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 فعالية برنامج تدخل مبكر لتنمية االنتباه المشترك لألطفال التوحديين وأثره في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم 
 

 إعداد
 

 د./ سهى أحمد أمين 
 مدرس علم النفس 
 جامعة اإلسكندرية -كلية رياض األطفال

 

 حديين وأثره في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم فعالية برنامج تدخل مبكر لتنمية االنتباه المشترك لألطفال التو
 
 

 *د/ سهى أحمد أمين

 مقدمة:

شهدت العقود الثالثة الماضية تطوًرا سريًعا في شتى مجاالت الحياة، حيث يشهد مجال الفئات الخاصة تقدًما سريًعا 

 جتماعية والتهييلية والصحية الالممة لهم. متنامًيا في المجاالت المتعلقة برعايتهم، وتوفير الخدمات التربوية واال

ومن يذا المنطلق بدأ االيتمام يتمايد في اآلونة األخيرة بنوعية أو بفئة من أيم الفئات الخاصة والتي تهتي في 

مقدمة تلك الفئات التي تحتاج إلى رعاية وتدريب أال ويي فئة األطفال التوحديين، ويذه الفئة تحتاج إلى سرعة التدخل 

تربوية تهييلية لرفع وتحسين كفائتهم ويم في سن  -لمبكر معهم ليس فقط باكتشافهم، ولكن بتقديم برامج تدخلية عالجيةا

 مبكرة ليستطيعوا مواجهة الحياة بصورة أسهل. 

يصيب فئة من األطفال في مرحلة من أيم مراحل النمو اإلنساني،  Autism Disorderوحيث إن اضطراب التوحد 

الطفولة المبكرة فكان والبد من االيتمام بالكشف المبكر عن يذا االضطراب في مراحله األولى، ألن ذلك يميد  ويي مرحلة

من فرصة تحسين وعالج األطفال المصابين به في الوقت المناسب، لكي يستطيع مثل يؤالء األطفال التوافق مع أنفسهم، 

ف والتشخيص والعالج يجعل من الصعوبة تحسين وعالج مثل يذه ومع اآلخرين، ومع المجتمع، بينما التهخر في االكتشا

 (804، ص7002الحاالت. )يشام الخولي أ، 

ونظًرا ألن اضطراب التوحد اضطراب نمائي يتميم بإعاقات متعددة تتباين في كمها وكيفها، من طفل آلخر، إال أن 

 Jointاالنتباه وخاصة االنتباه المشترك يناك اتفاًقا على أن جوانب اإلعاقة تشمل ما يلي من عجم وقصور في 

Attention اضطراب التواصل ،Communication Difficult اضطرابات التفاعل االجتماعي ،Social 

Interaction Disorders وقصور في اللغة ،Language Deficits السلوكيات النمطية التكرارية ،Repetitive 

Behaviors(  .Naber et al., 2008, P. 144) 

ومما سبق يتضح أن النقص أو القصور في مهارات االنتباه المشترك من أيم الجوانب التي تميم األطفال التوحديين 

عن غيريم من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، حيث إن القصور أو النقص في مهارات االنتباه المشترك من المظاير 

من األطفال التوحديين، ويذا ما أكــدته دراسات  %00إلى   %40المبكرة في تشخيص التوحد، ويميم يذا العجم من 

( 7002، ميشال سولفين ),.Naber, et al( 7004، نابير وآخرون ),.Donnas., et al( 7004دوناس وآخــرون )

Michelle S.,( 7008، إيميلـي وإدوارد )Emily & Edward,  .وغيريا من الدراسات 
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فال إلى برامج تدخلية في وقت مبكر من التشخيص، ألن السنوات األولى من العمر ولهذا تحتاج يذه الفئة من األط

 Earlyتعد سنوات حاسمة في نمويم، وخاصة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، فقد أصبحت قضية التدخل المبكر 

Intervention فيف تهثيرات اإلعاقة تطرح نفسها بكل قوة في الميادين العالجية والتربوية، وذلك ألن من الممكن تخ

 (573، ص8004وربما الوقاية منها إذا تم اكتشافها ومعالجتها في وقت مبكر جًدا.)جمال الخطيب، منى الحديدي، 

( 7003، ريتمان ),Connie( 7002، كوني ),.Belind, et al(7002ويذا ما أكدته دراسات بيلند وآخرون )

Reitman,رامج تدخلية مبكرة لألطفال التوحديين لما له من أثر إيجابي على ، وغيريا التي أكدت على ضرورة وجود ب

 جميع جوانب نمويم. 

في قصور وتدني المهارات األخرى  JASوفي ضوء ما يمكن أن يسهم به القصور في مهارات االنتباه المشترك 

ن، ونظًرا لأليمية الحيوية لتلك مثل المهارات االجتماعية والمهارات اللغوية وغيريا من المهارات لدى األطفال التوحديي

المهارات في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية وغيريا من المهارات لهؤالء األطفال، كان االيتمام البالغ بدراستها 

ومحاولة تنميتها لدى يؤالء األطفال في مرحلة مبكرة، ومن ينا كانت فكرة الدراسة الحالية في محاولة لتقديم برنامج تدخل 

ر مبني على األنشطة المختلفة المتكاملة في تدريب يؤالء األطفال على تلك المهارات، والتي قد تنعكس إيجابًيا على مبك

 تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم. 

 : مشكلة الدراسة

احثة أن يؤالء من خالل االحتكاك الدائم بمجال ذوي االحتياجات الخاصة وباألخص األطفال التوحديين، فقد الحظت الب

بنفس الطريقة التي يشارك فيها األطفال  Joint Attention Skillsاألطفال ال يستطيعون تطوير مهارات االنتباه المشترك 

العاديين االنتباه مع اآلخرين، ويذه المشكلة المبكرة قد تؤدي إلى مشكلة كبرى ترتبط بعدم قدرة يؤالء األطفال على 

 عي مع اآلخرين. التواصل والتفاعل االجتما

ويعد نقص مهارات االنتباه المشترك من األبعاد الرئيسة في تشخيص األطفال التوحديين، ويذا ما أكدته الكثير من 

، وميشال سولفين وآخــرون ,.Naber Fabienne, et al( 7004الدراسات منها دراسة نابير فابيين وآخرون )

(7002 )Michelle Sullivan, et al.,( 7002وجاريت ) ، ولينداLanda & Garret,( 7008، وإيميلي وإدوارد )

Emily & Edward, ( 7005وكريستين والـن وآخرون )Christina Whalen, et al.,( 7008، ومنــدي )

Mundy, . 

، وكريستين والن وآخرون  ,.Connie Kasari, et al( 7002ولهذا أكد كل من كوني كسرى وآخرون )

(7005 )Christina Whalen, et al.,( 8000، وكوجل )Koegel,  وغيريم على ضرورة أن يكون االنتباه المشترك

مهارة أساسية  JAمن أولويات برامج التدخل المبكر في تحسين وتدريب األطفال التوحديين وذلك العتبار االنتباه المشترك 

و مثل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين والتواصل محورية، إذا تم تقويتها وتنميتها نتج عنها تغيرات في مختلف جوانب النم

اللغوي واللعب وغيريا من جوانب النمو. وعلى يذا األساس يمكن صياغة مشكلة الدراسة الراينة في تساؤلين رئيسين 

 كالتالي: 

فال * يل يؤثر برنامج التدخل المبكر المستخدم في يذه الدراسة في تحسين مستوى مهارات االنتباه المشترك لألط

 التوحديين عينة الدراسة؟  

* يل تتهثر مستوى التفاعالت االجتماعية لهؤالء األطفال بما يمكن أن يلحق بمهارات االنتباه المشترك من تحسن وتنمية 

 جراء تعرضهم لبرنامج التدخل المبكر المستخدم؟ 
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 ويمكن صياغة ذلك وترجمته في التساؤالت التالية: 

 طي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك؟  يل توجد فروق بين متوس -8

يل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمهارات االنتباه  -7

 المشترك؟ 

 بعد البرنامج المستخدم على المجموعة التجريبية؟ يل يختلف مستوى التفاعالت االجتماعية ألفراد العينة قبل و -5

 : أيداف الدراسة

* تهدف الدراسة الحالية إلى االكتشاف المبكر لضعف مهارات االنتباه المشترك بين األطفال التوحديين، ويو ما يمثل 

اللغة وغيريا من مؤشًرا يدل على احتمالية تعرضهم لصعوبات التفاعل االجتماعي مع اآلخرين وصعوبات في اكتساب 

الصعوبات التي تواجه يؤالء األطفال في تواصلهم مع البيئة الخارجية. ثم تقديم برنامج للتدخل المبكر يقوم على تعليم 

يذه المهارات ألولئك األطفال وتدريبهم عليها، وتعرف فعالية يذا البرنامج في  تنمية االنتباه المشترك لديهم، واختبار 

 مستوى التفاعالت االجتماعية لهم بعد تطبيق البرنامج. أثر ذلك على تحسين 

* تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف استمرارية فعالية برنامج التدخل المبكر في تنمية مهارات االنتباه المشترك لدى عينة 

 الدراسة بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج وأثناء فترة المتابعة. 

 : أيمية الدراسة

 دراسة والحاجة إليها في ضوء: تتحدد أيمية ال

-7أيمية فئة من فئات المجتمع ويي فئة األطفال التوحديين والتي بلغت نسبة اإلصابة بها في العديد من البلدان ما بين  -8

 طفالً. 73أطفال من كل ألف طفل وطفاًل من كل  2

 (. 75، ص7002(، )يشام الخولي، 87، ص7004)جيهان مصطفى، 

، وايتمامها بتنمية مهارات االنتباه المشترك، ويو من الموضوعات الحديثة التي بدأ االيتمام بها موضوع الدراسة -7

 يتمايد، لما ينتج عنها من إعاقة لعملية التفاعل االجتماعي والتواصل سواء اللغوي أو االجتماعي لدى الطفل التوحدي. 

ل سواء االجتماعي أو اللغوي، والذي يعتمد عليه مستوايم يمثل االنتباه المشترك أساًسا يقوم عليه تعلمهم للتواص -5

 الالحق في التفاعالت االجتماعية واللغة واللعب، ويذا ما أكدته الكثير من الدراسات السابقة. 

وذلك في  -ندرة الدراسات التي أجريت على المستوى المحلي في يذا المجال، وعلى يذه الفئة في يذه السن المبكرة -8

 الباحثة.  حدود علم

أنها تسلط الضوء على استراتيجيات عالجية استندت إليها الباحثة في تطبيقها لبرنامج التدخل المبكر مع يذه الفئة من  -3

، وغيريا من االستراتيجيات Shared Play، واللعب المشترك Peer Supportedاألطفال أال ويي تدعيم األقران 

 العالجية. 

ر قائم على األنشطة المختلفة ، وتطبيقه على أفراد عينة الدراسة لتنمية مهارات االنتباه إعداد برنامج تدخل مبك -2

 المشترك لديهم وتحسين مستوى التفاعالت االجتماعية عنديم. 

 إعداد أداة يمكن أن تستخدم في يذا المجال للتشخيص والكشف عن التوحدية ويي:  -2

 طفل التوحدي. * قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لل

 : مصطلحات الدراسة
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 : Autism Disorderاضطرابات التوحد 

يعتبر اضطراب التوحد نوع من االضطرابات االرتقائية المعقدة التي تظل متمامنة مع الطفل منذ ظهوريا وإلى مدى 

على التواصل  حياته، تؤثر على جميع جوانب نموه، وتبعده عن النمو الطبيعي، ويؤثر يذا النوع من االضطرابات

Communication  سواء أكان تواصالً لفظًيا أو تواصالً غير لفظي، وأيًضا على العالقات االجتماعية، وعلى أغلب

القدرات العقلية لهؤالء األفراد المصابين بالتوحدية، ويظهر في خالل السنوات الثالثة األولى من عمر الطفل، ويفقده 

أشخاص، أو خبرات أو تجارب يمر بها، ويذا النوع من االضطراب ال شفاء منه وقد  االتصال واالستفادة مما حوله سواء

 (70، ص7007يتحسن بالتدخل العالجي المبكر. )سهى أمين، 

 : Joint Attentionاالنتباه المشترك  

ودونا وآخرون  Michelle Sullivan( 7002، ميشال سوليفان ),Ritman( 7003عرفه كالً من ريتمان )

(7004) Donna et al على أنه مهارة أساسية حيوية تتطور في مرحلة مبكرة من حياة الفرد، يتم من خاللها بناء ،

تنسيق اجتماعي مع اآلخرين، حيث يتم مشاركة الخبرات مع اآلخرين، وقد أوضحوا أن االنتباه المشترك أكثر من مجرد 

لتنسيق االنتباه بين يذا الشيء وبين الشخص اآلخر، شخصين ينظران لنفس الشيء، ولكن يناك تمامن بين المشاركين 

ويتم ذلك من خالل العديد من المهارات التي تتضمن )االتصال بالعين، تحول النظرة، اإلشارة على شيء، المبادرة بطلب 

االنفعالي(،  -اللغوي -االجتماعي -شيء، االستجابة لآلخر(، ويؤثر االنتباه المشترك في الكثير من جوانب النمو )المعرفي

 وسوف تتبنى الباحثة التعريف السابق في الدراسة الحالية.  

 : Social Interactionالتفاعل االجتماعي  

( بهنه: قدرة الفرد على التحرك نحو اآلخرين، وإقباله عليهم، وحرصه على التعاون 7000يعرفه عادل عبد هللا )

م، وااليتمام بهموريم، والعمل على جذب ايتمامهم وانتبايهم نحو معهم، واالتصال بهم، والتواجد وسطهم واالنشغال به

 مشاركتهم انفعالًيا والتواصل معهم، والسرور لتواجد بينهم. 

وتعرف التفاعالت االجتماعية إجرائًيا في الدراسة الحالية بهنها مجموعة من السلوكيات تظهر قدرة الطفل على 

تصال بالعين، اإلشارة، االبتسامة، اإليماءات، توجيه الطلب، وتبادل النظرات( المبادأة االجتماعية والتي تتمثل في )اال

وقدرته على االستجابة لسلوكيات اجتماعية إيجابية لألحداث والخبرات المحيطة به، وأيًضا تعرف بهنها قدرة الطفل على 

ستجاباته للموقف االجتماعي بطريقة لفظية مشاركة اآلخرين في المواقف الحياتية اليومية، وأيًضا قدرته على التعبير عن ا

 أو غير لفظية مناسبة. 

