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 الملخص :

هتدف هذه الدراسة حنو تكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج تيتش العالجي وأثره يف معاجلة بعض 
مظاهر القصور اللغوية و التواصل لدي أطفال املصابني . ولتحقيق هذا اهلدف استخدمنا املنهج 

عمديا من روضة أطفال ( طفال توحدي من ذكور و إناث مث اختيارهم 03التجرييب بلغ عدد العينة) 
التوحد باجلزائر باملنطقة الغربية وهران اشتملت أداة مجع املعلومات األولية واعتمدنا علي املالحظة 
واملقابلة و برنامج العالجي لألطفال املتوحدين ومشكالت التواصل ،وقد متت معاجلة املعلومات 

ت(  ستخدمني االختبار اإلحصائي )م  spssباستخدام األساليب اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
لعينتني مستقلتني ومن ابرز النتائج اليت أسفرت عنها دراستنا مايلي :انه توجد فروق بني األطفال 

املتوحدين و األطفال العادين يف برنامج تيتش يف جمموع أبعاد بند الكفاءة اللغوية من برنامج تيتش 
 عينتني .حيث نتجت الدراسة عن عدم وجود جتانس بني ال

ويف األخري انتهت دراستنا جملموعة من االقرتاحات لدراسات مستقبلية وثبتت باملراجع واهم املالحق 
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

résumé 

Cette étude vise à l'adaptation des compétences linguistiques de communication 
que j'ai les enfants avec. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la méthode 
expérimentale a été le nombre de l'échantillon (30) enfants unitive des hommes et 
des femmes, puis choisi intentionnellement des enfants de la maternelle à l'autisme 
en Algérie dans la région ouest d'Oran inclus la collecte d'outil d'information 
préliminaire et nous comptons sur l'observation, l'entrevue et programme 
thérapeutique pour les enfants atteints d'autisme et les problèmes de 
communication, il a été le traitement de l'information en utilisant des méthodes 
statistiques pour les sciences sociales spss utilisateurs test statistique (t) pour deux 
échantillons indépendants et les principaux résultats de notre étude: qu'il existe des 
différences entre les enfants autistes et les enfants à Adan dans l'ensemble du 
programme Teacch dimensions de l'efficacité article La langue du programme où 
Thich étude a permis de l'absence d'homogénéité entre les deux échantillons.      
Dans l'étude récente d'un groupe de suggestions pour les futures études terminées 
et les références éprouvées et les suppléments les plus importants. 
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 مقدمة

مير الطفل خالل سنوات حياته األويل مبراحل عديدة التطور سوءا  يف اجلانب الفزيولوجى أو       
اجلانب الفكري ،فجسم الطفل ينمو ويزداد يف الطول و الوزن و القوة وهذا ما يالحظ من املظهر 
اخلارجي ،أما فيما خيص النمو الفكري والدماغي خصوصا فال ميكننا مالحظته بالعني اجملردة ،فقد 
يتطور عقل الطفل ببعض االختالالت أو النقائص اليت يولد هبا أو يكتسبها خالل هذه املرحلة. 

لة (. ومن بني أشهر القدرات املعرفية وأمهها خالل  حياة للفرد كوهنا وسي21،ص1122)عزاز ،
تواصل مع العامل اخلارجي خاصة ملا يكون الطفل صغري نذكر التواصل الذي يعترب العنصر املكمل 
ألحداث اليومية فمن خالله يتبادل الناس األفكار و املشاعر وحيققون أهدافهم )أي حيصلون على 
هارة هدف مرغوب وجيذبون االنتباه ( ،ويشاركون يف أحداث املاضي و خيططون للمستقبل ،وأن م

االتصال األساسية تعترب من العوامل اهلامة للتعامل مع اآلخرين بطريقة طبيعية ، ومبا أن اللغة هي 
ملكة إنسانية تعترب األداة  األساسية للتواصل باألفكار و املشاعر  بني األفراد ،وتعترب وسيلة التحليل 

نها قواعد ،ويعرب عنها شفهيا و التعبري الفكري لدي الفرد بواسطة جهاز مدعم برموز وإشارات بي
 dic f .psychologie la rousse ) وكتابيا أو بالشارات .)

ومبا أن اللغة ترتبع علي عرش القدرات املعرفية و اليت تتدخل يف اغلب النشاطات املعرفية األخرى ،إن 
تطبق مل نقل كلها فنعرف من هنا إن تطورها جيب أن يكون على أحسن وجه غري أن هذه القاعدة 

على غالب األحيان لدى األطفال الساملني   و تبقي فئة قليلة من األطفال لسبب أو علة ما مصابني 
خبلل وظيفي يف الدماغ يعيق تطور لغتهم فتنمو بشكل بطئ جدا مقارنة باألطفال اآلخرين وهذا ما 

زهري يسبب هلم اضطرابات ومشاكل من هذه االضطرابات اضطراب طيف التوحد  )عزاز حممد 
( . و اضطراب التوحد الذي يعد من أكثر الفئات التوحد اليت تتميز بوجود 21،ص 1122،

القصور يف اجلوانب النمائية السابقة بشكل كبري فهو اضطراب تطوري يؤثر على جوانب التواصل 
اللفظي و الغري لفظي و التفاعل االجتماعي ،ويظهر لدى الطفل قبل أن يصل إيل سن الثالثة من 

عمر ،باإلضافة إىل وجود أمناط سلوكية تكرارية وحركية ومنطية ومقاومة للتغري يف الروتني  اليومي مع ال
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ظهور استجابات حسية غري عادية ويصاحب الكثري من األطفال التوحدين قصور معريف شديد )  
 ( وهذا مادفع العديد من الباحثني يف إجراء دراسات  البحث عن5،ص 2311منرية العصمي ،

عالج هلذا االضطراب و من بني هذه الطرق ، العالج بالربامج العالجية التعليمية إال انه وبالرغم من 
وجود الربامج العالجية إال انه يف حدود علمنا الربامج العالجية و االختبارات  املكيفة حسب  الثقافة 

األعراض من حالة إىل  أن تباين كمااجلزائرية ونظرا لعدم وجود برنامج عالجي يناسب البيئة اجلزائرية  
ميكن االعتماد  أخرى، وعدم وجود أدوات أو اختبارات مقننة  ذات أسس علمية الصدق والثبات

وهذا دفعنا  إيل هذه الدراسة وهي حماولة تكيف بند   عليها يزيد من احتماالت اخلطأ يف التشخيص
زائرية الغربية يحيث برنامج تيت  برنامج الكفاءة اللغوية من برنامج العالجي لشوبلر على البيئة اجل

بأمريكا ،ويعتمد هذا الربنامج على املثريات البصرية الشديدة  2693عالجي لشوبلر الذي أسسه يف 
على ضرورة التعليم املنظم باعتباره أفضل طرق التعليم األخرى ،وذلك عن طريق تكيف الفردي من 

لتعديل يف البيئة وعليه ويف هذا السياق هتدف خالل تطور مهارته الشخصية بإجراء تكيف و ا
الدراسة احلالية حنو تكيف بند الكفاءة اللغوية من الربنامج العالجي يف تنمية التواصل واللغة لألطفال 
املصابني بالتوحد  شوبلر حسب الثقافة البيئة اجلزائرية الغربية  وعلى هذا األساس مت تقسيم و الفكرة  

ة إيل جانبني :تطرقنا يف اجلانب األول و الذي ميثل اجلانب النظري إيل خمتلف تفصل الدراسة احلالي
الدراسات السابقة تناولنا يف فصليه األول التعريف بالدراسة و الذي يضم اإلشكالية و الفرضيات 
،وأمهية الدراسة وأهدافها وسبب اختيار هذه الدراسة ،والدراسات السابقة ،و تعريف الكلمات 

أما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا إيل التواصل و اللغة فالتواصل يظم كل من التعريف و  املفتاحية
عناصره وخصائصه ومستوياته وإشكاله و أنواعه ونظريات و العوامل اليت تؤثر على عملية التواصل أما 

و  عنصر اللغة و الذي يضم كل من تعريف اللغة واملراحل األساسية يف اكتساب اللغة عند الطفل
متطلبات النمو اللغوي ووظائفه اللغة و النظريات اليت ميزت اللغة و العوامل اليت تؤثر يف التطور 

اللغوي للطفل ويف هناية هذا الفصل قمنا بعنصر وهو عالقة التواصل واللغة بالطفل التوحدي ،و يف 
صة بالتوحد ونظرة الفصل الثالث حاولنا أن نسميه بفصل التوحد و الذي، يضم بعض التعريفات اخلا
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تارخيية عن التوحد ، وانتشاره ،وأنواعه وخصائصه ،وعوامله و النظريات املفسرة للتوحد وكذا 
تشخيص التوحد وكما تطرقنا يف هذا الفصل إيل الربامج العالجية املقرتحة لتكفل هبذا النوع من 

يف الفصل الرابع الذي خيص  االضطرابات وفيما خيص اجلانب التطبيقي مت تقسيمه إيل فصلني ،تناولنا
التناول اإلجرائي األول تطرقنا إيل الدراسة االستطالعية ،واملنهج املستخدم وميدان الدراسة و عينة 
الدراسة و أدوات الدراسة وعرض النتائج ومناقشتها ،أما الفصل اخلامس فيتضمن التناول اإلجرائي 

ن حيث ميدان الدراسة و عينة الدراسة و أدوات الثاين وتطرقنا فيه إيل مرحلة الدراسة النهائية م
الدراسة و عرض النتائج ومناقشتها و تفسري النتائج املتحصل عليها يف الفصل السابق و أخريا 

 استنتاج عام هلذه الدراسة و كل يحث البد من اقرتاحات و خامتة عامة .
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 إشكالية :

                                                        اهتم العلماء بشكل كبري باألطفال املعاقني يف توفري اخلدمات الرتبوية واالجتماعية و النفسية                                     
و الصحية و التأهلية الالزمة هلم، وذلك من اجل تنمية قدراهتم الذاتية و العقلية واالجتماعية                      
و املهنية باعتبارها حق من حقوقهم اإلنسانية و اليت اعرتفت هبا الكثري من دول العامل و املواثيق                   

)سوسن شاكر، التوحد هم احد فئات ذو االحتياجات اخلاصةو األعراف الدولية ويعد أطفال 
، والتوحد هو احد االضطرابات النمائية املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم  (5000،02ص

االجتماعي و اللفظي و الغري اللفظي كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم االجتماعية املتبادلة و 
الث سنوات األويل من عمر الطفل وتكون أعراضه واضحة متاما يف يظهر هذا االضطراب خالل الث

الثالثني شهرا من عمر الطفل الذي يبدأ يف تطوير سلوكيات الصادرة  وأمناط متكررة و االنطواء علي 
الدراسات أرجعته ألسباب نفسية واجتماعية  إال أن( ،  02،50ص،  5002)مجلة المنال،   الذات 

الدين والطفل ، وهناك من أكد على األسباب البيولوجية ، كما أشارت بعض ، أي العالقة بني الو 
الدراسات إىل وجود أسباب تتعلق باجلينات ، وظروف احلمل والوالدة ، وأيضا إىل التلوث البيئي ، و 
التطعيمات ، والفريوسات ، إال انه حىت اآلن مل يتم التأكد من سبب التوحد ؛ فقد يكون أحد هذه 

، أو األسباب جمتمعة هي اليت تسبب املرض ، وهذا حيتاج إىل دراسات عديدة يف هذا األسباب 
اجملال ، وجدير بالذكر أن هذه الفئة تعاىن العديد من املشكالت ،  ولعل من ابرز هذه املشكالت 

عدم القدرة على العناية بالذات أي القيام باألنشطة اخلاصة باحلياة اليومية مبعىن قصور الطفل 
توحدى ، وعجزه يف العديد من األمناط السلوكية اليت يستطيع أداؤها أقرانه من األطفال العاديني ، ال

حيث يعجز عن رعاية نفسه ، أو محايتها،  أو إطعام نفسه ، أو ارتداء املالبس وخلعها ، أو التعامل 
،ص  5002يوني ،لمياء عبد الحميد بمع املرحاض ، وكذلك يف تقديره لألخطاء اليت يتعرض هلا ) 

التواصل عملية نشطة وتبادلية، وجودة التفاعالت االجتماعية التواصلية خمتلفة بشكل ( ،ومبا أن 02
ملحوظ لدى األطفال التوحيديني، باإلضافة إىل القصور االجتماعي التواصلي الرئيسي، فإن احملكات 

يف القدرة على التقليد  التشخيصية لألطفال ذو اضطراب التوحد تشتمل على " اضطرابات واضحة
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 ، أو اإلبقاء على حمادثة مع اآلخرين " واالستخدام النمطي واملتكرر للغة أو اللغة اخلاصة
((Cheng, 2004, P 8  كما يعاين أطفال التوحد  عدم القدرة علي  اكتساب اللغة يف العمر

اضطراب الطفل كما أن منو اللغة املتوقع واحد من أكثر األشياء الشائعة واليت تلفت نظر الوالدين إىل 
لدى األطفال التوحيديني تعترب مؤشرا جيدا على مدى استعداده للنمو مستقبال فبعض األطفال 

من األطفال املصابني  %05يبدءون يف نطق بعض الكلمات مث يتوقف الكالم لديهم، وحوايل 
 اللغة ال يستخدمواها يف بالتوحد ال يتكلمون مطلقا واآلخرون منهم الذين لديهم تطور ومنو يف

التواصل وجند أنه كلما كانت لغة الطفل التوحدي حمدودة عند سن اخلامسة أو السادسة كلما أصبح 
إن بعض األعراض املبكرة اليت يتميز     (82، ص5000)قنديل، األمل يف منوه مستقبال ضعيفا. 

طفل التوحدي يبدو خمتلفا عن هبا الطفل ذو اضطراب التوحد هي اضطراب يف التواصل، حيث أن ال
بقية األطفال يف نفس العمر الزمين إذ يبدو وكأنه ال يريد أمه وال حيتاجها، وال يبايل مبسألة أن يقبل 
عليها أحد الراشدين، وأن يقوم حبمله حىت ولو كان هذا الشخص وثيق الصلة به، وتكون عضالت 

اضطراب التوحد ال يبكي إال قليال، وهو  الطفل التوحدي رخوة مرتهلة، كما نالحظ أن الطفل ذي
أيضا سريع الغضب واالنفعال إىل جانب ذلك فهو ال يستطيع خالل الستة الشهور األوىل من حياته 
أن يالحظ أمه أو يتابعها ببصره، ويكون قليل املطالب بشكل ملحوظ وال يبتسم إال نادرا، وميكن أن 

هومة كما أن استجاباته دائما متوقعة وال يأيت بأي ينطق كلمات قليلة وتكون غري واضحة وغري مف
استجابة ميكن اعتبارها غري متوقعة، وال يبدي اهتمام باللعب اليت يتم وضعها أمامه، ويضيف أيضا 
أنه يف الستة األشهر التالية ال يبدي الطفل أي اهتمام باأللعاب االجتماعية، وال يبدي أي انفعال 

يفتقر بشدة إىل التواصل اللفظي والغري اللفظي، وتكون ردود أفعاله نتيجة حدوث أي شيء أمامه، و 
وقد أشارت العديد من  (52، ص5005)محمد، باملثريات خمتلفة إما مفرطة جدا أو قليلة جدا . 

الدراسات السابقة إيل أن التوحدية يف حد ذاهتا عند األطفال متثل مشكلة نفسية واجتماعية  
رتتب عليه إصابة الطفل التوحدي بالعديد من االضطرابات االنفعالية والسلوكية وانفعالية وتعليمية مما ي

ويرجع تسمية التوحد هلذه  الفئة واللغوية و التواصلية ومن بني هذه الدراسات دراسة  للعامل ليو كانر 
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( عندما قام بفحص جمموعة من 3491" ) Leo Kannerإىل الطبيب النفسي األمريكي " ليوكانر 
األطفال املتخلفني عقليا جبامعة هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية ، ولفت اهتمامه وجود أمناط 

،   Autism Disorder( طفال أطلق عليهم مصطلح اضطراب التوحد 33سلوكية غري عادية لـ )
عن الواقع ، واالنطواء والعزلة ، وعدم  حيث الحظ انغالقهم الكامل علي ذواهتم ، واالبتعاد

التجاوب مع املثريات اليت حتيط هبم، ويؤكد هذا العديد من الدراسات مثل )عبد الرحيم خبيت: 
؛ عادل عبد  0553؛ سهى نصر:  0553؛ هالة كمال الدين:  0555؛ شاكر قنديل:  3444

؛  0551؛ آمال باظة:  0550؛ نادية عبد القادر:  0550ب ؛ رشاد موسى:  – 0550اهلل: 
؛ سوسن احللىب  0550؛ حممد خطاب :  0559؛ عصام زيدان :  0559عبد الرمحن سليمان: 

( ،ولقد تعددت  0552؛ ريتا جوردن ، ستيوارت بيول:  0550؛ ماجد عمارة :  0550: 
عم املصطلحات حول مفهوم التوحد حيث أطلق عليه بعض الباحثني الذات ،أو األنانية ) عبد املن

( وهناك من يسميها االجرتار ، أو  330،  3412؛ عادل األشول:  15،  3421احلفىن: 
؛ عثمان  00،  3440اإلجرتارية ، أو اجرتار الذات )عبد العزيز الشخص ، عبد الغفار الدماطى : 

؛ عبد الرمحن سليمان:  130،  3440؛ جابر عبد احلميد ، عالء الدين كفاىف:  3441فراج: 
( والبعض اآلخر أطلق عليها مصطلح االنغالق الطفوىل ، أو االنغالق النفسي ،)  2،  0553

( ، كما يسميها آخرون الذهان الذاتوى ، أو التوحد الطفولية ) حممد  35،  3444ماجد عماره: 
( أو فصام الطفولة ) ريتشارد سوين:  190،  3440؛ أمحد عكاشة:   331،  3424شعالن: 
( ،  304،  3449من يسميها الفصام الذووى ) رمضان القذاىف:  ( وهناك 201،  3424

؛ عبد العزيز  031،  3443وهناك من يسميها األوتيزم أو األوتيسية ) عمر بن اخلطاب خليل: 
؛ جابر عبد احلميد ، عالء الدين كفاىف:  01-00،  3440الشخص وعبد الغفار الدماطى: 

؛ رشاد  21-20،  0553؛ آمال باظة:  99،  3442؛ عبد املنان مالمعمور:  130،  3440
( ويطلق عليها البعض التمركز الذاتى ) فتحى عبد الرحيم:  931 – 112،  0550موسى: 
؛ عبد  30،  0555( ، والبعض يسميها التوحد ) لطفى الشربيىن: 012 – 011،  3411
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توحدية ) عمر بن ( وأحيانا تسمى ال 20،  0553؛ آمال باظة:   2،  0553الرمحن سليمان: 
ب ( ويفضل بعض الباحثني   -  11،  0550؛ عادل عبداهلل:  11،  3449اخلطاب خليل: 

 3440؛ يوسف القربوطى وآخرون:  300-303،  3411أن يسميها التوحد ) كمال دسوقى: 
 30،  0555؛ لطفى الشربيىن:  213،  3442؛ إمساعيل بدر:  3441؛ عثمان فراج:  111، 

؛ ؛ عبد الرمحن سليمان:  21-20،  0553؛ آمال باظة:  92،  0555ل: ؛ شاكر قندي
أ (ويطلق عليها بعض الباحثني متالزمة ) كانر  – 0550؛ عادل عبد اهلل:  2،  0553

Kanner’s Syndrome   :؛ جابر عبد احلميد ، عالء الدين كفاىف:  330،  3412عادل األشول
(،وتأخذ  01-00،  3440غفار الدماطى : ؛ عبد العزيز الشخص وعبد ال 130،  3440

الباحثة مصطلح " التوحد " ؛ ألنه أكثر املصطلحات اليت اتفق عليها الكثري من الباحثني واألكثر 
لمياء عبد الحميد بيوني دقة لفظياً ، وتعرض يف الفقرات التالية التعريف الشكلى هلذا املصطلح. )

فهنالك العديد من األدوات التشخصية و أما فيما خيص تشخيص التوحد  (،02،ص 5002،
الدراسات  العديد من الدراسات اليت تبنت تشخيص التوحد،ومن بني هذه الدراسات  السابقة :

 السابقة :

 :(5002دراسة أسامة أحمد مدبولي )
 :عنوان الدراسة

  يف تنمية التفاعل االجتماعي لألطفال التوحديني  TEACCHفاعلية برنامج
 :هدف الدراسة

يف إحداث حتسن للتفاعل االجتماعي   TEACCHالتحقق من مدى فاعلية برنامج تيتش
لألطفال التوحديني ودجمهم يف اجملتمع بصورة جيدة، ومساعدة األسرة يف التعامل مع هؤالء األطفال 

 .بشكل مناسب
 :عينة الدراسة
سنوات مبتوسط عمر  4إىل  1طفالً من األطفال ذوي التوحد ترتاوح أعمارهم بني  31تكونت من 
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رشا محيده  .30( .جتريبية 1ضابطة و  1سنوات وشهرين: ومت تقسيمهم إىل جمموعتني ) 2
0552) 

 : أدوات الدراسة
مقياس تقدير التفاعالت االجتماعية عند الطفل التوحدي اجلزء اخلاص بالتفاعالت االجتماعية من 

  TEACCHبرنامج تيتش
 :نتائج الدراسة

ناً ألفراد اجملموعة التجريبية يف مهارات التفاعل االجتماعي بعد تطبيق الربنامج أظهرت أن هناك حتس
مقارنة باجملموعة الضابطة وفقاً ملقياس التفاعالت االجتماعية، كما ثبت استمرار أثر الربنامج بعد 

 انتهاء تطبيقه بعد مرور شهرين.

 .(5000دراسة منى خليفة على )
 :عنوان الدراسة

 "تدرييب تأهيلي للطفل التوحدي "دراسة حالة فعالية برنامج
 :هدف الدراسة

تقدمي برنامج تدرييب تأهيلي عالجي متكامل للمهارات اللغوية واالجتماعية لألطفال التوحديني، 
والتحقق من مدي فعاليته يف دراسة احلالة، وإكساب الطفل مستوى جيد من التفاعالت مما قد 

ا يصدر عنه من أمناط سلوكية، ويسهل يف التعامل مع هذه يسهم بشكل مباشر يف تعديل بعض م
الفئة من اإلعاقة بشكل مناسب مما يسهل عليهم القيام بتعديل سلوكياهتم غري املناسبة، وبالتايل يزداد 

 .تكيفهم يف اجملتمع الذي يشعرون فيه باالنعزالية
 :عينة الدراسة

 .سنوات 1تكونت من طفل توحدي يبلغ من العمر 
 :الدراسة أدوات

(، 0555مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي الثقايف املطور لألسرة )إعداد/ حممد بيومي خليل 
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(، مقياس الطفل التوحدي )إعداد/ الباحثة(، 3410مقياس السلوك ألتكيفي )إعداد/ فاروق صادق
نمية مهارات (، برنامج تدرييب لت3443قائمة كونرز لتقدير سلوك الطفل )تعريب/السيد السمادوىن

التآزر البصري واملهارات املهنية )إعداد/ الباحثة(، اختبار الذكاء. وتشمل األجزاء غري اللغوية، ومنها: 
 .""لوحة سيجان، اختبار رسم الطفل املصفوفات املتتابعة، أجزاء من اختبار وكسلر

 : نتائج الدراسة
الربنامج من مهارات عديدة تناولت تدريب أظهرت فعالية الربنامج املستخدم، ويرجع ذلك ملا تضمنه 

 الطفل على بعض اجملاالت اليت تتسم بوجود العديد من الصعوبات فيه

 .(:5000دراسة أزهار على )
 :عنوان الدراسة

  مدى فاعلية برنامج عالجي لألطفال اإلجتراريين
 :هدف الدراسة

وإشراك األسرة مع الباحثة يف حتسني حالة األطفال التوحديني عن طريق وضع برنامج عالجي هلم 
 .العالج

 :عينة الدراسة
تكونت من جمموعتني األوىل مخسة أطفال توحديني )ثالثة إناث وأثنني من الذكور( كمجوعة جتريبية 

من ذوى اإلعاقة العقلية الشديدة واملعتدلة )نسب ذكائهم  33.2–9ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني 
انية مخسة أطفال توحديني أنثى وأربعة ذكور ترتاوح أعمارهم ما بني (، والث03 -05ترتاوح ما بني 

 (.13-05من ذوى اإلعاقة العقلية الشديدة وبالغة الشدة )نسبة ذكائهم ترتاوح ما بني  0.0-4.1
 : أدوات الدراسة

(، برنامج عالجي 3440مصري حنورة وكمال مرسى،)3415اختبار ستانفورد بينيه مراجعة 
يني )إعداد الباحثة(، مقياس تقييم الطفل املنطوي على ذاته )حسيب الدفراوى لألطفال التوحد

 .(3401ترمجة فاروق صادق،  :E. Doll(، مقياس فاينالند للنضج االجتماعي ) إعداد3445،
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 :نتائج الدراسة
يبية يف أشارت إىل وجود فروق بني أفراد اجملموعة التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة لصاحل أفراد التجر 

الذكاء والنضج االجتماعي بعد تطبيق الربنامج العالجي، وهذا يشري إىل فاعلية الربنامج يف تنمية 
 .االنتباه مما أسهم يف منو اللغة والنضج االجتماعي لديهم

 (:.5002دراسة رأفت عوض السعيد خطاب ) .
 :عنوان الدراسة

 األطفال التوحدينيفاعلية برنامج تدرييب سلوكي لتنمية االنتباه لدى 
 :هدف الدراسة

تنمية االنتباه لدى األطفال التوحديني باستخدام بعض الفنيات اإلرشادية من خالل النظرية 
 .السلوكية، والتعرف على مدى التحسن يف االنتباه بعد الربنامج

 :عينة الدراسة
وحد لديهم ما أطفال توحديني من ذوى التوحد البسيط، حيث يرتاوح مستوى الت 35تكونت من 

( مت 3415درجة على مقياس تقييم توحد الطفولة )إعداد: سكوبلر وآخرون،  11 -15بني 
سنة،  39-4أطفال وترتاوح أعمارهم ما بني  0أطفال، و ضابطة  0تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية 
 .(، ومتماثلني يف املستوى االجتماعي واالقتصادي25-05ونسب ذكائهم ترتاوح ما بني )

 : دوات الدراسةأ
مقياس اضطراب قصور االنتباه لألطفال التوحديني )إعداد الباحث(، الربنامج التدرييب )إعداد 

 .الباحث(، استمارة استطالع )إعداد الباحث(، استمارة دراسة احلالة )إعداد الباحث(
 Goodenoughمقاييس الذكاء عن طريق لوحة جودار، ومقياس رسم الرجل جودإنف هاريس

ris Har(0559)ترمجة وتقنني حممد فرغلى وآخرون 
(، مقياس املستوى 0553مقاييس تقييم السلوك التوحدي" مقياس الطفل التوحدى )عادل عبد اهلل 

  (،3440االجتماعي االقتصادي )إعداد عبد العزيز الشخص، 
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 Schopler/ سكوبلرورشلروداىلإعدادChildhoodautism rating scaleمقياس تقييم توحد الطفولة

E; ReichlerR.and Daly K (3444)ترمجه وتقنني سهام عبد الغفار 
 :نتائج الدراسة

أظهرت فاعلية الربنامج التدرييب السلوكي املستخدم، حيث ساعد الربنامج يف تنمية مهارات االنتباه 
تخدم أما بالنسبة لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق الربنامج عليها وذلك وفقاً للمقياس املس

للمجموعة الضابطة فلم حيدث هلا أي تغيري وذلك باستخدام االختبار القليب والبعدي ، كما ثبت 
 .استمرار أثر الربنامج بعد انتهاء تطبيقه باستخدام القياس التتبعي

( : بعنوان : " املؤشرات التشخيصية الفارقة لألطفال ذوي 3441دراسة: حسين إحسان حلواين )
األوتيزم " التوحد"من خالل أدائهم على بعض املقاييس النفسية "،اهلدف من الدراسة : التواصل 

لتشخيص فارق لألطفال التوحديني قياساً بأقرااهم املتخلفني عقلياً واألسوياء من خالل أدائهم على 
ح أعمارهم ما (طفال ترتاو 02بعض املقاييس النفسية وقوائم املالحظة عينة الدراسة : تضمنت عينة )

طفالً من املتخلفني عقلياً مبدينة جدة ، وتراوحت أعمارهم  02سنة ، كما ضمت  30: 1بني 
سنوات ،   1: 1طفال من األسوياء تراوحت أعمارهم مابني  02سنة كما ضمت  31: 1مابني 

اضاً يف أشارت نتائج الدراسة أن األطفال التوحديني هم أكثر األطفال يف اجملموعات الثالثة اخنف
 مهاراهتم االجتماعية باإلضافة إىل أن قدراهتم اللفظية تعد منخفضة.

اما الدراسة اليت برهنت أن التوحد نستطيع عالجيه بتطبيق الربامج العالجية من بني هذه الدراسات  
(  :عنوان الدراسة: "مدي فاعلية العالج باحلياة اليومية يف حتسني 3442دراسة: إمساعيل حممد بدر)

االت األطفال ذوي التوحد"  هدفت الدراسة إىل التعرف على "مدي فاعلية العالج باحلياة اليومية ح
يف حتسني حاالت األطفال ذوي التوحد، ويعتمد هذا الربنامج على مبادئ مخسة أساسية ، وهي : 

مستويات التعليم املوجه للمجموعة ، تعليم األنشطة الروتينية،والتعليم من خالل التقليد وتقليل 
النشاط غري اهلادف بالتدريب الصادم ، واملنهج الذي يركز على املوسيقي والرسم واأللعاب الرياضة 

(أطفال ذكور ممن يعانون من مرض التوحد ، ممن ترتاوح 9)احلركية (  ، وتكونت عينة الدراسة : من )
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ة لألطفال ذوي التوحد هي ( سنوات ، وكانت قائمة املظاهر السلوكي1إيل0أعمارهم الزمنية ما بني )
أداة الدراسة األساسية ، وهي مقسمة إىل أربعة أبعاد رئيسية ، تعرب عن اضطرابات يف اللغة ،واألمناط 
السلوكية يف اجلوانب التالية :االنفعالية ، االجتماعية ، واضطرابات اللغة واألمناط السلوكية النمطية  ، 

امج العالج باحلياة اليومية يف حتسني حاالت األطفال ذوي وقد توصلت الدراسة إيل: مدى فاعلية برن
التوحد ، ويرجع ذلك إىل أن فنية العالج باحلياة اليومية ، وهو منهج تربوي ملساعدة األطفال ذوي 

التوحد ، وهذا املنهج مببادئه اخلمسة يسهم يف حتسني حاالت هؤالء األطفال وجيعلهم  قادرين على 
ومن هنا توّسع مفهوم ونظرا الختالف يف الثقافات بني البيئة الغربية والعربية االعتماد على أنفسهم، 

الثقافة العربّية ليشمل كلمة اإلسالم، وتُعترب اللغة يف اجململ وعاًء جلميع العلوم، وأداة الفهم والتعبري 
كمتها وأدهبا العادي والفين والعلمي، وهي تُعترب أهّم وسائل التأثري على العقل عن طريق الشعور حب

فنظرا لوجود فروق بني الثقافة ، ونثرها  وشعرها وأساطريها وقصصها، باإلضافة لسائر أدواهتا الفنّية
العربية  والغربية فكل جمتمع له طبيعته املختلفة يف القدرة على العيش والتأقلم مع البيئة احمليطة به، 

اة، فلو كانت مجيع اجملتمعات بنفس طريقة وذلك يُنتج جمتمعات متنوعة حُتقق املعىن احلقيقي للحي
العيش والتفكري ألصبحت احلياة مملة وال حُيبها أحد.هلذا انقسم اجملتمع العاملي إىل قسمني رئيسيني 

مها: اجملتمع العريب واجملتمع الغريب، واللذان يُعتربان خمتلفني يف كل شيء من حيث العادات والتقاليد، 
كل. فالعرب هم جمموعة كبرية من األشخاص الذين يتكلمون اللغة وطبيعة العيش، وحىت يف اال 

العربية ويعتنقون الديانات املختلفة كالديانة اإلسالمية اليت يتبعها العدد األكرب منهم، والديانة 
املسيحية اليت يعتنقها عدد أقل، وينتشر العرب يف قارة آسيا وقارة إفريقيا أكثر من أي مكان آخر. 

