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انفصم األول

انتعريف مبشكهة اندراسة

المقدمة:
تعد ظاىرة اإلعاقة من الظواىر المألوفة عمى مر العصور وال يكاد مجتمع يخمو منيا ،وىي من
القضايا الميمة التي نواجييا في حياتنا اليومية ،وىي قضية ذات أبعاد مختمفة وتشكل تحدياً كبي اًر
أمام مسيرة النمو والتطور في المجتمع .ولذلك فإن توفير الرعاية لألشخاص المعوقين لو أىمية
كبيرة في حياتنا وضرورة اجتماعية وانسانية وأخالقية ،وذلك لمساعدتيم عمى االندماج في المجتمع
واستثمار قدراتيم وامكاناتيم لجعميم أفراداً مستقمين وفاعمين بالمجتمع.
ويعد التوحد اضطرابا سموكيا حيث يشير أبو مسعود ( )2002إلى أن العيادة النفسية
تعان ي من قصور واضح في أساليب تشخيص التوحد ،ىذا األمر ينتج عنو تشخيص األطفال
التوحديين عمى أنيم متخمفين عقمياً أو غيرىا من اإلعاقات .و يعد التوحد من أعقد وأصعب
اإلعاقات لتأثيرىا سمباً عمى كافة نواحي نمو الفرد،ولما تفرضو ىذه اإلعاقة من خمل وظيفي يترتب
عمى توقف النمو التطوري في معظم جوانب النمو.
ويعد التوحد من المشكالت التي تشغل اىتمام قطاع كبير من الباحثين والمختصين ،لما فيو
من مشكالت واضطرابات عديدة محاولةً منيم التصدي ليذه المشكالت ،ونجد أن األطفال
التوحديين يعانون العديد من المشكالت االجتماعية واالضطرابات السموكية وضعف في الميارات
االستقاللية .والتوحد يؤثر عمى النمو المعرفي عندىم،ولدى التوحديين اضطراب في العمميات
المعرفية نتيجة وجود تمف في الدماغ .ولدييم ردود فعل شاذة لخبراتيم الحسية فيم ال يدركون
المثيرات المحيطة بشكل صحيح ،واالنتباه لدييم غير طبيعي ،وال يستطيعون تركيز انتباىيم لوقت
طويل ،وقد بينت دراسة بيرس وآخرين (  )Pierce et al 1997أن األطفال التوحديين لدييم
قصور واضح في االنتباه  ،وىذا متفق مع نظرية الدكتور بيرنارد ريمالند عن التوحد في كتابو
) ) Infantile Autismعام 4964م ،ووضع الدكتور ريمالند نظرية نصيا :إن األطفال
التوحديين لدييم صعوبات في ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات المخزنة بالذاكرة ،وىذه
الصعوبات في الذاكرة تؤثر عمى جوانب النمو األخرى لدييم فتؤثر عمى النمو المغوي والتواصل
االجتماعي والنمو األكاديمي.
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وتعد الذاكرة الحسية واحدة من أنواع الذاكرة ؛ فتضم كافة المعمومات التي تأتي عن طريق
الحواس ومنيا الذاكرة البصرية ،وان استثمار عمل ىذه الذاكرة عند أطفال التوحد من النقاط الميمة
التي يجب االىتمام بيا ،وىذه الذاكرة ميمة جداً في التعمم األكاديمي (قراءة وكتابة) والتعرف عمى
األماكن وغيرىا من الميمات التي نحتاج لمقيام بيا إلى الذاكرة البصرية.
إال أنو مع التقدم والتطور العممي ،وزيادة األبحاث المتعمقة بالتوحد لم يعد ينظر إليو عمى أنو عائق
يحد من تعمم ونمو األفراد المصابين بو ،بل أصبح ينظر إلى األفراد المصابين بالتوحد عمى أنيم
أفراد يستحقون بذل مزيد من العناية واالىتمام في تربيتيم وتعميميم ،ليتسنى ليم القدرة عمى التكيف
مع مطالب الحياة وتنمية قدراتيم إلى أقصى حد ممكن ليم.

مشكمة البحث:
يعاني أطفال التوحد العديد من المشكالت واالضطرابات السموكية واإلدراكية والمعرفية ،وىذه
المشكالت غالباً ما تكون ناتجة عن خمل في الدماغ لدى التوحديين ،وان وجود اضطرابات معرفية
تؤثر عمى قدرة ىؤالء األطفال عمى النمو المغوي والتواصل والتعمم واالندماج مع المجتمع في حياة
طبيعية ،ومن المشكالت المعرفية التي يعاني منيا التوحديين :الصعوبة في الذاكرة.

ونتائج

الدراسات متفاوتة حول قدرة األطفال التوحديين عمى استقبال المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا عند
الحاجة ،حيث أشار محمد ( )2002إلى أن أطفال التوحد ال يعانون من صعوبة في التذكر ،وأكد
الفوزان (بال تاريخ) أن أغمب التوحديين يتمتعون بذاكرة قوية،باإلضافة إلى دراسة ديمنيس وجيمس
()4984إلى أن الذاكرة السمعية والبصرية جيدة ومتميزة عند التوحديين  ،بينما جاء في دراسة
الغامدي (4424ه) أن أطفال التوحد يعانون من نقص القدرة عمى االستم اررية لفترة طويمة في
نشاط معرفي كالتذكر واالنتباه كما يعانون من مشكالت في إدراك العالقات وحل المشكالت.
ورأى رينر وآخرون ( )2000أن بعض المصابين بالتوحد لدييم نوع من فقدان الذاكرة ،وعمى
الرغم من ىذا إال أنيم يستخدمون استراتيجيات وطرائق تنظيمية مختمفة أثناء عممية الترميز أو
استرجاع فقرات من الذاكرة.ومن خالل اطالع الباحثة عمى العديد من الدراسات العربية واألجنبية
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فقد وجدت تضارباً في نتائجيا ،فبعضيا أشار لوجود ضعف في الذاكرة لدى األطفال التوحديين
كدراسة (ريتز  ،)2000وبعضيا اآلخر بينت أنيم يتمتعون بذاكرة قوية ،كدراسة(محمد .)2000
تعد الذاكرة البصرية من أىم العمميات العقمية وذلك لتأثيرىا عمى المسار المعرفي لمفرد ودورىا
الكبير في التعمم وخاصة في المراحل األولى من عمر الطفل إلعتماده عمى المثيرات البصرية في
التعمم وان وجود أي اضطراب في الذاكرة يؤثر عمى مختمف جوانب النمو لدى الفرد ،وفي قدرتو
عمى التعمم األكاديمي والمغوي وغيرىا من المجاالت التي نحتاج الذاكرة فييا .وتعد الذاكرة البصرية
جزءاً ميماً من الذاكرة  ،وىذه الذاكرة ميمة لمنجاح في القراءة والكتابة والتواصل لدى جميع
األشخاص ،وميمة بشكل أكبر ألطفال التوحد .فكما ىو معروف إن نسبة كبيرة من أطفال التوحد
غير قادرين عمى الكالم ،ويستخدمون المعينات البصرية التي تتألف من صور حقيقة أو مرسومة
لمساعدتيم عمى التعبير عن أنفسيم ورغباتيم ،ومساعدتيم عمى فيم األوامر الموجية إلييم وتحقيق
االستقالل الذاتي عن الكبار ،وإلستخدام المعينات البصرية لمتواصل بحاجة إلى أن تكون الذاكرة
البصرية لديو جيدة.
وىناك العديد من جوانب الحياة التي تؤثر عمييا الذاكرة البصرية ،ولقمة الدراسات التي تناولت
الذاكرة البصرية لدى األطفال بشكل عام ،ولدى األطفال التوحديين بشكل خاص ،فإن موضوع
البحث يتجمى في السؤال الرئيس اآلتي:
ىل يوجد فرق بين األطفال التوحديين و العاديين في الذاكرة البصرية كما يقيسو االختبار؟

أهمية البحث :
تتجمى أىمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:
 تأتي أىمية البحث في تناوليا متغي اًر ىاماً ،وىو الذاكرة البصرية لما ليا من أثر كبير عمى حياة
الفرد.
 أىمية الفئة المستيدفة في البحث وىم أطفال التوحد .
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 أىمية المرحمة العمرية المستيدفة؛ لما ليذه المرحمة من أىمية في اكتمال شخصية الفرد  ،وظيور
بدايات التفكير المنطقي وتطور النمو العقمي واالجتماعي .
 أىمية تحديد مستوى الذاكرة البصرية ألطفال التوحد ،والتي تحمل أىمية كبيرة في تعميم الطفل
التوحدي ،وتنمية الميارات المختمفة لديو ،حيث إن أغمب األساليب المستخدمة في التعامل مع
الطفل التوحدي تعتمد عمى البصر منيا (نظام التواصل البصري بيكس ،عدسة إيرلين ،تنقية أو
فمترة اإلثارة البصرية )
 قد تفيد نتائج البحث الحالي المختصين بالتوحد في تصميم برامج تدريبية في مجال الذاكرة
البصرية.
 يعتبر البحث حديثاً نسبياً _حسب عمم الباحثة _ من حيث تناولو الذاكرة البصرية لدى أطفال
التوحد.

أهداف البحث:
تتجمى أىداف البحث الحالية في النقاط اآلتية:
 التعرف عمى مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال االتوحديين من عمر ( )01-6سنوات.



التعرف عمى مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال العاديين من عمر ( )01-6سنوات.
التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين األطفال التوحديين والعاديين.

 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور التوحديين.
 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث العاديين والذكور العاديين .
 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين و الذكور العاديين.
 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين واإلناث العاديين.
 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور العاديين .
 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين واإلناث العاديين .
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أسئمة البحث :
 -4ما مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال التوحديين من خالل أدائيم عمى اختبار الذاكرة
البصرية ؟

 -2ما مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال العاديين من خالل أدائيم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
 -3ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين األطفال التوحديين والعاديين من خالل أدائيم عمى
اختبار الذاكرة البصرية ؟

 -4ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور التوحديين من خالل
أدائيم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

 -5ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث العاديين والذكور العاديين من خالل أدائيم
عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
 -6ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين و الذكور العاديين من خالل
أدائيم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
 -7ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين واإلناث العاديين من خالل أدائيم
عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

 -8ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور العاديين من خالل أدائيم
عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

 -9التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين واإلناث العاديين من
خالل أدائيم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

مصطمحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:
التوحد :

ىو اضطراب نمائي معقدة تؤثر عمى وظائف الدماغ ،وتصاحب اضطراباً في السموك

االجتماعي والتواصل والمغة وتطور ميارات المعب .وتظير ىذه اإلعاقة قبل أن يصل عمر الطفل

ثالثين شي اًر ،وىذا بدوره يؤدي إلى انغالق الطفل عمى نفسو واستغراقو في التفكير ،وضعف في

قدرتو عمى االنتباه والتواصل واقامة عالقات اجتماعية مع وجود نشاط حركي غير طبيعي.

(الدوخي ،صقر،2004،ص )30
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ويعرفه (ىاالىان  ،كوفمان) بأنو اضطرابات نمائية تطورية تؤثر عمى التواصل المفظي وغير
المفظي ،والتفاعل االجتماعي من جانب الطفل وعادة ما يظير ىذا االضطراب بشكل عام قبل أن
يصل الطفل الثالثة من عمره ،مما يؤثر سمباً عمى أداء الطفل،كما أن ىناك خصائص أخرى
مصاحبة الضطراب التوحد ىي االنغماس في أنشطة تك اررية وحركات نمطية أو مقولبة ومقاومة
التغيير الذي يط أر عمى البيئة،أو التغيير في الروتين اليومي واالستجابة غير العادية لمخبرات
الحسية ومن جية أخرى فإن اضطراب التوحد يتسم بوجود أوجو قصور معرفية شديدة.
(ىاالىان  ،كوفمان )638 ،2008 ،

األطفال المصابون بالتوحد:
ىم األطفال المصابون باضطراب نمائي ناتج عن خمل عصبي وظيفي في الدماغ يظير في
السنوات الثالث األولى من العمر ،ويتميز فيو األطفال بالفشل في التواصل مع اآلخرين ،وضعف
واضح في التفاعل ،وعدم تطوير المغة بشكل مناسب ،وظيور أنماط من السموك الشاذ وضعف في
المعب التخيمي (عامر)22 ،2008 ،

األطفال المصابون بالتوحد إجرائيا:
ىم األطفال الممتحقون بمعاىد التربية الخاصة بمدينة دمشق ،والذين تم تشخيصيم من قبل المراكز
عمى أنيم أطفال توحديين من خالل مقياس كارس (  )C.A.R.Sبدرجة بسيطة إي حاصمين عمى

درجة تتراوح بين ( ) 24- 01والمسجمين في المنظمة السورية آمال  ،ومعيد الريم التخصصي

لمتربية الخاصة  ،ومعيد المستقبل .

لوزرة التربية في مرحمة التعميم
األطفال العاديون:ىم األطفال المسجمين في المدارس التابعة ا
األساسي والذين تتراوح أعمارىم بين (  ) 01 _6سنوات.

تعريف الذاكرة البصرية:
تتمثل الذاكرة البصرية في المعمومات التي نتمقاىا عن طريق حاسة البصر ،فتدخل إلى مخزن
حسي يتمثل في عضو البصر ،والصورة الحسية التي ترتسم لدينا نتيجة كل من الخبرة الحسية
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والبصرية تبقى جزءاً من الثانية ثم تبدأ بعدىا بالتالشي ،إال إذا انتبينا ليا وأدخمناىا الذاكرة قصيرة
المدى ثم الذاكرة طويمة المدى.

(بن فميس )458 ،2009،

وتعرف الذاكرة البصرية إجرائياً :ىي الدرجة التي يحصل عمييا الطفل من خالل أدائو عمى اختبار
الذاكرة البصرية.
مراكز التربية الخاصة:ىي جميع المراكز والمعاىد والجمعيات ذات التبعية الحكومية أو الخاصة،

أو األىمية تضم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتقدم الخدمات التربوية والتعميمية المحددة
ضمن الخطط التربوية الفردية والخدمات المساندة ضمن محافظة دمشق .
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اإلطار النظزي

الفصل الثاني
احملور األول  :التوحد
مقدمة:

يعد اضطراب التوحد مف أكثر االضطرابات التطورية صعوبة وتعقيداً ،وقدأثار التَّوحد
العديد مف التساؤالت واالستفسارات منذ اكتشافو حتى اآلف ،حوؿ كيفية اإلصابة بو وأسباب ىو
مظاىر ىو كيفية التعامؿ معو ،وقد بدأ المجتمع العربي عموماً باالىتماـ بو مف خبلؿ الندوات
التعريفية ،والمؤتمرات التي شارؾ فييا العديد مف الميتميف في ىذا المجاؿ وخصوصاً عائبلت
ىؤالء األطفاؿ تعبي اًر عف معاناتيـ وما يجدونو مف عدـ توفر الخدمات البلزمة لمقياـ باحتياجات
ىؤالء األطفاؿ .ىذه الجيود افتقدت الكثير مف الركائز األساسية لمنجاح إلعتمادىا عمى الجيود
الفردية وغياب المؤسسات الرسمية ،ولكنيا نجحت نسبياً في تنوير المجتمع بوجود مشكمة التوحد،
وىذه نقطة البداية لممساعدة عمى تشخيص ىو البدء في إنشاء المراكز المتخصصة لو ،والتعريؼ
بو وآثاره عمى مظاىر النمو المختمفة لدى األطفاؿ واالضطرابات المصاحبة لو في المجاالت
المختمفة.

أوالً  :تعريؼ التوحد :
وقد تعددت التعريفات الخاصة بالتوحد وتعددت المسميات الخاصة بو .حيث إ َّف اسـ التَّوحد ظيػر

أوؿ م ػرة عمػػى يػػد الطبيػػب النفسػػي أوجػػيف بمػػولر )Eugen Bleulerعػػاـ  ،)9191وكػػاف يقصػػد

بالتَّوحد آنذاؾ اليروب مف الواقع ،فالطفؿ التَّوحدي كاف برأيو ىو الطفؿ الذي ال ُّ
يمت لمواقع بصػمة،
وكاف معنى التَّوحد عند بمولر ىو الذىاف.)corbier,2004,13 .

وكاف الطَّبيػب األمريكػي ليوكػانر )Leo kannerعػاـ  )9191أوؿ مػف وصػؼ التَّوحػد حيػث لفػت

ػموكيةٌ غي ػ ػػر عادي ػ ػػة ألح ػ ػػد عش ػ ػػر طفػ ػ ػبلً ك ػ ػػانوا مص ػ ػػنفيف عم ػ ػػى َّأني ػ ػػـ متخمحف ػ ػػيف
اىتمام ػ ػػو أنم ػ ػػاطٌ س ػ ػ ح
عقمياً) ،) Mentally retardedفقد الحظ استغراؽ ىؤالء األطفاؿ المستمر في انغبلؽ ٍ
َّ
كامؿ عمى

َّ
الذات ،والبعد عف الواقعية)schopler,1992,3).

السػػموكية و َّ
النفسػػية التػػي مػػف شػػمنيا أف تسػػيؿ عمميػػة التَّعػػرؼ
وقػ َّػدـ ىػػذا المخػػتص قائمػػة بالخصػػائص ُّ
عمى األفراد الذيف يعانوف مف التَّوحد ،والقائمػة التػي أوردىػا كػانر منػذ عػاـ  9191ال ازلػت صػحيحة
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ػمخر المغػػوي،
إلػػى أيامنػػا ىػػذه ،ومػػف أىػ حػـ مػػا جػػاء فييػػا عػػدـ القػػدرة عمػػى التواصػػؿ االجتمػػاعي ،والتحػ ح
ٍ
نمطية تك اررية وغيرىا.
واستخداـ اإليماءات بطريقة غير تواصمية،والمعب بطريقة غريبة
الحديدي،الخطيب)911-911،1227 ،
وعرفػػو" َّ
وىػػو أوؿ مػػف وضػػع تعريف ػاً لمتوحػػدَّ ،
بمنػػو عبػػارة عػػف اضػػطراب ينشػػم منػػذ ال ػوالدة ويػػؤثر عمػػى
ػالروتيف ومقاومػػة التَّغييػػر والقػػدرات اإلدراكيػػة
التَّواصػػؿ مػػع اآلخ ػريف وعمػػى اسػػتخداـ المغػػة ويتميػػز بػ ح

الخارجية".
العالية والمظاىر الجسمية الطَّبيعية والحساسية تجاه المثيرات
ح

الراوي وآخروف) 91،9111،
وقد عرفتو الجمعية البريطانية لؤلطفاؿ التوحدييف National Society for Autistic Children
 )NSAC1978إلى أف اضطراب التوحد يشتمؿ عمى المظاىر التالية :
 اضطراب في معدؿ النمو والسرعة .
 اضطراب حسي عند االستجابة لممثيرات .

 اضطراب التعمؽ باألشياء والموضوعات واألشخاص .
 اضطراب في التحدث والكبلـ والمغة والمعرفة .

الزراع )97 ،1221،
ويعرفو أحمد بدوي  9197عمى أنو اضطراب سموكي يتمثؿ في عدـ القدرة عمى التواصؿ  ،ويبد
أفي أثناء الطفولة المبكرة وفيو يتصؼ الطفؿ بالكبلـ عديـ المعنى  ،وينسحب داخؿ ذاتو  ،وليس
لديو اىتماـ باألفراد اآلخريف .

بدوي )11 ،9191،

وقد حدد والؼ )  )Wolf 1988االضطرابات التي يعاني منيا األطفاؿ التوحديوف باآلتي:
 ينقصيـ االتصاؿ االنفعالي.
 ينقصيـ االتصاؿ المغوي المتمثؿ في فساد النمو المغوي مع شذوذ في شكؿ ومضموف الكبلـ وترديد
آلي لما يسمع.
 شذوذ في المعب والتحميؿ.
 النمطية والتقولب واإلصرار عمى الطقوس و الروتيف وردود الفعؿ العنيفة إزاء أي تغير.
نصر)16 ،2002،
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كمػا عرفػو غيػرالش  " (Gerlach ,2003ب َّمنػو أحػد االضػطرابات َّ
النمائيػة األساسػية يصػيب

األطفاؿ منذ لحظة الميبلد ،وتظير عمييـ السُّموكيات َّ
النمطية والتَّك اررية وفػي العػادة يبػدأ تشخيصػيـ
) )Diagnosisفػػي أعمػ ٍ
ػار تبػػدأ مػػف عػػاميف ونصػػؼ إلػػى أربعػػة أعػواـ لوضػػوح األعػراض عمػػييـ فػػي
تمؾ الفترة إال َّ
أف حالتيـ تكوف واضحةً نوعاً ما منذ لحظة الميبلد" .)Gerlach,2003,20

ويعرؼ النمر  )2008التوحد عمى أنو خمؿ وظيفي في المخ لـ يصؿ العمـ بعد لتحديد أسبابو بدقة
 ،ويظيػػر خػػبلؿ السػػنوات األولػػى مػػف عمػػر الطفػػؿ ،ويمتػػاز بقصػػور وتػػمخر فػػي النمػو االجتمػػاعي ،
واإلدراكي والتواصؿ مع اآلخريف.

النمر ) 201 ،2008،

وفي النهاية يمكننا تمخيص التعريؼ السابقة لمتوحد عمى أنه:
اضػػطراب فػػي النمػػو العصػػبي يػػؤثر عمػػى التطػػور فػػي ثبلثػػة مجػػاالت أساسػػية :التواصػػؿ ،والميػػارات
االجتماعية ،والتخيؿ والميارات المعرفية.
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ثانياً :انتشار التوحد:
كػػوف التوحػػد مػػف االضػػطرابات المعقػػدة ،وغيػػر معروفػػة األسػػباب ،يجعػػؿ التقػػدير الػػدقيؽ عمػػى حدوثػػو
أمر متغير.
فقد أوضحت الد ارسػات أف اضػطراب التوحػد يعػد اإلعاقػة الرابعػة األكثػر شػيوعاً لئلعاقػات المختمفػة،
والتي تتمثؿ في التخمؼ العقمي،الصرع،الشمؿ المخي).وليس لمتوحد عبلقة بجنسية محددة كما كػاف
يعتقػػد سػػابقاً ،إذ كػػاف االعتقػػاد بمنػػو يصػػيب الطبقػػة الراقيػػة فػػي المجتمػػع بحكػػـ تػػوفر الخدمػػة الصػػحية
ليـ وىـ مف ال ييتموف بالحالة النفسية ألبنائيـ.
المغموث )31 ،2006،
وتعد دراسة لوتر  )LOTTER 1966أوؿ دراسة ميدانية موثقة لتحديد نسبة انتشار التوحد فقد
قاـ بدراسة األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  )10-8سنوات مف مدينة ميمدليكس )Meldlesex
األمريكية ،وبينت الدراسة أف النسبة الكمية لمتوحد تبمغ  )4.5لكؿ عشرة آالؼ حالة موزعة عمى
فئتيف رئيسيتيف :األولى نسبتيا  )2.1حالة لكؿ عشرة آالؼ طفؿ تنطبؽ عمييـ جميع خصائص
كانر والثانية نسبتيا  )2.4حالة لكؿ عشرة آالؼ تنطبؽ عمييا معظـ خصائص كانر.
الطحاف )19 ،2012،
وقد كانت نتائج دراسة فومبوف  )Fombonne2003عند إجرائو مسحاً في  13قطر تشير إلػى أف
معدؿ انتشار التوحد بمغ عشر حاالت لكؿ عشرة آالؼ طفؿ.
وتت ػراوح النسػػبة العالميػػة النتشػػار التوحػػد بػػيف  )15-5لكػػؿ عش ػرة آالؼ حالػػة وتشػػمؿ ىػػذه النسػػبة
جميع فئات التوحد وتبمغ عند الذكور مقارنة باإلناث )4:1
الشامي)49 ،2004،
وق ػ ػػد ص ػ ػػدرت ف ػ ػػي نياي ػ ػػة ع ػ ػػاـ  2009د ارس ػ ػػة حديث ػ ػػة أع ػ ػػدىا مرك ػ ػػز مكافح ػ ػػة ومراقب ػ ػػة األمػ ػ ػراض
 )CDC2009تتعمؽ بنسبة انتشار طيؼ التوحد لعاـ  2006حيث وجدت الد ارسػة أف )1مػف كػؿ
 )110أطفػػاؿ ضػػمف عمػػر الثمػػاني سػػنوات يعػػاني مػػف إض ػراب طيػػؼ التوحػػد ،وىػػذه النسػػبة تفػػوؽ
النسػػبة التػػي أكػػدىا ذات المركػػز فػػي د ارسػػة لػػو عػػاـ  )2000.2002والتػػي توصػػمت إلػػى أف النسػػبة
ىي )1مف كؿ .)150
البلال،وآخروف)397 ،2011،
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وتقػدر نسػبة انتشػار التوحػد الشػديد ب ػ  )5مػف كػؿ  )10000مولػود ،واذا أخػذنا باالعتبػار
التوحد المصاحب بإعاقة عقمية شديدة مف الذكور واإلنػاث ،فػإف نسػبة اإلصػابة تػنخفض بينيمػا إلػى
 ،)2:1واعتماداً عمى محكات كانر التشخيصػية توصػؿ جيمبػرج  )Gillberg 1991إلػى أف نسػبة
اإلص ػػابة باض ػػطراب التوح ػػد تق ػػدر بحػ ػوالي  )12حال ػػة لك ػػؿ  )10000والدة طبيعي ػػة ف ػػي المرحم ػػة
العمريػة مػػف  )7_5سػنوات ،وتوصػػؿ إلػى النتيجػػة نفسػػيا تقريبػاً فػػي الم ارحػؿ العمريػػة التػي تمتػػد مػػف
 )14_4سنة.
الطحاف )19 ،2012،
ومعػػدالت انتشػػار اضػػطراب التوحػػد لػػدى الػػذكور تفػػوؽ انتشػػاره لػػدى اإلنػػاث ،بحيػػث تت ػراوح النسػػبة
 )4:1وربمػػا يعػػزى ذلػػؾ إلػػى وجػػود دليػػؿ عمػػى أف األجنػػة والرضػػع الػػذكور يكونػػوف بيولوجي ػاً أكثػػر
تعرض ػاً لمضػػغوط قبػػؿ ال ػوالدة مقارنػػة باإلنػػاث فتشػػير نتػػائج د ارسػػة

& Van Den Bergh

 )Marcoen2004إلى أف التعرض قبؿ الوالدة لمضغوط ارتبط عمى نحو داؿ بمعراض التوحد مع
تمثير قوي وأكبر وجد في الذكور عف اإلناث.
فاروؽ،الشربيني)31 ،2011،
وبناء عمى ذلك :إن نسبة انتشار التوحد تزداد وقد يرجع ذلك إلػى المعػايير التشخيصػية:
ً
إف تطػػور المعػػايير التشخيصػػية وتنوعيػػا يػػؤثر بػػبل شػػؾ عمػػى نسػػبة االنتشػػار ،إال أف ىػػذا العامػػؿ ال

يػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر حيػػث ال يبػػدو أف ط ارئػػؽ التشػػخيص المتػػمخرة ضػػمت ش ػريحة أوسػػع مػػف األطفػػاؿ
لتصنفيـ ضمف اضطراب التوحد ألف جميع المقاييس اشتممت عمى ذات المعايير الرئيسة.
إف نسبة الوعي بيذا االضطراب لدى أولياء األمور والمعمميف و المتخصصيف ازداد بشكؿ كبير في
السنوات األخيػرة ممػا سػاعد عمػى فػرز أفػراد التوحػد فػي م اركػز متخصصػة بيػذا االضػطراب وتميػزىـ
عف غيرىـ مف اإلعاقات األخرى.
إف التعػػدد فػػي األدوات الدقيقػػة والمقننػػة وتطورىػػا لتش ػخيص اضػػطراب التوحػػد فػػي السػػنوات األخي ػرة
أسيـ في تحديد وفرز أفراد ىذه الفئة عف غيرىا مف اإلعاقات األخرى.
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ومػػف الميػػـ األخػػذ بعػػيف االعتبػػار الفئػػة العمريػػة التػػي تجػػرى عمييػػا د ارسػػة نسػػبة االنتشػػار ،فقػػد
أكدت الدراسات عمى أف ىناؾ ارتفاعاً سنوياً فػي نسػبة انتشػار ىػذا االضػطراب يقػدر بحػوالي %10
لكؿ سنة تكوف عينة الدراسة فييا أصغر سناً.
البلال،وآخروف )399 ،398 ،2011،

ثالثاً  :أسباب التوحد:
معرف ػػة األس ػػباب ألي م ػػرض ميم ػػة م ػػف الناحي ػػة الوقائي ػػة والعبلجي ػػة ،إال أن ػػو ال يوج ػػد س ػػبب مؤك ػػد
الضطراب التوحد حيث تعددت الدراسات التي حاولت معرفة األسباب المؤدية إليو.
إال أف تركيػ ػػز العممػ ػػاء فػ ػػي المرحمػ ػػة المتػ ػػمخرة يصػ ػػب بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر عمػ ػػى الجانػ ػػب الجيني_الػ ػػوراثي
والعصبي ،وىذا ما صرح بو العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ في دراساتيـ.
البلال،وآخروف)399 ،2011،

وتكمن صعوبة تحديد أسباب التوحد إلى ما يمي:
 عدـ االتفاؽ بيف العامميف في الميداف عمى طبيعة ىذه اإلعاقة.
 بعض الحاالت تؤدي إلى حدوث التوحد مثؿ التياب السحايا.
 طبيعة اإلصابة تشترؾ في الكثير مف األعراض والميزات مع عدد مف اإلعاقات األخرى.
 خطػػم فػػي التشػػخيص فػػبعض الحػػاالت تشػػخص عمػػى أنيػػا حػػاالت اضػػطراب فػػي الػػتعمـ ،أو تخمػػؼ
عقمي غير محدد السبب.
 بعض الحاالت تتغير أعراضيا بالزيادة أو النقصاف.
مصطفى  ،الشربيني) 37 ،2010،

ثالثأ – :1أسباب جينية ووراثية:
االضطرابات الجينية يمكف وراثتيا مف الوالديف ،ألف أحدىما أو كمييما يحمؿ الجينيػة المسػؤولة عػف
ذلػػؾ االضػػطراب ،ولكػػف فػػي أحيػػاف أخػػرى قػػد تحػػدث اضػػطرابات جينيػػة ال يحمػػؿ جيناتيػػا أي مػػف
الوالػػديف ،ولكنيػػا تحػػدث نتيجػػة لوقػػوع اضػػطراب مػػا أثنػػاء عمميػػة االزدواج بػػيف كروموسػػومات األب
واألـ ،األمر الذي قد يؤدي إما إلى زيادة في عدد الكروموسػومات أو نقصػيا ،أو أف يقمػب بعضػيا،
أو أف تحذؼ أجزاء منيا .ويؤدي ىػذا الخمػؿ إلػى حػدوث عػدد كبيػر مػف االضػطرابات المختمفػة تبعػاً
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لمكروموسػػوـ ،أو الجين ػػة المص ػػابة ،وعميػػو ف ػػإف االض ػػطرابات الجيني ػة ليس ػػت بالض ػػرورة اض ػػطرابات
وراثية.
الشامي ) 124 ،2004،
وقػػد لخػػص ىيػػوز مجموعػػة مػػف الد ارسػػات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ الكروموسػػومات المتسػػببة فػػي التوحػػد
بقولػػو :إف العديػػد مػػف الكرموسػػومات يحتمػػؿ أف تكػػوف متسػػببة فػػي اإلصػػابة بالتوحػػد وبشػػكؿ خػػاص
الكرموسوـ  )17_15ومف الواضح حتى اآلف أف سبب التوحد ىو خمؿ وشذوذ كرموسومي.
وقػػد تحفػػظ الظػػاىر عمػػى نتػػائج د ارسػػة روتػػر وآخػػروف  )1997التػػي أنكػػروا فييػػا وجػػود عبلقػػة بػػيف
الكرموسػػومات وحػػاالت التوحػػد ،حيػػث درس ػوا العديػػد مػػف حػػاالت التوحػػد ،ولػػـ يكػػف لػػدييـ أي خمػػؿ
كروموسومي ،وأضافوا :إف حاالت التوحد المرتبطة باختبلالت جينية ال تتعدى نسبة  %5-4وىي
نسبة قميمة.
بينمػػا ذكػػر روتػػر فػػي د ارسػػتو  )2005أف نسػػبة إصػػابة كػػبل الت ػوأميف بالتوحػػد فػػي حػػاؿ ظيػػوره فػػي
أحػػدىما تصػػؿ إلػػى  )%60فػػي حػػاؿ الت ػوائـ المتشػػابية مقابػػؿ  )%5فػػي الت ػوائـ غيػػر المتشػػابية،
وىذا يظير أف نسبة الوراثة في اإلصابة بالتوحد عالية جداً ،وأضاؼ إلى أف العائمة التي يوجد فييػا
مصاب بالتوحد تكوف نسبة انتشار ىذا االضطراب فييا  )%6مقابؿ  )%0.5في سائر المجتمع.
واف اضػػطراب التوحػػد ربمػػا يكػػوف اضػػطرابا جيني ػاً وراثي ػاً ،أو أف سػػببو تغي ػرات مفاجئػػة فػػي الجينػػات
والكروموسومات نتيجػة عوامػؿ بيئيػة .ولكػف نتػائج الد ارسػات اآلليػة غيػر كافيػة حتػى اآلف لمقطػع فػي
كونو السبب الرئيس لمتوحد.
البلال،وآخروف )402 ،401 ،2011،

