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 :مقدمة الدراسة-أوالً 
 Developmental Disabilitiesمن أكثر اإلعاقات النمائية  )Autism(يعّد التوحد 

غموضًا وتعقيدًا سواء من حيث مسبباته وعوامله، أو من حيث مظاهره السيكومترية واالكلينيكية، أو 

 شدة غرابة أنماط سلوكه غير التكيفي.

حالة تتميز بمجموعة من األعراض والمظاهر التي يغلب عليها االضطراب في  فهو

المهارات االجتماعية أو اللغوية وكذلك االختالل في االستجابات الحسية للمثيرات باإلضافة إلى 

غياب القدرة على التواصل مع اآلخرين وغياب اللغة والحديث بالرغم من توافر القدرات اللغوية 

 ).2004أ، -(الشامي

والطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد ال يستطيع التفاعل مع اآلخرين واالندماج في 

يرفض  ،هو منشغل بذاته، ومنطٍو على نفسهف ،ديه في البقاء وحيدًا طوال حياتهالمجتمع وال مشكلة ل

ل التوحد من طفاضطراب  تختلف  شدةو  ويتميز بتبلد المشاعر واألحاسيس، ،التدخل من اآلخرين

 آلخر.

وتعد اضطرابات اللغة والتواصل التي يعاني منها األطفال ذوو اضطراب التوحد من  

االضطرابات المحورية واألساسية التي تؤثر سلبًا على جوانب نموهم الطبيعي وتفاعلهم االجتماعي 

 كالً مل هذه االضطرابات لدى أطفال التوحد جهم داخل مجتمعاتهم المحلية، وتشمع اآلخرين واندما

 Non Verbalوغير اللفظي Verbal communicationمن اضطرابات التواصل اللفظي

communication. 2004) ودراسة (الشامي،2002(نصر،دراسةأشارت دراسات عدة وبينها  وقد (

) إلى أن هؤالء األطفال ال يفتقرون إلى اللغة المنطوقة فحسب، وٕانما 2004ودراسة (زريقات،

كما يفتقرون إلى قواعد اللغة ومهاراتها، وبالوقت نفسه فإنهم ال  بكل أشكالها.يفتقرون إلى اللغة 

يحاولون التعويض عن هذا الضعف في اللغة ومكوناتها ومهاراتها باستخدام أساليب التواصل غير 

استخدام  باإلضافة إلى أنهم يعجزون حتى عناللفظي كاإليماءات أو الحركات أو المحاكاة، 

-39، 2004(زريقات،)، 55-56، 2004)، (الشامي،87-2002،88،(نصر التواصل البصري

36.( 
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طفال ذوو اضطراب التوحد فإن األمن صعوبات اللغة والتواصل التي يعاني منها  وللحدّ 

ضروريًا وهامًا لتطوير قدرة هؤالء األطفال على  التأهيلية يعدّ  البرامج التدريبية وبمحاوالت التدخل 

التواصل مع اآلخرين وذلك بتعليمهم وتدريبهم على كيفية التعبير عن حاجياتهم وأحاسيسهم 

مهارات  على ومشاعرهم بأكثر من أسلوب ويتم ذلك من خالل توفير البيئة المؤاتية ليتعلم الطفل فيها

تقليد بعض األصوات والحركات واألفعال، واالنتباه لمثيٍر معيٍن من بين عدٍد من المثيرات، 

واالستجابة ألوامر معينة واإلفصاح عما يريده الطفل، وتسمية بعض الصور أو األشياء 

 ).2002(نصر،

طفال ذوي ثم إن التدخل بالبرامج التدريبية والعالجية لتطوير مهارات التواصل لدى األ  

اضطراب التوحد يزودهم بعدٍد من أنماط السلوك االجتماعي الجديدة التي تساعدهم على تعلم أشكال 

لتواصل اللغوي وبالتالي خفض كل من اضطرابات التواصل اللفظي وغير اللفظي الموجودة لبديلة 

 لديهم.

المشكالت  من رأن أكثبولدى مراجعة الباحثة لما كتب حول مهارات التواصل اللغوي وجدت 

اختارت التوقف فالتسمية و  التعبيرالتي يعاني منها األطفال ذوو اضطراب التوحد مشكلة الفهم و 

 عندها.

عب هو إحدى الوسائل التعليمية الهامة التي اتفقت معظم الدراسات واألبحاث على أهميته واللّ      

لتوحد بأسلوب شيق وممتع وفي مختلف المهارات لدى األطفال ذوي اضطراب ا تنميةوفاعليته في 

 .)2004(الشامي، ملء أوقات فراغهم بأشياء نافعة ومفيدة

لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي  محاولة هذه الدراسة فقد تكونولهذا      

ذلك يسهم  والتسمية) لعلّ  والتعبير (الفهم راتخدام اللعب مركزة بذلك على مهااضطراب التوحد باست

في زيادة حصيلتهم اللغوية وبالتالي تطوير قدرتهم على التواصل مع اآلخرين وتحسين حالتهم في 

 والتخفيف من أعراض التوحد ما أمكن. فهمهمالمستقبل ومساعدة المحيطين بهم على 

 

 



املدخل إىل الدراسة                                                           الفصل األول        
 

 
4 

 

 ة:الدراسمشكلة  -ثانياً 
رئيسة هي: اضطراب  يتم النظر إلى التوحد على أنه إعاقة نمائية تتحدد بثالثة أعراض

التواصل، والعجز في التفاعل االجتماعي، والسلوك النمطي والتكراري وقد تبين بأن من أهم 
قصور في مهارات التواصل الخصائص التواصلية التي يظهرها األطفال ذوو اضطراب التوحد ال

تؤثر بشكل مباشر على (كالتقليد، واالنتباه، والفهم أو التعرف، والتعبير، والتسمية) التي  اللغوي
 تواصلهم مع اآلخرين وعالقتهم االجتماعية واندماجهم في المجتمع.

ويمكن القول بأن مشكلة اللغة لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد هي مشكلة اتصال أكثر 
مما هي مشكلة لغوية، وبأن من أكثر المشكالت التي يعاني منها هؤالء األطفال مشكلة الفهم 

 ر وكذلك التسمية.ومشكلة التعبي
ونظرًا لما للعب من أهمية، ولما تؤكده الدراسات حول جدوى اللعب وفاعليته في تنمية العديد 

وألن اللعب هو وسيلة ممتعة ومناسبة للتعلم في من المهارات ومن بينها مهارات التواصل اللغوي، 
ي االحتياجات الخاصة، فقد جميع األعمار ومن كافة المستويات العقلية ومع األفراد العاديين وذو 

حاولت الباحثة اقتراح برنامج تدريبي باستخدام اللعب لتنمية مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال 
 ذوي اضطراب التوحد مع التركيز على ثالث مهارات فقط وهم (الفهم، التعبير، التسمية).

 وبالتحديد فقد حاولت الدراسة اإلجابة على السؤالين التاليين:
ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي   -1

 (الفهم، التعبير، التسمية) لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد؟
 ما مدى فاعلية هذا البرنامج التدريبي المقترح في القياس التتبعي له؟  -2

 :الدراسةفرضيات  -ثالثًا: 
رتب درجات  اتبين متوسط )0.05(عند مستوى داللة  ةداللة إحصائي اتذ قو وجد فر تال  -1

في التطبيق  مقياس تقدير التواصل اللغويعلى  التجريبية والضابطة في المجموعتينطفال األ
 .يعزى الستخدام أنشطة اللعب البعدي له

رتب درجات  يبين متوسط )0.05(عند مستوى داللة  ةداللة إحصائي اتق ذو وجد فر تال  -2
 بعديال التطبيقينفي  مقياس تقدير التواصل اللغويعلى  المجموعة التجريبيةفي طفال األ
 .يعزى الستخدام أنشطة اللعب التتبعي (المؤجل)و 
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 : الدراسةرابعًا: أهمية 
 ما يلي:متكمن أهمية الدراسة الحالية 

، التي حاولت استخدام أسلوب )علم الباحثة حد على(قلة الدراسات واألبحاث التجريبية  -
بشكل عام والمهارات  حداللعب في تنمية مختلف مهارات التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب التو 

مجال بحوث في اللغوية على وجه الخصوص ولهذا فإن الدراسة الحالية تعد إضافًة علميًة حديثًة 
 السيما في البيئة المحلية. التربية الخاصة

ما تأمل به الباحثة من إسهام نتائج هذه الدراسة في تحديد فاعلية وجدوى أسلوب اللعب في  -
تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد مما يشجع العاملين مع 

تنمية عدد من المهارات التواصلية أو لالوالدين والمعلمين على تعميم استخدامه كهؤالء األطفال 
 ألكاديمية والوظيفية األخرى.ا

 :الدراسةأهداف  -خامساً 
 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

بعض مهارات التواصل في تنمية  بعض أنشطة اللعب تصميم برنامج تدريبي قائم على .1

 .الدراسةعينة أفراد  اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

في تنمية بعض مهارات  بعض أنشطة اللعبعلى  القائمتدريبي البرنامج الفاعلية  التحقق من .2

عينة أفراد  لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد التسمية)  والتعرف، التعبير، (الفهم التواصل اللغوي

 .الدراسة

بعض تنمية  في التجريبية المجموعةأطفال لدى التحقق من استمرار أثر البرنامج التدريبي  .3

عينة أفراد  التسمية) لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، التعبير، (الفهم مهارات التواصل اللغوي

 تطبيقه.  من نتهاءاال علىشهر بعد مرور  الدراسة

 مصطلحات الدراسة: -سادسًا 
هي مفهوم يشير إلى مستوى الذي يبين مدى تحقيق األهداف  : Effectiveness فاعلية .1

 ).206، 2004بنجاح.( القال، يونس، 
بأنها أثر برنامج اللعب في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي (الفهم  إجرائيَا: الفاعلية وتعرف

 .والتعرف، التعبير، التسمية) لدى أفراد عينة الدراسة من ذوي اضطراب التوحد
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 :Training Programالبرنامج التدريبي  .2
سلسلة من هو مجموعة من المعطيات والتوجيهات والمعلومات واألنشطة الضرورية لتنفيذ 

  .)220، 1990الحسن وشهاب، (مليات المحددة بأهداف مرغوب فيها الع
البرنامج المخطط والمنظم الذي يستند إلى بعض  ويعّرف البرنامج التدريبي إجرائيًا على أنه: 

مبادئ وفنيات تعديل السلوك، ويتضمن مجموعة من األنشطة واأللعاب لتنمية بعض مهارات 
 هم والتعّرف، التعبير، التسمية) لدى أفراد المجموعة التجريبية.التواصل اللغوي (الف

 ):Children with Autism(األطفال ذوو اضطراب التوحد  .3
بأنه حالة من  DSM IV-IR 2000الدليل التشخيصي واالحصائي الرابع المعدل ف عر ي

القصور المزمن في النمو االرتقائي للطفل يتميز بانحراف وتأخر في نمو الوظائف النفسية 

األساسية المرتبطة بنمو المهارات االجتماعية واللغوية وتشمل االنتباه واإلدراك الحسي والنمو 

 ).8، 2005الحركي وتبدأ هذه األعراض خالل السنوات الثالث األولى من العمر(صديق، 

على أنهم األطفال الملتحقون بمراكز ومؤسسات إجرائيًا:  األطفال ذوو اضطراب التوحد ويعرف 
التوحد الذين تّم تشخيصهم وفقًا للمعايير واألدوات وأساليب التشخيص المعتمدة في هذه المراكز 

تقدير والمعمول بها في سورية باإلضافة إلى حصولهم على درجة تقل عن المتوسط على مقياس 
) درجة في 15التواصل اللغوي في كل من أبعاد (الفهم والتعرف، التعبير، التسمية) أي تقل عن (

 كل بعد منها.
 :Language Communicaton Skills اللغوي التواصلمهارات  .4

اللغوي : هو عملية مشاركة تجارب وعالقات مع اآلخرين ومع البيئة الخارجية، والتي  التواصل
تتم عن طريق أفعال اتصالية رمزية تكون إما شفهية مثل الكالم أو غير شفهية مثل اإليماءات 
وحركات الوجه وتعبيراته وحركات الجسد المختلفة، ويحتوي االتصال اللغوي الناجح على العديد 

ارات التي يمر بها الفرد أثناء مراحل نموه وتسمى بدايات االتصال اللغوي لدى األطفال من المه
 )9، 2001وهي (مهارة التقليد، التعرف والفهم، الربط، التعبير، التسمية). (نصر، 

) مهارة التعرف والفهم على أنها: القدرة على استخالص المفاهيم من 2002تعّرف نصر (
المسموعة وتمييزها عن غيرها، كما تعّرف مهارة التعبير على أنها: القدرة اللغة المسموعة وغير 

). أما مهارة التسمية فتعرفها بأنها القدرة 83، 2002(نصر، ، وبناء الجملالتعبيري على الحديث
 ).2002،84على تسمية األشياء أو اللعب بطريقة رمزية (نصر،
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 ، التسمية).(التعرف والفهم، التعبيروهذه المهارات الثالث 
ويمكن تعريف كل مهارة من هذه المهارات إجرائيًا أنها: الدرجة التي يحصل عليها األطفال أفراد 
عينة الدراسة الحالية على مقياس التواصل اللغوي المستخدم في الدراسة وذلك في كل بعد من 

) 0-30ما بين ( هذه األبعاد الثالثة المتضمنة في المقياس والتي تتراوح عالمات كل بعد فيها
 درجة.

 : Playللعبا .5
يعرف اللعب بأنه: نشاط حر وموجه يكون على شكل حركة أو عمل، ويمارس فرديَا أو جماعيًا، 
 ويستغل طاقة الجسم الحركية والذهنية، ويمتاز بالسرعة والخفة واالرتباط بالدوافع الداخلية، وال

من حياته وال يهدف إال إلى االستماع  يتعب صاحبه، وبه يتمثل الفرد المعلومات ويصبح جزءاً 
 ) 30، 1999فاضل، (به.

لتنمية بعض مهارات  الحركية واالدراكيةمجموعة من األلعاب على أنه:  إجرائياً ويعّرف اللعب 
التواصل اللغوي، ومعرفة أثر اللعب في تطوير بعض من مهاراته المتمثلة بمهارات (الفهم 
والتعبير والتسمية) وذلك عن طريق استخالص المفاهيم من اللغة وتمييزها، وزيادة القدرة على 

 الحديث والتعبير والتسمية وتنفيذ األوامر. 

 سابعًا: حدود الدراسة:
في المنظمة السورية  البرنامج التدريبي والتحقق من فاعليتهتطبيق ة: تّم المكاني الحدود -1

 .في مدينة دمشق للمعوقين آمال
تّم تصميم البرنامج التدريبي والتحقق من فاعليته في الفترة الزمنية الممتدة  الحدود الزمانية: -2

 .2013 -2014 من بداية إلى نهاية العام الدراسي 
) 10من أطفال التوحد (  وطفلةً طفالً  )12( تضمنت عينة الدراسة الحالية :بشريةالحدود ال -3

، ومقسمين إلى مجموعتين انطبقت عليهم شروط اختيار العينةممن  ) من اإلناث2ذكور و (
 ) أطفال للمجموعة الضابطة.6) أطفال للمجموعة التجريبية، و(6بالتساوي (

امج التدريبي باستخدام اللعب في تنمية بعض الحدود العلمية وتتجلى بدراسة فاعلية البرن -4
مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد وقياس هذه المهارات من خالل مقياس التواصل 

)، كما تتوقف إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ضمن حدود 2001اللغوي لسهى نصر (
 وخصائص العينة واألدوات والزمن المطّبق فيها.
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 الفصل الثاني

 التوحد -المحور األول 

وحتى وقتنا الحالي، ونسب  Kanner يتضمن هذا المحور أهم التعريفات الخاصة بالتوحد بدءًا من كانر

،  ه وخصائصه وكيفية تشخيصه وتقييمهانتشار التوحد في المجتمعات العربية والعالمية، كما يتضمن أسباب

 .والطرق العالجية المناسبة له

 :Autism Defenition تعريف التوحد -أوالً 
 هتعددت تعريفاتيعّد اضطراب التوحد من أكثر االضطرابات النمائية شيوعًا في وقتنا الحالي، ولقد 

 يلي عرٌض  في هذا المجال وفيما العاملين له حتى اآلن وكثرة األخصائيين ومفسرٍ  واضحٍ  سببٍ عدم وجود ل

 :ظهوره وحتى يومنا هذا بدء منذ ألهم تعريفات التوحد

استخدم مصطلح وهو أول من  )1943(أول من قام بتعريف التوحد في عام  Kanner)انركِ ( يعتبر

على الخصائص بناًء  لتوحدل تعريفه وضعوقد  'Early Childhood Autism'التوحد الطفولي الباكر 

انسحاب من التفاعل االجتماعية، ذاكرة طفًال وهي :  )11(المشتركة التي توصل إليها من دراسته على 

على التماثل، ظهور جسمي  صلي للكالم، رغبة مفرطة للمحافظةأو استخدام غير توا Mutismصماء، بكم 

 Matson,2009).( عالية للمثيرات طبيعي، التعلق باألشياء، حساسية

أن للتوحد خصائص ثالث رئيسية تمثلت في اإلعاقة في 1976) (في عام ) Rutter( روتر ذكرلقد و 

 (Schopler,2000, 12)النمو اللغوي، االصرار على التماثل.العالقات االجتماعية، التأخر في 

الشديد في السلوك عند األطفال ال  اضطراب النمو بأنهالتوحد  Orintz) ( (1989)أورنتزوقد عرف 

عالمات جينية،  أيضية أو كيميائية أو ي ثابت أو تغيرات بيويترافق بمؤشرات عصبية واضحة أو خلل عصب

ها أو بعدها والتي يعتقد أنها تؤدي بدورها إلى ءباب قد تحدث قبل الوالدة أو أثنااألسوهو يعود إلى جملة من 

خلل وظيفي في الدماغ يظهر على شكل اضطراب في العالقات مع اآلخرين وفي التواصل واللغة واالستجابة 

 .)8، 2007(عرابي،  ألشياء وفي السلوك الحسي والحركةللموضوعات وا
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تنتج عن أسباب عدة ومصحوبة في  سلوكيةٌ  أزمةٌ  بأنه )1992(في عام   (Gillberg)جيلبيرغ وعّرفه

 ,Gillberg, 1992)الغالب بنسبة ذكاء منخفض، ومتسمة بشذوذ في التفاعل االجتماعي واالتصال. 

p813) 

 ICD 10في تصنيفها الدولي العاشر لألمراض  )WHO, 1992(منظمة الصحة العالمية  فتهعر و 

International Classification of Diseases   تحت اسم التوحد الطفولي Childhood Autism بأنه

، يظهر في السنوات الثالث اضطراب نمائي شامل يتميز في نمو غير عادي أو مضطرب أو كليهما معاً 

، التواصل، السلوك غير عادي في المجاالت التالية: التفاعل االجتماعي األولى من حياة الفرد، ويأخذ شكالً 

 بعة أضعاف حدوثه لدى اإلناث.ر النمطي والمحدد، ويحدث هذا االضطراب لدى الذكور بمعدل ثالثة أو أ

التوحد هو إعاقة تطورية تؤثر بشكل  فقد عّرفت ) (APA,1994المنظمة األمريكية للطب النفسي أما

ملحوظ على التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي، وتظهر األعراض الدالة عليه بشكل ملحوظ 

 .) (APA,1994 لعمر وتؤثر سلبا على أداء الطفلمن ا قبل سن الثالثة

اضطراب في النمو وخلل في النظم التي تستقبل اإلشارات  د على أنهالتوح )1995(جراندن وعّرفت 

ورة أقل مع بعضها صوالمعلومات القادمة مما يجعل الطفل يتفاعل بصورة كبيرة مع بعض المؤثرات ويتفاعل ب

 .)14، 1995اآلخر. (جراندن 

 NSAC)(National society of Autisticالجمعية الوطنية األمريكية ألطفال التوحد وعرفته 

children وتشمل االضطراب في المجاالت التالية: النمو،  اضطراب أو متالزمة تعرف سلوكياً  بأنه

 ,Onely)االستجابة الحسية للمثيرات، اللغة والكالم، القدرات المعرفية، التعلق واالنتماء باألحداث والمواضيع 

2000) 

بأنه حالة من القصور  DSM IV-IR 2000الدليل التشخيصي واالحصائي الرابع المعدل  فهعرّ و ي

المزمن في النمو االرتقائي للطفل يتميز بانحراف وتأخر في نمو الوظائف النفسية األساسية المرتبطة بنمو 

المهارات االجتماعية واللغوية وتشمل االنتباه واإلدراك الحسي والنمو الحركي وتبدأ هذه األعراض خالل 

 ).8، 2005 السنوات الثالث األولى من العمر(صديق،
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 Individuals with disables  (IDEA,2001)قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة عّرفه وقد

education act  ّفظي والتفاعل فظي وغير اللّ بمثابة إعاقة نمائية أو تطورية تؤثر على التواصل الل

الثة من الطفل إلى الثّ االجتماعي من جانب الطفل، وعادة ما يظهر هذا االضطراب بشكل عام قبل أن يصل 

على أداء الطفل. وهناك خصائص أخرى مصاحبة للتوحد منها  عمره، مما يجعل من شأنه أن يؤثر سلباً 

للتغيير الذي يطرأ على البيئة أو التغيير في  ومقاومةٍ  مقولبةٍ  نمطيةٍ  وحركاتٍ  تكراريةٍ  االنغماس في أنشطةٍ 

وال ينطبق هذا التشخيص على الطفل إذا كان أداؤه  الروتين اليومي واالستجابة غير العادية للخبرات الحسية.

الهان وكوفمان، (هعكسيًا من جراء اضطراب انفعالي خطير يعاني منه.  التعليمي في األساس يتأثر تأثراً 

2008،638(. 

أن التوحد هو نوع من االضطرابات االرتقائية المعقدة التي تظل متزامنة  ) إلى2002(نصر وأشارت

مع الطفل منذ ظهورها وٕالى مدى حياته وتؤثر على جميع جوانب نموه وتبعده عن النمو الطبيعي ويؤثر هذا 

أو غير لفظي وأيضا على العالقات  اً ن لفظياية على التواصل سواء أكالنوع من االضطرابات االرتقائ

 ).2002،50االجتماعية. (نصر، 

اضطراب نمائي يؤثر بشكل ملحوظ على التواصل اللفظي كالتوحد إلى ) 2004( زريقات كما أشار

 .)2004،50(زريقات، أعراضه قبل سن الثالثة من العمر والتفاعل االجتماعي واألداء التربوي وتالحظ

عادة في السنوات األولى  ) بأنه إعاقة نمائية مزمنة شديدة تظهر2005والحديدي،فه (الخطيب وعرّ 

من العمر، وتنجم عن اضطراب عصبي يؤثر على أداء الدماغ، وهو أكثر شيوعًا لدى الذكور منه لدى 

 ).2005،258(الخطيب والحديدي، اإلناث بمعدل أربعة أضعاف. 

) بأنه أحد االضطرابات National Institue of Health ,2010وعّرفه المعهد الصحي الدولي (

النمائية الشاملة، تتسم بقصور نوعي في مهارات التواصل اللغوي ومهارات التواصل االجتماعي ويمكن 

يمكن الشفاء منه، فهو مستمر مدى الحياة، إال أن بعض أعراضه قد  معرفته في مراحل عمرية مبكرة، وال

 ).NIH,2010,2باستخدام العالج المناسب ( العمرتخف مع التقدم في 

) بتعريف التوحد على أنه National Autism Center, 2011كما قام المركز الدولي للتوحد (

يظهر على شكل تأخر  الطفل، ويتميز بوجود خلل في اللغةاضطراب نمائي، يحدث في سن مبكرة من عمر 
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، كما يغلب عليه وجود للتواصل مع اآلخرين كاإليماءات واإلشاراتلغوي، وغياب استخدام استراتيجيات بديلة 

لغة تكرارية، إضافة إلى وجود خلل في التفاعل االجتماعي يظهر على شكل صعوبة في تكوين صداقات مع 

 Wilczynckiاآلخرين، مع صعوبات في مهارات اللعب إضافة إلى وجود سلوكيات محددة ومكررة. (

et.al,2001,13-14(. 

و توقف في نمو ضطرابات النمو التي تتميز بقصور أا هولين فقد عرف التوحد على أنه أحد اأم

وبالتالي في نمو القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والنمو المعرفي واالجتماعي.  اإلدراك الحسي واللغة،

انطوائية، وانغالق على الذات، مع نضوب عاطفي وانفعالي، ويصبح الطفل  انسحابيهويصاحب ذلك نزعة 

 ). 54، 2002، فراجوكأن جهازه العصبي قد توقف تمامًا عن العمل. (

للتوحد أنها غالبًا ما تركز على وصف التوحد بدون التعريفات السابقة خالل استعراض من لنا ويتضح 

لسبب في ذلك إلى تعدد النظريات واالتجاهات التي حاولت تفسيره تحديد تعريف محدد وواضح له، وقد يعود ا

 وقد أجمعت أغلب هذه التعريفات على عّدة نقاط مشتركة في تعريفها للتوحد ومن أهمها:

 .التوحد هو أحد االضطرابات النمائية الشاملة 

 .يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة 

 اللفظي وفي التفاعل االجتماعي. أهم أعراضه الخلل في التواصل اللفظي وغير 

 .يصاحبه ظهور سلوكيات مقيدة ومتكررة 

 DSM IV-IRالدليل التشخيصي واالحصائي الرابع المعدل الذي ورد في  تتبنى الباحثة التعريفوعليه 

بأنه حالة من القصور المزمن في النمو االرتقائي للطفل يتميز بانحراف وتأخر في نمو الوظائف  )(2000

النفسية األساسية المرتبطة بنمو المهارات االجتماعية واللغوية وتشمل االنتباه واإلدراك الحسي والنمو الحركي 

 ).8 ،2005وتبدأ هذه األعراض خالل السنوات الثالث األولى من العمر(صديق، 

 ):(Prevalence of Autismنسبة انتشار التوحد  -2

يصه وتحديد تحديد نسبة انتشار التوحد وذلك بسبب اختالف المعايير المستخدمة في تشخ يصعب حالياً 

فيات الطبية والتربوية والنفسية لألخصائيين العاملين في هذا ذلك بسبب تعدد الخلأعراضه وقياس شدته، و 

بشكل مثير في السنوات  )ASD(وقد ازداد عدد األفراد الذين شخصوا باضطراب طيف التوحد  المجال.
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ويشير مركز األخيرة بسبب التحسن والتوسع الكبير في مفهوم التشخيص، وتضمين فئات جديدة لفئة التوحد، 

على أن  (Center of diseases control and prevention CDC, 2006)الوقاية والتحكم باألمراض 

يصاب بطيف التوحد بأمريكا وعدد المصابين بالتوحد هو مليون ونصف إنسان في   واحداً طفالً ) (175/1

فإن هذه النسبة قد ازدادت بحسب نفس  )(2012، أما في عام )WWW.Americansocity.com(أمريكا

 ).(www.Autismspeaks.orgطفل )88/1(المركز وتشير اإلحصاءات إلى أن النسبة قد وصلت إلى 

فما هو موجود يّوضح عدد األطفال  فال توجد أي إحصائية رسمية تحدد نسبة انتشار التوحد ةأما في سوري

يعكس واقع انتشار اضطراب التوحد في المجتمع  ال لمراكز والجمعيات األهلية، وهذا األمرالمسجلين ضمن ا

 .السوري
 ومعدالته بحسب الدراسات ومراكز األبحاث.نسب انتشار التوحد ) 1الجدول (

 معدل االنتشار الجهة التي أجريت الدراسة المسحية وتاريخها

 )Kanner 1973( )10000/ 5-4كانر (

 )Ishii & Takahashi 1983( )10000/16(إيشي وتاكاتشي 

 )Wing 1996( )10000/10(وينغ 

 المركز الطبي بمدينة ديترويت األمريكية
)Detroit Medical Center 1998( 

)10000/5-4( 

 )Edelson 1998( )10000/5-4(إيدلسون 

 وكالة الخدمات االنسانية والصحة في كاليفورنيا
)Califronia Health and Human Services Agency 1999 ( 

)10000/21-15( 

 واإلحصائي الرابع المعدلالدليل التشخيصي 
)DSM-IV,TR 2000( 

)10000/5( 

 البحث الطبيمجلس 
)Department of Health 2002( 

)10000/30-10( 

 )Wing & Protter 2003( )10000/60(وينغ وبروتر 

 )Fonbonne 2005( )10000/13(فونبوني 

 )Becker et. al, 2007( )150/1( باركر وزمالئه

 الجمعية الوطنية لألطفال التوحديين
)National Society of Autistic Children NSAC 2008( 

)10000/20( 

 )2012،140مقتبس من (حليمة،  )1( الجدول
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في معايير التشخيص  واضحاً  تقدماً  تعكس اضطراب التوحد نتشارال المتزايدة ويمكننا مالحظة أن النسبة

، وكذلك بسبب زيادة وعي األهالي DSM-Vوآخرها ما صدر عن الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس 

وعرضهم على االختصاصيين المؤهلين لتقديم المساعدة لهم وأيضَا زيادة وعي المجتمع وتقبله بمشكلة أبنائهم 

 لإلعاقة.

 : Diagnostic of autism disorderتشخيص اضطراب التوحد  -ثالثاً 

يعتبر تشخيص التوحد أمرًا معقدًا وصعبًا في مجال الّتربية الخاصة ومن المتفق عليه حتى اآلن هو 

عالمات حيوية (مخبرية) أو أية فحوصات طبية يمكن االستناد إليها لتشخيص التوحد. إال أن عدم وجود 

التوحد اضطراب محدد سلوكيًا أي باالستناد إلى جملة من المظاهر السلوكية التي تدلل على وجود 

  ).2010،3 ،االضطراب من عدمه وهذا جوهر عملية التقييم والتشخيص (الجابري

توحد، طبيب نفسي، أخصائي  أخصائيوهناك فريق كامل لتشخيص اضطراب التوحد يتكون من 

 ). 2002اضطرابات الكالم واللغة، أخصائي سمعيات، معلمين تربية خاصة، الوالدين (نصر،

ن واالرتباك الذي يعاني منه الوالداتشخيص الدقيق الضطراب التوحد تنبع من التقليل من القلق الولعّل أهمية 

 بسبب المعلومات المتضاربة، وتحديد التوقعات لمدى تحسن االضطراب، ولوضع أساليب التدخل المناسبة.  

يلي:  حيث اشتمل تشخيصه على ما أول من وضع معايير تشخيص التوحد )(Kannerويعتبر كانر

مفرطة في المحافظة انسحاب من التفاعالت االجتماعية، ذاكرة صّماء، استخدام غير تواصلي للكالم، رغبة 

 .)Matson, 2009(على التماثل، ظهور جسمي طبيعي، التعلق باألشياء، حساسية عالية للمثيرات

تاله في ذلك العديد من العلماء الذين حاولوا وضع محكات ومعايير لتشخيص التوحد ويعتبر الدليل  

الصادر عن الجمعية األمريكية للطب الًنفسي  )DSM-IV-TR( رابع المعدلالتشخيصي واإلحصائي ال

APA  هو األكثر استخدامًا من قبل األخصائيين النفسيين . )2000(الصادر في عام 

 : )DSM-IV-TR( رابع المعّدلوفيما يلي معايير الّدليل التشخيصي واإلحصائي ال

توافر ست أعراض على األقل من المجموعات الثالثة التالية على أن تكون هذه األعراض  المحك األول: 

من المجموعة األولى وواحدة من المجموعة الثانية والثالثة على األقل وهذه المجموعات اثنان الستة من (

 هي):
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 يلي: المجموعة األولى: صعوبات في التفاعل االجتماعي وتظهر في اثنتان مما

 استخدام السلوكيات غير اللفظية المتعددة أو الكثيرة المعقدة. عجز في .1

 الفشل في إقامة عالقات اجتماعية (صداقة) مع األقران ممن هم في نفس العمر الزمني. .2

 فقدان الرغبة في تلقائية محاولة مشاركة اآلخرين في االستمتاع واالهتمامات والتحصيل واالنجازات. .3

 عر والعالقات االجتماعية مع اآلخرين.عدم القدرة على تبادل المشا .4

 المجموعة الثانية: العجز في التواصل تتضح في واحدة على األقل مما يلي:

فقدان أو تأخر الكالم (مع عدم وجود داللة على محاولة التعويض عن هذا العجز من خالل وسائل  .1

 االتصاالت األخرى غير اللفظية مثل: التواصل باإلشارات أو اإليماءات).

 في حالة وجود الكالم هناك صعوبات في بدء المحادثة مع اآلخرين أو االستمرار فيها. .2

 استخدام نمطي أو متكرر للغة. .3

 عجز واضح عن ممارسة اللعب الخيالي واالفتقار للعب االجتماعي بما يتناسب مع عمره الزمني. .4

ات واالهتمامات تتضح في واحد المجموعة الثالثة: السلوكيات النمطية والمحدودية في السلوك والنشاط

 على األقل مما يلي:

 انشغال متواصل سلوك أو اهتمام أو نشاط محدد. .1

 االلتزام بطقوس روتينية محددة غير وظيفية وغير مهمة ال معنى لها. .2

 حركات جسمية نمطية متكررة. .3

 االستغراق بأجزاء وتفاصيل األشياء. .4

 سنوات في واحدة أو أكثر من المجاالت التالية: )3(التأخر والسلوك غير الطبيعي قبل عمر المحك الثاني:

 التفاعل االجتماعي. -

 استخدام اللغة في التواصل االجتماعي. -

 اللعب الرمزي أو التخيلي. -

المحك الثالث: أن ال يكون سبب هذا االضطراب يرجع إلى اضطراب ريت أو اضطراب الطفولة 

 )APA, 2000(التفككي.
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) وفيما يلي معايير 2013الصادر عام ( )DSM -V(الخامس  واإلحصائيثم جاء بعدها الدليل التشخيصي 

 على الطفل :A, B, C, D, E )  (هذا الدليل على أن تنطبق كافة هذه المعايير

A-  ،صعوبة في التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي، ال تندرج ضمن التأخر الطبيعي لنمو الطفل

 وتظهر وفق انطباق جميع العوامل الثالثة التالية:

صعوبات في تبادل المشاعر االجتماعية من خالل تصرفات اجتماعية غير طبيعية وعدم القدرة على  •

تبادل أطراف الحديث (استقبال و تعبير)، مما يضعف قدرة التعبير عن االهتمامات والمشاعر واألفكار، وما 

 التفاعل االجتماعي مع اآلخرين .يؤثر عمومًا على بدء عملية 

صعوبة استخدام غير اللفظي في التفاعل االجتماعي من خالل ضعف في ّدمج مفاهيم التواصل  •

اللفظي وغير اللفظي، وصوًال لخلل في التواصل البصري ولغة الجسد أو صعوبة في استخدام وفهم التواصل 

 ير الوجه .غير اللفظي وٕالى غياب كامل لإليماءات الجسدية و تعاب

صعوبة في تطوير العالقات االجتماعية والمحافظة عليها قياسًا باألقران من خالل صعوبة تغيير  •

السلوك ليتالءم مع المواقف االجتماعية المختلفة، وصوًال لصعوبة مشاركة الّلعب الّتخيلي وبناء الصداقات، 

 وٕالى غياب واضح لالهتمام باآلخرين .

B- ي السلوك واالهتمامات تظهر في اثنين من التّالي حاليًا أو في الماضي:محدودية وتكرار ونمطية ف 

حركات نمطية أو متكررة، تكرار في الكالم، آلية في التصرفات أو في استخدام األشياء كصف  •

 األلعاب أو قلب األغراض، استخدام طبقة صوت واحدة أثناء الحديث، تكرار عبارات مفهومة وغير مفهومة.

أنماط متكررة من السلوكات اللفظية وغير اللفظية، أو مقاومة شديدة للتغيير (حركات روتين زائد،  •

آلية، اإلصرار على نوع معين من الطعام، أو على نفس الطريق، تكرار نفس األسئلة، مقاومة شديدة للتغيرات 

 البسيطة في البيئة).

ينة من ناحية الشدة والتركيز عزلة شديدة عن المحيط، االنشغال بصورة غير طبيعية باهتمامات مع •

 (تعلق شديد بأشياء غريبة، اهتمامات قد تكون محدودة أو شديدة).
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خلل في استقبال المثيرات الحسية من البيئة أو اهتمام غير عادي في الجوانب الحسية من البيئة  •

وات معينة، إفراط في (استجابة غير طبيعية لمقدار األلم أو درجة الحرارة، حساسية زائدة لمواد معينة أو أص

 شم األشياء أو لمسها، االنبهار باألضواء أو األشياء التي تدور).

C-  يجب أن تظهر األعراض خالل فترة الطفولة المبكرة، ولكن ربما ال تظهر بشكل واضح حتى تتجاوز

 المتطلبات حدودها الدنيا.

D-  ويؤثر على مهارات الحياة اجتماع األعراض يسبب صعوبات هامة في الجوانب االجتماعية والمهنية

 اليومية.

E-  ،هذه االضطرابات ال تظهر بصورة واضحة كاضطرابات ذهنية أو ضمن التأخر النمائي الشامل

وغالبًا ما تترافق اإلعاقة الذهنية مع اضطراب طيف التوحد كتشخيص مرضي مزمن الضطراب طيف التوحد 

 الحد الطبيعي للنمو. واإلعاقة الذهنية، التواصل االجتماعي يجب أن يكون دون

 الخامس أدق من حيث التشخيص ووصف أعراض االضطراب بدقة. واإلحصائيويعّد الدليل التشخيصي 

 باإلضافة إلى المعايير السابقة هناك العديد من القوائم والمقاييس التي تساعدنا على تشخيص التوحد:

 قائمة تشخيص لألطفال المضطربين سلوكيا: -1

Diagnostic checklist for Behaviour Disturbed children  1979 .ووضعت من قبل ريمالند 
Rimland 

 :(ABC) قائمة تقدير السلوك التوحد -2

Autistic Behaviour Checklist   ووضعت من قبل كروك وٕايريك وألموندkurg, Almond, Arick 

 .)1980(عام 

 :(CARS) توحد الطفوليلمقياس تقدير ا -3

Childhood Autism Rating Scale, ورونير ووضع من قبل سكوبلر وريشيلرSchopler, Recheler, 

Runner  )1988(. 

 (BRIAAC) التوحديين وغير األسوياء لألطفالأداة تقدير السلوك  -4



اإلطار النظري                                                          ل الثاني        الفص  

 

 
18 

 

Behavior Rating Instrument for Autistic & Atypical children  وقد وضع من قبل روتينبورغ

 .)1977(في عام  Ruttenberg & wolfوولف 

 :Gilliam Autism Rating Scales (GARS)مقياس جيليام للتوحد  -5

 ، .(الزراعChecklist for Autism in Toddlers (CHAT)قائمة التوحد لألطفال دون السنتين  -6

2004،40-39.( 

وحتى يومنا هذا ورغم التطور ) 1943(من بداية تشخيصه في عام  د تعددت معايير تشخيص التوحد بدءاً لق

الكبير الذي شهدته إال أن عملية التشخيص حتى يومنا هذا ما تزال عملية معقدة وصعبة وتواجه العديد من 

الصعوبات وذلك لكون التوحد يظهر خالل مرحلة الطفولة المبكرة ويؤثر على جميع جوانب النمو عند الطفل، 

إلى آخر، وتداخله مع إعاقات أخرى كاإلعاقة (الذهنية، كما أن أعراضه تختلف في الظهور من طفل 

الصرع، النشاط الزائد...) وغيرها من اإلعاقات تعيق عملية تشخيصه، ولعل السبب الرئيسي وراء صعوبة 

إلى معرفة السبب الرئيسي المؤدي إلى نشوء التشخيص حتى يومنا هذا هو عدم تحديد سبب واضح يقودنا 

 ر تشخيصه حتى سن الثالثة من العمر.هذا االضطراب وتأخر عم

 :Classification of Autismتصنيفات التوحد -رابعاً 
والدراسات حول التوحد جعلت العلماء والباحثين يتوصلوا إلى وجود أنواع متعددة من التوحد  إن تراكم األبحاث

أشار الدليل ، حيث  Autism Spectrum Disorderوهذا ما دعاهم إلى تسميته اضطراب طيف التوحد

 التشخيصي واإلحصائي الرابع المعّدل إلى وجود خمسة أنواع من اضطراب طيف التوحد وهي:

: هو إعاقة نوعية في التفاعل االجتماعي والتواصل، كما يمتاز Autism Disorderاضطراب التوحد  -1

بأنماط سلوكية نمطية وتكرارية محددة، باإلضافة إلى أن اهتمامات الطفل ونشاطاته أيضًا 

 .)7، 2005محددة(صديق، 

وهو اضطراب نمائي شبيه بالتوحد، ويتميز بقصور في  :Asperger Syndromeمتالزمة آسبرجر  -2

ماعي المتبادل وهؤالء األطفال يطورون لغة تعبيرية ولكنهم ال يستطيعون استخدام التفاعل االجت

 )Kleigman, et.al, 2007, 138( اإليحاءات وتعابير الوجه أثناء الحديث.
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شهور األولى من عمر الطفل  ةالخمسفي وهو اضطراب يحصل : Rett Syndromeاضطراب ريت  -3

يسية بفقدان ويمتد إلى أربع سنوات مصحوبًا بإعاقة عقلية يصيب اإلناث فقط وتتمثل أعراضه الرئ

. مشكالت سلوكيةنمطية، مشكالت في التنفس، القلق، حركات حركات اليدين، فقدان الكالم، 

)Kleigman, et.al, 2007, 138( 

يظهر هذا االضطراب لدى  :Childhood Disintegrative Disorderاضطراب الطفولة التفككي -4

الذكور أكثر من اإلناث ويبدأ الطفل بالتراجع من الناحية اللغوية واالجتماعية والمهارات الحركية ومترافق 

 ).Kleigman, et.al, 2007, 139. (مع تأخر ذهني شديد

 Pervasive Developmental Disorder-Notاالضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة  -5

Otherwise Specified:  هي مجموعة من االضطرابات وتتميز بوجود ضعف عام أو شديد في تطور

عندما توجد النشاطات واالهتمامات  غير اللفظي أو التواصل اللفظي أو التفاعل االجتماعي المتبادل أو

 .)Horaovits,2010,9( العامةطرابات النمائيةقابل معايير االضالمحددة والسلوكيات النمطية لكنها ال ت

تم إزالة اضطراب ريت من  )2013(بعد ظهور الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس في العام  تعقيب:

 فقط. أربعة اضطراباتقائمة طيف التوحد، بحيث أصبح يشتمل على 

 :Differential Diagnosisقيالفار التشخيص  -خامساً 
وتحديد السمات أو العالمات المميزة لهؤالء األطفال إال أن  التوحدات دقيقة لتشخيص بالرغم من تحديد محكّ 

مازالت موجودة بالفعل، ويرى كثير من العلماء أن السبب  توحدصعوبة الوصول إلى تشخيص دقيق لحالة ال

، فصاموأعراض أخرى عديدة منها التخلف العقلي، ال توحدالرئيسي في ذلك هو التشابه بين أعراض ال

 اإلعاقة السمعية، و  ريت،ومتالزمة آسبرجر، واضطراب 

يقصد بالتشخيص الفارقي: العملية التي يتم العمل من خاللها على استثناء االضطرابات األخرى التي و 

تتقاطع مع التوحد في بعض المظاهر السلوكية وذلك للتأكد من مدى دقة التشخيص المعطى للطفل قبل 

 ).2010،24بنتائج التشخيص المرتبطة بالطفل (الجابري، اتخاذ القرار الخاص 

 وفيما يلي أهم نقاط التشابه بين التوحد واالضطرابات األخرى:
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 :Autism and Asperger syndromeأسبرجر اضطرابالتوحد و  .1

آسبرجر مع التوحد في غياب كل من التواصل اللفظي وغير اللفظي، ومحدودية  اضطرابتشابه ي  

النشاطات واالهتمامات، ولكنه يختلف معه في أن نسبة ذكاء آسبرجر قريبة من العادية في حين أن أغلب 

ي حاالت التوحد يرافقها إعاقة عقلية، كما أن اضطراب التوحد يبدأ في الظهور في عمر الثالث سنوات أي ف

 .)Camaioni, 2003, 140(مرحلة الطفولة المبكرة أما آسبرجر فيبدأ خالل مرحلة الطفولة المتأخرة. 

 :Autism and Rett's syndrome التوحد ومتالزمة ريت  .2

يتشابه التوحد مع متالزمة ريت في كونه نمو طبيعي خالل السنتين األولى والثانية من العمر، ثم يليه فقدان 

للمهارات اللغوية واالجتماعية باإلضافة إلى تأخر في النمو المعرفي واللغوي وربما فقدان جزئي أو كلي 

) من أطفال %40الكالم كليًا،  ولكنهما يختلفان في كون اضطراب ريت يرافقه إعاقة عقلية شديدة بينما(

درجة باإلضافة إلى أن ريت تصيب اإلناث فقط ) 50(اضطراب التوحد نجد أن نسبة الذكاء لديهم تقل عن 

 ).Moes, 2002, 24(أما التوحد فإنه يصيب كًال من الذكور واإلناث 

 Autism and Childhood Disintigrative التوحد واضطراب االنتكاس الطفولي .3

Disorder, CDD : 
يختلف االضطراب التوحدي عن االنتكاس الطفولي في كونه يحدث قبل بلوغ الثالثة من العمر، ونتائج 

البرامج العالجية التي يخضع لها الطفل التوحدي تكون أفضل من األطفال المصابين باضطراب االنتكاس 

اب االنتكاس الطفولي الطفولي وذلك بسبب التأخر العقلي الشديد الذي يرافقه، ويظهر األطفال ذوي اضطر 

 )2004،32مشكالت سلوكية شبيهة بالتي يظهرها األطفال التوحديون. (أبو دلهوم، 

 Autism and Pervasive Developmentalالتوحد واالضطراب النمائي الشامل غير المحدد .4

Not Otherwise Specified-PDD-NOS: 
يعانون ممن  االضطرابينكون أطفال كال يتفق االضطراب النمائي الشامل غير المحدد مع التوحد في 

لب ينتمون امشكالت لغوية واجتماعية وتواصلية ، إال أن أعراضهم أقل شدة من أعراض التوحد، فهم في الغ

 ).2004،77إلى الفئات ذات األداء العالي، أي لديهم قدرات إدراكية طبيعية. (الشامي، 
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 :Autism and Mental Retardation التوحد واإلعاقة العقلية  .5

عقليًا عاديًا، غير أن  أداءً في بداية وصفه للتوحد بأن األطفال يظهرون  Kanner (1943(لقد افترض كانر 

أكثر الفئات تقاطعًا مع  الدراسات العليمة الحديثة أشارت إلى عكس ذلك، حيث أن اإلعاقة العقلية هي

لتأخر كما أن اة، التوحديين لديهم إعاقة عقلي) % من األطفال 50 -65حيث أن ما نسبته من (التوحد، 

مجاالت أساسية وهي التفاعل االجتماعي، التواصل والسلوك. أما التأخر  )3النمائي في التوحد يظهر في(

كما أن القدرة العقلية  ،ئي في اإلعاقة العقلية فإنه يظهر في جميع المجاالت النمائية وليس في بعضهاماالن

بمعامل ذكاء أعلى من القدرة اللفظية، بينما في اإلعاقة العقلية نجد أن كال القدرتين غير اللفظية مقاسة 

 ).28، 2010متساويتين. (الجابري، 

 :Autism and Schizophrenia التوحد والفصام .6

ينظر العديد من العاملين في الميدان إلى أن الفصام والتوحد مصطلحان الضطراب واحد، خصوصا عندما 

لسنوات الخمس األولى من حياة الطفل ولذلك أطلق العديد منهم مفهوم فصام الطفولة لإلشارة يظهران في ا

، جدًا بين الحالتين إلى الطفل المتوحد، ولكن أظهرت الدراسات واألبحاث في هذا المجال ان الفرق كبير

 ).1999،52(الراوي و حّماد،  فالتوحد اضطراب سلوكي، أّما الفصام فهو اضطراب ذهني

كما أن التوحد تبدأ أعراضه بالظهور خالل السنوات الثالث األولى من عمر الطفل، بينما الفصام يبدأ في 

ًا بينما لدى ءدتهور في عمر الخمس سنوات. كما أن اللغة تتطور بصعوبة وأحيانًا ال ينطق الطفل ابظال

بقدرة مكانية عالية وذاكرة جيدة  األطفال الفصاميين تتطور اللغة لديهم بشكل أفضل. ويتمتع أطفال التوحد

وذكاء منخفض، بينما أطفال اضطراب التوحد يعانون من اضطراب في التفكير ومشكالت إدراكية وتشوه في 

 )2004،82(زريقات،  التوجه الزماني والمكاني.

 :Hearing Impairment Autism and التوحد واإلعاقة السمعية .7

أطفال اإلعاقة السمعية مع أطفال التوحد في ظهور بعض السلوكيات مثل االنسحاب واالنزعاج من يتشابه 

لدى أطفال التوحدي في حين أنها ثانوية لدى أطفال  أساسيةتغيير الروتين، ولكن هذه السلوكيات تعتبر 

بكثير من  أصعبعتبر اإلعاقة السمعية. ولكنهما يختلفان في العديد من النواحي فتشخيص اضطراب التوحد ي

تشخيص نقص السمع أو الصمم فاألخير ال يحتاج إال إلى فحص باألجهزة الطبية، كما أن أطفال التوحد 
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بخالف أطفال اإلعاقة السمعية لديهم صعوبة في تكوين عالقات صداقة مع األشخاص اآلخرين المحيطين 

 )2005،71)، (خطاب،2005،53بهم. (الجلبي، 

 :Autism and Learning Difficultiesتعلم التوحد وصعوبات ال .8

يتشابه التوحد وصعوبات التعلم من حيث نسبة االنتشار وذلك بمعدل أربع ذكور مقابل أنثى واحدة، كما 

 يتفقون على غياب تعريف واضٍح ومحدٍد بسبب تعدد االختصاصات والنظريات المفسرة لكليهما.

ويختلفان في العديد من األمور ومن أهمها أن أطفال التوحد لديهم صعوبات تواصلية مثل المصاداة والفهم 

الحرفي للكالم، كما أن المشكالت السلوكية أكثر شدة لديهم. كما أن أطفال صعوبات التعلم يهتمون بتكوين 

تمام نحو هذه األمور، وتظهر صداقات والحصول على مكافآت في حين أن أطفال التوحد ال يبدون أي اه

أعراض التوحد حتى عمر الثالث سنوات أما أعراض صعوبات التعلم فإنها تظهر في عمر المدرسة. 

 ). 2004،90)، ( زريقات، 2005،35(الجلبي، 

 :Fragile(x) Chromosome  Autism andالتوحد وزملة الكرموسوم الهش .9

من ناحية األم وتؤدي غالبًا إلى إعاقة عقلية لدى الذكور أكثر وتدعى أيضًا متالزمة مارتن بيل، وهي وراثية 

منها لدى اإلناث. ويظهر هؤالء األطفال سلوكيات متعارف عليها لدى التوحديين مثل ضعف االتصال 

البصري مع اآلخرين، مرحجة اليدين، الحركات اإلشارية والجسمية الغريبة، ولكنهما يختلفان في كون التوحد 

رتفع في الفقرات غير اللفظية ومنخفض في الفقرات اللفظية وهذا على عكس متالزمة فراجيل لديه أداء م

إكس، كما أن التوحد لم يعرف له سبب حتى اآلن، أما متالزمة فراجيل إكس فسببها وراثي 

 ).Hollander, et.al, 2007()، 2004،46حصرًا.(الملغوث،

 :Communication Disorder Autism andالتوحد واضطرابات التواصل  .10

يعاني أغلب أطفال التوحد من مشكالت في التواصل مع اآلخرين بشقيه اللفظي وغير اللفظي بينما أطفال 

اضطراب التواصل يعانون من مشكالت في التواصل اللفظي، ويعّد اضطراب اللغة أحد المعايير التشخيصية 

تواصل يعتبر هو المحك والمعيار األساسي والوحيد في تشخيص التوحد بينما لدى األطفال ذوي اضطرابات ال

 في التشخيص باإلضافة إلى وجود اضطرابات أخرى.
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وفهم اللغة المجازية بينما أطفال اضطرابات  ويرافق التوحد مشكالت لغوية كثيرة كالمصاداة وعكس الضمير

 )2005الخطاب،التواصل ال يعانون من هذه المشكالت.(

 Autism and Angelman and Parder-Williأنجلمان وبراد ويللي  التوحد ومتالزمتا .11

Syndromes  : 
إال أن آليتهما مشتركة ويكون كال الوالدين سليمين، ولكن يحدث تغير مفاجئ في  هاتان المتالزمتان مختلفتان

)، وٕاذا كان هذا التغير ناتج عن كرموسوم األب فإن الطف سيصاب بمتالزمة 15الكرموسومات في المنطقة (

ويللي، أما إذا كان التغير ناتجًا عن كرموسوم األم كانت اإلصابة بمتالزمة أنجلمان(الّزراع،  -براد

)، وبشكل مشابه للتوحد فإن أطفال متالزمة أنجلمان يستعرضون السلوكيات التالية: رفرفة في 2004،54

) ولكن كل هؤالء األطفال يصاحبهم تخلف 2008،51يدي، تواصل لفظي قليل، عدم التركيز( عامر،األ

 عقلي شديد.

 :Land Kleffner Syndrome Autism and التوحد ومتالزمة كلينفتر .12

مثل االنسحاب االجتماعي، اإللحاح على األشياء، الرتابة، تتميز بمجموعة من الخصائص السلوكية 

 طبيعيينما يبدون وكأنهم  ون كالتوحد المتقهقر ألنهم غالباً هؤالء األشخاص غالبًا ما يفكر  مشكالت لغوية.

سنوات، ويملكون مهارات لغوية طبيعية، ولكنهم بعدها يخسرون القدرة على  )3-7من عمر (

 .)Eroupe health center, 2005(الكالم

 تعقيب:

جدًا ألنها تتطلب تعاون فريق من األطباء واألخصائيين يتضح لنا مما سبق أن تشخيص التوحد عملية معقدة 

النفسيين، نظرًا لتفاوت الدرجة بين أطفال التوحد أنفسهم وتشابه التوحد مع الكثير من اإلعاقات األخرى. لهذا 

دليل التشخيصي هو ال ظهرت العديد من المعايير التشخيصية حول التوحد ولكن أهمها وما يطبق حالياً 

امج ، وتنبع أهمية التشخيص الفارقي في كونه يسهل عملية وضع البر وكذلك الخامس لرابعواإلحصائي ا

 ة الفردية المناسبة لكل طفل حسب وضعه.ويبالتر 
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 : Charecterestics of Autismخصائص التوحد -سادساً 

 يشكل األطفال ذوو اضطراب التوحد مجموعة غير متجانسة من حيث الخصائص والّتصنيفات. فنجد أن

بعض هؤالء األطفال يطورون تواصًال وتفاعًال اجتماعيًا مناسبًا وبعضهم اآلخر ال يطورون أي لغة تعبيرية 

ويبدون العزلة االجتماعية طوال حياتهم. كما أن بعضهم قد يعاني من مشكالت سلوكية وحركات نمطية 

 شديدة وآخرون تتجلى المظاهر السلوكية لديهم بشكل ضعيف.

