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  مقدمة

والّدراسة ومراجعة الطرق  ي ال زالت قيد البحثيعتبر التوحد من األمراض المحيرة والت

التشخيصية والعالجية وخاصة أّن الطفل المتوحد يعاني من صعوبة في التكلم بشكل طبيعي وقلة 

  .من حولهمع التواصل 

  ...وغيرهاA,B,A ،TEACH: وحد، منهالقد كانت هناك عّدة برامج أجنبية حول التكفل بالت

أما في الجزائر فإّن األرطفونيا مرت بهذه الّدراسات حول التوحد، التي تتمثل في ترجمة هذه 

  .البرامج أو تكييفها، ولكن لم تكن هناك برامج تعلمية مقترحة فعالة لمساعدة هذه الفئة في المراكز

برنامج نشاطات تعلمية يرتكز على الكفاءات وهذا ما دفعني الختيار هذا الموضوع واقتراح 

  .التواصلية واللغوية للطفل المتوحد

ينقسم إلى أربعة فصول يتمحور الفصل األول ثي هذا على بابين، باب نظري و يحتوي بح

حول مدخل الّدراسة الذي يضم بدوره طرح اشكالية البحث وتحديد الفرضيات والمفاهيم األولية، أّما 

  .محور حول اللغة، مفهومها، مراحل تطورها، أشكالها وعوامل وشروط اكتسابهاالفصل الثاني فت

أّما الفصل الرابع  .تشخيصهأعراضهو  تعريفه، أسبابه، :الفصل الثالث يتمحور حول التوحد

  .فكان حول الكفاءة االتصالية، تعريفها، أشكالها، أنواعها وطرقها لدى الطفل المتوحد

المنهجي التطبيقي الذي يتمحور حور تحديد اإلطار المنهجي الباب الثاني يشمل الجانب 

  .للبحث والوسائل المستخدمة وتقديم المحاور والوسائل المستخدمة وتقديم النتائج وتحليلها

  



 

 

 

  : الملخص

برنامج تعليمي يرتكز على الكفاءات من خالل الّدراسة التي قمت بها من أجل اقتراح 

االتصالية واللغوية للطفل التوحدي، الذي يحتوي على ستة محاور أساسية هي التقليد، الحواس، 

بالرغم من الصعوبات التي . الحركات، التنسيق بين العين واليد، الكفاءة اللغوية، اإلدراك المعرفي

لى التأكد من صحة الفرضيات في مدى فعالية واجهتني في الميدان إّال أنني ارتأيت في بحثي إ

البرنامج المقترح الذي يحتوي على عّدة نشاطات تعلمية ترتكز على الكفاءات التواصلية واللغوية في 

  .تطوير القدرات المعرفية لدى طفل التوحد

ّنه ومنه فقد كان لهذا البرنامج المقترح دور فعال في تطوير القدرات اللغوية والتواصلية، أي أ

  .حقق لنا الفرضيات المقترحة في البحث

ولتحقيق أهداف الّدراسة قمنا باقتراح برنامج تعلمي للطفل التوحدي يرتكز على الكفاءات 

التواصلية واللغوية، ارتكزنا على ستة محاور المذكورة سلفا، هذه األخيرة تحتوي على عّدة بنود تتعلق 

  .اللغويبالجانب الحسي، الحركي، الجانب المعرفي و 

  .حاالت مصابين بتوحد خفيف على عّدة مراحل 06لقد قمنا بإجراء الّدراسة على 

 .للغة Chevrie Mullerتناول إجرائي ثم تطبيقي - 

 .لتشخيص التوحد CARSاختبار - 

 .النشاطات التعلمية لدى الطفل المتوحد - 

 ). البرنامج المقترح(، اقتراح برنامج يرتكز على الكفاءات التواصلية واللغوية - 

  

  

  



 

 

 

Résumé :  

Grace à notre étude afin de construire un programme des activités 

d’apprentissage de l’enfant autiste proposition de programmes basé sur 

les compétences de communication et la langue, malgré les difficultés que 

je trouver sur le terrain, mais je suis dans ma recherche, je décidé de 

confirmer la validité dès les hypothèses. 

L’efficacité du programme thérapeutique pour développement des 

compétences de communication et la langue production orale dirigée à la 

catégorie de l’autisme l’égerment. 

Le programme proposé remporté six axes principaux de sons 1) 

initiation, 2) raison, 3) motricité, 4) coordination œil main, 5) compétence 

verbale, 6) performance cognitive. 

Et j’effectuée l’échantillon de l’étude consiste à 06 cas de 

personnes atteintes d’autisme. 

L’efficacité une première procédure et test de langue CHEVRIE 

MULAIRE et CARS test, il été appliqué pour diagnostiquer l’autisme.   

 

 



 

 

  

  

 

 

 

  

  

  



 

 

  الفصل األول 

  مدخل الدراسة
 .اإلشكالية .1

 .الفرضيات .2

 .أهمية الّدراسة .3

 .أهداف الّدراسة .4

 .تحديد المفاهيم .5

 .الّدراسات الّسابقة .6

 .نقد الّدراسات .7



  ���� ا�ّ�را�
                                                               ا	ول              ا����

 

4 

 

  :اإلشكالية -1

تعتبر اللغة بالّدرجة األولى هي القدرة الفعلية التي تسمح للبشر باإلجراء الّسلوكي اللغوي 

تاج الكالم وفهمه فيؤكد هذا التعريف على عالمية اللغة لجميع البشر، ويؤكد أيضا لتعلم الّلغات وٕان

على األساس البيولوجي لقدرة اإلنسان على اللغة باعتبارها تطورا فريدا من الّدماغ، فيولد الطفل في 

