحاولة المنفصلة  –التعزيز :  الفنيات

  : اإلجراءات 
أن يضــع صــورة أنــا عــاوز ثــم يضــع  ابقة يطلــب مــن الطفــل عنــدما يريــد شــيئانفــس إجــراءات المرحلــة الســ -

  .بجوارها صورة للشئ الذى يريده أو للنشاط الذى يرغب فيه 
قوم المدرس المسـاعد بأخـذ عاوز إيه في إنتومن خالل المساعد للطفل حيث تقوم الباحثة بسؤال الطفل  -

عبارة أو صورة أنـا عـاوز ويضـعها علـى لوحـة اإلتصـال ثـم يضـع بجوارهـا الشـئ الـذى  والتقاطيد الطفل 
 ؟اوز عند سؤال الطفل إنت عاوز إيهوبعد ذلك يتم اإلشارة إلى عبارة أنا ع. يرغب فيه 

لطفــل وذلــك بإســتخدام صــورة ؟ وتنتظــر ثــوانى إلــى أن يجيــب ا إنــت عــاوز إيــهثــم بعــد ذلــك يســأل الطفــل  -
 .العبارة أنا عاوز ثم الشئ المرغوب فيه 



 ٣٢٦

 .بدون تلميحات أو تلقينات   وذلك؟  إيهعاوز  إنتومع التكرار يستطيع الطفل اإلجابة إلى سؤال  -

 إنــتعلــى الســؤال  محاولــة يقــوم فيهــا الطفــل باإلجابــة ٢٠التــدريب علــى األقــل مــن خــالل  يــتم:  مالحظــة
  .فى وجود الشئ أو عدم وجوده أمامه ؟ سواء إيهعاوز 

 منــهفــى هــذه المرحلــة يــتم تــدريب الطفــل علــى التواصــل البصــرى مــن خــالل الجلــوس أمــام الطفــل والتقــرب 
وتــدريب الطفــل علــى تنفيــذ األمــر بــص لــى وعنــدما ال ينفــذ األمــر تقــوم الباحثــة مــن خــالل وضــع المعــزز 

  .قوم بإعطائه المعزز نظر إلى العينين تيقوم الطفل بال المفضل للطفل بين العينين وعندما
لصـندوق وفـى الوجـه المقابـل قوم بعمل فتحتـين للعينـين علـى أحـد أوجـه اومن خالل صندوق من الكرتون ت

قـوم بتعزيـز الطفـل طفل وعندما يحـدث التواصـل البصـرى تووجه ال أيضا وتقوم بتقريب الصندوق بين وجها
.  

لعينـين فقـط يقـوم الطفـل بوضـعه علـى وجهـه وكـذلك قنـاع للباحثـة وأيضا من خالل قناع للوجه به فتحـات ل
  .وعندما يحدث تواصل بصرى يقوم الطفل بأخذ المعزز المفضل له 

ومــن خــالل حــاجز مــن الــورق المقــوى بــه فتحــة مســتطيلة              يوضــع بــين الطفــل والباحثــة وعنــدما 
  .يحدث تواصل بصرى يأخذ الطفل المعزز المفضل له 

خــالل دائــرة مــن الــورق المقــوى أو اســطوانة            بهــا فتحــة دائريــة مــن المنتصــف ويطلــب مــن ومــن 
  .الطفل تنفيذ األمر بص لى وعندما يقوم الطفل بتنفيذ األمر يأخذ المعزز المرغوب فيه 

  
أخـرى علـى مرة توضع  على وجه الطفل وكذلك   Mعمل حرف  الل الورق المقوى أو الفوم يتم ومن خ
كمــا يـتم اســتخدام هـذا الشــكل عنـدما تريــد الباحثـة وعنــدما يحـدث تواصــل بصـرى يأخــذ الطفـل المعـزز  وجـه

  .الباحثة تدريب الطفل على انفعاالت الفرح واالبتسام 
فى المراحل السابقة يتم الطلب التلقائى لألشياء المرغوبة مـن قبـل الطفـل وال تفـرض عليـه وال يسـأل الطفـل 

نـى يسـأل أما فى هذه المرحلة فيكون تدريب الطفـل علـى الطلـب االسـتجابى بمع. ا عن األشياء التى يريده
كمـــا تســـتخدم فـــى هـــذه المرحلـــة . بطريقـــة مناســـبة ب يـــوعلـــى الطفـــل أن يج الطفـــل عـــن الشـــئ الـــذى يريـــده

  :مجموعة من األنشطة لتدريب الطفل على مهارة االنتباه المشترك والتقليد من خالل هذه األشياء 
 ب الطفـل وذلــك بإختيـاره للكــرة يطلــب منـه تنفيــذ األمـر اعمــل زى وذلـك بــدحرجتها علــى عنـدما يجيــ

  .األرض لألمام وللخلف وكذلك رمى الكرة فى الهواء ومسكها مرة ثانية 
  عند اختيار الطفل للخرز يطلب منه عمل عقد بلون معين وكذلك توضـع زجاجـات مختلفـة السـعة

ى الزجاجــة ذات الفتحــة الكبيــرة ثــم المتوســطة ثــم ذات ويطلــب مــن الطفــل وضــع الخــرز أو البلــى فــ
 ) .الضيقة( الفتحة الصغيرة 
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  كما يطلب مـن الطفـل تقليـد الباحثـة فـى عمـل بـرج مـن المكعبـات وكـذلك رص األطبـاق البالسـتيك
 .فوق بعضها 

  البكـاء  –الحـزن  –ومن خالل الصور التى تعبر عن االنفعاالت المختلفـة مثـل التعبيـر عـن الفـرح
  .بعد مشاهدة الباحثة للتعبير عن هذه االنفعاالت يطلب من الطفل تقليدها و 

  ) ٢٩(  ويتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة الخامسة من خالل هذا الجدول
 تلقائىالطلب ال االنتظارمدة  االستبدال الصورة ...أنا عاوز  المحاوالت التاريخ

 المبادرة 
بين  االرتباطعالمة 

 الصورة والشئ
 ١       

 ٢       

 ٣       

 ٤       
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     نموذج=  M ،   مساعدة جسدية=  P  ، ةاءإيم=   G، استقاللية+ =  ..النتائج مفتاح تسجيل 
  

  التعميم واالستجابة بتلقائية        : المرحلة السادسة  
  .ثمانين الو  الثانيةسبعين حتى الجلسة الو  الحاديةالجلسات من الجلسة 

  .)إنت شايف إيه ؟ إنت معاك إيه؟  –إنت عاوز ايه ؟ ( بتلقائية لبعض األسئلة االستجابة : الموضوع 
  

  :  األهداف
أن يســتجيب الطفــل إلــى ســؤال أنــت عــاوز إيــه ؟ ، أنــت شــايف إيــه ؟ وأنــت عنــدك إيــه ؟ بشــكل مناســب  -

  . عندما يسأل بشكل تلقائى
  .  أن يصنف الطفل بعض األشياء  -
  .أن يتدرب الطفل على التعليق  -
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تكــرار  –تــدريب العرضــى ال –تأجيــل االســتجابة   ––النمذجــة  –) مــادى واجتمــاعى ( التعزيــز :  الفنيــات
  .المحادثة المنفصلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبـدأ خطـوات هـذه المرحلـة مـن خـالل سـؤال الطفـل أنـت عـاوز إيـه ؟ والمطلـوب اإلجابـة علـى :  اإلجراءات
الشـئ المرغـوب  عهذا السؤال من خالل انتزاع صورة عبارة أنا عاوز ووضـعها علـى لوحـة التواصـل ويوضـ

  .فيه بجوارها 
نــت شــايف إيــه ؟ ويتــدرب الطفــل علــى اســتخراج االســتجابة المناســبة وهــى انتــزاع صــورة إثــم ســؤال الطفــل 

عبــارة أنــا شــايف ووضــعها علــى لوحــة التواصــل وبجوارهــا الشــئ الــذى يــراه ؟ ومــن خــالل التكــرار والنمذجــة 
  . يتدرب الطفل على هذه اإلجابة 

وكـــذلك  ؟ إيـــه دهاإلجابـــة علـــى  ويطلـــب منـــه...... الطبـــق  –ومـــن خـــالل وضـــع أشـــياء أمامـــه مثـــل الكـــرة 
انتبـاه الطفـل مـن  جـذبل؟ ويـتم ذلـك مـن خـالل مواقـف  إنت بتشـم إيـه؟  إنت سامع إيهاإلجابة على سؤال 

 –أنـا أشـم وردة  مفاجئباستخراج الشئ وبصوت  الباحثةقوم قيبة أو صندوق توضع به األشياء وتخالل ح
األذن فـى حاسـة  –تخدم مثـل األنـف فـى حاسـة الشـم أنا أسمع الموسيقى مع اإلشارة إلـى العضـو الـذى يسـ

هـذه الخطـوات مـن  إتقـانأن يـتم  لعـب الـدور بـين الباحثـة والطفـل إلـىالسمع ومن خالل التكرار والنمذجة و 
  .قبل الطفل 

نــت شــايف إيــه ؟ المعبــرة مــثال لإلجابــة علــى ســؤال إ وعلــى الباحثــة اإلجابــة للطفــل عنــدما يســتخرج الصــورة
وكـذلك عنـد اإلجابـة  وره تقـوم بـالتعزيز لـه وتقـول أيـوه إنـت شـايف كـورهعبـارة أنـا شـايف كـويستخرج الطفـل 