ثالثاً: 2-األسباب المناعية:
لق ػػد تب ػػيف وج ػػود خم ػػؿ ف ػػي الجي ػػاز المن ػػاعي ل ػػدى األش ػػخاص التوح ػػدييف ،فالعوام ػػؿ الجيني ػػة وك ػػذلؾ
الشػػذوذات فػػي منظومػػة المناعػػة مقػػررة لػػدى التوحػػدييف ،وتشػػير بعػػض األدلػػة إلػػى أف بعػػض العوامػػؿ
المناعية غير المبلئمة بيف األـ والجنيف قد تسػاىـ فػي حػدوث اضػطراب التوحديػة ،كمػا أف الكريػات
الميمفاويػػة لػػبعض األطفػػاؿ المصػػابيف بالتوحػػد يتػػمثروف فػػي أثنػػاء فت ػرة الحمػػؿ وىػػـ أػ ػجنة باألجسػػاـ
المضادة لدى األميات ،وىي حقيقة تثير احتماؿ أف أنسجة األجنة قد تتمؼ أثناء مرحمة الحمؿ.
مصطفى  ،الشربيني )40، 2010،
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سادت في فترة األربعينيات والخمسينيات مف القرف العشريف ،النظريات النفسية التػي أشػارت إلػى أف
صػػفات الوالػػديف الشخصػػية والبيئيػػة االجتماعيػػة يمعبػػاف دو اًر رئيس ػاً فػػي حػػدوث التوحػػد لػػدى الطفػػؿ،
فآبػػاء األطفػػاؿ التوحػػدييف وفػػؽ ىػػذه النظريػػة يتصػػفوف بػػالبرود والفتػػور العػػاطفي ،وىػػـ سػػمبيوف مػػف
الناحيػػة االنفعاليػػة مػػع أطفػػاليـ ،وال يػػزودونيـ بالحنػػاف والػػدؼء الكػػافييف ،ممػػا يػػؤدي إلػػى اضػػطراب
العبلقػ ػػة بيػ ػػنيـ واضػ ػػطراب النمػ ػػو المغػ ػػوي والتفاعػ ػػؿ االجتمػ ػػاعي لػ ػػدى الطفػ ػػؿ.ويعتبر برونػ ػػو بيػ ػػتميـ
 )Bruno Bettlehimمػػف أكثػػر المؤيػػديف ليػػذه النظريػػة التػػي تفسػػر حػػدوث اضػػطراب التوحػػد مػػف
النواحي النفسية واالجتماعية.
وقد انتقد ريمبلنػد التفسػيرات النفسػية لمتوحػد ورد عمييػا بشػدة ،وق حػدـ جممػة مػف البػراىيف التػي تػدحض
تمؾ التفسػيرات ،ومػف تمػؾ البػراىيف :إف بعػض األطفػاؿ التوحػدييف قػد ولػدوا آلبػاء وأميػات ال تنطبػؽ
عمييـ صفات نموذج والد الطفؿ التوحدي مف جية ،ومف جية أخرى :ىناؾ الكثير مف اآلباء الػذيف
تنطبؽ عمييـ صفات ذلؾ النموذج قد أنجبوا أطفاالً غير توحدييف ،كما أف أشقاء األطفاؿ التوحدييف
ىـ غالباً أطفا ٌؿ عاديوف ،مما يػدؿ عمػى عػدـ صػحة تمػؾ النظريػة والتػي أصػبحت اليػوـ محػؿ رفػض
الباحثيف في ىذا المجاؿ.
البلال ،وآخروف )400 ،2011،

ثالثاً :4-األسباب العصبية:
اضطراب التوحد حالة ليا أصوؿ عصبية نمائية ،حيث يعزى التوحد إلى حدوث أمػراض فػيس المػخ
 ،وأوضحت دراسات وفحوصات الرنيف المغنطيسي أف حجـ المػخ فػي األطفػاؿ التوحػدييف أكبػر مػف
األطفاؿ األسوياء عمى الرغـ مف أف التوحدييف المصابيف بتخمؼ عقمي شديد تكوف رؤوسػيـ أصػغر
حجمم .

الميدي )57 ، 2007،

والنسػػبة الكبيػرة مػػف الزيػػادة فػػي الحجػػـ حػػدثت فػػي كػػؿ مػػف الفػػص القفػػوي  ،والفػػص الجػػداري وأظيػػر
الفحص العصبي لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد انخفاضاً في معدالت ضخ الدـ ألجزاء مف المخ
التي تحتوي عمػى الفػص الجػداري  ،ممػا يػؤثر عمػى العبلقػات االجتماعيػة واالسػتجابة السػوية والمغػة
،أما باقي األعراض فتتولد نتيجة اضطراب في الفص األمامي .
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ويضع الباحثوف احتماالً بنشوء مشكبلت تنجـ عف ىذا التطػور النػوعي والكمػي المعقػد لمػدماغ الػذي
يحوي ببليػيف الخبليػا كػمف تػذىب بعػض الخبليػا إلػى مكػاف أو مواقػع خاطئػة فػي الػدماغ  ،أو عطػؿ
يصيب المسالؾ العصبية  ،أو خمؿ في المراسبلت أو النواقؿ العصبية التي تمػرر اإلشػارة مػف خميػة
مصطفى ،الشربيني)44 ،2010،

إلى أخرى .

وأوضحت الدراسات أف الخمؿ في الجياز العصبي يتمثؿ في األتي :
 -1إف نقص فيتاميف ب 6وبعض العناصر الحيوية يعوؽ عمميات بناء ونمو المخ .
 -2شػػذوذ واخػػتبلؿ فػػي تركيػػب بعػػض المنػػاطؽ بػػالمخ وخاصػػة المخػػيخ  ،والفصػػوص الصػػدغية ،
وحوؿ بطينات المخ .
 -3تناقص كمية التشابؾ ما بيف الخبليا  ،بحيث تصبح أكثر انع ازالً عف بعضيا .
 -4كما أوضحت أشعة C,Tأف  % 25-10مف أطفاؿ التوحد يعانوف مف تشوه وتضخـ في سمؾ
طبقػة المحػاء أو قشػرة المػخ  ،كمػا بينػت فحػوص الػرنيف المغناطيسػي عمػى المػخ  MRIوجػود
خمؿ أو قصور عمى الثنيات السادسة والسابعة لممخيخ .
واألطفػػاؿ المصػػابوف بالتوحػػد لػػدييـ خمػػؿ أو اخػػتبلؼ مميػػز فػػي رسػػـ المػػخ الكيربػػائي  ،كمػػا أشػػار
بعض الباحثيف أف ىناؾ انح ارفػات فػي شػكؿ وايقػاع رسػـ المػخ الكيربػائي وذلػؾ فػي حػوالي ، %50
 %80مف العينة المستخدمة مف األطفاؿ المصابيف بالتوحد .
ويحدث الخمؿ المخػي لمتوحػد خػبلؿ مػا بػيف )20إلػى )24يومػاً مػف الػوالدة  ،كمػا أف ىنػاؾ بػراىيف
تدلؿ عؿ أف الجينات المعنية في وضع الجسـ األساسي وبناء المخ تسػمى ىػوكس))Hox Genes
ىي متغيرة في التوحد.

مصطفى  ،الشربيني)45 ،44 ، 2010،

ثالثاً:5 -فرضية اضطراب النظام األيضي:
ي ػػذكر بع ػػض الب ػػاحثيف أف األطف ػػاؿ التوح ػػدييف يع ػػانوف م ػػف ص ػػعوبة ف ػػي عممي ػػة التمثي ػػؿ الغ ػػذائي،
وحساسػػية عاليػػة لبروتينػػي الغمػػوتيف الموجػػود فػػي القمػػح ومشػػتقاتو ،والكاسػػيف الموجػػود فػػي الحميػػب،
حيػػث إف عػػدـ امػػتبلؾ الطفػػؿ التوحػػدي لؤلنزيمػػات المسػػؤولة عػػف ىضػػـ تمػػؾ البروتينػػات يػػؤدي إلػػى
تراكمي ػػا عم ػػى ش ػػكؿ سبلس ػػؿ ببتيدي ػػة طويم ػػة ،تس ػػبب انتفاخػ ػاً ف ػػي األمع ػػاء مم ػػا ي ػػؤدي إل ػػى ظي ػػور
السموكيات التوحدية عند الطفؿ نتيجة لتراكـ تمؾ األحماض في المخ عمى شكؿ مواد أفيونية.
البلال ،وآخروف )404 -402 ،2011،
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ثالثاً: 6-أسباب إدراكية وعقمية(نظرية العقل ):
يػػرى أصػػحاب وجيػػة النظػػر ىػػذه ،أف التوحػػد سػػببو اضػػطراب إد اركػػي نمػػائي ،حيػػث أشػػارت بعػػض
الد ارسػات أف أطفػاؿ التوحػد لػدييـ انخفػػاض فػي نشػاط القػدرات العقميػػة المختمفػة ،والتػي ترجػع بػػدورىا
إلػػى انخفػػاض ق ػػدرتيـ عمػػى اإلدراؾ ،فضػ ػبلً عػػف اضػػطرابات النط ػػؽ والمغػػة ،حي ػػث وجػػدت الباحث ػػة
 Leslie1987أف المش ػػكمة الرئيس ػػة ألطف ػػاؿ التوح ػػد ى ػػي افتق ػػارىـ لمق ػػدرة عم ػػى في ػػـ الن ػػاس ،وفي ػػـ
أنفس ػػيـ ،وأني ػػـ ل ػػيس ل ػػدييـ ع ػػالـ حس ػػي ،فضػ ػبلً ع ػػف افتق ػػارىـ لمجان ػػب االجتم ػػاعي والتواص ػػؿ م ػػع
اآلخريف ،وأف لدييـ مشاكؿ في الجانب المعرفي واالجتماعي.

الجمبي )50 ،2005،

رابعاً  :خصائص اضطراب التوحد:
يحػذر المركػز القػومي لمبحػوث NRC( National Research Centerمػف أف اضػطراب التوحػد
يمكف النظر إليػو ،ووصػفو عمػى أنػو طيػؼ مػف االضػطرابات ،التػي تختمػؼ فػي مػدى حػدة أع ارضػيا
وعمر الطفؿ عند بداية االضطراب واالرتباط مع االضطرابات األخرى ،كالتخمؼ العقمي ،أو التمخر
المغػػوي ،أو الصػػرع مػػثبلً .كػػذلؾ إف أع ػراض التوحػػد قػػد تختمػػؼ مػػف طفػػؿ إلػػى آخػػر ،حتػػى إنيػػا قػػد
تختمؼ عند الطفؿ نفسو مف وقت إلى آخر .ومف خبلؿ ما ُذكر ،يمكننا تمخيص بعض الخصػائص
األولية المميزة ألولئؾ األفراد الذيف يعانوف مف اضطراب التوحد ومنيا:

رابعاً: 1-قصور التفاعالت االجتماعية:
ترجع معظـ مشكبلت التفاعؿ االجتمػاعي ،التػي تظيػر لػدى أولئػؾ األفػراد الػذيف يعػانوف مػف
اضػ ػػطراب التوحػ ػػد فػ ػػي واقػ ػػع األمػ ػػر إلػ ػػى أوجػ ػػو القصػ ػػور التػ ػػي يعػ ػػانوف منيػ ػػا ،وذلػ ػػؾ فػ ػػي السػ ػػموؾ
االجتماعي ،وفي ىذا اإلطار ،غالباً ما يبلحظ آباء األطفاؿ التوحدييف ،أف أطفاليـ الرضع أو أثناء
مرحمػػة الميػػد ،ال يسػػتجيبوف بطريقػػة عاديػػة لحمميػػـ أو احتضػػانيـ ليػػـ ،وأف الطفػػؿ الصػػغير الػػذي
يعاني مف اضطراب التوحػد قػد ال يظيػر اسػتجابة فارقػة ،يميػز بيػا بػيف اسػتجابتو لآلبػاء أو األقػارب
أو المعمميف ،قياسػاً باسػتجابتو لمغربػاء ،كمػا أنيػـ قػد ال يبتسػموف فػي المواقػؼ االجتماعيػة المختمفػة،
أو قػػد يبتسػػموف أو يضػػحكوف عنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ شػػيء مضػػحؾ ،وفض ػبلً عػػف ذلػػؾ ف ػإف تواصػػميـ
البصري يختمؼ بدرجة دالػة عمػا يحػدث مػف جانػب اآلخػريف ،حػيف يقومػوف أحيانػا بتجنػب االتصػاؿ
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بػػالعيف مػػع اآلخػريف ،أو يقومػػوف بػػالنظر إلػييـ بجانػػب العػػيف ،وقػػد ال يكترثػػوف بػػاآلخريف أو ييتمػػوف
بيـ بينما يبدوف االىتماـ واالنشغاؿ باألشياء المختمفة ،والتػي غالبػا مػا تكػوف أشػياء ال قيمػة ليػا ،أو
أج ػزاء مػػف أشػػياء .وقػػد ال يتعممػػوف كػػذلؾ أف يمعب ػوا بشػػكؿ عػػادي ،وأف مثػػؿ ىػػذه الخصػػائص تمنػػع
الطفؿ مف تطوير تعمؽ عادي بمي مف والديو ،أو تكويف صداقات مع أقرانو .كما أنيا قد تجعمو فػي
الواقع يبدو وكمنو يعطي انطباعاً بمنو ليس ميتماً بتكويف الصداقات.

رابعاً :2-قصور التواصل:
إف معظػػـ األطفػػاؿ التوحػػدييف تعػػوزىـ النيػػة التواصػػمية،أي نيػػة التواصػػؿ ،أو حتػػى الرغبػػة فػػي إقامػػة
التواصػػؿ ،وذلػػؾ فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ أغ ػراض اجتماعيػػة معينػػة .ويعتقػػد الػػبعض أف  %50مػػف ى ػؤالء
األطفاؿ ال يستخدموف المغة عمى اإلطبلؽ ،أما األطفاؿ الذيف يكوف بوسعيـ التحدث نظ اًر لػتعمميـ
بع ػػض الكمم ػػات ،فيب ػػدوف أوج ػػو ش ػػذوذ ف ػػي نغم ػػة الص ػػوت ،ومع ػػدؿ التح ػػدث ،وطبق ػػة الص ػػوت ،أو
جيارتو ،ومحتوى المغة الشفوية التي يتحدثونيا ،وقد يبدو كبلميـ آلياً ،أو يقومػوف بالترديػد المرضػي
لمكػبلـ ،أو التقميػػد الببغػػاوي لمػػا يسػمعوف ،أو يقمبػػوف الضػػمائر .ويعتبػػر اسػتخداـ المغػػة كػػمداة لمتفاعػػؿ
االجتماعي أم اًر صعباً بصفة خاصة بالنسبة لمعظـ األطفاؿ التوحدييف ،والى جانب ذلؾ فإننا نجػد
أنيـ إذا ما اكتسبوا بعض المفردات المغوية ،فإنيـ قد يجدوا صعوبة في استخداـ مثؿ ىػذه المفػردات
في التفاعبلت االجتماعية المختمفة ،نظ ار ألنيـ ال يدركوف ردود أفعاؿ أولئؾ األفراد الػذيف يسػتمعوف
إلييـ.

ىاالىاف ،كوفماف )656 -652، 2008،

رابعاً: 3-الخصائص المعرفية والتعميمية:
يبدي معظـ األفراد الذيف يعانوف مف اضطراب التوحد ،العديد مف أوجو القصور المعرفية التي تشبو
ما يبديو األفراد المتخمفوف عقمياً ،ومع ذلؾ فإف ىناؾ بعض المشكبلت الخاصػة بػالتجييز المعرفػي،
يبػػدو أنيػػا تميػػز األفػراد التوحػػدييف دوف سػواىـ .حيػػث يشػػير سػػكوار )1995إلػػى أف أولئػؾ األطفػػاؿ
التوحػ ػػدييف يجػ ػػدوف صػ ػػعوبة فػ ػػي تشػ ػػفير وتصػ ػػنيؼ المعمومػ ػػات وتبويبيػ ػػا ،ومػ ػػف ىنػ ػػا يمكننػ ػػا تنػ ػػاوؿ
الخصائص المعرفية عمى النحو:
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االنتبػػا :ىػػو عمميػػة معرفيػػة تنطػػوي عمػػى تركيػػز الح ػواس عمػػى مثيػػر معػػيف بػػيف عػػدة مثي ػرات مػػف
حولنا ،حيث يؤكػد سػتيرنبرغ  )Sternberg 2003أف االنتبػاه ىػو القػدرة عمػى التعامػؿ مػع كميػات
محدودة مف المعمومات منتقاة مف كـ ىائؿ مف المعمومات التي تزودنا بيا الحواس.
العتوـ )75، 2004,
واالنتبػػاه لػػدى األشػػخاص التوحػػدييف غيػػر طبيعػػي ،ومػػا يبػػدو سػػميماً لػػدييـ ىػػو تمكػػنيـ مػػف تركيػػز
انتباىيـ لفترات طويمة لؤلشياء التي تيميـ ،إال أنيـ يواجيوف مصاعب في أشكاؿ االنتبػاه األخػرى.
وأولى ىذه المصاعب ىي صعوبة التوجو نحو األشخاص أو األشياء.
حيث يشير  )Happe&Frithإلى أف األفراد التوحدييف ينتبيوف إلى األجزاء بدالً مػف النظػرة الكميػة
لمميمة ،أو الموقؼ.
اإلدراك :ىػو عمميػة ترجمػة لممحسوسػات التػي تنتقػؿ إلػى الػدماغ عمػى شػكؿ رسػائؿ مرمػزة ،ماىيتيػػا
نبضات كيربائية تسري عبر األعصاب الحسية التي تصؿ بيف أعضاء الحس والدماغ ،وىو عممية
بنائية بمعنى أف اإلشارات الكيربائية الواصمة إلى الدماغ تتجمع ويتملؼ منيا مدرؾ كمي ذو معنى
الوقفي) 226 ،2000 ،
واف ردود فعؿ الطفؿ التوحدي لخبراتو الحسية يكوف غالباً شاذاً ،فيو قد ال يدرؾ الضوضاء أو
المنػػاظر المحيطػػة بػػو ،أو يشػػـ مػػا حولػػو ،و مػػف الممكػػف أف يظيػػر عػػدـ اسػػتجابة لمضوضػػاء ،أو ال
يبػػالي ب ػػاأللـ ،أو الب ػػرودة ،وف ػػي أوق ػػات أخ ػػرى يظيػػر الطف ػػؿ التوح ػػدي إحساس ػػات س ػػميمة .وكم ػػا أف
إحساسات الطفؿ التوحدي قد ال تكوف واضحة مثؿ الطفؿ العادي ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ :مػف الممكػف
أف يغطي عينيو عندما يسمع صػوتاً يقمقػو ،والميػارات البصػرية المكانيػة لػدى الطفػؿ التوحػدي تكػوف
جيدة في تذكر أماكف األشياء ،وبناء المعب ،والتي مف الممكف أف تعكس بعض ىذه القدرة.
الػػػذاكرةُ :يع ػ حػرؼ الت ػػذكر بمن ػػو العممي ػػة الت ػػي تمك ػػف الف ػػرد م ػػف اس ػػترجاع الص ػػور الذىني ػػة البصػ ػرية،
والسمعية ،أو غيرىما مف الصور األخرى ،التي مرت بو في ماضيو إلى حاضره الراىف.
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يتذكر بعض األطفاؿ التوحدييف ،المقاطع الكاممة مف المحادثات التي يسمعونيا ،ويبلحظوف حدوث
تغيرات طفيفػة فػي الحجػرة ،مثػؿ ترتيػب الكتػب عمػى الرفػوؼ ،كمػا يمكػنيـ تػذكر المعمومػات المخزنػة
بصورة دقيقة.
والتوحديوف يعانوف مصاعب في تخزيف المعمومات التي تتطمب مستوى عالياً مػف المعالجػة ،كروايػة
القصص وتسمسؿ النشاطات واألحداث التي وقعت ليـ ،وتػذكرىـ لممعمومػات التػي شػاىدوىا بصػرياً،
وىناؾ صعوبة في تذكر سبلسؿ معمومات لفظية طويمة تتعمؽ بما يفعموف وكيؼ يفعموف.
التفكيػػػر:التفكي ػػر بمعن ػػاه الع ػػاـ ى ػػو ك ػػؿ نش ػػاط عقم ػػي أدوات ػػو الرم ػػوز ،أي يس ػػتعيض ع ػػف األش ػػياء
واألشخاص والمواقؼ واألحداث برموزىا بدالً مف معالجتيا معالجة واقعية فعمية ،ويقصد بػالرمز كػؿ
ما ينوب عف الشيء أو يشير إليو أو يحؿ محمو في غيابو ،بيذا المعنػى العػاـ يشػمؿ التفكيػر جميػع
العمميػػات العقميػػة مػػف أبسػػطيا إلػػى أكثرىػػا تعقيػػداً ،أمػػا التفكيػػر بمعنػػاه الخػػاص ،فيقتصػػر عمػػى حػػؿ
المشكبلت حبلً ذىنياً ،أي عف طريؽ الرموز ،وىو حؿ المشكبلت بالذىف ال بالفعؿ ،وىذا ما يعرؼ
بالتفكير االستداللي.
يتمي ػػز تفكي ػػر الطف ػػؿ التوح ػػدي بمن ػػو تفكي ػػر يبتع ػػد ع ػػف الواق ػػع ،في ػػو ال ي ػػدرؾ الظ ػػروؼ االجتماعي ػػة
المحيطػػة بػػو ،وال يػػدرؾ العػػالـ المحػػيط بػػو إلشػػباع رغباتػػو واحتياجاتػػو الشخصػػية ،حيػػث يػػتـ تفكي ػره
باالنشػػغاؿ بالػػذات ،حيػػث تسػػيطر رغبػػات الفػػرد وحاجاتػػو عمػػى نشػػاطو العقمػػي ،بينمػػا تسػػيطر طبيعػػة
األشياء واألحداث في التفكير المنطقي.
الذكاء :إف الذكاء بشكؿ عاـ ىو عبارة عف جممة مف الوظائؼ الفكرية الضرورية لئلدراؾ المفاىيـ
والقدرة عمى التحميؿ  ،وىو يتميز عف اإلحساس والحدس  .خوالدة )27 ،2004،
وكما عرفو بينيو الذكاء عمى أنو القدرة عمى الفيـ واالبتكار والتوجيو اليادؼ لمسموؾ والنقد الذاتي،
وىناؾ تقديرات تشير إلى أف  %77مف األشخاص التوحدييف لدييـ تمخر ذىني تتفاوت درجاتو مػف
خفيؼ إلى شػديد ،وعنػدما يكػوف التوحػد مصػحوبا بتػمخر ذىنػي شػديد فيػو يسػمى بالتوحػد ذي األداء
ويقَ ػ ػ حدر أف ح ػ ػوالي  %27مػ ػػف األشػ ػػخاص التوحػ ػػدييف ينتمػ ػػوف إلػ ػػى ىػ ػػذه الفئػ ػػة ،بينمػ ػػا
المػ ػػنخفضُ ،

%50منيـ لدييـ تمخر ذىني خفيؼ أو متوسط الشدة ،أما القمة المتبقية ممف ال يعانوف
تمخر ذىنيػاً
اً
 ، %23فيـ ينتموف إلى فئة التوحدييف ذوي األداء الوظيفي العالي.
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وذكػػاء التوحػػدييف ال يقػػؼ عنػػد حػػد معػػيف مػػف معرفػػة المفػػردات ،وعػػدـ التجػػانس ،واتسػػاع التبػػايف فػػي
المضػػموف المعرفػػي فحسػػب ،بػػؿ يمتػػد إلػػى حجػػـ مسػػاىمة كػػؿ مكػػوف مػػف ىػػذه المكونػػات العقميػػة فػػي
الدرجػػة الكميػػة لمػػذكاء ،وذلػػؾ حسػػب مسػػتوى الػػذكاء الخػػاص بيػػذا التوحػػدي ،وأف عػػدـ التجػػانس فػػي
مكونات الذكاء ال يقتصر فقط عمى نوعية القدرات التي يفيميا التوحدي بؿ يمتػد إلػى عوامػؿ أخػرى
قد تكوف وراثية ،أو قد تكوف ذات عامؿ بيئي.
ويػػرى روتػػر  )1983أف العديػػد مػػف الد ارسػػات التػػي تجمػػع عمػػى أف كثي ػ اًر مػػف األطفػػاؿ التوحػػدييف
لػػدييـ قص ػور معرفػػي يصػػعب تفسػػيره فػػي ضػػوء مػػا أطمػػؽ عميػػو كػػانر :سػػموؾ العزلػػة االجتماعيػػة،
باعتبارىا السبب لدى جميػع األطفػاؿ التوحػدييف ألف يكونػوا معػوقيف عقميػاً ،بينمػا الواقػع لػيس كػذلؾ.
ويػػرى أف نسػػب ذكػػاء األطفػػاؿ التوحػػدييف تعتبػػر ثابت ػػة بشػػكؿ مناسػػب ،وأنيػػا ت ػرتبط مػػع تحص ػػيميـ
الد ارس ػػي بش ػػكؿ معق ػػوؿ ،كم ػػا ي ػػذكر أن ػػو ح ػػيف أص ػػبح ىػ ػؤالء األطف ػػاؿ أكث ػػر اجتماعي ػػة سػ ػواء نتيج ػػة
الستخداـ بعض أساليب التدخؿ،أو أي شكؿ آخر ،فإف نسػب ذكػائيـ لػـ يطػ أر عمييػا تغييػر ممحػوظ،
ويذكر روتر) أف انخفاض األداء عمى اختبارات الذكاء بالنسبة ليؤالء األطفاؿ يكوف عادة محكومػاً
بطبيعة موقؼ االختبار ،وليس بصعوبة الميمة المطموبة.
مصطفى  ،الشربيني )95 ،94 ،2011،

رابعاً:4-الخصائص المغوية :
المغػػة عبػػارة عػػف نظػػاـ مػػف الرمػػوز متفػػؽ عمييػػا فػػي ثقافػػة معينػػة ،أو بػػيف أفػراد فئػػة معينػػة ،أو جػػنس
معيف ،ويتسـ ىذا النظاـ بالضبط والتنظيـ طبقا لقواعد محددة.
مصطفى  ،الشربيني ) 98 ،2011،
يعاني الطفؿ المتوحد مف النقص النوعي في االتصاؿ المفظي والبللفظي ،كمػا يعػاني مػف صػعوبات
في الفيـ واالستيعاب لما يقاؿ ،ويميؿ إلى ترديد الكممات ،وأحياناً شبو جمػؿ دوف الػوعي أو اإلدراؾ
لمعناىػػا أو مػػدلوالتيا ،أو الظػػروؼ التػػي تسػػتخدـ فييػػا تمػػؾ الكممػػة أو الجممػػة .وتتصػػؼ المغػػة عنػػده
بالتالي:
 ىنػػاؾ صػػعوبة فػػي النطػػؽ عنػػد الطفػػؿ التوحػػدي ليسػػت ناتجػػة عػػف اإلصػػابة بالتوحػػد ،بػػؿ ىػػي نتيجػػة
لمتطور الذىني المتمخر الذي يصاحب التوحد في حاالت كثيرة.
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 صعوبة جمة في عمـ دالالت األلفاظ وتطورىا.

 إف لغ ػػة الطف ػػؿ التوح ػػدي تنم ػػو ب ػػبطء ،أو ال تنم ػػو عم ػػى اإلط ػػبلؽ ،وف ػػي أغم ػػب األحي ػػاف يس ػػتخدـ
اإلشارات بدالً مف الكممات.
 وجود كممات خاصة بيـ لمداللة عمى أشياء معينة.
 ندرة استخداميـ لكممات تشير إلى القدرات العقمية مثؿ :يتذكر ،يعتقد ،حيمة ،فكرة.
 كما يتصؼ في االستخداـ المتقطع لمغة،فقد يمتمؾ المتوحد رصيداً كبي اًر مف الكممات ،لكنو ال يمتمؾ
القدرة عمى استخداـ ىذه الكممات في محادثات ذات معنى.
مصطفى  ،الشربيني )99 ،2011 ،
 المغة التعبيرية غير واضحة وغير مقبولة اجتماعياً.
 ترديد الكممات والميؿ إلى ترديد آخر كممة في الجممة.
 ترديد بعض الكممات أو الجمؿ في غير مواقفيا.
 كما يميؿ إلى قمب أو عكس الضمائر،وعدـ القدرة عمى فيـ المجردات واألمور غير الحسية.
 يجد الطفؿ التوحدي صػعوبة فػي فيػـ الجمػؿ ،ولػذلؾ يجػب التعامػؿ معػو مػف خػبلؿ الكممػات المفػردة
مثؿ :خذ ،نعـ ،ال.
الراوي  ،وآخروف )24 ،1999،

رابعاً :5-الخصائص الحركية:
يصؿ األطفاؿ التوحديوف إلى الميارات الحركية الرئيسة مثؿ أقرانيـ األسوياء،عمى الرغـ مػف بعػض
التمخر البسيط  ،وىـ يكرروف نفس الحركات عدة مرات ،وتبدو ىذه السموكيات المتكررة في األوقات
التي تتـ فييا استثارة الطفؿ أو عندما يكوف منغمساً في بعض الخبرات الحسية.
والقدرات الحركية لدى األشخاص التوحدييف تتبايف بدرجة كبيرة ،فبعض األطفاؿ يعانوف مف قصػور
أو عج ػػز ج ػػوىري ف ػػي ق ػػدراتيـ الحركي ػػة الدقيق ػػة ،أو الكبيػ ػرة ،وم ػػف الممك ػػف عن ػػد ال ػػبعض اآلخ ػػر أف
يظيروا ميارات نمائية جيدة.
ويمكف أف نبلحظ مجموعػة مػف العيػوب فػي النمػو الحركػي لػدى األشػخاص التوحػدييف ،وتشػمؿ ىػذه
العيوب:
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اإليمػػػاءات النمطيػػػة :وع ػػدـ الق ػػدرة عمػػى التقمي ػػد الحرك ػػي ،وقػػد يظي ػػر األطف ػػاؿ واحػػدة أو أكث ػػر م ػػف
السػػموكيات التاليػػة بشػػكؿ متبػػايف :التمػػويح باأليػػدي ،التػػمرجح ،والتمايػػؿ ،أو التمػػويح ،والشػػقمبة عمػػى
الرأس ،وضرب الرأس بعنؼ.
وأظيػرت عػدة د ارسػات ،منيػا :جػازديف وآخػروف
منجفينػ ػػا وب اريػ ػػر

1995

Prior

 ،)GHAZIUDDIN ET AL 1994ود ارسػة
& ،)MANJIVIONAود ارس ػ ػػة كػ ػػورنيش ومكم ػ ػػنس

 ،)Cornish&McManus1996إلػػى وجػػود قصػػور كبيػػر وجػػوىري فػػي الحركػػات الدقيقػػة والكبي ػرة
لدى األطفاؿ التوحدييف ،ووجود قصور في السرعة حيث اتسمت حركتيـ بالبطء.
وأظيػرت نتػائج د ارسػة ىيػوز  )Hughes 1996وجػود شػذوذ حركػي لػدى األطفػاؿ التوحػدييف ،وأف
بعضيـ يبدوف ىيئة وقوؼ غير طبيعية ،حيث يبدو عمييـ ميؿ جانبي ،وقػد يقػوـ بعػض األشػخاص
التوحدييف إلى وضع وزف ازئػد مػف ثقميػـ عمػى إحػدى القػدميف أو عمػى روؤس أصػابع القػدـ أو عمػى
كعب القدـ.
وكمػ ػػا يصػ ػػعب عمػ ػػييـ تعمػ ػػـ نشػ ػػاطات حركيػ ػػة متناسػ ػػقة ،و أف لػ ػػدييـ قصػ ػػو اًر فػ ػػي دمػ ػػج أو تكامػ ػػؿ
اإلحساسات الفردية ودمجيا في وحدات متماسكة ،فإف لدييـ قصو اًر في إدراؾ الصورة ككؿ ويمكنيـ
معالجة األجزاء أو التفاصيؿ.
مصطفى  ،الشربيني)72 ،2010.

