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شكروتقدٌر

"كنعالما،فإنلمتستطٌعفكنمتعلما،فإنلمتستطعفأحبالعلماء،فإنلمتستطعفالتبغضهم"

الٌسعنًاالأناناتقدمبالشكروالعرفانلكلمنساهمفًتوجٌهًوتعلٌمًبحرفاوكلمةاو

.علىتوجٌهاتهوارشاداتهاالقٌمة"بالللٌنة"رأي،واخصبالذكراالستاذةالمشرفة

.وكلالشكرواالمتنانالىاعضاءلجنةالمناقشةعلىقبولهممناقشةهذاالبحث

.واتقدمبشكريالىجمٌعاالساتذةالذٌنافادونًبرأٌهمفًمشواريالدراسً

كماالٌفوتنًأناتقدمبجزٌلالشكروالتقدٌروالعرفانالىجمعٌةآمالللتوحدبوالٌةمستغانم،

".التًفتحتلًابوابهاوعلىرأسهمرئٌسةجمعٌة

.اوجهشكريالخالصالىكلمنساهممعًمنقرٌبأوبعدٌدفًانجازهذاالبحث
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االىداء 

بسـ هللا الرحمف  الرحيـ 

 "قل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدؽ هللا العظيـ 

كال .. كال تطيب المحظات  اال بذكرؾ .. إليي ال يطيب الميل اال بشكرؾ كال يطب النيار اال بطاعتؾ
. كال تطيب الجنة  اال برؤيتؾ .. تطيب االخرة  اال بعفكؾ

" هللا هلالج لج " 

الى مبي الرحمة كنكر العالميف .. كنصح االمة..الى مف بمغ  الرسالة  كادػ  االمانة 

" سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص " 

الى  مف كممو هللا بالييبة كالكقار كعممني العطاء بدكف  انتظار ، الى مف احمل اسمو  بكل افتخار الى 
ارجكا مف هللا أف يمد  في عمرؾ  لترػ  ثمارا قد حاف  قطافيا بعد بعد طكؿ .كالدؼ العزيز سعادة 

. انتظار

الى مبلكي في الحياة  ، الى معنى  الحب كمعنى الحناف ، الى بسمة  الحياة  كسر الكجكد  الى  مف  
اطاؿ هللا في .كاف  دعائيا سر نجاحي كحنانيا بسـ جراحي الى اغمى  الحبايب أمي الحبيبة  فاطيمة

. عمرؾ 

الى شريكي في الحياة  ، كرفيق  دربي في الشدائد  كالصعاب ، الى  مف كىبني هللا اياه ليككف  عكنا لي 
. عبدهللا : كسندا الى  زكجي العزيز

 .دمحم إياد :  عمى التقدـ البني الحبيباآلماؿالى  مبلكي الصغيرة  في ىذه الحياة  كسر فرحي كاعطاء 

إلى اسر األطفاؿ المصابيف باضطراب طيف التكحد  
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الى مف رافقكني منذ أف حممنا حقائب صغيرة  كمعا سرنا الدرب خطكة  بخطكة  كما زلنا حتى االف  ، 
: الى اخكتي 

. دمحم :  فتيحة ، حبيبة، احبلـ  ، كالى اخي في ىذه الحياة  

كالى مف تحمكا باالخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء الى ينابيع  الصدؽ الصافي مف معيـ سعدت ، كبرفقاىـ 
في دركب الحياة  الحمكة  كالحزينة  سرت الى مف كانكا معي عمى طريق النجاح  كالخير  الى  مف 

فاطمة، امينة، خمكد ، سارة ، اسمياف ، خيرة، :عرفت كيف اجدىـ  كعممكني أف  ال أضيعيـ  اصدقائي 
. عائشة 

فضيمة : الى  الكتككتة الصغيرة 

اخبلص : كالبرعمة 
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ممخص البحث  

تناكؿ البحث  الحالي تقييـ الشفرة التكاصمية عند االطفاؿ المصابيف بالتكحد حيث يعرؼ التكحد عمى أنو 

اضطراب عصبي نمائي يمس التفاعبلت االجتماعية، االتصاؿ كالسمكؾ العاـ لمطفل ، كما تعرؼ الشفرة 

التكاصمية  عمى أنيا مجمكعة  الرمكز اك االشارات اك الحركؼ أك االشكاؿ أك الحركات، التي تيدؼ الى 

. تحقيق ىدؼ معيف التي يعتمد عمييا الطفل المصاب بالتكحد في التكاصل

تيدؼ الدراسة الحالية الى بناء شبكة التقييـ الشفرة التكاصمية مكيفة عمى البيئة جزائرية كتطبيقيا عمى 

. االطفاؿ مصابيف بالتكحد 

كيف يمكننا تقييـ الشفرة التكاصمية عند الطفل المصاب بالتكحد؟ حيث " اإلشكالية بحثنا نحك التالي

- " 1كتفرعت فرضياتنا الى"تقييـ الشفرة التكاصمية بتقييـ القدرات التكاصمية " افتراضنا الفرضية التالية 

تقييـ الشفرة بتقييـ - 2تقييـ الشفرة التكاصمية بتقييـ التكاصل التعبيرؼ عند الطفل المصاب بالتكحد، 

. التكاصل استقبالي عند الطفل المصاب بالتكحد 

كلتحقيق اىداؼ البحث استخدمنا المنيج المنيج التجريبي كاعتمادا كذلؾ  عمى  مقابمة كمبلحظة كمقياس 

. لتاكد مف تشخيص التكحد كتقييـ شدتو (cars)تقدير التكحد الطفكلي 

خمسة االطفاؿ المصابيف بالتكحد، بناء كتطبيق البركتكككؿ الذؼ  (05)تككنت عينة الدراسة  مف 

. درسناىا في مركز جمعية آماؿ لمتكحد 
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كخمصت النتائج الدراسة الحالية بتحقيق الفرضيات البحث كتقييـ الشفرة التكاصمية ككصكؿ الى شفرة 

االمثل لكل طفل المصاب بالتكحد  

. التكحد، االتصاؿ البديل كالتطكرؼ، الشفرة التكاصمية : الكممات المفتاحية

Résumé : 

La présente étude a pour objet l’évaluation du code de communication chez les enfants 

atteints d’autisme, nous avons décidé suite à nos entrevus avec l’équipe thérapeutique du 

centre  ‘autisme-Mostaganem-‘ et notre encadreur de bâtir un outil d’évaluation étant donné 

l’inexistence d’outil d’évaluation de communication étalonné sur l’environnement algérien, la 

problématique de notre étude est formulé comme suite : comment peut-on évaluer  le code de 

communication chez l’enfant atteint d’autisme ?, les hypothèses se sont donc déduit 

naturellement comme suit : l’évaluation du code de communication se passe par l’évaluation 

des capacités de communication expressive, et réceptive. Pour vérifier la véracité de nos 

hypothèses nous avons bâtis un outil d’évaluation avec deux volets le premier évaluant la 

communication expressive à base d’activités et de matériels faciles d’utilisation et rapide à 

trouver de même nous avons bâtis une évaluation de communication réceptive avec un 

matériel répondant aux mêmes normes citées plus haut. Nous avons fait passer cette 

évaluation à cinq (5) cas au diagnostic d’autisme (confirmé par le test CARS) dans le centre 

d’autisme espoir –Mostaganem. Nos résultats sont venus confirmer l’importance de 

l’évaluation du code de communication chez les enfants atteint d’autisme. 

Mots-clés : autisme, trouble du spectre autistique TSA, communication alternative et 

évolutive CAA, code de communication. 
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 مقدمة

يعتبر التكحد أحد االضطرابات النمائية المعقدة التي تصيب األطفاؿ كتعيق تكاصميـ االجتماعي 

المفظي كغير المفظي،كما تعيق نشاطيـ التخيمي،كتفاعبلتيـ االجتماعية المتبادلة،كيظير ىذا االضطراب 

خبلؿ السنكات الثبلث األكؿ مف عمر الطفل،كتككف أعراضو كاضحة تماما في حدكد الثبلثيف شيرا مف 

عمر الطفل، حيث يبدأ في تطكير سمككيات شاذة كاىتمامات نمطية متكرر،كما يتضح أنو منطكؼ عمى 

الذات،كالحظنا في ىذه السنكات األخيرة أف ىذا االضطراب في تزايد بشكل سريع جدا،فكثر عدد األطفاؿ 

المصابيف بالتكحد،لكف لؤلسف المجتمع يجيل ىذا المرض كفي غياب المعمكمات الكافية حكؿ طريقة 

المبلئمة كلفيـ ىذا االضطراب،كبالرغـ مف الكـ اليائل مف الدراسات التي تقاـ سنكيا 

حكؿ ىذا االضطراب اال أنو يبقى متضمنا عمى عدة جكانب غامضة سكاء  (34،ص2004الزريقات،)

مف حيث األسباب التي تؤدؼ الى ىذا االضطراب،كأعراضو العديدة كالمختمفة مف حالة الى أخرػ 

 .كتقنيات،عبلجو

يعتبر التكاصل مف أىـ الظكاىر االجتماعية التي تندرج تحتيا كل األنشطة التي يمارسيا االنساف 

في حياتو،كالتي تعتمد عمى نقل أك تبادؿ المعمكمات بيف أطراؼ مؤثرة كيترتب عميو تعبير عف المكاقف 

كالسمككات،كىذا ما ينقص لدػ األطفاؿ المصابيف  بالتكحد الذؼ يؤثر عمى التفاعبلت 

االجتماعية،االتصاؿ كالسمكؾ العاـ لمطفل،كبالتالي عمينا أف نجد طريقة خاص في التكاصل معيـ، كعمينا 

أف نجد طريقة خاص ،كنحنكا قدمنا في بحثنا ىذا األداة بنينيا عمى األطفاؿ المصابيف بالتكحد،كيستطيع 

المختص مف خبلليا أف يقييـ ىذه القدرة التكاصمية عند الطفل،بالتالي نجد األحسف طريقة لتعامل مع 

 .الطفل المصاب بالتكحد

 .كنحف في البحث الحالي،بصدد دراسة تقييـ الشفرة التكاصمية عند األطفاؿ المصابيف بالتكحد
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كتعتبر الشفرة التكاصمية نظاـ يعتمد عمى مجمكعة مف االثارات أك االيماءات أك الرمكز التي 

تساعد عمى بناء الرسالة كنقل المعمكمات بيف الطرفيف،كنحننا في بحثنا ىذا بصدد تقييـ كيف يتكاصل 

الطفل المصاب بالتكحد كماىي طريقة التي يعتمد عمييا في التكاصل مع مف يخطبو ككيفية تعبيريو،كليس 

نكعية لغتو أككيفية استخدامو لمقكاعد المغكية،أك تمكف الطفل المصاب بالتكحد مف استخداـ المغة معينة 

 .بأنظمتيا كقكانييا 

اذف قمنا في بحثنا ىذا ببناء أداة تقييمية عيادية كتطبيقيا  في مركز فتكجينا الى جمعية 

،ككنيا المركز الكحيد (2019)مارس سنة 25جانفي الى غاية17الجزائر مف -لمتكحد بكالية مستغانـ"آماؿ"

عمى مستكػ كالية،الذؼ يتكفل بفئة األطفاؿ المصابيف بالتكحد،حيث قمنا بمقاببلت عديدة  مع المخصيف 

() Céline Martino)سيميف مارتينك"كالمختصة العممية المسؤكلة عف  تككيف مكظفيف المركز السيدة 

،ك مف جمسات العمل التي أجريت،اقتبسنا كاستكحينا عدة (مختصة نفسنية   في مستشفى ركاف بفرنسا 

أنشطة تخدـ نفس اليدؼ أكال كىك تقييـ الشفرة التكاصمية،كعممنا بعدىا مع األساتذة الؤطريف عمى بناء أداة 

 خمسةعيادية  لتقييـ شفرة التكاصل  كالتى نحف بصدد دراستيا في بحثنا ىذا كشمل عينة الدراسة عمى 

أطفاؿ المصابيف بالتكحد، كلذلؾ تـ تقسيـ فصكؿ الدراسة الى جانبيف نظرؼ كتطبيقي، حيث يحتكؼ 

  :الجانب النظرؼ الى ثبلثة الفصكؿ كثبلثة فصكؿ في الجانب التطبيقي كىي عمى النحك التالي 

قدمنا في الفصل األكلى اشكالية الدراسة كتساؤالتيا كأىدافيا كأىميتيا،كدراسات السابقة كالمفاىيـ 

 .االجرائية التي اعتمدنيا في دراستنا

 مفيـك االضطراب،:  التكحد مف حيث اضطراب طيف إلىأما الفصل الثاني فقد تعرضنا فيو 

مف  الجذكر التاريخية لظيكر االضطراب،كاالتجاىات النظرية المفسرة لبلضطراب،كتفصيبل دقيقا
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أسبابو كالتشخيص كالتشخيص الفارقي كأخيرا البرامج العبلجية الرئيسة لمتكحد كنسبة  أعراضو،:حيث 

 .انتشار التكحد

كقد تناكلنا في الفصل الثالث مفيـك الشفرة التكاصمية كقمنا بتقديـ كل مف مككناتيا كطرؽ تقييـ المتاحة 

 .الى حد اآلف في الساحة العيادية العممية،كبرامج تنمية الشفرة التكاصمية

أما الفصل الرابع فقد شمل االجراءات المنجية لمدراسة،حيث  تـ التطرؽ الى المنيج المتبع في الدراسة 

ككذلؾ بناء شبكة تقييـ الشفرة التكاصمية  (CARS)كأدكات ،كتفصيبل دقيقا لممقياس تقدير التكحد 

االستقبالية كالتعبيرية ك الشركط  تقييمو كالمكارد المستخدمة  بالنسبة لمتكاصل االستقبالي كالتعبيرؼ ككيفية 

 .تطبيقو كتدكينو

أما الفصل الخامس فقد تعرضنا فيو الى التطبيقي  الميداني لمشبكة تقييـ الشفرة التكاصمية  االستقبالية 

 . حاالتخمسةكالتعبيرية عمى 

كفي الفصل السادس تـ مناقشة كتفسير نتائج تقييـ الشفرة التكاصمية التي تـ عرضيا سابقا في ظل 

الفرضيات التي تمت صياغتيا في بداية الدراسة كتـ  ىذا تفسير كفقا لبلطار النظرؼ المرجعي لؤلطركحة 

الحالية كالدراسات السابقة،كاختتمنا ىذه األطركحة بتكصيات كاقتراحات كبتقديـ قائمة المراجع التي 

 .اعتمدنيا في الدراسة الحالية ككذا المبلحق
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 :االشكالية 

ُيعتبر الّتكّحد  نكعا مف أنكاع اضطرابات الّنمّك  كالّتطكر الّشامل بمعنى  أّنو  يؤّثر في  عممّية  الّنمك 

عاّمة،  كفي مجاالت العبلقات االجتماعّية  خاّصة ، كعادة  ما يصيب األطفاؿ  في الّثبلث سنكات 

يّتصف األفراد المصابكف  بالّتكحد باالنطكاء عمى أنفسيـ  كعدـ االىتماـ باآلخريف. األكلى مف العمر

، كلعل اضطراب الّتكحد ىك أحد  اإلعاقات التي تشغل اىتماـ (260،ص، 1999الشخص،( 

أغمب المختصيف في الّتربّية الخاّصة كطب األطفاؿ الّنفسّي  كالعصبّي، إذ يعتبر مف أعقد المشكبلت اّلتي 

مجتمعات التي ظير فييا ىذا االضطراب الذؼ اؿتكاجو جميع المجتمعات في العالـ ، كالجزائر كذلؾ مف 

 تشير إلى أّف عدد األفراد )2016 (انتشر مؤّخرا انتشارا كبيرا حيث كانت  اإلحصائيات المقّدمة سنة

، مما أّدػ إلى عدـ استيعابيـ  (408،ص2011زىير،)(400.000 )المصابيف بالّتكّحد في الجزائر بمغ 

في المراكز، كالمؤّسسات المختّصة بيـ بالّرغـ مف ضركرة تعجيل الّتكفل بالمصابيف بيذا االضطراب 

خاّصة أّنو يكجد في الّساحة العممّية العالمّية مجمكعة مف البرامج العبلجّية  المتنّكعة العديدة بنسب  نجاح  

 ،  لمّتدخل  lovaas  (لكفاس)متفاكتة  كمتقاربة أحيانا  مف برنامج  إلى آخر كلعّل مف أىّميا برنامج 

كىك نفسانّي بدأ رحمتو في عالـ  ( ivar lovaas )المبكر  لؤلطفاؿ  المتكّحديف  لمدكتكر إيفار لكفاس 

الّتكحد، كقد بنى تجاربو  عمى نظرّية  تعديل  الّسمكؾ؛ كما يجدر بالّذكر أّنو ثاني أىـ برنامج يطمق عميو 

كىك أسمكب  عبلجّي  (teacch)اسـ برنامج  معالجة  الّتكّحدييف كتعميميـ، كذكؼ إعاقات  التكاصل تيش 

 تربكؼ كمف مميزاتو يعتمد عمى  تنظيـ  بيئة  الّطفل سكاء كاف في المنزؿ اك خارجو 

كبمأف التكحد يمس التكاصل االجتماعي بالدرجة األكلى فيناؾ كذلؾ العديد مف البرامج الّتكاصمّية، أذكر 

،  (picture exchange communication : pecsبرنامج  استخداـ الّصكر في الّتكاصل  : أىّميا

ـّ  الّتكاصل عف  طريق تبادؿ األطفاؿ المتكّحديف  فيستخدـ فيو صكر تكضيحّية بدال مف الكبلـ، كيت
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الّصكَر  بالبصر لتعزيز  االستخداـ الماّدؼ ك االجتماعّي، كما يكجد برامج  تكاصمّية أخرػ تعتمد عمى  

تبادؿ  األشياء أك الحركات أك الّرمكز، كلعّل أحدث البرامج الّتكاصمّية المستخدمة في الكقت الحالي ىي 

. تمؾ  اّلتي تقـك   عمى  استعماالت اإلعبلـ اآللي  كاألندركيد 

- كدكف مراعاة أّؼ معيار- تعّد ىذه البرامج األىـّ مف حيث التعامل بيا إال أف جّل المختّصيف

يقكمكف باختيار أحد البرامج الّتكاصمّية فيباشركف تطبيقيا عمى الّطفل المصاب  بالّتكّحد  دكف تفكير 

. مسبق حكؿ ما إف كاف ىذا البرنامج يحقق نتائج  ليذا الطفل، أك أّنو  يبلءـ الحالة كيتماشى مع قدراتيا

ـّ اختيار البرامج الّتكاصمّية  دكف الّرجكع  إلى  الحظنا مف خبلؿ تكاصمنا مع مختّصيف في الميداف أّنو يت

مستكػ الّطفل  المصاب بالّتكّحد في ىذا المجاؿ كدكف الّسؤاؿ عف ماىية  الّشفرة  الّتكاصمّية األمثل اّلتي 

تستخدـ مع  ذلؾ الّطفل اّلتي  تناسبو ،سكاء كاف  الكبلـ منطكقا، أك صكرا تكضيحّية أك معتمدة عمى 

.  مساعدة تحّركّية  متمّثمة  في تكجييات يدكّية  أك استخداـ  األشياء  نفسيا

       استنادا إلى ما تـ ذكره  في بحثنا  ىذا، كمف خبلؿ اّطبلعنا عمى بعض الّدراسات الّسابقة  حكؿ 

الّشفرة الّتكاصمّية  التي تساعدنا عمى معرفة البرنامج الذؼ يساعد كيخدـ  تطّكر الفرد المصاب بالّتكّحد 

حتى يصل إلى الّتكاصل  مع العالـ  اّلذؼ  يحيط  بو، كبالتالي نجاح  البرنامج العبلجّي  أّيا كاف، كعمى 

:  ىذا األساس  تّمت صياغة اإلشكالّية  لبحثنا  كاآلتي 

كيف يمكننا تقييـ الّشفرة الّتكاصمية عند الطفل المصاب بالتكحد ؟ 

:  يندرج  ضمف الّتساؤؿ الرئيس تساؤالف فرعياف 

  كيف يمكننا تقييـ الّتكاصل  الّتعبيرّؼ عند الّطفل  المصاب  بالّتكّحد  ؟ -

 كيف يمكننا تقييـ  الّتكاصل  االستقبالّي  عند  الّطفل  المصاب بالّتكّحد ؟  -
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: فرضّيات البحث

:  الفرضّية الّرئيسة

.  تقّييـ الّشفرة الّتكاصمّية  بتقييـ القدرات التكاصمية عند الطفل المصاب بالتكحد

: الفرضّيات الجزئّية

.   تقّيـ الشفرة التكاصمية بتقييـ  قدرات الّتكاصل الّتعبيرّؼ عند الّطفل المصاب بالّتكّحد -

.  تقيـ الشفرة التكاصمية بتقييـ قدرات الّتكاصل االستقبالّي عند الّطفل المصاب بالّتكّحد -

: الّدراسات الّسابقة  

الّدراسات العربّية   - أ

بعنكانيا  المؤّشرات  الّتشخيصّية  الفارقة  لؤلطفاؿ  (1996)" حسني إحساف  حمكاني"دراسة   -

مف خبلؿ أدائيـ بعَض المقاييس الّنفسّية، اليدؼ مف الّدراسةكصكؿ إلى " الّتكّحد " ذكؼ االكتيـر 

تشخيص  فارؽ  األطفاؿ  المتكّحديف  قياسا بأقرانيـ المتخّمفيف عقمّيا  كاألسكياء مف خبلؿ أدائيـ 

طفبل  تتراكح أعمارىـ   (27)بعَض المقاييس الّنفسّية، كقكائـ المبلحظة  تضّمنت عينة لدراسة 

تراكحت أعمارىـ  (  جّدة)طفبل مف المتخّمفيف عقمّيا بمدينة  (27)، كما ضمت ( سنة15 ،6)بيف 

. ( سنكات6،8)مف األسكياء تراكحت أعمارىـ   بيف  ( طفبل27)كما ضمت   ( سنة13 ،6)بيف 

أشارت  نتائج  الّدراسة إلى أّف األطفاؿ المتكّحديف ىـ أكثر األطفاؿ في المجمكعات الّثبلثة  

طراد  )انخفاضا في مياراتيـ االجتماعّية  باإلضافة إلى أّف  قدراتيـ الّمفظّية   منخفضة  

( . 26 ،ص 2013،
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عنكانيا دكر أنشطة الّمعب الجماعّية في تنمية  الّتكاصل لدػ  (2004)" صادؽ كالخمسي"دراسة   -

األطفاؿ المصابيف  بالّتكّحد، ىدفت  الّدراسة  إلى  تعّرؼ فعالية برنامج أنشطة المعب الجماعّية 

مصابيف   ( أطفاؿ3)المستخدمة في تنمية الّتكاصل لدػ األطفاؿ المتكحديف كتكّكنت عّينة  الّدراسة مف 

ككانت أدكات  الّدراسة  استمارة  البيانات األكلّية، كمقياس  (سنة11،9)بالّتكّحد تراكحت أعمارىـ بيف 

لمعّينات الّصغيرة لحساب داللة  " كيكك ككسف"الّتكاصل الّمفظّي، كغير الّمفظّي كتـ  استخداـ  اختبار 

ـّ استخداـ اختبار  كيكك )فركؽ متكسطات البيانات األكلّية  كمقياس الّتكاصل الّمفظّي كغير الّمفظّي، كت

لمعّينات  الّصغيرة  لحساب داللة  فركؽ المتكسطات  المرتبطة ، كتكصمت  الّدراسة إلى  أّف   (ككسف

،ص 2015قالي ، )أنشطة  الّمعب الجماعّية  قد أدت  إلى تنمية  الّتكاصل لدػ  األطفاؿ المتكحديف 

15 )

 :الّدراسة  األجنبّية  - ب

تتمثل في دارسة القصكر : (amiklin،fred volkmer ، 1992)" فريد فكلكار"، ك"ايمي كميف"دراسة   -

في حدكد  نظرّية فرضّية العقل،كما تيدؼ الى  بحث عف  إمكانية  تفسير القصكر : االجتماعّي  الّذاتيّ 

، كافتراضات  نظرية  (la theorie d’esprit)في ميارات  الّتفاعل  االجتماعّي في إطار نظرّية العقل 

ـّ إرجاع ىذه  العقل  اّلتي تفّسر صعكبات  الّتفاعل االجتماعّي لدػ األطفاؿ المتكّحديف ، حيث يت

الّصعكبات إلى عدـ  قدرة األطفاؿ المتكّحديف  عمى  تمثّػل أك تصكر حاالت  اآلخريف العقمّية، كتككنت 

مف األطفاؿ العادييف ممف تقل أعمارىـ عف   ( طفبل29)تكّحدّيا ، ك   ( طفبل29)عينة الدراسة مف 

 ( comportement adaptatif)لمّسمكؾ الّتكّيفّي " فاينبلند"مقياس  ،وتمثمة االدوات في سبع سنكات

ـّ  تقييـ  ىذه البنكد  في ضكء عبلقاتيا بعمر االكتساب المتكّقع ،  لتقدير بنكد  الّنمك االجتماعّي كقد  ت

أكضحت النتائج أّف اختبلؿ الّتكّحد الكظيفّي االجتماعّي يؤّثر في الّظيكر المبّكر لمّسمككات االجتماعّية 
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عمى نحك نمكذجّي قبل الكقت الذؼ تظير فيو المؤّشرات  المبّكرة  عمى  ظيكر  نظرّية  العقل  

. بكضكح

إلى حد  -كما أظيرت أّف عدـ  قدرة األطفاؿ المتكحديف  عمى  تصكر حاالت اآلخريف العقمّية  يؤثر 

. في  قدرتيـ  عمى  الّتفاعل االجتماعّي ، كالّتكاصل مع اآلخريف - كبير

تمثل عنكاف  الدراسة : ( Robert kosjel et wiliam1993،  )"  ركبرت  ككزجل ككليـ"دراسة  -

عبلج سمكؾ المتكحديف االجتماعّي مف  خبلؿ تعديل  الميارات  االجتماعّية،   تيدؼ  : في

الدراسة  الى كيفّية  اكتساب الفرد الّسمككات  االجتماعّية  الّتكاصمّية، كالّتعميـ عبر سمككات  

 16، 13)اجتماعّية  أخرػ،كتككنت عينة الدراسة مف  طفميف متكّحديف تراكحت عُمرىما بيف 

كقد تـ  رصد  عينات   مف  سمكؾ  ىذيف  الفرديف  في مكاقف مختمفة حيث تـ تسجيل   (سنة

عينات  مف الّمغة   خبلؿ المحادثة، كتعبيرات الكجو المرتبطة باالنفعاالت كالعاطفة، كالسمكؾ 

غير المفظّي، كمثابرة االستمرار في مكضكع  محدد ، كشّدة الّصكت كنغمتو باإلضافة إلى 

مبلحظة الّتكاصل  البصرّؼ لدػ فردّؼ العّينة،حيث تـ  استخدـ الّدراسة فنّية إدارة الذات ،لتمكيف  

المفحكصيف  مف تمييز  نماذج  الّسمكؾ  المناسبة عف تمؾ غير المناسبة، أكضحت النتائج 

دراسة أّف الّسمككات االجتماعّية المراد عبلجيا لدػ المفحكصيف قد تحّسنت  بسرعة  كما كاف 

ـّ  تحديدىا ، كقد صاحب ىذا الّتحّسف  ىناؾ تأثير ىذا الّتحّسف في سمككات اجتماعّية أخرػ لـ يت

 .زيادة في الّتقديرات الّذاتّية  فيما يّتصل  بالّتفاعل االجتماعّي المناسب 

دراسة حكؿ الشفرة التكاصمية،كعنكانيا االتصاؿ (Millar،light et schlosser)أعدت الباحثة  -

يعطل أكيكقف ظيكر المغة،كأبرزت نتائج اف االبحاث أثبتت  (CAA)البديل كالمحسف

يكجد أثر  (CAA)عكس،كميما كانت الرمكز المستعممة في البرنامج االتصاؿ البديل كالمحسف

 . االيجابي عمى النمك المغة كاالتصاؿ التمقائي 
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كتندرج دراسة تحت  عنكاف األطفاؿ يجب أف يككف لدييـ  (Cress et marvin،2003)دراسة - 

،كتضمنت نتائج الدراسة في تطكير CAAالكفاءات الجديدة حتى يستفيدك مف االتصاؿ البديل كالمحسف

. القدرات التكاصمية ليا تأثيرحاسـ عمى النمك المعرفي لمطفل

كتندرج  حكؿ الشفرة التكاصمية كالتى تيدؼ الىدراسة األطفاؿ  (romski et sevcik،2005)دراسة  -

،أكضحت النتائج دراسة اف ( CAA) التي يجب اف يككف لدييـ الكفاءات الجديدة حتى يستفيدك مف

الكفاءات التى يتعميما الطفل يمكف أف تجمع أك تدخل فيو الكفاءات القابمية مف خبلؿ برنامج االتصاؿ 

 –،كبناء االكفاءات يدخل فيو المعمكمات قابمية  CAAالبديل كالمحسف 

،كتضمنت انو يجب  أف يككف ىناؾ العمر محدد لكي (Cataix-Negre،2010،2011 )دراسة  -

،كلخصت نتائج الدراسة في ضركرة استفادة مف تطكر المغكؼ كالنفسي كالعاطفي  CAAيستفيدك مف برنامج 

   CAAككذلؾ مساندة االتصاؿ اليكمي كأف تككف مبكرا بيدؼ بناء العبلقة مع المحيط كاستفادة مف 

 دراسة  في الكاليات المّتحدة األمريكّية  (maston،beghley،2014)" بيجمي كماستكف "أعّدت الباحثة - 

