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كثيرا،و لك الشكر شكر طيبا ،مباركا فيو كما ينبغي لجاللة وجيك الكريم  الليم لك الحمد حمدا  

 وسلطانك العظيم ،و الحمد هلل الذي  بنعمتو تتم الصالحات

 ف لك الحمد اوال واخيرا .

 كما ال تفوتني الفرصة بان اتقدم بشكري الخالص الى :

حبيا ووضع الجنة  *لنور عيني وروح ق لبي ونبع الحنان ومن وصى الرحمان ببرىا وخير ص

 شريفة(-)فتيحة-جمعة(–تحت اقداميا امي الغالية. )سمية  

 *وشكري وامتناني لوالدي الذي تعب من اجل راحتي .

سمية*شكري وتقديري الختي وصديقة  عمري مريم وايمان وسندي في ىذه الحياة اخي  

 ابراىيم الخليل وشعار الدار اختي ىبة الرحمان وزينب .

ري لوالدي الحاج ، وزوجي وليد ، وقرتا عيني اخوتي  فتيحة*شكري وتقدي

 صفية،حميدة،سليمان،ف اطمة،حمو،و عائلة زوجي عصمان  وعائلة حمامي

*شكري وتقديري الرئيسة الجمعية *امال* والمختصيين النفسانيين * فوزية *و المربيين  

 على مساعدتيم لنا من خالل منحيم المعلومات قيمة .

 ف اخت معروف"*و استاذتناالمشرفة "

 *الى كل استاذ علمنا يوما شيئا .

 *الى كل قريب او صديق اعاننا على انجاز ىذا البحث .

 



 

 

 الى الوالدين الكريميين امي وابي عرف انا مني بحبيما ورعايتيما

 الى عائلتي:

 االخت مريم ،زينب ،ىبة الرحمان

 و اخي محمد ابراىيم الخليل

 وىيبة -،الى اخوتي سبق الذكر ، وثمرة عيني سمية    فتيحة *الى الوالديين الكريميين

 دون ان انسى براعم الصغار المتواجديين في جمعية التوحد.

 والى جدتي وجدي الى خالتي واخوالي على راسيم خالي بن عودة ،

 والى عماتي واعمامي .

 والى كل من يعرف ميداوي سمية وتومي فتيحة

 نيدييم  ىذا العمل المتواضع .
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Résumé : 

Dans notre modeste travail، nous avons étudié la perception visuelle chez les 

personnes Les enfants autistes، cette étude avait pour but de découvrir la relation entre les 

anciens deux variables et prédits par des hypothèses qui ont un rôle  de révéler la relation 

entre les deux variables précédents et la perception  visuel et l'impact sur l'amélioration ou 

la démolition des capacités cognitives de l'enfant  

A la suite du programme et descriptif clinique fondé sur، consistant en (2 

échantillons) enfant autiste ont été choisis intentionnellement، l'échantillon cette opération  

était pas au hasard، Mais plutôt nous comptions sur certains critères identifiés et sont les 

critères suivants: 

a) le fait que les enfants infectés par le même degré de l'autisme par l'orthophoniste 

compétent. 

b) Le nombre de membres de l'échantillon 2 enfants des deux sexes، hommes et 

femmes، ont le même degré d'autisme. Afin d'atteindre l'objectif de l'étude était 

de compter sur des techniques psychologiques، y compris l'étude de cas – 

observation cliniques – les testes 

Après l'application de ces outils، nous avons acquis les résultats définitifs، et que les 

enfants souffrent de difficultés perception visuelle et en coordination avec l'orthophoniste 

compétent t et psychologique compétent. Un rôle important dans le développement et 

l'amélioration et le développement des capacités cognitives d’un enfant autiste.   

 

 

 

 



 ملخص البحث:  

تناولنا يف موضوع دراستنا االدراؾ البصري عند  االطفاؿ ادلتوحديُت حيث ىدفت الدراسة للكشف عن 

ن ػػػػػر يف ربسيػػػػػػالعبلقة ادلوجودة بُت ادلتغَتين السابقُت واليت توقعتها افًتاضات أف يكوف للئلدراؾ البصري دورا وأث

ادلعرفية لدى الطفل ادلتوحد واتباعا للمنهج العيادي الوصفي مت االعتماد على العينة ادلكونة من أو ىدـ القدرات 

( طفل متوحد مت اختيارىم عن قصد، فاختيارنا للعينة مل يكن عشوائيا وإظلا اعتمدنا على بعض ادلعايَت يف 2)

 ربديدىا وتتملثل ىذه ادلعايَت يف:

 أ( كوف األطفاؿ مصابُت ب التوحد من نفس الدرجة حسب ادلختصة األرطفونية.   -

طفل من ِكبل اجلنسُت ذكر وإنلثى ذلم نفس الدرجة التوحد. ومن اجل بلوغ  2ب( كاف عدد افراد عينتنا -  

االختبارات.  - ادلبلحظة العيادية –اذلدؼ من الدراسة مت االعتماد على تقنيات سيلكولوجية منها دراسة احلالة 

بعد تطبيق ىذه األدوات ربصلنا على النتائج النهائية وىي أف األطفاؿ ادلتحديُت يعانوف من صعوبات اإلدراؾ 

البصري وذلك بالتنسيق مع ادلختصة األرطفونية وسلتصة النفسانية. دور ىاـ يف تنمية وربسُت وتطوير القدرات 

 ادلعرفية لدى الطفل ادلتوحد.
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، وذلك االنتشاره  يف عدد كبَت حد اصبح ضروري من ضروريات احلياةتو شلا الشك فيو فاف االىتماـ بال

من االطفاؿ العامل وترجع االعلية كذلك اىل الغموض ىذا ادلفهـو على كلثَت من الناس حبميع طبقاهتم االجتماعية 

 .كلثر االضطرابات واالعاقات مموضاالتوحد من اال واللثقافية الف 

يرجع ذلك الغموض اىل اف الطفل التوحدي التظهر عليو  عبلمات االعاقة كغَته من االطفاؿ االخريُت و 

النو يتسم بالوسامة وادلظهر اخلرجي العادي واظلا االضطراب الذي لديو تكوف عبلماتو مريبة كاالنطواء والرمبة يف 

 .راكي واالجتماعي واللغوي واحلركياالد لتواصلالعزلة وضعف ا

اما االسباب ىذا االضطراب فبل تزاؿ عالقة اىل حد االف حيث مل يعرؼ لو سبب زلدد واظلا تضافر 

فتحصلت الدراسات على  تقنيات  عديدة  تتضمن برامج تعليمية  ،اما بلنسبة لطرؽ التكفلعوامل عديدة، 

 .اهتم للوصوؿ هبم اىل االستقبلليةوتدريبية  تساىم يف تعديل سلوك

قد تطرقنا يف حبلثنا ىذا اىل الدراسة ادلعمقة ذلذه التقنية التحليلية السلوكية هبدؼ تزويد القارئ دبعلومات و 

صوؿ اىل حل ىذا جديدة حوذلا لعلها ذبعلو اكلثر ادراكا وفهما حلقيقة التوحد وفهم ىؤالء االطفاؿ والو 

 .                                   يط  وبالتايل التحرر من التبعيةنساعدىم على االندماج والتكيف مع احملحيث  ،االضطراب  الغامض

فبمراعاة لتخصصنا  ،يايت حبلثنا ىذا كلبنة بناء تكمل جسر ادلعرفة الذي مت فتحو يف رلاؿ ىذا االضطراب

توحد يعاٍل من ضعف يف النمو ادلعريف وتشتت اردنا اف اخترب عرض من مجلة االعراض اليت يتصف هبا الطفل ادل

االنتباه وعجز عن التكيف مع البيئة وصعوبة اقامة عبلقات اجتماعية العزلة واخلوؼ ومنو مت االخَت ربديد موضوع 

                                            .البحث والدراسة الذي كاف ربت عنواف االدراؾ البصري عند االطفاؿ ادلتوحديُت(
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 مقدمة البحث تناولنا:                                                           فبعد 

الذي ػلتوي على االطار العاـ االشكالية البحث ويف مستهلو صلد االشكالية  :الفصل التمهيدي  

كاف التعريف االجرائي دلصطلحات البحث يليو   البحث وفرضياتو مث ابرز دوافع اختيار ادلوضوع واىدافو بعدىا

           اجلانب النظري الذي قسم اىل الفصليُت :                                                                   

ػلمل عنواف التوحد وصلد فيو بعد التمهيد حيث تطرقنا اىل مفهـو التوحد وتطوره واسبابو  :الفصل االوؿ

 ة انتشاره وعبلقتو باضطرابات االخرى  وخصائصو و تكفل العبلجي وتربوي واهنينا الفصل خببلصة .                                     ونسب

ػلمل عنواف االدراؾ البصري اين استهلتو باعطاء مفهـو عاـ لبلدراؾ البصري مث عرضنا   :الفصل اللثاٍل  

 وتنظيم االدراؾ البصري والعوامل ادلؤثرة يف االدراؾ البصري واهنينا الفصل خببلصة.ادلفاىيم النظرية وظلاذج  االدراؾ 

 اما عن جانب التطبيقي من ادلذكرة فجاء ػلتوي على فصليُت :   

: االجراءات ادلنهجية للبحث حيث عرضت فيو منهج البحث ادلتبع يف الدراسة كما تطرقنا الفصل الرابع

 رفت العينة البحث واىم االدوات ادلتبعة يف الدراسة مث اخلبلصة.                                                    اىل الدراسة االستطبلعية وع

 الفصل اخلامس: ويتضمن عرض وربليل النتائج وملخص العاـ حوؿ الدراسة.

ا فعبل منها واخَتا اهنيت البحث خببلصة عامة ومجلة من االقًتاحات كما قدمنا مجلة ادلراجع اليت استفدن

 .ادلبلحق

 

 



 

 
 

االطار  لتمهيدي:الفصل ا
 العام لالشكالية

 سبهيد 
 اشكالية البحث  -(اوال

 فرضيات البحث -ثانيا(
 الدراسات السابقة -ثاللثا(
 اسباب البحث .    -رابعا(

 اىداؼ البحث  -خامسا(
 اعلية البحث .   -سادسا(
 حدود الدراسة. -سابعا(
 التعريف االجرائي دلصطلحات البحث-ثامنا(
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  تمهيد :

من و  من ادلواضيع االرطفونيا كلثَتباخلصوص و  البحثو  اف علم النفس متعدد بادلواضيع القابلة للدراسة

قد ركزنا على و  نظرا لندرة التطرؽ ذلذا ادلوضوع.بينها وقع اختيار البحث "االدراؾ البصري عند االطفاؿ ادلتوحدين"

 .ادلعرفيةو  االدراؾ البصري بدرجة االوىل لكوهنا صلة رئيسية دلعرفة شدة صعوبة عمليات العقلية

 : اشكالية -اوال(

حد ىو اضطراب عصيب ال يعرؼ مصدره وىي اعاقة ظلائية يتم تشخيصها يف معظم اضطراب التو 

يكوف عائق بالنسبة ، تؤثر ىذه االعاقة على وضائف ادلخو  االحياف خبلؿ ثبلث سنوات االوىل من العمر الطفل

 لػػػػاالكتساب اللغة زليطو اليت سبكن من التواصو  حبيث ال يسمح لو باندماج االجتماعي .لطفل ادلتوحد

ادلواقف اللغوية اليت يلجا اليها و  السلوكا تو  انو ؽلنع الطفل من مزاولة االنشطة ىذا العجز ايضا ؽلكنو، و االندماجو 

يف صعوبة االدراؾ البصري للطفل  سبب واضح لتحقيق حاجاتو اليومية حىت ؽلكن القوؿ اف اضطراب التوحد لو

ىا باحلثيُت بعد عدة دراسات فتوصلوا اىل اسباب عديدة مل اىل االسباب احصا ىذا االضطراب تؤوؿ، و ادلتوحد

ربدث اما قبل او اثناء او بعد الوالدة ومن شاف ىذه االسباب اف تاثر على الطفل حبد ذاتو  و  يعرؼ مصدرىا

كوحده حامل ذلذا االضطراب بصفة خاصة شلا قد تولد لديو صعوبة يف االدراؾ البصري اذف االطفاؿ ادلتوحديُت 

منو فاالدراؾ عملية ذبميع و  هم عدة مشاكل ادراكية من بينها صعوبات على ادلستوى االدراؾ البصريصلد لدي

فهم ادلعلومات احلسية كما ىو عملية عقلية و  كذلك عملية تفسَتو  ربويلها اىل صورة عقليةو  االنطباعات احلسية

فادراؾ البصري واحد من  .س اليت ركبت فيومعرفية تزود الفرد دبا ػليط بو العامل اخلارجي عن طريق قنوات االحسا

 ذبهيز ادلعلومات فهو اليت من خبلذلا يتم ربديد معاٍل ادلعلومات البصريو  اكلثر العمليات ادلعرفية اعلية يف معاجلة

التحويل ادللثَت البصري من صورتو اخلاـ اىل و  الدالالتو  اعطاءىا ادلعٌتو  تفسَتادللثَتات البصريةو  ىو عملية تاويلو 
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يعترب االدراؾ البصري عن طريقة الفرد و  زلتواه عن العناصر الداخلية فيوو  يشطات االدراؾ الذي ؼلتلف يف معناهاجل

التعريف على ادللثَتات اخلارجية كما انو واحد من و  يهدؼ اىل تفسَتو  يف تعامل مع العامل اخلارجي بطريقة بصرية

 دلعلومات فهو اليت من خبلذلا يتم ربديد معاٍل ادلعلومات البصريةالتجهيز او  اكلثر العمليات ادلعرفية اعلية يف معاجلة

 سبق ؽلكن طرح االشكاؿ الدراسة على النحو التايل: استنادا اىل كل ماو 

 ؟ىل االدراك البصري يؤثر على التوحد-

 ؟ىل ىذا االدراؾ البصري يكوف دائما اغلايب بالنسبة للطفل ادلتوحد -

 ؟دائما سليب بالنسبة للطفل ادلتوحد ىل ىذا االدراؾ البصري يكوف-

 الفرضيات البحث: -ثانيا(

من خبلؿ ما اشتمل عليو البحث من اىداؼ ومن خبلؿ اشكاليات اليت مت ربديدىا ومن خبلؿ 

 : ادلعلومات النظرية عن ىذا االضطراب ؽلكننا صيامة الفرضيات على الشكل التايل

 الفرضية العامة :

 ؟لطفل ادلتوحد االدراؾ البصري يؤثر على ا

 :10الفرضية الجزئية 

 ؟صعوبة االدراؾ البصري ؽلكن اف يؤثر بالسلب على الطفل ادلتوحد
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 :16الفرضية الجزئية 

  ؟االدراؾ البصري ؽلكن اف يؤثر باالغلاب على الطفل ادلتوحد

 ثالثا(: دراسات السابقة

 ىناؾ الكلثَت منها و  الًتبويةو  الربامج العبلجيةو  ىناؾ العديد من الدراسات حوؿ التوحد

 الدراسات المحلية : -ا(

مشروع و  ( : ىدفت ىذه الدراسة اىل ادلقارنة بُت اثر نظاـ التبادؿ بالصور2010دراسة القادري )

، بيكس لتواصل الغوي يف تنمية التواصل مَت اللفظي لدى االطفاؿ التوحد دبملكة العربية السعودية ماكتوف

االناث و  طفبل توحديا من الذكور40ادلنهج التجرييب حيث بلغ عدد العينة  استخدـ الباحثربقيق ىذا اذلدؼ و 

شلا اصفرت عنو النتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ الذات داللة احصائية بُت اثر كل من ، و مت االختيارىم عموديا

ير التواصل الغَت اللفظي برامج تواصل ماكتوف على كل بعد من ابعاد قائمة تقدو  نظاـ التبادؿ بالصور بيكس

مهارة االدراؾ  –حيث كاف النظاـ التبادؿ بلصور بيكس لو اثر اغلايب االكرب على معظم ادلهارات )مهارة التقليد 

 .االستماع(و  مهارة الفهمو  مهارة االشارة اىل ما ىو مرموب فيو –البصري 

بيكس يف مهارة التواصل ، بلصور تبادؿاغلابية لنظاـ و  اما برنامج مكاتوف للتواصل فكاف االكلثر فعالية

الغَت اللفظي كما توصل الباحث اىل اف ىناؾ فروؽ دالة احصائية تغزا للنظاـ التبادؿ بالصور بيكس الذي كاف 

 .اكلثر اغلابية من برنامج التواصل مكاتوف لدرجة الكلية لقائمة التقدير التواصل مَت اللفظي
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 :6101دراسة العزاز 

اؿ اللغوي لدى االطفاؿ اثر ذلك على االتصو  مج تدرييب يف تنمية مهارات الذاكرة الدالليةعن فعالية برنا

طفل توحديا اف برنامج التجرييب 30بينت النتائج ىذه الدراسة اليت اجريت على عينة بلغ عددىا التوحديُت، 

ة كما اف ىناؾ عبلقاؿ اللغوي لدى االطفاؿ التوحديُت،  االتصو  تيتش لو اثر على تنمية ادلهارات الذاكرة الداللية

 .ارتباطية اللغوي لدى ىذه الفئة

 دراسات العربية : -ب(

 :6110دراسة حساني 

مهارات و  ىدفت الدراسة اىل القياس مدى فعالية برنامج تعليمي للعب يف تنمية مهارات االتصاؿ اللغوي

قد اظهرت النتائج وجود و  اطفاؿ توحديُت 10العينة مكونة من  توظيف ادلفاىيم عندو  التعرؼو  اخرى كا الدراؾ

 فروؽ يف ادلهارات االدراؾ البصري بعد تطبيق الربنامج

 (2010)قادري  

 : 6110دراسة لينا عمر الصديق 

اثر ذلك على و  حوؿ فعالية برنامج مقًتح لتنمية مهارات التواصل مَت اللفظي لدى اطفاؿ التوحد

-4طفبل توحديا تراوحت اعمارىم ما بُت 38قد تكونت عينة الدراسة من و  دينة الرياضسلوكهم االجتماعي دب

 .طفبل20رلموعة الرابطة من و  طفبل18وقد مت تقسيم عينة الدراسة اىل رلموعة ذبربية تكونت من ، سنوات 6

لثلت فب لتحقيق ىذه الدراسة اعدت الباحلثة القائمة لتقدير مهارات التواصل الغَت اللفظي اليت سبو 

 .الفهمو  االستماع، االنتباه، التقليد، االدراؾ البصري
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 .نربات الصوت الدالة عليهاو  سبييزىاو  و فهم تعبَتات الوجو، االشارة اىل ماىو مرموب فيوو 

 (39-08.ص2007.)رللة الطفولة العربية 

 رابعا: اىداف البحث 

  : بحثنا في أىدافتمثلت 

 . اكتساب ادلعارؼمساعدة الطفل ادلتوحد على  - 1 

ابراز مدى اعلية التنسيق بُت االخصائي  تاكيد على ضرورة االذباه ضلو مساعدة الوالديُت للطفل ادلتوحد - 2 

 . البصريةو  الوالديُت يف مساعدة الطفل ادلتوحد يف ادراؾ القدرات ادلعرفيةو  االرطفوٍل

 خامسا: دواعي اختيار البحث

 : دفعت بنا االختيار ادلوضوع ما يليمن بُت االسباب الرئيسية اليت  

 . االكتشاؼو  ادلعرفةو  ىو الفضوؿ العلميو  الدافع الرئيسي - 1 

 .اكتساب اخلربة ادليدانية عن طريق اجلانب التطبيقي - 2

 االنفعالية اليت تواجو اسرة الطفل ادلتوحد. و  التعرؼ على اىم الردود االفعاؿ النفسية- 3

 .على مستواىم ادلعريفو  ادلتوحديُت ة االطفاؿتسليط الضوء على الشرػل–4

 : البحث أىمية سادسا:

 .ابراز الدور الوالدي الفعاؿ يف احلياة الطفل ادلتوحد
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 ومن خبلؿ ىذا ادلوضوع ؽلكن للوالديُت فهم قيمة التوافق النفسي لديهم يف تطوير العمليات العقلية 

  .تقبل ىذه الفئة كباقي الفئات االجتماعية االخرىادلتوحد كذلك تكمن االعلية يف  ادلعرفية لطفلهمو 

 سابعا:حدود البحث:-

 حاالت التوحد  4تكوف من ، عينة الدراسة :من االطفاؿ ادلصابيُت بالتوحد-(1

 .البعد ادلكاٍل : اجريت الدراسة بفضل اهلل جبمعية التوحد "اماؿ" لوالية مستغاظلعلى مستوى طريق مشومة -(2

 .30/04/2016حىت 1/2/2017: سبت ىذه الدراسة يف فًتة شلتدة من  البعد الزماٍل -(3

 ثامنا: المفاىيم االجرائية 

 االدراك: 

ىو عملية يتم من خبلذلا التوصل اىل ادلعاٍل من خبلؿ ربويل االنطباعات احلسية اليت تايت هبا احلواس 

 . لكن نتائجها شعوريةو  ىي عملية ال شعوريةو  عن االشياء اخلارجية اىل سبلثيبلت ذىنيا معنية

 االدراك البصري : 

التجهيز ادلعلومات فهو العملية اليت من خبلذلا يتم ربديد و  ىو من اكلثر عمليات ادلعرفية اعلية يف معاجلة

 . ادلعاٍل ادلعلومات البصرية

 التوحد:

 .يقصد بو االنعزاؿ واالنطواء على الذات-

 .احلياة الداخلية سيطرة االنقطاع او االنفصاؿ عن العامل اخلارجي مع-



 

 

 التوحد :الفصل الثاني
 اوال: مفيوم التوحد

 ثانيا: تطور مفيوم التوحد
 ثالثا: اسباب التوحد

 الخصائص المميزة لالطف ال التوحديين  :رابعا
 خامسا: تشخيص التوحد

 عالقة التوحد باضطرابات اخرى :سادسا
التدخل العالجي والتربوي لالفراد    :سابعا

 التوحديين
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 تمهيد : 

منذ امد بعيد، حيث   هبا ميداف الًتبية وعلم النفس وىي ظاىرة منتشرة التوحد من ادلوضوعات اليت اىتم

 إغلادصعب يف  وأمر ،يعد التوحد يف الدرجة الدنيا مرتبة بينما أعلىكانت النظرة السائدة اف العقل البشري ىو 

تعريف واحد مقبوؿ دلفهـو التوحدالف ادلتوحدين يظهروف سلوكات متباينة ومع اكتشاؼ ىذه احلاالت ومعرفة 

االسباب وادلشاكل والعواقب ذلك سهل تصنيف تلك احلاالت ومعرفة خصائصها وسنتناوؿ يف ىذا الفصل 

ت واقسامو اخلصائص ىذا االضطراب مفهـو التوحد وتارؼلو، تصنيف احلاالت والعوامل ادلسببةو ادلبكرة والنظريا

 .وتشخيصو وكيفية التكفل بو
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 اوال:  تعريف  التوحد

 مفهوم مصطلح التوحد :

ىو انطواء الفرد على عادلو الداخلي الذي يرفض االتصاؿ مع العامل اخلارجي، كما يدؿ على الذات 

 .نفسها

 تعريف التوحد:  .0

اضطراب تطوري يؤثر على جوانب التواصل اللفظي ومَت التوحد على أنو  Kannerكانر يعرؼ  

اللفظي والتفاعل االجتماعي، ويظهر لدى الطفل قبل أف يصل إىل سن اللثالث من العمر، باإلضافة إىل وجود 

