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هروالباطن، الذي اار، الول واآلخر والظالقهّ  أول من يشكر ويحمد آناء الليل و أطراف النهار هو العليّ 

أغرقنا بنعمه وأغدق علينا برزقه وأنار دروبنا فله جزيل الحمد والثناء العظيم ، هو الذي أنعم علينا إذ 

المبين ،  هنآأزكى الصلوات وأطهر التسليم، أرسله بقر  يهعبداهلل علأرسل فينا عبده ورسوله محمد بن 

 .ما وجدناينا على طلب العلم فعلمنا مالم نكن نعلم ، وحثّ 

 . جاز هذا العمل المتواضعنإل التي واجهتنا  بر على المشاقّ قنا وألهمنا الصّ ه أن وفّ كلهلل الحمد والشكر 

 .حظةهذه اللّ  إلى يهراسمن أولى خطواتنا الدّ  م أفادنا بعلمهمعلّ  كل إلىكر موصول والشّ 

كتور المشرف حولة محمد الذي ساعدني على إنجاز الدّ  إلىمة امتنان وشكر وعرفان كلكما نرفع 

 .بحثي

لتسهيلهم لي  الّتوّحدالتريزوميا و  طفالالمهني والمدرسي ل دماجالوفاء لإل ةجمعيونشكر القائمين على 

 .ميدان البحث بينهم
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 والدتي حفظها هللا . إلىروح والدي الغالي رحمه هللا ، و إلى

 

 .أسرتي أفراد كل إلى

 

  .األصدقاء، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة كل إلى

 
 .لم يدخر جهدا في مساعدتي كل إلى   

 
 .يهمن ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراس كل إلىو  

 

 .. الّتوّحد أطفال كل إلى   

 

 لجلكم هذا العمل المتواضع.
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 االنجليزيةملخص البحث ب

 
research was to detect one of the appropriate treatment methods  The aim of the

in bringing about change in the attention of children with autism spectrum, 

namely the rhythm of the Koran. For this purpose, the study was conducted on a 

rum with a mean of 6 as they were chosen sample of children with autism spect

deliberately. 

In order to collect the information, we used the methods of scientific research, 

Fatihah's narration to narrate -such as observation and interview, and we used Al

Majaz. Their sections were analyzed in  Washir Nafie on the authority of Shaykh

the PRAAT analysis program and in order to know the influence of the Quran 

on attention, we also used the measure of difficulty of attention in autistic 

. STUDENTSchildren prepared by the 

Hussein and CHIKHI Mabrouk in a graduation certificate to obtain -GANA Al

2014. Therefore, we used the experimental  in Speech TherapyMaster's degree 

approach to suit this study after the discharge of the results and processed by the 

und that there is a positive effect of the rhythm of the SPSS program, it was fo

Quran on the attention of children in the spectrum of autism. Hence, we suggest 

that the centers of care for these children should be adopted to listen to the 

ions on a regular basis.verses of the Holy Quran during the sess 
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  مقدمـــــــة

أنيحدثالّتغييرأّنهالكريمبمايحويهمنخصائصفريدةفيالمعنىوالمبنىوالّتالوةمنشيعتبرالقرآن
اتهأسرارايماتهوكلاحروفاي،فيأتيالعالجويتناغمالجسمالبشري،فيثناإلنسانالمطلوبعلى

ماتفيكلمةوالكلوبركات،لمايحتويهمنجمالصوتي،ناشئعنِاتِّساقوِانسجامبينأصواتال
الجملةإلىسرعةدخولالمعنىإلىالعقل،فتتمّتعبهاألذنكتمّتعالعينبالمنظرالجميل،وذلكمن

ةعلىمسافاتمنتظمةمتقاربةيمنحاألذنإحساسايالّصوتالقرآنيمنتواليالمقاطعاإليقاعِانبعاث
كالذينحّسبهحيننسمعاألسجاعالمتماثلةفيمقاطعها؛فالّنغمي،دونرتابة،اإليقاعالّتوازنب

مات،وِاختالفكلفيالالّنبرلتنّوعالفواصلبينمواضع،ومتجّددفيآنواحداإليقاعالقرآنيمتوازن
ماتطوالوقصرا،باإلضافةإلىتلويناألداءالقرآني،عنطريقالمّدوالغّنةوالّسكتالقصيركلال

 وغيرذلكمنخصائصالّتالوةالقرآنية.،والسكون

ةخاصّنالحظكثرةالحركات،وبفإّننا،عندمانتّبعأصواتالحروفوالحركاتبتناسقّصوتيمبدع
م،وكثرةورودكالالّطويلة)حروفالمّدـــاأللفوالواووالياء(،بمالهامننغماتمنتظمةتديرلحنال

ةالتكونبهذايالّصوتهذهالعناصركلة)الّنونـــالميمــالّراءــالواوـــالياء(،والمتوّسطالّصوامت
فيغيرالقرآن.التّناسبالفريد

ويعتبرصوتالقرآنالكريممنبيناألساليبوالّطرقالمساهمةفيالّتخفيفمنكثيرمنااِلضطرابات
،(14-1،الصفحات2013)فتحيت.،قدأسهمتفيذلك:كدراسةالّدراساتحيثنرىبعض

مديرةمركزالدوحةالعالميلذوياالحتياجاتالخاّصة،عنوانها)أهميةكدراسةالدكتورةهالالسعيدو
الّتوحدي(،ومنخاللعملهامعاألطفاللّتوحديينأنبعضهمالقرآنالكريمبعمليهالتواصلللطفل

يستجيبعندسماعالقرآنوبعضهميبدأبالصراخوالبكاءعندسماعه،وأنهذادفعهاأنتعملعلى
قرآنالكريممسموعًاكوسيلةتدريبيهتعملعلىالتواصلبجميعالمجاالتبالنسبةلهذهالفئةمناستخدامال

(سنواتإلى3األطفال،وتماختيارعينةالّدراسةمناألطفالالّتوحديينبالمركزمنأعمارمختلفةمن)
راسةستةأشهر.طبق(طفاًلتوحديًامناإلناثوالذكور،ومدةتطبيقالد40ّ(سنة،عددهم)12)

البرنامجعلىمجموعتينمناألطفالالّتوحديين،األولى)تجريبية(تمتدريبهاعلىمجموعةمنالمهارات
السلوكيةوالمعرفيةواللغويةوالحركّيةمعإسماعهمالقرآنالكريمفيالوقتنفسه،أماالثانية)ضابطة(تم

لقرآنفكانتالنتائجلصالحالمجموعةاألولىحيثتبينتدريبهمعلىالمهاراتالمتنوعةدونسماعا
 (2015).استجابتهاوتقدمهابجوانبمتعددةوكانتأسرعمناستجابةالثانية
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دراسةفعاليةبروتوكولعالجيصوتيبسماعآياتقرآنيةفيتخفيضاالكتئابلدىالراشدوأيضا
التعرفعلىمدىفعاليةها(كانهدف2013فتحي وزقعار ، الّدين نور ريتالمصاببالّصرع)تاوري

تخفيضاالكتئاب·التحفيزالسمعيباستخدامبروتوكولعالجيصوتيمقترحبسماعآياتقرآنيةفي
حاالتمصابة04لدىالمصاببمرضالّصرعفيالوسطاإلستشفائيالجزائريتكونتعينةالبحثمن

منأعمارمتقاربةوقدأثبتتايجابيتهابمرضالّصرع،

يموجهألولئكالمرضىالذينتعرضوااإليقاعكماأكدتالباحثةسعيدةإبراهيميأنالعالجالنغمي
لحادثوعائيدماغيأوصدمةدماغيهأدتبهمإلىالفقدانالتامأوالفقرالحادللغة،يهدفاسترجاع

والنغمةالمحتفظبهمالدىالحالةويستعملكأداةأوليهبعضاآلياتاإليقاعهذهاألخيرةباالعتمادعلى
)هال،منهجعربىلعالجالحبسة(القرآنية.

(للعالجبالقرآنبعنوان:)عالجنفسكبالقرآن(،هدفهذاالبحثهو2006ودراسةعبدالدائمالكحيل)
وضعاألسسالعلميةللعالجبالقرآنالكريموالسّنةالنبويةالمطهرة،وبالتاليإثباتجدوىالعالجبالقرآن

 منالّناحيةالعلميةوالطبية

(إلىاستخدامالتغذيةالمرتدةالّسمعيةفيMargar Dickson.2010وهدفتدراسةمارجريتديكسون)
تشكيلالسلوك،وهوالتعليمباستخدامالتوجيهالصوتيوالذييمكنمنخاللهتوصيلالّتحفيزالّسمعي

مباشرهبعدإصدارالسلوكالصوتيالموحدالمعروفلدىالمدربين,تمتمقارنهأثارردودالفعلالّسمعية
هالصوتيمقترنبالطعام،الثناءاللفظيمقترن،الطعامفقط(.وقدأشارتنتائجالّدراسةإلىمن)التوجي

أننسبهمعدلاالستجابةاكثركفاءةفيحاالتالثناءاللفظيالمقترنبالطعام،والتعليمبالتوجيهالصوتي
المقترنبالطعامايضااكثركفاءهمنالحاالتالمقترنةبالطعامفقط

(ببناءبرنامجسلوكيلتوظيفاالنتباهاالنتقائيوأثرهفي2005اهتمتدراسةنرمينعبدالرحمن)و
تطويراستجاباتالتواصلاللفظيوغيراللفظيلعينةمنأطفالالّتوحد.أظهرتنتائجالّدراسةأن

ماواضحافيالبرنامجكانفعاالفيتحقيقالهدفمنحيثأنأفرادالعينةالتجريبيةاظهرواتقد
السلوكياتالتواصليةاللفظيةوغيراللفظيةوتحقيقالتواصلمعاآلخرينكمااظهرواتحسنافيمهارات

التقليدوالمحاكاةواالستجابةاالنفعاليةواستخدامالجسموالتكيفمعالغيرواالستجاباتالّسمعية
قصورِانتباهأطفالضاايومنبينهذهااِلضطرابات.(63-59الصفحات،2014)خليفه،البصرية.

،الذييظهرعلىأغلبهممنأهّمالجوانبالتيتمّيزهمعنغيرهممناألطفالذويااِلحتياجاتالّتوّحد
لدىاألطفالالّذاتويين،االجتماعيةوالمهاراتااِلنتباهة،كماأّكدتمشيرةفتحيفيكتابهاخاصّال

الّتوّحدمنالمظاهرالمبّكرةفيتشخيصااِلنتباهإْذيعتبرنقصأوقصورفيمهارة؛(2013)شحاته،
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حدىااِلضطراباتالعميقةفي ،التيتؤّثرعلىالتّفاعالتالّطفولةالذييعتبرحالةعصبيهبيولوجيه،وا 
قصورفيالتّبادلااِلجتماعي،وسماتأخرىتظهرواضحةعنداألطفالذويوالّتواصلواالجتماعية

،فقدال DSM5حصائيالخامسلالضطراباتالعقليةكماعرفهالّدليلالّتشخيصياإلالّتوّحدطيف
طيهيكّونونصداقات،ويقضونمعظمأوقاتهمفيعزلة،واليبدونالّتعاطف،ويظهرونسلوكياتنم

األخرى.األنشطةكلإلقصاء

منهناجاءِاهتمامالباحثبتقديمإحدىالّطرقالتيأثبتتنجاعتهافيكثيرمنااِلضطرابات،وهو
(أفراد6متكّونةمنسّتة)عّينةالقرآنالكريمبإسماعسورةالفاتحةلإيقاعالقرآنالكريم؛حيثِاستخدم

اختيرواِاختيارمقصودا،مستعينافيذلكبالمالحظةالمباشرةمعتسجيلمعلوماتعنالحاالتضمن
الّتوّحدلدىاألطفالذويطيفااِلنتباهالقرآنعلىإيقاعهدفالّدراسةهومعرفةتأثيرألنّالمقابلة،و

شيخيمبروكوقانةالحسين-ذهالفئةوالمعّدمنطرفلهااِلنتباهفقداستخدمنامقياسصعوبة
.-2014مستغانمحولةتحتاشرافأ.الدكتورمحمدم(.ضمنمذكرةتخرجماسترأرطوفونيا2014)

،والمشابهةمعتحليلها،مرتبطةالّسابقةالّدراساتّسمهذاالبحثإلىمدخلللّدراسةجاءفيهأهّموق 
فيفصولثالثوهي:نظريةّصصللّدراسةالحاليةمعطرحإشكاليتها،وقسمثاٍنخ بممّيزاتالّدراسةال

،أّماقسمالجانبالميدانيففيهمنهجالبحثواإلجراءات،وعرضااِلنتباه،والّتوّحدالقرآن،وطيفإيقاع
جابّياعلىايالقرآنالكريمتأثيراإيقاعدراستناإلىتأثيرتوّصلتنتائجالّدراسةوتحليلهاومناقشتها،و

.الّتوّحد،لدىالّطفلالمصاببطيفااِلنتباه
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 وأوجه االستفادة منها. الّسابقة الّدراساتتحليل  •
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 الّدراسةمدخل  1
  الّسابقة الّدراسات 

 (.القرآن الكريم إيقاع: )مستقلّ ال المتغّيرالمتعلقة ب الّدراسة  
،فيدراسةخصتبهاةخاصّالأكدتالدكتورةهالالسعيدمديرةمركزالدوحةالعالميلذوياالحتياجات

وبعضهميبدأالقرآنيينأنبعضهميستجيبعندسماعالّتوّحدطفالومنخاللعملهامعاأل«العرب»
يهمسموعًاكوسيلةتدريبالقرآنالكريمبالصراخوالبكاءعندسماعه،وأنهذادفعهاأنتعملعلىاستخدام

لكيالّدراسة،لذلكقامتبهذهطفالبجميعالمجاالتبالنسبةلهذهالفئةمناألالّتواصلتعملعلى
.وأضافتفيالّتعّلموالّتواصليهبعملالكريمالقرآنيينلسماعالّتوّحدطفالتتعرفعلىمدىاستجابةاأل

القرآنالكريمأهّميةا)أّنهبالمركزعنوطفالعلىاأليهدراسةعملإلىدراستها:قررتأنأطورمالحظاتي
أعماريينبالمركزمنالّتوّحدأطفالمنالّدراسةعّينةي(،وتماختيارالّتوّحدللطفلالّتواصليهبعمل

،ومدةتطبيقالّذكورواإلناث(طفاًلتوحديًامن40(سنة،عددهم)12)إلىسنواتل(3مختلفةمن)
 (2015)هال،.أشهرستةالّدراسة

القرآنالكريمجلساتلسماعإلىاإلضافة،بطفالتمإعطاءالبرنامجالتدريبيلأل"وقالتالدكتورةهال
القرآناألهلالستكمالمانقومبهبالمركزمنجلساتتدريبلمهاراتمتعددةمعسماعيهيوميًامعتوج

يينقدشدهمقراءةالمقرئالشيخأحمدبنعليالعجميبالترتيلالّتوّحدطفال،ولفتانتباهيأناألالكريم
(تمتدريبهاعلىيه)تجريباألولىيين،الّتوّحدطفالوالتجويد،حيثطبقالبرنامجعلىمجموعتينمناأل

فيالوقتنفسه،القرآنالكريمهمإسماعمعحركّيةواليهواللغويهوالمعرفيهالّسلوكمجموعةمنالمهارات
فكانتالنتائجلصالحالمجموعةالقرآن)ضابطة(تمتدريبهمعلىالمهاراتالمتنوعةدونسماعالثّانيةأما

(2015)هال،.الثّانيةمتعددةوكانتأسرعمناستجابةحيثتبيناستجابتهاوتقدمهابجوانباألولى

فيتخفيضاالكتئابلدىالراشدالمصابقرآنيةاتايبروتوكولعالجيصوتيبسماعفعاليةدراسة
إجراءمتقاربة،وقدتمّأعمار،منالّصرعحاالتمصابةبمرض04البحثمنعّينةتتكّونالّصرعب

"دريدحسين"،القبة،الجزائرالعقليةوةالّنفسيالجزائريلألمراضااِلستشفائيالبحثالميدانيفيالوسط
"يهرةالناقلالعصبيسيروتونينفيالدم(بمخبرالتحاليلالطبايكماتمتمعالجةالبياناتوالنتائج)مع

علىالقرآنالكريماتايعلىاالستماعلبعضاألولىفيالمرحلةالّدراسةقرطبيعالل"قامتتجارب
(جلسةكانهدفهده85شريطكاسيت،متلوبصوتقارئللقرآن،وقدبلغعددجلساتهذهالسلسلة)

اتايباستخدامبروتوكولعالجيصوتيمقترحبسماعالّسمعيالّتحفيزفعاليةعلىمدىالّتعّرفالّدراسة
الجزائريفيمصلحةااِلستشفائيفيالوسطالّصرعالمصاببمرضتخفيضاالكتئابلدى·فيقرآنية

باستخدامالّسمعيالّتحفيزفعاليةتعرفناعلىمدىالّدراسةمنخاللهذه2013سنةةالّنفسياألمراض
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فيتخفيضدرجةاالكتئابلدىالراشدينالمصابينبمرضالقرآنالكريمبسماعيالّصوتالعالج
 .جابيتهاايأثبتتالجزائريوااِلستشفائيسطفيالوالّصرع

يموجهألولئكالمرضىالذينتعرضوالحادثاإليقاعأكدتالباحثةسعيدةإبراهيميأنالعالجالنغمي
دفاسترجاعهذهيهالفقدانالتامأوالفقرالحادللغة،إلىأدتبهميهوعائيدماغيأوصدمةدماغ

اتيبعضااليهوالنغمةالمحتفظبهمالدىالحالةويستعملكأداةأولاإليقاعاألخيرةباالعتمادعلى
.تعتبرالحبسةمناالضطراباتاألكثرتعقيدافيميدانعلمالنفسالعصبي،ومنأهماألسبابالقرآنية
ينوذلكفيالفصايااالرتفاعفيالضغطالدمويالشريانيالذييحدثانسدادافيالشريهإليهالمؤد

ريأوالقفويمنالدماغ.ويعتبرالخرسأوالفقراللغويالحاد،وكذاالشللالنصفيمنأهمجّداالالجبهي
 )هال،منهجعربىلعالجالحبسة(.هاأعراض

فيالسبعيناتمنطرفسباركسوهولنداألمريكيةاتالمتحدةييالنغميبالوالاإليقاعتمبناءالعالج
 Sparks))إصابةالفصالجبهي(الناطقينباللغة،حركّيةوكيفعلىالمرضىاللذينيعانونمنحبسة

et Holland)الجزائريااِلستشفائيبالوسطيه،واللهجةاألمازيغيهالمحلالعربية 

بعنوان:عالجنفسكبالقرآن،هدفهذاالبحثهووضعاألسسالقرآنللعالجب(2006)الكحيل،دراسة
الّناحيةمنالقرآنالمطهرة،وبالتاليإثباتجدوىالعالجبيهةالنبوالسنّوالقرآنالكريمللعالجبالعلمية
حدىلطبالبديل،و.فقدظهرتحديثابعضالطرقالبديلةللعالجفيمايعرفبايهوالطبالعلمية هذها 

الدماغتهتزبترددمحدد،وأنهناكخاليامنيهخلكلىعلمياحيثأثبتالعلماءأنالطرقتسم
(Sound Healingالعالجب)ينظمعملهاطيلةفترةحياتها،يهخلكلبرنامجادقيقاداخلالّصوت

.ولذلكفإنهذهاالجتماعيةكلوالمشاةالّنفسيالصدمات،مثلخارجيةهذاالبرنامجبالمؤثراتالأثرويت
إلىبهاممايؤديبهاخاّصالاتسوفيختلعملالبرنامجالتأثيرلدىتعرضهالمثلهذهخالياال

خللفينظامعملالجسمبالكاملفتظهراألمراضعلىأنواعهاإلىتلفة،وقديؤديالمخّاالضطرابات
سوفيؤثرعلىالّصوتمحددفإنهذا.ولذلكفإنالجسمعندمايتعرضلصوتيهوالعضوةالّنفسي

علىالجزءالشاذويقومهذاالجزءبالتجاوبمعأصواتخاّصكلالنظاماالهتزازيللجسمويؤثربش
محددةبحيثيعيدنظامهاالهتزازياألصليولذلكفإننانرىكثيرامنالحاالتالتياستعصتعلى

القرآنالعالجبألنّآنيليشفيهذهاألمراضبإذناهلل،رطان،يأتيالعالجالقربعضأنواعالسّمثلالطب
،وتعيدالجسملحالتهاإلنسانعنداألساسيةفيالدماغلتتحكمبالعملياتخاليالبرمجةالإعادةببساطةهو

 وتزيدمنمناعتهوقدرتهعلىمقاومةهذهاألمراض.طبيعّيةال

قناعاألطباءبأنالقرآنالكريمالعالجبأهمنتائجهذاالبحث:إقناعالمعارضينبأن لهأساسعلمي،وا 
أدويتهم،كذلكفإنمثلهذاالبحثهووسيلةإلقناعغيرإلىاإلضافةيستفيدوامنالعالجبالقرآن،ب
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ثباتإعجازتعالىتباركوالمسلمينبصدقكتاباهلل الكحيل،ةالّنفسيويهالطبالّناحيةمنالقرآن،وا 
2006

فييهاإلسالميه(رئيسالقسماإلعالميفيمؤسسةالعلومالطب1990أحمدالقاضي)دراسة ▪
تتكّونالعصبي.الّتوّترفيعالجالقرآنية:تأثيراأللفاظي"بأمريكا،وهيبعنوانتيسمدينة"بنما

علىالّدراسةعّينة.اشتملتاألمريكيةفلوريداهيأجريتفيوالالّتجاربمنسلسلةمنالّدراسة
الثّانية.والمجموعةالعربيةالمسلمينالمتحدثينباللغةاألولىمجموعةتتضّمنالمجموعات،ثالث

فقداشتملتعلىغيرالمسلمين،الثّالثة.والمجموعةالعربيةعلىالمسلمينغيرمتحدثينباللغة
 (2005)القاضيأ.،العربيةوغيرالمتحدثينباللغة

،القرآنالكريمينيبالدّالّنفسيالعالجفعاليةبدراسةمدى2006كماقامت"عزيزةعنو"سنة ▪
لدىطالباتااِلستجابييني،وتقديرالذاتواالكتئابعلىاتجاهاتااللتزامالدّيهواألدعاألذكار

وذلكيهاختيارهمبطريقةعمدطالبةتم120ّمنمكّونةعّينةالجامعةالجزائر،حيثكانت
الجزائرالعاصمة،كماعمدتالباحثةاالعتمادوارفيحسين،ببابالزّهايبيهباإلقامةالجامع

هةبهدفجمعبياناتموجّصفالنّيهعلىاستبياناتجاهاتااللتزامالدينيوالمقابلةالعياد
الّطفولةفيشخصّيةالعلىالجانبالصحيوالحياةالّتعّرفحولالمفحوصاتوهيّشخص

ناكتئابيه،وكانلديهالتصوراتالمستقبلإلىاإلضافةاالجتماعي،بالّنفسيوالمراهقة،المعاش
"Beckلالكتئاب،ومقياستقديرالذاتلكوبرسميث،واستخدمتالمنهجالعيادي"استجابيعن

،وكانفردّيةالالعالجية،وقامتبتطبيقالحصصللدراسةكأسلوبطريقاستخداممقياسبيك
%فيحينتحسن81,57إلى)تحسنقدعّينةأنتقديرالذاتلدىالالّدراسةمننتائج

 (2006)عزيزة،  .%80,55االكتئابعند
وراءتحديدأهمالعواملالمساعدةعلىتخفيفدرجةاالكتئابوجديهوفيإطارالبحوثالساع ▪

حيثقامالمعالج"طهرامز"باستخدامأساليبالعالج؛الكريممساهمةبالغةفيذلكأنللقرآن
مريضا،تم58ّمنمكّونةمنمرضىاالكتئاب،يهعشوائعّينةمعالقرآنالكريمالذاتيبالّنفسي

عشوائيتماماكلبشيتمّسنوات،وكاناالختيارمريضاعلىمدارأربع132اختيارهممنبين
عالجباقيالمرضىبأساليبيرترشحمريضاللعالجبأسلوبدونآخر،وتمايدونوضعمع

.الّنفسيجانبالعالجإلى،وقدخضعجميعالمرضىللعالجالدوائيالّنفسيمنالعالجأخرى
)مال،خرىاألالّنفسيعلىأساليبالعالجالقرآنالكريمالذاتيبالّنفسيتفوقالعالجولقدثبت

 .(89-88،الصفحات1993
لدىالّنفسينواالكتئاب(دراسةحولالتدي1993ّكماأجرىموسىرشادعليعبدالعزيز) ▪

ستخدما(،وقد180مانينطالباوطالبة)منمئةوثعّينةنتالطالبالجامعة،وتكوّمنعّينة
ةوجودفروقدالّإلىيني،وأشارتالنتائجالدّةالّنفسيالصحةمقياسبيكلالكتئابومقياس
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ماكلناتديّماكانالفردأقلّكلأّنهجدفو ن،نومنخفضيالتديّمرتفعيالتديّفرادإحصائيابيناأل
 .يهاالكتئابعراضاألكانتالفرصةأكبرلظهور

يعالجاناالكتئاببحيثالقرآنتكرارلفظالجاللةوقراءةدالباحثالهولندي"فانديرهوفين"أنّأكّ ▪
إلىتوصليهباحثاغيرمسلمفيجامعة"أمستردام"الهولندأنّيهعودجريدةالوطنالسّذكرت

الّنفسيويعيدحالةالهدوء،هيّوالقلقبصورةعملالّتوّترشحناتتكرارلفظالجاللةيفرغأنّ
سنواتعلىعددكبيرمنالمرضىمنهمغير3مدارعلىأّنهالباحثد.وأكّسيّنفّالتّاالنتظامو

للمرضيالذينيعانونمناالكتئابةخاصّ،وكانتالنتائجمذهلةالعربيةمسلمينوالينطقون
فحرفاأللفيصدرمنبلفظالجاللة،الّنطقفائدةيهوأوضحالباحثبصورةعملالّتوّتروالقلقو

سواإلحساسنفّس،ويؤديتكرارهلتنظيمالتّنفّالتّةايبداي؛المنطقةالتيتعلومنطقةالصدر
لىالجزءاألعلىمنالفكبارتياحداخلي.كماأننطقحرفالالميأتينتيجةلوضعاللسانع

كرارالسريع،وهذامعالتّالثّانيةالحركةتؤديلسكونصمتثوانأوجزءمنوهذهه،ومالمست
دلهبقوةحرفالالم،فيؤدياحرفالهاءالذيمهّس،أمّنفّالتّمتاللحظييعطيراحةفيالصّ

إلىسيوبينالقلب،ويؤدينفّالجهازالتّحدوثربطبينالرئتينوالعصبومركزإلىنطقه
(2013)فتحيت.،.طبيعّيةانتظامضرباتالقلببصورة

 (ااِلنتباه) التابع المتغّيرالمتعلقة ب الّدراسة 
الّسمعيالّتحفيزثالثةأنواعمن)أثرلمعرفة) saylar&sidner,2012لور)اياهتمتدراسةس ▪

منعّينةعلىةيالّصوتتابةالرّةبخفضحدّ(ةيالّصوتالموسيقىالضوضاءالهادئه،التسجيالت
وأشارتنتائج (الموسيقىالّسلوكاتتعديليّاستخدامبعضفنّ.وتمّالّتوّحدالمصابينبطفالاأل

 .جلساتالبرنامجأحسنواضحبعدِانتهاءإلىالبرنامج
المرتدةيهغذاستخدامالتّإلى(Margar Dickson.2010هدفتدراسةمارجريتديكسون) ▪

والذييمكنمنخاللهيالّصوتيهباستخدامالتوجالّتعليم،وهوالّسلوكفيتشكيلالّسمعية
بين.دالمعروفلدىالمدرّالموحّيالّصوتالّسلوكمباشرهبعداصدارالّسمعيالّتحفيزتوصيل

حيثالّتوّحدتشخيصهمباضطرابطيفتمّالّذكورمنثالثحاالتمنالّدراسةنهوتكونتعيّ
عام،الثناءاللفظيمقترنمقترنبالطّيالّصوتيهمن)التوجالّسمعيةثارردودالفعلآتمقارنهتمّ

كثركفاءةفيحاالتألاالستجابةنسبهمعدّأنّإلىالّدراسة(.وقدأشارتنتائج،الطعامفقط
منةكثركفاءأضاايالمقترنبالطعاميالّصوتيهبالتوجالّتعليمالثناءاللفظيالمقترنبالطعام،و

 عامفقط.الحاالتالمقترنةبالطّ
لدىالّذاكرة(تقييمWilliams&Goldstein.,2006استهدفتدراسةويليامزوجولدستين) ▪

مننظرائهمالعاديينالمتجانسينمعهم38منالذاتيويين،38علىالّدراسةاتويين.طبقتالذّ
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(.1990واسعالمدىلشيسلووآدامز)الّتعّلموالّذاكرةتطبيقمقياستمّمني.فيالعمرالزّ
المعّقدةيهفيالمثيراتالبصرزبضعفنسبيّتميّالّتوّحدبروفيلمجموعهأنّإلىالنتائجتوّصلت
)ذاكرةالجملوذاكرةالقصص(معالمعّقدةاللفظية(والمثيراتالّصورصميم،وذاكرة)ذاكرةالتّ

الّتعّرف)الرقموالحرف(ودرجةيهعاملةلفظ)رموزسليمة(وذاكرةالّتعّلمقدرهسليمةعلى
لدىهناكاضطرابنّأضاايلاي.كماتبينمنخاللالبروفالّتجهيز)لذاكرةالقصص(

 بلغتةموقعيهالمكانالّذاكرةإالإنّ،يينمقارنةبنظرائهمالعاديهالعاملةالمكانالّذاكرةالذاتويينفي
 .البصري(كانتسليمةالّتعّلم)

هأثروااِلنتقائيااِلنتباه(ببناءبرنامجسلوكيلتوظيف2005واهتمتدراسةنرمينعبدالرحمن) ▪
 .الّتوّحدأطفالمنعّينةاللفظيوغيراللفظيلالّتواصلستجاباتارتطويفي

اهماحدإمجموعتينإلىتقسيمهمتمّالّذكورديينمنتوحّأطفال08منمكّونةالّدراسةعّينة ▪
يومقياسالتكيفالّتوّحدالّطفلمقياسشيلرلتقديرسلوكالّدراسةأدواتوالضابطةيهالتجريب

انفعاالفيالبرنامجكنّأالّدراسةظهرتنتائجأ(.1989فاروقالروسان)إعداداالجتماعي.
التواصلّيةاتالّسلوكماواضحافيظهرواتقدّأيهالتجريبعّينةالأفرادنّإتحقيقالهدفمنحيث

نافيمهاراتالتقليدظهرواتحسّأخرينكماوتحقيقالّتواصلمعاآلاللفظيةوغيراللفظية
الّسمعيةفمعالغيرواالستجاباتكيّواستخدامالجسموالتّاالنفعاليةوالمحاكاةواالستجابة

 .(63-59،الصفحات2014)خليفه،.يهالبصر
العالجفعاليةاختبارمدىإلى Osbourn& Scott(2004دراسةأوسبورنوسكوت) ▪

اللفظيوتحسينالمستوىاللغويالّتواصلمهاراتتنميةفيالمبّكرالّتدخلبالموسيقىبرنامج
مجموعتينإحداهماإلىسنوات.تمتقسيمها6إلى4همبينأعمارتتراوح،أطفال10قوامها
برنامجالعالجبالموسيقىالمستخدمفيتحسينفعاليةضابطة.وأوضحتنتائجخرىواأليهتجريب

اللفظيمعغيرهممناألقران،والكبارالّتواصلومساعدتهمفيطفالالمستوىاللغويلهؤالءاأل
استخدامالكتبنّأ.Hagedorn, V(2004المحيطينبهمووجدتفيكتورياهاجيدورن)

األنشطةتنفيذإلىيينالّتوّحدطفالهيدفعاألعامّيههالموسيقىكاستراتيجرةفيحصّالمصوّ
،2008)عاطف،.ولالمصورةاجدللكماهوالحالبالنسبةالّصورنةفيتلكالمتضمّةيالموسيق
 (144صفحة

 

 وأوجه االستفادة منها: الّسابقة الّدراساتتحليل  
لهالقرآنالكريمنّأفيسياقبّصاتأّنهالتيعرضتفيالّدراساتوالحاليةالّدراسةكاناالشتراكفي

اأّنهةبصفةالوفينتائجهاالتيجاءتفعّ،وعالجالكثيرمناالضطراباتأخفيففيالتّكبيرةأهّمية
الحاليةالّدراسةتشابهتخرومنالجانباآل،تكّفلالفيالقرآنالكريمعلىاستخدامصوتالّتحفيزتذهبب

https://www.facebook.com/bdkhtm
https://www.facebook.com/bdkhtm
https://www.facebook.com/bdkhtm
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ااِلنتباهفيامهممدخاليعتبرالذيالّصوتيههمنناحخاصّااِلنتباهمعالتيعرضتفيتناولهالمهمة
أطفاللدىااِلنتباهبالقرآنالكريمإيقاعلوهووّاألالمتغّيرلمتتناولربطالّدراساتنّأاالحظنانإالإنّ
.بعةمؤخراالمتّيهريبدعنالبروتوكوالتالتأهّميةموضوعاليقلّأّنهمعالّتوّحد

الّدراسةبلجاءهذااالختالفنتيجةاإلفادةالتيحصدتهاهذه،ختلفتناولالباحثمعمنسبقهانافه
فيتخفيفقرآنيةاتايبروتوكولعالجيصوتيبسماعفعاليةهدراسةخاصّوالّسابقةمنالبحوث

هايمحضةتطرقتلجوانبأضاءتبدالعلميةالّدراسةتفقدكان،الّصرعاالكتئابلدىالراشدالمصابب
.الحاليةالّدراسة

 الحالية الّدراسةمميزات  
فهمالقرآنفياالستفادةمنمعجزةالّتوّحدذويطيفأطفالهومشاركةالحاليةالّدراسةزمايميّ

فقدينفرونأخرىاتأصواتيقاعطفلعاديعكساستماعهمإلايه،وينتبهونمثليقاعيستمعونإل
الّتوّحدذويطيفطفاللألالقرآنلالباحثنفسهفيسماعهوتدخّالّدراسةمنزعجين،وماميزكذلكهذه
مكانكانهذاماايدونتوفروسائلوفيحّتىوذلكلتعميمالنتائج،بصوتمباشردونتسجيالت

وجيز.كلبالحالةبشتّصالمخّيزيدفيعالقة

  الّدراسة ةيشكالإ 

ةيفياألداءاالجتماعيوفهممايجريحولهوتنمةيكسمةأساسالّطفللدىااِلنتباهةيعملهّميةنظراأل
الّطفلأولىمنهاعندالمرضيةفيالحاالتةيالمعرفةيلفهمهذهالعملاحاسماأصبحأمراللغةللتواصل

ميعانونمنقصورفيإذإّنهالّتوّحدالمصابينبطيفطفالاألوضعيةكربالذّونخّص،العادي
,يهلدالتواصلّيةواالجتماعيةوالعقليةوحّيةصّالالّطفلالةعلىحالة,وهذاحتمايؤثروبصفةفعّااِلنتباه

مستخدمينبذلكبرامجالّتوّحدعندالمصابينبطيفااِلنتباهلذااهتمكثيرمنالعلماءبالبحثفي
ومنهذه،قصورهةقصدتعديلهوالتخفيفمنحدّااِلنتباهيهعلىعملثرؤتاأنأّنهوعالجاتمنش

دراسة: نجد ،الّدراسات
 والقلق ،ااِلنتباه قصور اضطرابات لخفض السيكودراما لتطويع هدفت2013 الواحد وعبد بيومي

.وهدفتايجابية النتائج وكانت عاًما، 11 عمرهم بلغ نممّ الّتعّلم صعوبات ذوي طفاللدىاأل االجتماعي
فيالّسمعيةاجعةالرّةيغذاستخدامالتّإلى(, 2010Margar Dicksonدراسةمارجريتديسكون)

.يالّصوتيهباستخدامالتوجالّتعليموهو،الّسلوكتشكيل
يالّتواصلااِلنتباهتنميةبرنامجتدريبيلفعالية(لمعرفة2009ودراسةمحمديوسفمحمدمحمود)

الّتواصلتنمية،نحوالمثيراتااِلنتباهتنميةلالّدراسةوهدفت،الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاأل
علىسرعةاالستجابةللمثيراتالّطفلتدريب،ااِلنتباهوالّتركيزعلىزيادةفترةالّطفلتدريب،البصري
اأساليبأّنهعنو  lowell A.B(2007ومهارةالتبادلالبصريوكذلكدراسةأ.بلويل)،يهالبصر
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الكشفعنأنّإلىالّدراسةهدفت،يينالّتوّحدخاصالعالجالموسيقيلتحسينمهاراتاالتصاللألش
االتصالأهدافيينلتحسينتعبيراتهموالّتوّحدطفالجابيفيمساعدةاألايالعالجبالموسيقىلهتأثير

طفالصاللدىاألالموسيقىلهافوائدفيتحسينمهاراتاالتّأنّإلىالّدراسةتوّصلت،ميهلد
.(الّتوّحدأطفالدورالموسيقىفيعالج2014التوحيديين)د.نيلليمحمدالعطار

 في هأثرو ااِلنتقائيااِلنتباهلتوظيف(ببناءبرنامجسلوكي2005ّواهتمتدراسةنرمينعبدالرحمان)
أن الّدراسة أظهرتنتائج،الّتوّحد أطفال من عّينةل اللفظيةغير و اللفظية صلالّتوا استجابات رتطوّ

Anneli et Hitanen(2004)ودراسةانليووهتانن،منهفالهد تحقيق في االفعّ كان البرنامج
يهعلىتوجالّتعّرفإلىيينمنخاللاتجاهحملقةالعين(هدفتالّتوّحدطفاللدىاألااِلنتباهيه)توج

ذويطيفطفالأوضحتنتائجهاأناأل،يينمنخاللاتجاهحملقةالعينالّتوّحدطفاللدىاألااِلنتباه
العاديينخاّصيعانونمنتثبيتانتباههمبالنسبةللمثيرالمتعلقباتجاهحملقةالعينعناألشالّتوّحد

يين(هدفهادراسةالعملياتالّتوّحدلدىااِلنتباهيهعمل)   Goldstein 2001 نيجولدشت ودراسة
(دراسةلمعرفة)تدريبWalen (2001دين,وأجرىوالنوالمراهقينالمتوحّطفاللدىاأليهااِلنتباه

 فاعالتوالتّ والتقليد عبواللّ اللغوي الّنمو على هأثر و يالّتواصلااِلنتباهعلىالّتوّحدذويطيفطفالاأل
 واإلشارة البصري التركيز على التدريب تم قد و . الّسلوك تعديل ياتاستخدامفنّ خالل مناالجتماعية

 ااِلنتباه على المتوحدين طفالاأل تدريب أن الّدراسة نتائج أظهرت وقد .وتنظيمالتركيز المشاركة بهدف
 اللغة في ناتحسّ أظهروا حيث ،طفالاأل هؤالء لدى المستهدفة ياتالّسلوك تحسين في كانفعاال يالّتواصل

القرآنأهّميةكتورةهالالسعيدفيدراسةلهابعنوان)دتالدّاالجتماعية,وأكّ ياتالّسلوكو قليدعبوالتّواللّ
يؤثرفيزيادةالّتوّحدللطفلالمصاببطيفالقرآنسماعنّأي(الّتوّحدللطفلالّتواصليهبعملالكريم

وتحسينالّنفسيفاعلمعاآلخرينوالهدوءوالقدرةعلىالتّالّسلوكوتغيرملموسفيالّتركيزالقدرةعلى
جادةمهارةالتقليدالّتواصل قدأخرىفوائدإلىاإلضافةبمكالوسرعةالالّنطقوتحسينالقدرةعلىوا 

(2015)هال،ذكرتهاالباحثةفيدراستها
المصابينأطفالوالعملمعالميدانيةالّدراساتمنخاللالحاليةالّدراسةةكلإحساسالباحثبمشجاء

مويعيقهمعلىيهكبيرعلكللدىهذهالفئةيؤثربشااِلنتباهذلوحظأناضطرابإ؛الّتوّحدبطيف
كلويؤيدذلكدراسة،أمرصعبىشيءواحدولولفترةقصيرةوتركيزهمعل،األولىبالدرجةالّتواصل

طفالأناألانفينتائجدراستهماحيثيؤكدsigmen(1998)(وسيجمان1997) singerمنسنجر
يجبااِلنتباهلهذافمهارة،ههيوصعوبةفيتوجااِلنتباهفيتواصلانجدعندهمقصورالّتوّحدذويطيف

