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 شكر و تقدٌر

 

 

الشكر هلل و الحمد هلل على فضله و عطابه، و شكر له سبحانه على نعمه التً ال تعد 

و ال تحصى الذي وفقنا على إتمام عملنا المتواضع 

ٌسعدنً أن أتقدم بجزٌل شكري و امتنانً إلى أستاذي المشرؾ على هذا العمل 

الدكتور عامر برابح، و الذي كان أستاذي طٌلة مشواري الجامعً، أشكره على 

نصابحه المعنوي القٌمة ،و المعلومات التً أثراها فً فترة تكوٌننا، وعلى مجهوداته 

. التً بذلها معً، أتمنى له دوام الصحة و العافٌة و العمر المدٌد

 أستاذة بجامعة مستؽانم  آمال عمرانًةكما أتقدم بخالص شكري و تقدٌري للدكتور

على ما بذلته معً و ما تبذله من أجل تكوٌننا من خبلل معارفها و وفرت علمها، 

 فلٌدمها هللا بألؾ خٌر و عافٌة؛ كما ٌحالفنً الحظ و أتقدم بشكر الخالص للدكتورة

حٌاة تواتً على نصابحهما و المجهودات التً قامتا بها معً فً إنجاز هذا العمل، 

 .وفً مسٌرتً الجامعٌة 

و ٌشرفنً أن أتقدم بشكر والعرفان لكل مختص أرطفونً فً المٌدان لم ٌبخل بعلمه 

 .و معرفته أشكر كل من ساعدنً فً إتمام هذا لعمل بكل إخبلص و نٌة صافٌة

 

 

 



  ب
 

 اإلهـداء

 إلى كل  من سهر اللٌالً و تعب فً سبٌل راحتً 

 إلى من علمنً الحب و الكرم 

 إلى والدي

 إلى سر سعادتً وإلى من تحت قدمٌها الجنة

 إلى أمً الؽالٌة

 إلى من علمنً العطاء دون انتظار،إلى من تعب ألجلً

  إلى أبً

 إلى من كان ٌشاركنً حب والدي إلى من حبه فً داخل قلبً

 إلى أخً عفٌؾ

 إلى كل من علمً حرفا فً هذه الدنٌا الفانٌة 

 إلى كل من أعطى علمه و عمله فً سبٌل العلم 

 إلى أساتذتً الكرام

  إلى قدوتً و سر كفاحً للنجاح، كان أستاذ و كان أخا لً

  أستاذي خالد مروانً 

 و إلى كل من ساهم من قرٌب و من بعٌد فً هذا العمل المتواضع 
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 :الملخص الدراسة بالعربٌة

 

 دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة لدى األطفال معرفةهدفت الدراسة إلى 

الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة، و اعتمدنا الذاكرة العاملة 

 .كنموذج

لهذا أجرٌت الدراسة على األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد، و قد 

 سنوات و 10سنوات و نصؾ و 4 طفل، تتراوح أعمارهم ما بٌن 23بلػ عددهم 

اختبار كارز، : لجمع المعلومات قمّنا باستخدام مجموعة من األدوات تمثلت فً

، اختبار الذاكرة العاملة، و اختبار معالجة الجملة الذي O.52اختبار الفهم الشفهً 

 .تم تصمٌمه فً هذه الدراسة

و تم استخدام المنهج الوصفً فً هذه الدراسة مع بعض األسالٌب اإلحصابٌة منها 

و بعد تفرٌػ النتابج و المعطٌات تحصلنا على النتابج . معامل االرتباط بٌرسون

 :التالٌة

 

  للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

 للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

  للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

 فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد - للمفكرة البصر

 درجة خفٌفة

  للمصدر األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

  للمدٌر المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة
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Abstract : 

The study aimed to know the role of executive functions in the Sentence 

processing among children with autism spectrum disorder to a slight 

degree, and we adopted the working memory as a model. 

For this reason, the study was conducted on children with autism 

spectrum disorder with a slight degree, and they reached 23 children, 

ranging in age from 4 years and a half and 10 years, and to collect 

information in the past, using a set of tools, which were: Karz test, Oral 

comprehension test O. 52, working memory test, and sentence processing 

test, which was designed in this study. 

The descriptive method was used in this study with some statistical 

methods, including the Pearson correlation coefficient. After emptying 

the results and the data, we get the following results: 

-  Executive function has a role in the sentence processing  in 

children with autism spectrum disorder to a slight degree. 

- Working memory has a role in the sentence processing in children 

with autism spectrum disorder to a slight degree. 

- Phonological loop has a role in the sentence processing in children 

with autism spectrum disorder to a slight degree. 

- The visuo-spatial sketchpad has a role in the sentence processing in 

children with autism spectrum disorder to a slight degree. 

-  Episodic buffer has a role in the sentence processing in children 

with autism spectrum disorder to a slight degree. 

- Executive central has a role in the sentence processing in children 

with autism spectrum disorder to a slight degree. 

- Key Words: Executive function, Working memory, sentence 

processing , autism spectrum disorder.
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 :المقدمة

ٌعرؾ اضطراب طٌؾ التوحد من أهم االضطرابات النمابٌة األكثر صعوبة 

على الطفل و عابلته، و كذا المجتمع المحٌط به، وذلك نتٌجة الصعوبات التً 

ٌواجهها الطفل ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد بسبب أعراض الذي تمٌزه عن 

باقً األطفال فهً تمنعه فباختبلؾ األعراض فالطفل الذي ٌعانً من اضطراب 

طٌؾ التوحد أنه شدٌد العزلة عن مجتمعه، و نبلحظ علٌه أنه لدٌه مشاكل على 

 .المستوى تواصله اللفظً مما ٌصعب علٌه بناء عبلقات مع األفراد

و اللؽة باعتبارها أداة اتصال بٌن األفراد و المجتمع، فهً نظام مبنً على 

قواعد و أسس، و لدٌها مكونات و عناصر ٌكتسبها الطفل فً مراحل األولى من 

اكتساب اللؽة، و تطوٌر المعارؾ، و لكن مرحلة االكتساب تمر بعدة مستوٌات 

ٌستطٌع من خبللها الطفل تكوٌن رصٌده مرورا بالمستوى الصوتً و الفونولوجً، 

و المستوى الصرفً وصوال إلى المستوى النحوي التركٌبً، و فً هذا المستوى 

فالدراسات فً علم النفس اللؽوي .ٌستطٌع الطفل تكوٌن جمل بسٌطة وأخرى مركبة

اعتبرت تكوٌن الطفل للجملة مرحلة من المراحل ستساعد الطفل فً اكتساب 

المعارؾ ومستوٌات أخرى منها المستوى البراؼماتً؛ و كذا تساعد فً تحقٌق 

 .التواصل اللفظً مع مجتمعه

كما تعتبر الوظابؾ التنفٌذٌة من العملٌات المعرفٌة التً تساعد الفرد فً اتخاذ 

قراراته، و تكٌٌفها على حساب الموقؾ الذي قد ٌواجهه الفرد خاصة فً حٌاته 

الٌومٌة، و باعتبار أن الذاكرة العاملة ضمن الوظابؾ التنفٌذٌة و كذا تساعد الطفل 

 .فً تخزٌن و استرجاع ما اكتسبه

و علٌه سنتطرق فً هذه دراستنا إلى موضوع ٌقوم على دور الذي تقوم به  

الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد، و قد 

جانب نظري الذي تناولنا فً فصله األول مدخل إلى : شملت دراستنا على جانبٌن

الدراسة و قد اهتم هذا األخٌر بمختلؾ الدراسات السابقة التً لها صلة بالموضوع، 
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و تحدٌد إشكالٌة  الدراسة، الفرضٌة العامة و الفرضٌات الفرعٌة؛ كما تم التطرق 

أما فً .إلى تحدٌد أهمٌة و أهداؾ هذه الدراسة، و التعرٌؾ بمصطلحات الدراسة

تعرٌفه أسبابه ،أعراضه، خصابصه، : فصله الثانً فخص الضطراب طٌؾ التوحد

النماذج المفسرة الضطراب طٌؾ التوحد، وكذا التشخٌص، و تقٌٌم اللؽة و الكبلم و 

أما فً الفصل الثالث فخصص . التواصل لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد

تعرٌفها،الوظابؾ التنفٌذٌة و تطور قشرة :للمتؽٌر المستقل و هو الوظابؾ التنفٌذٌة

الفص الجبهً، المكونات الربٌسٌة، وبما أننا أخذنا الذاكرة العاملة كنموذج فقد قمنا 

بتعرٌفها، التشرٌح العصبً للذاكرة العاملة، ممٌزاتها،طرق : فً نفس الفصل

قٌاسها، نموذج بادلً، عبلقة الذاكرة العاملة بالذاكرة طوٌلة المدى، الذاكرة العاملة و 

و فً ما . اللؽة، معالجة الجملة فً الذاكرة العاملة لدى اضطراب طٌؾ التوحد

تعرٌفها، : ٌخص الفصل الرابع فقد خصصناه للمتؽٌر التابع و هو معالجة الجملة

أقسامها،بناؤها و تكوٌنها،مراحل تركٌبها، نمو الوعً اللؽوي بالجملة عند الطفل، 

معالجة الجملة، شبكة االنتقال المعزز و معالجة آلٌة الجملة، معالجة الجملة لدى 

 .اضطراب طٌؾ التوحد، دور الذاكرة العاملة فً معالجة الجملة

الفصل الخامس و : أما بالنسبة للجانب التطبٌقً فقد قسمناه إلى فصلٌن و هما

الدراسة : هو فصل منهجٌة الدراسة و اإلجراءات المٌدانٌة حٌث تطرقنا فٌه إلى

و فً . االستطبلعٌة، خطواتها، أهدافها، مجاالتها، عٌنتها، وتحدٌد أدوات الدراسة

تحدٌد المنهج المستخدم فً الدراسة، عٌنة : الدراسة األساسٌة فقد تم التطرق إلى

الدراسة، تحدٌد مجاالت الدراسة، عٌنة الدراسة ،و األسالٌب اإلحصابٌة المتبعة فً 

 .تحلٌل النتابج

أما فً ما ٌخص الفصل السادس و هو فصل عرض النتابج و مناقشة 

عرض نتابج الدراسة األساسٌة، و مناقشة الفرضٌات من : الفرضٌات تطرقنا فٌه

خبلل النتابج المتحصل علٌها، مناقشة النتابج عامة، و استنتاج عام للدراسة، و 

 .ٌجدر الذكر بأن جمٌع الفصول المذكور أعبله تبدأ بتمهٌد و تنتهً بخبلصة
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و فً نهاٌة الدراسة تختم الدراسة بخاتمة و مجموعة من االقتراحات و التوصٌات، 

 .قابمة المراجع،قابمة المبلحق
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 :تحلٌل عام الدراسات السابقة .3.1

تكمن أهمٌة هذه الدراسات السابقة فً أنها حاولت معرفة أهمٌة ودور الوظابؾ 

التنفٌذٌة و درستها مع مختلؾ مهامها و جوانبها ،كما ركزت هذه الدراسات على 

  مختلؾ االختبارات التً  تقٌس الوظابؾ التنفٌذٌة كما فً دراسة

(Sanja Šimleša et all,2017) ، ساهمت هذه الدراسات فً معرفة المشاكل مَا

التً ٌواجهها أطفال اضطراب طٌؾ التوحد فً مجال التواصل اللؽوي و كذا 

 سانج شملٌشودراسة  Rachel C. Leunglet all,2015)) االجتماعً

(Sanja Šimleša et all,2017)  ًالتً اعتمد فٌها على مجموعة من االختبارات الت

. تقٌس الضعؾ االجتماعً و كذا اختبارات تقٌس الوظابؾ التنفٌذٌة ونمو اللؽة 

 .مع العلم أن فً كل هذه الدراسات لم ٌتم ذكر األسالٌب اإلحصابٌة المتبعة 

 :ممٌزات الدراسات السابقة و الدراسة الحالٌة .4.1

 

 ممٌزات الدراسة الحالة  االستفادة من الدراسات السابقة

  ًساعدتنا الدراسات السابقة ف
 اختٌار الموضوع 

  تحدٌد إشكالٌة الدراسة و
 المتؽٌرات 

 تحدٌد عٌنة البحث 
  ساعدتنا فً فً معرفة المناهج

 المستخدمة للدراسة 
  كما ساعدتنا فً اختٌار أدوات

 البحث و تحدٌد االختبارات 
 

  تتمٌز الدراسة الحالٌة بمحاولة بناء
 أداة تقٌٌمٌة لمعالجة الجملة 

  تتمٌز هذه الدراسة بأنها تدرس دور
و أهمٌة الوظابؾ التنفٌذٌة عند 

أطفال ٌعانون من اضطراب طٌؾ 
 التوحد

  أن المنهج المتبع هو المنهج
 الوصفً 

  تختلؾ دراستنا عن الدراسات
السابقة من حٌث حجم العٌنة و سن 

 األطفال الذٌن تقام علٌهم الدراسة 
  

ٌمثل ممٌزات الدراسات السابقة و الدراسة الحالٌة: (03)الجدول رقم 
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 :اإلشكالٌة .2

إن اهتمام المختصٌن فً علم النفس، و خاصة علم النفس المعرفً بدراسة 

التنشٌط، : الوظابؾ التنفٌذٌة كعملٌة معرفٌة تقوم على مجموعة من المهام أهمها

الذاكرة العاملة، والمرونة المعرفٌة، والتخطٌط، ألنها عبارة عن سٌرورات متداخلة 

 .فٌما بٌنها

والوظابؾ التنفٌذٌة تساعد الفرد على التكٌؾ مع المواقؾ الجدٌدة ،و التعامل 

معها، وقد اتفق العدٌد من المؤلفٌن على أن الوظابؾ التنفٌذٌة تشمل مجموعة من 

 .العملٌات المترابطة و المسؤولة عن السلوك الموجه نحو األهداؾ

(Gioia,Isquith&Guy,2001)  

 الذاكرة  على مهمة الذاكرة العاملة، وذلك الهتمامهموركز المختصٌن فً دراسات

وكان بادلً  ، و معالجة المعلومةاسترجاع المعلومة عند استدعابها و  بالصٌانةالعاملة

من أوابل علماء النفس المعرفً الذٌن اهتموا  (Baddelley et Hitch,1974) و هٌتش

حٌث أشاروا إلى أن الذاكرة العاملة تمثل نظام تحكم مع حدود . بدراسة الذاكرة العاملة

واقترحوا أن ٌكون لدٌه حق الوصول إلى . لكل من قدرات التخزٌن والمعالجة

ا، وأنه مسؤول عن مدى الذاكرة المحدود ، لكنه ال ٌمثل  ًٌء المعلومات المشفرة صوت

ا التً تم تحدٌدها حتى . التكرار فً االسترجاع تأثٌر ربما تكون الوظٌفة األكثر تحدٌدًء

. دىاآلن مع الذاكرة العاملة هً نقل المعلومات إلى الذاكرة طوٌلة الم

(Baddelley,2018, p76)  

 (Baddelley et Hitch,1996) بادلً و هٌتشو وفقا للنموذج الذي اقتراحه 

المكانٌة، -الحلقة الفونولوجٌة، و المفكرة البصر)تتكون الذاكرة العاملة من ثبلثة أنظمة 

ومدٌر تنفٌذي مركزي ٌوجه عمل هذه األنظمة و هو المسؤول  (والمصدر األحداث

 (Jonni L. Johnson, 2018, p. 55) .على مراقبة و تنظٌم هذه األنظمة

وقد أشارت دراسات أخرى على دور الذاكرة العاملة فً المعالجة اللؽوٌة، و 

ذلك باعتبار اللؽة سٌرورة معرفٌة تحكمها مناطق فً الدماغ ،وهً تقوم على اإلنتاج 
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المتواجد فً منطقة بروكا التً تتموقع فً  التلفٌؾ الجبهً  (اللؽة التعبٌرٌة )اللؽوي 

فتتواجد فً منطقة فٌرنٌكً على مستوى (اللؽة االستقبالٌة )الثالث،أما الفهم اللؽوي 

 قواعد ٌتم من خبللها الربط بن مختلؾ الحروؾ و حٌث للؽة. الفص الصدؼً

الكلمات و الجمل و ذلك لتعطً معنى وداللة واضحة للسامع اللؽة المنطوقة وقارئ 

خبلل مجموعة القواعد الؽوٌة المختلفة التً تساعد فً األخٌر اللؽة المكتوبة، فمن 

 ممٌزة عبلمة اللؽة اضطرابات تعد كما. إعطاء جملة لفظٌة مفٌدة من قبل مرسلها

ا وتتضمنضطراب طٌؾ التوحد ال  األصوات علم عن والتعبٌر الفهم فً عجزًء

 وؼٌر اللفظً المستوٌٌن على واالستخدام، الجملة وبناء اللؽوٌة والداللة والتشكٌل

 (Froma P. Roth and Colleen K. Worthington, 2016, p. 272) .اللفظً

ا ؼٌر معتادة من التواصل وال ٌزال  (Kanner,1943-1946) أبرز كانركما  أنماطًء

ا فً له  ًٌء ا أساس  ،(2013)سنة الجمعٌة األمرٌكٌة للطب النفسً حسب تشخٌص الدورًء

اضطراب طٌؾ التوحد سواء كان اللفظً أو ؼٌر اللفظً، فإن عجز التواصل هو ؾ

قد ٌبدأ بعض األشخاص الذٌن . ضطراب طٌؾ التوحدأحد األعراض األساسٌة ال

فً التحدث فً سن متأخرة عما هو معتاد، أو قد اضطراب طٌؾ التوحد ٌعانون من 

قد ٌكتسب آخرون مهارات لفظٌة منتجة بأقل قدر و  ،مدى الحٌاةبدون كبلم ٌظلون 

. ممكن، وٌتعلمون إنتاج كلمات وجمل، لكنهم ٌواجهون صعوبة فً استخدامها

(Sam Goldstein, 2018, p. 147) 

لتقٌٌم فهم العدٌد من اإلنشاءات (. Thomas et al,2009)و قد أشارت دراسة 

النحوٌة على مستوى الجملة الربٌسٌة ، مع الهدؾ اإلضافً المتمثل فً تحدٌد مدى 

. طٌؾ التوحد مساهمة الصعوبات المعجمٌة فً ضعؾ فهم األطفال الذٌن ٌعانون من

هذه فبة من تتمثل إحدى الطرق لفهم مساهمات المعرفة المعجمٌة فً تطور اللؽة لدى 

األطفال فً فحص فهم الجمل التً تختلؾ فً مدى فرضها على المعرفة المعجمٌة أو 

 أنواع األخطاء التً ارتكبت أثناء تدراسة أوضحفإن الباإلضافة إلى ذلك ، . النحوٌة
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طٌؾ التوحد ٌستخدمون استراتٌجٌات اضطراب إذا كان األطفال المصابون ب الفهم ما

  .ؼٌر نمطٌة تؤدي إلى سوء تفسٌر معانً الجملة

 (Sara T. Kover & all, 2013) دلٌرٌا- كاي.ب و سارة أ. لوري جأكدت دراسةوقد 

تشٌر الدالبل . فهم الجملة هو مهارة حاسمة فً مجتمع القراءة والكتابة الٌوم أن

الحدٌثة إلى أن معالجة وفهم األسس اللؽوٌة للقدرات اإلدراكٌة واللؽوٌة ،هو اكتشاؾ 

. له أهمٌة بالؽة بالنسبة لؤلطباء الذٌن لدٌهم حاالت ٌعانون من اضطرابات اللؽة

لتعزٌز الوعً بأثر اإلدراك، وخاصة الوظٌفة التنفٌذٌة والذاكرة العاملة ،و نتٌجة هذه 

الدراسات كانت الوعً بالدور المحتمل للوظابؾ التنفٌذٌة والذاكرة العاملة فً فهم 

الجملة سٌساعد األطباء على أن ٌكونوا أكثر وعٌاًء بالعجز اللؽوي المعرفً المحتمل 

 .لدى الحاالت

ونتٌجة لما تم تناوله فً مختلؾ الدراسات حول الوظابؾ التنفٌذٌة و معالجة 

دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة : الجملة فإننا سنخصص دراستنا هذه حول

لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد، و نركز فً دراستنا هذه على مهمة الذاكرة 

 :العاملة و دورها فً معالجة الجملة كنموذج وعلٌه نقوم بطرح التساؤل التالٌة

 هل للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة؟ 

 :و ٌتفرع هذا التساؤل إلى التساؤالت التالٌة

  هل للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة؟

  هل للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة؟

 فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد - هل للمفكرة البصر

 درجة خفٌفة؟
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  هل للمصدر األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة؟

  هل للمدٌر المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة؟

 

 :الفرضٌات .3

 فرضٌة عامة 

 للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 

 الفرضٌات الفرعٌة: 

 للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

  للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

 فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة - للمفكرة البصر

 خفٌفة

 للمصدر األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 للمدٌر المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 

 :أهداف الدراسة .4

 :تتمحور أهداؾ البحث فٌما ٌلً 

 معرفة الدور الذي تقوم به الوظابؾ التنفٌذٌة فً المعالجة المعرفٌة للجملة -

 تقٌٌم معالجة الجملة من حٌث الفهم و اإلنتاج لدى أطفال طٌؾ التوحد -

البحث عن مقاٌٌس و اختبارات تقٌٌم الجملة لدى اضطراب طٌؾ التوحد  -

 واالضطرابات لؽوٌة األخرى التً  لدٌها مشاكل فً معالجة الجملة 

 :أهمٌة الدراسة .5

تكمن أهمٌة البحث من خبلل أنها تساعد فً فتح المجال للباحثٌن فً تطوٌر بحوثهم، 

و ال تكون الدراسات فً مجال محصور ،كما أنه ٌعد إضافة لما تم تناوله فً العلوم 

العصبٌة المعرفٌة من بحوث ،كما ترجع أهمٌة البحث فً الكشؾ على  دور الوظابؾ 
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التنفٌذٌة فً معالجة الجملة ،و كٌؾ ٌمكن أن تؤثر هذه العملٌة المعرفٌة خاصة ولدى 

 .أطفال المصابٌن باضطراب طٌؾ التوحد

 :تحدٌد مصطلحات الدراسة   .6

 هً مدى قدرة الطفل على التكٌؾ مع المواقؾ و الوضعٌات التً :الوظائف التنفٌذٌة

 . ٌواجهها و ذلك من خبلل المهام التً ٌقوم بها

هً القدرة على صٌاؼة جملة مع مراعاة قواعدها وتسلسلها لتمكن : معالجة الجملة

المتلقً من فهم معناها، و ذلك من خبلل تطبٌقنا اختبار معالجة الجملة الذي سٌتم بناؤه 

 .فً هذه الدراسة

 هو فبة األطفال المراد تقٌٌم قدرتهم على معالجة الجملة و :اضطراب طٌف التوحد

سنوات و الذي تم تشخٌصهم من خبلل 10سنوات إلى 4التً تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 .CARSتطبٌق اختبار 

هو عملٌة معرفٌة، ٌتم اختبارها من خبلل اختبار للذاكرة العاملة : الذاكرة العاملة

على البٌبة الجزابرٌة، و ذلك للتحقق من مدي قدرة  المكٌؾ من طرؾ آمال قاسمً

 .الطفل على تخزٌن و معالجة الجملة 
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 :تمهٌد

ٌعد اضطراب طٌؾ التوحد من االضطرابات النمابٌة األكثر صعوبة خاصة 

على الطفل، فاضطراب طٌؾ التوحد ٌظهر فً ثبلث سنوات األولى من عمر 

الطفل، و ٌصعب تشخٌصه، لعدم توفر األدوات التشخٌصٌة، ولكن ٌتمٌز اضطراب 

.طٌؾ التوحد بمجموعة من األعراض تساعد فً تحدٌده
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 :تعرٌف اضطراب طٌف التوحد .1

  حسبDSM-5  2015: 

 من متنوعة مجموعة فً لوحظ االجتماعٌة والتفاعبلت التواصل فً مستمر عجز

 السوابق فً أو الحالٌة الفترة خبلل إما التالٌة، بالعناصر ذلك إظهار ٌمكن السٌاقات

 .المرضٌة

  2013حسب منظمة الصحة العالمٌة سنة: 

 لفهم العادٌة ؼٌر والطرق االجتماعً والتفاعل االتصال فً العصبً النمو ضعؾ"

 (Amy E. Hurley-Hanson& all, 2020, p. 03) ."المعلومات ومعالجة

 حسب بعض الباحثٌن: 

o المبكر الطفلً التوحد "األصلً المصطلح( 1943 )كانر استخدم قدل "

 التفاعل فً ونقص شدٌدة، ذاتٌة عزلة أظهروا الذٌن األطفال لوصؾ

 نشر ". التشابه على الحفاظ على اإلصرار "و اللؽة، وضعؾ االجتماعً،

سشدا ىألطفاه اىزِٝ ٝعاُّ٘ ٍِ ضعف اىر٘اطو ٗ  ((Asperger ,1944 أسبرجر

ٍٖاساخ اىرفاعو اىزِٝ ماّد ىغرٌٖ ٗ رمائٌٖ فٜ ّطاق اىَر٘سظ إىٚ ف٘ق 

ذغٞش اسٌ االضطشاب اىزٛ ٗطفٔ ٕؤالء اىثاحثُ٘ ٗ آخشُٗ إىٚ . اىَر٘سظ

خاله اىسثعْٞاخ ٗ اىثَاّْٞاخ، ٗفٜ اىرسعْٞاخ، ذَد إضافح ٍظطيح " اىر٘حذ "

الىرقاط ٍذٙ ٗ شذج اىضعف عيٚ ط٘ه سيسيح ٍريح ٍِ ٍعرذه إىٚ " اىطٞف"

 .عَٞقح

(Froma P. Roth, 2016, p. 272) 

o  على أنه خلل وظٌفً فً المخ لم ٌصل العلم (2008)عرفها عصام النمر 

وٌظهر خبلل السنوات األولى من عمر الطفل ، وٌمتاز  ٌعد لتحدٌد أسبابه بدقة،

 .بقصور و تأخر فً النمو االجتماعً و اإلدراكً و التواصل مع اآلخرٌن

 (29، ص2011أسامة فاروق مصطفى، )
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 أسباب اضطراب طٌف التوحد .2