 وعة غير المتجانسة من األطفال بحسب خصائصهم التالية:محثة تصنيف هذه المجلذا حاولت البا

 .جتماعيةالخصائص اال -

 الخصائص التواصلية. -

 الخصائص السلوكية. -

 الخصائص المعرفية. -

 الخصائص الحسية. -

 خصائص أخرى. -

 :Social Charecteristics الخصائص االجتماعية -1

ويعتبر هذا الجانب  ل المهارات االجتماعيةمختلف أشكاإن أطفال التوحد يعانون من مشكالت في 

 أحد أكثر الجوانب قصورًا لدى أطفال التوحد.

فمنذ األشهر القليلة األولى من حياتهم هناك صعوبة في إشراكهم في تفاعالت اجتماعية عادية بين األم 

وطفلها إال في حدود ضيقة جدًا، إنهم ال يبادرون إلى البدء بتفاعالت اجتماعية متبادلة أو اإلجابة عليها أو 

 ). 2004،38 ،ب -يفعل األطفال العاديون.(الشامياالستمرار فيها أو إنهائها كما 

وغالبًا ما يظهر األشخاص ذوي التوحد االنسحاب من المواقف االجتماعية وهذا ما أكدته دراسة كل من 

) على أن األطفال التوحديين لديهم االنسحابية وعدم 2005)، عمارة (2002)، بخش (2005عبداهللا (

ة في مشاركة األطفال ألعابهم وعدم التفاعل االجتماعي والسلبية تجاه اآلخرين. فهم يظهرون عدم الرغب

التفاعل بينهم وبين آبائهم مع تجنبهم ألي لقاءات عائلية وقصور شديد في االستجابة للمثيرات البيئية 

 ).2008،15،جاالت االجتماعية.(بيوميوالضعف العام في الم
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فهم غير قادرين  Weak of Central Coherenceكما نجد أنهم يعانون من قصور في االلتحام المركزي

على تفسير المثيرات بشكل عام فنجدهم يركزون على أشياء معينة ويفقدون الّصورة الكلية من التفاعل 

االجتماعي، وهذا ما يدفعهم إلى االنسحاب من جميع أشكال التفاعل والّتواصل االجتماعي لذا نجدهم غير 

وٕان نشأت هذه العالقة نجدها متمركزة حول قادرين على تكوين عالقات صداقة مع اآلخرين المحيطين بهم 

 .Johson,2007,1183)( اهتمامات الطفل الّتوحدي واحتياجاته

إلى أن أطفالهم يمضون وقتًا أفضل أثناء التفاعل مع اآلخرين مع األشخاص األكبر  ذوي األطفال يشيرو 

 ).Bernier et.al,2010,7(منهم سنًا أكثر من األشخاص ممن هم في مثل عمرهم الّزمني 

يفهمون  األطفال التوحديون بطيئو التعلم في ربط ماذا يفكر به اآلخرون وماذا يشعرون كما أنهم ال كما أن

المفاتيح أو العالمات االجتماعية كالغمزة أو االبتسامة أو التكشيرة، وٕان عدم القدرة على تفسير هذه 

محيرّا بالنسبة لهم، كما أنهم يجدون صعوبة في  اإليحاءات والتعبيرات الوجهية سوف يجعل العالم االجتماعي

مشاهدة األشياء من منظور األشخاص اآلخرين وٕان هذا النقص يجعلهم غير قادرين على الّتوقع أو فهم 

 ).National institute of health, 2008( تصرفات اآلخرين

السلوكيات المحورية أو على أن  ) في كتابه "نشاطات فعالة ألطفال التوحد"(James,2008ويركز

بمثابة القاعدة أو األساس لتطوير المهارات االجتماعية واللغوية وأي خلل   pivotal behavioursالمركزية

ومن أبرز هذه السلوكيات هو التواصل  .)James,2008,287( فيها يؤثر تأثيرًا سلبيًا على هذه المهارات

و ويعّد سلوكًا مهمًا لتطوير المهارات االجتماعية واللغوية البصري فهو سلوك يحدث في مرحلة مبكرة من النم

 والمعرفية، إن العديد من األطفال التوحديين يفشلون في تطوير هذه المهارة لوحدهم لهذا قام الباحثون و

ويبقى هناك  )Carbon et.al, 2013(االخصائيون بوضع برامج تربوية تساعدهم على تطوير هذه المهارة 

خالف كبير حول أسباب تجنب أطفال التوحد التواصل البصري ومنها أنهم يدركونه كشيء غير محبب ومنفر 

فنجدهم  )Speta et.al, 2012(بالنسبة لهم أو أنهم ال يجيدون االنشغال االجتماعي أثناء التواصل البصري 

إلنارة الموجود على الحائط أو على زر موجود يركزون انتباههم على أمور أخرى موجودة في الغرفة كمفتاح ا

ومن المهارات التي يظهر األطفال  ).Bernier et.al,2010,5(في اللعبة أثناء تفاعلهم االجتماعي 
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التوحديون عجزًا فيها هي مهارات التقليد وذلك ألنهم يعانون  من اضطراب في االنتباه والمالحظة والتي تعد 

 ).2007،30، (العماوي من متطلبات التقليد

ويعاني األطفال ذوي التوحد من مشكالت اللعب مع اآلخرين ويتميز لعبهم باالفتقار إلى الخيال والمرونة 

والتجديد فهم ال يظهرون اهتمامّا باأللعاب كما يفعل باقي األطفال فنجدهم يفضلون اللعب باألشياء المحيطة 

الحواس مثل الّلعب بالماء والّتراب وبعضهم يعتمد على فمهم في بهم والّتي تعتمد بدرجة كبيرة على اللعب ب

) باإلضافة إلى 2002،47،االتصال باأللعاب لذا نرى الكثير من األطفال يضعون األلعاب في فمهم (نصر

ذلك نجدهم يعانون من صعوبات في تعّلم كيفية اللعب ولكن إذا كان اللعب منظمًا من قبل مجموعة من 

ن أطفال التوحد  يجدون مكانًا لهم عندئذ ويحصلون على مهارات اجتماعية والتي في حاالت البالغين نجد أ

ويعاني هؤالء األطفال من مشاكل في ). Lone et.al,2007(أخرى يجدون صعوبة في الحصول عليها 

سبب هذا الخلل إلى وجود قصور في المقدرة الّلغوية ومستوى  Lordلورد اللعب التخيلي أو الّرمزي ويرجع 

 ).Lord et.al,2001,70( لالّذكاء لدى هؤالء األطفا

وبناًء عليه فإن الضعف الواضح في اللعب يمكن تفسيره من خالل الّضعف في األسس التي يعتمد عليها 

لسلوكيات الّتي تصاحب التوحد، بحيث الطفل في طرق تعامله مع اآلخرين والتفاعل غير اإليجابي وأنماط ا

ونظرًا لمدى االختالف الكبير  ).2008،19،(الجويان يفقد الطفل التوحدي العديد من الخبرات االجتماعية

باقتراح  )) (wing ,1979لدى األطفال ذوي التوحد في اهتماماتهم وسلوكياتهم االجتماعية فقد قامت وينغ 

 أنماط اجتماعية تضّم األطفال ذوي الّتوحد:

واألطفال الذين ينتمون إلى هذا النمط يتميزون بانعزالية :  Aloof typeالّنمط االنعزالي الّنمط األول - أ

شديدة وال يبدون أي رغبة في التفاعل مع اآلخرين المحيطين بهم وخصوصًا األطفال، وٕاذا طوروا 

 فإنه غالبًا ما يكون وسيلة لطلب الحاجات ال أكثر.هذا التفاعل االجتماعي 

ويضم هذا النمط األطفال الذين يقبلون تقّرب  :passive typesالنمط الثاني الّنمط السلبي   - ب

 اآلخرين لهم ولكنهم ال يبادرون هم للّتقرب من اآلخرين سواء أكانوا من مثل عمرهم أو البالغين.
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هؤالء األطفال غالبًا ما يقومون بالمبادرة   Active but odd type:الّنمط النشيط لكن الغريب  - ج

تجاه اآلخرين المحيطين بهم ويستجيبون لهم ولكن بطريقة غريبة وشاذة كما أنهم غير قادرين على 

 ).Lord, 2007, 70(فهم اآلخرين بطريقة صحيحة ويستمرون بالنّظر إلى اآلخرين بشكل غريب. 

يحاول األشخاص الّتوحديون في هذا النمط  :Over formal stilted typeالّنمط الّرسمي المّتكلف  -ء

أن يكونوا مهذبين مع الغير وتطبيق كل ما تعلموه من قوانين اجتماعية ولكن تطبيقهم لهذه القوانين 

يتصف بعدم المرونة بحيث يطبقونها بحذافيرها وبنفس الشكل ومع كل األشخاص وفي كل األوضاع. 

 ).2004،53 ،أ -(الشامي

  Communication Characteristics:الخصائص التواصلية  -2

وفيما يلي أهم هذه يظهر أطفال التوحد مشكالت في التواصل مع األشخاص اآلخرين المحيطين بهم 

 المشكالت:

قة التوحد ال يطورون اللغة المنطو من األطفال المصابين ب )% (50إن :Muteالبكم - أ

)Singhania,2005,347(  وٕان حدث وأن طوروا لغة فإن ذلك قد يكون عن طريق اإلشارات والكلمات

 ).Boucher et.al , 2007(الوظيفية 

من المصابين بالتوحد شكل من أشكال رفض الكالم  ةرفض الكالم االنتقائي: يظهر لدى أقلية صغير  - ب

كنتيجة وظيفية في االبتداء باألعمال الالزمة إلنتاج اللغة بغض النظر عّما إذا كان الفرد سيقوم بالكالم أو 

الكتابة أو التوقيع أو الطباعة. ويمكن لألفراد المصابين بهذا النوع المعمم رفض الكالم أن يفهموا على األقل 

لغات المحكية أو المكتوبة ولكنهم ال يمكنهم التعبير عن أنفسهم إال بشكل ال كالمي. بعض ال

 ).2010،64،(بوشير

إن أطفال التوحد غالبا ما يقومون بعكس الضمائر  :Reverasl Pronounظاهرة عكس الضمير  - ج

وهذا ما  )Buman et.al, 2005(عندما يتحدثون عن أنفسهم ويستخدمون الضمير أنت بدًال من الضمير أنا

حيث أشار إلى أن عكس الضمير يعكس رفض األطفال  )Bettelheim,1987(قام بتفسيره بيتلهام 
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) بأن عكس الضمير هو نتيجة المصاداة 74Bartak & Rutter, 19لوجودهم، ووضح بارتاراك وروتر (

 )274، 2004،)، (الزريقات2003،15(سليمان، .التي يعاني منها أطفال التوحد 

: إن نوعية الصوت والتنغيم ألطفال التوحد Intonationand voice controlالسيطرة على الصوت  -ء

تكون شاذة عن المألوف بشكل واضح وتستمر معهم حتى مرحلة المراهقة، كما أنهم يعانون من خلل في 

هم يتكلمون طبقة الصوت وفي جهارة الصوت. كما أن لديهم مشكالت في التنغيم واإليقاع فغالبًا ما نجد

بشكل رتيب كالرجل اآللي ، وبعضهم نجدهم يتوقفون عن الحديث ويأخذون فترة ثم يتابعون كما نجدهم 

 .)2009، (العماوي، )Bernier et.al, 2010,7يعانون من سرعة واضحة في الكالم أو بطئ فيه. (

المستمر بأسئلة لفظية التساؤل ) 1999(يعّرف برايزنت  :Incessent Questionالتساؤل المستمر  - ه

متكررة تكون موجهة نحو شخص آخر أو أن الطفل يسأل أسئلة ويتوقع إجابات من أشخاص آخرين أو أن 

 بعد أن يعطيه الشخص البالغ جوابَا. ويقوم أطفال التوحد بالتساؤل المستمر أخرى طرح السؤال مرات يعيد

 لألسباب التالية:

 يحدث. معينًا سيحدث أو اللمعرفة فيما إذا كان هناك شيئًا  -

 لمعرفة مواعيد محددة. -

 ).2004،ب _لكي يطمئن إلى شعور اآلخرين وأحاسيسهم تجاه. (الشامي -

: يعتبر الصدى الصوتي من أكثر الخصائص اللغوية انتشارًا وشيوعَا لدى  Echolaliaالمّصاداة  - و

األطفال التوحديين. ويعّرف بأنه قيام الطفل بترديد بعض األصوات أو كلمات مفردة أو جمل أو لمواقف أو 

 ).Buman et.al, 2005, 61(أحداث بسيطة وبنفس التنغيم الذي يقوله أشخاص آخرون 

 وتقسم المصاداة إلى:

تظهر بعد سماع الكلمات تمامًا في فترة زمنية ال تتجاوز  ):Imidiate Echolalia(المصاداة الفورية -

 عدة ثواني وكما يسمع الكالم بالضبط وأحيانًا بنفس نبرة المتكلم.
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تحدث بعد سماع العبارة بفترة زمنية تتراوح بين دقائق  ):Delayed Echolalia(المصاداة المتأخرة  -

 وأيام ولكنها تتكرر كما سمعت. 

وتكون على شكل عبارات معادة لكن الشخص  ):Mitigated Echolalia(المصاداة المخففة  -

يفة ًا ألن الطفل هنا يعرف أن للغة وظمالتوحدي غّير بعض كلماتها أو نبرة صوتها. وهذا النوع يعّد أكثر تقد

 ). ,Prizant, et.al, 2006(اعلى سلوك الشخص اآلخر بطريقة مويمكن استخدامها للتأثير 

 للمصاداة فوائد متعددة ومنها: و

 أن األطفال قد وصولوا إلى مرحلة يمكن من خاللها أن يميزوا أصوات الكالم من بقية األصوات. -

 تعّد مؤشرًا على أن األطفال يمكن أن يتكلموا. -

 يمكن أن تساعدنا على إعطائهم معنى للكلمات التي يقولونها.  -

 ) .Stone, 2004(علم على سبيل المصادفة من بيئتهتشكل برهانًا على أن الطفل يستطيع أن يت  -

)، 257، 2004رون المصاداة. (الشامي، ه)% من األشخاص التوحديين يظ85ويتضح من التقديرات أن (

 ).33، 2005(الجلبي، 

المحادثة: أطفال التوحد لديهم صعوبة في بدء وٕانهاء المحادثة، كما يجدون صعوبة في صعوبات  - ز

 ).Nuernberg et.al, 2013, 1411( المحافظة على موضوع المحادثة

وتتمثل بعبارات لغوية مجازية خاصة بطفل التوحد  :Meta phoril Languageاللغة المجازية  - ح

 ).Eigsti et.al, 2007() 64 ،2006 ،المحيطين به (الّنجارويعبر عنها بشيء معين قد ال يفهمه إال 

دما تقول له نم أن يقول " كأس" قد ال يستجيب عصعوبة تعلم أكثر من اسم للشيء نفسه، فعندما بتعل - ي

 ).36، 2004اعطني كوب بدًال من . ( الشامي، ب، 

قلة استخدام أفعال أو وكلمات تدل على وظائف عقلية مثل يتذكر أو كلمات تدل على قضايا عقلية  - ك

 ).Tager, 1992, 14(مثل يعتقد، يظن 

 ).28، 2007صعوبة إدراك أن اللغة هي وسيلة للتفاعل مع اآلخرين . (الخفش،   - ل
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وللتعبير عن رفض أو  : تتضمن األسماء وتستخدم للطلبRistricted vocabularyمفردات مقيدة   - م

 , Teaching students with autismقبول البيئة، وتستخدم بنسبة محدودة ضمن التفاعل االجتماعي. (
2000, 10.( 

قلة الحصيلة يعاني األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من مشكالت في مكونات اللغة تتمثل في  - ن

 ).54، 2009خمس سنوات (الظاهر،  اللغوية، وعادة ما يتأخر الكالم عندهم حيث يبدؤون بعمر

ة التسمية: تغيب اللغة كليا أو تكون شاذة بدرجة عالية، ويظهر ذلك في عدم قدرة هؤالء كلمش - ه

 ).123، 2001األطفال على تسمية األشياء أو اللعب بطريقة رمزية. (نصر، 

تشير إلى قدرة الطفل على تنظيم  :Social – language sensivityالحساسية للغة االجتماعية  - س

 تواصله مع اآلخرين كل على حدا. وهذا يتضمن قدرة الطفل على:

المقصود بها ضبط كالمه ومعلوماته بحسب عمر الشخص المستمع  ):Adjust(الضبط أو التنظيم  -

م الشمسي ومكانته االجتماعية. فمثال نجد أن الطفل التوحدي يمكن أن يقدم معلومة معقدة جدًا عن النظا

 لطفل عمره ثالث سنوات.

 المقصود بها أشكال وعالمات التهذيب االجتماعي مثًال : رجاًء، شكرًا، عذرًا. :)Use(االستخدام  -

المقصود بها تجنب مواضيع وأحاديث أو مالحظات غير مرغوبة اجتماعيًا مثال  :)Avoid(التجنب  -

 ).Prizant, 1996, 5-6( (أنت تبدو اليوم بشع جدًا وتوجد بثور على وجهك)

يقصد بالتعميم نقل المكتسبات التي تعلمها الطفل ضمن غرفة العالج  ):Generalization(التعميم  - ع

إلى خارجها، ويعاني أغلب أطفال التوحد من نقص القدرة على تعميم ما تعلموه من مهارات ومفردات لغوية 

 ).Potter, 1997,189(تنوعة واستخدامها ضمن حياتهم اليومية واستخدامها في سياقات م

أو تكون شاذة بدرجة عالية، ويظهر ذلك  استخدام اللغة الرمزية (التسمية): تغيب اللغة الرمزية كلياً  - ف

 ).86،  2011من عدم مقدرة هؤالء األطفال على تسمية األشياء أو اللعب بطريقة رمزية. (الخاطر، 

 

 



اإلطار النظري                                                          ل الثاني        الفص  

 

 
31 

 

 التوحديين في ثالث مجموعات: ويمكننا إجمال صعوبات التواصل اللفظي لدى األشخاص

وهم الذين ال يتكلمون أو يعانون من تأخر واضح في اللغة المنطوقة وتظهر نسبتهم  المجموعة األولى:

.                                                                                    )%(50بحوالي

سبتهم حوالي نون لغة نمطية ومتكررة وغير وظيفية وتبلغ وهم األطفال الذين يظهر  المجموعة الثانية:

األطفال.                                                                                           ) من %(25

وتشمل الذين يطورون مهارات اللغة الطبيعية مع ظهور بعض الصعوبات مثل: كيفية  :الثةالمجموعة الث

 .)%(25البدء بالمحادثة أو المحافظة على استمراريته أو كيفية التوقف وٕانهاء المحادثة وتبلغ مسبتهم 

 : Behavioural Characteristicsالخصائص السلوكية  -3

الخصائص السلوكية فقد تتفاوت بين سلوكيات شديدة وأخرى خفيفة، يختلف أطفال التوحد فيما بينهم من حيث 

كما تتفاوت من حيث نوعيتها وفترات ظهورها. ولكن أغلب هذه السلوكيات تكون معيقة لعمليتي التواصل 

 ويمكننا تصنيف هذه السلوكيات كما يلي: والتعلم عند أطفال التوحد.

 :Stereotype and repetitive behavioursالسلوكيات النمطية والمتكررة  - أ

حيان سلوكيات نمطية ومتكررة دون أن يكون لها هدف وظيفي وواضح يظهر أطفال التوحد في أغلب األ

 بالنسبة لآلخرين.

طفل  )224(بدراسة عن مدى شيوع السلوكيات النمطية والمكررة على  )(Campbell et.al ,1990فقد قام 

يظهرون رفرفة اليدين،  )%(16من هؤالء األشخاص يتعلقون باألشياء،  )%(25 من أطفال التوحد ووجد أن:

ات يظهرون سلوكي )%(18يقومون بضرب رؤوسهم بالحائط،  )%(12يقومون بأرجحة جسدهم،  )%(15

 يبدون سلوكيات إيذاء الذات. )%6( نمطية للجزء العلوي من الجسم،

 التكرارية عند أطفال التوحد إلى:ويرجع الباحثون األسباب المؤدية إلى ظهور السلوكيات 

نظرية حاجة الطفل المتوحد إلى التنبيه الحسي الذاتي لكونه يعاني من قصور في النظام الحوفي  -

ومكوناته (قرن آمون واللوزة الدماغية) في معالجة الرسائل الحسية البيئية وضياعها في الدماغ دون استجابة 

 أو إشباع سلوكي يذكر.
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لحسية البيئية التي ال يحتملها الفرد عصبيًا خاصًة عند معاناته من النشاط الّزائد، كثافة المنبهات ا -

رها لهذا تثير الطفل المتوحد إلى فصل حواسه عن البيئة باالنشغال بالسلوكيات الذاتية المتكررة التي يختا

 )2001،11، الغرض.(حمدان

 : Rituals and Routine behaviourالسلوكيات الروتينية والطقوسية - ب

 والمقصود به التمسك الشديد بالروتين (زماني، مكاني، في سلوك معين) ومقاومة أي تغيير يطرأ عليه.

 ويظهر الروتين لدى بعض أطفال التوحد بـ:

 تمسك باألكل بصحن واحد دون غيره. -

 إغالق كل األبواب الموجودة في المنزل. -

 قة.ترتيب األشياء بنفس الطري -

 ).Matson,2009, 145(اإلصرار بااللتزام بنفس البرنامج الذي يتبعه ورفض أي تغيير -

إن هذه السلوكيات تحدث نتيجة الّصعوبات اإلدراكية التي يعاني منها الطفل والتي تشمل مشكالت االنتباه 

وسيلة أساسية للتفاعل وضعف التركيز وصعوبة تعميم المفاهيم وانتقال أثر التدريب، لذلك يصبح الّروتين 

 ).2003،67 ،والّتعامل مع البيئة (السرطاوي وآخرون

 : Cognitive Characteristicsالخصائص المعرفية -4

تعتبر مهارات التفكير واالنتباه والتذكر من أهم الوظائف المعرفية التي على الطفل اكتسابها وتعلمها، وأن أي 

الطفل في جميع المجاالت األخرى، وتعتبر الخصائص المعرفية ميزة مشكلة في هذه المهارات تؤثر على أداء 

 هي: أساسية الضطراب التوحد ومن أهم الخصائص المعرفية التي يتصف بها األطفال ذوي اضطراب التوحد

 : Attentionاالنتباه  - أ

مختلفة إن غالبية األطفال ذوي التوحد يعانون من صعوبات في االنتباه وتظهر هذه الصعوبات بدرجات 

 متمثلًة بـ :

 :Joint Attention (JA)االنتباه المشترك  -

يعرف االنتباه المشترك بأنه التنسيق بين التغيرات في االنتباه على األحداث أو على األشخاص اآلخرين أثناء 

 ).Matson,2009,143التفاعل االجتماعي (
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يصبح أكثر قصدية في عمر السنة، أما بالظهور عند األطفال الطبيعيين منذ عمر ستة أشهر و  (JA)ويبدأ 

في عمر عشرين شهر يبدأ الطفل الطبيعي باستخدام أشكال متخلفة من اإليحاءات من أجل االنتباه المشترك 

أن الضعف في  )Lancester, 2005( النسيستر ويرى، )Paparella et.al, 2011, 570(وبغرض الطلب 

االنتباه المشترك عالمة مهمة من عالمات التوحد ومؤشر كاٍف لتأخر اللغة واضطرابات التواصل األخرى، 

رات افقد وجد ان هناك عالقة وثيقة بين مشكالت االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين وصعوبات في المه

 ).59،  2011االجتماعية والتواصلية (الخاطر، 

األطفال التوحديين ال يطورون هذه المهارة بشكل كاف ولكن من خالل التدريب يستطيعون التغلب إال أن  

 على القصور الذي يعانون منه في مهارة االنتباه المشترك.

 : Shifting Attentionنقل االنتباه  -

موجودة أمامه بصورة والمقصود بنقل االنتباه هو قدرة الطفل التوحدي على تحويل انتباهه بين عّدة مثيرات 

، هذا ولديهم فيستغرقون وقتًا أطول بكثير مما يحتاجه الشخص العادي األطفال التوحد تلقائية وزمن قصير أما

فترة انتباه قصيرة جدًا ولكنهم قادرون على إدامتها لفترات طويلة تجاه األشياء التي تهمهم كتركيز انتباههم 

 ).2007،8،ترة تصل إلى ساعات من الزمن (جبرشياء لفعلى شيء يدور دون غيره من األ

 :Stimuli over selectivityاالنتقائية المفرطة للمثير  -

والمقصود بها أن األطفال التوحديون ينتبهون إلى جوانب غير مهمة من المثيرات البيئية ويركزون انتباههم 

ينظر إلى صورة فإنه يركز انتباهه على شيء واحد فقط دون بقية األجزاء األخرى، فالشخص التوحدي عندما 

 ،."(الشامي به على األشخاص الّذين في الّصورةعلى أشجار في خلفية الّصورة أكثر من تركيز 

2004،292.( 

 :  إطالة االنتباه -

يعاني األطفال ذوي اضطراب التوحد من مشكالت في إطالة االنتباه فهم يميلون إلى االنتباه لفترة طويلة نحو 

يميلون لها كالمهام االجتماعية  التي تهمهم بينما تكون فترة انتباههم قصيرة للغاية للمهمات التي الاألشياء 

 ).Johnson , et.al, 2004(والتعليمية والنشاطات االجتماعية.
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 : Impairment of thinking and cognition abilitiesصعوبات في التفكير واإلدراك   - ب

لديهم مشكالت في إصدار وٕاطالق األحكام وفهم معنى األشياء، فهم غالبَا ما إن األشخاص ذوي التوحد 

يركزون على التفاصيل ويكونون غير قادرين على رؤية الكل أو كيف أن األجزاء تجتمع مع بعضها ، وٕانه 

مزعجًا لمن الّصعوبة بالنسبة لهم فصل ما هو مهم عن ما هو غير مهم واالختيار من بين عّدة أمور يعد أمرًا 

 ).Strong,2005( وشاقًا بالنسبة لهم

 :Generalization problemsمشكالت في التعميم  - ج

يعتبر الّتعميم بمثابة الّتحدي ألطفال الّتوحد فنجدهم على سبيل المثال قادرون على ربط حذائهم في المنزل 

 وغير قادرين على فعل ذلك في المدرسة.(المرجع السابق).

 :Intelligenceالذكاء  -ء

من أطفال التوحد يعانون من إعاقة عقلية ولكن نسبة قليلة منهم قد يظهرون تميزًا  )%(70-75إن حوالي 

كالقدرة على تركيب  Islets of ability in Autismفي مجال من المجاالت وهذا ما يسمى جزر الّذكاء 

 .)2000 ،قطعة بسرعة فائقة (كوهين وبولتون 400متاهة مكونة من 

 :Motivationالدافعية  - ه

يتصف األفراد المصابون بالتوحد بقلة دافعيتهم في اكتشاف البيئة التي يعيشون فيها أو استثمار المثيرات 

البيئية، كما أنهم ال يستجيبون للمعززات والمكافآت كما هو الحال ألقرانهم االعتياديين ويعزى انخفاض 

 ).2009،األطفال ذوي التوحد. (الظاهرالدافعية إلى تدني القدرات العقلية لدى 

 : Memoryالّذاكرة  - و

يعاني أطفال التوحد من مشكلة في استرجاع المعلومات من الّذاكرة، وتزداد الصعوبة إذا كانت المعلومات 

موعة خطوات إال إذا جراندن أنها بالرغم من موهبتها إال أنها ال تستطيع أن تتذكر مج لفظية حيث تشير تمبل

 ).Grandin,2000,3( مكتوبةكانت 

 :Sensory characteristicsالخصائص الحسية -5
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يعاني أطفال التوحد من مشكالت في واحدة أو أكثر من حواسهم سواء ظهرت في السمع أو البصر أو الشّم 

أو منخفض الحساسية  Hyper sensitiveأو الّتذوق أو الّلمس فمن هذه الحواس ما يكون عالي الحساسية 

Hypo sensitive . :وفيما يلي أهم الخصائص الحسية التي يعاني منها أطفال التوحد 

البصرية: قد يظهر بعض هؤالء األطفال تجنبًا للتواصل البصري مع كل من حولهم من  االستجابة -

قة مثيرات سواء كانت أشخاصًا أو أشياًء يمكن للطفل العادي أن ينجذب إليها بسهولة، وكذلك يستجيبون بطري

شاذة أو غريبة كالتحديق لوقت طويل في الفراغ، كما أن  بعضهم يظهر حساسية تجاه بعض أنواع اإلضاءة 

 ).2007،21،قزاز التي ال تعتبر ذات تأثير بالنسبة للفرد العادي. (

االستجابة للشم والتذوق: يقوم بعض أطفال الّتوحد بالتعرف على البيئة من حولهم عن طريق شم  -

كما يعانون من مشكالت في الطعام فنجدهم يصرون على طعام  أيدي اآلخرين أو شم أنفسهم.مالبس أو 

من أطفال التوحد يوصفون بأنهم  )%(70وتشير الدراسات إلى أن ، أو يأكلون األشياء التي ال تؤكلمعين 

ن إشارة أولية تكو  دطعام في مرحلة الطفولة المبكرة قأكلة انتقائيون حيث يرى البعض أن ظهور مشكالت ال

 ).Valerie,2010,155( على ظهور التوحد

االستجابة للمس: قد نرى لدى البعض حساسية جلدية كبيرة تجعله يبتعد عندما يحاول أحد األشخاص  -

لمسه أو معانقته، كما نجد أن البعض من أطفال التوحد يبدون أنهم ال يشعرون باأللم وربما ال يبكون عندما 

وقد يظهرون عدم اإلحساس بالبرودة والحرارة وعدم االستجابة ألي منها بالشكل يتعرضون ألذى بالغ، 

 ).2013،37 غانم،المناسب. (

االستجابة السمعية: إن الحساسية السمعية تجاه الصوت هي إحدى االضطرابات المميزة للتوحد ومن   -

ب بعيدا عن مصدر الصوت مؤشراتها السلوكية وضع اليد على األذن للتخفيف من الصوت أو الضجيج والهر 

والبكاء الشديد والثورات العصبية المدمرة أو الشديدة، ويرجع الباحثون هذه السلوكيات إلى شعور الطفل باأللم 

 رابيةطضاالتجاه هذه األصوات، أو ألنها تثير في نفسه الرعب والخوف مما يدفعه إلى التصرف بالطريقة 

 ).2001،12،التي نالحظه عليها.(حمدان

الخصائص الحسية التي يتصف بها أطفال التوحد ناجمة عن خلل في التنظيم الحسي ألطفال التوحد،  إن

 حيث يقوم دماغهم بترجمة المعلومات بطريقة أقوى أو أضعف مما هي عليه في الواقع.
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ال يمكننا أن نعتمد على هذه الخصائص كدالئل تشخيصية تساعد على تشخيص  :خصائص أخرى -6

مكن أن تظهر هذه الخصائص عند بعض أطفال التوحد ومن الممكن أال تظهر على اإلطالق التوحد فمن الم

 . وفيما يلي أبرز هذه الخصائص: 

اضطراب في النوم: يعاني أغلب أطفال التوحد من مشكالت في النوم كعدم النوم المتواصل، ومقاومة  -

ومشكالت متعلقة في بداية الّنوم وهذه المشكالت  وقت النوم واألرق، النوم أثناء النهار واليقظة أثناء الّليل ،

 ).Adams et.al,2014(تستمر طيلة حياة اإلنسان ويستطيع التعايش معها 

سلوكيات إيذاء الّذات: تعد السلوكيات النمطية والمتكررة من السمات البارزة ألطفال التوحد وأحيانًا قد  -

وتأخذ هذه السلوكيات العديد من ، اآلخرين المحيطين بهمأنفسهم أو تتطور هذه السلوكيات بطريقة يؤذون بها 

وهذا السلوك يؤدي باألهل والمربين إلى  ّرأس بالحائط، ضرب يديه على وجههاألشكال مثل الصراخ، ضرب ال

 ).Bishop et.al, 2007(ضغوطات ال يستطيعون تحملها 

نقص المخاوف من األخطار الحقيقية وخاصة ما يتعلق بالسالمة العامة كعبور الّشارع واألماكن  -

 ).2004،المرتفعة، وقد يشعرون بالذعر من األشياء غير الخطرة (عبداهللا 

تعتبر الخصائص السابقة من أهم الصفات التي تميز أطفال التوحد، كما أنها تستخدم كمحكات  تعقيب:

من يرهم من األطفال ذوي االضطرابات األخرى. ومن المالحظ أن هذه الخصائص تختلف لتشخيصهم عن غ

وهذا ما يحدث تعقيدًا كبيرًا أثناء عملية تشخيص المظاهر ومن حيث الدرجة والشّدة  حيث منطفل إلى آخر 

 هؤالء األطفال .

 النظريات والفرضيات المفسرة الضطراب التوحد: -سابعاً 

بمصطلح اإلعاقة الغامضة وذلك لعدم وجود سبب حقيقي وواضح يمكن أن يفسره حتى يعبر عن التوحد 

اآلن. لهذا نجد أن هناك العديد من الفرضيات التي حاولت تفسير هذا االضطراب وهي تعكس الخلفية الطبية 

 :ولعل أهم هذه الفرضيات هي ،لمجالالتربوية لألخصائيين العاملين في هذا ا أو

األولى في تفسير التوحد حيث تعتبر هذه الفرضية هي  :Psychological theoryالنظرية النفسية  -1

افتراضًا مفاده أن أحد الوالدين   Kannerقدم كانر فقد، انتشرت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي

وخصوصًا األم يتحمالن المسؤولية عن إصابة طفلهما بالتوحد لعدم إحاطته بما يكفي من دفء وحنان 
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وهذه ما يترتب عليه إحداث اضطراب في العالقة االنفعالية بينه وبين أمه وما لها من آثار سلبية على 

 ).8، 2004، خرين.(الشيخ ذيبالنمو اللغوي باعتباره وسيلة للتفاعل مع اآل

تشير إلى أن أطفال التوحد يتجنبون  حيثخالل فترة الستينيات هذه النظرية ظهرت  نظرية االنسحاب: -2

التفاعل االجتماعي مع اآلخرين نتيجة وجود عتبات ضيقة أو حساسية مفرطة في النظام العصبي ال 

هم نتيجة الفشل المتكرر يلجؤون إلى االنسحاب يسمح بتكوين ارتباط عاطفي أو استخدام الحواس، لذا فإن

واالنطواء على الذات مما يقلل من فرص تعلم السلوكيات المناسبة واكتساب خبرات األشخاص 

 ).21-22، 2013،اآلخرين.(غانم

 النظرية البيئية: -3

يحاول أصحاب هذه النظرية فهم التوحد كاضطراب ناجم عن عوامل خارجية تسبب حدوث مشاكل في  -

 الدماغ مؤثرة بذلك على سلوك الفرد.

وتنطوي تحت هذه النظرية العديد من النظريات كنظرية ظروف الحمل والوالدة، ونظرية الفيروسات  -

يلي شرح  والتطعيم، ونظرية الخلل في التمثيل األيضي ، ونظرية التعرض للمواد الكيميائية السامة وفيما

 مبسط عن هذه الفرضيات:

د تصيب الدماغ قبل أو بعد أو أثناء الوالدة وٕاصابة األم ببعض األمراض المعدية إن الحاالت التي ق - أ

وتعرضها للنزيف، أو تناولها لبعض الكحول، أو التدخين في مرحلة الحمل، أو  Rubellaكالحصبة األلمانية 

 ).22، 2002، ء الوالدة. (نصرتعرض الطفل لنقص األوكسجين أثنا

 Palmer)التسمم بالرصاص والزئبق والمواد الكيميائية السامة يمكن أن يكون أحد أسباب التوحد.   - ب
et.al,2005) 

 : Vaccination theoryفرضية الفيروسات والتطعيم  - ج

يقصد باللقاح الثالثي اللقاح الذي يعطى لألطفال في سن مبكرة للحيلولة دون اإلصابة بالحصبة 

)Measles(  والنكاف)Mumps(  والحصبة األلمانية)Rubella(.  وقد ظهرت هذه الفرضية في عام

حيث أشار إلى أن   Andrew Wakfieldإثر بحث أجراه باحث بريطاني يدعي أندرو وكفيلد )1998(
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يؤدي إلى ظهور مشكالت معوية وخلل في آلية الدماغ وظهور سلوكيات توحدية ولكن هذا  MMRاللقاح 

 www.vaccien.chop.edu2012بالكامل .االفتراض قد تم دحضه 

 :Metabolism theoryنظرية الخلل في التمثيل األيضي -ء

تستند هذه الفرضية إلى أن الجهاز الهضمي لدى بعض األفراد التوحديين غير قادر على التمثيل األيضي 

الموجود في  )Casien(الموجود في القمح والشعير والكازين )Gluten(أنواع البروتينات كالغلوتين لبعض

ويستدل على ذلك من خالل استفراغ الطفل المستمر للحليب، سيالن األذن المبكر، إسهال  الحليب ومشتقاته.

ونتيجة استمرارية هذا الهضم  ).34-2001،35،أو إمساك مزمن، اضطراب في النمو والتنفس.(حمدان 

فينوكازومين التي تحث انتفاخا في جدار األمعاء غير الكامل لهذين البروتينين يتحوالن إلى جزيئات جلوتومو 

وهذا ما  Opioid effectوهذا ما يجعلها نفوذة إلى مجرى الدم لتصل بعدها إلى الدماغ محدثة تأثيرًا مخدرًا 

 يؤدي إلى خلل في تركيبة الدماغ مما ينتج عنه الكثير من االضطرابات ومن بينها التوحد.

ف لتخفيل GFCF DIETSالفرضية إلى وضع حمية خالية من الغلوتين والكازيينوهذا ما يدفع أصحاب هذه 

 ).Shattock et.al, 2002( من تأثيرهما المخدر على الدماغ

 :Biological theoryالنظرية البيولوجية  -4

لقد ظهرت العديد من الدراسات واألبحاث التي حاولت تفسير التوحد من ناحية بيولوجية ومن أهم الشواهد 

 التي استندت عليها هذه النظرية هي:

نسبة انتشار التوحد متساوية تقريبًا في جميع الثقافات واألعراق والطبقات االجتماعية باإلضافة إلى  - أ

ترافق التوحد مع الكثير من اإلعاقات واالضطرابات العصبية مثل التخلف العقلي والصرع وصعوبات التعلم. 
Brasic ,2006).( 

الدراسات أن األطفال التوحديين لديهم شذوذ في التخطيط الكهربائي للدماغ أشارت العديد من  - ب

)EEG حيث أشارت دراستان إلى وجود إثارة عالية للموجة المنخفضة عند األطفال التوحديين وقد يصل هذا (

 ).2004،114 ،(الزريقات )% لديهم80-50الشذوذ إلى (

بية الموجودة في المخيخ) لدى عدد من األطفال وجود تراجع في عدد خاليا بوركنج (الخاليا العص - ج

 ).Lee et.al, 2002( التوحديين وبالتالي دماغ غير طبيعي لدى هؤالء األطفال
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كما أفادت دراسات بأن الفصين األماميين من دماغ الطفل الذي لديه توحد يبدوان طبيعيين من حيث  -ء

 ).(Carper et.al, 1997الوزن والحجم ورغم ذلك فإنه يوجد خلل في الطريقة التي يعمالن بها 

كما حاول بعض الباحثين تفسير التوحد  على أساس كونه قصور في المجال الدهليزي من الدماغ  - ه

والوظائف الحركية.(البطانية لالعتقاد أن هذه المنطقة مسؤولة عن تشكيل التفاعل بين الوظائف الحسية 

،2007 ،597(. 

 MNS ( :Mirror neuron system theory(نظرية العصبونات المرآتية  -5

في مهارات  ASDفي السنوات األخيرة وجه العديد من الباحثين اهتمامهم نحو األداء غير الطبيعي ألطفال 

 ).MNS(التقليد المختلفة وقد تطور هذا االهتمام بعد اكتشاف نظام العصبونات المرآتية 

ادية حيث وجد أن هذه العصبونات توجد في الفص الجبهي للدماغ وتتدخل في توجيه الحركات اإلر 

الشخص واالستجابات االنفعالية كإدراك أحاسيس اآلخرين وقد وجدوا أن هذه العصبونات تتفعل عندما يشاهد 

 ).Hamilton et.al, 2007(شخصًا آخر يقوم بنفس العمل

وقد لوحظ في االختبارت التي أجريت على مجموعة من األطفال التوحديين واألطفال األسوياء أن هناك كبتًا 

في منطقة العصبونات المرآتية عند قيامهم بحركات إرادية بسيطة، كما لوحظ أن   MUالكهربائيةللموجة 

هناك خلل في العمليات العصبية بين جانبي الدماغ وذلك بخالف األطفال األسوياء مع أن الجهاز الحركي 

دم اإلحساس باآلخرين عند األطفال التوحديين كان سليمًا وهذا ما يفسر فقدانهم للمهارات االجتماعية وع

 ).52، 2012،ر مهارات التقليد.(علي وكذلك الضعف اللغوي وقصو 

 :Biochemical theoryالنظرية البيوكيميائية -6

يرى أصحاب هذه الفرضية أن هناك نواقًال عصبية تلعب دورًا كبيرُا في حدوث التوحد وأهم النواقل المؤثرة 

 على الدماغ هي:

 :Serotoninالسيروتونين -1

يعتبر السيروتونين مسؤوًال عن تنظيم التعلم، الذاكرة، النوم، اإلدراك الحسي، المزاج، الشهية. 

ww.treatAutism.ca/brainchemical2013w  وقد وجد أن نسبة السيروتونين ترتفع لدى بعض أطفال

 ).599 ،2007 ،( البطانية )%100(التوحد بنسبة تصل إلى 

http://www.treatautism.ca/brainchemical2013
http://www.treatautism.ca/brainchemical2013
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 :Dopamineالدوبامين -2

وهو ناقل عصبي يشارك في الوظائف الحركية ويعمل كوسيط في تحديد قيمة المكافأة أو عوامل انبعاث 

 ).2010،158،(بوشير على أهميتها في االنتباه والتعلمالشعور باالرتياح مما يدل 

تفعة منه تؤدي إلى زيادة االنتباه والتركيز والمستويات المر إن المستويات المنخفضة من الدوبامين تضعف 

   .ةالمعالجغ فوق قدرة الدما حمالً  وهذا يشكل الحسي اإلدراك

31www.treatAutism.ca/brainchemical20 

 فازوبريسين: و أوكسيتوسين الببتيدان -3

ويتميز هذان الببتيدان بمفعولهما األفيوني ويلعبان دورًا في السلوكيات االجتماعية... وانطالقًا من حقيقة أن 

لهذين الببتيدان صلة بجنس الكائن الحي فقد تمت اإلشارة مؤخرًا إلى وجود اختالل في التوازن بينهما قد 

 ).159،  2010،(بوشيرتساعد في تفسير ظاهرة إصابة الذكور أكثر من اإلناث 

 :Genetic theoryالنظرية الجينية والوراثية  -4

يرى أصحاب هذه الفرضية أن العوامل الجينية لها دور كبير في اضطراب التوحد. وتستند هذه الفرضية في 

 تأكيداتها على نوعين من المالحظة:

للحدوث بين التوائم الحقيقية من إن احتمالية ظهور التوحد لدى التوائم الحقيقية من األشقاء أكثر احتمالية   -1

 )Luis et.al,2006,37(التوائم غير الحقيقية.

 Angelmanمرافقة الكثير من حاالت التوحد باضطرابات جينية مثل متالزمة أنجلمان -2

Syndrome) ( ومتالزمة الكروموسوم الهشFragil X) (ومتالزمة كلينفترKlenefter Syndrome) (

ومتالزمة )  (Neurofibromatosisواألمراض العصبية الليفية ) (Tuberous Scolilsisوالتصلب الدرني 

 ).10، 2004، .(الشيخ ذيب)x،2،5،7،3( ومن الكروموسومات ذات العالقة ).(Rett's syndromeريت 

وعلى الرغم من أن هذه الفرضية قد قدمت مع األدلة والشواهد فإن العلماء يفترضون بأنه حتى لو كان للتوحد 

 ).2000،أساس جيني فإن صيغة االنتقال الجيني ال تزال غير معروفة حتى اآلن.( كوهين وبولتون

 :Cognitive theoryالنظرية المعرفية  -7

 وتفسر هذه النظرية الخلل في التفكير والقدرة على حل المشكالت والّتعلم.
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 وهن الترابط المركزي.نظرية  -نظرية الوظائف التنفيذية -ومن أهم هذه النظريات: نظرية العقل

 :Theory of Mind (TOM)نظرية العقل  - أ

تعّرف نظرية العقل بأنها القدرة على استنتاج الحاالت الذهنية لآلخرين (أفكارهم، مشاعرهم، اعتقاداتهم، 

نواياهم) إلى جانب القدرة على استخدام هذه المعلومات في تفسير ما يقولونه وإلعطاء معنى لسلوكياتهم 

 ).Johnso,2007( بما يفعلونه بعد ذلكوالتنبؤ 

شهر من خالل االنشغال ) 18( إشارات لتطور نظرية العقل مع عمر" إن معظم األطفال الصغار يظهرون 

بلعب رمزي أو استعمال أشياء أخرى غير الشيء الّذي تمثله، ومع عمر ثالث سنوات فإن األطفال يصبحون 

العقلية الخاصة بهم...وحاالت اآلخرين العقلية .... ومع عمر أربع قادرين على فهم الفرق بين الحاالت 

سنوات إلى خمس سنوات فإن األطفال يفهمون المعتقدات الخاطئة ويدركون الفرق بين الظاهر 

 ).116، 2004، والحقيقة...ويفهمون بأن أفعال األفراد نتيجة ألفكارهم ومعتقداتهم ونصائحهم.(الزريقات

اضطراب التوحد غير قادرين على تطوير قدراتهم لمعرفة ماذا يفكر به اآلخرون وماذا ولكن األطفال ذوي 

يشعرون لهذا نجد لديهم قصورًا واضحًا في العديد من الجوانب منها االجتماعية والّتواصلية والمهارات 

عام آن) الذي طّوره بارون كوهين -التخيلية. ونستطيع اكتشاف هذا القصور من خالل اختبار (سالي

1985.)Cumine et.al,2010,26.( 

أن أطفال التوحد ليس فقط ال يفهمون أن اآلخرين يفكرون  )Jordan,1999(وخالصة نظرية العقل حسب 

 ويشعرون، ولكنهم أيضًا ال يعون أنهم يفكرون ويشعرون.

 :Excutive Function theoryنظرية الوظائف التنفيذية  - ب

مجموعة من العمليات المعرفية الّتي تسعى إلى تنظيم النشاطين النفسي يشير مصطلح الوظائف التنفيذية إلى 

والجسدي وضبطهما، وتقوم الوظائف التنفيذية بتمكين الفرد من الّتوقف عن أداء نشاط أو فعل معين، 

). وقد لوحظ أن األطفال التوحديين لديهم 201، 2010، (بوشيرإلى شيء آخر واالبتداء بشيء آخر والتحول

في أداء الوظائف التنفيذية فهم قّلما يصححون أخطائهم أو يتعلمون منها وعندما يتعلمون استراتيجية مصاعب 

يهم أيضًا مصاعب في عملية التخطيط أو التفكير في دمعينة يستمرون في تكرارها حتى إذا كانت خاطئة ول

ن بينها لتحقيق هدف من استراتيجيات لتحقيق هدف معين، ويفتقرون إلى وضع استراتيجيات واالختيار م
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).ويمكن قياس هذه الفرضية من خالل 324، 2004، خالل التنبؤ بنجاح أو عدم نجاح هذه .(الشامي ب

واختبار آخر يسمى ) Wisconsin card sorting test:WCST( اختبار ويسكونسن لتصنيف البطاقات

 .)Tower of Hanoi( برج هانوي

 :Weak central coherenceنظرية وهن الترابط المركزي  -ج

إلى أن األطفال العاديين يميلون إلى تذكر خالصة المحادثة أو القصة أو الّصورة بدال  )Frith ,1989(تشير 

أما األطفال التوحديون فيواجهون صعوبة في  من التركيز على أجزاء محددة فيها ليسهل فهمها وتذكرها.

هم يقومون بالتركيز على تفاصيل معنى من حولهم، كما أنعملية دمج وتوحيد مكونات المعلومات الستخراج ال

يرة غير متصلة بالموضوع فنجدهم مثال يقومون باللعب بعجالت السّيارة فقط بدًال من اللعب بالسّيارة غص

 ) (Happe, Frith,&Biskman,2001وفي دراسة قام بها كل من ).(Cumine et.al,2010,26ككل

المعرفي مميز آلباء األطفال المصابين باضطراب الطيف التوحدي مما يوصى وجدا فيها أن هذا األسلوب 

ولقياس هذه الفرضية بشكل علمي يمكن استخدام ). 226، 2010، (بوشير ولو جزئياً  بأنه محدد وراثياً 

 .)Embedded Figure list(اختبار يدعي باختبار الشكل المخفي 

العديد من الفرضيات التي حاولت تفسير التوحد من عدة نواٍح نالحظ مما سبق أنه بالرغم من وجود  تعقيب:

إال أنه ال يوجد سبب واضح وحقيقي نستطيع اإلشارة إليه على أنه المسبب األساسي للتوحد، ولكن بعد 

فإن االتجاه الحالي في تفسير التوحد يذهب إلى كونه ناجم عن عوامل عصبية وليس  ) DSM-V (إصدار

و نفسية مع األخذ بعين االعتبار أن العوامل السابقة تؤهب لحدوث اإلعاقات ومن ضمنها بيئية أو اجتماعية أ

 التوحد.

 :Autism Therapy عالج التوحد -ثامناً 
توحد ليس بمرض، لهذا فإن هذا االضطراب ال يمكن عالجه من خالل دواء محدد، ثم إن لإن اضطراب ا

لجميع األطفال ذوي اضطراب التوحد. األمر الذي يعني أنه ال  استخدام أي دواء ال يمكن أن يكون حال� ناجعاً 

يوجد عالج أو أسلوب أو طريقة واحدة ناجحة وفّعالة لعالج كل حاالت التوحد، ويتفق العديد من الباحثين 

جميع األطفال  على أن العالج الطبي الذي يترافق مع العالج التربوي والسلوكي هو الحل األفضل لمساعدة

 اب التوحد.ذوي اضطر 
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 العالج الطبي:  -1

ف هذا النوع من العالج إلى التخفيف من األعراض والسلوكيات غير المناسبة للطفل، ويقوم على فرضية ديه

أن التغيرات الفيزيولوجية التي يمكن أن يحدثها العالج يمكن أن تؤدي إلى التخفيف من أعراض التوحد. ويعّد 

 في حال توافقه مع البرامج السلوكية والتربوية. هذا النوع من العالج فّعاالً 

 .الج الطبي المقّدم ألطفال التوحدومن أهم أنواع الع

 العالج الدوائي: - أ

د لعالج حاالت التوحد إال أن العالج الدوائي يستخدم لتنظيم وتعديل المنظومة الكيميائية ال يوجد دواء محدّ 

 ).2001،التي تقف خلف السلوك غير السوي.(عبداهللا

وتساعد هذه األدوية على التحكم بنوبات الصرع وتلك التي تخفف من نوبات أو ثورات الغضب أو السلوك 

العدواني والنشاط الحركي الزائد، ومن األدوية المستخدمة مع األطفال الهالوبيربيدول، فنفلورامين، اللليثيوم). 

الجرعة يجب أن يعطى بإشراف طبي  ). ويجب اإلشارة إلى أن نوع الدواء ومقدار2005،95 ،(الخطاب

 ويجب األخذ بعين االعتبار تأثير الّدواء على النواحي التعليمية والتدريبية لألطفال.

 العالج بالحمية الغذائية: - ب

والكازين وتحولهما إلى ببتيدات  نيلهضم غير الكامل لبروتيني الجلوتنتيجة عدم قدرة األطفال التوحديين على ا

لهذا يتم تزويد الطفل بـمادة السيريند التي تساعد على زيادة هضم  شبه األفيون أو المورفين.مخدرة لها تأثير ي

بروتينين الالببتيدات الناتجة عن بروتيني الكازين والجلوتين، أو عن طريق إعطائهم الطعام الخالي من 

 ).33-32 ،2004 ،السابقين. (الشيخ ذيب

 العالج بالفيتامينات: - ج

الموجودة في  ستفيدون من الفيتامينات والمعادنعلى فكرة أن األطفال ذوي التوحد ال ييقوم هذا العالج 

يقوم  6والمغنيسيوم حيث أن فيتامين ب 6، لهذا يقوم األطباء بإعطائهم فيتامين باألغذية بشكل طبيعي

جتماعية والتواصلية بالتقليل من النشاط المفرط والسلوك العدواني أما المغنيسيوم له دور مهم في المجاالت اال

 ).55، 2011 ،والسلوكية.(جحجاح
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 العالج النفسي: -2
، ) Kanner Wing, Goldestin, Berg(استخدم هذا المنهج العالجي من قبل أصحاب النظرية التحليلية 

والذين يعتبرون أن التوحد هو اضطراب انفعالي عاطفي ناشئ عن رفض الوالدين إلقامة عالقة قوية مع 

 ).79، 1999عليوه، وبرودة مشاعرهما (الطفل 

 وٕان العالج باستخدام التحليل النفسي يشتمل على مرحلتين:

المرحلة األولى: يقوم المعالج بتزويد الطفل بأكبر قدر ممكن من التدعيم وتقديم االشباع وتجنب االحباط مع 

 التفهم والثبات االنفعالي من قبل المعالج.

الج النفسي على تطوير المهارات االجتماعية، كما تتضمن هذه المرحلة من المرحلة الثانية: يركز المع

التدريب على تأجيل إرجاء اإلشباع واإلرضاء ومما يذكر أن معظم برامج المعالجين النفسيين مع األطفال 

الذي يجب أن يقيم في المستشفى، وتقديم بيئة حية التوحديين كانت تأخذ شكل جلسات للطفل المضطرب 

 ).2008،161لناحية العقلية (خليفة وسعد، عن ا

 :السلوكيالعالج  -3
م لإلجراءات المستندة إلى مبادئ التعلم بهدف تغيير يعتمد العالج السلوكي على التطبيق المنظّ 

السلوك اإلنساني، ويتم ذلك من خالل تنظيم وٕاعادة تنظيم الظروف والمتغيرات البيئية الحالية ذات العالقة 

بالسلوك وبخاصة منها تلك التي تحدث بعد السلوك، كذلك يشتمل تعديل السلوك على تقديم األدلة على تلك 

 ).210، 2010ها وال شيء غيرها هي التي تكمن وراء التغير المالحظ في السلوك (بطرس، اإلجراءات وحد

ولهذا اقترح العديد بعض الباحثين والمهتمين باضطراب التوحد استخدام األساليب العالجية السلوكية (كطرائق 

 لتعديل السلوك) في عالج التوحد، سواء أكان ذلك في البيت أو في فصول دراسية خاصة.

