




 
 

 
 



 
 

 

كلمة شكـر 
" لئن شكرمت ألزيدنكم: "قاؿ اهلل تعاىل

" ف مل تستطع فبل تبغضهمفإكن عادلا فإف مل تستطع فكن متعلما، فإف مل تستطع فأحب العلماء، "

احلمد هلل كالشكر هلل الذم كفقنا إلسباـ ىذا العمل ادلتواضع كثبت خطانا إليو 

، اليت تكرمت كقبلت بتواضع اإلشراؼ على ىذا "ػلياكم حفيظة"فأتقدـ جبزيل الشكر إىل األستاذة ادلشرفة : أما بعد

. العمل ككل ما قدمتو لنا من توجيهات كنصائح كدعم نفسي

اليت كفرت لنا االستقباؿ كمل تبخل علينا " شرواق صابرينة"كما أتوجو خبالص الشكر إىل األخصائية األرطفونية 

. بادلعلومات أثناء الدراسة ادليدانية

 "بن سعدية عابد"كإىل من ربمل مشقة السفر كاالنتظار معنا إىل 

. إىل كل من ساعدنا من قريب أك من بعيد على إسباـ ىذا العمل ك

رب أكزعٍت أف أشكر نعمتك اليت أنعمت علي كعلى كالدم كأف أعمل صاحلا ترضاه كأدخلٍت برمحتك يف عبادؾ  }

. 19-18النمل، أية  {الصاحلُت

 

شــــكــــــــــــــــــــــــرا
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 اإلهداء       

 الحمد هلل والشكر هلل على إتمام هذا العمل

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى والداي الكرٌمٌن أطال هللا فً 

عمرهما، فلوال وجودهما ما تعلمت الصمود أمام مطبات الحٌاة، فالحمد هلل 

 .حمدا كثٌرا على وجودكما أبً وأمً

ٌحٌاوي " إلى من كانت سببا فً بداٌة هذه الدراسة إلى أستاذتً الفاضلة 

 "حفٌظة

إلى كل أفراد العائلة الذٌن لم ٌبخلوا علٌا من خالل توفٌر أبسط الدقائق والساعات 

 .إلتمام الدراسة وأخص بالذكر إخوتً وأخواتً

:   إلى كل أصدقاء الدرب الذٌن لم ٌبخلوا علً بالدعاء ومد ٌد العون إلتمام هذه المذكرة إلى

 .كلثوم، فرٌدة، حورٌة وغٌرهم ممن نسٌهم اللسان وذكرهم القلب

وغٌرهم ممن .. مخطارٌة، فٌروز، صبرٌنة: دون أن أنسى األخصائٌٌن األرطفونٌٌن

 .ساعدنً ووجهنً إلتمام العمل

إلى من سارت معً جنبا بجنب خالل سنوات الجامعة وخالل هذه الدراسة بتعثراتها 

 "بن سعدية حفصة"ونجاحاتها إلى صدٌقتً 

 وفً األخٌر أهدي هذا العمل إلى من

 ... كان سببا فً هذه الدراسة إلى نفسً

 أسماء

           أسماء
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 اإلهداء

 الحمد هلل بنعمته تتم الصالحات، له نقف وقفة إجالل وإكبار على ما

أمده لنا من صبر وقوة وعزٌمة خالل مشوارنا الدراسً الذي  بدأنا بأكثر من ٌد 

وقاسٌنا أكثر من هم وعانٌنا الكثٌر من الصعوبات وهانحن الٌوم والحمد هلل نطوي 

 .سهر اللٌالً وتعب األٌام، وخالصة مشوارنا بٌن دفتً هذا العمل المتواضع

إلى منارة العلم واإلمام المصطفى إلى األمً الذي علم المتعلمٌن، إلى سٌد الخلق 

 .رسولنا الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم

إلى من سعى وشقا ألنعم بالراحة والهناء، الذي لم ٌبخل بشًء من أجل دفعً لطرٌق 

النجاح، الذي علمنً أن ارتقً سلم الحٌاة، بالحكمة والصبر وركٌزة عمري وصدق 

أمالً وكبرٌائً وكرامتً إلى من كان ٌتمنى رؤٌتً وأنا أحقق هذا النجاح الذي كان 

من بٌن أحالمه إلى من شاءت األقدار أن تصعد روحه الطاهرة إلى برئه قبل أن 

 ٌتحقق هذا النجاح 

 رحمة هللا علٌه اللهم ارحمة تسع السماوات واألرض، اللهم إجعل قبره "أبي العزيز"

 .فً النور الدائم ال ٌنقطع، واجعله فً جنتك آمنا مطمئنا ٌا رب العالمٌن

إلى الٌنبوع الذي ال ٌمل العطاء، إلى من حاكت سعادتً بخٌوط منسوجة من قلبها 

التً هً تفاؤلً الالمتناهً فً العالم، أهدي ثمرة جهدي إلى اعز وأنقى وأغلى 

إنسانة فً حٌاتً التً أنارت دربً بنصائحها وكانت بحرا صافٌا ٌجري بفٌض 

الحب والبسمة، إلى من زٌنت حٌاتً بضٌاء البدر وشموع الفرح، غلى من منحتنً 

القوة والعزٌمة لمواصلة الدرب وكانت سببا فً مواصلة دراستً، إلى من علمتنً 

 الصبر واإلجتهاد،

 . أطال هللا عمرها ٌارب"أمي الحبيبة" إلى ملكة نجاحً  

إلى من حبهم ٌجري فً عروقً وٌنهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتً وأخواتً وكل 

 .نسائهم ورجالهم وأوالدهم

 "ٌحٌاوي حفٌظة"إلى من كانت من كانت سببا فً هذا العمل إلى أستاذتً 

 "بصغٌر أسماء"وإلى من تكاتفنا معا بغٌة نجاح هذه الدراسة إلى 

 "حفصة"

 



 

 
 

: الملخص بالعربية

هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد دكر الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي عن حاالت التوحد، كلتحقيق 
ىذا اذلدؼ استخدمنا ادلنهج الوصفي أسلوب دراسة حالة ألنو يتماشى كنوع الدراسة،حيث كانت العينة قصدية 

بعد الدخوؿ ادلدرسي، مت اختيارىم من ادلؤسسة الكشف عنهم  حاالت ذكور يعانوف من التوحد كمت 3كتكونت من 
اعتمدنا يف بداية  بعد الدخوؿ ادلدرسي، الكشف عن اضطراهبم، حيث مت  بوالية كىراف"ناصرم اذلوارم"اخلاصة 

كاختبار  ertla6أداة كما استخدما األمر على ادلبلحظة كادلقابلة كأدكات أكلية جلمع ادلعلومات كاختيار العينة، 
carsيف الوسط  يوجد دكر لعملية الكشف االرطفويننعم: ، كسبثلت نتائج الدراسة يف ربقق الفرضية ادلطركحة كىي 

 .حاالت توحدادلدرسي عن 

.  كيف األخَت انتهت دراستنا دبجموعة من االقًتاحات كالتوصيات للتكفل هبذه الفئة من احلاالت

 :مصطلحات الدراسة

 .الوسط ادلدرسي، الكشف األرطفوين، التوحد،األخصائي األرطفوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract :  

 The aim of study is to determine the role of speech therapy 
detection in the school community of cases of autism.  

 The private institution Nasseri Al-Hawari in the city of Oran , 
where their disorder was detected after entering the probe.  

 At first, we relied on observation and interview as primary tools for 
collecting information and selecting the sample. 

 We also used a tool and a test, and the result of the experiment were 
to verity the hypothesis put forward, which is: yes, there is a role for the 
process of  speech therapy detection. In the school community, there are 
“severe” cases of Autism.  

 

  Key words:school community , speech therapy detection, Autism, 
language and communication pathologist. 
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 مقدمة

 

  أ
 

 :مقدمة
يعترب موضوع الكشف األرطفوين من بُت ادلوضوعات اليت هتم كل من األخصائي األرطفوين كأكلياء األطفاؿ  

يها، كبالتايل فإف الكشف األرطفوين عبارة ؿذكم االحتياجات اخلاصة دلا لو من تأثَت يف اضطراباهتم بعد الكشف ع

عن ربديد البوادر األكىل لبلضطرابات إف كجدت كزلاكلة تغيَت مسار ىذه االضطرابات بالتشخيص كالتكفل، حيث 

من خبللو تتحدد جوانب الضعف كالقوة عند األطفاؿ، كلكن قد ال تتم عملية الكشف األرطفوين بشكل مبكر نظرا 

لقلة كعي األكلياء بتخصص األرطفونيا أك لعدـ اىتماـ األكلياء بأبنائهم، أك ضعف مبلحظة األعراض على أبنائهم 

 .كبالتايل تتفاقم ىذه االضطرابات بعد الدخوؿ إىل الوسط ادلدرسي

 إف الوسط ادلدرسي يعرؼ بأنو فضاء خاص بالتبلميذ دلا لو من تأثَت على مستقبلهم بالدرجة األكىل لكن قد 

ربدث بعض ادلشاكل اليت ربوؿ بينهم كبُت سبدرسهم الطبيعي بسبب كجود اضطرابات لغوية كتواصلية غَت مبلحظة 

عليهم أك أف ىذه االضطرابات مل يتم الكشف عنها قبل الدخوؿ ادلدرسي، أك ظهور اضطرابات لغوية كسلوكية 

كمدرسية جديدة نظرا الحتكاكهم بأطفاؿ آخرين كتغَت الوسط عليهم، كعليو تظهر أعلية كجود أخصائيُت أرطفونيُت 

يف الوسط ادلدرسي للكشف عن سلتلف ىذه االضطرابات كادلشاكل ادلدرسية هبدؼ معاجلتها كاحلد من تطورىا، كمن 

 .بُت االضطرابات اليت قد يصعب الكشف عنها نظرا لتشابو  أعراضها مع اضطرابات أخرل التوحد

 التوحد ىو أحد االضطرابات االجتياحية اليت أثارت اىتماـ جل الباحثُت نظرا غموض أسبابو، ك أيضا فإف 

التطور التكنولوجي يزيد من حدة ىذا االضطراب خاصة عندما يقل الوعي الوالدم دبثل ىذه االضطرابات كيؤثر 

بشكل كبَت على األطفاؿ الذين مل يتم الكشف عنهم قبل الدخوؿ ادلدرسي، كذلذا غلب الكشف عنهم من قبل فرقة 

متعددة التخصصات كيكوف أحد أعضائها سلتص أرطفوين حىت تتم عملية الكشف بصورة صحيحة تتناسب 

.كاحلاالت كأيضا حىت تسهل عملية التكفل هبم كتوجيههم



 مقدمة

 

  ب
 

 كعليو تقررت دراستنا حوؿ دكر عملية الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي على حاالت التوحد، كربتوم 

 .جانب نظرم كجانب تطبيقي: ىذه الدراسة على جانبُت

 ػلتوم اجلانب النظرم على ثبلث فصوؿ، بداية من الفصل األكؿ الذم يتناكؿ مدخل إىل الدراسة كحددنا 

فيو إشكالية الدراسة، كاألىداؼ ادلسطرة منها كأيضا أعليتها بالنسبة لؤلخصائيُت كاألطفاؿ، أما الفصل الثاين فتطرقنا 

فيو إىل التوحد كمفهـو كإىل نبذة تارؼلية عن ظهوره كأىم أعراضو كمعايَت تشخيصو كما تطرقنا فيو إىل مفهـو الوسط 

ادلدرسي، كالفصل الثالث ربدثنا فيو عن الكشف األرطفوين كمفهـو كعن أعليتو كأىدافو كأىم مبادئو كسلتلف 

 .األساليب ادلستخدمة فيو كمفهـو األخصائي االرطفوين

الفصل الرابع تطرقنا فيو إىل اإلطار ادلنهجي للدراسة بداية من :  أما اجلانب التطبيقي فيحتوم على فصلُت

الدراسة االستطبلعية كحدكدىا كأىم األدكات ادلستخدمة فيها مث ربدثنا عن لدراسة األساسية كادلنهج ادلستخدـ فيها 

 .كسلتلف حدكد الدراسة كأيضا عن عينة الدراسة كاألدكات ادلستخدمة يف الكشف عن التوحد يف الوسط ادلدرسي

كالفصل اخلامس احتول على عرض للحاالت كنتائج األدكات ادلستخدمة على احلاالت مع ربليل ذلذه النتائج 

.كمناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات مث استنتاج عاـ، كبعض االقًتاحات كالتوصيات كأهنينا الدراسة خباسبة



 

 
 

 

 

الجانبالنظري 



 

 
 

 
مدخل إلى الدراسة :  الفصل األول

 

اشكالية الدراسة  .1
فرضية الدراسة  .2
أىداؼ الدراسة  .3
أعلية الدراسة  .4
مصطلحات الدراسة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل إلى الدراسة : الفصل األول

1 
 

:  إشكالية الدراسة .1

 يشكل الكشف األرطفوين أىم ما ؽلكن أف ػلظى بو األطفاؿ الذين يعانوف من سلتلف االضطرابات اللغوية 

كالتواصلية قبل سن التمدرس، حيث من خبللو يتم ربديد جوانب القوة كالضعف عند األطفاؿ كإجراء تشخيص 

يتناسب كنوع اضطراهبم إف كجد، مث يتبلور الربنامج العبلجي ادلتبلئم مع نتيجة التشخيص، إال أف بعض احلاالت 

كنظرا لغياب الوعي لدل أكلياءىم ال يوجهوف إىل ادلختص قبل سن التمدرس، كىذا ما يؤدم دخوذلم للمدرسة دكف 

أم كشف عن سلتلف اضطراباهتم، حيث يعترب  الوسط ادلدرسي ىو ادلكاف الثاين بعد األسرة الذم سيشكل ربديا 

 .كبالتايل سيحاكؿ األطفاؿ إبراز أنفسهم فيو

إف الوسط ادلدرسي ىو ذلك الفضاء الذم يتكوف من التبلميذ، ادلعلموف، أعواف اإلدارة ككسائل مادية أم 

 إذ يعترب أساس تكوين يتوفر على الشركط البلزمة لتمدرس التبلميذ سواء العاديُت أك ذكم االحتياجات اخلاصة،

األطفاؿ كيساىم بشكل كبَت يف صلاحهم أك فشلهم كىذا راجع إىل طبيعة التبلميذ كأيضا إىل تأثَت اآلخرين فيهم 

 كيف سبيل توفَت شركط الرعاية الصحية عمدت اجلهات ادلسئولة إىل إنشاء سواء من طرؼ ادلعلمُت أك زمبلئهم،

فًتة كحدات الكشف كادلتابعة على مستول ادلؤسسات الًتبوية دلا تقدمو من خدمات صحية متنوعة، كتظهر خبلؿ 

 العديد من ادلشاكل كاالضطرابات اليت ربتاج إىل تكفل مبكر قبل أف تتفاقم ادلشكلة كيصعب معاجلتها مزاكلة الدراسة

رابات اللغوية كالتواصلية يف الوسط طمت الكشف عن العديد من االضم األطفاؿ الذين أصبحوا تبلميذ، كعليو دعن

، لكن مع غياب األخصائيُت قد تتزايد حدة ىذه االضطرابات كبالتايل ػلدث لدل التبلميذ مشاكل يف ادلدرسي

 .ادلدرسة من بينها الرسوب ادلدرسي، العرض للتنمر من طرؼ الآلخرين

، للكشف عن سلتلف االضطرابات اليت قد كىنا تظهر أعلية كجود أخصائي ارطفوين يف الوسط ادلدرسي

عن أعلية كجود معاجل " جاف ميشيل ببلنكو" حيث  يتحدث تصعب مبلحظتها أك يصعب ربديد أعراضها بدقة،

 Le recours à L’orthophonieest il).الكبلـ يف ادلرحلة االبتدائية نظرا لوجود كتزايد حاالت صعوبات التعلم
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trop-Fr équant pour les élèves de primaire , 13/11/2017, 16 :30) هبدؼ إجراء الكشف عن، 

. سلتلف االضطرابات قبل أف تتفاقم كتسوء حاالهتم

كمن خبلؿ ما سبق سبت العديد من الدراسات اليت تربز أعلية الكشف يف ادلدارس، ككاف اذلدؼ منها 

كأيضا ، (2011مراكب مفيدة، ) يف الوسط ادلدرسي"صعوبات التعلم "الكشف عن االضطرابات اللغوية األكادؽلية

 أعلية الكشف  حيث حددت(2021عبد اللطيف فارح، رشيد سواكر، )الكشف عن اضطراب اإلعاقة السمعية 

 يعترب من إذاالضطرابات يف الوسط ادلدرسي لكن مل يعطى للتوحد أم نسبة للكشف عنو يف ادلدارس، سلتلف على 

. االضطرابات صعبة التشخيص كالتكفل هبا

 ككاف أكؿ من أطلق عليو اسم التوحد، ليو كانر على يد 1943قد كانت البوادر األكىل الكتشافو سنة ك

 من بُت أكثر االضطرابات انتشارا على ادلستول العادلي، كقد تعددت الدراسات اليت حاكلت ربديد أصبحفالتوحد 

أسبابو فمنهم من يقوؿ بأنو ناتج عن عامل بيولوجي، كمنهم من يقوؿ أنو ناتج عن أسباب نفسية، كالبعض يرجعو 

 اجتماعية، كتظهر أعراضو غالبا يف السنوات الثبلث األكىل من عمر الطفل كلكن قد تتشابو مع أسبابإىل 

. اضطرابات أخرل كيصبح من الصعب ربديده، إال بعد الدخوؿ ادلدرسي

  إال أف اطلعنا علىيف بداية األمر كاف من الصعب تقبل فكرة الكشف عن التوحد يف الوسط ادلدرسي،

دراسة من طرؼ االرباد الفرنسي للطب النفسي هبدؼ ربسُت التعرؼ على اضطراب التوحد البسيط، حبيث أشار 

 Autisme : signe, diagnostic, prise en)إىل الكشف عن التوحد يف احلضانة أك ادلدرسة، بعنواف

charge, vive avec…  ( عن مجلةsante ،26 /10 /2020 ،14:36)، كأعيد نشره 2005 حيث نشر ،

 .2018يف سنة 
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 Isabelle Hénault comprendre et accompagnéeإليزابيل ىنولت  كما يوجد مقاؿ آخر 

les personnes asperger et autistes de haut niveau.  حيث ربدثت يف جزء منو عن الكشف

عن متبلزمة اسربجر خبلؿ ادلرحلة االبتدائية، عندما يبلحظ ادلعلم سلوؾ غريب على احلالة ال يتماشى كسلوؾ 

 عن للكشف أخرل  دراسة  كىناؾ، األطفاؿ العاديُت كأشارت أيضا إىل الكشف عن ىذه ادلتبلزمة يف مرحلة ادلراىقة

أطفاؿ ذكم االحتياجات اخلاصة يف الوسط ادلدرسي اجلزائرم كاحتوت نتائجها على أطفاؿ يعانوف من اإلعاقة 

فراطسة كريمة، ابن عبد المالك  )السمعية، كأطفاؿ يعانوف من التخلف الذىٍت، كبعض حاالت تعاين من التوحد 

كأف اضطراب التوحد من أحد االضطرابات اليت شغلت البد من ىذه الدراسات خاصة ، (2021عبد العزيز، 

األطباء كاألخصائيُت كاألكلياء، كىذا راجع إىل غموض أسبابو كتشابو أعراضو مع اضطرابات أخرل اليت تعد سببا يف 

 .تأخَت عملية الكشف عنهم

إال أنو كمن بُت ادلشاكل اليت تصعب عملية الكشف عن سلتلف االضطرابات كخاصة التوحد، أنو ال يوجد 

أخصائيُت أرطفونيُت يف الوسط ادلدرسي، كيتوفر البعض منهم يف كحدات الكشف كادلتابعة كلكن بصورة متذبذبة، 

. حيث يتم تشخيص احلاالت من خبلؿ توجيههم إىل األخصائيُت األرطفونيُت العاملُت يف ادلراكز الصحية العمومية

:  التايلالتساؤلكعليو نطرح 

 ىل يوجد دكر لعملية الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي عن حاالت توحد؟ 

: فرضية الدراسة .2

 .يف الوسط ادلدرسي عن حاالت توحد االرطفوين الكشفكجد دكر لعملية  نعم، م
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: أىداف الدراسة .3

 دكر الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسيإبراز . 

 الكشف عن حاالت التوحد يف الوسط ادلدرسي. 

 الكشف عن سلتلف ادلشكبلت السلوكية كالتواصلية اليت تتواجد يف الوسط ادلدرسي. 

 الكشف عن دكر االخصائي االرطفوين يف كحدة الكشف كادلتابعة. 

: أىمية الدراسة .4

تتمثل أعلية الدراسة من خبلؿ أعلية ادلوضوع ادلعاجل حيث نتطرؽ يف حبثنا إىل دكر الكشف االرطفوين يف   

 ادلدرسية ك األكساطالوسط ادلدرسي على حاالت توحد، كىذا ما يؤكد على أعلية كحدات الكشف كادلتابعة يف 

اخلدمات ادلقدمة للتكفل بالتبلميذ من مجيع اجلوانب الصحية كالنفسية كاللغوية، خاصة أف التبلميذ عرضة النتكاس 

. السَتكرة الطبيعية لدراستهم

  االرطفوين يف كحدات الكشف كادلتابعة ادلدرسيةاألخصائيضركرة تواجد . 

 أعلية التشخيص السليم لبلضطرابات اللغوية كالتواصلية كمن أجل التكفل السليم هبا. 

 ضركرة الكشف عن أطفاؿ التوحد يف الوسط ادلدرسي. 

  التوحد سواء قبل أك بعد الكشفألطفاؿأعلية اخلدمات ادلقدمة . 