محتوياتالغرفةإلىولببصرهجالذيبتململفيمقعدهويالّطفلف،مهارةايمهاقبلتعلّالّطفلعلى
ويستمعلماللتعلمفيجبأنينظرإليكااليجداستعدادنمناداتهأليستجيبحين طوالالوقتوال

لهااِلنتباهالمرادللشيءالّتوّحدأطفاللذايجبشدانتباه(113،صفحة2007)برايتمان،تقوله
.تدريجياوبالتدريب
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وبماأّنطفلطيفالّتوّحديفشلفياالنتباهإلىاألشياءأوالمثيراتبصفةعاّمة،والتييتنّبهإاليها
ساسّيةالمعرفّية)إذا،وباعتباراالنتباهمنالمهاراتاأل(125،صفحة2001)نجاتي، الّطفلالعادي

اإلنساناهللفطرلقدلمينتبهاليتعّلم(كانمنالّضرورّيإيجادالحّلللقضاءعلىمشكلقصوره،و
علم،وتداولتهمؤتمراتالّدليلماتوّصلإليهالوعلىالفطرةالّسليمةفيمكنتعديلماطرأعليهالّتغيير

ّنلصوتالقرآنقدرةشفائّيةعجيبة،حّتىعلىاألمراضاإلعجازالعلميفيالقرآنالكريم،أ
المستعصية،وذكراهللبأّنهشفاءللقلوبوالعقولوالّنفوسواألجساد،سواءكانتفاهمةلمعانيهأو

القرآنونغماتهاألثرالبالغفيتعديلاالنتباهلدىهذهالفئة.يقاعجاهلة،وعليهيمكنأنيكونإل  

خرىفعاليتهافياالضطراباتاألأثبتتالطرقالتيإحدىاستخدامإلىوقداتجهنافيدراستناهذه
القرآنأردناأننستخدماالستطالعيةومنخاللدراستنا،الّتوّحدطفالألالقرآنالكريمإسماعوهي
ضطراباتكبعضاالضطراباتعلىكثيرمناالالتأثيرباعتبارهإعجازامناهللعزوجلفيالكريم
القرآنعلىإيقاعأردناأننكشفعنتأثيرأخرىومنجهةئّية،الشفاتهمعجززدعلىذلك،ةالّنفسي
وبسببنقص.الّتوّحدالمصاببطيفالّطفليثيرانتباههسمعيّباعتبارهمنبّالّتوّحدأطفاللدىااِلنتباه

.الّدراسةعلمناجاءاهتمامنابهذهعلىحدّالّدراسات
 التساؤل العام:

؟الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهعلىالقرآنالكريمإيقاعهليؤثر -

:الجزئّيةويندرجتحتهذاالتساؤلمجموعمنالتساؤالت

 :الجزئّيةالتساؤالت 

البصريلدىلاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبين0،05هلتوجدفروقعندمستوىالداللة -
؟الّتوّحدالمصابينبطيفطفالاأل

لدىالّسمعيلاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبين0،05هلتوجدفروقعندمستوىالداللة -
 ؟الّتوّحدالمصابينبطيفطفالاأل

المشتركلدىلاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبين0،05هلتوجدفروقعندمستوىالداللة -
 ؟الّتوّحدالمصابينبطيفطفالاأل
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 البحث  فرضّيات 
 العامة الفرضّية

.الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهعلىجاباايالقرآنالكريمإيقاعيؤثر -

 الجزئّية فرضّياتال
طفالالبصريلدىاأللاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة -

.البعديالّتطبيقتعزىلصالحالّتوّحدالمصابينبطيف
طفاللدىاألالّسمعيلاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة -

 .البعديالّتطبيقتعزىلصالحالّتوّحدالمصابينبطيف
طفالالمشتركلدىاأللاِلنتباهوالبعديالقبليالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة -

 .البعديالّتطبيقتعزىلصالحالّتوّحدالمصابينبطيف
 

  الّدراسة أهداف 
.الّتوّحدالمصاببطيفالّطفلعندااِلنتباهعلىالقرآنالكريمدراسةتأثير .1
الّدراسةمنخاللنتائجالّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىفئةاألااِلنتباهالتخفيفمناضطراب .2

 .وتعميمها
 .المتوحدالّطفللدىااِلنتباهفيالقرآنالكريمعجازإالكشفعن .3
 .ضافةبحثجديدقصداالستفادةإ .4

 و دواعي اختيار الموضوع   الّدراسة أهّمية 
المصابينطفالعلىانتباهاألالقرآنالكريمإيقاعفيالكشفعنتأثيرالّدراسةأهّميةتدور ▪

الّتوّحدالمصاببالّطفللدىالّتواصلفياألساسيةالوظائفحدأااِلنتباهوباعتبار،الّتوّحدبطيف
التوجددراسةفيالجزائرتناولتمثلأّنهناوماجمعناهمنمعلوماتيعتقدوفيحدودمطالعت

(مماالّتوّحدالمصابينبطيفطفالعنداألااِلنتباهعلىالقرآنالكريمإيقاعأثر)الّدراسةهذه
.الّدراسةمهذهلوتدعّيفتحالمجاللدراساتالحقةتكمّ

ااِلنتباهثاراهتمامالباحثبجانبأهمأطفالبانتباهالّتوّحدالمصابينبطفالولياءاألأإنانشغال ▪
خفيفالتّنّأضاايوقدالحظالباحث،لذادعتالحاجهللبحثفيهذاالمجال،فئةلدىهذهال

وبحكم،الّتوّحداضطرابطيفةيساهمفيالتخفيفمنحدّفئةلدىهذهالااِلنتباهمناضطراب
نّألذلككمايهرضراألالتيكانتمعهذهالفئةقديسّالميدانيةصاتتجربهالباحثخاللالتربّ

وءعلىطالضّنيسلّأرادالباحثألذا،فيكثيرمنالمجاالتقدحذىحذوهالقرآنالكريمعجازإ
.الّتوّحدذويطيفأطفاللدىااِلنتباهعلىالقرآنالكريمإيقاعأثر
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 الّدراسة الساسيةللمفاهيم  ةيالتعاريف اإلجرائ 
 طيف التوحد  -

 لالضطراباتاإلحصائيالخامسيدحسبمعاييرالّدليلالتشخيصوحّيعرفالّطفلالمصاببطيفالتّ
بأّنالّطفلالمصاببجملةمناألعراضالّسلوكيةالموزعةعلىبعدينهما: DSM 5العقلية

بعدالّتواصلوالتّفاعلاالجتماعي،وبعدالّسلوكياتالّنمطيةواالهتماماتالمحدودةمعاكتمالظهورها
دةالتيتستندمعاألخذبعيناالعتبارالشّ .سّنوات8-3خاللمرحلةالّطفولةالمبكرةمن

.المتكررة المحددة، السلوك وأنماط االجتماعي واصلالتّ ضعف على
 القرآن الكريم إيقاع -

ووقفاتوتزمين،وتنغيم،وفواصلهفيتضافرمكوناتهمننبر،وكلماته،هواّلنغمالّصوتيلحروفالقرآن
قةلجذبانتباهالطفلهامؤثرةفيالّسمععنطريقالّتكرارالّصوتيوااِلنسجاموالّتوازنواالّتساقمحقّكلّ

 .دوحّالمصاببطيفالتّ
 االنتباه  -

هاتأخرىفيمنخاللهاتوجيهوتركيزالوعيفيمنبهما،واستبعادمنبّةيتمّةمعرفيّهوعمليّ
رجاتالتييتحصلبعيناالعتبارالدّذخمعاأل،دللمثيرالهامحظةنفسها.فينتجادراكوفهمجيّاللّ

.عليهاالطفلفياختبارتقديرصعوبةاالنتباه



 

 
 

 













ظريالجانب النّ   








 
 
 







 

 
 





لالفصل الوّ   

.الّتوّحدطيف   
 

 
 تمهيد •
 الّتوّحد لطيف تعريفات •
  الّتوّحد طيف اكتشاف تاريخ •
 الّتوّحد طيف اضطراب دراسة مراحل •
 الّتوّحد  طيف انتشار •
 الّتوّحد طيف اضطراب أعراض •
 الّتوّحد طيف ذوي طفاللأل اللغوية الخصائص •
 الّتوّحدالضطراب طيف  المسببة االفتراضيات •
 .الّتوّحد طيف أنواع •
 .الّتوّحد طيف تشخيص •
العالج •
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 النظريالجانب  2

 الّتوّحدطيف الفصل الول    
 تمهيد

 
لعدمالوصولألسبابهالحقيقية،مائيةغموضامنأكثراإلعاقاتالنّ "Autisme"الّتوّحديعداضطراب
فهوحالة،منناحيةأخرىيةغيرالتكيفيةالّسلوكماطألنّحديدمنناحية،وكذلكشّدةغرابةاعلىوجهالتّ

ديدمنالحياةاالجتماعية،إضافةيغلبعليهاانشغالالّطفلبذاتهوانسحابهالشّزبمجموعةأعراضتتميّ
إلىعجزهفيالمهاراتاالجتماعية،وقصورتواصلهاللفظيوغيراللفظي،والذييؤّثرسلباعلى

 تفاعلهاالجتماعيمعالمحيطينبه.
 

 الّتوّحدتعريفات لطيف  
كاضطرابيحدث  " Autisme "منأشارإلىاإلعاقةالذاتويةلأوّ   Leo Kannerيعتبرليوكانر،

عشرجودأنماطسلوكيةغيرعاديةلدىأحدم،حيثالحظو1943،وكانذلكفيعامالّطفولةفي
فوليالطّالّتوّحديزبماأطلقعليهبعدذلكمصطلحيتمّطفالمنذوياإلعاقاتالعقلية،فكانسلوكهم

 (7،صفحة2001)سليمانع.،

سمبوجودخللفيالتّفاعالتاضطرابنمائييتّالّتوّحدأناضطراب(9،صفحة2005)عادل،يرى
منعمرهإلىجانبالثّالثةخيلي،وذلكقبلأنيصلالّطفللسّن،واللعبالتّالّتواصلاالجتماعية،و

 .األنشطةمطية،ووجودقصورأوخللفياالهتماماتوياتالنّالّسلوك
ة،فيالوقتالذيتشيراسلبيّأّنهرسلوكياتهبياليستجيبلمطالباالخرين،لذاتفسّالّتوّحدفالّطفل

يفتقدّنهأل،وااِلنتباهيغيرقادرعلىاالستجابةبسببعدمقدرتهعلىالّتوّحدفيهالحقيقةإلىأنالّطفل
 (32،صفحة2007)بيول،القدرةعلىالفهمالمناسبللموقفاالجتماعي

ادرعنالجمعيةالصّ  DSM4ابعلالضطراباتالعقليةحصائيالرّشخيصياإلكماأشارالدليلالتّ
نثالثخصائصأساسّيةهيالقصورفييتضمّالّتوّحدأّناضطراب  (APA) .الّنفسياألمريكيةللّطّب

الّسلوكاالجتماعي،والقصورفيالّلغةوالمحادثة،ووجودأنماطمتكررةوثابتةفيالّتواصل

(keen, 2003).  يتضمنقصورانوعيافيدالّتوحّوطبقالماوردفينفسالدليلفاناضطراب
 :يةالثلعلىاألقلفياثنينمنالعناصرالتّيتمّالتّفاعلاالجتماعي
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البصري،تعبيراتالوجهالّتواصلياتغيراللفظية،مثلالّسلوكقصورواضحفياستخدامعددمن
.ماءاتالتيتنّظمالتّفاعلاالجتماعييووضعالجسد،واال

 .فلالصداقةمعاألقرانتتناسبمعالمستوىالّنمائيللطّفشلفيتكوينعالقات

 .نجازاتهمخرينفيميولهمأواهتمامهمأوإفقدانالمقدرةالتلقائيةعلىمحاولةمشاركةاآل 

 .فقدانالمقدرةعلىالتّفاعلالعاطفيأواالجتماعي
نمّوًاالمعلوماتأوالينمو،اليتلقىةتكمنفيوجودطفلعاجزعناالتصالباألفرادكلإذنالمش

ياتالمضطربةوالمزعجةالتيالّسلوكتهبسببايللقائمينعلىرعكلطبيعيا،ويسببالعديدمنالمشا
يمنضغوطبدرجةعاليةنفسية،اجتماعية،وماديةتتعلقالّتوّحدتصدرعنه،وتعانيأسرةالّطفل

فيالحاجةإلىبرامجضاايةكليطينبه،تكمنالمشبوجودطفلتوحديمعاق،اليدعموالديهوالالمح
مبكرإلىعالماألسوياءوترفعمنمكانةعالقتهبالمحيطينبه)معلمينسنّفيعالجيةتأخذبيدالّطفل

خوة    ).أوآباءوا 
 

عددمناالضطراباتالتيتختلفأّنه(ب2001اتالمتحدة)يجنةالوطنيةلألبحاثفيالوالعّرفتهاللّ
  .تهاايبحسبنسبةاألعراضالتيتنتجعنهاوشدتهاوتاريخبد

 
اللفظيالّتواصلملحوظعلىكلإعاقةتطوريةتؤثربشالّتوّحد(أنطيف14ص2006العبادي)ويرى

منالعمرلثّالثةاملحوظقبلسّنكلالةعليهبشوغيراللفظيوالتّفاعلاالجتماعيوتظهراألعراضالدّ
وتؤثرسلباعلىأداءالّطفلالتربوي،وتؤكديكذلكإلىانشغالالّطفلبمّمارسةالنشاطاتالمتكّررة

وتيناليومي،وكذلكاالستجاباتغيررفيالرّغيّوالحركاتالّنمطّية،ومقاومتهالّتغييرالبيئيأوالتّ
 .ةيّةللخبراتالحسّالّطبيعيّاالعتياديةأو

يالزمالفردطوالحياته،اضطرابعصبيّأّنهعلىالّتوّحدفتهالجمعيةاألمريكيةالضطرابكماعرّ
خاّصكلنشئةاالجتماعيةبشعام،وعمليةالتّكلبشالّتعّلمعندذلكظهورعجزفيعمليةضويمتخّ

بويترتّالمخّوظيفةيؤّثرعلىويظهرفيالسّنواتالثالثاألولىمنالعمرنتيجةاضطرابعصبيّ
 . عباللفظيوغيراللفظي،والتّفاعلاالجتماعيوأنشطةاللّالّتواصلعليهصعوباتفي

يدخلعصبيّاضطراببيولوجيّأّنهبالّتوّحدطيف  Bauminger & Solomon , 2007ويعرف
ياتواألهداف،كمالوكالسّكبيرالعالقاتاالجتماعيةالمتبادلة،االتصاالتاللفظيةوغيراللفظيةوكلبش

 عبيرفيمواقفالحياةمنحيثشّدةاألعراضوطرقالتّالّتوّحديختلفاألطفالالمصابونب

إعاقةنمائيةمعقدة2011اتالمتحدةاألمريكيةيةمنهابالوالايفتهمراكزمكافحةاألمراضوالوقكماعرّ
تظهرعادةخاللالثالثسّنواتاألولىمنعمرالّطفل،وينتجعنهااضطرابنيروبيولوجييؤّثرسلبا
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 .علىاألداءالوظيفيللمخّ
الّطفلأّنهب DSM 5 حصائيالخامسليلالتشخيصاإليرالدّايويعرفالّطفلالذاتويحسبمع-

والتّفاعلاالجتماعي،الّتواصليةالموزعةعلىبعدينهما:بعدالّسلوكجملةمناألعراضالمصابب
8-3المبكرةمنالّطفولةمطيةواالهتماماتالمحدودةمعاكتمالظهورهاخاللمرحلةياتالنّالّسلوكبعد

  . سّنوات
American Psychiatric Association 

 Developmental Discorders, 2017)( Journey of Autism and  

منعمره،الثّالثةديتعرضالّطفللهقبلاضطرابنمائيوعصبيمعقّأّنه(ب2014عرفهعبداهلل.)ضااي
اضطرابنمائيعامأومنتشريؤّثرأّنهظرإليهمنجوانبستةعلىويالزمهمدىحياته،ويمكنالنّ

أويظهرعلىهيئةاستجاباتسلوكيةقاصرةوسلبيةفيالغالب،سلباعلىالعديدمنجوانبنمّوالّطفل
أّنهإعاقةعقليةاجتماعية،وعلىأّنهعلىضاايظرإليهالنّيتمّتدفعبالّطفلإلىالتقوقعحولذاته،كما

نمطمنأنماطاضطراباتأّنهتحدثفيذاتالوقت،وكذلكعلىايإعاقةعقليةاجتماعيةمتزامنة
مزيفضالعنوجود،واللعبالرّالّتواصلياتاالجتماعية،والّسلوكسمبقصورفييتّوّحدالتّطيف

 . ااِلنتباهيتالزممرضيامعاضرابقصورأّنهدة،كماةوتكراريةمقيّسلوكياتواهتماماتنمطيّ
التيتظلمتزامنةمعالّطفلالمعّقدة(نوعمناالضطراباتاالرتقائية2015:60وعرفهسليمان،غزال.)

وتؤثرعلىجميعجوانبنمّوهمدىالحياة،ويؤّثرهذاالنوعمنالّطبيعيّمنذظهورهاوتبعدهعلىالنمّو
علىالعالقاتاالجتماعيةوعلىأغلبضاايسواءكانلفظياأوغيرلفظي،والّتواصلاالضطراباتعلى

ويظهرخاللالثالثسّنواتاألولىمنعمرالّطفلالّتوّحدطرابالقدراتالعقليةلهؤالءاألطفالذوياض
 .ويفقدهاالتصال،وهذااالضطرابالشفاءمنه،ولكنيمكنالّتحسّنبالّتدخلالمبّكر

والتييمكنالّسابقةمّماسبقيتضحلناأنهناكبعضالّنقاطاألساسّيةالتييشتركفيهاالتعريفات
  : حهاكالتاليضااي
 .المخّاضطرابنمائيينتجعناضطرابفيالجهازالعصبّيةمّمايؤّثرعلىوظائفأّنه- 
 .أنماطسلوكيةغريبةوأزماتنمطيةمتكّررةوقصورفيمهاراتالّلعب- 
 .منالعمرالثّالثةيصيباألطفالقبلسّنأّنه- 
 .الّلفظيوغيرالّلفظيالّتواصلينتجعنهعجزفي- 
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 الّتوّحد طيف تاريخ اكتشاف 
اضطرابالّتوّحدليسجديدا؛بلهوعميقعمقالتاريخ،حيثالحظاألطباءالقدماءفيالعصور

الوسطىأنّهناكأطفاالاليتكلمون،واتصالهموتفاعلهممعأبويهموالمحيطينبهمضعيف،ويظهرون
أنماطاعديدةمنالّسلوكغيرالسّويّ.لكنبعدالقرنالتاسععشروبداياتتحولالنظرةإلىالعلوم

 الّنفسيةظهراهتمامواضحبالّتوّحد.)عودة،2009،صفحة13(

،حيث1911عام  ( Eagen Blauler)جنبلولرايةعلىيدالعالم:لمرّألوّالّتوّحدوقدأطلقتلفظة
أساسيفيمرضالفصام،لكنكلوالذييظهربشانيّألنوصفمجموعةمنالتفكيرااستخدمهافي

ممقالهأضافلهذهاللفظةمفهوماواضحاعندماقد1943ّليوكانرفيعام  Leo Kannerالّطّبيب
الّتوّحدفيصحيفةتعنىب   (Autistic Disturbances of   affectiveContact )الشهيربعنوان

،ليصبحبهذاأولمنعرفهذا  Early Infantile Autismالمبكرةالّطفولةتحتعنوانتوحد
(36،صفحة2008)المعيدي،الّنفسياالضطرابفيالّطّب

طفلفيأمريكاويجعل500منااسممعروفلالضطرابالذييصيبواحدايحيثلميكنقبلذلك
منمستشفىانتباهالدكتوركانر_منةأومريحةذلكالعام،لذاشدّآحياةالسيداتوالعائالتحياةغير

ممنذويأّنهفينعلىنماطسلوكيةغيرعاديةألحدعشرطفالكانوامصنّأجونزهوبكنزالّطّبي_
خلفالعقليفيصورتهالتقليديةاليستالتّأّنهو،رةمحيّعراضأهوجدأنلديهمخلفالعقلي،لكنّالتّ

 (Turkington & Anan, 2007, p. 6).رةالمبكّالّطفولةدوخرجبتشخيصتوحّ

حاالت1943العالمالنمساويهانزاسبرجراكتشففيفيينابالنمساعامومنالمصادفاتالعجيبةأنّ
وقامبنشربحثهبالّلغةاأللمانية،الّتوّحدالتختلففيسماتهاوأعراضهاعنحاالتليوكانرالمسماةب

العالميةعليهفيأمريكابسببالحربالّتعّرفيتمّوتداولتهبعضالدوائرالعلميةالمحيطةفيأوروباولم
اللقاءاتالعلميةفيفييناىيزياتفيإحدكلألنالتقىاسبرجربعدذلكبإحدىالسيداتا،ثمّالثّانية

انوعأّنهجليزيةفيالستينات؛كانتشخيصهذهالفئةعلىألنوقامتبتلخيصبحثهفيإحدىالدورياتا
شخيصلتّلمنالقاموساإلحصائيةالثّانيعةلطفوليوذلكوفقماوردفيالّطبمنأنواعالفصاما
حينمانشرت1980االعترافبهذاالخطإفيالّتصنيفإاّلعاميتمّولم  DSM 2األمراضالعقلية

الذيسيردالحقا  DSM 3حصائيلتشخيصاألمراضالعقليةلةمنالقاموساإلالمعدّالثّالثةالّطّبعة
.572،صفحة2009الّطّبعةالرابعةمنه)ذياب،

مةمنفردةفيمعناهاكلاّنهألمةأوتيزمكلللتعبيرعنها،وقداختارالّتوّحدبهذايكونوألولمرةمصطلح
االغريقية"أوتوس"وهيتعنيالنفسمةكلالوهيتعودإلىأصل،االنجليزيةالتستعملكثيرافيالّلغة

(11،صفحة2013)القمشمصطفىنوري، أوالذات.
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منقبلالعديدمنالباحثينواألطباء،الستجالءهذاالغموضالّدراساتومنذذلكالحينتتابعتالبحوثو
يؤّثرعلىّنهألكونهأكثراالضطراباتالّتطّوريةتعقيداالّتوّحدأفضل،وتكمنخطورةكلوفهمهبش

ات.مّمايضعفاتصالالّطفلبعالمهغالقعلىالذّنالواسحابألنّفيؤديإلىا،الكثيرمنمظاهرالنموّ
نوعمناالقترابالخارجيمنهحّتىايورفضفس،غالقعلىالنّنالالخارجيالمحيطبهويجعلهمحبال

،2006)المغلوث،.عاملمعهمنأقربالناسإليه،وهذايجعلمنحولهفيحيرةدائمةحولطريقةالتّ
(20صفحة

ةتسمياتقدفإنعدّ،الّطفولةبوصفهاضطربايحدثفيالّتوّحدومنذإشارةكانرإلىأّنهكروالجديربالذّ
ر،كمااقترحالمبكّالّطفولةد،توحّويّ،النمّوغيرالسّالّطفولةاستخدمتلهذااالضطراب،ومنهاذهان

يين،الّتواصلاستخدمآخرونمصطلحاتعامةمثل:اضطرابانفعاليشديد،األطفالغيروكانر.
نفسهمكالالنفسهأوالّسلوكريكرّّنهألنوالذاتوية،األطفالاالجتراريالّتوّحداألطفالاالستثنائيون،

هواالسمالشائعالّتوّحدتشاروظلّنالياتلمتحظبالقبولواتلكالمسمّكلوبالطريقةنفسها،إاّلإّن
(17،صفحة2013)القمشمصطفىنوري،.والمتعارفعليه

رمبكّكلاشأّنهعلىالّتوّحداتاألولىكانينظرإلىأعراضايفيالبدأّنهصالباحثةماسبقبوتلخّ
،عندماعرفالفصام،الّنفسيةفيميدانالّطّباينفسهااستخدمتفيالبدالّتوّحدللفصام،بلإنلفظة

أصبحيستخدمفيمابعدالّتوّحدسحابلدىالفصاميينإاّلإّنمصطلحنالحيثكانتتستخدموصفالصفةا
ةوتمالتأكيدعلىالمحاكاةالتشخيصيةلهفيأدلّ،دمالمحهكانراسماللداللةعلىاالضطرابالذيحدّ

اتهذاالبحث.التوضيحفيطيّيتمّة،كماسالّنفسيشخيصالعالميةلألمراضالتّ

  الّتوّحدطيف مراحل دراسة اضطراب  
 

التيتناولتهذاالّدراساتتبهامنزاويةالمراحلالتيمرّالّتوّحدكمايمكناإلشارةإلىتاريخاضطراب
لتناولهفيااِلنتباهاالضطراب،فمنذأنأماطكانراللثامعنأعراضهفياألربعيناتمنهذاالقرنلفت

 :البحثوالدراسةوذلكعلىالنحوالتالي

الوصفية الولى( الّدراساتالمرحلة الولى ) مرحلة   

التيأ جريتفيالفترةمابينأواسطوأواخرالخمسينياتمنهذاالقرن،وكانالهدفالّدراساتوهيتلك
يين،وأثرهذاالّتوّحدقاريروصفسلوكاألطفالالذيتسعىللوصولإليههوأنيتضحمنخاللالتّ

لمبكرةاالّطفولةباألطفالذوي:ذهانالّدراساتحيثاهتمتتلك؛بصفةعامةالّسلوكاالضطرابعلى
إلىأنماطاخرىفي،باإلضافةالّطفولةاإحدىذهاناتأّنهعلىالّتوّحدصإعاقة"فقطكانتتشخّ

 (11،صفحة2001)سليمانع.،.الّطفولةاضطرابات
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التيأجريتفيالّدراساتأن1978فيكتورلوترعام Victor Lotter وفيهذايقررأحدالباحثينوهو
هذهالمرحلةمنأواخرالخمسينياتإلىأواخرالسبعينياتالتزالفيطورالتقاريرالمبدئيةلآلثار

اترّكزعلىالّتطّوراتالمحتملةفيالقدراتوالمهاراتلدىاألطفالأّنه،كماالّتوّحداجمةعنالنّ
اأّنهكبير،كماكلادراساتقصصيةبشأّنهاساتالّدرييننتيجةالّتدريب.ولذايمكنوصفهذهالّتوّحد

(36،صفحة2008)المعيدي،عمليكلغيرمنتظمةوالتعطيصورةواضحةيمكناالستفادةمنهابش

 

 (الولىلتابعة للدراسات ا الّدراسات) مرحلة  الثّانيةالمرحلة 

عام،يمكنأننستخلصكلالمرحلةت عّدأدّقمنسابقتهافيالمرحلةاألولىبشيجبأننقّرأّنهذه
ةيرتشخيصيّايجوهريفيالّتكّهنفيمابعدبوضعمعكلمنهاثالثمالحظاتأساسّيةساعدتبش

 : الّتوّحدلحاالتاضطرابطيف
غةلدىدأوالواضحللّخدامالجيّغةفيسّنمبكرة،حيثاالسترللّالّتطّورالمبكّأهّميةالتأكيدعلى -1

 .الّتوّحدأحدالمؤشراتلتحديدطيفعدّاألطفالي 
دمكمؤشريعتمدعليهالنظرإلىمقدارانخفاضالقدراتالعقليةكأحدالعواملالتييمكنأنتستخ -2

درجاتهم،أوالذينكانتالّذكاءيساييينغيرقادرينعلىاالستجابةلمقالّتوّحداألطفالحيثأإنّ
ونفياالعتمادعلىكانمعظمهميستمر55ّنسبةذكائهمعننتقلّممّالّذكاءيسايمنخفضةعلىمق

 . االخرينبشّدة
الّتوّحدةفيتشخيصحاالتاضطرابطيفمت عدُّهياألخرىمنالمؤشراتالمهمّالقابليةللّتعلّ -3

 (13صفحة،2001)سليمانع.،

 (المتتابعة الّدراسات) مرحلة  الثّالثةالمرحلة  

ويشارإليهافيأدبياتالبحثالعلميفيميدان،ةالتسعيناتايواستغرقتهذهالفترةعقدالثمانيناتوبد
اشهدتتياراثابتامنالتقاريرأّنهبالّتوّحدوبالتحديدفيمجالاضطراب،ةخاصّعلمالنفسوالتربيةال

،ويمكناعتبارهاالزالتمتواصلةإلىاليوم،وقدالّتوّحدالمتتابعةوالمثيرةفيمجالاضطرابطيف
يين،الّتوّحدتطورالّلغةبالنسبةلألطفالأهّميةةأمورمنها:)زتدراساتهذهالمرحلةعلىعدّركّ

 (30،صفحة2008)المعيدي،وموضوعيةمندراساتالمرحلتينالسابقتين
عاموجودعاملينرئيسيينكلزهذهالفترةبشمايميّأهمّأنّ(23،صفحة2006)المغلوث، ويضيف

  هما
 . مةةوالبحوثالتيساعدتعلىتطويرمناهجتقييممنظّينيكيّكلالمّمارسةاإل -1
عنالّتوّحدحيثظهراالهتمامبتمييز؛ومستوياتهاالّتوّحدعلىمدىأنواعالصعوبةفيالّتعّرف -2
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 . عامكلغيرهمناالضطراباتالنمائيةبش
يينلديهمالّتوّحد:األطفالتفيدبأنّفرضّياتتقريرفيعقدالثمانيناتمنالقرنالماضياقتراحاتووتمّ

علىاالهتمامالّتركيزإلىالّتعاطفمعهموتطويرسبٍلإلدماجهم،وقصورفيالقدرات،األمرالذيأّدى
. يةالّسلوكباالستراتيجيات

 ( المقننة الّدراساتالمرحلة الرابعة: ) مرحلة 

ورادترتإلىالفترةالحاليةفقدتطوّتهامعأواخرالمرحلةالتيسبقتهاوتمتدّايوهذهالمرحلةتتداخلفيبد
ويعودذلكإلىاالنتظامقةوتبالدّحيثاّتسم؛زملحوظومميّجدّكلفيهذهالفترةبشمةالمقدّالّدراسات

: منكلنفيوالمعيّالّتوّحدفقعليهالضطرابطيفوجودمعيارتشخيصيمتّ

 DSM4 ))ICD- 10&.،(37،صفحة2008)المعيدي

واالسبرجرالذينشرفيهالّتوّحدكتابهعنطيف firth العالمالبريطانيفرثأصدر1991وفيعام
األداءالوظيفيالعاليأوذاالّتوّحدتيكانتسابقا:تسمىوالاالنجليزيةنتائجبحوثإسبرجربالّلغة

فةآالمتالزمةاسبرجروذلكبعددراسومنذذلكالحينعرفتباسممكتشفها،الخفيفالّتوّحدإعاقة
عاقةحيثتمّ؛الحاالتفيأوروباوأمريكا مّوالشائعةثمةاضطراباتالنّتحتمظلّالّتوّحداعتبارهاهيوا 

يتبمتالزمةريتباسممكتشفهاالّطّبيبالنمساوياندرياسمتالزمةأخرىمشابهةلهماسمّإضافةتمّ
وقامبمتابعةتلكالحاالتلعدةالّتوّحدحيثاكتشفوجودحاالتتختلففيأعراضهاوسماتهاعن؛ريت

)ذياب،بالّلغةاأللمانية1965ةعامورياتالعلميّالدّىحد،وكتبعننتائجبحوثهمقاالتفيإسّنوات
فوااسالذينتعرّازدادعددالنّاالنجليزيةومعترجمةأعمالاسبرجرإلىالّلغة(572،صفحة2009
حصائيشخيصيواإلليلالتّاملةفيالدّمّوالشّالمتالزمةوالتيكانتترتبطباضطراباتالنّعلى

شابهواالختالفبيناألفرادابع،حيثظهرخالفكبيرحولأوجهالتّلالضطراباتالعقليةفيإصدارهالرّ
شيرالبعضإلىصعوبةمنذوياألداءالعاليومتالزمةاسبرجر،حيثيالّتوّحدذوياضطرابات

.(Wilczynski, 2011, p. 82) التمييزبينالحالتين

 الّتوّحد طيف  انتشار 
طفال20يةالمرتبطةبحواليالّسلوكواالضطراباتالّتوّحدرعدداألطفالالذينيصابونباضطرابيقدّ
لانتشاريؤّثرفيعملالّدماغ،ويزيدمعدّوذلكنتيجةالضطرابعصبيّ،تقريبا10000كلفي

ليسالّتوّحد،كماأناإلصابةباضطراباإلناثأربعمراتعنهبينالّذكوربيناألطفالالّتوّحداضطراب
تةخصائصثقافيةأوعرقيةأواجتماعية،أوبدخلاألسرةأونمطالمعيشةأوالمستوياايلهاعالقةب

 (3،صفحة2009)بالل،ية.الّتعليم
،وبالتاليتؤثرعلىمختلفنواحيالنمّوالمخّويكوننتيجةالضطراباتنيرولوجيةتؤثرعلىوظائف
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سواءكانالّتواصلعندهؤالءاألطفال،ويجعللديهمصعوبةفيااالجتماعيصعبالّتواصلفيجعل
 (2011)السرطاوي،.لفظياأوغيرلفظيّ

حيثالّتوّحدتقريرابازديادنسبةمرض2000وقدأصدرمركزاألبحاثفيجامعةكامبريدجعام
اكانمعروفاسبةكبيرةعمّوتعتبرهذهالنّ،ةسن11-5منعمر10000كلالةفيح75أصبحت
 .10000كلحاالتفي5سابقًاوهو

باإلضافةإلىالعواملالكيميائيةوالّسببالرئيسيللمرضغيرمعروف،لكنالعواملالوراثيةلهادورمهمّ
 (2014)سليمانم.،والعضوية.

 الّتوّحداضطراب طيف  أعراض 

  :مهارات الّتفاعل االجتماعي العزلة االجتماعية والقصور في
ياضطرابالّتوّحدإلىأنقصورالتّفاعلاالجتماعيللطفل(533،صفحة2015)أشرف،يشير

البصري,التعبيرالوجهي،الّتواصلغيراللفظيالمتعددمثلالّسلوكملحوظفياستخدامأنماط
 الجسميةماءاتوالحركاتياال

  (Katarzyna Chawarshka, 2007, pp. 266-279) ,وهذاماتؤكدهدراسة,كاترزيناوفريد
يؤديإلىالّتوّحدذوذفيالقدرةعلىمعالجهالوجوهالمرتبطةبحيثأشارتالنتائجإلىإّنمدىالشّ

يؤّثرعلىمجاالتمتعددةاإلدراكهويةالوجهوالقدرةعلىحدوثمايعرفباسمعمىالوجوه،مّما
 .يينالّتوّحداالجتماعيبيناألطفالااِلنتباهعلىتعبيراتالوجه،لذلكيشيععدمالّتعّرف

يينيالحظونأّنأطفالهمالّرّضعفيمرحلهالرضاعةومرحلهالمهدالالّتوّحدكماأّنآباءاألطفال
(Connie Kasari, 2010, p. 1045) مهاناديةلحملهمواحتضيستجيبونبطريقهع

 )غوي ) اللفظي وغير اللفظياللّ  الّتواصلصعوبات في مهارات 

ويلدىالسّلفاظغير،مخارجاألمكالاللومعدّالّصوتأنطبقة(532،صفحة2015)أشرف،يذكر
غة،فهويظهررةللّةومتكرّياق,واستخداماتهنمطيّيإّماأنتكونرتيبةأوغيرمناسبهللسّالّتوّحدالّطفل

 .عاباتالبسيطةعجزاملحوظالفهماألسئلةوالدّ
ةللّتوّحديين,فاذااكتسبوابعضخاصّفاعلاالجتماعيي عدُّأمراصعباكماأّناستخدامالّلغةبشقيهاأداةللتّ

مفرداتالّلغةيصبحلديهمصعوبةالتوظيفاالجتماعيلها.
 (653،صفحة2008)،كوفمان،

عرضواضحلديه،يالّتوّحداللغويالشفهيوغيرالشفهيلدىالّطفلالّتواصلتعقبالباحثةأنضعف
مائر،والترديديالتراكيبالّلغوّيةلديهغيركاملهوغيرناضجه،كالخلطبينالضّالّتوّحدفنالحظالّطفل

اللغويغيراللفظيالّتواصلصل،أّماعنمتّكل،فتكونلغتهمضطربةبشمات،والحديثالشاذّكللل
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شارات,فهيتتدنىإلىأقصىحّدلهاأوتظهرهواإلماءاتوتعبيراتالوجياباالفنجدلديهموفرهمنغي
.فيصورةاجتماعيهغيرالئقة

النمطية ومحدودية النشاطات واالهتمامات:

بطريقهببغاوية،وعدمقدرتهعلىقولنعم,مكالالوفقداناالتصالباألخرين,تكراراالنطواءوتتمثلفي
حاكاةوعدمالقدرةعلىمعبالعفويّاللّالمعتادة،االشياءومقاومهالّتغييرفياألموراالصرارعلىذات

 (119-118،الصفحات2007)عيسى،.فقديؤذينفسه؛العدائيالعنيفالّسلوكخرين,أفعالاآل
يينوبسيطةمثلتكويرالّتوّحدياتلألطفالالّسلوكأنمعظم(25،صفحة2009)خطاب،كماذكر

 . تدويرقلمبينأصابعه،أوتكرارفّكرباطالحذاء قطعهمناللبانبيديه،أو
وكانتبعنوان(2007)بالعردراسةيالّتوّحدفلالنمطيللطّالّسلوكفيهذاالسياققامتدراسة

(,الّتوّحدالنمطيلدىطفلالّسلوكدراكالبصريوأثرهعلىخفضاإلتنميةتدريبيل)فاعليهبرنامج
ةبالمحلةالكبرىخاصّطفالتوحدياملتحقينبأحدمراكزذوياالحتياجاتال12راسةمننهالدّنتعيّوتكوّ

مجموعةكلبطةلمحافظهالغربية،طبقتالباحثةالمنهجشبهالتجريبيذاالمجموعتينالتجريبيةوالضا
أطفال(،وكانتأدواتالدراسةمقياسالمستوىاالجتماعيواالقتصاديلألسرة،مقياستقدير6)

ي،الّتوّحدالنمطي،مقياستقديرمهاراتاإلدراكالبصريلدىالّطفلالّسلوك،مقياستقديرالّتوّحد
ّنهإحيث؛فاعليةالبرنامجالتدريبيالمستخدمي،البرنامجالعالجي،وأظهرتالنتائجالّتوّحدمقياسالّطفل
 .جريبيةالّنمطيلدىأفرادالمجموعةالتّالّسلوكرمهاراتاإلدراكالبصريوخفضساعدفيتطوّ

 : ية والقصور في اللعب التخيليالّسلوكت كالاالضطرابات والمش

لقائي،ييعانيمننقصفياللعبالتّالّتوّحدأنالّطفل(326،صفحة2006)كفافي،منكلاتفق
دحركاتاآلخرين،فهواليستطيعأنيلعبمثلالّطفلالعاديفاليأخذاألدوارفهواليقلّأّنهكما

 . يلعبباألشياءوفقالمايراهاهو
يينلعبغيروظيفيفهوينتبهالّتوّحدلعباألطفالإلىأنّ(91،صفحة2011)الشربيني،كمايشير

 . كلإلىالجزءوليسال

 :قصور الداء الوظيفي والقدرات العقلية و المعرفية
فهية،ولديهصعوبةفيمعالجةالمعلوماتالشّماتكلالوليسالّصوريفكربأّنهيبالّتوّحدسمالّطفليتّ

ماألشياء،وغالبامابمعلومةأثناءمعالجةمعلومةأخرى،واليعيبتعميويعانيمنصعوبةاالحتفاظ
 .(238،صفحة2010)خليفة،ةواحدةمنقنواتاالحساسفيالوقتالواحد.يستخدمقنا

كونلديهمإعاقةفكريةيينيالّتوّحد%مناألطفال77(أّنهناكتقديراتبأّن98:2015وتشيرالريدي)
ماازداداضطرابطيفكلمازادتدرجةاإلعاقةالفكريةكلأّنهتتفاوتدرجاتهامنخفيفةإلىشديدة،و
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 . سوءاًالّتوّحد
ميرجعإلىقصوركالإّنترديدالمرضىلل(243،صفحة2013)عليأحمدسيدمصطفى،ويضيف

يةواحدةخاصّسوىعلىإشارةأوالّتركيزيبحيثيجعلهاليستطيعالّتوّحدجانبالعقليللطفلفيال
منذلكفيذاتالوقت،فإذاعرضناعليهصورةوردةمثاليستطيعأنيرّكزعلىأكثرللشيء،وال

بيدهفقطدونأنينطقةويمسكهاالّصورينظرإلىأّنهاوردةوحاولناتكرارالمعلومةنجدأّنهوقلناله
 .اوردةأّنهدونأنيقولاي؛الّصوتب