 ويمكن تقديم برامج تعديل السلوك ألطفال التوحد لألسباب التالية:

 إنها تقدم المنهج التطبيقي للبحوث التي تركز على الحاجات التربوية ألطفال التوحد. -1

 تعتمد على أساسيات التعلم والتي يمكن تعلمها بشكل سهل من قبل غير المهنيين. -2
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لتكيفي وبوقت قصير من السلوكيات التي يمكن تعليمها يمكن تعليم اطفال التوحد نماذج من السلوك ا -3

 ألطفال التوحد هي:

 مهارات تعلم اللغة والكالم. -

 السلوك االجتماعي المالئم. -

 مهارات متنوعة من العناية الذاتية. -

 اللعب باأللعاب المالئمة. -

 المزاوجة والقراءة. -

   .) 106، 2005المهارات المعقدة غير اللفظية من خالل التقليد. (الجلبي،  -

يركز العالج السلوكي على تعديل سلوك األطفال التوحديين باستخدام العديد من األساليب كالتعزيز 

فاضلي والتغذية الراجعة. والتشكيل والتسلسل والتلقين واإلخفاء والعقاب والتصحيح الزائد والتعزيز الت

 خطوات هي: 6تتألف من ويتم ذلك من خالل وضع خطة سلوكية ).  36-2001،65،(الخطيب

 تحديد السلوك المحوري. -1

 وضع طريقة لقياس تواتر السلوك ومقدار شيوعه. -2

 تحديد السوابق واللواحق التي تؤثر على السلوك. -3

 وضع برنامج العالج والخطة العالجية. -4

 بناء توقعات عالجية. -5

 .) 168 -155، 1993تقييم السلوك على البيئة الطبيعية.(ابراهيم وآخرون  -6

وذلك للتخلص من السلوكيات المصاحبة للتوحد كالعنف ونوبات الغضب وٕايذاء الذات وغيرها من المشاكل 

السلوكية التي تمثل ضغطًا على الوالدين والمتعاملين مع الطفل بهدف تحسين العالقات والتفاعالت مع 

ذا البرنامج في تنمية وقد أثبتت الكثير من الدراسات أهمية ه، )161، 2008اآلخرين. (خليفة وآخرون 

 .)64، 2012الحصيلة اللغوية واالجتماعية والسلوكية والتعليمية في عالج أطفال التوحد. (الطحان 

 ومن أهم الفنيات التي يستند عليها العالج السلوكي في تدريب األطفال التوحديين هي:
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 ):Reinforcementالتعزيز ( •

التي تشمل على تقوية السلوك. وفي هذه العملية، يتبع مثير بيئي ما يعّرف التعزيز بأنه: العملية السلوكية 

ى زيادة احتمالية هذا السلوك في المستقبل في لسلوك مباشرة بعد حدوثه فيؤدي إلشيء، خبرة) ا (حدث،

المواقف المشابهة، ويسمى المثير البيئي الذي يحدث بعد السلوك فيؤدي إلى زيادة احتمالية حدوثه ثانية 

 ).37، 1993(الخطيب، ) Reinforecer(زز بالمع

وهناك خمس أنواع من المعززات: وهي المعززات الغذائية (البطاطا، الشوكوال، العصير)، ومعززات اجتماعية 

 (االبتسام، التصفيق، الثناء)،

 -2010،220(بطرس، . المعززات الرمزية (النجوم، النقاط)، المعززات النشاطية (الذهاب في رحلة، اللعب)

221.( 

 :)Fading(واإلخفاء )Prompts(التلقين  •

يعّرف التلقين بأنه نوع من المساعدة التي تعطى للفرد بعد طرح المثير وقبل استجابة الفرد لزيادة احتمال 

 ).221ج، 2004قيامه بالسلوك المستهدف أي االستجابة بشكل صحيح (الشامي، 

قامت الباحثة  الجسدي، والتلقين اإليمائي، والتلقين اللفظي. وقدوهناك عّدة أنواع من التلقين : التلقين 

باستخدام التلقين بأشكاله المختلفة وخصوصًا في بداية التدريب وبعدها قامت بسحبه تدريجيًا وهذا ما يعرف 

ًا قادر أسلوب منظم لتقليل التلقين أّيًا كان نوعه بشكل تدريجي كلما أصبح المتعلم  وهو )Fading(باسم اإلخفاء

 ). Johnson and Mayers,2007, 182( على تأدية السلوك باستقاللية

 ):Shaping(التشكيل  •

 ). 2007،214(الخطيب، وهو اإلجراء الذي يتضمن تعزيز أي أسلوب يقترب تدريجيًا من السلوك النهائي 

على نحو تدريجي باتجاه ومفتاح النجاح في عملية التشكيل يتمثل في كون التعزيز متوقفا على تغيير السلوك 

 ).2010،169(بطرس،  السلوك النهائي وتجاهله (هدم تعزيزه) عند ابتعاده عن السلوك النهائي

 ):Task Analysis(تحليل المهارة  •

تقوم فنية تحليل المهارة على تجزئة السلوك المراد تعلمه إلى االستجابات التي يتكون منها، فمعظم أشكال 

السلوك التي نقوم بها هي في واقع األمر متتالية أو سلسلة من االستجابات المرتبطة ببعضها البعض بشكل 
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من االستجابة األولى في السلسلة وانتهاًء  وظيفي، وبعد ذلك يتم ترتيب تلك االستجابات ترتيبًا منطقيًا بدءاً 

باالستجابة األخيرة، ومن ثم يقوم المعلم بتعليم الطفل االستجابة األولى وبعد أن يتقنها يدربه على االستجابة 

ديد والخطيب، الثانية وينتقل بعدها إلى الثالثة وهكذا إلى أن يتعلم كل االستجابات وبشكل منطقي وسليم (الح

2003 ،225( 

 ):Modeling(النمذجة (التعلم بالتقليد)  •

والمقصود بالنمذجة إتاحة نموذج سلوكي مباشر(شخص) للمتدرب، حيث يكون الهدف توصيل معلومات حول 

 نموذج سلوكي معروض للمتدرب بقصد إحداث تغيير في سلوكه وٕاكسابه سلوكًا جديدًا .

 وللنمذجة أنواع عديدة منها:

حة: حيث توجد قدوة فعلية أو شخص يؤدي النموذج السلوكي المطلوب النمذجة المباشرة أو الصري •

ة تكشف عن خطوات أداء لإتقانه أو قدوة رمزية من خالل فيلم أو مجموعة من الصور بطريقة متسلس

 .السلوك

النمذجة الضمنية: وفيها يتخيل المتدرب نماذج تقوم بالسلوكات التي يرغب المّدرب أن يلقنها  •

 للمتدرب.

النمذجة بالمشاركة: وفيها يتم عرض السلوك المرغوب بواسطة نموذج، كذلك أداء هذا السلوك من  •

 جانب المتدرب، مع توجيهات تقويمية من جانب المّدرب.

النمذجة الحية: يقوم النموذج بتأدية السلوكيات المستهدفة بوجود الشخص الذي يراد تعليمه تلك  •

النموذج وٕانما مجرد مراقبتها  سلوكيات تأديةجة ال يطلب من الشخص السلوكيات وفي هذا النوع من النمذ

 فقط.

 النمذجة الرمزية أو المصورة: يقوم المتدرب بمشاهدة سلوك النموذج فقط من خالل األفالم أو •

 القصص أو الكتب.

ساعدة النموذج من خالل المشاركة: يقوم المتدرب بمراقبة نموذج حي أوال ثم يقوم بتأدية االستجابة بم •

 .) 164-2010،165(بطرس،  مفردهأو تشجيع المدرب وأخيرا فإنه يؤدي االستجابة ب
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 البرامج العالجية المنظمة علميًا:-4
 Picture Exchange Communicationنظام التواصل عن طريق تبادل الصور  - أ

System (PECS): 
ويستخدم مع األشخاص غير الناطقين ر هذا البرنامج من قبل لوري فروست والدكتور أندرو بوندي. لقد طوّ 

الذين لديهم استخدام قليل وغير وظيفي لمهارات التواصل. ولقد حظي هذا البرنامج بشهرة عالمية نظرًا ألنه ال 

يتطلب موادًا غالية أو معقدة ويمكن أن يقوم به كل من األخصائيين وأفراد األسرة وال يشترط أن يكون الطفل 

د أو لديه مفردات سابقة ويستند هذا البرنامج إلى إجراءات تعديل السلوك وتشكيل قد اكتسب مهارات التقلي

ويتم تطبيق هذا البرنامج من  .www.usd.edu/cdThe University of South Dokotaوٕاطفاء وتعزيز.

 خالل ست خطوات:

ذه المرحلة إلى إعطاء الطفل صورة الشيء الذي وتهدف ه :physical exchangeالتبادل الجسدي  )1

 يحبه إلى معلمه.

وهو أن يتوجه الطفل بتلقائية إلى معلمه ويعطيه صورة  :expanding sontaniety التنقل بعفوية )2

 الشيء الذي يحبه.

وهنا يتعلم الطفل تمييز صورة الشيء الذي يحبه من بين  :picture discriminationتمييز الصور )3

 وٕاعطائه لمعلمه.عدة صور 

هنا يقوم الطفل بإعطاء معلمه صورة الشيء الذي يريده  :sentence structureبناء الجملة  )4

 موضوعة على شريطة ومسبوقة بكلمة " أنا أريد".

يسأل المعلم ماذا تريد وعلى  وهناresponding to what do you want: االستجابة إلى ماذا تريد )5

 بناء على سؤال المعلم.الطفل أن يعطيه شريط الجمل 

  responsive and spontaneous commenting: التعليق االستجابي والتلقائي )6

 فروست و ىوأجر  ماذا تسمع؟. ، ماذا ترى؟ ،سئلة المعلم من نوع: ماذا تفعل؟أن يجيب الطفل على أ

ت امهار صل بتبادل الصور على ادراسة لقياس مدى فاعلية نظام التو  (FROST& BONDY1994)بوندي

من أفراد العينة تمكنوا من  %)95(طفًال توحديًا وأظهرت النتائج أن ) 66(التواصل عند عينة مكونة من 

http://www.usd.edu/cd
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تمكنوا من استخدام  %)62(استخدام صورتين من نظام تبادل الصور بعد شهر واحد من التدريب، وأن 

ألطفال تمكنوا من استخدام من ا)%20(مجموعة من المفردات اللغوية على شكل كلمات بشكل تلقائي، وأن

 .(Angermeieretal, 2008, 432)الصور والرموز المستخدمة في هذا النظام.

 : Daily life for therapyالعالج بالحياة اليومية  - ب
يدعى أيضًا هذا البرنامج باسم هيتاشي وقد أنشأ في اليابان على يد الدكتورة كيتاهارا، التي ترى أن هناك 

ويركز البرنامج على تدريب بدني شديد ينتج عن إطالق مادة  الطفل وعقله وروحه.عالقة بين جسم 

اإلندروفينات التي تتحكم بالقلق إضافة إلى برنامج موسيقي مكثف، الفن والدراما، مع السيطرة على 

فال وكيات غير المناسبة. وهذا البرنامج عبارة عن منهج تربوي يعتمد على إتاحة الفرصة لهؤالء األطلالس

لالحتكاك والتفاعل مع رفاقهم من األطفال العاديين بهدف مساعدتهم على النمو الطبيعي، فأساليب التدريس 

اليابانية تعتمد على التعلم باستخدام الجماعات والتقليل من التعلم الفردي ويهدف إلى العمل على استقرار 

ميع مجاالت حياة الطفل إضافة إلى العمل انفعاالت ومشاعر األطفال الذين لديهم توحد وخلق توازن في ج

 على تطوير قدراته العقلية والتفكير المنطقي والقدرة على اتباع التعليمات من خالل تطوير مهارات محددة.

وتركز طريقة العالج للحياة اليومية على التعليم المنقول من طفل إلى طفل من خالل  )2011، (ليال عاصي

 )20(على األنشطة الجسمية  في المجموعات والركض ثالث مرات يوميًا بمعّدل  التقليد والتزامن كما تركز

 ،دقيقة في كّل مّرة والجمباز لمّرة واحدة في اليوم، وأنشطة رياضية خارجية يومية مثل كرة القدم. (زريقات

2004 ،113(.  

 :LOVASبرنامج لوفاس - ج
من قبل  )1970(عام  UCLA أنجلس األميريكيةأنشئ هذا البرنامج في جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس 

وقد اعتمد لوفاس في برنامجه على نظرية تعديل السلوك وتحليل  .Ivar lovasلوفاس الطبيب النفسي إيفار

يعرف بالتدخل السلوكي  وتتضمن الطرق التي استخدمها ما (Magnusen,2005,126)السلوك التطبيقي

ألنشطة التعلم من خالل تقديم أمر للطفل وتعزيزه أو مكافأة في كل مرة المكثف والتسلسل الحرفي أو المقنن 

من الشروط للقبول في  )3(ويحدد لوفاس  ).37، 1997، ها بصورة صحيحة. (أبو حالوةيستجيب في

 البرنامج وهي:
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 سنوات. )2,5-5(أن تتراوح أعمار األطفال بين -1

سنوات أن ينضموا إلى البرنامج شرط أن يظهروا الصدى الصوتي ) 6( يمكن لألطفال من عمر -2

echolalia . 

 يخضع األطفال إلى منهج متسلسل من األسهل إلى األصعب.  -3

 ) تسلسل األنشطة بحسب برنامج لوفاس2جدول (

 ويشمل: المنهج المتقدم المنهج المتوسط ويشمل: يشمل:و  منهج المبتدئين

 االنتباه.

 التقليد.

 االستقبالية.اللغة 

 اللغة التعبيرية.

 االعتماد على النفس.

 

 االنتباه.

 التقليد.

 اللغة االستقبالية.

 اللغة التعبيرية.

 االعتماد على النفس.

 االنتباه.

 التقليد.

 اللغة االستقبالية.

 اللغة التعبيرية.

 االعتماد على النفس.

 

 

 

 المجال ما قبل األكاديمي.

 المجال االجتماعي

 قبل األكاديمي. المجال ما

 المجال االجتماعي.

 

 التحضير لدخول المدرسة  

  (zager 2005- p515)  

برنامج لوفاس برنامجا مهما في مجال التدخل المبكر ألطفال التوحد وخصوصًا في مجال اللغة  يعدّ  تعقيب:

المهارات االجتماعية عند إال أنه يؤخذ عليه نتائجه المحدودة في مجال تطوير  واألداء على مقاييس الذكاء.

 هؤالء االطفال كام يعد ثمن االلتحاق به ثمنًا باهظًا.

 The Douglass Developmental Disabilitiesبرنامج دوغالس لالضطرابات النمائية  -ء

(DDDC): 
شهرًا والذين ) 30-62(ليقدم المساعدة لألشخاص التوحديين من عمر  )1972(تأسس برنامج دوغالس عام 

 درجات. ونقسم هذا البرنامج إلى ثالث مراحل:)36-105(تترواح درجة ذكائهم بين 
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 فصل التحضير: حيث يتم تدريب التلميذ بشكل فردي طوال هذه المرحلة. )1

 فصل المجموعات الصغيرة: وتتراوح النسبة من معلم لكل طفلين إلى معلم ومساعد لكل ستة أطفال. )2

ن وستة أطفال ممن يعانون من التوحد وثالث يثمانية أطفال طبيعي فصل الدمج: يحتوي على )3

 معلمين.

ويعتمد منهاج دوغالس على عالج اللغة والمهارات االجتماعية في البداية ثم يتنقل إلى تعلم مهارات حركية 

وٕادراكية ومهارات االعتماد على النفس على أن تكون متدرجة من السهل إلى الصعب.(الشامي عالج 

2004(. 

 Learning Experiences. An Alternative Programing forبرنامج ليب  - ه

preschool :(LEAP) 

في مدينة بنسلفانيا كأول برنامج يقوم على دمج األطفال الطبيعيين مع  )1982(عام  LEAPانطلق برنامج 

األطفال ويتلقى ،  سنوات ضمن صفوف بيئية تعليمية عادية) 3-5(أطفال التوحد ممن هم في عمر 

الملتحقون بالبرنامج خمسة عشر جملة تدريبية موزعة على خمسة أيام في األسبوع وتستمر هذه العملية على 

 ويقوم هذا البرنامج على خمسة مبادئ: مدار السنة.

 إن جميع األطفال يمكنهم االستفادة من الدمج في مراحل عمرية مبكرة. -1

 يجب أن يشارك الوالدان واألسرة. -2

 لم األطفال الطبيعيون أطفال التوحد من خالل النمذجة.يمكن أن يع -3

 (Greshmanetal,1999).إجراء بعض التعديالت على المنهج ليصبح مناسبًا لالضطراب -4

 ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات اللغة والتفاعل االجتماعي واالستقاللية الذاتية.

نظرا لألساس الي يقوم عليه وهو دمج األطفال التوحديين يعتبر هذا البرنامج إيجابيًا إلى حد كبير  تعقيب:

 مع األطفال الطبيعيين وهذا ما يسعى إليه جميع العاملين في مجال التربية الخاصة.

 Treatment and Education OF Autistic and related(TEACCH)طريقة تيتش - و

Communication Handicapped 
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والمقصود به عالج وتعليم األطفال الذين يعانون من التوحد وٕاعاقات التواصل المشابهة. وقد طّور هذا 

في الواليات المتحدة األميريكية ويعّد أول برنامج تربوّي معتمد  )1972(البرنامج من قبل اريك سكوبر عام 

تعليم األشخاص التوّحديين  من خالل  إن أهم ركيزة لهذا البرنامج هي من قبل جمعية التّوحد األميريكية. 

نقاط قّوتهم والتي تكمن في إدراكهم البصرّي وتعويضهم عن نقاط الّضعف لديهم والتي تتمّثل في فهم اّللغة 

والبيئة ويتّم ذلك من خالل تنظيم البيئة واستخدام معينات بصرّية مثل الّصور والكلمات المكتوبة. (الشامي 

 برنامج تيتش على ثالث ركائز أساسية تتمثل بـ: ويقوم ) 33، 2004،عالج 

 .التقييم والتشخيص -1

 .وتعاون الوالدين مع المهنيين -2

 والتعليم المنظلم، بحيث يشمل على خمسة عناصر أساسية هي: -3

I.  تكوين روتين محددEstablishing routine. 

II. تنطيم المساحات  .physical structure  

III.  الجدوال اليوميةdaily schedules . 

IV.  تنظيم العملwork system. 

V.  التعليم البصريvisual instruction 2007،(العماوي(. 

وما يجدر ذكره أن هناك عالقة عكسية بين درجة التنظيم وكل من العمر العقلي والزمني ودرجة الذكاء 

 وتطور المهارات اللغوية.

برنامج تيتش برنامجًا مرنًا وقابًال للتعديل والتكّييف، حيث ان الّتعليم المنّظم من أفضل طرق  يعدّ  تعقيب:

لتعليم اطفال التوحد مهارات جديدة ويساعدنا على التغلب على السلوكيات التي تعيق عملية التعليم، باإلضافة 

 سنة. )55(أشهر حتى )8(لقدرته على تغطية فئة عمرية كبيرة تمتّد من 

 خامسًا: بعض األساليب العالجية األخرى:

 العالج الطبيعي: - أ
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تكييف كما تفيد في إعادة  تفيد هذه الطريقة مع األطفال الذين سلوك التشنج بشكل متواصل ومتكرر

بعض العضالت والعظام إلى وضعها الطبيعي بعد طول استخدام خاطئ لها، نتيجة لقيام الطفل التوحدي 

 ).113، 1999متواصل ومتكرر(الراو وحّماد،  بنفس السلوك الحركي بشكل

وضبط األنماط الحركية ويهدف العالج الطبيعي إلى تطوير المهارات الحركية الكبيرة (الجلوس، الوقوف) 

باستخدام أساليب عالجية تشمل الضوء والحرارة ومعالجة اإلصابات واالضطرابات الجسمية والوقاية منها 

توفير األجهزة التعويضية التي قد يحتاجها الطفل كالكراسي المتحركة (الخطيب  والهواء وغيرها باإلضافة إلى

 ). 63، 2001وآخرون، 

 :The Floor Time Therapyالعالج بالجلوس على األرض - ب

لتنمية تواصل انفعالي جيد لطفل التوحد،  ) Stanely Greenspan(أسس هذه الفنية ستانلي جرينسبان 

ى األصعب، وهو عبارة عن جلسة لعب يقوم األسهل إل بحيث نساعده على تطوير مهاراته بشكل تدريجي من

من خاللها المربي باللعب مع الطفل من خالل اللعب بأي شيء يثير اهتمامه، ويهدف هذا البرنامج إلى تقدم 

 ).2004،194موعة من األهداف (الشامي،ية وكل مرحلة تحتوي على مجالطفل من خالل أربع مراحل تطور 

 :Discrete Trail Training(DDT) باستخدام الحاوالت المنفصلةالعالج  -ج

يقوم أسلوب المحاوالت المنفصلة على أساليب وتقنيات تحليل السلوك التطبيقي في تعليم اطفال التوحد 

 .)Leaf et.al, 1990(المهارات اللغوية والكالمية ومهارات التفاعل االجتماعي 

هم اول من أظهروا نتائج هذا  )Wolf, Risely, Mess, 1966(يعتبر كل من وولف وراشلي وميس 

األسلوب عندما طبقوه على مجموعة من أطفال التوحد لتعليمهم سلوكيات التواصل اللفظي، وتعتبر هذه 

وقد سميت بهذا ).(Lindsley, 1996الطريقة من الطرائق المفضلة والمستخدمة في مراحل التدخل المبكر

مرات وتسمى كل  9-5وبشكل متكرر ومتتال من االسم ألن كل هدف تعليمي يعرض بشكل منفصل للطفل 

مرة يعرض فيها الهدف التعليمي بمحاولة، وتتضمن كل محاولة ثالثة عناصر أساسية وهي المثير ، 

واالستجابة، وتوابع السلوك ، ويتخلل ذلك استخدام فنيات تعديل السلوك (التلقين، التعزيز، التشكيل، الحرمان، 

كي باالستناد إلى قدرة الطفل على تقليد كالم الكبار(المرجع السابق، العقاب) ووضعهم ضمن هدف سلو 

)، وأهم ما يميز هذا األسلوب هو قدرة الشخص الذي يتعامل مع األطفال التوحديين في ضبط 200
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المدخالت والمخرجات أثناء عملية التعلم، ولكن يؤخذ عليه صعوبة تعميم المهارات المكتسبة والبيئة 

 ).Fenste et.al, 2001, 80( المصطنعة للطفل

 : Music Therapy العالج بالموسيقى-ء

ه الجمعية االسترالية للعالج بالموسيقى هو ذلك االستخدام وفقًا لما تقرّ  يعتبر العالج بالموسيقى

التخطيطي للموسيقى من أجل الوصول إلى األهداف العالجية المنشودة مع األطفال والبالغين ذوي 

ساس إلى العديد من المشكالت العقلية أو العضوية أو الخاصة الذين ترجع إعاقتهم في األاالحتياجات 

 Occupationalويعتبر العالج بالموسيقى شكًال من أشكال العالج الوظيفي  االجتماعية ـو االنفعالية.

Therapy  حيث نالحظ أن هؤالء األطفال ينجذبون في الواقع إلى الموسيقى خاصًة الخفيفة منها. ويساعد

العالج بالموسيقى األطفال التوحديين الذين لم تنم لديهم لغة على التواصل مع اآلخرين، ومشاركتهم بما 

ى االشتراك في المواقف يقومون به من أنشطة، والتعبير على ذواتهم وذلك بطريقة غير لفظية. ويساعدهم عل

 والتفاعالت االجتماعية المختلفة، ويوفر لهم قدرًا مناسبًا من الحرية الستكشاف البيئة والتعبير عن أنفسهم.

ولكن على المعالج بالموسيقى أن يستخدم الموسيقى التي يفضلها الطفل، والتي تتناسب مع بيئته وثقافته 

 ).137، 2008، (محمد وعزت، )853 -849عام، وعمره الزمني. (محمد و عبد العظيم، دون

 : Art Therapyالعالج بالفن  –ه

هو االستعمال العالجي لإلنتاج الفني في  )2004الفن حسب الرابطة األمريكية للفن (يعتبر العالج ب 

حدود عالقة مهنية من قبل أفراد يعانون من مرض أو صدمة أو مصاعب في الحياة، ومن خالل ابتكار الفن 

والتمعن في إنتاجه وعملياته يستطيع األفراد أن يرفعوا من درجة إدراكهم ألنفسهم ولآلخرين والتأقلم مع 

م، والصدمات التي يمرون بها فيحسنون من قدراتهم المعرفية ويتمتعون بمتعة أعراضهم المرضية التي تنتابه

الحياة من خالل الفن. ويهدف العالج بالفن بالنسبة ألطفال التوحد إلى أن يكونوا أفراد مشاركين في المجتمع 

امي، دون وقادرين على التواصل مع أفراده وليعيشوا حياتهم معتمدين على أنفسهم بأكبر قدر ممكن. (الي

 ).  6-4عام،

البرامج التي تهدف إلى التخفيف من مصاعب معالجة المعلومات الحسية وتحسين االنتباه وخفض  -خ

معي وعدسة آيرلين وآلة الضغط والعالج كامل السّ كامل الحسي والتّ أحاسيس القلق واإلثارة : ومنها التّ 
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دراسات علمية تؤكد مدى فعاليتها وقياس نتائجها بالدالفين إال أن هذه الدراسات مثيرة للجدل وال توجد 

 الحقيقية على األطفال

 العالج باللعب: -ء

اللعب أحد أهم السمات األساسية في حياة األطفال فهو فرصتهم لقضاء وقت الفراغ والتفاعل مع  يعدّ 

اآلخرين المحيطين بهم وللتعبير والتنفيس االنفعالي عن التوترات التي تنشأ عن الصراع واإلحباط الذي قد 

يشبعون  لية واللغوية. وعن طريقهواالنفعايمرون به، كذلك يساعد األطفال على نمو قدراتهم العقلية والمعرفية 

العديد من حاجاتهم كالحاجة إلى اللعب نفسه حين يلعبون، والحاجة إلى التملك حين يشعرون أنهم يمتلكون 

بعض األشياء، والحاجة إلى السيطرة حين يشعرون أنهم يسيطرون على جزء من بيئتهم وحاجتهم إلى 

أن الطفل خالل  )1979(هت  وترى االستقالل حين يعبرون بتجربة عما يريدون دون توجيه من اآلخرين.

اللعب والتعلم ينغمس في نوعين من النشاط هما: السلوك المعرفي والسلوك الترفيهي وترى أن كل أنماط 

اللعب تضم كّالً من العنصرين، فتعّلم الطفل لشيء جديد يعّد نشاطًا معرفيًا، أما حين يكرره دون تغيير أو 

)ويستخدم العلماء برنامج العالج باللعب 150، 2004ًا. (ماكنتاير بتغييرات بسيطة فيكون هذا نشاطًا ترفيهي

مع األطفال ذوي التوحد لتنمية تواصلهم مع االخرين المحيطين بهم ويضعون اللعب كأرضية أساسية في أي 

 .)126، 2002(نصر امج مقّدم لهؤالء األطفالبرن

عالجية يتيح كل الفرص إلعادة بناء على أن استخدام اللعب كوسيلة  )Esman A( كما يؤكد أرون إيزمان 

العالقة مع اآلخر، حيث تتسع الحدود وتقّل الضوابط، ويستطيع أن يعبر األطفال عن مشاعرهم بحرية في 

اللعب ، ويعيشوا مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه اآلخرين ويعبروا عنها كاملة حتى وٕان كانت تحتوي على غضب 

ة أو خوف ففي حجرة اللعب كل العالم متاح. ويستطرد آيزمان على أن الهدف من العالج باللعب ال أو كراهي

يكون عادة في إعادة تمثيل المواقف أو األحداث بل على العكس الهدف الرئيس هو إدخال عنصر اإليجابية 

الحوار مع اآلخرين. في لعب الطفل بمواده وموضوعاته وأنواعه حتى يكون وسيلة جيدة إلقامة التواصل و 
(Esman ,1983, 13-15). 

 Creedonوقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية التدريب من خالل اللعب مثل دراسة كريدون ومارجريت (

& Margaret(  التي هدفت إلى تدريب مجموعة من األطفال ذوي اضطراب التوحد على برنامج للتواصل
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لص من بعض السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا، وأوضحت بغرض تحسين مهاراتهم االجتماعية والتخ

النتائج أنه من خالل األلعاب واألنشطة الحركية والفنية واالجتماعية تخلص هؤالء األطفال من سلوك إيذاء 

 ).126، 2004الذات كما زاد نشاطهم االجتماعي. (خطاب، 

في أشكال وأنواع العالج الضطراب التوحد إنما تعقيب: وبشكل عام فإنه يمكن القول بأن هذا التنوع الكبير 

يعكس االهتمام الكبير من قبل الباحثين والمتخصصين، وبأن نجاح بعض أنواع العالج والتدريب والتأهيل مع 

حالة من حاالت التوحد ال يعني بالضرورة نجاحها مع كل الحاالت، حيث أن لكل طفل توحدي خصائصه 

ل، ويعني هذا أيضًا أن أية خطة عالجية أو تأهيلية يتم اتباعها في تأهيل التي تميزه عن غيره من األطفا

وتدريب طفل آخر، حيث ان لكل طفل إمكانياته وقدراته، وٕاعاقته المعينة من حيث نوعيتها ودرجتها، وله ما 

افق يناسبه أيضًا من أسس وأساليب ومناهج للتدريب والتأهيل، ولعّل األمر يتحقق بشكل أفضل إذا ما تر 

 العالج الطبي مع العالج التربوي والسلوكي وبحسب حالة كل طفل وطبيعة إعاقته، ودرجة هذه اإلعاقة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار النظري -الفصل الثاني 

 المحور الثاني: االتصال اللغوي

 أوًال: التواصل ( معناه، مكوناته، أنواعه،  أهميته)
 ثانيًا: اللغة (تعريفها، أنواعها، أهميتها) 

 اللغوي.ثالثًا: مهارات التواصل 

 رابعًا: العوامل المؤثرة في النمو اللغوي لدى األطفال.

 خامسًا: واقع التواصل لدى األطفال العاديين.

 سادسًا: واقع التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 سابعًا: مشكالت التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 ي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد..ثامنًا: الفرضيات المفسرة لالختالل اللغو 

تاسعًا: بعض اإلرشادات الواجب اتباعها أثناء التواصل مع األطفال ذوي اضطراب 

 التوحد.
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رئيسية لألطفال من اإلشكاليات ال Languageاللغة و   Communicationالتواصل القصور في يعدّ 

يختلف من فرد إلى آخر حسب درجة ذكائه والعمر الذي تلقى فيه التدريب  القصور وهذا، المصابين بالتوحد

 ومقدرته على التواصل مع اآلخرين المحيطين به.

أهمية كبيرة في الحياة اليومية نظرًا لما يقدمه من خبرات لألفراد وكيف  Communicationوللتواصل

ترجعون الماضي ويخططون يستطيعون من خالله التعبير عن أهداف مرغوبة بالنسبة لهم وعن طريقه يس

، ولهذا سوف تستعرض الباحثة في هذا المحور عددًا من النقاط الهامة المتعلقة بالتواصل واللغة للمستقبل

 لك على النحو اآلتي:وذ

 .أوًال: التواصل ( معناه، مكوناته، أنواعه،  أهميته)

 .ثانيًا: اللغة (تعريفها، أنواعها، أهميتها)

 ثالثًا: مهارات التواصل اللغوي.

 رابعًا: العوامل المؤثرة في النمو اللغوي لدى األطفال.

 خامسًا: واقع التواصل لدى األطفال العاديين.

 تواصل لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.سادسًا: واقع ال

 سابعًا: مشكالت التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 ثامنًا: الفرضيات المفسرة لالختالل اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 تاسعًا: بعض اإلرشادات الواجب اتباعها أثناء التواصل مع األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 :Linguistics Communication اللغويالتواصل  معنى -أوالً 

 ,Ownesها تبادل المعلومات واألفكار والحاجات والرغبات بين المشاركين (هو العملية التي يتم من خالل

) وهو غاية اللغة ووظيفتها، وال يقتصر على اإلنسان وحده فقط فالكائنات الحية جميعها تتواصل فيما 2001

 بينها.

ل اللغة اللفظية أو غير اللفظية يعّرف التواصل بأنه عملية تبادل اآلراء واألفكار والمشاعر من خال كما

 ).18، 2005(زريقات، 

العملية التي تتضمن تبادل المعلومات والمشاعر والمعتقدات بين ) التواصل بأنه 2005ويعرف الببالوي (

غة المنطوقة والمسموعة والمكتوبة)، والوسائل غير ويتضمن التواصل كل من الوسائل اللفظية (الل البشر.
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اللفظية (لغة اإلشارة وتهجئة األصابع وقراءة الشفاه ولغة برايل وكذلك اإليماءات وتعبيرات الوجه ولغة العيون 

  وحركة اليدين والرجلين) لذلك يعد التواصل أعم وأشمل من اللغة. 

 لها يتم نقل الخبرة أو المعلومات أو األفكار أو المشاعر إلى) بأنه العملية التي من خال2003وتعرفه باظة (

اآلخرين داخل نسق اجتماعي معين تحدده العالقات االجتماعية بين األفراد حسب األدوار االجتماعية 

 ).8، 2003المحددة لألفراد (باظة، 

والمشاعر بين األفراد، وعادة ) أنه عملية تبادل المعلومات واآلراء Sean, 1999والتواصل كما يراه سيان (

ما يتطلب مرسل ورسالة، ومتلقي يفك رموز الرسالة، والتواصل عملية اجتماعية، تحتاج إلى لغة سواء اكانت 

 ).46، 2011منطوقة أو غير منطوقة. (الخيران، 

ل الشفوي الذي ) بأنه عملية تبادل األفكار والمعلومات وعادة ما يتم التفكير بالتواص2007كما يعرفه الجراح (

يحدث عبر الكالم والحديث والمعلومات التي يمكن إرسالها كما يمكن استقبالها بطرق عديدة تشمل اللغة 

 المنطوقة أو المكتوبة، ويمكن أن يكون التواصل غير لفظي عن طريق االبتسام مثال أو حركات اليدين.

 من التعريفات السابقة يتضح لنا أن التواصل:

  اإلنسان فقط بل يمتد ليشمل كافة الكائنات الحية.ال يقتصر على 

 .(..لغة اإلشارة، تعبيرات الوجه) ال يقتصر على أسلوب واحد ولكن يمتد ليشمل عّدة أساليب ووسائل 

 .لكي ينجح التواصل بين األشخاص يحتاج إلى قدرات عقلية 

 لتعبير عن رغباته ومشاعره يستخدمه اإلنسان لتحقيق غايات مختلفة كتلبية االحتياجات األساسية،، ا

 وأحاسيسه.

 مكونات عملية التواصل:  -2
 رسالة:المستقبل، المرسل، المكونات أساسية هي  ةتحتاج عملية التواصل إلى ثالث

: ويقوم بترميز الرسالة ويضعها في صيغة يعتقد أنها ستكون مفهومة من قبل الشخص Senderالمرسل  -

 المستقبل.

ذي يستقبل الرسالة ويفك رموزها، وبعدها يقّدم تغذية راجعة مناسبة لالشخص ا: هو Receiverالمستقبل  -

 للمرسل.
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 .)Ellis, 2009, 15موسيقى.( قد تكون منطوقة أو مكتوبة أو صورًا أو :Messageالرسالة  -

وبالتالي إن وجود اي خلل في أحد المكونات السابقة يعيق عملية التواصل بين األشخاص وبالتالي عدم 

 الرسالة بشكلها الصحيح.وصول 

 :Types of Communication أنواع التواصل  -3

 :يقسم العلماء التواصل إلى نوعين

هو اإلجراء الذي يتم فيه استخدام الوسائل  :Non verbal communicationالتواصل غير اللفظي -

واألساليب المتاحة غير الكالم للقيام بعملية التواصل، ويشتمل على الحركات واإليماءات والتعبيرات الوجهية 

 ).Laukka, et.al, 2011والتنغيم الصوتي ولغة الجسد والمسافة واللمس والشم وغيرها(

وهو اإلجراء الذي يتم فيه تبادل اللغة المنطوقة بين  Verbal Communicationالتواصل اللفظي  -

والتواصل اللفظي أو كما يعبر عنه بالتواصل  ،)Vorhoeven, et.al , 2004, 155أطراف االتصال(

 اللغوي خاص ببني البشر وقد مّيز اهللا سبحانه وتعالى به اإلنسان عن بقية الكائنات الحية. 

 أهمية التواصل: -4
إشباع حاجاته األساسية البيولوجية والنفسية، من خـالل عمليـة التواصـل، وتكـون بـدايتها يستطيع الفرد  .1

 عالقة الطفل بأمه للحصول على الغذاء واألمان .

صل الفرد على تحقيق مشاعر االنتماء لجماعة مـا، أو لمجتمـع مـا أو حتـى ألسـرته اتساعد عملية التو  .2

 الصغيرة .

 تفاعله مع اآلخرين . قيق ذاته وتأكيدها، فيلفرد على تحعملية التواصل تساعد ا .3

يحقــق التواصــل للفــرد الــتعلم مــن خــالل التفاعــل مــع مــن حولــه . ويســاعد ذلــك علــى اكتســاب أفكــار و  .4

 معرفة جديدة، أو تعديل ما سبق اكتسابه من خبرات .

القــات الع إلــى تخفيــف التــوتر، وٕالــى زيــادة االنســجام فــييــؤدى نجــاح التواصــل مــع المحيطــين بــالفرد  .5

 االجتماعية مع المحيطين به .

 ينمى التواصل المهارات اللغوية المسموعة والمقروءة، وأيضًا المهارات االجتماعية . .6

 )12-2003،11(باظة،نتباه والتفكير والتخيل والتذكرينمى التواصل العمليات العقلية األساسية كاإلدراك واال
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 :Languageاللغة  -اً ثاني
 :Language Defenition تعريف اللغة -1

اللغة على وزن فعلة من الفعل لغوت أي تكلمت، والمصدر اللغو من الفعل لغا أي النطق والكالم، ويرى 

 ).7، 2009نانية ومعناها كلمة (السيد، عن لوغوس من اليو  بعض الدارسين أن لفظة لغة قد تكون مأخوذة

صوتية ومجموعة عالقات ذات داللة جمعية مشتركة تستخدم للتواصل اإلنساني،  هي نظام يتكون من رموزو

وللتعبير عن المشاعر واألفكار والحاجات، ويتسم هذا النظام بالضبط والتنظيم طبقَا لقواعد محددة. فاللغة 

بير قاطبة اللغة صور التعوتشمل وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي والنمو العقلي والمعرفي واالنفعالي، 

 ).16 ،2010 ،(الرسم، الموسيقى، النقش....) واللغة نوعان: لغة لفظية ولغة غير لفظية.(الهوارنة

بأنها نظام من الرموز التوفيقية تستخدمه مجموعة بشرية للتواصل  :)20، 2000( وعرفها العمايرة وموسى

 .فيما بينها

تتفق عليه جماعة معينة من الناس ويستخدمه وتعرف اللغة بأنها نظام رمزي صوتي ذو مضامين محددة، 

 ).34، 2000أفرادها في التفكير والتعبير واالتصال. (السرطاوي، 

) اللغة بأنها نظام من الرموز يتسم باالنتظام والتحكم والتمسك بالقواعد Harely, 2001ويعّرف هارلي (

 على التواصل.الالزمة لتجميع هذه الرموز والقواعد التي من شأنها أن تعيننا 

) بأنها مجموعة من الرموز االجتماعية المشتركة أو نظام رمزي مناسب، يقّدم 2004ويعّرفها الدوخي (

األفكار والمشاعر واالحتياجات من خالل رموز وقواعد تحكمها ترابط، وألن هذه الرموز مشتركة فيمكن 

 ).30، 2004، استخدامها للتعبير عن األفكار وتبادل المعلومات (الدوخي و صقر

-American Speechولعّل التعريف األكثر شموًال هو تعريف الجمعية األمريكية للسمع والنطق 

Language-Hearing-Association  وهو أن اللغة نظام معقد ومتغير من الرموز االصطالحية

 ).31، 2005المستخدمة بأشكال عديدة في التفكير والتواصل (خليل، 

مجموعة من الرموز يستطيع هي لغة قد أجمعت على أن الّ  التعريفات السابقة بأن جميع ومّما تقّدم يتضح

ترتبط بعوامل فسيولوجية تعبير عن رغباته وأفكاره ومشاعره، و اإلنسان من خاللها أن يتواصل مع اآلخرين لل

 الجهاز الصوتي.كيب الجهاز العصبي واألذن والمخ و خاصة ممثلة بتر 
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فال ذوي اضطراب التوحد هو افتقادهم إلى القدرة على فهم هذه الرموز واستخدامها غي وٕان أهم ما يميز األط

 التواصل مع اآلخرين المحيطين بهم.

  Types of Language :أنواع اللغة -2
 من حيث طبيعتها إلى قسمين:نستطيع تقسيم اللغة 

وتتمثل في قدرة  غير اللفظية:ويعّبر عنها بمصطلح اللغة  :Receptive Languageاللغة االستقبالية  - أ

الدماغ البشري على استقبال الرسائل اللغوية من قنوات الحس المختلفة ومن ثم تحليلها وفهمها 

عنه من ، ويرتكز الدماغ في ذلك على مخزون وافر من الذاكرة من الرموز اللغوية وما تعبر واستيعابها

 المسموعة بما تعّبر عنه من أشياء وأعمال وخبراتمن ثم يقوم بربط الكلمات هيم وغيرها، و أشياء ومفا

)Paul, 1995.( 

: وتتمثل في قدرة الدماغ ويعّبر عنها بمصطلح اللغة اللفظية :Expressive Languageاللغة التعبيرية  - ب

البشري على إنتاج الرسائل اللغوية المناسبة إلتمام عملية التواصل، ويتم ذلك عن طريق تحديد الرسائل 

ومن ثم إرسالها إلى العضالت المسؤولة لتظهر في النهاية على شكل كلمات أو غيرها،  المناسبة

غة للتتكون او  .)Paul, 1995(وباختصار فإنها تمثل قدرة الفرد على التعبير عما يريد باستخدام الكالم 

 .الشكل والمحتوى واالستعمالثالث عناصر أساسية متداخلة فيما بينها هي من التعبيرية 

والنحو Morphology وعلم القواعد بشقيه الصرف Phonologyيتألف الشكل من علم األصوات و 

Syntax. 

يتضمن الوظيفة النفعية للغة فاالستعمال أما و  Semanticsيتضمن المعاني والدالالت أما المحتوى ف

Pragmatics  ،تتكون من  أو ما يعرف باللغة اللفظية ). أي أن اللغة التعبيرية322-320، 2003(الوقفي

يلي عرض  مستويات هي المستوى الفونولوجي ، النحوي، الصرفي، الداللي، االستخدامي، وفيما ةخمس

 مبسط لهذه المستويات:

 : المستوى الفونولوجي ويقسم إلى مستويين 

ن وطريقة والمقصود به دراسة أصوات الكالم من حيث مكا :Phonetic Levelالمستوى الصوتي  •

 )38، 2000تشكيلها وكيفية إدراكها. (السرطاوي وأبو جودة، 
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وهو المستوى الذي يركز على تنسيق األصوات،  :Phonological Levelالمستوى الفونولوجي  •

، 2009(الفرماوي،  ويشتمل على كل ما يتعلق بمعالجة وٕادراك األصوات والتمييز بين الفونيمات اللفظية

15.( 

  المستوى الصرفيMorphology:  ويدرس البناء الداخلي للكلمة، وحتى تتخذ الكلمة داللة النوع

الذي تنتمي إليه البّد أن يكون لها بناء خاص وهو عبارة عن قالب توضع فيه لتأخذ الشكل 

 ).63، 2000المطلوب(السرطاوي و أبوجودة، 

  المستوى النحويSyntax: مة في الجملة وبتغيير مكان الكلمة في ويحدد هذا المستوى مكان الكل

 .)116-115، 2004الجملة فإنه يتغير معناها (زريقات، 

  المستوى الدالليSemantics:  هذا المستوى يهتم بتحليل المعنى الحرفي لأللفاظ اللغوية ووصفها وال

، 2004(علي،  ي الجمل أيضًا.على معاني األلفاظ فقط بل على معاني األلفاظ فقط بل على معان يقتصر

11.( 

 المستوي البراجماتيPragmatics :  يشير مفهوم البراجماتية إلى معرفة الشخص بكيفية استخدام

وتفسير اللغة بشكل مناسب وصحيح ضمن سياق الكالم الطبيعي واالجتماعي وهذا يتطلب المعرفة بالقواعد 

ضمن سياقه االجتماعي الصحيح كما االجتماعية من قبل كل من السامع والمتحدث من أجل تفسير الكالم 

تشمل كال من السمات اللفظية وغير اللفظية للتواصل متضمنة (اإليحاء، تعابير الوجه، التنغيم، اإليقاع...) 

 )Modin et.al, 2006,17وتتضافر جميع هذه العوامل لتعزيز التواصل الفعال ضمن السياق االجتماعي.(

األطفال الذين يعانون من مشكالت في اللغة التعبيرية هو ضعف ومن أبرز المشكالت التي يعاني منها 

القدرة على البناء اللغوي السليم للجملة، وضع الكلمات في الجملة بطريقة صحيحة بحيث تعطي الكلمة 

 ).Nippold, 2003, 788المعنى الصحيح (

 أهمية اللغة -3
ومشاعره وعواطفه، وهي تراث األمة وأداة للتواصل بين لما كانت اللغة هي وسيلة اإلنسان للتعبير عن أفكاره 

أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم بين هذا المجتمع وبقية المجتمعات فنجد أنها تتميز بالعديد من 

 السمات والخصائص ومن أهمها:
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 إنها إبداعية حيث يتمكن اإلنسان من توليد عدد ال متناٍه من الجمل والعبارات. -1

 جددية يستعملها اإلنسان بطريقة عفوية متى شاء.لها قدرة ت -2

 ل عبر الزمان والمكان.قادرة على التحو  -3

 قادرة  على التوارث إذ تنتقل من الكبار إلى الصغار. -4

 ).36، 2010قابلة للتمفصل. (الهوارنة،  -5

 حصر أهم وظائف اللغة فتمخضت محاولته عن الوظائف التالية: Hallidayوقد حاول هاليداي 

حيث تتيح لمستخدميها أن يشبعوا حاجاتهم  Instrumental Functionة النفعية أو الوسيلية الوظيف -

 ويعبروا عن رغباتهم. "وظيفة أنا أريد"

والمقصود بها أن الفرد يستطيع التحكم باآلخرين وتعرف  :Regulator Functionالوظيفة التنظيمية  -

 باسم وظيفة" افعل كذا"

: تستخدم هذه الوظيفة للتفاعل مع اآلخرين على اعتبار Interpersonal Functionالوظيفة التفاعلية  -

 أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن يبتعد عن أفراد أسرته وجماعته وتعرف باسم وظيفة "أنت وأنا".

 م.أي أن اللغة هي ضرورة حتمية لتقدم الفكر والثقافة والعل :Personal Functionالوظيفة الشخصية  -

هنا الفرد يقوم بتمييز ذاته عن البيئة المحيطة به Heuristic Function: الوظيفة االستكشافية  -

 ويستخدم اللفة الستكشاف هذه البيئة وفهمها.

تسمح اللغة للفرد بإيجاد واقع من صنعه هو، وتتمثل فيما  :Imaginative Functionالوظيفة التخيلية  -

 لغوية أثناء القيام ببعض األنشطة الجماعية كالصيد والبناء.ينتجه من أعمال وأشعار في قوالب 

يستطيع الفرد من خاللها نقل معلومات  : Informative Functionالوظيفة اإلخبارية أو اإلعالمية  -

 .إقناعيه جديدة إلى اآلخرين وتمتد لتصبح وظيفة تأثيرية و

تمثل اللغة من خالل األلفاظ رموزا تشير إلى الموجودات في  :Symoblic Functionالوظيفة الرمزية  -

 العالم الخارجي فكلمة شجرة هي لفظ أو رمز لشيء ما موجود في العالم الخارجي.

 ).30، 2012(كردي، ، )Domsch, 2003) ،(Gleasons, 1997()، 50 -48، 2010، أ-(الهوارنة
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 مهارات التواصل اللغوي: -ثالثاً 
تعّرف المهارة بأنها األداء الدقيق، المتضمن، السهل، المختزل إلى أقصى حد، والذي يؤدى بطريقة شبه 

وٕان اكتساب المهارات اللغوية ومهارات التواصل، يعتبر في غاية األهمية آلية وبأدنى حد من الجهد، 

 ).79، 2006ج، _يق النمو الشامل للفرد (الهوارنةلتحق

ي الناجح على العديد من المهارات التي يمر بها الفرد أثناء مراحل نموه، وتسمى ويحتوي االتصال اللغو 

بدايات مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال وهم (مهارة التقليد، الفهم والتعرف، الربط، التعبير، 

 ).77، 2001التسمية).(نصر، 

 العوامل المؤثرة على النمو اللغوي عند األطفال: -رابعاً 
عملية اكتساب اللغة إلى عّدة عوامل تتفاعل مجتمعة مع بعضها للتأثير على األداء اللغوي وغير تخضع 

 وتقسم هذه العوامل إلى عوامل فردية (وراثية) وعوامل بيئية (اجتماعية). اللغوي للفرد.

 : Individual Factors عوامل فردية (وراثية) - أ

الذكور بالنسبة للمحصول اللغوي بل وفي مختلف  اإلناث أكثر تفوقًا من :Sex Factorعامل الجنس  - أ

 جوانب التطور اللغوي.

يرتبط المحصول اللغوي عند األطفال ارتباطًا عاليًا بنسبة  :Intelligence Factorعامل الذكاء   - ب

 ذكائهم حتى أن علماء النفس يتخذونه أساسًا لقياس ذكاء األطفال.

اللغوية كلما تزداد الحصيلة  :Maturation and Chronological Ageالنضج والعمر الزمني  - ج

نمو عمر الطفل تتوافق نمو المدركات الحسية مع نمو الحركات الكالمية، ويزداد فمع كبر الطفل في السن 

 نموه العقلي، وتزداد خبرات الطفل وقدراته على التقليد.

رغبة قوية في التواصل إن الطفل الذي تكون لديه  :Desire in Communicationالرغبة في  - ح

 مع اآلخرين يزداد لديه الدافع لتعلم اللغة ، والوقت الذي يقضيه في التحدث مع اآلخرين.

 : Environmental Factorsالعوامل البيئية  -2

 داء اللغوي لدى الطفل ومن أهم هذه العوامل:تلعب هذه العوامل دورًا أساسيًا في تحديد األ



اإلطار النظري                                                                        الفصل الثاني         
 

66 
 

هناك أدلة عديد  :Social Economic- levelالمستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرة الطفل  - أ

ومختلفة على وجود عالقة قوية وواضحة بين المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي ألسرة الطفل وأدائه 

م فقط جمال أكثر اللغوي فقد أكدت نتائج هذه الدراسات أن الطفل الذي ينتمي للمستويات األعلى ال يستخد

وأنه يستخدمها عند أعمار تقل بكثير عن قرينه الذي  وتطوراً  أكثر نضجاً  طوال ولكن يستخدم أيضا جمالً 

 ينتمي إلى المستويات الدنيا.