  االرطفوين للكشف كالتكفل باالضطرابات اللغوية ادلتواجدةيف األخصائيأعلية اخلدمات اليت يقدمها  

 .لوسط ادلدرسيا
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: مصطلحات الداراسة  .5

يتمثل يف أقرب ربديد دلختلف أمراض اللغة كالتواصل عن طريق أخصائي يف رلاؿ االرطفونيا : الكشف االرطفوني

.  البلزمة لذلككاألدكات

كموارد غَت ..." تبلميذ، معلموف، أعواف إدارة"ىو ذلك الوسط الذم يتكوف من موارد بشرية :الوسط المدرسي

كىو ذلك الفضاء الذم تتوفر فيو شركط الدراسة كالتعلم لطالب العلم سواء كاف ..." ، طاكالت، كتبأبنية"بشرية 

. من العاديُت أك من ذكم االحتياجات اخلاصة

 من عمر الطفل ، تنتج عن اضطراب يف اجلهاز األكىلإعاقة تتمثل بالنمو تظهر يف السنوات الثبلث :التوحد

العصيب، كالذم يؤثر على الوظائف ادلعرفية كيؤثر بشكل مباشر يف احلياة االجتماعية كمهارات التواصل اللفظية كغَت 

. اللفظية كمهارات التعلم

ىو ذلك ادلختص الصحي الذم يتحمل مسؤكلية الكشف كالتشخيص كالتقييم كالتكفل :  االرطفونياألخصائي

. كالدراسة العلمية الضطرابات اللغة كالتواصل كاالضطرابات ادلصاحبة ذلا

 :الدراسات السابقة والتعقيب عليها .6

  بعنواف دكر كحدة الكشف كادلتابعة يف الكشف ادلبكر (2021)دراسة عبد اللطيف فارح كرشيد سواكر ،

 كحدات للكشف كادلتابعة 04لذكم اإلعاقات السمعية لدل تبلميذ الطور األكؿ يف التعليم االبتدائي، طبق على 

 كحدة كمجتمع للدراسة، أختَتت العينة بطريقة قصدية، مت استخداـ ادلنهج الوصفي، 28ادلدرسية كعينة من أصل 

استعاف الباحث بسجل ادلعلومات كادلقابلة كأدكات جلمع البيانات، استعاـ بتحليل ادلقابلة الستخبلص النتائج، 
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 حالة إعاقة مسعية متباينة بُت اخلفيف كالشديد، التكفل بالعبلج 30الكشف عن : كتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

 .الفردم لبعض احلاالت، الكشف عن تأخر عبلج حاالت أخرل نامجة عن إعلاؿ الوالدين لبعض أمراض االذف

  بعنواف اخلدمات اليت يقدمها األخصائي األرطفوين ( 2021)دراسة فراطسة كرؽلة كابن عبد ادلالك عبد العزيز

- برج بوعريج–دراسة ميدانية بوحدات الكشف كادلتابعة "التابع لوحدة الكشف كادلتابعة لذكم اإلحتياجات اخلاصة 

 أخصائيُت أرطفونيُت يعملوف يف كحدات الكشف كادلتابعة كعينة، أختَتت بطريقة قصديةػ مت 08، طبق على(أظلوذجا

استخداـ ادلنهج الوصفي االستكشايف كاستعاف بادلقابلة نصف ادلوجهة كأداة جلمع البيانات، كما استخدـ طريقة 

بارلسوف لتحليل احملتول باالعتماد على التكرار كالنسب كمعادلة الكشي حلساب صدؽ األداة كأساليب احصائية 

لتحليل البيانات، كتوصلت أىم النتائج إىل استقباؿ أطفاؿ من ذكم اإلحتياجات اخلاصة كأكثر الفئات العمرية 

صعوبات التعلم، اإلعاقة الذىنية، : كأكثر الفئات ادلتواجدة" ادلرحلة االبتدائية"استقباال ىو أطفاؿ الطور األكؿ 

 .اضطرابات التواصل كالتوحد

 :التعقيب

 يف حدكد إطبلعنا توفرت ىذه الدراسات اليت ذلا عبلقة دبوضوع حبثنا، كالحظنا أف الدراسة األكىل اتفقت 

مع موضوع دراستنا أال كىو أعلية الكشف عن االضطرابات اللغوية كالتواصلية يف الوسط ادلدرسي كيف ادلنهج 

 .ادلستخدـ كىو ادلنهج الوصفي كيف أداة ادلقابلة كأداة جلمع البيانات

 يف حُت اختلفت مع دراستنا يف أهنامل زبصص دكر لؤلخصائي األرطفوين كثَتا يف عملية الكشف عن ىذه اإلعاقة 

،كما أهنا تناكلت الكشف عن اضطراب كاحد فقط من بُت اضطرابات اللغة كالتواصل كىو اإلعاقة السمعية، 

كأكدت على دكر كحدة الكشف كادلتابعة يف الكشف على احلاالت الذين يعانوف من اإلعاقة السمعية كاحلاالت 

 .ادلهملة من طرؼ الوالدين
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  أما الدراسة الثانية فقد اتفقت مع دراستنا يف أعلية اخلدمات اليت يقدمها االخصائي االرطفوين لوحدات 

الكشف كادلتابعة يف الكشف عن سلتلف حاالت ذكم االحتياجات اخلاصة يف الوسط ادلدرسي كيف أحد 

االضطرابات اليت كشفت عنها كىو عينة دراستنا التوحد، كيف ادلنهج ادلستخدـ كىو ادلنهج الوصفي كيف أداة كاحدة 

 .كىي ادلقابلة نصف موجهة
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:  تمهيد

لقد شغل التوحد كسلتلف أسبابو األطباء كالزاؿ إىل يومنا ىذا، حبيث مل تتم معرفة السبب الرئيسي الذم  

يؤدم إليو، كقد عرؼ بأنو عجز يعيق تطور ادلهارات االجتماعية كالتواصل بنوعيو، كال يزاؿ األخصائيوف يواجهوف 

صعوبات يف الكشف عنو، كمع كل ىذا كحىت كاف مت الكشف عنو فالطفل التوحدم كبالرغم من التطور احلاصل 

. ال زاؿ  يواجو مشاكل من ناحية التكفل بو كتوفَت كل ما ػلتاجو من متطلبات العيش كالدراسة

 :نبذة تاريخية عن التوحد .1

يف " فيكتور جد"عن طفل يسمى " جون مارك جاسبار ايتارد"كتب الطبيب الفرنسي :1807- 1801

( 10، ص 2004الشامي وفاء، ).غابات أفَتكف الفرنسية

كقد حاكؿ تعليمو بعض ادلهارات االجتماعية كمهارات العناية الذاتية من خبلؿ برامج خاصة بالطفل، 

( 27، ص 2015قالي فوزية، ).  مع ما نعرفو اليـو بالتوحدفيكتوركتتطابق أكصاؼ 

التوحد ليصف بو األشخاص ادلنعزلُت عن " Eugen Bleuberايجن بلوبر" استخدـ الطبيب :1911

. العامل اخلارجي كادلنسحبُت عن احلياة االجتماعية

كرقتو ادلشهورة عن التوحد ليكوف بذلك أكؿ من ذكره " Leo Kannerليو كانر " نشر الدكتور :1943

. كاضطراب زلدد يف العصر احلديث

من فيينا كرقتو يصف فيها حالة مشاهبة للتوحد أطلق عليها فيما بعد، " ىانر اسبرجر" نشر الدكتور :1944

. Cɉndrome asperger متبلزمة اسربجر

. أكؿ احملاكالت العلمية لشرح ىذا االضطراب ادلعقدليو كانروىانر اسبرجر كيعترب ما قدمو  
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أدلة تؤكد أف التوحد ىو حالة " Bernard Rimlandبرنارد ريمالند "اكتشف الدكتور : 1964

. biological conditionيولوجية ب

 Rett sɉndromeصاحب متبلزمة رت " Andreas Rettاندرياس رت " اكتشف الدكتور :1966

. دليبل آخر يؤكد أف التوحد ىو حالة بيولوجية

مايكل "كالدكتور "  Susan Folstinسوزان فلوستين " عرب كل من الدكتورة :1977

على توأمُت مصابُت بالتوحد، شلا أكحى ذلما بأف ىذا دليل على احتمالية كجود " MichaelRutterروتر

. عامل جيٍت يقف خلف اإلصابة بالتوحد

 Catherineكاترين لورد " كالدكتورة  "Michael Rutterمايكل روتر"نشر كل من الدكتور : 1991

lord " أن لي كونشر "كالدكتورةAnn le Cauteur " أكؿ استبياف لتشخيص التوحدThe autism 

Diagnostic Interview .

 The نشرت مجعية الطب النفسي األمريكي الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع :1992

Diagnosticand Statistical Manuelالذم كضع معايَت مقننة لتشخيص اضطراب التوحد ، .

، دليل مشابو لدليل مجعية World Health Organisation أصدرت منظمة الصحة العادلية :1993

 ICD, International classification of"الطب النفسي األمريكية، عرؼ بالتصنيف الدكيل لؤلمراض 

Diseases"كذكرت فيو تعريفا للتوحد ضمن فئة من االضطرابات النمائية ، .

 The national alliance for Autisme Research أسس االرباد الدكيل ألحباث التوحد :1994

« NAAR » ليصبح أكؿ منظمة يف الواليات ادلتحدة زبتص بتمويل الببحوث الطبية اخلاصة باضطراب ،

(16-15، ص 2008عادل جاسب شبيب، )". ASD"طيف التوحد 
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 :مفهوم التوحد .2

.كىو اسم غَت متداكؿ"التوحد كلمة مًتمجة من اليونانية كتعٍت العزلة أك االنعزاؿ، كبالعربية أمسوه الذاتوية : لغة

كالتوحد ليس االنطوائية كىو كحالة مرضية ليس العزلة فقط كلكن رفض التعامل مع اآلخرين، مع سلوكيات  

( 50، ص 2000عادل عبد اهلل محمد،  ). كمشاكل متباينة من شخص آلخر

التوحد أك الذاتوية ىو إعاقة متعلقة بالنمو كعادة ما تظهر خبلؿ السنوات الثبلث األكىل من عمر : اصطالحا

... الطفل كتنتج عن اضطراب يف اجلهاز العصيب شلا يؤثر على كظائف ادلخ

فالتوحد اضطراب معقد يف النمو يظهر يف السنوات الثبلث األكىل من عمر الطفل نتيجة خلل كظيفي يف  

( WWW .PDFFACTORɉ.COM). ادلخ كاألعصاب مل يصل العلم إىل ربديد أسبابو بعد

اضطراب التوحد ىو اضطراب ظلائي : (Carole Tardir et Bruno Gepner ، 2014 ،p 28)كيعرفو 

ناتج عن خلل كظيفي عصيب يف الدماغ، األسباب ادلؤدية لبلضطراب رلهولة، يظهر يف السنوات الثبلث األكىل من 

عمر الطفل ف يتم تشخيصو من خبلؿ مظهرين أساسيُت علا سلوكيات ظلطية كعدـ القدرة على التواصل 

 .االجتماعي

ىو اضطراب عصيب ظلائي يعرؼ بثبلثي األعراض ادلتمثلة يف ضعف التفاعل االجتماعي، كالتواصل : مفهوم آخر

اللغوم كغَت اللغوم، أظلاط سلوكية متكررة، كيتم تشخيص ىذه األعراض يف السنوات الثبلث األكىل من حياة 

كاستنادا إىل دليل تشخيص األمراض العقلية " CARSمقياس تقييم التوحد للطفل "الطفل بواسطة مقاييس مقننة 

DSM5 ك CIM 10  .( 208لعجاؿ يسُت، ص)
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: تعريف الجمعية األمريكية للتوحد

: إف التوحد يظهر دبظاىره األساسية يف الثبلثُت شهرا األكىل من العمر كسبس االضطرابات كل من

 نسبة النمو كالتطور ككل ما يتبعها. 

 االستجابة للمثَتات احلسية. 

 النطق كاللغة كالقدرات ادلعرفية. 

 (15-14، ص 2011رائد خليل العبادي، ). القدرات ادلرتبطة بالناس كاألشياء كاألحداث 

:  1943تعريف كانر

يعرؼ كانر التوحد بأنو حالة من العزلة كاالنسحاب الشديد كعدـ القدرة علة االتصاؿ باآلخرين كالتعامل 

 (13، ص 2011رائد خليل العبادي، ).معهم، كيوصف أطفاؿ التوحد بأف لديهم اضطرابات لغوية حادة

:  كقد أشار يف دراستو إىل رلموعة من السلوكيات ادلميزة للتوحد كاليت تشتمل على

 عدـ القدرة على تطوير عبلقات مع اآلخرين. 

 تأخر يف اكتساب الكبلـ. 

 استعماؿ غَت تواصلي للكبلـ بعد تطوره. 

 تكرار نشاطات يف ألعاب ظلطية متكررة. 

 ضعف يف التحليل كذاكرة حرفية جيدة. 

 احملافظة على التماثل. 

 ظهور جسمي طبيعي.
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 اضطراب ناتج عن خلل يف كظائف ادلخ، يتضمن :Gomot Marie et alتعريفماري جوموت وآخرون

. ضعف التواصل االجتماعي، باإلضافة إىل تكرار احلركات كمقاكمة التغيَت

( 08 ص 2014علي إسماعيل وطفة، )

:  تعريف حامد زىران

ىو عبارة عن اضطراب شامل كحاد، يظهر يف شكل رزمة أعراض سلوكية ؽليزىا قصور معريف اجتماعي  

شديد قبل سن الثبلث سنوات، كيف التفاعل االجتماعي كالتواصل، حيث يبلحظ على ادلريض بالتوحد الوحدة 

 (08، ص 2014علي إسماعيل وطفة، ). الشديدة كتأخر النمو اللغوم كالتكرار كادللل كالكبلـ

:  DSM 5مفهوم التوحد حسب

. عجز ثابت يف التواصل كالتفاعل االجتماعي يف سياقات متعددة

. أظلاط متكررة زلددة من السلوؾ كاالىتمامات أك األنشطة

. ظهور األعراض يف فًتة مبكرة من النمو

. تسبب األعراض تدنيا سريريا يف رلاالت األداء االجتماعي أك يف غَتىا من ادلناحي ادلهمة

( 29-28، ص 2010أنور الحمادي، ). ال تفسر ىذه االضطرابات باإلعاقة الذىنية أك تأخر النمو الشامل

يعد اضطراب التوحد من أكثر االضطرابات النمائية غموضا نتيجة صعوبة الوصوؿ إىل أسبابو احلقيقية، : مفهوم آخر

على كجو التحديد من ناحية، ككذلك شدة غرابة أظلاط سلوكو غَت التكيفي من ناحية أخرل، كيعترب من االضطرابات 

النمائية ادلنتشرة، كىو حالة تتميز دبجموعة أعراض يغلب عليها انشغاؿ الطفل بذاتو كانسحابو الشديد، إضافة إىل 
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عجز مهاراتو االجتماعية كقصور تواصلو اللفظي كغَت اللفظي، الذم ػلوؿ بينو كبُت التفاعل االجتماعي البناء مع 

( 18-17 ، ص2016روان عبيد روس عبد اهلل البار، ). احمليطُت بو

اضطرابات النمو ادلنتشرة كاليت يشار إليها باسم " ASD"يشمل مصطلح اضطراب طيف التوحد : مفهوم آخر

اضطراب التوحد، كاضطراب أسربجر، كاضطراب ريت، كاضطرابات تفكك الطفولة، أك اضطرابات النمو ادلنتشرة غَت 

. احملددة خببلؼ ذلك كالتوحد غَت النموذجي

) Speech- language pathologɉ services in Schools; 2018; P51(  

: أعراض التوحد .3

 ضعف يف االختبلط كالتواصل. 

 ضيق يف االىتمامات كاالىداؼ. 

  مقاكمة التغيَت"االعتماد على االظلاط الركتينية." 

 التصرفات أك االستجابات الشادة غَت الطبيعية للتأثَتات كالتنبيهات  احلسية. 

 مشاكل السلوؾ. 

 تأخر النمو العقلي كاطلفاظ القدرة على التعلم. 

 القدرات كادلهارات اخلاصة. 

 ( 17_14، ص 1996حسني إحسان  عمر حلواني، ).   اضطراب يف االنتباه 

  ادلصادات"ترديد ظلطي دلا يقولو اآلخركف." 

 (298، ص 2007مصطفى نوري القمش، ). ضعف يف اللعب كالتخيل 
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 :تشخيص التوحد .4

: لتشخيص التوحد كاضطراب مت إتباع ادلعايَت التالية

a)  حسب منظمة الصحة العالمية "حسب التصنيف الدولي لألمراضCIM-10 :" 

a. قصور يف النمو قبل سن الثبلث سنوات، على األقل يف كاحدة من ادلعايَت التالية: 

  ادلستعملة يف التواصل االجتماعي" الفهم، اإلنتاج"اللغة. 

 ظلو التعلق االجتماعي أك التفاعبلت كاالجتماعية ادلتبادلة. 

 اللعب الوظيفي أك الرمزم. 

b.  من األعراض من اجملموعات التالية، على أف يشتمل على بندين على األقل من أعراض اجملموعة 6كجود على األقل 

 :األكىل، كبند على األقل من أعراض اجملموعة الثانية كالثالثة

: المجموعة األولى

: قصور نوعي يف التفاعل االجتماعي ادلتبادؿ

  غياب تاـ لبلستعماؿ ادلناسب يف تفاعبلت التواصل بالعُت، التعبَتات الوجهية، األكضاع اجلسدية

 .كاإلؽلاءات ادلستخدمة لتنظيم التفاعل االجتماعي

 عدـ القدرة على تنمية عبلقات مع األقراف تكوف بينهم نفس االىتمامات كالنشاطات كاالنفعاالت. 

 نقص يف توافق السلوؾ حسب الواقع االجتماعي. 

 عدـ الرغبة يف مشاركة اآلخرين يف أفراحهم كاىتماماهتم كاصلازاهتم. 
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: المجموعة الثانية

التأخر أك االفتقاد الكلي يف ظلو اللغة ادلنطوقة، بدكف أم زلالة للتواصل باإلشارة أك :قصور نوعي يف التواصل

 .اإلؽلاءات

 عدـ القدرة على مبادرة أك تبادؿ احلديث مع آلخرين. 

 استخداـ تكرارم ظلطي للغة أك استعماؿ لغة خاصة بو. 

 غياب اللعب التخيلي، كغياب لعب ألعاب التقليد االجتماعي. 

: المجموعة الثالثة

. التقيد بأظلاط زلدكدة كمتكررة للسلوؾ، كاالىتمامات كالنشاطات

 اندماج كلي بواحدة أك أكثر باألنشطة النمطية كاحملدكدة بشكل غَت عادم من ناحية ادلضموف أك الشدة. 

 اجلمود الزائد يف عادات أك طقوس ركتينية غَت كظيفية. 

 حركات ظلطية متكررة. 

  الرائحة، الصوت"االنشغاؿ الزائد لبعض أجزاء األدكات أك األشياء غَت كظيفية مثل" 

)Organisation Mondiale de la santé (OMC), SIM-10/ ICD-10,2000, p305( 

 

b)  حسب الدليل التشخيصي االحصائي لالضطرابات العقليةDSM-5: 

: المجموعة األولى

 عجز ثابت يف التواصل كالتفاعل االجتماعي يف سياقات متعددة يف الفًتة الراىنة أك كما ثبت عن طريق التاريخ، 

: كذلك من خبلؿ ما يلي
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 عجز يف التعامل العاطفي بادلثل. 

 العجز يف سلوكيات التواصل غَت اللفظية ادلستخدمة يف التفاعل االجتماعي. 

 العجز يف تطوير العبلقات كاحملافظة عليها كفهمها .

: المجموعة الثانية

: تستند على ضعف التواصل االجتماعي كأظلاط السلوؾ احملددة ادلتكررة كذلك حبصوؿ اثنُت شلا يلي على األقل

 ظلطية متكررة للحركة كاستخداـ األشياء كالكبلـ. 

  أك أظلاط طقسية للسلوؾ اللفظي أك غَت اللفظي- الركتُت–اإلصرار على التشابو كاالستخداـ غَت ادلرف. 

 اىتمامات زلددة بشدة كشاذة يف الشدة كالًتكيز. 

 فرط أك تدين التفاعل مع الوارد احلسي أك اىتماـ غَت عادم يف اجلوانب احلسية من البيئة. 

 : مالحظة

 ظهور األعراض السابقة يف فًتة مبكرة من النمو 

  تسبب األعراض تدنيا سريريا ىاما يف رلاالت األداء االجتماعي كادلهٍت احلايل، أك يف غَتىا من ادلناحي

 .ادلهمة

 ( 29-28، ص 2010أنور الحمادي،  ).ال تفسر ىذه األعراض باإلعاقة الذىنية

c) التشخيص الطبي: 

: يتم ىذا اإلجراء يف حالة تشابو أعراض احلالة مع اضطرابات أخرل ذلذا يتم إجراء

i. كىي كاآليت: الفحوصات الطبية ادلكملة: 
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 الفحص النفسي. 

 الفحص العصيب. 

 الفحص الفيزيولوجي. 

 فحص حجم الرأس. 

 الفحص الدماغي ادلرضي. 

 فحص ردكد فعل األكتار كمشاكل احلركة. 

i. فالشذكذ اجليٍت أكثر تكرارا مع حاالت التوحد: التحليل الكركموزكمي. 

ii. ىذا التقصي ضركرم لؤلكالد الذين يبقوف يف مرحلة النمو الفموية احلركية لفًتة طويلة : تقصي كجود الرصاص

 .من الزمن، دلا لذلك من مشاكل سلوكية يف النمو

iii. بواسطة التصوير بالرنُت ادلغناطيسي، تطلب الستبعاد أمراض أخرل: اختبارات تصوير الدماغ. 

iv. ادلخطط السمعي كسلطط طبلة األذف، لتحديد : ؽلكن أف ضلدد اختبارات سلتلفة مثل: تقييم مسعي منهجي

 .إذا ما كاف الطفل يعاين من إعاقة مسعية

v. مهم جدا لؤلطفاؿ يف السنة األكىل كالسنة "  كحدة قياس السمع"باستخداـ أكديوغراـ : ادلسح السمعي

 .الثانية من العمر

vi. غلب االىتماـ بالفحوص الطبية ادلرتبطة باألمراض مثل: 

. Cɉtomégalovirusفَتكس الستورلاليك  

. Thalidomideكتعاطي األـ للكحوليات كالتاليدكميد 

 (116-115، ص 2011أسامة فاروق مصطفى، السيد كامل الشربيني،  )

 

 



   التوحد في الوسط المدرسي : ثانيالفصل ال

19 
 

 

d) أدوات تشخيص التوحد: 

 chelle d’évaluation de l’autisme infantile: La cars 

ىي أداة تستخدـ أكال دلبلحظة األطفاؿ، مث تستخدـ قائمة ادلواضيع جبدكؿ " ايريك شوببلر" أعدت من طرؼ 

. مقابلة نصف موجهة

:  يكوف مجع ادلعلومات بطريقتُت

 مقابلة مع األسرة. 

 مبلحظة الطفل. 

 بند كاليت تسمح باكتشاؼ ؾ اضطرابات السلوؾ يف رلاؿ العبلقات االجتماعية، التقليد، 14 يتكوف من 

االستجابات االنفعالية، استعماؿ اجلسم، استعماؿ األشياء، التكيف مع التغيَت، االستجابات ادلرئية، االستجابات 

اللمس، استجابات اخلوؼ كالقلق، التواصل اللفظي كغَت اللفظي، مستول النشاط - الشم- السمعية، الذكؽ

. كادلستول الفكرم

.  بند15 إضافة إىل بند خاص بادلعاجل كالذم يسمح لو بإعطاء رأم عاـ، فنتحصل على 

 نقطة، من أجل اإلشارة إىل درجة اضلراؼ سلوؾ الطفل مقارنة بالسلوؾ 4 إىل 1 بند لو تنقيط  من 15  كل من 

. العادم لسنو

كل سلوؾ مبلحظ أك مسجل يتم مقارنتو مع سلوؾ يكوف عادة متوقع  نظرا لسن :  إف البعد النمائي مهم جدا

. الطفل، فنأخذ بعُت االعتبار اجلانب الشاذ من السلوؾ كشدة كدؽلومة االضطرابات أيضا
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، ينقل اجملموع ادلتحصل عليو على مقياس يًتاكح "3,5، 2,5، 1,5" تأشَتات ألف توجد نقاط متوسطة 7 ىناؾ 

 أك أكثر تتوافق مع التوحد، كما يسمح ىذا السلم بإدخاؿ تدرج يف درجة 30، أين نقطة 60 إىل 15ما بُت 

 فأكثر يتوافق 37 يتوافق مع درجة التوحد من البسيط إىل ادلتوسط، كرلموع من 36,5 إىل 30التوحد، فمجموع من 

 .مع درجة توحد شديد

 La cars دقيقة45 إىل 30أداة معركفة كمستعملة يف تشخيص التوحد يستغرؽ سبريرىا حوايل  .