خامساً  :الحواس عند األطفال التوحديين:
يظيػػر الطفػػؿ المتوحػػد وكمنػػو يعػػاني مػػف مشػػاكؿ سػػمعية أو بص ػرية ،ولكنػػو فػػي الوقػػت نفسػػو يظيػػر
استجابات سريعة ويقظة لبعض المثيرات ،مثؿ الصوت الخافػت أو الضػوء المفػاجو أو الممػس ،ممػا
ينفي وجود أي إعاقة سمعية أو بصرية لديو ،كما أنو ال يمتمؾ القدرة عمى التعبيػر عػف المػرض أو
عف أي ألـ.
الرؤيػػة :يصػػاب األطفػػاؿ بمشػػكبلت بصػرية نتيجػػة ألعػراض مرضػػية تػػؤثر عمػػى العينػػيف ،أو عمػػى
األعصػػاب المتصػػمة مػػف العينػػيف إلػػى المػػخ ،أو عمػػى أجػزاء المػػخ التػػي تسػػتقبؿ الرسػػائؿ الحسػػية مػػف
العينػػيف ،وفػػي بعػػض األحيػػاف وباالعتمػػاد عمػػى سػػبب المشػػكمة البص ػرية وطبيعتيػػا ،قػػد نجػػد أطفػػاالً
مصػابيف بمشػكبلت بصػرية ،ولػدييـ حركػػات باأليػدي ،وميػوؿ لمقفػػز والػدوراف المسػػتمر ،تمامػاً كػػالتي
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نجػدىا فػي سػموكيات األطفػاؿ التوحػدييف ،كمػا قػد تكػوف األمػور الروتينيػة ميمػة جػداً لػدييـ ،ويصػػبح
تحريػػؾ أي شػػيء مػػف مكانػػو المعتػػاد فػػي المنػػزؿ أم ػ اًر باعثػاً لمتعاسػػة والحػػزف ،وقػػد يخيػػؿ لم ارئػػي أنيػػـ
ينظروف إلى ما وراء األشخاص القريبيف منيـ أو مف خبلليـ.
إف مجػػاؿ الرؤيػػة لػػدى التوحػػدييف إمػػا عالي ػاً أو مشوش ػاً ،وى ػؤالء األطفػػاؿ يميمػػوف إلػػى عػػدـ النظػػر
بصورة مباشرة إلى األشياء ،وال يقوموف بمي اتصاؿ بصري مع شػخص آخػر ،وىػـ يتجيػوف اللتقػاط
األش ػػياء دوف النظ ػػر إليي ػػا جي ػػداً ،وى ػػـ ينبي ػػروف باألضػ ػواء واالنعكاس ػػات ومتابع ػػة األش ػػياء المولبي ػػة
الدوارة ،وأحياناً قد تجد بعضيـ يميؿ إلى ألواف معينة أو ألعاب محددة.
السػػمع:تعػػد المشػػكبلت السػػمعية إحػػدى المشػػكبلت الصػػحية التػػي يعػػاني منيػػا الشػػخص التوحػػدي،
فالكثير مف التوحدييف يعانوف مف مشاكؿ في األذف ،ومف الحساسػية السػمعية التػي قػد تفقػدىـ القػدرة
عمػػى التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػع اآلخػريف .وأسػػفرت نتػػائج د ارسػػة برينػػؾ وآخػػروف

Baranek et

)al.,1997-Bعػ ػػف وجػ ػػود قصػ ػػور فػ ػػي السػ ػػمع بمغػ ػػت نسػ ػػبتو %30لؤلطفػ ػػاؿ التوحػ ػػدييف ،و%11
لم ارش ػػديف التوح ػػدييف .ويع ػػد الس ػػمع م ػػف المش ػػكبلت األساس ػػية الت ػػي يبلحظي ػػا اآلب ػػاء عم ػػى أبن ػػائيـ
التوحػػدييف ،فعػػدـ االسػػتجابة لمنػػاداة األىػػؿ ،سػػيكوف مؤش ػ اًر لآلبػػاء أف ابػػنيـ ال يسػػمع ،فتكػػوف أوؿ
عيػػادة يزورىػػا الطفػػؿ التوحػػدي فػػي بدايػػة تشخيصػػو ىػػي :عيػػادة األنػػؼ واألذف والحنجػرة ،لبلطمئنػػاف
عمػػى أف الطفػػؿ التوحػػدي جيػػد السػػمع ،فتكػػوف المفاجػػمة أنيػػـ يسػػمعوف جيػػداً ،فإحػػدى سػػمات الطفػػؿ
التوحدي أنو يسمع وكمنو ال يسمع.
حيػػث أسػػفرت د ارسػػة ولكػػر وكبػػؿ وآخ ػريف  )Walker,Campbell et al ,.1997عػػف وجػػود
شذوذات بسيطة في آذاف األطفاؿ التوحدييف.
مصطفى  ،الشربيني ) 67 ،66 ،2010،

سادساً :المعب :
يتعمَّـ الطَّفؿ الطحبيعي عف العالـ حولو مف خبلؿ الحمعب  ،بطريقة االكتشاؼ واإلحساس

ثـ يبدأ في استعماؿ األلعاب لترمز لما
فينمي المحغة والفيـ لمعالـ مف حولو َّ ،
باألشياء المختمفة ح
حولو مف أشياء حقيقية .
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َّإنو ال يمعب لعباً اجتماعيا أو َّأنو يمعب بطر ٍ
قصور كبيػر فػي
أف يمعب وحده ولديو
يقة شا حذة
ح
ويفضؿ ح
ٌ
تكويف عبلقات الصداقة.

الخطيب ،الحديدي) 112،1221،

يختمؼ لعب األطفاؿ التوحدييف عف لعب غيرىـ مف األطفاؿ حيث يعانوف مف مشكمة
الرمزي )( Symbolic playواألفكار التمثيمَّية وعدد ألعابيـ أق حؿ وأقصر وقتاً مف
في المعب َّ
المعتاد  ،وطريقتيـ في المعب غير عادية تتمثؿ في االستخداـ العدواني لؤللعاب وظيور

يميزوف اختبلفيا عف َّ
الناس فقد
االستثارة الذاتية  ،ويضفوف عمى األلعاب الصفات الحيوية وال ح
يستمروف بإطعاميا  ،ووضعيا في الفراش لمنوـ  ،ويضفوف عمييا الحواس مثؿ َّ
الذوؽ والممس
و َّ
جداً وبعيدة عف الخياؿ
اقعية ح
الشـ والحيوية والتَّسميـ واالىتزاز ويتعامموف معيا بطريقة و ح
وكمنيا أشياء حقيقية رغـ تقدميـ بالعمر َّ
ويشعروف بالقمؽ واالرتباؾ مف ىذه األلعاب َّ
الزمني
الشيخ ذيب، 1221 ،ص . ) 91
وقد يطػور اىتمامػات لعػب أخػرى مثػؿ المعػب بمفتػاح الكيربػاء،أو يػد البػاب ،وال يتجػاوب مػع المعبػة
كما يجب كما أف المعب لدييـ يفتقر إلى اإلبداع والتخيؿ .
ويرى مصطفى والشربيني أف األطفاؿ التوحدييف ييتمػوف بالجانػب غيػر الػوظيفي مػف المعبػة مثػؿ
الضوض ػػاء الص ػػاخبة ،أو االىتػ ػ اززات الت ػػي تح ػػدثيا المعب ػػة ،وكم ػػا تتمي ػػز أنش ػػطة المع ػػب لدي ػػو بع ػػدـ
مبلءمتيا لممرحمة النمائية .مصطفى ،الشربيني )90 ،2011،
كما بينت دراسة ولياـ  ) Wiliams et al ,.2001أف لعب األطفاؿ التوحدييف يتصؼ بمنو
أقػػؿ مرونػػة و أنػػو متكػػرر ،وبالتػػالي يجػػدوف صػػعوبة فػػي المعػػب مػػع األطفػػاؿ اآلخ ػريف.ومف أبسػػط
األمثم ػػة عم ػػى ذل ػػؾ ع ػػدـ إدراؾ الطف ػػؿ التوح ػػدي أبس ػػط قواع ػػد المع ػػب االجتم ػػاعي ،مث ػػؿ الق ػػدرة عم ػػى
التعامؿ مع األلعاب ،وقد يوجو اىتمامػو إلػى المعػب فػي أشػياء محػددة مثػؿ التػراب،أو أوراؽ الشػجر،
أو الماء.

الراوي  ،حماد )27-26 ، 1999،

سابعاً  :القدرات الخاصة لمتوحديين:
بعض األطفاؿ التوحدييف لدييـ نمو حركػي واحساسػات سػميمة ،وذكػاء غيػر لفظػي مرتفػع ،ومفػردات
لغوية معقولة ،وقواعد نحوية سوية ،وذاكرة ارتباطية ،والتذكر ،وقدرات جيدة بالرسـ والموسيقى.
ومف ىؤالء األطفاؿ مف يكوف ماى اًر في تشغيؿ اآلالت الكيربائية في عمػر مبكػر ،ومػنيـ مػف يكػوف
ماى اًر في الرسـ سواء نقبلً أـ تخػيبلً ،وكػذلؾ مػنيـ مػف يتمتػع بػذاكرة خارقػة ،خاصػة الػذاكرة البصػرية
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المكانية ،فيستطيع ىؤالء األطفاؿ أف يعرفوا طريقيـ مرة أخرى لؤلػماكف التي زاروىا مرة واحدة فقػط.
مصطفى  ،الشربيني )97_91 ،2010،
ثامناً :يظهرون العديد من المشكالت مثل:
 مشكمة النوم :يعػاني األطفػاؿ التوحػديوف مػف اضػطرابات النػوـ أكثػر مػف األطفػاؿ العػادييف ،فنػوميـ
قمػػؽ ومتقطػػع ،ويكػػوف عمػػى فت ػرات زمنيػػة مختمفػػة ،فقػػد بينػػت د ارسػػة ريتشػػداؿ )Richdale,2001
بمف النوـ ال يستمر لدييـ ألكثر مف ثبلث ساعات متواصمة ،وىذا ما يشكؿ تحدياً يومياً لموالديف.
 مشػػكمة الشػراب والطعػػام :فربمػػا يػػمكموف ويشػربوف بكميػػات كبيػرة دوف الشػػعور بالشػػبع ،ويميمػػوف إلػػى
تفضػػيؿ بع ػػض األطعم ػػة وتكػ ػرار أكمي ػػا ،وال يرغب ػػوف ب ػػالتنويع ،وق ػػد أظي ػػرت د ارس ػػة ك ػػولينز وآخػػريف
 )Collins et al 2003أف التوحػدييف يجػدوف صػعوبة فػي ميػارات إطعػاـ أنفسػيـ ،ومشػاكؿ فػي
المضغ والبمع.
 مشػػكمة السػػالمة :فالتوحػػديوف ال يعرفػػوف معنػػى الخػػوؼ مػػف بعػػض األمػػور الخطيػرة ،كػػالعبور أثنػػاء
سير السيارات دوف انتظار.
 مشكمة التغيرات :التي تحدث في بيئتو ،وخصوصػاً التغيػرات الدقيقػة والبسػيطة ،أمػا الكبيػرة فػبل ييػتـ
بيا.
 مشاكل إدراكية :فيـ يعانوف مف خمؿ في عممية التفكير والتعرؼ واإلدراؾ والتقميد.
 مشاكل اجتماعية :فيـ ال يعرفوف معنى المجموع ،أو االجتماع والتعامؿ مع اآلخريف.
 نقص القدرة عمى االستجابة بسبب عدـ الفيـ.
 مشكمة التعميم :فبل يستطيعوف نقؿ وتعميـ ما تـ تعممو مف بيئة إلى أخرى.
 نقص المثابرة والدافعية.
الراوي  ،حماد )27- 1999،

ويمكن إجمال وتمخيص المظػارر السػموكية العامػة التػي يتصػؼ بهػا الطفػل المصػاب بالتوحػد فػي
النقاط التالية:
النقص النوعي في التطور والتواصل االجتماعي:
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 ويعتبر مف المميزات الواضحة التي يتصؼ بيا الطفؿ المتوحد ،فيو ال صديؽ لو ،ويظير ذلؾ منػذ
األشير األولى مف حياة الطفؿ ،فقد ال يستجيب الطفؿ إلػى االبتسػامة التػي تصػدر مػف أمػو ،وقػد ال
يبػػدي الطفػػؿ أي رد فعػػؿ أو إثػػارة ،إذا مػػدت األـ يػػدىا لحمػػؿ الطفػػؿ ،كمػػا أف الطفػػؿ التوحػػدي قػػد ال
يطور أي عبلقة عاطفية مع أي شخص كاف ،حتى مع والدتو أو حتى مع األطفاؿ اآلخريف.
 فيو يتعامؿ مع أقرب الناس إليو عمى أنيـ أشياء تقدـ لو العوف والمساعدة ،إذا احتاج شيئاً ،فالطفؿ
المصػػاب بالتوحػػد ال يطمػػب العػػوف مػػف اآلخػريف ،ألنػػو يتعامػػؿ معيػػـ كمشػػياء ،فقػػد يقػػوـ بشػػد يػػد أمػػو
وأخػذىا إلػػى مكػػاف الشػػيء الػػذي يريػػده دوف التفػػوه بكممػة واحػػدة ،وكمػػا أف ىػؤالء األطفػػاؿ لػػيس لػػدييـ
القدرة عمى التقميد ويمجؤوف دائماً إلى اإلشارة إلى األشياء بدؿ ذكر مسمياتيا.
الراوي ،وآخروف )24-19 ،1999
 وكثي اًر ما يبدي الطفؿ التوحدي استجابات غير مناسبة في المواقؼ المختمفة ،فقد ال يفرح أو يبتسـ،
أو ال تظي ػػر عم ػػى وجي ػػو أيػ ػة حال ػػة م ػػف االنبس ػػاط ف ػػي المواق ػػؼ المفرح ػػة،أو المض ػػحكة ،وال يظي ػػر
الغضب أو الخوؼ في المواقؼ التي تستدعي ذلؾ ،باإلضافة إلى أف ردود الفعػؿ لديػو فػي المواقػؼ
المختمفة ال تتناسب مع حجـ الموقؼ ،وتتسـ في المبالغة في المواقػؼ البسػيطة ،وقػد يبػدي مخػاوؼ
مف بعض األمور التي ال تستوجب ذلؾ كالخوؼ مف المكنسة الكيربائية ،أو مف جياز التمفزيوف.
مصطفى  ،الشربيني ) 67 ،2011،
 ويتميز التوحػدي بالسػموؾ النمطػي ،ويعنػي تكػرار نفػس السػموؾ بشػكؿ مسػتمر دوف أف يشػعر بالممػؿ
أو التعػػب ،ولػػذلؾ نجػػده يمعػػب ويقمػػب ويحػػرؾ يديػػو و أصػػابعو أمػػاـ عيني ػو باسػػتمرار دوف ىػػدؼ أو
معن ػػى ،أو أن ػػو يحم ػػؿ نف ػػس المعب ػػة دائمػ ػاً،أو يمج ػػم إل ػػى إمس ػػاؾ مق ػػبض الب ػػاب وتحريك ػػو باس ػػتمرار،
واليزىزة.
الراوي  ،حماد )26، 1999،
 باإلضافة إلى االنبيار باألشياء،أو االنشغاؿ المفػرط بيػا ،ووجػود مػدى محػدود جػداً مػف االىتمامػات
ػر عم ػػى البيئ ػػة المحيط ػػة بي ػػـ أو تغيي ػػر
باإلض ػػافة إل ػػى أني ػػـ ينزعج ػػوف م ػػف أي تغيي ػػر يمك ػػف أف يط ػ أ
الروتيف المعتاد.
ىاالىاف ،كوفماف )656 ، 2008،
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تاسعاً :التشخيص:
يعتبػػر تشػػخيص التوحػػد وغيػره مػػف اضػػطرابات النمػػو الشػػاممة ،مػػف أكثػػر العمميػػات صػػعوبة وتعقيػػداً،
وخصوصاً فػي الم ارحػؿ األولػى ،لوجػود اختبلفػات فػي األعػراض ،وتتطمػب ىػذه العمميػة تعػاوف فريػؽ
متعػػدد التخصصػػات مػػف أطبػػاء ومختصػػيف نفسػػييف واجتمػػاعييف ،ومختصػػيف فػػي التخاطػػب ،وغيرىػػا
مف تخصصات أخرى.
وىنػػاؾ صػػعوبة تشػػخيص التوحػػد ،حيػػث ال ي ػزاؿ تشػػخيص التوحػػد مػػف أكبػػر المشػػكبلت التػػي تواجػػو
البػػاحثيف والعػػامميف فػػي مجػػاؿ مشػػكبلت الطفولػػة ،وربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف خصػػائص
االضطراب أو صفاتو غالباً ما تتشابو وتتداخؿ مع اضطرابات أخرى ،ولذلؾ يتعيف الحصوؿ عمػى
معمومات دقيقة حتى يتـ تشخيص األعراض بدقة ،وبالتالي تمييز األشػخاص التوحػدييف عػف غيػرىـ
مف األفراد المصابيف باضطرابات أخرى.
ويتفؽ العديد مف البػاحثيف فػي أف اضػطراب التوحػد يبػدأ قبػؿ الثالثػة مػف العمػر فػي الغالبيػة العظمػى
مف الحاالت ،وقميبل ما يبدأ بعد ذلؾ في الخامسػة أو السادسػة مػف العمػر ،وغالبػاً مػا يصػعب تحديػد
السػػف الػػذي بػػدأ عنػػده االضػػطراب ،مػػا لػػـ يكػػف ى ػؤالء الػػذيف يعتنػػوف بالطفػػؿ قػػادريف عمػػى إعط ػػاء
معموم ػػات دقيق ػػة ع ػػف نم ػػو المغ ػػة ،والتفاع ػػؿ االجتم ػػاعي .فالظ ػػاىر ف ػػي مرحم ػػة الرض ػػاعة الع ػػاميف
األولػػيف مػػف العمػػر) أن ػو يصػػعب رصػػد مظػػاىر االضػػطراب فييمػػا ،ففػػي الشػػيور األولػػى قػػد تمخػػذ
األع ػراض صػػورة اليػػدوء المبػػالغ فيػػو ،فتبػػدو عمػػى الطفػػؿ الطممنينػػة عنػػدما يتػػرؾ وحػػده ،وال يخػػاؼ
الغربػػاء ،وال يتفاعػػؿ معيػػـ ،مػػع غيػػاب االبتسػػامة االجتماعيػػة التػػي تبػػدأ عػػادة فػػي أوؿ شػػيريف مػػف
حياة الطفؿ ،وغياب ابتسامة التعرؼ التي تظير عػادة فػي الشػير ال اربػع ،فتشػكو األـ مػف أف الطفػؿ
ال يعرفيػػا ،وال يقبػػؿ عمييػػا عنػػدما تمخػػذه مػػف ف ارشػػو ،أي ال يػػمتي بالحركػػات المتوقعػػة التػػي يػػمتي بيػػا
الطفؿ العادي السوي في الشير الرابع تقريباً ،وقد ال يمحظ اآلبػاء االضػطراب لػدى الطفػؿ إال عنػدما
يوجد مع أطفاؿ آخريف  ،إال أف التاريخ التطوري المفصؿ والػدقيؽ ،سػوؼ يكشػؼ غالبػاً بدايػة مبكػرة
عػػف ذلػػؾ ،وقػػد يرجػػع الوالػػداف التغيػػر إلػػى حػػدث معػػيف ،مثػػؿ والدة طفػػؿ أصػػغر ،أو إصػػابتو بمػػرض
شديد ،أو حادثة ،أو صدمة عاطفية.
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وتظ ػػؿ مظ ػػاىر االض ػػطراب ف ػػي أغم ػػب الح ػػاالت طيم ػػة حي ػػاة الش ػػخص ،وبع ػػض األطف ػػاؿ يتحس ػػف
تواصػػميـ وتفػػاعميـ االجتمػػاعي وميػػاراتيـ المغويػػة عنػػد سػػف الخامسػػة إلػػى سػػف السادسػػة ،ويمكػػف أف
يحػػدث البمػػوغ تغي ػ اًر فػػي أي مػػف االتجػػاىيف :التحسػػف أو التػػدىور ،وقػػد يتفػػاقـ العػػدواف والعنػػاد أو أي
سموؾ مضطرب آخر ،ويظؿ لعػدة سػنوات .ونسػبة قميمػة مػف ىػؤالء األطفػاؿ تصػبح قػادرة فعػبلً عمػى
توجي ػػو حياتي ػػا بش ػػكؿ مس ػػتقؿ ،بمق ػػؿ ق ػػدر م ػػف عبلم ػػات االض ػػطراب ولك ػػف االخ ػػتبلؿ االجتم ػػاعي،
والػػنقص فػػي القػػدرات العقميػػة ،قػػد يظػػؿ لػػدى النسػػبة العظمػػى الػػذيف يظمػػوف معػػاقيف .وىنػػاؾ عوامػػؿ
تنب ػ ػػو بمص ػ ػػير اض ػ ػػطراب التوح ػ ػػد عم ػ ػػى الم ػ ػػدى الطوي ػ ػػؿ ،ى ػ ػػي :معام ػ ػػؿ ال ػ ػػذكاء ،ونم ػ ػػو المي ػ ػػارات
االجتماعية ،والمغوية.
ويرجع ( فراج 1994م) صعوبة تشخيص اضطراب التوحد إلى ثالثة عوامل:
العامػػل األ ول :إف تقصػػي أع ػراض التوحػػد تشػػترؾ مػػع أع ػراض إعاقػػات أخػػرى أو تتشػػابو معيػػا مثػػؿ
التخمؼ العقمي) ومع اإلعاقات االنفعالية " العاطفيػة " ،وحتػى مػع حػاالت الفصػاـ ،لدرجػة أف كثيػ اًر
مف عمماء النفس يعدونيا حالة فصاـ مبكرة يبدأ ظيورىا في مرحمة الطفولة.
العامل الثاني :إف البحوث التي تجرى عمػى التوحػد بحػوث حديثػة نسػبياً ،ذلػؾ أف معرفتنػا بيػا بػدأت
بدرجة محدودة في الخمسينيات ،وبدرجة أكثر تحديداً في السبعينيات.
العامػػل الثالػػث :المسػػؤوؿ عػػف صػػعوبات التشػػخيص والتمىيػػؿ ،ىػػو التخمػػؼ الشػػديد ،أو ربمػػا التوقػػؼ
الممحوظ لنمو قدرات االتصاؿ بيف الطفؿ الذي يعاني اضطراب التوحد والبيئة المحيطة بػو .كمػا أف
عائقاً قد يوقؼ الجياز العصبي عف العمؿ ،وبالتالي يترتب عمى ذلؾ توقؼ القدرة عمى تعمػـ المغػة،
أو النمو المعرفي ،ونمو القدرة العقمية وفاعمية عممية التنشئة االجتماعية.
ومف الطبيعي أف يترتب عمى كؿ ىذا القصور في نمو قدرات الطفؿ وتعذر التفاعؿ ،واالتصاؿ بيف
الطفػؿ والبيئػة المحيطػة ،تعػػذر نجػاح بػرامج التمىيػؿ االجتمػػاعي أو اسػتحالتيا فػي الحػاالت الشػػديدة،
وربمػا يضػاؼ إلػى ىػذه الصػعوبات تعػدد األعػراض التػي تتبمػور بػدءأ مػف الطفولػة المبكػرة ،فتبػدأ فػػي
الظيػػور ربمػػا فػػي الشػػيور أو فػػي األسػػابيع األولػػى مػػف حيػػاة الطفػػؿ ،وتػػزداد ىػػذه األع ػراض عػػدداً
وتنوعاً ،سواء بالنسبة إلى النمو اإلدراكي السمعي ،أو البصري ،والنمو المغوي ،والحركي ،والمعرفي،
بؿ وبالنسبة إلى السموؾ والتفاعؿ مع المجتمع ،وغير ذلؾ مف القدرات والوظائؼ الجسمية والعقمية.
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ويعتبػػر كػػانر  )Kannerأوؿ مػػف وضػػع معػػايير لتشػػخيص التوحػػد عػػاـ  1943ـ وتبعػػو بعػػد ذلػػؾ
العديد مف العمماء الذيف حددوا محكات ومعايير لتشخيص التوحد.

عاش ارً :المعايير األساسية لتشخيص اضطراب التوحد:
عاش ارً : 1-المعايير التشخيصية حسػب التصػنيؼ الػدولي لؤلمػراض حسػب منظمػة الصػحة العالميػة
:)I.C.D.10
المعايير األساسية ري كالتالي:
 -1اضطراب أو اختبلؿ في الميارات االجتماعية.
 -2اضطراب في التواصؿ المفظي وغير المفظي والنشاط التخيمي.
 -3فقر شديد في االىتمامات واألنشطة.
ويظػػؿ العػػرض األساسػػي الػػذي قدمػػو كػػانر ىػػو الوحػػدة واالنعزاليػػة ،المعيػػار األوؿ واألكثػػر أىميػػة فػػي
مجاؿ التشخيص ،إال أف حدوث االضطراب يجب أف يكوف في فترة مبكرة مف حياة الطفؿ ،أي قبػؿ
سػػف الثالثػػة ،ومػػع ذلػػؾ فػػإف التقػػارير تشػػير إلػػى وجػػود حػػاالت اسػػتثنائية يظيػػر فييػػا االضػػطراب فػػي
وقت متمخر.
إف المعايير الميمة في عممية التشخيص حالياً تتعمؽ باضػطراب المغػة والتواصػؿ ،وذلػؾ لكونيػا مػف
أكثر األسػباب التػي تػؤدي إلػى تحويػؿ الحػاالت إلػى العيػادات ،ومػف المعػايير التػي تؤخػذ بالحسػباف:
االفتقار إلى النشاط التخيمي ،وىذا األمػر يشػير إلػى غيػاب المعػب اإلييػامي ،واالفتقػار إلػى االىتمػاـ
بالقصص الخيالية.
واف مقاومة التغيير مظير عاـ بيف األطفاؿ التوحدييف.

عاشػػػ ارً: 2-المعػػػايير التشخيصػػػية حسػػػب الػػػدليل التشخيصػػػي اإلحصػػػائي لالضػػػطرابات العقميػػػة
(اإلصدار الرابع):
صدر عاـ 1994بحسب الجمعية األمريكية لمطب النفس ويتضمف:
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أوالً :يجػػب ت ػوافر مػػا مجموعػػو سػػتة أو أكثػػر مػػف العناصػػر ال ػواردة فػػي البنػػود  ،)3 )2 )1عمػػى أف
يتضمف ذلؾ عنصريف عمى األقؿ مف  )1وعنص اًر عمى األقؿ مف كؿ مف )2و  ،)3بحيػث يكػوف
مجموعة العناصر النيائية ال تقؿ عف ستة.
 -1ضعؼ نوعي في التفاعؿ االجتماعي يجب ظيور اثنيف عمى األقؿ):
 ضػػعؼ واضػػح فػػي اسػػتخداـ السػػموؾ غيػػر المفظػػي المتعػػدد ،كمػػا ىػػو الحػػاؿ مػػع التحػػديؽ فػػي عيػػوف
اآلخريف.


تعبيرات الوجو اإلشارات واإليماءات الخاصة بتوجيو التفاعؿ االجتماعي.

 اإلخفاؽ في تنمية العبلقات المتوافقة مع مستوى التطور المماثمة لؤلقراف.
 االفتقار إلى السعي التمقائي لمشاركة اآلخريف الفرح أو االىتمامات أو اإلنجازات.
 -2ضعؼ نوعي في التواصؿ ويشترط ظيور واحد عمى األقؿ):
 التمخر أو االفتقار التاـ في المغة المنطوقة غير المصحوبة بمية محاولة لمتعويض مف خبلؿ وسػائؿ
االتصاؿ البديمة األخرى مثؿ اإلشارة والتقميد .
 ضعؼ واضػح فػي القػدرة عمػى المبػادرة ،أو تػدعيـ المحادثػة مػع اآلخػريف عنػد األفػراد الػذيف يمتمكػوف
قدرة عادية عمى الكبلـ.
 استخداـ نمطي ومتكرر لمغة أو لغة بدائية.
 االفتقػػار إلػػى المعػػب اإلييػػامي التمقػػائي ،أو المبػػادرة فػػي المعػػب االجتمػػاعي المناسػػب لمسػػتوى تطػػور
الطفؿ.
 -3أنمػػاط سػػموكية تتسػػـ بالمحدوديػػة ،والنمطيػػة ،والتك ػرار ،واىتمامػػات وأنشػػطة محػػدودة ،ويشػػترط فييػػا
ظيور واحد عمى األقؿ مف المظاىر التالية:
 انشػػغاؿ بواحػػد أو أكثػػر مػػف أنمػػاط االىتمامػػات النمطيػػة والمحػػدودة غيػػر السػػوية ،إف فػػي الحػػدة أو
التركيز.
 عدـ المرونة الجمود) والتقيد بمفعاؿ روتينية أو متكررة غير وظيفية.
 حركات نمطية تك اررية.
 انشغاؿ قوي بمجزاء األشياء.
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ثاني ػاً :تػػمخر أو أداء وظيفػػي غيػػر سػػوي فػػي واحػػد عمػػى األقػػؿ مػػف الحػػاالت التاليػػة ،بحيػػث تحػػدث
اإلصابة قبؿ سف الثالثة.
 -1التفاعؿ االجتماعي.
 -2المغة كما تستخدـ في مجاؿ التواصؿ االجتماعي.
 -3المعب الرمزي أو اإلييامي
ثالثاً :االضطراب ال يرجع إلى اضطراب ريت أو اضطراب االنتكاس الطفولي.
الممغوث)100 - 93 .2006.