بعضالعالماتالتيتشيرإلىالقصورفي(52،صفحة2013)القمشمصطفىنوري،ويلخص
 :األداءالوظيفيوالقدراتالعقليةالمعرفيةفيمايلي

 . مةكلوالمضمونواالستخدامالصحيحللكلشعدمالقدرةعلىالربطبينالمعنىوال -
  قصورفيتعميمالمفاهيمالتييتلقونهامناآلخرين. -
 .التييتلقونهاماتكلالقصورفيفهممعاني-
 عدمالقدرةعلىبدءمحادثةمعاآلخرين. -
تدّنيالقدراتالعقلية. -

 : يكامل الحسّ القصور في التّ 
بهفيتشخيصاألطفالإلىأهممايجبأننهتمّ (lisa L. Robins, 2009, p. 108)تشيرليزا

أنندركأنلديهمزيادةحساسيةلمسيةوتذوقيةوشميةوصعوباتفي،ييناألصغرسّناالّتوّحد
 . المعالجةالّسمعية
حكبصوتعاٍلوالبكاءمثلالضّاالنفعاليةفيالنواحيالمزاجيةويلديهاضطراباتالّتوّحدكماأنالّطفل

انفعالي،وقديظهرخوفزائدفياستجابتهلبعضاألشياءالتيالبدونسببواضحوعدموجودردّ
سغأواليدذاءذاتهوخبطرأسهوعضالرّايتمثلخطراأوأذى،وأحيانايقومب

. (Lane AE, 2010, p. 112)  
ييستجيبلخبراتهالحّسيةبطريقةشاّذة،فهويتصّرفكمالوكانليسالّتوّحدأّنالّطفلضاايوتعقب

باالةلهخبرةباألصواتواألشكالوالروائحالتيتحيطبه،فمثالاليستحيبلصوتمرتفع،اليبديم
  .يسمعهأنيعينيهأحياناحينيسمعصوتااليحبّءيغطّومقصودللضّكللأللموالبرد،ويحملقبش

 :ليايميفيالّتوّحدللطفلالّسابقةعراضالخصائصواألكلونلّخص
 فظيوالّلغه.فظيوغيراللّيهاللّبشقّالّتواصلعجزعامفي-
 شياءدونإدراكوظائفها.استخداماأل-
  خرين.فقداناالستجابةلآل-
 .فعاالتالنالصعوبةفيفهما-
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  .يةالطقوسيةالمتكررةالّسلوكماطألنا-
 .ماثلوتينوالتّصرارعلىالرّاإل
 .مقاومهالّتغيير-
 .دونفهممعناهاماتكلالترديد-
 .حكوالقهقهةدونسببالضّ-
 .قصورنوعيفيالعالقاتاالجتماعية -
 .عدمالنظرفيعيوناالخرينأثناءالتحدث -
 .والمعارفالعزلةعنالغرباء-
 .خاّصيرتبطونباألشياءأكثرمناالش-
 .يةاالستجابةغيراالعتياديةللمثيراتالحسّ-
(30-29،الصفحات2015)علي،.العدوانيلآلخرينولنفسهالّسلوك-

 الّتوّحدذوي طيف  طفاللأل ةيغو الخصائص اللّ  
يأنالبكاءيعتبرطريقةللتعبيرفاليبكيالّتوّحداألولىمنميالدالّطفلاليدركالّطفلفياألشهر

نجاع،وعندمايكبرببضعةأشهريستمرفياستخدامالبكاءبصفةمتواصلةبدونسببواضح  حّتىوا 

يينأنيمسكوابيدالشخصالكبيردونالنظرإليهويقودونهإلىمكانالّتوّحديستطيعبعضاألطفال
هإنّيينفالّتوّحدالهادفموجوداعندصغاراألطفالالّتواصلالشيءالذييريدونفيهوعندمايصبح

 .ينحصرعادةفيأغراضالطلب

لديهمإلىمابعدمكالالررتطوّأّماالبعضاآلخرفيتأخّمكالالييناليتعلمون،الّتوّحدبعضاألطفال
 .ابعةمنأعمارهمعلىأقلتقديرأوالرّالثّالثةالسّنة

نمابسببالّضعفالّتوّحديينلكنليسبسببالّتوّحدلدىاألطفالمكالالطقوتظهراضطراباتالنّ وا 
 .الّتوّحدالعقليالمصاحبالضطرابطيف

ةبهمومرتبطةبمواقف،ويظهرضعفحصيلةالمفرداتخاصّماتومفرداتكليينالّتوّحديغلباستخدام
 .يينالّتوّحدواضحةلدىاألطفال

الواحدةلهاأكثرمنمعنى،ويظهرلديهبصورهمةكلالمواأّنيينأنيتعلّالّتوّحديصعبعلىاألطفال
 .واضحةخلطللضمائروتستمرهذهالصعوبةلديهمإلىعدةسّنوات

نماّيوالّتوّحدخاّصمالمسموعفيكثيرمنالمواقفاليفهمفيهااألشكالالتبدولديهمصعوبةفيفهم
 .منروتينهمهميستجيبونلمايقاللكونهجزءيقاللهملكنّ
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يينضعفاواضحافيالقدرةعلىتنسيقتحديقالعينين،وتعبيراتالوجهمعالّتوّحديظهراألطفال
 .يينالّتوّحدّدبدورهمنكفاءةاستخدامالّلغةلدىالوظائفاللفظيةوغيراللفظية،مّمايح

حكمفييينبصوترتيبالتنغيمفيهوتبدولديهمصعوبةفيالتّالّتوّحدماألطفالكالأغلبيةيظهر
يينصعوبةفيتبادلالحديثالّتوّحدتظهرلدىاألطفال.حدثاوانخفاضهأثناءالتّالّصوتارتفاع

 .ورأثناءهعلىالحفاظعلىالموضوعأثناءالحديث،وانتظامالدّتتمثلفيضعفقدرتهم

اتتلفزيونية،أغانيالنسواءبصورةفوريةأورجعية)وذلكمنإعECHOLALIAمكاللديهمترديدلل
(30-29،الصفحات2015)علي، مواقفإعالميةسابقة(

 الّتوّحدبة الضطراب طيف االفتراضيات المسبّ  

مائيةالتيووضعنظرياتافتراضيةألسباباإلعاقةالنّالّدراساتعنطريقالّتوّحدرالعلماءغموضيفسّ
راتتحصللعقولالحيواناتقبلوبعدميالدها.غز،واالكتشافاتالحديثةتوضحبأّنهناكتطوّيتباللّسمّ

والّشذوذالغامضواالضطراباتالعقليةالتيتمنعالّتوّحديطّورالعلماءنظرياتحديثةومثيرةلتوضيح
عمنتطويرالمهاراتاالجتماعيةوالمعرفةاإلدراكية،يحاولالعلماءبطريقةدراسةضّاألطفالالرّ

    ذوذبالشّنتحدثالتّفاعالتالجينيةوالبيئيةالتيتسبّاييينمعرفةمتىوالّتوّحداخليةلمخّركيبةالدّالتّ
وائرالكهربائيةفيمالعلماءأكثرعنمجموعةالدّمنيتعلّ.وبمرورالزّالمخّفاتاألوتيزمية(فيصرّ)التّ
دراك،ومعرفةأنّ،واإلنيةمثل:الّلغة،العاطفةساالنوتنشئخالصةالّطّبائعادتزوّيالتالمخّ
  .يونالّتوّحدايعتقدهويريدهباتومعتقداتمختلفةتماماعمّاآلخرينلهممتطلّخاصاألش

،والّلغةالّذاكرة،والّتعّلم،وااِلنتباهسانيبمافيذلكالحركة،إلناالّسلوكهحقائقعديدةمنيشوّالّتوّحدف
سانيفيحركةإلناالّسلوكه،والمجاز،والتّفاعلاالجتماعي.ويمكنأنتكتشفالحقائقالتيتشوّ

يذوالثمانيةالّتوّحداألطفالالذينينقلبونويجلسونويْحبونويمشونبخطواتغيرمتناسقة،فالّطفل
أوااِلنتباهرومشاركةاآلخرينولفتيأثعشرشهرًاالذييخطوبخطواتغيرمتناسقةلنيستطيعالتّ

  .متابعةتعبيراتاآلخرين
تينأوثالثنقصايصعبفهمهالذينتتراوحأعمارهممابينسنالّتوّحدويستعرضاألطفالالمصابونب

مونوعوضاعنذلكينخرطونفيطقوستتمثلكلييناليتالّتوّحدفياالستجابةلآلخرين.فالعديدمن
فيالمعهدالّتوّحدفيرفرفةاليدينواالستثارةالذاتية.أشارتالدكتورةماريبريستولبورمنسقةأبحاث

وسائلهكليكرهونويقاومونالّتغييربالّتوّحدسانإلىأنأطفالإلنالوطنيلتطويرصحةاألطفالوا
منالخفيفإلىالشديدتجعلحقيقةاالضطرابصعبةالّتوّحدتأعراضوطرقه،كماأنتفاوتدرجا

)علي،تحدثلواحدفيألفمولودفالعقليّخلّديدةالتيتنتجالتّسيكيونماذجهالشّكالالالّتوّحدقويم،فالتّ
.(30-29،الصفحات2015



 

29 
 

مولودوالصفةالمشتركةبينهمهيضعف500واحدفيكلالخفيفيحدثلالّتوّحدوأوضحتأنّ
  .والتّفاعلاالجتماعيالّتواصل

يحدثبسبباألمالّتوّحديموقنونبأنالّتوّحدةالّطفلايقبلخمسينعاماكانالقائمونعلىرع- 
الباردةعاطفيا)األمالثالجة(واألبالضعيفالغائبعنمنزله،أماعلماءاليوميركزونعلىالجينات،

 .الّتوّحد%يكوناآلخرلديهنفسنسبة90ففيالتوأمالمتطابقينإذاكانأحدهاتوحديا
 .الّتوّحدجيناتتسهمفياإلصابةبوعلىاألقلخمسأوستّ

يومامنالوالدة،كماأنلديهابراهينبأن24و20يحدثمابينالّتوّحديفيطيفالمخّفالخلل
ةفيالمتغّيرهي   HOX GENESىهوكستسمّالمخّالجيناتالمعنيةفيوضعالجسماألساسيوبناء

.وربمايحدثالخللقبلمنتصفثالثةأشهراألولىمنالحمل،حيثاستندتفيهذهالّنظرّيةالّتوّحد
إلىمعرفتهاالمكثفةعنومتىوكيفتسلكالداراتالمعنية،فإذاحصلالخللفيمنتصفالطريقفي

يستمرفيالمخّةتحدثبسهولةبعدالوالدةحيثإنّكلفقط،فالمشخاليافترةنمّوالجنينستفقدبعضال
  . النموّ

منتبهينإلىَمهّمةما،عندمااليكونونااِلنتباهيينللمخيخلنقلالّتوّحدوأظهرتتجارباستخداماألطفال
ماليستطيعونهإنّوهيالَمهّمةالتيتنشطالفصيصاتاألماميةفااِلنتباهأماعندمايطلبمنهمتغيير

يذلكإلىانشغالدائرةكهربيةأكبر.يستعملالّتوّحدةالّطفلايعلىرعةويعزيالقائمونأداءالمهمّ
 علىالهدفولكنليسبالحيلةوالخدعةالّتركيزيينالتخريبلمنعشخصآخرمنالّتوّحداألطفال

ماءاتللتواصلمثل:)تعالإلىهنا(للتأثيرعلىسلوكشخصآخر،يكمايستطيعوناستخداماال
  .خرخصاآلأثيرمزاجياعلىالشّتصنعا(للتّماءاتتعبيريةمثل:؟)أحسنايستولكنلي

ةايعورباالستمتاعاألساسيفيالبراعةفيمهمةما،ويتفقالقائمونعلىرعيونالشّالّتوّحدويستطيع
بيةفيالوقتاحيةالجينيةوالكيمياعصينعديدةقبلفهماإلعاقةمنالنّميستغرقونسنأّنهبالّتوّحدطفل

حكمفيحركاتهميينكيفيةالتّالّتوّحد%فيتعليم50-30الحاليينجحالمعالجبطريقةفردإلىفردمن
واتوالهدفمنيسّنمبكرةواألرجحفيعمرالّسنتينأوثالثسنوالتّفاعلاالجتماعيشريطةأنيبدأف

يساعدعلىنمّوالمخّماينمّوكليين،والّتوّحدفيمخّالمشكلةغيردالشبكةالكهربائيةهذاهورص
صةحّتىسّنغيرمشخّالّتوّحدإلعاقةلدىالعديدمناألطفالذوياالتصاالتالتييحتاجها،ومازالتا

هابإلىالمدرسة.ومازالمعظمأطباءاألطفالواألسرادسةعندنايبدؤونفيالذّالخامسةأوحّتىالسّ
يجبأنالثّانيةمأويتفوهبعبارةقصيرةفيسّنكلطفلاليتكلف،إعاقةنادرةبريعتالّتوّحديعتقدونبأنّ

إلنسانهوالتّفاعلمعالبيئةمانتمناهكماأنجوهراكليقوم.فعقولاألطفالالديناميكيةوالمرنةهو
تاجيإلنذلكبطريقةصحيحةمنأولمرةيمكنأننعملهابطريقةالعالجاالسترجاعيوايتمّنلموا 

 .للمخّ
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  الّتوّحدالعلمية العضوية التي تسبب  فرضّياتال

  :البيولوجية فرضّياتال
يعيةوجودبعضالعالماتغيرالّطب  PET  -IRMأظهرتبعضصوراألشعةالحديثةمثلتصويرال

وفيعددنوعمعينمنالمخّيخ،بمافيذلكحجمالمخ،معاختالفاتواضحةفيالمخّفيتركيبة
يكونالّسببالمباشرألنالعاملالجينيهوالمرشحالرئيسيألنّونظرا،بيركنجيخالياىالمسمّخالياال

 اتالمتحدةبحوثاعدةللتوصلإلىالجينالمسببلهذااالضطرابيتجرىفيالوالأّنهللّتوّحد،ف
كانيينلديهمتلفدماغيسواءالّتوّحدأنجميعاألفرادالّتوّحدةطفلايويعتقدبعضالقائمينعلىرع

لفنتيجةالقصورفياألجهزةواألدواتحيثلميكتشفإالجزءبسيطمنهذاالتّ؛معروفاأوفرضيا
 : ليايمةعلىوجودتلفدماغيّالّومنالشواهدالدّ،لحاليةالّطّبيةا

رعتلفةمثلاإلعاقةالعقليةوالصّالمخحيةواإلعاقاتللعديدمناألمراضالعصبّيةوالصّالّتوّحدمرافقة-1
  .ثناءالحملوالوالدةأكلعوباتوالمشاوالصّ

  .الثقافاتوالمجتمعاتمّماينافياألسباباالجتماعيةللّتوّحدكلدنسبةانتشارواحدتقريبافيووج -2
 .يينالّتوّحداختالففيتشكيلأدمغةبعضاألفرادوجودصويريةللّدماغختباراتالتّاالإظهاربعض -3
 يينالّتوّحدتغيراتفيالموجاتالكهربائيةعندبعضوجودإظهارالرسمالكهربائيللّدماغ -4
 
زتعلىالجانبالعضويودرستاالضطراباتبعيناتركّةالسّايالعلميةالتيقامتبدتالّدراساإن

وليسعنأسبابنفسيةأونفسيةناتجعنخللعصبيّالّدراساتكماأثبتتهذهالّتوّحدالفسيولوجية،ف
تتمحورحولبحاثالعلميةفيثالثنظرياتإليهااألتوّصلتتائجالتيصتالنّاجتماعية،حيثتلخّ

 : علىالنحوالتاليتوجودخللمافيالجهازالعصبيّإثبا

 : نظرية الّشّق الّدماغي الوسطيّ 
عّينةوذلكألسبابمغيرةفيالّشّقالّدماغيالوسطيّالصّخالياتراكمعددكبيرمنالنّترىهذهالّنظرّيةأ

مّمايؤديإلىبعض،ّتىبعدالوالدةعندالّطفلمنالمراحلالجنينيةحريّرتطوّتإلىتأخّأدّ
شاراتانخفاضمستوىالدمالذيصويرالعصبّيإوهناكدراساتتستخدمالتّية.الّسلوكاالضطرابات
يينالّتوّحدسوءنقصترويةالّدماغوتحديدافيمنطقةالّشّقالوسطيمنالّدماغعنداي؛يغذيالّدماغ

قامةتواصلاجتماعيإلىوجودعطبفيالّشّقالّدماغيفيإاالبحاثكانتقدأرجعتالفشلوهذه
 االجتراري.الّسلوككذلكظهورأنماطمن،الوسطيّ

  : المخيخنظرية 
كماأشارتدراسة)هاشيموتو(المخيخخالياعددالتيأجريتفيهذاالمجالنقصفيالّدراساتأثبتت

بمقارنتهمبعددمناألفراداألسوياء،حيثكانقدوذلكالّتوّحدشخصمصابب102 التيأجراهاعلى
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يعيوكذلكفيأجزاءأخرىمنمصابينحجمهأصغرمنالحجمالّطبلدىالالمخيختوصلإلىأّن
 .يعيينيزولمعازديادالعمرالّطبخاّصيينواألشالّتوّحدبينالمخّالّدماغ،وأثبتتأنالفرقفيحجم

يينوبيناألسوياءوالتيالّتوّحددّلتعلىوجودفروقفيحجمالّدماغاألوسطبيناألطفالالّدراساتلكن
الّتطّورّييعتقدونأنالخللالعصبيّالّتوّحدةطفلايالتزولمعتقّدمالعمر،مّماجعلالقائمينعلىرع

  .أصابالجنينقبلالوالدةوليسبعدها
يؤديإلىتحوالتفيالقدرةالّسمعّيةأّنهالّدراساتماغيفقدأثبتتأّماالخللالموجودفيالعرقالدّ

وكذلكيؤديإلىتحوالتفيأجهزةاإلرسالالعصبّيةالكيماويةالمسؤولةعن،واإلدراكالحّسيوالجسدي
اغيقدكذلكفيالعرقالّدمالمخيخيين،وبذلكفإنالخللفيالّتوّحدواإلثارةعندااِلنتباهالّضعففي

بخللفيااِلنتباهربط)كورشين(نقص،فقدالّتوّحدلّيموجودفيحاالتيكونمقرونابتخّلفعق
 (14،صفحة2001)مرهج،المخيخ

 :نظرية الّدماغ الجبهي أو الكورتكس المامي
إلىوجودضعفوظيفيفيالقشرةالّدماغيةللّدماغالجبهيالذييؤّديإلىالّدراساتأشارتبعض

ينتجعنخللفيوظيفةالّدماغأوالّتوّحدومّماالبّدأّن،يينالّتوّحدحركاتتكراريةوسلوكاجتراريعند
أثناءالحملوذلكبسببعاملمايؤّثرعلىدماغالجنين،أوبسببعاملوراثّييؤّثرعلىعمليةنمّو

،الّذاكرةشبيهبفقدأّنهونظريةأخرىأكثرحداثةللّتوّحدتقترحب(15،صفحة2001)مرهج،الّدماغ
إاّلإّنهذهالّنظرّيةلمتؤكدنتائجها،المخيخوذلكبسببالّضعفأواألذىالحادثفيجزءمنأطراف

 (19،صفحة1992)السعد،بعدلعدموضوحاألدلة

  :الوراثية  فرضّياتال
ذكرسجلفقدالّتوّحداإلصابةبالوراثةفيإلىمساهمةالّتوّحدةطفلاييشيرالقائمونعلىرع

(Siegel, 1996, p. 92)(منحاالت50-30،أنالوراثةتلعبدورافي)%الّتوّحد
مائيةالّشاملة،إاّلإّناالستعدادالوراثيليسمطلقاويصعبتحديدكيفيةانتقالالجيناتواالضطراباتالنّ

،ومنالّشواهدعلىاألسبابامختلفاجين20ثتحديدا،حيثيتفاعلأكثرمنواهوالمور،وم
  : الوراثيةمايلي

ومكالالواضطرابات،تلفةالمخّمائيةمناإلعاقاتالنّالّتوّحدمعاناةنسبةالبأسبهامنأقاربأطفال- 
  .الّتعّلمصعوبات

 .يبنفساالضرابأواالضطراباتالمشابهةالّتوّحدزيادةاحتماليةإصابةأشقاءالّطفل- 
 .المطابقةالّتوّحدعندالّتوّحدزيادةاحتماليةاإلصابةب- 

أومكالالمتعلقةبكلتوجدلديهامشاديّوأظهرتدراساتأخرىأنالعائالتالتيفيهاشخصتوحّ
 .تتطوريةأخرىكالمش
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والتيتكونظاهرةلدىواحدمنأقرباءأوضمن،الّتوّحدوالعواملالوراثيةتتمثلبوجودخصائص
  . غيراالجتماعيةفياألسرةشخصّيةالخصائصال

يينالّتوّحدفصامواالكتئابفيعائالتالنعلىوجودحاالتمناالّدراساتأماالعواملالبيئيةفقددّلت
تعودإلىأسبابغيرمعروفةودراساتأخرىالّتوّحدبعضحاالتدّلتأنّساتالّدرا،ولكنهناكبعض

التجينيةغيرمعروفةأومحّددةأوبسبباللتهاباتتصيبالجنينوليسناتجعنتحوّأّنهدّلتعلى
األّمالحامل،وذلكخاللفترةالحمل.

ةحولالّسببإلىنتيجةقطعيّالّتوّحدلالبحوثالعلمّيةالتيأجريتحول:لمتتوصّالجينّية فرضّياتال
أكثرالبحوثتشيرإلىوجودعاملجينيذيتأثيرمباشرلإلصابةبهذاالمباشرللّتوّحدرغمأنّ

  .االضطراب
رةمنمبكّالخللفيالكروموسوماتوالجيناتفيمرحلةيأنّالّتوّحدةالّطفلايويفترضالقائمونعلىرع

العديدمناالضطراباتالّتوّحدويستشهدونعلىذلكبمرافقة،الّتوّحدعمرالجنينقديؤديلإلصابةب
  fragileمتالزمةالكروموزومالهش )  ( Angelman syndromeالجينّيةوالتيأهّمهامتالزمةاجلمان

X جألنّومتالزمةكورينالديCorenliade Lange sydrome  ومتالزمةداونDown sysrome  
  Williamsومتالزمةوليم  Rett syndromeومتالزمةريت  Klinefenterينفتركلومتالزمة

syndrome الحدبي(والّتصّلبالّدرنيTuberous sclerosis )واألمراضالعصبّيةالّليفّية،ومن
    Xو2-3-7-5الكروموسوماتذاتالعالقة:كروموزوم

إلىعواملجينيةوراثيةحيثيكونلدىالّطفلمنخاللجيناتهقابليةلإلصابةالّتوّحدسبابوترجعأ
 .مكّثفكل،ومازالتاألبحاثقابلةفيمجالالجيناتبشالّتوّحدب

 البيوكيميائية:  فرضّياتال

قبلالوالدةأوأثناءهاأوبعدهاتهيءلحدوثهذاالمرضالمخّيعتقدأنبعضالعواملالتيتسّببتلفاب
والحاالتالتيلمتعالجمنمرضالفينيلكيتونورياوالّتصّلبالحدبّي،مثلإصابةاألّمبالحصبةاأللمانية

أنّالّدراساتفقدأكدت؛عضّجاتالرّوالتهابالّدماغوتشنّ،واضطرابونقصاألكسجينأثناءالوالدة
لوجودالّدراساتوتشير،مناألسوياءهمتماقبلالوالدةأكثرلدىاألطفالالذاتويينمنغيرمضاعفا
إضافةإلىوجودالخللفيالّطبيعيّكليينأكثرمنالشالّتوّحدعندبعضاألفرادالمخّخالياعزلفي

 توازنبعضالنواقلالعصبّيةالّتليليةفيالّدماغ.

فرازالهرموناتوتناولالّطعاموالّتطّورالعصبيّالّذاكرةنافلعصبّييؤّثرفيالمزاجوالسيروتونين : وا 
ازدياد،حيثمطيّالنّالّسلوكالعدوانيوالّسلوكوالّنومواأللموالقلقوظهورالّذاكرةوتنظيمحرارةالجسمو

حيثإّنأكثرمن؛الّتوّحدورصفاتتركيزهفيالّدموالّدماغاألوسطوالبوليظهرخلالفيوظائفه،وظه
 .مويةفائحالدّلديهمزيادةفيكميةالسيروتونينفيالصّالّتوّحد%منأطفال30
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رادةواستقرارالمزاجواإلالّذاكرةديلعبدوراحيويافيالنشاطاتالحركيةو:ناقلعصبيمعقّالدوبامين
  .مطيّالنّالّسلوكو

  : البيبتيدات العصبّية
،الجنسيّالّسلوكفعالواإلدراكوضبطالنتلعبدوراهاّمافيعمليةالّنقلالعصبّيةوالمسؤولةعنا

 .يينالّتوّحدإلىعدمتوازنالبيبداتالعصبّيةعنداألطفالالّدراساتوتشير

)الفيروسات )الّتطعيم فرضّيات

يإمكانيةمهاجمةالفيروساتلدماغالّطفلفيمرحلةالحملأوالّتوّحدةالّطفلاييرىالقائمونعلىرع
حداثتشوهافيهالّطفولة  . يةالّتوّحدمّمايؤديلظهوراألعراض،المبكرةوا 

مطعومالحصبةومطعومالحصبة  MMRوالمطعومالثالثيالّتوّحدوربطبعضالعلماءمابيناإلصابةب
  . RUBEOLEاأللمانية

أشهراألخيرةمنالحملقدةبااللتهاباتالفيروسيةخاللثالثإصابةاألمّالخبراءأنّوكذلكفقدأجمع
 ينايتعاطيالكوكضاايإضافةإلىنقصاألكسجينأثناءالوالدةو،تكونمنأبرزالعواملالمؤديةللّتوّحد

  : فرضية الّتلّوث البيئي
صاصواستعمالعادنالّساّمة)كالزئبقوالرّتلّوثالبيئةبسببالماي؛نقصدبهالعواملالخارجية

،ونذكرمن(مكثف،أوالّتعّرضلاللتهاباتأوالفيروساتوغيرهامناألسبابكلالمضاداتالحيويةبش
 .والّتسّممبأّولأكسيدالكربون  Thiromersal :ةالموادالّسامة:الزئبق،الّرصاصمادّ

 ضية :ياال فرضّياتال

أنالجهازالهضمّيعندهمغيرقادرعلىالهضمالّتوّحدةطفلاييؤكدالكثيرمنالقائمينعلىرع
الموجودفيمادةالقمحوالشعيرومشتقاتهوهو  glutenةبروتينالجلوتينخاصّو،الكاملللبروتينات
الموجودفيالحليب  caséineوبروتينالكازيين،ناللزوجةوالمرونةأثناءالعجالذييعطيالقمح

للحليب،واألكزيماالموجودةخلفركبهمويستدلونعلىذلكمنخاللاستفراغالّطفلالمستمرّ
واضطرابات،األذنالمبّكرواإلمساكواإلسهالالمزمنالن،واألورامالبيضاءالغريبةتحتالجلد،وسي

 :يينمايليّتوّحدالالتّنّفسالشبيهةبالّربو.ومنأسباباضطرابالهضمعند
 .ائدةلبعضالخمائروالبكتيرياالموجودةفيالمعدةحساسيةالجسمالزّ- 
 .المخّزيادةاالفيونفي- 
 .اقلةللكبريتعدمهضماألطعمةالنّ- 
 ة.فاذيةالمعديّالنّ- 
 (2015)متولي، زيماتفيالجسم.ألننقصبعضاألحماضوا- 
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فقدتؤدي،عامكل:يعتبرتناولاألملألدويةوالعقاقيرأمراغيرمرغوبفيهبشفرضية الدوية والعقاقير
 ،ولعّلمنأبرزاألدوية:دواءالّتوّحدالّدماغواإلصابةبخاليامثلتلف؛اطرالمخإلىالعديدمن

Thalidomise ))،(2015)متولي

 

 الّتوّحدأنواع طيف  

  Syndrome d'ASPERGER:متالزمة اسبرجر

يشملعّدةأّنهبالّتوّحد-قسمطباألطفال-منجامعةفينا  hans aspergersلقدشخصالدكتور
مالتكراري،إخراجكال،االكتئاب،الالّتوازنأعراضسّميتبمتالزمةاسبرجروهيقصورفيمهارات

،وعادةماتكونلهمطقوسكلشيءسواءملبسأومأكلرفيبنفسالوتيرة،كراهيةالّتغييالّصوت
طبيعي.ومعظمهؤالءكلفيحياتهم،حّبالروتينوعدمالمقدرةعلىالتّفاعلمعاآلخرينبشعّينةم

تأّخرفيالّنطق،همواليوجدلدي،الّذكاءاألطفاللديهمنسبةذكاءعاديةأوذويمعّدلعاٍلمن
وينشغلونويلعبونفيأغلباألوقاتبشيءواحد.لديهمحساسيةكبيرةمناألصوات،كماأنبعض

األطفاللديهمقدراتفائقةفيبعضالّنواحيمثل)القدرةالعاليةعلىالحفظ(وهمعرضةأحيانا
بعضاألحيان.ملكونهمغريبينفيتصرفاتهمفيهانخريةوالّتهّكممنطرفأقرللسّ

  Syndrome X Fragile :متالزمة الكروموسوم الهش

.الّذكورةخاصّوالّتوّحدمنأطفال%10ويظهرفي X ثويألناضطرابجينيفيالكروموسومالجنسيا
ومعظماألطفالالذينيعانونمنهذااالضطرابلديهمتخّلفعقلّيبسيطأومتوّسط.وللّطفلصفات

مثلبروزاألذن،كبرمقاسمحيطالرأس،مرونةشديدةفيالمفاصل،وغالباماتظهراستجاباتعّينةم
 .فظي،واضطراباتمعرفيةفظيوغيراللّحركيةتكراريةوحساسيةمفرطةللّصوت،اضطراباألداءاللّ

  kleffner-Syndrome de LANDAUيفنركل-الندومتالزمة 

طبيعّيفيأّولثالثإلىسبعسّنواتمنالعمرولكّنهيفقدالمهاراتكلفيهذهالحالةينمّوالّطفلبش
أصّم.هناكحاجةالستخدامأّنهغالبامايشخصالّطفلخطًأعلىإلىأنهالّلغوّيةبسرعةويعودذلك

،عدمااِلنتباهالّتخطيطالكهربائيللّدماغلتشخيصهذهالمتالزمة.مناألعراضالمشابهةللّتوّحدقصور
الّتكراري،وقصورالمهاراتالحركية.مكالالالّشعورباأللم،
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   Syndrome deMObiusمتالزمة موبياس 

مّمايؤديإلى،تفيالجهازالعصبّيالمركزيربمافيهاشللعضالتالوجهكالبعّدةمشتسبّ
.الّتوّحدتسلوكيةكتلكالتيتنتجعنكالميةومشكالصعوباتبصريةو

  Syndrome de KOTTمتالزمة كوت

وفقدانالقدرةعلىمكالالوأعراضهاتتمّثلفيعدمالقدرةعلى؛فيمعظمالحاالتاإلناثتحدثلدى
 .استخداماليدينإراديا

   Syndrome de SOTOSمتالزمة سوتوس

  .ةضجوكبرفيالجمجمةوالّتخلفالعقلّيوتعبيراتوجهيةشاذّتسببسرعةكبيرةفيالنّ

  Syndrome de TOURETTE متالزمة توريتي

تتصفبالحركةالالإراديةفيرمشالعينوتلمظالشفاهوهزالكتفينبطريقةشاّذة.غالبامايعانيالّطفل
.الّتركيزمنالقلقوعدمالقدرةعلىضااي

    Syndrome de WILLIAMSمتالزمة وليامز

ببعضالخصائصمثلالتأّخراللغويوالحركي،والحساسيةالمفرطةالّتوّحداضطرابنادريشتركمع
 . يعيةسموالّتعّلقباألشياءغيرالّطبللّصوتوهّزالج

  Phenylketonuriaل كيتونيوريا ايمرض فين

لهفييتمّال phenylalanine الحامضاألمينيالمسّمىفينياللنينسببهأنّوهومرضوراثيّ
ميؤديإلىتراكمهذاالحمضفيالدّ،الجسموذلكبسببنقصأوعدمنشاطإنزيممعينفيالكبد

 . عنطريقفحصالدمّيتمّشخيص.والتّالمخّو

 :سجةلنالمعروف بتصّلب ا berous sclerosis uTمرض

عشرةكلحاالتمن4-1اكحواليسجةالّدماغيةوهنألنلالّطبيعيّوهومرضوراثيويسّببالّنمّوغير
 الفحالةيولدونبهذاالمرض.آ

(33-31،الصفحات2010)سوسن،
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  الّتوّحدطيف  تشخيص 
أّنهتشخيصغيرمستقّراليمكنبناءقراراتأكيدةعليه،كماّنهألواسعة،الّتوّحدت عتبرمظّلةتشخيص

فإنسانمّماليسفيهلوصبمكانهّميةتشخيصزئبقي،اليمكنللفاحصمنإصدارقراراتلهامناأل
األعراضالتيمننمنخاللهببعضكهّكنالتّمؤشرًايمقديعدّأّنهعفاءآخرمّماهوفيه،إاّل،أوإ

 .خاللهايعطىلهابعضالعمومية
اوفينفسّنهإائكة،إاّلعبةوالشّالصّاايمنالقضلّتوّحداضطرابطيفالشخيصةالتّعمليّكماتعدّ

فل،وتحديدللطّالعالجيّبويّبعليهاتصميمالبرنامجالترروريةالتييترتّةوالضّاالهامّايالوقتمنالقض
واحدامنخمسةاضطراباتتقعتحتالّتوّحدبه.ويعتبراضطرابطيفخاّصيالالّتعليمالمسار

  Pervasive Developmental Disorders (PDD) ةمائيةالعامّاالضطراباتالنّ
 

وتأّخرفيالقدراتالّلغوّية،ةتعصبيّكالالضطراباتالتيتّتصفبوجودمشوهيمجموعةمنا
 .والمهاراتاالجتماعيةوظهورسلوكياتشاّذة

ميرغبونفيالعثورعلىإجاباتلسلوكّنهأل؛فعالكلعلىالّتشخيصبشويحرصالكثيرمناآلباء
خصائييناألفعاالتهم،وهناتبدأالحيرةبالبحثعلىالنأطفالهمغيرالعاديةوالغريبةعليهم،والمثيرة

.يات،ويتصلونبهذاوذاكويقطعونمسافاتكبيرةللبحثعلىالحلّالّسلوكلديهمفكرةلتفسيرمثلهذه
 (137،صفحة2015)تامر،

 فريق التشخيص متعّدد الّتخّصصات:

يرالّتشخيص،حيثايالّتشخيصفيالوقتالحاضرمنخاللمالحظةسلوكيات،ومقارنتهابمعيتمّ
منموقفالخر،الّتوّحدوتنوعها،واختالفسلوكاتالّتوّحدمنأصعبالمراحللتعّددأشكاليعدّ

كليتطّلبمشاركةفريقمتعّددالّتخّصصات،وقديكونلدىالّتوّحدويجمعمعظمالخبراءأنتشخيص
،ومستوياتمختلفةمنالّتوّحدمنعّينةمنهؤالءاألخصائيينوجهاتنظرمختلفةحولجوانبم

الخبراتوكذلكخلفياتوبيئاتمختلفة.

 :ليايمويشملفريقالتشخيص
  .طبيباألطفال-
.الّنفسييبالّطب-

 .الّنفسياالختصاصي-

 .االختصاصياالجتماعي-
 .اختصاصيالنطقوالّتخاطب- 
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 .الّطبيعيّاختصاصيالعالج-
 .اختصاصيالعالجالمهني-
 .اختصاصيالّسمعياتواختصاصيالعيون- 
 .طبيبأعصاب- 
(140-137)تامر،الصفحاتة.خاصّمعلمالتربيةال-

 : الّتوّحديس التي ُتستخدم في تشخيص اضطراب طيف اياالختبارات والمق

 Autism Behavior Checklis ABC :الّتوّحدقائمة سلوكّيات 
ةبالذات،اييقيسهذاالجزءاالستجاباتالحسية،وفهملغةالجسد،والمهاراتالّلغوّية،ومهاراتالعن

 .والمهاراتاالجتماعية
بندا،تتماإلجابةعليهامنخاللمقابلةمنّظمةمعالوالدينأوالمرّبين،وهي57يشتملاالختبارعلى

عندذوياألداءالمنخفض.وتعتبرجيدةفيتوثيقتقّدمالّطفلالّتوّحدتستخدمللّتمييزبينالتّأّخرالعقليو
 .يةالّتعليمالخّطةواستجابتهللمعالجةو

  :الّتوّحدمقابلة تشخيص طيف 
Revised-The Autism Diagnistic Interview 

.الّتوّحدميعانونأّنههيمقابلةشبهمنظمة،تعتمدعلىاستقصاءاتتتّممعذوياألطفاليشتبهفي
علىالّتعّرفوهيزيارةمفيدةلماتوّفرهمنفرصةلمراقبةالّطفلفيبيئتهو؛ويبدأالتقويمبزيارةمنزلية

علىالّتوّحديرالّتشخيصبايأولوّياتالوالدين،وتفيدالّنتائجالمقابلةفيمعرفةماإذاكانتتنطبقمع
 .الّطفلأمال

 :الّتوّحدجدول المراقبة العام لتشخيص طيف 
vation Schedule Generic ADOSThe Autism Diagnostic Obser 

شهرافمافوقمّمن30االجتماعيلألطفالمنسّنالّسلوكوالّتواصلهوبروتوكوللمراقبةسلوك
  :ليايمويقيسالّتوّحدحتملإصابتهمبطيف،والذيني مكالاليستطيعون

 .ةحيّسلوكإلقاءالتّ- 
 .الّتواصلسلوك- 
 .االجتماعيالّسلوك- 
 الّتحادثوالتعبيراتاالجتماعية.- 
  .الحوار،وفهمالمزاح،وفهمالّلغةغيرالحرفية- 
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دقيقة،ويّقرالعلماءوالباحثونبأّنهذااالختبارلهدرجةعاليةمن40-30بحيثيستغرقإجراؤهمن
 .تائجالمصداقيةوثباتالنّ

 :الّتوّحدمقياس جيليام لطيف 
Scales GARSGilliam Autism Rating  

الّتوّحدتصينعلىحّدسواء،وقدصّمملتحديدحاالتالمخّصّممهذاالمقياسمنقبلاألهلوالمعلمينو
سّنة.وتصّنفبنوداالختبارإلىثالثةاختبارات23-3الذينتتراوحأعمارهممابينخاّصلدىاألش

  :منهاإحدىالجوانبالتّاليةكلفرعيةيقيس
 .لتّفاعلاالجتماعيواالّتواصل- 
 .الّنمطيالمتكّررالّسلوك-
 .االضطراباتالّتطّورية- 

 .ويمكنتعبئةاالستمارةبأكملهافيخمسأوعشردقائقمنقبلشخصلديهمعرفةتاّمةبسلوكالّطفل

 :مقياس تشخيص متالزمة اسبرجر
Asperger Syndrome Diagnostic Scale ASDS 

18-5علىاألطفالالذينيعانوناضطراباسبرجر،أعمارهمبينالّتعّرفيستخدمهذاالمقياسفي
سّنة.ويعتبرهذااالختبارمناالختباراتالّسريعة،ويسهلاستخدامهافيتحديدماإذاكانالّطفليعاني

الستقصاءخاللشخصيعرفالّطفلمعرفةجّيدةإكمالاايمنمتالزمةاسبرجرأمال.وباستطاعة
 .دقيقةةعشرردقائقأوخمسعش

 :صدار الخامساإل -لالضطرابات العقلية شخيصي ليل االحصائي والتّ الدّ 
(Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders DSM5  50,2013). 