 : Early Interrntion Programmeبرنامج التدخل المبكر  

يو برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية وتربوية تستند إلى مبادئ وفنيات عالجية، وذلك لتقييم مجموعة 

لتي تدخل في إطار التدخل المبكر، ويتم تقديمها في سن مبكرة من الخبرات والمواقف، األنشطة والمهام المختلفة ا

لمجموعة من األطفال التوحديين )عينة  الدراسة(، وذلك من خالل عدد معين من الجلسات التي تهدف إلى تنمية مهارات 

الل فترة ممنية االنتباه المشترك، ويذا األمر يعمل على تحسن التفاعالت االجتماعية لدى يؤالء األطفال، ويتم ذلك خ

 المعلمين(.  -الطفل -محددة. ويستهدف يذا البرنامج )األم

 : خطوات الدراسة

 اُتبعت الخطوات التالية في سبيل القيام بهذه الدراسة وتنفيذيا: 
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 االطالع على أدبيات البحث العلمي والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة الحالية.  -8

 المستخدمة، والتهكد من صدق وثبات تلك األدوات. تحديد وإعداد األدوات  -7

 اختيار عينة الدراسة من بين األطفال التوحديين.   -5

 قياس مهارات االنتباه المشترك والتفاعالت االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة.  -8

 تطبيق برنامج التدخل المبكر القائم على األنشطة المختلفة.  -3

رة الثانية وتصحيح االستجابات وجدولة الدرجات، ثم تطبيق المقياس للمرة الثالثة )تتبعي( ثم إجراء تطبيق المقياس للم -2

 العمليات اإلحصائية المناسبة. 

 استخالص النتائج وتفسيريا.  -2

 صياغة بعض التوصيات والمقترحات التي نبعت مما أسفرت عنه الدراسة الراينة من نتائج.  -4

 اإلطار النظــري: 

لألطفال التوحديين تحتل مكانة كبيرة على المستويين   Early Interventionصبحت قضية التدخل المبكر أ

العالمي والمحلي، وأصبحت يناك اتجايات تتمايد يوًما بعد يوم تنادي بضرورة أخذ يؤالء األطفال في االعتبار للوقوف على 

ه األساليب وفًقا لدرجة التوحدية واختالف الفروق الفردية بين أفضل األساليب المالئمة للتعامل معهم، وضرورة تنوع يذ

 أفراديا. 

وتعتبر السنوات الخمس األولى من عمر الطفل من الفترات النمائية الحرجة التي تؤثر في استجاباته لخبرات التعلم، 

جة والهامة في حياة الطفل فيجد وأيًضا في اكتساب الكثير من المهارات والسلوكيات، ، ويحدث التوحد في تلك الفترة الحر

الخبرات والمثيرات التي يحصل عليها في ذلك الوقت. حيث يعد من االضطرابات النمائية المعقدة التي تؤثر على تواصل 

الطفل مع اآلخرين سواء بطريقة لفظية أو غير لفظية، وأيًضا على تفاعله مع اآلخرين، وأيًضا على استجاباته الحسية 

 ًضا على الجوانب المعرفية عنده. للمثيرات وأي

ولهذا أكدت الكثير من الدراسات على أيمية المرحلة األولى في عمر الطفل التوحدي؛ حيث يتهسس عليها اإلطار 

في الدراسة التي أثبتت أن األطفال  Lovas( 8005العام الذي سيتم العمل في ضوئه فيما بعد، ويذا ما أكده لوفاس )

( سنوات، كانت نتائج العالج معهم أكثر فعالية من األطفال الذين 3وا برامج عالجية مكثفة قبل سن )التوحديين الذين تلق

( سنوات وأن التدخل السلوكي خاصة إذا كان للطفل في عمر ثالث سنوات ال يحتاج إلى الوقت 3تلقوا العالج بعد سـن )

 (853، ص7002من ذلك. )سماح قاسم، والجهد الذي يبذله في حالة ما كان عمره وقت بدء التدخل أكبر 

( أن التوحد من اإلعاقات التي ال يمكن تجايلها اآلن، 7004(، وجيهان مصطفى )8000ويؤكد إلهامي عبد العميم )

وذلك ألن إعاقة التوحد تمثل اآلن ثاني أكثر اإلعاقات انتشاًرا، وال يسبقه في ذلك سوى التخلف العقلي، أما متالممة داون 

 (73، ص7004ه مباشرة. )عادل عبد هللا، فتهتي بعد

وتعتبر عملية التشخيص من أكثر العمليات صعوبة في إعاقة التوحد، ويرجع السبب في ذلك إلى التباين في 

األعراض من حالة إلى أخرى، وألن بعض األطفال قد نجد في سلوكياتهم وخصائص أو سمات شخصيتهم بعًضا من سمات 

   ليسوا كذلك.  التوحد على الرغم من أنهم

 (823-828، ص ص8000)إلهامي عبد العميم، 

 ولهذا أكدت الكثير من الدراسات على أيم المواصفات والخصائص التي تميم األطفال التوحديين، أال ويي: 

 اضطراب في االتصال اللفظي وغير اللفظي.   -8
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 صعوبة في التفاعل االجتماعي.  -7

 ك.        عجم وقصور في االنتباه المشتر -5

 قصور في اللغة.  -8

 ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة والشاذة مثل حركات التهرجح والدوران... إلخ.  -3

 العدوانية.  -ممارسة بعض السلوكيات الضارة مثل إيذاء الذات -2

 استجابات غير طبيعية للحواس والمثيرات.  -2

 عدم التواصل البصري مع اآلخرين.   -4

 هارات اللعب والتقليد. قصور في م -0

يعد من األبعاد الرئيسة في  JASولقد اتفقت العديد من الدراسات على أن العجم في مهارات االنتباه المشترك 

تشخيص التوحد بشكل خاص، حيث أكدت الدراسات أن يذا العجم يظهر فقط لدى األطفال التوحديين مقارنة باألطفال ذوي 

 (Emily & Edward, 2004, P.15التخلف العقلي. )

أن مهارات االنتباه المشترك تعد أساس  ,.Karen Toth, et al( 7002ولقد أكدت كارين توس وآخرون )

 وأرضية لنمو وتطور المهارات اللغوية واالجتماعية ومهارات اللعب. 

يعد من  أن االنتباه المشترك ,.Michelle Sullivian, et al( 7002وأيًضا أكد ميشال سوليفيان وآخرون )

المهارات األساسية التي يتم من خاللها بناء تنسيق اجتماعي مع اآلخرين، حيث تتم مشاركة الخبرات مع اآلخرين، وأن 

عند الطفل التوحدي يسبب له فقدان فرص التفاعل  Response to Joint Attentionتلف االستجابة لالنتباه المشترك 

 فاعل االجتماعي المبكر. والتعلم االجتماعي، وأيًضا يؤجل فرص الت

يعتبر من المؤشرات المبكرة   RJAأن تلف  ,.Lenda & Garret( 7002وأيًضا أكدت كل من ليندا و جارت )

 ويتم تقييمه من قبل األفراد المخالطين للطفل أي األسرة. ASDلتشخيص 

 ,Christina Whalen & Laura( 7005، كريستينا والـن ولــورا ),Leekam( 7000وقد أكد كل من ليكام )

أن األطفال التوحديين يعانون من نقص في القدرة على االستجابة بشكل صحيح لدعوات اآلخرين، وأقل مبادأة أو مبادرة 

Initiating Joint Attention  باالنتباه المشترك، وأكثر صعوبة في متابعة النظر لآلخرين واتجاياتهم، وأيًضا التناسق

 البصري مع اآلخرين. 

عتبر االنتباه المشترك أنه ارتباط تلقائي يتم بين فردين أو أكثر في التركيم العقلي على شيء خارجي، وقد وي

أوضحت الدراسات أن االنتباه المشترك أكثر تعقيًدا من مجرد شخصين ينظران لنفس الشيء، حيث إن يناك تمامًنا بين 

 آلخر. المشاركين لتنسيق االنتباه بين يذا الشيء وبين الشخص ا

 تطور االنتباه المشترك: 

أشهر، وتتطور يذه  2أظهرت الدراسات أن مهارات االنتباه المشترك مثل التتبع تظهر عند األطفال العاديين قبل سن 

المهارة عند تتبع حقيقي نحو شيء ما، أو حدث ما إلى أن تصبح أكثر تباداًل واجتماعية. وتتطور المبادرة أو المبادأة 

لمشترك مباشرة بعد االستجابة لالنتباه المشترك، ثم تظهر سلوكيات اإلشارة التصريحية، ومع تطور الطفل في باالنتباه ا

العمر وتطور مهاراته اللفظية يتم استبدال األشكال غير اللفظية لالنتباه المشترك بالمميد من الوسائل اللفظية لتهسيس انتباه 

 (Adamson & Bakeman, 1985مشترك مع اآلخرين. )
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، وذلك ألن القدرة على تتبع JAوتعتبر القدرة على تتبع اتجاه وعيون شخص آخر يي أحد العناصر المبكرة لتطور  

 Leekamالنظرة تتطلب من الطفل أن يكون قادر على االنتباه لكل األشياء الموجودة في البيئة وكذلك التلميحات البشرية. )

et al., 1998) 

النظرة من األفعال البسيطة حيث ينظر الشخص اآلخر لهذا الفعل ويتم وصف يذا السلوك أو وتعتبر القدرة على تتبع 

(، Visual Coordinationأو تناسق بصري ) Visual Joint Attentionتلك المهارة بهنها )انتباه بصري مشترك 

اآلخر( إلى التفاعالت  -الثنائية )الطفلويتم في نهاية السنة األولى من عمر الطفل، ويذه المهارة تنقل الطفل من التفاعالت 

 اآلخر(.  -شيء -الثالثية )طفل

ويستجيب األطفال الصغار جًدا اللتفاتات الرأس ويذه األفعال التي تضم توجيه نظرة العين المبكرة، وتوجيه الرأس 

راك في التفاعالت المتبادلة بين تعني أنها إشارة للتحرك من الذاتية األولية إلى الذاتية الثانوية، ويي القدرة على االشت

شهًرا يستجيب األطفال للتلميحات غير الملحوظة التجاه عيون اآلخرين بمفرديم.  78: 84الطفل واآلخرين، وفي سن 

(Donna S. et al., 2008) 

 ويتكون االنتباه المشترك من مكونين رئيسيين يما: 

 : Responding to Joint Attention (RJA)االستجابة لالنتباه المشترك  -8

 -تحويل أو توجيه النظر -وتعني استجابة الطفل لمحاوالت اآلخر لجذب انتبايه، ويتم ذلك من خالل )التفات الرأس

 القدرة على قراءة اتجاه العين(.  

 : Initating Joint Attention (IJA)المبادرة أو المبادأة باالنتباه المشترك -7

بجذب انتباه اآلخر أي البدء بالتفاعل االجتماعي مع شخص آخر، ويتم ذلك من خالل  وتعني المبادرة من قبل الطفل

 تحول النظر( والمبادأة يكون السبب الجويري فيها المشاركة االجتماعية.  -التعليق -االتصال بالعين -)اإلشارة

 مؤشرات العجم في االنتباه المشترك عند األطفال التوحديين: 

 لقدرة على إتباع نظرات شخص آخر. يظهرون عجًما في ا -8

 (Rebeca Mac.Donald et al., 2006يفشلون في النظر على حيث يشير اآلخرون. ) -7

 لديهم قلة في سلوكيات اإلشارة لألشياء.  -5

 عدم االستجابة لمناداة أسمائهم.  -8

 عجم في تتبع اتجايات الرأس لآلخرين.  -3

 اإلنجامات مع اآلخرين.  -االيتمامات -كة المتعةنقص في البحث التلقائي عن المشار -2

 عدم جذب انتباه اآلخرين للمواضيع أو أحداث محيطة.  -2

 يستخدمون اإلشارة لطلب شيء معين بدالً من المشاركة في شيء ما.  -4

(Ben Robins et al., 2004) 

النتباه المشترك عند األطفال التوحديين ولقد اتفقت العديد من الدراسات على أن يناك عالقة وثيقة بين العجم في ا

والعجم في التفاعالت االجتماعية لديهم، ويفسر يذا في ضوء أن العجم المبكر في االنتباه المشترك يحرم يؤالء األطفال من 

إدراك المعلومات االجتماعية في مرحلة مبكرة، وبالتالي يحرم الطفل من الحصول على المكافآت أو المحفمات نتيجة 

 لتبادالت االجتماعية المبكرة، ويذا بدوره يؤثر على التفاعل االجتماعي لدى يؤالء األطفال.ا

(Mandy, 2001), (Geraldine Dawson et al, 2004), (Linda C. et al., 2007)  
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ر لتحسين ولهذا كان والبد من أن تبدأ البرامج اإلرشادية والعالجية لألطفال التوحديين بالتركيم على التدخل المبك

وتنمية مهارات االنتباه المشترك باعتباريا يي الركيمة األساسية والرئيسة والجويرية في التفاعل االجتماعي والتواصل 

 (20أ، ص 7002مع اآلخرين.   )يشام الخولي، 

مج على ضرورة أن يكون االنتباه المشترك من أوليات برا ,.Koegel, et al( 8000ويذا ما أكده كوجل وآخرون )

( على 7003التدخل المبكر لما له من أيمية كبرى في تحسين قدرة يؤالء األطفال من اآلخرين. وقد أكد محمد علي كامل )

أيمية التدخل المبكر في حياة الشخص المصاب بالتوحد لما أثبتته الدراسات والتجارب العلمية من أن حاالت يؤالء األفراد 

( سنوات مما يدع 5-7ا كان الطفل يخضع لبرامج تربوية منظمة ومكثفة عند سن )تتطور وتتحسن، وتكون أفضل بكثير إذ

، 7003الفرصة أكبر لتطور ونمو المخ عنده، واكتساب الخبرات والتفاعل مع المحيطين من حوله. )محمد علي كامل، 

 (22ص

شترك لدى األطفال ومما سبق يتضح ضرورة وجود برامج تدريبية عالجية مبكرة لتنمية مهارات االنتباه الم

التوحديين، ولهذا فإن الدراسة الحالية ايتمت بإعداد برنامج لتنمية مهارات االنتباه المشترك واختبار مدى فاعليته في 

 تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم. 