عاشػػػ ارً:3-معػػػايير النسػػػخة الخامسػػػة مػػػن الػػػدليل التشخيصػػػي واإلحصػػػائي لالضػػػطرابات العقميػػػة
(:)DSM-V
أوردت المعػايير التشخيصػية فػي ىػذا الػدليؿ  ABCDEالتػي يجػب أف تنطبػؽ جميعيػا عمػى الطفػؿ
وىي:
أ(.وجود عجػز دائػم فػي القػدرة عمػى التواصػل والتفاعػل االجتمػاعي بحيػث يتجمػى رػذا العجػز فػي
المجاالت الثالثة التالية:
 وجػػود عجػػز فػػي القػػدرة عمػػى التبػػادؿ العػػاطفي واالجتمػػاعي ،ممػػا يعكػػس وجػػود نيػػج اجتمػػاعي غيػػر
طبيعي .ويتجمى ىذا العجز في القدرة عمى إجراء محادثػة تحتػوي عمػى مػدخبلت ومخرجػات طبيعيػة
استقباؿ وتعبير).
كمػػا يتجمػػى فػػي نقػػص القػػدرة عمػػى المبػػادرة ،واالسػػتجابة لمتفػػاعبلت االجتماعيػػة ،ممػػا يضػػعؼ القػػدرة
عمى المشاركة في االىتمامات واالنفعاالت والعواطؼ.
 صػعوبات فػي اسػتخداـ سػموكيات التواصػػؿ غيػر المفظيػة فػي التفاعػػؿ االجتمػاعي ،بحيػث يعػاني مػػف
ضػػعؼ فػػي اس ػػتخداـ التواصػػؿ المفظػػي وغي ػػر المفظػػي ،وانع ػػداـ تػػاـ لتعػػابير الوج ػػو والتواصػػؿ غي ػػر
المفظػػي ،كمػػا يظيػػروف تواصػػؿ بصػػري وحركػػات جسػػمية غيػػر طبيعيػػة ،وعجػػز فػػي فيػػـ واسػػتخداـ
اإليماءات الجسدية.
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 صػػعوبة فػػي تطػػوير العبلقػػات االجتماعيػػة والمحافظػػة عمييػػا ،بحيػػث يتجمػػى ذلػػؾ فػػي صػػعوبة تغييػػر
السػػموؾ ليػػتبلءـ مػػع المواقػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػة ،إضػػافة إلػػى غيػػاب واضػػح لبلىتمػػاـ بػػاآلخريف،
ووجود صعوبات في القدرة عمى مشاركة اآلخريف المعب التخيمي وبناء الصداقات.

ب( نمط محدود ومتكرر لمسموكات واالرتمامات واألنشػطة ,والتػي تتجمػى فػي مجػالين
عمى األقل من المجاالت التالية:
 حركات نمطية متكررة واستخدامات غريبة لؤلشياء والمغة مثؿ تكرار الكبلـ ،آليػة فػي التصػرفات أو
في استخداـ األشياء كترتيب األشياء وصفيا أو تدويرىا ،استخداـ طبقة صوت واحدة أثناء الحديث،
المصاداة ،تكرار عبارات غريبة).
 المقاوم ػػة الش ػػديدة لمتغيي ػػر والتمس ػػؾ المف ػػرط ب ػػالروتيف ،أو بطق ػػوس معين ػػة ف ػػي ع ػػدد م ػػف الس ػػموكات
المفظية ،وغير المفظية مثاؿ:االنزعاج الشديد ،وردود الفعؿ القوية تجاه التغيرات البسيطة ،وصعوبة
في التمقمـ مع المواقؼ الجديدة ،طابع نمطي وثابت لمتفكير والسموؾ).
 اىتمامات ثابتة ومحدودة لمغاية ،وىو أمر غير طبيعي مف حيث الشدة والتركيز مثػاؿ :تعمػؽ شػديد
أو اىتماـ كبير بمشياء غريبة غير عادية ،اىتمامات ثابتة ومحدودة).
 خمؿ فػي اسػتقباؿ المثيػرات الحسػية البيئيػة تتمثػؿ فػي فػرط أو نقػص فػي ردود الفعػؿ تجػاه المػدخبلت
الحسػػية ،أو اىتمػػاـ غيػػر عػػادي فػػي الجوانػػب الحسػػية لمبيئػػة مثػػؿ :البلمبػػاالة تجػػاه األلػػـ ،أو درجػػة
الح اررة ،حساسية زائدة تجاه مواد معينة أو أصوات معينة).
جػ) ظيور ىذه األعراض في مرحمة الطفولة المبكػرة ،ولكػف قػد ال تظيػر بشػكؿ كامػؿ حتػى تتجػاوز
المتطمبات االجتماعية حدودىا الدنيا.
د) تػػؤدي ىػػذه األع ػراض إلػػى قيػػود إكمينيكيػػة عمػػى المسػػتوى االجتمػػاعي واالىتمامػػات والنشػػاطات
األخرى في الحياة اليومية.
ه) ىذه االضطرابات ال يمكف تفسيرىا بنقص الذكاء أو تمخر في النمو العاـ.
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الميزة األساسية ليذه النسخة مف الدليؿ التشخيصي  )DSEىي التركيز عمى تحديد شدة اضطراب
طيػػؼ التوحػػد مػػف خػػبلؿ تحديػػد شػػدة القصػػور فػػي أوجػػو التواصػػؿ االجتمػػاعي ،والسػػموكات النمطيػػة،
ػاء عم ػػى ش ػػدة االض ػػطراب
واالىتمام ػػات المح ػػدودة ،ويقت ػػرح ال ػػدليؿ تحدي ػػد مس ػػتوى ال ػػدعـ ال ػػبلزـ بن ػ ً

فالمستوى صفر يعكس عدـ الحاجػة لمحصػوؿ عمػى الػدعـ إال أف ذلػؾ ال يعنػي أف الشػخص لػيس
لدي ػػو أي مش ػػكمة) ،والمس ػػتوى األوؿ يعن ػػي أف الش ػػخص يتطم ػػب القمي ػػؿ م ػػف ال ػػدعـ ،بينم ػػا يتطم ػػب
المستوى الثاني دعماً متوسطاً ،أما المستوى األخير فيو يحتاج إلى دعـ كبير شديد).
درويش ) 31-29 ، 2015،

لقد شمؿ ىذا المحور معمومات عف التوحػد ،تعريفاتػو ،ونسػب انتشػاره حسػب د ارسػة فػي عػاـ 2009
إلى إصابة )1طفؿ مف كؿ  )110أطفاؿ،وأىـ خصائصيـ الجسمية والمعرفية والحركيػة والمغويػة،
والمشكبلت التي يعانونيا في حيػاتيـ اليوميػة ،مثػؿ :مشػكبلت النػوـ ،واألكػؿ ،والشػرب ،والصػعوبات
الحسية ،واألسباب المعروفة التي تؤدي إلى حدوث ىذا االضطراب لدى األطفاؿ ،األسباب الجينية،
والبيوكيميائيػػة ،والعصػػبية ،والنفسػػية ،وغيرىػػا باإلضػػافة ألىػػـ المعػػايير التشخيصػػية المسػػتخدمة فػػي
الكشؼ عف األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد منيا .DSM5 / DSM4 / I.C.D.10

احملور الثاني :
الذاكزة
مقدمة

:

تعػػد الػػذاكرة مػػف أىػػـ العمميػػات العقميػػة التػػي يقػػوـ عمييػػا عػػدد مػػف العمميػػات األخػػرى ،مثػػؿ الػػتعمـ،
والتفكيػر ،وحػؿ المشػكبلت ،وبصػفة عامػػة فػإف كػؿ مػا نفعمػو يعتمػػد عمػى الػذاكرة ،بػؿ إف العمػـ ينتقػػؿ
مػػف جيػػؿ إلػػى جيػػؿ عػػف طريػػؽ الػػذاكرة ،ويكػػاد يتفػػؽ الميتمػػوف فػػي عمػػـ الػػنفس بصػػفة عامػػة ،وعمػػـ
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الػػنفس المعرفػػي بصػػفة خاصػػة،عمى أف الػػذاكرة ىػػي أحػػد الموضػػوعات الرئيسػػة ،ومبحػػث ىػػاـ مػػف
مباحث عمـ النفس.
حيػػث إنيػػا مركػػز العمميػػات المعرفيػػة ،ومحورىػػا الػػذي يػػؤثر عمػػى كػػؿ مػػا ىػػو معرفػػي ،وعمػػى كافػػة
أنشطتنا العقمية والمعرفية .وىي العممية التي تتضمف اكتساب المعمومات ،واالحتفاظ بيا ،وما يعقب
ذلؾ مف استدعاء واسترجاع.
فالذاكرة برىػاف عمػى أف المػرء قػد تعمػـ أو اكتسػب شػيئاً فيمػا مضػى ،فػالتعمـ فيمػا مضػى ىػو الخطػوة
األولى.
وتحسيف عمؿ الذاكرة رىف بتحسيف عممية الػتعمـ األولػى ،والعمميػة الثانيػة ىػي االحتفػاظ ،ويقصػد بػو
احتفاظ المرء بما تعممو سابقاً ،أي بما مر بو مف خبرات وما حصمو مف معمومات ،ومػا اكتسػبو مػف
ميػػارات وعػػادات ،إال أف مجػػرد احتفاظنػػا بالمعمومػػات ،والخبػرات ،والػػذكريات ،ال يضػػمف القػػدرة عمػػى
تذكرىا ،فالتذكر يخضع لعوامؿ عديدة ،فميما كاف وعينا عميقاً ،ال يكوف استرجاع المعمومات سيبلً
ما لـ تكف ىذه المعمومات منسقة في الذىف.

أوالً  :مفهوم الذاكرة وتعريفها:
لقد كاف لجيود ابنكياوس مع نياية القرف التاسع عشر الفضؿ في بدايػة الجيػود حػوؿ الػذاكرة ،وقػد
ركز ابنكياوس عمى دراسة نمػو الػذاكرة ،والتػي كتػب عنيػا فػي كتابػو" :الػذاكرة وقياسػيا" ،مػف خػبلؿ
القدرة عمى تذكر مقاطع لفظية ذات معنى أو عديمة المعنى .وكاف لجيود جيمس مع بػدايات القػرف
العشريف أثر واضح في التمييز بيف الذاكرة األولية القصيرة ،والذاكرة الثانوية الدائمة الطويمة).
وارتبطت دراسة الذاكرة مع نظاـ معالجة المعمومات وبذلؾ اعتبر العمماء أف ىناؾ ثبلث م ارحػؿ فػي
الذاكرة اإلنسانية:
 -1مرحمة الترميز :ويتـ إعطاء المعاني لممثيػرات الحسػية الجديػدة مػف خػبلؿ عمميػات التسػميع والتكػرار
والتنظيـ والتمخيص.
 -2مرحمة التخزين (االحتفاظ) :وتحدث العممػاء عػف نظػاـ لمتخػزيف المؤقػت فػي الػذاكرة القصػيرة ،وآخػر
دائـ في الذاكرة الطويمة تجعؿ المعمومات جاىزة ومنظمة لبلستخداـ وقت الحاجة.
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 -3مرحمة االسترجاع (التذكر) :وتتمثؿ في ممارسة اسػتدعاء أو اسػترجاع المعمومػات والخبػرات السػابقة
التي تـ ترميزىا وتخزينيا في الذاكرة الدائمة.

ثانياً :تعريؼ الذاكرة:
يعػػد مفيػػوـ الػػذاكرة مػػف المفػػاىيـ صػػعبة التعريػػؼ ،ألننػػا نصػػؼ عمميػػة معرفيػػة معقػػدة تػرتبط بعمميػػات
االنتباه و اإلدراؾ والتخزيف واالستجابة وغيرىا ،مما يعكس وجيات نظر عديدة حػوؿ تركيػب الػذاكرة
وعبلقتيا باتجاه معالجة المعمومات وغيرىا ،ومف أبرز التعريفات:
أنيا سمسمة مف النشاطات المعرفية ،حيث عرفت بمنيا مجموعة عمميات ىادفة تسعى لتمميف جرياف
النشاط أو السموؾ وضماف نتائجو ،فالمواد التي ليا صمة بمىداؼ الفرد واشباع حاجاتػو ودوافعػو يػتـ
تػػذكرىا واالحتفػػاظ بيػػا واسػػترجاعيا أفضػػؿ مػػف تمػػؾ التػػي لػػيس ليػػا ىػػذه الصػػمة ،وقػػد ُعرفػػت الػػذاكرة
بعممياتيا وىي التذكر واالحتفاظ و التعرؼ واالسترجاع والنسياف منصور.) 387 ،1988

وعرفيا فتحي الزيات بمنيا :نشاط عقمي معرفي يعكس القدرة عمى ترميػز وتخػزيف وتجييػز ومعالجػة
المعمومات المستدخمة والمشتقة واسترجاعيا.
الزيات ) 369 ،1998،
كمػػا عرفػػت بمنيػػا :القػػدرة عمػػى التمثيػػؿ االنتقػػائي لممعمومػػات التػػي تميػػز بشػػكؿ فريػػد خب ػرة معينػػة،
واالحتف ػػاظ بتم ػػؾ المعموم ػػات بطريق ػػة منظم ػػة ف ػػي بني ػػة ال ػػذاكرة الحالي ػػة ،واع ػػادة إنت ػػاج بع ػػض ى ػػذه
المعمومات أو كميا في زمف معيف في المستقبؿ ،وذلؾ تحت ظروؼ أو شروط محددة.
عبد اهلل :2003 ،ص.)17
ويعرؼ ستينبرغ  )2003الذاكرة عمى أنيا العممية التي يتـ مف خبلليا استدعاء معمومات الماضي
الستخداميا في الحاضر.
أما عبد اهلل  2003فيؤكد أنو ال يوجد تعريؼ واحد لمذاكرة نظ اًر لتبايف وجيات النظر ،ولكنو يعرفيا
عمػػى أنيػػا القػػدرة عمػػى التمثيػػؿ االنتقػػائي لممعمومػػات التػػي تميػػز خب ػرة الفػػرد ،واالحتفػػاظ بالمعمومػػات
بطريقة منظمة مف أجؿ إعادة استرجاعيا في المستقبؿ.
العتوـ ) 128 ،127 ، 2004،
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ولقػػد عرفيػػا عػػادل العػػدل  2003عمػػى أنيػػا :عمميػػة مركبػػة ،وتعػػد مػػف محػػددات الجانػػب العقمػػي فػػي
سػػموؾ اإلنسػػاف ،وتمتػػد مػػف المواقػػؼ التػػي تتطمػػب االسػػتدعاء المباشػػر إلػػى المواقػػؼ التػػي تتضػػمف
ظػ ػواىر تخض ػػع لممبلحظ ػػة اإلكمينيكي ػػة ،ولي ػػا أث ػػر عمي ػػؽ ف ػػي الناحي ػػة النفس ػػية ،فموالى ػػا لم ػػا تكون ػػت
الشخصية ،وال تـ اإلدراؾ ،وال اكتسبت العادات ،وال أمكف التخيؿ ،والحكـ ،واالستدالؿ ،وكمما كانت
الذاكرة أقوى كاف العقؿ أوسع وأغنى.
إبراىيـ ) 226 .2010،

ثالثاً:عمميات الذاكرة:
اسػتناداً إلػػى د ارسػػات ابنكيػػاوس ومػػف تبعػػو مػػف الميتمػػيف بقيػػاس الػػذاكرة ،فقػػد تػػـ تحديػػد ثبلثػػة أشػػكاؿ
لمذاكرة يمكف التعرؼ عمييا وقياسيا وىي:
التعػرؼ :يعتبػر التعػرؼ كمحػػد أشػكاؿ الػذاكرة أسػػيؿ مػف االسػترجاع ،حيػث تعتمػػد قػدرة التعػرؼ عمػػى
وجػػود المثيػػر الػػذي تعممػػو فػػي الماضػػي بػػيف عػػدة مثي ػرات ،والتعػػرؼ كمػػا يصػػفو العديػػد مػػف عممػػاء
النفس :ىو الشعور بمف ما يػراه الفػرد أو يسػمعو فػي الحاضػر ،ىػو جػزء مػف خبػرة سػابقة تكونػت فػي
الماضي .وخير مثاؿ عمى التعرؼ ىو استخداـ اختبار االختيار مف متعدد ،حيث يقدـ مثير ،ويمييا
عدد مف البدائؿ التي تفسر المثير أو ترتبط معػو ،ويػتـ التعػرؼ عنػدما يقػارف الفػرد بػدائؿ المثيػر مػع
ما ىو مخزف في خبرة الفرد ،أو ذاكرتو لمطابقة أحد البدائؿ مع مادة الذاكرة.
االحتفاظ:
أو ما يسػمى إعػادة الػتعمـ ،أو درجػة الػوفر يشػير إلػى أف المعمومػات التػي تعمميػا الفػرد فػي الماضػي
تصبح قابمة لمنسياف بعد فترة مف الزمف ،وخصوصاً مع غياب التدريب والتعزيز ،ومع ذلػؾ فػإف ىػذا
االنخفاض في الذاكرة ال يعني أف المعمومػات قػد تػـ نسػيانيا أو فقػدىا بالكامػؿ مػف الػذاكرة حتػى واف
عجز الفرد عف تذكرىا أو التعرؼ عمييػا ،ولػذلؾ فػإف إعػادة الػتعمـ بعػد فتػرة مػف الػزمف تسػتغرؽ وقتػاً
وجيػػداً أقػػؿ ممػػا اسػػتغرقو فػػي المػرة األولػػى لمػػتعمـ .ممػػا يشػػير إلػػى وفػػر فػػي الػػتعمـ والػػذاكرة يتوقػػع أف
ينعكس بانخفاض كمية الجيد والوقت البلزـ لمتعمـ البلحؽ.
االسترجاع :ويتمثؿ االسترجاع في تذكر األحداث والخبرات التي تعمميا الفرد في السابؽ ،حيػث يػتـ
ذلػ ػػؾ دوف الحاجػ ػػة إلػ ػػى وجػ ػػود المثي ػ ػرات ،أو المواقػ ػػؼ التػ ػػي أدت إلػ ػػى حػ ػػدوث الػ ػػتعمـ ،والتخ ػ ػزيف.
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واالسترجاع :ىو بحث عف المعمومات في خزانات الذاكرة ،واستعادتيا عمػى شػكؿ اسػتجابة ظاىريػة،
لػذلؾ فػإف البحػث عػف المعمومػات فػي الػذاكرة الحسػية أو القصػيرة ،غالبػاً مػا يكػوف أسػيؿ مػف الػػذاكرة
الطويمػػة ،ألف المعمومػػات مػػف النػػوع األوؿ تكػػوف أقػػؿ عػػدداً ،وتخػػزف لفت ػرة زمنيػػة محػػدودة .أمػػا فػػي
الذاكرة الطويمة الدائمة فإف المعمومات كثيرة ،وتبقى إلى أمد غير محدد مما يعني صػعوبة أكبػر فػي
االستدعاء ،ألف االسترجاع يتطمب التحقؽ مف كـ ىائؿ مف المعمومات والتمكد مف وجود المعمومات
أوالً ،ثػػـ فحػػص المعمومػػات المتػػوفرة مػػف أجػػؿ إعػػادة تفسػػيرىا ،والتحقػػؽ مػػف خصائصػػيا مػػف حيػػث
المحت ػػوى والزم ػػاف والمك ػػاف والحج ػػـ .واالس ػػترجاع ع ػػادة م ػػا ينط ػػوي عم ػػى اس ػػتعادة الص ػػور واأللف ػػاظ
واألرقاـ واألسماء واألصوات وغيرىا مف أشكاؿ المعرفة المختمفة.
العتوـ )132 ، 131 ،2004،

رابعاً  :التصنيفات النفسية والتربوية لمذاكرة:
تحدث عمماء النفس عػف ثبلثػة أنمػاط وتصػنيفات تمثػؿ نظػاـ تخػزيف المعمومػات وىػذه األنمػاط ىػي:
ال ػ ػ ػ ػػذاكرة الحس ػ ػ ػ ػػية ،وال ػ ػ ػ ػػذاكرة قص ػ ػ ػ ػػيرة الم ػ ػ ػ ػػدى ،وال ػ ػ ػ ػػذاكرة طويم ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػدى .واعتب ػ ػ ػ ػػر واتكنس ػ ػ ػ ػػوف
 )Atkinson1971أف ىذه األنماط الثبلثة فػي معالجػة المعمومػات مكونػات منفصػمة ومسػتقمة عػف
بعضيا ،حيث تدخؿ المعمومات الحػواس ثػـ تخػزف لممػرة األولػى فػي الػذاكرة الحسػية ألقػؿ مػف ثانيػة،
ثـ تنتقؿ إلى الذاكرة قصيرة المدى ،ثـ تصؿ ىذه المعمومات إلػى الػذاكرة الطويمػة لتخزينيػا إلػى وقػت
الحاجة إلييا السترجاعيا ،ويمكف أف نصنؼ الذاكرة إلى:
 تقسم الذاكرة وفقا لممدى إلى:
ذاكػرة المػدى القصػير :وىػي تعتمػد عمػى االسػتدعاء الفػوري المباشػر لمخبػرة المكتسػبة كمػا ىػو الحػاؿ
في عمميات التمقيف في مدارس المرحمة األولى ،ويطمؽ عمييا الذاكرة المحظية أو الذاكرة الفورية.
ذاكػرة المػػدى الطويػػؿ :وتتميػػز باالسػػتبقاء طويػػؿ المػػدى لممعمومػػات بعػػد تكرارىػػا لمػرات عديػػدة ،وىػػي
ذاكرة تتحقؽ فاعميتيا بعد أكثر مف خمس دقائؽ وقد تصؿ إلى أياـ وشيور وسنوات.
 تقسم الذاكرة وفقا لنوع العممية إلى:
التعرؼ:
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ويقصد بو معرفة الفرد لمػا يعػرض عميػو مػف معمومػات سػبؽ أف تعمميػا ،حيػث يطمػب منػو أف ينتقػي
منيا األجزاء التي تعمميا كما ىو الحاؿ في اختبارات التعرؼ واالختيار مف متعدد.
االستدعاء:
ويقصد بػو اسػترجاع خبػرات ومعمومػات سػبؽ لفػرد اكتسػابيا بصػورة منظمػة وىػو ينقسػـ إلػى قسػميف:
االسػتدعاء المتسمسػػؿ ،وفيػػو يجػب اسػػتدعاء المػػادة فػي ترتيػػب معػػيف ثػـ عرضػػيا ،واالسػػتدعاء الحػػر،
ويطمب مف الفرد استدعاء المعمومات في أي ترتيب تختاره
تقسم الذاكرة وفقا لنوع األ نظمة إلى:
الذاكرة السمعية:
وىي تتعمؽ باألصوات التي اكتسبيا الفرد مثؿ المقطوعات الموسيقية.
الذاكرة البصرية:
وى ػػي تتعم ػػؽ بالص ػػور الت ػػي س ػػبؽ اكتس ػػابيا مث ػػؿ األش ػػكاؿ اليندس ػػية والرس ػػوـ المختمف ػػة والص ػػور
بمنواعيا.
الذاكرة الحركية:
وىي ذاكرة تتعمؽ باكتساب الحركة ونماذجيا وحفظيا واسػتدعائيا ويػدخؿ فػي ذلػؾ عمميػات الكتابػة
عمى الكمبيوتر وأداء التماريف واأللعاب.
الذاكرة المفظية:
وىي تتعمؽ بالمعمومات النظرية التي سبؽ أف اكتسبيا الفرد وتسمى أحيانا ذاكرة المعاني المفظية.
الذاكرة االنفعالية:
وىي ذاكرة يسترجع الفرد فييا الماضي مصحوباً بانفعاالت معينة.
سالـ ،الشحات،عاشور ) 91، 90 ،2006،
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خامساً :أنواع الذاكرة :
أ)

الذاكرة الحسية:

تمث ػػؿ ال ػػذاكرة الحس ػػية المس ػػتقبؿ األوؿ لمم ػػدخبلت الحس ػػية م ػػف الع ػػالـ الخ ػػارجي ،فم ػػف خبللي ػػا ي ػػتـ
اس ػػتقباؿ مق ػػدار كبي ػػر م ػػف المعموم ػػات ع ػػف خص ػػائص المثيػ ػرات الت ػػي نتفاع ػػؿ معي ػػا ،وذل ػػؾ عب ػػر
المسػػتقببلت الحسػػية المختمفػػة البص ػرية والسػػمعية والممسػػية والشػػمية والتذوقيػػة ) ،فيػػي تتػػملؼ مػػف
مجموعة مػف المسػتقببلت يخػتص كػؿ منيػا بنػوع معػيف مػف المعمومػات ،فالمسػتقبؿ الحسػي البصػري
مسػػؤوؿ عػػف اسػػتقباؿ الخب ػرة البص ػرية ،والتػػي غالب ػاً مػػا تكػػوف عمػػى شػػكؿ خيػػاؿ الشػػيء ،فػػي حػػيف
المستقبؿ الحسي السمعي ُيعنى باستقباؿ الخبرة السمعية عمى شكؿ صدى.
تمع ػػب ى ػػذه ال ػػذاكرة دو اًر ىامػ ػاً ف ػػي نق ػػؿ ص ػػورة الع ػػالـ الخ ػػارجي عم ػػى نح ػػو دقي ػػؽ لم ػػا ي ػػتـ تخزين ػػو
فييا،فاالنطباعػػات و الصػػور الحقيقيػػة لممثي ػرات الخارجيػػة تمثيػػؿ حقيقػػي لمواقػػع الخ ػػارجي دوف أي
تشويو أو تغير فيو.
وتمتاز مستقببلت الحس فػي ىػذه الػذاكرة بسػرعتيا الفائقػة عمػى نقػؿ صػورة العػالـ الخػارجي ،وتكػويف
الص ػػورة النيائي ػػة لمثي ارت ػػو وفق ػػا لعممي ػػة التوص ػػيؿ العص ػػبي ،مم ػػا يس ػػاعد ف ػػي س ػػرعة اتخ ػػاذ األنش ػػطة
السػػموكية البلحقػػة ،وتمتػػاز أيضػػا بقػػدرتيا الكبيػرة عمػػى اسػػتقباؿ كميػػات ىائمػػة مػػف المػػدخبلت الحسػػية
في أي لحظة مف المحظات .ولكف بالرغـ مف ىذه القػدرة عمػى االسػتقباؿ فػإف المعمومػات سػرعاف مػا
تتبلشى منيا ،ألف قدرتيا عمى االحتفاظ محددة جػداً ،بحيػث ال تتجػاوز أجػزاء مػف الثانيػة ،ويصػعب
في ىذه الذاكرة تفسير جميع المدخبلت الحسية واستخبلص أية معاف منيا لؤلسباب التالية:



ع ػدـ القػػدرة عمػػى االنتبػػاه إلػػى جميػػع المػػدخبلت الحسػػية معػػا نظ ػ اًر لكثرتيػػا وزمػػف بقاءىػػا فػػي ىػػذه
الذاكرة ،إذ غالباً ما يتـ االحتفاظ باالنطباعات الحسية لفترة وجيزة ال تتجاوز أجزاء مػف الثانيػة ،ففػي
الوقت الذي يتـ تركيز االنتباه إلى بعض المػدخبلت يتبلشػى الكثيػر مػف المػدخبلت األخػرى دوف أف
يتسنى ليا فرصة االنتقاؿ إلى مستوى أعمى مف المعالجة.



قد يبدو الكثير مف المدخبلت الحسية غير ميـ بالنسبة لمفرد ،األمر الػذي يدفعػو إلػى تجاىميػا وعػدـ
االنتباه واالىتماـ بيا.
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ىن ػػاؾ بع ػػض الم ػػدخبلت الحس ػػية ق ػػد تب ػػدو غامض ػػة ،أو غي ػػر واض ػػحة بالنس ػػبة لمف ػػرد ،ومث ػػؿ ى ػػذه
المدخبلت سرعاف ما تتبلشى بدوف استخبلص أية معاف منيا.



تعد ىذه الذاكرة بمثابة محطة يػتـ فييػا االحتفػاظ بػبعض االنطباعػات والمػدخبلت الحسػية مػف خػبلؿ
تركيز االنتباه عمييا وذلؾ ريثما يتسنى ترميزىا ومعالجتيا في أنظمة الذاكرة األخرى.



تعد ىذه الذاكرة بمثابة محطة يػتـ فييػا االحتفػاظ بػبعض االنطباعػات والمػدخبلت الحسػية مػف خػبلؿ
تركيز االنتباه عمييا وذلؾ ريثما يتسنى ترميزىا ومعالجتيا في أنظمة الذاكرة األخرى.
يحدث النسياف في ىذه الػذاكرة بسػبب عامػؿ االضػمحبلؿ التمقػائي ،حيػث يتبلشػى األثػر الحسػي مػع
مرور الوقت ،حتى لػو لػـ يتعػرض الفػرد إلػى مػدخبلت حسػية جديػدة ،كمػا ويمعػب التػداخؿ واإلحػبلؿ
دو اًر بار اًز في فقداف المعمومات مف ىػذه الػذاكرة نتيجػة لمتعػرض إلػى مثيػرات جديػدة ربمػا تتػداخؿ مػع
السػػابقة ،أو تحػػؿ محميػػا .ففػػي ىػػذه الػػذاكرة تػػتـ العمميػػات عمػػى نحػػو الشػػعوري بحيػػث ال يكػػوف الفػػرد
عمػػى وعػػي تػػاـ لمػػا يحػػدث فييػػا ،وال يمكػػف بػػمي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات الػػتحكـ
التنفيذية لبلحتفاظ بالمعمومات لمنع تبلشييا أو زواليا.
تشػػير الػػدالئؿ العممي ػػة إلػػى أف ال ػػذاكرة الحسػػية تت ػػملؼ مػػف مجموع ػػة مسػػتقببلت ،ك ػػؿ منيػػا يخ ػػتص
باسػػتقباؿ نػػوع خ ػػاص مػػف المعموم ػػات ،وبػػالرغـ م ػػف ىػػذه الحقيقػػة فم ػػـ تنػػؿ جمي ػػع ىػػذه المس ػػتقببلت
االىتماـ مف قبؿ الميتميف بنموذج معالجة المعمومات ،فتكاد تكوف الذاكرة الحسػية البصػرية،والػذاكرة
الحسية السمعية ،مف أكثر المستقببلت التي حظيت باالىتماـ بيما ألىمية المعمومات التي نستقبميا
عف المثيرات الخارجية مف خبلؿ ىاتيف الحاستيف.
الزغوؿ ،الزغوؿ)46، 3002
وتكمف قيمة الذاكرة الحسية في تممينيا تكامؿ المنبيات واستم ارريتيا ،فالعيف ال تصور األشياء التػي
ت ارىػػا بصػػورة مسػػتمرة كمػػا ت ارىػػا ،فالعينػػاف تتثبتػػاف عنػػد كػػؿ نقطػػة مػػف المنبػػو ،مػػدة تقػػدر ب 1/4مػػف
الثانية ثـ بعدىا تقفػز لتنتقػؿ إلػى نقطػة أخػرى مػف المنبػو ،لكػف الػذاكرة الحسػية ىػي التػي تعمػؿ عمػى
خػػزف ىػػذه الصػػورة المػػدة الكافيػػة التػػي تمكػػف العينػػيف مػػف القفػػز والتثبػػت مػػف مشػػيد آلخػػر ممػػا يعطػػي
استم اررية رؤية األشياء وكمنيا متصمة.
البطاينة.وآخروف ) 91 ، 2005،
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ب) الذاكرة قصيرة المدى:
تعد الذاكرة قصيرة المدى المحطة الثانيػة التػي تسػتقر فييػا بعػض المعمومػات التػي يػتـ اسػتقباليا مػف
الذاكرة الحسية ،فيػي تشػكؿ مسػتودعاً مؤقتػاً لمتخػزيف يػتـ فيػو االحتفػاظ بالمعمومػات لفتػرة تتػراوح بػيف
 20-4ثانيػػة ،فالمعمومػػات التػػي تػػدخؿ إلػػى ىػػذه الػػذاكرة يجػػري عمييػػا بعػػض التغيي ػرات والتحػػويبلت
حيػػث يػػتـ تمثميػػا عمػػى نحػػو مختمػػؼ عمػػا ىػػي عميػػو فػػي الػػذاكرة الحسػػية ،ففييػػا يػػتـ تحويػػؿ المثي ػرات
البيئية مف شكؿ إلى شكؿ آخر األمر الذي يمكننا مف استخبلص المعاني المرتبطة بيا.
الزغوؿ ،الزغوؿ)46، 3002
وسميت الذاكرة القصيرة بيذا االسـ ألنيا تحتفظ بالمعمومات لفترة قصيرة ال تتجاوز  )18ثانيػة قبػؿ
استبداليا بمعمومات أخرى أو بعد انقطاع المعالجة.