أظلاط سلوكية تكرارية وحركيات ظلطية ومقاومة للتغيَت يف الروتُت اليومي مع ظهور استجابات حسية مَت عادية 

 (jaques postal.1998.p62).َت من األطفاؿ التوحديُت قصور معريف شديدويصاحب الكلث

 National Society of autisticعرفت اجلمعية الوطنية األمريكية لؤلطفاؿ التوحديُت )

Children {NSAC} التوحد بأنو اضطراب أو متبلزمة تعرؼ سلوكيا وأف ادلظاىر األساسية غلب أف )

شهرًا من العمر ويتضمن اضطرابًا يف سرعة أو تتابع النمو، واضطرابا يف 36 تظهر قبل أف يصل الطفل إىل

االستجابات احلسية للملثَتات، واضطرابا يف الكبلـ واللغة والسعة ادلعرفية، واضطرابا يف التعلق واالنتماء للناس 

ائي يظهر بأنو اضطراب ظل 1982( عاـ WHOواألحداث وادلوضوعات، وقد عرفت منظمة الصحة العادلية )

 .قبل سن ثبلث سنوات يظهر على شكل عجز يف استخداـ اللغة، ويف اللعب، ويف التفاعل االجتماعي والتواصل

 American Psychiatric Associationكما عرفتو اجلمعية األمريكية للطب النفسي )  

APA : ػ التواصل واللغة 2ية  ػ الكفاءة االجتماع1( بأنو اضطراب يشمل اجلوانب النمائية اللثبلثة التالية

 السلوؾ النمطي واالىتمامات والنشاطات.ػ3
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 ثانيا: تطور مفهوم التوحد: -

اليت تعٍت  Autisimمشتقة ىذه الكلمة ذات االصل االمريقي  Autisim اف كلمة التوحد اصللزية

النفس او الذات اوؿ من اطلق ىذا ادلصطلح على  اضطراب التوحد ىو الطبيب النفسي االمريكي ليوكانر  عاـ 

  الذىاف الطفولة ،طراب ملثل التوحد الطفولة ادلبكرةكما استخدمت عدة تسميات للداللة على ىذا االض  1943

 .فصاـ  الطفولة

(39ص ،)زياد،و اخروف  

 .باعتباره عرض من اعراض فصاـ.1908لمرة االوىل من قبل بلولر عاـ وقد وصف التوحد ل

 ( Srederique.2004.30) 

لكن يعترب االستخداـ الرمسي األوؿ دلصطلح التوحد يف ميداف الطب النفسي للراشد على لساف بلولر 

Bleuler ( يف وصفو ألحد األعراض الرئيسة للفصاـ، واليت تتملثل يف فقد العبلقة مع الواقع 1911سنة  )

وتقلص العبلقات مع احمليط، ىذا ما يؤدي باألشخاص الفصاميُت إىل اإلنسحاب من احلياة اإلجتماعية من 

   .خبلؿ آليات إنطواء على الذات

الطبيب النمساوي ادلختص يف  (Leo Kannerاستخدـ ادلصطلح بعد ذلك من لدف ليو كانر )

حبيث أصبح يستخدـ ىذا ادلصطلح كاسم للداللة على  1943وقد كاف ذلك عاـ الطب العقلي لؤلطفاؿ 

( إىل خصائص أحد عشر طفبًل  Kannerاالضطراب بأكملو. ففي مقالتو األساسية عن التوحد أشار كانر )

من الدراسة ىو التعرؼ إىل اخلصائص السلوكية ذلؤالء األفراد  كانوا يعانوف من متبلزمة مَت معروفة وكاف اذلدؼ

والتمييز بينها وبُت الصفات اليت يظهرىا األطفاؿ ادلرضى بأمراض نفسية أخرى، وىذه الصفات تشمل : عدـ 

تأخر يف اكتساب الكبلـ، عدـ  .القدرة على التعلق واالنتماء إىل الذات واآلخرين وادلواقف وذلك منذ الوالدة
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ستخداـ الكبلـ من أجل التواصل، إعادة الكبلـ، رمبة شديدة يف احملافظة على الروتُت، عكس صفة ادللكية، ا

نشر ىانز   Kannerتزامنا مع كانر  .سلوؾ لعب ظلطي، ضعف التخيل، ذاكرة جيدة، ومظهر جسماٍل طبيعي

" اإلضطرابات النفسية  رلموعة من احلاالت اليت أطلق عليها إسم 1944سنة   Hans Aspergerأسربجر 

اليت تصف لنا متبلزمة تشبو اإلضطرابات النمائية الشاملة دوف   Psychopathie autistiqueالتوحدية" 

 تأخر عقلي مصاحب.

(djaouida potot.2005.p469) 

 ثالثا :أسباب التوحد:-

فقد كاف رلااًل لكلثَت يعترب التوحد اضطراب معقد ومظاىره السلوكية متشابكة مع كلثَت من االضطرابات، 

وقد تعددت العوامل اليت ذكرت يف كلثَت من الدراسات كأسباب  .من الدراسات اليت حاولت التعرؼ على أسبابو

ومع كلثرة  .للتوحد، اعتمادًا على اختبلؼ االختصاصات واالىتمامات بُت الباحلثُت وتنوع خلفياهتم النظرية

الت نظريات وكلثَت منها فرضيات مل يلثبت مسؤولية إحداىا دبعزؿ عن األسباب اليت ذكرت، وتنوعها إاّل أهنا ما ز 

 .األخرى

(carol tardif.2003.p 12) 

 فرضية التحليل النفسي:-(0 

إف فقداف التفاعل االجتماعي والعزلة اليت يظهرىا األطفاؿ التوحديُت كاف يعتقد بأهنا دليل على العبلقة 

 .االذباىات السلبية من الوالدين ذباىوادلرضية الشديدة بُت الطفل وأمو وإىل 

ولذلك فقد استخدمت مصطلحات وتسميات لداللة على االضطراب ملثل االضطراب االنفعايل 

 .الشديد، النقص يف ظلو األنا، فصاـ الطفولة، ومَتىا
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ويل وبناًء عليو، فإف والدي األطفاؿ التوحديُت كانوا يبلموف ويوصموف سلبيا على اعتبار أهنم السبب األ

ونتيجة  .الضطراب أبنائهم، فقد وصفت األمهات بأف عواطفهم جامدة، ووصف اآلباء بأهنم متشددوف وحازموف

ذلذه النظرية، فإف الدراسات قد وجهت لدراسة صفات أو خصائص األطفاؿ التوحديُت، وذلك من أجل ربط 

 .ىذه اخلصائص باضطراب التوحد

. (Ciaranello & Ciaranello ،1995 ;) 

كن يعترب ىذا االذباه قاصر ألنو ال يقدـ أدلة علمية تأيد التفسَتات اليت قدمها عن أصل ظهور التوحد، ل

 ومت تفنيد ىذا اإلذباه منذ ظهور الكتاب األسود للتحليل النفسي. 

أما يف الوقت احلاضر، ونتيجة للدراسات احلديلثة، واخلربات اإلكلينيكية، فإف االفًتاضات السابقة حوؿ 

وحد مل تعد مقبولة، إذ أف التأكيد قد انتقل من الوالدين كأسباب ذلذا االضطراب إىل اجلوانب ادلعرفية الت

 .والبيولوجية واالضطرابات النمائية لؤلطفاؿ التوحديُت أنفسهم

وىذا االنتقاؿ جاء نتيجة للضغوط من قبل اجملموعات الداعمة ادلؤلفة من والدّي األطفاؿ التوحديُت 

 ومن النظريات والفرضيات احلديلثة اليت تفسر حدوث التوحد: .يُتواالختصاص
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  Les facteurs ante-concéptionnelsالعوامل السابقة -(6

 p305 daniel.1999.وضحت لنا البحوث الوبائية اليت أجريت على عائبلت األطفاؿ ادلتوحدين )

marcelle معرضات يف إطار عملهن إىل مواد كيميائية ( على أف عدد ىاـ من أمهات األطفاؿ ادلتوحدين كن

 أو عوامل  مَت زلددة اليت قد أثرت على مورثاهتن وبالتايل على سبللتهن.

  Les facteurs biologiquesالعوامل البيولوجية -(0

حدوث التوحد بأنو راجع إىل تلف يف الدماغ يصيب الطفل، أو نقص أو عدـ اكتماؿ  يفسر ىذا االذباه

العصبية الدمامية للطفل التوحدي، وىذا يفسر األمراض العصبية واإلعاقات العقلية والصرع ومَتىا من  ظلو اخلبليا

 .األمراض اليت ترافق اضطراب التوحد

 (Smalley،1991). 

 (Hereditary & Genetic Hypothesisــ  الفرضيات الوراثية )-(8

يفسر إصابة أخوة األطفاؿ التوحديُت وتفًتض أف عنصر الوراثة كسبب يفسر اضطراب التوحد وىذا 

 .باالضطراب نفسو ف أو إصابة أقارهبم بعدد من اإلعاقات النمائية ادلختلفة

كما يشَت بعض الباحلثُت إىل أف اخللل يف الكر وموسومات واجلينات يف مرحلة مبكرة من عمر اجلنُت قد 

 .يؤدي إىل اإلصابة بالتوحد

 (Biochemical Hypothesis(ــ  الفرضيات البيوكيميائية )0

( والدوبامُت Serotoninوتفًتض حدوث خلل يف بعض النواقل العصبية ملثل السَتوتونُت )

(Dopamine( والببتيدات العصبية )Neuropeptide حيث إف اخللل البيوكيميائية يف ىذه النواقل من )

 نظيم حرارة اجلسم، وإدراؾ األمل.شأنو أف يؤدي إىل أثار سلبية يف ادلزاج والذاكرة، وإفراز اذلرمونات وت
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 (Metabolism Hypothesis(ــ  الفرضيات األيضية )2

وتشَت ىذه الفرضيات إىل أف عدـ مقدرة األطفاؿ التوحديُت على ىضم الربوتينات وخصوصًا بروتُت 

نة أثناء ( ادلوجودة يف القمح والشعَت ومشتقاهتا، وىو الذي يعطي القمح اللزوجة وادلرو Glutenاجللوتُت )

وىذا يفسر استفراغ  .( ادلوجود يف احلليب وىو سبب أعراض التوحدCasiemالعجُت وكذالك بروتُت الكازين )

 .الطفل ادلستمر للحليب، واألكزما ادلوجود خلف ركبتو، واإلمساؾ، أو اإلسهاؿ واضطرابات التنفس لديو

الزائدة لبعض اخلمائر والبكتَتيا  ومن مظاىر اضطراب اذلضم عند األفراد التوحديُت حساسية اجلسم

ة ػػػت، والنفاذيػػػػػػػة الناقلة للكربيػػػػػػػم األطعمػػػػادلوجودة يف ادلعدة واألمعاء، وزيادة األفيوف يف اجلسم، وعدـ ىض

 .ادلعوية، ونقص بعض األمحاض واإلنزؽلات يف اجلسم

 (Virus and Vaccination Hypothesisــ  فرضيات الفيروسات والتطعيم)-(2

يرى الباحلثوف الذين يتبنوف ىذه الفرضية أف أسباب اضطراب التوحد تعود إىل األثر السليب الذي ربدثو 

 .بعض الفَتوسات لدماغ الطفل يف مرحلة احلمل أو الطفولة ادلبكرة

كما يشَت البعض إىل أف التطعيم يؤدي إىل األعراض التو حدية بسبب فشل جهاز الطفل ادلناعي يف 

اج ادلضادات الكفاية للقضاء على فَتوسات اللقاح يف حالت نشاطو شلا غلعلها قادرة على إحداث تشوىات إنت

 .يف الدماغ

 (Environmental Contamination Hypothesis(ــ  فرضية التلوث البيئي)4

ىذا التلوث  يفًت بعض الباحلثُت إىل تعرض الطفل يف مراحل ظلوه احلرجة إىل التلوث البيئي، وما قد ػلدثو

 .من تلف دمامي وتسمم يف الدـ يؤدي إىل أعراض التوحد

ومن أىم ادللوثات اليت ذكر أهنا ربدث التلوث يف جسم الطفل الزئبق، وادلادة احلافظة للمطاعيم، 

 .والرصاص وأوؿ أكسيد الكربوف
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 (Theory of Mindـ(ـ  نظرية العقل )4

ال تتبٌت اجلانب الفسيولوجي وتفسر حدوث اضطراب  زبتلف ىذه النظرية عن سابقاهتا بأهنا نظرية

التوحد بأسباب نفسية معرفية تتعلق بعد اكتماؿ ظلو األفكار بشكل يواكب النمو الطبيعي دلختلف النظم ادلعرفية 

 .اليت تنمو بشكل طبيعي جنباً إىل جنب مع ىذه األفكار

مشكبلت للطفل يعجز من خبلذلا عن إف عدـ ظلو األفكار بشكل طبيعي ومياهبا يؤدي إىل حصوؿ 

مواجهة متطلبات احلياة اليومية ادلواقف االجتماعية وذبعلو عاجزًا على التواصل وقراءة تعبَتات اآلخرين 

 .ومشاعرىم

 .(71،ص2005بدرة معتصم ميموٍل ،) 

 رابعا: الخصائص المميزة لألطفال التوحديين:

اخلصائص والصفات، وردبا يكوف االختبلؼ بُت طفل  األفراد التوحديُت رلموعة مَت متجانسة من حيث

توحيدي وآخر أكرب من التشابو بينهما، ومع ذلك ىناؾ عددًا من اخلصائص العامة اليت يشًتؾ يف ىا مجيع 

األطفاؿ التوحديُت، وىذه اخلصائص صاليت تساعد األخصائيُت يف تشخيص التوحد الذي يعرؼ أصبًل بادلظاىر 

 .السلوكية

ئص اضطراب التوحد لدى الطفل التوحدي منذ األشهر األوىل من العمر، ولكنها تتضح وتظهر خصا

 .بشكل أكرب بعد سنتُت أو ثبلث من العمر، وتستمر إىل رحلة البلوغ وما بعدىا

 :فػراد التوحديُتوفيمػا يػلػي اخلصائػص العامػة اليت يظػهرىا األ
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 (Characteristicsــ الخصائص االجتماعية ) 0

يعاٍل األطفاؿ التوحديوف من مشكبلت يف التفاعل االجتماعي )استقباؿ ادلعلومات ادلعرفية واالنفعالية 

وتعترب ادلشكبلت يف جوانب التفاعل  .وإيصاذلا لآلخرين من خبل تعبَتات الوجو واجلسم ونغمة الكبلـ(

 .االجتماعي من أىم ادلؤشرات والدالالت اليت يتم من خبلذلا تشخيص التوحد

 .وفيما يلي ادلظاىر اليت تدؿ على ادلشكبلت يف التفاعل لدى األفراد التوحديُت

 (.2005 p474. djaouida petot). 

ػػ عدـ التواصل البصري : يتميز األطفاؿ التوحديوف بتجنب التواصل البصري مع اآلخرين وبذلك فإهنم 

 .يف أذىاهنم يفقدوف أفكار اآلخرين ورمباهتم وتلمس مشاعرىم وقراءة ما يدور

فالتواصل البصري ىاـ يف عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وبدونو فإف الطفل ال ينمو مجاعياً 

 .وتعتمد نسبة كبَتة من الربامج الًتبوية أساساً على التدريب على التواصل البصري .بطريقة سليمة

اللعب واختبلؼ لعبهم عن لعب ػػ مشكبلت يف اللعب : يعاٍل األطفاؿ التوحديوف من ادلشكبلت يف 

 .أقراهنم من األطفاؿ اآلخرين

ومن أىم خصائص لعب األطفاؿ التوحديُت افًتاقهم إىل اللعب الرمزي واالفتقار كذلك إىل  واإلبداع 

 .وإىل زلدودية األلعاب، والطريقة مَت العادية يف استخداـ اللعب

حديوف من الصعوبات يف فهم وتفسَت تعبَتات ػ صعوبة يف فهم مشاعر اآلخرين : يعاٍل األطفاؿ التو 

اآلخرين ادلتملثلة يف اإلؽلاءات ونربات الصوت واحلركات اجلسمية، وبالتايل فإف لديهم عدـ اكًتاث دبشاعر 
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اآلخرين كما أف لديهم صعوبات يف التعبَت عن مشاعرىم باستخداـ تعبَتات الوجو دبا يتناسب مع ادلواقف 

 .االجتماعية

رة على تكوين صدقات واالحتفاظ هبا : بسبب االنسحاب االجتماعي، فإف األطفاؿ ػ عدكم القد

التوحديُت ال يستطيعوف تكوين صداقات حيث أهنم مَت قادرين على فهم ادللثَتات االجتماعية اليت تصدر عن 

 .ائدةاآلخرين وكيفية االستجابة ذلا، باإلضافة إىل عدـ معرفتهم بالعادات والتقاليد االجتماعية الس

 (Exom،2005). 

 (Communication Characteristicsــ  الخصائص التواصلية ) 6

تعترب ادلشكبلت ادلتعلقة بالتواصل من الدالئل اذلامة اليت تتميز األطفاؿ التحديُت، ومن أبرز ىذه 

 ادلشكبلت :

الغالبة لدى أكلثر من ػػ عدـ تطور الكبلـ بشكل كلي واالستعاضة عنو باإلشارة أحياناً، وىذه الصفة ىي 

 .ثلث األفراد التوحديُت

ػػ تطور اللغة بشكل مَت طبيعي واقتصارىا على بعض الكلمات النمطية ملثل ترديد بعض العبارات أو أف 

يصدر عن الطفل التوحيدي كبلـ مَت معرب وال ؼلدـ مرض التواصل، باإلضافة إىل صدى الصوت الذي يسمعو 

 .وتوجد ملثل ىذه ادلشكبلت لدى ربع األطفاؿ تقريباً  .بةالطفل بأوقات وأماكن مَت مناس

ػػ تطور اللغة بشكل طبيعي مع حدوث مشكبلت تتعلق بعد االستخداـ ادلناسب للغة كاالنتماء من 

موضوع إىل آخر وعدـ القدرة على تفسَت نربات الصوت والتعبَتات اجلسمية ادلصاحبة للغة، باإلضافة 
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لصوت أو اطلفاضو حبيث ال يتناسب مع ادلوقف وكذلك ادلشكبلت ادلتعلقة باللغة للمشكبلت ادلتعلقة بارتفاع ا

 .االستقبالية

 ــ  الخصائص في مجال النشاطات واالىتمامات 0

(Activities and Interests) 

يظهر األطفاؿ التوحديوف خصائص يف رلاؿ النشاطات واالىتمامات ترتبط هبم وسبيزىم عن مَتىم من 

 ين، ومن أىم ىذه اخلصائص :األطفاؿ اآلخر 

السلوؾ  الروتيٍت : وىو إصرار األطفاؿ التوحديُت على روتُت جامد وزلدد يف رلاؿ السلوؾ احليايت 

داـ أدوات طعاـ زلددة ػػػػػػػػػػػػرؽ ىذا الروتُت، فقد يصر الطفل التوحيدي على استخػػػػػػػػػػػواليومي ومقاومة أي تغَت خل

د يظهر السلوؾ الروتيٍت يف إصرار الطفل التوحدي على ارتداء مبلبس معينة أو ألواف معينة أو دبواعيد زلددة، أو ق

 .أو اللعب بألعاب معينو

وأي تغَت يف البيئة اليت يعيش فيها الطفل التوحيدي يشكل لو مصدر قلق وإزعاج، فقد يرتبك الطفل 

 التوحيدي من التقلبات اجلوية ويعرب عن ذلك بلثورات عصبية 

وؾ النمطي : مع أف السلوؾ النمطي يظهر مع األطفاؿ ادلعوقُت بشكل عاـ، إاّل أف أشكااًل من السل

السلوؾ النمطي تظهر بشكل واضح لدى األطفاؿ التوحيديُت ملثل الدوراف حوؿ اجلسم، لف األشياء بشكل 

 .، ودلس األشياءدائري، رفرفة اليدين، واالىتزاز وادلشي على أصابع القدمُت، ووضع اليدين على العينُت

وىذا السلوؾ النمطي ىو سلوؾ مَت ىادؼ لآلخرين ردبا يشكل للطفل التوحيدي نوعًا من اإلثارة وقد 

 .يعمل على خفض مستوى اإلحباط والتوتر الناتج عن عدـ القدرة على التنبؤ باألحداث
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ق بأشياء مَت زلددة وبشكل التعلق بأشياء زلددة : يبدي األطفاؿ التوحديُت رمبة كبَتة باالرتباط والتعل

مَت طبيعي ولفًتة طويلة، فقد ػلتفظ الطفل التوحيدي ملثبًل دبفاتيح معينة وال يًتكها أو قد يقـو جبمع أشياء 

 .واالحتفاظ هبا أو قد يكوف شديد الولع دبوضوعات زلددة رياضية أو موسيقية

 (Cognitive Characteristicsــ الخصائص المعرفية ) 8

  % من األطفاؿ التوحديُت قدرات عقلية متدنية تصل أحيانًا إىل حدود اإلعاقة العقلية70أكلثر من  

% منهم يظهروف قدرات مرتفعو 10وتصل يف أحياف أخرى إىل اإلعاقة العقلية ادلتوسطة والشديدة وإف ما نسبتو 

ف قدرات قرائية آلية مبكرة بدوف يف جوانب زلددة ملثل الذاكرة، واحلساب، وادلوسيقى، والفن، أو قد يظهرو 

 .استيعاب

كما يظهر األطفاؿ التوحديوف اضطرابات يف االنتباه النشاط الزائد والتشتت السريع وفقداف االىتماـ 

  ( وبسبب انشغاذلم بالسلوكيات النمطية الروتينيةcarol،2003بادلهمات بعد وقت قليل من االطلراط هبا )

يفقد األطفاؿ التوحديوف الدافعية بالقياـ بادلهمات الدافعات ادلطلوبة منهم، وال يظهر الكلثَت منهم الدوافع اليت 

 .يظهرىا أقراهنم األطفاؿ مَت التوحديُت

ع األشخاص ػػػػػػػػػػة مػػػػػمتفاعل ن فيمكن وصفها بأهنا سطحية مَتػػػػػػػػػػػر األطفاؿ التوحدييػػػػػػػػػػػػػأما مزاج ومشاع

أو األحداث، فقد يوصف الطفل التوحيدي بالسعادة طادلا لبيت احتياجاتو فورًا ولكنو بشكر عاـ ؽليل إىل 

 الغضب وعدـ السعادة والبكاء لفًتة طويلة وثورات الغضب اليت عادة ما تكوف بسبب تغَت الروتُت 

أف لدى معظمهم مشكبلت يف  ومع أف التوحديُت قادرين على تذكر األحداث وادلواقف البصرية إالّ 

 .استدعاء وتذكر األحداث الذاكرة تتملثل يف حاجاهتم ادلستمرة إىل التلميحات اليت تساعدىم على

 



 التوحد                                                                                الفصل الثاني: 

 
13 

 (Sensory Characteristicsــ الخصائص الحسية ) 0

يبدي األطفاؿ التوحديوف التأخر يف االكتساب اخلربات احلسية وأشكااًل مَت متناسقة مع االستجابات 

 .سية تًتاوح من مستوى النشاط ادلنخفض إىل ادلرتفعاحل

ففي رلاؿ ادللثَتات الصوتية يعاٍل بعض األفراد التوحديُت من حساسية مسعية، فقد يسمع أصواتَا ال 