 L’ADI-R (Autisme Diagnostic Interview-Revised) : 

مقابلة نصف موجهة مع الوالدين، يتم توجيو ادلقابلة على بنود زلددة من قبل كتكوف L’ADI-R إف 

. منقطة حسب الوصف الدقيق للسلوؾ الذم نبحث عنو، شدتو، درجتو، درجة االضلراؼ مقارنة مع النمو العادم

 غلب أف يكوف ادلعاجل قادرا على تقييم إذا كانت ادلعلومات كافية للقياـ بالتنقيط يف ادلقابلة قبل ادلواصلة 

. بأسئلة أخرل

 تسمح ىذه ادلقابلة بالبحث عن أعراض التوحد يف رلاؿ العبلقات االجتماعية، التواصل كالسلوكيات 

. النمطية كالتكرارية

. CIM-10 كDSM-5 يسمح بالقياـ بتشخيص اضطرابات الطيف التوحدم حسب 

 تأخذ ىذه ادلقابلة بعُت االعتبار عوامل النمو يف الطفولة الصغَتة كالتظاىرات األكىل لبلضطراب كتطورىا يف 

.  الطفولة األكىل

 ادلقارنة مع أطفاؿ آخرين من نفس احمليط، يسهل كصف ىذه التظاىرات كيقدـ زلك حوؿ شدة 

. االضطرابات
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.  لكل بند، تتوافق مع درجة االضلراؼ بالنسبة للسلوؾ العادم3 إىل 0 يتم تعيُت نقاط تًتاكح من 

( 27-26، ص 2015بومجعة لندة، )  

 : (Autisme Diagnostic Observation SCHEDULE) : L’ADOS-G 

 L’ADOS ،ىو سلم ادلبلحظة لتشخيص التوحد كنقصد بادلبلحظة مبلحظة يف شركط نصف موجهة

نطلب من الطفل الذم نريد تقييمو القياـ بنشاطات ليس ذلا ىدؼ خاص، اذلدؼ منو كضع الطفل يف كضعية 

. اجتماعية أين غلب عليو التفاعل

 تسمح النشاطات ادلقًتحة بتقييم التواصل، التفاعل االجتماعي ادلتبادؿ، اللعب أك االستعماؿ التخيلي 

لؤلجهزة، السلوؾ النمطي، االىتمامات احملدكدة كسلوكات أخرل شاذة عند احلاالت ادلصابة بالتوحد من أطفاؿ 

. راشدين

 دقيقة، كل مقياس لو بركتوكوؿ خاص 45 إىل 30 مقاييس، يقدـ كل كاحد خبلؿ 4 يصنف ادلقياس على 

. بو مع نشاطات خاصة لؤلطفاؿ كأخرل للراشدين

. خاص باألطفاؿ الغَت لفظيُت: المقياس األول

 كلمات مع 3يطبق على أطفاؿ لديهم مستول من اللغة يًتاكح ما بُت مجل قصَتة مكونة من : المقياس الثاني

. األفعاؿ، مستعملة بطريقة عفوية كمنظمة، إىل مجل تتجاكز السياؽ ادلباشر كربتمل ركابط منطقية

، يتكوف من جزء للمبلحظة خبلؿ Fluide يستعمل مع األطفاؿ كادلراىقُت الذين يستعملوف لغة :المقياس الثالث

 .لعبة تفاعلية كأسئلة مستعملة جلمع ادلعلومات حوؿ التواصل االجتماعي

. ، مركب من أسئلة كزلادثاتElaboréيطبق على ادلراىقُت كالراشدين الذين يستعملوف لغة متقنة : المقياس الرابع

 دقيقة، تسمح معايَت التنقيط الدقيقة بإعطاء نقاط تًتاكح 45 إىل 30 حوايل L’ADOSيتطلب سبرير  

:  لكل بند3 إىل 0من 
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. تعطى عندما ال يقدـ السلوؾ اضطرابات تنتمي إىل اضطرابات النمو ادلتفشي: 0النقطة 

. تعطى عندما يكوف السلوؾ نوعا ما شاذ كغَت عادم: 1النقطة 

. تعطى عندما يكوف السلوؾ شاذ: 2النقطة 

تعطى عندما يكوف السلوؾ شاذ لدرجة أنو يتداخل مع التفاعل، قد تتوافق ىذه النقطة مع سلوؾ زلدكد : 3النقطة 

. حيث أف نوعية التفاعل االجتماعي تكوف مستحيلة

:  ىناؾ نقطتاف تتوافق مع كضعيات أين يكوف السلوؾ ال يأخذ بعُت االعتبار

. عندما يوجد اضطراب لكن ال ؼلص اضطراب النمو ادلتفشي: 7النقطة 

. عندما يكوف السلوؾ غائب: 8النقطة 

 ECA = (Echelle d’évaluation des comportements autistiques): 

.  االتصاؿ، التواصل، احلركة، اإلدراؾ كالتقليد:  بند يف رلاالت29 ػلتوم ىذا ادلقياس على 

 يتم التنقيط من خبلؿ ادلبلحظة ادلقدمة من قبل الشخص الذم يتعامل غالبا مع الطفل، تتم ادلبلحظات 

. يف سلتلف كضعيات احلياة اليومية

. مرضي 4 عادم إىل 0 يًتاكح التنقيط من 

 (Bernadette Rogé, 2003, P99-102).النتيجة االمجالية تدؿ على شدة االضطراب
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 :طرق التكفل والخدمات المقدمة للطفل التوحدي .5

 :طرق التكفل

 التدريب على ادلهارات الرئيسية. 

  اإلشارات كاإلؽلاءات"التدريب على استعماؿ اللغة غَت اللفظية." 

 التدريب يف االنتباه إىل امسو. 

 التدريب يف العناية بالذات. 

 التدريب على االستقبللية. 

 التدريب على اجللوس. 

 التدريب على التبلمس اجلسماين. 

 التدريب على العناية بالصحة اجلسمية. 

 التدريب على التذكر كاستخداـ مفهـو الزمن. 

 التدريب على بعض األنشطة البدنية. 

 التدريب على اللعب. 

 التدريب على التعاكف العاـ. 

 التدريب على بعض العادات كالعبلقات االجتماعية. 

 التدريب على التنزه كادلشاركة يف ادلناسبات االجتماعية. 

 التدريب على مساعدة اآلخرين يف ادلنزؿ. 

 التدريب على التعلم كتصحيح األخطاء. 

 التدريب على الرسم كالتلوين. 
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 االىتماـ بالنمو اجلسمي. 

: الخدمات المقدمة للطفل التوحدي

 كحدات ماقبل ادلدرسة. 

 كحدات العبلج الطيب. 

 كحدات التدريب ادلهٍت. 

 ادلهن يف بيئة زلمية. 

 برامج ادلدرسة العادية .

 :الوسط المدرسي .6

ادلكاف الذم يتلقى الطلبة العاديوف أك ذكم االحتياجات اخلاصة تعليمهم يف داخلو سواء كاف حكوميا : ادلفهـو األكؿ

 (1289، ص 2013رائد الشيخ ذيب، محمد مهيدات، ).    أك خاصا

تبلميذ، معلموف، مشرفوف، موجهوف، "يعرؼ الوسط ادلدرسي كوحدة حية تتكوف من عناصر بشرية : ادلفهـو الثاين

 ". مباين، ذبهيزات، معامل، مناىج، كسائل تعليمية كغَت ذلك"كعناصر غَت بشرية " إداريوف

 (243، ص 2003محمد أحمد الحاج،  ) 

يعترب الوسط ادلدرسي فضاء ذك سَتكرة دينامية، تضمن تواصبل عبلئقيا كبيداغوجيا كاجتماعيا بُت : ادلفهـو الثالث

( 157عالوي محمد، دومي أحمد، دس، ص )التلميذ ككل مكونات ادلدرسة ادلادية كادلعنوية كادلعرفية

ىو فضاء ادلدرسة الذم يتواجد فيو التبلميذ، األساتذة كأعواف ادلدرسة، كيشملو العبلقات بُت الطلبة : الوسط ادلدرسي

( 174، ص 2015حليمة عكسة، ).كزمبلئهم، كادلعلمُت كزمبلئهم، كالطلبة كادلعلمُت كاإلدارة كادلوارد كاألبنية كادلرافق
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:  أبعاد ىي3أف البيئة الداخلية للمدرسة ربتوم على: (Tagiuri،1988 ،27) كيرل 

 كيتضمن اجلوانب ادلادية للمدرسة كعمر ادلبٌت كادلرافق: البعد اإليكولوجي أك البيئي. 

 كيتضمن خصائص األفراد داخل التنظيم ادلدرسي، كما يتضمن النمط السائد للعبلقات : البعد االجتماعي

 .بُت األفراد كاجملموعات داخل ادلدرسة كخارجها

 كيتضمن ىذا البعد القيم كادلعاين كادلبادئ كالبناء االدراكي يف ادلدرسة: البعد الثقايف. 

 :كيضاؼ لذلك بعد آخر ىو

 كالذم يتمثل يف تلك ادلدركات كاألحاسيس كادلشاعر كاالذباىات اليت ػلملها التلميذ إزاء : البعد النفسي

 .الوسط ادلدرسي
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:  خالصة الفصل

 خبلصة القوؿ التوحد ىو أحد االضطرابات النمائية، كيعد فئة من فئات ذكم االحتياجات اخلاصة، غالبا 

ما يتم الكشف عنهم يف السنوات الثبلث األكىل من عمر الطفل، كىذا االضطراب يؤثر بشكل كبَت يف قدرات 

. الطفل كمهارات التواصل لديو

  كذلذا ػلتاج إىل فرقة متعددة التخصصات لتشخيصو كالعمل على تطوير مهاراتو لتتبلءـ مع سنو كأيضا مع 

الوسط االجتماعي ادلقيم فيو، كطلص بالذكر الوسط ادلدرسي حيث سيتطلب منو بدؿ جهد إضايف للتواصل ككسب 

". األكادؽلية"قدرات جديدة 
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الكشف االرطفوني في الوسط المدرسي : الفصل الثالث
سبهيد 

 مفهـو الكشف االرطفوين .1
 أعلية الكشف االرطفوين .2
 مبادئ الكشف االرطفوين .3
 أساليب الكشف اال رطفوين .4
 أدكات الكشف االرطفوين .5
 االخصائي االرطفوين .6
 أىداؼ الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي .7
 دكر الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي على التوحد .8

خبلصة الفصل 
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:  تمهيد

 يعد الكشف االرطفوين الضطرابات اللغة كالتواصل عند األطفاؿ أمرا مهما سواء يف ادلرحلة قبل األكادؽلية 

أك بعدىا، كيتطلب الكشف جهدا من طرؼ األخصائيُت كاألكلياء كالطاقم الًتبوم للمؤسسة، باعتبار أف ادلرحلة 

األكىل من التعليم سبثل القاعدة أألساسية يف مسَتة التلميذ الدراسية كعلى ىذا األساس غلب التوعية ذلذه 

. االضطرابات اليت سبثل حاجزا للتعلم، كعليو سنحاكؿ توضيح مفهـو الكشف كأعليتو كأساليبو

 :مفهوم الكشف االرطفوني .1

. كشف الشيء يكشفو كشفا ككاشفة، أظهره كرفع عنو ما يواريو كيغطيو: مفهوم الكشف لغة

.  كتكشف الشيء دبعٌت ظهر، كالكشف يف اللغة ىو رفع احلجاب

.  ىو االطبلع على ما كراء احلجاب من معاين غيبية، كاألمور احلقيقية كجودا كشهودا: اصطالحا

( 782، ص 1987بطرس البستاني،  ) 

مفهـو طيب زلدد ىدفو ربديد األشخاص الذين يعانوف من مرض أك شذكذ معُت، يف رلموعة : مفهوم الكشف

. سكانية ذات صحة جيدة يف مرحلة مبكرة، هبدؼ إجراء فحوصات إضافية كازباذ إجراءات كقاية أك تدابَت عبلجية

   (Marc Delalaie, 2009, p 65 )

تلك اإلجراءات أك الربامج اليت تنفد يف سبيل احللوؿ دكف حدكث نتيجة ضارة، أك التقليل من : مفهوم الكشف

شدهتا اك زيادة فاعلية ىذه اجلهود أك اإلجراءات أك الربامج عن طريق التدخل يف كقت اسبق بدرجة كافية عن الوقت 

(105، ص 2014القمش والجوالدة، ). الذم اعتاد معظم الناس أف يبحثوا فيو عن مساعدة
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بأنو خدمات عبلجية للمشكبلت كالعيوب النمائية القائمة أك احلاضرة، إذ : (2008إبراىيم فرج الزريقات، )كعرفو 

غلب أف يقدـ التدخل ادلبكر خدمات التقييم كاخلدمات ادلتخصصة للخفض أك احلد من تفاقم اإلعاقة ادلفًتضة أك 

 22ص.لوقاية النمو من ادلشكبلت األخرل، كىكذا حىت تنخفض احلاجة إىل اخلدمات األساسية اخلاصة

عبارة عن رلموعة من التدخبلت ادلوجهة لؤلطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم من ادليبلد إىل : مفهوم الكشف األرطفوني

 سنوات، كلؤلسرة كللمحيط، هبدؼ االستجابة يف أسرع كقت شلكن لبلحتياجات ادلؤقتة أك الدائمة اليت ػلتاجها 6

. األطفاؿ ذككا االضطرابات يف النمو، كالذين ىم يف خطر الغصابة هبا

 ىذه التدخبلت اليت غلب أف تتعامل مع الطفل ككل، كىذه اإلجراءات تتم بالتخطيط من قبل ادلختصُت 

( 279، ص 2016الجالمدة، ). كادلسئولُت على الطفل

يعود مفهـو الكشف يف عبلج النطق إىل سبعينات القرف : مفهوم الكشف االرطفوني حسب القاموس االرطفوني

ادلاضي، كىو يتعلق بأقرب ربديد شلكن ألمراض اللغة كالتواصل عن طريق أدكات فحص معاجل اللغة كالتواصل اخلاصة 

". اخل..اختبارات كأدكات الفحص ادلبكر"

 كيكوف دقيق كيأخذ إجراءات منهجية منظمة ألفراد معركؼ أهنم يف خطر اضطراب لغوم، كالكشف جزء 

 ( Frédérique Brin, 2004, p71 ).ال يتجزأ من اختصاص معاجلي اللغة كالتواصل

الكشف ىو تلك اخلدمات الًتبوية كاإلجراءات الوقائية لؤلطفاؿ ذكم الًتبية اخلاصة، كىذا يتم من : تعريف اجرائي

خبلؿ طاقم الوسط ادلدرسي كاألكلياء كاألخصائيُت يف ىذا اجملاؿ للحد من تفاقم كانتشار ىذه الصعوبات اليت تعرقل 

.مسار التلميذ الدراسي
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 :أىمية الكشف األرطفوني .2

 تسريع النمو ادلعريف كاالجتماعي للفرد. 

 التقليل من ادلشكبلت السلوكية. 

 توفَت االّدخارات ادلالية الكبَتة من خبلؿ تقليص عدد األطفاؿ الذين ػلتاجوف الحقا للخدمات الًتبوية اخلاصة .

 (2012علي حامد الرشدي،)  

 إعطاء فرص كبَتة للوقاية من تطور مشكبلت الطفل كاحلد منها. 

 مساعدة األسرة على زبطي رلموعة من ادلشاكل اليت قد يتعرض ذلا الطفل يف سن التمدرس. 

 تنمية ادلهارات لتوجيو اجلسم. 

 تنمية مهارات التواصل. 

 (110، ص 2012العدل عادل محمد، ). تطوير ادلهارات العقلية كاالجتماعية 

 

 :مبادئ الكشف األرطفوني .3

 Meiselesetميزلز كبركفنس، " عملية الكشف غلب أف تقـو على مجلة من ادلبادئ األساسية، كقد خلص 

Provence, 1989 "ىذه ادلبادئ على النحو التايل :

  غلب التعامل مع الكشف كالتقييم بوصفهما خدمات، ككجزء من اجلهود التعليمية كالتأىيلية، كليس كمجرد

 .كسائل للتعرؼ كالقياس

 غلب أف تستخدـ إجراءات الكشف كالتقييم لؤلىداؼ اليت طورت من أجلها فقط. 

 غلب أف تشتمل عمليات الكشف كالتقييم على مصادر متعددة ادلعلومات.
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  غلب أف ينفد الكشف الّنمائي كالصحي دكريا، فبل يكفي أف يكشف عن األطفاؿ يف سنوات العمر ادلبكر

دلرة كاحدة فقط، كبادلثل ينبغي ازباذ تدابَت إلعادة التقييم بعد الشركع يف تقدمي اخلدمات لؤلطفاؿ الذين مت 

 .التعرؼ عليهم

  غلب النظر إىل الكشف النمائي كالصحي باعتبارعلا كسيلة كاحدة من عدة كسائل ؽلكن الوصوؿ من خبلذلا

 .إىل تقييم معمق كشامل

 غلب أف تتمتع دالالت الكشف كالتقييم بدالالت صدؽ كثبات كافية. 

 غلب أف يشًتؾ أفراد األسرة يف عمليات الكشف كالتقييم بشكل فعاؿ. 

  غلب أف تكوف مجيع االختبارات كاإلجراءات كالعمليات الكشفية كالتقييمية عادلة ثقافيا كزبلو من التحيز

 .ألم سبب من األسباب

  غلب أف تكوف ادلهارات اليت يتم تقييمها كاألكضاع اليت تنفد فيها عمليات التقييم مألوفة ككظيفية بالنسبة

 .لكل من األطفاؿ كأسرىم

  غلب أف ػلصل األشخاص الذين توكل إليهم مهمات الكشف عن األطفاؿ الصغار يف السن كتقييمهم على

 (191-190 ، ص1998جمال الخطيب ومنى الحديدي، ).        تدريب مكثف كشامل

 :أساليب الكشف االرطفوني .4

  ادلهارات ما قبل األكادؽلية يف رلاالت القراءة كالكتابة كاحلساب، حيث ىذه القدرة سبكن التلميذ من القدرة

 .على التعليم يف سنوات مبكرة

 اخل، فأم ...ادلهارات كالعمليات األساسية اليت تشمل االنتباه، الذاكرة ف الًتكيز كادلهارات احلسية، اإلدراؾ

أك سيؤدم إىل حدكث اضطرابات " األصل"اضطراب يف ىذه ادلهارات سيكوف إما سببا يف اضطراب آخر 

.جديدة
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 الدافعية كاإلبداع كتقدير الذات كغَت ذلك: ادلفاىيم النفسية األساسية مثل. 

 العناية بالذات كادلارات احلياتية اليومية كادلهارات اللغوية : ادلهارات النمائية يف اجملاالت ادلختلفة مثل

 (254، 253 ، ص1998جمال الخطيب، منى الحديدي، ).     االستقبالية كالتعبَتية

 :أدوات الكشف االرطفوني .5

 يعتمد األخصائي األرطفوين يف عملية الكشف عن االضطرابات إىل استعماؿ أدكات الفحص كالكشف 

ادلعًتؼ هبا يف اجملاؿ العلمي كؽلكن حصرىا يف ما يليك 

ىو جهد شخصي يقـو بو االرطفوين بغية مجع أكرب عدد شلكن من ادلعطيات عن عينة : المالحظة . أ

 :مريضة، كادلبلحظة نوعاف

 تلك اليت غلريها االرطفوين بنفسو عندما يلتقي بادلريض: ادلبلحظة ادلباشرة. 

 ىي تلك ادلعطيات اليت غلمعها االرطفوين عن ادلريض بطريقة غَت مباشرة، كمن الطرؽ : ادلبلحظة غَت مباشرة

تطبيق االختبار، إجراء حوار أك لقاء أك : اليت يستعملها االرطفوين يف ادلبلحظة  غَت ادلباشرة صلد ما يلي

 .مقابلة مع أكلياء الطفل أك زمبلئو، لقاء أك حوار مع معلم الطفل

سرعة البديهة، االنتباه، القدرة : كلكي تكوف ادلبلحظة جيدة البد أف يتوفر االرطفوين على عدة خصاؿ منها

 . على فهم السلوؾ، قدرة كبَتة على التحمل كالصرب كالقدرة على ادلساعدة

يقصد بادلقابلة ذلك اللقاء ادلباشر الذم ػلصل كجها لوجو بُت االرطفوين كادلريض، كيتم : المقابلة . ب

خبلؿ ىذا اللقاء طرح رلموعة من األسئلة كاالستفسارات على ادلريض بغية فهم حالتو، كؽلكن أف 

تكوف ادلقابلة موجهة أك غَت موجهة حبسب احلاالت كاالضطرابات كغلب أف تتوفر يف األخصائي 

.القدرة على اإلصغاء كالتقبل كالصرب كادلشاركة الوجدانية: شركط مثل
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. كما ينبغي توفر ظركؼ مبلئمة للمقابلة، كىي ظركؼ مكانية كزمنية

 (، دروس غير منشورة2018لواني يمينة،   )

 : تطبيق السبلمل كاالختبارات . ت

إف السبلمل كاالختبارات ىي عبارة عن أدكات للكشف كضعها العلماء بطريقة علمية، كربققوا من صدقها كثباهتا، 

: كمن أىم االختبارات اليت يستعملها األخصائي االرطفوين

 ذ.جودنوؼ- اختبار رسم الرجل لفلورنس: اختبارات الذكاء مثل 

  الفهم كاإلنتاج"اختبارات اللغة:" 

 اختبارات الذاكرة كاالنتباه. 

 اختبارات القراءة. 

 

 :ربليل مضموف الرسالة اللغوية أك ادلدكنة اللغوية . ث

إف ىذا االسلوب يف التحليل ىاـ جدا، ألنو يساعد على معرفة طبيعة كعيوب اللغة عن احلالة، كيتمثل ىذا األسلوب 

يف تقسيم الرسالة اللغوية غلى عناصرىا األكلية ادلتمثلة يف اجلمل غلى كحدهتا ادلتمثلة يف الكلمات مث زلاكلة معرفة 

عيوب كعلل كأخطاء ىذه الكلمات كاجلمل، كبفضل ربليلها يتمكن الباحث من تكوين صورة صحيحة عن 

مستويات اللغة عن ادلريض، كىذا يساعده على كضع تشخيص صحيح كتبٍت مقاربة عبلجية صحيحة اليت نعٍت هبا 

األسلوب الذم يسلكو الباحث عندما يريد دراسة ظاىرة معينة
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 :الكفالة األرطفونية . ج

سبر الكفالة االرطفونية بثبلث مراحل مهما كاف االضطراب اللغوم الذم يعاين منو ادلصاب كقبل البدء غلب توضيح 

: بعض الشركط للوالدين يف إعادة الًتبية كىي

 البد أف تكوف الكفالة متواصلة. 

  احًتاـ مواعيد اجللسات"غلب أف تكوف منظمة." 

. أخذ أكرب قدر من ادلعلومات عن احلالة من األـ: تاريخ احلالة

نعٍت هبا مجيع االختبارات اليت نقـو هبا أثناء التشخيص كإعادة الًتبية، كىي مستمدة من ادلدارس : ادليزانية االرطفونية

الغربية خاصة الفرنسية، بالرغم من أف ىناؾ ما مت أقلمتو أك تكييفو مع الوسط اجلزائرم، كادليزانية االرطفونية تعتمد 

: على اصلازات بوراؿ ميزكين كفَتؽ عملها، حددكا السن ىالذم غلب أف يطبق فيو كل اختبار كىي كاآليت

  طلترب ادلستول الذىٍت:  سنوات03 أشهر إىل 8من. 

  نستعمل اختبارات اللغة التوجيو كاحلكم، إضافة إىل ىذه االختبارات اليت :  سنوات04 سنوات إىل 03من

. نستعملها يف رلاؿ معُت، نستعمل يف ادليزانية اخلاصة بالتأتأة ارتباط التنفس البطٍت كالتنفس كاالسًتخاء

. كادليزانية النفسية للطبيب النفساين" األشعة"نقصد هبا الفحوصات الطبية : الفحوصات اإلضافية

.  على األخصائي االرطفوين األخذ بعُت االعتبار مبلحظات األخصائيُت النفسانيُت عند إعادة الًتبية

.  الفحوصات الطبية ادلتمثلة يف القياـ بفحوصات على مستول األنف، األذف كاحلنجرة ككذلك الفم

.  الفحوصات اخلاصة بالدماغ، اليت يقـو هبا ادلختص بأمراض األعصاب

(19-18 ، ص2016عباس سمير، )  
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 :األخصائي االرطفوني .6

 : مفهوم األخصائي األرطفوني

أخصائيأمراضالكبلمواللغةاعتماداعلىالدكرالذييلعبهورلاؿ االىتماموأكضاعادلمارسةادلهنية، ات زبتلفمسؤكيل

 ، الصادرعندائرةالعمبلألمريكية ،occupational tillesDictionarɉ ofحيثيعرفقاموسالعناكينادلهنية ،  

United States Département ofLabor (1991)دبايلي : 

 سلتصفيتشخيص،كعبلمجشكبلتالكبلمواللغة،مهتمبالدارسةالعلميةللتواصبلإلنساين. 

 رلالتأىيليةهبدفعبلجادلشكبلتفيالكفاءةالتواصليةللفردالناذبةعنالعوامبللعضوية،كغَتالعضويةبراؼلطط،كيديركيطوراؿ. 

 غلرياألحباثلتطويراألساليبالتشخيصية،كالعبلجية. 

 مستشاردلعلمالصفلتفعيبلألنشطةالكبلمية،كاللغويةفياجلداكالليومية. 