العتوـ )138 ،2004،

ويمكن إيجاز أرم الخصائص التي تميز الذاكرة قصيرة المدى:


تسػػتقبؿ المعمومػػات التػػي يػػتـ االنتبػػاه إلييػػا فقػػط حيػػث إف المعمومػػات التػػي ال يػػتـ االنتبػػاه إلييػػا فػػي
الذاكرة الحسية ال تجري عمييا أية معالجات في ىذه الذاكرة .الزغوؿ ،الزغوؿ)46، 3002

 مدة االحتفاظ بالمعمومات محدودة ،حيػث أشػار محمػود وحسػف أف المعمومػات تبقػى لفتػرة وجيػزة جػداً
بيف  20-5ثانية ما لـ يتـ تكرارىا أو معالجتيا فتصبح الفترة معتمدة عمى طوؿ فترة المعالجة.
العتوـ )138 ،2004،
 قػػدرتيا االسػػتيعابية محػػدودة جػػداً ،حيػػث ال تسػػتطيع االحتفػػاظ بكػػـ ىائػػؿ مػػف المعمومػػات كمػػا ىػػو
الحػػاؿ فػػي الػػذاكرة الحسػػية ،أو الػػذاكرة طويمػػة المػػدى .تشػػير نتػػائج الد ارسػػات المعروفػػة باسػػـ سػػعة
الذاكرة أف سعتيا تتراوح بيف  9-5وحدات مػف المعرفػة أي بمتوسػط مقػدار  )7وحػدات فيػي تشػبو
بصندوؽ يحتوي عمى سبعة أدراج بحيث يوضع شيء واحد فقط في كؿ درج.
الزغوؿ ،الزغوؿ)46، 3002
 إذا مرت الفترة الزمنية  )18ثانية عمػى وصػوؿ مثيػر لمػذاكرة القصػيرة ولػـ تػتـ معالجتػو أو تكػ ارره أو
التدريب عميو فإنو سيتـ نسيانو.
 إف حػػدوث أي مشػػتتات لبلنتبػػاه خػػبلؿ معالجػػة المعمومػػات فػػي الػػذاكرة القصػػيرة ،يػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ
احتمالية معالجة المعمومات وتخزينيا في الذاكرة الطويمة،ػ وبالتالي يضعؼ احتمالية تذكرىا الحقاً.
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 إف سرعة توالي دخوؿ معمومات جديدة إلى الػذاكرة القصػيرة يجبػر المعمومػات القديمػة عمػى الخػروج،
ممػػا يعنػػي أنيػػا فُقػػدت أو تمػػت معالجتيػػا بسػػرعة عاليػػة اعتمػػاداً عمػػى القػػدرات الفرديػػة لممعػػالج قبػػؿ
انتقاليا إلى الذاكرة الطويمة.

العتوـ )138 ،2004،

 تمثؿ الجانب الشعوري مف النظاـ المعرفي حيث غالباً ما نكوف عمى وعي تاـ بما يحدث فييا ،فيي
تشكؿ الحمقة التي تربط اإلنساف بالعالـ الخارجي المحيط بو.
 تشػػكؿ حمقػػة الوصػػؿ بػػيف الػػذاكرة الحسػػية والػػذاكرة طويمػػة المػػدى مػػف حيػػث إنيػػا تسػػتقبؿ االنطباعػػات
الحسية مف الذاكرة الحسية ،وتعمؿ عمى استرجاع الخبرات المرتبطػة بيػا مػف الػذاكرة طويمػة االمػدى،
لتعمػػؿ عمػػى ترميزىػػا واسػػتخبلص المعػػاني منيػػا كمػػا أنيػػا تحػػدد اإلجػراءات السػػموكية المناسػػبة حيػػاؿ
المثيرات والمواقؼ الخارجية.
 يتـ ترميز المثيرات فييا عمى نحػو مختمػؼ عمػا ىػي عميػو فػي الواقػع الخػارجي ،فػالمثيرات يمكػف أف
تمخػػذ أشػػكاالً متعػػددة مػػف التمثػػيبلت فػػي ىػػذه الػػذاكرة اعتمػػاداً عمػػى الغػػرض مػػف معالجتيػػا وطبيعػػة
عمميات التحكـ المعرفية التي يتبناىا الفرد في موقؼ ما.
الزغوؿ ،الزغوؿ)58، 2003
االختالؼ بين الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى:تختمؼ الذاكرة قصيرة المدى عف الذاكرة الحسية في عدد مف الخصائص ىي:


الفقػرات فػػي الػػذاكرة الحسػػية تبقػػى حػوالي ثػػانيتيف أو أقػػؿ بينمػػا تظػػؿ فػػي الػػذاكرة قصػػيرة المػػدى لفتػرة
تصؿ إلى  20ثانية.



المعمومات التي يتـ استقباليا في الذاكرة الحسية تظؿ في صورتيا الخػاـ وغيػر معالجػة نسػبياً ،بينمػا
يتـ في الذاكرة قصيرة المدى بعض المعالجة البسيطة التي تعتمد عمى التكرار.



المعمومات التي يتـ استقباليا في الذاكرة الحسية دقيقة تماماً في تمثيميا لممثير ،بينما المعمومات فػي
الػ ػػذاكرة قصػ ػػيرة المػ ػػدى أكثػ ػػر مػ ػػيبلً لمتشػ ػػويو أو التحريػ ػػؼ ،ومػ ػػف ثػ ػػـ تصػ ػػبح أقػ ػػؿ تمثػ ػػيبلً لممثي ػ ػرات
الخاـ .الزيات :8887 ،ص.)223
ولكف تشترؾ الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة الحسية فػي أف المعمومػات التػي لػـ يػتـ تشػفيرىا أو
انتقاليا سوؼ تضمحؿ .محمود وحسف :2008 ،ص.)319
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ج) الذاكرة طويمة المدى:
الػػذاكرة الطويمػػة ىػػي عبػػارة عػػف خػزاف يضػػـ كمػاً ىػػائبلً مػػف المعمومػػات والخبػرات التػػي اكتسػػبيا الفػػرد
عبر مراحؿ حياتو المختمفة ،ففييا ما يتعمؽ بالمعارؼ ،والحقائؽ ،والمشاعر ،والصور ،واالتجاىات،
واألحػػداث ،والت ػواريخ ،وغيرىػػا ،وىػػي ذات سػػعة غيػػر محػػدودة بكػػـ معػػيف مػػف المعمومػػات ،والػػذاكرة
الطويمة غير محددة بزمف معيف في التخزيف حيث تبقى المعمومات مخزنة فييا ما داـ اإلنساف عمى
قيد الحياة .العتوـ )143 ،2004،
حيػػث تشػػير األدلػػة العمميػػة أنػػو لػػـ يسػػجؿ لغايػػة اآلف أف أحػػداً مػػف بنػػي البشػػر ميمػػا كثػػرت خب ارتػػو
وتعددت قد استوعب طاقتيا التخزينية.
الزغوؿ ،الزغوؿ)61 ، 2003
وتسػػتمد الػػذاكرة الطويمػػة معموماتيػػا مػػف الػػذاكرة القصػػيرة ،كمػػا تقػػوـ الػػذاكرة الطويمػػة بتزويػػد الػػذاكرة
القصػػيرة بالمعمومػػات عنػػد الحاجػػة إلييػػا إلتمػػاـ عمميػػات الترميػػز عنػػد التعامػػؿ مػػع المثي ػرات الحسػػية
الجديدة ،ولمساعدة الفرد في مواقؼ التفكير والتعمـ وحؿ المشكبلت.
العتوـ )143 ،2004،
إف أشػػكاؿ التمثيػػؿ المعرفػػي لمخبػرات فػػي ىػػذه الػػذاكرة ال زاؿ مػػدار جػػدؿ بػػيف العػػامميف فػػي حقػػؿ عمػػـ
النفس المعرفي ،وبالرغـ مف ذلؾ فإف العديد مف األدلػة العمميػة تظيػر أف ىػذه الػذاكرة تشػتمؿ أنواعػاً
مختمف ػػة م ػػف التمث ػػيبلت المعرفي ػػة المرتبط ػػة بالمع ػػاني ،وال ػػدالالت ،واأللف ػػاظ ،واألش ػػكاؿ ،والصػػػور،
واألصوات ،واإلجراءات ،وغيرىا ،مف التمثيبلت المعرفية األخرى.
يسػػتمر وجػػود المعمومػػات فػػي ىػػذه الػػذاكرة لفتػرة طويمػػة ،قػػد يمتػػد طػواؿ حيػػاة الفػػرد ،فالمعمومػػات التػػي
تخزف فييا ال تُفقد أو تزوؿ آثارىا ،وىذا ال يعني بالضرورة ضماف استدعائيا عند الحاجة إلييا ،فقد
يصعب في الكثير مف الحػاالت اسػترجاع بعػض المعمومػات مػف ىػذه الػذاكرة بسػبب التػداخؿ ،بحيػث
تحػػوؿ معموم ػات معينػػة مػػف تػػذكر معمومػػات أخػػرى .أو بسػػبب عوامػػؿ سػػوء اإلثػػارة ،أو لغيػػاب مثيػػر
معػػيف ،ففػػي العديػػد مػػف الحػػاالت ينػػزع األفػراد إلػػى اسػػتخداـ مظػػاىر مميػزة لتعيػػنيـ عمػػى تػػذكر حػػدث
معيف ،ومثؿ ىذه المظاىر تسمى بػذاكرة العػزوات والتػي تتمثػؿ فػي اسػتخداـ مثيػر مػا ،أو خصػائص
معينػة مػف ىػذا المثيػر لتػذكر حػوادث أخػرى ،فعمػػى سػبيؿ المثػاؿ عنػدما تقابػؿ صػديقاً قػديماً لػؾ ربمػػا
يذكرؾ بالكثير مف الحوادث أو األماكف ،أو أية ذكريات سابقة ،وىكذا فإف غياب مثػؿ ىػذه العػزوات
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الذاكرية ربما يعمؿ عمى إعاقة تذكر الخبرات والذكريات المرتبطة بيا ،وبالرغـ مف أف بعػض األدلػة
تشير إلى أف بعض المعمومات تتبلشى وتزوؿ مف ىذه الذاكرة.
الزغوؿ ،الزغوؿ)63 ،62 ، 2003

سادساً  :تعريؼ الذاكرة البصرية:
كاف نيسر )Neisser 1967أوؿ مف أشار إلى ىذا الػنمط مػف الػذاكرة ،وسػماىا بالػذاكرة التصػويرية
ليػػدلؿ عمػػى االنطباعػػات البص ػرية التػػي تنقميػػا ىػػذه الػػذاكرة إلػػى المعالجػػة المعرفيػػة البلحقػػة ،وقػػد تػػـ
تعريؼ الذاكرة البصرية بعدة تعريفات منيا:
تعريػؼ سػػامي ممحػػـ :القػػدرة عمػػى اسػػترجاع أو تمييػز واعػػادة تكػػويف مػواد سػػبؽ عرضػػيا أو التعػػرض
ليا بصريا.
ممحـ ) 20022337،
تعريؼ وسػيمة العبػاد :ىػي أدنػى مسػتوى لعمميػة تنظػيـ المعمومػات ،ويشػار إلػى المعمومػات البصػرية
بالذاكرة الرمزية والتي تعتبر ذاكرة مؤقتة حيث المعمومات ستظؿ مخزنػة فػي الػذاكرة حتػى مػع غيػاب
المثير.

العباد ) 51 ،2006،

سابعاً  :الذاكرة الحسية البصرية:
إف سػعة المسػجؿ الحسػي كبيػرة ،حيػث يمكػف تخػزيف جميػع التنبييػات الػواردة عمػى األقػؿ لفتػرة
وجيزة ،وىذا المسجؿ الحسي ىو وسيمة لتصػنيؼ المنبيػات ،فيػو مكػوف مػف أجػزاء فرعيػة جػزء منيػا
يخصص لممنبيات البصرية وجزء آخر لممنبيات السمعية وىكذا بالنسبة لمحواس األخرى.
المميجي)234 ،2004،
وتتنوع الذاكرة الحسية وفؽ مداخميا ،واف وظيفة الذاكرة الحسية محدودة بعامؿ الوقت وىو أجزاء مف
الثانية ثـ تنتقؿ بشكؿ ناشط إلى التخزيف قصير األمد.

)Richards,2003, 18

وق ػػد وض ػػع نايس ػػر  Neisserف ػػي ع ػػاـ 1967اس ػػما لم ػػذاكرة البصػ ػرية قص ػػيرة الم ػػدى ،وى ػػو ايك ػػوف
 ،)Iconأما التنبو السمعي المختزف في المسجؿ الحسي فإنو يسمى االيكػو  ،)Echoويفتػرض أف
االيكون وااليكو يعبراف عف نسػخة دقيقػة لتنبيػو حػديث لممسػجؿ الحسػي .المميجػي )236 ،2004،
أمػػا نػػايس فقػػد اسػػتخدـ مفيػػوـ الػػذاكرة البص ػرية لمداللػػة عمػػى االنطباعػػات التػػي تجعػػؿ المثيػرات التػػي
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تسػػتقبميا ىػػذه الػػذاكرة متاحػػة لممعالجػػة حتػػى بعػػد اختفػػاء ىػػذه المثي ػرات وبينمػػا يشػػير مفيػػوـ الػػذاكرة
التصويرية البصرية) إلى عممية الذاكرة فإف مصطمح  iconيشير إلى انطباع بصػري معػيف لممثيػر
موضوع المعالجة.

الزيات .)334، 1998

ويذكر ريتشار أف الذاكرة البصرية تدوـ مف  15إلى  20ثانية)Richards,2003, 18 .
وتعنى ىذه الذاكرة باستقباؿ الصور الحقيقية لممثيرات الخارجية كما ىػو بػالواقع ،حيػث يػتـ االحتفػاظ
بيا عمى شكؿ خياؿ يعرؼ باسـ أيقونة .وتؤكد معظـ الدراسات التي أجريػت عمػى ىػذه الػذاكرة عمػى
أف المعمومات ال يتـ عمييا أية معالجات ،وانما يتـ االحتفاظ بيا ال سيما تمؾ التػي يػتـ االنتبػاه ليػا،
ريثمػا يػػتـ معالجتيػػا فػػي الػػذاكرة العاممػػة ،و أف مػػا يػػتـ ترميػزه فػػي ىػػذه الػػذاكرة ىػػي معمومػػات سػػطحية
عف خصائص المثيرات الفيزيائية كالموف مػثبلً فػي حػيف يصػعب اسػتخبلص أي معنػى لممثيػرات فػي
الزغوؿ.)181 ،2003،

ىذه الذاكرة.

ومن خالل ذلك يمكننا تمخيص مجموعة من االستنتاجات حول الذاكرة الحسية البصرية ومن أرمها:
 المعمومات تخزف في الذاكرة الحسية البصرية لفترة ال تزيد عف الثانية. يمكف استدعاء المعمومات البصرية مف الذاكرة الحسية البصرية مباشرة. -دخوؿ معمومات جديدة إلى الذاكرة الحسية البصرية يمحي المعمومات القديمة.

العتوـ :3003 ،ص.)834

ثامناً  :مصير المعمومات في الذاكرة االيقونية:
وجد كؿ مػف افربػاش وكوريػؿ  Averbach&Coriell 1961أف ىنػاؾ خاصػية ميمػة أخػرى لمػذاكرة
االيقونية وىي أنو يمكػف محوىػا ،فالطبيعػة القابمػة لممحػو لمػذاكرة االيقونيػة تجعػؿ انطباعتنػا البصػرية
أكثر حساسية ،حيث سنواجو مشكمة كبيرة إذا بقي كػؿ مػا نػراه فػي بيئتنػا البصػرية لفتػرة طويمػة جػداً،
فالمعمومػػات البصػرية تػػدخؿ نظػػاـ ذاكرتنػػا ومػػف خػػبلؿ التخػزيف االيقػػوني تحفػػظ المعمومػػات البص ػرية
لفت ػرات قصػػيرة جػػداً ،وقػػد يػػتـ تحويػػؿ ىػػذه المعمومػػات إلػػى مخػػزف آخػػر أو تُمحػػى إذا تػػـ تػػداخؿ أو
اضػػطراب مػػع معمومػػات أخػػرى عمييػػا قبػػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ وقػػت كػػاؼ ليػػتـ تحويػػؿ المعمومػػات إلػػى
مخزف ذاكرة آخر.

.) 156 ،2003،Sternberg

وت ػػدؿ األبح ػػاث عم ػػى أن ػػو إذا عرض ػػت ص ػػورة جدي ػػدة قب ػػؿ أف تتآك ػػؿ الص ػػورة القديم ػػة ،ف ػػإف الص ػػورة
الحديثة تنطبع فوؽ القديمة وىذه تختفي بدورىا وىذا النوع مف التداخؿ يسمى اختفاء.
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دافيدوؼ )344 ،1992،
واف بقاء األثر الحالي لممثير في ىذه الػذاكرة يعتمػد عمػى شػدة المثيػر ،كمػا أف بقػاء المعمومػات فػي
ىػػذه الػػذاكرة يتوقػػؼ عمػػى اسػػتقباؿ معمومػػات جديػػدة ،وغالبػاً مػػا تعمػػؿ مػػدخبلت حسػػية بصػرية جديػػدة
عمػػى تقصػػير اسػػتم اررية بقػػاء معمومػػات سػػابقة حيػػث تػػؤدي زواليػػا لتحػػؿ محميػػا الزغػػوؿ ،2003،
 )182وجزء كبير مف المعمومات يخبو ويختفػي بعػد  250مممػي /ثانيػة ،واالختفػاء مػع مػرور الػزمف
يعػػرؼ باسػػـ تضػػاؤؿ ،ولكػػف يػػتـ حفػػظ المعمومػػات ،فاالنتبػػاه إلػػى المػػادة أو فيػػـ معناىػػا يػػؤدي إلػػى
ويس ػػمي عمم ػػاء الس ػػموؾ ى ػػذا الن ػػوع م ػػف االنتق ػػاؿ:
االنتق ػػاؿ أتوماتيكيػ ػاً إل ػػى مخ ػػزف األم ػػد القصير ػ ػ ُ
االس ػ ػػترجاع م ػ ػػف ال ػ ػػذاكرة الحس ػ ػػية الزغ ػ ػػوؿ)181، 2003،فف ػ ػػي د ارس ػ ػػات ق ػ ػػاـ بي ػ ػػا كيم ػ ػػي وتش ػ ػػيز
1967

 )Keele&Chaseوم ػػاؾ روث  )Mackworth1963ت ػػـ تعػ ػريض األفػ ػراد فيي ػػا إل ػػى

مجموعػػة مػػف الحػػروؼ بعضػػيا ذات لػػوف فػػاقع ،والػػبعض اآلخػػر لونيػػا داكػػف ،أظيػػرت نتائجيػػا أف
األفػراد اسػػتطاعوا تػػذكر عػػدداً أكبػػر مػػف الحػػروؼ ذات المػػوف الفػػاقع أكثػػر مػػف الحػػروؼ الداكنػػة ،ممػػا
يػػدؿ عمػػى أف بقػػاء األثػػر الحسػػي لممثي ػرات فػػي ىػػذه الػػذاكرة يعتمػػد عمػػى شػػدتيا كمػػا أظيػػرت نتػػائج
د ارسػػات بريتمػػاير وجػػانز Ganz1976

& )Breitmeyerأف بقػػاء المعمومػػات فػػي ىػػذه الػػذاكرة

يتوقػػؼ عمػػى اسػػتقباؿ معمومػػات جديػػدة فغالبػاً مػػا تعمػػؿ مػػدخبلت حسػػية بصػرية جديػػدة عمػػى تقصػػير
استم اررية بقاء معمومات سابقة بحيث تؤدي إلى زواليا لتحؿ محميا.
الزغوؿ ،وآخروف )56 ،55 ،54 ،2003،
تعن ػػى ى ػػذه ال ػػذاكرة باس ػػتقباؿ الص ػػور الحقيقي ػػة لممثيػ ػرات الخارجي ػػة كم ػػا ى ػػي ف ػػي الواق ػػع ،حي ػػث ي ػػتـ
االحتفاظ بيا عمى شكؿ خياؿ ،و أف معظـ الدراسات التي أجريت عمى ىذه الػذاكرة اسػتخدمت أداة
عػػرض تسػػمى T-Scopeوالتػػي تسػػمح بعػػرض مثيػػر بصػػري معػػيف لفت ػرة محػػددة مػػف الػػزمف عمػػى
المفحوص ػػيف ،ويعم ػػؿ ى ػػذا الجي ػػاز عم ػػى ض ػػبط اإلحس ػػاس البص ػػري لممثيػ ػرات األخ ػػرى قب ػػؿ وبع ػػد
التعػػرض لممثيػػر المقصػػود .وتوصػػمت النتػػائج إلػػى أف األثػػر الحسػػي البصػػري يبقػػى قػػي ىػػذه الػػذاكرة
جػػزءاً مػػف الثانيػػة يػػتـ أثناءىػػا اسػػتخبلص بعػػض المعمومػػات عػػف المػػدخؿ الحسػػي تتمثػػؿ فػػي اختيػػار
بعض الجوانب منو ،والتركيز عمييا مف أجؿ معالجتيا الحقاً وتخطػيط حركػات العػيف وغيرىػا ،وىػذه
بحػػد ذاتيػػا تعػػد عمميػػات عقميػػة نشػػطة تػػتـ عمػػى نحػػو ال شػػعوري وتسػػتمر مثػػؿ ىػػذه العمميػػات طالمػػا
ىناؾ تركيز لبلنتباه عمى المدخؿ الحسي.
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 )Neissser1967ما يسمى باالنتباه البؤري لتوضيح مػا يحػدث فػي الػذاكرة الحسػية

البص ػرية ،إذ يػػرى أف ىػػذه الخاصػػية تسػػمح بإبقػػاء األثػػر لممػػدخؿ الحسػػي نشػػطاً فػػي الػػذاكرة ،وذلػػؾ
خبلؿ مراحؿ معالجة المعمومات وتجدر اإلشػارة ىنػا إلػى أف العػيف ربمػا تسػتقبؿ مػدخبلً حسػياً لمثيػر
آخػػر أثنػػاء تركيػػز االنتبػػاه لمػػدخؿ حسػػي آخػػر بحيػػث يعمػػؿ نظػػاـ معالجػػة المعمومػػات عمػػى تسػػجيؿ
بعض المعمومات عنو ،نظ اًر لحركات العيف الفجائية والد ورانيػة التػي تسػاعد فػي تحويػؿ االنتبػاه مػف
مثير إلى آخر.
لقػػد أظيػػرت نتػػائج أبحػػاث سػػبرلينج

 )Sperling 1963أف المعمومػػات عػػف المثيػرات الخارجيػػة

تخزف في ىػذه الػذاكرة عمػى شػكؿ صػور ،وىػي مطابقػة عمػى نحػو حقيقػي لمػا ىػو موجػود فػي الواقػع
الخػارجي ،وأف مثػػؿ ىػػذه االنطباعػػات تبقػػى فػي ىػػذه الػػذاكرة لمػػدة وجيػزة تقػدر تقريبػاً بربػػع ثانيػػة ،وقػػد
اقترح سبيرلنج أف التعرضات السريعة لمخبرات البصرية تمكف مػف اسػتقباؿ معمومػات كثيػرة عػف ىػذه
المثيرات ،وأف ما يتـ تشفيره ىو الجزء اليسير مف ىػذه المعمومػات كمػا تشػير نتػائج د ارسػات كػؿ مػف
ىػوارد  )Howard 1983ووينجفيمػد وبػايرنز )Wingfield&Byrnes 1981إلػى أف ىػذه الػذاكرة
تشػتمؿ عمػى صػػور عقميػة لمخبػرة البصػرية تبقػػى لفتػرة قصػػيرة جػداً بعػػد التعػرض المباشػػر لممثيػر ممػػا
يتيح لمفرد استدعاء بعض المعمومات عف خصائص ىذا المثير.
الزغوؿ ،وآخروف )56 ،55 ،54 ،2003،

تاسعاً  :خصائص الذاكرة البصرية:
تتميز الذاكرة البصرية بمجموعة مف الخصائص يمكف تمخيصيا فيما يمي:
 -8معالجة المعمومات في الذاكرة البصرية ال يتعدى االستيعاب األوؿ.
 -3المعمومات تخزف في الذاكرة البصرية لفترة ال تزيد عف ثانية المدى مف  0.4إلى  8ثانية).
 -2يمكف استدعاء المعمومات البصرية مف الذاكرة الحسية البصرية مباشرة.
 -3كمما بقيت المعمومات في الذاكرة الحسية البصرية فترة أطوؿ كمما سيؿ تذكرىا.
 -4دخوؿ معمومات حسية جديدة إلى الذاكرة الحسية البصرية يمحي المعمومات القديمة.
 -5ال يح ػػدث أي ػػة معالج ػػات معرفي ػػة لممعموم ػػات ف ػػي ال ػػذاكرة الحس ػػية البصػ ػرية حي ػػث إف تجمي ػػع ى ػػذه
المعالجات يحدث في الذاكرة القصيرة.

 -6الذاكرة ليا قدرة عمى تصنيؼ المعمومات.
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 -7المعمومات في الذاكرة البصرية عرضة لمتشويش مف خبلؿ المعمومات الجديدة.
 -8المعمومات في الذاكرة البصرية تدرؾ وال تعالج.

ومف خبلؿ الخصائص يمكننا القوؿ إف الذاكرة الحسية البصرية ىي بطبيعتيا سريعة الزواؿ أي أنيا

مؤقتػػة وعػػابرة ،ويسػػتمر بقاؤىػػا فت ػرة محػػدودة جػػداً ،ولكنيػػا دقيقػػة وىػػي قػػادرة عمػػى التجميػػع والتنظػػيـ

وال ػربط بػػيف المعمومػػات .ويبػػدو أنيػػا مسػػتقمة عػػف قػػدرة المبحػػوث عمػػى الػػتحكـ فييػػا والسػػيطرة عمييػػا،

وتبمغ سعة تخزينيا تسعة بنود عمى األقؿ ،ومف المحتمؿ أف يتسع مخزونيا ألكثر مف ذلؾ.

فميس )848 ،3008،

عاشرً:العوامل المساعدة عمى انتقال المعمومات والصور من الذاكرة القريبة األمد إلػى
ا
الذاكرة البعيدة :


محدودية المعمومات المكتسبة :

فكممػػا كثػػرت المعمومػػات زادت حػػاالت واحتمػػاالت التػػداخؿ ،كمػػا أف ذلػػؾ يضػػعؼ مػػف درجػػة االنتبػػاه

التي يبدو أف ليا دو اًر ىاماً في عممية االحتفاظ بالمعمومات ،كما أنو يرىؽ المراكز العصبية .


حداثة المعمومات :

فتقادـ المعمومات يبعدنا عف التمثير الحي المباشر لممنبو البيئي الذي انعكس في ىذه المعمومات .


تكرار المعمومات :

فالتكرار يديـ مف تمثيرىا ويساعد التركيز عمييا .


أرميتها لعممية التكيؼ مع المحيط :

فكمما زادت ىذه األىمية كممػا سػيمت وتسػارعت عمميػة تثبيػت المعمومػات وانتقاليػا إلػى الػذاكرة البعيػدة ،
إال أف ىذا ال يعني أننا ال نحتفظ بالمعمومات الكريية أو الضارة .
موسى ) 38 ،8882،

الحادي عشر :الذاكرة عند األشخاص التوحديين:

تعد الذاكرة البصرية ىي المكاف التي يتـ فيو تخزيف األفكار والصػور والمعمومػات والشػفرات واألرقػاـ

 ،كما تعد أحد أنواع القدرات العقمية المعرفية التي تمعب دو اًر ىامػاً فػي النمػو المعرفػي لػدى األطفػاؿ
عموماً واألطفاؿ التوحدييف خصوصاً  ،ويجب اسػتثمار ىػذه الػذاكرة ألىميتيػا واعتمػادىـ عمييػا فػي
كثير مف جوانب حياتيـ ومف خبلؿ حصر الباحثة لممعمومات واألبحاث المتعمقة بالذاكرة لـ تجد أي

معمومات متعمقة بالذاكرة البصرية لدى األطفاؿ التوحدييف
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توجد أنواع مختمفة وعديدة لمػذاكرة،وأف تػذكر المعمومػات يتطمػب مسػتوى عاليػاً مػف المعالجػة ،وقػد ال
يتطمب ذلؾ حسب المعمومات التي يتطمب تذكرىا.
إف الشواىد حوؿ معالجة الذاكرة لدى األشخاص التوحػدييف متناقضػة ،فػي ىػذا الوقػت يحػاوؿ بعػض
البػػاحثيف البرىنػػة عمػػى أف األشػػخاص التوحػػدييف لػػدييـ ذاكػرة ممتػػازة حيػػث أشػػارت نتػػائج د ارسػػة لػػوي از
بنيتػو وآخػروف  )BennettoLoisa et al 8885إلػى عػدـ وجػود فػروؽ بػيف المصػابيف بالتوحػد
واألسوياء أو المصػابيف بػزمبلت مرضػية أخػرى فػي الػذاكرة  ،باإلضػافة إلػى أنػو ال توجػد فػروؽ بػيف
بعػػض المصػػابيف بالتوحػػد واألسػػوياء فػػي الػػذاكرة ألف الميػػارات البصػرية أو ميػػارات الػػذاكرة ال تػرتبط
بالذكاء  ،بينما يرى آخروف أف التوحد يمثؿ اضػطراب الػذاكرة فقػد أشػار رينػر وآخػروف Renner
 )et al 2000إلػى أف بعػض المصػابيف بالتوحػد لػدييـ نػوع مػف فقػداف الػذاكرة وبػالرغـ مػف ىػذا إال
أنيػػـ يسػػتخدموف اسػػتراتجيات وط ارئػػؽ تنظيميػػة مختمفػػة أثنػػاء عمميػػة الترميػػز أو اسػػترجاع فقػرات مػػف
الذاكرة  .وعمى الػرغـ مػف أف ىػاتيف النظريتػاف متناقضػتاف ،إال أف كمتاىمػا صػحيحتاف .فاألشػخاص
التوح ػػديوف ل ػػدييـ ذاكػ ػرة ممت ػػازة ألنػ ػواع معين ػػة مػ ػف المعموم ػػات ،وذاكػ ػرة ض ػػعيفة ألنػ ػواع أخ ػػرى م ػػف
المعمومات وفيما يمي استنتاجات متعمقة بيذا الموضوع:
 إف قػػدرتيـ عمػػى حفػػظ المعمومػػات عػػف ظيػػر قمػػب تمثػػؿ واحػػدة مػػف جوانػػب القػػوة لػػدى األشػػخاص
التوح ػػدييف ،فيغم ػػب أف يك ػػوف ل ػػدييـ ذاكػ ػرة ممت ػػازة لؤلغ ػػاني ،واإلعبلن ػػات التمفزيوني ػػة ،والمقطوع ػػات
الموس ػػيقية ،وال ػػذاكرة البصػ ػرية لمص ػػور أو األش ػػياء الت ػػي يروني ػػا ،وذاكػ ػرة تركي ػػب األش ػػياء ،والحق ػػائؽ
كالتاريخ والجغرافيا ،والى جانب ذلؾ يممؾ الكثيػروف مػنيـ ذاكػرة دقيقػة لمطرقػات التػي سػافروا عمييػا،
واف لدى األشخاص التوحدييف بمختمؼ درجػات تػمخرىـ الػذىني ذاكػرة دقيقػة نسػبياً لحفػظ المعمومػات
التي ال تتطمب معالجة وفيماً.
 يعػانوف مصػاعب فػي تخػزيف المعمومػات التػي تتطمػب مسػتوى عاليػاً مػف المعالجػة كروايػة القصػص،
وتسمسؿ النشاطات ،واألحداث التي وقعت ليـ ،بالرغـ مػف أنيػـ يسػتطيعوف تػذكر أحػداث شػاىدوىا،
لكنيـ يجدوف صعوبة في تذكر أحداث وقعت ليـ شخصياً كتجربة متكاممة.
 إف تػذكرىـ لممعمومػػات التػي شػػاىدوىا بصػرياً أفضػؿ مػػف تػذكرىـ لممعمومػػات التػػي تقػدـ إلػػييـ بطريقػػة
سماعية كطريقة المغة ،ىذه المصاعب تتضاعؼ فػي غيػاب القػدرة المغويػة وفػي وجػود تػمخر ذىنػي،
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باإلضافة إلى ذلؾ يصعب عمى األشخاص التوحدييف أف يتذكروا معمومات تختفي مف مجاؿ الرؤية
كالكممات ،ولغة اإلشارة.
 عمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف قػ ػػدرة األشػ ػػخاص التوحػ ػػدييف عمػ ػػى تػ ػػذكر بعػ ػػض المعمومػ ػػات المفظيػ ػػة ،كاألغػ ػػاني
واإلعبلنػػات التمفزيونيػػة ،فقػػد يكػػوف مػػف الصػػعب عمػػييـ تػػذكر سبلسػػؿ معمومػػات لفظيػػة طويمػػة تتعمػػؽ
بمػػا يفعمػػوف ،وكيػػؼ يفعمػػوف .إف تػػذكرىـ ليػػذه السبلسػػؿ الطويمػػة مػػف المعمومػػات المفظيػػة أمػػر معقػػد
ويتطمب درجة عالية مف معالجة المعمومات المفظية.
 يتذكروف المعمومات التي تيميـ أكثر مف غيرىا.
الشامي )285-283 ،3003،
ش ػػمؿ ى ػػذا المح ػػور معموم ػػات ع ػػف تعري ػػؼ ال ػػذاكرة واعتبارى ػػا عممي ػػة معرفي ػػة معق ػػدة تس ػػعى لتخػ ػزيف
المعمومػػات واسػػترجاعيا عنػػد الحاجػػة وت ػرتبط بالعمميػػات المعرفيػػة األخػػر مػػف انتبػػاه وادراؾ وتخ ػزيف
واستجابة .
وتضمف ىذا المحور أشكاؿ الذاكرة مف اسػترجاع وتعػرؼ واحتفػاظ ،باإلضػافة إلػى تصػنيفات الػذاكرة
وفقاً لممدى  ،والعممية ،ولنوع األنظمة  ،ونوع الخبرة المعممة .
وأنواع الذاكرة سواء أكانت حسية التي تعتبر المستقبؿ األوؿ لممػدخبلت الحسػية مػف العػالـ الخػارجي
 ،والػػذاكرة قصػػيرة المػػدى وىػػي المحطػػة الثانيػػة التػػي تسػػتقر فييػػا المعموم ػات المسػػتقبمة مػػف الح ػواس
وتبقى فييا لمػدة تتػراوح بػيف  20-4ثانيػة  ،واالختبلفػات بػيف الػذاكرة الحسػية والػذاكرة قصػيرة المػدى
وأبرزىا أف المعمومات في الذاكرة الحسية تبقى خاـ وغير معالجة بينما في الذاكرة قصيرة المدى يػتـ
أجراء بعض المعالجات البسيطة .
باإلضػػافة إلػػى الػػذاكرة طويمػػة المػػدى الخ ػزاف األكبػػر لممعمومػػات والخب ػرات التػػي اكتسػػبيا الفػػرد خػػبلؿ
مراحؿ حياتو .
وأخيػ ػ اًر ش ػػمؿ ى ػػذا المح ػػور معموم ػػات ع ػػف ال ػػذاكرة البصػ ػرية وخصائص ػػيا وال ػػذاكرة عن ػػد األش ػػخاص
التوحدييف .
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الدراسات سابقة:
تناولت الدراسة الحالية الذاكرة البصرية لدى األطفال التوحديين ودراستيا في ضوء متغير الجنس ,
والتعرف عمى الفرق في مستوى الذاكرة البصرية بين العاديين والتوحديين  ,فمقد الحظت الباحثة
أثناء حصر الدراسات السابقة قمة الدراسات العربية التي تناولت الذاكرة لدى أطفال التوحد بشكل
عام ,والذاكرة البصرية خصوصاً ,وقد وجدت الباحثة ضرورة عرض ىذه الدراسات عمى الرغم من
اختالف متغيراتيا وعينات ىذه الدراسات عن الدراسة الحالية .