 عالم من االشارات والّرموز، وعليه آن أن يستوعبه بسرعة حتى يتمكن من االندماج بصفة منسجمة

تعد مرحلة الطفولة من . ومتناسقة، فيسمح تعلم اللغة كأداة للتواصل الشفهي بالفهم المتبادل لألشخاص

حياته الّسابقة، فكل فرد  مراحلفيها شخصيته وتكتمل مالمحها في أهم مراحل نمو الفرد حيث تتشكل 

  )55، 1990،  الزرادفيصل محمد خير ( .يولد ولديه طاقات هائلة للنمو

قدرات الفرد اللسانية قدرات أخرى عديدة كاإلدراك والتمييز الّسمعي والبصري تستدعي 

  ...).االنتباه، الّذاكرة، القدرات الذهنية،(

فالتوحد أحد االضطرابات النمائية المعقدة التي تصيب األطفال وتعيق تواصلهم االجتماعي 

  .بادلةواللفظي، كما يعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالتهم االجتماعية المت

فاألطفال المتوحدين يعانون من اضطراب في العملية المعرفية وبالتالي لديهم تمييز سمعي   

ضعيف ومشاكل في االدراك الّسمعي فهم غير قادرين على استخالص المفاهيم من اللغة المسموعة 

لّدراسات من هنا ركزت الكثير من ا. وهذا يؤثر على قدرة األطفال المتوحدين على االتصال اللغوي

ومن . التي أجريت حول البحث عن اللغة في التوحد على قدرة هؤالء األطفال على النطق والتواصل

  .TEACHو برنامج  A ,B,Aبين الّدراسات التي تناولت برنامج 
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ومن هذا المنطلق ارتئيت في بحثي إلى دراسة وبناء برنامج تعلمي أرطفوني يرتكز على 

  : ومن هنا يمكننا طرح اإلشكال التالي. ةالكفاءات االتصالية واللغوي

يرتكز على الكفاءات االتصالية . ما مدى فعالية البرنامج التعليمي المقترح لدى  فئة الّتوحد

  واللغوية؟

  :الفرضيات -2

  .برنامج الّنشاطات التعليمية لدى طفل التوحد يرتكز على الكفاءات االتصالية واللغوية   

ليمية المقترح لدى الطفل المتوحد من تحسين الكفاءات يسمح برنامج النشاطات التع )1

 .االتصالية

برنامج الّنشاطات التعليمية المقترح لدى الطفل المتوحد له دور في تطوير قدراته  )2

 .اللغوية
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 :أهمية الّدراسة -3

إن اختياري لموضوع الّدراسة لم يكن صدفة أو اختيار عشوائي بل هو حصيلة ميدانية 

وات عبر تجربتي مع هذه الفئة لم أجد وسيلة أفضل لمساعدتهم رغم محاوالت باألدوات سن 10عمرها 

  .المتاحة لنا ورغم اطالعي على البحوث الجديدة والّدراسات السابقة في هذا المجال

وحاولنا معرفة الميدان الذي لم يتم التطرق إليه فالحظنا غياب الّدراسات التي تناولت اختيار 

 .  لدى طفل متوحد ترتكز على الكفاءات االتصالية واللغوية حسب امكانياتنا ومجتمعنانشاطات تعلمية 

 :أهداف الّدراسة -4

 .تكمن أهمية الّدراسة باستعمال برامج تعليمية فردية للبيت والمدرسة .1

تكمن أهمية هذا البرنامج في التعاون ما بين األولياء والمربين ضروري للحصول  .2

االتصالية ولتطوير برامج تعليمية ترتكز على الكفاءات  على تسيير منطقي للسلوك

 .المتوحدينواللغوية لدى األطفال 

يمكن باستعمال هذا البرنامج من أن  يساعد على تقييم التطور الحاصل في  .3

 .المؤهالت والعجز عند الطفل المتوحد في مختلف نطاقات العمل التوجيهي

اتيجيات التعليمية لتحقيق الغايات على أساس هذا العمل التقييمي نحدد االستر  .4

 .واألهداف اآلجلة

 .عدم وجود سبب واضح على وجه التحديد يعد هو المسؤول عن اضطراب التوحد .5

االستفادة من نتائج الّدراسة في عملية التشخيص والتكفل والتعليم والتأهيل بشكل  .6

 .أفضل
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 :تحديد المفاهيم -5

I. عراض التاليةهو اضطراب تواصلي يتضمن األ: تعريف التوحد:  

 .االنعزال واالنطواء على الذات وتجاهل اآلخرين .1

 .الغياب الكلي أو الجزئي للغة .2

 .القولبة الحركية واللفظية .3

 .الحاجة إلى الثبات ورفض التغير .4

 .اضطرابات في التواصل .5

 .غياب اللعب التخيلي .6

 .التأخر النفسي والحركي والتأخر في االكتساب كالمشي والنظافة .7

 .العاطفية االضطرابات .8

 .االضطرابات النمو والّشهية .9

  :المصطلح اإلجرائي

 .لتشخيص التوحد Carsاختبار  - 

على الحاالت هي أّنها مصابة بالتوحد  Carsالنتائج التي تحصلت عليها من اختبار  - 

 .الخفيف أو المتوسط

II. اللغة:  

  :تعريفها

 .غات وٕانتاج الكالم وفهمههي القدرة العقلية التي تسمح للبشر بإجراء السلوك اللغوي لتعم الل

  



  ���� ا�ّ�را�
                                                               ا	ول              ا����

 

8 

 