. السنٌن مر على المسببة النظرٌات تؽٌرت. مفهومة ؼٌر تزال ال التوحد أسباب

 تم ولكن ، السبب هً الخاطبة الطفل تربٌة أن ٌعتقد كان ، السبعٌنٌات حتى

ا التوحد طٌؾ اضطراب ٌعتبر ، الحالً الوقت فً. النظرٌة هذه رفض  اضطرابًء

 .والبٌبٌة والجٌنٌة الوراثٌة العوامل عن ناتج العوامل متعدد

 وراثٌة عوامل 

 من٪ 10 من ٌقرب ما أن والتوأم األسرة على أجرٌت التً الدراسات أثبتت

 وراثٌة اضطرابات من كجزء التوحد طٌؾ باضطراب تشخٌصهم ٌتم األطفال

 الفٌنٌل وبٌلة ، الدرنً والتصلب ، الهشة X متبلزمة مثل ، أخرى عصبٌة أو

 وفٌروس األلمانٌة الحصبة لفٌروس الثانوٌة الخلقٌة االلتهابات أو ، كٌتون

 إنجاب إمكانٌة تزداد ، بالفعل بالتوحد مصاب طفل األسرة لدى. للخبلٌا المضخم

ا بالسكان مقارنةًء  مرة 25 بالتوحد مصاب آخر طفل  .عمومًء

(Noor B. Almandil et autre, 2019, p. 3) 

  العوامل المناعٌة: 

أشارت الدراسات إلى وجود خلل فً الجهاز المناعً لدى األطفال الذٌن ٌعانون 

 .من اضطراب طٌؾ التوحد 

 (40، ص 2011،الشربانً كمال السٌد أسامة فاروق مصطفى؛ ) 

 

 الجٌنات المشبكٌة: 

 فً العصبٌة الكٌمٌابٌة والشذوذ العصبٌة الناقبلت تورط من الرؼم على

 من العدٌد تشٌر ، مصاحبة أمراض بدون أو معاضطراب طٌؾ التوحد 

 بشكل تؤثر العصبٌة الكٌمٌابٌة االضطرابات أن إلى األدبٌة المراجعات

 و الدوبامٌن، ، أمٌنوبوتٌرٌك ؼاما حمض السٌروتونٌن، على خاص

. الدوبامٌن وعوامل ، الجلوتامٌن ،GABAergic  عوامل منها اإلٌبٌنٌفرٌن،

ا تلعب قد (B. Almandil, 2019, p. 5) .التوحد طٌؾ اضطراب فً دورًء
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 :أعراض اضطراب طٌف التوحد .3

 عرض ٌندرج ضمن فبات 12هناك (2006)ٌرى ستٌفن، م وآخرون 

 : مختلفة و ٌتمثل فٌما ٌلً

: التفاعل االجتماعً

 ضعؾ ملحوظ فً استخدام السلوكٌات ؼٌر اللفظٌة المتعددة 

 الفشل فً تطوٌر عبلقات األقران المناسبة للعمر 

 االفتقار إلى السعً التلقابً لتبادل المصالح واإلنجازات مع اآلخرٌن 

 عدم وجود المعاملة بالمثل االجتماعٌة أو العاطفٌة  

 : التواصل

  مع عدم وجود تعوٌض من خبلل طرق )تأخٌر أو عدم تطور اللؽة المنطوقة

 فً األشخاص اللفظً (بدٌلة لبلتصال

 ضعؾ ملحوظ فً مهارات التحدث 

 استخدام نمطٌة ومتكررة للؽة 

 قلة العقٌدة أو اللعب االجتماعً المناسب للعمر 

 :السلوك

  االنشؽال بنمط واحد على األقل من األفكار النمطٌة المقٌدة والمحدودة إلى

 درجة ؼٌر طبٌعٌة

 التقٌد ؼٌر المرن باألعمال الروتٌنٌة أو الطقوس ؼٌر الوظٌفٌة 

 السلوكٌات الحركٌة المتكررة واالنشؽال بأجزاء من األشٌاء 

 االنشؽال المستمر مع أجزاء من األشٌاء 

(Stephen M. Shore, 2006, pp. 14-15) 

 :فئُ أعشاع  اضطشاب طٞف اىر٘حذ ذَثيد فٜ (2018)أٍا حسة امذاه ٗذ٘د 

 ّٜقض اسرخذاً اىر٘اطو اىغٞش اىيفظٜ خاله اىرفاعو االجرَاع. 
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  ًفشو األطفاه ٗ اىثاىغُ٘ اىزِٝ ٝعاُّ٘ ٍِ اضطشاب طٞف اىر٘حذ ٍِ إقا

 .اذظاه تظشٛ

 االترعاد عِ اٟخش أثْاء اىَحادثح. (Eckdahl ;Tood, 2018, p. 08) 

 

: تصنٌف اضطراب طٌف التوحد .4

 الخامس- الدلٌل لتشخٌصً و اإلحصائًحسب 

 

 مستوى
 الخطورة 

 السلوكٌات المقٌدة التواصل االجتماعً 
والمتكررة 

ى 
ستو

الم
3 

''
عدة كبٌرة

سا
ب م

طل
تت

جدا
 

العجز الخطٌر فً مهارات '' 
االتصال اللفظً وؼٌر 

اللفظً المسؤولة عن التأثٌر 
الشدٌد على األداء؛ وجود 

قٌود شدٌدة للؽاٌة على القدرة 
على بدء العبلقات، والحد 

األدنى من االستجابة 
للمبادرات االجتماعٌة 
المنبثقة عن اآلخرٌن  

السلوك ؼٌر المرن، 
الصعوبة الشدٌدة فً التعامل 

مع التؽٌٌر، أو ؼٌرها من 
السلوكٌات المقٌدة أو 

 المتكررة تتداخل بشكل كبٌر
مع األداء فً جمٌع 

/ ضابقة كبٌرة . المجاالت
صعوبة فً تؽٌٌر وجوه 

االهتمام أو العمل 

ى 
ستو

الم
2 

''
عدة كبٌرة

سا
ب م

طل
ٌت

''
 

العجز الملحوظ فً مهارات 
االتصال اللفظً وؼٌر 

اللفظً؛ التأثٌر االجتماعً 
الواضح على الرؼم من 
المساعدة المقدمة؛ قدرة 

محدودة على بدء العبلقات 
وتقلٌل االستجابة أو ؼٌر 

الطبٌعٌة للمبادرات 
. االجتماعٌة من اآلخرٌن

على سبٌل المثال، موضوع 
ٌستخدم جمل بسٌطة، والتً 

تقتصر تفاعبلتها على 
اهتمامات محددة ومقٌدة، 

ومن الواضح أن التواصل 
. ؼٌر اللفظً ؼرٌب

إن قلة السلوك المعجمً،  
أو صعوبة التصرؾ فً 

التؽٌٌر أو أي سلوكٌات مقٌدة 
متكررة، تكون متكررة / 

بدرجة كافٌة لتتضح للمراقب 
ؼٌر المدّرب وتؤثر على 

سٌر العمل  
 فً مجموعة متنوعة من

. السٌاقات
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ى
ستو

الم
1 

"
عدة

سا
ى م

جة إل
حا

ب
" 

دون مساعدة ، والعجز فً 
التواصل االجتماعً هً 

وظٌفً ٌمكن  أثر مصدر
صعوبة فً بدء : مبلحظته

العبلقات االجتماعٌة واألمثلة 
الواضحة لبلستجابات ؼٌر 

التقلٌدٌة أو ؼٌر الفعالة 
استجابة للمبادرات 

االجتماعٌة المنبثقة عن 
اآلخرٌن، وقد ٌبدو أنها ال 

ا بالتفاعبلت  تهتم كثٌرًء
.  االجتماعٌة

لنقص المرونة فً السلوك 
تأثٌر كبٌر على العمل فً 

صعوبة . سٌاق واحد أو أكثر
االنتقال من نشاط إلى آخر ، 

حٌث تعٌق المشكبلت 
التنظٌمٌة أو التخطٌطٌة 

تطوٌر االستقبللٌة 

(American Psychiatric Association, 2015, p. 58) 

 

 DSM-5يمثل تصنيف اضطراب طيف التوحد حسب : (04)الجدول رقم

 

 :خصائص اضطراب طٌف التوحد  .5

 االجتماعً التواصل: 

 اجتماعٌة تفاعبلت إنشاء فً باضطراب طٌؾ التوحد المصابون األطفال ٌفشل

 أنفسهم عن معزولٌن البقاء إلى ٌمٌلون بل. بٌبتهم فً اآلخرٌن مع متبادلة

 توقع فً إخفاقهم فً االهتمام عدم أو الوعً فً النقص هذا ٌتجلى. ومنفصلٌن

 التلوٌح مثل )اجتماعً تقلٌد وجود وعدم أصواته، على التعرؾ أو الوالدٌن وصول

ا ٌبدون ال األطفال هؤالء ، ملحوظ بشكل( اللقاء إلى ا، اهتمامًء  القدرة وهو مشتركًء

(. Bruner, 1983 )الشًء نفس على آخر شخص مع النظرة مشاركةأو  التركٌز على

 هناك أن وٌدرك الشًء نفس إلى ٌنظر اآلخر الفرد أن فرد كل ٌفهم أن ٌجب

ا " االهتمام خط نفس "فً االنخراط على القدرة هذه. المشترك االهتمام من عنصرًء

 األطفال فإن ، ذلك على عبلوة. واإلٌماءات اإلشارة لتطوٌر المسبق الشرط هً

 اللعب أشكال فً كبٌرة صعوبة ٌظهرونمن اضطراب طٌؾ التوحد  ٌعانون الذٌن

ا ذلك، إلى باإلضافة. اتجرٌدًء  واألكثر البسٌطة  ؼاببة الرمزٌة ون الوظٌفةتك ما ؼالبًء

. الطفل ذخٌرة عن



 

23 
 

 لغة: 

  الدلٌل التشخٌصً اإلحصابًمعٌار ٌعد لم الفم لؽة تطوٌر أن من الرؼم على

 ٌعانون الذٌن األطفال أن نفهم أن المهم فمن ،اضطراب طٌؾ التوحد لتشخٌص

. والنوعٌة الكمٌة اللؽة فً كبٌر ضعؾ من ٌعانوناضطراب طٌؾ التوحد  من

ا اضطراب طٌؾ  فً الموصوفٌن اللؽة واستخدام التنمٌة نمط ٌختلؾ ما ؼالبًء

 التطورٌة اإلعاقات ذوي واألطفال TD أطفال عن للنظر الفت بشكلالتوحد 

 من بدالًء " شاذ "أنه على لؽتهم تطوٌر ٌتمٌز األحٌان، بعض فً. األخرى

ا ٌتبع ال لؽتهم تطوٌر أن أي". التأخر"  مراحل من مرحلة أي ٌمثل وال  معٌننمطًء

 اللؽة اكتساب فً فشبلًء  األطفال هؤالء ٌظهر األحٌان، معظم فً. اللؽة تطور

 الذٌن لؤلطفال بالنسبة. اإلنتاج ومشاكل للؽة كبٌر فهم على ٌدل مما المنطوقة،

 ؼٌر للؽة استخدامهم ٌكون ما ؼالباًء  اللفظً، الحاد التوحد اضطراب من ٌعانون

 من. اللؽة من بكثٌر أقل التواصل نواٌا نسبة وٌنقل ،السٌاق وخارج مناسب

 & Shumway) اإلعاقات من أخرى أنواع مع واألقران األقران ؼٌر أقرانهم

Wetherb,2009) .لآلخرٌن اللفظً ؼٌر التواصل فهم فً صعوبة ٌجدون أنهم كما 

 .للتواصل معنى ذات إٌماءات ٌستخدمون وال( الوجه وتعبٌرات اإلٌماءات مثل)

 انعكاس التعبٌرٌة األطفال هؤالء لؽة بها تتمٌز التً البارزة السمات ومن

ا. الضمٌر  ؛ فهم دون اللفظٌة المواد من طوٌلة مقاطع األفراد هؤالء ٌقرأ ما وؼالبًء

 المعلومات تقسٌم ٌستطٌعون ال لكنهم ممتازة،" تسجٌل ذاكرة "لدٌهم ألن هذا

. معنى ذات وحدات إلى اللؽوٌة

كما نجد اإلٌكواللٌا من إحدى مٌزات األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ 

  وورد بول، فلوسبرغ، -تاجر التوحد حٌث ٌرى

 (Tager -Flusberg,Paul,&Lord,2005)من متنوعة مجموعة تخدم أن ٌمكن أصداء أن 

 األطفال بعض. التعلٌق أو واالحتجاج، الطلب، مثل المختلفة، التواصل وظابؾ

 إٌكواللٌا من كل استخدام ٌثبتون  اضطراب طٌؾ التوحدمن ٌعانون الذٌن
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ا لٌس اللفظً السلوك هذا. التواصلٌة ؼٌرلً وصواالت  الذٌن األطفال. بالتوحد فرٌدًء

 وانفصام الهشة X ومتبلزمة الذهنٌة اإلعاقة مثل أخرى إعاقات من ٌعانون

 . اإلٌكواللٌالدٌهم تظهر قد الطفولة مرحلة فً الشخصٌة

  (Froma P. Roth ; and Colleen K. Worthington, 2016, pp. 275-276)  

 :ٌعانون من  ى أطفال طٌؾ التوحدكما نجد أن لد

 صعوبات مع التشوهات  مشاكل فً األنماط النحوٌة و المورفولوجٌة ك

 (الجمع، صٌؽة الملكٌة، األفعال)المورفولوجٌة 

  استخدام بناء الجمل البسٌطة و القصٌرة 

 الكلمات صعوبة فً ترتٌب 

 (Kenneth G. Shipley; Julie G McAfee, 2015, pp. 345-346) 

 : الضطراب طٌف التوحد النظرٌة النماذج .6

ضطراب طٌؾ تم اقتراح العدٌد من النماذج النظرٌة لشرح العرض السلوكً ال

 من بٌن أكثر األمثلة التً ٌتم االستشهاد بها هً نظرٌة العقل. التوحد

 (Baron- Cohen,1989) ، والتماسك المركزي الضعٌؾ(Frith,1989) واالختبلل ،

ا إلى األبحاث العصبٌة . ((Hill,2004يالوظٌفً التنفٌذ ٌصؾ النموذج الرابع، استنادًء

 فً معالجة المعلومات المعقدة  بأنه اضطراب، اضطراب طٌؾ التوحدوالنفسٌة

(Minshew, Goldstein et Siegel, 1997.) 

ا اآلخرٌن لدى أن فهم على القدرة هً العقل نظرٌة :النموذج األول   وللتوصل أفكارًء

 نظرٌة بتطور المتعلقة المشكبلت أن ٌُعتقد. األفكار تلك ماهٌة حول استنتاج إلى

 فً التوحد مرض من ٌعانون الذٌن األفراد ٌواجهها التً الصعوبة وراء تكمن العقل

اضطراب  من النموذج هذا ٌوضح. ونواٌاهم اآلخرٌن دوافع تفسٌر سوء أو تحدٌد

 الفعال التواصل ٌجعل اآلخرون األفراد ٌعرفه ما فهم عدم أن كٌؾ طٌؾ التوحد

ا االجتماعٌة والتفاعبلت  الصعوبات ٌفسر ال فإنه ، ذلك ومع ؛ الصعوبة بالػ أمرًء
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 واللؽة اإلدراك فًبهذا االضطراب  المصابون األفراد ٌواجهها التً اإلضافٌة

 الذاكرة مثل األخرى المعرفٌة الوظابؾ صرٌح بشكل تتضمن ال أنها كما ، والتعلم

. العاملة

 المعرفٌة االختبلفات تفسٌر ، الضعٌؾ المركزي التماسك : الثانً النموذج

 األفراد ٌمٌل ، التفسٌر لهذا وفقًءا. هذا االضطراببـ المصابٌن األفراد لدى مٌةيوالتعل

 تواجه التً المحلٌة العناصر على التركٌز إلىاضطراب طٌؾ التوحد بـ المصابون

 كل فً األجزاء دمج أو للمحفزات العالمٌة المٌزات معالجة فً متزامنة صعوبة

 الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد واألفراد ، بالذاكرة ٌتعلق فٌما. متماسك

 عناصر أهم استخراج فً صعوبة لدٌك ولكن الحدث تفاصٌل نتذكر أن لوحظ

 األفراد ٌؤدي عندما لوحظت التً للسلوكٌات تفسٌراًء  النموذج هذا ٌقدم. الحدث

 التوقعات دعم ٌتم لم ، ذلك ومع. ولؽوٌة بصرٌة مهامباالضطراب  المصابون

ا النموذج بهذا الخاصة ًٌء  عبر المبلحظة للسلوكٌات كافٌا تفسٌرا ٌقدم ال أنه كما .عالم

. المعرفٌة المجاالت

 واالنتباه العمل ذاكرة مثل التنفٌذٌة الوظابؾ فً التحدٌات من نشأ : الثالث النموذج

 التً األهداؾ ومراقبة المقاٌٌس وتؽٌٌر االستجابة وتثبٌط والتنظٌم والتخطٌط

 النموذجٌن عكس على. اضطراب طٌؾ التوحد من ٌعانون الذٌن األشخاص أظهرها

 ، العمل ذاكرة مجال على بوضوح التنفٌذي الوظٌفً الخلل نموذج ٌشتمل األولٌن،

ا النموذج هذا إلى المستندة الدراسات من كبٌر عدد وفر وقد  الذاكرة حول أكبر فهمًء

 .ي اضطراب طٌؾ التوحدؾ العاملة

 معالجة نظرٌات على ٌعتمد، والمعقدة المعلومات معالجة نموذج: الرابع النموذج

 األفراد أن هو النموذج لهذا األساسً االفتراض. واللؽة اإلدراك حول المعلومات

 الوظٌفة فً جوهرٌة اختبلفات لدٌهم اضطراب طٌؾ التوحد من ٌعانون الذٌن

ا النموذج هذا ٌؤكد المعلومات ومعالجة تعلم أثناء تحدٌات تمثل التً العصبٌة  أٌضًء

 اإلدراك تتجاوز التً المعرفٌة المجاالت عبر موجودة التحدٌات هذه أن على

ا ضعٌؾ أداء على العثور سٌتم أنه أي. واللؽة االجتماعً ًٌء  مجاالت فً نسب
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 تتجاوز عندما التفكٌر ومجاالت المفاهٌم وتكوٌن واللؽة والذاكرة الحركٌة المهارات

 هًؾ المبلحظة هذه. مع للفرد المعرفٌة الموارد المجاالت هذه فً المعالجة متطلبات

 من ٌعانون الذٌن لؤلفراد بالنسبة ، ذلك ومع. المتعلمٌن لجمٌع صحٌحة بالطبع،

 بنفس باألداء ٌتنبأ ال العام اإلدراكً األداء مستوى فإن ،اضطراب طٌؾ التوحد

 من ٌعانون الذٌن األفرادؾ. نموذجً تطور لدٌهم الذٌن األفراد بها ٌتمتع التً الطرٌقة

 الطلب من أقل مستوٌات عند المهام أداء فً صعوبة ٌجدوناضطراب طٌؾ التوحد 

ا كان مما  الطلب نوع إلى النموذج اسم فً" معقد "مصطلح ٌشٌر. عام بشكل متوقعًء

 شبكة إلى الحاجة )المواقؾ أو المهام حسب الدماغ معالجة نظام على ٌوضع الذي

 ٌشتمل. معالجتها تتم التً المعلومات نوع من بدالًء ( المعالجة موارد من للؽاٌة منسقة

 المعرفٌة الموارد تخصٌص مثل المعرفٌة الموارد نظرٌة عناصر على النموذج هذا

هذا  من ٌعانون الذٌن لؤلفراد ٌحدث ما لفهم المهام متطلبات بٌن والمنافسة

 الذاكرة تعمل. المعالجة مهام من مختلفة بأنواع تحدٌهم ٌتم عندما االضطراب

 .النموذج هذا ضمن مهم، إدراكً مورد وهً العاملة،

 (Tracy Packiam Alloway, 2018, pp. 39-40) 

 

: تشخٌص اضطراب طٌف التوحد .7

 ثبلث أدوات HASٌنصح  ٌتم تشخٌص التوحد من خبل مجموعة األدوات ،

: التشخٌص

 شوبلر و آخرون  تألٌؾ من لؤلطفال التوحد تصنٌؾ مقٌاس )كارس مقٌاس- 

Schopler et al.1981)) الذي للطفل  السلوكٌة المظاهر وٌقٌس ٌحدد مقٌاس هو 

 مجاالًء  14 فً( الشذوذ أو العجز حٌث من) ٌعانً من اضطرابات طٌؾ التوحد

 الجسم، واستخدام العاطفٌة، واالستجابات التقلٌد، االجتماعٌة، العبلقات )للنمو

 واالستجابات البصرٌة، واالستجابات التؽٌٌر، مع والتكٌؾ األشٌاء، واستخدام

 والسلوكٌات ،(واللمس والشم الذوق )والوضع االستكشافٌة واالستجابات السمعٌة،
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 النشاط مستوى اللفظً، ؼٌر والتواصل اللفظً، والتواصل والقلق، الخوؾ

 .(الفكري األداء وتجانس الفكري والمستوى

 وآخرون، كوتور لو؛ روتر ؛لورد ل التوحد، لمرض تشخٌصٌة مراجعة)ر- آدي- 

Lord, Rutter, Le Couteur et al. 1994)) ًتطور حول منظمة شبه مقابلة ه 

   لؤلطفالنفسانً أخصابً بواسطة أو الوالدٌن مع تنفٌذها ٌتم مبكر وقت فً الطفل

 مع االستكشاؾ مجاالت تتوافق. استخدامه على تدربإكلٌنٌكً  نفسانًأخصابً  أو

 . المنتشرة النمو اضطرابات ٌحدد الذي األعراض ثالوث

 ٕزٓ (Lord et al.1991) وآخرون للورد التوحد تشخٌص مراقبة جدول)ج- أدوس

 اىرفاعو ٍِ حاىح فٜ ٗضعد ، ىيطفو ٍْظَح شثٔ ٍالحظحٛ ٗٓ س ،- آدٛ  ىـ ٍنَيح اىَالحظح

 ٕٜ اىرقٌٞٞ ٍجاالخ.  إميْٞٞنّٜفساّٜ أخظائٜ أٗ ألطفاهه ّفساّٜ أخظائٜ  قثو ٍِ ، االجرَاعٜ

  .اىَْطٞح ٗاىق٘اىة اىَرنشس ٗاىسي٘ك اىشٍزٛ ٗاىيعة االجرَاعٞح ٗاىرفاعالخ اىر٘اطو

(Emilie Coudougnan, 2012, p. 80) 

: تقٌٌم الكالم واللغة والتواصل فً اضطراب طٌف التوحد .8

ا ؼٌر معتادة (1946 ، 1943)فً أوصافه األولٌة عن مرض التوحد، أبرز كانر   أنماطًء

ا فً تشخٌص  ًٌء ا أساس الجمعٌة األمرٌكٌة ) DSM-5من التواصل وال ٌزال دورًء

سواء أكان اللفظً أو ؼٌر . الضطراب طٌؾ التوحد (2013للطب النفسً، 

. ضطراب طٌؾ التوحداللفظً، فإن عجز التواصل هو أحد األعراض األساسٌة ال

 فً التحدث فً  اضطراب طٌؾ التوحدقد ٌبدأ بعض األشخاص الذٌن ٌعانون من

سن متأخرة عما هو معتاد، أو قد ٌظلون ؼٌر لفظٌٌن مدى الحٌاة؛ قد ٌكتسب آخرون 

مهارات لفظٌة منتجة بأقل قدر ممكن، وٌتعلمون إنتاج كلمات وجمل، لكنهم 

ٌجب تحدٌد مجموعة من المصطلحات األساسٌة و. ٌواجهون صعوبة فً استخدامها

 .هذه المصطلحات، وعبلقاتهاو . المرتبطة بمجال العمل هذا
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هو مصطلح شامل ٌشٌر إلى جمٌع أشكال إرسال واستقبال الرسابل ، " التواصل''

سواء من خبلل استخدام اللؽة المنطوقة أو اإلٌماءات أو لؽة الجسد أو اللؽة المكتوبة 

ا من االتصاالت التً تتضمن صٌاؼة " اللؽة"أو لؽة اإلشارة ، وتمثل  ا معٌنًء نوعًء

" الكبلم. "األفكار والرسابل من خبلل مجموعات من الكلمات القابمة على القواعد

. هو التعبٌر عن اللؽة من خبلل استخدام األصوات التً تنتجها اإلٌماءات الشفوٌة

من المهم أن تتذكر أنه ٌتم استخدام أوضاع أخرى إلى جانب الكبلم للتعبٌر عن 

فً المناقشة التالٌة للتواصل . األفكار المستندة إلى اللؽة ، مثل الكتابة أو لؽة اإلشارة

وتقٌٌمه فً األطفال الذٌن ٌعانون من التوحد الحاد، ستكون هذه الفروق مهمة فً 

فً . االعتبار، حٌث أن عملٌات تقٌٌم التواصل واللؽة والكبلم هً عملٌات متمٌزة

ا لفهم االختبلؾ بٌن التواصل اضطراب التوحد على الواقع، توفر  ا مفٌدًء نموذجًء

على مهارات لؽوٌة مصابون باضطراب طٌؾ التوحد  قد ٌحصل األفراد ال،واللؽة

 .لكنهم ؼٌر قادرٌن على استخدام اللؽة لؽرض التواصل

ا المبكرة االتصال مهارات تقٌٌم ٌكون قد ا أمرًء  من العدٌد تحلٌل ٌتطلب ألنه ، صعبًء

( مةألالم و المرونة مثل )وطبٌعة لوجود الدقٌقة والمبلحظة الدقٌقة السلوكٌات

 تقٌٌمها تم التً التواصلٌة الجوانب فً النظر ٌتم ما عادة. االتصال جوانب لمختلؾ

التواصل

اللؽة

الكبلم

ٌمثل مجاالت التواصل: (01)الشكل رقم  
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تواتر محاوالت التواصل ، ووظابؾ هذه المحاوالت ، : ضمن الفبات التالٌة

والوسابل المستخدمة لتحقٌق أهداؾ التواصل ، ومستوى االستجابة لمحاوالت 

تتم مناقشة هذه الجوانب التواصلٌة أدناه ، وفً كل . التواصل التً ٌقوم بها اآلخرون

عبلمات تطور االتصاالت النموذجٌة ، : مناقشة ، ٌتم تحدٌد االعتبارات التالٌة

  . المحتملة ، وأسالٌب التقٌٌمASDعبلمات 

(Sam Goldstein, 2018, p. 147) 
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 :الخالصة