 :عنداألطفالكالتاليالّتوّحديرتشخيصاضطرابطيفايوتتضحمع
االجتماعيفيعديدمنالمواقفسواءأكانتتظهرحالياأووالتّفاعلالّتواصلصعوباتمستمّرةفي-أ

 :توضيحهافياألمثلةالتّاليةيتمّفيالسابقس
االجتماعي،تتراوحبينالبدءبالتّفاعلاالجتماعيبصورةغير-االنفعاليصعوباتفيالتبادل -1

أوالتأثيراالنفعاالتكةاالهتمامات،وطبيعية،والفشلفيمهاراتتبادلالحديث،إلىنقصفيمشار
 .فياآلخرين،إلىالفشلفيالمناداةأواالستجابةللتّفاعالتاالجتماعية

والتيتستخدمفيالتّفاعالتاالجتماعية،وتتراوحبين،غيراللفظيالّتواصلالعجزفيسلوكيات-2
البصريولغةالجسدغيرالّتواصلمنكلىالّلفظيوغيرالّلفظي،إلالّتواصلالفقرفيالّتكاملبين

الّتواصليفيالّتعبيراتالوجهيةوكلماءات،إلىالّنقصاليمواستخداماالالّطبيعّيينأوالعجزفيفه
 .غيرالّلفظي
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ياتبصورةالّسلوكيتراوحبينصعوباتفيضبط؛قصورفيفهموإنشاءوالحفاظعلىالعالقات -3
عوباتفيمشاركةالّلعبالتخّيليأوعملصداقات،إلىتلفة،إلىالصّالمختناسبالمواقفاالجتماعية
 .غياباالهتماماتباألقران

ياتالنمطيةالمحدودةالّسلوكاالجتماعيوالّتواصلتحديددرجةالشّدةبناءعلىالّضعففيمهاراتيتمّ
 .والّتكرارية

،كماتظهرعلىاألقلفياثنينمناألنشطةمطيةالمحدودةوالمتكررة،االهتماماتأوالنّياتالّسلوك-ب
  :البنودالّتليةسواءكانموجودحالياأوفيالسابق

،أنماطحركيةبسيطةتّتضحفيمكالالماتأوةوتكراريةفياستخدامالمجسّسلوكياتحركيةنمطيّ-1
 .،واستخدامجملغريبةمكالالرفةاأللعاب،ترديدواحدأورفصفاأللعابفيصفّر
يةأوسلوكياتلفظيةوغيركلمرنبالروتينيات،أوأنماطشاإلصرارعلىالمتشابهات،ِالتزامغير -2

،أنماطتفكيريةثابتةاالنتقالتغييربسيط،صعوباتفيايلفظيةمثال:غضبشديدعندحدوث
 .يومكليومأوتناولنفسالطعامكليأخذنفسالمسارالّتحّيةالمتكّررة،يريدأن

ماكفيهانقيودشديدة،واهتماماتذاتتركيزعاٍل،وتكونبصورةمتكررةغيرطبيعية،)تعّلققوّيو -3
 (مفرطأومستمرّكلات،غيرذاتجدوىبشالّلعبببعضالمجّسم

اهتماماتغيرعاديةلبعضالمثيراتالموجودةنشاطزائدأوأقلمنالالزمللمدخالتالحّسية،أو-4
فيالبيئة،الالمباالةالواضحةلأللم،الحرارة،االستجابةغيرالمناسبةألصواتمحّددة،فرطفيالّلمس

 وءأوالحركة.بهاربالضّنالوشّمالمجّسمات،ا
كاملحّتىتفوقكلبشرللّطفل)لكنقدالتظهرالبّدأنتظهرهذهاألعراضفيعمرنمائيمبكّ-ج

مهاتعلّيتمّتغطيتهامنخاللاالستراتيجياتالتيسيتمّالمطالباالجتماعيةالقدراتالمحدودةللطفل،أو
 بعدذلكفيحياته(.

هذهاألعراضقدتحدثنقصامرضياواضحافيالمهاراتاالجتماعية،والوظيفية،ومجاالتأخرى-د
 .فيأدائهاالحالي

ضطراباتليسمنالمستحسنتفسيرهاباإلعاقةالّذهنّية)اضطراباإلعاقةالذهنيةالّنمائّية(هذهاال-ه
كثيرامايتالزمانفيالّتوّحدأوالتّأّخرالّنمائيالعاّم،حيثإّناضطراباإلعاقةالذهنيةواضطراب

واإلعاقةالذهنية،الّتوّحدمنإجراءتشخيصمرضّيالضطرابطيفاإلصابةمعا،وبذلكالبدّ
 . يجبأنتوضعتحتهذااالعتبارللمستوىالنمائيالعامواالجتماعي،الّتواصلو
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 :مالحظة
مثلاضطراباسبرجر، DSM5 يفيالّتوّحديندرجونتحتتشخيصاالضطراباألفرادالذين

،األفرادالّتوّحدتشخيصهمتحتاضطرابطيفيتمّواضطرابنمائّيشاملغيرمحّددالبدمنأن
تظهرلديهماألعراضواليقابلوناالجتماعي،ولكنالالّتواصلالذينلديهمصعوباتواضحةفي

الّتواصلتشخيصهمعلىأّنلديهماضطرابيتمّ،البّدأنالّتوّحديرتشخيصاضطرابطيفايمع
 .االجتماعيالبراجماتي

 :توضيحماإذاكانيتمّ
 .صاحبلإلعاقةالذهنيةمصاحباأوغيرم- 
 .مصاحباأوغيرمصاحبلضعفالّلغة-
 .مرتبطابحالةطّبّيةأوجينيةمعروفةأوعواملبيئية- 
مرتبطامعاضطرابنمائيآخر،عقلي،اضطرابسلوكي- 
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 يوضح مستويات الخطورة الضطراب طيف الّتوّحد.1جدول 

يات المتكررةالّسلوكالمقيدة، و االجتماعي الّتواصلالشّدةمستوى 
 
 
 

 : 1المستوى 
 

تحتاج إلى دعم 
كبير جدا

االجتماعيالّتواصلعجزشديدفيمهارات
اللفظيوغيرالّلفظييسببإعاقاتحاّدةفي

األداء،بدءمحدودجّدامنالّتفاعالت
االجتماعية،واالستجابةالحّداألدنىللمبادرات

علىسبيلالمثال،االجتماعيةمناآلخرين.
ماتمنخطابكلفإنالّشخصمعبضع

واضحالذيننادرامايبدأالّتفاعل،وعندماكان
أوهيال،ويجعلالّنهجغيرعاديةلتلبيةهو

االحتياجاتفقطويستجيبلنهجاجتماعي
مباشرجدافقط

،صعوباتبالغةفيالّتأقلمالّسلوكعدممرونة
ياتالمحظورةالّسلوكمعالّتغيير،أوغيرهامن

ملحوظمعاألداءفيكلالمتكّررةتتدخلبش
جميعالمجاالت.

عظيمالشّدة
.أوالعملالّتركيزفيتغييرصعوبة

 : 2المستوى 
 
 

تحتاج إلى دعم 
كبير

االجتماعيالّتواصلعجزملحوظفيمهارات
اللفظيوغيراللفظي؛العاهاتاالجتماعية

واضحةحّتىمعالّدعمفيمكان؛بدءمحدود
منالّتفاعالتاالجتماعية،وانخفاضأوغير
طبيعيةالردودعلىمبادراتاالجتماعيةمن

علىسبيلالمثال،فإنالشخصالذياآلخرين.
يتحدثجملبسيطة،الذييقتصرعلىتضييق

غيرالّتواصلةالّتفاعل،وكيفخاصّحالالمصال
.ملحوظكلاللفظيغريبةبش

،وصعوبةالتأقلممعالّتغيير،الّسلوكعدممرونة
ياتالمحظورةالمتكّررةالّسلوكأوغيرهامن

متكّرريكفيليكونواضحاللمراقبكلتظهربش
عارضةوتتداخلمعمنيعملفيمجموعة

استغاثةو/أوصعوبةمتنوعةمنالّسياقات.
.أوتغييرالعملالّتركيز

 
 

 : 3مستوى 
 

الدعم يتطلب 
منك

الّتواصلدونالدعمفيمكان،والعجزفي
صعوبةبدءاالجتماعيتسّببالعاهاتملحوظ.

الّتفاعالتاالجتماعية،واألمثلةواضحةمن
استجابةشاذةأوغيرناجحةللمبادرات

قديبدوقدانخفضتاالجتماعيةمناآلخرين.
علىسبيلالفائدةفيالّتفاعالتاالجتماعية.

المثال،فإنالشخصالذييكونقادراعلى
ذادخلتفيالّتحّدثفيجمل الّتواصلوا 

الكامللكنالذيلوجيئةوذهاباالمحادثةمع
اآلخرينفشل،والذينمحاوالتلتكوينصداقات

.هيغريبةوغيرناجحةعادة

يسببتداخلكبيرمععاملةالّسلوكعدممرونة
صعوبةالتبديلبينفيسياقاتواحدةأوأكثر.

التنظيموالّتخطيطاالستقاللكلمشا.األنشطة
.عائقة
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المقنن على البيئة  ST -CARS2المستوى الساسي -صدار الثانياإل -فوليالطّ  الّتوّحدمقياس تقدير 
 العربية

مدىشّدةاإلصابةضاايأمال،والّتوّحدالمقياسللتعّرفعلىماإذاكانالّطفلمصابابلقدصّممهذا
ريكايلدىالّطفل،وهذاالمقياسمعروففيجامعةنورثكاروليناوقامبإعدادهالبروفيسور/الّتوّحدب

بندا،منالممكنتطبيقهامنخالل15وهومكّونمن2011،وقدتّمتطويرهسّنة1988شوبلرعام
 . ينيكيةللطفلمنخاللالمعّلمةكلتوجيهاألسئلةإلىالوالدينأوأثناءالمراقبةاإل

 :بنداللتقييمكاآلتي15االستمارةتتضّمنو
 .العالقةمعاآلخرين- 
 التقليد.- 
 .االنفعاليةاالستجابة- 
 استخدامالجسم.- 
 استخدامالمجسم.- 
 التكيفمعالّتغيير.- 
 االستجابةالبصرية.- 
 االستجابةالسمعية.- 
 .استخداماالستجابةللتذوقوالّشّموالّلمس- 
 .أوالعصبّيةالخوف- 
 .اللفظيالّتواصل-
 غيراللفظي.الّتواصل- 
 .مستوىالّنشاط- 
 مستوىوتناغماالستجابةالعقلية.- 
 انطباعاتعامة.- 

ةببنوداالستمارةالخمسةعشرللحصولعلىالّدرجةاإلجماليةللمفحوصفيخاصّتجميعالّدرجاتاليتمّ
 .ةبالمقياسخاصّبنوداالستمارةال

 :كالتّاليالّتوّحدوضحدرجةشّدةون
 الّتوّحدعلى القل ال توجد أعراض الضطراب طيف -

  عام12-2للسّنمن/29,5-15الدرجةمن

 .فأكبر13للسّن27,5-15الدرجة
  الّتوّحدأعراض من بسيطة لمتوسطة الضطراب طيف  -
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 سنة.12-2للسّنمن36-30الدرجةمن

 .فأكبر13للسّن34,5-27الدرجةمن
 الّتوّحدأعراض شديدة الضطراب طيف - 

 فأكبر.13للسّن35عامو12-2للسّن37الّدرجةأعلىمن
 تقنين المقياس على البيئة العربية

عدادهفيصورتهالعربية،ثمقامابعرضهعلىمجموعةمنالخبراءفي قامالباحثانبترجمةالمقياسوا 
فيمالءمةالمقياسفيماوضعايةقوامهاعشرةخبراء،وذلكإلبداءالرّالّنفسيمجالتربيةالّطفلوالعلوم

 .منأجله
 :يساألجنبيةاييسالعربيةالمطّورةعنالمقايالمق

 :الثّالثةي ، الّطّبعة الّتوّحد الّسلوكة المعربة من قائمة تقدير الّصور 
Checklist ABC,3The Arabic Developed Version of Autism Behavior  

فيالّتوّحدمناألطفالذوياضطرابطيفعّينةيرتقنيينعلىاي(مع2014اشتقلهاالعنوان)تيالو
األردن،وقداستخدمالباحثفيدراستهالعديدمنالمعالجاتاالحصائيةوالمنطقّيةالتيأّكدتفاعلية

فياألردن،األداةالمسحيةالّتوّحدفيتشخيصاضطرابطيف  ABCهذهالّنسخةالعربيةمنمقياسال
 - ASTEP3الثّالثةالّطّبعة-بويّاتالّتخطيطالترايلغالّتوّحديصلتشخ

 :الّتوّحدة المعربة من مقياس تقدير طيف الّصور 
Tha Arabic Developed Version of Autism Spectrum Rating Scales , ASRS 

مناألطفالذوياضطرابطيفعّينةعلىالّتوّحدحيثتمتقنينصورةأردنيةمنمقياستقديرطيف
مناألطفالذوياإلعاقة65طفالمناألطفالالعاديينو65باإلضافةإلى،طفال385،بلغتالّتوّحد

 .ةخاصّيرتقنينايقمعهنية،وبعدالّتحقّقمنالخصائصالسيكومتريةللّصورةالمعربةتّماشتقاالذّ

 :يالّتوّحد الّسلوكة المعربة من قائمة تقييم الّصور 
The Arabiv Developed Version of Autism Treatment Evaluation Checklist, 

ATEC: 
صورةأردنّيةتوّفرتبهادالالتصدقوثباتتبّرراستخدامهافيالبيئة2008سنةطورتهارونوقد

(عاماودراسةفاعليةالبرامج5-13للفئةالعمرية)الّتوّحداألردنيةألغراضقياسوتشخيصحاالت
  :حيثيمكناستخدامهذهاألداةكاختبارقبليوبعديوتغطياألداةالتّالية

 فقرة؛ومنالفقراتالتيتقيسهذاالبعد)دائما/أحيانا/قليل(14وعددفقراتهاّيةالمهارات الّلغو - 
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 .منأربعفقراتتتكّونيستخدمجمال
 وسيلةتعبيرّية.اييعّبرعّمايريدب- 
 ) مكالالماتأوأكثر)باالشارةأوبكليعرفعشر- 

دائما/أحيانا/قليال

 فقرة20وعددفقراتهاالمهارات االجتماعية :-
 ةاآلخرينيفشلفيتحيّ- 
 نادرامايبتسم- 

 عندنايتركهالوالدينيبدوغيرمكترث
 فقرة18وعددفقراتهاية والمعرفية:المهارات الحسّ - 
 .نيرسمويلوّ- 
 يفهممايفّسرله.- 
 .يشاركاآلخريناهتمامهم- 
 فقرة.25تهايةوعددفقراالّسلوكالمهاراتالّصحّيةو- 
 .يتّبعنظاماغذائيامعينا- 
 لديهنوباتصرع.- 
.يصرخبدونسبب- 

 ة المعّبرة من مقياس جليام:الّصور 
The Arabic Developed Version of Guilliam Autism Rating Scales GARS2 

وتوفرتلألداةدالالتصدقوثباتتؤكدتمّتعهذهاألداةبالخصائص2008رهاالجابريعاموقدطوّ
،كماتستخدمالّتوّحدالتيتبّرراستخدامهافيتشخيصاألطفالالمشتبهبإصابتهمبطيف؛الّسيكومترية

،وكأداةّتوّحدالكأداةللحكمعلىفاعليةالبرامجالتييخضعلهااألطفالالمصابونباضطرابطيف
 .للبحثالعلمي

 

 يس العربية:ايالمق

فيالّتوّحد:ظهرمقياستشخيصحاالتفي دول منطقة الخليج العربي الّتوّحدمقياس تشخيص حاالت 
(هدفتإلىبناءأداةقياسوتشخيص2006دولمنطقهالخليجالعربيفيدراسةأجرتهاعويسعام)

،ذاتداللةإحصائيةوبالتّاليفيالخليجالعربي،وقدتوفرتلألداةدالالتصدقوثباتالّتوّحدحاالت
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يرلتفسيردرجاتالحالةالمشّخصةمنخاللمقارنةأداءهذهالحاالتمعدرجاتايشتّقتلهامعا 
مجاال.116المجموعةالمعيارية،التيجرىتقنينالمقياسعليهاوقدتكّونالمقياسمن

:ادسة في الالذقية وطرطوسلدى الطفال دون عمر السّ  الّتوّحدمقياس تشخيص اضطراب 
،وقدتمالّتحّققمنفاعليةالمقياسمن(2013)بناءهذاالمقياسفيدراسةقامبهاحمدانوقدتمّ

219،وصدقباستخدامـأكثرمنأسلوبإحصائّيومنطقّي،ويتكّونالمقياسمنهخاللتقديرثبات
،والتأّخراالنفعالي،والحّسيواالنفعاليي،والّسلوكي،والّتواصلمجاالتوهي:االجتماعيو7تعطي
 الّنمائي.

2006طورهذاالمقياسقزاز: اعام 17إلى  6ي للفئة العمرية من الّتوّحد الّسلوكمقياس تشخيص 
طفال،وقدتوّفرتلألداةدالالتصدقوثباتتبّرراستخدامهاألغراض250أردنيةقوامهاعّينةعلى

يةب عدالتّفاعلفقرةتغطياألبعادالتّال60اسمنفياألردن،وقدتألفالمقيالّتوّحدتشخيصحاالت
 صال.االجتماعي،وب عداالتّ

شخيص:ظهرمقياسالتّسورية عّينةواإلعاقة العقلية على  الّتوّحدالفارقي لحاالت مقياس التشخيص 
210سوريةقوامهاعّينةعلى2007واإلعاقةالعقليةفيدراسةقامتبهاجبرالّتوّحدالفارقيلحاالت

فيسورياوقدتألفالّتوّحدتوفرتفيهدالالتصدقوثباتتبرراستخدامهالقياسوتشخيصحاالت
ياتالّنمطيةالّسلوك،الّتواصللية:التّفاعلاالجتماعي،الّلغةوافقرةتغطياألبعادالت76ّالمقياسمن

 واالهتماماتغيرالعادية.

 :الّتوّحدمقياس تشخيص حاالت 

بهدفالوصولألداةقياس2007هفيدراسةقامتبهاجبرحققمنفاعليتتّبناءمقياسوالتمّ
فقرةغطت99وقدتكّونالمقياسمن،الّتوّحدلتشخيصاألطفالالمشتبهبإصابتهمباضطرابطيف

األبعادالتّالية:

 بعدالتّفاعلاالجتماعي.

 المحددة.األنشطةالنمطيواالهتماماتوالّسلوكبعد

 اللفظيوغيراللفظي.الّتواصلبعد

 ية.بعداالستجابةالحسّ

(2016)جمال،.االنفعاليةبعداالستجابة
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 يينالّتوّحد طفالطرق العالج والخدمات المقدمة لأل 

طقيةمن،والوظيفية،والنّ ةالّطبيعيّ:هوعمليةتقديمالخدماتالّطّبيةوالتربويةوالعالجيةالتدخل المبكر
لىمنة،الذينهمفيالسّنواتاألوخاصّخاللتصميمبرامجتربويةفرديةلألطفالذوياالحتياجاتال

دوالتيتصّمملتلبيةةذاتالتنظيمالجيّخاصّيينلبرامجالتربيةالالّتوّحدأعمارهم،ويستجيباألطفال
ية,وتنميةالمهاراتاالجتماعيةالّتواصلتكاللمشلالمبّكراالهتمامبعالجاالحاجاتالفرديةويتضّمنالّتدخّ

منذلكمنطرفمدربينأصحابكفاءة،كماأنّيتمّعلىأن،الّسلوكيوتعديلوعالجالّضعفالحسّ
تدريبهمعلىمهاراتالحياةاليوميةفيسّنمبكرة:؛يينالّتوّحدلتدريباألطفاللالمبّكردخّأساسياتالتّ

دريبهميينتالّتوّحدلدىاألطفالضااي)عبورالشارع,تسوقبدرجةبسيطة,....(ومنالمهاراتالهامة
هذايهأكثرفيالمجتمع،ومنحهمحرّ،تنميةالقدرةعلىاالختياربينالبدائلايعلىاالستقالليةالفردية

كمايذكر(611،صفحة2009)ذياب،جابييعزيزالمتواصلاالبرامجبالمرونهوالتّواجباتصافال
ربويةالتيةوالتّالّنفسيعبارةعنمجموعةشاملةمنالخدماتالّطّبيةواالجتماعيةوأّنهلالمبّكربدخّالتّ
ومنلديهمقابليةللتأخرأورنمائيأخّمنإعاقةأوتأادسةالذينيعانونملألطفالدونسّنالسّتقدّ

 .االضطراب

 :للّتوّحديين االنفعاليةطرق تنمية القصور في المور االجتماعية والعاطفية و 

ماتبسيطة،تقليدأصواتكلتقليدأصواتالّثرثرة،تقليدديوهي)ي:تقليدحركاتبسيطهباالالّتقليد-
 .(باألشياءهزيلة،تقليدأعمالتتعلق

معرفةزمالئهفيأفرادالعائلةعندرؤيتهمأورؤيةصورهممعرفةالمعارفاالجتماعيةعنطريق)
موثوقفيالّسوق،الّسؤالعنكيفيةالوصولكلّف،الّلعبمعاألطفالمنعمره،الّتصّرفبشالصّ

 إلىمكانلميرهمنقبل،لميزرهمنقبل،معرفةعنوانالمنزل،رقمالهاتف،شراءوجبةالطعامبمفرده(



ةبالّذاتاي:لكينكسبهماالستقالليةالبّدمناكتسابمهاراتالعناتة بالذّ ايطرق تنمية مهارات العن-
علىتلكالمهاراتوالتماريناآلتية:الّتدريبوهي

والّشربعنطريقاستعمالأدواتالمائدة.كلاأل-
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 يين:الّتوّحدالبرامج التي تستخدم في تدريب وتأهيل الطفال 

 المشابهة الّتواصلت كاليين ومشالّتوّحدعالج وتربية الطفال  TEACCHبرنامج تيتش 

autistic and related communication Treatment and education of Austin 
handicapped children 

فيجامعةنورث1972ربرنامجتيتشعامريكشوبلرطوّاي كتورالدّأن2004ّتذكروفاءالشامي
معتمدمناتالمتحدةاالمريكية،ويعتبربرنامجالتيتشأّولبرنامجتربوييكارولينابتشابلهيلفيالوال

 مريكية.األالّتوّحدقبلجمعية

يينمنخاللنقاطقوتهموالتيتمّكنالّتوّحدويؤّسسبرنامجتيتشعلىفكرةأساسّية،وهيتعليماألطفال
منإدراكهمالبصري،وتعويضهمعننقاطالّضعفلديهم،والتيهيفهمالّلغةوالبيئةواستخداممعينات

المكتوبة.ماتكلالوالّصوربصريةمثل

والمهاراتاالجتماعيةوالّلعب،ومهاراتااِلعتمادالّتواصلزعلىتعليممهاراتتيتشالتربوييركّالمنهج
ففيالمجتمعوالعملباستقالليةلمنيظهركيّنمنالتّعلىالنفس،والمهاراتاإلدراكية،ومهاراتتمكّ

استعدادالتعلمها.

ي التطبيقيالّسلوكطريقة لوفاس في التحليل 

Lovaas method of Applied Behavior AnalysisThe  

إلىأّنطريقةلوفاستعتمدعلىبرنامجمطّول296ـــ2013يشيريوسفأسامةفاروقالّسيدكاملسنة
يالّسلوكحليلمنّظمومنطقّيومكّثف،وهذهالّطريقةمبنيةعلىالتّكلللّتدريبعلىالمهاراتمبنيبش

علىالّنظرّيةاالشتراطيةمنخاللالّتعزيزالمتزامنمعةواستجابتهللمثيراتومعتمدلعاداتالّطفل،
والمكافأة،يمنخاللضبطالمثيراتالمرتبطةبأفعالمحّددةللّطفلالّتوّحدمحاولةضبطالّطفل

 (59،صفحة2015)علي،ياتغيرالمرغوبة.الّسلوكالمنتظمةلسلوكياتالّطفلالمرغوبةوعدمتشجيع

 العالج بالموسيقى:

اخليةةفيتحسيناالستجابةالدّخاصّأّنالعالجبالموسيقىأثبتتفعاليته2010ترىسحرأمين
،وهويساهمفيتنميةثقةالّطفلبنفسهويخّلصهمنمخاوفه،وتساعدالّتوّحدلألطفالالمصابينب

ديدبالموسيقىوترديدهمبعضاألغانيعلىالّرغممنفيتنميةالّلغةنظرالتعلقهمالشّضاايالموسيقى
حنشديديالبساطةتصحيحنطقبعضواللّمةكلاليمكنلألغانيذاتّنهإإاّل،القصورالّلغويالّشديد

أوتخليصالّطفلمنالّصراخالمتواصل.ماتكلال
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 :الّسمعيالعالج بالّتكامل 

integration therapy Auditory 

فياألذن،وهناكمنيعانيمنهمكليينيعانونمنمشاالّتوّحدأّناألطفال(2006)المغلوث،يرى
االجتماعيمعاالخرين،فقديغطيأذنهكماالّتواصلمنالحساسيةالّسمعية،التيقدتفقدهمالقدرةعلى

 قه،وقديتجاهلتمامااألصواتالمفاجئةواليستجيبلها.ايتضعّينةلوكانتأصواتام

أّنالّتدريبعلىالعالجبالتكاملالّسمعييكونمرتينفياألسبوع،(226،صفحة2012)النجا،ويذكر
داتخاللجهازيخلقتوازنابينالتردّدقيقة،يستمعفيهاالّطفلإلىموسيقىديناميةمن30مّدةالجلسة

(61-60،الصفحات2015)علي،نقالعنهرتزا(.18إلى15امن)اوالعاليةجدّالمنخفضةجدّ

 العالج بالّتكامل الحّسي: 

(أنالعالجبالّتكاملالحّسييهدفإلىتنميةاإلدراكالجسديعن2009،104يرىنبيهابراهيم)
يتمّروفالبيئيةوهذاكّيفمعالظّيمنالتّالّتوّحدّكنالّطفليتمّطريقتقديمتجاربحّسيةومنتقاة،حّتى

 المشيوالّلمسللّطفل.ظمةاالستقباليةالّذاتيةألنّعنطريقالتّنظيموالّترتيببينا

نواعمنيةمنخاللاستخدامأيمكنتحسينالمعالجةالحسّأّنهإلى(1992)السعد،وتشيرسميره
زاتمثلاألرجوحات،الكرات،الفراشالناعم،العطوروالمساجوالقماشلفركالجلدواألضواءالمحفّ
ذاتالملمسالغريب،والّضغطالعميقمنأجلزيادهالوعيالحّسيواالستجابة.نة،واألجسامالملوّ

.(61،صفحة2015)علي،

  Daily Life Therapyمدرسة هيجاشي: عالج الحياة اليومية 

منخالل1964إلىنموذجيابانيقّدمتهكيتاهاراسّنة(154،صفحة2007)موسى،منكليشير
ةفيطوكيولهؤالءاألطفال،وطبقتفيهالبرنامجالعالجي،وهومنهجتربويخاصّافتتاحمدرسة

ممناألطفال،وطّبقهذاالبرنامجفينهايعتمدعلىإتاحهالفرصةلهؤالءاألطفاللالحتكاكمعأقر
وفي1987ةبوسطنبأمريكايسّميتمدرسةهيجاشيفيوالالّتوّحديةلألطفالذوخاصّمدرسة

 ةفيكندا.خاصّمدرسةالتربيةال

 إلىثالثةمبادئأساسّيةللبرنامجوهي:(81،صفحة2004)الشامي،وتشير

وتدريبهمعلىاكتسابمهاراتااِلعتمادعلىخاّصالعملعلىاستقراروتوازنوالمشاعرلدىاألش
أنفسهم،مّمايكسبهمالثقةبهاويمّكنهممنالعيشدونمساعدةالغير.
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 .الحياةمنخاللتدريباترياضيةمكثفةإيقاعالعملعلىتطويرواتّباعمايسّمىنغمة

ياضةالبدنّيةخاللاليومزكيتاهاراعلىالرّةوتركّةوالمهاراتاإلدراكيّهنيّالعملعلىتنشيطالعملياتالذّ
.وهناكالكثيرالّسلوكالّدراسي،وتعليمالّرسموالموسيقى،والمهاراتاالجتماعيةوالّتدريبالمهنيوإدارة

 ي.لّتوّحدامنالبرامجالحديثةفيمجالاالهتمامبالّطفل



 

 
 





 

 الفصل الثاني  

 الكريمالقرآن  إيقاع 
 

 

  تمهيد •
  اإليقاع •
 القرآن الكريم  إيقاع •
  الّصوتتأثير  •
 القرآن إيقاعتأثير  •
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 القرآن الكريم إيقاعالفصل الثاني   


تمهيد 
 

،أوبعبارةخالياأّكدالباحثونأّنأفضلوأسهلطريقةلعالجمعظماألمراضيكونبإعادةبرمجةال
موجدواأّنالخلّيةالمتضّررةتكونّنهألة،الّطبيعيّلها،وتعديلِاهتزازهاإلىالحدودالّتوازنأخرىإعادة

ةالّصحيحةالتيتؤّثرلدىيالّصوتثعنالّذبذباتأقّلمنالخلّيةالّسليمة،ومنهناحاولالعلماءالبح
العلمّيةجاريةحّتىاليوم،ولكّنالّتجاربإليها،والتزالالّتوازنالمتضّررة،وتعيدخالياسماعهاعلىال

،صفحة2016)زقعار،علماءالغربيعتمدونالعالجبالموسيقى،وأصواتالّطّبيعةوالّذبذباتالثّابتة
108) 

وصفالعربالقرآنبأّنلهلحالوة،وأّنعليهلطالوة،اليليقألسلوب،فيهنشاطالقلوبالواعية،
قبالهابوجهالموّدةعليه،واستحالءطعمعذوبةألفاظهومعانيه،وهشاشتهابمايترّدد وغيرالواعية،وا 

اتهالمقلقة،وأخبارهالمؤنقة،معكثرةقرعهلألسماع،اياتهالمبهجة،ومحّذراتهالمزعجة،عليهامنمبّشر
وصدعهبمايخالفالّطّباع،ومعذلكفالقلوبمقبلةعلىأذكاره،راغبةفيتكراره،شجّيةعندسماع

(رويأّننصرانّيامّربقارىء23)ةيسورةالّزمر،اال﴾ اهللَنزََّلأحسَنالَحديِث﴿:تعالىمزماره،قالاهلل
فوقفيبكيفقيللهمّمبكاؤك؟قال:الّشجاوالّنظم،وفيالحديثالذيوصفبهالّنبّيصّلىاهللعليه

(،1ة)يسورةالجّن،اال﴾إّناَسِمْعَناق ْرءاًناَعَجبًا﴿وسّلمالقرآنلمتلبثالجّنحينسمعتهأنقالوا:
مألالقلوبعندسماعهمنالهيبةوماي،بمايقعفيالّنفوسعندتالوتهمنالّروعةومنهمنقالإعجازه

لخشية،سواءكانتفاهمةلمعانيهأوغيرفاهمة،عالمةلمعانيهأوغيرعالمة،كافرةومايلحقهامنا
 (250-248هـ،الصفحات1327)الجوزّية، .ومؤمنةبماجاءبهأ
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  اإليقاعتعريف   

لغة: اإليقاع   

منوقعالمطروهوفيعرفأهلالّلغةعبارهعناتفاقاألصواتواأللحانوتوقيعهافيالغناءاو
 (205،صفحة1973)الباشا،.العزف

وهوالتوقيعواإلصابة؛التوقيع:إصابةالمطربعضاألرض،والّتوقيعفيالكتاب:إلحاقشيءفيهبعد
الّلحنوالغناء،وهوأنتوّقعمعنىمنالمعانيفينفسالمتلّقي.إيقاع:اإليقاعالفراغمنه،

(374،صفحة1968)األنصاريا.،

 اصطالحا: اإليقاع 

،حاولناأننأخذاليسيرمّماجمعناهمنالمصادروالمراجعالتيتناولتاإليقاعتعددتتعريفات
يقصدبهوحدهالّنغمةالتياإليقاع:»،حيثعّرفهالّدكتورمحّمدغنيميهاللبقولهاإليقاعموضوع

ناتعلىمنتظمفيفقرتينأوأكثرفيفقرتواليالحركاتوالّسكاي؛مكالالتتكّررعلىنحومافي
(163)صالح،صفحة .«مكالال

حركاتمتساويةاألدوارتضبطهانسبزمنيهمحّددهالمقاديرأّنهكمايعرفهالدكتورمنيرسلطانعلى
منهاتسمىدور،وهوجماعهنقرات.كلعلىأصواتمترادفهفيأزمنهتتوالىمتساوية،

(164،صفحة2015)زيدور،

)ترتبطشّدةالّصوتبالطاقةالعضليةألعضاءالنطقيتكّونمنعناصرأربعة:الشّدهالّصوتعرفناأّن
والّضغطتحتالحنجرة،فكلماازدادهذاالّضغطكلمازادتتلكالّطاقة،كلمااّتسعمدىالموجات

اءوأّناألد اللون، ،الحّده،الزمن،((154،صفحة2009)محمود،الّصوتيةاّتسعالّصوت.
intonation) (والّنبريتكونمنعناصرمنها)وكانالمسؤولعنهإلىعهدقريبعنصرالشّدة( 

العنصرالزمني(والتنغيم)الذييرتبطبالّنغمة(والّتلوين)المرتبطبلونايالّتزمين)وهومرتبطبالطول
هقديصنعمظهراصوتياآخرينّوعاألداءكلوصفته(والوقفاتوالّصمتات)تأتيمحسوبة(هذاالّصوت

(354،صفحة2009)محمود،. (rythme)  اإليقاعويزيدهتأثيراوهذاالمظهرهومايسمى

منهايشتملعلىكلهوإحساسبالّتكّررالمنتظملمجموعات،اإليقاعكماذهبالبعضاآلخرإلىأّن
أكثر،والتسّمىالوحدةّتكّررالمنتظملعنصرمنعناصرهأومنالتشابهةومتعاقبة،فالبدّإحداثم
منيحّددهالزّاإليقاع،وعليهف(35،صفحة2009)محمود،.ّيةإاّلإذاتكّررتإيقاعوحدةاألولى

تفعيلةتتميزعنغيرهامنالتّفعيالتفيانسجامتاّمبينالوزنكلالفاصلبينالّنقرات؛حيثيجعل
الّصادرعنيالّصوتالّتلوينأّنه،كمايصفهآخرونب(26-25،الصفحات2009)عثمان، .الّصوتو
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،2008)سالمان،غيرهمناالوزان.الخليليأوفهوليسمجّردالوزن،األلفاظالمستعملةذاتها
(36-29الصفحات

وأسهبفيه،حّتىإّنكتجدهاليستطيعغلقبابهقبلأنيورداإليقاعتحّدثالّدكتورتّمامحّسانعن
ِانتظمِاختالفبعضهاعنوربتأعدادالمقاطعبينالّنبرينأماتقاكل»أّنهأمثلهمنالقرآن.ويرى

نتولمتتقاربايبيننبروآخرإذاتبماتكلالهاوالعكسصحيح،بمعنى:إّنهذهإيقاعبعضحسن
(270،صفحة1993)حّسان،متعّثرفيمشيته.كلأحّسالّسامعكأّنالمت

،ومنبيناإليقاعنلمستداخلبعضالمصطلحاتالتيتتضافرمنتجهالّسابقةمنخاللالتعاريف-
هذهالعناصر:

(133،صفحة1990)حسانت.،. سّتةمقاطعالعربية:في( syllable ) المقطع 

عصقصيرانالحرفالّصحيحرمزه)ص(

صعحرفالعلّـــــــــةرمزه)ع(

صعصمتوّسطان

صعع

نالعصطويصع

صعصص

.(87،صفحة2013)أنيس،نوعان،متحّرك،وساكنةيالّصوتوالمقاطع

،وهذهاإليقاعايهحالتينبريتحّكمفاي،والمسافةبينالّنبريهيقععليهمكالمقطعمنالمجموعةالايو
،فماهوالّنبر؟(163،صفحة1990)حسانت.،تقريبايهالمسافةمتساو

مةداّلةعلىالّرفعوالعلّو،ومنهذاس ّميالمنبرمنبرا؛كل:فيالّلغة( accent)   الّنبر ▪
مكل،ي قالنبرالّرجلنبرة،إذاتالّصوتعندهمِارتفاعالّنبرو»باري:ألنّاِلرتفاعهوعلّوه،قالِابنا

(374،صفحة2013)األنصاريع.،«اعلوّيهمةفكل

منوظيفةالميزانالعربيةماتكل،وهوفيالالّصوتأّمافيااِلصطالحفي عرفبدرجةالّضغطعلى
مة)مفعول(وماكلا،ويهعلالّنبرمة)فاعل(،فالفاءأوضحأصواتهالوقوعكلالّصرفي،ومثالذلك
علىيهفالّنبرمة،وماجاءعلىوزن)مستفعل(يقعكلاعلىعيناليهفالّنبرجاءعلىمثالها،فيقع
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)حسانت.، .قسمينمنحيثالقّوةوالّضعفإلىينقسمالّنبر،باعتبار(1990)حسانت.، .التّاء
(182،صفحة2006

اصاعدة،أوهابطةأّنهم،وتوصفبكالوِانخفاضهأثناءالالّصوتهوِارتفاع)(Melody:الّتنغيم ▪
فيالمقطع،أّماالّنغمةالثّابتةفقدالّنبرأوثابتة،والّنغمةالهابطةوالّصاعدةالبّدأنتصاحب

،يهكمات كتبالموسيقىفيخطوطأفقالتّنغيمتكونفيمقطعمنبورأوغيرمنبور،وي كتب
،1990)حسان،وعددهاأربعةخطوط،بَمَدَياٍتثالث؛المدىيشملالميزانوالّلحنفيالفهم.

.(176-164الصفحات





 جابي يم غير العاطفي            المدى الّنسبي                  المدى االكالال                       

 م بعاطفة  كالحزن            المدى الّسلبيكالال                       

 ــــ الّتنغيم  يوّضح مخطط

الحولوالقّوةإاّلباهلل،وعباراتاألسف:مالتّاّموالّنداء،وتعبيراتالّتسليمباألمرمثلكالواليهففيالّتح
ّنإإلىنخلصيهوالّتحّسر؛يستعملالّنسبّيالهابط،وفيالّتمّنيوالعتابيستعملالّسلبّيالّصاعد،وعل

وجبِانتهاؤ هابنغمةهابطةفيالتّقريروالّطلبوااِلستفهام)غيريه،في كّونمجموعةمعنويتمّمقدكالال
،صفحة1990)حسانت.،صاعدة.النهائيةبهلأوالهمزةفالّنغمةأ بدوءبهلأوالهمزة(،ومايبدم

170)

،فيالّشعرأوالّنثر؛فالوحداتاإليقاع:منالعناصرالمهّمةفيصنع(tompo )الّتزمين  ▪
إلىجمل،والجملةإلىمكالالّيةإّماأنتكونسريعةأوبطيئةأوبينهما،وبهيقّسماإليقاع

مجموعاتمعنوّية،ويقومالّنظامالعاّمللّتزمينفيالعربّيةالفصحىعلىاألبعادالّثالثة:الحالة
م،كلم،باعتبارالّتزمينهوالّسرعةالتييّتخذهاالمتكلالمتشخصّيةةوالبناءالّنحويللجملةوالّنفسي

.(345،صفحة2009)محمود،المنطوقمكالالويحّسهاالّسامعنحو
اءجزءمنهإن،التيتأتيبعدمكالال:وهيعبارةعنأزمانتوقف(pauses )الوقفات  ▪

مأنينقلإلىكلمستقّلإلىحّدما،وهيوسيلةأدائّيةيستطيعبهاالمتالمنطوقذيمضمونفكريّ
مهإلىمجموعاتمعنوّيةيسهمكال،وأنيرسمللفكرةالتّالية...ويقّسمعّينةالّسامعتأكيدالفكرةم
ماكانالّتزمينكلّية،والعالقةبينالّتزمينوالوقفاتعالقةمتبادلة،فاإليقاعبهافيصنعالّسلسلة

 (352-353،الصفحات1984اّلم،)عبطيئاكانتالوقفاتأطولمنهعندمايكونسريعا.
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وَيلنامنمآثرالجاهلّيين،حينعّبرواعنالمعنىالقليل ومّمايدّلعلىموسيقيةالّلغةالعربّيةمار 
أِلْنجاِنَبَكلقومكي حّبوك:»بألفاظكثيرةاستدالالللموسيقى،مثلنصيحةذياإلصبعالعدوانياِلبنه

وهذهالمقولةخلقتجّوانغمّيايؤّثرفيالّسامعين«،وابسطلهموجهكيطيعوك،وتواضعلهميرفعوك
يقاعليسأدّلعلىتأثيرالموسيقىفيالّنفسمناستجابةالّطفللإلويهيئنفوسهملتقّبلالمعاني.و

. لوالّرقصايمبالتّ

نشاد،وأدبهمأدبعين.ضفإلىذلكأّنالعربلميكونواأهلكتابةوقراءة،بلأهلسمع وا 
  (5،صفحة2000)البّياتي،

يحتاجإلىسمعيتقّبله،أويستقبله،»إذإّنه؛دورفيشّدانتباهالمتلّقييقاعهذامايؤّكدأّنلإل
،صفحة2000)وريث،«ذبذباتوتمّوجاتالت رىوالت لمسّنهألويستجيبله،ويتجاوبمعه،

53)..

