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: ممخص البحث 

تيدؼ دراستنا لمكشؼ عف السرعة االدراكية السمعية ك التكاصؿ المفظي لدل المتكحد ، اعتمدت ىذه 

الدراسة عمى منيج دراسة حالة لعينة تككنت مف حالة كاحدة تعاني مف اضطراب تكحد خفيؼ ، طبقنا 

اختبار التمييز السمعي ، اختبار  )عمييا اختبارات التكاصؿ المفظي ك اختبار بطارية القدرات االدراكية 

، أما عف تساؤالت (التحميؿ السمعي ، اختبار سعة الذاكرة السمعية ، اختبار الذاكرة السمعية التتابعية

: الدراسة فكانت كما يمي 

ػ ما مدل تأثير السرعة االدراكية السمعية عمى التكاصؿ المفظي لدل المتكحد  

 ػ ما مدل تاثير االدراؾ السمعي عمى التكاصؿ المفظي لدل المتكحد 

  

.التكحد، السرعة االدراكية السمعية، التكاصؿ المفظي : الكممات المفتاحية   

 

 

 

 

 

 



 

Abstract : 

Our study aims to reveal the perceptual auditory speed and verbal 
communication of the autistic, This study depended on a sample case study 
methodology consisting of one case Mild autism disorder, on which we applied 
verbal and non-verbal communication tests and Cognitive ability battery 
(auditory discrimination test, auditory analysis test, amplitude test 
  Auditory memory, auditory memory test). As for the study's questions, it was 
as follows: 
 - What is the extent of the impact of perceptual auditory speed on the verbal 
communication of the autistic 
 - What is the extent of the impact of auditory perception on the verbal 
communication of the autistic 
 
Keywords: Autism, the perceptual auditory speed, verbal communication .
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: مقدمة - 

االعاقة بشكؿ عاـ مف اىـ القضايا التي يكاجييا المجتمع، تؤدم إلى عرقمة المسيرة النمائية كالتطكر، 
كليذا فاف االىتماـ كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة أصبح أمر البد منو حتى يتسنى ليـ االندماج في 
المجتمع، كمف بيف القضايا التي أكلى بيا الباحثكف كالمختصكف اىتماـ كبيرا اضطراب التكحد فيك مف 
الفئات الخاصة التي بدا االىتماـ بيا بشكؿ كبير خاصة في اآلكنة األخيرة إذ يعتبر ىذا األخير إعاقة 

ب النمك المتعددة لمطفؿ كتؤدم إلى انعزاليـ كانغبلقيـ، كمف بيف افنمائية عامة ك شاممة تؤثر عمى جك
االضطرابات األساسية لدل المتكحديف اضطرابات التكاصؿ المفظي كالغير المفظي كاالجتماعي كالسمكؾ 
النمطي كىذا ينتج عنو عدة سمبيات مف بينيا االندماج في المجتمع، كما يحتؿ اإلدراؾ ىك األخر أىمية 
كبرل لدل المختصيف فيك يعتبر العممية الرئيسية التي مف خبلليا يتـ التمثؿ األشياء في العالـ الخارجي 
كا عطائيا المعاني الخاصة بيا ك  يعتبر اإلدراؾ السمعي مف األدكار اليامة في ظيكر كتطكر المغة فيك 

يقـك بكظيفة أساسية فبالرغـ مف سبلمة جياز النطؽ كالكبلـ إال انو إذا كاف االضطراب في اإلدراؾ 
 . السمعي يسبب خمبل في المغة كالتكاصؿ  المفظي

كعمى ىذا فاف الدراسة الحالية محاكلو لدراسة السرعة اإلدراكية السمعية كالتكاصؿ المفظي لدل الطفؿ 
 .المتكحد

 
: فبعد المقدمة تناكلنا ما يمي 
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: اإلشكالية - 1

يعتبر اضطراب التكحد مف االضطرابات التي شيدت بحثا عمميا ك ميدانيا في مختمؼ المياديف كالطب، 
عمـ النفس، عمـ االجتماع ك ىذا في محاكلة مستمرة ك متجددة مف قبؿ الباحثيف لفيـ ىذا االضطراب، 

إلى انو اضطراب نمائي يظير في السنكات الثبلثة األكلى مف عمر  (منظمة الصحة العالمية)فتشير 
الطفؿ ك يؤدم إلى عجز في التحصيؿ المغكم ك المعب ك التكاصؿ االجتماعي،  كما يتميز أطفاؿ التكحد 
بالنمطية ك يحممكف بعض الصفات األساسية المشتركة بينيـ، ك الجدير بالذكر أف ىناؾ سمات مشتركة 

بيف األطفاؿ مف ذكم اضطراب التكحد باعتبارىا سمات أساسية ك تتمثؿ ىذه السمات في صعكبات 
التكاصؿ، المشاكؿ السمككية ك الصعكبات االجتماعية ك اإلدراكية، ك تعتبر ميارات التكاصؿ مف أكثر 
المشكبلت التي تؤثر عمى نمك األطفاؿ مف ذكم اضطراب التكحد حيث تظير ميارات التكاصؿ بمعيار 

ك يظير أطفاؿ  (2010، عياد،2011، الشريؼ،2014عمايرة ك الناظكر،)متأخر عف األطفاؿ العادييف 
    ذكم اضطراب التكحد قصكرا كاضحا في ميارات التكاصؿ المفظي مف خبلؿ المغة التعبيرية ك الطمب 

ك استخداـ المغة لمتعبير عف احتياجاتيـ المختمفة، فالتكاصؿ المفظي ىك تمؾ الرمكز المفظية ك ىي عبارة 
    عف نظاـ التفاعؿ المغكم بيف شخصيف أك جماعة، ك يشمؿ ىذا القسـ المغة ككسيمة لنقؿ المعمكمات 
ك الرسائؿ مف المصدر إلى المتمقي ك يككف ىذا المفظ منطكقا فيككف اإلدراؾ لو بكاسطة حاسة السمع 

ك قد ناقش العديد مف الباحثيف المشكبلت األساسية في التكاصؿ عمى أنيا تمثؿ العجز  (2014الثقفي،)
األساسي في التكحد ك ظيرت عدة دراسات حكؿ التكاصؿ المفظي ك التكاصؿ الغير لفظي عند ذكم 

ك التي اىتمت باألثر الفعاؿ لمبرامج التدريبية  (2014 ك الثقفي،2015دخاف،)التكحد فنجد دراسة كؿ مف 
في تطكير ميارات التكاصؿ ألطفاؿ التكحد ك قد أظيرت الدراسات العبلقة اإلرتباطية اإليجابية ك الظاىرة 
في الدالالت اإلحصائية عف اثر البرامج التدريبية في تنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب 

دراسة ىدفت إلى معرفة طبيعة الكبلـ  (Lipist et all.2009)التكحد، في حيف قدمت ليبست ك آخركف 
ك الصكت حيث قامت بفحص تقميدىـ لنغمات سمعية بسيطة ك نغمات سمعية معقدة، حيث طمب منيـ 
تمييز التغيرات الطارئة في الصكت ك محاكلة تقميدىا لفظيا ك ذلؾ بفيـ األكامر ك تنفيذىا، إال أف الدراسة 

أشارت إلى عجز أطفاؿ التكحد في تمييز نغمات الصكت ك تقميدىا، كذلؾ نجد عند ذكم التكحد عدة 
 Guntherمشاكؿ إدراكية مف بينيا صعكبات عمى مستكل اإلدراؾ السمعي ك منو فاإلدراؾ كما يذكر 

ىك عممية يتـ مف خبلليا التكصؿ إلى المعاني مف خبلؿ تحكيؿ االنطباعات الحسية التي بيا  (1998)
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الحكاس عف األشياء الخارجية إلى تمثيبلت عقمية معينة ك ىي عممية ال شعكرية لكف نتائجيا شعكرية،  
فاإلدراؾ السمعي كاحد مف أكثر العمميات المعرفية أىمية ك انو القدرة عمى التعرؼ عمى ما يسمعو الفرد 

، كما تمعب Learner.J.2003.p257) )مف مثيرات ك تفسيرىا ك تحكيؿ المغة المنطكقة إلى معاني 
السرعة اإلدراكية دكرا ىاما في تفسير ىذه المثيرات ك المعمكمات، ك السرعة اإلدراكية السمعية كما يشير 

أنيا الفترة الزمنية المنقضية بيف عرض المثير السمعي ك التعرؼ عميو  (2005الزعبي )إلييا 
( 1995)كقد تناكلت عدة دراسات السرعة اإلدراكية حيث تكصمت دراسة العدؿ  (12،ص2005الزعبي،)

إلى أف السرعة اإلدراكية عممية عقمية تتكقؼ كفاءتيا عمى بعض العمميات المزاجية التي تسيـ في تككيف 
التعرؼ  (Zarkhin 1977)شخص مستقؿ في تفكيره ك معتمد عمى ذاتو، كما استيدفت دراسة زاكريف 

إلى النظاـ العصبي ك عبلقتو بسرعة أداء المياـ بيدؼ الكشؼ عف التغيير الحادث في النظاـ العصبي 
ك تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ في سرعة أداء المياـ كفقا لقكة النظاـ  (السرعة)كدالة لزمف االختبار 

ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير  (Vilimek and Hempel 2005)العصبي، أما دراسة فيممؾ ك ىيبؿ 
أف : األصكات الكبلمية ك الغير كبلمية في الذاكرة قصيرة المدل ك تكصمت الدراسة إلى نتائج مف بينيا

الخطاب الطكيؿ ك أصكات  الرمكز السمعية تؤثر في سرعة ك دقة االستجابة ك قد تبيف مف خبلؿ نتائج 
عدة دراسات أف طبيعة السرعة اإلدراكية كعامؿ غير كاضحة تماما ك انو أكثر العكامؿ تعقيدا لذا يقترح 

                عمي ك الكياؿ،). إعطاء الكقت الكافي لممفحكص بإكماؿ اختبارات السرعة اإلدراكية بشكؿ صحيح
، ك مف ىنا برزت الحاجة الجراء ىذا البحث بيدؼ التعرؼ عمى اثر السرعة االدراكية  (637،ص2001

: السمعية عمى التكاصؿ المفظي عند الطفؿ المتكحد ك مف ىنا نطرح التساؤالت التالية 

 ؟ما اثر السرعة االدراكية السمعية عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد  -
 ما اثر سرعة التحميؿ السمعي عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ؟ -
 ما أثر سرعة سعة الذاكرة السمعية عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ؟ -
 ما أثر سرعة الذاكرة السمعية التتابعية عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ؟ -
 ما أثر سرعة التمييز السمعي عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ؟ -
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: فرضيات الدراسة - 2

 :الفرضية العامة  -

 السرعة االدراكية السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد

 :الفرضية الجزئية االولى  -

سرعة التحميؿ السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد 

 :الفرضية الجزئية الثانية  -

سرعة الذاكرة السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد 

 :الفرضية الجزئية الثالثة  -

سرعة الذاكرة السمعية التتابعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد 

 :الفرضية الجزئية الرابعة  -

  سرعة التمييز السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد

:  اىداف الدراسة - 3

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى العبلقة بيف السرعة االدراكية السمعية ك التكاصؿ  -
 .المفظي لدل الطفؿ المتكحد

 .إثراء البحكث في ميداف التكحد -
. االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة التي قد تككف ذات فائدة بالنسبة لمتكحدييف -

: أىمية الدراسة - 4

 .ندرة في الدراسات المحمية ك العربية التي تناكلت السرعة االدراكية السمعية -
تسميط الضكء عمى السرعة االدراكية السمعية ك ابراز دكرىا في التكاصؿ المفظي لدل اطفاؿ  -

 التكحد
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اف معرفة العبلقة بيف السرعة االدراكية السمعية ك التكاصؿ المفظي عند الطفؿ المتكحد تفيد  -
 . المختصيف في التعامؿ مع حاالت التكحد

: دواعي اختيار الموضوع - 5

 الفضكؿ العممي ك المعرفة ك االكتشاؼ -
 قمة الدراسات عف المكضكع -
 جمب اىتماـ الباحثيف الى ىذا المكضكع -
اكتساب الخبرة الميدانية  -

: التعاريف االجرائية - 6

: التوحد  -

 ىك إعاقة تطكرية تؤثر بشكؿ ممحكظ في التكاصؿ المفظي كالغير المفظي كالتفاعؿ :التعريف االصطالحي 
االجتماعي كتظير أعراضو في ثبلث سنكات االكلى مف عمر الطفؿ كتؤثر سمبيا في عداء الطفؿ 

 (Lewis،40،2003  ).التربكم
كىك اضطراب نمائي ال يزاؿ مجيكؿ األسباب كعاده ما يظير في السنكات الثبلثة األكلى مف عمر الطفؿ 

خمؿ في , كينتج عف اضطراب في الجياز العصبي مما يؤثر عمى كظائؼ المخ كنجد خمؿ في النمك
( 35،2006بف احمد،) .خمؿ في التكاصؿ, خمؿ في التفاعؿ االجتماعي, السمكؾ

: المفيوم اإلجرائي 

يحدد  .ة غير سكمة التي تؤدم في قصكر االجتماعي كالمغكم مكجكد أنشطةىك احد االضطرابات النمائي
مف خبلؿ الدرجات المتحصؿ عمييا مف مقياس كارز لمتكحد 

: التواصل المفظي  -

  ىك عبارة عف كافة كسائؿ التكاصؿ التي تستخدـ األلفاظ مف اجؿ نقؿ الرسائؿ :التعريف االصطالحي 
أك المعمكمات مف المصدر إلى المتمقي كتككف ىذه األلفاظ المستخدمة في التكاصؿ منطكقة مما يساىـ 

( 845،2002عادؿ،) .في فيميا عند المستقبؿ باالعتماد عمى السمع
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: المفيوم اإلجرائي 
 الدرجات ىك قدرة الطفؿ عمى التعبير المفظي ك عمى تنفيذ األكامر كاالستجابة المفظية ليا مف خبلؿ

.  مقياس التكاصؿ المفظيالمتحصؿ عمييا في
 

 :السرعة االدراكية السمعية  -
 

.                                                                              بيف عرض المثير السمعي ك التعرؼ عميوالفترة الزمنية المنقضية ىي  :التعريف االصطالحي 
 (12،2005الزعبي،)
 

 :المفيوم اإلجرائي
ة مف  السمعية المستخدـ في الدراسةما يحصؿ عميو المفحكص مف درجات عمى اختبار السرعة اإلدراكي

.خبلؿ بطارية القدرات االدراكية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجانب النظري 
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: تمييد - 

يعد التكحد مف أكثر االضطرابات السمككية صعكبة نتيجة انعكاساتو السمبية عمى معظـ جكانب األداء 
كيعرؼ التكحد بأنو اضطراب نمائي شامؿ يظير قبؿ عمر ثبلث سنكات كيؤثر سمبا عمى العديد مف 

المجاالت يشمؿ التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف كالتكاصؿ المفظي كالتكاصؿ الغير لفظي كظيكر سمككات 
كحركات نمطية كاالنشغاؿ بأشياء كاىتمامات غير عاديو إضافة إلى تأثيره عمى الجكانب المعرفية 

  .كاألكاديمية بدرجو متفاكتة

: تعريف التوحد - 1

لقد تعددت تعريفات التكحد بتعدد االتجاىات العممية ك النظرية التي تحاكؿ تفسير ىذا االضطراب ك مف 
: أىـ التعريفات المستخدمة في مجاؿ التكحد ما يمي 

يعرفو كانر عمى انو اضطراب تطكرم لدل الطفؿ قبؿ بمكغو سف الثالثة مف العمر باإلضافة إلى كجكد 
أنماط سمككية تكرارية ك حركيات نمطية ك مقاكمة لمتغيير في الركتيف اليكمي مع ظيكر استجابات حسية 

.                                                     غير عادية ك يصاحب الكثير مف األطفاؿ التكحدييف قصكر معرفي شديد
(JAQUES POSTEL 1998)   

( : 1961)تعريف كريك 

( : 1988) ك يتضمف تعريؼ كريؾ تسعة نقاط ىي كما يذكرىا سككبمر 

 .اضطراب في العبلقات االنفعالية  -
 .اضطراب في اليكية الذاتية  -
 .ارتباط غير عادم مع مكضكعات غير محددة  -
 .المحافظة عمى ركتيف معيف ك مقاكمة التجديد  -
 .تجارب ك خبرات إدراكية غير عادية  -
 .قمؽ زائد ك متكرر ك غير طبيعي دكف سبب  -
 .فقداف القدرة عمى التحدث  -
 .أنماط حركية مضطربة ك شاذة  -
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. نقص كاضح في بعض الجكانب اإلدراكية  -

( :1999)تعريف الجمعية األمريكية لمتوحد   

كتعرفو الجمعية األمريكية لمتكحد عمى انو نكع مف االضطرابات النمائية ك الذم يظير خبلؿ ثبلث سنكات 
األكلى مف عمر الطفؿ حيث ينتج ىذا االضطراب عف خمؿ في الجياز العصبي ك يؤثر بدكره في 
        كظائؼ المخ ك بالتالي يؤثر عمى مختمؼ نكاحي النمك فيؤدم إلى قصكر في التفاعؿ االجتماعي