وعة كبرية من األفراد الذين يتكلمون لغات متعددة، ويعتنقون ديانات خمتلفة كالديانة الغرب هم جمم
املسيحية اليت يعتنقها العدد األكرب، أّما األعداد األخرى فيعتنقون ديانات متنوعة عددها يصل ألكثر 

اإلسالمي، من مئة كديانة البوذية واليهودية، وهنالك عدد قليل من الغربيني الذين اعتنقوا الدين 
وينتشر سكان الغرب يف قارة أوروبا وأمريكا وأسرتاليا وغريها من القارات 

(http://mawdoo3.com ،0539،رندا مصطفى) 

http://mawdoo3.com/
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وهكذا خلص إىل أن املضمون املعريف ملفهوم الثقافة يف اللغة العربية ينبع من الذات اإلنسانية وال   ا
ا من اخلارج، إذ يعمل على تنقية الفطرة البشرية وتشذيبها وتقومي اعوجاجها مث دفعها لتوليد يغرس فيه

املعاين اجلوانية الكامنة فيها، وبإطالق طاقاهتا لتنشئ املعارف اليت حيتاج إليها اإلنسان طبقا لظروف 
فالعالقة بني  (13،10بيئته وجمتمعه، لتستقيم وقيم وجود اإلنسان نفسه )، نصر حممد عارف، ص.

البنية اللغوية اليت ينتمي إليها الدال، والبنية التارخيية أو االجتماعية اليت ينتمي إليها املدلول عالقة 
مركبة إىل درجة كبرية وعملية مزدوجة تتضمن حتيز السياق وحتيز من قام بصياغة هذا املفهوم، ومن 

ذر يف تشكيل حضاري فريد، له لغته هنا فمستويات هذا التحيز أمران: أوال ألن كل دال متج
املعجمية واحلضارية الفريدة، ولذا فالدال )وحقله الداليل( مرتبط بسياق حضاري حمدد، ويشري إىل 
ظواهر بعينها دون غريها. وثانيا ألن الدال بطبيعة احلال ال يشري إىل مدلول خارجي وحسب، وإمنا 

( فعندما 111واجتهاداته)سوزان حريف، ص حيتوي أيضا على وجهة نظر من سكه وزاوية رؤيته 
نقارن بني اللغة العربية والغة الفرنسية مثال فعل "يكذب" مقابله بالعربية فعل "يصدق". فعل "يكذب 

 بالفرنسية " يوجد إسم الفاعل 
و ال يوجد الفعل  Véridiqueفإن قيل توجد يف العربية أيضا أشياء ليس هلا إسم مستّقل 

!!Mentirr مقابل له بالفرنسية.يوجد ال 
أقول: أّن ذلك يقع لعّلة مقصودة. يعين أّن العريب قصد عمدا عدم إعطاء اسم للشيء و ليس لعدم  

قدرة, و ذلك مثال لقبح شديد يف الشيء كجرائم بشعة شائعة لدى بعض األقوام و هلا أمساء يف 
وصف أو بأمساء مركّبة و إضافة على لغاهتم و ال جتد هلا أمساء مفردة يف لغة العرب بل يشار إليها بال

مثال, البطريق, إسم حليوان يف القطب  اجلواب فالنذكر بعض رقائق الغىن املصطلحي يف اللغة العربية 
الشمايل. ما عالقة هذا احليوان بصحاري و براري و جبال العرب؟ و ملاذا يعطونه إسم و مل يشاهده 

متواجدا أصال بينهم؟ وكيف وجد اإلسم مكانه يف لغة السواد األعظم منهم و ال ميكن له أن يكون 
العرب؟ علما و أّن هذا إسم معروف قبل اإلسالم و فتوحاته النورانية وهو متداول كما ناخذ اسم  

والنتكلم اآلن يف ختلف كّل لغات   الكسوف و اخلسوف, الفرنسية تعطي نفس اإلسم للظاهرتني
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اق, و يف بعد, خاصني هبا أّما اجلانب اجلميل والراقي فهو        العامل عن لغة العرب يف جانب مجيل و ر 
  Eclipse    (0539،( amjadmmirandad املثىّن 

دراسة جيف ، سالت وعلى هذا االساس متت دراسات حول تكيف الربامج العالجية ومن بينها  
:Salt;Jeff , (0551 بعنوان : "برنامج املركز االسكتلندي لعالج األوتيزم يف مرحلة ما قبل : )

املدرسة : مدخل منائي للتدخل املبكر " أعد املركز االسكتلندي برنامج للتدخل املبكر مع األطفال 
االويتزم يف مرحلة ما قبل املدرسة  ، ويهدف الربنامج : إىل حتسني مهارات االتصال والتفاعل 

( طفال وطفلة من املصابني باضطراب 15جتماعي والنمو االنفعايل ، وتكونت عينة الدراسة من )اال
( سنوات ، وطبق الربنامج بشكل فردي ومكثف بواسطة معاجلني مدربني و 2-9التوحد يف سن )

 لعب                           املعلمني داخل املركز ومبساعدة اآلباء بعد تدريبهم ويتضمن الربنامج استخدام التقليد وتبادل ال

،وفنيات العالج السلوكي أثناء النشاطات اليت تقدم واملرونة يف اللعب والتبادل االجتماعي  ،وأكدت 
مشكالت -نتائج الربنامج على أمهية التدخل املبكر لعالج مهارات االتصال املختلفة مثل)اللغة

تفاعل واالجتماعي مع األطفال ذوي االويتزم ، وأن االضطرابات( ، والتواصل االنفعايل ،وال-السلوكية
الربنامج يكون أكثر فعالية كلما مت التدخل املبكر ،ومبا ان هناك دراسات سابقة اثبت انه يوجد برامج 

عالجية سلوكية  يتم بواسطتها معاجلة اضطراب التوحد  ومن بني هذه الربامج برنامج تيتش وهو  
ريب على مهارات احلياة: و الذي أسسه اريك شوبلر يف جامعة مشال  برنامج الضبط املعريف و التد

كراولينا و هو منتشر يف معظم دول العامل و يهدف اىل مساعدة األطفال ليصبحوا أكثر استقاللية 
من خالل تنمية مهارات التواصل و القدرة على اختاذ القرار و يركز على مهارات تواصل مناسبة، 

يهتم األطفال التوحدين من عمر سنتني حىت سن الرشد و التعليم املنظم  واستقاللية الشخصية، و
عملية متكاملة للتدخل العالجي ألطفال التوحد ترتكز على جعل البيئة من حول الطفل واضحة و 
مفهومة و ميكنه التنبؤ باخلطوات اليت ستحصل خالل أيامه العادية و تضعه يف مواقف غري مشتتة، 

اكل السلوكية للطفل، و يدفعه حنو املزيد من االستقاللية و االعتماد و الثقة وهذا يقلل من املش
بالنفس عرب التنظيم احملسوس باإلضافة إىل ذلك فالربنامج يهتم بالتقليل من املشكالت السلوكية 

تكييف البيئة التعليمية، و تنمية السلوك االجتماعي املناسب و يتم به استخدام اسرتاتيجيات تعديل 
سلوك، مثل: التعزيز و وحتليل املهمة، و قد أشارت الكثري من الدراسات أن نتائج برنامج تيتش ال
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على األطفال كانت جيدة مما أدى اىل تقدمهم و حتسنهم و تتسم البيئة التعليمية لربنامج تيتش 
هبدف متكني   بطابع مميز، فهي مليئة مبعينات و دالئل بصرية، مثل: الصور و الكلمات املكتوبة باملواد

دراسة أسامة  ( وكانت   538ص ،   5002 )الخطابالطالب من التكيف مع البيئة التعليمية 
عنوان الدراسة امحد مدبويل عن جناح برنامج تيتش يف عالج أطفال  التوحد وكانت دراسته كما يلي 

اعي لألطفال يف تنمية التفاعل االجتم TEACCH فاعلية برنامج 0551دراسة أسامة أمحد مدبويل 
يف إحداث حتسن  TEACCH هدف الدراسة التحقق من مدى فاعلية برنامج تيتش التوحديني

للتفاعل االجتماعي لألطفال التوحديني ودجمهم يف اجملتمع بصورة جيدة، ومساعدة األسرة يف التعامل 
لتوحد طفالً من األطفال ذوي ا 31تكونت من  :عينة الدراسة.مع هؤالء األطفال بشكل مناسب

سنوات وشهرين: ومت تقسيمهم إىل جمموعتني  2سنوات مبتوسط عمر  4إىل  1ترتاوح أعمارهم بني 
مقياس تقدير التفاعالت االجتماعية عند الطفل التوحدي  :جتريبية ( أدوات الدراسة 1ضابطة و  1)

أن هناك  أظهرت :نتائج الدراسة TEACCH اجلزء اخلاص بالتفاعالت االجتماعية من برنامج تيتش
حتسناً ألفراد اجملموعة التجريبية يف مهارات التفاعل االجتماعي بعد تطبيق الربنامج مقارنة باجملموعة 
الضابطة وفقاً ملقياس التفاعالت االجتماعية، كما ثبت استمرار أثر الربنامج بعد انتهاء تطبيقه بعد 

ية بناء الربامج الرتبوية ألطفال العاديني مرور شهرين. ان الكثري من االجتاهات الرتبوية أكدت على أمه
قبل سن املدرسة ، ذلك ملساعدهتم على تنمية قدراهتم املعرفية و تنشيط املثريات احلسية لديهم، و 

حب االستطالع و التجريب، و تطوير املهارات احلركية و االتساق احلسي احلركي ، وانبثاقا من 
جات اخلاصة و املرتكزة على ان كل طفل من ذوي الفلسفة الرتبوية اليت تعين ذوي االحتيا

االحتياجات اخلاصة قابل للتعلم و التقدم، جند أن هناك الكثري من الربامج الرتبوية اخلاصة مبا 
يتناسب و احتياجات كل فئة، والن التوحد أصبح من اإلعاقات اليت شغلت الباحثني و الدارسني 

هبم خاصة يف تطوير املهارات التواصلية و االجتماعية و ،فقد وضعت العديد من الربامج اليت تعين 
السلوكية، ومن خالل االطالع على الربامج املقدمة ألطفال املتوحدين جند أاها تتعدد و ختتلف فيما 

بينهما انطالقا من النظريات املفسرة إلضطراب التوحد، و املعروف أن اختيار الربنامج العالجي 
خفض السلوكات غري التكيفية، و يساهم يف التخفيف من األعراض املناسب للتوحد يؤدي اىل 

ونظرا هلذه االختالفات بني الثقافات قمنا هبذه الدراسة   (،230ص  5002الزريقات التوحدية )
العلمية بتكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج شوبلر العالجي على بيئة جزائرية غربية الدراسة  وعليه 
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تالية  نتمكن من حتديد مشكلة الدراسة احلالة  يف حماولة الكشف فعالية أو اثر نطرح التساؤالت ال
 الربنامج املكيف:

 السؤال العام :

 ماهو اثر بند الكفاءة اللغوية من برنامج التدرييب املكيف على أطفال التوحدين )املتوحدين(  ؟-

 األسئلة الفرعية :

من أطفال املتوحدين قبل وبعد تكيف بند الكفاءة  هل يوجد فروق لدى أفراد اجملموعة التدربية -
 اللغوية  من برنامج التدرييب لتيتش  ؟

هل يوجد فروق لدى أفراد اجملموعة التجريبية و أفراد اجملموعة الضابطة يف بند الكفاءة اللغوية من -
 الربنامج التدرييب املكيف لتيتش؟

 الفرضيات :

 : الفرض العام

 الربنامج التدرييب املكيف اثر اجيايب على أطفال املتوحدين . بند الكفاءة اللغوية من

 الفرضيات الجزئية :

يوجد فروق لدى أفراد اجملموعة التجريبية من أطفال املتوحدين قبل وبعد تطبيق بند الكفاءة اللغوية  -
 من الربنامج التدرييب املكيف لتيتش  .

ابطة يف بند الكفاءة اللغوية من الربنامج التدرييب يوجد فروق لدي  أفراد اجملموعة التجريبية و الض-
 املكيف لتيتش .
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 أهمية الدراسة :      

 ترجع أمهية دراسة إيل دراسة مرحلة اهائية مهمة من حياة الطفل ،ال نعرف عنها الكثري  -  

 كما أن هذا االضطراب يتداخل مع كثري من االضطرابات االخري.    

التوحد إيل زيادة معدالت انتشاره، وهذا ما أبرزته نتائج الدراسات السابقة،وهذا ترجع أمهية دراسة  -
 يتطلب التعرف   علي الكثري من املعلومات عن أسباب حدوث خلفض معدالت انتشاره.

هتتم هذه الدراسة بتناول موضوع نصيب عليه االهتمام حديثا بصورة كبرية وهو اضطراب   - 
فيه حمفزا بقدر ماهو شائك وصعب ،وتبقي الدراسات السابقة اليت التوحد، والذي يعد البحث 

 اهتمت هبذه الفئة من االضطرابات قليلة وغري كافية باحتياجاهتا .
تزويد املختص  بالعمل هبذا الربنامج الرتبوي من اجل تنمية وتطوير املهارات اللغوية التعبريية  - 

 لألطفال التوحد.
 إضافة دراسة جديدة تساعدنا يف تنمية وتطوير املهارات اللغوية تكمن أمهية هذه الدراسة يف -

 والتعبريية ألطفال التوحد.
هتتم هذه الدراسة بتشجيع املختصني علي العمل هبذا الربنامج الرتبوي هبدف إخراج األطفال  -

 املتوحدين من قوقعة الروتني.
 . فتح أفاق جديدة للطلبة املتخرجني للدراسة يف نفس اجملال -

 أهداف الدراسة :        

هتدف الدراسة إيل التعرف علي برنامج التيتش يف تنمية املهارات اللغوية التعبريية لدي أطفال -
 التوحد.

كما متكننا من  املعرفة و التجربة امليدانية من خالل التعامل مع احلاالت اليت تعاين من اضطراب -
 لتعبريية .التوحد باستخدام تقنية املهارات اللغوية ا
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حماولة معرفة ردود أفعال أطفال بيئتنا مقارنة بأطفال بيئة أخري سواء عربية أو غربية  خالل تطبيق -
 مهارة الكفاءة اللغوية من برنامج التيتش .

قياس مدي جناعة الربنامج التدرييب من برنامج تيتش يف متنية املهارات اللغوية التعبريية وحتقق -
 التواصل .

 عرفة الفرق بني األطفال العادين و أطفال التوحد يف الكفاءة اللغوية .حماولة م-

 معرفة هل هذا الربنامج يناسب أطفال بيئتنا أم ال.-

 تعريف المصطلحات :

اضطراب شديد يف عملية التواصل و السلوك يصيب األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة  التوحد:
 شهرا من العمر.90شهر، 15مابني 

هو القدرة علي التعامل مع املتغريات الداخلية و اخلارجية دون اضطراب، ويستخدم التعبري  التكيف:
 للداللة علي تكيف احلواس للمؤثرات أو تكيف لضغوط النفسية.

: هو جمموعة من األنشطة املخططة املتتالية املتكاملة املرتابطة اليت تقدم خالل فرتة برنامج تدريبي
 .قيق اهلدف العام للربنامجزمنية حمددة وتعمل علي حت

: هو الربنامج الرئيسي املستخدم يف عالج و التعليم األطفال املصابني      تعريف برنامج تيتش
بالتوحد و إعاقات التواصل املتشاهبة له وهو احد الربامج العالجية اليت تستخدم مع األطفال املصابني 

 بالتوحد.

يعانون من قصور واضح يف مهارات التفاعل االجتماعي :هم األطفال الذين أطفال المتوحدين
،ومهارات التواصل  اللفظي و الغري اللفظي ،ويظهرون حمدودية شديدة يف النشاطات و االهتمامات 
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،باالظافة إيل السلوكات املضطربة مثل السلوك النمطي ،و السلوك إيذاء الذات وتلك السلوكاتاليت 
 تعكس قصور احلسي .

 :Expressive langageغوية التعبيرية المهارات الل

 يقصد هبا الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم يف طالقة وانسيابية مع صحة التعبري وسالمة    األداء
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 التواصل

 تمهيد :

التواصل عملية ال تقتصر على البشر وحدهم ، بل هي عملية موجودة لدى مجيع الكائنات احلية 
يكون له لغة بل لكل كائن حي  أنميكن  إذفاحليوان على سبيل املثال يتواصل بالالشارات و الصوت 

عن غريه من الكائنات احلية انه اكثرها تعقيدا و ابداعا اذ  اإلنسانما مييز التواصل عند  أنلغة اال 
و املشاعر املختلفة من ناحية ، والتواصل االجتماعي  األحاسيسالتعبري عن  إىليتعدى هدف البقاء 

 . أخرىمن ناحية 

 : تعريف التواصل اللغوي .1

الذي يعين املشاركة . )  Communisانبثق من اللفظ االتيين  Communication لفظ التواصل 
 (  46، ص  0212علي سامي : ح ، 

يرغب يف  أخرقوال موجها حنو متكلم  أوالتواصل تبادل كالمي بني املتكلم الذي ينتج ملفوظا 
املتكلم . ) مرتاض :ع ،  أصدرهضمنية و ذالك تبعا للنموذج الذي  أوواضحة  إجابة أوالسماع 
 ( 87، ص  0222

 إطرافتبادل املعلومات بني  أوعريفات اصطالحية عديدة فهو عبارة عن نقل و للتواصل معان و ت
مؤثرة ، حبيث يقصد به و يرتتب عليه تغيري املواقف و السلوكات . و هبذا يكون التواصل من اهم 

يف حياته . )  شيباين : ط ،  اإلنساناليت ميارسها  األنشطةالظواهر االجتماعية اليت تندرج حتتها كل 
 ( 4، ص  0212

 التواصل هو العملية اليت يتفاعل هبا املراسلون و املستقبلون للرسائل يف سيقات اجتماعية معينة.
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التواصل هو تبادل كالمي بني املتكلم الذي ينتج ملفوظا او قوال موجها حنو متكلم اخر يرغب يف 
.) شيباين : ط ،  السماع او اجابة واضحة او ضمنية و ذالك تبعا للنموذج الذي اصدره املتكلم

 ( 8، ص  0212

و خالصة القول ان التواصل اللغوي هو الطريقة اليت تنتقل االفكار و املعاين بواسطتها بني االفراد 
 بقصد التفاعل ، و التاثري املعريف او الوجداين بينهم ، او تبادل اخلربات و االفكار .

 التواصل بأهنا : و بناء على ما سبق ميكن حتديد السمات الرئيسية لعملية

 عملية تفاعلية بني االشخاص .

 اهلدف منه نقل املعرفة او تبادهلا .

 الغاية منه احداث تغيري مرغوب فيه  يف سلوك الطرف االخر .

 : عناصر التواصل2

 للتواصل جمموعة مؤلفة من عناصر تتفاعل فيما بينها و تشكل نسقها العام و هي :

 : المرسل2/1

او جمموعة من االشخاص او هيئة علمية أو إعالمية أو ثقافية  أو سياسية أو هو عبارة عن شخص 
غريها تود أن تتصل باآلخرين وفق طريقة من طرائق االتصال ، لغوية او غري لغوية ، وحىت يتمكن 

املرسل من اجناز رسالته بصورة جيدة البد ان يراعي التحكم يف انظمة اللغة اضافة اىل مراعاة احمليط 
تماعي و اجتهاداته الشخصية ويعترب احملرك للمرسل إليه  ألنه " مصدر اخلطاب املقدم اذ يعترب االج

ركنا حيويا يف الدائرة التواصلية ، و هو الباعث االول على انشاء خطاب يوجه اىل املرسل اليه يف 
 ( . 06، ص  0228شكل رسالة "  ) بومزبر : 
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له اىل املخاطب ، و هي جمموعة من العناصر اللغوية : حتمل اخلطاب املراد ايصا الرسالة2/3-
املادية و املعنوية اليت يستمدها الرسل من خمتزن االشارات و الرموز عنده و يصوغها طبقا الصول و 

قواعد حمددة لتوجه اىل املرسل اليه اي هي  مثرة العملية التواصلية بني الطرفني حيث تتخد عدة 
او احيائيا عن طريق االشارة و غريها و قد تكون كتابة . اذن هي  اشكال قد تكون كالما شفهيا ،

النص الكالمي او الشفوي او االحيائي او اي شكل كان فهو ميثل رسالة موحية تتحرك لتصل اىل 
 الطريق االخر الذي يكون مهيئا ملثل هذه احلركات او االفعال اخلطابية.

لرسالة من املرسل اىل املرسل اليه و ميكن تصنيف : هي الوسيلة اليت تنتقل عربها االقناة  0/6-
القنوات حسب مصادرها اىل قنوات حسب مصادها اىل قنوات ) لفظية شفوية ، كتابية ، رمزية ( 

اي هي اليت تسمح بقيام التواصل بني املرسل و املرسل اليه و عربها تصل الرسالة من نقطة معينة اىل 
 ( . 64ص ،  0222نقطة اخرى . ) اوكان : ع ، 

: هو القطب الثاين يف عملية التواصل و هو متلقي الرسالة ، حيث يتلقى ما  المرسل اليه2/5 -
يوجهه اليه املرسل مث يقوم بعملية فك رموزها باعتماد االشارات املخزنة يف ذاكرته ، مستعينا يف ذالك 

ه ، بثقافته و جتاربه و احواله اخلاصة اليت ينفرد هبا عن غريه ، و ان كانت مشرتكة بني افراد جمتمع
حيث ان قيام التواصل مرتبط اصال بوجود خماطب يتفاعل معه املرسل ، و من خالل معرفته للمرسل 

 اليه تكون طريقة اخلطاب ، و خيتار االسرتاتيجية املناسبة له .

 : Feedback التغذية الراجعة 2/6-

رجع نفس الشكل هي استجابة املستقبل على الرسالة اليت يتلقاها من املصدر ، و قد يأخد شكل ال
الذي تاخده الرسالة و قد يأخد شكال خمتلفا ، و يرى البعض ان العكس يكون مبثابة استجابة 

مضادة قد يتالقاها املصدر و يستفيد منها فعن طريقها يستطيع ان يفهم ما اذا كان املستقبل قد 
 تلقى الرسالة ام ال .
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 ذية راجعة تعترب عملية تواصل ناقصة.و يرى بعض العلماء ان عملية التواصل بدون رجع او تغ

 ( .24، ص  0216) أسامة : ف ، مصطفى : س ، 

 خصائص التواصل :/ 3

 و يتسم التواصل مبجموعة من اخلصائص املؤثرة منها :

ـ انه نشاط مشرتك ، يتمكن به الناس من تأسيس عالقاهتم او احملافظة عليها و يشتمل االشرتاك  1
عنصري املكان و الزمان ، و كذالك املعتقدات و العالقات السابقة بني يف التواصل االشرتاك يف 

 طرفيه و الغاية اليت تسري اخلطاب .

 ـ يتم باللغة الطبيعية. 0

 معينه . أهدافالتواصل ليس فعال عشوائيا ، بل هو فعل خمطط له ، لتحقيق  إنـ  2

ختتلف من شخص ألخر . ) شيباين : ط ،  أهناالتواصل جيري وفقا لألعراف االجتماعية مع  إنـ  6
 ( . 11ـ  12، ص  0212

 : مستويات التواصل/4

 هناك ثالث مستويات من التواصل هي كما يلي :

 : و يعكس هذا املستوى دقة تبادل الرموز . TecknicalLevelأ ـ املستوى التقين أو التكنيكي 

ة اليت تعكس هبا الرموز املستعملة : و يعكس مدى الدق SemanticLevelب ـ املستوى الداليل 
 للمعىن .

: و يعكس مدى دقة استجابة املستقبل ملا قصده   EffectivenessLevelج ـ مستوى الفاعلية  
 املرسل .
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 : أشكال التواصل/5

ان عملية التواصل ال تشمل فقط على اللغة املنطوقة ، و امنا كذالك على التعليمات ، االمياءات ، و 
يف بعض االحيان بتوصيل بعض املعاين بشكل أكثر دقة ووضوح من الكلمات نفسها . و  اليت تقوم

 ميكن تقسيم التواصل اىل االشكال التالية :

: و يتم بني فرد و أخر و فيه تعاين تلك العملية من فقد بعض املعلومات  التواصل الشخصي5/1
االسرة ، ومجاعات النشاط و ، و يتحقق هذا الشكل يف اجلماعات االولية اليت تتمثل يف 

اجلماعات الصغرية اليت تنشأ بني أعضائها عالقات شخصية صحيحة ، و جيري فيها التواصل على 
 منط اساسه املواجهة و االحتكاك املباشر وجها لوجه .

ب ـ التواصل الذايت : و هو التواصل الذي يتم بني الفرد و ذاته ، و يتمثل يف الشعور  و الوعي و 
 و الوجدان و سائر العمليات النفسية الداخلية . الفكر

 : التواصل الجماعي5/2

و التواصل اجلماعي يكون من مصدر واحد اىل عدة ماليني كما حيدث يف وسائل االعالم املختلفة 
حيث يتصف بعموميته و مشوليته على اساس انه يتم بني عدد كبري من الناس من خمتلف امليول و 

ات ، بوجود فروق فردية متباينة من حيث السن ، املزاج ، املكانة االجتماعية ، االجتاهات و الثقاف
 االقتصادية ، الذكاء ، القدرات و االستعدادات املتنوعة .

: و التواصل الثقايف هو الذي تتفاعل فيه البيئة الثقافية الثقافية يف  التواصل الثقافي االجتماعي5/3
 املعلومات و البيانات .شكل عمليات اجتماعية تتنوع فيها 
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و يضيف املؤلف شكال خامسا من أشكال التواصل إال  و  التواصل التلقائي ) الطبيعي ( :5/4
هو التواصل التلقائي و هو الذي يتم بني االفراد و اجلماعات االسوياء منهم و ذوي االحتياجات 

 الل معامالهتم احلياتية .اخلاصة بشكل عادي و ال يشعر به أحد ألنه يتم بينهم بدون قصد من خ

 و هناك و أشكال أخرى للتواصل و لكنها تتم يف إطار داخلي خاص باألسرة و منها :

االعتماد على التواصل الكالمي داخل احمليط االسري مبعىن استخدام الكلمات يف نقل املعاين املراد  
 ايصاهلا للطرف االخر .

طريق املباشر الواضح بل عن طريق تنغيم الصوت ) نقل املعاين عن طريق الكلمات و لكن ليس بال
خفض الصوت و ارتفاعه ( . او بالتشديد على مقاطع بعض الكلمات أو باإلسراع أو اإلبطاء يف 

 نطق بعض الكلمات مبا يوحي مبعاين معينة .

أو ما يسمى بالتواصل التعبريي  Body longage و الشكل االخري هنا يتضمن استخدام لغة اجلسم 
عىن نقل الكلمات نقل الكلمات عن طريق اإلمياءات و تعبريات الوجه    و حركات اليد و مب

 اإلشارات .

 : أنواع التواصل/6

   verbal Communication ان العلماء يصنفون التواصل اىل نوعني رئيسيني مها التواصل اللفظي 
التواصل اللفظي يف تلك حيث ينحصر Non verbal communicationو التواصل الغري لفظي 

االلفاظ اليت ينطق هبا الفرد خماطبا غريه من االشخاص ، بينما يتسع التواصل غري اللفظي ليشمل 
العديد من الوسائل     و نذكر منها تعبريات الوجه و االمياءات بأنواعها ، وضع الذراعني و الرجلني 

قسم التواصل اىل تواصل لفظي و جتعل منه ، وضع اجلدع طريقة اجللسة ... اخل . فمعظم النظريات ت
 الوظيفة االساسية ، و التواصل غري اللفظي جتعل منه الوظيفة الثانوية .
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 :Verbal communication التواصل اللفظي 6/1

هو استخدام الكالم كرموز لغوية للتعبري عن احلاجات و االفكار و املشاعر بني الناس . ومن هنا 
انسانيا من درجة راقية ذالك ألنه مييز اإلنسان عن باقي املخلوقات باستخدام  يعترب التواصل سلوكا

الكالم و اللغة و يدخل ضمن هذه اجملموعة كل انواع التواصل الذي يستخدم فيه اللفظ كوسيلة 
لنقل رسالة من مصدر اىل املستقبل . و يكون هذا اللفظ يف االصل منطوقا يصل اىل املستقبل 

 لسمع . و تكون اللغة اللفظية غري مكتوبةفيدركه حباسة ا

و يساعد التواصل على منو الطفل االجتماعي و العقلي و املعريف عن طريق تزويده باملهارات  و 
مساعدته على اكتساب االساليب و العادات و االمناط السلوكية السليمة و االجتاهات االجيابية يف 

 .ممارسة اللغة و التواصل اللغوي و مهاراته 

و متثل اللغة اليت يستخدمها الطفل يف التواصل باحمليطني به ، و متكنه من التفاعل مع غريه لتحقيق 
 الرغبات و احلاجات االساسية .

يساعد التواصل اللفظي على منو الطفل االجتماعي و الثقايف و العقلي عن طريق تزويده باملهارات و 
اط السلوكية السليمة  و االجتاهات االجيابية يف مساعداته على اكتساب اساليب العادات و االمن

 ممارسة التواصل اللفظي و مهاراته .

 : Non verbal communication التواصل الغير اللفظي 6/2

من الصعب تعريف الرسائل الغري لفظية من خالل مثال ، و ذالك لكرب القائمة اليت تتضمنها 
مياءات و االشارات ، و كذالك املسافة بني املتحدث و االساليب الغري اللفظية تعبري الوجه ، اال

أساليب التواصل غير ( . بتقسيم 1481املستمع و غري ذالك ، و لقد قام ايسربج و مسيث  ) 
 : الفظي الى ثالث فئات أساسية وهي

 : التواصل املرتبط بالغة و يتضمن متغريات الصوت و استخدامه .ـالفئة االولى 
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 تواصل احلركي الذي يشمل حركات اجلسم .: ال الفئة الثانية

 :  التواصل اجلسدي ، الذي يشمل وضع اجلسم و العالقات املكانية . الفئة الثالثة

 فلو صمت االنسان عن الكالم لفظيا فانه ال يستطيع ان يصمت غري لفظي .

و     فالصمت يتكلم و االمياءات و تعبريات توضح ما يدور داخل اإلنسان و نربات الصوت   
شكل االبتسامة كل هذا يعرب عما يدور داخل االنسان و هذا التواصل الغري اللفظي اما ان يكون 

 مكمال و موضحا للتواصل اللفظي و اما يكون معاكسا ملا ينطق به الفرد .