( 18، ص 2012بوكربعة تواتي، )  

مساعد شبو طيب يتدخل كفقا للوصفة احملررة من طرؼ الطبيب، يتلقى تكوينا يف تشخيص : األخصائي األرطفوني

. كعبلج اضطرابات اللغة كالتواصل، مهمتو تسجيل السلوؾ اللغوم كتصنيفو لتحديد مظاىر االضطراب فيو

. كيتمثل دكره يف الكشف، التشخيص، العبلج، كالتنبؤ 

( 06بعيسى الزىراء، ص )   

ىو أخصائي يف تصحيح النطق كالتعبَت، يدرس رلموعة من ادلواد كادلقاييس ادلتخصصة يف : األخصائي االرطفوني

اإلرشاد كالتوجيو، كلديو الكم الكايف من ادلعلومات الطبية كاالجتماعية البلزمة للتكفل باحلاالت، باإلضافة إىل 

.كجود التدريب ادليداين كاخلربة يف العبلج االرطفوين كاإلرشاد
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كمن ادلهاـ األساسية اليت يقـو هبا ىي الكشف، التشخيص، كإعادة تأىيل الضطرابات الشفهية كالكتابية،  

.كيقدـ أيضا اإلرشاد الوالدم، كما يقـو بالتحسيس كاإلعبلـ من  أجل األفراد الذين يعانوف من اضطرابات لغوية

     (www.fno.fr) 

 :أىداف الكشف االرطفوني في الوسط المدرسي .7

 تصميم الربامج دلساعدة األطفاؿ على ربقيق أىدافهم التعليمية كالشخصية. 

 عمل اإلحاالت ادلناسبة للوكاالت غَت ادلدرسية. 

 التقييم الرمسي كغَت الرمسي للتواصل كالتحصيل االكادؽلي. 

 ربليل كتفسَت ادلعلومات ادلتعلقة بالتبلميذ الذين ىم حباجة غلى خدمات أخصائي الكبلـ كاللغة. 

 تقدمي معلومات دلوظفي ادلدرسة عن اضطرابات اللغة كالتواصل هبدؼ التوعية كادلساعدة يف عملية الكشف. 

(  Jen.M.Williams, ph, p5-8 )

 فهم التطور الطبيعي للغة عند األطفاؿ. 

 الكشف عن األطفاؿ ادلعرضُت خلطر اضطرابات اللغة كالتواصل. 

  (Stephanie loue, 2009, p02 )

 ربديد األطفاؿ الذين قد يواجهوف صعوبات يف االتصاؿ أك البلع أك التأخر اللغوم. 

 يستخدـ الكشف يف ربديد ما إذا كاف تقييم عبلج النطق مطلوبا. 

 ؽلكن أف يؤدم الكشف إىل توصيات التقييم أك اخلدمات يف رلاالت أخرل غَت عبلج النطق. 
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 :دور الكشف االرطفوني في الوسط المدرسي على التوحد .8

  فرصة للتعرؼ على سلتلف االضطرابات كأسباهبا كدرجتها كمدل إمكانية الوقاية كالعبلج أك السيطرة على

 .احلالة، كاحلد من مضاعفات االضطراب كادلشاكل اليت قد تؤثر على حياة الطفل مستقببل

 تلقي األطفاؿ تدخبل كفق ظلوىم كخطر االضطراب. 

( 280-279، ص 2016فوزية عبد اهلل الجالمدة، ) 

 التخفيف من آثار االضطراب كتعزيز ظلو الطفل كربسُت نوعية احلياة االسرية. 

  (Poland- Delbash, p3 )

 الوقاية من تطور االضطراب عن طريق تطوير كتدعيم النمو. 

  ،إجراء معاجلة فورية ككقائية هبدؼ تنمية قدرات الطفل ادلكتشف يف رلاالت متعددة، حركية، اجتماعية، لغوية

 .كغَت ذلك من اإلرشادات الطبية البلزمة

 تعديل االذباىات األسرية السلبية ضلو الطفل. 

 تزكيد الوالدين بادلهارات البلزمة كاليت ػلتاجوهنا يف التعامل كالتواصل، ككيفية إكسابو ادلهارات ادلختلفة. 

 زيادة الوعي الوالدم بأسباب االضطراب ككيفية التعامل معو. 

 مساعدة الطفل يف استغبلؿ ما لديو من قدرات كإمكانيات. 

 احلد من ادلشكبلت التعليمية كالصحية كالنفسية اليت ؽلكن أف يعاين منها الطفل مستقببل. 

 ادلساعدة على تنمية قدرات الطفل بصورة أقرب إىل العادم. 

 ربسُت قدرة الطفل على العناية بنفسو كإكسابو ادلهارات ادلختلفة. 

 محاية الطفل من االضلرافات السلوكية يف حالة التأىيل ادلهٍت. 

 التقييم الطيب كالًتبوم النفسي الشامل. 

 تصميم برامج تربوية فردية خاصة.
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 تقدمي خدمات للتكفل االرطفوين. 

 إرشاد أسرة الطفل كالعمل معها بشكل متواصل. 

 تعديل األساليب كاألدكات التعليمية لتصبح مبلئمة خلصائص الطفل كقدراتو. 

( 316-312 ، ص2012، عادل العدل محمد)  
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 :خالصة الفصل

 نستنتج من خبلؿ ىذا الفصل أف الكشف االرطفوين ىو عملية مسحية أك رلموعة التدخبلت اليت يقـو 

هبا األخصائي االرطفوين يف رلاؿ اضطرابات اللغة كالتواصل يف الوسط ادلدرسي دلا لو من أعلية يف ربديد سلتلف 

احلاالت ادلضطربة كتقدمي سلتلف اخلطط العبلجية ذلا سواء االرطفونية أك الطبية أك السلوكية أك توجيهها للمراكز 

.ادلناسبة كذلك حسب احلالة كدرجة ظلوىا
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اإلجراءات المنهجية : الفصل الرابع
 

سبهيد 
 الدراسة االستطبلعية .1

a. أىداؼ الدراسة االستطبلعية 
b. خطوات الدراسة االستطبلعية 
c. أدكات الدراسة االستطبلعية 
d. حدكد الدراسة االستطبلعية 
e. إجراءات الدراسة االستطبلعية 

 الدراسة األساسية .2
a. ادلنهج ادلستخدـ 
b. حدكد الدراسة األساسية 
c. أدكات الدراسة األساسية 
d. إجراءات الدراسة األساسية 

 خبلصة الفصل
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: تمهيد

 يعترب الفصل التطبيقي اإلطار الذم سيتم على مستواه ذبسيد كل ما ىو نظرم يف الدراسة من فرضيات يف 

الواقع ككأم دراسة علمية ال ؽلكن الوصوؿ فيها غلى نتائج موضوعية كأكيدة غبل إذا تتبعنا إجراءات منهجية 

مضبوطة كخطوات علمية، كالفصل التايل سنوضح فيو الدراسة االستطبلعية كادلنهج ادلتبع الختيار العينة كبداية 

الدراسة األساسية، كاليت طبقنا فيها رلموعة من أدكات البحث العلمي كتتمثل يف ادلقابلة كإجراء اختبارين للكشف 

. عن االضطراب ادلشكوؾ فيو

: الدراسة االستطالعية .1

 تعترب الدراسة االستطبلعية أىم عنصر إلجراء الدراسة ادليدانية، كذلك من خبلؿ العينة ادلختارة للتعرؼ 

. على الظركؼ اليت سيتم فيها إجراء البحث، كالصعوبات اليت ردبا تواجو الباحث من خبلؿ عملية القياـ ببحثو

 فمن خبلؿ االسم يتبُت بأف اذلدؼ منها ىو اإلطبلع كالتعرؼ على الظركؼ احمليطة بالظاىرة كأبعادىا، 

. كما تتيح للباحث البحث كاالحتكاؾ بادليداف اليت ستجرل فيو الدراسة األساسية

a. الهدف من الدراسة االستطالعية :

 البحث عن عينة. 

 التأكد من كجود عينة مطابقة دلتطلبات دراستنا األساسية. 

 التعرؼ على ادليداف الذم ستجرل فيو الدراسة األساسية. 

 التعرؼ على الصعوبات اليت ستواجهنا يف ادليداف كاالستعداد للقياـ بدراسات أساسية. 

 إقامة عبلقة مع عينات الدراسة لتسهيل عملية مجع ادلعلومات.
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b. خطوات الدراسة االستطالعية :

 االتصاؿ ادلباشر باألخصائيُت االرطفونيُت التابعُت لوحدات الكشف كادلتابعة ادلدرسية. 

 االتصاؿ باألخصائيُت العاملُت يف ادلدارس اخلاصة لذكم االحتياجات اخلاصة. 

c. أدوات الدراسة االستطالعية :

ؽلكنتعريفادلقابلةبأهناعبارةعنمحادثةموجهةبينالباحثوشخصأك :المقابلة العيادية نصف موجهة

. دافالدراسةھمناجل ربقيقأا قتدلعرؼث الباحل حقيقةأكموقفمعُت،يسع أشخاصآخرينبهدفالوصوإلىل

الباحثباإلضافةإلىتعرؼ ىا البياناتالتيَتيدل دافاألساسيةللمقابلةاحلصولعلھ مناأل

 ؽلكناستخدامادلقابلةبشكلفعالفياجملتمعاتاألميةكفيالدراساتالتيتتعلقكعلىمبلزلأكمشاعرأكتصرفاتادلبحوثينفيمواقفمعينة، 

( 55 ، ص1999محمدابوناصر، ). األطفاؿب

كىنا مت استخداـ ادلقابلة مع األخصائيُت االرطفونيُت التابعُت لوحدات الكشف كادلتابعة كأيضا التابعُت للمدارس 

، حيث كانت األسئلة (من ذلم عبلقة بالكشف عن االضطرابات كتشخيصها من داخل الوسط ادلدرسي)اخلاصة 

: بسيطة فيها كىي كاآليت

 ىل تقوموف خبرجات على مستول ادلدارس االبتدائية. 

 ما عدد اخلرجات اليت تقوموف هبا يف السنة. 

 ىل سبق كأف كشفتم عن حاالت يعانوف من اضطرابات على مستول اللغة كالتواصل. 

 ما نوع االضطرابات اليت سبق ككشفتم عنها. 

 ىل سبق كأف كشفتم عن حاالت يعانوف من التوحد بغض النظر عن نوعو كشدتو.
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 المالحظة

رةمعينةكتسجيبلدلبلحظاتعنها،كاالستعانةبأساليبالدراسةادلناسبةلطبيعةذلكالسلوكأكھدةكادلراقبةالدقيقةلسلوكأكظاھيادلشاھ:

، ص 1996،عبدللهمحمدالشريف) .   أدقادلعلوماتل رة،بغيةربقيقأفضبللنتائجواحلصولعلھتلكالظا

118) 

 

d. حدود الدراسة االستطالعية :

:  مؤسسات كىي كاآليت4انتقلنا بُت : الحدود المكانية

  ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية كاجهة البحر عيادة متعددة اخلدماتEPSP-Front de mer مع ،

 .، بوالية كىراف"د، أ"األخصائية االرطفونية 

حيث أف ىذه االخصائية توجو إليها احلاالت من طرؼ كحدة الكشف كادلتابعة يف ادلنطقة نظرا لعدـ كجود 

 .أخصائي أرطفوين يف الوحدة

  عيادة متعددة " بن فغلو عبد القادر"كحدة الكشف كادلتابعة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

 ".م،خ"مع األخصائية االرطفونية - مستغاًل–اخلدمات، حبي الببلطو 

ىذه األخصائية تقـو خبرجات سنوية منظمة حسب كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية على مستول 

. ادلؤسسات الًتبوية التابعة ذلذه الوحدة

، كأيضا "ح،ع"بوالية معسكر، مع االخصائي " الشهيد عبد اجمليب سلتار"كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية 

ىذا األخصائي يقـو خبرجات سنوية منظمة حسب كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية على مستول 

.ادلؤسسات الًتبوية التابعة ذلذه الوحدة
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  حيث أف "ش،ص"مع األخصائية االرطفونية " ناصرم اذلوارم"ادلدرسة اخلاصة لذكم االحتياجات اخلاصة ،

ىذه األخصائية توجو إليها احلاالت من طرؼ مديرية الًتبية كالتعليم يف الوالية كذلك دبا يتناسب مع ادلدارس 

 .التابعة لنفس ادلنطقة اليت تتواجد فيها ادلدرسة اخلاصة حيث مكاف عمل األخصائية

:  الحدود الزمنية

. 2022 إىل شهر فيفرم سنة 2021أجريت الدراسة االستطبلعية من شهر ديسمرب سنة 

":  عينة الدراسة"الحدود البشرية 

يوجد العديد من احلاالت اليت مت الكشف عنها يف الوسط ادلدرسي، كذلك حسب األخصائيُت كحسب ما مت 

: مبلحظتو أثناء التكفل باحلاالت كىي كاآليت

، مع EPSP-Front de merيف ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية كاجهة البحر عيادة متعددة اخلدمات 

: ، بوالية كىراف"د، أ"األخصائية االرطفونية 

 حاالت تعاين اضطراب النطق. 

 حاالت تعاين من اضطراب الكبلـ. 

  حاالت تعاين من اضطراب التأتاة، ىذه احلاالت مت الكشف عنها يف الوسط ادلدرسي، مع كجود حاالت

 .أخرل مت الكشف عليها قبل سن التمدرس

 حاالت تعاين من صعوبات التعلم االكادؽلية. 

عيادة متعددة " بن فغلو عبد القادر"يف كحدة الكشف كادلتابعة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

":م،خ"مع األخصائية االرطفونية - مستغاًل–اخلدمات، حبي الببلطو 



 إلطار انمنهجيا:                                               رابعانفصم ال
 

45 
 

. حاالت تعاين من اضطراب النطق

. حاالت تعاين من زبلف ذىٍت بسيط

حاالت تعاين من صعوبات التعلم األكادؽلية، ىذه احلاالت مت الكشف عنها يف الوسط ادلدرسي مع كجود 

. حاالت أخرل يف ادلؤسسة، مت الكشف عن اضطراباهتا قبل السن األكادؽلي

، الحظنا "ح،ع"بوالية معسكر، مع االخصائي " الشهيد عبد اجمليب سلتار"يف كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية 

: احلاالت التالية

.  حاالت تعاين من اضطراب الػتأتأة

 حاالت تعاين من اإلعاقة السمعية درجة خفيفة، ككل ىذه احلاالت مت الكشف عنها يف الوسط ادلدرسي، 

 .إضافة إىل التكفل حباالت أخرل مت الكشف عنها مبكرا أم قبل الوصوؿ إلىسن التمدرس

، مت مبلحظة "ش،ص"مع األخصائية االرطفونية " ناصرم اذلوارم"يف ادلدرسة اخلاصة لذكم االحتياجات اخلاصة 

 حاالت تعاين من التوحد، مت الكشف عنها كذلك بعد دخوذلا إىل مدارس عادية، كيف ىذه احلالة يعترب 03

كشف متأخر، خاصة كأف مثل ىذا االضطراب يتم الكشف عنو غالبا يف السنوات الثبلث األكىل من عمر 

. الطفل، كإجراء التشخيص النهائي لو بعد الثبلث سنوات األكىل

e. إجراءات الدراسة االستطالعية: 

 4، كذلك يف 2022 إىل شهر فيفرم سنة 2021أجريت الدراسة االستطبلعية من شهر ديسمرب سنة 

:مؤسسات كىي كاآليت
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 لقد استغرقنا كقت يف إغلاد أماكن كحدات الكشف كادلتابعة، كذلك ألننا توجهنا للعديد من كحدات الكشف 

، كحدة "الشهيد كلد نورين بلقاسم- مزغراف"كحدة الكشف كادلتابعة : "كادلتابعة يف كالية مستغاًل كىي كاآليت

الكشف كادلتابعة بوسط مدينة مستغاًل، كحدة الكشف كادلتابعة دبنطقة ستيديا، كحدة الكشف كادلتابعة الشهيد 

أنو ال يوجد أخصائي ارطفوين تابع لوحدات الكشف كادلتابعة نظرا : ككاف الرد كاآليت"  بن فغلو عبد القادر"

حيث رأت أنو من ادلناسب نقل األخصائيُت إىل ادلراكز الصحية العمومية " ر، ق"للقرار الذم ازبذتو ادلنسقة 

هبدؼ التقليل من الضغط ادلوجو لوحدة الكشف كادلتابعة النفسية كالبيداغوجية ريزانفيل من ناحية احلاالت 

ادلستقبلة يف ادلؤسسة، كأيضا نقل األخصائيُت إىل مراكز كذلك حسب ادلنسقة لدكاعي الكشف ادلبكر أم قبل 

. الدخوؿ ادلدرسي

" بن فغلو عبد القادر"ذىبنا يف بادئ األمر إىل كحدة الكشف كادلتابعة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

، حيث أننا كيف أكؿ حبثنا "م،خ"مع األخصائية االرطفونية - مستغاًل–عيادة متعددة اخلدمات، حبي الببلطو 

عن األخصائية مل صلدىا يف ادلؤسسة نظرا لتغيَت مكاف عملها كذلك حسب الشرح ادلوضح سبقا،بعدىا تنقلنا 

 EPSP-Front deلوالية كىراف إىل ادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية كاجهة البحر عيادة متعددة اخلدمات 

mer بوالية كىراف"د، أ"، مع األخصائية االرطفونية ،. 

حيث أف ىذه االخصائية توجو إليها احلاالت من طرؼ كحدة الكشف كادلتابعة يف ادلنطقة نظرا لعدـ كجود 

أخصائي أرطفوين يف الوحدة، إال أننا مل صلد احلاالت ادلطلوبة يف ىذه ادلؤسسة، مث عدنا إىل كحدة الكشف 

عيادة متعددة اخلدمات، حبي " بن فغلو عبد القادر"كادلتابعة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

،بعد شهر من ذلك التغيَت كانت قد قدمت طعن "م،خ"مع األخصائية االرطفونية - مستغاًل–الببلطو 

كعادت إىل مكاف عملها بالوحدة، ككانت قد أجرت اجلولة السنوية حوؿ ادلدارس إال أنو مل صلد احلاالت 

.ادلطلوبة يف موضوع دراستنا عندىا
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بوالية معسكر، مع االخصائي " الشهيد عبد اجمليب سلتار"مث تنقلنا إىل كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية 

، كأيضا ىذا األخصائي يقـو خبرجات سنوية منظمة حسب كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية على "ح،ع"

مستول ادلؤسسات الًتبوية التابعة ذلذه الوحدة، كمن خبلؿ إجراءات ادلقابلة مع األخصائي الذم كاف 

. حديث التوظيف، كقد صرح بعدـ الكشف عن ام حالة تعاين من اضطراب التوحد

مع " ناصرم اذلوارم"ككانت آخر مؤسسة ذىبنا إليها ىي ادلدرسة اخلاصة لذكم االحتياجات اخلاصة 

، حيث أف ىذه األخصائية توجو إليها احلاالت من طرؼ مديرية الًتبية "ش،ص"األخصائية االرطفونية 

كالتعليم يف الوالية كذلك دبا يتناسب مع ادلدارس التابعة لنفس ادلنطقة اليت تتواجد فيها ادلدرسة اخلاصة حيث 

. مكاف عمل األخصائية

:  الدراسة األساسية .2

 دبا أف ادلوضوع ػلتاج إىل تدعيمو باجلانب التطبيقي، كحىت تتحقق الفرضية ادلطركحة، كانطبلقا من الدراسات 

. االستطبلعية ربددت الدراسة األساسية

على منهج متبع لدراسة العينة كتطبيق األدكات البلزمة هبدؼ مجع البيانات  الدراسة األساسية تومحيث تح

: كىي كاآليتكربديد االضطراب 

a. المنهج الدراسي المستخدم  :

حىت يتأتى للباحث ربديد طبيعة ادلشكلة ادلدركسة كربديد أبعادىا فإنو ال بد عليو من إتباع منهج علمي  

سليم، ادلنهج ىو رلموعة القواعد كاألسس العلمية  اليت تضمنها الباحث من أجل الوصوؿ إىل احلقيقة، حيث يقوؿ 

بأف ادلنهج ىو التصميم كاخلطة اليت يضعها الباحث على البيانات كربليلها بغرض الوقوؼ : "رجاء زلمد أبو عبلـ

(04، ص 1998أبو عالم، رجاء محمود،  )" على طبيعة مشكلة من ادلشكبلت
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 اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج العيادم الوصفي، كذلك راجع إىل اذلدؼ من الدراسة كالذم يتمثل يف 

الكشف عن أطفاؿ يعانوف من التوحديف الوسط ادلدرسي، كذلك بعد ربديدىم من طرؼ ادلعلمُت من خبلؿ أعراض 

. التأخر اللغوم كاضطراب التوحد

 كقد اعتمدنا على ادلنهج الوصفي ألف الباحث فيو يدرس الواقع أك احلادثة كما ىي موجودة يف الواقع، كيهتم 

( 10، ص 1995دليو فيصل، ).    بوصفها كصفا دقيقا

فادلنهج الوصفي ىو عبارة عن طريقة من طرؽ التحليل كالتفسَت بشكل علمي، منظم من أجل الوصوؿ إىل 

، يعترب الطريقة لوصف الظاىرة ادلدركسة ...أغراض زلددة لوضعية اجتماعية أك مشكلة اجتماعية أك انسانيىة 

. كتصويرىا كميا عن طريق مجع معلومات مقننة عن ادلشكلة كتصنيفها كربليلها، إخضاعها لدراسة دقيقة

( 140-139، ص 1995بوحوش عمار، الذنيبات محمود، )    

كدبا أف موضوع الدراسة ىو ربديد دكر الكشف االرطفوين من خبلؿ الكشف عن حاالت تعاين من التوحد 

يف الوسط ادلدرسي، فغن نوع ادلنهج الذم يتناسب مع ىذه الدراسة ىو منهج كصفي أسلوب دراسة احلالة، الطي 

مكننا من دراسة كمبلحظة كل حالة على حدا كالتأكد من كجود االعراض اليت كجهت بسببها من ادلدرسة العادية 

.  إىل ادلدرسة اخلاصة

b. حدود الدراسة األساسية :

:  الحدود المكانية

.لذكم االحتياجات اخلاصة للمصابُت بطيف التوحد، كىراف" ناصرم اذلوارم"مدرسة :  التعريف بالمؤسسة
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، لتقدمي خدمات التعليم لذكم االحتياجات اخلاصة 2018 مام 13 فتحت ادلؤسسة بتاريخ االحد 

. للمصابُت بطيف التوحد

تضم ادلؤسسة عددا من االقساـ كالقاعات تشكل يف رلملها كبل متكامبل دلا ػلتاجو االطفاؿ من ذكم االحتياجات 

. اخلاصة

. االرضي كالطابق األكؿ" أقساـ مكيفة مقسمة بُت طابقُت 6ربتوم ادلدرسة على 

 سلزف .
 مكتب اإلدارة .
 مطبخ .
 مكتب االستقباؿ. 
 قاعتُت مغلقتُت .
 6مراحيض  .
 ساحة كبَتة .

: يسهر على راحة احلاالت داخل ىذه ادلؤسسة

 6مربيات . 
 أخصائية أرطفونية. 
 سكرتَتة. 
 حارس. 