ك قصكرا في االتصاؿ سكاء  كاف لفظيا أك غير لفظيا ك ىؤالء األطفاؿ يستجيبكف دائما إلى األشياء أكثر 
مف استجابتيـ لؤلشخاص ك يضطرب التكحديكف مف أم تغيير يحدث في بيئتيـ ك دائما يكرركف حركات 

.جسمانية أك مقاطع مف الكممات بطريقة آلية متكررة  

( :2003)تعريف الباحث الزارع   

يعرؼ الباحث التكحد عمى انو عبارة عف خمؿ في الجياز العصبي غير معركؼ المنشأ ك يؤثر عمى عدد 
بعد العناية بالذات ك البعد التكاصمي  ك المغكم )مف جكانب النمك المتمثمة غالبا في األبعاد النمائية التالية 

ك البعد المعرفي ك البعد السمككي ك البعد البدني ك الصحي  ك البعد االنفعالي ك االجتماعي ك البعد 
ك يظير اضطراب التكحد منذ الكالدة ك حتى سف الثالثة ك ال يكجد سبب رئيسي أك محدد . (الحسي 

لمتكحد كما انو ال يكجد عبلج شافي مف ىذا االضطراب ك قد يككف لدل التكحدييف قدرات خاصة في 
.                      بعض الجكانب ك قد يككف التدخؿ المبكر ىك أفضؿ طرؽ تحسيف حالة الطفؿ المتكحد 

( 20-2005،19الزارع،)

( : 1978)تعريف الجمعية الوطنية البريطانية لألطفال المتوحدين 

لقد كاف اليدؼ مف تعريؼ الجمعية الكطنية لؤلطفاؿ المتكحديف في المممكة المتحدة ىك رسـ سياسة 
اجتماعية ك قانكنية بخصكص اضطراب التكحد ك كذلؾ تكعية الرأم العاـ بيذا االضطراب ك حسب ىذا 

: التعريؼ يشتمؿ اضطراب التكحد عمى المظاىر التالية 

 .اضطراب في معدؿ النمك ك سرعتو  -
 .اضطراب حسي عند االستجابة لممثيرات  -
 .اضطراب التعمؽ باألشياء ك المكضكعات ك األشخاص  -
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. اضطراب في التحدث ك الكبلـ ك المغة ك المعرفة  -

:  أسباب التوحد - 2

يعتبر التكحد مف بيف اإلعاقات التي الزاؿ يحيطيا الغمكض في كافة الجكانب ك بالخصكص تحديد 
العكامؿ ك أسباب اإلصابة ك ليذا فقد أصبح مف المستحيؿ التأكد مف سبب محدد ك يمكف تمخيص 

:  األسباب فيما يمي 

: أسباب وراثية  -

يرجع حدكث التكحد إلى كجكد خمؿ كراثي فأكثر البحكث تشير إلى كجكد جيني ذم تأثير مباشر في 
.                                                                            (مف بكيضة كاحدة)اإلصابة بيذا االضطراب بحيث تزيد اإلصابة بيف التكائـ المتطابقة 

( 2011،38نكرم،)

: أسباب عصبية  -

النسبة الكبيرة مف الزيادة في الحجـ حدثت في كؿ مف الفص القفكم ك الفص الجدارم ك اظير الفحص 
العصبي لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف التكحد انخفاض في معدالت ضخ الدـ ألجزاء مف المخ التي تحتكم 

.                                           عمى الفص الجدارم مما يؤثر عمى العبلقات االجتماعية ك االستجابة السكية ك المغة 
( 25-2011،24فاركؽ ك آخركف،)

: أسباب بيئية  -

 بالمائة منيا أثناء 92تشير الدراسات ك البحكث إلى كجكد خمؿ عضكم أك عصبي أك بيكلكجي تحدث 

: فترة الحمؿ 

  .(كالحصبة األلمانية)إصابة األـ بأنكاع مف الحميات المصاحبة  -
 .حدكث نزيؼ متكرر  -
 .تناكؿ بعض العقاقير دكف استشارة الطبيب  -
 .تعرض األـ لجرعات إشعاعية  -
( 2012،57صندقمي،).                      التدخيف .الزئبؽ.الرصاص: التمكث البيئي مثؿ  -
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 : أسباب كيميائية  -

أكدت بعض الدراسات كجكد عبلقة ارتباطية بيف الخمؿ في األجيزة العصبية البيككيمائية ك اإلصابة 
 ك أف المستكيات المرتفعة لعديد مف أجيزة اإلرساؿ العصبية في (Ritvo.et Als.1971.1983)بالتكحد 

ك ىذا الخمؿ الكيميائي .الدـ عند األطفاؿ التكحدييف ينتج عنيا تأخر في النضج ك قصكر الفيـ لدييـ
يحتمؿ أف يؤدم إلى كجكد اضطراب ك ظيفي في عمؿ نصؼ المخ األيسر ك أيضا يؤثر عمى كفاءة 

 الضركرم Mycélienالجياز المناعي ألمراض الحساسية المرتبطة بنكع خاص مف بركتيف المخ ميسيميف 
.   لؤلفكار المعرفية 

: خصائص األطفال المتوحدين - 3

 :الخصائص السموكية  -

عند المقارنة بيف سمكؾ التكحدم ك العادم نجد أف المتكحد يتصؼ بمحدكدية السمككيات ك القصكر 
.                                                                      الكاضح في التفاعؿ مع المتغيرات البيئية يشكؿ سميـ ك ناضج فضبل عف أنيا تبتعد عف التعقيد 

( 2009،45قحطاف ،)

: ك مف ابرز خصائص سمككيات المتكحد ما يمي 

 .الكحدة الشديدة ك عدـ االستجابة لآلخريف  -
 .القصكر الشديد في الكبلـ أك فقداف القدرة عمى الكبلـ  -
 .الخكؼ الشديد الذم ال يمكف إدراؾ سببو  -
 .تجنب النظر في عيكف اآلخريف  -
 .عدـ الرغبة في التغيير  -
 (21-2005،20الزارع،).                                   اإليذاء الذاتي الغير مناسب  -

 
 :الخصائص االجتماعية  -

: يعاني الطفؿ التكحدم في قصكر عبلقاتو االجتماعية مع اآلخريف يمكف ذكرىا فيما يمي 

 .الفشؿ في إقامة عبلقات اجتماعية  -
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 .عدـ االستجابة النفعاالت اآلخريف أك مبادلتيـ المشاعر نفسيا  -
 .يفضؿ المعب كحده بدؿ المعب مع اآلخريف ك غالبا ما تككف ألعابو غير ىادفة  -

( 2011،48نكرم،)                                                                   
 :الخصائص المغوية و التواصل  -

يعتبر ضعؼ المغة ك التكاصؿ مف الخصائص التي تميز األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد ك قد يمتمؾ 
    سنكات لكف يظير عندىـ ضعؼ في التكاصؿ المفظي 06 ك 05العديد منيـ القميؿ مف المغة في سف 

: عددا مف الخصائص المغكية التي يتصؼ بيا التكحدم  (نصر)ك الغير لفظي ك قد ذكرت 

 .يككف الفيـ عنده ضعيفا اك منعدما -
 .نسبة كبيرة منيـ ال يستطيع استخداـ المغة المنطكقة -
 .لديو محاكالت بسيطة لتكجيو بغض الرسائؿ عف طريؽ اإلشارات -
 (2002،75نصر،).                                   يفشؿ في استخداـ تعبيرات الكجو -

 
: الخصائص المعرفية  -

 :االنتباه - 

االنتباه عند األشخاص التكحدييف غير عادم ك ما يبدك سميما ىك تمكنيـ مف االنتباه لفترات طكيمة 
لؤلشياء التي تيميـ إال أنيـ يكاجيكف صعكبات في أشكاؿ االنتباه األخرل ك أكلى ىذه المصاعب ىي 

( 295-2004،294كفاء،).           صعكبة التكجو نحك األشخاص أك األشياء

 :اإلدراك - 

ق  ردكد فعؿ التكحدم لخبراتو الحسية يككف غالبا شاذا فيك قد ال يدرؾ الضكضاء أك المناظر المحيطة ب
ك يشـ ما حكلو ك ىك مف الممكف اف يظير عدـ استجابة لمضكضاء الصاخبة كما قد ال يتعرؼ عمى 

ك ىك مف الممكف أف ال يبالي باأللـ أك البركدة كما إف ىؤالء األطفاؿ لدييـ . الشخص الذم يعرفو جيدا
.                              افتقار في القدرة عمى التقميد ك التعمـ مف عالميـ نتيجة لذلؾ فقد يفتقدكف ميارات كبلمية ك اجتماعية

( 2004،179الزريقات،)
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 : الذاكرة -

يعاني األطفاؿ التكحدييف مف ذكم األداء الكظيفي المرتفع قصكرا في قدراتيـ عمى التذكر ك ذلؾ عندما 
. تككف الميمة مرتكزة عمى استدعاء المعمكمات بدال مف أف تتطمب المياـ التعرؼ عمييا

كما أف التكحدييف يعانكف مف مصاعب في تخزيف المعمكمات التي تتطمب مستكل عاليا مف المعالجة 
كركاية القصص ك تسمسؿ النشاطات ك األحداث التي كقعت ليـ ك تذكرىـ لممعمكمات التي شاىدكىا 
.                                                بصريا ك ىناؾ صعكبة في تذكر سبلسؿ معمكمات لفظية طكيمة تتعمؽ بما يفعمكف ك كيؼ يفعمكف

( 2004،215كفاء،)

 :التفكير - 

   يتميز تفكير الطفؿ التكحدم بأنو تفكير يبتعد عف الكاقع فيك ال يدرؾ الظركؼ االجتماعية المحيطة بو 
ك ال يدرؾ العالـ المحيط بو إلشباع رغباتو ك احتياجاتو الشخصية فيتسـ تفكيره باالنشغاؿ بالذات حيث 
تسيطر رغبات الفرد ك حاجاتو عمى نشاطو العقمي بينما تسيطر طبيعة األشياء ك األحداث في التفكير 

( 1987،81الحنفي،).                                 المنطقي

 :الذكاء - 

 بالمائة مف األشخاص التكحدييف لدييـ تأخر ذىني تتفاكت درجاتو مف 77ىناؾ تقديرات تشير إلى أف 
خفيؼ إلى شديد ك عندما يككف التكحد مصحكبا بتأخر ذىني شديد فيك يسمى بالتكحد ذم األداء 

المنخفض ك ذكاء التكحدييف ال يقؼ عند حد معيف مف معرفة المفردات ك عدـ التجانس ك اتساع التبايف 
في المضمكف المعرفي فحسب بؿ يمتد إلى حجـ مساىمة كؿ مككف مف ىذه المككنات العقمية في الدرجة 
الكمية لمذكاء ك ذلؾ حسب مستكل الذكاء الخاص بيذا التكحدم ك إف عدـ التجانس في مككنات الذكاء ال 

يقتصر فقط عمى نكعية القدرات التي يفيميا التكحدم بؿ يمتد إلى عكامؿ أخرل قد تككف كراثية أك قد 
 (60-59،ص2006رائد،).   تككف ذات عامؿ بيئي
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: أعراض التوحد - 4

 :ضعف التفاعل االجتماعي  -

يتمثؿ في عدـ القدرة عمى تطكير عبلقات مع األشخاص ك غياب التفاعؿ مع اآلخريف أك االىتماـ بيـ 
: فالطفؿ يظير كأنو يتجنب أك يرفض التكاصؿ ك ذلؾ مف خبلؿ 

 .غياب االتصاؿ البصرم -
 .غياب االستجابة باإليماءات -
 .ال يشارؾ اآلخريف في نشاطاتو ك اىتماماتو -
 (59،ص2006النجار،).                                      ال يحب أف يتقرب إليو احد -

 
 :االتصال المفظي و الغير لفظي  -

: نجد عند التكحدم مشاكؿ تكاصمية سكاء لفظية اك غير لفظية ك ذلؾ مف خبلؿ 

 .إعادة الكممات أك الجمؿ عمى شكؿ نمطي  -
 .ال ينطؽ األلفاظ بشكؿ مفيـك -
 .لغتو نمطية متكررة ك غير اتصالية -
 .ال يتكاصؿ باإليماءات ك الحركات ليعبر عف الفرح أك الخكؼ -
 .التعبيرات الكجيية فقيرة -

 
: السموكات  -
 .مقاكمة أم تغيير في المحيط الذم تعكد عميو -
 .العاب متكررة ك خالية مف اإلبداع -
 .(أشياء تبدك ال قيمة ليا عند طفؿ عادم)التعمؽ الشديد باألشياء  -
 .((stereotypesحركات متكررة  -

: ك يمكف تمخيص أعراض التكحد فيما يمي 
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 .السمكؾ النمطي -
 .عدـ التركيز لما حكلو -
 .عجز في التحصيؿ المغكم ك استعماالتو -
 .عدـ اإلحساس باأللـ أك الساخف ك البارد -
 .المعب بشكؿ فردم -
 .ارتباط غير طبيعي باألشياء -
 .االنعزاؿ االجتماعي إذ يرفض التفاعؿ -
 .عدـ طمب المساعدة مف اآلخريف -
( 58-2012،57صندقمي،).                  نكبات غضب ك انفعاالت دكف سبب كاضح -

: تشخيص التوحد - 5

اف الكشؼ المبكر عف ىذا االضطراب ك التشخيص الدقيؽ لو يؤدم الى تكفير العبلج االـز ك اعداد 
البرامج التدريبية االمبلئمة لكؿ حالة لتحقيؽ العبلج ك التقميؿ مف حدة االعراض ك ايقاؼ التدىكر عف 

. جكانب النمك المختمفة لبلطفاؿ المصابيف بو

كما اف التشخيص المبكر يتيح لمفرد اختيار العبلج المناسب ك الحصكؿ عمى خدمات التربية الخاصة 
. التي تساعد الطفؿ في التقميؿ مف سمك كيات التكحد السمبية ك تحسف مستقبؿ الطفؿ بكجو عاـ 

 شيرا فاف التنبؤ بنتائج التكحد 36 الى 24ك ىناؾ اجماع مف االكمينيكييف انو اذا بدا العبلج عف عمر 
سيككف افضؿ مف تاجيؿ العبلج حتى عمر اربع سنكات ك اذا صح ذلؾ فاف التشخيص المبكر يصبح 

ميما لمغاية حيث يمكف عف طريؽ التشخيص المبكر لمطفؿ الكصكؿ الى التدخؿ المبكر ك الحصكؿ عمى 
. العبلج التخصصي ك الخدمات التعميمية

اف تشخيص التكحد ك غيره مف اضطرابات النمك الشاممة مف اكثر العمميات صعكبة  (عثماف فراج)ك يذكر
ك تعقيدا ك يتطمب تعاكف فريؽ مف االطباء ك االخصائييف النفسييف ك االجتماعييف ك اخصائييف 

 .التخاطب ك التحاليؿ الطبية ك غيرىـ
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: و يمكن تحديد اىم الصعوبات التي تواجو المختصيين في تشخيص التوحد ما يمي 

يعد تشخيص اضطراب التكحد مف اكثر العمميات صعكبة ك تعقيدا ك يمـز فريؽ متكامؿ ك قد ارجعا كؿ 
: تمؾ الصعكبة الى عكامؿ متعددة نذكر منيا  (عثماف ك سيى)مف 

         اضطراب التكحد اعاقة سمككية تحدث في مرحمة النمك فتصيب النمك المغكم ك المعرفي -
ك العاطفي بمعنى انيا تصيب عمميات تككيف الشخصية في الصميـ فيعتذر اك يستحيؿ التعامؿ 

 .مع الطفؿ لتشخيص حالتو
تجدد ك تنكع اعراض اضطراب التكحد ك تختمؼ مف فرد الى اخر ك ىذا التعدد يرجع لتعدد  -

 .العكامؿ المسببة لبلضطراب
قد تتداخؿ بعض االعراض مع اعراض اخرل فتككف صعبة في تمييز اضطراب التكحد مع غيرىـ  -

 .مثبل االطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات في المغة
ال تخضع لمقياس المكضكعي  (1994)بعض االعراض التي حددىا الدليؿ االحصائي الرابع -

 .الدقيؽ بؿ تعتمد عمى الحكـ ك التقدير الذاتي لبلخصائي
ارتفاع تكاليؼ تشخيص اضطراب التكحد سكاء النفسية اك الطبية مما يشكؿ عبئا ماليا عمى  -

 .االسرة

 اف دليؿ تشخيص االمراض النفسية  (Bogdashinaعادؿ عبد هللا ك )ك مف ناحية اخرل يرل كؿ مف 
ك التصنيؼ الدكلي العاشر الصادر عف منظمة الصحة  (DSM-4( )1994)ك احصائيا الطبعة الرابعة 

ىـ المصدر الرئيسي لتشخيص اضطراب التكحد ك ال يكجد تعارض بينيـ في تشخيص  (1992)العالمية 
االضطرابات المختمفة بكجو عاـ ك في تشخيص اضطراب التكحد بكجو خاص كما اف محكر التركيز في 
كؿ منيما يدكر حكؿ بداية االضطراب قبؿ سف الثالثة مف العمر ك كجكد ثبلث جكانب قصكر رئيسية 