 الدراسات السابقة:

للباحثة أن تستفيد مما توصلت إليه  فيما يلي عرض أليم الدراسات التي تم إجراؤيا في يذا الموضوع، والتي يمكن

 من نتائج ومما اتبعته من إجراءات أو استخدمته من مقاييس. 

بهدف ميادة السلوكيات االجتماعية  Pierce, K. & Schreibman( 8003بيريس وشري مان )أجريت دراسة 

على طفلين توحديين وأقرانهم من  المعقدة لألطفال التوحديين مستخدًما األقران العاديين، وقد اشتملت عينة الدراسة

العاديين، ويدفت يذه الدراسة إلى تعليم األطفال التوحديين التفاعالت االجتماعية مع األقران العاديين من خالل جلسات لعب 

. وأوضحت النتائج حدوث تحسن دال عند الطفلين التوحديين في مهارات االنتباه المشترك، وأيًضا Shared Playمشترك

ي مستوى مهارات اللعب المشترك بين الطفلين التوحديين وأقرانهم العاديين بعد التدخل العالجي، كما أوصت يذه تحسن ف

 الدراسة بهيمية مشاركة األقران العاديين في البرامج العالجية. 

ومستويات بدراسة العالقة بين درجات االنتباه المشترك   ,.Rollins et al( 8004رولين وآخرون )وقد قام كل من 

اللغة عند األطفال التوحديين والعاديين. وأوضحت النتائج  أن مهارات االنتباه المشترك تسبق اكتساب الطفل للغة، وأوصت 

يذه الدراسة بااليتمام بتنمية االنتباه المشترك لألطفال التوحديين لما له من أثر على جميع جوانب النمو عند الطفل وخاصة 

 الجانب اللغوي. 

دراسة حالة طفل واحد تم تشخيصه على أنه يعاني  ,.Pamela et al( 8004بامال وآخرون )تناولت دراسة كما 

من التوحدية، واستخدمت الدراسة طرق مختلفة للتدخل لتنمية مهارات االنتباه المشترك والمهارات االجتماعية ومهارات 

وتم التركيم على إشراك األطفال في أنشطة ومهام مختلفة،  أسبوًعا، 83االتصال اللغوي، وقد استمر برنامج التدخل لمدة 

وقد أسفرت النتائج عن اآلتي: بدأ الطفل يشترك في روتينات اجتماعية ذات مغمى وظيفي، وبدأ يستخدم مهارات االنتباه 

 المشترك في التواصل اللغوي مع اآلخرين. 

لتعرف مدى فعالية القصص االجتماعية فى دراسة   ,Norris & Dattilo( 8000نوريس وداتيلو )كما أجرى 

تنمية التفاعالت االجتماعية لطفلة توحدية تبلغ من العمر ثمانية سنوات، فهوضحت النتائج ميادة في مهارات االنتباه 

 المشترك مع نقص في التفاعالت االجتماعية السلبية أو غير المالئمة التي كانت تصدر عنها خالل األنشطة الروتينية. 
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إلى اختبار دور االنتباه في تفسير  ,Leekam & Moore( 7000يدفت دراسة ليكام ومور )ناحية أخرى  ومن

صعوبات االنتباه المشترك لدى عينة من األطفال التوحديين من خالل تطبيق ثالث تجارب، وتلخصت التجارب، في صعوبات 

ء(. وقد أظهرت النتائج أن األطفال التوحديين أقل استجابة األشيا -البالغ -البالغ(، أو ثالثية )الطفل -ثنائية بين )الطفل

 ألوامر االنتباه. وقد أوصت الدراسة بهيمية وجود األشياء في متناول المجال البصري للطفل لتقود أفعالهم. 

إلى تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية بين األطفال التوحديين  ,Boker( 7000بوكر )كما يدفت دراسة 

، وكان ذلك من خالل برنامج تدخل لكل موجين من Social Playالعاديين  من خالل تفاعالت اللعب االجتماعي  وأشقائهم

( سنوات 3-5األطفال؛ لكي يتعلما كيف يلعبان مع بعضهم،  واشتملت الدراسة على عينة تتكون من ثالثة أطفال سن )

 فال التوحديين.( سنوات أشقاء طبيعيين لألط4-2توحديين، وثالثة أطفال سن )

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى تحسن في مستوى اللعب مع األشقاء، وبالتالي التحسن في مستوى التفاعل  

عند األطفال التوحديين. وقد أوصت الدراسة %40االجتماعي بينهم، وأيًضا ماد مستوى مهارات االنتباه المشترك بنسبة 

رة وأيًضا أيمية إدراك اللعب كهسلوب أساسي في تنمية التفاعل االجتماعي بهيمية التدخل مع يؤالء األطفال في سن مبك

ومهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين، وأيًضا أوصت يذه الدراسة بهيمية وجود أقران أو أشقاء عاديين في برامج 

التوحديين وبالتالي يحسن من  التدخل مع األطفال التوحديين ألن ذلك يميد من مستوى مهارات االنتباه المشترك لدى

 مستوى التفاعل االجتماعي. 

أيمية التدخل العالجي المبكر لجذب  ,Hwang & Hughes( 7000وينج & يوغس )كما أوضحت دراسة كالً 

( سنوات، لما للسنوات المبكرة في 8-7االنتباه المشترك لدى عينة من األطفال التوحديين والتي تتراوح أعماريم ما بين )

اة يؤالء األطفال من أيمية في إكساب يؤالء األطفال مهارات مثل: التفاعل االجتماعي واالنتباه لآلخر واإلشارة إلى حي

 األشياء التي يريدويا. 

دراسة تهدف إلى اختبار االختالفات  ,.Michal Morales, et al( 7000ميشال مورالم وآخرون )كما أجرى 

اولة االستجابة لالنتباه المشترك، وأيم مهارات االنتباه المشترك من )تحويل النظر، الفردية في نمو قدرات األطفال لمح

اإلشارة، التعبير اللفظي وغير اللفظي( في السنتين األوائل من عمر الطفل، وأيًضا يدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت 

السنوات األولى من عمر الطفل من الفترات مرتبطة باكتساب المفردات، ويل فترة  RJAاالستجابة لالنتباه المشترك 

المثالية لتقديم يذه المهارات وتنميتها أصالً؟ وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االستجابة لالنتباه المشترك كانت مرتبطة 

( 84-2كان مرتبًطا بمقياس تطور اللغة في سن ) RJAبالفروق الفردية في تطور ونمو اللغة عند األطفال، وأن مقياس 

 شهًرا، وأن االثنين يسايمان في التنبؤ بقدرة الطفل على اكتساب اللغة. 

اختبار تهثير المشاركة في مجموعات لعب متكاملة  ,.Zercher, et al( 7008ميرشر وآخرون )واستهدفت دراسة 

سنوات  2من العمر على ميادة سلوكيات االنتباه المشترك واللغة واللعب الرممي الثنين من األطفال التوحديين يبلغان 

 ( سنة.88-3وثالثة أطفال عاديين أعماريم تتراوح ما بين )

فتوصلت النتائج إلى أن المشاركة في مجموعات لعب متكاملة ينتج عنها ميادة في االنتباه المشترك من جانب  

األطفال التوحديين شركاء  المشاركين التوحديين،  كما أظهر األطفال العاديين تفاعاًل مع األطفال التوحديون، وقد أصبح

نشطين في مواقف اللعب. وقد أوصت الدراسة بهيمية اللعب في مجموعات مما له من أثر إيجابي على مهارات االنتباه 

 المشترك والتفاعل االجتماعي. 
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 االنتباه المشترك ونقل االنتباه ,Laurastall & Rene Pry( 7007لوراستال و رينيه بري )كما تناولت دراسة 

عند األطفال الصغار التوحديين، ويدفت الدراسة إلى تقييم مستويات نوعين من االنتباه لمعرفة مدى تهثيريم على األطفال 

( طفالً من 78شهًرا، و) 78( طفاًل توحدًيا عمريم العقلي = 83التوحديين صغار السن، وقد اشتملت عينة الدراسة على )

أسفرت نتائج الدراسة عن أنه تم إيجاد ارتباط قوي بين نقل االنتباه واالنتباه  ( سنة، وقد73العاديين  عمريم العقلي )

المشترك لدى األطفال العاديين بعكس األطفال التوحديين، كما أوصت الدراسة بتقسيم مهام االنتباه المشترك إلى أجماء أو 

 مهام صغيرة عند تعليمها للطفل التوحدي. 

أن األطفال التوحديين  ,.Carpenter Malinda., et al( 7007ا وآخرون )كاربنتر ماليندكما أوضحت دراسة 

يعانون من قصور واضح في مهارات االنتباه المشترك أكثر من األطفال العاديين واألطفال اآلخرين من ذوي االحتياجات 

ويا المهارات االجتماعية الخاصة، وقاموا بتدريب طفل توحدي على بعض المهارات األساسية لالنتباه المشترك، والتي سم

المعرفية المبكرة، وتضمنت اإليماءات التصريحية القريبة، متابعة النظر واإلشارة، اإليماءات التصريحية البعيدة، سلوك 

 المتابعة، توجيه السلوك.

قات مع وقد أظهرت نتائج الدراسة اآلتي: تم تحسين وتنمية يذه المهارات والتي أدت إلى ميادة وعي الطفل بالعال 

اآلخرين ومع العالم المحيط، وبالتالي امداد مستوى توافقه مع نفسه ومع اآلخرين، وقد أوصت الدراسة بهيمية وجود 

برامج عالجية تستخدم استراتيجيات متنوعة تعمل على تعلم وتحسين وتنمية العديد من المهارات التي تتضمن تحسين 

 خل المبكر لتحسين االنتباه المشترك لدى يؤالء األطفال. االنتباه المشترك، كما أكدت على أيمية التد

دراسة لتعرف فعالية  ,.Christina W. & Laura S( 7005كرستينا يالين و لورا شريبامان )وقد أجرت 

التدريب على تدريس سلوكيات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين باستخدام إجراءات تعديل السلوك، وقد اشتملت عينة 

( سنوات وكشفت نتائج 2-8اسة على خمسة أطفال توحديين، ستة أطفال عاديين وكانت أعماريم تتراوح ما بين )الدر

اإلشارة بغرض  -تحول النظرات بين الطفل والبالغ -الدراسة عن تحسين سلوكيات االنتباه المشترك )االستجابة لإلشارة

 المشاركة وليس طلب شيء ما..( في مجال المدرسة والمنمل.

كما أوصت الدراسة بهيمية برامج التدخل المبكر لتحسين مهارات االنتباه المشترك، كما ايتمت الدراسة بتوضيح  

أيمية تدريب اآلباء على طرق تدريب أوالديم على سلوكيات االنتباه المشترك، وذلك من أجل الحفاظ على مهارات االنتباه 

 المشترك خارج نطاق المدرسة. 

إلى اختبار فعالية برنامجين عالجيين أحديما  ,Kasari & Paparella( 7005رى وباباريال )كاسويدفت دراسة 

يستهدف مهارات االنتباه المشترك واآلخر يستهدف مهارات اللعب، وأظهرت نتائج الدراسة أن مهارات االنتباه المشترك قد 

ل التدخل العالجي، وأظهر األطفال في مجموعات نمت، وأظهر األطفال التوحديون انتباه مشترك أفضل مع أمهاتهم عما قب

 اللعب مستويات لعب أكبر، وأظهرت المجموعتان مكاسب لغوية تعبيرية، وتحسن في المهارات االجتماعية. 

العجم في االنتباه االجتماعي المبكر  ,.Geraldine Dawson, et al(7008جيرالدين داوسون وآخرون)وتناولت 

(ESAI) Early Social Attention Impairment  عند األطفال التوحديين والذي يتمثل في )التوجيه االجتماعي

Social Orienting-  االنتباه المشترك(JA)-  االنتباه لمحن اآلخرينAttention to Distress وعالقة يذا العجم ،)

( طفالً ذوي تهخر في النمو 58ين )( طفالً العادي58( طفالً توحدًيا، )27بقدراتهم اللغوية، وقد اشتملت العينة على )

، أما األطفال العاديين LIسنوات في حاالت األطفال التوحديين وذوي التهخر اللغوي  8-5اللغوي، وتتراوح أعماريم ما بين 
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( شهًرا وجميعهم متشابهين في العمر العقلي، وقد تمت المقارنة في الثالثة أبعاد للعجم 82-87فتتراوح أعماريم ما بين )

 الجتماعي عند يؤالء األطفال فهظهرت النتائج اآلتي: ا

 كان أداء األطفال التوحديين أكثر سوًءا في األبعاد الثالثة للعجم االجتماعي عن غيريم من األطفال اآلخرين.  -8

 كان االنتباه المشترك أفضل مؤشر للتنبؤ بالقدرة اللغوية.   -7

رفع من كفاءة يذه األبعاد لما لها من أيمية في تنمية مهارات االتصال وقد أوصت الدراسة بضرورة التدخل المبكر لل

 اللغوي لألطفال التوحديين. 

دراسة تهدف إلى معرفة تهثير التدخل  ,Reitman Michelle Renee( 7003ريتمان ميشال ريبني )وقد أجرى 

ة على مجموعة من األطفال التوحديين تتراوح بالموسيقى على االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين. وقد أجريت الدراس

والذين تم تشخيصهم بهنهم حاالت توحدية  Non-Verbal( سنوات من الذكور الذين ال يتكلمون 3-5أعماريم ما بين )

 .C.A.R.Sشديدة وذلك وفًقا لمقياس 

ك وتخفيض في بعض وقد كشفت نتائج الدراسة بعد تطبيق البرنامج عن حدوث تحسن في مستوى االنتباه المشتر 

المشكالت السلوكية الشاذة مثل المقاومة للتغيير، السلوك االستحواذي وأيًضا تم ميادة بعض المهارات الصوتية. وقد 

أوصت الدراسة بضرورة التدخل المبكر مع يذه الحاالت واستخدام استراتيجيات لها فعالية مثل العالج بالموسيقى، الفن 

 ية. وغيريا من األساليب العالج

والتي يدفت إلى اختبار مسايمة االنتباه المشترك  ,.Karen Toth, et al( 7002كارين وآخرون )وفي دراسة 

واللعب باأللعاب والمحاكاة في نمو االتصال اللغوي المبكر لدى عينة من األطفال التوحديين، وقد اشتملت الدراسة على 

 ( سنوات. 2.3: 8المدرسة أي تتراوح أعماريم ما بين ) ( طفاًل توحدًيا في مرحلة ما قبل20عينة قوامها )

 وقد أظهرت نتائج الدراسة اآلتي: 

 أن األطفال ذوي المهارات األفضل في االنتباه المشترك أظهروا قدرات لغوية أفضل.  -8

ت االتصال بمعدل أن اللعب باأللعاب والمحاكاة كانت لها عالقة كبيرة في اكتساب مهارات االتصال أي يكتسبون مهارا -7

أسرع من األطفال ذوي مهارات االنتباه المشترك األدنى، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تدخل مبكر 

 لتحسين مهارات االنتباه المشترك ومهارات اللعب. 