تقــول لــه الباحثــة نعــم : نــت ســامع إيــه ؟ ويقــوم الطفــل بلصــق صــورة عبــارة أنــا ســامع موســيقى علــى ســؤال إ
  .، وهكذا حتى نهاية األسئلة أنت سامع موسيقى 

  .لة لتدريب الطفل على التعميم واالستجابة بتلقائية محاو ) ٢٠(يتم تدريب الطفل من خالل :  مالحظة
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  ) ٣٠(  ويتم تقييم أداء الطفل فى المرحلة السادسة من خالل هذا الجدول
ارتباط ( مستوى اإلجابة لصورةا ..أنا عاوز  الصورة ..أنا عندى  الصورة ..أنا عاوز  الصورة .... شايفأنا  المحاوالت التاريخ

الصورة بالشئ لمرغوب 
  )فيه 
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 ٢٠           

     نموذج=  M ،  مساعدة جسدية=  P،   ةإيماء=   G ، إستقاللية+ =  ..النتائجمفتاح تسجيل 
  :       إضافـة مفاهيـم لغويـة 
 .  الحادية وتسعون ثمانين حتى الجلسةالو  الثالثةالجلسات من الجلسة 

  .غوية لإضافة بعض المفاهيم ال:  الموضوع
  :   الهدف

  سلســـلة واســـعة مـــن المفـــاهيم اللفظيـــة فـــى التواصـــل الـــوظيفى المتنـــوع  لـــى إســـتخدامن يتـــدرب الطفـــل عأ -
  ) .المكان –الحجم  –اللون (    
  .أن يجيب الطفل على بعض األسئلة مستخدما نعم أم ال  -
  .الطفل بعض األفعال الوظيفية ،  مثل أنا ألعب بالكرة  يصفأن  -

  .المحاولة المنفصلة تكرار  –لعب الدور  –ة النمذج –التعزيز :  الفنيات
  

  : اإلجراءات
مـن أطلـب . قمـاش مـثال  –زجاجـات بـولينج  -كـور  –ألـوان  –أشـياء لونهـا أحمـر مثـل المكعبـات  احضر
بــاقى األشــياء ذات اللــون األحمــر وذلــك  إحضــارمنــه  كمــا أطلــبالكــرة ذات اللــون األحمــر  إحضــارالطفــل 

وكذلك بالمثل مع بعـض . القلم األحمر  –يوجه له مثل هات المكعب األحمر من خالل تنفيذ األمر الذى 
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صــغير  –وكــذلك يتعــرف الطفــل علــى مفهــومى كبيــر . األصــفر  –األزرق  –األلــوان مثــل اللــون األخضــر 
كور ومكعبات وأقـالم وزجاجـات البـولينج كلهـا مختلفـة الحجـم فـى البدايـة يتعـرف الطفـل  إحضارمن خالل 

أن يتعــرف الطفــل علــى مفهــوم  إلــى....... قلــم كبيــر  –مكعــب كبيــر  –يــر مثــل كــرة كبيــرة علــى مفهــوم كب
  .......قصير  –وكذلك مفهوم طويل . كبير ثم يتعرف على مفهوم صغير أيضا 

؟ أو  عــاوز تاكــلنــت لــى حســب الســؤال الموجــه لــه مثــل هــل إالتــدريب علــى اســتخدام اإلجابــة بــنعم أو ال ع
" نعـم " باإلثبـات وعنـدما يجيـب الطفـل علـى السـؤال . فتكـون اإلجابـة بـنعم أو ال  هل أنت تريـد أن تأكـل ؟

  .هذا الشئ من أمامه  إزاحةيتم " ال"ه هذا الشئ وعند اإلجابة بالنفى بإعطائ أقوم
  .لتواصلمحاولة لتدريب الطفل على استخدام التلقائية فى ا) ٢٠(يتم تدريب الطفل من خالل :  مالحظة
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  :مقدمة 
فأوليـاء  .لوالدين اإن اإلعاقة ال تؤثر على الطفل فحسب ولكنها قد تؤثر على جميع أفراد األسرة وبخاصة 

وأسـرة الطفـل التوحـدى تتحمـل الكثيـر . األمور هم الذين يواجهون التحديات المباشرة التى تفرضها اإلعاقـة 
بســبب الغمــوض الــذى يحــيط بحالــة مــن الصــعوبات خاصــة فــى الفتــرة التــى تســبق تشــخيص الطفــل وذلــك 

  .الطفل وكيفية التعامل معه 
سـيتم تنفيـذ سـبع جلسـات ( جلسـة بواقـع ثـالث جلسـات أسـبوعيا  ١٤يهدف هذا البرنـامج الـذى يتكـون مـن و 

إلــــى إرشــــاد األمهــــات ) قبــــل البرنــــامج التــــدريبى للطفــــل وبــــاقى الجلســــات أثنــــاء البرنــــامج التــــدريبى للطفــــل 
لحقائق والخبـرات التعليميـة حـول طبيعـة التوحدى وذلك لتزويدهم بكم من المعلومات و والعاملين مع الطفل ا

تشـــجيعهم علـــى تقبـــل اإلعاقـــة وٕاكســـابهم بعـــض و اضـــطراب التوحـــد والخصـــائص المميـــزة لهـــؤالء األطفـــال 
المهــارات الخاصــة بتــدريب الطفــل التوحــدى علــى تنميــة مهــارات التواصــل باســتخدام الصــور ، ومــن خــالل 

أسلوب اإلرشاد الجماعى وٕاتاحـة الفرصـة لتبـادل الخبـرات والتعبيـر عـن االنفعـاالت بشـكل مناسـب  استخدام
مما يـؤدى إلـى الوصـول إلـى حلـول مشـتركة يتفـق عليهـا الجميـع وذلـك لتنميـة الثقـة والتعـاون بـين األمهـات 

الطريقـة المسـتخدمة والباحثة والتعرف على البرنامج المستخدم وكيفية تطبيقه فـى المنـزل حتـى ال تتعـارض 
  .فى المنزل مع الطريقة التى تتبعها الباحثة أثناء تقديم البرنامج

ــتم صــياغة هــذا البرنــامج فــى إطــار النظريــة المعرفيــة الســلوكية مــن خــالل تزويــد األمهــات بالمعلومــات و  ي
يـة مهـارات الالزمة عن اضطراب التوحد والنظريـات المفسـرة لـه وشـرح األسـلوب أو البرنـامج المسـتخدم لتنم

والمناقشــة والتــدريب علــى حــل المشــكالت لمحاضــرة اوذلــك مــن خــالل االســتجابة بالفنيــات مثــل التواصــل 
والمراقبـة الذاتيـة والواجبـات المنزليـة والنمذجـة مـن جانـب الباحثـة واسـتخدام شـريط الفيـديو الموضـح لمراحـل 

  .البرنامج المستخدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩٨

  
  نامج اإلرشادى لألمهاتجدول يوضح المحتوى الخاص بالبر 

 المالحظات الواحدة زمن الجلسة عدد الجلسات محتوى الجلسة م

  كل جلسة ساعة جلستان التعارف واالستماع إلى رأى األمهات ١

  ساعة واحدة واحدةجلسة  مع اآلخرين  طرق التواصل عند الطفل التوحدى٢

  ساعة واحدة جلسة واحدة هدف التواصل لألطفال التوحديين٣

  ساعة واحدة جلسة واحدة  التعرف على التواصل البديل ٤

  ساعة واحدة جلسة واحدة  مشاهدة برنامج التواصل من خالل شريط فيديو٥

  ساعة واحدة جلسة واحدة  التعرف على التواصل بالصور٦

لكل مرحلة من  كل جلسة ساعة ست جلسات  التعرف على مراحل البرنامج٧
 البرنامج جلسة

   ساعة واحدة جلسة واحدة  يجيات لتشجيع التواصل للطفل التوحدىاسترات٨

  
  الجلسة األولى والثانية 

  :الموضوع 
  .التعارف بين الباحثة واألمهات واالستماع إليهن حول اضطراب التوحد  -
 .التعرف على طبيعة التوحد  -

  .فكرة بسيطة عن البرنامج  -
  :األهداف 

  .حثة واألمهات توفير جو من األلفة والتعارف بين البا -
 .االستماع إلى آراء األمهات حول طبيعة اضطراب التوحد  -

 .التعرف على اضطراب التوحد  -

 .فكرة عن البرنامج المستخدم فى الدراسة  إعطاء -

  :الفنيات 
  .المحاضرة  –المناقشة 

  :اإلجراءات 
دد وهــذا دليــل علــى لهــن علــى الحضــور فــى الموعــد المحــ التحيــة تبــدأ الجلســة بالترحيــب باألمهــات وتوجيــه

ذلــك هن فــى التعــاون و مــدى اهتمــامهن وســعيهن إلــى األســاليب والبــرامج الموجهــة إلــى أطفــالهن والرغبــة لــدي
  .لصالح الطفل 
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إتاحة الفرصة لكل أم بالتعبير عن مشاعرها وانفعاالتها تجاه طفلها التوحدى أو األشياء التى جعلتها تعتقـد 
  .األطفال من نفس العائلة أو أخواته إن كان له أخوة  أن سلوك طفلها غير سلوك اآلخرين من

الصفات والخصائص التى وجـدتها فـى طفلهـا تظهـر الباحثـة مشـاعر  تسردوبعد االستماع إلى كل أم وهى 
قبل والتأييد واحترام مشـاعر األمهـات والمشـاركة الوجدانيـة وتقـوم بإعطـاء معلومـات بسـيطة حـول طبيعـة تال

  .اضطراب التوحد 
عد اضطراب التوحد أحد اضطرابات النمو الشـامل والتـى تعتبـر مـن أكثـر مشـكالت الطفولـة إزعاجـا حيث ي