: تتمثؿ في الجكانب التالية 

 .التفاعؿ االجتماعي المتبادؿ -
 .المغة ك التكاصؿ -
 .السمكؾ النمطي المقيد ك التكرارم -
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: و من معايير التشخيص الحديثة الضطراب التوحد ما يمي 

 ( :DSM-5( )2013)الدليؿ التشخيصي االحصائي الخامس -

ك قد اشارت رابطة الطب النفسي االمريكية الى اف االعراض االساسية المميزة الضطراب التكحد كما 
ىي كما  (DSM-5)حددىا الدليؿ التشخيصي ك االحصائي لبلضطرابات المختمفة في صكرتيا الخامسة 

: يمي 

القصكر الكيفي في التكاصؿ االجتماعي ك التفاعؿ االجتماعي ك الذم يحدد عمى االقؿ في اثنيف  -1
 :مف البنكد التالية 

 .القصكر في التعبير عف المشاعر ك عدـ المباداة في الحديث - أ
 .العجز في الفيـ ك تطكير العبلقات ك تككيف الصداقات - ب
العجز في التكاصؿ الغير لفظي المستخدـ في التفاعؿ االجتماعي ك عدـ التفاعؿ بيف التكاصؿ  - ت

المفظي ك التكاصؿ الغير لفظي عف طريؽ العيف ك لغة الجسد ك عدـ القدرة عمى فيـ االيماءات 
 .ك تعبيرات الكجو

 :كجكد انماط سمككية متكررة ك التي تتجمى في كجكد عمى االفؿ اثنيف مف البنكد التالية  -2
كجكد حركات نمطية متكررة عمى سبيؿ المثاؿ الرفرفة بااليدم ك المفظ الصدكم اك ما يعرؼ  - أ

 .بالمصاداة ك العبارات المتكررة
 . االصرار عمى الركتيف ك عدـ المركنة في االنشطة اليكمية - ب
 . االرتباط الشديد باشياء غير ذات قيمة - ت
االمباالة ك عدـ االحساس بالحرارة ك عدـ االستجابة :  كجكد اضطراب اك خمؿ حسي مثاؿ - ث

 .لبلصكات ك الركائح ك االضاءة ك الحركة
 .تحدث االعراض في مرحمة الطفكلة المبكرة -3
ىذه االعراض تسبب ضعفا في التفاعؿ االجتماعي ك الميني ك التكاصؿ ك ضعؼ االداء الحالي  -4

 .لمفرد
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: خالصة الفصل - 

شغؿ اضطراب التكحد حيزا كبيرا في الدراسات ك التفسيرات ك خاصة في االكنة االخيرة كال يزاؿ البحث 
مستمرا حكؿ ىذا االضطراب اذ انو اضطراب ال يعرؼ حدكد جغرافية اك اجتماعية كال اقتصادية حيث 
انيا اعاقة تؤثر عمى سمكؾ الفرد الذم يعاني منيا كما انو يعكؽ قدرات الفرد بصفة حادة خاصة في 

.مجاالت المغة ك التكاصؿ 



 

 
 

التواصل  : لثالفصل الثا

 

 تمييد -
 مفيوم التواصل -1
 أنواع التواصل -2
 الفرضيات العمميو المفسره الختالل التواصل لدى اطفال التوحد -3
 مكونات التواصل -4
 أبعاد التواصل -5
 أىمية التواصل -6
 مشكالت التواصل المغوي لذوي اضطراب التوحد -7
خالصة الفصل -
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:  تمييد -   

يكتسي التكاصؿ اىمية بالغة في قياـ عبلقات مادية كمعرفية بيف االفراد كالجماعات كىك ممارسة ضركرية 
 .في قطاعات متعددة حيث تقـك بيف اطرافو المختمفة عبلقات تبادؿ المعرفة

كيعد التكاصؿ االنساني اساس حياتنا اليكمية فنحف نتبادؿ العديد مف البيانات كالمعمكمات يكميا فمف 
. السؤاؿ عف االحكاؿ الى تبادؿ المشاعر كنقؿ االفكار كتبادؿ جيات النظر كغيرىا

 كما انو تتبع اىمية التكاصؿ في عدة نكاحي مف حياتنا اليكمية نظرا لما يقدمو مف خبرات االفراد 
 باالضافة الى مساىمتو في اتخاذ القرارات

  
: مفيوم التواصل - 1

يعرؼ التكاصؿ بانو تمؾ العممية التي تقـك بنقؿ اك استقاء اك تبادؿ المعمكمات بيف اطراؼ مؤثرة ك متاثرة 
(  1988،230سعد،) .ك ذلؾ عمى نحك يقصد بو ك يترتب عميو تغيير في المكاقؼ اك السمكؾ

التكاصؿ نشاط يتضمف ارساؿ ك استقباؿ ما تريده الكائنات الحية مف بعضيا البعض ك التكاصؿ بالمعنى 
.  استخداـ الكبلـ كرمكز لغكية تعبيرية عف االفكار ك المشاعر ك الحاجات بيف االفراد: المحدد ىك 

(          2009،507البطانة،)

      ك يعرؼ التكاصؿ بانو عممية تبادؿ المعارؼ ك االفكار ك االراء ك المشاعر مف خبلؿ المغة المفظية
( 2005،18الزريقات،).                                                          ك الغير لفظية

ك يعرؼ ايضا انو عممية تبادؿ المعمكمات ك االراء ك المشاعر بيف االفراد ك ىي عممية عادة تتطمب 
مرسبل يككف رسالة ك ممتقيا يفؾ رمكز اك يفيـ الرسالة ، ك االتصاؿ بالضركرة ىك عممية اجتماعية تحتاج 

. الى لغة سكاء منطكقة اك مكتكبة اك غير لفظية ليتـ االتصاؿ بيف االفراد المختمؼ بعضيـ عف بعض
( 2002،66نصر،)

كذلؾ يعرؼ التكاصؿ بانو القدرة عمى التعبير عف االفعاؿ ك القدرة عمى الدخكؿ في الحكار المتبادؿ حتى 
ك اف كانت بسيطة ك ال يقتصر التكاصؿ عمى عممية نقؿ المعمكمات مف ك الى االخر حيث يعتمد تنظيـ 

   (2000،52قنديؿ،)  .عممية التكاصؿ عمى االفكار ك االتجاىات مع االخريف
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ك مف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح لنا اف التكاصؿ ال يقتصر عمى االنساف فقط بؿ يشمؿ كافة 
لغة االشارة ، تعبيرات الكجو )الكائنات الحية فيك اسمكب كاحد لكف يمتد ليشمؿ عدة اساليب ك كسائؿ 

ك لينجح التكاصؿ بيف االشخاص يحتاج الى قدرات عقمية ليستخدمو االنساف لتحقيؽ غايات مختمفة  (...
.  كتمبية االحتياجات االساسية ، التعبير عف رغباتو ك مشاعره ك احاسيسو

:  انواع التواصل - 2

: ينقسـ التكاصؿ الى نكعيف 

 :التواصل الغير لفظي  -

يدخؿ ضمف ىذا التقسيـ كؿ انكاع التكاصؿ التي تعتمد عمى المغة الغير لفظية ك يطمؽ عمييا احيانا المغة 
: الصامتة ك يقسـ بعض الباحثيف التكاصؿ الغير لفظي الى ثبلثة انكاع ىي 

  : لغة االشارة- 

 .ك تتككف مف االشارات البسيطة اك المعقدة التي يستخدميا االنساف في التكاصؿ مع غيره

 :لغة الحركة او االفعال - 

 . ك تتضمف الحركات التي يؤدييا االنساف لينقؿ لمغير ما يريد مف معاني اك مشاعر

 :لغة االشياء - 

 ك يقصد بيا ما يستخدمو مصدر التكاصؿ غير االشارات ك االدكات ك الحركات لمتعبير عف معاني 
اك احاسيس يريد اف ينقميا مثؿ ارتداء المكف االسكد الذم يستخدـ في كثير مف المجتمعات الشعار 

 (1988،56سعد،) .االخريف بالحزف الذم يعيش فيو مف يرتدم ىذا المكف

: و من وسائل التواصل الغير لفظي 

 .تعبيرات الكجو -
 .تحديقة العينيف -
 .التنغيـ الصكتي -
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 .االشارة ك لغة الجسـ -
.                                                                    المسافة -

 (2004،175كفاء،)
 

 :التواصل المفظي  -

. ىك ترجمة االفكار الى كممات محددة ك ترتيبيا بطريقة يستطيع الفرد مف خبلليا اف ينقؿ رسالتو
(                                                                          2002،24البببلكم،)

: ك التكاصؿ المفظي خاص بيف بني البشر ميز هللا بو االنساف عف سائر المخمكقات ك يشتمؿ عمى 

 (Phonology): اصوات الكالم  -

ك ىي النظاـ الصكتي في المغة ك القكاعد المغكية التي تحكـ المجمكعات الصكتية ك يتضمف النظاـ 
. الصكتي القدرة عمى التمييز بيف االصكات المغكية ك طريقة النطؽ

 (Morphology): الصرف المغوي  -

يشمؿ نظاـ القكاعد المغكية التي تحكـ بناء الكممات ك بناء االشكاؿ المختمفة لمكممة المشتقة مف االصكؿ 
. (التثنية ك الجمع ك المذكر ك المؤنث): االساسية لمعناىا مثؿ 

 (  Syntax) (ترتيب الكممات): بناء الجممة  -

. يشير الى القكاعد المغكية التي تحكـ ترتيب الكممات لتككف جممة ك عبلقة بيف عناصر الجممة

 (  Semantics): دالالت االلفاظ  -

يشير الى الكممات الفعمية المستخدمة في الكبلـ ك معناىا فمكؿ كممة داللة خاصة بيا مثؿ قمـ يدؿ عمى 
( 2004،183كفاء،)... اسـ لشيئ معيف ، ك كبير يدؿ عمى صفة معينة ك غدا يدؿ عمى زماف معيف 

كما اف التكاصؿ المفظي ىك الرمزية المفظية باستخداـ المغة كنظاـ مف التفاعؿ بيف االشخاص اك جماعة 
مف الناس في ترميز المعاني ك في ذلؾ تشمؿ المغة عدة مككنات ىي الصكات الكبلمية ك القكاعد النحكية 

ك الصرفية ك التراكيب المغكية ك دالالت المعاني ، يدخؿ ضمف ىذا التقييـ كؿ انكاع التكاصؿ التي 
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يستخدـ فييا المفظ ككسيمة لنقؿ رسالة مف المصدر الى المتمقي ك يككف ىذا المفظي منطكقا فيدركو بحاسة 
 (Howlin et als,1999,p28).  السمع

 :الفرضيات العممية المفسرة الختالل التواصل لدى اطفال التوحد- 3
يعتقد العديد مف المختصيف اف اضطراب المغة كالتكاصؿ لدل ذكم اضطراب التكحد يحدث نتيجة عكامؿ 

 .متعددة تحدث اما قبؿ اك اثناء اك بعد الكالدة تؤثر عمى نمك الدماغ
كشفت الدراسات الحديثة عف كجكد انخفاض نسبي كاضح في نشاط النصؼ الكركم االيسر مف الدماغ 
لدل االفراد ذكم اضطراب التكحد بما اف النصؼ الكركم االيسر مف الدماغ ىك المسؤكؿ عف عممية 
التكاصؿ كتتكزع فيو مراكز المغة فيذا يفسر حدكث اضطراب في المغة كالتكاصؿ لدل ذكم اضطراب 

 .التكحد
يعالج ذكم اضطراب التكحد المعمكمات المغكية في النصؼ االيمف مف الدماغ مما يؤدم الى عدـ ترجمة 

 .المعمكمات بطريقو فعالة
يتعمـ ذكم اضطراب التكحد المغة باشكاليا الكمية كىذا يعني انيـ يتعممكف الكممات دكف معناىا فيما 

حقيقيا لذا يبداكف تعمـ الكبلـ عف طريؽ المصادات كتكرار كبلـ االخريف بنفس النغمو كالنبره التي ينتجيا 
 المتكمـ

يعتبر االنتباه عنصر اساسي في عممية التكاصؿ كبما اف ذكم اضطراب التكحد يفشمكف في االنتباه الى 
االشياء التي ينتبو الييا االخركف كيحتاجكف تكجيو مف قبؿ االخريف حتى يكجيكا انتباىيـ الى شيء معيف 
اذ ىـ غير قادريف عمى التكاصؿ مع مف حكليـ كعدـ قدرتيـ عمى استخبلص المفاىيـ مف المغة نتيجة 

نظرية العقؿ التي ترجع العجز , ضعؼ التمييز السمعي لدييـ اضافو الى مشاكؿ في االدراؾ السمعي
المغكم لذكم اضطراب التكحد الى طريقة تفكيرىـ التي تتسـ بقصكر في الجانب المعرفي كاالجتماعي 

.                            كتجعميـ غير قادريف عمى قراءه افكار االخريف ك فيـ مشاعرىـ
( 2015،39ريما،)

: مكونات التواصل - 4

لمقياـ بعممية التكاصؿ فانو البد مف كجكد مرسؿ ك مستقبؿ ك رسالة، فالمرسؿ يمتمؾ افكار تحكؿ الى 
رمكز يمكف فيميا مف قبؿ المستقؿ ك يحدث التكاصؿ فقط عندما يحدث ىناؾ فيـ مشترؾ لمرسالة بيف 
المرسؿ ك المستقبؿ ك فؾ ترميز االفالى اشارات ك رمكز يعتبر جزءا ىاما في التكاصؿ ك تشير اشارات 
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.                              التكاصؿ الى بعض االحداث المباشرة ك قد تككف ىذه االشارات عمى شكؿ ايماءات اك انماط صكتية
( 2005،17الزريقات،)

: ابعاد التواصل - 5

   اف السمكؾ التكاصمي سكاء كاف صادرا عف الطفؿ التكحدم اك مف شخص اخر يتضمف ابعاد مختمفة 
. الداللة ، السياؽ ، الشكؿ ، اليدؼ اك الكظيفة: ك ىي 

 (Meaning): الداللة  -

يشير مصطمح الداللة الى اف المعنى الذم تحممو الكممة المستخدمة في التكاصؿ ك تكتب الكممات داللتيا 
. مف خبلؿ المكقؼ ك ربما تحمؿ نفس الكممات دالالت اك معاني مختمفة

 (سيارة)ك يصعب عمى الطفؿ التكحدم اف يدرؾ اف الكممة الكاحدة تحمؿ دالالت مختمفة فمثبل كممة 
ام يذىب ليحضر السيارة  (ىات السيارة)تعني بالنسبة لو معنى كاحد ك ىك المعنى المتضمف لمجممة 

بابا مستنيؾ )المعبة الخاصة بو كال يدرؾ اف نفس الكممة يمكف اف تستخدـ عف مكقع كما في الجممة 
. (بالسيارة

 (Contexte) : السياق  -

الى المكاقؼ المختمفة التي يتكاصؿ فييا االفراد  (Flackrose et als)يشير مفيك السياؽ كما يعرض لو 
، مع  (...مطعـ،منزؿ،مدرسة،عمؿ )ك تتنكع مكاقؼ التكاصؿ فقد يتـ التكاصؿ في اماكف مختمفة 

 (...اباء،معمميف،اصدقاء )اشخاص مختمفيف 

اف اطفاؿ ذكم اضطراب التكحد يعانكف مف صعكبة تعميـ التعميـ مف مكقؼ الى  (2014)ك يذكر عيسى 
اخر كذلؾ قد يتكاصؿ الطفؿ ذك اضطراب التكحد مع معمـ معيف ك يرفض التكاصؿ مع غيره مف 

عند التكاجد في حجرة المعب النو  (ماذا تريد اف تاكؿ؟)المعمميف ك قد ال يجيب الطفؿ عمى سؤاؿ المعمـ 
( 40-2014،39عيسى ك اخركف،).   اعتاد عمى ىذا السؤاؿ في الفصؿ كقت الغذاء

 (Forms): الشكل  -

: ك اكضح انو يتضمف جانبيف  (فبلؾ ك زمبلؤه)البعد الثالث لمتكاصؿ ك ىك الشكؿ تناكلو 
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حركات، اشارات، )يتضمف الطريقة التي يستخدميا الطفؿ في التكاصؿ ك التي قد تككف : االكؿ  -
 (نظـ التكاصؿ بالصكر، لغة االشارة، المغة المنطكقة

 .يتعمؽ باستخداـ تمؾ الطرؽ ك التي تتسـ بالمحدكدية الشديدة : الثاني  -

ك نجد نسبة كبيرة مف التكحدييف غير قادريف عمى الكبلـ  ك ىك احد اشكاؿ التكاصؿ ك ثـ نمجا الى ما 
، بالنسبة لمطفؿ (...نظاـ التكاصؿ بالصكر، لغة االشارة )يسمى بنظـ التكاصؿ البديؿ ك التي تتضمف 

القادر عمى الكبلـ فاف المشكمة ىي اف يتعمـ ىذا البعد في التكاصؿ اسرع مف تعممو لبلبعاد االخرل فيتعمـ 
.                                                             الكثير مف الكممات لكنو ال يمكنو استخداميا في مكاقؼ مختمفة