ليدؼ تعّرؼ الفركؽ الّتشخيصّية  لمميارات االجتماعّية  لدػ أطفاؿ كمراىقي اضطراب طيف الّتكّحد بيف 

كشفت  نتائج  الّدراسة  عدـ  كجكد فركؽ  دالة  إحصائيا بيف معايير  (DSM.5)ك ( DSM.4)معايير 

في تشخيص عيكب  الميارات  االجتماعية  لدػ  األطفاؿ كالمراىقيف مف ذكؼ اضطراب طيف  (5 ك 4)

 .الّتكّحد 

تطّرقت جّل الّدراسات العربّية اّلتي اّطمعنا عمييا إلى دكر أنشطة الّمعب الجماعّية في تنمّية 

التكاصل لدػ األطفاؿ  المصابيف  بالّتكّحد؛ ككذلؾ المؤشرات التشخصية الفارقة لؤلطفاؿ المصابيف 

بالتكحد مف خبلؿ أدائيـ بعض المقاييس النفسية ،أما الّدراسات  األجنبّية  فتطرقت إلى  الكشف عف 
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 ( DSM.4)الفركؽ الّتشخيصّية  لمميارات  االجتماعّية  عند األطفاؿ المصابيف بالّتكّحد  بيف  

، ككذلؾ  إمكانّية  تفسير  القصكر في  ميارات  الّتفاعل  االجتماعّي  في إطار نظرّية (DSM.5)ك

العػقل ، كدراسة  كيفّية  اكتساب الفرد الّسمككات االجتماعّية كالّتكاصمّية كالّتعميـ عبر سمككات  اجتماعّية  

أخرػ  كبالتالي مف خبلؿ الّتطّرؽ إلى الّدراسة العربّية، كاألجنبّية تبّيف لنا أّف كّل الّدراسات تندرج في 

تطبيق البرنامج عمى الّطفل المصاب بالّتكّحد كالّتعّرؼ عمى مياراتو كقدرتو مف خبلؿ مقياس معّيف أك 

أك تصنيف الجمعّية  األمريكّية  لمطّب الّنفسّي  دكف تفكير مسبق  (DSM.5)ك (DSM.4)حسب معايير 

حكؿ ما إذا كاف ىذا البرنامج،  أك المقياس المطّبق عميو  يتناسب مع قدرة الطفل المصاب بالّتكّحد 

مكاناتو، ككصكؿ الّشفرة  الّتكاصمّية  األمثل إلى ىذا الّطفل كتقييميا سكاء  أكانت  منطكقة أـ  شيئا  كا 

. مممكسا، كىذا ىك المراد دراستو في بحثنا ىذا 

:  أىداف البحث

  .كاف ىدفنا الرئيسي في بحثنا ىذا ىك الكصكؿ الى اجابة عف التساؤؿ المطركح في االشكالية -

  .الحصكؿ عمى الشفرة المناسبة لؤلطفاؿ المصابيف بالتكحد الذيف ككانك عينة الدراسة -

  .تطكير أدكات تقييمية مكيفة عمى بيئة جزائرية -

  .تسييل عمل المختصيف الميدانيف كاالكلياء الذيف يتعاممكف يكميا مع الطفل المصاب بالتكحد -

  .كصف معاناة االطفاؿ المصابيف بالتكحد كنشر الكعي االجتماعي كالصحي في محيطيـ -

 .نشر فكرة انشاء مراكز خاصة اللماـ بيذا المرض -
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 :  أىمّية البحث

  .قياـ ببناء الداة تقييمية سيككمترية مكيفة مباشرة عمى البيئة الجزائرية -

  . الى شفرة االمثبل لكل طفل المصاب بالتكحدإيجاد -

  .التعرؼ عف قرب عمى ىذه الفئة -

 .إضافة معرفة جديدة  إلى  جممة المعارؼ الّسابقة  اّلتي بحثت  عنيا في ىذا  المكضكع -

 .التّػشجيع  عمى البحث  العممّي فيما يخّص المكضكع، كدراستو في مختمف الجكانب  -

  .تحسيف  كضعّية  األطفاؿ المصابيف  في الجزائر -

 .الفضكؿ العممّي  لمّتعّرؼ عمى اضطراب  الّتكّحد عف قرب  -

 .تقييـ ميارات الّمغة  االستقبالّية، كالّتعبيرّية  عند الطفل  المصاب بالّتكّحد  -

تقييـ الّطفل المصاب بالّتكّحد، كالكصكؿ إلى أّؼ مرحمة يككف فييا الّطفل، كالشفرة المستخدمة  -

 .عميو 

: أسباب اختيار الموضوع ودوافعو 

 : أسباب ذاتية 

 كجكد ىذه الظاىرة في مجتمعنا كمحاكلة تسميط الضكء عمييا -

 الّتعايش مع الّظاىرة  لفترة  معّينة -

ثبات  تقييـ الّشفرة  الّتكاصمّية  يؤّدؼ دكرا كبيرا في عبلج  - الّرغبة في الّتعريف  بيذا المرض  كا 

 .الطفل  المصاب بالّتكحد 

 .تكصيل صكت الّطفل  الّتكّحدؼ الذؼ ال يستطيع  طمب الّنجدة  -
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 :  أسباب موضوعّية

 .المساىمة  في تغيير  نظرة  المجتمع حكؿ الّتكّحد    -

 .نشر الثقافة الصحّية  لدػ األكلياء -

 .تقصير كسائل اإلعبلـ  في معالجة  ىذه الّظاىرة  -

 ابراز دكر تقييـ القدرات التكاصمية  كأىميتيا في العممية التكفمية العبلجية  -

 :المفاىيم إجرائّية لمبحث 

 ىك اضطراب عصبّي نمائّي يمّس الّطفل قبل سّف الثّالثة  كيؤثر بصفة مباشرة  في قدراتو عمى :الّتوّحد

التفاعل االجتماعي، كاالّتصاؿ، ككذا عمى  سمككو  اليكمي اّلذؼ  يّتصف  بالنمطّية  كالّثبات  ، كيمّس 

. ىذا االضطراب الّذككر أكثر مف اإلناث كىذا  ألسباب مجيكلة 

ىي مجمكعة  مف الّرمكز، كاإلشارات،  كالحركؼ، كاإلشكاؿ، كالحركات  التي  :الّشفرة الّتواصمّية

تيدؼ لتحقيق ىدؼ معيف، كنقصد بيا  في بحثنا ىذا  أّنيا الّطريقة التي يعتمد عمييا الّطفل  المصاب 

بالّتكّحد في الّتكاصل مع مف  يخاطبو،  كيقـك  باستخداـ  العديد مف الّطرؽ  سكاء كانت  بالمنطكؽ، أك 

 .المكتكب، أك  مف أشياء يعّبر بيا 
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يعتبر الّتكّحد مف أكثر االضطرابات الّنمائّية الّشائعة في كقتنا الحالي، فيناؾ اىتماـ ممحكظ ليذا 

االضطراب في اآلكنة األخيرة، فاألطفاؿ يعانكف ىذه اإلعاقة  الّنمائية إذ تؤثر في مظاىر الّنمك الّتالية  

في العجز عف الّتعامل العاطفّي ، كالعجز في سمككات التأصل غير المفظّية المستمدة مف الّتفاعل  

التي  تؤّدؼ  إلى عزلتو،  " DSM5"االجتماعّي،  كالعجز في تطكير العبلقات، كالمحافظة عمييا  حسب  

كانغبلقو  عمى نفسو ، كما أّف الّتكحد يعتبر مف  أكثر اإلعاقات الّنمائية صعكبة بالّنسبة إلى الّطفل  

. كأسرتو ، كفي ىذا الفصل نحاكؿ الّتعرؼ  بالّتكّحد 

:  الجذور التاريخّية لمّتوحد 

الّتكحد اضطراب نمائّي يؤثر في الفرد عمى الجكانب االجتماعّية كالّمغكّية، كالمعرفّية كالعاطفّية  كالسمككّية 

أّكؿ  مف أشار إلى اضطراب الّتكحد  (kanner ، 1943 )" كانر"في مرحمة  الّطفكلة المبّكرة حيث يعتبر 

، حدث ذلؾ حيث قاـ بفحص مجمكعات مف 1943كاضطراب يحدث في الطفكلة، كقد كاف ذلؾ عاـ 

بالكاليات المّتحدة األمريكّية، كلفت اىتمامو كجكد أنماط سمككّية  (ىكيكنز)األفراد المتخّمفيف عقميا بجامعة 

غير عادية ألحد عشر طفبل كانكا مصّنفيف عمى أّنيـ متخّمفيف عقمّيا، فقد كاف سمككيـ يتمّيز بعدـ الكعي 

بكجكد الّناس، كعدـ استخداـ الّمغة المفظّية في الّتكاصل، استنتج أّف صدكر سمككات أكلئؾ األطفاؿ 

  kanner"كانر"تختمف بدرجة كبيرة  في جكانب  كثيرة مع ما يصدر عف أقرانيـ  المتخّمفيف ، كىنا أّكد  

( 27 ، ص2008دمحم، )أّنيـ يمّثمكف  فئة  أخرػ غير الّتخمف  العقمّي، بل كػنمط  مف فصاـ الطفكلة 

 L’autisme،الّتكحد السيككباتي Aspergre( 1944)كانر، الف أسبرجر "متزامنا مع اكتشاؼ 

psychopatique يصف فيو  متبلزمة تندرج عاّمة  في االضطرابات  الّنمائية الّشاممة  دكف تأخر  

 (.  tardif،2005 :9)عقمّي  مصاحب  



 الفصل الثاني                                                                                        التىحذ 
 

17 
 

 كفي السّتينّيات كاف تشخيص ىذه الفئة عمى أّنيا  نكع مف الفصاـ  الّطفكلّي،  كذلؾ  كفقا لما كرد في 

الّطبعة الّثانية في دليل الّتصنيف اإلحصائّي لتشخيص األمراض العقمّية الّثانية، كلـ يتـ  االعتراؼ بخطأ 

حينما نشرت الّطبعة الّثالثة المعّدلة مف الدليل   اإلحصائي   (1988)ىذا التصنيف إال في عاـ 

( . 55، ص2007البطانية ، )لتشخيص  األمراض  العقمية  

ـّ في الّطبعة المعّدلة في ذات  الّدليل تحت إشارة  أّنو اضطراب سمككّي ، كمع أّف  ىناؾ (1987)ث

سمككات معّينة تدّؿ عمى ذلؾ االضطراب حيث تظير أعراض عمى شكل  تمؾ السمككيات يمكف 

االستدالؿ عميو مف خبلؿ ىذه الّسمككات  فإف ذلؾ يعّد كافيا، كأصبح  ينظر إلى ىذا االضطراب منذ 

 ، 2008دمحم ، . )عمى أّنو اضطراب  نمائيّ  (1994)ظيكر  الّطبعة  الّرابعة  مف ذات الدليل عاـ  

( . 28ص

       تمّسكت المدارس الفرنسّية بالّتكحد كذىاف، فالمدرسة  االنجمك سكسكنية أدخمتو في اضطراب 

الّنمك، كأصبح يعامل كنكع مف اإلعاقة األكلّية الفطرّية تمّس الجكانب العقبلنّية  المعرفّية،  كتككيف  الُيكّية  

(. 29 ، ص 2005معتصـ ،  )الّذاتّية 

مّما سبق نجد اختبلفات في الّتسمّية، كاألعراض حسب الباحثيف، كطبعات دليل تشخيص  األمراض 

:  العقمّية  كالّنفسّية 

 : الّتعريف الّمغوّي بالّتوّحد  -

نجد أّف الّتكحد لغة  ُيقصد بو   (4780،ص1968ابف منظكر، )عندما  نرجع إلى  المعجـ  الّمغكّؼ 

د أؼ منفردا األنثى كحدة ، كرجل كحيد  : الَكحدة، كمف  اشتقاقو  د ككحيد كُمَتَكحِّ د كُكحِّ ال أحد  معو : َكحَّ
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أؼ : ككاف رجبل متكّحدا": ابف  الحنظمّية"فعل  بقي كحده يطرد إلى العشر ، كفي حديث : يؤنسو ، كتكّحد 

. منفردا  ال يخالط  الّناس، كال يجالسيـ 

" autos" فالّتكّحد  كممة  مشتّقة  مف اليكنانّية  ( le robert plus ;2007 ;70 )أّما في الّمغة الفرنسّية 

.  تعني الّذاتكّية autismeبمعنى الّذات  ، ككممة  

لقد  تعّددت تعاريف الّتكّحد  بتعدد  االّتجاىات  العممّية كالّنظرّية  : تعريفات الّتكّحد االصطبلحّية  -

 : اّلتي تحاكؿ  تفسير  ىذا االضطراب، كمف أىّميا ما يمي 

   الّتوحد  حسب الّتصنيف العالمّي لألمراض العقمّية( oms،1993 ;226 ) 

اضطراب متمّيز  ينمك نمكا غير " كفقا  لمّتصنيف الّدكلّي لؤلمراض في مراجعتو العاشرة  لمّتكحد الّطفكلّي ،

التفاعل : عادؼ أك ناقص، يظير قبل سّف ثبلث سنكات، مع اضطراب في كل المجاالت  الثبلث التالية

بحيث تحدث ىذه االضطرابات ثبلث أك  (في الطبيعة  المقيدة كالمتكررة)االجتماعّي كاالّتصاؿ، كالّسمكؾ 

. أربع  مرات كىي أكثر شيكعا عند الّذككر مف البنات 

 American psychiatric association APA)التوحد حسب الجمعية األمريكية لمطب النفسي  

DSMA4.T-R )  

 الّتكّحدؼ  طيفاسـ االضطراب (APA ،2002 :362 )أطمقت عميو الجمعية األمريكّية  لمطّب الّنفسّي 

الّتكّحد الّطفكلّي أك  تكّحد كانر   : كاعترفت  أنو  كثيرا ما يسمى  كذلؾ  بالّتكّحد المبّكر

االىتمامات، . الكفاءة االجتماعّية، كالّتكاصل، كالمغة: كىك اضطراب يشمل الجكانب الّنمائية الّثبلثة 

كالسمكؾ النمطي، كمظاىر االضطراب تختمف اختبلفا  كبيرا تبعا  لمرحمة  الّنمك  كالعمر الّزمني  ليذا  

. المكضكع 
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 : وضع الدليل المعايير التالية DSM-5حسب 

ىك عجز ثابت في الّتكاصل،  كالّتفاعل االجتماعّي في سياقات متعددة في الفترة  الراىنة  أك كما  - أ

 : ثبت عف طريق الّتاريخ،  كذلؾ مف خبلؿ ما يمي األمثمة تكضيحية كليست شاممة

عجز التعامل العاطفّي بالمثل يتراكح عمى سبيل المثاؿ مف األسمكب االجتماعي  الغريب مع فشل  .1

األخذ كالرد في المحادثة إلى تدني المشاركة باالىتمامات كالعكاطف، أك االنفعاالت يمتد إلى عدـ  

 .البدء أك الرد عمى الّتفاعبلت  االجتماعّية  

العجز في سمككات  التكاصل  غير المفظّية  المستخدمة في الّتفاعل االجتماعّي ، يتراكح  مف  .2

ضعف  تكامل الّتكاصل  المفظّي  كغير المفظّي  إلى  الشذكذ في الّتكاصل البصرّؼ كلغة  الجسد 

 .أك العجز في فيـ  اإليضاحات كاستخداميا إلى انعداـ  الّتعابير الكجيّية  كالتكاصل غير المفظيّ 

العجز عف تطكير العبلقات كالمحافظة عمييا كفيميا يتراكح  مثبل مف صعكبات  تعديل  الّسمكؾ  .3

لتبلءـ السياقات االجتماعّية المختمفة، إلى صعكبات المشاركة في المعب، أك في تككيف  صداقات 

 .إلى انعداـ  االىتماـ باألقراف  

أنماط متكررة مف السمكؾ، كاالىتمامات، أك األنشطة،  كذلؾ  بحصكؿ اثنيف مما يمي عمى األقل - ب

 : ، في الفترة الراىنة  أك كما ثبت عف طريق التاريخ 

مثبل أنماط حركّية بسيطة، صف األلعاب  )نمطية متكررة لمحركة، أك استخداـ األشياء أك الكبلـ  .1

 .(أك تقميب األشياء، كالّصدػ المفظّي كخصكصية العبارات

اإلصرار عمى الّتشابو ، كااللتزاـ غير المرف بالبركتيف، أك أنماط طقسّية لمّسمكؾ المفظّي أك غير  .2

مثبل الضيق الشديد عف التغيرات الصغيرة، كالصعكبات عند الّتغيير، أنماط  التفكير   )المفظي 

 .(الجامدة كالّطقكس  التحية ، كالحاجة  إلى سمكؾ نفس الطريق أك تناكؿ  نفس الّطعاـ  كّل يـك 
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الّتعمق الشديد، أك االنشغاؿ باألشياء غير : مثبل )اىتمامات محّددة بشّدة كشاذة أك الّتركيز  .3

 (المعتادة، اىتمامات محصكرة بشّدة مفرطة المكاظبة 

مثبل )فرط أك تدني الّتفاعل مع الكارد الحسّي أك اىتماـ غير عادؼ في الجكانب الحسّية في البيئة  .4

عدـ االكتراث الكاضح لؤللـ، كدرجة الحرارة، كاالستجابة الّسمبية ألصكات أك ألنسجة محددة، 

 .(اإلفراط في شـّ األشياء كلمسيا ، االنبيار البصرّؼ باألضكاء، أك الحركة 

كلكف ربّما ال يّتضح العجز  حتى تتجاكز  متطمبات  )تظير األعراض في فترة  مبّكرة  مف النمك  - ج

 .الّتكاصل االجتماعّي لقدرات المحدكدة أك قد تحجب  باالستراتيجيات  المتعمقة  الحقا  في الحياة

كممة مترجمة عف اليكنانية  كتعني العزلة، أك االنعزاؿ، :" الّتكّحد بأّنو  (50،ص2002دمحم، )عّرؼ  

كالّتكّحد ليس االنطكائية بل حالة  مرضّية، ليس العزلة فقط فيك رفض  (الذاتكّية)كبالعربّية سميت ب

"  الّتعامل مع اآلخريف ، مع ظيكر سمككات كمشكبلت  متباينة  مف شخص إلى آخر 

يعتبر الّتكحد اضطرابا معقدا، كىذا راجع  لئلبياـ  القائـ  : االّتجاىات  النظرية  المفسرة  لمّتوّحد

حكؿ األسباب التي تؤّدؼ إلى ظيكره، فقد استقطب اىتماـ العديد مف  الباحثيف  كالمختّصيف ، كظيرت 

سنحاكؿ في الفقرات البلحقة  عرض مكجز فّعاؿ . محاكالت عديدة  لتفسير ىذا االضطراب كفيمو

لمّتفسيرات العممّية الّنظرّية  المختمفة اّلتي ُقّدمت، كفي ما يمي ممخص لؤلبحاث التي فسرت الّتكّحد  حسب 

:  الّنتائج الّنظرّية  المرجعّية  ليا 

 .نمكذج الّتحميل الّنفسّي  -

 .الّنمكذج  الّنفسّي العرضي لمّنمك  -

 الّنمكذج العصبّي الحسّي  -

 .الّنمكذج الّنفسّي العصبّي  -
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لقد شاعت  في الّتسعينّيات  كالّسبعينّيات نظرّية  األـ الثبلجة   :  نموذج  الّتحميمّي الّنفسيّ  -1

 فحسب ىذا المحّمل الّنفسانّي أّف  (bruno betelham،1967،144)" بركنك بتيمياـ" مف لدػ

الّتكحد ينتج عف معاممة األكلياء الباردة مع أبنائيـ إذ لـ  يبحثكا عف األسباب العضكّية  أك 

أف رفض األّميات  (la forteresse vide)العصبية  لمّتكحد  بل حسب مؤلفو  القمعة الخالّية  

لقد تسببت ىذه الّنظرية في إلقاء الّمـك . ألبنائيـ ىك الّسبب الّرئيسّي لتطكر الّسمككات  الّتكحدّية 

عمى عّدة  أجياؿ مف األكلياء، كذلؾ  دكف دالئل عممّية  تجريبّية عف صحة ىذه الفرضية لذا 

باإلضافة إلى ىشاشة الّدالئل .  فيناؾ عزكؼ المختّصيف كتباعدىـ مف ىذه النظرية خاّصة

. العممّية التي تؤّيد فرضيتيا، كلـ تقدـ  اقتراحات  عبلجّية  فّعالة 

يفّسر الّتكحد حسب العديد مف الباحثيف  في عمـ  النفس  : الّنموذج النفسّي المرضّي لمنمو -2

المرضّي بأطركحة  القصكر االنتقائّي لبعض القدرات المعرفية أك االجتماعية التي تؤثر في نمك 

القدرات المتبقّية، كىذا ىك الحاؿ فيما يخّص القدرات االجتماعّية كالعاطفّية، كالّتقميد، كاالنتباه 

 .، كالتماسؾ المركزؼّ " نظرية العقل " المشترؾ ، 

 :اضطرابات في القدرات  االجتماعّية  والعاطفّية  -

 فترػ  الّتكحد  أّنو kanner" لكانر"تعّسفا لمفكرة األصمّية  (Hobson،1989)" ىكبسف"تعتبر نظرّية 

اضطراب في االّتصاؿ العاطفي ينعكس في غياب القدرات الطبيعّية االجتماعّية كالعاطفية عند األطفاؿ 

"  ىكبسكف " تؤكد . المتكّحديف التي تقكدىـ  إلى  الّتكاصل  مع اآلخريف  بصفة  عادّية  منذ ميبلدىـ

قصكَر الحاسة االجتماعّية كالعاطفية  كالقدرة عمى  معرفة  اآلخر كالتعاطف معو كىذا ما يؤدؼ إلى 

. إخبلؿ العبلقات، كالتبادالت االجتماعّية عند األطفاؿ المتكّحديف  
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" باركف ككىف " لقد الحع العديد مف الباحثيف،  كعمى رأسيـ   ":نظرّية  العقل"اضطراب  -

(Cohen ;1985dans،adrien ،2011)  أّف األطفاؿ الذيف يعانكف الّتكّحَد يجدكف صعكبات في

بما بعد التصكر، فمقد بينت لنا ىذه األبحاث أّف  ىذا " أدرياف"إدراؾ عقمّية اآلخريف، أك ما يسّميو 

 .االضطراب ال يرجع  إلى  قصكر ما ، بل إلى انحراؼ الّنمك 

 université" )ماساشكست"في دراسة  أقيمت بشراكة  بيف جامعة  (1992)فمك سبرؽ -تاقر"الحظتو  

Massacusetts)  كينيدؼ شرايدر"كمركز( "centre de Kennedy shrider)  مف   (%100)أف

يستطيعكف  تحديد  (%80)األطفاؿ المصابيف  بالّتكحد ليـ القدرة  عمى تعييف  أك تحديد إدراؾ  ما ، 

عمى  (%20)قادريف عمى تحديد خدعة  ما ،ك (%40) عمى تحديد تخيل ما ،  (%60)رغبة  ما، ك

تحديد اعتقاد ما ، فبالتالي نبلحع  أف قدراتيـ  عمى تحديد مضاميف  عقمّية  مختمفة  تنحرؼ عف تمؾ  

. المكجكدة  عند أقرانيا مف نفس  السّف  العقمّي المغكّؼ ككذا عند األطفاؿ الذيف  يعانكف  تخمّفا عقمّيا 

 أّف ميارات  نظرّية العقل  تظير متأّخرة  في نمّك  الّطفل paron kohin "1995 باركف  ككىف" يؤكد 

في حيف  يظير الّتكحد في األشير األكلى مف حياة الطفل ، كترتكز ميارات  ( سنكات4 إلى  3مف  )

نظرية العقل في تطكرىا عمى القدرة المبّكرة عمى تكقع سمكؾ اآلخر، كمف جية  أخرػ  عمى قدرات  

. االنتباه  المشترؾ  

يتعمق ضعف الّتماسؾ  المركزّؼ بالّصعكبة،  أك  االستحالة  التي  :  ضعف الّتماسك المركزيّ  -

( frith،2003)يكاجييا األطفاؿ المتكّحدكف في معالجة المعمكمات بصفة كمية، كفيـ مضمكنيا 

" كل ذك معنى "،فإنيـ يفضمكنيا  كيحددكنيا تحديدا مستقبل، كبالتالي ال يستطيعكف  إدماجيـ  في 

مع تركيز مفرط  حكؿ   (الكل)فيك أسمكب معرفي لمعالجة المعمكمات ، متميز  بفشل إدراؾ  

، يفسر ىذا األسمكب عدد كبير مف األعراض  العيادية نبلحظيا في الّتكحد  مثل  (الكل)أجزاء ىذا 



 الفصل الثاني                                                                                        التىحذ 
 

23 
 

االتجاه  إلى التعمق  بالتفاصيل كعزليا عف سياقيا ككذا اتجاىيـ إلى تكرار نفس الّتصرفات  في 

سياقات غير مناسبة  ليا ، كما يفّسر لنا ىذا االتجاه قدراتو  الخارقة  في االختبارات التي تستكجب 

ميارات ممتازة  كاستثنائية  تتماشى  كىذا األسمكب المعرفّي مثل الّرسكمات  الدقيقة ، كلعب 

 .األحجية  كغيرىا 

  العديد مف البحكث  أكدت لنا بصفة  عيادية كتجريبّية  أّف صعكبات  التقميد :اضطراب في التقميد  -

الّصكتّي، أك المفظي أك اليدكّؼ التي يكاجييا األطفاؿ المتكّحدكف راجعة إلى صعكبة  تسخير 

السمككات المناسبة  كإجابة  لمسمككيات  الناتجة عف نمكذج ما ، كىذا التأّخر  في نمك  قدرات 

 )كآخركف " أدرياف"التقميد يأتي مع تأخر القدرات المعرفية التكاصمية األخرػ، لقد ركز 

Adrien،1988)  ( مثل رفع األيدؼ ) عمى استحالة  الطفل عمى التقميد الفكرؼ لحركات الراشد

يجب عمى المختّص  (Nadel،1992)" نادؿ"المتاحة لو  مف  خبلؿ البنى الحس حركية  كحسب 

أف يقمد حركات الّطفل المتكّحد كسمككاتو أك المصاب باضطرابات  نمائية  شاممة  الف ىذه العممية 

 .تنمي عنده التفاعبلت االجتماعّية،  كتطّكر عبلقاتو االجتماعّية  كتثرؼ أنشطتو 

 Mandy، sigman et)"مكندؼ كسيجمات كقصارؼ " لقد أكضح   :  اضطرابات  االنتباه المشترك -

kasari،1990)  أّف  الّطفل المتكّحد يعاني عجزا عف االنتباه المشترؾ  فيؤثر مباشرة في نمك

إمكاناتو التكاصمّية خاّصة في المغة التكاصمية، كما يكجد صعكبة أخرػ  يكاجييا ىؤالء األطفاؿ التي 

تمّس التفاعبلت العاطفّية المتبادلة، كالتي تتصاحب كالفشل في االنتظاـ الذاتي لميقظة الذؼ يتكضح 

لنا مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعّية التي تستكجب استجابات  عاطفية  حادة ، كفي بعض األحياف  

 .مؤجمة

أكال اضطراب نمك  البنى العقمية، التفاعمية : لقد تكمـ ىذا النمكذج عف ثبلث اضطرابات رئيسة في التكحد

، ثانيا  تككيف  بنى اجتماعية،   (التي تعتبر إحدػ البنى المعرفية  )، المفسرة عبر تأخر نمك التصكرات 



 الفصل الثاني                                                                                        التىحذ 
 

24 
 

كعاطفّية  شاذة نتيجة   اضطراب قدرات  االنتظاـ  الذاتّي ، كأخيرا اضطراب بناء تصكرات  عاطفية،  أك 

. فكرّية،  أك اجتماعّية  أكثر تعقيدا

يؤّكد ىذا االتجاه  ضركرَة  فيـ  كيفية  تكظيف الحكاس عند المتكحديف،  : النموذج العصبّي الحسي -3

صكر بالرنيف المغناطيسي، كالّرسـ ): لذا أجريت العديد مف البحكث انطبلقا مف اختبارات عصبية

أّف األفراد  (delacto" )ديمكتك"لمكظائف المعرفّية ،اكتشف  (كغيرىا .... الكيربائّي الدماغّي،

المتكحديف يدرككف المحفزات الخارجية إدراكا مختمفا عما يقـك بو سائر األفراد، كىذا راجع إلصابة 

 :تؤثر عمة كاحدة  أك أكثر مف القنكات الحسّية العصبّية  فينتج عنيا ما يعرؼ بػ

األفراد المتكحدكف يدرككف العالـ عمى حقيقتو فيـ ال  "  la perception littéral"اإلدراؾ الحرفي  -

يستطيعكف  الّتمييز بيف المعمكمات الخمفّية  كالمعمكمات التي تأتي في المقدمة فيك  إدراؾ جشتمطي 

 : كبإمكاننا تمييزه مف خبلؿ نظرية ضعف التماسؾ المركزؼّ 

القناة الحسّية ليست مفتكحة  جدا، ىذا ما يؤدؼ إلى  كصكؿ : hyper sensibilitéفرط الحساسّية    -

 .كـ  ىائل مف المثيرات  إلى الجياز العصبي ، كيجب معالجتيا كميا في آف كاحد 

القناة الحسّية  ليس مفتكحة بما فيو الكفاية، ىذا : hypo-sensibilitéانخفاض أك قصكر الحساسّية - 

 .ما يؤدؼ إلى قمة عدد المثيرات  التي تصل إلى الجياز العصبي فيبقى  الطفل المتكحد محركما منيا 

بسبب عمل معيب أك عطل ، تنتج القناة الحسية مثيراتيا الخاصة تؤدؼ :   grésillementsالطقطقة - 