من خبلل ما تم التطرق إلٌه فً هذا الفصل نستخلص أهمٌة و دور الكشؾ المبكر 

على اضطراب طٌؾ التوحد، و ما مدى أهمٌة االختبارات التشخٌصٌة الضطراب 

طٌؾ التوحد، و ذلك من خبلل النماذج و النظرٌات المفسرة الضطراب طٌؾ 

.التوحد
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 :تمهٌد

الوظابؾ التنفٌذٌة هً من العملٌات المعرٌة التً مكن للفرد من خبللها التكٌؾ 

مع المواقؾ الجدٌدة، و ذلك من خبلل مجموعة من العملٌات المعرفٌة كالتخطٌط و 

المرونة الذهنٌة و الذاكرة العاملة، و هذه األخٌرة تقوم بمعالجة المعلومات من 

 .خبلل نظام أساسً مسؤول عن التحكم
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i. الوظائف التنفٌذٌة 

 تعرٌف الوظائف التنفٌذٌة .1

 تعرٌف حسب بعض العلماء: 

 اآللٌات إلى عام بشكل" ةالتنفٌذيوظٌفة ال "مصطلحإلى (1986)  بادلًرشًي

 من عدد تشؽٌل تتطلب التً المواقؾ فً األداء تحسٌن خبللها من ٌتم التً

 .(Baddeley,1986) المعرفٌة العملٌات

بأنها القدرة على الحفاظ على مجموعة '' (1988)ٌعرؾ وٌلش و بنٌنتون 

 '' مناسبة لحل المشكبلت لتحقٌق هدؾ فً المستقبل

 عن عبارة التنفٌذٌة الوظٌفة''على أّن  (2001)ٌعرؾ جً؛ اسكٌث؛ جٌواي 

 السلوك عن المسؤولة المترابطة العملٌات من مجموعة ٌتضمن جامعً مصطلح

 العملٌات هذه. (Gioia ، Isquith ، & Guy ، 2001)'' الهدؾ نحو الموجه الهادؾ

 األهداؾ وتشكٌل الخارجٌة، المحفزات لتولٌؾ ضرورٌة التنفٌذٌة

 تم قد واإلجراءات الخطط أن من والتحقق للعمل، والتحضٌر واالستراتٌجٌات،

 ,Loria) 1973 ).مناسب بشكل تنفٌذها

 ، عدٌدةالوظابؾ التنفٌذٌة ب المرتبطة العملٌات(2002)كما عرفها أندرسون 

 وبدء ، والتخطٌط ، األهداؾ واختٌار ، الترقب تشمل الربٌسٌة العناصر لكن

 .التعلٌقات واستخدام ، االنتباه ونشر الذهنٌة، والمرونة ، الذاتً والتنظٌم ، النشاط

(Barkley, 2012, pp. 6-7) 

 تحدث التً واإلنهاء الخطأ وتصحٌح والتخطٌط البدء التنفٌذي األداء ٌتضمن

ا المعتقد من. الٌومٌة األنشطة أثناء  فمن ، الجبهً الفص فً ٌقع أنه عمومًء

ا التنفٌذٌة الوظٌفة تعتمد أن المحتمل  تشمل. والتوقٌت والتصور الذاكرة على أٌضًء

 والعقد الحوفً بالجهاز توصٌبلت مع الجبهً الفص قشرة الربٌسٌة الهٌاكل

 والحركٌة الحسٌة الدوابر من المعلومات األمامٌة الجبهٌة القشرة تدمج. القاعدٌة



 

34 
 

 مرونة من كل ترتبط .للحاالت واالستجابات القرارات اتخاذ فً وتتنقل للدماغ

. التنفٌذي باألداء التجرٌدي والتفكٌر الدافع فً والتحكم والتخطٌط والتثبٌط التفكٌر

 مهارات أنها على واإلنهاء والتثبٌط الخطأ وتصحٌح البدء مهارات عادة توصؾ

 تنفٌذٌة وظٌفٌة

 (Maureen Nash, Sarah Foidel, 2019, p. 79) 

 

 :الوظائف التنفٌذٌة و تطور قشرة الفص الجبهً .2

ا ألداء مهام التحكم المعرفً، وهو مهم قشرة الفص الجبهًإن   مناسب تمامًء

ا من  لدى البالؽٌن،الوظابؾ التنفٌذٌة إلنجاز مهام  رًء ا أكثر تطوُّ وهو ٌتبع مسارًء

تشٌر كل من دراسات اآلفة والتصوٌر بالرنٌن . النمو عن مناطق الدماغ األخرى

ا فً  القشرة الجبهٌة المؽناطٌسً الوظٌفً إلى أن تطوٌر ًٌء ا محور ٌلعب دورًء

 .اكتساب قدرات األداء التنفٌذي مع تقدم العمر

تحتل .  أمام التلم البقعً وٌضم ثلث القشرة البشرٌةالقشرة الجبهٌة األمامٌةٌقع 

ا فً تنفٌذ تلك  ا أكبر من القشرة البشرٌة، مما ٌشٌر إلى أنها قد تلعب دورًء جزءًء

تقوم السلوكٌات التً تجعلنا بشرٌٌن بشكل واضح، مثل الوظابؾ التنفٌذٌة  

بإرسال واستقبال اإلسقاطات من مناطق االرتباط، القشرة الجبهٌة األمامٌة 

ا، ومن عدد من الهٌاكل القشري او . ةوجمٌع األنظمة الحسٌة والحركٌة تقرٌبًء  نظرًء

قادرة على القشرة الجبهٌة األمامٌة االتصاالت التشرٌحٌة، فإن للتشابكات و 

ا  تجمٌع المعلومات من مجموعة واسعة من هٌاكل الدماغ ، مما ٌجعلها مرشحًء

ا لتنفٌذ .  الوظٌفة التنفٌذٌةمناسبًء

(Morton, Katie knapp and J.Bruce, 2017, p. 10)  
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 :المكونات الرئٌسٌة .3

ٌعتبر العدٌد من الباحثٌن اآلن أن الذاكرة العاملة والمرونة المعرفٌة والتثبٌط هً 

، على الرؼم من أن المكونات األخرى (Miyake et al, 2000)المكونات الربٌسٌة 

ا  مثل التخطٌط والطبلقة، التأثٌر، والبدء، واالنتباه المستمر )مذكورة أحٌانًء

 (بالٌقظة، واالنتباه االنتقابً، واالنتباه المنقسم

 االستجابة المتعمدة عن قصد، أو  ٌشٌر التثبٌط إلى القدرة على حجب :التثبٌط

ٌرتبط التثبٌط ؼٌر المقصود، مثل  .االستجابة المستمرة والتحكم فً التداخل

تركٌز االنتباه على الحافز مع تجاهل المحفزات األخرى ؼٌر ذات الصلة ، 

و تشمل اختبارات تثبٌط الحركة المعروفة، واختبار . بمفهوم االنتباه االنتقابً

ا اختبارات تثبٌط  األداء المستمر، اختبارات نموذج إشارة التوقؾ هً أٌضًء

 .اختبار ستروب  كما نجد أفضل اختبار للتحكم فً التداخل هو. الحركة

 ا بٌن المهام والعملٌات أو :المرونة ًٌء  المرونة هً القدرة على التبدٌل دٌنامٌك

من : ٌبدو أن اختبارات المرونة تنقسم إلى فبتٌن. السجبلت العقلٌة المختلفة

ا فً علم النفس العصبً  ناحٌة، االختبارات المستخدمة بشكل أكثر شٌوعًء

اإلكلٌنٌكً، والتً تقٌس تكلفة المثابرة ، ومن ناحٌة أخرى ، االختبارات 

المستخدمة فً كثٌر من األحٌان فً أبحاث علم النفس المعرفً فً نموذج 

 .المرونة

 ٌمكن أن ٌشٌر مصطلح الوظٌفة التنفٌذٌة فً دراسات :الذاكرة العاملة ،

ا عبلوة على ذلك، . الذاكرة العاملة إلى مفاهٌم مختلفة، مما ٌجعل تعرٌفها صعبًء

الوظابؾ من أجل وصؾ أحد مكونات الذاكرة العاملة ٌعد اختٌار مصطلح 

ؼٌر حكٌم، ألن الذاكرة العاملة من حٌث المبدأ تشٌر إلى نموذج ٌشتمل التنفٌذٌة 

ا ألن أحد مكونات . على مكونات فرعٌة مختلفة ا ، نظرًء المشكلة أكثر سوءًء

، ٌمكن تفسٌره على أنه مكافا " المركزي فذالمن" ، الذاكرة العاملةنموذج 

فً الواقع عندما . ، مما ٌؤدي إلى نوع من التفكٌر الدابريلوظٌفة التنفٌذٌةل
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، ٌستخدمونها عادةًء ما ٌختبر ذلك " الذاكرة العاملةاختبارات"ٌستخدم الباحثون 

الوظابؾ كمكون من مكونات الذاكرة العاملة . القٌاس أو التحدٌث أو التبلعب

المنفذ عادة ما ٌشٌر إلى التحدٌث أو التبلعب، والتً ستكون وظٌفة من التنفٌذٌة 

، ولٌس مجرد سعة تمتد، والتً تتوافق مع Baddeleyفً نموذج المركزي 

فونولوجٌة و المفكرة ، وهً الحلقة الBaddeleyأنظمة الرقٌق فً نموذج 

السعة الممتدة هً عملٌة للتخزٌن السلبً للمعلومات فً العقل . مكانٌة- البصر

، فً حٌن أن التحدٌث والمعالجة ٌتطلبان صٌانة المعلومات (التخزٌن السلبً)

 (Monete, 2012, pp. 4-7) (.التخزٌن النشط)والتبلعب بها تحوٌل المعلومات 

ii. الذاكرة العاملة: 

 :تعرٌف الذاكرة العاملة .1

على أنها أنظمة   (Baddelley,1994 ,p494) الذاكرة العاملةعرؾ بادلً وهٌتش

خاصة وظٌفتها تخزٌن المعلومات اللفظٌة ، وتسمى هذه األنظمة المكون اللفظً، 

باإلضافة إلى أنظمة أخرى خاصة بمعالجة المعلومات التً تقوم بها المنفذ 

 .المركزي ، حٌث تتم فٌه سلسلة من المعالجات للوصول لبلستجابة الصحٌحة

 (217، صفحة 2017وصٌؾ خالد سهٌلة ؛ محمد الساسً الشاٌب، )

" 2008 و مناكً و شاه سنة 1999و ٌعرفها كل من جونٌس و آخرون سنة

الذاكرة العاملة هً نظام محدود السعة ٌعكس تركٌز االنتباه والتنشٌط المؤقت 

. (Jonides et al., 2008; Miyake & Shah, 1999)."للتمثٌبلت التً هً محتوٌات الوعً

 فٖ٘ ٗتاىراىٜ ، تٖا ٗاالحرفاظ ٗذْشٞطٖا اىَعيٍ٘اخ ترخزِٝ اىَؤقد اىْظاً ٝقً٘مَا 

 ٗاالسرذاله اىفٌٖ رىل فٜ تَا اىَعشفٞح اى٘ظائف ٍِ ٗاسعح ىَجَ٘عح ضشٗسٛ

 .ٗاىرعيٌ

(Sabine Wanmaker, 2014, p. 13) 

 :منهامجموعة من التعرٌفات لباحثٌن  (2012)كما ذكر أبو دٌار
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  ما قام به هولمز و كاثرولٌك بتعرٌفها على أنها نظام معرفً مسؤول عن

صٌانة و معالجة المعلومات خبلل القٌام باألنشطة المعرفٌة المعقدة مثل القراءة و 

 .الفهم و الحساب

  و قد أشار كارٌن و داهلٌن إلى أن الذاكرة العاملة هً القدرة على حفظ

المعلومات فً الذاكرة قصٌرة المدى، فً حٌن تأدٌة عملٌات ذهنٌة أخرى 

 .(مثبل حلؾ بعض المسابل الرٌاضٌة الذهنٌة)تستعمل هذه المعلومات

 (25، ص2012أبو الدٌار مسعد، )

 :التشرٌح العصبً للذاكرة العاملة .2

وقدمت الدعم لذاكرة العاملة حددت أبحاث التصوٌر الذهنً األساس العصبً ل

تحاول نماذج الذاكرة . لذاكرة العاملة والنموذج المتكامل لBaddeleyلنموذج 

لذلك، ال ٌعنً التقسٌم . تمثٌل الخصابص الوظٌفٌة ولٌس الخصابص الهٌكلٌة

إلى وظابؾ عرٌضة وجود مواقع دماؼٌة متمٌزة تتوافق لذاكرة العاملة النظري ل

ومع ذلك، فقد وجدت أبحاث التصوٌر . المختلفةالذاكرة العاملة مع مكونات 

الذاكرة العاملة العصبً األخٌرة تنشٌط مناطق الدماغ متمٌزة خبلل أنشطة 

ومع ذلك، ال ٌزال هناك الكثٌر مما ٌمكن تعلمه حول التشرٌح العصبً . المختلفة

. ذاكرة العاملةلل

على مجموعة مختلفة من الذاكرة العاملة و الذاكرة قصٌرة المدى تعتمد حٌث 

ا على مهمة . الذاكرة طوٌلة المدىالبنى العصبٌة من تلك المرتبطة ب الذاكرة اعتمادًء

، قد ٌتم تنشٌط العدٌد من مناطق المخ فً وقت الذاكرة العاملةأو قصٌرة المدى 

فً حٌن أن .  الصدؼًالجداري و واحد، بما فً ذلك المواقع فً الفص الجبهً و

، فإن الذاكرة قصٌرة المدىو الذاكرة العاملة الفص الجبهً قد ٌتحكم فً وظابؾ 

 متورطة فً مزٌد من المعالجة وفً االحتفاظ  الصدؼٌةالفصوص الجدارٌة و

 أن فصوص (Cowan,1995)ٌقترح كوان . بالمعلومات الخاصة بالطرٌقة

الفص الجبهً تحافظ على نشاطها فً النظم العصبٌة المناسبة فً أجزاء أخرى 
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لذلك، ال تقتصر المعالجة التنفٌذٌة . من الدماغ وذلك للحفاظ على تمثٌل المحفزات

الذاكرة من وجهة نظر عصبٌة، قد تعتمد سعة . على الفص الجبهًلذاكرة العاملة ل

على عدد مناطق الدماغ التً ٌمكن أن تتضمنها الفص الجبهً فً وقت العاملة 

 أثناء واسع نطاق على التنشٌط من الرؼم علىالذاكرة العاملة واحد فً معالجة 

 ٌكشؾ األجل قصٌرة التخزٌن لمهام العصبً التصوٌر فإن ،الذاكرة العاملة مهام

 المحتوى بطرٌقة المتعلقة المناطق على األول المقام فً ٌقتصر الدماغ تنشٌط أن

( Prabhakaran, Narayanan, Zhao, & Gabrieli, 2000) . وفقًءا لذلك ، ٌرتبط التخزٌن

ا بنصؾ الكرة األٌسر، بٌنما ٌرتبط التخزٌن  الفونولوجً قصٌر المدى عمومًء

ا بنصؾ الكرة األٌمن وتشارك مناطق محددة فً . البصري المكانً عمومًء

فصوص الجدارٌة والصدؼٌة سواء فً الذاكرة قصٌرة المدى الفونولوجً أو 

 (Hedden & Yoon , 2006 ; Smith & Jonides,1997) .البصرٌة المكانٌة 

وبالتالً، فإن مواقع التنشٌط المختلفة تعكس الفصل العصبً للتخزٌن على المدى 

القصٌر للحصول على معلومات الفونولوجٌة مقابل المعلومات البصرٌة المكانٌة، 

وكذلك الفصل العصبً للذاكرة العاملة من النظام الفرعً للذاكرة قصٌرة المدى 

ا فً االحتفاظ بمعالجة  الخاص بالمجال إلى حد أقل، ٌشارك الفص الجبهً أٌضًء

ٌتم تنشٌط المنطقة األمامٌة الجبهٌة . المواد المكانٌة المربٌة والشفوٌة ومعالجتها

على النقٌض من ذلك، تعالج المنطقة . عند معالجة المواد الشفهٌة (منطقة بروكا)

ومع  (Prabhakaran et al,2000) .الٌمنى األمامٌة المعلومات اللفظٌة والمربٌة المكانٌة

ذلك، من المرجح أن ٌحدث تنشٌط القشرة األمامٌة للجبهة عند معالجة كل من 

ومن ثم، تكشؾ أنشطة الذاكرة العاملة . المعلومات المكانٌة اللفظٌة والبصرٌة

ا  (مهام التخزٌن زابد المعالجة)المعقدة  عن التنشٌط الخاص بالمحتوى ولكن أٌضًء

 ,Jonides)األمامٌة ةموالحز( dPFC )التنشٌط العام للظهري قشرة الفص الجبهً

Smith, Marshuetz, & Koeppe,1998) . (Milton J. Dehn, 2015, pp. 51-54) 

 



 

39 
 

 :ممٌزات الذاكرة العاملة .3

 : فإنه ٌوجد ثبلث ممٌزات للذاكرة العاملة(Jf.Richard,1990)حسب رٌشارد 

 قدرة التخزٌن أو سرعة الترمٌز: 

وجد الباحثون بٌشون و طومسون و بادلً 

(Buchanan ;Thomson ;Badelley,1975)   بأن هناك عبلقة وثٌقة بٌن وحد الحفظ و

الحظ أن و  (Nicolson,1982)سرعة قراءة الوحدات البصرٌة، بٌنما نٌكلسون 

ظ تتماشى مع السن،لكنها تبقى ثابتة بالنسب إلٌقاع القراءة، لذا ٌعتقد حدة الحفا

بأن وحدة الحفظ بالنسبة للسن،ٌعود إلى سرعة ترمٌز الوحدات تحت شكلها 

 .اللفظً، فوحدة الحفظ تزٌد كلما استؽرقت المثٌرات وقتا طوٌبل للتعرؾ علٌها

إذن ما ٌمٌز الذاكرة العاملة، لٌس تحدٌد القدرة، أي تحدٌد أماكن وحدات 

 .التخزٌن، إنما سرعة ترمٌز المعلومة

 مرونة المعلومات فً الذاكرة العاملة: 

ال ٌتؽٌر زوال المثٌرات بحسب الشخص، وإنما ما ٌتؽٌر هو قدرة استراتٌجٌات 

مراجعة المعلومة عن طرٌق التكرار الذهنً من جهة أخرى طبٌعة الترمٌز 

 .الذي قد تم خبلل فترة تقدٌم المثٌرات

 استرجاع المعلومات من الذاكرة العاملة: 

، حٌث قدم قابمة األرقام فً طولها من بتجربة  (Stemerg,1996)قام سترنبارغ

 و على الحالة Chiffre- texte  ، و تتبع القابمة برقم اختٌاري6إلى1

التعرؾ بسرعة إن كان ذلك الرقم من بٌن أرقام السلسلة المعطاة له أم ال، 

 :وٌقاس الوقت البلزم لذلك فوجد أن

  وقت اإلجابة دالة خطٌة مع الوحدات فً القابمة،كلما أضٌؾ رقم زادت فترة

 .ثانٌة/  مل38ًالرد ب 
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 فإن الوقت البلزم لئلجابة  (بالسلب أو باإلٌجاب)مهما كانت نوعٌة اإلجابة

وجد بأنه نفس الزمن الذي تستؽرقه  (ملً ثانٌة)38ٌبقى نفسه، و هذا الزمن 

 .ذاكرة العمل للمقارنة داخلٌا، و هو دور فعال فً العملٌات المعرفٌة

 (58، صفحة 2001-2002آمال بن صافٌة، )

 :طرق قٌاس الذاكرة العاملة .4

، فإن الذاكرة للعاملة العدٌد من الطرق (2001)حسب ما ذكرته آمال قاسمً

 :لقٌاسها وهً كالتالً

 Brawn)التذكر فً الذاكرة العاملة ٌدرس بمساعدة مهمة براون بٌترسون 

Peterson) ة إعادة ما ٌمكنها من عناصر فً الترتٌب الذي ترٌده وهذا فعلى الحال

ٌدعى بمهمة التذكر الحر، أو تعٌد تذكر العناصر فً نفس الترتٌب الذي قدمت 

 . ٗ ٕ٘ أطعة ٍِ اىرزمش اىحش(Le rappel seriel)فٌه، وهذا بمهمة التذكر التسلسلً 

 (32، طفحح 2001آٍاه قاسَٜ، )

 نموذج بادلً للذاكرة العاملة .5

 المركزي منفذال: 

ا األقل ولكنهذاكرة العاملة لـ الثبلثة األولٌة المكونات أهم هذا ٌمثل  لها، فهمًء

 أال المحتمل من. همٌةاالمؾ و الفنٌة الناحٌة من المشكبلت أصعب وٌعرض

ا المركزي للتنفٌذي  للمدٌرالمناسبة النظرٌة تتضمن  معالجتها لطرٌقة تحدٌدًء

ا سٌتطلب ولكن المحٌطٌة، األجهزة من المتزاٌد العدد ودمج التحكم لعملٌات  أٌضًء

 .الوعً ووظٌفة دور وربما االنتقابً االنتباه فهم

 (Alan Baddeley, 2018, p. 103) 

 فضائٌة- المفكرة البصر: 

 تم قد المكانٌة -مفهوم المفكرة البصر تدعم التً التجارب أن من الرؼم على

 إال األولٌة فونولوجٌةال الحلقة دراسات فٌه أجرٌت الذي الوقت نفس فً تنفٌذها

 ومع. قلٌبل البحوث من المزٌد ولدت اآلن وحتى الطباعة، فً فقط ظهرت أنها
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 المكانٌة الصور حول البحوث طوفان مع ٌتماشى الصفر نقطة مفهوم فإن ذلك،

 وجهات بٌن الفصل أن إلى كذلك وٌشٌر. األخٌرة السنوات فً ظهرت التً

ا ٌكون قد للصور والتناظرٌة المقترحة النظر  من المثال، سبٌل على. خاطبًء

ا المحتمل  من رموز األمر ٌستدعً جهاز عن عبارة الخدش لوحة تكون أن تمامًء

 مماثل محٌطً نظام عبر وٌعرضها معها وٌتعامل المدى طوٌلة الذاكرة

. (Alan Baddeley, 2018, p. 102) 

  الحلقة الفونولوجٌة: 

.  الذاكرة العاملةنموذج من واسع نطاق على استكشافا األكثر العنصر هو هذا

 المدة ذات الشرٌط حلقة تشبه فونولوجٌة ال الحلقة أن افترض األصلً، شكلها فً

 له. عنها التعبٌر ٌمكن معلومات أي لتخزٌن استخدامها ٌمكن والتً المحدودة

ا النتابج ربط مٌزة  آلثار عرضة الفوري الذاكرة مدى أن إلى ٌشٌر مما بدقة، معًء

 ٌتم عندما تتبلشى اآلثار هذه من كبل وأن الكلمة وطول الصوتً التشابه من كل

ا الموضوع ٌوضح أن اشتراط خبلل من اإلصبع تحت بروفة قمع  بعض مرارًء

 (Alan Baddeley, 2018, p. 101) ."المضاعفة " مثل الصلة ذات ؼٌر الكلمات

  مصدر األحداث: 

 على قادر السعة محدود مؤقت تخزٌن نظاممصدر األحداث  ٌكون أن ٌفترض

 ٌكون أن المفترض من. المصادر من متنوعة مجموعة من المعلومات دمج

 المعلومات، استرجاع على القادرة المركزٌة، التنفٌذٌة السلطة سٌطرة تحت

مصدر . وتعدٌلها بها التبلعب ضرورة وعند المعلومات، تلك فً للتفكٌر

 عبر المعلومات دمج ٌتم حٌث حلقات ٌحمل أنه بمعنى عرضً، هو األحداث

ذاكرة ل Tulving مفهوم ٌشبه ، الصدد هذا فً. الزمن عبر تمتد وربما الفضاء

ا ٌكون أن المفترض من أنه فً األمر ٌختلؾ ، ذلك ومع. األحداث ا مخزنًء  مؤقتًء

الذاكرة  مع لبلكتباب شدٌد فقدان من ٌعانون الذٌن المرضى فً حفظه ٌمكن

ا . الضعؾ شدٌد العرضًطوٌلة المدى  ا مهمًء ٌُفترض أن تلعب دورًء ومع ذلك، 
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نموذج . فً تؽذٌة المعلومات واستردادها من الذاكرة طوٌلة المدى العرضً

المكون المقترح عبارة عن . الذاكرة العاملة  الذي ٌتضمن مصدر األحداث

مخزن مؤقت ألنه ٌعمل كواجهة بٌن مجموعة من األنظمة، ٌتضمن كل منها 

من المفترض تحقٌق ذلك باستخدام رمز متعدد . مجموعة مختلفة من الرموز

ٌفترض أن سعة المخزن المؤقت محدودة بسبب الطلب الحسابً . األبعاد مشترك

لتوفٌر الوصول المتزامن إلى مجموعة واسعة بالضرورة من رموز مختلفة 

ٌفترض أن ٌكون . اإلصدار الحالً من طراز الذاكرة العاملة متعددة المكونات

ا على تخزٌن المعلومات فً شفرة متعدد األبعاد وبالتالً . مصدر األحداث قادرًء

-الحلقة الفونولوجٌة و المفكرة البصر)ٌوفر واجهة مؤقتة بٌن أنظمة الرقٌق 

ٌفترض أن ٌتم التحكم فٌه بواسطة السلطة . و الذاكرة طوٌلة المدى (فضابٌة 

 فً المصادر من عدد من الملزمة المعلوماتالتنفٌذٌة المركزٌة، المسؤولة عن 

. بوعً لبلسترداد قابلة الحلقات هذه تكون أن المفترض من. متماسكة حلقات

 ولكنها ،الذاكرة طوٌلة المدى عن منفصلة لنمذجة كمساحة المؤقت المخزن ٌعمل

 المظللة المناطق تمثل. األجل طوٌل العرضً التعلم فً مهمة مرحلة تشكل

 وتمثل الطوٌل، المدى على المعرفة تجمٌع على قادرة" متبلورة "إدراكٌة أنظمة

 وهً ،(المؤقت والتخزٌن االهتمام مثل" )سابلة "قدرات المظللة ؼٌر المناطق

  .التعلم طرٌق عن تؽٌٌر دون نفسها

(Alan Baddeley, 2018, pp. 306-307) 
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 عالقة الذاكرة العاملة بالذاكرة طوٌلة المدى .6

