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 الشكر والتقدير

 

       الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات 

وبتوفيقو تتحقق الغايات، والصالة والسالم على خير األنام 

" اليشكر اهلل، من ال يشكر الناس : " الذيقال

على صبرىا والمجهودات " تواتي حياة: "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذتنا الكريمة 

والنصائح القيمة التي مدتنا بها طيلة المشوار الدراسي وكذلك في المذكرة بدون أن ننسى الجوىرة 

الثمينة التي لطالما أنارت دربنا الدراسي التي كانت أم لنا قبل أن تكون أستاذة عمراني أمال لقد 

أغاثنا بغيث وفير من بحر معلوماتها ، كما ال ننسى كل الشكر واإلحترام لألستاذ برابح عامر  

كما نتوجو بشكرنا إلى كل اللذين سألناىم مرجعا فلم يتوانوافي تزويدنا بو، 

ولكل اللذين سألناىم مشورة فلم يبخلوا علينا ، 

مديرة المركز النفسي " فتيحة بن صاولة "كما أتقدم بالشكر إلى السيدة الكريمة والمحترمة 

البيداغوجي التي فتحت لنا األبواب للتربص والتي كانت لنا نعم السند في نجاح ىذه الدراسة 

. بنصائحها القيمة 
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 اإلهداء

 

أهدي عملي هذا بالدرجة األولى إلى والديا الكريمين أطال  

عبد الغاني ، محمد وخاصة أخي  : اهلل في عمرهما وإلى إخواتي 

علي الذي كان نعم السند والمرشد في هذه الدراسة  

إلى روح جدتي الطاهرة رحمها اهلل وإلى كل أفراد عائلة  

بن زعيط و سعيدون  

إلى كل أصدقائي في العمل وعلى رأسهم كحلة دريع 

وإلى كل أطفال التوحد 

 

                 سعيدون محجوبة 
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 اإلهداء

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أله وصحبه أمجعني وهلل احلمد كله أن وفقنا وأهلمنا الصرب 
إلجناز هذا العمل املتواضع 

وأهدي هذا العمل إىل أعز الناس وأقرهبم على قليب وهم والديا الكرميني اللذان كرسا حياهتما يف خدميت 
يف كل شيء وأعانين يف السراء والضراء 

والشكل املوصول إىل كل معلم أفادنا بعلمه من أوىل مراحل الدراسة حىت يومنا هذا 

كما نرفع كلمة الشكر إىل األستاذة املشرفة حياة توايت اليت ساعدتنا على إجناز حبثنا 

كما نشكر كل من األستاذة رئيسة اللجنة أمال عمراين اليت مل تبخل علينا بنصائحها وإرشاداهتا لنا 
طول فًتة حبثنا هذا ونشكر أيضا األستاذ برابح عامر 

كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد 

ويف األخري ال يسعنا إال أن نشكر اهلل عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد والتقوى والعطاء 

  

                                                                           بغدادي بن عطية إسماعيل 
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 : ملخص الدراسة 

يهدف البحث إىل معرفة دور الكفالة األرطفونية يف تنمية الفهم الشفهي واإلنتاج اللغوي لدى أطفال التوحد 

أختريوا بطريقة  ( حاالت 5 )ولتحقيق هدف البحث مت إختبار عينة من األطفال التوحديني قدر حجمهم ب 

 و o52قصدية وإستخدمنا املنهج شبه التجرييب وإستعنا بأدوات مجع البيانات التالية إختبار الفهم الشفهي 

مع النتائج اليت توصل إليها األخصائني األرطفونيني من خالل تطبيق الكفالة  ( Thibergeإختبار اللغة 

األرطفونية اليت هتدف إىل تنمية الفهم واإلنتاج اللغوي وتوصلت النتائج إىل أنه للكفالة األرطفونية دور يف تنمية 

 .الفهم الشفهي واإلنتاج اللغوي لدى أطفال التوحد 

  ( الطفل التوحدي – اإلنتاج اللغوي – الفهم الشفهي –الكفالة األرطفونية : الكلمات املفتاحية 
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Résumé de l'étude: 

L'objectif de la recherche était de déterminer le rôle de la famille 

d'accueil dans le développement de la compréhension orale et de la 

production du langage chez les enfants autistes, en vue de réaliser un 

échantillon d'enfants autistes de 5 tailles différentes de manière 

délibérée en utilisant une approche semi-expérimentale. Thiberge) 

avec les résultats des spécialistes en orthopédie grâce à l’application 

de la garantie orthodontique visant à développer la compréhension et 

la production linguistique, révélant que le parrainage par l’orthodontie 

joue un rôle dans le développement de la compréhension orale et de la 

production langagière chez les enfants autistes. 

Mots-clés: parrainage verbal - compréhension orale - production 

langagière - enfant autiste) 
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:  قدمة م

التوحد ىو إضطراب منائي تطوري خالل السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل وتتميز بقصور يف التفاعل 

 .اإلجتماعي واألطفال ادلتوحدين يبدون سلوكات منطية غري عادية أي شاذة 

ويعترب إضطراب اللغة والتواصل من اخلصائص اليت متيز ذوي إضطراب التوحد فاللغة تلعب دورا ىاما يف حياتنا 

 فهي أداة مهمة لإلتصال اليت بواسطتها إشباع احلاجات النفسية والتعبري عن الرغبات 

إعاقة من إعاقات النمو ادلركبة أو ادلعقدة تظهر على :"إذ عرفت اجلمعية األمريكية للطب النفسي للتوحد بأنو 

الطفل خالل السنوات الثالث األوىل من عمره نتيجة إضطراب يف اجلهاز العصيب يؤثر على الوظائف ادلختلفة 

  75: 2006بدوي ،" بادلخ

ومن خالل الدراسات والبحوث العلمية واألكادميية اليت قمنا هبا خالل ادلسار اجلامعي تعرفنا على عدة إضطرابات 

لغوية على إختالفها ومن بني ىذه اإلضطرابات التوحد والصعوبات اليت ترتتب عنو وما يعانيو الطفل التوحدي من 

 إلضطرابات مصاحبة تعيقو على سري مراحل منوه أو حياتو كطفل عادي من نفس السن 

وما ظهر لنا جليا من خالل الزيارات ادليدانية للمراكز وادلستشفيات ىو إصابة اجلانب ادلعريف أي إصابة القدرات 

ادلعرفية لدى الطفل ادلتوحد ومن بني ىذه القدرات اليت الحظنا إصابتها ىي إضطرابات على مستوى الفهم 

الشفهي واإلنتاج اللغوي حبيث يؤثران ىتني القدرتني على الطفل من جانب اإلتصال اللغوي الذي ميكنو من 

التواصل وبناء عالقات إجتماعية وكذلك للتعبري عن حاجياتو ورغباتو ومن خالل ىذه الدراسة حناول بناء 

إسرتاتيجيات أو خطط عالجية متكننا كمختصني من التقليل أو التخفيف من الصعوبات وادلعيقات اليت تعيق 

 .السريورة العادية حلياة الطفل ادلتوحد 
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: ومن خالل دراستنا تناولنا جانبني األول نظري والثاين تطبيقي ، فقد تطرقنا يف اجلانب النظري إىل ثالثة فصول 

ففي الفصل األول تطرقنا إىل مدخل إىل الدراسة من إشكالية ،فرضيات ، أمهية الدراسة أىدافها ، حتديد ادلفاىيم 

. اإلجرائية وعرض الدراسات السابقة والتعليق عليها 

فجمعنا بني : أما يف الفصل الثالث ، فجمعنا بني فصلني التوحد والكفالة األرطوفونيا : أما يف الفصل الثاين 

فصلني الفهم الشفهي وإنتاج اللغة  

. فشمل على اإلجراءات ادلنهجية للدراسة اإلستطالعية : أما فيما خيص اجلانب التطبيقي لو الفصل الرابع 

أىدافها ، اجملال ادلكاين والزماين للدراسة ، العينة واألدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة مث على الدراسة األساسية 

حيث مت فيها تقدمي ادلنهج ادلستخدم ، اجملال الزماين وادلكاين ذلذه الدراسة ، العينة واألدوات ادلستخدمة كما 

تطرقنا أيضا يف ىذا الفصل إىل عرض النتائج اليت قسمناىا إىل قسمني ، القسم األول خاص بنتائج القياس القبلي 

. أما القسم الثاين فقمنا فيو بعرض نتائج القياس البعدي 

وأخريا الفصل اخلامس تطرقنا فيو إىل عرض ومناقشة الفرضيات وكخالصة للدراسة مت تقدمي اخلامتة وأمتمناه ببعض 

 .اإلقرتاحات والتوصيات 
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 : اإلشكالية  -1

التوحد ىو أحد اإلضطرابات النمائية ادلعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم اإلجتماعي اللفظي والغري 

لفظي كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم اإلجتماعية ادلتبادلة ويظهر ىذا اإلضطراب خالل الثالث 

سنوات األوىل من عمر الطفل وتكون أعراضو واضحة متاما يف الثالثني شهرا من عمر الطفل الذي يبدأ يف 

 .تطوير سلوكيات شاذة وأمناط متكررة واإلنطواء على الذات 

ويظهر يف األثار السلبية اليت متس عدة مستويات منو الطفل اإلتصال اللفظي والغري اللفظي والتواصل اإلجتماعي 

 .والسلوك النمطي وىذا ما ينجر عنو عدة سلبيات تظهر على الطفل منذ ميالده 

وعلى الرغم من أن ىناك كثري من ادلشاكل اليت يعاين منها ذوي إضطراب التوحد إال أن ادلشكلة الرئيسية لديهم 

مشكلة الفهم الشفهي وكذلك مشكلة عدم القدرة على اإلتصال أو إنتاج اللغة وذلك بسبب إضطراب يف النمو 

 ( 26 ، 2002أسامة فاروق )اللغوي الذي يتسبب يف خلل يف العالقات اإلجتماعية 

إال أننا ركزنا يف ىذه الدراسة على مهارتني أساسياتني ومها الفهم الشفهي واإلنتاج اللغوي وألن من خصائص 

التوحد إضطراب منائي ميس مستويات عديدة مما يؤثر على اجلانب اإلجتماعي يف بناء العالقات أو اإلتصال 

اللغوي مع أفراد األسرة واألقران سعيا منا إىل حتقيق مستوى أفضل يساعد ىذه الفئة من األطفال التوحديني على 

  بناء عالقات إجتماعية  

 إىل تطبيق الكفالة األرطوفونيا على أطفال ذوي إضطراب التوحد ، ومن ىنا مت دراستنايف إرتأينا وإنطالقا من ىذا 

  .العام صياغة التساؤل 

.  ألطفال ذوي إضطراب التوحد ؟عند اوإنتاج اللغة الشفهي  يف تنمية الفهم ة الكفالة األرطوفوينما دور
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: التساؤالت الفرعية 

ألطفال ذوي إضطراب التوحد ؟  الشفهي ل يف تنمية الفهم للكفالة األرطفونية دورىل  -1

.  ألطفال ذوي إضطراب التوحد ؟الشفهي ل يف تنمية إنتاج اللغة للكفالة األرطفونية دورىل  -2

:  الفرضيات  -2

: الفرضية العامة - 2-1

ألطفال ذوي إضطراب التوحد  لوإنتاج اللغة الشفهي يف تنمية الفهم دور للكفالة األرطوفونيا 

: الفرضيات الجزئية - 2-2

 .ألطفال ذوي إضطراب التوحد الشفهي ل يف تنمية الفهم دوركفالة األرطوفونيا لل -

 .التوحد  ألطفال ذوي إضطرابل يف تنمية إنتاج اللغة دورالكفالة األرطوفونيا  -

:  أهداف الدراسة  -3

ىدفت الدراسة إىل معرفة مدى دور الكفالة األرطفونية يف تنمية الفهم الشفهي واإلنتاج اللغوي لدى الطفل 

 .التوحدي 

:  أهمية الدراسة  -4

إىتمت ىذه الدراسة بفئة األطفال ذوي إضطراب التوحد حبيث ركزت أو أضافت إليها دور الكفالة األرطوفونيا 

 " . اإلنتاج"و" الفهم "كأساس لتنمية مهاريت 
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 :تحديد مصطلحات البحث وتعريفها إجرائيا  -5

 التوحد  -1

 :  التعريف اإلصطالحي

ىو إعاقة تطورية تؤثر بشكل ملحوظ يف التواصل اللفظي والغري اللفظي والتفاعل اإلجتماعي وتظهر األعراض 

 ( . 40 : 2005لويس ،) الدالة عليو قبل سن الثالثة يف عمر الطفل وتؤثر سلبا يف أداء الطفل الرتبوي 

  :التعريف اإلجرائي 

ىو أحد اإلضطرابات النمائية واليت تؤدي إىل قصور يف التواصل اإلجتماعي واللغوي ووجود أنشطة غري سوية يف 

 "إختبار كارز " وىو الدرجة ادلتحصل عليها الطفل يف السلوكات النمطية وضعف يف مهاريت الفهم وإنتاج اللغة 

:  لكفالة األرطوفونيا ا -2

 : التعريف اإلصطالحي 

ىو مساعدة نفسية تربوية ، إجتماعية ، أرطوفونية للفرد ادلصاب سواء مبرض مزمن أو إضطراب سلوكي أو صدمة 

وغريىا من اإلضطرابات ويقوم بعملية التكفل فرقة بيداغوجية متعددة التخصصات حسب نوع اإلضطراب ... 

بوفاسة ، ) فقد جند ادلريب وادلختص ، الطبيب وادلمرض وادلشرف اإلجتماعي وادلختص األرطوفوين

  (،محاضرات 2007

  : التعريف اإلجرائي

نقصد هبا رلموعة العمليات اليت يقوم هبا األخصائي األرطوفوين مع ادلفحوص ووالديو ، وذلك هبدف العالج ، 

.  والكفالة األرطوفونيا حتتوي على ميزانية الفحص إضافة إىل اإلختبارات 



 مدخل  الدراسة :                                                                   الفصل األول      
 

 

9 

 :  الشفهي الفهم -3

 : التعريف اإلصطالحي 

الفهم ىو العملية اليت يتم هبا إدراك ادلوقف أو ادلوضوع اخلارجي وربطو :" بقولو 1975: يعرفو أمحد زكي صاحل 

يف إطار عالقة زلددة ، فهو بذلك يعترب نتاج عوامل النضج والتعلم ، والبد من التفرقة بني الفهم واإلدراك ، وبني 

". الفهم وإدراك العالقة 

 

 

 

  : التعريف اإلجرائي 

ىناك عدة تعريفات للفهم اللغوي بصفة عامة ، والفهم السمعي بصفة خاصة ، ومبا أن اللغة تكون إما مكتوبة 

فإن ما ينطبق على الفهم اللغوي ينطبق على  (فهم مسعي) - (مسموعة)،أو منطوقة  (فهم قرائي)–  (مقروءة)

.  الفهم السمعي 

 : اإلنتاج اللغوي  -4

 : التعريف اإلصطالحي 

اختلف العلماء اعتمادا على اجتاىاهتم التجريبية و النظرية و قد عرب عنها بعضهم بأهنا تلك الرموز ادلنطوقة 

خيرجون منها رسائل التعبري األخرى من حركات تظهر أثناء النطق و الكتابة و عندىا صياغة ادلعلومات و ادلشاعر 

يف أصوات مقطعية  
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 : التعريف اإلجرائي 

ىو ادللكة اإلنسانية اليت يستطيع الناس التواصل من خالذلا فيما بينهم ويعربون عن أفكارىم عن طريق الرموز 

 .، أو ىي الدرجة اليت يتحصل عليها الطفل يف إختبار اللغة الصوتية اليت من ادلمكن تسجيلها إذا دعت احلاجة 

 



التوحد والكفالة األرطفونية  : الفصل الثاني 
تمهيد 

 لمحة تاريخية  -1
 إضطراب التوحد  مدى شيوع وإنتشار -2
 النظريات المفسرة إلضطراب التوحد  -3
 خصائص األطفال التوحدين  -4
 أنواع التوحد  -5
 التشخيص الطبي إلضطراب التوحد  -6
 البرامج العالجية  -7
 التكفل  -8

:  التكفل األرطوفوني -  1 -8
 : مراحل التكفل األرطوفوني  -8-2
 : أنواع التكفل األرطوفوني  -8-3
 أنواع التقييم في برامج التكفل األرطوفوني - 8-4

 : المختص األرطفوني  -9
 الخالصة
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:  تمهيد 

يعد التوحد أحد اإلضطرابات النمائية اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم اإلجتماعي واللفظي وغَت اللفظي كما 

. نعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم اإلجتماعية 

ويف ىذا الفصل سنتناول نبذة تارؼلية عن ىذا اإلضطراب والنظريات ادلفسرة لو ، وتشخيصو ومعايَته وخصائصو 

 .وأنواعو والربامج الًتبوية اخلاصة بو 

مساعدة نفسية تربوية ، إجتماعية ، أرطوفونية للفرد ادلصاب سواء مبرض مزمن أو كما يعد التكفل األرطفوين 

وغَتىا من اإلضطرابات ويقوم بعملية التكفل فرقة بيداغوجية متعددة ... إضطراب سلوكي أو صدمة 

التخصصات حسب نوع اإلضطراب فقد صلد ادلريب وادلختص ، الطبيب وادلمرض وادلشرف اإلجتماعي وادلختص 

األرطوفوين 

حملة تارؼلية عن التوحد ،مدى شيوع وإنتشار التوحد ،النظريات ادلفسرة للتوحد ،خصائص : تطرقنا فيو إىل 

تعريف الكفالة .األطفال التوحديُت ، أنواع التوحد ، التشخيص الطيب إلضطراب التوحد والربامج العالجية 

األرطوفونيا ، اخلصائص اليت غلب توفرىا يف ادلختص األرطوفوين ، أنواع التكفل األرطوفوين ،مراحل التكفل 

. األرطوفوين وأنواع التقييم يف برامج التكفل األرطوفوين 
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 لمحة تاريخية  -1

أول من وصف أعراض التوحد عند  ( leokanner )كان ليو كانر نقال عن   (13-12 : 2001قاسم ، )

 مث تبٌت مصطلح التوحد 1943أحد عشر طفال ، ومساىا أعراض التواصل اإلنفعاليالذاتوية ، وذلك يف عام 

 ) مشددا على أن السلوك التوحدي ينو يف مرحلة مبكرة من النمو infanitileautismearlyالطفويل ادلبكر 

مشددا  ( c hldhoodمثل توحد الطفولية ) وقد أصبح مصطلح التوحد الطفويل و مرادفاتو  (الرضاعة األوىل 

وقد أصبح مصطلح التوحد الطفويل  (الرضاعة األوىل  )على أن السلوك التوحدي ينمو يف مرحلة من النمو 

 . chldhoodautismمثل توحد مرحلة الطفولة  )ومرادفتو 

 والطفل التوحدي أو الذواتيمقبلولة لدى العديد لإلشارة إىل infantilaytimوالتوحدية أو الذاتوية الطفولية 

ىذه احلالة ادلرضية من إضطرابات النمو ادلنتشرة أما مصطلح النمو أصبح غَت النمطي 

atpicaldéveloppement فيستعمل لوصف ادلرضى الذين تكون لديهم أعراض أقل خطورة واقل شدة .

 infantile psychosisأما مصطلح األكثر عمومية وىو أقل حتديدا وتعريفا ودتييزا ، فهو ذىان الطفولة 

 الذي إستخدم بشكل واسع ومنذ ذلك الوقت وصفت childhoodpsyosisومرادفو وذىان مرحلة الطفولة 

فيو الرابطة األمريكية لألطباء النفسيُت اللوحة التشخصية اإلكلينيكية لإلضطراب يف الدليل التشخيصي 

 ، 1987 ) وذلك يف عامي dsm iii , r dsmiiiواإلحصائي الثالث والثالث ادلعدل لألمراض النفسية 

 ، مل يعد ينظر إىل devlopment( إضطراب إظلائي ) على التوايل معتربة أنو إضطرابفي النمو  ( 1980

. أعراض التوحد والذىان ألهنما مًتادفان 
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أما ادلصطلح األخَت الذي إستعمل لإلشارة إىل األطفال التوحدين أو ادلنطوين يل ذواهتم فهو مصطلح فصام 

 إىل أن العديد من الباحثُت مل يقبلوا ىذا ادلصطلح ، وشددوا على أن childhoodschizophéniالطفولة 

التوحد ؼلتلف بشكل واضح عن الفصام بالرغم من أن العديد من العلماء ال يوافقون كانر على فهمو لإلضطراب 

ولكنهم أشاروا إىل أىم الصفات اليت دتيز الطفل ادلتوحد تبدأ بوحدانية أو إنعزالية متطرفة ، مع جتاىل وإنغالق 

أمام كل ادلثَتات واألصوات اليت تأتيو من اخلارج ، أن العزلة اإلجتماعيةاليت يعانيها تظهر منذ الوالدة وتعود إىل 

 .عوامل بيولوجية أكثر منها إجتماعية

 : إضطراب التوحد  مدى شيوع وإنتشار -2

 فرد مصاب بالتوحد 360000أشارت الدراسات احلديثة اليت أجريت يف الواليات ادلتحدة أنو يوجد على األقل 

وأن ثلثهم من األطفال ، وأوضحت الدراسات أن التوحد يعد من اإلعاقة الرابعة األكثر شيوعا لإلعاقات ادلختلفة 

 طفل كل عشرة أالف 4.5الشلل ادلخبأ وػلدث التوحد يف حوايل – الصرع – واليت تتمثل يف التخلف العقلي 

 أشارت الدراسات واألحباث احلديثة أن اإلضطراب dmicheal ( 1993 )مولودة حسب الباحث ميشال 

 طفل يف بلد مثل حجم الواليات 10.000 أطفال من بُت 10:15التوحدي ػلدث فيما يقرب األن من 

( 16:2002نصر ، ) .ادلتحدة األمريكية

:  مدى إنتشارإضطراب التوحد بين البنين والبنات - 2-1

 مرات أكثر يف األوالد من البنات وال يذكر السبب مفهومو إىل األن يف 4ػلدث إضطراب التوحد عند معدل 

ظهور التوحد عند البنُت أكثر من البنات ، ولكن أثبتت األحباث أن يف حالة إصابة البنات تكون إعاقتهن أكثر 

. صعوبة وخطورة وتكون درجة ذكائهن منخفضة جدا عن غَتىن من البنُت الذين يف مثل حالتهن 
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وأشارت الدراسات بالواليات ادلتحدة أن ىناك معدل إنتشار كبَت يف إصابة األوالد الذكور الذين ىم أوائل مواليد 

  ( .17 : 2001قاسم ) ألبائهم وال يعرف سببو أيضا 

 : النظريات المفسرة إلضطراب التوحد  -3

تعددت الدراسات اليت حتاول الوصول إىل أسباب اإلصابة الطفل هبذا اإلضطراب ، بعض الدراسات ردت 

أسباب التوحد إىل أسباب نفسية وإجتماعية ، والبعض أسباب عضوية وبيولوجية أو عوامل كيميائية أو جينية 

ويعترب ىذا اإلضطراب من اإلضطراباتاليت تعرى إىل أكثر من عامل سبيب ، ومازالت الدراسات غَت وافية يف ىذا 

قادري ،  ) الشأن ومازال ىناك غموض حول سبب اإلصابة هبذا اإلضطراب وسبب تأثَته على كيمياء اجلسم 

2011 :32 )  

 : (العامل النفسي  )النظرية المفسرة - 3-1

 دراساتو يف رلال التوحد من خالل مراقبة سلوكات رلموعة مكونة kannaerleo ( 1943 )لقد بدأ ليو كانر 

طفال توحدي ، وأشار يف نتائج دراساتو إىل أن الوالدين وخاصة األم تلعب دورا رئيسيا يف حدوث  ( 11 )من 

 leokanner ( 1943 )حالة التوحد لطفلها عندما ال تزوده باحلب والرعاية واحلنان ، وأظهر ليو كانر 

.  للداللة على العالقة السلبية بُت األم وطفلها refrigeraedمصطلح األم الباردة 

لقد تعرضت ليو كانر للكثَت من النقد واإلعراض وخاصة من أىايل األطفال التوحدين حيث أكدوا بأهنم يولون 

أطفاذلم الكثَت من الباحثُت من اإلىتمام والرعاية واحلنان يف مراحل حياهتم ادلختلفة وكذلك عارض الكثَت من 

معلل ذلك أن الطفل خالل الفًتة احلرجة إلصابتو بالتوحد  ( rutter )الباحثُت فرضية ليو كانر من بينهم ريًت 
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أشهر ال ؽلتلك الوسائل واألدوات الضرورية إلكتشاف رفض أمو لو أو عدم  (6-0 )واليت ذكرىا ليو كانر من 

إىتمامها بو  

 يف Project ( hannen)ورغم أن الكثَت من الدراسات أثبتت فشل الفرضية النفسية مثل برنامج األم احلنون 

الواليات ادلتحدة األمريكية حيث يقوم جانب كبَت من ىذا ادلشروع العالجي على تنمية عالقة احلب واحلنان بُت 

  ( 33 : 2002أحمد أمين نصر ،  )األم وطفلها ادلتوحد 

: النظرية الكيميائية - 3-2

تلعب إضطرابات الكيمياء احليوية دورا كبَتا يف حدوث التوحد وأن كان العلماء غَت متأكدين من كيفية حدوثو ، 

فالكيمياء احليوية تلعب دورا مهما يف عمل اجلسم البشري ، إن ادلخ واألعصاب تتكون من رلموعة من اخلاليا 

ادلتخصصة اليت تستطيع أن تنقل اإلشارات العصبية من األعضاء إىل الدماغ وبالعكس من خالل ما يسمى 

صلد مادة الدوبامُت : بادلواصالت العصبية وىي ادلواد الكيميائية بًتكيزات سلتلفة من وقت إىل أخر وىي كاأليت 

 (dopamine)  تزيد يف ادلناطق اليت تتحكم يف احلركة اجلسمية ، وعند إستخدامعالجا لتخفيض نسبتها فقد

. يؤدي إىل حتسن احلركة لدى األطفال الذين لديهم حركات متكررة 

 ، منها حبث أجري يف السويد وتبُت إن درجة تركيز prien ( 1990 )ىناك نتائج لبعض البحوث لربيان 

حامض اذلوموفانيلك أكثر إرتفاعايف السائل ادلخي ادلنتشر بُت أنسجة ادلخ والنخاع الشوكي يف حاالت 

. إضطرابالتوحد من بُت األطفال العاديُت 

شلا جتدر اإلشارة إليو أن ثلثي عدد األطفال التوحديُت الذين مت إختبارىم يف دراسات متباينة قد حققوا مستويات 

يف الدم ، ومت حفظ ىذه النسبة عن طريق إستخدام عقار الفينفلورامُت  ( serotonin )عالية من السروتونُت 



 التوحد والكفالة األرطفونية :                                                                       الفصل الثاني 
 

 17 

 (fenfluramine )  الذي يؤثر يف الناقل العصيب ، وقد إستخدمهذا العقار على عدد من الذكور التوحديُت

و لوحظ أن ىناك زيادة أو حتسن يف السلوك االجتماعي طوال مدة إستعمالو ، ولكن مت إيقافو ظهرت بعض 

  (25 : 2009أحمد خطاب ، ) أظلاط السلوك الالتكيفي ، لذلك يظل ىذا العقار يف ادلرحلة التجريبية 

 :  (عوامل عضوية عصبية  )النظرية العصبية - 3-3

أن ىنالك ثالثة نظريات تتمحور حول أسباب تواجد عطب معُت يف اجلهاز  ( 1995 )ذكر ىاشيمو تو 

:  العصيب ادلركزي 

النظرية األوىل تؤكد وجود عدد كبَت من اخلاليا الصغَتة يف الشق الدماغي األوسط وبعضها أشارت إىل إنقاض 

. التدفق الدموي يف منطقة الشق األوسط 

النظرية الثانية تؤكد نقص يف حجم ادلخيخ  

النظرية الثالثة تؤكد ضعف القشرة الدماغية  

نتيجة ذلذه النظريات إجتهت العديد من الدراسات للربط بُت حالة التوحد واإلختالفات البيولوجية والعصبية يف 

-mir )الدماغ ، فقد أظهرت بعض اإلختبارات التصويرية للدماغ مثل إختبار 

magneticrsonanceimaging )  إختالفات غَت عادية يف تشكيل الدماغ مع وجود فروق واضحة يف

وغَتىم وجود ضمور يف  ( bauman&kamper )ادلخيخ ، فقد وجد بعض العلماء مثل بومان وكامرب 

 من حجم ادلخيخ 13حجم ادلخيخ خصوصا يف الفصيصات الودية رقم ستة وسبعة وقد يصل ىذا الضمور إىل 

لدى األطفال ادلصابُت ، ويف العديد من الدراسات األخرى مل تتم اإلشارة إىل وجود ضمور وشدود يف تركيب 

يف حاالت  ( E.E.G )الفصوص ادلخية وإظلا مت ذلك عن طريق تشريح وقد وجد أن فحص الرسم الكهربائي 
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من احلاالت كذلك زيادة يف نوبات  ( 65 – 20 )التوحد يظهر بعض التغَتات يف ادلوجات الكهربائية يف حوايل 

  (135.136 : 2001قاسم ، )الصرع 

: النظرية المعرفية - 3-4

تشَت ىذه النظرية إىل وجود عجز أو قصور معريف ويفسر بعض أو كل ادلظاىر اإلكلينيكية واألعراض اليت تتميز 

 )هبا إضطراب التوحد وىذه النظرية تتضمن القصور يف النواحي ادلعرفية واإلجتماعية ، وقد وجد ىَتملُت وكنوز 

1970 )hermelin&cnnor أن األطفال التوحديُت لديهم صعوبات يف عملية إستخدام الرموز والقدرة 

 أورد أن ىناك دليل sigman ( 1995 )على التفكَت ويرجع ذلك إىل التأخر يف النمو اللغوي ، أما سيجمان 

بُت وجود نقص أو خلل يف الفهم اإلجتماعي، شلا يبُت أن ىنالك معاناة يعاين منها األطفال التوحديُت يف 

إستجاباهتم السلوكية الشخصية مثال صلدىم ال يشاركون يف األنشطة أو األفعال اليت تتطلب إنتباه مشًتك ، 

 أن تعبَتات الوجو ادلصاحبة لإلنفعاالت لدى األطفال التوحديُت ختتلف hobson ( 1993 )وأوضح ىوبسن 

. من األطفال العاديُت ولذلك فإهنم لديهم مالئمة من اإلنفعاالت 

:  نظرية الكيلى الصينية - 3-5

يربر الصينيُت اإلصابة بالتوحد بإعتبار أهنا قد حتديث أثناء احلمل أو ب الوالدة تنص ىذه النظرية على أن الكلى 

ىي عضو خلقي موجود منذ الوالدة بُت الطحال عضو وظيفي رئيسي بعد الوالدة ، بناءا على ىذا فإن سبب 

التوحد أثناء احلمل يعزى إىل مشاكل يف وظيفة الكلى لدى أولياء األمور واليت رمبا تكون رمبا عن طريق األم 

 بطريقة 6وأحيانا األب ويقول الصينيون أنو عندما يكون لدى األم كلى ضعيفة فإن اجلسم ال ؽلتص فيتامُت ب
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 وبعض العناصر احليوية يعوق عمليات بناء وظلو مخ اجلنُت داخل رحم األم ونتيجة 6فعالة ، وإن نقص فيتامُت ب

  (35 : 2011قادري ، )لذلك يولد الطفل بإضطراب وظيفي يف ادلخ 

: نظرية التطعيم الثالثي - 3-6

ذكرت السعد أن التطعيم بالتوحد ىي من األمور اليت أخذت األن حيزا كبَتا من الدراسة والبحث فهناك من 

يقول أن التطعيم لو دور يف إنتشار التوحد ألن اجلسم الزال ضعيفا وعندما نعطيو التطعيم الثالثي مرة واحدة قد 

يسبب بعض األمور غَت ادلعروفة واليت تؤدي إىل التوحد فهناك بعض األسر والعائالت نقول أن الطفل الذي من 

التوحد كان طبيعي قبل أن يأخذ التطعيم الثالثي واألحباث احلديثة يف أمريكا تقول أن ىذا ليس صحيحا ، وحالة 

التوحد إذا كانت ستحدث فإهنا ال زلالة ستحدث وكل ما ىناك أن التطعيم عادة يكون يف مرحلة ظهور حالة 

التوحد ، كما قد يكون لدى الطفل إستعدادا أصال إلضطراب التوحد وقام التطعيم بتسريع ظهور اإلضطراب ، 

وكما نعلم أنو حالة التوحد لدى الطفل قد تكون حياتو طبيعية يف البداية وقد ال يشعر بو األىل بشكل واضح 

ولكن بعد فًتة ال يالحظ أنو تغَت عن سابق عهده من خالل ضعف قدرتو على التواصل مع األخرين كذلك قد 

  ال يكون السبب من التطعيم ألن الطفل أصال ىو مصاب بالتوحد ولكن مل تظهر أثاره بصورة واضحة بعد 

 ( 20: 2002، أحمد أمين نصر )

:  نظريات عدم إحتمااللكازبين والجلوتين وزيادة األفيون ونفاذية األمعاء وعملية الكبرتة - 3-7

حتدث عن ىذه النظرية الفهد يف ادلؤدتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأىيل جلمعية األطفال ادلعوقُت وذكر أن نظرية 

تنص على أن لدى التوحديُت زيادة يف مادة االفيون  ( 1979 )زيادة األفيون ادلخدر اليت وضعها جاك بانكسي 

  ( 45 46  :2011قادري ، ) ادلخدر عند الطفل تنتج عند تصرفات ال ػلمد عقباىا 
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 :  (عوامل وراثية جينية  )النظرية الحيوية - 3-8

 إن ىذه النظرية حاولت تفسَت ظاىرة التوحد من خالل اإلشارة إىل BAI LEY ( 1996 )ذكر باي ال ي 

العوامل الوراثية وتشَت األدلة من خالل دراسة التوأم واألسرة إىل أن العوامل الوراثية تساىم يف تطور التوحد وبعض 

وىو إضطراب يظهر يف حتليل اجلينات اليت يظن أهنا مصاحبة  ( FRAGILE )إضطرابات اجلينات ومنها 

للتوحد حيث تزداد نسبة اإلصابة بُت التوأم ادلتطابقُت من بويضة واحدة ويف العلماء إحدى الدراسات اليت 

 ملم جعل الوراثة سببا مهما 50أجريت على التوأم تبُت إمكانية حدوث التوحد يف كال التوأمُت بنسبة تصل إىل 

  ( 56  -55 : 2002أحمد أمين نصر ،  )حبدوث التوحد 

 : خصائص األطفال التوحدين  -4

:  الخصائص اإلجتماعية عند األطفال التوحدين - 4-1

نذكر بعض مالمح اخلصائص اإلجتماعية للتوحد وسوف نتعرض لباقي مشكالت الطفل ادلتوحد يف النواحي 

نقال عن اإلجتماعية إال وىي اللعب والتقليد واليت تعترب أحد األقطاب األساسية يف مشكلة الطفل ادلتوحد 

  (30 : 1996 )الشمري 

 .العزلة اإلجتماعية  -1

 العالقة الوسيلة مقابل العالقة التعبَتية  -2

 .الفشل يف فهم العالقات باألخرين واإلستجابةدلشاعرىم  -3

 .غياب الدراية مبعرفة مشاعر وعواطف األخرين  -4

 .غياب الداللة اإلجتماعية  -5
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 .إستخدام اليد كأداة للتوجيو  -6

ومن ىنا طللص إىل أن التوحديُت يعانون من فساد شديد يف التفاعل اإلجتماعي مع الغَت فتخلص مظاىر ىذا 

:  التفاعل يف اآليت 

  نقص واضح يف الوعي بوجود األخرين. 

  يتجنب اإلتصال بالعُت. 

  ال يظهر الرغبة يف البدء باإلتصال أو العناق أو احلمل. 

  ال تعٍت لو مشاعر السعادة واحلزن والفرح أي شيء ، فال يقدم إبتسامةإجتماعية لألخرين إال بعد فًتة

 .طويلة وتدريب طويل 

  يستخدم األخرين كوسائل أو أدوات لتنفيذ ما يريد. 

  يعاين من عدم فهم مشاعر وأحاسيس األخرين يفضل التوحدين التعامل مع األشياء ادلتبلدة. 