 مدير ادلؤسسة. 
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: الحدود الزمنية

، حيث قمنا بالتعرؼ على احلاالت ادلطلوبة 2022مام  26 مارس إىل 30امتدت فًتة الًتبص داخل ادلؤسسة من 

. يف دراستنا، كأجرينا ادلقاببلت مع أكلياءىم، كأيضا أجرينا بعض االختبارات هبدؼ التأكد من الكشف

": عينة الدراسة"الحدود البشرية 

 حاالت مت الكشف عنها ربت اسم اضطراب التوحد، ككل ىذه احلاالت 03تكونت عينة الدراسة من 

 .جنسها ذكر

c. أدوات الدراسة األساسية :

تعترب ادلبلحظة إحدل الوسائل ادلتبعة يف مجع ادلعلومات كالبيانات من ادليداف، كادلبلحظة العلمية زبتلف : المالحظة

. عن ادلبلحظة العادية، كذلك ألف ادلبلحظة العلمية هتدؼ إىل فهم الظاىرة

( 89 ، ص1994مصطفى عيشوي، )      

 كاف ىدفها الكشف عن أطفاؿ مصابوف بالتوحد من مالحظة مباشرة كادلبلحظة اليت سبت ىنا  كانت 

خبلؿ مراقبة كمبلحظة سلوكهم كتصرفاهتم الطبيعية كردكد فعلهم اذباه ادلواقف ادلختلفة كتسجيلها أثناء التعامل 

. االرطفوين معهم

" المقابلة الموجهة: "المقابلة األرطفونية 

(99، ص 1992محمد الطاوي وآخرون، ).  تعترب من أكثر كسائل مجع ادلعلومات استعماال يف ادليداف
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 كما تعترب زلدثة موجهة يقـو هبا فرد مع شخص آخر أك أكثر، هتدؼ إىل عملية التوعية أك التشخيص أك 

. العبلج، كمن أجل معرفة حقيقة أمر زلدد، كتبٌت أساسا على السؤاؿ كاجلواب

( 66 ، ص2017دردور أسماء،         )

:  ERTLA6أداة 

أخصائي  مناىج، كأخصائيُت يف رلاؿ الطفوىل " بدأ فريق متعدد التخصصات مكوف من 1996يف عاـ  

األداء حيث تعترب يف البداية مت ربديد اىداؼ، ERTLA6يف تطوير " 'معاجلة النطق كأطباء األطفاؿ كأطباء ادلدارس'

: ادلهارات ادلقبولة حاليا على أهنا ضركرية للتعلم األساسي أك التسهيل كىي كاآليت

 مهارات النطق كالتعبَت. 

 ادلهارات اللغوية. 

 مهارات ادلعاجلة الصوتية. 

 مهارات الذاكرة. 

 ادلهارات ادلنطقية كالرياضية. 

 التنظيم ادلكاين كالزماين. 

 ادلهارات العلمية. 

 ادلهارات الرسومية. 

ككاف اذلدؼ األساسي ربديد جوانب الضعف عند ىؤالء األطفاؿ ادلتمدرسُت الذين ؽلكن أف يواجهوا مشاكل 

.أك قصور يف جوانب النمو لديهم مستقببل
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حيث سبكن ىذه األداة من ذلك، كبعد استعماؿ األداة على األطفاؿ يوجهوف حسب نتائج األداة، حيث 

:  سبرين كاآليت18تدرجت ادلهارات ادلختربة فيها من السهل إىل الصعب، كقسمت إىل 

 ".أين، مىت"ادلكانية الزمانية  .1

 .ألعاب اليانصيب .2

 .األرقاـ الفائزة .3

 .الوعي الصويت .4

 .تذاكر ادلعرض .5

 .احللول .6

 .أمساء ادلثلجات .7

 ".اللوف كالذكؽ"كرات الثلج  .8

 .اإليقاع .9

 .TIRكتابة  .10

 .الرسم .11

 .االسم .12

 .احلقيقة .13

 .مكرب الصوت .14

 .الببغائُت .15

 .الببغاء ادلتعب .16

.اللغز .17
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 .تذكر ألعاب اليانصيب .18

: تقسيم التمارين حسب ماتقيسو

: استكشاف اللغة الشفهية .1

. تقيس التعبَت: سبرين احللول، اليانصيب، األلغاز، ألعاب التذكَت

. يقيس الفهم الصحيح: ادليكركفوف كاللغز

 :اختبارات استكشاف المتطلبات األساسية واللغة المكتوبة .2

. تقيس الذاكرة الفورية كالذاكرة العاملة: األرقاـ الفائزة كادليكركفوف، كمبلعق ادلثلجات

. تقيس الوعي الصويت: الصوت األكؿ كالوعي الصويت، الببغائُت كالببغاء ادلتعب

 .يقيس الوعي السمعي: سبرين اإليقاع

 :اختبارات الحساب .3

.الذاكرة الفورية كالذاكرة العاملة: حساب التذاكر كمقارنتها، األرقاـ الفائزة، مبلعق ادلثلجات

 .العد بالًتتيب: لعبة اليانصيب

 :اختبارات الكتابة والتصميم الجرافيكي .4

مهارة الكتابة : ، أكمل الرسم، االسم األكؿTIRاكتب 

: اختبارات استكشاف التطبيق العملي الكتابي .5
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 .تقيس البنية ادلكانية كالزمنية لدل الطفل: اكتشاؼ ادلكاف، العاب اليانصيب

 :اختبارات ضعف .6

ىي ألعاب اليانصيب، تذاكر الركوب، مبلعق ادلثلجات، الرسم، : غَت متجانسة كلكن تقيس الفهم كادلنطق

. احلقيقة، اللغز

 :اختبارات الوتيرة المكانية .7

 .، ألعاب اليانصيب، احلقيقة"أين، مىت"اكتشاؼ احلفلة 

    (Caarole loos-aɉav ; 2002 ; p 58- 59) 

:  CARSمقياس تقدير التوحد الطفولي 

 ROGE، بعدىا ترجم إىل اللغة الفرنسية من طرؼ 1989 أعد من طرؼ إيريك شوببلر كزمبلئو سنة 

1989 .

 شهر، يتم جلب 24كىو كسيلة تسمح دببلحظة األطفاؿ، كؽلكن استعماذلا مع احلاالت البالغة سن ما فوؽ 

. ادلعلومات عن طريق ادلقابلة مع األكلياء كمبلحظة الطفل

 بند ؽلكننا من مبلحظة كل التشوىات اخلاصة بالسلوؾ يف رلاؿ العبلقات 15 ػلتوم االختبار على 

االجتماعية كالتقليد، كاإلجابات البصرية كاإلجابات السمعية، كالذكؽ كالشم كاللمس، كاإلجابات ادلتعلقة باخلوؼ 

كالقلق، كاالتصاؿ اللفظي كاالتصاؿ غَت اللفظي، كمستول احلركة ككذلك ادلستول ادلعريف ادلتمثل يف ذبانس الوظائف 

(42 ، ص2006ورك ياسمينة، ).   العقلية
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لتقدير حالة الطفل، حيث يتم تقييمهم يف كل اجلوانب اخلمسة عشر ككل جانب ػلتوم : تعليمات كشركط التطبيق

على أربعة بنود، يأخذ درجة كاحدة كؽلكن أف يأخذ يف كؽلكن أف يأخذ يف البند نصف درجة، أنا بالنسبة حلساب 

: الدرجات فيكوف على النحو التايل

 بنود كينقط بدرجة كاحدة كيتم مجع الدرجات كمطابقتها بادلقياس كربديد الدرجة احلاصل عليها 4اجملاؿ ػلتوم على 

. 60  إىل5ادلفحوص كمطابقتها بدليل درجة القياس اليت ىي من 

 احلصوؿ على درجة كاحدة يف اجملاؿ فيعٍت ذلك أف سلوؾ الطفل يطابق احلدكد الطبيعية لعمره 

 فيعٍت أف االضلراؼ 03 فقد يعٍت أف االضلراؼ بسط، كاحلصوؿ على درجة 2الزمٍت، كأف احلصوؿ على درجة 

.  فيعٍت ذلك أف االضلراؼ شديد04متوسط، كأما احلصوؿ على درجة 

.  إذا كاف ادلتوسط بُت االختيارين3,5، 2,5، 1,5ؽلكن إعطاء : مالحظة

 ال توجد فرؽ على االطبلؽ 27 إىل 15إذا كاف رلموع الدرجات ادلتحصل عليها من : ربديد درجة التوحد

". طبيعي"

.  توحد بسيط أك متوسط37 إىل 27من 

 (53-52، ص 2019بوكرالفة الصادق أمين، ).   توحد شديد60  إىل37من 

d. إجراءات الدراسة األساسية :

. لذكم االحتياجات اخلاصة للمصابُت بطيف التوحد، كىراف" ناصرم اذلوارم"أجرينا الدراسة األساسية دبدرسة 

، لتقدمي خدمات التعليم لذكم االحتياجات اخلاصة 2018 مام 13 كقد فتحت ادلؤسسة بتاريخ االحد 

.للمصابُت بطيف التوحد
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تضم ادلؤسسة عددا من االقساـ كالقاعات تشكل يف رلملها كبل متكامبل دلا ػلتاجو االطفاؿ من ذكم االحتياجات 

 . أقساـ مكيفة مقسمة بُت طابقُت6اخلاصة، ربتوم ادلدرسة على 

، حيث قمنا بالتعرؼ على 2022 مام 26 مارس إىل 30امتدت فًتة الدراسة األساسة داخل ادلؤسسة من  وقد 

احلاالت ادلطلوبة يف دراستنا، كأجرينا ادلقاببلت مع أكلياءىم، كأيضا أجرينا بعض االختبارات هبدؼ التأكد من 

. الكشف

 حاالت مت الكشف عنها ربت اسم اضطراب التوحد، ككل ىذه احلاالت 03كتكونت عينة الدراسة من 

. جنسها ذكر

مت توجيههم من طرؼ ادلدراس األبتدائية العادية إىل ادلؤسسة اخلاصة حبجة أف لديهم أعراض تأخر اللغة 

.كفرط احلركة مع أعراض التوحد كذلك حسب الدليل اإلحصائي لتشخيص االضطرابات اخلامس
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 تقديم الحاالت .1

: الحالة األولى

: معلومات حول الحالة

 ".ز، س":اإلسم واللقب

. 2014/ 07/ 26:تاريخ ومكان الميالد

. سنوات07:السن

. 2:الرتبة بين اإلخوة

.  سنوات04 :السن الذي ظهرت عليو األعراض

.  سنوات06بعد :السن الذي شخص فيو المرض

: معلومات تتعلق بالوالدين

". س، ـ" :، اسم األم" ز، ـ:"أسم األب

 .كىراف:العنوان

. متوسط: ، األمثانوم:األب: المستوى الدراسي

. طباخة:  ، األم صلار:األب: الوظيفة

. ال، لكن يف كضعية طبلؽ:زواج أقارب

: ظروف الحمل

. نعم:ىل كان الحمل مرغوب فيو

. أدكية خاصة بتسهيل عملية التنفس:ىل أخذت أدوية في فترة الحمل

.مشاكل يف التنفس:ىل تعانين من بعض االمراض
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: ظروف الوالدة

.  أشهر09:مدة الحمل

. نعم:ىل كانت الوالدة صعبة

. نعم جزئية: ىل كانت الوالدة قيصرية

.  غ800 كلغ ك2:كم كان وزن الطفل عند الوالدة

. عادية:صحتو

. ال:ىل تعرض لليرقان

. ال:زاد أزرق اللون

. ال:نقص األكسجين

 .نعم:الصرخة األولى

. ال:ىل تم وضع الطفل في الحاضنة

. دلدة شهرين طبيعية مث اصطناعية. نعم:ىل كانت لديو القدرة على الرضاعة

 . ال:ىل عانى من صعوبات في التغذية

 . ال:ىل عانى من صعوبات في البلع

. 01: عدد اإلخوة

.  سنة19: سنهم

. أنثى:جنسهم

.من طرؼ الزكج أبناء العم:ىل يوجد تأخر لغوي في العائلة أو أمراض جينية
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: الحالة الصحية للمفحوص

.  ال:ىل لديو مرض معين

. ال:ىل قام بعملية جراحية

 حسب الدراسة أحيانا السابعة صباحا كأحيانا العاشرة :، وقت اليقظة ساعات8أكثر من :عدد ساعات النوم:النوم
. طبيعي: ، نوعية النوم.صباحا

. متوسطة: شهيتو: األكل

.  النحافة:ىل يعاني من السمنة أو النحافة

. اليمٌت:اليد المستعملة

.  أشهر05:سن الجلوس

.  أشهر06:سن الحبو

.  شهر12:سن المشي

.  باإلشارة:تواصلو مع اآلخرين

: السلوك

. نعم:ىل لديو حركات غريبة، مثل الميل إلى الدوران والقفز المستمر

. نعم:ىل ينبهر باالضواء واالنعكاسات ومتابعة األشياء اللولبية الدوارة

. ال:ىل يميل نظره إلى ألوان معينة

. ال:ىل يميل إلى حب اللعب العنيف

. نعم:ىل يعاني من نوبات غضب  وصراخ دائم دون وجود سبب

. نعم:ىل تظهر عليو عالمات القلق والتوتر عندما تلمسي يديو أو جزء من جسده

. ال يعاين من الضحك:ىل يعاني من كثرة البكاء الشديد دون سبب

.نعم:ىل لديو حركات غريبة مثل ىز الرأس، ىز  اليدين بشكل غريب
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. ال:ىل لديو سلوك عدواني يتميز بالعض، الخدش والرفض

. نعم:ىل يقوم بتمزيق الكتب أو المالبس أو بعثرة األشياء على االرض

. نعم:ىل يعاني من قصور في اللعب العفوي أو الخيالي

. ال":الروتين"ىل يعاني من عدم مقاومة التغيير 

: التواصل

. نعم:ىل لديو صعوبة في التواصل البصري مع اآلخرين

 .نعم:ىل يستجيب عند مناداتو

. ال:ىل يعاني من صعوبة في التواصل مع اآلخرين

: الجانب المعرفي

. ال:ىل يتجو إلى التقاط األشياء دون النظر إليها

 .نعم:ىل يعاني من تشتت االنتباه

 .نعم:ىل لديو صعوبة في الفهم والتعرف على االشياء المرئية

 .نعم:ىل لديو صعوبة في القدرة على تركيز النظر بالعين لما حولو

: الجانب الحسي

 .نعم:ىل يضع يديو على أذنيو عندما يسمع صوت مرتفع

. ال:ىل لديو حاسة الشم مرتفعة

 .ال:ىل يعاني من عدم استشعار االلم

 .نعم:ىل يلمس طفلك يديك وشعرك ويشمو

: الجانب اللغوي

.نعم:ىل يستخدم طفلك اإلشارات للتعبير
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 .نعم:ىل يردد الكالم  الذي يسمعو أو يتعلمو

. مشاكل يف االنتاج:(الفهم/ االنتاج)اللغة 

 .سنتُت:الكلمات األولى

 . نعم:االستجابة لألوامر

. ال:ىل يكرر بشكل حرفي ما يسمعو

. نعم:ىل يخلط بين الضمائر أنا وأنت

:  االستجابات اللمسية

 .نعم:ىل يستجيب طفلك للمس األشياء المختلفة

:  االستجابات الشمية

 .نعم:ىل يستجيب طفلك للروائح المختلفة

: السمعية

 .نعم:ىل يستجيب طفلك لألصوات

 .نعم:ىل ينزعج طفلك من بعض االصوات

: األكل

. نعم، األطعمة اجلاىزة:ىل لدى طفلك أنماط غذائية معينة

. نعم، الفاكهة:ىل لديو كراىية لبعض االطعمة

: التفاعل االجتماعي

 .نعم:ىل يرفض التعامل والتفاعل مع أسرتو

 .نعم:ىل يتجاىل اآلخرين عندما يتحدثون إليو حسب ميولو

.ال:ىل لديو اصدقاء
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.  سنوات3:النظافة

. نعم:التعرض للشاشات

 .نعم:التتبع من طرف األخصائيين

. IRM, EEG:الفحوصات المكملة

: الحالة الثانية

: معلومات حول الحالة

". ش، ـ" :اإلسم واللقب

. 2015 مام 12:تاريخ ومكان الميالد

 . سنوات07:السن

. 1: الرتبة بين اإلخوة

 . سنوات3:السن الذي ظهرت عليو األعراض

. 6:السن الذي شخص فيو المرض

: معلومات تتعلق بالوالدين

". ب، ع: "، اسم األم"ش، ه: " أسم األب

. كىراف:العنوان

جامعية :، األم: / األب: المستوى الدراسي

/ :، األم: / األب: الوظيفة

. ال:زواج أقارب

.متويف: األب
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: ظروف الحمل

. نعم:ىل كان الحمل مرغوب فيو

.  فيتامينات:ىل أخذت أدوية في فترة الحمل

.  فقر الدـ:ىل تعانين من بعض االمراض

: ظروف الوالدة

.  أشهر09:مدة الحمل

. نعم:ىل كانت الوالدة صعبة

 .قيصرية جزئية: ىل كانت الوالدة قيصرية

.  غ200 كلغ ك2:كم كان وزن الطفل عند الوالدة

. عادية:صحتو

.  يـو12نعم دلدة :ىل تعرض لليرقان

 .نعم:زاد أزرق اللون

 .نعم:نقص األكسجين

.  ال:الصرخة األولى

.  ال:ىل تم وضع الطفل في الحاضنة

 .دلدة شهرين طبيعية مث اصطناعية.  نعم:ىل كانت لديو القدرة على الرضاعة

. ال:ىل عانى من صعوبات في التغذية

 .ال: ىل عانى من صعوبات في البلع

. 1: عدد اإلخوة

.سنوات كنصف5: سنهم
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. ذكر:جنسهم

. ال:ىل يوجد تأخر لغوي في العائلة أو أمراض جينية

: الحالة الصحية للمفحوص

. ال:ىل لديو مرض معين

. ال:ىل قام بعملية جراحية

. عادم: ، نوعية النوم صباحا09 :، وقت اليقظة ساعات08: عدد ساعات النوم:النوم

. مفتوحة: شهيتو: األكل

.  النحافة:ىل يعاني من السمنة أو النحافة

.  اليسرل:اليد المستعملة

. تأخر:سن الجلوس

 .تأخر:سن الحبو

 . تأخر:سن المشي

.  قليل:تواصلو مع اآلخرين

: السلوك

. نعم:ىل لديو حركات غريبة، مثل الميل إلى الدوران والقفز المستمر

 . نعم:ىل ينبهر باالضواء واالنعكاسات ومتابعة األشياء اللولبية الدوارة

. ال:ىل يميل نظره إلى ألوان معينة

. ال:ىل يميل إلى حب اللعب العنيف

 . نعم:ىل يعاني من نوبات غضب  وصراخ دائم دون وجود سبب

. نعم:ىل تظهر عليو عالمات القلق والتوتر عندما تلمسي يديو أو جزء من جسده
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 . نعم:ىل يعاني من كثرة البكاء الشديد دون سبب

 . ال:ىل لديو حركات غريبة مثل ىز الرأس، ىز  اليدين بشكل غريب

. ال:ىل لديو سلوك عدواني يتميز بالعض، الخدش والرفض

.  ال:ىل يقوم بتمزيق الكتب أو المالبس أو بعثرة األشياء على االرض

. ال:ىل يعاني من قصور في اللعب العفوي أو الخيالي

.  ال":الروتين"ىل يعاني من عدم مقاومة التغيير 

: التواصل

 . نعم:ىل لديو صعوبة في التواصل البصري مع اآلخرين

 . نعم:ىل يستجيب عند مناداتو

 .نعم:ىل يعاني من صعوبة في التواصل مع اآلخرين

: الجانب المعرفي

 . نعم:ىل يتجو إلى التقاط األشياء دون النظر إليها

 . نعم:ىل يعاني من تشتت االنتباه

 . نعم:ىل لديو صعوبة في الفهم والتعرف على االشياء المرئية

 . نعم:ىل لديو صعوبة في القدرة على تركيز النظر بالعين لما حولو

: الجانب الحسي

 . نعم:ىل يضع يديو على أذنيو عندما يسمع صوت مرتفع

.  ال:ىل لديو حاسة الشم مرتفعة

. ال:ىل يعاني من عدم استشعار االلم

. نعم:ىل يلمس طفلك يديك وشعرك ويشمو
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: الجانب اللغوي

 . نعم:ىل يستخدم طفلك اإلشارات للتعبير

 .نعم:ىل يردد الكالم  الذي يسمعو أو يتعلمو

. مشاكل يف الفهم كاالنتاج:(الفهم/ االنتاج)اللغة 

. تأخر:الكلمات األولى

. ال:االستجابة لألوامر

. ال:ىل يكرر بشكل حرفي ما يسمعو

 . نعم:ىل يخلط بين الضمائر أنا وأنت

:  االستجابات اللمسية

. ال:ىل يستجيب طفلك للمس األشياء المختلفة

:  االستجابات الشمية

 . نعم:ىل يستجيب طفلك للروائح المختلفة

: السمعية

 . نعم:ىل يستجيب طفلك لألصوات

 . ال:ىل ينزعج طفلك من بعض األصوات

: األكل

.  ال:ىل لدى طفلك أنماط غذائية معينة

 .نعم:ىل لديو كراىية لبعض االطعمة

: التفاعل االجتماعي

.نعم:ىل يرفض التعامل والتفاعل مع أسرتو
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.  ال:ىل يتجاىل اآلخرين عندما يتحدثون إليو حسب ميولو

 .نعم:ىل لديو اصدقاء

 .تأخر:النظافة

 .قليبل:التعرض للشاشات

. نعم:التتبع من طرف األخصائيين

 .ال شيء:الفحوصات المكملة

 

: الحالة الثالثة

: معلومات حول الحالة

". أ، ب: "اإلسم واللقب

 .2014/ 09/ 07:تاريخ ومكان الميالد

.  سنوات08:السن

 .كحيد أمو:الرتبة بين اإلخوة

. بعد سنة من عمره:السن الذي ظهرت عليو األعراض

.  سنوات07:السن الذي شخص فيو المرض

: معلومات تتعلق بالوالدين

" ح، ف: "  ، اسم األم"ب، ـ: "أسم األب

. كىراف:العنوان

.  جامعية: ، األممتوسط:األب: المستوى الدراسي

.أستاذة: ، األمبطاؿ: األب: الوظيفة
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. لكن يف حالة طبلؽال، : زواج أقارب

: ظروف الحمل

 . نعم:ىل كان الحمل مرغوب فيو

 .فيتامينات:ىل أخذت أدوية في فترة الحمل

.  ال:ىل تعانين من بعض االمراض

: ظروف الوالدة

.  أشهر09:مدة الحمل

 . نعم:ىل كانت الوالدة صعبة

 .نعم: ىل كانت الوالدة قيصرية

 . كلغ2:كم كان وزن الطفل عند الوالدة

. تعرض ألمراض:صحتو

. ال:ىل تعرض لليرقان

. ال:زاد أزرق اللون

. ال:نقص األكسجين

. نعم:الصرخة األولى

. ال:ىل تم وضع الطفل في الحاضنة

 . نعم، طبيعية مث اصطناعية:ىل كانت لديو القدرة على الرضاعة

. ال:ىل عانى من صعوبات في التغذية

.  ال:ىل عانى من صعوبات في البلع

: /.عدد اإلخوة
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: /. سنهم

:/. جنسهم

. من طرؼ االب:ىل يوجد تأخر لغوي في العائلة أو أمراض جينية

: الحالة الصحية للمفحوص

. ال:ىل لديو مرض معين

. ختاف عادم مث تعرض ألمراض:ىل قام بعملية جراحية

. يسهر:  ، نوعية النومباكرا: ، وقت اليقظةقليلة: عدد ساعات النوم:النوم

 .مفتوحة: شهيتو: األكل

. متوسط:ىل يعاني من السمنة أو النحافة

. اليمٌت:اليد المستعملة

. تأخر:سن الجلوس

 .تأخر:سن الحبو

 . تأخر:سن المشي

. قليل:تواصلو مع اآلخرين

: السلوك

 . نعم:ىل لديو حركات غريبة، مثل الميل إلى الدوران والقفز المستمر

 . نعم:ىل ينبهر باالضواء واالنعكاسات ومتابعة األشياء اللولبية الدوارة

. ال: ىل يميل نظره إلى ألوان معينة

.  ال:ىل يميل إلى حب اللعب العنيف

.ال:ىل يعاني من نوبات غضب  وصراخ دائم دون وجود سبب
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.  ال:ىل تظهر عليو عالمات القلق والتوتر عندما تلمسي يديو أو جزء من جسده