(Rutter.1998.p45 )

: اىمية التواصل - 6

تاتي اىمية التكاصؿ في انو يمنح الكائف الحي شعكرا بانو جزء منتمي الى المحيطيف بو ك انو شخص 
       مثؿ بقية االشخاص يتفاعؿ معيـ يؤثر بيـ ك يؤثركف فيو ك مف خبلؿ التكاصؿ يتـ اشباع رغبات

ك مطالب االنساف كصكال الى تحقيؽ مزيد مف االنجازات ك االنساف يحتاج الى مف يمد خطكط التكاصؿ 
ك التفاىـ مع كؿ مف يحاكره ك ذلؾ بدافع احساس غريزم مؤداه اف ىذا االرتباط بغيره ىك السبيؿ لتحقيؽ 
مصالحو، ك ىذه المرجعية التي يستند عمييا االنساف في ضركرة التكاصؿ مع غيره مف البشر ىي مف اىـ 

صفات ذلؾ االنساف، ك اف التكاصؿ كاداة ك غاية ىي مف المفردات االساسية في منظكمة الكجكد 
( 1998،420عبد الجكاد،).  االنساني

: مشكالت التواصل المغوي لذوي اضطراب التوحد - 7

 :مشكالت التعبير المغوي  -

. التعارض بيف استخداـ المغة ك فيـ المغة، فقد يمتمؾ مفردات لغكية لكنو ال يعرؼ في ام مكقؼ يعبر بيا

 :مشكالت المغة المنطوقة  -
       اضطراب في دالالت االلفاظ ك الكممات، فميس لدييـ القدرة عمى تعميـ االلفاظ ك الكممات -

 .ك المفاىيـ
 .تكرار ك ترديد الكبلـ، كاف يقـك بتكرار السؤاؿ الذم كجو لو -
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 .عدـ قدرتيـ عمى استخداـ الكممات المناسبة في المكاقؼ االجتماعية -
 

 :التعامل مع المفاىيم المعنوية  -
يصعب عمييـ فيـ المفاىيـ المتعمقة بالمستقبؿ ك ليس لدييـ القدرة عمى فيـ ك استيعاب كممات  -

 .(قريبا، مف الممكف، سافكر)مثؿ 
 .عدـ القدرة عمى التعبيير عف المشاعر ك االحاسيس -
. يفشمكف في الربط ك التنسيؽ بيف الحديث الصادر عنيـ ك سماع اراء االخريف -

( 2007،14ح،.ناصؼ)
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: خالصة الفصل - 
 

يعتبر التكاصؿ عمى انو عممية معقدة في اقامة كتطكير الركابط بيف البشر كالتي تتكلد عف الحاجة الى 
االنشطة المشتركة تتضمف تبادؿ المعمكمات كاف دراسة الميارات التكاصمية لبلطفاؿ المتكحديف مف 
الجكانب الميمة التي اكلت العديد مف الدراسات الف الميارات التكاصمية بالنسبة لممتكحديف تعد مف 

المعايير الميمة لمكشؼ عف مستكل االضطراب الذم يعاني منو التكحدم كىذا العجز الذم يعانكف منو 
.قد يضاعؼ مف سكء حالتيـ كيبرز اختبلؿ فيـ عف بقيو االطفاؿ 



 

 
 

اإلدراك  : الرابعالفصل 

 

تمييد  -
 تعريف اإلدراك -1
 تعريف اإلدراك السمعي -2
 خطوات اإلدراك السمعي -3
 ميارات اإلدراك السمعي -4
 عناصر اإلدراك السمعي -5
 تعريف السرعة اإلدراكية -6
 تعريف السرعة اإلدراكية السمعية -7
خالصة الفصل  -
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: تمييد - 

يعد االدراؾ السمعي مف المكضكعات الميمة التي يجب معالجتيا خاصة عند المتكحد فيك يعتبر جزءا 
ميما في فيـ المعمكمات السمعية القادمة مف البيئة المحيطة ك محاكلة ترجمة ك فيـ العالـ مف حكلنا مف 

.  خبلؿ ذلؾ

: تعريف اإلدراك- 1

يكاد عمماء النفس يتفقكف عمى مفيـك كاحد لئلدراؾ ك ىك انو محاكلة فيـ العالـ الخارجي مف حكلنا مف 
. خبلؿ تفسير المعمكمات القادمة مف الحكاس إلى الدماغ اإلنساني

: ك مف التعريفات الشائعة لئلدراؾ ما يمي 

. عمى انو فرع مف فركع النفس يرتبط بفيـ المثيرات الحسية ك التبكء بيا : (Solso 1988)يعرفو سكلسك 

عمى انو تعديؿ االنطباعات الحسية عف  : (Lindsy and Norman 1977)يعرفو ليندزم ك نكرماف 
. المثيرات الخارجية مف اجؿ تفسيرىا ك فيميا

عمى انو العممية التي يتـ مف خبلليا التعرؼ عمى المثيرات  : (Sternberg 2003)ك يعرفو ستيرنبرغ 
 (94-2010،93عدناف ،). الحسية القادمة مف الحكاس ك تنظيميا ك فيميا

يعد اإلدراؾ الكسيمة التي مف خبلليا يتصؿ اإلنساف بالعالـ الخارجي ك تعتبر الحكاس ىي المنفذ ىي 
( 2002،245الخكلي،). المنفذ الذم يساعد عمى الكصكؿ إلى اإلدراؾ

عممية مركبة ك يعتبر مف مراحؿ تجييز المعمكمات إذ ال يمكف فصمو عف باقي العمميات : اإلدراؾ 
(  2004،08بكقصة،).                                                      المعرفية األخرل

     ىك العممية التي يصبح األفراد مف خبلليا عمى كعي بالبيئة المحيطة بيـ مف خبلؿ تنظيـ: اإلدراؾ 
( 1990،101عبد الرحيـ،). ك تفسير الدالالت ك الشكاىد التي يحصمكف عمييا عف طريؽ الحكاس

ك منو فاف اإلدراؾ عممية عقمية معرفية معقدة يستقبؿ ك يفسر المثيرات التي تحيط باإلنساف بصكرة كمية 
.  ك يقـك اإلنساف بصياغة المثيرات في صكرة يمكف فيميا ك استيعابيا
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: تعريف اإلدراك السمعي - 2

 يعرؼ اإلدراؾ السمعي بأنو القدرة عمى التعرؼ عمى ما يسمعو الفرد مف مثيرات أك معمكمات ك تفسيرىا 
 ) . ك ىك ديناميكية مستمرة تحكؿ المغة المنطكقة إلى معاني في المستكل السطحي لمدماغ

(Learner.J.2003.p257 

فيقدـ تعريؼ اإلدراؾ السمعي عمى انو تمؾ القدرة التي تعتمد في جكىرىا : (1997)أما فؤاد أبك حطب 
عمى خصائص المثير السمعي، مستكل اإلحساس أك المنبو السمعي في مستكل االنتباه مستقمة عف 

معرفة الفرد لمبنية المغكية ك عمى ذلؾ فالقدرة عمى فيـ الكبلـ المنطكؽ مثبل يمكف اعتبارىا نكع مف قدرات 
اإلدراؾ السمعي إذا تضمنت المياـ تحريفا أك تشكييا بحيث تتداخؿ مع الفيـ المعتاد بالكبلـ ك الذم 

.                                          يعتمد عمى معرفة بالمغة بصفة أساسية ك عمى القدرة السمعية بصفة ثانكية
( 2010،201سميماف عبد الكاحد،)

: خطوات اإلدراك السمعي - 3

 :االنتباه -

حالة تيقض تحدث عند كقكع المؤثر الصكتي ليا أىمية كبيرة في العممية اإلدراكية حيث تدفع اإلنساف إلى 
. التركيز عمى المؤثر حتى يستطيع أف يتفادل المؤثرات ذات الخطكرة في حياتو

 :تحديد موقع الصوت -

غالبا ما تنمك ىذه القدرة بشكؿ مبكر جدا مف حياة الطفؿ فاألطفاؿ في سف ستة أشير مثبل قادريف عمى 
. االلتفاؼ نحك كضكح المؤشر الصكتي ك التعرؼ عميو بسرعة كبيرة لتبلشي أم خطر

 :تحميل المؤثر الصوتي -

لكؿ مثير صكتي خصائص معينة تضفي عميو سمة مف السمات المتنكعة التي مف الممكف أف يتعرؼ 
عمييا الدماغ خاصة إذا تكفرت لمدماغ سبؿ االطبلع عمى ىذا المؤثر الصكتي ك حيث أف الكجو التعبيرم 
المغكم األكؿ بالنسبة لئلنساف ىك النطؽ ك ككف النطؽ عبارة عف رمكز لفظية صكتية ليذا يعتمد الدماغ 
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عمى جياز القكقعة في األذف الداخمية عمى تحميؿ مككنات الصكت مف ذبذبات مختمفة حتى يتـ لمعقؿ 
( 15-1999،14نكرم،).   اإلنساني فيميا ك معرفتيا

 :التمييز -

عممية عقمية يتجانس فييا العقؿ بيف المعمكمات الكاردة إلى المراكز الدماغية لتحديد صفاتيا عف طريؽ 
. مطابقتيا بما ىك محفكظ لدل الفرد مف معمكمات في ذاكرتو

 :التعرف -

ىنا يتـ التعرؼ عمى عناصر الكبلـ مف خبلؿ البحث عنيا ك مطابقتيا بما يسمى قامكس الكممات في 
( 15نفس المرجع السابؽ،ص).                                            الدماغ المخزكنة

: ميارات اإلدراك السمعي- 4

: ك تشتمؿ ميارات اإلدراؾ السمعي عمى الميارات التالية 

 :إدراك النطق -

يعرؼ إدراؾ النطؽ عمى انو عممية ضركرية لتعمـ القراءة الصحيحة عف طريؽ إدراؾ الكممات التي 
تسمعيا لتككف أك تشكؿ مف خبلؿ األصكات التي تصدر عف الفرد عند قراءتو ليا فاألطفاؿ الذيف يعانكف 

مف صعكبات اإلدراؾ السمعي يفتقركف لمنطؽ الصحيح لمكممات ك بالتالي يفقدكف معناىا ك مف ثمة 
( 2003،206ممحـ،). يصعب عمييـ فيميا فتتضاءؿ حصيمتيـ المغكية

 :التمييز السمعي -

ىك القدرة عمى التعرؼ عمى الفركؽ بيف الكحدات الصكتية ك الكممات المتماثمة أك المختمفة في أصكاتيا 
فاألطفاؿ يجدكف صعكبات في التمييز بيف الكممات أك األصكات المتشابية فمثبل يجد صعكبة في التفريؽ 

 (2008،205قحطاف،). (قمب ك كمب)بيف كممتي 
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 :الذاكرة السمعية -

تشير القدرة السمعية إلى تخزيف ك استرجاع ما نسمعو مف مثيرات أك معمكمات فالذاكرة السمعية تمثؿ 
القدرة عمى تذكر الترتيب التي ترد بو فعالية معينة كتذكر أياـ األسبكع أك شيكر السنة أك الحركؼ 

( 1999،199الكقفي،).       اليجائية مرتبة كفقا لتكاردىا أك القياـ بأداء أعماؿ مرتبة

: عناصر اإلدراك السمعي - 5

    المنبو السمعي لمصكت، : حتى تتـ عممية اإلدراؾ السمعي البد مف تكفر ثبلثة عناصر رئيسية كىي 
   ك الجياز السمعي الذم يستقبؿ التنبييات السمعية مف البيئة المحيطة ك ينقميا عبر العصب السمعي،

. ك المراكز السمعية بالمخ التي تتـ فييا معالجة المعمكمات السمعية ك إدراكيا

: ك يذكر فؤاد أبك حطب العكامؿ التي تؤثر في اإلدراؾ السمعي ك ىي 

 .معرفة كحدات األشكاؿ السمعية أك سرعة اإلغبلؽ السمعي -
مقاكمة التشكيو في المثير السمعي ك خاصة في أصكات الكبلـ ك خاصة في حالة الحجب  -

 .السمعي لممثيرات المقحمة
 .معرفة منطكقات األشكاؿ السمعية أك التكامؿ السمعي -
.  ذاكرة منظكمات األشكاؿ السمعية، ك ىك العامؿ الذم يسمى بالذاكرة المكسيقية -

( 2010،202سميماف عبد الكاحد،)                    

: تعريف السرعة اإلدراكية - 6

ىي عبارة عف صكرة مف صكر االختبارات العقمية ك يقيس االنجاز فيو بعدد المكضكعات التي أمكف 
( 1990،67الخكلي،).                                               أداؤىا في زمف محدد

أف السرعة اإلدراكية تتميز بنضكجيا المبكر فيي أكلى القدرات  (1980أبك حطب ك السرجي )ك يذكر 
( 1980،393س،.أبك حطب). العقمية نضكجا لدل الفرد

: تعريف السرعة اإلدراكية السمعية - 7

( 2005،12الزعبي،).    ىي القدرة الزمنية المنقضية بيف عرض المثير السمعي ك التعرؼ عميو
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ك السرعة اإلدراكية لؤلرقاـ ىي سرعة مقارنة عدديف سمعيا ك تحديد ما إذا كانا متشابييف أـ ال خبلؿ فترة 
زمنية محددة، ك ذلؾ بعد االنتياء مف سماع العدديف ك الذم يقدر بنحك خمسة ثكاني، ك تعرؼ إجرائيا 

. بأنيا الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى اختبار مقارنة األعداد سمعيا
( 1998،227الكقفي،)
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: خالصة الفصل - 

مف خبلؿ ما تطرقنا إليو خبلؿ الفصؿ نجد اإلدراؾ السمعي ك الذم مف خبللو يتـ تفسير العالـ مف حكلنا 
ك االندماج فيو ك يعتبر عممية جد معقدة إذ تتطمب تداخؿ عدة خطكات ك ميارات مف بينيا السرعة 
اإلدراكية السمعية ك ىذه األخيرة التي مازالت تشيد دراسات قميمة إذ تعتبر عنصر أساسي في العممية 

.اإلدراكية 
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: تمييد - 

تعتبر الدراسة الميدانية مف أىـ مراحؿ البحث حيث يتمكف الباحث ىنا مف تحصيؿ كجمع البيانات 
كالمعمكمات حكؿ مجاؿ بحثو كدراستو ثـ يقـك بعد ذلؾ بتفريغ تمؾ البيانات كتفسيرىا كتحميميا كفقا لمطرؽ 
كاألساليب المنيجية ليتـ بعد ذلؾ التكصؿ إلى نتائج تككف بمثابة السند األساسي لمجانب النظرم كفي ىذا 

  .الفصؿ سنتطرؽ إلى الطرؽ كاألساليب المنيجية كالدراسة االستطبلعية كأدكاتيا

: تعريف الدراسة االستطالعية - 1

ىي دراسة ميدانية يتخذىا الباحث لمتعرؼ عمى الظاىرة التي يريد دراستيا بيدؼ تكفير الفيـ المناسب 
لمدراسة المطمكبة بالفعؿ ك يمكف معيا اية كسيمة مف الكسائؿ التقنية المتعددة ك التي تطبؽ عادة عمى 
عينة صغيرة، يحدد الباحث مف خبلليا مشكمة البحث ك يصيغ فركضو بطريقة اكثر كاقعية كما تمكنو 

. ايضا مف اختيار اكثر الكسائؿ صبلحية لمدراسة ك ترشده الى صعكبات الكامنة ك النقاط الخفية
( 2006،406شركخ،)

: المنيج المستخدم في الدراسة االستطالعية - 2

اعتمدنا في دراستنا عمى منيج دراسة حالة التي ليا قيمة كبيرة في تشخيص الحاالت ك ىك االسمكب 
. المبلئـ لمدراسة ك الذم بدكره ييدؼ الى جمع اكبر قدر مف المعمكمات المتعمقة بالمفحكص

: عينة الدراسة االستطالعية - 3

 سنة، الجنس ذكر 14تتككف العينة مف طفؿ كاحد مصاب بالتكحد عمره 

 :صعوبات البحث - 4

 .عدـ كجكد خمفية كافية ك ندرة الدراسات السابقة حكؿ مكضكع البحث -
 .قمة المصادر ك المراجع المتعمقة بالبحث -
 .صعكبات في اجراء الجانب التطبيقي بسبب كباء ككركنا ك غمؽ كؿ المراكز ك المؤسسات -
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: االدوات المستعممة في الدراسة االستطالعية - 5

 :المالحظة  -

اف المبلحظة تعتبر مف افضؿ التقنيات في تحديد المشكبلت الجديرة بالبحث العممي ك ىي عبارة عف  
عممية مرقبة اك مشاىدة الظكاىر ك المشكبلت ك االحداث ك اليدؼ منيا جمع جمع المعطيات ك بيانات 

. البحث العممي ك تسجيؿ كؿ ما يبلحظو بدقة ك مكضكعية

 :المقابمة  -

ك اليدؼ منيا الدخكؿ في حكار مع الحالة  

 :كارز مقياس  -

 :تعريف مقياس کارز
ىك مقياس الطب النفسي لتقييـ األطفاؿ يستخدـ لتقدير السمكؾ غير الفردم كيمكف مف تشخيص التكحد 