يسمعها اآلخروف شلا قد يسبب لو إزعاجًا وارتباكاَ، وبادلقابل فإف بعض األطفاؿ التوحديُت ال يستجيبوف ال 

من ىنا فقد يظن بعض الوالدين بأف أطفاذلم صم خاصة يف بداية  .العالية ويبدوف كأهنم صميستجيبوف لؤلصوات 

 .تشخيص أطفاذلم

وقد ينزع الطفل التوحيدي من أصوات بيئية مألوفة كصوت اذلاتف أو صوت ادلكنسة الكهربائية ويشعر 

 .بالفزع منها ويضع يديو على أذنيو لتجنب مساع تلك األصوات

طفاؿ التوحديُت صعوبة يف رؤية ادللثَتات البصرية وؼلافوف من رؤية بعض األلواف، ويظهر بعض األ

وبادلقابل فإف البعض اآلخر يظهر حساسية بصرية وكأهنم يروف أشياء ال يروىا اآلخرين ويف جانب ادللثَتات 

ػلاولوف دلسهم  اللمسية، يظهر األطفاؿ التوحديوف حساسية جلدية كبَتة ذبعل بعضهم يبتعد عن اآلخرين حينما

أو االقًتاب منهم، وبادلقابل ؽلكن أف ال يشعر البعض منهم بأي إحساس دلسي وال يشعروف باألمل بالرمم من 

 .تعرضهم باألذى اجلسمي
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 خامسا: تشخيص التوحد

إف التشخيص الدقيق حلالة التوحد ليس باألمر السهل، خاصة وأف األفراد التوحديُت ليسوا متجانسُت يف 

هتم وخصائصهم، وبسبب وجود أمراض وإعاقات مصاحبة لعملية التوحد، باإلضافة إىل أف التوحد يصيب قدرا

 .الفرد يف جوانبو االجتماعية والتواصلية والذاتية، شلا غلعل التفاعل مع الطفل التوحيدي أكلثر صعوبة

لفصاـ واضطراب كذلك فقد تشابو أعراض التوحد مع كلثَت من ا الضطرابات النمائية األخرى ملثل ا

 ريت واضطراب اسرب جر ومَتىا 

وحيث أف التوحد يعرؼ سلوكياً،  فإف وسائل الفحص والتشخيص غلب أف تشمل يف األساس ادلبلحظة 

 .السلوكية ادلباشرة والتأكد من وجود اكرب عدد من اخلصائص السلوكية اليت تدؿ على التوحد

هتمُت بالتوحد إىل تطوير أدوات قياس ومبلحظة تعتمد وبناء عليو انصبت اجلهود من قبل الباحلثُت وادل

 .على تلك اخلصائص

وال بد أف تنطلق أية زلاولة للتعرؼ وتشخيص األفراد التوحديُت من جهود كانر الواردة يف مقالتو 

 األساسية عن التوحد واليت ركز فيها على عدد من احملكات أعلها :

 .الضعف الشديد يف التواصل مع اآلخرين -

 .اإلصرار على إتباع الروتُت -

 .االىتماـ باألشياء اليت يتم مسكها باستخداـ العضبلت الدقيقة -

 .ظهور ظلط لغوي مَت مفيد يف التواصل االجتماعي -

 .ذاكرة جيدة وقدرة يف األداء على اجلانب األدائي يف اختبارات الذكاء -
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اجلمعية األمريكية للطب النفسي  ففي الدليل اإلحصائي والتشخيصي لبلضطرابات العقلية الصادرة عن

اعترب اضطراب التوحد أحد االضطرابات  1994( والذي صدر عاـ DSM-IVويف الطبعة الرابعة من )

 النمائية الشاملة وحىت يتم تشخيص التوحد لدى الطفل، فقد حدد ىذا الدليل وجود ثبلثة زلكاترئيسية

 وىي : 

ن اجملموعات اللثبلثة التالية، على أف تتكوف ىذه األعراض من توافر ستة أعراض على األقل م المحك األول :

 :للثة على األقل وىذه اجملموعات ىياثنتُت من اجملموعة األوىل، وواحدة من كل اجملموعتُت اللثانية واللثا

 :ُت من األعراض التالية على األقلالعجز النوعي يف التفاعل االجتماعي : ويتوجب ظهور اثن األولى :

ربديق العينُت، اإلؽلاءات، واألوضاع اجلسمية،  ملثل:العجز يف استخداـ السلوكيات مَت اللفظية  -

 والتعبَتات اجلسمية.

 .الفشل يف إقامة عبلقات اجتماعية مناسبة مع األقراف من العمر الزمٍت نفسو -

 .لتحصيلفقداف الرمبة يف مشاركة اآلخرين يف االىتمامات وضعف االستماع وعدـ ادلقدرة على ا -

 .االفتقار للسلوؾ االجتماعي واالنفعايل ادلتبادؿ -

 :التالية العجز النوع يف التواصل : ويظهر يف واحدة على األقل من األعراض الثانية :

تأخر يف اللغة ادلنطوقة مع عدـ مصاحبتها للتعويض من خبلؿ وسائل التواصل األخرى ملثل اإلشارة  -

 .واإلؽلاءات

 أو االستمرار يف احلديث مع اآلخرين يف حالة وجود اللغةالصعوبات يف ادلناقشة  -

 .النمطية التكرار يف استخداـ اللغة -
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العجز يف اللعب، ويتملثل يف عدـ التخيل والتنوع أو االفتقار للعب االجتماعي مع اآلخرين كما ىو متوقع  -

 .شلن ىم يف عمره الزمٍت نفسو

النمطية واحملدودية يف السلوؾ والنشاطات واالىتمامات : وغلب أف تظهر على األقل واحدة من  الثالثة :

 األعراض التالية :

 .االنشغاؿ بواحدة أو أكلثر من مظاىر السلوؾ النمطي واالىتمامات مي العادية -

 .االلتزاـ بطقوس روتينية معينو مَت وظيفية -

 ات معقدة لكامل اجلسم(حركات جسميو ظلطية ملثل )رفرفة اليدين وحرك -

 .االنشغاؿ ادلستمر بأجزاء ادلوضوعات -

 :ة على األقل يف اجملاالت التاليةالتأخر أو ظهور وظيفة مَت عادية قبل ثبلث سنوات يف واحد المحك الثاني :

 .التفاعل االجتماعي -

 .استخداـ اللغة يف التواصل االجتماعي -

 اللعب التقليدي أو الرمزي. -

( أو تفكك أو اضلبلؿ الطفولة )   Rettال تكوف ىذه األعراض عائدة الضطراب ريت ) أف المحك الثالث :

CDD ). 

( من خبلؿ الدليل العادلي لتصنيف األمراض معايَت  WHOلقد طورت منظمة الصحة العادلية ) 

ـ والذي يشَت إىل أف تشخيص التوحد غلب أف 1992للكشف عن التوحد يف الطبعة العاشرة الذي صدر عاـ

 يستند إىل عدد من احملكات ىي :
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 ظهور عجز واضح قبل ثبلث سنوات يف رلاؿ واحد على األقل من اجملاالت التالية : -1

 .استخداـ اللغة بوصفها وسيلة للتواصل مع اآلخرين -

 .اللعب التخيلي أو الوظيفي -

 .التفاعل االجتماعي ادلتبادؿ مع اآلخرين -

 من خبلؿ :قصور واضح يف التبادؿ االجتماعي ادلتبادؿ  -2

عدـ التواصل البصري مع اآلخرين وعدـ القدرة على استخداـ الوجو أو اجلسد للتعبَت على  -

 .االنفعاالت

 .الفشل يف تكوين صداقات مع األطفاؿ شلن ىم يف العمر الزمٍت نفسو -

 .عدـ ادلبادرة إىل مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم -

 .د تقدَل ذلك لآلخرين عند حاجتهم ذلاعدـ طلب احلناف واألماف يف أوقات اخلطر، وع -

عدـ القدرة على التبادؿ العاطفي واالنفعايل مع اآلخرين وعدـ القدرة على تفكيك السلوؾ  -

 .ليتناسب والظروؼ االجتماعية احمللية

 قصور يف التواصل االجتماعي من خبلؿ : -3

 .اإلشارات أو اإلؽلاءاتتأخر أو انعداـ اللغة التعبَتية دوف زلاولة التعويض عن ذلك باستخداـ  -

 .عد القدرة على النقاش أو احلوار مع اآلخرين -

 .تكرار اللغة أو ادلقاطعة اللغوية -

 .اضطراب يف الصوت واإليقاع وسرعة الكبلـ ونغمتو -

 .عدـ استخداـ النمذجة أو اخلياؿ يف اللعب -
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 اىتمامات زلدودة ونشاطات متكررة وتظهر من خبلؿ : -4

 .ت زلددةاالىتماـ ادلبالغ بنشاطا -

 .التعلق مَت العادي بأشياء زلددة -

 .سلوكيات روتينية زلددة ومَت مألوفة -

 .حركات ظلطية باأليدي واألصابع أو حركات جسمية معقدة -

 .اىتماـ مبالغ يف بأجزاء األشياء أو خبصائص مَت وظيفية لؤلشياء ملثل رائحة أو صوت الشيء -

 .انزعاج كبَت لتفاصيل بيئية صغَتة ومَت مهمة -

ال تكوف ىذه اخلصائص ناشئة عن االضطرابات النامية العامة أو اضطراب اسرب جر أو اضطراب  أف

 .ريت أو اضلبلؿ الطفولة أو فصاـ الطفولة أو اإلعاقة العقلية

 :عالقة التوحد باالضطربات األخرىسادسا 

 التوحد واإلعاقات العقلية :

  األفراد التوحديُت لديهم قدرات معرفية جيدةزلكات لتشخيص التوحد، أشار إىل أف كانر عندما اقًتح  

% من التوحديُت  70لكن بعض الباحلثُت قد أشاروا إىل أف أكلثر من  .لذلك فقد كانت اإلعاقة العقلية مستبعدة

 .قدرهتم العقلية يف حدود اإلعاقة العقلية

  ادلعوقُت عقليًا متشابوومع أف األداء الوظيفي بشكل عاـ لؤلطفاؿ التوحديُت ادلعوقُت عقليًا واألطفاؿ 

لكن األداء يف اإلعاقة العقلية يكوف منخفضاً ومتساوياً يف جوانب األداء، لكن األطفاؿ التوحديُت ادلعوقُت عقلياً 

ال يكوف أداؤىم متساوياً؛ إذ نبلحظ أداء أعلى يف ادلهمات اليت تتطلب ذاكرة قصَتة ادلدى أو مهارات إدراؾ 

 .ء ذلم يف ادلهمات اللفظيةحركي يف حُت يكوف أقل أدا
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وقد جاء اخللط بُت التوحد واإلعاقة العقلية من حقيقة أف بعض خصائص اإلعاقة العقلية تشبو 

السلوكيات اليت يظهرىا األطفاؿ التوحديوف ويقود التدقيق احلريص إىل عدد من النقاط اليت يتميز هبا التوحد عن 

 :اإلعاقة  العقلية ومنها 

عقليًا ينتموف أو يتعلقوف باآلخرين، وىم نسبيًا لديهم وعي اجتماعي، ولكن ال يوجد  األطفاؿ ادلعوقوف -

 لدى األطفاؿ التوحديُت تعلق حىت مع وجود ذكاء متوسط لديهم.

القدرة على ادلهمات مَت اللفظية وخاصة اإلدراؾ احلركي، والبصري، ومهارات التعامل موجودة لدى  -

 األطفاؿ ادلعوقُت عقلياً. التوحديُت ولكنها مَت موجودة لدى

اللغة والقدرة على التواصل سلتلفة بُت اجملموعتُت. فكمية استخداـ اللغة للتواصل تكوف مناسبة دلستوى  -

ذكاء األطفاؿ ادلعوقُت عقلياً، ولكن لدى ادلعوقُت حقليًا التوحديُت يكمن أف تكوف اللغة مَت موجودة 

 وإف وجدت فإهنا تكوف مَت عادية.

د العيوب اجلسمية يف التوحد أقل بكلثَت من العيوب اجلسمية لدى األفراد ادلعوقُت عقلياً، وىذه نسبة وجو  -

يدعم ما أشار إليو  كانر سابقًا من أف األطفاؿ التوحديُت ؽليلوف إىل أف يكونوا جاذبُت من الناحية 

 اجلسمية.

الفن... اخل وىذا ال يوجد  يبدي األطفاؿ التوحديوف مهارات خاصة يف رلاالت الذاكرة، وادلوسيقى، -

 لدى األفراد ادلعوقُت عقلياً.

السلوكيات النمطية الشائعة لؤلطفاؿ التوحديُت تشمل حركات الذراع واليد أماـ العينُت وكذلك احلركات  -

 ملثل التأرجح، أما األفراد ادلعوقُت عقلياً فهم ؼلتلفوف يف نوع السلوؾ النمطي الذي يظهرونو.
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 الطفولة:التوحد وفصام 

اضطراب التوحد كمفهـو كاف فد مت التعرؼ عليو يف شلارسات الطب النفسي، ويف ذلك الوقت كاف 

التوحد استخدـ لوصف أحد األعراض الرئيسية للفصاـ وىي االنسحاب أو الوحدة، وبناء عليو فإف افًتاض 

والتفريق بُت  ،التوحديُت بالفصاميُتالتشابو بُت االضطرابُت كاف منطقيًا لدرجة أف بعض الباحلثُت كانوا يسموف 

 التوحد والفصاـ حديث نسبياً، وفيما يلي أىم الشروط : 

 الفصاميوف قادروف على استخداـ الرموز، لكن التوحديُت مَت قادرين على ذلك. -

ال يطور األطفاؿ التوحديوف عبلقات اجتماعية مع اآلخرين ويرفضوف االستجابة لؤلشخاص والبيئة، بينما  -

 األطفاؿ الفصاميوف ؽلكن أف يطوروا عبلقات مع اآلخرين وؽلكن أف يكونوا قلقُت ومشوشُت حوؿ بيئتهم.

 اذلبلوس واألوىاـ وفقداف ترابط الكبلـ توجد يف الفصاـ ولكنها مَت موجودة يف التوحد. -

ادلراىقة أو يف ( شهراً من العمر ولكن بدء الفصاـ يكوف عادة يف بداية 36بدأ االضطراب يف التوحد قبل ) -

( شهراً من العمر لذلك فإف العمر عند بدأ 30عمر متأخر من الطفولة والتوحد ال ؽلكن أف ػلدث بعد )

 االضطراب ىو أفضل عامل للتميز بُت التوحد والفصاـ.

( يف حُت 1:  4أشهرت نتائج دراسات علم األوبئة إىل أف نسبة الذكور إىل اإلناث يف التوحد ىو تقرياً ) -

 سبة الشيوع يف الفصاـ متساو بُت اجلنسُت كما أف اجلينات قد تفسر الفصاـ أكلثر من التوحد.أف ن

 التوحد واضطراب التواصل :

حيث أف االضطرابات اللغة والكبلـ مظاىر أساسية يف التوحد فإنو من ادلتوقع أف يكوف ىناؾ تشابو بُت 

 .التوحد واالضطرابات

.(carol.2003) 



 التوحد                                                                                الفصل الثاني: 

 
21 

اللغة االستقبالية تتشابو مع اضطرابات اللغة اليت يظهرىا األطفاؿ التوحديوف فقد وجد أف اضطراب 

وتشَت نتائج الدراسات يف ىذا اجملاؿ إىل أنو مع وجود تشابو بُت التوحد واضطرابات اللغة االستقبالية فإنو ؽلكن 

 التميز بُت االضطرابُت.

واصل باإلؽلاءات وبتعبَتات الوجو للتعويض عن فاألطفاؿ ذو االضطرابات اللغوية االستقبالية ػلاولوف الت

 .مشكلة الكبلـ، بينما ال يظهر األطفاؿ التوحديوف تعبَتات فعليو مناسبة أو رسائل لفظية مصاحبة

وقد تظهر اجملموعتاف إعادة الكبلـ، ولكن األطفاؿ التوحديُت يظهروف إعادة الكبلـ وخاصة إعادة 

التوحديُت يف استخداـ اللغة كوسيلة اتصاؿ ولكن األطفاؿ ذوي اضطرابات الكبلـ ادلتأخر أكلثر ويفشل األطفاؿ 

 .اللغة يتعلموف فهم مفاىيم اللغة األساسية والرموز مَت احملكية وػلاولوف التواصل مع اآلخرين

 . الفارؽ الرئيسي بُت اجملموعتُتوبناء عليو، فإف القدرة أو القابلية على التعلم والتعامل مع الرموز تعترب

 :التوحد واضطرابات السمع والبصر

االنسحاب االجتماعي، واالنزعاج من تغَت الروتُت، وسلوكيات أخرى يكمن أف تظهر من قبل أطفاؿ 

 .صم  وىو يشبو السلوؾ الذي يظهر األطفاؿ التوحديوف

 .وتعد ىذه السلوكيات ثانوية بالنسبة للصم ولكنها أوليو وأساسية يف حالت األطفاؿ التوحديُت

معظم األطفاؿ التوحديوف ليسوا صماً، وإذا مت الشك فإف الطفل يعاٍل من التوحد فإنو غلب أف يتم و 

 .فحص مسعو الستبعاد إصابتو بالصمم

وؽلكن أف يظهر األطفاؿ ادلكفوفوف أو ضعاؼ البصر استلثارة ذاتية وحركات ظلطية تشبو ما يقـو بو 

 .األطفاؿ التوحديوف
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 .بة إىل ادللثَتات البصرية إىل التوحد يف أوؿ انطباعوقد تشَت اضطرابات االستجا

 التدخل العالجي والتربوي لألفراد التوحديين :سابعا

يعتمد التدخل العبلجي والًتبوي لؤلفراد التوحديُت على وجهة النظر حوؿ أسباب التوحد، وعلى اخللفية 

 .النظرية للباحلثُت

االختصاصات الطبية والنفسية والًتبوية، فإف أساليب وحيث أف اضطراب التوحد ػلظى باىتماـ عدد من 

العبلج وطرائق التدخل الًتبوي تنبلثق أساسًا من تلك االختصاصات، وفيما يلي عرض ألىم برامج التدخل 

 .العبلجي والًتبوي

 (2005) Djaouida Petot، 

 : ـ البرامج العالجية الفسيولوجية وىي عديدة ومنها 0 

العبلج باستخداـ األدوية والعقاقَت الطبية وذلك للتقليل من ادلظاىر السلوكية لؤلفراد التوحديُت على افًتاض  -أ

 .أف ملثل ىذه السلوكيات ناذبة أساساً خلل بيوكيميائي يف الدماغ

واألدوية العقاقَت الطبية ادلستخدمة مع األفراد التوحديُت ىي نفسها اليت تستخدـ مع االضطرابات 

  ألخرى اليت يفًتض أف أسباهبا عضوية ملثل األدوية اليت تستخدـ مع حاالت الفصاـ، واالكتئاب، والقلقا

 .والتشنج

وغلب أف يكوف اللجوء إىل استخداـ األدوية والعقاقَت الطبية البديل األخَت يف التدخل العبلجي لؤلفراد 

 .حىت يتم هتيئة الفرد التوحدي إىل التدخل الًتبويالتوحديُت بعد أف تفشل الربامج الًتبوية أو غلب أف تستخدـ 
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دبعاجلة السلوؾ التوحدي قد تصبح ضرورة ال بد منها ىندما يعيق ىذا السلوؾ الربامج الًتبوية والتدريب 

 على ادلهارات البلزمة واليت ػلتاجها الفرد التوحدي.

يكوف تأثَتىا سلبيًا على تعلم الفرد  كما غلب احلذر من اآلثار اجلانبية لؤلدوية والعقاقَت الطبية اليت

 .التوحدي

ػ العبلج باستخداـ ىرموف السيكرتُت : إف ىرموف السيكرتُت متعدد الببتيدات ويوجد يف البنكرياس  ب

وادلعدة واألمعاء ولو وظائف عديدة تتملثل يف تنظيم السَتوتونُت، وربفيز البنكرياس على إفراز البيكربونات 

 يف ىرموف السيكرتُت أف يؤدي إىل ربسن مظاىر السلوؾ لدى األفراد التوحديُت.واإلنزؽلات اذلاضمة 

ػ العبلج باستخداـ الفيتامينات؛ بسبب االفًتاض بأف أمعاء األطفاؿ التوحديُت ذلا خاصية منفذة، أي ج 

ددة من شأنو أف مرشحة، فإف استفادهتم من الفيتامينات العادية قليلو، من ىنا، فإف تزويدىم بالفيتامينات ادلتع

 .يعوضهم عن اخلسراف يف الفيتامينات العادية ادلوجودة يف األطعمة

، الزنك،  ،Bومن األملثلة على الفيتامينات وادلعادف اليت تستخدـ يف حاالت التوحد فيتامُت  وادلغنيسيـو

 .والكالسيـو

من شأنو أف ػلدث ربسناً يف  وتشَت الدراسات يف ىذا ادلاؿ إىل أف تزويد األطفاؿ التوحديُت بالفيتامينات

 .سلوكهم يتملثل يف زيادة التواصل البصري وخفض سلوؾ االستلثارة الذاتية ونوبات الغضب

احلميات الغذائية ؛ يفًتض أصحاب ىذا االذباه يف العبلج أف بعض األفراد التوحديُت ليس لديهم  د ـ

لكازين ادلوجود يف احلليب شلا يؤدي بالتايل إىل القدرة على ىضم بروتُت اجللوتُت ادلوجود يف القمح، وبروتُت ا

 .ظهور الببتيد مَت ادلهضـو جيداً والذي يصبح لو تأثَت زبديري يشبو تأثري األفيوف وادلورفُت
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( وىو إنزَل Seren aIdويف ىذه احلالة فإنو يتم اللجوء إىل تزويد الطفل التوحدي دبادة السَتنيد )

أو تزويد الطفل التوحدي بطعاـ خاؿ من بروتُت اجلولتُت والكازين وىذا يساعد اجلسم على ىضم الببتيدات 

 .اإلجراء األخَت ػلتاج إىل دقة وتعاوف مجيع األطراؼ ادلتعاملُت مع الطفل التوحدي

)Siegel،2003( . 

ويؤكد أصحاب ىذا االذباه يف العبلج بأف العمل على تسهيل ىضم الطعاـ بشكل جيد والتقليل من 

الكازومورفُت واجللوتومورفُت يف جسم الطفل التوحدي من شأنو أف يزيد من استجابتو احلسيو، وينمي امتصاص 

 الوظائف ادلعرفية لديو، باإلضافة إىل زيادة السلوؾ التفاعلي مع اآلخرين.