ــتعلم  ــاه واإلدراك وال وٕارباكــا وحيــرة ألنهــا تتضــمن انحرافــا فــى جميــع جوانــب أداء الطفــل بمــا فــى ذلــك االنتب
  .واللغة والمهارات اإلجتماعية والتواصلية 
رهم بفترة نمو عادية قـد تصـل إلـى عـامين أو ثالثـة كمـا أنهـا تظهـر وغالبا ما تظهر على األطفال بعد مرو 

بصورة فجائية دون سابق إنذار مما يعرض المحيطين بالطفل للحيرة واالرتباك وعـدم القـدرة علـى التصـرف 
  .وكأنهم يواجهون مشكلة مستعصية الفهم 

يبــدو أنهــم يعيشــون مــع  التوحــد عــدم قــدرة األطفــال علــى االســتجابة لآلخــرين حيــثاضــطراب ومــن أعــراض 
أنفســهم وال ينتبهــون للمحيطــين بهــم مــن النــاس وقــد يتعــاملون مــع المحيطــين بهــم وكــأنهم أشــياء ماديــة وال 
يميلـون إلـى معانقـة األم أو السـرور والفـرح لوجودهــا أو الحـزن والضـيق لفراقهـا وال يحبـون أن يمسـكهم أحــد 

  .أو يقبلهم 
كمـا أن . و الفـزع التـى تعـرض لهـا أقـرانهم العـاديين فـى مرحلـة المهـد وغالبا ال تبدو علـيهم مظـاهر القلـق أ

ــــى وقــــد يمــــارس بعضــــهم الكــــالم فــــى صــــورة مصــــاداة  ــــى ممارســــة الكــــالم ذى المعن ــــرون إل   معظمهــــم يفتق
وقـد يمارسـون أصـواتا  –أنـا بـدال مـن أنـت  –وغالبا مـا يعكسـون الضـمائر ) تكرر للصوت مثل الصدى ( 

ولــديهم الرغبــة . مزعجــة مثــل الصــراخ أو الصــياح أو الضــغط علــى األســنان  غيــر الكــالم بصــورة نمطيــة
باإلضافة إلـى الرغبـة القويـة فـى االلتصـاق بـبعض األشـياء البسـيطة . القهرية فى الحافظ على ثبات البيئة 

وقــد يبــدى الــبعض مــن هــؤالء األطفــال رغبــة . أو عديمــة القيمــة مثــل إطــار ســيارة لعبــة أو قطعــة مــن خــيط 
وفيمــا يتعلــق باألســباب . بــبعض الموضــوعات مثــل الطقــس وســماع نشــرات األخبــار  االهتمــامفــى  قهريــة

 نالمؤديــة للتوحــد فقــد اختلفــت اآلراء فــالبعض يراهــا وراثيــة والــبعض يراهــا بيئيــة والــبعض األخــر يجمــع بــي
العالجيــة لهــؤالء اخــتالف فــى األســاليب  يوجــداإلخــتالف لهــذا نتيجــة و . العوامــل الوراثيــة والعوامــل البيئيــة 

وقــــد أوضــــحت الكثيــــر مــــن الدراســــات الحديثــــة فاعليــــة برنــــامج التربيــــة الخاصــــة مــــع األطفــــال . األطفــــال 
بعناية بحيث تعمل على مواجهة مشكالت التواصل لدى هؤالء األطفال وذلك  إعدادهاالتوحديين والتى يتم 

واصـل لألطفـال التوحـديين وفـى نهايـة من خـالل برنـامج تـدريبى بنظـام تبـادل الصـور فـى تنميـة مهـارات الت
  .اللقاء تحاول الباحثة اإلجابة عن تساؤالت األمهات 
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  :الواجب المنزلى 
والتعرف على الطرق التى يتواصل بها الطفل معها وكيفيـة يتم تكليف األمهات بمالحظة أطفالهن  -

  .االستجابة له 
  :الجلسة الثالثة 

  :موضوع الجلسة 
  .دى مع اآلخرين طرق تواصل الطفل التوح

  :األهداف 
  .التعرف على الطريقة التى يتواصل بها الطفل مع المحيطين به فى األسرة  -
 .التعرف على كيفية استجابة األم لطفلها  -

 .التعرف على بعض الطرق التى يتواصل بها الطفل  -

 .التوصل إلى أسلوب مناسب للتواصل  -

  :الفنيات 
ـــة  –المناقشـــة  ـــ( المراقبـــة الذاتي ـــد أســـاليب التواصـــل التـــى يلجـــأ إليهـــا الطفـــل مـــن قب  –) ل األمهـــات لتحدي
  .المحاضرة 
  :اإلجراءات 

تبــدأ الجلســة مــن خــالل المناقشــة فــى الواجــب المنزلــى والــذى يتمثــل فــى االســتماع إلــى رأى األمهــات حــول 
غبــات االســتجابة مــن األم وذلــك تلبيــة لر  قالطــرق التــى يتواصــل بهــا الطفــل معهــا فــى المنــزل وكــذلك طــر 

األطفـــال العـــاديون حيـــث تبـــدأ ى يســـتخدمها رق التواصـــل التـــثـــم تقـــوم الباحثـــة بـــالتعليق حـــول طـــ. الطفـــل 
ســلوكيات تواصــلية مختلفــة مــن إكمــالهم للعــام األول مــن العمــر ويطلــق عليهــا ســلوكيات االنتبــاه المشــترك 

يسر له من كلمات لشـخص ومنها على سبيل المثال أن يشير الطفل بإصبعه تجاه الشئ أو أن يردد بما يت
آخر للتعبير عن رغبته فى الحصول على ذلك الشئ ، أو أن يمسك بما يريد ويشير به لمـن حولـه كإشـارة 

ر أن يتواصـلوا بهـذه الطريقـة وغالبـا مـا دأمـام التوحـديون فإنـه ينـ. تعبر عن رغبتـه أو اهتمامـه بـذلك الشـئ 
نت فى أيدى غيـرهم بطريقـة تظهـر قـدرا مـن عـدم المبـاالة يقوموا بالتقاط األشياء التى يريدونها حتى وٕان كا

.  
نفـــس الرســـالة ســـواء باأللفـــاظ أو اإليمـــاءات أو وصـــيل التوحـــديون تعلـــم أســـاليب بديلـــة لت اســـتطاعلـــذلك إذا 

للمس أو حتـــى الضـــغط علـــى مفتـــاح كهربـــائى صـــغير ، يكـــون التواصـــل مناســـبا بـــاأو ات بـــالرموز واإلشـــار 
كمـا أن تعلـيم التوحـديين التعبيـر عـن حاجـاتهم عـن . فض المشـكالت السـلوكية وقابال للزيادة فـى حـين تـنخ

طريـــق كلمـــات أو عبـــارات أو إشـــارات أو صـــور بســـيطة تعبـــر عـــن طلـــب المســـاعدة أو إعطـــائهم الفرصـــة 
للحصــول علــى االهتمــام باألشــياء المرغوبــة أو حتــى الهــروب مــن المواقــف غيــر المرغوبــة بأســاليب شــبيهة 

وأيضـا . يعة وفعالـة فـى تعـديل سـلوك التوحـديين فـى التواصـل مـع المحيطـين بمـن حـولهم بذلك له آثار سر 
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يمكــن االســتعانة بــبعض الوســائل التــى تمكــن األفــراد التوحــديين مــن التفاعــل مــع اآلخــرين بصــورة أفضــل كمــا 
  .تسمح لهم بالتواصل بشكل مباشر مع البيئة المحيطة بهم 

  :وهذه األساليب تتضمن 
  .لغة اإلشارة  - ١
 .  التواصل بالصور - ٢

 .التواصل الميسر  - ٣

 .التواصل باستبدال الصور  - ٤

  :لغة اإلشارة : أوال 
لتوحــديين ومــن عيوبــه أنــه االصــم ونــادرا مــا يســتخدم مــع  األفــرادلــدى  باســتخدامه معــروف األســلوبوهــذا 

ــتعلم مــن خــالل التقليــد  لصــعب وبعــض اإلشــارات مــن ا. يتطلــب مهــارة حركيــة فــى العمــل باأليــدى ويــتم ال
 .تفسيرها للمالحظين العاديين 

ومشـروبات وأمـاكن يحتاجه الطفل من أطعمـة  نوهو وضع صورة لكل شئ يمكن أ  :التواصل بالصور: ثانيا 
والمفهــوم األساســى . ســواء علــى لوحــة وعلــى الطفــل اإلشــارة إلــى الشــئ الــذى يريــده مــن خــالل إشــارته للصــورة 

من األفراد التوحديين لديهم القدرة على استخدام المعلومـات البصـرية  وراء استخدام التواصل بالصور أن العديد
 اومـــن المميـــزات أيضـــا لهـــذه الـــنظم أن العمليـــة البصـــرية تتطلـــب قـــدر . بطريقـــة ســـهلة عـــن المعلومـــات الســـمعية

هــذه الطريقــة إذا لــم عيــوب ومــن . مــن المهــارات الحركيــة باإلضــافة إلــى ســهولة فهمهــا بالنســبة للجميــع  ضــئيال
كمــا أن الكثيــر مــن المدرســيين ال يســمحون لهــذا النظــام أن . ن الصــورة واضــحة للتواصــل يضــعف التواصــلتكــ

حيـث أن ... وهـو يعتمـد فقـط علـى اإلشـارة للصـورة  يغادر الفصل خوفـا علـى الصـور مـن الضـياع أو التمزيـق
أو قـد ال يحصـل ... ة الطفل قد يجد صعوبة فى اإلشارة إلى الصورة أو قد يشير إلـى صـورتين بـدال مـن واحـد