  :المصطلح اإلجرائي

 CHEVRIE MULAIREاختبار اللغة لـ  - 

 النتائج المتحصل عليها ضعيفة جدا من الناحية اللغوية - 

III. الفهم الشفهي:  

  :تعريفه

أو المواقف وٕادراكها بصفة . هو تصور ذهني يهدف إلى إخراج المعنى المطلوب من الّسياق

القات المكونة لها بطريقة تدريجية ومنظمة وبالتالي التوصل إلى كلية من خالل التعرف على الع

  .تفسيرات صحيحة بكل ما يتعلق بفهم األلفاظ ومعاني الكلمات

  :المصطلح اإلجرائي

  CHEVRIE MULAIREاختبار الفهم الشفهي لـ  - 

 الحاالت تحصلت على نتائج ضعيفة للبنود الثالثة للفهم الشفهي - 

IV. اإلنتاج اللغوي:  

  :تعريفه

هو القدرة على تحويل ما هو مرئي والمتمثل في مشاهدة رسوم أو صور أو بطاقات أو 

أشياء بصرية إلى كالم مفهوم وأفكار، ويرتكز اإلنتاج اللغوي على المكتسبات العقلية واللغوية لدى 

  .الفرد التي اكتسبها من المحيط

  :المصطلح اإلجرائي

 CHEVRIE MULAIREاختبار االنتاج اللغوي لـ  - 

  . الحاالت تحصلت على نتائج جد ضعيفة من ناحية االنتاج اللغوي - 
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  :الّدراسات الّسابقة-6

تعد الّدراسات السابقة بمثابة المصدر الوحيد الذي يعود إليها كل باحث قبل البدء في أي 

  .وفي بحثي هذا تطرقت إلى دراستين مهمتين تناولت موضوع دراستي. بحث أو دراسة

  :الّدراسة األولى

I. مج برنا)A,B,A (تحليل الّسلوك التطبيقي « Applied  Behavion Analysis 

therapy » 

تحليل السلوك الّتطبيقي المختصين تحليل السلوك التطبيقي أهم البرامج العالمية سلوك 

  .األطفال ذوي االعاقة بصفة عامة واألطفال المتوحدين بصفة خاصة

يدة في مجاالت تعلم اللغة والمهارات الذي أثبت في اكتساب أطفال المراكز مهارات عد

كما أتثبت في التعامل مع األطفال الذين . االجتماعية، باإلضافة إلى تحسين مهارات التعلم لديهم

  .يعانون من تحديات السلوك المصاحبة لكثير من االضطرابات النمائية

سلوك الّتطبيقي مثل التوحد وتشتت وفرط الحركة، يمكن لألولياء تعلم كيفية أداء تحليل ال

  .والعمل عليه بأنفسهم مع طفلهم المصاب

في برنامج تحليل الّسلوك التطبيقي يتم تقسيم المهارات الّصعبة والمعقدة إلى مهارا من أجل 

الوصول إلى تحديد المهارات الالزمة لتحسين أدائه باالستقاللية والعنصر البارز في تحليل السلوك 

ق والمستمر ألداء الطفل من خالل استخدام الرسم البياني، ويعد تحليل الّتطبيقي هو التقييم الّدقي

  .  السلوك التطبيقي ذو فائدة كبيرة بنيت على أساس التحليل و التعامل مع ما سبق

II.  برنامج تيتش للتوحدTEACH 
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تربوي لألطفال المتوحدين ومن يعانون من مشكالت التواصل وقد طوره الّدكتور برنامج 

في جامعة نورت كارولينا، ويعتبر أول برنامج تربوي مختص بتعليم  1972في عام ) إريك شوبلر(

  .من قبل جمعية التوحد األمريكيةكما يعتبر برنامج معتمد . المتوحدين

مبكر فهو يعتمد على نظام أو وهذا البرنامج له مميزات عديدة باإلضافة إلى التدخل ال

 Structure Teachingأو المدرسة حيث أّن هذه الطريقة  يم لبيئة الطفل سواء كان في المنزلالتنظ

تثبت لنا تناسب الطفل التوحدي وتناسب عالمه هذا البرنامج بالنظر إلى الطفل التوحدي كل على 

انفراد ويقوم بعمل برنامج تعليمي خاص لكل طفل على حدى حسب قدراته االجتماعية، العقلية، 

فهو يستغل نقاط القوة فيه . ات مدروسة ودقيقة في االختباروبذلك يستعمل خطو . العضلية واللغوية

الطفل لالعتماد على نفسه وايجاد  يهيئمثل اهتمامه بالتفاصيل الّدقيقة وحبه للروتين أيضا، فهو 

  .وظيفة مهنية

خدمات التشخيص والتقييم لحاالت التوحد، فهو يعطي اهتماما  Teachكما يقدم برنامج 

   .وذلك باستخدام المميزات البصرية. ة واللغوية والسلوكية واالتصاليةية األكاديميكبيرا للمهارات التعلم

 :نقد الّدراسات -7

نالحظ من خالل الّدراسات الّسابقة أّنها اهتمت بالتحليل الّسلوكي لطفل المتوحد أكثر من 

  .A,B,Aمج اهتمامهم بتطور لغة الطفل المتوحد وانماء قدراته اللغوية والمعرفية خاصة عند برنا

كما أّنه يقوم بتدريب الّطفل المتوحد على نشاطات روتينية كاألكل والشرب والنوم والنظافة، 

صعوبة في فهم  هذا ما يولد لدى الطفل المتوحد القلق والتوتر في البيئات التعلمية العادية كما يالحظ