ػ العبلج باستخداـ التكامل السمعي؛ يتضمن العبلج هبذه الطريقة ربديد العتبة السمعية للفرد ىـ 

 .التوحدي

يف حالت ظهور ما يسمى باحلساسية السمعية لديو، يتم عبلجو من خبلؿ برنامج تدرييب يعتم على 

 .االستماع إىل ادلوسيقى واليت يزاؿ منها األصوات ادلسببة للحساسية السمعية باستخداـ احلاسوب

ديهم حساسية مسعية ذباه وتعتمد ىذه الطريقة يف العبلج على افًتاض مؤداه أف بعض األفراد التوحديُت ل

 .بعض ادللثَتات السمعية، وىذه احلساسية ىي اليت تؤدي إىل ظهور السلوكيات التوحدية

ػ العبلج باستخداـ التكامل احلسي ؛ حيث أف ىذه الطريقة يف العبلج تفًتض أف األفراد التوحديُت و 

لثَتات البيئية من احلواس، فإف الربنامج لديهم مشكبلت يف التكامل احلسي نتيجة عدـ قدرة أدمغتهم على دمج ادل

التدرييب ادلعتمد على ىذه الطريقة يتضمن تدريب اللمس، وتدريب احلس الدىليزي وتدريب احلس ادلرتبط دبوقع 

 .اجلسم ومَتىا من التدريبات اليت تزيد كفاءة التكامل احلسي
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 ـ البرامج العالجية التي تعتمد على المهارات : 6

امج على فكرة أف األفراد التوحديُت يظهروف مشكبلت يف عدد من ادلهارات اليت ربد من تقـو ىذه الرب 

تفاعلهم مع اآلخرين، من ىنا، فإف تدريبهم على تلك ادلهارات من شأنو أف ػلسن سلوكياتو االجتماعية 

 .والتواصلية ويقلل من سلوكياهتم التوحدية

 .(71،ص2005،بدرة معتصم ميموني)

 :                                        الربامجومن أىم تلك 

ويسعى ىذا النظاـ إىل تعليم التواصل الفعاؿ عن طريق وسائل بديلة  الصور؛نظاـ التواصل ادلعتمد على تبادؿ  أ ـ

 .ملثل الصور

ن ػػػػػػػػػػػػػل على ادلعلميػػػػػػػػػػػػػذه الطريقة سهلة التطبيق، وال ربتاج إىل أجهزة أو تدريب مكلثف حبيث يسهػػػػػػػػػػػػػػوى

 .أو الوالدين استخدامها، ومن الكلثَت من ادلواقف احلياتية وليس فقط يف ادلدرسة

التواصل ادليسر؛ وتعتمد ىذه الطرقة على التواصل اللفظي بتدريب األطفاؿ التوحدي على نطيق الكلمات  ب ـ

 وعلى التعبَت عن أنفسهم وتقدَل التلقُت اجلسدي ذلم.

ػ القصص االجتماعية ؛ وهتدؼ ىذه الطريقة إىل تزود األفراد التوحديُت بالسلوؾ االجتماعية ادلرموب فيو عن ج 

طريق القصص االجتماعية اذلادفة اليت تتضمن عبارات وصفية وإرشادية وتوجيهية حبيث تزويد األفراد التوحديُت 

 .اإلضافة إىل وصف ادلشاعردبعلومات ىامة عن األشخاص واألوضاع ووصف السلوؾ ادلناسب ب
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: تتملثل أحداث االسًتاذبيات ادلستخدمة يف ىذا الصدد كما يرى عادؿ عبد اهلل جداوؿ النشاط ادلصورة ىـ ـ

( يف جداوؿ النشاط ادلصورة وىي تلك اجلداوؿ اليت يأخذ كل منها شكل كتيب صغَت 2002 - 2004)

 .نشاطاً معيناً يتم تدريب الطفل على أداتو يتضمن مخس أو ت صفحات ربتوي كل منها على صورة تعكس

 .ولكل نشاط مكونات مخسة تتمكن يف إمساؾ الطفل باجلدوؿ وفتحو

مث قلب الصفحة والوصوؿ إىل الصورة ادلستهدفة واإلشارة إليها، وغلب أيضا على الطفل أف يضع إصبعو 

الوالد أو الباحث أو ادلعلم ليسمي لو كل على تلك الصورة ويسمى ما هبا من أدوات إذا كاف يعرفها أو ينتظر 

 .منهم مث يقـو ىو بًتديد تلك الكلمات وراءه

ويتملثل ادلكوف اللثالث يف إحضار األدوات البلزمة يف أداء النشاط الذي تعكسو الصورة مث أداء ىذا 

 .النشاط واالنتهاء منو والذي ؽللثل ادلكوف الرابع

يف إعادة تلك األدوات إىل مكاهنا األصلي الذي أخذت أما خامس تعلك ادلكونات وآخرىا فيتملثل 

 .منو

وعند تعليم الطفل استخداـ ملثل ىذه اجلداوؿ وإتباعها غلب أف يتم تدريبو على تلك ادلهارات البلزمة 

حىت يتمكن من استخدامها بسهولة، وىناؾ ثبلث مهارات تعد ضرورية حىت يتمكن الطفل باستخداـ ملثل ىذه 

 .ألنشطة ادلتضمنةاجلداوؿ، وأداء ا

 وتتملثل ىذه ادلهارات فيما يلي :

 .ػ التعرؼ على الصورة وسبييزىا عن اخللفية 1

 .ػ التعرؼ على األشياء ادلتشاهبة، وإدراكها، وسبييزىا 2
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 .ػ إدراؾ التطابق بُت الصورة والشيء الذي تشَت إليو 3

اـ ىذه اجلداوؿ يف ثبلثة أىداؼ وتتملثل األىداؼ الرئيسية اليت تسعى إىل ربقيقها من خبلؿ استخد

رئيسية تسهم بدرجة كبَتة يف التغلب على بعض نقاط الضعف اليت يتسم هبا الطفل التوحدي، كما ؽلكن أف 

 .تساعد على ربقيق قدر معقوؿ من التطور ادلنشود

 وتتملثل ىذه األىداؼ فيما يلي :

 .ػ تعليم الطفل السلوؾ االستقبليل 1

 .االختيار أماـ الطفلػ إتاحة مدى أوسع من  2

 .ػ تدريب الطفل على التفاعبلت االجتماعية 3

وباإلضافة إىل ذلك ؽلكننا أف نقـو باستخداـ ملثل ىذه اجلداوؿ يف سبيل ربقيق بعض األىداؼ األخرى 

 اليت ؽلكن أف ضلددىا فيما يلي :

 .ػ تعليم الطفل مهارات معينة تعد ضرورية بالقياـ بأنشطة زلددة 1

 .الطفل بعض السلوكيات ادلرموبة ػ إكساب 2

 .ػ احلد من بعض السلوكيات مَت الرموية اجتماعياً  3

 ـ البرامج العالجية التي تعتمد على النظريات النفسية 0

 .يعتمد العبلج النفسي للتوحد على وجهات النظر السائدة حوؿ أسباب اضطراب التوحد
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اضطراب انفعاؿ يساىم الوالداف يف مساعلة وحيث أف اضطراب التوحد كاف يعتمد سابقًا على أنو 

أساسية، فقد كاف العبلج عن طريق التحليل النفسي ىو األسلوب السائد حىت السبعينيات من القرف ادلاضي 

(National Academic.Council،1991 ومن األىداؼ األساسية لتحليل النفسي إنشاء عبلقات )

، وىي عبلقة مل تستطع أـ الطفل التوحدي أف تزوده هبا، وإف ىذه قوية مع ظلوذج ؽللثل األمة ادلتساىلة احملبة

يتضمن العبلج مرحلتُت، يف األوىل يزود ادلعاجل .العبلقة قد تأخذ سنوات حىت تتطور خبلؿ عملية العبلج النفسي

ادلعاجلة،  الطفل بأكرب كمية شلكن من الدعم وتقدَل اإلشباع وذبنب اإلحباط مع التفهم واللثبات االنفعايل من قبل

 .ويف اللثانية يتم الًتكيز على تطور ادلهارات االجتماعية وتأجيل اإلشباع واإلرضاء

وتنفيذ معظم برامج ادلعاجلُت النفسيُت لؤلطفاؿ على شكل جلسات للمريض الذي غلب أف يقيم يف 

 .ادلستشفى وتقدَل بيئة بناءة وصحية من الناحية االنفعالية

بيئي كأحد أساليب النظريات النفسية، ويتضمن ىذا األسلوب تقدَل كما يستخدـ أسلوب لعبلج ال

برامج الطفل التوحدي واليت تعتمد على اجلانب االجتماعي عن طريق التشجيع والتعلم على إقامة عبلقات 

 .شخصية

  .ىذا، وتعترب ىذه الربامج ملثار جدؿ واسع بُت ادلختصُت

 : البرامج التربوية لألطفال التوحديين:8

ىناؾ الكلثَت من الربامج الًتبوية اليت اقًتحت لؤلطفاؿ التوحديُت بسبب التباين يف وجهات نظر 

 .االذباىات النظرية اليت تعتمد عليو ملثل ىذه الربامج والفلسفة اليت يتبناه الباحلثوف
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ك أف وتقـو الربامج الًتبوية لؤلطفاؿ التوحديُت يف األساس على استخداـ إجراءات تعديل السلوؾ، ذل

إجراءات تعديل السلوؾ تقـو على أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتية، كما أنو أسلوب ال يضع اللـو 

 .على الوالدين، وعلى العكس من ذلك فإنو يشرؾ الوالدين يف عملية العبلج

ف كذلك فإف إجراءات تعديل السلوؾ، تعتمد على مبادئ وقوانُت التعلم اليت دبكن أف يتقنها ادلعلمو 

 .بسهولة مقارنة باألساليب األخرى

وباإلضافة إىل إجراءات تعديل السلوؾ، فإف الربامج الًتبوية غلب أف تتضمن تركيزًا على اجلوانب اللغوية 

النطقية عند الطفل التوحدي، وذلك بإجراءات هتدؼ على ربسي التواصل اللغوي الذي يفتقده األطفاؿ 

علم ادلباشر على مهارات أساسية ضرورية يف اجلوانب األكادؽلية ومهارات التوحديوف باإلضافة إىل إجراءات الت

 .احلياة اليومية

واالىتماـ باألطفاؿ التوحديُت والسعي إىل تقدَل برامج عبلجية وتربوية ذلم جعل الكلثَت من الباحلثُت 

 ، وما يلي : غلتهدوف لتصميم برامج فعالة هتدؼ إىل تلبية احتياجاهتم، ومن أشهر الربامج العادلُت

برنامج عبلج احلياة اليومية ؛ وه وبرنامج ياباٍل، يهدؼ إىل العم إىل استقرار انفعاليات األطفاؿ أ ـ 

التوحديُت ومشاعرىم والعمل على إعادة التوازف إىل مجيع رلاالت حياة الطفل، باإلضافة إىل تطويره من النواحي 

 .ادلعرفية وادلهاراتية

منحى ربليل السلوؾ التطبيقي من خبلؿ استخداـ عدد من إجراءات تعديل  ويستخدـ يف ىذا الربامج

 .السلوؾ، أعلها التلقُت، واإلخفاء، واإلطفاء، والتعزيز التفاضلي للسلوؾ البديل

 .ػ برنامج التدريس ادلنظم ؛ عبلج وتربية األطفاؿ التوحديُت وذوي اإلعاقات التواصليةب 
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اؿ التدخل الًتبوي لدى للطلبة التوحديُت وذوي اإلعاقات النمائية، وىو من الربامج األكلثر شهرة يف رل

 .يف أمريكا 1964( عاـ Eric Schoplerويستخدـ يف العديد من دوؿ العامل، وقد أسسو إيرؾ سكوبلر )

ويعتمد الربنامج على ادللثَتات البصرية كأفضلية على ادللثَتات اللفظية مع التشديد على ضرورة التعلم 

 .عتباره أفضل من طرؽ التعلم األخرىادلنظم با

وذلك عن طريقة تكيف الفرد من خبلؿ تطوير مهاراتو الشخصية بإجراء التكيف والتعديل يف البيئة، 

 .وكذلك تصميم برنامج تربوي فردي اعتماداً على التقييم

لى اإلرشاد الفردي ويستخدـ ىذا الربنامج العبلج السلوكي وادلعريف باستخداـ ادللثَتات البصرية والًتكيز ع

 .وإشراؾ الوالدين

برنامج دينفر للعلـو الصحية ؛ يعتمد ىذا الربنامج على االذباه النمائي حسب نظرية بياجية يف النمو  ج ـ

ادلعريف، ويطبق من قبل فريق متعدد االختصاصات ويشمل منهاج ىذا الربنامج رلاالت التواصل، واللعب، واجملاؿ 

 .سي، واجملاؿ احلركياالجتماعي، واجملاؿ احل

ويتبٌت الربنامج فلسفة تعتمد على التأكيد على أعلية مشاركة األسرة يف الربنامج العبلجي وتزويد األطفاؿ 

 .التوحديُت باألنشطة التعليمية

كما يركز الربنامج على التواصل اللفظي والرمزي يف وقت واحد، باإلضافة إىل تنظيم واستخداـ اللعب 

 .تعليم النهاريوالًتكيز على ال
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برنامج مشروع األطفاؿ التوحديُت، وىو برنامج يعتمد على التطبيقات العلمية لبلشًتاط اإلجرائي  د ـ

ادلرتبط بالعامِل سكنر، والذي يرى أف السلوؾ اإلنساٍل متعلم من خبلؿ إجراءات ضبط ادللثَت وكذلك من خبلؿ 

 .التعزيز ومَتىا من التطبيقات العملية لنظرية سكنر

 .ويؤكد ىذا الربنامج على تشكيل السلوؾ وليس التلقُت كما تقـو عليو الربامج األخرى

 ويكز الربنامج على السلوؾ التوحدي أكلثر من الًتكيز على التشخيص، كما يركز على البيئة احلالية 

 .1994برنامج اخلربة التعليمية : برنامج بديل ؛ وىو برنامج حديث نسبياً مت تطويره عاـ ىـ ـ 

ويعتمد ىذا الربنامج على الدمج وتطوير ادلهارات االجتماعية يف األوضاع الطبيعية باستخداـ اجملموعات 

 .واالستفادة من خربات األطفاؿ اآلخرين يف عملية التفاعل

ويعتمد الربنامج على فكرة أف األطفاؿ التوحديُت يستفيدوف من برامج الطفولة اليت تتبٌت فلسفة الدمج، 

 .ب أف تنسجم مع اجلوانب النمائيةإىل أعلية إشراؾ الوالدين، وأف النشاطات ادلنهجية غل باإلضافة
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 خالصة الفصل:

نتخلص من ىذا الفصل اف التوحد ىو اضطراب نفسي  ظهر منذ القدـ يغزو النمو وؽلس جوانب 

فلم تعرؼ بنسبة مئة بلمئة اىل حد ،كما انو اضطراب يف اذلوية اما اسبابو العبلئقي وادلعريفعديدة اعلها اجلانب 

 .االف ؽلكن اف تكوف وراثية)داخلية( او خارجية )زليطو(
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 :تمهيد -

لذلك ، اليت غلب معاجلتها خاصة عند الطفل ادلتمدرسو  يعترب االدراؾ البصري من ادلوضوعات ادلهمة

فهو يعترب جزءا مهما يف نظاـ معاجلة ، صلد الباحلثُت يف علم النفس ادلعريف يهتموف بو على وجو اخلصوص

زلاولة بالطبع فهم العامل من حولنا من و  ادلعلومات احلسية القادمة من البيئة احمليطيةفهم و  ادلعلومات اي ربليل

 خبلؿ ذلك.

ىو عملية ادراكية ، التكيف معوو  فاالدراؾ عملية معرفية سبكن االفراد من فهم العامل اخلارجي احمليط هبم

الفصل ىنا لغرض التوضيح الف العقل ، هاالنتبا، التملثيل، التخيل، ال تعمل لوحدىا بل يشًتؾ يف نشاطها التذكر

االفكار جملموعة من النظريات تعطي لنا و  البشري الذي ابدع فيو اخلالق يعمل ككل متجانس ذلذا نًتؾ االراء

 .تفسَت عن االدراؾ البصري
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 .وربويلها اىل صورة عقلية ىو عملية ذبميع االنطباعات احلسية :تعريف االدراك-اوال(

 .علومات اليت هبا احملبسات احلسيةاالدراؾ ىو عملية تفسَت ادل-(2

 .وفهم للمعلومات احلسية االدراؾ عملية تفسَت -(3

ىو عملية يتم من خبلذلا التوصل اىل ادلعاٍل من خبلؿ  :GUENTHER (0444)تعريف -

 ىي عملية ال شعوريةو  عقلية معينةربويل االنطباعات احلسيةاليت هبا احلواس عن االشياء اخلارجية اىل سبلثيبلت 

 .لكن نتائجها شعوريةو 

 (367ص، 2006عفاؼ و  )زلمد

 :تعريف االدراك البصري -ثانيا(

 :*تعريف ىشام محمد الخولي

 يهدؼ اىل تفسَتو  يعترب االدراؾ البصري عن طريقة الفرد يف تعامل مع العامل اخلارجي بطريقة بصرية

 (448ص 2002ىشاـ زلمد اخلويل (التعريف على ادللثَتات اخلارجية و 

 تعريف الزيات:

ربويل ادللثَت من صورتو و  الدالالتو  اعطاء ادلعاٍلو  تفسَت ادللثَتات البصريةو  االدراؾ البصري عملية تاويل

 .بصفة خاصة يف القراةو  يلعب دورا ىاما يف تعلم ادلدرسيو  اخلاـ اىل اجليشطلت

 (.340، 1998)فتحي مصطفى الزيات  

 وشماشر: تعريف موات

ذبهيز ادلعلومات فهو و  يعرؼ يف قولو "االدراؾ البصري واحد من اكلثر العمليات ادلعرفية اعليةيف معاجلة

 العملية اليت من خبلذلا يتم ربديد معاٍل ادلعلومات البصرية "

 (1995.214) فتحي مصطفى الزيات 
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 (:0440تعريف ازنك وكيان)

شديدة و  عبارة عن رلموعة كبَتة–يف الواقع  –الرمم من انو عفوية على و  االدراؾ البصري عملية بسيطة

 .تفسَت ادلعلومات احلسيةو  التعقيد من العمليات النتضمنة يف التحويل

 (2004.25، فؤاد ابو المكارم)

 تعريف باغو:

 سبوضعها يف الفضاء بدقة متناىية تفاعلنا معو  االدراؾ البصري قبل شيء ادراؾ االشياء )الكائنات احلية(

اليت هتمنا لكل ادلعلومات ادلتعلقة ، للظبلـ الضوء االلواف، اليت تزودنا اياىا احليز الزماٍل –زليطنا ليست ادلعلومات 

 .ادلوضع الذي ربتلو يف الفضاءو  باالشياء

 المفاىيم النظرية االدراك البصري: -ثالثا(

االدراؾ البصري الذي ؽلكننا تبصر اف معاجة ادلعلومات ربتاج اىل عدة عمليات معرفية زبص بالذكر 

بقي عبارة عن وجهات طرح و  فنجد العديد من النظريات تفسر ىذه العملية كل من جهة نظرىا، العامل اخلارجي

 .ادلهم ىو فعالية ىذه العمليةو  للموضوع

ف مفادىا ا، الصورة، الصيغة النمط، النظرية اجلشطالت:كلمة اجلشطلت كلمة ادلانية تعٍت الشكل -1-

حيث يقـو ادلدرؾ بتجميع ادلعطيات يف الشكل ، الصيغة )الصفات الكل ( تؤثر يف الطريقة ايل ندرؾ هبا االشياء

  .او الصورة الكلية )جشطالت ( لذلك يقاؿ عادة الكل ؼلتلف عن رلموع االجزائو

 (.024، 6116)احمد محمد عبد الخالق، 

 :استمد القوانُت عديدة حوؿ ىذه الظاىرة منهاو  ىذا التناوؿ ركز على دراسة االدراؾ البصري
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 :قوانُت البناء االدراكي -ا(

 :قانوف الشكل اجليد )البساطة(-

حيث ؽليل ادلدرؾ اىل ادراؾ ادللثَتات االكلثر بساطة اليت يتعرض ذلا رمم اختبلؼ يف الدرجة فملثاؿ ؼلتار 

 :يوضح ذلك الشكل اللثاٍلو  د(، ج، ادللثَت )ا( النو ابسط من ادللثَتات االخرى )ب

يشكل يف االخَت وحدة ، و كل مدرؾ بصري يعترب الصيغة )ادلدلوؿ ( مهما كاف نوعو:قانوف االزدواج

بعد ازالة الغموض تظهر و  اليت سبلثل الصورة لفتاتة او امراة عجوز leeperملثاؿ ذلك ثبلث صور و  ؽلكن ادراكها

 .ُتمب 3عجوز يف الشكل -ب، فتاة -الصورة احلقيقية ا
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 القوانين العامة: -ب(

 قوانين التجميع:-0

 .ا (–كاهنا تنتمي اىل بعضها البعض )شكل و  ىنا صلد العناصر البصرية قريبة من بعضها البعض :قانون التقارب-

)شكل كاهنا تنتمي اىل بعضها البعض و  العناصر البصرية اليت ربمل نفس الشكل الًتكيب تظهر ن التشابو:و قان-

 .ب (–

 ج(–كاهنا وحدة مَت مستقلة )الشكل و  ظليل اىل ادراؾ ادليزات اليت تبدو قانون التماثل:-

 د(–عناصر تبدو كاهنا تنتمي اىل بعضها البعض ملثاؿ )شكل قانون االستمرار:-

 .كاهنا كاملةو  مَت كاملة عادة ترى اءياألشحيث قانون االغالق:-
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عليهم اجلشطلت يف تفسَت ادلنبهات البصرية باالضافة اىل ذلك ىناؾ اف ىذه القوانُت اليت اعتمدت 

 .اخللفيةو  قوانُت خاصة للتمييز بُت الصورة

 قوانين تميز الصورة او الخلفية:

 :يضا العمق يف االدراؾ الشكل حبيثحدد او  حدد الشكل rubin 1921صلد عاـ 

 .يظهر منبسط ربت الشكلو  دائما سلتلف العمق:

للتوضيح و  لوحة دايل، مزىرية روبُت–ملثمن الزوايا -:قريب اكلثر بفضل التموضع اخلاص ملثل يشاىد:الشكل-

اما اذا نظرت ، ذبد وجهيُت متقابليُت:( حيث اذا نظرت اىل العمق05ناخذ ملثاؿ مزىرية ربن ادلبينة يف )الشكل 

 (.104، 2002، نايفة القطاميو  فتجد مزىرية )عبد الرمحاف عدس:اىل الشكل

 

يعتمد ، وجهة نظر اجلشطلتيُت الذين حاولو تفسي ادلنبهات البصرية اليت تكوف على شكل مبادئىذه 

اخرى ، فهذه الفكرة بقيت حلد االف كمنحٌت تفسَت االدراؾ رمم ذلك جاءت تناوالت، عليها يف عملية االدراؾ

 .لتفسَت عملية االدراؾ
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 النظرية البيئية: -(6

تصف اف االدراؾ 1979عاـ j-j GIB SONيف اطار ادلفاىيم  القادمةالنظريات ادلباشرة اـ البيئة 

 ملثل ادلعاجلة ادلباشرة)النوعية ادلباشرة (تعتمد على خصائص االشياءادلوجودة يف الوسط اخلارجي)النوعية البيئية(.