داء)الغناءلإلبل(سبيلالقدماءومازال،الستنهاضقوىاإلبلـوهيقطعاـالتعي لقدكانالح 
والتفهممدلوالتاأللفاظوالّتراكيب،ولكنت حّسبنغماأللفاظوترانيماألصواتوتدركها،فكيفلواجتمع

يقىمعجمالداللةاأللفاظ،فإّناألثرفيوالموساإليقاعالّنغموجماللإلنسانالذييدركويعيحسن
.(57-1،الصفحات2012)الداية،يونيوالّنفسأعمقوأبلغ،وفيالعقلأدمغ.

الّنّصإيقاعيأبلغ،وعلىالعقلأدمغ،فماتأثيراإلنسانإذاكانالتّأثيرفيالّنفسمعداللةالّلفظ
رآني؟الق

حدبالبيانالقرآنيعلىتحقيقموسيقىالّلفظفيجمله،وتناغمالحروففيتركيبه،وتعادلالوحدات
ات،وتراكيبالبيانمتالئمةاألصوات،الّنبرمتوازنةماتكلالةفيمقاطعه،فكانتمخارجيالّصوت

لصورتهلفظمناسبكلبدلبغيرها،فجاءةالتياليمكنأنتستخاصّحالةمرادةألفاظهاالكلفاختارل
الّذهنية،وداللتهالّسمعّية،فمنهاماتستسيغهالّنفسومنهاماتتوّجسه،وهناينّبهالقرآنالمشاعر

تارةفيمواقعهافيماتشيعهمنالمخالمترّتبعلىمناخاأللفاظاالنفعالفيإثارةاإلنسانالّداخلّيةعند
.جابااينسلباأوتأثيرنفسّيمعيّ

ها،وتتعّرففيهعلىمايوحيهلفظمنإيقاعوبيانالقرآنتلمحفيهالفروقبينمجموعةاألصواتفي
وخشونة،حّتىتدركمنهاالمعنىفعنسواهاقّوةأوضعفا،رّقةأصورةسمعّيةصارخة،تختل
يقاعالمحّددالمرادبهإثارةالفطرةو الواحدةعبارةعنجرسموسيقيللّصوتمةكلالوتناغم،الّلفظالمفردا 

ّية.اإلنسانفيمايجلبهمنوقعفياألذنأوأثرعندالمتلّقي،يساعدعلىتنبيهاألحاسيسفيالّنفس
(164-163،الصفحات2000)الّصغير،
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هومعناهايقاعيرىالّدكتورتّمامحّسانأّنلإل سمعيٌّ طباعيالذييحّسهمنسمعه.النأثرحّسيٌّ
مابالّلغةمنعناصر.كلاألذنالريبقادرةعلىإدراكألنّ،(172،صفحة2006)حسانت.،

(43،صفحة2003)مرتاض،

الّترتيلي،لماإليقاعالكامنأصالفيالقرآنالكريممعذلكالتّنغيمويالّصوتاإليقاعالتّنغيموفإذااجتمع
.(2007)البياتي،يكنلألذنإاّلإّنتستمعوتنصت.

فاْسَتِمع واله ﴿تعالىودليلذلكقولاهلل َذاق ِرَئالق ْرَءان  ةيَوَأنِصت واَلَعلَّك ْمت ْرّحم وَن﴾سورةاألعراف،االۥواِ 
فإذاانتقلنامنالّنصالقرآنيإلىالتّاريخوالّسير،وجدناألسرالقرآنوروعتهالموسيقّيةفي (204)

"سحريؤّثر"أّنهزوميبالمخّألفاظهوعباراته،أكثرمنشاهد،فمنذلكجوابالوليدبنالمغيره
.(331،صفحة1978)ياسر،

وهاهونعيماليافييقول:"والقرآنعلىذلكحلوالّنغمرتيبالوقع،القرآنحبيبالجرسالتمّلهاآلذان
،صفحة2012)الّصّباغ،.رغمكثرةالّسماعوالّتالوةلمايناسبفيعباراتهوألفاظهمنموسيقى

الذياإليقاعالذييعّبرعنالّسرورأويثيرالفرح،واإليقاعالذييثيرالحزن،واإليقاعفهناك.(101
(335،صفحة2009)محمود،.يبعثالحماسةأوالحيوّيةأوالّشهامة......الخ

،2000)الّصغير،ليهفالقرآنهوالقاعدةالّصلبةللّنطقالعربّيالّصحيحلجملةأصواتالّلغة.وع
اتالموسومةاإليقاعي عنبرمنهالخصبالمختلفأّنهالحديثةالّدراسات،حيثأثبتت(75صفحة

القرآنيلهصنيعهاإليقاعيةبحسبماذهبإليهالخّطابيبأّناإلنسانباإلعجاز،يؤّثرفيالّنفس
(177-166،الصفحات2015)زيدور،يتأّلفمنعّدةعناصر.إذإّنه؛بالقلوبوتأثيرهفيالّنفوس



الواحدةمةكلالـمنمخارجالحروفمن1

الفقرة.ماتكلبيناإليقاعـمنتناسق2

.مةكلالـمناّتجاهاتالمّدفي3

.ماتكلالـمناّتجاهاتالمّدفي4

ـمنحرفالفاصلةذاتها.5

م،فمنهماهوسريعوقوّي،وماهوبطيء،وماهوطويلكالفيغيرهمنالاإليقاعفهويختلفعلى
.(172-196،الصفحات2016)الخالدي،وماهوقصير ،فالمّدمثاليقّويالّداللةوالمعنى،وي حِدث 
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ثارةعندالمتلّقي،ويكونأبلغفيالتّأثيرعلىنفسه،وأّنأحكامالّتالوةتساهمفيتجميل تشويقاوا 
(ااِلنتباهفوس)األلفاظصوتّيابنغمهاومّدها،فتقّويمعانياأللفاظوتعطيهاالقدرةعلىتحريكالنّ

.(57،صفحة2012)الداية،يونيو.والتّأثيرفيها

هاالموسيقيالمؤّثرفيإيقاعهناكمنذهبإلىأّنالفاصلةالقرآنيةوجهمنوجوهاإلعجاز،فضالعن
بحيثتنحدرإلىاألسماعِانحدارا،وقدكانلفواصلالقرآنمزّيةمكالالالّنفسنجدهاترتبطبماقبلهامن

اتإيقاعاتالقرآنيةجرساموسيقّيالهتأثيرهفيالّنفسوالوجدان،فقدجاءتبيمهّمةفيإعطاءاال
-221،الصفحات2011ليل،)خجذابإليها.النبهار،واالنموسيقيةمختلفة،تبعثعلىالبهجةوا

237)

اتالقرآنإاّلصورتاّمةاييقولالمرحوممصطفىصادقالّرافعي:"ماهذهالفواصلالتيتنتهيبها
ِاتّفاقاعجيبا،يالئمنوعالّصوتاتهافيقرارايلألبعادالتيتنتهيبهاجملالموسيقى،وهيمتّفقةمع

والوجهالذيي ساقعليهبماليسوراءهفيالعجبمذهب،وتراهاأكثرماتنتهيبالّنونوالميم،الّصوت
موسيقيالانفيالموسيقىنفسها،فالفواصلالتيتنتهيبالميموالّنونلهاوقعالّطبيعيّوهماالحرفان

(42-41،الصفحات1994)الخضري،يكونلحرفينآخرينسواهما

﴿تعالىالحظتناسقالفواصلفيقولاهلل مآأنَتِبِنْعَمِةَربَِّك(1وَن)َوالَقَلِمَوَماَيْسط ر صنُّ
َلَكأَلَْجًراَغْيَرَمْمن ـ2)ون  ِبَمْجنــ  نَّ سورةالقلم،)يسطرون،مجنون،ممنون(،ماتجد﴾(3)ون  (َواِ 

وتنجذب،واألمثلةكثيرةفيالقرآنالكريم."حّتىإّنالقاسيةإاّلأنتتأّثراألذنإاّلإّنتستمعوالّنفس
ةفياآلفاقوالفيأنفسهم،لتلينقلوبهموتهتّزعندايقلوبهممنأهلالّزيغواإللحادومناليعرفونهلل

تلفةهوالمخّبينمخارجاألحرفعّينةتتابعاألصواتعلىنسبمألنّفيهمطبيعةإنسانية،وألنّسماعه
لقتفيةالتيالّطبيعيّبالغةالّلغة (216،صفحة1973)الّرافعي،".اإلنسانخ 

؟فهلتتأّثرهذهالفئةالّتوّحدجعإلثارةِانتباهأطفالطيفألنّناأّنالقرآنهوالّسبيلاايومنهذاالمنطلقر
بالقرآنالكريم؟ومامدىهذاالتأثير؟.

،ولكّنهاتتعاملمكالالالتفقهلغةخاليااهلللتقومبعملها،فالِاهتزازّيأودعهخلّيةنظامكلفيداخل
ِفْطَرَتاهللالِتيَفَطَر﴿:تعالىوازنودليلذلكقولاهللبالّذبذباتااِلهتزازّية،وهذاالّنظامطبيعّيمت

يعنيخاليا.وأّنأقّلتغييرفينظاماهتزازال30ةيسورةالّروم،اال﴾النَّاَسَعَلْيَهاالَتْبِديَلِلَخْلِقِاهلِل
المتضّررةإلعادةخالياعلىالإحداثِاهتزازيؤّثروجودمرضفيأحدأعضاءالجسم،لذلكالبّدمن

..)الكحيلع.(توازنها

المتضّررة؟خالياللالّتوازنفماهوهذاالّسبيلالذيباستطاعتهأنيحدثإعادة
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  القرآن الكريم إيقاع 

يقومبه–التعبيرإنصحّ–جماعيإيقاعأويقتربمنه،إنهإيقاعلغويمتفرد،اليماثلهإيقاعإنه
الحرفالصوتيبدوره،والكلمةفينسقهابدورها،والجملةفيسياقالتركيببدورها،واآليةمنخالل

منبعثإيقاعيبدورها.إنهاإليقاعوتيوالتكراردالصّالسورةوالموقفبدورها.والفاصلةمنخاللالتردّ
. القرآنيناتالنّصكوّلفظي،يبرزهكلموتيوالّفيتكوينهالصّمنالنّص

هإلىالحّس"ينبعثمنتآلفالحروففيالكلمات،وتناسقالكلماتفيالجمل،ومردّاإليقاعفهذا
.(2013)الشرع،.الداخلي،واإلدراكالموسيقي

إّنهليسبشعر،ألّنهاليتّفقمعأوزانالّشعروطرائقنظمه،وليسبسجعمتوازنكسجعالكّهان،ومع
ذلكتنسابأنغامهِانسيابافيعذوبةوسالسةوتآلفعجيب،وكأّنهتّيارموسيقّيتتفّجرمنهالّنغمات

،فعندماتقرأالقرآنقراءةتدّبروتمّعن(54)داودم.،صفحةمنأعاله،ومنأسفلهعلىحّدقولالوليد
(07،صفحة2012)ميسة،يساحريستوليعلىاألحاسيسوالمشاعر.إيقاعت دركأّنهيمتازبأسلوب

ــــــــــــــٌتَوَرْعٌدَوَبْرٌق'ظ ل َمــــــيهَأْوَكَصيٍِّبِمَنالسََّمآِءفِ﴿تعالىقولاهللالقرآنالكريمومنأمثلةذلكفي
َواِعِقَحَذَراْلَمْوِتَوالَله م ِحيٌطأّنهَءاذَ~ےَيْجَعل وَنَأَصاِبَعه ْمِفـــــ يهسورةالبقرة،اال﴾ ـــــــِفِرينَ'ِباْلَكــــــمْمِمَنالصَّ

نحصلعلى:يه،إذاحاولناتقطيعاال19

ظلـــماتوــــرعدوـــــبرقـــــيجعـــــلونــــأصاـــــبعهمــــيهأوكـــصــّيبــمنالّســــماءــف
والــــــــالهمـــــــحيطــــبالكاـــــمــمنالّصـــــــواعقـــــحذرالـــــــموتـــــأّنهفيآـــــذ
فرين.

ـ َمــــــــا ءِ   َأو   كَـ  َصـ يِّب   مِـ  ــَن السَّ

 1نبر مقطع 2نبر مقطعان 3نبر مقطعان 4نبر مقطع

 (272صفحة،1993)حّسان،.اإليقاعوهكذايستمّرالفارقفيهذهالحدودفيكون
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  الّصوتتأثير  

،وباعتبار(69،صفحة1999)حساني،.الّتواصلمنخاللهيتمّعلىأثرسمعييدلّالّصوت
،لذانجداإلنسان،فقدو جدأّناألذنتتحّكمبكاملجسماإلنسانحاّسةالّسمعهيأهّمحاّسةعند

 اإلصابةفيهذاالعضوقديؤّثرعلىتوازنالجسم.

يؤّثرعلىمختلفالموادويعيدتشكيلالّصوتأنHans Jennyوجدالعالمالسويسري1960فيعام
وتتأّثرباألصواتوتعيدترتيبالماّدةفيخاّصالجسمصوتهاالخالياخلّيةمنكلجزيئاتها،وأنل

الجسمهوصوتخالياداخلها.والشيءالعجيبالذيلفتانتباهالباحثينأنأكثراألصواتتأثيرًاعلى
نفسه)موسوعةالكحيل(.اإلنسان

خالياعجيبعلىوعليهتّمالّتوّصلإلىالحقيقةالعلمّيةالتيتبّينأّنللّصوتقّوةشفائّيةغريبة،وتأثير
عادة ةخاصّلها،والّدماغهوالذييتحّكمبأعضاءالجسمويصدراألوامرألنّ؛لهاالّتوازنالّدماغ،وا 

م.)الكحيل(1960الّنظامالمناعي،وهذاماأثبتهالعالمالسويسريهانزجينيعام

يؤّثرحّتىعلىالّصوتجازالعلميأّنواألبحاثالعلمّية،وباركتهملتقياتاإلعالّتجاربوماأثبتته
جزيئاتالماء.

 

 الّصوت بتأثير الماء جزيء انتظام يبّين 1رسم توضيحي 
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 فقط الصوتية الترددات باستخدام تفجيرها تم سرطانية خليةيبين  2رسم توضيحي 



حولها الكهرومغناطيسي المجال بتغيير فبدأت للّصوت تعّرضت دم لخلية حقيقية صورةيوضح  3رسم توضيحي 

 إذاكانالّصوت،ونقولمجّردصوتيفعلفعلههذافيجسماإلنسان،فماذايفعلصوتالقرآنالكريم؟

ذاكانوالبّدللّصوتأنيكونعالجالمعظماألمراض،و أصبحلزاماأنيكونهذاالّصوتالمعالجا 
صوتالقرآنالكريم.

 القرآن إيقاعتأثير  
(فهذايعني85ة)يسورةاإلسراء،اال﴾ وأنَزْلَناِمَنالق ْرَءاِنَماه َوِشَفآٌء﴿عندمايقولاهللعّزوجّل:

المتضّررةفيالجسم،لهتأثيرفيزيولوجي،خالياأّنالقرآنيحملالبياناتوالبرامجالكافيةلعالجال
األجهزةالعصبّية،والحّسّية،والجهازالّدوري،؛بحيثتتأّثروظائفأعضاءالجسمبااِلستماعإليه
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والمعاني(،يحدثماتكلالي)مزيجمنالّنغماتوإيقاعوالتّنّفسي،والهضمي،فهوصوتمنّغم
عنموجاتصوتّية،يصلإلىاألذنويؤّثرفيطبلتها،وفيالعصبذبذباتفيالهواء،عبارة

الّصوت،فتجعلالّسامعيدركالمخّةإلىالمراكزالعصبّيةفييالّصوتالّسمعيالذييحملالّرسالة
الّدماغهوالّنظامخالياالقرآني،ويستمتعبالّلّذةالحّسية،باعتبارأّنالّنظامالذيفطراهللعليه

اللَِّهالَِّتيَفَطَرالنَّاَسَعَلْيَهاِفْطَرت﴿:تعالىالمتوازن،وهذاماأخبرنابهالبياناإللهي،يقولاهللالّطبيعيّ
َأْكَثَرالنَّاِساَلَيْعَلم ونَ اْلَقيِّم َوَلِكنَّ .)موسوعةالكحيل(30الروم:﴾اَلتَْبِديَلِلَخْلِقاللَِّهَذِلَكالدِّين 


 اهتزازات إلى وتحّوله الّصوت دخول يبّين 4رسم توضيحي 

،ويحّفزالمخّيةحفظوتخزيناألصواتوِاستدعائها،والقرآنالكريميؤّثرفيخاصّالجهازالعصبّيله
،صفحة2016)زقعار،إطالقالّرسائلالكيميائيةوالهرمونّيةالتيتملكخواصتطبيقّيةوشفائّية.

104)

خالياإلىاألذنوتنتقلإلىالتيتصلةيالّصوتهيعبارةعنمجموعةمنالتردداتالقرآنإنتالوة
بالتجاوبمعهذهخاليا،فتقومالخالياالتيتولدهافياليهامنخاللالحقولالكهربائيهالدماغوتؤثرف

        كرار.جربةوالتّبهونفهمهبعدالتّالحقولوتعدلمناهتزازها،هذاالتغيرفياالهتزازهومانحّس
)موسوعةالكحيل(
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 يبين الثر الفيزيولوجي لصوت القرآن الكريم 5رسم توضيحي 
ق ْلَمنَكاَن﴿ :تعالىنصيبكبير،قالاهلليهفيقاعالقلب،ولذلككانلإلإلىخطابالقرآنإّن

َله َعَلىَقْلِبَكِبِإْذِناهلِلۥه نَّإَِعد وًّاِلِجْبِريَلفَ التّاّمةمنأنواعهايالهديه(،ف97)هيسورةالبقرة،اال﴾َنزَّ
(45صفحة .,2003)الّسعدّي,الّضالالت،والبشارةبالخير.

القرآنوسّلمعندسماعيهّزالقلوبويأخذبمجامعها،ولذلككانالّنبّيصّلىاهللعليهالقرآنياإليقاعو
وخيردليلعلىذلكقولاهلل(54،صفحة2011)داودم.،أحوال،فمّرةيرتجف،وتارةينبسط.

َتَشاِبًهامَّثَاِنَي﴿:تعالى اهلل َنزََّلَأْحَسَنالَحِديِثِكتَـــــــــــبًام 
ص ل ود الِذيَنَيْخَشْوَنَربَّه ْمث مََّتِلين  ِمْنه ج  َتْقَشِعرُّ

ل ود ه ْمَوق ل وب ه م  (.23)هيسورةالّزمر،اال﴾صِذْكِراهلِلإلى˜وج 

لخطابالقرآنيهيذلكالّترتيبفيالحروف،باعتبارهمنأصواتهااةيإّنالّسماتالبارزةفيبن
:همساوجهرا،شّدةورخاوة،تفخيماوترقيقا،تفّشياطبيعّيةلآلخرمناسبةكلومخارجها،ومناسبة

(54 .صفحة)داودم.,وتكرارا

ۥَته ايَلَوَانَزْلَناَهَذاالق ْرَءاَنَعَلىَجَبٍللَّرَ﴿:تعالىفيالجماد)الجبال(،قالاهللأثرقدالقرآنإذاكان
وَن'َوِتْلَكااَلْمثَـــــصالَلِهيهــِشًعام َتَصدًِّعامِّنَخشْ'َخـــ َنْضِرب َهاِللنَّاِسَلَعلَّه ْمَيَتَفكَّر  سورةالحشر،﴾صـــــــل 
العلوميهكل،والّدليلماأجريفيحديقةالعلميةهالحقائقأثبتتفيالّنبات،وهذاماأثر(،و21)هياال

،غ رستببذورالحنطةتحتظروفيهحيثنصبتأربعةبيوتبالستيك ممنتجارب؛1997عام
.)الّنابلسي()ضوءـــماءـــترابــــسمادــــعمقيهمتساو



 

63 
 

 

 ونتائجها يهالبالستيك البيوت داخل النبات على القرآن الكريم إيقاعتأثير  ّتجربة مالحظات يبّين2 جدول

البيت  1 2 3 4
 البالستيكي

تركالّنباتينمو
نمّواطبيعّيا

تعذيبالّنبات
 نفسه

تعذيبنباتآخر
أمامنباتالبيت

 البالستيكي

قراءةسورةالفاتحة
واإلخالصو

الكرسيهايياسينو
 علىالنبات

 الّتجربة

2 عدد المرات في  2 2 2
 السبوع

 البيتالّضابط

المقياس

%35وتدّنىطوله
 %80اإلنتاجهبط

ِازديادطولالّنبات
%،وِازدادت44

 %140غّلته

 المالحظة

 

إنسان؟اي؟واإلنسانالّنباتوالجماد،فكيفاليؤّثرفيالقرآنعلىمنالمالحظتأثير ✓
ماليعونواليفقهونمعانيّنهإ،فالّتوّحدنبطيفيمصابأطفالنتحّدثفيهذاالبحثعن

؟.القرآنالكريمإيقاعبالّطفلهذاأثره،فهليمكنأنيتإيقاعونبأثر،لكنيتالقرآنماتكل
خاصتجربةعلىخمسةأشاألمريكيةبمدينةبانماسيتيبفلوريدايهاإلسالميهالّطبّالجمعيةأجرت
،صفحة2016)زقعار،سنة22همأعمار،ومتوّسطالعربيةمسلمين،والينطقوناليسو
106).
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 . ونتائجها مسلمين غير خاصأش 05 على القرآن الكريم إيقاع تأثير ّتجربة يبّين 3جدول 
 النتيجة المالحظة الّتجربة مّدة االستماع 

بالّلغة  قرآنيةـــ قراءات  جلسة استماع 85
  العربية

 

 يهتغّيرات فيزيولوج

 

 

 ـــ زيادة في المناعة

 ـــــ زيادة القدرة على اإلبداع 

  الّتركيزـــ  زيادة القدرة على 

  الّنفسيــــ الهدوء 

والقدرة على  الّسلوكـــ تغيير في 
 مع اآلخرين وكسب ثقتهم الّتعامل

 ــــــ نسيان الخوف والقلق

وسرعة  الّنطقــــ تحسين القدرة على 
 م كالال

 

بطريقة  قرآنيةقراءات غير 
 الّتجويد 

  ال تغيير



ّنماالتأثيرلكييحدثالقرآناليشترطمعرفةمعانيأصواتأّنهعرفنامنخاللالّتجربةونتائجها ،وا 
ك،والدليلهوالتغيرالذيطرأعلىالعينة،ليستمسلمةومجّردسماعأصواتهقادرعلىفعلذل

 ليستناطقةباللغةالعربية.

 











 

65 
 



 الفصل الثالث 
 ااِلنتباه 

 تمهيد -
 ااِلنتباهتعريف   -
 ااِلنتباهأنواع  -
 ااِلنتباهخصائص  -
 ااِلنتباهعوامل جذب  -
 ااِلنتباهنظريات  -
 ااِلنتباهاضطراب  -
 الّطفل عند ااِلنتباه اضطراب مظاهر -
  ااِلنتباه باضطراب المصاب الّطفل سمات -
 الّتوّحدلدى الطفال المصابين بطيف  ااِلنتباهة كلمش -
 الّتوّحدلدى أطفال طيف  ااِلنتباه تنمية -
 يالّصوتالوعي  -
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  ااِلنتباهالفصل الثالث  
 تمهيد
بدونه،ودليلأهّميتهالّتعّلم؛إذاليمكنهاإلنسانالتيمنحهااهللالعقليةالقدراتإحدىااِلنتباهي عّد

فــ﴿فيقولاهللعّزوجّل:القرآنالكريميهأشارإلفيااِلستيعابما نَكاَنَله َقْلٌبمََذِلَكَلِذْكرىلِےإنَّ
.37هيسورةقاال﴾(37َاوَاْلَقىالسَّْمَعَوه َوَشِهيٌد)  

لقاءالّسمعاإلصغاء،وهوألنّ؛قلبواٍعايلهقلب:لمنكان مناليعيقلبهفكأّنالقلبله،وا 
(1048م،صفحة2009)الخوارزمي،غائبأّنهمناليحضرذهنهفكألنّحاضربفطنته،ايشهيد  

حيث؛المعرفيلدىالفردالّنموالتيتلعبدوراهاّمافيالعقليةمنأهّمالعملّياتااِلنتباهوي عتبر
تلفةالتيتساعدهعلىاكتسابالمهاراتوتكوينالعاداتالمخّحسّيةيستطيعِانتقاءالمنّبهاتالأّنه

.(78،79م،صفحة2013)سالمة،الّصحيحة،كمايحّققلهالّتكّيفمعالبيئةالمحيطةبهيهالّسلوك  

المصابةبطيفطفال،وهيفئةاألةخاصّالفئةمنذوياالحتياجاتإلىونحاولفيهذاالفصلالّتعريج
وقصوره،مّماجعلهذاالقصورعائقايحولبينهؤالءااِلنتباه،باعتبارهاتعانيمناضطرابالّتوّحد

ااِلجتماعي.دماجواإلالّتعّلميهوعملطفالاأل  

كليكالّسلوكشعورالفردنحوالموقفيه،تقومبتوجالعقليةفيالحياةةيوظيفةيعملااِلنتباهلذلكي عتبر
شعورالفردنحوبعضأجزاءالمجالاإلدراكيإذاكانيهإذاكانهذاالموقفجديداعلىالفرد،أوتوج

اإلدراكودّقتهتعتمدبدرجةكبيرةيه،وتجمعآراءالباحثينفيهذاالمجالأّنعملالموقفمألوفاللفرد
.ااِلنتباهبأثريتالّتعّلم،وأّنااِلنتباهيهعلىعمل  

.(87م،صفحة2003)الّشرقاوي،  

يهللحياةالّذهنيهالمركزيهخاصّالباعتبارهااِلنتباهلقدِاهتّمعلماءالّنفسالّتجريبّيينمنمدرسةفونتب
إدراكوفهم،منإلىهيتوضيحمضامينأومحتوياتالوعيوتحويلاإلحساساألساسيةوَمَهمَّته

(15م،صفحة1999)بدر،.يهخاللاستبطانالخبرةالّشعور

يعسرّنهإعنتكويننقطةانتباهمشتركةمعشخصبالغ،فالّتوّحدذوياضطرابطفالونظرالعجزاأل
(894م،صفحة2015)نافع،م.كالممنتعّلمالهانماكتساباللغةوبالتّاليحرميهعل
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  ااِلنتباهتعريف   
تعريفومنبينهذهالّتعريفات،لقدعرفهجملةمنالعلماءتعريفاتمتقاربةتصبفيقالبواحد

هواحدفقطعورعلىمنبّالواعيللشّالّتركيزهوااِلنتباه(بأنErikson , yeh 1985ّ)يهوإريكسون
تكمنفيعدمقدرةتهوصعوب،(17م،صفحة1999)بدر،.التيتوجدمعهخرىهاتاألوتجاهلالمنبّ

كنمناستيعابخصائصه)يتمّعلىتركيزانتباههللمثيرالمعروضأمامهمنحيثالمدةبحيثالّطفل
(07م،صفحة2015)أحمد،المعروض(اي

تركيزاإلدراكعلىمنبهمعينمنبينمجموعةتتضّمنيهمعرفيهذهنيهعملأّنهبااِلنتباهفيعرّكما
هأووالقصدواالهتماموالميللمنبّ،الّتركيزوالختياراتقاءوألنّايهعملتتضّمنمنبهاتموجودةحولنا،وهي

.(92م،صفحة2011)الّشربينيأ.،معّين.موضوع

هوقدرةالفردعلىحصروتركيزحواسهفيمثيرداخليااِلنتباه(أن2000فنبيلحافظ)ضيوي

انتقاءمثيرأّنهويعرفب،(أومثيرخارجي)شيء،شخص،موقف(يه)فكرة،إحساس،صورةخيال
ااِلنتباهيمكنحصريهستجابةمالئمةلهذاالمثيروعلعورفيصدراِووضعهفيبؤرةالشّ،أوعدةمثيرات

علىالمثيراتالهامةوتجاهلالّتركيزلهاسعةمحددةتتمثلفيقدرةالفردعلىيهمعرفيهعملأّنهعلى
.(81-80م،الصفحات2013)سالمة،.غيرالهامةمماينتجعنهإدراكوفهمجيدللمثيراتالهامة

 معالجة سياق في ومرحلة ،يهالمعرف العمليات مكونات أحد اعتباره على ااِلنتباه دراسة طرق تنايتب
 .المعرفي والنمط الدراسي والتحصيل العقلي بالعمل ربطه يتمّ المعلومات،إذ

 بين  من معين مثير على الّتركيز ايهف يتمّ ،يهمعرف يهعمل ااِلنتباه أن على المعرفي فسالنّ علماء ويتفق
 أو واالهتمام والقصد، ،الّتركيزو تقاء،النا أهمها، مميزة خصائص على ينطوي اليوبالتّ مثيرات،عدة
 تشخيص العيادي صالمتخصّ على يصعب ،(99،صفحة2014)بنحفيظ،ااِلنتباهلموضوع الميل

 شاطالنّ ذوي طفالاأل بين لصعوبةالتمييز ةالمبّكر الّطفولة في النشاط وفرط ااِلنتباه ضعف اضطراب
 ذوي من طفالاأل عند شائعكلبش ااِلنتباه نقص أعراض تبدو كذلك المضطربين، طفالاأل عن المرتفع
 وينبغي ،العقلية معقدراتهم تتناسب ال يهتعليم مؤسسات في وضعهم تم الذين المتدني الّذكاء حاصل

 في شاطوالنّااِلنتباه في المضطربين طفالاأل عند ةبهالمشا العالمات وبين ياتالّسلوك هذه بين مييزالتّ
 النشاطفقط وفرط ااِلنتباه لضعف إضافي تشخيص هناك يكون نأ يمكن عقليا فينالمتخلّ طفالاأل حالة
تظهر أن ويمكن ،العقليّ الّطفل لعمل سبةبالنّ عمتوقّ هو عما تزيد االضطراب هذا أعراض كانت ،إذا

ذا ، الّذكاء مرتفعي طفالاأل عند المدرسة قاعات في ااِلنتباه نقص أعراض  قادرة األماكن هذه تكن لم وا 
 من إذ الحذر توخي ينبغي النشاط وفرط ااِلنتباه ضعف اضطراب تشخيص وعند عقولهم، علىتحفيز
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 يعيشون كانوا إذا وهادفة موجهة سلوكيات إنشاء في صعوبة العاديين طفالاأل بعض نجدعند أن الممكن
 (99،صفحة2014)بنحفيظ،النظام وانعدام االفوضى،يهف يسود بيوت في



 
 لمراكز الحواس في الدماغ 6رسم توضيحي 

  ااِلنتباهأنواع  

 (:ااِلنتقائياإلرادي)  ااِلنتباه ✓
إرادياحيثيحاولالفردتركيزانتباههعلىمثيرواحدمنبينعدةااِلنتباهوعمنهذاالنّعدُّي 

طاقةااِلنتباهبهذاللفرد،لذلكيتطلّالعقليةالطاقةيهبسببمحدودانتقائيامثيرات،ويحدث
قدالااِلنتباهالستمراريهافعوالدّيهتغالباماتكونعالعواملالتشتّألنّ؛وجهداكبيرينمنالفرد

إعادةالبأثناءسماعالمحاضرةيحاولوخيرمثالعلىذلكمايحدثللطّ،يهتكونبدرجةعال
المنتبهيهيبذلف،(76،صفحة2012)العّتوم،اتعديدةليسمعمايقولالمحاضر.نفسهمرّ

(152)رابح،صفحةالحاجة.جهدا،والبدأنينتبهلهبحكم

أن(Brodbent, gregoryالتيأجراهابرودبنتوجريجوري)ةيتناولتاإلجراءاتالتجريب
صوتإلىةحروفبواسطةاألذناليمنى،ويستمعون(لقائمةمنستّعّينة)الفراديستمعاأل

فرادأناألااِلنتقائيااِلنتباهوقدتبينفيموقف،خفيفمفاجئباألذناليسرىوذلكفيوقتواحد
 (104م،صفحة2003)الّشرقاوي،ويجهلونالحروفالّصوتزونانتباههمعلىكانوايركّ
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 القسري : الالإرادي ااِلنتباه ✓
اختيارهمنبينيتمّالمثيررغمإرادةالفرد،وهنايفرضالمثيرنفسهفرضًا،فإلىاالتجاهيهفيتمّ

 (152)رابح،صفحةالمثيرات
لصوتضجيجمفاجئفيمنتصفالليل،.أوطلقةرصاص...ااِلنتباهوخيرمثالعلىذلك

 (76،صفحة2012)العّتوم،
 :لقائيالتّ  ااِلنتقائي ااِلنتباه ✓

)رابح،فيسبيلهجهدااليبذل،ويكونسهال،يهبهويميلإلتمّيهشيءإلىهوانتباهالفرد
ينتظرهيذطفليشاهدبرنامجهالتلفزيونيالمفضلوال:علىذلكنذكرمثاال،(152صفحة

طاقةوجهدإلىلكنهاليحتاج،هوانتقائيااِلنتباهد،هذايومفيزمنمحدّكلبربفارغالصّ
لوحاولناحّتىيصعبعلىاآلخرينتشتيته،ولذلكااِلنتباهعقليأوجسديعال،لتركيز

(76-75،الصفحات2012)العّتوم،ذلكجاهدين
ااِلنتباهّثلفيأّنيتمّالمشترك،أحدهمالاِلنتباههناكالعديدمنالّتعريفاتالمشترك : ااِلنتباه ✓

المشتركهوعبارةعن"تركيزعقليمتبادلبينالمشاركينمنأجلهدفواحدلخبرةمشتركة"
طفالالمتوّقعةلدىاأليهالكتسابالّلغة،ويرتبطبالقدرةالّلغوالمشتركضروريّااِلنتباههذا

مؤّشرعلىظهورالتّفاعلأّنهي فترضالمشتركااِلنتباهيين،وظهورالّتوّحدطفالالعاديين،واأل
 (44هـ،صفحة1436)الثّقفي،االجتماعي

ويتكّونااِلنتباهالمشتركمنمكّونينرئيسيينهما:

ـاالستجابةلاِلنتباهالمشترك،وتعنياستجابةالّطفللمحاوالتاآلخرلجذبانتباهه،ويتّمذلك1
منخالل)التفاتالّرأســتحويلأوتوجيهالّنظرــالقدرةعلىقراءةاتجاهالعين(

البدءاياآلخر،ـــالمبادرةبااِلنتباهالمشترك،وتعنيالمبادرةمنقبلالّطفلبجذبانتباه2
بالتّفاعلاالجتماعيمعشخصآخرويتّمذلكمنخاللاإلشارةــاالّتصالبالعينــــالّتعليقـــتحّول

(46هـ،صفحة1436)الثّقفي،الّنظر

لقدتبّينأّنااِلنتباهالمشترك،واالنخراطالمشتركأساسالّنموالّلغوي،فااِلنتباهالمشتركهو
التّنسيقالفّعالوالّنشطلاِلنتباهالّتشاركيبينالّشريكوالموضوع،ويشتملعلىمهاراتمثلاإلشارة

لمشتركالذييعتمدالّرموز(يتنّبأوالّتوضيح،فالّتواصلأثناءفتراتالّتشاركالمشترك)الّتشاركا
(47هـ،صفحة1436)الثّقفي،األطفالبقدرتهمالّلغويهالاّلحقة
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 ااِلنتباهخصائص  

وجهدعقليوجسديعندة،طاقإلىيحتاج (Selective attention): ااِلنتقائياالرادي  ااِلنتباه
مسألتينجبريتينفيننحلّأ،فنحنالنستطيعةوعلىنفسالقناأالّصعوبةمنةاتعلىدرجداءمهمّأ

رهاقالستهالكناعبواإلنجازهانشعربالتّإ،وبعدوجهدعقليعالٍطاقةإلىبحاجةاّنهأل؛نفسالوقت
االراديااِلنتباهتركيزوزيادة؛محدودةالجسديةاوالعقليةاإلنسانطاقة.الّطاقةمنةاتكبيركميّ

،بهاةخاصّحسّيةةقناةحاسّكلل.القدرةالمحدودةنظريةعلىتبديدهاوهذاماتثبتهيعملااِلنتقائي
القدرةنظريةوهذامااكدته،فيالوقتنفسهمختلفةحسّيةمنخاللقنواتااِلنتباهالفرديمارسليوبالتاّ
 .المحدودةغير


 .البشري الدماغ في الحركة و البصر الّسمع، مناطق يبّين  7رسم توضيحي 

ااِلنتباهصعوبةدايؤكّممّالواحدةحسّيةواحدهعلىالقناهالمعلومةكثرمنأنينقلأاإلنساناليستطيع
 .مثيرمنألكثر

فينفسالوقتةمّهَكثرمنمَأنيتابعأيمكنللفرد ( divided attention)عالموزّااِلنتباهمنخاللـ
الكثيرمنفكلوهكذا،وهذاياألولىالمهّمةإلىالعودةويمكنه،الثّانيةإلىاألولىهّمةالمَلمن،يتحوّ
 (76،صفحة2012)العّتوم،.معالجهالمعلوماتفعاليةثرعلىيؤوقد،والجهدالطاقة
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  ااِلنتباهعوامل جذب   

هتكرارالمنبّإلىاإلضافةب،النفاذةوالروائحيهالعالضواءواالصوات)األالمنّبهةشد:خارجيةعوامل 
رفجائيازادكانالتغيّماكل؛ااِلنتباهلجذبهعاملقويّرالمنبّتغيّنّأ،كماااِلنتباهرتيستدعيماتكرّكلف
 .هأثر

يءمختلفاعنمايحيطبهجذبشّالماكانكلفااِلنتباهجذبإلىيؤدياالختالف(عاملمهمّ)نايالتب
ا.عامالمساعدضاايحيانايكونأنهاومكهموضعالمنبّحّتى،وااِلنتباه

 .الطعاميهرؤلأفالجائعمهيّيهالعضو:الحاجاتيهعوامل داخل

اّنهإفردتشراءسلعهمعينهأذاإقبهفوماتعلّأعلىالشيءالمرادالّتركيزايهويكونفيهالوجهةالذهن -
 .المحلّفيلماتراهوّأ

وتتمثلالمكتسبةالميولإلىاإلضافةالجديدةبشياءاألإلىمستمرالحالةتأهبهوفيهذهوافعالهامّالدّ -
،وتّمجمعخرآشيءايكثرمنأايهلإويميلأبالميادينالتيتشغله،قةالمثيراتالمتعلّإلىهفيالتنبّ

مامّثللهالّدكتورأحمدعّزتبمايلي:

ـــــالجيولوجيإذادخلحديقةالحيوانيثيرانتباههاألحجاروالّصخور.

ـــــعالمنباتاتإذادخلنفسالمكانيثيرانتباههالّزهورواألشجار.