، مف طرؼ طارش بف مسمـ 2003كتحديد درجتو، حيث إعتمدنا عمى النسخة العربية المقنة، سنة 
، 2003طارش بف مسمـ الشمرم،  ).  الشمرم، زيداف أحمد السرطاكم، بجامعة الممؾ سعكد بالرياض

( 91ص 
 طريقة تطبيق المقياس

نطرح مجمكعة مف األسئمة عمى المربي أك الكالديف حيث أف كؿ سؤاؿ يحتمؿ أربعة إجابات كالتي ترتكز 
: عمى المجاالت التالية

إقامة العبلقة مع الناس، القدرة عمى التقميد كالمحاكاة، اإلستجابة العاطفية، إستخداـ الجسـ، إستخداـ - 
األشياء، التكيؼ كالتأقمـ، االستجابة البصرية، االستجابة السمعية، إستجابات إستخداـ التذكؽ كالشـ 
كالممس، الخكؼ كالعصبية، التكاصؿ المفظي، التكاصؿ غير المفظي، مستكل النشاط، مستكل كثبات 

. اإلستجابات الذىنية
 :تنقيط المقياس - 
  نقطة 0= غير مكجكد - 
  نقاط 1=  مكجكد نادرا -
  نقاط 2= مكجكد أحيانا - 
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  نقاط3= مكجكد غالبا - 
  نقاط 3= مكجكد غالبا - 
 : درجات التوحد حسب المقياس -
بعد اإلجابة بكؿ دقة عف جميع األسئمة يتـ جمع كؿ العبلمات، فيتراكح المجمكع ما - 
:  كتفسر كالتالي 60 الى 15بيف 
. حالة تكحد خفيفة   تككف بداية تشخيص30إذا كانت الدرجة - 
.  حالة تكحد مف الخفيفة إلى المتكسطة37-30إذا كانت تتراكح بيف - 
.  حالة تكحد شديد60-38أما إذا كانت تتراكح بيف - 
 

: ادوات الدراسة االساسية 

 :الميزانية االرطوفونية  -

     ىي مجمكعة مف االجراءات التي يقـك بيا الفاحص بيدؼ التشخيص ك العبلج  ك تعتبر ذات اىمية
ك تسمح لنا بالتعرؼ عمى اصحاب العينة ك ذلؾ مف خبلؿ جمع المعمكمات الخاصة بكؿ حالة ك مف 

التاريخ المرضي التي تعتمد عمى معطيات طبية ك نفسية )خبلليا تـ الحصكؿ عمى معمكمات كفيرة حكؿ 
مف اجؿ معرفة اكبر قدر ممكف مف المعمكمات عف التاريخ العائمي، معمكمات عف الجانب الحسي حركي 

الخ كؿ ىذه المعمكمات تساعدنا ... لمطفؿ، معمكمات عف السمع ك البصر، معمكمات عف تطكر المغة 
في بحثنا حيث تتضمف كصفا شامبل لحياة الطفؿ منذ االشير االكلى، باعتبار ىذه الميزانية مف اىـ 

الخطكات التي يقـك بيا المختص االرطكفكني قصد التشخيص ك التحديد الدقيؽ لنكع ك سبب االضطراب 
 (2007،111ميمكدم ،). 

 :مقياس الميارات التواصمية  -

  :المقياس تعريف 
 العزيز عبد العزيز الغني، عبد عبد لدكتكر الذاتكم التكاصمية لطفؿ الميارت مقياس الباحثة استخدمت
عمى  كيحتكم عبارة 36 عمى المقياس يحتكم المصر، حيث 2016 النفسي اإلرشاد مجمة أميف مف

 .)درجة 1نادرا ( )درجات2 أحياف ) (درجات3 دائما(  بدائؿ3
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 :لممقياس السيكومترية الخصائص
 صدؽ باستخداـ المقياس صدؽ مف بالتحقؽ كقاـ االستطبلعية العينة عمى المقياس بنكد الباحث طبؽ

 ( بالمئة100-80)بيف  ما المقياس تراكحت عباارت عمى المحكميف السادة اتفاؽ نسبة ككانت المحكميف
 .جميعيا المقياس تاعبار عمى كاإلبقاء
 األفراد كؿ درجات بيف االرتباط معامؿ حساب طريؽ عف الداخمي اإلتساؽ كصدؽ
 معامؿ إلى قيـ تكصؿ النتائج خبلؿ كمف إليو تنتمي الذم لمبعد الكمية كالدرجة المقياس عبارة كؿ عمى

(. 0.01) الداللة مستكل عند إحصائيا دالة االرتباط
ك مف بيف االبعاد الثبلثة التي يحتكييا المقياس فنحف في بحثنا تبنينا فقط بعد التكاصؿ المفظي ك فيو ىذا 

 ك العبلمة 36=  عبارة كميا تخص التكاصؿ المفظي حيث في ىذا البعد العبلمة القصكل 12البعد ىناؾ 
 0=االدنى 

تكاصؿ لفظي ضعيؼ  (12 الى 0مف )
تكاصؿ لفظي متكسط  (24 الى 13مف )
تكاصؿ لفظي جيد   (36 الى 25مف )
 

 : بطارية القدرات العقمية  -

: التي تحتكم عمى االختبارات التالية 

 اختبار ميارات التحميؿ السمعي -
 اختبار سعة الذاكرة السمعية -
 اختبار الذاكرة السمعية التتابعية  -
 اختبار التمييز السمعي -

 
اختبار ميارات التحميل السمعي: أوال   

:وصف اإلختبار  

مف كممات بسيطة أك مركبة إذا حذؼ جزء معيف منيا يبقى جزء " ميارات التحميؿ السمعي" يتألؼ اختبار 
يقـك الفاحص بنطؽ الكممة عمى مسمع الطفؿ كيطمب منو أف يمفظ . بشكؿ كممة ذات معنى معركؼ

الباقي بعد حذؼ جزء معيف يذكره الفاحص لمطفؿ ، كقد ركعي في اختبار الكممات  (الكممة  )الجزء 
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تفاكت المقاطع الصكتية التي تتألؼ منيا الكممات كما ركعي في كؿ مف ىذه الكممات أف يبقي منيا جزء 
 . يؤلؼ كممة ذات معنى عند حذؼ جزء في أكؿ الكممة أك كسطيا أك نيايتيا 

 كممة كقد تـ تجريبيا في عينة مف األطفاؿ شممت فئات العمر 16تألفت الصكرة التجريبية لبلختبار مف 
 فقرة أعيد ترتيبيا حسب صعكبتيا 14 سنة ، كبناء عمى نتائج التجريب حذفت فقرتاف ك استبقيت 05-12

 (02انظر الممحؽ رقـ ). متدرجة مف األسيؿ الى األصعب 
 :أغراض االختبار

 : يمكف تمخيص األغراض التي يستخدـ مف اجميا االختبار كما يمي
ممثمة في القدرة عمى تحميؿ أنماط صكتية إلى مككناتيا الجزئية  )تقييـ ميارة التحميؿ السمعي .  1

، كتشخيص جكانب  (،كالتعرؼ إلى النمط الصكتي الناتج عند حذؼ جزء معيف مف النمط األصمي
 . القصكر في ىذه الميارة 

 . تقييـ مستكل االستعداد لتعمـ القراءة كالميارات األخرل المتصمة بيا مثؿ التيجئة كاإلمبلء.  2
   استقصاء جكانب تطكرية ذات أىمية في التعمـ المدرسي ، كبخاصة ما يتعمؽ منيا بالنمك المعرفي.  3

.                                                                                         ك المغكم في الدراسات كالبحكث التي تعنى بتطكر األطفاؿ في مثؿ ىذه المجاالت
تقديـ معمكمات تشخيصية ذات دالالت خاصة يفيد منيا المختصكف كالمعممكف في تصميـ برامج .  4

عبلجية كتدريبية ، كبخاصة ما يتعمؽ منيا بالتدرب عمى ميارات التحميؿ السمعي ألصكات المغة كالتمييز 
 .بيف الحركؼ كاألصكات المرتبطة بيا

 :تعميمات التطبيق
:   يطبؽ ىذا االختبار بشكؿ فردم حسب التعميمات التالية 

ابدأ تطبيؽ االختبار بحيث تككف جالسا إلى جانب الطفؿ كبشكؿ ال يرل فيو كجيؾ في اثناء نطقؾ 
لكممات االختبار، ابدأ االختبار بمثاليف تكضيحييف ليتعرؼ الطفؿ مف خبلليما الى ما ىك متكقع منو 

بيت لحـ، تكقؼ قميبل حتى يستجيب : أريد أف تعيد الكممة التي سأقكليا ، أسمع : كذلؾ بأف تقكؿ لو 
إذا كانت استجابة الطفؿ صحيحة " بيت "كاآلف أعدىا مرة ثانية كلكف بدكف أف تمفظ : الطفؿ ، ثـ قؿ 

. فحاكؿ أف تشرحو لو (أ)أما إذا اخطأ الطفؿ في المثاؿ األكؿ . (ب)انتقؿ إلى المثاؿ التكضيحي الثاني 
ذا تطمب األمر أكثر مف شرح بسيط فتكقؼ عف اختبار الطفؿ . كا 

ال تعط أم تمميح يشفتيؾ اجعؿ نطقؾ كاضحا ك لكف ال تشدد النطؽ عمى المقاطع كال تتكقؼ بينيا ، 
   الحظ أف الصكت أك المقطع الذم ستطمب مف المفحكص عدـ نطقو عند اإلعادة قد كضع بيف قكسيف 

. ك عميؾ نطقو بنفس الطريقة التي كتب فييا [ ]
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.  تكقؼ عمى إعطاء االختبار بعد ثبلثة أخطاء متتالية
 إذا كانت استجابة الطفؿ صحيحة ضع اإلشارة في الفراغ أماـ الفقرة، أما إذا كانت استجابتو خطأ فاكتبيا 

. في الفراغ كما نطقيا
لحـ  : [بيت]اآلف قميا ثانية دكف أف تمفظ :بيت لحـ : قؿ  (أ): مثاؿ 
 هللا  : [عبد]اآلف قميا ثانية دكف أف تمفظ : عبد هللا : قؿ  (ب)       

: تعميمات التصحيح
المتبقي بعد حذؼ الجزء الذم يطمب  (الكممة  )تعد إجابة الطفؿ صحيحة إذا قاـ بنطؽ المقطع الصكتي 

يعطى , الفاحص منو حذفو ، كتعد اإلجابة خطأ إذا فشؿ الطفؿ في التعرؼ إلى الجزء المتبقي كنطقو 
لممفحكص نقطة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة كتككف العبلمة الكمية في االختبار مجمكع النقاط المتحققة 

. عمى اإلجابات الصحيحة 
  .(في الصكرة المعدلة  ) 14= صفر          العبلمة القصكا = العبلمة الدنيا 

 
اختبار سعة الذاكرة السمعية: ثانيا   

: وصف االختبار
 الذاكرة السمعية قدرة معرفية متعددة األبعاد ، تبدأ كظيفتيا منذ الكالدة كتستمر في الشخص

كىي ذات طبيعة تطكرية تأخذ بالتمايز مع التقدـ في العمر كيككف ىذا . العادم طكاؿ عمره
التمايز أكثر كضكحا في مرحمة الطفكلة ، ثـ إنيا متعددة األبعاد مف حيث أنيا تعتمد عمى 

االنتباه، كاالستماع ، كالتمييز السمعي ، كتخزيف : مجمكعة مف العمميات المتداخمة في مجاالت 
كيمكف أف تعتمد الذاكرة السمعية . المعمكمات ، كاستدعائيا عند االستجابة لممثيرات الصكتية 

عمى حدة السمع لكنيما شيئاف مختمفاف ، فقد يسمع الطفؿ جيدا ، كقد يختزف المعمكمات بكفاءة 
.كلكنو ال يتذكر جيدا بسبب عكامؿ النسياف  

يقيس االختبار قدرة الطفؿ عمى تذكر كممات يتألؼ كؿ منيا مف مقطع صكتي كاحد كمرتبة في سبلسؿ 
 سمسمة مف الكممات تتراكح بيف كممتيف كست كممات في 15يتألؼ االختبار مف . متدرجة في الطكؿ 
كقد نظمت في خمسة مستكيات يحتكم كؿ منيا عمى ثبلث سبلسؿ تبدأ بالمستكل . السمسمة الكاحدة 

األكؿ الذم يتألؼ مف ثبلث سبلسؿ يتككف كؿ منيا مف كممتيف ، كتنتيي بالمستكل الخامس الذم يتألؼ 
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كقد تـ اختيار الكممات في السبلسؿ بحيث يتألؼ كؿ . مف ثبلث سبلسؿ يتككف كؿ منيا مف ست كممات 
( 03انظر الممحؽ رقـ ). منيا مف مقطع صكتي كاحد ، كأف تككف كميا أسماء شائعة في لغة األطفاؿ 

: أغراض االختبار
في التعرؼ عمى قدرة الطفؿ عمى تذكر سبلسؿ مف الكممات " سعة الذاكرة السمعية " يستخدـ اختبار

كيساعد ذلؾ في التعرؼ إلى .متدرجة في الطكؿ ، أم في عدد الكممات التي تتألؼ منيا السمسمة الكاحدة 
كليذه . ما إذا كاف ثمة قصكر في جانب أساسي مف معالجة المعمكمات في مجاؿ الذاكرة السمعية اآلنية 

القدرة آثار بعيدة المدل عمى فاعمية التعمـ ؛ فيي األساس في اكتساب المغة كفي تطكر ميارات االتصاؿ 
كمف ىنا فإف تقييـ الذاكرة السمعية لو أىمية خاصة في . كالتفاعؿ االجتماعي كبخاصة في مرحمة الطفكلة 

التعرؼ عمى مدل استعداد الطفؿ لمتعمـ كالتعرؼ إلى أية جكانب قصكر يمكف أف يعاني منيا في تطكره 
. المعرفي كالنفسي كاالجتماعي 

كقد تنشأ ىذه . تشيع اضطرابات الذاكرة السمعية بيف األطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ 
    الصعكبة في تركيز االنتباه كاالستماع أك في تمييز األصكات : االضطرابات عف مصادر متعددة مثؿ 

أم ال يككف لديو قصكر في حدة  )أك في تخزيف المعمكمات ، كقد يسمع الطفؿ جيدا  (كعممية إدراكية  )
السمعية أحدل  يعد اختبار سعة الذاكرة. ، كيختزف المعمكمات بكفاءة لكنو قد يككف سريع النسياف  (السمع 

كسائؿ تشخيص مثؿ ىذه االضطرابات ، التي ال تقتصر أعراضيا عمى فئة عمر معينة،  
: يمكف تمخيص األغراض التي يستخدـ فييا االختيار كما يمي 

 . تقييـ مستكل الذاكرة السمعية عند األطفاؿ الذيف يشؾ بأنيـ يعانكف مف قصكر في الذاكرة السمعية  - 1
يستخدـ االختبار كجزء مف فصيمة اختبارات أك برنامج تقييـ شامؿ لمتعرؼ عمى الصعكبات الخاصة . 2

 . التي يعاني منيا طفؿ حكؿ إلى غرفة مصادر أك مركز لمتربية الخاصة أك عيادة نفسية 
يمكف أف يككف اختبار سعة الذاكرة السمعية احد مككنات تقييـ القدرة العقمية كاالستعداد لمتعمـ، فمف . 3

.  المعركؼ أف بعض مقاييس الذكاء كبعض مقاييس االستعداد لمتعمـ المدرسي تضـ اختبار لمذاكرة السمعية
يمكف أف يقدـ اختبار سعة الذاكرة السمعية معمكمات مفيدة لمباحثيف الميتميف بدراسة عمميات التذكر،  . 4

 .كالجكانب المتصمة بالتطكر المعرفي كالمغكم عند األطفاؿ 
: تطبيق االختبار

يؤلؼ اختبار سعة الذاكرة السمعية لسبلسؿ الكممات أداة تتصؼ بالثبات في تقدير سعة الذاكرة السمعية 
لمكممات عند األطفاؿ في زمف قصير نسبيا، أف المتطمبات التي تفرضيا الميمة االختبارية عمى الطفؿ 

محددة تماما ، فعمى الفاحص أف يييئ الطفؿ بحيث يكجو كؿ انتباىو لمميمة المطمكبة ، كأف يمفت انتباه 
الطفؿ إلى أنو سيقرأ عميو مجمكعة مف الكممات ، كانو سيطمب منو أف يعيد نفس الكممات التي سمعيا 



                                                       الدراسة االستطبلعيةخامسالفصؿ اؿ

47 
 

يفترض في الطفؿ أف يككف منتبيا كأف يستمع لما يقكلو الفاحص كأف يعيد الكممات التي  . (بأم ترتيب)
. سمعيا عندما يطمب منو الفاحص ذلؾ

في ىذا االختبار تزداد صعكبة الفقرة بزيادة عدد كممات السمسمة كمما انتقمنا مف مستكل ادنى إلى مستكل 
       أعمى ، كلذلؾ يفترض أف يتكقؼ الفاحص عف إكماؿ فقرات االختبار عندما يفشؿ الطفؿ في تذكر