حيث  AFFORDANCESلقد اطلق جبسن على رلموعة مظاىر ادلميزة لبلشياء اخلارجية 

يرى اف النظاـ االدراكي ػلدد االنتباه اىل ىذه اخلصائص اعتمادا على و  يتوقف عليها اعطاء ادلعاٍل ادلناسبة ذلا

ايضا كل ادلعلومات ادلتعلقة بالفعل او االفكار حوؿ شيئ معُت فهي ، االستخدامات اليت من اجلها وضع ادللثَت

 .تفبمجرد رؤية شيئ تايت ادلعلوما، مشكلة على ظلوذج

 

 

 

 

 

 :فحسب ىذه النظرية اف االدراؾ البصري كادلعاجلة ادلباشرة

 .يعتمد على خصائص االشياء )النوعية(-

 ادلباشرة -

 AFFORDANCESموجودة يف ظلوذج او ما مساه ب:-

حسب كفاية ادلعلومات و  خبصائص الفرد باالضافة اىل توفر االنتباه يف حُت اف االدراؾ يعتمد ايضا او يرتبط-

 .اظلا مرتبط بعوامل اخرىو  اذف اف االدراؾ البصري اليعتمد على خصائص االشياء فقط.تلك االشياء حوؿ
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 النظرية البنائية:-(0

اذبهت اىل تفسَت و  ىذه النظرية اعًتضت النظرية البيئية اليت تعتمد فقط على خصائص ادلباشرة لبلشياء

 .اليت تزودىا دبعلومات كالذاكرةتتدخل معها عمليات اخرى   عملية االدراؾ على اهنا

حيث وجد احد من اشكاؿ االدراؾ اكلثر 1957عاـ brunerكانت جذور ىذه النظرية من افكار 

 أف بُت 1960عاـ sperlingحيث كانت تلك االعماؿ متقاربة مع  1976عاـ neisserتطور لدى نيسر 

 ، ادلتعاقبة بالصورة مايسمى توجد ألنو أكلثر وقت يأخذ اجليد البصري اإلدراؾ

، والبلإدراؾ اإلدراؾ بُت وسطية منطقة يف توجد اليت ادلعلومات من واسعة رلموعة على أيضا ويعتمد

 تسمية سربلينغ وفضل قبل من ادلستعمل image مصطلح ػلبذ استعماؿ مل 1967 عاـ 1967فنيسر

icône عمليات لعدة تستجيب األخَتة وىذه الرموز فك حلظة االيكونية يف الذاكرة أو: 

 الفسيولوجي اجلانب -

 الوظيفي اجلانب -

 البصري اإلدراؾ أف تؤكد البنائية النظر وجهة إذف .اإلدراؾ تغذي معلومايت خزاف ذلا االيكونات ىذه وأف

 .خزاف ادلعلومات إىل باإلضافة احلسية اجملسات استخداـ على تعتمد داخلية معاجلة عملية إىل ؼلضع

 الصفات: تحديد نظرية

 خاصة العمليات العقلية من رلموعة طريق عن تتشكل واألشياء األشكاؿ إدراؾ أف النظريات معظم تعترب

 وما البصري النظاـ ادلستعملة من قبل للوحدات األولية القواعد ماىي ىو األساس .جدا الصغَتة لؤلجزاء بالنسبة

 ؟ العملية اإلجراءات ىي

 عاـ A.Treisman األصلية واقًتح الوحدات ىي les primitive تسمى اليت الوحدات إف

 :التحليل من مستويُت على البصري ظلوذج لئلدراؾ 1986
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 اخل...احلركة، التقوس اللوف ملثل األولية ادللثَتات يستقطب البصري النظاـ أف أي 6 االنتباه قبل ما مساه األوؿ -

 .ادلبلحظ من انتباه يتطلب ال ىذا ألف آلية تكوف األولية ادلعاجلة وىنا

 .العُت بؤريت مابُت تتم ادلعاجلة أي باحملور أمساه اللثاٍل- 

 ادلواضيع سلتلف من ادلبلحظ من)بؤري ( انتباه يستدعى ما حسب التموضع مركبة األصلية الوحدات إف

اذلندسية  اإلشكاؿ ىي Biederman لدى األصلية الوحدات إما ادلبلحظ وتوقع سابقة دبعارؼ يكوف مرتبطو 

 .شكل وتشكل تتفاعل، géons تسمى اليت األساسية

 تأثَته ومدى االنتباه مدى على البداية يف ركز الذي 1980 عاـ Gelade مع كانت النظرية ىذه

 .الزمٍت باجمللد أمسوه فيما زبزف كانت لؤلشياء والصفات الشيء ربديد على

(JEAN- DIDIER BAGOT ،1999:177-178) (JEAN- FRANçOIS 

CAMUS ،1996: 84 – 85) 

 البداية فهو يف مستويُت وعلى لؤلشكاؿ األساسية الوحدات بتوفر يتم ترازماف حسب البصري اإلدراؾ إف

 ىذه .السابقة اخلربات باإلضافة إىل االنتباه ادلركز عملية إىل فيحتاج اللثانية ادلرحلة أما، ادلبلحظ انتباه إىل ػلتاج ال

 أملثلة وإعطاء أكلثر توضيح إىل يبقى ػلتاج الشكل توليد كيفية أف إال الدراسة خبلؿ من النظرية افًتاضات ىي

 ادلعايشة والبيئة تتماشى

 نظرية التقدير الزمني:

 شكل بل كل نفسو النموذج وإغلاد الذاكرة إىل نعود أف شرط ليس الشكل اإلدراؾ النظرية ىذه فكرة إف

 -أ:مستوين، يتم األشكاؿ على التعريف أف Marrفحسب  Biederman فكرة ملثل وحدات من مركب

 .ادلعريف التحليل مستوى

 :وىي ربتية مستويات 3 ب ؽلر أيضا ادلستوى وىذا الشكل على التعرؼ مستوى -ب
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 ) الخام (األول التخطيط مستوى -0

 الضوئية الكلثافة درجة تغَتات إىل باإلضافة بصرية صورة لكل بعدين ذات سبلثيبلت على باحلصوؿ يسمح

 .خطوط ذات ىندسية صورة يشكل الذي احمليط أيضا، ادلستخلصة

 التخطيط: المستوى الثاني  -2 

 للوصوؿ العُت وظلاذج معاجلة مستمرة الغَت الواجهة ) احمليط (احلدود كاإلضاءة اخلارجية اخلصائص إضافة

ىذه ادلرحلة ، D 1/2 2ونصف بعدين ذو تبقى ذات ادلستوى ادلبلحظ نظر وجهة لكن، أبعاد 3 ذو التملثيل إىل

 .للجشطلت التجمع عمليات ولكن تستعمل اخللفيةو  ليس ذلا مرجع حوؿ مفهـو الشكل

 الثالثة: األبعاد ذو التصور الثالث المستوى 3-

 ىذه إف.للمبلحظ السابقة ادلعرفية التأثَتات تتدخل أف احتماؿ ادلرحلة ىذه، للشئ النهائي التملثيل 

 يف وركزت بالتدريج أي لؤلبعاد بطريقة متسلسلة سبلثيل من انطبلقا الشكل على التعرؼ مراحل إىل تطرقت النظرية

 لتملثيل ضرورية وىي احلدود، كاإلضاءة نظرية ترازماف خصائص من وضوحا أكلثر أخرى خصائص على ذلك

 .) إدراكها (األشياء

 اإلدراك: نماذج :رابعا

 حلظات يف، بسرعة عادلنا يف ادلوجودة األشياء، األشكاؿ إدراؾ كيفية دراسة إىل تطرقت عديدة نظريات

، الوجو قسمات كيفية إدراؾ على عربىا أيضا لنتعرؼ اإلدراكية النماذج وجاءت، ماىيتها وحددنا تعرفنا قد نكوف

 النموذج ىذه نسرد أف وقبل نظريات معرفية أهنا حبوث على يف أدرلت النماذج ىذه حبيث األشكاؿ على التعرؼ

  :ربديد مفهوميُت اساسيُت ذلذه النماذج ىينذىب اىل 
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 األحياف من كلثَت ويف والتطابق التعرؼ عمليات من انطبلؽ أكلثر تتطور الفرد رلسات إف نموذج:-1

أوالنموذج. ، الشكل مظهر أو ظلوذج يسمى فغالبا اإلدراكي البصري اجملاؿ يف ادلوجودة للعناصر فالتنميط اجليد

 .أنواعها كانت مهما بالدارجة خاصة اخلصائص ىذه ...مقود، عجلتُت عن مشكل لدراجة ظلوذج - :ملثاؿ

 النموذج: تطابق *

 رقصة ملثبل لنماذج لصوت معروؼ شلاثلة أيضا تكوف أف ؽلكن، ادلستقبلة بادلعلومات مرتبطة ادلطابقة أعلية

 .شعبية

 ادلواقف. اختبلؼ رمم للعمليات العاـ األصل ندرؾ إذف

  النماذج على التعرف -1

 بالنظير(: المضاىاة األنموذج) نظريات -أ

 الشكل بُت ادلقارنة عملية ىناؾ أف االصلليزية للغة اللثقافة يف template théoriesعليها  يطلق

 خياؿ دبقارنة اإلدراكي يقـو أف النظاـ أي، تسمى ادلخزنة األشكاؿ وىذه الذاكرة يف النماذج سلتلف مع ادللتقط

 عليها والتعرؼ يسمح بالتميز ال أـ ادلوجودة األظلاط تطابق كاف ماذا ليقرر ادلخزنة النماذج ىذه مع األشياء

 .البصري اإلدراؾ عملية أكلثر يوضح 6) الشكل(فهذا

 اإلدراكي: :النظام6 الشكل
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 يضاىي وجد نظَت ادلوجودة فإذا النظائر بُت البحث طريق عن يتم البصري فالتعرؼ الوجهة ىذه حسب

من ادلعاجلة والتفسَت للشيء  ادلزيد ػلدث فقد العملية ىذه تتم أف بعد عليو التعرؼ يتم الفرد فاف ادلخزف النموذج

وذلذه الوجهة جوانب اغلابيو وأي تغَت يف زاوية الرؤية التدوير العقلي فيتم التغَت يف احلجم ؽلنع االزدواج وبالتايل ال 

 .يتطابق النموذج

 مثال: 

 

 

 .ثبات ادللثَتات االعتبار بعُت تأخذ وال مباشرة بصفة يتحقق مل اإلسقاط الف العكسي التطابق يتم

 )الهيكل(: األصلي النموذج نظرية -ب

 األصلي لتحقيق النموذج سلتلفة شروط ربت ووضعت واللثبات التشابو خصائص واضحة بطريقة استعملوا

 خصائص ذات حددت بالنماذج نفسها ادلفاىيم أو األشياء من لقسم كتابع ادللثَت غلعل الذي التحقيق ذلك يعٍت

 فيسند ...جناحُت منقار فلو حالة تقدؽلو ففي، صنف إىل ينتمي الذي باحليواف مرتبط للعصفور ظلوذج ملثاؿ

 أي، عليو اخلصائص نفس تنطبق لكن معُت عصفور ربدد ال اليت )جوىر(نوعية صفة أنو على األصلي النموذج

 وجدنا فإذا األصلي النموذجو  الشكل بُت مضاىاة طريق عن األصلي النموذج بواسطة النمط على التعرؼ أف

 .على النمط التعرؼ أمكننا تشاهبا

 التطابق وضحوا أو عملية ادلضاىاة على سيؤثر ادللثَتات على طفيف تغيَت إجراء أف ترى الوجهة ىذه

 األشكاؿ بصرية أصلية ظلاذج بتشكيل قاما حيث 1971 عاـ Franks & Bransford ؿ ذبربة يف ذلك
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 ميزوا األشخاص أف:النتائج وكانت األشخاص على وعرضت األشكاؿ لبعض طفيف تغَت فأجرى، اذلندسية

 .األشكاؿ على احلادث التغَت ودلسوا النماذج

 (.167 2000، سولسو )روبرت 

 .أفضل بصورة واضحة مَت ادلضاىاة عملية وتبقى خبلؿ التجارب من وجهتها أثبتت النظرية ىذه إذف

 الخطوط: نظرية -ج

 يسمح بتحديده ملثَت حيث أو األشياء من لنوع خاصة اخلطوط من رلموعة عن عبارة ىنا النموذج

 طويلة الذاكرة سلزنة يف باليت ومقارنة معلوماتو للملثَت اخلطوط استخبلص احلالة ىذه يف تكوف التعرؼ عمليةو 

 .ادلدى

 ميزتو اليت اخلطوط فهذه، األماـ إىل موجهتُت ودائرتُت عمودي شكل من مكوف قارب شكل على Bحرؼمثال:

ىذه األحباث  تساند 1964 عاـ نيسر أعماؿ وكانت، اخلطوط دبساعدة ػلدد النموذج إذف، اآلخرين عن

 Zمن األماـ إىل مقاطع شكل على احلروؼ :أوال :القائمتُت يف Z حرؼ لتحديد كمحك الزمن واستعمل

V.X.M.N.W 

 O.G.Q.U دائرة شكل على احلروؼ :الثانية

 اخلطوط يتقاسمو  اللثانية للقائمة احلروؼ عن اختبلؼ أكلثر ظلوذج ألف اللثانية احلالة يف قصَت وقت سجل النتائج:

 .األوىل اجملموعة قائمة من ادلشًتكة

 أف تشكيلة احلسباف يف تضع احلايل الوقت يف الصعوبات أحد أف الوجهة ذلذه ادلقدمة ادلبلحظة إف

 .التطابق أجل من وكايف كامل مرجع ليست اخلطوط
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 األشياء: على التعرف2 .

 الوحدات: نظرية *

 ربدد، اخلطوط نظرية من قريبة ىي Biederman الوحدات نظرية

لؤلشكاؿ)  Registre يستعملوف إظلا، و اخلطوط من، إنطاقا ليس التعرؼ

 زلدد عدد يف ادلركبات متواجدة أين، ...)اخلطوط، األقواس، األسطوانة

 شاحنة بتشكيل يسمح البسيطة فجمعها اذلندسة من التالية السلسلة كذلك)بسيطة ىندسة( géonsيسمىو 

 .اجلنب على بنظرة

، األصوات لتجميع الشفوية اللغة على النظرية ىذه طبقت حيث التطابق بتحقيق يسمح اذلندسة يتجميع :إذن

 :ىي التعرؼو  التطابق ومراحل احلروؼ

 ىذا األخرى عن الواحدة زلددة فهي مرمزة تكوف األشياء األوىل ادلرحلة يف البصري: المجال تجزئو1- 

 .ادلقعرة احلدود معاجلة وأيضا األشياء حدود أجل استخراج من التجزيء

 .ادلختلفة اخلصائص خبلؿ من ادلعريف التعرؼ الشكل: على التعرف 2-

 .الذاكرة يف ادلخزنة بالنماذج تقارفو  األشكاؿ ذبميع االزدواج:3-

 األشياء على التعرؼ يتم وبالتايل ءيللش النموذجي بالتملثيل تسمح واليت شكل 40 ب األشكاؿ حدد

 انو ترى الوجهة فهذه، بعضها البعض مع القاعدية اذلندسية( األشكاؿ )تفاعل اذلندسية العناصر إدراؾ خبلؿ من

 خبطوط تسمى أساسية وحدات من شكل مركب كل بل نفسو النموذج غلاد وا الذاكرة إىل نعود أف شرط ليس

 .األشكاؿ سلتلف من تتكوف الوحدات ىذه

 من ؽلكن الوحدات انو لنظرية بالنسبة األخَتة ادلسلمة وأف أفقي وخط مائبلف خطاف عن عبارة A:أف :مثال

 .ذلك يوضح 7 الشكل. و الكلية الصورة تلك نرى مل واف حىت معرفها ؽلكن معينة لصورة الناقصة األجزاء خبلؿ
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 )النفسية احلالة(للوجو الدائمة اخلصائص إدراؾ وإظلا التعرؼ فقط ليس الوجوه على التعرؼ الوجوه: على التعرف

 Bruce بينو ملثاؿ الذيو  للوجو األوصاؼ رلموع يعطى الذي الكلي الًتميز ىي التعرؼ يف األوىل والعمليات

& Young جانبُت لو األوؿ وادلصدر 1986 عاـ: 

 البصر على  مركزه ادلعطيات. 

 التعبَت ادلستقلةعن العامة ادلعطيات. 

 :أنظمة (3 ) ب مرتبط األوؿ للجانب ادلعلوماتية فادلادة

 الوجهي. التعبَت ربليل نظاـ 

 الشفاه. حلركة الوجهي اخلطاب ربليل 

 ادلوجو البصري التحليل. 
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أحد  تصف سلزنة مركبة رموز على ربتوى وحدة كل الوجهي التعرؼ بوحدات مزودة العامة ادلصادر

 الشخص ىوية ربديدو  بادلقارنة (PIN )الشخصية التعرؼ وشبكات .الشخص ذلك لتحديد ادلعروفة األوجو

  .( ادلوضح ادناه08)الشكل حسب، االسم وإعطاء، فيو ادلرموب

 
 األشياء: علي للتعرؼ اللثبلثة األنواع
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 أف النمط بعد على التعرؼ يتم حيث، والقسمات ادلعامل ربليل منحى االذباه ىذا على أطلق سولسو أما

 على التعرؼ يتم األدٌل مث حلدىا مكوناتو إىل النمط ربليل أي البسيطة دلعادلها وفق الواردة ادلنبهات ربليل أوال يتم

 .العليا الدرجة من ادلعاجلة وفق ادلعقدة ادلنبهات

  .الكلمات، الشيء على التعرؼ طريقة أيضا قدما فقد يونغو  بريس سلطط إىل باإلضافة

 (149، 2000سولسو روبرت)

 اليت من النظريات وكانت، واألشياء الوجو مبلمح على التعرؼ كيفية أو عملية وضح االذباه ىذا إذف

 .الكتابة على التعرؼ طريقة وشرح تفسَت حاولت

 :ػب مرتبطة نشطة معرفية عملية البصري اإلدراؾ -

 كاإلحساس، االنتباه، الذاكرة متعددة أنشطة… 

 ادلدرؾ بالشيء أو بالنقص خاصة بعوامل يتأثر. 
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 الشكل تنظيم يتغَت عندما اإلدراكي التنظيم يتغَت. 

 ما الطرح فبمقدار سلتلفة ماىي فبمقدار، ادلعرفية العملية ىذه تفسَت حاولت عديد تناوالت صلد لذلك

 اليتو  اجمللد، سلتلفة كالنموذج مصطلحات استعملت حىت وإف، الذاكرة إىل العودة يف تتفق حيث، تكامل نلمس

 تتضح لكي، بديل تعطي نظرية طبيعي فكل أمر التناوؿ طريقة يف اإلخبلؼ فقط، ادلعٌت نفس النهاية يف تعطى

 .مرة كل يف الرؤية

 :كالتايل يتم البصري اإلدراؾ فإف االذباىات ىذه خبلؿ من إذف

 االنتباه مع احلسية اجملسات بواسطة اإلحساس 

 ادلبلحظ توقع 

 مراحل طريق عن ىذا السابقة___ ادلعارؼ: - 

 الذاكرة 

 الشكل وحدات على التعرؼ 

 التملثيل عملية (األويل التصور(  

 الًتميز 

 لتعرؼا 

 :مراحل ثبلثة يف C. Bonnet خلصها اليت ادلراحل أيضا ويوافق يونغو  بروس إليو ذىب ما ىذا

 )احلسية اجملسات باستخداـ احلسية ادلعاجلة1 -  

  التنميطي ادلستوى2 –

  )ادلعاٍل إعطاء إي الًتميز ) ادلعريف ادلستوى3 –
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 البصري: اإلدراكي التنظيم :خامسا

 اإلدراك ثبات .0

 الطول: ثبات -أ

 ذلك ىذا) على وملثاؿ ثباتو رمم الطوؿ على يؤثر البعد أف حيث والطوؿ البعد عبلقة عن نتحدث ىنا

 .األطوؿ ىو العلوي األفقي اخلط أف يظهر ( 10 الشكل

  :اللون ثبات-ب

 على بغض النظر األصلية بألواهنا ربتفظ األشياء وأف تتغَت ال ثابتة أهنا على األلواف لئلدراؾ األفراد ؽليل

 ادلكاف أو نوعها أو اإلضاءة حجم

  :الشكل ثبات -ج

 على يبقى ػلافظ سبوضعو حركة تغَتت نراه الذي أف إال الشكل يف تتغَت األشياء حركة أف ادلعروؼ من

 .الغلق أو الفتح وضعيات يف الباب ملثل الشكل نفس

  :الحجم ثبات -د

 مع الرؤية على زاوية اجلسم صورة حجم يف التغَت من الرمم على تقريبيا ثابتا يضل لؤلشياء ادلدرؾ احلجم

 .ادلوضوع يف تتدخل اخلربة أيضا اإلدراؾ سبس احلجم وثبات ادلسافة تغَت

 : المكان ثبات -ه

 كلما تصطدـ بالعُت اليت ادلنبهات من العديد وجود مع سلتلفة أماكن يف األشياء إدراؾ إىل الناس ؽليل

 .السابقة اخلربة على يعتمد أيضا وىو ثابتا يضل وضع يف األشياء ندرؾ فإننا، ربركنا
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  :اإلضاءة ثبات -و

)الكمية(  اإلضاءة بدرجة تتأثر ال مواد توجد إذ، بينهما العبلقة ومدى ادلرئي الضوء كمية عن نتحدث

 .األسود باللوف (مكتوب (F يبقى الضوء نسلط، الرمادي باللوف مكتوب (F )حرؼ أيضا، األبيض اللوف ملثل

 :العمق إدراك

يتم  حيث أبعاد ثبلثة ذات تقريبا حولنا ادلوجودة كاألشياء ليس بعدين ذو اإلنساف عُت إدراؾ ظلط

 ) العمق (البعد إدراؾ من اإلنساف يتمكن حبيث الدماغ داخل الدمج

 :الزمن إدراك

 أوقات ملثَتات ذلا ىناؾ أف يدركوف أهنم الطبيعة يف حدوثها أوقات يف ادللثَتات إدراؾ إىل الناس ؽليل

 .الزمن إدراؾ يف أيضا اخلربة تتدخلو  حدوثها لزمن زلددة

 :الحركة دراكإ

 انطباع الصورة إىل تؤدي ادللثَت حركة األوىل حيث "والظاىرية الدورانية" بطريقتُت ادللثَتات إدراؾ يتم

 حيث ادلتحرؾ ىو األوؿ وادلبلحظ عكس ثابتا ادللثَت كاف فإذا اللثاٍل النوع أما، احلركة إدراؾ إىل يؤدي وتكرارىا

 بوضوح عادلو يدرؾ اإلنساف غلعل اإلدراكي ساكنة وىكذا فاف اللثبات أهنا رمم تتحرؾ اليت ىي األشياء أف ندرؾ

 أيضا.الزماف، لوف، شكل من زلددة خصائص وفق بادللثَتات اخلربة واأللفة عوامل ذلك يف وتتدخل تنظيما وأكلثر

 مت الذي األصلي ادللثَت خصائص تذكر على قادر الفرد حيث الشكل وإدراؾ ثبات تغَت يف دورا تلعب الذاكرة

  .معاجلتو
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 البصري: اإلدراك في تؤثر التي العوامل :سادسا

 :عليها نركز أف ضلاوؿ سوؼ، اإلدراؾ على تؤثر اليت العوامل من رلموعة ىناؾ

 :المألوفة المواقف .0

 ملثل:، وفهمها ربليلها يسهل حيث، اجلديدة ادلواقف من أسهل ادلألوفة البصرية ادلواقف إدراؾ

 .معها التعامل يتم اليت الوجوه مبلمح، الشارع، بيئتو زلتويات سبييز

 :البساطة والتقارب الوضوح .6

 .صورة إدراكية وتكوين بسرعة إدراكها الفرد على يسهل ومتقاربة بسيطة ادللثَتات كانت كلما

 الدافعية: مستوى .0

 Morphy1975 عاـ يف حيث، ورمبة بدافعية ادلواقف تتأثر لذلك ورمبات حاجات ذو الفرد إف

 .طعاـ انو على يفسره يراه فما جوعا يتضور الذي الفرد أف بُت

 :االنفعالية الحالة .8

 احلالة إىل راجع، سار مَت يشاىده الذي ادلنظر حيث، البصرية ادلواقف إدراؾ على النفسية احلالة تؤثر