  يظهر سلوكا شاذا يف اللعب 

: الخصائص السلوكية - 4-2

:  يعاين التوحديُت من ظهور بعض السلوكيات الشاذة واليت ؽلكن أن تظهر عند الغالبية العظمى منهم ومنها 

  (53 : 2001الشمري وبن سليمان ،  )

يقوم الطفل ادلتوحد بتكرار بعض احلركات بشكل مستمر ولفًتة طويلة مثل ىز اجلسم ، التلويح : السلوك النمطي 

. باليدين أو التحديق باألصابع 

 .مقاومة التغيَت يف الروتُت واإلصرار على احملافظة على الروتُت اليومي  -
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 .اإللتصاق الغَت طبيعي باألشياء  -

 .نوبات الغضب أو الضحك الغَت معروفة السبب لألخرين  -

 .السلوك التخرييب وتدمَت ادلمتلكات  -

 إيذاء الذات  -

 .إثارة الذات بشكل مبالغ فيو  -

 اإلصرار على التماثل  -

:  الخصائص المعرفية للطفل المتوحد - 4-3

 (HOMMET JANBAQUE 1994 135.129)   تشَت الدراسات واألحباث أن

إضطرابالنواحي ادلعرفية تعد أكثر ادلالمح ادلميزة إلضطراب التوحد وذلك دلا يًتتب عليو من نقص يف التواصل 

اإلجتماعي ونقص يف اإلستجابةاإلنفعالية للمحطُت ، أظهرت الدراسات أن حوايل ثالث أرباع األطفال 

التوحديُت لديهم درجة من التأخر ، كما يظهرون تشتتا ملحوظا يف وظائفهم أو خصائصهم ادلعرفية وتكون 

درجات لغة إرتقائهم سواء لفظية أو غَت لفظية أقل ادلستويات ، وقد توجد لدى بعض األطفال التوحديُت قدرات 

معرفية وبصرية حركية مبكرة يف نضجها وغَت عادية أي توجد يف ىذه القدرات النضج البكر إطار الوظائف الكلية 

ادلختلفة وتسمى الوظائف ادلنشقة واليت توجد لو ذاكرة خارقة وقدرة حسابية غَت عادية يعد التفكَت واإلنتباه 

والفهم واإلدراك والذاكرة واللغة والتخيل من أىم الوظائف ادلعرفية الذي حدث هبا اي إضطراب أثرت على أداء 

من إضطرابات  ( 1991 )إليزابيت .األطفال يف مجيع اجملاالت ويعاين األطفال التوحديُت حسب دراسة د

واضحة يف التفكَت وىذا ما أوضحتو على أن التوحديُت يعانون يف وظائف التفكَت خاصة فقد الكالم وأيضا 

اليت توصلت إىل أن طبيعة أظلاط  ( 1994 )اإلستجابات الفكرية غَت مناسبة كما توصلت جهد فرنسيسكا 
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تفكَت األطفال التوحديُت تتسم بعدم القدرة على الرؤية الشاملة حلدود ادلشكلة سواء كانت تتطلب قدرة لفظية 

أو بصرية حللها  

:   خصائص التواصل عند األطفال التوحديين 4-4

تتطور كل من اللغة والنطق بشكل طبيعي عند األطفال وتكمن أعلية فًتة للتطور اللغوي والنطقي يف السنوات 

الثالث األوىل من عمر الطفل وىي الفًتة اليت ينمو خالذلا الدماغ وينضج حيث تتطور ادلهارات الكالمية لدى 

الطفل تبعا دلا يراه ويسمعو من األخرين  

 ( 40 : 2005أبو دلهوم ،  )

ىذا وحتدث الدالئل للتواصل عند الطفل منذ األيام األوىل للتواصل عند الطفل منذ األيام األوىل من حياتو 

 (  GAFIERO 50 )خصوصا عندما يتعلم البكاء غللب الغذاء والراحة والرفقة 

إن سبب مشاكل اللغة عند األطفال التوحديُت غَت معروف إىل حد األن إال أن العديد من اخلرباء يتقدون أن 

. ىذه الصعوبات تنجم عن العديد من الظروف اليت حتدث قبل واثناء أو بعد الوالدة واليت تؤثر على تطور الدماغ 

:   التواصل غير اللفظي عند األطفال التوحديين 4-4-1

 NON VERBAL )يقصد بالتواصل غَت اللفظي   (70 : 2004الرزيقات ، إبراىيم ،  )

COMMUNICATION )  تبادل ادلعلومات واآلراء واألفكار دون إستخدام لغة األلفاظ كأداة إتصال

، حيث يكون اإلتصال بلغة اجلسم أو ما يرادفها ، ولإلتصال غَت اللفظي أشكال متعددة ؽلكن أن يستكشف 

منها حالة الفرد كتعبَتات الوجو ووضع اجلسم وادلشية وادلظهر العام والصمت والصوت وغَت ذلك من التعبَتات 

اليت تعرب عن حالة اإلنسان اجلسمية والنفسية ، ويبدأ الطفل بالتواصل غَت اللفظي  (غَت اللفظية  )اجلسمية 
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حينما يكون قادرا على تنويع تعبَتاتو التواصلية بشكل متعدد ليصل إىل أىداف معينة ، مبا ؽللكو من مهارات 

الزمة ، حيث يتعلم الطفل الذي ينمو بصورة طبيعية يف السنة االوىل من عمره التواصل بطريقة غَت لفظية ببعض 

أظلاط السلوك كالتحديق بالعُت ، وإصدار األصوات واحلركات واإلؽلاءات قبل اللغوية ، وتؤدي ىذه األظلاط 

السلوكية عدادا من الوظائف التطورية فهي دتكن األطفال الصغار من نقل جتارهبم الفعالة وتساعدىم على التفاعل 

. اإلجتماعي واحملافظة عليو 

فإنو نادرا ما صلد األطفال التوحديُت يتواصلون هبذه الطريقة ، فعادة ما  (2000 )ولكن حسب كوىُت وبولتون 

يظهر أطفال التوحديُت ظلطا مضطربا من تطور اإلتصال يتضمن خلال يف إستخدام األشكال غَت اللفظية للتواصل 

وترى بعض األشكال غَت اللفظية للتواصل لدى األطفال العاديُت بشكل ظلوذجي ، إال أهنا قد تكون غَت موجودة 

لدى األطفال التوحديُت ، فإن إستخدام التواصل البصري واحلركات واإلؽلاءات وتعبَتات الوجو واإلشارة للشياء 

ادلطلوبة ، ووجد أن األطفال التوحديُت يظهرون مستوى أو معدال زلددا من أظلاط السلوك غَت اللفظية ، واشارت 

 إىل MUNDY ( 1990 ) وماندي WETHERBY ( 1984 )دراسات عديدة كدراسة وثر باي 

أن األطفال التوحديُت مقارنة مع األطفال العاديُت ، يتصلون ألسباب سلتلفة ويستخدمون سلوكيات غَت لفظية ، 

سلتلفة للتواصل بغرض طلب أشياء أو أعمال وكانوا أقل ىدفا إلنشاء إنتباه أو إىتمام مشًتك وأشاروا إىل أن 

أشكال التواصل غَت اللفظي قد حددت بادلهارات التالية  

 : اإلنتباه المشترك  - أ

أن اإلنتباه عنصرا أساسيا يف التواصل وذلذا فإن فشل الطفل يف اإلنتباه إىل  (1990 )يعترب ماندي وأخرون 

لينا عمر الصديق  )االشياء احمليطة بو تساعد على التعبَت وفهم اإلؽلاءات مثل اإلشارة إىل ما ىو مرغوب فيو 
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) والشخص األخر ( الطفل ) حيث تتضمن تلك ادلهارة نقل مؤثر بتنظيم توزيع اإلنتباه ما بُت الذات  ( 2005

 ( 53:  2004الرزيقات إبراىيم  )( النشاط ) وادلثَت  (ادلختص 

إن األطفال التوحديُت ال يشاركون األشخاص األخرين اإلنتباىبإستخداماإلشضارة والرؤية ، وىذا القصور يف 

 )اإلنتباه ادلشًتك يظهر بوضوح يف سنوات ما قبل الدراسة لدى أطفال التوحد ، فقد الحظ الباحث كُت 

ندرة أو قلة اإلنتباىادلشًتك لدى األطفال التوحديُت اليت تظهر عادة مًتافقة مع قصور القدرات اللغوية  ( 2003

لديهم وتعكس تطور عمليات إدراكية إجتماعية تعد أساسا إلكتساب اللغة وقد يرجع ذلك إىل أن سلوك اإلنتباه 

رفعت بهجات محمود ،  )ادلشًتك اليتطور بطريقة طبيعية يف خالل مرحلة ما قبل اللغة عند أطفال التوحد 

2007 : 71)  

 :التواصل البصري  - ب

إىل مهارة التواصل البصري على أهنا سلوك يتضمن إندماج شخصُت متفاعلُت  ( 1983 )وتنظر مَتندا وأخرون 

أحمد أمين نصر  )مشًتكُت يف التحديق كل منهما بعُت األخر موجها وجو الشخص ادلقابل خالل فًتة التفاعل 

 ،2001 : 145 )  

:  التقليد - ج

يعترب التقليد من ادلهارات اذلامة والالزمة لنمو الطفل وتعلمو ، فمن دون تقليد لن يتعلم الطفل التواصل اإلنساين 

فهو يعترب العملية اذلامة لتأسيس نظام تواصل غَت لفظي سليم من ىذا غلب إستغالل ميل ومهارة التقليد عند 

. األطفال فيتعلم منهم الكثَت من ادلهارات اإلجتماعية 
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ويبدأ التطور الطبيعي دلهارات التقليد بتقليد أفعال معينة مث تقليد اإلؽلاءات ويليها تقليد الرموز واليت تظهر ما بُت 

السنة والسنتُت حيث دتت اإلشارة إىل تعليم األطفال على تقليد األفعال احلركية كالتصفيق والوقوف وؽلكن أن 

يساعدىم على تعليمهم إتباع التعليمات اللفظية ، كما أن تعليم الطفل التقليد اللفظي كإخراج األصوات ، أو 

  (50 : 2006ورك ياسمينة ،  ) ترديد الكلمات يساعد فيما بعد على تعليم كالم عفوي 

: اإلشارة إلى ما ىو مرغوب فيو - د

يعد إستخدام اإلشارة شكال من أشكال التواصل ، فاألصبع يشَت إىل شيء موجود يف إجتاه اإلشارة والقابلية 

  (71 : 2002أحمد أمين نصر ،  ) لإلشارة 

كما أن تدريب الطفل على اإلشارة إىل ما ىو مرغوب فيو يعد أكثر فعالية من تدريبو على إستخدام لغة اإلشارة 

الزريقات ،  )، ولذا يعارض الكثَت من الباحثُت تدريب أطفال التوحد على لغة اإلشارة كأسلوب للتواصل 

2004  :75 )  

:  اإلستماع والفهم - ه

يعترب اإلستماعواإلنتباه لألصوات من ادلهارات ادلبكرة جدا اليت ػلتاج الطفل إىل إكتساهبا وتعلمها إذ غلب أن 

. يتعلم الطفل كيفية التعرف البشري وحتديد أي من ىذه األصوات ىو األكثر أعلية حىت يستمع إليو 

وإن الصعوبة اليت يعاين منها أطفال التوحد يف تنفيذ األوامر قد ترجع إىل ما يعانونو من مشكالت يف اإلستماع 

إىل األخرين ، واليت بدورىا تؤدي إىل صعوبة يف التواصل ، وىذا يفسر ما يعانيو األطفال التوحديُت من القصور 

احلسي ، حيث أن اإلتساق يف اإلستجابة إىل ادلثَتات السنمعية قد يكون ناجتا عن ادلشكالت يف اإلدراك 

 (  89:  2001شبلي فادي ،  )واإلحساس ، برغم من سالمة اجلهاز احلسي 
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 أنواع التوحد  -5

إن كل األطفال ادلصابُت بالتوحد ال يظهرون اخلصائص نفسها أو اخلصائص نفسها أو مشاهبة بنفس الشدة ، 

. فقد إجتو الباحثون إىل البحث عن كرق لتصنيف التوحد 

:  النوع األول 5-1

يظهر األطفال يف ىذه اجملموعة أعراضا يف ىذه اجملموعات أعراضا مبكرة ، ولكن : ادلتالزمة التوحدية الكالسيكية 

 فإن األطفال يف ىذه اجملموعة يبدؤون colemanال تظهر عليهم إعاقات عصبية ملحوظة كما تقول كودلان

  (24 : 2001أحمد أمين نصر ،  )بالتحسن تدرغليا ما بُت اخلامسة إىل السابعة 

:  النوع الثاني 5-2

متالزمة الطفولة الفصامية بأعراض توحدية ، يشبو أطفال ىذه اجملموعة من النوع األول ، ولكن العمر عند 

اإلصابة يتأخر شهرا ، تقول كودلان ، بأن أطفال الفئة الثانية يظهرون أعراضا نفسية أخرى إضافة إىل ادلتالزمة 

. التوحدية الكالسيكية اليت عرضها كانر 

:  النوع الثالث 5-3

ادلتالزمة التوحدية ادلعاقة عصبيا يظهر لدى أطفال اجملموعة الثالثة   (49-48 : 2005طلعت بن حمزة ، )

 )مرض دماغي عضوي متضمنة إضطرابات أيضية ومتالزمات فَتوسية مثل احلصبة ومتالزمة احلرمان احلسي 

 فقد إقًتحوانظاما تصنيفيا من fee 1991 ويف coeوكوmatsonوماتسونsevinأما سيفن  (الصمم والعمى 

:  أربع رلموعات كما يلي 
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 : atypikalgroupاجملموعة الشاذة 

. يظهر أفراد ىذه اجملموعة العدد األقل من اخلصائص التوحدية وادلستوى األعلى من الذكاء 

 miladyautistic groupالمجموعة التوحدية البسيطة 

. يظهر أفراد ىذه اجملموعة مشكالت إجتماعية، حاجة قوية لألشياء واألحداث ، لتكون روتينية 

 :  sevetlyautisticالمجموعة التوحدية الشديدة 

. أفراد ىذه اجملموعة معزولون إجتماعيا ، وال توجد لديهم مهارات تواصلية وظيفية 

 :  savant syndromeمتالزمة سافانت

ؽليل األفراد يف الوقت احلاضر إىل إعطاء مزيد من اإلنتباه إىل السافانت التوحدي وعلينا أن نذكر أن ىذه اجملموعة 

 من األطفال ادلتوحدين ، يظهر أطفال ىذه %5من التصنيفات الفرعية للتوحد ىي صغَتة وتشكل حوايل 

اجملموعة تأخر ظلائيا شديدا ومشكالت لغوية وبرود إنفعال وسلوك غريب  

 : التشخيص الطبي إلضطراب التوحد  -6

ليس ىناك إختبارات طبية ؽلكن تطبيقها لتشخيص التوحد مع أن اإلختبارات ؽلكن لنا أن تؤكد أو تنفي وجود 

مشكالت أخرى ولذلك أن األخصائيُت يعتمدون يف تشخيص التوحد على مالحظة اخلصائص السلوكية لكل 

. الفرد كلما زادت اإلستجابات التوحدية اليت يبديها الطفل ، زادت إحتماالت تشخيص التوحد 

على أن التشخيص الصحيح ليس أمرا سهال وغلمع معظم اخلرباء على أن تشخيص التوحد يتطلب مشاركة فريق 

أخصائي نفسي ، طبيب أطفال ، أخصائي قياسي ، تربوي أخصائي نطق ،  )متعدد التخصصات ويشمل 
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باإلضافة إىل أولياء األمور الذين يقدمون معلومات عن التاريخ  (أخصائي عالج مسعي ، أخصائي إجتماعي 

  (137 : 2001القاسم عبد اهلل ، )تطوري للطفل 

يعترب تشخيص إضطراب التوحد وغَته من إضطراباتالتطور الشاملة من أكثر ادلسائل صعوبة وتعقيد وتتطلب 

تعاون فريق من األطباء ، أخصائيُت نفسانيُت ، اإلجتماعيُت أخصائيُت أرطفونيُت ، أي أنو فريق متعدد من 

. التخصصات لتشخيص التوحد ووضع برامج عالجية شاملة 

منذ أن بدأ تعريف التوحد كإضطراب قائم حبد ذاتو إىل يومنا ىذا مازال النقاش مستمرا حول السمات األساسية 

للتوحد وىذه السمات ىي ما تعرف مبعايَت تشخيص التوحد ألهنا دتثل احلد الفاصل للتمييز بُت إضطراب وأخر 

طلعت بن حمزة ، ) شلا يساعد على حتديد طرق التدخل ادلناسبة وكيفية التعامل مع نوع معُت مع اإلضطرابات

2005 : 33. 44 )  

 أن 1956 سلوكيات أساسية دتيز إضطراب التوحد عن غَته مث ذكر يف عام 9أعتقد ليو كانر يف البداية أن ىناك 

مث تاله " الوحدة ادلفرطة والرتابة " ىناك مساتُت أساسيتُت فقط إذا وجدتا يف شخص ما وجب تشخيصو بالتوحد 

باحثون أخرون إقًتحوا معايَت تشخيص سلتلفة للتوحد وكما صلد أن تطور معايَت تشخيص التوحد بدأ من معايَت 

. كريك وإنتهاء مبا يعرف بثالوث األعراض 

:  كيفية تشخيص التوحد 6-1

يعترب إضطراب التوحد مشكلة شديدة التعقيد وذلك لصعوبة دتييز األطفال ادلصابُت بو عن غَته من الطفل ذوي 

التخلف العقلي أو األطفال الذىنيُت أو األطفال الذين يعانون من إضطرابات يف اللغة وترجع ىذه الصعوبة أو 

التشخيص إىل تداخل أعراضها مع أعراض الفئات السابقة وألن رلال دراسة الطفل ادلصاب بالتوحد ال يزال رلاال 
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بكرا أي ال يوجد الكثَت من ادلتخصصُت قد تطرقوا وأحبروا فيو ومن ىنا غلب أن نطلع على أىم وأنسب الطرق 

ادلتاحة لتشخيص إضطراب التوحد وأيضا غلب الرجوع إىل أىم الوسائل اليت نرتكز عليها عند تقدؽلنا مثل ىذه 

 : 2001أحمد أمين نصر ،  )احلاالت والتعرف على فريق العمل اإلكلينيكي ادلتكامل وادلسؤول عن التشخيص 

23)  

 icd,10 وتصنيف dsm iv 94تشخيص اإلضطراب التوحدي طبقا لتشخيص اجلمعية األمريكية : أوال 

. دلنظمة الصحة العادلية 

. التشخيص من خالل مقاييس تقدير السلوك التوحدي : ثانيا 

. أىم الوسائل اليت تًتكز عليها عند التقييم : ثالثا 

. فريق العمل اإلكلينيكي ودور كل منهم يف التشخيص : رابعا 

  ( 32 : 2005عبد اهلل محمد عادل ،  ) differentialdangnosis التشخيص الفارقي: خامسا 

 hcd 10تشخيص اإلضطراب التوحدي طبقا للدليل الدويل العاشر لتصنيف األمراض : أوال 

 : وجود عجز يف النمو على األقل يف واحدة من ادلناطق األتية قبل سن الثالثة  - أ

 .اللغة التعبَتية ادلستخدمة يف اإلتصال  -1

 .تطور التفاعل اإلجتماعي التفاعل ادلشًتك  -2

 .اللعب الرمزي أو التفاعل اإلجتماعي ادلشًتك  -3

 : العجز الوصفي يف التفاعل اإلجتماعي  - ب
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تنظيم التفاعل – اإلشارة – اإلػلاء باجلسم – التعبَت بالوجو – الفشل يف إستخدام النظر بالعُت  -1

 .اإلجتماعي 

 .الفشل يف ظلو وتطور العالقات اليت تتضمن مشاركة اإلىتمامات واألنشطة وادلشاعر  -2

قلة البحث عن األشخاص األخرين إلغلاد الراحة واللعب معهم يف أوقات الضغط العصيب أو تقدمي  -3

 .الراحة واحلب لألخرين حينما يظهرون القلق واحلزن 

 .نقص ادلتعة ادلشًتكة بينهم وبُت األخرين  -4

 .نقص ادلشاركة اإلجتماعية العاطفية ، عجز يف اإلستجابة لعواطف األخرين  -5

تأخر أو نقص كامل يف اللغة ادلنطوقة ، الػلاوإلستخدام إشارات بديلة : العجز الوصفي يف اإلتصال - ج

لإلتصال 

 .فشل يف بدء أو تكملة حوار  -1

 .إستخدام متكرر للغة  -2

 .شدد  -3

 .ود يف درجة الصوت والنربة  -4

:  األنشطة واإلىتمامات - د

 .اإلنشغال بأنواع زلدودة من اإلىتمامات  -1

 .إلتصاق واضح بأشياء غريبة  -2

 .سلوك متكرر أيل  -3
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 .اإلنشغال بأجزاء من األشياء  -4

.  أو إضطراب اللغة PDDالصورة اإلكلينيكية للطفل ليست منسوبة اإلضطرابالنمو الشامل - ه

 .  DSM IV.94تشخيص اإلضطراب التوحدي طبقا للدليل اإلحصائي الرابع للجمعية األمريكية - 2

. ج .ب.تشخيص اإلضطراب وفقا ذلذا التصنيف إذا توفرت عالمة واحدة لكل من اجلزء أ

 : خلل أو عجز كيفي يف التفاعل اإلجتماعي ويظهر فيما يلي  - أ

عجز واضح يف إستخدام السلوك غَت اللفظي مثل محلقة العُت واليت تشَت إىل كيفية إستخدام الطفل  -1

وال لكن ال  (تكرار الكالم  )للغة ادلتحدث هبا ، إن العديد من األطفال التوحديُت يتحدثون كثَتا 

 . تكون ضعيفة VIQيدركون ما يقولونو بالفعل ولذا فأغلب درجاهتم يف 

 .الفشل يف ظلو العالقات بصورة مالئمة دلستوى النمو  -2

 .نقص المشاركة العاطفية واإلجتماعية  -3

تشخيص من خالل مقياس تقييم السلوك التوحدي  : ثانيا 

ىذا ادلقياس من تأليف ماريف وأخرون وقد قام الباحثون مبالحظة سلوك رلموعة عن األطفال التوحديُت عن طريق 

 فلما إلتقطت ذلؤالء األطفال بُت أسرىم ، مث قاموا بتحديد سلوك الطفل ادلصاب بالتوحد ولقد أعد الباحثون 24

 جدول يبُت تقييم سلوط الطفل ادلصاب بالتوحد ووضع طريقة لتصحيح كما ىو مبُت يف اجلدول األيت

  أىم الوسائل اليت ترتكز عليها مادة التقييم:ثالثا 
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 : التاريخ التطوري للحالة  -1

إن أحد ادلكونات الرئيسية للقيام بتشخيص الطفل التوحدي واحلصول على تاريخ تطور الطفل حىت الوقت احلايل 

. مع التوضيح مراحل ظلوه ادلختلفة 

 : التاريخ الوراثي للحالة  -2

إن احلصول على التاريخ التطوري للحالة يشمل أيضا احلصول على صورة لشجرة العائلة أي التاريخ الوراثي بُت 

.  حلاالت التوحد قد يكون ذلا أصول وراثية %50 إىل %30أعضاء األسرة فقد أكدت األحباث حوايل 

 :تاريخ الحمل  -3

ػلتاج األخصائي اإلكلينيكي أو الطبيب ادلعاجل معرفة ادلزيد عن فًتة محل األم للطفل وتوضيح احلالة النفسية عامال 

 : ( . 2010 .2011القادري ،  )يف وجود طفل التوحد  

 إن التقييم السلوكي جزء ىام من تقييم الطفل التوحدي ولكن ىذا النوع من :التقييم السلوكي  -4

التقييم ػلتاج إىل خربة كثَتة من قبل األخصائي اإلكلينيكي ويوجد أسلوبان أساسيان لتجميع 

 ادلعلومات السلوكية 

ادلالحظة ادلقننة وغلب أن يستند على النوعُت يف أن : ادلالحظة غَت ادلقننة واألسلوب الثاين : األسلوب األول 

. واحد للتقييم السليم 
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 والتوحدية  PDDقائمة مالحظة إلضطراب التطوري  : 01جدول رقم 

األسئلة العمر بالشهور 

ىل يبدو طفلك مهتما بشكل غَت عادي باألشياء ادلتحركة أو األضواء ادلتحركة ؟  شهور  6من ادليالد حىت 

 ىل من الصعب أن جتدب إنتباه طفلك ؟ - شهرا  12 إىل 6من 

بعض األطفال ػلبون الصعود لألعلى وأخرون يبكون ىل طفلك من ىذا  -

النوع ؟ 

 ىل يشعر طفلك بادللل وعدم ادلباالة للحديث احمليط بو ؟ - شهرا  18 إىل 12من 

 ىل يتجاىل طفلك اللعب ألغلب الوقت ؟ -

 ىل شعرت بالشك بأن طفلك مصاب بصعوبات بالسمع ؟ -

 ىل تعجب إذا مل يعرف طفل إمسو ؟ -

ىل يفضل طفلك أو يرفض أطعمة معينة بقوة ؟  -

 ىل يبدو طفلك غَت مهتم بتعلم احلديث ؟ - شهرا  24 إىل 18من 

عند زلاولة جذب إنتباه طفلك ؟ ىل تشعرين أن طفلك يتجنب النظر  -

 إليك مباشرة ؟ 

 ىل يبدو طفلك خائفا أو غَت مدرك لالشياء اخلطَتة ؟ -

 ىل يتجنب اللعب مع الدميات أو احليوانات ؟ -

 ىل يتجنب طفلك اللعب باللعب اجلديدة ؟ -

مل يبدأ طفلك إظهار ما يرغب يف إستخدام اإلشارة أو الكلمات أو عمل  -
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 .الضوضاء 

يف بعض األحيان ىل تشعرين أن طفلك بوجودك أم ال ؟ ىل طفلك لغة  -

خاصة بو ؟ 

 ىل يدرك طفلك جزءا واحدا شلا قيل لو فقط ؟ - شهرا  30 إىل 24من 

 ىل ػلاول طفلك اإلتصال عندما يرغب يف شيء أو يريد شيئا ؟ -

 ىل يقودك طفلك ضلو الشيء الذي يرغب فيو ؟ -

 ىل يلعب طفلك بطريقة آلية متكررة ؟ -

 ىل يعجب طفلك باألشياء الغريبة مثل الرمل األشياء اللولبية ؟ -

ىل يدرك طفلك أغلب أو كل ما يقال لو لكن ال يقول شيئا أو يفرد  -

 القليل من الكلمات ؟

 ىل يبدو طفلك يظهر إدراكا أفضل لكن اليزال يتبع اإلجتاىات ؟ -

ىل يستطيع طفلك عادة بكونو مطارد ولكن ال ػلب لغة اإلستجابة ؟  -

 ىل تقلقُت ألن طفلك ال يبدو مهتما باألطفال األخرين ؟ - شهرا  36 إىل 30من 

 ىل طفلك ال يلعب لعبا رمزيا ؟ -

ىل يبدو طفلك مهتما باألشياء ادليكانيكية مثل إشعال الضوء فتح  -

 مقابض األبواب واألقفال ؟

ىل طفلك ال يهتم مبشاىدة التلفزيون أو األشياء اليت يشهدىا طفل يف  -

 مثل عمره ؟ 
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 طفلك غَت قادر على زلاكاة األخرين ؟... ىل يتمتع -

 ىل يتعلم طفلك الكلمات اجلديدة عن طريق نغمتها وليس دتيز صوتيا ؟ -

ىل تقلقُت بشدة عندما تشعرين أن طفلك ال يتأمل مثل غَته من األطفال  -

 ؟

ىل يتمتع طفلك باإلتصال اجلسدي عندما يرغب فيو وليس أنت اليت  -

 ترغبُت فيو ؟

ىل يظهر طفلك القدرة على زلاكاة األشياء مثلما يسمعها ويرددىا يقلد  -

 األصوات أفضل من الكلمات ؟

ىل ينسى الكلمات القدؽلة عندما يتعلم احلديثة ؟  -

 ىل يردد الطفل الصدى بالضبط كما مسعو من قبل ؟ - شهرا  48 إىل 36من 

 ىل يلعب الطفل باللعب بطريقة سلتلفة ؟ -

 عند اإلستماع بشيء ىل يلوح طفلك بيديو أو بأصبعو ؟ -

 ىل تقلق الن نغمة صوت طفلك غَت عادية مثل علو النربة ؟ -

 ىل يشعر طفلك بالضيق عند التغيَت يف الروتُت اليومي لو ؟ -

 ىل يهتم طفلك بتنظيم لعبة بطريقة معينة ؟ -

ىل يعرف طفلك الطريق الذين تسرين فيو عند ذىابك للسَتة وىل  -

يتضايق إذا ذىبت بأسلوب أخر ؟ 
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: التشخيص الفارقيإلضطرابات طيف التوحد - 6-2

ىناك تداخل وتشابو كبَت بُت إضطراب التوحد وبُت حاالت اإلضطرابات األخرى كالفصام واإلعاقة العقلية ، 

وإضطرابات اللغة ادلختلفة ، األمر الذي يؤدي إىل اإلرباك بتحديد دقيق للحالة اليت يعاين منها الطفل وبناء على 

. ذلك أشار العديد من العاملُت يف ىذا اجملال إىل إعتماد الفروق بُت أعراض أي إضطراب أخر 

:   األعاقة العقلية 6-2-1

نالحظ أن ىناك تشاهبا كبَتا بُت كل التوحدين وأقراهنم ادلعاقُت عقليا يتمثل يف وجود قصور واضح لدى كل منهم 

يف تكوين عالقات إجتماعيةناجحة مع األخرين ، وتكوين صداقات معهم ، وبالتايل اإلندماج معهم وىو ما 

  (66 : 2011-2010قادري ، )يدفع هبما إىل اإلنسحاب يف ادلواقف اإلجتماعية ادلختلفة    

:   الفصام 6-2-2

التوحد كمفهوم كان قد مت التعرف عليو يف شلارسات الطب النفسي ، وكان التوحد يوصف أحد األعراض الرئيسية 

للفصام ، اإلنسحاب ، الوحدة وبناء عليو فإن إفًتاض التشابو بُت اإلضطرابُت كان منطقيا لدرجة أن بعض 

قادري ، )الباحثُت كانوا يسمون ادلتوحدين بالفصاميُت ، كما أن التفريق بُت التوحد والفصام حديثا نسبيا 

2010-2011 : 66)  
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:   إضطرابات الصم 6-2-3

األطفال ادلولودون بالصمم يواجهون الكثَت من ادلشاكل خالل ظلوىم وتطورىم وقد يكون لديهم مشاكل سلوكية 

متعددة ، منها اإلنعزاالإلجتماعي ونقص التواصل اللفظي ولديهم القدرة على التواصل الغَت اللفظي عن طريق لغة 

. اإلشارة وقراءة التقليد واحملاكاة 

أما التوحديُت فليس لديهم نقص يف السمع ولكنهم غَت قادرين على التواصل اللفظي والغَت اللفظي ومالحظات 

  ( .63 : 2005طلعت بن حمزة ، )أولياء األمور تعطي للمختصُت الالزمة عن احلالة 

:   إضطرابات اللغة 6-2-4

إن إضطرابات اللغة والكالم واجلوانب ادلعرفية مظاىر أساسية يف التوحد ، فإن من ادلتوقع  ( 1973 )ذكر أورنتز 

. أن يكون ىناك تتشابو بُت التوحد و اإلضطراباتاللغوية 

. وقد تظهر اجملموعتُت إعادة الكالم وخاصة الكالم ادلتأخر 

رغم أن إضطرابات اللغة تتشابو مع اإلضطرابات اليت يظهرىا التوحديُت لكن ؽلكن أن ظليز بُت اإلضطرابُت حيث 

أن ذوي اإلضطرابات اللغوية ػلاولون التواصل باإلؽلاءات واإلشارات بعكس التوحديُت الذين يواجهون صعوبة 

  ( .63 : 2005طلعت بن حمزة ، )كبَتة يف ذلك 
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:   متالزمة أسبرجر 6-2-5

إضطراباألسربجر ىو مرض يدخل حتت إسم مسمى طيف التوحد ، الطفل يكون لديو بعض التصرفات ادلشاهبة 

إن الطفل طبيعي الذكاء ، أو ذا معدل عايل من الذكاء وال يوجد لديو تأخر يف النطق : للتوحد ، ومن خصائصو 

، لديو ضعف يف فهم العالقات اإلجتماعية و التأمل معها ، وىم التغيَت يف كل شيء سواء يف األكل وادللبس ، 

وعادة تكون ذلم طقوس وروتُت معُت يف حياهتم ، ينشغلون ويلهون يف أغلب األحيان بشيء واحد ، لديهم 

 حساسية بشكل كبَت لألصوات ، يكون ظلو القدرات العقلية واللغوية يف حالة متالزمة أسربجر ظلوا طبيعيا إىل حد

 (  39 : 2000الحمدان عبد اهلل إبراىيم ،  )ما 

 :  RETT متالزمة ريت6-2-6

 أن متالزمة الريت شبيهة بالتوحد وىي تتميز بإختالل العالقات van acker ( 1977 )ذكر فان اكر ، 

اإلجتماعية والنمو اللغوي باإلضافة لألظلاط السلوكية ادلتكررة مع أن ىذه األعراض ال تظهر وال تكون واضحة يف 

 ويصاحبو ظلو القشرة الدماغية وكذلك فقدان احلركات اذلادفة 30 – 5ادليالد وأن بداية اإلضطراب حتدث ما بُت 

، مع وجود تدىور عقلي وظهور حاالت الصرع يف معظم احلاالت قبل فًتة ادلراىقة وحتدث ىذه ادلتالزمة عند 

البنات فقط دتتاز ىذه احلالة بوجود إرتقاء مبكر هبدوء طبيعيا ، تليو حالة من الفقدان اجلزئي أو الكامل للمهارات 

  (65 : 2004الرزيقات إبراىيم  )اليدوية ادلكتسبة وللكالم مع إطلفاض معدل النمو 
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 :البرامج العالجية -7

 :  (التحليل السلوكي التطبيقي  ) برنامج لوفاس 7-1

لوس أصللس بالواليات ادلتحدة األمريكية  – طور ىذا الربنامج السلوكي فريق من ادلختصُت يف جامعة كاليفورنيا 

(UCLA)  ( لوفاس )حيث يعترب من أىم الربامج الًتبوية ادلطبقة مع األطفال التوحديُت يف العامل يعتمد برنامج

 :2005 الزريقات إبراىيم،)على ضرورة إكتساب الطفل ادلتوحد ادلهارات ادلختلفة اليت تليب إحتياجاتو اليومية 

45 )  

عالج وتعليم األطفال التوحديين واألطفال ذوي :  الضبط المعرفي والتدريب على مهارات الحياة 7-2

 (  TEACH )اإلعاقات التواصلية المصاحبة تييش 

 يف جامعة نورث 1964عام  ( ERIC SCHOPLAR )أسس ىذا الربنامج إيريك شوبلر 

. كالرولينابالواليات ادلتحدة األمريكية 

يقوم ىذا الربنامج على ضرورة اإلعتماد على ادلثَتات البصرية كوهنا تساعد الطفل التوحدي على اإلستجابة 

. للتدريب بشكل أفضل من ادلثَتات اللفظية 

الرزيقات إبراىيم ،  )وينمي ىذا الربنامج الدافعية والتواصل التلقائي والتفاعل اإلجتماعي لدى األطفال التوحديُت

2005 : 145. )  
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 :  DAILY LIFE THERAPY (طريقة ىيجاشي  )عالج الحياة اليومية - 7-3

طور ىذه الطريقة الدكتور كيوىيجاشي ويعتمد على تدريب الطفل ادلتوحد ضمن رلموعة من األطفال ادلتوحديُت 

أو األطفال ذوي اإلضطرابات النمائية األخرى ، تركز ىذه الطريقة على األنشطة اجلماعية بُت األطفال التوحديُت 

 ( 145 : 2005الزريقات إبراىيم ، )فيما بينهم ، مع اإلىتمام بادلوسيقى والرياضة والدراما والفن وادلخيمات 

:  التواصل اللفظي 7-4

يقصد هبا إجراء عملية التواصل من خالل عملية النطق اليت تتم بإستخدام أجهزة احلس احلركي إلصدار األصوات 

  (89 : 2011 – 2010قادري ، ) لتكوين كلمات ، تشكل فيما بينها مجال كاملة 

 : p.e.c.s التعريف بنظام التواصل بتبادل التواصل بتبادل الصور بكس 7-5

p.e.c.s ىو إختصار ل ( PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION 

SYSTEM )  وقد لقي ىذا النظام صلاحا وتقديرا " نظام التواصل بتبادل الصورة " وىو ما يعٍت باللغة العربية ،

عادليا بسبب تركيزه على عنصر ادلبادرة يف التواصل ، وقد إستخدمت ىذه اإلسًتاجتية يف أنظمة عالجية متعددة 

 حيث طورا نظام التواصل lori frostandrewbondy ( 1994 )على يدي أندريوبوندي ولوري فروست 

بتبادل الصور دلساعدة األفراد الذين يعانون من مشاكل يف التواصل وخاصة األطفال التوحديُت الذين يعانون من 

تأخر يف إكتساب الوسائل الوظيفية اليت دتكنهم من التواصل بشكل سريع ، يناسب ىذا النظام بشكل كبَت 

. األطفال الذين يعانون من صعوبات النطق وزلدودية التواصل وعدم ادلبادرة بالتواصل 
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 الكفالة األرطفونية

:  التكفل - 8

ىو عملية يقوم هبا اجملتمع لتحقيق رلموعة من األىداف للوصول بالفرد إىل ضمان حقوقو واإلحساس بالعدالة يف 

وسط اجملتمع ، وىو أيضا وسيلة نفسية إجتماعية لتوعية الفرد بذاتو وبأنو قادر على التواصل مع اآلخرين لتحقيق 

  ( .124  :2007الحازمي ،) اإلستقاللية من خالل تنمية القدرات وادلهارات وإستغالذلا أحسن إستغالل

 : التكفل األرطوفوني -  8-1

ىو مساعدة نفسية تربوية ، إجتماعية ، أرطوفونية للفرد ادلصاب سواء مبرض مزمن أو إضطراب سلوكي أو صدمة 

وغَتىا من اإلضطرابات ويقوم بعملية التكفل فرقة بيداغوجية متعددة التخصصات حسب نوع اإلضطراب ... 