إن معيشة الطفل ضمن بيئة غنية بالمثيرات الثقافية تساعده  :Cultural Levelالمستوى الثقافي  - ب

 من طفل يعيش ضمن بيئة فقيرة بالمثيرات الثقافية.بدرجة كبيرة على اكتساب اللغة 

إن الكالم الذي يستعمله الوادان أثناء اللعب م طفلهما هو كالم سهل  :التحاور مع الطفل اثناء اللعب - ج

 )93 -55، 2010، ب-الطفل.(الهوارنة بسيط مكون من جمل قصير وواضحة جدا وقريبة من استيعاب

 األطفال العاديين:واقع التواصل لدى  -اً خامس
لما كانت اللغة أداة مهمة لمعرفة نمو الطفل عبر انتقاله بمراحلها وصوًال إلى إدراك المفاهيم وتعلم التعميمات، 

وفي مرحلة الحقة اندماجه بعالم أرحب وأوسع من عالمه الذاتي، كان من الضروري التعرف على مراحل 

من شأنه أن يثبت هوية الطفل بشكل دائم وعميق عبر مبادلة  النمو اللغوي لدى الطفل، ألن مثل هذا التعرف

 يسمى بالتغذية الراجعة الحيوية جدًا بالنسبة لألطفال عبر هذه العالقة بينهما. والديه له بالمشاعر ليحدث ما

 التواصل غير اللفظي لدى األطفال العاديين: -1

ة على وجود لغة تواصلية سليمة لديهم، تتمثل يبدي الكثير من األطفال الطبيعيين الكثير من المؤشرات الدال

بلغة التعبير عن طريق حركات الوجه والصوت واإليماءات وهذا ما نعبر عنه بالتواصل غير اللفظي، ويعّبر 

الطفل في بداية حياته عن احتياجاته ورغباته باستخدام البكاء وتستطيع األم تمييز حالة طفلها وهو جائع، 

كائه، وللصراخ في هذه المرحلة أهمية كبية ألنه يفيد في نمو اللغة لدى الطفل مريض، عن طريق نغمة ب

 ).3، 2007الحديدي وآخرون، (وفي تعلم كيفية نطق األصوات 

ومن ثم يبدأ الطفل في تقليد صيحات اآلخرين من خالل التواصل معهم، فيتعلم األشياء الصحيحة التي يجب 

 إراديةجب تكرارها، ويتحول الفهم من عملية تلقائية ال إرادية إلى عملية تقليدها واألشياء الخاطئة التي ال ي

 ).78، 2001يرافقها عنصر الفهم بعد أن كان عنصر الفهم غير واضح تمامًا (نصر، 
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األطفال العاديون سريعًا قدرة ذاتية على التواصل مع اآلخرين بطريقة غير لفظية مثل التعبيرات عن  ويكتسب

). كما 31، 2004ومشاركة اآلخرين لهم في االهتمام (عزام، وبين اآلخرين  العواطف، تبادل النظرات بينهم

الثالث من العمر، ويصرخون أنهم يظهرون االبتسامة االجتماعية للتعبير عن سعادتهم في نهاية الشهر 

 ).Sigel, 1996, 48(ويبكون عند الغضب، ويصدرون أصواتًا تشبه الهديل عند الفرح 

وبعدها يتعلم األطفال تطوير التواصل الهادف بمعنى آخر، ويتعلم الطفل إذا أردا شيئًا مثل لعبته المفضلة، 

طفل بمجموعة من سلوكيات التواصل غير فينبغي عليه القيام بحركات معينة يفهمها اآلخرون، فيقوم ال

اللفظية بهدف محدد قد يكون الرفض أو بهدف التفاعل مع األشياء في البيئة مثل وجود شخص محبب أو 

 ).189، 2004ب،  -هور شخص معين. (الشاميظ

 التواصل اللفظي لدى األطفال العاديين:  -2

وتعتبر  Crying Stageمر التواصل اللفظي لدى األطفال العاديين بمراحل متعددة تبدأ بمرحلة الصراخ ي 

 Cooingهذه المرحلة مهمة جدًا من الناحية الفيزيزلوجية واللغوية والعاطفية ثم تأتي مرحلة الهديل والضحك 

and Laughter Stageية التي تصدر من أماكن ، ويستطيع الطفل هنا أن يميز بين األصوات الكالم

مختلفة وهنا الطفل يفهم األصوات ولكن ال يستطيع فهم المفردات والجمل باعتبارها رموزًا لغوية(الببالوي، 

)، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المناغاة حيث يبدأ الطفل بإحداث ترددات من تلقاء نفسه وتكون شبه 35، 2005

عاد الطفل لنفسه فيجد لذة ومتعة وجميع األطفال يمرون واضحة وتأخذ شكل لعب صوتي وتكون من أجل إس

، وتتعدل وتتمايز بين كل طفل حسب ما يوجد من بمرحلة المناغاة بمن فيهم الصم والبكم والمتخلفين عقلياً 

 ). 78، 2001مدعمات من حوله (نصر، 

اللغوي للجملة لفهم لغتهم بالبناء ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التقليد وهنا يصبح األطفال قادرون على التمييز 

د األصوات بشكل األم، ويصبحون قادرين على تمييز الكلمات من سياق الكالم ويبدؤون في هذه المرحلة بتقلي

)، ويبدأ Wade, et.al, 2000, 504(ون المزيد من با، دا، ومقاطع صوتية ال متناهية متزايد حيث يصدر 

، 2010، أ-عن رغباتهم (الهوارنة يماءات والمشاورة باليد للتعبيراألطفال في نهاية السنة األولى بظهور اإل

 Preوالمسماة المرحلة ما قبل اللغوية ). وهنا تنتهي المرحلة األولى من مراحل التواصل اللفظي97

linguistic stage   وتبدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة اللغويةLinguistic stage  وتتضمن مرحلة الكلمة



اإلطار النظري                                                                        الفصل الثاني         
 

68 
 

حيث تبدأ مع نهاية السنة األولى ويستخدمها الطفل للداللة شيء ما أو للتعبير  One World Stageاألولى 

، 2010عن رغبة ما باستخدام لفظ معين قد يكون مشابهًا للغة التي يستخدمها الكبار من حوله (علي، 

لطفل في ) شهر حيث يبدأ ا24-18في عمر ( The two world stage)، ثم تظهر مرحلة الكلمتين 28

 ).28ن كلمة (المرجع السابق، ته اللغوية لتصبح ما يقارب الخمسيتقليد كالم اآلخرين وتزداد حصيل

حيث تقترب جملة الطفل في هذه  More than two world stageوبعدها تأتي مرحلة األكثر من كلمتين

السادسة فيصبحون قادرين المرحلة من حد االكتمال ويزداد وضوحها ودقتها حتى يصل األطفال إلى سن 

تعقيدًا مع عدد قليل من  رمستخدمين جمًال أطول وأكث على التعبير اللفظي عن أفكارهم بصورة أكثر فاعلية

 ).2002األخطاء في القاعد اللغوي (نصر، 

 واقع التواصل لدى األطفال التوحديين -اً سادس
ل اآلراء واألفكار والمشاعر، وقد يتم ذلك يقضي الناس معظم أوقاتهم في التواصل مع بعضهم البعض لتباد

بشكل لفظي عن طريق الكالم أو بشكل غير لفظي عن طريق استخدام اإليماءات وحركات الجسم وتعابير 

الوجه، وٕان فقدان هذه القدرة على التواصل يؤثر على مختلف نواحي الحياة النفسية واالجتماعية والمعرفية، 

يطورون تواصًال هادفًا  السمات التي تميز أطفال اضطراب التوحد فهم المن أبرز  ولعّل هذا الفقدان

 ,Fitzpartickويواجهون صعوبة في االستخدام الوظيفي للغة وهذا ما ينعكس على تواصلهم مع اآلخرين.(
2009.( 

 التواصل غير اللفظي لدى األطفال التوحديين: -1

ع اآلخرين بطريقة غير لفظية، فيندر استخدام يواجه األطفال التوحديين صعوبات كبيرة في التواصل م

د اإليماءات واإلشارات وٕاصدار األصوات والتحديق، ويستمرون بالبكاء لفترات طويلة. ومع مرور الوقت ق

سيما إن تعلموا من خالل تجاربهم أن مثل هذه السلوكيات قد تؤدي إلى يطورون سلوك الصراخ والضرب وال

 ).191، 2004نتائج إيجابية (الشامي، ب، 

ما يخفقون في استخدام اإليماءات  كما أن األطفال التوحديين على خالف األطفال العاديين فنجدهم غالباً 

والتواصل البصري أثناء تفاعلهم مع اآلخرين، كما أن االبتسامة االجتماعية التي تظهر لدى األطفال 

 ,Wingالسنة األولى أو الثانية من العمر(حتى نهاية  ين في نهاية الشهر الثالث ال تظهر لديهميالطبيع
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مناسب حيث يضحك الطفل والتي غالبًا ال تظهر في الوقت ال)، كما أن االنفعاالت الموجودة بداخلهم 2001

، ويستخدم أطفال التوحد أسلوب المشاورة باليد )Cohen, 1998أو يبكي بشدة وبشكل فجائي وبدون سبب (

 .)Wing, 2001لتوجيه األشخاص إلى ما يريدون (

 التواصل اللفظي لدى األطفال التوحديين: -2

هناك تفاوت واضح وملحوظ في تطور االتصال واللغة بين األطفال الطبيعيين واألطفال ذوي اضطراب 

 .التوحد

ن أطفال التوحد أثناء مناغاتهم غالبًا ما يظهرون مدًى قصيرًا من األصوات، كما أنهم ال يطورون إحيث 

كما أن القدرة لديهم  ،ال تكون بقصد التواصل مع اآلخرينمرحلة تقليد األصوات، وٕان طوروها فإنها غالبًا 

لبداية ثم يتوقفون عن الكالم وأحيانا تنمو اللغة لديهم في ا ،كالم والتخاطب ضعيفة وغير متطورةعلى ال

بصورة مفاجئة، وأغلب أطفال التوحد ال يتكلمون من أجل الحصول على األشياء التي يريدونها وال بأي كلمة 

، )2004ب، -آلخر إلى المكان الذي يريدونه. (الشاميبل يستخدمون اإلشارة باليد وأخذ الشخص ا

 )49، 2011(الخيران، 

 دى أطفال التوحد:أهم المشكالت اللغوية ل -3

إن أطفال التوحد يظهرون مستويات جيدة من حيث النطق  :Phonologicalالمستوى الفونولوجي -1

ولكن  )Bissaoui,2013والطالقة فالتطور الفونولوجي لديهم يتبع نفس مراحل النمو عند األطفال العاديين(

 ).Eigsti,2001, 684أطفال التوحد لديهم مشكلة في تنغيم الكالم من الناحية اإلنتاجية واإلدراكية. (

يتبع اكتساب القواعد الصرفية لدى األطفال التوحديين نفس  :Morphologyالمستوى الصرفي  -2

 ) 301، 2005المراحل كما هي لدى األطفال العاديين مع بعض الفروقات البسيطة (زريقات، 

يعاني أطفال التوحد تأخرا في اكتساب بناء الجملة الكالمية وصعوبات  :Syntax المستوى النحوي -3

 ).587: 2007ردات. (البطانية: في استخدام الضمائر والخلط بين المف

يعاني األطفال التوحديين من صعوبات في تنظيم المعلومات وفقَا  :Semantics المستوى الداللي -4

لتصنيف واستعمال هذه المعلومات في التفكير وحل المشكالت وتعتبر الصعوبات الداللية من أكثر خصائص 

 ،التوحد. فاألطفال التوحديين لديهم صعوبات في استعمال المفاهيم الداللية في المواقف الطبيعية. (الزريقات

2005، 301.( 
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هم المشكالت التي يواجهها األطفال التوحديون من الناحية أ :Pragmatics المستوي البراجماتي -5

البراجماتية هي الفشل في أخذ الّدور أثناء المحادثات المتبادلة كما يعانون من صعوبات في الفهم الحرفي 

) في دراساتهم إلى أن Martine et.al, 2004. فقد أشارت مارتين وآخرون ()Humor( النكتةللغة وتقدير 

أطفال التوحد غير قادرين على استعمال السياق االجتماعي في ترجمة المعنى الحقيقي للنكات الساخرة أثناء 

. ويعَد القصور من )Metaphor(واالستعارة  )Idioms(المحادثة كما يفشلون في ترجمة التعابير المجازية

 ورًا لدى أطفال التوحد.الناحية البراجماتية هو األكثر قص

هي المشكلة الكثر تكراًر  prosodyمنذ أن عّرف كانر التوحد تعتبر مشكلة  :Prosodyالعروض  -6

 )( Paul & Shriberg et.al, 2005والتي تعتبر سمة أساسية لألفراد الناطقين بها وهذا ما أشار إليه 

وهذه النسبة متضمن  Abnormal Prosodyمن األطفال التوحديين يعانون من  )%47( أشاروا إلى أن

مشكالت من حيث النغمة الواحدة في الكالم أو الكالم اآللي سواء استخدام طبقة صوت، عدم القدرة على 

 Prizantالتحكم بقوة الصوت، وخلل في نوعية الصوت، أو أن هناك مشكالت في النبر أثناء الكالم. (

et.al, 1997, 40( 

نالحظ مما سبق أن أطفال التوحد يعانون من قصور في مختلف المستويات اللغوية ولكنه يتفاوت تعقيب: 

بين مستوى وآخر فنجد أن أقلهم تأثرًا هو المستوى الفونولوجي أما المستوى البراجماتي فأكثرهم تأثرًا نظرًا 

عل االجتماعي مع اآلخرين من الرتباطه الوثيق بالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين، حيث أن القصور في التفا

 السمات البارزة األكثر تأثرًا لدى هؤالء األطفال.

 مشكالت التواصل واللغة لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد: -سابعاً 
متعددة تعوق عملية تواصلهم مع اآلخرين المحيطين بهم، وذلك وصعوبات يعاني أطفال التوحد من مشكالت 

 األساسية التي تساعدهم على التواصل مع اآلخرين ومن أهمها:نتيجة افتقارهم للمهارات 

قيام الطفل بترديد بعض األصوات أو كلمات مفردة أو  ابأنه المصاداة عّرفت :Echolaliaالمّصاداة  -1

 ,Buman et.al ,2005جمل أو لمواقف أو أحداث بسيطة وبنفس التنغيم الذي يقوله أشخاص آخرون. (

 إلى: وتقسم المصاداة  ).61
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تظهر بعد سماع الكلمات تمامًا في فترة زمنية ال  ):Imidiate Echolalia(المصاداة الفورية:  - أ

 تتجاوز عدة ثواني وكما يسمع الكالم بالضبط وأحيانًا بنفس نبرة المتكلم.

تحدث بعد سماع العبارة بفترة زمنية تتراوح بين دقائق  ):Delayed Echolalia(المصاداة المتأخرة  - ب

 ولكنها تتكرر كما سمعت.  وأيام

وتكون على شكل عبارات معادة لكن الشخص  ):Mitigated Echolalia(المصاداة المخففة  - ج

التوحدي غّير بعض كلماتها أو نبرة صوتها. وهذا النوع يعّد أكثر تقدنًا ألن الطفل هنا يعرف أن للغة وظيفة 

 ). Prizant, et.al, 2006(ويمكن استخدامها للتأثير على سلوك الشخص اآلخر بطريقة ما 

 للمصاداة فوائد متعددة ومنها: و

 طفال قد وصولوا إلى مرحلة يمكن من خاللها أن يميزوا أصوات الكالم من بقية األصوات.ن األإ -

 تعّد مؤشرًا على أن األطفال يمكن أن يتكلموا. -

 يمكن أن تساعدنا على إعطائهم معنى للكلمات التي يقولونها. -

 ).Stone,2004( علم على سبيل المصادفة من بيئتهتشكل برهانًا على أن الطفل يستطيع أن يت -

إن أطفال التوحد غالبا ما يقومون بعكس الضمائر  :Reverasl Pronounظاهرة عكس الضمير  -2

 .)Buman et.al,2005(عندما يتحدثون عن أنفسهم ويستخدمون الضمير أنت بدًال من الضمير أنا. 

يختلف أطفال التوحد في استجابتهم للمثيرات البيئية،  :)Attention Difficulties(مشكلة االنتباه  - 3

يعيرها أطفال التوحد أي اهتمام بقصد أو بدون قصد، وٕان انتقائهم  فالمثيرات التي يستجيب لها األسوياء قد ال

لمثير معين ويكون جدير بذلك  ًا حتى بالمالحظة، وعندما ينتبهيكون جدير  للمثير يجلب لهم الدهشة فقد ال

ية التي تضعف التواصل فإنه بطلب من الكبار، وافتقارهم لالنتباه بالشكل الطبيعي يعّد من األسباب الرئيس

 ).16، 2005الحساني ،بشكل عام.(

يعّد التقليد أحد األشكال الرئيسية للتواصل اإلنساني، إذ يعتبر العملية  :)Imitation(مشكلة التقليد -4

ساسية لتأسيس نظام تواصل لفظي سليم ويظهر األطفال التوحديون ضعفًا في القدرة على التقليد ونادرًا ما األ

يفعلون ذلك بعفوية، ويمكن أن يعتبر نقص القدرة على اللعب ناجمًا عن قصور في مهارات التقليد 

فاألطفال التوحديون يعانون من صعوبات عامة في مهارة  )،Cardon & Wilcox, 2010, 161(لديهم
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تنعدم تمامًا، وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هذه الصعوبات ناجمة عن وجود مشكالت  التقليد لكنها ال

 ). 63، 2001في االنتباه والمالحظة.(نصر، 

أيضًا لديهم مشاكل في ن لديهم تمييز سمعي ضعيف و إن األطفال التوحديي :والفهم مشكلة التعرف -5

اإلدراك السمعي وبالتالي يكونون غير قادرين على استخالص المفاهيم من اللغة غير المسموعة واللغة 

المسموعة، وهذا يؤثر على قدرة األطفال التوحديين على الفهم والتعرف وبالتالي على االتصال اللغوي بينهم 

 ).81، 2002وبين االخرين (نصر، 

المشكالت الثانوية التي تظهر لدى الطفل التوحدي ناجمة عن عدم قدرته على الفهم ومن  هناك العديد من

 :أهمها

 بعد ذلك . ال يعرف ماذا سوف يأتي القلق ألنه 

 . اإلصرار على التماثل، وٕاظهار السلوك الطفولى 

 . عدم االنتباه لصعوبة إعطاء االنتباه لشيء ال يفهمه 

 راد، ألن األشياء أكثر قابلية للتنبؤ .االهتمام باألشياء أكثر من األف 

  االبتعـاد عــن الرفــاق وذلــك بسـب العوامــل الســابقة وبســبب عــدم معرفـة كيفيــة إجــراء محادثــة واالتصــال

 باآلخرين .

  266، ص  2004. (الزريقات ، نظرات غريبة ( 

طفال التوحديون من كما تعّد اللغة اإلشارية شكال رئيسًا من أشكال التواصل، ويعاني األمشكلة التعبير:  -6

انعدام القدرة على التعبير عّما يريدون باستخدام اإلشارة فهم يقومون بأخذ يد الشخص ليحضر لهم 

الشيء الذي يريدونه،  فهم ال يولدون بوسيلة قلية تتيح للمهارات أن تنضج وتتفتح تلقائيًا، بل ينبغي 

ها فالقابلة لإلشارة تعّد عالمة هامة على سالمة تعليمها لهم بطريقة مباشرة وفعالة ليتمكنوا من استخدام

). ويعاني أطفال اضطراب التوحد من صعوبات 77، 2014النمو اللغوي للطفل فيما بعد.(حسن، 

واضحة في التعبير عن مشاعرهم،  فهم غير قادرين على إظهار التعبيرات الوجهية المناسبة للحالة 

اآلخرين، كما أنهم قد يعبرون عنها بشكل غريب كأن يضحكوا االنفعالية للطفل أو للموقف التفاعلي مع 

ألسباب غير معروفة، فهؤالء األطفال لديهم صعوبة في تنسيق مشاعرهم العاطفية مع لغة الجسد وتنغيم 

 ) .  Anan & Turking, 2007, 21-22الصوت ومالمح وجوههم.(
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والمقصود هنا استخدام لغة مجازية للطفل ال يفهمها اال هو أو المحيطين به وال  مشكلة التسمية: -7

، 2006يستطيع استخدام اللغة الرمزية أو حتى اللعب بشكل رمزي مع اآلخرين المحيطين به (النجار، 

 ).123، 2002)، (نصر، 64

إن نوعية الصوت والتنغيم ألطفال التوحد  :Suprasigmental استخدام الخصائص فوق المقطعية -8

تكون شاذة عن المألوف بشكل واضح وتستمر معهم حتى مرحلة المراهقة، كما أنهم يعانون من خلل في 

طبقة الصوت وفي جهارة الصوت. كما أن لديهم مشكالت في التنغيم واإليقاع فغالبًا ما نجدهم يتكلمون 

م يتوقفون عن الحديث ويأخذون فترة ثم يتابعون كما نجدهم بشكل رتيب كالرجل اآللي ، وبعضهم نجده

 .)Bernier et.al,2010,7(يعانون من سرعة واضحة في الكالم أو بطئ فيه. 

أطفال التوحد لديهم صعوبة في بدء وٕانهاء المحادثة، كما يجدون صعوبة في  صعوبات المحادثة: -9

 ).Nuernberg et.al, 2013, 1411.(المحافظة على موضوع المحادثة

وتتمثل بعبارات لغوية مجازية خاصة بطفل التوحد  :Meta phoril Languageاللغة المجازية  -10

 ).Eigsti et.al, 2007() 64 ،2006،ويعبر عنها بشيء معين قد ال يفهمه إال المحيطين به. (الّنجار

موجهة نحو وهو عبارة عن اسئلة لفظية متكررة تكون Incessent Question: التساؤل المستمر -11

شخص آخر أو أن الطفل يسأل أسئلة ويتوقع إجابات من أشخاص آخرين، أو يعيد طرح السؤال مرات 

 )2004،120ب،-أخرى بعد أن يعطيه الشخص البالغ جوابًا(الشامي

 singhania, 2005(من األطفال المصابين بالتوحد ال يطورون لغة منطوقة  )%50(إن  :Muteالبكم  -12

وٕان حدث وطوروا لغة فإنها غالبًا ما تكون للطلب والتعبير عن الرغبات وليس ألهداف التفاعل  )347 ,

 ).Boucher et.al , 2007(االجتماعي

يظهر لدى أقلية صغير من المصابين بالتوحد شكل من أشكال رفض الكالم رفض الكالم االنتقائي:  -13

اللغة بغض النظر عّما إذا كان الفرد سيقوم بالكالم أو كنتيجة وظيفية في االبتداء باألعمال الالزمة إلنتاج 

الكتابة أو التوقيع أو الطباعة. ويمكن لألفراد المصابين بهذا النوع المعمم رفض الكالم أن يفهموا على األقل 

بعض اللغات المحكية أو المكتوبة ولكنهم ال يمكنهم التعبير عن أنفسهم إال بشكل ال كالمي. 

 .)64 ،2010،(بوشير
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وتعّد مشكالت (االنتباه، الفهم والتعرف، التعبير، التقليد، التسمية) من أهم المهارات المكونة للتواصل 

اللغوي، ولهذا فالطفل ذو اضطراب التوحد يعاني من المشكالت والصعوبات في كل من هذه المهارات التي 

 تعّد األساس في التواصل اللغوي مع االخرين.

خالل عملها مع أطفال التوحد بأن مشكالت (التعرف والفهم، التعبير، التسمية) وقد الحظت الباحثة من 

هي من أكثر المشكالت التي يعاني منها األطفال ذوو اضطراب التوحد في تواصلهم اللغوي لذلك اختارت 

 التوقف عندها.

 غوي لدى األطفال التوحديين:المفسرة لالختالل اللّ  فرضياتال -ثامناً 

أطفال التوحد يتعلمون بطريقة الجشتالت أي أنهم يبدؤون في تعلمهم للغة بتكرار كالم اآلخرين كما  -1

ونبرة المتكلم. ربما يبدأ هذا التكرار دون أن يحمل معنى للطفل في  يسمعونه بالضبط حتى بنفس التّنغيم

ستخدامها بطريقة أكثر وظيفية ومن النهاية يتعلم أن هذه الجمل أو أشباه الجمل تجلب له أشياء ولذلك يبدأ با

المهم مالحظته أن معظم أطفال التوحد الذين أظهروا الكالم مّروا أوًال بمرحلة إعادة كالم الغير (المّصاداة). 

 ).263، 2004(الشامي ب، 

إن القصور في مهارة االنتباه المشترك يعّد أحد العوامل المؤدية إلى القصور اللغوي عند أطفال  -2

 )Moldin,2006,184(الطفل غير قادر على االتصال مع من حوله طريقة فّعالة .  كونالّتوحد 

إن الفشل في استعمال اللغة سيؤدي إلى تغذية راجعة محدودة لهذا االستخدام مما يؤدي بالنهاية إلى  -3

، (الّزريقاتاللفظية ذات الّصلة باللغة.  غير هرالفشل في تطوير استعمال األصوات والقواعد والمعاني والمظا

2004، 83.( 

يلعب الجهاز العصبي المركزي دورًا مهمًا في تطور وظائف ومكونات وعمليات اللغة ونستدل من  -4

المتفاوت للغتهم بأن مناطق مختلفة داخل الجهاز العصبي المركزي قد تكون مضطربة والتي بدورها  التطور

 ).47 ،2005 ،حّدت من مستوى تطّور قدراتهم اللغوية.(الّدوخي والصقر

المشكالت التي تحصل قبل أو أثناء أو بعد الوالدة والتي تؤثر على نمو الّدماغ والّذي يؤثر على قدرة  -5

 ) 4 ،دون عام، األفراد على تفسير ما يحدث في العالم الخارجي والتفاعل معه.(سليم
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لعملية تحليل المعلومة الناس المصابين بالتوحد يقومون بالّرغم من المستويات المختلفة من الذكاء  -6

اعتمادا بشكل كبير على الجزء األيسر من الدماغ والذي يفسرها حرفيًا كما يراها وال يستخدم الجزء األيمن 

 ).7 ،2000الوردان،يكون مسؤول بشكل كبير عن عملية التعلم لديهم. (

أو الشكل حرفيًا وهذا  أطفال التوحد لديهم نقص القدرة على إدراك ما وراء الحرف لهذا يأخذون الكلمة -7

 ).7، 2000الوردان،ي عملية التواصل مع اآلخرين. (ما يعيقهم ف

يتفاوت البروفيل بشكل كبير لدى األشخاص ذوي الّتوحد وينجم هذا األمر عن المراضة المشاركة  -8

تها متالزمة داون، يمكن أن تظهر سوّية مع التوحد مسببة مجموع )X( مثل فقدان السمع، متالزمة فراجيل

 ).65، 2010، المميزة من االختالالت والشذوذات في عملية اكتساب اللغة. (بوشير

اختالل الّترميز : حيث أن أطفال التوحد يعانون من خلل في الترميز وهذا ما يؤثر على اكتسابهم  -9

 ) .Mayljars et.al, 2012للغة بكافة أشكالها وعلى الّلعب الرمزي. (

قصور واضح في نظرية العقل فهم غير قادرين على قراءة أفكار ومشاعر يعاني أطفال التوحد من  -10

 ورغبات اآلخرين وبالتالي هذا ما يعيق الّتواصل بينهم وبين اآلخرين.

) والتي تؤدي إلى خلل واضح في مهارة التقليد لدى MSNالخلل في نظام العصبونات المرآتية ( -11

 أطفال التوحد.

ما تكون أقل في الحجم لدى أطفال الطيف  وجودة بالدماغ غالباً إن المناطق المتعلقة باللغة الم -12

التوحدي. هناك اختالفات في تنظيم الدماغ مع اعتماد أقل على الجزء األيسر من الدماغ في معالجة اللغة 

 كما يعانون من ارتباطيه قليلة بين مناطق الدماغ المختلفة والتي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج واستيعاب اللغة.
)Targer et.al,2011,172. ( 

 التوحد األطفال ذوي اضطرابالواجب اتباعها أثناء التواصل مع  بعض اإلرشادات :تاسعاً 

 لفظ اسم الطفل قبل إعطائه التوجيهات أو طلب أي شيء منه.ا -

بجمل قصيرة، استخدم كلمات مفتاحية، استخدم الكلمات والصور أو حتى اإليحاءات إليصال  ملكت -

 الفكرة لألطفال.

 لالستجابة. يوقت كافالعط الطفل أ -

 واستخدم مع الطفل صوتًا منخفضًا وهادئًا أثناء الحديث معه للتخفيف من قلقه. ئاً دكن ها -
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 كتاب أم قطار).اطلب من الطفل تحديد خياراته مثال (هل تريد  -

استخدم التشجيع والتحفيز عندما تريد أن تنفذ شيئا ما مثًال ( إذا وضعت المعطف مكانه سوف نذهب  -

 للمرجوحة).

 اصرف انتباهه إلى نشاط آخر عندما يكون منزعجًا. -

صور وبطاقات كمالحظات له  اماعطه أفكار واضحة حول ماذا سيحصل معه خالل النهار، واستخد -

 ؤ بما سيحصل معه.تمكنه بالتنب

 ).Jones et.al , 2001 , 22(ما أو حصول شيء طارئ. اعطه تحذيرات في حال ستوقف شيئاً  -

 اجذب انتباه الطفل بشتى الوسائل وساعده على التقليد مثل تقليد بعض أصوات الحيوانات. -

 ية بعض المفاهيم المرتبطة بالعالقات المكانية.مساعده على تن -

 المفاهيم (األشكال، الحجوم، التصنيف، التسلسل).ة بعض يمساعده على تن -

هذا؟، ماذا تريد؟، ألن  التقليل قدر اإلمكان من توجيه أسئلة مباشرة للطفل أثناء التفاعل مثل أسئلة ما -

 )79، 2007األوامر واألسئلة تعيق تطور الطفل للغة.(الخفش، 
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واصل والتفاعل مع اآلخرين عب لغة عالمية في مرحلة الطفولة فمن خالله يتعلم األطفال كيفية التّ اللّ  دّ يع
المحيطين بهم وكيف يؤسسون لصداقات معهم، كما أنه أحد المفردات الرئيسية في عالم الطفل وأحد أدوات 

 العقلية والمعرفية واالجتماعية. مو في الجوانبالتعلم واكتساب الخبرة ولمساعدة األطفال على النّ 
مزية في التعبير عن الذات فمن خالله يمكن أن نفهم عنه الكثير، لهذا يقوم عب لغة الطفل الرّ ويعّد اللّ 

المرشدون والمعالجون باستخدامه كوسيلة إرشادية أو عالجية مع األطفال الطبيعيين والمعاقين" كما أنهم 
لتنمية اتصالهم مع المحيطين بهم ويضعون اللعب كأرضية أساسية في أي يستخدمونه مع األطفال التوحديين 

 ).126 ،2002 ،.(نصر"برنامج مقدم لهؤالء األطفال
 ولكن قبل ذلك لعله من المفيد التوقف عند كل مما يلي:

 أوًال: تعريف اللعب.

 ثانيًا: فوائد باللعب.

 ثالثًا: العالج باللعب.

 األطفال ذوي اضطراب التوحد.رابعًا: أهمية اللعب لدى 

 .خامسًا: تطور اللعب لدى األطفال العاديين واألطفال ذوي اضطراب التوحد

 سادسًا: خصائص اللعب لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 سابعًا: كيفية اختيار اللعبة للطفل التوحدي.

 .ذوي التوحداللعب مع األطفال ثامنًا: بعض االعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها 

 :play definitionتعريف اللعب -أوالً 
النشاط الذي يقوم به األطفال باالستطالع واالستكشاف لألصوات  :بأنه اللعب )(Grafit, 2000كرافتف تعر 

واأللوان واألشكال واألحجام وملمس األشياء، وذلك من خالل بعدين أو ثالثة، حيث اإلنصات والمالحظة 
واالستخدام الواسع لألدوات والخامات وباقي المصادر وكذلك للتعبير عن أفكارهم وللتواصل مع مشاعرهم ومع 

 ).Grafit, 2000, 30ن. (اآلخري
سيادة لعملية التمثل على المواءمة، فاللعب هو تمثل خالص يغير  :نهأب )Piaget,1951جان بياجه ( ويعرفه

المعلومات القادمة لكي تالءم متطلبات الفرد وكل من اللعب والمحاكاة لهما دور تكاملي في تطور 
 ).Piaget,1951,211الذكاء.(

على االكتشاف والتدريب  السلوك الذي يتيح للكائن أن يكون قادراً بأنه  Bruner 1972 :برونر كما يعرفه
 ).Grafit, 2000, 30( على استراتيجيات سلوكية جديدة.
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حد وسيلة يحافظ بها الطفل على خبرته حيث أن اللعب هو ميكانيزم موّ  بأنه اللعب Frobelفروبل و عرف 
 ).Karrby,1990, 20روحانية، كما واعتبره أساس النمو المتكامل للطفل.(للخبرة وهو أكثر أنشطة الطفل 

اللعب هو الشكل الجوهري للتواصل بالنسبة للطفل، حيث أنه خبرة  إلى أن Winnicotteوينيكوت  وتشير
 ).Winnicotte, 1998تلقائية مستمرة مدى الحياة، وتدور في إلطار زماني ومكاني.(

) أنه  حرية لتصرف، حرية التفاعل، حرية التعبير، حرية الكذب  والشك، 1998الفتاح (كاميليا عبد عّرفه تو 
 )12، 1998حرية االحترام .( عبد الفتاح، 

اللعب هو الشكل الجوهري  إلى أنالذي يشير  Winnicotteوينيكوت عليه تتبنى الباحثة تعريف  وبناءً 
إلطار زماني ارة مدى الحياة، وتدور في للتواصل بالنسبة للطفل، حيث أنه خبرة تلقائية مستم

 ).Winnicotte,1998ومكاني.(
وترى بأن اللعب هو األساس في تطوير التواصل اللغوي لدى الطفل إذ عن طريق اللعب يزداد الرصيد اللغوي 

 للطفل، وذلك من خالل الكلمات التي لم تكن معروفة لديه من قبل ومن خالل تنفيذه ألوامر اللعبة. 

 عب:فوائد التعلم باللّ  -ثانياً 
)، (صادق Choi, 2000)، (2004)، (خطاب، 2001يؤكد العديد من الباحثين والدراسين (نصر، 

 )، على أن للتعلم باللعب فوائد عدة ومن بينها:2008)، (الجويان، 2005)، (الحساني،  2005والخميسي،

اللجوء إليه للمساعدة في حل بعض المشكالت يعّد اللعب من أنسب الطرق لعالج األطفال حيث يتم  -1

 واالضطرابات التي يعاني منها األطفال.

 يستفاد منه تعليميًا وتشخيصيًا في نفس الوقت. -2

 يتيح خبرات نمو للطفل في مواقف مناسبة لمراحل نموه. -3

 يتيح فرصة إشراك الوالدين والتعامل معهما في عملية العالج. -4

 النفعالي مما يخفف من التوتر االنفعالي للطفل.يعتبر مجاًال سمحًا للتنفيس ا -5

أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة بغرض التعلم وٕانماء الشخصية  -6

 ).2005، الخميسيوالسلوك.(صادق و 

فالطفل في جلسات العالج باللعب يبدأ  ،عامل مهدد الختراق الطفل التوحديال تشكل األلعاب  -7

لعاب ويكتشفها ويتحسسها ويتعرف عليها، ومن هنا يكون الطفل قد خرج من قوقعته وبدأ التواصل مع األ

 ينظر إلى العالم المليء بأشياء كثيرة قد تؤدي إلى إمتاعه وليست مؤذية.
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 يستخدم اللعب في إشباع حاجات الطفل المتعددة: -8

 حاجته إلى اللعب نفسه عندما يلعب. -

 هناك أشياء يمتلكها. أنحاجته للتملك عندما يشعر  -

 حاجته إلى السيطرة حين يشعر أن هناك أجزاء من بيئته يستطيع السيطرة عليها. -

حاجته لالستقالل حين يلعب بحرية ويعبر عن نفسه بالطريقة التي يفضلها هو دون توجيه من  -

 اآلخرين. 

ماء الشخصية أداة تربوية تساعد على إحداث تفاعل الفرد مع عناصر بيئته بغرض التعلم وٕان  -9

 والسلوك.

أداة فعالة في تفريد التعلم، وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية، وتعليم األطفال وفقا إلمكاناتهم وقدراتهم.  -10

 ).2005(صادق والخميسي، 

  يعتبر اللعب وسيلة فعالة في التعبير عن المشاعر واالنفعاالت بطريقة سليمة. -11

  ن بطريقة لفظية أو غير لفظية .زيادة قدرة الطفل على التواصل مع اآلخري -12

تعتبر جلسات اللعب الجماعي ذات فائدة كبيرة في تطوير مهارات التواصل االجتماعي، وبناء عالقة  -13

  جيدة مع األفراد اآلخرين المحيطين.

 يساعد األطفال على تنويع مهاراتهم في التعامل مع اآلخرين. -14

  ينمي لدى ألطفال مهارة حل المشكالت. -15

  عب على بناء جو من األلفة والثقة بين الطفل والمعالج .يساعد الل -16

)، 2001(نصر، يساعد اللعب على تنمية المفاهيم اللغوية والمعرفية عند األطفال التوحديين . -17

 )2004(الخطاب، 

 :العالج باللعب  -ثالثاً 
األطفال وعن طريقه يعتبر اللعب نشاطًا تربويًا يساهم في النمو العقلي والمعرفي واالجتماعي عند 

يستطيع األخصائيون تحليل شخصيات األطفال، ألن الطفل أثناء اللعب يكون على طبيعته فتتكشف لنا 
 رغباته واتجاهاته وميوله تلقائيًا وهذا ما يساعدنا على تفسير ما يعانيه من مشكالت.
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ب هو أسلوب الطبيعة في وكان روسو من أوائل الفالسفة الذين شجعوا على اللعب عندما قال: "إن اللع
أما مونتيسوري ، لعب فرصة طيبة لنشاط تعليمي منتجالتربية"، وتبعه فروبل حيث تمركزت فكرته حول أن ال

 ).25، 2007،(غزال تابة والعّد عن طريق اللعبفقد نادت بإقامة بيوت لألطفال يتعلم فيها القراءة والك
ألول مرة مع ابن صديق له كان يخاف من الخيول إذ قام وقد استخدم فرويد طريقة العالج النفسي باللعب 

ل التي هانز بتمثيل دور الحصان في ألعابه التلقائية لمرات متعددة وبعد ذلك تخلص من مخاوفه من الخيو 
 ).2004،241 ،(مخول أصبحت مألوفة لديه

ع من العالج. فكانت وبعده بدأ الكثير من علماء النفس المتخصصين في عالج األطفال باستخدام هذا النو 
ب مع األطفال المضطربين انفعاليا بغرض عهلموث أول من استخدم العالج الموجه بالل -هرمين هج

مالحظتهم وفهمهم، ثم ميالني كالين حيث كانت أول من استخدم التحليل النفسي لألطفال وقد استخدمت 
 ).73 ،1999 ،يد مع الكبار. (السقااللعب التلقائي كبديل عن التداعي الحر اللفظي الذي استخدمه فرو 

أما آنا فرويد فقد اعتبرت على العكس من ميالني كالين أن عالج الطفل يختلف بشكل جوهري عن عالج 
الكبار، إذ أن عمل المعالج في حال األطفال يكون تعليميًا لذا يجب أن يحصل المعالج على ثقة الطفل 

يء ما. ألن األطفال في الواقع يقومون بألعاب تخيلية يجب أن ومحبته، واللعب ال يشترط أن يكون رمزًا لش
 ،2004 ،تعزز عن رغباته ومخاوفه التي يمكن الحصول عليها باأللفة والثقة المتبادلة مع الطفل (مخول

242.( 
ن ال يستخدمون اللعب إال لمجرد التواصل مع الطفل المريض لما يخلق من موضوعات عامة و وهناك معالج

 ).217 ،1994 ،ي ظل مواقف اجتماعية. (ميللرلالتصال ف
يرتكز العالج باللعب على مجموعة من االتجاهات يستطيع األطفال من خاللها اإلحساس بالحرية الكافية 

 ا باألمان والراحة خالل فترة اللعب.و للتعبير عن أنفسهم بطريقة مناسبة وأن يشعر 
 العالج باللعب هي:واالتجاهات الثالثة األساسية التي يستند إليها 

ما يتم التعرف عليه من اإليمان بالطفل والثقة به: وهي صفة ال ندركها بالحواس وٕانما هو شيء  -1
المشاعر واألحاسيس وليس من خالل الحالة العقلية. وٕان الثقة التامة تنعكس في سلوك الطفل يشعر خالل 

والمعالج الذي لديه ثقة بالطفل ينقل إليه هذه بنفسه أنه شخص ذو أهمية وأنه يملك شيء يقدمه لآلخرين، 
الثقة من خالل عبارات بسيطة وهذه العبارات يجب أن تكون تعبيرًا عن االعتقاد العميق للمعالج الذي يمنحه 

 لألطفال ويعطيهم القدرة على نمو الذات وٕادراك الذات.
معالج. ويتضمن كذلك اإلحساس هي صفة تتضمن االلتزام حقيقي بالدور الذي يقوم به ال: تقبل الطفل -2

الذي يجب أن يكون معلومًا لدى الطفل. والتقبل يشتمل على نشاط حقيقي بين المعالج والطفل وهو يكون 
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فقط في هذا التفاعل الذي يستطيع الطفل أن يحس من خالله أنه متقبل، وأن يتواصل المعالج أيضا من 
 ه ومفاهيمه.أحاسيس ومشاعر الطفل ومعانيه الشخصية و إدراكات

 احترام الطفل: -3
إن االحترام يتجاوز التقبل ويسبقه بخطوة واحدة واتجاه االحترام يضع في اعتباره كل المشاعر واالتجاهات  

 ،2000 ،ة عليها من قبل المعالج. (سليمانوالوسائل والقيم التي يكشف عنها الطفل والتي يتم قبولها والموافق
23-27 .( 

من أكثر أنواع العالجات طبيعية وسهولة في الدخول إلى شخصية  العالج باللعبق أن نستخلص مما سب
قد أثبت فاعليته منذ زمن بعيد في التخلص من المشكالت و  األطفال سواء أكانوا طبيعيين أم عاديين،

ين ، كما أنه يساعد على التنفيس االنفعالي، وتحسين التواصل مع اآلخر األطفالالسلوكية واالنفعالية لدى 
، وللمعالج في هذا النوع من العالجات دور التي يفرضها هذا النوع من العالج وذلك نتيجة جو األلفة والمودة

 .يعتمد على تقبل الطفل واحترامه واإليمان بقدارته فعال في سير عملية العالج
 وهي: أثناء جلسة اللعبوتشير نصر إلى عدد من اإلجراءات التي ينبغي عن المعالج القيام بها 

 يجب على المعالج أن ينمي عالقة مع الطفل تسودها األلفة والمودة. - أ
 أن يتقبل الطفل كما هو تقبًال تامًا. - ب
 أن يكون على يقظة تامة بما يحدث له من تغيرات أثناء لعبه. -ج
 أن يوجه الطفل الختيار أنشطته أثناء عملية اللعب. -ء
ألن أي برنامج للطفل التوحدي قائمة في أساسه على أن يحاول إنهاء الجلسات العالجية بسرعة،  -ه

 اللعب ألنه لغة التواصل بينه وبين المعالج.
 يجب أن يتدخل في اللعب مع الطفل بعض الوقت إلعطائه األمان والحنان. -و
أن يحدد مستوى الطفل الذي توقف عنده في اللعب وذلك لتحديد نوعية األلعاب المعطاة له وذلك من  -ز

 إثراء عملية االتصال لدى الطفل.أجل 
أن يضع جدوًال بالدقائق وبأشكال وأنواع األلعاب، ليحدد الوقت والنوعية التي يتناولها الطفل.(نصر،  -ح

2002 ،133.( 
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 أهمية اللعب لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد: -رابعاً 
 من بين األمور الهامة التي يمكن أن يحققها اللعب مع أطفال التوحد ما يلي: 

ر الفهم الرمزي حيث يفهم الطفل أن الدمية يمكن أن تمثل إنسانًا في الحقيقية. إن قدرة األطفال على يطوّ  -1

يئتهم واستخدام اللغة استخدام الترميز أثناء لعبهم تمكنهم من التعلم حول العالم الحقيقي وكيفية التفاعل مع ب

 المناسبة أثناء هذا التفاعل.

 ,Moor, 2002يمكن لألطفال أثناء اللعب تقمص بعض األدوار كدور الطبيب، المهندس، المّدرس( -1
p17.( 

 يعزز التطور االجتماعي لديه من خالل التعرف على القواعد والسلوكيات واختبار خبراته. -2

األطفال معرفة حول األشياء ويتعلمون عن أجسامهم يعزز التطور اإلدراكي حيث تتجمع لدى  -3

 والمساحات من حولهم.

 يعزز اإلبداع والمرونة في حّل المشكالت. -4

 ).160-159 ،2004،ب -يعزز التطور اللغوي فيتعّرف على أسماء األشياء واألفعال.(الشامي -5

 تنمية التواصل اللغوي وغير اللغوي وتنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية. -6

 تنمية التواصل االجتماعي وتحسين سلوك اللعب. -7

 تنمية المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة. -8

 تنمية المهارات المعرفية. -9

 ).234، 2009تفريغ الطاقات وخصوصًا األطفال الذين لديهم نشاط حركي زائد (الظاهر،  -10

 يساعد على فهم التشخيص. -11
 يساهم في بناء عالقة إيجابية. -12
 عن المشاعر باأللفاظ.يساعد في التعبير  -13
 يساعد الطفل على تجسيد المواد غير الواعية ويفرج عن التوتر المرافق. -14
 )144، 2007يعزز اهتمام الطفل باللعب أو استعماله خارج إطار العالج في النهاية. ( الزين،  -15
 يلي:  يتعلم األطفال من خالل اللعب ماو 
 قدرات أجسامهم وطاقاتهم وحدودها. -16
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 وخصائص األشياء. طبيعة العالم -17
 حل المشكالت العملية. -18
 التعاطي مع اآلخرين. -19
 القواعد والقوانين االجتماعية. -20
 ).145وضاع الصعبة. (المرجع السابق، مواجهة األ -21

 التوحد:ذوي اضطراب تطور اللعب عند األطفال الطبيعيين و  -خامساً 
واللعب مع اآلخرين وكل منهما يتبع في يمكننا تقسيم اللعب عند األطفال إلى قسمين هما اللعب باألشياء 

 تطوره العديد من المراحل:
 اللعب مع األشياء: - أ

إن األطفال الطبيعيين تكون الدمى بالنسبة لهم هي كل عالمهم أما األطفال ذوي التوحد فال يبدون نفس 
اللعب باألشياء  االهتمام الذي يبديه األطفال الطبيعيون بالدمى واأللعاب وفيما يلي وصفًا لتطور سلوكيات

 التوحد: اضطراب ين وذوييلدى كل من األطفال الطبيع

 :Sensory motor playاللعب الحسي الحركي  - أ

يتأثر لعب األطفال بأجسامهم وبالبيئة المحيطة بهم فهم يقومون بذلك بقصد المتعة، ويبتدئ هذا النوع من 
العمر في حين يهيمن على األطفال  اللعب لدى األطفال الطبيعيين بالنقصان منذ الشهر السادس من

). كما 163، 2004ب،  -التوحديين لسنوات كثيرة ويأتي استعمالهم لألشياء متكررًا وال مرونة فيه. (الشامي
يعتبر هذا النوع من اللعب هو األكثر شيوعا لدى هؤالء األطفال وذلك ألنهم غير قادرين على تطوير مهارات 

، 2007(الجويان،  شياء بطريقة حسية وحركية أكثرلتالي فإنهم يتعاملون مع األالتواصل اللفظية المناسبة وبا
25(. 

 :Organizational playاللعب التنظيمي  - ب

وينتقل األطفال في هذه المرحلة إلى ترتيب األلعاب وتنظيمها وصفها في صفوف إما فوق بعضها أو بشكل 
تنظيم األلعاب بشكل صفوف ويغضبون بشدة عندما يقوم متتال أما األطفال ذوي التوحد فنجدهم يميلون إلى 

 .)25، 2007(الجويان،  أي شخص آخر بتغيير ترتيبها

 : Functional Playاللعب الوظيفي   - ج
يقوم األطفال في هذه المرحلة باستخدام األلعاب بطريقة مناسبة وبشكلها الصحيح، على سبيل المثال نجدهم 
يقومون بوضع ملعقة في فم الطفلة والتظاهر بإطعامها. أما بالنسبة لألطفال التوحديين فنجدهم أقل انشغاًال 
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وي، كما أنهم حتى لو بدؤوا بمثل هذا النوع بهذا النوع من اللعب مقارنة مع من هم بمثل عمرهم العقلي واللغ
يستطيعون اكتشاف كل خصائص الدمى التي يلعبون  من اللعب فهم عاجزون عن االستمرار فيه ألنهم ال

وقد أثبتت الدراسات أن الخلل في إنتاج اللعب الوظيفي عند أطفال ، )Cumine et.al, 2010, 61بها. (
 ).Mundy,1990, 115( العمر الزمني عند هؤالء األطفالوالمعرفية و  التوحد مرتبط بتطور القدرات اللغوية

 :Prented/Symoblic Playاللعب الرمزي  -ء
شهر ويقوم األطفال بإظهار قدراتهم اإلبداعية والتخيلية ونموهم االجتماعي. ) 18(يبدأ هذا اللعب في عمر 

 للدمية أو أنه يمسح وجه الدمية ألنه متسخ.فنجد أن الطفل على سبيل المثال يستخدم المحرمة كبطانية 
أما األطفال ذوي التوحد فيظهرون عجزًا واضحًا في اللعب الرمزي ويعتبر هذا الخلل من أهم السمات التي 

 )Densmore, 2007, 2تشخص التوحد عن غيره من االضطرابات. (

 اللعب مع اآلخرين: -2
يختلف اللعب مع األطفال اآلخرين بالنسبة لكل من األطفال الطبيعيين واألطفال ذوي التوحد وفيمايلي وصفًا 

 لتطور اللعب مع اآلخرين بالنسبة لكل منهم: 
لزمان وال بالمكان . واألطفال وهذا اللعب ال يتطلب المشاركة ال في ا :Solitary playاللعب الفردي  - أ

  كون لعبهم فرديًا ال يشاركون اآلخرين أبدا في ألعابهم.التوحد غالبًا ما ي وذو 
يلعب األطفال قرب بعضهم وليس مع بعضهم فهم ال يشركون  :parallel Playاللعب الموازي  - ب

الدمى وال يأخذون األدوار بل إن كل واحد منهم يلعب بلعبته الخاصة وبقواعده الخاصة ولكن مع حدوث 
تطورات إدراكية ولغوية ربما يبدؤون بالتساهل في وجود أطفال اآلخرين قرب منطقة لعبهم مجرد وجود ال 

 ).168-167 ،2004 ،ب -اركون في اللعب الموازي. (الشاميأكثر أي أنهم قد يش
يقوم األطفال بالتشارك مع بعضهم في اللعب ويسعون إلى Co-operative Play:  اللعب التعاوني  -ج

أهداف مشتركة إال أنهم ال يقومون بأخذ الدور أثناء اللعب. أما األطفال ذوي التوحد فإنهم غير قادرين على 
مع األطفال اآلخرين بسبب القصور في مهارات التواصل البصري واالنتباه المشترك التي اللعب التعاوني 

 Lashيعانون منها فهم حتى لو حاولوا التفاعل مع اآلخرين فهم ال يعرفون كيفية التفاعل مع اآلخرين.(
etal,2010,7.( 

ن الطفل اللعب بألعاب بها قوانييستطيع  وفي هذه المرحلة ):Games with rules( اللعب وفقُا لقواعد  -ء
). أما األطفال ذوي التوحد فنجدهم غالبًا ما 19 ،2005 ،(الحساني وأنظمة ويكيف سلوكه وفقًا لذلك

ها يستطيعون القيام بهذا النوع من اللعب نظرًا ألنه يخضع لقواعد وقوانين وشروط يستطيعون التعرف علي
 .مسبقًا قبل المشاركة في اللعب
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 خصائص اللعب عند األطفال ذوي التوحد: -سادساً 
إن األطفال ذوي التوحد ال يستطيعون تطوير مهارة اللعب بشكل طبيعي ومناسب خالل مراحل حياتهم 
المختلفة وهناك مجموعة من الخصائص التي تميز لعب هؤالء األطفال عن لعب غيرهم من األطفال 

 اآلخرين.
أنهم يريدون اللعب مع اآلخرين وهذا ما يدل على أنهم  إن أطفال التوحد ال يعطون أي إشارات إلى -1

يفضلون البقاء وحيدين كما أنهم يعانون من قصور واضح في المهارات االجتماعية والتواصلية والتي تؤثر 
 على تفاعلهم مع اآلخرين.

ذين اللعب االنفرادي غالبا ما يكون مصحوبا بمقاومة شديدة تجاه األشخاص المشاركين في اللعب وال -2
 يحاولون خرق طقوسهم.

 )Lash,2010الدمى والمواد يمكن أن تستخدم بطريقة تكرارية وغير مرنة( -3
 يقومون بتحريك اللعبة ولفها أمام مستوى نظرهم. -4
 يمضون أوقات طويلة في تفحص جزء من اللعبة أو حتى لعبة واحدة من بين كل األلعاب. -5
 م وذلك في محاولة منهم الكتشاف اللعبة.يفضلون استخدام حاستي اللمس والتذوق أثناء لعبه -6
 يقومون باستخدام حاسة الشم الكتشاف الرائحة والقوام. -7
 يفضلون اللعب اليدوي كالرفرفة أو الضرب لفترة طويلة أكثر من اللعب الرمزي. -8
يبدون سلوكيات نمطية كوضع األلعاب فوق بعضها البعض أو ترتيبها في طريق مستقيم ويقومون  -9

 عبة لمرات عديدة.بطلب نفس الل
 يبدون استجابات غريبة أو غير مناسبة تجاه بعض األلعاب كالخوف أو االبتعاد عنها. -10
 ومختلف عن المتوقع ما يكون مكرراً  استخدام اللعب الرمزي فإنه غالباً  استطاعوا إذا -11

)Williams,1999.( 
اللعب الوظيفي لدى  يعانون من عجز في العب الوظيفي وقد أظهرت الدراسات أن الخلل في إنتاج -12

 هؤالء األطفال له عالقة قوية بمتغير القدرات اللغوية والنمو المعرفي.

 فية اختيار اللعبة للطفل التوحديكي  -سابعاً 
 ما يلي: إتباععند اختيار األلعاب لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يجب 

التحديق في األضواء أو التركيز أن تدل اللعبة على مثيرات بصرية حتى تشّد الطفل التوحدي على  -1
 أو تثبيت بصره.

 يجب أن تحتوي اللعب على مثيرات سمعية ألنه دائما يعبر وينطق ويهمهم ويستعمل لسانه. -2
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يجب أن تحتوي اللعبة علة مثيرات ملموسة ألن الطفل التوحدي عادة يحاول ضرب جسمه أو وضع  -3
 إصبعه في فمه فالبّد أن تكون هذه األلعاب ناعمة.

جب أن تحتوي هذه األلعاب على مثيرات تلقائية ألن الطفل التوحدي لديه عادات أحيانا كأن يضع ي -4
جسمه في وضع غريب أو أحييانًا يمشي على أصابع قدميه ويقلب رأسه إلى الخلف.(الفوزان، 

2000 ،114( . 

 التوحدبعض االعتبارات التي يجب مراعاتها عند اللعب مع األطفال ذوي اضطراب  -ثامناً 
هناك العديد من االستراتيجيات الواجب إتباعها مع األطفال ذوي التوحد لمساعدتهم على اللعب بطريقة فعالة 

 هذه االستراتيجيات: وفيما يلي أهمّ 
على األخصائي أن ينظم حدود واضحة ويتأكد من أن كل األطفال يعرفون داخل وخارج المناطق وما  -1

 هي الشروط الواجب مراعاتها.
د أن قواعد ساحة اللعب واضحة وخصوصَا قواعد الحذر واتخاذ إجراءات أمان مناسبة بحيث ال تأك -2

 يؤذي الطفل نفسه  مناسبة بحيث ال يؤذي الطفل نفسه وال يشعر بالتوتر في ساحة اللعب.
االحتفاظ بدفتر صغير في جيب األخصائي لتسجيل تحسن أو تراجع السلوكيات التي يمكن أن  -3

 .)Stuart, et,al,2004,18د الحلول التي تساعده على تغيير سلوكه مع األطفال.(يالحظها إليجا
 االنضمام إلى اهتمامات الطفل ومالحظة الطريقة التي يلعب بها. -4
تفسير أقوال الطفل وأفعاله، والتعامل مع كل ما يقوم به وكأّنه مّوجه إلينا لبناء صلة معه خالل  -5

 اللعب.

بها الطفل يساعده على التفاعل مع األخصائي ويجعه على تقليده من ناحية تقليد الطريقة التي يلعب  -6
 أخرى.

لو كان الطفل الدخول إلى عالم الطفل وذلك عن طريق االنضمام إلى لعبه واإلصرار على ذلك حتى  -7
 غير موافق في البدء

خذ دوره بطريقة اإلشارة إلى الطفل لمساعدته على أن يأخذ دوره في المرحلة األولى ألن الطفل لن يأ -8
 عفوية لهذا يجب مساعدته بإعطائه إشارات واضحة سواء أكانت جسدية أو كالمية.