حيـث أن الطفـل ... مختلفـة ولكن طريقة تبادل الصور هى ... رة على انتباه المعلم أو األم عندما يشير للصو 
أى أنـه ال يشـير (  ة مـن الصـور ويعطيهـا إلـى يـد المعلـمهنا هـو الـذى يبـادر ويختـار الصـورة مـن بـين مجموعـ

  ) .بإصبعه فقط 
  التواصل الميسر : ثالثا 
أشبه بلوحة مفاتيح الكومبيوتر بها أزرار متعددة سواء .. تتلخص باستعمال الشخص لوحة مفاتيح ريقة طوهى 

كانت أحرف أو صور ويستطيع أن يضـغط علـى صـورة زر معـين يعبـر فيـه عمـا يريـد حيـث هـذا الـذر يصـدر 
اليـد أو الـذراع  مثـل حركـة المعلمـةومساعدة حركيـة مـن  اويتلقى الشخص الذى يستعملها دعم. صوتا مسجال 

.  
  الصورة  باستبدالنظام التواصل : رابعا 

  وفيــــه يتواصــــل األطفــــال للحصــــول علــــى رغبــــاتهم وحاجــــاتهم ويــــتم التــــدريب لألطفــــال مــــن خــــالل مراحــــل هــــذا 
وتـتلخص فـى أن الطفـل يتـدرب .. وهذه الطريقـة تتضـمن اسـتعمال الصـورة علـى شـكل بطاقـات صـغيرة النظام 
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مثـل أن يبـادر الطفـل ويقـدم بطاقـة .. سبة لألم أو المـدرب عنـدما يرغـب فـى شـئ مـا على إعطاء الصورة المنا
وبعد ذلك يدرب الطفل . أو يقدم صورة اللعبة التى يريدها .. الحلوى إلى األم أو المدرب إذا أراد قطعة حلوى 

أنـا عـاوز  مثـل. على تكوين جملة كاملة عن طريق ترتيب البطاقات الخاصة بهـذه الجملـة علـى ملـف الصـق 
وهـو المـدخل الـذى . فيقوم الطفل بوضع صورة أنا عاوز ثـم يضـع بجوارهـا صـورة المـراجيح .  اجيحألعب بالمر 

  . استخدمته الباحثة
  التقويم

لتحديـــد األشــياء التــى يفضـــلها الطفــل مــن أطعمـــة ومشــروبات وأنشــطة ولعـــب توزيــع أوراق علــى األمهــات 
  .وأماكن

  /اسم الطفل 
  ى يحب أو يفضل الطفل أن يأكلهاتحديد األشياء الت

  تحديد األشياء التى يحب الطفل أن يشربها

الـــــدوران  -مشـــــاهدة التلفـــــاز : األنشـــــطة التـــــى يحبهـــــا الطفـــــل
المصـافحة والعنـاق  –الجلـوس علـى كرسـى خـاص  –السريع 

. 

 

ــــالكرة ( األلعــــاب التــــى يحبهــــا الطفــــل  -المرجيحــــة –اللعــــب ب
 )مكعبات  –الصلصال 

 

  .تماعية يحبها الطفلألعاب اج
 -إصــــــــدار األصــــــــوات  -النظــــــــر مــــــــن خــــــــالل الثقــــــــوب  -

  .الدغدغة  -االستغماية 

 

  .األماكن التى يحبها الطفل
  .زيارة األجداد  -حديقة الحيوان  –دكان  -

 

   .ماذا يختار الطفل أن يفعل فى األوقات الحرة 

   .األشخاص الذين يحبهم الطفل ويستمتع بالبقاء معهم

   أخرى أشياء

  الجلسة الرابعة 
  :موضوع الجلسة 

  .هدف التواصل لدى الطفل التوحدى 
  :األهداف 

  .التعرف على هدف التواصل لدى الطفل التوحدى  -
 .التعرف على الطرق التى تساعد على تحقيق هدف التواصل لدى الطفل التوحدى  -

 .التعرف على األساليب البديلة للتواصل  -
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 :الفنيات 

 حاضرةالمناقشة والم -

  :اإلجراءات 
بالمناقشــة فــى الواجــب المنزلــى والمتمثــل فــى اســتبيان لمعرفــة األشــياء المفضــلة للطفــل ســواء تبــدأ الجلســة 

أطعمة أو مشروبات أو أماكن ويتم االستماع إلى كل أم لتحديد درجة أفضلية هذه األشـياء بالنسـبة لطفلهـا 
واصل لدى الطفل التوحـدى ويـتم فـتح بـاب المناقشـة ثم يتم توجيه سؤال إلى األمهات حول الهدف من الت. 

لمـاذا يلجـأ إلـى التواصـل مـع إتاحـة  ر من قبل األمهات بحيث تذكر كل أم هدف التواصل لدى إبنهـاوالحوا
الفرصة لالستماع إلى رأى كل أم فيما سمعت وذلك وصوال إلى الهدف من التواصـل لـدى الطفـل التوحـدى 

  .واإلتفاق عليه 
ة بالتعقيب على الحوار من قبل األمهـات بـأن األفـراد يحتـاجون إلـى التواصـل مـع اآلخـرين فـى قوم الباحثتو 

. ة ويشـــاركوا فـــى التفاعـــل اإلجتمـــاعىالبيئـــة المحيطـــة بهـــم للتعبيـــر عـــن حاجـــاتهم ورغبـــاتهم ليالحظـــا البيئـــ
فعـال مناسـب  وبالطبع الحديث اللفظى مرغوب بدرجة كبيرة لكن األكثر أهميـة القـدرة علـى التواصـل بشـكل

.  
فالتواصــل ســواء كــان إيمــائى أو لفظــى أو بالصــور ضــرورى لــألداء االســتقاللى فــى الحيــاة فالقصــور فــى 

  .التواصل يجعل األطفال يعتمدون على غيرهم فى مساعدتهم لقضاء حاجاتهم اليومية 
ــادة قصــور  التواصــل كمــا أن العالقــة بــين المشــكالت الســلوكية وقصــور التواصــل عالقــة طرديــة حيــث بزي

  .تزداد المشكالت السلوكية لدى الطفل التوحدى 
فالطفل التوحـدى الـذى ال يسـتطيع تحقيـق رغباتـه يلجـأ إلـى سـلوكيات تـؤثر علـى سـلوك اآلخـرين فـى البيئـة 

البكـــاء ونوبـــات الغضـــب واالرتطـــام فـــى األرض لـــذلك فنمـــو نظـــام تواصـــل يخفـــض مـــن المشـــكالت : مثـــل 
الحــديث أقــل أهميــة مــن القصــور فــى القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرين فــى فالقــدرة علــى إنتــاج . الســلوكية 

  .البيئة المحيطة به بفاعلية وهذا يجعلنا نستخدم التواصل البديل 
  الواجب المنزلى

  .يطلب من األمهات التفكير فى عدد أو أساليب بديلة تستخدم بدال من اللغة مع الطفل 
  :الجلسة الخامسة 
  .ف على التواصل البديل أو المعزز التعر :  موضوع الجلسة

  :الهداف 
  .التعرف على أساليب التواصل البديل  -
 .رأى األمهات فى هذه األساليب  -

 .االتفاق على أهمية األسلوب المستخدم  -
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  : الفنيات 
  .حل المشكالت  –المحاضرة  –المناقشة 
  :  اإلجراءات

العصــف الــذهنى  أســلوبتبــدأ الجلســة بالمناقشــة فــى الواجــب المنزلــى المطلــوب مــن األمهــات ومــن خــالل 
حيث يطلب من األمهات ذكر أكبر عدد ممكن من األساليب البديلة للتواصل وذلك من خالل طـرح سـؤال 

  ؟ ستخدمها مع الطفل لتحقيق التواصل بدال من اللغةرى ما هى األساليب البديلة التى نيا ت
  .وبعد االستماع إلى رأى األمهات وتعقيبهم على اآلراء التى ذكرت منهن 

أحــد المفــاهيم األساســية لمســاعدة األطفــال التوحــديين  :تقــوم الباحثــة بتوضــيح أســلوب التواصــل البــديل بأنــه 
تـــى ويشـــمل التواصـــل المعـــزز ، الصـــور أو أى وســـيلة تعطـــى للطفـــل لتمثـــل الكلمـــة أو الفكـــرة ال. علـــى الكـــالم 

إن أهـم شـىء فـى تعلـيم التواصـل هـو تـدريب األطفـال الـذين ال يسـتطيعون الكـالم بشـكل . يتمنى التعبير عنها 
  :واضح على معرفة غرض التواصل ولذلك فإن تطوير التواصل المعزز له هدفين 

  .مساعدة األطفال الذين ال يستطيعون الكالم بشكل مسموع أو مفهوم أو واضح :  األول
ساعدة األطفال الذين يحتاجون لمساعدة خاصة ليتعلموا ويمارسوا األفكار التـى يريـدون التعبيـر م:  الثانى
  .عنها 

فاألطفال التوحـديين غالبـا . أفضل من عدم وجود تواصل على اإلطالقعض التواصل كما أن فكرة وجود ب
  .ما يكون لديهم إدراك بالتنظيم البصرى لألنشطة واألشياء فى عالمهم 

فـى السـنوات الحديثـة ابتكـارا كبيـرا لنمـو مهـارات التواصـل ) نظام التواصل باسـتبدال الصـور ( ظام ويمثل ن
حيـث يـتعلم األطفـال اسـتبدال . فهذا النظام يجعل أطفـال التوحـد يفكـرون فـى الصـور . لألطفال التوحديين 