بوفاسة ، )فقد صلد ادلريب وادلختص ، الطبيب وادلمرض وادلشرف اإلجتماعي وادلختص األرطوفوين 

 .  (،محاضرات 2007

 : مراحل التكفل األرطوفوني  -8-2

أين ػلاول ادلختص فيها معرفة تاريخ احلالة وتطويرىا ،مراعاة نقطة أساسية وىي : ادليزانية األرطوفونيا  (1

. رغبة ادلفحوص يف العالج 

 .الفحوصات الطبية  (2

 .التشخيص النيايب  (3

 .الكشف عن اإلضطرابات ادلصاحبة  (4

 التعرف على اإلضطراب من خالل التشخيص ، ومن مث وضع خطة وبرامج عالجية إلعادة الًتبية باحلالة  (5
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ومن ىنا تبدأ العالقة بُت ادلختص وادلفحوص وتسمى بالعالقات العالجية وختتلف من إضطراب آلخر ومن حالة 

 ( pialoux  1975 : 87)آلخرى 

:  أثناء احملادثة ىناك سلوكات ووضعيات يتخذىا األرطوفوين حىت تكون العالقة إغلابية وىي كما يلي 

 .عدم إعلال ادلختص أي جانب من جوانب احلديث : اإلنصات  - أ

 .خاصة أثناء احلوار يف الًتكيز ومراقبة سلوكات الطفل : دقة ادلالحظة  - ب

 وىي تقييم احلالة عرب مقاييس وتطبيقات : تطبيق الفحوصات على احلالة  - ت

  ( l’huche  1984 : 68)التشخيص الفارقي 

 : أنواع التكفل األرطوفوني  -8-3

:  يوجد نوعُت من التكفل األرطوفوين 

:  حيث يكون التكفل شلكن غلب توفر بعض النقاط أعلها : التكفل الفردي لكل حالة : أوال 

 .يتمتع الطفل بنسبة من الًتكيز  -9

 .اإلستعداد إلبداء التعاون  -10

 .الرغبة يف العالج واإلتصال مع اآلخرين  -11

 .مساعلة األسرة  -12

إن األطفال من ست سنوات تكون لديهم حالة من عدم اإلستقرار ىذا ما غلعل : التكفل ضمن اجلماعة : ثانيا 

التكفل الفردي شبو مستحيل ، ذلذا يتم اللجوء إىل التكفل األرطوفوين ضمن مجاعة وىي الطريقة األكثر إستعماال 
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يف الواليات ادلتحدة األمريكية ، حيث يعترب التكفل األرطوفوين ضمن مجاعة وسيلة من الوسائل اليت هتيأ الطفل 

. يف ادلستقبل لإللتحاق والتكيف مع اجلو ادلدرسي 

حيث تكون اجلماعة تتكون من مخسة إىل سبعة أطفال على األكثر يعانون من نفس اإلضطراب ، وهبذا فإن 

اجلماعة تعطيهم الثقة بالنفس وإيقاظ معارفهم باألشياء وما ػليط هبم من التكيف بصورة أسهل وأسرع خاصة مع 

 (frederiue  1997 :125)القسم الذي يدرسون فيو 

 : أنواع التقييم في برامج التكفل األرطوفوني -     8-4

(colly  1979 : 59) 

 ىو إختبار الصورة اجلانبية لتطور الطفل وىو قائمة يسجل : التقييم الرمسي  (1

فيها كل ما ػلصل عليو الطفل من مهارات فشل أو صلاح والتقرير النفسي ، وىذا اإلختبار مكتوب ومقنن وال 

. ؽلكن تغيَت بنوده 

:  يطبق ىذا اإلختبار مرتُت يف السنة 

  للتعرف على مناطق القوة والضعف اليت يعاين منها الطفل ادلضطرب ، وحتديد ما يعرفو : يف بداية السنة

. وما ال يعرفو 

  وذلك دلعرفة مدى تقدم الطفل وإستفادتو من ما يتم تدريسو ذلذه السنة يف القدرات : يف هناية السنة

:  التالية 

  ويتعدد من خالل التطور اجلسماين وإتقانو لبعض احلركات: العمر اجلسمي 
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  ويتعدد من خالل حتمل الطفل ادلسؤولية وإعتماده على نفسو ، وقضاء : العمر يف ادلساعدة الذاتية

. إحتياجاتو اخلاصة 

  ويتعدد من خالل قدرة الطفل التعليمية وأمور حسابية وكتابية ، ولغوية : العمر يف ادلخالطة اإلجتماعية .

ىو عبارة عن مالحظة ادلختص الدقيقة والطويلة لسلوكات الطفل من بداية السنة : التقييم غَت الرمسي  (2

.  حىت هنايتها ، لوضع خطة تعليمية وكيفية التعامل مع الطفل 

. ىو دراسة إختبارات السلوك ويطبق يف الزيارة الثانية للمختص : التقييم ادلنهاجي  (3

 :ويستمر من بداية السنة التدريسية حىت هنايتها ومن أداوتو : التقييم ادلستمر  (4

  تبقى مع األم حيث تقوم بتدريس إبنها وفقا لنظام متبع من طرف ادلختص : ورقة النشاط .

  ػلتوي على : التقرير األسبوعي : 

  واليت تشمل مدى جتاوب الطفل أثناء تدريسو لألىداف خالل األسبوع ادلاضي : مالحظات األسرة

. وكذلك مقًتحات األم والصعوبات اليت واجهتها خالل التعليم 

  ويدور حول تطورات الطفل يف سلوكاتو : مالحظات ادلختص. 

  معلومات عن حالة الطفل وصحتو اجلسمية. 

  جدول األنشطة وأىداف التكفل. 

  وىو من أىم أساسيات عمل ادلشرف دلتابعة خط : ورقة تسجيل السلوك 

سَت العمل مع الطفل حيث يتم فيها تسجيل اذلدف لو ، مت تاريخ البدء بو ومقًتحات األسرة حتت بند  

 .ادلالحظات وتاريخ إصلاز اذلدف وفقا دلا ورد يف التقرير األسبوعي 
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 : المختص األرطفوني - 9

 : تعريف المختص األرطوفوني  -9-1

إن ادلختص األرطوفوين ىو سلتص يف إعادة تربية إضطرابات سلتلفة كانت عضوية أو وظيفية ، فلديو تكوين معتمد 

  (...الكالم ، اللغة ، احلبسة ، اإلعاقة الذىنية ، السمعية )الفروع يتكفل مبختلف أنواع اإلضطرابات 

حيث يقوم بتطبيق عمليات اإلضطرابات ادلذكورة سابقا ، إبتداءا من أول لقاء بينو وبُت ادلفحوص وحده إذا كان 

راشدا ، ومع األولياء إذا كان طفل ، حيث يبدأ بطرح األسئلة للتعرف األويل على نوع اإلضطراب ودلعرفة إذا 

. كانت احلالة حتتاج لتكفل أرطوفوين أو إىل إختصاص آخر 

وعلى ادلختص القيام مبيزانية دقيقة للتكفل بو ، وىذا يتم بطريقة سلتلفة وذلك حسب سن ادلفحوص وجنسو 

 ( 112   ،ص2002زالل ،)

:  الخصائص الواجب توفرىا في المختص األرطوفوني  -9-2

إن ادلختص األرطوفوين يتعامل مع حالة ذلا مشاعر وأحاسيس ، ذلا ردة فعل لكل حركة أو توجيو أو مالحظة 

يقوم هبا ادلختص ، وعلى ىذا نركز على بعض اخلصائص اليت غلب توفرىا لدى الفاحص ، واليت من شأهنا أن 

. تضمن التفاعل ، والعالقة اجليدة بينو وبُت ادلفحوص 

 ىذا أول شيء غلب على الفاحص حتقيقو ، فعليو أن يعي : حالة التفاىم  - أ

إحساساتو جتاه ادلفحوص وػلاول إيصاذلا إليو بطريقة مناسبة وكذلك عليو تبيان طريقة العالج مدتو ، خاصة وأهنا 

شلكن أن تطول مدهتا ، ىذا كلو يعي ادلفحوص نوع العالج وىدفو وكيفيتو وبالتايل يتفاعل مع الفاحص التفاعل 

. اإلغلايب ويصرب على مدة العالج 
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ىي قدرة الفاحص على التعمق والوصول إىل خبايا ومشاعر ادلفحوص حىت : ادلشاركة الوجدانية  - ب

.  وإن مل يصرح هبا وىذا لكي يعرف الطريقة ادلناسبة للتعامل مع ادلفحوص 

 يقصد بو األخذ بعُت اإلعتبار كل سلوك أو قول يصدر : اإلعتبار اإلغلايب  - ت

من ادلفحوص وكذا اإلىتمام بو خاصة ما دام يف إطار ادلوضوع ، فإن كان ىذا السلوك أو الفعل الصادر من 

ادلفحوص غَت صحيح ، فعلى الفاحص أن ػلاول إزالة ىذا األخَت بالطريقة ادلناسبة دون جرح أو إبداء السخرية 

أو غَت ذلك ، وإن كان عكس ذلك فيتعُت على ادلختص األرطوفوين تشجيع ادلفحوص على ادلواصلة وتبيُت أوجو 

.  التحسن 

نقصد بو حتكم الفاحص يف الصياغة اجليدة ، ادلؤثر التأثَت اإلغلايب على احلالة كأن تكون : اإلعتبار الشرطي - د

ألن ذلك يساعدك ... إن مل تفعل كذا وكذا )بدال من أن يقول الفاحص للمفحوص : مشجعة ال زلبطة مثال 

 (على التخلص من إضطرابك

 : الخدمات التي يقدمها المختص األرطوفوني  -9-3

:  تعتمد اخلدمات اليت يقدمها ادلختص األرطوفوين على طبيعة العمل ادلمارس ، وتشمل 

. وتستخدم ىنا مقاييس ذلا معايَت مقننة خلوض إجراء تشخيص كامل ذلم تبعا لنوع اإلضطراب : الكشف / 1

ويشخص ىنا األفراد اللذين أظهروا أعراض إلضطراب ما الذي أحيلوا من قبل أسرىم : التشخيص والتقييم / 2

. إثر معاناهتم دلشكل يف التواصل 

وهتدف اخلدمات العالجية إىل مساعدة ادلريض لتحقيق تواصل أقرب ما يكون للوضع الطبيعي وكذا : العالج / 3

.  حتسُت نوعية احلياة لديو 
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ويساعد ادلريض يف اإلرشاد من خالل زيادة وعيو باجلوانب األخرى اليت حتتاج إىل مساعدة وىذا يف : اإلرشاد / 4

إطار تعددية الفروع من خالل العمل مع األخصائي العيادي ، طبيب سلتص ، أخصائي تربوي وكذا دمج احلالة 

  ( 2-1 :2001 صادقي،)يف الوسط األسري بتطبيق مضمون األىداف العالجية 

:  السمات الواجب توافرىا لدى المختص األرطوفوني  -9-4

  أن يكون لديو اإلحساس والتعاطف مع احلاالت ولكن بإعتدال دلشاعر. 

  أن يكون صبور ذا سعة صدر مبشاكل حاالتو. 

  (طفل ، مراىق ، راشد)أنت تكون أفكاره ومفاىيمو واضحة ومؤىال للجلسات مع سلتلف الفئات . 

  أن يتصف بادلرونة ، وىذا حىت يستطيع أن يغَت مالحظتو أثناء ادلتابعة غَت اجملدية مع احلاالت .

  أن يكون متفاعال مع احلاالت مع مراعاة مكتسباهتم. 

  أن يتسم باإلبداع أثناء اجللسات يف األدوات والوسائل ادلبتكرة اليت تعينو. 

  على ادلختص أن يتميز بدقة ادلالحظة ، أثناء التحدق مع ادلفحوص ومالحظة سلوكاتو وتسجيلها .

  تقدمي ادلساعدة للمفحوصُت بغض النظر عن مستوياهتم. 

  تقدمي أسئلة وزلاورات للكشف عن اإلضطراب وزلاولة تشخيصو وإلعداد خطة عالجية دون اخلروج عن

 (25 : 2005الزريقات ، )نطاق العمل 

  حاالت إستشارة ادلختص األرطوفوين : 

  حاالت الرضع ىادئتُت بصفة غَت طبيعية. 

  خروج احلليب من األنف. 

  صعوبات يف التعبَت ، تتضمن تكوين مجل غَت واضحة. 
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  نطق مشوه للكلمات والصوامت. 

  غلد الطفل صعوبة يف فهم الكالم ادلوجو إليو. 

  عدم إستجابتو عند النداء أو عند مساع صوت عايل. 

  مشاكل يف الذاكرة ، اإلنتباه ، اإلدراك. 

  إفراط يف احلركة. 

  صعوبات يف التوجو الزماين وادلكاين. 

 صعوبات يف القراءة والكتابة والرياضيات 

 ( 4-3 :2001صادقي ،)
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 : الخالصة 

شلا تقدم ذكره أن تشخيص التوحد ليس باألمر اذلُت وذلك للتشابو الكبَت بُت أعراضو وأعراض اإلضطرابات اليت 

ذكرت ، كما أن أدوات التشخيص مازالت قاصرة وغَت قادرة على التشخيص الكامل خاصة يف الوقت ادلبكر 

لإلضطراب لذلك على الباحث ومن خالل اخلربة ادلهنية لديو ال بد من القيام بدراسة شاملة يف سلتلف اجلوانب 

للوصول إىل التشخيص السليم ، وغلب عدم اإلعتماد على أداة واحدة للتشخيص بل غلب تنوع اإلختبارات اليت 

تقيس جوانب سلتلفة لدى الطفل ، كلما كانت النتيجة ادلستقبلية أفضل يؤكد الباحث على أعلية الدور األساسي 

. للوالدين يف عملية التشخيص 

تربويا ، : تطرقنا يف ىذا الفصل عن كل مالو صلة بالكفالة األرطفونية ، فهي تستدعي تكامل سلتلف ادلستويات 

 إجتماعيا ، نفسيا وطبيا 

وترتكز على رلموعة من األساسيات والتقنيات ، حيث تنطلق من ادلقابلة األوىل مع ادلفحوص إىل أخر برنامج 

 للوصول إىل اذلدف األمسى لو وىو تعديل سلوك احلالة والنجاح معو 
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: تمهيد

إف ما ميز اإلنساف عن باقي اؼبخلوقات األخرل ىي اللغة إذ تعترب اكرب نعم اهلل علينا ك ىي اليت خيتلف هبا 

اإلنساف، فبهذه القدرة على الكبلـ ك على استعماؿ الرموز يتمكن اإلنساف من االتصاؿ بغَته من أفراد جنسية 

فتكوف اللغة أداة تواصل أساسية بُت األفراد ك ىي ربقق التفاىم بينهم ك تساعدىم يف حفظ اؼباضي ك يف نقلو 

 .إىل الغَت

يستمع الكثَت من البشر يوميا إىل العديد من اعبمل اليت تتضمن موضوعات شىت زبتلف مصادرىا كىم دائما 

بصدد فهمها ، كلكن يتحقق ؽبم ىذا ال بد عليهم من إرباد سلسلة زبتلف مصادرىا كىو دائما بصدد فهمها ، 

كلكن يتحقق ؽبم ىذا ال بد عليهم من إرباد سلسلة من القرارات اليت تتطلب منهم بدكرىا معرفة مفصلة كعادة 

ال جيدكف صعوبة يف فهم ما يسمعونو ككبن من خبلؿ فصلنا ىذا سنحاكؿ عرض مفاىيم ـبتلفة للفهم الشفهي ، 

 .مراحلو مستوياتو ، درجاتو ، إسًتاذبياتو ، كأىم العوامل صعوبة الفهم ، كالفهم اللغوم لدل اؼبصاب بالتوحد 

أنواع الفهم ، اعبانب الًتحيي لوظيفة الفهم ، مستويات الفهم الشفهي ، العوامل : تطرقنا يف ىذين الفصلُت إىل 

. اؼبؤثرة يف الفهم ، عوامل صعوبة الفهم ،أعراض صعوبات فهم اللغة الشفهية ك الفهم لدل اؼبصاب بالتوحد 

مفهـو اللغة ، أمهية اللغة ، مراحل تطور النمو اللغوم ، مراحل تطور اإلتصاؿ اللغوم ، خصائص لغة الطفل 

. التوحدم ، كمشكبلت اإلتصاؿ كاللغة لدل الطفل التوحدم 
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 : اللغة  -1

: مفهوم اللغة 1-1

اعتمادا على اذباىاهتم التجريبية ك النظرية ك قد عرب   (31 :2000زينب شقير ،  ) حسب اختلف العلماء

عنها بعضهم بأهنا تلك الرموز اؼبنطوقة خيرجوف منها رسائل التعبَت األخرل من حركات تظهر أثناء النطق ك 

الكتابة ك عندىا صياغة اؼبعلومات ك اؼبشاعر يف أصوات مقطعية  

ك مٌت الدارسُت من اتفق على إهنا ؾبموعة من الرموز ك العبلمات ذات الدالالت ك اؼبعاين اليت يستطيع الفرد هبا 

أف يتكلموا ينطق باستخداـ أجهزة النطق ك غَتىا من التعبَت اللحنية ك العبلمة الوجيهة ك اعبسدية للتعبَت عن 

األفكار ك اآلراء ك اؼبشاعر ليحقق التواصل االجتماعي بينو ك بُت اآلخرين ك يرل الدكتور أنيس فرحية أف اللغة 

أكثر من ؾبموعة أصوات ك أكثر من أف تكوف أداة للتفكَت أك تعبَت عن العاطفة، إذا فهي جزء من كياف اإلنساف 

. الركحي ك إهناء عملية فيزيائية بسيكولوجية على غاية التنفيذ

اعلم أف اللغة يف التعارؼ ىي تعبَت اؼبتكلم عن مقصوده ك تلك : " يقوؿ فيها " بن خلدكف " ك كاف العبلمة 

العبارة فعل لساين ك ىو ناشئ عند القصد بإفادة الكبلـ فبلبد إف تصَت ملكة متكررة يف العضو الفاعل ؽبا ك ىو 

" اللساف ك ىو يف كل أمو حسب اصطبلحاهتا

ال كجود للغة خارج إطار تصورىا العقلي ك مهمتها تكن خصائصها " يقوؿ " تشو مسكي" إما العامل األمريكي 

فهي زبتص هبا عرب اؼبسار العقلي للجهاز العضوم الذم أكجدىا يف كل جيل ك الذم يوجد فيها الوقت نفسو 

. اػبصائص اؼبتعلقة بشركط استعماؽبا ك يبدك لنا إف اللغة مفيدة لسَت اؼبسار العقلي ك اكتشاؼ نظامو
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كما تعرؼ أيضا على أهنا ملكة إنسانية يستطيع الناس التواصل من خبلؽبا فيما بينهم ك يعربكف عن أفكارىم عن 

. طريق الرموز الصوتية اليت من اؼبمكن تسجيلها إذا دعت اغباجة

ىناؾ تعاريف عديدة أخرل للغة تتفق جنبا ك زبتلف جنبا أخر ك لعل مصدر التأبُت يف ىذه التعاريفناشئ عن 

منطلقات أصحاهبا الفكرية ، فمن تعريف كصفي خارجي إىل تعريف نفسي  داخلي إلىأخر ديثل نضرة فلسفية 

جيد أهناأصوات – معينة لواقع اإلنساف ككجود ق ك نشأتو علما أف النضر إىل كاقع اللغة اإلنسانية كصفا ك تقريرا 

. ك الفاض ك تراكيب منسقة من نظاـ خاص هبا،ك ؽبا دالالت ك مضامُت معية ك يعرب هبا كل قـو عن حاجاهتم

.  اعبسدية ك حالتهم النفسية ك نشاطاهتم الفكرية،أيأهناأكعية ىوائية دبضامُت نفسية ك فكرية 

مفهوم اللغة االستقبالية   1.1

 :ظباع كفهم ك تنفيذ اللغة كما تعرؼ اللغة االستقبللية: ك تعرؼ على أهنا ؾبموعةمن اؼبهارات ك تشمل

القدرة على فهم الكلمات ك األفكار :اللغة االستقبالية بأهنا  ( 29 : 2003الوقفي ،  )كما عرؼ 

. اؼبنطوقية ، ك معاعبة اؼبعلومات السمعية 

:  إما مشكالت اللغة االستقبالية

 .فهم االذباىات ك سبيزىا -

 .فهم اؼبفاىيم ك سبيزىا ك اؼبعاين اؼبتعددة للكلمات ك ما ترمز أك تشَت إليو -

 .الربط بُت الكلمات -

 فهم اعبمل اؼبتعددة -

 :ك يشَت عدد من الباحثُت إلىأف مشكبلت اللغة االستقبالية سبتاز بكل أك بعض ىذه الصفات -

 



 الفصل الثالث                                                                    اإلنتاج اللغوي والفهم الشفهي 
 

 55 

فشل الطفل يف فهم األكامر اليت تلقي عليو بواسطة من يكربكه سنا ك عجزه عن التعامل معها، ك  -1

ذلك كأف يطلب إىل الطفل احضراشيء فيستجيب الطفل بصورة يظهر من خبلؽبا انو مل يفهم ما 

. طلب إليو

. ظهور الطفل ك كأنو غَت متنبو ك يبدك لآلخرين انو مل يسمع ما طلب إليو علما أف ظبعو طبيعي -2

. الكلمات إظهار الطفل صعوبة يف فهم اجملردة- 3

 (  23: 2003 ،الوقفي ) ذىبنا إىل السوؽ غدا: قد خيلط الطفل يف مفهـو الزمن، كأنو يقوؿ -3

 : مفهوم اللغة التعبيرية 1-2

ؾبموعة من اؼبهارات ك تشتمل على ربويل األفكارإىل رموز لغوية صوتية ترسل : ك تعرؼ على إهنا

رسالتها كبلميا ك ىنا تكوف الرسالة كبلمية أكأهنا ربوؿ إىل رموز صوتية بصرية ك تكوف الرسالة هبذا 

كما عرؼ الركساف اللغة التعبَتية أهنا اللغة اليت تتمثل يف قدرة الفرد على نطق اللغة ك ، الشكل كتابية 

كما تعرؼ اللغة التعبَتية على أهنا قدرة الشخص على نقل الرسالة اليت ينوم نقلها ما يعرؼ . كتابتها 

بأهنا القدرة على التعبَت عن أفكارنا : اللغة التعبَتية  (2004)كما عرؼ الزريقات . باللغة اإلنتاجية 

. على لفظ كل كلمة بوضوح: النطق ىو . بكلمات منطوقة

:  مشكالت اللغة التعبيرية 1.2.1

كتعرؼ على أهنا عدـ القدرة على استخداـ صبل طويلة أك معقدة، ك اعبمل اجملردة ك استخداـ القواعد 

اللغوية الصحيحة ك العبارات ك الكلمات، ك السياؽ االجتماعي ك متابعة اؼبوضوع ك اختيار 

الكلماتالصحيحة، فمثل ىؤالء األطفاؿ ال يستطيعوف التواصل أك التفاعل اجتماعياك ال يتكلموف يف 

. الصف
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: ك يشَت عدد من الباحثُت إلىأف ىذه الصعوبات سبتاز بكل أك بعض ىذه الصفات

يظهر الطفل مقاكمة للمشاركة يف اغبديث أكاإلجابة عن األسئلة، حيث يرفض الطفل الكبلـ عندما  -1

 .يطلب إليو ذلك

احملدكدية يف عدد اؼبفردات اليت يستخدمها الطفل ، ك كذلك اقتصار إجابات على عدد معُت من  -2

 .األمناط الكبلمية يف كل كبلمو

ك يبلحظ يف أف ؾباؿ . يكوف كبلـ الطفل غَت ناضج، حبيث يظهر كبلمو اقل من عمره الزمٍت -3

األطفاؿ ذكك اضطراب التوحد أف عملية التواصل ك اللغة لديهم دبكن أف تتعرض لبلختبلالت تعًتم 

أم عنصر من عناصر عملية التواصل ك ؽبذا قبد أف بعض األطفااللتوحديُت يعانوف من صعوبات 

 :يف

اللغة االستقبالية ك اليت تشمل على صعوبات متعددة يف إتباع التعليمات الشفوية ك استيعاب األفكار ك  -

اخل ك البعض األخر لديهم صعوبات ....استقباؿ الكلمات ك فهم معانيها ك فهم صيغ األفعاؿ ك اعبمل 

ك اليت تشمل على صعوبات متعددة من استخداـ القواعد ك اعبمل بالشكل الصحيح : يف اللغة التعبَتية

 اخل .... ك مناقشة اؼبفاىيم ك اؼبصطلحات ك النطق ك التعبَت على اػبربات ك الصياغة اللغوية

 .ك البعض األخر قد جيتمع لديهم صعوبات من نوعي اللغة االستقبالية ك التعبَتية -

:  ودورىا في التعلمةأىمية اللغ- 2

: تكمن أمهية اللغة يف النقاط التالية

 .كسيلة اتصاؿ ما بُت البشر .1

 .كسيلة لنقل اغبضارات من جيل ألخر .2

 .كسيلة لتطوير الفكر اإلنساين كالعبلقات اإلنسانية  .3
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 .كسيلة أساسية للتعليم كالتعلم  .4

كما ربتل اللغة أمهية كبَتة بُت أفراد اعبنس البشرم ، حيث تستخدـ يف ـبتلف مواقف حياهتم ألغراض التحدث 

مع اآلخرين ، ك التفكَت ك العليم ك الًتفيو ك التحية ك جذب االنتباه ك طلب اؼبساعدة ك التعبَت عن اؼبشاعر ك 

االنفعاالت يف اؼبواقف االجتماعية ك التأثَت على اآلخرين ك التشكيل اذباىهم ك آرائهم كما تستخدـ يف تبادؿ 

الرسائل بُت األفراد ك تبادؿ اؼبعلومات ك اؼبعارؼ ك اغبصوؿ على األخبار ك الوقوؼ على طبيعة حياة اإلنساف 

 (  44 : 1997، الشخص  )بصورة عامة ك تطورىا قدديا ك حديثا ك مستقببل 

 :مفهوم االتصال اللغة مهارات االتصال اللغوي-3

 COMMUNICATION مفهوم االتصال 3-1

االتصاؿ ىو العملية اليت هبا ديكن نقل اؼبعلومات بُت اثنُت من األفراداكأكثر ك يتضمن االتصاؿ األفعاؿ السلوكية 

أصبل ك اليت تعطي اؼبعلومة لآلخرين عن حالة شخص العاطفية ك الفسيولوجية  (مقصودة  )سواء كانت معتمدة 

ك عن رغباتو ك أرائو ك مقدراتو  على الفهم ك اإلدراؾ ك لذلك يكوف من فبكن للفرد على األقؤلف ينتج إشارات 

. لفرد أخر يقـو باستقباؽبا ك ترصبتها 

أف االتصاؿ ما ىو إال عملية تنتقل هبا اك بواسطتها اؼبعلومات ك اػبربات بُت  (1jennie 98( ك أكضحت

 الفرد ك أخرأك بُت ؾبموعة من الناس كفق نضاـ معُت من الرموز ك خبلؿ قناة أك قنوات تربط بُت اؼبرسل ك اؼبلتقي 

 (lindon , j. 1998 : 84-86) 
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اك غَت شفهية مثل اإلدياءات  حركات الوجو حركات  (كبلـ غناء  )ك ديكن أف تكوف األفعاؿ االتصالية شفهية 

( اإلشارة الكبلـ ) من اؼبمكن إف تكوف رمزية ا كاف تكوف مبنية على نظاـ رظبي ك تقليدم للغة مثل  (...اعبسد 

 . (إدياءاتإشارات  حركات  )اك تكوف غَت رمزية مثل 

كما أكضحأف االتصاؿ ىو عملية تبادؿ اؼبعلومات ك اآلراء ك اؼبشاعر بُت اإلفراد ك ىي عملية  عادة تتطلب 

مرسل يكوف رسالة  ك ملتقي يفك الرموز اك يفهم الرسالة ك االتصاؿ  بالضركرة ىو عملية اجتماعية ربتاج إىل 

 Dona)  لغة سواء كانت منطوقة اك مكتوبة اك غَت لفظية ليتم االتصاؿ بُت األفراد اؼبختلفة بعضها مع بعض 

B.1998 : 301 )  

:  مهارات االتصال اللغوي3-2

االتصاؿ اللغوم ىو عملية مشاركة ك ذبارب ك عبلقات مع اآلخرين ك مع البيئة اػبارجية ك اليت تتم عن طريق 

اإلدياءات ، حركة الوجو كتعبَتاتو كحركات  )أفعاؿ اتصالية رمزية تكوف أما شفهية مثل الكبلـ اك غَت شفهية مثل 

ك حيتوم االتصاؿ اللغوم الناجح على العديد من اؼبهارات اليت دير هبا الفرد أثناء مراحل منوه ك  (اعبسد اؼبختلفة  

مهارة التقليد التعرؼ ك الفهم ك الربط ، التعبَت ،  )تسمى بديات مراحل االتصاؿ اللغوم لدل األطفاؿ ك ىي 

 (Soulayrd, R, s Moser.Js Dergrch .FP. 143 : 174, 1997) (التسمية 

 :مراحل تطور النمو اللغوي -4

ىناؾ مراحل أساسية للنمو اللغوم للطفل ، ك ىذه اؼبراحل دير هبا األطفاؿ صبيعا ليصلوا إىل مرحلة الكلمات ك 

تكوين اعبمل ك اغبزار مع اآلخرين ، ك سوؼ يعرض الباحث ىنا ىذه اؼبراحل اؼبختلفة بصورة ـبتصرة ؼبعرفة ما 

. ىي اؼبرحلة اليت توقف عندىا الطفل التوحدم ك ذلك من اجل مساعدتو على زبطيها إىل اؼبراحل األخرل
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: ك يقسم العلماء مراحل منو اللغة عند الطفل إىل مرحلتُت أساسيتُت مها

 : المرحلة قبل اللغوية4-1

:   مرحلة الصراخ4-1-1

ك تبدأ بصرخة اؼبيبلد ك اليت تأيت مباشرة بعد اؼبيبلد ك اليت ربدث بسبب اندفاع بقوة عرب الفجوة إىل رئيت الطفل 

حيث يتم اىتزاز األكتار الصوتية ك بالتايل فهي خطوة ىامة غبياة الطفل ك يساعد صراخ الطفل يف ىذه اؼبرحلة 

ك للصراخ يف ىذه اؼبرحلة أمهية كربل ألنو يفيد يف منو اللغة لدل  (األكل ك الشرب ك اإلخراج  )إلىإشباع رغباتو 

. الطفل ك يعتربه العلماء اللغة الغَت متطورة

:  مرحلة المناغاة4-1-2

ك يف ىذه اؼبرحلة يبدأ الطفل بإحداث ترديدات من تلقاء نفسو تكوف شبو كاضحة ك تأخذ شكل لعب صويت ك 

تكوف ىذه األصواسبن اجل إسعاد الطفل لنفسو فيجد الطفل يف ذلك لذة ك متعة ، يف ىذه اؼبرحلة يكتشف 

الطفل فعالية األصوات اليت يصدرىا ك ذلك يف إطار ردكد األفعاؿ الصادرة من احمليطُت ك أكؽبماألـ ، ك صبيع 

األطفاؿ ديركف دبرحلة اؼبناغاة دبا فيهم األطفاؿ الصم ك البكم ، اؼبتخلفُت عقليا ك غَتىم ك قد تستمر ىذه اؼبرحلة 

 أشهرإىل سنة أحيانا ك ما يتلفضو الطفل يف ىذه اؼبرحلة يعدؿ ك يتغَت ك يتمايز ك ذلك حسب ما يتوافر 3من  

للطفل من معدات من حولو  

 :  مرحلة التقليد4-1-3

ك يف ىذه اؼبرحلة يقلد الطفل صيحات ك أصواتاآلخرين اليت يسمعها ك ذلك هبدؼ اف يتصل هبم اك يصبح 

مثلهم اك هبدؼ إشباع حاجة ما ك عملية التقليد موجودة لدل صبيع الناس، ك اعترب العلماء ىذه العمالية دبثابة 
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طرؽ تعليم اللغة ك عملية تقليد الطفل أللفاظاآلخرين يتوقف على عملية اؼبعززات اليت يتلقها من احمليطُت، ك 

يتعلم الطفل يف ىذه اؼبرحلة األشياء الصحيحة اليت جيب تقليدىا ك األشياء اػباطئة اليت ال جيب تكرارىا ، ك ربط 

بُت التقليد ك ذكاء الطفل ك قاؿ إف للذكاء اثر كبَت يف ظهور عملية التقليد بصورة صحيحة، ك  (جاف بياجيو  )

يبدأ التقليد كما يقوؿ بياجيو عند الطفل يف سنة اك بداية السنة الثانية أم هناية السنة األكىل من عمر الطفل 

تتحوؿ عملية التقليد من عملية تلقائية ال إراديةإلىأف تصبح عملية إرادية يصاحبها عنصر الفهم بعد إف كاف 

  (55-42:  1996فيصل محمد خير الزراد ،  ) عنصر الفهم غَت كاضح سباما

:  مرحلة اإليماءات4-1-4

يفهم الطفل اإلشارات ك اإلدياءات قبل إف يفهم الكلمات كما انو يستخدـ تلك اإلدياءات بالفعل قبؤلف 

 يستخدـ اللغة اغبقيقية بفًتة 

: المرحلة اللغوية -4-2

عند األطفاؿ  ( شهرا 38) عند األطفاؿ العاديُت ك  ( شهرا 15 )اصبع العلماء إف ىذه اؼبرحلة تبدأ عند السن 

 شهرا  حىت تتماشى عملييت 9-7اؼبختلفُت عقليا ، ك يؤكد بعض العلماء إف ىذه اؼبرحلة اللغوية تبدأ عند السن 

أف يف هناية اؼبرحة اغبسية اغبركية أم اليت تنتهي قبل السنتُت تظهر  (بياجيو  )الفهم ك التعبَت مع بعضهما ك يذكر 

:  الوضيفة الرمزية لذا الطفل يف لغتو ، ك تتميز لغة الطفل كما يقوؿ بياجيو 

 اللغة  اؼبتمركزة حوؿ الذات ، ك يتصف بالتكرار ك اغبديث مع النفس  -

  اللغة االجتماعية ك اليت تعتمد على التبادؿ الكبلمي بُت الطفل ك شخص أخر مع ؿباكلة إثبات الذات  -
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اللغة اؼبتمركزة حوؿ  )ك يقع اغلب األطفاؿ التوحيديُت كما أثبتت الدراسات يف اؼبرحلة األكلىإىل مرحلة اللعب 

 (R , Ca s h ; J . 1989 :1 :9) (الذات 

ك يف مرحلة السنتُت يبدأ الطفل بًتكيب صبلة بسيطة مكونة من كلمتُت ك تكوف أكثرالكلمات عيانية حسية مث 

أنا  )تندرج إىل السماء اجملردة ك يبدأ الطفل يف أكاخر السنة الثانية استخداـ الضمائر ك خاصة الضمائر الشخصية 

. ك لكن أحرؼ اعبر ك العطف تظهر متأخرة  (، أنت 

ك تظهر متأخرة بعد  (نعم  )ك تعٍت بالنسبة لو أداة تنبيو تأيت بعد كلمة  (ال  )ك تظهر بعض الكلمات مبكرا مثل 

. على عامل الفهم ك التميز (نعم  )ك ىي تكوف إجابة عن السؤاؿ ك تًتكز كلمة  (ال)

أشخاص  إىل ك ذلك لئلشارة (ىي )اك  (ىو  ) سنوات استخداـ الضمَت الغائب 3ك يبدأ الطفل عند عمر 

 ) (أنا )ك قد حيدث بعد اػبلط  بُت  (أنا  )بعينهم ، ك أيضا يف ىذه اؼبرحلة يستخدـ الطفل الضمَت اؼبتكلم 

عند بعض األطفاؿ ك لكن التدريب اؼبستمر يزكؿ ىذا اػبلط ك لكن الطفل التوحدم يستمر يف اػبلط بُت  (أنت

ك ىذا دليل على عدـ الدراية بذاتو ك أيضا يف فشلو يف فهم الضمائر ، فدائما يستخدموف اك  (أنت )،  (أنا )

. ك الذات على انو ىو  (أنا  )يشَتكف إلىآخرينأهنم 

: مراحل تطور االتصال اللغوي -5

 سنوات ك ذلك ؼبعرفة آم من اؼبراحل 04سوؼ نستعرض تطور اك منو االتصاؿ لدل الطفل العادم حىت سن 

االتصالية عند توقف عندىا الطفل التوحدم ، ك ذلك يساعد يف كيفية التدخل ك آم يف ىذه الفًتة يكوف ىذا 

. الطفل التوحدم 
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  شهر 12من الميالد و حتى السن : 

تكوف تعبَتات الطفل كجهيو عن طريق اإلدياءات ك تغيَت الصوت ك ذلك من خبلؿ الشهور األكىل من عمر 

الطفل ك ىذه التعبَتات تعطي كما من اؼبعلومات عن شعور الطفل بالراحة اك عدـ الراحة ، ك سلوؾ الطفل ىذا 

خيدـ الوضيفة االتصالية عندما يقـو الكبار بًتصبة ىذا السلوؾ ك االستجابات تتخلص يف إمداد الطفل 

. باالحتياجات األساسية اليت يريدىا يف ىذه الفًتة 

 أشهريبدأ الطفل يف تكوين تفكَت تأملي مغلق اجتماعيا أييبدأ سلوؾ الطفل يتجو ناحية من 8-3يف فًتة ما بُت 

. يهتموف بو فيبدأ الطفل خيرج إشارات سلوكية تدؿ على بداية كضع قاعدة التبادؿ االتصايل بينو ك بُت اآلخرين 

ك بنمو القدرة اغبركية عند الطفل يبدأ يف استخداـ إشارات مقصودة للتفاعل مع اآلخرين ك تبدأ تزداد اؼبقدرة عند 

الطفل على تفهم األحداث ك مسبباهتا، يبدأ بوضع افًتاضات لتشكيل العبلقة ما بُت السلوؾ ك األحداث اليت 

. تليو

ك يف األشهر الثبلثة األخَتة مع العاـ األكؿ تتكوف معظم ؾباالت التطور االتصايل،فاالستخداـ اؼبتعمد من جانب 

الطفل اإلشارات االتصاؿ أصبح ؿبددا ، فيمكن للطفل من خبلؿ استخداـ اإلدياءات ك طبقات الصوت 

 شهرا يبدأ سلوؾ الطفل يكوف أكثر صقبل فتبدأ إشاراتو تتخذ اك 12اؼبختلفة أف يتواصل مع اآلخرين ك لكن 

: تعرب عن ثبلثة أشياء رئيسية ربقق رغباتو فمثبل 

 يتضمن النظاـ السلوكي الذم يتبعو إشارات ذبعل الشخص األخر يستجيب لسلوكو يف طلب األشياء-1

التحية،االستدعاء، طلب : يبدأ الطفل باستخداـ إشارات اك إدياءات تدؿ على التفاعل االجتماعي مثل -2

 .الراحة
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ك يبدأ الطفل يف استخداـ إشارات اك اإلدياءاسبع بعض األصوات عبذب انتباه اآلخرينويبدأ الطفل يف االىتماـ -3

 باألشياء اؼبثَتة كاألحداث اؼبثَتة كاألحداث لغرض اؼبشاركة يف خربة كذبارب اآلخرين

(Leonard.1991 :43-44)  

  شهرا 24الى 12من سن: 

يف العاـ الثاين تبدأ إشارات الطفل كحركاتو يف الثبات كتصبح كاضحة كينتج عنها قباح يف االتصاؿ كخاصة يف 

. األفعاؿ التواصلية 

. تبدأ الكلمات كاإلدياءات تشكل نسبة كبَتة من سلوكو االتصايل -  

كيبدآ الطفل يف ربط كلمتُت اك أكثر يف كقت كاحد ليعربكا عن معٌت كامل ؼبا , تبدآ الكلمات يف التزايد-  

. يريدكف 

تكوف مقدرة األطفاؿ على التحدث اؼبفهـو ؿبدكدة بالنسبة لؤلشخاص الغَت مألوفُت  كلكنهم يستطيعوف -  

. االستجابة ألم متغَت حيدث يف البيئة احمليطة هبم 

شهرا ديكن للطفل آف حيدد مواقع األشياء اؼبعركفة كيتعرؼ أجزاء اغبسم ك يتتبع اذباىات بسيطة 18كيف شهر -  

 شهرا يبدأ الطفل  يف إدراؾ كلمة  بفاعلية أكثر ك يستخدمها يف صورة كبَتة يف االتصاؿ دبن 24ك يف سن  

حولو  ك يتفهم  الطفل العبلقات بُت األشياء  ك أيضا يتفهم العبلقة  بُت كلمتُت اك أكثر ك يستجيب لؤلسئلة 

. احمليطُت بو  اؼبلقاة عليو  من اآلخرين
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:  شهرا 48 إلى 24من السن * 

يبدأ الطفل يف بناء اعبملة قواعديا متضمنا أشكاؿ ك بناء اعبملة  ك ينتقل الطفل  من مرحلة  الكلمات  ك - 

. األكثر دقة  أصبح الطفل يستخدـ اإلشارات ك الكلمات ك اإلدياءات– معانيها  إىل عبارات قواعدية 

يبدأ يف استخداـ صبل كثَتة ك يتبع يف ذلك الكثَت من القواعد مثل كيفية إلقاءاألسئلة ك التعبَت عن النفس ك - 

يف هناية ىذه اؼبرحلة يبدأ الطفل يف استخداـ اللغة بطريقة أكثر تأديبا ك يبدأ يف استخداـ الركابط  ك اؼبسببات 

، حدث .....إذا )ك استخدامو لؤلسلوب الشرطي على سبيل اؼبثاؿ  (الف  )على سبيل اؼبثاؿ استخدمو لكلمة 

ك كذلك اؼبقدرة على الربط بُت احدث اؼباضي ك اؼبستقبل ك يزداد ذلك بصورة كربل ك يكوف يف بداية  (...