اختبار فعالية التدخل المبكر  ,.Connie Kasari, et al( 7002كوني كاسرى وآخرون )كما استهدفت دراسة 

( طفلة تتراوح 87( طفاًل ذكًرا و)82االنتباه المشترك واللعب الرممي لألطفال التوحديين حيث تهلفت العينة من ) على

 ( سنوات. 8-5أعماريم بين )

وقد أسفرت النتائج إلى تقدم عينة الدراسة باستخدام برنامج التدخل المبكر في مهارات االنتباه المشترك، كما 

عل مع الوالدين، كما أظهرت مجموعات اللعب أنواع متباينة من اللعب الرممي حتى في التفاعل مع أظهروا إيجابية في التفا

 أمهاتهم. 

االستجابة لالنتباه المشترك  ,.Michelle Sullivan, et al( 7002ميشال سوليفيان وآخرون )وتناولت دراسة 

RJA م مع أشقائهم، وقد اشتملت عينة الدراسة على عدد عند األطفال التوحديين في سن ما قبل المدرسة من خالل تفاعله

 ( طفالً توحدًيا وعدد من أشقائهم. 38)

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االنتباه المشترك يعتبر منذًرا بإصابة الطفل بالتوحد في سن صغير، كما أظهر يؤالء  

هم على التفاعل االجتماعي والتواصل اللغوي األطفال ضعًفا شديًدا في االنتباه المشترك، ويذا الضعف يؤثر على قدرت



 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comني بريد الكترو 

000/00000000010 - 00000313010 
 

واللعب مع اآلخرين. وقد أوصت يذه الدراسة بإجراء برامج تدريبية لتحسين وتنمية مهارات االنتباه المشترك لدى يؤالء 

 األطفال. 

تحسًنا ملحوظ في مهارات  ,.Joycel McDuff, et al( 7002جوسيل ماكدوف وآخرون )وقد أظهرت دراسة 

ه المشترك لدى ثالثة أطفال توحديين في مرحلة ما قبل المدرسة بعد تطبيق أنشطة تتمثل في نصوص مسجلة على االنتبا

شرائط كاسيت يتم تسميعها للطفل أثناء أداء النشاط، ثم إمالتها تدريجًيا وترك الطفل يؤدي النشاط، وقد ايتمت الدراسة 

 المشترك. بدور وأيمية المحفمات المادية في تنمية االنتباه 

بالتدخل القائم على تدريب اآلباء  ,.Marie L. Rocha., et al( 7002ماري لورش وآخرون )وقد ايتمت دراسة 

لتدريس مهارات االنتباه المشترك ألبنائهم التوحديين، حيث تم تدريب ثالثة آباء ألطفال توحديين لميادة إشارات االنتباه 

ت السلوكية لتسهيل االستجابة المناسبة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ميادة إشارات المشترك لدى أوالديم باستخدام التقنيا

االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، وأيًضا ميادة استجابات يؤالء األطفال، كما مادت مبادرات االنتباه المشترك عند 

 يؤالء األطفال. 

إلى اختبار المتغيرات التي تتحكم في بدء  Nozomi N., et al,.( 7002نومومي وآخرون )ويدفت دراسة 

 -لدى عينة من األطفال التوحديين اليابانيين )ولدين Initiating Joint Attention (IJA)المبادرة باالنتباه المشترك 

 ( سنوات قبل وبعد التدريب، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي: 2-8فتاة( تتراوح أعماريم ما بين )

 ال سلوكيات انتباه مشترك متكررة. * أظهر األطف

* أظهر األطفال مهارات المبادرة باالنتباه المشترك، ولكن اثنين منهم حدث لهما انحدار مفاجئ وذلك لتوقف التدريب. وقد 

أوصت الدراسة بضرورة متابعة األطفال بعد فترة التدريب؛ ليستمر التحسن في يذه المهارات، كما أوصت الدراسة 

 عم المقدم لهم لتنمية يذه المهارات. بهيمية الد

بجمئية يامة، ويي دراسة العالقة بين البيئة  ,.Fabienne, et al( 7002فابيين وآخرون )وقد ايتمت دراسة 

( طفالً من التوحديين، وتتراوح 24اآلمنة للطفل سواء توحدي أو عادي واالنتباه المشترك، واشتملت عينة الدراسة على )

 ( سنوات، وقد أوضحت نتائج الدراسة اآلتي: 8-7) أعماريم ما بين

 * أن االرتباط باألسرة اآلمن يكشف عن سلوكيات انتباه مشترك إيجابية، والعكس صحيح لدى الطفل العادي والتوحدي. 

ين. كما * كما أوضحت الدراسة العالقة بين االنتباه المشترك والتفاعالت االجتماعية والمهارات اللغوية لألطفال التوحدي

 أوصت الدراسة بوجود برنامج تدخل مبكر لتحسين مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين. 

نمو وتطور االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين،  ,.Naber, et al( 7004نابر وآخرون )كما أوضحت دراسة 

( طفاًل 88( شهًرا عند )87-78تباه المشترك في سن )وقد يدفت يذه الدراسة إلى اختبار عدة أنواع من سلوكيات االن

 ( أطفال طبيعيين.4( و)PDD( أطفال ذوي إصابات نمو وتطور )80توحدًيا، )

شهًرا، وأيًضا قسمت  78وأظهرت الدراسة أن األطفال التوحديين لديهم عجًما كبيًرا في االنتباه المشترك في سن  

(، االنتباه البصري المشترك BJAالثة أنماط يى االنتباه المشترك األساسي )الدراسة مهارات االنتباه المشترك إلى ث

(VJA( انتباه مشترك مرتبط ،)AJA ،وأوضحت الدراسة مدى ارتباط يذه األنماط بمستوى نمو األطفال التوحديين .)
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باه المشترك في يذا السن شهًرا يصلوا إلى مستوى متوسط في االنت 87وأظهرت الدراسة أيًضا أن األطفال التوحديين عند 

 ما عدا االنتباه البصري المشترك، فيحتاج إلى برامج تدخلية مبكرة. 

إلى معرفة العالقة بين االنتباه  ,.Donna S. Murray, et al( 7004دونا موراي وآخرون )وقد يدفت دراسة 

( IJAقة بين المبادرة باالنتباه المشترك )المشترك واللغة لدى األطفال التوحديين، وأيًضا يدفت الدراسة إلى دراسة العال

-5( طفاًل توحدًيا في سن )70( وبين مكونات اللغة سواء استقبالية أو تعبيرية عند )RJAواالستجابة لالنتباه المشترك )

(. وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد MSELللتعليم المبكر ) Mullen( سنوات، وقد تم تقييم مهارات يذه اللغة بمقياس 3

عالقة إيجابية بين القدرة على االستجابة لتلميحات االنتباه المشترك الخاص باآلخرين باللغة االستقبالية علــى مقياس 

(MSEL .وأيًضا يناك عالقة بين االستجابة لالنتباه المشترك وطول الكلمة المنطوقة لدى األطفال التوحديين ،) 

فعالية برنامج العالج بالموسيقى في تنمية  (7004دي )عادل عبد هللا، وشريف علي حمكما أوضحت دراسة 

التفاعالت االجتماعية لدى عينة من األطفال التوحديين. وقد اشتملت الدراسة على ثمانية أطفال تتراوح أعماريم الممنية 

جتماعية لهؤالء سنة. وقد أسفرت النتائج عن فعالية برنامج العالج بالموسيقى في تنمية مستوى التفاعالت اال 87-80بين 

 األطفال واستمرار فعالية يذا البرنامج بعد فترة المتابعة. 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضح من العرض السابق لتلك الدراسات أيمية التدخل المبكر لتحسين مهارات االنتباه المشترك لألطفال الصغار  -8

( 7007، كاربنتر ماليندا ),Hwang & Hughes( 7007التوحديين، وذلك كما جاء في دراسات: وونج ويوغيس )

Carpenter Malina,(7005، كريستينا ولورا )Christina W. & Laura,( 7002، كارين توس وآخرون )

Karen Toth et al.,( 7002، كوني كاسرى وآخرون )Conni Kasari, et al.,  ميشال سوليفيان وآخرون ،

(7002 )Michelle Sullivan, et al., ، ( 7002فوبيني وآخرون )Fabienne, et al.,  . 

أكدت الكثير من الدراسات أن العجم في االنتباه المشترك من أيم مؤشرات اإلصابة بالتوحد، ويذا ما جاء في دراسات:  -7

 & .Christina W( 7005، كريستينا ولورا),.Michal Morales, et al( 7000ميشال موراليم وآخرون )

Laura,( 7008ين داوسون )، جيرالدGeraldine Dawson,( 7002، ميشال وآخرون )Michalle, et al., . 

كما اتفقت الكثير من الدراسات التجريبية على تحديد عدد عينة الدراسة، والذى تراوح ما بين طفل واحد إلى ثمانية  -5

كل طفل لمعرفة مدى التغير والتحسن أطفال ال أكثر، وذلك بهدف دراسة حالة كل طفل على حدة،وتقديم برنامج فردي ل

 & Norris(8000في مستوى االنتباه المشترك للطفل معرفة دقيقة، ومن أمثلة يذه الدراسات: نوريس وداتيلو )

Dattilo,( 7000، بوكر )Boker, ( 7008، ميرشر وآخرون )Zercher, et al.,( 7005، كريستينا ولورا )

Christina W. & Laura,( 7002آخرون )، كارين توس وKaren Toth, et al.,( 7002، جويسل ماكدوف )

Joycel MacDuff,( 7002، نومومي وآخرون )Nozomi. N., et al.,( 7004، عادل عبد هللا وشريف حمدي .) 

ت كما أوضحت النتائج أيمية تدريب اآلباء لتدريب أوالديم إلكسابهم مهارات االنتباه المشترك، ويذا ما جاء في دراسا -8

 . ,Marie L. Rochei( 7002، ماري روشي ),Christina W. & Laura( 7005: كريستينا ولــورا )

وقد اتفقت نتائج الدراسات على أيمية االنتباه المشترك في تحسين التفاعالت االجتماعية لدى األطفال التوحديين، ويذا  -3

 Carpenter( 7007كاربنتر مالـينـدا ) ،,.Rollins, et al( 8004ما جاء في دراسات: رولينم وآخرون )



 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comني بريد الكترو 

000/00000000010 - 00000313010 
 

Malinda,( 7002، كارين توس وآخرون )Karen Toth, et al.,( 7002، فابين وآخرون )Fabienne, et 

al.,(7002، ميشال سوليفيان )Michelle Sullivan,( 7004، نابير وآخــرون )Naber, et al., . 

مية االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، ويذا ما جاء في دراسات وقد كانت لألنشطة المختلفة دوًرا ياًما في تن -2

( 8000، نوريس وداتيلو ),Pierce & Schreibman( 8004، بيرس وشريبمان ),.Pamela( 8003باميال )

Norris & Dattilo,( 7002، جويسل ماكدوف )Joycel MacDuff,( 7003، ريتمان وميشال )Reitman 

Michelle,(. 7004بد هللا وشريف حمدي )، عادل ع 

وأيًضا اتفقت بعض الدراسات على توضيح أيمية اشتراك األقران واألشقاء في برامج تنمية االنتباه المشترك   -2

،  ,Boker( 7000، بوكر ),Pierce & Schreibman( 8004والتفاعالت االجتماعية مثل بايرس وشريبمان )

 .,Michelle Sullivan( 7002، ميشال سوليفيان ),.Zercher, et al( 7008ميرشر وآخرون )

ومما سبق استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد المستوى العمري لعينة الدراسة، وأيًضا استفادت في 

إعداد قائمة تقدير مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، وأيًضا قد استعانت بها في صياغة فروض الدراسة 

الحالية، وتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لها، واالستفادة منها في تفسير ومناقشة نتائج الدراسة الحالية. وبالرغم من 

عدم حداثة موضوع الدراسة على المستوى العالمي، لكن يناك ندرة في الدراسات التي تناولت يذا الموضوع في البيئة 

 العربية، ويذا في حودد علم الباحثة. 

 : فروض الدراسة

 الفرض األول: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

 لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج. 

 الفرض الثاني: 

لمجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي لمهارات ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات ا

 االنتباه المشترك. 

 الفرض الثالث: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

 لمستوى التفاعالت االجتماعية لصالح القياس البعدي. 

 الفرض الرابع: 

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي )بعد شهر توجد فروق 

 من انتهاء البرنامج( لمستوى التفاعالت االجتماعية. 

 : منهج  الدراسة وإجراءاتها

ات اإلجرائية، توضح الباحثة الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة الحالية، حيث تعرض منهج الدراسة والخطو

 عينة الدراسة، وأدوات الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها. 

 [ منهج الدراسة: 8]
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تعتمد الدراسة الراينة على المنهج التجريبي باعتباريا تجربة يدفها تعرف فعالية برنامج التدخل المبكر القائم على 

ه المشترك لدى عينة من األطفال التوحديين )كمتغير تابع(، وتحسين األنشطة المختلفة )كمتغير مستقل( في تنمية االنتبا

 مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم )كمتغير تابع آخر( كما تعتمد الدراسة على التصميم التجريبي ذى المجموعة الواحدة. 