و للتواصل الغري لفظي داللة اقوى و اوضح من التواصل اللفظي ، الن التواصل الغري اللفظي ال 
 نسان عنه و ال يستطيع تزييفه .يتوقف اال

 : التواصل الغير لفظي أنواع/7

: عن طريق استخدام حركات اجلسم و وضعه فكل حركة هلا داللة ن يستطيع  لغة الجسد 7/1
املعلم املاهر تفسريها و التعرف عليها ، فهناك تلميذ جيلس على مقعده كسال فهو يرسل رسائل 
خمتلفة اكثر من التلميذ الذي يقف و جيلس ، و مع هذا فان حركات اجلسم و وضعه مبفردها ال 

 ها ميكن أن تدعم الكلمات املنطوقة .تعطي معىن حمدد و لكن

كذالك قد نستعمل أيدينا لإلشارة إىل شيء ما لكي جنعل شخصا ما يعرف مكان الشيء ، او قد 
حنرك اصابعنا من اليسار اىل اليمني للداللة على النفي ) ال( ، وقد حنرك يدينا بطريقة معينة لنعرب عن  

 كلمة )وداع ( .

ر االنسان و انفعاالته تنعكس غالبا على وجهه ، و ميكن قراءهتا يف : ان مشاع تعبيرات الوجه7/2
تعبريات وجهية معينة ، و الشيء املدهش إن تعبريات الوجه ذات طبيعة عاملية و ال حتتاج اىل ترمجة 
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مهما اختلفت اللغة و العادات و التقاليد : تبتسم عندما تكون سعيدا ، ترفع حاجبيك عندما تكون 
 غاضبا .

: تواصل النظر مع شخص أخر دليل على االهتمام ، وعندما حنس بامللل من  حديقه العينينت7/3
 الشخص فإننا نزيح أعينا عنه .

تعترب العيون قناة مستمرة من التواصل مع االخرين مع اآلخرين فهي هلا قدرة هائلة على تأويل  
 تعبريات السرور و احلب و احلنان او القسوة و الكره و الغضب .

: الكلمات  تعرب عن التنغيم الصويت الذي تصدره ، وحتدد طبيعة الشخص من  التنغيم الصوتي7/4
خالل سرعة الكلمة او نربهتا او طبقتها . فعندما مندح طالبا و نقول له )برافو( بنربة هادئة فان ذالك 

وجهك فان ذالك  سيعطي مفهوما عكسيا ، إما إذا قلت ) برافو ( بنربة عالية و تعبريات غاضبة على
 رمبا قد يعري عن السخرية .

 : اللمس7/5

يتوقع األطفال أن تكون االشياء او االجسام ملموسة اي مادية حمسوسة و حقيقية هلا وجود فعلي ، 
و من املالحظ ان كل االطفال حديثي الوالدة يلمسون اشياء حقيقية و يقبضون عليها دون ان تبدو 

زعاج ، اال اهنم قد يقبضون على اهلواء حينما ال تكون هناك اي عليهم اي اشارة تدل على االن
 اجسام مرئية ، و حينما متتد يد الطفل اىل مثل هذا اجلسم ، و ال يستطيع ملسه فانه يبدأ يف الصراخ

فيعترب التواصل اللمسي أول أشكال التواصل ، يبدؤه الطفل مع أمه و مع االشياء احمليطة به ، و ينمو 
من التواصل مع االنسان و يتحدد من خالل السياق الثقايف الذي يعيش فيه ، فاللمس هذا الشكل 

 هو وسيلة من وسائل التواصل غري اللفظي .

 نظريات التواصل :/8
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هناك العديد من النظريات اليت و النماذج اليت تناولت تفسري عملية التوصل ، و من هذه النظريات 
كولن و نظرية الزاروس ، نظرية ، نظرية اسفريوس ، نظرية أو النماذج منوذج ارسطو ، ونظرية  

 شانونف ـ ويفر .

 :  Shanonfweaverنظرية شانونف ـ ويفر 8/1

و تعد هذه النظرية من النظريات الرياضية يف التواصل ، و هذه النظرية قابلة للتطبيق على املواقف اليت 
املرسل فان عقله هو مرسل للمعلومات و عقل يتواصل فيها االنسان وجها لوجه ، فحينما يتحدث 

املستقبل هو اجلهة املقصودة بالرسالة . هذا و قد اشارت النظرية اىل العناصر اىل االساسية يف عملية 
 االتصال :

 املرسل .

 . األداة

 الرسالة . 

 املستقبل .

 التشويش .

 نموذج ديفلور :8/2

ور فهو يناقش مدى التطابق بني الرسالة املنتجة من هو عبارة عن تطوير لنموذج شانونف قام به ديفل
املستقبل حيث الحظ ديفلور انه أثناء عملية االتصال يتحول املعىن  إىلقبل املرسل و الرسالة الواصلة 

بتحويل  اإلرسالبتحويل هذه  اإلرسالرسالة اتصالية و من مت يقوم جهاز  إىلاملوجود يف ذهن املرسل 
املستقبل فيقوم بتحليلها   إىلومات متر عرب قناة قد تكون مجاهريية مثال لتصل هذه الرسالة اىل املعل

كان هناك تطابق بني معىن الرسالة الصادرة عن   فإذاكرسالة اتصالية ليحصل على املعىن املطلوب ، 
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ديفلور عنصر  أضافاملستقبل يكون االتصال قد مت . و قد  إىلاملرسل و معىن الرسالة الواصلة 
املرتدة أو االستجابة إىل منوذج شانونف ، وركز على كيفية حصول املرسل على استجابة من  التغذية

 على املستقبل أو وجهة الرسالة االتصالية . للتأثرياملستقبل تساعده على تعديل رسالته االتصالية 

 :  Colinنظرية كولن 8/3

هذه النظرية تعد من تعد من النظريات الرائدة يف جمال التواصل و فيها تتضمن عملية التواصل بعض 
 املستعارة من العلوم الكهربية و االلكرتونية . أواملصطلحات املشتقة 

 هذا و ميكن تلخيص املوقف التواصلي يف نظرية كولن على النحو التايل :

 شخص أخر . أي إيلة و توصيلها : هو الذي يقوم بإلقاء الفكر  المرسل

  إليهمن املرسل  إدراكه: و هي اليت يعوضها بعقله يف شكل ميكن به  الرسالة

و االنتباه يف  اإلدراك: هو من يستخدم فكره و قدراته و استعداداته النفسية مثل التذكر و  المستقبل
 استيعاب الرسالة .

ري تلك اليت تعود إىل املرسل و بذالك تكتمل الدورة : و هي االستجابة لرسالة املث التغذية العكسية
 التواصلية .

باعتباره املركز الرئيسي للتواصل بالنسبة لإلنسان  اإلنسانو تعتمد هذه النظرية على عقل و فكر 
و االستقبال ، و ذالك الن العقل هو الذي يتم خالله صياغة الرسالة اليت يتوىل  اإلرسالسواء يف 

مثل التفكري و االنتباه و اليت تساعد على  األخرىالعمليات النفسية  إىلباإلضافة  استيعاب الرسائل
 و استقبال تلك الرسائل . إرسال

 : نموذج ارسطو للتواصل8/4
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عملية التواصل تتكون من ثالثة  أنفيه  أوضحقام أرسطو بتقدمي منوذج يف التواصل الشفهي حيث 
 هي كالتايل : أساسيةعناصر 

 هو املرسل ( املتحدث ) و

 املوضوع ) و هو الرسالة (

 الشخص او الفرد املخاطب ) و هو املستقبل ( و هو الذي حيقق اهلدف املنشود من عملية التواصل

و من مت فان التواصل ميثل نشاطا شفهيا حياول من خالله املتحدث ان يقوم بعملية اقناع لكي يصل 
 مع املستمع  أهدافه إىل

 : Lazarusنظرية الزاروس8/5

توصل الزاروس يف نظريته إىل ان التواصل املستمد من التأثري يتم على مرحلتني او التواصل ذي 
اخلطوتني ، و بناء على ذالك فان املوقف التواصلي يف هذه النظرية يقوم على اساس ثالثة عناصر 

 هي كالتايل :

 : و هو الذي يؤلف و يفكر و ينقل الرسالة . المرسل

 املستقبل . إىل إرسالهو احملتوى الذي يرغب املرسل : و ه الرسالة

 املستقبلني للرسالة . األشخاصجمموعة  وأ: و هو الشخص  المستقبل

ما نقلت  إذايتأثر بدرجة اكرب  إمناال يتأثر بالرسالة مباشرة و  أفرادا أواملستقبل سواء كان فردا  أنو 
صياغة و  إعادةتلك الرسالة مرة أخرى من فرد أو أفراد هلم تأثري عليه ، حبيث ال يستطيعون  إليه

 تفسري الرسالة بشكل يتفق مع احلالة النفسية للمستقبل .

 :  Asferosـ نظرية اسفيروس 7/4
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تناولت هذه النظرية عملية التواصل كظاهرة اجتماعية و من مت متيزت بالعمق عندما ركزت على 
كان هدف التواصل هو   إذا، و انه  األفرادالعملية التواصلية كظاهرة اجتماعية تقوم على التفاعل بني 

ملهم هو احلقائق وحدة اجتماعية متكاملة فان ا إىلزيادة التواصل هو زيادة متاسك اجملتمع و حتويله 
ظاهرة التواصل االجتماعي هي القوة الدينامية يف  أن أساسالتعبريية على  األساليبالكامنة وراء تلك 

و االستقبال املتفاعلني لذالك فالتواصل ينبغي أن  اإلرسال أيو العطاء  األخذاجملتمع لقيامة على 
د و ميوله و اجتاهاته ، و على ذالك فان مع مراعاة عقلية الفر  األفراديقوم على التفاعل احلر بني 

 املوقف التواصلي يف هذه النظرية غالبا ما يقوم على :

 : و هو الذي يرسل الفكرة . المرسل

 : و هي التعبري املوضوعي املعرب عن عقلية الفرد و ميوله و اجتاهاته . الرسالة

 : الفرد او االفراد . المستقبل

 استخدام وسائل تواصل خمتلفة .

 العوامل املؤثرة يف عملية التواصل :

 تتأثر العملية التواصلية بعوامل عدة جتعلها تضطرب احيانا من بينها عوامل لغوية و اخرى غري لغوية .

 العوامل اللغوية: /9

 :  Diglossie et Bilinguisme أ ـ  الثنائية االزدواجية

 االزدواجية اللغوية:

تنوعني لغويني  األشخاصجمموعة من  آويستعمل فيها الشخص الثنائية اللغوية هي الوضعية اليت 
 على مستوى لغة واحدة .
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أن الثنائية حتدث يف لغة واحدة و تتضمن نوعني لغويني ، مثال ذالك اللغة العربية الفصحى و  أي
العامية اليت جندها يف اجملتمعات العربية و يقصد هبا " هذا التداخل العجيب بني الفصحى و 

هلجة  األوىلاميا " ، فهو يتلقى يف طفولته  مأالدارجة اليت يستخدمها كل عريب مثقفا كان  اللهجات
عامية متهافتة ، و يزود هبا يف البيت مث يف الشارع و النادي و امللعب ...وسائر مصادر الثقافة 

الشعبية بل انه يتعلم بعضها يف املدرسة و املعهد و اجلامعة و من التلفاز و املذياع و الصحف و 
مثقلة بأوزار العامية و  يهإلدرس اللغة الفصحى قدمت  إذاميارسها يف مجيع حياته تفكريا و تعبريا حىت 

حملية و معجمية تستبد بفكره    و لسانه و قلمه ، و تغمر تلك الصادرات  اثأرما حتمله من 
 .إليهاالفصحى و تفسر مدلوهلا و غايتها اليت ترمي 

فالثنائية اللغوية مفهوم شائع االستعمال يطلق على احلالة اليت تربط العربية الفصيحة بالعامية  إذن
الداليل . و بذالك  أوالنحوي  أوالرتكييب  أورجة ، ملا بينهما من اختالف على املستوى الصويت الدا

 تكون عامال مؤثرا يف عملية التواصل .

 االزدواجية اللغوية:9/1

واحد كاستعمال العربية الفصيحة و  أناجلماعة لغتني يف  آويطلق هذا املصطلح على استخدام الفرد 
و بذالك ميتلك نظامني من التفكري ، فيكون منفتحا على الثقافات  الوقت.نفس اللغة الفرنسية يف 

 تؤثر يف عملية التواصل من حيث تداخل تلك اللغات. أهناغري  األخرى

 ( . 08، ص  0212) شيباين :  ، 

 : Linterférence الغويالتداخل  9/2

 بعضها يف بعض . األشياء: هو االلتباس و التشابه و هو دخول  التداخل لغة

: فهو نفوذ بعض العناصر اللغوية من لغة إىل أخرى مع تأثري الواحدة يف األخرى و  اصطالحا أما
يؤثر يف عملية التواصل نتيجة ملمارسة الشخص ألكثر من نظام لغوي ، حيث يتجلى التداخل يف 
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 أومعجمية  أوصوتية  أوو الرتاكيب حيث ينقل صفات صوتية  األلفاظمن حيث  األحيان أكثر
 . أخرىتركيبية للغة معينة و هو يتحدث لغة 

 : L’alternance de code le mélange Linguistique االنتقال و المزج اللغوي  9/3

حيدث االنتقال باستعمال نظامني يف اخلطاب من حيث قدرة الشخص على استعمال النظام اللغوي 
جتد الشخص خياطبك  إذالنظام اللغوي مثل ما حيدث يف جمتمعنا اجلزائري  إىل، فيلجأ  األوىلللغة 

مقاطع لغوية خمتلفة ، و االنتقال ال يتم على مستوى اللغة الفصحى بل حىت يف  إىلمبقاطع تنتمي 
 اللهجات احمللية نفسها .

ما حيدث بني  مثال أخرىعدة عناصر من لغة ما يف ملفوظ من لغة  أواملزج اللغوي فيميز عنصر  أما
اللغتني العربية و الفرنسية يف اجملتمع اجلزائري بكثرة ، حيث وجدت هذه الظاهرة منذ وصول 

ابتكار هذه التنوعات املزجية ،  إىلالوضع املعيشي و ضرورة التواصل  أدىاجلزائر ، وقد  إىلالفرنسيني 
 .(  07، ص  0212االستعمال احلقيقي للغة احملتل.) شيباين ،  إجادةبداية من عدم 

 العوامل الغير لغوية:9/4

 العوامل النفسية :

للعوامل النفسية تأثرياهتا السلبية و االجيابية يف التواصل اللغوي ، سيما يف احمليط متعدد اللغات ، كما 
من حيث اختيار اللغة املناسبة اليت يتطرق هبا  أمرههو احلال يف اجلزائر، مما جيعل املرسل يف حرية من 

إىل موضوعه و ذالك حينما ال تصل الرسالة بشكل جيد إىل املرسل إليه و ال يتم اإلقناع ، و هنا 
 أوذالك و اليت قد تكون ممثلة يف الفوارق االجتماعية  إىلالبد من البحث عن األسباب املؤدية 

التفكري لدى املخاطب  أو املخاطب حبيث يسود عملية اضطراب شكل  أواملهنية  أو األخالقي
كان يكون   أخرى أسباب إىل إضافةو عدم ترابطها  األفكارالتواصل الغموض و التشويش ، تفكك 

 أوطريف العملية التواصلية مصابا بعيوب النطق       و الكالم ، الناتج عن نقص القدرة السمعية 
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يف احملادثة  األساسيةتواصلية هبذه العوامل النفسية اليت تشكل النقطة العقلية . ومن هنا تتأثر العملية ال
 اليت جتمع بني نفسيتني خمتلفتني .

 ـ العوامل االجتماعية:9/5

كل العالقات االجتماعية ، و تعترب اللغة الركيزة األساسية لتلك العالقات  و   أساسالتواصل  أن
 بني أفراد ذالك اجملتمع .تدعمها عن طريق التفاعل و التبادل الذي يتم 

و تؤثر العوامل االجتماعية يف التواصل اللغوي من ناحية النظام اللغوي املتواضع عليه الذي يشرتك 
 فيه مجيع االفراد الذين يتفقون على معان معينة للكلمات ، حيث يزول التواصل بزوال هذا االتفاق .

 ـ العوامل الثقافية: 9/6

االنسان رأيه اىل خرباته السابقة و يريد من االخرين ان يشاركوه رأيه ، من  يف كثري من االحيان ينسب
هنا فان القيم تشكل جزء من االتصال ، فالثقافة تشمل املعرفة  و العقائد و الفن  و كل العادات 
 اليت يكتسبها االنسان الفرد املتكلم و ل ما يتأثر به ، ويؤثر ذلك يف العملية االتصالية ، و من اهم
العوامل اليت تؤثر على احلوار املقنع حتديد معاين املفردات املستعملة حتديدا دقيقا لئال يكون كل من 

املتحاورين يستعملها مبعىن خمتلف عن االخر فال ينتج عن ذالك إقناع بل لبس و سوء تفاهم . ) 
 ( . 04نفس املرجع السابق ، ص 

و االجتماعية و النفسية و الثقافية و التارخيية و و يتحكم يف ذالك جمموعة من العناصر الطبيعية 
عدم التفاهم  إىلالعملية التواصلية  أفرادتقارب ثقافة  أوالدينية و غريها ، حيث يؤدي عدم تناسب 

و هنا حيصل ما يسمى باإلخفاق او عدم النجاح     و  األلفاظأو حىت إىل سوء تأويل 
noilacruumebclabre   إىل نوعني رئيسيني مها التواصل اللفظي ن  بل كلمات يف نقل املعاين املراد

 ( 22إيصاهلا للطرف . ) نفس املرجع السابق ، ص 

 تعريف  اللغة : /1
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: فاللغة عند سابري إنسانية خالصة ، وليست غريزية ،تستهدف E.spir  1401تعريف ادوارد سابري 
 من خالل نظام من الرموز خيتاره اجملتمع توصيل األفكار و املشاعر و الرغبات

 ( 02،ص0226)رشدي امحد طلعة، 

يري الدكتور حممود السيد أن مفهوم اللغة مفهوم الشامل وواسع ، اليقتصر علي اللغة املنطوقة ،بل 
يشمل أيضا ،و اإلشارات ، و اإلمياءات و التعبريات الوجهة اليت تصاحب عادة سلوك الكالم 

 ( 0211:140مد علي ،.)حممد النويب،حم

اللغة هي عبارة عن جمموعة من الرموز املنطوقة تستخدم كوسائل للتعبري او االتصال مع الغري ،وقد 
 (0226،40تشمل علي لغة الكتابة آو لغة احلركات املعربة. )هدي عبد اهلل احلاج ،

وتية االختيارية ،يتعاون ( اللغة بأهنا :"نظام من الرموز الص(Bloche et tragerيعرف بلوش و تراجري 
:"هي نظام حمدد مرتب من القواعد اليت يفهمها و  Owensبوساطتها أفراد اجملتمع " . ويعرفها 

 (.16،11 ،0222يدركها اإلفراد يف الكالم و االستماع و الكتابة ".)انس حممد قاسم ،

 خالصة :

ميثلها نسق من رموز اعتباطية نستخلص من خالل التعارف أن اللغة ملكة ذهنية خالصة مكتسبة 
منطوقة يتواصل هبا أفراد جمتمع ما أو جنس معني ،و تتسم بالضبط و التنظيم طبقا لقواعد حمددة 

واللغة هي أداة للتواصل وليست غاية يف حد ذاهتا ،هلذا ليمكن االستغناء عن اللغة ألهنا أساس 
 ميكن االستغناء عنها ألنه ال االت احلياة والالتفاعل االجتماعي و حتقيق التواصل وتنميته يف مجيع جم

(  يوضح تطور اللغة عبر مراحل العمرية المختلفة  عند 1جدول رقم ) .يوجد جمتمع بدون لغة 
 الطفل .

 التطور اللغوي العمر
 البكاء ،و الصراخ. منذ امليالد
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 يصدر اصواتا غري مفهومة . أسبوعان
 قصديه،البكاء،يرتبط حباجته.أصوات غري  اسابيع6-4
التعبري االنفعايل باملناغاة لداللة علي الفرح و الصراخ والداللة علي الراحة  اشهر6 -0

 واالنزعاج و يصدر مقاطع صوتية بابا،ما،دا.
يف بداية هذه املرحلة يكرر الباباة،بابابا،ماماما،دادادا،يصدر اصواتا متنوعة  اشهر6-8

 دار أصوات أغرض ما أي قصدية.،ويصل به األمر إيل إص
8-12 

 أشهر
إصدار أصوات أكثر تطورا من املرحلة السابقة من حيث الشدة والنغمة و 

الزمن ،يقلد األصوات اليت يناغيها ،ويبدأ يف هناية هذه املرحلة بفهم الكلمات 
. 

11-
 اشهر12

 تدرج من الكلمة غري الواضحة إيل كلمة تدل علي مجلة فمثال يقول الطفل
 شغل وتعين "أن والدي ذهب إيل الشغل ".

 كلمة .12تزداد الكلمات اليت متثل ذخرية الطفل إيل  اشهر17
17-
 اشهر06

تزداد الكلمات اليت متثل ذخرية الطفل لتصبح أكثر من مائة ،ويقرتب من 
 إصدار كلمتني ميثل مجلة .

06-24 
 أشهر

مجلة كاملة ،وتزداد  يصدر الطفل يف بداية هذه املرحلة كلمتني لتدل علي
كلمة مستخدما مجلة   122ذخريته  اللغوية يف هناية هذه املرحلة لتصل ايل

تتكون من ثالث إيل أربع كلمات تكون شبيهة باللغة التلغرافية بال حروف 
 جرا ضمائر

24-67 
 أشهر

الكالم مبواقف التفاعل االجتماعي و يبدأ استخدام الضمائر تزداد ثروته 
.فهم كالم الكبار و االستجابة و ميكنه إن  1122إيل اللغوية لتصل 

يستخدم مجلتني صغريتني مثل إخراج وغلق الباب  أو اخذ القلم وضعيه يف 
 احلقيبة ،يستخدم اللغة يف اللعب .

67-42 
 شهر

يستخدم مجلتني صغرتني مثل  أنفهم كالم الكبار و االستجابة و ميكنه 
عيه يف احلقيبة ،يستخدم اللغة يف إخراج وغلق الباب  أو اخذ القلم وض

 اللعب.
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 ص(.267، 0227)قحطان امحد الطاهر ،، 

 مستويات اللغة :/2

اليت اصطلح اللغويون علي تقسيمها إيل أربعة مستويات رئسيه و أمسوها  األنظمةاللغة جمموعة من 
األصوات وهي    levesis of language analysisاللغوية ،او املستويات التحليل اللغوي 

 (.0221:42،الصرف،والنحو،واملفردات الداللية .)عبد العزيز بن إبراهيم العصلي ،

 وحنن سوف نتناول املستوي الصويت، و الفونولوجي، املستوي الداليل :

: يتمثل يف آن لكل لغة اصواتا حمددة تتألف منها كلمات و لكل وحدة  المستوي الصوتي2/1
مسات متيزها عن غريها ،ومن خالل هذا املستوي يتم دراسة أصوات اللغة من جوانب خمتلفة ،"فان  

كان يدرسها من دون النظر إيل وظائفها، بل حيلل األصوات الكالمية ،و يصنفها مهتما بكيفية 
أن كان  « Ponitics »،فان علماء اللغة يطلقون  عليه اسم علم األصوات العام إيصاهلا و استقباهلا 

  يدرس األصوات اللغوية من حيث وظيفتها ،فأهنم يطلقون عليه اسم علم األصوات
« Phonology » وان كان يهتم بدراسة املتغريات  التارخيية يف األصوات  فأهنم يطلقون عليه اسم

 "علم األصوات التارخيي 

يث أن املهمة الرئيسية للباحث يف علم األصوات العام هي وصف األصوات اللغوية سواء كان من ح
الناحية الفسيولوجية آو من الناحية الفيزيائية ، إما مهمة الباحث يف علم األصوات الوظيفي هي 

ية . استكشاف القواعد الصوتية العامة اليت حتكم األصوات اللغوية أو علي وصف منظومتها الصوت
 (178: 0210بن حشاين ، إميان)

هذا النظام يتعلق ببناء اجلمل و ترتيب كلمات Syntactic System: المستوي التركيبي 2/2-
الفاروق  أسامةاجلملة يف أشكاهلا وعالقتها الصحيحة ،من خالل قواعد اإلعراب .) 

 (.82ص،0227
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: يهتم هذا املستوي بدراسة األصوات الكالمية اليت هلا وظيفة مميزة يف لغة  المستوي الفنولوجي2/3
ما، حتلل إيل فونيمات صوتية ليس هلا معين لكن جند لكل فونيم وظيفة معينة تسمي بالرتميز بني 

 فعال و اللسانيات احلديثة تقسم مفهوم الشكل إيل مصطلحني . أووحدات أخري إذا كانت امسا 

يكون وصف القواعد تتحكم يف الرتكيب الداخلي للكلمات أي القواعد الرابطة بني  أما أن الشكل
جذور املرقمات لتكوين كلمات وصف األشكال املختلفة اليت تتخذها تلك الكلمات حسب 

الصنف،العدد،النوع،الزمان،األشخاص وحسب احلالة و يكون هذا عكس اجلانب الرتكييب الذي هو 
وان الشكل هو يف أن واحد وصف لقواعد ،  املفردات لتكوين مجلوصف القواعد املصاغة بني

 (16: 0212وآخرون : هدىتركيب الكلمات ولقواعد تنسيق الشبه مجل لتصبح مجل.   )بوادي 

: يعين معين الكلمة الواحدة و املفردات و العالقة ،بني الكلمة و املعين و  المستوي الداللي 2/4-
وأضيفت فيما  1478أعطت من طرف اللساين الفرنسي "ميشال بور" تغري املعاين و هذه التسمية

بعد من طرف الفرنسيني و االجنلوسكسون ،و التحليل البنيوي ينادي باالهتمام بالداللة و صعوبتها 
يقول "مارتينغ" أن اختصاص املعين هو الذي يبني فيه التجربة انه ليس من السهل ترتيب  إذالكبرية ،

 األحداث .

"تشومسكي " أن البنية الرتكيبية العميقة تتلقي ترمجة عن مكونات داللية و اليت تساعد  ويقول 
 املكونات التحولية و من خالل سلسلة من العمليات املتتالية نصل أيل بنية علم الداللة العام .

 ( .12: 0212وآخرون : هدى ديا) بو 

املعجمات )داللتها املعجمية( أي  :هو الذي يهتم بداللة الكلمة داخل المستوي البرغماتي2/5
 (14،ص 0221استقالهلا عن السياق اللغوي او االجتماعي .)حولة حممد،
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 : المراحل األساسية في اكتساب اللغة عند الطفل/3-

سم معظم ال شك ان اللغة متر مبراحل عديدة قبل أن تأخذ الشكل الذي نتكلم فيه أالن ،وقد ق
  :الباحثني مراحل اكتساب اللغة عند األطفال إيل 

 : Cryingفترة الصراخ-3/1

هاز التنفس و إن الصرخة األوىل عند الوالدة تدل على أن الوليد قد برز اىل حيز الوجود مزودا جب    
 نشوء اللغة ، إذ الضروريني لنمو ملكة التكلم عنده. و علية فإن الصراخ هو نقطة البداية يف احلنجرة

ه و حاجاته.سرعان ما يكشف الطفل أنه يستطيع بواسطة الصراخ أن يعرب عن خمتلف رغبات  

ال املنعكسة و الصراخ يف الواقع هو مظهر عفوي من مظاهر اهليجان و ميكن أن يعترب من األفع   
ناجتة عن اإلحساس باجلوع أو األمل و اإلنزعاج من وضعية غري مرحية.ال  

عند الطفل فيما اذا   و غالبا ما يشعر الوالدان أهنما يستطيعان التمييز بني أنواع خمتلفة من الصراخ  
رخات ، كان ذلك تعبريا عن اجلوع أو األمل و اإلنزعاج..اخل. و لكن من املؤكد اىل حد اآلن أن الص

رة عند األطفال غري متميزة بعضها عن بعض.الصاد  

 :Babblingفترة المناغاة -3/2

ت كالصراخ و بعد مضي شهر اىل شهر و نصف تقريبا ، يبدأ األطفال يصدرون أصواتا ليس     
م على التعلم ، إهنا متاما بل هي أصواتا متشاهبة بغض النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم أو حىت قدرهت

فال حىت األط جمرد عملية مترين عضالهتم و فكهم و لساهنم و أحباهلم الصوتية و حركة الشفاه ،
 الصم خيرجون أصوات املناغاة.

يرى "مسن"     Mussen يع ال و زمالؤه أن مناغاة الطفل الصغري الذي يقل عمره عن ستة أساب 
با. فاألطفال الذين ينشأون يف تتأثر خبربات البيئة و يظهر تأثري البيئة ابتداء من األسبوع العاشر تقري
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طفال الذين ن بدرجة أكرب و تنوع أوسع من األأسر يكثر فيها حديث الوالدين مع بعضهما يناغو 
 ينشأون يف أسر قليلة احلديث و احلوار.

( أو ما نسميه يف العربية باحلركات  أكثر عددا يف vowelsو يكون استعمال احلروف املتحركة )
 (.consonantsمناغاة الطفل من احلروف الساكنة )

مامي مثل: بابا ، كون خمرجها من جتويف الفم األو أول ما يتلفظ به من احلروف املتحركة هي اليت ي
خمرجها جتويف الفم اخللفي فإهنا تتأخر عنها يف الظهور. اليتماما ، دادا. أما   

روف أما احلروف الساكنة فإن الذي يظهر منها هي حروف احللق و اللهاة. و هي ختالف احل  
الحق من اخللف اىل يف الفم ، مث تتاملتحركة من حيث نشوءها عند الطفل ، إذ تظهر يف أقصى جتو 

 . األمام ، كلما منا الطفل و كرب

ال شك أن مرحلة املناغاة خطوة أوىل حنو تعلم الطفل للغة و لكننا ال نعرف على وجه الدقة    
عادات لفظية خاصة بكل لغة من لغات العامل و كل  إىلآليات التحول ، من جمرد اللعب بالصوت 

 مرحلة املناغاة يتكون لديه رصيد كبري من األصوات و احلروف اليت يتدرب على مانعرفه أن الطفل يف
 النطق هبا ، و أنه عند ما يكرب ، يقتبس من ذلك الرصيد ما حيتاج اليه من حروف.

يما بينها و و لكن اذا تعلم لغة الكبار ، جيد أن تلك احلروف تستعمل مع غريها ، و تتجاور ف   
لنطق هبا من جديد ، حيث النطق ، فيضطر الطفل نتيجة لذلك أن يتعلم ا يتأثر بعضها ببعض من

لذلك فإن  تندرج يف اطار الكلمة أو اجلملة. و،ال كأصوات منعزلة بعضها عن بعض ، بل كحروف 
ستماع و التقليد و من اإل استعمال أصوات املناغاة و إدخاله يف اللغة ، ال يتم بصورة عفوية ، بل لبد

.التعلم  
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فترة تقليد األصوات المسموعة:-ـ3/3      

بعد إجتياز الطفل ملرحلة املناغاة ، حياول أن يقلد الضجات اليت يسمعها من حوله ، و خاصة     
ما كان منها صوتا بشريا ، و هو يفعل ذلك لكي خيرتع كلمات من صنعه هو. و على الراشد أن 

اشد يقلد الطفل يف التلفظ حىت يشجعه و ينتقل من ينتبه هلا و خياطبه هبا لكي يتفاهم معه أي أن الر 
األصوات العفوية اىل لغة احلروف و الكلمات املركبة تركيبا مفيدا ، اىل أن ينقلب التقليد من الطفل 

 (164، ص  1472حنفي بن عيسى ،  )اىل الراشد بعد أن كان 
ئة تكيفا لغويا.والتكيف مع البيمن الراشد اىل الطفل و عندها يبدأ الطفل باإلندماج يف احمليط   

صبح قادر على عندما يبلغ الطفل السنة األوىل تظهر على سلوكه اللغوي بوادر التنقليد ، و ي   
 اعادة لفظة يلتقطها بسمعه من الكبار.