األمر ليست لو القدرة على كصف األحداث حُت يركيها ك لكن بعد ذلك يصبح األمر بالنسبة لو أفضل فبا فقد 

كاف أسلوبو يف الوصف منطقيا يف التسلسل ك تصبح اؼبواضيع اليت يتحدث فيها الطفل أكثر فهما بالنسبة 

.  باؼبائة يف هناية تلك الفًتة 90لآلخرين بنسبة 

اؼبتعلقة  يبدأ الفهم يف التقدـ ك التطور لدل الطفل يف ىذه اؼبرحلة ك تزيد قدرة األطفاؿ على فهم األحداث- 

، ك بعد  (مىت  )ك  (من  ) (أين  )،  (ؼباذا  )باؼباضي ك اؼبستقبل ، ك يستجيبوف إىل صبيع أشكاؿ السؤاؿ مثل 

ىذه اؼبرحلة تزداد قدرة األطفاؿ على ترتيب اؼبعاين حيث يقوموف باالسًتشاد يف كصف األشياء على سبيل اؼبثاؿ 

 موقف ، ك هبذه تكوف قدرة الطفل على االتصاؿ قد تطورت ك ازدادت مستخدما كل أنواع أك (قصة  )

 Parizant ; B Bailey ; D) كبلمها معا أك اإلدياءات أكاالتصاالت سواء عن طريق اإلشارة 

.1992 : 307) 
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: األساسيات المعرفية الكتساب اللغة لدى الطفل -6

تلعب العمليات اؼبعرفية دكرا مها يف اكتساب اللغة، كتوجد الكثَت من اؼبهارات اؼبعرفية اليت تؤىل الطفل االكتساب 

 كتعترب ىذه اؼبراحل من أىم(العمليات اغبسية كمرحلة ما قبل العمليات  )اللغة كتظهر ىذه اؼبهارات يف مرحليت 

اؼبراحل اليت توضع فيها بدايات أساسيات اللغة كتظهر ىذه اؼبهارات اؼبعرفية يف صورة سلوكيات يقـو هبا الطفل 

. يف كل مرحلة 

كمن خبلؿ تقييمنا ؽبذه السلوكيات نتعرؼ على مدل تطوره اإلدراكي اؼبعريف اللغوم كفيما يلي نعرض ىذه 

األساسيات اؼبعرفية يف كل مرحلة كالسلوكيات اليت تظهر كجود ىذه األساسيات اؼبعرفية لدل األطفاؿ ،كمن 

. خبلؽبا ديكن تقييم مدل القصور اؼبعريف كاللغوم عند الطفل التوحدم كغَته من األطفاؿ اؼبضطربُت لغويا 

 : العملية الحسية - 6-1

االنتباه، التقليد، دكاـ األشياء، عبلقات )يتم تقييم اؼبهارات اغبسية من خبلؿ مبلحظة قدرة الطفل على 

. (الوسائل، النتائج

 :االنتباه -أ

مهارات تتطلب من الطفل أف يكوف قادرا على الًتكيز على اؼبثَت اؼبقدـ تبدأ ىذه العملية باالنتباه إىل اؼبثَتات 

. البيئية مث بعد ذلك إىل اؼبثَتات اللغوية 
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 :عملية التقليد -ب

التقليد مهارة ديكن استخدامها لتقييم السلوؾ كىي تتطلب ربديد سليم لعناصر الفعل اؼبراد تقليده كترصبتو ترصبة 

كتبدأ مهارات التقليد بتقليد الذات مث اآلخرينوتبدأ بسلوؾ بسيط مث سلسلة من السلوؾ كتبدأ بتقليد ,صحيحة 

. للحركات مث األصوات 

 :دوام األشياء -ج

. لتنمية مفهـو الشيء جيب أف يكتسب الطفل معرفة أناألشياء تستمر يف تواجدىا اؼبستقل يف اػبربات مباشرة 

 :عالقات وسائل اإلنتاج -د

كتقاس بقدرة الطفل على استخداـ األفعالواألشياء اك األشخاصاآلخرين كوسائل للحصوؿ على اؽبدؼ كقد يكوف 

. اؽبدؼ كمثاؿ طلب لشيء اك فعل من شخص أخر اك اىتماـ شخص أخر 

 : مرحلة ماقبل العمليات - 6-2

إف استجابات الطفل للمهاـ السابقة إىل العمليات الضركرية ماقبل اللغوية كاليت تؤدم دكر األساسيات اللغوية كاف 

تقييم اؼبهارات اإلدراكية اليت تتطور لدل األطفاؿ العاديُت فيما بُت عمر السنتُت كاألربع سنوات يظهر اؼبستول 

الغَت اللغوم الذم يظهر يف ىذه الفًتة كاف التعلم اإلدراكي يساعد يف ىذا اؼبستول على التنظيم اك التفاعل مع 

مكونات اللغة كيف ىذه اؼبرحلة يظهر تطور الطفل يف اجملاالت  اؼبختلفة تساعد على اكتساب اللغة لدل الطفل 

 (االنتباه التمثيل التصنيف التسلسل العدد)ال كىي إ
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 :عملية االنتباه -أ

كىي امتداد ؼبهارات االنتباه اليت يتم تقييمها يف اؼبرحلة السابقة كديكن مبلحظة تطور االنتباه عن طريق مبلحظة 

 .قدرة الطفل على االنتباه للمثَتات اللغوية لتوجيو أية الفعل 

 :مهارة التمثيل - ب

الرسم كاللعب الرمزم كاألحبلـ كلها سبثل أشكاؿ اللغة ففي ىذه األمثلة الطفل يف تطوير مفهـو اؼبعرفة اؼبزدكجة 

أم انو أثناء اللعب تتحوؿ السلطانية إىل قبعة اك سبثل الكلمة اك العبارة شيء اك حدث اك عبلقة بُت األشياء اك 

األحداث كالنتيجة ىي أف الطفل يزيد من معرفتو بالعامل كيتعلم عرض ىذه اؼبعرفة عرب اللغة بأشكاؽبا سواء كانت 

 .كلمات رسومات اك إشارات 

 :التصنيف -ج

يتضمن التصنيف مفهـو األشياء اليت تتشارؾ على األقل يف عنصر كاحد مشًتؾ كلكي يفعل الطفل ذلك قد 

 :يستخدـ تصميمات تصنيف 

اغبجم اللوف الشكل الوظيفة كديكن مبلحظة تطور ىذه اؼبهارات يف قدرة الطفل على استخداـ ىذه اػبواص 

. اؼبتعددة يف عدد متزايد من األصناؼ عند تصنيف ؾبموعة من األشياء 
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 :التسلسل -د

تتضمن القدرة على ترتيب ؾبموعة من األشياء يف سلسلة متواصلة على أساس العبلقات تزداد صعوبة ىذه العملية 

بزيادة األبعاد اؼبتعددة يف أشياء متسلسلة ك بعد ذلك يصبح قادرا على استخراج ك مبلحظة الفركؽ الدقيقة يف 

. التسلسل 

: البعد- ه

تتضمن ىذه العملية قدرة الطفل على إقامة عبلقات بُت ؾبموعات من األشياء ك يطلق على ىذه العبلقات 

  (أكثر بعض كل  )كلمات تدؿ عليها مثل 

كل ىذه اؼبهارات السابقة تكوف األساس العريف الكتساب اللغة لدل األطفاؿ فيما يلي سوؼ ىذه اؼبهارات 

: كالسلوكيات اليت تدؿ على ك جودىا

األساسيات المعرفية الكتساب اللغة  :يات الحسية الحركيةلالعم: ( 02)الجدول رقم 

السلوؾ الذم يتم تقييمو اؼبهارات اؼبعرفية  

إدارة الرأس اكالقياـ باستجابة مناسبة  -االنتباه  -1

 لضوضاء البيئة احمليطة 

إدارة الرأس اك القياـ باستجابة لصوت  -

 شخص مألوؼ

 النضر إلىالشيء موضوع أمامو -
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إدارة الرأس اك القياـ الستجابة اؼبناسبة  -

 اذباه أظباءاألشخاص اؼبألوفُت 

االستجابة  إىل طلب النضر إىل اؼبدرس   -

تقليد حركات اعبسد اؼبألوفة لديو ك اليت  - (تقليد اغبركات اعبسدية  )التقليد  -2

 يستطيع رؤية نفسو ك ىو يقـو هبا 

تقليد حركات اعبسد اؼبألوفة لديو ك اليت  -

 ال يستطيع رؤية نفسو ك ىو يقـو هبا 

 تقليد سلسلة من اغبركات اؼبألوفة لديو  -

تقليد حركات جسدية غَت مألوفة ك ال  -

 يستطيع رؤية نفسو أثناء القياـ هبا 

تقليد سلسلة جديدة ك غَت مألوفة من  -

 السلوؾ

 تقليد نشاط تعلمو من قبل  -

 

 تقليد األصوات اليت يصدرىا ىو بنفسو  -  (تقليد السلوؾ الصويت  ) -3

 تقليد األصوات الغَت مألوفة  -

 تقليد الكلمات اؼبألوفة  -

 تقليد الكلمات الغَت مألوفة  -
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 إتباع حركة األشياء بالعيوف  -دكاـ األشياء  -4

النضر إىل اؼبكاف حيث اختفى شيء  -

 متحرؾ 

النضر إىل مكاف حيث جيب  -

 أنيظهرالشيء بعد أف خيتفي كراء حائط 

 إجياد شيء ـبفي جزئيا -

 إجياد شيء ـبفي كليا  -

إجيادشيء ربت قطعة اك اثنُت من  -

 القماش 

إجيادشيء عندما مت كضعو يف البداية  -

 ربت قطعة قماش أخرل

إجيادشيء عندما مت كضعو يف البداية  -

ربت قطعة قماش مث مت نقلو إىل مكاف 

 أخر

 أداء نفس األفعاؿ مع أشياء ـبتلفة  -

 تغيَت الشيء من مكاف إلىأخر -
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يات  ليبين مرحلة ما قبل العم : ( 03)جدول رقم 

السلوؾ الذم يتم تقييمو اؼبهارات اؼبعرفية 

االنتباه  -1

االنتباه اؼبركز على مهمة ؿبددة من  -

 اختباره 

االنتباه اؼبركز على مهمة ك لكن مع  -

 مساعدة 

العناية دبهمة ك لكن ديكن نقل االنتباه  -

 الستقباؿ التوجيهات 

االنتباه ؼبهمة أثناء دمج ك ذبسيد  -

 توجيهات شفهية

-  

اللعب  -2

التظاىر بسلسلة من األنشطة الرمزية مع  -

أطفاآلخرين 

 استخداـ شيء لتمثيل شيءأخر -

أداءأفعاؿ شخص أخر على شيء ما  -

. بدكف مطابقة بشخص أخر

تصنيف  -3
 تصنيف األشياء اؼبتشاهبة ماديا  -

 تصنيف األشياء اليت تعمل معا  -
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تصنيف األشياء على أساسأكثر من  -

 خاصية

استكماؿ ؾبموعة من األشياء عن طريق  -

إجيادشيء جديد لو خاصيتُت متشاهبتُت 

اك أكثر 

 

التسلل  -4

 مواد يف سلسلة زبتلف يف بعد 3ترتيب  -

 مواد يف سلسلة زبتلف 10كاحد ترتيب 

 يف بعد كاحد

إدراج مادة سلسلة مث ترتيبها بالفعل   -

 

العد  -5

إقامة انسجاـ مادم بُت سلسلة من  -

األشياءإقامة انسجاـ مادم بُت ؾبموعتُت 

من األشياء عن طريق إضافة اك 

إسقاطاألشياء 

 (gerala G & Groden , G Baron G .1996 :112 ;115) 
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خصائص لغة الطفل التوحدي  - 7

( Dykekms Volkmor 1991 : 404.Elisabeths) 

الطفل التوحدم ال ينتبو إىل الصوت اإلنساين رغم انو لديو حاسة ظبع طبيعية ك  قد يكوف على دراية - 1

. باألصوات اليت تثَت اىتمامو ، فمثبل ينتبو لصوت كرقة بسكويت يتم فتحها اك صوت علبة شكوالطة 

يكوف  الفهم عنده ضعيفا اك منعدما ك يبدم ىذا الطفل اىتماما قليبل يف التواصل مع اآلخرينإال يف حالة انو - 2

. يريد شيئا ما فيحاكؿ إف جيد طريقة مبسطة لسد احتياجاتو اليت يريدىا

توجد عنده ؿباكالت بسيطة لتوجيو بعض الرسائل باستخداـ العُت اك اإلدياءات اك عن طريق اإلشارات ، -3

. كىذه اؼبعلومات القليلة يفعلها الطفل التوحدم لتلبية احتياج خاص بو 

ال حياكؿ جذب اىتماـ من حولو عن طريق اؼبشاركة بأية كسيلة  مع العلم إف الطفل العادم حياكؿ جذب -4

. االنتباه ك االىتماـ قبل عامو األكؿ 

. تنمو عند الطفل خاصية تسمى بالًتديد اؼبرضي لكل ما يقاؿ اك جزء منو-5

، ك ... يف ، على : جيد صعوبة يف استخداـ الضمائر يف الكبلـ ك عنده مشكلة يف حركؼ اعبر مثل -6

. يستطيع فهمها من خبلؿ التدريب يف نطاؽ البيئة الضيقة

يردد الكبلـ دكف إف يفهمو ك ردبا يكوف يف بعض اؼبواقف ك يردد كلمات اك صببل قيلت أمامهفاآلخركف -7

. يتخيلوف انو على فهم ك دراية دبا يقوؿ ك ىو عكس ذلك

. مهارات االتصاؿ الداخلي تبدك ضعيفة ك ىي تعٍت إف الطفل ال يستطيع اؼبشاركة يف اغبوار مع اآلخرين-8
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يعاين ىذا الطفل من شذكذ يف طريقة الكبلـ شامبل ارتفاع الصوت ك نغمتو ك الضغط على اؼبقاطع ك اإليقاع -9

مثل نربة الصوت تكوف مثبل على كتَتة كاحدة مثل اآلالت 

يفشل يف تكوين صبلة كاملة على التعبَت عن األشياء احمليطة بو  -10

   (اللغة السلسلة ك ليست  تعبَتية  )يستخدموف طرؽ ك أساليب -11

 قد ال يتكلم البعض من األطفاؿ التوحديُت - 12

يفشل يف استخداـ اإلشارات ك اغبركات الرأس تعبَتات الوجو، ك يفشل يف القياـ بأم ؾبهود لتدعيم -13

التحديق : كجوه اآلخرين لرفض سلوكهم االجتماعي اؼبرفوض مثل  (قراءة )اؼبتحدث ، ك يبدك غَت قادر على 

 بالنضر ، اك اإلشارة باليد اك بالضرب 

: مراحل تطور االتصال لدى الطفل التوحدي. 8

تظهر عبلمات كثَتة لدل األطفاؿ الردع ك األطفاؿ الصغار الذين ال يستطيعوف الكبلـ  تدؿ على أف لديهم لغة 

تواصل سليمة ، ك ىذه اللغة اليت نقصدىا ىنا ىي لغة التعبَت عن طريق الوجو ك التعبَتات باألصوات ك اغبركات 

ك ىذه اللغة ليست بالدقة اليت تكوف عليها اللغة  اؼبنطوقة ك لكنها توضح مدل ك جود لغة اتصالية لدل ىؤالء 

األطفاؿ ك ىذه اللغة الغَت لفظية توضح للوالدين ك اآلخرين  اؼبشاعر اليت حيس هبا ىؤالء األطفاؿ ك ردكد أفعاؽبم 

ك لكن ... أيأهنا توضح مدل ثراء لغة التواصل لدل ىؤالء ...... اذباه األشياء ك احتياجاهتم اليت يريدكهنا 

. بالنسبة لؤلطفاؿ التوحديُت فاف ىذه الطرؽ الغَت لفضية اؼببكرة فدائما ما تكوف ؿبدكدة اك غائبة سباما

ك لكن  (االىتماـ )ك يكتسب األطفاؿ العاديوف سريعا قدرة ذاتية على االتصاؿ بالطرؽ الغَت لفظية  مثل اآلخرين

. األطفاؿ التوحديُت يواجهوف صعوبة يف اكتساب كل ىذىاألشياء ك يعتربكنو شيئا مرىقا ك ببل معٌت لديهم
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ك نعٍت هبا أف  (قراءة األفكار  )ك أيضا يواجو األطفاؿ التوحديوف مشكلة يف التواصل الغَت لفظي إال ك ىي 

الطفل اك البالغ عندما يعرب بوجهو اك عن طريق إدياءات اك تعبَتات معنية عن شيء ما يريد أف يقولو اآلخرين فهو 

يعلم أناألشخاصاآلخريناحمليطُت بو سوؼ يفهموف ما يريد اف يقولو ك لكن األطفاؿ التوحديُت يفتقدكف ىذه 

أيأهنم ما يفكر اك يشعر بو اآلخرين ك  ( Theory of mindنظرية العقل  )القدرة آم تنقصهم ما يسمى بػ 

. بالتايل ال يكوف عندىم القدرة على اؼبشاكل

:  طرق االتصال عند األطفال التوحديين-8-1

:  استخدام اإلشارات-8-1-1

: اإلدراكالمسبق- أ

ك نعٍت باإلدراؾ اؼبسبق ىو آف الطفل يكوف قادر على فعل الشيء دبفرده ك لكنو ال يريد أف يفعل الشيء دبفرده 

ك يشَت لآلخرينليفعلوا لو كآباءاألطفاؿ التوحديُت يعرفوف دبشكلة أطفاؽبم فمثبل الطفل يكوف قادر على الوقوؼ 

. دبفرده ك لكن يشَت آلبائو لكي يرفعو 

: المشاورة و القيادة باليد - ب

أف اللغة اإلشارية تعًت شكبل من أشكاؿ االتصاؿ فاألصبع يشَت إلىشيء موجود اذباه اإلشارة ك القابلية لئلشارة 

تعد العبلمة األكىل على أف الطفل يعرؼ الشخص الذم أمامو يكوف قادر على االستنتاج ما يشَت إليو ك لكن 

أطفاؿ التوحديُت  ليست لديهم ىذه اؼبقدرة فيهم يكتسبوهنا ببطء من البيئة احمليطة ك ذلك دبقارنة مع األطفاؿ 
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 أشهر دكف أف يعلمهم احد إف يشَتكا يف اذباه 10-8العاديُت الذين عندىم اإلشارة تلقائية ك تظهر يف سن 

 (siegl,B.1996 : 43 :45)األشياء اليت ير يدكهنا  ك لكنهم يفعلوف ذلك تلقائيا 

:  تعبيرات الوجو8-2-1

: االبتسامة– أ 

عادتا ما يتعرؼ الطفل العادم على كجو آمو ك يبتسمبإشرقة  ك ذلك يف الفًتة ما بُت شهرين إىل ثبلثة أشهر ك 

ذلك ليظهر ؽبا تعرفو عليها ك سعادتو هبا لكن الطفل التوحدم ال يظهر ىذه االبتسامة حىت السنة األكىل اك 

الثانية ك اليت تكوف بالنسبة للطفل العادم عبلمة مبهجة  على استمتاعو بالبيئة احمليطة بو ك لكن العكس بالنسبة 

للطفل التوحدم فاالبتسامة من اآلخرين تشكل عبئا عليو ك حياكؿ ذبنبها ك عدـ االستجابة ؽبا ك ىذا ما أكدتو 

 على أناألطػفاؿ الػتوحديُت تػكوف اسػتجابتهم البػتساماتأمػهأنػهم اقػل كثَتا يف (dawson , 89 )الدراسة 

 (G,& Lewy.1989 : 49-74 ) مقابل األطفاؿ العاديُت

: االتصال بالعين -  ب

يف هناية السنة الثانية يظهرمعظماألطفاؿ التوحديُت بعض دراجات الشذكذ يف االتصاؿ بالعُت ، ك تكوف نضرهتم 

متجمدة ك ثابتة لآلخرين الذين ال يعرفوهنم ك غالبا ما يكوف االتصاؿ بقالعُت أفضل عندما يكوف األشخاص 

مألوفُت بالنسبة ؽبم كليسو غرباء ك لكن اتصاالهتم بالعُت يكوف قصَتا ك يكوف ؽبدؼ ؿبدد، ك أيضاىؤالء 

األطفاؿ قد يتصلوف بالعُت حينما يريدكف مبلحظة البالغُت احمليطُت يف النظر إىل ما يشاىدكنو ا كاىل ما فاعلوه  ك 

انح مقلة العُت ( Rutter,M,1983 )ىل يشجعونو على فعلو أـ ال ك ىل يهتموف أـ ال ، ك ؽبذا اعترب 

 (Rutter.1983 : 513 )كاحدة من أىم الصعوبات الشائعة لدل أطفاؿ توحديُت 
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: مدى التعبيرات العاطفية. ج

يستخدـ األطفاؿ العاديوف يف اؼبراحل اؼببكرة من عمرىم نغمة األصوات اؼبختلفة للداللة على مراحل ـبتلفة 

للعاطفة أيأف ىذه التعبَتات اليت يصدرىا الطفل تشَت إىل رد فعل اآلخريناحمليطُت ، ك ىذه االستجابة ذبعل الطفل 

اآلخرين بطريقة  صحيحة ك لكن ىذا ال حيدث بالنسبة للطفل .يفهم باف ىذه النغمة الصوتية استجاب لو 

التوحدم انو دييل إلىإظهار القليل من ردكد الػفعل الػعاطفية أم يػبدكف مػنفصلُت عػلى الػبيئة الػمحيطة هبم 

أيأهنميظهركف حالة الثبات بدكف أية عاطفة فمثبل يف بعض اغبػاالت ال يػظهركف حػالة  ثػبات بػػدكف آيػػة عػػاطفة 

 فػمثبل فػي بػعض الػحاالت ال يػظهركنأيػة اسػتجابة خػوؼ فػي الػمواقف الػخطَتة الػيت قػد يػمركف بػها 

( Schere , B .L.1994 : 335) 

 :  الطفل التوحديدىمشكلة االتصال و اللغة ل- 9

يواجو العديد من التوحديُت مشاكل ك صعوبات يف االتصاؿ ك يفتقدكف القدرة على استخداـ اللغة بطرقة 

صحيحة ليتواصلوا هبا مع من حوؽبم ك أيضا ال يستطيعوف اكتساب الكثَت من اؼبفاىيم األساسية اليت تساعدىم 

أف ىؤالء األطفاؿ (96Romberg )على االتصاؿ ك التعامل مع اآلخرين ، ك ىذا ما أكدتو دراسة 

التوحديُت يفتقركف إىل اللغة بكل أشكاؽبا ك أيضا قواعد اللغة ك ىذا بدكره يؤثر على سلوكهم االتصايل اذباه 

 (Eglers.R.C&Agohonson M& Gillberg.1996 : 343-387) اجملتمع احمليط هبم
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. ك من أىم اؼبشكبلت االتصالية اليت تظهر بوضوح لدل الطفل التوحدم ىي كما يلي 

 :ترديد الكالم -1

إف سبديد الكبلـ ىو إحدل العبلمات اؼبميزة لدل الطفل التوحدم إف ترديد الكبلـ اك الصدل  الصويت كما 

يطلق عليو البعض يعد صفة معوقة لتواصل األفراد التوحديُت ك تظهرأكثر عند األطفاؿ التوحديُت ذكم 

الكفاءة ك القدرات اللغوية اؼبنخفضة ، ك تظهر أيضا يف اؼبواقف اليت يشعركف فيها بعدـ األماف ك اإلثارة ك 

 (39 : 1997محمد ، علي ، كامل  )أيضا للتعرؼ ىؤالء إىل تغَتات اؼبفاجئة اك مواقف ال حيسبوهنا 

: عكس الضمائر  -2

دائما األطفاؿ التوحديُت خيلطوف بُت الضمائر أنا، أنت ك يباشركف إلىأنفسهم بالضمَت الثالث بدال من أف 

  Fey & (wh.1980 : 21-50) ك استنتاج بعض العلماء (أنا )يستخدموا 

مشكلة االنتباه   -3

يفشل  األطفاؿ التوحديُت يف االنتباه إلىاألشياء اليت ينتبو إليهااآلخركف كلكن إذا حدث كانتبو ىؤالء 

األطفاإللىأشياء معينة يكوف من خبلؿ التوجيو من اآلخرين كاالنتباه عنصر أساسي يف االتصاؿ اللغوم 

 كؽبذا ففشل الطفل يف االنتباه إلىأشياء احمليطة جيعلو غَت قادر على االتصاؿ مع من حولو

((Jardan Rspwell 1995 : 18 20 
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 مشكلة الفهم  -4

إناألطفااللتوحديُت لديهم سبييز ظبعي ضعيف كأيضا لديهم مشكل يف اإلدراؾ السمعي ك بالتايل يكونونغَت 

قادرين على االستخبلص اؼبفاىيم من اللغة الغَت مسموعة كىذا يؤثر على قدرة األطفاؿ التوحديُت على 

الفهم ك التعرؼ ك بالتايل على االتصاؿ اللغوم بينهم ك بُت األخرين 

 :مشكلة التعبير  -5

إناألطفاؿ التوحديُت يعانوف من مشكبلت يف اغبديث التعبَتم كقد يكوف حديثهم عشوائيا اك يظل بعضهم 

بكما طواؿ حياهتم ك األطفاؿ التوحديُت جيدكف صعوبة يف بناء صبل كذلك إذا امتلكوا بعض الكلمات 

 .البسيطة 

  (اللغة الرمزية )مشكلة التسمية  -6

تغيب اللغة الرمزية كليا اك تكوف شاذة بدرجة عالية كيظهر  ذلك يف عدـ مقدرة ىؤالء األطفاؿ على تسمية 

األشياء اك اللعب بطريقة رمزية  

: مشكلة التقليد  -7

إف التقليد من أىم اؼبهارات البلزمة لبلتصاؿ ، فالطفل التوحدم ال يستطيع تقليد األفعاالك األصوات اليت حولو ، 

 انو العمالية اؽبامة اليت لبدأ من كجودىا لتأسيس نظاماتصايل ( Hochmenn; 92)ك التقليد كما أكد عليو 

. غَت شفهي سليم 
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 على إف التقليد اغبركي يعد من اؼبراحل األكىل يف االتصاؿ أم لبد من ( Mazet,39 )ك أيضاأكدت دراسة 

االنتباه  )ك اؼبشكبلت السابقة أال ك ىي . كجود مهارة التقليدليبدأ الولد االتصاؿ باحمليطُت بو سواءأمو اك إخوتو 

ىي أىم اؼبهارات اليت تشكل االتصاؿ اللغوم ك بالتايل الطفل التوحدم  (، الفهم ، التقليد ، التسمية ، التعبَت 

. يعاين من مشكبلت يف كل اؼبهارات  اؼبكونة لبلتصاؿ اللغوم مع ؿبيطُت  

: النقص في القدرة على تبادل الحديث -8

األطفاؿ التوحديُت  ينقصهم القدرة على تبادؿ اغبديث دبعٌت الفشل يف الربط ك التنسيق بُت اغبديث الصادر عن 

اآلخرين ك عن أنفسهم ، ك أيضا ىؤالء التوحديُت يكونوف غَت قادرين على الدخوؿ يف حديث مرتب أيأف ىؤالء 

ال يعرفوف مىت يبدؤكف يف اغبديث ك مىت يتوقفوف عن التحدث من اجل االستماع إىل الطرؼ اآلخر اؼبوجود  

  (45-44 :1997محمد علي كامل ،  ) معهم ك بالتايل يؤثر على اتصاؽبم دبن حوؽبم

: شذوذ األصوات و الكلمات الملفوظة -9

أشارت الدراسات أف دراسة األطفاؿ التوحديُت سبيل الف تكوف مهزكزة ، مع التحكم ضعيف يف درجة الصوت ك 

ينقص أصواهتم التنوع ، فهي ثابتة دائما ك يكوف أصوات بعضهم مزعجة ، أجش ك آخرين منهم يكوف صوهتم 

أحادم النغمة ، ك أشارت دراسات أخرىأنأصواهتم تبدكا ميكانيكية ، ؾبوفة ، ك أيضاأشارت بعض الدراسات أف 

ىؤالء األطفاؿ يتتبعوف التتابع الطبيعي للنمو بالنسبة لصدكر األصوات لديهم ك لكن بطريقة متأخرة  
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 : الفهم الشفهي 

:  الفهم التركيبي  -10

إف علم الًتكيب ىو علم دراسة نظاـ الكلمات كبنية اعبمل كاأللفاظ اليت تتخذىا العبارة يف اللغة كدراسة 

العبلقات اؼبوجودة بُت الوحدات اللسانية كيبحث يف أنواع اعبمل ، إما الفهم الًتكييب فهو فهم النظاـ اػباص 

" زبالف يف معناىا عن " رأيت بائع التفاح " بالكلمات داخل اعبمل لتحقيق الفهم العاـ للجملة مثبل اعبملة 

لذا يستوجب معرفة تركيبات اعبمل من فعل كفاعل كمفعوؿ بو ، فالطفل يعتمد على ترتيب " رأيت تفاح البائع 

  (563 : 1984مرسي ،  )الكلمات كالعبلمات الصرفية يف فهم العبلقات اؼبوجودة بُت عناصر اعبمل 

 : الفهم الداللي  -11

يهتم على الداللة بدراسة اؼبعاين كالدالالت اؼبًتابطة باؼبفردات كاعبمل كالتعابَت اللغوية فهو يسعى إىل ربديد كفهم 

العملية العملية العقلية اليت يستخدمها اؼبستمع يف سبييز األصوات اؼبسموعة كعمليات ترميزىا كتفسَتىا ، كما 

يهتم بدراسة الشركط الواجب توفرىا يف الرمز اللغوم لكي يكوف قادرا على إعطاء معٌت معينا ، أما يف عملية فهم 

 اؼبعٌت أك ربقيق ما يسمى بالفهم الداليل يتطلب معاعبة معاين اؼبفردات كاعبمل اؼبتضمنة يف النصوص اللغوية 

كمعانيها اؼبرتبطة هبا ، كيشمل ىذا اؼبعجم العقلي على التشفَتة الصوتية للكلمات كبنائها اؼبورفيمي كالفئة الًتكيبية 

  كاؼبعاين حبيث يتم إحراز اؼبعاين اؼبعجمية من خبلؿ عمليات التمثيل الصويت للمفردات

  (232 : 2003الزغلول ، )
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 : الجانب التشريحي لوظيفة الفهم  -12

إف الدراسات اغبديثة تبُت بوضوح الفرؽ اؼبوجود بُت نصف الكرة اؼبخية اليمٌت كبُت نصف الكرة اؼبخية اليسرل ، 

فقد كشفت أف نصف الكرة اؼبخية اليسرل ىي اؼبسؤكلة عن كظيفة الفهم كإنتاج اللغة ، فهي هتتم دبعاعبة كربليل 

كباحة فرنكي اؼبتواجدة يف الفص .اؼبعلومات كباإلضافة إىل ىذه الوظائف فهي تتناكؿ اإليقاع كالتنظيم الزماين 

  (hommet.2005 : 11 ) الصدغي ىي اؼبسؤكلة عن فهم اللغة 

إف مركز الكلمات اؼبسموعة يقع بالقرب من منطقة السمع أما مركز الكبلـ فيقع بالقرب من منطقة اغبركة كبُت 

ىاتُت اؼبنطقتُت يوجد أعصاب موصولة تربطهما كألف اللغة اؼبنطوقة تتطلب عادة إستخداـ اؼبنطقتُت كتعاكهنما ، 

فإذا أصاب مركز الكبلـ اؼبسموع تل فإف اإلنساف ال يستطيع فهم معٌت الكلمات اؼبسموعة كلو أنو يسمع 

 األصوات صبيعا ، كإذا ما أصاب تلف مركز التكلم فبل يتمكن اؼبريض الكبلـ كلو أنو يفهم معٌت ما يسمع 

  (105 : 2004العوالمة حابس ،  )

 : مستويات الفهم الشفهي  -13

 أثبتت عدة دراسات يف علم النفس اؼبعريف كجود إرتباط بُت سعة القاموس :مستوى معاني الكلمات - 4-1

اللغوم للمفرد كمستول الفهم الشفهي ، كلكي يتم الفهم الشفهي للكلمات دبهارة ىناؾ ؾبموعة من اؼببادئ اليت 

ال بد من أخذىا بعُت اإلعتبار ، كالعنصر الذم ال بد أف نذكره ىو أنو ليس للكلمة الواحدة معٌت كاحد ، بل أف 

معظم الكلمات ؽبا أكثر من معٌت ، فمعٌت الكلمة حيدد من خبلؿ السياؽ اؼبستعمل فيو كما يرتبط اؼبعٌت 

باػبربات السابقة للمتعلم ، ففي ما خيص الطفل فإف لديو قدرا كبَتا من اؼبعاين كال بد من أف يرجع للسياؽ لكي 

 .يفهم اؼبعٌت 
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 ربمل اعبملة معاين الكلمات اليت تكوهنا ، حيث يتم فهم اؼبعٌت التاـ للجملة : مستوى معاني الجمل 4-2

إنطبلقا من ترتيب الكلمات كالسمات النحوية للكلمات يف اعبملة كصيغ الزمن النحوم كيف أفعاؿ اعبملة 

 .كالضمائر كالركابط

تتابع سلسلة من اعبمل متضمنة فكرة كاحدة تكوف فقرة حيث تكوف اعبمل :  مستوى معنى الفقرة 4-3

  (144 - 143 : 2008ميرود محمد ،  )  منظمة كمرتبطة ببعضها

 : درجات الفهم  -14

 يوضح مادم غبسن أف للفهم درجات تتخلص فيما يلي 

 كيظهر يف قدرة اؼبتعلم على شرح إرسالية ما أك قدرتو على التعبَت اللفظي على شيء معُت :التحويل - 5-1

كأف يكوف اؼبتعلم قادرا مثبل على ربويل رسم بياين إىل لغة مفهومة ، أنو ربويل لغة إىل لغة أخرل أك التعبَت عنو .