الدراسات العربية
دراسة محمد سالم  8991مصر
عنوان الدراسة:
فاعمية مستوى المعمومات عمى سعة الذاكرة السمعية –البصرية قصيرة األمد في ضوء الجنس
والمرحمة السنية.
هدف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر تقديم المعمومات بمستويات مختمفة (وحدات,فئات,
عالقات)عمى سعة التذكر السمعي –البصري قصير األمد,وأثر الجنس في سعة التذكر السمعي
البصري في ضوء تقديم المعمومات بيذه المستويات.
عينة الدراسة:
بمغ حجم العينة 848تمميذاً من الذكور واإلناث في المرحمتين االبتدائية واإلعدادية في جميورية
مصر العربية.
أدوات الدراسة:
استخدم الباحث اختبار سعة التذكر السمعي – البصري من إعداد الباحث باالعتماد عمى اختبار
speed Memoryمن تأليف طوني بزوان :تضمن المحاور التالية :تذكر وحدات الكممات
المسموعة ,تذكر وحدات األشكال المرئية ,تذكر الكممات المترابطة سمعياً ,تذكر األشكال المترابطة
معنوياً.
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نتائج الدراسة:
توصمت النتائج إلى تفوق سعة الذاكرة السمعية في المستويات الثالث عمى سعة الذاكرة البصرية,
كما لم تجد الدراسة أية فروق بين الذكور واإلناث .كما وجدت ىذه الدراسة فروقاً بين طمبة المرحمة
االبتدائية والمرحمة اإلعدادية لصالح المرحمة اإلعدادية.

دراسة صالح الدين الشريف وعمى أحمد سيد مصطفى ( )8999مصر
عنوان الدراسة:العمر ,الخبرة ,والذكاء ,وعالقتيا بالذاكرة السمعية والبصرية (المباشرة والمرجأة).
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بينكل من العمر ,والخبرة التعميمية ,والذكاء ,بالذاكرة
السمعية والبصرية (المباشرة والمرجأة).
عينة الدراسة:
بمغ حجم العينة ( )699طالباً وطالبةً في مراحل التعميم األساسي بحمقاتو األولى والثانية والثانوي
بمدارس مدينة أسيوط وعدد ()444طالباً وطالبةً من كميات التربية ,والصيدلة ,واليندسة ,بجامعة
أسيوط في جميورية مصر.
أدوات الدراسة:
استخدم الباحث مقياس الذاكرة السمعية والبصرية المباشرة والمرجأة من إعداد الباحثين ,واختبار
المصفوفات المتتابعة لمذكاء رافن.
نتائج الدراسة:
وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المراحل العمرية المختمفة والذكاء ,وأيضاً
بين كل المراحل العمرية وكل من الذاكرة المباشرة والمرجأة (السمعية والبصرية ) ,كما وجدت
عالقة بين الذكاء ,والذاكرة المباشرة والمرجأة(السمعية والبصرية) ,في المراحل العمرية المختمفة كما
وجدت فروقاً دالة في الذاكرة المباشرة والذاكرة السمعية المرجأة والذاكرة البصرية المرجأة ,لكل من
الذكور واإلناث بين المراحل التعميمية المختمفة ,وكانت الفروق دالة لصالح المرحمة التعميمية
األعمى ,وىذا يوضح أثر الخبرة التعميمية في نمو الذاكرة بشكل عام.

44

الفصل الثالث

الدراسات السابقة

دراسة عبد الحميم محمد عبد الحميم ()4002مصر
عنوان الدراسة:
الذاكرة لدى التوحديين والمصابين بالتخمف العقمي "دراسة مقارنة".
هدف الدراسة:
الكشف عن مستوى الذاكرة لدى التوحديين ومدى إمكانية االستفادة منيا في تشخيص التوحد
والمساىمة في العالج.
إلقاء الضوء عمى ىذه الذاكرة لدى فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة لم تأخذ نصيبيا من
البحث والدراسة بعد مثل الفئات األخرى أال وىي فئة المصابين بالذاتوية.
مقارنة الذاكرة لدى التوحديين ,وأقرانيم المصابين بالتخمف العقمي واألسوياء لمعرفة الفرق بين
المجموعات الثالثة.
الوقوف عمى جوانب القوة وجوانب الضعف في الذاكرة لدى التوحديين ,من أجل تنمية جوانب
الضعف لدييم واالستفادة من جوانب القوة في التعميم والتدريب.
عينة الدراسة:
تكونت من  54فرداً ( 33ذكور 48 ,أنثى) تتراوح أعمارىم ما بين  5إلى  86سنة وتم تقسيم
العينة إلى ثالث مجموعات:
أ .مجموعة التوحديين وعددىم  88فرداً  88من الذكور و  7من اإلناث.
ب .مجموعة المصابين بالتخمف العقمي وعددىم  88فرداً  88من الذكور و  7من اإلناث.
ج .مجموعة األسوياء وعددىم  88فرداً  88من الذكور و  7من اإلناث.
أدوات الدراسة:
أ .أدوات تشخيص الذاتوية لدى المجموعة األولى:
ب .أدوات تحديد نسب ذكاء العينة الكمية:
ج.أدوات قياس الذاكرة:
اختبار الذاكرة البصرية ,اختبار الذاكرة السمعية.
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نتائج الدراسة:
أوضحت ما يمي:
 وجود فروق بين المجموعات في الذاكرة البصرية قريبة المدى لصالح مجموعة األسوياء ,بينما
ال توجد أية فروق بين المجموعات في الذاكرة البصرية بعيدة المدى.
 ال توجد فروق بين مجموعة التوحديين ومجموعة المصابين بالتخمف العقمي في كل من الذاكرة
البصرية قريبة المدى أو الذاكرة البصرية بعيدة المدى.
 وجود فروق بين المجموعات في الذاكرة السمعية قريبة المدى لصالح مجموعة األسوياء.
 ال توجد أية فروق بين المجموعات في الذاكرة السمعية بعيدة المدى .
 ال توجد فروق بين مجموعة التوحديين ومجموعة المصابين بالتخمف العقمي في كل من الذاكرة
السمعية قريبة المدى أو الذاكرة السمعية بعيدة المدى .
 ال توجد فروق بين الذكور واإلناث التوحديين في كل من الذاكرة البصرية قريبة المدى أو
الذاكرة البصرية بعيدة المدى.

 توجد فروق بين الذكور واإلناث التوحديين في الذاكرة السمعية قريبة المدى لصالح الذكور.
دراسة بدر األنصاري وعبد ربه سميمان  4082الكويت :

عنوان الدراسة :الفروق الفردية في الذاكرة لدى األطفال الكويتيين من عمر (. )84-4
هدف الدراسة :اكتشاف طبيعة أداء األطفال الكويتيين من الذكور واإلناث في كل من
الذاكرة العامة المفظية والبصرية والمكانية .
عينة الدراسة  8243:طفالً من الذكور واإلناث تتراوح أعمارىم بين  84-4سنة .
أداة الدراسة :بطارية حاسوبية تقيس الذاكرة وفقاً لنموذج متعدد المكونات .
نتائج الدراسة  :أظيرت الدراسة أن الذكور أكثر تفوقاً من اإلناث خاصة في الذاكرة
العاممة البصرية المكانية .
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دراسة ديمنيس وجيمس Demnis& James 8912
Audio and visual memory while individuals with autism
عنوان الدراسة :الذاكرة السمعية والبصرية لدى األفراد المصابين بالتوحد .
هدف الدراسة  :التعرف عمى مستوى الذاكرة السمعية والبصرية لدى األفراد المصابين بالتوحد .
عينة الدراسة  :شممت عينة الدراسة  42حالة توحد من الذكور تراوحت أعمارىم من 83سنة إلى
 85سنة ونسبة ذكائيم تراوحت ما بين التخمف الشديد إلى الذكاء المرتفع .
نتائج الدراسة  :كانت أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة أن الذاكرة السمعية والبصرية جيدة
ومتميزة عند التوحديين  ,وأن تخزين مفردات المغة وصل لمستوى جيد ,لكنيم يعانون من ضعف
شديد في المغة التعبيرية .

دراسة فينكوفيس (PHenkovic)8911
عنوان الدراسة:الفرق في الذاكرة بين العاديين وبعض فئات التربية الخاصة
The difference in memory between the ordinary and soma special
education classes
هدف الدراسة التعرف عمى الفرق في الذاكرة بين العاديين والتوحديين.
التعرف عمى الفرق في الذاكرة بين العاديين والمتخمفين عقمياً.
عينة الدراسة:
88 حالة من التوحد.
 5 من األطفال المتخمفين عقمياً.
 84 من ذوي الفئة البينية.
9 من حاالت أقل من المتوسط.
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 4 من ذوي الذكاء المتوسط.
تمتد أعمارىم ما بين سبع سنوات إلى ثالث وعشرين من الذكور واإلناث.
نتائج الدراسة:
 إن أداء بعض المصابين بالتوحد كان أسوأ من المجموعة البينية والمتوسطة في الذاكرة البصرية
قريبة المدى وبعيدة المدى وكان التفوق لصالح األسوياء.
 لم تظير فروق دالة إحصائية بين المصابين بالتوحد والمجموعتين الضابطتين (مجموعة القصور
العقمي ,والفئة البينية ,ومجموعة األسوياء) في الذاكرة السمعية بشقييا قصيرة المدى وطويمة المدى.

دراسة بوتشر ( Bucher )8990دراسة مقارنة
عنوان الدراسةThe difference in the auditory and visual memory between :
.ordinary and autism and mental retardation comparative study
الفرق في التذكر(السمعي والبصري)بين العاديين والتوحديين والتخمف العقمي دراسة مقارنة.
هدف الدراسة :التعرف عمى الفرق في التذكر السمعي والبصري بين العاديين والتوحديين
والمتخمفين عقمياً.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من أطفال التوحد والتخمف العقمي ,واألسوياء من الذكور
واإلناث.
أدوات الدراسة :شممت أدوات الدراسة عمى اختبار قوائم األزواج المرتبطة.
نتائج الدراسة :وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق في التذكر البصري والسمعي بين
المجموعات الثالثة ,وىذا الفرق لصالح األسوياء.

التعقيب على الدراسات السابقة :
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لقد تعددت المراحل العمرية ونسب الذكاء واألىداف التي تم ذكرىا في الدراسات السابقة ونجد من
خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ما يمي
 من حيث النتائج اتفقت الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي تناولت الذاكرة البصرية بين
العاديين وفئات التربية الخاصة من ضمنيم التوحد وذلك بان النتائج كانت لصالح األسوياء .
وكما اتفقت مع دراسة عبد الحميم ()4224حيث ال توجد فروق بين الذكور واإلناث التوحديين في
الذاكرة البصرية .
 من حيث الهدف ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى الذاكرة البصرية لدى التوحديين واألطفال
العاديين والتعرف ما إذا كان ىناك فرق بين العاديين والتوحديين في مستوى الذاكرة البصرية  ,وىذه
الدراسة تتفق مع دراسة عبد الحميم ( )4224في األىداف  ,و تختمف عن بعض الدراسات التي
كانت تيدف إلى التعرف عمى الفرق بين العاديين والتوحديين في القدرات المعرفية بشكل عام مثل
دراسة زنوف(. )8998
 من حيث العينة تباينت اختيار عينات الدراسات السابقة وجنسيا وحجميا
جنس العينة :شممت عينة الدراسة الجنسين (ذكور واناث ) وىي اتفقت مع جميع الدراسات السابقة
الفئة العمرية :تراوحت أعمار العينة من ()82-6سنوات وىي اتفقت مع بعض الدراسات دراسة
سالم ( )8998وتختمف عن دراسة فينكوفيس()8988التي كانت تمتد أعمار العينة ما بين()43-7
سنة ودراسة عبد الحميم التي تراوحت أعمار عينتيا ( ) 86-5سنة.
 من حيث األداة استخدمت الدراسات السابقة عدداً من األدوات والمقاييس لجمع البيانات والمعمومات
عن متغيراتيا ,طبقاً لموضوعيا  ,وعدد المتغيرات التي تدرسيا حيث كانت بعض تمك المقاييس من
تصميم الباحث  ,والبعض األخر كانت معدة مسبقاً ,و كانت مقننة عمى بيئات تمك الدراسات ,
وبالنسبة لألداة المستخدمة في الدراسة الحالية (اختبار الذاكرة البصرية من تصميم الباحثة اليام
حسن )باإلضافة إلى اختبار كارس( )C.A.R.Sلتشخيص أطفال التوحد .
 تشابو الدراسة الحالية في بعض خطواتيا مع الدراسات السابقة في حين أنيا تختمف عنيا في
المجتمع والعينة والمقياس المستخدم .
الدراسة الحالية اىتمت بمعرفة الفروق في الذاكرة البصرية ومستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال
التوحديين والعاديين ,وتم بناء اختبار يقيس الذاكرة البصرية لدى األطفال .
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استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في
 المنيجية العممية التي تم استخداميا في الدراسات السابقة . -االطالع عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة.
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منيج البحث
مقدمة :
يتناوؿ ىذا الفصؿ المنيج المتبع في البحث الحالي  ,ووصؼ لممجتمع والعينة  ,وكذلؾ كيفية
بناء أداة البحث والتأكد مف دالالتيا السيكومترية  ,وكيفية إجراء وتطبيؽ الدراسة وأساليب
المعالجة اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا والتوصؿ إلى
النتائج وتفسيرىا .

اوالً :منيج البحث :
تقتضي طبيعة البحث االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يستخدـ في الدراسات
التي تستيدؼ رصد الواقع كما ىو موجود عمى طبيعتو دوف تدخؿ في اثر المتغيرات الموجودة
التعرؼ إلى جميع جوانبيا السمبية
فيو  ,ولتحديد العالقات التي يمكف أف تحدث بينيا ,و ّ
واإليجابية ,والظروؼ المحيطة بيا ,فيو بذلؾ يعتبر جيداً عممياً منظماً لمحصوؿ عمى معمومات

وبيانات لوصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ,ويحمميا ويفسرىا ,ويربط بيف مدلوالتيا لموصوؿ إلى
استنتاجات تساىـ في فيـ الواقع وتطويره لتحقيؽ أفضؿ النتائج
(.)Wiersma, 2004, p15

ثانياً :متغيرات البحث:
 :1المتغيرات المستقمة ؛وتشمل:
 األطفاؿ العادييف
 األطفاؿ التوحدييف
 الجنس
 :2المتغيرات التابعة؛وتشمل:
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الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ العادييف والتوحدييف المسجميف في المدارس ومراكز التربية
الخاصة بمدينة دمشؽ .

ثالثاً:حدود البحث:
•الحدود البشرية:تضمنت الدراسة األطفاؿ العادييف والتوحدييف في المدارس التابعة لو ازرة التربية
ومراكز التربية الخاصة بمحافظة دمشؽ.
•الحدود المكانية :نفذت الدراسة الحالية في المدارس التابعة لو ازرة التربية ومنظمة آماؿ لممعوقيف
ومعيد المستقبؿ  ,ومعيد الريـ التخصصي لمتربية الخاصة في مدينة دمشؽ.
•الحدود الزمنية :طبقت الدراسة في العاـ الدراسي (.)2016-2015

رابعاً :مجتمع البحث وعينتو
تكوف مجتمع البحث مف جميع األطفاؿ العادييف التي تتراوح أعمارىـ مف ( )10-6سنوات في
مدارس التعميـ األساسي في مدينة دمشؽ وأطفاؿ التوحد الذيف يقعوف ضمف عمر ()10-6
والمسجميف في مراكز التربية الخاصة بمدينة دمشؽ لمعاـ الدراسي (.)2016-2015
لقد شممت عينة البحث جميع أطفاؿ التوحد الذيف تـ تشخيصيـ عمى أنيـ توحد بدرجة بسيطة
بناءاً عمى اختبار كارس ()c.a.r.sالمسجميف في منظمة آماؿ لممعوقيف لمعاـ الدراسي (-2015
 )2016ومعيد المستقبؿ ,ومعيد الريـ لمتربية الخاصة وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ البحث.
توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمتغير المركز
الجدوؿ رقـ ()1
المركز

عدد األطفال

منظمة آماؿ

22

معيد الريـ التخصصي لمتربية الخاصة

11

معيد المستقبؿ

7
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توزيع أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس
الجدوؿ رقـ ()2

التوزيع

اسم المركز
ذكور

إناث

منظمة آماؿ

18

4

معيد الريـ التخصصي لمتربية

1

6

الخاصة
معيد المستقبؿ

9

2

أما عينة األطفاؿ العادييف ذكور و إناث فقد تـ سحبيا بشكؿ عشوائي مف مدرسة (وىبي وىبي)
مف عمر  6سنوات إلى  10سنوات أي ضمف مرحمة التعميـ األساسي فقد سحبت ىذه العينة التي
تقع ضمف الصؼ األوؿ _ الرابع وتتكوف مف ( 20ذكور )20(,اناث) .

خامساً :أدوات البحث :
بناء عمى طبيعة البحث الحالي والمنيج المتبع فيو تتطمب بناء اختبار لتحديد مستوى الذاكرة
البصرية لدى األطفاؿ وذلؾ لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي يمكننا مف خالليا تحديد
مستوى الذاكرة البصرية لدييـ وقد قامت الباحثة ببناء ىذا االختبار مف خالؿ اإلجراءات
والخطوات التالية
 اإلطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث
الحالي بيدؼ التعرؼ عمى التوحد وأسبابو وتشخيصو القدرات العامة والمعرفية خاصة .
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 االسترشاد بآراء التربوييف والمتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة وعمـ النفس لتحديد النقاط
األساسية الختبار الذاكرة البصرية واجراء لقاءات مع بعض األخصائييف والعامميف في مجاؿ
التوحد .
 واالطالع عمى برامج لتنمية الذاكرة البصرية كبرنامج (محمد عبد الجميؿ مف مصر ) ورسالة
الدكتوراه لمدكتورة بسماء ادـ والبرنامج المصمـ ضمف الرسالة .
 باإلضافة إلى االطالع عمى اختبار ستانفورد بينيو وفكسمر الذي يتضمف فيو اختبارات عف الذاكرة
(إعادة األػرقاـ واعادة الجمؿ) .
ومف ثـ تـ بناء االختبار بصورتو األولية الذي يضـ  32بند كؿ بند مقسـ إلى أربعة محاور وىو
يتدرج بالصعوبة مف األسيؿ إلى األصعب .

 - 1اختبار الذاكرة البصرية :
ىو مف االختبارات غير المفظية بحيث يقيس ىذا االختبار الذاكرة البصرية لدى األطفاؿ الذيف
تتراوح أعمارىـ بيف ()10-6ويتـ تطبيؽ ىذا االختبار بشكؿ فردي عمى األطفاؿ.
يتضمف االختبار مجموعة مف الصور مكونة مف أربع مجموعات صور حيوانات وصور نباتات
وصور ألعضاء اإلنساف  ,وصور إلشكاؿ ىندسية متدرجة في مستوى تعقيدىا.
المجموعة األولى مف الصور يتكوف عددىا مف (  3صور) وتتألؼ مف (4محاور) المحور األوؿ
يضـ صور لمحيوانات  ,المحور الثاني يضـ صور نباتات  ,المحور الثالث أعضاء الجسـ ,
المحور الرابع يضـ أشكاؿ ىندسية .
كذلؾ األمر مع المجموعة الثانية لكف مع زيادة صورة واحدة إلى عدد الصور (4صور) ويضـ
نفس المحاور السابقة  ,ونستمر في الزيادة في الصور حتى نصؿ إلى (10صور) في أخر بند
لالختبار .
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باإلضافة إلى مراعاة مناسبة ىذه الصور ألعمار األطفاؿ الذيف تقع أعمارىـ ضمف (-6
10سنوات )
يطبق االختبار وفق الخطوات التالية:
 يعرض الفاحص الصور عمى المفحوص بشكؿ تدريجيا بدأ مف األسيؿ إلى األصعب فيبدأ مفالمجموعة المكونة مف  3صور إلى أف يصؿ لممجموعة المكونة مف  10صور.
 يعرض الفاحص كؿ مجموعة مف الصور عمى حده عف طريؽ الحاسوب ؛ وتكوف مدة عرض كؿمجموعة  30ثانية.
 ثـ يعرض الفاحص نفس المجموعة مف الصور مع إضافة صورتيف عمييا ؛ ويطمب مفالمفحوص تحديد أو اإلشارة إلى الصورة التي شاىدىا عبر الحاسوب.
 يحدد الفاحص مدة اإلجابة بدقيقة واحدة.-

يسجؿ الفاحص استجابة الطفؿ بشكؿ مباشر عمى ورقة خارجية.

 يصحح الفاحص االختبار بإعطاء درجة واحدة لكؿ صورة يتذكرىا الطفؿ مف مجموعة الصورالمعروضة عميو ؛ فتكوف الدرجة القصوى لالختبار ()208
 -يتـ إيقاؼ االختبار عند فشؿ الطفؿ في  5اختبارات متتالية .

* الدراسة السيكومترية:

 صدق اختبار الذاكرة البصرية:
جرى التحقؽ مف صدؽ اختبار الذاكرة البصرية باستخداـ ,صدؽ المحتوى والصدؽ البنيوي

بطريقة االتساؽ الداخمي والصدؽ التمييزي ,وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ اختبار الذاكرة البصرية عمى

عينة استطالعية مؤلفة مف ) (40طفالً مف طمبة التعميـ األساسي واألطفاؿ الممتحقيف في معاىد

التربية الخاصة في مدينة دمشؽ .

 -1صدق المحتوى :Content Validity
قامت الباحثة بعرض اختبار الذاكرة البصرية عمى عدد مف المحكميف مف أعضاء ىيئة

التدريس بكمية التربية في جامعة دمشؽ (تسعة محكميف) وأخصائي التوحد في المنظمة السورية
آماؿ في الفترة الواقعة بيف (  ) 2016/1 -2015/12الممحؽ رقـ ( ,)1وذلؾ لمحكـ عمى مدى
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وضوح الصياغة المغوية وتعميمات االختبار والبنود ,وكذلؾ مدى ارتباط كؿ بند بالبعد الذي وضع
لو .وكانت النتيجة إجراء بعض التعديالت في مضموف االختبار وتغيير صور محددة لعدـ
وضوحيا بالنسبة لمطفؿ

وبعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكميف قامت الباحثة بإجراء التعديالت المقترحة وتبديؿ
الصور التي طمب تعديميا مف الصور المكونة الختبار الذاكرة البصرية ,وبقي االختبار مكوف مف

(  )208صورة التي تغطي كافة المجاالت التي يعرفيا األطفاؿ في ىذا العمر فيو مكوف مف
أربعة فئات مف الصور ( 52صورة لمحيوانات  ,و 52صورة لمخضار والفواكو  ,و 52صورة
لمحيوانات  ,و 52صورة ألشكاؿ ىندسية معقدة )

الفقرات التي تـ تعديميا بناءاً لمالحظات المحكميف :

تـ استبداليا
تـ استبداؿ صورة القمب بصورة الكوع لعدـ مناسبتيا ألعمار األطفاؿ

تـ استبداليا
تـ استبداؿ صورة الرئتيف بصورة الظير لعدـ مناسبتيا ألعمار األطفاؿ

تـ حذفيا لعدـ وضوحيا ومناسبتيا ألعمار األطفاؿ
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باإلضافة إلى حذؼ صور أخرى لعدـ مناسبتيا لالختبار وتـ االكتفاء بالصور
الموجودة باالختبار .

ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار الذاكرة البصرية عمى عينة استطالعية مكونة ( )10مف األطفاؿ

التوحدييف في مركز الريـ التخصصي لمتربية الخاصة و( )10مف العادييف مف مدرسة وىبي

وىبي .

وكاف اليدؼ مف الدراسة االستطالعية التأكد مف وضوح الصور ومناسبتيا بالنسبة إلفراد عينة

البحث ,وكذلؾ إلستكماؿ دراسة صدؽ االختبار وثباتو إحصائيا .حيث طمب مف أفراد العينة
االستطالعية تذكر الصور الموجودة في االختبار وفقاً لتعميماتو  ,وبعد تفريغ بيانات أفراد العينة

االستطالعية عمى البرنامج اإلحصائي (  , ) spssتمت دراسة صدؽ االتساؽ الداخمي والصدؽ

التمييزي الختبار الذاكرة البصرية عمى النحو التالي:

 -2الصدق البنيوي بطريقة االتساق الداخمي :Internal Consistency Validity
صدؽ االتساؽ الداخمي ىو مف أىـ أنواع الصدؽ التي يمكف استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ

اختبار الذاكرة البصرية ,ويرتبط بالتحقؽ مف االتساؽ بيف مفردات اختبار الذاكرة البصرية ومدى
ارتباطيا بالدرجة الكمية .وقد تـ تطبيؽ اختبار الذاكرة البصرية عمى )(40طفال مف التوحد والتعميـ

األساسي  ,أوال ىـ تالميذ ومف مرحمة التعميـ األساسي في محافظة دمشؽ ,ولمتحقؽ مف ىذه
الطريقة ,تـ القياـ بما يمي:

ارتباط كل بند من بنود اختبار الذاكرة البصرية بالدرجة الكمية لالختبار :والجدوؿ رقـ ( )3يبيف

معامالت االرتباط الناتجة.
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين كل بند مع الدرجة الكمية لالختبار.
البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

1

**.64

8

**.81

15

**.91

22

**.96

29

**.95

2

**.87

9

**.84

16

**.94

23

**.96

30

**.95

3

**.60

10

**.86

17

**.95

24

**.94

31

**.94

4

**.45

11

**.84

18

**.96

25

**.94

32

**.95

5

**.68

12

**.88

19

**.95

26

**.95

-

-
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6

**.78

13

**.94

20

**.94

27

**.95

-

-

7

**.76

14

**.93

21

**.94

28

**.94

-

-

** دال عند مستوى الداللة ،0،1

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط بيف كؿ بند مع الدرجة الكمية لالختبار ,وىذه االرتباطات

تتراوح بيف ) (.96-.45وىي موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0.01

مما يشير إلى أن كل بند من البنود مرتبط مع الدرجة الكمية  0وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو 0

أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو وىذا يؤكد الصدق البنيوي ليذه المجاالت
واالختبار كمل.

 -3الصدق التمييزي:
طبؽ اختبار الذاكرة البصرية عمى عينة الصدؽ والثبات ,ثـ حسبت درجاتيـ ,ورتبت

تنازلياً ,وتـ أخذ أعمى  %25منيا وأدنى  ,%25ثـ حسب متوسطات ىاتيف المجموعتيف
وانحرافيما المعياري ,واستخدـ اختبار ت ستودنت لبياف داللة الفروؽ بيف المتوسطيف عمى الدرجة

الكمية والجدوؿ ذو الرقـ ( )4يوضح الفروؽ بيف ىاتيف المجموعتيف:

جدول ( :)4المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وداللتيا
الدرجة

العدد

الفئة الدنيا ()1،

الكمية

20

الفئة العميا ()1،

م

ع

م

ع

50.20

47.09

190.20

4.66

درجة

الحرية
18

ستودنت
ت

-9.354

مستوى

القرار

الداللة

.000

داؿ**

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف ,وىذه الفروؽ

لصالح الفئة العميا.


ثبات اختبار الذاكرة البصرية:
تـ التحقؽ مف الثبات باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية وألفا-كرونباخ.

 -1التجزئة النصفية :Split Half

تـ حساب الثبات بيذه الطريقة عف طريؽ معامؿ سبيرماف -براوف والجدوؿ ذو الرقـ ()5

يوضح معامؿ ثبات اختبار الذاكرة البصرية.

جدول (:)5معامالت الثبات باستخدام معامل سبيرمان -براون

اختبار الذاكرة البصرية

سبيرمان براون
.99
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمت معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية تدؿ عمى ثبات ممتاز
الختبار الذاكرة البصرية.

 -2ألفا-كرونباخ :Cronbach's alpha
تـ حساب الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا-كرونباخ  .Cronbach's alphaوالجدوؿ ذو

الرقـ ( )6يوضح معامؿ ثبات ألفا-كرونباخ الختبار الذاكرة البصرية.

جدول ( :)6معامالت الثبات باستخدام طريقة معامل ألفا-كرونباخ

اختبار الذاكرة البصرية

معامل ألفا-كرونباخ
.98

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمت معامؿ ألفا-كرونباخ تدؿ عمى ثبات ممتاز الختبار الذاكرة

البصرية.