. ال:ىل يعاني من كثرة البكاء الشديد دون سبب

 . نعم:ىل لديو حركات غريبة مثل ىز الرأس، ىز  اليدين بشكل غريب

 .نعم:ىل لديو سلوك عدواني يتميز بالعض، الخدش والرفض

. ال:ىل يقوم بتمزيق الكتب أو المالبس أو بعثرة األشياء على االرض

.  نعم:ىل يعاني من قصور في اللعب العفوي أو الخيالي

. ال":الروتين"ىل يعاني من عدم مقاومة التغيير 

: التواصل

 . نعم:ىل لديو صعوبة في التواصل البصري مع اآلخرين

 . نعم:ىل يستجيب عند مناداتو

 . نعم:ىل يعاني من صعوبة في التواصل مع اآلخرين

: الجانب المعرفي

 . نعم:ىل يتجو إلى التقاط األشياء دون النظر إليها

 . نعم:ىل يعاني من تشتت االنتباه

 . نعم:ىل لديو صعوبة في الفهم والتعرف على األشياء المرئية

 . نعم:ىل لديو صعوبة في القدرة على تركيز النظر بالعين لما حولو

: الجانب الحسي

.  ال:ىل يضع يديو على أذنيو عندما يسمع صوت مرتفع

 . نعم:ىل لديو حاسة الشم مرتفعة

.ال:ىل يعاني من عدم استشعار االلم
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 . نعم:ىل يلمس طفلك يديك وشعرك ويشمو

: الجانب اللغوي

 .نعم:ىل يستخدم طفلك اإلشارات للتعبير

 . نعم:ىل يردد الكالم  الذي يسمعو أو يتعلمو

 .متوسط بادلقارنة مع العادم:(الفهم/ االنتاج)اللغة 

 . أشهر كلمات بدكف معٌت09:الكلمات األولى

 . ادلفهومة فقط:االستجابة لألوامر

. قليبل:ىل يكرر بشكل حرفي ما يسمعو

 . نعم:ىل يخلط بين الضمائر أنا وأنت

:  االستجابات اللمسية

 .نعم:ىل يستجيب طفلك للمس األشياء المختلفة

:  االستجابات الشمية

 . نعم:ىل يستجيب طفلك للروائح المختلفة

: السمعية

 . نعم:ىل يستجيب طفلك لألصوات

.  ال:ىل ينزعج طفلك من بعض االصوات

: األكل

 .نعم:ىل لدى طفلك أنماط غذائية معينة

. ػلب األطعمة احللوة:ىل لديو كراىية لبعض األطعمة

:التفاعل االجتماعي
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. يتفاعل مع أمو كجدتو فقط:ىل يرفض التعامل والتفاعل مع أسرتو

 .أحيانا:ىل يتجاىل اآلخرين عندما يتحدثون إليو حسب ميولو

 .قليبل:ىل لديو اصدقاء

. نعم:النظافة

. نعم:التعرض للشاشات

 . نعم:التتبع من طرف األخصائيين

:/. الفحوصات المكملة

 عرض النتائج .2
 :ERTLA6عرض نتائج أداة  . أ

: "س، ز"احلالة األكىل 

 00: العبلمة"     مىت، أين"ادلكانية الزمانية، اكتشاؼ ادلعرض : التمرين األكؿ

". حفلة ، معرض، مسَتؾ"أنظر إىل الصورة جيدا يف رأيك ىذه الصورة توضح : 01التعليمة 

[ šūf mliḥ  faṣṣūra waš rak tšūf ] [ḥafla –maعraض- manaǧ] 

. مل يستجب للتعليمة: إجابة احلالة

. ىل يبدأ ادلهرجاف يف الصباح، بعد الظهر، يف ادلساء: 02التعليمة 

 [ waqtaš ɉabda manaǧ] [ṣbaḥ- baعd ḍuhr-masa؟An] 

. مل يستجب للتعليمة: إجابة احلالة

. األربعاء، السبت، األحد: يبدأ السَتؾ يف يـو ال توجد فيو دراسة، ىل ىو يـو: 03التعليمة 

 [nrūḥū-lalmanAǧ- fi-nhar-manaqrawš-fih] [nrūḥū-؟arbiعa؟-sabt-؟aḥad] 

 .مل يستجب للتعليمة: إجابة احلالة
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 00: العبلمة.       لعبة اليانصيب: التمرين الثاين

 .ىذه رلموعة من األلعاب نفوز هبا بعد تدكير العجلة

[hadi-؟alعab-narbḥūha-ki-ndawrū-lعağala] 

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة قبل الشاحنة؟ : 1س

1س : [ki-samūha-luعba-li-rahi-qudam-kamɉū] 

. ال شيء: إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة األخَتة؟ : 2س

2س  : [ki-samūha-luعba-li-rahi-mعa-tali] 

. ال شيء: إجابة احلالة

؟ 03ما اسم اللعبة رقم : 3س

3س :[ ki-samūha-luعba-ṯAlṯa] 

. ال شيء: إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة بعد الدراجة؟ : 4س

4س :[ki-samūha-luعba-li-rahi-mūr-bisaklat] 

. ال شيء: إجابة احلالة

 00: العبلمة:    األرقاـ الفائزة" قصَتة ادلدل"الذاكرة الفورية : التمرين الثالث

. 5، 9، 4: أعد كراء السيدة: 1س

1س  [awad-mūr-lmra_4-9-5ع] :

.  مل يكرر: إجابة احلالة

. على األرقاـ ادلوجودة يف اللوف األمحر+ ضع عبلمة : 2س

2س : [dIr-عalamat-x-عala-a؟arqam-li-ǧaɉa-balawn-؟aḥmar] 
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 .مل غلب: إجابة احلالة

 00: العبلمة:       قدرات الوعي الصويت: التمرين الرابع

. سأقوؿ بعض الكلمات أمامك، عندما تسمع كلمة ربتوم على الكسرة أكقفٍت: التعليمة

 [ ɣadi-nqūl-qudamak-šḥAl-man-kalma-ki-tasmaع-lkasra-falkalma-ḥabasni] 

. كنسألو إذا كاف قد مسع الكسرة" سبرين"نعطي للحالة كلمة : مبلحظة

. إذا أجاب بنعم ننتقل للتمرين التايل

. مل غلب: إجابة احلالة

 00: العبلمة"    تذاكر ادلعرض"قدرات احلساب : التمرين اخلامس

 . تذاكر حملمد كجنة7 تذاكر أليوب كرضا، ك5 تذكرة، 18 يوجد 

[kaɉan-18-taḏkara] [5taḏakir-li؟aɉūb-wa-riضa-wa-7- taḏakir-limuḥamad-wa-ǧanna] 

:  نطرح السؤاؿ التايل

ىل ؽللك أيوب كرضا نفس تذاكر زلمد كجنة؟ 

[aɉūb-wa-riضa-عandhum-nafs- taḏakir- muḥamad-wa-ǧanna] 

. مل غلب: إجابة احلالة

 00: احللول      العبلمة: التمرين السادس

. سأقوؿ لك بعض الكلمات كأنت اعد كرائي: التعليمة

 [ɣadi-nqūl- qudamak-kalmAt-wa-nta-عawad-mūraɉɉa] 

الكلمات 
 "احللول"

طريقة نطق احلالة  الكتابة الصوتية

 / [drağI] دراجي

 / [ḥalwat-ṣūf] حلوة الصوؼ

 / [kūğak] كوجاؾ
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 استجابة احلالة األكىل للتمرين السادس: 01اجلدكؿ رقم 

 00: أمساء ادلثلجات      العبلمة: التمرين السابع

. كاميليا تأخذ فانيليا: سيتم تقسيم ادلثلجات، كل شخص يأخذ ادلثلجات حسب هناية امسو، مثل: التعليمة

. كألُت تأخذ مندرين

[ɣadi-nqasmū-lakrim-kul-waḥad-ɉadi-ḏawq-taعah-عlaḥsab-nihaɉa-taع-Ismah] 

[ kamilɉa-tadi-vanilɉa-wa-؟alin-tadi-mandarin] 

 .اكلة؟ك فرأكقهوة ككوالطةأ شتأخذباميبل : 1س

[bamila-tadi-šikūla-wala_qahwa-wala-fraz] 

. مل غلب: إجابة احلالة

. طة؟كوالكك شأ ليموف أكتأخذ فراكلةتَتيز : 2س

[tiris-tadi-fras-wala-laɉmūn-wala_ šikūla] 

. مل غلب: إجابة احلالة

. ك قهوةأ فانيليا، نوازات تأخذليزات : 3س

[lizat-tadi-vanilɉa- nwazat-wala-qahwa] 

 .مل غلب: إجابة احلالة

 00: العبلمة"     اللوف، الذكؽ"كرات الثلج : التمرين الثامن

. كل كرة ربتوم على ذكؽ فانيليا، فراز، شوكوال" ثبلث كرات"اشًتيت ثبلث مثلجات بثبلث أذكاؽ : االتعليمة

[šrit-laktim-fih-ṯalaṯ-kurat_kum-kura-fiha-ḏawq-vanilɉa-fraz- šikūla] 

  لوف الفانيليا؟ما ىو: 1س

[kidaɉar-lawn-vanilɉa] 

  / [šikūla] شيكوال

 حلقـو
alqūm]ḥ[ / 
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. مل غلب: إجابة احلالة

؟ لة لوف الفراك ما ىو: 2س

[kidaɉar-lawn-fraz] 
. مل غلب: إجابة احلالة

؟ طة لوف الشوكوال ما ىو: 3س

[kidaɉar-lawn-šikūla] 

. مل غلب: إجابة احلالة

. مثلنا الكرات بدكائر ملونة حسب التمرين: مبلحظة

 01: اإليقاعات       العبلمة: التمرين التاسع

 .سوؼ تسمع صوت ىذا الصوت كنقـو بالنقر على الطاكلة،  مث أعد كرائي:التعليمة

[ɣadi-tasmaع-hada-ṣawt] [عawad-mūraɉa] 

. تكرار عادم:  مث نقرتُت، إجابة احلالةالطاكلة من أسفلها على نقرة

. تكرار عادم: نقرتُت مث نقرة، إجابة احلالة

 00: العبلمة:         التمرين العاشر

.  ثواين، مث نقلب الصورة10 دلدة TIRأنظر جيدا يف الصورة، مع اإلشارة على كلمة : التعليمة

[šūf-mliḥ-hna] 

. سبثلت إجابة احلالة يف خربشات على الورقة: إجابة احلالة

 00: العبلمةالرسم       : 11التمرين 

 .سوؼ أرسم أمامك كأنت أكمل الرسم بعدم: التعليمة

 [ɣadi-nursum-qudamak-؟aškal-nta-ɣadi-tkamalhum] 

.  مل يتمكن: إجابة احلالة

 00: العبلمةاالسم       : 12التمرين 
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 .أكتب امسك يف الورقة: التعليمة

[ktub-ismak-عla-lwarqa] 

.  مل يتمكن من الكتابة: إجابة احلالة

 00: العبلمةاحلقيقة       : 13التمرين 

. نطلب من احلالة اف يبلحظ الصورة جيدا، كنقـو بطرح األسئلة التالية: التعليمة

[šūf-mliḥ-fasūra] 
  [lirah-ɉahdar-balmikrū-rğal] 

 .صمت: إجابة احلالة
  [lirah-rah-daɉar-ɉadah-fiwaḏnah-waɉzagi-walad] 

 .صمت: إجابة احلالة
  [fasūra-kaɉan-ḥalwat-ṣūf] 

 .صمت: إجابة احلالة
 [tufla-lirahi-filuعbat-dawala-rahi-farḥna] 

. صمت: إجابة احلالة

 00: العبلمةمكرب الصوت      : 14التمرين 

. سوؼ نتحدث بادليكركفوف مثل ادلراة يف الصورة: التعليمة

[hdar-belmikrū-kima-lmra-lirahi-taṣūra] 

 . فرحو بشراء احللولأيوب كرضا

[[aɉūb-wa-riضa-fariḥū-bišira؟-lḥalwa] 

. مل يستطع التكرار:إجابة احلالة

 .انتهى كقت االحتفاؿ أرجعوا أكالدكم معكم

[Intha-waqt-lIḥtifal-؟arğiعū-؟awladakum-maعakum] 

 .مل يستطع التكرار:  إجابة احلالة

 00: العبلمةالببغائُت      : 15التمرين 
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 .أنظر إىل الصورة يوجد اثناف ببغاء، كاحد اخضر كاآلخر امحر، الببغاء األخضر سيعلم الببغاء األمحر الكبلـ: التعليمة

 [šūf-fasūra-kaɉan-zūğ-babaɣ؟-waḥad-؟aḫdar-wawaḫad-؟aḥmar] 

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɣadi-ɉaعlam-babaɣ؟-؟aḥmar-ɉahdar] 

 .األخضر يقوؿ سيما كاألمحر يقوؿ سيما صح أـ خطأ: مثاؿ

 [؟am-ḫaṭa؟-aḥmar-ɉaqūl-sima-ṣaḥ؟-aḫdar-ɉaqūl-sima-wa؟]

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

 00: العبلمةالببغاء ادلتعب       : 16التمرين 

. الببغاء األمحر متعب، عندما يقوؿ الببغاء األخضر سيفا األمحر يقوؿ سي: التعليمة

 [babaɣ؟-؟aḥmar-rah-عaɉan-kiɉqūl-babaɣa؟-؟aḫdar-sifa_babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl-si] 

 الببغاء األخضر يقوؿ بيلي، األمحر يقوؿ ؟

 [babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-bilI-babaɣa؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

 الببغاء األخضر يقوؿ لوكو، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-lūkū--babaɣa؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

 الببغاء األخضر يقوؿ قوردم، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-gūrdi--babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

 

 00: العبلمةاللغز      : 17التمرين 
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امسع جيدا، ىو حيواف غَت موجود يف الصورة، ليس لديو أرجلن لديو قركف، ػلمل بيتو فوؽ ظهره، ما ىو؟ : التعليمة
ىل ىو سلحفاة، حلزكف أـ ثور؟ : ننتظر إجابة الطفل إذا مل غلب نعطيو احتماالت

 [smaعni-mliḥ-huwa-ḥaɉawan-kmanš-fasūra-maعandūš-rağlin-عandū-qurūn-ɉarfad-

baɉtah-fūq-ظahrah] 

[sulaḥfat-ḥalazūn-am-ṯawr] 

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

 00: العبلمةتذكر لعبة اليانصيب      : 18التمرين 

ىل تتذكر لعبة اليانصيب، اليت ربتوم على ألعاب للفوز هبا؟ ىل ؽلكنك تسميتها؟ : التعليمة

 [rak-عaqal-عla-luعba-linarbḥū-fiha-alعab] 

[samili-had-؟alعab] 

. ال يوجد إجابة: إجابة احلالة

: "شأ، "احلالة الثانية 

 01: العبلمة"    مىت، أين"ادلكانية الزمانية، اكتشاؼ ادلعرض : التمرين األكؿ

". حفلة ، معرض، مسَتؾ"أنظر إىل الصورة جيدا يف رأيك ىذه الصورة توضح : 01التعليمة 

[ šūfmlɉḥfaṣṣūra waš rak tšūf ] [ḥafla –maعraض- manaǧ] 

   [ manaǧ]     إجابة احلالة:     

. ىل يبدأ ادلهرجاف يف الصباح، بعد الظهر، يف ادلساء: 02التعليمة 

 [ waqtaš ɉabda manaǧ] [ṣbaḥ- baعd zuhr-masa؟An] 

 [masa؟An] ادلساء: جابة احلالة   

. األربعاء، السبت، األحد: يبدأ السَتؾ يف يـو ال توجد فيو دراسة، ىل ىو يـو: 03التعليمة 

 [nrūḥū-lalmanAǧ- fi-nhar-manaqrawš-fih] [nrūḥū-؟arbiعa؟-sabt-؟aḥad] 

 [sabt] : إجابة احلالة
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 01: العبلمة.     لعبة اليانصيب: التمرين الثاين

. ىذه رلموعة من األلعاب نفوز هبا بعد تدكير العجلة

[hadi-؟alعab-narbḥūha-ki-ndawrū-lعağala] 

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة قبل الشاحنة؟ : 1س

1س : [ki-samūha-luعba-li-rahi-qudam-kamɉū] 

 [namir]: إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة األخَتة؟ : 2س

2س  : [ki-samūha-luعba-li-rahi-mعa-tali] 

 [nūnūs] :إجابة احلالة

؟ 03ما اسم اللعبة رقم : 3س

3س :[ ki-samūha-luعba-ṯAlṯa] 

 [bant] :إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة بعد الدراجة؟ : 4س

4س :[ki-samūha-luعba-li-rahi-mūr-bisaklat] 

 [lūṯū]  :إجابة احلالة

 0 0: العبلمة"    قصَتة ادلدل"الذاكرة الفورية : التمرين الثالث

. 5، 9، 4: أعد كراء السيدة: 1س

1س  [awad-mūr-lmra_4-9-5ع] :

. 5، 9:  إجابة احلالة

. على األرقاـ ادلوجودة يف اللوف األمحر+ ضع عبلمة : 2س

2س : [dIr-عalamat-x-عala-a؟arqam-li-ǧaɉa-balawn-؟aḥmar] 
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. مل غلب: إجابة احلالة

 00: العبلمة:     قدرات الوعي الصويت: التمرين الرابع

. سأقوؿ بعض الكلمات أمامك، عندما تسمع كلمة ربتوم على الكسرة أكقفٍت: التعليمة

 [ ɣadi-nqūl-qudamak-šḥAl-man-kalma-ki-tasmaع-lkasra-falkalma-ḥabasni] 

. كنسألو إذا كاف قد مسع الكسرة" سبرين"نعطي للحالة كلمة : مبلحظة

. إذا أجاب بنعم ننتقل للتمرين التايل

. مل غلب: إجابة احلالة

 00: قدرات احلساب    العبلمة: التمرين اخلامس

 . تذاكر حملمد كجنة7 تذاكر أليوب كرضا، ك5 تذكرة، 18يوجد 

[kaɉan-18-taḏkara] [5taḏakir-li؟aɉūb-wa-riضa-wa-7- taḏakir-limuḥamad-wa-ǧanna] 

:  نطرح السؤاؿ التايل

ىل ؽللك أيوب كرضا نفس تذاكر زلمد كجنة؟ 

[aɉūb-wa-riضa-عandhum-nafs- taḏakir- muḥamad-wa-ǧanna] 

. مل غلب: إجابة احلالة

 01: احللول      العبلمة: التمرين السادس

. سأقوؿ لك بعض الكلمات كأنت اعد كرائي: التعليمة

 [ɣadi-nqūl- qudamak-kalmAt-wa-nta-عawad-mūraɉa] 
الكلمات 

 "احللول"
طريقة نطق احلالة  الكتابة الصوتية

 [drağI] [drağI] دراجي

 [ḥalwat] [ḥalwat-ṣūf] حلوة الصوؼ

 [kūğak] [kūğak] كوجاؾ
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 [tšikūla] [šikūla] شيكوال

 حلقـو
alqūm]ḥ[ [ḥalqūm] 

 يبُت استجابة احلالة الثانية للتمرين السادس: 02اجلدكؿ رقم 

 00: أمساء ادلثلجات      العبلمة: التمرين السابع

. كاميليا تأخذ فانيليا: سيتم تقسيم ادلثلجات، كل شخص يأخذ ادلثلجات حسب هناية امسو، مثل: التعليمة

. كألُت تأخذ مندرين

[ɣadi-nqasmū-lakrim-kul-waḥad-ɉadi-ḏawq-taعah-عlaḥsab-nihaɉa-taع-Ismah] 

[ kamilɉa-tadi-vanilɉa-wa-؟alin-tadi-mandarin] 

 

. شيكوال كال قهوة كال فرازتأخذ باميبل : 1س

[bamila-tadi-šikūla-wala_qahwa-wala-fraz] 

 [fraz]:إجابة احلالة

.  فراز كال ليموف كال شوكوالأخذتَتيز ت: 2س

[tiris-tadi-fras-wala-lɉmūn-wala_ šikūla] 

 [šikūla]: إجابة احلالة

.  قهوة أك فانيليا، نوازات تأخذليزات : 3س

[lizat-tadi-vanilɉa- nwazat-wala-qahwa] 

 [qahwa]: إجابة احلالة

 00: العبلمة"     اللوف كالذكؽ"كرات الثلج : التمرين الثامن

. كل كرة ربتوم على ذكؽ فانيليا، فراز، شوكوال" ثبلث كرات"اشًتيت ثبلث مثلجات بثبلث أذكاؽ : االتعليمة

[šrit-laktim-fih-ṯalaṯ-kurat_kum-kura-fiha-ḏawq-vanilɉa-fraz- šikūla] 
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 لوف الفانيليا؟  ما ىو: 1س

[kidaɉar-lawn-vanilɉa] 

. مل غلب. إجابة احلالة

 لوف الفراك؟  ما ىو: 2س

[kidaɉar-lawn-fraz] 
. مل غلب: إجابة احلالة

؟ طة لوف الشوكوال ما ىو: 3س

[kidaɉar-lawn-šikūla] 

. مل غلب: إجابة احلالة

. مثلنا الكرات بدكائر ملونة حسب التمرين: مبلحظة

   01: اإليقاعات      العبلمة: التمرين التاسع

. سوؼ تسمع صوت ىذا الصوت كنقـو بالنقر على الطاكلة،  مث أعد كرائي:التعليمة

[ɣadi-tasmaع-hada-ṣawt] [عawad-mūraɉa] 
. قاـ بالتكرار: نقرة مث نقرتُت، إجابة احلالة

. قاـ بالتكرار: نقرتُت مث نقرة، إجابة احلالة

   00: العبلمة     TIRكتابة : التمرين العاشر

.  ثواين، مث نقلب الصورة10 دلدة TIRأنظر جيدا يف الصورة، مع اإلشارة على كلمة : لتعليمةا

[šūf-mliḥ-hna] 

. مل ؽلسك القلم: إجابة احلالة

 00: العبلمةالرسم     : 11التمرين 

. سوؼ أرسم أمامك كأنت أكمل الرسم بعدم: التعليمة

 [ɣadi-nursum-qudamak-؟aškal-nta-ɣadi-tkamalhum] 
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. مل يكمل الرسم: إجابة احلالة

 00: العبلمةاالسم      : 12التمرين 

. أكتب امسك يف الورقة: التعليمة

[ktub-ismak-عla-lwarqa] 

. ال يعرؼ الكتابة: إجابة احلالة

 00: العبلمةاحلقيقة       :  13التمرين 

. نطلب من احلالة اف يبلحظ الصورة جيدا، كنقـو بطرح األسئلة التالية: التعليمة

[šūf-mliḥ-fasūra] 
  يل راه يهدر بادليكرك راجل؟ 

 [lirah-ɉahdar-balmikrū-rğal] 
 كاه: إجابة احلالة

 يل راه داير يده يف كدنو كيزقي كلد؟ 
 [lirah-rah-daɉar-ɉadah-fiwaḏnah-waɉzagi-walad] 

 .كاه: إجابة احلالة
 فالصورة كاين حلوة الصوؼ؟ 

 [fasūra-kaɉan-ḥalwat-ṣūf] 

 .كاه: إجابة احلالة
 الطفلة يل راىي يف لعبة الدكامة راىي فرحانة؟ 

 [tufla-lirahi-filuعbat-dawala-rahi-farḥna] 

 .كاه: إجابة احلالة
. مل نعطي للحالة عبلمة ألنو أجاب بكلمة ػلفظها عفويا

 00:مكرب الصوت      العبلمة: 14التمرين 

. سوؼ نتحدث بادليكركفوف مثل ادلراة يف الصورة: التعليمة

 [hdar-belmikrū-kima-lmra-lirahi-taṣūra] 

.  فرحو بشراء احللول أيوب كرضا
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[[aɉūb-wa-riضa-fariḥū-bišira؟-lḥalwa] 

 rida :إجابة احلالة

. انتهى كقت االحتفاؿ أرجعوا أكالدكم معكم

[Intha-waqt-lIḥtifal-؟arğiعū-؟awladakum-maعakum] 

 ma]ع[akum: إجابة احلالة

 00: العبلمةالببغائُت       : 15التمرين 

. أنظر إىل الصورة يوجد اثناف ببغاء، كاحد اخضر كاآلخر امحر، الببغاء األخضر سيعلم الببغاء األمحر الكبلـ: التعليمة