 .بشكل من أشكاؿ التواصل مع األمانة كالدقة كالتعبَت عن اؼبضموف دكف تأكيل أك ربريف للمعٌت األصلي 

كىي درجة ثانية من الفهم ، إذ تأيت بعد سبكن التلميذ من عملية التحويل كعملية عقلية تتجاكز :  التأويل 5-2

مستول الشرح أك اؼبعٌت اغبريف لئلرسالية فالتأكيل ىنا معناه إدراؾ للعبلقة اؼبوجودة بُت عناصر اإلرسالية 

كإستخبلص ما ديكن إستخبلصو منها من أفكار نتائج كتقدديها على شكل ـبتلف أك من خبلؿ كجهة نظر 

 .جديدة 

مث فهم ؿبتواىا كقدرة التعبَت عنها بشكل أك أخر أنذاؾ .كىذه العملية ال ديكن أف تتم إال حبصوؿ اؼبعرفة أكال 

 .ديكن لعملية التأكيل أف تتم بدكرىا 
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 درجة راقية من الفهم كيتطلب الوصوؿ إليها سبكن التلميذ من التحويل كمن التأكيل كيعٍت : التعميم 5-3

التعميم اإلنتقاؿ دبفهـو أك نظرية من إستعمالو األصلي إىل توسيع إستعمالو على مظاىر أك ؾباالت أخرل معركفة 

  (144 .143 : 2008ميرو محمد ،  ) مع إدراؾ التلميذ غبدكد التعميم 

 : عمليات الفهم الشفهي  -15

تنطوم دراسة الكبلـ كأصواتو على مشكبلت عديدة ، كلعل اؼبشكلة األساسية يف إدراؾ الكبلـ ىي كيفية ربديد 

 فكيف يتم ربديد ىذه اعبملة من خبلؿ أصواهتا  (الدببة نائمة  )األصوات اليت ترد يف اعبمل ، فإذا قلنا صبلة مثل 

إف تيار الكبلـ اؼبتدفق دياثل اعبملة اؼبطبوعة حبركؼ بينها مسافات أك فراغات سنجد أف الوصبلت الكبلمية أك 

 .الوحدات اؼبقابلة للحركؼ ستكوف على شكل مقاطع صوتية كالفراغات أك اؼبسافات يقابلها صمت أك سكوف 

 .كبناء على ذلك تؤخذ اؼبقاطع الصوتية كربدد من خبلؽبا خصائصها السمعية الفريدة 

اؼبقطع يليو اؼبقطع كىكذا حىت هناية اعبملة ، كسنجد يف النهاية كل كلمة من كلمات اعبملة فًتة صمت أطوؿ 

من الفًتات السابقة ، كهبذه الطريقة يكوف من السهل علينا ربديد اؼبقاطع الصوتية كالكلمات كاعبمل ، فاؼبعركؼ 

أف الكبلـ يف األحواؿ العادية حيدث يف شكل ؿبادثات كيكوف اؼبطلوب فيو ربديد اؼبقاطع اؼبفردة اؼبعزكلة ، كذلك 

 .بالنسبة للصوت ال للمعٌت 

 : على أم حاؿ فهناؾ عدد من اإلعتبارات اليت ينبغي اإلنتباه إليها كىي 

  أف الكبلـ اؼبتصل ال يدرؾ أساس كسبلسل من اؼبقاطع اؼبعزكلة 

  إف إدراؾ الكبلـ اؼبتصل اؼبستمر يشمل على عمليات الصياغة كالتوظيف. 

  إف اؼبراحل اؼببكرة يف إدراؾ الكبلـ ديكن أف تتم دكف كعي يف األصوات بُت الفهم كإنتاج اللغة 
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 : عالقة الفهم بالوظائف المعرفية األخرى  -16

 : عالفة الفهم باإلدراك - 16-1

يرل الباحث سيد صبعة يوسف أف العديد من الدراسات النفسية يف ميداف فهم اللغة بينت كجود خلط بُت الفهم 

كاإلدراؾ دييل البعض إىل إستخداـ الفهم مع اللغة كاإلدراؾ مع الكبلـ بينما دييل البعض األخر إىل إستخدامهما 

 .دكف سبييز كاضح بينهما .كمفهومُت ؽبما نفس اؼبعٌت 

فإدراؾ الكبلـ ىو إستقباؿ السامع للكبلـ كسبييزه لو ، كىو ما يبحثو علم األصوات السمعي ، أما الفهم فهي 

عملية معرفية تشمل ربصيل اؼبفاىيم ، كىي سبثل يف حد ذاهتا ذبريديات من األشياء اؼبدركة ، كمعٌت ىذا أف 

، أما الفهم فهم مرتبط بالعمليات اؼبعرفية اليت تتجرد  (عامل األشياء  )اإلدراؾ مًتابط باؼبنبهات يف العامل اػبارجي 

فيها اؼبفاىيم من سياقاهتا اؼبختلفة كتنتظم يف تراكيب موحدة ألف فهمنا ؼبا نسمعو من األخرين أك ما نقرأه يشمل 

أكثر من ؾبرد معاين الكلمات اؼبختلفة اليت ندركها ، كيتضح من تعريفات الفهم أهنا العملية األكثر عمومية كاليت 

تنطوم على اإلدراؾ  كليس العكس لذا دييل الباحث سيد صبعة يوسف إىل تفضيل الرأم الذم يقوؿ أف اإلدراؾ 

كالفهم ـبتلفاف لكنهما غَت منفصلُت ، حيث أف عملية الفهم تبدأ باإلدراؾ أساسا كبالتايل ديكن إستخداـ 

 .مصطلح الفهم للغة كمصطلح اإلدراؾ للكبلـ إستنادا إىل اؼبربرات التالية 

ديكن على اؼبستول اإلدراكي التمييز بُت الكلمات كإعادهتا إعادة صحيحة دكف معرفة أك فهم اؼبعاين  -

 البعيدة 
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أحد مصادره سوء الفهم ىو اإلدراؾ غَت اعبيد كغَت الكايف الذم يسبقو بالضركرة ىناؾ عددا من اؼبراحل  -

اؼبختلفة اليت ديكن أف تدرس فيها أصوات الكبلـ كإحداىا ىو أف ندرس األصوات كما تستقبل كتدرؾ 

  (61 .59 : 1990جمعة سيد يوسف ،  )يف إذف اؼبستمع 

 : عالقة الفهم باإلستحضار - 16-2

 أنو يف عملية الفهم ليس اإلدراؾ البصرم أك السمعي أك اغبسي GARANDERIEحسب غاردكرم 

اغبركي ىو الذم ينتج لنا الفهم ، يف الواقع على إمتداد اإلدراؾ حيصل اإلستحضار بسرعة فائقة حيث أهنا تفلت 

 .كىناؾ حلتُت جيب أف تأخذ بعُت اإلعتبار . من كل كعي كمنو يكوف الشرط البلـز كالكايف إلحداث الفهم 

 عندما يكوف اؼبوضوع سهل أك مألوؼ يقـو اإلدراؾ بإحداث اإلستحضار تلقائيا الذم يعطي الفهم  -1

عندما يكوف اؼبوضوع مركب أك جديد ال يقـو اإلدراؾ بإحداث اإلستحضار تلقائيا كبالتايل ال  -2

 .يتكوف الفهم 

يعتمد على فعل ذىٍت إلعادة التعبَت عن اؼبعلومة اؼبقدمة . فالفهم إذف ىو ذك طابع إستحضارم كليس إدراكي 

 .من طرؼ اإلدراؾ 

 .ؼبا ىو مقدـ لفهمو " الفهم " إف مشركع اؼبعٌت لعملية الفهم ىو إنشاء اإلستحضارات اليت ستمد معٌت 

 .دييز غار دكرم ثبلث حاالت الًتصبة . جيب أف تكوف ىذه اإلستحضارات ترصبات لؤلمر الذم ىو ؿبل الفهم 

 .تلك اليت ال تظهر شيئا من معٌت الشيء اؼبطلوب فهمو  -1

 .تلك اليت تظهر كأهنا ضد اؼبعٌت  -2

 .تلك اليت سبد كل اؼبعٌت أك جزء منو  -3
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 فأما يف اغبالة األكىل تكوف الًتصبة خارج اجملاؿ كيف اغبالة الثانية يكوف إكتسب اؼبعٌت بضده كيف الثالثة باؼبماثلة 

 (semblable . ) 

إذ ليس للوىلة األكىل يتم التحصل على الفهم ، سيكوف ذلك يف غالب األحياف إثر جهد إلجياد اإلستحضارات 

  ( 94-93 : 2008لعمارة محمد إسماعيل ،  )الكاشفة عن اؼبعٌت 

 : عالقة الفهم باإلنتباه والذاكرة - 16-3

إذا كانت كسيلة اإلنتباه ذبعل اغباضر حاضرا ، كإذا كانت كسيلة الذاكرة ذبعل الغائب حاضرا ، فإف كسيلة الفهم 

بُت ىاتُت الوظيفتُت أم تلك اليت زبص اإلنتباه كتلك اليت زبص الذاكرة ىذا " تصادـ " يف اغبقيقة ىي نتيجة 

التصادـ يفضي إىل معٌت ، ؽبذا فوسيليت الذاكرة كاإلنتباه جيب أف تكوف حاضرتُت مع التداخل داخل عمليات كل 

كاحد منهما كتكمبل بعضهما كإال فسوؼ يتم فهم أم موضوع خاص كىناؾ عدة أشكاؿ يتم فيها تدخل 

 : الوظائف اؼبعرفية كىي كالتايل 

 .اليت زبص اإلنتباه  -1

 .اليت زبص الذاكرة  -2

  (كليس شبرة اإلنتباه مع الذاكرة اؼبذكورة أعبله  )اليت زبص شبرة الذاكرة مع اإلنتباه  -3

إمكانية إلتقاء أكثر من شكلُت من الوظائف ثبلثة أك أربعة مثبل ، لكن مبدأ كسيلة الفهم يبقى ىو  -4

نفس اؼبعٌت إلتقاء أكثر من شكلُت من الوظائف ثبلثة أك أربعة مثبل ، لكن مبدأ كسيلة الفهم يبقى 

 .ىو نفس اؼبعٌت إلتقاء الوسيلتُت اؼبذكورة أعبله 
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 حسب دكال غاراندكرم حيصل اإللقاء بُت الوسيلتُت يف الذىن تبعا لثبلثة أشكاؿ فبكنة من تداعيات التجاكر 

 (contiguïté )  التماثل (ressemblance )  كالتباين (contraste. )  

 إذ يكوف اغبصوؿ على معٌت موضوع ما أعبله على كبو ثبلثة أشكاؿ 

  ( univocité )" التواطؤ " اؼبعٌت ىو  -5

  ( similitude et différence )معٌت التشابو  -6

  ( équivocité )اؼبعٌت ؼبا ليس لو سباثل كال إختبلؼ  -7

كهبذا يكوف  (الذاكرة كاإلنتباه  )كهبذا ينبثق من نشاط الفهم أشكاؿ ـبتلفة تصدر من إجراء إلتقاء الوسيلتُت 

اؼبعٌت لنستكشف عن قرب كببطء كيف أزمنة ؿبددة ، ما حيدث يف داخل  (حدس  )مصدر إنطبلؽ أحاسيس 

 .عقل شخص حياكؿ فهم موضوعا معينا ما 

 en) نفسو يف مشركع معٌت أف جيعل يف تناسب  (  implicitement ) كضع الفرد ضمنيا tقبل غبظة 

rappo )  شبرة اإلنتباه مع شبرة الذاكرة 

 .كالذم يراد فهمو  (حسيا  ) تضمن عملية اإلنتباه اغبضور الذىٍت للشيء اؼبدرؾ Tيف غبظة  -

زمن اللحظة متغَتة  ) T1 إىل اللحظة t تضمن عملية اغبفظ شبرة أداة اإلنتباه للحظة T1يف اللحظة  -

  ( 70 : 2011تنساوت صافية ،  ) (حسب األفراد 

األداتُت إىل أف يتحدد .... فما فوؽ ذبعل عملية الفهم يف مقابلة أك يف مقارنة سبريت T2يف اللحظة  -

اؼبتحصل  (أك حس اؼبعٌت  )كيبلغ إكتمالو يكوف شكل حدس اؼبعٌت  (أك حس اؼبعٌت  )حدس اؼبعٌت 
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 : 2008لعمامرة محمد إسماعيل ،  ) عليو من خبلؿ ىذا اإللتقاء أما التجاكر أك التماثل أك التباين 

96 ) 

 عالقة الفهم بالحلقة الفنولوجية - 16-4

تتمثل كظيفة اغبلقة الفونولوجية يف احملافظة كاؼبعاعبة للمادة اللفظية اليت تأتيها من القناتُت السمعية كالبصرية كاليت 

زبزف يف سجل للتخزين الفونولوجي القصَت اؼبدل حبيث ال تتجاكز الثاننيتُت كاليت ديكن إعادة تنشيطها بواسطة 

 .عملية التكرار اللفظي 

عندما ترد اؼبادة اللفظية من القناة السمعية إىل اغبلقة الفونولوجية سبر بعملية التحليل إىل كحدات فونولوجية كاليت 

كاليت تسمح للفرد أف يتعرؼ إليها ، مث ربوؿ إىل سجل التخزين  ( décodage )تعرؼ دبرحلة فك الًتميز 

 الفونولوجي أين يتم زبزينها لفًتة كجيزة من الوقت قد التتعدل الثانيتُت بعد ذلك أـ تزكؿ أك سبحى من الذاكرة 

بواسطة عملية التكرار اللفظي مث  (  réactivation )كلكن ىناؾ إمكانية اإلحتفاظ هبا إلعادة تنشيطها 

حمري خديجة ،  ) ( écolage phonologique )إعادة ترميزىا بواسطة عملية الًتميز الفونولوجي 

2007 : 54- 55 )  

 : إستراتجيات الفهم الشفهي المقترح من طرف الباحث عبد الحميد خمسي  -17

تسمح ىذه اؼبرحلة على اؼبستول اؼبعجمي اللساين للطفل كلتقدير مستول الفهم : الفهم الفورم - 17-1

 الفورم جيب تقييمو على ثبلثة إسًتاذبيات كفق عبد اغبميد طبسي
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 : اإلستراتجية المعجمية -17-1-1

تسمح ىذه اإلسًتاذبية بفهم اغبادثة إنطبلقا من التعرؼ على الكلمة كبوضعها على عبلقة مع سياؽ الكبلـ 

يتمكن من فهم معٌت النص كالتمكن من اإلجابة كيكتسب الطفل ىذه اإلسًتاذبية عندما يبلغ من العمر ما بُت 

  ( 40 : 2008زيري نبيل ،  )أربع سنوات كنصف 

 : اإلستراتجية الصرفية النحوية - 17-1-2

من الناحية الصرفية فعلى الطفل أف يكوف  (اعبملة  )هتتم ىذه اإلسًتاذبية دبعاعبة الوحدات اللسانية اؼبعقدة 

كاعيا بكل التحوالت اليت البد من القياـ هبا كلكي يفهم اغبادثة عليو أف يكوف قادرا على كضع العبلقة بُت 

اإلسم كالفعل كىو أدىن مستول يف ىذه اإلسًتاذبية ، كما عليو أف يتقن إستعماؿ متغَتات صرفية كبوية 

أخرل فيما بينها تسمح لو بفهم اغبادثة كتعترب ىذه اؼبسألة على الدرجة القصول من األمهية يف قياـ التبلميذ 

بكيفية تركيب أك بناء اإلستدالؿ ككذا التفكَت يف ماىية إجاباهتم عن السؤاؿ اؼبطركح أك اؼبوجو إليهم كديكن 

 .للطفل البالغ من العمر ما بُت طبس سنوات كست سنوات من إتقاف ىذه اإلسًتاذبية 

 :  اإلستراتجية القصصية 17-1-3

تتطلب ىذه اإلسًتاذبية من أجل فهم اغبادثات القدرة على اؼبعاعبة اؼبتتابعة للبنية الزمنية كالسببية اؼبطبقة يف 

ىذه اإلسًتاذبية كاليت تكوف خاصة يف بعض النصوص مثل القصص القصَتة ؽبذا مت ربديد اغبادثة على أهنا 

 .كحدة لسانية مركبة 
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 فإنو ديكن تطبيق ىذه اإلسًتاذبية على ـبتلف النصوص  conchen – bakri 1987فحسب الباحثة 

كالقصص التقليدية ، كما ديكن تطبيقها على اغبادثات األكثر تعقيدا من الناحية الصرفية اؼبعرفية ليتمكن 

 .الطفل البالغ من العمر سبع سنوات أف يتقن ىذه اإلسًتاذبية بطريقة جيدة 

 :  الفهم الكلي 17-2

كضعت ىذه اؼبرحلة هبدؼ التعرؼ على سلوكات الطفل إنطبلقا من إسًتاذبيات مت كضعها من طرؼ 

كىي على عبلقة بالفهم الفورم كاليت من خبلؽبا ديكن كصف تقييم القدرة " عبد اغبميد طبسي " الباحث 

 : على إستعماؿ إسًتاذبيات الفهم الشفهي ، كقد قسمت ىي األخرل إىل ثبلث إسًتاذبيات كىي كالتايل 

 :  سلوك المواضبة 17-2-1

قبد ىذا السلوؾ عند األطفاؿ األصغر سنا كاليت توافق عدـ القدرة على الًتكيز يف سياؽ الكبلـ بالنسبة 

للعرض األكؿ للحادثة ىذا يدؿ على عدـ التأكد من اإلجابة الصحيحة كبالتايل عجز على اؼبستول اللساين 

 .اؼبعريف كىي إسًتاذبية هتدؼ من خبلؽبا إىل معرفة ما إذا كاف قد توصل إىل فهم ؿبتول اغبادثة 

 :  سلوك تغير التعيين 17-2-2

ديكن للطفل أف يكتسب ىذا النوع من السلوؾ إنطبلقا من ربليل ثاين للحادثة أك لسياؽ الكبلـ ، كما ديكن 

أف يكتسبو من سلوؾ إجتماعي إنطبلقا من الراشد كىذا يسمح بتداخل إسًتاذبية أخرل أال كىي اإلسًتاذبية 

اليت تتدخل يف إنتاج كإشارات الراشد كمعاعبة السلوؾ الذم يطلب من الطفل تغيَت  ()اؼبعرفية اإلجتماعية 

التعيُت يف حالة اإلجابة اػباطئة ، إذف ىذا النوع من السلوؾ ال يتطلب معارؼ جديدة بل حيتاج إىل معارؼ 

  ( 143 : 2008ميرود محمد ،  )   إجتماعية 
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 : سلوك التصحيح الذاتي 17-2-3

يتطلب ىذا النوع من السلوكات إكتساب السلوؾ اإلجتماعي الذم يضبط  ( 41 : 2008زيري نبيل ،  )

ىذا األخَت كيسمح ىذا السلوؾ للطفل باؼبركر من اإلسًتاذبية اؼبعجمية إىل اإلسًتاذبية الصرفية النحوية 

 كبالتايل إىل اإلسًتاذبية القصصية ، فإضطراب ىذا اؼبسلك يؤدم بالضركرة إضطراب الفهم الفورم للحادثات 

إف قباح الطفل يف إسًتاذبيات الفهم الفورم كيؤدم إىل إزباذ السلوؾ أماـ أم مشكل يواجهو كبالتايل تطوير 

 .اؼبستول اللساين اؼبرعفي لديو ، ىذا ديكنو من اإلنتقاؿ إىل إسًتاذبيات أعقد من اؼبذكورة أعبله 

كاؼبراقبة الذاتية تتطلب اإلداء اإلجيايب يف عملية التعلم كليس األداء السليب يف حُت يظهر على التبلميذ عدـ 

الوعي باؼبناقصات كهبذه الطريقة يتعلم التبلميذ كيف يفحصوف اؼبادة العلمية قبل أف جييبوا على أم سؤاؿ 

كاؽبدؼ من اؼبراقبة الذاتية ىو تقليل اإلجابات اإلندفاعية غَت اؼبتقنة كالثاين يف اإلستجابة حىت الوصوؿ 

لئلستجابة السلمية عن طريق البحث اؼبنظم ، حيث ال يعرؼ التبلميذ كيف يتفاعلوف من النص بفعالية 

 .ليحصلوا على اؼبعلومات اعبديدة كربطها مع ما لديهم من معلومات سابقة 

 دبا أف الدراسة زبص الطفل ديكن أف نقسم الفهم على ىذا النحو 

الصريف النحوم فهم إدراؾ اؼبقاطع اؼبعزكلة فهم السياقات الداللية  )كإدراؾ اغبركؼ اؼبنعزلة الفهم الفونولوجي 

فهم كسبييز الفونيمات اؼبعزكلة القدرة على تقطيع السلسلة الكبلمية  (كاؼبررفيمية بإستخداـ اؽباديات الًتكيبية 

التعرؼ على الوحدات الكبلمية فهم الصياغة كالتوظيف كفهم الكلمات بناء العبلقات بُت اؼبعاين كالكلمات 

 كالتمييز بُت العناصر اؼبقطعة على مستول النغمة كالكبلـ كالضحك ، التساؤؿ 
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 : خطوات عملية الفهم الشفهي  -18

  (275 – 274 : 2004العتوم عدنان يوسف ،  )

 :  طبس خطوات لتحقيق الفهم كىي clark et clarc ( 1977 )حدد كبلرؾ ككبلرؾ 

لتحليلها إىل مكونات  (القصَتة  )إستقباؿ اؼبعلومات اؼبسموعة كاإلحتفاظ هبا يف الذاكرة العاملة  - أ

 .صبيلة

يبدأ السامع بتحليل األلفاظ اؼبتوفرة يف الذاكرة الفاعلة القصَتة إىل مكونات صبيلة قصَتة سبهيدا  - ب

 (التتابع  )لًتميزىا كإستقباؿ اؼبعلومات اؼبسموعة من مصدرىا 

 .مع إستمرار اؼبرحلة األكىل كالثانية  (عملية الًتميز  )ربويل اؼبكونات اعبميلة القصَتة إىل معاين  - ت

 . يقـو الفرد بتجميع معاين اؼبكونات اعبميلة القصَتة ليتكوف معٌت مشويل كتكاملي للجملة كاملة  - ث

يتم التخلص من الصورة اللفظية للجمل كيتم بعث معاين اعبمل الكاملة كالكلية إىل الذاكرة الطويلة  - ج

 .من أجل التخزين الدائم فيها 

 فيؤكد أف السامع يتخلص من النص اغبريف بعد ذباكز مرحلة اإلدراؾ كسبثيل anderson 1995أما أندرسوف 

 : اؼبعلومات ، كبذلك فإف الفهم يتحقق خبلؿ ثبلث مراحل كىي 

 إدراؾ النص كما مت ترميزه أصبل من خبلؿ فبارسة عمليات اإلدراؾ كفق نظاـ :مرحلة اإلدراك  - أ

معاعبة اؼبعلومات يف الذاكرة القصَتة ، كما مت شرحو سابق ، كقد يكوف ىذا اإلدراؾ حرفيا للنص 

 .من خبلؿ الفهم اؼبباشر ؼبعانيو ، أك يكوف ضمنيا أم مراعيا للمعاين غَت اؼبباشرة للنص 
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 سبثيل معاين الكلمات كاعبمل الواردة يف النص اؼبسموع أك اؼبقركء كزبزينها أك :مرحلة التمثيل  - ب

 .كضعها يف حالة اإلستعداد لئلستجابة 

 إستخداـ اؼبعاين اليت مت سبثيلها يف حالة أف النص يتطلب اإلجابة على سؤاؿ :مرحلة اإلستجابة  - ت

 .كجو للسامع أك إتباع تعليمات معينة خبلؿ أداء مهمة معينة للداللة على الفهم 

كتعد اؼبراحل السابقة كأفكارىا عند كبلرؾ ككبلرؾ كأندرسوف يف ربقيق الفهم متشاهبة إذ أف 

اؼبرحلتُت األكىل كالثانية تقاببلف اؼبرحلة األكىل عند أندرسوف ، بينما تقابل اؼبرحلة الثالثة كاؼبرحلة 

داود عبده ،  )الثانية عند أندرسوف كتقابل اؼبرحلة الرابعة كاػبامسة اؼبرحلة الثالثة عند أندرسوف 

1984 : 11 ) 

حيلل السمع ىذه األلفاظ اليت دخلت الذاكرة العاملة إىل مكونات صبلة يف نفس الوقت الذم تتلقى فيو - ب

 .الذاكرة العاملة عرب األذف مزيدا من ألفاظ اعبملة 

يف نفس الوقت الذم تستمر فيو " معناىا " حيوؿ كل مكوف صبلي إىل الفكرة اليت تعرب عنها  - ث

 .اػبطوات السابقتاف 

يضم الفكر معاين اؼبكونات اعبميلة شيئا فشيئا كيؤلف منها معاين مركبة اؼبكونات صبيلة أكسع إىل  - ج

 .أف يتم تأليف اعبملة كاملة من معاين أجزائها 

 : 1984داود عبده ،  ) يتخلص من الصورة اللفظية للجملة كينقل معناىا إىل الذاكرة الدائمة - ح

11 ) 
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 : الطرق المساعدة في فهم اللغة الشفهية  -19

  تركيز اإلنتباه 19-1

إف احملافظة على تركيز اإلنتباه أمرا مهما ليتعلم الطفل معٌت اللغة كيستطيع التفاعل مع األخرين فقبل أف تعطي 

التأكد من أنو ينظر إىل اؼبفحوص كمستعد إلستقباؿ الرسالة مع مراعاة إستخداـ . الطفل توجيهات أك تفسَتات 

 : كجيب توفَت الفرصة اؼبناسبة لئلنتباه لؤلدكات بإتباع الطرؽ التالية  (إنتبو ، إظبع ، أنظر  )الكلمات مثل 

  اإلستعانة بالتعبَتات اؼبوجهة أثناء الكبلـ معو ، أثناء ضبلو أك إطعامو. 

  (إخل .....دمى .أجراس  )إستخداـ أدكات تصدر أصواتا متناغمة  

  مراقبة إستجابات الطفل لؤلصوات كالكبلـ. 

  ىل ينظر إىل اؼبفحوص عند التحدث إليو. 

  ىل يبحث عن اؼبفحوص بعينيو أك يدير رأسو عندما يسمع صوتو. 

  ىل يبتسم كيراقب كجو اؼبفحوص عند الغناء معو مثبل. 

  ىل يدير رأسو كبو األدكات اليت تصدر أصواتا كأنغاما. 

  التوفَت للطفل فرصة اإلستماع لؤلصوات اعبديدة تصدرىا أدكات صوتية يقـو ىو بتحريكها. 

  ربط جرس إىل رسغو كإىل ركبتو برباط يصدر اعبرس صوتا عند حدكث اغبركة. 

  مساعدة الطفل على التصفيق بإمساؾ كلتا يديو أك كضعو على بطنو فوؽ سجادة 
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 ربط المعاني مع الكلمات : ثانيا 

إف الطفل حباجة إىل حاسة السمع كالقدرة على اإلصغاء كحاسة البصر كالنظر جيب عند الكبلـ أف يكوف كجو 

اؼبفحوص عند مستول نظر الطفل مع إستخداـ لغة كاضحة صبلها مفيدة كبسيطة تناسب عمره كربديد بدقة 

األظباء كاألشياء كتكرار ما يقاؿ كإستخداـ اغبركات كاإلشارات اليت تساعد على توضيح دالالت الكبلـ كعند 

الشعور بأف الطفل مل يستطع الربط بُت اللفظ كاؼبعٌت فعلى اؼبفحوص مساعدتو كتوجيهو خطوة خبطوة مث العمل 

 : على ربقيق ىذا النجاح كديكن ربقيق ىذا اؽبدؼ بتطبيق ما يلي 

مساعدتو على مد ذراعيو إىل األعلى حىت يتعلم اإلستجابة  (فوؽ .تعاؿ  )مد الذراعُت غبملو كالقوؿ لو  -

 .لؤلمر عندىا جيب مكافاتو بأف ربملو بسرعة 

 .أك لؤللعاب اؼبفضلة لديو  (السبلـ عليكم  )ىز الذراعُت كالقوؿ  -

توفَت الفرص إلستكشاؼ الصور كالكتب ذات ألواف زاىية صور حقيقية ثرية القراءة لو بصوت مرتفع  -

 .بينما جيلس ىو أماـ اؼبتحدث 

 .إستخداـ صبل بسيطة كقصَتة لوصف الصور كنسمح للطفل جبمعها كؼبسها  -

 .مساعدة الطفل على تعلم األشياء اؼبألوفة  -

 .سؤالو عن األشياء اليت يلبسها كاليت يستخدمها يف الطعاـ  -

 .إستخداـ أدكات تعليمية مناسبة حسب الزماف كاؼبكاف الذم تتم فيو عملية التعلم  -
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 .تذكر المعلومات : رابعا 

إف ذاكرة الطفل مهمة لتخزين اؼبعلومات اليت يتعلمها من العامل احمليط بو عن طريق حواسو كتعد قدراتو على تذكر 

  (80 : 2010تنساوت صافية ،  )اؼبعلومات مهمة إلستقباؿ اللغة كالتعبَت عنها 

 : كمن بُت األنشطة اػباصة بتوكُت مهارات اإلنتباه كاإلصغاء كالتذكر نذكر 

 .القياـ بسرد قصص مصورة لو  -

 .اإلستمتاع باإلصغاء لربامج مناسبة من التلفاز  -

قص ثبلثة إىل أربعة صور غبيوانات أك أشخاص أك أدكات ديكن العمل هبا كقصة متسلسلة مث كضعها  -

 .أماـ الطفل 

 .زبصيص أكقات مبلئمة لسرد القصص  -

 .المساىمة في إغناء لغة الطفل : خامسا 

 .يتم ىذا بإستخداـ الكلمات ككلمات الوصف بالطرؽ التالية 

 التحدث عما نقـو بو مع تكرار األفعاؿ أنا أمشط شعرم ، أمشط  -

 .قراءة الكتب مع الطفل مع تقليد األفعاؿ اؼبوصوفة يف الكتاب مث الطلب من الطفل تقليدىا  -

  .(حذاء صغَت  ) (حذاء كبَت  )عند رفع شيء ثقيل نقوؿ ىذا ثقيل  -
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زيادة مقدرة الطفل إلستعماؿ صبل مكونة من ثبلث كلمات على األقل كىذا ب قراءة قصة لو ذات  -

صبل قصَتة مع تكرار القصة نفسها لعدة أياـ حىت يبدأ الطفل سردىا بالطريقة نفسها عندىا يشاىد 

  الصور طرح أسئلة عن النشاطات اليت أهناه الطفل فورا ك مع ربديد األسئلة عن ذبربة مر هبا للتو 

  (.189 : 2004العشاوي ، )

 : العوامل المؤثرة في الفهم  -20

 ىناؾ عوامل لغوية تؤثر على طريقة فهم ما يقاؿ 

يستخلص السامع معٌت اعبملة اليت ينطقها اؼبتكلم من معاين مفردات ىذه اعبملة :  العوامل اللغوية 20-1

 : كتركيبها أم طريقة ترتيب مفرداهتا مثبل 

  الرجل أكـر الضيف 

 " .طرد " ك " أكـر "                                           إختبلؼ معٌت 

                 الرجل طرد الضيف 

 

                الرجل أكـر الضيف 

                                       إختبلؼ يف ترتيب اؼبفردات 

                 الرجل طرد الضيف 
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 كما يستخلص أيضا بعض جوانب اؼبعٌت من التنغيم مثبل  -

 نفي .أخبار     ما اضلو . ذىب الولد 

  تعجب !ذىب الولد ؟ إستفهاـ      ما اضلو 

كذلك خيتلف اؼبعٌت اؼبراد نقلو إىل السامع من صبلة بإختبلؼ الكلمة اليت يوضع عليها النرب التأكيدم أك  -

 التقابل مثبل 

 تصلح جوابا      من يأكل السمك صباحا ؟. الفقراء يأكلوف السمك صباحا 

 تصلح جوابا      ماذا يأكل الفقراء صباحا ؟. الفقراء يأكلوف السمك صباحا 

  ( 276 : 2004العثوم ،  )تصلح جوابا      مىت يأكل الفقراء السمك ؟ . الفقراء يأكلوف السمك صباحا 

 :  العوامل غير اللغوية – 20-2

 : سياق الحال أو السياق اإلجتماعي  - أ

يقوؿ اؼبتكلم أحيانا صبلة يف سياؽ معُت فيفهم السامع منها غَت اؼبعٌت اغبريف الذم تؤديو اعبملة فإذا قاؿ اؼبتكلم 

ال أستطيع أف أناـ كحويل كل ىذا الضجيج لزميلو الذم يستمع إىل اؼبذياع على مقربو منو لو معٌت خيتلف عن " 

 " .أسكت اؼبذياع " معناه اغبريف فمعناه ىنا 

إف فهم اؼبعٌت اؼبقصود يف أمثاؿ اغباالت السابقة ال يتحقق إذا عجز السامع عن فهم اؼبعٌت اغبريف ، أم أف 

  (13 : 1984داود عبده ،  )السامع يفهم أكال اؼبعٌت اغبريف مث تفسَته تفسَتا جديدا يف ضوء سياؽ اغباؿ 
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 : ب حقائق الحياة 

صنعت األـ كعكة " يعتمد فهم اعبملة أيضا على معلومات السامع عن حقائق اغبياة ، فحُت نسمع صبلة مثل 

يف " ىا " فإننا نفهم أف الضمَت " ككضعتها على طاكلة يف الغرفة كقالت ، أنٍت متأكدة من أف إبنيت ستحبها 

إىل ذلك  (من حيث اؼبوقع يف اعبملة  )كلمة ستحبها يعود على الكعكة ، مع أف كلميت طاكلة كغرفة أقرب 

 .الضمَت 

كقد لوحظ السامع يعتمد على معلوماتو عن اغبياة أكثر فبا يعتمد على تركيب اعبملة عندما يكوف الًتكي معقدا ، 

ىذا ال يعٍت أف تركيب اعبملة ال أمهية لو ، ففي األحواؿ العادية يفهم السامع اعبملة حسب تركيبها كيبلحظ عدـ 

 .معقوليتها 

 : عوامل صعوبة الفهم  -21

 : ىناؾ عوامل عديدة تسبب صعوبة يف فهم اللغة أمهها ما يلي 

 . إف توظيف كلمات صعبة أك غَت شائعة يف اعبملة يستغرؽ فهمها مدة طويلة :صعوبة المفردات - 21-1

 أخذ يبحث             عن اؼباء :              مثبل 

                    طفق يبحث             عن اؼباء 

إذا تساكت صبلتاف يف ـبتلف العوامل بإستثناء الطوؿ فإف اعبملة األطوؿ تكوف أصعب :  طول الجملة 21-2

 .ألهنا تشكل عبئا أكرب على الذاكرة العاملة 
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اليت ربويها كل منها ،  (الفكر  )كقد تساكم صبلتاف يف الطوؿ كزبتلفاف يف عدد اؼبقوالت : كثرة مقوالت اعبملة 

جمعة سيد يوسف ،  ) يف ىذه اغبالة تكوف اعبملة اليت ربتوم على مقوالت أكثر أصعب من اعبملة األخرل 

1990 : 55 )  

 :المكونات الجميلة المتقطعة - 21-3

 يفصل بُت أجزاء اؼبكونات اعبميلة فيها فاصل تكوف بشكل عاـ  (63 : 2010تنساوت صافية ،  ) حسب

أصعب من مثيلتها اليت تكوف فيها تلك اؼبكونات متصلة فاعبملة األكىل من اعبملتُت التاليتُت أصعب على الفهم 

 من الثانية مثبل 

 .كافقت اللجنة اليت إنتخبها الطبلب على اإلقًتاح  -

 .اللجنة اليت إنتخبها الطبلب كافقت على اإلقًتاح  -

 :  إف حشو صبل موصولة متعددة بعضها يف البعض األخر تكوف صعبة الفهم مثل :التركيب المعقد *

 " .الذم يًتؾ أخواؾ يف داره ىو صديقك " اصلها " الضارب أبواه أخويو عبد اهلل - 

 " . الذم يًتؾ أخواؾ يف داره ىو صديقك " النازؿ يف داره أخواؾ صديقك - " 

 . فمن األكضاع غَت الطبيعية يف الكبلـ :عدم وقوع المكون الجملي في موقعو الطبيعي *

 أف يرد اؼبفعوؿ قبل الفاعل كاػبرب قبل اؼبخرب عنو مثل - أ

 " .خالد أكـر عمر " أصعب من " عمر أكرمو خالد " 