  .الصور باألشياء التى يرغبون فى التوصل إليها 
  :التقييم 

  . األمهات فى التواصل البديل واإلجابة على تساؤالتهن معرفة رأى من خالل 
  :الجلسة السادسة 
  ديو يمشاهدة البرنامج من خالل شريط الف:  موضوع الجلسة

  :  األهداف
  .عرف األمهات على البرنامج المستخدم فى الدراسة تأن ت -
  .أن تتعرف األمهات على مراحل البرنامج من خالل مشاهدة الشريط  -
  .الحوار والمناقشة  –لنمذجة ا:  الفنيات
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  :اإلجراءات 
تبـــدأ إجـــراءات الجلســـة مـــن خـــالل المناقشـــة مـــع األمهـــات فـــى معرفـــة رأيهـــن عـــن أســـلوب التواصـــل البـــديل 

ديو وذلــك للتعــرف علــى مراحـــل يــتقــوم الباحثــة بعــرض البرنــامج مـــن خــالل شــريط الف. بإســتخدام الصــور 
ـــذ البرنـــامج  ـــة تنفي ـــم تقـــوم. البرنـــامج وكيفي ـــامج  ث الباحثـــة بالمناقشـــة والحـــوار حـــول رأى األمهـــات فـــى البرن

  .المشاهد فى الفيديو واإلجابة على التساؤالت التى تصدر منهن 
  : التقييم

  .االستماع إلى رأى األمهات حول البرنامج المستخدم فى الدراسة والذى شاهدوه فى الفيديو 
  :الجلسة السابعة 

  لصور التعرف على التواصل با:  الموضوع
  :األهداف 

  .أن تتعرف األمهات على مراحل التواصل بالصور  -
 .أن تتعرف األمهات على كيفية تنفيذ البرنامج  -

 .أن تتدرب األمهات على كيفية تنفيذ مراحل البرنامج  -

 .أن تتدرب األمهات على كيفية تنفيذ كل مرحلة من مراحل البرنامج  -

  ) قبل الباحثة  نالفيديو وممن قبل شريط ( النمذجة  –المناقشة  –المحاضرة :  الفنيات
  :اإلجراءات 

ثـم . فى شـريط الفيـديو تبدأ إجراءات الجلسة بالمناقشة مع األمهات حول برنامج التواصل بالصور المشاهد
المستخدم فى الدراسة واألشـياء التـى يتطلبهـا مـن خـالل مراقبـة دقيقـة للطفـل البرنامج تقوم الباحثة بتوضيح 

حببة للطفل ومتـى تحـددت هـذه األشـياء يـؤتى ذات األفضلية العالية الميد األشياء والنشاطات من أجل تحد
وهنــا يــتعلم . علــى بطاقــة أو فــى غــالف لجمــع الصــور رســم بــالخط األبــيض واألســود وتوضــعبصــورة أو ت

خــرج الصـورة مــن الغـالف أو المجلـد ويقتــرب مـن شــخص آخـر ويسـلم الصــورة إلـى الشــخص الطفـل كيـف ي
ويتـدرب الطفـل . د والشخص الذى يتسلم الصورة يستجيب بلغة مالئمة ويعطى لطفل الصورة المرغوبة بالي

  :على التسلسل التالى 
  .إيجاد الصورة الصحيحة  - ١
 .نزع الصورة  - ٢

 .من الراشد  االقتراب - ٣

 .تسليم الصورة إلى الراشد باليد  - ٤

 .إلى الطلب  اإلذعان/ انتظار استجابة الراشد  - ٥

  .كى يكون التواصل ناجحا  اإلجتماعىالتواصل بتبادل الصور أنها تحتاج إلى التفاعل  إن إحدى مميزات
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والتواصل بالصور له شهرة بارزة من أشكال التواصل البديل التى تمكن األطفال التوحديين بوسائل لتحقيق 
  .ألنشطة المرغوبة ، واالعتراض وعمل اختيارات مناسبة 

لمهـارات التواصـلية امثابة اختراع عظـيم وهـو أهـم وسـيلة فـى بدايـة تعلـيم بوالتواصل بنظام استبدال الصور 
والغرض منه جعل الطفل يشـير إلـى مـا يريـده عـن طريـق مسـك أو تنـاول صـورة الشـئ وبهـذه الطريقـة يبـدأ 
الطفل فى تكوين فكـرة أن هنـاك رمـوزا لألشـياء وأن الكلمـة هـى رمـز ولكـن يكـون أكثـر صـعوبة فـى التـذكر 

كمــا أن تقــديم الصــور ذو أهميــة بالغــة لألطفــال . الشــئ المــادى المماثــل لــدى هــؤالء األطفــال والــربط مــع 
  .التوحديين ألنها تمكنهم من الحصول على ما يريدونه بسرعة ودون التعرض لنوبات الغضب 

كمــا أن تعلــيم األطفــال التوحــديين كيفيــة العبيــر عــن احتياجــاتهم عــن طريــق صــور مبســطة لــه آثــار ســريعة 
  .الة فى تعديل السلوك االتصالى كما أن له فاعلية فى إقامة تواصل إيجابى مع المحيطين به وفع

لرئيســى أو األساســى وراء اسـتخدام نظــام التواصــل مـن خــالل الصــور هـو أن العديــد مــن األطفــال والسـبب ا
مثيـــرات التوحــديين يســتجيبون بشــكل أفضــل للمثيــرات البصــرية مثــل الصــور أو الكلمــات المرســومة عــن ال

  .السمعية ومن خالل الصور يستطيع الطفل اإلشارة إلى حاجاته 
كمــا أن توجيــه األطفــال التوحــديين بمعلومــات مصــورة يكــون أكثــر ســهولة مــن التوجيــه بالمعلومــات اللفظيــة 
المسموعة ولذا يمثل هذا النظام أحد المداخل الفاعلة لتطوير سلوكيات التواصـل ويتطلـب هـذا المـدخل مـن 

  .انتقاء الصورة المطلوبة من لوحة التواصل الطفل 
  :ومن مميزات برنامج التواصل بتبادل الصور 

التركيــز علــى التواصــل الــوظيفى كمــا يتطلــب القليــل مــن التفاعــل والتبــادل ويعتمــد أكثــر علــى المعلومــات 
ـــديهم صـــعوبات ـــذين ل ـــال ال فـــى  البصـــرية عـــن المعلومـــات الســـمعية كمـــا يمـــد بالســـلوكيات المناســـبة لألطف

التواصـــل والتأكيـــد علـــى المهـــارات األساســـية للتواصـــل وبـــالتكرار يـــؤدى إلـــى المحادثـــة التلقائيـــة والحـــد مـــن 
اإلحبــاط كمــا يمثــل أحــد الــنظم التــى تعلــم األفــراد أساســيات التواصــل وهــذا البرنــامج بمثابــة طريقــة مســاعدة 

شـئ الــذى يرغبـه ويأخـذها ويقــوم للتواصـل أو التعبيـر للطفــل عـن رغباتـه وفيــه يتعـرف الطفـل علــى صـورة ال
وعنــدما يقــوم . فــى مقابــل أن يأخــذ الشــئ الحقيقــى فــى يــده ) المعلمــة  –األم  –األب ( بإعطائهــا للمــدرب 

بــاآلخرين مــن خــالل تعــدد الصــور وتعــدد النــاتج الطفــل بفعــل ذلــك فإنــه يبــدأ فــى تطــوير أســلوب تواصــل 
حــل وبالتــدريج يقــل اســتخدام الصــور وي) ور الشــئ الــذى حصــل عليــه فــى مقابــل الصــ( المــادى الملمــوس 

اختيـار الكلمـات المناسـبة ستخدام الصور فى التعبيـر يسـهل علـى الطفـل محلها الكلمات والجمل حيث أن إ
طبقـا للقواعـد اللغويـة فيعتـاد علـى اسـتخدام اللغـة  ةكما يسهل عليه معرفـة وترتيـب كلمـات الجملـ ةفى الجمل

عــزز طــور اســتخدامه لألطفــال التوحــديين ممثابــة تــدريب تواصــل بــديل وب. اســتخداما صــحيحا فــى البدايــة 
  .فنــــــــــــــــــى مكثــــــــــــــــــف  تــــــــــــــــــدريبوال يتطلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــواد صــــــــــــــــــعبة أو . ذوى صــــــــــــــــــعوبات التواصــــــــــــــــــل 

غالية الثمن أو اختبارات شاملة أو تدريب المهنيـين أو اآلبـاء ومـن الممكـن ) معدات ( ال يتطلب تجهيزات 
  ) .المجتمع  –المدرسة  –ل المنز ( استخدامه لألطفال فى أماكن متنوعة 
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  : التقييم
  .الصور واإلجابة على تساؤالتهن  باستبدالاالستماع إلى رأى األمهات فى برنامج التواصل 

  :الثالثة عشر الجلسة الجلسة الثامنة حتى 
  .التواصل بالصور ى مراحل برنامج التعرف عل:  الموضوع
  :األهداف 

  .م المستخدالبرنامج أن تتعرف األمهات على مراحل  -
 .أن تتدرب األمهات على كيفية تنفيذ مراحل البرنامج  -

  .النمذجة  –المحاضرة  –المناقشة :  الفنيات
  :اإلجراءات 

تبدأ إجراءات الجلسة بالمناقشة مع األمهات حول برنامج التواصل بالصور واالستماع إلى رأيهن فيـه ومـن 
شـريط الفيـديو تقـوم الباحثـة بعـرض مراحـل البرنـامج  خالل أسلوب النمذجة من قبل الباحثة وكذلك مشـاهدة