  .ونهاية األنشطة وتسلسل األحداث اليومية بشكل عامبداية 

 .برامج تعليم من خالل اإلدراك البصري عوضا عن اللغة الملفوظةتفصل هذه ال - 
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 .المنظمة على تكوين روتين محدد تعتمد على بيئة التعلمية - 

 .تنظيم المساحات - 

 .تنظيم الجداول اليومية - 

 .تنظيم العمل - 

 .عمل فردي أو تعليم فردي - 

ي مجتمعنا بصفة بصفة عامة وفإّن هذه الّدراسات مستحيلة أن تطبق في عالمنا العربي وفي 

الجزائر خاصة، أّنها تتطلب امكانيات مادية هائلة كما تحتاج إلى فريق متكامل من اخصائيين في 

النطق والتخاطب والنفسانيين وأطباء مختصين في األعصاب وٕالى مدربين مهيئين لتكوين هذه الفئة 

متوحد واقتراح بروتوكول وهذا ما جعلني أبحث عن برنامج ينمي الّنشاطات التعلمية لدى الطفل ال

     .يرتكز على الكفاءات االتصالية واللغوية، لمساعدة هذه الفئة وادماجها في مجتمعنا

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  الفصل الثاني
 اللغة

 .تمهيد -

 .مفهوم اللغة .1

 .وظائف اللغة .2

 .شروط اكتساب اللغة .3

 .أشكال اللغة .4

 .مراحل اكتساب اللغة .5
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  :تمهيد

يمكن أن تستعمل  وهي عبارة عن نسق من االشاراتاللغة هي وسيلة للتعبير والتبليغ، 

للتواصل، وال شك أن العامل األساسي في نشأة االنسانية يرجع المجتمع نفسه وٕالى الحياة االجتماعية، 

فلو ال اجتماع األفراد فيما بينهم وحاجتهم للتفاهم والتواصل والتعبير عما يجول بخواطرهم ما وجدت 

نشأ بصورة طبيعية تلقائية، تنبعث عن الحالة الجماعية وما تقتضيه من فهي ظاهرة اجتماعية ت. لغة

  .شؤون
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 :مفهوم اللغة .1

عّرف القدماء اللغة بأّنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ولم تستطع التعريفات 

ريفها الحديثة للغة أن تتجاوز هذا التعريف الموضوعي، وأن تعريف اللغة بوظيفتها يختلف عن تع

  .بحقيقتها وعالقتها باإلنسان

وهي ما يتميز بها . فاللغة هي اإلنسان وهي الوطن واألهل، واللغة هي نتيجة التفكير

، 2002وافي، ( .اإلنسان عن الحيوان، وهي ثمرة العقل والعقل كالكهرباء تعرفه بأثره، وال ترى حقيقته

29(  

االشارات تصلح للتعبير عن حاالت عرف علماء الّنفس اللغة، فرأوا أّنها مجموعة من 

الشعور، أي عن حاالت اإلنسان الفكرية والعاطفية واإلرادية أو أنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها 

والتي يمكنها تركيب هذه الّصورة مرة أخرى . تحليل أية صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو خصائصها

  )7، 1985حماد، (  .ووضعها في تركيب خاصبأذهاننا وأذهان غيرنا، وذلك بتأليف كلمات 

هناك تعريف آخر يرى أّن اللغة نظام للتواصل يمكن أن يتبادل البشر الكالم اللفظي أو 

اللغة الّرمزي، وهذا التعريف يؤكد على الوظائف االجتماعية للغة، والحقيقة هي أّن البشر يستخدمون 

  .ئة المحيطة بهمللتعبير عن أنفسهم والتعامل مع األشياء في البي

التركيب النحوية من وظائفها التواصلية، وفهم التراكيب وتوضح النظريات الوظيفة للقواعد 

    . النحوية للغة لتكون نتيجة لعملية التكيف النحوية ومصممة لتلبية االحتياجات التواصلية لمستخدميها



ا���
                               ا���� ا�����                                                          

 

15 

 

لية التي تسمح للبشر بإجراء وهناك تعريف آخر يرى آّن اللغة بالّدرجة األولى هي القدرة العق

السلوك اللغوي لتعلم اللغات وٕانتاج الكالم وفهمه، فيؤكد هذا التعريف على عالمية اللغة لجميع البشر، 

على اللغة باعتبارها تطورا فريدا من الّدماغ البشري،  ويؤكد أيضا على أساس البيولوجي لقدرة اإلنسان

غة هو فطري في اإلنسان وأّن هذا مدعوم بحقيقة وأّن البيئة ويقول أنصار الرأي بأن جملة الكتساب الل

تؤثر على جميع األطفال العاديين معرفيا حيث يتم الوصول إلى اللغة والحصول عليها دون تعليمات 

  )83، 2002وافي، (  .رسمية، وقد تتطور اللغات حتى بشكل عفوي في البيئات التي يعيش فيها

  :وضائف اللغة .2

  :ف عديدة نذكر منهااللغات لها وظائ

 .إّنها وسيلة للتواصل واالتصال بين الناس )1

 .إّنها وسيلة للتعبير عن مشاعر وأفكار وأراء  اإلنسان لآلخرين )2

 .أّنها وسيلة للتعبير عن احتياجات ومطالب ومشكالت اإلنسان لآلخرين )3

 .إّنها وسيلة لتحقيق الفهم المشترك بين اإلنسان واآلخرين )4

 .ير على نظرة اإلنسان للعالماللغة لها تأثير كب )5

 .إّنها وسيلة للتعبير عن مشاعر وأفكار وأراء اإلنسان لآلخرين )6

 .أّنها وسيلة لتحقيق الفهم والمشترك بين اإلنسان واآلخرين )7

 .عالمتأثير كبير على نظرة اإلنسان لل اللغة لها )8
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ة عنه في جزءا من التراث الثقافي ومعبر  –كما يشير محمد عاطف غيت  –تعتبر اللغة  )9