)رابح،الصفحاتسلوكالحيواناتداخلالقفص.إلىـــأّماإذادخلسيكولوجّي،فإّنتركيزهيتوّجه
153-155)



 ااِلنتباهنظريات  
فيتكوينوتناولالمعلومات،ااِلنتباهيهتوضحدورعمليهكثيرمنالباحثينوضعنماذجتفسيرحاول

فيخرىوعالقتهابالعملياتاألااِلنتباهيهلعملخاّصنموذجمنهذهالنماذجعلىتصوركلواعتمد
 (87م،صفحة2003)الّشرقاوي،تكوينوتناولالمعلومات

 الفلترة()الترشيح نظرية •

يهأحادنظريةالــــيهالتقنتطورـــالترشيحالذهني)ضاايتسمى(،و1958)عامتبّناهابرودبنت
تقليليتمّ،ولمنعتراكمهاتلفةالمخّاإلنسانبكثرهمنحواستأتيعبارهعنمعلوماتيهالعملوهذه(،القناة
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إعادة  الّتعّرف اإلحساس
الّتناول 
واختيار 
 االستجابة

 االستجابة

ات،ولتجنبزيادةالضغطعلىنظامتجهيزالمعلوميهحجمالمعلوماتالصاعدةباتجاهالقشرةالدماغ
(26م،صفحة2007)شرقي،حسّيةقنواتيومنالمثيراتالأيقومالمرشحبتحويلجزءمنها  

                           مرشح دتش / نورمان             بنتمرشح برود            

 

 

 

 

 

 



  ااِلنتباه يهعمل دراسة في المستخدمة المرشحات نماذج بعضل 8رسم توضيحي   

 (89م،صفحة2003)الّشرقاوي،

نظامتكوينوتناولالمعلوماتلدىااعتبرتأنّأّنهالتيتعرضتلهاهذهالنماذجةكلالمشوقدكانت
(89،صفحة2012)العّتوم،هذاالنظامطاقةمنممايحدّ،يكونمحكومابعددمنالمثيراتاإلنسان

 بعدد إال التسمح حيث ،هنيالذّ رشيحالتّ من كنوع مصفاة عبر الجوانب تستقبلها التي المثيرات تمرّ
أو تباعا فتعالج المثيرات باقي أما ،المخّ إلى تصل التي يهالعصب الومضات أو النبضات من محدود
 للجهاز أن إلى "بانت برود" أشار وقد ،تتالشى أن تلبث ال ثم عورالشّ هامش من قريبة للحظات تظل

 التي للمتغيرات يهأولو يعطي فالفرد ولذا ومعالجتها ونقلها للمثيرات ااِلنتباه على محدودة العصبيقدرة
 .(162،صفحة2014)بنحفيظ،له بالنسبةأكبر أهّمية تمثل

رعلىنحونتتغيّأيمكنإْذ؛ااِلنتباهةسعوتتمّثلفي)التوزيعالمرن(:القدرة المحدودة نظرية •
يمكنااِلنتباهنّإفيهوعل،ايهلإااِلنتباهالتينحنبصددالمهّمةباتراتمتطلّتبعالتغيّ،مرن

(34,35م،الصفحات2007)شرقي،تفيالوقتنفسههعملياّعدّإلىمرنكلتوزيعهبش
عددكبيرمنالمثيراتإلىااِلنتباهعلىيةالكاف القدرةيهماغلد:الدّالمحدودةغير  القدرة نظرية •

.الخاملة الّذاكرةفيزمةالاّل المعالجةجراءا و

 المثير
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وفقالفاعلة الّذاكرةمعالجتهاوتخزينهافييتمّحسّية:المداخالتالدةالمتعدّ المدخالت  نظرية •
)العّتوم،رلهافرصهدخولالوعيوالخبرةايوفّولوياتيفرضهانظاممعالجهالمعلومات،ممّأ

 (79،صفحة2012
هاتحظاتيستقبلالعديدمنالمنبّلحظهمناللّايالفردفي ) نيومان(:اختيار الفعل نظرية •

تتوقفعلىاختيارالفعللاِلنتباهالنهائيةالمحّصلةةمثيراتمعا.ولكنويواجهعدّأ،حسّيةال
دراكالفعلالذيتمإ،فيصعبخرىكبحالعديدمنالعملياتاأليتمّالمناسب،وبناءعلىهذا

 .(36م،صفحة2007)شرقي،.يهالااِلنتباهيهتوج

  ااِلنتباهاضطراب  

التييهااِلنتباهمنالمصطلحاتالتيظهرتحديثا،تعكسالصعوبات:ااِلنتباهمصطلح اضطراب 
ويالزمهذااالضطرابفرط،الّتعّلمفيصعوبةميهالذينلدطفالىاألدلشائعكلتظهربوضوحوبش

.(147م،صفحة2014)صبريف.،الحركة.

منكالهواالضطرابالذييشملااِلنتباهاضطرابأنّ(1960)ةيالفلسفالموسوعةوقدوردفيتعريف
فياالتجاهالعقليةعففيالقدرةعلىتركيزالعملياتيدورحولالضّ،لاِلنتباهراديلقائيواإلالتّكلالشّ

،الحركة،فرطااِلنتباه،قلةااِلنتباهاضراب:مالمسناهفيالتعاريفتداخلالمصطلحات،المطلوب
”يهطلقتعلاحيث،شاطمريكيينعلىمصطلحفرطالنّفسانييناألدتهرابطهالنّأكّ.ومافرطالنشاط
 .(151-149،الصفحات2014)صبريف.،.ااِلنتباهاضطراب

علىتحسينجميعوتدريبالحالةيهبصرلبصربمنبهاتاحاسةوجباستثارةااِلنتباهتولعالجتشتّ
 (18م،صفحة2017)ربحاوي،اإلراديااِلنتباهإلىالقصريااِلنتباهالبصريمنااِلنتباهمستويات

يهالمعرفوالعملياتااِلنتباهيهلعملألهميتهبالنسبةاهتمامكثيرمنالباحثينااِلنتباهاحتلموضوعمدى.
الّدراساتهفيالنشاطالمعرفي،ومنهذهوالتفكيروغيرهامنالعملياتالهامّالّذاكرةدراكواإلخرىاأل

لدىعينهمنالبنينذويالنشاطالزائدبلغحجمهاااِلنتباهفزعنالنشاطالمعرفيومدىايجرتهاأالتي
كالوزمنالرجوعتحليلالبياناتفردا،حيثاستعملتالباحثةاختباراتلقياسالتمييزالبصريواالش19
وااِلنتباهحصائيابينالعاديينوذويالنشاطالزائدمنحيثمدىإةدالّاتائجفروقأظهرتالنّ؛حصائياإ

وعدميااِلنتباهخطاءلصالحالعاديين،بينمااتسمذووالنشاطالزائدباالضطراباألةقلّداءوسرعهاأل
(94م،صفحة2003)الّشرقاوي،ااِلنتباهتركيز

يهساسأأعراضثالثةيزبوجوديتمّاضطرابأّنهوفرطالنشاطبااِلنتباهيمكنتعريفاضطرابنقصـــ
سبابهذاأمننّأإلىشاطويشيرحسنمصطفىعبدالمعطيوفرطالنّيهدفاعالنواااِلنتباههينقص
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المعلوماتالتيتعالجهانّإمف،ومنثالمخّفيااِلنتباهعنالمسؤولةاالضطرابحدوثخللفيالمراكز
 .(26،31)القاضي،صفحةااِلنتباهيحدثاضطرابشهوغيرواضحهومنثمّهذهالمراكزتصبحمشوّ

  الّطفل عند ااِلنتباه اضطراب مظاهر 

مناالنتقالإلىوميالمعرفيااندماجاتستدعيالتياألنشطةعلىالمثابرةبفقدان:وذلكااِلنتباه ضعف
 منهاايمناِلنتهاءادوناخرإلىمكان

 المعروضالمثيرفيااِلنتباهتركيزعلىالقدرهعدمللتشتت : يهالقابل

المعروضهالمثيراتعلىالّتركيزمنيمكنهالذياالنفعاليباالستقرارالتمتع:عدمالزائد الحركي النشاط
 .ايهلإااِلنتباهو

 رد سرعة أو االستجابة بسرعة يهدفاعألنّل يشار تفكيردوننشاطايممارسهفياالندفاعةياالندفاع
 في زمالئه مع لعبة خالل من أو ، مثالكسؤال الفصل داخل الّطفل له يتعرض موقف اي نّإ إذ ،الّطفل
 تفكير دون لالستجابة المندفعونطفالاأل يميل حيث عب،اللّ في دوره ينتظر ال أّنه نجد المدرسة فناء

 البدائل في يفكرون وال انتظاردورهم في صعوبة يجدون كما باألفعال، قيامهم تبعات يعرفون فال مسبق،
 يجعلهم لهم سلبي تدعيم حدوثفإنّ وكذلك ع،سرّوالتّ بالعجلة يتسم الذي قرارهم يختاروا أن قبل المطروحة

 (90،صفحة2014)بنحفيظ،.لهم المنفر المثير إزالة عند إال للمطالب يستجيبون ال

بينتنقلانتباههالتيعهبالمرونةتمتّوعدمنمثيرمعيّعلىالطالبانتباهثباتااِلنتباه تثبيت
 .استكمالها قبل األسئلة عن باإلجابة الّطفل يقوم - تلفه.المخلمثيراتلثالتاالمم

 .دوره في االنتظار يستطيع وال عجول دائما -

 .وأعمالهم أنشطتهم في ويتدخل اآلخرين، حديث يقاطع دائما -

 من السابعة سن الفرد بلوغ قبل ااِلنتباه نقص أو يهاالندفاع أو الزائد النشاط أعراض بعض تحدث قد
 في سواء أكثر أو موقفين في الوظيفي أدائه في يهينيككلإ داللة ذا قصورا أو خلال تسبب العمر،وقد

 أو االجتماعي الجانب في حدوثه تؤكد وقاطعة واضحة أدلة وجود مع العمل المدرسةأو أو المنرل
(98-14م،الصفحات2015)أحمد،المهني، أو األكاديمي

  ااِلنتباه باضطراب المصاب الّطفل سمات 

 :االضطراببهذاالمصابينطفالاأللدىشيوعااالكثرهيهاآلتيالصفات

 الزائداالنفعال -
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 انقطاعدونالعاليالّصوت -
 الحركهفرط -
 هّميةاألمنحيثقبينالمثيراتفرّيالايانتباههحاولهيجذبماكل -
 أنفسهم،يكرهونالّسّيءتصرفهبعدالجميعويندميزعجّنهألبهمرحبغير -

 (13،صفحة2013)تيريل،
فيوفشلهمالمفرطالحركيالنشاطويهاالندفاعأوالنظاموتحدييهبالعدوانيتسمسلوكهم -

محادثاتهم.فياالخرينومقاطعهرحانالسّعالماتميهعلتظهركماللمهّمةالّتركيزاالصغاءو
 (86،صفحة2011)الّشربينيأ.،

الصعوبات،ومنالمطعمداخلكصوتالضوضاءيهالبيئاألصواتإلىاالستماعيفّضل -
 االشياءإلى،واإلشارةالمشتركااِلنتباهصعوبةميهعلالملحوظه

.(20،صفحة2011)اسماعيل،

  ااِلنتباهمظاهر اضطراب  
،صفحة2014)صابري، بينهامنالمظاهرمنبمجموعهاالضطرابةاالمريكةالّنفسيالجمعيةحددت
155) 

  المباالة.عدمنتيجهاألخطاءرتكابـــاِ

 . للحديثيصغيـــال

  المقّدمة.باإلرشاداتيلتزمــــال

  بها.فكلالمالمهاميهتأدفيصعوبةـــــيواجه 

  مستمّر.ذهنيّجهدإلىتحتاجالتيالمهامــــتجّنب

 . خارجيةمثيراتــــيتجّنب

 . أومحدوديتهاةيالّصفّالمشاركةــــعدم

. جددأفرادمعالّتعاملتتطّلبالتيالمواقفـــخجولوينسحبمن

 الّتوّحدطيف  يذو  طفالعند ال ااِلنتباهة كلمش 
ااآلخرون،مّمايجعلهغيرقادرعلىيهاألشياءالتييتنّبهإلإلىااِلنتباهفيالّتوّحدطيفأطفاليفشل

منأجلِاكتسابالّلغةيهالمعرفاألساسيةمنالمهاراتااِلنتباهأّنمهارةةخاصّاالّتصالمعمنحوله،و
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،2001)نجاتي،علىالمثيرالمقّدمالّتركيزأنيكونقادراعلىالّطفلامهارةتتطّلبمنأّنه،وت عرفب
(16-13الصفحات

 ااِلنتباه يهفعمل ،المخّ في ااِلنتباه هايمح عن المسؤولة المراكز في خلل إلى االضطراب سبب يعود قد
 للمخّ يهالخلف الفصوص في ومركزه يهالتنب مصدر على الّتعّرفك ،يهاألول العمليات من عددإلى تنقسم
 من،ياال الجبهي الفص في ومركزه هالمنبّ على الّتركيزو ،المخّ وسط في ومركزه ، هاإلحساسللمنبّ يهوتوج
 الرئيسي المنبه نحو ااِلنتباه يهوتوج يهااِلنتباه القدرة تنمية على يعمل الذي الشبكيللمخ التنشيط ونظام
 المراكز هذه من أحد وظائف في خلل وجود حالة وفي الدخيلة، منالمنبهات مجموعة بين من وانتقائه

فراطا ااِلنتباه في تاتشتّ يحدث اممّ ،واضحة وغير شةتصبحمشوّ المخّ يعالجها التي المعلومات فإن  في وا 
(103،صفحة2014)بنحفيظ،.الحركة

 :الّتوّحدالمصاب بطيف  الّطفلعند  ااِلنتباهاضطرابات 

مكالأوالوجوهأوالخاّص،فقداليلتفتوننحواألشااِلنتباهيهمقصورفيتوجيهلدالّتوّحدطيفأطفال
المضطربالّطفل،فالتواصلّيةيهالتيتعيقالعملكل،وي عّدأحدالمشا(281،صفحة2004)الّشامي،
مّماينعكسسلباعلىالوظائفيهاالندفاعوالّزيادةالمفرطةفيالحركة،وااِلنتباهضعفيهأهّمميزةلد
عّدةعواملمنها:يههذااالضطرابقديتسّببفاالجتماعية

العقلي(،المتعّلقةالّنمو،وكذاضعفةي،الّنقالتالعصبالمخّ)خللفيوظائفالمخّالمتعّلقةب
،اإلفراطيهمرحلةالوالدةومابعدها(،المتعّلقةبالغذاء)المبيداتالحشربالوراثة،كذاالمتعّلقةبالبيئة)

.(153-148،الصفحات2014)صبريف.،فيتناولالّسّكرّيات،نسبةالّرصاصفيالّدم(

انتظاردورهفيالّلعب،أوالّطابور،وقديدفعمنيقفيهيشعرالمصابباإلثارةالّزائدة،إذيصعبعل
(12-11،الصفحات2013)تيريل،أمامهليحصلعلىطعامهبأسرعمايمكن...

 كفاءة على العقلي الّنمو يؤثر تىح ،طفالاأل لدى الّذكاء مستوى انخفاض نتيجة االضطرابينشأ قد
 ضعف يؤدي وبالعكس والمعرفي، العقلي الّنمو مستوى مع طرديا تتناسب الكفاءة وهذه م،يهلدااِلنتباه
 نسبة نجد لذا ،المخّ في يهااِلنتباه العمليات بمعالجة ةخاصّال يهالعصب المراكز ضعف إلىالعقلي الّنمو

(106،صفحة2014)بنحفيظ،.العاديين عند مّماهو أعلى عقليا فينالمتخلّطفالاأل بين انتشاره

المجاالتسالفةالّذكر،تحديدااكتسابالّلغة،كليينيظهرونقصورافيالّتوّحدطفالكماأّناأل
)الثّقفي،المشترك،ااِلنتباهالقصورفينمّوإلىاإلضافةالعقل،بنظريةالتّفاعلاالجتماعي،و

(45هـ،صفحة1436
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 طفالاأل أن إلى يشير األمريكية حدةالمتّ اتيبالوال للصحة القومي المعهد عن نشر تقرير وتضمن
 يهالعصب الكتلة نشاط تناسق وعدم الدماغ، من منياال األمامي القطاع حجم بصغر يزونيتمّالمضطربين

 .سرياال الجزء من أكبر يبدو المخّ من منياال الجزء ميهلد يظهر الذين العاديين طفالباألمقارنة ميهلد

 طفاللأل المغناطيسي نينالرّ استخدام ويظهر TDAH منياال يهالمخّ كرةالنصفي بين تناسق عدم
 شقير" أشارت كما " Vermis" المصابين عند صغيرة تكون المخيخ في.سرياالالشقّب المصابين
 تتحكم التي نفسها هي حجمها في تزلةالمخّ المنطقة وهذه منطقةباالضطراب أن دراستها في " 2002

 بتشغيل المخّ من منياال الجزء المضطربون طفالاأل يستخدم يهماغالدّ للهيمنة تباعا.ااِلنتباه يهعمل في
 غير طفالاأل بينما حركيين، مينمتعلّ يكونوا ألنّ ميال يظهرون الّتعّلم إتباعهمألساليب وفي المعلومات

 منطقيين مفكرين المعلوماتفـــيكونوا تشغيل في المخّ من سريالجزءاال يستخدمون المضطربين
(104،صفحة2014)بنحفيظ،.وبصريين سمعيا والمتعلمين

  الّتوّحدطيف  أطفاللدى  ااِلنتباهمظاهر اضطراب  •

؛عقلّياالّطفليهاتؤّثرعلىشخصأّنهصعوبة،حيثيهمنأشّداالضطراباتالّنمائالّتوّحدي عّدطيف
بالعينعندمايحّدثهشخصآخركمايجدصعوبةالّتواصلاليستطيعالّطفلواجتماعّياوانفعالّيا،فنجد

آخر؛حيثاليمكنأنيحدثتكاملومعالجةلمعلومةمامنخاللإلىفيتحويلِانتباههمنمثير
)سالمة،مثيرين،أولمصدرينعنهذهالمعلومةمثلالّسمعوالبصرفينفسالوقت.إلىااِلنتباه
.(05م،صفحة2013

ّثلفيعدمالقدرةعلىانتقاءيتمّالّتوّحدطيفأطفاللدىااِلنتباهالمظهراألّولمنمظاهرِاضطراب
المثيرالهدفمنبينعّدةمثيرات.

القصورفينقلإلىاإلضافةعلىالمثيرات،بااِلنتباهّثلفيصعوبةتواصليتمّأّماالمظهرالثّانيف
(138-135م،الصفحات2013)سالمة،آخرإلىمنمثيرااِلنتباه

 بين الّتوازن إحداث على القدرة وعدم الوسطى، المخّ يهأبن في العجز أن كما

 يلعب الكف جاء "يكلبار" لنموذج وطبقا االضطراب حدوث إلى ضااي يؤدي واالستثارة الكف ميكانسمات

 يؤثر الناقص فالكف المستمر، الفكر أو للعقل فجائي توقف أو امتناع تتطلب التي المواقف في دورا
الّسلوكبناء إعادة على القدرة أن اي الداخلي التحدث الذات، تنظيم العاملة، الّذاكرة على بطريقةمباشرة

 منالقدرة استفادتهم عدم إلى يؤدي هذا تفكير بدون يعملون مأّنهك يبدون المضطربين طفالاأل يجعل مّما
(106،صفحة2014)بنحفيظ،الضبط استراتيجيات استخدام على
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بالّتغييرالحادثفيدرجةأثريتالّتوّحدالبصريلدىالمصابينبطيفااِلنتباهأّنالّدراسةوأظهرتنتائج
،واليغّيروناّتجاههماّتجاهالّصوتالبصري،...فهماليلتفتوناتجاهالّسمعيااِلنتباهأثناءالّصوت

.(148م،صفحة2013)سالمة،المثيرالبصري

علىأشياءالّتركيزإلىميميلونأّنهبالعينمعاآلخرين،كماالّتواصلّييناليحّبونالّتوّحدطفالفاأل
أّنإلىالّسّيدة،وهذاراجعإلىتافهة،وبسيطة،كأنينظرالحلقالذيتلبسهالّسّيدةبدالمنالّنظر

ييكونمنغلقاعلىنفسهبدرجةتجعلهيبدوكمالوكانيسمعاآلخرين،وتبدواستجابتهالّتوّحدالّطفل
.رهعلىاألشياءدونتركيزهأفضل،وتجدهيوّزعنظيهمكالغيرالخرىلألصواتاأل

(45هـ،صفحة1436)الثّقفي،

 

 الّتوّحدطيف  أطفاللدى  ااِلنتباه تنمية 
:تّماستخدامالّتكنولوجيافيتحويلالّضوءاالجتماعيةوالمهاراتااِلنتباهعلىالّصوتتأثيرالّضوءو

لتسهيلدخولالمثيرحسّيةمنخاللالقنواتالالّتوّحدمثيرات،ويحّسبهاطفلطيفإلىالّصوتو
المثيراتإلىحيثازدادانتباههم؛أسابيع(،وأظهرتالّنتائجتحّسناكبيرايه)دامتالّتجربةثمان

(150م،صفحة2013)سالمة،االجتماعيةوتواصلهمالبصريمعاآلخرين،كماازدادمعّدلتفاعالتهم

أطفاللدىاالجتماعيةّياتالّسلوكوااِلنتباهالموسيقىفيزيادةأهّميةان(وتؤّكدعلىيتمّلتأتيدراسة)ر
عّينةالأفراد%من70،وقدأشارتحليلالفيديولجلساتالعالجبالموسيقىأّنحواليالّتوّحدطيف

ااِلنتباهمزيادةفيسلوكّياتيهسنوات(أصبحلد5إلى3هممنأعمارتتراوحالّذكور)مجموعمن
(153م،صفحة2013)سالمة،

 يهخاصّ أن وجد1998 الزيات،)الحركة وفرط ااِلنتباه اضطراب ذوي طفالاأل على ذلك وبتطبيق
 مع الّسلوك إيقاع ضبط عدم إلى ترجع ،طفالاأل لهؤالء المهمة الخصائص من وهي ،االندفاع

 مضطربي طفالاأل بين الشائعة الخصائص ومن المصاحب، الّسلوكو اللفظي التفكير أو مكالال إيقاع
صفحة،2014)بنحفيظ،.طفالاأل هؤالء منها يعاني التي يهالتنظيم الصعوبات الحركة مفرطيااِلنتباه
125)

ِفــــ﴿:تعالىفيِاستيعابالمعلومات،وذلكفيقولاهللااِلنتباهأهّميةإلىالقرآنالكريموقدأشار ےِإنَّ
،فهناكضرورةعلى37هيسورةق،اال ﴾َقْلٌبَاَوَاْلَقىالسَّْمَعَوه َوَشِهيدٌۥ َذِلَكَلِذْكرىِلَمنَكاَنَله 

علىاالستماعألصواتمتنّوعةلجذبانتباهه،وتشجيعهعلىالّتوّحدالمصاببطيفالّطفلتشجيع
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ي عدُّمنضاايإنتاجأصواتتعّبرعنه،سواءالّصادرةمنأجزاءالجسمأوالبيئةالمحيطة،والغناء
.(19-18م،الصفحات2013)العّطار،كمثيرتربويوعالجييهفاعليهالموسيقاألنشطةأكثر

حيثنالحظأّنهؤالء؛منأشكالالعالجالوظيفيكالوي عتبرالعالجبالموسيقىبالّنسبةلهذهالفئةش
(281م،صفحة2015)متوّلي،الخفيفةمنها.ةخاصّالموسيقى،وإلىينجذبونفيالواقعطفالاأل

لوجفيهذاالعالم ،وكيفيمكنتعديلاضطراباتهعبرحاّسةااِلنتباهعالم؛منهذاالمنطلقأ ريدالو 
دراكذبذباتها. الّسمع،التيهّيأهااهللالستقبالاألصواتوا 

يهاإلحساس،وذلكألهّميتهماالقصوىفيعملأدواتبذكرالّسمعوالبصركأداتينمنالقرآنوِاكتفى
(125،صفحة2001)نجاتي،اإلدراكالحّسي.

 

 . ااِلنتباه يهتوج يبّين 9رسم توضيحي 
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  يالّصوت الوعي 
منيعانونوالكتابة،القراءةتعّلمفيصعوبةيجدونالذينطفالاألمنالعديدأنّإلىاألبحاثتشير

منفصلهأصواتإلىماتكلالتفكيكعلىالقدرةعدمفيوتتمثلاألصوات،معالجهعلىالقدرةصعوبات
ّثلتأثيردوافعالفردوقيمهفييتمّ،و (95-94م،الصفحات2013)عبود،مةكلمزجهالتكّونحّتىأو

دراكه،وقدأشار مانيهذهالحقيقةفيأكثرمنموضع،حينماذكركيفكاناالإلىالقرآنانتباههوا 
فيدركونهاإدراكاواعيا،القرآناتايماينزلمنإلىاالستماعإلىيجعلالمؤمنفيحالةتهّيؤوانتباه،

،2001)نجاتي،ويفهمونهافهمادقيقا،علىالعكسلدىالمشركينحواسهممعّطلةعنآداءوظيفتها
 (125صفحة
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 الفصل الول :
يةمنهج البحث و اإلجراءات الميدان    

 

 

 

 .تمهيد -
 .االستطالعية الّدراسة -
 .الساسية الّدراسة -
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 الجانب الميداني  3

 .الميدانيةمنهج البحث و اإلجراءات الفصل الول  

 

 تمهيــد:

:الّدراسةمنجهةمنهجالحاليةالّدراسةبعةفيتناولالباحثفيهذاالفصلالطريقةواإلجراءاتالمتّ
البشريالمجالهاومجاالتالمكانوالزمانوأهدافواالستطالعيةالّدراسةخطواتوتحديدعّينةانتقاءال

.االختباراتالمستخدمةوالعلميةوكذادراسةاألسس

  االستطالعية الّدراسة

ةمنواقعهاكلشةعمقالمشايإذتسمحللباحثمع؛بحثعلمييالةيأساساالستطالعيةالّدراسة
بتزويدشونهاوالذينهمأحقّايالذينيعفرادمجملأبعادهاباتصالهاباألالملموس،منخاللمعرفة

فيتحديدمنهجضاايفيتحديدوضبطعينته،وأهّميةالباحثبمعطياتقدتغيبعنه،فهيذات
 البحث.أدواتوالّدراسة

 االستطالعية الّدراسةخطوات 

طفالالمهنيوالمدرسيألدماجالمؤسساتالمتخصصةفياإلإحدىأثناءمسارالباحثالميدانيفي
عندهذهالفئةومعانشغالااِلنتباهيهعمله.أثاراهتمام2016منذسنة،كمختصمتطوعالّتوّحدطيف

.وهذامايهالمعرفيهرفيهذهالعملهمجاءتالفكرةفيالبحثعنمايؤثّأطفالأولياءالمصابينبانتباه
ودراساتسابقةحيثأرادأن،منمراجعوبحوثهيالععلاالطّلالستطالعالميدانيبعدماتمّهدفع

القرآنالكريمعلىالكثيرمناالضطراباتوهوالتأثيرنجاعتهافيأثبتتاألساليبالتيإحدىيستخدم
يلفتالّتوّحدطيفذويطفال.إذلوحظأناألالقرآنالكريمإيقاعونركزعلىذكرجزءمنهوهو

يقاعالموسيقىوإيقاعانتباههم ودراسةتأثيرهعلىالقرآنإيقاعاختيارإلىفانتهيناخرىاتاألصواتاألا 
يتابعونالّتوّحدحالةمصابةبطيف16افانتقىيهالمرادالتجريبعلعّينة.بدأالباحثباختيارالااِلنتباه
 .الّتوّحدالتريزومياوطفالالمهنيوالمدرسيألدماجالوفاءلإلجمعّيةمنتظمافيتكّفال



مبروكيشيخ:الطالبينإعداددمنالمتوحّالّطفللدىااِلنتباهمقياستقديرصعوباتيهوط بقعل
.رطوفونيامذكرةمقدمةلنيلشهادةالماسترفياألإعدادفيإطار(2016)القانة،وحسين
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النتائجالمتحصلإلىراونظاالستطالعيةللدراسةالنهائيةعّينةقصداختيارالالمجموعةهتقياسقبليله
عندالّتوّحدأطفاللدىعادّيةغيرظهوربعضالتصرفات:التّاليةحاالتلألسباب09اتمعزليهعل

تجانسبينجادايإلىكانسببهاكذلكالسعيحاالت06علىسماعهمللقرأنالكريمواستقرالباحث
بالنسبةللحاالتداخلتكّفلالمعتوقيتتماشياالّدراسةوضبطالزمنالمثاليالجراءعّينةالأفراد

 .الجمعية

 الّدراسة أهداف

 .اختيارالمنهجالمناسبللبحثإلىاالستطالعيةالّدراسةهدفت

 .الّدراسةالبحثوتناسبهامعأدواتضبطوتحديدمجتمعالبحثوعينته

 .البحثالمستعملةأدواتفعاليةتجريب

 .فيالبحثةمفاهيمالمستخدمتوضيحال

ايهادعلىالصعوباتالتيقديتعرضلهاالباحثوتفالّتعّرفجراءالبحثالميدانيوكذاإكدمنأالت
 ة.الكشفعنالعواملالمساعدإلىاإلضافةب

ظروفةومعرف،الّدراسةجراءوتقديرالزمنالحقيقيالالزمإل،علىالصعوباتالمحتملمواجهتهاالّتعّرف
 ة.الحلولالمناسبجادايةوصعوباتهمعمحاولالّتطبيق

 .ينتصّالمخقلممعفريقالعملوأالت

.لواقعالبحثفيالجزائرةالحقيقتوضيح

 :االستطالعية الّدراسةتحديد مجاالت 

الّتوّحدالتريزومياوطفالألالمدرسيوالمهنيدماجالوفاءلإلجمعّيةفيالّدراسةأجريت:المكانيالمجال 
إلىطفليخضعون100استيعابةبطاق،2016بتاريخسبتمبرفتحهاالتيتمّ(تيارت)هيالكائنفيوال
:خصائيينمتواجدينبالمركزأمنطرفعدّفوم برنامجمكثّ

 صحيحاللغويفيالتّأخصائيين04

 .يفسالعيادخصائيينفيعلمالنّأ06

 ه.وجيوالتّيهربمختصينفيالت04ّ

 .اتياتمختصّمرب06ّ
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 .إداريطاقمالجمعيةرويسيّ

 .المدرسيدماجقبلاإلماقسممنالجمعيةتتكّون

 الفردي.تكّفلقاعاتلل04

 الحسحركي.تكّفلالقاعة

 دارة.مكتباإل

 .أخرىعبومرافقساحةللّ

:إلىالجمعيةوتهدف

 واألرطوفونيوالنفسحركي.الّنفسيوذلكعلىالمستوى،طفاللألالمبّكرالّتدخلالعملعلى

 ا.ومدرسياومهنياجتماعيااإدماجالّتوّحدالمصابينبإدماج

 .ينصّتالمخالمصابينوولياءأليهوتكوينةيتحسيساتتنظيمدور

وعملهكمتطوع،بهيهتربصاتميدانالباحثجرىأقدهبارزافيالمنطقةووقدتماختيارهذاالمكانكون
ملبه.اقمالعاعطيتلهمنطرفالطّأالتسهيالتالتيمستغالالجمعيةداخلهذه

 ة:المجال الزمني للدراس

سبابلألوحالة16قوامهاةعلىفئهااِلنتباقياس،إذتمّقدرهشهرازمناالستطالعيةالّدراسةخذتأ
لدىااِلنتباهمقياستقديرصعوباتةتجربتمّنايحاالت،06إلىعّينةصحجمالالتيسبقذكرهاتقلّ

.تهاينهإلىديسمبرهايسبوعمنبدتينفياأللحصّدبمعدّالمتوحّالّطفل

(االستطالعيةالّدراسةعّينة)البشري: المجال

ولم،المتاحهعّينةالحسبيهالعمرالمرحلةهذهاختيارتموقدسنوات7إلى3منعّينةالأعمارتتراوح
الّتوّحددرجهواالجتماعيواالقتصاديالجانبحيثمنامتجانسوكاناالعتباربعينالجنسيؤخذ
كارزودرجاتهالّتوّحدتشخيصبخصوصالحاالتاتملفّإلىالعودةتمّوقد،متوسطةعّينةالهذهعند

CARS  (.1ينظر)ملحق
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 التوحد مقياس جمع حاصل يوضح 4جدول 

 الحاالت على التوحد طيف درجة توزيع يوضح  5جدول 

 شدة طيف التوحد درجة طيف التوحد السن الحاالت
متوسطة36سنوات6الحالةاألولى
متوسطة34سنوات5الحالةالثانية
متوسطة33سنوات4الحالةالثالثة
متوسطة33سنوات6الحالةالرابعة
متوسطة36سنوات4الحالةالخامسة
متوسطة35سنوات6الحالةالسادسة

 

معبالتنسيقالّتوّحدتشخيصفيمختصمتكاملفريقإلىاللقاءاألولفيالحاالتيهتوجيتمّناي
فئةحسبوذلكقصديعّينةالاختياركانوقد،الّتوّحدطفالألوالمدرسيالمهنيدماجلإلالوفاءجمعّية

أوأخرىدراسةايفيمشتركينواكونيالأنمنتظمة.وبصفةالجمعيةعلىدونيتردّالذينطفالاأل
.يهملدااِلنتباهبخاّصبرنامجميهعليطبق

 :االستطالعية الّدراسة أدوات

دواتاألهيوالبحثعدادإلالرئيسيةاالستطالعيتأتيالخطوةالبحثالموجزلخطواتالعرضبعد
المستخدمة.

:التّاليةدواتباألاستعانالباحثاالستطالعيةالّدراسةأهدافلتحقيق

 المباشرة : المالحظة

استخدموقدتكالالمشهذهعنادقةوالصّهيّالواقعبالمعلوماتدالباحثلوكتزوّالمباشرةللسّإنالمالحظة
نايتكّفلالحيثحضرنامعاألخصائيينحصص؛تكّفلالايهفيتمّالتيالمالحظةالمباشرةهذابحثنافي

المتابعة.ايهفالحظناالطريقةوالظروفالتيتتمّ

15182124273033363942454851545760

توحدشديدتوحدمتوسطبسيط توحد
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 :المقابلة

ةخاصّالالمعلوماتجمعخاللمنعّينةالأفرادعلىالّتعّرفبلناتسمحاّنهألكبيرةأهّميةذاتتعتبر
على:تحتويوالمرضيةوسوابقهالّطفلبقيتعلّماكلو،حالةكلب

والحملظروفللحالةشخصّيةالالسوابق،العائلةعنةعامّمعلوماتالحالة،عنةعامّمعلومات-
بحثنافيتساعدناالمعلوماتهذهكلو،الّطفلبةخاصّمعلوماتحركي،النفسالّنموبعدها،وماالوالدة
.للحملاألولىشهراألمنالّطفللحياةشامالوصفاتتضّمنحيث

:المتوحد الّطفل لدى ااِلنتباه صعوبات تقدير مقياس

–)شيخيمبروكوقانةالحسيننالطالبيإعدادمن المتوحدالّطفللدىااِلنتباهصعوباتتقديرمقياس
الّطفلعلىاستراتيجياتالفهمالشفهيلدىااِلنتباهأثرمذكرةمقدمةلنيلشهادةالماستر:

(2016/المتوحد

تقديرمقياسمحاورعلىالفقراتتوزيعيوّضحرقمالجدولالمتوحدالّطفللدىااِلنتباهتقديرقياسهدفه
(01)ملحقرقمينظر.الّتوّحدبطيفالمصابالّطفللدىااِلنتباه

 الّتوّحد طفل لدى ااِلنتباه صعوبات تقدير مقياس محاور على الفقرات توزيع يوّضح 6جدول 
 عدد البنود رقم البنود المحاور أو البعاد الرقم
-07-05-04-03-02-06يهواالستجابةالبصرااِلنتباهمحور 01

28-09-10
09

1607-15-14-13-12-11-01الّسمعيةواالستجابةااِلنتباهمحور 02
2307-22-21-20-19-18-17صنيفوالمطابقةوالتّااِلنتباهمحور 03
0806-29-27-26-25-24المشتركااِلنتباهمحور 04

29مجموعالبنود


سلبيةبنود(هي4/5/8/24/25وهيالبند:)بنود5ماعداايجابيةالمقياسبنودكلمالحظة:
1)نادرا(والدرجةللبديل2والدرجة)احيانا(للبديل3والدرجة)دائما(البديل4تعطىالدرجةبحيث
الدرجاتوتوضعالّطفلوتصرفاتتتناسبالتيالخانةفيعالمةتوضعوالتقييم،اإلجابة)أبدا(للبديل

:اآلتيك
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 المتوحد الّطفل لدى ااِلنتباه صعوبات تقدير مقياس تقييم درجات صيلخّ  7جدول 



  PRAAT الّصوت يلتحل برنامج استخدام ✓

صوتيّبتسجيلالباحثحيثقاموت،للصّكاملبتقييمالقياممنتصالمخنتمكّسلسةجدّأداةهيو
ايالّصوتوزمنوكثافته،طيفه،وده،تردّحيثمنالّصوتلمعرفةالبرنامجبهذالهاالفاتحةوحلّلسورة
.)يحملمجاناعلىاألساسيةالّدراسةجانبفيذلكالباحث،بواسطةهذاالبرنامجوعرضالّصوتطول

www.praat.org .موقعهالرئيسي:

 

 برات برنامج نافذتيل 10رسم توضيحي 

 

 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   البدائل

 03 02 01 مستوى كلالدرجات ل

 

04 

 116 - 88 87 -59 58  -30 29أقل من  -صفر رجة الخامالدّ 

 شديدة متوسطة خفيفة عادي ة الصعوبةأو حدّ درجة 

http://www.praat.org/
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 .الفاتحة لسورة برات برنامج تحليلل 11رسم توضيحي 

 وتطبيقه :praat برنامج برات 

،وارتفاعالّصوتصوتبسيطوصفكاملعنطريقتحديدثالثخصائص:درجةاييمكنوصف
يه،تتوافقهىذهالخصائصتماممعثالثخصائصفيزيائالّصوتوجودةالّصوتأوكثافةالّصوت

هي:الترددوالسعةونمطالموجة،أماالضوضاءفهيعبارةعنصوتمعقدأوخليطمنالعديدمن
بتحليلهذهاخاصّابرنامجبراتبرنامجبينها،يعدّتلفةالتياليوجدتناغمصوتيّالمخالترددات

األصوات.

 لالختبارات المستخدمة: العلميةالسس 

مكانيةوالمقياس،مةمالءعلى8وعددهمنالمحكمواألساتذة:أجمعالمقياس صدق حسبتطبيقها 
.نالباحثي

نفس(تحتاماي10)قدرهزمنيبفاصلوإعادةاالختباراالختبارطريقةاستخدامتمّ ثبات المقياس:
يهوعلينالّتطبيقبينطرديّارتباطوجودعلىيدلّامم0.74ّاالرتباطمعاملبلغحيثروف،الظّ

حتوضّالتّاليةولاجدالو،الحاليةالّدراسةفييهعلاالعتماديمكنعالبثباتيستمتعالمقياسأنّنستنتج
:ذلك
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 .البصري ااِلنتباه لمحور بيرسون االرتباط معامل يوّضح 8جدول 

N X Y 2X 2Y x.y R 
01 23 21 483 441 483 

0،
66

 02 28 25 784 625 700 
03 28 27 784 729 756 
04 23 23 483 483 483 
05 20 23 400 483 460 
06 27 23 729 483 483 
 3365 3244 3663 142 149 مج

 .الّسمعي ااِلنتباه لمحور برسون االرتباط معامل يوّضح 9جدول 

N X Y 2X 2Y x.y R 
01 15 15 225 225 225 

0،
74

 02 19 18 361 324 342 
03 21 19 441 361 399 
04 19 19 361 361 361 
05 16 18 256 324 288 
06 24 19 576 361 456 
 2071 1956 2220 108 114 مج

 .المشترك ااِلنتباه لمحور برسون االرتباط معامل يوّضح 08 رقم الجدول10جدول 
N X Y 2X 2Y x.y R 
01 17 18 289 324 306 

0،
62

 02 21 19 441 361 399 
03 17 18 289 324 306 
04 18 18 324 324 324 
05 20 18 400 324 360 
06 17 16 289 256 272 
 1967 1913 2032 107 110 مج
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 يكلال ااِلنتباه لمقياس برسون االرتباط معامل يوّضح 11جدول 
N X Y 2X 2Y x.y R 
01 74 74 5476 5476 5476 

0،
74

 02 94 91 8836 8281 8836 
03 89 88 7921 7744 7832 
04 74 89 5476 7921 6586 
05 78 78 6084 6084 6084 
06 96 94 9216 8836 9024 
 43838 44342 43009 514 505 مج

 

الباحث واجهت التي عوباتالصّ  أهمّ   

تتغيبكانتالحاالتبعضوأنّةخاصّعينتهضبطالبحثوإلجراءاألمثلالتوقيتجادايفيصعوبة
.الّدراسةعنبعضهمعزلفيساهمامّ،متكّفلالحصةعن  

.الحاليةالّدراسةعلىالتأثيربكوكالشّبعضمّماأدخلاخارجيتكّفالتتابعكانتالحاالتبعض  

.الحاليةالّدراسةفيمابحدّتساهمالتيالمشابهةأوالّسابقةالّدراساتةقلّ  

.الّدراسةمكانفيرطوفونياألتكّفلالأدواتةقلّ  

الحاالت.بينالحصصتوقيتكتغييرالجمعيةةدارإطرفمنالبسيطةالعراقيلبعض  
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  الساسية الّدراسة 

 البحثالمنهج المستخدم في 
تأثيرعلىالّتعّرفإلىتهدفتجربةباعتبارهالواحدةالمجموعةذاالتجريبيالمنهجالحاليةالّدراسةتعتمد
وقد(تابعكمتغير)الّتوّحدبطيفالمصابينطفالاألانتباهفي(مستقلّكمتغير)القرآنالكريمإيقاع
اختبارفيالمناهجأفضلمنالمنهجهذاعتبراإذ،الّدراسةلمتغيراتبعديوقياسقبليقياسأ جِري
.المناسبالمنهجديحدّالذيالبحثموضوعهوضاايواألهمّفرضّياتالصدق

 تحديد مجاالت البحث: 
والمدرسيالمهنيدماجلإلالوفاءجمعّيةبالّتوّحدوحدةأطفالمنالّدراسةعّينةاختيارتمّ:المجال المكاني

تيارت.هيبوالالّتوّحدالتريزومياوطفالأل

قوامها:الّدراسةعّينةاختيارتمّبشري:الالمجال 

 .الّتوّحدطيفذوأطفال06

 ي.كلالالّدراسةمجتمعمن %37يمثلوندهممتوسطةتوحّدرجة

 ية.وائعشطريقةبسنوات6و4بينهمأعمارتتراوح

وهياإلناثمنأكثرالّذكورفيالّتوّحدطيفنسبةألنّوذلك،الّذكورمنالحاالتكلاختيارتمّ
 المتاحةللدراسة.