علــى تســاؤالتهم مــع واإلجابــة مرحلــة كــل  حــولوكيفيــة التنفيــذ لكــل مرحلــة واالســتماع إلــى تعليــق األمهــات 
  .لك كيفية تنفيذها من قبل الباحثةوكذالفيديو مشاهدة كل مرحلة على حده من قبل شريط 

عـرف األم علـى اإلجـراءات التـى يـتم فعلهـا مـع تتايـة كـل مرحلـة لمـع األمهـات عنـد بديـتم اللقـاء :  مالحظة
  .الطفل لتساعده فى المنزل عليها كواجب منزلى 

  :التواصل بتبادل الصور ) برنامج ( مراحل نظام 
  .المساعدة الجسمية للتبادل : المرحلة األولى 

  :والهدف من هذه المرحلة 
 .أن يأخذ الطفل أو يلتقط الصورة المرغوبة -

 .يتجه الطفل نحو المدرب  أن -

المعـززات " تحديد األشياء المفضـلة للطفـل  :طلب ذلك تأن يضع الطفل الصور فى يد المدرب وي -
وعمـل جـدول يمثـل هـذه .." أنشـطة  –طعـام " وذلك من خالل تكرار أخذ الطفـل للشـئ المفضـل " 

األشــياء التــى  األشــياء مــن خــالل رمــوز أو صــور ويجــب التأكــد مــن أن الطفــل لديــه مفــاهيم عــن
مفضــلة ( ويــتم تصــنيف األشــياء فــى درجــات مــن حيــث درجــة تفضــيل الطفــل لهــا . تمثلهـا الصــورة 

  ).غير مفضلة  –مفضلة إلى حد ما  –جدا 
  .األداء التلقائى : المرحلة الثانية 

  :والهدف من هذه المرحلة 
  . أن يتجه الطفل إلى اللوحة المعلق عليها الصورة -
 . ورة من اللوحة أن ينزع الطفل الص  -

  :أن يتجه الطفل إلى المدرب ويسلمها فى يده ويتم ذلك عن طريق  -
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  .تكرار ما تم فى المرحلة األولى مع أكثر من صورة  -أ
  .توضع الصورة من خالل الصق فيلكرو على اللوحة  -ب
  . لطفل ليلمح المدرب قبل انتزاع الصورةلالتأكيد على التحدق البصرى من خالل التشجيع  -ج
  .سحب المساعدة الجسدية بالتدريج  -د
  .يتعلم الطفل الذهاب للصورة ونزعها من اللوحة حتى يتم التواصل بينه وبين المدرب  -هـ
  .وبين الطفل والمدرب ) بين الصورة والمعزز ( تكرار نظام اإلبدال  -و
  ...إنت عاوز حلوى ... يجب على المدرب استخدام المعزز اللفظى أثناء إبدال الصورة مثل آه  -ز

  .التمييز بين الصور  :المرحلة الثالثة 
  :والهدف من هذه المرحلة 

  . أن يتدرب الطفل على الذهاب إلى لوحة الصور  -
  .عدة صور  نأن يختار الطفل الصورة المناسبة من بي -
  .أن يذهب الطفل بالصورة إلى المدرب  -

  :ويتم التدريب فيها عن طريق 
  .تمييز بين صورتين أو أكثر من لوحة التواصل تدريب الطفل على ال -أ
  .تناوب وضع الصور على اللوحة حتى ال يحفظ الطفل مكان وضع الصورة  -ب
  .تحتوى اللوحة على صورة مرغوبة للطفل وأشياء غير مرغوبة  -ج
علــى المــدرب أن يقــول لــه بهــدوء أنــت تريــد هــذا ثــم حثــه دما يحضــر الطفــل صــورة غيــر مرغوبــة فعنــ -د

  .شارات االتجاه ناحية الصورة المرغوبة باإل
إذا تكــررت محــاوالت الطفــل ألخــذ الصــورة غيــر الصــحيحة علــى المــدرب أن يقــول لــه أنــت طلبــت كــذا  -هـــ

  .ويشير إلى الشئ المطلوب 
  .بناء الجملة : المرحلة الرابعة 

  :والهدف من هذه المرحلة 
  .ما صورة جملة متعددة الكلمات أشياء موجودة وأشياء غير موجودة مستخدالطفل أن يطلب 

  :ويتم التدريب فيها عن طريق 
  ).أنشطة  –لعب –أطعمة ( تصنيف هذه الصور فى فئات 

عمــل جملــة مــن خــالل كتابــة عبــارة أنــا عــاوز ويتــدرب الطفــل علــى طلــب الشــئ المرغــوب مــن خــالل لوحــة 
  .التواصل من خالل نزع الصورة المطلوبة 

فـــى نهايـــة هـــذه . نـــد جملـــة أنـــا عـــاوز  يتجـــه نحـــو المـــدرب ويعطيهـــا لـــه يضـــع الطفـــل الصـــورة المرغوبـــة ع
تشــجيع االســتجابات التلقائيــة . صــورة مــن خــالل تكــرار الواصــل  ٢٠المرحلــة يكــون لــدى الطفــل أكثــر مــن 

  .للتواصل من خالل األنشطة اإلضافية 



 ٣٠٩

  االستجابة لسؤال إنت عاوز إيه ؟: المرحلة الخامسة 
 ويتم ذلك عن طريق ؟

كمــا فــى المرحلــة الرابعــة واإلجابــة علــى .... أنــا عــاوز ) صــورة ( ب الطفــل علــى نــزع جملــة تــدري - أ
  المدرب إنت عاوز إيه ؟سؤال 

إنــت عــاوز إيــه ؟ حتــى فــى غيــاب الصــورة أو دون اإلشــارة إلــى المــدرب إجابــة الطفــل علــى ســؤال  - ب
 .الصورة

  :التعميم : المرحلة السادسة 
  :والهدف من هذه المرحلة 

  :الطفل قادرا على االستجابة للعديد من األسئلة المتنوعة ويتم ذلك عن طريق أن يكون 
  .أنا شايف ، أنا عاوز : يتدرب الطفل على نزع صورة العبارة المطلوبة مثل  -أ
تـدريب الطفـل علــى االسـتجابة ألســئلة متنوعـة مثــل إنـت عـاوز إيــه ؟ مـن خــالل نـزع عبــارة أنـا شــايف  -ب

  .....ه ؟ من خالل نزع عبارة أو جملة أنا عاوز ، وكذلك أيضا إنت عاوز إي
فــى نهايــة هــذه المرحلــة يكــون الطفــل قــادرا علــى نــزع الجملــة واســتخدامها فــى حياتــه اليوميــة وذلــك مــن  -ج

خــالل عمــل ألبــوم أو كتــالوج يوجــد بداخلــه الصــور التــى يريــدها وعليــه نــزع الصــورة المطلوبــة مــن الــداخل 
  .ووضعها على غالف الكتالوج 

ــــة  -د ــــاهيم اللغوي ــــد مــــن المف ــــل يســــتطيع المــــدرب إدخــــال العدي ــــى الطف ــــدريب والصــــبر عل ــــد مــــن الت وبمزي
  .واستخدامها من خالل الصورة 

ال ينتهى التدريب من خالل هذا النظام بإنتهاء المراحـل السـت السـابقة بـل يضـاف إليهـا مفـاهيم لغويـة  -هـ
كعكــة صــغيرة وأفعــال مختلفــة مثــل يرمــى أو يقــذف / تشــمل مــثال الكلمــة وعكســها مثــال ذلــك كعكــة كبيــرة 

؟ ....؟ هـل أنـت تريـد ... ال من خالل اإلجابة على التساؤالت مثـل هـل هـذا / االستجابات مختلفة بـ نعم 
  .ومن المتوقع تطور الكالم من خالل أساليب التواصل غير اللفظى 

  :التقييم 
التواصـل بالصـور وكيفيـة تنفيـذها مـع الطفـل فـى المناقشة مع األمهات حول كل مرحلة من مراحـل برنـامج 

  . المنزل 
  :الجلسة الرابعة عشر 

  :موضوع الجلسة 
  .استراتيجيات لتشجيع التواصل لدى الطفل التوحدى 

  :األهداف 
  .تعرف األمهات على األشياء التى تشجع التواصل لدى الطفل التوحدى  -
 .فى المنزل وخارجه  تدريب األمهات على اكتساب مهارات التعامل مع الطفل -
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  .النمذجة  –حل المشكالت  –المحاضرة :  الفنيات
  :اإلجراءات 

تبدأ إجراءات الجلسة من خالل المناقشة مـع األمهـات فـى كيفيـة تنفيـذ البرنـامج فـى المنـزل والوصـول لحـل 
عقيـب علـى ثم تقوم الباحثة بالت. وذلك من خالل االستماع إلى أرائهن  بعض المشكالت التى قد تواجههنل

تــدريب : لطفــل ومنهــا اواصــل لــدى تكـل مــنهن وتقــوم بإمــدادهن بعــض األشــياء التــى تســاعد علــى تشــجيع ال
الســبب والنتيجــة بمعنــى أن الطفــل يــتعلم بأنــه إذا أعطــى الصــورة للكيــك  نالطفــل وتعليمــة علــى العالقــة بــي
  ) .جة نتي( فإنه سوف يحصل على الكيك ) سبب( الذى يحبه إلى األم أو الباحثة 