 .إلى ىيمنة  الضكضاء عمى الرسالة  القادمة مف العالـ  الخارجّي 

 :النموذج النفسّي العصبيّ  -4

في الّتطكر النفسّي العصبّي ىناؾ  العديد مف االتجاىات  الّنظرّية التي قد تفّسر لنا االضطرابات  

المنظكر األكؿ ،يبحث عف : المكجكدة في الّتكحد سكؼ نتطرؽ إلى المنظكريف المتداكؿ استعماليما 
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عند األفراد المتكّحديف ، كتجمع  (fonction exécutif)القصكر المكجكد عمى مستكػ  الكظائف التنفيذّية 

الكظائف التنفيذّية  كل القدرات التي تسمح  لمجياز  العصبّي االبتعاد  عف ألياؼ اآلني لتكجيو 

تباع  السمككيات مف خبلؿ البنى العقمية كالتصكرات الداخمية  يشمل ىذا التنظيـ، التقدـ نحك ىدؼ معيف كا 

 أّف األفراد المتكحديف يعانكف قصكرًا قد (Turner،1999)" تكنر"قد أكد . منيج مرف في حل المشكبلت

يصل العجز في القدرة عمى ابتكار األفكار كاستراتيجيات جديدة، كما ينتج عنو مف سمكؾ عفكّؼ تكرارّؼ 

محدد، كبيذا تفسر ىذه النظرية  نقص المركنة  كالتصمب كالنشاطات  الركتينية  التي نبلحظيا عند 

نيائو، ككذلؾ الصعكبات التي  األفراد المتكحديف، ككذلؾ الصعكبات التي يكاجيكنيا في بدء نشاط كا 

. يكاجيكنيا في االنتقاؿ مف نشاط إلى آخر 

" كانر"أما المنظكر الثاني  فيبحث في القدرة  عمى التنظيـ،  كالتكيف في النشاطات ، لقد كصف لنا 

الصعكبات التي يكاجييا األطفاؿ في التكيف مع المحيط  االجتماعّي كالجسدّؼ كىذا ما يفسر  (1943)

 les )أخطاء تعديل الكضعّية  الجسمّية  : لنا حسب منظكره أعراض الحس الحركّية المبكرة  مثل 

défauts d’ajustement postural) ككذا غياب سمككات التغذّية الرجعّية  في كضعيات  الّتبادؿ 

االجتماعّي خاّصة  األخذ في حضف األـ  كما نبلحع عند ىؤالء األفراد استجابات متناقضة، كمؤجمة  

لممثيرات السمعية، البصرية، الحركية أك المعرفية مثل الحركات النمطية، أك المقاكمة  ألؼ تغيير في 

 .النشاطات اليكمية  كل ىذا يكضح لنا االضطراب األساسّي في تنظيـ  النشاطات  

 الّتكحد اضطرابا معقدا، كمظاىره السمككّية  متشابكة  مع الكثير  اضطراب طيف يعتبر: أسباب التوّحد

مف االضطرابات، فقد كاف مجاال لكثير مف الدراسات التي حاكلت تعّرؼ أسبابو، كقد تعّددت العكامل 

بتعدد االختصاصات،  كاالىتمامات  بيف الباحثيف،  كتنكع خمفياتيـ النظرّية، كمع كثرة األسباب التي 
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ذكرت، كتنكعيا إال أنيا ما زالت نظريات، ككثير منيا فرضيات لـ يثبت  مسؤكلّية  إحداىا بمعزؿ عف 

. األخرػ 

أف فقداف  التفاعل  (78 ،ص2004كفاء ،   )يعتقد ىذا االتجاه   :فرضية التحميل النفسّي  -

االجتماعّي، كالعزلة التي يظيرىا األطفاؿ المتكّحدكف، دليل عمى العبلقة  المرضية  الّشديدة بيف الطفل  

 .كأمو إلى االتجاىات السمبية  مف الكالديف  اتجاىو 

كلذلؾ فقد استخدمت  مصطمحات كتسميات لمداللة عمى االضطراب مثل االضطراب االنفعالّي الّشديد، 

كنقص نمك األنا ، كفصاـ الطفكلة كغيرىا ، كبناءا عميو كاف أكلياء األطفاؿ المتكّحدكف يبلمكف كيكسمكف 

سمبيا عمى اعتبار أنيـ الّسبب األكؿ الضطراب أبناءىـ، فقد كصفت  عكاطف األميات  بأنيا جامدة، 

. ككصف اآلباء بأنيـ  متشّددكف  كحازمكف 

ألنو ال يقدـ  أدلة  عممّية  تؤيد  (volkmaret al،2004 )لكف يعتبر ىذا االتجاه  قاصر حسب 

التفسيرات التي قدميا عف أصل ظيكر الّتكحد ، كتـ تقييد ىذا االتجاه منذ ظيكر الكتاب األسكد لمتحميل 

أما في الكقت الحاضر، كنتيجة لمدراسات الحديثة، كالخبرات اإلكمينيكية ،  (فيما يخص التكحد )النفسّي 

فإّف االفتراضات  الّسابقة  حكؿ الّتكحد لـ تعد  مقبكلة  إذ أّف  الّتأكيد  قد انتقل  في الكالديف  كسبب ليذا 

كىذا . االضطراب إلى الجكانب المعرفّية كالبيكلكجّية كاالضطرابات النمائية لؤلطفاؿ المتكحديف أنفسيـ

االنتقاء جاء نتيجة لمضغكط مف قبل المجمكعات العممية المؤلفة مف أكلياء األطفاؿ المتكحديف 

 :كالمختصيف، كفي الّنظريات كالفرضيات الحديثة التي تفسر حدكث الّتكحد

 يفّسر ىذا االتجاه ( les facteurs neurobiologiques)  :العوامل العصبّية البيولوجّية -

حدكث  التكحد بإصابة الطفل في سف مبكر جدا بتمف في الدماغ ، أك  نقص أك عدـ  اكتماؿ   نمك 
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الخبليا العصبية  لمطفل المتكّحد، كىذا  يفسر األمراض  العصبّية، كاإلعاقة العقمية  كالّصرع  كغيرىا 

( dumas 2007 :126)مف األمراض التي ترافق اضطراب التكحد،  فمقد ترجع  ىذه األبحاث 

 système nerveux)القصكر العبلئقي في الّتكحد إلى اضطرابات نمك الجياز  العصبّي المركزّؼ 

central )   خاصة في كيفية  تكزيع  الخبليا العصبية  في القشرة  الّدماغية

(cytoarchitectomique) ككذا في الجياز الحكضي (system limbique)  كالمخيخ(cervelet) 

كما لكحع شذكذ (. الكبلسيكي )(IRM)كىذا بكاسطة استعماليا لتقنّية تصكير الرنيف المغناطيسّي 

في عدد كبير مف الحاالت المصابة  بالتكحد بحيث  تـ العثكر عمى نسب ىامة مف  (بيككيمائي)

مسؤكؿ  عف تعديل  مزاج العكاطف،  (اليرمكف )عند ىؤالء األطفاؿ، عمما أّف ىذا  (ىرمكف السيركتيف)

 .كالّنـك عند الّشخص 

 يفترض ىذا االتجاه التفسيرّؼ إلى أف ( les facteurs héréditaires ) :الفرضيات الوراثّية  -

عنصر الكراثة سبب رئيسّي في ظيكر اضطراب الّتكحد، كىذا ما يفسر  إصابة إخكة األطفاؿ 

كما يجب أف .المتكحديف باالضطراب نفسو، أك إصابة أقاربيـ بعدد مف اإلعاقات النمائية  المختمفة 

نشير إلى أف  في الكثير مف الحاالت يككف التكحد مصاحبا لعدد ميـّ مف االضطرابات  الكراثّية  مف 

 (:dumas ،2007 :125)بينيا 

 (.x) (الكركمكـز )مرض ىشاشة  -

 .( 21)ما يعرؼ بالتػثػمث الصبغّي  (داكف تك)متبلزمة  -

حسب عادؿ  )تشير ىذه الفرضيات : ( les hypothèsesmétaboliques ) :الفرضيات األيضية -

خصكصا (  البركتينات)إلى عدـ قدرة  األطفاؿ المتكّحديف عمى ىضـ   (2008حاسب شيب ، 

المكجكدة في القمح كالشعير كمشتقاتيا ،كىك الذؼ يعطي القمّح  (glutin)" الجمكتيف  " (بركتيف)
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المكجكدة في الحميب، كىما  (Cassien)" الكازيف "(بركتيف)المزكجة كالمركنة  أثناء العجيف، ككذلؾ 

" حسب ىذا االتجاه التفسيرّؼ يسبب أعراض الّتكحد بحيث يفسر استفراغ الطفل المستمر لمحميب

المكجكدة خمف ركبة بعض األطفاؿ المتكحديف كاإلمساؾ كاإلسياؿ كاضطرابات  التنفس " كاالكزما

كمف مظاىر اضطراب اليضـ  عند األفراد  المتكحديف حساسية الجسـ الزائدة لبعض . لدييـ 

المكجكدة في العيدة، كزيادة األفيكف في الجسـ، كعدـ ىضـ األطعمة  الناقمة   (البكتيريا)الخسائر 

. لمكبريت، كالنفادية  المعكّية ، كنقص بعض األحماض كاألنزيمات  في الجسـ

  (les hypothèse des vaccination et des virus): فرضيات الفيروسات والّتطعيم -

يرػ الباحثكف الذيف يتبعكف ىذه الفرضية أّف أسباب اضطراب التكحد تعكد إلى األثر السمبّي الذؼ تحدثو 

. لدماغ الطفل في مرحمة الحل، أك الطفكلة المبكرة (الفيركسات)بعض 

كما يشير بعٌض إلى أف  الّتطعيـ  يؤدؼ إلى األعراض التكحدّية  بسبب فشل  الجياز  السمبّي في إنتاج  

المقاح  في حالة  نشاطو  مما يجعميا قادرة  عمى إحداث  (فيركسات)المضادات  الكافية  لمقضاء عمى 

. تشكىات  في الدماغ 

يمكننا ترتيب ىذه الفرضيات  حسب فترة  إصابة  الطفل المتكحد بيا ، سكاء كاف  ذلؾ  قبل تككينو في 

:  رحـ  األـ أك أثناء الفترة الجنينّية، أك أثناء الكالدة أك بعد الكالدة ، كىي كالتالي 

 (les acteurs ante-occupationnels) العوامل السابقة  لتكوين الطفل -

كضعت لنا البحكث الكبائية التي أجريت عمى عائبلت األطفاؿ المتكحديف عمى أّف  

(tardif،2009 :61)  عددا ميما مف أميات األطفاؿ المتكحديف كّف معرضات  في إطار عمميّف  إلى

. مكاد كيميائية، أك عكامل ساّمة غير محّددة  التي  قد  أثرت في مكركثاتيّف،  كبالتالي عمى  سبللتيف
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. كما كجدت اضطرابات  في عمل الغّدة الدرقّية في السكابق المرضّية  لآلباء كاألميات

أّف ىناؾ زيادة في نسب العقـ، كحاالت اإلجياض اإلرادية   (doare،2007 :62)تؤكد ىذه الدراسات 

. فبل كالدة  الطفل المتكّحد 

 تمكث األـ  مف قبل عكامل معدية  أك (les facteurs anténataux) عوامل ما قبل الوالدة -

فيركسات  أك إصابتيا في عدد مف الحاالت بنزيف الّرحـ، أك غالبا بتيديدات إجياض  خبلؿ 

 )الثبلثي الثاني مف الحمل، كىذا ما يزيد مف احتماالت  ظيكر التكحد عند مكلكدىا 

dorare،2007 :63)  ،كذلؾ  مف خبلؿ تأثير ساـ في الخبليا  العصبية، أك ضرر غير مباشر

كما تركز أبحاث التحميل النفسّي  عمى عكامل أخرػ  قد تصيب األـ  قبل الكالدة  كتؤدؼ 

 .بمكلكدىا إلى التكّحد مثل اكتئاب  األـ 

 بعض البحكث الكبائّية (les facteur périnatals )العوامل المحيطة بالوالدة -

(tardif،2009 :61)  تؤكد أنذ عددا كبيرا مف األطفاؿ الذيف  يعانكف التكّحَد كانكا أطفاال حديثي

الكالدة، أك عمى عكس ذلؾ  متأخرؼ الكالدة  أؼ أنو كجد عند ىؤالء األطفاؿ حاالت  عديدة مف  

 .المعاناة  الجنينية  

  (les facteurs postenatales): عوامل ما بعد الوالدة -

: لقد لكحظت حاالت عديدة مف العدكػ  عف طريق الفيركسات  الثبلث التالّية 

  (الدكتكر كيكفيمد)الحميراء ، كالحصبة  األلمانية،  كالنكاؼ عند األطفاؿ حديثي الكالدة، كقد أّكد 

wakefield،1998 :638))  أّنو الحع ظيكر عدة حاالت في التكّحد مصاحبة  باضطرابات معكية بعد

. األطفاؿ تطعيـ ىؤالء
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 يتميز  التكحد بمجمكعة  مف األعراض التي يمكف  الّرجكع إلييا عند التشخيص ، :أعراض التوحد  -

 : كتتمثل  ىذه األعراض في ما يمي 

 يعتبر ضعف التفاعل االجتماعّي مف أكثر األعراض داللة :إعاقة  ضعف التفاعل االجتماعّي  .1

عمى كجكد إعاقة التكحد، حيث أّف  الطفل التكحدّؼ، يبتعد مف إقامة  عبلقات اجتماعية  مع 

غيره، كال يرغب في صحبة اآلخريف، أك تمقي  الحّب كالعطف منيـ ، كما ال يستجيب النفعاالت 

الكالديف، أك مبادلتيـ نفس المشاعر ، كال يستجيب لما يصل إليو مف مثيرات المحيطيف  بو  في 

ذا ما يبتسـ  فإنو يككف  بيئتو، كيظل الطفل معظـ  كقتو  ساكنا ال يطمب مف احد االىتماـ بو ، كا 

 ( 25 ،ص2003زيتكف،)  ك (15، ص2005خطاب ،)ألشياء دكف الناس، كيضيف  كبل مف 

أّف الطفل التكحدؼ يعاني الكحدة الشديدة ، كعدـ االستجابة  لآلخريف  الذؼ ينتج عف عدـ القدرة 

عمى فيـ المغة كاستفياميا فيما سميما، كقصكر شديد في االرتباط  كالتكاصل باآلخريف، كعدـ 

االندماج مع المحيطيف بو ، كعدـ استجابتو  ليـ، كميمو الدائـ  لمتكحد بعيدا منيـ كمقاكمتو 

 .لمحاكالت التقرب منو أك معانقتو 

إلى أّف القصكر في الّسمكؾ االجتماعّية  ألطفاؿ التكّحد  يمكف  تحديده  (55،ص2005الحمبي ،  )تشير 

:  بثبلثة  مجاالت  ىي 

يتجنب  أطفاؿ التكّحد كل أشكاؿ التفاعل االجتماعّي  :(Isolation sociale)الّتجنب االجتماعّي  -أ 

 .حيث يقـك  ىؤالء األطفاؿ باليركب مف األشخاص الذيف  يكّدكف  التفاعل معيـ 

ُكصف أطفاؿ التكّحد بأّنيـ غير مباليف ، كال  (Indifféremce sociale )البلمباالة  االجتماعّية -ب 

يبحثكف عف التفاعل االجتماعّي مع اآلخريف ، كال يشعركف بالّسعادة  حتى  عند كجكدىـ مع 

 .األشخاص  اآلخريف 
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يعاني أطفاؿ التكّحد صعكبة الحصكؿ عمى   (confusion sociale )اإلرباؾ االجتماعيّ  -ج 

األصدقاء، كلعل أبرز أسباب الفشل في جعل عبلقاتيـ مستمّرة  مع اآلخريف ىك االفتقار إلى 

 .التفاعل االجتماعي 

اضطرابات نكعّية  أحكاـ االّتصاؿ  

تعتبر المشكبلت  المتعّمقة  بالتكاصل في الدالئل الميّمة التي تمّيز  األطفاؿ : ضعف الّتكاصل - (2

اضطرابات ىامة أحيانا دائمة في  (61،ص2010صالح ،)المتكحديف  ، كمف أبرز ىذه األعراض  

عدـ  تطكر الكبلـ  تطّكرا  كمّيا،كاستبدالو باإلشارة  أحيانا ، : - القدرات المفظية، غير المفظية  كالرمزّية 

. ىذه الّصفة  غالبة  لدػ أكثر مف ثبلثة أفراد  متكحديف 

تطكر المغة تطّكرا غير طبيعّي، كاقتصارىا عمى بعض الكممات النمطّية  مثل ترديد بعض  العبارات  - 

. أك أف  يصدر عف الطفل  المتكّحد  كبلـ  غير معّبر، كال يخدـ غرض التكاصل 

تطكر  المغة تطّكرا  طبيعّيا مع حدكث مشكبلت  تتعّمق باالستخداـ المناسب كالكظيفّي لمغة  كمركر - 

مف مكضكع إلى آخر كعدـ القدرة  عمى تفسير نبرات  الّصكت  كالتعبيرات  الجسمّية  المصاحبة  لمغة  ، 

باإلضافة  إلى ذلؾ ىناؾ اضطرابات  متعمقة  بارتفاع الصكت، أك انخفاضو بحيث  ال يتناسب  مع 

. المكقف، ككذلؾ   العديد  مف االضطرابات  المتعمقة  بالمغة  االستقبالّية 

. صعكبات  البدء، أك االستحفاظ بمحادثة  مناسبة  مع راشد، أك مع طفل آخر - 

ُيظير األطفاؿ المتكّحدكف خصائص في مجاؿ النشاطات  كاالىتمامات  : سجل سمككي محدكد - (3

:  تميزىـ عف غيرىـ مف األطفاؿ، كمف أىـ  األعراض 
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جامد كمحّدد في مجاؿ السمكؾ   (ركتيف) كىك إصرار األطفاؿ المتكحدكف  عمى  :(الركتيني)الّسمكؾ 

،فقد تعّكد الطفل المتكّحد عمى استخداـ أدكات  (الركتيف)الحياتّي كاليكمّي كمقاكمة  أّؼ تغيير لخركؽ ىذا 

طعاـ محددة كبمكاعيد  محددة ، أك قد يظير الّسمكؾ الركتينّي في إصراره عمى ارتداء مبلبس معّينة 

كبألكاف  معينة،  أك المعب بألعاب معّينة ، كأؼ تغير في البيئة  التي يعيش فييا الطفل المتكحد حسب 

زعاج  ، فقد يرتبؾ  الّطفل المتكحد مف التقمبات  الجكّية،   (wing،1988)" كينج" يشكل لو مصدر قمق كا 

. كيعبر عف  ذلؾ  بنكبات  حصر ىاّمة 

 مع أّف ىذا األخير يظير أيضا عف األطفاؿ المتخمفيف عقميا إال أّف  أشكاؿ السمكؾ :الّسمكؾ النمطّي 

النمطي تظير ظيكرا كاضحا لدػ  األطفاؿ المتكحديف  مثل الدكاراف حكؿ الجسـ  ، لف األشياء لّفا 

دائرّيا، رفرفة اليديف، كاالىتزاز كالمشي عمى أصابع اليديف، ككضع  اليديف  عمى العينيف ، ىذه السمككات  

النمطية  ىي سمككات  غير ىادفة  لآلخريف ، بل ىي تشكل لمطفل المصاب بالتكحد نكعا مف اإلشارة  

. كقد يعمل عمى  خفض مستكػ اإلحباط  كالّتكتر الّناتج عف عدـ القدرة عمى التنبؤ باألحداث 

: التعمق بأشياء محّددة  -4

ُيبدؼ األطفاؿ المتكّحدكف رغبة  كبيرة  في االرتباط  كالتعمق بأشياء غير محددة بشكل غير طبيعي كلفترة  

طكيمة فقد يحتفع  الّطفل المتكّحد مثبل بمفاتيح معينة كال يتركيا، أك  قد يقـك بجمع  أشياء كاالحتفاظ بيا 

 .

: تشخيص التوّحد -

كأكثرىا تعقيدا خاصة في  (55،ص 2008زماـ ،   ) ىذا األمر ُيعّد مف أصعب األمكر  حسب لعلّ 

الّدكؿ العربّية  ، حيث يقّل عدد األشخاص المينييف بطريقة  عممية  لتشخيص  التكحد، مما يؤدؼ إلى 
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كجكد  خطأ في التشخيص ، أك  تجاىل التكّحد  في المراحل المبّكرة  مف حياة الطفل  ، مما يؤدؼ إلى 

صعكبة  الّتدخل في أكقات الحقة  ، حيث ال يمكف  تشخيص الّطفل  دكف كجكد مبلحظة دقيقة لسمكؾ 

الطفل ، كميارات  التكاصل  لديو كمقارنة  ذلؾ  بالمستكيات  المعتادة في الّنمك كالّتطكر، كيجب أف يتـّ 

تشخيص حالة الطفل مف قبل الفريق المتكامل المتككف مف أخصائييف في تخصصات  مختمفة  ، حيث 

:  يضـّ  ىذا الفريق 

 طبيب أعصاب  -

 طبيب نفسّي  -

طبيب أطفاؿ  -

أخصائّي نفسّي  -

 أخصائّي أرطفكنّي  -

ـّ  إصداره  منتصف عاـ   (DSM5)لقد كرد  في الدليل  التشخيصّي كاإلحصائّي الخامس   2013الذؼ ت

 بإصدار الخامس  الجديد لمدليل التشخيصّي APAـ مف قبل الرابطة  األمريكّية  لؤلطباء النفسييف  

مما أّدػ  إلى حدكث تغييرات  جديدة  في  (5F8H.O) كيرمز لو DSM5كاإلحصائّي لؤلمراض العقمية  

( DSM4)تشخيص بعض األمراض  النفسّية  تختمف عنيا في اإلصدار الرابع المعدؿ الّسابق مف الدليل 

 سنكات مف عمر الطفل إلى اكتشاؼ 3، كما أنو تـ  تغيير حتمية  اكتشاؼ  قبل  (2005)الصادر عاـ

احتكػ عمى  تعديبلت جكىرية  في تشخيص  (DSM5)فترة  نمك الطفل  أؼ في كقت مبّكر كما أف 

التكّحد التي تسيـ  إلى حد ما في تكضيح  أبعاد ىذا االضطراب  مف ناحية، كقد  تخمق صعكبات  

تشخيصات  المختصيف،  كأكلياء األمكر  مف ناحية  أخرػ ، كقد شممت ىذه التغييرات أكال االكتفاَء  
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لغاء التصنيفات  الّسابقة  المذككرة في الدليل اإلحصائّي التشخيصّي  بمصطمح اضطراب طيف التكّحد كا 

، كاإلعاقة  النمائية " ريت"، كمتبلزمة " اسبرجر"اضطراب التكحد، كمتبلزمة  )الرابع، كالرابع معدؿ، كىي 

، ذلؾ ألف جميع ىذه االضطرابات  تشترؾ بأعراض  (غير محّددة ، كاضطرابات الطفكلة التراجعي 

أساسّية كاحدة كلكف بدرجة   متفاكتة الشّدة ، كبناءا عمى ذلؾ  ارتأت الجمعية  األمريكّية  لمطب النفسّي 

اعتبارىا اضطراب كاحد بطيف كاسع تحدده مستكيات الشدة، كما اشتممت  التغييرات عمى إلغاء مصطمح 

االضطرابات  النمائية  الشاممة أك المتداخمة  السابقة  الّذكر  كتضميف  المصطمح  الجديد  في 

االضطرابات  النمائية  العصبية ، كجميعيا تحمل  مسمى  تشخيصي  كاحد كىك  اضطراب طيف 

ـّ فصميا عف  (ريت)باستثناء  متبلزمة    (trouble du spectre autistique)التكحد التي ت

 (اضطراب نمائي ذىنّي  )اإلعاقات الذىنية : االضطرابات النمائية  العصبّية  لئلعاقات التالية

  )كاضطرابات  التكاصل 

اضطرابات المغة، كاضطرابات الكبلـ ، كاضطرابات طبلقة ، كاضطرابات التكاصل االجتماعّي كاضطراب 

فرط الحركة، كقمة التركيز، كاضطراب التعمـ المحدد، كاضطراب طيف التكحد، كاالضطرابات الحركّية 

. (مثل اضطراب التآزر الحركّي كاضطراب العرات)

عف اضطراب طيف التكحد عمى اعتبار أّف التشخيص الفارقّي  الضطراب  (ريت)حيث تـ فصل متبلزمة 

 : التكّحد

تتشابو  بعض اإلعاقات  كاألمراض مع اضطراب التكحد ، كلذلؾ  البد مف االستكشاؼ الكاعي ألية  

. مشكمة  قبل تشخيص التكحد 

محاكاة  لتشخيص التكحد ، أشار إلى أّف   (kanner،1943) عندما اقترح  :التكّحد كاإلعاقات العقمية -

األفراد المتكحديف  لدييـ قدرات  معرفّية  جيدة  لذلؾ  فقد كانت  اإلعاقة  العقمية مستبعدة  ، لكف  
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بعض  الباحثيف  قد أشاركا إلى أّف  معظـ األطفاؿ المتكحديف  لدييـ  قدرات  عقمية  في حدكد 

 .التخمف العقمّي 

كقد جاء الخمط بيف التكحد  كاإلعاقة  العقمّية مف حقيقة  أّف بعض خصائص اإلعاقة   العقمّية  تشبو  

السمككات  التي يظيرىا األطفاؿ المتكحدكف،  كلذلؾ يجب التدقيق  الحريص إلى عدد مف النقاط  التي 

 :كمنيا  (120،ص2004رائد،)يتميز  بيا التكّحد عف اإلعاقة  العقمية،

األطفاؿ المعاقكف عقميا يتمنكف أف يتعمقكا باآلخريف ، كلدييـ كعي اجتماعّي ، كلكف  ال يكجد  لدػ  -

 .األطفاؿ المتكحديف  تعمق حتى مع ذكاء متكسط لدييـ 

القدرة عمى الميمات غير المفظّية خاصة اإلدراؾ الحركّي، كالبصرؼ، كميارات الّتعامل مكجكدة  -

 .لدػ المتكحديف  لكنيا غير مكجكدة  لدػ  األطفاؿ المعاقيف  عقميا

المغة كالقدرة عمى التكاصل مختمفة بيف المجمكعتيف، فكمية استخداـ المغة  لمتكاصل تككف مناسبة   -

لمستكػ  ذكاء األطفاؿ المعاقيف عقميا بينما الطفل المتكّحد ىناؾ فارؽ ىاـ بيف  مستكػ  نمكه  

 .العقمي، ككمية  استخدامو  المغة  التكاصمّية  

(  (Syndromu de Rett : (ريت)التكحد كمتبلزمة  -

عبد الزراع،  )مف فصيمة االضطرابات التي تتشابو  مع اضطراب التكّحد  (ريت)إّف  اضطراب 

حيث تصيب البنات فقط كىك مف االضطرابات النادرة ، كيظير بعد فترة  مف النمك   (106،ص 2010

الطبيعّي فيككف  ظيكره  عادة  ما بيف  الّشير الّسادس كالشير الثامف  مف عمر الطفل ، حيث تبدأ 

القدرات العقمّية كالمغكّية  كاالجتماعية  كالحركّية  لمطفل بالتراجع فيحدث تجنب لمتكاصل البصرّؼ ، 
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كتصبح  االستجابة  لدييـ  ضعيفة  نحك األىل ، كما أّف  التحكـ  باألقداـ  أثناء المشي يصبح ضعيفا ، 

. كتظير حركات غريبة  في اليديف  كالتمكيح  بيما 

ينظركف  إلى اآلخريف،  كلكنيـ  ال ( ريت)المصابيف باضطراب   (26، ص2011محمكد ، )كما ذكرت 

. يتفاعمكف  معيـ  خاصة  في الطفكلة  المبكرة  ، أما التكّحد  لدييـ  قصكر  في التفاعل االجتماعيّ 

ذا كجدت  نتيجة عادات  مكتسبة، أما عند متبلزمة  فيي   (ريت)الحركة  عند التكحدؼ غالبا ال تكجد  كا 

. عشكائية  كنمطية  في حركة  اليد ، غياب تكازف الجسـ 

نكع مف االضطرابات  النمائية  التي  (اسبيرجر)إف متبلزمة   : (اسبيرجر)التكحد كمتبلزمة   -

قمش ( ) اسبيرجر)لذلؾ  سميت متبلزمة   (1944ىانر اسبيرجر، )اكتشفيا الطبيب النمساكؼ 

تتميز  بغياب التكاصل غير المفظّي ، كقصكر في الحركات  الدقيقة،  (117،ص2007،

كمخزكف  محدكد مف االىتمامات  كاألنشطة  النمطّية  المتكّررة  ، كخمل في تككيف  العبلقات  

االجتماعّية  ، ىذا يمثل التشابو بينو  كبيف  التكحد، كلكف  في ذلؾ التشابو يكجد اختبلؼ بيف  

 : ىذيف االضطرابييف، كيتمثل في

  إال خبلؿ مرحمة  الطفكلة المتأّخرة ، بينما تظير حاالت   (اسبيرجر)عدـ بدء ظيكر أعراض ،

 .التكّحد في مرحمة  الطفكلة  المبّكرة  

  االسبيرجر يّتصف بالقمق كاالكتئاب، كفق التكافق الحركي ، مف السيل إحباطو ،عدكانّي  كىذه

 .السمات غير أساسّية  في التكحد 

   أكثر مما تظير لدػ   (اسبيرجر)تظير الحركات غير المتقنة عند المصابيف  بمتبلزمة

 .المتكحديف 
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  مستكػ الذكاء المغكّؼ يككف عادة أعمى مف مستكػ الذكاء العممّي عند المصابيف  بمتبلزمة