 .كركد اعبملة الفرعية قبل اعبملة األساسية  - ب
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 .قبل أف يذىب الرجل إىل عملو تناكؿ طعامو  - ت

 .بعد أف يتناكؿ الرجل طعامو ذىب إىل عملو  - ث

 من عوامل صعوبة فهم اعبملة تعدد معانيها سواء كجود كلمة فيها ذات معاين متعددة :تعدد معاني الجملة * 

 .أك ألف ؽبا بٌت داخلية متعددة 

العُت " كىذا بسبب تعدد معاين كلمة " جلست إىل جانب الشجرة " أصعب من " جلست إىل جانب العُت " 

. " 

 يبلحظ اإلنساف األشياء :التعبير عن المعنى بطريقة تختلف عن الطريقة الطبيعية في المالحظة والتفكير *

 .بطريقة معينة حيددىا بربكز أحد ىذه األشياء أك حجمو 

" القلم فوؽ الكتاب " فإذا جاء التعبَت ـبالفا لطريقة ىذه اؼببلحظة فإنو جيد صعوبة إضافية يف الفهم فجملة مثبل 

 " .الدائرة حوؿ النقطة " أسهل من " النقطة يف كسط الدائرة " كصبلة مثل " أسهل من الكتاب ربت القلم 

 جيد السامع صعوبة يف فهم اعبملة إذا كانت تعرب عما خيالف توقعاتو :التعبير عما يخالف توقعات السامع *

قفز السياج يف اؼباء بعد أف نزع " أصعب على الفهم من صبلة " قفز السباح يف اؼباء بعد أف خلع حذاءه " فجملة 

 " حذاءه 

 سبقت اإلشارة إىل أف السامع يؤلف معٌت اعبملة بالتدرج خبلؿ :إعادة النظر في المعنى المستخلص *

اإلستماع إليها كال ينتظر حىت هنايتها كينتج أحيانا عن ىذا أف يضطر السامع إىل إعادة النظر فيما توصل إليو من 

 .معٌت للجزء األكؿ بعد أف يستمع إىل اعبزء اعبديد كما يف صبلة 

 .إال بعد أف إقتنع بضركرهتا ...مل يشًت سيارة خاصة - 
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 كقد تنشأ صعوبة الفهم بسبب كجود تناقض يف اؼببلمح الداللية بُت :عدم التألف بين بعض مفردات الجملة *

 .كلمتُت من كلمات اعبملة أك عدـ ألفة كركدىا معا 

مثبل عدـ تألف " النغم األخضر " كىذا يتضح يف بعض العبارات الشعرية اليت زبرج عن اؼبألوؼ ففي عبارة - 

اؼببلمح الداللية بُت النغم كاألخضر ، ألف األخضر لوف كاأللواف ال تستعمل إال مع األشياء اؼبرئية ، كىو أمر ال 

  (37 - 11 : 1984داود عبده ،  ) ينطبق على النغم كىذا ما دييز بُت اغبقيقة كاجملاز يف اللغة 

 (السمعي .الفهم اللفظي  )أعراض صعوبات فهم اللغة الشفهية  -22

  ( 279 : 2004)يذكر العشاكم منها

 .الفشل يف ربط الكلمات اؼبنطوقة مع األشياء كاألعماؿ كاؼبشاعر كاػبربات كاألفكار  -

 .عدـ فهم اؼبسموع كاللغة ؽبا معٌت للتعبَت عن األشياء  -

 .الفشل يف التمييز بُت الكلمات أك ؾبموعات من الكلمات  -

 .صعوبة يف إتباع التعليمات كاألكامر  -

 .صعوبة يف تعلم أجزاء معينة من الكبلـ مثل حركؼ اؼبد كالصفات  -

 صعوبة يف تعلم اؼبعاين اؼبتعددة للكلمة نفسها  -

 .الشعور باؼبلل كبو اؼبوضوع كاإلنشغاؿ باألمور التافهة  -

الفشل يف فهم الفكرة الرئيسية اليت يعرضها التكلم كأخذ مبلحظات فرعية مع تضييع النقاط اؽبامة كقد  -

 .ينتقل إىل موضوع يسهل فهمو 

 .اإلستجابة للكلمات اؼبنفردة أك شبو اعبمل كلكنو غَت قادر على فهم الوحدات الطويلة  -
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مشاكل يف إتباع سلسلة من األكامر حفظ القصائد الشعرية تعلم أظباء ككلمات جديدة كالعد كالتسلسل  -

 .كالًتتيب كإعادة ما ظبعو 

 .صعوبة يف تعلم اؼبعاين اؼبتعددة للكلمة نفسها  -

فإذا عاىن الطفل من ىذه الصعوبات كعجز عن فهم اللغة بشكل كلي أك جزئي عند ذلك ديكن أف  -

 .يكوف لدل الطفل إعاقة ظبعية من الواجب عرضو على الطبيب اؼبختص إلجراء البلـز 

 : تشخيص صعوبات فهم اللغة الشفهية  -23

 بأنو ديكن الكشف عن الوجود الفعلي لصعوبات الفهم اللفظي للغة كذلك  (279 : 2004) يشَت العشاكم 

بإتباع الطرؽ التالية قراءة فقرة قصَتة للطفل حيث يطلب منو اإلستماع كفهم الفقرة كتكوف مناسبة لعمره الزمٍت ، 

 .مث أسلوب اإلختيار اؼبتعددة لؤلسئلة بوضع عبلمة على اإلجابة الصحيحة 

اإلجابة على أسئلة متعلقة بتفصيبلت معينة كالسبب كالنتيجة كالتسلسل كالفكرة الرئيسية كإتباع  -

 التعليمات

 إتباع التعليمات الشفهية األكامر  -

إستعماؿ أسلوب مؤل الفراغ كذلك حبذؼ الكلمة اػبامسة أك السادسة بشكل متعاقب من فقرة أك قطعة  -

 من كتاب القراءة ، مث يطلب منو كتابتها أك إكماؽبا شفهيا 

 .إستعماؿ أسلوب سبييز الكلمات كإستدعائها  -

انو يف حالة الشك يف كجود ضعف يف السمع نتبع طرؽ التشخيص التالية  ( 76 : 2010 )كأضافت تنساكت 

 قدما كالنطق ببعض الكلمات األكؿ االعداد بصوت خافت فإنو 20، الوقوؼ خلف الطفل على مسافة 

 .يستطيع مبلحظة فيما إذا كاف لديو فقداف ظبعي حيتاج إىل تقوًن متخصص 



 الفصل الثالث                                                                    اإلنتاج اللغوي والفهم الشفهي 
 

 105 

ربديد إذا كاف الطفل منتبها للصوت ألف ىناؾ من األطفاؿ الذين يستمعوف كلكنهم ال ينتبهوف  -1

ألصوات الكبلـ كالكلمات كالعبارات كاعبمل كإذا كاف الطفل كذلك فسوؼ جيد صعوبة كتأخرا يف 

 .بناء لغوم ظبعي 

 .يعترب اإلنتباه متطلبا سلوكيا سابقا ليتعلم الطفل فهم ما يقوؿ األخركف كمن أجل التعبَت عن ذاتو  -2

إذا أكتشف أف الطفل يفشل يف اإلنتباه إىل الصوت فمعٌت ذلك أنو يعاين من إعاقة ظبعية أك من  -3

 .مشكبلت إنفعالية أك إضطرابات عضوية يف الفص الصدغي للشق الدماغي األيسر 

ربديد إذا كاف لدل الطفل صعوبات يف التمييز السمعي حىت يفهم الطفل الرموز اللغوية الشفهية  -4

جيب عليو أف دييز بُت األصوات كالكلمات كالعبارات فإذا كاف الطفل غَت قادر على ظباع أكجو 

الشبو كاإلختبلؼ يف بدايات أك أكساط أك هنايات أصوات الكلمات كتوليف اغبركؼ اؼبتحركة أك 

 الساكنة فإنو سيجد صعوبة يف إكتساب اللغة 

 : إستراتجيات تشخيص صعوبة دالالت األلفاظ - 23-1

 من خبلؿ مبلحظة ما  (296-293 : 2004 )العيشاوي يتم تشخيص صعوبة دالالت األلفاظ حسب 

 : يلي 

 .صعوبة يف نطق الكلمة  -

صعوبة يف مدلوؿ الكلمات أم صعوبة يف اؼبدلوؿ الذىٍت الفورم اؼبباشر للكلمات كىذا يظهر من خبلؿ  -

ما يتعرؼ عليو الطفل من خبلؿ ظباعو للكلمات يف اعبمل أك النص موضوع الدراسة كاليت ؽبا مدلوالت 

ذىنية فورية ، يف ىذه اغبالة حيتاج الطفل إىل دافع من الداخل من أجل تقوية مفرداتو اللغوية كجعل 

 .قاموسو اللغوم معرؼ كغزير 
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 صعوبة يف إسًتجاع الكلمات أك بطء يف إسًتجاع  -

صعوبة دالالت أك تلميحات السياؽ أم صعوبة يف اؼبؤشرات أك الدالالت أك التلميحات اليت تساعده  -

على التعرؼ على الكلمة من خبلؿ اؼبعٌت أك سياؽ اعبملة يف الفقرة أك النص أك اغبديث الذم تظهر 

من خبللو الكلمات يف ىذه اغبالة حيتاج الطفل إىل تشجيعو على إستخداـ اللغة من خبلؿ القصص 

 .كالكتب كاجملبلت اؼبناسبة لعمره 

 .صعوبة يف التحليل الًتكييب للكلمات  -

صعوبة يف فهم العبلقة بُت اؼبعاين كتركيب اعبمل كبالتايل عدـ قدرة للوصوؿ إىل اؼبعٌت اؼبقصود من النص  -

اؼبقاطع الزائدة أك / التعريف / كمن مث ضعف اإلدراؾ العاـ ؼبا يقرأه كؼبا يسمعو فمثبل جيد صعوبة يف سبييز 

اؼبضافة أك مصادر الكلمات كالكلمات اؼبشتقة ىذه اغبالة ربتاج إىل تدريب الطفل على التحليبلت 

الًتكيبية للكلمات حىت تساعده يف إكتساب العديد من اؼبفردات اللغوية كتقوية دخَتتو اؼبعرفية كقاموسو 

 اللغوم 

 : الفهم لدى المصاب بالتوحد  -24

بأف تقييم مستول الفهم اللغوم يكوف أصعب من مستول اإلنتاج  ( 84 : 2004 ) نصر أحمد يقوؿ

اللغوم فقد يعطي الفرد إجابة صحيحة كيظهر مبدئيا أنو قد فهم اؼبضموف كذلك من خبلؿ ربليلو للوضعية 

كليس إعتمادا على السياؽ اللغوم اؼبقدـ لو كىذا ما حيدث بالفعل مع األطفاؿ اؼبصابُت بالتوحد فهم غالبا 

ما يعتمدكف على إقتباس اؼبعٌت اؼبراد من الوضعية كاؼبضموف غَت اللغوم إذ أهنم خيمنوف أك يتنبؤكف دبا مل 

ديكنهم فهمو من التحليل اللساين للخطاب كما جيدكف صعوبات يف تنظيم الفكر كالربط منطقيا بُت كلمتُت 
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حيث يتعذر عليو فهم ىذا الربط كرغم صعوبة تقييم الفهم اللغوم إال أف ىذا مل دينع أف تكوف ىناؾ بعض 

 .الدراسات العلمية يف ىذا اجملاؿ بالضبط لدل فئة اؼبصابُت بالتوحد 

 AJOHONSON ET GILLBERG ETإف دراسات ركمبَتغ كجونسوف غيلبَتغ 

ROMBERG  

 تنص صبيعا على 1980 سنة fay كفام 1995 سنة prizant rydell كدراسات ريدؿ 1996سنة 

 كة:أف األطفاؿ اؼبصابُت بالتوحد جييدكف صعوبات يف فهم 

 .كيفية توظيف الضمائر  -

 .تصريف األفعاؿ  -

 .اعبمل اؼبنفية كاؼببنية للمجهوؿ  -

 .البٌت الًتكيبية اؼبعقدة كالطويلة  -

 .تقدًن كتأخَت األفعاؿ كربديد أزمنتها  -

 الكلمات اجملردة  -

ديكن إستنتاج أف الفهم لدل األطفاؿ اؼبصابُت بالتوحد ال يتم بنفس الطريقة مقارنة باألطفاؿ العاديُت كيبقى 

أنواعو ، تشخيصو  : باألطفاؿ العاديُت كيبقى منوه بطيئا جدا ، كعليو سوؼ كباكؿ التعرؼ على التوحد 

 .كالنظريات اؼبفسرة لو باإلضافة إىل خصائص األطفاؿ التوحدين كالربامج العبلجية يف الفصل اؼبوايل 
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 : الخالصة 

يف األخَت علينا التأكد أف اللغة عامل أساسي من عوامل التكيف مع اجملتمع ك كسيلة أساسية من كسائل 

االتصاؿ مع اآلخرين لذلك تستعمل اللغة للتعبَت عن مشاعرنا ك أفكارنا ك تساىم بصورة أساسية يف التعلم زك 

اكتساب اؼبهارات ك ديكن أف كبصر كل قولنا باف اللغة ليست ؾبموعة من األصوات بقدر ماىي جهاز من اؼبعاين 

ك لكن ىنا جيد الطفل التوحدم صعوبة يف اكتساب . ك ذبربة مكثفة تؤرخ صبيع العبلقات الفوقية ك ما يشملها

 .ىذه اؼبلكة فهما ك تعبَتا ك ىذا ما سنتحدث عنو يف الفصل اؼبوايل 

عموما ما ديكن إستنتاجو ىو أف الفهم لدل األطفاؿ اؼبصابُت بالتوحد ال يتم بنفس الطريقة مقارنة باألطفاؿ 

 أنواعو: العاديُت كيبقى باألطفاؿ العاديُت كيبقى منوه بطيئا جدا ، كعليو سوؼ كباكؿ التعرؼ على التوحد 

 .تشخيصو  كالنظريات اؼبفسرة لو باإلضافة إىل خصائص األطفاؿ التوحدين كالربامج العبلجية يف الفصل اؼبوايل 
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يعترب اجلانب التطبيقي ىو اإلطار الذي يتم على مستواه جتسيد كل ما ىو نظري يف الدراسة من : تمهيد 

فرضيات يف الواقع ، وكأي دراسة علمية ال ديكن الوصول فيها إىل نتائج موضوعية وأكيدة إال إذا تتبعنا إجراءات 

منهجية مضبوطة وخطوات علمية ، حيث سنقوم يف ىذا الفصل بالتطرق إىل كل مالو دور يف الوصول إىل 

ادلعطيات والبيانات ادلرتبطة بالظاىرة ادلدروسة وذلك من خالل إجراءات الدراسة اإلستطالعية والتطرق إىل منهج 

 .كما ىو موضح يف ىذا الفصل  ورلتمع الدراسة وكيفية إختيار األدوات جلمع ادلعلومات
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 :الدراسة اإلستطالعية / 1

 : أهداف الدراسة اإلستطالعية  -1

 : يكمن الغرض من الدراسة اإلستطالعية يف حتقيق األىداف التالية 

. ضبط متغَتات الدراسة وعنواهنا  -

 .إستكشاف ميدان الدراسة اإلستطالعية األساسية  -

 التعرف على الصعوبات اليت قد يتعرض ذلا الطالب لتفاديها يف الدراسة  -

 .األساسية 

 . التعرف على أدوات وقدراهتا على قياس ادلتغَتات زلل الدراسة  -

  (المكاني ، الزمني ، البشري  )تحديد مجاالت الدراسة اإلستطالعية  -2

 : المجال الزمني للدراسة اإلستطالعية  - أ

  2018 ديسمرب 31 إىل غاية 2018 ديسمرب 20مت إجراء الدراسة اإلستطالعية يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 

:  المجال المكاني للدراسة اإلستطالعية -          ب

مت إجراء الدراسة اإلستطالعية يف ادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال ادلعاقُت ذىنيا بسيدي علي الذي يتكون من 

مكتب األخصائية النفسانية العيادية مكتب األخصائية النفسية يف تصحيح النطق مكتب  (03)ثالثة مكاتب 

: ، فوج  (2)التفطُت :، فوج  (1)التفطُت : ادلالحظة ، فوج :  فوج ، فوج 12رئيسة ادلصلحة البيداغوجية و 

عالجي : ، فوج  (3)بيداغوجي مستوى : ، فوج  (2)بيداغوجي مستوى : ، فوج  (1)فوج بيداغوجي مستوى 
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التكفل ادلبكر : ، فوج  (3)التوحد : ، فوج  (2)التوحد : ، فوج  (1)التوحد : ما قبل التمهُت ، فوج : ، فوج 

. اإلدارة  + (للذكور ولإلناث )ادلراقد + ادلطبخ + ادللعب + وقاعة علم النفس احلركي . 

 : المجتمع والعينة  -3

 : مجتمع العينة  - أ

 يمثل العينة األساسية  ( :04)جدول رقم 

 درجة التوحد  اجلنس  السن  احلاالت 

 (ر.ب)احلالة األوىل 

 (ع.ص)احلالة الثانية 

 (م.ب)احلالة الثالثة 

 (أ.ب)احلالة الرابعة 

 (خ.ب)احلالة اخلامسة 

7 

7 

8 

9 

10 

 

ذكر 

ذكر 

ذكر 

ذكر 

 أنثى

متوسطة 

متوسطة 

متوسطة 

متوسطة 

 متوسطة

 

 : اإلستطالعية عينة الدراسة  - ب

 سنوات من اجلنسُت 10 سنوات إىل 07 حاالت ذوي إضطراب التوحد تًتاوح أعمارىم من 05تتكون من 

 ( .توحد درجة متوسطة )من نفس درجة التوحد  ( ذكور وأنثى04)ذكور وإناث 

 الذي طبقتو األخصائية النفسانية العيادية للمركز النفسي  CARSوىذا طبقا لنتائج إختبار التقييم الطفويل 

 البيداغوجي 
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:  أدوات الدراسة اإلستطالعية تحديد  -4

 : كانت األدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة كاأليت 

 دتت مقابلة احلاالت وأوليائهم مباشرة من أجل مجع ادلعلومات الضرورية وإكتشاف :المقابلة  -1

. وتقييم األطفال اللذين يعانون من التوحد من أجل إختيار عينة البحث ادلناسبة 

 لقد مت مجع ادلعلومات مبراقبة ومالحظة العينة مالحظة دقيقة بدون إخفاء أي عنصر أو :المالحظة  -2

 .إمهالو للحصول على النتيجة اليت يهدف البحث مبعرفتها 

 يف الدراسة اإلستطالعية لقد قمنا بالقياس القبلي للحاالت ويتم عرضها يف الدراسة األساسية لتجنب التكرار 

  ( .O52): إختبار الفهم الشفهي  -3

 : تقديم إختبار الفهم الشفهي - 3-1

 بفرنسا وبالضبط مبركز علم النفس 1987صمم ىذا اإلختبار من طرف الباحث عبد احلميد اخلمسي سنة 

التطبيقي ، وطبق على أطفال فرنسيُت ، وكما ذكرنا يف اجلانب النظري أن إسًتاتيجيات الفهم الشفهي ادلستعملة 

: يف ىذا اإلختبار تتكون من إسًتاجتيتُت 

إسًتاتيجيات الفهم الفوري واليت تنقسم بدورىا 

 .إىل ثالثة إسًتاتيجيات حتتية 

إسًتاتيجيات الفهم الكلي واليت تنقسم بدورىا إىل 

 .ثالثة إسًتاتيجيات حتتية 

   اإلسًتاتيجية ادلعجمية

  األسًتاتيجية الصرفية النحوية 

  اإلسًتاتيجية القصصية 

   سلوك ادلواظبة

  سلوك تغيَت التعيُت 

  سلوك التصحيح الذايت 
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:  الهدف من اإلختبار -3-2

بإعداد ىذا اإلختبار هبدف الكشف عن إسًتاتيجيات الفهم  ( 1987)قام الباحث عبد احلميد اخلمسي 

.   سنوات 07 إىل 03الشفهي ادلستعملة من طرف األطفال اللذين تًتاوح أعمارىم ما بُت 

ىذه اإلسًتاتيجيات ال تتعلق بالفهم عامة فقط ، بل يتعلق األمر بالفهم يف الوضعية الشفهية وذلك بإستعمال 

النحوية ، وكذا اإلسًتاتيجيات القصصية ، كلها تتدخل يف الفهم الفوري – اإلسًتاتيجيات ادلعجمية ، الصرفية 

الذي يعترب مقدمة للفهم الكلي والذي بدوره يشمل على سلوك ادلواظبة ، سلوك تغيَت التعيُت وسلوك التصحيح 

. الذايت 

:  مبدأ اإلختبار -3-3

ولإلجابة ال تتقيد بادلصطلحات اليت إكتسبها يف سن مبكرة ، واليت فيما  (حادثة) صورة 52حيتوي اإلختبار على 

بعد مت تطويرىا يف ادلدرسة ، من ىنا ديكن الكشف على اإلسًتاتيجيات اليت يستعملوىا الطفل من أجل فهم 

. احلادثة يف الوضعية الشفهية 

ومن أىم ىذه . وذلذا فعلى الطفل أن جييب على اللوحة ،أي الصورة اليت توافق اجلملة اليت يلقيها عليو الباحث 

: اإلسًتاتيجيات اليت صلدىا يف ىذا اإلختبار 

 إستراتيجيات الفهم الكليإستراتيجيات الفهم الفوري 

سلوك ادلواظبة اإلسًتاتيجية ادلعجمية 

 سلوك تغيَت التعيُت النحوية– اإلسًتاتيجية الصرفية 

 سلوك التصحيح الذايت اإلسًتاتيجية القصصية
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 .قبل القيام بتطبيق اإلختبار البد من التأكد من أن الطفل يفهم ما معٌت التعيُت على الصورة 

 صور 4 لوحة كل لوحة حتتوي على 30موزعة على  (حادثة) صورة 52وبالعودة إىل اإلختبار فإنو حيتوي على 

وىناك بعض اللوحات تستعمل أكثر من مرة ، أي لوحة واحدة ديكن أن تتضمن حادثتُت يف وقت واحد وتنقسم 

:  اللوحات إىل ثالث أجزاء 

 لوحة تسمح  14 حادثة موزعة على 17حيتوي ىذا اجلزء على  : (أ)اجلزء  -1

ومن ادلفروض أن الطفل البالغ من العمر ما بُت أربعة وست ( L)بإختيار اإلسًتاتيجية ادلعجمية ، واليت يرمز ذلا ب

 .سنوات قادرا على أن جيتازىا بنجاح 

o  ومن أىم اللوحات اليت صلدىا يف اإلسًتاتيجية ادلعجمية ىي  :

 ( 05)، اخلامسة  (04)، الرابعة  (03)، الثالثة  (02)، الثانية  (01)اللوحة األوىل 

، العشرون  (16)، السادسة عشر  (13)، الثالثة عشر  (11)، احلادية عشر  (10)، العاشرة  (07)السابعة 

( .  28)، الثامنة والعشرون  (25)، اخلامسة والعشرون  (23)، الثالثة والعشرون  (20)

جيدر بنا اإلشارة إىل أن عدد احلادثات ال يتوافق مع عدد اللوحات وىذا راجع إىل أن ىناك لوحات دتثل حادثتُت 

اللوحة األوىل ، الثانية والثالثة كما ىو موضح يف ادلخطط : سلتلفتُت يف نفس الوقت ، ومن أىم ىذه اللوحات 

:  التايل 

  1 اللوحة –يمثل بند من بنود اإلستراتجية المعجمية  : (05 )جدول رقم 

               البنت جتري               الرجل واقف 

               الولد واقف               الولد جيري 
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 :  (ب)اجلزء  -2

–  لوحة يسمح لنا ىذا اجلزء بإختيار اإلسًتاتيجية الصرفية 15 حادثة موزعُت على 23حيتوي ىذا اجلزء على 

، ومن ادلفروض أن الطفل لو قدرة على إختيار ىذه اإلسًتاتيجية يف سن  (S- M )النحوية ، واليت يرمزذلا ب 

 اخلامسة والنصف 

o  ومن أىم اللوحات اليت صلدىا يف ىذه اإلسًتاتيجية ىي  :

، السادسة  (14)، الرابعة عشر  (13)، الثالثة عشر  (07)، السابعة  (05)، اخلامسة  (04)اللوحة الرابعة 

،  (22)، الثانية والعشرون  (21)، الواحدة والعشرون  (18)، الثامنة عشر  (17)، السابعة عشر  (16)عشر 

،  (29)، التاسعة والعشرون  (26)، السادسة والعشرون  (25)، اخلامسة والعشرون  (23)الثالثة والعشرون 

 .ونذكر أن ىناك لوحات دتثل حادثتُت سلتلفُت يف نفس الوقت  . (30)اللوحة الثالثون 

، وىذا اإلستعمال  (ادلعجمية)أصعب من اإلسًتاتيجيات السابقة  (النحوية– الصرفية )تعترب ىذه اإلسًتاتيجية 

حرف اجلر ، الضمائر ، البنية الزمانية ، اجلمع ادلفرد ، ادلثٌت ، : أدوات الصرف والنحو ، نذكر على سبيل ادلثال 

. إخل ...ادلذكر 

 14اللوحة / النحوية – بند من بنود اإلستراتيجية الصرفية ( : 06 )الجدول

 السيارة بداخل ادلنزل  السيارة متواقفة أمام ادلنزل 

 السيارة موجودة بُت ادلنزلُت  ال توجد سيارة أمام ادلنزل 
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 :  (ج)اجلزء  -3

 لوحة ، أي لكل حادثة لوحة ، حيث يسمح لنا بإختيار اإلسًتاتيجية القصصية 12 حادثة على 12حيتوي على 

 سنوات فما 6، من ادلفروض أن الطفل قادر على إختبار ىذه اإلسًتاتيجية إنطالقا من  ( C)اليت يرمز ذلا ب 

 .فوق 

o  اللوحة السادسة  : ومن أىم اللوحات اليت صلدىا يف ىذه اإلسًتاتيجية ىي

( 15)واخلامسة عشر  (12)والثانية عشر  (11)واحلادية عشر  (10)والعاشرة  (09)وكذا التاسعة  (06)

، الثامنة والعشرون  (27)، السابعة والعشرون  (24)، الرابعة والعشرون  (20)، العشرون  (18)والثامنة عشر 

 ( . 177- 176 : 2008زلمد مَتود ،  )(29)، والتاسعة والعشرون  (28)

.  يعترب ىذا اجلزء أعقد من سابقيو ، وىذا لتنوع البيانات اللسانية وكذا التشابو بُت حادثة وأخرى 

  10اللوحة / بند من بنود اإلستراتيجية القصصية ( : 07)الشكل  رقم 

 أرى أهنا مشمسة يف اخلارج  الولد نائم وادلطر يتساقط يف اخلارج 

 الولد يلعب يف ادلطر واألم تنظر إليو أرى أهنا دتطر يف اخلارج 

 

 : أدوات اإلختبار -3-4

 : يتكون اإلختبار من األدوات التالية 

  حيتوي على التعريف بأىداف ىذا اإلختبار ، واخلطوات اليت جيب : دفتر 

  ( .MANUEL)إتباعها لتطبيق اإلختبار 
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 حيث أنو كل لوحة حتمل   ( لوحة30)يضم لوحات اإلختبار  : دفتر ثاني ،

 .يوضح أربعة صور يتم ترقيمها على النحو التالي  : (01 )الشكل رقم 

                      2                      1  

 

                      4                       3  

 

 

اليت يتم من خالذلا إجابات الطفل اخلاصة بكل إسًتاتيجية و : ورقة التنقيط  -5

 : ىي عبارة عن ورقة مزدوجة مقسمة على النحو التايل 

حتتوي على معلومات خاصة بالطفل ، إضافة إىل طريقة  : الصفحة األوىل  -

حساب النقاط احملصل عليها ، ويف أسفل الصفحة سلطط لتمثيل النسب ادلتحصل عليها لكل من الفهم الفوري 

 ( . 180 : 2008زلمد مَتود ، )، والفهم الكلي لكل حالة 

توجد فيهما اجلمل اخلاصة باألثنيت واخلمسُت  : الصفحة الثانية والثالثة  -

أعمدة ، يتم تسجيل  (07)وىي مقسمة على سبعة . ادلوزعة على سلتلف اإلسًتاتيجيات ( حادثة)موقف  (52)

 : يف كل عمود العالمة ادلناسبة 

.  مجلة  (17)والذي ديثل اإلسًتاتيجية ادلعجمية ، وحتتوي على سبعة عشر  : (L)العمود األول 

. مجلة  (23)والذي ديثل اإلسًتاتيجية الصرفية والنحوية على ثالثة وعشرين  : (S- M)العمود الثاين 
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. مجلة  (12)والذي ديثل اإلسًتاتيجية القصصية أو ادلعقدة ، واليت حتتوي على إثنيت عشر  : (C)العمود الثالث 

. يتم فيهم تسجيل اإلجابة اخلاصة بالتعيُت األول كل إسًتاتيجية 

( . D1)كل من العمود األول والثاين والثالث ينطويان حتت التقدمي األول  -

والذي ديثل التقدمي الثاين ، يتم فيو تسجيل اإلجابات اخلاصة بالتعيُت الثاين إن كان  : (D2)العمود الرابع 

 .التعيُت خاطئ يف التقدمي األول 

والذي ديثل سلوك ادلواظبة على اخلطأ ، يتم فيو تسجيل اإلجابات بعد التعيُت األول  : (P)العمود اخلامس 

. والثاين ، واليت كانت اإلجابات خاطئة يف كلتا احلالتُت

يف التقدمي األول  (ABERRANTE)ويتم فيو تسجيل اإلجابات الشاذة  : (DA1)العمود السادس 

(PREMIERE PRESENTATION  . )

سلططات خاصة بتجانس النتائج اليت حصلها التلميذ مقارنة  (06)توجد فيها ست : الصفحة الرابعة واألخَتة 

.   اليت دتثل الفهم الفوري N1بقيمة 

:  التعليمة 

( 04)جيب على الفاحص أن يتأكد يف البداية من فهم الطفل دلعٌت التعيُت على اللوحة اليت حتوي على أربعة 

. صور 

:  ادلوجودة يف البداية تستعمل للتدريب وتقدم للطفل على النحو األيت  (0)وذلذا فاللوحة ادلرقمة صفر 

" .  أنا أقرأ أو ألقي عليك مجلة ، وأنت تقوم بتعيُت الصورة اليت تتناسب واجلملة : سوف نقوم بلعبة "

:  مثال 
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" . الولد"أرين الصورة أين يوجد  -0-1

 " .البنت الصغَتة"أرين الصورة أين توجد  -0-2

 " .الرجل مع اليدين"أرين الصورة أين يوجد  -0-3

 : وبالتايل تكون التعليمة لكل اإلختبار على النحو التايل 

..."  أرين الصورة أين يوجد "

:  مع مراعاة عدة أمور اليت تتمثل يف أن تعطي التعليمة  -

 .بصوت عادي  -6

 .دون إصرار أو إحلاح  -7

 . دون تغيَت يف حدة الصوت  -8

 : التنقيط -3-5

يف حالة إجابة الطفل صحيحة يف التعيُت األول ، وتوضع العالمة أمام إحدى اخلانات الثالث  (+)تعطى عالمة 

(L- C- S- M  )  أما يف حالة اإلجابة اخلاطئة ، يتم وضع رقم الصورة ( . احلادثات)، وىذا مع كل ادلواقف

. اليت أشار إليها الطفل يف اخلانة ادلناسبة 

إذا أخفق الطفل يف التعيُت األول ، تعطى لو فرصة أخرى ، وذلك بإعادة التقدمي للمرة الثانية ، وبنفس التقدمي 

، وىي خاصة بالتعيُت  (D2)األول من غَت نقصان وال زيادة ، ويتم تدوين العالمة يف اخلانة تندرج حتت العمود 

.  الثاين 

زلمد )أما إذا كانت خاطئة ، فنضع الصورة ادلعينة من طرف التلميذ  (+)يف حالة اإلجابة الصحيحة نضع عالمة 

 ( . 183 – 182 : 2008مَتود ، 
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:  طريقة حساب النقاط 

ادلوجودة داخل األعمدة السبعة ويتم وضع النتيجة النهائية يف  (+)يف ادلرحلة األوىل يكفي حساب عدد العالمات 

:  أسفل الورقة ، وىذا حتت كل عمود حسب الًتتيب التايل من اليسار إىل اليمُت 

DA2-  DA1- P- D2- C- S- M- L  

  النقطة(N1) :  ىي حصيلة مجع نقاط األعمدة الثالث(L M S  C)  وفق 

 

 

:  القانون التالي 

  النقطة(N2) :  ديكن التحصل عليها إنطالقا من النقطة(N1)  باإلضافة إىل النقطة(D2)  احملصل

 : عليها خالل التعيُت الثاين ، مث بعد ذلك يتم تطبيق القانون التايل 

 

 

  النقطة(P) :  يتم احلصول عليها جبمع كل العالمات احملصل عليها يف العمود اخلاص هبا ، ليطبق بعد

 :ذلك القانون التايل 
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  النقطة(C- A) :  يتم حساب ىذه النقطة إنطالقا من النقطتُت(N2) ،(N1)  اخلاصة بالتعيُت

 : األول والثاين ، يتم ذلك تطبيق القانون التايل 

 
  النقطة(D- C ) :  يتم حساهبا إنطالقا من نقطة(C+ A)  ونقطة(P)  بتطبيق القانون التايل: 

 

 

 

وإنطالقا من كل ىذه النقاط احملسوبة ديكن التوصل إىل التعرف على اإلسًتاجيية اليت يستعملها الطفل لفهم 

احلادثة ، وكذا التعرف على مستوى الفهم الفوري والكلي وكذا السلوك الذي يسلكو الطفل إجتاه ىذه ادلواقف 

سواء كانت اإلجابات صحيحة أم خاطئة ، وللحصول على كل ىذه ادلعلومات يوجد يف ورقة  (احلادثات)

:  التنقيط منحنيُت 

ادلنحٌت األول ادلوجود يف الورقة األوىل من ورقة التنقيط يسمح بالتعرف على مستوى الفهم عند الطفل ، إنطالقا 

، دائما من ورقة التنقيط يسمح من  (الرابعة) ادلنحٌت الثاين ادلوجود يف الورقة األخَتة N1 ، N2من النقطتُت 

 احملصل عليها ، وكذا التأكد حقا من أن الطفل N1التحقق من جتانس النتائج وفقا لقيمة الفهم الفوري 

 (. 185 – 184 : 2008زلمد مَتود ،)أو غَت ذلك  ( NORMALITE)متموضع يف ادلنطقة العادية 

 ( :  O52)ثبات إختبار الفهم الشفهي 
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ادلقصود بالثبات ىو درجة الركون إىل نفس نتائج ادلقياس ودرجة الثقة يف ىذه النتائج ، فالثبات ىو أن يعطي 

، كلما أعيد تطبيقو على نفس األفراد حتت  (درجات ادلفحوصُت يف أدائهم على ادلقياس )ادلقياس نفس النتائج 

نفس الظروف اليت طبق فيها يف ادلرة األوىل ، لذا فادلقياس الثابت ىو الذي يعطي نفس النتائج إذا قاس نفس 

(. 155 :2009- 2008عمراين ،)الشيء مرات متتالية بعد فًتات من الزمن 

وقد إعتمد الباحث مَتود زلمد يف حساب ثبات ادلقياس على طريقة حساب ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري  

 (:  O52)صدق إختبار الفهم الشفهي 

يقصد بالصدق أنو يقيس السمة أو القدرة أو الشيء الذي وضع من أجل قياسو ، وهبذا فإن الصدق يشَت إىل 

- 2008عمراين ، )مدى صالحية اإلختبار وصحتو ، وادلقياس الصادق ىو الذي يقيس ما وضع لقياسو 

2009 : 155 . )

  مت حساب صدق ادلقياس بطريقة الصدق ، حبيث قمنا بعرض ادلقياس على سلتصُت منهم نفسانيُت

   .منهم أساتذة يف قسم علم النفس والبقية أخصائيُت شلارسُتوأرطوفونيُت ، و

 : الصعوبات التي واجهت الطالب أثناء إعداد البحث -5

 .قلة بعض ادلراجع ادلتعلقة باجلانب النظري مثل الكفالة األرطفونية واإلنتاج اللغوي  - ت

 إستحالة احلصول على اإلختبارات النفسية  - ث
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:  الدراسة األساسية / 2

 : المنهج  -1

 ألننا قمنا يب التجرييب دلالئمتو لطبيعة البحث الشبو لقد إتبعنا يف دراستنا ادلنهج 

 المجال المكاني  -2

أقيمت ىذه الدراسة بادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال ادلعاقُت ذىنيا بسيدي علي والية مستغاًل 

 : المجال الزمني  -3

 . حصة 60 دامت دلدة ستة أشهر مبعدل 2019 جوان 10 إىل غاية 2019 جانفي 09 بداية من 

 : أدوات الدراسة األساسية  -4

 قابلنا احلاالت مباشرة وجها لوجو من أجل تطبيق إختبار الفهم الشفهي :المقابلة الموجهة  -4-1

(O52)  وإختبار اللغة(THIBERGE  . )

 .TIBERGE: إختبار اللغة  -4-2

  .TIBERGE: تقديم إختبار اللغة -  4-1-1

 ألطفال ادلعهد الًتبوي M THIBRGEىو عبارة عن رلموعة صور تربوية وضعت حتت إشراف الباحث 

. ادلوسيقي 

. الصور احلقيقية ملونة ما عدا صور الكالب اليت ىي باألسود واألبيض 
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بعض التعديالت مع صورة القطط الثالثة بإضافة شنبان وعينان " سوزان بورال ميزوين"ولقد أحدثت الباحثة 

  5 و 4كما عملت على إضافة صورتُت – للقطط ادلوجودة يف اجلهة العليا على اليسار جيدة ليظهر وجهة جيدة 

.  صورة 17فأصبح عدد الصور 

:  كيفية إجراء هذا اإلختبار - 4-1-2

. يقيس ىذا اإلختبار ادلستوى اللغوي للطفل ومستوى الفهم اللغوي 

:  وجيرى اإلختبار كالتايل 

يقوم ادلختص األرطفوين بإظهار الصور الواحدة تلوى األخرى أمام الطفل وكلما يوريو صورة عليو أن يطرح بعض 

 ECRITUREاألسئلة اخلاصة هبا مث يسجل ادلختص األرطفوين أجوبة الطفل بالكتابة الصوتية 

PHONETIQUE   TRANSCPTION  دقيقة 20: مدة اإلختبار   .