بها بقدر  إن طفل التوحد يمّل بسرعة أو ال يركز لوقت طويل لذا يجب إحياء اللعبة واالستمرار -9
 ).18-14 ،2008 ،(ناصيف وآخرون اإلمكان
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 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة

 ةالباحث توقد حاول، الدراسةالعربية واألجنبية ذات الصلة بمشكلة مجموعة من الدراسات  الحالي الفصليتناول 

على عثرت نتيجة لذلك و ، بالدراسة الحاليةالبحث في الكتب والدوريات وشبكة االنترنت عن دراسات تتعلق 

التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد نظرا للقصور الذي يعاني منه  مهاراتالتي تناولت مجموعة من الدراسات 

وسوف  المهاراتعلى برامج تدريبية ومقاييس لتطوير هذه الدراسات هؤالء األطفال في هذا الجانب، وتحتوي هذه 

بداية من الدراسات العربية ومن ثم الدراسات األجنبية  المهاراتالدراسات التي تناولت هذه  هذهتستعرض الباحثة 

 .من األقدم حتى األحدث بدءاً 

 :لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد  أوًال: الدراسات التي اهتمت باللعب
 أوًال: الدراسات العربية:

 :مصر في )2001دراسة السيد ( -1

فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل بعض اضطرابات السلوك لدى أطفال  عنوان الدراسة:

 الروضة.

هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار فاعلية أنواع مختلفة من اللعب الحر، اللعب التعاوني، اللعب  هدف الدراسة:

 التنافسي في تعديل بعض اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة.

 إناث) تّم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. 12ذكور،  18طفال ( 30تكونت من  عينة الدراسة:

 اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء. - أدوات الدراسة:

 ألعاب من إعداد الباحث. -        

فسي، توصلت الدراسة الحالية إلى فاعلية األلعاب التالية بالترتيب( اللعب الحر، اللعب التنا نتائج الدراسة:

 اللعب التعاوني) في تعديل بعض اضطرابات السلوك لدى أطفال الروضة.

 :مصر )2004خطاب ( -2

فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لدى عينة من  عنوان الدراسة:

 األطفال التوحديين.
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االضطرابات السلوكية وحّدتها : تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة وضع مقياس للكشف عن هدف الدراسة

وشيوعها لدى الطفل التوحدي والتخفيف من هذه االضطرابات السلوكية باستخدام برنامج عالجي قائم على 

 اللعب.

 استمارة الطفل التوحدي من إعداد الباحث.  - أدوات الدراسة:

 استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسرة. -

 من إعداد الباحث. برنامج التدريبيال -

 ) طفل توحدي.20تكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:

توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي القائم على اللعب في التخفيف من حّدة  نتائج الدراسة:

 االضطرابات السلوكية في القياس البعدي وقياس المتابعة لصالح المجموعة التجريبية.

 في مصر : )2010حسن (دراسة  -3

فاعلية التدخل المبكر من خالل العالج باللعب في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال عنوان الدراسة: 

 التوحديين.

ا قبل المدرسة من خالل برنامج مين في مرحلة االجتماعية لدى األطفال التوحدي تتنمية المهاراهدف الدراسة: 

 الجماعية.تدريبي يعتمد على أنشطة اللعب 

 ) سنوات.5-2) أطفال توحديين تراوحت أعمارهم بين (10: تكونت عينة الدراسة من (عينة الدراسة

 . CARSمقياس تقدير حاالت التوحد لدى األطفال  -أدوات الدراسة: 

 مقياس فاينالند للسلوك التكيفي. -

 مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة. -

 االجتماعية لدى الطفل التوحدي.مقياس تقدير المهارات  -

 البرنامج التدريبي من إعداد الباحثة. -

أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين معظم المهارات االجتماعية المعنية نتائج الدراسة: 

ت االجتماعية للطفل التوحدي وهي ين كما يقيسها مقياس تقدير المهارابالتدريب لدى عينة من األطفال التوحدي

اآلتي (التواصل البصري، التقليد، أنماط اللعب، أنشطة الجماعة، أنماط المساعدة، مهارات التواصل غير 
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اللفظي، مهارات االنتباه المشترك) بينما لم يظهر أثر البرنامج في تحسين بعض المهارات األخرى وهي 

 االستجابات السمعية ومهام نظرية العقل.

 :مصر )2013دراسة الطويرقي ( -4

برنامج تدريبي باستخدام أدوات مونتيسوري المطّورة في تنمية اإلدارك الحسي لدى األطفال  عنوان الدراسة:

 الذاتويين.

أدوات مونتيسوري المطّورة لتنمية اإلدراك الحسي لدى األطفال  مهدفت الدراسة إلى استخدا هدف الدراسة:

 الذاتويين.

 إناث. 5ذكور و  5أطفال من أطفال التوحد  10تألفت من  الدراسة:عينة 

 لمعرفة درجة الذاتوية. CARSمقياس  - أدوات البحث:

 ).2011مقياس اإلدراك الحسي لألطفال الذاتويين (إعداد عال الطيباني  -

 البرنامج التدريبي من إعداد الباحثة. -

أثبتت الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات اإلدراك الحسي باستخدام أدوات  ج الدراسة:نتائ

 مونتيسوري المطورة على مقياس اإلدراك الحسي لألطفال الذاتويين في القياس البعدي والتتبعي.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 (Stahmer, 1994):دراسة ستاهمر -1

Teaching Symoblic skill to children with autism using responsetraining  
 فاعلية استخدام مهارات اللعب الرمزي لدى األطفال التوحديين بواسطة التدريب الرجعي.عنوان الدراسة: 

يين بواسطة التدريب دالتغلب على القصور في مهارات اللعب الرمزي لدى األطفال التوح هدف الدراسة:

 الرجعي.

 سنوات. 7-4طفل توحدي تتراوح أعمارهم بين  17تكونت عينة من  الدراسة:عينة 

استخدمت الدراسة أسلوب المالحظة في جمع المعلومات، والتسجيل لسلوك الطفل قبل وأثناء  أدوات الدراسة:

 .وبعد التدريب على مهارات اللعب الرمزي، باإلضافة إلى مقابلة القائمين على رعاية الطفل مع المعلمين
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أظهرت النتائج تحسنًا نسبيًا في مهارات اللعب الرمزي لدى األطفال، وفي التواصل مع أطفال  نتائج الدراسة:

 العينة أثناء المشاركة في مواقف اللعب التي تعتمد على استخدام الرمز.

 (Maureen&Charles, 2001): دراسة ماريون وتشارلس -2
Approach to Play Therapy with an Autistic girl An integrative  

 منحنى تكاملي للعالج باللعب مع طفلة توحدية. :عنوان الدراسة

 استخدام مدخل تكاملي للعالج واستعمال األلفة كمكون بنائي للعالج باللعب مع بنت توحدية. هدف الدراسة:

 إلى المهارات الحياتية األساسية عاما وتبدو غير سعيدة وتفتقر  11بنت توحدية تبلغ من العمر  عينة الدراسة:

 بالموجه. باستخدمت الدراسة تقنيات موجهه، عالج باللع أدوات الدراسة:

أظهرت النتائج أنه أثناء تلقي العالج أظهرت الحالة زيادة في السلوك االجتماعي وااللتزام بالبيت  نتائج الدراسة:

 كما أظهرت مزاج أقل عصبية وتؤكد الدراسة أثر العالج باللعب الموجه على االضطرابات السلوكية والعاطفية.

 ): , 2000Choi(دراسة تشوي -3
Let`s play: children with Autism and their play together 

 دعنا نلعب: األطفال ذوي التوحد ولعبهم معًا. :عنوان الدراسة

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير أنشطة اللعب في تنمية التواصل لدى األطفال  أهداف الدراسة:

 التوحديين.

) سنوات باإلضافة إلى 6-4أطفال توحديين تراوحت أعمارهم بين ( 5تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 ) سنوات.7-4طفال من األطفال الطبيعيين تراوحت أعمارهم بين ( 11

 البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الباحث. أدوات الدراسة:

أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو: التأثير اإليجابي للعب على تنمية التواصل لدى األطفال  نتائج الدراسة:

التوحديين حيث أظهر هؤالء األطفال بعد تطبيق البرنامج زيادة في التواصل مع شريك اللعب وتحسين مستوى 

 .التواصل البصري لديه
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 :اللغوي ثانيًا: الدراسات التي اهتمت باللعب لتنمية التواصل
 أوًال: الدراسات العربية:

 ) مصر:2001(دراسة نصر .1

 مدى فعالية برنامج عالجي باللعب لتنمية االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين. عنوان الدراسة:

ال اللغوي لدى األطفال محاولة وضع مقياس لتقدير مهارات االتصالدراسة إلى  تهدف :ف الدراسةاهدأ

وضع كما هدفت إلى  للغوي لدى بعض األطفال التوحديينبرنامج عالجي لتنمية االتصال اإعداد ، و التوحديين

 برنامج إرشادي مقترح آلباء األطفال التوحديين.

 ) سنة.12-8أطفال تراوحت أعمارهم من سن ( 10تكونت من  عينة الدراسة:

التواصل مقياس تقدير ، و الفتاح غزالل التوحدي إعداد عبد قائمة تقدير الطف ستخدمت الباحثة ا أدوات الدراسة:

باء البرنامج اإلرشادي لآل البرنامج العالجي لألطفال التوحديين من إعداد الباحثة.، و اللغوي من إعداد الباحثة

دراسة ، كما قامت بللطفل التوحدي تصالياإلبطاقة مالحظة تتبعية للسلوك وأعدت  والمعلمين من إعداد الباحثة

 .   حالة لطفلين

أثبتت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين تطبيق البرنامج قبل وبعد وذلك على تنمية مهارات  نتائج الدراسة:

وجود فروق دالة إحصائيا في مهارات كل طفل قبل وبعد تطبيق البرنامج و  التواصل اللغوي لدى عينة الدراسة.

المركز األول في تنمية مهارات االتصال اللغوي لدى  وقد احتلت مهارة التقليد ومهارة التعرف والفهم واالنتباه

 عينة الدراسة.

 :السعودية في )2005( والخميسي صادقدراسة  .2

 دور أنشطة اللعب الجماعية في تنمية التواصل لدى األطفال المصابين بالتوحد. عنوان الدراسة:

اختبار فاعلية البرنامج المستند إلى أنشطة اللعب الجماعية في تنمية بعض مهارات التواصل  هدف الدراسة:

 التوحد. أطفالاللفظي وغير اللفظي لدى 

 ) سنة.11-9حت أعمارهم بين (أطفال توحديين تراو  3تألفت من  عينة الدراسة:

 استمارة البيانات األولية. -  أدوات الدراسة:

 مقياس التواصل اللفظي وغير اللفظي. -                



 الدراسات السابقة                                                                           الفصل الثالث
 

 
94 

 

 البرنامج التدريبي. -                

أظهرت فاعلية البرنامج المستخدم في الدراسة في تحسين مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي  نتائج الدراسة:

هم في مشاركة لدى أفراد العينة، حيث استطاع األطفال التعبير عن أنفسهم أثناء النشاط، وكذلك تحسنت قدرت

ى تحسن مهارتي االنتباه افة إلغيرهم باأللعاب الجماعية، وظهرت لديهم روح المبادرة باأللعاب مع اآلخرين إض

 والتوصل البصري.

 :األردنفي  )2005( دراسة الحساني .3

 فاعلية برنامج تعليمي باللعب لتنمية االتصال اللغوي عند أطفال التوحد.عنوان الدراسة: 

 قياس مدى فاعلية برنامج تعليمي باللعب لتنمية االتصال اللغوي عند أطفال التوحد. الدراسة:أهداف 

اراوحت  يعانون من التوحد طفالً  20تألفت من عينتين تجريبية وضابطة كل منها تتألف من  عينة الدراسة:

 .سنة 12-8أعمارهم بين 

 البرنامج التدريبي من إعداد الباحث. مقياس تقدير التواصل اللغوي من إعداد د. سهى نصر. أدوات الدراسة:

توصلت الدراسة إلى وجود فروق في مهارات االتصال اللغوي لدى مجموعة من أطفال التوحد  نتائج الدراسة:

م، وعدم وجود فروق في قبل وبعد تطبيق البرنامج باللعب بالنسبة لمهارات الفهم والتقليد و توظيف المفاهي

 واالنتباه. مهارات التعبير

 األردن: في ) 2008( دراسة الجويان .4

بناء برنامج تدريبي في اللعب التمثيلي وقياس فاعليته في تنمية المهارات االجتماعية والتواصلية  :عنوان الدراسة

 حركية لدى األطفال التوحديين في األردن.-والسلوكية والحس

تهدف الدراسة الحالية إلى بناء برنامج تدريبي في اللعب التمثيلي وقياس فاعليته في تنمية  هدف الدراسة:

 حركية لدى األطفال التوحديين في األردن.-المهارات االجتماعية والتواصلية والسلوكية والحس

 7إلى سنة قسمت  13-5طفال توحديا تراوحت أعمارهم بين  15تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 ضابطة. 8تجريبية و

 .الباحثة إعداداعل االجتماعي من استبانة التف - أدوات الدراسة:

 الباحثة. إعدادالبرنامج التدريبي من -               
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أظهرت الدراسة وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية ،وانتقال أثر التدريب يعزى ذلك للبرنامج  نتائج الدراسة:

 التدريبي في تطوير مهارات األطفال التوحديين االجتماعية والتواصلية والسلوكية والحس حركية.

 :السعوديةفي  )2011دراسة (لمفون،  -5

 تنمية التواصل اللغوي عن طريق اللعب لعينة من المراهقين ذوي اضطراب التوحد. عنوان الدراسة:

 االستقبالية لعينة البحث باستخدام اللعب. هدفت الدراسة الحالية إلى تنمية اللغة التعبيرية و أهداف الدراسة:

اوحت أعمارهم بين تكونت عينة الدراسة من اثنين من المراهقين من ذوي اضطراب التوحد تر  عينة الدراسة:

 سنة. 14 -13

ا، البرامج التدريبي من ، قائمة مفردات من إعداده2001استخدمت الباحثة مقياس سها نصر  أدوات الدراسة:

 إعدادها.

توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ترجع للبرنامج التدريبي المستخدم في كل من اللغة نتائج الدراسة: 

 لعينة البحث. التعبيرية واللغة االستقبالية

 ية:بثانيًا: الدراسات األجن

 :في أمريكاWimpory & Dowan, 1996) (  ويمبورت دراسة -1

Musical Interaction Therapy for Children with Autism 

 العالج بالموسيقى والعالج باللعب لألطفال التوحديين عنوان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التأكد من فعالية العالج بالموسيقى والعالج باللعب في تنمية اللغة والتواصل  هدفت الدراسة:

 الفعال مع اآلخرين لدى الطفل التوحدي.

 طفلة تعاني من أعراض التوحد. عينة الدراسة:

هداف المرجوة أال أثبتت النتائج أن العالج بالموسيقى والعالج باللعب التفاعلي على قد حقق األ نتائج الدراسة:

 وهي تنمية اللغة والتواصل الفعال مع اآلخرين.

 )Ivory and Mallcome, 1999دراسة إيفوري ومالكوم ( -2

Effects of social play in inclusive setting  

 تأثير اللعب االجتماعي ضمن إعدادات / ضبط شاملة/ ضمنية عنوان الدراسة:
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هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة تأثير أنواع من اللعب على مستوى التفاعل في اللعب لدى  هدف الدراسة:

 مجموعة من األطفال يعانون من صعوبات التعلم.

سنوات مقسمين إلى مجموعتين  6-4أطفال تتراوح أعمارهم بين  8تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 ثانية استخدم معها اللعب الجماعي وذلك لمدة أربع أسابيع كاملة.إحداهما استخدم معها اللعب الفردي وال

ت األطفال توصلت الدراسة إلى أن استخدام اللعب في حد ذاته قد أدى إلى تحسن في تفاعال نتائج الدراسة:

ى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة اللعب الفردي ومجموعة اللعب الجماعي أثناء اللعب ،إضافة إل

 الح اللعب الجماعي.لص

 :(Throp,stahmen, and Schreibrnan) ستاهمن وشربيان دراسة -3
Effects of ociodramatic play training and children with autism 

 فعالية اللعب الدرامي االجتماعي على إكساب األطفال التوحديين اللغة والسلوك االجتماعي. عنوان الدراسة:

الكشف عن مدى تأثير اللعب الدرامي االجتماعي على إكساب األطفال التوحديين اللغة والسلوك  هدف الدراسة:

 االجتماعي .

ثمان –تكونت عينة الدراسة من ثالث أطفال تراوحت أعمارهم بين (خمس سنوات وأربع أشهر  عينة الدراسة :

 تسع سنوات وتسعة أشهر ). -سنوات وشهران

 .اييس تقيس مهارات اللعبتطبيق مق - :أدوات الدراسة

 .السلوك االجتماعي-                   

 المهارات اللغوية قبل وبعد تطبيق العالج.-                    

أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إيجابية بين اللعب الدرامي االجتماعي والكفاءة  نتائج الدراسة:

عن (الغرير،  ية كثيرة قد حدثت في المهارات اللغوية واالجتماعية .االجتماعية أي أن هناك تغيرات إيجاب

2009 ،306( 

 (Cater,2000):دراسة كارتر  -4
Using Choice With Interactive Play To Increase Language Skills In Children 

With Autism  
 مهارات اللغة لدى األطفال التوحديين. فاعلية استخدام االختيارات في اللعب التفاعلي في زيادة عنوان الدراسة: 
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التأكيد على فاعلية مد الطفل بالخيارات في تقليل السلوكيات المضطربة، وتشجيع اللعب  هدف الدراسة:

عادة إلى  التفاعلي، وزيادة مهارات اللغة لدى األطفال ذوي التوحد؛ حيث تؤدي إتاحة الفرصة للطفل لالختيار

 والسلوك التكيفي لدى الطفل.زيادة  السلوكيات المقبولة 

أطفال توحديين لديهم مشكالت سلوكية، ونقص في اللعب التفاعلي، ومهارات  3تكونت من  عينة الدراسة:

 اللغة، وفي المقابل كان هناك مجموعة ضابطة لم تتح لها فرصة اختيار األلعاب والدمى.

لدمى التي قام المعلمون من األلعاب وا استخدمت فنية اللعب التفاعلي، بوساطة مجموعة أدوات الدراسة:

 ا.بتحديده

أشارت إلى أنه بعد إتاحة الفرصة للطفل لالختيار أثناء اللعب فإن السلوكيات المضطربة قلت  نتائج الدراسة:

بشكل واضح، كما زادت مستويات السلوك االجتماعي المرغوب، واألكثر من ذلك فإن األطفال الذين أتيحت لهم 

 لالختيار أظهروا تحسنًا في مهارات اللغة عقب التدخل.الفرصة 

 مية التواصل اللغوي:نثالثًا: الدراسات التي اهتمت بت
 أوًال: الدراسات العربية:

 :السعودية في )2003(الغامدي  دراسة -1

العالج السلوكي لمظاهر العجز في التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي لدى أطفال التوحد  عنوان الدراسة:

الكشف عن مظاهر العجز في مهارات التواصل اللغوي (االنتباه هدفت الدراسة إلى  أهداف الدراسة:

وب فيه ، واالختيار االجتماعي، والتقليد ، والتحديق بالعين، واستخدام اإليماءات، واإلشارة إلى ما هو غير مرغ

بين عدد من المثيرات ،وغيرها)،وكذلك الكشف عن مظاهر العجز في مهارات التفاعل االجتماعي (التفاعل 

 .المتبادل، والتنظيمات االجتماعية، والمحاكاة الحركية، والوقت)

بعض فنيات العالج السلوكي والتي تمثلت في: التعزيز اإليجابي، النمذجة،  استخدمت الباحثة أدوات الدراسة:

 أداء الدور، التشكيل التلقين.

أطفال من ذوي اضطراب التوحد تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين  10تكونت العينة من  عينة الدراسة:

 سنوات. 9 -3تجريبية وضابطة، وقد تراوحت أعمارهم بين 
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توصلت الدراسة إلى وجود فروق داللة إحصائيًا في متوسطات رتب درجات أطفال التوحد أفراد  نتائج الدراسة:

المجموعة التجريبية على مقياس مظاهر العجز في التواصل اللغوي وفي التفاعل االجتماعي ألطفال التوحد قبل 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا توصلت الدراسة إلى  ، كماوبعد تطبيق البرنامج العالجي لصالح القياس البعدي

في متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس مظاهر العجز في التواصل اللغوي وفي 

 التفاعل االجتماعي ألطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجي.

 مصر:في ) 2004(عبد المنعم دراسة  -2

مية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى عينة من األطفال فعالية برنامج إرشادي فردي لتن عنوان الدراسة:

 التوحديين .

الكشف عن فعالية برنامج إرشادي فردي لتنمية بعض مهارات التواصل هدفت الدراسة إلى  أهداف الدراسة:

 اللغوي لدى عينة من األطفال التوحديين.

التوحديين، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) أطفال من األطفال 10: تكونت عينة الدراسة من (عينة الدراسة

-6وقد تراوحت أعمارهم بين [ أطفال) 5ونت من كأطفال) واألخرى ضابطة (ت 5ن إحداهما تجريبية(تكونت م

 .] سنة12

مقياس الطفل التوحدي، قائمة تشخيص التوحد، مالحظة التواصل اللغوي،  استخدم الباحث أدوات الدراسة:

 البرنامج اإلرشادي الفردي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية المجموعة  توصلت الدراسة إلى: نتائج الدراسة:

التحدث ) في القياس البعدي لصالح –الفهم  –التعرف  -الضابطة في مهارات التواصل اللغوي (مهارة االستماع

التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي  وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المجموعةو  المجموعة التجريبية.

 على قائمة مالحظة التواصل اللغوي لصالح القياس البعدي.

 :األردنفي  )2004( الشيخ ذيبدراسة  -3

تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلية واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدى األطفال  عنوان الدراسة:

 التوحديين وقياس فاعليته.

 ) سنوات. 7-4أطفال ذكور تراوحت أعمارهم بين ( 4تكونت  عينة الدراسة:
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، باإلضافة إلى الصورة  DSM –IVاستخدم الباحث الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع  أدوات الدراسة:

، والقائمة التشخيصية لذوي اضطرابات CARS، ومقياس تقدير التوحد الطفولي ABCاألردنية من مقياس 

مقياس السلوك التكيفي لألطفال المعوقين عقليا، مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف  السلوك،

 الباحث. إعدادتدريبي من البرنامج باإلضافة إلى الالعقلي، 

ستقاللية الذاتية بنسب متفاوتة أظهرت نتائج الدراسة تطوير المهارات التواصلية واالجتماعية واال نتائج الدراسة:

 لدى عينة البحث.

 :األردنفي  )2005دراسة الظفيري ( -4

االتصال اللغوي لدى أطفال التوحد: دراسة ميدانية لقياس مستوى االتصال اللغوي لعينة من  عنوان الدراسة:

 أطفال التوحد.

 التعرف على مظاهر ومستوى االتصال اللغوي لدى أطفال التوحد. هدف الدراسة:

 ) سنة.12-8) طفال توحديًا تراوحت أعمارهم بين (23تكونت من ( عينة الدراسة:

مقياس تقدير االتصال اللغوي : إعداد سهى نصر لبيانات األولية من إعداد الباحث، استمارة ا - أدوات الدراسة:

)2001.( 

أظهرت انخفاضًا واضحًا في مهارات االتصال اللغوي االنتباه، التعبير، الفهم، التعرف التسمية،  :نتائج الدراسة

 التقليد لدى أفراد العينة لكن بنسب متفاوتة.

 :األردن )2005دراسة إياد نمر( -5

في تطوير المفردات اللغوية (المرحلة األولى) لدى عينة من األطفال  العنوان: فاعلية استخدام مشروع ماكتون

 التوحديين في مدينة عمان.

هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية استخدام مشروع ماكتون في تطوير المفردات اللغوية لدى  هدف الدراسة:

 أطفال التوحد.

تجريبية وضابطة وتراوحت أعمارهم بين طفال توحديا مقسمين إلى مجموعتين  20تكونت من  عينة الدراسة:

 ] سنة.8-12[
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استخدم الباحث مقياس االتصال اللغوي ألطفال التوحد (الصورة األصلية) و(الصورة األردنية)،  أدوات الدراسة:

 باإلضافة إلى مشروع ماكتون.

مهارات التواصلية أظهرت النتائج فاعلية البرنامج المستند إلى مشروع ماكتون في تطوير ال نتائج الدراسة:

 واالجتماعية لدى أطفال التوحد.

 :مصرفي  )2006دراسة سالم ( -6

 فاعلية استخدام التواصل بالصور في تنمية التواصل الوظيفي لدى الطفل التوحدي. عنوان الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تنمية التواصل الوظيفي لدى الطفل التوحدي من خالل إمكانية تحقيق مستوى  هدف الدراسة:

أفضل في مختلف المهارات، إضافة إلى تحديد فاعلية نظام التواصل بالصور في تنمية التواصل الوظيفي لدى 

 الطفل التوحدي.

 ] سنوات.7-3أعمارهم بين [ ] طفال توحديا تراوحت16تكونت عينة الدراسة من [ عينة الدراسة:

استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة التواصل الوظيفي لدى الطفل التوحدي، بطاقات مالحظة  أدوات الدراسة:

 التقدم في التدريب الخاص بكل مرحلة من مراحل نظام التواصل بالصور، مقياس تقدير التوحد الطفولي

)CARS(. 

أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام نظام تبادل الصور في تنمية الطلب التلقائي والطلب  نتائج الدراسة:

لدى األطفال التوحديين عينة البحث، بارتفاع معدل استخدام السلوكيات اإليجابية وأهمها الكالم في  ياالستجاب

تلقائي والتعليق االستجابي لدى الطفل طلب رغباتهم في مقابل انخفاض السلوكيات السلبية، وفي تنمية التعلق ال

 التوحدي.

 :مصرفي  )2006(اسة قطبدر  -7

: برنامج سلوكي لتوظيف االنتباه االنتقائي وأثره في تطوير استجابات التواصل اللفظية وغير الدراسة نعنوا -

 اللفظية لعينة من أطفال التوحد.

هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج سلوكي لتوظيف االنتباه االنتقائي وأثره في تطوير  هدف الدراسة: -

 استجابات التواصل اللفظية وغير اللفظية لعينة من أطفال التوحد.

 أطفال ذكور تم تقسيمهم إلى مجموعتين متجانستين. 8تكونت من  عينة الدراسة: -
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 ج من إعداد الباحثة.استمارة المالحظة والبرنام أدوات الدراسة: -

فاعلية البرنامج المطبق في تنمية مهارات التواصل اللفظي توصلت الدراسة الحالية إلى  :نتائج الدراسة -

والتواصل غير اللفظي والعالقات مع اآلخرين، كما توصلت الدراسة إلى تطور المهارات لتالية (التقليد، 

االستماعية، اللمس ، الشم، التذوق، الخوف، القلق، العصبية، مستوى المحاكاة، الستجابة االنفعالية، االستجابة 

وثبات االستجابة االنفعالية، االنطباعات العامة للناس) في مقياس تقدير التوحد الطفولي بعد تطبييق البرنامج 

 السلوكي لتفعيل االنتباه االنتقائي لصالح المجموعة التجريبية

 األردن:في ) 2007( صديقدراسة  -8

فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال التوحد وأثر ذلك على  عنوان الدراسة:

 .سلوكهم االجتماعي

اختبار فعالية برنامج مقترح لتطوير مهارات التواصل غير اللفظي لدى عينة من األطفال هدف الدراسة : 

 .جتماعيالتوحديين بمدينة الرياض وأثر ذلك على سلوكهم اال

طفل  18طفال توحديا وانقسمت إلى عينتين ضابطة تكونت من  38تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة : 

 .طفل 20تجريبية من 

: قامت الباحثة بإعداد مقياس لتقدير مهارات التواصل غير اللفظي والتي تمثلت في (االستماع الدراسة  تو أدا

وفهم تعبيرات الوجه وتمييزها ونبرات الصوت الدالة عليه) ، كما قامت والفهم اإلشارة إلى ما هو مرغوب فيه 

 بإعداد مقياس تقدير السلوك االجتماعي، باإلضافة إلى البرنامج المقترح لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي.

لمجموعة وجود فروق دالة احصائيا في مهارات التواصل غير اللفظي بين ا توصلت الدراسة إلى نتائج الدراسة:

وجود فروق  التجريبية والمجموعة الضابطة على المقياس البعدي والمتابعة لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

ذات داللة إحصائية في السلوك االجتماعي المناسب بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس 

داللة إحصائية في السلوك االجتماعي غير المناسب وجود فروق ذات كما توصلت إلى  ،البعدي وقياس المتابعة

 بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس البعدي وقياس المتابعة لصالح المجموعة التجريبية.
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 األردن :في ) 2007(دراسة العماوي -9

لتنمية مهارات التواصل للمراهقين الذين يعانون  TEAACHفاعلية التعليم المنظم في برنامج  عنوان الدراسة:

 من التوحد.

لتنمية مهارات  TEAACHتهدف الدراسة الحالية إلى قياس : فاعلية التعليم المنظم في برنامج  هدف الدراسة:

 التواصل للمراهقين الذين يعانون من التوحد.

 سنة. 22-16بين  مراهقين ذكور تتراوح أعمارهم 5تكونت العينة من عينة الدراسة: 

 أداة تقدير مهارات التواصل اللغوي وفقا لبرنامج تيتش من إعداد الباحثة. أدوات الدراسة:

أظهرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية قبل استخدام البرنامج ألطفال التوحد على  نتائج الدراسة:

لمادي و الجداول البصرية ونظام العمل لصالح أداء مهارات التواصل قبل استخدام التعليم المنظم والتنظيم ا

 .التطبيق البعدي

 األردن: في ) 2007( أبو دلهومدراسة  -10

فاعلية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور في تنمية مهارات التواصل عند األطفال  عنوان الدراسة :

 التوحديين.

في تنمية مهارات التواصل عند األطفال فاعلية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور قياس هدف الدراسة: 

 التوحديين.

 طفل مشخص بالتوحد تم توزيعهم بالتساوي إلى مجوعتين تجريبية وضابطة.  20تكونت من  عينة الدراسة:

 مقياس تقدير التواصل اللغوي ألطفال التوحد. أدوات الدراسة:

أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في مهارات التواصل اللغوي بين أفراد المجموعتين  نتائج الدراسة:

 ائج كل من القياس البعدي وقياس المتابعة.تالتجريبية والضابطة بن

 األردن :في )  2007(دراسة مجدي غزال -11

فعالية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال التوحديين في  عنوان الدراسة :

 مدينة عمان .
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اختبار فعالية برنامج تدريبي لتطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من أطفال                        : هدف الدراسة

 التوحد في مدينة عمان.

) أطفال 10دراسة من مجموعتين ( تجريبية و ضابطة )، تألفت كل منهما من (تكونت عينة ال عينة الدراسة :

 سنوات. ) 9-5ذكور يعانون من التوحد، تراوحت أعمارهم بين (

 مقياس تقدير التوحد، مقياس المهارات االجتماعية ألطفال التوحد. أدوات الدراسة:

فعالية البرنامج المستخدم في تنمية المهرات االجتماعية لدى أفردا : توصلت الدراسة إلى  نتائج الدراسة

 المجموعة التجريبية وعدم فاعليته في القياس التتبعي.

 األردن:في )  2008(دراسة محمد أحمد علي  -12

: فاعلية برنامج تدريبي سلوكي لتحسين مهارات التواصل غير اللفظي لدى عينة من األطفال  عنوان الدراسة

 ين .التوحدي

هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج تدريبي سلوكي  في تنمية بعض مهارات  هدف الدراسة :

 التواصل غير اللفظي لدى األطفال ذوي التوحد .

) سنوات ثم 10 – 8إناث ) في الفئة العمرية ( 2ذكور ،  8تكونت العينة من عشرة أطفال (  عينة الدراسة :

 تين تجريبية وضابطة .تم تقسيمها إلى فئ

 : مقياس تقدير مهارات التواصل اللغوي، البرنامج التدريبي. أدوات الدراسة

دالة إحصائيًا لدى األطفال التوحديين في المجموعة  وجود فروقتوصلت عينة الدراسة إلى  نتائج الدراسة:

 التجريبية في كل أبعاد مهارات التواصل غير اللفظي وذلك قبل االنتظام في البرنامج التدريبي وبعد االنتهاء منه.

فروقا دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة  كما أن

 .التجريبية  في كل أبعاد مهارات التواصل اللفظي موضع االهتمام عدا بعد التعبير عن الفرح

 ية: دالسعو في ) 2008(نيازكدراسة:  -13

فاعلية استخدام برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين  عنوان الدراسة:

 في مرحلة ما قبل المدرسة بمحافظة جدة .
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: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات االتصال  هدف الدراسة

 اللغوي (االنتباه، التعرف، التسمية، التعبير، التقليد) لدى األطفال التوحديين.

الزمنية بين  ) طفال وطفلة بمركز جدة للتوحد، ممن تتراوح أعمارهم20: تكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة

 .) طفل وطفلة 50العينة الكلية ( ) سنوات، وقد تم اختيار العينة عشوائيًا من بين 4-7(

 : مقياس تقدير مهارات االتصال اللغوي، البرنامج التدريبي . أدوات الدراسة

التجريبية، فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة توصلت الدراسة إلى وجود  نتائج الدراسة:

ومتوسطات رتب درجات أفراد نفس المجموعة على مقياس تقدير مهارات االتصال اللغوي للطفل التوحدي قبل 

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد كما توصلت إلى  التجربة وبعدها لصالح التطبيق البعدي.

بطة على مقياس تقدير مهارات االتصال المجموعة التجريبية، ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضا

 اللغوي للطفل التوحدي بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية .

 :سوريا في )2009(دراسة أحمد -14

فال فعالية برنامج عالجي سلوكي في تنمية بعض التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األط عنوان الدراسة:

 .التوحديين

الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى فعالية برنامج عالجي سلوكي في تنمية بعض : هدفت هدف الدراسة

التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األطفال التوحديين، والتحقق من مدى فعالية وكفاءة البرنامج في تحقيق 

 الهدف.

) أطفال من األطفال التوحديين، تم تقسيمهم إلى مجموعتين 10تكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:

أطفال ) وتم تطبيق برنامج العالج السلوكي عليها، واألخرى مجموعة ضابطة (  5إحداهما تجريبية(تكونت من 

 أطفال ). 5تكونت من 

ب التوحد، مقياس جوادر للذكاء، استمارة : مقياس الطفل التوحدي، قائمة تقييم أعراض اضطراأدوات الدراسة

دراسة الحالة لألطفال ذوي اإلعاقة، قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي، استمارة مالحظة سلوك الطفل 

 التوحدي، البرنامج السلوكي .
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أظهر فعالية في تنمية التعبيرات االنفعالية التي تضمنها  قد البرنامج :أسفرت نتائج الدراسة إلى أن نتائج الدراسة

تنمية بعض مهارات رعاية الذات، ومهارات التفاعل االجتماعي  كما توصلت إلى حزين). –البرنامج ( سعيد 

 واالنفعالي والحركي.

 سوريا: في ) 2011(الخيراندراسة  -15

لفظي وأثره على التفاعل االجتماعي لدى عينة من فاعلية برنامج تدريبي في تنمية التواصل العنوان الدراسة: 

 األطفال التوحديين.

ي لدى : التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية التواصل اللفظي وأثره على التفاعل االجتماعهدف الدراسة

 المسجلين في مراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق. عينة من األطفال التوحديين

 سنوات . 6-4طفل أعمارهم بين  12تكونت من  عينة الدراسة:

مقياس ، مقياس تقدير السلوك التوحدي، معايير الدليل التشخيصي الرابع للتوحد استخدم الباحث أدوات الدراسة:

 البرنامج التدريبي.ه، تفاعل االجتماعي من إعدادمقياس تقدير اله، التواصل اللفظي من  إعدادتقدير 

أثبتت الدراسة فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التواصل اللفظي والتفاعل االجتماعي : نتائج الدراسة

 وعدم فاعليته في قياس المتابعة.في القياس البعدي 

 سوريا:في ) 2012دراسة  مصطفى ( -16

في تحسين مهارات اإلدراك واللغة لدى األطفال التوحديين في مرحلة  البورتيج: فعالية برنامج عنوان الدراسة

 الطفولة المبكرة.

في تحسين مهارات اإلدراك واللغة لدى األطفال التوحديين في مرحلة  البورتيج: اختبار فعالية هدف الدراسة

 الطفولة المبكرة.

نوات من مركز التأهيل المهني في س 5 -3اطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين  5: تكونت من عينة الدراسة

 محافظة دمشق.

مقياس التشخيص الفارقي للتوحد واإلعاقات العقلية، مقياس  البورتيج: استخدمت الباحثة برنامج أدوات الدراسة

 المطور على البيئة السورية. ABC)(تقدير التوحد 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين  -:نتائج الدراسة

 القبلي والبعدي على قائمة اختبارات السلوك للمجال اللغوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي  -

 اختبارات السلوك للمجال اإلدراكي. والتتبعي على قائمة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي  -

 على قائمة اختبارات السلوك للمجال اللغوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي  -

 والتتبعي على قائمة اختبارات السلوك للمجال اإلدراكي.

 سوريا:في  )2012(دراسة عويجان  -17

 األطفال التوحديين.فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى  عنوان الدراسة:

: تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى هدف الدراسة

 األطفال التوحديين.

من اإلناث، تّم  )4( من الذكور و )16(طفل مصاب بالتوحد  )20(: تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة

 إناث).2ذكور،  10إناث) وضابطة (2ذكور، 10توزيعهم على مجموعتين تجريبية (

 : قائمة تقدير التواصل اللفظي من إعداد الباحثة، برنامج تدريبي من إعداد الباحثة.أدوات الدراسة

: أثبتت الدراسة فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال التوحد، نتائج الدراسة

كما أثبتت الدراسة فعالية هذا البرنامج بعد مرور شهرين من تطبيقه من خالل القياس البعدي المؤجل باستثناء 

 .مهارتي االنتباه والتواصل البصري

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 (Gonzalez &Kamps 1997 ):وكامبس دراسة جونزاليز -1
Social Skills training to increase social interaction between children with autism and 

their typical 
فاعلية التدريب على المهارات االجتماعية في زيادة التفاعل االجتماعي بين األطفال التوحديين  عنوان الدراسة:

 وأقرانهم العاديين.
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هدفت الدراسة إلى التأكيد على فاعلية التدريب على المهارات االجتماعية المصحوب بالتعزيز  هدف الدراسة:

 في زيادة التفاعل االجتماعي بين األطفال التوحديين وأقرانهم العاديين في المدارس االبتدائية.

في الصفين األول  12سنوات و 7-5ح أعمارهم بين أطفال ذوي توحد ممن تتراو  4تكونت من  عينة الدراسة:

 سنوات. 8-5والثاني ممن تتراوح أعمارهم بين 

استخدمت الباحثة فنية اللعب الحر بعد التدريب مباشرة والتعزيز والتغذية الراجعة لجميع  أدوات الدراسة:

 المفحوصين.

ت االجتماعية والتعزيز كان فعاَال في زيادة أوضحت الدراسة أن الجمع بين التدريب على المهارا نتائج الدراسة:

 .اديين، واستمرار أثر هذا التفاعلمستوى التفاعل االجتماعي بين األطفال التوحديين وأقرانهم الع

 Buffington ,1998):دراسة  بافنجتون ( -2
Procedures of teaching appropriate gestural communication skills to children of 

Autism 
 إجراءات تعلم مناسبة لتعلم مهارات التواصل كاإليحاء عند أطفال التوحد.عنوان الدراسة : 

التعرف على فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات لتنمية مهارات التواصل  : هدفت الدراسة إلىأهداف الدراسة

التي تعتمد على اإليماءات واإلشارات إضافة إلى التواصل الشفهي، باستخدام بعض استراتيجيات تعديل السلوك 

 كالنمذجة والتلقين والتعزيز.

 ) سنوات.6-4ة من (أطفال توحديين في الفئة العمري 4تكونت العينة من  :عينة الدراسة

برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات تعديل السلوك، مقياس مهارات التواصل لدى األطفال  أدوات الدراسة:

 التوحديين. 

التوحديون مهارات التواصل  األطفالتوصلت الدراسة إلى فعالية البرنامج حيث اكتسب  نتائج الدراسة:

 المستهدفة وهي: استخدام اإليماءات، اإلشارات، التواصل الشفهي.

 :)(TERSA,2000 دراسة تيرسا -3

  Can Children With Autism And Sever Learning Disabilities Being: عنوان الدراسة

Taught To Communicate Spontaneously And Effectively Using The Picture 
Exchange Communication System 
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هل يستطيع األطفال ذوي التوحد وصعوبات التعلم الشديدة تعّلَم تواصل تلقائي فعال باستخدام نظام التواصل 

 بتبادل الصور.

برنامج التواصل لتعليم األطفال التوحديين وشديدي صعوبات التعلم على  تأثيربحث مدى  هدف الدراسة:

 التواصل لديهم.

 8.5 – 4.5أطفال توحديين، وأطفال شديدي صعوبات تعلم، تترواح أعمارهم بين 6تكونت من  عينة الدراسة:

 سنوات.

،  Picture Exchange Communication  ،System: برنامج تواصل باستخدام الصور أدوات الدراسة

 ) وهو يستخدم بوساطة الوالدين.Pragmatic Profile، البروفيل البراجماتي (DDCTاختبار 

أظهرت زيادة في إدراك الكلمات بعد تطبيق البرنامج، كما أظهر األطفال الذين استخدموا  نتائج الدراسة:

نقًال عن  نًا في االتصال البصري.البرنامج تحسنًا ملحوظًا في فهم التعبيرات اغير اللفظية كما أظهروا تحس

 ).285، 2009(الغرير، 

 (Gerber, 2003): دراسة جيربر -4
A developmental Pervasive on Language Assessment and Intervention for 

children on the Autistic Spectrum disorder 
 التوحداللغة والتدخل ألطفال طيف يم يؤية متطورة لتقر عنوان الدراسة: 

إظهار منظور اكتساب اللغة والتي تخدم عمليات فهم وعالج الكالم واللغة ومشاكل التواصل  هدف الدراسة:

 كنموذج لتطور الناحية االجتماعية. يةوذلك باستخدام طريقة البراجماتيكالتي تواجه األطفال االجتراريين 

) 7-3( أعمارهمأطفال غير شفهيين  )3(وأطفال توحد وطفل متالزمة آسبرجر  5تكونت من  عينة الدراسة:

 سنوات.

أظهرت أن سماح اآلباء والمختصين للطفل أن يلعب دوري المستمع والمتحدث ساعد الطفل  نتائج الدراسة:

على تغيير أسلوب التواصل لديه كما ساعد على تعلم المحادثة الصحيحة، واستخدام األسئلة في المحادثة أيضًا 

 ساعد األطفال في المراحل المتقدمة أن يستخدموا األسئلة في جمل خالية من األخطاء.
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  :(Pry et al, 2009) دراسة براي وآخرون -5
Developmental changes of expressive language and interactive competence in 

children with autism 
 التغيرات النمائية للغة التعبيرية والقدرة التفاعلية لدى أطفال التوحدعنوان الدراسة: 

هدفت الدراسة إلى معرفة التغيرات النمائية في اللغة التعبيرية وعالقتها باالنتباه المشترك،  أهداف الدراسة:

 التقليد، اللعب لدى األطفال التوحديين مقارنة باألطفال الطبيعيين .

 مقياس معياري لتقييم اللغة لدى األطفال التوحديين . أدوات الدراسة:

 ) سنوات . 8-5الفئة العمرية (طفل توحدي في  ) 132( :عينة الدراسة

 نتائج الدراسة : أظهرت نتائج الدراسة:

وجود عالقة بين مستوى اللغة التعبيرية واالنتباه المشترك، التواصل مع اآلخرين من خالل استخدام أشياء أو  -

 بدون استخدامها .

 وجود عالقة بين مستوى اللغة التعبيرية واللعب مع اآلخرين . -

 النتائج حول أهمية التقليد في اللغة التعبيرية . وجود تباين -

 ):Kasari, etal, 2008دراسة كاساري وآخرون ( -6
Language outcome in Autism: randomized comparison of joint attention and 

play intervention 
التدخالت ، االهتمام الحصيلة اللغوية عند األطفال ذوي التوحد: مقارنة عشوائية من  عنوان الدراسة:

 المشترك.

هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم مهارات االنتباه المشترك واللعب الرمزي والتفاعل بين األم  أهداف الدراسة:

 والطفل وتطور اللغة.

 سنوات. 4 -3إناث تتراوح أعمارهم بين  12منهم ذكور و 46طفًال  58تألفت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

مقياس لتقييم تقييم مهارات االنتباه المشترك واللعب الرمزي والتفاعل بين األم والطفل وتطور  الدراسة:أدوات 

 اللغة.
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وصلت الدراسة إلى أن التطور في مهارات اللغة التعبيرية كانت أكبر لكلتا مجموعتي العالج  نتائج الدراسة:

 مقارنة مع المجموعة الضابطة.

 تؤدي إلى تحسين نتائج اللغة أكثر بكثير مما فعلته مهارة اللعب الرمزي. إن مهارة االنتباه المشترك

عب الرمزي لدى األطفال وتشير هذه النتائج إلى فوائد هامة سريريا للعالج بمهارتي االنتباه المشترك والل

 .التوحديين

 ) في الهند:Kumars etal, 2013دراسة كومارس وآخرون ( -7
Language regression in children with Autism spectrum disorde 

 ارتداد اللغة لدى األطفال ذوي اضطراب التوحدعنوان الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى وصف االختالفات في انحدار اللغة بين الطفال الذين يعانون من  هدفت الدراسة :

 الطبيعي ولتحديد سن االنحدار. التوحد واألطفال ذوي التطور النمائي

 إناث. 8من الذكور و  22طفل  30تكونت من  عينة الدراسة:

مهارة  16) وتتألف من 2003أداة قياس االنحدار الموضوعة من قبل ( غولدبرغ وآخرون،  أدوات الدراسة:

 تشمل اللغة المنطوقة وغير اللفظية، المصلحة االجتماعية، االستجابة، اللعب والخيال.

إن معرفة انحدار اللغة عند أطفال التوحد سيساعد األطباء على التعرف عليها في عمر مبكر  نتائج الدراسة :

 شهر وذلك من أجل التدخل المبكر. 21من عمر 

 التعقيب على الدراسات السابقة: -ثالثاً 

 هم ما استخلص من الدراسات السابقة: (عرض وتحليل):أ .1

 ما يلي: هاالدراسات السابقة والمتصلة بموضوع البحث الحالي أن أهم ما ورد في استعراضمن خالل يتضح 

وقد اشاروا إلى أهمية وضع  فاعلية برامج تدريبية موضوعة من قبلهمفقد عمد بعض الباحثين إلى اختبار 

) و (عبد 2003برامج تدريبية لتنمية التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد ومن هذه الدراسات دراسة (الغامدي، 

) و(صديق، 2006قطب، ) و(2005) و(نمر،2005) و(الظفيري، 2004) و (الشيخ ذيب، 2004المنعم، 

) و( 2011) و( الخيران، 2009) و(أحمد، 2008) و(نيازك، 2008) و(علي، 2007) و( غزال، 2007
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) و 2003) و (جيربر، 2000) و(تيرسا، 1998) و(بافنجتون، 2012) و( عويجان، 2012مصطفى، 

 ).2009(براي، 

لدى األطفال ذوي اضطراب  حاول استخدام برامج عالمية لتنمية مهارات التواصل اللغويوبعض الباحثين 

) و(تيرسا، 2007) و( أبودلهوم، 2007) و (العماوي، 2006) و(سالم، 2005التوحد ومن هؤالء (نمر، 

2000.( 

لدى األطفال ذوي أثر تنمية التواصل اللغوي على التفاعل االجتماعي كما أشارت العديد من الدراسات إلى 

)و (جونزاليس وكامبس، 2011) و (الخيران، 2007) و (غزال ،2007اضطراب التوحد ومنهم (صديق، 

فنيات تعديل السلوك المختلفة لتنمية مهارات التواصل ). كما قامت العديد من الدراسات باستخدام 1997

) و(الشيخ 2004، عبد المنعم) و(2003الغامدي، طفال ذوي اضطراب التوحد ومنهم درسة (لدى األ اللغوي

) و( نيازك، 2008) و(علي، 2007) و(العماوي، 2006) و( قطب، 2005) و( سالم، 2004ذيب، 

 ).2012) و (مصطفى، 2012)، و (عويجان، 2011)، و( الخيران،2008

ة مهارات التواصل اللغوي يمعلى أهمية وضع برنامج تدريبي لتنقة وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات الساب

 لدى أطفال اضطراب التوحد وعلى أهمية استخدام فنيات تعديل السلوك أثناء تطبيق البرنامج.

أهمية اختيار اللعب كوسيلة عالجية في تدريب األطفال التوحديين على وقد ركزت العديد من الدراسات على 

) 2012) و (حسن، 2013الطويقري، كدراسة(  المشكالت السلوكية وزيادة التفاعل االجتماعيالتخفيف من 

) و(ماريون وتشارلس، 1999) و( إيفوري ومالكوم، 1994) و(ستاهمر،2001) و(السيد، 2004و(خطاب، 

ة وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أهمية استخدام اللعب كوسيلة عالجية في تنمي. )2001

) و( 2005) و( الحساني، 2004) و(الخميسي وصادق، 2001كدراسة (نصر،  مهارات التواصل اللغوي

) 2000) و(كارتر، 1999) و (ويمبويري،  1994) و( ستاهمروشريبيان، 2001) و(لمفون، 2007الجويان، 

 ).2000و(تشوي، 

لعالج باللعب كوسيلة عالجية لتنيمة وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على أهمية اختيار ا

 التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي التوحد.
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) و 2005واقتصرت عينة الدراسات السابقة على مرحلة الطفولة بجميع مراحلها باستثناء الدراسات التالية (نمر، 

 راهقة.) قد طبقت في مرحلة الم2007(العماوي، 

وقد اختلفت حجم العينة بين دراسة وأخرى إال أن أغلب الدراسات قد طبقت على عينات عدد افرادها كبير 

) 2007) و( الجويان، 2005) و(الحساني، 1994) و( ستاهمر، 2001) و (السيد ،2004كدراسة (خطاب، 

) و(براي، 2008) و(نيازك، 2007) و( غزال ،2007) و(أبودلهوم، 2007) و(صديق، 2005و(الظفيري، 

فقد تألفت  وقد اتفقت الباحثة في اختيار حجم عينتها مع الدراسات التي اختارت عدد أفراد عينة قليل )2009

 .طفال 12عينة البحث الحالي من 

وقد حددت جميع أفراد العينات السابقة باستخدام المعايير العالمية كالدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 

DSM-4 ر التوحد ومقياس تقديCARS  وقائمة السلوك التوحديABC  وهذا ما تتفق معه الباحثة في كيفية

 اختيار عينة البحث.

أما من حيث األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة فأغلب الدراسات استخدمت مقاييس لتقدير التواصل 

فق مع الدراسات التي استخدمت مسبق ولكن الدراسة الحالية تتاللغوي سواء من إعدادها أو موضوعة بشكل 

) 2007) و(أبو دلهوم، 2005) و (الحساني، 2001ومن هذه الدراسات (نصر،  )2001(مقياس سها نصر

 ).2011) و( لمفون، 2008و( نيازك، 

وقد توصلت دراسات كثيرة في نتائجها إلى أهمية البرامج التدريبية المعتمدة على اللعب لتنمية التواصل  

)    2007) و( الجويان، 2005) و( الحساني، 2004) و(الخميسي وصادق، 2001كدراسة(نصر، اللغوي 

) باستثناء دراسة(لمفون، 2000) و(تشوي، 2000) و(كارتر، 1999و( ستاهمروشريبيان،  ) و (ويمبويري، 

 لتوحد.) التي توصلت إلى عدم وجود فاعلية للعب في تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال ا2001

ال وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حول أهمية اللعب لتنمية مهارات التواص اللغوي لدى أطف

 ضطراب التوحد.ا

 الباحثة من الدراسات السابقة:  استفادت منهأهم ما .2

 المنهجية العلمية من حيث صوغ المشكلة وأهميتها وصوغ الفرضيات وصوغ النتائج. -

 خطوات إعداد البرنامج التدريبي.  -
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 مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة. -

 كيفية اختيار العينة. -

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة: .3

أهمية إعداد برامج تدريبية لتنمية التواصل اللغوي لدى تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على  -

 . أطفال التوحد

 أهمية اللعب كطريق عالجية في تنمية التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي التوحد. -

 اهمية اختيار فنيات تعديل السلوك أثناء تطبيق البرامج التدريبية. -

 :تفردت الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة من حيث .4

لدى أطفال التوحد عن طريق تعد هذه الدراسة األولى على حد علم الباحثة في تنمية التواصل اللغوي  -

 اللعب في البيئة المحلية.

أهمية الفئة العمرية التي تناولتها الدراسة وهي مرحلة الطفولة المبكرة وما لها من أثر كبير على  -

 شخصية الطفل.

 مشاركة األهالي ضمن البرنامج التدريبي، و دروهم في تطبيق جلسات البرنامج التدريبي.  -

 .)2001( دكتورة سها نصرلل اللغوي لاستخدام مقياس التواص -

 تعدد األلعاب التي استخدمتها الباحثة لتنمية التواصل اللغوي. -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 منهج الدراسة وٕاجراءاتها

 منهج الدراسة. -أوالً 

 متغيرات الدراسة. -ثانياً 

 مجتمع الدراسة وعينتها. -ثالثاً 

 أدوات الدراسة: -رابعاً 

 ).2001مقياس تقدير االتصال اللغوي (نصر -1
البرنامج التدريبي القائم على أنشطة اللعب لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى  -2

 أطفال ذوي اضطراب التوحد (إعداد الباحثة).