 .، بخبلؼ  ذلؾ  عند المصابيف  بالتكّحد  (اسبيرجر)

 : البرامج الرئيسّية لمتوّحد  -

، كىك برنامج كضع ( ـ1985)بني سنة : (pecs)نظاـ  التكاصل المعتمد عمى تبادؿ الصكر  -1

( Andy Bondy)" اندؼ بكندؼ"في الكاليات المتحدة األمريكّية مف قبل اختصاصّي الّنطق 

معتمديف  في ذلؾ عمى  مبدأ الّتحميل السمككّي التطبيقّي  (lauri frost)" لكرؼ فركست"كزكجتو 

 كانتقل ىذا البرنامج (langage oral)لؤلطفاؿ الذؼ يعانكف ضعفا كاضحا في المغة الشفيّية   

إلى انجمترا بكصفو أحد األساليب العبلجّية  لؤلطفاؿ الذيف يعانكف  مشكبلت  التكاصل ، كىك 

نظاـ  يعتمد عمى  تبادؿ االتصاؿ مف طريق الصكر ىك تعميـ  فعاؿ لو، كىذه الطريقة سيمة  

عمى  (PECS : picture exchange communication system)التطبيق كيقـك  نظاـ  

عمى  جداكؿ  (pecs)المقاربة  اليرمّية  التي تعتمد عمى نمكذج  التعمـ  اإلجرائّي ، يعتمد نظاـ  

النشاطات  المصكرة  كىي تمؾ  الجداكؿ التي يأخذ  كبلىما شكَل كتّيٍب  صغير يتضمف  خمس 

أك ست صفحات  تحتكؼ عمى صكرة  تعكس نشاطا معينا يتـ  تدريب الطفل  عمى  أدائو ، كما 

 . عمى سّت مراحل رئيسة  سيتـ ذكرىا الحقا (pecs)أنو يمر تطبيق  برنامج  بيكس 

 : لتحميل السمكؾ التطبيقّي  (ABA )"لكفاس"برنامج  -2

أّنو  منيج عممّي معّقد في  (bourgueil  dans adrienetal،2010)يعرؼ تحميل السمكؾ  التطبيقي 

تطكير مستمر بتطكير التقنيات  كاإلجراءات  التي تمكننا مف تعديل السمككات، يقـك  تحميل السمكؾ  

التطبيقّي أساسا عمى استخداـ  إجراءات  تعديل السمكؾ ، ذلؾ  أّف  إجراءات  تعديل السمكؾ تقـك  عمى  

أسس مكضكعّية  كليس عمى انطباعات  ذاتّية  ، كما أّنو  أسمكب ال يضع  المـك  عمى الكالديف، بل 
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عمى  العكس مف ذلؾ  فإنو يشرؾ الكالديف في عممّية  العبلج  ، كذلؾ  فإف إجراءات  تعديل السمكؾ  

. تعتمد عمى مبادغ كقكانيف التعمـ  التي يمكف أف  يتقنيا المعممكف  بسيكلة

كما أّنيا تعتمد البرامج التربكّية المبنّية عمى منيج تحميل الّسمكؾ التطبيقّي عمى الّتطبيقات  العممّية  

الذؼ يرػ  أّف الّسمكؾ  اإلنسانّي متعمـ  مف خبلؿ إجراءات  " سكينر" لبلشتراط اإلجرائّي المرتبط  بالعالـ  

 .ضبط  المثير ككذلؾ  مف خبلؿ التعزيز 

(  TEACCH)برنامج معالجة  األطفاؿ المصابيف  بالتكّحد كتعميميـ كا عاقات التكاصل  -3

اريؾ  "ىك برنامج تربكؼ لؤلطفاؿ التكحدييف كمف يعانكف  مشكبلت  تكاصل ، كقد  طّكره  الدكتكر 

كىك أكؿ برنامج تربكّؼ مختص بتعمـ األطفاؿ  (نكرث كاركلينا) في جامعة  1966في عاـ  " شكبمر

. المصابيف بالتكّحد كىك أيضا برنامج  معتمد مف قبل جمعية  التكحد األمريكّية  

التربكّؼ عمى تعميـ ميارات التكاصل، كالميارات االجتماعّية، كالمعب كميارات " تيش"كيرتكز منيج 

االعتماد عمى النفس، كالميارات اإلدراكّية، كميارات التكيف في المجتمع، كميارات حركّية،  كالميارات  

. األكاديمّية 

ـّ التعامل مع كمييما تعامبل   يشمل البرنامج  عمى  مجمكعة  مف الجكانب العبلجّية المغكّية  كالسمككّية، كيت

. فردّيا 

 البناَء التعظمي لمعممّية  التعميمّية  اىتماما كبيرا الذؼ يؤّدؼ إلى تنمية  ميارات (Teacch )يعطي برنامج

الحياة اليكمّية  كاالجتماعّية  عف طريق اإلكثار مف استخداـ  المثيرات  البصرّية  التي يتميز  بيا 

. الّشخص التكحدّؼ 



 الفصل الثاني                                                                                        التىحذ 
 

39 
 

ـُ  األنشطة  التعميمية، كتنظيـ العمل كجدكلو،  يعتبر مف أىـّ  الكحدات البنائية  القائـ  عمييا البرنامج تنظي

 .كاستغبلؿ كظيفي متكامل 

 :( Sun-rize)برنامج سننرايز -4

مف بيف البرامج  التي تعتقد أّف  األطفاؿ المختصيف بالتكحد لدييـ إمكانّية  النمك كالشفاء  " سنرايز"برنامج 

بشكل  كاضح  حيث ابتكر طريقة  عبلجية،  كتربكّية  تتضمف  انضماـ األطفاؿ بدال مف الّسير في تيار 

معاكس ليـ  كما يضع البرنامج  لمكالديف  كمعمميف  كمعالجيف  رئيسييف لبرامجيـ،  كيستخدـ المنزؿ 

بنشر كتاب  (بارؼ نيل كككفمات )كأكثر بيئة  طبيعية  لمساعدة  أطفاليـ  ، كما أّنو تـ تطكير برنامج  

حيث يركؼ برنامجيـ  خبلؿ  (1979) في عاـ  NBC.TV،ثـ  تحكيمو إلى فيمـ   (1976)في " سنرايز"

حتى  سّف العشريف عاما " راكف "الثبلث السنكات  تحديثات  تطكر ابنيـ 

. طمبات  متزايدة  مف أكلياء األمكر الذيف  يرغبكف  في تعمـ  طريقة عبلج البرنامج 

بتأسيس مركز عبلج  التكحد األمريكّي بتقديـ  برامج تدريبّية مبتكرة "  ككفمات"قاـ  (1983)في عاـ 

ألكلياء األمكر كالمينييف الذيف يعتنكف باألطفاؿ ذكؼ التكّحد كاضطراباتو، كاالضطراب النمائي الشامل،  

نظاما محددا كشامبل لمعبلج  كالتعميـ مصمـ " سنرايز"يعّمـ  برنامج  . كالصعكبات  النمائية  األخرػ 

لمساعدة  األسر كمقدمي الرعاية  عمى تمكيف أطفاليـ مف التحسف الكبير في جميع مجاالت التعّمـ ، 

كالنمك، كالتكاصل، كاكتساب الميارات، يقدـ برنامج تقنيات كاستراتيجيات كمبادغ تربكية فعالة لتصميـ 

. كتطبيق كحفع برنامج  محفز ذؼ طاقة عالية، كمنزؿ يركز عمى الطفل نفسو

: نسبة انتشار التوّحد  -
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 طفل، كفي  10000 حاالت  مف بيف  5-4كاف معدؿ انتشار التكّحد  في السنكات  السبعينّيات بيف  

.  طفل 10000 حاالت  مف بيف  7التسعينّيات ارتفع  معدؿ االنتشار  إلى 

أف  (65،ص2004الزريقات ، )حيث اعتبر التكحد  لمدة  طكيمة  اضطرابا  نادر الكجكد  يؤكد لنا 

ّف  ىذا  التقدير عند  (10.000)في  (5-2)التكحد  يمّس شخصيف  إلى  خمس أشخاص  شخص، كا 

.  شخص (10.000)في  (2)مراجعتو  ينخفض  إلى  شخصيف  

 sesane)" سيزاـ اكتيسـ" كفيما يتعمق  بانتشار التكّحد  في األسرة  تذكر  الفيدرالية  الفرنسّية  

autisme،2005)  مف أقارب األطفاؿ التكحدييف  مصابيف  بالتكّحد ، كما ترتفع نسبة   (%9)أّف  نحك

ظيكر االضطرابات  االجتماعية  كالصعكبات  المعرفية  كالمغكية  لدييـ ، كتككف  نسبة  انتشار بالنسبة 

: إلى التكائـ المتطابقة أعمى بمقارنة التكائـ غير المتطابقة كما تؤكد  الفيدرالية أّف  

 . مف حاالت   التكحد تعاني تأخرا عقمّيا 75% -

 مف الحاالت ال تزكؿ عنيـ األعراض الحادة لمتكحد عند المركر مف مرحمة الطفكلة إلى 10% -

 .المراىقة  

 .مف المراىقيف  المتكحديف يعانكف مرَض  الّصرع   (% 35 إلى 25%) -

 . مف الراشديف المتكحديف  يصبحكف  مستقميف  10% -

نفَس الّنسب اإلحصائية  المذككرة  أعبله  في  الكاليات  المتحدة   (dumas)" دكماس " كقد أكد 

. فقد قدمت إحصائيات مف خبلؿ الممتقى األكؿ حكؿ التكحد  (ـ2008)األمريكّية، أّما في سنة  

أّف  ىناؾ   (2012)كما أكضحت  لنا نتائج  بحكث المركز  األمريكّي لمراقبة  األمراض كالكقاية  لسنة  

أشخاص، كفي كندا  أكضحت  لنا الشبكة  الكطنّية  لمخبراء االضطراباِت   (08)في  (1)شخصا متكحدا 
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( 100)مف بيف  (1)النمائيةَ  الشاممَة أّف ىناؾ تطكرا ىائبل في انتشار التكّحد فيك  مقدر بشخص 

. شخص ، كتعتبر ىذه الّنسبة المعترؼ بيا عمى المستكػ العالمّي 

ـّ  تحديد نسبة  التكحد عمى المستكػ الكطنّي كذلؾ راجع  لغياب البحكث اإلحصائّية في  في الجزائر لـ يت

( 154)ىذا المجاؿ ، لكف سجمت جمعية نكر مف خبلؿ مركزىا لمتكّفل باألطفاؿ المتكحديف  في كىراف  

 22 إلى  3 )طمب دخكؿ األطفاؿ المتكّحديف المشخصيف مف قبل أطباء عقمييف،  كتتراكح أعمارىـ  بيف 

، كيعتبر ىذا العدد  ضخما  بالنسبة  إلى كالية كاحدة  خاّصة  (2013 ك 2012)خبلؿ  سنتي   (سنة 

أف  نسبة  معتبرة  مف  األطفاؿ المتكحّديف   يتمتعكف  ببرنامج  تكفمي  عمى  مستكػ   جمعيات  أخرػ  

. في الكالية  

طمب دخكؿ االطفاؿ  (150)كما سجمت جمعية اماؿ لمتكفل باالطفاؿ  المتكحدييف في مستغانـ  

الى 2015)خبلؿ سنكات(سنة14الى2 )المتكحدييف المشخصيف مف قبل المختصيف،كتتراكح اعمارىـ بيف 

2019 .)

كما يجب  األخذ بعيف االعتبار أف  نسبة  كبيرة  مف األطفاؿ  المتكحديف  يعيشكف  في مناطق  ال 

يتسنى  ليـ األمر لكي يستفيدكا  تشخيصًا  دقيقًا فيـ  مجمكعيف  تحت ممصقات  أخرػ  كالتأخر العقمي 

 .، أك  األمراض العقمّية 

 

 خبلصة 

يعتبر التكحد مف بيف االضطرابات النمائية التي تظير في الّسنكات األكلى مف عمر الطفل كالتي بدكرىا 

تعيق تطكر ميارتو االجتماعّية، كالتكاصل مع اآلخريف، كاالستجابة مناسبة لمعالـ الخارجي  حيث تناكلنا 
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في ىذا الفصل الجذكر التاريخية لمظيكر اضطراب التكحد انطبلقا مف التعريف بالتكّحد كما تطرقنا إلي 

النظريات المفسرة الضطراب التكحد، كعرض أسبابو كأعراضو كبعدىا إلي الّتشخيص الفارقي، ثـ البرامج 

 .العبلجية الرئيسة لمتكحد كفي األخير نسبة انتشار اضطراب التكحد 
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أضحى التكاصل  في اآلكنة األخيرة مف المجاالت  التي أصبحت  تكتسي  أىمية  قصكػ  نظرا 

إلى اكتساحو كل مظاىر الحياة اإلنسانية عبر المغات المنطكقة كاإليماءات كالحركات  كالطقكس كالعادات 

كالرمكز كالصكر كغيرىا مف األشكاؿ المتجددة فالتكاصل اليـك  أصبح  كالمحرؾ المعرفي كالمعمكماتي 

بالنسبة  إلى اإلنساف  بالرغـ  مف اختبلؼ  البمداف  كالمغات  بيف األشخاص  مف دكلة إلى  أخرػ  إال 

. أنيـ  يستخدمكف لمتكاصميـ  نفس الشفرة  التكاصمّية  

 :المفيوم الشفرة   -

ما عرض كحدد مف الحديد كحد السيف كالسكيف  كأزميل : (شفر).الجمع شفار، شفرات – شفرة : لغة  

. االسكاؼ 

كىي صغيرة مف غير نصاب ذات حد أك  حديف  تمسكيا أداة  خاصة  يحمق بيا الذقف ، كرمكز  

(  1960المعجـ ، الكسيط ،  )يستعمميا فريق مف الناس لمتفاىـ  السرؼ فيما بينيـ  

 :اصطبلحا 

 الشفرة ىي مجمكعة مف الرمكز أك االتفاقيات أك اإلشارات  التي تيدؼ إلى  تمثيل المعمكمات أك -

 الشفرة ىي رسـ أك رمز الطريق أك الرمز البريدؼ

الشفرة  ىي أيضا  ذلؾ  التنظيـ  الذؼ يسمح  ببناء رسالة، كىي الشيء الذؼ نكاجو بو  كل عنصر  -

( R،calisson :95 )مف  عناصر الرسالة  مف اجل معرفة  داللتو

شكاؿ رسكمية  أك ثبلثية  األبعاد  - كتعرؼ كذلؾ  بأنيا مجمكعة  مف الحركؼ كالحركات  كا 

كعبلمات التي تمثل المفاىيـ  البلزمة  لنقل المعمكمات، كمف المفترض أف  يككف  الرمز  
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 Par analogie avec)معركفا مف  قبل الطرفيف  مف أجل فؾ  الرمكز  أك  مفاتيح  الرمز 

anarthrie،dysarthrique) 

 :المفيـك التكاصل 

ىك االقتراف كاالتصاؿ كالصمة كالترابط كاالالتئاـ كالجمع كاالببلغ كاالنتياء كاالعبلـ :لغة 

،اما في المغة الفرنسية فالتكاصل اقامة عبلقة كتراسل كترابط كارساؿ (68،ص2009عمي،)

 (1960الكسيط،)كتبادؿ كأخبار كاعبلـ 

 :  اصطبلحا   

 الذؼ  يعني المشاركة communix انبثقت  مف البلتيني  communicationلفظة  التكاصل  -

  ( .64،ص 2010الحبلؽ ، )

التكاصل ىك نقل أك  تبادؿ المعمكمات  بيف أطراؼ مؤثرة  يقصد بو  كيترتب عميو  تعبير  -

المكاقف كالسمككات  كبيذا يككف  التكاصل مف  أىـ  الظكاىر  االجتماعية  التي تندرج  تحتيا 

  ( .12،ص1997ميدؼ، )كل األنشطة  التي يمارسيا اإلنساف  في حياتو 

كتعرؼ كذلؾ  بأنيا العممية التي يتفاعل بيا المراسمكف كمستقبمك الرسائل في سياقات  اجتماعّية معينة  

كالتكاصل تبادؿ كبلمي بيف  المعمـ  الذؼ ينتج  ممفكظا أك قكال مكجيا نحك متكمـ يرغب في السماع أك 

  (.70،ص 2003عبد الجميل، )إجابة كاضحة أك ضمنية، كذلؾ  تبعا لنمكذج  الذؼ أصدره  المتكمـ 

بأنو انتقاؿ المعمكمات كاألفكار كاالتجاىات مف شخص أك جماعة  (244 ، ص 1991شعباف ، )كتعرفو 

إلى شخص أك جماعة أخرػ مف خبلؿ الرمكز ، كاالتصاؿ ىك أساس كل تفاعل اجتماعي فيك يمكننا 

 .مف نقل معارفنا كييسر التفاىـ بيف األفراد 
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ىك  نظاـ  مف  العبلمات   :  le code de communicatio:   مفيوم الشفرة التواصمية 1-

يعتمد  بالتكاضع  في نقل الرسالة مف الباث إلى المتمقي كىك نظاـ اصطبلحّي لتحكؿ  يسمح  باالنتقاؿ 

مف  مجمكعة  مف الدكاؿ إلى  مجمكعة  مف  المدلكالت،  أك العكس كيستطيع  مستعممك  الشفرة  الترميز 

النكطا المكسيقية كلغة الحاسكب ، : كفؾ رمكز الرسائل مف أجل إرساؿ، أك تمقي المعمكمات الرامزة مثل

شارات المركر   ( . 22 ،ص2014الفيصل،)الخ ....كا 

ىك نظاـ  يعتمد  عمى  مجمكعة  مف اإلشارات  مختمفة  الطبائع  كأصكات  لغكية  كالدكاؿ خطية  

شارات  ارتجالية  كحركات  اليديف،  أك اإليماءات  أك الرمكز  غير المغكية  كغيرىا مف  العبلمات  كا 

(  41،ص2014عمي،)التي تساعد عمى بناء الرسالة،  كنقل المعمكمات  بيف الطرفيف  

عمكما تبلقينا في بحثنا المرجعّي الكفاءة التكاصمية  كحتى مصطمح  الكفاية  التكاصمية  كأحيانا القدرات  

:  التكاصمّية  كالمقصكد بيذه المصطمحات ما  يمي 

 :الكفاءة التواصمية  -

عمى أنيا قدرة الشخص عمى الّتعرؼ بشكل  (42،ص2002خيركني، )تعرؼ الكفاءة التكاصمية  حسب 

مناسب أما محدثيو  كمعرفة ما يجب قكلو  ، كلمف  كمت يجب الصمت ، كيستدعي ذلؾ  احتراـ  

مجمكعة  مف القكاعد النحكية  كالمغكية  كقكاعد استخداـ  المغة المرتبطة  بالّسياؽ االجتماعّي التاريخي 

. كالثقافي ، حيث بيئة  االّتصاؿ المناسبة 

ىك تمكف الناطق بمغة  معينة بأنظمتيا كقكانينيا  مف  جية،  كالتمكف   :الكفاية  التواصمية  -

في الكقت نفسو مف أساليب استعماليا بحسب المكاقف كالسياقات المختمفة، كألجل معرفة  تحقيق 

كفاية التكاصل ال يجب  فقط  معرفة  المغة أك الّنسق المغكّؼ، بل ال بد أيضا مف معرفة كيفية 
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استخداـ ىذه المغة في مختمف المكاقف كالسياقات االجتماعّية كالنفسّية كالثقافّية كغير ذلؾ مف 

 (.88،ص2003نير،)السياقات 

تعني قدرة  الفرد  عمى تبميغ  أغراضو  بكاسطة عبارات، أك كممات  أك  : القدرات  التواصمية -

بطريقة  أخرػ  رمكز  كشفرات  متعارؼ عمييا ، كتعني كذلؾ  مدػ  كعي الفرد  بالقكاعد 

 ( .88، 2003ديل ىايمز ، ).الحاكمة  لبلستعماؿ المناسب في مكقف اجتماعي 

كلكف  فضمنا استخداـ  مفيـك  الشفرة التكاصمّية  في بحثنا ىذا ، كلك أنو مفيـك  جديد كقميل االستخداـ  

في البحكث  كالمرجع النظرية ، إال أنو  األقرب مف مقصكدنا، كىذا ألننا بصدد تقييـ  كيف يتكاصل 

 :الّطفل المصاب بالتكّحد كليس 

.   بنكعية  لغتو ، أك كيفية  استخدامو  لمقكاعَد  المغكّية -

كما أننا النريد في بحثنا ىذا تقييـ قدرة الفرد  عمى استعماؿ المغة  في سياؽ تكاصمّي ألداء   -

 . أعراض تكاصمية  معينة

 . كالنقصد تقيـ امكانية تمكف  الفرد  مف استخداـ  المغة  معينة بأنظمتيا كقكانينيا -

 مفيكـّ  الشفرة التكاصمّية  عمى أنيا مجمكعة  مف  نظرا إلى كّل ىذه الفركؽ نقصد  في بحثنا ىذا مف

الرمكز كاإلشارات كالحركؼ كاألشكاؿ كالحركات التي تيدؼ إلى تحقيق ىدؼ معيف ك يعتمد عمييا  

الطفل المصاب بالتكّحد في التكاصل مع مف  يخاطبو، كيقـك باستخداـ العديد مف  الطرؽ  سكاء  كانت  

. كبلـ  منطكؽ أك مكتكب أكصكر أكرسكمات أك  حتى  أشياء يعبر بيا 
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ليا كجيتاف، األكؿ استقبالّي كالمقصكد  منو فيـ المحيط    :مكونات الشفرة التواصمّية2-

الشفرة المستخدمة مف لدف  الطفل ، كالثاني  تعبيرؼ  كالمقصكد بو ىك قدرة الطفل عمى  التعبير  

  .(يدكية  ، أك لغكية  ، أك صكر  )باستخداـ   شفرة  ما 

   :مفيـك الشفرة التكاصمّية  االستقبالّية -1

 بأّنيا قدرة  الفرد عمى فيـ ما يقاؿ لو ،  كالميارات (Mather Goldstein)" ماذر جكلدشتايف"يعّرفيا  

األساسّية إلنجاح ىذه العممية، ىي عممية  االستمتاع ، كيتطمب تمقي الّرسالة  التي تنقل  إلينا  فيميا 

. فيما صحيحا 

بأنيا القدرة  عمى فيـ  الكممات  (12،ص2004زريقات،  )كتعرؼ الشفرة التكاصمية  االستقبالية  حسب 

كاألفكار  المنطكقة، كمعالجة  المعمكمات السمعّية،  ككذلؾ  قدرة الشخص عمى فيـ التكاصل كىك  ما 

. يعرؼ باالستيعاب 

الشفرُة التكاصمّية االستقبالّية  بأنيا ذلؾ الجانب مف  - (378،ص 2006شخص ،  )- عرفت كذلؾ 

عممية  التكاصل الذؼ يضمف  تمقي الفرد  لما يقدـ إليو  مف  معمكمات  كتفيمو إّياىا  عمى أّنيا  إحدػ  

الميارات  الّسمعّية  المغكّية  التي يعمل عمى قياس ميارات  المغة  كتشخيصيا، كىي محّددة في خمسة  

 (كاالستيعاب الصكتي)فتميز األصكات كتعرؼ بيا،   (اإلدراؾ المغكّؼ لؤلصكات  ): أبعاد  أساسّية، ىي

تعرؼ أبحاث الشفرة التكاصمّية  االستقبالّية  عمى أنيا  القدرة عمى فيـ  الكممات كاألفكار المنطكقة  

كمعالجة  المعمكمات  السمعّية،  كبالتالي فيـ  كل ما يقاؿ لو  مف  خبلؿ الميارات  األساسّية  معتمدا 

. في ذلؾ  عمى نجاح  عممية  االستماع 

:  مفيـك الشفرة  التكاصمية  التعبيرية 
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بأنيا مجمكعة  الميارات  المسؤكلة  عف  تحكيل  األفكار إلى  رمكز  (12،ص2003الكقفي ، )يعرفيا 

لغكّية  صكتية،  كىنا تككف  الرسالة  لفظية  أك  أنيا تحكؿ  إلى رمكز  صكرّية  بصرّية  كتككف  

. الرسالة  بيذا  الشكل  كتابّية،  ككذلؾ   قدرة  الفرد  عمى  نقل  الّرسالة  إلي الذؼ ينكؼ نقميا 

الشفرة  التكاصمّية  التعبيرية  بأنيا تمؾ  المغة  التي تتمثل  في قدرة   (152،ص2000الركماف، )كعرؼ 

. الفرد عمى النطق بيا ككتابتيا 

بأّنيا القدرة  عمى التعبير عف أفكارنا كتشخيص الكممات   (14،ص2004زريقات، )كتعرؼ حسب 

. منطكقة ، كالنطق  ىك  القدرة  عمى لفع  كل كممة  بكضكح 

 كما تعرؼ الشفرة  التكاصمّية التعبيرّية عمى أّنيا قدرة  الفرد  عمى تشفير أك نقل األفكار كاآلراء مف  

خبلؿ الرمكز المكتكبة أك المنطكقة كبإنتاج مفردات كجمل كتعابير  متناسقة  متشابكة  متطكرة   حسب 

( . smith،2001 )مستكاه  الفكرؼ 

كتعرؼ الباحثة  مفيـك  الشفرة التكاصمّية التعبيرّية  بأنيا قدرة  الفرد عمى  نقل الرسالة  أك  نقل األفكار 

مف خبلؿ  الرمكز  سكاء كانت  مكتكبة أك  منطكقة،  كقدرتو  عمى لفع  كل كممة  ككتابتيا كقيامو  

. بإنتاج  مفردات  كجمل مركبة  كذكره الكممات  بكضكح 

 :طرق تقييم الشفرة التواصمّية -3

ىناؾ العديد مف أدكات التقييـ التكاصل اال أننا كفي حدكد بحثنا لـ نجد اؼ أداة مقننة عمى البيئة - 

كما انو تـ االشارة اليو سابقا انو غير مقننة Comvoorالجزائرية ،كاف األداة الكحيدة  التى كجدنيا ىي 

كعمكما لـ نجد في الميداف مختصييف نفسانييف مككنييف عمى تطبيقو في الكاقع،كنفس الشئ بالنسبة 

. فيك كذلؾ غير مقننة (المغة االستقبالية كالتعبيرية)لمقياس الميارات المغكية 
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لدى عينة  من األطفال  (المغة  االستقبالّية، والمغة التعبيرّية  )مقياس الميارات المغوية  - 1 

 تـ بناءه ألكلى مرة مف طرؼ الثبيتي دمحم أحمد :ذوي اإلعاقة  العقمية  المتوّسطة  

طفبل المعاقيف عقميا،تتركاح أعمارىـ الزمنية (20)كتـ بناءه عمى عينة  (2011 )كاخركف،سنة

كمتكسط  (50-40)كاعاقة العقمية متكسطة كتتركاح نسبة ذكائيـ مابيف (سنكات6-4)مابيف 

كيتضمف مقياس ميارت المغة االستقبالية عمي القياس درجات    (سنكات5)عمرؼ زمني قدره 

ّية  لدػ األطفاؿ المعاقيف عقميا، بما يتناسب مع طبيعة ىؤالء  ؿالميارات  المغكّية  االستقبا

فقرة  مقسمة  إلى  خمسة  مستكيات  لقياس   (35)األطفاؿ كخصائصيـ، كيتككف  المقياس مف 

التعرؼ عمى )ك  (تمييز  األصكات)، ك (اإلدراؾ  السمعي )المغة االستقبالّية،  كتتضمف  

ـّ االستدالؿ ( استخداـ  المغة  االستقبالّية )ك( الفيـ  كاالستيعاب السمعيّ ) ك (األصكات ، ث

بمحتكػ  تمؾ الفقرات  ككيفية  صياغتيا كالتركيز  عمى  تسمسميا  التطكرؼ بما يتفق  كالتطكر 

المغكّؼ الطبيعّي مع الطفل  المعاؽ  عقمّيا مف خبلؿ مراجعة  األدب النظرّؼ الّسابق ، كما تمت  

مناقشة  ذلؾ  مع عدد مف األساتذة  االختصاصّييف  بالمجاؿ األكاديمّي العممّي كالعممّي في 

المياديف  المغكّية  كاإلعاقة  العقمّية  ، ككضعت  مراحل ليذه المستكيات مف  أجل مراعاة  

الّتداخل في نمك تمؾ  المستكيات عند الطفل المعاؽ  عقمّيا فجاء ترتيب  تمؾ المراحل عمى الّنحك 

 : اآلتي، كيحتكؼ عمى  

:  البعد األول 

 . االستجابة التمقائّية  لمّصكت،  كتحديد مكاف  الصكت -

 .تمييز  األصكات  الكبلمية -

 .تمييز  الكممات  التي تختمف في عدد المقاطع  -
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 .تمييز الكممات  التي تتككف  مف  مقطع كاحد، كتختمف في الحركؼ الّساكنة  -

 . (ناـ كطار )ك (ىات/ركح )كحركؼ العمة  مثل 

:  البعد الثاني 

 .االستجابة  لمتعابير المألكفة   -

 .اّتباع  األكامر الّسيمة  -

 . عناصر 5، 3،4تسمسل  -

 .تسمسل ثبلثة  أكامر  -

 .تسمسل أكامر متعددة العناصر  -

 .التعرؼ عمى الكصف  -

 .تسمسل األحداث  -

 .اإلجابة  عف أسئمة  كتككيف أخرػ باستخداـ  أدكات  السؤاؿ المختمفة   -

:   البعد الثالث 

 .فيـ  الفكرة  الرئيسية  مف قصة   -

 .عمل محادثة  ضمف  إطار محدد  -

 .عمل محادثة  حرة  -

 .التتبع  الكبلمي الّسيل  -
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اما مقياس الميارات  المغة التعبيرية فيك كذلؾ  يقياس درجات  الميارات المغكية التعبيرية لدػ 

األطفاؿ المعاقيف عقميا بما يتناسب مع طبيعة اإلعاقة  كخصائص  ىؤالء  األطفاؿ ، كقد  يككف  

فقرة  تتضمف  مفردات  كجمبل  مف كاقع الطفل  الحصرّؼ ، تـ  تكزيعيا بناءا عمى   (30)المقياس مف 

مراجعة  األدب السابق كالكجييات  العالمّية  الحديثة   إلى  خمسة  أجزاء ممّثمة  لميارات  المغة 

ـّ  االستدالؿ  بمحتكػ  تمؾ  الفترات  ككيفية  صياغتيا كالتركيز  عمى  تسمسميا  التطكرّؼ   التعبيرّية  ، كت

، بما ينفق مع الّنمك  كالّتطكر المغكّؼ الطبيعّي عند الطفل المعاؽ عقميا ، كما تمت مناقشة  ذلؾ مع عدد 

مف األساتذة   المختصيف  بالمجاؿ األكاديمّي العممّي كالعممّي في المياديف  المغكّية  كاإلعاقة  العقمية  

:  كىذه الميارات  ىي 

 .إصدار األصكات   -

 .إصدار الكممات   -

 .تركيب الكممات  -

 :  تركيب جمل كبناؤىا كىي أكثر ميارة تـ التركيز عمييا ألىميتيا في البرنامج التدريسي كتشمل  -

  معرفة األفعاؿ. 