 [šūf-fasūra-kaɉan-zūğ-babaɣ؟-waḥad-؟aḫdar-wawaḫad-؟aḥmar] 

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɣadi-ɉaعlam-babaɣ؟-؟aḥmar-ɉahdar] 

 .األخضر يقوؿ سيما كاألمحر يقوؿ سيما صح أـ خطأ: مثاؿ

 [؟am-ḫaṭa؟-aḥmar-ɉaqūl-sima-ṣaḥ؟-aḫdar-ɉaqūl-sima-wa؟]

. يكرر الكلمة االخَت فقط. خطأ: إجابة احلالة

 00: العبلمة:        16التمرين 

. الببغاء األمحر متعب، عندما يقوؿ الببغاء األخضر سيفا األمحر يقوؿ سي: التعليمة

  [babaɣ؟-؟aḥmar-rah-عaɉan-kiɉqūl-babaɣ؟-؟aḫdar-sifa_babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl-si] 

 الببغاء األخضر يقوؿ بيلي، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-bilI-babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. [bili]:إجابة احلالة

 الببغاء األخضر يقوؿ لوكو، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-lūkū--babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

 [lūkū] :إجابة احلالة
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 الببغاء األخضر يقوؿ قوردم، األمحر يقوؿ ؟

 [babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-gūrdi--babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

 [gūdi]:إجابة احلالة

 00: العبلمةاللغز      : 17التمرين 

امسع جيدا، ىو حيواف غَت موجود يف الصورة، ليس لديو أرجلن لديو قركف، ػلمل بيتو فوؽ ظهره، ما ىو؟ : التعليمة
ىل ىو سلحفاة، حلزكف أـ ثور؟ : ننتظر إجابة الطفل إذا مل غلب نعطيو احتماالت

 [smaعni-mliḥ-huwa-ḥaɉawan-kmanš-fasūra-maعandūš-rağlin-عandū-qurūn-ɉarfad-

baɉtah-fūq-ظahrah] 

[sulaḥfat-ḥalazūn-am-ṯawr] 

. مل غلب: إجابة احلالة

 00: العبلمةالذاكرة       : 18التمرين 

ىل تتذكر لعبة اليانصيب، اليت ربتوم على ألعاب للفوز هبا؟ ىل ؽلكنك تسميتها؟ : التعليمة

 [rak-عaqal-عla-luعba-linarbḥū-fiha-alعab] 

[samili-had-؟alعab] 

. مل يتذكر: إجابة احلالة

: "ب، أ "لثالثةاحلالة ا

 01: العبلمة"     مىت، أين"ادلكانية الزمانية، اكتشاؼ ادلعرض : التمرين األكؿ

". حفلة ، معرض، مسَتؾ"أنظر إىل الصورة جيدا يف رأيك ىذه الصورة توضح : 01التعليمة 

[ šūfmlɉḥfaṣṣūra waš rak tšūf ] [ḥafla –maعraض- manaǧ] 

 [manaǧ ]:إجابة احلالة

. ىل يبدأ ادلهرجاف يف الصباح، بعد الظهر، يف ادلساء: 02التعليمة 

 [ waqtaš ɉabda manaǧ] [ṣbaḥ- baعd zuhr-masa؟An] 
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 [masa؟An]          إجابة احلالة:  

. األربعاء، السبت، األحد: يبدأ السَتؾ يف يـو ال توجد فيو دراسة، ىل ىو يـو: 03التعليمة 

 [nrūḥū-lalmanAǧ- fi-nhar-manaqrawš-fih] [nrūḥū-؟arbiعa؟-sabt-؟aḥad] 

: إجابة احلالة [ sabt] 

 01: العبلمة.     لعبة اليانصيب: التمرين الثاين

 .ىذه رلموعة من األلعاب نفوز هبا بعد تدكير العجلة

[hadi-؟alعab-narbḥūha-ki-ndawrū-lعağala] 

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة قبل الشاحنة؟ : 1س

1س : [ki-samūha-luعba-li-rahi-qudam-kamɉū] 

 [namir] : إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة األخَتة؟ : 2س

2س  : [ki-samūha-luعba-li-rahi-mعa-tali] 

 [nūnūs]:إجابة احلالة

؟ 03ما اسم اللعبة رقم : 3س

3س :[ ki-samūha-luعba-ṯAlṯa] 

. بنت: إجابة احلالة

ما ىو اسم اللعبة ادلوجودة بعد الدراجة؟ : 4س

4س :[ki-samūha-luعba-li-rahi-mūr-bisaklat] 

. لوطو: إجابة احلالة

 01: العبلمة"    قصَتة ادلدل"الذاكرة الفورية : التمرين الثالث

. 5، 9، 4: أعد كراء السيدة: 1س
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1س  [awad-mūr-lmra_4-9-5ع] :

. 5، 9، 4: إجابة احلالة

. على األرقاـ ادلوجودة يف اللوف األمحر+ ضع عبلمة : 2س

2س : [dIr-عalamat-x-عala-a؟arqam-li-ǧaɉa-balawn-؟aḥmar] 

يف اجلدكؿ : إجابة احلالة

 

 

 .3بُت استجابة احلالة الثانية للتمرين رقم : 3اجلدكؿ رقم 

 01: العبلمة:       قدرات الوعي الصويت: التمرين الرابع

. سأقوؿ بعض الكلمات أمامك، عندما تسمع كلمة ربتوم على الكسرة أكقفٍت: التعليمة

 [ ɣadi-nqūl-qudamak-šḥAl-man-kalma-ki-tasmaع-lkasra-falkalma-ḥabasni] 

. كنسألو إذا كاف قد مسع الكسرة" سبرين"نعطي للحالة كلمة : مبلحظة

. إذا أجاب بنعم ننتقل للتمرين التايل

. نعم يوجد: إجابة احلالة

9 6 3 8 

 +  + 

ال / نعم الكتابة الصوتيةالكلمات 

نعم  [salime]سليم 

نعم  [imeعna]نعيم 

ال  [ɉade ]يد 

نعم  [ɉasmin]يامسُت 

ال  [laɉmūn]ليموف 
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 . للتمرين الرابع03بين استجابة الحالة رقم : 04الجدول رقم 

 00: قدرات احلساب    العبلمة: التمرين اخلامس

 . تذاكر حملمد كجنة7 تذاكر أليوب كرضا، ك5 تذكرة، 18 يوجد 

[kaɉan-18-taḏkara] [5taḏakir-li؟aɉūb-wa-riضa-wa-7- taḏakir-limuḥamad-wa-ǧanna] 

 : نطرح السؤاؿ التايل

ىل ؽللك أيوب كرضا نفس تذاكر زلمد كجنة؟ 

[aɉūb-wa-riضa-عandhum-nafs- taḏakir- muḥamad-wa-ǧanna] 

. نعم، احلالة غَت متمكنة يف احلساب لذلك مل نكمل التمرين: إجابة احلالة

 01: احللول       العبلمة: التمرين السادس

 .سأقوؿ لك بعض الكلمات كأنت اعد كرائي: التعليمة

 [ ɣadi-nqūl- qudamak-kalmAt-wa-nta-عawad-mūraɉa] 
 

الكلمات 
 "احللول"

طريقة نطق احلالة  الكتابة الصوتية

 [drağI] [drağI] دراجي

 [ḥalwat-ṣūf] [ḥalwat-ṣūf] حلوة الصوؼ

 [kūğak] [kūğak] كوجاؾ

 [šikūla] [šikūla] شيكوال

 حلقـو
alqūm]ḥ[ alqūm]ḥ[ 

  يبين استجابة الحالة الثالثة للتمرين السادس05: الجدول رقم
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 00: امساء ادلثلجات     العبلمة: التمرين السابع

. كاميليا تأخذ فانيليا: سيتم تقسيم ادلثلجات، كل شخص يأخذ ادلثلجات حسب هناية امسو، مثل: التعليمة

. كألُت تأخذ مندرين

[ɣadi-nqasmū-lakrim-kul-waḥad-ɉadi-ḏawq-taعah-عlaḥsab-nihaɉa-taع-Ismah] 

[ kamilɉa-tadi-vanilɉa-wa-؟alin-tadi-mandarin] 

.  فرازأك قهوة أك شيكوال أخذباميبل ت: 1س

 

[bamila-tadi-šikūla-wala_qahwa-wala-fraz] 

 [qahwa]:إجابة احلالة

.  شوكوال أكليموف أك  فراز أخذتَتيز ت: 2س

[tiris-tadi-fras-wala-lɉmūn-wala_ šikūla] 

 [lɉmūn] : إجابة احلالة

.  قهوة أك فانيليا، نوازات  تأخذليزات : 3س

[lizat-tadi-vanilɉa- nwazat-wala-qahwa] 

 [qahwa] : إجابة احلالة

 01: العبلمة"     الذكؽ كاللوف"كرات الثلج : التمرين الثامن

. كل كرة ربتوم على ذكؽ فانيليا، فراز، شوكوال" ثبلث كرات"اشًتيت ثبلث مثلجات بثبلث أذكاؽ : االتعليمة

[šrit-laktim-fih-ṯalaṯ-kurat_kum-kura-fiha-ḏawq-vanilɉa-fraz- šikūla] 

لوف الفانيليا؟ ما ىو : 1س

[kidaɉar-lawn-vanilɉa] 

:إجابة احلالة      [bɉade؟]      

 لوف الفراك؟ ما ىو: 2س
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[kidaɉar-lawn-fraz] 
: إجابة احلالة      [aḥmar؟]  

؟ طة لوف الشوكوال ما ىو: 3س

[kidaɉar-lawn-šikūla] 

 [būni]:إجابة احلالة

. مثلنا الكرات بدكائر ملونة حسب التمرين: مبلحظة

 01: اإليقاعات       العبلمة: التمرين التاسع

. سوؼ تسمع صوت ىذا الصوت كنقـو بالنقر على الطاكلة،  مث أعد كرائي:التعليمة

[ɣadi-tasmaع-hada-ṣawt] [عawad-mūraɉa] 
. صلح يف التكرار: نقرة مث نقرتُت، إجابة احلالة

. رلح يف التكرار: نقرتُت مث نقرة، إجابة احلالة

 00: العبلمة     TIRكتابة : التمرين العاشر

 . ثواين، مث نقلب الصورة10 دلدة TIRأنظر جيدا يف الصورة، مع اإلشارة على كلمة : التعليمة

[šūf-mliḥ-hna] 

. مل يقم بالكتابة: إجابة احلالة

 00: العبلمةالرسم      : 11التمرين 

. سوؼ أرسم أمامك كأنت أكمل الرسم بعدم: التعليمة

 [ɣadi-nursum-qudamak-؟aškal-nta-ɣadi-tkamalhum] 

. سبثل رمسو يف خربشة: إجابة احلالة

 00: العبلمةاالسم      : 12التمرين 

 .أكتب امسك يف الورقة: التعليمة

[ktub-ismak-عla-lwarqa] 
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[šūf-mliḥ-fasūra] 
. مل يتمكن: إجابة احلالة

 01: العبلمةاحلقيقة       : 13التمرين 

. نطلب من احلالة اف يبلحظ الصورة جيدا، كنقـو بطرح األسئلة التالية: التعليمة

  يل راه يهدر بادليكرك راجل؟ 
 [lirah-ɉahdar-balmikrū-rğal] 

 .ال: إجابة احلالة
 يل راه داير يده يف كدنو كيزقي كلد؟ 

 [lirah-rah-daɉar-ɉadah-fiwaḏnah-waɉzagi-walad] 
 .نعم: إجابة احلالة

 فالصورة كاين حلوة الصوؼ؟ 
 [fasūra-kaɉan-ḥalwat-ṣūf] 

 .نعم:  إجابة احلالة
 الطفلة يل راىي يف لعبة الدكامة راىي فرحانة؟ 

 [ ṯufla-lirahi-filuعbat-dawala-rahi-farḥna] 

. ال: إجابة احلالة

 00: العبلمةمكرب الصوت      : 14التمرين 

 .سوؼ نتحدث بادليكركفوف مثل ادلراة يف الصورة: التعليمة

 [hdar-belmikrū-kima-lmra-lirahi-taṣūra] 

 .رضا كايوب فرحو بشراء احللول

[[aɉūb-wa-riضa-fariḥū-bišira؟-lḥalwa] 

. رضا كأيوب فرحو باحللول:إجابة احلالة

 .انتهى كقت االحتفاؿ أرجعوا أكالدكم معكم

[Intha-waqt-lIḥtifal-؟arğiعū-؟awladakum-maعakum] 
. كقت االحتفاؿ كالدكم معاكم: إجابة احلالة
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 01: العبلمةالببغائُت       : 15التمرين 

. أنظر إىل الصورة يوجد اثناف ببغاء، كاحد اخضر كاآلخر امحر، الببغاء األخضر سيعلم الببغاء األمحر الكبلـ: التعليمة

 [šūf-fasūra-kaɉan-zūğ-babaɣ؟-waḥad-؟aḫdar-wawaḫad-؟aḥmar] 

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɣadi-ɉaعlam-babaɣ؟-؟aḥmar-ɉahdar] 

 .األخضر يقوؿ سيما كاألمحر يقوؿ سيما صح أـ خطأ: مثاؿ

 [؟am-ḫaṭa؟-aḥmar-ɉaqūl-sima-ṣaḥ؟-aḫdar-ɉaqūl-sima-wa؟]

صح : إجابة احلالة

:  صح أـ خطأpéliكاالمحر يقوؿ  béliاألخضر يقوؿ 

.  صح: إجابة احلالة

. احلالة غَت متمكن لذلك مل ننتقل للكلمات األخرل

 00: العبلمةالببغاء ادلتعب      : 16التمرين 

. الببغاء األمحر متعب، عندما يقوؿ الببغاء األخضر سيفا األمحر يقوؿ سي: التعليمة

   [babaɣ؟-؟aḥmar-rah-عaɉan-kiɉqūl-babaɣ؟-؟aḫdar-sifa_babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl-si] 

 الببغاء األخضر يقوؿ بيلي، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-bilI-babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. بيلي: إجابة احلالة

 الببغاء األخضر يقوؿ لوكو، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-lūkū--babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 

. لوكو: إجابة احلالة

 الببغاء األخضر يقوؿ قوردم، األمحر يقوؿ ؟

[babaɣ؟-؟aḫdar-ɉaqūl-gūrdi--babaɣ؟-؟aḥmar-ɉaqūl] 
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. قوردم: إجابة احلالة

 00: العبلمةاللغز      : 17التمرين 

امسع جيدا، ىو حيواف غَت موجود يف الصورة، ليس لديو أرجلن لديو قركف، ػلمل بيتو فوؽ ظهره، ما ىو؟ : التعليمة
ىل ىو سلحفاة، حلزكف أـ ثور؟ : ننتظر إجابة الطفل إذا مل غلب نعطيو احتماالت

 [smaعni-mliḥ-huwa-ḥaɉawan-kmanš-fasūra-maعandūš-rağlin-عandū-qurūn-ɉarfad-

baɉtah-fūq-ظahrah] 

[sulaḥfat-ḥalazūn-am-ṯawr] 

. سلحفاة: إجابة احلالة

 00: العبلمةالذاكرة       : 18التمرين 

ىل تتذكر لعبة اليانصيب، اليت ربتوم على ألعاب للفوز هبا؟ ىل ؽلكنك تسميتها؟ : التعليمة

 [rak-عaqal-عla-luعba-linarbḥū-fiha-alعab] 

[samili-had-؟alعab] 

. ال: إجابة احلالة
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 . المالحق:CARSعرض نتائج اختبار  . ب

 04الملحق رقم ":س، ز"عرض نتائج الحالة االولى 

 05الملحق رقم " أ، ش"لحالة الثانية  ل CARSعرض نتائج اختبار 

 06للحالة الثالثة أنظر الملحق رقم  CARSعرض نتائج 

 

 تحليل النتائج .3
 :ertla6تحليل نتائج أداة  . أ

: التحليل الكمي لنتائج الحالة األولى

 نقطة، كيف سبرين 0 نقطةػ كيف التمرين الثاين ربصل على 0س،ز بالنسبة للتمرين األكؿ على " ربصل الطفل  

 درجة، كبالنسبة للتمرين 0، كيف التمرين الرابع ادلتمثل يف الوعي الصويت ربصل على 0األرقاـ الفائزة ربصل على 

 نقطة، ككذلك التمرين السابع أمساء ادلثلجات ربصل 0 نقطة، كسبرين  احللول ربصل على 0اخلامس ربصل على 

 نقطة، أما سبرين اإليقاع فتحصل على نقطة كاحدة، كالتمرين العاشر 0، كيف التمرين الثامن ربصل على 0على 

 نقطة 0 نقطة، كسبرين كتابة االسم ربصل على 0 نقطة،  ككذلك سبرين إعادة الرسم ربصل على 0ربصل فيو على 

، 0 نقطة، ككذلك التمرين اخلامس عشر ربصل على 0أيضا،  كأيضا سبرين احلقيقة كسبرين مكرب الصوت ربصل على 

 نقطة مع سبرين الذاكرة 0 كىو سبرين اللغز ضلصل فيو على 17، كالتمرين رقم 0كسبرين الببغاء ادلتعب ربصل على 

.  نقطة0أيضا ربصل على 

ربصل الطفل يف كافة األداة على نقطة كاحدة كعند مقارنتها بنقاط السلم صلد أف احلالة مل تتجاكز الكلمات البسيطة 

. حىت، أم أهنا تعاين من مشاكل على مستول الفهم كاالنتاج كاحلساب كالكتابة كغَتىا من ادلهارات ادلقاسة يف األداة

: التحليل الكيفي لنتائج لحالة األولى
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، ألعاب اليانصيب، األرقاـ "أين، مىت"ادلكانية الزمانية :  يف التمارين التالية0عل العبلمة " ز، س"ربصل الطفل 

، كتابة "اللوف كالذكؽ"الفائزة، الوعي الصويت، تذاكر ادلعرض، احللول، أمساء ادلثلجات، كرات الثلج 

TIRالرسم،االسم، احلقيقة، مكرب الصوت، الببغائُت، الببغاء ادلتعب، اللغز، تذكر ألعاب اليانصيب، .

 . يف سبرين اإليقاع01كربصل على النقطة 

: التحليل الكمي لنتائج الحالة الثانية

 نقطة، كيف سبرين 1 نقطةػ كيف التمرين الثاين ربصل على  1بالنسبة للتمرين األكؿ على  " أ، ش"ربصل الطفل  

 درجة، كبالنسبة للتمرين 0، كيف التمرين الرابع ادلتمثل يف الوعي الصويت ربصل على 0األرقاـ الفائزة ربصل على 

 نقطة، ككذلك التمرين السابع أمساء ادلثلجات ربصل 1 نقطة، كسبرين  احللول ربصل على  0اخلامس ربصل على 

 نقطة، أما سبرين اإليقاع فتحصل على نقطة كاحدة، كالتمرين العاشر 0، كيف التمرين الثامن ربصل على 0على 

 نقطة 0 نقطة، كسبرين كتابة االسم ربصل على 0 نقطة،  ككذلك سبرين إعادة الرسم ربصل على 0ربصل فيو على 

، 0 نقطة، ككذلك التمرين اخلامس عشر ربصل على 0أيضا،  كأيضا سبرين احلقيقة كسبرين مكرب الصوت ربصل على 

 نقطة مع سبرين الذاكرة 0 كىو سبرين اللغز ضلصل فيو على 17، كالتمرين رقم 0كسبرين الببغاء ادلتعب ربصل على 

.  نقطة0أيضا ربصل على 

، كىنا نقوؿ أف احلالة مل تتمكن من 18 كعليو ىي نتيجة جد ضئيلة مقارنة بالسلم 4رلموع نقاط الطفل ىو  

. نصف ادلهارات اليت تقيسها األداة
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:  التحليل الكيفي لنتائج الحالة الثانية

األرقاـ الفائزة، الوعي الصويت، تذاكر ادلعرض، أمساء :  يف التمارين التالية0عل العبلمة " أ، ش" ربصل الطفل 

،الرسم،االسم، احلقيقة، مكرب الصوت، الببغائُت، الببغاء TIR، كتابة "اللوف كالذكؽ"ادلثلجات، كرات الثلج 

. ادلتعب، اللغز، تذكر ألعاب اليانصيب

 .،ألعاب اليانصيب، احللول، سبرين اإليقاع"أين، مىت" يف ادلكانية الزمانية 01كربصل على النقطة 

 :التحليل الكمي للحالة الثالثة

 نقطة، كيف سبرين 1 نقطةػ كيف التمرين الثاين ربصل على  1بالنسبة للتمرين األكؿ على  " أ، ب" ربصل الطفل  

 درجة، كبالنسبة للتمرين 1، كيف التمرين الرابع ادلتمثل يف الوعي الصويت ربصل على  1األرقاـ الفائزة ربصل على  

 نقطة، ككذلك التمرين السابع أمساء ادلثلجات ربصل 1 نقطة، كسبرين  احللول ربصل على  0اخلامس ربصل على 

 نقطة، أما سبرين اإليقاع فتحصل على نقطة كاحدة، كالتمرين العاشر 1، كيف التمرين الثامن ربصل على  0على 

 نقطة 0 نقطة، كسبرين كتابة االسم ربصل على 0 نقطة،  ككذلك سبرين إعادة الرسم ربصل على 0ربصل فيو على 

، 0 نقطة، ككذلك التمرين اخلامس عشر ربصل على 0أيضا،  كيف سبرين احلقيقة كسبرين مكرب الصوت ربصل على   

 نقطة مع سبرين الذاكرة 0 كىو سبرين اللغز ضلصل فيو على 17، كالتمرين رقم 0كسبرين الببغاء ادلتعب ربصل على 

.  نقطة0أيضا ربصل على 

 نقطة كىي نتيجة متوسطة حسب االداة، كعليو احلالة سبكنت من 18 نقاط من أصل 5سبثل رلموع نقاط احلالة يف  

 .بعض ادلهارات ادلقاسة يف األداة
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:  التحليل الكيفي لنتائج الحالة الثالثة

تذاكر ادلعرض، أمساء ادلثلجات، كتابة :  يف التمارين التالية0عل العبلمة " أ، ش" ربصل الطفل 

TIRالرسم،االسم، احلقيقة، مكرب الصوت، الببغائُت، الببغاء ادلتعب، اللغز، تذكر ألعاب اليانصيب، .