. سمسمتيف في نفس المستكل  (إعادة  )
كعمى الفاحص أف ينتبو إلى أف صغار األطفاؿ بشكؿ خاص ، يفتقركف إلى الضبط الذاتي كيصعب 

لكف انتباه الطفؿ أساسي لنجاح الميمة االختبارية ، كلذلؾ يجب عمى . عمييـ االنتباه لفترة طكيمة 
الفاحص أف يييئ مكقؼ االختبار بحيث يتكفر فيو اليدكء التاـ بعيدا عف الضجيج كعف أية مثيرات أخرل 

كما عمى الفاحص أف يبلحظ أية أعراض تدؿ عمى عدـ انتباه الطفؿ مف . يمكف أف تشتت انتباه الطفؿ 
نكع كثرة حركتو كتممممو، كعدـ االستقرار في مكانو ، كتجكاؿ نظره في أرجاء الغرفة أك االنشغاؿ   بالكبلـ 

 ....
  :تعميمات التطبيق

: يطبؽ االختبار عمى الطفؿ فرديا ، كعميؾ عند تطبيقو التقيد بالتعميمات التالية 
أعمؿ عمى أف يجمس الطفؿ مكاجيا لؾ ، كأطمب منو أف ينظر الى أم شيء آخر غير كجيؾ، ثـ قؿ  - 
سأقرا لؾ بعض الكممات كاريد منؾ أف تعيدىا بعد أف انتيي مف قراءتيا ، فمنجرب مثاال أك مثاليف، : 

انتظر حتى يستجيب الطفؿ ، فإذا أعاد الكممتيف بأم ترتيب حتى لك كاف نطقو " . باب– طير : "اسمع 
أما إذا لـ يعد الكممتيف أعمؿ عمى تقديـ . غير دقيؽ تماما ، انتقؿ إلى الفقرة األكلى مف المستكل األكؿ 

". ريح– كرد : اسمع : " قؿ . المثاؿ الثاني بنفس الطريقة التي قدمت بيا المثاؿ األكؿ 
إذا فشؿ الطفؿ في إعادة الكممتيف الكاردتيف في المثاؿ الثاني استمر في إعطاء الطفؿ أمثمة أخرل مف  - 

عندؾ حتى يفيـ الميمة المطمكبة ، ثـ ابدأ بتقديـ االختبار ، كعميؾ أال تستخدـ الفقرات الكاردة في 
االختبار أك كمماتيا في األمثمة التي تقدميا لمطفؿ في أثناء عممية التدريب ، كأف تككف الكممات مف مقطع 

.  صكتي كاحد 
اعمؿ عمى تقديـ فقرات كؿ مستكل حسب الترتيب الذم جاءت فيو في االختبار ، كاعمؿ عمى االنتقاؿ  - 

مف مستكل إلى آخر دكف تقديـ أك تأخير ، انتقؿ مف مستكل إلى آخر إذا أجاب الطفؿ عف أم فقرة مف 
. فقرات المستكل بشكؿ صحيح 

. تكقؼ عف تقديـ االختبار إذا فشؿ الطفؿ في اإلجابة بشكؿ صحيح عف جميع فقرات المستكل  - 
تعتبر اإلجابة صحيحة إذا أعاد الطفؿ جميع الكممات الكاردة في الفقرة بغض النظر عف ترتيبيا، كما  - 

. كتقبؿ االستجابة التي يككف فييا نطؽ الكممات قريبة مف النطؽ الصحيح بدرجة معقكلة 
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اقرأ الكممات الكاردة في كؿ فقرة بحيث يككف الفاصؿ الزمني بيف قراءة الكممة كاألخرل حكالي ثانية  - 
كاحدة ، كاعمؿ عمى قطع صكتؾ بعد قراءة كؿ كممة ، أم تجنب أف يككف ىناؾ اتصاؿ في صكت كؿ 

. كممة كالتي تمييا 
.  قبؿ تقديـ الفقرة تأكد مف أف الطفؿ يكجو كؿ انتباىو لؾ ، كأنو ليس مشغكال بأية أمكر أخرل - 
ال تحاكؿ إعادة أم مف السبلسؿ إذا طمب الطفؿ منؾ أعادتيا ، بؿ انتقؿ إلى السمسمة التي تمييا مع  - 

. االلتزاـ بالتعميمات السابقة 
ضع دائرة حكؿ العبلمة التي تقابؿ الفقرة في حالة اإلجابة عنيا بشكؿ صحيح ، كال تضع أم إشارة  - 

. حكؿ العبلمة التي تقابؿ الفقرة عندما تككف اإلجابة عنيا خطأ 
: تعميمات التصحيح 

تعتبر إجابة الطفؿ في كؿ سمسمة مف الكممات صحيحة إذا أعاد الطفؿ كممات السمسمة بغض النظر عف 
يكجد أماـ كؿ سمسمة . ترتيب الكممات فييا ، كتعد اإلجابة خطأ إذا أضاؼ إلييا أك حذؼ منيا أم كممة 

كيبلحظ أف عدد النقاط . في كرقة االختبار رقـ يدؿ عمى النقاط المستحقة عمى اإلجابة الصحيحة 
عندما يجيب الطفؿ إجابة صحيحة إلحدل السبلسؿ . المخصص لكؿ سمسمة يساكم عدد كممات السمسمة 

ضع دائرة حكؿ الرقـ الداؿ عمى النقاط المخصصة لتمؾ السمسمة، كتككف العبلمة الكمية عمى االختبار 
العبلمة (ىي مجمكع النقاط التي حصؿ عمييا الطفؿ في اإلجابات الصحيحة في جميع السبلسؿ 

. ) 60=صفر ك العبلمة القصكل=الدنيا
. العبلمة التائية المعيارية ك عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء: كما يتـ استخراج نكعيف مف العبلمات ىما 

 
اختبار الذاكرة السمعية التتابعية : ثالثا 

: وصف االختبار
الذاكرة السمعية قدرة معرفية متعددة األبعاد ، تبدأ كظيفتيا منذ الكالدة كتستمر في الشخص العادم طكاؿ 
عمره ، كىي ذات طبيعة تطكرية تتمايز مع التقدـ في العمر عمى شكؿ متصؿ نمائي يككف أكثر كضكحا 
في مرحمة الطفكلة ،كىي متعددة األبعاد مف حيث أنيا تعتمد عمى مجمكعة مف العمميات المتداخمة في 

االنتباه كاالستماع ، كالتمييز السمعي ، كتخزيف المعمكمات ، كاستدعائيا عند االستجابة لممثيرات الصكتية 
كيمكف أف تعتمد الذاكرة السمعية عمى حدة السمع لكنيما مع ذلؾ شيئاف مختمفاف ، فقد يسمع الطفؿ . 

. جيدا ، كقد يختزف المعمكمات بكفاءة كلكنو ال يتنكر جيدا بسبب عكامؿ النسياف التي تعترم الذاكرة
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يتألؼ . يقيس االختبار قدرة الطفؿ عمى تذكر سمسمة مف األرقاـ بنفس الترتيب الذم يسمعو مف الفاحص 
تتراكح بيف رقميف كثمانية أرقاـ في السمسمة الكاحدة، كقد نظمت في سبعة  (فقرة ) سمسمة 14االختبار مف 

تبدأ ىذه السبلسؿ بالمستكل األكؿ المؤلؼ مف سمسمتيف كالذم . مستكيات يحتكم كؿ منيا عمى سمسمتيف 
يتألؼ كؿ منيما مف رقميف ، كتنتيي بالمستكل السابع الذم يتككف مف سمسمتيف كؿ منيما مؤلفة مف 

( 04انظر الممحؽ رقـ ). ثمانية أرقاـ 
: أغراض االختبار

  :يمكف تمخيص األغراض التي يستخدـ فييا االختبار كما يمي 
. تقييـ مستكل الذاكرة السمعية عند األطفاؿ الذم يشؾ بأنيـ يعانكف مف قصكر في الذاكرة السمعية . 1
يستخدـ االختبار كجزء مف بطارية اختبارات أك برنامج تقييـ شامؿ لمتعرؼ الى الصعكبات التي يعاني . 2

. منيا طفؿ 
يمكف أف يعد اختبار الذاكرة السمعية التتابعية مف بيف مككنات تقييـ القدرة العقمية كاالستعداد لمتعمـ، . 3

فمف المعركؼ أف بعض مقاييس الذكاء كمقاييس االستعداد لمتعمـ المدرسي تتضمف اختبارات فرعية لقياس 
. الذاكرة السمعية 

يمكف أف يقدـ اختبار الذاكرة السمعية التتابعية معمكمات مفيدة لمباحثيف الميتميف بدراسة عمميات . 4
. التذكر ، كالجكانب المتصمة بالتطكر المعرفي كالمغكم عند األطفاؿ 

:  تطبيق االختبار
يؤلؼ اختبار الذاكرة السمعية التتابعية لسبلسؿ األرقاـ أداة تتصؼ بالثبات في تقدير سعة الذاكرة السمعية 

أف المتطمبات التي تفرضيا الميمة االختبارية عمى الطفؿ . لؤلرقاـ عند األطفاؿ في زمف قصير نسبيا 
محددة تماما ، فعمى الفاحص أف يييئ الطفؿ بحيث يكجو كؿ انتباىو لمميمة المطمكبة ، كأف يعممو بأنو 

سيقرأ عميو سمسمة مف األرقاـ، كأف عميو أف يعيدىا بنفس ترتيبيا الذم يسمعيا بو ، كعمى ىذا فإنو 
يفترض في الطفؿ أف يككف منتبيا ، كأف يستمع لما يقكلو الفاحص ، كأف يعيد األرقاـ بترتيبيا عندما 

. يطمب منو الفاحص ذلؾ
في ىذا االختبار تزداد صعكبة الفقرة بزيادة عدد أرقاـ السمسمة كمما انتقمنا مف مستكل أدنى إلي مستكل 

كلذلؾ يفترض أف يتكقؼ الفاحص عف إعطاء جميع فقرات االختبار عندما يفشؿ الطفؿ في تذكر . أعمى 
. سمسمتيف في نفس المستكل  (إعادة  )

يجب عمى الفاحص أف يييئ مكقؼ االختبار بحيث يتكافر فيو اليدكء التاـ بعيدا عف الضجيج كعف أم 
كما عمى الفاحص أف يبلحظ أية أعراض تدؿ عمى عدـ انتباه . مثيرات أخرل يمكف أف تشتت انتباه الطفؿ
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الطفؿ مف نكع كثرة الحركة كعدـ االستقرار في مكانو كتجكاؿ نظره في أرجاء الغرفة أك االنشغاؿ بالكبلـ 
 ...

عند قراءة أرقاـ السمسمة الكاحدة عمى مسمع المفحكص يجب عمى الفاحص مراعاة النطؽ السميـ الكاضح 
لكؿ رقـ بحيث يترؾ فاصبل زمنية بيف كؿ رقـ ك الذم يميو حكالي ثانية كاحدة ، كالعمؿ عمى قطع 

كذلؾ يجب . الصكت بعد قراءة كؿ رقـ بحيث ال يككف ىناؾ اتصاؿ صكتي بيف كؿ رقـ كالذم يميو 
المحافظة عمى مستكل مناسب لشدة الصكت ، فبل يككف عاليا كال منخفضا، كال يتغير ىذا المستكل مف 

 .الشدة طكاؿ مدة التطبيؽ لجميع سبلسؿ األرقاـ 
: تعميمات التطبيق

. سأقكؿ لؾ بعض األعداد :  يطبؽ االختبار عمى الطفؿ بشكؿ فردم ابدأ التطبيؽ مكاجيا الطفؿ ، كقؿ 
 ماذا 2-7: استمع إلي بكؿ انتباه ، كعندما انتيي أريد منؾ أف تعيدىا بعدم كما قمتيا أنا تماما فإذا قمت 

تقكؿ ؟ انتظر قميبل حتى يستجيب الطفؿ ، كبغض النظر عما تككف عميو استجابة الطفؿ قدـ المثاؿ 
إذا أعاد الطفؿ األرقاـ بنفس الترتيب المعطى في أم مف المثاليف أ أك ب انتقؿ إلى الفقرة األكلى . (ب)

. أما إذا لـ يستحب الطفؿ لمثاؿ كاحد عمى األقؿ مف المثاليف فأكقؼ االختبار. مف االختبار 
في كؿ مستكل كانتقؿ إلى المستكل الذم يميو دكف تعميؽ، استمر  (السمسمتيف  )أعط الطفؿ كبل الفقرتيف 

في تقديـ فقرتي كؿ مستكل تالي ما داـ الطفؿ يعطي استجابة صحيحة لفقرة كاحدة عمى األقؿ في كؿ 
. تكقؼ عف تقديـ االختبار عندما يفشؿ الطفؿ في كبل الفقرتيف في أم مستكی. مستكل 

تعتبر استجابة الفقرة صحيحة إذا أعاد الطفؿ أرقاميا المعطاة نفسيا، كبنفس الترتيب الذم قدمت فيو دكف 
حذؼ لؤلرقاـ الكاردة في السمسة ، أك إبداؿ ليا ، أك إضافة أرقاـ جديدة ، أك تغيير ترتيبيا كتقبؿ 

. االستجابة التي يككف نطؽ األرقاـ فييا قريبا مف النطؽ الصحيح بدرجة معقكلة
. عند قراءة األرقاـ في أم فقرة يجب أف يككف الفاصؿ الزمني بيف كؿ رقـ كالذم يميو حكالي ثانية كاحدة 
كاعمؿ عمى قطع صكتؾ بعد قراءة كؿ رقـ بحيث تتجنب أف يككف ىناؾ اتصاؿ بيف صكتي كؿ رقـ 

. كالذم يميو 
 ال تحاكؿ إعادة أم مف السبلسؿ إذا طمب الطفؿ منؾ إعادتيا ، بؿ كاصؿ إعطاء الفقرات التالية ممتزما 

. بالتعميمات السابقة 
 ضع دائرة حكؿ العبلمة التي تقابؿ الفقرة في االختبار في حالة اإلجابة عمييا إجابة صحيحة كال تضع 

. شيئا حكؿ العبلمة التي تقابؿ الفقرة عندما تككف أجابتيا خطأ
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: تعميمات التصحيح 
كتجمع ىذه العبلمات لجميع االستجابات . تحسب عبلمات الفقرات التي كضعت حكليا دكائر فقط 

صفر كالعبلمة = العبلمة الدنيا )الصحيحة في االختبار لمحصكؿ عمى العبلمة الكمية عمى االختبار 
تسجؿ العبلمة الكمية في المكاف المخصص ليا في خبلصة التصحيح عمى الصفحة ( 70= القصكل 

العبلمة التائية المعيارية ك : األكلى مف كرقة االختبار ، كما يتـ استخراج نكعيف مف العبلمات ىما 
. عبلمة التقدير الكصفي لؤلداء

 
اختبار التمييز السمعي : رابعا 

وصف االختبار 
 يقيس االختبار ميارة إدراكية أساسية عند األطفاؿ ىي ميارة التمييز السمعي ، كىي ميارة ذات طبيعة 
تطكرية تنمك مع التقدـ في العمر شأنيا في ذلؾ شأف غيرىا مف الميارات اإلدراكية تنمك مع التقدـ في 

العمر، كيقصد بالتمييز السمعي القدرة أك الميارة عمى التفريؽ الدقيؽ بيف أصكات الكبلـ مف خبلؿ 
كبيذا المعنى يعد التمييز السمعي شرطا أساسيا . المقارنة كالمكازنة بيف خصائصيا الصكتية المميزة ليا 

. لمتعمـ الفعاؿ كالتكاصؿ السكم 
 كالتمييز السمعي شيء مختمؼ تماما عف حدة السمع ، اذ أف حدة السمع تقتصر عمى كصؼ حساسية 

إف القصكر في التمييز السمعي يمكف أف يؤثر سمبا عمى مجاالت في المغة . األذف لسماع األصكات 
كمف ىنا يأخذ تقييـ التمييز السمعي أىمية خاصة كجزء . كالكبلـ بما في ذلؾ االستيعاب كسبلمة النطؽ 

لو داللتو في التقييـ الشامؿ لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكبلت خطيرة في التعمـ ك الكبلـ كالمغة ، 
 .كالمجاالت األخرل المتصمة بيا 

يقيس اختبار التمييز السمعي القدرة عمى سماع المغة المحكية بدقة ، كتعد القدرة عمى تمييز أصكات المغة 
. متطمبا أساسيا في التعمـ المدرسي كخاصة في مرحمة ما قبؿ المدرسة كفي الصفكؼ المدرسية األكلى

يستخدـ في االختبار أسمكب بسيط في التقييـ ، إذ تعرض عمى مسمع الطفؿ أزكاج مف الكممات كيطمب 
كمف مميزات ىذا األسمكب أنو , مف الطفؿ أف يذكر ما إذا كانت كممتا کؿ زكج مختمفتيف أـ متماثمتيف 

فعندما تعتمد االستجابة عمى القدرة . يستبعد تأثير عكامؿ دخيمة مف نكع ما تفرضو ميمات أكثر تعقيدا 
عمى سماع المغة المحكية بدقة كالتمييز بيف أصكاتيا بما في ذلؾ ما تتشابو منيا في مخارج نطقيا أك 
نغمتيا ، نككف بذلؾ قد حددنا السمة المقيسة تحديدا دقيقا بحيث ال تعتمد عمي متطمبات أخرل كالقدرة 