. إن واجهات الذاكرة العاملة مع الذاكرة طوٌلة المدى بقدر أو أكثر مما تفعل مع

الذاكرة قصٌرة المدى ٌحدث التفاعل األساسً عندما تستخدم الذاكرة العاملة 

ا من بالذاكرة طوٌلة المدى لتحقٌق هدؾ  المعلومات التً تم استردادها مؤخرًء

ا فً مجموعة . إدراكً ا مؤقتًء ٌتم حفظ عناصر الذاكرة طوٌلة المدى المنشَّط مؤخرًء

تقوم الذاكرة العاملة بالتبدٌل . ٌمكن الوصول إلٌها بسهولة دون الحاجة إلى بروفة

. بٌن العناصر الموجودة فً هذا التجمع حتى ٌتم االنتهاء من النشاط المعرفً

 الواعًالذاكرة العاملة تدعم الذاكرة طوٌلة المدى أثناء الترمٌز واستعادة  أٌضا

 الذاكرة قصٌرة والذاكرة العاملة الذاكرة طوٌلة المدى  تدعم جانبها، من. والجهد

 المنفذ المركزي

الحلقة 

 الفونولوجٌة

- المفكرة البصر مصدر األحداث

 فضائٌة

الذاكرة طوٌلة  المعانً البصرٌة

 المدى

 اللغة

(2002)ٌمثل النموذج الحدٌث للذاكرة العاملة: (02)الشكل   
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 على التخزٌن من فقدت التً المعلومات بناء إعادة فً المساعدة خبلل من المدى

 والذاكرة العاملة  ذلك، مع و. (J. Turner, Henry, & Smith, 2000) القصٌر المدى

. نوعها من فرٌدة عصبٌة هٌاكل مع منفصلة الذاكرة أنظمة بالذاكرة طوٌلة المدى

 .اآلخر النظام مع مقارنة نسبً ضعؾ أو قوة واحد نظام ٌكون قد بالتالً، و

 (Milton J. Dehn, 2015, p. 38) 

 

 :الذاكرة العاملة و اللغة  .7

 بٌن قوٌة عبلقة وجود على عام بشكل اللؽوٌات مجال فً الباحثون ٌتفق

 اللؽوٌة العملٌات أن على تجرٌبٌة أدلة هناك . الذاكرة العاملةو اللؽوٌة العملٌات

 إدارة لها اللؽة معالجة أن اللؽوٌٌن بعض ٌعتقد.  الذاكرة العاملةبقدرة مقٌدة

ا تخدم التً الخدمة إدارة عن متمٌزة ، وظٌفٌاًء  منفصلة مستقلة  من أخرى أنواعًء

 فرعً نظام أنه علىالحلقة الفونولوجٌة  إلى ٌُنظر المثال، سبٌل على. المعالجة

ا مصمم لؽوي  إدارة بأن اآلخر البعض ٌجادل. اللؽة فهم فً للتوسط خصٌصًء

 كٌانٌن لٌسا أنهما لدرجة مترابطتان اللؽوٌة والمعالجة اللفظٌة اإلعبلم شؤون

 الحلقة وحتى ،الذاكرة العاملة  أن النفس علماء معظم ٌعتقد ذلك، ومع. ممٌزٌن

 .القراءة فهم فً المساعدة مثل ، عمومٌة أكثر لفظٌة معالجة ٌخدم ،الفونولوجٌة

(Milton J. Dehn, 2015, pp. 34-35) 

 

 :معالجة المعلومة فً الذاكرة العاملة لدى اضطراب طٌف التوحد .8

بالنظر إلى الصعوبة المبلػ عنها لؤلفراد الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد 

المتعدد مع عدد من الوظابؾ التنفٌذٌة ، فلٌس من المستؽرب أن ٌكون قد تم 

؛ ومع ذلك ، لم  اضطراب طٌؾ التوحداإلببلغ عن الذاكرة العاملة المتأثرة فً

نسبت التناقضات إلى عوامل مختلفة مثل اختبلؾ أحجام . ٌكن هذا نتٌجة ثابتة

العٌنات والقدرة ذات الصلة للكشؾ عن االختبلفات المهمة إكلٌنٌكٌا وأعمار 

المشاركٌن واآلثار المحتملة للمراحل التنموٌة ، وعدم التجانس الكلً فً مجتمع 
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بالتناوب، قد توفر التناقضات فً الواقع أدلة على عمل . اضطراب طٌؾ التوحد

على سبٌل المثال، ٌبدو أن أحد .  اضطراب طٌؾ التوحدالذاكرة العاملة فً

. العوامل المهمة هو مستوى الطلب على المهمة المستخدمة لتقٌٌم الذاكرة العاملة

وهذا ٌعنً أن األفراد الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد قد ال ٌجدون 

صعوبة فً مهام الذاكرة العاملة التً تتطلب صٌانة قصٌرة فقط قبل تكرار 

المعلومات أو استخدامها ؛ ومع ذلك ، قد ٌحدث انخفاض فً األداء عندما ٌجب 

. االحتفاظ بالمعلومات أثناء تنفٌذ مهمة أخرى

مشكلة ذات صلة فً ذاكرة العمل اضطراب طٌؾ التوحد هً التأثٌر التفاضلً 

فً حٌن أن بعض . فونولوجٌة والفضابٌة- بصرعلى أنظمة الذاكرة العاملة ال

الدراسات تنظر إلى الذاكرة العاملة كدالة معرفٌة واحدة، فإن معظم الدراسات 

بشكل الفونولوجٌة والذاكرة العاملة فضابٌة - البصرتبحث فً ذاكرة العمل 

 ، كان أداء Eigsti و Schuhعلى سبٌل المثال، حتى فً دراسة . منفصل

ا من (اضطراب طٌؾ التوحد)لقٌة خالمجموعة المصاحبة لئلعاقة ال ًٌء  أضعؾ نسب

فضابٌة - البصرأداء مجموعة المقارنة مع تطور نموذجً فً مقٌاس ذاكرة العمل 

تتم مراجعة نتابج دراسات . ولكن لٌس على أحد مقاٌٌس ذاكرة العمل اللفظٌة

اضطراب طٌؾ الذاكرة العاملة المكانٌة واللفظٌة وتطوٌر الذاكرة العاملة فً 

:  فً األقسام التالٌةالتوحد

 فضائٌة - البصرمفكرة ال: 

لدٌهم اضطراب طٌؾ التوحد كثٌرا ما تم اإلببلغ عن األفراد الذٌن ٌعانون من 

حتى لو لم تحدث حاالت عجز فً مهام فضابٌة - البصرعجز فً الذاكرة العاملة 

- البصرأبلؽت الدراسات التً استخدمت المهام . فونولوجٌةالذاكرة العاملة ال

ستراتٌجٌة واضحة بشكل عام عن عٌوب نسبٌة فً إالتً لم ٌكن لدٌها أي فضابٌة 

على .  باضطراب طٌؾ التوحدلؤلفراد المصابٌنفضابٌة - البصرذاكرة العمل 

سبٌل المثال، تم اإلببلغ عن أداء األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ 
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ا من عناصر التحكم فً السن وقدرات التحكم فً  التوحد بشكل أكثر سوءًء

فً هذه المهمة، ٌحمل الفاحص بطاقة بها فتحات تشبه النافذة فً شبكة .مهمة

ٌدقق الفاحص نهاٌة القلم الرصاص بدوره من خبلل الثقوب، على . 3 × 3 

ا لتكرار النمط بالتسلسل الصحٌح. ؼرار نمط ال ٌتم . ٌستخدم المشارك إصبعًء

ا وٌتطلب من المشارك الحفاظ على صورة  ًٌء تشفٌر موضع القلم بسهولة لفظ

هذه . الوخزات بالقلم الرصاص فً ذاكرة العمل لتذكر النمط الذي تم إنتاجه

ا لؤلفراد الذٌن ٌعانون من  . اضطراب طٌؾ التوحدالمهمة صعبة عمومًء

اضطراب عمل مهم فً أداء األفراد الذٌن ٌعانون من الٌبدو أن تحمٌل ذاكرة 

على سبٌل المثال ، عند . فضابٌة-  البصر فً مهام ذاكرة العملطٌؾ التوحد 

استخدام مجموعة متنوعة من مهمة التأشٌر الذاتً المقدمة على هٌبة ثقوب 

أن  (1999)للجولؾ تم وضع كرات الجولؾ فٌها ، أبلػ مورٌس وزمبلؤه 

 –البصر طٌؾ التوحد ٌعانون من عجز فً ذاكرة العمل اضطراب   البالؽٌن فً

اضطراب طٌؾ وعناصر تحكم مطابقة للقدرة بدون – مقارنة بالعمر فضابٌة 

ا التوحد  . ( كرات جولؾ8 إلى 6من )ولكن فقط عندما ٌكون حمل الذاكرة مرتفعًء

تم العثور على تأثٌرات مشابهة لتحمٌل الذاكرة باستخدام مهمة مختلفة لذاكرة 

على شاشة " مربعات"البحث عن الرموز الزرقاء فً )فضابٌة - البصرالعمل 

 لؤلطفال والمراهقٌن الذٌن ٌعانون من (الكمبٌوتر دون الرجوع إلى صندوق فارغ

حمل الذاكرة، أو مقدار المعلومات  بحسب ستٌل وآخرون. اضطراب طٌؾ التوحد

التً تحتاج إلى الحفاظ علٌها، ٌكون له تأثٌر أكبر على أداء األفراد الذٌن ٌعانون 

مقارنة بأداء عناصر التحكم المطابقة للعمر والقدرة اضطراب طٌؾ التوحد من 

. وقد ٌفسر النتابج ؼٌر المتسقة فً مختلؾ الدراسات

  الحلقة الفونولوجٌة :

اضطراب طٌؾ متأثرة وؼٌر متأثرة فً الحلقة الفونولوجٌة تم اإلببلغ عن أن 

ا على المقٌاس المستخدم ومستوى عمر وقدرة المشاركٌنالتوحد  أفاد عدد . اعتمادًء
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اضطراب طٌؾ التوحد  ال تتأثر فً فونولوجٌةمن الدراسات أن الذاكرة العاملة ال

 حسب ولٌامز و على سبٌل المثال. عند استخدام المهام ذات المستوى األدنى

، كان البالؽٌن واألطفال الذٌن ٌعانون من (Williams et all,2005a ;2005) آخرون

مرض اضطراب طٌؾ التوحد ٌشبهون أدوات التحكم فً العمر والقدرة على 

اللفظٌة الكبلسٌكٌة التً ٌجب على األفراد فٌها " ذاكرة العمل"التطابق فً مهمة 

أو بعد تدخل خطاب  (ظهر واحد)الضؽط على زر كلما حدث حرفٌن مرة أخرى 

الحظت العدٌد من الدراسات أن األفراد الذٌن ٌعانون من . (ظهرٌن)أو حرؾ 

اضطراب طٌؾ التوحد ٌواجهون صعوبة أكبر من األفراد الذٌن ٌعانون من 

ااضطراب نمابً  . حٌث تصبح المادة الكبلمٌة فً مهمة الذاكرة العاملة أكثر تعقٌدًء

، كان األطفال (Joseph et all,2005)حسب جوزٌؾ و آخرون على سبٌل المثال 

 سنوات، ٌواجهون 7 إلى 5، من  اضطراب طٌؾ التوحدالذٌن ٌعانون من

صعوبة فً مهام التكرار ؼٌر المرتبطة بالكلمات ولكن واجهوا صعوبة أكبر فً 

وبالمثل، تم توضٌح تأثٌر مستوى طلب المهام على . مهام األرقام وتقلٌد الجملة

تشٌر إلى سلسلة )ذاكرة العمل فً دراسة استخدمت مهمة لفظٌة منخفضة الطلب 

متناقضة مع إشارة ذاتٌة التأشٌر  (من الكابنات المصّورة بالترتٌب الذي تحدثت به

تذكر األشٌاء المصورة التً أشاروا إلٌها من أجل اإلشارة إلى صورة )المهمة 

ا  باٌلٌس وجارولد وجن وبادلً، فحسب (مختلفة فً كل مجموعة تم تقدٌمها حدٌثًء

(Bayliss ; Jarrold; Gunn &Baddeley,2003).  كان أداء األطفال الذٌن ٌعانون من

ا 14 سنوات و 5اضطراب طٌؾ التوحد، الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  سنة، مشابهًء

 فً مهمة المدى اللفظً؛ ومع  اضطراب نمابًألداء األطفال الذٌن ٌعانون من

. ذلك ، فقد أدوا أداءًء ضعٌفًءا أكثر من تلك المجموعة نفسها فً مهمة التأشٌر الذاتً

 فً األداء فً هذه المهام المتطلبات المختلفة لمهام االحتفاظ االختبلفاتقد تعكس 

التخزٌن والحاجة إلى و الصٌانة  فًبالمعلومات بشكل مؤقت مقابل زٌادة الحاجة

عندما تم استخدام مجموعة مكونة من ثبلث مهام تتطلب الصٌانة . الرقابة التنفٌذٌة

اللفظٌة، فإن األطفال الذٌن " ذاكرة العمل"والتخزٌن مع التحكم التنفٌذي لقٌاس 
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 13 سنوات و 4، الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن اضطراب طٌؾ التوحدٌعانون من 

ا أقل بكثٌر من مجموعة  ا، سجلوا نقاطًء ولكن ٌمكن مقارنتها بمجموعة من TDعامًء

األطفال المصابٌن بتأخر لؽوي بسٌط و مجموعة من األطفال ذوي اإلعاقات 

 (.Alloway et al. 2016). الذهنٌة

كان من الصعب فصل آثار (Hill et all,2015)ٌرى هٌل و آخرون بشكل عام، و 

على اللؽة والتأثٌرات على ذاكرة العمل اللفظٌة حٌث اضطراب طٌؾ التوحد 

ا وثٌقًءا مما ٌدعم وجود صلة بٌن قدرة . ٌرتبط هذان المجاالن المعرفٌان ارتباطًء

ذاكرة العمل وقدرة اللؽة فً اضطراب طٌؾ التوحد، كان األطفال الذٌن ٌعانون 

من اضطراب التوحد واضطراب اللؽة ٌعانون من عجز شفهً فً ذاكرة العمل 

 .أكثر من األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب النطق العصبً بدون ضعؾ اللؽة

 (Tracy Packiam Alloway, 2018, pp. 38-43) 
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 :الخالصة

نستخلص من هذا الفصل أهمٌة الذاكرة العاملة كمكون للوظابؾ التنفٌذٌة فً 

المعالجة اللؽوٌة، وذلك من خبلل ما تقوم به أنظمة الذاكرة العاملة فً المعالجة، و 

 .ارتباطها بعملٌات معرفٌة أخرى كالذاكرة طوٌلة المدى
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 :تمهٌد

تتكون اللؽة من مجموعة من المستوٌات ٌمر بها الطفل خبلل اكتساب اللؽة و 

منها المستوى الصوتً و الفونولوجً و كذا البراؼماتً الذي ٌجمع بدوره 

ولكن هناك اضطرابات لؽوٌة مختلفة تتأثر . مجموعة من الكلمات لٌكون جملة

فٌها الجملة، وهذا ما نجده فً اضطراب طٌؾ التوحد حٌث ٌصعب على 

 .الطفل التواصل مع اآلخر 
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 :تعرٌف الجملة .1

  :حسب معجم علوم اللغة العربٌة

 ".عبارة عن فعل و فاعل، أو مبتدأ و خبر، وهً أوسع داللة من الكبلم''

 (169، ص1995محمد سلٌمان عبد هللا األشقر، )

  :حسب معجم اللسانٌات

مجموعة من المكونات اللؽوٌة،مرتبة ترتٌبا نحوٌا بحٌث تكون ''عرفت على أنها 

 (74، ص 2011نعٌمة سعدٌة، ) ''.وحدة كاملة فً ذاتها،و تعبر عن معنى مستقل

 :حسب بعض الباحثٌن

هً الكبلم أو القول المفٌد الذي ٌحسن السكوت علٌه، وٌكون مفردا أو جملة ''

 (26، ص 2004صالح بلعٌد، ) .''نعم،أجل: والمفرد فً المكتوب ال فً المعنى مثل

السٌاق، / الجملة أحسن نموذج ٌمثل التركٌب: ( F.De Saussure)سوسٌر ٌقول دي

إال أنها من مشموالت الكبلم ال اللؽة، أفبل ٌنجز عن ذلك أن ٌكون التركٌب أٌضا 

الكبلم،ٌقول الدرس النحوي كله علٌها من حٌث تألٌفها و / من مشموالت اللفظ

نظامها ،و من حٌث طبٌعتها، و من حٌث أجزابها، و من حٌث ما ٌطرأ على 

أجزابها فً أثناء تألٌفها من تقدٌم و تأخٌر، و من إظهار و إضمار، و ما ٌعترضها 

 . من معانً عامة تؤدٌها أدوات التعبٌر التً تستخدم لها الؽرض

 (72، ص2011سعدٌة، )

 :أقسام الجملة  .2

 الجملة االسمٌة : 

الجمل االسمٌة هً الجملة التً تبدأ باسم وٌلٌها اسم أو  (2004)حسب صالح بلعٌد

 (27، ص 2004بلعٌد، ) .ففٌها المسند إلٌه أوال ثم المسند. فعل أو حرؾ

الجملة االسمٌة هً التً تبدأ باسم مخبر عنه أو بها (2006) وٌرى إبراهٌم قبلتً 

هو فً حكم اسم مخبر عنه، و ٌعرب هذا االسم مبتدأ، و ٌكون دابما مرفوعا 

 (539، ص2006ابراهٌم قبلتً، ) .باالبتداء
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 الجملة الفعلٌة: 

الجمل الفعلٌة هً الجملة التً تبدأ بالفعل،أو اسم  (2004)كما رأى صالح بلعٌد

و ٌلٌه اسم ظاهر أو مبنً (فعل أمر أو مضارع أو ماضً)الفعل مهما كان زمنه،

و ٌجوز أن ٌتقدم المسند . للمجهول، وٌكون المسند هو األول ثم ٌعقبه المسند إلٌه

 (27، ص2004بلعٌد، ). القمح حصدت: إلٌه حالة كون الفعل متعدٌا مثال

 :بناء و تكوٌن الجملة .3

أثبت بعض الباحثٌن بأن المرضى الذٌن ٌعانون من إصابة نصؾ الكرة األٌمن 

 هؤالء أن الإ prosodieٌمكن أن ٌطرحوا خلل فً تكوٌن إنتاج العروض 

 النصؾ فً المصابون المرضى منها ٌعانً التً الصعوبات عمق لٌست المرضى

  .1985سنة  شابٌرو ودنلً : مثال المخٌة الكرة من األٌسر

 (108،ص2010عي٘ٛ إسَاعٞو،)

 :مراحل تركٌب الجملة  .4

إذ لم نعر االهتمام لبعض االختبلفات الطفٌفة بٌن الباحثٌن ٌمكننا أن نمٌز بٌن 

 :ثبلث مراحل عامة لتكامل التركٌب اللؽوي للجملة هً 

  من السنة األولى إلى الثانٌة تقرٌبا:الكلمة – مرحلة الجملة  

حٌث تعتبر الكلمة فً هذه المرحلة من التعبٌر النحوٌة من حٌث أنها تلفظ شامل 

للفعل، االسم، الحرؾ، فهً بمثابة مقطع ذو داللة ال ٌقل تركٌبه عن تركٌب 

ذلك " بٌاجٌه " الفكرة ذاتها، فقد تدل الكلمة الواحدة على معان كثٌرة، وٌؤكد 

إن هذه الكلمات الفرٌدة تمكن الطفل من التعبٌر عن مختلؾ رؼباته :" بقوله 

وتشٌر هذه المرحلة إلى بداٌة ظهور اللؽة الحقٌقٌة، وقٌاس ذلك أن "وانفعاالته

ٌعطٌها الطفل معنى محدد إلسنادها لشًء ما، وفً نفس الوقت تؽٌٌر هذا نموا 

  .ذهنٌا ال ٌحدث لدى الطفل إال من خبلل قدرات ذهنٌة خارقة 

 (34، ص 2005طفٌانً ملٌكة، )

  ٌسمٌها البعض   من الثانٌة إلى الرابعة:(العبارة )مرحلة الجملة شبه التامة

وٌقصد بها الجملة " الجملة الناقصة" والبعض اآلخر مرحلة " مرحلة العبارة" 
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المكونة من كلمتٌن أو أكثر موصولة بجنب بعضها البعض دون أن تنتج جملة 

إن أي كلمتٌن أو أكثر ٌؤلؾ  " :"Shreley.M" إذ ٌعرفها . كاملة أو تامة

". لدٌهما الطفل دون أن ٌكون نتاجها جملة تامة تعتبر إذن عبارة

  مرحلة الجملة التامة: 

تظهر الجملة التامة منذ حوالً السنة الرابعة، فنجد لؽة الطفل فً هذه المرحلة 

تنتظم فً مجملها، إذ ٌتمٌز بالدقة فً التعبٌر، فبعد أن كان الطفل ٌعتمد فً 

المراحل السابقة على كلمة أو كلمتٌن فً التعبٌر، أصبح اآلن ٌستعمل الجملة 

 8 و 6بٌن  " Cole. L"المفٌدة والتامة ألجزاء التركٌبٌة والتً تتألؾ حسب 

كلمات وعدت كلماته ذات داللة ألفكار معٌنة وعبلقات محددة، فقد لوحظ أن 

 من هذه المرحلة، وتحل محلها تدرٌجٌا ابتداءاالجمل البسٌطة ٌتناقص عددها 

الجمل األكثر تعقٌدا، ألن الطفل فً هذه المرحلة ٌتمكن من السٌطرة على 

األجزاء المتداخلة فً اللؽة كالضمابر وحروؾ النداء والجر، النعوت، أسماء 

 " ADARLIT" اإلشارة و أدوات الظرؾ الزمانٌة وما إلى ذلك ، كما ٌضٌؾ 

. أن الطفل ٌستطٌع أن ٌصل إلى استخدام صٌػ السؤال، وخصوصا السببٌة منها 

 (36، ص2005طفٌانً، )

 :نمو الوعً اللغوي بالجملة عند الطفل .5

الواقع أن معظم األعمال و األبحاث السٌكولٌسانٌة قد درست الكثٌر من 

المواضٌع اللسانٌة،حٌث إهتمت بمختلؾ وحدات و عناصر اللؽة من الفونٌم و 

وأخذت الجملة حٌزا مهما من هذه االهتمامات . الخ...االسم و الكلمة والفعل

وهذهقٌقة توضحها مجموعة من الدراسات المهمة التً تمحورت حول مختلؾ 

أنواع الجمل، من مثل الجملة البسٌطة و المركبة والصحٌحة، الخاطبة، 

و تمثلت النشطات اللسانٌة، التً . الخ...المبهمة،المجازٌة، االستفهامٌة، المنفٌة 

 قام الباحثون،بتتبع مسارها  

و مراحل ارتقابها فً الفهم و االنتاج واصدار األحكام، سواء بالترادؾ أو 

و شملت مختلؾ أنماط الوعً اللسانً عند . الخ...التضاد أو القبول أو الرفض
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من مثل الوعً الفونولوجً و الوعً التركٌبً و الوعً المعجمً و  الطفل،

و إذا كان النشاط الداللً الواعً جزءا . الخ...الوعً التداولً و الوعً الداللً

من النشاطات اللسانٌة الواعٌة العامة، فٌمكن تحدبده بالقدرة على فهم مختلؾ 

وحدات اللؽة و انتاجها، والوعً بداللتها و بعناصرها ومكوناتها وادراكها، 

بوصفها نظاما اعتباطٌا، أي ادراك وحدات اللؽة و باستقبلل عن مرجعها 

الواقعً، و الواقع أن أبحاثا كثٌرة تناولت بالبحث و التقصً مظاه الوعً الداللً 

عند الطفل و مراحل نموه و سٌرورة ارتقابه، و شملت هذه األبحاث مجموعة 

من المواضٌع،من مثا الوعً بداللة الكلمة و و الفعل و االسم و الجملة، و هذه 

األخٌرة حضٌت باهتمام خاص،حٌث خصصت لها العدٌد من األبحاث و 

 .األعمال هاول من خبللها الباحثون اإلجابة عن أسبلة جوهرٌة 

 (15، ص 2010مبلي اسماعٌل علوي، ) 

 

 :معالجة الجملة .6

: فهم الجملة .أ 

أن الشخص المدرك ٌستخلص معنى الجملة من معانً (1982)ٌؤكد الحمداوي

زار "المفردات وترتٌبها،و التنؽٌم و استخدام عبلمات الترقٌم،فإذا قال أحدهم

محمد زار "فإّن هذا الترتٌب لدٌه معنى مختلؾ عن الجملة "على أحمد محمد

 المعنى عن الجملة مختلؾ" ذهب علً" كما أن الجملة الخبرٌة".علً

و الفهم ٌتم بطرٌقة تدرٌجٌة حٌث أن المعنى ال ".ذهب علً؟"االستفهامٌة 

ٌستخلص إالّ بعد سماع المثٌر كامبل لكن السامع أو القارئ ٌبدأ بإعطاء المعنى 

من أجزاء من النص لٌتطور هذا الفهم تدرٌجٌا إّما بتأكٌده أو بتؽٌٌره إلى معنى 

  .آخر

 (304، ص2004عدنان ٌوسؾ العتوم، )
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 :مستوٌات الفهم .ب 

 هذا ٌعنً أنه ٌوجد هناك ارتباط بٌن سعة القاموس :مستوى معانً الكلمات 

اللؽوي للفرد و مستوى الفهم الشفهً، أي أن ٌمكن أن تكون للكلمة معنى واحد 

أو عدة معانً و معنى الكلمة ٌتحدد من خبلل السٌاق المستعمل فٌه، كما ٌرتبط 

المعنى بالخبرات السابقة للمتعلم، فإن الفرد لدٌه قدر كبٌر من المعانً و ال بد 

 .من أن ٌرجع لسٌاق كً ٌفهم المعنى

 تعمل الجملة معانً الكلمات التً تكونها حٌث ٌتم فهم : مستوى معنى الجملة

المعنى التام للجمة انطبلقا من ترتٌب الكلمات و السمات النحوٌة، و فً األفعال 

الموجودة فً الجملة و الضمابر و الروابط، لذا تنقسم عملٌة فهم الجملة إلى فهم 

 :التراكٌب و فهم المعنى

o التركٌبً للجملة، و هذا بالتركٌز على  ٌتم من خبلل التحلٌل: فهم التراكٌب

مفاهٌم قواعد التحوٌل و البنٌة السطحٌة لجملة و بنٌتها العمٌقة، و ٌقصد 

بالبنٌة السطحٌة بالتقسٌم الهرمً للجملة إلى وحدات تسمى أشباه الجملة، أما 

البنٌة العمٌقة فهً تشٌر إلى الشكل التحتً الذي ٌتضمن معظم المعلومات 

، ولعل أهم أسالٌب التً استخدمت فً "المعنى الحقٌقً"الضرورٌة للمعنى 

دراسة فهم التراكٌب هو الذاكرة، فٌمكن الشخص بعد سماعه جملة فً وقت 

قصٌر أن ٌعٌد المعنى العام لتلك الجملة بؽم أنه ٌمكن أن ٌنسى تفاصٌل 

معٌنة خاصة بتركٌبها، و ٌعتمد التحلً التركٌبً على مجموعة من المعاٌٌر 

 .تساعد فً التعرؾ على المكونات األساسٌة للجملة

o ٌتم الحصول على معنى الكلمة عن طرٌق فحص المرجع : فهم المعنى

العقلً، الذي تخزن فٌه المعانً كما ٌحدث فً القاموس اللؽوي فمن المعتقد 

أو المعجم ٌحوي الشفرة الصوتٌة للكلمات و لبناء المورفٌمً، الفبة 

 .التركٌبٌة و معناها 

 ٌعنً تتابع سلسلة من الجمل متضمنة فكرة واحدة : مستوى معنى الفقرة

تكون فقرة، حٌث تكون الجمل منتظمة و مرتبطة ببعضها، و ٌعتمد فهم النص 
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على المعلومات الخاصة بالموضوع، و تكوٌن الخطط و ٌعالج معنى النص 