، ألعاب اليانصيب، األرقاـ الفائزة، الوعي الصويت، احللول، "أين، مىت" يف ادلكانية الزمانية 01كربصل على النقطة 

 .، سبرين اإليقاع"اللوف كالذكؽ"كرات الثلج 

 :carsربليل نتائج اختبار  . ب

 :التحليل الكمي لنتائج لحالة االولى

 درجات ، أما البند الثاين ادلتمثل يف التقليد 04بالنسبة لبند االتصاؿ باآلخرين على  (س، ز ) ربصل الطفل 

 درجات، استخداـ االشياء 03 درجات، استخداـ اجلسد، 04 درجات أيضا ،  االستجابة االنفعالية 04ربصلعلى 

 درجات، 04 درجات، االستجابة البصرية ربصل على 04ربصل على درجتُت، التكيف مع التغيَت ربصل على 

 درجات، أما بالنسبة للبند التاسع كىو التذكؽ الشم اللمس كاستخدامها ربصل 03االستجابة السمعية ربصل على 

 04على درجة كاحدة، كالبند العاشر اخلوؼ أك العصبية ربصل على درجتُت، يف بند االتصاؿ اللفظي ربصل على 

 درجات، كالبند الثالث عشر مستول النشاط ربصل فيو على 03درجات، كبند االتصاؿ غَت اللفظي ربصل على 

 درجات، كالبند اخلامس 03 درجات، البند الرابع عشر مستول االتساؽ كثبات االستجابة العقلية  ربصل على 04

.  درجات04عشر انطباعات الفاحص ربصل على 

 درجة، كمنو تسجل ىذه الدرجة ضمن اضطراب التوحد الشديد، ألف الدرجة 49اجملموع الكلي للدرجات يقدر ب

.  درجة كتسجيل زلدد للمقياس37تفوؽ 
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: التحليل الكيفي لنتائج الحالى األولى

االتصاؿ باآلخرين، التقليد، :  درجات يف البنود التالية04على درجة شديدة مقدرة ب" س،ز" ربصل الطفل 

االستجابة االنفعالية، التكيف مع التغيَت، االستجابة البصرية كاالتصاؿ اللفظي، مستول النشاط كانطباعات 

. الفاحص

استخداـ اجلسم، االستجابة :  درجات فقد ربصل عليها يف البنود التالية03 أما الدرجة ادلتوسطة كادلقدرة ب

. السمعية، االتصاؿ غَت اللفظي، مستول اتساؽ كثبات االستجابة العقلية

 بالنسبة للدرجة البسيطة فقد ربصل عليها يف البند اخلامس كىو بند استخداـ االشياء، كالبند العاشر كىو 

.  درجة02اخلوؼ كالعصبية كادلقدرة ب

.  فقد ربصل عليها يف البند التاسع كىو التذكؽ الشم، ادلس كاستخدامها01 أما الدرجة 

: التحليل الكمي لنتائج لحالة الثانية

 درجات ، أما البند الثاين ادلتمثل يف التقليد 03بالنسبة لبند االتصاؿ باآلخرين على   (أ، ش) ربصل الطفل 

 درجات، استخداـ االشياء ربصل 03 درجات، استخداـ اجلسد، 03ربصلعلى  درجتُت،  االستجابة االنفعالية  

 درجات، 03 درجات، االستجابة البصرية ربصل على  04 درجات، التكيف مع التغيَت ربصل على 03على 

االستجابة السمعية ربصل على  درجتُت، أما بالنسبة للبند التاسع كىو التذكؽ الشم اللمس كاستخدامها ربصل على 

 03 درجات، يف بند االتصاؿ اللفظي ربصل على  03درجتُت، كالبند العاشر اخلوؼ أك العصبية ربصل على 

 03درجات، كبند االتصاؿ غَت اللفظي ربصل على  درجتُت، كالبند الثالث عشر مستول النشاط ربصل فيو على 

 درجات، كالبند اخلامس عشر 03درجات، البند الرابع عشر مستول االتساؽ كثبات االستجابة العقلية  ربصل على 

.  درجات04انطباعات الفاحص ربصل على 
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 درجة، كمنو تسجل ىذه الدرجة ضمن اضطراب التوحد الشديد، ألف الدرجة 43اجملموع الكلي للدرجات يقدر ب 

.  درجة كتسجيل زلدد للمقياس37تفوؽ 

: التحليل الكيفي للحالة الثانية

التكيف مع التغيَت :  درجات يف البنود التالية04على درجة شديدة مقدرة ب (ش/ أ) ربصل الطفل 

. كانطباعات الفاحص

االتصاؿ باآلخرين، :  درجات فقد ربصل عليها يف البنود التالية03 أما الدرجة ادلتوسطة كادلقدرة ب

االستجابة االنفعالية، استخداـ اجلسم، استخداـ األشياء، االستجابة البصرية، اخلوؼ أك العصبية، االتصاؿ اللفظُت 

كبالنسبة للدرجة البسيطة كادلقدرة بدرجتُت، فقد ربصل .مستول النشاط، مستول اتساؽ كثبات االستجابة العقلية

. اللمس كاستخدامها، االتصاؿ غَت اللفظي–الشم - التقليد، االستجابة السمعية، الذكؽ: عليها يف البنود التالية

: التحليل الكمي لنتائج لحالة  الثالثة

بالنسبة لبند االتصاؿ باآلخرين على  درجتُت ، أما البند الثاين ادلتمثل يف التقليد  (أ، ب  ) ربصل الطفل 

ربصلعلى  درجتُت ،  االستجابة االنفعالية درجتُت، استخداـ اجلسد ربصل على درجتُت، استخداـ االشياء ربصل 

على درجتُت، التكيف مع التغيَت ربصل على درجتُت، االستجابة البصرية ربصل على درجتُت، االستجابة السمعية 

 درجات، 04ربصل على  درجتُت ايضا، أما بالنسبة للبند التاسع كىو التذكؽ الشم اللمس كاستخدامها ربصل على 

 درجات، يف بند االتصاؿ اللفظي ربصل على  درجتُت، كبند 03كالبند العاشر اخلوؼ أك العصبية ربصل على  

 درجات، 04 درجات، كالبند الثالث عشر مستول النشاط ربصل فيو على 03االتصاؿ غَت اللفظي ربصل على 

 درجات، كالبند اخلامس عشر 03البند الرابع عشر مستول االتساؽ كثبات االستجابة العقلية  ربصل على 

.  درجات03انطباعات الفاحص ربصل على  
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 درجة، كمنو تسجل ىذه الدرجة ضمن اضطراب التوحد الشديد، ألف الدرجة 38اجملموع الكلي للدرجات يقدر ب 

.  درجة كتسجيل زلدد للمقياس37تفوؽ 

: التحليل الكيفي للحالة الثالثة

اللمس - الشم- التذكؽ:  درجات يف البنود التالية04عل درجة شديدة مقدرة ب" أ، ب" ربصل الطفل 

. كاستخدامها، مستول النشاط

اخلوؼ أك العصبية، االتصاؿ غَت :  درجات يف البنود التالية03 ربصل على الدرجة ادلتوسطة كادلقدرة ب

. اللفظي، مستول اتساؽ كثبات االستجابة العقلية، انطباعات الفاحص

االتصاؿ باآلخرين، التقليد، :  كبالنسبة للدرجة البسيطة كادلقدرة بدرجتُت فقد ربصل عليها يف البنود التالية

االستجابة، االنفعالية، استخداـ اجلسم، استخداـ االشياء، التكيف مع التغيَت، االستجابة البصريةف االستجابة 

. السمعية، االتصاؿ اللفظي
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 : في ضوء الفرضياتمناقشة  النتائج .4

ىل يوجد دكر لعملية الكشف االرطفوين يف الوسط دلدرسي عن :  انطبلقا من دراستنا ىذه كمن اإلشكالية التالية

 .حاالت توحد

كعليو افًتضنا بأنو يوجد دكر لعملية الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي عن حاالت توحد قمنا بإجراء مقاببلت 

مع أخصائيُت أرطفونيُت يف كحدة الكشف كادلتابعة كأخصائية يف مؤسسة عمومة لصحة اجلوارية كمدرسة خاصة 

اخلاصة، حيث قمنا بالدراسة األساسية على مستول ىذه األخَتة بسبب توفر الشركط بأطفاؿ ذكم االحتياجات

البلزمة للدراسة كىي الكشف عن ثبلث حاالت توحد، بعدما مت توجيههم من طرؼ معلمُت كمدراء ادلدارس العادية 

إلجراء الكشف األرطفوين عند األخصائية، خاصة كأف احلاالت كاف قد سبق كمت إجراء الفحوصات الطبية البلزمة 

ذلم للتأكد من سبلمة اجلهاز احلسي  كالعصيب لديهم، ككانت ادلبلحظة األكلية للحاالت توحي بتأخر ملحوظ يف 

اللغة الشفهية مع كجود اضطرابات سلوكية كفرط حركة كالتواصل باإلشارات كادلصادات سواء اللفظية أك البصرية، 

ىي أعراض توحد، إال أننا قمنا بعدة إجراءات قبل تطبيق اختبار التوحد من  DSM-5ككل ىذه األعراض حسب  

 .ERTLA6بينها ادلقابلة كأداة

 تبُت من خبلؿ ادلقابلة مع أكلياء احلاالت بأف األطفاؿ لديهم نفس ادلشكل الذم أدل بتطور ىذه األعراض 

أال كىي عدـ اىتماـ أمهاهتم هبم، حيث أف األمهات  كمع مبلحظتهم لؤلعراض مل يقوموا بأم خطوة للحد منها 

.كمعاجلة أبناءىم، كأصبح من الصعب التكفل هبم  خاصة كأف األمهات ال يكرركف التمارين ادلطلوبة منم يف البيت
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 بند كتقيس سلتلف 18 كىي أداة كشفية ربتوم على ERTLA6 كعلى اثر ىذه األعراض قمنا بتطبيق أداة 

ادلهارات اللغوية كالكتابية كاحلسابية، ككانت نتائجها تدؿ على كجود اضطرابات يف كل ىذه ادلهارات عند احلاالت 

كتسجيل زلدد  درجة 37نتائج درجات احلاالت كلها أكثر من ككانت CARSالثبلث، كقمنا بتطبيق اختبار 

.  كمنو تسجل ىذه الدرجات ضمن اضطراب التوحد الشديد ،للمقياس

 مت الكشف عنهم طبعا بواسطة ،كمنو تتحقق فرضية الدراسة بشأف كجود حاالت توحد يف الوسط ادلدرسي

 يف ربديد احلاالت ا كىي من ساعدف، سبلك خربة يف ادليداف ارطفونيةفرقة متعددة التخصصات مع كجود أخصائية

.  تطبيق االختباراتكأيضا

ككانت نتائج دراستنا من حيث أعلية كجود األخصائي األرطفوين كدكر الكشف األرطفوين يف الوسط ادلدرسي تطابق 

بعنواف اخلدمات اليت يقدمها األخصائي ( 2021)فراطسة كرؽلة كابن عبد ادلالك عبد العزيز ما جاءت بو دراسة

األرطفوين التابع لوحدة الكشف كادلتابعة لذكم اإلحتياجات اخلاصة حيث كانت الفئات اليت مت الكشف عنها يف 

 .صعوبات التعلم، اإلعاقة الذىنية، اضطرابات التواصل كالتوحد: الدراسة ىي

 .كأيضا نتائج ىذه الدراسة  تثبت كجود حاالت توحد يف الوسط ادلدرسيوىو ما يطابق نتائج دراستنا
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 استنتاج عام .5

 دكر األخصائي األرطفوين يف الوسط ادلدرسي من خبلؿ إثبات دكر عملية إبرازىدفت الدراسة احلالية إىل 

الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي على حاالت توحد، كعلى  حسب األىداؼ ادلسطرة للدراسة اتبعنا ادلنهج 

 دراسة حالة هبدؼ التقرب من احلاالت كمبلحظة سلتلف سلوكياهتا للتحديد جوانب الضعف كالقوة أسلوبالوصفي 

 الواجب استعمالو يف مثل ىذه الدراسة، كما قمنا بإجراء ادلقابلة االختباريف احلاالت، من أجل التأكد من نوع 

. نصف ادلوجهة مع أسر احلاالت هبدؼ أخذ ادلعلومات الكافية للكشف

 على احلاالت كىي أداة كشفية تستعمل يف ادلرحلة بعد األكادؽلية للتأكد من ERTLA6كما قمنا بتطبيق أداة 

. عدـ كجود اضطرابات لدل احلاالت يف سلتلف ادلهارات اليت ػلتاجوهنا

 قمنا بإجراء مقابلة أخرل مع أسر احلاالت ألخذ إجاباهتم عن carsبار ت هبدؼ أخذ إجابات على اخك

. البنود ادلطركحة اليت ستحدد كجود التوحد كدرجتو إف كجد

، حيث مت "درجة شديدة" حاالت توحد يف الوسط ادلدرسي 3كسبثلت نتائج الدراسة يف الكشف عن 
ناصرم "الكشف عن احلاالت يف السنة الدراسية اجلارية كمت نقلهم من الوسط ادلدرسي العادم إىل ادلدرسة اخلاصة 

كذلك بعد إجراء سلتلف الفحوصات الطبية البلزمة كالنفسية كمع كجود األخصائية األرطفونية بادلدرسة " اذلوارم
 يف الكشف عن التوحد كربديد أعراضو اليت كانت ظاىرة بصورة كاضحة DSM-5اخلاصة حيث اتبعت معايَت 

 .على احلاالت

بعنواف ( 2021)ة فراطسة كرؽلة كابن عبد ادلالك عبد العزيز    كىذه النتائج تطابق ما جاءت بو دراس
اخلدمات اليت يقدمها األخصائي األرطفوين التابع لوحدة الكشف كادلتابعة لذكم االحتياجات اخلاصة حيث كانت 
أحد االضطرابات اليت مت الكشف عنها من خبلؿ كحدة الكشف كادلتابعة ادلدرسية من طرؼ األخصائي األرطفوين 

 .التوحد
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: هتدؼ ىذه الدراسة إىل

 ابراز دكر الكشف االرطفوين يف الوسط ادلدرسي. 

 الكشف عن حاالت التوحد يف الوسط ادلدرسي. 

 الكشف عن سلتلف ادلشكبلت السلوكية كالتواصلية اليت تتواجد يف الوسط ادلدرسي. 

  االرطفوين يف كحدة الكشف كادلتابعةاألخصائيالكشف عن دكر . 

 :كعليو طلتم ىذه الدراسة دبجموعة من االقًتاحات كالتوصيات

. غلب على اجلهات ادلسؤكلة توفَت أخصائيُت ارطفونيُت يف الوسط ادلدرسي العادم 

.  غلب التوعية على االضطرابات اللغوية بتوجيو االرشادات كطرؽ التعامل مع األطفاؿ إىل االكلياء

. ة لتفادم الوقوع يف اضطرابات أخرلغ غلب إجراء كشف مبكر لكل احلاالت اليت تعاين من اضطرابات الل

  لغوية كتواصلية كسلوكية غلب إجراء مقابلة للحاالت قبل الدخوؿ ادلدرسي للتأكد من عدـ كجود اضطرابات

. لدل احلاالت، كتكوف ىذه ادلقابلة ربت إشراؼ خرباء كسلتصُت
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 خاتمة

 يعترب  الوسط ادلدرسي ثاين عضو فعاؿ يف التنشئة السليمة للطفل، كقد يأخذ بالطفل ضلو اذباىُت ال ثالث  

ذلما إما التطور أك التدىور، حيث فيو يلتقي األطفاؿ مع أشخاص آخرين يؤثركف فيهم كيتأثركف هبم، كعليو البد من 

كىنا يظهر دكر كحدات " النفسية كاجلسدية كالعقلية"مراقبة ىذه الفئة جيدا كإجراء سلتلف الفحوصات عليهم 

الكشف كادلتابعة إلجراء ىذه الفحوصات فبلبد أف تتوفر ىذه األخَتة على أخصائي أرطفوين هبدؼ إجراء كشف  

أرطفوين عن سلتلف االضطرابات اللغوية، حيث أصبحت ىذه األخَتة تؤثر على األطفاؿ ادلضطربُت كربوؿ بينهم 

كبُت دراستهم، كمن بُت االضطرابات اللغوية اليت مت الكشف عنها يف الوسط اجلزائرم صلد التوحد كىو عينة دراستنا، 

حيث أف ىذا االضطراب من بُت االضطرابات اليت أصبحت شائعة جدا خاصة كمع التطور كالشاشات اليت زادت 

 .من حدتو كعدد اإلصابات بو

 كعليو استطاعت ىذه الدراسة الكشف عن حاالت توحد يف الوسط ادلدرسي باستعماؿ الكشف 

األرطفوين، هبدؼ ربديد دكر األخصائي االرطفوين   يف الكشف عن سلتلف االضطرابات اللغوية كخاصة التوحد يف 

 .الوسط ادلدرسي
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: قائمة المراجع

: قائمة المراجع بالعربية

: قائمة الكتب

 .القرآف الكرمي .1

، دار ادلسَتة 1، طالتوحد األسباب والتشخيص، 2011أسامة فاركؽ مصطفى، السيد كامل الشربيٍت،  .2

 .للنشر كالتوزيع، عماف

 .DSM-5، معايَت 2010أنور احلمادم،  .3
كاف م، دمناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، 1995بوحوش عمار، الذنيبات زلمود،  .4

. ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر
، ، التدخل المبكر مدخل في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة1998مجاؿ اخلطيب كمٌت احلديدم،  .5

. دار النشر كالتوزيع، عماف
 .، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، عماف1، طالتوحد، 2011رائد خليل العبادم،  .6

، مؤسسة 1، ط"أسبابو، خصائصو، تشخيصو، عالجو"التوحد الطفولي ، 2004سوسن شاكر اجلليب،  .7

 .عبلء الدين للطباعة كالنشر، سوريا

 .، مركز جدة للتوحد، جدة1،، ط، خفايا التوحد2004الشامي كفاء،  .8

جداول النشاطات المصورة لألطفال المتوحدين وإمكانية استخدامها ، 2000عادؿ عبد اهلل زلمد،  .9

 .، دار الرشاد، القاىرة(1ط )، مع األطفال المتخلفين عقليا

صعوبات التعلم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لدوي االحتياجات ، 2012العدؿ عادؿ زلمد،  .10
 .، دار الكتاب احلديث، القاىرة1، طالخاصة

منهاجالبحثالعلميدلياللطالبفيكتاباألبحاتوالوسائل العلمية، ، 1996عبدللهمحمدالشريف، .11
 . مكتبةاشعاعللطباعةكالنشركالتوزيعاالسكندرية،الطبعةاالولى

، األكادؽليوف للنشر كالتوزيع، األردف،1، طالتوحد عن األطفال، 2014علي إمساعيل كطفة،  .12
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،دار منهجيةالبحثالعلميالقواعدوالمراحلوالتطبيقات،1999زلمدابوناصر، زلمدعبيداسبقلتمبيضُت، .13
 .كائلللنشر، القاىرة

. ، دار ادلناىج، عماف2، طأصول التربية، 2003زلمد أمحد احلاج،  .14

سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة ، 2007مصطفى نورم القمش، خليل عبد الرمحاف ادلعايطة،   .15
 .، دار ادليسرة للنشر كالتوزيع، عماف1، طمقدمة في التربية الخاصة

، دار الثقافة للنشلر كالتوزيع، ، التدخل المبكر لألطفال المعرضون للخطر2014القمش كاجلوالدة،  .16
 .عماف

، دار النشر للجامعات، مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية، 1998 أبو عبلـ، رجاء زلمود،  .17
 .القاىرة

. ،دط، ديواف ادلطبوعات اجلزائرية، اجلزائرمدخل إلى علم النفس المعاصر، 1994 مصطفى عيشوم،  .18

: قائمة الموسوعات

 .، مكتبة لبناف، ساحة رياض الصلح، بَتكتمحيط المحيط، 1987بطرس البستاين،  .19

: قائمة المقاالت

الكشف المبكر لذوي صعوبات التعلم في ، 2020ابراىيم فرج حسن أبو مشالة كرحاب يوسف، .20
. ، رللة الباحث يف العلـو االنسانية كاالجتماعيةمرحلة الطفولة المبكرة

، شعبة فاعية الكشف والتدخل المبكر في الوسط المدرسيأمحد دكمي، عبلكم زلمد،  دس،  .21
. علم النفس، جامعة سعيدة

المهارات الالزمة الضطرابات ذوي التوحد لدمجهم في ، 2013رائد الشيخ ذيب، زلمد مهيدات،  .22

. ، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنيةالمدارس العادية من وجهة نظر المعلمين

، أثر مهارات االنتاج والفهم اللغوي على فعالية االتصال لدى الطفل التوحديلعجاؿ يسُت،  .23
 .جامعة مولود معمرم، تيزم كزك
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 ":الضطراب التوحد"نموذج عن المقابلة العيادة : 02 الملحق  

: معلومات حول الحالة

:  اإلسم واللقب

: تاريخ ومكان الميالد

 : السن

:  الرتبة بين اإلخوة

: السن الذي ظهرت عليو األعراض

:  السن الذي شخص فيو المرض

: معلومات تتعلق بالوالدين

 : ، اسم األم: أسم األب

:  العنوان

 : األب: المستوى الدراسي

 : ، األم: األب: الوظيفة

 : زواج أقارب

: ظروف الحمل

 : ىل كان الحمل مرغوب فيو

 : ىل أخذت أدوية في فترة الحمل

 : ىل تعانين من بعض االمراض

:  ظروف الوالدة

: مدة الحمل
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 : ىل كانت الوالدة صعبة

 : ىل كانت الوالدة قيصرية

 : كم كان وزن الطفل عند الوالدة

 : صحتو

 : ىل تعرض لليرقان

 : زاد أزرق اللون

 : نقص األكسجين

:  الصرخة األولى

 : ىل تم وضع الطفل في الحاضنة

:  ىل كانت لديو القدرة على الرضاعة

: ىل عانى من صعوبات في التغذية

: ىل عانى من صعوبات في البلع

:  عدد اإلخوة

 : سنهم

: جنسهم

 : ىل يوجد تأخر لغوي في العائلة أو أمراض جينية

: الحالة الصحية للمفحوص

 :ىل لديو مرض معين

 :ىل قام بعملية جراحية

: ، نوعية النوم.:، وقت اليقظة: عدد ساعات النوم:النوم
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 : شهيتو: األكل

 :ىل يعاني من السمنة أو النحافة

 : اليد المستعملة

 : سن الجلوس

 : سن الحبو

 : سن المشي

 :تواصلو مع اآلخرين

:  السلوك

 : ىل لديو حركات غريبة، مثل الميل إلى الدوران والقفز المستمر

 : ىل ينبهر باالضواء واالنعكاسات ومتابعة األشياء اللولبية الدوارة

 : ىل يميل نظره إلى ألوان معينة

 : ىل يميل إلى حب اللعب العنيف

 : ىل يعاني من نوبات غضب  وصراخ دائم دون وجود سبب

 : ىل تظهر عليو عالمات القلق والتوتر عندما تلمسي يديو أو جزء من جسده

 : ىل يعاني من كثرة البكاء الشديد دون سبب

 : ىل لديو حركات غريبة مثل ىز الرأس، ىز  اليدين بشكل غريب

 : ىل لديو سلوك عدواني يتميز بالعض، الخدش والرفض

 : ىل يقوم بتمزيق الكتب أو المالبس أو بعثرة األشياء على االرض

 : ىل يعاني من قصور في اللعب العفوي أو الخيالي

": الروتين"ىل يعاني من عدم مقاومة التغيير 
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: التواصل

 : ىل لديو صعوبة في التواصل البصري مع اآلخرين

: ىل يستجيب عند مناداتو

 : ىل يعاني من صعوبة في التواصل مع اآلخرين

: الجانب المعرفي

 :ىل يتجو إلى التقاط األشياء دون النظر إليها

:  ىل يعاني من تشتت االنتباه

:   المرئيةاألشياءىل لديو صعوبة في الفهم والتعرف على 

:  ىل لديو صعوبة في القدرة على تركيز النظر بالعين لما حولو

: الجانب الحسي

:  ىل يضع يديو على أذنيو عندما يسمع صوت مرتفع

 : ىل لديو حاسة الشم مرتفعة

: األلمىل يعاني من عدم استشعار 

:  ىل يلمس طفلك يديك وشعرك ويشمو

: الجانب اللغوي

:  ىل يستخدم طفلك اإلشارات للتعبير

:  ىل يردد الكالم  الذي يسمعو أو يتعلمو

 : (الفهم/ اإلنتاج)اللغة 

:  الكلمات األولى

:االستجابة لألوامر
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 : ىل يكرر بشكل حرفي ما يسمعو

 : ىل يخلط بين الضمائر أنا وأنت

:  االستجابات اللمسية

:  ىل يستجيب طفلك للمس األشياء المختلفة

:  االستجابات الشمية

:  ىل يستجيب طفلك للروائح المختلفة

: السمعية

:  ىل يستجيب طفلك لألصوات

:  األصواتىل ينزعج طفلك من بعض 

: األكل

:  ىل لدى طفلك أنماط غذائية معينة

 : األطعمةىل لديو كراىية لبعض 

: التفاعل االجتماعي

: ىل يرفض التعامل والتفاعل مع أسرتو

: ىل يتجاىل اآلخرين عندما يتحدثون إليو حسب ميولو

 :أصدقاءىل لديو 

 : النظافة

 : التعرض للشاشات

:  التتبع من طرف األخصائيين

:الفحوصات المكملة
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 :ERTLA6أداة : 03الملحق رقم 
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 01 للحالة رقم CARSعرض نتائج اختبار: 04الملحق رقم  
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للحالة الثانية CARSعرض نتائج اختبار : 05الملحق رقم 
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للحالة الثالثة CARSعرض نتائج اختبار : 05الملحق رقم 
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