 [ الخطوات اإلجرائية للدراسة: 7]

 الدراسة وتنفيذيا.اتبعت الباحثة الخطوات التالية في سبيل القيام بهذه 

 االطالع على أدبيات البحث العلمي والدراسات والبحوث السابقة في مجال الدراسة الحالية.  -

تحديد وإعداد األدوات المستخدمة، والتهكد من صالحية قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك، ومقياس التفاعالت  -

 ديين. االجتماعية وصالحيتها للتطبيق على األطفال التوح

 اختيار أفراد العينة من بين األطفال التوحديين.  -

 قياس مستوى مهارات االنتباه المشترك والتفاعالت االجتماعية لدى أفراد العينة.  -

 تطبيق البرنامج المعد على أفراد العينة.  -

 إجراء القياس البعدي على أفراد العينة. -

 هاية تطبيق البرنامج. إجراء القياس التتبعي بعد مرور شهر من ن -

 استخالص النتائج وتفسيريا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.  -

 صياغة بعض التوصيات والمقترحات التي نبعت مما أسفرت عنه يذه الدراسة من نتائج.  -

 [ عينة الدراسة: 5]

ة مراكم متخصصة باإلعاقة العقلية ( طفالً توحديين من الذكور من عد50تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )

 والتوحد بمحافظة اإلسكندرية. 

( أطفال توحديين من الذكور من إحدى مراكم التوحد في منطقة غرب 2أما العينة األساسية للدراسة تكونت من )

 محافظة اإلسكندرية. 

 أيم شروط اختيار العينة األساسية للدراسة ويي: 

( سنوات، وذلك ألن يذه الفترة من الفترات الحاسمة في تنمية االنتباه المشترك لدى 2-3أن تتراوح أعماريم ما بين ) -

، ,Laura & Rene( 7007، لورا وريني ),Boker( 7000األطفال التوحديين، ويذا ما أكدته دراسات: بوكر )

، نابير ,Michelle Sullivan( 7002، ميشال سوليفيان ),Christina W. & Laura( 7005كريستينا ولورا )

 .,.Naber, et al( 7004وآخرون )

 أن تكون العينة من ذوي التخلف العقلي البسيط.  -

 . (C.A.R.S)أن نسبة التوحدية متوسطة وذلك حسب قائمة تقييم أعراض التوحد  -

 خلو جميع أفراد العينة النهائية من إعاقات أخرى مصاحبة للتوحد غير التخلف العقلي.  -

 العينة من المنتظمين في الحضور إلى المركم، وال يتغيبون لفترات طويلة.  أن يكون أفراد -

 [ أدوات الدراسة: 8]

 استخدمت الباحثة في يذه الدراسة األدوات التالية: 

 اختبار جودارد للذكاء.   -8
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 .Childhood Autism Rating Scale( CARSمقياس تقدير توحد الطفولة ) -7

 (8008، ترجمة وتعريب: محمد حسيب الدفراوي،  .Schoper et al(8044)إعداد/ سكوبلر وآخرون )

 (.  AEJASCقائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين ) -5

Autism Evaluation Joint Attention Skills Check List. 

 ( 7005مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال. )إعداد/ عادل عبد هللا،  -8

 )إعداد الباحثة(   رنامج التدخل المبكر القائم على استخدام األنشطة.ب -3

 وفيما يلي وصف لكل أداة قامت الباحثة باستخدامها. 

 [ اختبار جودارد للذكاء: 8]

يعد يذا المقياس من مقاييس الذكاء األدائية، ولقد لجهت الباحثة إليه؛ نظًرا ألن أداء التوحديين على المقاييس 

 يعتبر أفضل من أدائهم على المقاييس اللفظية. األدائية 

ويتكون المقياس من لوحة خشبية بها عشرة فراغات لكل منها قطعة خشبية تناسبه، ويقوم الفاحص بإخراج يذه 

القطع من مكانها، ويطلب من المفحوص أن يضعها في مكانها بهسرع ما يمكن. ويسمح للمفحوص أن يقوم بثالث محاوالت 

قت الذي يستغرقه المفحوص في يذه المحاوالت ليمثل درجته على المقياس التي يتم في ضوئها تحديد نسبة ثم يحسب الو

 ذكائه، وذلك بالرجوع إلى دليل المقياس. 

 Childhood Autism Rating Scale (CARS)[ مقياس تقدير توحد الطفولة: 7]

 (8)ملحق رقم  ,.Schopler et al( 8044إعداد: سكوبلر وآخرون )

 (8008ترجمة وتعريب: محمد حسيب الدفراوي )

( بترجمته على 8008، وقام محمد حسيب الدفراوي )Schopler et al( 8044قام بإعداده سكوبلر وآخرون )

اللغة العربية، وتقنينه، وبحساب صدق وثبات المقياس اتضح أنه على درجة عالية من الصدق والثبات، مما يعني إمكانية 

 بيئة العربية كهداة تشخيصية. استخدامه في ال

يتضمن المقياس بيانات الطفل األولية ويتكون من خمسة عشر نمًطا سلوكًيا يتم التقييم من خالل مدرج رقمي يبدأ 

درجات، ويقدر الطفل من حيث كونه طبيعًيا أو منحرًفا  عن الوضع الطبيعي، ويكون يذا التقدير لما يتناسب مع  8-8من 

 توضع عالمة في الخانة المناسبة من الخانات األربعة ويى كما يلي: الفئة العمرية، و

 طبيعي ومتناسب مع سن الطفل.  -8

 ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجة بسيطة.  -7

 ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجة متوسطة.  -5

 ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجة شديدة.    -8

 ويشمل المقياس أنماط السلوك اآلتية: 

: تعني سهولة التواصل مع الناس وتبادل الود واأللفة معهم في المواقف Relation to Peopleإقامة العالقات بالناس  -8

 المختلفة. 

: تعني قدرة الطفل على محاكاة األطفال والحركات وتقليد الحديث في حدود Imitationالقدرة على التقليد والمحاكاة  -7

 فئته العمرية. 



 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comني بريد الكترو 

000/00000000010 - 00000313010 
 

 : تعني ما يالحظ من تفاعل الطفل في المواقف السارة وغير السارة. Emotional Responseالعاطفية  االستجابة -5

: تعني طريقة قيام الجسم بالحركات المختلفة وما يالحظ فيها من عدم التناسق وكافة Body Useحركات الجسم  -8

 األوضاع الغريبة أو إيذاء الذات.

عني كيفية استخدام الطفل لأللعاب واألشياء ومدى اختالفه في التعامل معها عن : تObject Useاستخدام األشياء  -3

 السلوك الطبيعي. 

: يعني مدى استجابة الطفل أو مقاومته ألي تغير يدخل على Adaptation to Changeمدى تقبل التغير أو مقاومته  -2

 بيئته المهلوفة أو عالمه الخاص. 

 : يقصد بها االلتفات البصري الطبيعي أو غير الطبيعي نحو مثيرات االنتباه. Visual Responseاالستجابة البصرية  -2

: يقصد بها االلتفات السمعي الطبيعي أو غير الطبيعي نحو مؤثرات Listening Responseاالستجابة السمعية  -4

 صوتية حقيقية أو ويمية. 

: تعني طريقة استجابة تلك Test, Smell, Touch Response and Useاستجابات حواس التذوق والشم واللمس  -0

 الحواس للمثيرات المختلفة ويل يي طبيعية أم بها قدر من الشذوذ. 

: يقصد بها كيفية االستجابة للعوامل التي تثير الخوف والتوتر Fear or Nervousnessعالمات الخوف والتوتر  -80

 ون سبب ظاير.  ويل يي طبيعية أم شاذة، أو إبداء الخوف والتوتر بد

: يعني كيفية التعبير اللفظي وما قد يصاحبه من الترديد أو الشذوذ أو Verbal Communicationالتواصل اللفظي  -88

 الخروج عن المهلوف. 

: يتمثل في طريقة التفاعل أو التعبير بغير األلفاظ مثل Nonverbal Communicationالتواصل غير اللفظي  -87

 جسم أو اليدين أو الرأس. حركات الوجه أو ال

: ويقصد به طبيعة النشاط ومقداره، وذلك من خالل مالحظته في األماكن والمواقف Activity Levelمستوى النشاط  -85

 المختلفة، ومدى مالءمتها للوضع الطبيعي أو وجود شذوذ بها من حيث اإلفراط أو القلة أو التباطؤ. 

: يقصد بها Level and Consistency of Intellectual Responseمستوى االستجابات الذينية واتساقها  -88

 تقييم مستوى األداء المعرفي العام واتساقه عبر المهارات والمواقف المختلفة والحد األعلى لهذا المستوى. 

نطباع العام للدرجة التي يمكن أن يوصف بها : يشمل يذا التقييم االGeneral Impressionاالنطباعات العامة  -83

الطفل بهنه "توحدي" ويستخدم فيه كل المعلومات المتاحة عن الطفل سواء أكانت من األسرة أو عن طريق االطالع 

 على الملفات أو البنود السابقة في التقييم. 

 (7( )ملحق رقم 773-778، ص8000)السيد عبد العميم الرفاعي، 

 م مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين: [ قائمة تقيي5]

 (5)إعداد الباحثة( )ملحق رقم 

 الهدف من القائمة:  -أ

نظًرا أليمية قياس االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، قامت الباحثة بإعداد أداة مقننة للكشف عن مستوى 

مع اآلخرين في المواقف المختلفة، حتى يسهل استخدامها  مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين أثناء التفاعل

 وتطبيقها من خالل مالحظة معلمين يؤالء األطفال وكذلك مالحظة آبائهم. 

 إعداد القائمة:  -ب
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قامت الباحثة بإعداد الصورة األولية لقائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين متبعة الخطوات 

 التالية: 

اجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت مهارات االنتباه المشترك وبخاصة األطفال التوحديين، وذلك مر -

 لإلفادة في تحديد وصياغة مفردات القائمة. 

ي قامت الباحثة باستعراض المقاييس واالختبارات وقوائم تقييم االنتباه المشترك، والتي تضمنت بنوًدا أو عبارات تسهم ف -

 إعداد القائمة، ومنها: 

 قائمة تقييم أو تشخيص األطفال التوحديين.  -8

 ( ,Michelle Sullivan" 7002)إعداد ميشال سوليفيان "

 (ESCSمقياس مهارات االتصال االجتماعي لألطفال التوحديين. ) -7

 (,.Linda C. Murdock et al" 7002)إعداد: ليندا موردوك "

 اه المشترك لألطفال التوحديين. بطارية اختبار االنتب -5

 (,.Fabienne B. et al" 7002)إعداد: فابيني وآخرون "

 مقياس مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين.   -8

 (,Conni Kasari" 7002)إعداد: كوني كاسرى "

 مقياس مهارات االنتباه المشترك ومستويات اللعب لألطفال التوحديين.  -3

 (,Laura Stakl & Rene Pry" 7007ستاك وريني بري " )إعداد: لورا

 بطاقة مالحظة السلوك المرتبط باالنتباه المشترك.  -2

 (,Phillips et al" 8003)إعداد: فيليبس وآخرون "

 قائمة مالحظة وتشخيص الطفل التوحدي.  -2

 (,.Lord C., Rutter et al" 8040)إعداد: لورد وروتر وآخرون "

إجراء دراسة استطالعية لإلفادة منها في تحديد مفردات القائمة؛ وذلك من خالل عينة من اآلباء قامت الباحثة ب

ومعلمي األطفال التوحديين في العديد من مراكم التوحد واإلعاقة العقلية بمدينة اإلسكندرية، وكانت عينة اآلباء والمعلمين 

أسفرت عنه الدراسة االستطالعية يو: الطفل ال يتصل بواسطة  ( معلًما وولي أمر. وكان من أيم ما50-73تتراوح ما بين )

قلة الوقت  -الطفل ال يحب النظر للشخص القائم على رعايته عند طلب شيء منه -ال يشارك الخبرات مع اآلخرين -العين

مشاركة أو جذب ال يحب  -ال يركم في الشيء  المراد منه إحضاره -الذي يشارك الطفل ممالءه أو الشخص البالغ في نشاطه

 عجم في تتبع اتجايات الرأس عند اآلخرين.  -عجم في تتبع نظرات العين -انتباه البالغ

وفي ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري والمقاييس سالفة الذكر ونتائج الدراسة االستطالعية، انتهت الباحثة 

 ك لدى األطفال التوحديين. إلى تحديد وصياغة عبارات قائمة تقييم مهارات االنتباه المشتر

( عبارة في صورتها األولية، ثم عرضت القائمة على مجموعة من 53وتمت صياغة عبارات القائمة بحيث تتضمن )

المحكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والتربية الخاصة  وبعض المتخصصين العاملين في مجال التوحد؛ وذلك 

عبارة  50على  %00تطبيق على العينة. وقد أسفر التحكيم عن اتفاق المحكمين بنسبة للحكم على صالحية القائمة لل

( عبارات من القائمة. وبذلك أصبحت الصورة 3( عبارات مكررة وإعادة صياغة )3للقائمة ككل واالتفاق على حذف )

نادًرا( وترتب  -أحياًنا -ائًما( اختيارات، يي )د5( عبارة، ولكل عبارة )53النهائية الصالحة للتطبيق والتي تتضمن )

( 00-50( وبناء عليه تكون النهايتان الصغرى والعظمى لدرجة الطفل في مهارات االنتباه المشترك )8-7-5الدرجات )
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درجة على الترتيب، وكلما ارتفعت درجة الطفل على القائمة، دل ذلك على ارتفاع مستوى مهارات االنتباه المشترك، 

 والعكس صحيح. 