  معرفة أدكات الربط كحركؼ العطف، كحركؼ الجر. 

 معرفة  تسمسل األحداث 

 ) 890.)ك درجة صدؽ  (0.93 )ثبات تـ تثبيت الخصائص السكيكمترية لؤلداة في درجة -
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لؤلكؿ مرة   (Roge Verpoorten) تـ بناءه مف طرؼ ركجي فاربكتف   Comvoorبرنامج اؿ- 2 .

شخص (623)كنـ بناءه عمى عينة (2004، 2001 ، 1999)كتـ تحديثو في السنكات  (1997 )سنة

شير ،كىك كسيمة عممية تيدؼ الى اقتراح تكجييات محددة مف أجل التدخبلت 16-12تتركاح النمك بيف 

ماىي الكسائل :حكؿ التكاصل ،كيتعمق األمرىنا باالتصاؿ االرتقائي عف طريق االجابة عف السؤاؿ 

،كبصفة أدؽ الككمفكرتقيـ (ماىي األدكات المبلئمة مف أجل تدعيـ االتصاؿ ؟ )المفضمة لتدعيـ االتصاؿ ؟

لمستكػ التمثيل كالتقديـ (اليكمية )االدراؾ كالشفرة الكاصمية المرتبطة بأشكاؿ التكاصل الدائمة 

،كالككمفكرفب البداية تطكر مف أجل األشخاص المصابيف بالتكحد الذيف اليتكاصمكف أك لدييـ تكاصل 

لفظي قميل،كما يمكف اف يستعمل مع أشخاص لدييـ اضطرابات تكاصل أخرػ مثبل صعكبة في التعميـ 

 . يجب في كل مرة األخذ االعتبار بأف ككمفكرتـ تطكيره مف أجل األطفاؿ المصابيف بالتكحد 

التكاصل كالتدخل كىك كسيمة مطكرة مف أجل تقييـ  الككمفكر يناسب أيضا األشخاص الراشديف ،تقييـ

مستكػ االتصاؿ المتمقى الذؼ يعاني منو األشخاص المصابيف بالتكحد،كما يسمح لمشخص االذؼ يقـك 

 Représentationبالتقييـ بالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة حكؿ مياراتيـ في التمثيل  

 ىناؾ الكثير مف البرامج التربكية الخاصة بما يتناسب ك :برامج  تنمية  الّشفرة  التكاصمّية  - 4  

احتياجات كل فئة،كىذا ألف التكحد اصبح اىتماـ عديد مف الباحثيف كالدارسيف  لذلؾ كضعت العديد مف 

   :البرامج المقدمة االطفاؿ المصابيف بالتكحد مف بيف اىمييا ىي كالتالي

 )  : Communication alternée/eton Augmentative برنامج  التواصل البديل -

CAA)  يتضّمف   مجمكعة  كبيرة  مف الرسائل  المادّية  كالبشرّية  كالتقنيات التي تستعمل في 

آف  كاحد التي تسمح  لمفرد  بالتكاصل بطريقة  بديمة  أك  بصفة أفضل مف الرسائل  المعتادة  

كالطبيعية  خاصة إف كانت  ىذه األخيرة   مضطربة  أك  غائبة  أك  كاف  الشخص  يعاني مف 
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مستكػ عاؿ العجَز  في الكبلـ، كنقص المغة  حيث يؤثر في االتصاؿ  كالّتكاصل كلتسييمو في  

كبل الجانبيف  التعبيرّؼ كاالستقبالّي كقابمية التكافق  بصفة  عامة اإليحاءات  الجسدّية  كتعابير  

الكجو  كاتجاه الّنظر ككل منو  العبلمات  كأيضا  الحركؼ  بعضيا نستعممو  دكف  قصد  منا ، 

 إلى زيادة  الكعي بالقصد، مف أجل مساعدة   (CAA)لذلؾ  تيدؼ ميارات  التدريب  في 

األفراد عمى إدراؾ  تأثير سمككاتيـ  في اتجاه  اآلخريف   لذلؾ  الطفل،  كأثناء نمكه  يمر بمرحمة  

إلى التكاصل بكعي كصّد كّل  (التي نبقييا أك  نحتفع  بيا طكاؿ حياتنا  )التكاصل دكف قصد  

تصرؼ  يقـك  بو  لكف  مف يتعامل يتكاصل بطريقة  مقصكدة كيستمر في تصرفاتو حتى يصل 

 .إلى مبتغاه  أك  يفشل فشبل ذريعا 

كأحيانا نحتاج  إلى  مساعدة  ككسائل تتيح  لنا ترجمة  الكسائل التي تصل  إلينا لتصبح  بذلؾ  أداتنا 

:   ما يمي CAAالتكاصمّية  ، كما يتضمف  برنامج  

 ، كىي الكسائل التي ال تشمل أجيزة لغة  الجسد ، كاإليماءات، التكاصل  دكف  مساعدة تقنية- 

كالتصميمات المنزلية ، كاتجاىات كحركات  الجسـ  ، كتعبيرات الكجو كالنغمات،  كالرمكز  المكقعة 

جاف  "كتيجئة  الحركؼ مف  قبل الشخص  أك عف  طريق المحاكر، أك  الطريقة المستخدمة  مف قبل 

( . Jean Dominique bauby )" دكمينيؾ  بكبي

نعني بيا جميع  الكسائل التي تنطكؼ عمى  معدات  تقنية  أك غير تقنية   : التكاصل بالمساعدة التقنية- 

كما أف  الجكانب التقنية  ليست متنكعة جّدا، كىي تتراكح  بيف القمـ كالدفتر، كاأللكاح  كغيرىا لكتابة  

الّرسائل إلى  المخططات  األبجدية  أك المقاطع  أك الكممات  مف  خبلؿ دفاتر الرمكز أك الّصكر 

كاألطفاؿ  يعتمدكف عمى مجمكعة كاسعة مف األجيزة  التكنكلكجية  كالُنظـ  الّسيمة  كتسمى  صناديق 

 ( élisabeth cataix-négre،2004 :31،32).الرسائل 
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ىك برنامج pecs(picture exchange communication systen) : بيكس"تعريف برنامج  -

 كزكجتو  Andy Bondy" أندؼ بكندؼ"كضع في الكاليات المتحدة األمريكّية مف قبل اختصاصّي الّنطق 

 معتمديف في ذلؾ عمى مبدأ التحميل السمككّي التطبيقّي لؤلطفاؿ الذؼ يعانكف ضعفا froste"  فركست"

بكصفو أحد األساليب  (انجمترا) كانتقل ىذا البرنامج إلى le langage oralكاضحا في المغة  الشفيّية  

العبلجية  لؤلطفاؿ الذيف يعانكف  مشكبلت التكاصل ، كمنتظـ يعتمد عمى تبادؿ االتصاؿ عف طريق 

الصكر كعف طريق البصر، كبشكل رئيسي مع استخداـ التعزيز المادّؼ كاالجتماعّي في عممية التقميد 

المفظّي  كالحركّي إضافة  إلى قصكره  في عدـ  المبادرة  ، ىك الذؼ دفع بالمختصيف  إلى استخداـ  

:  عمى مراحل كىي " بيكس"عممّية التعزيز ، كيطبق برنامج  

  كيتطمب ذلؾ  كجكد L’ échanges physiqueالّتبادؿ بالمساعدة الجسدّية   : المرحمة  األكلى(- 1

 )شخصيف  أحدىما يككف  بجانب الطفل أك خمفو، كاألخر يككف أمامو،  كيككف ىناؾ  معزز الطفل 

أشياء ،  (8-5)كيفترض تعرؼ أشياء محببة  لمطفل حك  (..شكككال، عصير ، تفاحة ، رقائق ، بطاطا،

كتكضع بطاقة  مكتكب عمييا الشيء المرغكب فيو الذؼ يريد  الّطفل الكصكؿ إليو ، فيساعده  الّشخص 

الذؼ خمف الطفل  في الحصكؿ  عمى البطاقة كالذىاب إلى الّشخص  المرغكب فيو  بعد أف  يمدحو  

عمى ذلؾ ، فالشخص األكؿ يساعد جسديا  لمحصكؿ  عمى البطاقة  كالكصكؿ إلى المدرب أساسو  ، 

كالثاني يستخدـ  طريقة  الحث كمناداة  الطفل  باسمو كيذكره بأّف الشيء المرغكب فيو مكجكد لديو ، ثـ 

تبدأ عممية التبلشي كتخفيف المساعدات تدريجيا ، إلى أف يتناكؿ الطفل البطاقة  فيحصل عمى الشيء 

المرغكب فيو دكف أّؼ شكل مف أشكاؿ المساعدة ، بعد تكرار ذلؾ عدة  مرات  يبدأ المدرب بصكرة  

. كاحدة ، ثـ  ينتقل إلى عدة صكر ، كيمكف  أف تكضع  ىذه الصكر في مريمة ليا جيكب 

   Augmenter la sponéiteتكسيع مفيـك تنميةالتمقائية  : المرحمة الثانية(- 2
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كفي ىذه المرحمة  يذىب الطفل إلى لكحة  االّتصاؿ ، كيرفع  الصكرة التي تمثل  الّشيء المرغكب فيو  

. كيذىب ليضعيا في يد المدرب  ، كيمكف   أف  تزيد المسافة  تدريجيا بيف  الطفل كالمدرب

 la discrimination d’images  تمييز الصكر المرحمة الثالثة(- 3

كفي ىذه المرحمة  يختار الطفل صكرة  مف بيف عدة صكر كينزعيا مف لكحة  االتصاؿ كيذىب  كيضعيا 

في يد المدرب ، كيمكف  أف يكاجو  المدرب الطفل عمى الطاكلة  نفسيا  كيضع  صكرا متعددة  ليا 

عبلقة   باألشياء المرغكب فييا ، كبأشياء غير مرغكب فييا ، كفي ىذه المرحمة  ال يفضل استخداـ  

ـّ التأكد مف قدرة الطفل عمى التمييز  كيفضل  أف  ال تقل  الحث  المفظّي ، كيغير ترتيب الصكر حتى يت

.  في اليـك الكاحد 20التدريبات عف  

 Structure une phraseتركيب الجممة    : المرحمة الرابعة(- 4

حيث يطمب مف  الطفل التكحدّؼ استخداـ  كممات  متعددة لطمب أشياء ، حيث يمتقط   الطفل صكرة  أك 

كيضعيا عمى شريط جممة ، ثـ ينزع صكرة  ما يرغب فييا كيضعيا عمى   (أنا خاصني) (أنا أريد )رمزا 

عمى الجانب األيمف ، ثـ تكضع   (أنا أريد )شريط الجممة  ليككف  جممة  ذات معنى ، تكضع  الصكرة  

صكرة الشيء المرغكب فيو إلى يسار  الّصكرة  لتشكل جممة ، أنا أريد بناء ، كيتـ  استخداـ  الحث 

. كالتبلشي 

 Répondre à la question « qu’est-ce que tuاالستجابة   :  المرحمة  الخامسة(- 5

veux ? » 

كفي ىذه المرحمة  يمكف الطفل  التكحدؼ أف يككف  قادرا عمى  طمب أشياء بصكرة  تمقائّية كأف يجيب 

عف  سؤاؿ ماذا تريد ؟ مستخدما التعزيز االجتماعّي كالمادّؼ لكل استجابة  صحيحة ، كيمكف زيادة  
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الكقت  بيف سؤاؿ ماذا تريد؟ كاإلشارة   إلى بطاقة   أنا أريد كالزيادة تككف  بثانية  كاحدة تقريبا كنسبة 

.  مف الفرص %80النجاح  نحك 

   Commentaires  spontanés et réponseesالتجاكب كالردكد التمقائية: المرحمة السادسة(- 6

كفي ىذه المرحمة  يجيب الطفل بطريقة  مناسبة  عف  ماذا تريد؟ ماذا عندؾ؟ كأسئمة  مشابية، مثبل  

السؤاؿ ماذا ترػ؟ مع إمساؾ  شيء أقل تفضيبل أثناء اإلشارة  إلى صكرة  أنا أرػ  (أنا أريد)ضع صكرة  

حتى يضع  الطفل الصكرة  المطمكبة  عمى الشريط  كيعمق المدرب، نعـ أنت  ( ثكاف5)، ينتظر المدرب 

 .ترػ مع تعزيز الفعل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                              اإلجراءاث المنهجيت للذراست
 

58 
 

 : منيجية البحث (1

اعتمدنا في  دراستنا عمى  منيجيف  األكؿ  كصفي يتمثل  في جمع المعطيات النظرية  بمكضكع 

كقمنا بتحميميا كفحصيا مف أجل  (العربية كاألجنبية )البحث ، بحيث اّطمعنا عمى الدراسات  الّسابقة  

حصر متغيرات  بحثنا  الحالي كضبط  إشكاليتو، قمنا بعدىا بصياغة  فرضيات  البحث ، تحديد عينة  

" اماؿ"مع فريق المختصيف لممركز  (االستقبالية كالتعبيرية )البحث  كضبط  شبكة تقييـ الشفرة التكاصمية  

ّؼ كذلؾ  في مرحمة  تحميل النتائج  المتحصل عمييا  كمناقشة  صفكما تـ  استخداـ  المنيج  الك لمتكحد

 .فرضيات  البحث 

كما استخدمنا  في بحثنا منيجا ثانيا ىك المنيج التجريبي ، بحيث قمنا بدراسة  شبكة  تقييـ  الشفرة 

التكاصمية  كبنائيا التي تندرج  في تقييـ  الشفرة التكاصمية  االستقبالية  كالتعبيرّية،  ككٌل ليا قكانينيا  

كقكاعد مراعاة  استخداميا  أثناء الّتطبيق مف  أجل الحصكؿ  عمى  الشفرة  األمثل  لمطفل المصاب  

كاحدة   (01)أطفاؿ  مصابيف بالتكحد منيـ  بنت (5)بالتكّحد  ، كما  كانت  عينة  مختارة مف خمسة 

ذككر،  كتختمف أعمارىـ  الزمنية، كما أف  تطبيقو  ال يستدعي الكقت  الكبير،  لكف   (04)كأربعة

. يتضّمف  الّشركط  التي سنتطرؽ إلييا الحقا 

 :أدوات  الدراسة  (2

أداة  ميمة  أساسّية  في تقييـ  العمل ، تيدؼ إلى  جمع  بيانات  يصعب   : المبلحظة اإلكمينيكّية - أ

( 163،ص2010مميكة ، )جمعيا بأدكات  أخرػ، أك استكماؿ تقييـ بيانات متعّددة الجكانب كاألدكات  

كقد اعتمدت الباحثة  في دراستيا ىذه عمى أسمكب  المبلحظة  المباشرة  كقد دارت عممية  المبلحظة  

:  حكؿ المحاكر التالية  
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. مف خبلؿ مبلحظة الطفل مع التركيز عمى مياراتو :   الميارات السمككّية -

الذؼ يككف  مف  خبلؿ  تقميد  أصكات  الحيكانات أك  كممات تقاؿ لو ، االستقبللّية  متمثمة : التقميد  -

في المباس  كالغسل أثناء  الدخكؿ  إلى المرحاض  كعدـ  طمب  المساعدة  ، كاالنتباه  كالتركيز  

. كالتفاعل مع األخر 

. مف  خبلؿ مبلحظة  الطفل يتبّيف  ما إف  كاف عدكانّيا مع غيره أك يؤذؼ ذاتو: السمكؾ  -

يتمثل  في الحركات  النمطية  الغريبة  مثبل الضحؾ  بدكف  سبب ، أك رفض العمل : النشاط الزائد  -

. أؼ عدـ  القياـ  بأنشطة  مع المربيف 

نستخدـ  مبلحظة  كذلؾ  عند قياـ  الطفل  المصاب بالتكحد بأنشطة  كتككف  مقدمة  مف ِقبل المربيف  

. أثناءىا نبلحع  القدرات  األدائية  لؤلطفاؿ المصابيف  بالتكّحد 

ىي محادثة  كجيا لكجو   بيف العميل  كاألخصائي النفساني ،  غايتيا العمل  عمى  :  المقابمة - ب

حل  المشكبلت  التي يكاجييا األكؿ  ، كاإلسياـ  في تحقيق تكافقو  كيتضمف   ذلؾ  التشخيص  

كالمقابمة  أيضا  يمكف  النظر إلييا  بكصفيا  تعمما تفاعميا ، ذلؾ   (07 ، ص2010بكسنة ،)كالعبلج  

 )أنو  مف  المحتـ  أف  يحدث  بعض التعديل في سمكؾ  كل طرفي المقابمة  مف  خبلؿ تفاعميما 

كاستخدمنا المقابمة  العيادية  ( 124، 2010مميكة ، 

 نصف مكجية كىي األداة  التي اعتمدت  عمييا الباحثة اعتمادا كبيرا ، زيادة  عمى المبلحظة  حيث  

ىي التي تعتمد عمى قدرات  األخصائّي الذؼ يقـك بيا ، خبلؿ خمق جك  " نعرفيا مف  خبلؿ ىذا المفيـك 

مبلئـ عف الثقة  المتبادلة  كالمشجعة  مف  أجل التفاعل  اإليجابي  كالمستقل ، كما تعتمد عمى شخصية  

( . 427، ص 2001عبلـ ، )"  األخصائي  النفسي كخبرتو 
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قد اعتمدت  الباحثة  في ىذه  الّدراسة  عمى أسمكب المقابمة  نصف المكجية مع الطفل  المصاب 

.  بالتكحد ككذلؾ مع فريق العمل القائـ عمى تدريب األطفاؿ المصابيف بالتكحد كتعميميـ

:   كقد ىدفت  المقابمة  إلى 

 .التعرؼ  أكثر بمدػ  تكاصل  الطفل  المصاب بالتكحد مع  اآلخريف   -

 .التعرؼ بسمككات  الطفل  مع اآلخريف   -

 (CARS)مقياس  تقدير  التوحد الطفولي  - ج

برناديف  "  كآخريف  ، الترجمة  الفرنسية  كالتكيف لدكتكرة  (schopler)" اريؾ  شكبمر"مقترح  مف  لدف 

كالتقنيف  كالتعريف كاف عمى يد  " تكلكز" ، مختصة  نفسانية  في مستشفى  جامعة  (roge)" ركجي 

مف  جامعة  الممؾ سعكد ، الرياض سنة  "  كزيداف أحمد  السرطاكؼ "  طارش بف مسمـ الشمرؼ "الدكتكر 

(2003 . )

كحدة سمككّية   كقد تـ  تطكيره   (15) يتككف مف (CARS)مقياس تقييـ  التكحد في  مرحمة   الطفكلة  

لتشخيص األطفاؿ الذيف يعانكف ىذا االضطراب كتمييزىـ  عف غيرىـ  مف األطفاؿ المصابيف  

باضطرابات النمك ، باإلضافة  إلى  ذلؾ  فإنو  يسمح  بتمييز  األطفاؿ الذيف  يعانكف التكحَد بعبلمات  

. خفيفة  إلى  معتدلة  

يقدـ المقياس مف  لدف  األخصائي النفساني  الذؼ يتعامل مع الطفل كالكالديف  لجمع  أكبر  قدر ممكف  

تعني  (1)بحيث العبلمة   (4)إلى  (1)مف المعمكمات عف الطفل  كتصنف سمككات  الطفل مف  

، كأقل  ما يقاؿ  عف العبلمة  (العادييف)تصرؼ عادؼ في عمر الطفل مع أقرانو مف األطفاؿ النمكذجييف 



 الفصل الرابع                                                              اإلجراءاث المنهجيت للذراست
 

61 
 

عمى سمكؾ  غير طبيعي بصفة  متكسطة  كأخيرا  (3)أنو  تصرؼ غير طبيعي بينما تدؿ العبلمة  (2)

. عمى سمكؾ  كتصرؼ غير طبيعّي  (4)تدؿ العبلمة  

 .السمكؾ  غير طبيعّي يناسب سّف الطفل  (1

 .سمكؾ غير طبيعي كغير بنيكؼ بدرجة طفيفة   (2

 .سمكؾ  غير طبيعي  كغير مناسب  بدرجة  متكسطة   (3

 .سمكؾ  غير طبيعي  كغير مناسب كمعكؽ بدرجة  شديدة  (4

 60 إلى 15بعد اإلجابة عف جميع  البنكد نقـك  بجمع  كل العبلمات، سكؼ  يتراكح  المجمكع  ما بيف  

:  كتفسر كاألتي 

 .تككف  بداية  تشخيص  حالة  تكحد خفيفة   (30) -

 .إلى  حالة  تكحد مف  الخفيفة  إلى  المعتدلة   (37- 30)تشير المعدالت  المتراكحة بيف  -

 .إلى تكحد  (60 -38 )في حيف  تشير المعدالت  المتراكحة  بيف  -

عاما السماَح لؤلطباء  بكضع  تشخيص أكثر مكضكعّية  كدقة  (15)بينت النسخة األكلى منذ أكثر مف 

عف األطفاؿ الذيف يعانكف  تكحدا عميقا ،   كفي شكل  أكثر  قابمية  لبلستخداـ  يمكننا تمخيص  أصل 

:  البنكد فيما يمي 

 " .كانر"األعراض المكصكفة  في  األصل مف  قبل  .1

 التي تخص  العديد مف األطفاؿ الذيف  (kreack)" كريؾ "األعراض المبلحظة  مف  لدف  .2

 .يعانكف  التكحد، كلكف  ليس في مجمل  الحاالت  
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 .عناصر إضافية  لتحديد األعراض المميزة  األصغر  سنا الذيف  يعانكف التكحد  .3

:  كيتككف  ىذا المقياس  مف البنكد التالية 

 .االستجابات  إلى  الطيي، كالرائحة  كالممس ككيفية  استخدامو  -

 الخكؼ كالعصبية   -

 االستجابات المفظية   -

 االستجابات غير المفظية  -

 مستكػ النشاط    -

 مستكػ   كتناسق  االستجابات  الفكرية   -

 االنطباع   العاـ   -

 .العبلقة  مع الناس   -

 التقميد  -

 .االستجابة  االنفعالية   -

 استخداـ  األشياء  -

 استعماؿ األشياء  -

 التكيف  مع التعبيرات   -

 االستجابات البصرية   -
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 .االستجابات السمعية   -

:  تأتي  بنكد  مقياس  تقدير  التكحد  في الطفكلة  كاألتي 

 : العبلقات االجتماعّية   -1

 .عبلقات طبيعية ال يكجد أّؼ اختبلؼ بإقامة  العبلقة  بالناس كتصرفاتو  بمثل عمره .1

غير طبيعي بدرجة طفيفة  يمتنع مف التكاصل بالبصر، يتجنب  األخر عندما  يجبر  عمى  .2

التكاصل ، الخجل بصكرة   مبالغ فييا، ال يتجاكب، ممتصق  بالكالديف  بدرجة  أكبر  مف أقرانو  

 .عف نفس عمره 

غير طبيعي بدرجة متكسطة انطكائّي ، يحب العزلة ، ال يكجد اىتماـ  بالتفاعل مع مف يحيطو،  .3

 .منغمق عمى نفسو، لكف  بالرغـ مف ذلؾ  نستطيع الحصكؿ عمى القميل مف التكاصل 

غير طبيعي بدرجة   شديدة  عزلة  تامة فبل يستجيب  الطفل  إلى الراشد  كيجب الجيد  الكبير  .4

 .إلدارة انتباه  الطفل  نحك  شيء ما 

 : التقميد  -2

 .طبيعي يقمد الطفل  األصكات ، كالكممات ، كالحركات  التي تككف  في حدكد قدرتو  (1

غير طبيعي  بدرجة  طفيفة يقـك الطفل في غالب  األحياف ، بتقميد  بعض السمككات   السيمة   (2

مثاؿ يصفق  يردد  بعض  الكممات  عند سماعيا لكنو  يحتاج إلى كقت، كال يقمد  إال بعد  

 .طمب،  أك ضغط  مف  قبل الراشد 
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غير طبيعي  بدرجة  متكسطة  يقمد  الطفل بعض  السمككات  السيمة، كلكف يحتاج إلى  كقت   (3

 .كبير كمساعدة 

غير طبيعي بدرجة   شديدة  نادرا ما يقـك  الطفل  بالتقميد،  أك ال يقمد  نيائيا  األصكات  أك   (4

 .الكممات، أك الحركات حتى  بكجكد مساعدة  خارجية 

 : االستجابات العاطفية   -3

طبيعي يتفاعل الطفل مع المكاقف السارة كغير السارة بتكيف إيماءات  كجيو، ككضعّية جسمو   (1

 .كتصرفاتو 

غير طبيعي بدرجة  طفيفة  تظير أحيانا تصرفات غير مرغكب فييا كاستجابات منفصمة  عف  (2

 .الكاقع 

غير طبيعي بدرجة  متكسطة  مثاؿ الضحؾ  الشديد بدكف  معنى  أك بدكف  سبب كليس لو   (3

 .عبلقة  مع الكاقع 

ف  كاف  مزاجو  في  (4 غير طبيعي بدرجة  شديدة  استجابات  منفصمة  نيائيا  عف الكاقع،  كا 

شيء معيف  مف الصعب جدا أف  يتغير، كما يمكننا مبلحظة  الكضعّية  المعاكسة  أؼ تغيير 

 .سريع  في مزاجو مف أقصى  الضحؾ  إلى أقصى البكاء دكف أف  يتغير أؼ شيء في محيطو 

 : استخداـ الجسـ   -4

 .استخداـ الجسـ  طبيعي يشمل تناسق الّطفل كتآزره  كتكازنو  بمثل  أقرانو  مف  نفس  السف  (1
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استخداـ  الجسـ  غير طبيعي بدرجة  طفيفة  لو  بعض  السمكؾ  النمطي  المكرر مثاؿ التكرار  (2

 .في المعب أك  األنشطة  مع فقر في التناسق  الحركي ، كظيكر أحيانا تصرفات  غير معتادة  

استخداـ الجسـ غير طبيعّي بدرجة متكسطة لو سمككات غير مرغكب فييا كاضحة لطفل  في  (3

يذاء النفس ، كالمشي  عمره  مثاؿ حركات  لف األصابع،  كاالىتزاز،  كالدكراف ، كالحممقة ، كا 

عمى أطراؼ القدميف، كىز الدماغ ، كتثبيت النظر حكؿ جزء مف الجسـ   مدة طكيمة ، كتحريؾ  

 .اليديف  كرفرفتيا 

استخداـ  غير طبيعي بدرجة  شديدة ، فيك  يستمر في الحركات المكررة المذككرة  أعبله  بصفة    (4

أطكؿ ككتيرة  أكثر  تكرارا ، ىذا ما يدؿ  عمى  استخداـ غير طبيعي بشدة  كتستمر ىذه  

 .التصرفات  بالرغـ  مف تدخل  الراشد 

 : استخدام  األشياء  -5

ييتـ  الطفل  باأللعاب كاألشياء التي  مف  حكلو  كيتعامل  معيا : استخداـ  طبيعي لؤلشياء  (1

 .تعامبل مكيفا  مع مياراتو 

ييتـ  الطفل  أحيانا بمعبة كاحدة فقط  كيتعامل  : استخداـ غير طبيعي لؤلشياء بدرجة  طفيفة  (2

معيا بطريقة  غريبة  كأف  يطرقيا باألرض مثبل ، فيككف  استخدامو  لبعض  األشياء غير 

 .ناضج 

ف  كجد : استخداـ  غير طبيعي لؤلشياء بدرجة  متكسطة  (3 يظير الطفل عدـ اىتمامو  باألشياء كا 

 .لف المعبة  طكؿ الكقت كالنظر إلييا مف زاكية كاحدة فقط : اىتماـ كاف  اىتماما غريبا  مثاؿ 
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يكرر ما سبق ذكره أعبله كلكف بطريقة  مكثفة   كشديدة  كمف : استخداـ  غير طبيعي لؤلشياء  (4

 .الصعب جدا فصل  الطفل عنيا إذا كاف  مشغكال بيا 

 :التكيف كالتأقمـ  مع التغير  -6

 .استجابتو لمتغيرات طبيعية فيتكيف مع المكقف كيبلحع التغيرات في ركتينو كيتقبميا دكف صعكبة (1

غير طبيعّي بدرجة طفيفة يقاـك التغير كالتكيف لممكقف بعد تغير النشاط الذؼ تعّكد عميو،  (2