 .نفس الوقت

هذا وتتحول األصوات التلقائية في اللغة إلى رموز ثقافية قادرة على توصيل األفكار،  )10

 .الّرغبات، المعاني، الخبرات والتقاليد من جيل إلى جيل

واللغة نتاج اجتماعي، تمثل التجارب المتراكمة والراهنة، والعواطف والمعاني التي نقلها  )11

 .داخل ثقافة معينة

ضافة إلى أهميتها في اإلدراك االجتماعي، التفكير، معرفة الذات، معرفة اآلخرين، باإل )12

  .وهي لذلك ضرورية للوجود االجتماعي

 :شروط اكتساب اللغة .3

يعتبر اكتساب وتعلم اللغة الذي يحدث أثناء تطور الطفل من أكثر عالمات الذكاء  )1

االنسانية الفريدة ولكن ألنه  يمثل أحد الخصائصليس فقط ألن استخدام اللغة . اإلنساني

يخدم كعنصر أساسي في جميع مراحل اإلعجاز األكاديمي، وتعتبر القدرة على اكتساب 

واستخدام اللغة واحدة من أكثر المالمح المميزة لإلنسان فبدون اللغة سوف يكون فهم 

لباحثون ولذا حدد ا )201، 2003سلمان، (  .المعاني المتبادلة والقيم والتقاليد مستحيال

القدرات البيولوجية والمحيط اللغوي والمحيط : الخمسة متطلبات أساسية الكتسابها هي

 .االجتماعي، والقدرات المعرفية والحاجة للتواصل

تشتمل سالمة القدرات الحسية خاصة الجهاز السمعي الذي يمكن : القدرات البيولوجية )2

والقدرة البصرية التي يتمكن الطفل  الفرد من استقبال الكالم ومن خالل التغذية الراجعة
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من خاللها مراقبة تواصل اآلخرين من خالل اإليماءات واالشارات وتعابير الوجه وسالمة 

الجهاز الكالمي من حنجرة وتجاويف زنانة، وسالمة الجهاز التنظيمي لكل هذا وهو 

 )83، 2000كامل، (  .الجهاز العصبي

البيئة التي يتعلم فيها الطفل اللغة بغض النظر يشير إلى : المحيط اللغوي واالجتماعي )3

عن لغة والديه وثقافتهم، حيث البد من توفر فرص كافية لالستماع إلى اللغة من أفراد 

المجتمع، ويعتبر المنزل هو المحيط اللغوي األول الذي يقدم نماذج لغوية مهمة للطفل 

 .وخاصة في مراحل تطوره األولى

ساسا مهما الكتساب اللغة، فالطفل ال ينطق كلمته األولى إّال تشكل أ: القدرات المعرفية )4

بعد أن يطور المفاهيم التي تمكنه من التصور العقلي لألشياء واألفعال واألحداث في 

   )95، 2005كنعان، (  .العالم

ال يمكن للطفل أن يطور لغته إّال إذا كانت لديه حاجة لذلك وباختصار : الحاجة للتواصل )5

ث ألننا نود التأثير على أفعال المستمع أو تركيزه أو مشاعره، فمعظم ما فإننا نتحد

يتحدث به الطفل يوميا يرجع لسببين  أحدهما حاجته لألشياء وهي التي تعلمه الجمل 

 . الطلبية وثانيهما حبه لالستطالع والذي يعلمه الجمل االستفهامية

 :أشكال اللغة .4

االستماع والقراءة والكتابة ويعتبر االستماع أكثر تظهر اللغة بأشكال مختلفة كالمحادثة و 

ى اللغة المكتوبة، فالخبرة اللغوية أشكال اللغة ظهورا في المحادثة ومن ثم تتراكم الخبرات لتصل إل

مرارها يتشكل لدى الطفل األلفة في البناء ومع تراكم الخبرة واست ،القاعدة المبنية للقراءة المبكرة تشكل



ا���
                               ا���� ا�����                                                          

 

18 

 

دائرة مفرداته ويصبح لديه المعرفة باألنماط المختلفة للجملة، وهكذا نجد أّن تشكيل  اللغوي كما تتوسع

   )64، 2004جريح، (  .اللغة يتبع نسق ترتيب معين يتمثل في االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة

 :مراحل اكتساب اللغة .5

 .ناغاةالبكاء والّصراخ والم: وتشمل محطتين مهمتين :المرحلة قبل اللغوية/ 1

 .هو أول انتاج صوتي هو صرخة الوالدة: البكاء والصراخ .1

بداية هذه المرحلة انتاجا لغويا بل هي عبارة عن منعكسات ال تعتبر الّصرخات في  - 

 .شرطية

ساعات،  03تبدأ من (كلما زاد عمر الرضيع قلت مدة صراخه وزاد عدم انتظامها  - 

 ).أغلبها في المساء

وسيلة من وسائل التخلص من التوتر أو مظهر من مظاهر يفسر صراخ الّطفل على أّنه  - 

 .التهيج واالنفعال

 .تقل حدة البكاء عند الطفل الذي ال يشعر بالتوتر ابتداء من الشهر الثامن - 

الّصراخ القاسي الذي يدل على معاناة : يمكن الّتمييز بين نوعين من نوبات الّصراخ - 

هو عبارة عن وسيلة تواصلية وعبارة عن الطفل من عدم االرتياح أما الّصراخ الناعم ف

 .نداء يوجهه الّرضيع نحو غيره

 )15، 2005كنعان، (  .ابتداء من سن سنة تتخفي نوبات الصراخ - 
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  :المناغاة-1