 خطوات تنفيذ الدراسة. -خامساً 

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية. -سادساً   
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 كيفية سحب عينة الدراسة ومتغيراتها و يتناول الفصل الرابع للدراسة الحالية وصفًا لمنهج الدراسة 

وكيفية توزيعها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ودراسة تجانسها وفقًا لمتغيرات الدراسة، كما يتناول 

والبرنامج التدريبي) من حيث اللغوي  االتصالتقدير  مقياس( تفصيليًا ألدوات الدراسة وصفاً أيضًا 

وصف كذلك يتناول و ق التصحيح ووضع الدرجات ائالهدف واإلعداد ومؤشرات الصدق والثبات وطر 

 .للتحقق من نتائجهاوكافة األساليب اإلحصائية التي استخدمت  إجراءات الدراسة

 :الدراسةمنهج  -أوالً 
الذي يستخدم في األبحاث والدراسات التي ال يمكن ضبط التجريبي، شبه استخدمت الباحثة المنهج 

متحوالتها ضبطًا مطلقًا، وينطلق هذا المنهج من مبدأ أساسي هو أن التأثيرات التي ُتحدثها متحولة 

في متحولة أخرى قابلة للتقصي بعزل هاتين المتحولتين ودراستهما، وهذا التصميم شبه التجريبي هو 

كما يراعي المنهج  دي القائم على استخدام مجموعتين تجريبية وضابطة،تصميم القياس القبلي البع

شبه التجريبي ضبط الشروط المحيطة بالتجربة قدر اإلمكان كتحديد زمن التجربة والعوامل الفيزيائية 

أثناء التطبيق والشروط السيكومترية للعينة بدقة قبل التجربة، حيث تكون كل هذه العوامل متكافئة 

موعتين، واستخدام المقاييس التي تكون درجة صدقها وثباتها جيدة، والحرص على عزل لكال المج

 ).179-169، 2003(حمصي،المؤثرات غير الضرورية أو الطارئة على التجربة

 مهارات التواصلأدوات القياس (مقياس تقدير التجريبي تم تطبيق شبه وفي ضوء اختيار المنهج 

رنامج التدريبي للمجموعة التجريبية والضابطة، ومن ثم ُقدم الب على المجموعتينقبليًا  اللغوي)

 القياس بعديًا على المجموعتين أدوات تطبق مباشرة، فترة تطبيقه انتهاءوبعد ، فقط ةالتجريبي

 األدوات مرة أخرى  تطبق التدريبي تطبيق البرنامج انتهاءمن  ، وبعد مضي شهرالتجريبية والضابطة

 :الدراسة التجريبية تصميميوضح تي المؤجل). والشكل اآلعلى المجموعة التجريبية فقط (القياس 
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 تصميم الدراسة التجريبية) 1الشكل(

 متغيرات الدراسة: -ثانياً 

وفاعليته في تنمية يتمثل في البرنامج التدريبي(موضوع الدراسة الحالية)  المتغير المستقل:  -1

 اللغوي. التواصلبعض مهارات 
والتعرف،  الفهم(اللغوي  التواصلبعض مهارات ويتمثل في التغيُّر الحاصل في المتغير التابع:   -2

 .أفراد عينة الدراسة لدى التسمية)، التعبير

 :تهاعينمجتمع الدراسة و -ثالثاً 
 :الدراسةمجتمع  .1

بأنه الجماعة التي يهتم الباحث بها، والتي يريد أن يصل إلى نتائج  للدراسةيعّرف المجتمع األصلي 

قابلة للتعميم عليها، والمجتمع الذي يجد له خاصية واحدة على األقل تمّيزه عن غيره من المجتمعات 

 األطفالمن مجموعة  للدراسةتكون المجتمع األصلي و ) 109، 2000أو الجماعات (جابر، 

) 56المصابين باضطراب التوحد والموجودين ضمن المنظمة السورية للمعوقين آمال والبالغ عددهم (

 .وطفلة طفالً 

 عينة الدراسة: .2

تنمية اللعب في  أنشطةباستخدام فاعلية البرنامج التدريبي  إلىلتحقيق أهداف الدراسة في التعرف 

العينة (اعتمدت الباحثة على  التوحدطفال ذوي اضطراب األلدى التواصل اللغوي بعض مهارات 

تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد الذين يجب أن تتضّمنهم العينة، وبذلك ال  والتي )المقصودة

تكون المشكلة في الحصول على عدد كاٍف من أفراد المجتمع األصلي، وٕانما المشكلة تكمن في 

القياس 
 المؤجل

القياس 
 البعدي

البرنامج 
 التدريبي

المجموعة 
 التجريبية

القياس 
 القبلي

القياس  -----
المجموعة  ------ البعدي

 الضابطة
القياس 
 القبلي
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، 1986(الزراد ويحيى، الدراسة  الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض

 ).72ص

من األطفال المصابين باضطراب التوحد وممن  طفًال وطفلة) 12بلغت عينة الدراسة الحالية (  

موزعين و  ) إناث2) أطفال ذكور، و (10سنوات مقسمين إلى ( )6-4(تراوحت أعمارهم بين 

الضابطة،  للمجموعة ذكور وأنثى واحدة) 5( والتجريبية،  للمجموعة ذكور وأنثى واحدة) 5بالتساوي (

 لألسباب اآلتية: دمشق في محافظةالمنظمة السورية للمعوقين آمال من  وتم اختيارهم

دمشق استيعابًا  محافظةالموجودة في للمعوقين آمال من أكثر المراكز  تعتبر المنظمة السورية -

بلغ عدد األطفال التوحديين )، حيث والعالج لألطفال التوحديين من حيث(التشخيص والتأهيل

، طفًال وطفلة)56() وهو العام الذي طبق فيه البرنامج التدريبي 2013/2014للعام الدراسي (

 مما سهل ذلك على الباحثة اختيار عينة الدراسة ضمن الشروط المحددة.

) واطالعها بحكم عملها على جميع كالملغة و اختصاصية عمل الباحثة في هذه المنظمة بصفة ( -

 . تطبيق البرنامج التدريبي إجراءاتللباحثة ملفات هؤالء األطفال مما سهل 

 .)...الختدريبية وسائل الحديقة، التدريب، قاعة( من للدراسة المناسبة التقنيةالفيزيقية و  البيئة توفر -

 الباحثةأمكن االستفادة منهم في تطبيق البرنامج التدريبي قامت  ومؤهلين مدربين معلمين توفر -

 .ةالحالي الدراسة في المعدّ  التدريبي البرنامج على جيد بشكل تدريبهمب

 شروط اختيار عينة الدراسة: .3

 :اآلتيةوفقًا للشروط  عينة الدراسةقامت الباحثة باختيار 

من قبل المنظمة السورية للمعوقين آمال على أنه يعاني من اضطراب  اً أن يكون الطفل مشخص .1

 المستخدمة في هذه المنظمة وهي:فقًا للمعايير و ذلك التوحد و 

من الفقرات الواردة في ضمن ترتيب معين أن يحصل الطفل على ست خصائص أو أكثر  •

 DSM-IV(الطبعة الرابـعة –المعدلالتشــخيصي واإلحصائي لالضطـــــرابات العـــقلية الدليل 

TR(. 



منهج الدراسة وإجراءاتها                                                     بعالفصل الرا  
 

 
118 

 

) ABCالتوحدي ( ) درجة عند تطبيق قائمة تقدير السلوك68( لىأن تزيد عالمة كل طفل ع •

 تشير إلى أن الطفل يعاني من اضطراب التوحد. ) فأكثر 30(الدرجة و عليهم 

وبالتالي (CARS) مقياس تقدير التوحد الطفولي ) درجة على 30(لىأن تزيد درجة الطفل ع •

توحد ذوي اضطراب  ، يعتبرون) درجة36.5- 30الذين تراوحت درجاتهم بين(األطفال  فأن

يعتبرون من ذوي اضطراب  ) درجة37( لىعدرجاتهم تزيد  وأما الذينبسيط إلى متوسط، 

 .التوحد الشديد

 ) سنوات.6حتى  4( أن تتراوح أعمار األطفال من .2

من بسيط إلى متوسط وذلك ألن درجة التوحدية لدى األطفال التوحد اضطراب تراوح شدة أن ت .3

(نصر، الفئة خالل مدة قصيرة.الشديدة يصاحبها تخلف عقلي شديد ويصعب الوصول إلى هذه 

2002.( 

، وذلك حتى يتمكن الطفل من لمدة سنة ضمن المنظمة أن يكون األطفال قد تلقوا تدريباً  .4

 االستجابة للتعليمة واالنتظام ضمن دور.

)، وذلك 2005. (الدوخي، ) دقيقة خالل الساعة15-13اه من (أن يستطيعون الجلوس واالنتب .5

ألن الجلوس على الكرسي وان يكون الطفل قادرا على االنتباه والتقليد ليدرج ضمن جلسات تأهيل 

 الكالم واللغة. 

 بإشراف غير مباشر. يأن يستطيع األطفال االنتظام في الدور ضمن أنشطة اللعب الجماع .6

، أي ير مهارات االتصال اللغويمقياس تقدفي  على درجة تقل عن المتوسط يحصل األطفالأن  .7

 .في البعد الواحددرجة ) 15في الدرجة الكلية للمقياس وتقل عن( درجة) 45تقل عن (

) طفًال وطفلة ممن حققوا الشروط السابقة، 18(بقي من المجتمع األصلي لإلجراءات السابقةونتيجة 

) أطفال منهم كونهم عينة استطالعية استخدمت لدراسة الخصائص السيكومترية ألدوات 6تم استبعاد(

إناث) أطفال 2ذكور وأطفال 10) طفًال وطفلة موزعين(12الدراسة، ونتيجة لذلك بلغت عينة الدراسة(

وزعوا بالتساوي على الجنس للعدد و ولتحقيق تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وفقًا 

 كما يوضحه الجدول اآلتي:ن التجريبية والضابطة المجموعتي
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 ) توزع عينة الدراسة النهائية وفقًا لمتغير الجنس3جدول(

 
 لجنسلمتغير اوفقًا  عينة الدراسةتوزع 

 المجموع
 إناث ذكور

 6 1 5 المجموعة التجريبية

 6 1 5 المجموعة الضابطة

 12 2 10 المجموع

 

 الدراسة (التجريبية والضابطة):التأكد من تجانس مجموعتي  .4

لضبط متغيرات الدراسة الحالية تم التحقق من تجانس المجموعتين (التجريبية، والضابطة) في 

 )Man Whiteney() باستخدام معادلة مان ويتني ومهارات االتصال اللغوي(العمر، يمتغير 

البرنامج التدريبي، وتعيين تحديد مقدار الفروق بين المجموعتين قبل تطبيق لعينتين مستقلتين، ل

 التجانس في تلك المتغيرات التي يمكن أن تتأثر بالبرنامج التدريبي، وذلك على النحو اآلتي:
التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) في متغير العمر كما َيظهر في  -

 الجدول اآلتي: 
 والضابطة) وفق معادلة مان ويتني في متغير العمر) نتائج تجانس مجموعتي الدراسة (التجريبية 4جدول(

 متغير العمر

 العدد المجموعة
المتوسط الحسابي  

 ألعمار المجموعتين

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
)U( الداللة 

 38.50 6.42 0.944 4.735 6 التجريبية
17.50 0.936 

 39.50 6.58 0.676 4.866 6 الضابطة

) كانت غير دالة إحصائيًا بالنسبة لمتغير U) أن قيمة مان وتيني (4يالحظ من الجدول (  

)، كما يالحظ أن متوسط رتب المجموعة 0.05(العمر)، إذ كانت مستوى الداللة لها أكبر من(

التجريبية مساويًا تقريبًا لمتوسط رتب المجموعة الضابطة، مما يجعلنا نقول بأن المجموعتين 

 بية والضابطة متجانستان في متغير العمر قبل تطبيق البرنامج التدريبي. التجري
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مهارات التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) في درجاتهم على مقياس   -

 كما َيظهر في الجدول اآلتي: التواصل اللغوي 
) نتائج تجانس مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفق معادلة مان ويتني على الدرجة الكلية 5جدول(

 الفرعية لمقياس تقدير التواصل اللغوي وأبعاده

 مقياس تقدير مهارات التواصل اللغوي
مقياس تقدير  

 التواصل اللغوي
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
)U( الداللة 

 41.50 6.92 2.041 8.833 6 التجريبية الفهم والتعرف
15.50 0.678 

 36.50 6.08 0.816 8.332 6 الضابطة

 40.00 6.67 1.632 4.333 6 التجريبية التعبير
17.00 0.865 

 38.00 6.33 0.894 4.000 6 الضابطة

 42.50 7.08 1.632 5.332 6 التجريبية التسمية
14.50 0.563 

 35.50 5.92 1.032 4.665 6 الضابطة

 الدرجة الكلية
 42.00 7.00 3.601 14.166 6 التجريبية

15.00 0.627 
 36.00 6.00 1.788 13.010 6 الضابطة

 
) كانت غير داّلة إحصائيًا بالنسبة للدرجة U( ) أن جميع قيم مان وتيني5يالحظ من الجدول (   

الفرعية، إذ كان مستوى الداللة لها جميعها أكبر من  تقدير التواصل اللغوي وأبعادهالكلية لمقياس 

نوعًا ما لمتوسطات  تقارباً ، كما يالحظ أن متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية م)0.05(

المجموعتين التجريبية والضابطة  أطفالنقول بأن  رتب درجات المجموعة الضابطة، مما يجعلنا

الفرعية قبل تطبيق البرنامج  تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمتجانسين في درجاتهم على مقياس 

 التدريبي.

ومما سبق يالحظ وجود تجانس وتكافؤ بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) في متغيرات      

)، قبل تطبيق البرنامج والتسمية والتعبيرات التواصل اللغوي الفهم ومهار العمر، الجنس، و الدراسة (

في  لدى أفراد المجموعة التجريبية مهارات التواصل اللغويوبالتالي فأن أي تغيير في التدريبي. 

 .القياس البعدي يمكن أن يعزى لبرنامج التدريبي
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 أدوات الدراسة: -رابعاً 
 )2-(الملحق ):2001نصر ( ىإعداد سهمقياس تقدير االتصال اللغوي من   -1

باستخدام أنشطة اللعب فاعلية البرنامج التدريبي  إلىالتعرف بلتحقيق هدف الدراسة الحالية المتمثل 

قامت الباحثة باالطالع  أطفال ذوي اضطراب التوحدلدى التواصل اللغوي تنمية بعض مهارات في 

بموضوع الدراسة الحالية ومن ثم اختيار مقياس تقدير على التراث النظري والدراسات السابقة المتعلقة 

االتصال اللغوي لدى أطفال ذوي التوحد باعتباره من أكثر المقاييس التي يمكن أن تفيد البحث 

 الحالي وفيما يلي عرض لهذا المقياس:

) قبل عرضه على السادة 2001وصف مقياس تقدير االتصال اللغوي لسهى نصر( - أ

 المحكمين:

وهي  تصالاالعد يمثل سلوك ) عبارة موزعة على خمسة أبعاد كل بٌ 50المقياس من (يتكون 

عد هو عبارة عن عشرة مواقف كل بٌ  ،كالتالي:(التقليد، االنتباه، الفهم والتعرف، التعبير، التسمية)

) اختيارات لكل موقف ويقوم المعلم باختيار الموقف 4موزعة بالترتيب السابق ذكره، كما توجد (

) للموقف 2) للموقف (أ) ودرجة (3ناسب لكل حالة وعند تصحيح المقياس يعطى الطفل الدرجة (الم

)، ومدى مجموع الدرجات يمتد من (صفر إلى د) للموقف (0) للموقف (ج) ودرجة (1(ب) ودرجة (

) وكلما ازدادت الدرجة قلت مشكلة االتصال 30 – 0د مجموع درجاته من (متعد ت) وكل بُ 150

) بدراسة صدق وثبات هذا المقياس على 2001وقامت الباحثة سهى نصر( والعكس صحيح.اللغوي 

 ).2001عينة تكونت من عشرين طفل توحدي وفيما يلي نتائج الصدق والثبات التي أجرتها نصر(

 صدق المقياس:  - ب

من المحكمين على صالحية المقياس ومناسبة عباراته  %)90(أجمع  :صدق المحكمين •

 وصالحيته لقياس درجة مهارة االتصال اللغوي لألطفال ذوي التوحد.

%) من أفراد 27حساب عدد األفراد الذين يمثلون (ب )2001قامت نصر( :الصدق التمييزي •

 %) الحاصلين على درجات منخفضة على27العينة الحاصلين على درجات مرتفعة، و(

المقياس، وتم تطبيق اختبار (ت) لحساب داللة الفروق بين العينة المرتفعة والمنخفضة وذلك 
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وكانت هناك فروق واضحة بين المجموعتين المرتفعة بالنسبة للدرجة الكلية على المقياس 

 .ا يدل على الصدق التميزي للمقياس والمنخفضة وهذ

 ثبات المقياس: - ج

) COPPERمعادلة كوبر( )2001سهى نصر( الباحثةاستخدمت : المالحظينثبات تقدير  •

وقد أشارت النتيجة إلى ارتفاع ثبات  .المالحظينلحساب مرات االتفاق وعدم االتفاق بين 

المقياس الخاص بمستوى مهارة األطفال على االتصال اللغوي وقد أوضحت النتائج أن متوسط 

 .)%96.82(المالحظينالنسب المئوية التفاق 

عينة البتطبيق االختبار على ) 2001سهى نصر(قامت  :ربطريقة إعادة االختباالثبات  •

من التطبيق األول وقامت بحساب معامل االرتباط بعد خمسة عشر يومًا نفسها ستطالعية اال

 .)0.94(وكانت النتيجة ثبات قدره بين التطبيقين 

كرونباخ على العينة بتطبيق معامل ألف  )2001نصر(قامت  :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ •

 ).0.92(االستطالعية وقد حصلت على معامل ثبات قدره 

بتطبيق طريقة التجزئة النصفية )2001نصر (قامت الباحثة  :براون –الثبات بطريقة سبيرمان •

 ). 0.93(براون، وقد حصلت على معامل ثبات قدره  –باستخدام معامل سبيرمان

 في الدراسة الحالية: اللغوي االتصالمقياس تقدير دراسة صدق  .1

على السادة المحكمين في ) 2001(عرض مقياس تقدير االتصال اللغوي لسهى نصر •

 :الدراسة الحالية (صدق المحكمين)

) بعرضه على مجموعة محّكمين في Content validityتم التحقق من صدق محتوى المقياس(

من ذوي  محّكماً  )13اإلجمالي()، عددهم 26/7/2014ولغاية  6/7/2014(بين  الفترة الواقعة

من أجل التحقق من )،  "1( الملحق رقم" وعلم النفس ،االختصاص والخبرة في مجال التربية الخاصة

، ولالستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في للدراسة الحاليةبالهدف العام  أبعاد المقياس وبنودهمدى ارتباط 

ته وطريقة تصحيحه، وإلضافة اوضوح بنوده وعبار مة المقياس لما هو مطلوب قياسه ومدى ئمدى مال

بّين الهدف العام ت مقدمةوقد أرفق المقياس ب .ما يسهم في إغناء المقياس وتجويدهبمقترحاتهم وآرائهم 
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بها من قبل السادة المحكمين من حيث   الباحثة بإجراء التعديالت الموصىمنه، ومن ثم قامت 

التي تزيد نسبة بنود في بعض الالمقياس وٕاجراء تعديالت وٕاعادة صياغة  األبعاد فيحذف بعض 

وأبرز على البيئة السورية  مةئلتصبح أكثر وضوحًا ومال بين المحكمين %)80(االتفاق عليها عن

 هذه التعديالت ما يلي:

ني منها التأكد على أن أبعاد (الفهم والتعرف، التعبير، التسمية) هي من أكثر المشكالت التي يعا -

 األطفال ذوو اضطراب التوحد في تواصلهم مع اآلخرين. 

 تعديل بعض العبارات والجمل ومنها: -

 ) بعض التعديالت التي أشار إليها المحكمين6جدول(

 بعد التعديل                 قبل التعديل                   

 سيارة عربية

 جائع جوعان

 الطفل تناول الطعام عندما يريد عندما يريد الطفل األكل

 خمسة -أربعة -ثالثة )5-4-3تبديل األرقام(

على عينة استطالعية  مقياس تقدير التواصل اللغويبتطبيق  ةالباحث تبعد االنتهاء من التحكيم قام

في الفترة ) معلمين من المنظمة السورية للمعوقين آمال 3أطفال توحديين بمساعدة () 6مكونة من(

وكان الهدف من الدراسة االستطالعية غير عينة الدراسة األساسية،  ) وهي9/8/2014-12الواقعة (

 ما يلي:

وضوح العبارات بالنسبة للمعلمين القائمين على تقدير مدى التأكد من مناسبة البنود للتطبيق و  -

 التوحديين. سلوك التواصل لدى األطفال

 المقياس احصائيًا.دراسة صدق وثبات   -

ذوي  المعلمين القائمين على تقدير سلوك التواصل اللغوي لدى األطفالمن ة حيث طلبت الباحث    

شارة إلى أن يضعوا إ المقياسبنود  علىاإلجابة  أفراد العينة االستطالعية أثناء اضطراب التوحد

ن إلى غموض لم ُيشر المعلمو صعوبة أو غموضًا في فهمه، وبناًء عليه فيه يجدون  جانب كل بند
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بعد ذلك  بنود المقياس كما أشاروا بأن بنود المقياس وعباراته واضحة وقابلة للتطبيق.أي بند من 

 كما يلي: قامت الباحثة بدراسة صدق المقياس وثباته إحصائياً 

 الصدق البنيوي (الصدق التكويني):   -ه

لعينة على ا لمقياس تقدير التواصل اللغويباإلضافة إلى صدق المحكمين تم دراسة الصدق البنيوي 

لمقياس تقدير االستطالعية السابقة نفسها وذلك من خالل دراسة دالالت االرتباط بين الدرجة الكلية 

مع بعضها البعض، وبين درجة كل بند والدرجة  المقياسوأبعاده الفرعية، وبين أبعاد  التواصل اللغوي

 ط المحسوبة. الكلية للبعد الذي ينتمي إليه. والجداول اآلتية توضح معامالت االرتبا
للمقياس مع الدرجة الكلية  مقياس تقدير التواصل اللغويعد من أبعاد بُ الكلية لكل درجة الرتباط الت ا)معام7جدول(

 األبعاد مع بعضها البعض مالت ارتباطوكذلك درجة معا

مقياس تقدير التواصل 
 اللغوي

بعد الفهم 
 والتعرف

 الدرجة الكلية عد التسميةبُ  بُعد التعبير

 0.82** 0.56** 0.65** 1 بُعد الفهم والتعرف
 0.87** 0.71** 1  ربُعد التعيي

  1   بُعد التسمية
) أن جميع معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس تقدير التواصل اللغوي 7يتبين من الجدول رقم (    

 ).0.01داللة(والدرجة الكلية وبين األبعاد ببعضها البعض دالة احصائيًا عند مستوى 
مع الدرجة الكلية للبعد الذي  مقياس تقدير التواصل اللغويمعامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود  )7جدول(

 كل بندينتمي إليه 

معامل  رقم البند

 االرتباط 

معامل  رقم البند القرار

 االرتباط 

رقم  القرار

 البند

 القرار معامل االرتباط 

 دال 0.685** 21 دال 0.621** 11 دال 0.707** 1
 دال 0.752** 22 دال 0.578** 12 دال 0.848** 2
 دال 0.465* 23 دال 0.491** 13 دال 0.473* 3
 دال 0.722** 24 دال 0.475** 14 دال 0.432* 4
 دال 0.723** 25 دال 0.572** 15 دال 0.516** 5
 دال 0.654** 26 دال 0.572** 16 دال 0.404* 6
 دال 0.771** 27 دال 0.647** 17 دال 0.632** 7
 دال 0.725** 28 دال 0.742** 18 دال 0.589** 8
 دال 0.483* 29 دال 0.711** 19 دال 0.621** 9

 دال 0.687** 30 دال 0.621** 20 دال 0.716** 10
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وكلها دال  )0.848و 0.404(يالحظ من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط تراوحت بين

). وهذا يدل على أن بنود مقياس تقدير التواصل اللغوي 0.05و 0.01إحصائيا عند مستوى داللة (

 تتمتع باتساق داخلي جيد ويؤكد ذلك صدقها البنيوي.

 اللغوي في الدراسة الحالية: االتصالدراسة ثبات مقياس تقدير  -و

 طرائق على النحو اآلتي: بثالث اللغوي االتصالقامت الباحثة بدراسة ثبات مقياس تقدير 

 :اتفاق المعلمينثبات  -

راج نسبة اتفاق المعلمين باستخ تقدير المعلمين على مقياس تقدير التواصل اللغويتم حساب ثبات 

الذين قاموا بتقدير سلوك التواصل اللغوي لدى األطفال التوحديين أفراد العينة االستطالعية حيث 

معلمين في المنظمة السورية للمعوقين آمال القيام بتقييم أداء نفس األطفال ) 3طلبت الباحثة من (

ن معًا رة زمنية واحدة. حيث يبدأ المعلمو (أفراد العينة االستطالعية)  باستخدام بنود المقياس في فت

وعدد مرات بحساب عدد مرات االتفاق  ةالباحث تبعد ذلك قام طفل.كل تقييم أداء عند وينتهوا معا 

ثم معالجة النتائج باستخدام معادلة  طفل،لكل  كل ورقة إجابة للمقياسختالف بينهم على اال

والجدول  مقياس تقدير التواصل اللغوي،على  لمعلمينا تقييم لحساب نسبة اتفاق )Cooper()0F1كوبر(

 اآلتي يوضح ذلك.
االستطالعية في مقياس تقدير التواصل المعلمين على تقييم أداء كل طفل من أطفال العينة اتفاق  نسبة) 9جدول (

 اللغوي لذوي اضطراب التوحد

 المتوسط المجموع 6 5 4 3 2 1 أفراد العينة االستطالعية

 85.83 515 90 85 85 90 85 80 المعلمين اتفاقمعامل 

 بينهمقل معامل اتفاق أ) و 90كان ( بين المعلمينيتضح من الجدول السابق أن أعلى معامل اتفاق 

حيث حدد كوبر " مستوى ) وهو معامل اتفاق مرتفع 85.8) ومتوسط معامل االتفاق (80(كان 

أداة فأكثر لتدل على ارتفاع ثبات ) % 85(الثبات بداللة نسبة االتفاق التي يجب أن تكون 

 .)62-61، 1984، المفتي(التقييم"
                                                           

عدد مرات اتفاق المالحظين       100×   
عدد مرات اتفاق المالحظين+عدد مرات اختالف المالحظين

= لمعلميننسبة اتفاق ا       - 1 
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تم حساب معامل االتساق الداخلي للعينة نفسها : ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ •

 نتائج معامالت الثبات. )8باستخدام معادلة ألفا كرونباخ. وفيما يلي يبّين الجدول (
 ودرجته الكلية ألبعاد مقياس تقدير التواصل اللغويمعامالت ثبات ألفا كرونباخ  )10جدول(

 معامالت ألفا كرونباخ أبعاد المقياس ودرجته الكلية

 0.741 ُبعد الفهم والتعرف

 0.786 ُبعد التعبير

 0.732 ُبعد التسمية

 0.808 الدرجة الكلية

 مقياسيتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لل   

) 0.741/0.786/0.732على التوالي(تراوحت معامالت الثبات  أبعاد المقياس) أما 0.808بلغ (

 وهي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة.   

قامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة لمقياس تقدير التواصل : الثبات باإلعادة •

ثم أعيد تطبيق المقياس  )9/8/2014-12(اللغوي ألطفال التوحد على العينة نفسها وذلك بتاريخ 

-27(وذلك بتاريخ  للمرة الثانية على العينة نفسها بعد مضي أسبوعين من التطبيق األول

، وجرى استخراج معامالت الثبات ألبعاد المقياس ودرجته الكلية عن طريق )25/8/2014

 ). 10حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني كما في الجدول(
 ودرجته الكلية. مقياس تقدير التواصل اللغوي ألبعادالثبات بطريقة الثبات باإلعادة )11جدول (

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني المقياس ودرجته الكلية أبعاد
 0.896** بُعد الفهم والتعرف

 0.815** بُعد التعبير
 0.909** التسميةبُعد 

 0.903** الدرجة الكلية
 0.01(**) دال عند مستوى داللة 

بلغت للمقياس يالحظ أن معامالت ثبات اإلعادة للدرجة الكلية ) 10بالنظر إلى الجدول (   

، )0.896/0.815/0.909) أما معامالت ثبات اإلعادة ألبعاد المقياس كانت على التوالي(0.903(

 ألغراض الدراسة.  أيضًا المعامالت تعتبر جيدة  وهذه



منهج الدراسة وإجراءاتها                                                     بعالفصل الرا  
 

 
127 

 

من  ومقبولة يتصف بدرجة جيد تقدير التواصل اللغوي ألطفال التوحد مقياسويتضح مما سبق أن    

 الصدق والثبات تجعله صالحًا لالستخدام كأداة للدراسة الحالية.
عب في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى البرنامج التدريبي القائم على استخدام اللّ  -ب

 اضطراب التوحد. ذوي طفالاأل

 أسس بناء البرنامج : - أ
 األساس النظري للبرنامج:  - أ

تعتبر مشكالت التواصل اللغوي من أهم المشكالت وأكثرها حّدة وصعوبة لدى األطفال ذوي 

 اضطراب التوحد، وهي من المحكات األساسية التي يعتمد عليها في تشخيص هذا االضطراب.

المهارات يساعد هؤالء األطفال على تحسين قدرتهم على  ن وضع برنامج تدريبي لتنمية هذهوإ ثّم 

التواصل للتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم وللتكيف مع البيئة المحيطة بهم وهذا ما ينعكس إيجابيًا 

 على المستوى االجتماعي والمعرفي لدى الطفل.

لتواصل ومنها أنظمة هؤالء األطفال على اوقد قام الباحثون بوضع العديد من البرامج لتحسين قدرة 

لوفاس، أو البرامج  ،و البرامج التربوية كبرنامج تيتشأالتواصل البديل كالبيكس ،الماكتون، و التواصل 

 الموسيقى أو الفن. التي تعتمد على اللعب أو

ولدى مراجعة الباحثة للبرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال 

أن اللعب يعتبر من  بشكل عفوي وتلقائي، وجدت القدرة على التواصل أهيليهم وٕاكسابهمت التوحد و

األنشطة المهمة التي يمارسها الطفل في حياته اليومية، إذ تسهم بدورها في تكوين شخصية الطفل 

لنمو يعّد وسيطًا تربويًا مهمًا في تربية وتعليم الطفل لما له من أثر مهم في افي جميع جوانبها كما 

النفسي والمعرفي والعقلي واالجتماعي واللغوي واالنفعالي وغيرها من جوانب النمو، ويسهم اللعب في 

 تنمية تفكير الطفل وقدرته على حل المشكالت والتواصل بشكل أفضل مع المحيطين به.

، ولكن ال وكما هو اللعب ذو أهمية كبيرة بالنسبة للطفل الطبيعي، كذلك األمر بالنسبة للطفل المعوق

ينقصه إال شيء واحد فقط وهو إرشاد وتوجيه وتدريب الطفل المعاق لكيفية استخدام اللعب بطريقة 

ضية لتنمية اتصالهم ر كأ وتم وضعهالتوحد  ذوي اضطراب مفيدة له، لهذا استخدم اللعب مع األطفال
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في أي برنامج يقّدم بالمحيطين بهم، وعلى هذا يصنف الباحثون اللعب على أنه األرضية األساسية 

 ).148، 2001لهؤالء األطفال(نصر،

ويرتكز العالج باللعب على مجموعة من االتجاهات يستطيع األطفال من خاللها اإلحساس بالحرية 

الكافية للتعبير عن أنفسهم بطريقة مناسبة وأن يشعروا باألمان والراحة خالل فترة اللعب وقد حددها 

 لي:) بما ي1990(كالرك موستاكس، 

ما يتم التعرف عليه من وهي صفة ال ندركها بالحواس وٕانما هو شيء  اإليمان بالطفل والثقة به: -

المشاعر واألحاسيس وليس من خالل الحالة العقلية. وٕان الثقة التامة تنعكس في سلوك خالل 

الطفل يشعر بنفسه أنه شخص ذو أهمية وأنه يملك شيء يقدمه لآلخرين، والمعالج الذي لديه 

ثقة بالطفل ينقل إليه هذه الثقة من خالل عبارات بسيطة وهذه العبارات يجب أن تكون تعبيرًا عن 

 االعتقاد العميق للمعالج الذي يمنحه لألطفال ويعطيهم القدرة على نمو الذات وٕادراك الذات.

هي صفة تتضمن االلتزام حقيقي بالدور الذي يقوم به المعالج. ويتضمن كذلك  :تقبل الطفل -

اإلحساس الذي يجب أن يكون معلومًا لدى الطفل. والتقبل يشتمل على نشاط حقيقي بين المعالج 

والطفل وهو يكون فقط في هذا التفاعل الذي يستطيع الطفل أن يحس من خالله أنه متقبل، وأن 

 من أحاسيس ومشاعر الطفل ومعانيه الشخصية و إدراكاته ومفاهيمه. يتواصل المعالج أيضاً 

إن االحترام يتجاوز التقبل ويسبقه بخطوة واحدة واتجاه االحترام يضع في اعتباره  الطفل: احترام -

كل المشاعر واالتجاهات والوسائل والقيم التي يكشف عنها الطفل والتي يتم قبولها والموافقة 

 ).27-23 ،2000، عليها من قبل المعالج. (سليمان

نستخلص مما سبق أن العالج باللعب من أكثر أنواع العالجات طبيعية وسهولة في الدخول إلى 

شخصية األطفال سواء أكانوا طبيعيين أم عاديين، وقد أثبت فاعليته منذ زمن بعيد في التخلص من 

 ن، كما أنه يساعد على التنفيس االنفعالي، وتحسياألطفالالمشكالت السلوكية واالنفعالية لدى 

على التعلم وذلك نتيجة جو األلفة والمودة التي يفرضها هذا  التواصل مع اآلخرين ويطّور قدرة الطفل

النوع من العالج، وللمعالج في هذا النوع من العالجات دور فعال في سير عملية العالج يعتمد على 

 تقبل الطفل واحترامه واإليمان بقدارته.
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بما يتوافق مع شروط تصميم غرف اللعب لألطفال ب لألطفال وقد قامت الباحثة بإعداد غرفة اللع

 من أهم أنواع األلعاب التي يجب أن تحتويها غرفة الطفل التوحدي:التوحديين، و 

وتشمل المكعبات الخشبية، الخرز،....إلخ، حيث تساعد األطفال على ألعاب الهدم والبناء:  - أ

 االنتباه والتركيز.

تساعد هذه األلعاب على أن يعّبر الطفل عن نفسه ويتواصل حيث  الرسم والتلوين: باألع  - ب

 مع المحيطين بع بشكل فّعال.

صال مع اآلخرين، مثل الصلصال والعجائن مما تساعد الطفل على االتاب التشكيل: ألع -ج

 ب تساعد الطفل على الشعور باإلنجاز.كما أن هذه األلعا

مساعدة الطفل على إخراج ما بداخله من حيث تساعد هذه األلعاب على  ألعاب الدمى: -د

طفل مما يساعدنا على التعرف انفعاالت من خالل الدمى والتي تمثل العائلة والمحيطين بال

 ).215، 2004شاعر الطفل تجاه أفراد أسرته وذاته. (خطاب ،على م

 :س النفسية والتربويةاألس - ب

ومن  والتربوية مجموعة من األسس النفسيةيعتمد البرنامج التدريبي المعّد من قبل الباحثة على 

 أهمها:

إن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هم أناس أوال وأخيرا ولذلك ينبغي عدم التعامل معهم  -

 من خالل اإلعاقة الموجودة لديهم فقط.

االحتياجات الخاصة لديهم الحاجات النفسية األساسية نفسها الموجودة لدى  يإن األطفال ذو  -

ومًا فهم بحاجة إلى  الشعور بالحب واالنتماء والحاجة إلى االستقاللية والتعلم والتطور األطفال عم

 حسبما تسمح قدراتهم.

إن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قادرون على التعلم إلى المدى الذي تسمح به قابلياتهم  -

 )  112 – 114، ص   2003وقدراتهم المتبقية. (الخطيب والحديدي، 

الخصائص العامة لألطفال التوحديين ومن ضمنها القصور في المهارات التواصلية مراعاة  -

 باعتبارها أكثر الجوانب تأثرًا لديهم.
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مراعاة التنوع في األلعاب التعليمية المستخدمة بما يحقق غرض البرنامج باإلضافة إلى تقديم  -

 التعزيز المناسب لكل طفل.

طريق تنفيذها وتنظيمها وتقليل المشتتات الموجودة تجهيز البيئة التدريبية بشكل مسبق عن  -

 فيها.

 روتين محدد أثناء العمل مع األطفال من خالل استخدام جداول العمل اليومية. إتباع -

 قبل تقديم المهارة الجديدة . السابقةمراجعة المهارة  -

 استخدام ألعاب تحتوي على مثيرات بصرية وسمعية ولمسية مختلفة، مع استخدام كلمات -

وظيفية محددة بدون اإلكثار من الكالم معه، باإلضافة إلى استخدام تعبيرات وجهية مناسبة للمهمة 

 التعليمية.

 أهمية البرنامج:-ب
 تنبثق أهمية البرنامج من :

كونه  يسلط الضوء على فئة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تحتاج إلى برامج  -

 والتفاعل مع اآلخرين.تدريبية لتحسين قدراتها على التواصل 

يسعى إلى طبيعة المشكلة التي يحاول إيجاد وسيلة لحلها وهي مشكلة التواصل اللغوي حيث  -

تحسين بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال التوحديين وذلك بغية زيادة قدرتهم على التواصل 

 مع اآلخرين المحيطين بهم.

 من قبل المراكز العاملة في مجال التوحد.تتمثل أهمية البرنامج في إمكانية تطبيقه  -

 جملة الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي يقدمها منها : -

الخدمات العالجية : والتي تتمثل في استخدام اللعب كوسيلة للتعامل مع األطفال ذوي اضطراب  •

ألطفال التوحد ، واستخدام فنيات تعديل السلوك في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى ا

 ) سنوات. 6 – 4( نلتوحد ضمن الفئة العمرية مذوي اضطراب ا

الخدمات االجتماعية : وتتمثل في تحسين قدرة األطفال التوحديين على التواصل والتفاعل مع  •

 األشخاص المحيطين بهم (معلمون ، أقران ، أسرة) عن طريق اللعب.
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 خطوات بناء البرنامج: - ج
) وهذه  4مّر البرنامج الحالي بعدد من الخطوات التي سبقت ظهوره بالصورة النهائية له ملحق رقم ( 

 الخطوات هي:

للتوحد بما فيه الخصائص التي يتصف بها أطفال التوحد،  االطالع على اإلطار النظري -1

  والبرامج التدريبية المعّدة لهم لتنمية مهارات التواصل اللغوي لديهم.

 على العديد من الدراسات التي تناولت مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد. االطالع -2

لقد تم البحث في إمكانية تنمية التواصل اللغوي بواسطة برنامج تعليمي باللعب ألطفال  -3

على عدد من الدراسات التي أشارت إلى إمكانية كبيرة لتنمية التواصل اللغوي لدى  التوحد، ارتكازاً 

 .ذوي اضطراب التوحداألطفال 

، حيث تكون البرنامج في مرحلته األولية إعداد الصورة األولية للبرنامج التدريبي المقترحتم  -4

  ) هدفًا سلوكيًا، على أن يطبق لمدة نصف ساعة بشكل يومي، 50) ألعاب إدراكية وفنية، و(15من (

المحكمين من  السادة مجموعة منعرضه على مع استخدام المعززات المناسبة لكل طفل، وبعدها تّم 

، واألخصائيين العاملين ضمن المنظمة السورية ي كلية التربية الخاصةساتذة جامعة دمشق فأ

للمعوقين آمال ، ومركز هيلب االستشاري التخصصي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة . الملحق 

) إلبداء الرأي وتعديل ما يرونه مناسب من حيث أنشطة اللعب، والمدة الزمنية، ومناسبة  1رقم ( 

إذ تتكون كل جلسة من هدف عام، ، اغة األهداف السلوكية ضمن الجلسةالبرنامج للعينة، وصي

، وقد تّم المتبعة خالل كل جلسةوهدف سلوكي، وٕاجراءات الجلسة، والتقييم، والتعزيز، واألنشطة 

 %) منهم، وهكذا تم الوصول إلى صدق المحكمين للبرنامج.90بآراء ما اتفق عليه (ذ األخ

بعد أن تحققت درجة عالية من الصدق والثبات للبرنامج أصبح البرنامج التعليمي باللعب  -5

) طفًال من األطفال ذوي اضطراب 12جاهزًا للتطبيق على عينة تجريبية من الطالب تضمنت (

 وبات في التواصل اللغوي. التوحد يعانون من صع

حيث قامت الباحثة بتطبيق البرنامج على عينة  إجراء التجربة االستطالعية للبرنامج، -6

 وذلك من أجل:أيام  )10) أطفال لمدة (5تكونت من ( استطالعية
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 تحديد المعززات المفترضة لكل طفل. -

متها ءلمستخدمة ومالالزمنية، األلعاب امالئمة الجلسة التدريبية لكل طفل من حيث المدة  -

 ، الفنيات المستخدمة لتحقيق أهداف اللعبة.لألهداف التعليمية

 تحديد المكان المناسب لتنفيذ األلعاب. -

 وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية بعد تطبيقها للبرنامج التدريبي على العينة االستطالعية:

 وخاصة في مراحله األولى. ضرورة وجود معلمة مساعدة معها أثناء تطبيق البرنامج، -

 استخدام فنية تحليل المهارة، لتمكين الطفل من الوصول إلى الهدف النهائي من جلسة اللعب. -

 تحديد المعززات الخاصة بكل طفل. -

ضرورة وجود جلسات تمهيدية في البرنامج لكي يتقبل األطفال الباحثة، ويتفاعلوا فيما بينهم من  -

 أجل جلسات اللعب الجماعية.

 الهدف العام من البرنامج : -ء
 4يهدف البرنامج الحالي إلى تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال التوحديين من سن (

 . )والتسمية والتعرف، التعبير، الفهموهي ( ) سنوات  6 –

 للبرنامج: (السلوكية) األهداف اإلجرائية - ه
لكل مهارة من المهارات المراد  وضع األهداف اإلجرائية والفرعية التالية لتحقيق الهدف العام تمّ 

 :تنميتها

 مهارة الفهم والتعرف: - أ

) 5-4أن يطابق الطفل كل من مجسم (الدائرة، المربع) في مكانه الصحيح في العلبة ( -1

  محاوالت متتالية.

 متتالية. ) محاوالت5-4أن يفرز الطفل األلوان (األحمر، األصفر) في األعمدة ( -2

 ) محاوالت متتالية.5-4أن يضع الطفل أجزاء الوجه في مكانها الصحيح ( -3

 ) محاوالت متتالية.5-4أن يطابق الطفل كل مجسم في مكانه الصحيح ( -4
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) 5-4أن يتعرف الطفل على الجزء الناقص من الصورة ويضعه في مكانه الصحيح ( -5

 محاوالت متتالية.

 ) محاوالت متتالية.5-4(سعيد)  -فعالية (حزين أن يميز الطفل بين التعبيرات االن -6

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يميز الطفل بين الظروف المكانية (فوق، تحت)  -7

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يطابق الطفل الفعل مع الكلمة المناسبة له  -8

 مرات متتالية. )5من  4(أن يشير الطفل إلى الصورة التي تسميها الباحثة  -9

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يطابق الطفل كل مجسم مع مكانه الصحيح في العلبة  -10

 محاوالت متتالية. )5من  4(  أن يتعرف الطفل الخطوة الحمراء -11

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يتعرف الطفل على الخطوة الصفراء  -12

 متتالية.محاوالت )5من  4(أن يضع الطفل أجزاء الوجه في مكانها الصحيح  -13

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يفرز الطفل بين الكرات الموجودة في السلة من حيث حجمها -14

) 5من  4(أن يتعرف الطفل على الجزء الناقص من الصورة ويضعه في مكانه الصحيح  -15

 محاوالت متتالية.

 محاوالت متتالية.)5من  4(أن يميز الطفل بين التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد)  -16

 محاوالت متتالية.) 5من  4(أن يميز الطفل بين الظروف المكانية (فوق ،تحت)  -17

 محاوالت متتالية.) 5من  4(أن يطابق الطفل الفعل مع الكلمة المناسبة له  -18

 مهارة التعبير: - ب

) 5-4كل من مجسم (الدائرة، المربع) في مكانه الصحيح في العلبة ( أن يشير الطفل إلى -1

  محاوالت متتالية.

 ) محاوالت متتالية.5-4يشير الطفل إلى اللون الذي تسميه الباحثة (أن  -2

 ) محاوالت متتالية.5-4أن يشير الطفل إلى أجزاء الوجه التي تسميها الباحثة ( -3

) محاوالت 5-4أن يشير الطفل إلى حجم المجسم الذي تسميه الباحثة بناًء على حجمه ( -4

 متتالية.
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ويضعه في مكانه  الذي تسميه الباحثة الصورةأن يشير الطفل إلى الجزء الناقص من  -5

 ) محاوالت متتالية.5-4الصحيح (

 ) محاوالت متتالية.5-4(سعيد)  –أن يشير الطفل إلى التعبيرات االنفعالية (حزين  -6

 محاوالت متتالية.)5من  4(إن يشير الطفل إلى الظروف المكانية (فوق، تحت)  -7

 محاوالت متتالية.) 5من  4(إن يشير الطفل إلى الفعل الذي تسميه الباحثة  -8

محاوالت ) 5من  4(إن يشير إلى المجسم التي تسميه الباحثة عن طريق اصطياده بالصنارة  -9

 متتالية.

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يشير الطفل إلى الخطوة الحمراء  -10

 محاوالت متتالية.)5من  4(أن يشير الطفل إلى الخطوة الصفراء  -11

 محاوالت متتالية.)5من  4(إن يشير إلى أجزاء الوجه التي تسميها الباحثة  -12

 محاوالت متتالية.)5من  4(أن يعطي الطفل الباحثة الكرات الصغيرة عندما تطلب منه ذلك  -13

 محاوالت متتالية.)5من  4(أن يعطي الطفل الباحثة الكرات الكبيرة عندما تطلب منه ذلك  -14

من  4(ويضعه في مكانه الصحيح الذي تسميه الباحثة إن يشير إلى الناقص من الصورة  -15

  محاوالت متتالية.) 5

محاوالت ) 5من  4( أن يصنع الطفل التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد) بواسطة المعجون -16

 متتالية.

 محاوالت متتالية.) 5من  4(إن يشير الطفل إلى الظروف المكانية (فوق، تحت)  -17

 محاوالت متتالية.) 5من  4(إن يشير الطفل إلى الفعل الذي تسميه الباحثة  -18

 مرات متتالية.) 5من  4(أن يشير الطفل إلى الصورة التي تسميها الباحثة  -19

 مهارة التسمية: - ج

) 5-4أن يسمي الطفل كل من مجسم (الدائرة، المربع) في مكانه الصحيح في العلبة ( -1

 محاوالت متتالية.

 ) محاوالت متتالية.5-4الطفل اللون الذي تسميه الباحثة (أن يسمي  -2
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 ) محاوالت متتالية.5-4أن يسمي الطفل أجزاء الوجه التي تسميها الباحثة ( -3

) محاوالت 5-4أن يسمي الطفل حجم المجسم الذي تسميه الباحثة بناًء على حجمه ( -4

 متتالية.

 متتالية. ) محاوالت5-4ليه الباحثة (إأن يسمي المجسم الذي تشير  -5

 ) محاوالت متتالية.5-4سعيد) ( –أن يسمي الطفل إلى التعبيرات االنفعالية (حزين  -6

 محاوالت متتالية.) 5من  4(الظروف المكانية (فوق، تحت)  أن يسمي الطفل -7

 محاوالت متتالية.) 5من  4(األفعال التي تشير إليها الباحثة  أن يسمي الطفل -8

 مرات متتالية.) 5من  4(أن يسمي الطفل الصورة التي تشير إليها الباحثة  -9

محاوالت ) 5من  4(أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة بعد اصطياده بالصنارة  -10

 متتالية.

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يسمي الطفل الخطوة الحمراء  -11

 محاوالت متتالية. )5من  4(أن يسمي الطفل الخطوة الصفراء  -12

 محاوالت متتالية.) 5من  4(إن يسمي أجزاء الوجه الذي تشير إليه الباحثة  -13

 محاوالت متتالية. )5من  4( الطفل الكرات حسب حجمهاأن يسمي  -14

 محاوالت متتالية.) 5من  4( الطفل الكرات حسب حجمهاأن يسمي  -15

 متتالية.محاوالت ) 5من  4(أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة  -16

) 5من  4(التعبيرات االنفعالية التي صنعها باستخدام المعجون (حزين، سعيد)  أن يسمي -17

 محاوالت متتالية.

 محاوالت متتالية.) 5من  4(الظروف المكانية (فوق، تحت)  أن يسمي الطفل -18

 محاوالت متتالية.) 5من  4(أن يسمي الطفل األفعال التي تشير إليها الباحثة  -19

 مرات متتالية.) 5من  4(أن يسمي الطفل الصورة التي تشير إليها الباحثة  -20

 محتوى البرنامج التدريبي: -و
 ) ألعاب حركية وفنية.8) ألعاب إدراكية، و(8) ألعاب تمهيدية، و(2يحتوي البرنامج التدريبي على (
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 توي كل لعبة على ما يلي:حوت

 مضمونها.اسم اللعبة: حيث يدل اسم اللعبة على  •

أهداف اللعبة: حيث تختوي كل لعبة على األهداف الرئيسية وهي بعض مهارات التواصل  •

 اللغوي المراد تنميتها وهي (الفهم والتعرف، التعبير، التسمية).

) دقيقة، يتم تدريب األطفال خاللها بشكل فردي 30المدة الزمنية: يستغرق تنفيذ كل لعبة ( •

 أو جماعي حسب نوع اللعبة.

لعملية شرح األهداف السلوكية المراد تحقيقها من اللعبة، و  ح اللعبة: تحتوي كل لعبة على شر  •

 ، والخطوات المتبعة اثناء تطبيقها.واألدوات المستخدمة فيها ،تنفيذها

في نهاية كل جلسة هناك واجب منزلي لألهل لتدريب أطفالهم على المفردات حتى يتمكن  •

 الطفل من تعميمها 

 البرنامج:أنشطة  -ز
احتوى البرنامج على ألعاب إدراكية، والعاب حركية لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى 

 األطفال ذوي اضطراب التوحد.

) األلعاب المطبقة خالل البرنامج التدريبي، واسم كل لعبة، المفردات المراد تدريب 12(ويبين الجدول 

 الطفل عليها، والزمن المستغرق أثناء اللعب.
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 ) أنشطة اللعب المطبقة على األطفال أثناء البرنامج التدريبي12جدول (

 الزمن المستغرق المفردات المراد تنميتها اسم اللعبة رقم االسبوع

 لعبة الكرات الملونة األول
 

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 ال توجد مفردات

 للجلسة الواحدةدقيقة  30 ال توجد مفردات لعبة صورتي الجميلة الثاني

 لعبة مطابقة األشكال الثالث
 (حركية)

 (إدراكية)لعبة الصياد الماهر

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 مربع -دائرة 

 لعبة فرز وتصنيف األلوان الرابع
 (حركية)

 لعبة خطواتي الملونة
 (إدراكية)

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 أصفر -أحمر 

 (حركية) لعبة أجزاء الوجه الخامس
 (إدراكية) لعبة اصنع دميتي

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 عين، فم، أنف، شعر

 (حركية) لعبة الحجوم السادس
 (إدراكية) لعبة الكرات

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 كبير ، صغير

 (حركية) لعبة الجزء الناقص السابع
 (إدراكية) لعبة الدوالب

 دوالب، أوراق، سيارة
 

 دقيقة للجلسة الواحدة 30

 (حركية) لعبة االنفعاالت الثامن
 لعبة أصنع ابتسامتي

 (إدراكية)

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 حزين، سعيد

 (حركية) تحت -لعبة فوق التاسع
 (إدراكية) لعبة أين أنا

 دقيقة للجلسة الواحدة 30 فوق، تحت

لعبة مطابقة الكلمات مع  العاشر
 (حركية)األفعال
 (إدراكية) لعبة اللوتو

اشرب، موزة، حليب، ماء، آكل، 
 تفاحة

 دقيقة للجلسة الواحدة 30

 



منهج الدراسة وإجراءاتها                                                     بعالفصل الرا  
 

 
138 

 

 مكان تنفيذ البرنامج: -ح

تم تطبيق البرنامج التدريبي ضمن قاعة مخصصة في المنظمة السورية للمعوقين آمال، 

 باإلضافة إلى حديقة المنظمة.

 الوسائل المستخدمة في البرنامج:-ي
استخدمت الباحثة أثناء قيامها بتطبيق برنامج اللعب على األطفال ذوي اضطراب التوحد مجموعة 

الورق المقّوى، الالصق، بطاقات مرسوم عليها من األدوات وهم: (المقص، األقالم، المجسمات، 

ة صور (حزين، سعيد) لتعليمهم تعابير الوجه، وصور مرسوم عليها (عين، انف، فم، أذن)، باإلضاف

ية، صنارة ذات إلى مجسم الوجه لتعليمهم أعضاء الجسم، كرات ملونة، مجسمات أشكال هندس

 مغناطيس، مغناطيس.

 :التدريبي تطبيق البرنامج فيالمستخدمة  االستراتيجيات-ك
الهدف النهائي للبرنامج  لوصول إلىلقد قامت الباحثة باتباع مجموعة من االستراتيجيات من أجل ا

 وهي كالتالي:

 استخدام اللعب كفنية أساسية اثناء التدريب. -

 تم استخدام أساليب وفنيات تعديل السلوك (التعزيز ،التلقين، التشكيل، النمذجة، تحليل المهارة). -

تم تحديد أوقات تدريب األطفال بشكل ثابت ومنظم، وضمن أماكن ثابتة ومنظمة خالية من  -

 المشتتات.

وتدريب الطفل على كل مجموعة من خالل نوعين من األلعاب اختيار مجموعة من المفردات تم  -

 إدراكية وحركية.

 تم تقسيم اللعبة إلى مجموعة صغيرة من األجزاء، لكي يسهل تدريب الطفل عليها. -

يلي جدول يوضح نوع  وقد قامت الباحثة باستخدام المعززات المرغوبة لدى كل طفل لوحده وفيما -

 المعزز الخاص بكل طفل.
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 ) المعززات التي استخدمت في البرنامج التدريبي11جدول( -

 المعزز نوع المعزز رقم الطفل

1 
 غذائية

 اجتماعية

 عصير، شوكوال

 التصفيق

 بطاطا، كيك غذائية 2

 اللعب ضمن الحديقة نشاطية 3

4 
 غذائية

 اجتماعية

 سميري

 برافو، شاطر

5 
 غذائية

 نشاطية

 بطاطا

 مشاهدة التلفاز

 حليب غذائية 6

 القائمون على تطبيق البرنامج: -و
قامت الباحثة بتطبيق البرنامج بمساعدة المعلمة األساسية كونها على دراية كبيرة بخصائص كل 

 ضافة إلى كونها تعتبر عامل أمانطفل وبالفروق الفردية فيما بينهم، والمعززات المفضلة لكل منهم، إ

 ومحفز ومشجع لألطفال على تقبل الباحثة ضمن الجلسات التدريبية.