 .ادلكتئبة النفسية

 ادلهنة أو التخصص وطبيعة البصري اإلدراؾ بُت عبلقة ىناؾ :الشخص وادلهنة طبيعة .5

 :القيمية المنظومة .2

 ويف، احلسية البصرية ادلوقف من العديد إدراؾ يف دور ذلا اليت وادليوؿ، والقيم، االذباىات هبا يقصد ىنا

 الشكل خاصة البيئة ادلتحررة يرى كيف ادلتدين الشخص :ذلك على فملثاؿ ادلفسرة ادلعاٍل أو ادلدلوؿ إعطاء

 طبيعة يف أيضا يدخل وىذا، الشكل اخلارجي خاصة ادلتحررة البيئة نفس يرى كيف العلماٍل والشخص اخلارجي

 .االجتماعية ادلواقف ضمن اآلخرين سلوؾ فهم دوافع زلاولة يف، و إدراكهم يف يؤثر الذي االجتماعي اإلدراؾ
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  الشخصية: والتحيزات واالتجاىات الميول .7

 الذين عن سلتلفة بطريقة يدركها حيث هتم وتصرفاهتم وسلوكا ادلواقف تفسَت يف الشخصية الرؤية تتدخل

 .بالتحيز ؽلتازوف ال

 :االنتباه درجة .4

 يف ادلعاجلة تشًتؾ أخرى عمليات ىناؾ لكن، لوحدىا تعمل ال معرفية كعميلو البصري اإلدراؾ بالطبع

 ادليزات اسًتجاع عليو عملية ويسهل وسبيزىا األشياء خصائص اكتشاؼ للفرد يتيح ملثبل فاالنتباه، البصرية ادلعرفية

 هبا. ادلرتبطة

 بطبيعة ادللثَتات يتأثر اإلدراؾ يبقى لكن، ادلؤثرة الوحيدة ىي تبقى العوامل ىذه ربديد مت إذا يعٍت ال ىذا

 .معها يتعامل اليت البصرية
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 ملخص الفصل:

كيف يتم ربليل و  فمن خبلؿ ما مت التطرؽ اليو خبلؿ الفصل نتوصل اىل اننا اذا فهمنا االدراؾ البصري

 .ادلختلفةو  ادلواصفات فاننا حينئذ ؽلكن لنا اف نفحص او طلترب العديد من ادلهارات ادلتنوعة

ادلفاىيم النظرية اليت ، و االدراؾ البصريو  وتطرقنا خبلؿ ىذا الفصل اىل التعاريف اليت مشلت االدراؾ

 .بالعوامل ادلؤثرة لوختمنا و  التنظيم االدراكيو  تضمنها ادلوضوع اضافة اىل ظلاذج
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 :تمهيد

يتضمن ىذا اجلانب االجراءات ادلنهجية لدراسة ادليدانية اليت اتبعناىا يف اصلاز الدراسة، ابتداء من 

التعريف دبفاىيم البحث، مشكلة البحث وفروضو ايضا اىل ربديد ادلفاىيم االجرائية دلتغَتات البحث وكذا 

ساسية من حيث ربديد العينة ووصف ادوات اخلطوات ادلنهجية اليت اتبعناىا يف اجراء الدراستُت االستطبلعية واال

البحث واخلصائص السيكومًتية، وكذلك طرؽ تطبيقها وتصحيحها واالساليب االحصائية ادلستخدمة يف ربليل 

 النتائج. 
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 الدراسة االستطالعية : -اوال(

 مرض من الدراسة االستطبلعية فب ربقيق االىداؼ التالية :

 سة وعنواهنا. ضبط متغَتات الدرا -(1

 استكشاؼ ميداف الدراسة االساسية. -(2

 التعرؼ على صعوبات اليت يتعرض ذلا الطالب لتفادي يف الدراسة االساسية.  -(3

 التعرؼ على ادوات البحث وقدرهتا على القياس ادلتغَتات زلل الدراسة. -(4

 ادلنهج الدراسة : -ثانيا(

 قائم على الدراسة احلالة اليت ذلا قيمة كبَتة يف تشخيص اعتمدنا يف ىذه الدراسة على منهج التجرييب

احلاالت وىو اسلوب مبلئم لدراستنا الذي يهدؼ اىل مجع ادلعلومات بقدر شلكن من ادلعلومات ادلتعلقة 

 بادلفحوص على الدراسة الوصفية. 

 (. 4-2وات )حيث قمنا بدراسة االدراؾ البصري عند االطفاؿ ادلتوحديُت من عاميُت اىل االريع سن

 مكاف الدراسة : -ثاللثا(

 مت اصلاز ىذه الدراسة يف مجعية "اماؿ" دبستغاًل على مستوى طريق مشومة. -
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 التعريف بمكان اجراء البحث :

 تعريف الجمعية :

  .ىي مجعية التوحد "اماؿ" مستغاًل، مجعية ىدفها مرافقة ومساعدة اطفاؿ التوحد وعائبلهتم

وذلك لقلة مراكز التوحد يف مستغاًل عمل اجلمعية تتكوف من  29/11/2015ت اجلمعية يف أنشأ  

)سنتيُت( دبساعدة رلموعة متخصصة ومؤىلة تتكفل 2رلموعة اطفاؿ متوحديُت، ربت عبلج سلوكي ابتداءا من 

 هبذه اجملموعة من االطفاؿ. 

 ( CARS /PEP3 /BECSيتم تشخيص احلاالت بواسطة ادوات علمية عادلية )

من جهة اخرى اجلمعية تقـو بعمل يومي بتوجيو االولياء، والكيفية التعامل مع ابنائهم )التكميل للعبلج 

 السلوكي ادلعريف (. 

يًتاس اجلمعية السيد "سي فوضيل زلمد"، ىو بدوره اب لطفل متوحد، قاـ بتكوين يف اجملاؿ ادلعريف 

 السلوكي. 

نُت واالرطفونيُت وايضا رلموعة من )ادلربيات ادلتخصصات(، حيث تتكوف اجلمعية من االخصائيُت نفسا

 يقوموف ايضا بتنقل اىل بيوت االطفاؿ ادلتوحديُت دلتابعة ومراقبة الربنامج العبلجي من طرؼ االوياء. 

سوؼ يتم فتح قريبا مركز لعبلج االطفاؿ التوحديُت يف وسط مدينة مستغاًل، حيث يستقبل اكرب عدد 

 سنوات (. 8سنتيُت اىل 2الفئة )من شلكن من ىذه 
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حاالت مصابة بالتوحد وال تعاٍل من اي  4تتكوف عينة الدراسة من  في البحث: عينة المستعملةال -رابعا(

 سنوات.  4-2مصاحبة يًتاوح عمرىم من  إعاقات

ادلعايَت  حيث قمنا باختيارىا مل يكن عشوائيا واظلا اعتمدنا على بعض ادلعايَت يف ربديدىا وتتملثل ىذه

 يف:

 كوف االطفاؿ مصابيُت بالتوحد من نفس الدرجة حسب ادلختصة النفسانية واالرطفونية.   -ا(

 ( ويتقارب سن عمرىم. 4كاف عدد افراد عينتنا اربعة )  -ب(

 الحاالت يمثل 10 الجدول رقم

 درجة التوحد اجلنس السن احلاالت

 خفيف انلثى (2عاميُت ) 1

 خفيف ذكر (2عاميُت ) 2

 خفيف انلثى (3ثبلثة ) 3

 خفيف ذكر (4اربعة) 4

  

  يف دراستنا سبا استخداـ االدوات التالية : ادوات المستعملة في البحث: -خامسا( 

الظواىر وادلشكبلت واالحداث ومكوناهتا ادلادية وبيئية، اذلدؼ  عملية مراقبة او مشاىدة وىيالمالحظة :-(0

النفسي وتسجيل كل ما نبلحظو بدقة وموضوعية كما تلعب دور االساسي  منها مجع ادلعطيات وبيانات البحث

 (73، ص1999يف تقدَل مسات الشخصية للفرد. )ابو ناصر، عقلو، 
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اذلدؼ منها الدخوؿ يف احلوار مع احلالة الذي يسمح لنا دبعرفة ادلوثق الكلي اذباه ادلوضوع المقابلة: -(6

 دلوضوع.  البحوث وبعض االشياء اخلفية ادلتعلقة با

 .Shildhood autisime roting scale. cمقياس تقدير التوحد الطفولي :)-(0 

A. R. S) 

، وقاـ الباحلثاف طارش، الشومري وزيداف السرطاوي 1980وىو مقياس عادلي طوره شوبلر واخروف عاـ 

كا بند ياخذ من درجة بنود و  4فقرة )انظر ادللحق (، وكل فقرة ربتوي على 15لًتمجتو اىل العربية ويتالف من 

01 . 

(: ويتم مجع الدراجات ومطابقتها دبقياس وربديد الدرجة احلاصل 4-0اىل اربع دراجات ) من الواحد

 60-15عليها ادلفحوص ومطابقتها وبدليل درجات ادلقياس اليت ىي من 

يعية دلستوى ( يف اجملاؿ يعٍت ذلك اف السلوؾ الطفل يطابق احلدود الطب1وحصوؿ على الدرجة الواحد )

( 3( فهذا يعٍت اف االضلراؼ ضئيل،  واحلصوؿ على الدرجة ثبلثة )2عمره الزمٍت واف احلصوؿ على الدرجة اثناف )

 ( فذلك اف االضلراؼ شديد. 4فيعٍت االضلراؼ متوسط اما احلصوؿ على الدرجة رابعة )

 ( اذا كاف متوسط بُت اختياريُت. 5-3(، )5-2(. )5-1و ؽلكن اعطاءه الدرجة )

 : teacchتعريف االختبار -(8

يف االمم ادلتحدة يف الستينات ونشر يف ارويا من  mesiborوschoplerىذا الربنامج اسستو كل من 

لذين يعانوف من اعاقة يف عبلج وتدريب )تربية( االطفاؿ التوحديُت ا teacch، ويعٍت مصطلح petersطرؼ 
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االتصاؿ، فتطبيق ىذا الربنامج يواجو ويتصدى للصعوبات االسلسية اليت يتلقاىا الطفل التوحدي يف حياتو 

 اليومية:

 كتنافر القدرات ادلعرفية مع زبلف النتائج االجتماعية والفظية عدـ القدرة على الوصوؿ اىل لغة رلردة وعادلية. -

 الوضعيات االجتماعية الديناميكية. عدـ التكيف مع سلتلف -

 . عدـ ربمل التغيَت يف ادلكاف والزماف-

 :teacchمبادئ واالسس التي يقوم عليها البرنامج التدريبي لتقنية 

 فهم االفراد يكوف انطبلقا من ادلبلحظة.  -

  مساعدة االطفاؿ على التكيف االحسن مع زليطهم بتحسُت قدرات االتصاؿ وربقيق االستقبللية. -

 العمل ادلنجز مع الطفل التوحدي يتوافق على التعاوف بُت االباء وادلختصُت وادلعلمُت.  -

 العمل الًتبوي يكوف فردي ويتوقف على تشخيص وتقييم زلدد دلستوى مسة الطفل.  -

 التعليم القًتح لبلطفاؿ التوحديُت يكوف مهيكل، وتاثَت ىيكلت احمليط على التعلم وتكيف.  -

 العمل ادلطبق مع االطفاؿ التوحديُت يرتكز على ادلقاربة التطورية.  -

 :teacchاذلدؼ الرئيسي لتقنية 

ىو ىيكلت احمليط للطفل من اجل التعلم للوصوؿ اىل االستقبللية، اي تعلم سلوؾ جديد وسعي اىل 

ارتفاع تكراره باستعماؿ ادلعززات واالطفاء السلوكات مَت مرموبة وتعميم االكتسابات للوصوؿ اىل ربقيق 

 االستقبللية. 
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 :teacchشروط تطبيق تقنية 

حد كبَت الفهم لطفل التوحدي والذي بدوره  إىلا تسهل مًتابط حوؿ مبادئ كرب  teacchبرنامج 

 مسؤوؿ عن كل االكتسبات. 

 متعاقبة حوؿ االتصاؿ اللفظي وىي: أنظمةتستعمل عدة 

  .احلركات البسيطة واستعماؿ ادلعاجلة احلركية باليد اليت تعترب طريقة ملموسة يف االتصاؿ -

 تلثمر ذاكرة بصرية جيدة لبلطفاؿ التوحديُت. صور تتضمن رسومات، اشياء، االشخاص او مهمة اليت تس -

 استعماؿ االشياء ادللموسة بكلثرة.  -

 كما غلب االخذ بعُت االعتبار عامل الزماف وادلكاف.  -

 مدة تطبيق االختبار تكوف مصاحبة بتقدَل لعبة مفضلة للطفل.  -

 النشاطات :

 التقليد  .1

 االدراؾ .2

 احلركة العامة  .3

 احلركة الدقيقة   .4

 التناسق العيٍت اليدوي  .5

 احلصيلة ادلعرفية  .6

 الكفاءة اللفظية .7
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 االستقبللية  .8

 االجتماعية  .9

 السلوؾ .10

 مستعملة في كل نشاط :الدوات اال

بسيطة متوفرة يف البيت وادلدرسة، كما اهنا مؤلوفة عند الطفل شلا يسهل اكتساب  أدواتىي يف الواقع 

 مهارات جديدة لكن ضلن ركزنا على االدوات االدراؾ البصري متملثلة يف:

اوراؽ الرسم واالوراؽ  -مكعبات  –تفاحة  – إناء–لعبة زلبوبة عند الطفل احللوى –قطعة قماش 

 ؿ (. باز – ألواف–لوباد  أقبلـخشنة،  

االدوات اليت ؽلكن التواصل بواسطتها اىل حقائق عن موضوع البحث وىو  أىمويعترب من  االستبيان:-(0

 صل اىل العينة زلل الدراسة. و دبفهومو العاـ عبارة عن قائمة تتضمن رلموعة من البنود العبارات ادلعدة بدقة ت

ولقد اعتمدنا يف دراستنا على االستبياف للصعوبة االدراؾ البصري وفيما يلي سنحاوؿ عرض والتوضيح –

 لبلستمارة.   أكلثر

 االستبيان صعوبة االدراك البصري:

 .بندا20وقد احتوى ىذا االستبياف على عدة زلاور من رلموع 

 (.  12-11-6-4-1صعوبة التميز البصري لبلشكاؿ. وبنوده ) :األولالبعد -

 (.20-19-18-13-02واحلروؼ وبنوده ) لؤلعدادصعوبة التمييز البصري  :الثاني البعد–

 (.  15-09-08-07-05صعوبة االدراؾ البصري للجزء او الكل وبنوده) :البعد الثالث–

روؼ واحل األشياءصعوبات يف االدراؾ العبلقات ادلكانية اليت تتضمن صعوبات يف التعرؼ على  البعد الرابع:–

 (.  10-17-16-14-03ومَتىا وبنوده )
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تنطبق.  -ال تنطبق-يقابل كل بند ثبلث بدائل وىي :احيانا ويف ىذا االستبياف طريقة التصحيح: 

 حيث يكوف التصحيح على النحو التايل : 

 البصري:  اإلدراؾيوضح طريقة التصحيح ادلعتمدة يف االستبياف صعوبة  16الجدول رقم 

 البدائل تنطبق أحيانا ال تنطبق

 الدرجة 03 02 01

 البصري اإلدراكالتقدير الشخصي لصعوبات  :االستبيان

 البصري اإلدراؾالتقدير الشخصي لصعوبات  لثل استبيافؽل 03الجدول رقم 

 ال  أحيانا نعم العبارات  الرقم 
    اذلندسية.  األشكاؿ أوغلد صعوبة يف التمييز الرسـو واخلرائط   01
    غلد صعوبة يف التمييز بُت احلروؼ والكلمات واالعداد.   02
    من حيث اللوف واحلجم.  األشياءغلد صعوبة يف التمييز بُت   03
    ادلرئية.  األشكاؿغلد صعوبة يف التمييز بُت ادلكونات والتفاصيل   04
    ". األرضيةغلد صعوبة يف التمييز"الشكل" عن اخللفية احمليط بو"  05
    والرسـو البيانية بصريا.  األشكاؿ اإلدراؾجبد صعوبة يف   06
    الصورة.  أوالتكوين الشكل  األشكاؿ أجزاءيصعب عليو ذبميع   07
    . أكلثر أوغلد صعوبة يف معرفة الشكل عندما ينقص منو جزء   08
    . األعداد أوحروؼ  أوالفرامات بكلمات  إكماؿغلد صعوبة يف   09
    . ادلألوفة ماكناألوقتا يف معرفة  يأخذ أويضيع  أويتوه   10
    . األعداداحلروؼ اذلجائية  األشكاؿغلد صعوبة يف التعرؼ على   11
    ادلستطيل.  أواذلندسية ملثل ادلربع  األشكاؿغلد صعوبة يف التمييز   12
    علم(. -)عمل 9-6الكلمات ملثل  أوؼلطئ يف كتابة بعض الرموز   13
    ة والكتابة والعمليات احلسابية واجلداوؿ. ءغلد صعوبة يف القرا  14
    . أجزاءهالكل من  أواجلزء بدوف الكل  إدراؾغلد صعوبة يف   15
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    . مومًتوالًت لساعة اادلعملية ك واألدوات األجهزةغلد صعوبة يف   16
 األجبديةغلد صعوبة يف التذكر ادلعلومات متتابعة ملثل ترتيب احلروؼ   17

 . األسبوع أياـو والشهور والسنة 
   

    غلد صعوبة يف استخداـ النقط والفواصل يف نصوص.   18
    كلمة وبشكل متقطع. -الكلمة أيقر  أويقرا ببطء شديد   19
    مدلوؿ احلروؼ الكلمات عند القراءة اجلهرية.  اإلدراؾغلد صعوبة يف   20
 البصري: اإلدراكصعوبة  :االستبيان  

تًتاوح  2وىم  ادلتوحدين األطفاؿ أفبندا اتضح لنا  20عندما طبقنا كل زلاور االستبياف حسب بنوده  

البصري ومن نفس الدرجة ومن نفس  اإلدراؾال يدركوف بصريا ولديهم صعوبة يف  أهنم سنتُتمابُت  أعمارىم

احلروؼ. ولديهم اضطراب يف  واألحجاـ واألشكاؿ األعدادالبصري ال يدركوف  اإلدراؾلديو صعوبة يف -السن. 

 البصري.  اإلدراؾيتميزوف بصعوبات  ادلتوحدين األطفاؿ أفالفهم كذلك.  وىذا يعٍت 
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 تمهيد:

ادلتحصل عليها من احلاالت  اإلجاباتنتائج اليت ربصلنا عليها من خبلؿ  إىليف ىذا الفصل تطرقنا 

وفقا دلا جاء يف الفرضيات ومن خبلذلا مت تفسَت ىذه النتائج وذلك حسب كل فرضية من الفرضيات  وأولياءىم

عرض النتائج وربليلها مث اخلطوة اللثانية تفسَت ىذه النتائج ادلتحصل عليها ومن ىذا  األوىلحبيث كانت اخلطوة 

 ال.  أـادلنطلق ؽلكن التعرؼ على مدى ربقق الفرضية 
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 احلاالت:تقدَل  -(أوال

 األولى:الحالة 

، دلعرفة التطور ادلعريف، األولياءقمنا بتشخيص حالتو بطلب من  يـو 17شهر و11و سنتُتعمره 

 لتوحد وتطوره.  الباثولوجية األعراض أيضاالسلوكي، واللغوي واالجتماعي، ومعرفة 

 CARS التالية:بواسطة االختبارات  2016/09/16قمنا بتشخيص من خبلؿ حصة واحدة 

/BEC 

  .وقد كانت حصة مصورة األولياءقمنا حبضور 

  احلالة ، وقد كانت درجة التوحد عند CARSحلالة التوحد عن طريق اختبار  اإلكلينيكيالتشخيص 

 .39_30بُت  اخلفيف مامن مت يصنف ضمن قائمة التوحد و  33

 dsm5وCIM10على  األعراضكما اعتمدنا من ضمن 

 .DSM5_تشخيص اضطراب التوحد موجود يف  

 .CIM10_تشخيص اضطراب التوحد الطفويل موجود يف 

 الحالة:تاريخ تطور 

 الوحيد يف العائلة، ولد والدة عادية وقد كانت الظروؼ احلمل عادية وىناؾ قرابة بُت الوالدين. 
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يف سن  بادلشييف اجملاؿ التطور حركي نفسي، قاـ  تأخرمل يكن ىناؾ  األشهر 3الرضاعة الطبيعية دامت 

 . أشهر 9سنة وشهريُت. ولكن كانت ىناؾ محى شديدة عند السن 1

 ألصبعويشَت  ، يف رلاؿ التواصل الغَت اللغوي، الواإلنتاجيف االستقباؿ  :تأخريف اجملاؿ اللغوي كاف ىناؾ 

 يد احد جللب احلاجيات.  ذبأخ أولوحده  األشياء بأخذما ولكن يقـو  يءعند حاجتو لش

يعرؼ الذىاب للمرحاض لوحده،  ال يوجد اضطراب النـو ويناـ لوحده  مازاؿ يرتدي احلفاضات ال

لوحده منذ فًتة قصَتة ويرفض تناوؿ الطعاـ مع العائلة حوؿ ادلائدة، مازاؿ يتناوؿ احلليب  يأكلبدوف مشاكل، 

 عن طريق الرضاعة. 

 األشخاص إىلنادرا،  ال ينظر  إىلال يستجيب عند مناداتو "بامسو "  ولياءاأل اؿ السلوكي يبلحظاجمليف 

 عند التكلم معهم )عدـ تلثبيت البصر (. 

 األبقليلة مع  إىليتبادؿ اللعب مع الوالدين  ، الاألشياءيوجد سلوؾ ظلطي تكراري حيث يقـو بتدوير 

 تقليد صويت.  أييف رلاؿ تقليد، يقـو بالتقليد احلركي المو ولكن ال يوجد 

 تبادؿ عاطفي.  بأييف رلاؿ العاطفي ال يقـو 

 لتعبَت عن الفرح.  بالقفزالدقيقة،  يقـو  باحلركاتيف اجملاؿ احلركي : كلثَت احلركة وال يستطيع بقياـ 

 اضطراب مسعي.  أيال يوجد  PEAيف اختبار السمع 

 يوجد صرع.  (الEEGاختبار التخطيط الكهربائي للدماغ )

 السلوؾ والتفاعل خبلؿ االختيار :مبلحظة 
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، كاف يقـو مافاألبلكي ػلس  األبكاف ىادئ جدا خبلؿ االختبار، جلس حوؿ الطاولة ولكن حبضور 

 يقـو بوضعها يف فمو.  أيضاادلوجودة يف الطاولة )التدوير، الضرب. ... (  األدواتحبركات مريبة ذباه 

 . وعدـ االنتباه. ئيةاألخصايتبادؿ النظرات مع  لديو نظرة مائلة ال

 .تو بامسوايتجاوب عند مناد ال-

 صلح يف بناء ادلكعبات لوحده مث يقـو بتهدؽلها. -

ال يعرؼ تسمية )العُت،   يف رلاؿ معرفة الذات :ال يعرؼ سلطط وجهو وال يهتم بتفاصيل وجهو،-

 . إليهميشَت  أف( وال حىت  األنف

 . األخصائيةحركي مع  أوتقليد صويت  بأييقـو  يف رلاؿ التقليد،  ال

خيايل مع الدمية  أولعب تفاعلي  أييلعب بطريقة ظلطية عن طريق السيارات، وال يوجد  العب:يف رلاؿ 

 . األخصائيةالعب مع  أويقـو برمي الكرة  ال أيضا

 التطور العمري للحالة:

 شهر.  17حىت  12هو مابُت عمره من ناحية ادلعرفة ف أماشهر 11اىل 8يعترب سن التطور مابُت 

 شهر.  17ىو اؿ التفاعل العاطفي اجمل

 :CARSنتائج االختبار 

 مياب االضطراب  إىل 1يف سلتلف اجملاالت حيث يشَت رقم  باالختبارنقـو 
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ىناؾ صعوبة  أفاضطراب توحدي شديد وقد يوضح النتائج من خبلؿ ادلخطط  إىليشَت  4رقم  أما

 لدى يف رلاؿ التواصل االجتماعي. 