، هي عبارة عن مجموعة من األصوات التي تظهر في األسابيع األولى من حياة الرضيع

  .وتتطور حتى يصل الطفل إلى عتبة السنة

في بداية هذه المرحلة القدرة على نطق مجموعة من األصوات التي ال يمتلك الطفل  - 

 .يمكن اجتماعها في لغة معينة وال في لغات تنتمي إلى نفس األصل

تتطور قدرة الطفل على اصدار األصوات بالتوازي مع قدرته الحركية واكتشاف لبعض  - 

 .عناصر جسده

 .هي عبارة عن لعبة :خصائص المناغاة •

 .غير لفظي يعطيه البالغ معنى معينعبارة عن نداء  - 

 )تكوين شبكة اإلدراك(تجميع األشكال الصوتية المتتالية  عبارة عن - 

حيث تكون األصوات التي يصدرها الطفل عبارة : محاكاة ذاتية قم تقليد للغير عبارة عن - 

عن نشاط ال إرادي، ثم يصبح نشاطا مقصودا عندما يالحظ الطفل تفاعل البالغ مع 

 . الصوتية، واصدار هذا األخير ألصوات مختلفةاصداراته 

  :ازدواجية المناغاة

البالغ بالحديث مع الرضيع بنفس الطريقة التي يصدر بها هذا األخير أصواته أي يقوم  

بطريقة تساعد الطفل على استعمال المناغاة من أجل توصيل أحاسيسه الّرائعة وغير الرائعة وتفريغ 
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أجل حثه على االنتقال إلى المرحلة التالية من مراحل اكتساب اللغة وهي مشاعره الوجدانية وذلك من 

 .المرحلة اللغوية

عند ظهور الكلمات األولى تختفي أغلب األصوات الغربية عن لغة الطفل األم حتى تلك 

يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة . (التي كان األشخاص المحيطون به يستعملونها في الحوار معه

  ).بين سابقتها وما يليهاانتقالية 

خالل هذه المرحلة االنتقالية يستمر الطفل في استعمال المناغاة في بعض األوقات تختفي 

العناصر الّصوتية الّدخيلة عن النظام الّصوتي للغة األم، كما تظهر صيغ التعجب والمحاكاة الّصوتية 

  )93، 2004جريح، (  .التي قد يأخذ فيها الّصوت الواحد عّدة معان

  : المرحلة اللغوية/ 2

هذه المرحلة هي نتاج المرحلة قبل اللغوية حيث يبدأ الطفل في فترة معينة انتاج الكلمات 

  :التي كان يتلقاها طوال الفترة الّسابقة من طرف البالغين تمر هذه المرحلة بعدة مستويات

 .من حياة الطفل 10يبدأ حوالي الشهر : مستوى الكلمة األولى - 1

سيستمر الطفل في هذه المرحلة في نطق كلمة واحدة لكنه : الجملة –كلمة مستوى ال - 2

نطقها وسياق الكالم الذي  يقصد بها معان مختلفة حسب نوع النغمة التي يستعملها في

كما يستعملها الطفل في استحضار . والعوامل المساعدة على فهم معناها. تصدر فيه

 )43، 1999طه، (  .شخص أو شيء غائب عن نظره
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تتكون فيه الجملة من كلمتين أو ثالثة  18يبدأ في حوالي الشهر  :مستوى الجمل األولى - 3

وشيئا فشيئا يبدأ الطفل في . غير خاضعة للقواعد الّنحويةكلمات على األكثر وتكون 

 .تكوين معجمه اللغوي الخاص ونظامه النحوي والّصرفي

لتي ينطق فيها بضمير المتكلم أهم مرحلة من مراحل اكتساب الطفل للغة هي المرحلة ا

  .أي معرفة الطفل لذاته" أنا"

يستمر في هذه المرحلة اللغوية اعتبار االنتاج اللغوي كلعبة بحيث يكتسب الطفل معظم 

عيوب (رصيده اللغوي في سن الرابعة وتقترب من لغة البالغين رغم بعض العيوب التي تظل تالزمها 

  ).حوي والّصرفيفي داللة الكلمات وفي الجانبين الن

إذ ). سنوات 05حوالي (حين بلوغه سن التمدرس " عارفا للكالم"يفترض للطفل أن يكون 

عليه فهم ما يقال له من أي شخص، كما يجب عليه القدرة على التعبير على أفكاره والّرد على 

  )36، 2004خلف، ( . محاوريه

ّن مستويات هذه المعرفة تختلف من رغم إلمام جميع األطفال باللغة ومعرفتهم الكالم إّال أو 

  .شخص آلخر تبعا الختالف المستوى الّنحوي لكل واحد منهم
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  : ريف التوحدتع-1

ن استيعاب المخ للمعلومات وكيفية معالجتها التوحد هو إحدى حاالت اإلعاقة التي تعوق م

و تؤدي إلى حدوث مشاكل لدى الطفل في كيفية االتصال بمن حوله و اضطرابات في اكتساب 

مهارات التعليم السلوكي و االجتماعي و يعتبر من أكثر األمراض شيوعا التي تصيب الجهاز 

عمر الطفل ويستمر مدى الحياة سنوات األولى من  03التطوعي للطفل يظهر مرض التوحد خالل 