كما قامت الباحثة بمشاركة األهالي أثناء جلسات اللعب مع األطفال لتطلعهم على أنشطة اللعب 

انتقال أثر  المختلفة، وكيفية تطبيقها، واستخدام أساليب تعديل السلوك المناسبة لكل حالة، لضمان

، كون مشاركة األهل من العوامل األساسية في نجاح أي برنامج تدريبي في لالتدريب لدى األطفا

 مرحلة الطفولة المبكرة.

 :إجراءات الدراسة -ن
لتحقيق الهدف العام من البرنامج وهو تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي 

من هذه المراحل تعتبر القاعدة اضطراب التوحد، مّر البرنامج التدريبي بمراحل متتالية وكل مرحلة 

 واألساس للمرحلة التي ستليها.
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تمثلت المرحلة األولى بجمع العينة االستطالعية وتطبيق جزء من البرنامج  المرحلة األولى: -1

 عليها وذلك لتعديله في ضوء حاجات وخصائص األطفال التوحديين.

خالل إشراكهم بالعديد من  قامت الباحثة بتهيئة األطفال للبرنامج من المرحلة الثانية: -2

األنشطة واأللعاب الفردية والجماعية كاللعب ضمن الحديقة، كما قامت بتوزيع هدايا على األطفال 

وتناول وجبة طعام سوية ضمن مطعم المنظمة، وذلك لكسب ثقتهم وبناء جو من األلفة والمّودة بينها 

فال العينة، ومعرفة خصائصه، وبينهم وفيما بينهم، ولجمع المالحظات حول كل طفل من أط

ومعززاته. كما قامت الباحثة بشرح البرنامج التدريبي للمعلمين المساعدين لمساعدتها  وسلوكياته،

 على تنفيذ البرنامج.

) على جميع أطفال العينة، 2001كما قامت الباحثة ضمن هذه المرحلة بتطبيق المقياس (نصر، 

 اسبوعان.وقد استغرقت هذه الفترة 

وهي المرحلة الفعلية لتنفيذ البرنامج وتهدف هذه المرحلة تنفيذ أهداف  حلة الثالثة:المر  -3

البرنامج، من خالل اللعب وقد حاولت الباحثة وضع كل لعبة بحيث تحقق أهداف البرنامج جميعها 

 وتنمي مهارات التواصل لدى األطفال.

وي ذوقد اختارت الباحثة أسلوب اللعب كوسيلة لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال 

اضطراب التوحد كونه أسلوب أثبت فعاليته في التعامل مع جميع األطفال ومن بينهم األطفال ذوي 

يساعد االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى كونه أسلوب فعال في الدخول إلى عالم الطفل الداخلي و 

 على النمو العقلي والمعرفي واالجتماعي واللغوي لدى األطفال.

ومن األلعاب التي استخدمتها الباحثة أثناء تطبيق برنامجها ،األلعاب الحركية، لكونها من األلعاب 

المهمة في إكساب مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد فمن خالل هذه األنشطة يمارس 

اعيا متمثال بالطاعة واالنتظام ضمن الدور، وبناء عالقة اجتماعية مع بعضهم األطفال سلوكا اجتم

             )، لمفون2005) ، الحساني (2001( البعض، وهذا ما أشارت إليه عّدة دراسات مثل نصر

)2011.( 
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فقد قامت الباحثة باستخدامها لتنمية العديد من المفاهيم لدى األطفال (كمهارة  اإلدراكيةأما األلعاب 

التصنيف، إدراك العالقة، المطابقة، إدراك العالقة المكانية، العديد من المفاهيم األساسية مثل 

 بعض التعليمات البسيطة) إتباعاألشكال، األحجام، أعضاء الجسم، األلوان، الجزء الناقص ، األلوان،

 ).2001وهذه المهارات تعتبر األساس لبناء التواصل مع اآلخرين حسب نصر (

 تنفيذ الدراسة: خطوات -خامساً 
 باإلجراءات التالية لتحقيق الهدف العام للدراسة الحالية: ةالباحث تقام

والمتعلقة  القريبة من الدراسة الحالية (العربية واألجنبية) الدراسات السابقةو استقراء التراث النظري  -1

وذلك بهدف صياغة الفروض  لتوحداضطراب اذوي  األطفاللدى  التواصل اللغويمهارات بموضوع 

 .واختيار العينة واألدوات وتحليل ومناقشة النتائج

والتحقق من عدة أشكال لصدقه  )2001تقدير االتصال اللغوي لسهى نصر( مقياس اختيار -2

 فعالية البرنامج التدريبي. إلىللتعرف  ةوثباته، واستخدامه كأدا

تصميم جلسات البرنامج التدريبي وعرضه على مجموعة محّكمين للتحقق من وضوح أهدافه،  -3

المستخدمة فيه وزمن تطبيق  التدريبق ائودقة إجراءات تطبيق جلساته التدريبية، ومناسبة أهدافه وطر 

 كل جلسة للهدف العام للدراسة. 

) 6التجريبية، وتقسيمها إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) بواقع ( عينة الدراسة اختيار وانتقاء-4

والتحقق من  )، 4/9/2014-1(بــــــفي الفترة الواقعة القياس القبلي تطبيق و  لكل مجموعة،أطفال 

 .  في القياس القبليومهارات التواصل اللغوي لعمر، ل تجانس المجموعتين وفقاً 

واستعانت بعض األحيان بمعلمات األطفال كمعلم مساعد  ابنفسهق البرنامج يبتطب ةالباحث تقام -5

) 16تطبيق جلسات البرنامج التدريبي على عينة الدراسة التجريبية (المجموعة التجريبية) بمدة (ل

 )، بمعدل20/11/2014-15حتى  4/9/2014-1أسابيع وذلك في الفترة الزمنية الواقعة بين (

وكل اسبوع تقوم بتطبيق لعبة إدراكية لمدة ثالثة أيام ولعبة فنية أو حركية  ،جلسات اسبوعيا خمس

 .   المنظمة السورية للمعوقين آمالحيث ُطبق البرنامج التدريبي في  لمدة يومين
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 ةأداالتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي بإجراء (القياس البعدي المباشر) من خالل تطبيق  -7

)، وٕاجراء المقارنات البعدية المباشرة بين أفراد المجموعتين 20/11/2014-15بتاريخ ( الدراسة

 البعدية المباشرة ألفراد المجموعة التجريبية. (التجريبية والضابطة) كذلك إجراء المقارنات القبلية و

 ةأدا) من خالل إعادة تطبيق التحقق من استمرار أثر البرنامج التدريبي بإجراء (الدراسة التتّبعية -8

من انتهاء تطبيق البرنامج وذلك على أفراد المجموعة التجريبية فقط بتاريخ  شهربعد مرور  الدراسة

)15-20/12/2014.( 

إجراء المقارنات (القبلية، البعدية ، البعدية المؤجلة) بين أفراد المجموعتين (التجريبية والضابطة)  -9

 من خالل التحليالت اإلحصائية، والتوصل إلى نتائج الدراسة وعرضها.

مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحل تصميم  -10

البرنامج التدريبي، وفي ضوء المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، والتوصل إلى وتطبيق جلسات 

 مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 :الحالية األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -سادساً 
المتوخاة جرى استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم  إلى النتائجلتحقيق أهداف الدراسة وللوصول 

حيث تم استخدام ، )SPSS )Statistical Package Of Social Sciencesاالجتماعية 

 المعالجات اآلتية للتحقق من صالحية أدوات الدراسة:

 معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي. -

 ت بطريقة االتساق الداخلي.معامل االرتباط إلفا كرونباخ لحساب الثبا -

 معامل االرتباط بيرسون لحساب الثبات بطريقة اإلعادة. -

 كما تم استخدام المعالجات التالية للوصول إلى النتائج:

أطفال  من لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب أجل من الوصفي اإلحصاء -

 .التجريبية والمجموعة الضابطة لمجموعةا

 للعينات الفروق داللة لتقدير) Ranks Mann-Whitney Test( الرتبي ويتني مان مقياس -

 ).التجريبية و الضابطة المجموعتين( المستقلة الصغيرة



منهج الدراسة وإجراءاتها                                                     بعالفصل الرا  
 

 
143 

 

 .المرتبطة الصغيرة للعينات الفروق داللة لتقدير) Wilcoxon Test( كسونو كلوي مقياس -

 يتا.إمربع  قحساب حجم األثر عن طري -

 لتوضيح نتائج الدراسة عن طريق الرسوم البيانية. )Excel(البرنامج  -

الالبرامترية المتضمنة في  أوالالمعلمية  اإلحصائيةاستخدام الباحثة طرائق المعالجة  ويأتي

ان المرتبط بها، فالمجموعت القياسمن طبيعة البيانات التي تم جمعها ومستوى  ) انطالقاً spssبرنامج(

هو  األصلي(التجريبية والضابطة) من نوع (العينات المقصودة) وتوزع هاتين العينتين في المجتمع 

 أفرادن عينات من هذا النوع ال تمثل جميع أتوزع حر (غير طبيعي) وفق منحى غاوس وبالتالي ف

ن نتائج أوبالتالي ف ،)36-1993،32عالم،أبو الذي سحبت منه( األصليوخصائص المجتمع 

فقط،  المجموعتين(التجريبية والضابطة) أفرادوتخص  معلميههي نتائج ال  اإلحصائيةتحليالت ال

سواء كان مصدر هذا التغير هو البرنامج  ّير الذي طرأ على كال المجموعتينبهدف تحديد مدى التغ

 التدريبي أو غيره.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

 

 نتائج فرضيات الدراسة  -أوالً 

 نتائج الفرضية األولى. -1-1

 .نتائج الفرضية الثانية -1-2

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة و تفسيرها. -ثانياً 

 الدراسة ومقترحاتها.توصيات -ثالثاً 
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يتناول الفصل الخامس للدراسة المعالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسة ثم مناقشتها وتفسيرها في     

الفصل تقديم مجموعة من  ضوء الواقع الميداني للدراسة ونتائج الدراسات السابقة، كما يتضمن هذا

مهارات بعض المتغيرات المدروسة مجال التي يمكن أن تغني البحث في المقترحات و التوصيات 

 . لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد )والتسمية والتعبير الفهم(التواصل اللغوي 

 :نتائج فرضيات الدراسة –أوًال 

 األولى:الصفرية نتائج الفرضية  -1-1
بين  )0.05(عند مستوى داللة  ةداللة إحصائي اتق ذووجد فر تال : "تنص هذه الفرضية على أنه

مقياس تقدير التواصل على  الضابطةو التجريبية  في المجموعتينطفال األرتب درجات  يمتوسط

 ". الستخدام أنشطة اللعبعزى ي في التطبيق البعدي له اللغوي

ـــــــات  ـــــــة  بحســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية، واالنحراف ـــــــار صـــــــحة هـــــــذه الفرضـــــــية قامـــــــت الباحث الختب

المجمــــــوعتين الضــــــابطة والتجريبيــــــة فــــــي القيــــــاس البعــــــدي علــــــى  ألطفــــــالالمعياريــــــة، ومــــــدى القــــــيم 

الفرعيــــة، والجــــدول اآلتــــي يوضــــح مــــا تــــم التوصــــل إليــــه مــــن  تقــــدير التواصــــل اللغــــوي وأبعــــادهمقيــــاس 

 نتائج.
تقدير في التطبيق البعدي على مقياس  التجريبيةو الضابطة  تينالمجموع أطفالدرجات  اتمتوسط) 13جدول (

 التواصل اللغوي وأبعاده الفرعية

تقدير التواصل مقياس  أبعاد

 اللغوي ودرجته الكلية

نوع 

 القياس

 المجموعة التجريبية الضابطةالمجموعة 

متوسط ال

 الحسابي

انحراف 

 معياري

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

 متوسطال

 الحسابي

انحراف 

 المعياري

 

أدنى 

 قيمة

أعلى 

 قيمة

 22 16 2.401 19.83 13 9 1.549 11.00 بعدي الفهم والتعرف

 11 6 1.834 8.833 6 3 1.048 4.500 بعدي التعبير

 12 7 1.751 9.333 6 4 0.816 4.666 بعدي التسمية

 42 29 5.176 38.00 23 17 2.857 20.16 بعدي الدرجة الكلية

 طفالأ ىعل المجموعة التجريبيةطفال الجدول السابق تفوق واضح ألخالل تحليل مضمون يالحظ من 

 أبعادهو  تقدير التواصل اللغويمقياس الدرجة الكلية ل في القياس البعدي على الضابطةالمجموعة 
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للبرنامج التدريبي القائم  المجموعة التجريبية أطفال لخضوع أساسيذلك يعود بشكل  ولعلّ  ،الفرعية

المجموعتين  طفالأدرجات متوسطات والشكل البياني اآلتي يبين الفروق بين  ،استخدام اللعبعلى 

 تقدير التواصل اللغوي وأبعاده الفرعية.الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مقياس 

 
تقدير البعدي على مقياس  التطبيقالمجموعتين الضابطة والتجريبية في  طفالأدرجات  اتمتوسط) 2شكل (

 لفرعيةا التواصل اللغوي وأبعاده

 ولمعرفة فيما ما إذا كانت الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية 

تقدير مقياس المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على  طفالأمتوسطي درجات 

، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام الفرعية التواصل اللغوي وأبعاده

للعينات المستقلة صغيرة الحجم، والجدول اآلتي يوضح  (Man-Whitney Test)اختبار مان وتني 

  .ختباروهذا اال نتائج
المجموعتين أطفال درجات  رتب يمتوسط بين الفروق داللة إلى للتعرف ويتني مان اختبار ) نتائج15جدول (

 الفرعية التواصل اللغوي وأبعاده تقدير الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مقياس
أبعاد مقياس تقدير 

التواصل اللغوي ودرجته 
 الكلية

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
U Z 

القيمة 
 االحتمالية

متوسط  القرار
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دال 0.004 -2.898 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 الفهم والتعرف

 دال 0.005 2.827- 0.500 56.50 9.42 21.50 3.58 التعبير

 دال 0.004 -2.913 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 التسمية

 دال 0.004 -2.887 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 الدرجة الكلية

0

10

20

30

40

 الدرجة الكلية التسمية التعبير الفهم 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
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ــــــظ ــــــدول ( مـــــن يالحـــــ ـــــروق ) وجـــــود15الجـــ ــــــة ذات ف ـــــة  داللـــ ـــــد مســـــتوى الدالل ، )0.05(إحصـــــائية عن

علـــــى المجمـــــوعتين الضــــابطة والتجريبيـــــة فـــــي القيـــــاس البعـــــدي درجـــــات أطفـــــال رتـــــب  يبــــين متوســـــط

 المجموعة التجريبية.  طفالألصالح  الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس 

الفرعيـــــــة  تقـــــــدير التواصـــــــل اللغـــــــوي وأبعـــــــادهجميـــــــع القـــــــيم االحتماليـــــــة لمقيـــــــاس  كانـــــــتحيـــــــث 

)، وهــــــذا يــــــدل علــــــى وجــــــود 0.05) وهــــــي أصــــــغر مــــــن مســــــتوى الداللــــــة االفتراضــــــي لهــــــا (0.004(

المجمــــــــوعتين التجريبيـــــــــة أطفــــــــال درجـــــــــات متوســــــــطات رتــــــــب بـــــــــين فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية 

 والضابطة.

ـــــــى متوســـــــطات رتـــــــب  ـــــــواردة فـــــــي درجـــــــات وبـــــــالنظر إل المجمـــــــوعتين التجريبيـــــــة والضـــــــابطة ال

المجموعـــــة التجريبيـــــة، حيـــــث يالحـــــظ  أطفـــــال) يتضـــــح أنَّ هـــــذه الفـــــروق كانـــــت لصـــــالح 15الجـــــدول (

تقــــــدير التواصــــــل المجموعــــــة التجريبيــــــة علــــــى مقيــــــاس أطفــــــال درجــــــات أن جميــــــع متوســــــطات رتــــــب 

 المجموعة الضابطة. أطفال درجات الفرعية أعلى من متوسطات رتب  اللغوي وأبعاده

ــــــل بالفرضــــــ ممــــــا ــــــرفض الفرضــــــية الصــــــفرية ونقب ــــــا ن ــــــنص يجعلن ــــــي ت ــــــة لهــــــا الت ــــــى ية البديل عل

رتـــــب درجـــــات  يبـــــين متوســـــط )0.05(عنـــــد مســـــتوى داللـــــة  ةداللـــــة إحصـــــائي وفـــــرق ذوجــــود 

ـــه تعـــزى ألنشـــطة اللعـــب  التجريبيـــة فـــي المجمـــوعتينطفـــال األ والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي ل

 ولصالح المجموعة التجريبية.

ـــــين افـــــراد المجمـــــوعتين  ـــــق البعـــــدي التجريبيـــــة والضـــــابطة(وللتأكـــــد مـــــن الفـــــروق ب ) فـــــي التطبي

ــــــة فقــــــد ــــــة لــــــه، وأبعــــــاده الفرعي ــــــي الدرجــــــة الكلي ــــــدير التواصــــــل اللغــــــوي ف ــــــاس تق قامــــــت الباحثــــــة  لمقي

ـــــــــيم ألبحســـــــــاب المتوســـــــــطات  ـــــــــة، ومـــــــــدى الق المجموعـــــــــة  طفـــــــــالالحســـــــــابية، واالنحرافـــــــــات المعياري

 تقــــــدير التواصــــــل اللغــــــوي وأبعــــــادهعلــــــى مقيــــــاس مهــــــارات  القياســــــين القبلــــــي والبعــــــدي التجريبيــــــة فــــــي

 الفرعية والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.
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تقدير على مقياس  التجريبيةالمجموعة  طفالأدرجات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل اتمتوسطال) 16جدول (

 البرنامج التدريبيقبل وبعد تطبيق  التواصل اللغوي وأبعاده الفرعية

 نوع القياس مقياس تقدير التواصل اللغوي
 التجريبيةالمجموعة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

والتعرف الفهم  
 12 6 2.041 8.833 قبلي

 22 16 2.401 19.833 بعدي

 التعبير
 7 3 1.635 4.333 قبلي

 11 6 1.834 8.833 بعدي

 التسمية
 8 4 1.632 5.333 قبلي

 12 7 1.751 9.333 بعدي

 الدرجة الكلية
 27 13 5.205 18.50 قبلي

 44 29 5.176 38.00 بعدي

المجموعة التجريبية في  طفاليالحظ من خالل تحليل مضمون الجدول السابق تحسن واضح أل   

) يبين 3والشكل( الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهالقياس البعدي على الدرجة الكلية لمقياس 

 القياسين القبلي والبعدي المجموعة التجريبية في طفالالمخطط البياني للفروق بين متوسطات درجات أ

 الفرعية. تقدير التواصل اللغوي وأبعادهعلى مقياس 

 
على  القياسين القبلي والبعدي المجموعة التجريبية في أطفالدرجات  اتمتوسط بينالفروق البيانية ) 3شكل (

 الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس 

0

10

20

30

40

 الدرجة الكلية التسمية التعبير الفهم

 القياس البعدي القياس القبلي



نتائج الدراسة وتفسريها                                                 الفصل اخلامس       
 

 
149 

 

بين  واضحة) يتبين أنَّ هناك فروق 3) وبالنظر إلى الشكل (14من خالل مراجعة الجدول (و 

تقدير التواصل في القياسين القبلي والبعدي على مقياس  التجريبيةالمجموعة  طفالأمتوسط درجات 

 ، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبارالفرعية اللغوي وأبعاده

 طفالأدرجات  ات رتبللتعرف على داللة الفروق بين متوسط) Wilcoxon Testويلكوكسون (

، الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعاده اسين القبلي والبعدي على مقياسفي القي التجريبية المجموعة

 والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج.

 طفالأدرجات رتب  اتبين متوسط الفروق داللة إلى للتعرفويلكوكسون  اختبار نتائج )17جدول (

 الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهعلى مقياس في القياسين القبلي والبعدي  التجريبيةالمجموعة 

 N المقياس
 القبلي والبعديالقياس 

التجريبية للمجموعة  
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z 
مستوى 

 الداللة
 القرار

حجم 

 األثر

داللة حجم 

 األثر*

 
والتعرف الفهم  

6 
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

6الرتبة الموجبة = مرتفع 0.495 دال 0.027 -2.214  3.50 21.00 

 6 التعبير
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 مرتفع 0.506 دال 0.024 -2.264
6الرتبة الموجبة =  3.50 21.00 

 6 التسمية
0الرتبة السالبة =  0.00 0.00 

 مرتفع 0.506 دال 0.024 -2.264
6الرتبة الموجبة =  3.50 21.00 

 6 الدرجة الكلية
0السالبة =الرتبة   0.00 0.00 

 مرتفع 0.497 دال 0.021 -2.226
6الرتبة الموجبة =  3.50 21.00 

 مرتفع. 0.14متوسط،  0.06ضعيف،  0.01مستويات كوهين لحجم األثر= *

إحصائية عند  داللة ذات فروق إلى وجود)15(بار ويلكوكسون الواردة في الجدولتشير نتائج اخت

ين في القياس التجريبيةالمجموعة  طفالأبين متوسطات رتب درجات  ،)≤α )0.05مستوى الداللة 

 . لصالح القياس البعدي الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهالبعدي على مقياس و  القبلي

 تقــــــدير التواصــــــل اللغــــــوي وأبعــــــادهلمقيــــــاس  (مســــــتوى الداللــــــة)القــــــيم االحتماليةجميــــــع  تراوحــــــتإذ    

ـــــة  ــــــالفرعي ـــــيم أصـــــغر مـــــن )0.027حتـــــى  0.021(ينب ـــــع هـــــذه الق ـــــة مســـــتوى وجمي االفتراضـــــي  الدالل

 .)0.05(لها

وفــــي هــــذا مــــا تؤكــــد علــــى فاعليــــة البرنــــامج التــــدريبي باســــتخدام اللعــــب فــــي تنميــــة مهــــارات التواصــــل 

 اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.
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لدى  مهارات التواصل اللغوياألثر الذي أحدثه البرنامج التدريبي في تنمية  للتعرف على حجمو    

(فراد المجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا أ
0F

المجموعة التجريبية  طفالألدرجات ، ) 1

الفرعية، حيث تراوحت قيم حجم األثر على الدرجة الكلية  تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس على 

وهي تشير إلى أثر مرتفع  )0.506حتى 0.495(الفرعية من تقدير التواصل اللغوي وأبعادهلمقياس 

المجموعة التجريبية. فجميع  طفاللدى أ التواصل اللغويت اوكبير للبرنامج التدريبي في تنمية مهار 

 ). 0.14(حدده كوهين بــــــ ذيهذه القيم أكبر من المستوى المرتفع ال

 ة: نيالثاالصفرية نتائج الفرضية  -1-2
 بين )0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: "تنص هذه الفرضية على أنه

 في اللغوي التواصل تقدير مقياس على التجريبية المجموعةفي  طفالاأل درجات رتب يمتوسط

 ".   الستخدام أنشطة اللعب عزىيوالمؤجل  البعدي القياسين

الحســــــابية، واالنحرافــــــات الختبــــــار صــــــحة هــــــذه الفرضــــــية قامــــــت الباحثــــــة بحســــــاب المتوســــــطات و    

ـــــــة، ومـــــــدى القـــــــيم أل ـــــــالالمعياري ـــــــة فـــــــي طف البعـــــــدي والمؤجـــــــل علـــــــى القياســـــــين  المجموعـــــــة التجريبي

الفرعيــــة والجــــدول اآلتــــي يوضــــح مــــا تــــم التوصــــل إليــــه مــــن  تقــــدير التواصــــل اللغــــوي وأبعــــادهمقيــــاس 

 نتائج.
تقدير على مقياس  التجريبيةالمجموعة  طفالأدرجات ل الحسابية واالنحرافات المعيارية اتمتوسطال) 18جدول (

 في القياسين البعدي والمؤجل الفرعية التواصل اللغوي وأبعاده

 نوع القياس أبعادهالمقياس و 
 التجريبيةالمجموعة 

 أعلى قيمة أدنى قيمة االنحراف المعياري المتوسط

 الفهم والتعرف
 22 16 2.401 19.833 بعدي
 22 15 2.875 19.333 مؤجل

 11 6 1.834 8.833 بعدي التعبير
 11 5 1.966 7.666 مؤجل

 التسمية
 12 7 1.751 9.333 بعدي
 11 7 1.366 8.666 مؤجل

 الدرجة الكلية
 44 29 3.544 29.166 بعدي
 42 27 3.741 28.000 مؤجل

                                                           

=    نمربع  إيتا  لعينتين مترابطتيقانون تم استخدام   -1
𝟐     
𝒁

𝟏−𝒏+  𝟐     
𝒁

 ).83-82، ص 2006(أبو عالم،  
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المجموعة التجريبية  في  طفالتقارب كبير بين متوسطات درجات أيالحظ من خالل الجدول السابق 

) 4والشكل(الفرعية  تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس الدرجة الكلية لالقياسين البعدي والمؤجل على 

البعدي القياسين  المجموعة التجريبية في طفالبين متوسطات درجات أ يبين المخطط البياني للفروق

 الفرعية. اللغوي وأبعادهتقدير التواصل مقياس الدرجة الكلية لوالمؤجل على 

 
البعدي والمؤجل على القياسين  المجموعة التجريبية في طفالأمتوسطات درجات الفروق البيانية بين ) 4شكل (

 الفرعية تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس 

 اتفروق بين متوسط وجود) يتبين 4) وبالنظر إلى الشكل (16من خالل مراجعة الجدول (و 

مقياس تقدير التواصل اللغوي على  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبيةالمجموعة  طفالأدرجات 

ويلكوكسون  ، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبارالفرعية وأبعاده

)Wilcoxon Test (والجدول اآلتي يوضح ما تم التوصل إليه منالفروق هذه للتعرف على داللة ، 

 نتائج.
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المجموعة  طفالأدرجات رتب بين متوسط  الفروق داللة إلى للتعرفويلكوكسون  اختبار نتائج )19جدول (

 فرعيةال تقدير التواصل اللغوي وأبعادهمقياس على  البعدي والمؤجلفي القياسين  التجريبية

 العدد المقياس وأبعاده
البعدي والمؤجل  القياس

التجريبية للمجموعة  الرتبمتوسط  
مجموع 
 الرتب

Z 
مستوى 

 الداللة
 القرار

 6 الفهم والتعرف
3الرتبة السالبة =  2.00 6.00 

 غير دال 0.083 -1.732
0الرتبة الموجبة =  0.00 0.00 

 6 التعبير
6الرتبة السالبة =  3.50 21.00 

 دال 0.020 -2.333
0الرتبة الموجبة =  0.00 0.00 

 6 التسمية
4السالبة =الرتبة   2.50 10.00 

 دال 0.046 -2.000
0الرتبة الموجبة =  0.00 0.00 

 6 الدرجة الكلية
6الرتبة السالبة =  3.50 21.00 

 دال 0.023 -2.271
0الرتبة الموجبة =  0.00 0.00 

 داللة ذات فروق ) إلى وجود17تشير نتائج اختبار ويلكوكسون الواردة في الجدول السابق(

 التجريبيةالمجموعة  طفالأبين متوسطات رتب درجات  ،)≤α )0.05إحصائية عند مستوى الداللة 

 ةالقيم بلغت. إذ تقدير التواصل اللغويمقياس الدرجة الكلية لعلى  ين البعدي والمؤجلفي القياس

 الداللة مستوى من وهي أقل )0.023( تقدير التواصل اللغويمقياس لدرجة الكلية لاالحتمالية ل

. وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات )0.05(االفتراضي لها

الدرجة الكلية لمقياس تقدير التواصل  على ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة  طفالأ

 .اللغوي لصالح التطبيق البعدي

 مستوى ) وهو أكبر من0.083الداللة لٌبعد الفهم بلغ (أن مستوى وبالرجوع إلى أبعاد المقياس يالحظ 

. وهذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات )0.05(االفتراضي لها الداللة

ي هذا البعد. أما ُبعد على ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة  رتب درجات أطفال

 الداللة مستوى أصغر من ماوه )0.046( )0.022(ماالداللة لديهالتسمية فقد بلغ مستوى و  التعبير

. وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات )0.05(اماالفتراضي له

لصالح التطبيق البعدي.  ين البعد ينهذ على ين البعدي والمؤجلفي القياس التجريبيةالمجموعة  أطفال

 فروق":على وجود والتي تنصونقبل الفرضية البديلة لها جزئيًا ضية الصفرية الفر  نرفض وهذا يجعلنا

 المجموعة أطفال درجات رتب متوسطي بين )0.05(داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

 البعدي القياسين وأبعاده الفرعية في اللغوي التواصل تقدير الدرجة الكلية لمقياس على التجريبية
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رتب  يه فروق بين متوسطفيوالمؤجل لصالح القياس البعدي باستثناء ٌبعد الفهم الذي لم توجد 

 درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمؤجل.

 :الدراسة وتفسيرهافرضيات مناقشة نتائج  -ثانياً 
 :األولىالفرضية مناقشة نتائج  •

طفال األرتب درجات  يبين متوسط )0.05(ة عند مستوى داللة داللة إحصائي اتق ذووجد فر تال "

 في التطبيق البعدي له مقياس تقدير التواصل اللغويعلى  الضابطةو التجريبية  في المجموعتين

 ".الستخدام أنشطة اللعبعزى ي

يمكننا إرجاع التحسن الحاصل في بعض مهارات التواصل من مالحظة النتائج السابقة   

اللغوي (الفهم، التعبير، التسمية) لدى أطفال المجموعة التجريبية إلى أنهم قد خضعوا لبرنامج تدريبي 

 قائم على اللعب، بينما لم يخضع أطفال المجموعة الضابطة إلى أي برنامج تدريبي. 

أنهم ال  كمامشاكل وصعوبات في التعلم، اب التوحد حيث يواجه العديد من األطفال ذوي اضطر 

يستطيعون اكتساب الكثير من المفاهيم التي تساعدهم على االتصال والتعامل مع اآلخرين، وهؤالء 

بطريقة سليمة تحقق لهم االتصال بمن  التواصلاألطفال يفتقدون إلى القدرة على استخدام أشكال 

لتعرف على مشكالت األطفال منذ زمن بعيد وخصوصًا األطفال ، وقد أثبت اللعب فعاليته في احولهم

الذين ال يتكلمون بسهولة ووضوح عن مشاكلهم الذاتية، واألطفال الذين يصعب كسب الثقة لديهم، 

كي يشعروا ل ذوي االحتياجات الخاصةولهذا أصبح اللعب هو الوسيلة التي توفر الفرصة لألطفال 

عب يشجع األطفال كما أن اللّ  ،)97، 2001(نصر، لرضا عن أنفسهم سرور وابالكفاءة والفعالية وال

 ذوي اضطراب التوحد على المبادرة بالتواصل التلقائي وذلك لقدرته على فهم أهمية عملية التواصل.

التوحد على تنمية بعض مهارات  طفالألهذا عمدت الباحثة على اختيار اللعب كأسلوب لمساعدة 

إلى أهمية اعتماد برامج اللعب  )Jessica, 2000يتفق مع ما ذهبت إليه (وهذا ما  التواصل اللغوي

مع األطفال التوحديين لتنمية اتصالهم بالمحيطين بهم، ووضع اللعب كأرضية أساسية في أي برنامج 

، كما أن هناك العديد من األساليب العالجية التي استخدمت اللعب لتدريب أطفال مقّدم لهؤالء األطفال

 التفاعالت االجتماعية. ومنها الفلور تايم، والتدخل بوقت التوحد
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وتتفق الباحثة في اختيارها ألسلوب اللعب في تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي 

)، 2005)، ودراسة الحساني (2007)، ودراسة الجويان(2011(ة لمفونمع دراساضطراب التوحد 

)، ودراسة 2008)، ودراسة نيازك (2004الخميسي وصادق ()، ودراسة 2004ودراسة الخطاب (

 ).2000)، ودراسة كارتر(2000ستاهمن وشريبيان(

ولقد اعتمدت الباحثة أثناء انتقائها لأللعاب على مراعاة شروط اختيار اللعبة للطفل التوحدي من حيث 

الطفل التوحدي  )، لتثير اهتمام2000،114بصرية، لمسية، سمعية (الفوزان، احتوائها لمثيرات

وبالتالي تجنبه  الشعور بالملل، كما عمدت الباحثة على اختيار األلعاب بشكل يتناسب مع احتياجات 

فنية، تمهيدية، وتطبيقها ضمن نشاطات مختلفة (الطفل من حيث عدد المفردات المراد تعليمها، 

تخدام التعليمات البسيطة ، واسالنشاط حركية، إدراكية) ساعد الطفل على االندماج بشكل أكبر ضمن

، كما أن لأللعاب التمهيدية ألطفال ذوي اضطراب التوحدأثناء اللعب سهل بشكل كبير عملية التعلم ل

ر كبير في نجاح البرنامج التدريبي من حيث إقامة عالقة تتسم بالمودة واأللفة مع الباحثة استطاع و د

 )،2001(نصر،تتفق الباحثة مع كل من هنا بسهولة و األطفال من خاللها التعبير عن أنفسهم 

 في تنويعها لأللعاب ضمن البرنامج التدريبي.) 2011)، (لمفون،2004)، (خطاب،2005(الحساني،

وقد سعت الباحثة إلى تحديد محتوى كل لعبة من األلعاب وصياغة أهدافها بشكل واضح، وتقليل عدد 

، لعاب واستخدامها بطريقة تلبي احتياجات الطفلواحدة، وتنوع األاللعبة الالمفردات المراد تعلمها من 

ومحاولة للطفل وتحديد بيئة التدريب وجعلها آمنة وتنظيم األلعاب وتحديد بداية النشاط ونهايته، 

إضفاء روتين أثناء تدريب أطفال التوحد، ومعرفة خصائص كل طفل ومعززاته، وبناء عالقة إيجابية 

 ساعد وبشكل ملحوظ على تنمية التواصل اللغوي لديهم.كل ذلك تسمت بالحب والتقبل امعهم 

) 6-4وٕان اختيار عينة البحث له أثر واضح على نجاح البرنامج التدريبي فأطفال التوحد من عمر (

يجاد طريقة إلهذا البّد من قدون الكثير من المعاني وال يستطيعون الكالم مع اآلخرين، و تسنوات يف

الالزمة للتفاعل وتبادل االنفعال مع اآلخرين  اإلشاراتو  لمفرداتلتشجيع الطفل على تعّلم بعض ا

-4)، لهذا عمدت الباحثة على اختيار عينة الدراسة في الفئة العمرية الممتدة من (2004(زريقات، 

) سنوات، وفي هذه المرحلة يبرز دور التدخل المبكر بشكل أكبر لمساعدة هؤالء األطفال على 6
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ريقة فّعالة وناجحة على اعتبار أن مرحلة الطفولة المبكرة هي المرحلة التواصل مع اآلخرين بط

لنمو الطفل من جميع الجوانب وخصوصا من الناحية اللغوية حيث أنها الفترة الجوهرية  األساس

  .الكتساب اللغة، ولهذا فإن التدخل المبكر ضمن هذه المرحلة ينعكس بشكل إيجابي على الطفل

أثر كبير في التي استخدمت في البرنامج  من (تعزيز، تلقين، تشكيل، نمذجة)ولفنيات تعديل السلوك 

إلى  تعلم سلوكيات جديدة، ولتحديد المثير واالستجابة بشكل مسبق على شكل هدف سلوكي استناداً 

 مج التدريبي.دور كبير في نجاح البرنا وفي ذلك ما له إلى الهدف العام للعبة قدرات الطفل، وصوالً 

شيئًا يعود عليه بالنفع، فإنه سيقوم  حين يجد الطفلف أيضاً  وللتعزيز دور كبير في نجاح البرنامج

بشكل دائم، من وهذا ما حاولت الباحثة القيام به  يحصل على الفائدة بشكل دائمبممارسة السلوك لكي 

 به كانت صغيرة، وصوالً  من الجلسة على أي استجابة صحيحة يبديها مهماخالل تشجيع الطفل ض

إلى استخدام المفردة بشكلها الصحيح والكامل، وٕاعطاء الباحثة األشكال التي صنعوها في نهاية اللعبة 

 كانت تساعدهم على االندماج بشكل أكبر ضمن البرنامج. كمعززتقديم هدية صغيرة لهم أو 

بشكل كبير في بداية كل لعبة لوحدها  كما أن للتلقين دور هام في نجاح البرنامج فقد اعتمدته الباحثة

على التواصل  أو بمساعدة معلمة الصف وبدأت تسحبه بشكل تدريجي، حتى يصبح الطفل قادراً 

باستخدام المفردات لوحده. والتشكيل الذي يهدف إلى بناء سلوك جديد عن طريق تعزيز السلوك 

 رنامج.أثر كبير على نجاح الب كان له اإليجابي ومحو السلوك السلبي

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: •

طفال األرتب درجات  يبين متوسط )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "

عزى يالمجموعة التجريبية على مقياس تقدير التواصل اللغوي في القياسين البعدي والمؤجل في 

 ".   الستخدام أنشطة اللعب

فاعلية أسلوب اللعب في تعزو الباحثة سبب استمرارية فاعلية البرنامج المتبع في هذه الدراسة إلى 

الدخول إلى عالم الطفل، وٕالى دقة الخطوات المتبعة أثناء تنفيذ اللعبة، وفاعلية الفنيات المستخدمة في 

إلى سحبهم بشكل  نتهاءً مستمر في بداية التدريب وا تنفيذ البرنامج من تعزيز، تلقين، تشكيل بشكل

 تدريجي.



نتائج الدراسة وتفسريها                                                 الفصل اخلامس       
 

 
156 

 

وبما أن أطفال التوحد لديهم نقص في القدرة على تعميم المهارات التي اكتسبوها خارج البيئة التعليمية 

الحركية) هذا ما ساعدهم و  اإلدراكية، الفنيةالتمهيدية، لهم لهذا عمدت الباحثة على تنويع األنشطة (

 التعلم إلى مواقع متعددة.المهارات وانتقال أثر بعض على تعميم 

ألهل عن طبيعة البرنامج التدريبي باعتبار األسرة هي حجر األساس في وبما أن الباحثة قد شرحت ل 

تدريب أي طفل من أطفال التوحد، والطلب منهم تدريب الطفل ضمن المنزل على المفردات التي 

 تعلمها ضمن البرنامج واستخدامها للتواصل مع اآلخرين.

التوحد يقومون بتلبية احتياجاتهم بنفسهم أو يأخذون يد اآلخرين ويشيرون إلى ما يريدون لكي فأطفال 

مع  ميلبونها لهم، ولكن عند زيادة عدد المفردات لديهم والتواصل اللغوي لديهم، أدى إلى زيادة تفاعله

للغوي يعود عليه أن التواصل ا همكااالجتماعية مع اآلخرين وأدر  ماآلخرين وبالتالي تحسنت عالقاته

وتتفق هذه النتيجة مع  .مهارات التواصل اللغوي لديهمبالنفع والفائدة وهذا ما أدى إلى زيادة وتحسين 

 ).1997)، جونزاليس(2007)، غزال(2007)، صديق(2011كل من دراسة الخيران(

وجود فروق عدم أما بالنسبة إلى األبعاد الفرعية من مهارات التواصل اللغوي فتبين من الجدول () 

في القياس  الفهمعلى بعد ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

قد حافظوا على التحسن الذي حققوه في هذه و البعدي المؤجل لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

 ، ويعزى ذلك إلى فاعلية البرنامج التدريبي.رةالمها

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مهارة الفهم تتطلب اعتماد الطفل على االنتباه والتقليد وأطفال عينة 

البحث لديهم انتباه وتقليد جيدين، كما أن مهارة الفهم هي مهارة استقبالية وٕان حدوث أي خلل أو 

جريبية على كل من بعدي وقد تراجع أطفال العينة التتراجع فيها يعيق العملية التواصلية برمتها، 

ويمكن أن تعزو الباحثة هذا التراجع على اعتبار أن مهارتي  التعبير والتسمية في القياس المؤجل

التعبير والتسمية هما من المهارات التعبيرية وعلى اعتبار أن الطفل التوحدي بحاجة إلى وجود معزز 

لن يقوم باستخدام ة المناسبة للطفل فإنه أو دافع خارجي أو إطار مناسب للكالم وفي حال غياب البيئ

المفردات التي تعلمها على اعتبار أن أطفال التوحد لديهم نقص في المبادرة على البدء بالمحادثة أو 
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تخدام التواصل اللغوي مع اآلخرين، وبالتالي فإن عدم استخدام هذه المفردات ضمن بيئة الطفل قد اس

 التدريب عليها.يؤدي إلى نسيانه للمفردات التي تم 

 كما أن فترة تطبيق البرنامج قد تكون قصيرة وبالتالي يحتاجون إلى تدريب مكثف لكي يستطيعوا

   تطوير هاتين المهارتين.

) التي ذهبت إلى تحسن الفهم بشكل 2001) و نصر (2005هذه النتيجة مع نتيجة الحساني ( تفقوت

 ملحوظ وتراجع مهارة التعبير ومهارة التسمية.

)، 1994)، ستاهمر(2004)، خطاب (2012حسن()، 2013ذه النتيجة تتفق مع دراسة الطويقري(وه

)، الخميسي 2000)، تشوي (2001)، ماريون وتشارلس(1999)، إيفوري ومالكوم(1999ويمبوري (

   )2000)، كارتر(2007)، الجويان (2005)، الحساني(2004وصادق(

 :ومقترحاتها الدراسة توصيات–ثالثاً 
 توصيات الدراسة: - أ

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج تجريبية يمكن تحديد مجموعة من التوصيات التي 

ذوي  األطفالتطوير مهارات التواصل اللغوي لدى من الممكن أن تكون ذات فائدة في مجال 

 .اضطراب التوحد

 ختلف المهارات.لتدريب أطفال التوحد على مضرورة تفعيل اللعب كوسيلة عالجية  .1

المعدة  على الخطط التربوية الفرديةذوي اضطراب التوحد ضرورة تدريب أسر األطفال  .2

 ألطفالهم.

على مهارات التواصل لكي يتفاعلوا بشكل جيد مع  ذوي اضطراب التوحدتدريب أسر األطفال  .3

 أبنائهم.

 أطفال التوحد.االعتماد على أساليب تعديل السلوك أثناء تطبيق برامج التواصل مع  .4

من قدراته، ومعرفة خصائصه ومعززاته بشكل  ابتداءاً  البدء في وضع أي خطة لطفل التوحد .5

 مسبق قبل البدء بالعمل معه.
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التقييم المستمر ألداء الطفل لمعرفة نقاط القوة والضعف في البرنامج وٕاجراء التعديالت  .6

 .للبرامج التربوية التي يخضع لهاالالزمة 

 الدراسة:مقترحات   - ب

  :اآلتيةفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات 

ذوي اضطراب  مهارات اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفالتنمية في  تدريبي فاعلية برنامج .1

 .التوحد

األطفال ذوي اضطراب ارات اللغة التعبيرية لدى فاعلية ألعاب ماريا مونتيسوري في تنمية مه .2

 .التوحد

ذوي اضطراب  طفالاألفاعلية ألعاب ماريا مونتيسوري في تنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى  .3

 .التوحد

 .ذوي اضطراب التوحد طفالاألمشكالت التواصل اللغوي األكثر انتشارا لدى  .4

 ضح انتشار اضطراب التوحد في سورية.وّ تدراسة مسحية  .5
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العربية باللغة الدراسة مراجع  

 أساليبه: للطفل السلوكي العالج). 1993. (رضوان وٕابراهيم،, العزيز عبد الدخيل،, الستار عبد إبراهيم، -1

 .الكويت ،180 العدد ،المعرفة عالم مجلة حاالته، من نماذج و

 النشر دار: مصر. 4ط. والتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج). 2003. (محمود رجاء عالم، أبو -2

 .للجامعات

 المجلة. االحصائية الداللة وداللة التجريبية المعالجات أثر حجم). 2006. (محمود رجاء عالم، أبو -3

 .150 -5 ص). 20( المجلد) 78( العدد. الكويت جامعة التربوية

 مركز دمشق، جامعة منشورات: دمشق. اللعب سيكولوجية.). ت. د. (علي ومنصور،, أمل األحمد، -4

 .المفتوح التعليم

 بعض تنمية في سلوكي عالجي برنامج فاعلية). األول تشرين 26 – 25, 2009. (فايزة أحمد، -5

 استثمار نحو دمشق جامعة مؤتمر في مقدم بحث. التوحديين األطفال من عينة لدى االنفعالية التعبيرات

 .دمشق النفسية، للعلوم أفضل

 أردنية عينة في فاعليته من والتحقق التوحدي السلوك لتشخيص مقياس بناء). 2007. (قزاز إمام، -6

 الجامعة العليا، الدراسات كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة. والعاديين العقلية واإلعاقة التوحد حاالت من

 .عمان األردنية،

 .الزهراء دار مكتبة: الرياض. 1ط. التواصل اضطرابات). 2006. (إيهاب الببالوي، -7
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 السلوك خفض في االجتماعي التفاعل مهارات لتنمية تدريبي برنامج فاعلية). 2000. (أميرة بخش، -8

 .158 – 129 ص. قطر جامعة, التربوية العلوم مجلة. التوحديين األطفال لدى العدواني

. 1ط. العادي غير الطفل نفس علم). 2007. (مأمون وغوانمة،, الناصر عبد الجراح،, أسامة البطانية، -9

 .المسيرة دار: األردن

 نزار.د بركات، يوسف.د القدسي، عبير.د لطيفة، يوسف.د. (التوحدي الطيف). 2010. (ج بوشير، -10

 .والنشر والتأليف والترجمة للتعريب العربي المركز: دمشق). مترجم. أبازيد

: الرياض. 1ط). مترجم الحمدان، عبداهللا. (التوحد عن حقائق). 2000. (س وكوهين،, ب بولتون، -11

 .الخاصة التربية أكاديمية

 األطفال لدى بالذات العناية مهارات بعض لتنمية تدريبي برنامج فاعلية). 2008. (لمياء بيومي، -12

 .السويس قناة جامعة: مصر. التوحديين

 .األردنية الجامعة: األردن. التوحد وتشخيص تقييم في التكاملي االتجاه). 2010. (محمد الجابري، -13

 رسالة. سورية عينة على التوحد لحاالت تشخيصي مقياس بناء فاعلية). 2007. (خولة جبر، -14

 .دمشق جامعة, التربية كلية منشورة، غير ماجستير

 وجهة من التوحديين األطفال احتياجات تلبية في التوحد مراكز دور تقييم). 2005. (روز جحجاح، -15

 .دمشق جامعة, التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. المراكز هذه في والمشرفين المعلمين نظر
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 مركز: الكويت). مترجم, العمر فؤاد.د. (توحدية لطفلة شيقة قصة الشروق). 1995. (ت جراندن، -16

 .للتوحد الكويت

). 6( العدد. 1ط. عالجه تشخيصه، خصائصه، أسبابه، الطفولي التوحد). 2004. (سوسن الجلبي، -17

 .والتوزيع للنشر الدين عالء مؤسسة: دمشق

). مترجم, العوض حسام, العجالن محمد. (العالقة لغز حل اسبرجر، التوحد). 2003. (س جوستين، -18

 .الوطنية الملك مكتبة فهرسة: الرياض. 1ط

 تنمية في فاعليته وقياس التمثيلي اللعب على تدريبي برنامج بناء). 2008. (خلود الجويان، -19

 غير دكتوراه رسالة. التوحديين األطفال لدى حركية والحس والسلوكية والتواصلية االجتماعية المهارات

 .األردن عّمان، العربية، عّمان جامعة العليا، الدراسات كلية منشورة،

 .والتواصل اللغة دورة). أيار 1 – نيسان 25, 2007. (أيمن ودانيال،, أماني ثروت،, أميمة الحديدي، -20

 .دمشق جامعة: التربية كلية

 لدى االجتماعية المهارات تنمية في اللعب خالل من المبكر التدخل فاعلية). 2010. (أميرة حسن، -21

 .مصر شمس، عين جامعة: التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحديين األطفال

 اللفظي غير التواصل مهارات تنمية في بصرية استراتيجيات استخدام فاعلية). 2014. (غانا حسن، -22

: التربية كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة. لديهم االجتماعي التفاعل على ذلك وأثر التوحد أطفال لدى

 .دمشق جامعة
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 مجلة ،)دمشق وريف دمشق( محافظتي في التوحد اضطراب انتشار دراسة). 2012. (شذا حليمة، -23

 الالذقية ،)6( العدد ،)34( المجلد. اإلنسانية والعلوم اآلداب سلسة ،العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة

 .سوريا ،

 دار: دمشق. 1ط. وعالجه وتشخيصه اضطراباته األطفال لدى التوحد). 2001. (زياد محمد حمدان، -24

 .الحديثة التربية

 .دمشق جامعة منشورات: دمشق. العلمي البحث أصول). 2003. (أنطون حمصي، -25

 .المغرب المشرق دار: دمشق. 1ط. األطفال عند اللعب). 1999. (فاضل حنا، -26

 .الثقافة دار: عمان.1ط. التوحدي الطفل سيكولوجية). 2005. (محمد خطاب، -27

 بعض درجة لخفض باللعب عالجي برنامج فاعلية). 2004. (محمود, وأحمد, محمد خطاب، -28

 شمس، عين جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحديين األطفال من عينة لدى السلوكية االضطرابات

 .مصر للطفولة، العليا الدراسات معهد

 .حنين دار: عمان. والمعلمين اآلباء دليل المعوقين األطفال سلوك تعديل). 2001. (جمال الخطيب، -29

 .يافا دار: عمان. 1ط. والمعلمين للوالدين إرشادي دليل التوحديون األطفال. )2007. (سهام الخفش، -30

 الوفاء دار: اإلسكندرية. 1ط. التوحدي المخ يتعلم كيف). 2008. (مراد وسعد،, السيد وليد خليفة، -31

 .والنشر الطباعة لدنيا
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 األطفال لدى االستقبالية اللغة مهارات تنمية في عالجي لغوي برنامج أثر). 2005. (ياسر خليل، -32

 .األردن عمان، جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة. اللغوية االضطرابات ذوي

, األطفال عند اللغة الضطرابات وتطبيقية نظرية برامج). 2005. (اهللا عبد والصقر،, منصور الدوخي، -33

 .سلطان األمير جامعة: الرياض. األول الكتاب. 1ط. االنتباه وقصور والتوحد اللغة برامج

: األطفال عند اللغة الضطرابات وتطبيقية نظرية برامج). 2005. (اهللا عبد والصقر،, منصور الدوخي، -34

 .سلطان األمير جامعة: الرياض. الخامس الكتاب. 1ط. االنتباه وقصور والتوحد اللغة برامج

 اإلحصاء مبادئ والتربوي النفسي اإلحصاء). 1986. (محمد علي ويحيى،, خير محمد فيصل الزراد، -35

 .القلم دار: دبي. المتقدم واإلحصاء

 .الفكر دار: عمان. 1ط. التوحدي السلوك تقدير قائمة). 2004. (نايف الزراع، -36

 .الفكر دار: عمان. 1ط. والعالج التشخيص واللغة الكالم اضطراب). 2005. (إبراهيم الزريقات، -37

 الجامعة التربوية، العلوم كلية: عمان. 1ط. والعالج الخصائص التوحد). 2004. (إبراهيم الزريقات، -38

 .األردنية

 .العربية الموارد مدرسة: بيروت. 1ط. والنزاعات الصعبة الظروف في الصغار). 2007. (هيام الزين، -39

 الطفل لدى الوظيفي التواصل تنمية في بالصور التواصل استخدام فاعلية). 2006. (سماح سالم، -40

 .القاهرة حلوان، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحدي
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 أبو وائل, السرطاوي العزيز عبد. (بالتوحد المصابين األطفال تدريس). 2003. (ل, وكوجل, ر, كوجل -41

 .والنشر للطباعة القلم دار: المتحدة العربية اإلمارات. 1ط). مترجم, الخشان أيمن, جودة

. 1ط. والكالم اللغة اضطرابات). 2000. (أيمن والخشان،, وائل جودة، أبو, العزيز عبد السرطاوي، -42

 .الخاصة التربية أكاديمية: الرياض

 .الخليج أطفال مكتبة: اإلسكندرية جامعة. والتواصل التوحد.). ت. د( .العزيز عبد سليم، -43

. للتوحديين والعيادي التشخيصي الدليل). 2003. (قاسم محمد اهللا، وعبد, الحميد عبد السيد سليمان، -44

 .العربي الفكر دار: القاهرة. 1ط

 .دمشق جامعة منشورات: دمشق. 1ط. اللغوي النفس علم). 2009. (محمود السيد، -45

 اضطرابات بعض تعديل في اللعب من مختلفة أنواع استخدام فاعلية). 2001. (الرزاق عبد السيد، -46

), 1( المجلد ،)3( العدد والتنمية، للطفولة العربي المجلس. والتنمية الطفولة مجلة. الروضة طفل لدى السلوك

 .95 -75 ص

 .للتوحد جدة مركز: السعودية. 1ط. التوحد خفايا). 2004. (وفاء الشامي، -47

 .للتوحد جدة مركز: السعودية. 1ط. التوحد سمات. )2004. (وفاء الشامي، -48

 .للتوحد جدة مركز: السعودية. 1ط. التوحد عالج. )2004. (وفاء الشامي، -49
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 واالجتماعية التواصلية المهارات لتطوير تدريبي برنامج تصميم). 2004. (رائد ذيب، الشيخ -50

 الجامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة. فاعليته وقياس التوحديين األطفال عند الذاتية واالستقاللية

 .األردن عمان، األردنية،

 لدى التواصل تنمية في الجماعية اللعب أنشطة دور). 2005. (السيد والخميسي،, مصطفى صادق، -51

 .العزيز عبد الملك جامعة: السعودية. بالتوحد المصابين األطفال

 التوحد أطفال لدى اللفظي غير لتواصل مهارات لتنمية مقترح برنامج فعالية). 2005. (لينا صديق، -52

 .عمان األردنية، الجامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة. االجتماعي سلوكهم على ذلك وأثر

 األطفال لدى الدقيقة الحركية المهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية). 2012. (رائد الطحان، -53

 .دمشق جامعة, التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحديين

 اإلدراك تنمية في المطورة مونتيسوري أدوات باستخدام تدريبي برنامج). 2013. (تركية الطويرقي، -54

 .القاهرة جامعة األطفال، رياض كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. الذاتويين األطفال لدى الحسي

 .لألوائل النشر دار: عمان. 1ط. التوحد). 2009. (قحطان الظاهر، -55

 .اليازوردي دار: عمان. 1ط. التوحدي الطفل. )2008. (طارق عامر، -56

 .العربي المجتمع مكتبة: عمان. 1ط. التوحد ).2006. (رائد العبادي، -57
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 النمطي السلوك خفض في التفاضلي والتعزيز الزائد التصحيح فاعلية). 2004. (خالد اهللا، عبد -58

 للدراسات عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة. التوحديين األطفال من عينة لدى الذاتي واإليذاء

 .األردن العليا،

 .الفكر دار: دمشق. 1ط. الذاتوي أو التوحدي الطفل ،)2001. (قاسم محمد اهللا، عبد -59

 بأساليب السورية العربية الجمهورية في التوحديين األطفال معلمي معرفة). 2007. (وضاح عرابي، -60

 .دمشق جامعة, التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. السلوك تعديل

 رسالة. اللغوي النمو متأخري األطفال ولغة ذكاء على وأثره التخاطبي التأهيل). 2004. (شريف عزام، -61

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

 الجديدة الكتب دار: بيروت. 1ط. والتخاطب الداللة علمي في مقدمة). 2004. (يونس محمد علي، -62

 .المتحدة

 بعض ضوء في األطفال من عينة لدى اللغوي للتأخر التشخيصية الخصائص). 2010. (أحمد علي، -63

 .دمشق جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. المتغيرات

 من عينة لدى االجتماعي التواصل مهارات لتطوير تدريبي برنامج فاعلية). 2012. (دلشاد علي، -64

 .دمشق جامعة, التربية كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،التوحد األطفال

 مكتبة: القاهرة. 1ط. الفارق والتشخيص التشخيص بين التوحد إعاقة). 2005. (السيد ماجد عمارة، -65

 .الشرق زهراء
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 للمراهقين التواصل مهارات لتنمية تيتش برنامج في المنظم التعليم فاعلية). 2007. (رامي العماوي، -66

 .األردن ، عمان جامعة العليا، الدراسات كلية. التوحد من يعانون الذين

 .الفكر دار: عمان. 1ط. التواصل اضطرابات في مقدمة). 2012. (ياسر والناطور، موسى، عمايرة، -67

 السادسة عمر دون األطفال لدى التوحد اضطراب لتشخيص مقياس تقنين). 2013. (شوقي غانم، -68

 للعلوم واأللمانية العربية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. سورية -طرطوس و الالذقية في

 .النفس وعلم التربية قسم العليا، الدراسات كلية والتكنولوجيا،

 االجتماعي والتفاعل اللغوي التواصل في العجز لمظاهر السلوكي العالج). 2003. (عّزة الغامدي، -69

 .السعودية الرياض، جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة. التوحد أطفال من عينة لدى

 من عينة لدى االجتماعية المهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية). 2007. (مجدي غزال، -70

 األردنية، الجامعة العليا، الدراسات كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. عمان مدينة في التوحديين األطفال

 .األردن عمان،

 اللغويات في مقدمة). 2000. (محمد والعناني، موسى، عمايرة،, جهاد حمدان،, شحادة فارع، -71

 .وائل دار: عمان. المعاصرة

: عمان. 1ط. الصوت, اللغة, النطق, الكالم, التخاطب اضطراب). 2009. (علي حمدي الفرماوي، -72

 .صنعاء دار
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 الوالدين إلى مرشد) التدريب – التعليم – المفهوم( التوحد). 2000. (العزيز عبد بن محمد الفوزان، -73

 .والنشر للطباعة الكتب عالم دار: الرياض. والمهنيين

 الحديث الجامعي المكتب: اإلسكندرية. 2ط. والمراهقة الطفولة نفس علم). 1997. (رمضان القذافي، -74

 .للنشر

 المسيرة دار :عمان. 1ط. اإلعاقة ذوي سيكولوجية). 2007. (ناصر ويونس، الدين، فخر القال، -75

 .للنشر

 الفكر دار: عمان. المبكرة الطفولة في التربوية األلعاب). 2011. (رمضان وبدوي،, محمد قنديل، -76

 .األردني

 اختبار باستخدام للغة االجتماعي واالستخدام المعنى مستويي تطور دراسة). 2012. (جيانا كردي، -77

 .دمشق جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. المحكية للغة الشامل التقييم

 اضطراب ذوي المراهقين من لعينة اللعب طريق عن اللغوي التواصل تنمية). 2011. (رفاه لمفون، -78

 .السعودية العربية المملكة التربية، كلية القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحد

. 1ط). مترجم, العامري خالد. (الخاصة االحتياجات لذوي اللعب أهمية). 2004. (ك ماكنتاير، -79

 .والتوزيع للنشر الفاروق دار: مصر

 المهارات تنمية في بالموسيقى العالج فعالية.). ت. د. (إيهاب العظيم، عبد و, عادل محمد، -80

 .السعودية بنها، جامعة التربية، كلية .التواصل على قدرتهم تحسين في وأثره التوحديين لألطفال االجتماعية
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 تحسين في التوحديين لألطفال بالموسيقى العالج فعالية). 2008. (إيهاب وعزت،, عادل محمد، -81

 .لإلعاقة الخليجية الجمعية المعوقين، األطفال أمور أولياء جمعية. اللغوي نموهم مستوى

 .تشرين جامعة منشورات: الالذقية. والمراهقة الطفولة نفس علم). 2004. (مالك مخول، -82

 . العربي الخليج مؤسسة: القاهرة. تربوية معالم سلسلة. التدريس سلوك). 1984. (أمين محمد, المفتي -83

 دار: القاهرة. سليمان سيد الرحمن عبد تأليف. باللعب األطفال عالج). 1990. (كالرك موستاكس، -84

 .العربية النهضة

 العدد ، المعرفة عالم سلسة .)مترجم, عيسى حسان. د(. اللعب سيكولوجية). 1987. (س ميللر، -85

 .الكويت). 120(

 يعاني الذي والطفل األهل بين التواصل دليل بأسلوبي حكيني). 2007. (سمر وحيدر،, ندى ناصيف، -86

 .لألوتيزم اللبنانية الجمعية: لبنان. التوحد من

 .أسامة دار: عمان. السلوك واضطراب التوحد). 2006. (سليم أحمد, النجار -87

 الذين واألطفال العاديين األطفال من عينة لدى التعبيرية اللغة مستوى تقييم). 2012. (رفاه نصر، -88

 ماجستير رسالة. )EVT2( التعبيرية المفردات اختبار باستخدام التعبيرية اللغة في صعوبات من يعانون

 .دمشق جامعة التربية، كلية منشورة، غير

 األطفال بعض لدى اللغوي االتصال لتنمية عالجي برنامج فعالية مدى). 2001. (سهى نصر، -89

 .مصر شمس، عين جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. التوحديين
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 مالحق الدراسة

 .قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة) 1الملحق ( -

 لدى الطفل التوحدي. ) مقياس تقدير مهارات التواصل اللغوي2الملحق ( -

التواصل اللغوي لدى الطفل ) ورقة إلجابة المرفقة مع مقياس تقدير 3الملحق ( -

 التوحدي.