 أيضاعلى مستوى التفاعل االجتماعي العاطفي وذلك واضح من خبلؿ االختبارات،  تأخراحلالة لديو  الخالصة:

(يوجد اضطراب يف رلاؿ االستقباؿ االجتماعي واالضطراب لغوي والتواصل 2015)DSM5من خبلؿ 

طفلكم مَت عاجز حيث يوجد لديو العديد من القدرات  أفلمكم وسلوؾ تكراري ظلطي، ولكن ليكن يف ع

الفردية وؽلكن تطويرىا عن طريق العبلج كما يستطيع يتفاعل االجتماعية ويتوقف تطوير ىذه القدرات على 

 والعائلة.  األخصائيُتحسب العبلج وعمل مكلثف معهم من طرؼ 

 الحالة الثانية:

، دلعرفة التطور ادلعريف، السلوكي، واللغوي األولياءمن  قمنا بتشخيص حالتو بطلب سنتُتعمرىا  

 لتوحد وتطوره.  الباثولوجية األعراض أيضاواالجتماعي، ومعرفة 

 /CARS التالية:بواسطة االختبارات  2016/09/16قمنا بتشخيص من خبلؿ حصة واحدة 

BEC  وقد كانت حصة مصورة.  األولياءحبضور 

، وقد كانت درجة التوحد عند احلالة CARSحلالة التوحد عن طريق اختبار  اإلكلينيكيالتشخيص 

 .39_30بُت  اخلفيف ماو من مت يصنف ضمن قائمة التوحد 31

 dsm5وCIM10على  األعراضكما اعتمدنا من ضمن 

 .DSM5_تشخيص اضطراب التوحد موجود يف  

 .CIM10_تشخيص اضطراب التوحد الطفويل موجود يف 



 مناقشة النتائج                                                                     الخامس:الفصل  
 

 
74 

 لحالة:اتاريخ تطور 

  شهر وليس ىناؾ أ السبعالوحيدة يف العائلة، ولدت والدة عسَتة وقد كانت الظروؼ احلمل صعبة يف مدة

 . الوالدينقرابة بُت 

  يف اجملاؿ التطور حركي نفسي، قامت بادلشي يف سن  تأخرمل يكن ىناؾ  أشهر ستةالرضاعة الطبيعية دامت

 سنة. واحد 

  عند  بإصبعهاتشَت  ، رلاؿ التواصل الغَت اللغوي، الواإلنتاجاالستقباؿ  :يف تأخريف اجملاؿ اللغوي كاف ىناؾ

 يد احد جللب احلاجيات.  بأخذ أولوحدىا  األشياء بأخذما ولكن تقـو  يءحاجتها لش

 تعرؼ الذىاب للمرحاض لوحدىا، يوجد اضطراب النـو وال تناـ  ال ،احلالة مازالت ترتدي احلفاضات

وترفض تناوؿ الطعاـ مع العائلة حوؿ ادلائدة، مازالت تتناوؿ  أمهادىا بل دبساعدة لوح تأكل لوحدىا،  ال

 احلليب عن طريق الرضاعة. 

  األشخاص إىلنادرا،  ال تنظر  إال" ال تستجيب عند مناداهتا "بامسها "  األولياءيبلحظ  :اؿ السلوكياجمليف 

 )عدـ تلثبيت البصر (.  معند التكلم معه

 يف رلاؿ  األبمع  قليبل الوالدين،، تتبادؿ اللعب مع األشياءكراري حيث تقـو بتفكيك يوجد سلوؾ ظلطي ت

 يوجد تقليد صويت. ال ، تقـو بالتقليد احلركي المها ولكن احليوانات أصوات تقليد

  تبادؿ عاطفي.  بأيال تقـو  :اؿ العاطفياجمليف 

  حلركات الدقيقة. ابيف اجملاؿ احلركي : احلالة كلثَتة احلركة وال تستطيع بقياـ 

  يف اختبار السمعPEA   اضطراب مسعي.  أيال يوجد 

 ( اختبار التخطيط الكهربائي للدماغEEG) يوجد صرع.  ال 
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 : مالحظة السلوك والتفاعل خالل االختيار

  تقـو  ت، كانباألمافلكي ربس  األـكانت ىادئة جدا خبلؿ االختبار، جلست حوؿ الطاولة ولكن حبضور

 تقـو بوضعها يف فمها.  أيضا... ( .ادلوجودة يف الطاولة )التفكيك األدواتذباه ابة حبركات مري

 وعدـ االنتباه.  األخصائيةيتبادؿ النظرات مع  لديها نظرة مائلة ال 

 بامسها مناداهتاتتجاوب عند  ال.  

  .مل تنجح يف بناء ادلكعبات لوحدىا 

   ،( األنفيف رلاؿ معرفة الذات ال تعرؼ سلطط وجهها وال هتتم بتفاصيل وجهها،  ال تعرؼ تسمية )العُت

 . إليهمتشَت  أفوال حىت  لوجهها

  األخصائيةيف رلاؿ التقليد،  احلالة تقـو بتقليد الصويت وحركي مع . 

  خيايل مع  أولعب تفاعلي  أي، وال يوجد ىتلعب احلالة بطريقة ظلطية عن طريق الدم عب:لاليف رلاؿ

 . األخصائيةاللعب مع  أوتقـو برمي الكرة  ا الكمالسيارة  

 التطور العمري للحالة:

 شهر.  17حىت  12عمره من ناحية ادلعرفة فهو مابُت  أماشهر 11اىل 8يعترب سن التطور احلالة مابُت 

 شهر.  17رلاؿ التفاعل العاطفي فهو 
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 :CARSنتائج االختبار 

 إىليشَت  4رقم  أما ،مياب االضطراب إىل 1اختبار يف سلتلف اجملاالت حيث يشَت رقم  اخلبلصة:

ىناؾ صعوبة لدى ياسر يف رلاؿ التواصل  أفاضطراب توحدي شديد وقد يوضح النتائج من خبلؿ ادلخطط 

 االجتماعي. 

 الخالصة:

 أيضاواضح من خبلؿ االختبارات، على مستوى التفاعل االجتماعي العاطفي وذلك  تأخراحلالة لديها 

يوجد اضطراب يف رلاؿ االستقباؿ االجتماعي واالضطراب لغوي والتواصل  DSM5(2015)من خبلؿ 

مَت عاجزة حيث توجد لديها العديد من القدرات الفردية وؽلكن تطويرىا عن  ةطفلوالوسلوؾ تكراري ظلطي، 

طريق العبلج كما تستطيع تتفاعل االجتماعية وتتوقف تطوير ىذه القدرات على حسب العبلج وعمل مكلثف 

 والعائلة.  األخصائيُتمعهما من طرؼ 

 الثالثة:الحالة 

، دلعرفة التطور ادلعريف، السلوكي، واللغوي ولياءاألسنوات قمنا بتشخيص حالتو بطلب من  3عمره  )ؾ(

 لتوحد وتطوره.  الباثولوجية األعراض أيضاواالجتماعي، ومعرفة 

 /CARS التالية:بواسطة االختبارات  2016/09/16قمنا بتشخيص من خبلؿ حصة واحدة 

BEC  وقد كانت حصة مصورة األولياءحبضور. 

، وقد كانت درجة التوحد عند احلالة CARSريق اختبار حلالة التوحد عن ط اإلكلينيكيالتشخيص 

 .39_30بُت  اخلفيف ماومن مت يصنف ضمن قائمة التوحد  33
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 dsm5و CIM10على  األعراضكما اعتمدنا من ضمن 

 .DSM5_تشخيص اضطراب التوحد موجود يف  

 .CIM10_تشخيص اضطراب التوحد الطفويل موجود يف 

 :الحالةتاريخ تطور 

وقد كانت ظروؼ احلمل عادية وليس ىناؾ قرابة بُت  ،اللثالث يف العائلة، ولد والدة قيصريةرتبتو 

 . الوالدين

دلشي يف سن ايف اجملاؿ التطور حركي نفسي، قاـ ب تأخرمل يكن ىناؾ  أشهر 3الرضاعة الطبيعية دامت 

 . أوىل سنة

يشَت  رلاؿ التواصل الغَت اللغوي،  ال، يف واإلنتاجيف االستقباؿ  : تأخريف اجملاؿ اللغوي كاف ىناؾ 

 يد احد جللب احلاجيات.  بأخذ أولوحده  األشياء بأخذما ولكن يقـو  لشيءعند حاجتو  بأصبعو

ال يوجد اضطراب النـو ويناـ لوحده بدوف  يرتدي احلفاضات يعرؼ الذىاب للمرحاض لوحده، ال

 تناوؿ الطعاـ مع العائلة حوؿ ادلائدة. ال يرفض  ولكن، لوحده منذ فًتة قصَتة أصبح يأكلمشاكل، 

 األشخاص إىلنادرا،  ال ينظر  إىلال يستجيب عند مناداتو "بامسو "  األولياءاؿ السلوكي يبلحظ اجمليف 

 عند التكلم معهم )عدـ تلثبيت البصر(. 

 األبع م قليبل إال الوالدينيتبادؿ اللعب مع  ، الاألشياءيوجد سلوؾ ظلطي تكراري حيث يقـو بتدوير 

 تقليد صويت.  أيتقليد، يقـو بالتقليد احلركي المو ولكن ال يوجد اليف رلاؿ 
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 تبادؿ عاطفي.  بأيال يقـو  :اؿ العاطفياجمليف 

 لتعبَت عن الفرح. للقفز احلركات الدقيقة،  يقـو بايف اجملاؿ احلركي: كلثَت احلركة وال يستطيع بقياـ ب

 اضطراب مسعي.  أيال يوجد :  PEAيف اختبار السمع 

 يوجد صرع.  ال: (EEGاختبار التخطيط الكهربائي للدماغ )

 مالحظة السلوك والتفاعل خالل االختيار :

 األدواتذباه اكاف يقـو حبركات مريبة ،  كاف ىادئ جدا خبلؿ االختبار،  جلس حوؿ الطاولة حبضور 

 يقـو بوضعها يف فمو.  أيضاادلوجودة يف الطاولة )التدوير، الضرب. ... ( 

 وعدـ االنتباه. األخصائيةيتبادؿ النظرات مع  لديو نظرة مائلة ال . 

 تو بامسو ايتجاوب عند مناد ال 

   ،(  األنفيف رلاؿ معرفة الذات :ال يعرؼ سلطط وجهو وال يهتم بتفاصيل وجهو،  ال يعرؼ تسمية )العُت

 . إليهميشَت  أفوال حىت 

 األخصائيةحركي مع  أوتقليد صويت  بأيـو يق يف رلاؿ التقليد،  ال . 

  خيايل مع الدمية  أولعب تفاعلي  أييلعب بطريقة ظلطية عن طريق السيارات، وال يوجد  اللعب:يف رلاؿ

 . األخصائيةعب مع لال أويقـو برمي الكرة  ال أيضا

 التطور العمري للحالة:

 شهر.  17حىت  12عمره من ناحية ادلعرفة فهو مابُت  أماشهر 11 إىل 8يعترب سن التطور مابُت 

 شهر.  17اؿ التفاعل العاطفي ىو اجمل
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 :CARSنتائج االختبار 

  .مياب االضطراب إىل 1الختبار يف سلتلف اجملاالت حيث يشَت رقم انقـو ب

ىناؾ صعوبة  أفاضطراب توحدي شديد وقد يوضح النتائج من خبلؿ ادلخطط  إىليشَت  4رقم  أما

 لدى يف رلاؿ التواصل االجتماعي. 

على مستوى التفاعل االجتماعي العاطفي وذلك واضح من خبلؿ  تأخراحلالة لديو  الخالصة:

(يوجد اضطراب يف رلاؿ االستقباؿ االجتماعي واالضطراب 2015)DSM5من خبلؿ  أيضااالختبارات، 

طفل مَت عاجز حيث يوجد لديو العديد من القدرات الفردية اللغوي والتواصل وسلوؾ تكراري ظلطي، ولكن 

وؽلكن تطويرىا عن طريق العبلج كما يستطيع يتفاعل االجتماعية ويتوقف تطوير ىذه القدرات على حسب 

 والعائلة.  األخصائيُتالعبلج وعمل مكلثف معهم من طرؼ 

 الرابعة:الحالة 

  ، دلعرفة التطور ادلعريف، السلوكيألولياءاسنوات قمنا بتشخيص حالتو بطلب من  4عمرىا  "ؼ"

 لتوحد وتطوره.  الباثولوجية األعراض أيضاواللغوي واالجتماعي، ومعرفة 

 /CARS التالية:بواسطة االختبارات  2016/09/20قمنا بتشخيص من خبلؿ حصة واحدة 

BEC 

 مصورة.وقد كانت حصة  األولياءحبضور  بالتشخيص قمنا  

، وقد كانت درجة التوحد عند احلالة CARSحلالة التوحد عن طريق اختبار  اإلكلينيكيالتشخيص 

 .39_30و من مت يصنف ضمن قائمة التوحد اخلفيف ما بُت 35
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 .dsm5وCIM10على  األعراضكما اعتمدنا من ضمن 

 . DSM5 _تشخيص اضطراب التوحد موجود يف 

 يفCIM10_تشخيص اضطراب التوحد الطفويل موجود. 

 الحالة:تاريخ تطور 

ىناؾ قرابة بُت ظروؼ احلمل صعبة و  والدة عادية وقد كانت ترتبتها يف العائلة ىي الرابعة، ولد

 ن. الوالدي

دلشي يف سن ايف اجملاؿ التطور حركي نفسي، قاـ ب تأخرشهر مل يكن ىناؾ أ 6الرضاعة الطبيعية دامت 

 . أشهر 6ولكن كانت ىناؾ محى شديدة عند السن  ،سنة وشهريُت1

يشَت  ، يف رلاؿ التواصل الغَت اللغوي،  الواإلنتاج:يف االستقباؿ  تأخريف اجملاؿ اللغوي كاف ىناؾ 

 يد احد جللب احلاجيات.  بأخذ أولوحده  األشياء بأخذما ولكن يقـو  يءعند حاجتو لش أصبعوب

مشاكل،  يرتدي احلفاضات يعرؼ الذىاب للمرحاض لوحده،  يوجد اضطراب النـو ويناـ لوحده بدوف

 لوحده ويرفض تناوؿ الطعاـ مع العائلة حوؿ ادلائدة، مازاؿ يتناوؿ احلليب عن طريق الرضاعة.  األكل يفضل

 األشخاص إىلنادرا،  ال ينظر  إىلال يستجيب عند مناداتو "بامسو "  األولياء يف رلاؿ السلوكي يبلحظ

 عند التكلم معهم )عدـ تلثبيت البصر (. 

 األبمع  قليبل إال الوالدينيتبادؿ اللعب مع  ، الاألشياءري حيث تقـو بتدوير يوجد سلوؾ ظلطي تكرا

 تقليد صويت.  أيتقليد، يقـو بالتقليد احلركي المو ولكن ال يوجد اليف رلاؿ 
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 تبادؿ عاطفي.  بأييف رلاؿ العاطفي ال يقـو 

 لتعبَت عن الفرح.  بالقفزالدقيقة،  تقـو  باحلركاتيف اجملاؿ احلركي : كلثَتة احلركة وال تستطيع بقياـ 

 اضطراب مسعي.  أيال يوجد   PEAيف اختبار السمع 

 يوجد صرع.  (الEEGاختبار التخطيط الكهربائي للدماغ )

 مالحظة السلوك والتفاعل خالل االختيار :

ماف، كانت األلكي ربس ب األبكانت ىادئة جدا خبلؿ االختبار،  جلسن حوؿ الطاولة ولكن حبضور 

 تقـو بوضعها يف فمو.  أيضاادلوجودة يف الطاولة )التدوير، الضرب. ... (  األدواتتقـو حبركات مريبة ذباه 

 . وعدـ االنتباه. األخصائيةتتبادؿ النظرات مع  لديها نظرة مائلة ال

 بامسها  مناداهتاتتجاوب عند  ال-

 صلحت يف بناء ادلكعبات لوحدىا مث تقـو بتهدؽلها. -

يف رلاؿ معرفة الذات :ال تعرؼ سلطط وجهها وال هتتم بتفاصيل وجهها،  ال تعرؼ تسمية )العُت،  -

 . إليهمتشَت  أف( وال حىت األنف

 . األخصائيةحركي مع  أوتقليد صويت  بأيتقـو  يف رلاؿ التقليد،  ال

خيايل مع الدمية  أوي لعب تفاعل أيتلعب بطريقة ظلطية عن طريق السيارات، وال يوجد  عب:ليف رلاؿ ال

 . األخصائيةعب مع لال أوتقـو برمي الكرة  ال أيضا
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 التطور العمري للحالة:

 شهر.  17حىت  12عمره من ناحية ادلعرفة فهو مابُت  أماشهر 11اىل 8يعترب سن التطور مابُت 

 شهر.  17اؿ التفاعل العاطفي فهو اجمل

 :CARSنتائج االختبار 

 مياب االضطراب  إىل 1يف سلتلف اجملاالت حيث يشَت رقم  باالختبارنقو ـ 

ىناؾ صعوبة  فأاضطراب توحدي شديد وقد يوضح النتائج من خبلؿ ادلخطط  إىليشَت  4رقم  أما

 يف رلاؿ التواصل االجتماعي.  يولد

على مستوى التفاعل االجتماعي العاطفي وذلك واضح من خبلؿ  تأخراخلبلصة : احلالة لديها 

(يوجد اضطراب يف رلاؿ االستقباؿ االجتماعي واالضطراب 2015)DSM5من خبلؿ  أيضااالختبارات، 

مَت عاجزة حيث يوجد لديها العديد من القدرات الفردية وؽلكن  ةطفلواللغوي والتواصل وسلوؾ تكراري ظلطي، 

تطويرىا عن طريق العبلج كما تستطيع تتفاعل االجتماعية ويتوقف تطوير ىذه القدرات على حسب العبلج 

 والعائلة.  األخصائيُتوعمل مكلثف معهم من طرؼ 

 التكفل االرطفوني :-ثانيا(

 البصري  اإلدراكانب لتركيز على الجامن خالل تربصنا قمنا ب

 األطفاؿ:عدد كبَت من صعوبات التعلم وادلشاكل السلوكية اليت صلد  la perceptionاإلدراؾ

تصيب سلتلف  أفتتم معاجلة ادلعلومات احلواسية. وىذه الصعوبات ؽلكن  أيندراؾ، مصدرىا اختبلؿ اإل دينادلتوح
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ىي عدـ قدرهتم على  األطفاؿالسمع، البصر، اللمس، الشم الذوؽ.  ومن ادلشاكل ادلًتددة عند ىؤالء  احلواس:

 دمج ادلعلومات احلواسية للحصوؿ على صورة حقيقية عن زليطهم. 

يف سلتلف  اإلدراؾىذه التقنية العبلجية تقًتح نشاطات متخصصة يف ىذا اجملاؿ من اجل تعديل وظيفة 

 اجملاالت. 

 ُت ىذه النشاطات اليت يقًتحها الربنامج التدرييب :من ب-

 باإلدراؾ:عن نشاطات اخلاصة  ةملثلأ

 :suivre des yeuxالتتبع البصري -

 سنة. la perception:0_1البصري  دؼ:اذل-

 تطوير االنتباه البصري.  :اذلدؼ-

   مبلحظة يد شخص لتقدير ربرؾ ادلوضوع. :ادلوضوع-

 صغَتة، قطع حلوى.  أطباؽ أوصحوف 3 :األدوات-

 : اإلجراءات

عن بعضها  األطباؽما بينكم مث قم بتفريق  أطباؽ أوصحوف  3حاوؿ على الطاولة مقابل الطفل بوضع 

مع تتبع الطفل البصري لقطعة  أخرقطعة من احللوى وتقوؿ لو "انظر" وحوذلا من مكاف ب األخذسم، مث 15ببعد

طبق،  أحسنلو  ـمباشرة تقوؿ لو "خذ احللوى" وقد يأخذىامل  وإذااحللوى، مث ضع يف كل طبق قطعة حلوى، 

 بيده لقطع احللوى.  وتأخذدائما تلفت نظره  بردة فعلمل يقم  وإذا
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 أفوتضع احللوى بدوف  تأخذ أينالطفل دببلحظة يدؾ لكي يرى  يبدأكرر التمرين عدة ادلرات حىت 

 تساعده. 

 الًتكيز البصري وربسُت الذاكرة.  زيادةدؼ منها اذل لعبة القوقعة :

 .كواباألاحد  أسفل سلبأ شيءلبحث عن ا الغرض:

 اإلجراء:

سلتلفة )كوب،  أخرى أشياء أوسلتلفة  أكواب 3نستعمل  البدايةالطاولة مقابلة الطفل يف  أماـصللس 

 ، صحن( إناء

 على الطاولة ونقوؿ انظر، وضلرؾ قطعة احللوى يف رلالو البصري.  3 أكوابنضع 

 نغطيهم.  أو األكوابوال ضلرؾ  األكوابيشاىد يدؾ، طلبا احللوى ربت احد  بأنوربققت  إذا

نوجو  األمرمل يفهم  إذااحللوى،  بإغلادمطالب  بأنوكي يفهم   األكواب إىلونقوؿ لو خذ احللوى ونشَت 

 عندما غلد احللوى وظلدحو ونعطيو مكافئة.  إعجابناالصحيح ونعرب عن  االذباهيده ضلو 

سبكن من  إذاادلتماثلة.  األكواباحللوى ربت الكوب ضلاوؿ مع  وإغلادعندما بتمكن من مبلحظة يدي 

ادلتماثلة نستعمل كوبيُت فقط،  لكن نغَت موقعهما عندما نضع احللوى ربت احدعلا.  األكواباحللوى ربت  إغلاد

 نا عندما طلفي احللوى. اير  أف ىننس ال
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 :تقديم نتائج االختبار-(ثالثا

 طار التطبيقي اإل ضوء االختبار يفيتناوؿ ىذا الفصل عرض النتائج 

، لؤلطفاؿالبصري ادلوجو  اإلدراؾومن خبلؿ اعتمادي على اختبار شوبلر واستعمايل كذلك االستبياف 

 أجوبتوللحاالت حبيث الحظنا فروؽ بُت احلاالت ىناؾ من كانت  ألربعالنتائج كانت متباينة بالنسبة  أفتبُت 

من خبلؿ نتائج  األعليةجد سلتصرة وفقَتة من ناحية اللغوية وحىت بالنسبة للفهم والقدرات ادلعرفية تتجلى ىذه 

 ادلتحصل عليها. 