 ذهنه.و يقول و يف السنة الثانية يردد الكلمات اليت يسمعها و كأنه بذلك يريد أن يرسخها يف   
الصدى ،أي أن ذا الصدد أن األطفال يستجيبون لصوهتم على شكل أشبه ما يكون بالعلماء يف ه

استجابة. و تكون تلك  الطفل يتلفظ بشيء ، فيسمع صوته ، فيصبح ذلك الصوت كأنه منبه حيدث
قة الصوتية أو اإلستجابة بتكرار الصوت املتلفظ به كأنه الصدى و هذا ما يسميه العلماء باحلل

ياء و األصوات رية و قد لوحظ أن الطفل يف هذه املرحلة يبدأ يف تعلم أمساء األشاإلستجابة الدائ
 اللغوية.

ه يكرر إسم ذلك و على املريب أن جيعل تلفظ الطفل بإسم الشيء مقرتنا بالشيء ذاته و جيعل   
ىل النطق بإمسه.الشيء حىت يصبح هذا األخري مبثابة املنبه للطفل اذ يدفعه جمرد رؤيته له ا  

تفي من كالمه و تستمر هذه اإلستجابة الدائرية حىت بلوغ الطفل سنتني و نصف و بعدها خت   
يانية اليت يقتبسها من لغة األجوبة الدائرية شيئا فشيئا و يعوض عنها بالرتاكيب اللغوية و األساليب الب

 الكبار.
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: اللغوية المرحلة/4   

: يلي ام إىل تقسم أن ميكن املرحلة هذه أيضا         

مرحلة المقاطع : – 4/1  

. الوجهية املالمح أو الصوت أو النربة أو باإلشارة مرفقة اللغوية املرحلة تبدأ هنا و بابا, ماما مثل       

  :مرحلة الكلمة األولى  –4/2

 واحد يتصو  مقطع ذات,  األحيان أغلب يف هي,  الطفل هبا ينطق اليت األوىل الكلمة إن     
( بابا) بقوله يعين فقد  اجلملة مقام املفردات هذه أمثال تقوم و(  دادا,  بابا,  ماما) مثل,  مضاعف

 أن إال ارالكب على وما,  السياق حبسب كله ذلك و,  الكرة إىل أنظر أو ؟ الكرة أين أو الكرة أريد
 مالمح من أو,  وتهص نربة من أو,  الكلمة الطفل هبا يرفق اليت اإلشارة من املقصود املعىن يستنتجوا

 ألن,  امدلوالهت إىل هبا لإلشارة األوىل الكلمات يستعمل قلما الطفل أن الظن وأغلب.  وجهه
 من أي,  سهنف خالل من إليها ينظر فهو ولذلك,  ذاته حول حتوم ما مبقدار إال تعنيه ال األشياء
. حاجاته و رغباته خالل  

مرحلة الكلمة جملة :  –ـ 4/3  

 يفهم يبدأ شهرا 18 إىل شهرا 11 حيث,  عامني يف تكون اليت مجلة كلمة إىل يصل أن فقبل     
 و جسمه أعضاء معظم إىل وينتبه اليومية احلياة من كلمات يردد و يقول شهرا 17 وعند.  األوامر
 أعطيين ماما يقصد حيث ماما مثال فيقول العامني أي  شهرا 06 يف و. منها البعض على يتعرف
  . أنت و أنا ضمري على ويعتمد,  اخلبز
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 مرحلة النطق و الكالم  :4/5

يبدأ الطفل يف هذه املرحلة باستخدام أمناط األصوات و الكلمات عند قصد ويتوقع استجابة من 
اآلخرين ملا أصدره من أصوات و تعترب بداية النطق احلقيقي حيث يطور الرموز اللغوية املمثلة لألشياء 

 اإلحداث و العالقات و األفكار ، ويكون عمر الطفل من سنة إيل سنة ونصف .و األفعال و 

وحني يصل الطفل إيل عمر السنتني يكون قد طور مفردات أساسية مهمة و يستطيع التعبري عن 
نفسيه باستخدام مجل قصرية تتألف من كلمتني أو ثالث كلمات ،مث تتطور اللغة لدي الطفل بشكل 

عمر مخس سنوات فانه يكون قد طور لغة تامة بشكل أساسي  من حيث سريع .فإذا وصل إيل 
  (067 ،ص0228، اخرونالشكل والبناء .) مصطفي نوري القمش و 

 : مرحلة إصدار األصوات اللغوية4/6

يتم إصدار الصوت مثل با،با،دا،دا،دا ويعزز استمرار هذه األصوات من خالل التغذية الراجعة اليت 
  للنشاط الشفوي )مصطفي نوري القمشل لصوته وشعوره باإلحساس اجلسمي يتم فيها مساح الطف

 (068 ،ص0228،و اخرون

 :مرحلة تقليد األصوات 4/7

ويكون عمر الطفل يف هذه املرحلة حوايل تسعة شهور يبدا الطفل يف هذه املرحلة بتقليد األصوات 
وهذه املرحلة تعترب أساسية ومهمة اليت يسمعها من اآلخرين سواء فهمها أو مل يفهم هذه األصوات 

 (181،ص0222لتشكيل اللغة االستقبالية عند الطفل .)تيسري مفلح وعمر فواز عبد العزيز،

 متطلبات النمو اللغوي :/5

 سالمة اجلهاز احلسي السمعي و البصري .-

 االنتباه.-
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 سالمة التفكري .-

 الذاكرة.-

 تكوين املفاهيم .-

 التميز و التعرف و االستيعاب و التذكر و التحليل .املهارات البصرية وتشمل -

 املهارات السمعية وتشمل التميز و التعرف و االستعجاب و التذكر و التحليل .-

 التعبري االميالئي .-

 التعبري اللفظي.-

 القراءة .-

 (16،ص0224الكتابة . )امحد نايل الغرير :وآخرون ،-

 وظائف اللغة :/6

 املواقف اليت حيتاج الفرد إيل استعمال اللغة لالتصال فيها مواقف كثرية ،جيعلها  هاليدي 
(Halliday) : يف سبع وظائف أساسية  هي 

:ويتمثل يف استخدام اللغة إلشباع  ((Instrunental Functionالوظيفة النفعية أو الوسيلة 6/1
 احلاجات و التعبري  عن الرغبات و حتقيق  أهدافه .

 MRegulatrory functionالوظيفة التنظيمية6/2

ويتمثل استخدام اللغة للسيطرة و التحكم يف سلوك اآلخرين من خالل الطلبات و األوامر أو إصدار 
 التعليمات و التوجيهات اآلخرين .
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 Interational functionالوظيفة التفاعلية 6/3

االخرين ،فهي تشري ايل وظيفة التعبري عن األنا و يتمثل استخدام اللغة كاده للتفاعل و التواصل مع 
 (.020 ،ص0210و انت و حنن ....اخل )عماد عبد الرحيم زغلول ،

 personal functionالوظيفة الشخصية و الوجدانية :6/4

يعرب الفرد من خالل اللغة عن اجتاهاته و قيمه و معتقداته و رغباته و انفعاالته .وهي بذلك تسمح 
كون هويته الشخصية نتيجة التغذية  الراجعة من هذا التعبري حيث يتاح للفرد أن يعرب للمفردات ان ت

 و يستقبل وجهات نظر اآلخرين .

 Heuristic functionالوظيفة االستكشافية التعليمة:6/5

يستخدم اللغة كوسيلة الستكشاف البيئة احمليطة بالفرد و يستقبل ما يرد من املعلومات فيتعلم مايريد 
 همل ماال يريد.و ي

 Imaginative functionالوظيفة التخيلية :6/6

تزود اللغة الفرد بقابلية استخدامها إلغراض ترفهيه و الغناء و صياغة الشعر و النثر و إطالق النكت 
 .فاللغة إبداعية و تسمح باستخدام اخليال للتعبري عنها و االستفادة منها كيفما يشاء الفرد. 

 اإلخبارية:الوظيفة 6/7

للغة وظيفة إخبارية يستطيع الفرد من خالهلا نقل مايريد من معلومات أيل أصدقائه أو جمتمعه ا وايل 
 العامل امجع ،وخصوصا مع توفر وسائل االتصال و خدمات ومواقع االنرتنت يف أيامنا احلاضرة.

 : الوظيفة الرمزية6/8
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األشياء و املفاهيم اجملردة يف البيئة االجتماعية اليت تسمح اللغة باستخدامها بطريقة رمزية لداللة علي 
تعيش فيها .ولكل لغة وجمتمع رموز اصطالحية تفهم يف نسق اجملتمع نفسيه فقط ويتعلمها الفرد كما 

 (0226:042يتعلم الكلمات واحلروف واجلمل . )عدنان يوسف العثوم،

 Representational function : الوظيفة البيانية6/9

هبا استخدام اللغة من اجل متثيل األفكار و املعلومات ،وتوصيلها لآلخرين .ويلخصها  ويقصد
 هاليداي يف عبارة "لدي شئ أريد إبالغك به"

 Play functionالتالعب باللغة:  وظيفة6/11

ويقصد هبا اللعب باللغة ،وبناء كلمات منها حىت ولو كانت بال معين ،وحماولة استغالل كل إمكانات 
 النظام اللغوي .

 Rituqql functionالوظيفة الشعائرة :6/11

ويقصد هبا استخدام اللغة لتحديد شخصية اجلماعة ،و التعبري عن السلوكيات فيها .ويلخصها 
، ملتزم 1هاليداي يف عبارة "كيف حالك ".)املهارات اللغوية مستوياهتا،تدريسها ،صعوباهتا ،الطبعة 

 عريب القاهرة .(الطبع و النشر دار الفكر ال

 النظريات املفسرة الكتساب اللغة و تطورها :

: قدم تشومسكي   تفسريا حول اكتساب اللغة و تطورها الذي يتلخص يف ان  االتجاه الفطري
اللغة تتطور بشكل طبيعي كعملية املشي ،فالطفل يولد ولديه ميل او نزعة جتاه اللغة وانه مزود من 

اللغة وكلما نضج الطفل يتم اكتسابه اللغة .وان إي صعوبات أو تأخر يف الناحية البيولوجية لتعليم 
تطور اللغة واكتساهبا قد ينتج عنه بعض االضطرابات البيولوجية اليت تتدخل يف القدرة علي الكالم او 

 التعبري الشفوي.
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ت قليال من ويشري تشومسكي إيل أن عملية اكتساب اللغة وتطورها عاملية يف طبيعتها غري أهنا تتفاو 
لغة إيل أخري حيث إن األفراد يف خمتلف األنظمة ميتلكون قدرات مشرتكة لتوليد وتكوين الرسائل 

 اللغوية.

:يري أصحاب هذا االجتاه السلوكي أن اللغة ماهي إال سلوك لفظي ينمو ويتطور  االتجاه السلوكي
عد سكينر  أول من استخدم من خالل املؤثرات البينية مثل غريها من أنواع السلوك االخري ،وي

مصطلح السلوك اللفظي حيث يري إن اللغة ماهي إال سلوك يكتسب عن طريق احملاكاة و التعزيز 
،فالطفل يتعلم السلوك من خالل تقليد األصوات اليت يسمعها من حوله من خالل حماوالته الناجحة 

 كما يراها السلوكيون .يف عملية التقليد ،وهناك بعض الطرق اليت تساعد علي تعلم اللغة  

وذلك عندما يقدم الراشد مفتاحا لفظيا كان يسال الطفل عندما يشري ايل شئ: ماذا  الحث:-ا
 تريد،فكان هبذا السؤال حيثه علي الكالم .

 :وذلك مبالحظة الطفل للوالدين او املعلمني وهم يتكلمون . النمذجة-ب

 عند حماوالت الطفل الكالمية الناجحة . وذلك بان يكافأ الراشد فوراالتعزيز االيجابي :-ج

: يقدم الراشد إمياءات و مساعدات متكررة يف البداية و يقلل منها تدرجييا التعليم التدعيمي -د
 ملساعدة الطفل علي اكتساب لغة أكثر تفوقا.

واضح من مجيع هذه الطرق إن الراشدين يف بيئة الطفل يلعبون دورا توسطيا يف تشكيل فرص تعلم 
 لغة وصلة انتباه الطفل هلا.ال

: تؤكد النظريات االجتماعية أمهية عملية االتصال اليت تقوم بني األفراد يف تعليم  االتجاه االجتماعي
اللغة فكلما تعرض الطفل للنماذج اللغوية مثل )الوالدين ،االقارب ،و االصدقاء ،واقران الصف ،و 

غوي لديه وتعترب العوامل التالية،ترتيب الطفل يف األسرة املدرسني،و التلفزيون ( زادت عملية النمو الل
،عدد األخوة و األخوات ،حجم األسرة ،احلالة االجتماعية و االقتصادية و اجلو االنفعايل وضعف 
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اإلثارة وكذلك زيادة اإلثارة عوامل تؤثر بشكل مباشر ودال يف تأخر النمو اللغوي )امحد حسن 
 (117،174،142، ،ص 0211عاشور وآخرون  

:تفسر منو الكفاءة اللغوية نتيجة تفاعل الطفل مع بيئته،و تعترب ان النمو  النظرية المعرفية6/12
املعريف ال بد أن يسبق النمو اللغوي ،إما النمو املعريف ذاته فيتم من حماولة الطفل التكيف مع البيئة و 

 متثل اللغة من خالل العب الرمزي .

املعرفية العتقاد بياجيه أن اللغة تنتج مباشرة من خالل النمو املعريفي و أطلق علي هذه النظرية اسم 
ان قدرة الطفل علي التصور العقلي تنبثق يف هناية مرحلة النمو احلسي احلركي لذلك تنبثق اللغة يف 

هذه الفرتة حوايل السنة الثانية من عمر الطفل . ويري بياجيه ان اكتساب اللغة ليس عملية شريطية 
ر ماهو عملية وظيفية ابداعية،وان النمو اللغوي للطفل هو انعكاس لنمو العقلي و املعريف الذي بقد

يسري يف مراحل متتابعة وان النمو املعريف ضرورة ومطلب سابق للنمو اللغوي يف حني ان اللغة شرطا 
 ضروريا للنمو املعريف بل هي انعكاس له.

 : النظرية للغوية6/13

لدون ولديهم مناذج من الرتكيبات اللغوية،العموميات اللغوية :اليت متكنهم من تدعي أن األطفال يو 
 اكتساب قواعد أي لغة ميكن أن يتعرضوا إليها .

وتري هذه النظرية اهنا عبارة عن توافق بني النظرية السلوكية و النظرية الفطرية آذ تفرض أن العوامل 
ولكنها تري أن التفاعل بني األطفال و الراشدين أي تأثري الفطرية البيولوجية تؤثر يف اكتساب اللغة 

البيئة و اخلربة شئ ضروري إذا ما أريد للمهارات اللغوية ان تنمو فامليكانزمات الفطرية وحدها الميكن 
 إن تفسر إتقان الطفل للغة وان هذا اإلتقان يتضمن ماهو أكثر من االشرتاط و التقليد
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 : النظرية العضوية6/14

املناطق املخية املسؤولية عن اللغة مثل منطقة الرتابط السمعي املوجودة يف الفص الصدغي ،واملسؤولية 
عن فهم اللغة املنطوقة من اآلخرين و املسموعة من الفرد،منطقة الرتابط البصري املوجودة يف الفص 

رد ،منطقة فرنيك اليت تقع أملؤخري و املسؤولية عن فهم اللغة املكتوبة من اآلخرين و املقروءة من الف
بني الفصوص الثالثة )أجلداري و الصدغي و املؤخري( وان كان معظمها يقع أساسا يف الفص 

الصدغي ،وهي املنطقة الرتابطية املسؤولية عن فهم كل من اللغة املكتوبة و املنطوقة.) أسامة فاروق 
 ( 82، 80،ص  0216مصطفي سامل ،

اللغة تبعا لنظريات و التخصصات اليت تناولت اللغة ،وميكن : تعددت خصائص  خصائص اللغة/7
 إجياز أهم اخلصائص اليت امجع عليها العلماء بالنقاط اآلتية:

 اللغة من أهم وسائل االتصال بني الناس .

اللغة تنقسم إيل قسمني ،لغة استقبالية و تتطلب السمع و الفهم ، وأخري تعبريية تتطلب إنتاج -
 املكتوبة وفق قواعد تركيب اللغة وصياغتها . اللغة املنطوقة و

 اللغة هلا معان حمددة وواضحة يف اجملتمع الذي تنتمي إليه اللغة .-

 اللغة تعرب عن خربات اإلنسان وجتاربه و معارفه .-

 اللغة تتأثر بعوامل الوراثة وسالمة أجهزة النطق .-

 ماهتا .اللغة تعرب عن قوة التماسك بني أفراد األمة واحدة مقو -

 اللغة وسيلة التواصل بني االجيال ونقل الرتاث الثقايف و احلضاري عرب الزمن .

 اللغة حتمل ضمنيا معلومات ومعاين عن الزمان واملكان .-

 اللغة هلا معان رمزية حيث  تستطيع وصف أشياء عائبة .-
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 ،ص0226عثوم ،اللغة مركبة ألهنا تنطلق من احلرف ايل الكلمة مث اجلملة .)عدنان يوسف ال
040-041.) 

 حتكم اللغة جمموعة صوتية حمدودة تتمثل يف  الكلمات أو اجلمل .-

 تشرك اللغات بالعالقات النحوية اليت تشر إيل وظائف املفردات اللغوية مثل فاعل أو صفة.-

اضعة مير األطفال بنفس املراحل النمائية ،يف أي لغة . مرحلة األصوات قبل اللغة ،ومرحلة الكلمة اخل
،ومرحلة الكلمة الواحدة ،ومرحلة الكلمتني إن قدرات تعلم اللغة قدرات فطرية و حتدد باخلصائص 

 (..244 ،0222الشخصية للطفل .)يوسف قطامي ،

 : العوامل  التي تؤثر  في التطور اللغوي للطفل وهي/8

،فالقصور يف السمع و وضع الطفل نفسه هل هو سليم من الناحية اجلسمية و الصحية و احلسية -
البصر ،واعتالل الصحة ،و اخللل يف أجهزة النطق و الصوت و الرنني فعلي سبيل املثال أن العيوب 
اليت حتدث يف اللسان و األسنان أو سقف احللق )الفتحة( أو الشفاه )الشفة املشرومة ( أو التهاب 

 طبيعي للغة.احلنجرة أو شلل األحبال الصوتية تؤثر بشكل كبري يف النمو ال

:أن سوء التوافق االنفعايل تؤثر يف الطفل بشكل عام و اكتساب اللغة  االنفعالية الحالة8/1-
و االنكسارات    بشكل خاص ،وقد تكون نتيجة ألسباب وراثية أو عوامل التنشئة فالصدمات

 و اللعثمة .النفسية تؤثر سلبيا يف اكتساب اللغة ،لذلك تعد من األسباب اليت تؤدي إيل اللجلجة 

:أن الظروف األسرية دورا مؤثرا يف التطور اللغوي وهي كثرية جدا كأساليب  لظروف األسريةا8/2-
الرتبية الوالدية ،املستوي الثقايف للوالدين،احلالة االجتماعية و االقتصادية هل تستطيع األسرة آن توفر 

درسة و اليت تناسب مع عمره الزمين و لعب اليت تعد الوسيلة األويل لتعليم الطفل ملرحلة ماقبل امل
 العقلي ،إذ هي متثل أوال لغة ،كما انه قد حياكيها كذلك حجم األسرة الرتتيب امليالدي لطفل .
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: و قد يعود ذللك إيل عوامل بيولوجية إذ تشري الدراسات آن البنات أسرع نضجا من لجنسا8/3-
صيب لدي اإلناث أسرع مثيالهتا لدي الذكور مبدة األوالد اذ يقدر تعظم املراكز العظيمة و النمو الع

أسابيع وقد مييل هذا الفرق يف النضج أيل سنتني .وقد يكون النصف االيسر من  4-2ترتاوح بني 
الدماغ املسئؤول عن اللغة أكثر نشاطا عند البنات منه عند الذكور ،فمنطقة بروكا هي اليت تلعب 

و اجلمل ،إذ هي املركز املسؤول عن تنظيم أمناط النطق دورا جوهريا يف تشكيل و بناء الكلمات 
 ،وهلذه الوظيفة عالقة بقرب هذا املركز من منطقة التحكم بعضالت الوجه و الفم و الفك و اللسان 

 و احلنجرة يف القشرة املخية .  

وكذالك هو املسؤول عن شكل األفعال و انتقاء الكلمات الوظيفية و أضيف ماسبق ذكره أن -
نت غالبا ماتكون قريبة من األم بينما يكون الولد بعيدا عنها ،لذلك فهي تستسلم من اللغة الشئ الب

 الكثري فهي تصاحب أمها أينما ذهبت ،وهذا قد يساعد يف منوها اللغوي.

:أن اللغة نشاط عقلي معريف لذلك فان األطفال األكثر ذكاء أكثر قدرة  القدرات العقلية-8/4
وقد وضحنا يف اجلدول السابق بني التطور الطبيعي بني النمو اللغوي للفرد علي اكتساب اللغة 

االعتيادي و األخر الذي يتميز باالضطرابات اللغة الفرق بني احلالتني ، فالطفل املعاق عقليا اليتعلم 
الثة أو الرابعة الكلمة األويل اليت متثل مجلة يف هناية السنة األويل إذ تتأخر أحيانا إيل السنة الثانية أو الث

 ،حسب درجة املعاق العقلية .

:أن وجود النموذج الذي حيتذي سواء يف البيت أو املدرسة له تأثري   النموذج الصحي لتعلم-8/5
و االجتماعية يف   كبري يف منو الطفل اللغوي ،فهذا النموذج يراعي قدرة الطفل العقلية و النفسية 

اظافة إيل استخدامه التعزيز و التغذية الرجعية اليت تدفع  اختيار ماهو مرغوب فيه بالنسبة للطفل
الطفل الستغالل طاقته و كرامته إيل أقصاها ،و قد تكون النقطة مرتبطة بدرجة وعي واتفاق القائمني 

 (210، ص  0227 0علي تربية الطفل . )قحطان امحد الظاهر، 
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: فيمكن إرجاع التأخر يف اكتساب اللغة لدي األطفال إيل طبيعة البيئة يف  الحرمان العاطفي8/6-
هذه املؤسسات فغياب الوالدين ،ونقص فرص الرعاية واالهتمام و التعلم ،يؤثر تأثريا كبريا علي لغة 
الطفل ،ورمبا نستطيع القول بأنه كلما ازداد زمن احلرمان كلما ازداد التأخر يف إكساب اللغة بشكل 

 .(78ص ، 0212 ،ص ،و التأخر يف مجيع اجلوانب االخري بشكل عام .)معمر نواف اهلوريةخا

: ويقصد أمهيته يف النمو اللغوي للطفل ،فالطفل الذي يتميز بذكاء عال يفوق  الذكاء8/7-
العادين و املعوقني عقليا يف حمصوله اللغوي، كما يتميز باكتسابه اللغة يف عمر زمين مبكر  األطفال

مقارنة مع األطفال العادين و املعوقني عقليا ،كما تظهر الكلمة األويل لدي الطفل العادي يف هناية 
السنة األويل من العمر ،يف حني تظهر الكلمة األويل لدي الطفل املعوق يف هناية السنة الثانية تقريبا 

: 0216)أسامة الفاروق :،وهذا ما أكدته الدراسات يف أمهية القدرة العقلية يف النمو اللغوي .ص 
84،72.) 

 : عالقة التواصل واللغة بالطفل التوحدي/9

فاللغة والتواصل تلعب دورا هاما يف فهم التوحد، وأن املؤشرات على وجود التوحد هي التأخر 
واالنتكاس يف النمو اللغوي، إن الطالقة واملرونة اخلاصة باللغة التعبريية بعد أن يقعان حتت التمييز ين 

توحد ذي اللفظية املرتفعة واللفظية املنخفضة، وتاريخ التأخر يف اللغة ميكن أن يكون ضروري ال
وحاسم يف متييز التوحد عن االضطرابات األخرى، وعلى الرغم من أنه يتم إدراك التوحد يف البداية 

كرة للعجز غالبا بسبب النماذج البطيئة وغري املعتادة من منو الكالم، فإن كثريا من السمات املب
اللغوي املرتبطة به تتداخل مع اضطرابات أخرى، وعلى الرغم من أن املهارة يف اللغة هامة للتوحديني 

لتوحد ا أفراد إال إن التأخر يف اللغة التعبريية يف السنوات األوىل من العمر ليست مقصورة على
 (164، ص0228)عيسى،و خليفة، 
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 خالصة الفصل :

واقف حياته كالتفكري و حتتل اللغة أمهية كبرية بني أفراد اجلنس البشري حيث تستخدم يف خمتلف م
اقف االجتماعية  وهي اداة التعليم والرتفيه و جذب االنتباه و التعبري عن املشاعر و االنفعاالت يف املو 

لتواصل و ة عملية اأي اللغة سوف يؤدي حتما إىل إعاق األداةهامة للتواصل وأي اضطراب يف هذه 
كن أهم هو ما يعاين منه أطفال التوحد إذ يعترب غياب أو اضطراب اللغة لديهم من أهم إن مل ي

ووضع طرق  مشكلة يعاين منها هؤالء األطفال، األمر الذي دفع املختصني إىل التفكري والبحث
 وبرامج عالجية تساعد الطفل ألتوحدي على اكتساب لغة للتواصل و التعبري. 
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 تمهيد:

إىل حدود يومنا هذا تنظر اغلب الدراسات و األحباث العلمية وكذا التصنيفات الدولية ) 
CIM10 و DSMV وDSM IV إيل التوحد كاضطراب منائي منتشر.    واالضطراب يعين خلال )

يقع يف النمو اللغوي و النمو االجتماعي و النمو السلوكي واخللل ال يقاس و ال يعترب خالل إال 
بالقياس إيل نظام أصلي يكون هو املرجع األساسي و املعتمد يف حتديد ماهر مضطرب وخمتل وما هو 

 عادي وسوي.

غري أن بعض األحباث و الدراسات احلديثة بينت أن التوحد ليس اضطرابا أو نقصا بل هو اختالف 
أهنا متوحدة اليت شخصت علي     M.Dawsonفقط وطريقة أخري يف الوجود.ونشري هنا إىل أحباث

.هذان الباحثان دافعا عن اختالف املتوحد .فالتوحد ال يعين املرض ،فمادام L.Mottron،وأحباث
دماغ املتوحد يشتغل بطريقة خمتلفة ،فان هذا النمط من االشتغال الدماغي ال يسوغ بالتايل نعته 

 املتوحد وقبوله كما هو. أو الناقص أو العاجز ،بل يدفع يف اجتاه احرتام خصوصية باملريض أو املختل

 :لمحة  تاريخية عن التوحد/1

( أول طبيب نفسي اهتم باالضطرابات اليت تسبب اضطرابات عقلية  Maudslyيعد )مودزيل
( LeauKannerوكان يعدها دهانات ولكن )ليو كانر 7681شديدة لدي  األطفال وذلك عام 

 7591اب طب نفس الطفل عام الطبيب النفسي األمريكي املتخصص يف األطفال و مؤلف كت
. )سوسن شاكر 7591أشار إىل التوحد الطفويل  كاضطراب حيدث يف الطفولة وقد كان عام 

 (75،ص

و يعترب ليو كانر أول من أشار إىل إعاقة التوحد كاضطراب حيدث يف الطفولة ،وقد كان ذلك عام 
خلفني ذهنيا جبامعة ،حدث ذلك حني كان كانر يقوم بفحص جمموعات من األطفال املت 7591

هارفرد بالواليات املتحدة األمريكية ولفت اهتمامه أمناط سلوكية غري عادية ألحدي عشر طفال كانوا 
 مصنفني علي أهنم متخلفني عقليا . 
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 (.1،ص7001)سيد سليمان، 

أدلة تؤكد أن  BERNARD RINLANDاكتشفت د. برنارد رميالند 7589ويف عام 
اكتشفت  7588ويف عام ، BIOLOGICALCONDITIOالتوحد هو حالة بيولوجية 

دليال أخر يؤكد أن   RETT SYNDRONEصاحبة متالزمة ريت  ANDREAS RETTريت
 عثر كل من الدكتور سوزان فلوستني  و الدكتور ميكلروتر 7566ويف عام ،التوحد حالة بيولوجية

DR.MICHAEL،  DR. FOLSTEINلي توأمني مصابني بالتوحد مما أوحي هلما ع
 7557و يف عام ، بان هذا الدليل علي احتمالية وجود عامل جيين يقف خلف اإلصابة بالتوحد
 MICHAELنشر كل من الدكتور ميكلروتر و الدكتورة كاترين لورد و الدكتورة ان يل كوتر 

RUTTEAND، ANN LECOUTEUR، PUBLISHED DRS CATHERINEL . 
DRS  أول استبيان لتشخيص التوحدTHE AUTISM DIGNOSTIC .INTERVIEN ( .

 (70،ص 7006عادل جاسب ،

 تعريف التوحد:/ 2

يتناول الكثري من املختصني و العاملني يف الرتبية اخلاصة عدة مصطلحات يف ميدان اضطراب 
 التوحد وهلذا فقد تنوعت التعريفات اليت نذكر منها :

مبعين النفس أو الذات و   Autesالتوحد هو كلمة مرتمجة عن اليونانية ،حيث تنقسم إيل قسمني  
ism . مبعين احلالة غري السوية أو االنغالق 

 وهبذا يعين مصطلح أن املصابني بالتوحد حيملون نفس غري سوية االنغالق علي الذات. 

 (. 78،ص 7070)فارق الشربيين ،سنة 

 : Canner تعريف كانر2/1 
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هو أول من عرف بالتوحد،وقدم له من خالل تشخيصه له، وكتب كل ما كان يعتقد به من 
أعراض هلذه املتالزمة الغري املعروفة ،ومن خالل مالحظته ألحدي عشر حالة أشار يف دراسته ، فإننا 

 نلحظ تلك السلوكات امليزة للتوحد و اليت تشتمل علي :

 مع اآلخرين .عدم القدرة علي تطوير عالقات -

 تأخر يف اكتساب الكالم. -

 استعمال غري تواصلي للكالم بعد تطوره. -

 مضادات متأثرة. -

 تكرار ونشاطات يف العاب منطية متكررة . -

 املالحظة على التماثل. -

 ضعف يف التحليل وذاكرة حرفية جيدة . -

 .(79،ص7008ظهور جسمي طبيعي . )فهد بن محد املنغوث ، سنة  -

 :  WHOتعريف منظمة الصحة العالمية  2/2

يف التصنيف اخلاص باألمراض  WHOحددت منظمة الصحة العاملية  7558ففي عام 
اضطراب االوتيزم بأنه اضطراب منائي ،يتسم بوجود  منو غري طبعي أو خمتل أو كالمها يصيب الطفل 

 قبل أن يبلغ الثالثة من عمره و تتميز مبجموعة من اإلعاقات وهي كالتايل :

اعل االجتماعي ، التف Communicationو التواصل  Jointa Hentionعجز يف االنتباه املرتابط 
Social interaction skille ، واضطراب الكالم الببغائية،Echolalia  واضطراب اللغةLongage 

Disordre: (. 75،70.  )هشام اخلويل 
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وقد عرفته مارغريت ماهلر " بأنه تشوه نفسي مرضي للمراحل الطبيعية لنمو النفسي الن الطفل 
 ووظائفه ضمن العالقة أم الطفل .