  )16، 2005محمد، (ألعراف األجناس واجتماعية قة تصب األسر من جميع الطبقات االوهي إعا

  :إحصائيات التوحد-2

ولقد ازدادت  1944عام و بالتحديد سنة  60التعرف عليه منذ أكثر من   مرض التوحد بعد

 3000و نسبة واحد إلى  1978ي عام آالف طفل ف 10نسبة حدوثه بين األطفال نسبة طفل في كل 

في الواليات المتحدة األمريكية    (CDC)وقد أعلن مركز مراقبة أمراض  2000طفل وفي أبريل سنة 

 6.7عن ارتفاع نسبة حدوث هذا المرض في والية نيوجيرسي حيث قدرت نسبة اإلصابة عنه بحوالي 

إلعاقة التي تتزايد نسبتها وتقدر نسبة طفل لكل ألف طفل األمر الي يدعو للتساؤل عن سبب هذه ا

طفل و بالغ في الواليات المتحدة األمريكية ال تتوفر إحصائيات دقيقة  500اإلصابة بنحو من بين 

عن عدد  المصابين في كل دولة و خصوصا في العراق فنحن ال نمتلك إحصاءات دقيقة عن المرض 

  )86، 2002اهللا، عبد (عربي عموما وال توجد مراكز بحثه في العاق خصوصا وفي الوطن ال
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  :أسباب التوحد-3

من بيئة الطفل مثل التعرض للسموم كالمعادن السامة مثل  ملوثةترجع أسباب التوحد إلى عوامل 

باإلضافة إلى .. .و أخذ المضافات الحيوية بكثرةالزئبق و الرصاص و االلتهابات و الفيروسات 

، لكن األبحاث سبب معروف لهذا النوع من اإلعاقةال يوجد وجود قابلية بينية وراثية لدى الطفل 

  )64، 2003، .اهللا اعبد ( الحالية تربطه

باالختالفات البيولوجية و العصبية للمخ لكن األعراض التي تصل إلى حد العجز وعدم المقدرة  -

 .ل ما في أحد أجزاء المخعلى التحكم في السلوك و التصرفات يكون سببها خل

ي يرتبط بهذه اإلعاقة ذلك إلى أسباب جبينة ، لكن األبحاث لم تحدد الجبن الذ أو أنه يرجع -

 .بشكل مباشر

 .أنها تسبب هذا النوع من اإلعاقة كما أن العوامل التي تتصل بالبيئة النفسية للطفل لم يثبت -

 :ويظهر التوحد بين هؤالء الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل -

- Fragiles syndromes .زمة هشاشة جبن متالX وراثي يتميز بالكسور المتعددة  وهو مرض

 .القزحيتينتلوث و 

- Tuberons scléroses  وهو مرض وراثي يتميز بوجود تغيرات في الصبغيات الجلدية في

 .الوجه و الظهر مع الصرف وتخلف العقلي

- Congénital rebella syndrome وهو الحصبة األلمانية أثناء الحمل. 

- Phenylketonuria يضي إذا لم يتم عالجها وهو مرض الكيتون بوريا األ. 
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وهي موجودة ( ن يلوحظ أن األطفال الذين يعانون التوحد يعانون من حساسية من مادة الكازي -

مادة بروتينية موجودة في القمح وكذلك الجلوتين وهي ) في لبن و حليب البقر و الماعز 

 .الشعير و الشوفانو 

 .أثناء الحمل لها تأثير أيضا تناول العقاقير الضارة -

 .و اإلصابة بإعاقة التوحد) ، آر  إم ، ام( وهناك جدل آخر حول العالقة بين لقاح  -

ة و النافعة أيضا في عندما يأخذ الطفل مضاد الحيوي يؤدي ذلك إلى القضاء البكتيريا الضار  -

 .يميائية ٕالى تكاثر الفطريات التي تقوم بدورها في إفراز المواد الكنفس الوقت و 

ألطفال المصابون بالتوحد يعانون الحصبة األلمانية وجد أن القاح النكاف والحصة و  -

و بعض  ضطرابات في جهاز المناعة مقاربة باألطفال اآلخرين وهذه اللقاحات تزيد في الخللا

الواليات المتحدة األمريكية أثبت أن هناك عالقة بين حدوث التوحد دراسات المملكة المتحدة و 

 .هذه اللقاحاتو 

عند حساب كمية الزئبق التي تصل للطفل عن طريق عطائه اللقاحات وجد أنها أعلى بكثير  -

األدوية األمريكية وهذه نسبة وائح المنظمة األغذية العالمية و من النسبة المسموح بها حسب ل

 .تعتبر سامة وضارة بصحة الطفل وقد تكون من األسباب التي تؤدي إلى التوحد

د الطفل به أو تتوافر لديه العوامل التي تساعد على إصابته به بعد الوالدة وال يرجع إلى وقد يول -

 )206، 2007امام،( عدم العناية من جانب اآلباء

  



  ا�����                                                                                 ��ا���� ا���

 

26 

 

  :أنواع التوحد -4

 .Classical autism. التوحد التقليدي -1

 .asperger’s disorderاضطراب أسبرقز  -2

 .rett’s disorder اضطرابات ريتز  -3

 .Disintegrative disorder .التككياالضطرابات  -4

5- Pdd Nos وجود بعض سمات من التوحد. 