 .فيحاكؿ االحتفاظ عمى نفس النشاطات التي تعّكد عمييا

غير طبيعّي بدرجة متكسطة يقاـك الطفل التغير في الركتيف بيمة كيحاكؿ االحتفاظ عمى النشاط  (3

الذؼ تعّكد عميو، بحيث يدخل في نكبات غضب كيضطرب كينزعج في حاؿ حدكث تغير أيا 

 .كاف

غير طبيعّي  بدرجة  شديدة  اإلصرار بقكة عمى  ثبات الظركؼ كالركتيف كعدـ التغيير  كيظير   (4

 .نكبات  غضب  كعصبية  بدرجة  أىـ عّما ذكر سابقا 

: االستجابات البصرّية -7

السمكؾ البصرّؼ  لمطفل  طبيعّي يستخدـ  التكاصل البصرّؼ مع الحكاس  الكتشاؼ الشيء  (1

 .الجديد أساسو 

غير طبيعّي بدرجة  طفيفة  يحتاج  التذكيَر لكي  يتكاصل  كينظر إلى الشيء ، ييتـ  في النظر  (2

 .بالمرأة كاألضكاء، كما ييتـ  بالنظر في الفراغ كيتحاشى النظر في عيكف  األشخاص 
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غير طبيعّي بدرجة متكسطة يحتاج إلى الّتذكير المستمر لمتكاصل البصرّؼ  بالشيء الذؼ يفعمو   (3

 .نفس  السمككات  السابقة  بحدة أكبر 

غير طبيعي بدرجة  شديدة  االمتناع  عف التكاصل مع األشخاص كبعض األشياء كيقدـ  أشكاؿ  (4

متطرفة  مف الخصكصيات  البصرية  كما تظير السمككات السابقة  ذكرىا أعبله  ظيكرا أعقد  

 .كأشد بكتيرة  أكبر

 : استجابات سمعّية -8

االستجابة السمعّية طبيعّية كيستمع باىتماـ مثل  أقرانو، كيستخدـ سمعو كبقية حكاسو استخداما  (1

 .طبيعّيا

غير طبيعي بدرجة  طفيفة  رد  فعل متأخر لؤلصكات  يحتاج  تكراَر األصكات  لجمب انتباىو ،  (2

مسكف أف نجد  عنده مبالغة  قميمة في رد فعمو  لبعض األصكات ، كما يمكف أف يككف  مركزا  

 .بأصكات  خارجّية

غير طبيعّي بدرجة  متكسطة  استجابتو لؤلصكات  تككف  متغيرة  ، فيتجاىل الّطفل  الّصكت   (3

 .المسمكع  لممرة  األكلى، يسّد أذنيو عند سماع  بعض األصكات  التي تعّكد  عمييا يكميا 

غير طبيعي بدرجة  شديدة لو استجابات  إفراط أك تفريط  أثناء سماعو  األصكاَت ، فرده  فعبل   (4

 .مبالغ فيو ميما كاف  الصكت المسمكع 

  (االستجابات كطرؽ االستكشاؼ )التذكؽ  كالشـّ  كالممس  -9

استجابة عادية لمثيرات الحكاس الخمس، يستكشف الطفل األشياء الجديدة استكشافا  مبلئما لسنو،  (1

 .في حالة تعرضو إلى آالـ طفيفة، يعبر الطفل عف انزعاجو  كعدـ  ارتياحو دكف  إفراط 
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، غير طبيعّية  بدرجة  (2 استجابتو لمثيرات  التذكؽ، الشـ  كالممس كالحكاس الخمس عمى  العمـك

طفيفة فيك يضع  أشياء في فمو  يشـ  كيتذكؽ أشياء ال تتذكؽ ، يتجاىل األلـ  أك يبالغ في ردكد  

 .فعل لكضعية  عدـ  ارتياح  بسيطة  

استجابتو لمثيرات التذكؽ ، الشـ  كالممس كالحكاس الخمس عمى  العمـك ، غير طبيعّية  بدرجة   (3

متكسطة  فيك  يستخدـ  الشـ  كالتذكؽ كالممس كييتـ  بيا اىتماما معتدال   لكّنو  يقدـ  

 .استجابات  إفراط  أك تفريط  أماـ األلـ 

استجابتو لمثيرات  التذكؽ ، كالشـّ  كالممس كالحكاس الخمس عمى العمـك ، غير طبيعّية  بدرجة   (4

شديدة  فيك  يبالغ  كثيرا أك  يتجاىل  نيائيا  كال يظير أؼ نكع  مف  الشعكر باأللـ  أك  المبالغة  

الشديدة لحدث  بسيط جدا ، ميتـ  كثيرا بشـ األشياء كتذكقيا غير أف  اليدؼ ليس اكتشاؼ 

 .األشياء بل إظيار إحساسو 

 : الخكؼ  كالحصر  -10

 .سمكؾ  الطفل  طبيعّي فيك يتصرؼ مع المكقف تصرفا  مناسبا  لعمره   (1

سمكؾ  الطفل غير طبيعّي بدرجة  طفيفة  فيك  يتصرؼ تصّرفا  مبالغا  أك يتجاىل الحدث   (2

 .قميبل بالنسبة  إلى طفل  في مثل عمره 

سمكؾ  الطفل  غير طبيعي بدرجة  متكسطة  فيك  يتصرؼ تصّرفا  مبالغا  كاضحا  أك يتجاىل  (3

 .تجاىبل كاضحا  بالنسبة  إلى طفل في مثل عمره 

سمكؾ الطفل غير طبيعي بدرجة شديدة فيظير خكفا مستمرا حتى بعد تكرار المكاقف غير الخطرة  (4

 .كمف الصعب جدا تيدئتو كال يفرؽ بيف المكاقف الخطرة، كغير الخطرة
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 : االتصاؿ المفظّي  -11

 .االتصاؿ المفظي  طبيعي  ُيظير الطفل  كل مظاىر  النطق كالكبلـ  كالمغة  لعمره (1

يبدؼ الطفل  اتصاال  لفظيا  غير عادؼ بدرجة  طفيفة، فيك يعاني  تأخرا في الكبلـ، فيظير  (2

، أك يعكس  (أنا ، أنت)بعض الكبلـ  المبيـ  ، يردد الكبلـ ، كما  ال يستخدـ  الضمائر 

 .استخداميا كلو مصاداة في كبلمو  ، غير أف  كبلمو  يبقى  عمى  العمـك  مفيكما 

يظير  الطفل اتصاال  لفظيا غير عادؼ بدرجة  متكسطة  ، قد تككف  المغة  غائبة  تماما، كفي  (3

حالة  حضكرىا  تككف  مزجا بيف لغة  مفيكمة  كأخرػ  عبارة  رطانة  أؼ لغة  خاصة  بالطفل  

، كبالتالي تككف  فاقدة  المعنى  ، كعند كجكد  نطق ىناؾ  مصاداة  كاضحة ، كانقبلب  

لمضمائر ، كما يمكف  أف  تقدـ  لغتو  خصكصيات كترداد األسئمة كتكرارىا، كاالىتماـ المفرط  

 .بمكاضيع  خاّصة 

يككف االتصاؿ المغكؼ لمطفل غير عادؼ بدرجة  شديدة  ال يستخدـ  لغتو كظيفية  في التكاصل  (4

بل تقتصر  لغتو  عمى  المصاداة كالتعبير بكاسطة  أصكات  بعضيا غريب  كبعضيا اآلخر 

أشبو بصكت  الحيكاف كما يظير أصكاتا  مزعجة  كاستعماال غريبا دائما كثابتا لبعض الكممات  

 .كالجمل 

 االتصاؿ المفظّي  -12

اتصاؿ لفظّي عادؼ بالنسبة إلى سّف الطفل فيك يستخدـ تعبير الكجو  كيغير  مبلمحو  كأكضاعو   (1

 .الجسمّية  كيقـك  بحركات  الجسـ  كالرأس بصفة  طبيعّية 
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اتصاؿ غير لفظي، كغير طبيعّي بدرجة  طفيفة  فيككف  ناقصا كغير ناضج مثاؿ يمسؾ  اليد  (2

مف  الخمف لطمب مساعدة  كالكصكؿ إلى شيء بطريقة  تختمف عف  الطرؽ التي يستعمميا 

 .الطفل في مثل عمره ، كما يشير بأصبعو إلى ما يريد غير أف  إشارتو تككف  غامضة  كمبيمة 

االتصاؿ غير المفظي غير طبيعي بدرجة  متكسطة  ال يستطيع  الطفل أف يعبر عف حاجاتو   (3

 .بالتكاصل غير المفظّي، كال يستطيع  فيـ  لغة التكاصل غير المفظّي 

االتصاؿ غير المفظّي كغير طبيعّي بدرجة  شديدة  يستخدـ  تصرفات  كسمككات غريبة غير  (4

 .مفيكمة لمتعبير عف حاجاتو  مع عدـ  االىتماـ باإليماءات  كتعابير كجكه  اآلخريف

 : مستكػ النشاط   -13

 .نشاط الطفل  العادؼ   مناسب  كعمره  كالكضعية الذؼ يككف فييا الطفل  (1

نشاط  الطفل غير عادؼ بدرجة  طفيفة  قد يككف  أحيانا كثير الحركة  كأحيانا أخرػ متباطئ   (2

 .لكف  يزعج  سمككو  كأداءه 

نشاط  الطفل غير طبيعّي بدرجة  متكسطة  ، فيظير نشاطا زائدا كيصعب عمى  الراشد تيدئتو  (3

كالتحكـ  فيو، فينفق دكف  انقطاع طاقتو كال يناـ  عف طيب خاطر، كما نستطيع  مبلحظة 

التصرؼ المعاكس لذلؾ يظير الطفل خمكال مفرطا حيث ال يتحرؾ  مف  مكانو كيحتاج  إلى  

ثارة  كبيرة  ليتفاعل في نشاط  معيف   .جيد  كا 

  (زائد)نشاط الطفل غير طبيعي بدرجة شديدة، فيظير مستكيات نشاط  قصكػ إما نشاط  مفرط   (4

 .أك  خمكؿ كال مباالة  قصكػ ، كقد يمر مف حالة إلى  أخرػ في بضع  دقائق 

 : مستكػ  األداء الذىني كتناسقو  -14
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ذكاء عادؼ يبدؼ الطفل تناسقا في أدائو  الذىني مناسب لعمره ، فميس لو  تأخر كال قدرات   (1

 .خارقة  لمعادة 

 .أداء ذىني غير طبيعي بدرجة  طفيفة  يظير تأخر في أداء الميارات  في مختمف المياديف (2

أدائو الذىنّي طبيعّي بدرجة  متكسطة ، يظير الطفل تأخرا في أداء الميارات  مقارنة  مع أقرانو،  (3

كلكف  مف  الممكف أف  يبدؼ كفاءة  في إحدػ  الميارات  قريب مف العادؼ، في ميداف  أك  

 .أكثر 

أداؤه  الذىني غير طبيعي بدرجة شديدة، فبينما ال يبدؼ الطفل عمى العمـك ذكاءا متطكرا  كذكاء  (4

أقرانو، يظير أنو قادر أف يككف أداؤه في مستكػ  أعمى  مف مستكػ أقرانو في ميارة أك  أكثر 

 .بشكل مبالغ فيو

 االنطباع العاـ   -15

 .ال يظير الطفل أؼ عرض مف  األعراض  العيادية  لمتكحد :  ال يكجد تكحد   (1

 .يظير الطفل بعض أعراض التكحد ، أك  درجة  خفيفة  في التكحد : تكحد طفيف  (2

يظير الطفل قدرا ال يمكف  إنكاره  مف أعراض التكحد ، أك  درجة   متكسطة  : تكحد  متكسط   (3

 .منو 

 .يظير الطفل كثيرا مف أعراض التكحد ، أك  درجة حادة  منو  :  تكحد شديد  (4

. سيتـ  استخداـ  ىذا االختبار في دراستنا الكشَف عف  درجة  حدة التكحد لدػ األطفاؿ 

 :بناء شبكة تقييم الشفرة التواصمية االستقبالية 
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لمشبكة تقييـ الشفرة التكاصمية االستقبالية كالتعبيرية تأثير كتغير في طريقة التعامل مع الطفل  

المصاب بالتكحد،مف خبلؿ الكصكؿ الى الشفرة األمثبل لكل حالة مف حاالت مراد تطبيقيا ككذلؾ تنمية 

بالنسبة لمتكاصل االستقبالى كاالتعبيرؼ مف خبلؿ تقديـ نمكذج، ككذلؾ تقديـ نصائح لؤلكلياءحكؿ  برامج

. ككضع  برامج يبلئـ حالة كيساىـ  في تطكرىا مع المركر الكقت  (بركتكككؿ)التعامل مع االطفاؿ بتقديـ

 : شروط تطبيق شبكة تقييم الشفرة التواصمية االستقبالية والتعبيرية -1

البد أف يككف اليدكء في الغرفة،كالخالية مف النكافد كال صكرة معمقة عمى الحائط كال أشياء أخرػ  -

 .حتى اليجمب انتباه األطفاؿ المصابيف بالتكحد أثناء التقييـ 

 .عدـ كجكد أشخاص غير الحاالت مراد تطبيق معيا كأخصائييف نفسانييف -

 :المكارد المستخدمة في التقييـ الشفرة التكاصمية االستقبالية-2

 صحناف   -

    كأساف -

 قمماف ممكناف باألحمر  -

 قمماف ممكناف باألخضر  -

 مكعبيف -

 ممعقتاف صغيرتاف  -

 ممعقتاف كبيرتاف -

 تمثل مكارد التقييـ التكاصل االستقبالي : 01                      صكرة رقـ  قريصتاف  -

                                قمماف جافاف -
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كأماـ الحالة ,تككف ىناؾ طاكلة أماـ الحالة التي نريد دراستيا كنضع عمى طاكلة المكارد المذككرة أعبله

أخصائية نفسانية بجكرىا نفس األشياء التي عمى طاكلة  لكي نرجع الييا في حالة عدـ معرفة الحالة 

بالتعميمات المطمكبة منو كبعدىا تقـك األخصائية بتعريف المكاد المكجكدة عمى الطاكلة لمحالة المراد 

  :ثـ يبدأ باعطائيا التعميمة حسب الجدكؿ التالي ,تقييميا

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
األشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

      (قابسة )أعطني العمبة 
     أعِطني  الكرة 

     أعطني  الكأس 
     أعطني  القمـ الممكف احمر 
     أعطني القمـ الممكف اخضر 

      (كريمي طبسي )أرني الصحف 
أرني الممعقة الصغيرة  

 (كريمي مغرفة صغيرة)
     

أرني الممعقة الكبيرة 
 (كريمي مغرفة الكبيرة)

     

حط القريصة  )ضع القريصة في العمبة 
 (داخل القابسة

     

حط الكرة داخل  )ضع الكرة في العمبة 
 (القابسة

     

حط المربع  )ضع المربع في العمبة 
 (داخل القابسة

     

حط القمـ فكؽ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (طبسي

     

أعط القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة 
أعط القمـ كضع المغرفة داخل )
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 (القالبسة
ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 

حط الكرة داخل القابسة  )فكؽ األرض 
 (ثـ حط القابسة فكؽ األرض 

     

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
 (فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

     

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

     

 

كفي حالة عدـ تجاكب الحالة مع التعميمة تقـك األخصائية باستعانة بالدفتر الذؼ يحتكؼ عمى التعميمات 

كىي الصكر التكضحية , (02)الخاصة بتقييـ الشفرة التكاصمية االستقبالية كالتي تـ عرضيا في المبلحق

ككذلؾ اذا لـ يتجاكب مع الصكر التكضحية يستعيف بالمكارد التي بجانب األخصائية ,لمتعميمات المطمكبة

 .               النفسانية 

:   المكارد المستخدمة في تقييـ الشفرة التكاصمية التعبيرية 2-2

صحناف   -
كأساف  -
 تحتكؼ عمى أنكاع المأككالت صكر -

 : المكجكدة عمى طاكلة كىي 
عمبة حميب  -
قاركرة ماء  -
شككالطة  -
زبيب  -
مادالف  -
 تمثل مكارد تقييـ التكاصل التعبيرؼ : 02                         الصكرة رقـ(ؿرياسي)ككككبس  -
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تنصب طاكلة فكقيا كأساف كصحناف فارغاف  لكل طفل ككذلؾ الصكر تكضحية تحتكؼ عمى أنكاع 

كتككف األخصائية النفسانية بجكريو ثـ ,(01)المأككالت المكجكدة كمذككرة أعبله كمكضحة في المبلحق 

كفي عدـ طمب األكل ,تقـك بتعريف المكاد لمحاالت مراد تطبيقيا كتنتظر رد فعل األطفاؿ لطمب األكل

كمع تريكزىا عمى الكظائف المكجكدة في ,(اممـ بنيف)تقـك األخصائية بمفت انتباىـ ببعض الكممات مثبل ,

 :  الجدكؿ التالي

اشكاؿ التكاصل   
بطاقات اشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 

كممة الجممة 
     الطمب 
     الرفض 
     االختيار 

     إعطاء المعمكمات 
البحث عف 
المعمكمات 

     

     طمب مساعدة 
التعبير عف 

مشاعر 
     

 :تطبيق لمشبكة تقييم الشفرة التواصمية االستقبالية والتعبيرية -2

 بعد كضع كل المكاردالمذككرة سابقا :بة لمتطبيق الشبكة تقييـ الشفرة التكاصمية االستقبالية بالنس- أ -

أكالتقـك ,عمى طاكلة تقـك األخصائية بتعريف المكاد ثـ تبدأ كعمى حسب تنظيـ التعميمات في الجدكؿ 

في ,مرات فقط (3)بدكف مساعدة  كتككف لفظيا فقط كتقـك بتكررييا (اعطني قابسة)بطمب تعميمة مثل 

تقكؿ اعطني قابسة  بشكل لفظي زائدا اشارة )حالة عدـ استجابة ليا تعيد تعميمة لكف بمساعدة اليدؼ 

كفي حالة عدـ استجابة  تستعيف األخصائية بالدفتر الذؼ يحتكؼ عمى الصكر ,(باصبع الي يدييا
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كفي حالة كذلؾ عدـ تعرؼ ,التكضحية لمتعميمة الطمكبة منو مع انتظار في كل مرة بعد اعطاء تعميمة 

كعمى حسب مثاؿ تأتي ,عمييا تقـك أخصائية باستخرج مف المكارد الي بجانبيا  عمي حسب تعميمة 

كفي حالة عدـ تعرؼ عمى نفس تعميمة نقـك ,كتشير الييا مع اعادة التكرار تعميمة(قابسة)أخصائية ب 

التي استخررجتيا أخصائية  كنشير أماـ الحالة مف خبلؿ كضع (قابسة)بمرحمة األخيرةكىي نأتي بتمؾ

مكجكدة عمى طاكلة (قابسة)كبالتالي التكجيو اليدكؼ مف طرؼ األخصائية زائد (قابسة)يدؼ الحالة عمى

نتظر رد في عدـ معرفتو تقـك أخصائية بكضع يدؼ الحالة مع (كفكيف)كنبيف تشابو اك مف خبلؿ كممة

 .مع األخرؼ (قابسة)يدىا كتضع 

بعد كضع كل المكارد خاص بالتكاصل  :بالنسبة لمشبكة تقييـ الشفرة التكاصمية التعبيرية-ب

نضع طاكلة األكؿ أماـ الحاالت مراد تقيميا كتحتكؼ عمى كأساف كصحناف فارغاف كالصكر ,التعبيرؼ 

, كنضع باقي المأككالت في طاكلة أخرػ  كتقـك أخصائية بتعريف المكاد, التكضيحية لممكارد المجكدة فقط

كتككف قريب نكع ما حتى يتسنى لكل الحالة رؤية مافي طاكلة كبالتالي  ننتظر رد الحاالت حكؿ 

. كيفية طمب ليذه المكاد , المأككالت

: تدوين تقرير لمشبكة تقييم الشفرة التواصمية االستقبالية والتعبيرية-3

  بعد مبلحظة التسجيل الفيديك لعدة مرات نقـك بتفريغ  نتائج كل حالة عمى الجداكؿ الخاص بالشبكة

 االستقبالية كالتعبيرية

 

 

 



 

    

 

   

 

 

  عرض الحاالت:الفصل الخامس 
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بعد بنائنا لمشبكة التقييـ كذكر أىـ الشركط كالمكارد ككيفية تطبيق كتدكيف التقارير  قمننا بتطبيق 

بعدىا نتطرؽ الى تعريف , ىذا األخير عمى الحاالت المراد تقييميا كالتي تمثل عينة الدراسة في بحثنا

 .بالمركز جمعية آماؿ لمتكحد ك لمذؼ تمت فيو تطبيق دراستنا مع ذكر أىـ النقاط

:  تقديم المركز

فكرة إنشاء مركز لمتكفل باألطفاؿ المصابيف بالتكحد، كىذا نظرا  لعدـ  كجكد مراكز  في المجتمع : تاريخ

 2015 نكفمبر 29، فإجتمع  مجمكعة مف األكلياء كالمختص  كأنشأ كاؿ جمعية  آماؿ لمتكحد  في تاريخ 

 .

كتؤمف  الجمعية  بفكرة  تطكر األطفاؿ المصابيف  بالتكحد  انطبلقا مف عمل تربكؼ مكثف كعميق  

:  كتعمل الجمعية  كفقا لمخطكات  االتية 

 .مقابل جمع المعمكمات   )مكعد ما بيف  عائمة  الطفل المصاب كالمختص  النفسي  -

مكعد لتطبيق االختبارات  التقييمية  قصد  بناء  تشخيص لمحاالت  أك التأكد  منو  في حاالت  -

 .إخرػ 

  .(قصد المبلحظة  اليكمية  لسمككياتو كقدراتو )يتـ  ادماج  الطفل لمدة  شير  -

 .بناء المشركع  العبلجي مف خبلؿ اجتماع المختصيف  -

 .اجتماع تكجييي مع االكلياء  -
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: ىيكل المركز 

تحتكؼ عمى : 03قاعدة
األطفاؿ المصابيف 

بالتكحد 

تحتكؼ عمى : 02قاعدة
األطفاؿ المصابيف 

 بالتكحد

تحتكؼ عمى : 01قاعدة
األطفاؿ المصابيف 

 بالتكحد

قاعة  تقييـ  كاسترخاء 

تحتكؼ عمى : 04قاعدة
األطفاؿ المصابيف 

بالتكحد 

 
 
 

ساحة أنشطة 

مطبخ 

تحتكؼ عمى : 05قاعدة
األطفاؿ المصابيف 

بالتكحد 

مرحاض خاص  
باألطفاؿ المصابيف 

بالتكحد كمجيز  بكل 
الكسائل 

قاعة نشاطات حسي 
حركي 

مرحاض خاص الباب دخكؿ  إلى مركز مكتب المسؤكليف 
بالراشديف 

: الموارد البشرية 

في اخصائييف نفسانييف  (02)يتضمف  المركز  عمى  

 .اثنيف مف اخصائي ارطفكني  -

 .مربية   (11)يحتكؼ عمى احدػ عشر  -

 .اثنيف مف عامميف نظافة  -

 .كيحتكؼ عمى مسؤكلة  كاحدة  عف المركز  اؼ المديرة   -

:  الموارد المادية المتخصصة 

  COMVOOR، PSP3 CARS، BECS ADI-R االختبارات النفسية ، -
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:  بالنسبة لبلطفاؿ 

 طفبل  70.عدد االجمالي لبلطفاؿ المصابيف  بالتكحد 

 طفبل  56                   منيـ  ذككر   

.  طفمة 14                  منيـ اناث      

. كما أنيـ  مقسميف  الى  فكجيف  الفترة الصباحية  كالفترة المسائية  

 اطفاؿ يتابعكف  تمدرس جزئي ، حيث يككنكف  في الفترة  الصباحية في مدارس 10كىناؾ   -

. عادية كالفترة  المسائية  في المركز 

حيث  يحتكؼ المركز عمى  خمسة  قاعات  ككل قاعة  يكضع فييا االطفاؿ المصابيف بالتكحد  -

 .كتككف ىناؾ متابعة فردية  لكل طفل عمى  حسب قدرات  معرفية  كمياراتو كالشفرتو التكاصمية 
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 (أ) :الحالة  -

 2010/12/28 تاريخ الميبلد   -

 أنثي :الجنس  -

 يكما25سنكات ك8:السف  -

 2019/02/27تاريخ التشخيص    -

 2019/01/20 :تاريخ االلتحاؽ بالمركز  -

 :( أ)مع المختصة النفسانية التى شخصت حالة(1)ممخص المقابمة  -

تمت متابعتيا الحالة في المركز  لؤلطفاؿ المصابيف بالتكحد، كما ليس لكالدييا  :  تاريخ النمك   -

صمة  قرابة  كال تاريخ عائمّي مرضي، ىي الطفل الثاني لثبلثة  أشقاء ، كلدييا شقيقتاف  تتراكح  

إّف األـ  سمعت  :"  سنكات  ، كال يعتبر نمكىما مرضيا كفقا لؤلـ  ، كقيل 2 ك 10أعمارىما بيف  

أكؿ  صرخة  لمطفل،  كانت  ترضعيا  مدة  أسبكعيف ثـ  تغذت بالزجاجة  حتى  بمغت أربع 

عند )في حالة  تغيير  المكاف . سنكات  ، كىي حاليا تستجيب  لممكالمة  كالتعميمات  البسيطة

ُتظير عدـ االستقرار الحركّي ، تتقبل الحالة  حضانة  األجنبّي كال تتكاصل  شفييا، كما  (الجدة

، لدييا  دكرات  نمطية  تعكد   (أنيا تيتـ  بممس الّشعر كالمحفزات  البصرية،  كالضكء، كالمرآة

، تتفاعل مع  اإلرشادات الشفيية  لتككيف  القببلت  لكف  ىناؾ  نقص  (لنفس المكاف  تتأرجح 

في التفاعل كالتبادؿ كتستمتع  بالمشاركة  في كقت الطبخ مع كالدتيا  نكميا فيو صعكبة  ، تناـ 

 مساءا ػ قد  تناـ  حتى  الصباح  كيتنكع نظاميا الغذائي،كما تـ دمجييا الى 22حتى  الساعة  

مركز جمعية اماؿ لمتكحد ، قبل  إجراء تشخيص ليا فمكحع  عمييا تكافق عمى  ترؾ  يد كالدييا 
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عند كصكليا إلى  المدرسة  ، كىي تتعاكف  أثناء العمل عمى الطاكلة كال تذىب إلى أقرانيا 

كتستجيب لممكالمات  كتقترب لبلتصاالت مف الشخص البالغ كتبدؼ اىتماما ، كما تتأرجح  

كتمعب بمعبيا كلدييا صعكبة  في تنظيـ سمككيا إذا تكقفنا عف التعامل معيا أظيرت  العدكاف  

يابا في  (لدغات  كقرصة  الكبار )الذاتي كعدكانّية  غير متجانسة  مثل  تقـك  كتذىب ذىابا كا 

نفس  المكاف  ، كأثناء المقابمة  تقـك الحالة  بأخذ  ما تريد  ىي ال تستجيب لمتعميمات  لمتكقف 

عند الطمب كسجميا العاطفّي محدكد، بعدما أجرت المختصة النفسانية المقابمة مع الكالديف 

، حددنا السمككات المناسبة لكل عنصر مف CARSتـ تنقيط مقياس  (أ)كمبلحظة الدقيقة لمحالة 

 إلى مختمف العناصر 40عمى درجة إجمالية قدرىا  (الحالة)عناصر االختبار، كحصمت 

المقترحة، حصمت الحالة  تصنيفيف شديديف  في كمتا فئتي االختبار، التكاصل المفظي كغير 

المفظي الذؼ يفسر عدـ  قدرتو عمى تمبية  حاجاتو كاىتماماتو في الكقت الحالي، مما يجعمو  

. مصابا بالتكحد الشديد 

           التكحد الشديد                                                                  غير متكحد             

Non autistique  

60                36         34         28                             20          10       0 

تكحد مف       

خفيف الى متكسط 
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  40النتيجة 

العبلقة مع 
الناس 

استجابة التقميد 
انفعاالت 

استخداـ 
جسـ 

استخداـ 
االشياء 

التكيف مع 
التغيرات 

استجابات 
صحية 

استجابات 
بصرية 

3 3 2.5 2.5 3 4 2 2 

 

استجابات الى الطعـ 
- الممس- الرائحة

ككيفية استخدامو 

الخكؼ 
كالعصبية 

استجابات 
المفظية 

استجابات 
غير لفظية 

مستكػ 
النشاط 

مستكػ تناسب 
االستجابات 

الفكرية 

االنطباع 
العاـ 

3 2 4 4 2 2 2 
 (1لمحالة) carsيبيف نتائج مقياس  (03)جدكؿ رقـ 

 (أ) عند الحالة :تفريغ نتائج  تقييـ  التكاصل االستقبالّي  -

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
األشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

×      (قابسة ) العمبة نيأعطِ 
 ×     الكرة ني أعطِ 
 ×     الكأس ني أعط
 ×     القمـ الممكف احمر ني أعط
  ×    الممكف اخضر نيأعط

 ×    ( كريمي طبسي )أرني الصحف 
أرني الممعقة الصغيرة  

 (كريمي مغرفة صغيرة)
    × 

أرني الممعقة الكبيرة 
 (كريمي مغرفة الكبيرة)

    × 
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حط القريصة  )ضع القريصة في العمبة 
 (داخل القابسة

    × 

 حط الكرة داخل )ضع الكرة في العمبة 
( لقابسةا

    × 

حط المربع  )ضع المربع في العمبة 
( داخل القابسة

    × 

حط القمـ فكؽ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (طبسي

    × 

أعط القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة 
أعط القمـ كضع المغرفة داخل )

 (القالبسة

    × 

ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 
حط الكرة داخل القابسة  )فكؽ األرض 

 (ثـ حط القابسة فكؽ األرض 

    × 

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
 (فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

    × 

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

    × 

 (1) يبيف نتائج تفريغ  تقييـ التكاصل االستقبالي لمحالة (:04) رقـ  جدكؿ

 

تفريغ نتائج  تقييـ  التكاصل التعبيرّؼ -

اشكاؿ التكاصل   
بطاقات اشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 

كممة الجممة 
  ×   الطمب 
   ×  الرفض 
   ×  االحتيار 
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   ×  إعطاء المعمكمات 
البحث عف 
المعمكمات 

  ×   

   ×  طمب مساعدة 
التعبير عف 

مشاعر 
  ×   

(   1)يبيف نتائج تفريغ تقييـ التكاصل التعبيرؼ لمحالة  (05)جدكؿ رقـ 

انيا (أ)نستنتج بعد تقيمنا لمشفرة التكاصمية لمحالة  : (أ) لمحالة تقرير التقييـ الشفرة التكاصمّية -

  الشئ الممموس:تتكاصل ب 

،فيجب عمينا (أ)يسيل الرمز البصرؼ عممية تكصيل المعمكمة كفيـ التعميمة بالنسبة الى الحالة-  -
اف يستخدمكا التكجيو اليدكؼ كالمركر تدريجيا الى الشئ المممكس  (أ)كمختصيف كعمى أىل الحالة 

.بالنسبة الى الشفرة التكاصمية االستقبالية كالتعبيرية   

 :  (أ) نصائح كارشادت حكؿ طريقة التكاصل مع الحالة 

  اعتماد  عمى  الشيء المممكس أثناء القياـ  باألنشطة  كا عطاء  تعميمات  يدكية حركية. 