 (71 MAHLE : LEBOVICI1990 : .) 

ويعرف التوحد :بأنه مصطلح يطلق علي احد اضطرابات النمو النفسي االرتقائي الشاملة اليت تتميز  
أو توقف يف منو اإلدراك احلسي و اللغة ، و بالتايل  يف منو القدرة علي التواصل و التخاطب و التعلم 

ابية ، انطوائية ، وإغالق علي الذات ، مع و النمو املعريف و االجتماعي ، ويصاحب ذلك انسح
 (77:  7009مجود عاطفي و انفعايل . )عبد الفاتح عبد الكايف ،

(التوحد " بأنه حالة من القصور املزمن يف النمو DSM IV، 7559وعرف الدليل التشخيصي الرابع )
اإلدراك احلسي ،و النمو االرتقائي األساسية بنمو املهارات االجتماعية و اللغوية و تشمل االنتباه و 

احلركي ،و تبدأ األعراض خالل سنوات الثالث األويل .)وليد خليفة وآخرون ،سنة 
 .(78،ص7071

 :2002تعريف جمعية التوحد األمريكية 2/3

فقد عرفت التوحد علي انه نوع من  االضطرابات النمائية املركبة ،و اليت تظهر يف السنوات  
ل ، وينتج عنه اضطرابات عصبية تؤثر يف وظائف الدماغ ،وتظهر علي الثالث األويل من حياة الطف

                    شكل مشكالت يف عدة جوانب مثل التفاعل االجتماعي ،و التواصل اللفظي ،و نشاطات اللعب .                                            
 (.7070:10) نايف بن عابد الزراع  ،سنة 

 :خالصة 

من خالل التعريفات إن التوحد هو إعاقة منائية تطورية تتضح قبل السنوات الثالث  لصنستخ
األويل من عمر الطفل ،وتتميز بالقصور يف التفاعل االجتماعي واالتصال واألفراد  التوحديون يبدون 
سلوكات منطية متكررة ومقيدة حبيث يؤثر علي النمو الشامل وميس هذا االضطراب اجلهاز العصيب 
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املركزي وكذلك انعدام اللغة لديهم يف املراحل العمر األويل ،العجز يف  تواصل اللفظي والغري اللفظي 
،وهذا االضطراب يعد من أصعب أنواع اإلعاقات تعقيدا نظرا لعدم التوصل إيل السبب وجود هذا 

 االضطراب.

 :نسبة انتشاره/ 3

ظهور أكثر من أداة لتشخيص حلاالت نتيجة لالهتمام املتزايد هبذا االضطراب و نتيجة 
 التوحد. فان هناك اتفاق علي إن نسبة ظهور هذا االضطراب أخذه يف تزايد.

( لكل حالة والدة 70000حالة 70/79فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن النسبة تصل إىل )
 .(759،ص7001)مصطفي القمش ،سنة Bryna 1996)  )  حية 

مرات أكثر يف األوالد عن البنات و ال يذكر سبب مفهوم إال  9حيدث االضطراب التوحدي مبعدل 
أن يف ظهور التوحدية عند البنني أكثر من البنات تكون إعاقتهم أكثر صعوبة و خطرا أو تكون درجة 

 ذكائهم منخفضة جدا عن غريهم من البنني اللذين يف مثل حالتهم .

أن هناك معدل انتشار كبري إلصابة األوالد  وأشارت الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية إىل
الذكور الذين هم أوائل مواليد ألبناءهم و أيضا ال يعرف سببه حيت اآلن .)سهي امحد أمني نصر 

 (7007،ص75،

و يظهر التوحد يف مجيع احناء العامل و مبختلف اجلنسيات و الطبقات االجتماعية بالتساوي ،ومل 
لي مدي انتشار التوحد يف العامل العريب ،و لكن بناءا علي  جتري حيت االن اي دراسات تدل ع

من كل  9الدراسات اليت اجريت يف اوروبا و امريكا ،تقدر نسبة انتشار التوحد الشديدة  ب 
الضطراب  70،00من كل  مولود    70-9بينما تراوحت  Lotter K1966))مولود 70000

 (.95اء الشامي  ،ص.)وف  FrombonnerK1998))التوحد جبميع الدرجات 
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عندما تتعرض البنات الضطراب التوحد يكون من األكثر احتماال بالنسبة هلن أن يعانني من ضعف  
أوجه قصور معرفية ومن مث يتضح أن معدالت انتشار اضطراب التوحد قد ازدادت بدرجة كبرية 

ها املركز القومي لبحوث خالل الثالثني إىل األربعني السنة املاضية واإلحصاءات احلديثة اليت أصدر 
تؤكد أن نسبة االنتشار الراهنة تبلغ يف الواقع حالة  NAAR 7001ودراسات اضطراب التوحد 

 (890،  ص7006حالة والدة تقريبا .)عبد اهلل حممد،  790واحدة لكل 

  : أنواع التوحد/4

   Fee ،MatsonCoe،Sevin ،sevin 1991لقد اقرتح كل من سيفن و ماتسون و كو ويف و سيفن 
 تصنيفا من اربع جمموعات كما يلي : 

:يظهر أفراد هذه اجملموعة العدد األقل من اخلصائص Atypical Group المجموعة الشاذة -9/7
 التوحدية و املستوي االعلي من الذكاء .

: يظهر أفراد هذه اجملموعة مشكالت Group MildlyAutistic المجموعة التوحدية -9/7
قوية و األحداث ،لتكون روتنية كما يعاين أفراد هذه اجملموعة ايضا ختلفا عقليا  اجتماعية ،وحاجة

 بسيطا و التزاما باللغة الوظيفية .

:و ميتاز أفراد هذه اجملموعة  ModeratelyAutistic Group المجموعة التوحدية المتوسطة-9/1
 باخلصائص التالية :

لسلوكات النمطية )مثل التأرجح      و التلويح استجابات اجتماعية حمدودة ،وأمناط شديدة من ا
 باليد ( لغة وظيفية حمدودة و ختلفا عقلي .

 : SeverelyAutistic Groupالمجموعة التوحدية الشديدة 4/5 
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أفراد هذه اجملموعة معزولون اجتماعيا ،وال توجد لديهم مهارات تواصلية وظيفة ،وختلف عقلي علي 
 (17،ص 7007مصطفي وآخرون ،مستوي ملحوظ .)أسامة فاروق 

 تقسيم أنواع التوحد: /5

إن مرض التوحد يظهر قبل الثالث سنوات و يتمثل بعدم تطور الكالم      و خبلل التوحد :  5/1
التواصل الكالمي وغري كالمي ويف االخنراط باجملتمع .هذا باإلضافة إيل وجود تصريفات حمدودة 

نعه من التصرف الطبيعي املتوقع من ولد بعمره.)حممد وحركات متكررة تستحوذ علي الطفل و مت
 ( 9ميقايت وآخرون ،ص

 Asperger Syndromeمتالزمة اسبرجر : 5/2 

لذلك مسي  7599نوع من االضطرابات النمائية الشاملة عرف على يد العامل هانز إسربجر سنة 
ية ، قصور حركي وقصور يف مبتالزمة اسربجر ومييزه خلل كيفي يف تكوين وتبادل العالقات االجتماع

التواصل غري اللفظي ويعاين من صعوبات ختاطب واضطرابات يف الكالم رغم النمو الشبه طبيعي 
فيتكون حصيلة لغوية وتظهر لدى الطفل  ذو متالزمة إسربجر مظاهر سلوكية منطية مثال هناك 

 (.1،ص7007مستمر بأشياء مادية ) فادي رفيق الشبلي ،

الزمة" اسربجر "عندما يقوم الطفل علي األقل يف العامني األوليني     و األعوام تكون اإلصابة ملت
 الثالثة األويل من مرحلة الطفولة بتطوير اللغة لديه بشكل  طبيعي نسبيا .

إال إن علي الرغم من تطوير اللغة لديه، يتسم كالمه بصفات غريبة . فقد يطور مفردات لغوية ممتازة 
ال الكالم لتوصيل املعين بشكل صحيح ، إال أن انسيابية كالمه و اتزانه يبدو مع قدرة  علي استعم

انه  كما لو إهنما  صادران عن أساس آيل ، مع صوت رنات ، وطابع رمسي حنو غريب .  
 (.91،ص 7071)الربوفيسور كولني ترييل ،



 الفصل الثالث                                                                                        التوحد
 

64 
 

،يف حني إن  فيعتقد البعض إن اضطراب اسربجر هو اضطراب منفصل خيتلف عن اضطراب االوتيزم
البعض األخر ينظر إليه باعتباره شكال من إشكال االوتيزم و إن الفرق بينهما ميكن يف  درجة اإلعاقة 

فأصحاب وجهة النظر األويل تري إن سن الرابعة ،وتفكريه واقعي وحريف ،وميكنه تركيب اجلمل و 
عام أفضل لديه مبقارنته  املفردات اللغوية بشكل يقارب احلديث الطبيعي .وبذلك تعد اللغة بشكل

بالطفل االوتيزم ،كما أن مستوي الذكاء لدي الطفل املصاب باضطراب اسربجر أفضل أي قد يكون 
متوسط بشكل واضح ،يف حني إن الطفل االوتيزم يكون مستوي ذكائه يف املستوي املتوسط ونادرا 

راب االوتيزم. )هشام مايكون فوق املتوسط وبذلك يعد اضطراب اسربجر هينا باملقارنة باضط
 .(19،ص 7001اخلويل،

 : RETT S disorderمتالزمة ريت 5/3

يصيب اإلناث بشكل أساسي ، و يتميز  progressiveحسب ريت هو اضطراب عصيب تصاعدي
بلوي اليدين املتشابكتني بشكل متواصل ،و التخلف العقلي ، وإعاقة يف املهارات احلركية و تظهر 

 هذه الصعوبات بعد أن يكون الشخص قد جتاوز ببيئة  طبيعية من النمو .

 Andrea درياس ريتلقد عرف هذا االضطراب منذ مدة قصرية فقط ، إذ مت وصفه األول مرة قبل ان

Rett 7588  عاما عندما نشر تقريرا حوله  71مع ذلك مل حيط هذا االضطراب باالهتمام إال بعد
فتاة من فرنسا  و الربتغال  و السويد .) امحد نايل الغرير وآخرون   19بعد دراسة حاالت 

 (76،ص 7005،

البنات و حيدث كثريا لدي التوائم أشهر بعد الوالدة وقد شوهد فقط عند  8غالبا ما يظهر بعد فرتة 
 عكس التوحد .

 بينما تقل هذه النسبة يف حالة التوحد. %19يصاحب االضطراب "رت" النوبات الصرعية بنسبة  
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سنوات من اإلصابة تتأزم حالة املصابني حيث  70جند كثريا من  مرضي اضطرابات "رت" ،و بعد   
مساعدة أو بدون قدرة لغوية ، بينما التوحد ميكن إن  جند  الكثري منهم علي كراسي متحركة و أجهزة

حيدث البلوغ تغريا فيه أي من االجتاهني بالتحسن  أو التدهور متوقفا ذلك علي التشخيص و العالج 
 املبكر .

 باإلضافة إىل  ذلك فان عدم االنتظام يف التنفس هي خاصية الضطراب "رت" .

" مبكرا بينما يف اضطراب التوحدية ال تتطور غالبا ما تظهر االنقباضات يف اضطراب "رت
 االنقباضات ،و إذا حدث ذلك فيكون يف املراهقة و ليس يف الطفولة .  

 ( 89،88، ص7007)سعد احلسين  العزة ، 

 : childerooddisintegrativedisorderاضطراب االنتكاس الطفولي  5/4

إىل سن ثالث سنوات   أو سن مخس  ينمو األطفال املصابون هبذا االضطراب بشكل طبيعي يصل
سنوات و أحيانا إىل سن العاشرة.يتبع هذا النمو الطبيعي تدهور ملحوظ يف املهارات املكتسبة خالل 
أشهر أو خالل أسابيع وهو انذر احلاالت ، و أما الفئة اخلامسة .ومن مث تصيبهم تراجع مضطر يف 

علي مدة أشهر عديدة كما تبدأ تصرفاهتم بأخذ  التواصل الكالمي و يف االخنراط االجتماعي يتزايد
منحي حمدود  و متكرر .إن هذا النوع قد يؤثر أيضا علي املهارات احلركية وعلي التحكم باألمعاء  و 

 (.9،ص 7007املثانة البولية .) حممد امليقايت وآخرون ،

ري  النمطي  وهو ما يعرف بالتوحد غ : االضطرابات النمائية الشاملة الغير محددة   5/5
Atypical  وهو االضطراب األكثر شيوعا  من االضطرابات السابقة إذ يكون فيه ثالوث األعراض

 ( 159بدرجة بسيطة أو غري مكتمل  )زياد  كامل اال ال و آخرون  ،ص
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 أسباب التوحد: / 6

بشكل حاسم، يعد التوحد أحد أكرب اإلضطرابات الغامضة ورمبا يرجع ذلك الن أسبابه غري واضحة 
 وهلذا فقد اصبح من املستحيل التأكد على سبب حمدد، وميكن تلخيص بعض األسباب فيما يلي:

 العوامل المؤثرة: -6/1

يرجع حدوث التوحد إىل وجود خلل وراثي فأكثر البحوث تشري إىل وجود جنيب ذي تأثري مباشر يف 
القوائم املتطابقة )من بويضة واحدة( أكثر اإلصابة هبذا اإلضطراب، حيث تزداد نسبة اإلصابة بني 

 من التوائم األخوية ) من بويضتني خمتلفتني(.

 العوامل المناعية: -6/2

 أشارت العديد من الدراسات اىل وجود خلل منظومة املناعة مقررة لدى التوحديني.

 (24، ص 2011)أسامة فاروق وآخرون، 

 العوامل العصبية:  -6/3

زيادة يف احلجم حدثت يف كل من الفص القفوي والفص اجلداري وأظهر الفحص النسبة الكبرية من ال
العصيب لالطفال الذين يعانون من التوحد إخنفاضا يف معدالت ضخ الدم ألجزاء من املخ اليت حتتوي 

 على الفص اجلداري مما يؤثر على العالقات االجتماعية واالستجابة السوية واللغة.

 الحيوية: العوامل الكيميائية -6/4

العديد من الدراسات بينت إرتفاعا يف مادة محض اهلرموفانيليك يف السائل النخاعي وهذه املادة هي 
الناتج الرئيسي اليض الدوبامني مما يشري إىل إحتماالت إرتفاع مستوى الدوبامني يف مخ األطفال 

املخ يف ثلث األطفال املصابني، وكذلك أيضا إرتفاع ملستوى السريوتونني يف السائل النخاعي ب
 التوحديني .
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 (25)أسامة فاروق وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص 

 العوامل النفسية واألسرية: -6/5

ترجع أسباب اإلصابة بالتوحد اىل أساليب التنشئة الوالدية اخلاطئة وإىل شخصية الوالدين غري السوية 
اء األطفال املصابني بالتوحد وأسلوب الرتبية الذي يسهم يف حدوث اإلضطراب، كما وجد أن أب

يتسمون بالربود العاطفي، اإلنفعايل و الوسواسية والعزوف عن اآلخرين وامليل إىل النمطية، ونتيجة 
هلذا اجلمود العاطفي واإلنفعايل يف شخصية الوالدين واملناخ االسري عامة يؤدي اىل عدم متتع الطفل 

 ة يف األسرة .باالستشارة الالزمة من خالل العالقات الداخلي

 (30، ص 2013) وليد خليفة و آخرون، 

 العوامل البيئية:  -6/6

منها  %57أكدت بعض الدراسات والبحوث أن وجود خلل عضوي أو عصيب أو بيولوجي حتدث 
 اثناء فرتة احلمل:

 .اصابة االم جلرعات اشعاعية 
 .حدوث نزيف متكرر مصاحب هببوط بعد الشهر الثالث 
  العقاقري بدون إذن الطبيب.تناول األم بعض 
 .حدوث رشح شامل يف الرحم، وكرب سن األم 
 .)التلوث البيئي مثل: )الرصاص، الزئبق، التدخني 
 .نقص األكسجني الواصل ملخ اجلنني 

 (55،ص2011) بطرس حافظ بطرس، 
 المؤشرات التي تظهر لدى طفل التوحد قبل اتمامه ثالثين شهرا: -1
 .ال يهتمون مبن حوهلم 
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  يظهرون أي أمل إذا أصيبوا.ال 
 .يرتبطون باألشياء إرتباطا غري طبيعي 
 .ال حيبون اللعب بالكرة بينما حيبون ترتيب املكعبات 
 .يقاومون األساليب التقليدية يف التعليم 
 .حيبون العزلة عن الغرباء 
 بعض األطفال ميلكون قدرات عالية الدقة كالرسم والسباحة والعزف على اآلالت املوسيقية. 
 .سرعان ما ينسون بعض الكلمات اليت إكتسبوها 
 .يقاومون التجديد، وحيبون إبقاء األشياء كما هي 
 .يستخدمون األشياء دون معرفتهم بوظائفها املختلفة 
 .يضحكون ويقهقهون دون أي سبب 
 .ال يدركون املخاطر بشكل عام 
 .يرددون الكالم دون أي فهم ملعناها وهو ما يسمى باملصاداة 
  ن باإلنعزالية الشديدة واإلنسحاب من اجملتمع.يتميزو 
 )السلوك النمطي والتصرفات الشاذة ) الروتني وعدم الرغبة يف التغيري والتجديد 
 . إيذاء الذات مثل: عض اليد، شد الشعر، القرص، ضرب الرأس يف احلائط 

 (.21، ص 2015)خالد عياش، 

 خصائص أطفال التوحد:/7

 :DSH4حسب  -7/1

( الذي صدر عن DSM، 7559الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية )يعترب 
 رابطة الطب النفسي االمريكية والذي يشري اىل ان اضطرابات التوحد تتضمن ثالث خصائص:

 / قصور يف التواصل )غري لفظي(7
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 / قصور يف التواصل االجتماعي7
 (13)خالد عياش، مرجع سبق ذكره ،ص     / أمناط متكررة وثابتة من السلوك .       1
 

 : DSM3حسب  -7/2

( أول دليل تشخيصي يدخل مصطلح التوحد DSM3)والدليل التشخيصي الثالث لألمراض العقلية
 اىل قائمة االمراض العقلية حتت إسم التوحد الطفويل بإعتباره أحد إضطرابات الطفولة.

 وقد بني هذا الدليل عدة خصائص للطفل التوحدي وهي: 

 يبدأ قبل سن الثالثة من العمر. .7
 إنطوائي على ذاته بشدة. .7
 عجز واضح يف منو اللغة. .1
 أمناط متميزة وغريبة يف الكالم. .9
إستجابات شاذة وغريبة حنو بيئته مثل مقاومة التغيري واإلهتمام الشديد باألشياء واملوضوعات  .9

 اجلامدة.احلسية أو 
 (13)خالد عياش، مرجع سبق ذكره ،ص     ذيان كما يف الفصامال توجد هلوسات أو ه .8

 ( عدة خصائص تتمثل عند تعريف التوحد:7516وبني روتر )

 إعاقة يف العالقات اإلجتماعية. .7
 منو لغوي متأخر أو منحرف. .7
 سلوك إستحواذي مع اإلصرار على التماثل. .1
 (14) خالد عياش، مرجع سبق ذكره ،ص الطفل ثالثني شه تبدأ إضطرابات التوحد قبل بلوغ .9

 الخصائص السلوكية الضطراب التوحد: -7/3
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:التوحديني غري قادرين على إدراك احلالت اإلنفعالية قصور نوعي في العالقات االجتماعية -
إجتماعية لآلخرين، واليستطعون أن يعربوا عن اإلنفعاالت، وغري قادرين على إقامة وتكوين عالقات 

و احملافظة عليها، ولديهم عجز يف اإلنتباه وفشل واضح يف القيام باإلحياءات والتلميحات اإلجتماعية 
مثل القيام باشارة مع السالمة واإلنسحاب اإلجتماعي وضعف التواصل باإلضافة إىل أهنم غري 

، ص 2011الي، ) سيد كمال عبد الحميد الغز  قادرين على تفسري اإلمياءات وتعبريات الوجه.
230) 

بينت أغلب الدراسات أن نصف أطفال التوحد يعتربون بكم مبعىن أهنم ال يتكلمون عجز لغوي:  -
إال أهنم يقومون بنطق بعض األصوات البسيطة، ويكون لديهم تكرار لألصوات املسموعة من 

وقت من الزمن، اآلخرين وتكون فورية حلظة مساعها، أوقد تكون متأخرة وتكرر األصوات بعد مرور 
ومييل أطفال التوحد إىل اخللط بني الضمائر وفهم الكلمات مثل "أنا"، "انت" فهم غري قادرين على 
تغيري معىن هذه الضمائر بناءا على املتحدث، كما أهنم يواجهون صعوبات يف فهم اجلسد فنادرا ما 

ل ،مرجع سبق ذكره ، ص ) سيد كما. يتفاعلون مع األخرين باإلبتسامات أو تعبريات وجه مناسب
231.) 

من أطفال التوحد لديهم إعاقات عقلية، مع وجود  %60-  %10نتائج الدراسات إىل أن حوايل 
بعض أطفال التوحد هوهربون كما أن طفل التوحد يركز على جزء من الشيء أو الشخص بدال من 

 الرتكيز على الكل.

أطفال التوحد إستجابة غري إعتيادية للمثريات يظهر إستجابة غير اعتيادية للمثيرات الحسية: -
احلسية حيث أن بعضهم يرفض تناول بعض أنواع االطعمة اليت متتاز برائحة معينة أو لون حمدد، أو 

) سيد  إظهارهم احلساسية ألصوات حمددة ومنهم من ال يظهر أي إحساس باألمل بشكل طبيعي.
 (231كمال ، مرجع سبق ذكره ، ص
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ينتاب أطفال التوحد حالة من اهليجات تبدأ يف الصراخ والبكاء و الهيجات:نوبات الغضب أ-
وذلك كإستجابة لإلنزعاج أو اإلحباط، وقد تتحول نوبات الغضب إىل سلوك عدواين إجتاه اآلخرين، 

والسلوكات هذه قد تتداخل مع التفاعل اإلجتماعي املناسب وقد تساهم يف إحداث صراعات بني 
 هؤالء األطفال.

 (232سيد كمال ، مرجع سبق ذكره ، ص  ) 

يظهر األطفال التوحديني عجزا واضحا يف العمليات اإلدراكية، حيث يقومون العجز المعرفي: -
بإستجابات غري مالوفة لالثارة احلسية، ويعود سبب ذلك إىل مستوى األداء الوظيفي اإلدراكي هلذه 

 الفئة من األفراد .

 (232 ) سيد كمال ، مرجع سبق ذكره ص

 نظريات التوحد:/ 5

تباينت وجهات النظر حول االسباب اليت تفسر التوحد واكتنفها الكثري من الغموض والتعقيد، 
 وميكن تصنيف وجهات النظر اىل:

 النظرية النفسية: -5/1
تؤكد هذه النظرية أن السبب يف اإلصابة بالتوحد يعود اىل ضعف العالقة بني األم والطفل، ولكن 

 ية رفضت لعدم وجود حقائق تؤيد صحتها.هذه النظر 
 (.27، ص2013) وليد خليفة، وآخرون،  

 نظرية العقل: 5/2
ختتلف هذه النظرية عن باقي النظريات يف أهنا ال تتبىن اجلانب الفيزيولوجي وتفسر حدوث إضطراب 

ب مع هذه التوحد بأسباب نفسية معرفية تتعلق بعدم إكتمال منو األفكار بشكل طبيعي جنبا إىل جن
األفكار، إن عدم منو األفكار بشكل يواكب النمو الطبيعي ملختلف النظم املعرفية اليت تنمو بشكل 
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طبيعي جنبا اىل جنب مع هذه األفكار، إن عدم منو االفكار بشكل طبيعي وغياهبا يؤدي إىل 
اإلجتماعية حصول مشكالت للطفل يعجز من خالهلا عن مراجعة متطلبات احلياة اليومية واملواقف 

 وجتعله عاجزا عن التواصل وقراءة تعبريات اآلخرين ومشاعرهم .
 (323، ص 2007)جمال الخطيب وآخرون، 

 النظرية العصبية: 5/3
ترجع هذه النظرية املشكالت اليت يعاين منها الطفل التوحدي اىل اصاية بنية مناطق حمددة يف النظام 

اغ املسؤولة عن التخطيط، ووجد ان حجم الدماغ عند العصيب املركزي، فهناك مناطق خلل يف الدم
 الطفل الذي يعاين من التوحد أكرب من حجم دماغ األشخاص العاديني.

إن وجود عوامل كيميائية يف اجلسم تلعب دورا كبريا يف حدوث التوحد النظرية الكيميائية:  5/4
 مثال: محض اهلوموفانيليك وايضا تركيز عنصر السريوتني.

 (27،25خليفة وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص )وليد 
هناك العديد من املؤشرات الدالة على أن التوحد حيدث نتيجة لعوامل النظرية البيولوجية : 5/5

بيولوجية تؤدي اىل خلل يف بعض اأجزاء الدماغ، ومن تلك املؤشرات أن اإلصابة بالتوحد تكون 
ان هناك أسباب طبية مسترتة وخفية وراء  مصحوبة بأعراض عصبية او اعاقة عقلية ويتضح ايضا

االت التوحد مل يتم التعرف سوى على القليل منها: كاألمراض الوراثية و اإللتهابات الفريوسية اليت 
 ( 52،ص2012)هناد إبراهيم صندقلي،       تصاب هبا االم كاحلصبة االملانية...ا

حد باعتبار أهنا قد حتدث أثناء فرتة احلمل أو يربر الصينيني اإلصابة بالتو نظرية الكلى الصينية :5/6
بعد الوالدة   و تنص هذه النظرية على أن الكلى هي عضو خلقي موجود عند الوالدة بينما الطحال 

عضو وضيفي رئيسي بعد الوالدة . و بناء على هذا فان السبب يف التوحد أثناء احلمل يعزى إىل 
و اليت رمبا تكون عن طريق األم و أحيانا األب ، و يقول  مشكلة يف وضيفة الكلى لدى أولياء األمور

( B6)      8الصينيون انه عندما يكون لدى األم كلية ضعيفة فان اجلسم ال ميتص فيتامني ب
و بعض العناصر احليوية يعوق عمليات بناء   و منو مخ  8بطريقة فعالة .و ان نقص الفيتامني ب
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لذالك يولد الطفل باضطراب وضيفي يف املخ . اما سبب  اجلنني داخل داخل رحم االم و نتيجة
التوحد بعد الوالدة غالبا ما يكون سببه تلف اجلهاز اهلضمي ، وهو عبارة عن مشكلة يف الطحال او 

و غريه من العناصر الغذائية اليت تساعد على منو  8ان املعدة متنع اجلسم من امتصاص فيتامني ب
تان التالفتان و الطحال التالف يكونون ايضا سببا يف تلف اجلهاز وتطور املخ  و اصابته و الكلي

 ( . 16، ص  7007املناعي ) الفهد .ي ، 

انه قد ثبث يف عدة من   (Bernard . R1995 )ذكر برينارد رميالند  نظرية التلوث البيئي :  5/7
  leoiserقرية تدعى البحوث عالقة االصابة بالتوحد كنتيجة للتلوث البيئي ببعض الكمياويات ففي 

نسمة ، ظهر أن هناك ارتفاع غري طبيعي يف  18000يف والية "ماساتشوبتس " يبلغ عدد سكاهنا 
انتشار حاالت التوحد ، حيث وجد أهنا تصيب طفال من كل مئة طفل ، و هي نسبة عالية للغاية 

يف األجهزة املعينة بالصحة يف  باملقارنة بنسبتها يف اجملتمع األمريكي العام مما آثار اهتمام املسؤولني
هذه القرية ، و اعتقادهم بان هناك عامال معيننا . و غالبا هو نفايات كمياوية تلوث البيئة ، و بناء 

مليون دوالر إلجراء حبث مسحي شامل  79على طلبهم تقدمت جامعة استنانفورد بكلفورنيا برصد 
خاص باجلامعة معين بالتلوث الكيميائي  79اص للبيئة يف تلك املنطقة ، و يقوم هبذا املسح قسم خ

و بدأت الدراسات تشري إىل أن النفايات السائلة و الغازية اليت   ،و عالقته باجلوانب الوراثية للجنني 
تصب حوايل مخسة أطنان منها يف النهر اجلاري اليت تنبعث من مصنع النظارات الواقية من أشعة 

ة على كمياويات أمهها الرصاص و الزئبق اللذان ثبث عالقتهما  الشمس ، و حتتوي النفايات السائل
 ( 89، ص  7007كعامل مسبب لإلعاقة الذهنية .       ) فراج.ع ، 

 نظرية نقص هرمون السكرتين :5/5

ـ  acids .cvالسكرتني هرمون معروف منذ زمن طويل ، و يعترب كميائيا مكون من سلسلة من 

Amino  ا تأثري على التوحد وهي :له عدد من التفاعالت هل 



 الفصل الثالث                                                                                        التوحد
 

74 
 

أ ـ حيفز البنكرياس على إنتاج العديد من املواد مثل البيكاربونات ملعادلة احلامض القادم من املعدة و 
 بعض اإلنزميات يف األمعاء و اليت يعتقد أهنا سبب املشكلة ، و كما حيفز أيضا إنزميات أخرى .

هاز املناعي و املعروف اهنا دون املستوى العادي ب ـ له تاثري حمفز على على مكونات معينة على اجل
 لدى املصابني بالتوحد .

ج ـ و كاملواد الفعالة األخرى يف األمعاء و اجلهاز املناعي فلها تأثري مباشر على آخر على املخ و هذا 
 ( 7008ما له عالقة بالتوحد و يستعمل الختبار عمل البنكرياس ) الفضل .زم ، 

  التوحد :تشخيص  /2

أنه للوصول إىل تشخيص أقرب للحقيقة ،فإن الطفل التوحدي حيتاج إىل تقييم من قبل جمموعة 
من املتخصصني وذوى اخلربة يف هذا اجملال )طبيب أطفال ،أخصائي نفسي،طبيب أطفال تطوري، 
طبيب أطفال يف جمال األعصاب، حملل نفسي وغريهم(. كل يف جماله يقوم بتقييم الطفل من نواحي 

نة، وبطرق منوعة، ومن مث تتجمع هذه املعلومات و النتائج لتحليلها،لتقرير وجود التوحد، ودرجته معي
 (10،ص 7001وأساليب عالجه.) عبد اهلل الصيب" ،

 : التقييم الطبي : 2/1

بادئ ذي بدء يتعني القول  أنه حىت اآلن التوجد حتاليل خمربيه أو أشعة ميكن أن تدلنا على 
التشخيص هلذه احلاالت فالتشخيص صعب للغاية؛  كمن حياول فك رموز لعبة املتاهة، األسباب أو 

وهى لعبة بال ألوان أو حدود ، ولذلك نستطيع القول أن تشخيص حالة التوحد يعكس احتماالت 
 الطبيب املعاجل.