 .كافتراضات مترابطة فً نظام هرمً

 و ٌتم ذلك عن طرٌق استٌعاب ما فٌه من معلومات، و عبلقة : فهم المحتوى

ما فٌه من حقابق بعضها مع بعض، و الرابط فٌما بٌنها جمٌعا و إجراء النواحً 

العملٌة البلزمة و المناسبة للموضوع و تكرارها و إعادة صٌاؼتها و فً 

 .تجزبتها إلى أفكار جزبٌة و القٌام بالتدرٌبات عن العملٌات البلزمة

 و ٌتضمن معرفة نوع الحل المناسب و األسلوب الذي ٌتم به  : حل المسألة

هذا الحل لكل ما ورد عن المادة الدراسٌة فً الكتاب المقرر، و هذا هو أحد 

أنواع انجازات الفهم، و ٌشمل ذلك تشكٌل الجمل المفٌدة و معرفة استخدام الكلمة 

اسما كان فعبل أم حرفا، ثم معنى الكلمات و طرق اشتقاقها، و تحوٌل الكلمة من 

اسم إلى فعل و من فعل إلى اسم و تحوٌل الجملة االسمٌة إلى جملة فعلٌة و 

العكس، و تحوٌل الجملة الخبرٌة إلى جملة استفهامٌة، ومؤل الفراغ فً الجمل 

بالكلمات المناسبة، و فً الجملة اثباتها و تأكٌدها، و استحضار أمثلة عن الجمل 

الشرطٌة و التعجبٌة و ؼٌرها من أنواع الجمل، و تشمل الصور الذهنٌة بعض 

االتجاهات و االستراتٌجٌات مثل تجزبة الفكرة العامة إلى أفكار فرعٌة أو 

 .تحوٌل الجملة المنفٌة إلى مثبتة

 ٌعنً القدرة على تحلٌل و تبرٌر إلصدار قرار أو حكم ما على  و: اإلدراك

أمر من األمور التً تتناولها المادة و ٌشمل ذلك استنباط الدالبل و المستوٌات 

التً تدعم وجهة نظر معٌنة أو مبدأ هام فً األدب و األخبلقٌات مستعٌن بذلك 

بكل ما تشكل لدٌنا من صور ذهنٌة، فكل ما تتوصل إلٌه من هذا المجال ما هو 

 .إال فً إطار هذه الصور

 وتعنً المعرفة و أسلوب الذي تدعم به ما : التحقق و استسقاء المعلومات

توصلنا إلٌه من استنتاجات للدفاع عنها و اثبات صحتها، كما تعنً أٌضا التحقق 

من مدى صحة المعرفة الجدٌدة التً تكتسبها، و تتطلب هذا مّنا وضع الفضٌات 
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الجدٌدة المناسبة حتى لو كانت جدٌدة بالنسبة لوضعها فقط، كما تعنً اآلراء و 

 .النظرٌات المثٌرة للجدل هكذا

  (06س، .ؼازلً نعٌمة، د) 

 :صعوبات الفهم .ج 

تقاس صعوبات الفهم بطرق عدٌدة منها الوقت الذي ٌستؽرقه السامع أو 

القارئ فً تنفٌذ تعلٌمات معٌنة، أو إكمال جملة ناقصة، أو الوقت المستؽرق 

و ٌمكن تلخٌص أهم العوامل التً تعٌق الفهم أو . (1984عبده،)إلكمال جملة

 :تحدث صعوبات للفهم بالعوامل اآلتٌة

 كلما زادت صعوبة المفردات و درجة شٌوعها 

 كلما زاد طول الجملة 

 كلما تعددت معانً الجملة 

  كلما انطوت الجملة على معان ضمنٌة و ؼٌر مباشرة مما ٌتطلب وقت أطول

 فً المعالجة فً الذاكرة العاملة 

 كلما زاد عدد األفكار أو األحداث الفرعٌة فً الجملة 

 كلما كان النص مخالفا لتوقعات السامع بحٌث تحدث عنصر مفاجأة له 

  ،كلما زاد استخدام عبلمات الترقٌم داخل الجملة، مثل كثرة استخدام الفواصل

 .مما ٌعنً تقطٌع الجملة إلى عدد من الجمل الفرعٌة

 (308-307، ص2004العتوم، ) 

 :شبكة االنتقال المعزز و المعالجة اآللٌة للجملة .7

لقد تم انجاز نظام ٌسمى بشبكة االنتقال المعزز وهو نظام المعالجة الداللٌة 

دراكٌة قابمة على إستراتٌجٌة إن سٌرورة فهم الجمل تعتمد على إ.والتركٌبٌة للؽة

لى إالٌمٌن وعلى قاعدة تركٌبٌة ٌتم اعتمادها بالرجوع  لىإاالنطبلق من الٌسار 

. الوراء والبحث عن الخطأ فً الجملة

من أهم البرامج  Le Ney (1989) و تعتبر شبكة االنتقال المعزز بحسب لونً

فً مجال معالجة المعلومات بواسطة الحاسوب، و التً جاءت بدٌبل للسانٌات 
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، التً لم تقدم تحلٌبل Chomsky( 1975-1969)التولٌدٌة مع تشومسكً 

 ATNدقٌقا لسٌرورة معالجة الجمل و النصوص، و هذا فً حٌن ٌزودنا نظام 

 .بأدوات و وسابل قابلة لبلستثمار و التوظٌؾ فً مجال الدراسات السٌكولٌسانٌة

، باعتباره معالجا حاسوبٌا، من مجموعة من الحاالت توجد ATNو ٌتكون نظام 

علٌها اآللة و العدٌد من االنتقاالت التً تتناسب مع التؽٌٌر التً تطرأ على هذه 

 (11، ص2010مبلي اسماعٌل علوي، ) .الحاالت

  

: معالجة الجملة عند أطفال طٌف التوحد .8

 :فهم الجملة عند أطفال طٌف التوحد

لقد اختلفت الدراسات و البحوث التً كانت قد درست حول فعم الجملة عند األطفال 

 المهارات الدراسات بعض درست فقدالذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد ،

 وجد. المعجمً بالتعلم وارتباطها الجملة بناء جوانب ذلك فً بما ، الصلة ذات

 (,Roberts, Rice, and Tager-Flusberg 2004) فلوسبرغ-وتاجر ، راٌس ، روبرتس

 كانتاضطراب طٌؾ التوحد  من ٌعانون الذٌن األطفال من فرعٌة مجموعة أن

 مع ، التعبٌرٌة النحوٌة والمهارات المستقبلة المفردات من كل فً عجز من تعانً

 المبكر العمل وأشار .متوترة متوترة ومؤشرات محدد ثالث شخص إنتاج ضعؾ

 أكثر ضعؾ إلى التوحد باضطراب طٌؾ المصابٌن لؤلطفال الجملة فهم قدرات على

 ((Sara T. Kover et all,2013,p2 .االستقبالٌة المفردات مستوى من

 تؤثر بشكل أكثر تحدٌدا على synaptogenetic تجدر اإلشارة إلى أن تشوهاتو

إذا . الجدارٌة المناطق القشرٌة األمامٌة من خبلل تجنٌب نضوج المناطق القذالً و

كنا فً منظور علم النفس العصبً ، فإن هذه البٌانات تقودنا إلى النظر فً ربط 

الشذوذ اللؽوي بالتوحد والتؽٌرات الخلقٌة التً تؤثر على الفص الصدؼً ، وخاصة 

أداء . نصؾ الكرة األٌسر، بالنظر إلى تورط هذه المنطقة الدماؼٌة فً الدماغ

 (Bigler et al.,2007 ; Casanova et al., 2002)وتطوٌر اللؽة الشفوٌة 

(Éric Bizet, 2018, pp. 03-04)  
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 :دور الذاكرة العاملة فً معالجة الجملة .9

 

تلعب الذاكرة العاملة دور مهم فً الجانب المعرفً لنمو الطفل و اكتسابه للؽة، و 

من بٌن األدوار التً تقوم بها هً معالجة الجملة، حٌث ذكر كل من اٌلٌن و 

 تقدم معأن الزٌادة فً سعة الذاكرة العاملة (Hélène & Frauenfelder ,2012) فروندفلدر

 فهم و إنتاج لمعالجة العملٌات من أكبر عدد بإجراء ح لهتسم سوؾالطفل  عمر

 معالجةل الذاكرة قدرات على تعتمد المعقدة الجمل معالجةالجملة المعقدة، حٌث 

 . تركٌبٌة بنٌة توقع خبلل من قراءتها أو سماعها ٌتم التً العناصر

(Delage & Frauenfelder, Ulrich Hans, 2012, p. 12) 

بحث عدد كبٌر من الدراسات فٌما إذا كان العجز الذي ٌؤثر بشكل انتقابً على كما 

على وجه الخصوص ، كان . نظام الذاكرة العاملة هو مصدر صعوبات فهم اللؽة

 .هناك قدر كبٌر من االهتمام فً أسباب ضعؾ الحلقة الفونولوجٌة  لمعالجة الجملة

 .التفسٌرات من ربٌسٌتٌن فبتٌن اقتراح تم ، الواقع فً

 

 :لوجٌة وعجز فهم الجملةوحلقة الفونال .أ 

ا للؽاٌة  المرضى الذٌن ٌعانون من حلقة الفونولوجٌة معٌبة عادة ما ٌظهرون أداءًء سٌبًء

األرقام )فً االستدعاء الفوري لجمٌع سبلسل المواد السمعٌة اللفظٌة ؼٌر المتصلة 

باإلضافة إلى ذلك ، ُتظهر العدٌد من النتابج على سبٌل المثال . (والحروؾ والكلمات

Waters & Caplan,1995)) الذي لوحظ فً بعض المرضى ٌحدث عادة اإل أن عجز 

الفونولوجٌة التً تعمل على أشكال صوتٌة  على مستوى عملٌات تخطٌط المخرجات

. معجمٌة ٌتم الوصول إلٌها

 

 :اللغة وفهم لمركزي انفذمال .ب 

 القابل الرأي فً بقوة ،((Daneman and Carpenter,1980 كاربنتر و دانٌمان عمل ساهم

 من محدودة مجموعة تعتبر التً العاملة الذاكرة على متطلبات ٌفرض اللؽة فهم بأن
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. المعلومات وتخزٌن معالجة لخدمة استخدامها ٌمكن التً العامة األؼراض موارد

 نموذج فً المركزي التنفٌذي العنصر مع ٌتوافق العاملة الذاكرة مفهوم أن ٌبدو

(. 1986 )لبادلً العاملة الذاكرة

 القٌود تشكل أن ٌمكن ،((Daneman and Carpenter,1980 كاربنتر و دانٌمانحسب 

 واستراتٌجٌات الفردٌة الفروق أنواع من العدٌد المعرفٌة الموارد على المفروضة

 اللؽة فهم فً المعالجة

 Miyake, & Just, 1995)) .،النظام على ٌؤثر الذي العجز أن القول ٌمكن وبالمثل 

 فً الربٌسٌة الصعوبة فإن ذلك، مع و. اللؽة فهم ٌضعؾ أن ٌجب المركزي التنفٌذي

 مجموعة أن هً المركزي التنفٌذي النظام و اللؽوي العجز بٌن العبلقات استكشاؾ

 والمعالجة التحكم أنشطة: التنفٌذي النظام إلى نسبت قد المعرفٌة القدرات من واسعة

 التنفٌذي النظام الستكشاؾ طرٌقة إٌجاد هً األخرى المشكلة .التخزٌن وحتى

 .الرقٌق أنظمة ووظٌفة وظٌفته بٌن الخلط دون التحدٌد وجه على المركزي

 (Brigitte Stemmer and Harry A.Whitaker, 1998, pp. 291-295) 
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 :الخالصة

و أخٌرا نستخلص من هذا الفصل، أن الجملة لها أهمٌة كبٌرة من خبلل 

قواعدها التً تبنى علٌها، كما أن معالجة الجملة ال تعتمد على الجانب النطقً 

فقط بل تبرز معالجة الجملة من خبلل الدور الذي تقوم به العملٌات المعرفٌة و 

 .خاصة الذاكرة العاملة وأجهزتها 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبٌقً



 

 
 

الخطوات المنهجٌة للدراسة و اإلجراءات : الفصل الخامس

 المٌدانٌة

 تمهٌد

i. الدراسة االستطالعٌة 

 خطوات الدراسة االستطالعٌة  .1

 أهداف الدراسة االستطالعٌة .2

 مجاالت الدراسة االستطالعٌة .3

 عٌنة الدراسة االستطالعٌة .4

 تحدٌد أدوات الدراسة االستطالعٌة .5

ii.  الدراسة األساسٌة 

 المنهج المستخدم فً الدراسة األساسٌة .1

 عٌنة الدراسة األساسٌة  .2

 تحدٌد مجاالت الدراسة .3

 تحدٌد الخصائص السٌكومترٌة الختبار معالجة الجملة .4

 حساب ثبات اختبار معالجة الجملة .5

 األسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً تحلٌل النتائج .6

الخالصة
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 :تمهٌد

ٌعد الجانب المٌدانً أساس كل دراسة علمٌة بحث، وذلك لما تقدمه من نتابج و 

تحدٌد : معطٌات للدراسة، و ذلك من خبلل إتباع مجموعة من الخطوات العلمٌة منها

 .العٌنة و منهج الدراسة،واألدوات التً ٌمكننا اعتمادها للدراسة
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i. الدراسة االستطالعٌة: 

 :خطوات الدراسة االستطالعٌة .1

بعد حصولنا على التصرٌح من أجل إجراء الدراسة المٌدانٌة من طرؾ إدارة قسم 

قمنا بزٌارة مٌدانٌة بمؤسسات إستشفابٌة أٌن - قسم األرطفونٌا–العلوم االجتماعٌة 

تمكن من التعرؾ على المٌدان الدراسة عن قرب، وعن الظروؾ و اإلمكانٌات 

المتاحة، وكذا التأكد من العٌنة التً ستجرى علٌها الدراسة؛ كما قمنا بجمع األدوات 

التً ستساعدنا فً الدراسة،ولكن رؼم ذلك وجدنا صعوبات من حٌث عدم توفر 

أدوات لقٌاس اضطراب التوحد و كذا صعوبة توفر أدواة قٌاس مكٌفة على البٌبة 

الجزابرٌة و ذلك فٌما ٌخص المتؽٌر التابع معالجة الجملة مما استدعى بالباحثة 

تصمٌم اختبار معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد ،وي األخٌر قمنا 

 .بتفرٌػ النتابج المتحصل علٌها و معالجتها

 :أهداف الدراسة االستطالعٌة  .2

 :تهدؾ الدراسة االستطبلعٌة إلى 

 تحدٌد موضوع الدراسة  -

 اختٌار العٌنة  -

 ضبط أدوات الدراسة  -

 التأكد من توفر المصادر و المراجع -

 معرفة الصعوبات التً قد نتواجه بها فً مكان الدراسة  -

 مجاالت الدراسة االستطالعٌة .3

 :لدراسةل يزمانال المجال

  20/01/2020 حتى 20/10/2019تم إجراء الدراسة االستطبلعٌة فً فترة 
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 :المجال المكانً

 المصلحة المكان اسم المؤسسة

المؤسسة االستشفابٌة العمومٌة 

 حمادوا حسٌن 

 مصلحة داء السكري سٌدي على

 مصلحة طب األطفال 

المؤسسة العمومٌة للصحة 

 الجوارٌة بمستؽانم

 وحدة العبلج القاعدٌة  رٌزانفٌل

 ٌمثل المجال المكانً للدراسة االستطالعٌة : (05)الجدول رقم 

: عٌنة الدراسة االستطالعٌة .4

، وكان إختٌار العٌنة تم تحدٌد عٌنة الدراسة وذلك بالرجوع إلى ملفات الحاالت

 :بطرٌقة قصدٌة و ذلك باعتمادنا بعض الشرروط و المعاٌٌر و المتمثلة فً

 أن تكون درجة االضطراب خفٌفة و ذلك من خبلل تطبٌق مقٌاس :ة االضطرابدرج

 CARS كارز

 سنوات 01إلى 4حٌث تتراوح أعمار العٌنة من  :السن

 (ذكور و إناث)اعتمدنا فً هذه الدراسة على الجنسٌن :الجنس

  أطفال مكتسبٌن للؽة :اللغة

 العٌنة المتواجدة فً المؤسسة المؤسسة

المؤسسة االستشفابٌة العمومٌة حمادوا 

 حسٌن

9 

المؤسسة العمومٌة للصحة الجوارٌة 

 بمستؽانم

14 

 23 المجموع

 ٌوضح توزٌع عٌنة الدراسة االستطالعٌة حسب المجال المكانً للدراسة: (06)الجدول رقم

 

 



 

68 
 

 :تحدٌد أدوات الدراسة االستطالعٌة .5

 :تم استخدام مجموعة من األدوات فً الدراسة االستطبلعٌة و المتمثلة فً

هو اختبار ٌقٌم شدة اضطراب طٌؾ التوحد، أعده شوبلر، ٌتكون : اختبار كارز .أ 

 بند ٌقٌس سلوكات الطفل أثناء تفاعله مع المختص و 14: بند منها 15االختبار من 

 .  بند لبلنطباع العام 1الوالدٌن، 

 :كٌفٌة تطبٌقه

 .ٌطبق المقٌاس مع الوالدٌن أو بدونهما -

 ٌمكن تطبٌقه فً مقابلة توجٌهٌة -

  سنوات 3ٌمكن تطبٌقه بعد  -

  ساعة 1 دقٌقة إلى50مدة التطبٌق من  -

 :طرٌقة التقٌٌم

 4 إلى 1كل بند ٌتم تقٌٌمه من 

 السلوك فً حدود العادي (1

 السلوك ؼٌر عادي بشكل بسٌط (2

 السلوك ؼٌر عادي بشكل متوسط (3

 السلوك ؼٌر عادي بشدة (4

 . نقطة 0,5ٌمكننا التقٌٌم ب 

 :الدرجات 
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       درجة خفٌفة  درجة متوسطة        درجة شدٌدة
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 (01انظر إلى الملحق رقم )

 درجة التوحد الجنس  السن الحاالت

 درجة18 أنثى سنوات 5 01

 درجة21 ذكر سنوات و نصؾ4 02

  درجة18 ذكر سنوات ونصؾ5 03

  درجة18 أنثى سنوات 5 04

 درجة21 ذكر  سنوات 6 05

 درجة18 ذكر سنوات6 06

  درجة18 ذكر  سنوات 5 07

 درجة18 أنثى سنوات و نصؾ6 08

 درجة21 ذكر  سنوات 7 09

 درجة18 أنثى  سنوات 8 10

 درجة18 أنثى سنوات 6 11

 درجة18 أنثى  سنوات 5 12

  درجة21 ذكر سنوات 8 13

 درجة21 أنثى سنوات 5 14

 درجة21 ذكر سنوات و نصؾ4 15

 درجة18 ذكر سنوات و نصؾ4 16

 درجة15 أنثى سنوات و نصؾ6 17

 درجة18 ذكر سنوات 5 18

 درجة21 أنثى سنوات 8 19

 درجة18 ذكر سنوات 6 20

 درجة18 ذكر سنوات و نصؾ8 21
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 درجة15 أنثى سنوات6 22

  درجة18 ذكر سنوات ونصؾ 5 23

 ٌوضح حاالت الدراسة و درجة اضطراب طٌف التوحد: (07)جدول رقم 

المكٌؾ  من طرؾ األستاذة آمال قاسمً، الذي : اختبار الذاكرة العاملة  بادلً .ب 

 :ٌحتوي على المحاور التالٌة

 البصرٌة،ٌحتوي على عدة –الذي ٌقٌس المفكرة الفضابٌة : اختبار مهرج 

 :مراحل 

 مرحلة النموذج البنفسجً -

 مرحلة النموذج الملون -

 وهو ٌقٌس الحلقة الفونولوجٌة ٌحتوي على مجموعة من الجمل، : اختبار الجملة

 .وتحتوى هذه الجمل على كلمات ناقصة و على المفحوص إكمالها

 و هو اختبار ٌقٌس المنفذ المركزي:اختبار الخطوط. 

 (02أنظر الملحق رقم )

 :بعد القٌام بتطبٌق اختبار الذاكرة العاملة لبادلً تحصلنا على النتابج التالٌة

 

  25/اختبار الخطوط  42/اختبار الجمل   25/اختبار المهرج  الحاالت

01 12 10 11 

02 11 13 12 

03 15 14 12 

04 11 14 13 

05 17 12 16 

06 19 14 13 

07 13 13 13 
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08 15 12 12 

09 11 12 11 

10 15 14 13 

11 11 13 13 

12 13 12 12 

13 08 09 09 

14 15 11 11 

15 11 13 11 

16 11 12 11 

17 16 12 14 

18 09 11 09 

19 11 13 10 

20 14 11 15 

21 13 14 15 

22 13 13 11 

23 06 10 09 

 ٌوضح نتائج اختبار الذاكرة العاملة بادلً: (08)الجدول رقم 

 :التعلٌق على الجدول

انحصرت نتابج اختبار الذاكرة العاملة بعد إجابة الحاالت فً كل اختبار وقد تمثلت 

، كما نجد فً (06- 19)نتابج اختبار المهرج  الخاص بالمفكرة البصر فضابٌة بٌن 

-09)فً اختبار الجملة الخاص بالحلقة الفونولوجٌة قد انحصرت العبلمات فٌه ما بٌن 

، أما فً اختبار الخطوط  الخاص المنفذ المركزي قد انحصرت النتابج ما بٌن (14
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، توضح هذه النتابج أن عٌنة الدراسة لدٌها اضطرابات على مستوى الذاكرة (09-15)

العاملة و فً أنظمتها المتمثلة فً الحلقة الفونولوجٌة و المنفذ المركزي،و المفكرة 

 .(البصر فضابٌة

 :O52اختبار الفهم الشفهً  .ج 

اعتمدنا على اختبار تقٌٌم استراتٌجٌات الفهم الشفهً فً الوضعٌة الشفهٌة للباحث 

 بفرنسا وبالضبط بمركز علم النفس التطبٌقً 1987عبد الحمٌد خمسً سنة 

 07 الى 03ببارٌس، حٌث طبقه على أطفال فرنسٌٌن تتراوح أعمارهم من 

سنوات، وقامت األستاذة دحال سهام بتكٌٌؾ هذا االختبار على الثقافة الجزابرٌة 

حٌث قامت بتعدٌل واحد على االختبار وهو  فً مذكرتها لنٌل شهادة الماجستٌر،

ترجمة الجمل الخاصة بالحاالت، والتً ٌقوم الفاحص بإلقابها على المفحوص أما 

 مألوفة صور ألنها تكٌٌؾ أي إلى تحتاج فلم إلٌها باإلشارة الطفل الصور التً ٌقوم

 ٌخص فٌما. الجزابري المجتمع ثقافة مع تتماشى صور تتواجد وال الطفل، لدى

 خصابص كل على المحافظة مع الجمل بترجمة دحال األستاذة قامت الترجمة

 .الخ....مذكر مضارع، ماضً، اسم، فعل، من الجملة

 طرؾ من المستعملة الشفهً الفهم استراتٌجٌات عن الكشؾ إلى االختبار ٌهدؾ

 فً بالفهم األمر ٌتعلق بل فقط، المقروء بفهم تتعقل ال اإلستراتٌجٌة هذه األطفال

 التً ،النحوٌة الصرفٌة المعجمٌة، االستراتٌجٌات باستعمال وذلك الشفهٌة الوضعٌة

 اإلستراتٌجٌة وهً أال منها اعقد الستراتٌجٌات الوصول إلى بدورها تؤدي

 :التالٌة األدوات من االختبار وٌتكون القصصٌة،

 دفتر ٌحتوى أهم الخطوات الواجب إتباعها لتطبٌق االختبار 

  دفتر ٌحتوي على جمٌع لوحات االختبار 

  ورقة التنقٌط التً ٌتم من خبللها تسجٌل إجابة الطفل الخاصة بكل إستراتٌجٌة

 :و هً عبارة عن ورقة مزدوجة مقسمة 

الصفحة األولى تحتوي على معلومات خاصة بالطفل،إضافة إلى قواعد حساب 

 .النقاط المحصل علٌها،و مخطط ٌعكس مستوى الفهم الشفهى لكل حالة
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 حاثة موزعة على 52الصفحة الثانٌة و الثالثة توجد فٌهما الجمل الخاصة ب 

 أعمدة ٌتم تسجٌل فً كل عمود 7مختلؾ االستراتجٌات، و هً مقسمة إلى 

 العبلمة المناسبة 

الجزء المستعمل فً إطار بحثنا هو الجزء الثالث الخاص باإلستراتٌجٌة 

القصصٌة، حٌث تعتبر هذه اإلستراتجٌة أصعب من االستراتٌجٌات السابقة، وهذا 

حروؾ الجر، الضمابر، المفرد، : الستعمال متؽٌرات الصرؾ والنحو، نذكر منها 

باإلضافة إلى التشابه بٌن الحادثة ....المثنى، ظروؾ المكان، والزمان الخ

واألخرى، وهذا ما ٌظهر فً اللوحات الخاصة بها ما ٌسمح للطفل بتنشٌط قدراته 

اللسانٌة، وبالتالً اختٌار صورة عن أخرى، ومن اللوحات المخصصة لهذه 

 :اإلستراتجٌة نجد

: التعلٌمة

ٌجب على الفاحص أن ٌتأكد من فهم الطفل لمعنى التعٌٌن على اللوحة التً تحت 

 صور، حٌث توجد لوحة فً البداٌة تستعمل للتدرٌب على تقدم الطفل 4وي على 

أنا أقرأ والقً علٌك الجملة، وأنت تقوم بتعٌٌن الصورة التً : على النحو التالً

مع مراعاة عدة أمور " ارنً الصورة أٌن ٌوجد الولد: "تتناسب مع الجملة مثال

والتً تتمثل أن تعطً التعلٌمة بصوت عالً نجد إص ا رر أو إلحاح ودون تؽٌٌر 

. فً حدة الصوت

 (03أنظر الملحق) 