  . ببعض العمميات  حتى نككف  نمكذج  ليا مف أجل تكريره أك "  أ"نقـك أماـ الطفل أك  الحالة

 .تقميده 

  أ"بطريقة المفع  كاالعتماد  فقط  عمى  تسمية  األمكر " أ"االبتعاد عف تسمية  األمكر لمحالة "

ليس لدييا  قدرات  في الكقت الحالي  " أ"بطريقة  الشيء فقط ، كىذا يرجع إلى أف  الحالة 

تمكنيا مف التكاصل بشكل آخر كالتكاصل معيا بنكع  آخر يزيد  مف صعكبة  كتعقيد  عمييا، لذا 

مف األفضل التعامل  معيا عمى  حسب  شفرتيا التكاصمية  األمثل التي ىي التكجيو  اليدكؼ 
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كالمركر تدريجيا  إلى  الشيء المممكس  كتبيف  ذلؾ  مف خبلؿ تقييميا المتعمق القدرتيف عمى 

 .التكاصل   االستقبالّي  كالتعبيرّؼ  

:  البرامج التربكية  لتنمية  قدرة المغة  االستقبالية  

   بأنشطة  الفرز  كتتمثل في فرز الصحف  مف خبلؿ األلكاف مثل األحمر   (أ)قياـ الحالة

باألنشطة   (أ)كاألزرؽ،ك فرز األشكاؿ بالمكف  مثل الدائرة  كالمثمث كالمربع  ككذلؾ قياـ الحالة  

تتطابق كذلؾ  األشكاؿ مثل  .تتطابق شيئيف  متماثميف  مثل حصاف  مع حصاف  ، أسد مع أسد 

مكعب مع مكعب، مستطيل مع مستطيل كبالتالي ىذه األشكاؿ تتطابق معيا مف  حيث أنيا  

 .متماثميف 

  : البرنامج  التربكّؼ  لتنمية  المغة التعبيرّية

  األفعاؿ  عف طريق الشيء  (أ)تعميـ الحالة. 

  تنمية  التكاصل البصرّؼ. 

  عف طريق الممس أك  إعطاء  اإلشارة  إلى شيء  (أ)تنمية  الطمب عند الحالة. 

  أك ريش كىذه العممية  تساعد  (بالكف )القياـ بتماريف  النفخ  عمى شمعة مشتعمة أك النفخ  عمى

 .عمى التنفس  كتطكير الكبلـ  الحقا 

  بالتصفيق أك كضع اليد فكؽ الرأس أك الّضرب فكؽ  (أ)التقميد الحركي مف خبلؿ قياـ  الحالة

 .الطاكلة  
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  بتكرار نفس األصكات  التي  (أ)قياـ  بتماريف التقميد الصكتي كذلؾ مف  خبلؿ قياـ  الحالة

بتقميد  صكت  الحيكانات كىكذا يقـك  الطفل  (أ)يصدرىا الطفل، أك قياـ  المربية  أماـ الحالة 

 .بتقميدىا 

  استعماؿ العجينة  كتشكيل  األشياء كىذا يزيد مف  قدرة  عمى التركيز  كتطكير  (أ)قياـ  الحالة

 .القدرات

  تذكؽ السكر ، القيكة ، الشكككالطة ، الميمكف، التعرؼ عمى  : بعممية  الذكؽ  (أ)قياـ  الحالة

شارة  كذلؾ  بتعابير الكجو   .مذاؽ كل عنصر مف  خبلؿ تنبيو المربية لمطعاـ  عنصر ، كا 

  ، التقميد لتحقيق االستقبللية  كتتمثل في تعمـ  االستقبللية  مف خبلؿ قفازات المرحاض ، لباس

 .مشط، فرشاة،  أسناف 

،نستنتج أف مساعدتيا عمى  تقميل شدة التكحد  كمرافقتو  لمتقدـ  كعبلج  األعراض  (أ) بعد تقييمنا لمحالة 

لتطكير استقبلليا  الذاتي كمياراتيا االجتماعية،  ككظيفتو كأف  يككف  لدييا  أسمكب اّتصاؿ يتكّيف مع 

السمكؾ  كتحفيزىا  في المنزؿ مف قبل جميع أفراد عائمتو ، مف الضركرؼ  خمق  مكاقف األلعاب 

متابعة  معالجات  سمككّية  معرفّية (أ)كالتبادالت في معظـ األحياف  ، يجب أف يستفيد  الطفل أك  الحالة 

بمساعدة اآلباء كاألميات الذيف  يعتنكف  بالحالة  في  (عمماء نفس كمتخصصيف)مف قبل محترفيف 

. المنزؿ كما نذكر بأّف  المنزؿ كالعائمة  ىي أكؿ  مف  يساعد في التقدـ 
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 (ب):الحالة  -

 : 31/ 07 / 2013تاريخ الميبلد -

 ذكر :الجنس  -

 يكما25سنكات كشير كاحد ك4:السف  -

  27/ 2019/02 تاريخ التشخيص -

 2017/11/17 :تاريخ االلتحاؽ بالمركز  -

 : (ب)مع المختصة النفسانية التى شخصت حالة (ب)ممخض المقابمة  -

تـ إجراء التقييـ  النفسّي األكلي  بناءا عمى  طمب كالديو  لتقييـ  تطكيره  المعرفي  :تاريخ النمك  -

كالمغكؼ كاالجتماعي كالعاطفي ، باإلضافة  إلى  كثافة السمات  غير النمطية  كالمرضية  

ـّ  إجراء  التقييـ  في جمسة كاحدة  في   ،كىك CARS كاختيار 2017 سبتمبر 24لمسمكؾ  ت

 أشير  كُكلد كالدة طبيعية  ، 7الطفل األكؿ في العائمة  لديو  أخكه  الصغير البالغ  مف العمر 

 أشير كال يكجد  اضطراب النـك لديو،  كيقـك  6حيث كانت  تظير عميو ابتسامة  في كقتيا في 

في تقميد اآلخريف  كمف  حيث  التكاصل  المفظّي  فإف  الحالة  (ب)باألكل كحده  كرغبة الحالة  

 سنكات  كيتحدث حاليا عدة  كممات  كيمكنو  أف يتصل بكالديو،  3تمفع  بضع  كممات  منذ 

أربعيف رقما كما أّف   (40)كالكثير مف الناس  حكلو  بأسمائيـ  كحفع  أرقاـ  الحالية  حتى  

تتميز  بيدكء كيقبل سيكلة  التكاصل مع الطبيب النفسّي لكّنو  ال يذىب إليو  تمقائيا،  (ب)الحالة 

في مركز جمعية اماؿ لمتكحد  كبناء عمى نتائج تشخيص يمكننا تطكير (ب)كتـ دمج الحالة 

كبعدما أجريت .برنامج التنمية الشخصية لمطفل، كعمى أساس نقاط الضعف،كنقاط القكة 
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  تـ تشخيص CARSالمختصة النفسانية المقابمة مع الكالديف كمبلحظة الدقيقة  لنتائج مقياس  

  .32انو  يناظر سنكّيا   (ب)في جمسة  تقييـ فئة الّتكّحد  ظيرت النتيجة الحالة 

           التكحد الشديد                                            غير متكحد             

Non autistique  

60             36         34                          28           20           10      0  

 تكحد مف خفيف الى متكسط

  

  32النتيجة 

العبلقة مع 
الناس 

استجابة التقميد 
انفعاالت 

استخداـ 
جسـ 

استخداـ 
االشياء 

التكيف 
مع 

التغيرات 

استجابات 
صحية 

استجابات 
بصرية 

3 3 4  2 3 2 2 2 

 

استجابات الى الطعـ 
ككيفية - الممس- الرائحة

استخدامو 
 
 

الخكؼ 
كالعصبية 

استجابات 
المفظية 

استجابات 
غير لفظية 

مستكػ 
النشاط 

مستكػ ةتناسب 
االستجابات 

الفكرية 

االنطباع 
العاـ 

2 1.5 1.5 1.5 2 2 2 
 (2)لمحالةcarsيبيف نتائج مقياس  (06)جدكؿ رقـ 



 الفصل الخامس                                       التقذيم الميذاني لشبكت تقييم الشفرة التىاصليت
 

91 
 

 (ب) عند الحالة :تفريغ نتائج تقييـ التكاصل االستقبالي 

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
األشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

    × (  قابسة) العمبة ني أعطِ 
     × الكرة نيأعطِ 
     × الكأس نيأعط
     × القمـ الممكف احمر نيأعط
  ×    الممكف اخضر نيأعط

     × (كريمي طبسي )أرني الصحف 
أرني الممعقة الصغيرة  
كريمي مغرفة صغيرة 

×     

أرني الممعقة الكبيرة 
كريمي مغرفة الكبيرة 

×     

 حطي )ضع القريصة في العمبة 
( القريصة داخل القابسة

×     

 حطي الكرة )ضع الكرة في العمبة 
( داخل القابسة

×     

 حطي المربع )ضع المربع في العمبة 
( داخل القابسة

×     

حطي القمـ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (فكؽ طبسي

×     

أعط القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة 
 القمـ كضع المغرفة داخل نيأعِط )

 (القابسة

×     

ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 
حّطِ الكرة داخل القابسة  )فكؽ األرض 

 (ثـ حّط القابسة فكؽ األرض 

×     



 الفصل الخامس                                       التقذيم الميذاني لشبكت تقييم الشفرة التىاصليت
 

92 
 

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
( فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

×     

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

×     

(  2)يبيف نتائج تفريغ  تقييـ التكاصل االستقبالي لمحالة  (07)جدكؿ رقـ 
 

 (ب)عند الحالة :تفريغ نتائج تقييـ التكاصل التعبيرؼ  - 

أشكاؿ التكاصل  
بطاقات أشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 

كممة الجممة 
    × الطمب 
    × الرفض 
    × االحتيار 

    × إعطاء المعمكمات 
البحث عف 
المعمكمات 

 ×    

    × طمب مساعدة 
التعبير عف 

مشاعر 
 ×    

( 2)يبيف نتائج  تفريغ تقييـ التكاصل التعبيرؼ لمحالة  (08)جدكؿ رقـ 

 انيا (ب)نستنتج بعد تقييمنا لمشفرة التكاصمية لمحالة : (ب)نتائج التقييـ  الشفرة التكاصمّية لمحالة  -

. الكممة :تتكاصل ب 

 يسيل  الّرمز البصرّؼ عممّية  إيصاؿ كترجمة  كفيـ  التعميمات  المغكية  المتعمقة  بقدرتي االستقبالّية  

التكجيو بصكرة :اف يستخدمكا الشفرة التكاصمية (ب)كالتعبيرّية، فيجب عمينا كمختصيف كعمى أىل الحالة 

. كالمركر تدريجيا الى الكممة مف أجل  اثراء السجل المفظي لمحالة
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:  (ب)نصائح كارشادات حكؿ طريقة  التكاصل مع الحالة 

   استعماؿ الكممة أثناء التعميمات. 

  استعماؿ مساعدات حركية كالقياـ بالنمكذج أماـ الطفل. 

  استعماؿ تسمية األمكر لمحالة  بطريقة  المفظية. 

   االستخداـ  المفظّي مع الحالة  في الحياة  اليكمّية  بشكل متكرر ىذا كأّف لمحالة  الشفرة

 .التكاصمّية  األمثل ىي الكممة 

تعميـ األفعاؿ عف طريق الكممات  ، كبالتالي  كتتمثل في:البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة  االستقبالّية 

 .كصكؿ إلى تنمية  الطمب عند الحالة  

 قياـ  برسـ  أدكار تتمثل في األشكاؿ أك  الحيكانات ثـ  يقـك  بتمكينيا حسب رغبة. 

  تعزيز الحصكؿ عمى تعميمات  معقدة ، العمل عمى الكصف باستخداـ  متابعة. 

: البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة  التعبيرية 

  تطكير السجل المفظّي لمكممات  كاألفعاؿ كالجمل كالكممات  الكصفية. 

   العمل عمى  تعميـ  أسماء األشياء المألكفة  كغير المألكفة  مثل األسماء في كل قطعة  مف

 .منزؿ المدرسة 

  كضع  قائمة  بالكممات  التي ال يعرفيا مف  أجل الحصكؿ عمييا قريبا. 

   تطكير مفاىيـ  مدرستؾ. 
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   التعبير عف  طمب المساعدة. 

  كتكرار ذلؾ حتى حفظيا  (20 إلى 1)قياـ  الحالة  بحفع  األرقاـ مف. 

  بالتمفع  كحفع  األشير (ب)قياـ الحالة. 

  بتركيب قصة  غير مرتبة   (ب)قياـ  الحالة. 

  بسرد  تمؾ  القصة حسب فيمو إّياىا (ب)يسمح  لمحالة . 

،نستنتج أنو لبدؼ مف تحفيزىا في المنزؿ مف قبل جميع أفراد  العائمة  في  جك (ب)بعد تقييمنا لمحالة 

كتعميميا  (ب)مبلئـ  بمكاقف األلعاب كالتبادالت بينيـ،مساعدة عمى التعرؼ باألدكار التي تجيميا  الحالة 

كيفية   تسميتيا حتى يتمكف  مف اكتسابيا، لؤلسرة  دكرا  كبيرا في تعميـ  الطفل مجمكعة  مف الميارات  

مثبل االستقبللية  في المباس كالدخكؿ إلى المرحاض  ، كطمب المساعدة مع  متابعة  مف لدف أخصائي 

بصكرة  زائد كممة،  ألف ىذا يساعد عمى إثراء السجل  (ب)النفسي في النطق، كما يمكف تكجيو  الحالة 

 .المفظّي كالمغكّؼ 
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 (ج)الحالة  -

 22/04/2014 :تاريخ الميبلد  -

 ذكر :الجنس  -

 يكما23أشير ك9سنكات ك4:السف  -

 2019/12/27  :تاريخ التشخيص  -

 /12 : 02/2019تاريخ االلتحاؽ بالمركز -

 :( ج)مع المختصة النفسانية شخصت حالة (1)ممخص المقابمة -

ىكالطفل الثاني مف عائمة  مككنة  مف ثبلثة  أطفاؿ ليس في تطكرىـ   (ج) الحالة:تاريخ النمك  -

ـّ الحالة    ـّ  :" أؼ خصكصية  ، تقكؿ  أ إّف  طفمي  نشط جّدا ، ككالدتو كانت طبيعّية  ، كأت

،  الحالة " الفطاـ   دكف  صعكبة  كبيرة  ، كفي  تطكره  النفسي  الحركي  ال يظير  أؼ شذكذ

لديو  الكثير  مف عدكانية  اتجاه  الذات غير المتجانسة  كلديو  أحيانا لحظات  اإلحباط   (ج)

كاالنزعاج ، كىك متسرع،  كلديو  صعكبات  في تكييف  سمككو  مع  كالدتو  يقفز عمييا   كيضع  

يدييا  عمى رقبتيا  كيضغط  عمييا بشدة  ، كيضرب أختو  الصغيرة ، كيضغط برأسو عمى 

الحائط ، كيظير حالة مف عدـ االستقرار الحركي ، مف بيف  السمككات النمطية ييز رأسو، 

األنشطة غير النمطية  المتكررة  كىي محاذاة األشياء، يغمق  كيفتح األبكاب، يحتاج   إلى الكثير  

مف إشراؼ كالديو ، كقد يظير خكفا  غير مناسب عمى المكاقف، كيبقى بعيدا  فترة  طكيمة ، 

يكاجو  صعكبات  في التنظيـ الذاتي ، ال يستجيب   لجميع  التعميمات ، كما  أنو يحتاج  كذلؾ 

 (ج)ظير عمى  الحالة   (...ارتداء المبلبس ، كاالستحماـ ، )إلى  كالديو  في  األعماؿ المنزلّية 
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أثناء المقابمة خكفا  غير مناسب اتجاه  الكائف  المضيء حيث أظير عدكانية اتجاه  األخصائي 

ككاف  معظـ  الكقت يركز   انتباىو  عمى  المأخذ  (حاكؿ  قرص الخد )النفسّي كما أنو 

الكيربائي كما حاكؿ  كضع  أصابعو  في الداخل  ، فيك  طفل  يظير عدـ االستقرار الحركّي 

لـ تعّكض  نقص  الكبلـ بالحركة، ككذلؾ  غياب  التكاصل  بطريقة  عفكية   (ج)كما أف الحالة 

ككانت  مياراتو  أقل  مقارنة  بالطفل  في عمره ، كرؤيتو شاذة  ، لديو  ميارات  ألعاب كظيفّية  

جيدة  لكنو  ال يشرح  بأفكار جديدة  لمعبة  ، أما بالنسبة  إلى الميارات  السمعية  ال يرد  عمى 

كبلـ  أخصائي النفسي بالنظر إليو، كردة   فعمو  اتجاه  األلعاب كانت  غير مفيكمة  ، كال  

يحاكؿ  إطالة  الحكار مع  أخصائي كلـ  يقـ  بأؼ مبادرة  سكاء كانت  فعل أك  حركة،بعدما 

تـ تنقيط (ج)أجريت المختصة النفسانية المقابمة مع الكالديف كمبلحظة الدقيقة لمحالة 

 كحددنا السمككات  المناسبة  لكل  عنصر  مف  عناصر االختبار ، كحصل  CARSمقياس

 كحصل عمى عبلمتيف  كبيرتيف  في كمتا فئتي 42عمى  درجة   إجمالية  قدركىا  (ج)الحالة 

التكاصل المفظّي  كغير المفظي ىك ما يفّسر عدـ قدرتو عمى تكصيل  احتياجاتو : االختبار

 .كاىتماماتو ، مما يضعو  في فئة  التكحد  الحاد

           التكحد الشديد                                                                   غير متكحد           

Non autistique  

60                              36         34          28              20          10       0 

 تكحد مف خفيف الى متكسط
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   42النتيجة  

العبلقة مع 
الناس 

استجابة التقميد 
انفعاالت 

استخداـ 
جسـ 

استخداـ 
االشياء 

التكيف مع 
التغيرات 

استجابات 
صحية 

استجابات 
بصرية 

2 2 2 4 4 3 3 2 

 

استجابات الى الطعـ 
- الممس- الرائحة

ككيفية استخدامو 
 
 

الخكؼ 
كالعصبية 

استجابات 
المفظية 

استجابات 
غير لفظية 

مستكػ 
النشاط 

مستكػ ةتناسب 
االستجابات 

الفكرية 

االنطباع 
العاـ 

2 4 4 2.5 2.5 3 3 
 (3) لمحالةcarsيبيف نتائج مقياس (09)جدكؿ  رقـ 

 (ج)عند الحالة :تفريغ نتائج  تقييـ  التكاصل االستقبالي 

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
األشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

×     (  قابسة) العمبة نيِ أعط
 ×     الكرة نيأعط
 ×     الكأس نيأعط
 ×     القمـ الممكف احمر نيأعط
  ×    الممكف اخضر نيأعط

 ×    ( كريمي طبسي )ارني الصحف 
ارني الممعقة الصغيرة  

 (كريمي مغرفة صغيرة)
    × 

 ×    ارني الممعقة الكبيرة 
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 (كريمي مغرفة الكبيرة)
حطي  )ضع القريصة في العمبة 
 (القريصة داخل القابسة

    × 

حطي الكرة  )ضع الكرة في العمبة 
 (داخل القابسة

    × 

حطي المربع  )ضع المربع في العمبة 
 (داخل القابسة

    × 

حطي القمـ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (فكؽ طبسي

    × 

أعط القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة 
 القمـ كضع المغرفة داخل نيأعط)

 (القالبسة

    × 

ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 
حطي الكرة داخل  )فكؽ األرض 

 (القابسة ثـ حط القابسة فكؽ األرض 

    × 

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
 (فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

    × 

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

    × 

( 3)يبيف نتائج تفريغ تقييـ التكاصل االستقبالي  لمحالة  (10)جدكؿ رقـ 

تفريغ نتائج  تقييـ  التكاصل التعبيرؼ  

 

أشكاؿ التكاصل   

بطاقات اشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 
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كممة الجممة 

  ×   الطمب 

   ×  الرفض 

   ×  االحتيار 

   ×  إعطاء المعمكمات 

البحث عف 

المعمكمات 

  ×   

   ×  طمب مساعدة 

التعبير عف 

مشاعر 

  ×   

( 3)يبيف نتائج تفريغ تقييـ التكاصل التعبيرؼ  (11)جدكؿ رقـ 

انيا  (ج)نستنتج بعد تقييمنا لمشفرة التكاصمية لمحالة :( ج)تقرير نتائج التقييـ  الشفرة التكاصمّية  لمحالة 

 الشيء الممموس: تتكاصل ب 

،فيجب عمينا (ج)يسيل الرمز البصرؼ عممية تكصيل كفيـ المعمكمة بالنسبة الى الحالة  -

التكجيو اليدكؼ كالمركر بالشيء المممكس، :كمختصيف كعمى أىميا أف يستخدمكا الشفرة التكاصمية 

 . ىذا  بالنسبة إلى المغة االستقبالّية  كالتعبيرية
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 :  (ج)نصائح كارشادات حكؿ طريقة التكاصل مع الحالة 

  بإدخاؿ  القريصات  داخل العمبة  كيككف عمى العمبة  فتحة صغيرة  ، كتيدؼ   (ج)قياـ الحالة

 .عمى التحكـ  في أصبعيا  (ج)ىذه العممية  إلى قدرة الحالة 

  بتركيب الصكرة عمى نفس الصكرة في شكل مرّبع فييا صكر لمحيكانات(ج)قياـ الحالة. 

  بفتح  العمب كا غبلقيا ، ىذه العممية تساعدىا عمى التحكـ  في أصبعيا (ج)  قياـ الحالة  . 

  قياـ  أماـ الحالة بعمميات  نمكذجية  مف أجل  تكريرىا أك  تقميدىا. 

 :  البرامج التربكّية  لتنمّية  قدرة  المغة  االستقبالّية

  بأنشطة  الفرز  الممثل  في الصحف أك الكرة عمى حسب األلكاف  المختارة  مف  (ج)قياـ الحالة

قبل المربّية،  كييدؼ  مف  جية أخرػ  إلى زيادة  القدرة  عمى  التمييز  بيف األلكاف  ، كاالنتباه  

 .البصرّؼ ، كالقدرة  عمى المطابقة  

   األشكاؿ المتطابقة  كبالتالي شيئيف  متماثميف، تيدؼ إلى زيادة  التركيز   (ج)تمييز  الحالة

 .البصرؼ كالقدرة  عمى  المطابقة  

  تقميد  استعماؿ العجينة  ييدؼ  إلى زيادة  االنتباه  اتجاه  سمككات المربي كتقكية األصابع. 

   أعِطني " تطكير االستجابة  لتعميمة " 

 : البرامج  التربوية  لتنمية  المغة التعبيرية

  األفعاؿ عف طريق الشيء (ج)تعميـ الحالة. 



 الفصل الخامس                                       التقذيم الميذاني لشبكت تقييم الشفرة التىاصليت
 

101 
 

  تنمية  التكاصل البصرؼ. 

  بشكل     (السكر ، ليمكف  ، ممح): التعرؼ  بمذاؽ بعض العناصر  مثبل  (ج)تعميـ الحالة

 .معترفة بيا  (ج)متكرر يكميا حتى  تصبح الحالة 

  كضع  اليد  فكؽ الرأس  ، كالضرب فكؽ   (ج)التقميد  الحركي  مف  خبلؿ  تعميـ  الحالة

 .الطاكلة  كالغرض منيا  تقميد  حركة  الذراعيف دكف  مساعدة 

  عف طريق  لمس أك  إعطاء أك إلشارة إلى الشيء المممكس  (ج)تنمية  الطمب عند الحالة. 