سمي و التقييم الطيب عادة ما يبدأ بطرح العديد من األسئلة عن احلمل و الوالدة، و النمو اجل
و النمو احلركي للطفل؛حدوث أمراض سابقة ، السؤال عن األسرة و األمراض اليت تشيع فيها ، ومن 
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مث القيام بالكشف السريري وخصوصا اجلهاز العصيب، وإجراء بعض الفحوص اليت يقررها الطبيب 
 عند االحتياج هلا ومنها:

الكتشاف  Chromosomal analysis)أ( صورة صبغيات اخللية )أو التحليل الكروموسومي( 
 Fragile –X syndromeالصبغي الذكري اهلش 

 – Electro: يعترب التخطيط الكهربائي للمخ  EEG( التخطيط الكهربائي للمخ )ب
Ensepho- Graph  من أوائل الطرق املستخدمة يف فحص املخ عند املصابني بالتوحد. وقد بينت

شذوذا وخلال يف النشاط الكهربائي للمخ وكذلك البحوث و الدراسات اليت استخدمته أن هناك 
لدى التوحديني، وكانت من الدالئل الواضحة اليت تعزز األساس البيولوجي  Seizure نوبات مرضية 

أن هناك شذوذا يف  7589لنشوء أعراض االضطراب . وقد بينت إحدى الدراسات الباكرة عام 
 96من عينة الدراسة املكونة من  %75د ، ونوبات صرع عن %96النشاط الكهربائي للمخ عند 

يف  %61إىل  %71من اليافعني التوحديني  . وقد أظهرت الدراسات التالية شذوذا يرتاوح بني بني 
النشاط الكهربائي للمخ لدى التوحديني وذلك يف ضوء أسلوب البحث، و العينة، واملعايري الىت مت 

(.  ولكن الدراسات 96،ص 7007اهلل،  االعتماد عليها يف تفسري هذا النشاط)قاسم عبد
األحدث حول النشاط الكهريب للمخ لدى املصابني بالتوحد، توصلت إىل نسبة شذوذ وخلل يف 

لدى األطفال التوحديني. بيد أن الدراسة  %99إىل  %17النشاط الكهريب للمخ ترتاوح ما بني 
كونت من مائة طفل توحدي على عينة ت Tsai, 1985األكرب و األحدث الىت أجراها " تساي" 

، أظهرت وجود شذوذ يف النشاط الكهربائي للمخ لدى ثالث وأربعني واحد منهم . وأن هذا 
الشذوذ يعرب عن وجود أعصاب ونتوءات منتشرة أو موجات بطيئة . وقد أثبتت هذه الدراسة أن هذا 

 حد.اخللل يف النشاط الكهريب للمخ يصاحبه نوبات مرضية لدى املصابني بالتو 

 MRT .    )جـ( أشعة بالرنين المغناطيسي للمخ
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صاحبة له، )د( قد يسأل الطبيب الوالدين عن حاالت ال تؤدي إىل التوحد، ولكن قد تكون م
 مثل وجود التشنج وغريه

 التقييم النفسي   2/2

حيث يقوم األخصائي النفسي باستخدام أدوات ونقاط قياسية لتقييم حالة الطفل. من حيث 
الوظائف املعرفية واإلدراكية ، واالجتماعية، واالنفعالية، والسلوكية، ومن حيث التكيف . ومن هذا 

 التقييم تستطيع األسرة و املدرسون معرفة جوانب القصور و التطور لدى الطفل.

 ( ثالثا : التقييم التربوي)التعليمي2/3

 Formal assessmentلرمسي ميكن القيام بالتقييم الرتبوي من خالل استخدام التقييم ا
باستخدام املالحظة  informal assessmentباستخدام أدوات قياسية ، والتقييم غري الرمسي 

 املباشرة ومناقشة الوالدين. و الغرض من هذا التقييم هو تقدير مهارات الطفل يف النقاط التالية :

 مهارات قبل الدراسة.  -        
 القراءة و احلساب .مهارات دراسية: -          
 مهارات احلياة اليومية: األكل و اللبس ودخول احلمام.  -       
 أساليب التعلم ومشكالهتا وطرق حل هذه املشكالت.  -       

 

 :                                     communication assessment   : تقييم التواصل 2/4

التجارب املنهجية، و املالحظة التقييمية ومناقشة الوالدين، كلها أدوات تستخدم للوصول إىل  
تقييم املهارات التواصلية، ومن املهم تقييم مدى مهارات التواصل ومنها رغبة الطفل يف التواصل، 

ة(، كيفية معرفة وكيفية أدائه هلذا التواصل )التعبري حبركات على الوجه أو حبركات جسمية، أو باإلشار 
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الطفل لتواصل اآلخرين معه. ونتائج هذا التقييم جيب استخدامها عند وضع الربنامج التدرييب لزيادة 
 التواصل معه كاستخدام لغة اإلشارة ، أو اإلشارة إىل الصورة وغري ذلك.

 occupational assessment: التقييم الوظيفي:  2/5

يقوم بتقييم الطفل ملعرفة طبيعة تكامل الوظائف  occupational therapistاملعاجل الوظيفي 
، وكيفية عمل احلواس اخلمس )السمع و البصر والتذوق  sensory integrative Functionsاحلسية 

والشم و اللمس( ، كما أن هناك أدوات قياسية تستخدم لتقييم مهارات احلركة الصغرى )استخدام 
ري(، مهارات احلركة الكربى )املشي و اجلري و القفز(. ومن املهم األصابع إلحضار لعبة أو شيء صغ

معرفة هل يفضل الطفل استخدام يده اليمىن أم اليسرى )جزء الدماغ املسيطر(، و املهارات البصرية، 
 (95،ص 7007وعمق اإلدراك.) قاسم عبد اهلل، 

يني جند أن هناك بعض وفيما يتعلق بالربامج العالجية اليت جيب أن تقدم لألطفال التوحد  
املتخصصني يرحبون بتنظيم برامج عالجية سلوكية تقوم على تعديل السلوك ، بينما يرى آخرون أن 

العالج املنزيل أو باملنزل جيب ان يكون هو القاعدة  أو األساس ألنه يعتمد على تدريب هؤالء 
ألخرى كالعالج باملوسيقى األطفال على التصرف يف مواقف حقيقية. بينما يؤيد البعض املداخل ا

والعالج املعتمد على التكامل احلسي، والذي يعمل على حتسني قدرة الطفل على االستجابة 
للمثريات احلسية وهو يبدو مفيد جداً لبعض األطفال التوحديني لتنمية قدرهتم على االستجابة 

  (70ريويت واخرون ،ص كتاب املدخل إىل الرتبية اخلاصة دكتور يوسف الق  )للمثريات اخلارجية.

 خالصة الفصل :

لقد سبق وذكرنا أن التوحد فئة من فئات ذوي االحتياجات اخلاصة األكثر تعقيدا لكن هذا ال ينفي 
وجود حقائق الغين عنها،قد يوجد عند الفرد بعض العجز أو النقص يف بعض قدراته أو كلها إال أن 

كل مكتسباته  وبالتايل البد من مساعدة هذه الفئة   هذا النقص ال يؤدي بالفرد إيل العجز الشامل يف
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من خالل التوجه و التدريب و التأهيل  ومساعتهم علي استثمار ما تبقي من قدرات من قبل فريق 
 متعدد التخصصات والعمل علي تطوير الربامج العالجية مثل برنامج تيتش الذي كان موضوع دراستنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التطبيقي الجانب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 الفصل الرابع 
 مرحلة إجراء الدراسة 

 



 الفصل الرابع مرحلة                                                                  إجراء الدراسة
 

79 
 

 تمهيد: 

بعد التطرق إيل اجلانب النظري و التعرف علي متغريات الدراسة ،يتم التطرق يف هذا الفصل        
املنهج املتبع و الدراسة االستطالعية و عينة الدراسة و جمتمعها ،وأدوات الدراسة ،واهم أجراءت  إيل

 الدراسة امليدانية .  

تسمى الدراسات االستطالعية بالدراسات الكشفية أو التمهيدية أو  تعريف الدراسة االستطالعية :
الصياغية. وتعترب أول خطوة يف سلسلة البحث االجتماعي، ويتوقف العمل يف مراحل البحث 

 .األخرى اليت تلي الدراسة االستطالعية على البداية الصحيحة و املالئمة اليت ختطوها هذه الدراسة

 ( 3102)امحد ابراهيم خيضر ،

 الدراسة االستطالعية :

 إجراءالبحث العلمي فيلجا  الباحث  أعدادمن اجل  األساسيةتعد الدراسة االستطالعية اخلطوة 
هذه الدراسة عندما يكون مقدار مايعرفه عن املوضوع قليل جدا ،ال يؤهله لتصميم دراسة وصفية 

 أوتطالعية ،ومتثل هذه الدراسات منهجية حمددة تتكافل لتحقيق الدراسة االس إجراءوذلك عن طريق 
 يف الغالب نقطة البداية يف احلث العلمي بشقيه النظري و التطبيقي . األحباث

 األساسيةكما تعد الدراسة االستطالعية من الناحية املنهجية مرحلة متهدية قبل الشروع يف الدراسة 
العادين  األطفالالدراسة االستطالعية يف روضة  بإجراءحبث علمي ،وعليه فقد قام الباحث  أي

فيفري مت اختيار العينة  21 إيلجانفي  30من  بدأتوروضة البيان بوهران  شاداالو  اإلصالحروضة 
 التالية : األهدافحتقيقي  إيلبشكل قصدي سعت 

 . ساسيةاألالدراسة  أثناءاالطالع علي ميدان البحث استطالع الصعوبات اليت ميكن مواجهتها – 2

االتصال هبا ،و تلخصت الدراسة  وإمكانيةمجع املعلومات حول جمتمع البحث لتحديد العينة  -1
 النتائج التالية : إيل
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 مجع امللومات عن جمتمع البحث .-

 حتديدي العينة االساسية لدراسة .-

 و التنسيق مع االدارة حول البحث و شعبة االرطفونيا لتحديد املكان وعدد احلصص .-

الوقوف علي الصعوبات من ناحية طريقة املعاينة و الظروف تطبيق الدراسة االساسية واضطلنا ايل -
 الصعوبات اليت وجهناها يف اطار اعددنا هلذا البحث فهذه الصعوبات متثلت فيما يلي :

 موضوع الدراسة  هو تكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج  تيتش الذي قد كان حمل لالعرتاض من-
طرف العديد من االساتذك حيث وجهنا العديد من االنتقضات  من قبل االخصائني االرطفونيني 

،حيث امجع االغلبية التتش عبارة عبارة عن برنامج ومتارين الحتتاج ايل تكيف نظلرا لعدم وجود 
ار اختبارات ومقايس التشخيص يف اجلامعة اضطررنا ايل التنقل ايل اجلزائر العاصمة من اجل احض

 برنامج التيتش النسخة االصلية بالغة الفرنسية من طرف  استاذ  امساعيل من جبامعة الوادي .

حيث واجهنا عندما خرجنا ايل امليدان بسبب اعرتاض اخصائني علي تطيف التيتش كما ذكرنا سابقا 
اي  ،كذالك وجدنا صعوبات يف اجلامعة حيث قمنا باستشارة بعض االساتذه رفضوا اصال اعطائنا

جواب حول سؤالنا هل برنامج تيتش يكيف ام ال ؟اال اننا وجدنا اساتذ اخرين ساعدونا جدا وقامو 
بتقدمي النصائح حول برنامج التيتش و بعدها توجهنا ايل روضة االطفال العادين وهناك قابلنا املديرة 

 13لدراسة فاخذنا) واملعلمني الذي كان استقباهلم لنا جيد ورحبو بنا عندها وشجعونا علي هذه ا
اطفال  7سنوات ذكورا واناث حبيث كانت اجللسات موزعة كاتايل  4-3(طفل يرتاوح سنهم من 

دقائق مع كل طفل حبيث  سألنا املربني عن طريقة تعلمهم احلروف والنطق وصوت  41يوميا مبعدل 
قمنا بتطبيقه علي كل احلروف و التاليف بني االصوات و الكلمات االويل اما بند التعجبات البسيطة 

طفل حيث قمنا بفرقعة البالونات من اجل معرفة التعجبات البسيطة اليت يقوم هبا كل طفل فخرجنا 
 بنتيجة اهنم كلهم يقلون )أووو(.
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وهذا العمل كان هبدف تكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج تيتش علي البيئة و الثقافة اجلزائرية بعد 
تغري بعض  إيلاللغوية حسب البيئة اجلزائرية وبالضبط الغربية قمنا وخالصنا صياغتنا لبنود الكفاءة 

فعدنأ صياغتها حسب بيئتنا اجلزائرية الغربية  األطفالهبا  قامواوالتعجبات اليت  األصواتالكلمات و 
من اجلامعة نظرا ألهنم يف  أساتذة 3وقمنا بعرضه علي جمموعة من السادة احملكمني فقمنا باختيار 

خمتصني ارطفونني يف امليدان وذلك الحتكاكهم اليومي هبذه الفئة و  3طار البحث العلمي و ا
 تعاملهم مع برنامج التيتش .

نظرا لرفض بعض االخصائني لتكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج  أخريوهنا وجهنا صعوبات 
 تيتش 

بتزويدنا مبالحظات فأخذناها بعني  وقاموامالحظات من طرف السادة احملكمني  أيلخلصنا  إننا إال
االعتبار فقمنا باستخراج الصدق الظاهري بواسطة جمموعة من السادة املتخصصني يف جمال 

برنامج تيتش  أصلبالغة العربية من  املرتمجة األصليةاالرطفونيا وعلم النفس  حيث عرشنا هلم النسخة 
 أمجعتاجلزائرية الغربية .ملعرفة الصدق الظاهري وقد و النسخة اليت قمنا بتعديلها و تقنينها علي البيئة 

 السادة علي مناسبة تقنني بند الكفاءة اللغوية من برنامج تيتش و صالحيته للتطبيق   .

،وكذالك توفر  واألصواتبعد التعريف الشامل و التنسيق و التعديل بعض املصطلحات و الكلمات 
 صاحل للتطبيق . وأصبحرنامج تيتش الصدق الظاهري يف بن الكفاءة اللغوية من ب

ذلك النوع من البحوث الذي تتم فيه السيطرة  بأنههو منهج جترييب ويعرفه البيايت   منهج الدراسة:
جمموعتني  إىلعلى املتغريات و يتحقق ذلك باختبار جمموعة من االفراد يتم تقسيمها بشكل عشوائي 

 األخرىجملموعات التجريبية و تسمى اجملموعة با األوىلاجملموعات  أوتسمى اجملموعة  أكثر أو
 . الضابطة

 ( .6،ص3311)ابتسام ناصر بن هوميل ،
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روضة اإلصالح و    األويلمتت الدراسة يف روضتني لألطفال العادين   التعريف بمكان الدراسة: 
 .  أقساماإلرشاد مبستغامن  وهي تظم مكتب املديرة و ثالث 

 إيلسنوات   01من من   األطفالبوهران وتستقبل   1022 أكتوبرثانيا: روضة البيان تأسست يف 
 سنوات و تتكون: 01

 سنوات.1من أربعة أقسام قسم احلضانة  

 سنوات . 3.1سنوات و  3وقسم قبل التمهيدي  

 سنوات  . 4.1إيل   04وقسم متهيدي 

 وقسم حتضريي أربعة سنوات .

 والعاب الرتكيب . لقران اوقاعة للمطالعة والقراءة احلرة وقراءة 

 و هناك ساحة وفناء يلعبون فيه الرياضة و األلعاب احلرة .

 10نوفمرب  وامتدت إيل  02: امتدت الدراسة من  فرتة  المجال الزمني للدراسة االستطالعية 
 نوفمرب. 

فرد من  12فرد  فأخذنا  13: تتكون عينة الدراسة من  المجال البشري للدراسة االستطالعية
 فرد من روضة اإلصالح و اإلرشاد . 11لبيان  و روضة ا

 :برنامج تيتش  أدوات البحث :

 فصول وهي كتايل : 20وبرنامج تيتش حيتوي على 
 التقليد .-2
 االدراك احلسي . -1
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 احلركة العامة . -3
 احلركة الدقيقة . -4
 التنسيق بني العني واليد .. -1
 اإلدراك املعريف . -2
 الكفاءة اللغوية . -7
 االستقاللية .-2
 التالف االجتماعي .-9

 السلوكيات . -20
 وحنن يف دراستنا هذه تبنينا بند الكفاءة اللغوية والذي يتضمن مايلي :

 الحروف (1

 سنوات. 6، 5اللغة:  استقبالاإلدراك، 
 سنوات. 5، 4عني يد، الرسم:  التنسيق

 ة ذات البعدين.ضعيحتسني فهم املصطلحات اخلاصة بالو  الهدف:
 احلروف. استعمالحمدد استجابة لتوجيه لفظي يتضمن  ضعالغرض: الرسم يف مو 

 م، ورق.قلاألدوات: ال
قبل الشروع يف التمرين، حضِّري جمموعة من األوراق مرسوم فيها صورا بسيطة.  اإلجراء:

ثلث.إجلسي جبانب "مالك" قرب ومائرة ودصورة ثانية تتضمن مربع وشجرة و تاة وفصورة ملنزل 
عطه ورقة عمل، مث أعطه توجيهات لفظية بسيطة تتضمن كلمات مثل: يف، حتت، حول، وأالطاولة 

ويل:"مالك أرسم دائرة حول الفتاة"، وقالشجرة املرسوم فيها املنزل وألفتاة و  جبانب، مثال: أعطه الورقة
بكلمة "حول" مع تكريرها مرات عديدة،  طي به دائرة حول الفتاة، تلفظي جيِّداوخذي أصبعه وخ

يضع واجعليه يرسم  خطا حتت املنزل أو أن قلما ني أصبعه يف نفس الوقت. مث أعطه وجِّهوأنت ت
نقطة جبانب الشجرة بنفس اإلجراءات السابقة. جيب أن تكون توجيهاتك بسيطة مع التأكد من أنه 

يال قله منه. عندما يصبح أكثر خربة، زيدي نبيدرته على رسم ما تطلوقيعرف مجيع أمساء الرسومات 
 مني كي يرسم لك مربعا أزرق داخل الدائرة.قلمن درجة الصعوبة يف التمرين  مثال: ميكنك إعطاؤه 



 الفصل الرابع مرحلة                                                                  إجراء الدراسة
 

84 
 

 ـ الكفاءة اللغوية 7
Competence verbale 

قمنا  ي،توحدلتحسني لغة التعبري عند الطفل ال هذا املبحث يقدم متارين قد استُ ْعملت بنجاح
 قيق األهداف املسطرة.وحتباختيار بعضها لكل مستوى للوقوف عند خمتلف طرق التعليم 

عود بفائدة ويؤهالته اخلاصة ومق كل برنامج لغوي جيب أن يكون فرديا خاصا بالطفل املعو  
 على الطفل من ناحية االتصال.

هذه التمارين طب قها  إن التمارين اآلتية ال تعتمد على برنامج خاص وال على خمطط دراسي،
ندما بدأ الطفل يتقبل هذه املؤهالت اجلديدة، إقرتحنا وعبون خالل حصص الدراسة. ملر  وأاألولياء 

 وسائل لتعميم هذه املؤهالت على طول اليوم.
ل قصرية، إستجابة ة، مجُ قلإن أهداف هذه التمارين هي: بداية النطق، نطق كلمة مست

ختري كل هدف كي يناسب رغبات طفل وأادثة اجتماعية. وحم إجتماعية، وصف حدث، طرح سؤال
ه إستعمالفة لتعليم الطفل هي ما يريد ة املوظ  قلحمدد يف جمال االتصال. مثال: الكلمات األوىل املست

آلخر "سيارة" أو "بسكويت"، املفردات وأليحصل على ما يريد، ميكن أن تكون "الدغدغة" ألحدهم 
 ذلك مناسبتها ملستوى التطور عند الطفل.وكاحية املعىن اختريت حسب أمهيتها من ن

هبذا املعىن، كل تقنية تعليمية  ُكيِّفت مع املصاحل الطبيعية للطفل بطريقة يصبح فيها  ممتعا  
حركة األجسام ومنهم من حيب  آلخر حيبواللطفل بقدر اإلمكان مثال: بعض األطفال  حيب الغناء 

 خر حيب البازل.الصور واآل
اد عندما يعتمد على زدلتعاون الذي يبديه الطفل يف حصص التدريب اللغوي يوأاالنتباه إن 

 أدوات أو نشاطات يعتربها الطفل مهمة عنده.
لتمارين السابقة أي اإلدراك، ألن اللغة وا التقليدإن هذه التمارين مرتبطة مع التمارين اخلاصة ب

 نه ينسخها.فإ فعندما يسمع الطفل كلمة ،التقليدتتطور عن طريق 
إن لغته ال تتصل بتفكريه حىت يفهم معىن الكلمة املنسوخة. فالطفل ميكنه تكرار الكلمات 

ا بصورة عفوية لالتصال.بالنسبة لألطفال الصامتني، أدخلنا عالمات يدوية إستعماهلدون القدرة على 
 مع الكلمات يف التمارين األوىل للغة.
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 بداية النطق  (2

 سنة. 1، 0النطق: الكفاءة اللغوية، 
 سنة. 1، 0الصوت:  تقليد

 طوير النطق الذي حيمل معىن.وتتشجيع   الهدف:
 الغرض:  إصدار صوت االنفجار عن طريق تفجري الفقاعات.

 األدوات: إناء فقاعات صابون.

لعبة فقاعات الصابون فوق الطاولة فيما  ضعيإجلسي قرب الطاولة مقابلة "تامر"،  :اإلجراء
نفثي فيه أو اتركي تامر ينفث فيه لتخرج واالقصب املوجود داخل لعبة الفقاعات  . خذيبينكما

" يكون pop،صدري صوت "بوبوأواسطة السبابة فجِّري بعض الفقاعات وبفقاعات يف اهلواء. 
 ذا يف كل مرة  تُفجِّرين فيه فقاعة.وهواضحا 

قادرا على نفث الفقاعات سجِّلي إذا كان تامر يهتم بالفقاعات أو الصوت. عندما يصبح 
كل   تقليد"، مث بpopكي يفرقع الفقاعات وواصلي إصدار صوت الفرقعة "  وجِّهيهخذي أصبعه و 

مك موضحا له كيف ُيصدر الصوت. مث ساعديه كي وفانتباهه حن وجِّهيصوت يصدره تامر، و 
ات معه الفقاع ينفث". مث أpopا يسمح له بإصدار صوت انفجار الفقاعات "ضعُيشكل بفمه و 

يف احلال عندما يصل إىل  شجِّعيهوكرِّري التمرين حىت يتمكن من إصدار صوت االنفجارمبفرده. 
 إصدار الصوت عفويا.

 

 صوت الحروف (3

 سنة.1-0الكفاءة اللفظية، النطق: 
 سنة. 1، 0الصوت:  تقليد

 تطوير قدرة تكرار األصوات البسيطة املتكونة من احلروف األولية. الهدف:
 كرار أصواهتا.وتم مع أصوات احلروف احملددة قلالتأالغرض:  

 لب أو بقرة أو بط.وكاألدوات: كتاب صور ملزرعة أ

إجلسي ُمقابِلة "حسام" على األرض يف مكان مريح. أ رِه حيوانا مصورا يف كتاب مع  اإلجراء:
كلب" مع ك لصوت احليوان. مثال: "ها هو التقليدانتباهه حنو فمك عند  وجِّهيتسمية إمسه مث 
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 ووف"، أظهري ويل له بعد توجيه انتباهه حنو فمك "ووف،وقحرصك على نظره لصورة الكلب. 
أظهري جيِّدا حرف "م" وخذي  نفس الشيء بالنسبة لصوت البقرة "مو"،"و". و  جيِّدا صوت احلرف

ما شفيت حسام عند نطقه حلرف "م". بالنسبة لصوت البط "كاك" هب مشميوأهبامك وأسبابتك 
يال على أعلى حلقه. حاويل بالتدريج أن جتعلي حسام ينطق قلري جيِّدا حرف "ك" بالضغط أظه

األصوات معك يف نفس الوقت. يف البداية ال تنتظري منه الكثري سوى االقرتاب من األصوات 
ندما يصبح أكثر خربة ساعديه على إخراج الصوت بوضوح وعيف احملاوالت األوىل  وشجِّعيهاألولية. 

 ام الكلمة.مع إمت
 

 التأليف بين األصوات (4

 سنة.1-0الكفاءة الّلفظية، النطق: 
 سنة.1-0الصوت:   تقليد

 سنة. 1-0األلفة االجتماعية، التبادل الفردي: 
 تطوير القدرات األساسية للنطق لتعلم الكالم. الهدف:

رِّري أصوات احلروف اليت استعملتها يف السابق. وإذا وكأجلسي "سلمى" يف حجرك  اإلجراء:
إدخال هذه األصوات مع أصوات باحلروف دون حثِّها على ذلك. إبدئي معها  تقليدمتكن ت من 

احلروف األخرى )حروف املد( مثال: تكرِّر سلمى حرف )ك( عدة مرات مث ُتوق ف لثوان بعدها قويل 
يعها ، لكن كرِّري صوت "كو" مع الرتكيز على صوت حرف "كو"، إذا مل تكرِّر سوى "ك" ال تشج

األصوات. إحرصي على أالّ تستعمل إال األصوات اليت  بنياملد. شجِّعي كل حماولة هلا للتأليف 
 ها.تقليدجنحت يف 

 

 بات بسيطةتعج   (5

 سنة. 1-0الكفاءة اللفظية، النطق: 
 سنة. 1-0الصوت:  تقليد

 تطوير القدرات السابقة يف النطق. الهدف:
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 لفعل.وأالصوت  بنيطوير مفهوم العالقة وتتعجبات بسيطة بطريقة مالئمة  واستعمالالغرض: تكرار 
 األدوات:  كرة.

كرِّري الفعل   ،أو"-ويل له" "أووقمع "وسيم"، أتركي الكرة تقع  بنيعندما تلع اإلجراء:
والصوت كثريا كي يصل وسيم إىل إصدار نفس الصوت بصفة عفوية. ساعديه يف ذلك عن طريق 

يال قبل قلي وترد دندما يشرع يف إصدار الصوت معك، أتركي الكرة تسقط وع" بفمه. 0تشكيل "
 إذا كان وشجِّعيهإصدار الصوت كي تالحظي إذا كان قادرا على نطق الصوت بصورة صحيحة. 

 النطق سليما.
لوحده مع إمكانية إسقاط الكرة لوحده كذلك.  « 0»الصوت  نطق وعندما يصل وسيم إىل

ومي وقأعيدي التمرين معه لكن مع صوت "آ". أظهري لوسيم لعبة مفضلة لديه أو حبة حلوى 
ندما يتمكن وسيم من النطق وعجعليه ُيصدر نفس الصوت قبل إعطائه املكافأة. وأبإصدار الصوت. 

هما مثال: أتركي شيئا بينبالصوتني، إبدئي بنسج احلاالت اليت ميكنه فيها تطبيق الصوتني مع التفرقة 
" أم ال.  نفس الشئ مع  لفظة 0حظي رد فعل وسيم هل ينطق  "والما يسقط ووسيم ينظر حنوك 
 ديه مرتني أو ثالثة مث عودي إىل لفظة "آ".قل"آ" و إذا أصدر صوتا آخر 

 ىالكلمات األول (6

 سنة. 1 -0الكفاءة الّلفظية، النطق: 
 سنة.1-0الصويت:  التقليد

 سنة.1-0الفردي: التفاعل االجتماعي و 
 دة إىل كلمات ذات معىن.قلتطوير األصوات املالهدف: 
 الئمة.ومكلمات بسيطة بطريقة تعبريية   إستعمالالغرض: 

 األدوات: كرة، بسكويت، دمية.
 البداية التعليمية للكالم هي عادة  "أمي" يف واالنطالق أالكلمات األحسن يف  :اإلجراء

أظهري انتباهه و  ه. ُشدِّيوجهك مع وجه"حسن" فوق حجرك حبيث يتقابل  ضع"أيب". إبدئي بو 
رِّري الكلمة مرات عديدة. كل حماولة وكك وجهما حنو وجِّهيهويل "أمي". أمسكي يديه و وقنفسك له 

من  قلِّليمنه لالقرتاب من الكلمة كافئيه عليها يف احلال. عندما حيس بالطمأنينة يف التمرين 
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لمات أخرى وكتدخالتك حىت يتمكن من نطق الكلمة بوضوح.كرِّري العملية مع كلمة "أيب" 
 مستحسنة. مثل "حلوى" "كرة" "كلب" "صيب".

عليك محل األشياء املذكورة سابقا يف يدك عند تعليمك له أمساؤها كي يربط بأنه جيب  تذكري
الصوت و الشيء. وعند تعليمك له الكلمات األوىل إحرصي أن تكون هذه الكلمات مؤل فة  بنيما 

ن من مقطع أو مقطعني فقط. كذلك جيب إختيار الكلمات اليت تتضمن حروف أولية سهلة قد متر  
 (390، 0232الدين شيباني، )أبو عبد الرزاق نور .(191التمرين رقم  عليها سابقا )أنظر
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 الفصل الخامس :عرض النتائج ومناقشتها :   

 تعريف الدراسة النهائية :

: يف هذه الدراسة النهائية طبقنا بند الكفاءة اللغوية الذي قمنا بتطبيقيه على مرحلة الدراسة النهائية 
بيئة اجلزائرية الغربية  حيث قمنا بتطبيقه على عينتني مستقلتني عينة األطفال املتوحدين و عينة 

 األطفال العادين، وبعدما تطبقاه علي العينتني قمنا حبساب النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية
قمنا بتوجه إيل جامعة سنيا بوهران  وقابلنا األستاذ متخصص  spssيف العلوم النفسية و االجتماعية  

يف اإلحصاء   ورئس شعبة علم النفس الكالسيكي ماحي حممد إبراهيم حيث قاما مبساعدتنا يف 
 عملية احلساب اإلحصائي هلذه العينتني 

ألطفال التوحدين من روضة التوحد بوهران املنطقة تتكون عينة الدراسة من األطفال العادين و ا 
سنوات والذين  7سنوات حىت 3الغربية ولقد مت اختيار العينة بطريقة عمدية ترتاوح أعمارهم من 

 .ترتاوح شدة إعاقتهم بني اخلفيف و املتوسط والشديد ،ذكورا وإناث

وأجرينا عينة دراسة األطفال  : لقد أجرينا دراستنا بروضة أطفال التوحد بوهران  ميدان الدراسة
 العادين بروضة البيان بوهران . 

( من األطفال  33( من األطفال املتوحدين و )33عينة الدراسة : تكونت عينة دراستنا من) 
 العادين . 

 أدوات الدراسة : برنامج تيتش و املالحظة و اختبار ت.

 النسخة األصلية المترجمة  برنامج تيتش :
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 التعليمة :

 إطار إعداد حبث لني  شهادة املاسرت صخصص علم  االرطفونيا   بعنوان  وحو تكيف برنامج يف
سنوات  يشرفنا أن  4ايل3عالجي للمهارات اللغوية التعبريية تيتش عند أطفال متوحدين فئة مابني 

ة نقدم إليكم  بنود مكيفة حول الكفاءات اللغوية مأخوذة  من برنامج تيتش  وتتضمن هذه األخري 
 : علي جمموعة من العبارات بإجابات متعددة  موزعة علي أبعاد

هي التواص  بفاعلية ،وفهم األفكار باستخدام النظام النحوي للغة و تعريف الكفاءة اللغوية: 
 مفردها ، و استخدام أصواهتا أو رموزها املكتوبة .

ملكتوبة )القراءة والكتابة ( وتتكون الكفاءة اللغوية من مكونات شفهية )االستماع والتحدث(، و ا
 وأيضا لغة أكادميية و غري أكادميية.