 

 L M-s C N1 D2 N2 P AD1 AD2 الحاالت

01 12 11 10 33 02 35 00 02 01 

02 13 10 10 33 04 37 00 02 02 

03 12 10 11 33 00 33 02 00 01 

04 11 12 12 35 01 36 01 01 01 
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05 11 13 13 37 02 39 03 02 01 

06 14 12 11 37 03 40 00 02 02 

07 12 11 11 34 03 37 03 02 02 

08 12 11 11 34 03 37 03 01 02 

09 13 12 12 37 02 39 00 00 01 

10 15 11 11 37 00 37 01 02 00 

11 12 13 11 36 01 37 03 00 02 

12 11 12 10 33 02 35 02 01 01 

13 11 10 10 31 00 31 03 00 00 

14 10 10 11 31 03 34 00 02 00 

15 13 12 12 37 00 37 00 00 01 

16 13 13 14 40 00 40 00 01 02 

17 12 11 12 35 02 37 01 01 00 

18 11 11 11 33 01 34 03 01 01 

19 13 13 10 36 02 38 01 00 00 

20 11 10 11 32 00 32 03 02 02 

21 09 10 12 31 01 32 03 00 01 

22 10 11 12 33 00 33 02 02 02 

23 12 09 11 32 02 34 03 01 02 

 27 25 37 824 34 790 259 258 273 المجموع

  O.52ٌوضح نتائج اختبار الفهم الشفهً:(09)جدول رقم 
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 :الصعوبات التً واجهتنا أثناء الدراسة .6

  عدم توفر أدوات التشخٌصٌة لبلضطرابات خاصة أدوات تشخٌص اضطراب

 التوحد

 ًعدم توفٌر الوقت لتوجه المٌدان 

  ضٌق الوقت مما لم ٌسمح لّنا بأخذ عٌنة أكبر 

 

ii.  الدراسة األساسٌة: 

 :المنهج المستخدم فً الدراسة األساسٌة  .1

اعتمدنا فً الدراسة األساسٌة على المنهج الوصفً، باعتباره المنهج األكثر شٌوعا 

فً العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة،حٌث ٌساعد فً وصؾ الظاهرة المدروسة و 

دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة عند اضطراب طٌؾ التوحد "المتمثلة فً 

، حٌث ٌساعد فً التأكد من وصؾ "(الذاكرة العاملة كنموذج)درجة خفٌفة 

المتؽٌرٌن و مدى ارتباط المتؽٌر المستقل المتمثل فً الوظابؾ التنفٌذٌة بالمتؽٌر 

التابع، و المتمثل فً معالجة الجملة عند األطفال الذٌن ٌعانون من اضطرب طٌؾ 

 .التوحد

 : عٌنة الدراسة .2

تمثلت عٌنة الدراسة فً فبة األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد درجة 

 .(ذكور و إناث)طفل من كبل الجنسٌن23خفٌفة، و الذٌن ٌبلػ عددهم 

 :مجاالت الدراسة األساسٌة .3

 :المجال الزمانً للدراسة

تم إجراء الدراسة كبل من المؤسسة العمومٌة اإلستشفابٌة حمادوا حسٌن بسٌدي علً 

 و وحدة العبلج القاعدٌة برٌزانفٌل بمستؽانم 20/01/2020والٌة مستؽانم ابتداءمن 

 26/01/2020ابتداء من 
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 :أدوات الدراسة األساسٌة  .4

 :اختبار معالجة الجملة .أ 

هو اختبار ٌقوم بتشخٌص اضطرابات معالجة الجملة عند األطفال الذٌن ٌعانون 

من اضطراب طٌؾ التوحد، و الذي تم تصمٌمه من طرؾ الباحثة، و ذلك لعدم 

توفر أدوات لتشخٌص هذا االضطراب فً الوسط االكلٌنٌكً،و هو اختبار ٌقٌس 

 .فهم و إنتاج الجملة عند األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد

 خطوات بناء اختبار معالجة الجملة: 

 :الخلفٌة النظرٌة لالختبار

المرجعٌة الخلفٌة حول موضوع معالجة الجملة عند اضطراب طٌؾ التوحد بعد 

االطبلع على االختبارات التً بإمكانها مساعدتنا، من بٌنها اختبار بادلً المكٌؾ  

 :من طرؾ األستاذة درقٌنً مرٌم ، الذي ٌحتوي على المحاور التالٌة

 البصرٌة،ٌحتوي على عدة –الذي ٌقٌس المفكرة الفضابٌة : اختبار مهرج (1

 :مراحل 

 مرحلة النموذج البنفسجً -

 مرحلة النموذج الملون -

وهو ٌقٌس الحلقة الفونولوجٌة ٌحتوي على مجموعة من : اختبار الجملة (2

 الجمل، وتحتوى هذه الجمل على كلمات ناقصة و على المفحوص إكمالها

 .و هو ٌقٌس المنفذ المركزي:(أب)اختبار  (3

فمن خبلل هذه المحاور ،اخترنا محور الجمل الذي رأٌناه ٌخدم معالجة 

 .الجملة، حٌث استخرجنا منه بعد نقص الكلمة 

 لخمسً المترجم من  O .52كما قمّنا بالرجوع إلى اختبار الفهم الشفهً 

طرؾ الباحثة دحال سهام ،و تم استخراج منه بعد الفهم الشفهً، و ذلك 

أرنً صورة البنت :مثال.... . أرنً صورة:من خبلل طرح التعلٌمة التالً

 .نابمة
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أما بالنسبة لؤلبعاد األخرى فقد تم استخلصت من المشاكل و الصعوبات 

التً ٌواجهها الطفل الذي ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد، والمتمثلة فً 

 .بعد إنتاج الجمل، وبعد التواصل و ربط األحداث

 :و علٌه كانت أبعاد االختبار التالً

 بعد فهم الجملة -

 بعد إنتاج الجملة -

 بعد نقص الكلمة -

 بعد التواصل و ربط األحداث -

 :الهدف من االختبار 

تشخٌص و تقٌٌم الجملة من ناحٌة الفهم و اإلنتاج لدى أطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب 

 .طٌؾ التوحد

 :سن تطبٌق االختبار 

  سنوات 10إلى 4ٌتم تطبٌق االختبار على األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم من 

  دقٌقة 30:التوقٌت الكلً لالختبار

 (04الملحق رقم)لبلطبلع على االختبار 

 :تحدٌد الخصائص السٌكومترٌة الختبار معالجة الجملة .5

و هو من أضعؾ  (صدق المحكمٌن )تم استخدام صدق المحتوى و ذلك باالعتماد على

 أنواع الصدق و ذلك من خبلل التوجه و أخذ بعض أراء الخبراء و المختصٌن 

 :والجدول أدناه ٌوضح قابمة األساتذة المحكمٌن الختبار معالجة الجملة
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 الجامعة التخصص الدرجة العلمٌة االسم و اللقب

 مستؽانم أرطفونٌا "ب"أستاذ محاضر  عامر برابح

 مستؽانم أرطفونٌا "أ"أستاذة محاضر آمال عمرانً

 مستؽانم علم النفس المدرسً "ب"أستاذة محاضرة  تواتً حٌاة

 مستؽانم علم النفس "ب"أستاذ محاضر  عمارمٌلود

قائمة األساتذة المحكمٌن الختبار معالجة الجملة :(10)الجدول رقم

بعد اطبلع المحكمٌن و أستاذ المشرؾ على االختبار ، : حساب صدق االتساق الداخلً

 :حٌث تم قبول جمٌع أبعاد االختبار سنقوم بحساب الصدق الداخلً لبلختبار

الداللة  sigقٌمة معامل االرتباط الفقرات  

 دال 0,019 **0,52 1

 دال 0,000 **0,77 2

 دال 0,014 **0,54 3

 دال 0,005 **0,60 4

 دال 0,000 **0,86 5

 دال 0,49 *0,44 6

 دال 0,000 **0,78 7

 دال 0,000 **0,79 8

 دال 0,036 *0,47 9

 دال 0,004 **0,61 10

ٌوضح صدق فقرات االختبار بعد فهم الجملة : (11)الجدول رقم

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*
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الجملة دالة عند فهم ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن كل الفقرات الخاصة ببعد 

 (.0,05-0,01)مستوى الداللة

الداللة   sig  قٌمةمعامل االرتباط الفقرات 

 دال 0,001 **0,66 1

 دال 0,001 **0,70 2

 دال 0,36 *0,47 3

 دال 0,003 **0,63 4

 دال 0,001 **0,66 5

 دال 0,07 **0,58 6

 دال 000, 0 **0,83 7

 دال 006, 0 **0,59 8

 ٌوضح صدق فقرات بعد اإلنتاج: (12)الجدول رقم

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

الجملة دالة عند إنتاج ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن كل الفقرات الخاصة ببعد 

 (0,05-0,01)مستوى الداللة

الداللة  sigقٌمة معامل االرتباط الفقرات 

 دال 0,001 **0,68 1

 دال 0,001 **0,69 2

 دال 0,002 **65, 0 3

 دال 0,000 **0,74 4

 دال 0,001 **0,67 5
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 دال 0,006 **0,59 6

 دال 0,000 **0,77 7

 دال 0,000 **0,86 8

 دال 0,001 **0,70 9

 دال 0,001 **0,67 10

 دال 0,000 **0,82 11

 دال 001, 0 **0,67 12

 نقص الكلمةٌوضح صدق فقرات بعد : (13)الجدول رقم

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن كل الفقرات الخاصة ببعد الذاكرة و نقص الكلمة 

 (0,05-0,01)دالة عند مستوى الداللة

الداللة  sigقٌمة معامل االرتباط الفقرات  

 دال 0,001 **0,70 1

 دال 0,001 **0,66 2

 دال 0,000 **0,83 3

 دال 0,019 **0,52 4

 دال 0,000 **0,79 5

 دال 0,002 **0,65 6

 دال 0,000 **0,82 7

 دال 0,000 **0,78 8

 لتواصلٌوضح صدق فقرات بعد ا: (14)الجدول رقم
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 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن كل الفقرات الخاصة ببعد التواصل دالة عند 

 (0,05-0,01)مستوى الداللة

 الداللة sigقٌمة  معامل االرتباط الفقرات

 دال 0,000 **0,74 1

 دال 0,000 **0,87 2

 دال 0,000 **0,86 3

 دال 0,000 **0,75 4

 دال 0,000 **0,80 5

 دال 0,000 **0,74 6

 دال 0,000 **0,81 7

 ربط األحداثٌوضح صدق فقرات : (15)الجدول رقم

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ربط األحداث دالة عند  ٌتضح من خبلل الجدول السابق أن كل الفقرات الخاصة ببعد

 (0,01)مستوى الداللة

 الداللة .sigقٌمة  معدل االرتباط األبعاد

 دال 0,000 **0,89 فهم الجملة

 دال 0,000 **0,85 إنتاج الجملة

 دال 0,000 **0,73 الذاكرة و نقص الكلمة
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 دال 0,000 **0,90 التواصل 

 دال 0,000 **0,92 تسلسل األحداث

 ٌوضح صدق األداة القٌاس ككل:(16)جدول رقم 

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

  0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من الجدول السابق أن معامبلت االرتباطات للدرجات الكلٌة للبعد مع الدرجة 

،و بذلك ٌتضح أن األداة تتمٌز بدرجة (0,01)الكلٌة لؤلداة دالة إحصابٌا عند مستوى

 .من صدق االتساق الداخلً أي أن األداة تقٌس ما صممت لقٌاسه

 :حساب ثبات اختبار معالجة الجملة .6

معادلة الفانكرونباخ و التجزبة النصفٌة التً :لقد قمنا بحساب الثبات باستخدام طرٌقتٌن

 .تم تصحٌحها بمعادلة سبٌرمان براون

 الداللة سبٌرمان براون التجزئة النصفٌة الفاكرونباخ معادالت األداة ككل

 دال 0,84 0,73 0,95 القٌمة المتوصل إلٌها

 ٌوضح معامالت الثبات الختبار معالجة الجملة: (17)جدول رقم

من خبلل النتابج المتوصل إلٌها كما هو فً الجدول السابق و ذلك عن طرٌق استخدام 

، وحساب معامل (0,73)معادالت األداة، و المتمثلة فً طرٌقة التجزبة النصفٌة 

 .(0,95)، و معادلة الفاكرونباخ(0,84)سبٌرمان

بعد االنتهاء من تقدٌر الصدق  الثبات الختبار معالجة الجملة تم االحتفاظ بكل الفقرات 

 .و األبعاد التً أظهرت اتساق داخلً جٌد، و بعده تم استخدامه فً الدراسة األساسٌة
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 :األسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً تحلٌل النتائج .7

تم تحدٌد األسلوب اإلحصابً فً هذه الدراسة من بٌن مجموعة األسالٌب اإلحصابٌة 

المتبعة و المتمثل فً معامل بٌرسون، و ذلك كم أجل تأكٌد دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً 

 .معالجة الجملة عند اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة
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 :الخالصة

و فً األخٌر، ٌمكننا تلخٌص هذا الفصل فً أنه شمل مختلؾ الطرؾ التً على 

الباحث إتباعها فً المٌدان من الدراسة االستطبلعٌة، و كذا تحدٌد العٌنة، أهم األدوات 

التً ٌمكن أن تساعد الباحث فً دراسته منها أدوات الدراسة كاختبار معالجة الجملة 

.الذي تم تصمٌمه، و اختبار الذاكرة العاملة و األدوات اإلحصابٌة



 

 
 

 

 عرض و مناقشة النتائج و الفرضٌات:الفصل السادس 

 تمهٌد

I. عرض النتائج 

 عرض نتائج عٌنة الدراسة األساسٌة الختبار معالجة الجملة .1

 مناقشة الفرضٌات من خالل النتائج المتحصل علٌها .2

 مناقشة الفرضٌات عامة .3

 خالصة



 

86 
 

 :تمهٌد

حاولنا فً هذا الفصل التطرق إلى عرض نتابج التً تم التوصل إلٌها و تحلٌلها فً 

ضوء الفرضٌات المطروحة، كما اعتمدنا فً تحلٌل هذه النتابج أسالٌب إحصابٌة، 

 .تساعدنا فً تحدٌد معامل االرتباط بٌن المتؽٌر المستقل و المتؽٌر التابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

i. عرض النتائج: 

 عرض نتائج الدراسة األساسٌة الختبار معالجة الجملة .1

 23بعد تطبٌق اختبار معالجة الجملة على عٌنة الدراسة األساسٌة و التً بلػ عددها 

حالة من أطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة تم الحصول 

 :على النتابج التالٌة

 األبعاد

 

 الحاالت

بعد إنتاج  بعد فهم الجملة

 الجملة

بعد نقص 

 الكلمة

بعد 

 التواصل

بعد ربط 

 األحداث

01 02 03 04 03 03 

02 03 03 03 05 02 

03 03 01 03 02 03 

04 05 02 02 03 04 

05 06 00 02 00 03 

06 06 01 02 00 03 

07 03 02 01 02 02 

08 01 01 00 01 02 

09 10 05 04 08 05 

10 04 03 02 01 02 

11 10 05 05 08 04 

12 04 03 02 04 02 

13 05 03 01 03 01 

14 04 02 01 02 02 

15 06 02 01 02 01 

16 07 01 01 01 01 
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17 07 02 02 03 03 

18 06 01 03 01 02 

19 08 02 01 01 01 

20 08 01 00 00 01 

21 07 01 00 01 02 

22 07 04 02 02 02 

23 07 03 01 02 01 

 ٌمثل نتائج اختبار معالجة الجملة على عٌنة الدراسة األساسٌة: (18)الجدول رقم

 :التعلٌق على الجدول

انحصرت نتابج اختبار معالجة الجملة فً بعد إجابة الحاالت فً كل بعد و وتمثلت 

،و نبلحظ أن الحاالت (10)من الدرجة الكلٌة  (10-02)نتابج بعد فهم الجملة بٌن

تحصلوا على نتابج قرٌبة من العبلمة الكاملة،كما نجد فً بعد اإلنتاج قد انحصرت 

، أما فً بعد الذاكرة و نقص (08)من الدرجة الكلٌة  (05-01)العبلمات ما بٌن 

،و (12)من الدرجة الكلٌة  (05-00)الكلمة فكانت نتابج هذا البعد محصورة ما بٌن 

من الدرجة الكلٌة  (08-00)نبلحظ فً بعد التواصل أن العبلمات إن حصرت ما بٌن 

 أي هناك من أخذ العبلمات الكاملة فً هذا البعد، أما فً بعد تسلسل األحداث 08

، الحظنا أن معظم (07)من الدرجة الكلٌة  (05-00)فكانت الدراجات محورة ما بٌن 

نتابج إجابات أفراد العٌنة مختلفة و فً نفس الوقت متقاربة و ذلك نتٌجة لبلضطراب 

و شدته ، ومدى استجابة الطفل للكفالة األرطفونٌة، كما نبلحظ أن أفراد العٌنة لدٌهم 

 .مشاكل على مستوى االسترجاع و الذاكرة
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 :مناقشة الفرضٌات من خالل النتائج المتحصل علٌها  .2

 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 0,01دال عند  0,000 ** 0,88 23 الذاكرة العاملة 

اختبار معالجة 

 الجملة

ٌوضح نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار للذاكرة العاملة و درجات : (19)جدول رقم 

  لدى العٌنة األساسٌةاختبار معالجة الجملة

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة ** .3

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة* .4

ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات  .5

أفراد عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و 

درجاتهم من خبلل إجابتهم على اختبار معالجة الجملة من اختبار معالجة الجملة 

 و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة 0,88**فً الدراسة الحالٌة،حٌث بلؽت قٌمته 

؛ مما ٌؤكد 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,000 تساوي  sigاالحتمالٌة ل 

عبلقة ترابط بٌن الذاكرة العاملة و معالجة الجملة لدى عٌنة الدراسة األساسٌة، مما 

ٌؤكد فرضٌة أن لوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب 

 .طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 0,01دال عند  0,001 **0,59 23 الذاكرة العاملة 

 فهم الجملة

ٌوضح نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار للذاكرة العاملة و درجات بعد : (20)جدول رقم 

 فهم الجملة لدى العٌنة األساسٌة

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **
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 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد 

عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و درجاتهم 

من خبلل إجابتهم على بعد فهم الجملة من اختبار معالجة الجملة فً الدراسة 

 و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة االحتمالٌة ل 0,59**الحالٌة،حٌث بلؽت قٌمته 

sig  ؛ مما ٌؤكد عبلقة ترابط بٌن 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,001 تساوي

الذاكرة العاملة و فهم الجملة لدى عٌنة الدراسة األساسٌة، مما ٌؤكد فرضٌة أن للذاكرة 

 .العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 دال  0,000 **72 ,0 23 الذاكرة العاملة 

 إنتاج الجملة

نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار اللذاكرة العاملة و درجات بعد  ٌوضح: (21)جدول رقم 

 إنتاج الجملة لدى العٌنة األساسٌة

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد 

عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و درجاتهم 

من خبلل إجابتهم على بعد إنتاج الجملة من اختبار معالجة الجملة فً الدراسة الحالٌة، 

  sig و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة االحتمالٌة ل 0,72**حٌث بلؽت قٌمته 

؛ مما ٌؤكد فرضٌة أنه لمصدر 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,000تساوي 

 .األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة
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 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 دال  0,001 **66 ,0 23 الذاكرة العاملة 

  نقص الكلمة

نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار للذاكرة العاملة و درجات :(22)جدول رقم 

 بعد نقص الكلمة لدى العٌنة األساسٌة

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد 

عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و درجاتهم 

من خبلل إجابتهم على بعد نقص الكلمة من اختبار معالجة الجملة فً الدراسة الحالٌة، 

  sig و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة االحتمالٌة ل 0,66**حٌث بلؽت قٌمته 

؛ مما ٌؤكد فرضٌة أنه للحلقة 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,001تساوي 

 .الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

 

 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 0,000 **80 ,0 23 الذاكرة العاملة 

 

 دال 

 التواصل

ٌوضح نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار للذاكرة العاملة و درجات بعد : (22)جدول رقم 

 لدى العٌنة األساسٌةالتواصل 

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*
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ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد 

عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و درجاتهم 

من خبلل إجابتهم على بعد التواصل من اختبار معالجة الجملة فً الدراسة الحالٌة، 

  sig و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة االحتمالٌة ل 0,80**حٌث بلؽت قٌمته 

؛ مما ٌؤكد فرضٌة أنه للمنفذ 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,000تساوي 

 .المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

 مستوى الداللة  .sigقٌمة  معامل االرتباط  العٌنة المتغٌرات

 دال  0,000 **72 ,0 23 الذاكرة العاملة 

  تسلسل األحداث

ٌوضح نتائج معامل االرتباط بٌن درجات اختبار للذاكرة العاملة و : (23)جدول رقم 

 لدى العٌنة األساسٌة درجات بعد ربط األحداث

 0,01 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة **

 0,05 معامبلت االرتباط دالة إحصابٌا عند مستوى الداللة*

ٌتضح من النتابج المدونة أعبله أن قٌمة معامل االرتباط بٌرسون بٌن درجات أفراد 

عٌنة الدراسة و ذلك من خبلل إجابتهم على أبعاد اختبار الذاكرة العاملة و و درجاتهم 

من خبلل إجابتهم على بعد ربط األحداث من اختبار معالجة الجملة فً الدراسة 

 و هً قٌمة دالة إحصابٌا،ألن القٌمة االحتمالٌة ل 0,72**الحالٌة، حٌث بلؽت قٌمته 

sig  ؛ مما ٌؤكد فرضٌة أنه 0,01،وهً أقل مستوى من الداللة 0,000 تساوي

فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد - المفكرة البصر

 .درجة خفٌفة

 

 



 

93 
 

 :مناقشة عامة للفرضٌات .3

اضطراب طٌؾ التوحد من أهم االضطرابات التً شؽلت اهتمام الدارسٌن و 

الباحثٌن فً مختلؾ المٌادٌن و التخصصات كعلم النفس و اللسانٌات و الطب و 

الرٌاضة، ذلك باعتبار أن اضطراب طٌؾ التوحد، من االضطرابات التً ٌصعب 

تشخٌصها، و نحن فً هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى جانب من الجوانب التً 

ٌجد فٌها الطفل الذي ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد كمحاولة فً المساهمة فً 

دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة لدى "المٌدان وهً دراسة تحت عنوان

، و ذلك (الذاكرة العاملة كنموذج)أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

بؽرض معرفة الدور الذي تقوم به الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة، من خبلل 

 23تحدٌد العٌنة المتمثلة فً اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة التً بلػ عددها 

حالة، و تحدٌد االختبارات التً تم تطبٌقها و المتمثلة فً اختبار الذاكرة العاملة و 

 و اختبار معالجة الجملة، وهذا األخٌر قد تم تصمٌمه و قٌاس O .52اختبار

خصابصه السٌكومترٌة المتمثلة فً صدق المحكمٌن و الذي تك فٌه أخذ آراء 

، اعتمدنا أٌضا صدق  %90األساتذة و المحكمٌن و بعد قبول االختبار بصفة

االتساق الداخلً بٌن الفقرات و بعدها قمنا بتطبٌق االختبار، و قد حددت لنا نتابج 

هذه الدراسة، و ساعدتنا فً التأكد من فرضٌات الدراسة و التً كانت على النحو 

 :التالً

 

 :مناقشة الفرضٌة العامة -

للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى "نصت الفرضٌة العامة على أن 

 ". اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

، و التً توصلت (19)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

، و منه نثبت أن للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة sig.=0,000إلى أن قٌمة 

و علٌه تتأكد دراستنا من . الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة
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خبلل أنها تفسر المشاكل المعرفٌة و كذا اللؽوٌة التً ٌعانً منها أطفال اضطراب 

 طٌؾ التوحد درجة خفٌفة، و هذا و قد أثبتت دراسة سانج شاملش 

(Sanja Šimleša &all, 2017) ، فً دراتهم لدور الوظابؾ التنفٌذٌة فً فهم الجملة

على أهمٌة التنشٌط و الذاكرة العاملة فً فهم الجملة لدى أطفال ما قبل المدرسة، و 

.  سنوات 5-4التً تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة األولى -

للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة "نصت الفرضٌة الجزبٌة األولى على أن 

 ". لدى اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

و التً توصلت ، (20)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

، و منه نثبت أن للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة sig.=0,001إلى أن قٌمة 

فً دراسة دوالج و  و أكد ذلك. درجة خفٌفةلدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد

 و ذلك من خبلل أن الذاكرة العاملة هً من (Delage& all, 2012)آخرون  

 .تقوم بمعالجة الجملة من حٌث الصرؾ و النحو، و كذا اإلنتاج و الفهم

 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الثانٌة -

للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة "نصت الفرضٌة الجزبٌة الثانٌة على أن 

 ". لدى اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

و التً توصلت ، (22)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

 دور فً معالجة حلقة الفونولوجٌة، و منه نثبت أن للsig.=0,001إلى أن قٌمة 

 . درجة خفٌفةالجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد

 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الثالثة -

فضابٌة دور فً معالجة - للمفكرة البصر"نصت الفرضٌة الجزبٌة الثالثة على أن 

 ". الجملة لدى اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

و التً توصلت ، (21)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

 دور فً فضابٌة- مفكرة البصر، و منه نثبت أن للsig.=0,000إلى أن قٌمة 

 . درجة خفٌفةمعالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد
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 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الرابعة -