  يساعد  عمى  تشجيع  التقميد  الصكتّي كزيادة  التركيز   (ج)تقميد  الحركات  الصكتية  لمحالة

 " .كاكاكا:" اضربي يدؾ عمى  فمؾ،  كقكلي)البصرؼ اتجاه  األشخاص  اآلخريف، مثبل 

   تقميد  أصكات  الحيكانات  مف  خبلؿ المعب باألشكاؿ أك صكر  الحيكانات  كتيدؼ  إلى

 تحسيف  النطق  كاالنتباه  إلى حركات  الفـ  كتقميدىا 

،نستنتج أّف  الكثير  مف العمل  قد تـ  مف قبل  الكالديف  فيما يتعمق باالستقبللّية  (ج) بعد تقييمنا لمحالة 

كالميارات الحركية  الدقيقة  ككذلؾ  االنفتاح  الجيد  ، نكصي بتعاكف  عمل كبير بيف الفريق  الذؼ 

كاآلباء  مف أجل مساعدة  أطفاليـ  عمى الحد  مف شدة  أعراض  مرض التكحد    (ج)سيعتني بااحالة

كمرافقتيـ  لمتقدـ  كتطكير  استقبلليـ  في الحياة  اليكمية ، ككفاءاتيـ  االجتماعية  ، ليككف  لدييـ  نمط  

مف التكاصل  الكظيفي  كسمكؾ  متكيف  ، ننصحكـ  بتحفيزىـ  في المنزؿ  مف الضركرؼ  أف  تخمقكا  

في معظـ  األحياف  مكاقف  لؤللعاب كالتبادالت ، كيجب  أف يستفيد  الطفل  متابعة  أخصائي العبلج  

بمشاركة   (أخصائي عمـ النفس  كمعالجي  النطق  ذكؼ االختصاص الخاص  )المعرفّي  السمككّي 

. أكلياء األمكر في الرعاية  المنزلّية  
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 (د)الحالة  -

 :05/08/2013تاريخ الميبلد -

 ذكر :الجنس  -

 أشيركيـك كاحد3سنكات ك5:السف  -

 : 24/02/2019تاريخ التشخيص -

  04/11/2018تاريخ االلتحاؽ المركز  -

 :( د)مع المختصة النفسانية التى شخصت حالة (1)ممخص المقابمة  -

،تابعت منذ سف عاميف  بتكرار جمسة  كاحدة (د)عندما تحقق تشخيصيا األكؿ لمحالة:تاريخ النمك  -

في األسبكع لدػ معالجة النطق تـ  تشخيص مرض التكحد، ليس لكالديو  صمو  قرابة  كال تاريخ  

 سنكات  كنصف عاـ، كلدت 3عائمي مرضي، الحالة  ىي أكبر بيف إخكتيا كأخييا الصغير 

إنيا سمعت  أّكؿ :" قالت  األـ .  كالدة طبيعية، كلـ  يكف لمحالة  بحاجة  إلى رعاية  خاصة

 أشير، كمف ثـ  رضعيا رضاعة طبيعية حتى أدركت الثالثة  4صرخة  كتـ  إرضاعيا حتى بمكغ 

مف عمرىا ، تطكرىا  ال يظير أؼ شذكذ ، السمككات  التي كصفتيا األـ  كما يمي مضرة  ألنيا 

طفمة، فإنيا ال تزاؿ تشاىد  التمفزيكف  فترة طكيمة، كىي تتجنب االتصاؿ البصرّؼ أحيانا كتمقي 

نظرة عمى السقف، كال تتفاعل كثيرا مع نداء اسميا ، تذىب إلى كالدىا عندما يرتبط  بالحمكػ  

عند الجدة، أك )تظير الحالة  مقاكمة أقل عدكانا ذاتيا كلكف  مع كالدتيا في حالة  تغيير المكقع 

لدييا . تصرخ  كتبكي كتضرب رأسيا كتجّر بشعرىا  ، كتسحب نفسيا إلى  األرض  (الحاضنة 

في التكاصل التعبيرّؼ كما تقكؿ  كممات (د)ك حالة  (الضكء، المرآة )اىتماـ  بالمحفزات البصرية 
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نيا في حاجة   مبيمة  كأحيانا تشير إلى  كالدتيا، فيي ال تنقل  اىتماماتو  في  اتصاؿ  ثقيل كا 

لدػ  الحالة اضطراب في الّنـك  قبل ثبلث . إلى  مساعدة  كالدتيا خبلؿ  أنشطة  الحياة  اليكمية

معكركف ، األرز بشكل أساسي ، تـ  دمج الحالة  في مركز   )سنكات  كنظاميا الغذائي انتقائي 

آماؿ لمتكحد كما لكحع  في المقابمة سمكؾ  الحالة  تكافق عمى ترؾ  يد كالدييا عند كصكليا إلى 

المدرسة  ، إنيا ليست  ميتمة  باأللعاب المكجكدة كال تذىب إلى أقرانيا ، كعدـ  التكاصل 

الكظيفّي كالعفكّؼ، كتقترب مف الراشديف كىي تبحث  عف األكراؽ كاألشياء التي تحتفع  بيا بيف 

يدييا، كتكاجو صعكبة في تنظيـ  سمككيا إذا تكقفنا عف التعامل معيا كعدكانّية اتجاه  نفسيا ، 

نيا ال تستجيب  لمتعميمات  كلك  كتقـك  الحالة  بتقديـ  طمبات كىي تصرخ  أك تأخذ  ما تريد، كا 

كانت بسيطة  ، ليس لدييا أؼ تقميد  صكتي ، فيي تظير عدـ استقرار حركي،بعدما أجريت 

 قمنا  CARSتـ تنقيط مقياس (د)المختصة النفسانية المقابمة مع الكالديف كمبلحظة الدقيقة لمحالة

مف خبللو بتحديد  السمككات   المناسبة  لكل عنصر مف عناصر  االختبار حصل عمى درجة  

 إلى  مختمف  العناصر  المقترحة ، حصل  عمى تصنيفيف  شديديف  في 41إجمالية  قدرىا 

كمتا فئتي االختبار، الّتكاصل المفظّي كغير المفظي ، كىك ما يفسر عجزه الحالي عف تمبية 

. حاجاتو كاىتماماتو  مما يجعمو يقع  في فئة التكحد الشديد 

           التكحد الشديد                                                                  غير متكحد             

Non autistique  

60                       36         34                 28              20          10       0 

 تكحد مف خفيف الى متكسط
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  41النتيجة  

العبلقة مع 
الناس 

استجابة التقميد 
انفعاالت 

استخداـ 
جسـ 

استخداـ 
االشياء 

التكيف مع 
التغيرات 

استجابات 
صحية 

استجابات 
بصرية 

2.5 2.5 3 4 2 2 2 3 

 

استجابات الى الطعـ 
- الممس- الرائحة

ككيفية استخدامو 
 
 

الخكؼ 
كالعصبية 

استجابات 
المفظية 

استجابات 
غير لفظية 

مستكػ 
النشاط 

مستكػ ةتناسب 
االستجابات 

الفكرية 

االنطباع 
العاـ 

3 2 4 4 3 3 3 
 (4) لمحالةcarsيبيف نتائج مقياس  (12)جدكؿ رقـ 

 (د) عند الحالة :تفريغ نتائج  تقييـ  التكاصل االستقبالي 

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
االشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

×     (  قابسة) العمبة نيأعطِ 
 ×     الكرة نيأعطِ 
 ×     الكأس نيأعط
 ×     القمـ الممكف احمر نيأعط
 ×     الممكف اخضر نيأعط

 ×    ( كريمي طبسي )ارني الصحف 
ارني الممعقة الصغيرة  

 (كريمي مغرفة صغيرة)
    × 

ارني الممعقة الكبيرة 
 (كريمي مغرفة الكبيرة)

    × 
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حطي  )ضع القريصة في العمبة 
 (القريصة داخل القابسة

    × 

حطي الكرة  )ضع الكرة في العمبة 
 (داخل القابسة

    × 

حطي المربع  )ضع المربع في العمبة 
 (داخل القابسة

    × 

حطي القمـ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (فكؽ طبسي

    × 

 القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة نيأعط
 القمـ كضع المغرفة داخل نيأعط)

 (القالبسة

    × 

ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 
حطي الكرة داخل  )فكؽ األرض 

 (القابسة ثـ حط القابسة فكؽ االرض 

    × 

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
( فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

    × 

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

    × 

( 4)يبيف نتائج تفريغ تقييـ التكاصل االستقبالي لمحالة (13)جدكؿ رقـ 

تفريغ نتائج تقييـ التكاصل التعبيرؼ  -

إشكاؿ التكاصل   

بطاقات اشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 

كممة الجممة 

  ×   الطمب 
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   ×  الرفض 

   ×  االحتيار 

   ×  إعطاء المعمكمات 

البحث عف 

المعمكمات 

  ×   

   ×  طمب مساعدة 

التعبير عف 

مشاعر 

  ×   

 (4)يبيف نتائج تفريغ تقييـ التكاصل التعبيرؼ لمحالة(14)جدكؿ  رقـ 

أنيا تتكاصل (د)نستنتج بعد تقييمنا لمشفرة التكاصمية لمحالة: (د)تقريرنتائج  التقييـ الّشفرة الّتكاصمّية لمحالة 

 الشئ الممموس:ب 

 يسيل الّرمز البصرّؼ  عممية  إيصاؿ التعميمات المغكية، كترجمتيا، كفيميا المتعمقة  بقدرتي االستقبالّية  

التكجيو اليدكؼ :أف يستخدمكا الشفرة التكاصمية (د)كالتعبيرّية ،فيجب عمينا كمختصيف كعمى أىل الحالة 

 .كالمركر تدرجيا الى الشئ المممكس بالنسبة الى التكاصل االستقبالي كالتعبيرؼ 

 : (د)نصائح كارشادات حكؿ طريقة التكاصل مع الحالة

   االعتماد عمى الشيء المممكس أثناء  القياـ  باألنشطة،  كا عطاء تعميمات ك تسمية  األمكر لمحالة

 .(د)بطريقة  الشيء كتمثيل النمكذج  أماـ الحالة
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  بفتح  العمب كا غبلقيا ذلؾ يساعدىا  عمى الّتحكـ  في أصبعيا  (د)  قياـ الحالة. 

  :  البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة االستقبالّية

  بأنشطة  الفرز  كتتمثل في فرز الصحف،  كالكرة  مف خبلؿ المكف  (د)قياـ الحالة. 

  أشكاؿ الحيكانات، كاألشكاؿ اليندسّية :  القياـ  باألنشطة  تتطابق شيئيف  متماثميف مثل. 

  اليدؼ  إلى زيادة  انتباه  سمككات  المربي  كتقكية  األصابع : استعماؿ العجينة. 

  أعطني " تطكير االستجابة  لتعميمة." 

: البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة التعبيرّية

  االختيار الكصفي لمتدريب  الميني. 

  (متطمبات  التكاصل )العمل عمى تحديد مكقع الجسـ ، الشكل كاالىتماـ المشترؾ .  

 تطكير  استقبلليا بمساعدة  شريط  الفيديك. 

  كضع  اليد فكؽ الرأس ، كالضرب فكؽ الطاكلة   (د)التقميد الحركي مف خبلؿ تعميـ الحالة

 .كالغرض  منيا تقميد حركة  الذراعيف  دكف  مساعدة 

  يساعد عمى تشجيع  التقميد  الصكتّي كزيادة  التركيز  " د"تقميد الحركات الصكتية  لمحالة

كاك كاك "اضربي يدؾ عمى فمؾ كقكلي :" البصرؼ اتجاه  األشخاص اآلخريف  مثبل نقكؿ لمحالة 

 ".كا
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،نستنتج مف أجل مساعدة  الحالة  عمى الحد  مف  شدة  أعراض  مرض  التكحد  (د)بعد تقييمنا لمحالة

كمرافقتيا  كتقدميا  لتطكير  استقبلليا  األّكلي  كمياراتيا  االجتماعّية  كالحصكؿ  عمى  طريقة  كظيفية  

لمّتكاصل  كسمكؾ  متكّيف ننصح  بتحفيز الحالة  في المنزؿ  جميَع  أفراد  عائمتيا ، يجب عمينا  إنشاء  

معظـ  التبادالت، كيجب أيضا أف تستفيد  الحالُة  عبلجاٍت  ذات  ميارات  إدراكّية  سمككّية  مينّية 

عمماء الّنفس متخصصكف  كمعالجك النطق بمشاركة  أكلياء األمكر في الرعاية  المنزلّية  التي ليا دكر )

. كبير في التقدـ  
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 (ق):الحالة  -

 ذكر :الجنس  -

  27/ 2019/02 تاريخ التشخيص -

 لـ نستطع الحصكؿ عمييا لسبب ضياع الممف  carsكنتائج مقياس  (ق)اما بالنسبة لتاريخ النمك  الحالة 

مف طرؼ الجمعية اضافة الى ذلؾ عدـ رغبة اىل الحالة في التعاكف معنا مف خبلؿ القدـك الى المركز 

مع جدىا  (ق)كتقديـ بعض المعمكمات، كما اننا الحظنا خبلؿ فترة التربص في المركز مف قدـك الحالة 

أك خاليا، بسبب حضكر الحالة الى المركز قمنا بتقييـ شفرة التكاصمية ككانت النتائج كالتالي  

( ق) عند الحالة : تفريغ نتائج تقييـ التكاصل االستقبالي  -

تعميمة  
منطكقة 

تعميمة منطكقة 
كتكضيح 

مساعدة 
بصرية 

تعميمة 
باستخداـ 
األشياء 

تكجيو 
يدكؼ 

  ×   ( قابسة ) العمبة نيأعطِ 
   ×   الكرة نيأعطِ 
   ×   الكأس نيأعط
   ×   القمـ الممكف احمر نيأعط
      الممكف اخضر نيأعط

   ×  ( كريمي طبسي )أرني الصحف 
أرني الممعقة الصغيرة  

 (كريمي مغرفة صغيرة)
  ×   

أرني الممعقة الكبيرة 
 (كريمي مغرفة الكبيرة)

  ×   

حطي  )ضع القريصة في العمبة 
 (القريصة داخل القابسة

  ×   
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حطي الكرة  )ضع الكرة في العمبة 
 (داخل القابسة

  ×   

حطي المربع  )ضع المربع في العمبة 
 (داخل القابسة

  ×   

حطي القمـ  )ضع القمـ فكؽ الصحف 
 (فكؽ طبسي

  ×   

 القمـ كضع الممعقة بداخل العمبة نيأعط
 القمـ كضع المغرفة داخل نيأعِط )

 (القابسة

  ×   

ضع الكرة داخل العمبة ثـ ضع العمبة 
حّطِ الكرة داخل القابسة  )فكؽ األرض 

 (ثـ حّط القابسة فكؽ األرض 

  ×   

اسكب لكـ كأسا مف الماء ثـ اشربو 
 (فرغي ماء في كاس ثـ اشربو)

  ×   

فرغمي ماء  )اسكب لي كأسا مف الماء 
  (نشرب

  ×   

(  5)يبيف نتائج تفريغ  تقييـ التكاصل االستقبالي لمحالة  (15)جدكؿ رقـ 
 

( ق)عند الحالة :تفريغ نتائج تقييـ التكاصل التعبيرؼ  - 

أشكاؿ التكاصل  
بطاقات أشياء صكر تكضيحية يدكؼ المغكؼ  كظائف التكاصل 

كممة الجممة 
 ×    الطمب 
  ×   الرفض 

  ×   االحتيار 

  ×   إعطاء المعمكمات 
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  ×   البحث عف المعمكمات 

  ×   طمب مساعدة 

  ×   التعبير عف مشاعر 

( 5)يبيف نتائج  تفريغ تقييـ التكاصل التعبيرؼ لمحالة  (16)جدكؿ رقـ 

 انيا (ق)نستنتج بعد تقييمنا لمشفرة التكاصمية لمحالة :( ق)نتائج التقييـ  الشفرة التكاصمّية لمحالة  -

. ةلصورا :تتكاصل ب 

 يسيل  الّرمز البصرّؼ عممّية  إيصاؿ كترجمة  كفيـ  التعميمات  المغكية  المتعمقة  بقدرتي االستقبالّية  

بالشيء التكجيو :اف يستخدمكا الشفرة التكاصمية (ق)كالتعبيرّية، فيجب عمينا كمختصيف كعمى أىل الحالة 

 .كىذا بالنسبة لمغة االستقبالية كالتعبيرية صكرة كالمركر تدريجيا الى اؿالمممكس 

رشاداتنصائح  (:  ق) حكؿ طريقة  التكاصل مع الحالة كا 

 التعميمات   اعطاء أثناءصكراستعماؿ اؿ . 

  استعماؿ مساعدات حركية كالقياـ بالنمكذج أماـ الطفل. 

   باستخداـ الصكراستعماؿ تسمية األمكر لمحالة 

   مع الحالة  في الحياة  اليكمّية  بشكل متكرر ىذا كأّف لمحالة  الشفرة  التكاصمّية  الصكراستخداـ 

  .الصكرةاألمثل ىي 

 العمل عمى تقديـ تعميمات مختمفة مف حيث المكف، الحجـ كالشكل. 

 بتركيب الصكر عمى نفس الصكرة في شكل  مربع فييا صكر الحيكنات(ق)قياـ الحالة. 
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  تقديـ تعميمات معقدة لمحالة اثناء االنشطة. 

  :البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة  االستقبالّية 

   بأنشطة الفرز كتتمثل في فرز الصحف مف خبلؿ األلكاف مثل األحمر  (ق)الحالةقياـ

 .كفرز األشكاؿ بالمكف مثل الدائرة كالمثمث كالمربع ,كاألزرؽ 

  بأنشطة تتطابق األشكاؿ مثل مكعب مع مكعب كمستطيل مع مستطيل(ق )قياـ الحالة. 

 استعماؿ العجينة ييدؼ الى قكية الحالةفي تحكـ في األصابع اليدؼ. 

: البرامج التربكية  لتنمية  قدرة  المغة  التعبيرية 

 يستعمل مع الحالة صكر كاضافة تكجيو الشيء المممكس   بالنسبة لبلنشطة الجديدة. 

  التعميـ عمى تعميمة الرفض كاالختيار. 

 التي ال يعرفيا مف  أجل الحصكؿ عمييا قريبا صكركضع  قائمة  باؿ  . 

   التعبير عف  طمب المساعدة. 

  تنمية التكاصل البصرؼ. 

نستنتج أنو لبدؼ مف تحفيزىا في المنزؿ مف قبل جميع أفراد  العائمة  في  جك  ،(ق)بعد تقييمنا لمحالة 

كتعميميا  (ق)مساعدة عمى التعرؼ باألدكار التي تجيميا  الحالة  مبلئـ  بمكاقف األلعاب كالتبادالت بينيـ،

كيفية   تسميتيا حتى يتمكف  مف اكتسابيا، لؤلسرة  دكرا  كبيرا في تعميـ  الطفل مجمكعة  مف الميارات  

مثبل االستقبللية  في المباس كالدخكؿ إلى المرحاض، كطمب المساعدة مع  متابعة مف لدف أخصائي 
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الشيء المممكس ككذلؾ بمشاركة أكلياء بصكرة  زائد  (ق)النفسي في النطق، كما يمكف تكجيو  الحالة 

 .األمكر في الرعاية النزلية
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تقييـ الشفرة التكاصمية " :تنص الفرضية العامة عمى انو :  العامة  نتائج الفرضية كمناقشة تفسير

كتحققت الفرضية في ضكء الدراسات كالنتائج المتكصل الييا كشبكة تقييـ التي ".بتقييـ القدرات التكاصمية 

. بنينيا

لمشبكة تقييـ خاصة بالتكاصل االستقبالي كالتعبييرؼ كتطبيقيا كالكصكؿ الى الشفرة   مف خبلؿ بنائنا

 Millar،Light et)التكاصمية لكل لمحالة ،ككذلؾ طريقة الصحيحة لمتكاصل معيـ كىذا ما أكدتو دراسة 

Schlosser. ) 

: تفسير كمناقشة نتائج الفرضية االكلى : اكال

تقييـ الشفرة التكاصمية بتقييـ التكاصل التعبيرؼ عند الطفل المصاب :" تنص الفرضية األكلى عمى أنو

بالتكحد، كتحققت الفرضية  في ضكء الدراسات العربية كاالجنبية كالنتائج المتكصل الييا كشبكة  تقييـ 

. التي بيناىا 

مف خبلؿ تطبيق لمشبكة التي بيناىا خاص بتقييـ التكاصل التعبيرؼ، التي كانت في شكل شبكة مككنة 

) بنكد  (07)مف مجمكعة مف البنكد، قيمنا مف خبلليا عدة كظائف، أكليا تكاجد التعبير  المغكؼ كيتضمف 

، (الطمب الرفض، االختيار، اعطاء معمكمات، البحث عف المعمكمات، طمب مساعدة التعبير عف مشاعر

بنكدا، كبعدىا كمف خبلؿ تطبيقيا عمى   (04)كيحتكؼ كذلؾ عمى اشكاؿ التكاصل كالتي تنحصر في 

الحاالت نتحصل عمى شكل مف  اشكاؿ التكاصل سكاءا كانت الجممة ، صكر تكضيحية، بطاقات اشياء، 

. كمف خبلؿ التحميل نستنتج الطريقة المثمى لمتكاصل مع الحالة حسب قدرات  ىذه االخيرة 

فمـ  نجد في كقتنا الحالي دراسات عربية جزائرية تدرس كتبحث حكؿ تقييـ التكاصل التعبيرؼ لمطفل 

 .المصاب بالتكحد ، بل فقط  تطبيق  برامج عبلجية كبناء ىذه االخيرة
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التي  (millar،might et schlosser)اما الدراسات االجنبية الغربية فتماشت دراستنا الحالية مع دراستو 

أكدت ضركرة بناء طريقة لمتكاصل االمثل مع الحالة المصابة بالتكحد، كىذا نظرا ألثره الحاسـ عمى 

ظيكر الغة كطريقة تكاصمية الحقا، ألنو باستخداـ الشفرة التكاصمية المثمى لمحاالت المصابة بالتكحد 

. تتطكر ىذه االخيرة في ضكء برنامج عبلجي كامل كمتعدد التخصصات، الى لغة تعبيرية 

كال يمكننا تحقيق ىذا الى بالتقييـ  الدقيق لمحالة كىذا ما يسمحو لنا المقياس الذؼ بنيناىا حيث كاف ىذا 

الميجة  )االخير مكيف مباشرة  عمى البيئة الجزائرية، كعمى  التعبير المغكؼ السائد في مدينتنا 

 . (المستغانمية

: تفسير كمناقشة نتائج الفرضية الثانية: ثانيا

تقييـ الشفرة  التكاصمية بتقييـ التكاصل استقبالي عند الطفل المصاب :" تنص الفرضية الثانية عمى أنو

بالتكحد، كتحققت الفرضية الثانية في ضكء الدراسات كالنتائج المتكصل الييا كمف خبلؿ شبكة تقييـ التي 

. بنيناىا 

اشكاؿ الرئيسة  (05)بند ك (18)مف خبلؿ بناءنا لمشبكة تقييـ خاصة بالتكاصل االستقبالي كالتي تضمنت 

تعميمة منطكقة، تعميمة منطكقة بتكضيح يدكؼ، مساعدة بصرية صكر، تعميمة باستخداـ  )لمتكاصل

، ثـ تطبيقيا عمى الحاالت  المصابة بالتكحد التي ككنت عينة دراستنا الميدانية، (االشياء، تكجيو يدكؼ 

 )تفاعل الحاالت مع مكارد البركتكككؿ التقييـ الذؼ تبنيناه، كالتكجييات التي احتجناىا لمبعض منيا

 . (مساعدات لغكية، صكر تكضيحية، تكجييات يدكية، استخدامنا لنفس المكارد
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تمكنا مف خبلؿ جداكؿ تفريغ البركتكككؿ الى التعرؼ عمى الشفرة التكاصمية االستقبالية لكل حالة كىذا ما 

التي اكدت  اننا باستخدامنا لمطريقة  ( catisc،negre، 2010، 2011 )يتماشى مع نتائج  دراسات 

. الصحيحة لمتكاصل نسمح لمحالة بالتكاصل مع محيطيا 

الحاالت  تستفيد بعد استخداـ  الطريقة الصحيحة لمتكاصل معيا، مف تطكر المغكؼ  الحظت الباحثة اف

. كالنفسي كالعاطفي، كتخفيف المعاناة التي يعينيا مع محيطو 

. بناءا عمى ما تكصمنا اليو يتضح لنا أف الفرضيات  الجزئية قد تحققت  أنيا مكمل  بعضيا البعض

كما يتبيف لمباحثة  أف  لمفرضيات  الجزئية كالعامة المطركحة أىمية كبيرة، مف خبلؿ أنيا استنباطية مف 

الكاقع كمجتمع المعاشي لدػ االطفاؿ المصابيف بالتكحد، كأنيا تمس أىـ جكانب في التكاصل لدييـ، 

ضافة إلى شبكة تقييـ التي بنيناىا التي تعطي الطريقة الصحيحة لمتكاصل كمع مركر الكقت ، التطكر  كا 

. كالحاالت المصابة بالتكحد، كفي ظل برنامج عبلجي كامل كمتعدد التخصصات 
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 :الدراسة الصعكبات

 .التكاصمية الشفرة مفيـك حكؿ انعداميا األحياف بعض في أكحتى,المراجع نقص -

 .بالتكحد المصابيف األطفاؿ مع الميداني التعامل في صعكبة-      

 .ترجمة في صعكبة تمقي- 

 :إسيامات الدراسة 

 ألىميتيا نظرا,بالتكحد المصابيف كاألشخاص األطفاؿ لمجل التكاصمية الشفرة تقييـ ضركرة -

 . بحثنا أثناء المبلحظة

 النفسانييف المختصيف منو يستفاد حتى,المستقبل في كتطكيره بنيناه الذؼ البركتكككؿ تقنيف محاكلة -

 .بالتكحد المصابيف األطفاؿ مع العبلجية برامجيـ في

 .التكاصمية الشفرة  حكؿ الدراسات زيادة -

 .الميدانية ألىميتيا نظرا األداة كطبع نشر محاكلة -
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خاتمة  

كأخير كبعدما تطرقنا الى دراسة اضطراب التكحد،كقمنا بتسميط الضكء عمى مكضكع،كالذؼ أصبح 

شائعا بكثرة كفي تزايد رىيب في مجتمعنا خاصة في اآلكنة األخيرة،األمر الذؼ أدؼ بنا الى دراستو 

كاضافة اليو مصطمح جديد كىك الشفرة التكاصمية كىدؼ مف بحثنا ىذا الكصكؿ الى الشفرة التكاصمية 

األمثبل لؤلطفاؿ  بالتكحد،بحيث قمنا ببناء ألداة تقييمية لمتقييـ الشفرة التكاصمية لكل الطفل المصاب 

بالتكحد،مف خبلؿ تقييمينا المفصل لمقدرات التكاصمية االستقبالية كالتعبيرية التي سمحت لنا بالكصكؿ الى 

أحسف طريقة لمتكاصل مع األطفاؿ  المصابيف بالتكحد،كنتطمع في مستقبل تطكير ىذه ألداة مف اقامة 

الدراسة التطكيرية لمشفرات التكاصمية عند نفس األطفاؿ المصابيف بالتكحد،حيث الحظنا في حصص 

انتقمت مف الشيء المممكس الى الصكر كىذا مايؤكد  عمى استخداـ  (ج)الميدانية األخيرة لبحثنا اف الحالة

طريقة الصحيحة معو كنفس الشىء بالنسبة لمحاالت األخرػ،كنظرا لسيكلة  تطبيق األداة كككنيا مستكفي 

مف البيئة الجزائرية،كنظرا لؤلىمية التي الحظنيا في الميداف لؤلداة التى قمنا ببنائيا مف خبلؿ سيكلة 

أكثر مف )تمريرىا،فنأمل في المستقبل مف دراستيا دراسة السيككمترية مف خبلؿ عينة ميمة 

. كالتي تسمح لنا بدراسة صدؽ كثبات ىذه األداة(حالة100
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   االقتراحات 

 .اجراء المزيد مف الدراسات في بيئتنا حكؿ الشفرة التكاصمية -

 .ضركرة تكعية اسر االطفاؿ المصابيف بالتكحد حكؿ الشفرة التكاصمية المثمى لمتكاصل مع ابنائيـ -

 . دكؼ اضطراب التكحد مع اقرانيـ  اثناء ممارسة  االنشطة  لؤلطفاؿضركرة الدمج  -

  .المصابيف بالتكحدالقياـ  ببناء  البرامج لتنمية القدرات المعرفية لبلطفاؿ  -

 .كضع  فريق متكامل مف االخصائييف، لتشخيص المبكر ككشف عمى  حاالت التكحد -

 .كضع  برامج  تربكية كمناىج  دراسية الطفاؿ المصابيف بالتكحد لمساعداتيـ عمى التعمـ  -

 .تدعيـ مراكز التكفل بيـ بأدكات  كتقنيات خاصة، كاقساـ مبرمجة لمتكفل بيـ -

 .تكظيف ادكات كاختبارات تعنى بقياس كتشخيص اضطراب التكحد  -

 .تكثيف االياـ الدراسية التحسيسية حكؿ اعاقة  التكحد، كنشر التكعية عنو في المجتمع -

 القائميف  بالتكفل سكاء نفسانييف أك لؤلخصائييفاعداد تككينات  حكؿ طرؽ التكفل بيذه الفئة  -

 .ارطفكنييف 
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:   المراجع بالعربّية 

   دارا لمعارة :  بيركت  لسان العرب، ،( 1961)ابف منظكر. 

 ،دار المسير لمنشر  ،عمم النفس الطفل الغير العادي ،(2007)أسامة دمحم البطانية

. ،عماف األردف1الثقافي،ط

 ،لدى  (المغة االستقبالية والتعبيرية  )مقياس الميارات المغوية   ،(2011)الثبيتي دمحم أحمد

 .، مجمة القراءة كالمعرؼعينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقمية المتوسطة

 ،دط، دار الفكر، ،قائمة تقدير السموك التوحدي ،(2005) الزراع نايف بف عابديف ابراىيـ 

. األردف عماف،

  ،مركز جدة لمتكحد،دط:  ،جدة أشكالو وأسبابو وتشخيصو: خفايا التوحد،(2004)الشامي كفاء . 

  ،دراسة ميدانية عمى عينة مف : مسارات نمو األطفال المصابين بالتوحد، (2016)ببلؿ لينة

طفل مصاب بالتكحد في الجزائر، أطركحة لنيل شيادة الدكتكراه غير منشكرة، جامعة أبي  (20)

 .بكر بالقايد تممساف، الجزائر

 ،ديكاف االضطرابات النفسية والعممية عن الطفل والمراىق،(2005)بدرة معتصـ ميمكني،

. ،بف عكنكف الجزائر2المطبكعات جامعة،ط

  دار ىكمة لمطباعة كالنشر تقنيات الفحص العيادي، (2012)بكسنة عبد الكافي زىير،

 .كالتكزيع،دط،عيف مميمة، الجزائر 
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 ،ىيئة التأثير بالمعيد أكالد سيدؼ التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،(2009)تاعكينات عمي،

. الشيخ،دط

  الميارات الحياتية لؤلطفاؿ التكحدييف،  (2011)الجركاني، ىالة ابراىيـ كصديق، رحاب محمكد،

 .دار المعرفة الجامعية،دط، اإلسكندرية  

 ،دراسات في المغة كالتكاصل،دط،األردفالقدرات التواصمية،(2003)ديل ىايمز،  

 ،  دار النشر لمجامعات،دط، مصر مناىد البحث لمعموم النفسية،،(2001)رجاء محمكد أبك عبلـ

. 

  ،عماف دار الفكر لمطباعة دراسات وأبحاث في التربية الخاصة، (2000)الركساف فاركؽ،

 .كالنشر،دط

  ،دار كائل لمنشر كالتكزيع ،دط،عمافالتوحد الخصائص والعالج، (2004 )زريقات ابراىيـ،. 

 ، فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الذاكرة الواللية واثر ذلك ، (2008)زىير عزاز دمحم

رسالة ماجستر غير منشكرة،  (دراسة تجريبية )عمى االتصال المغوي لدى األطفال التوحديين 

 .تخصص ارطفكنيا كأمراض المغة كاالتصاؿ، جامعة الجزائر

 دار ميارات االتصال في المغة العربية،(2004)كحي الفيصل، ررؼسـ،

. الجامعي،العيف،دط،االمارات العربية المتحدة

 ، تصميم برنامج تدريبي لمتطوير والميارات التواصمية واالجتماعية ، (2004)الشيخ ذيب،رائد

، أطركحة دكتكر اىغير منشكرة، واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديين وقياس فعاليتو

 .الجامعة األردنية، األردف 
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 ، األردف1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ط:  ،بيركت التحد ونظرية العقل، (2010)صالح اإلماـ ، .

 ، فعالية تدريب األطفال المتخمفين عقميا عمى استخدام جداول (2002)عادؿ عبد هللا، دمحم،

( 26)، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، العدد النشاط المصورة في الحد من سموكيم العدواني

 .،القاىرة(12)، مجمد 

 ،اقترابات لسانية لمتواصمين الشفيي )المغة والتواصل ،(2003)عبد الجميل مرتاض

. ،دارىكمة لمطباعةكالنشركالتكزيع،دط،الجزائر(والكتابي

  ،دارالصفحات الذىبية ،دط ، الرياضاضطرابات النطق والمغة، (2006)عبد العزيز الشخص ، 

 -،دار زىراف لممنشر كالتكزيع التوحد الذاتي عند األطفال،(2008)عبد المطيف ميدؼ زماـ،

 ،المؤسسة المرجع في تدريس  ميارات المغة العربية و عموميا،(2010)عمي سامي الحبلؽ،

. الحديثة لمكتاب،دط،طربمس،لبناف 

  دراسات اضطراب التوحد، األسباب، التشخيص، العالج، (2011)القمش، مصطفى نكرؼ ،

 .،عماف 1عممية،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط
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