اســـتخدام الصـــور يســـاعد الطفـــل علـــى فهـــم التواصـــل كمـــا يســـاعده علـــى أن يبـــادر بالتواصـــل إلـــى األشـــياء 
  .المفضلة بدرجة كبيرة 

  : التقييم
  .المناقشة مع األمهات حول اإلستراتيجيات التى تشجع التواصل لدى الطفل التوحدى 

المنزل أو خارجه وكذلك االسـتماع إلـى أرائهـن والمشكالت التى قد تواجههن فى تنفيذ البرنامج سواء داخل 
  .فى البرنامج وذكر إيجابياته أو غير ذلك إن وجد  
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  ملخص الرسالة باللغة العربية 
  :مقدمة 

ددة الجوانب تظھر فى صورة  م مشكلة متع يمثل تواصل األطفال التوحديين مع المحيطين بھ
االت والحاالت النفسية  انخفاض فى مھارات التواصل ومشكالت فى التعبير عن المشاعر واالنفع

لوكي ال بعض الس ؤالء األطف دى ھ ر ل م تظھ ن ث ا وم رون بھ ى يم تثارة الت اء االس ة أثن ات المتحدي
ك من  ى ذل ا إل ديھم وم ا يكون بأي ذف م دا أو ق ياء بعي االنفعالية أو الغضب مثل اإللقاء ببعض األش
م  اه المحيطين بھ ة فى جذب انتب را عن الرغب ذه السلوكيات تعبي ل ھ السلوكيات العدوانية وتعد مث

ر الصحيح عنھ ة ألحداث أو أفكار معينة ال يستطيعون التعبي را عن إحباطات معين د تعبي د تع ا وق
  .يمرون بھا وقد يصل الحال بھؤالء األطفال نتيجة لذلك إلى إيذاء الذات 

د وآخرون  ة األساسية للسلوكيات  ,.Durand, et, al) ١٩٨٨(ويذكر ديوران أن الوظيف
ب  ا طل ى أنھ ن أن تصنف عل ديين يمك ال التوح ا والصادرة عن األطف ر المرغوب فيھ غي

دليل االھتم ام من المحيطين أو أنھا رغبة فى الھروب أو تجنب موقف أو أحداث محددة أو ك
  .على الحاجة لطلب المساعدة 

ر  ير أوليف ذا يش ة  Oliver) ١٩٩٥(ل رق بديل ال ط ؤالء األطف يم ھ م تعل و ت ه ل ى أن إل
ع  ال م ؤالء األطف ن ھ م م ادة التواصل المالئ ى زي ل عل الة سوف تعم لتوصيل نفس الرس

ر المحيط لوكيات غي ور الس رات ظھ ى خفض م ل عل ت سوف تعم ى نفس الوق م وف ين بھ
ا  ار وآخرون . المرغوب فيھ ا يشير ك يم ھؤالء   ,.Carr, et, al) ١٩٩١(كم ى أن تعل إل

ارات أو إشارات أو صور  األطفال التعبير عن حجاتھم للمساعدة عن طريق كلمات أو عب
ى الھروب  اعدة أو حت ر عن طلب المس دى بسيطة تعب ا ل ر المرغوب فيھ من المواقف غي

ال التوحديين فى االتصال  ديل سلوك األطف األطفال التوحديين له آثار سريعة وفعالة فى تع
  ٠)٦٠:  ١٩٩٨ھولين  ا تريشيا ب( والتواصل مع المحيطين بمن حولھم 

دفع وأحد المداخل الذى يدمج كل من العالمات البصرية والتواصل الوظيفى والمحاوالت التى ت
تم  ه ي تبدال الصور وفي دخل فى نظام التواصل باس ذا الم ل ھ ة ويتمث التواصل تجاه المواقف البيئي
ا  ه وإعطاؤھ وب في اط المرغ ئ أو النش ل الصورة للش اول الطف ى التواصل بتن ل عل دريب الطف ت

دخل . للمدرب الذى يستبدل الصورة بالشئ الحقيقى أو النشاط المرغوب فيه  ذا الم والغرض من ھ
يس لتطور التواصل اللفظى ومع  وظيفى من خالل الصور ول تطور أو نمو مھارات التواصل ال

  :ذلك ولذلك تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية 
ة  - ١ ة التجريبي ال المجموع ات أطف ب درج طات رت ين متوس ة ب روق دال د ف ل توج ھ

وظيفى ل ال اط التواص دى ألنم اس البع ى القي ابطة ف ة الض ب (  والمجموع  –الطل
  ؟)التقليد –االنتباه المشترك  -التعليق  –االعتراض  –االختيار 

ة فى  - ٢ ال المجموعة التجريبي ين متوسطات رتب درجات أطف ة ب روق دال ھل توجد ف
  القياسين القبلى لمھارات التواصل الوظيفى ؟

ة فى  - ٣ ال المجموعة التجريبي ين متوسطات رتب درجات أطف ة ب روق دال ھل توجد ف
  ات المتعددة أثناء تطبيق البرنامج المستخدم ؟القياس

ال المجموعة الضابطة فى  - ٤ ين متوسطات رتب درجات أطف ة ب روق دال ھل توجد ف
  القياسين القبلى والبعدى لمھارات التواصل الوظيفى ؟

ة فى  - ٥ ال المجموعة التجريبي ين متوسطات رتب درجات أطف ة ب روق دال ھل توجد ف
  ؟الوظيفى ارات التواصل القياسين البعدى والتتبعى لمھ

  

  :أھداف الدراسة 
  .تقديم برنامج تدريبى لألطفال التوحديين لتنمية مھارات التواصل الوظيفى  -
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ارات  - ة مھ ى تنمي تبدال الصور ف امج التواصل باس ى برن دريب عل ة الت دى فاعلي ى م التعرف عل
 .فال التوحديين لدى األط) التعليق  –االعتراض  -االختيار  –الطلب ( التواصل الوظيفى 

ارات  - ة مھ الھن لتنمي ة التعامل مع أطف ى كيفي إعداد برنامج إرشادى لألمھات يساعدھن عل
 .التواصل الوظيفى لھؤالء األطفال 

  

  :أھمية الدراسة    
  

ى الكشف عن جوانب  تكمن أھمية فى أھمية الموضوع الذى تتصدى له الباحثة حيث يسعى إل
ل التوحدى واالس ذا القوة لدى الطف وظيفى وال شك أن ھ ارات التواصل ال ة مھ ا فى تنمي تفادة منھ

  .ينطوى على أھمية كبيرة من الناحية النظرية والناحية التطبيقية 
  

  :األھمية النظرية 
  

ك  ل التوحدى وذل دى الطف وظيفى ل ى تناولت موضوع التواصل ال درة الدراسات والبحوث الت تبين ن
ارات التواصل ال ر اللفظىللقصور لديھم فى مھ ل التوحدى . لفظى وغي وظيفى يساعد الطف والتواصل ال

لوكيات  ل من الس ى تقل ق بشكل مناسب والت ه والتعلي ارات مناسبة لرغبات على الطلب بتلقائية وعمل اختي
  .وذلك للتعبير عن رغباته ... غير المناسبة التى يلجأ إليھا الطفل مثل نوبات الغضب وإيذاء الذات 

  

  :ية األھمية التطبيق
  

ل السلوك التطبيقى  أسلوب المحاوالت / تتمثل فى البرنامج التدريبى المستخدم القائم على تحلي
  :المنفصلة من خالل مجموعة من الفنيات السلوكية والتى تتمثل فى 

ز  كيل  –التعزي ل  –التش ه  –التسلس ث والتوجي ث  –الح دريجى للح تبعاد الت دريب  –االس الت
ات المن –العرضى  ة الواجب وظيفى . زلي ارات التواصل ال ى مھ ال عل دريب األطف دف ت ك بھ وذل

  .بإستخدام نظام التواصل باستبدال الصور 
  

  :فروض الدراسة 
  

ة والضابطة  - ١ توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبي
راض  –االختيار  –الطلب ( فى مھارات التواصل الوظيفى  ق الت –االعت اه المشترك  –علي االنتب

  .بعد تطبيق البرنامج المستخدم وذلك لصالح المجموعة التجريبية) التقليد  –
ة فى  - ٢ ال المجموعة التجريبي ين متوسطات رتب درجات أطف توجد فروق دالة إحصائيا ب

وظيفى ارات التواصل ال  –الطلب (  القياسين القبلى والبعدى لصالح القياس البعدى فى مھ
 . )التقليد  –االنتباه المشترك  –التعليق  –االعتراض  – االختيار

ة فى  - ٣ ال المجموعة التجريبي ين متوسطات رتب درجات أطف توجد فروق دالة إحصائيا ب
 –التعليق  –االعتراض  –االختيار  –الطلب (  القياسات المتعددة لمھارات التواصل الوظيفى

 . )التقليد  –االنتباه المشترك 
دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة فى ال توجد فروق  - ٤

وظيفى  ار  –الطلب ( القياسين القبلى البعدى فى مھارات التواصل ال راض  –االختي  –االعت
 .)التقليد  –االنتباه المشترك  –التعليق 

ة ف - ٥ ى ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبي
ار  –الطلب (  القياسين البعدى والتتبعى فى مھارات التواصل الوظيفى راض  –االختي االعت

 . )التقليد  –االنتباه المشترك  –التعليق  –
  

  :حدود الدراسة 
  

  .يتحدد مجال الدراسة الحالية باألبعاد التالية 
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  :البعد البشرى  -١
  

ين ) إناث  ٢–ذكور  ٦( أطفال توحديين  ٨تكونت عينة الدراسة من    ممن تتراوح أعمارھم ما ب
اث –ثالثة ذكور ( سنة وتم تقسيمھم إلى مجموعتين إحداھما تجريبية )  ١٢ – ٩(  ) واحدة من اإلن