للمنفذ المركزي دور فً معالجة الجملة "نصت الفرضٌة الجزبٌة الرابعة على أن 

 ". لدى اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

و التً توصلت ، (23)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

 دور فً معالجة منفذ المركزي، و منه نثبت أن للsig.=0,000إلى أن قٌمة 

 . درجة خفٌفةالجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد

 :مناقشة الفرضٌة الجزئٌة الخامسة -

للمصدر األحداث دور فً معالجة "نصت الفرضٌة الجزبٌة الخامسة على أن 

 ". الجملة لدى اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة

و التً توصلت ، (24)و من خبلل النتابج المتحصل علٌها فً الجدول أعبله رقم

دور فً معالجة مصدر األحداث ، و منه نثبت أن لsig.=0,000إلى أن قٌمة 

 . درجة خفٌفةالجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد
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 :الخالصة

و أخٌرا تطرقنا فً هذا الفصل إلى دراسة نتابج عٌنة الدراسة و تحلٌلها وفقا 

لمتؽٌرات الدراسة، و ذلك بحساب معامل االرتباط للدرجات المتحصل علٌها من 

تطبٌق االختبارات على العٌنة األساسٌة ، و ذلك من أجل الكشؾ على عبلقة 

 .متؽٌرات الدراسة
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 :االستنتاج العام

فً ظل النتابج التً توصلنا إلٌها من خبلل دراستنا، و وبعد عرض و تحلٌل و 

مناقشة النتابج، و اعتمادا على الخلفٌة النظرٌة التً تطرقنا إلٌها فً الفصول 

النظرٌة للدراسة الحالٌة، تبٌنا لنا أن األطفال الذٌن ٌعانون من اضطراب طٌؾ 

التوحد لدٌهم مشاكل على مستوى الوظابؾ التنفٌذٌة و خاصة الذاكرة العاملة مما 

دور "جعلهم ٌجدون صعوبات فً استرجاع و معالجة الجملة، فمن خبلل دراستنا ل

الوظابؾ التنفٌذٌة فً معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة 

 حالة فً والٌة مستؽانم، 23على عٌنة بلػ عددها (كنموذج الذاكرة العاملة )خفٌفة 

 :و بعد تطبٌقنا علٌها االختبارات تحصلنا على النتابج التالٌة

 للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

  للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

 فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة - للمفكرة البصر

 خفٌفة

 للمصدر األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 للمدٌر المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 
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 :الخاتمة

دور الوظابؾ التنفٌذٌة فً " سعٌنا فً هذه الدراسة إلى معرفة 

الذاكرة )معالجة الجملة لدى أطفال اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

، وذلك من خبلل تحدٌدنا لعٌنة الدراسة التً كانت عبارة "(العاملة كنموذج

 حالة من مستشفى حمادوا حسٌن بسٌدي 23عن أطفال ذكور و إناث عددهم 

علً و الوحدة العبلجٌة القاعدٌة بوالٌة مستؽانم، و من أجل دقة دراستنا و 

اهتمامنا بالتوصل إلى نتابج دقٌقة قمنا بإتباع منهجٌة و ذلك بالتوجه إلى 

المٌدان، والقٌام بدراسة استطبلعٌة، تطبٌق االختبارات مجموعة من 

االختبارات التً تمثلت فً اختبار الذاكرة العاملة ل آمال قاسمً واختبار 

، و اختبار معالجة الجملة الذي تم تصمٌمه بسبب نقص O.52الفهم الشفهً 

االختبارات، وعلٌه تم اختٌار المنهج الوصفً الذي كان ؼرضه تحدٌد 

العبلقة بٌن المتؽٌرٌن و هما المتؽٌر المستقل الذي تمثل فً الوظابؾ 

التنفٌذٌة،و المتؽٌر التابع المتمثل فً معالجة الجملة، و ذلك من خبلل دراسة 

نتابج المتحصل علٌها فً الدراسة األساسٌة ، وقد تم استخدام  األسلوب 

 :اإلحصابً و ذلك لٌعطً مصداقٌة لنتابج الدراسة و ٌحقق النتابج التالٌة

 للوظابؾ التنفٌذٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

 للذاكرة العاملة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

  للحلقة الفونولوجٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة

 خفٌفة

 فضابٌة دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة - للمفكرة البصر

 خفٌفة

 للمصدر األحداث دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 
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 للمدٌر المركزي دور فً معالجة الجملة لدى أطفال طٌؾ التوحد درجة خفٌفة 

و فً األخٌر حاولنا فً هذه الدراسة االهتمام بالمشكلة و لكن و رؼم النتابج المتوصل 

إلٌها إال أنه بحاجة إلى دراسة معمقة أكثر و تكون هذه الدراسة نقطت انطبلق 

 .لدراسات أخرى فً هذا المجال الواسع
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 :االقتراحات

 :من أهم االقتراحات التً ٌمكن طرحها فً ظل نتابج هذه الدراسة

محاولة دراسة الجوانب المختلفة للعملٌات المعرفٌة و خاصة الوظابؾ  -

 .التنفٌذٌة

 االهتمام أكثر باالختبارات و محاولة البناء باللؽة العربٌة  -

االهتمام بدراسة مستوٌات و قواعد اللؽة العربٌة للمساهمة فً التكفل بأمراض  -

 اللؽة و التواصل

 اقتراح اختبارات لتشخٌص االضطرابات خاصة اضطراب طٌؾ التوحد  -

 توسٌع عٌنة الدراسة لتشمل عٌنة كبٌرة -

 االستعانة باختبار معالجة الجملة لبناء بروتوكوالت عبلجٌة -
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 01الملحق رقم 

 :مقٌاس كارز نسخة عربٌة

  مقٌاس التوحد عند األطفال

 :النوع :االسم

  السنة الشهر الٌوم: تارٌخ االختبار

  السنة الشهر الٌوم: تارٌخ المٌبلد

  السنوات الشهور: العمر الزمنى 

 :القابم بالمقٌاس

 المقٌاس معدالت درجات أقسام

  .i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv الدرجة النهابٌة

  محصلة الدرجات

  التوجد فروق على االطبلق27 الى15من 

 التوحد  متوسط33 الً 30من 

  شدٌد التوحد60 الى 36من 

  دي المفروض صفحة التقرٌر

  30 الى 1بٌقً االرقام فً شكل جدول من  بس

الجدول ومن تحت الجدول بتقول  تم تكتب الدرجة اللً حصل علٌها الولد من

  راٌك اٌه

 [b/] بالتقٌٌم ثم امضاء القابم

[b]ًبنود االختبار كالتال  

[/b] 

 الناس العبلقات االجتماعٌة مع -1

[b] 

دلٌل ٌبرهن على وجود صعوبة أو اضطراب فً عبلقة الطفل  لٌس هناك ثمة 1

مع سلوكٌات ذوٌه المشتركٌن معه فً نفس العمر  فسلوك الطفل ٌتبلءم. باآلخرٌن

واالرتباك أو الضٌق إذا تم إخباره بما ٌجب  ، وقد ٌخامر الطفل شعوراًء بالخجل ،

 .المدى الطبٌعً علٌه أن ٌفعل لكن هذا الشعور الٌتعدى

إلى عٌن  قد ٌتجنب الطفل النظر. اضطراب بسٌط فً العبلقات االجتماعٌة  2

الشخص الكبٌر أو ٌساوره القلق و االضطراب إذا فرض علٌه التفاعل فرضاًء ، 

ثم ٌؽالى فً شعوره بالخجل وال ٌستجٌب إلى الكبار بنفس درجة االستجابة  ومن

ذوٌه ، وقد ٌظهر التصاقاًء بوالدٌه بعض الشا بالمقارنة بأقرانه  التً تصدر عن
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 .فً نفس العمر

اضطراب متوسط فً العبلقات االجتماعٌة ، ٌنتاب الطفل شعورا بالوحدة  3

وتستلزم هذه الحالة اإلصرار على . بالكبار فً بعض األحٌان  وٌبدى عدم اكتراث

لجذب انتباه الطفل من حٌن إلى آخر فالطفل ال ٌبادر  القٌام بمحاوالت دءوبة

 ٌذكر بالتواصل إال بقدر ضبٌل ال ٌكاد

 ٌستمر الطفل فً انعزاله عن الناس. اضطراب شدٌد فً العبلقات االجتماعٌة  4

 وعدم اكتراثه بما ٌفعله الكبار ، و أبدا ال ٌبادر باى محاولة للتواصل اإل أن

 الشا المحاوالت الدءوبة فقط قد تثمر فً جذب انتباه الطفل بعض

 : المحاكاة و التقلٌد

/ الكلمات/ الطفل محاكاة نطق األصوات  ٌستطٌع: المحاكاة الصحٌحة  1

 . التً تتبلءم ومستوى مهاراته وقدراته– الحركات 

 ) ٌحاكى الطفل السلوكٌات البسٌطة مثل. . اضطراب بسٌط فً المحاكاة والتقلٌد 2

وقد ٌتم حثه من حٌن إلى آخر  (التصفٌق، نطق األصوات األحادٌة أؼلب الوقت

 .بعض السلوكٌات أو تتأخر استجاباته بعض الشا على محاكاة

والتقلٌد ، ٌحاكى الطفل بعض السلوكٌات جزءاًء  اضطراب متوسط فً المحاكاة 3

دءوبة ومثابرة من قبل الكبار ، وؼالباًء ما  من الوقت فقط ، وٌتطلب ذلك محاولة

 .السلوكٌات تتأخر استجابة الطفل لمحاكاة بعض من هذه

 أبدا ال ٌحاكى الطفل نطق/ نادرا. اضطراب شدٌد فً المحاكاة والتقلٌد 4

 .لذلك الحركات حتى وان استحثه أو أثاره الكبار/ األصوات والكلمات 

 االستجابة االنفعالٌة

ٌبدى الطفل أنواع . تتبلءم مع الموقؾ والعمر الزمنى  استجابة انفعالٌة 1

المناسبة من خبلل تعبٌرات الوجه وحركات  ودرجات من االستجابة االنفعالٌة

 الجسم والسلوك

من حٌن إلى آخر ٌظهر الطفل . . االستجابة االنفعالٌة اضطراب بسٌط فً 2

االنفعالٌة ؼٌر المبلبمة للمواقؾ واألحداث  درجات وأنماط من االستجابات

 . المحٌطة

االستجابة االنفعالٌة ، ٌظهر الطفل بواعث لؤلنماط  اضطراب متوسط فً 3

المناسبة وقد تتأرجح هذه السلوكٌات بٌن الهدوء  والسلوكٌات االنفعالٌة ؼٌر

فقد ٌلوى قسمات وجهه تألما . ٌتناسب والموقؾ  الساكن واالنفعال الزابد الذي ال

عدم وجود اى دافع انفعالى متمثل فً  أو فرحاًء أو ٌنتابه شعوراًء بالقسوة رؼم

 .أحداث أومسببات لثل هذه السلوكٌات

نادرا ما تتبلءم استجابات الطفل مع . شدٌد فً االستجابة االنفعالٌة اضطراب 4

أن ٌعترى الطفل شعوراًء مزاجٌاًء فمن الصعب تؽٌٌره رؼم تنوٌع  الموقؾ ، فبمجرد
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ٌظهر الطفل مشاعر متباٌنة فٌما بٌنها اشد التباٌن  األنشطة ، وعلى العكس قد

 .تؽٌر على ما حوله خبلل وقت قصٌر عندما ال ٌطرأ أي

 : استخدام حركات الجسم

وٌتحرك الطفل بنفس درجة . حركات الجسم بصورة مناسبة للعمر  استخدام 1

 .الذي ٌتسم به اى طفل طبٌعً فً نفس العمر السهولة والخفة والتناسق

قد تبدو بعض الخصابص القلٌلة  . .اضطراب بسٌط فً استخدام حركات الجسم 2

التناسق الحركً الضعٌؾ  على الطفل مثل القٌام بحركات ؼٌر مناسبة ومتكررة ،

 .، مع ندرة وجود اضطراب زابد فً الحركات

فً استخدام حركات الجسم وقد ٌتضمن ذلك بعض  اضطراب متوسط 3

حركات األصابع ، وتحرٌك إصبع  السلوكٌات الشاذة للطفل مثل اضطراب فً

الجسم ، وتحدٌق النظر  معٌن من الٌد بصورة تكرارٌة ، وتحرٌك جزء معٌن من

النقر  فً الجسم بصورة عامة ، واإلٌذاء الجسدي كضرب الرأس فً حابط أو

 على أجزاء ، ودوران الجسد فجأة وهزه ، والسٌر على أطراؾ أصابع القدمٌن

أن استمرار وشدة األنماط الحركٌة . اضطراب شدٌد فً استخدام حركات الجسم 4

لدلٌل قوى للبرهنة على اضطراب شدٌد فً استخدام حركات الجسم  السابق ذكرها

السلوكٌات بصرؾ النظر عن محاوالت إثباتها أو إشراك الطفل  ، وقد تستمر هذه

 .متنوعة فً أنشطة

 : استخدام األدوات

ٌظهر الطفل اهتماما .األلعاب بصورة مناسبة للعمر استخدام واهتمام لؤلدوات و 1

ٌتناسب مع مستوى مهاراته وٌقوم باستخدام  باأللعاب واألدوات األخرى بما

 .األلعاب بطرٌقة مناسبة

قد ٌظهر الطفل . فً االهتمام و االستخدام لؤللعاب و األدوات اضطراب بسٌط 2

على سبٌل المثال )أو ٌلعب بها بطرٌقة ؼٌر مناسبة لطفل  اهتمام ؼٌر مناسب بلعبة

 .(بمصها ٌضرب اللعبة بعنؾ أو ٌقوم

الطفل  قد ٌقوم. اضطراب متوسط فً االهتمام و االستخدام لؤللعاب و األدوات 3

 قد. بنفس السلوكٌات الموجودة أعبله ولكن بدرجة كبٌرة من التكرار واإلصرار

 .ٌكون من الصعب الهاء الطفل عن القٌام بتلك األنشطة ؼٌر المناسبة

قد ٌقوم الطفل . فً االهتمام و االستخدام لؤللعاب و األدوات اضطراب شدٌد 4

قد . أعبله ولكن بدرجة كبٌرة من التكرار واإلصرار بنفس السلوكٌات الموجودة

 .القٌام بتلك األنشطة ؼٌر المناسبة ٌكون من الصعب الهاء الطفل عن

 : التأقلم مع الؽٌر

الروتٌن  ٌقوم الطفل بإبداء مبلحظاته على تؽٌٌر. رد فعل للتؽٌٌر مناسب للسن  1

 ولكنه ٌتقبل التؽٌر بدون تذمر
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عندما ٌحاول الكبار تؽٌٌر النشاط أو  .اضطراب بسٌط فً التأقلم على التؽٌٌر 2

 .باستخدام نفس األدوات المهمة ٌستمر الطفل بنفس النشاط األول أو ٌقوم

بمقاومة تؽٌٌر الروتٌن  ٌقوم الطفل. اضطراب متوسط فً التأقلم على التؽٌٌر 3

ٌؽضب الطفل  .وٌحاول االستمرار فً النشاط القدٌم وٌكون من الصعب إلهابه

 .وٌكون ؼٌر سعٌد عندما ٌتم تؽٌٌر نظام قابم

ٌظهر الطفل ردود أفعال عنٌفة حٌال . على التؽٌٌر اضطراب شدٌد فً التأقلم 4

بالقوة ٌدخل الطفل فً نوبة ؼضب وٌكون ؼٌر  التؽٌٌر و إذا تم فرض هذا التؽٌٌر

 .متعاون

 البصرٌة االستجابات

للطفل ٌكون طبٌعٌا  السلوك البصري. االستجابات البصرٌة مناسبة للسن  1

األشٌاء  البصر ٌستخدم مع الحواس األخرى كنوع من استكشاؾ. ومناسبا للسن

 . الجدٌدة

أن ٌنظر  ٌلجأ الطفل من حٌن ألخر. اضطراب بسٌط فً االستجابات البصرٌة 2

إلى  الطفل ٌكون مهتم بالنظر إلى المرآة أو الضوء أكثر من النظر. إلى األشٌاء 

 .األفراد و من حٌن ألخر قد ٌحدق فً الفضاء و قد ٌتجنب النظر إلً األشخاص

ٌجب تذكٌر الطفل باستمرار أن . اضطراب متوسط فً االستجابات البصرٌة 3

قد ٌقوم الطفل بالتحدٌق فً الفضاء و ٌتجنب النظر إلً . األشٌاء ٌنظر إلى

إلى األدوات من زاوٌة ؼٌر عادٌة أو ٌقرب األدوات من  األشخاص وٌقوم النظر

 .عٌنٌه

ٌقوم الطفل باستمرار بتجنب النظر . االستجابات البصرٌة اضطراب شدٌد فً 4

وقد ٌظهر بعض األشكال البصرٌة الؽرٌبة كما هو  .إلً األشخاص أو أشٌاء معٌنة

 .أعبله موضح

 االستجابات السمعٌة

السلوك السمعً للطفل ٌكون طبٌعٌا ومناسبا . مناسبة للسن  االستجابات السمعٌة 1

 الحواس األخرى السمع ٌستخدم مع. للسن

االستجابة  قد ٌوجد بعض القصور فً. اضطراب بسٌط فً االستجابات السمعٌة 2

 االستجابة لؤلصوات قد. أو رد فعل ؼٌر مناسب بنسبة ضبٌلة ألصوات معٌنة

قد . تأتى متأخرة بعض الشا واألصوات قد تحتاج للتكرار لتجذب انتباه الطفل

 .الطفل من األصوات المفاجبة ٌتشتت

 )السمعٌة للطفل تختلؾ  االستجابات.اضطراب متوسط فً االستجابات السمعٌة 3

ٌسد أذنٌه عند  قد ٌفزع أو (ؼالبا ٌتجاهل األصوات فً المرات األولى لسماعها

 .سماع األصوات العادٌة

استجابات الطفل السمعٌة ٌكون مبالػ  .اضطراب شدٌد فً االستجابات السمعٌة 4
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 .نوعٌة الصوت فٌها بدرجة أكبر أو اقل من الطبٌعً بؽض النظر عن

 : االستجابة إلى حاستً الشم و التذوق

ٌكتشؾ الطفل . واللمس االستخدام الطبٌعً واالستجابة إلى حاسة التذوق والشم 1

عامة  الجدٌد من األدوات بصورة تضاهى ذوٌه من نفس العمر ، فهو بصفة

ٌستخدم حاسة اللمس والنظر والتذوق والشم حسبما ٌتفق واألداة المستخدمة و 

ٌشعر الطفل ببعض اآلالم الٌومٌة المعتادة كاالرتطام بأحد األشٌاء أو التعب  عندما

 . السقوط على األرض ٌظهرا تعبٌراًء بعدم الرضا لكنه ال ٌفرط فٌه أو

قد . االستجابة إلى واستخدام حاسة التذوق و الشم واللمس اضطراب بسٌط فً 2

فً فمه وٌتذوق أو ٌشم األدوات الؽٌر صالحة  ٌصر الطفل على وضع األدوات

أو قد ٌفرط فً إٌذابه على خبلؾ سلوك  لؤلكل، وقد ٌتجاهل شعوره باأللم البسٌط

 شعوره بعدم الرضا الطفل الطبٌعً الذي ٌكتفً فقط بالتعبٌر عن

واللمس، قد  اضطراب متوسط فً االستجابة إلى واستخدام حاسة التذوق و الشم 3

ٌشؽل ذهن الطفل بدرجة متوسطة بلمس وشم تذوق األدوات واألشخاص وقد 

 الطفل فً االستجابة أو قد تأتى استجابته دون المستوى ٌفرط

قد . إلى واستخدام حاسة التذوق و الشم واللمس اضطراب شدٌد فً االستجابة 4

األدوات بهدؾ االستخدام المحض  ٌنشؽل ذهن الطفل مسبقاًء بشم وتذوق ولمس

وقد ٌتجنب الطفل . استخدامها  للحاسة فقط ال بهدؾ التعرؾ علٌها و اكتشافها أو

ضبٌل ٌنتابه بعدم الرضا  الشعور باأللم أو قد ٌفرط فً االستجابة بقوة ألي شعور

 .أو عدم االستحسان

 : العصبً الشعور بالخوؾ أو القلق

مع الموقؾ  ٌتبلءم سلوك الطفل. الشعور الطبٌعً بالخوؾ أو القلق العصبً 1

 .العمر الذي ٌوجد فٌه ومع المرحلة التطورٌة العمرٌة التً ٌعٌشها أقرانه من نفس

من حٌن . اضطراب بسٌط فً الشعور الطبٌعً بالخوؾ أو القلق العصبً 1.5-2

آخر ٌتملك الطفل شعوراًء بالخوؾ أو القلق العصبً بصورة مفرطة أو متدنٌة  إلى

الطفل الطبٌعً الذي ٌعٌش نفس المرحلة العمرٌة والذي ٌواجه نفس  بخبلل سلوك

 .الموقؾ

ٌبدى . اضطراب متوسط فً الشعور الطبٌعً بالخوؾ أو القلق العصبً 2.5-3

أو متدٌناًء بالخوؾ أو القلق عن الشعور الطبٌعً للطفل  الطفل شعوراًء متزٌدا

 .الموقؾ الصؽٌر الذي ٌواجه نفس

ٌصر . اضطراب شدٌد فً الشعور الطبٌعً بالخوؾ أو القلق العصبً 3.5-4

على الشعور بالخوؾ من األشٌاء واألدوات الؽٌر ضارة حتى بعد تكرار  الطفل

وعلى العكس قد ٌفشل . معها، وقد ٌصعب إرضاء الطفل أو تهدبته  تجربه التعامل

األخطار التً ٌتجنبها األطفال الطبٌعٌٌن الذي ٌعٌشون  الطفل فً إظهار حذره من
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 . نفس العمر

[/b] 

 [b]التواصل لللفظً الكبلمً

 والموقؾ الذي ٌتواجد علٌه التواصل اللفظى الطبٌعً ٌتناسب وعمر الطفل 1

تأخرا عاماًء فً  ٌعكس حدٌث الطفل. اضطراب بسٌط فً التواصل اللفظً  2

 التواصل وقد ٌكون أؼلب حدٌث الطفل ذو معنى ومع ذلك قد ٌشوب كبلمه

اإلصداء اللفظً أو قلب الضمٌر ومن حٌن إلى آخر قد ٌستخدم الطفل كلمات 

 .تتابع خبلل نقطه بعض الكلمات ؼٌر المفهومة معٌنة أو قد

قد ال ٌتحدث الطفل لكنه إذا تحدث فإن  . اضطراب متوسط فً التواصل اللفظً 3

ٌحمل بعض المعانً مع تضمنه  تواصله اللفظً ٌكون مزٌجاًء من الكبلم الذي

االصداء اللفظً أو  بعض الخصابص الؽٌر طبٌعٌة كنطق كلمات ؼٌر مفهومة و

أسالٌب الطلب  قلب الضمابر وقد ٌشتمل الكبلم المفهوم للطفل على اإلفراط فً

  واالنشؽال المسبق ببعض الموضوعات

فً هذه المرحلة ال ٌستخدم الطفل  . اضطراب شدٌد فً التواصل اللفظً 4

، أو قد ٌصدر  الحدٌث الهادؾ فقد ٌصدر صرخات حادة كصرٌخ الرضٌع

 أصوات ؼرٌبة تشبه أصوات الحٌوانات ، مع إقحام أصوات ضوضاء مركبة تشبه

أصوات الكبلم أو قد ٌظهر الطفل إصرار على االستخدام الشاذ لبعض الكلمات أو 

 .التً ٌعرفها العبارات

 التواصل ؼٌر اللفظً

الطبٌعً للتواصل ؼٌر اللفظً ٌتناسب مع العمر والمواقؾ التً  االستخدام 1

 .الطفل ٌتواجد بها

 استخدام التواصل الؽٌر لفظً. اضطراب بسٌط فً التواصل الؽٌر لفظً  1.5-2

بصورة ؼٌر صحٌحة ، فقد ٌشٌر الطفل بصورة مبهمة إلى الشا الذي ٌرؼب فٌه 

التً ٌستطٌع فٌها ذوٌه من نفس العمر اإلشارة إلى األشٌاء بصورة  فً المواقؾ

 تحدٌداًء  أكثر

 اضطراب متوسط فً التواصل الؽٌر لفظً بصفة عامة ٌعجز الطفل عن 2.5-3

التمٌز عن احتٌاجاته أو رؼباته بصورة ؼٌر لفظٌة و ال ٌتمكن من فهم واستٌعاب 

  .الؽٌر لفظً الذي ٌستخدمه اآلخرون التواصل

ٌستخدم الطفل فقط حركات  . اضطراب شدٌد فً التواصل الؽٌر لفظً 3.5-4

للمعانً  ؼرٌبة أو حركات معٌنة لٌس لها معنى ظاهري ، وٌبدى عدم ادارك

 الوجه المصاحبة لحركات أو تعبٌرات

[/b] 

 [b]مستوى النشاط
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ال ٌقم الطفل . االجتماعٌة  مستوى النشاط الطبٌعً المناسب للعمر والمواقؾ 1

الطبٌعٌٌن فً نفس  بمستوى نشاط أعلى أو اقل من المعتاد على ؼرار األطفال

 .العمر وفى نفس المواقؾ

الطفل ضجرا متملمبل أو قد ٌتسم  اضطراب بسٌط فً مستوى النشاط قد ٌصبح 2

ٌؤثر مستوى نشاط  بالخمول والكسل والحركة البطٌبة فً بعض األوقات وقد

 . الطفل قلٌبل فً أداء بعض األنشطة

الطفل فً هذه المرحلة مفعم بالنشاط .النشاط  اضطراب متوسط فً مستوى 3

قٌادته وقد تتملكه طاقة حركٌة ال نهابٌة  والحركة الزابدة مما ٌجعل من الصعب

ٌتملك الطفل شعورا مؽالٌا بالكسل  تؤثر على قدرته على النوم ، وعلى العكس قد

 . الحركة والبلمباالة وتتطلب حالته قدر كبٌر من الحث على

متدنٌة  ٌظهر الطفل طاقة حركٌة زابدة أو. اضطراب شدٌد فً مستوى النشاط  4

 . وقد ٌنتقل من المستوٌات القصوى إلى المستوٌات الدنٌا للحركة فً وقت واحد

 : مستوى و ثبات االستجابة المعرفٌة

على ؼرار ذوٌه من نفس .طبٌعً وثابت فً جمٌع النواحً  مستوى إدراك 1

معرفً طبٌعً ال ٌشوبه اى اضطراب أو ضعؾ  العمر ٌتسم الطفل بمستوى ذكاء

 . فً القدرات اإلدراكٌة

على خبلؾ ذوٌه من نفس العمر ال . الوظابؾ اإلدراكٌة  اضطراب بسٌط فً 2

 . ٌصاحب مهاراته تأخرا فً جمٌع المجاالت ٌتسم الطفل بالذكاء الواضح وقد

بصفة عامة ال ٌتصؾ الطفل  . اضطراب متوسط فً الوظابؾ اإلدراكٌة 3

الطفل وظابفه  بالذكاء الذي ٌتسم به ؼٌره من نفس العمر، ومع ذلك قد ٌؤدى

 . بصورة طبٌعٌة فً مجال ادراكى واحد أو أكثر

بٌنما ٌتصؾ الطفل بصفة عامة . الوظابؾ اإلدراكٌة  اضطراب شدٌد فً 4

الطبٌعً إال انه قد ٌستجٌب بصورة اقل من  بمستوى ذكاء متدنً عن المنحى

  . الطفل الطبٌعً ألحد المجاالت اواكثر

 

 انطباعات و مبلحظات عامة

 ال ٌظهر الطفل أٌة أعراض خاصة بالتوحد . عدم إصابة الطفل بظاهرة التوحد 1

. 