:عّينةال اختيار شروط

لبرنامجبحاجةالسنّهذهفيطفالاألمعظمألنّوذلكسنوات6إلى4منعّينةالأعمارأنتتراوح
 .صةالمتخصّبالمراكزمتواجدونالّتوّحدذويطيفطفالاألمنكبيرةنسبةو،ااِلنتباهتنمية

 ي.الّتوّحدالّطفللدىااِلنتباهصعوباتتقديرمقياسفيمنخفضةدرجاتعلىالّطفليحصلأن

ألنّي،الّتوّحدالّطفلمععاملللتّالفرصةإلعطاءشديدةوليستمتوسطةالّتوّحدطيفدرجةتكونأن
 ن.حسّالتّإلحداثطويالوقتايستغرقابرنامجتتطلبالشديدةالّتوّحدطيفحاالت

 متكامل.فريقطرفمنميهلدالّتوّحددرجةتشخيصسبققديكوننأ

أوغيرذلك.حسّيةوأحركّيةسواءكانتالّتوّحدطيفبجانبأخرىإعاقةايوجودعدم
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مستوىفيتموضعهاخاللمنالمقابلةاستمارةخاللمناجتماعياواقتصادياعّينةالأفرادمجانسةتمّ
 .طمتوسّ

اخر،إلىطفلمنهأعراضلتعددوذلكالّتوّحدطيفأطفالمنواحدةمجموعةالقرآنعلىإسماعتمّلقد
اخاصّوتعامالاأسلوبيستدعيابة.ممّالمسبّالعواملوتنوعدلتعدّتمامامتشابهينطفالاألنجدمافنادرا

ة،الحدّدرجةفيمختلفةيهسلوكمظاهرمنالّطفليهيبدماحسبوذلكفردّيةحاالتاّنهألحالة،كلل
أطفالمن06علىالّدراسةبإجراءالباحثاكتفىوقد.الّتواصلعلىالقدرةواالجتماعي،فاعلالتّومدى
.افرديتكّفلاليكوننأتستلزمالتيعاقتهمإلطبيعةنظراالّتوّحدطيف

 .الّدراسة عّينةتقديم الحاالت ل

:الولىالحالة     

 .سنوات06يبلغمنالعمرالّتوّحدطفلمصابب -
 .بوينخيعيشمعاألأوةفيالعائلةخيرمرتبتهاأل -
 .يهعائلكلثناءالحملبسببمشاأةكانتاالمقلقيهالحملكانمرغوبف -
 .الميالدصرخةمعغيابطبيعّيةةمعوالدةالحملكانتكاملمّدة -
 .ثالثسنواتايهغإلىوالنظراالبتسامةفيالجلوسوالحبووالمشيوغيابتأّخركانهناك -
 ط.نطقببابافق -
 ةمتوسطيهلدالّتوّحددرجه -

 : الثّانية ةالحال

 .سنوات05عمرهالّتوّحدطفلمصاببطيف -
 .وسطهمأخوانهوأعنده -
 .الميالدةمعوجودصرخطبيعّيةةكانتالوالدجّيدةصحّيةمعظروفيهكانالحملمرغوبف -
 .الثّالثةمابعدسنإلىاألولىصواتفياألالّنطقفيتأّخرنموهالحسحركي -
 .البصريالّتواصلغياب -
 ة.درج34ةمتوسطالّتوّحددرجه -

:الثّالثة ةالحال

 .سنوات04عمرهالّتوّحدمصاببطيفطفل -
 .يهفاالحملكانمرغوب -
 .بوينبيناألقرابةهناك -
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 .عاشنالاالّطفلالميالدودخولصرخةكانتغيابةالوالدافيامعادّيةالحملظروف -
 .مابعدعامينإلىانوعاماظهرذلكفيالمشيتأّخركانم -
 .الثّالثةسنّحّتىاألولىةمكلبالطقون -

ة: الرابع ةالحال

 .سنوات06عمرهالّتوّحدطفلمصابب -
صرخةمعوجودةيقيصرالوالدةةالحملكاملةمدةسن25ماألسنّ،طبيعّيةروفالحملظ -

 .الميالد
ثناءأةوغياباالستجاباألولىصواتفينطقاألتأّخرإالإّنهحركيكانعاديانموهالحّس -

 .الّتعامل
 (2015)زيدور،ة.درج33متوسطةةتوحدهدرج -

 الحالة الخامسة:     

 .سنوات04عمرهالّتوّحدطفلمصابب -
 .الميالدصرخةمعغياب،ةكاملالمد،يهحملطبيعيمرغوبف -
 حركيمضطرب.هالحّسنمو -
 .الّتواصلغياب -
 .الّنطقالمشيوتأّخر -
 ة.درج36متوسطةالّتوّحدةدرج -

ة : السادس ةالحال 

 .سنوات06الّتوّحدطفلمصابب -
ةمعوالدأشهرالحملتسعهةجيديهونفسصحّيةحالةمعيهالحملمرغوبف،خيراألهترتيب -

 .الميالدصرخةكانتهناك.طبيعّية
 .وقوفوالمشيفيالتأّخرتمتسجيل:الحسحركيالّنمو -
 .ةيلغتهتكرار،البعدسنتينإالّنطقتأّخر -
 .ةدرج35متوسطةالّتوّحدةدرج -
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تكّفلالحصصمعتماشياايم15إلىفيفري1بينالممتدةالفترةفيالّدراسةتتمّالمجال الزمني:
حصة28اإلجماليللحصصعددكانحيثدقيقة.45بمعدلاألسبوعفيبحصتينوالمقدرةللحاالت
:اآلتيكموزعةالواحدةللحالة

 الحاالت.لدىااِلنتباهلصعوبةالقبليالقياسايهفتممارس15إلىفيفري01منالممتدةالفترة

 .تكّفلالحصصأثناءللحاالتالقرآنإسماعايهفيتمّايم1إلىمارس15بينالممتدةالفترة

ملزماالباحثحيثكانومناقشتهاوتحليلهاالنتائجتفريغايهفتمّايم15إلىايم1منالممتدةالفترة
الربيععطلةمعوتماشياالجمعيةداخلالحاالتتكّفلبخاّصالالزمنالستعمالنظراالتوقيتهذاباختيار

أفريل.1إلىمارس22منامتدتالتي

 : البحث راتمتغيّ 
:التّاليةاتالمتغّيرعلىالّدراسةاشتملت

القرآنالكريمإيقاعدراستنايمثلفيوالباحثيهفيتحكمالذيالمتغّير:وهومستقلّ ال المتغّير

المصابالّطفللدىااِلنتباهدراستنايمثلفيومستقلّالالمتغّيربأثريتالذيالمتغّير:وهوالتابع المتغّير
.الّتوّحدبطيف

حصصيتابعونكانواهمأبناءأنالحاالتولياءأمعمقابلةفيبحثناخاللسجلناشة:المشوّ  اتالمتغّير 
ةنايالمعخاللمنالباحثحرصلذا،ااِلنتباهبخاّصلبرنامجيخضعونوقد،الّدراسةمكانخارجتكّفل
منها:نذكرشةالمشوّاتالمتغّيربعضبعزل

علىبالحرصذلكضبطتمّذاإالحاليةدراستناعلىقدتؤثربرامجفيالحاالتمشاركةإمكانية-
خاللمنشةمشوّعناصربدورهاتعتبرإذ؛يةوالثقافيةواالجتماعاالقتصاديةالّناحيةمنالحاالتتجانس

.المقابلةفيلةالمسجّالمعلومات

السنّحيثمنالحاالتتجانسعلىالحرص-

.بعيداوتركهاوتللصّالصادرةكاأللعابالّدراسةعلىتؤثرالتيالّسمعيةالمثيراتعزل-

 :البحث أدوات 
استخدام:تمّالّدراسةهذهأهدافلتحقيق

ااِلنتباه)المالحظةالمباشرة،المقابلة،مقياستقديرصعوباتاالستطالعيةالّدراسةأدواتنفس -
 ،برنامجبرات(
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 (2ينظر)ملحق.CARSبمقياسالّتوّحدتشخيصيهبيللحالةوفوالملفالطّ -
 

 

 .دهتردّ  و الّصوت في حرافنال وا الميل ودرجة الّتنغيم12رسم توضيحي 

 


 الّنبر الّصوت ةشدّ ل 13رسم توضيحي 

الّتنغيم الخط الزرق يمثل 
نحراف في ودرجة الميل واال 

دهو تردّ  الّصوت  

ة ون الخضر يمثل شدّ اللّ 
الّنبر الّصوت  
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-  
 الذبذبات و الوقفات عددل  14رسم توضيحي 

-  
 الصوات صفاتل 15رسم توضيحي 

















اللون الزرق يمثل 
عدد الوقفات 
 الذبذبات

اللون الحمر يمثل صفات 
 الصوات 
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 الفاتحة سورة مخارج و حروف عدد يوّضح12جدول 
 الشفوي اللثوي الذلقي النطعي السلي الشجري اللهوي الحلقي الهوائي ارجالمخ

 19 03 36 09 04 13 04 28 17 عدد الحروف
 -الفاتحة سورة– صفاتها و الحروف عدد يوّضح13جدول 

 اإلدغام ةيالضد الصفات
 عدد

الحرو
 ف

جه
 ر

هم
 س

شد
 ة

 بين انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة
 الشدة

و 
 اوةالرخ

 صفير غنة تكرار انحراف

81 20 28 21 35 59 10 06 47 18 08 22 04 
 .الفاتحة سورة من بأمثلة ةيالّصوت التبدالت يوّضح14جدول 

التبدالت 
 ةيالّصوت

 اإلدغام المد الوقف القلب اإلبدال

 
 المثلة

 
 راطالسّ 

 الّصراط

 
/ 

مرات 06
 وقف
 الزم

 بالتقارب بالتجانس بالتماثل زائد طبيعي
 بحسب
 عدد

 حروف
 المد

 
 الضآلين

 .الّرحمن.ربّ 
 الّرحيم
 .اّلذي.الّصراط
 الّضالين

 
/

 يوم
 الدين

 الرحمن
 الرحيم



األصواتالمستعملةفيسورةالفاتحةِاثنانوعشرونصوتا:ءـاـبـتـحـدـذـسـمـ -
؛حيثلمت ذكرفيهاسبعةأصواتوهيلـهـرـنـعـيـكـوـقـصـطـغـض

 (235-227،الصفحات2010)مولود،أفريل.:تـجـخـزـشـظـف
وعشرينحرفا،منهامئةوعشرصوامتدونالحروفةيحوتسورةالفاتحةمئةوثمانكما -

اتتقريبا،وكانياالكلعتهذهاألخيرةعلىعشرحرفلين،حيثتوزّةيوثمان دة،المشدّ
أكثرهااأللف.

الحروفالصائتةمنحيثالكممعاختفاءحرفالفاء،فيةيسيوقدماثلتالحروفالشفو -
فقدسيطرتعلىةيحرفاالضادوالذالفقط،أماالحروفالذلقاللثويةحينظهرمنالحروف
ياالنحرافتربعاألصواتالصامتةتقريبا،وبرزمنهاحرفالالمكلأغلبالسورة،حيثش

ا،وتمركزتهذهالحروفوسطالسورة،أمّةيطع،وتقاربتنسبةتواجدالحروفالنّةخاصّبصفة
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ياءاتفقطبينماستّةيفلميردمنهاسوىحرفان.وقدذكرمنالحروفالشجرةيالحروفاألسل
حرفالخاء،ويهبرزالحرفاناللهويان:القافوالكافبنسبةضئيلة،وغابمنالحروفالحلق

تبدأيباوقدكانتمعظمالمقاطعالتيمتعادلتقركلارجبشالمخالحروفعلىيهتوزعتبق
المقاطعبطوليهفيالطولوتميزتبقالمتوّسطالمقطعايوع"سعس"،اتمنالنّيفواتحاالب

مقامتمجيدصفاتخرىعلىمدود،والتياستدعاهاهياأليهواضحاستدعتهاأللفاظالمحتو
 اهللومقامدعائه.

كلهاووسطهاوآخرهاحسبشعتعلىأولّورة،وتوزّفيالسّضاايعتالمقاطعالمنبورةوتنوّ -
ايهعلىالسورة،مازادهاجماالوأضفىعلنهياالمقطع.وسببحرفالنونامتدادالغنةوطغ

 نحوالخيشوم،الّصوتويوجه رجالفموي،المخرفيالصعودجعلتالقارئيغيّيهنغماتمتتال
(2012)الداية،يونيو.يهاألمرالذييزيدمنامتدادالنفسلد

 

:اإلحصائية الساليب

 statistical )االجتماعيةللعلوماإلحصائيةالرزمةباستخدامالباحثقامالنتائجوجمعتفريغبعد
package for social science) spss االنحرافالحسابي،المتوّسط:)التّاليةالوسائلمستخدما

 (3ينظر)ملحق.اإلحصائيةللداللة t student اختباربيرسونالبسيطاالرتباطمعاملالمعياري،
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 الفصل الثاني  عرض و تحليل النتائج  

 عرض و تحليل النتائج: 

 القياسين متوسطيدرجات الباحثبحساب قام ببنودهااِلنتباهبخاّصال الفرض ةهذاصحّ الختبار-
(t )اختبار استخدام تمّ وقد(الّتوّحد طيفأطفال المتمثلةفي(البحث عّينة أفراد لدى البعدي و القبلي

 البعدي و القبلي القياسين درجات طيبينمتوسّ فرق وجود من حققمتساويتينللتّ تينمستقلّ لمجموعتين
:اآلتيفي ذلك ضحويتّ ،(2.ينظر)ملحقالمجموعتينأفراد لنفس

 

 لعينة الدراسة القبلي للقياس  االنتباه درجات يوضح 15جدول 

 الحالة مجموع درجات االنتباه) قياس قبلي( درجة الصعوبة
 الحالة االولى 74 متوسطة
 الحالة الثانية 94 شديدة
 الحالة الثالثة 89 شديدة
 الحالة الرابعة 74 متوسطة
 الحالة الخامسة 78 متوسطة
 الحالة السادسة 96 شديدة

 بعدي لعينة الدراسةال للقياس  االنتباه درجات يوضح16جدول 

 







 الحالة مجموع درجات االنتباه) قياس بعدي( درجة الصعوبة
 الحالة االولى 43 خفيفة
 الحالة الثانية 85 متوسطة
 الحالة الثالثة 78 متوسطة
الرابعةالحالة  49 خفيفة  
 الحالة الخامسة 66 متوسطة
 الحالة السادسة 89 شديدة
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 :الولى الجزئّية الفرضّيةعرض وتحليل نتائج  -1
البصريااِلنتباهفيمجالةيوالبعدالقبلّيةاتالّتطبيقطاتدرجاتاليوجداختالفبينمتوسّ -
 البصري ااِلنتباه مجال في طفاللأل والبعدي القبلي الّتطبيق لقيم kolomogrov-samiranov قيمة يوضح 17جدول 

 
 ااِلنتباه
 البصري

N X Low Upp Md Sd Min Max Kolmogorov-
samiranov 

Sig 

 0,20 280,24 20 3،31 25 28،30 21،35 24،83 06 قبلي

0,05مستوى الداللة 
طفالالبصريبالنسبةلألااِلنتباهالحسابيفيمجالالمتوّسط(أن17ضحمنخاللالجدولرقم)يتّ
-Kolmogorovفوبلغتقيمة3،31بانحرافمعياريقدره24،83القبليبلغالّتطبيقفي

samiranov0،2ّاقيمةأمsigوجوديدلّامم0,05ّوهذهالقيمأكبرمنمستوىالداللة0،2بلغت
بعالتوزيعالطبيعيالبصريتتّااِلنتباهالقبليفيمجالالّتطبيقوبالتالينقولأنبياناتإحصائيةداللة

ذلك:يوّضحالتاليكلالشّو

 
 ااِلنتباه مجال في القبلي الّتطبيق في طفالال بيانات توزيع يوّضح تكراري مدّرج16رسم توضيحي 

 .البصري
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 ااِلنتباه مجال في والبعدي القبلي الّتطبيق بين" t" وقيمة المعيارّية اتاالنحرافو  الحسابية اتالمتوّسط يوّضح18جدول 
 البصري
 ااِلنتباه
 البصري

N X Sd T Ddl Sig 

 0,02 3،313،285 24،83 06 قبلي
 5،17 20،00 بعدي

 
البصريااِلنتباهالحسابيبالنسبةلالختبارالقبليفيالمتوّسطأنّ(18نالحظمنخاللالجدولرقم)
بانحراف20،00الحسابيلالختبارالبعديالمتوّسطوبلغ3،31بانحرافمعياريقدره24،83بلغ

وهيSig 0,02وبلغتقيمة5ةيعنددرجةحر3,28فقدبلغ"t"أمااختبار5،17معياريقدره
القبليوالبعديفيالّتطبيقعلىوجوداختالفجوهريبينيدلّاممّ، 0,05أصغرمنمستوىالداللة

يوجداختالفأّنهعلىقرّالذيي Haنقبلالفرضالبديليه،وعلطفالالبصريبالنسبةلألااِلنتباهمجال
ااِلنتباهفيمجالالّتوّحدللمصابينبطيفطفالالقبليوالبعديلدىاألالّتطبيقطاتدرجاتبينمتوسّ
البعدي.الّتطبيقعزىلصالحي ،البصري



 :الثّانية الجزئّية الفرضّيةعرض وتحليل نتائج  -2
الّسمعيااِلنتباهالقبليوالبعديفيمجالالّتطبيقيوجداختالفبينمتوسطاتدرجات -
 الّسمعي ااِلنتباه مجال في لألطفال القبلي الّتطبيق لقيم Kolmogorov-samiranov قيمة يوّضح 19جدول 
 ااِلنتباه
 الّسمعي

N X Low Upp  Md Sd Min Max kolomogrov-
samiranov 

Sig 

 0,20 0,16 25 15 3،28 15،5519 22،44 19،00 06 قبلي
 0,05مستوى الداللة 

طفالبالنسبةلألالّسمعيااِلنتباهالحسابيفيمجالالمتوّسط(أن19ّيتضحمنخاللالجدولرقم)
kolomogrov-samiranovوبلغتقيمة19بانحرافمعياريقدره19،00القبليبلغالّتطبيقفي

وجودداللةيدلّامم0,05ّوهذهالقيمأكبرمنمستوىالداللة0،2بلغتsigأماقيمة0،16
كلالشّالبصريتتبعالتوزيعالطبيعيوااِلنتباهالقبليفيمجالالّتطبيقوبالتالينقولأنبياناتإحصائية
ذلك:يوّضحالتالي
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 ااِلنتباه مجال في القبلي الّتطبيق في طفالال بيانات توزيع يوّضح تكراري مدّرج 17رسم توضيحي 
 الّسمعي





 ااِلنتباه مجال في والبعدي القبلي الّتطبيق بين" t" وقيمة المعيارّية اتاالنحرافو  الحسابية اتالمتوّسط يوّضح20جدول 
 .الّسمعي
 ااِلنتباه
 الّسمعي

N X Sd T ddl Sig 

 0,14 5 1،71 3،28 19،00 06 قبلي
 5،79 16،00 بعدي

 
الّسمعيااِلنتباهالحسابيبالنسبةلالختبارالقبليفيالمتوّسط(أن20ّنالحظمنخاللالجدولرقم)
بانحراف16،00الحسابيلالختبارالبعديالمتوّسطوبلغ3،28بانحرافمعياريقدره19،00بلغ

وهي،Sig 0,14وبلغتقيمة5ةيعنددرجةحر1،71فقدبلغ"t"أمااختبار5،79معياريقدره
القبليوالبعديفيالّتطبيقعلىوجوداختالفجوهريبينيدلّمما0,05أصغرمنمستوىالداللة

ونقبلالفرضالصفريHaنرفضنقبلالفرضالبديليه،وعلطفالالبصريبالنسبةلألااِلنتباهمجال
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0H  طفالالقبليوالبعديلدىاألالّتطبيقاليوجداختالفبينمتوسطاتدرجاتأّنهعلىقرّالذيي
.الّسمعيااِلنتباهفيمجالالّتوّحدللمصابينبطيف

 :الثّالثة الجزئّية الفرضّيةعرض وتحليل نتائج  -3
المشتركااِلنتباهالقبليوالبعديفيمجالالّتطبيقطاتدرجاتيوجداختالفبينمتوسّ -
 المشترك ااِلنتباه مجال في لألطفال القبلي الّتطبيق لقيم Kolmogorov-samiranov قيمة يوّضح  21جدول 

 ااِلنتباه
 المشترك

N X Low Upp  Md Sd Min Max kolomogrov-
samiranov 

Sig 

 0,16 0،27 21 17 1،75 19 16،4920،17 18،33 06 قبلي
0,05مستوى الداللة 

طفالبالنسبةلألالّسمعيااِلنتباهالحسابيفيمجالالمتوّسط(أن21ّيتضحمنخاللالجدولرقم)
-kolomogrovوبلغتقيمة1،75بانحرافمعياريقدره18،33القبليبلغالّتطبيقفي

samiranov0،27أماقيمةsigيدلّامم0,05ّوهذهالقيمأكبرمنمستوىالداللة0،16بلغت
البصريتتبعااِلنتباهالقبليفيمجالالّتطبيقبياناتنقولأنّاليوبالتّ،إحصائيةوجودداللةعلى

ذلك:يوّضحالتاليكلالشّالتوزيعالطبيعيو


 ااِلنتباه مجال في القبلي الّتطبيق في طفالال بيانات توزيع يوّضح تكراري مدّرج18رسم توضيحي 

 المشترك
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 ااِلنتباه مجال في والبعدي القبلي الّتطبيق بين" t" وقيمة المعيارّية اتاالنحرافو  الحسابية اتالمتوّسط يوّضح 22جدول 
 المشترك
 ااِلنتباه
 المشترك

N X Sd T ddl Sig 

 0,02 5 3،37 1،75 18،33 08 قبلي
 1،41 15،00 بعدي

 
ااِلنتباهالحسابيبالنسبةلالختبارالقبليفيالمتوّسط(أن22ّنالحظمنخاللالجدولرقم)

15،00الحسابيلالختبارالبعديالمتوّسطوبلغ1،75بانحرافمعياريقدره 18،33المشتركبلغ
Sig 0,02وبلغتقيمة5يهعنددرجةحر3،37فقدبلغ"t"أمااختبار 1،41بانحرافمعياريقدره

القبليوالبعديالّتطبيقعلىوجوداختالفجوهريبينيدلّمما0,05وهيأصغرمنمستوىالداللة
يوجدأّنهعلىالذييقرHaّنقبلالفرضالبديليه،وعلطفالالبصريبالنسبةلألااِلنتباهفيمجال

فيمجالالّتوّحدللمصابينبطيفطفالالقبليوالبعديلدىاألالّتطبيقاختالفبينمتوسطاتدرجات
البعدي.الّتطبيقعزىلصالحي المشتركااِلنتباه

 الرابعة الجزئّية الفرضّيةعرض وتحليل نتائج 

الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهعلىجاباايالقرآنياإليقاعيؤثر -
 ااِلنتباه مقياس في لألطفال القبلي الّتطبيق لقيم Kolmogorov-samiranov قيمة يوّضح 23جدول 

مقياس 
 ااِلنتباه

N X Low Upp  Md Sd Min Max kolomogrov-
samiranov 

Sig 

 0,2 0،23 96 74 10،04 83،5 94،71 73،62 84،16 06 قبلي
 0,05اللة مستوى الدّ 

فيطفالبالنسبةلألااِلنتباهالحسابيفيمقياسالمتوّسط(أن23ضحمنخاللالجدولرقم)يتّ
Kolmogorov-samiranovوبلغتقيمة10،04بانحرافمعياريقدره84،16القبليبلغالّتطبيق
وجودداللةيدلّمما0,05وهذهالقيمأكبرمنمستوىالداللة0،2بلغتsigأماقيمة0،23

التاليكلالشّالتوزيعالطبيعيوبعتتّااِلنتباهالقبليفيمقياسالّتطبيقبياناتنّإ:وبالتالينقولإحصائية
ذلك:يوّضح
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 ااِلنتباه مقياس في القبلي الّتطبيق في طفالال بيانات توزيع يوّضح تكراري مدّرج19رسم توضيحي 



 ااِلنتباه مقياس في والبعدي القبلي الّتطبيق بين" t" وقيمة المعيارّية اتاالنحرافو  الحسابية اتالمتوّسط يوّضح 24جدول 
مقياس 
 ااِلنتباه

N X Sd T ddl Sig 

 0,01 5 3،97 10،04 84،16 6 قبلي
 19،07 68،33 بعدي

 
بلغااِلنتباهالحسابيبالنسبةلالختبارالقبليفيالمتوّسط(أن24نالحظمنخاللالجدولرقم)

بانحراف68،33الحسابيلالختبارالبعديالمتوّسطوبلغ10،04بانحرافمعياريقدره84،16
وهيSig 0,01وبلغتقيمة5يهعنددرجةحر3،97فقدبلغ"t"أمااختبار19،07معياريقدره

القبليوالبعديفيالّتطبيقبينعلىوجوداختالفجوهريّيدلّامم0,05ّاللةأصغرمنمستوىالدّ
البعدي.الّتطبيقعزىلصالحي ،طفالسبةلألبالنّااِلنتباهمقياس
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 الّتوّحد بطيف المصابين الطفال لدى ااِلنتباه على القرآني يقاعلإل الثر حجم يوّضح 25جدول 
 التأثيرحجم  2n D المحور
 جّداكبير 1.22 0.271 البصريااِلنتباه
 كبير 0.69 0.108 الّسمعيااِلنتباه
 جّداكبير 2.30 0.568 المشتركااِلنتباه
 جّداكبير 1.13 0.244 ااِلنتباهمقياس



 d1،13وقيمة0،244بلغااِلنتباهبالنسبةلمقياس 2n(أنقيمة25نالحظمنخاللالجدولرقم)
القرآني(لهتأثيرعلىيقاع)لإلمستقلّراليّعلىأنللمتغّيدلّاممّجّداكبيرالتأثيروهذايعنيأنحجم

يهوعل،يهمنالفاعلجّدا،المشترك(بدرجةكبيرةالّسمعيمجاالته)البصري،كلو(ااِلنتباهالتابع)المتغّير
طفاللدىاألااِلنتباهجابيعلىايالقرآنيتأثيريقاعلإلأّنهعلىالذييقرHaّنقبلالفرضالبديل
(.03ينظر)ملحق.الّتوّحدالمصابينبطيف
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 فرضّياتحقق من المناقشة النتائج والتّ الفصل الثالث   

  فرضّياتال مناقشة 

 الجزئّية فرضّياتال مناقشة

 :الولى الجزئّية الفرضّية

المصابينطفالالبصريلدىاأللاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة
 البعدي.الّتطبيقعزىلصالحت ،الّتوّحدبطيف

(دالةtقيمة)ينتبأنّ(والتيب18ّ(الموضحةفيالجدولرقم)tنتائجاختبار)إلىبالرجوع
الّتطبيقبينإحصائيةهناكفروقذاتداللةعلىأنّيدلّ(وهذا0.05إحصائيًاعندمستوىالداللة)
الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهالبصريلمقياسااِلنتباهعدالقبليوالبعديعلىمستوىب 

ااِلنتباهعلىجابااييؤثرالقرآنالكريمإيقاعالبعدي،وبالتالييمكنالقولبأنّالّتطبيقتعزىلصالح
ااِلنتباهنعلىمستوىحسّ،ويرجعالتّالّتوّحدوالمصابينباضطرابالّدراسةمجموعةأفرادالبصريلدى

معماالّدراسةوتتفقنتائجهذه،القرآنالكريممصدرقراءةإلىالبصريااِلنتباهنقلإلىالبصري
دراسةعملياتإلى(التيهدفت2004)Reginald&Bryonدراسة.ريجينالدوبريزونيهإلتوّصلت

 .االمصابينبزملةداونفينعقليّالمتخلّطفاليينواألالّتوّحدطفالالبصريلدىاألااِلنتباهنقل

 :الثّانية الجزئّية الفرضّية

المصابينطفاللدىاألالّسمعيلاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة
 البعدي.الّتطبيقتعزىلصالح،الّتوّحدبطيف

ةإحصائيًا(دالtّقيمة)نتبأنّ(والتيبي20ّحةفيالجدولرقم)(الموضtّنتائجاختبار)إلىعوجبالرّ
القبليالّتطبيقبينإحصائيةليسهناكفروقذاتداللةأّنهعلىيدلّوهذا،(0.05اللة)عندمستوىالدّ

عزىت ،الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهلمقياسالّسمعيااِلنتباهعدوالبعديعلىمستوىب 
لميؤثرالقرآنالكريمإيقاعلمتتحققوأنالفرضّيةالبعدي،وبالتالييمكنالقولبأنّالّتطبيقلصالح

،ويمكنإرجاعالّتوّحدوالمصابينباضطرابالّدراسةمجموعةأفرادلدىالّسمعيااِلنتباهعلىجابااي
البرنامج.هافيقصرالمدةالتيطبقإلىالسببفيذلك

 :الثّالثة الجزئّية الفرضّية

المصابينطفالالمشتركلدىاأللاِلنتباهالقبليوالبعديالّتطبيقبينإحصائيةتوجدفروقذاتداللة
 البعدي.الّتطبيقتعزىلصالح،الّتوّحدبطيف
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(دالةtنتبأنقيمة)(والتيبي22ّحةفيالجدولرقم)(الموضtّنتائجاختبار)إلىعوبالرج
الّتطبيقبينإحصائيةهناكفروقذاتداللةعلىأنّيدلّ(وهذا0.05إحصائيًاعندمستوىالداللة)
تعزىلصالح،الّتوّحدالمصابينبطيفطفالالمشتركلدىاألااِلنتباهالقبليوالبعديعلىمستوى

أفرادالمشتركلدىااِلنتباهعلىجاباايرأثّالقرآنالكريمإيقاعالبعدي،وبالتالييمكنالقولبأنالّتطبيق
المشتركلسماعسورةااِلنتباهنعلىمستوى،ويرجعالتحسّالّتوّحدوالمصابينباضطرابالّدراسةمجموعة
 .الفاتحة

Whalen&Schrebman .ستسربمان ,و والن دراسةيهإلتوّصلتمعماالّدراسةفقنتائجهذهوتتّ
 تدريب إلى الّدراسة فتهد المشتركوقد ااِلنتباه على الذاتويين طفالألا(لمعرفةتدريب2003)
.الّسلوكياتتعديليمنخاللاستخدامفنّالّتواصلااِلنتباهعلى الذاتويين طفالاأل

 العامة: الفرضّيةمناقشة 

 .الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهعلىجاباايالكريمالقرآنإيقاعريؤثّ

ة(دالtّقيمة)نتبأنّ(والتيبي24ّحةفيالجدولرقم)(الموضtّنتائجاختبار)إلىعوبالرج
الّتطبيقبينإحصائيةهناكفروقذاتداللةعلىأنّيدلّ(وهذا0.05اللة)إحصائيًاعندمستوىالدّ

الّتطبيقتعزىلصالح،الّتوّحدالمصابينبطيفطفاللدىاألااِلنتباهالقبليوالبعديعلىمستوىمقياس
مجموعةأفرادلدىااِلنتباهعلىجابااييؤثرالقرآنالكريمإيقاعالييمكنالقولبأنّالبعدي،وبالرجوعوبالتّ

 القرآنالكريمإيقاعلسماع ااِلنتباهنعلىمستوىحسّلتّ،ويرجعاالّتوّحدوالمصابينباضطرابالّدراسة

:التّاليةراسةدّاليهإلتوّصلتمعماالّدراسةوتتفقنتائجهذه

تبها،فيدراسةخصّةخاصّالوحةالعالميلذوياالحتياجاتكتورةهالالسعيدمديرةمركزالدّدتالدّأكّ
القرآنبعضهميستجيبعندسماعيينأنّالّتوّحدطفال(ومنخاللعملهامعاأل2015«)العرب»

لكيتتعرفعلىمدىاستجابةالّدراسةعندسماعهلذلكقامتبهذه،وبعضهميبدأبالصراخوالبكاء
طفالاألمنالّدراسةعّينة.وتماختيارالّتعّلموالّتواصليهبعملالقرآنالكريميينلسماعالّتوّحدطفالاأل

اإلناث(طفاًلتوحديًامن40(سنة،عددهم)12)إلى(لسنوات3مختلفةمن)أعماريينمنالّتوّحد
 .أشهرستةالّدراسةةتطبيق،ومدّالّذكورو

فيمجالاستخدامأهّميةضفينت أاأّنهمنشالحاليةالتيتدعمدراستناالّدراساتوهناكالعديدمن
أخرىبليلمساضطراباتالّتوّحدأطفاللدىااِلنتباهليسفقطبمجالكّفلتّالفيالقرآنالكريم

 .(2015)هال،
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الّدراسةهذمتقاربة،كانهدفهأعمار،منالّصرعحاالتمصابةبمرض04منعّينةقتعلىطبّ
قرآنيةاتايباستخدامبروتوكولعالجيصوتيمقترحبسماعالّسمعيالّتحفيزةيعلىمدىفعالالّتعّرف

 .تهاجابيّايأثبتتوالّصرعتخفيضاالكتئابلدىالمصاببمرضفي

ضوالحادثهألولئكالمرضىالذينتعرّيموجّاإليقاعغميّالعالجالنّدتالباحثةسعيدةإبراهيميأنّأكّ
دفاسترجاعهذهيهغة،امأوالفقرالحادللّالفقدانالتّإلىتبهمأدّةيأوصدمةدماغ،وعائيدماغي

اتيبعضاالةيّويستعملكأداةأول،غمةالمحتفظبهمالدىالحالةوالنّاإليقاعاألخيرةباالعتمادعلى
 ة.يالقرآن

بعنوان:عالجنفسكبالقرآن،هدفهذاالبحثهووضعاألسسالقرآنللعالجب(2006)الكحيل،دراسة
الّناحيةمنالقرآنالمطهرة،وبالتاليإثباتجدوىالعالجبةيةالنبوالسنّوالقرآنالكريمللعالجبالعلمية
لهأساسعلمي،القرآنالكريم.أهمنتائجهذاالبحث:إقناعالمعارضينبأنالعالجبةيوالطبالعلمية
قناع  .األطباءبأنيستفيدوامنالعالجبالقرآنوا 

فيمدينةةياإلسالمةي(رئيسالقسماإلعالميفيمؤسسةالعلومالطب1990)دراسةأحمدالقاضي
منالّدراسةتتكّونالعصبي.الّتوّترفيعالجالقرآنية"بنماستي"بأمريكا،وهيبعنوان:تأثيراأللفاظ

مجموعات،علىثالثالّدراسةعّينة.اشتملتةيفلوريدااألمريكةيوالجريتفيأ الّتجاربسلسلةمن
 :األولىالمجموعةتتضّمن

المجموعةتتضّمنمجموعات،علىثالثالّدراسةعّينة.اشتملتةيفلوريدااألمريكةيأجريتفيوال
.ةيرمتحدثينباللغةالعربعلىالمسلمينغيالثّانية.والمجموعةةيالمسلمينالمتحدثينباللغةالعرباألولى

(2005)القاضيأ.،.ةيفقداشتملتعلىغيرالمسلمين،وغيرالمتحدثينباللغةالعربالثّالثةوالمجموعة

،األذكارالقرآنالكريمالدينيبالّنفسيالعالجفعاليةبدراسةمدى2006كماقامت"عزيزةعنو"سنة
لدىطالباتجامعةااِلستجابيواالكتئاب،علىاتجاهاتااللتزامالديني،وتقديرالذاتةيواألدع

الّدراسةوكانمننتائجة،يّاختيارهمبطريقةعمدطالبةتم120ّمنمكّونةعّينةالجزائر،حيثكانتال
%(80,55حينتحسناالكتئابعند%في81,57إلىقد)تحسنعّينةأنتقديرالذاتلدىال

(2006)عزيزة،
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 الّدراسةاستنتاجات   

المصابينبطيفطفالاأللدىااِلنتباهالكريمعلىالقرآنإيقاعريثكشفتأإلىالحاليةالّدراسةهدفت
.الّتوّحد

الّتوّحدطيفمصابينبأطفالةستّعّينةالجريبيحيثبلغعدداستخدمالباحثالمنهجالتّذلكلتحقيقو
المهنيوالمدرسيدماجلإلالوفاءجمعّيةمنيةوائعشطريقةتماختيارهمب،همذكوركلطةمتوسّدرجه

ّيةاألولالمعلوماتاستمارةجمعالمعلوماتعلىأداةاشتملتوقد،ارتيتةيلوالالّتوّحدالتريزومياوطفالأل
ةالمعلوماتتمعالجوقدتمّ،الّصوتلتحليلpraatبرنامج،ااِلنتباهصعوبةمقياستقدير،المقابلة:وهي

:التّاليةاإلحصائيةاختباراتعنطريقspssيةللعلوماالجتماعاإلحصائيةباستخدامنظامالحزمة
إحصائيادالةالنتائجعنوجودفروقأسفرتوقد،المعيارّيةاتاالنحرافوالحسابيةاتالمتوّسطاختبار

وهيأبعادهعلىمستوىجميعالّتوّحدالمصاببطيفالّطفللدىااِلنتباهصعوبةفياختبارتقدير
سماعأنّايبينممّ،المشتركبينالقياسالقبليوالبعديااِلنتباهو،البصريااِلنتباه،الّسمعيااِلنتباه

توصلوبهذا،الّتوّحدالمصاببطيفالّطفللدىااِلنتباهةيجابيفيتنمايأثروفعاليةلهالقرآنالكريم
القرآنإسماعنّأومعنىهذابعادهاأعلىجميعللدراسةالمقترحةفرضّياتتحقيقجميعالإلىالباحث
.الّتوّحدالمصاببطيفالّطفللدىااِلنتباهتنميةكبيرفيكليساعدبشالكريم
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  خاتمة 4

رغمماتوّصلتإليهالّدراساتومادأبعليهالعلماءوسعىمنأجلهأولياءأطفالطيفالّتوّحدفي
كشفالغموضالذييغّطيهذااالضطرابومايحتويهمنمشاكلفيالعملّياتالمعرفّية،السيمامنها

،لذاكانوالبّدمنتواصلاالنتباه،إاّلإّنهذهالبحوثلمتصلإلىإزالةهذاالغموضبصفةنهائية
ضرورةاإلسهام،فكانتالجهودمنطرفالمعنيينوذوياالختصاص،وفيهذاالّصددجاءت

 محاولةهذهالّدراسة.
كانمضمونهذهالمحاولةتجربةوجمعابينالّدراساتالّسابقةوالمعلوماتالتيجمعتوهذهالدراسة

إحداثالتأثيرعلىِانتباهأطفالذويطيفالّتوّحدبإحدىأهّمالّطرقوأنجعها،وهوإسماعالقرآنالكريم
القرآنعلىانتباههؤالءاألطفال،كماأحدثهمنتغييرعلىإيقاعلهذهالفئة،قصدمعرفةمايخّلفه
علىطيفالّتوّحدمستخدمينتالوةسورةالفاتحةمباشرةدونتسجيلاضطراباتأخرىالتقّلغموضا

صوتّي،وقدأسفرتالنتائجعنوجودفروقداّلةإحصائيافياختبارتقديرصعوبةااِلنتباهلدىالّطفل
المصاببطيفالّتوّحدعلىمستوىجميعأبعادهوهيااِلنتباهالّسمعي،ااِلنتباهالبصري،وااِلنتباه

المشتركبينالقياسالقبليوالبعدي،بعدإسماعهمسورةالفاتحةفيفتراتمتفاوتةخاللجلساتالّتجربة
القرآنالكريملهفعاليةوأثرإيجابيفيتنميةااِلنتباهلدىالّطفلالمصاببطيفإيقاعمّمايبينأّن

القرآنإيقاعترحةللّدراسة،ومعنىهذاأّنالّتوّحد،وبهذاتوّصلالباحثإلىتحقيقجميعالفرضّياتالمق
الكريميساعدبشكّلكبيرفيتنميهااِلنتباهلدىالّطفلالمصاببطيفالّتوّحد.وانتهتالّدراسةإلىجملة

 منالتوصياتنذكرمنها:
الّتركيزعلىبرمجةالقرآنالكريمفيمراكزالّتكّفلكخّطةعالجيةأساسية. ✓
تكاملذويخبرة،وإشراكأسرالمصابينمعفريقالعمل.إعدادفريقم ✓
 ضرورةالّتشخيصالمبّكرألطفالذويطيفالّتوحد. ✓
توفيربيئةخاّصةللّتكّفلالمثالي. ✓
 العملضمنفريقمتكاملللّتكفلبهؤالءاألطفال. ✓
مكاناتقصدإعطاء ✓ ضرورةإنشاءمخابربحثعلىمستوىالجامعاتتتوفرعلىوسائلوا 

الّصبغةالفّعالةللبحث.
ضرورةشراكةالجامعةشراكةفعّالةمعمراكزالّتكفلبذويطيفالّتوّحدمّمايعطيالباحث ✓

فرصالّتكوينالميداني.
حمالتتوعوّيةللمجتمعبشكلعاّم،ولألسربشكلخاّصمّمايؤّديإلىتدّخلمبّكر ✓

كماتكمنآفاقهذهالدراسةفي:
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جزةالقرآنفيتنميةالمهاراتالمعرفيةاألخرىوليساالنتباهفقطلدىكلالفئاتاستخداممع ✓
التيتعانيمناضطراباتالّلغةبكّلأشكالهاباعتبارالقرآنهوالقاعدةالّصلبةللنطقالّصحيح

تطويرهذهالّدراسةبدراسةأخرىمكّملةلهاتدعموتضافإلىرصيدالبحوث. ✓
تكونهذهالّدراسةكبداياتلمشاريعبحثمستقبلّية.الّرغبةفيأن ✓



 

 



















 
 
 
 



 

114 
 

 المراجع 5
 المراجع العربية : -

 القرآنالكريمبروايةورشعننافع. -

 القرآنالكريمبروايةحفصعنعاصم. -

 مصر:مكتبةنهضة.األصواتالّلغويّة.(.2013إبراهيمأنيس.) -

مصر.كتابالفوائد،المشّوقإلىعلومالقرآنوعلمالبيانط.هـ(.1327ابنقّيمالجوزّية.) -

بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.لسانالعرب.(.1968ابنمنظوراألنصاري.) -

(.مباحثفيالّلسانّيات.ديوانالمطبوعاتالجامعّية.1999أحمدحساني.) -

(.الرياض:الناشر365)المجلدصعوباتالقراءةالنظريةوالتشخيصوالعالج(.2011)زيدانالسرطاوي.-أحمدعواد -
السعودية.-الدوليللنشروالتوزيع

عمان:دارالشروقللنشروالتوزيع.سيكولوجيةأطفالالتوحد.(.2009أحمدنايلالغرير،باللأحمدعودة.) -

.(07 .ص) ,جامعةمصر .2لتنميةاالنتباهواإلدراكعندالّطفلالّذاتويطبرنامجاستخدامالكميوتر م2015) .أحمد,ر.ا -

عمان:دارالمسيرةالعالج(.-التشخيص-التوحد)األسباب(.2011أسامةفاروقمصطفى،السيدكاملالشربيني.) -
 للنشروالتوزيعوالطباعة.