  .مع مراعاة التجانس بين المجموعتين ) واحدة من اإلناث  –ثالثة ذكور ( واألخرى ضابطة 
  

  :البعد الجغرافى  -٢
  

ذوى االحتياجات الخاصة ) التجريبية ( ولى تم التطبيق على أطفال المجموعة األ بمدرسة دار األمل ل
  .وكان التدريب يتم بشكل فردى مع كل طفل. التابعة لجمعية رعاية الطفولة والنھوض باألسرة بطلخا 

  

  :البعد المنھجى  -٣
  

  :تم استخدام ھذه األدوات  وذلك للتحقق من صحة فروض الدراسة الحالية 
  ). ٢٠٠١إعداد عادل عبد هللا ( مقياس الطفل التوحدى  -
 ).إعداد الباحثة ( مقياس تقدير التواصل الوظيفى  -
د ( لألسرة المصرية ) المطور ( مقياس المستوى اإلجتماعى االقتصادى الثقافى  - إعداد محم

 ) . ٢٠٠٠بيومى خليل 
 ) ٢٠٠٣إعداد وتقنين مصرى عبد الحميد حنورة ( مقياس بينيه للذكاء الطبعة الرابعة  -
 .ياس جودارد للذكاء مق -
 ) .إعداد الباحثة ( برنامج إرشادى لألمھات  -
 ).إعداد الباحثة ( البرنامج التدريبى لألطفال المستخدم  -
  

  :البعد الزمنى  -٤
  

أيام فى األسبوع بحيث يتلقى الطفل  ٣حيث استغرق تطبيق البرنامج سبعة أشھر ونصف بواقع 
  .دقيقة )  ٣٠  - ٢٠( بين  مدة الجلسة تتراوح ماوفى اليوم  جلسة واحدة

  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة  -٥
  

  .للمجموعات المستقلة  Mann whitney Testاختبار مان وتنى  -
  .المرتبطةللمجموعات  Wilcoxon Testاختبار ويلكوكسون  -
  .Friedmanاختبار فريدمان  -

  

  :نتائج الدراسة 
  

توى  -١ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ال  -.٠١توج ات أطف ب درج طات رت ين متوس ب
وظيفى  ل ال ارات التواص ى مھ ابطة ف ة والض وعتين التجريبي ب ( المجم ار  –الطل  –االختي

ك لصالح المجموعة ) التقليد  –االنتباه المشترك  –التعليق  – االعتراض امج وذل بعد تطبيق البرن
  .التجريبية 

د مستوى  - ٢ ة إحصائية عن روق ذات دالل ين -.٠١توجد ف ال  ب متوسطات رتب درجات أطف
ارات  ى مھ دى ف اس البع الح القي دى لص ى والبع ين القبل ى القياس ة ف ة التجريبي المجموع

 . التواصل الوظيفى 
د مستوى  - ٣ ة إحصائية عن روق ذات دالل ال  -.٠١توجد ف ين متوسطات رتب درجات أطف ب

 .المجموعة التجريبية فى القياسات المتعددة لمھارات التواصل الوظيفى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة  - ٤

 .فى القياسين القبلى والبعدى فى مھارات التواصل الوظيفى 
ة فى  -٥ ال المجموعة التجريبي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطف

  .الوظيفى بعد شھر من تطبيق البرنامج القياسين البعدى والتتبعى فى مھارات التواصل 
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Study Summary 
 

Introduction : 

The communication of autistic children with people around suggest 

a problem with many aspects. It seems as a defect in communication 

skills and problem with expressing their feelings, emotions and 

psychological states they experience so those children have some 

autistic behaviors at emotional excitation or anger like throwing things 

away or throwing whatever in their hands As well as many aggressive 

behaviors which all express the desire of drawing others attention to 

some idea or action which they unable to express correctively. May be 

they express some despair they face. Notably , those children may be 

end up to self harming. 

Durand and others argued that the main function for the 

undesirable behaviors of autistic children many be listed as a request 

for drawing the attention of people around, as a desire to scape or 

avoid situations or events, or as an indication to ask for help. 

So Oliver, 1995 argued that if we taught those children some 

alternative ways to give the same message it will increase their 

suitable communication with people around , at the same time it will 

reduce the times that behaviors appear. 

So carr and others refer that teaching those children some ways to 

express their needs for help, using sentences , words, signals or 

simple images indicate Asking for help or even scaping from 

undesirable situations have rapid and active effect on modifications 

autistic child's behaviors to communicate and inter communicate with 

people around ( Particia Holen , 1998 , 60 ) .  

One approach incorporates both optic signs, functional 

communication and attempts which motivate communication with 
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environmental situations, is a communication system uses exchanging 

pictures in which the child learn to communicate using pictures 

indicate a thing or a desirable activity . 

The purpose of this approach is developing the functional 

communication skills, not verbal ones, by pictures. So that this study 

try to answer the next questions : 

1- are  there statistically significant differences at post- test for 

functional communication types between scores ranks of the 

children in the experimental group ? 

2- are there statistically significant differences at pre – test for 

functional communication skills between scores ranks of 

children in the experimental group ? 

3- are there statistically significant differences at multiple test 

during applying the program in use between scores ranks for 

children in the experimental group ? 

4- are there statistically significant differences at pre- test and 

post measurement of functional communication skills between 

scores ranks for children in the control group ? 

5- are there statistically significant differences at post test and 

follow-up test of communication skills between scores ranks 

for children in the experimental group ? 
 

Study targets Aims :  

1- To set a training program for autistic children in purpose of 

growing functional communication skills . 

2-  To know to which extent the activity of training in 

communication program using exchanging picture will grow 

functional communication skills for autistic children . 



 ٣

3- to set a guidance program for mothers to help them How to 

deal with their children to develop their functional 

communication skills.  
 

Study Importance : 

It due to the importance of that issue the researched discuss. The 

study attempts to bring into view the power aspects that autistic child 

has, and use of it to develop functional communication skills. 

Doubtless, it includes theoretically and applied importance. 
 

Theoretical importance : 

It's clear that , there is just few studies and searches treated this 

issue of functional communication for autistic child. So because of that 

child suffers from defect in verbal and nonverbal communication skills, 

the function communication helps autistic child to ask and comment 

and make suitable choices for his desires. That suggest reduced 

unsuitable behaviors like angry and self angry. 
 

applied importance : 

It lays in the training program, in use based on analyzing applied 

behavior / separated attempt method, thought asset of behavioral 

techniques in clued ( Reinforcement – Chining – Shaping – Fade 

promptly  – accidental training – home works ) 

In purpose of training the child in functional communication skills 

using picture exchanging communication system . 
 

Study hypotheses : 

1- there are differences with statistically significant for functional 

communication skills after applying the program in use between 

children scores ranks of both groups the experimental and the 

control one for the advantage of the experimental group . 
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2- there are differences with statistically significant for functional 

communication skills between children scores ranks of the 

experimental group at pre and post Test for the advantage of 

post – Test. 

3- there are differences with statistically significant at multiple Test 

between children scores ranks of the control group. 

4- There are no differences with statistically significant for functional 

communication skills at pre-and pos- Test between children 

scores ranks of the control group  

5- There are no differences with statistically significant for functional 

communication skills at both and the follow up Test one between 

children scores ranks of the experimental group ( two months 

after the program application  
 

Study limits : 

The current study is assessed by next dimensions : 
 

1- Study sample : 

The study sample consists of 8 autistic children ( 6 males – 2 

females ) their ages range ( 9 – 12 ) years , along with their mothers .  

They have been divided into two groups, one is control ( 3 males – 

1 female ) and other Experimental group considering the coincidence 

between the two groups . 
 

2- Geographical dimension : 

The study have been applied on first group ( the experimental ) in 

Dar Al Amal school for handicapped children in talkha city . 
 

3- Methodological dimension : 

These instrument have been used to make sure of the corrective 

ness of current study hypotheses . 
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1- Autistic child scale " set by Adel Abd Ullah 2001 "  

2- Assess, ement scale  of functional communication ( prepared by : 

the researcher )  

3- Social, Economic, cultural level of the Egyptian family (prepared 

by Mohammed Bayomy khalil 2000)  

4- Stanford Binet in telligence scale – forth edition (prepared by : 

Masry Abd Alhameed Hannora 2003 ). 

5- Godard's in telligence scale. 

6- Guidance program for mothers (prepared by : the researcher ) 

7- The training program in use ( prepared by : the researcher ) 
 

Time dimensions : 

The application of the program took seven months and hallf, with 

three days a week, where child had two sessions in one day. Session 

time range ( 20 – 30 ) minutes . 
 

5- Statistical methods in use : 

- Man Whitney test for independent groups . 

- Wilcox on test for related groups. 

- Friedman .  
 

Study results : 

1- There are differences with statistically significant at level of ,01 for 

functional communication skills ( request – choice objection – 

Reject - comment – Joint attention – imitation ) after applying the 

program, between scores ranks of two groups, the experimental 

and the control one . 

2- There are differences with statistically significant at level of . ,01 at 

pre and post Test between children scores ranks of the 

experimental group for a advantage of the post – Test. 
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3- There are differences with statically significant at level of . 01 at 

multiple Tests between children scores ranks of the experiment al 

group . 

4- There are no differences with statistically significant at pre-and 

post– Test between children scores ranks of the control group . 

5- There are no differences with statistically significant at both Test 

the post and the follow – up one between children scores rank of 

the experiment al group, after applying the program for two 

months. 
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