 ) قائمة المفردات المراد تعليمها للطفل.4الملحق ( -

جلسات البرنامج التدريبي القائم على استخدام اللعب في تنمية بعض  )5الملحق ( -

 مهارات التواصل اللغوي.
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 )1امللحق رقم(

 الدراسةقائمة بأمساء السادة احملكمني ألدوات 

 المكان الوظيفة االختصاص العام والدقيق االسم م

 جامعة دمشق استاذ في قسم علم النفس علم نفس تجريبي *أ.د أمل األحمد 1

2 
 د. دانيا القدسي**

 تربية خاصة

 

أستاذ مساعد في قسم 

 التربية الخاصة
 جامعة دمشق

3 
 *د. رنا قوشحة*

القياس والتقويم (قياس قدرات 

 عقلية)

مدرسة في قسم القياس 

 والتقويم
 جامعة دمشق

د. آذار عبد  4

 اللطيف**

 تربية خاصة

 

مدرس في قسم التربية 

 الخاصة
 جامعة دمشق

 جامعة دمشق مدرسة في قسم التربية تربية خاصة د. عالية الرفاعي** 5

6 
 تقويم تربوي *اعتدال عبداهللاد. 

مدرسة في قسم القياس 

 والتقويم
 جامعة دمشق

 جامعة دمشق مدرس في قسم علم النفس االتصالعلم النفس  سليمان كاسوحة*د.  7

 
9 

 جامعة دمشق قائمة باألعمال تربية خاصة د. غانا حسن **

 شوقي غانم** 10

 اختصاصي توحد تربية خاصة

مركز هيلب 

االستشاري 

 التخصصي

 وفاء حسين** 11
 ماجستير تقويم كالم ولغة

اختصاصية تقويم كالم 
 ولغة

المنظمة السورية 
للمعوقين آمال / 

 دمشق
 ربى شمسين** 12

 ماجستير تقويم كالم ولغة
اختصاصية تقويم كالم 

 ولغة

المنظمة السورية 
للمعوقين آمال / 

 دمشق
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 سالفة الحواط** 13
 ماجستير تقويم الكالم واللغة

اختصاصية تقويم الكالم 
 واللغة

المنظمة السورية 
للمعوقين آمال / 

 الالذقية
 بشرى عويجان** 14

 اختصاصية توحد تربية خاصة
المنظمة السورية 
للمعوقين آمال / 

 دمشق
 رتبت األسماء حسب المرتبة العلمية  -

 قياس تقدير مهارات التواصل اللغوي فقط.لمأسماء المحكمين  -*

 .اللغويتقدير مهارات التواصل ولمقياس أسماء المحكمين للبرنامج التدريبي   -**
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 ) 2امللحق رقم(

 اللغوي لدى الطفل التوحدي التواصلتقدير مقياس 

 زميلتي المعلمة.......المعلم زميلي

طفـال يعـانون مـن طفـال التوحـديين، وهـم فئـة مـن األعدد من المواقـف التـي تصـف سـلوك األفيما يلي 

المــراد اللغــوي  التواصــل مهــاراتاللغــوي بصــفة خاصــة، و  التواصــلبصــفة عامــة و  التواصــلمشــكلة فــي 

 .التسميةمهارة التعرف والفهم، و  مهارة ماهفي هذا المقياس طفال هؤالء األدى ل اقياسه

واالختيارات األربعة التي تليها، ومن ثم اختيار  أو عبارة المرجو من سيادتكم التكرم بقراءة كل موقفو 

)، وذلك طبقًا لما كان يتصـف بـه سـلوك الطفـل فـي A-B-C-Dالمناسبة من بين االختيارات( اإلجابة

) فـي المكـان المخصـص لهـا أمـام خرين خالل العام الدراسي. وذلك بوضـع عالمـة(التواصل مع األ

 .المرفقة مع المقياس اإلجابةكل عبارة في ورقة 

 مالحظة:

عــن ســلوك التواصــل اإلجابــات خــرى خاطئــة، وٕانمــا تعبــر كــل أصــحيحة و  إجابــةلــيس هنــاك  -

 .التوحدي لدى الطفلالمتمثلة(بالتعرف والفهم والتسمية) 

 المواقف واالختيارات.أمام  )(يرجى عدم وضع أكثر من عالمة واحدة -

 بدون إجابة. موقف أو عبارةأية  ال تترك -

 ا أحـد. لـذا نأمـل أن تكـون إجاباتـكستعامل بسرية تامـة ولـن يّطلـع عليهـ مأؤكد لِك أّن إجاباتك -

 وصريحة.  دقيقة

 حسن تعاونكم في سبيل تطوير مهارات التواصل لدى هؤالء األطفال ةً شاكر 
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 البيانات األساسية:

 :الطفل اسم -

 :الطفلعمر  -

 :  ذكر أنثى جنس الطفل -

 التعرف والفهم: -البعد األول

 واالختيارات:المواقف 
 -الحزن -عندما تعرض المعلمة على الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه (الضحك .1

 الدهشة) وعندما تطلب منه أن يتعرف على هذه األشكال فإنه:

A. .يتعرف ويخرج لها كل شكل تطلبه المعلمة ويقلده 

B. .ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب 

C.  يده وال يعرف ماذا يفعل بها.يأخذ الصور ويبحث في 

D. .ال شيء مما سبق 

 -كرة -قلم -عندما تعرض المعلمة على الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل(عروسة .2

 خراجها عند الطلب فإنه:إ سرير) وتطلب منه التعرف عليها و 

A. .يخرجها كلها عند الطلب 

B. .يمسك بها ويحاول أن يخرجها 

C. االلتفات لكالم المعلمة. يمسك باألشياء ويضعها جانبًا دون 

D. .ال شيء مما سبق 

خطوات وهي(يذهب إلى الباب، ثم يقفله،  ثالث عندما تعطي المعلمة للطفل تعليمات مكونة من .3

 ثم يعود إلى الكرسي) فإنه:

A. .يذهب الطفل وينفذ التعليمات الثالث كما هو مطلوب 

B. .يستعد إلى القيام للذهاب إلى الباب 
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C.  منه المعلمة.يقف وال يعرف ماذا تطلب 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما تعرض المعلمة له صورة بها قطعة ناقصة (بزل) وعليه أن يضع الناقص مكانه فإنه: .4

A. .يبحث عن الجزء الناقص ويضعه مكانه 

B. .يبدأ في البحث عن الجزء الناقص 

C.  الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها. األجزاءيمسك 

D. .ال شيء مما سبق 

صور ومعكوساتها  أربعة تطلب منه المعلمة إخراج المعكوسات من الصور بحد أدنىعندما  .5

 فإنه:

A. .يخرج ويضع الشيء المعكوس أمام الشيء المناسب له 

B. .يحاول مسك الكروت والنظر إليها ليتعرف عليها 

C. .يضع الكروت أمام بعضها بطريقة عشوائية 

D. .ال شيء مما سبق 

 -عندما تضع المعلمة أمامه مجموعة من األشياء، واألشياء التي لها عالقة بها مثل(معلمة .6

 قفص) فإنه: -كراسة –عصفورة) (طبق  -قلم

A. .يضع  أمام كل شيء الشيء المناسب له 

B. .يأخذ الشيء ويحاول وضعه في المكان المخصص له 

C. .يأخذ الشيء ويلهو به 

D. .ال شيء مما سبق 

مة وضع الكرات داخل صندوق، مكعبات داخل صندوق آخر، الطبق عندما تطلب منه المعل .7

 فوق المنضدة فإنه:

A. .يفعل كل األوامر 

B. .يفعل أمرين من هذه األوامر 
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C. .يضع كل شيء في مكان مختلف للطلب 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما تطلب منه المعلمة اإلشارة إلى أجزاء وجهه فإنه: .8

A. .يشير إلى األجزاء المطلوبة 

B.  جزئين فقط.يشير إلى 

C. .يشير إلى وجهه كله دون تمييز أي جزء 

D. .ال شيء مما سبق 

المكعبات وتطلب منه أن يصنفهم  -الكرات -عندما تعطي المعلمة الطفل مجموعة من األقالم .9

 داخل العلب فإنه:

A. .يصنفهم كلهم كل علبة على حده 

B. .يضع صنفًا واحدًا في العلبة الخاصة به 

C. .يلعب باألشياء كلها 

D. ما سبق.ال شيء م 

عندما تعطي المعلمة للطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مضاهاتها مع األشكال  .10

 المتشابهة فإنه:

A.  .يضع كل الصور على الصور المناسبة لها 

B. ا على مثيلتها.هيأخذ الصور ويحاول النظر إليها ليضع 

C. .يحملق في الصور ويشير إليها فقط 

D. .ال شيء مما سبق 

 :عبيرالت -البعد الثاني
 عندما يرى الطفل طبق الطعام وهو جائع فإنه: .11

A. .يذهب ويفتحه ويأكل منه 

B. .يأخذ يدك لتفتحه اه 
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C. .يبكي ويضرب على األرض 

D. شيء ما سبق. ال 

 ه فإنه:ئا فتكافعندما يعمل الطفل عمال صحيح .12

A. .يضحك ويصفق بيديه 

B. لنفسه. يصفق بيده 

C. .ال يظهر أي تعبير يدل على الفرحة 

D. .ال شيء مما سبق 

 يريد الطفل جذب انتباه فإنه:عندما  .13

A. .يبكي ويرفع يديه لتحمله 

B. .يبكي ويستخدم أصوات صاخبة 

C. .يجلس جانبا وال يقترب من أحد 

D. .ال شيء مما سبق 

 سواء باألصوات أو الكالم فإنه: عندما تطلب منه عدم اإلزعاج .14

A.  .يسكت 

B. .يضع يديه على فمه ويصدر صوتا 

C. .ال يبالي بما تقوله 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما يخرج الطفل إلى الخارج فإنه: .15

A. .يلوح بيده ويعني بها السالمة 

B. .يرفع يده وال يحركها 

C. .يخرج وال يفعل أي ردة فعل 

D. .ال شيء مما سبق 
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 عندما تنادي عليه فإنه: .16

A. .ينظر إليك ويأتي إليك 

B. .ينظر إلى مصدر الصوت 

C. .يجلس مكانه وكأنه ال يسمع 

D. .ال شيء مما سبق 

غير صحيح فتقول له مع اإلشارة بأصابعك لتعبر عن الرفض عندما يفعل الطفل شيء  .17

 فإنه:

A. .يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي (مقلدا) وال يفعل الخطأ 

B. .يتوقف عن العمل غير الصحيح 

C. .يكمل ما يفعله 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما يريد أن ينام فإنه: .18

A. .يضع يده فوق بعضها ويغمض عينيه 

B. .ويغمض عينيه 

C.  فجأة.ينام 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما يريد أن يلعب لعبة مرتفعة عنه فإنه: .19

A. .يصعد على الكرسي ويحضرها 

B. .يأخذ بيدك ويذهب بك ويشير لك على اللعبة 

C. .ينظر إلى اللعبة وٕالى المعالج 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما يتألم الطفل من ألم في بطنه فإنه: .20

A. إلى بطنه ويبكي.إلى المعالم ويشير  يذهب 
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B. فقط. يبكي 

C. .ينام الطفل على بطنه على األرض 

D. .ال شيء مما سبق 

 :سميةالت -البعد الثالث

 المواقف واالختيارات:
 -قلم -الوردة -األرنب -صور مثل(البنت خمسةعندما تطلب منه المعلمة اإلشارة إلى  .21

 سيارة) فإنه:

A. .يشير إليها كلها 

B. .يشير إلى جزء منها 

C.  يفعل بها.ينظر إلى األشياء وال يعرف ماذا 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما تطلب المعلمة منه اإلشارة إلى أجزاء جسمه فإنه: .22

A. .يشير إليها كلها 

B. .يشير إلى أجزاء منها 

C. .يشير إلى أشياء خاطئة 

D. .ال شيء مما سبق 

 عندما تطلب منه المعلمة إخراج الكرت المناسب للصوت عند سماعه بالكاسيت فإنه: .23

A. يخرج الكروت المالئمة لكل صوت. 

B. .(كرتين) يخرج الكرت المالئم بعد فترة وبحد أقصى 

C. .يمسك الكروت في يده ويسمع الكاسيت كًال على حده 

D. .ال شيء مما سبق 

 حضار الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فإنه:إعندما تطلب المعلمة منه  .24

A. .يحضر الصورة 
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B. .ينصت إليها وال يحضر شيئًا 

C. .ينظر إليها فقط دون فعل 

D.  مما سبق.ال شيء 

 عندما يريد الطفل األكل فإنه: .25

A. .يتفوه بكلمة تدل على أنه جائع 

B. .يحضر للمعلمة صورة تدل على الطعام 

C. .يقف وينظر إلى الثالجة والمطبخ 

D. .ال شيء مما سبق 

عندما تطلب منه المعلمة لمس أو االشارة إلى ثالثة صور في كتاب عند تسميتها لها  .26

 فإنه:

A. .يشير إليهم كلهم ويلمسهم 

B. .يشير إليهم دون لمسهم 

C. .ينظر إليهم ويشير إلى أي شيء 

D. .ال شيء مما سبق 

عندما تطلب المعلمة منه إظهار الصورة المناسبة للشيء الموجود داخل الحقيبة السوداء  .27

 فإنه:

A. .يظهر جميع الصور الدالة على هذه األشياء بعد التعرف عليها 

B. .يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بهم 

C.  يديه ويلعب باألشياء فقط.يدخل 

D. .ال شيء مما سبق 

 مندهش) فأنه: -يبكي -ضاحك -يستخدم الكروت لوصف األوجه المختلفة(حزين .28

A. .يخرج الكروت المناسبة للوجوه المختلفة 

B. يبكي). -يخرج بعض الكروت فقط مثل(يضحك 
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C. .يشاهد الكروت المختلفة وال يستطيع إخراج أي كروت 

D. .ال شيء مما سبق 

 الطفل الذهاب إلى مكان معين يحبه فإنه: عندما يريد .29

A. .يخرج الكرت الدال عليه 

B. .يشير إلى أي صورة موجودة له على الحائط 

C. .يأخذ يد المعلمة تجاه المكان 

D. .ال شيء مما سبق 

عندما تطلب منه المعلمة أن يشير إلى ثالثة أجزاء في العروسة على نفس أجزاء جسمه  .30

 فإنه: 

A.  في جسمه.يشير إلى األجزاء المقابلة 

B. .يشير إلى أجزاء جسم العروسة 

C. .ينظر إلى العروسة دون استجابة 

D. .ال شيء مما سبق 

 .................................انتهت األسئلة..................................
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 ) 3امللحق رقم(

 تقدير التواصل اللغوي لدى الطفل التوحدي جابة املرفقة مع مقياسورقة اإل

 A B C D رقم السؤال

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
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22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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 )2امللحق رقم(

 قائمة المفردات

 المفردات اسم اللعبة

 - الكرات الملونة

 - صورتي الجميلة

 دائرة، مربع مطابقة األشكال، الصياد الماهر

  أحمر، أصفر فرز وتصنيف األلوان، خطواتي الملونة

 عين، أنف، فم، شعر أجزاء الوجه، أصنع دميتي

 كبير، صغير الحجوم، الكرات

 دوالب -سيارة الجزء الناقص ،الدوالب

 أوراق -شجرة

 زر -قميص

 سعيد -حزين االنفعاالت

 فوق، تحت أين أنا،
آكل، اشرب، حليب، تفاحة، موزة، ماء،  مطابقة ، اللوتو

 عصير
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 )5الملحق رقم (

 (الفهم والتعرف، التعبير ،التسمية)  بعض مهارات التواصل اللغويالبرنامج التدريبي المقترح لتنمية 

 لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

) لعبة حركية 8إدراكية و() 8تمهيدية و ( ) لعبة 2) لعبة تنقسم إلى ( 18يتكون البرنامج من (

 وفنية.

لعبة حركية لمدة يومين، كل أسبوع تقوم الباحثة بتدريب األطفال على لعبة إدراكية لمدة ثالثة أيام و 

وكال اللعبتين الحركية واإلدراكية يهدفان إلى تنمية بعض مهارات التواصل اللغوي وهي (الفهم 

والتعرف، التعبير، التسمية)، واكتساب نفس المفردات التي ليتمكنوا في النهاية من إنتاج قائمة 

 ينة البحث عن طريق اللعب.المفردات التي ترغب الباحثة في تعليمها لألطفال التوحديين ع

يتم تعليم الطفل بشكل فردي على األلعاب اإلدراكية ،أما األلعاب الحركية تتم بشكل فردي أو 

 جماعي حسب طبيعة اللعبة.

 األلعاب التمهيدية:  - أ
 األولى ( لعبة الكرات الملونة) لجلسةا .1

 دقيقة. 30مدة اللعبة: 

 نوع التدريب: جماعي

 إيجابية مع أطفال العينة التدريبية، ومع األطفال فيما بينهم.هدف اللعبة: بناء عالقة 

ت ملونة، صور األطفال، موسيقى محببة لألطفال، هدايا رمزية لألطفال ااألدوات المستخدمة: كر 

 عبارة عن معززات الطفل الغذائية المفّضلة لديه.

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل.

 األهداف السلوكية:

 طفال الكرات ضمن السلة عند سماع الموسيقى.أن يرمي األ -

 أن يسحب كل طفل كرة من الكرات الملونة الموجودة ضمن السلة. -
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 أن يشير الطفل إلى صاحب الصورة الموجودة ضمن الكرة. -

 اإلجراءات:
 تجلس الباحثة في البداية مع كل طفل في وضع متقابل ضمن غرفة التدريب. -1
كل طفل لوحده، وذلك لكي يشعر باألمان ولكي يتقبل  تقوم الباحثة بالترحيب باألطفال -2

 الباحثة.
 تقوم الباحثة بتذكير األطفال باسم صديقهم وعرض صورته الشخصية أمامهم. -3
 تقوم الباحثة بوضع الصورة الشخصية ضمن الكرة الملونة. -4
 ) تطبق بالتتابع على كل األطفال.3،4الخطوات ( -5
عند سماع الموسيقى المحببة لديهم ( بعد سؤال  تقوم الباحثة بشرح اللعبة لألطفال وهي -6

 معلمة الصف) يقومون برمي الكرات ضمن السلة.
بعد وضع الكرات في السلة يعود األطفال للجلوس في مكانهم وبعدها تطلب من كل طفل  -7

 الذهاب إلى السلة وسحب كرة من الكرات الملونة.
 يقوم الطفل بفتح الكرة وسحب الصورة الموجودة فيها. -8
تطلب الباحثة من الطفل أن يشير إلى صاحب الصورة، إذا لم يستطع، تسمي الباحثة اسم  -9

الطفل الموجود في الصورة وتطلب منه تكرار اسم  زميله و تطلب من األطفال اآلخرين أن ينادو 
 زميلهم باسمه.

 ) على كل األطفال.8،9يكرر البند ( -10
 مع األطفال على موسيقى محبب لديهم.تقوم الباحثة بتشكيل حلقة رقص في نهاية الجلسة  -11
تنهي الجلسة عن طرق توديع كل طفل وإعطائه هدية رمزية له (عبارة عن معززه  -12

 المفضل).
 الثانية: (لعبة صورتي الجميلة) جلسةال .2

 دقيقة. 30مدة اللعبة: 

 نوع التدريب: جماعي

 طفال فيما بينهم.هدف اللعبة: بناء عالقة إيجابية مع أطفال العينة التدريبية، ومع األ

 األدوات المستخدمة: صور األطفال، أعواد خشبية، ورق مّلون، الصق.

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء.

 األهداف السلوكية:

 أن يسمي الطفل اسمه. -

 أن يسمي أسماء زمالئه. -
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 أن ينتج كل طفل برواز لصورته عن طريق األدوات المتاحة له. -

 اإلجراءات:

 تجلس الباحثة في البداية مع كل طفل في وضع متقابل ضمن غرفة التدريب. )1
تقوم الباحثة بالترحيب باألطفال كلهم ضمن المجموعة، وذلك لبناء جو من األلفة مع الباحثة  )2

 وفيما بينهم.
خرين معه ضمن الصف، في حال فل أن يسمي نفسه ويسمي زمالئه اآلطتطلب الباحثة من كل  )3

 يستطع تقوم هي بتذكيره باسم أصدقائه.لم 
 تقوم الباحثة بإعطاء كل طفل أدواته الخاصة به، وقد هيأت بشكل مسبق أداة كل طفل اعتماداً  )4

والذي  الالصق تكون البراويز ملصقة من قبل، معلى قدراته، فالطفل الذي ال يستطيع أن يستخد
طيع القص تكون وردته مقصوصة ال يستطيع التلوين ، يكون بروازه ملون، والذي ال يست

 ل مسبق.كبش
لك باستخدام التلقين الجسدي أو تطلب الباحثة من كل طفل بتحضير البرواز الخاص به وذ )5

 يمائي كل طفل حسب حالته.اإل
بعد االنتهاء من صنع البراويز تقوم بتعليقهم على الحائط ، ثم تطلب من كل طفل أن يسمي  )6

 تقديم المساعدة للطفل في حال لم يستطع القيام بذلك بمفرده.اسمه وأسماء زمالئه، كما تقوم ب
 ية رمزية له.توديع كل طفل وإعطائه البرواز كهدتنهي الباحثة الجلسة عن طريق  )7

 األلعاب اإلدراكية:. 2

 األولى (لعبة مطابقة األشكال دائرة ، مربع): جلسةال .1

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المراد تنميتها من اللعبة ( مربع، دائرة).المفردات 

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يطابق الطفل كل مجسم مع مكانه الصحيح في العلبة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير إلى المجسم التي تسميه الباحثة  -

 تالية.محاوالت مت 5من  4أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة  -

 صندوق على جانبيه أمكنة لوضع األشكال الهندسية (مربع، دائرة). -األدوات: 
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 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

 ى الطفل مجسمات لألشكال الهندسية.تعرض الباحثة في البداية عل )1

 أن يعطيها المجسم عند تسميته. تطلب الباحثة من الطفل )2

تأتي الباحثة بالصندوق وتضع كل شكل من األشكال الهندسية في مكانه الصحيح، ومن ثم  )3

 تقول للطفل اآلن دورك أنت من  سيقوم بذلك.

 تطلب منه مطابقة كل شكل في مكانه الصحيح مع تسمية الشكل. )4

فظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو الل )5

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7 التقويم: أن يسمي الطفل األشكال الهندسية -

 ):فرز وتصنيف األلوان(لعبة  الثانيةة جلسال .2

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة ( أحمر، أصفر).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يفرز الطفل األلوان (األحمر واألصفر) في األعمدة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4يشير إلى اللون التي تسميه الباحثة إن  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي اللون الذي تشير إليه الباحثة  -

 لعبة األربعة تربح. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -
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 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

 حثة على الطفل األلوان أحمر، أصفر بداية كل لون لوحده.تعرض البا )1

تطلب الباحثة من الطفل أن يعطيها اللون عند تسميته ومن ثم تقوم بوضع كل لون ضمن عمود من  )2

 اللعبة.

 تقول الباحثة للطفل اآلن دورك تسمي اللون وهو يقوم باختياره ومن ثم وضعه في العمود المناسب. )3

 تسمية اللون الذي يضعه ضمن العمود. تطلب الباحثة من الطفل )4

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع الطفل  )5

 تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يتم سحب التعزيز يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم  )6

 بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل األلوان  -

 ):الثالثة (لعبة أجزاء الوجه جلسةال .3

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة ( عين، فم، أنف، شعر).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يضع الطفل أجزاء الوجه في مكانها الصحيح  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير إلى أجزاء الوجه التي تسميها الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي أجزاء الوجه الذي تشير إليه الباحثة  -

 بطاقات مرسوم عليها صور عين، فم، أنف، شعر. -األدوات: 

 بي ألعضاء الجسم.مجسم خش   -

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -
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 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

يتم تعريف الطفل على أجزاء الوجه عن طريق بطاقات ومطابقتها مع أجزاء وجهه، ومن ثم مع  )1

 أجزاء وجه الباحثة.

 وتطلب منه اإلشارة إليه. تسمي الباحثة جزء من أجزاء الوجه )2

 تسحب الباحثة بطاقة وتطلب من الطفل تسميتها. )3

 تعاد اللعبة على مجسم خشبي ألعضاء الوجه . )4

 تقوم الباحثة بتركيب كل جزء في موضعه الصحيح مع تسميته. )5

 تطلب من الطفل تسمية الجزء وتضعه في مكانه الصحيح. )6

 وضع  كل جزء في مكانه الصحيح مع تسميته.تقوم الباحثة بفك أجزاء الوجه وتطلب من الطفل  )7

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )8

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

ثم يتم سحب التعزيز يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن  )9

 بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل أجزاء الوجه  -

 ):الرابعة (لعبة الحجومة جلسال .4

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة ( كبير، صغير).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4يطابق الطفل كل مجسم  في مكانها الصحيح أن  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير إلى حجم المجسم الذي تسميه الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة بناءًا على حجمه  -
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وصغيرة وللمربع لون يختلف عن لون  مجسمات كرات ومربعات بأحجام مختلفة كبيرة -األدوات: 

 الدائرة.

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

تستند الباحثة في هذه اللعبة على المفردات التي تم تعلمها مسبقا وهي دائرة ومربع لتعليم  )1

 األطفال الحجوم كبير، صغير.

 الباحثة بعرض المربع الكبير والصغير على الطفل. تقوم )2

 وتطلب منه أن يشير إليه عندما تسميه، ثم أن تسميه عندما يشير إليه. )3

 يكرر األمر بالنسبة للدائرة. )4

) تقوم الباحثة بوضع المربعات والدوائر من الحجمين الكبير 4،5بعد إتقان الطفل للخطوتين ( )5

طفل أن يؤشر إلى الشكل تبعًا لحجمه (مربع كبير، والصغير على الطاولة وتطلب من ال

 مربع صغير، دائرة كبيرة ،دائرة صغيرة).

 ) تطلب منه سحب الشكل وتسميته. 5عند إتقان الطفل الخطوة ( )6

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )7

 ده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوح

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )8

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل األشكال الهندسية  -

 ):الخامسة (لعبة الجزء الناقصة جلسال .5

 دقيقة. 30الجلسة: مدة 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (سيارة، دوالب، شجرة، أوراق، قميص ،زر).
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 األهداف السلوكية للجلسة:

محاوالت  5من  4أن يتعرف الطفل على الجزء الناقص من الصورة ويضعه في مكانه الصحيح  -

 متتالية.

محاوالت  5من  4ويضعه في مكانه الصحيح الذي تسميه الباحثة إن يشير إلى الناقص من الصورة  -

  متتالية.

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة  -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها الصورة وبطاقات أخرى توضح الجزء الناقص منها. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء.الفنيات  -

 اإلجراءات: 

 في البداية تعرض الباحثة على الطفل الصورة بشكل كامل. )1

 تطلب الباحثة من الطفل تسمية الصورة المعروضة عليه. )2

بعد التأكد من قدرة الطفل على التأشير والتعرف وتسمية الصورة تقوم بإزالة جزء من كل  )3

وم بخلط األجزاء مع بعضها، وتقول للطفل هناك جزء ناقص في كل صورة عليك صورة ومن ثم تق

 اختياره ووضعه في مكانه الصحيح.

 تكرر المحاوالت ويساعد الطفل إلى أن يصبح قادرًا على التعرف وتسمية الجزء الناقص )4

ع خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطي )5

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7 الجزء الناقص من الصورةالتقويم: أن يسمي الطفل  -

 ):السادسة (لعبة االنفعاالتة جلسال .6

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 
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 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (حزين ،سعيد).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يميز الطفل بين التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد)  -

 محاوالت متتالية. 5من  4(حزين، سعيد)  إن يشير إلى التعبيرات االنفعالية -

 محاوالت متتالية. 5من  4التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد)  أن يسمي -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها الصورة وبطاقات أخرى توضح الجزء الناقص منها. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 التشكيل، التلقين، اإلخفاء.الفنيات المستخدمة: التعزيز،  -

 اإلجراءات:

ترحب الباحثة باألطفال وتقوم بعرض صورة لطفل يلعب في الحديقة وتقول لهم مبسوط،  )1

 ومن ثم تخفي الصورة وتبدأ بتقليد مبسوط.

يطبق األمر نفسه على حزين حيث تعرض على الطفل صورة لطفل .......وتقول له حزين  )2

 الصورة وتقوم بتقليد حزين.وتقوم بتسمية حزين ثم تسحب 

 تعرض الباحثة الصور لألطفال وتطلب منهم تسمية االنفعال المناسب للصورة. )3

 تقوم الباحثة بتقليد االنفعال وتطلب من الطفل تقليدها وتسمية االنفعال. )4

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )5

 المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها. الطفل تنفيذ

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل االنفعاالت  -

 ):السابعة (لعبة تحت، فوق ة جلسال .7

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 
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 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (فوق، تحت).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يميز الطفل بين الظروف المكانية (فوق، تحت)  -

 محاوالت متتالية. 5 من 4إن يشير الطفل إلى الظروف المكانية (فوق، تحت)  -

 محاوالت متتالية. 5من  4الظروف المكانية (فوق، تحت)  أن يسمي الطفل -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها الصورة وبطاقات أخرى توضح الجزء الناقص منها. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

  اإلجراءات:

 ترحب الباحثة بالطفل وتقول له اليوم سوف نلعب لعبة فوق، تحت. )1

عن طريق صور لكرة فوق الطاولة، وكرة تحت الطاولة، هنا الباحثة كانت على علم مسبق  )2

أن الطفل يدرك مفهوم الكرة ومفهوم الطاولة قبل التدريب لكي تستثمرهم في تدريب مفردات 

 فوق، تحت.

لصورة المناسبة لكلمة فوق وتضع الكرة فوق الطاولة، وكذلك األمر بالنسبة تسمي الباحثة ا )3

 لتحت الطاولة.

تضع الباحثة كرة فوق الطاولة وأخرى تحت الطاولة وتطلب من الطفل أن يعطيها الكرة من  )4

 مكانها عند تسميتها.

 بعد التأكد من استيعاب الطفل للمفهوم تطلب منه أن يسمي مكان وجود الكرة. )5

ل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع خال )6

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )7

 ذائي منه.التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغ
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 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل ظروف المكان  -

 ):الثامنة (لعبة مطابقة األفعال مع الكلمات ة جلسال .8

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (آكل، اشرب، موزة، حليب، ماء، تفاحة).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4يطابق الطفل الفعل مع الكلمة المناسبة له أن  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير الطفل إلى الفعل الذي تسميه الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4األفعال التي تشير إليها الباحثة  أن يسمي الطفل -

 ت متتالية.مرا 5من  4أن يشير الطفل إلى الصورة التي تسميها الباحثة  -

 مرات متتالية. 5من  4أن يسمي الطفل الصورة التي تشير إليها الباحثة  -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها أفعال وأطعمة وشراب. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات:

الباحثة على األطفال صور المأكوالت والمشروبات على األطفال وتعرفهم في البداية تعرض  )1

 عليها.

 تقوم الباحثة  بالطلب من الطفل أن يسحب صورة ويسميها. )2

هم أن يعطوها صورة الفعل المناسب تعرض الباحثة على األطفال صور األفعال وتطلب من )3

 عند تسميته.

 ألفعال وان يسميها.تطلب الباحثة من الطفل أن يسحب صورة من صور ا )4

تقوم الباحثة بوضع صورة الفعل على الطاولة وتقول للطفل اآلن دورك اسحب صورة من  )5

 صور الكلمات وضعها تحت الفعل المناسب.
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خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )6

 ة المفردة المراد أن يتعلمها.الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمي

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )7

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل األفعال وما يناسبها  -

 األلعاب الحركية والفنية:

 ):األولى (لعبة الصياد الماهر ة جلسال .1

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (مربع، دائرة).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يطابق الطفل كل مجسم مع مكانه الصحيح في العلبة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4عن طريق اصطياده بالصنارة إن يشير إلى المجسم التي تسميه الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة بعد اصطياده بالصنارة  -

 مجسمات على شكل(مربع، دائرة) عليها مغناطيس. -األدوات: 

 صنارة لسحب القطع. -

 ي يصطادها الطفل.سلة على شكل مربع، سلة على شكل دائرة لفرز األشكال الت -

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

ى األطفال المجسمات وتقوم باللعب مع المعلمة المساعدة تعرض الباحثة في البداية عل )1

 كنموذج ليتعلم األطفال فكرة اللعبة.
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يعطيها المربع ومن ثم الدائرة، وأن يضعوها في المكان المناسب تطلب الباحثة من الطفل أن  )2

 ضمن السلة المناسبة لهم.

تقوم الباحثة بالتأشير على الشكل وتطلب من الطفل أن يسميه وأن يضعه في السلة المناسبة  )3

 محاوالت متتالية. 5من  4له 

عتين وتطلب من كل بعد إتقان الطفل للهمة المطلوبة منه تقوم بتقسيم األطفال إلى مجمو  )4

 مجموعة سحب كرة ووضعها في السلة المناسبة لها والفريق الفائز يحصل على مكافأة رمزية.

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )5

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  يعزز )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل األشكال الهندسية  -

 ):خطواتي الملونة(لعبة  الثانيةة جلسال .2

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة ( أحمر، أصفر).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يتعرف الطفل الخطوة الحمراء  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يتعرف الطفل على الخطوة الصفراء  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يشير الطفل إلى الخطوة الحمراء  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إلى الخطوة الصفراء  أن يشير الطفل -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي الطفل الخطوة الحمراء  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي الطفل الخطوة الصفراء  -

 أن يستجيب للتعليمة اقفز، امشي. -
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 األرض.مجموعة من خطوات األرجل الملونة باللونين األحمر واألصفر تلصق على  -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

تقوم الباحثة في البداية برسم كل طريق من الخطوات بلون واحد ( طريق لونه أحمر) و  )1

 (طريق لونه أصفر).

بالمشي على الخطوات تقول الباحثة للطفل سوف امشي على الطريق األحمر، وتقوم  )2

 الحمراء، ثم تقول له سوف امشي على الطريق األصفر.

 تطلب الباحثة من الطفل أن يمشي على الخطوات الحمراء. )3

 تطلب الباحثة من الطفل أن يمشي على الخطوات الصفراء. )4

بعد إتقان هذه المرحلة، تقوم الباحثة بإلصاق خطوات ملونة من اللونين األحمر واألصفر  )5

من الطفل الوقوف عند نقطة البداية وسحب بطاقة وعليه أن يقفز أو يمشي حسب لون وتطلب 

 البطاقة المسحوبة.

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )6

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب يعزز الطفل  )7

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7 األلوانلتقويم: أن يسمي الطفل ا -

 ):الثالثة (أصنع دميتية جلسال .3

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 اللعبة ( عين، فم، أنف، شعر).المفردات المراد تنميتها من 

 األهداف السلوكية للجلسة:
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 محاوالت متتالية. 5من  4أن يضع الطفل أجزاء الوجه في مكانها الصحيح  -

 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير إلى أجزاء الوجه التي تسميها الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي أجزاء الوجه الذي تشير إليه الباحثة  -

 بطاقات مرسوم عليها صور عين، فم، أنف، شعر. -ألدوات: ا

 بي ألعضاء الجسم.مجسم خش   -

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات:

 تجلس الباحثة في وضع متقابل مع الطفل وتقّدم له نموذجًا جاهزَا من اللعبة. )1

الباحثة بوضع األدوات المستخدمة في صنع اللعبة وتشرح لهم، ما هي اللعبة ، كيفية تبدأ  )2

صنعها، وتطلب منهم تسمية كل عضو من أعضاء الجسم، ثم تقوم بصنع  الدمية أمام 

 األطفال.

تطلب من الطفل تسمية أن يعطوها الجزء المناسب عند تسميته،ثم تطلب منهم تسمية جزء  )3

 أثناء صنه دميته، وأن يضعه في مكانه المناسب.الوجه الذي يستخدمه 

 تقدم الباحثة لكل طفل اللعبة التي صنعها كهدية له بعد انتهاء اللعب. )4

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )5

 علمها.الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يت

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل أعضاء الجسم  -

 ):لعبة الكراتة الرابعة (جلسال .4

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: جماعي.



 مالحق البحث
 

214 
 

 ات المراد تنميتها من اللعبة ( كبير، صغير).المفرد

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يفرز الطفل بين الكرات الموجودة في السلة من حيث حجمها  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يعطي الطفل الباحثة الكرات الصغيرة عندما تطلب منه ذلك  -

 محاوالت متتالية. 5من  4الكبيرة عندما تطلب منه ذلك  أن يعطي الطفل الباحثة الكرات -

 محاوالت متتالية. 5من  4 الطفل الكرات حسب حجمهاأن يسمي  -

 سلة كبيرة توضع في وسط الحديقة. -األدوات: 

 سلة كبيرة وسلة صغيرة لكل فريق. -

 كرات من الحجم الكبير وأخرى من الحجم الصغير توضع ضمن السلة الكبيرة وعلى الطفل -

 أن يسحب كرة ويضعها ضمن السلة المناسبة لها تبعا لحجمها.

 اإلجراءات: 

 تضع الباحثة سلة كبيرة في وسط الحديقة، وتقسم األطفال إلى قسمين. )1

 تطلب من كل مجموعة أن تسحب الكرات من السلة وتفرزهم ضمن السلة الخاصة بهم. )2

 على الطفل عندما يسحب كرة عليه تسميتها بناء على حجمها. )3

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )4

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )5

 الغذائي منه. التعزيز بشكل تدريجي وخصوصاً 

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل الحجوم  -

 ة الخامسة (لعبة الدوالب)جلسال .5

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: فردي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (سيارة، دوالب، شجرة، أوراق، قميص، زر).
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 األهداف السلوكية للجلسة:

محاوالت  5من  4الجزء الناقص من الصورة ويضعه في مكانه الصحيح أن يتعرف الطفل على  -

 متتالية.

محاوالت  5من  4ويضعه في مكانه الصحيح الذي تسميه الباحثة إن يشير إلى الناقص من الصورة  -

  متتالية.

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي المجسم الذي تشير إليه الباحثة  -

 ت على محوردوالب ورقي كبير مثب -األدوات: 

 .صور (سيارة، دوالب، شجرة، أوراق، قميص، زر) -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 اإلجراءات: 

 ترحب الباحثة باألطفال، وتقوم بتقديم اللعبة أمامهم. )1

 تضع الباحثة صورة في وسط القرص، وتطلب من الطفل أن يسمي الصورة. )2

أن يدير القرص حتى يحصل على الجزء الناقص من الصورة تطلب الباحثة من الطفل  )3

 ويشير إليه.

 تطلب الباحة من الطفل تسمية الجزء الناقص من الصورة. )4

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )5

 يتعلمها. الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل الجزء الناقص من الصورة  -

 )لعبة أصنع ابتسامتية السادسة (لجلسا .6

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 التدريب: جماعي.نوع 
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 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (حزين ،سعيد).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يميز الطفل بين التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد)  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يصنع الطفل التعبيرات االنفعالية (حزين، سعيد) بواسطة المعجون -

محاوالت  5من  4التعبيرات االنفعالية التي صنعها باستخدام المعجون (حزين، سعيد)  ميأن يس -

 متتالية.

 بطاقات حزين ، سعيد. -األدوات: 

 معجون. -

 اإلجراءات:

 رحب الباحثة باألطفال وتجلس في وضع متقابل معهم.ت )1

 تقول الباحثة للطفل اآلن سوف نصنع وجه حزين، ووجه سعيد بالمعجون. )2

الباحثة بتقديم نموذج أمام الطفل، وتقوم بصنع وجع سعيد ثم تقوم بتقليده وتسميه، تقوم  )3

 كذلك األمر بالنسبة لوجه حزين.

 تطلب من كل طفل أن يصنع بالمعجون الوجه الذي تقلده وتطلب منه تسميته. )4

خالل التدريب تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع  )5

 لطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.ا

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل االنفعاالت  -

 (لعبة أين أنا)ة السابعة جلسال .7

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: جماعي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (فوق، تحت).
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 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يميز الطفل بين الظروف المكانية (فوق ،تحت)  -

 متتالية. محاوالت 5من  4إن يشير الطفل إلى الظروف المكانية (فوق، تحت)  -

 محاوالت متتالية. 5من  4الظروف المكانية (فوق، تحت)  أن يسمي الطفل -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها الصورة وبطاقات أخرى توضح الجزء الناقص منها. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء. -

 :اإلجراءات

 تقوم الباحثة بعد الترحيب باألطفال بالطلب من المعلمة تقديم نموذج للعبة. )1

تطلب من الطفل أن يضع الكرة فوق أو تحت(المقعد، الطاولة، الكرسي، األرجوحة)  )2

 شرط أن يعرف الطفل المفاهيم السابقة ضمن الحديقة.

 تطلب من األطفال تسمية الكرة الموضوعة في مكانها. )3

تقوم الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما خالل التدريب  )4

 يستطيع الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.

يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )5

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7التقويم: أن يسمي الطفل االنفعاالت  -

 ة الثامنة (لعبة اللوتو)لجلسا .8

 دقيقة. 30مدة الجلسة: 

 نوع التدريب: جماعي.

 المفردات المراد تنميتها من اللعبة (آكل، اشرب، موزة، حليب، ماء، تفاحة).

 األهداف السلوكية للجلسة:

 محاوالت متتالية. 5من  4اسبة له أن يطابق الطفل الفعل مع الكلمة المن -
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 محاوالت متتالية. 5من  4إن يشير الطفل إلى الفعل الذي تسميه الباحثة  -

 محاوالت متتالية. 5من  4أن يسمي الطفل األفعال التي تشير إليها الباحثة  -

 مرات متتالية. 5من  4أن يشير الطفل إلى الصورة التي تسميها الباحثة  -

 مرات متتالية. 5من  4التي تشير إليها الباحثة أن يسمي الطفل الصورة  -

 مجموعة من البطاقات مرسوم عليها أفعال وأطعمة وشراب. -األدوات: 

 معززات مرغوبة بالنسبة لكل طفل. -

 .الفنيات المستخدمة: التعزيز، التشكيل، التلقين، اإلخفاء -

 شرح اللعبة:

بداية ونقطة نهاية، وصندوق موجود فيه العديد اللعبة تتكون من سلسة متتابعة من األجزاء، لها نقطة 

من البطاقات، يقوم الطفل بسحب بطاقة ومطابقتها في مكانها المناسب، وٕاذا قام بسحب بطاقة ال 

 يستطيع مطابقتها يبقى في مكانه ويأتي دور زميله، وهكذا حتى تنتهي اللعبة .

 اإلجراءات:

ت األطفال بمساعدتها على تقديم نموذج تطلب الباحثة في البداية من معلمتين من معلما )1

 لألطفال.

في البداية تطبق كل لعبة على كل طفل لوحده، حتى يستطيع أن يفهم اللعبة بشكل جيد،  )2

 وبعدها تطبق اللعبة على مجموعة األطفال.

تطلب الباحثة من الطفل أن يبدأ بسحب البطاقة ثم تطلب منه أن يسمي الصورة التي سحبها  )3

قة للصورة التي سحبها، وٕاذا كانت مطابقة للصورة يتابع سحب البطاقة التي تليها، أما إذا كانت مطاب

إذا لم تكن مطابقة للصورة أو أجاب بطريقة خاطئة يقف ويأتي دور زميله ويقوم بسحب بطاقة 

 ومطابقتها مع الصورة التي تليها.

 الطفل الذي يكمل المربعات هو الطفل الفائز . )4

الباحثة بسحب التلقين الجسدي أو اللفظي بشكل تدريجي ريثما يستطيع خالل التدريب تقوم  )5

 الطفل تنفيذ المهمة المطلوبة منه لوحده وتسمية المفردة المراد أن يتعلمها.
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يعزز الطفل بعد كل استجابة صحيحة بشكل مستمر في بداية المهارة ومن ثم يتم سحب  )6

 التعزيز بشكل تدريجي وخصوصًا الغذائي منه.

 مرات متتالية. 10/ 7يم: أن يسمي الطفل األفعال والكلمات المناسبة لها التقو  -
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فاعلية برنامج تدريبي باستخدام اللعب لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال ذوي 
 اضطراب التوحد

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التواصل 
 آمال. اللغوي لدى أطفال التوحدي في المنظمة السورية للمعوقين

) من اإلناث، تم 2)من الذكور و (10) طفال مصاباً بالتوحد (12وقد تكونت عينة الدراسة من (
إناث) ومجموعة 1ذكور و  5) أطفال (6توزيعهم إلى مجموعتين  مجموعة تجريبية تضمنت (

 إناث).1ذكور و  5) أطفال (6ضابطة تضمنت أيضاً (

قدير مهارات التواصل اللغوي من إعداد سها وألغراض الدراسة استخدمت الباحثة  مقياس ت
)، وتم إيجاد دالالت صدق وثبات هذا المقياس التي تبرر استخدامها ضمن 2001نصر (

 الدراسة الحالية.

كما قامت ببناء برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي استهدف مهارات (الفهم ، 
دقيقة، وتم تطبيق االختبار القبلي والبعدي على  )30التعبير، التسمية) وكل لعبة استغرقت (
والمقارنة للكشف عن أثر البرنامج التدريبي في تنمية  أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

المؤجل للكشف عن اثر ل التوحد، كما تم تطبيق االختبار مهارات التواصل اللغوي لدى أطفا
 بقاء التدريب.

بار وتطبيق االختبارات البعدية والمؤجلة من اجل تحليل نتائج وبعد االنتهاء من تطبيق االخت
) واختبار ويلككسون Mann- Whitney Uويتني( –الدراسة تم استخدام اختبار مان 

)Wilcoxon ومقارنة متوسط رتب المجموعتين (التجريبية والضابطة) في مهارات التواصل (
إلى فاعلية البرنامج المعتمد ضمن الدراسة اللغوي بعد تطبيق البرنامج، حيث أشارت الدراسة 

الحالية في تنمية بعض مهارات التواصل غير اللفظي لدى أطفال التوحد، كما أشارت نتائج 
الدراسة إلى فاعلية هذا البرنامج في تنمية مهارات التواصل اللغوي بعد مرور شهر من تطبيقه 

 .من خالل القياس البعدي المؤجل باستثناء مهارة الفهم

ومن التوصيات والمقترحات التي خرجت بها الدراسة ضرورة االهتمام بالكشف المبكر عن 
األطفال ذوي اضطراب التوحد، وضرورة وضع برامج تدريبية لتنمية مهارات التواصل لديهم، 
وإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول فاعلية برامج تدريبية أخرى لتنمية مهارات 

 التواصل اللغوي .
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The effectiveness of a training program using the play to develop some linguistic 
communication skills with children having autism 
The aim of this study is to verify the effectiveness of the training program for the 
development of some linguistic communication skills of autistic children in the Syrian 
organization for the disabled AAMAL. 
The study sample consisted of (12) children with autism (10) males and (2) femals, 
were distributed into two experimental group included (6) children (5 males and 1 
female) and a control group also included (6) Children (5 males and 1 female). 
For the purposes of the study the researcher used scale appreciation of linguistic 
communication skills to prepare Nasr Suha (2001), was a semantics validity and 
reliability of this scale that justify their use in the current study. 
It has also built a training program for the development of some linguistic 
communication skills targeted skills (understanding, expression, label) and each game 
lasted 30 minutes, was the pre-test and post applied to the experimental and control 
groups and the comparison to detect the effect of the training program in the 
development of linguistic communication skills of children Autism, has also been 
delayed test to detect the effect of the application of the survival training. 
After the completion of the test application and the application of a posteriori tests 
and deferred in order to analyze the results of the study were used test Mann - 
Whitney (Mann- Whitney U), test (Wilcoxon) and compared to the average mediums 
of the two groups (experimental and control) in linguistic communication skills after 
the application of the program, where the study pointed out to the effectiveness of the 
program approved in the current study in the development of some non-verbal 
communication skills of children with autism, as the results of the study indicated that 
the effectiveness of this program in the development of linguistic communication 
skills month after the application through telemetric deferred except the skill to 
understand. 
Among the recommendations and proposals that emerged from the study need to 
focus on early detection of children with autism, and the need to develop training 
programs to develop the communication skills they have, and conduct further studies 
and research on the effectiveness of other training programs for the development of 
linguistic communication skills. 
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