  .البصرية ، كما أف متطمبات الذاكرة تككف في حدكدىا الدنيا
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: أغراض االختبار
أداة تقييـ سيمة التطبيؽ ، الغرض األساسي ليا تقديـ قدرة الطفؿ عمى " اختبار التمييز السمعي " يؤلؼ 

التمييز بيف أصكات المغة العربية ، كيعد التمييز السمعي مف القدرات اإلدراكية اليامة ذات الصمة بتطكر 
المغة كالنطؽ عند األطفاؿ 

:  كيمكف تمخيص األعراض التي يستخدـ مف اجميا ىذا االختبار كما يمي 
الكشؼ عف أية صعكبات في التمييز السمعي كما يمكف أف يترتب عمييا مف صعكبات في النطؽ . 1

. لدل األطفاؿ الذيف يؤمكف أك يحكلكف إلى العيادات كالمراكز النفسية 
استقصاء جكانب تطكرية في اكتساب المغة في الدراسات كالبحكث التي تعنى بالتطكر المغكم عند . 2

.  األطفاؿ
تقديـ معمكمات تشخيصية أساسية يفيد منيا المختصكف الذيف يصممكف برامج عبلجية لمشكبلت المغة . 3

. كالكبلـ عند األطفاؿ
: الميمة االختبارية

 تعتمد الميمة االختبارية عمى قدرة الطفؿ عمى االستجابة باإليجاب أك النفي لكؿ زكج مف الكممات يمقي 
معا عمى مسمعو شفكيا ، كتتطمب الميمة مف الطفؿ اف يستمع بينما يقرأ الفاحص أزكاج الكممات كيقرر 

عندما  )أـ مختمفتيف  (أم أنيما نفس الكممة مكررة )" متماثمتيف"ما اذا كانت كممتا الزكج  (أم يميز )
. (تمقى كممتاف مختمفتاف 

لقد صمـ االختبار عمى أساس أف يطبؽ فرديا ، كيمكف أف تككف استجابة الطفؿ لو لفظية أك غير لفظية 
يرمش بعينيو ، كفي مثؿ ىذه الحالة تحتاج الى - في حالة طفؿ معكؽ جسدية - كأف يكمىء برأسو أك 

فاحص ثاف ألنو ال يسمح لمطفؿ اف يرل كجو الفاحص المتكمـ كبخاصة فمو، عندما يمقي ازكاج الكممات 
. شفييا

كيشمؿ ىذا . يستخدـ االختبار نظاما ادراكيا اكليا احادم المعمـ عند تقييـ استجابة الطفؿ ألصكات الكبلـ
مثؿ المكاف كالخنة اك المعثمة في النطؽ اك  )االطار العاـ لمنظاـ عددا مف المعالـ اإلدراكية المتمايزة 

لكنيا ال تؤخذ باالعتبار كمعالـ مستقمة بسبب الطبيعة الكجيزة لعممية التقييـ  (غير ذلؾ 
: نماذج االختبار

إف تكافر نمكذجيف مف االختبار يتيح الفرصة العادة اختبار . أ ، ب :  لقد صمـ االختبار في نمكذجيف 
األطفاؿ بفاصؿ زمني قصير بيف األختباريف ، كذلؾ يتيح الفرصة لممختص النفسي أف يتحقؽ مف اداء 

. األطفاؿ الذيف ظير اف نتائجيـ في التطبيؽ األكؿ كانت غير عادية أك غير متكقعة
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كبما اف تطبيؽ االختبار ال يستغرؽ زمنا طكيبل فمف المحبذ أف يطبؽ النمكذجاف عمى األطفاؿ الذيف 
كمف شأف ىذا االجراء أف يعزز ثبات . يتبيف انيـ يعانكف مف مشكبلت اساسية في التمييز السمعي 

 ( 06 ك 05انظر الممحؽ رقـ )المعمكمات المستخمصة مف االختبار، 
: فقرات االختبار

 مف 30مف الكممات كيتألؼ كؿ زكج في  (فقرة) زكجا 40 يتالؼ كؿ نمكذج مف نمكذجي االختبار مف 
اما في األزكاج العشرة الباقية فيتألؼ كؿ زكج  (في التشكيؿ الصكتي)ىذه األزكاج مف كممتيف مختمفتيف 

. (أم الكممة نفسيا مكررة: في التشكيؿ الصكتي )مف كممتيف متماثمتيف 
: كقد ركعي في اختيار الكممات كمزاكجتيا في فقرات االختبار الثبلثيف ما يمي 

 .تضمنت الكممات المختارة عينة شاممة لمعظـ أدكات المغة العربية- 1
 كممات )4-3)تألفت كؿ كممة مف كممات کؿ نمكذج مف مقطع صكتي كاحد باستثناء عدد قميؿ جدا - 2

. مف الكممات التي تألؼ كؿ منيا مف مقطعيف صكتييف (في كؿ نمكذج
. ركعي في مزاكجة كؿ كممتيف التشابو في الصكتي الكممتيف مف حيث مخارج االصكات- 3
تـ ترتيب الفقرات في كؿ نمكذج حسب قيـ الصعكبة المتحققة في التجريب األكلي لبلختبار بحيث - 4

. يبدا الفاحص بالفقرات السيمة فاألكثر صعكبة بشكؿ متدرج
أما الفقرات العشر المؤلؼ كؿ زكج منيا مف كممتيف متماثمتيف فبل تدخؿ االستجابة ليا في حساب العبلمة 

في اف ال يعطي )الكمية لممفحكص ذلؾ اف الغرض مف ايرادىا ىك التحقؽ مف صدؽ استجابة الطفؿ 
 .كمف ناحية أخرل لتأكيد أف ليس كؿ ما يسمعو التقؿ مؤلفا مف اصكات مختمفة  (استجابة عشكائية 
 تطبيق االختيار 

لقد صمـ اختبار التميير السمعی ليزكدنا بتقدير يمستكل معقكؿ مف الثبات لقدرة الطفؿ عمى التمييز 
كال تتطمب الميمة المطمكبة الكثير مف جانب الطفؿ ، اذ . السمعي باستخداـ نمكذج لتقييـ سيؿ التطبيؽ 

. نادرا ما يعبر الطفؿ عف عدـ قدرتو عمى االستمرار في االختبار يسبب صعكبتو 
كتضمف الفقرات التالية كصفا لمتعميمات المحددة التي يجب أف يتقيد بيا الفاحص عند تطبيؽ االختبار ، 
ك عمينا أف نتذكر اف اختبار التمييز السمعي ليس اكثر مف قياس مكجز لمتمييز السمعي ، كيترتب عمى 

. ذلؾ أف نأخذ جانب الحذر في تفسير نتائجو 
 اجراءات التطبيق 

كبالرغـ مف أف الميمة االختبارية . يجب أف يطبؽ االختبار كفؽ اإلجراءات التي فنف عمى اساسيا 
محدكدة كقصيرة جدا ، إال أف تطبيقيا بالشكؿ الصحيح يعتمد عمى مدل تقيد الفاحص بتعميمات محددة 
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تتضمف باالضافة إلى تعميمات التطبيؽ الخاصة ، التنبو إلى النطؽ الصحيح الكاضح ألزكاج الكممات، 
كتييئة جمكس الطفؿ بطريقة مناسبة، كحساب العبلمة بالطريقة الصحيحة 

عمى الفاحص أف ينتبو إلى الظركؼ الفيزيائية لمتطبيؽ حتى يؤكد ثبات النتائج ، كاف يتـ التطبيؽ في 
مكاف ىادم ال يعكره ضجيج أك مثيرات دخيمة صكتية أك غير صكتية، كما يجب أف ال يطيؽ االختيار 

ذلؾ انو بالرغـ مف ككف ىذه الظركؼ . في غرفة صؼ يمارس فييا اطفاؿ آخركف نشاطاتيـ المعتادة
اقرب الى البيئة الطبيعية التي يتمقى فييا الطفؿ المثيرات السمعية المعتادة، إال أنيا تختمؼ عف الظركؼ 
البيئية التي تـ فييا تقنيف االختبار ، كيترتب عمى الفاحص قبؿ تطبيؽ االختبار أف يككف ألفة بكممات 

صكرتي االختبار أ ، ب كذلؾ بالتدرب عمى قراءة الكممات بصكت مرتفع عدة مرات مراعيا سبلمة النطؽ 
، كفؽ قكاعد النطؽ الصحيح لفصيح المغة، كال يجكز ادخاؿ أم تغيير اك تعديؿ في طريقة النطؽ حتى لك 
اختمفت ليجة المنطقة التي ينتمي الييا الطفؿ ، كمف المبلحظ أنو قد استخدمت في قائمة ازكاج الكممات 
تعابير لغكية عربية فصيحة مف حيث أصكليا ك اشتقاقاتيا ، لكف الطفؿ قد ال يفقو الكثير مف معانييا ، 
كليس ذلؾ بذم باؿ الف نتائج االختبار تعتمد عمى القدرة عمى تمييز األصكات فقط حيث ليس لممعنى 

. اثر في ىذه القدرة
ىذا . لقد تـ كضع حركات الشكؿ عمى كؿ كممة كيطمب مف الفاخص أف يتقيد في نطقو بيذه الحركات

الى أنو قد ركعي تسكيف أكاخر الكممات في البناء الصكتي لمكممة ، كأف تتككف الكممة في معظـ الحاالت 
مف مقطع صكتي كاحد ، كفي حاالت أخرل مف مقطعيف ، كعمى ىذا فإف تحريؾ أخر الكممة يقحـ مقطع 

كيجب ىنا أال . صكتيا جديدا فيفسد البناء الصكتي المستيدؼ في التمييز بيف مقطعيف صكتييف محدديف 
يتبادر إلى ذىف الفاحص اف يعتمد الى التشديد عمى األصكات في بدايات الكممات أك نياياتيا ، حيث 

يجب أف يككف النطؽ ألم كممة طبيعيا دكف تشديد عمى أم حرؼ كدكف اقحاـ نغمة تساؤؿ اك أم نغمة 
.  مف شأنيا لفت االنتباه إلى التمييز المقصكد 

: تعميمات التطبيق
عند البدء باالختبار بجب اف يجمس الطفؿ مكاجيا لؾ بينما .  يطبؽ االختبار عمى كؿ طفؿ تطبيقا فرديا 

:  يتمقى منؾ التعميمات التالية 
سأقرأ عميؾ بعض الكممات ، كممتيف في كؿ مرة ، كأريد منؾ أف تذكر لي ما إذا كنت سمعت نفس الكممة 

اذا كانت الكممتاف كممة كاحدة مكررة قؿ نعـ أك مثؿ : مگررة مرتيف أـ انؾ سمعت كممتيف مختمفتيف تذكر 
. ، كاذا كانتا مختمفتيف قؿ ال ، أك مختمفتيف"بعض
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يمكنؾ اعادة التعميمات اذا كاف ذلؾ ضركريا، اذا تبيف لؾ أف الطفؿ لـ يستكعب التعميمات يمكنؾ شرحيا 
كىناؾ امثمة . لو بعبارات اخرل متسقة مع التعميمات األصمية ، بحيث يفيـ الطفؿ الميمة المطمكبة اساسأ 

تستخدـ لتدريب الطفؿ عمى طريقة االستجابة ، كمف المفيد 
بحيث يسمعؾ كال يراؾ في  (تكاجو ظيره )عند اختيار صغار األطفاؿ أف تخير الطفؿ انؾ ستدير مقعده 

. اثناء االختبار
دعنا نجرب بعض األمثمة مف أزكاج الكممات  :  يعد القاء التعميمات التمييدية قؿ الطفؿ 

تريث قميبل حتی " کاف ، ىؿ قمت نفس الكممة اـ كممتيف مختمفتيف؟  (تكقؼ قميبل  )كاف : اسمع " 
، أما (ب)كانتقؿ الي المثاؿ الثاني " ىذا صحيح : قؿ " يستجيب الطفؿ فاذا أجاب بنعـ أك نفس الكممة 

اذا قاؿ الطفؿ ال اك مختمفتيف أك ال أعرؼ كضح لمطفؿ المطمكب كاشرح لو التعميمات التمييدية مرة ثانية 
" ، قؿ  (ا)، كبعد أف يستجيب الطفؿ استجابة صحيحة لممثاؿ  (أ)اذا كاف ذلؾ ضركريا ككرر المثاؿ 

: اسمع : دعنا نجرب كممتيف أخرييف 
كاتبع اإلجراءات نفسيا " أـ مختمفتاف ؟  (مثؿ بعض  )بات ، ىؿ الكممتاف متماثمتاف  (تكقؼ قميبل )ىات 

اذا تبيف أف الطفؿ استكعب متطمبات الميمة انتقؿ الى الفقرة األكلى في ,  (أ)التي اتبعتيا في المثاؿ 
ك اذا استمر ارتباؾ الطفؿ أك بدا أنو ال زاؿ يكاجو صعكبة في اختيار اإلجابة الصحيحة . االختبار 

عكد ، بر - طاؼ ، عكد - طاب : مثؿ " يمكنؾ أعطاءه امثمة اخرل مف أزكاج الكممات ليتدرب عمييا 
 بر- 

ك مرة ثانية عمى الفاحص أف يتأكد مف أف الصعكبات التي قد تظير عند الطفؿ في االستجابة لفقرات 
. األسئمة ال تعكد الى قصكر في حدة السمع

بعد االنتياء مف أعطاء التعميمات كامثمة التدريب كالتأكد مف أف الطفؿ يستكعب الميمة جيدا يجب تدكير 
كيجب اف تتـ عممية تدكير الطفؿ بكؿ لباقة دكف أف , مقعد الطفؿ بحيث يكاجو الفاحص ظير الطفؿ 

تسبب لو أم قمؽ اك احراج ، كيصدؽ ىذا األمر بشكؿ خاص مع صغار األطفاؿ الذيف لـ يألفكا مثؿ ىذه 
. المكاقؼ االختبارية التي يمكف أف تثير فييـ نكعا مف الحساسية لممكقؼ

يجب عمى الطفؿ اف ال يرل فمؾ ك انت تقرا الكممات في اثناء تطبيؽ االختبار ، ك كذلؾ يجب أف ال 
يرل ازكاج الكممات عمى صفحة االختبار ، يجب أف تقرأ كممتا كؿ زكج بكضكح كبفاصؿ زمني يقارب 

كفي قراءة الكممات يجب أف . كيجب أف يعطى الطفؿ الكقت الكافي لبلجابة. ثانية كاحدة بيف الكممتيف 
كاال يتغير ىذا المستكل مف - تحافظ عمى مستكل مناسب لشدة الصكت فبل يككف عاليا كال منخفضا 

الشدة طكاؿ مدة التطبيؽ لجميع ازكاج الكممات في القائمة، كيفترض أف يككف مكقفؾ بالنسبة لمطفؿ 
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   بحيث يسمع الطفؿ الكممات بكبل أذنيو بشكؿ متساك كاف ال يككف ىناؾ ما يجعؿ الصكت مكجيا لجية 
. بشدة أكثر مما ىك لبلخرل (أذف  )

      . بعد تطبيؽ كؿ فقرة سجؿ استجابة الطفؿ بكضع اشارة في المربع المناسب عمى صفحة االختيار 
 (ؿ)اذا استجاب الطفؿ بأف الكممتيف مختمفتاف كحكؿ الحرؼ  (ؼ)ك االشارة ىي دائرة ترسـ حكؿ الحرؼ 

. اذا كانت االستجابة اف الكممتيف متماثمتاف 
اذا ذكر الطفؿ انو لـ يسمع الكممتيف في فقرة ما ، ضع اشارة عند تمؾ الفقرة تدؿ عمى أف الفقرة لـ يجب 

 .كبعد أف تنتيي مف تطبيؽ باقي الفقرات عد ثانية كطبؽ الفقرة التي اشرت عمييا. عنيا ككاصؿ االختبار 
 اجراءات التصحيح

كتعد عممية التصحيح سيمة تماما اذا ما . تتبع نفس االجراءات التصحيح في كبل نمكذجي االختبار 
في عمكد  (ؼ) فقرة فقط كىي التي تقع رمكزىا 30أتبعت التعميمات الخاصة المذككرة ىنا ك يتـ تصحيح 

. في االختبار (الكمية)مختمؼ في المربعات غير المظممة ، كىي التي تحتسب في العبلمة النيائية 
.  ال تنسى أف استعماؿ جميع الفقرات األربعيف في حساب العبلمة الكمية خطأ

الحظ اف اماـ كؿ زكج مف الكممات مربعاف أحدىما مظؿ كاآلخر غير مظمؿ ، كتككف استجابة الطفؿ 
فترسـ دائرة حكؿ الحرؼ " مختمؼ " إذا كانت االستجابة . إما مختمؼ ك متماثؿ (الفقرة)لزكج الكممات 

، كالخطكة األكلى في عممية  (ؿ)فترسـ الدائرة حكؿ الحرؼ " متماثؿ " كاذا كانت االستجابة  (ؼ)
بعد . 30في المربعات غير المظممة، العبلمة القصكل ىي  (ؼ)التصحيح ىي جمع الدكائر حكؿ الحرؼ 