 تفسير نتائج شوبلر:

وذلك الختبار قد  األطفاؿالبصري عند ىؤالء  اإلدراؾكانت النتائج اغلابية وذات فعالية كبَتة يف تعديل 

 البصري.   اإلدراؾاحلاالت ادلطبق عليها برنامج التقنية شوبلر واالستبياف  04ابية معغلحققت نتائج جد ا

البصري والتواصل مع  اإلدراؾيف  احلصةنتائج جد اغلابية من خبلؿ عرض نتائج  قدـ ":"ياألوىلاحلالة 

 األخصائيةالنفسانية ومع  األخصائيةربسن يف مستوى اللغوي وذلك بتعاوف مع والتفاعل معهم  األخريُت

 االرطفونية. 

 اإلدراؾاحلالة اللثانية :"ؾ " كانت نتائج جد اغلابية كذلك من خبلؿ عرض نتائج كل حصة يف  أما

 خصائيُتاأللتعاوف مع اوالتفاعل معهم وربسُت يف مستوى اللغوي وذلك ب األخريُتالبصري والتواصل مع 

. من الناحية اللفظية سبكنا من نطق بعض احلروؼ والكلمات مل تتمكن من نطقها من قبل وبالتايل والوالدين

 البصري.  اإلدراؾىذه التقنية تساعد فعبل على تعديل  فأنستنتج 

 اإلدراؾاحلالة اللثاللثة :"ؾ " كانت نتائج جد اغلابية كذلك من خبلؿ عرض نتائج كل حصة يف  ماأ

 األخصائيُتمع  بالتعاوفوالتفاعل معهم وربسُت يف مستوى اللغوي وذلك  األخريُتالبصري والتواصل مع 
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. من الناحية اللفظية سبكنا من نطق بعض احلروؼ والكلمات مل تتمكن من نطقها من قبل وبالتايل والوالدين

 البصري.  اإلدراؾىذه التقنية تساعد فعبل على تعديل  أفنستنتج 

البصري والتواصل  اإلدراؾيف  احلصةبنتائج جد اغلابية من خبلؿ عرض نتائج  أتىة الرابعة :"ؼ" قد احلال

 األخصائيةالنفسانية ومع  األخصائيةوالتفاعل معهم ربسن يف مستوى اللغوي وذلك بتعاوف مع  األخريُتمع 

 االرطفونية. 

 مناقشة النتائج وتحقق من الفرضية :-رابعا(

 أف:اليت نصت على الفرضية العامة 

 البصري يؤثر على الطفل المتوحد اإلدراك

استبياف صعوبات و  شلا جاء يف الدراسة ادليدانية وما جاء يف اختبار شوبلر إليومن خبلؿ ما توصلنا و 

يؤثر على القدرات  أفالذين يعانوف من التوحد من شانو  األطفاؿ أف أي تأثَتيةالبصري توجد عبلقة  اإلدراؾ

 بالنسبة لطفل عادي.  أوادلعرفية تعد القدرات ادلعرفية جزء مهم عند الطفل سواء كاف متوحد 

القدرات ادلعرفية  أعليةالبصري تبُت يل حقيقة  اإلدراؾومن خبلؿ اختبار شوبلر واالستبياف صعوبات  

 الناحية اللغوية والفهم والذكاء والتذكر وانتباه. ..  تتأثرلكن بالنسبة للطفل ادلتوحد 

الفرضية البحث  أفمن خبلؿ دراسيت احلالية ؽلكن القوؿ  إليهاومن خبلؿ تفسَتي للنتائج اليت توصل 

 البصري يؤثر على الطفل المتوحد اإلدراك العامة اليت تقوؿ"

 " قد ربققت وصدقت.  

 : األوىلئية تفسَت ومناقشة نتائج الفرضية اجلز  1-2

 على: األوىلنصت الفرضية اجلزئية 
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 بالسلب على الطفل المتوحد : ثرؤ ت أنالبصري يمكن  اإلدراكصعوبة 

البصري الذي طبق على  اإلدراؾنتائج ىذه الفرضية من خبلؿ تطبيق استبياف صعوبات  وعليو توضح

عدـ سبكن  األلوافيعانوف من صعوبات من خبلؿ تطابق الشكل خلط يف تسمية  أهنموتبُت  ادلتوحدين األطفاؿ

 اإلدراكصعوبة  مت التحقق من صدؽ الفرضية اجلزئية القائلة : األساسوعلى ىذا  واألحجاـمن معرفة ادلساحات 

 يؤثر بالسلب على الطفل المتوحد.  أنالبصري يمكن 

 للثانية:اتفسَت ومناقشة نتائج الفرضية اجلزئية  1-3

 على الطفل المتوحد باإليجابيؤثر  أنالبصري يمكن  اإلدراك: تنص الفرضية اجلزئية على 

ربعة حاالت متقربُت يف السن وطبقنا عليهم أئج ىذه الفرضية من خبلؿ تكفلنا بوكذلك قد سارت نتا

النتائج احملصل عليها من خبلؿ ادلقاببلت  أظهرتالبصري  اإلدراؾاختبار الشوبلر وبنفس الطريقة وطبقنا استمارة 

ن. ومن ىنا ؽلكن القوؿ ادلتوحدي األطفاؿعلى  بإغلابالعيادية وتطبيقي لتمارين استمارة االدراؾ البصري انو يؤثر 

قد  على الطفل المتوحد باإليجابيؤثر  أنالبصري يمكن  اإلدراك الفرضية اجلزئية اللثانية اليت ربمل عنواف : أف

 صدقت. ربققت و 

 :لؤلداةاخلصائص السيكوميًتية -خامسا(

يعرفو بشَت  إذيتسم هبا كل اختبار  أفاليت غلب  األساسيةاللثبات يعترب االختبار من الصفات  5-1

على نفس اخلاصية يف  فأكلثر مرتُتلو طبقت  األداة: وىو مدى الدقة واالستقرار واالتساؽ يف النتائج بأنومعمريو 

 ادلناسبات سلتلفة.  

مت قبل  إذمعامل اللثبات بطريقة سَتماف برواف -علا : طريقتُتسُت على ايعتمدنا يف حساب ثبات ادلقاو 

 ىذا احلساب معامل ارتباط بَتسوف ومايلي سيتم توضيح ثبات كل مقياس على حدا.  
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 ثبات مقياس صعوبات االدراك البصري:

وبلتصحيح دبعادلة "سيربماف برواف" " وذلك قبل تصحيح 99. 0بعد التطبيق العددي وجدنا اف "ر=و 

" وىي قيمة دالة احصائيا وتعرب عن الدرجة اللثبات عالية جدا 99. 0حلساب اللثبات الكلي وجدنا اف" رس=

 واجلدوؿ يوضح نتائج احلساب اللثبات. 

يوضح حساب معامل اللثبات دبعامل االرتباط دلقياس صعوبات االدراؾ البصري لدى العينة : 18الجدول رقم

 الدراسة : 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية

)ر( 

 اجملدولة

 "ر" 

 بعد التعديل 

"ر" قبل 

 التعديل

  ادلقياس ادلؤشرات االحصائية اجملموع االفراد

 صعوبات االدراؾ البصري.  02 99. 0 99. 0 76. 0 8 01. 0

( 99. 0( صلد اف معامل ارتباط بَتسوف قبل التعديل )ر=1من خبلؿ النتائج ادلوضحة يف اجلدوؿ رقم )

. 0( ومقارنتها ب )ر( اجملدولة واليت تبلغ قيمتها )99. 0وبعد التعديل دبعادلة سبَتماف براوف وجد يقدر ب)رس

دولة وىي قيمة دالة احصائيا عند ( صلد اف )رس( ادلصححة اكرب من قيمة )ر( اجمل8( عند درجة احلرية )76

 (.  الصدؽ: 01. 0ادلستوى الداللة )

 ويقصد بصدؽ االختبار مدى صبلحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو.   

 :واعتمد يف احلساب صدؽ ادلقياسُت

بطريقة ادلقارنة الطرفية للحصوؿ على الصدؽ التمييزي من خبلؿ ترتيب درجات االفراد العينة ترتيبا  

بلمئة من طرؼ توزيع للعينة اي اخذ حالتيُت متوحديُت الدرجة ادلنخفضة مت حساب  50تنازليا مث اخذت نسبة 
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ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري لكل عينة مث حساب )ت( لداللة الفروؽ بُت ادلتوسطي العينتيُت وفيما يلي 

 سيتم توضيح الصدؽ كل مقياس على حدا.  

 :االساليب االحصائية

يعترب االحصاء وسيلة اساسية يف اي حبث علمي الهنا تساعد الباحث على ربليل ووصف البيانات دلزيد  

 من الدقة وقد اعتمدنا يف دراستنا على اجملموعة من االساليب االحصائية وىي على النحو التايل :

االضلراؼ  ادلتوسط احلسايب: وىو رلموع من الدرجات ادلقسمة على عددىا وىو ضروري حلساب 

 ادلعياري وتكوف معادلتو كلتايل :

 الخالصة العامة : -سادسا(

يعد االدراؾ البصري جزء مهم لدى االطفاؿ دلعرفة القدرات ادلعرفية والعقلية ىذا ما يسرنا احلديث عن 

الطفل ادلتوحد الذي من شلكن اف يكوف االدراؾ البصري السبب تاخره يف عدة جوانب كما غلدر بالذكر اف 

التوحد ذلا دخل يف ىذا التاخر اذ تعترب عجز او نقص يف القدرة ادلعرفية حبيث اف عامل االدراؾ البصري ال ؽلكن 

 االستغناء عنو.  

اف االربع احلاالت اليت طبقنا عليها ىذه التمارين واالختبارات فهمت التعليمات وساعدتنا كلثَتا يف -

 نت احلاالت من االدراؾ االشكاؿ وااللواف واحلجم اخل... التمارين وربصلنا على نتائج جيدة وذلذا سبك

لكن بعض احياف كانو ال يفهموف يف بعض االحياف من خبلؿ ىذه ادلقارنة تبُت لنا اف االدراؾ البصري 

لو دور كبَت يف تاثَت على الطفل ادلتوحد فيستحقوف الًتبية وادلعاملة خاصة الف التكفل من طرؼ ادلختصة فقط ال 

ال يعطي نتيجة اال بتعاوف الوالديُت مع ادلختصة. ىذا ما دفع يب اىل البحث يف ىذا ادلوضوع وطرح يكفي و 
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التساؤالت ما مدى تاثَت التوحد على عملية االدراؾ البصري.  ويف ما ذا تتملثل صعوبات االدراؾ البصري عند 

 ادلتوحديُت ومن خبلذلا وضعت الفرضيات التالية :

 الفرضية العامة :

 .البصري يؤثر على الطفل ادلتوحد اإلدراؾ

 :10الفرضية الجزئية 

 صعوبة االدراؾ البصري ؽلكن اف تؤثر بالسلب على الطفل ادلتوحد. 

 :16الفرضية الجزئية 

 االدراؾ البصري ؽلكن اف يؤثر باالغلاب على الطفل ادلتوحد. 

ما جاء يف اجلانب النظري اذ ربققت  بالنسبة لنتائج اليت ربصلت عليها فكانت متوافقة تقربيا مع أما

الفرضيات البحث بانو توجد عبلقة بُت االدراؾ البصري والتوحد يف كلتا احلاالت اي بالسليب او االجابيات حبيث 

 برىنة النتائج وكل ىذا مت التحقق منو استنادا اىل ما جاء يف اجلانب ادليداٍل. 
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 خالصة الفصل:

تعترب اجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية اىم خطوة يف البحث العلمي النو من خبلذلا ضلدد االدوات  

اليت نستخدمها واخلصائص السيكومًتية. ولقد استخدمنا اختبار الشوبلر ومعرفة العبلقة بينو وبُت صعوبة االدراؾ 

 أدواتالدراسة كيفية تطبيقها للمقياس  إجراءات البصري لدى االطفاؿ ادلتوحديُت درجة اخلفيفة. كما تطرقنا اىل

 يف دراستنا.  اعتمدتاىامجع البيانات اليت 
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حيث صلده وصفي من خبلؿ ، ذلك ما ؽليزهو  التوجيهيةو  يندرج ىذا البحث ضمن البحوث الوصفية

سلتلف النتائج ادلنجزة عن و  ربليل العوامل اليت تساىم يف ذلكو  بلضطرابات التوحدلائل اذل وصفو لظاىرة االنتشار

 .واحلضن الوالدي األسريخاصة يف الوسط و  األطفاؿىذه الشرػلة من  اإلعلاؿ

توجيهات اليت من شاهنا و  تضمن عددا من االقًتاحات ألنوكونو توجيهي   إىل ضافةإلبا، ىذا من جهة

  .األخَتكذلك من خبلؿ اختيار فرضيات البحث اين زبلص يف ،  األطفاؿ تعمل على تقدَل يد العوف ذلؤالء

يف طبيعة  أساساادلتملثلة و  بناءا على النتائج احملصل عليهاو  دراستنا على وضعية الطفل ادلتوحدتوصلنا يف و 

 عليو . تؤثر أخرىىناؾ متغَتات  أـعلى الطفل ادلتوحد  تأثَتىل لو  البصري اإلدراؾ

ات ادلتملثل :يف ماذا تتملثل صعوبو  العاـ للدراسة اإلشكاؿعلى  اإلجابةتبُت من خبلؿ نتائج الدراسة 

بالتايل التحقق مجيع و  األخركل منهما على و  التوحد تأثَتمدى  ما، و ادلتوحدين األطفاؿالبصري عند  اإلدراؾ

  :إىلفرضيات الفرعية 

 .البصري يؤثر على الطفل ادلتوحد اإلدراؾ أفاالوىل : صدقت الفرضية اليت تقوؿ  فرضية-(1

بالسلب على  تؤثرؽلكن اف  البصري اإلدراؾصعوبة  أفالفرضية اللثانية:صدقت الفرضية اليت تقوؿ  -(2

 .الطفل ادلتوحد

 على الطفل ادلتوحد. باإلغلاب البصري ؽلكن اف يؤثر اإلدراؾ:صدقت الفرضية اليت تقوؿ 3الفرضية -(3
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 التوصيات :و  االقتراحات

ادلتعلقة باضطراب التوحد بناءا على النتائج اليت ربصلنا عليها من خبلؿ دراستنا نقدـ بعض االقًتاحات 

 يلي: اليت نذكر منها ماو  دلساعدة كل من لو عبلقة هبذا ادلوضوع من قريب او بعيد

 التكفل ادلبكر بالطفل لتحقيق التكيف.-

 ادلضطربُت لتسهيل عملية التعامل معهم . ألولياء إرشاديةوضع برامج -

 .أخرىمصابُت باضطرابات  بأطفاؿدوف خلطهم و  توفَت مراكز اخلاصة ذلذه الفئة-

 .الطفل ادلضطرب وخصوصا الوالدينمن  األسرة أفرادتقرب -

 .تواأخو و  إخوانوبُت و  متوحد ذبنب التفضيل بُت الطفل-

 .الجتماعية والوجدانية لدى الطفلالعمل على تقوية الروابط ا-

 ذبنب ادلواقف اليت تلثَت مضب الطفل .-

 .السلوؾ ادلطلوبذلك على سبيل التعزيز الذي ؽلنح لو نتيجة لقيامو بو  ربقيق رمبات الطفل او جزء منها -

 االجتماعية ادلختلفة . األنشطةو  يف اللعب ادلشاركةو  حث الطفل على التعاوف-

 متابعة مستمرة للتلميذ .-

 .ادلتوحدين األطفاؿالبصري لدى  اإلدراؾومن خبلؿ ىذه الدراسة نقًتح ربط صعوبة  -
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:

 القرآن الكريم

 معجمات وقواميس

 .1995،  1السياحة"، دليل فٍت رقم ،" مفاىيم، تعاريف وتصانيف إلحصاءات المنظمة العالمية للسياحة

 المراجع:

 الكتب اللغة العربية: أوال

 ،دار مكتبة احلامد  التسويق السياحي والفندقي واألسس العلميةأبو رمانة، أسعد حامد ،

 .2000للنشر،عماف، 

  ،1998، 1، عامل الكتاب، مصر، طالبيئة المصرية التنميةأمحد اجلبلد. 

  ـ.2000السياحية ادلتواصلة، مطبعة عامل الكتب، القاىرة، أمحد اجلبلد، التنمية 

  األردف، الطبعة -،دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر والتوزيع،عماف، صناعة السياحةأمحد زلمود مقابلة
 .2007األوىل،

 ، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع،عماف ،األردف، أصول صناعة السياحةمحيد عبد النيب الطائي،

 . 2001، 2ط

  ،مؤسسة الوراؽ للنشر  مدخل إستراتيجي، -التسويق السياحيمحيد عبد النيب الطائي

 .2004األردف،  عماف،والتوزيع، 
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  ،2000، دار وائل للنشر، عماف  التسويق السياحي الحديثخالد مقابلة، عبلء السرايب. 

 يع، عماف، ،دار كنوز ادلعرفة للنشر والتوز فن إدارة الفنادق والنشاط السياحي، زيد عبوي

 .2008، 1األردف، ط

  ،منشورات ادلنظمة عربية أسس علمية وتجارب-التسويق السياحيصربي عبد السميع ،

 .2007العربية للتنمية اإلدارية ، القاىرة، مصر،

  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بَتوت، 2، اجلزء  أساسيات التسويقعبد السبلـ أبو قحف ،

1996. 

  ،احلواسب اجلامعية للندوات، دور اإلعالن في التسويق السياحيعبد القادر مصطفى ،

 .2003، 1بَتوت، ط

   ،دار وائل للنشر، عماف  التسويق في مؤسسة خدماتية، الخدمة السياحيةعداد رشيدة ،-

 .2000األردف،

  ،1997، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف،األردف،  صناعة السياحةماىر عبد العزيز توفيق. 

  مؤسسة الوراؽ للنشر مبادئ السفر والسياحةطو احلورى، إمساعيل زلمد الدباغ،ملثٌت،

 .2001، 1والتوزيع،عماف، األردف،ط

 ،مؤسسة الوراؽ اقتصاديات السفر والسياحة ملثٌت طو احلوري، امساعيل زلمد علي الدباغ،

 .2001للنشر والتوزيع، عماف ، األردف، 

 ،2007، 1طالفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،مصر،، دار السياحة والبيئةزلمد الصَتيف. 

  ،1994، دار رلدالوي، األردف السياحة مضمونها وأىدافهامرواف السكر. 
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Gérard GUILBERT، économie touristique، édition DELIUA SPES، 

Suisse 1983 . 

Jean –pierre LOZATO-GIOTART ،Géographie du tourisme de 
l’espace consommé à l’espacemaîtrisé،éditions PEARSON ،France 
،2003. 
Marc Vander CAMMEN: Marketing، Edition de Boeck، Belgique، 

2002. 

Philipe DUHAMEL، Isabelle SACAREAU، le tourisme dans le 

monde، Edition colin Paris، 1998. 

Pierre Py : le tourisme، un phénomène économique، édition les 

études de la documentation française، Paris 1996. 

Robert LANQUAR، le tourisme international، Série que sais-je،N° 
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 مواقع الكترونية

http://www.moe.edu.kw/pages-

ECurrieulum/stage/Elective/student/osra-2/02.pdf. 

 ندوات ومحاضرات:

 .1992ادلكتب العريب احلديث، مصر، محاضرات في صناعة السياحية في مصر،عبد السبلـ أبو قحف، 

من أجل إعادة ربديد السياسة السياحية الوطنية"،  ،" مساعلةالمجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي

 .2000، نوفمرب16الدورة

 رسائل وأطروحات: ثالثا

، دراسة حالة دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامةمحيدة بوعموشة، 

 اجلزائر مذكرة زبرج لنيل شهادة ماجستَت، جامعة العريب تبسي،كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، 

2012. 

،مذكرة ماجستَت، معهد العلـو  اإلستثمارات السياحية في األردن: الحصيلة واآلفاق المستقبلية رياف درويش،

 .1997االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، وقائع مؤتمر السياحةعبلء سليماف احلكيم، "دراسة أولية حوؿ إمكانية السياحة يف مصر ودورىا يف التنمية"، 

 .(20/04/1986دمياط، مصر، )

 .1998  كرَل قاسم، ترقية السياحة يف اجلزائر، رسالة ماجيسًت، ادلدرسة العليا للتجارة، جامعة اجلزائر،
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 ،معهد العلـو اإلقتصادية،مذكرةماجستَت ،السياحي في النشاط اإلقتصادي مكانة وأىمية القطاع ،كواش خالد

 .1997اجلزائر

 جرائد ومجالت:

 .، أخبار الوطن1837العدد  –السنة السابعة  -2006أكتوبر  31جريدة آخر ساعة، اللثبلثاء 

 .2002أكتوبر ، الرباط، سبتمرب/ 74، العدد مجلة تجاريسعبلؿ رشدي، "السياحة والبلداف النامية"، 

، 09، وزراة السياحة، القاىرة، العدد مجلة البحوث السياحيةحملة خاطفة عن السياحة، تارؼلها وتطورىا"، 

1991. 
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 االستبياف التقدير الشخصي لصعوبات االدراؾ البصري:
 الرقم    العبارات  نعم    احيانا   ال    

    01 اخلرائط او االشكاؿ اذلندسية.غلد صعوبة يف التمييز الرسـو و    
    02 االعداد.صعوبة يف التمييز بُت  احلروؼ والكلمات و  غلد   
     03 احلجم.مييز بُت االشياء من حيث اللوف و غلد صعوبة يف الت   
     04 غلد صعوبة يف التمييز بُت ادلكونات و التفاصيل االشكاؿ ادلرئية.   
     05 غلد صعوبة يف التمييز"الشكل" عن اخللفية احمليط بو"االرضية".   
     06 الرسـو البيانية بصريا.و جبد صعوبة يف االدراؾ االشكاؿ    
     07 يصعب عليو ذبميع اجزاء االشكاؿ التكوين الشكل او الصورة.   
     08 غلد صعوبة يف معرفة الشكل عندما ينقص منو جزء او اكلثر.   
     09 غلد صعوبة يف اكماؿ الفرامات بكلمات او حروؼ او االعداد.   
     10 يف معرفة اماكن ادلالوفة. يتوه او يضيع او ياخذ وقتا   
     11 غلد صعوبة يف التعرؼ على االشكاؿ احلروؼ اذلجائية االعداد.   
     12 غلد صعوبة يف التمييز االشكاؿ اذلندسية ملثل ادلربع او ادلستطيل.   
-)عمل 9-6ؼلطئ يف كتابة بعض الرموز او الكلمات ملثل    

 علم(.
13     

     14 القراة و الكتابة و العمليات احلسابية و اجلداوؿ. غلد صعوبة يف   
     15 غلد صعوبة يف االدراؾ اجلزء بدوف الكل او الكل من اجزاءه .   
     16 غلد صعوبة يف االجهزة و االدوات ادلعملية كلساعة و الًتمومًت.   
غلد صعوبة يف التذكر ادلعلومات متتابعة ملثل ترتيب احلروؼ    

 االجبدية و الشهور و السنة و االياـ االسبوع.
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 الحقالم
 

 

 

 

  

 

 

 

     18 غلد صعوبة يف استخداـ النقط و الفواصل يف نصوص.   
     19 كلمة و بشكل متقطع.-يقرا ببطء شديد او يقراالكلمة   
غلد صعوبة يف االدراؾ مدلوؿ احلروؼ الكلمات عند القراءة    

 اجلهرية.
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