 (     الحروف  411

 سنوات  5-4عني يد ،الرسم:  التنسيق

 :حتسني فهم املصطلحات اخلاصة بالوضعية  الهدف

 : التلوين يف موضع حمد.استجابة لتوجه لفظي  يتضمن استعمال احلروف . الغرض

 ،و كتاب مدرسي . : أقالم ملونة وقلماألدوات 

: اجلسي جبانب الطف  قرب الطاولة و أعطيه الكتاب املدرسي الذي يتضمن صور  اإلجراء
حليوانات و أشياء و صور ملثلث والدائرة ومربع و مستطي  مث أعطيه التوجهات  لفظية وبسيطة 

يه طاولة و تتضمن كلمات مث  انه:حتت ،فوق،جبانب ،حول ،مثال أعطيه الكتاب املدرسي املرسوم ف
قط و قويل له :لون بالون األمحر القطة املوجودة حتت الطاولة مع تكرار كلمة حتت مع تكرارها عدة 
مرات  مث أعطيه لون اخضر وقويل له لون باألخضر القطة املوجودة فوق الطاولة بنفس اإلجراءات 



 الفصل الخامس                                                               عرض النتائج ومناقشتها
 

91 
 

الرسومات و قدرته  السابقة جيب أن تكون توجهات بسيطة مع التأكيد  من انه يعرف مجيع أمساء
علي التلوين ،و عندما يصبح أكثر خربة زيدي قليال من درجة الصعوبة يف التمرين مثال أعطيه قلمني  

 كي يرسم لكي مربعا ازرق داخ  الدائرة مع احلرص علي تشجيع الطف  .

 ( بداية النطق       494  

 : تشجيع و تطوير النطق الذي حيم  معين .لهدفا

 وت االنفجار عن طريق صوت احليوانات .:إصدار صالغرض 

 :صور و احليوانات البالستكية . األدوات

اإلجراء :اجلسي  قرب الطاولة مقابلة الطف  ضعي لعبة احليوانات البالستكية وصور فيما بينكما 
،خذي احليوانات البالستكية املوجودة فوق الطاولة واختاري احليوانات اليت تصدر أصوات انفجارية 

:صوت الكبش "باع"و صورة الدجاجة "قطقوط" حىت يكون واضحا وهذا يف ك  مرة مع  مثال
 الرتكيز علي وضعية الفم يف إخراج الصوت االنفجاري .

سجلي إذا كان الطف  يهتم بالصوت أو اللعبة أو الشك  و عندما يكون قادر علي إصدار الصوت 
لكبش " باع" و صوت الدجاجة خذي إصبعه ووجهه كي حيس  بالصوت وواصلي إصدار صوت ا

"قطقوط" ويصدر "الطف  " ووجهي انتباهه وحو فمك موضحا كيف يصدر الصوت . مث ساعديه  
كي يشك  بفمه وضعا يسمح له بإصدار صوت انفجار الصوت "باع"  "قطقوط" اصدري الصوت 

ا يص  إيل معه وكرري التمرين حىت يتمكن من إصدار صوت االنفجار مبفرده شجعه يف احلال عندم
 .إصدار الصوت عفوي 

   (   صوت الحروف  491

 تطوير األصوات البسيطة املتكونة من احلروف األولية . الهدف :
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 التأقلم مع أصوات احلروف احملددة وتكرار أصواهتا .الغرض : 

 . كتاب صور ملزرعة أو كلب أو بقرة أو بطاألدوات :

األرض يف مكان مريح أره حيوان مصورة يف كتاب مع أجلسي مقابلة  "الطف  " علي اإلجراء : 
تسمية امسه مث وجهي انتباهه وحو فمك عند تقليدك لصوت احليوان .مثال " هذا هو الكلب " مع 
حرصك علي نظر لصورة الكلب . وقويل له بعد توجيه انتباهه وحو فمك "هو ،هو" اظهري جيد 

"مو" اظهري جيدا حرف " م" وخذي صوت  احلرف "ه" ونفس الشئ النسبة لصوت البقرة 
سبابتك وإهبامك وامشمي  هبما شفيت الطف  عند  نطقه احلرف "م" بالنسبة لصوت البط "باق" 
اظهري جيدا حرف "ب" بالضغط قليال علي اعلي حلقه .حاويل بالتدريج ا، جتعلي الطف  ينطق 

االقرتاب من األصوات األولية  األصوات معك يف نفس الوقت ،يف البداية ال تنتظري منه الكثري سوي
.وشجعه يف احملاوالت األويل وعندما يصبح أكثر خربة ساعديه علي إخراج الصوت بوضوح مع إمتام 

 الكلمة األويل وعندما يصبح أكثر خربة ساعديه علي إخراج الصوت بوضوح مع إمتام الكلمة .

 (   التأليف بين األصوات    491 

 األساسية للنطق لتعليم الكالم .تطوير القدرات الهدف :

اجلسي "سلمي" يف حجرك وكرري أصوات احلروف اليت استعملتها يف السابق وإذا متكنت اإلجراء :
من تقليد احلروف دون حثها علي ذلك .ابدئي معها بإدخال هذه األصوات مع أصوات احلروف 

ثوان بعدها قويل "كو" اذا االخري )حروف املد(مثال :تكرر سلمي حرف )ك( عدة مرات مث توقف ل
مل تكرر سوي "ك" لتشجيعها ، لكن كرري صوت "كو" مع الرتكيز علي صوت حرف املد .شجعي  
 ك  حماولة هلا لتأليف بني األصوات .احرصي علي أال تستعم  إال األصوات اليت جنحت يف تقليدها 

 (  التعجبات البسيطة     491 
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نطق الغرض تكرار و استعمال تعجبات بسيطة بطريقة مالئمة : تطوير القدرات السابقة يف الالهدف
 ،تطوير مفهوم العالقة .

 . بالونات و قلماألدوات: 

عندما تلعبني مع الطف  قومي بنسف البالونات و اتركيها تقع و قويل "ووو" ،كرري الفع  اإلجراء :
" بفمه  ووو يق شك " و الصوت كثريا كي يص  "الطف " إيل إصدار تلقائيا الصوت ساعديه عن طر 

، عندما يشرع يف إصدار الصوت معك اتركي البالون تسقط وقمي بتفجري البالونات بقلم كي 
 تالحظي إذا كان قادر علي النطق الصوت بصورة صحيحة و تشجيعه إن كان النطق سليما .

تنتهي قومي  وعندما يص  الطف  إيل نطق  " ووو"لوحده عند تفجري البالون أعيدي التمرين و عندما
 بتشجيعية .

 (  الكلمات األولي 491 

 تطوير األصوات املقلدة إيل كلمات ذات معين .الهدف: 

 . استعمال كلمات بسيطة بطريقة تعبريية و مالئمةالغرض : 

 . صوراألدوات : 

: الكلمات األحسن يف االنطالق يف البداية التعليمية للكالم هي عادة "أمي" "أيب" أي اإلجراء
ائي بوضع الطف  فوق الكرسي بتقاب  وجهك مع وجهه شذي انتباهه واظهري نفسك له وقويل ابد

"أمي" امسكي يديه ووجيه وحو الصورة اليت حتم  صورة " آمه" وكرري الكلمة مرات عديدة ك  
حماولة منه االقرتاب من الكلمة شجعيه عليها يف احلال عندما حيس بالطمأنينة يف التمرين قليلي من 

خالتك حىت يتمكن من نطق الكلمة بوضح .كرري العملية مع كلمة "أيب" تذكري بأنه جيب تد
عليك مح  األشياء املذكورة سابقا يف يديك عند تعليمك له أمساؤها  كي يربط مابني الصوت و 
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الشئ .وعند تعليمك له الكلمات األويل احرصي أن تكون هذه الكلمات مؤلفة من مقطع أو 
 لك جيب اختيار الكلمات اليت تتضمن  حروف أولية سهلة قد مترن عليها سابقا .مقطعني  فقط كذ

 

: يتم عرض النتائج اليت توصلنا هلا من خالل أدوات مجع البيانات عرض النتائج ومناقشتها 
املستخدمة و ذلك عن طريق عرض نتائج الدراسة احلالة و كذالك يتناول هذا الفص   مناقشة و 

يت عرضنها يف الدراسة وسيتم مناقشتها على ضوء الفروض و بناءا على اإلطار تفسري النتائج ال
النظري . يتم يف هذا الفص  عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  من خالل أدوات مجع 

البيانات املستخدمة وذلك عن طريق عرض نتائج الدراسة احلالية ،وكذالك يتناول هذا الفص  مناقشة 
اليت مت عرضها يف الدراسة األوىل وسيتم مناقشتها على ضوء الفروض وبناء على  وتفسري النتائج

 اإلطار النظري .

: نعم نستطيع تكيف بند الكفاءة اللغوية من برنامج تيتش العالجي التأهيلي تنص الفرضية الرئسية 
ة اللغوية علي بيئة جزائرية غربية من خالل الدراسة االستطالعية استطعنا أن نكيف بند الكفاء

فخرجنا بنتيجة أن طريقة تعليم  صختلف من بيئة إيل بيئة األصوات مث  صوت الكلب يف بيئتنا صوت 
الكلب )هو هو( أما يف برنامج شوبلر يقولون )ووف( هذا يف بند صوت احلروف أما يف بند احلروف 

ربيات عند تعليمهم يف النسخة األصلية يعملون بالبطاقات ووحن غريهنا بالكتاب املدرسي الن امل
احلروف لألطفال يستخدمون الكتاب املدرسي أما فيما خيص بند بداية النطق فقمنا بتغريه كليا من 

الفقاعات إيل صور وحيوانات بالستكية اليت تصدر أصوات انفجارية كصوت الكبش و صوت 
ليمهم تتشابه مع الدجاجة أما يف بند التأليف بني األصوات هنا مل نغري أي شئ الن هنا طرقة تع

طريقة تعليم املربيات أما فيما خيص بند التعجبات البسيطة قمنا بتغريه متاما حىت يف الطريقة ففي 
برنامج تيتش األصلي يستخدمون الكرة أما وحن غريناها بالبالونات أما بند الكلمات األويل فهنا ك  

قامت هبا  الباحثة زينب حممد فض  طف  ينطق ب بابا وماما إذن هنا مل نقم بتغري،وأثبتت دراسة 
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من النسخة املصرية املرتمجة  5335حممد بتقنني و تعدي  برنامج تيتش للبيئة السعودية و العربية عام 
 من قب  مركز الدراسات العليا لطفولة من جامعة عني الشمس مصر فلم تكن بالنسخة املصرية .

 

ن والعادين وهي كما يلي يف اجلدول التايل تنص هذه قمنا بإدخال البيانات اخلاصة باحلاالت املتوحدي
الفرضية انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جمموع بند الكفاءة اللغوية بعد تطبيقه على علي 

الذكور واإلناث على العينة املتوحدة والعينة العادية ولدراسة هذه الفرضية استخدمنا اختبار ت لعينتني 
 تحلي  من خالل اجلدول التايل : مستقلتني أظهرت نتيجة ال

 .  (  لعينتين مستقلتين1الجدول  )

املتوسط اخلطأ 
 املعياري 

 العينة  ن متوسط االوحراف املعياري 

 متوحدين  33 7..2.5 5.53722 3.433.3
 عادين  33 7..3... 30.2..3 70....3

  

 33والعادين حيث يباغ عدد العينة اجلدول يبني لنا اإلحصاء الوصفي لعينتني مستقلتني متوحدين 
و متوسط األطفال العادين ب  7..2.5حالة لك  فئة و ميث  متوسط األطفال املتوحدين ب 

لصاحل  5.53722اكرب من األطفال املتوحدين  أما االوحراف املعيار فقدر ب  7..3...
املعياري فقدر ب أما متوسط اخلطأ  3072..3األطفال املتوحدين أما األطفال العادين قدر ب 

 .70....3لألطفال املتوحدين أما األطفال العادين فقدر ب  3.433.3

 قمنا بتطبيق اختبار ليفن )ف( ملعرفة التجانس بني العينتني  املتوحدين والعادين.  



 الفصل الخامس                                                               عرض النتائج ومناقشتها
 

96 
 

( : اختبار ليفن  يوضح عدم وجود تجانس بين االطفال العادين والمتوحدين 1الجدول رقم ) 
. 

 لعدم وجود تجانس التجانس  اختبار لفين )ف(

 العينة  قيمة اختبار ليفن )ف( sigالقيمة االحتمالية الداللية  
 املتوحدين  33 550..4 3.333

 
33 

 
 العادين 

 

وهي قيمة اق   3.333تساوي  sigقيمة دالة إحصائيا الن قيمة  500..4إذن قيمة ليفن هي 
 (.3.3من مستوي الداللة  )

 يوجد جتانس بني العينتني .فهذا يعين انه ال 

الفرضية تقول يوجد فروق بني جمموع األطفال املتوحني و العادين قب  وبعد تطبيق اختبار بند     
 الكفاءة اللغوية من برنامج العالجي تيتش .

قمنا بتطبيق اختبار )ت( ملعرفة الفروق بني عينتني مستقلتني  املتوحدين والعادين  واجلدول يبني 
 ذالك .
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   ( اختبار )ت(1الجدول رقم ) 

يوضح اختبار ت بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني   العينتني املستقلتني  املتوحدين  
 والعادين.

 العينة  )ت(  sigالقيمة االحتمالية 

 املتوحدين العادين  5.957- 0.000
33 33 
فان هذه القيمة هي دالة إحصائيا  3.333تساوي sigو القيمة   -5.057مبا أن )ت( تساوي 

وعليه نرفض الفرض الصفري ملتوسطات درجات عينة املتوحدين و متوسطة  3.335عند املستوي 
اكرب من  7..3...عينة العادين إذن هذه الفرضية صاحلة لألطفال العادين بأكرب متوسط 

 .2.5املتوحدين الذي يساوي 

 ت" الفروق بني األطفال املتوحدين والعادين إذن نستنتج من اجلدول الذي يوضع اختبار" 

 يوجد فروق . .3.3كلما كانت قيمة اصغر من 

 تحليل  نتائج الجدول:

اق  من مستوي الداللة  sig  3.333  قيمة دالة إحصائيا الن قيمة  500..4قيمة ليفنن هي  
 وهذا يعين بعدم وجود أي جتانس بني العينتني .

 الفروق بني األطفال املتوحدين والعادين .أما اجلدول الثاين : يوضح 

فان هذه القيمة دالة إحصائيا عن  3.333تساوي sigو القيمة  – 5.057و مبا أن اختبار) ت ( 
وعليه نفرض الفرض الصفري و نقب  الفرض البدي  هذا يعين توجد فروق بني  3.335املستوي 
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ه الفرضية لصاحل العادين بأكرب متوسط متوسطات درجات عينة املتوحدين ومتوسط عينة العادية.هذ
 ..2.5اكرب من املتوحدين هلو  7..3...الذي يساوي 

جلدول يوضح انه توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوي جمموع أبعاد بند الكفاءة اللغوية من 
 برنامج تيتش العالجي بني املتوحدين والعادين عند الدرجة الكلية .

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جمموع أبعاد الكفاءة اللغوية قب  و تنص فرضية دراستنا على 
 بعد تطبيق بند الكفاءة اللغوية بني األطفال العاديني و املتوحدين:

هذا الفرض قد حتقق حيث أشارت النتيجة إىل انه توجد فروق دالة إحصائية بني املتوحدين و 
موعتني شيء طبيعي و ناتج جملموعة من العوام  و من العاديني  و ترى الباحثة أن الفروق بني اجمل

بينها الفروق الفردية بني العينتني و ترى الباحثة أن نسبة إصابة الذكور أكثر من اإلناث و هذا مقارنة 
أشارت النتيجة أن  5334حاالت الذكور عند إجراء هذه الدراسة و هذا ما أكدته دراسة مصطفى 

إناث و هنا ترى  2منهم  55ملوجودة باملراكز و املؤسسات بالسودان ، إصابة األطفال املتوحدين ا
أضعاف اإلناث و هذا يعين إىل  3الباحثة نسبة أكثر من اإلناث و من املفرت دان تكون نسبة الذكور 

عدم وجود مراكز خمتصة تقوم بعملية تشخيص التوحد بالسودان و أيضا عدم توفر املقاييس املقننة و 
شخيصية و املسحية للتعرف على نسبة انتشار األطفال املصابني بالتوحد و كذلك غياب األدوات الت

املعلومات الشخصية    و الربامج التوعية و اإلرشادية و اإلعالمية و التثقيفية عند اضطراب التوحد 
حيث ذكر  wikler .02.لدى األسرة و اجملتمع يؤثر  و يتفق مع جزء من هذه النتيجة مع رأي 

تشخيص التوحد من حيث االضطرابات النمائية من شأنه أن تؤثر على النمو املستقبلي و على أن 
 األسرة من ناحية اجلنس الذكور     و اإلناث .
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  االستنتاج العام:

هدفت الدراسة احلالية وحو تكيف بند الكفاءة اللغوية من الربنامج  العالجي تيتش يف تنمية املهارات 
التعبريية واثر ذلك  على التواص  اللغوي لألطفال املصابني بالتوحد .ولتحقيق هذا اهلدف اللغوية و 

(  33( طفال توحدي من ذكور وإناث  و)33استخدمنا  املنهج التجرييب ،حيث بلغ عدد العينة)
طفال عادي ذكور وإناث ومت ا اختيارهم قصديا من روضة خاص بأطفال التوحد وروضة خاصة 

عادين بوهران اشتملت على مجع املعلومات اخلاصة )بالطف  كالسن و اجلنس ز درجة باألطفال ال
 التوحد ...(.

مستخدما االختبار اإلحصائي املتمث  يف  spssوقد متت معاجلة املعلومات بالربنامج اإلحصائي 
النتائج اختبار )ت( من اج  معرفة القياس القبلي و البعدي بني العينتني املستقلتني . وقد أسفرت 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بند الكفاءة اللغوية على مستوى مجيع أبعاده بني القياس 
القبلي و البعدي مما تبني بعدم وجود جتانس بني هذين العينتني كما أسفرت النتائج عن وجود فروق 

ة من برنامج تيتش وهذا ذات داللة إحصائية بني جمموع العينتني قب  و بعد تطبيق بند الكفاءة اللغوي
مابني لنا انه يوجد اختالف بني األطفال املتوحدين و العادين يف ك  املهارات اللغوية و التواصلية 

،وال توجد أي عالقة ترابط نظرا لوجود الفرو قات الفردية بينهم، وهبذا قد توصلنا إيل حتقيق  فرضيتنا 
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للغوية ويف الدرجة الكلية هلما  مبعين أن اللغة املقرتحة للدراسة على مجع جمموع بنود الكفاءة ا
والتواص  مرتبطان ومها من العمليات املعرفية األوىل و ال ميكن حذف إحدامها عن األخرى وهي 

عالقة ترابطية بينهم و هذا ما يظهر من خالل تكيف بند الكفاءة الغوية ويف نفس املدة الدراسة و  
يت تناولنها إن بند الكفاءة اللغوية من برنامج   تيتش يساعد يف أخريا نقول إن الدراسات السابقة ال

اكتساب اللغة و التواص  لدى الطف  التوحدي لكن هذا يتطلب وقت كبري من اج  حتقيق ذلك 
 نظرا لالختالف يف درجات التوحد من حالة إيل أخري .

 قيقها :هتدف هذه الدراسة إيل حتقيق جمموعة من االهداف اليت مت العم  علي حت-

ميكن التعرف علي ابرز السيمات النفسية واالجتماعية ألطفال التوحدين يف اجلهة الغربية يف اجلزائر -
 من وجهت نظر املختصة. 

معرفة إذا كان هناك فروق النفسية واالجتماعية ألطفال التوحديون تبعا ملتغريات اجلنس و السن -
 . واملؤه  العلمي و سنوات

 وعلية خنتم هذه الدراسة مبجموعة من االقرتاحات و التوصيات وهي كالتايل :

 إقتراحات وتوصيات بحثية :

إنطالقا مما تناولته هذه الدراسة وحو تكيف برنامج عالجي  اللفظي والتواص  غري اللفظي عند  

 التاليةإرتأينا أن نقدم بعض اإلقرتاحات  الطف  التوحدي، وخالل ماعايشناه يف الرتبصات امليدانية ،

التعريف أكثر بإضطراب التوحد من خالل تنظيم ملتقيات و أيام دراسية و كذلك عن طريق  -

 اإلعالم ووسائ  اإلتصال..وهذا للتشهري باإلضطراب و تعريف األباء و األولياء به وتوعيتهم .

 التكف  هبذه الفئة من طرف الدولة من خالل بناء مراكز هلا يف عديد املدن. -
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 لطلبة على تكيف الربامج الرتبوية واالختبارات التشخصية كاختبار وكسلر ... اخل تشجيع ا-

القيام بدراسات أخرى حول برنامج تيتش و للدور الكبري الذي يلعبه يف التكف  بالطف   -

 التوحدي.

القيام مبذكرات ودراسات يف القريب العاج  مث  :تكيف برنامج تيتش وجعلية اختبار لتشخيص  -
 د وهذا سوف يكون موضوع دراستنا  يف الدكتورة انشاء اهلل.التوح

 



 

 

 

 الخاتمة 
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 الخاتمة

إنه ملن الصعب جدا على الطالب املتمرن على منهجية البحث العلمي أن يقدم على دراسة  

كاملة من كل نواحيها، إال أننا حاولنا جاهدين دراسة موضوع )حنو تكييف برنامج تيتش بند 

الكفاءة اللغوية (  ، هذا املوضوع الذي أخذ التفكري فيه ، و يف ضبط عناصره و قتا طويال حىت 

على ما هو عليه ، و الذي حاولنا من خالل دراسته الوصول إىل غاية واحدة و هي حتقيق استقر 

عمل يكون مبثابة لبنة تضاف إىل اجلهود الكثرية اليت تسعى كلها إىل تبديد احلواجز املفروضة على 

ذوي االحتياجات اخلاصة عموما و على املتوحدين خصوصا ، فحاولنا إبراز هذا اهلدف يف هذه 

راسة أملتواضعة حيث هدفت دراستنا إىل التحقق من وجود فروق قبل و بعد تطبيق برنامج تيتش الد

بند الكفاءة اللغوية ، حيث نؤكد أنه على الرغم من وجود بعض الصعوبات اليت واجهتنا، توصلنا إىل 

يف الدراسة جمموعة من النتائج الضرورية و املتمثلة بشكل عام  يف مدى فعالية برنامج تيتش املسطر 

يف تنمية مهارات الكفاءة اللغوية للمتوحدين ،حيث توصلنا من خالل دراستنا املتواضعة اىل أنه من 

الضروري استخدام الوسائل التعليمية اليت تتناسب مع خصائصهم العقلية و املعرفية والنفسية و 

العمل على تزويد املؤسسات و  االجتماعية يف البيئة اجلزائرية الناحية الغربية و اىل أنه من الضروري
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املراكز البيداغوجية بربامج تعليمية و عالجية تقوم على األسس العلمية و الرتبوية يف تعليم و تدريب 

 هؤالء األطفال كل حسب بيئته.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر 

 و المراجع 
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 قائمة المصادر و المراجع

أسامة الفاروق و السيد مصطفي ،السيد كمال الشربيين :التوحد األسباب التشخيص العالج ،دار  -
 ،األردن.  1،0211املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، ط

،دار املسرية لنشر و 1أسامة فاروق مصطفي سامل ،اضطرابات التواصل بني النظرية و التطبيق ،ط-
 ،األردن .0212التوزيع ،

،دار الفكر 3اخلطيب مجال و احلديدي مين :التدخل املبكر  الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة ط -
 ،االردن.0222،

،دار 1ط امحد حسن عاشور و حممد مصطفي وحسين زكريا النجار :صعوبات التعلم النمائية ،-
 ،األردن . 0222املسرية للنشر و التوزيع ، 

 ،بريوت .0222مد ااسم :مددمة سيكولويية  اللةة ،مرك  االسكندرية للكتاب ،انس حم-

امحد نايل الةرير و بالل عواد :سيكولويية اطفال التوحد ،دار الشروق للنشر و التوزيع ، 
 ،االردن .1،0221ط

 دن ،االر 0222،دار وائل لنشر و التوزيع ،1ابراهيم ال ريدات :التوحد ) اخلصائص و العالج ( ،ط-

امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف :ذوي االحتيايات اخلاصة ،مرك  االسكندرية للكتاب -
 ،مصر .0222،

بطرس حافظ بطرس :طرق تدريس طلبة املشطربني سلوكيا و انفعاليا ،دار املسرية للنشر و التوزيع و -
 ،االردن .1،0211الطباعة ،ط

،دار هومة لنشر و التوزيع 2كالم ،طحولة حممد :االرطفونيا علم اضطرابات اللةة و ال
،اجل ائر .0222،  
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باب التشخيص و حسني مصطفى عبد املعطي االضطرابات النفسية يف الطفولة و املراهدة االس - 
0221العالج ، دار الداهرة ،  

يع ،ديوان املطبوعات اجلامعية لنشر و التوز 1حنفي بن عيسي :حماضرات يف علم النفس اللةوي ،ط-
  ائر .،اجل0223،

،دار الفكر العريب ، الداهرة. 0222، 1رشدي امحد طلعة : املهارات اللةوية ، طبعة -   

رسالن العلي ،متالزمة الصبةي  ) - X ري ( اهلش،رسالة ماييسرت، يامعة دمشق،كلية  الصيدلة غ
.0222منشورة،   

0211صاحلي وهيبة : اضطرابات التوحد اجلسدي عند الطفل التوحدي ، اجل ائر ،  -   

عبد الع ي  بن ابراهيم العصلي :علم اللةة النفسي ،الناشر يامعة االمام بن سعود االسالمية  -
 ،الرياض .0221،

 . 0221ـ عبد الرمحان سيد سليمان ، اعااة التوحد ، مكتبة زهراء الشرق ، الطبعة الثانية ،  -

الذاكرة الداللية و اثر ذالك على االتصال ع از حممد زهري ، فعالية برنامج تدرييب يف تنمية مهارات  -
 . 0211اللةوي لدى االطفال التوحديني ، 

، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، 1عدنان يوسف العثوم:علم النفس المعريفي النظرية و التطبيق ،ط -

 ،االردن .4002

صل اللةوي ماكتون يف اـ عبد احلليم اادري ، اثر تطبيق برنامج التبادل بالصور بكس و برنامج التو  -
. 0211نتمية مهارات التواصل غري اللفظي الطفال التوحد ، اململكة العربية السعودية ،   

 .،قاهرة4014،دار الكتاب الجامعي ،4عماد عبد الرحيم زغلول : مبادئ  علم النفس التربوي ،ط -

 ،االردن .0212،دار املسرية للنشر و التوزيع 1فاروق روسان ،السيد كمال الشربيين ،ط-
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 ،االردن .1،0221فادي رفيق الشبلي :اعااة التوحد املعلوم اجملهول ،ط -

فيوليت فؤاد ابراهيم و الدكتور سعاد سوين و عبد الرمحن سيد سليمان و حممود النهاس :حبوث و  -
 ،مصر.0221دراسات يف سيكولويية االعااة ،مكتبة ال هراء الشرق ،

 :التوحد كيف نفهمه ،مؤسسة اصدارت امللك خالد اخلريية .فهد بن محد املنةوث -

فراج عثمان ليب ، االعااة الذهنية يف مرحلة الطفولة ، اجمللس العريب للطفولة و التنمية ، الطبعة  -
 االوىل ، الداهرة .

، 0،دار وائل للنشر و التوزيع ،ط1احطان امحد الظاهر :مدخل ايل الرتبية اخلاصة ،ط-
 ،عمان .0222

 ،االردن.0222،دار الفكر ،1نايف بن عابد بن براهيم ال راع :اائمة تددير السلوك التوحدي ،ط -

كولني ترييو و الدكتور تريي باسنجر :ترمجة مارك عبود التوحد فرط احلركة خالل الدراءة و االداء   -
 ،الرياض .0213،دار املؤلف لنشر و التوزيع ،1،ط

لرمحن املعاطية :سيكولويية االطفال ذوي االحتيايات اخلاصة مصطفي نوري الدمش خليل وعبد ا-
 ،االردن .0222،دار املسرية للنشر و التوزيع ،0ومددمة يف الرتبية اخلاصة ،ط

حممد عادل عبد اهلل :األطفال التوحدين ،دراسات تشخيصية وبراجمية ،دار الرشاد ،الداهرة -
0222. 

وفريق التأهيل الشامل لطفل املتوحد ،اجلمعية اللبنانية ،مرك  حممد ميدايت و االنسة رنا الكردي :انا -
 .0220الدراسات والبحوث املعواني ،

ـ  حممد علي كامل ، االوتيوم ) التوحد ( االعااة الةامضة بني الفهم و العالج ، مكتبة ابن سينا  -
  0222للطبع و النشر و التوزيع ، الداهرة ، 
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 .0212للةة عند األطفال ،دمشق اهليئة العامة السورية للكتاب، معمر نواف اهلوارية :اكتساب ا-

،دار الصفاء لنشر و 1حممد نويب حممد علي :صعوبات التعلم بني املهارات و االضطرابات ،ط-
 ،االردن .0211التوزيع ،

 .0222،دار املسرية للنشر و التوزيع 1منذر عبد احلميد الضامن :أساسيات البحث العلمي ،ط-

،در الشجرة 1د اهلل احلاج وعبد اهلل العشاوي :صعوبات اللةة و اضطرابات الكالم ،طهدى عب-
 .0211للنشر و التوزيع ،لبنان 

 ،مصر .،1،400:االوتيزم  ،كلية التربية جامعة بنها ،طهشام الخولي  -

 يوسف الفريويت و عبد الع ي  السرطاوي مجيل الصمادي :مدخل ايل الرتبية اخلاصة .-

يية ، دار الفكر امحد امني نصر ، االتصال اللةوي للطفل التوحدي التشخيص الربامج العالسهى  -
. 0220للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة االوىل   

التوحد  ضمعاناتي و التوحد ،ماجستر تربية خاصة ، تخصص مر  سميرة عبد اللطيف السعيد: -
 ،الكويت .1994،

ال ذوي ية اخلاصة لألطفال ذوي االحتيايات اخلاصة لألطفـ سعيد احلسين الع ة ، الرتب -
. 0220االضطرابات السلوكية ، دار النشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،   

، مؤسسة عالء الدين للطباعة و النشر  0222ـ سوسن شاكر اجليلي : التوحد الطفويل أسبابه  -
. 0222دمشق سوريا  ،   
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العلمية :مصادر من المجالت   

د االحتيايات السعد مسرية عبد اللطيف ، دراسة حول تددير والدي االطفال املصابني بالتوح -
لد الثاين ، العدد اخلامس التدريبية و التعليمية الطفاهلم ، الكويت ، اجمللة الرتبوية للنشر العلمي ، اجمل

 و االربعون .

 .4012، 63، العددمجلة الدولية التربوية   -

 .12،40ابريل: 4002 196مجلة المنال،عدد -

 مصادر من المذكرات : -

:مذكرة لنيل شهادة الماجستر في علوم اللسان العربي ،جامعة محمد خيضر بن حشاني إيمان
 .4014، ،بسكرة .4004،

: رسالة ماجستر في علم النفس العام ، االكادمية االفتراضية للتعلم المفتوح بريطانيا عادل جاسب  --
،4002.  

 مراجع من الكتب االجنبية :

     - Edward marther et thomas roeps introuction à la psychologe linguistique        
               paris1988                                                                                                      

                         Le petit larousseillustre libraie larousse  paris1977 langage              
     -  Bernadett roge lautisme «  de la conprionsion a lintervontion paris 1996 . 

- American psyciatrie association Manuuel diagnostique et statistique des 
trouble montaux ( DSM 5 ) idition masson 4 edition . 