 

 

 نين القائمة: تق

 ثبات القائمة:  -أ

، وذلك بعد تطبيقه على عينة استطالعية Test Retestتم التحقق من ثبات القائمة باستخدام طريقة إعادة التطبيق

( طفاًل وطفلة ثم أعيد التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول على نفس العينة، ثم قامت الباحثة بحساب 50قوامها )

( ويو معامل مرتفع القيمة دال عند 0.007ط بين درجات األفراد في التطبيقين األول والثاني فكان مقداره)معامالت االرتبا

 (، مما يدل على درجة عالية من الثبات. 0.08مستوى داللة)

(، ويي قيمة 0.443براون، فكانت قيمة معامل الثبات ) -وتم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان

 تدل على ثبات القائمة. مرتفعة 

 صدق القائمة:  -ب

تم إيجاد صدق القائمة عن طريق االتساق الداخلي لعبارات القائمة بعد تطبيق القائمة على أفراد العينة االستطالعية، 

 (. 8وذلك بإيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للقائمة، والذي يوضحه الجدول التالي جدول رقم )

 (8جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للقائمة 
 رقم 

 العبارة 
معامل 

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة 

 رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة 

8  0.42 0.08 82 0.48 0.08 
7  0.40 0.08 82 0.42 0.08 
5  0.24 0.08 84 0.43 0.08 
8  0.28 0.08 80 0.22 0.08 
3  0.00 0.08 70 0.20 0.08 
2  0.40 0.08 78 0.42 0.08 
2  0.24 0.08 77 0.02 0.08 
4  0.04 0.08 75 0.07 0.08 
0  0.05 0.08 78 0.40 0.08 

80  0.23 0.08 73 0.08 0.08 
88  0.44 0.08 72 0.07 0.08 
87  0.42 0.08 72 0.44 0.08 
85  0.03 0.08 74 0.42 0.08 
88  0.02 0.08 70 0.42 0.08 
83  0.40 0.08 50 0.00 0.08 

 [ مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال خارج المنمل: 8]

 (7005)إعداد/ عادل عبد هللا، 

يهدف يذا المقياس إلى تعرف مستوى العالقات والتفاعالت االجتماعية لألطفال التي تتم خارج المنمل، وذلك في 

 عبارة تتومع على ثالثة عوامل، يي:  57س من ضوء درجاتهم على المقياس، ويتهلف يذا المقيا
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اإلقبال االجتماعي: يعني إقبال الطفل على اآلخرين وتحركه نحويم وحرصه على التعاون معهم واالتصال بهم والتواجد  -8

 .57 -70 -72 -78 -75 -77 -83 -0 -5 -7وسطهم. ويضم يذا العامل عشر عبارات يي تلك التي تحمل األرقام: 

مام االجتماعي: يعني االنشغال باآلخرين والسرور لوجوده معهم ووجوديم معه، والعمل جايًدا على جذب انتبايهم االيت -7

 -80 -84 -85 -87 -88 -2 -3وايتمامهم نحوه ومشاركتهم انفعالًيا. ويضم يذا العامل عشر عبارات أرقامها: 

78- 72- 50. 

عالقات جيدة وصداقات مع اآلخرين والحفاظ عليها، واالتصال الدائم بهم،  التواصل االجتماعي: ويعني القدرة على إقامة -5

 -80 -4 -2 -8 -8عبارة أرقامها:  87ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام في التعامل معهم، ويضم يذا العامل 

88- 82- 82- 70- 73- 74- 58. 

االبتدائية واإلعدادية أوضحت نتائج التحليل العاملي وعند تطبيق يذا المقياس على مائة تلميذ وتلميذة بالمرحلتين 

 أن عبارات يذا المقياس تتومع على العوامل الثالثة السابقة. 

صفر( على التوالي  -8 -7مطلًقا( تحصل على الدرجات ) -أحياًنا -يذا ويوجد أمام كل عبارة ثالثة اختيارات يي )نعم

وعدديا  -57 -70 -72 -77 -80 -84 -83 -88 -80 -2 -8 -5ل األرقام باستثناء العبارات السلبية ويي تلك التي تحم

عبارة فتتبع عكس يذا التدريج. ويحصل المفحوص على درجة مستقلة في كل عامل من تلك التي يتضمنها المقياس، 87

 كما يحصل على درجة كلية في المقياس عن طريق جمع درجاته في العوامل الثالثة. 

درجة، وتدل الدرجة المرتفعة على مستوى مرتفع للتفاعالت  28 -ية للمقياس بين صفروتتراوح الدرجة الكل

 االجتماعية والعكس صحيح.

وللتهكد من صدق المقياس وثباته وصالحيته للتطبيق على الفئات الخاصة تم تطبيقه على عينة من األطفال المعاقين 

د مرور أسبوعين من التطبيق األول، وبلغ معامل الثبات (، ثم تطبيقه على نفس العينة مرة أخرى بع50عقلًيا )ن =

، وبطريقة ألفا لكرونباخ 0.840بلغ  KR–20، وباستخدام معادلة 0.388، وبطريقة التجمئة النصفية بلغ 0.348

 .0.08، ويي جميًعا نسب دالة عند 0.330

باستخدام بعد االجتماعية من  %03أما بالنسبة للصدق فقد بلغت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس 

، ولحساب قدرة المقياس على التمييم تم تقسيم درجات 0.308مقياس كونرم، وذلك كمحك خارجي بلغ معامل الصدق 

(، ويمثل 2.85، ع= 82.48، م =83األعلى  )ن = %30أفراد العينة تناملًيا إلى مستويين يمثل األول منهما نسبة الـ 

ويي جميًعا نسب دالة عند  5.84(، وبذلك بلغت قيمة )ت( 8.23، ع =  80.77، م = 83=األدنى )ن %30الثاني الـ 

 ، ويذا يدل على أن ذلك المقياس يتمتع بمعدالت صدق وثبات مناسبة يمكن االعتداد بها.0.08

ثة (، وإعادة تطبيقه عليهم مرة أخرى بعد مرور ثال85وعند تطبيقه على مجموعة من األطفال التوحديين )ن = 

 . 0.238أسابيع بلغت قيمة معامل الثبات 

 تقنين القائمة من قبل الباحثة: 

(، وإعادة تطبيقه عليهم مرة أخرى بعد مرور 50تم حساب صدق المقياس وثباته على عينة من األطفال التوحديين)ن=

الداخلي ألبعاد المقياس (، ومعامل الصدق تم حسابه بطريقة االتساق 0.438أسبوعين، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )

 (. 0.08( عند مستوى )0.420بالمجموع الكلي للمقياس، وقد بلغت قيمة معامل الصدق )

[ برنامج التدخل المبكر لتحسين وتنمية مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين وأثره في تحسين التفاعالت 3]
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 (8)إعداد الباحثة( )ملحق رقم :االجتماعية

نامج الحالي عدًدا من األنشطة والمهام المختلفة التي تقوم في األساس على ألعاب األطفال، فضالً عن يتضمن البر

األنشطة والمهام التي أعدتها الباحثة بغرض تدريب األطفال التوحديين )عينة الدراسة( على تحسين وتنمية مهارات االنتباه 

 المشترك، ومن ثم التفاعل االجتماعي لديهم.

صميم يذا البرنامج في إطار مجموعة من المبادئ واألسس التي ترتكم عليها برامج األطفال ذوي وقد تم ت

االحتياجات الخاصة، بحيث روعي أن يتم تقييم البرنامج وفق خصائص األطفال ومستوى قدراتهم المختلفة، أي أنه البد من 

اعي البرنامج حاجات وايتمامات يؤالء األطفال، وأن مراعاة الفروق الفردية التي توجد بين يؤالء األطفال، ويجب أن ير

تقدم أنشطة مهلوفة لهم، وأن تنبع من الروتين اليومي لهم، وأن يقدم التعميم أو التدعيم الالمم في حينه وأيًضا يجب أن 

المساعدة يكون للنشاط أو لأللعاب في متناول أدائه ويجب مساعدتهم على أداء المهام واألنشطة المستهدفة ثم نسحب 

 تدريجًيا لتشجيعهم على االستقاللية.

 أسس بناء البرنامج: -8

 تم بناء البرنامج في ضوء األسس اآلتية:

استفادت الباحثة خالل إعداديا لمحتوى البرنامج من الدراسات السابقة واإلطار النظري واالطالع على بعض البرامج  -8

( 7005االجتماعي للطفل التوحدي مثل دراسة كسرى وباباريال )التي ايتمت بتنمية االنتباه المشترك والتفاعل 

Kasari, Paparella ( 7002كارين توس وآخرون )Caren Toth, et al.,( 7002، كونيه راساري )

Connie, Rasari( 7002، نومومي وآخرون )Nozomi N., et al.,( عادل عبد هللا 7002، يشام الخولي ،)

 ال ال الحصر. (، ويذا على سبيل المث7004)

تم وضع تصور مبدئي لإلطار العام للبرنامج المستخدم، بحيث يتضمن واأليداف والفئة المستهدفة باإلضافة إلى محتوى  -7

جلسات التدريب والمهام المقترحة األيداف الفرعية لكل جلسة، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين 

تربية( وذلك لالستفادة من توجيهاتهم في إجراء التعديالت الالممة، وبعد  -نفسفي مجال تربية الفئات الخاصة )علم 

 (.8إتمام التعديل أصبح البرنامج معد للتطبيق، )ملحق رقم

استخدمت الباحثة عدة فنيات لترجمة أيداف البرنامج إلى سلوكيات وممارسات ويي: المحاكاة والنمذجة وكذلك التعميم  -5

ظية مثل )المدح واإلطراء(، والبد من تقديمه عقب الفعل مباشرًة، وأيًضا يكون في مستوى الذي يكون في صورة لف

فهم الطفل. أو في صورة مادية ملموسة ومن األيمية أن تكون المعممات من قائمة المعممات الخاصة بكل طفل، ويذا 

،  جويسي ,.Nozomi N., et al( 7002، نومومي وآخـرون ) Kasari( 7002ما أكدته دراسات كاسرى )

 .,.Joyce L., et al( 7002وآخرون )

( في تنمية بعض السلوكيات الخاصة 7003وأيًضا لعب األدوار الذي أوضح فعاليته محمد علي كامل )

 (822، ص 3 700بالتفاعالت االجتماعية. )محمد علي كامل، 

ترك بين الطفل واآلخر، ومن ثم تحسين التفاعل وتستخدم الباحثة يذه الفنية لما لها من أيمية في تنمية االنتباه المش

 مع اآلخرين.

كما استخدمت الباحثة أسلوب التوجيه البدني واللفظي مع يؤالء األطفال، وأيًضا استندت الباحثة إلى دعم  

،  Zercher( 7008األقران وذلك لما له من أيمية في تحسين االنتباه المشترك ويذا ما أكدته دراسات ميرشير )

 .Michelle( 7002يل )ميش
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تم تطبيق برنامج التدخل المبكر على عينة الدراسة التي تكونت من ستة أطفال توحديين من الذكور ، واستغرق التطبيق  -8

 83جلسة  تدريب، قدم فيها  83شهرين، بواقع خمسة جلسات أسبوعًيا من يوم األحد إلى الخميس، وتضمن البرنامج 

األنشطة الحركية الفنية والموسيقية والعقلية، وقد استغرقت مدة تنفيذ البرنامج شهرين من نشاًطا تدريًبا مومعة على 

 .80/3/7004ثم شهًرا للنطبيق  التتبعى أي إلى  80/8/7004إلى  80/7/7004

 تطبيق البرامج: -7

أثناء التطبيق  ( أطفال توحديين وقد استعانت الباحثة2طبق البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية وعدديا )

 ( سنوات.4: 2بمعلمي يؤالء األطفال، وثالثة أطفال عاديين تتراوح أعماريم ما بين )

 الهدف العام للبرنامج: -5

، 2: 3يهدف البرنامج بوجه عام إلى تنمية بعض مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين في سن مبكرة )

 جتماعية لديهم.(، سنوات ومن ثَّم تحسن التفاعالت اال2

 األيداف اإلجرائية: -8

تبادل النظرات  -اإلشارة -تتبع نظرات العين -االستجابة -تحسين بعض مهارات االنتباه المشترك المتمثلة في )المبادرة -

 التفاعل اللفظي(. -التفاعل البدني -)مشاركة في االنتباه(

 تحسين االنتباه المشترك.من خالل  Visual Communicationتنمية االتصال البصري  -

 المسايمة  في تنمية اللعب المشترك )الجماعي(. -

 تنمية بعض المهارات اللغوية المبكرة. -

 تنمية قدرة الطفل على األخذ والعطاء. -

 األقران(. -المعلم -تنمية قدرة الطفل على جذب انتباه اآلخر )األسرة -

 ة وليس لطلب شيء ما.تنمية قدرة الطفل على اإلشارة بغرض المشارك -

 تشجيع الطفل على اإلكثار من االختالط باآلخرين. -

 مراحل تطبيق البرنامج: -3

( دقيقة تقسم 30 -70( جلسة بواقع خمس جلسات أسبوعًيا تتراوح مدة كل جلسة من )83يشتمل البرنامج على )

 على نشاطين مختلفين ويتهلف البرنامج من ثالث مراحل أساسية عدة جلسات.

عشر جلسات تهدف إلى إعداد الطفل لتقبل التدريب المقدم له، وأيًضا جلسات تحقق التعارف  المرحلة األولى:تضم 

وتهيئة األطفال لتلقي البرنامج. وقد تم تخصيص الثالث جلسات األولى للتعارف بين الباحثة واألطفال ومشاركتهم ألعابهم 

لخمس جلسات التالية فلتنمية مهارات االنتباه المشترك األولي، ويتم ذلك من ومعرفة ايتماماتهم، ثم جلستين للتقييم، أما ا

 خالل التكرار والتوجيه البدني واللفظي والتدعيم سواء المادي أو المعنوي.

: يتم تدريب اآلباء والمعلمين على كيفية المشاركة في البرنامج وتنفيذه، وذلك ألن نجاح أي المرحلة األولىوخالل 

طفال ذوي االحتياجات الخاصة يعتمد على مشاركة )اآلباء والمعلمين مع الطفل واألخصائي( ويذا ما أكدته برنامج لأل

 .,.Marie L( 7002، ماري )Christina &  Laura( 7005الدراسات مثل: كريستينا ولورا )

طة المختلفة، التي تهدف إلى : فتطبق باقي البرنامج الذي يحتوي على العديد من األلعاب واألنشالمرحلة الثانيةأما 

تنمية مهارات االنتباه المشترك مع وضع أول جلستين في المرحلة الثانية للتغذية الراجعة وآخر جلستين للتغذية الراجعة 

 والتقييم.
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: فتتضمن خمس جلسات، يتم فيها إعادة تدريب األطفال التوحديين على مهارات االنتباه المشترك المرحلة الثالثةأما 

لك في مواقف مختلفة؛ إلعادة التهكد من تمكنهم ألدائها، وأيًضا لمعرفة مدى تحسن مستوايم في التفاعل االجتماعي مع وذ

 األقران(. -المعلمين -اآلخر )األسرة

 األسلوب المتبع في تطبيق الجلسات: -

جمعي؛ ألنها تساعد في نصف عدد الجلسات تطبق الجلسات بشكل فردي، أما النصف اآلخر فتكون الجلسات بشكل 

 (.JAاألطفال على االتصال باآلخر والتفاعل االجتماعي القائم على تحسين مهارات االنتباه المشترك )

 االستراتيجيات التربوية المتبعة في برنامج التدخل المبكر: -2

لمنشود من استخدمت الباحثة مجموعة من االستراتيجيات التربوية المتنوعة والمتعددة للوصول إلى الهدف ا

 البرنامج مثل:

 العالج السلوكي: -أ

يقوم البرنامج على أساس استخدام األسلوب السلوكي في التعامل مع يؤالء األطفال، عن طريق استخدام طرق 

تعديل السلوك، والتي تقوم على فكرة مكافهة السلوك المطلوب والجيد. وقد أوضحت الكثير من الدراسات أيمية البرامج التي 

على نظريات العالج السلوكي في تحسين مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين مثل: كرستينا ولورا  تعتمد

(7005 )Christina W., & Laura S., ( 7005، كاسرى وباباريال )Kasari & Paparella. 