الجدول رقم ()7خصائص عينة البحث من حيث الجنس والفئة
ذكور

إناث

المجموع

التوحديين

28

12

40

العاديين

20

20

40

المجموع

48

32

80

ما معامل السيولة والصعوبة لبنود اختبار الذاكرة البصرية لمتوحديين والعاديين كل عمى حدا؟
أ-معامالت السيولة والصعوبة لبنود اختبار الذاكرة البصرية:
ولمتحقؽ مف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخراج معامالت السيولة والصعوبة لبنود اختبار
الذاكرة البصرية ,والذي بنوده مف النوع الموضوعي.
باستخداـ المعادالت اآلتية:
معامؿ سيولة البند =

مجموع العالمات عمى الفقرة
الفقرة عالمة العدد الكمي

ومعامؿ صعوبة البند=  –1معامؿ سيولة البند
الجدوؿ ( )8يوضح النسب العشرية لمعامالت السيولة والصعوبة لبنود االختبار بعد أف قامت
الباحثة بحسابيا.
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الجدول ( )6النسب المئوية لمعامالت السيولة والصعوبة لبنود اختبار الذاكرة البصرية

د

التوحديين
رقم
البند

قيمة

قيمة

معامل

معامل

رقم
البند

العاديين
قيمة

قيمة

معامل

معامل

رقم
البند

قيمة

قيمة

معامل

معامل

رقم
البند

قيمة

قيمة

معامل

معامل

0.907

0.093
0.125

السيولة الصعوبة

السيولة

الصعوبة

السيولة

الصعوبة

السيولة

الصعوبة

1

0

17

0.318

0.682

1

1

0.733

0.267

17

0.025

18

0.875

0.718

2

0.975

2

0.650

0.350

18

0.282

19

0.875

0.125

3

0.942

0.058

3

0.667

0.333

19

0.271

0.729

0.786

0.214

0.925

0.075

20

4

0.783

0.217

20

0.261

0.739

4

0.144

0.019

21

0.856

5

0.681

0.319

21

0.234

0.766

5

0.981

22

0.875

0.125

6

0.525

0.475

22

0.275

0.725

6

0.956

0.044

0.866

0.134

7

0.506

0.494

23

0.222

0.778

7

0.925

0.075

23

0.194

8

0.506

0.494

24

0.275

0.725

8

0.931

0.069

24

0.806

9

0.510

0.490

25

0.233

0.767

9

0.905

0.095

25

0.797

0.203

10

0.495

0.505

26

0.225

0.775

10

0.900

0.100

26

0.800

0.200

11

0.450

0.550

27

0.225

0.775

11

0.860

0.140

27

0.831

0.169

12

0.455

0.545

28

0.280

0.792

12

0.895

0.105

28

0.758

0.242

13

0.388

0.613

29

0.210

0.790

13

0.904

0.096

29

0.798

0.203

14

0.383

0.617

30

0.213

0.788

14

0.888

0.113

30

0.815

0.185

15

0.367

0.633

31

0.193

0.808

15

0.904

0.096

31

0.790

0.210

16

0.176

0.721

32

0.203

0.798

16

0.829

0.171

32

0.738

0.263

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط معامالت سيولة بنود االختبار بالنسبة لمتوحديين بمغ
( ,)08382وبمدى تراوح بيف ( )08783-08193كما أف عدد الفقرات التي تزيد معامالت
سيولتيا عف ( )08750بمغ ( )1فقرة ,وعدد الفقرات التي تراوحت بيف ( )08750 -08250بمغ
( )23فقرة ,وعدد الفقرات التي تقؿ معامالت سيولتيا عف ( )0825بمغ ( )8فقرات ,وىذا دليؿ
عمى أف االختبار يحتوي عمى تدرج واسع مف معامالت السيولة.
ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط معامالت صعوبة بنود االختبار بمغ ( ,)08618وبمدى
تراوح بيف ( .)08808 -08217كما أف عدد الفقرات التي تزيد معامالت صعوبتيا عف ()0875
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بمغ ( )8فقرات ,وعدد الفقرات التي تراوحت بيف ( )0875 -0825بمغ ( )23فقرة ,وعدد الفقرات
التي تقؿ معامالت صعوبتيا عف ( )0825بمغ ( )1فقرات ,وىذا دليؿ عمى أف االختبار يحتوي
عمى تدرج واسع مف معامالت الصعوبة.
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط معامالت سيولة بنود االختبار بالنسبة لمعاديين بمغ
( ,)08872وبمدى تراوح بيف ( )1-08738كما أف عدد الفقرات التي تزيد معامالت سيولتيا عف
( )0875بمغ ( )31فقرات ,وعدد الفقرات التي تقؿ معامالت سيولتيا عف ( )0825بمغ ( )0فقرة,
وىذا دليؿ عمى أف االختبار سيؿ جداً بالنسبة لمعادييف.
ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط معامالت صعوبة بنود االختبار بمغ ( ,)08128وبمدى
تراوح بيف ( .)08263 -080كما أف عدد الفقرات التي تزيد معامالت صعوبتيا عف ( )0875بمغ
( )0فقرة ,وعدد الفقرات التي تقؿ معامالت صعوبتيا عف ( )08250بمغ ( )32فقرات ,وىذا دليؿ
عمى أف االختبار ليس صعب بالنسبة لمعادييف.
 - 2مقيـــــــاس تقدير التوحد في الطفولة لمتشخيص
ىو اختبار مسحي لمقياـ بتقييـ مبدئي لألطفاؿ لتحديد ىؿ الطفؿ يعاني مف التوحد أـ ال ,
ويتألؼ ىذا المقياس مف خمسة عشر محور كؿ محور يضـ أربعة فقرات ومف خالؿ إجابة
األسرة عمى ىذه الفقرات يمكننا إف نحدد درجة الطفؿ وتحديد ما إذا كاف الطفؿ يعاني مف التوحد
أـ ال .
ومحاور ىذا االختبار :
 -1إقامة العالقة مع الناس ويضـ الخيارات التالية :
 طبيعي ال يوجد أي اختالؼ بإقامة العالقة بالناس وتصرفاتو بمثؿ عمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ( )1.5
 غي ػػر طبيع ػػي بدرج ػػة طفيف ػػة يمتن ػػع م ػػف التواص ػػؿ بالبص ػػر  ,يتجن ػػب عن ػػدما يجب ػػر عم ػػى
التواصػػؿ  ,الخجػػؿ بصػػورة مبػػالغ بيػػا  ,ال يتجػػاوب  ,ممتصػػؽ بالوالػػديف أكثػػر مػػف الطفػػؿ
الذي بنفس عمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
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 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة متوسػػطة  ,انط ػوائي  ,يحػػب العزلػػة  ,ال يوجػػد اىتمػػاـ بالتفاعػػؿ مػػع
المحيطيف  ,مقفوؿ عمى نفسو  ,تستطيع الحصوؿ منو عمى القميؿ مف التواصؿ .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة عزلة تامة افتقاد القدرة عمى االستجابة .
 -2القدرة عمى التقميد والمحاكاة .
 طبيعي يقمد الطفؿ األصوات  ,الكممات  ,الحركات بحيث تكوف بحدود قدراتو .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غيػر طبيعػي بدرجػػة طفيػؼ يقػوـ الطفػػؿ بتقميػد بعػض السػػموكيات البسػيطة مثػاؿ يصػػفؽ ,
بعض الكممات المفردة ويحتاج وقت لترديد الكممة عند سماعيا
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة يقمد الطفؿ بعض السموكيات البسيطة ولكف يحتاج إلى وقت
كبير ومساعدة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة شػػديدة نػػاد ار مػػا يقػػوـ الطفػػؿ بالتقميػػد او ال يقمػػد نيائيػػا األص ػوات أو
الكممات  ,أو الحركات حتى بوجود مساعدة .
 -3االستجابة العاطفية .
 طبيعي يتفاعؿ الطفؿ لممواقؼ السارة والغير سارة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة طفيفػػة تظيػػر عميػػو احيانػػا تص ػرفات غيػػر مرغػػوب فييػػا كاسػػتجابة
منفصمة عف الواقع .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجػة متوسػطة مثػاؿ الضػحؾ الشػديد بػدوف معنػى أو بػدوف سػبب ولػيس لػو
عالقة مع الواقع .
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الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5

 غير طبيعي بدرجػة شػديدة إسػتجابة منفصػمة نيائيػا عػف الواقػع وأف كػاف م ازجػو فػي شػيء

معيف مف الصعب جدا أف يتغير .
-4استخداـ الجسـ .

 طبيعي تشمؿ تناسؽ وتازر وتوازف لطفؿ بمثؿ عمره .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5

 غير طبيعي بدرجػة طفيفػة لػو بعػض السػموؾ النمطػي المكػرر مثػاؿ التكػرار فػي المعػب او
االنشطة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة لو سموكيات غير مرغوب فييا واضحة لطفؿ في عمره مثاؿ
حركػ ػػات لػ ػػؼ االصػ ػػابع  ,االىت ػ ػزاز  ,الػ ػػدوراف  ,الحممقػ ػػة  ,إيػ ػػذاء الػ ػػنفس  ,المػ ػػش عمػ ػػى
االطراؼ  .,خبط الدماغ  ,االستمناء  ,تحريؾ اليديف ورفرفتيا .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة  ,فيو يستمر فػي الحركػات المكػرره المػذكورة فػي االعمػى حتػى
لو شارؾ في نشاط اخر .
 -5إستخداـ االشياء

 طبيعي ييتـ بااللعاب واالشياء مف حولو والتعامؿ معيا واستخداميا بالطريقة الصحيحة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة ييتـ بمعبة واحدة فقط ويتعامؿ معيا بطريقة غريبة كأف يطرقيا
باالرض .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة يظيرعػدـ اىتمامػو باالشػياء واف اظيػر تكػوف بطريقػة غريبػة
مثاؿ يمؼ المعبة طوؿ الوقت وينظر ليا مف زاوية واحدة فقط .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
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 غي ػػر طبيع ػػي بدرج ػػة ش ػػديدة تكػ ػرار ماس ػػبؽ ولك ػػف بطريق ػػة مكثف ػػة وم ػػف المس ػػتحيؿ

أف

ينفصؿ عنيا إذا كاف مشغوال بيا .
-6التكيؼ والتأقمـ
 طبيعي يتكيؼ مع الموقؼ والتغير لمروتيف .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة طفيفػػة يقػػاوـ التغيػػر والتكيػػؼ لمموقػػؼ بعػػد تغيػػر النشػػاط الػػذي تعػػود
عميو.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسػطة يقػاوـ التغيػر والتكيػؼ لمموقػؼ بعػد تغيػر النشػاط الػذي تعػود
عميو .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة االصرار عمى ثبات الظروؼ والروتيف وعدـ التغيير.
-7االستجابة البصرية

 طبيعي يستخدـ التواصؿ البصري مع الحواس الكتشاؼ الشيء الجديد أمامو.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة طفيفػػة يحتػػاج لمتػػذكير لكػػي يتواصػػؿ وينظػػر الػػى الشػػيء  ,ييػػتـ فػػي
النظر بالمرآة الضوء  ,النظر الى اعمى  ,أو الفضاء ويتحاشى النظر في االشخاص .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة متوسػػطة يحتػػاج لمتػػذكير المسػػتمر لمتواصػػؿ البصػػري لمشػػيء الػػذي
يفعمو وتظير نفس السموكيات السابقة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة االمتناع عف التواصؿ البصري مع االشخاص وبعض االشياء
وتظير نفس السموكيات السابقة .
-8استجابة االنصات(االستماع )
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 طبيعي ويستمع باىتماـ مع عدـ وجود أي مؤثرات صوتيو مستخدما حواسو.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة رد فعػؿ متػاخر لالصػوات يحتػاج تكػرار االصػوات لشػد انتباىػو
يبالغ قميال في رد فعؿ لبعض االصوات
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة متنوع في رد الفعؿ مثاؿ يتجاىػؿ الصػوت مػ اررا ,يقفػؿ أذنيػو
لبعض االصوات منيا االصوات االنسانية المكررة يوميا .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غي ػػر طبيع ػػي بدرج ػػة ش ػػديدة مب ػػالغ ف ػػي رد الفع ػػؿ لالصػ ػوات والتجاى ػػؿ نيائي ػػا لالصػ ػوات
بصورة واضحة
-9استجابات استخداـ التذوؽ والشـ والممس

 طبيعي يستجيب الطفؿ لمثيرات الحواس كاأللـ وغيرىا
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة يضع اشياء قي فمو يشـ ويتذوؽ أشياء ال تؤكػؿ يتجاىػؿ األلػـ
أو يبالغ بو.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة يبالغ باستخداـ الشـ والتذوؽ والممس ويتجاىؿ األلـ .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غي ػػر طبيع ػػي بدرج ػػة ش ػػديدة في ػػو يب ػػالغ كثيػ ػ ار أو يتجاى ػػؿ نيائي ػػا وال تظي ػػر أي ن ػػوع م ػػف
الشعور باأللـ أو المبالغة الشديدة لحدث بسيط جدا.
-10الخوؼ والعصبية

 طبيعي يتصرؼ الطفؿ مع الموقؼ مناسب لعمره .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
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 غير طبيعي بدرجة طفيفة يتصرؼ الطفؿ بصورة مبالغة أو يتجاىؿ الحدث قميال بالنسػبة
لطفؿ في مثؿ عمره .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة متوسػػطة يتصػػرؼ بصػػورة مبالغػػة واضػػحة أوتجاىػػؿ واضػػح بالنسػػبة
لطفؿ في مثؿ عمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة شػػديدة خػػوؼ مسػػتمر حتػػى عنػػد إعػػادة المواقػػؼ غيػػر الخط ػرة ومػػف
الصعب جدا تيدئتو وليس لو ارداؾ لممواقؼ الخطرة والمواقؼ الغير خطرة.
-11التواصؿ المفظي

 طبيعي يظير الطفؿ كؿ مظاىر النطؽ والكالـ والمغة,لعمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة تأخر في الكالـ ظيور بعض الكػالـ المػبيـ  ,ترديػد كػالـ  ,ال
يستخدـ الضمائر أنا أنت و  ,الميمية  ,الخروج عف الحديث المػألوؼ  ,عكػس المقػاطع
أو الكممات .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غي ػػر طبيع ػػي بدرج ػػة متوس ػػطة ص ػػمت  ,وعن ػػد وج ػػود نط ػػؽ ىن ػػاؾ تردي ػػد ك ػػالـ واض ػػح ,
ىميمة .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غيػػر طبيعػػي بدرجػػة شػػديدة ال يسػػتخدـ المغػػة فػػي التواصػػؿ فقػػط ىميمػػة واص ػوات غريبػػة
أشبو بصوت الحيواف واظيار اصوات مزعجة.

-12التواصؿ الغير لمفظي

 طبيعي يستخدـ تعبير الوجو أو تغير المالمح واالوضاع وحركات الجسـ والراس .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
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 غير طبيعي بدرجة طفيفة تواصؿ غير لفظي نػاقص مثػاؿ يمسػؾ اليػد مػف الخمػؼ لطمػب
المسػػاعدة والوصػػوؿ لمشػػيء بطريقػػة تختمػػؼ عػػف الطػػرؽ التػػى يسػػتعمميا الطفػػؿ فػػي مثػػؿ
عمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة ال يستطيع اف يعبر عف احتياجو بالتواصؿ غير المفظػي وال
يستطيع فيـ لغة التواصؿ غير المفظي .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة يستخدـ سموكيات غريبة غير مفيمومػة لمتعبيػر عػف احتياجاتػو
مع عدـ االىتماـ بالاليماءات وتعابير وجوه االخريف .
-13مستوى النشاط
 طبيعي نشاطو عادي مناسب لعمره .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة يظير نشاط زائد أو كسؿ زائد ويكوف خاص بذاتو .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5
 غير طبيعي بدرجة متوسطة نشاط زائد ال ييدء يصعب التحكـ بو ىائـ ال يناـ اال قميال
فوضوي غير منتظـ  ,أو خامؿ ال يتحرؾ مف مكانو ويحتاج الى جيد كبير ليتفاعؿ مع
نشاط معيف .
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة ىائـ  ,نوبات غضب حركة مستمرة ال يجمس ساكنا فوضوي
يرمي كؿ شيء عمى االرض  ,يفتح ويقمب االشياء .
-14مستوى وثبات االستجابات الذىنية
 طبيعي في اداء الميارات في المواقؼ المختمفة المناسبة لعمره.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()1.5
 غير طبيعي بدرجة طفيفة يظير تأخر في أداء الميارات المختمفة .
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الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()2.5

 غير طبيعي بدرجة متوسطة تأخر في أداء الميارات ولكف مف الممكف اف يتفاعؿ لنفس
عمره في احدى الميارات وتاخر في باقي الميارات.
الدرجة المخصصة ليذه العبارة ()3.5
 غير طبيعي بدرجة شديدة يكوف أفضؿ مف الطفؿ الطبيعي في ميارتيف وتكوف مبالغ
فييا ولكف يتأخر بباقي الميارات .

-15االنطباعات العامة

 ليس توحد ال تظير فيو صفات التوحد1.5.
 توحد بسيط لديو بعض الصفات 2.5.
 توحد متوسط لديو صفات واضحة مف التوحد 3.5.
 توحد شديد لديو معظـ الصفات التوحدية 4.5.
 تدوف مف االسره او الممفات او البنود السابقة في التقيـ .

كيفية التقيــيـم و التسجيل :
يقدر درجة كؿ بند بشكؿ كمي وىي تتدرج ما بيف السواء ,أو الطبيعية إلى االضطراب الشديد ,
وتوضع عالمة في المربع المناسب .
 = 1السموؾ العادي أو الطبيعي ومناسب مع سف الطفؿ .
 = 2السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة طفيفة .
 = 3السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة متوسطة .
 = 4السموؾ غير طبيعي وغير مناسب ومعوؽ بدرجة شديدة .
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 = 27-15ليس توحد .
 -42-30توحد بسيط .
 =60-45نوحد شديد .
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نتائج البحث
يتناول الفصل الخامس لمبحث الحالي المعالجة اإلحصائية ألسئمة البحث ثم مناقشتيا وتفسيرىا في

ضوء الواقع الميداني لمبحث الحالي وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ،كما يتضمن ىذا الفصل

تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تغني البحث في مجال تطوير برامج لتحسين

الذاكرة البصرية لمتوحديين ،وفيما يمي عرض مفصل لنتائج أسئمة االبحث وتفسيرىا.

النتائج والمناقشة:
السؤال ال ول :مامستوى الذاكرة البصرية لدى الطفال التوحديين من خالل أدائهم عمى اختبار
الذاكرة البصرية؟
لمتحقق من سؤال البحث قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد عينة البحث األطفال التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية من خالل بيانات أفراد
عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية كما ىو موضح في الجدول (.)9
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث التوحديين عمى اختبار
الجدول (ّ (9
الذاكرة البصرية.
الرقم في االختبار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.20

1.09

1.95
2.00
2.35
2.73
2.10
2.03
2.03
2.55
2.48
2.25
2.28
2.33
2.30
2.20
1.68

1.20
1.32
1.05
1.69
1.77
1.78
1.82
2.23
2.30
2.24
2.26
2.32
2.44
2.51
2.25
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17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
المجموع

نتائج الدراسة ومناقشتها
2.23
1.98
1.90
1.83
1.88
2.20
1.78
2.20
2.10
2.03
2.03
1.88
2.10
2.13
1.93
2.03
2.11

2.75
2.53
2.57
2.62
2.68
2.93
2.67
3.02
3.10
2.97
3.09
2.90
3.10
3.12
3.05
3.01
2.39

يالحظ من الجدول (  ) 9أن مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال التوحديين دون المتوسط  ،إذ
بمغ المتوسط الحسابي الرتبي الختبار الذاكرة البصرية ( )1.2وىذا يدل عمى أن مستوى الذاكرة
البصرية لألطفال التوحديين ضعيف  ،ويعزى ىذا المستوى في الذاكرة البصرية لدى األطفال
التوحديين إلى مجموعة من األسباب  ،فقد بينت دراسة (روتر )2981،أن األشخاص التوحديين
يعانون من مجموعة صعوبات في العمميات المعرفية التي تسبق الذاكرة وغالبا ما تكون ردود فعل
الطفل التوحدي لخبراتو الحسية شاذاً ألنو اليدرك االشياء بشكل طبيعي .كما أشار كل منيا ببي و
فريث ( )Happe&Frithإلى وجود قصور في اإلنتباه لدى األطفال التوحديين ،فاإلنتباه لدييم غير
طبيعي ألن األفراد التوحديين ينتبيون إلى األجزاء بدالً من النظرة الكمية لمميمة ،وأشارت دراسة
ستيرنبرغ ( )Sternberg2003إلى وجود صعوبات باإلنتباه لدييم  ،كما أن (سكوار) 2991أشار
إلى أن األطفال التوحديين يجدون صعوبة في تشفير وتصنيف المعمومات وتبويبيا  ،وىناك أيضاً
انخفاض في نسب الذكاء حيث تشير الدراسات إن  %77من األطفال التوحديين لدييم تأخر ذىني .
ومن المشكالت المعرفية التي يعاني منيا األطفال التوحديين والتي قد تؤثر في قدراتيم ىي وجود
خمل لدييم في استقبال وادراك الحواس لممثيرات المختمفة الواردة من البيئة فبعض األطفال يبدون
وكأنيم صم و بعضيم يظير حساسية زائدة تجاه أصوات خافتة وينطبق ذلك عمى المثيرات
البصرية والممسية  ،كماأن لدييم ضعف في فيم ومعالجة المعمومات البصرية والمفظية والمفاىيم
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اإلدراكية و بالتالي يصعب عمييم دمجيا بشكل كمي و وظيفي  ،حيث أنيم يميمون إلى التركيز
عمى إدراك المثيرات المحيطة بأجزائيا أكثر من كميتيا  ،وىذاما يفسر ظيور الصعوبات عمى
المستوى الكمي.
ونتيجة ىذا البحث تختمف مع دراسة ديمنيس وجيمس ()2981التي أظيرت نتائجيا أن األطفال
التوحديين لدييم ذاكرة بصرية جيدة ومتميزة .
كما و تختمف النتيجة مع دراسة بوتشر()Bucher1990التي اظيرت وجود فروق في التذكر
البصري والسمعي بين المجموعات الثالثة(التوحد ،التخمف العقمي  ،األسوياء) ،وىذا الفرق لصالح
األسوياء.
السؤال الثاني :ما مستوى الذاكرة البصرية لدى الطفال العاديين من خالل أدائهم عمى اختبار
الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من سؤال البحث قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد عينة البحث العاديين عمى اختبار الذاكرة البصرية من خالل بيانات أفراد عينة البحث
عمى الدرجة الكمية كما ىو موضح في الجدول (.)10
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث العاديين عمى اختبار
الجدول (ّ (01
الذاكرة البصرية.
الرقم في
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
االختبار
1
.00
3.00
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

2.93
2.83
2.78
3.93
3.83
3.70
3.73
4.53
4.50
b4.30
4.48
5.43
5.33

.27
.38
.42
.27
.38
.52
.45
.78
.64
.79
.75
.84
.80
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15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
المجموع
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5.43
4.98
6.35
6.13
6.13
5.50
6.85
7.00
6.93
6.45
7.18
7.20
7.48
6.83
7.98
8.15
7.90
7.38
5.53

.81
.97
.86
.76
.97
1.06
1.21
1.01
1.02
1.26
1.39
1.30
1.26
1.28
1.03
1.23
1.22
1.08
0.84

ودلت نتائج السؤال الثاني أن مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال العاديين تقع ضمن مستوى
المتوسط أي ضمن الحدود الطبيعية وال يوجد لدييم أي صعوبات في ىذه الميارة فالمتوسط لدييم
( ، )1.11ويعود ذلك أن األطفال العاديين ال يعانون من أي صعوبات في العمميات المعرفية من
انتباه وادراك وتذكر والذكاء فقد بينت دراسة الشريف وآخرون ( )2999وجود ارتباط بين الذكاء
والذاكرة (السمعية والبصرية ) وبما أنو نسب الذكاء لدى العاديين ىي في الحدود الطبيعية فيم لم
يعانو من أية ضعف في الذاكرة البصرية باإلضافة إلى ذلك بينت نتائج الدراسة إلى األثر الكبير
لمخبرة التعميمية في الذاكرة ،واشارت أيضا دراسة كيمي وألمان ( )Kailee&Wallman 1001إلى
إنو يتم تذكر المعمومات البصرية لدى العاديين أفضل من المعمومات السمعية  ،وىناك بعض
الدراسات التي أكدت عمى تفوق سعة الذاكرة السمعية عمى سعة الذاكرة البصرية عند العاديين مثل
دراسة( محمد سالم  ) 2998التي توافقت نتائجيا مع البحث الحالي .
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السؤال الثالث:ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الطفال العاديين والتوحديين من خالل
أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذاالسؤالقامت الباحثةبإستخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت
الفروق بين متوسطات درجات العاديين ومتوسطات درجات التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (11داللة الفروق بين متوسطات درجات العاديين والتوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
اختبار الذاكرة
البصرية

الفئة

العينة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التوحديين

40

67.60

66.54

العاديين

40

177.05

15.47

قيمة)(T
-10.13

درجات
الحرية
78

القيمة

االحتمالية
.000

القرار
دال**

يتبين من الجدول رقم ) (1بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-10.13
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.000وىي أصغر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق دالة إحصائياً.
الشكل رقم ( )2يوضح المتوسط لكل من التوحديين والعاديين .

المتوسط الحسابي
200
150
177.05

100
50

المتوسط الحسابي
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السؤال الثالث توضح من خالل الجدول رقم ( )22أنو يوجد فروق في مستوى الذاكرة البصرية بين
العاديين والتوحديين لصالح العاديين وقد توافقت نتائج دراسة (عبد الحميم )1001مع نتائج ىذا
البحث ودلت عمى وجود فروق في مستوى الذاكرة بين العاديين والتوحديين لصالح العاديين ،
ويرجع ذلك الضعف في الذاكرة إلى القصور الواضح لدى أطفال التوحد في القدرات المعرفية ،
فنجد أن لدييم اضطراب وقصور في االنتباه وتشتتو يعد ىذه الخصائص من أىم صفات اإلنتباه
لدييم  ،كما يالحظ الشذوذ الكبير في إدراك المثيرات الحسية التي تأتييم من الحواس ومن ثم
انتقاليا وتتجمعيا في الدماغ لتحميمياوالتعرف عمييا وتخزينيا  ،فيم تكون أعضاءالحواس سميمة
لدييم ولكن ىناك قصور في وظيفة ىذه األعضاء أي أنيم ال يدركون األشياء كما يدركيا
العاديين،وان التفكير لدى الطفل التوحدي يبتعد عن الواقع،باإلضافة إلى أن مستوى ذكاء األطفال
التوحديين يكون أقل من األطفال العاديين ،وىذاما أكدتو الكثير من الدراسات التي تقدر أن ما
نسبتو  %77من أطفال التوحد لدييم تخمف عقمي تتفاوت من الخفيف إلى الشديد  ،وتتفق ىذه
النتائج أيضاً معنتائج دراسة بوتشر(  )Bucher1990التي جاء في نتائجيا أن العاديين متفوقين
عمى التوحديين في مستوى الذاكرة البصرية .

السؤال الرابع:ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإل ناث التوحديين والذكور التوحديين
من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذا السؤال تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق بين
متوسطات درجات الذكور التوحديين ومتوسطات درجات اإلناث التوحديين عمى اختبار الذاكرة
البصرية كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (12داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
حسب متغير الجنس

اختبار الذاكرة
البصرية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكور

28

55.78

65.36

إناث

12

95.16

63.47

الجنس

العينة

قيمة)(T
-1.761

درجات

القيمة

الحرية

االحتمالية

38

.086

القرار

غير دال
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يتبين من الجدول رقم ) (12بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-1.761
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.086وىي أكبر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق غير دالة إحصائياً.
الشكل رقم ( )1يوضح المتوسط الحسابي لكل من الذكور واالناث التوحديين

المتوسط الحسابي
100
80
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40

95.16

المتوسط الحسابي

55.78

20
0
ذكور

إناث

السؤال الرابع :ودلت نتائج السؤال الرابع أنو ال يوجد أي فروق دالة بين الذكور واالناث التوحديين
في مستوى الذاكرة البصرية لدييم وذلك من خالل حساب tستيودنت التي اظيرت أنو الفرق غير
دال احصائياً وقداتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة (عبد الحميم  )1001التي لم تجد فروق
دالة احصائيا بين الذكور واالناث التوحديين في الذاكرة البصرية  ،مع أن معدالت انتشار اضطراب
التوحد لدى الذكور تفوق انتشاره لدى اإلناث بحيث تتراوح النسبة ( ،)1:2وان كال الجنسين لدييم
من نفس الخصائص من قصور في القدرات المعرفية ويتصفون بقصور في المعالجة المعرفية
لممعمومات الحسية الصادرة من اآلخرين عن طريق البصر والسمع وغيرىا ،اإل أن الشدة تكون أكبر
عند االناث من الذكور ولكن نسب االنتشار الكبيرة عند التوحد مقارنة باإلناث لم تظير وجود فروق
في أداء(الذكور واإلناث )التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية .
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السؤال الخامس  :ماالفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور العاديين واإلناث العاديين
من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذاالسؤال تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق
بين متوسطات درجات الذكور العاديين ومتوسطات درجات اإلناث العاديين عمى اختبار الذاكرة
البصرية كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول )(14داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة العاديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
حسب متغير الجنس

اختبار الذاكرة
البصرية

المتوسط

الجنس

العينة

ذكور

20

59.45

إناث

20

75.75

االنحراف

الحسابي

المعياري
69.02
64.69

قيمة)(T
-.771

درجات
الحرية
38

القيمة

االحتمالية
.446

القرار

غير
دال

يتبين من الجدول رقم) (14بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-.771
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.446وىي أكبر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق غير دالة إحصائياً.
الشكل ( )1يوضح المتوسط الحسابي لدرجات العاديين عمى اختبار الذاكرة البصرية

المتوسط الحسابي
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تفسير النتائج :ودلت نتائج السؤال الخامس أنو ال يوجد أي فروق دالة بين الذكور واإلناث
التوحديين في مستوى الذاكرة البصرية لدييم وذلك من خالل حساب  tستيودنت التي اظيرت أنو
الفرق غير دال احصائياً بين الجنسين واتفقت نتائج ىذا البحث مع دراسة سالم 2998التي كانت
نتائجيا أنو ليس ىناك أية فروق بين الذكور واإلناث  ،وىذه النتائج ال تتفق مع دراسة
(األنصاري وسميمان ) 1021التي أظيرت نتائجيا أن الذكور أكثر تفوقاً من اإلناث خاصة في
الذاكرة العاممة البصرية المكانية ،وعمى الرغم من االختالف في تركيبة وعمل الدماغ لدى
الجنسين األ ان ذلك لم يؤثر عمى أداء األطفال من كال الجنسين عمى اختبار الذاكرة البصرية .
السؤال السادس :ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين والذكور العاديين
من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذالسؤال تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق
بين متوسطات درجات الذكورالتوحديين ومتوسطات درجات الذكور العاديين عمى اختبار الذاكرة
البصرية كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (15داللة الفروق بين متوسطات درجات كل من الذكور العاديين والذكور التوحديين عمى اختبار
الذاكرة البصرية

اختبار
الذاكرة

البصرية

المتوسط

الفئة

العينة

الذكور التوحديين

28

55.78

الذكورالعاديين

20

176.35

االنحراف

الحسابي

المعياري
65.36
16.74

قيمة)(T
-8.04

درجات
الحرية
46

القيمة

االحتمالية
.000

القرار

دال**

يتبين من الجدول رقم) (15بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-8.04
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.000وىي أصغر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق دالة إحصائياً.
الشكل ( )1يوضح المتوسط الحسابي لدرجات الذكور العاديين والذكور التوحديين .
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المتوسط الحسابي
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السؤال السابع :ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين واإلناث العاديين من
خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذه الفرضية تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق بين
متوسطات درجات اإلناث العاديينومتوسطات درجات اإلناث التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (16داللة الفروق بين متوسطات درجات كل من اإلناث العاديين واإلناث التوحديين عمى اختبار
الذاكرة البصرية

اختبار
الذاكرة

البصرية

المتوسط

الفئة

العينة

اإلناث التوحديين

12

95.16

اإلناثالعاديين

20

177.75

االنحراف

الحسابي

المعياري
63.47
14.50

قيمة)(T
-5.63

درجات
الحرية
30

القيمة

االحتمالية
.000

القرار

دال**

يتبين من الجدول رقم) (16بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-5.63
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.000وىي أصغر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق دالة إحصائياً.
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الشكل ( )1يوضح المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث العاديين واإلناث التوحديين .