- Bernadet roge lautisme «  de la comprionsion a lintervontion paris 1996 p 
14 . 
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- American psychiatric association Manuel diagnostique et statistique des 
trouble manteaux ( DSM 5 ) edition Masson 4 édition P 84 – 85 .  

- Organisation mondiale de santé ( OMS ) CIM 10 classification 
internationale criteres diagnostiques pour la recherche masson 2000 paris .  
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 عنوان اجلدول  الصفحة

83/83  (  يوضح تطور اللغة عبر مراحل العمرية المختلفة  عند الطفل .1جدول رقم ) 
 

لعدم وجود تجانس التجانس  اختبار لفين )ف( 39  

لعدم وجود تجانس التجانس  اختبار لفين )ف( 39  

   ( اختبار )ت(4الجدول رقم ) 33
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 رطفوني( مع المختص األ1مقابلة  )

 ي-اسم ولقب املختص االرطفوين : ا - 

 مكان العمل: مركز التكفل البيداغوجي للمعاقني و املتخلفني ذهنيا .- 

 سنوات .5عدد سنوات اخلربة :   - 

 من هو املسؤول عن تشخيص طيف التوحد عند الطفل املتواجد عندكم؟-1 

 و املختص النفسي  واملختص االرطفوين . األطفالج/ طبيب خمتص يف طب 

 هي خمتلف أساليب الفحص املستخدمة للتعرف علي اضطراب التوحد ؟ ما-2   

ج/استخدم املالحظة و مقياس تقدير االتصال اللغوي مع الطفل و الوالدين و مقياس الكارس الذي 
 يقوم املختص النفسي  .

 ما هي املقاييس االرطفونية اليت تستخدموهنا يف تشخيص التوحد؟-3 

 ج/ مقياس الكارس يقوم به املختص النفسي .   

 كيف تتواصل مع الطفل التوحدي ؟-4 

 ج/ .تقدير االتصال اللغوي .

 كيف ميكنك حتليل  سلوك الطفل التوحدي ؟ وما هي الطرق اليت تستخدميها ؟5- 

 الطرق اليت استخدمها هي املالحظة .  عن طريق األعراض .ج/ 

 ماهي الربامج العالجية اليت تعتمدون عليها يف التكفل ب التوحد ؟6- 

 ج/ عن طريق املالحظة و النمطية واإلدراك البصري و مجع املعلومات  من عند األولياء .                                             



 

 هل هذه الربامج مكيفة؟-7 

 ج/ال ليست مكيفة 

 هل عندما تقومون بتطبيق برنامج من الربامج العالجية يستجيب الطفل التوحدي أم ال ؟-8

ج/ هناك من األطفال التوحدين تكون نتيجة وهناك أطفال آخرين ال تكون نتيجة معهم والنجاح 
 يتطلب مساعدة الوالدين واألسرة  .

 امج ؟أم ال ؟هل سبق لكي إن تلقيت تكوين يف هذا الربن-9 

 ج/ ال مل يسبق يل أن تلقيت تكوين  بل هي الحظه من يستعملونه يف فرتة إعدادي لرتبص امليداين 

 كم عدد احلصص اليت تقومني هبا يف األسبوع مع الطفل التوحدي ؟  -11 

 دقيقة يف كل حصة وعندما يكون الطفل قلق نتوقف عن العمل معه. 41ج/حصة يف األسبوع 

 ل الذي تقومني به يكون فردي أم مجاعي ؟هل التكف-11 

ج/ كل مرة وكيفاش مرة لوحده مرة مع جمموعة من األطفال وهذا يف حالة ما مل يستطع تأديته   
 للتمارين 

هل عندما تقومون بالتكفل بالطفل التوحدي تتكفلني به لوحدك كأخصائية ارطفونية أم -12 
 تعتمدون علي فريق متكامل ومتعدد التخصصات ؟

 ج/ ال جيب أن يكون فريق متخصص خندم معه ألنه مستحيل أن نعمل مع الطفل لوحدي .

 هل عندما تستخدمون برنامج هل تطبقونه كله أم ختتار البند اخلاص باللغة والتواصل ؟-13 

 ج/.انأ بصفيت خمتصة ارطفونية اعمل معه بند اللغة وكل ماخيص اللغة .

 لتكفل بالطفل التوحدي)إذا كانت تستخدم برنامج تيتش( ؟هل تستخدمون برنامج تيتش يف ا-14 



 

 ج/  . ال استعمل برنامج التيتش يف التكفل بالطفل التوحدي . 

 ماهر رأيك إذا قام الباحثني بتكيف برنامج التيتش يف اجلزائر ؟-15 

  امليدان .ج /  نعم إنشاء اهلل يكون هناك تكيف هلذه الربامج التعليمة وهذا نظرا لنقص الربامج يف 

هل يرتبط جناح عملية التكفل بالطفل ألتوحدي أم الربنامج املستعمل أم بكفاءة األخصائي أم -16 
 شئ أخر ؟

ج/. ينجح التكفل علي حسب كفاءة املختص و الوالدين ومن األحسن أن يكون بفريق متخصص  
 يف امليدان  .

 ( مع المختص االرطفوني 2مقابلة  )

 اسم ولقب املختص االرطفوين : ف م - 

 مكان العمل: مستشفي .- 

 سنوات . 11عدد سنوات اخلربة: - 

 من هو املسؤول عن تشخيص طيف التوحد عند الطفل املتواجد عندكم؟-1 

 peudo psychiatre ج/ الشخص األول املسؤول عن تشخيص التوحد هو طبيب 

 للتعرف علي اضطراب التوحد ؟ ما هي خمتلف أساليب الفحص املستخدمة-2   

 ،األعراض و اجلدول العيادي .  la cars  ج/ 

 ما هي املقاييس االرطفونية اليت تستخدموهنا يف تشخيص التوحد؟-3 

ج/كاخصائية ارطفونية اعتمد علي املالحظة و املقابلة لتشخيص التوحد )يف اطار الفحص    
 اخلارجي وليس املتابعة(.



 

 كيف تتواصل مع الطفل التوحدي ؟-4 

 ج/ .عن طريق األلعاب مثال ليبوز والصور للحيوانات .

 كيف ميكنك حتليل  سلوك الطفل التوحدي ؟ وما هي الطرق اليت تستخدميها ؟5- 

 .ج/ استخدم يف حتليل سلوك الطفل التوحدي مالحظة  األعراض و اجلدول العيادي .

  تعتمدون عليها يف التكفل ب التوحد ؟ماهي الربامج العالجية اليت6- 

 .                                             abaج/ استعمل برنامج التيتش و برنامج 

 هل هذه الربامج مكيفة؟-7 

 ج/ ال ليست مكيفة .

 هل عندما تقومون بتطبيق برنامج من الربامج العالجية يستجيب الطفل التوحدي أم ال ؟-8

 يستجيب حسب درجة توحد الطفل . يستجيب وهناك من الج/ هناك من 

 هل سبق لك أن تلقيت تكوين يف هذا الربنامج ؟أم ال ؟-9 

 ج/ ال مل يسبق يل أن تلقيت كوين.

 كم عدد احلصص اليت تقومني هبا يف األسبوع مع الطفل التوحدي ؟  -11 

 دقيقة .  45حصتني األسبوع ومدة كل حصة   45ج/ 

 هل التكفل الذي تقومني به يكون فردي أم مجاعي ؟-11 

 ج/ فردي ومجاعي حسب الطفل .  



 

هل عندما تقومون بالتكفل بالطفل التوحدي تتكفلني به لوحدك كأخصائية ارطفونية أم -12 
 تعتمدون علي فريق متكامل ومتعدد التخصصات ؟

كون فريق حىت تنجح عملية ج/  ال استطيع التكفل بالطفل التوحدي بشكل فردي جيب أن ي
 التكفل باحلالة 

 هل عندما تستخدمون برنامج هل تطبقونه كله أم ختتار البند اخلاص باللغة والتواصل ؟-13 

ج/.مبا إين خمتصة ارطفونية أركز علي اللغة لكن اكرر معه مترين سبق له أن تعلمه مثل التقليد حىت ال 
 ينسي .

 التكفل بالطفل التوحدي)إذا كانت تستخدم برنامج تيتش( ؟هل تستخدمون برنامج تيتش يف -14 

 ج/  . نعم أنا استخدم التيتش يف التكفل بالطفل التوحدي وهو مهم يف عملية التكفل . 

 ماهر رأيك إذا قام الباحثني بتكيف برنامج التيتش يف اجلزائر ؟-15 

 ت يف اجلزائر .ج / شئ مجيل  أننا جند من يقوم بتكيف هذه الربامج واالختبارا 

هل يرتبط جناح عملية التكفل بالطفل ألتوحدي أم الربنامج املستعمل أم بكفاءة األخصائي أم -16 
 شئ أخر ؟

ج/.تنجح عملية التكفل بطبيعة احلال علي املختص بشكل كبري وال انسي الوالدين وهلم دور كبري  
 يف جناح التكفل .

 

 

 



 

 االرطفوني المختص مع( 3)  مقابلة

 اسم ولقب املختص االرطفوين : أ ر- 

 مكان العمل: مركز مستشفي - 

 سنوات . 7عدد سنوات اخلربة :  - 

 من هو املسؤول عن تشخيص طيف التوحد عند الطفل املتواجد عندكم؟-1 

 ج/ طبيب األطفال .

 ما هي خمتلف أساليب الفحص املستخدمة للتعرف علي اضطراب التوحد ؟-2   

 و الفحص الرنني املغناطيسي و فحص السمع .ج/ الفحص الطيب 

 ما هي املقاييس االرطفونية اليت تستخدموهنا يف تشخيص التوحد؟-3 

 ج/ كارس  بكس .   

 كيف تتواصل مع الطفل التوحدي ؟-4 

 ج/ .عن طريق اإلشارة .

 كيف ميكنك حتليل  سلوك الطفل التوحدي ؟ وماهي الطرق اليت تستخدميها ؟5- 

 املالحظة  واستخدم األلعاب الرتكيبية  والصور . .ج/ عن طريق

 ماهي الربامج العالجية اليت تعتمدون عليها يف التكفل ب التوحد ؟6- 

 ج/ تستعمل برنامج التيتش و الربنامج حتليل السلوكي 

 هل هذه الربامج مكيفة؟-7 



 

 ج/ ال ليست مكيفة  أنا استخدمها غري مقننة بل أنا أقننها نظريا .

 عندما تقومون بتطبيق برنامج من الربامج العالجية يستجيب الطفل التوحدي آم ال ؟هل -8

 ج/  نعم الطفل يستجيب  .

 هل سبق لكي أن تلقيت تكوين يف هذا الربنامج ؟أم ال ؟-9 

 ج/  ال مل يسبق يل أن تلقيت تكوين ألي برنامج .

 توحدي ؟كم عدد احلصص اليت تقومني هبا يف األسبوع مع الطفل ال  -11 

 دقيقة . 45ج/ حصتني يف األسبوع ومدة احلصة تكون 

 هل التكفل الذي تقومني به يكون فردي أم مجاعي ؟-11 

 ج/  فردي و يف بعض األحيان مجاعي .  

هل عندما تقومون بالتكفل بالطفل التوحدي تتكفلني به لوحدك كأخصائية ارطفونية أم -12 
 تعتمدون علي فريق متكامل ومتعدد التخصصات ؟

 ج/  نعم أتكفل به مع فريق متخصص  كمختص النفسي و طبيب األطفال  و طبيب األعصاب .

 بند اخلاص باللغة والتواصل ؟هل عندما تستخدمون برنامج هل تطبقونه كله أم ختتار ال-13 

 ج/. نعم استخدم البنود اخلاصة بالغة .

 هل تستخدمون برنامج تيتش يف التكفل بالطفل التوحد )إذا كانت تستخدم برنامج تيتش( ؟-14 

 ج/   نعم استخدمه  . 

 



 

 ماهر رأيك إذا قام الباحثني بتكيف برنامج التيتش يف اجلزائر ؟-15 

 لقي من يقوم بتكيف الربامج العالجية .ج /  شئ عظيم انننا ن 

هل يرتبط جناح عملية التكفل بالطفل ألتوحدي أم الربنامج املستعمل أم بكفاءة األخصائي أم -16 
 شئ أخر ؟

ج/ ال الينجح التكفل باملختص االرطفوين بل ينجح التكفل باملساعدة الوالدين  واملختص النفسي  
 واالرطفوين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (مع المختص االرطفوني 4مقابلة  )

 ا سم ولقب املختص االرطفوين : س ع-  

 مكان العمل:مستشفي- 

 سنة 13عدد سنوات اخلربة: - 

 من هو املسؤول عن تشخيص طيف التوحد عند الطفل املتواجد عندكم؟-1 

ج/ املختص النفسي االكلنيكي مع علم النفس االرطفوين باإلضافة إيل طبيب خمتص األعصاب 
 الذي يأيت مبلف طيب خاص بالطفل 

 ماهي خمتلف أساليب الفحص املستخدمة للتعرف علي اضطراب التوحد ؟-2   

 ج/.اختبار البكس 

 ما هي املقاييس االرطفونية اليت تستخدموهنا يف تشخيص التوحد؟-3 

 ج/ املالحظة و األعراض و اجلدول العيادي  و مقياس الكارس .    

 كيف تتواصل مع الطفل التوحدي ؟-4 

 ج/ .برتوكول خاص املالحظة و الرتكيز علي اإلدراك البصري  واللعب معه بالبطاقات .

 كيف ميكنك حتليل  سلوك الطفل التوحدي ؟ وما هي الطرق اليت تستخدميها ؟5- 

 الح  األعراض واألعراض املصاحبة كالقلق و االنطواء ا خ .ج/عن طريق امل

 ماهي الربامج العالجية اليت تعتمدون عليها يف التكفل ب التوحد ؟6- 

 ج/ تستعمل برنامج خاص هبا حسب اإلمكانيات والبيئة املالئمة .                                            



 

 هل هذه الربامج مكيفة؟-7 

 غري مكيفة .ج/ال 

 هل عندما تقومون بتطبيق برنامج من الربامج العالجية يستجيب الطفل التوحدي آم ال ؟-8

 ج/ نعم يستحب الطفل معي ويتواصل 

 هل سبق لكي أن تلقيت تكوين يف هذا الربنامج ؟أم ال ؟-9 

 ج/ ال مل يسبق يل آن تلقيت تكوين يف أي برنامج .

 هبا يف األسبوع مع الطفل التوحدي ؟كم عدد احلصص اليت تقومني   -11 

 دقيقة . 45ج/ ثالث حصص يف األسبوع 

 هل التكفل الذي تقومني به يكون فردي أم مجاعي ؟-11 

 ج/ فردي لكي تكون نتيجة اجيابية ودقيقة   

هل عندما تقومون بالتكفل بالطفل التوحدي تتكفلني به لوحدك كأخصائية ارطفونية أم -12 
 متكامل ومتعدد التخصصات ؟ تعتمدون علي فريق

 ج/ تتكفل به لوحدها 

 هل عندما تستخدمون برنامج هل تطبقونه كله أم ختتار البند اخلاص باللغة والتواصل ؟-13 

 ج/ ثالث بنود بند الفهم وبند اللغة وبند التواصل .

 تش( ؟هل تستخدمون برنامج تيتش يف التكفل بالطفل التوحدي)إذا كانت تستخدم برنامج تي-14 

 ج/  ال نستخدمه .  



 

 ماهر رأيك إذا قام الباحثني بتكيف برنامج التيتش يف اجلزائر ؟-15 

 ج / غري ناجح  ألنه حيتاج إيل إمكانيات كبري وحيتاج إيل فريق متخصص .  

هل يرتبط جناح عملية التكفل بالطفل ألتوحدي أم الربنامج املستعمل أم بكفاءة األخصائي أم -16 
 شئ أخر ؟

 ج/ االعتماد عليهما لالثنني . 

 برنامج تيتش النسخة االصلية :

Définition: 
Le programme développé en Caroline du Nord pour le traitement et l'éducation des autistes et des 
enfants présentant des troubles apparentés de la communication (Division TEACCH) est le seul 
programme universitaire d'état mandaté légalement pour fournir des services, effectuer de la recherche, 
et faire de la formation pluridisciplinaire dans le domaine de l'autisme et des autres troubles du 
développement. Lorsqu'Eric Schopler est arrivé au département de psychiatrie de l'université de Caroline 
du Nord, les enfants autistes étaient traités en groupe de psychothérapie psychanalytique. A partir de son 
expérience et de ses observations, Eric Schopler opta pour l'idée que l'autisme n'était pas causé par une 
pathologie parentale mais plutôt par une anomalie cérébrale. Avec un jeune interne en psychiatrie, 
Robert Reichler, il a élaboré un programme de recherche dans lequel il a mis au point et appliqué des 
traitements individualisés pour chaque enfant en collaboration avec les parents. Après cette phase 
expérimentale, la Division TEACCH a été officiellement créée en 1972 et a reçu un financement de 
l'État. Après une présentation de ce programme et de sa philosophie, la faisabilité de sa transposition en 
France est examinée et les obstacles à surmonter pour y parvenir sont soulignés 
 
1) Division TEACCH, The School of Medicine CB 7180, 310 Medical School, Wing E, The University 
of North Carolina, Chapel Hill, N.C. 27599-7180, ETATS-UNIS 
(2) Unité de diagnostic et évaluation de l'autisme, Hôpital La Grave, Place Lange, 31052 Toulouse, 
FRANCE 
 
1- préamubule  
De 1975 à1989 ,j’ai dirigé en picardie un institut médi-copédagogique s’adressant  à des enfants avec un 
handicapmental ,parmi lesquels figurainent quelquues enfants  que nous qualifions de « psychotiques « , 
présentant en fait un autisme  de kanner  tout à fait typique .le pédopsychitre et la psychologue , tous 
deux lacaniens , se sont lancés dans des interprétations et des tentatives thérapeutiques  que je juge 
aujourd ‘hui des plus fantaisistes , avec pour seul résultat une orientation vers l’hopital psuychiatrique de 
ces enfants .ma premiére exérience du programme traitment et éducation ‘enfants atteints  d’autisme et 
de troubles apparentées de la communcation (teacch ) remonte à l’année  1991 , lorsque me fut confiée la 



 

direction de l’ ime « notre école «  à paris , fonction  que  j’ai exercée  jusqu’ en 2005 .j’ai par la suite 
assuré la direction par intérim de l’ ime «  la frégate » à toulon , dont , dont le proget s’inspire largement 
de celui de « notre école «  , et collaboré à unn certain nombre de projets associatifs d’éablissements pour 
l’accompagnement d’enfants et d’adultes avec autisme . 
 
Compétence verbale  

cette section présente des exercices qui ont été utilisés avec succès pour améliorer le langage 

expressif d’enfant autistes .nous avons sélectionné quelques exercices pour chaque niveau de 

développement en vue d’illustrer une grandes variété de structures d’enseignement et d’objectifs de 

langage .chaque programme de langage devant être individualisé en fonction des handicaps et 

aptitudes spécifique de lé enfant ainsi que de ses intérêts individuels en matére de communication 

,les exercices qui suivent ne constituent pas un programme exclusif ni plan suggéré dé études. 

 190 / Prépositions   

Performance cognitive , langage réceptif ,5-6 ans  

Coordination oell- main, dessin ,4-5 ans  

But  améliorer la comprénsion des concepte de position représent »s en deux dimensions . 

Objectif dessiner à un endroit détermine pas une instruction verbale comportatnt l’utilition de 

prépositions. 

Fournitures     crayons de pastel ,papier. 

Procédure avant de commencer l,exercice ,préparez une série de feuilles de travail en dessinant des 

images simples .une image pourrait montrer une maison , une fillette et un arbre une seconde image 

pourrait comporter un carré ,un cercle et un triangle .asseyz –vous à coté de bob ç la table et donnez 

–lui une des feuilles de travail .donnez – lui des instructions verbales simples comportant des mots 

comme « dans » , « sous » , « autour de » et « à coté » .par exemple donnez –lui la feuille  de travail 

avec la main-son ,la fillette et l’arbre .dites « bob,dessine un cercle autour de la fille prenes son doigt 

et tracez un cercle autour de la fille .accentuez la mot « autour de » et répétez –le plusieurs fois alors 

que vous guidez son doigt puis donnez  -lui le crayon de pastel et faites – lui dessiner un cercle autour 

de de la fille .de mémé , vous pourriez lui faire dessiner une linge sos la maison ou faire un point à 

coté de l’arbre .vos instrutions doivent rester simples .assurez – vous qu’ il connait les nome de tous 

les objets sur l’ image et qu’il peut dessiner tout ce que vous lui demandez .lorsqu’il devient expert , 

aug menter progressivement la difficulté de l’exercice vous pourriez ,par exmple , lui donner deux 

crayons de pastel et lui demander de « dessiner un carré bleu dans le cercle « . 

191/ débuts de vocalisation compétence verbale , vocalisation ,0-1 ans  

Imitation vocale ,0-1 ans  

But encorager le développment d’une vocalisation significative . objectif émenttre un son explosif 

reconnainssable en fainsant exploser des bulles . 

Fournitures pot de bulle de savon . 



 

Peocédure assyez –vous à la table avec dété en face de vous .placez les bulles de savon sur la table 

entre vous deux .prenez le roseau et soufflez quelques bulles au laissez dédé souffer les bulles lui-

même .faites éclattre qulques bulles au moyen de votre index emettez un son « pop » bien nte 

chaque fois que vous faites éclatre une bulle .notez si dédé s’intéresse aux bulles au au son lorsqu, il 

capable de souffler des bulles , comntinuez à en souffler et prenez son doigt que vous guiez pour les 

faire éclater .continuez à émettre le son explosif .imitez tout son que fait dédé et puis revenez au son 

explosif .si dédé n’essaie pas d’imitre le son , dirigez son attention donner à sa bouche la forme qui 

permet d’émttre le son soufflez encore quelques bulles et répétez l’exercice jusqu àce qu’il 

commence à faire tout seul le son explosif encouragez – le immédiatemment dés qu’il commence 

faire le son spontanément . 

 

 

192/    son de  consonnes cométence verbale , vocalisation ,0-1 ans  

Imitation vocale 0-1 an  

But dévlopper la capacité de répéter des sons simple de consonnes imitiales . 

Objectif  se familiariser avec des sons de consons de consonnes déterminées et répéter sons . 

Fournitures livre d’image d’une ferme ou image d’un chien, une vache un canar . 

Procédutres  asseyez  -vous en face de tom pas terre à un entdroit  confor –table montrez –lui dans 

le livre , un animal dont vous dites le nom et dirigez son attention vers votre bouche lorsque vous 

imitez le cri de l’animal du .par ex emple   ,dites « voici le chien » et assurez –vous qu’il regarde 

l’image du  chien .puis diriger son attention vers votre bouche et dites  « wouf -wouf  « accentuez 

plusieurs fois le son « w » de meme  meme  lorsque vous faites le  cri de la vache « meu » accentuez 

le son « w » de meme , lorsque vous faites le cri de la vache « meu » accenttuez le son « m » en 

prenant votre pouce et votre pouce et votre « quack » accentuez le son initial « k » en pressant 

légérément le haut de sa gorge .essayez progressivement d’amener tom à faire les sons en meme 

rapprocher du son initial veillez à renforcecer tout rapprochement qu’il fait lors premiers essais 

lorsqu ‘il devient plus expert .enconuragez –le à faire les sons plus   clairement et à terminer le mot. 

193/combiener des sons  

Ciompétence verbale , vocalisation ,0-1 an  

Imitation vocale ,0-1 an  

Socilabilité interaction individuelle 0-1 an  

But dévlopper les capacités de vocalisation nécessaires pour apprendre la parole  

Objectif  combiener deux sons  

Fournitures aucumne  



 

Procédure asseyez –vous avec diane sur vos genounx et répétez lzs son de consonnes que vous avez 

déjà travaillés .lorsque diane est à son aise avec les sons de consonnes est capale de vous imiter sans 

incitation (voire l’exercice 192) commencez à combiner ces meme sone de consonnes avec des sons 

de voyes simples par exemple après que diane a reproduit le son « k » plusieurs foit que répéter le 

son « k » ne l’encouragez pas immédia forcez rapidenment toute tentaive qu’elle fait de combiener 

les sons veillez à n’utiliser que les sons initiauux qu’ elle a dégà imites . 

194/ exclamation  simples   

Compéténce verbale vocalisation 0-1 an  

Imitaion vocale 0-1  an  

But  dévlopper les capacités préalables à la vocalisation  

Objectif répétre et utiliser des exclamation simple de mainer adéquate et dévlopper la notion de 

relatation entre son et action . 

Fournuture balle  

Procédure  

Lorsque vous jouez à la balle avec eugéne , laissez tomber la belle et dites « oh –oh «  répéez 

plusieurs fois l’action et le sons pour es –sayer d’amener eugéne à émettre spntanément le meme 

son aidez le à émettre mle sons en formant sa bouch   en « o » s’il a besoin d’aiddde lorsqu ‘il 

commence à émenttre les sons avec vous laissez tomber la balle et hésitez avant démettre le son 

pour aoir s’il émet le son correctemment lorsque eugéne arrive à émettre lui-même le son « oh oh » 

peut –etre meme en laissant tomber la bballe recommencez le meme processus avec le son « aaah «  

marquant l’excitaion montrez à egéne un jouet favoiri ou une friandie et émettez le son faites le 

émettre le mémé son avant de lui donne la récomémettez le son faites le émettre le meme son avant 

de lui donner la récoompense lorsque eugéne arrive à émettre les deaux sons mais doit faire la 

disitinction entre les deaux par exmple dans le courant de la journée , laissez tomber quelque chose 

accidentellment (vous étant assuré que c’est incassble ) lorsque vous etes certain qu’ eugéne vous 

abserve  vous abserve voyez s’il émet sponta nément le son « oh oh « de meme vous pourriez vous 

arrnger pour découvrir quelque chose de passionnant alours qu’ eugéne vous observe ,pour voir s’il 

le son « aaah » s’il émitez le deux trois fois et puis revenez ou son « aaah ». 

195/ premier mots  

Compétence verbale , vocalistion , 0-1 an  

Imitation vocale 0-1 an 

Sociabilté , interaction indidulle 0-1  

But développer des vocalisation imitatives vers des mots significatifs  

Objectif  utiliser des mpts simples de maniére expressive et appropriée  

Fourniture  balle , biscuit , poupée . 



 

Procédure  les meilleurs mots de départ pour l’enseignement de la parole sont généralement 

« maman » et « papa » .commencez par prendre bill sur vos genoux et vous faisnt face captez son 

attention ,montrez –vous  vous – mémé et dites « maman «  .prenez ses mains ,dirigez – les vers 

votre visage et répétez le mots plusieurs fois récompensez immédiatement toute tentative de sa part 

de se rapprocher du mot lorsqu’il se sent plus à l’aise dans l’exercice commencez à retirer votre 

intervention jusqu’ à ce qu’il ralentisse et dise le mot plus clairement répétez  la même procédure 

avec « papa » d’autres mots qui conviennent bien pour cec enseignement de départ sont « bonbon » 

. »balle »  « chien «  et « bébé » .il est toutefois important , lorsque vous enseignez ces mots ,d’avoir 

les objets à portée de la main de mainére à ce que prendre que des mots à une ou deux syllabes (les 

mots à deux syllabes doivent avoir des sons très semblabes dans la premiére et la seconde syllabe ). 

Veillez aussi à ne chosire que des mots qui ont une consonne initiale simple que voez déjà travaillée 

avec bill (voir l’exercice) . (eric shopler margaret lansing lesslie waters ,2001,p140-146) 
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 (  يوضح تطور اللغة عبر مراحل العمرية المختلفة  عند الطفل .1جدول رقم )

 التطور اللغوي العمر
 البكاء ،و الصراخ. منذ امليالد
 يصدر اصواتا غري مفهومة . أسبوعان

 حباجته.أصوات غري قصديه،البكاء،يرتبط  اسابيع4-6
التعبري االنفعايل باملناغاة لداللة علي الفرح و الصراخ والداللة علي الراحة  اشهر4 -2

 واالنزعاج و يصدر مقاطع صوتية بابا،ما،دا.
يف بداية هذه املرحلة يكرر الباباة،بابابا،ماماما،دادادا،يصدر اصواتا متنوعة  اشهر4-7

 ي قصدية.،ويصل به األمر إيل إصدار أصوات أغرض ما أ
إصدار أصوات أكثر تطورا من املرحلة السابقة من حيث الشدة والنغمة و  7-11



 

الزمن ،يقلد األصوات اليت يناغيها ،ويبدأ يف هناية هذه املرحلة بفهم الكلمات  أشهر
. 

11-
 اشهر13

تدرج من الكلمة غري الواضحة إيل كلمة تدل علي مجلة فمثال يقول الطفل 
 والدي ذهب إيل الشغل ".شغل وتعين "أن 

 كلمة .51تزداد الكلمات اليت متثل ذخرية الطفل إيل  اشهر18
18-
 اشهر24

تزداد الكلمات اليت متثل ذخرية الطفل لتصبح أكثر من مائة ،ويقرتب من 
 إصدار كلمتني ميثل مجلة .

24-36 
 أشهر

زداد يصدر الطفل يف بداية هذه املرحلة كلمتني لتدل علي مجلة كاملة ،وت
كلمة مستخدما مجلة   511ذخريته  اللغوية يف هناية هذه املرحلة لتصل ايل

تتكون من ثالث إيل أربع كلمات تكون شبيهة باللغة التلغرافية بال حروف 
 جرا ضمائر

36-48 
 أشهر

الكالم مبواقف التفاعل االجتماعي و يبدأ استخدام الضمائر تزداد ثروته 
الم الكبار و االستجابة و ميكنه إن .فهم ك 1511اللغوية لتصل إيل 

يستخدم مجلتني صغريتني مثل إخراج وغلق الباب  أو اخذ القلم وضعيه يف 
 احلقيبة ،يستخدم اللغة يف اللعب .

48-61 
 شهر

يستخدم مجلتني صغرتني مثل  أنفهم كالم الكبار و االستجابة و ميكنه 
،يستخدم اللغة يف إخراج وغلق الباب  أو اخذ القلم وضعيه يف احلقيبة 

 اللعب.
 .  (  لعينتين مستقلتين2الجدول  )

املتوسط اخلطأ 
 املعياري 

 العينة  ن متوسط االحنراف املعياري 

 متوحدين  31 8.5667 2.21788 1.41311
 عادين  31 11.1667 1.63968 1.11679

 



 

 العادين والمتوحدين .( : اختبار ليفن  يوضح عدم وجود تجانس بين االطفال 3الجدول رقم )

 لعدم وجود تجانس التجانس  اختبار لفين )ف(

 العينة  قيمة اختبار ليفن )ف( sigالقيمة االحتمالية الداللية  
 املتوحدين  31 41.559 1.111

 
31 

 
 العادين 

 

 

 

 

 

 جدول توزيع البيانات لمتغيرتين مستقلتين

) متوحديين و عاديين (   
                                                            

طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
نالمتوحدي سمات انثي  ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
نالمتوحدي شديد انثي  ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 



 

طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
نالمتوحدي شديد ذكر  ,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 
نالمتوحدي شديد انثي  ,00 2,00 ,00  2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 ,00  2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 1,00 ,00  1,00 2,00 1,00 
نالمتوحدي شديد ذكر  ,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
نالمتوحدي شديد ذكر  ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 
نالمتوحدي سمات ذكر  ,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
طمتوس بسيط انثي نالمتوحدي   ,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
                                                            

طمتوس بسيط ذكر نالمتوحدي   ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
نالمتوحدي شديد انثي  ,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر



 

 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  انثي
 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 العادين  ذكر
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