  وصف الصور  :

:  تقدمي صورة طفل مع كلب مربوط  -5

 . تبان أمحر ، أحذية محراء ، جوارب زرقاء  قميص بعنق أزرق و دوائر زرقاء : لون اللباس 

:  تعليمة وطرح السؤال 

ماذا ترى ىنا ؟  . تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو 

األجوبة احملتملة  

. طفل صغَت ديسك كلب  -4
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 . طفل صغَت مع كلب  -5

 . طفل صغَت وكلب  -6

 .طفل ، كلب  -7

 نقوم بنفس العملية حيث تظهر الصورة من جديد ونريو أرجل ، ساقُت ،  -8

 . الذراعُت ، الرأس أطراف وذيل الكلب 

   نطلب منو تسمية كل التفاصيل إذا مل يعطي اإلجابة نرقم مامل صلب عنو

 :ونطلب منو تعُت ما يلي 

 بالنسبة لصورة الطفل  - أ

  رأسو ، ذراعو ، ذراعو الثاين الساقُت الرجلُت الشعر وديكن كذلك أن نسألو 

عن شعره ىو ونطلب منو أريٍت ثيابو ، أريٍت ثيابك أنت ، أريٍت قميصو ، أريٍت قميصك أنت ، أريٍت جواربو ، 

 .على الصورة ... أريٍت جواربك أنت ، أريٍت حذاؤه 

:  بانسبة لصورة الكلب -ب

نطلب منو تعيُت الرأس ، الذيل ، األطراف ، األذنُت مث نسألو ماذا يوجد أمام الطفل الصغَت أريٍت ماذا يوجد 

.  أمامك أنت 

.  التأكد من إكتساب الصورة اجلسدية : اذلدف 

:  تقدمي كبة صوف جديدة  -6

 .اللون كبة زرقاء الشريط الورقي الدائر عليها أزرق فاتح 
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:  تعليمة وطرح السؤال 

نظهر لو الصورة ونسألو ، ما ىذا ؟  

  األجوبة احملتملة :

  مث نسألو ماذا نفعل بالصوف ؟ ... أحيانا قطن – أحيانا خيط – إهنا صوفا 

 ماذا تفعل أمك بالصوف ؟... إذا مل ضلصل على إجابة نعيد السؤال بصفة أخرى مثال / . 1

. التأكد من وظيفة األشياء ورلال إستخدامو : اذلدف 

. تقدمي األحذية الصغَتة  -7

 .اللون الداخلي أزرق فاتح ، اللون اخلارجي أزرق 

:  تعليمة طرح السؤال 

. دلن ىذا احلذاء ؟ لطفل صغَت أو لشخص كبَت 

:  األجوبة احملتملة 

  ليقصد بو أخوه الصغَت : لطفل صغَت أو قد يعطي إمسا معينا مثال .

  دلن يود الطفل الصغَت إعطاء أحذيتو ؟ 

  أريٍت تلك اليت ىي سلبأة خلف األخرى ؟ 

 إذا مل يعطي إجابة نقول لو أنظر ىناك حذاء 

. نراه جيدا وأخرى ال نريو جيدا ألنو يوجد من ورائو أو خلفو أريٍت الذي ىو من اخللف 
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. وراء ... فوق ... التأكد من مفهوم ادلكان : اذلدف 

. ألوان األزىار زرقاء ... تقدمي األزىار الثالثة والنقاط الثالثة على مستوى أقصى 

ما ىذا ؟  : التعليمة 

  األجوبة احملتملة  :

 .أو يقوم حبركات كأنو يشم رائحة ... إهنا أزىار ... أزىار 

أريٍت ذيل األزىار ،رأسها ؟  -

 صورة النقاط السوداء  -

 .أريٍت النقطة السوداء ادلوجودة من األعلى ومن األسفل 

. أسود ... اللون ... صورة الكلبُت 

ما ىذا ؟  : التعليمة 

  األجوبة احملتملة  :

 كالب  -

 .أنظر ىناك كلب مسُت وأخر صغَت  -

 . أريٍت الكلب الصغَت والكلب السمُت  -

o  – من أجل فهم مصطلحُت متتاليُت يستحسن يف بعض األحيان أن تظهر 

الطفل الذي ال يفهم دلا نطلب منو أريٍت ذيل الكلب الصغَت قد : مثال . ادلصطلحُت على شكل تقابل بسيط 

 .ذيلو ، الكلب السمُت رأسو . الكلب الصغَت . يفهم بسهولة دلا نقول لو 
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  اللون أسود ... صورة القطط الثالثة .

  ما ىذا ؟ : التعليمة 

  ىي قطط ثالثة ميمي مينو أحيانا قد يسمى قطة : األجوبة احملتملة 

  - أريٍت القط الذي أدار ظهره. 

  - أريٍت القط الذي رفع رأسو. 

  - أريٍت القط الذي يأكل . 

  التأكد من إدراك األعضاء اجلسدية : اذلدف . 

 LES POTSتقدمي صورة اإلناءات 

. اللون زلبسُت متماثلُت أحدمها رمادي أطرافو باألبيض على ورق رمادي واألخر على ورق برتقايل 

  ما ىذا ؟  : التعليمة

  إناء حليب ، إناء وعاء حليب : األجوبة احملتملة. 

 ما ىذا ؟ ... نشَت إىل اإلناء الثاين ونسألو  -

 إناء ... إناء ثاين ... إناء كذلك : األجوبة احملتملة 

جيب على الفاحص أن يسمع الطفل ويف نفس الوقت أن يالحظ عالمات وجهة ألنو قد يقصد بكالمو التعريف 

. باإلناءات يف حُت أنو قد يعرب عن ذلك بعالمات أخرى وىذا ما جيب تسجيلو 

إنك ترى الصورة جيدا ، بُت ىل ىناك فرق بينهما ؟  -

 ىل الصورتان مها نفسهما أم ال ؟ : إذا مل يفهم الفرق نعيد السؤال 



 منهج البحث واإلجراءات الميدانية:                                                             الفصل الرابع 
 

 

131 

:  األجوبة 

.  نعم ... نعم أهنما نفسهما ... ال أهنما ليستا نفسهما 

أريٍت األمجل ؟ – ىناك واحدة أمجل من األخرى ... مهما كانت اإلجابة نقول لو فيما بعد  -

 دلاذا ىي األمجل ؟ ما الذي ىو مجيل يف الصورة ؟  -

  ألهنا محراء أو برتقالية ألهنا ملونة ألهنا أمجل : األجوبة. 

  غالبا ما نالحظ أن الطفل يلمس بأصبعو ادلنطقة ادللونة إذا مل نتأكد أنو 

إختيار ، نعيد العملية حيث نريو تارة الصورة بلون الرمادي وأحيانا أخرى الصورة ادللونة مرات عدة حىت نتأكد من 

 اإلختيار موجود فعال وأن الطفل مل خيتار فقط الصورة األخَتة اليت قدمت إليو وىنا أيضا جيب أن نالحظ الطفل 

  -  إذا بقي يف بال الفاحص شك يسأل الطفل ثانية من بُت ىاتُت الصورتُت

 أين ىي اليت تريد أعطيك إياىا ؟ 

  -  إذا كانت اجلملة معقدة جدا للفهم الفوري للطفل صورتُت أخرتُت مطابقتُت

 .إحدامها ملونة واألخرى غَت ملونة ونقول لو خذ اليت تشأ 

. ىو إختيار مستوى فهم اللغة إدراك الفروق اخليالية : اذلدف 

تقدمي صورة بيز واألوز اللون كلتا الصورتُت ال ختتلفان إال يف اللون   -

 .األزرق الذي رمست عليو األوز والذي ىو أزرق على الصورة الثانية 

  ما ىذا ؟  : التعليمة
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  كوكوت . دجاج . أوز . بطات : األجوبة احملتملة. 

  إدراك الصورة اجلسدية والفروق اجلمالية : اذلدف 

  أين األوز ؟ أريٍت أين ادلاء ؟ اين األطراف؟ : سؤال ثانوي 

  اللون تبان أزرق سلطط ...شكل الطفل من ناحية الظهر ماسك كأس 

الشعر أسود واحلذاء أسود ذلك إلعاقة . السائل ادلوجود بكأس أمحر . جوارب سلطط باألزرق . باألمحر واألسود 

 . ال ديكننا أن نطلب من الطفل : حركية دماغية أن يقلد وضعية الطفل التعليمة 

:  ألنو يعاين من إضطرابات التوزان وكذلذ إضطرابات حركية ؟ فما علينا إال أن نسألو األسئلة التالية 

الطفل الذي يف الصورة ىل ىو واقف أو جالس ؟ كيف ىو الطفل الصغَت ؟   -

 مرتدي ثيابو . مريح . واقف : األجوبة احملتملة  -

 ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو ؟  -

 إذن . نرى وجو الطفل الصغَت ؟ قد جييب بنعم . إذا مل جييب نقول لو حينئذ  -

 أنفو و فمو ؟ . أريٍت عيناه 

  األجوبة احملتملة  :

 .ليسو ىنا ، ال نراىم سلتفُت خلفو وقد حياول أن يرينا إياىم وراء الصورة 

ىذه التعابَت ىي أيضا إجابات جيب تسجيلها لكي نقارن بُت مستوى التحقيق اللغوي  

. معرفة أطراف اجلسم ومعرفة اجلهات والفروق اجلمالية معرفة صورة الدبُت الصغَتين اللون دب بٍت : اذلدف 

أسفل القدم وراحتو أبيض سلطط باألسود  . رباط أبيض 
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لكن من احملتمل أن الطفل ادلعاق حركيا ال يستطيع القيام بذلك . وضعية الدب الواقف الساق والذراع األدين 

:  وبالتايل نكتفي بطرح األسئلة التالية 

  ما ىذا ؟ : التعليمة

  دب وأحيانا كالب : األجوبة احملتملة 

  - أريٍت الدب الصغَت مث الواقف 

  - أريٍت الدب الصغَت ديشي 

  التعريف بُت اجلهات والوضعيات : اذلدف 

 .تقدمي النصف األعلى من جسم فتاة حتمل يف يدىا كرة  -

 . محراوين : الشفتُت . محراوين : اخلدين . أسود : الشعر . محراء : كرة . فستان أزرق : اللون 

  ما ذا ترى ىنا ؟  : التعليمة

  سيدة وكرة يعطي إسم بنت يعرفها . بنت صغَتة دتسك كرة : األجوبة احملتملة . 

أريٍت البنت ؟ ما لون الكرة ؟  - أريٍت الكرة ؟ – إذا مل يعطي جوابا نقول لو  -

 ال يهمنا إذا كانت اإلجابة صحيحة أو خاطئة ادلهم أن يفهم كلمة لون 

  ماذا ينقصها ؟ . أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا

 إذا مل يفهم كلمة ينقصها علينا أن نسألو ماذا مل يرسم ؟ 

  إذا تبُت لنا أنو مل يفهم كذلك نسألو ىل ىي كاملة ؟ قد جييب نعم أهنا كاملة ؟قد جييب نعم إهنا كاملة 

  حىت نبُت لو أن ىذه األجزاء غَت  . البطن . مث نطلب منو أن يبُت لنا الساقُت
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وقد يسمي . البطن . الذراع . موجودة على الصورة لكن أحيانا يبُت لنا الطفل مدى ثقتو بنفسها يورينا الساقُت 

 . ادلناطق الظاىرة ويشَت إىل غياب األذنُت ألهنما سلتفيان خلف الشعر 

  فهم األلوان وإدراك الصورة اجلسدية : اذلدف  .

 تبان أمحر . حذائُت وخطوط . لون الكرة زرقاء . صورة ساقُت وكرة جتري على األرض 

  ما ىذا ؟  : التعليمة

  ساقُت إمراءة ، إهنا كرة على األرض ، ساقُت وكرة : األجوبة احملتملة. 

 إدراك الصورة اجلسمية وتسمية األشياء صورة : ما ذا ينقص ؟ اذلدف  -

 . حذاء نسائي أمحر . زوجُت من األحذية حتت خزانة صغَتة بأدراج اللون اخلزانة بنية حذاء رجايل رمادي 

  ماذا ترى ؟  : التعليمة

  أحذية ىناك أحذية رجالية ونسائية . أحذية حتت خزانة : األجوبة احملتملة 

 أين ىي أحذية الرجال ؟  -

 إذا مل يفهم الطفل وذلك حبكم السن نسألو أين حذاء الرجال وحذاء ادلراءة ؟  -

 ىل أحذية أبيو ىي نفسها أحذية أمو ؟  -

 . غالبا ما يكتفي الطفل بتعيُت األحذية ادلطلوبة وقد يعيد ىذه أحذية أمي وأيب 

يكون تقييم األجوبة حسب فهم األسئلة إستعمالو ألشكال تعبَتية  : تقومي األجوبة 

. الفهم ديكن أن يفهم جيدا ما نقولو وقد يتوقع فقط اإلجابة دون أن يفهم الكالم 
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة -5

 SPSS و  T TESTلقد إستخدمنا يف ىذه الدراسة إختبار 
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 : خالصة الفصل 

من خالل ما تقدم يف ىذا الفصل مكن لنا أن نستفيد منو يف فهم وإستعاب ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة 

وكذا األدوات والوسائل العلمية اليت مت اإلستعانة هبا يف مجيع ادلعلومات والبيانات اليت يف ضوئها سيتم التحقق من 

 .فرضيات الدراسة كما ىو مبُت يف الفصل القادم 

 



 الفصل التطبيقي : الفصل الخامس 

 

 عرض الحاالت وتحليلها  -1

عرض نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم  -2

 o52الشفهي 

  Thibergeنتائج إختبار اللغة  -3
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 : عرض الحاالت وتحليلها  -1

 : (ب .ر ): تقديم الحالة األولى  -1-1

 سنوات ينتمي إىل عائلة مكونة من سبعة أفراد ، حيتل ادلرتبة األخرية بني إخوتو مستواىم 7طفل يبلغ من العمر 

اإلقتصادي متوسط ، فاألب أستاذ لغة عربية يف ادلتوسط ، واألم ماكثة يف البيت ، كان احلمل غري مرغوب فيو ، 

يعاين من إضطراب يف  (ب .ر)عند بلوغو سنة ونصف الحظت األم أن . أما الوالدة فكانت قيصرية يف أواهنا 

منو اللغة ، وضعف النظر أخذتو إىل الطبيب فشخص احلالة وأخرب األم أنو يعاين من مرض التوحد ، ومت توجيهها 

إىل طبيب خمتص يف األمراض العقلية ، حيث شخص احلالة وأكد على إصابتو بالتوحد من الدرجة ادلتوسطة ، مت 

: التكفل بو عند بلوغ سن ثالثة سنوات يف ادلركز النفسي البيداغوجي بسيدي علي بتاريخ دخولو إىل ادلركز يف 

05/09/2015  . 

 :  (ع.ص)تقديم الحالة الثانية  -1-2

 سنوات وستة أشهر ، تنتمي احلالة إىل عائلة مكونة من ستة أفراد ، حيتل 7ىو طفل توحدي يبلغ من العمر 

ادلرتبة األخرية ، مستواىم اإلقتصادي متوسط ، فاألب موظف يف مركز إعادة الرتبية والتأىيل أما األم فهي ماكثة 

كان احلمل مرغوب فيو ووالدة عادية يف أواهنا ، أما أثناء مرحلة الطفولة تعرضت احلالة إىل محى بلغت . بالبيت 

: عند بلوغ احلالة سنتني الحظت األم بعض اإلضطرابات مثل .  درجة ، أما النمو احلسي احلركي كان عاديا 40

عدم اإلستماع للمتحدث ، السهو ، عدم اإلنتباه ، وكثرة احلركة مت تشخيصها من طرف طبيب خمتص يف طب 

العقلي على أنو مصاب بالتوحد من الدرجة ادلتوسطة ، مت التكفل هبا يف ادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال 

 . 15/11/2016ادلعاقني ذىنيا بسيدي علي بعد دخولو بتاريخ 
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 :  (أ .ب)تقديم الحالة الثالثة  -1-3

 سنوات ، تنتمي احلالة إىل عائلة متكونة من مخسة أفراد وىي الوسطى بني اإلخوة 8ىي طفلة تبلغ من العمر 

أما احلمل مرغوب . مستواىم اإلقتصادي متوسط ، األب حمامي واألم أستاذة يف اللغة العربية قبل إصابة إبنتها 

فيو ، أما الوالدة فكانت قيصرية ويف الشهر الثامن تعرضت األم لصدمة يف العمل أثناء مرحلة محلها أما النمو 

احلسي احلركي كان عاديا ، عند بلوغ احلالة سنتني ونصف بدأت تظهر بعض األعراض عليها اجللوس يف الظالم ، 

رفض أفراد العائلة ، العزلة مت تشخيصها من طرف طبيب على أهنا مصابة بالتوحد من الدرجة ادلتوسطة وىي 

تتلقى األن ادلتابعة يف ادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال ادلعاقني ذىنيا بسيدي علي بعد دخوذلا إىل ادلركز بتاريخ 

 :14/1/2015  . 

 :  (م .ب)تقديم الحالة الرابعة  -1-4

 سنوات ، تنتمي احلالة إىل عائلة متكونة من أربعة أفراد حتتل احلالة ادلرتبة األوىل 9طفل توحدي يبلغ من العمر 

كان احلمل مرغوب فيو بإعتباره أول . بني اإلخوة ، مستواىم اإلقتصادي متوسط ، فاألب حماسب واألم كذلك 

محل ، أثناء مرحلة احلمل وخاصة يف الشهر السادس تعرضت األم لصدمة وفاة والدىا وكانت الوالدة عادية ويف 

عندما بلغت احلالة سنتني ونصف مت تشخيص احلالة . ,أواهنا ، أما مظاىر النمو احلسي احلركي كان عاديا 

بإضطراب التوحد من الدرجة ادلتوسطة ، مت التكفل هبا من طرف ادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال ادلعاقني 

. ذىنيا بسيدي علي 
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 :  (خ .ب)تقديم الحالة الخامسة  -1-5

 سنوات تنتمي إىل عائلة متكونة من أربعة أفراد حتتل ادلرتبة الثانية ، ادلستوى 10ىي طفلة توحدية تبلغ من العمر 

كان احلمل مرغوب فيو . اإلقتصادي متوسط ، األب أستاذ تربية بدنية يف اإلكمايل واألم خياطة ماكثة يف البيت 

 سنوات 3، كما تعرضت األم أثناء احلمل إىل مشاكل عائلية ، أما الوالدة فكانت عادية ويف أواهنا وعند بلغها 

الذي أكد ذلا .أخذهتا األم إىل خمتص أرطوفوين الذي وجهها إىل طبيب خمتص يف مصلحة الطب العقلي لألطفال 

بأهنا مصابة بالتوحد من الدرجة ادلتوسطة وىي تتلقى العالج وادلتابعة يف ادلركز النفسي البيداغوجي لألطفال 

. ادلعاقني ذىنيا بسيدي علي 

 o52عرض نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  -2

 : عرض نتائج الحالة األولى - 2-1

  للحالة األولى o52يبين نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  (08) جدول رقم 

 

052 

الفهم الفوري  

N1 

اإلسرتاتيجية ادلعجمية 

L 

اإلسرتاتيجية الصرفية 

 MSوالنحوية 

اإلسرتاتيجية القصصية 

C 

 ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق

23 33 10 13 8 13 5 7 

 N2   على سلوك ادلواظبة

 Pاخلطأ 

تغيري التعيني  سلوك 

D1 

سلوك التصحيح الذايت 

D2 

28 35 18 17 6 2 7 5 
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:  كلمات مفتاحية 

 قياس قبلي : ق .ق

 قياس بعدي : ب .ق

 ، أهنا قد حتصلت على مستوى الفهم O52إلختبار الفهم الشفهي (ب .ر)يتضح لنا من خالل نتائج احلالة 

 ، أما بند L   =10يف بند إسرتاتيجية ادلعجمية على  (ب .ر) حيث حتصلت احلالة N1  =23الفوري 

 . C  =5 ، أما إسرتاتيجية القصصية فقد حتصلت على MS  =8إسرتاتيجية الصرفية والنحوية على 

 وعليو كانت نتائج بند سلوك N2 =28على  (ب .ر)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 وأخريا بالنسبة لبند D1  =6.  ، أما بند سلوك تغيري التعيني فقدر ب P  =18ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب 

  .D2 = 7. سلوك التصحيح الذايت فقدر ب

قد حتصلت على مستوى الفهم  (ب .ر) ، والذي يبني أن احلالة O52بعد إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

عرفت حتسن على مستوى الفهم الفوري مقارنة  (ب .ر) وىذا يدل على أن احلالة N1=33الفوري على 

 ، ويف بند اإلسرتاتيجية الصرفية L =13بادلقياس القبلي ، ولقد حتصلت يف بند اإلسرتاتيجية ادلعجمية على 

 . C =7 ، أما يف بند اإلسرتاتيجية القصصية فقد حتصلت على MS=13النحوية على 

. ىذه النتائج تثبت أيضا أن احلالة قد عرفت حتسنا على مستوى كل ىذه البنود مقارنة بنتائج القياس القبلي 

 وبتايل كانت نتائج بند سلوك ادلواظبة على N2 =35أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فقد حتصلت احلالة على 

 أما سلوك التصحيح الذايت فقد D1 =2 وبند سلوك التغيري ، أما يف سلوك التعيني P =17. اخلطأ تقدر ب

عرفت حتسن يف األداء وذلك ألهنا قللت من سلوك  (ب .ر) ىذه النتائج تبني أن احلالة D2 =5حتصلت 
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ادلواظبة على اخلطأ أي الوقوع يف اخلطأ ، كما أهنا أيضا قللت من سلوك تغيري التعيني والتصحيح الذايت ىذا يعين 

 .  O52حتكمها يف إجاباهتا والتحسن يف الرتكيز واإلنتباه أثناء أدائها لبنود إختبار الفهم الشفهي 

  (ب .ر)التقويم العام للحالة األولى : 

 فتبني لنا أن ىذه احلالة O52اخلاصة باإلختبار القبلي للفهم الشفهي  (ب .ر)من خال عرضنا لنتائج احلالة 

تعاين من صعوبات يف توظيف اإلسرتاتيجية ادلعجمية واإلسرتاتيجية النحوية الصرفية واإلسرتاتيجية القصصية 

وبطبيعة احلال الحظنا أهنا تبدي سلوك ادلواظبة على اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت بكثرة 

فادلخطط البياين دلستوى الفهم الفوري والكلي يبني أن مستوى الفهم الفوري منخفض مقارنة بادلستوى ادلرجعي 

الذي يكون فيو أقرانو من نفس السن ويظهر لنا أيضا من خالل النتائج أنو يستعمل اإلسرتاتيجية القصصية بنسبة 

أما الفهم الكلي فهناك إخنفاض ملفت لإلنتباه عن ادلستوى . قليلة مقارنة باإلسرتاتيجية ادلعجمية الصرفية النحوية 

. العادي وذلك لوجود حاالت من ادلواظبة على اخلطأ 

، ومقارنة بنتائج التطبيق القبلي لنفس  (التطبيق البعدي) O52ومن مث أعدنا تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

عرفت حتسن يف إستخداماإلسرتاتيجية ادلعجمية والصرفية النحوية  (ب .ر)اإلختبار ، إتضح لنا أن احلالة 

من إستخدام سلوك ادلواظبة على اخلطأ وتغيري التعيني وسلوك  (ب .ر)واإلسرتاتيجية القصصية وبتايل قللت احلالة 

التصحيح الذايت وىذا ما الحظناه من خالل ادلخطط البياين دلستوى الفهم الفوري والكلي الذي يتناسب 

بالتقريب مع ادلستوى ادلرجعي الذي يكون فيو أقرانو ومن ىنا يتبني لنا أن احلالة قد متكنت من حتسني مستوى 

.  الفهم الشفهي من خالل تطبيقنا للكفالة األرطوفونيا 
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 : عرض نتائج الحالة الثانية - 2-2

 للحالة الثانية  o52يبين نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  ( 09) جدول رقم 

 

052 

الفهم الفوري  

N1 

اإلسرتاتيجية ادلعجمية 

L 

اإلسرتاتيجية الصرفية 

 MSوالنحوية 

اإلسرتاتيجية القصصية 

C 

 ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق

12 6 1 4 1 1 0 1 

 N2   على سلوك ادلواظبة

 Pاخلطأ 

تغيري التعيني  سلوك 

D1 

سلوك التصحيح الذايت 

D2 

2 18 29 28 13 1 12 9 

 

:  كلمات مفتاحية 

 قياس قبلي : ق .ق

 قياس بعدي : ب .ق

 ، أهنا حتصلت O52إسرتاتيجيات الفهم الشفهي  إلختبار (ع .ص)يتضح لنا من خالل نتائج احلالة الثانية 

 ، أما L = 1حبيث حتصلت يف بند اإلسرتاتيجية ادلعجمية على  . N1 = 12على مستوى الفهم الفوري على 

 .  C = 0 ويف اإلسرتاتيجية القصصية MS = 1اإلسرتاتيجية الصرفية والنحوية 
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 ، وعليو كانت نتائج بند سلوك N2= 2على  (ع .ص)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 وأخريا بالنسبة D1 = 13.  ، أما يف بند سلوك تغيري التعيني فقدر بP = 29. ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب

 .  D2 = 12. لبند سلوك التصحيح الذايت فقدر ب

إن اذلدف من قيامنا للتطبيق البعدي ىو معرفة التطورات اليت حدثت على مستوى الفهم الشفهي واللغوي بعد 

 . (ع .ص)تطبيق الكفالة األرطوفونيا على احلالة 

، والذي يبني  (4) ، حتصلنا على النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم O52بعد إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

ع .ص) ، وىذا يدل على أن احلالة N1 = 6قد حتصلت على مستوى الفهم الفوري على  (ع .ص)أن احلالة 

ظعجمية àعرفت حتسن على مستوى الفهم الفوري مقارنة بالقياس القبلي ، ولقد حتصلت يف بند اإلسرتاتيجيةامل (

 ، أما اإلسرتاتيجي MS = 10 ويف اإلسرتاتيجية الصرفية النحوية على L = 4على 

ىذه النتائج تثبت أيضا أن احلالة قد عرفت حتسنا على مستوى كل ىذه البنود مقارنة نتائج  . C = 1القصصية 

. القياس القبلي 

 وبالتايل كانت نتائج بند سلوك N2 = 18على (ع .ص)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فقد حتصلت احلالة 

 وأما سلوك التصحيح الذايت D1 = 10 ويف بند سلوك تغيري التعيني P = 28. ادلواظبة على اخلطأ تقدر ب

 .  D2 = 9فقد حتصلت على 
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  (ع .ص)التقويم العام للحالة الثانية : 

 فتبني لنا أن ىذه احلالة تعاين من صعوبات حادة O52من خالل عرضنا لنتائج إلختبار القبلي للفهم الشفهي 

يف توظيف اإلسرتاتيجية القصصية والصرفية النحوية واإلسرتاتيجية ادلعجمية ومن البديهي أن تبدي إفراط يف 

.  إستخدام سلوك ادلواظبة على اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت 

ومقارنة بنتائج التطبيق القبلي لنفس  (التطبيق البعدي) O52أما عند إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

عرفت حتسنا طفيفا يف إستخداماإلسرتاتيجية الصرفية النحوية وبداية  (ع .ص)اإلختبار، إتضح لنا أن احلالة 

توظيفو لإلسرتاتيجية القصصية بعد أن كانت منعدمة وبالتايل أظهرت نقص يف إستخدام سلوك ادلواظبة على 

اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت وىذا يبني لنا أن احلالة إستفادة من الكفالة األرطوفونيا حيث 

وىذا يدل على فعالية الكفالة  (البعدي) O52الحظنا حتسن يف قدراهتا أثناء تطبيق بنود إختبار الفهم الشفهي 

.  األرطوفونيا يف مساعدة احلالة على حتسن قدراهتا على الفهم 

 : عرض نتائج الحالة الثالثة - 2-3

 للحالة الثالثة o52يبين نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  (10) جدول رقم 

 

052 

الفهم الفوري  

N1 

اإلسرتاتيجية ادلعجمية 

L 

اإلسرتاتيجية الصرفية 

 MSوالنحوية 

اإلسرتاتيجية القصصية 

C 

 ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق

24 30 11 14 10 11 3 5 

 N2   سلوك التصحيح الذايت تغيري التعيني  سلوك على سلوك ادلواظبة
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 P D1 D2اخلطأ 

29 42 11 8 5 4 3 2 

 

:  كلمات مفتاحية 

 قياس قبلي : ق .ق

 قياس بعدي : ب .ق

 ، أهنا قد حتصلت على مستوى O52إلختبار الفهم الشفهي (أ .ب)يتضح لنا من خالل نتائج احلالة الثالثة 

 ، أما بند اإلسرتاجييةالصرفية L = 11 ، ويف بند اإلسرتاتيجية ادلعجمية على N1 = 24الفهم الفوري على 

 .  C = 3 ، أما اإلسرتاتيجية القصصية فقد حتصلت على S =10ظMوالنحوية على 

 ، وعليو كانت نتائج بند سلوك N2 = 29على  (أ .ب)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 ، وأخريا بالنسبة لبند D1 = 5.  ، أما بند سلوك تغيري التعيني يقدر بP = 11. ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب

 .  D2 = 3. سلوك التصحيح الذايت فقد قدر ب

والذي يبني  (6) ، حتصلنا على النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم O52بعد إعادة تطبيقنا إلختبار الفهم الشفهي 

 L = 14 أما يف اإلسرتاتيجية ادلعجمية على N1 = 30حتصلت على مستوى الفهم الفوري  (أ .ب)أن احلالة 

ىذه النتائج تثبت أن  . C = 5 ، وأخريا اإلسرتاتيجية القصصية MS = 1، ويف اإلسرتاتيجية الصرفية النحوية 

.  احلالة قد عرفت حتسنا على مستوى كل ىذه البنود مقارنة بنتائج القياس القبلي 
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 ، وبالتايل كانت نتائج بند N2 = 42على  (أ .ب )فيما خيص مستوى الفهم الكلي فقد حتصلت احلالة 

 ويف بند D1 = 4 ، أما يف بند سلوك تغيري التعيني حتصلت على P = 2. سلوك ادلواظبة على اخلطأ تقدر ب

عرفت حتسن يف األداء وذلك ألهنا قللت  (أ .ب)ىذه النتائج تبني أن احلالة  .D2= 2سلوك التصحيح الذايت 

من سلوك ادلواظبة على اخلطأ أي الوقوع يف اخلطأ ، كما أهنا أيضا قللت من سلوك تغيري التعيني والتصحيح الذايت 

. ىذا يعين حتكمها يف إجاباهتا والتحسن يف الرتكيز واإلنتباه أثناء أداءىا لبنود اإلختبار 

  (أ .ب)التقويم العام للحالة الثالثة :  

 فتبني لنا أن احلالة تعاين من بعض صعوبات يف 052من خالل عرضنا لنتائج اإلختبار القبلي للفهم الشفهي 

إستخداماإلسرتاتيجية القصصية واإلسرتاتيجية الصرفية النحوية وبطبيعة احلال الحظنا أهنا توظف نوعا ما سلوك 

.  ادلواظبة عن اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت 

ومقارنة بنتائج التطبيق القبلي لنفس  (التطبيق البعدي) O52أما عند إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

أبدت حتسن ملفت لإلنتباه يف إستخداماإلسرتاتيجية الصرفية النحوية كما  (أ .ب)اإلختبار، إتضح لنا أن احلالة 

من إستخدام لسلوك ادلواظبة على اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت وىذا  (أ .ب)قللت احلالة 

.  يبني لنا أن احلالة قد متكنت من خالل تطبيقنا للكفالة األرطوفونيا أهنا قد حتسنت على مستوى الفهم الشفهي 
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 : عرض نتائج الحالة الرابعة - 2-4

 للحالة الرابعة o52يبين نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  (11 ) جدول رقم 

 

052 

الفهم الفوري  

N1 

اإلسرتاتيجية ادلعجمية 

L 

اإلسرتاتيجية الصرفية 

 MSوالنحوية 

اإلسرتاتيجية القصصية 

C 

 ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق

24 35 10 13 11 16 3 6 

 N2   على سلوك ادلواظبة

 Pاخلطأ 

تغيري التعيني  سلوك 

D1 

سلوك التصحيح الذايت 

D2 

38 48 5 4 4 2 4 2 

 

:  كلمات مفتاحية 

 قياس قبلي : ق .ق

 قياس بعدي : ب .ق

 ، أهنا قد حتصلت على مستوى O52إلختبار الفهم الشفهي  (م .ب)يتضح لنا من خالل نتائج احلالة الرابعة 

 ، MS = 11حيث حتصلت يف بند اإلسرتاتيجيةالصرفية النحوية  . N1 = 24الفهم الفوري على 

 . C = 3واإلسرتاتيجية القصصية 
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 وعليو كانت نتائج بند سلوك N2 = 38على  (م  .ب)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 وأخريا بالنسبة لبند سلوك D1 = 4 ، أما بند سلوك تغيري التعيني P =5. ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب

 . D2= 4. التصحيح الذايت فقد قدر ب

والذي يبني  (8) ، حتصلنا على النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم O52بعد إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

 = L أما يف اإلسرتاتيجية ادلعجمية على N1 = 35حتصلت على مستوى الفهم الفوري  (م  .ب)أن احلالة 

ىذه النتائج  . C = 6 ، وأخريا اإلسرتاتيجية القصصية MS = 16 ، ويف اإلسرتاتيجية الصرفية النحوية 13

. قد عرفت حتسنا على مستوى كل ىذه البنود مقارنة بنتائج القياس القبلي  (م  .ب)تثبت أن احلالة 

 ، وبالتايل كانت نتائج بند سلوك N2 = 48على  (م  .ب)فيما خيص مستوى الفهم الكلي فقد حتصلت 

 ويف بند سلوك D1 =2 ، أما يف بند سلوك تغيري التعيني حتصلت على P= 4. ادلواظبة على اخلطأ تقدر ب

عرفت حتسن يف األداء وذلك ألهنا قللت من  (م .ب)ىذه النتائج تبني أن احلالة  . D2= 2التصحيح الذايت 

سلوك ادلواظبة على اخلطأ أي الوقوع يف اخلطأ ، كما أهنا أيضا قللت من سلوك تغيري التعيني والتصحيح الذايت 

.  ىذا يعين حتكمها يف إجاباهتا والتحسن يف الرتكيز واإلنتباه أثناء أداءىا لبنود اإلختبار 

  (م .ب)التقويم العام للحالة الرابعة :  

 فتبني لنا أن احلالة تعاين من صعوبات يف O52من خالل عرضنا لنتائج اإلختبار القبلي للفهم الشفهي 

إستخداماإلسرتاتيجية القصصية واإلسرتاتيجية الصرفية النحوية وبطبيعة احلال الحظنا أهنا توظف نوعا ما سلوك 

.  ادلواظبة عن اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت 
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ومقارنة بنتائج التطبيق القبلي لنفس  (التطبيق البعدي)O52أما عند إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

أبدت حتسن ملفت لإلنتباه يف إستخداماإلسرتاتيجية القصصية ،  (م .ب)اإلختبار، إتضح لنا أن احلالة 

من إستخدام سلوك ادلواظبة على اخلطأ وسلوك تغيري  (م .ب)واإلسرتاتيجية الصرفية النحوية كما قللت احلالة 

التعيني وسلوك التصحيح الذايت وىذا يبني لنا أن احلالة قد متكنت تطبيقنا للكفالة األرطوفونيا من حتسني مستوى 

.  الفهم الشفهي لديها 

 : عرض نتائج الحالة الخامسة  - 2-5

 للحالة الخامسة  o52يبين نتائج القياس القبلي والبعدي إلختبار الفهم الشفهي  (12) جدول رقم 

 

052 

الفهم الفوري  

N1 

اإلسرتاتيجية ادلعجمية 

L 

اإلسرتاتيجية الصرفية 

 MSوالنحوية 

اإلسرتاتيجية القصصية 

C 

 ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق ب.ق ق.ق

32 40 13 15 15 19 4 6 

 N2   على سلوك ادلواظبة

 Pاخلطأ 

تغيري التعيني  سلوك 

D1 

سلوك التصحيح الذايت 

D2 

34 47 5 3 3 2 2 1 

:  كلمات مفتاحية 

 قياس قبلي : ق .ق

 قياس بعدي : ب .ق
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 ، أهنا قد حتصلت على O52إلختبار الفهم الشفهي (خ .ب)يتضح لنا من خالل نتائج احلالة اخلامسة 