المتوسط الحسابي
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السؤال الثامن :ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور العاديين
من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذا السؤال تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق
بين متوسطات درجات الذكور العاديين ومتوسطات درجات اإلناث التوحديين عمى اختبار الذاكرة
البصرية كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (17داللة الفروق بين متوسطات درجات كل من الذكور العاديين واإلناث التوحديين عمى اختبار
الذاكرة البصرية

اختبار
الذاكرة

البصرية

المتوسط

الفئة

العينة

الذكور العاديين

20

176.35

اإلناث التوحديين

12

95.16

االنحراف

الحسابي

المعياري
16.74
63.47

قيمة)(T
5.46

درجات
الحرية
30

القيمة

االحتمالية
.000

القرار

دال**

يتبين من الجدول رقم) (17بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(5.46
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.000وىي أصغر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق دالة إحصائياً.
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الشكل ( )6يوضح المتوسط الحسابي لدرجات الذكور العاديين واإلناث التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية

المتوسط الحسابي
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150
المتوسط الحسابي
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السؤال التاسع :ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين الذكور التوحديين و اإلناث
العاديين من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
لمتحقق من ىذه الفرضية تم استخدام اختبار )(Tستيودنت لمعينات المستقمة ،حيث حسبت الفروق
بين متوسطات درجات الذكور التوحديين ومتوسطات درجات اإلناث العاديين عمى اختبار الذاكرة
البصرية كما ىو موضح في الجدول التالي:
الجدول ) (18داللة الفروق بين متوسطات درجات كل من اإلناث العاديين والذكور التوحديين عمى اختبار
الذاكرة البصرية

اختبار
الذاكرة

البصرية

المتوسط

الفئة

العينة

الذكور التوحديين

28

55.78

اإلناث العاديين

20

177.75

االنحراف

الحسابي

المعياري
65.36
14.50

قيمة)(T
-8.17

درجات
الحرية
46

القيمة

االحتمالية
.000

القرار

دال**

يتبين من الجدول رقم) (18بأن قيمة ) (Tلدرجات اختبار الذاكرة البصرية قد بمغت )،(-8.17
وبمغت القيمة االحتمالية ليا ) (0.000وىي أصغر من مستوى الداللة ) (0.050وبالتالي فإن
الفروق دالة إحصائياً.
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الشكل ( )7يوضح المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث العاديين والذكور التوحديين عمى اختبار الذاكرة البصرية
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تفسير نتائج األسئمة التالية ( :) 9-8-7-6دلت نتائج ىذه األسئمة عمى أنو يوجد فرووق دالة
احصائياً في مستوى الذاكرة البصرية من خالل حساب Tستيودنت التي اظيرت أن الفرق دال
احصائياً لصالح العاديين وقد يرجع ذلك إلى تفوق األطفال العاديين في القدرات العقمية وال
يعانون أي صعوبات في العمميات العقمية من انتباه و إدراك فقد بين الشريف وآخرون ()2999
عمى ارتباط بين الذكاء والذاكرة (السمعية والبصرية )  ،ووجود القصور الواضح لدى الألطفال
التوحديين في القدرات العقمية فمدييم اضطراب وقصور في االنتباه والشذوات الكبيرة في عممية
اإلدراك باإلضافة إلى ان الدراسات قد دلت أن  %77من أطفال التوحد يعانون من تخمف عقمي
فوجود ىذا القصور واالضطرابات يؤثر عمى عممية الذاكرة ويؤدي إلى وجود ضعف فييا لدى
أطفال التوحد  ،وىذه النتائج تتفق مع دراسة (عبد الحميم ) 1001التي تؤكد تفوق األطفال
العاديين في الذاكرة البصرية عن التوحديين باألضافة إلى دراسة فينكوفيس  2988التي توافقت
نتائجيا مع نتائج ىذا البحث .

املقرتحات والتىصيات :
 لفت انتباه المختصين بناء اختبارات لقياس العمميات المعرفية(االنتباه  ،االدراك )لدى العاديين
والتوحديين ذلك يساعدنا عمى تحديد مستوى القدرات لدييم .
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

 إعداد البرامج التعميمية و التدريبية لألطفال التوحديين لتنمية الذاكرة بشكل عام والذاكرة البصرية
بشكل خاص العتماد اطفال التوحد عمييا في التواصل .
 القيام ببحوث متعمقة بالذاكرة والعمميات العقمية األخرى لوجود قصور واضح لدييم ولتأثير ىذه
العمميات عمى التذكر لدى االطفال التوحديين


القيام ببحوث ودراسات إضافية عن الذاكرة البصرية ألىمتييا سواء أكانت لمعاديين والتوحديين .

 القيام ببناء البرامج لتنمية القدرات المعرفية لألطفال التوحديين واجراء برامج تدريبية لمعاممين معيم
لتنمية تمك القدرات لدييم .
 القيام باجراء برامج لتدريب المعممين والعاممين مع أطفال التوحد لتنمنية الذاكرة البصرية لدييم
العتماد التوحديين عمييا في كثير من المسائل .
 إجراء دراسات مقارنة تتناول ىذه القدرة بين أطفال التوحد وفئات التربية الخاصة ضمن
الجميورية العربية السورية .
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ممخص الدراسة بالمغة العربية

ملخص البحث
باللغة العربية

المقدمة:
تعد ظاهرة اإلعاقة من الظواهر المألوفة عمى مر العصور وال يكاد مجتمع يخمو منها ،وهي من
القضايا المهمة التي نواجهها في حياتنا اليومية ،وهي قضية ذات أبعاد مختمفة وتشكل تحدياً كبي اًر
أمام مسيرة النمو والتطور في المجتمع .ولذلك فإن توفير الرعاية لألشخاص المعوقين له أهمية
كبيرة في حياتنا وضرورة اجتماعية وانسانية وأخالقية ،وذلك لمساعدتهم عمى االندماج في المجتمع
واستثمار قدراتهم وامكاناتهم لجعمهم أفراداً مستقمين وفاعمين بالمجتمع.
ويعد التوحداضطرابا سموكيا حيث يشير أبو مسعود ( أين الصفحة  )2002إلى أن العيادة
النفسية تعاني من قصور واضح في أساليب تشخيص التوحد ،هذا األمر ينتج عنه تشخيص
األطفال التوحديين عمى أنهم متخمفين عقمياً أو غيرها من اإلعاقات .و يعد التوحد من أعقد
وأصعب اإلعاقات لتأثيرها سمباً عمى كافة نواحي نمو الفرد ،ولما تفرضه هذ اإلعاقة من خمل
وظيفي يترتب عمى توقف النمو التطوري في معظم جوانب النمو.
ويعد التوحد من المشكالت التي تشغل اهتمام قطاع كبير من الباحثين والمختصين ،لما
فيه من مشكالت واضطرابات عديدة محاولةً منهم التصدي لهذ المشكالت ،والتوحد يؤثر عمى
النمو المعرفي عندهم ،ولدى التوحديين اضطراب في العمميات المعرفية نتيجة وجود تمف في
الدماغ ،وقد بينت دراسة بيرس وآخرين (  )Pierce et al 1997أن األطفال التوحديين لديهم
قصور واضح في االنتبا  ،وأظهرت العديد من األبحاث وجود مشكالت في الذاكرة عند األطفال

التوحديين،

وتعد الذاكرة الحسية واحدة من أنواع الذاكرة ؛ فتضم كافة المعمومات التي تأتي عن

طريق الحواس ومنها الذاكرة البصرية ،وان استثمار عمل هذ الذاكرة عند أطفال التوحد من النقاط
المهمة التي يجب االهتمام بها ،وهي تعمل عمى استرجاع الصورة التي تم تعممها ،وهذ الذاكرة
مهمة جداً في التعمم األكاديمي (قراءة وكتابة) والتعرف عمى األماكن وغيرها من المهمات التي
نحتاج لمقيام بها إلى الذاكرة البصرية.

مشكمة البحث:
يعاني أطفال التوحد العديد من المشكالت واالضطرابات السموكية واإلدراكية والمعرفية ،وهذ
المشكالت غالباً ما تكون ناتجة عن خمل في الدماغ لدى التوحديين ،وان وجود اضطرابات معرفية
تؤثر عمى قدرة هؤالء األطفال عمى النمو المغوي والتواصل والتعمم واالندماج مع المجتمع في حياة
طبيعية ،ومن المشكالت المعرفية التي يعاني منها التوحديون :الصعوبة في الذاكرة .و نتائج
الدراسات متفاوتة حول قدرة األطفال التوحديين عمى استقبال المعمومات وتخزينها واسترجاعها عند
الحاجة ،حيث أشار محمد ( )2002إلى أن أطفال التوحد ال يعانون من صعوبة في التذكر ،وأكد
الفوزان (بال عام) أن أغمب التوحديين يتمتعون بذاكرة قوية ،بينما جاء في دراسة الغامدي
(4424ه) أن أطفال التوحد يعانون من نقص القدرة عمى االستم اررية لفترة طويمة في نشاط معرفي
كالتذكر واالنتبا كما يعانون من مشكالت في إدراك العالقات وحل المشكالت.
ورأى رينر وآخرون ( )2000أن بعض المصابين بالتوحد لديهم نوع من فقدان الذاكرة ،وعمى
الرغم من هذا إال أنهم يستدخدمون استراتيجيات وطرائق تنظيمية مختمفة أثناء عممية الترميز أو
استرجاع فقرات من الذاكرة .ومن خالل اطالع الباحثة عمى العديد من الدراسات العربية واألجنبية
فقد وجدت تضارباً في نتائجها ،فبعضها أشار لوجود ضعف في الذاكرة لدى األطفال التوحديين
كدراسة (ريتز  ،)2000وبعضها اآلخر بينت أنهم يتمتعون بذاكرة قوية ،كدراسة (محمد .)2000
وبما أن االضطرابات في الذاكرة تؤثر عمى مختمف جوانب النمو لدى الفرد ،وفي قدرته عمى التعمم
األكاديمي والمغوي وغيرها من المجاالت التي نحتاج الذاكرة فيها .وتعد الذاكرة البصرية جزءاً مهماً
من الذاكرة ،وهذ الذاكرة مهمة لمنجاح في القراءة والكتابة والتواصل لدى جميع األشخاص ،ومهمة
بشكل أكبر ألطفال التوحد .فكما هو معروف إن نسبة كبيرة من أطفال التوحد غير قادرين عمى
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الكالم ،ويستخدمون المعينات البصرية التي تتألف من صور حقيقة أو مرسومة لمساعدتهم عمى
التعبير عن أنفسهم ورغباتهم ،ومساعدتهم عمى فهم األوامر الموجهة إليهم وتحقيق االستقالل الذاتي
عن الكبار ،وان استخدام المعينات البصرية لمتواصل بحاجة إلى أن تكون الذاكرة البصرية لديه
جيدة.
وهناك العديد من جوانب الحياة التي تؤثر عميها الذاكرة البصرية ،ولقمة الدراسات التي تناولت
الذاكرة البصرية لدى األطفال بشكل عام ،ولدى األطفال التوحديين بشكل خاص ،فإن موضوع
البحث يتجمى في السؤال الرئيس اآلتي:
هل يوجد فرق بين األطفال العاديين والتوحديين في الذاكرة البصرية كما يقيسه االختبار؟

أهمية البحث :
تتجمى أهمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:

 تأتي أهمية البحث في تناولها متغي اًر هاماً ،وهو الذاكرة البصرية لما لها من أثر كبير عمى حياة
الفرد.
 أهمية الفئة المستهدفة في البحث.
 أهمية المرحمة العمرية المستهدفة؛ لما لهذ المرحمة من أهمية في تشكيل القاعدة المعرفية لإلنسان،
وبناء شخصية الطفل.
 أهمية تحديد مستوى الذاكرة البصرية ألطفال التوحد ،والتي تحمل أهمية كبيرة في تعميم الطفل
التوحدي ،وتنمية المهارات المختمفة لديه ،حيث إن أغمب األساليب المستخدمة في التعامل مع
الطفل التوحدي تعتمد عمى البصر منها (نظام التواصل البصري بيكس ،عدسة إيرلين ،تنقية أو
فمترة اإلثارة البصرية )
 قد تفيد نتائج البحث الحالي المختصين بالتوحد في تصميم برامج تدريبية في مجال الذاكرة البصرية
والتركيز عمى الجوانب األضعف فيها.
 يعتبر البحث حديثاً نسبياً _حسب عمم الباحثة _ من حيث تناوله الذاكرة البصرية لدى أطفال
التوحد.
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أهداف البحث:
تتجمى أهداف البحث الحالية في النقاط اآلتية:
 التعرف عمى مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال العاديين من عمر ( )01-6سنوات.


التعرفعمىمستوىالذاكرةالبصريةلدىاألطفااللتوحديين من عمر ( )01-6سنوات.



التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين األطفال العاديين والتوحديين.

 التعرف عمى الفروق فيمستوىالذاكرةالبصريةبين الذكور من األطفال العاديين والذكور من األطفال
التوحديين.

 التعرف عمى الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور التوحديين.

أسئمة البحث :
 -0ما مستوى الذاكرة البصرية لدى األطفال التوحديين من خالل أدائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟
 -2مامستوىالذاكرةالبصرية لدى األطفال العاديين من خالل ادائهم عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

 -3ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين األطفال العاديين والتوحديين من خالل ادائهم عمى
اختبار الذاكرة البصرية ؟
 -4ما الفروق في مستوى الذاكرة البصرية بين اإلناث التوحديين والذكور التوحديين من خالل أدائهم
عمى اختبار الذاكرة البصرية ؟

اجراءات البحث:
منهج البحث  :تقتضيطبيعةالبحثاالعتمادعمىالمنهجالوصفي التحميميالذي يستخدم في الدراسات
التي تستهدف رصد الواقع كما هو موجود عمى طبيعته دون تدخل في اثر المتغيرات الموجودة فيه
التعرف إلى جميع جوانبها السمبية واإليجابية،
 ،ولتحديد العالقات التي يمكن أن تحدث بينها ،و ّ
والظروف المحيطة بها ،فهو بذلك يعتبر جهداً عممياً منظماً لمحصول عمى معمومات وبيانات

لوصف الظاهرة موضوع الدراسة ،ويحممها ويفسرها ،ويربط بين مدلوالتها لموصول إلى استنتاجات
تساهم في فهم الواقع وتطوير لتحقيق أفضل النتائج (.)Wiersma, 2004, p15
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مجتمعالبحثوعينته
تكونمجتمعالبحث منجميعاالطفال العاديين التي تتراوح أعمارهم من ( )40-6سنوات في المدارس
التعميم االساسي في مدينة دمشق وأطفااللتوحد الذين يقعون ضمن عمر ( )40-6والمسجمين
فيمراكزالتربيةالخاصةبمدينةدمشقممعامالدراسي (.)2046-2045
لقد شممت عينةالبحثجميعأطفال التوحد الذين تم تشخيصهم عمى انهم توحد بدرجة بسيطة بناءاً عمى
اختبار كارس ( )c.a.r.sالمسجمين في منظمة آمال لممعوقين لمعام الدراسي ()2046-2045
ومعهد المستقبل ومعهد الريم لمتربية الخاصة وذلكمتحقيقأهدافالبحث

ادوات البحث :
 مقياس كارس لتقيم اطفال التوحد.

 اختبار الذاكرة البصرية.
االساليب االحصائية :
 المتوسط الحسابي .
 االنحراف المعياري .

 اختبار Tستودنت لمعينات المستقمة.
 النسب المئوية لمعامالت السهولة والصعوبة لبنود اختبار الذاكرة البصرية.

نتائج البحث :
 -4وجود قصور في مستوى الذاكرة البصرية لدى أطفال التوحد وفقاً الختبار الذاكرة البصرية فمتوسط
درجاتهم يقع دون المتوسط .
 -2عدم وجود اي ضعف في الذاكرة البصرية لدى األطفال العاديين فمتوسط درجات األطفال العاديين
يقع ضمن المتوسط .
 -3وجود فروق دالة بين األطفال العاديين والتوحديين في مستوى الذاكرة البصرية لصالح العادين .
 -4عدم وجود فروق دالة بين االناث والذكور التوحديين في مستوى الذاكرة البصرية وفقاً الختبار
الذاكرة البصرية .
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املراجع
المراجع العربية :


إبراهيم ,سميمان عبد الواحد يوسف ( 8)0202المرجع في صعوبات التعمم النمائية

واألكاديمية واالجتماعية واالنفعالية ,مكتبة االنجمو المصرية ,القاهرة ,مصر.
 أحمد ,آل موسى (8)0771الذاكرة أمراضها وعالجها  ,دار الروضة ,بيروت ,لبنان .
 بدوي,أحمد زكي(8 )0760معجم مصطمحات العموم االجتماعية  ,مكتبة لبنان ,لبنان .


البطاينة ,أسامة محمد ,الرشدان ,مالك محمد ,وآخرون (8)0223صعوبات التعمم النظرية

والممارسة ,دار المسيرة ,عمان ,األردن.


بن فميس ,خديجة( 8)0227أنماط السيادة النصفية لممخ واإلدراك والذاكرة البصريين دراسة

مقارنة بين تالميذ ذوي صعوبات تعمم (الكتابة والرياضيات) والعاديين ,أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في عمم النفس التربوي ,جامعة اإلخوة منتوري ,قسنطينة ,الجزائر.


الجمبي ,سوسن شاكر( 8)0223التوحد الطفولي أسبابه خصائصه تشخيصه عالجه ،

مؤسسة عالء الدين للطباعة والتوزيع –دمشق


الحديدي ,منى .الخطيب ,جمال 8)0225(,التدخل المبكر التربية الخاصة في الطفولة

المبكرة ,ط ,0دار الفكر ,عمان ,األردن.


الخطيب ,جمال ,الحديدي ,منى ( :)0223استراتيجيات تعميم الطمبة ذوي الحاجات

الخاصة ,دار الفكر ,األردن.
 الخطيببب ,جمببال .الحديببدي ,منببى( 8)5002مدددخل الددت التربيددة الخاصددة ,الطبعببة األولببى ,دار
حنين لمنشر والتوزيع,عمان ,األردن .
 خوالدة ,محمود عبد اهلل (8)0222الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي  ,دار الشروق لمنشر
,عمان ,األردن .
 دافيدوف ,ليندا (8)0222الذاكرة –اإلدراك – الوعي  ,ترجمة نجيب خزام ,الدار الدولية
لالستثمارات ,مصر .
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دانيال.ب.هاالهان ,جيمس.م .كوفمان ,ترجمة عادل عبد اهلل محمد( 8) 0226سيكولوجية

األطفال غير العاديين وتعميمهم ,ط ,0دار الفكر ,عمان ,األردن.


درويش  ,راشد( 8)0203نظرية العقل لدى األطفال العاديين وأطفال التوحد ,رسالة ماجستير

منشورة ,جامعة دمشق ,كمية التربية.


الدوخي ,منصور ,الصقر ,عبد اهلل ( 8)0222برامج نظرية وتطبيقية الضطرابات المغة عند

األطفال ,ط  ,3الرياض ,السعودية.


الراوي ,توفيق .حماد ,آمال ( 8)0777التوحد اإلعاقة الغامضة ,ط,1مؤسسة حسن بن عمي

لمنشر ,الدوحة.
 الزراع  ,نايف بن عابدين إبراهيم ( 8)0223قائمة تقدير السموك التوحدي ,دار الفكر ,عمان ,
األردن .


الزغول ,رافع النصير( 8)0221عمم نفس معرفي ,دار الشروق لمنشر ,عمان ,األردن.

 الزغول ,رافع النصير ,الزغول  ,عماد عبد الرحيم ( 8)0221عمم نفس معرفي ,دار الشروق
لمنشر والتوزيع  ,عمان  ,األردن .


الزيات ,فتحي ( 8)0776صعوبات التعمم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية ,مكتبة

النهضة المصرية ,مصر.


سالم ,محمود عوض اهلل ,الشحات ,مجدي محمد ,وآخرون ( 8)0224صعوبات التعمم,

التشخيص ,والعالج  ,ط , 0دار الفكر ,عمان ,األردن.


الشامي  ,وفاء عمي( 8)0222عالج التوحد الطرق التربوية والنفسية والطبية ,ط ,0مكتبة

الممك فهد الوطنية ,الرياض ,السعودية.


الشامي ,وفاء عمي( 8)0222سمات التوحد تطورها وكيفية التعامل معها ,مكتبة الممك فهد

الوطنية ,الرياض ,السعودية .


شبمي ,محمد أحمد ( 8)0220مقدمة في عمم النفس المعرفي ,دار غريب ,القاهرة ,مصر.
الشيخ ذيب ,رائد  8 )5002(,الدورة األولية في التوحد برنامج اإلعاقة في سورية  ,مؤسسة

كريم رضا سعيد ,دمشق ,سوريا .

201



الطحان ,رائد( 8)0200فاعمية برنامج تدريبي في تنمية المهارات الحركية الدقيقة لدى



عامر ,طارق ( 8)0226الطفل التوحدي ,دار اليازوري ,عمان ,األردن.



العباد ,وسيمة عبد اهلل( 8)0224سيكولوجية القراءة بين الجانب المعرفي والتطبيقي ,مكتبة

األطفال التوحديين ,رسالة ماجستير في التربية الخاصة ,جامعة دمشق ,كمية التربية.

الفالح ,األردن.


العباد ,وسيمة عبد اهلل ( 8)0224سيكولوجية القراءة بين الجانب المعرفي والتطبيقي ,مكتبة

الفالح ,عمان ,األردن.


العتوم,عدنان يوسف(8)0222عمم نفس معرفي النظرية والتطبيق ,دار المسيرة لمنشر

والتوزيع ,عمان ,األردن.


عبد اهلل ,قاسم( 8)0221سيكولوجيا الذاكرة قضايا واتجاهات حديثة ,مطابع السياسة,

الكويت.


القريطي ,عبد المطمب أمين ( 8)0223سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم ,ط,2

دار الفكر ,القاهرة ,مصر.


الالال ,واخرون ( 8)0200أساسيات التربية الخاصة ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة,

الرياض ,السعودية.


مصطفى ,أسامة فاروق ,الشربيني ,السيد كامل ( 8)0202التوحد األسباب التشخيص

العالج ,دار المسيرة ,عمان ,األردن.
 محمود ,الفرحاتي ,حسن ,أحالم(  8)0226التكوين العقمي المعرفي لممتعمم المعايير وتحقيق
الجودة ,دار الجامعة الجديدة لمنشر ,اإلسكندرية ,مصر.


المميجي  ,حممي ( 8)0226عمم نفس معرفي ,دار النهضة العربية ,بيروت ,لبنان.



الممغوث ,فهد حمد أحمد ( 8)0224التوحد كيف نفهمه ونتعامل معه ,ط ,0مكتبة الممك فهد

الوطنية,الرياض ,السعودية.


ممحم  ,سامي محمد ( 8)0220صعوبات التعمم ,دار المدينة ,األردن.



منصور ,عمي( 8)0766عمم النفس التربوي , ,دمشق .منشورات جامعة دمشق .

 المهدي  ,محمد (8)0225الصحة النفسية لمطفل ,األنجمو المصرية ,مصر .

201

 االتصال المغوي لمطفل التوحدي (التشخيص _البرامج8)0220( سهى أحمد أمين,نصر



. األردن, عمان, دار الفكر لمنشر والتوزيع,) العالجية
دار اليازوردي لمنشر والتوزيع,  القياس والتقويم في التربية الخاصة8)0226( عصام,  النمر
. األردن,

: المراجع األجنبية
 Corbier ,J. (2004):Soluing the Enigma of Autism,United King dom
,UfomadaConsulting andPublishing,p13.

 Gerlach,E.(2003):Autism Treatment Guide, United Kingdom, Future
Horizons. p11.
 Schopler,V.(1992):High_Functioning Individuals with autism,Journal of
The American academy Of Child and Adolescent Pyschiatey,3

 Wiersma, W., (2004),Research in Education , An Introduction, University
of Toledo, sixth edition, USA.

201

املالحق

201

أسماء السادة المحكمين الختبار الذاكرة البصرية
الجدول رقم ()31يوضح أسماء السادة المحكمين
أسماء السادة المحكمين

القسم

د.دانيا القدسي

المدرسة في قسم التربية الخاصة

د.بسماء ادم

المدرسة في قسم التربية الخاصة

د .رجاء عواد

المدرس في قسم التربية الخاصة

د.آذار عبد المطيف

مدرسة في قسم عمم النفس .

أ.باسمة شاهين

أخصائية توحد في منظمة آمال

أ.فادية أبو حسن

أخصائية توحد في منظمة آمال

أ.بشرى عويجان

أخصائية توحد في منظمة آمال

أ.لميس الشاهين

أخصائية توحد في منظمة آمال

أ.زاهر العز الدين

أخصائي توحد في منظمة آمال
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ملخص البحث

باللغة اإلنكليزية
Introduction:
The phenomenon of disability, of the familiar through the ages
phenomena Hardly a society devoid of them, one of the important issues
that we face in our daily lives, an issue with different dimensions and a
major challenge to the process of growth and development in the
community. Therefore, the provision of care for persons with disabilities is
of great importance in our social and humanitarian and moral necessity, so
as to help them integrate into society and invest their abilities and their
potential to make them independent and active members of society.
The Altouhdadtraba behaviorally indicates where Abu Masud (Where
page 2002) that psychiatric clinic suffer from a distinct lack in the
diagnosis of autism methods, this results in autistic children diagnosed as
mentally retarded or other disabilities. And autism is of the most complex
and the most difficult disabilities to impact negatively on all aspects of the
growth of the individual, and to impose these disabilities from
dysfunctional consequences of evolutionary growth stopped in most
aspects of growth.
The unity of the problems that occupy the attention of a large segment
of researchers and specialists, because it involves the problems of many
disorders attempt to address these problems, and autism affects cognitive
development with them, and with autistic disorder in cognitive processes as
a result of the presence of brain damage, and Pierce study showed, and
others ( Pierce et al 1997) that autistic children have a clear lack of
attention, and showed many of the research having memory problems in

children with autism, sensory memory and one of the types of memory and
longer; Vtdm all the information that comes through the senses including
visual memory, and invest the work of these memory when autistic
children of the important points that need to be addressed, and is working
to retrieve the picture that has been learned, and this memory is very
important in the academic learning (reading and writing) and learn about
places and other tasks that we need to do to visual memory.

Research problem:
Autistic children suffer many of the problems and behavioral disorders
and cognitive, and these problems are often caused by a defect in the brain
with autism, though the presence of cognitive disorders affect these
children's ability to language development and communication, learning,
and integration with the community in a normal life, and cognitive
problems that plague Autistic including: difficulty in memory. And varying
results of studies on autistic children's ability to receive information and
stored and retrieved when needed, noting Mohammed (2002) indicates that
autistic children do not suffer from the difficulty in remembering,
confirmed Fawzan (no year) that most autistic have a strong memory, while
a study Al-Ghamdi (1424) that autistic children suffer from a lack of the
ability to continue for a long time in the cognitive activity and attention
Kaltzkr also suffer from problems in recognizing relationships and solve
problems.
And she saw Renner et al. (2000) that some autistic have a kind of
memory loss, and in spite of this, but they Estdkhaddmon different
organizational strategies and methods during the encoding process or
retrieve passages from memory. Through informed researcher on several
Arab and foreign studies have found discrepancies in the results, some
pointed to the presence of weakness in the memory in children with autism
as a study (Ritz 2000), and others have shown that they have a strong
memory, as a study (Mohamed 2000). Since the unrest in memory affect
various aspects of the growth of the individual, and in its ability to
academic and linguistic learning and other areas where we need memory.
Visual memory and is an important part of the memory, and this is an
important memory for success in reading, writing and communication
among all people, and even more important for children with autism. As it

II

is well known that a large proportion of children with autism are unable to
speak, using visual aids, which consists of images fact or drawn to help
them express themselves and their desires, and help them understand the
orders against them and to achieve autonomy for adults, though the use of
visual aids to communicate need to the visual memory be good for him.
There are many aspects of life that affect them visual memory, but a lack of
studies on visual memory in children in general, and in children with
autism in particular, the subject of research is reflected in the President
following question:
Is there a difference between autistic and normal children in visual
memory as measured by the test?

research importance:
The importance of current research in the following points:
• The importance of research in dealing with an important variable, a visual
memory as they have a significant impact on an individual's life.
• The importance of the target in the search category.
• The importance of the target age group; because of this stage of
importance in the formation of the knowledge base of the human person,
building the child personality.
• the importance of identifying visual memory for autistic children level,
which carry great importance in the autistic child education, and the
development of different has the skills, since most of the methods used in
dealing with an autistic child depends on the sight of them (visual Pix
communication system, lens airline, purify or filter excitement visual)
• may be useful to present research results autism specialists in the design
of training programs in the field of visual memory and focus on the weaker
aspects of it.
• Find is a relatively recent _hsp science researcher _ in terms of addressing
visual memory in children with autism.

Research objectives:
reflect the aims of current research in the following points:
• Identify visual memory level of normal children of the age (6-10 years).
III

• Identify the level of visual memory in children with autism from the age
(6-10 years).
• Identify differences in visual memory between normal children and
autistic level.
• Identify differences in visual memory level among male ordinary children
and male children with autism.
• Identify differences in visual memory level among females with autism
and males with autism.

Research questions:
1. What level of visual memory in children with autism through their
performance on visual memory test?
2. . What visual memory to the level of normal children through their
performance on visual memory test?
3. . What are the differences in the level of visual memory among ordinary
autistic children and through their performance on visual memory test?
4. What are the differences in visual memory between female and male
autistic autistic level through their performance on visual memory test?

Measures Search:
Research Methodology: nature requires research to rely on descriptive
analytical method which is used in studies designed to monitor the
reality as it is located on a nature without the intervention of the effect
of variables in it, and to identify relationships that can occur between
them, and get to know all the positive and negative aspects, and the
circumstances surrounding , it is therefore considered an effort
scientifically organized for information and data to describe the
phenomenon, the subject of the study, analyzed and interpreted, and
linking their meanings to reach conclusions contribute to the
understanding of reality and developed to achieve the best results
(Wiersma, 2004, p15).
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The research community and appointed
Be the research community from all ordinary children, ranging in age
from (6-10) years in basic education schools in the city of Damascus and
autistic children who fall within the age (6-10) and enrolled in special
education centers in Damascus for the academic year (2015-2016).
I've included a sample of all autistic children who have been diagnosed as
having autism simple degree based on Kars (c.a.r.s test) enrolled in the
organization's hopes for the disabled for the academic year (2015-2016)
and the Institute for the Future and Reem Institute for Special Education in
order to achieve the objectives of the research

search tools :
•
Kars
scale
• visual memory test.

to

assess

autistic

children.

Statistical methods:
• SMA.
• standard deviation .
• Stodnt T test for independent samples.
• percentages of transactions ease and difficulty to the terms of the visual
memory test.

research results :
1. The existence of deficiencies in the level of visual memory in children
with autism, according to test your visual memory average grade is below
average.
2. The absence of any weakness in the visual memory of ordinary children's
grades average ordinary children falls within the average.
3. The existence of significant differences between autistic and normal
children in visual memory level for the benefit of Adan.
4. The lack of significant differences between males and females with
autism in the visual memory level, according to test your visual memory

V

Damascus University
Faculty of Education
Department of Special Education

The Visual Memory Of The Children
With Autism In The Special Education
Centers And The Normal Kids
A Comparative Study
Research presented to Obtain a Master's
Degree in Special Education
Prepared by

Elhaam HASAN
Supervised by

Dr. Alia Al-Reifaie
Damascus ( 2015-2016)