في المربعات غير المظممة يسجؿ المجمكع في المكاف المخصص في  (ؼ)عد الدكائر حكؿ االستجابات 
في القسـ الخاص : خبلصة التصحيح عمى صفحة االختبار األمامية كتسجيؿ ىذه العبلمة في مكانيف

بصدؽ االستجابة المتعمؽ بعدد استجابات مختمؼ ، كالقسـ الخاص بالعبلمة الكمية ، الخطكة التالية في 
 10العبلمة القصكل ىنا ىي , في المربعات غير المظممة  (ؿ)التصحيح ىي عد الدكائر حكؿ استجابات 

، كتسجؿ نتيجة لعد في خبلصة التصحيح في القسـ الخاص يصدؽ االستجابة في المكاف المقابؿ لعدد 
.في المربعات غير المظممة" متماثؿ"استجابات 
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: تمييد - 
ىذا الفصؿ يتضمف عرض النتائج التي تحصمنا عمييا مف خبلؿ االجابات التي تـ تجميعيا مف طرؼ 

الحاالت المقاس عمييا ككفقا لما جاء في الفرضيات كمف خبلليا تـ تفسير ىذه النتائج ك ذلؾ حسب كؿ 

فرضية مف الفرضيات بحيث كانت خطكاتنا الؤلكلى ىي العرض ك التحميؿ ثـ الخطكة الثانية ىي تفسير 

  .النتائج المتحصؿ عمييا ك مف خبلؿ ىذا المنطمؽ يمكف التعرؼ عمى مدل تحقؽ الفرضية أـ ال 

: عرض النتائج - 1
:  الحالة االولى 

 سنة شخص مف طرؼ فرقة طبية متخصصة مككنة مف طرؼ 14يبمغ مف العمر  (ح ح)الطفؿ 

مختص في طب  أعصاب األطفاؿ ك مختصة نفسانية ك مختصة أرطفكنية فمف خبلؿ التقارير 

 ىك رابع طفؿ  cars حسب مقياس 36الطبية تبيف أف الحالة لديو اضطراب التكحد مف درجة خفيؼ 

في العائمة ك األخير ك لد كالدة قيصرية  

.    ػ صرحت األـ أنيا لـ ترغب بالحمؿ 

.    ػ لـ يعاني في أم تأخر في نمك الحسي الحركي 

.  كبلمو غير مفيـك  كاف   ػ نطؽ الكممة األكلى في سنتيف ك

.    ػ يعاني مف أعراض التكحد 

:  الخالصة 

الحالة لدية اضطراب تكحد درجة خفيفة لديو نقص في التكاصؿ االجتماعي ك االنفعالي ك مشاكؿ في 

. الجانب المغكم ك أما فيما يخص القدرات المعرفية فيي مضطربة 
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: ـ نتائج اختبار التواصل المفظي 

: يمثؿ نتائج الحالة مف خبلؿ اختبار التكاصؿ المفظي (01)ػ جدكؿ رقـ 

التقييـ    العبلمة الحالة  
اضطراب في التكاصؿ  18ح .ح

المفظي متكسط 
  

 ك التي تشير أف  نقطة18 عمى  الطفؿ عمى اختبار التكاصؿ المفظي تحصؿاالجابةالحالة مف خبلؿ 
، اذ انو احيانا يرد عمى االسئمة ك نادرا ما يشارؾ في الحالة لدييا اضطراب في التكاصؿ المفظي متكسط

محادثة بسيطة يقمد المقاطع الصكتية ك يستخدـ بعض الضمائر بالشكؿ الصحيح كما انو يستطيع تسمية 
 .الكثير مف االشياء المحيطة بو ك لكف باستغراؽ الكثير مف الكقت ليفعؿ ذلؾ

: ك بما أف مكضكع بحثنا السرعة االدراكية السمعية قمنا بتطبيؽ بطمرية القدرات االدراكية 

: عرض نتائج اختبار ميارات التحميل السمعي: اوال 
 :يمثؿ مجمكع نتائج الحالة في االختبار( 02)جدكؿ -

ح،ح الحالة  
 05العبلمة  

 33العبلمة التائية 
- 2التقدير الكصفي  

عدـ الكفاية /متدفكصؼ مستكل االداء 
 

الحظنا خبلؿ تطبيقنا االختبار أف الحالة أثناء االختبار كانت تفقد التركيز احيانا ، في بداية االختبار لـ 
يفيـ التعميمة مف المرة االكلى حتى بعد عدة مرات مف الشرح الى أف أعطى استجابة انتقمنا الى كممات 
االختبار كاف لديو رد نكعا ما سريع ك استجابة جيدة لمكممتيف االكلى ك الثانية ك بعدىا بدأ يأخذ ك قت 

أكبر ك عدـ النطؽ الصحيح لمجزء المتبقي حتى بعدىا قاـ بثبلثة أخطاء متتالية فتكقفت عف تقديـ 
. (عدـ الكفاية – متدف )االختبار ك كاف مستكل أدائو حسب التقدير الكصفي 
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:عرض نتائج اختبار سعة الذاكرة السمعية:ثانيا   

 :يمثؿ مجمكع نتائج الحالة في االختبار( 03)جدكؿ  -

ح،ح الحالة  
 11العبلمة  

 24العبلمة التائية  
- 2التقدير الكصفي 

 عدـ الكفاية/ متدف كصؼ مستكل االداء 
 

الحظنا خبلؿ تطبيقنا االختبار أف الحالة دائما يفقد التركيز ك تشتت في االنتباه مف فترة لفترة ، عنده 
تأخر في فيـ التعميمة بحيث شرحنا لو االختبار عدة مرات حتى تمكف مف فيـ التعميمة بدأنا معو 
بالمستكل االكؿ ثـ الثاني  ك الثالث ،ك بعدىا تكقفنا عف تقديـ االختبار ألنو فشؿ في جميع فقرات 

  .(عدـ الكفاية – متدف )المستكل الرابع ك كاف مستكل أدائو حسب التقدير الكصفي 

: عرض نتائج اختبار الذاكرة السمعية التتابعية : ثالثا 

 :يمثؿ مجمكع نتائج الحالة في االختبار( 04)جدكؿ  -

ح،ح الحالة  
 14العبلمة  

 32العبلمة التائية  
ػ  2التقدير الكصفي  

عدـ الكفاية  /متدف كصؼ مستكل االداء 
 

الحظنا خبلؿ تطبيقنا االختبار أف الحالة في المستكل االكؿ كانت اجابتو كانت يستغرؽ كقت ثـ لبلجابة 
ك بالتدرج في االختبار مف االسيؿ الى المعقد كاف يأخذ ك  قتا أطكؿ الى أف أكقفت االختبار في 

المستكل الثالث بعد اف قاـ بالخمط بيف االرقاـ المكجكدة في السمسمتيف ك كاف مستكل أدائو حسب التقدير 
  (عدـ الكفاية – متدف  )الكصفي 
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:عرض نتائج اختبار التمييز السمعي : رابعا   

 (أ)النموذج 

 :يمثؿ مجمكع نتائج الحالة في االختبار( 05)جدكؿ  -

ح،ح الحاالت 
 17العبلمة 
 20 التائيةالعبلمة 

- 2التقدير الكصفي 
مستكل )عدـ تبلـؤ كصؼ مستكل االداء 

القدرة دكف مستكل 
 (الكفاية

 

 (ب)النموذج 

 :يمثؿ مجمكع نتائج الحالة في االختبار  (06)جدكؿ  -

ح،ح الحاالت 
 21العبلمة 
 32 التائيةالعبلمة 

- 2التقدير الكصفي 
مستكل )عدـ تبلـؤ كصؼ مستكل االداء 

القدرة دكف مستكل 
 (الكفاية

 

كاف يفقد التركيز ك يتشتت انتباىو لفترات، قبؿ بدايتنا  (كبل النمكذجيف)الحضنا عند تطبيقنا االختبار 
االختبار استغرؽ فترة زمنية حتى فيـ التعميمة ك كاف ذلؾ بعد عدة محاكالت ك عدة امثمة، انتقمنا الى 

     كاف يستغرؽ كقتا حتى تككف ىناؾ استجابة ك الرد بنعـ اك ال، (ب)ثـ النمكذج  (أ)االختبار نمكذج 
 (مستكل القدرة دكف مستكل الكفاية)عدـ تبلـؤ كاف مستكل أدائو حسب التقدير الكصفي ك 
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: تفسير و مناقشة النتائج و التحقيق من الفرضيات - 2

: ـ الفرضية العامة التي تنص عمى أن 

. السرعة االدراكية السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد

ك مف خبلؿ ما تكصمنا اليو مما جاء في الدراسة الميدانية مف اختبارات اضيرت النتائج اف السرعة 
االدراكية السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي، بحيث اف الطفؿ المتكحد يستغرؽ كقتا لبلستجابة ك تككف 
مف بطيئة الى شبو منعدمة الى منعدمة تماما ك ىذا حسب درجة االضطراب لدل الطفؿ ك كذلؾ تككف 
استجابة الطفؿ المفظية تستغرؽ كقتا اطكؿ كمما تدرجنا مف البسيط الى المعقد في الكبلـ معو ك كمما 

. كانت معقدة زادت المدة الزمنية في ادراكو لما يسمعو

ك مف خبلؿ النتائج التي تكصمنا الييا مف خبلؿ دراستنا الحالية يمكننا القكؿ اف فرضية البحث تحققت 
. (السرعة االدراكية السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد)

 :ـ تفسير و مناقشة نتائج الفرضية الجزئية االولى 

 سرعة التحميؿ السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد -

تتضح نتائج ىذه الفرضية مف خبلؿ تطبيقنا اختبار ميارات التحميؿ السمعي حيث اضيرت النتائج 
مستكل متدف مف االداء ام عدـ الكفاية حيث كاف بطيئ االداء ك كاف يستغرؽ مدة زمنية كبيرة حتى 

يتعرؼ عمى النمط الصكتي الناتج عف حذؼ جزء معيف مف النمط االصمي  حيث كاف متكسط الزمف في 
 دقيقة مما كاف يؤثر عمى تكاصمو المفظي ك بالتالي نستنتج اف السرعة في التحميؿ 41ىذا االختبار 

السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ك بالتالي ك مف خبلؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ اف 
 (سرعة التحميؿ السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد)الفرضية تحققت، 

:  ـ تفسير و مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية 

 سرعة الذاكرة السمعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد -

مف خبلؿ تطبيقنا الختبار سعة الذاكرة السمعية اضيرت النتائج اف مستكل االداء كاف منخفض،عدـ 
 ك قد كانت سرعتو في تطبيؽ االختبار بطيئة ام اف سرعة تذكر مستكل اداءه،الكفاية،ك ىذا حسب نتائج 
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الكممات بطيئة ك يستغرؽ كقتا ك يزداد الكقت بتدرج مستكيات االختبار حيث كاف متكسط الزمف في ىذا 
 دقيقة ، ىذا كاف يؤثر عمى تكاصمو المفظي ، ك مف ىنا ك مف خبلؿ النتائج التي تكصمنا 29االختبار 

سرعة الذاكرة السمعية تؤثر عمى التكاصؿ )الييا مف خبلؿ دراستنا يمكننا القكؿ اف الفرضية تحققت، 
. (المفظي لدل الطفؿ المتكحد

: ـ تفسير و مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة 

سرعة الذاكرة السمعية التتابعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد   -

كعميو تكضح نتائج ىذه الفرضية مف خبلؿ تطبيقنا اختبار الذاكرة السمعية التتابعية عمى الطفؿ المتكحد 
اضيرت النتائج اف مستكل اداءه كاف متدف أم عدـ الكفاية ك كانت سرعتو بطيئة بحيث كاف ياخذ مدة 
مف الكقت حتى يستجيب ك كمما تدرجنا في االختبار اثناء التطبيؽ كمما استغرؽ كقتا اكبر، حيث تجاكز 

 دقيقة كمتكسط الزمف في االختبار ك ىذا ما اثرعمى تكاصمو المفظي ك بالتالي نستنتج اف سرعة 18
الذاكرة السمعية التتابعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ك بالتالي ك مف خبلؿ تحميؿ 

سرعة الذاكرة السمعية )النتائج التي تكصمنا الييا مف خبلؿ دراستنا يمكننا القكؿ اف الفرضية تحققت، 
.  (التتابعية تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد

:  ـ تفسير و مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة 

 سرعة التمييز السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد -

ك عميو تتضح نتائج ىذه الفرضية مف خبلؿ تطبيقنا الختبار التمييز السمعي بنمكذجيو، اضيرت النتائج 
مستكل االداء في النمكذجيف عدـ تبلـؤ ام مستكل القدرة دكف مستكل الكفاية ك ىذا حسب درجة 

المتحصؿ عمييا كما قد كانت سرعتو بطيئة في التفريؽ بيف اصكات الكبلـ ك بيف الكممات المطمكب منو 
  د38 في ىذا االختبار كاف في كبل النمكذجيف متقارب بمتكسط تحديدىا متماثمة اك ال فالكقت المستغرؽ

سرعة التمييز السمعي  يؤثر بالسمب عمى المغة ك الكبلـ ك بالتالي نستنتج اف كافك ىذا  دقيقة  35ك 
تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد ك بالتالي ك مف خبلؿ النتائج التي تكصمنا الييا يمكننا 

 (سرعة التمييز السمعي تؤثر عمى التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد)القكؿ اف الفرضية تحققت، 
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 :االستنتاج العام - 3

اف اليدؼ الرئيسي مف بحثنا ىك السرعة االدراكية السمعية ك التكاصؿ المفظي عند الطفؿ المتكحد ، 
بحيث نجد لدل فئة التكحد اضطرابات في السرعة االدراكية ك التي قد تككف سببا في التاثير عمى 

. التكاصؿ المفظي

كعميو نقكؿ اف الطفؿ المتكحد يستغرؽ كقتا في االستجابة اذ تزداد المدة الزمنية في االدراؾ السمعي كمما 
زادت درجة التعقيد ك بالتالي تاثر في التكاصؿ المفظي ك ام زيادة في الكقت المستغرؽ لبلدراؾ السمعي 

. ينتج عنيا زيادة في الزمف المستغرؽ في االستجابة ك بالتالي اضطراب في التكاصؿ المفظي

ك عميو فكمما كانت السرعة االدراكية تستغرؽ كقتا اقؿ كمما كانت نتائج التكاصؿ المفظي جيدة ك استجابة 
. سريعة لما ىك مسمكع

ك بعد تطبيقنا لبطارية القدرات االدراكية السمعية تبيف لنا صحة فرضياتنا مف خبلؿ النتائج المتحصؿ 
 .عمييا

 

: االقتراحات و التوصيات - 

مف خبلؿ ما اسفرت عنو النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ دراستنا نقدـ بعض االقتراحات المتعمقة 
: بالتكحد ك السرعة االدراكية ك نذكر منيا ما يمي 

 يجب دراسة السرعة االدراكية السمعية عند الطفؿ المتكحد -
ضركرة اثراء الدراسات حكؿ ىذا المكضكع ك الذم قد يسيـ بشكؿ كبير ك يساعد الباحثيف  -

 .االخريف 
يجب عمى الباحثيف االىتماـ بمكضكع السرعة االدراكية السمعة لدل المتكحد ك اخذه بعيف  -

.االعتبار النو مازاؿ يشيد نقصا كبيرا في البحكث العممية
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: الخاتمة - 

تطرقنا في بحثنا الى مكضكغ السرعة االدراكية السمعية ك الذم يعتبر مكضكع جديد ك لـ يشيد دراسات 
سابقة كثيرة مف الباحثيف عمى الرغـ مف اىميتو خاصة ك اننا قمنا بدراستو مع اضطراب التكحد بحيث 

يعتبر متغير ميـ في ىذه الدراسة الف الطفؿ المتكحد لديو مشكؿ مف جانب التكاصؿ المفظي ك ىذا مف 
االسباب التي دفعتنا لدراسة ىذا المجاؿ، ك بيذا الصدد قمنا بدراسة عممية مف خبلؿ شرحة معينة مف 
المجتمع اال ك ىي فئة التكحد، فقد تناكلنا مكضكع السرعة االدراكية السمعية ك التكاصؿ المفظي لدل 
   الطفؿ المتكحد، ك التي ترتكز عمى الكقت المستغرؽ لبلدراؾ السمعي ك تاثيره عمى التكاصؿ المفظي، 
ك    ك قد اىتممنا في دراستنا بفئة التكحد بحيث يعانكف مف صعكبات ك اضطرابات في التكاصؿ المفظي، 

قد حاكلنا اف ندرس في بحثنا اثر السرعة االدراكية السمعية في التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد،حيث 
قمنا بتطبيؽ بطارية القدرات االدراكية السمعية عمى عينة متككنة مف طفؿ كاحد ك قد الحظنا في بحثنا 
مف خبلؿ النتائج الدراسة المتكصؿ الييا تحقؽ جميع الفرضيات ك اف السرعة االدراكية السمعية تؤثر 

.التكاصؿ المفظي لدل الطفؿ المتكحد
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