ن أكثر األساليب استخداًما في واستخدمت الباحثة التدعيم سواء اإليجابي أو السلبي، واعتمدت عليهما العتباريما م

تعديل السلوك ويؤديا إلى نتائج جيدة. وقد تم استخدامه مباشرة بعد السلوك الذي يصدره الطفل؛ وذلك ليربط الطفل بين 

 سلوكه والمعمم.

 وقد راعت الباحثة بعض النقاط في المكافآت التي تقدم للطفل التوحدي مثل:

 طفل.مناسبة المكافهة لمستوى رغبات ال -8

 مناسبة المكافهة لمستوى تحسن الطفل. -7

 استخدام المكافآت المادية بكثرة في أول البرنامج، مع تهجيل المكافآت االجتماعية في المراحل المتقدمة من البرنامج. -5

 دمج المكافآت المادية مع المكافآت المعنوية أو االجتماعية. -8

 العالج باللعب: -ب

ة دور اللعب في تعليم الطفل التوحدي، وتنمية وتحسين مهاراته المختلفة بما يناسب حالة أكدت الدراسات على أيمي

الطفل، كما أشارت الدراسات إلى أن العالج باللعب يؤدي إلى تحسن واضح في المهارات االجتماعية والتواصلية لهؤالء 

، محمد أحمد خطاب ,.Zerchere, et al( 7008وميرشر وآخرون ) Boker( 7000األطفال مثل دراسات: بوكر )

 ,Konnie Kasari( 7002، وكوني كاسدي وآخرون ) ,.Karen Tolh, et al( 7002(، وكارين وآخرون )7008)

et al.,. 

 العالج بالموسيقى: -جـ

أن  يمثل العالج بالموسيقى مدخالً تدريبًيا وعالجًيا وتهييلًيا في سبيل الحد من الكثير من اآلثار السلبية التي يمكن

تترتب على اضطراب التوحد، وأيًضا يساعد العالج بالموسيقى فى جذب انتباه الطفل وميادة مستوى االنتباه المشترك عنده 

أي يمكن استخدامه كبرامج تنموية. ويستخدم العالج بالموسيقى في برامج التدخل المبكر لتنمية مهارات الطفل التوحدي 
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، يو Quill, Kal hleen( 7000اللغوي، ويذا ما أثبتته دراسات: كويل، كال يلين)على التفاعالت االجتماعية والتواصل 

(7008 )Yeaw (7007، شور )Shore( 7005، باتريسون، أليسون )Patterson, Allyson(7008، بيتر )

Petter( 7003، ريثمان ميشال)Reitman Michelle( 7003، تريوارمين )C., Treuarthen. 

 

 العالج بالفن: -د

ن استخدام الفن كوسيلة عالجية للتعامل مع أنماط متنوعة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يوفر تنوًعا من إ

 Jan( 7005الخبرات التي تؤدي إلى تحسن في المهارات المختلفة لديهم، ويذا ما أشارت إليه دراسات: جان أوسبورن)

Osborne ( 7008ودراسة ميالندا إيمري )Melinda J., Emery  وغيريا من الدراسات التي أظهرت أيمية استخدام

الفنون في ميادة وعي األطفال بهنفسهم وإحساسهم بذاتهم ومن ثم تقوديم لتنمية مهاراتهم المختلفة سواء تواصلية أو 

 النمو.اجتماعية، أي أن العالج بالفن سوف يظل تدخاًل ناجًحا قائًما على النشاط مع األطفال التوحديين ليشجعهم على 

اللذان كتبا في العالج بالفن مع األطفال  Evans and Dubowski( 7008وقد ايتم إيفنس ودبوسكي )

التوحديين، واللذان يؤكدان على قيمة العالج بالفن مع األطفال التوحديين ويؤكدان أن الفن يوفر فرصة لوجود أرضية 

ن يكون مستقالً عن االتصاالت اللفظية، ولكنه يهتم باالتصاالت مشتركة بين الطفل التوحدي والمعالج أو معلمة، حيث إن الف

 األدائية والتفاعالت القائمة على اإلشارة، اإليماءات، االستجابات. 

ويذه األشياء تمثل بعًضا من مهارات االنتباه المشترك عند يؤالء األطفال، لذا يعتبر العالج بالفن وسيلة فعالة 

 لتحسين يذه المهارات.

على أيمية مرحلة الطفولة المبكرة لتقديم يذا النوع من العالجات  Brazelton( 8008د براميلتون )وقد أك

 النفسية مع األطفال التوحديين لما فيه من متعة وتسلية وتعلم.

 راعت الباحثة مجموعة من االعتبارات أثناء وضع البرنامج، ويي: -2

 ائهم خبرات تناسب مستوى كل طفل.تحديد قدرات ومهارات األطفال التوحديين إلعط -8

 إتباع خطوات متسلسلة مبسطة للوصول للمهارات المطلوبة. -7

 التنوع في تقديم أنشطة البرنامج. -5

 استخدام عملية التدعيم اإليجابي سواء المادي أو االجتماعي حسب احتياجات وايتمامات الطفل. -8

 

 وسائل تقويم البرنامج: -4

 مج أن يكون على عدة مراحل، كما يلي:روعي في تقويم البرنا

: أثناء تطبيق جلسات البرنامج، بحيث ال يتم االنتقال من نشاط آلخر إال بعد التهكد من إتقان الطفل تقويم مرحلي -8

 للنشاط السابق، باإلضافة إلى تقويم كل مهارة بعد االنتهاء من تطبيق الجلسات الخاصة بها.

من تطبيق البرنامج مباشرة )تطبيق بعدي(، وذلك بتطبيق قائمة تقييم مهارات االنتباه  : بعد االنتهاءتقويم نهائي -7

 المشترك ومقياس التفاعالت االجتماعية.

: وذلك بإعادة تطبيق المقاييس بعد مضي شهر من تطبيق البرنامج للتحقق من فعالية برنامج التدخل تقويم تتبعي -5

 تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم.المبكر لألطفال التوحديين، وأثره في 
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 دور المعلمة في البرنامج: -0

تعريف الباحثة باألطفال، حيث قضت وقًتا طويالً مع يؤالء األطفال، ونظًرا ألنهم ال يحبون التغيير حتى في  -8

اب ثقة األطفال، األشخاص الموجودة معهم، فلذلك فإنه من الضروري أن يساعد المعلم/ المعلمة الباحثة في اكتس

والتي تعد خطوة يامة وتمهيدية للبرنامج، وأيًضا مشاركتها الدائمة في تقديم البرنامج وذلك لطبيعة العينة الصعبة 

 في ارتباطهم بالشخص الموجود معهم، وتهثير يذا على تقبلهم ألي برنامج يقدم من شخص غريب عليهم. 

 ل، ومعرفة نواحي القصور والقوة عند كل طفل. تساعد الباحثة في جمع البيانات عن األطفا -7

 تالحظ التطورات والتغيرات التي طرأت على الطفل أثناء وجود الباحثة وعدم وجوديا.  -5

 تتعاون مع الباحثة في تهيئة وإعداد المكان المناسب لتنفيذ البرنامج وأنشطته.  -8

 في عدم وجوديا. التكرار والتهكيد على ما تقوم به الباحثة مع األطفال  -3

 االتصال الدائم بالباحثة وباألسرة لتعريفهما بتطورات األطفال، وأيًضا إلخطاريا بكل جديد يطرأ على الحالة.  -2

 دور األسرة في البرنامج: -80

حيث يقوم برنامج التدخل المبكر في األساس على األسرة، حيث يقضي الطفل في يذا السن المبكر وقًتا أكبر في 

، وقد يكون الوالدان معاونين إلنجاح البرنامج، وذلك ألنهم يتابعوا نصائح الباحثة المقدمة لهم قبل تقديم البرنامج المنمل

ألطفالهم، وأيًضا يؤكدوا ويكرروا على تدريب الطفل على المهارات والسلوكيات التي تم إكسابها للطفل مع الباحثة، وأيًضا 

 أي تطور يطرأ على الحالة بشكل دائم.  يكونوا العين األخرى للباحثة لمعرفة

وقد تكون األسرة عنصًرا معرقالً للبرنامج وذلك لعدم اتباعها للنصائح المقدمة من الباحثة، وعدم تدريب أطفالها في 

 بها. المنمل مما يؤثر بالسلب عليهم. ألن يؤالء األطفال البد من التكرار الدائم ألي مهارة أو معلومة يكتسبونها ليستفيدوا 

وأليمية المعلم/ المعلمة واألسرة سواء األم أو األشقاء أو القائم على رعاية الطفل في البرنامج فإنه كان على 

الباحثة عقد لقاءات واجتماعات دورية مع يؤالء قبل وأثناء وبعد تطبيق البرنامج، وذلك لتعريفهم بعناصر البرنامج 

 المتابعة معهم لكل ما يمكن أن يطرأ على الطفل. وأيدافه في كل مرحلة، وأيًضا ألنها تقوم ب

 خامًسا: األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة:

يعتمد األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة على طبيعة الدراسة والمتغيرات المستخدمة موضع االيتمام فيها، 

 دراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:حجم العينة، توميع الدرجات، ولذلك فقد استخدمت الباحثة في يذه ال

 معامل االرتباط بطريقة بيرسون لحساب االتساق الداخلي لعبارات المقياس. -8

 معامل سبيرمان لحساب الثبات. -5معامل ألفاكرونباخ لحساب الثبات.   -7

 .Wilcoxonطريقة ويلكسون إليجاد الرتب السالبة والرتب المجموعة ألفراد العينة  -8

 .Z قيمة -3

 نتائج الدراسة:

اعتمدت الباحثة في التحليل اإلحصائي للبيانات على اإلحصاء الالبرامتري حيث إنه من االختبارات التي تصلح 

 للعينات الصغيرة. 

 (27، 8000)مكريا الشربيني،             

 نتائج الفرض األول: -أوالً 
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بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في ينص الفرض األول على أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 القياسيين القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج".

( لحساب داللة الفروق بين Zوللتهكد من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب متوسط ومجموع الرتب وقيمة )

يين )عينة الدراسة( على قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين في متوسط رتب درجات األطفال التوحد

 القياسيين القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما يلي في الجدول التالي:

 (7جدول )

 ( وداللتها بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية علىZقيم )

 لقياسين القبلي والبعديقائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك في ا

فترات 
 القياس

 متوسط ن
انحراف 
 معياري

 ن رتب
متوس

ط 
 رتب

مجمو
ع 

 الرتب

قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

مهارات 
االنتباه 

المشترك 
للمجموعة 
التجريبية 

قبل تطبيق 
 البرنامج

2 20 
7.002

2 
 78 5.30 2 موجبة

-
7.70

2 

0.072 
دالة عند 
 مستوى

 
(0.03) 

مهارات 
االنتباه 

رك المشت
للمجموعة 
التجريبية 

بعد تطبيق 
 البرنامج

2 
822.4

5 
8.080

2 
 - - - سالبة

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 0.03يتضح من الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى )

الح القياس البعدي، مما يدل على قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين في القياسيين القبلي والبعدي، لص

 على ارتفاع مستوى مهارات االنتباه المشترك بعد تطبيق البرنامج، مما يشير إلى تحقق الفرض األول من فروض الدراسة.

 نتائج الفرض الثاني:-ثانًيا

اسيين ينص الفرض الثاني: "ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطان رتب درجات المجموعة التجريبية في القي

( Zالبعدي والتتبعي لمهارات االنتباه المشترك والختيار صحة يذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون وقيمة )

للتعرف على داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية على قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال 

 بعي وذلك في الجدول التالي:التوحديين في القياسيين البعدي، والتت

 (5جدول )

 ( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية علىZقيمة )

 قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك في القياسين البعدي والتبعي

 متوسط ن فترات القياس
انحراف 
 معياري

 رتب
متوس

ط 
 رتب

مجمو
ع 

 الرتب
 Zقيمة 

مستوى 
 الداللة
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نتباه مهارات اال
المشترك 

للمجموعة 
التجريبية بعد 

 تطبيق البرنامج

2 
822.45

5 
8.080

2 
موجب

 ة
7.3 2.30 

- 8.03 
0.58

غير  2
 دالة

مهارات االنتباه 
المشترك 

للمجموعة 
التجريبية بعد 
 فترة المتابعة

2 
822.82

2 
8.207

4 
 7.3 7.3 سالبة

( بين متوسطي درجات المجموعة 0.03عند مستوى )ويتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا 

التجريبية على قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال التوحديين في القياس البعدي والتتبعي، مما يعني ميادة 

حقق الفرض مستوى االنتباه المشترك لدى يؤالء األطفال، واستقرار تلك الميادة إلى ما بعد فترة المتابعة، مما يشير إلى ت

 الثاني من فروض الدراسة.