.الويدارمجد .1التّوّحدواضطرابالتّواصلط .(2011) .اسماعيل,ر -

 الجزائر:جامعةمنتوري.-قسنطينةيفيالقرانالكريم.اإليقاعاالعجاز(.2009األلوسيعثمان.) -

.سلسلةالرسائلالجامعية .القرينةالصوتيةفيالنحوالعربيدراسةنظريةتطبيقية .(2013) .األنصاري,ع.ا -

 لنفسغيرالعادي.عمان،األردن:دارالمسيرة.(.علما2009البطاينة،أسامةمحمدوالجراح،عبدالناصرذياب.) -

 .التّنغيمفيالقرآنالكريم،دراسةصوتيّة .(2000) .البّياتي,س -

فاعلّيةبرنامجقائمعلىاالنتباهالمشتركلتنميةالّتواصلالّلفظيلدىأطفالالّتوّحدبمحافظة .(هـ1436) .الثّقفي,ط.ع -
 .جامعةأّمالقرى .الّطائف

 .عمان:دارالفاروق .1نظريّةالّتصويرالفّنيعندسيّدقطبط .(2016) .الخالدي,ص -

  .منأسرارالمغايرةفينسقالفاصلةالقرآنية .(1994) .الخضري,م.ا -

بيروت:دار .3تفسيرالكّشافعنحقائقالتّنزيلوعيوناألقاويلفيوجوهالّتأويلط .(م2009) .الخوارزمي,ج.ا -
 .ةالمعرف

 .دارالنشرمؤلفة .1معاناتيوالتوحدط .(1992) .السعد,س.ع -

 .بيروت:دارابنحزم .1تيسيرالكريمالرحمنفيتفسيركالمالمنّانط .(2003) .الّسعدّي,ع.ا -
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.تماالستردادمنأطفالالخليجذوياالحتياجاتالخاصة:منهجعربىلعالجالحبسة(.2015السعيدهال.) -
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=16&id=547 

.9797جريدهالعربالعدد(.أهّميةالقرآنالكريمبعمليهالّتواصلللطفلالّتوّحدي.2015السعيدهال.) -

.1سماتالّتوّحدتطّورهاوكيفيةالّتعاملمعهاط .(2004) .الّشامي,و.ع -

 .دارالميسرة .1سماتالتّوّحدط .(2011) .الّشربيني,أ.ف -

 .عمان,األردن:دارالميسرة .1الّتوّحد،األسباب،الّتشخيص،العالجط .(م2011) .الّشربيني,أ.ف -

 .القاهرة:مكتبةاألنجلوالمصرّية .2علمالّنفسالمعرفيالمعاصرط .(م2003) .الّشرقاوي,أ.م -

 .عمان:دارالميسرة .3المعرفي،الّنظرّيةوالّتطبيقطعلمالّنفس .(2012) .العّتوم,ع.ي -

 .االسكندرّية:المسكنالجامعيالحديث .1دورالموسيقلىفيعالجأطفالالّتوّحدط .(م2013) .العّطار,ن.م -

 (.سيكولوجيةأطفالالتوحد.عمان،األردن:دارالشروقللنشروالتوزيع.2009الغرير،أحمدوعودة،بالل.) -

فلوريدا . تأثيرالقرآنعلىوظائفأعضاءالجسمالبشريوقياسهبواسطةأجهزةالمراقبةاإللكترونية .(2005) .قاضي,أال -
.أمريكا-

 .عالمالكتب .(31 .)صتعديلسلوكاألطفالذوياضطراباتنقصاالنتباهوفرطالحركة .(القاضي,خ. -

سبابالتشخيصالعالجدراساتعملية.عمان،األردن:دار(.اضطراباتالتوحداأل2013القمشمصطفىنوري.) -
 المسيرةللنشروالتوزيع.

/http://www.kaheel7.com/ar/index.php .موسوعةالكحيللإلعجازالعلمي ..الكحيل,ع.ا -

أطفالالتوحدرسالةالمؤشراتالتشخيصيةللذاكرةقصيرةالمدىدراسةمقارنةبين(.2008المعيدي،عوضبنالمعيدي.) -
 المملكةالعربيةالسعودية:.جامعةامالقرىمعهدالتربيةالفكريةبمحافظةجدة.رسالةماجستير.-والتخلفالعقلي.

لبنان:دارالبشائراإلسالميةالعالجالنفسيفيضوءالقرآنالكريموالسنةالنبوية.(.1993المنانمعموربارعبدمال.) -
المكيةالسعودية،بيروت.للطباعةوالنشر،المكتبة

www.nabulsi.com/index-ar.php .موسوعةالّنابلسي .سلوكالنّبات .الّنابلسي -

.تماالستردادمنالفاصلةكليةالدراساتالقرآنيةجامعةبابلونالعراق(.2612,2013انتصارخلفعليالشرع.) -
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=19&lcid=37758القرانية:

القاهرة:مكتبةاألنجلوالمصرّية..2علمالنّفسالمعرفيالمعاصرطم(.2003أنورمحّمدالّشرقاوي.) -

.القاهرة:مكتبةالّنهضة(. 1االنتباهلدىاألطفال،أسبابهوتشخيصه،وعالجهطاضطرابات .(م1999) .بدر,ا.ع -

التّرتيلالقرآني،مفهومهوأثرهفيالّلغةرسالةماجستيرفياللغةوالنحو،إشرافأ.د.(.2012براءةنورالّدينالّصّباغ.) -
 جامعةالّشرقاألوسط.عودةخليلأبوعودة.
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تعليمالمهاراتاليوميةواإلعتمادعلى-(.الدليلالشامللَذوياإلحتياجاتالخاصة2007بروسباكر،آالنبرايتمان.) -
فيالمشاكلالسلوكيةترجمةهانيمحمدوجيهانمحمدأبوشعيشع,.دارالسالمللطباعةوالنشروالتوزيعالنفسوالتحكم

والترجمة.

تصميمبرنامجعالجيميتامعرفيلألطفالالمصابينباضطرابنقصاالنتباهالمصحوببفرط .(2014) .بنحفيظ,م -
.باتنة .جامعةالحاجلخضر .الحركة

مجلة-(.دراسةفعاليةبروتوكولعالجيصوتيبسماعآياتقرآنية2013زقعارفتحي.)مارس,-نتاوريريتنورالدي -
.134-121.الصفحات10العلوماالنسانيةواالجتماعيةالعدد

مكتبةاألنجلوالمصرية.مناهجالبحثفياللغة.(.1990تمامحسان.) -

عالمالكتب..5اللغةالعربيةمعناهاومبناهاط(.2006تّمامحسان.) -

.دارالمؤّلف .1التوحدفرطالحركة،خللالقراءةةاألداءترجمةماركعبودط .(2013) .تيريل,ك -

 القاهرة:دارالفكرالعربي.موسوعةعلمالنفسالتأهيلي.(.2006جهادعالءالدين،عالءالدينكفافي.) -

تراكبالقاهرة,]مصر[:امدخلإلىالتربيةالخاصة.(.2012حسامأحمدمحمدأبوسيف،السيدمحمدالسيدابوالنجا.) -
للطباعةوالنشروالتوزيع.

األردن:داريافا.-(.اضطرابطيفالتوحدالتشخيصوالتدخالتالعالجية.عمان2016خلفجمال.) -

.مجلةكليةاآلداب .فيالفواصلالقرآنيةاإليقاعالجرسو .(2011) .خليل,أ.خ -

(.المواءمةوالمفارقةفيسورةالفاتحةــدراسةأسلوبّيةــــ،2010كريممولود،م.صباحكريممولود.)أفريلد.باوهدين -
 .235_227،ص4،العدد17مجّلةجامعةتكريتللعلوماإلنسانية،المجّلدنيسان.

القاهرة:عالمالكتب.بيّةللّنّصالقرآنيالّطبّعةاألوّلى.البيانفيروائعالقرآن،دراسةلغويّةوأسلو(.1993دتّمامحّسان.) -

المؤتمرالعالميالعاشر .والّنغمالقرآنيالخالداإليقاعاإلعجازالبيانيفيالقرآنالكريم،المسألةالثّانية: .داود,م -
.(54)ص,لإلعجازالعلميفيالقرآنوالسّنّة

 .االسكندرّية:المكتبالمصريالحديث .أصولعلمالنّفس .(1968).ح,أ.عجرا -

 .تعليمودمجذوياالحتياجاتالخاّصة .مهاراتالّطفلالّتوّحدي .(م2017) .ربحاوي,ل.ع -

األطفالالتوحديون"جوانبالنمووطرقالتدريس")ترجمةرفعتمحمودبهحت(.(.2007ريتاجوردن،ستيوارتبيول.) -
 القاهرة:دارعالمالكتب.
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 المالحق 6

 

 C.A.R.S الطفولة في التوحد تقدير مقيـــــــاس 1ملحق 
 تقدير التوحد يف الطفوةلمقيـــــــاس 

 (C . A . R . S   ) 

 ..…………………………………سم : اال

 الجنس: .......................................  الجنسية:..........................................

تاريخ الوالدة : ___ / ___ / ________      تاريخ االلتحاق بالمركز: ____ / ____ / 
______ 

 تاريخ تطبيق المقياس : ____ / ____ / _______ 

سم المقيمة: ا
.......................................................................................... 

سم المشرفة: ا
......................................................................................... 

 تقدير الدرجات لألبعاد ) الفقرات (سلم 

 المجموع الكلي 123456789101112131415 رقم المستوى
                 الدرجة

 حاصل جمع المقياس

 

15182124273033363942454851545760

توحدشديدتوحدمتوسطبسيط توحد
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 Relating To Peopleأوال : العالقات مع اآلخرين : 
 ال يوجد أي داللة أو صعوبة في التعامل مع اآلخرين: .1

بالنسبةلسلوكالطفلفإنهيكونمناسباللمرحلةالعمرية،وهناكبعضالحياء،ويمكنأنيالحظعلىالطفلنوباتغضبأو
 إزعاجولكنليسبالدرجةالشاذة.

 عالقات غير عادية بدرجة بسيطة: .2
يتجنبالطفلالنظرفيعيوناآلخرين،ويصبحسريعالغضبإذاماتممواجهته،ويظهرردودفعلقوية،واليوجدلديه

 استجاباتطبيعيةمثلاآلخرين،ويظهرتعلقبوالديهأوأحدهمافيبعضاألحيانأكثرمناألطفالفينفسسنه.
 عالقات غير عادية بدرجة متوسطة: .3

االنعزالفيمعظماألوقات،ويحتاجإلىمحاوالتعديدةلدفعهعلىاالستجابة،وجعلهأكثرمثابرة،وفياألغلباليبديالطفل
 يبادئفيإقامةعالقاتمعاآلخرينإالبدرجةبسيطة.

 عالقات غير عادية بدرجة شديدة: .4
باليستجيبواليكونلديهالمبادأةلعملتواصلمعباستمراراليظهرالطفلإياهتمامأومباالةلمايفعلهاآلخرين،وفياألغل

 اآلخرين،ويحتاجإلىدرجةكبيرةجدًامنالحثوالتحفيزللتأثيرعليه.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

 Imitationثانيا : التقليد : 
 التقليد المناسب: .1

 يستطيعأنيقلداألصواتوالكلماتوالحركات،والتيتعتبرمناسبةلمستوىالمهاراتالتييتقنهافيتلكالمرحلة.
 التقليد غير العادي من الدرجة البسيطة: .2

)الحركات(البسيطةمثلالتصفيقأوإخراجأصواتمنفردةفيأغلباألوقات،ويحتاجفيبعضيقلدالطفلبعضالسلوكيات
 األحيانإلىحثمستمر،وكذلكفإنهيمكنأنيقلدبعدفترةمنالوقتوليسبشكلمباشر.

 التقليد غير العادي من الدرجة المتوسطة: .3
صرارمنقبلاآلخرين،ويمكنأنيقلدالطفلبعديقلدالطفللجزءمنالوقتويكونذلكبحاجةإلى جهدكبيرومثابرةوا 

 محاوالتعديدةولفتراتمتأخرة.
 التقليد غير العادي من الدرجة الشديدة: .4

نكانهناكحثأومساعدةمنقبلاآلخرين.  نادرًامايقومالطفل،أواليقومبتقليداألصواتأوالحركات،حتىوا 
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Emotional Responseثالثا : االستجابة االنفعالية : 
 استجابة انفعالية مناسبة للمواقف والعمر: .1

يوجدلدىالطفلتناسبفياالستجاباتاالنفعالية،ودرجةاالستجابةتشيرإلىالقدرةعلىالتكيفمعتغيرالخبراتالخاصة
 والحالةالمزاجيةوالتصرفاتالتييقومبهاالطفل،وهيتتناسبمعالعمرالزمنيللطفل.

 استجابات انفعالية غير عادية من الدرجة البسيطة: .2
 يظهرالطفلأحيانًادرجاتغيرمناسبةلالستجابةاالنفعالية،وردودالفعلأحيانًاتكونغيرمتصلةباألشياءأواألحداثمنحوله.

 استجابات انفعالية غير عادية من الدرجة المتوسطة: .3
الية،ويمكنأنتكونردوداألفعالغيريظهرالطفلإشاراتواضحةتمامًابأنهناكعدمتناسبفينوعودرجةاالستجابةاالنفع

موجودة،أوزائدةوغيرمتصلةفيالمواقفمثلالبكاء،الضحك،القسوةمعأنهاليوجدسببواضحلهذهاالنفعاالتسواءمنقبل
 أشياءأوأحداث.

 استجابات انفعالية غير عادية من الدرجة الشديدة: .4
،ويمكنأنيكونألحدهممزاجمحدد،ومنالصعبتفسيره،ويمكنأنيظهرلدىالطفلاالستجاباتنادرًاماتكونمناسبةللموقف

 انفعاالتمختلفةوشاذة،وذلكحتىفيحالعدمتغيرأوحدوثأيشيء.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________



 Body Useرابعا : استخدام الجسم: 
 استخدام الجسم بشكل مناسب للعمر: .1

 عادةتكونحركاتالجسمرشيقةوسهلةوكذلكيوجدتناسق،وتكونمشابهةلألطفالفينفسالعمر.
 استخدام غير عادي للجسم من الدرجة البسيطة: .2

هناكحركاتثانويةوغريبةوتوصفبأنهاشاذة،وغيرمالئمةمثلالحركاتالتكرارية،والتناسقالضعيف،وأحيانًادرجاتعالية
 منالحركاتغيرالطبيعية.

 استخدام غير عادي للجسم من الدرجة المتوسطة: .3
معالعمر،وتظهرفيحركاتاألصابع،وفيوضعاألصابعالسلوكياتتكونعادةغريبةوغيرعادية،وتتصفبأنهاالتتناسب

يذاءالذات،والهز،والدوران،وااللتفاف)االلتواء(،والمشيعلىرؤوساألصابع.  أوالجسم،وا 
 استخدام غير عادي للجسم من الدرجة الشديدة: .4

فياستخدامالجسم،ويمكنلهذهالحركاتأنتتصفحركاتالجسمبأنهاحادةوقويةومتتالية،وتبدوأنهاأكثرشدةوغيرعادية
 تستمربالرغممنمحاولةالحدمنهاأوإشغالالطفلفينشاطاتأخرى.

 مالحظات: ❖
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
________________
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 Object Useخامسا : استخدام الشياء: 
 االستخدام المناسب واالستمتاع باللعاب والشياء الخرى: .1

 يظهرالطفلاهتماماعادياباألشياءواأللعاب،ويستطيعأنيلعببهاويتعاملمعهابطريقةمناسبةومالئمةلعمره.
 المناسب في اللعاب والشياء الخرى من الدرجة البسيطة:االستخدام واالستمتاع غير  .2

ويمكنأنيظهرالطفلاهتماماشاذاوغيرطبيعيمقارنةباألطفالمننفسعمره،مثلأنيضرباأللعاببعنف،أويمص
 األلعاب.

 االستخدام واالستمتاع غير المناسب لأللعاب والشياء الخرى من الدرجة المتوسطة: .3
يمكنأنيظهرالطفلاهتمامابسيطًاأوقلياًلباأللعابأواألشياء،ويمكنأنينشغلفياستخدامشيءأولعبةبطريقةغريبة،
 ويمكنأنيركزعلىجزءمناللعبة،أوألعابتعكساإلضاءة،وأنيحركأجزاءمناللعبة،أويلعببلعبةمعينةطوالالوقت.

 المناسب لأللعاب والشياء الخرى من الدرجة الشديدة:االستخدام واالستمتاع غير  .4
ربمايكونالطفلمشغواًلبشكلأكبروأقوىفينفسالسلوكياتمعدرجةكبيرةمناالستمراريةوالشدة،ومنالصعبأنيتم

 تحويل)صرف(االنتباهبالنسبةلهعنالشيءالذييريده.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________



 Adaptation To Changeسادسا : التكيف للتغيير: 
 االستجابة للتغيير مناسبة لعمر الطفل: .1

 ولكنذلكاليؤثرعليهواليسببلهإزعاجوعادةمايقبلالتغيير.يالحظالطفلأنهناكتغيرفيالروتين،
 تكيف غير مناسب بدرجة بسيطة للتغيير: .2

 عندمايتممحاولةتغييرالمهاراتأوالمهمات،فإنالطفليحاولالعودةإلىنفسالنشاطاتأونفسالموادواألشياء.
 تكيف غير مناسب بدرجة متوسطة للتغيير: .3

يصرالطفلعلىعدمالتغيير،ويحاولاالستمرارفينفسالنشاطاتالقديمةوتوجدلديهصعوبةفيالتغيير،ويمكنأنيغضب
 أويبدوحزينًاومستاءعندمايتمتعديلأوتغييرالروتين.

 تكيف غير مناسب بدرجة شديدة للتغيير: .4
ذاكانالتغييرإجباريًافإنالطفليظهرنوباتأشدمنالغضبوعدميظهرالطفلردودفعلشديدةإذاماتمتغييرالروتين، وا 

 التعاون،ويصبحأكثرعدوانية.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Visual Responseسابعا : االستجابة البصرية : 
 استجابة بصرية مناسبة للعمر: .1

تكوناالستجابةالبصريةعاديةومناسبةلعمرالطفل،ويستخدمالبصرفياستكشافاألشياءالجديدة،وكذلكيستخدمالبصر
 معباقيالحواساألخرى.

 الدرجة البسيطة:استجابة بصرية غير عادية من  .2
الطفلبحاجةإلىتركيزللنظرإلىاألشياء،ويظهرالطفلاهتماماتفيالنظرإلىالمرآةأوالصورمقارنةبالنظرإلىاألشياء

 األخرى،وربمايحدقفيالفضاء،وربمايتجنبالنظرإلىاآلخرين.
 استجابة بصرية غير عادية من الدرجة المتوسطة: .3

إلىتذكيرمتتال)مستمر(للنظرإلىماتمعمله،وربمايحدقفيالفضاء،ويتجنبالنظرفيعيوناآلخرين،يحتاجالطفل
 ويرىاألشياءمنجوانبوزواياغيرعادية،وربمايمسكاألشياءويقربهاإلىعينيهبدرجةكبيرة.

 استجابة بصرية غير عادية من الدرجة الشديدة: .4
بدائمللنظرإلىأشياءمحددةأواآلخرين،ويظهرالطفلاستجاباتبصريةغريبةوبشكليصعبيظهرالطفلعدمرغبةوتجن

 وصفه.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

 Listing Responseثامنا : االستجابة السمعية : 
 استجابة سمعية مناسبة لعمر الطفل: .1

 يستجيبالطفلللمثيراتالسمعيةبشكلمناسبلعمره،ويتماستخدامالسمعمعالحواساألخرى.
 استجابة سمعية غير عادية من الدرجة البسيطة: .2

االستجابةللسمع،أوردودفعلمبالغفيهابشكلبسيطلبعضاألصوات،أوتكوناالستجابةربمايكونلدىالطفلضعففي
لألصواتمتأخرة،ويمكنأنتكونبحاجةإلىتكرارلألصواتلجذباالنتباه،ويظهراضطرابهلسماعأصواتمزعجةأوغير

 مألوفة.
 استجابة سمعية غير عادية من الدرجة المتوسطة: .3

الطفللألصواتبشكلمتفاوت،ففيبعضاألحيانيظهرالطفلالتجاهللألصواتللمراتاألولىالقليلةمنحدوثيستجيب
 الصوت،وربمايجفل)يخاف(أويغطيأذنيهلسماعهبعضاألصوات.

 استجابة سمعية غير عادية من الدرجة الشديدة: .4
لنسبةلألصواتوبدرجةملحوظة،وبإفراط،ويكونكذلكغيرمباليظهرالطفلردودفعلكبيرةجدًا،أواليظهرردودفعلبا

 بنوعاألصواتالتييسمعها.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Taste, Smell, And Touch Response And Useتاسعا : استجابات اللمس والشم والتذوق واستخدامها:
 االستجابة واالستخدام الطبيعي للتذوق والشم واللمس: .1

وقيستكشفالطفلاألشياءالجديدةبطريقةمناسبةلعمرهفيالوضعالطبيعيويكونذلكباإلحساسوالنظر،ويتماستخدامالتذ
والشمفيالمواقفالمناسبة،وعندمايحدثردفعلبالنسبةلمواقفمثلاأللمأوخبرةمزعجة،فإنذلكاليكونزائداعنالحد

 الطبيعي.
 االستجابة واالستخدام غير العادي للتذوق والشم واللمس بدرجة بسيطة: .2

بتذوقأوشماألشياءغيرالقابلةلألكل،وربمايظهرردودفعلربمايقومالطفلباإلصرارعلىوضعاألشياءفيفمه،أويقوم
 شديدةأوإهماللآلالمالبسيطةالتيقدتكونبمثابةخبرةمزعجةلألطفالالعاديين.

 االستجابة واالستخدام غير العادي للتذوق والشم واللمس بدرجة متوسطة: .3
التذوقبالنسبةلألشياءأواألشخاص،وربمايكونلدى–الشم–يتعلقباللمسربمايظهرانشغالالطفلبدرجةمتوسطةفيما

 الطفلردودفعلكبيرةجدًاأومبالغفيها،أوقليلةجدًا.
 االستجابة واالستخدام غير العادي للتذوق والشم واللمس بدرجة شديدة: .4

اماألشياءوبشكلأكبرمماهوعليهفياالستكشافعادةيكونالطفلمنشغاًلبشكلكبيرجدًافيالشمأوالتذوقواستخد
 العادي،ويمكنأنيهملالطفلالشعورباأللم،أويبديردودفعلشديدةلتجاهلاإلزعاج.

 مالحظات: ❖
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 Fear And Nervousnessعاشرا : الخوف والعصبية: 
 الخوف أو العصبية بدرجة عادية: .1

 يكونسلوكالطفلمناسبللمواقفالتييمربهااألطفالمننفسعمره.
خوفأوعصبيةغيرعاديةمنالدرجةالبسيطة: .2

الطفلالكثيرمنالخوفأوالعصبيةفيالمواقفمقارنةبردودالفعللألطفالالعاديينمننفسالعمرفيالمواقفأحيانًايظهر
 المشابهة.

 خوف أو عصبية غير عادية من الدرجة المتوسطة: .3
 فينفسالموقف.يظهرالطفلبشكلعامخوفكبيرجدًاأوقليلجدًاتجاهاألحداث،ويعتبرأكثرمناألطفالالعاديين

 خوف أو عصبية غير عادية من الدرجة الشديدة: .4
يظهرالطفلمخاوفمستمرةلألشياءأواألحداثغيرالمؤذيةحتىلوتكررتنفسالخبرات،منالصعبجدًاأنيظهرالطفل

 ينفسالعمر.الهدوءوالراحة،ويظهرالطفلضعففيالتعاملمعالمخاطركماهوالحاللدىاألطفالالعاديينف
:مالحظات ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Verbal Communicationحادي عشر: التواصل اللفظي: 
 مناسب لعمره الزمني وللمواقف التي يمر بها.تواصل لفظي طبيعي  .1

 
 تواصل لفظي غير عادي من الدرجة البسيطة: .2

بشكلعاميبدوأنهناكتأخرفيالنطق،ومعظمالحديثمفهوم،وعلىكلحاليوجدبعضالترديدأوعكسالضمائروأحيانًا
 استخداملغةغريبةأوغيرمفهومة.

 الدرجة المتوسطة:تواصل لفظي غير عادي من  .3
يمكنأنيكونالكالممفقود،وكذلكفإنهيمكنأنيكونهناكخلطبينالكالمالمفهوموالكالمالغريبمثلاللغةغيرالمفهومة
 والترديدوعكسالضمير،وبشكلخاصيمكنأنيشتملالكالمالمفهومعلىأسئلةزائدةأواالنشغالالمتكرربموضوعخاص.

 لفظي غير عادي من الدرجة الشديدة:تواصل  .4
عادةاليستخدمالطفلالنطقالجيدللمعاني،وكذلكيمكنأنيلجأإلىصرخاتطفوليةحادة،أوإصدارأصواتمثلصوت

الحيوانات،ولديهأصواتمعقدةقريبةألنتكونمثلالمحادثةويمكنأنيكونذلكمستمرًا،وكذلكفإنلدىالطفلاستخدامشاذ
دارةبعضالكلماتأوالجمل.  لتمييزوا 

 مالحظات: ❖
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Nonverbal Communicationثاني عشر: التواصل غير اللفظي: 
 استخدام عادي للتواصل غير اللفظي، مناسب للمواقف وكذلك العمر الموجود فيه الطفل . .1

 
 استخدام غير عادي للتواصل غير اللفظي بدرجة بسيطة: .2

يريدهبنفسه،هناكاستخدامبدائي)غيرناضج(للتواصلغيراللفظي،وكذلكإشارةغيرواضحةلمايريدهالطفلأويصللما
وبالمقارنةمعاألطفالمننفسالعمرنجدأنالطفليمكنأنيستخدماإلشارةأواإليماءبشكلأكثرتحديدًالإلشارةإلىالشيء

 الذييريده.
 استخدام غير عادي للتواصل غير اللفظي بدرجة متوسطة: .3

ةغيرلفظية،وكذلكاليستطيعأنيفهمالتواصلغيراللفظيبشكلعاماليمكنأنيعبرالطفلعنحاجاتهأورغباتهبطريق
 لآلخرين.

 استخدام غير عادي للتواصل غير اللفظي بدرجة شديدة:" .4
يستخدمالطفلإشاراتأوإيماءاتغريبةوشاذةحيثأنهاعديمةالمعنى)المعنىلها(،وهوكذلكغيرمدركللمفاهيم

 موجهةلآلخرين.االجتماعيةواإلشاراتوالتعبيراتال
:مالحظات ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________



 Activity Levelثالث عشر: مستوى النشاط: 
 بالنسبة للعمر والظروف:مستوى النشاط طبيعي  .1

 اليظهرالطفلأينوعمنالمشاكلفيمايتعلقبالنشاطالزائدأوقلةالنشاطمقارنةباألطفالمننفسالعمر.
 مستوى النشاط غير عادي من الدرجة البسيطة: .2

ويمكنأنيتداخلمستوىالنشاطلدىعادةيكونالطفلقلقًاأولديهضجرواليشعربالراحة،أولديهكسلوبطئفيالحركة،
 الطفلوخاصةفيالجانباألدائي.

 مستوى النشاط غير عادي من الدرجة المتوسطة: .3
يكونلدىالطفلمستوىمنالنشاطيتصفبالسرعة،زمنالصعبأنيتمإيقافه،وكذلكتكونلديهطاقةغيرمحدودةال

 ويكونبحاجةإلىقدركبيرمنالحثوالمساعدةلتحريكه.تساعدهعلىالنوم،ويمكنأنيكونكسوالً
 مستوى النشاط غير عادي من الدرجة الشديدة: .4

 الطفليظهرنشاطأوقلةنشاطبشكلمبالغفيه،وأيضًايسهلالتحولمننشاطإلىآخربشكلشديد
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
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 Level And Consistency Of Intellectual Responseرابع عشر: المستوى والدرجة الخاصة باالستجابات العقلية:
 المجاالت )المناطق(:الذكاء طبيعي والقدرات العقلية عادية في مختلف  .1

يبدوأنذكاءالطفليقعضمنحدودالطبيعيفينفسالعمر،واليوجدلديهضعففيالقدراتالعقليةأومشكالتغير
 عادية.

 وظائف عقلية غير عادية من الدرجة البسيطة: .2
العمر،وهناكتأخرفيجميعالمجاالتبالنسبةاليبدوأنالطفللديهذكاءمنالدرجةالعادية،مثلاألطفالالعاديينفينفس

 ألداءالمهارات.
 وظائف عقلية غير عادية من الدرجة المتوسطة: .3

هناكاختالفواضحبالنسبةلذكاءالكفلفينفسالعمر،وهناكاحتماللوجودواحدأوأكثرمنالقدراتلدىالطفلقدتصل
 إلىحدودالطبيعي.

 ية من الدرجة الشديدة:وظائف عقلية غير عاد .4
اليستطيعالطفلأنيقومبنفسالمتطلباتأوالمهماتالعقلية)المعرفية(لألطفالمننفسسنه،ويمكنأنيكونأفضلفي

 وظيفةأوأكثرمناألطفالالعاديينفينفسالعمر.
_________________________________________________________________________مالحظات ❖

____________________________________________________________________ 



 General Impressionخامس عشر: االنطباع العام : 
 طبيعي: .1

 اليوجدعالماتأودالئلعلىأنالطفللديهحالةتوحد.
 توحد بسيط: .2

 يوجدلدىالطفلأعراضقليلةأودرجةبسيطةمنالتوحد.
 توحد متوسط: .3

 يوجدلدىالطفلعددمناألعراض،أودرجةمتوسطةمنالتوحد.
 توحد شديد: .4

 يوجدلدىالطفلالعديدمناألعراض،أودرجةشديدةمنالتوحد.
 مالحظات: ❖

_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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 مالحظات الفاحص وتوصياته
...................................................................................................
...................................................................................................
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...................................................................................................
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 المتوحد الّطفل لدى ااِلنتباه صعوبات تقدير مقياس 2ملحق 

 

(فيالخانةالتيتناســـبمعتصـــرفأوســـلوكX:تكوناإلجابةبوضـــعالعالمة)طريقة اإلجابة والتقييم -
 :اآلتيأماالدرجاتفهيك ،الّطفل

 المتوحد الطفل لدى ااِلنتباه صعوبات تقدير مقياس تقييم درجات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم الّطفل
  الجنس
  السنّ 

 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   البدائل

 04 03 02 01 الدرجات لكل مستوى
-صفر الدرجة الخام 29أقل من    30-  58  59- 87  88 - 116  

 شديدة متوسطة خفيفة عادي درجة أو حدة الصعوبة
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 .التوحد بطيف المصاب الطفل لدى ااِلنتباه صعوبة تقدير نموذج -
 أبدا   نادرا   أحيانا   دائما   العبـــــــــــــــــــــــارات الرقم

         محور ااِلنتباه واالستجابة البصرية
         يتواصل بصريا مع الغير أثناء اللعب. 10
         يهتم  بالنشاط الذي يقوم به. 2
         لديه تتبع بصري لألشياء المتحركة. 3
         الجزئيات و التفاصيل.لديه عجز في إدراك  4
         يجد صعوبة في تركيز انتباهه لمدة طويلة.  5
         يتواصل بصريا  مع من يتحدث معه. 6
         يستجيب لإلشارات  و االيماءات. 7
         يميز القائمين على رعايته، )الولياء(.  28
         يبدي نوع من االهتمام أثناء النظر في المرآة.  9

         محور ااِلنتباه واالستجابة السمعية
         يلتفت عند مناداته باسمه.  1
         يدرك وجود الّصوت خارج مجاله البصري   11
         يفهم نبرة صوت المّختص بأّنها لطلب شيء و ليست للعب . 12
         عند التحدث معه.يستمع  13
         يقلد الصوات المطلوب منه إعادتها 14
         يوجه رأسه أو كل جسمه نحو اتجاه الّصوت و مصدره  15
         يبدي اهتمام باللعاب والدوات المصدرة لألصوات 16

         محور ااِلنتباه والمطابقة والتصنيف
         الشكال الهندسية البسيطة .يتّمكن من إعادة رسم  17
         يميز بين مختلف الشياء المتطابقة . 18
         يجيد ألعاب التركيب .   19
         يطابق الشياء مع صورها . 20
         يستطيع فرز اللوان . 21
         لديه القدرة على إعادة تركيب الّصور طبقا للشكل الصلي. 22
         يقلد الحركات المطلوبة منه إعادتها. 23

         محور ااِلنتباه المشترك
         يبدو متشتت الذهن و قليل الّتركيز . 24
         يفشل في أداء الّتعليمات السهلة . 25
         يضع الشياء في أماكنها . 26
         يستخدم اإلشارة بهدف الحصول على الشياء التي يريدها.  27
         يفشل في النظر إلى حيث يشير اآلخرون . 8
نجازاتهم . 29          يشارك اآلخرين في اهتماماتهم وا 
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 لنتائج الدراسة SPSSمخرجات ال  3 ملحق

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

 %100,0 6 %0, 0 %100,0 6 الدرجة الكلية إختبارقبلي

 %100,0 6 %0, 0 %100,0 6 االنتباه البصري قياس قبلي

 %100,0 6 %0, 0 %100,0 6 االنتباه السمعي قياس قبلي

المشترك قياس قبلياالنتباه   6 100,0% 0 ,0% 6 100,0% 
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Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

 Moyenne 84,1667 4,10217 الدرجة الكلية إختبارقبلي

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 73,6217  

Borne supérieure 94,7116  

Moyenne tronquée à 5% 84,0741  

Médiane 83,5000  

Variance 100,967  

Ecart-type 10,04822  

Minimum 74,00  

Maximum 96,00  

Intervalle 22,00  

Intervalle interquartile 20,50  

Asymétrie ,114 ,845 

Aplatissement -2,658 1,741 

قبلياالنتباه البصري قياس   Moyenne 24,8333 1,35195 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 21,3580  

Borne supérieure 28,3086  

Moyenne tronquée à 5% 24,9259  

Médiane 25,0000  

Variance 10,967  

Ecart-type 3,31160  

Minimum 20,00  

Maximum 28,00  

Intervalle 8,00  

Intervalle interquartile 5,75  

Asymétrie -,426 ,845 

Aplatissement -1,643 1,741 

 Moyenne 19,0000 1,34164 االنتباه السمعي قياس قبلي

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 15,5512  

Borne supérieure 22,4488  

Moyenne tronquée à 5% 18,9444  

Médiane 19,0000  

Variance 10,800  

Ecart-type 3,28634  

Minimum 15,00  

Maximum 24,00  

Intervalle 9,00  

Intervalle interquartile 6,00  

Asymétrie ,355 ,845 
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Aplatissement -,381 1,741 

قياس قبلياالنتباه المشترك   Moyenne 18,3333 ,71492 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 16,4956  

Borne supérieure 20,1711  

Moyenne tronquée à 5% 18,2593  

Médiane 17,5000  

Variance 3,067  

Ecart-type 1,75119  

Minimum 17,00  

Maximum 21,00  

Intervalle 4,00  

Intervalle interquartile 3,25  

Asymétrie ,919 ,845 

Aplatissement -1,205 1,741 

 

 

Tests de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

 161, 6 851, *200, 6 230, الدرجة الكلية إختبارقبلي

 220, 6 868, *200, 6 244, االنتباه البصري قياس قبلي

 800, 6 957, *200, 6 167, االنتباه السمعي قياس قبلي

 059, 6 800, 168, 6 277, االنتباه المشترك قياس قبلي

a. Correction de signification de Lilliefors 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

 

 

 

Statistiques pour échantillons appariés 

 
Moyenne N Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 4,10217 10,04822 6 84,1667 الدرجة الكلية إختبارقبلي 

 7,78745 19,07529 6 68,3333 الدرجة الكلية إختباربعدي

Paire 2 1,35195 3,31160 6 24,8333 االنتباه البصري قياس قبلي 

 2,11345 5,17687 6 20,0000 االنتباه البصري قياس بعدي

Paire 3 1,34164 3,28634 6 19,0000 االنتباه السمعي قياس قبلي 

 2,36643 5,79655 6 16,0000 االنتباه السمعي قياس بعدي

Paire 4 71492, 1,75119 6 18,3333 االنتباه المشترك قياس قبلي 

 57735, 1,41421 6 15,0000 االنتباه المشترك قياس بعدي
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Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1  الدرجة الكلية إختبارقبلي & الدرجة الكلية

 إختباربعدي

6 ,964 ,002 

Paire 2  & االنتباه البصري االنتباه البصري قياس قبلي

 قياس بعدي

6 ,723 ,104 

Paire 3  االنتباه السمعي قياس قبلي & االنتباه السمعي قياس

 بعدي

6 ,682 ,135 

Paire 4  االنتباه المشترك قياس قبلي & االنتباه المشترك

 قياس بعدي

6 -,162 ,760 

 

Différences appariées 

T ddl 

Sig. 

(bilatérale) Moyenne 

Ecart-

type 

Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

15,83333 9,76559 3,98678 5,58498 26,08169 3,971 5 ,011 

4,83333 3,60093 1,47007 1,05439 8,61227 3,288 5 ,022 

3,00000 4,28952 1,75119 -1,50158 7,50158 1,713 5 ,147 

3,33333 2,42212 ,98883 ,79147 5,87519 3,371 5 ,020 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. 

(bilatérale) Moyenne Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 

1 

 الكلية الدرجة

 - إختبارقبلي

 الكلية الدرجة

 إختباربعدي

15,83333 9,76559 3,98678 5,58498 26,08169 3,971 5 ,011 

Paire 

2 

 البصري االنتباه

 االنتباه - قبلي قياس

 بعدي قياس البصري

4,83333 3,60093 1,47007 1,05439 8,61227 3,288 5 ,022 

Paire 

3 

 السمعي االنتباه

 االنتباه - قبلي قياس

 بعدي قياس السمعي

3,00000 4,28952 1,75119 -1,50158 7,50158 1,713 5 ,147 

Paire 

4 

 المشترك االنتباه

 االنتباه - قبلي قياس

 بعدي قياس المشترك

3,33333 2,42212 ,98883 ,79147 5,87519 3,371 5 ,020 
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