 ، أما يف L=13حيث حتصلت يف بند اإلسرتاتيجية ادلعجمية على  . N1=32مستوى الفهم الفوري على 

 . C=4 ، واإلسرتاتيجية القصصية MS=15اإلسرتاتيجية الصرفية النحوية 

 وعليو كانت نتائج بند سلوك N2=34على  (خ .ب)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 وأخريا بالنسبة لبند سلوك التصحيح D1=3 ، أما بند سلوك تغيري التعيني P=5. ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب

 .  D2=2. الذايت فقدر ب

 ، أهنا قد حتصلت على O52إلختبار الفهم الشفهي (خ .ب)يتوضح لنا من خالل نتائج احلالة اخلامسة 

 ، أما يف L=15حيث حتصلت يف بند اإلسرتاتيجية ادلعجمية على  . N1=40مستوى الفهم الفوري على 

 . C=6 ، واإلسرتاتيجية القصصية MS=19اإلسرتاتيجية الصرفية النحوية 

 وعليو كانت نتائج بند سلوك N2=47على  (خ .ب)أما بالنسبة دلستوى الفهم الكلي فلقد حتصلت احلالة 

 وأخريا بالنسبة لبند سلوك التصحيح D1=2 ، أما بند سلوك تغيري التعيني P=3. ادلواظبة على اخلطأ يقدر ب

 .  D2=1. الذايت فقدر ب

  (خ .ب)التقويم العام للحالة الخامسة :  

 فتبني لنا أن احلالة تعاين من صعوبات يف O52من خالل عرضنا لنتائج اإلختبار القبلي للفهم الشفهي 

إستخداماإلسرتاتيجية القصصية واإلسرتاتيجية الصرفية النحوية وبطبيعة احلال الحظنا أهنا توظف نوعا ما سلوك 

.  ادلواظبة عن اخلطأ وسلوك تغيري التعيني وسلوك التصحيح الذايت 



 الفصل التطبيقي :                                                                               الفصل الخامس 
 

 152 

ومقارنة بنتائج التطبيق القبلي لنفس  (التطبيق البعدي)O52أما عند إعادة تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

أبدت حتسن ملفت لإلنتباه يف إستخداماإلسرتاتيجية القصصية ،  (خ .ب)اإلختبار ، إتضح لنا أن احلالة 

من إستخدام سلوك ادلواظبة على اخلطأ وسلوك تغيري  (خ .ب)واإلسرتاتيجية الصرفية والنحوية كما قللت احلالة 

التعيني وسلوك التصحيح الذايت وىذا يبني أن احلالة قد متكنت من حتسني قدرهتا على مستوى الفهم الشفهي من 

 . خالل تطبيقنا للكفالة األرطوفونيا 

  : Thibergeنتائج إختبار اللغة  -3

قمنا يف احلصة بعرض صور على كل حالة ولكل صورة تعليمية وأسئلة خاصة هبا نقيس من خالذلا اللغة وكانت 

:  األسئلة وطريقة إجابة كل حالة يف اجلداول كاآليت 

 يمثل عرض نتائج الحالة األولى  ( 13) جدول 

 عرض اإلجابة اإلجابة البنود

تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو ماذا ترى ىنا ؟  -1

: نقوم بنفس العملية نطهر الصورة ونطاب منو تسمية ما يلي 

األرجل والذراعني والراس والساقني وذيل الكلب مث نقوم بطلب منو 

 الطفل ، رأسو وذراعيو والساقني والرجلني والشعر : تعني ما يلي 

+ 

- - + 

- + -- + 

Kalbon 

ras 

 ماعدا التعيني 

 الذراعني والساقني 

 ال توجد إجابة  - نظهر الصورة ونسألو ما ىذا ماذا نفعل بالصوف - 2

دلن ىذا احلذاء لطفل صغري أو شخص كبري   -3

 .أريين احلذاء الذي ىو من خلف األخر -

-     - Sabbat  
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. ما ىذا  -4

 أرين النقطة السوداء اليت من األعلى مث من األسفل 

 +

- 

WARDA 

 عدم فهم التعليمة 

ما ىذا   -5

أنظر ىنا كلب كبري وكلب صغري أين ىو الكلب الكبري وأين ىو 

 الكلب الصغري 

 +

- 

KALCB 

 تعيني الكلب الواحد

أريين القط الذي أدار ظهره   -6

أرين القط الذي رفع رأسو  -

أرين القط الذي يأكل  - 

 

 -    -

 

+ 

Gcta 

 تعيني خاطئ

 تعيني صحيح 

 

 عدم وجود اإلجابة  - ما ىذا أرين يده ىل مها متشاهبان - 7

 ما ىذا - 8

 إبناألوز      أرين ادلاء          أين األطراف-

+ BATTA 

الطفل يف الصورة ىل ىو واقف أم جالس  - 9

. ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو -

إجابة الطفل بنعم ىو من ناحية الوجو فنطلب منو أرين عيناه -

 وأنفو وفمو

 -

 

+ 

Ballo 

 ال توجد إجابة 

 التعيني 

 scbbat - أرين الدب الصغري اجلالس مث الواقف الذي ديشي- 10

 عدم التعرف - أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا ماذا ينقصها  - 11
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ماذا مل يرسم      ىل ىي كاملة  -

 طلبنا منو إكمال رسم الصورة-

- 

 Balo - ىناك أحذية رجالية وأحذية نسائية أين ىي أحذية الرجال- 12

 

 تحليل نتائج الحالة األولى 

إكتسابو للصورة اجلسدية وذلك راجع ألجوبتو على تعليمة الصورة األوىل أي بإستطاعاتو تعني أجزاء اجلسم 

مل يذكر الفتاة  (ساقي طفل جير كرة وجسم فتاة حتمل كرة  )الرتكيز على اجلزء وليس الكل كإجابتو على التعليمة 

وال الطفل بل ذكر الكرة ، عنده خلل يف البنية ادلكانية لعدم فهمو لفظ فوق خلف لعدم إجابتو على التعليمة 

اخلاصة بصورة األحذية الصغرية والبنية الزمانية والعد واحلجم واللون والصفة كبري صغري ، بالرغم من أنو يفهم ما 

نقولو لو وذلك حسب إستجابتو اللفظية والنطق الصحيح للكلمات كالتعبري والتعرف على األشياء ادلألوفة 

وادلوجودة يف حياتو اليومية والغري اللفظية اخلاصة بالتعيني حيث أنو يفهم الكلمات البسيطة و ادلنعزلة واجلمل 

البسيطة اليت حتتوي على األقل مقطعني وال يفهم اجلمل ادلعقدة والطويلة ال ديتلك الصورة الذىنية وذلك لعدم 

. مقدرتو على تكملة الرسم 
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 يمثل عرض نتائج الحالة الثانية  ( 14)جدول 

 عرض اإلجابة اإلجابة البنود

تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو ماذا ترى ىنا ؟  -2

: نقوم بنفس العملية نطهر الصورة ونطاب منو تسمية ما يلي 

األرجل والذراعني والراس والساقني وذيل الكلب مث نقوم بطلب منو 

 الطفل ، رأسو وذراعيو والساقني والرجلني والشعر : تعني ما يلي 

+ 

- - + 

- + -- + 

KCLB 

 ال يوجد تعيني 

 التعيني 

 ال توجد إجابة  - نظهر الصورة ونسألو ما ىذا ماذا نفعل بالصوف - 2

دلن ىذا احلذاء لطفل صغري أو شخص كبري   -7

 .أريين احلذاء الذي ىو من خلف األخر -

 ال توجد إجابة  -     -

. ما ىذا  -8

 أرين النقطة السوداء اليت من األعلى مث من األسفل 

 +

- 

WARDA 

 ال توجد إجابة 

ما ىذا   -9

أنظر ىنا كلب كبري وكلب صغري أين ىو الكلب الكبري وأين ىو 

 الكلب الصغري 

 +

- 

KALB 

KALB 

أريين القط الذي أدار ظهره   -10

أرين القط الذي رفع رأسو  -

أرين القط الذي يأكل  - 

 

 -    -

 

+ 

تعيني القط نفسو يف 

كل تعليمة  
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  (لفظ غري مفهوم  ) - ما ىذا أرين يده ىل مها متشاهبان - 7

 ما ىذا - 8

 إبناألوز      أرين ادلاء          أين األطراف-

+ BATTA 

الطفل يف الصورة ىل ىو واقف أم جالس  - 9

. ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو -

إجابة الطفل بنعم ىو من ناحية الوجو فنطلب منو أرين عيناه -

 وأنفو وفمو

 -

 

+ 

تكرار الكلمة األخرية 

  (وجو  )

 تعيني صحيح 

 ال توجد إجابة  - أرين الدب الصغري اجلالس مث الواقف الذي ديشي- 10

أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا ماذا ينقصها  - 11

ماذا مل يرسم      ىل ىي كاملة  -

 طلبنا منو إكمال رسم الصورة-

 -

- 

ال توجد إجابة  

 خريشة 

 SCBBAT - ىناك أحذية رجالية وأحذية نسائية أين ىي أحذية الرجال- 12
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 يمثل عرض نتائج الحالة الثالثة  (15)جدول 

 عرض اإلجابة اإلجابة البنود

تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو ماذا ترى ىنا ؟  -1

: نقوم بنفس العملية نطهر الصورة ونطاب منو تسمية ما يلي 

األرجل والذراعني والراس والساقني وذيل الكلب مث نقوم بطلب 

الطفل ، رأسو وذراعيو والساقني والرجلني : منو تعني ما يلي 

 والشعر

 +

 -   -   +

+  + -  +   + 

KABO 

 ال يوجد تعيني 

 تعيني صحيح 

 ال توجد إجابة  - نظهر الصورة ونسألو ما ىذا ماذا نفعل بالصوف- 2

دلن ىذا احلذاء لطفل صغري أو شخص كبري   -3

 .أريين احلذاء الذي ىو من خلف األخر -

+ SCBBAT 

. ما ىذا  -4

 أرين النقطة السوداء اليت من األعلى مث من األسفل

- WEDDA 

ما ىذا   -5

أنظر ىنا كلب كبري وكلب صغري أين ىو الكلب الكبري وأين ىو 

 الكلب الصغري

 +

- 

KAB 

 ال يوجد تعيني 

أريين القط الذي أدار ظهره   -6

أرين القط الذي رفع رأسو -

 أرين القط الذي يأكل-

 -

+ 

DCTTA 

 تعيني صحيح 
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 ال توجد إجابة  - ما ىذا أرين يده ىل مها متشاهبان- 7

ما ىذا  - 8

 إبناألوز      أرين ادلاء          أين األطراف-

+ BATTA 

الطفل يف الصورة ىل ىو واقف أم جالس  - 9

. ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو -

إجابة الطفل بنعم ىو من ناحية الوجو فنطلب منو أرين عيناه -

 وأنفو وفمو

 -

+ 

 

 تعيني صحيح 

 تعيني نفس الدب  - أرين الدب الصغري اجلالس مث الواقف الذي ديشي- 10

 أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا ماذا ينقصها - 11

ماذا مل يرسم      ىل ىي كاملة  -

 طلبنا منو إكمال رسم الصورة-

 -

- 

ال توجد إجابة  

 رسم دوائر 

 ال توجد إجابة  - ىناك أحذية رجالية وأحذية نسائية أين ىي أحذية الرجال- 12

 

:  تحليل نتائج الحالة الثالثة 

متكنو من اإلجابة على الصورة اجلسدية وذلك راجع ألجوبتو على تعليمة الصورة األوىل اي بإستطاعاتو تعني 

أجزاء اجلسم والوجو ، عنده خلل يف البنية ادلكانية لعدم فهمو للفظ فوق خلف لعدم إجابتو على التعليمة اخلاصة 

بصورة األحذية الصغرية والبنية الزمانية والعد واحلجم واللون والصفة كبري وصغري ، متكنو من تسمية الصور مع 
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عدم نطقو للكلمات بصفة صحيحة بالرغم من انو البسيطة وادلنعزلة واجلمل البسيطة اليت حتتوي على األقل 

. مقطعني ، عدم مقدرتو على تكملة الرسم 

:   يمثل عرض نتائج الحالة الرابعة ( 16)جدول 

 عرض اإلجابة اإلجابة البنود

تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو ماذا ترى ىنا ؟  -2

: نقوم بنفس العملية نطهر الصورة ونطاب منو تسمية ما يلي 

األرجل والذراعني والراس والساقني وذيل الكلب مث نقوم بطلب 

الطفل ، رأسو وذراعيو والساقني والرجلني : منو تعني ما يلي 

 والشعر

 +

 -   -   +

+  + -  +   + 

KABO 

 ال يوجد تعيني 

 تعيني صحيح 

 ال توجد إجابة  - نظهر الصورة ونسألو ما ىذا ماذا نفعل بالصوف- 2 

دلن ىذا احلذاء لطفل صغري أو شخص كبري   -7

 .أريين احلذاء الذي ىو من خلف األخر -

+ SCBBAT 

. ما ىذا  -8

 أرين النقطة السوداء اليت من األعلى مث من األسفل

- WEDDA 

ما ىذا   -9

أنظر ىنا كلب كبري وكلب صغري أين ىو الكلب الكبري وأين ىو 

 الكلب الصغري

 +

- 

KAB 

 ال يوجد تعيني 

 DCTTA- أريين القط الذي أدار ظهره   -10
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أرين القط الذي رفع رأسو -

 أرين القط الذي يأكل-

 تعيني صحيح  +

 ال توجد إجابة  - ما ىذا أرين يده ىل مها متشاهبان- 7

ما ىذا  - 8

 إبناألوز      أرين ادلاء          أين األطراف-

+ BATTA 

الطفل يف الصورة ىل ىو واقف أم جالس  - 9

. ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو -

إجابة الطفل بنعم ىو من ناحية الوجو فنطلب منو أرين عيناه -

 وأنفو وفمو

 -

+ 

 

 تعيني صحيح 

 تعيني نفس الدب  - أرين الدب الصغري اجلالس مث الواقف الذي ديشي- 10

أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا ماذا ينقصها  - 11 

ماذا مل يرسم      ىل ىي كاملة  -

 طلبنا منو إكمال رسم الصورة-

 -

- 

ال توجد إجابة  

 رسم دوائر 

 ال توجد إجابة  - ىناك أحذية رجالية وأحذية نسائية أين ىي أحذية الرجال- 12
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تحليل النتائج  

، عدم التمكن من اإلجابة على  (التعيني  )متكن احلالة من اإلجابة على التعليمات اخلاصة باإلجابة الغري اللفظية 

التعليمات اخلاصة بالبنية ادلكانية ، النطق للكلمات كان صحيح ، فهم التعليمات البسيطة ال ديتلك الصورة 

الذىنية وذلك لعدم مقدرتو على تكملة الرسم ووضع خربشة 

 يمثل عرض نتائج الحالة الخامسة   (17)جدول 

 عرض اإلجابة اإلجابة البنود

تظهر الصورة أمام الطفل ونسألو ماذا ترى ىنا ؟  -3

: نقوم بنفس العملية نطهر الصورة ونطاب منو تسمية ما يلي 

األرجل والذراعني والراس والساقني وذيل الكلب مث نقوم بطلب 

الطفل ، رأسو وذراعيو والساقني والرجلني : منو تعني ما يلي 

 والشعر

 +

 -   -   +

+  + -  +   + 

KABO 

 ال يوجد تعيني 

 تعيني صحيح 

 ال توجد إجابة  - نظهر الصورة ونسألو ما ىذا ماذا نفعل بالصوف- 2 

دلن ىذا احلذاء لطفل صغري أو شخص كبري   -11

 .أريين احلذاء الذي ىو من خلف األخر -

+ SCBBAT 

. ما ىذا  -12

 أرين النقطة السوداء اليت من األعلى مث من األسفل

- WEDDA 

 KAB+ ما ىذا   -13
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أنظر ىنا كلب كبري وكلب صغري أين ىو الكلب الكبري وأين ىو 

 الكلب الصغري

 ال يوجد تعيني  -

أريين القط الذي أدار ظهره   -14

أرين القط الذي رفع رأسو -

 أرين القط الذي يأكل-

 -

+ 

DCTTA 

 تعيني صحيح 

 ال توجد إجابة  - ما ىذا أرين يده ىل مها متشاهبان- 7

ما ىذا  - 8

 إبناألوز      أرين ادلاء          أين األطراف-

+ BATTA 

الطفل يف الصورة ىل ىو واقف أم جالس  - 9

. ىل ىو من ناحية الظهر أو الوجو -

إجابة الطفل بنعم ىو من ناحية الوجو فنطلب منو أرين عيناه -

 وأنفو وفمو

 -

+ 

 

 تعيني صحيح 

 تعيني نفس الدب  - أرين الدب الصغري اجلالس مث الواقف الذي ديشي- 10

أنك ترى أهنا ليست مرسومة كليا ماذا ينقصها  - 11 

ماذا مل يرسم      ىل ىي كاملة  -

 طلبنا منو إكمال رسم الصورة-

 -

- 

ال توجد إجابة  

 رسم دوائر 

 ال توجد إجابة  - ىناك أحذية رجالية وأحذية نسائية أين ىي أحذية الرجال- 12
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:  تحليل نتائج الحالة الخامسة 

التمكن من تعيني أعضاء اجلسم والتسمية مع عدم التمكن من تعيني أعضاء جسم الكلب لعدم إكتسابو الصورة 

اجلسدية للكلب ، وكانت اإلجابة على تعليمة تسمية الكلب بالتعبري عن صوتو ، عدم فهم التعليمات واجلمل 

بشكل جيد ، خلل يف البنية ادلكانية لعدم إجابتو على التعليمة اخلاصة بصورة األحذية الصغرية و البنية الزمانية 

. والعد واحلجم واللون والصفة كبري صغري ، عدم فهم تعليمة تكملة الرسم 

 

 

 

 

 



مناقشة الفرضيات واإلستنتاجات مع وضع : الفصل السادس 
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 :مناقشة الفرضية األولى 

الكفالة األرطوفونيا يف تنمية الفهم دور : " وإنطالقا مما سبق أظهرت نتائج الفرضية اجلزئية األوىل اليت تنص على 

 صعوبات يف توظيف اإذ بينت نتائج الدراسة أن األطفال التوحديني واجهو" على األطفال التوحديني الشفهي 

اإلسًتاتيجيات ادلعجمية ، الصرفية النحوية وخاصة القصصية ، فنجد نتائجهم قليلة يف اإلسًتاتيجية ادلعجمية 

وقليل يف الصرفية النحوية وضعيفة يف القصصية فهم يكثرون من تغيري التعيني ، مما جيعلهم يستغرقون وقتا طويال ، 

على عينة البحث أي  (O52)على عكس النتائج ادلتحصل عليها يف التطبيق البعدي إلختبار الفهم الشفهي 

إتضح لنا أن األطفال التوحديني عرفو حتسن ملحوظ من ناحية الفهم ، وفهم  بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا

معاين سلسلة لفظية مما جعلهم متمكنني أو قدرين على توظيف اإلسًتاجييات السابقة وىذا إن دل على شيء إمنا 

.  يدل على إكتساهبم ذلذه ادلهارة بطريقة سليمة تسمح ذلم بتأدية ىذه الكفاءة بشكل صحيح 

الشفهي  الكفالة األرطوفونيا يف تنمية الفهم  دور: "اليت تنص على : وىذا ما يثبت صحة الفرضية اجلزئية األوىل 

وقد ثبتت صحتها من خالل النتائج احملققة لدى أفراد العينة بني القياس القبلي والبعدي " لدى األطفال التوحديني

( O52)من خالل تطبيق إختبار الفهم الشفهي 

 :مناقشة الفرضية الثانية 

:  ومن خالل الدراسة اليت أجريناىا يف ىذا اجملال ومما سبق أظهرت نتائج الفرضية اجلزئية الثانية اليت تنص على 

إذ بينت الدراسة أن األطفال التوحديني " الكفالة األرطوفونيا يف تنمية إنتاج اللغة على األطفال التوحديني  دور "

 صعوبات يف التعرف على صورة الكلب ، القط ، األزىار ، كرة وكذلك التعرف على ايف القياس القبلي تلقو

أعضاء الوجو واجلسم إىل جانب عدم دتكنهم من اإلجابة على التعليمات اخلاصة بالبنية الزمانية وادلكانية واحلجم 

أي  (THIBERGE)والعدد واللون ، على عكس النتائج ادلتحصل عليها يف القياس البعدي إلختبار اللغة 
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بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا عليهم ،إتضح لنا أهنم عرفوا حتسن ملحوظ من ناحية اإلنتاج ، أي أهنم أصبحوا 

قادرين أو متمكنني من توظيف ىذه ادلهارة بصفة عادية ، وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على إكتساهبم مهارة 

إنتاج اللغة بطريقة سليمة وصحيحة تساىم يف جناح عملية التكفل األرطوفوين ودتكنهم من تأديتها بشكل صحيح  

 الكفالة األرطوفونيا يف تنمية إنتاج اللغة لدى  دور: "اليت تنص على : وىذا ما يثبت صحة الفرضية اجلزئية الثانية 

وقد ثبتت صحتها من خالل احملققة لدى أفراد العينة بني القياس القبلي والقياس البعديومن " األطفال التوحديني 

 .(THIBERGE)خالل تطبيق إختبار اللغة 

 :مناقشة الفرضية العامة 

وبناءا على ما تقدم ، ومن خالل معظم الدراسات اليت تطرقنا إليها ، نكون قد حققنا الفرضيات اجلزئية لبحثنا ، 

ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها من الدراسة احلالية اليت بينت أن للكفالة األرطوفونيا فعالية يف تنمية الفهم 

وإنتاج اللغة لدى األطفال التوحديني وىذا ما أكدتو نتائج الدراسة وعليو حتققت الفرضية العامة للدراسة الشفهي 

" . وإنتاج اللغة لدى األطفال التوحديني الشفهي  يف تنمية الفهم ةالكفالة األرطوفوين دور :"، واليت تنص على 

وإنتاج اللغة لدى األطفال الشفهي للكفالة األرطوفونيا دور فعال يف تنمية الفهم :" وعليو ديكن القول أن 

" .  التوحديني 

 : اإلستنتاجات 

  إختبار الفهم الشفهي(O52 : ) 

 من خالل إعادة تطبيقنا إلختبار الفهم الشفهي 
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(O52).  والذي يضم ثالثة إسًتاتيجيات .وبعد النتائج ادلتحصل عليها ،قمنا مبناقشتها إبتداءا من الفهم الفوري

بالنسبة .حتتية واليت تتمثل يف اإلسًتاتيجية ادلعجمية واإلسًتاتيجية الصرفية النحوية وأخريا اإلسًتاجيية القصصية 

بالنسبة لكل أفراد . لقيم اإلسًتاتيجية ادلعجمية ىي نتائج قليلة ولكنها أحسن من باقي اإلسًتاتيجيات األخرى 

ىي أيضا ، أما احلالة  (م.ب)حتصلت فيها على أعلى قيمة لتليها احلالة الرابعة  (خ.ب)العينة ، فاحلالة اخلامسة 

فقد حتصلت على أدىن  (ع.ص)أما احلالة الثانية . فتحصلتا على نتائج متوسطة  (ب.ر)واألوىل  (أ.ب)الثالثة 

بالنسبة لإلسًتاتيجية الصرفية . وىذه النتائج تبني عدم فهم معظم أفراد العينة صياغة اجلمل وتوظيفها . قيمة 

وأما . النحوية فقيمها كانت ضعيفة وىي تبني عدم قدراهتم على بناء العالقات بني ادلعاين والكلمات 

وىذا يدل على ضعفهم يف بناء العالقات . اإلسًتاتيجية القصصية كانت القيم جد ضعيفة لدى معظم احلاالت 

بني الشخصيات واألفعال واألحداث ، أما فيما خيص الفهم الكلي وادلتعلقة بسلوك ادلواظبة على اخلطأ وتغيري 

التعيني فهي سلوكات تدل على عدم التأكد من اإلجابة الصحيحة حسب النتائج السابقة ادلوضحة يف اجلدول 

تبني لنا أن القيم جد عالية وبنسب متفاوتة لدى رتيع أفراد العينة ، جند القيمة األعلى لدى احلالة الثانية 

( م.ب)، وقليلة لدى احلالة الرابعة  (أ.ب)، وادلتوسطة لدى احلالة الثالثة  (ب.ر)واحلالة األوىل  (ع.ص)

تبني ىذه القيم عجز أفراد العينة على الًتكيز يف السياق ادلعريف وعلى عدم قدرهتم على فهم  . (خ.ب)واخلامسة 

السياقات الداللية ، أما سلوك تغيري التعيني فهي قيمة جتتمع حوذلا القيم السابقة ادلتعلقة بالسلوكيني ، التقييم 

الثاين ادلتعلقة بسلوك التصحيح الذايت وىي قيمة قليلة تدل على قلة ادلراقبة الذاتية لدى أفراد العينة ، حيث يظهر 

. راجعة لعوامل كالتشتت مثال . على األطفال عدم الوعي بادلناقصات ، وكثرة اإلجابات اإلندفاعية غري ادلتقنة 

أي قبل تطبيق الكفالة األرطوفونيا واليت ساعدت من  (O52)ىذا يف التطبيق األول إلختبار الفهم الشفهي 

الحظنا حتسن على . خالذلا أفراد العينة من توظيف قدراهتم وتدارك نقائصهم ، وحسب النتائج ادلتحصل عليها 

مستوى رتيع قيم أفراد العينة يف الفهم الفوري وبالتايل حتسن يف قدراهتم يف إستخداماإلسًتاتيجية ادلعجمية 

والصرفية النحوية ، أما بالنسبة للفهم الكلي فتبني لنا من خالل النتائج أن أفراد العينة عرفت إخنفاض يف القيم 
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ادلتعلقة بسلوك ادلواظبة على اخلطأ وتغيري التعيني وأما عن سلوك التصحيح الذايت فالقيم مرتفعة مما يدل على 

. حتسن ادلراقبة الذاتية لدى احلاالت 

  إختبار اللغة(THIBERGE : ) 

 كانت نتائج القياس البعدي جيدة ومرتفعة مقارنة THIBERGEمن خالل إعادة تطبيقنا إلختبار اللغة 

والتمكن من اإلنتاج اللغوي إلرتفاع  (فهمو)بالقياس القبلي وذلك من خالل قدرة الطفل على التواصل لتنمية 

، وحسب تقوًن األجوبة توصلنا إىل أن بعض احلاالت بالرغم من أن بعض احلالت كان  (اإلنتاج )رصيده اللغوي 

لديها مكتسبات قبلية جيدة دتكنها من إنتاج اللغة على عكس بعض احلاالت اليت كانت ال تكتسب قدرات 

معرفية ولغوية جيدة ، إال أن احلاالت دتكنت من اإلجابة على تعليمات اإلختبار اليت سبق ومت التعرف عليها يف 

ىذا اإلختبار كصورة الكلب ، القط ، األزىار ، كرة والتعرف على أعضاء الوجو واجلسم إىل جانب عدم التمكن 

من اإلجابة على التعليمات اخلاصة بالبنية الزمانية وادلكانية واحلجم والعدد واللون ىذا راجع لعدم التطرق إليها 

وعدم تدرب احلاالت عليها وتعلمها ، كما أن احلاالت ختتلف من طفل متوحد إىل طفل آخر وتبني لنا ذلك من 

خالل إختالف ادلستويات عندىم بنسب كبرية عند البعض وضئيلة عند البعض األخر وذلك ديكن إرجاعو إىل 

أمهية الكشف ادلبكر واإلستفادة ادلبكرة من التكفل يف فًتة مبكرة من عمر الطفل مما يساىم يف جناح عملية 

.  التكفل األرطوفوين 

فعالية الكفالة األرطوفونيا يف تنمية : " وإنطالقا مما سبق أظهرت نتائج الفرضية اجلزئية األوىل اليت تنص على 

إذ بينت نتائج الدراسة أن األطفال التوحديني " الفهم بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا على األطفال التوحديني 

واجهو صعوبات يف توظيف اإلسًتاتيجيات ادلعجمية ، الصرفية النحوية وخاصة القصصية ، فنجد نتائجهم قليلة 

يف اإلسًتاتيجية ادلعجمية وقليل يف الصرفية النحوية وضعيفة يف القصصية فهم يكثرون من تغيري التعيني ، مما 

جيعلهم يستغرقون وقتا طويال ، على عكس النتائج ادلتحصل عليها يف التطبيق البعدي إلختبار الفهم الشفهي 
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(O52) إتضح لنا أن األطفال التوحديني عرفو حتسن  على عينة البحث أي بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا

ملحوظ من ناحية الفهم ، وفهم معاين سلسلة لفظية مما جعلهم متمكنني أو قدرين على توظيف اإلسًتاجييات 

السابقة وىذا إن دل على شيء إمنا يدل على إكتساهبم ذلذه ادلهارة بطريقة سليمة تسمح ذلم بتأدية ىذه الكفاءة 

. بشكل صحيح 
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:  الخاتمة 

لألطفال ادلصابني  (THIBERGE)وإختبار اللغة  (O52)صممت الدراسة احلالية لدراسة الفهم الشفهي 

بالتوحد ،بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا حبيث مت التأكد من التأثري اإلجيايب للكفالة األرطوفونيا على تنمية الفهم 

.  وإنتاج اللغة لدى األطفال التوحديني 

ودلعاجلة النتائج ومعطيات الدراسة ، قمنا بادلقارنة بني نتائج القياس القبلي والقياس البعدي إلسًتاتيجيات الفهم 

لدى األطفال التوحديني   (THIBERGE)وإختبار اللغة  (O52)الشفهي 

وبعد حتليلنا للنتائج ادلتحصل عليها يف دراستنا احلالية على ضوء ما تطرقنا إليو يف اجلانب النظري للبحث، ومن 

خالل ادلعطيات اليت توصلنا إليها إستنتجنا أن الكفالة األرطوفونيا ادلطبقة على األطفال ادلصابني بالتوحد ، ذلا 

فعالية يف تنمية الفهم وإنتاج اللغة لألطفال التوحديني وىذا من خالل النتائج ادلتحصل عليها و التحسن الذي 

.  عرفتو ىذه الفئة 

: وعليو خلصت الدراسة احلالية على النتائج التالية 

. للكفالة األرطوفونيا فعالية يف تنمية الفهم ، بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا على األطفال التوحديني / 1

.  للكفالة األرطوفونيا فعالية يف تنمية إنتاج اللغة ، بعد تطبيق الكفالة األرطوفونيا على األطفال التوحديني / 2

للكفالة األرطوفونيا : "وقد توصلنا من خالل نتاج الدراسة احلالية إىل حتقق الفرضية العامة لبحثنا مما يؤكد أن 

" .  فعالية يف تنمية الفهم وإنتاج اللغة لألطفال التوحديني

وعليو نقًتح دراسات الحقة تتعمق أكثر يف خمتلف الوظائف النفسية اللغوية ادلعرفية خاصة عند فئة األطفال 

.  التوحديني 
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بالرغم من النتائج الدقيقة ادلتحصل عليها من خالل دراستنا ، إال أهنا مل تكون سوى التفاتة بسيطة دليدان واسع 

ومعقد ، وىو صعوبات الفهم وإنتاج اللغة ،إذ نأمل أن تكون ىناك دراسات وحبوث معمقة يف ىذا اجملال 

. إلعطائو حقو من العناية واإلىتمام 

كما نأمل أن يؤدي ىذا البحث الغرض الذي وضع من أجلو ، وأن يكون فيو من الفائدة ادلعرفية ما يعود بالنفع 

.  على طلبتنا يف خمتلف الفروع والتخصصات 

آملني أن نكون قد أنصفنا ىذه الفئة من األطفال وىذه العينة من اجملتمع ، ونتمٌت أن نكون قد وفقنا يف تبليغ 

األمانة العلمية ، ويف توصيل ىذه الرسالة األكادديية ،وأن تكون ذلا أمهية يف رلال علم النفس اللغوي ادلعريف وذات 

شأن يف رلاالت علمية أخرى ، كما نرجو أن تكون ىذه الدراسة يف ادلستوى ادلطلوب بإحتوائها قدر ادلستطاع 

وعلى أساس النتائج من اجلهد واإلتقان ، وتغدو مرجعا للطلبة والباحثني ، ومنطلقا لدراسات وحبوث مستقبلية 

 ادلتوصل إليها نقوم بوضع اإلقًتاحات التالية 

:  اإلقتراحات 

بناءا على النتائج اليت توصلت إليها دراستنا ، بتوازهنا مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة ، إرتأينا أن خنتم ىذا 

الذي زاد من عزديتنا لنكون خري خلف خلري سلف ، ورغم أننا ال نرى يف شخصنا أىال إلمالء التوصيات إال أننا 

.  حاولنا أن خنتم دراستنا دون أن نشارك زمالءنا خالصة ىذا العمل 

ونظرا حلساسية إضطراب التوحد ، وثقلو على احمليط األسري واإلجتماعي وحىت اإلقتصادي للمجتمع أرى أنو من 

:  الضروري 

حتسيس اجملتمع بضرورة التكفل هبذه الشرحية وتوعيتو بكيفية التعامل معها خاصة األولياء ، اللذين ىم مبثابة / 1

. التشخيص األويل دلثل ىذه اإلضطرابات 
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ضرورة إخضاع كل األطفال التوحديني للمراقبة ادلستمرة يف رتيع النواحي التطورية للتمكن من إكتشاف / 2

خمتلف الصعوبات اخلاصة اليت دتس اللغة مع إستفادة كل األطفال ذوي الصعوبات من تكفالت نفسية لغوية 

.  معرفية بتقدًن بروتوكوالت عالجية مالئمة من طرف ادلختصني 

لزوم التشخيص ادلبكر لكل أنواع صعوبات التعلم النمائية واألكادديية ، وذلك للتخفيف من حدهتا من خالل / 3

. التكفل ادلبكر ، وعليو التقليص من حدة خماطرىا على حياة ادلتعلم 

وجوب تقدًن حصص تربوية تدعيمية فردية ورتاعية دلساعدة األطفال ذوي صعوبات التعلم عند إكتشاف / 4

. ىذه الصعوبة ، ومن ذتة درلهم مع زمالئهم وأقراهنم العاديني مستقبال 

علينا أن نركز يف حصص الكفالة األرطوفونيا ادلكثفة مع فئة أطفال التوحد وذلك للنهوض مبستواىم يف الفهم / 5

. وإنتاج اللغة لكي يتمكنوا من التواصل مع أسرىم وأقراهنم 

وجوب تأىيل وتدريب األخصائني النفسانيني واألرطوفونيني يف ادليدان ، وتأطريىم يف رلال اإلعاقة الذىنية / 6

. لضمان سري احلسن اجللسات من قبل رلموعة تربوية متعددة التخصصات 

التأكيد على العمل التعاوين ادلشًتك بني ادلختصني وأولياء األمور ، وذلك من خالل عقد إجتماعات دورية / 7

ومنتظمة للتداول والتشاور واإلتفاق حول خطة عمل مشًتكة تبني اإلمكانيات احلالية ، البقايا واألىداف الًتبوية 

. ادلنوطة من التكفل هبؤالء األطفال ، وأيضا مصريىم مستقبال 

القيام ببحوث ودراسات علمية تتناول اجلوانب ادلعرفية للطفل دتكن من تقدًن طرق ووسائل مكيفة تساعدىم / 8

. على إكتساب أنسب للربامج العالجية 

. فتح مراكز خمتصة بالتكفل بادلصابني بإضطراب التوحد دلا حيتاجونو من الرعاية ادلكثفة وادلستمرة / 9
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. فتح اجملال ذلذه الفئة لإلندماج يف اجملتمع ، كفتح أقسام خاصة ذلذه الفئة يف ادلدارس العامة / 10
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  : 03ادللحق رقم 

مقياس تقييم سلوك الطفل المصاب بالتوحد  يبينجدول 

الدرجة العبارة  

     يتجاىل األخرين   1

     يفضل أن يكون وحيدا   2

     ردود أفعالو على األحداث البطيئة   3

     ال يبتسم   4

     ال يفهم النظرات ذات ادلغزى أو ادلعىن   5

     نظرات مبهمة وال معىن ذلا   6

     ال ميكن التحدث معو للتواصل اللفظي   7

     ليس لو تعبًنات وجهية   8

     ال توجد لديو إشارات أو إمياءات   9

     ال مييز أصوات األخرين   10

     طفل ىادئ جدا   11

     طفل مزعج جدا   12

     ال ميتلك أشياء خاصة بو   13

     ال حيب الروتٌن   14

     نشاط حركي زلدود   15
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     نشاط حركي زائد   16

     طفل حساس   17

     سلوك غًن متعود عليو   18

     لديو مظاىر عدوانية خارجية   19

     ال مييز بٌن األشخاص   20

     تظهر عليو البالدة اإلنفعالية  21

     يضحك ويبكي دون داعي   22

     ال يتحمل أي مضايقات   23

     ال يوافق على أي تغيًن   24

     لديو مظاىر عدوانية داخلية   25

     مشكالت غذائية   26

     مشكالت يف النوم   27

     ال حيب أن يداعبو أو يلمسو أحد   28

     مييل بشدة لعمليات اللمس   29

     من الصعب جذب إنتباىو  30

     ليس لديو ردود أفعال حسية دلا يدور حولو   31

     ردود أفعالو متناقضة لألصوات   32
     سلوكياتو متناقضة   33
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