أعراض قلٌلة أو مستوى بسٌط من  ٌظهر الطفل. مستوى بسٌط من التوحد  2

 . التوحد

عدد من أعراض التوحد أو ٌظهر  ٌظهر الطفل. مستوى متوسط من التوحد  3

 . مستوى متوسط من التوحد

ٌظهر الطفل عدد كبٌر من أعراض التوحد أو  . مستوى شدٌد من التوحد 4
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 المحاكاة-2العبلقات االجتماعٌة مع الناس  -1 . مستوى مرتفع من ظاهرة التوحد

استخدام األدوات - 5استخدام حركات الجسم - 4االستجابة االنفعالٌة - 3أو التقلٌد 

- 9االستجابات السمعٌة  – 8االستجابات البصرٌة  – 7التأقلم مع التؽٌٌر  – 6

الشعور بالخوؾ أو - 10الشم واللمس / إلى واستخدام حاسة التذوق  االستجابة

- 13التواصل ؼٌر اللفظً - 12الكبلمً / التواصل اللفظً  -11القلق العصبً 

 [b/] االستجابة المعرفٌة مستوى وثبات- 14مستوى النشاط 

[b]كٌؾ ٌمكننً حساب توزٌع درجات التوحد 

  كارز هو مقٌاس تقدٌر التوحد الطفولً اوال ٌعتبر مقٌاس

السابقة وكل جانب ٌحتوي على اربع  وٌتم تقٌٌم الطفل فً الجوانب الخمسة عشر

  بنود

  البند نصؾ درجة كل بند درجة واحدة وٌمكن ان ٌاخذ فً

  ثانٌا حساب الدرجات

 المجال ٌحتوي على اربع بنود كل بند درجة وٌتم جمع الدرجات ومطابقتها

بالمقٌاس وتحدٌد الدرجة الحاصل علٌها المفحوص ومطابقتها بدلٌل درجات 

   درجة60الً 1محددة من  المقٌاس اللً

  وخلً بالكم

المجال هذا ٌعنً ان سلوك الطفل ٌطابق  فً (1)ان حصول الولد على درجة 

  الحدود الطبٌعٌة لمستوي عمره الزمنً

  ٌعنً االنحراؾ ضبٌل (2)وان حصوله على الدرجة 

  االنحراؾ متوسط ٌعنً (3)وحصوله على 

 ٌعنً االنحراؾ شدٌد (4)والدرجة 

 

  ملحوظة

 ٌمكن ان ٌعطً الطفل درجة نصؾ فً المجال ولكن ترجع لتقدٌر االختصاصً

 وخبرته

االختبار وتكتب   خانه التً تمثل بنود15عند كتابة التقرٌر ترسم جدول مكون من 

الشدٌد واال الطفٌؾ واال  الرقم المماثل لٌه وتشوؾ هوه واقع فً درجة الولد تحت

 المتوسط واال مش عنده اساسا

المبلحظات اكتر المجاالت اللً كان منخفض فٌها واكتر  وبعدٌن تكتب فً

  المجاالت اللً كان مرتفع فٌه

 [b/]  من التوحد ٌعنً عند اي درجة فً وتنً بدرجتك وحكمك هو
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 اختبار الذاكرة العاملة:(02)الملحق رقم

 :اختبار الذاكرة العاممة

    سنقوم بتقدٌم اختبار الذاكرة العاملة، و المتمثل فً مقٌاس المهرج الذي ٌقٌس 

المفكرة الفضابٌة البصرٌة، وأٌضا اختبار الذاكرة العاملة جمل الذي ٌقٌس الحلقة 

. الفونولوجٌة باإلضافة إلى اختبار الخطوط الذي ٌقٌس المنفذ المركزي

ٌِّفت هذه االختبارات من طرؾ الباحثة آمال قاسمً فً أطروحة الدكتوراه تم    ُك

 .تطبٌقها على أطفال ناطقٌن باللؽة العربٌة 

( : peanut)أـ مقٌاس المهرج 

ٌهدؾ االختبار إلى قٌاس الذاكرة العاملة، بالخصوص المفكرة الفضابٌة 

البصرٌة؛  ٌختص بمٌزة مهمة تتمثل فً الفصل مابٌن األنظمة التحتٌة والمنفصلة 

التً تقترن فٌما بٌنها داخل المفكرة الفضابٌة البصرٌة ألنه ٌسمح بالفصل مابٌن 

الناسخ الداخلً الذي ٌحتفظ بالمثٌرات الفضابٌة كسبلسل الحركات والتوجه 

الفضابً من جهة، ومن جهة أخرى المخزن البصري الذي ٌخزن المعلومات 

، كما أن االختبار ٌكشؾ عن السٌر التطوري  (الشكل،اللمعان،اللون )البصرٌة 

. للذاكرة لدى الفرد طبقا لتطور استراتٌجٌات التحلٌل وقدرات التخزٌن

  :تقدٌم االختبار

ٌّؾ هذا االختبار أخذا عن  و ، الذي استعمله فً أبحاثه (case، 1985)ك

:  استعمل الحقا فً الكثٌر من األبحاث التً قام بها كل من

( CASE,MARINI,MC Keough,Denis ,Golberg   )  ً1986ف. 

مرسوم على ورقة ٌحمل   ( clown) ٌتمثل االختبار فً شكل مهرج 

. مختلفة األلوان موزعة على أجزاء جسمه (اللطخات)مجموعة من القرٌصات 

أوال .  نقدم للطفل الصور النموذجٌة التً تحمل العدد البلزم من القرٌصات

ثوانً، ثم تؽطى  (05)بإظهارها على الطاولة لبعض الثوانً، وأقصى حد 

مباشرة وتعوض فً كل البنود بصورة واحدة نضعها أمام الطفل من بداٌة 
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لٌلصقها  (موضعها، لونها، عدد القرٌصات)االختبار إلى نهاٌته، وعلى الطفل تذكر

. فوق المهرج للرسم الفارغ 

وٌعتمد هذا االختبار استنادا للنظرٌة السٌكولوجٌة العصبٌة ، والنظرٌة 

المعرفٌة لتخزٌن و معالجة المعلومات على القناة الناقلة وهً بصرٌة والقناة 

المصدرة وهً حركٌة، كما أنه ٌستدعً استعمال السٌاقات المتزامنة فهو ٌقٌس 

التنظٌم اإلدراكً لدى الطفل ، إعادة إنتاج نموذج ، ذاكرة آنٌة بصرٌة ، القدرة 

. المكانٌة و التنظٌم البصري دون االعتماد على الحركة

 Christne Bailleuxوهذا النموذج هو النموذج األصلً الذي استخدمه 

et Anik de Ribaupierre سنوات ثم قاما فٌما 05  فً دراستهم التً دامت 

ٌتمثل فً قفة صؽٌرة فً كل ذراع من  (المهرج)بعد بإضافة أذرع على النموذج 

أذرعه ، وذلك حتى ٌزٌد عدد القرٌصات التً ٌمكن إعادتها على الصورة العادٌة 

 )للمهرج ، لكن نشٌر هنا إلى ان هذا النموذج األخٌر لم ٌقدم العمل به على ورقة 

كما هو الحال فً النموذج األول ، وإنما تم تقدٌمه على  (نموذج مرسوم دون قفة

إال أننا نظرا لعدم توفر هذا األخٌر من األجهزة المتطورة للقٌام .شاشة الكمبٌوتر

.  بالدراسة

هناك ثمانٌة أعضاء توضع علٌها القرٌصات فً رسم المهرج وهو ما 

 )ٌعطً أربع عشر موضعا إذا أخذنا بعٌن االعتبار األعضاء المتناظرة مثبل 

: كما وضعت شروط فً بناء االختبار وهً (......الرجبلن، العٌنان، األذنان،

.  ـــ ال ٌوجد نموذج ٌحمل قرٌصتٌن على موضعٌن متناظرٌن فً آن واحد1

 ـــ ال ٌحمل أٌاّ من النماذج قرٌصتٌن من نفس اللون، وهذا لتجنب النماذج 2

. السهلة التً تزٌد من عامل التعود

.  ـــ ال تستعمل أماكن المواضع المتشابهة فً نفس المسألة ونفس البند3

: الترمٌز لمواضع القرٌصات الملونة على الدوائر

لتقدٌم وصؾ بنٌة النماذج سنقدم أهم الرموز التً تمكننا من فهم ترتٌب وتموضع 

. القرٌصات
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: بالنسبة لؤلعضاء التً تقع علٌها الدوابر موضع القرٌصات

(. ق)رمزها  (2) ــ القرنٌن لهما موضعٌن 1

(. ع)رمزها  (2) ــ العٌنٌن لهما موضعٌن 2

(. و)رمزها  (2) ــ الوجنتان لهما موضعان 3

(. ذ)رمزها  (2) ــ الذراعان لهما موضعان 4

(. ر)رمزها  (2) ــ الرجلٌن لهما موضعٌن 5

(. أ)رمزه  (1) ــ األنؾ له موضع واحد 6

(. ؾ)رمزه  (1) ــ الفم له موضع واحد 7

(. أذ)رمزها  (2) ــ األذنٌن لهما موضعٌن 8

 موضعا 14= المجموع 

: (ٌمٌن ـــــ ٌسار)بالنسبة لجانبً الجسم لشكل المهرج 

. (-)ٌرمز للٌسار . (+)ٌرمز للٌمٌن 

: بالنسبة لأللوان

 ٌختلؾ باختبلؾ األلوان، c-peanut  فً المهرج   (النماذج )موضع المسابل

: تم اختٌار خمس ألوان (case، 1985)حسب نموذج 

، األخضر ورمزه (3)، األزرق ورمزه (2)، األصفر ورمزه (1)األحمر ورمزه 

، وبهذه الرموز ٌمكننا وصؾ النماذج المتعلقة بكل مسألة (5)، البنً ورمزه (4)

 :ومرحلة على النحو األتً

 : p-peanutالمرحلة األولى باٌنوت البنفسجً 

 :كل مسألة تحمل خمس نماذج: وضع القرٌصات البنفسجٌة حسب

. (ر) (ذ) (أ) (و) (ق)قرٌصة واحدة (: 1)المسألة 

 ]، [(ر) (أ) ]،[ (ق ) (ؾ) ]،[ (ع  ذ) ]،[ (ر) (أذ) ]قرٌصتان (: 2)المسألة 

  [.(ذ) (ع)

 (أذ) (ؾ) (أ) ]، [ (ذ) (و) (ع) ]، [ (ذ) (ر) (ق)] ثبلث قرٌصات (:3)المسألة 

( [. ر( )ؾ( )ع] )، ( [ر( )و( )ق] )، [
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 ]،  [(ذ) (ر) (ؾ) (ع) ] ، [(ر) (أ) (ع) (ق) ]أربع قرٌصات  (:4)المسألة 

.  [(ر) (ذ) (أ) (ق)  ]، [(ر) (ذ) (أ) (ع) ]،  [(ر) (أ) (و) (ق)

 (ر)(ذ) (ؾ) (ع) (أذ) ]،  [(ر)(ذ) (و) (أ) (ق) ] خمس قرٌصات (:5)المسألة 

 [. (ع)(ق) (ر) (ذ) (أ) ]،  [(أذ)(ذ) (ؾ) (أ) (ع) ]،  [(ر)(ذ) (ؾ) (أ) (ع) ]، [

  :المرحلة الثانٌة

. (أ)، (ذ)، (و)، (أ ذ ): قرٌصة، لون واحد ٌخص كل موضع(: 1)المسألة 

 ]،  [(ر)(ؾ) ]،  [(ذ) (ع) ]،  [(ر)(ق) ]: قرٌصتان، لونان(: 2)المسألة 

.  [(و)(أ) ]،      [(ع)(ق)

 (أ) (ذ) ]،  [(ذ) (ؾ) (ع) ]،  [(ر) (أذ) (ق) ]:  ثبلث قرٌصات(:3)المسألة 

.  [(ر) (ذ) (أ) (ع)  ]، [(ر) (و) (ق) ]،      [(ؾ)

 ]، [ (ر) (ذ) (ؾ) (ع) ]، [ (أذ) (أ) (و) (ق) ]: أربع قرٌصات(: 4)المسألة 

  [.(ر) (أ) (أذ) (ق) ]، [ (ع) (ق) (أذ) (ذ) ]، [ (و) (ر) (أ) (ق)

 (ر)(ذ) (و) (أ) (ق) ]، [ (ذ)(ر) (أذ) (ع) (ق)  ]: خمس قرٌصات(:5)المسألة 

  [(ر)(ع) (أذ) (أ) (ق) ]، [ (ق)(أذ) (ذ) (أ) (ع) ]، [ (ر)(ؾ) (أذ) (و) (ع) ]، [

 

: طرٌقة التطبٌق لمراحل االختبار

 دقٌقة لكبل 45ٌطبق االختبار على األطفال بطرٌقة فردٌة، وٌقدر زمن التطبٌق ب

المرحلتٌن، كما تقدم النماذج التً تحمل القرٌصات خبلل كل المدة الزمنٌة حسب 

ترتٌب المسابل حتى ال ٌتمكن الطفل من التنبؤ بطرٌقة تموضع القرٌصات عبر 

فً نفس الحصة، فنبدأ باألول  (1،2)كامل المقٌاس، وٌطبق النموذجان للمرحلتٌن 

 30 إلى 5وٌؤخذ كل على حدى من  (باٌنوت ملون)ثم الثانً  (باٌنوت بنفسجً)

. دقٌقة

 : p-peanutالنموذج البنفسجً : المرحلة األولى

توضع صورة المهرج الفارؼة والمرسومة على ورقة مقواة والمحتوات على 

أشكال الدوابر من نفس الحجم فوق أجزاء أعضاء الجسم المذكور سابقا ، وٌعتبر 
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هذا النموذج شكبل أساسٌا إلعادة إنتاج نماذج جدٌدة للصور التً تحمل القرٌصات 

الملونة، على وضعٌات مختلفة وباالحتفاظ والمطابقة ٌلصق الطفل حسب تذكر 

القرٌصة البلزمة، وفً كل مرة نقدم له صورة ثم نطلب منه أن ٌتذكر صورة 

النموذج الذي أظهرناه له وأن ٌضع القرٌصات الملونة بالبنفسجً حسب موضعها 

 ثانٌة لكل 01 دقابق، وٌقدر زمن القرٌصة ب 05الذي نظهره لمدة ال تتجاوز 

. قرٌصة، أما زمن اإلجابة فهو ؼٌر محدد

 : C-peanutالنموذج الملون : المرحلة الثانٌة

نقوم مع الطفل بنفس الخطوات لكن عوض أن نقدم للطفل مجموعة من  

 ) مجموعات من القرٌصات ذات األلوان الخمسة05القرٌصات البنفسجٌة نعطٌه 

. (أحمر، أصفر، أخضر، بنً و أزرق

.  ثانٌة 01ٌقدر زمن التقدٌم ب : زمن التقدٌم لكل نموذج

 ثا لكل نموذج 01النموذج الذي ٌحمل قرٌصة واحدة    ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ثا01 × 05)

 05) ثا لكل نموذج 02النموذج الذي ٌحمل قرٌصتان        ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ثا02× 

 ثا لكل نموذج 03النموذج الذي ٌحمل ثبلث قرٌصات   ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ثا03 × 05)

 ثا لكل نموذج 04النموذج الذي ٌحمل أربع قرٌصات    ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ثا04 × 05)

 05) ثا لكل نموذج 05النموذج الذي ٌحمل خمس قرٌصات  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ثا05× 

: طرٌقة التنقٌط

تنقط المسابل عندما ٌضع الطفل القرٌصات فً الموضع الصحٌح وذلك بإعطاء 

 05 لكل وضعٌة صحٌحة وفً األخٌر نجمع الدرجات ونقسمها على 01درجة 
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 وهذا العدد العام ٌقسم 25والمجموع المحتمل فً حال اإلجابات الصحٌحة هو 

 .05 لنجد فً األخٌر أعلى درجة والتً تساوي 05على 

: وٌمكن أن نقدم مثال على إحدى الوضعٌات فً الشكل التالً 
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 ( ( 2و  ) ( 4ا  ) )5 الوضعٌة رقم 4ٌوضح المسألة رقم : (03)الشكل 

  :أ ـــ اختبار الذاكرة العاملة جمل

وطبق من  1989سنة  (Siegel et Ryam)صمم هذا االختبار من قبل

. Segnenicطرؾ 

الطفل التعرؾ على الكلمة األخٌرة من الجملة ونطقها بصوت ٌطلب من 

. مرتفع، تقدم الجمل تكون بصورة متسلسلة و تتم بالتدرج

 (الخباز)......................................نشتري الخبر من عند:  مثال 

 (مؽلقة)..................................        فً ٌوم الجمعة كل المحبلت

الكلمات التً على الطفل إنتاجها هً كلمات متداولة وتكون على شكل صفات أو 

 جملة مقسمة إلى سبلسل مكونة من مجموعتٌن إلى 42لدٌنا ، أسماء أو أفعال

خمس مجموعات تتم عملٌة التنقٌط بإعطاء الطفل نقطة عن كل كلمة صحٌحة 

.   نقطة 42ومرتبة؛ فالمجموع الكلً لنقاط االختبار هو 

 ٌهدؾ االختبار إلى قٌاس قدرة الطفل على إنتاج و إعادة و استرجاع 

كلمات مبنٌة داخل جمل مقدمة سمعٌا و االحتفاظ بها داخل الذاكرة العاملة 

.  وبالتحدٌد داخل الحلقة الفونولوجٌة

 :اختبار الخطوط
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 اختبار الفهم الشفهً:(03) مالحق رقم 
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 :مثال عن االختبار

 .....أرنً صورة الولد واقف:التعلٌمة
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 اختبار معالجة الجملة: (04)الملحق رقم 

 :الهدف من االختبار 

 تشخٌص و تقٌٌم الجملة من ناحٌة الفهم و اإلنتاج لدى أطفال التوحد 

 :سن تطبٌق االختبار 

  سنوات 10إلى 4ٌتم تطبٌق االختبار على األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم من 

  دقٌقة 30:التوقٌت الكلً لالختبار

 :بنٌة االختبار 

 ٌتكون االختبار من كراسٌن

 ٌحتوي على المعلومات الخاصة بالحالة، التعلٌمات التً تقدم للحالة حسب :الكراس األول
 . ٌحتوي على جداول لتنقٌط االختبار، كمااللؽة المستعملة

 صورة كل ثبلث 30 ٌحتوى على بعد األول ٌخص فهم الجملة ٌحتوي على :الكراس الثانً

صور فً صفحة ٌهدؾ هذا االختبار إلى قٌاس قدرة الطفل الذي ٌعانً من اضطراب طٌؾ 
 .التوحد درجة خفٌفة على فهم محتوى الجملة المقدمة له سمعٌا

  معنى الجملة من خبلل الصورةاستنتاجهو مدى قدرة الطفل على : الهدف

:  نقدم للطفل كراس االختبار و نطلب منه أن ٌرٌنً صورة التً تمثل الجملة مثل:تعلٌمة 
 .أرنً صورة البنت نابمة 

على اإلجابة  (0,5)، ونصؾ العبلمة (00) تنقط كل إجابة خاطبة على صورة بصفر :التنقٌط

 على اإلجابة الصحٌحة  (01)القرٌبة 

  كراس ٌحتوي على رسومات ملونة، مؤقتة:األدوات المستعملة

  دقابق5 :التوقٌت

  إنتاج الجملة:البعد الثانً

 صور، كل صورة تمثل فً بطاقة ٌعبر الطفل من خبلل ما ٌراه فً 8 و هو عبارة عن 

الصورة، ٌهدؾ االختبار إلى قٌاس مدى قدرة الطفل الذي ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد 
 .درجة خفٌفة على إنتاج جملة مفٌدة

 مدى قدرة الطفل على التعبٌر و إنتاج جمل بسٌطة: الهدف

 .نقدم للطفل صورة، و نطلب منه أن ٌعبر عن ما فً الصورة : التعلٌمة

 (.01)،و لئلجابة الصحٌحة تنقط ب (00)تنقط لكل إجابة خاطبة :  التنقٌط

 بطاقات فٌها صور ملونة، مؤقتة: األدوات المستعملة
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  دقابق4:التوقٌت 

 : نقص الكلمة:البعد الثالث

هو بعد ٌخص نقص الكلمة متكون من سلسلة من الجملة نعرض الجملة على الطفل الذي 
ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة و هو ٌكمل الجملة بالكلمة الناقصة، ٌهدؾ هذا 
االختبار إلى قٌاس قدرة الطفل الذي ٌعانً من اضطراب طٌؾ التوحد درجة خفٌفة على إنتاج 

و إعادة استرجاع كلمات مبنٌة داخل جمل مقدمة سمعٌا و االحتفاظ بها داخل الحلقة 
 .الفونولوجٌة 

 ٌهدؾ هذا البعد إلى معرفة مدى قدرة الطفل على تخزٌن و استرجاع الكلمة : الهدف

 .أكمل الجملة التالٌة و احتفظ بالكلمة، ثم أعد الكلمات بالترتٌب كما ذكرتها: التعلٌمة

 (.01)و لئلجابة الصحٌحة تنقط ب  ،(00)تنقط لكل إجابة خاطبة : التنقٌط

 :األدوات المستعملة

 دقابق6: التوقٌت

 

   التواصل:البعد الرابع 

هو عبارة عن قصة مصورة ممثلة فً شكل بطاقات بها رسومات لقصة أرانب ملون و 
 .أخرى تحتوي على أسبل تطرح على الطفل 

 مدى قدرة الطفل على التفاعل و التواصل االجتماعً : الهدف

  إلٌك الصورة و أجبنً على األسبلة :01التعلٌمة 

على  (01)، ونصؾ العبلمة (00) تنقط كل إجابة خاطبة على السؤال بصفر :التنقٌط

 على اإلجابة الصحٌحة(02)اإلجابة القرٌبة 

  ربط األحداث:البعد الخامس

  بطاقات فٌها صور قصة أرانب ملونة، بطاقات فٌها أسبلة، مؤقت:األدوات المستعملة

  دقابق4: التوقٌت

  رتب الصور حسب األحداث :02التعلٌمة 

 (.01)،و لئلجابة الصحٌحة تنقط ب (00)تنقط لكل إجابة خاطبة : التنقٌط

 بطاقات فٌها صور قصة أرانب ملونة، مؤقتة: األدوات المستعملة
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 فهم الجملة:البعد األول 

  معنى الجملة من خبلل الصورةاستنتاجهو مدى قدرة الطفل على : الهدف

 ......: أرنً صورة:التعلٌمة

 التنقٌط الوقت المستغرق الجمل

   الولد نابم .1

   تسقً البنت األزهار .2

   ٌؽسل الولد ٌدٌه .3

   رجل الولد مكسورة .4

    البٌضحبة تقلً األم .5

   ٌلعب األوالد بالرمل .6

   تؽسل األم الصحون .7

   ٌنظؾ الولد األرض من األوساخ .8

   تحمل البنت القلم لتكتب .9

   ٌكتب الولد على الطاولة .10

   المجمــــــــوع

 

:االسم و اللقب  

:الجنس  

:السن  

:تارٌخ الفحص  

:اللغة المستعملة  

:التشخٌص  
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 إنتاج الجملة: البعد الثانً

 مدى قدرة الطفل على التعبٌر و إنتاج جمل بسٌطة: الهدف

  ماذا ترى فً الصورة :التعلٌمة

  

 التنقٌط الوقت المستؽرق الصور

   01الصورة 

   02الصورة 

   03الصورة 

   04الصورة 

   05الصورة 

   06الصورة 

   07الصورة 

   08الصورة 

   المجموع 
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 :ماذا ترى فً الصورة: مثال
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نقص الكلمة: البعد الثالث  

 ٌهدؾ هذا البعد إلى معرفة مدى قدرة الطفل على تخزٌن و استرجاع الكلمة : الهدف

 .أكمل الجملة التالٌة و احتفظ بالكلمة، ثم أعد الكلمات بالترتٌب كما ذكرتها: التعلٌمة

 التنقٌط الجملة السلسلة

  (الفنجان).................نشرب القهوة فً  

  (الخباز)...........نشتري الخبز من عند 01

   االسترجاع

  (القمامة)..............نرمً األوساخ فً  

  (األقارب)...............فً عٌد الفطر نزور  02

  (الحبلق).................نحلق الشعر عند 

   االسترجاع

  (الجزار)...........نشتري اللحم من عند  

  (المطرقة)............نثبت المسمار باستعمال 03

  (األوالد)................ألعب فً الشارع مع  

   االسترجاع

   (السكٌن)................نقطع اللحم  باستعمال  

 

04 

  (الصابون)........................أؼسل ٌدي بالماء و 

  (العمل).......ٌذهب األطفال إلى المدرسة و اآلباء إلى 

  (الملعقة)..........عند تناول العشاء نستعمل الشوكة و  

   االسترجاع

   المجموع
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 التواصل : البعد الرابع

 مدى قدرة الطفل على التفاعل و التواصل االجتماعً : الهدف

  إلٌك الصورة و أجبنً على األسبلة :التعلٌمة

 

 التنقٌط اإلجابة  األسئلة 

   01السؤال 

   02السؤال 

   03السؤال 

   04السؤال 

   05السؤال 

   06السؤال 

   07السؤال 

   08السؤال 

   المجموع
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 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا ٌأكل األرنب ؟
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 ربط األحداث: البعد الخامس

 

  رتب الصور حسب األحداث :02التعلٌمة 

 األحداث الوقت المستؽرق التنقٌط

  01المرحلة   

 02المرحلة   

 03المرحلة   

04المرحلة     

 05المرحلة   

 06المرحلة   

07المرحلة     

 المجموع  
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 :مثال
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