 

 

 

 نتائج الفرض الثالث: -ثالًثا

ينص الفرض الثالث على أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 

استخدمت  القياسيين القبلي والبعدي لمستوى التفاعالت االجتماعية لصالح القياس البعدي". والختبار صحة يذا الفرض

( لحساب داللة الفروق بين مستوى التفاعالت االجتماعية للمجموعتين Zوقيمة ) Wilcoxonالباحثة اختبار ويلكوكسون 

التجريبية على مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال التوحديين  في القياسيين القبلي والبعدي، وكانت النتائج كما يلي في 

 الجدول التالي:

 (8جدول )

 ( وداللتها بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبيةZ) قيمة

 على مقياس التفاعالت االجتماعية في القياسيين القبلي والبعدي

 ن فترات القياس
متوس

 ط
 رتب

متوسط 
 رتب

مجمو
ع 

 الرتب
W  قيمةZ 

مستوى 
 الداللة

مستوى 
التفاعالت 

االجتماعية 

للمجموعة 
التجريبية قبل 

 التطبيق

 7.28 - 83 83 5 موجبة 23 2

دالة عند 
مستوى 

داللة 
0.08 
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مستوى 
التفاعالت 

االجتماعية 
للمجموعة 

التجريبية بعد 
 التطبيق

  80 4 سالبة 88.4 2

ويتضح من الجدول أن يناك فروًقا دالة إحصائًيا في مستوى التفاعالت االجتماعية للمجموعة التجريبية بين 

، ويذا يعني تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية بعينة الدراسة 0.08داللة القياسين القبلي والبعدي دالة عند مستوى 

 بعد تطبيق البرنامج وتحقق يذه النتائج صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة.

 

 

 

 الفرض الرابع: -رابًعا

ة في ينص الفرض الرابع على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبي

 القياسين البعدي والتتبعي )بعد شهر من انتهاء البرنامج( لمستوى التفاعالت االجتماعية".

 والختبار صحة يذا الفرض تم استخدام نفس اإلجراءات السابقة، ويلخص الجدول التالي نتائج يذا الفرض:

 (3جدول )

 ( وداللتها بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبيةZقيمة )

 ياس التفاعالت االجتماعية في القياسين البعدي والتتبعيعلى مق

 رتب متوسط ن فترات القياس
متوسط 

 رتب
مجموع 

 الرتب
W  قيمةZ 

مستو
ى 

 الداللة
مستوى 

التفاعالت 
االجتماعية 
للمجموعة 

التجريبية قبل 
 التطبيق

 74 3.4 موجبة 88.4 2

72 -0.88 
غير 
مستوى  دالة

التفاعالت 
االجتماعية 
 للمجموعة
التجريبية 

)تتبعي( بعد فترة 
 المتابعة

 72  3.8 سالبة 88.4 2

ويتضح من الجدول السابق أن الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيين البعدي 

 والتتبعي غير دالة، ويو ما يحقق صحة يذا الفرض.

 مناقشة النتائج وتفسيريا:

ليها الباحثة فاعلية برنامج التدخل المبكر الذي تم تطبيقه في يذه الدراسة في تنمية لقد أيدت النتائج التي توصلت إ

 مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، وظهر أثره في تحسن مستوى التفاعالت االجتماعية لدى يؤالء األطفال.
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سطي درجات القياسين القبلي والبعدي فقد اتضحت فاعلية البرنامج من خالل وجود فروق دالة إحصائًيا بين متو

للمجموعة التجريبية في مهارات االنتباه المشترك، وذلك لصالح التطبيق البعدي )نتيجة الفرض األول(، بل وأكدت النتائج 

فت استمرارية فاعلية البرنامج في نمو مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين إلى ما بعد فترة المتابعة، حيث كش

النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية )نتيجة 

 الفرض الثاني(، مما يؤكد على استمرارية فاعلية البرنامج إلى ما بعد فترة المتابعة.

حسين مستوى التفاعالت االجتماعية لدى وقد اتضح من نتائج الدراسة الحالية فعالية برنامج التدخل المبكر في ت

األطفال التوحديين، مما يدل على عالقة نمو مهارات االنتباه المشترك وتهثيريا اإليجابي على التفاعالت االجتماعية لدى 

( 7007، وكاربينتر ماليندا ) ,.Rollins, et al( 8004يؤالء األطفال ويذا ما أثبتته دراسات: روالـين وآخــرون )

Carpenter Malinda( 7002، وكارين وآخرون )Karen, et al., ( 7002، وفابين وآخرون )Fabienne, et 

al., ( 7002، وميشال سوليفين )Michelle Sullivan( 7004، ونابير وآخرون )Naber, et al.,  وأيًضا استقرت

 فاعلية البرنامج إلى ما بعد فترة المتابعة.

مهارات االنتباه المشترك لدى أفراد المجموعة التجريبية من األطفال التوحديين  وقد يرجع التحسن الذي طرأ على

إلى استفادتهم من برنامج التدخل المبكر القائم على األنشطة المختلفة، والتي تضمنت مجموعة من األنشطة والفنيات 

 .والمعممات وأساليب التوجيه المختلفة مع االيتمام بدور التغذية الراجعة الفورية

حيث أتاح البرنامج المقدم فرًصا كبيرة من التفاعل االجتماعي بين الطفل والباحثة، الطفل والمعلمة، الطفل واألقران 

وأثر يذا التفاعل في تنمية مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، ومن ثَّم تحسن مستوى التفاعالت االجتماعية 

 لدى يؤالء األطفال.

رنامج على األنشطة الجذابة والمرغوبة من جانب يؤالء األطفال، مما يلقى القبول من جانبهم ويميد من وقد ركم الب 

دافعيتهم في تنفيذ واالشتراك في يذه األنشطة في ظل وجود معممات فورية وتشجيع مستمر وخطوات متتابعة من السهل 

 اب الطفل يذه المهارات.إلى الصعب مع التكرار الدائم للمهارات المقدمة للتهكد من إكس

وتتفق نتائج فروض الدراسة مع ما توصلت إليه معظم الدراسات السابقة التي أكدت على فعالية استخدام برامج 

( 7000التدخل المبكر في تنمية الكثير من المهارات ومنها مهارات االنتباه المشترك. ومن يذه الدراسات: يونج وآخرون )

Hwong, et al., ( 7007تر ماليندا )، وكاربينCarpenter Malinda ( 7005، ودراسة كريستينا ولورا )

Christina & Laura( 7002، وكوني كاسرى وآخرون )Conni, Kasari, et al., وميشال سوليفان وآخرون ،

(7002 )Michelle Sullivan, et al.,. 

واألنشطة الفنية، وأيًضا األنشطة الروتينية في كما توصلت النتائج إلى أيمية اللعب واألنشطة مثل النشاط الموسيقي 

م التفاعل االجتماعي، ويذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات: بوكـــر ) ( 7000تنمية مهارات االنتباه المشترك ومن ثَّ

Boker ( 7008، ويو )Yeaw ( 7008وإيفنس وديوبوسكي )Evans & Dubouski  ودراسة ريتمان ميشال ،

(7003 )Reitman Michelle  وغيريا من الدراسات السابقة التي ايتمت بدور اللعب واألنشطة في تنمية مهارات

، ماالنتباه المشترك. كما كان لبساطة األنشطة المقدمة في البرنامج ومالئمتها لعمر األطفال وانبثقها من بيئتهم وايتماماته

 أثًرا كبيًرا في إقبالهم على جلسات البرنامج. 
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ميم الذي يقدم لألطفال عقب أدائهم للنشاط أثًرا كبيًرا في تنمية وعي الطفل بذاته وباآلخر، وأيًضا في كما أسهم التع

البالغ( ومن ثم تخمين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم، ويذا ما  -الشيء -تنمية مهارات االنتباه المشترك بين )الطفل

( 7005، كاسرى ، باباريال )Christina & Laura( 7005ا )اتفقت عليه نتائج الدراسات اآلتية: كريستينا، لور

Kasari & Paparella. 

وأيًضا كان لتعاون المعلمات واألمهات مع يؤالء األطفال في البرنامج المقدم عظيم األثر، وذلك أليمية دور األم أو 

ير أفضل على الطفل ألن األسرة )األم( القائم على رعاية الطفل في االشتراك في برامج األطفال التوحديين فجعل يذا التهث

تطبق بعض جلسات البرنامج في المنمل وذلك لضمان استمرارية تحسن مهارات االنتباه المشترك عند يؤالء األطفال ويذا 

ودراسة ماري لـ. روشا  Christina & Laura( 7005ما أكدته الكثير من الدراسات مثل دراسة كريستينا، لورا )

(7002 )Marie L., Rocha. 

األقران( على كيفية االستفادة من جلسات البرنامج للتفاعل السليم  -األمهات -فلهذا كان من األيمية تدريب )المعلمة

 مع الطفل بحيث يخدم يذا التفاعل يدف البرنامج المقدم.

ن، وذلك من أجل دراسة ولهذا التممت الباحثة باللقاءات الدورية مع المعلمات واألمهات واألطفال العاديين المشاركي

التغيرات السلبية واإليجابية في حالة كل طفل على حدة، وذلك لسرعة التدخل إذ وجدت نقاط ضعف عند الطفل أو في 

 البرنامج المقدم.

وتستخلص الباحثة مما سبق أيمية االستمرار في تقديم برامج تدخل مبكر بشكل مكثف لهؤالء األطفال؛ حتى ال 

 وأيًضا لتنمية قدراتهم المختلفة.يتعرضوا النتكاسة 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنه من األيمية التوصية بما يلي:

ضرورة االيتمام باالكتشاف المبكر إلعاقة التوحد من خالل تعرف أيمية المظاير والمؤشرات التي تدل عليه، وإعداد  -

 ل مع توفير أدوات وأساليب التشخيص الالممة لذلك.المتخصصين في يذا المجا

ضرورة تقييم برامج التدخل المبكر المناسبة لمستوى أداء األطفال، وتوفير جميع الخدمات األخرى التي يمكن أن ترتبط  -

 محتوى وغيريا من األشياء الهامة في مثل يذه البرامج(. -أدوات -بنجاح تلك البرامج من )أشخاص

يتمام بتدريب المعلمين واآلباء على استخدام األنشطة المختلفة في تنمية الكثير من مهارات األطفال التوحديين ضرورة اال -

 في جميع مجاالت النمو ما لها من أيمية بالغة في رفع وتحسين مستوى األداء والمهارات المختلفة لدى يؤالء األطفال.

وياء )مدربين( يتفاعلون مع أطفالهم التوحديين، وذلك لما له من أيمية توعية اآلباء بهيمية وجود أقرباء أو أشقاء أس -

 كبرى فى تحسن مستوى أداء األطفال التوحديين.

توعية المعلمين بشكل دائم بهيم االستراتيجيات التربوية الحديثة التي يمكن االرتكام عليها في تنفيذ البرامج المختلفة مع  -

 يؤالء األطفال.

م باحتياجات وايتمامات يؤالء األطفال لوضعها ضمن البرامج المقدمة؛ ألنها تثير دافعية يؤالء األطفال ضرورة االيتما -

 لالندماج  في البرامج.
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ضرورة االيتمام باألنشطة واأللعاب في تنمية الكثير من مهارات الطفل التوحدي وخاصة مهارات االنتباه المشترك لما له  -

 عند يؤالء األطفال. تهثير على جميع جوانب النمو

 البحوث المقترحة:

في ضوء نتائج يذه الدراسة تقترح الباحثة بعض الدراسات التي يمكن أن تقدم مميًدا من الرعاية والتهييل لألطفال 

 التوحديين، ومنها:

 فعالية برنامج تدريبي آلباء األطفال التوحديين لتنمية مهارات االنتباه المشترك. -

 الموسيقى في تنمية االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين.فعالية العالج ب -

 فعالية برنامج تدريبي قائم على القصص والكتب المصورة لتنمية االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين. -

 فعالية برنامج تدخل مبكر لتنمية مهارات اللعب لدى األطفال التوحديين. -

 مية االنتباه المشترك وأثره في تحسين مستوى المهارات اللغوية لديهم. فعالية برنامج تدخل مبكر لتن -

 

 مراجــع ال

 أوالً: المراجع العربية:

(: الذاتوية لدى األطفال "سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة"، معهد الدراسات العليا 8000إلهامي عبد العميم ) (8)

 جامعة عين شمس. -للطفولة

(: التدخل المبكر مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة، دار الفكر، 8004جمال الخطيب، منى الحديدي ) (7)

 عمان.

 .740(: التوحد، كتاب اليوم، السلسلة الطبية، دار أخبار اليوم، القايرة، عدد رقم  7004جيهان مصطفى ) (5)

جتماعية، مكتبة األنجلو (: اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية واال8000مكريا الشربيني ) (8)

 المصرية.

(: فاعلية استخدام نظام التواصل بالصور في تنمية التواصل الوظيفي لدى الطفل 7002سماح قاسم سالم ) (3)

 جامعة حلوان. -التوحدي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

العالجية(، دار الفكر، األردن، البرامج  -(: االتصال اللغوي للطفل التوحدي )التشخيص7007سهى أحمد أمين ) (2)

 عمان.

(: اضطرابات بعض الوظائف المعرفية وعالقاته بمستوى التوافق لدى األطفال 8000السيد عبد العميم الرفاعي ) (2)

 الذاتويين، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

عالية العالج بالموسيقى في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية (: ف7004عادل عبد هللا & شريف علي حمدي ) (4)

 (، دار الرشاد، القايرة.5لألطفال التوحديين، العالج بالموسيقى لألطفال التوحديين، سلسلة غير العاديين )

ا، (: بعض أنماط األداء السلوكي االجتماعي لألطفال التوحديين وأقرانهم المعاقين عقليً 7000____________ ) (0)

 .538جامعة المقاميق،  -مجلة كلية التربية

(: فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات االجتماعية على مستوى التفاعالت 7005____________ ) (80)

 القايرة. -(  دار الرشاد8االجتماعية، األطفال التوحديين، سلسلة ذوي االحتياجات الخاصة )
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ت االجتماعية لألطفال خارج المنمل: األطفال العاديون وذوي (: مقياس التفاعال7005____________ ) (88)

 االحتياجات الخاصة، دار الرشاد، القايرة.

(: فعالية برنامج عالجي باللعب لخفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لدى عينة من 7008محمد أحمد خطاب ) (87)

 ا للطفولة، جامعة عين شمس.األطفال التوحديين، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العلي

 (: التدخل المبكر ومواجهة اضطرابات التوحد، مكتبة ابن سينا، القايرة.7003محمد علي كامل ) (85)

 التوحد، دار المصطفى للطباعة، بنها. -األوتيستك -(: األوتيمم7002يشام الخولي ) (88)

بالمؤتمر العلمي األول )التربية بحث منشور  -الخطر الصامت يهدد أطفالنا -(: األوتيمم7002____________ ) (83)

 يوليو( كلية التربية، جامعة بنها. 82 -83الخاصة بين الواقع والمهمول 
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