  :أعراض التوحد التقليدي- 5

  :أعراض أساسية 03المعروف أن التوحد له 

جتماعية مع أفراد أسرته و الغرباء على حد سواء ، بمعنى أن الطفل ضعف العالقات اال -1

وال ينظر إلى ...... أمه أو أبوهال يفرح عندما يرى ....... ال يهتم بوجود اآلخرين 

وال ..... ال يستمتع بوجود اآلخرين وال يشاركهم اهتماماتهم......الشخص الذي يكلمه

وال يجب االختالط باألطفال ..... يجب اللعب لوحده........ يجب أن يشاركوه ألعابه 

ثل أن م( اآلخرين و أيضا ال يتأثر بمشاعر اآلخرين أو بتعامل معها بصورة صحيحة 

 ) .يرى أمه تبكي أو خزينته فهو ال يتفاعل مع الموقف بصورة طبيعية مثل بغية األطفال 

 ).ضعف في التواصل اللغوي ( ضعف الناحية اللغوية  -2

أحيانا يستعمل الطفل كلمات غريبة من ......ضعف في التعبير اللغوي أو تأخر في الكالم  -

أيضا قد ..... آخر كلمة من الجملة التي يسمعها أو تكرار ...... تأليفه و يكررها باستمرار 
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بل يستعمل " أنا أريد أن أشرب " يكون هناك صعوبة في استعمال الضمائر فمثال ال يقول 

 " .حسن يريد أن يشرب " اسمه فيقول 

 .االهتمام والنشاطات المتكررة -3

عبه ال تتماشى مع فال يوجد فيها تجديد مثل أن يلعب بالسيارات فقط أو المكعبات أو طريقة ل

دل أن يتخيل أنها تسير اللعبة التي يلعب بها مثل أن  يرص السيارات الصغيرة بطريقة معينة ب

، أيضا يحب الروتين وال يحب التغيير في مالبسه أو أنواعه أكله أو طريقة تنظيم في الطريق

ما وقد يكون عنده التعليق باألشياء مثل مخدة معينة أو بطانية و يحملها معه دو ..... غرفته 

  .أيضا حركات متكررة لليد و األصابع

وقد يصاحبه اضطرابات في السلوك مثل نشاط زائد وقلة تركيز أو نوبات غضب شديدة أو 

هناك بعض ...... صعوبة في النوم وقد يظهر سلوكا مؤذيا لنفسه و أيضا تبول ال ارادي

  )106، 2006لينا، ) (عصر (الحاالت يصاحبها تشنجات

ت مكررة و نمطية باأليدي أو األصابع أو األشياء مثل اللعب بنفس اللعبة بشكل مكرر حركا -

 .و نمطي ليس فيه تجديد أو تخيل

 .صعوبة و تكرار الكالم -

 .االضطراب عند تغيير معين مثل االنتقال من مكان إلى آخر -

 .صوت االستجابة عبر المالئمة لالستشارات الحسية العادية مثل الحساسية المفرطة لل -

 ) .فقدان الخوار مع الناس ( التكيف و تكرار الحديث و تكرار الكلمات المعينة  -
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 .ن الحاالت الوحدانية أو العاطفيةأو ال يعكس أيا م) كالصراخ ( الصوت يكون غير معبر  -

 .ردود فعل لما يجري حولهعدم وجود  -

حملة دائمة ) د الطفلعن(لتمركز خالل الجلوس على الكرسي ، عدم االهزهزة: تصرفات متكررة -

التواصل، التفاعل : ةعادة ما تكون األعراض واضحة في الجوانب التاليبدون سبب و 

 .، السلوكاالجتماعي، المشكالت الحسية، اللعب
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 :التوحدتشخيص  -6

  .شهر 24التشخيص المبكر من  يبدأ

لوحيد على المالحظة ، ويعتمد التشخيص الدقيق اوجد اختبارات طبية لتشخيص التوحدال ت

  .رة لسلوك الفرد وعالقته باآلخرينالمباش

 النفسية اختبارات -

- Cars 

 .اضطرابات في التصرفات -

 .مشاكل في السمع -

 .سلوك فظ -

 .اختبارات لغوية -

 .شهر 12بأية أصوات كالمية في سن  لم يتفوه -1

في سن ) إمساك األشياء  –التلويح باليد  –االشارة ( لم تنمو عنده مهارات الحركية  -2

 .شهر 12

 .شهر 12لم ينطق كلمات فردية في سن  -3

 .شهر 12لم ينطق جملة مكونة من كلمتين في سن  -4

 .الجتماعية في مراحلها الصيغيةغوية واعدم اكتمال المهارات الل -5
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أن تكون هناك تقسيمات فل يعاني من التوحد ألنه ال بد و لكن هذا ال يعني في عدم توافرها آن الط

  .، التعليمفي مجال األعصاب األطفال، الطب النفسي، التخاطبمتخصصين من جانب 

  



 

 

 

  

  :الفصل الرابع
 .تعريف الكفاءة التواصلية -1

 .لية لدى طفل التوحدواصتال الكفاءة -2

 .مكونات الكفاءة التواصلية -3

كيف تساهم الكفاءة التواصلية عند  -4

 .الطفل

 .أنواع الكفاءة التواصلية -5

طفل التوحد غير طرق التواصل عند  -6

.اطقالن
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  :تعريف الكفاءة التوصيلية -1

عرف ديل هايمز الكفاءة التوصيلية بأنها قدرة الفرد على استعمال اللغة في سياق تواصلي 

  .ألداء اغراض تواصلية معينة 

إن الكفاءة التوصيلية تعني على هذا األساس قدرة الفرد على تبليغ أغراضه بواسطة عبادات 

الفرد بالقواعد الحاكمة لالستعمال المناسب في موقف اجتماعي ى وعي متعارف عليها ونعني أيضا مد

هذان المفهومان يتحققان في كل من اللغة ية و الفعالى مفهومين أساسين هما المناسبة و تشمل علو 

  )77، 2005فهد، (المنطوقة و المكتوبة 

  :لية لدى الطفل المتوحدواصتالكفاءة ال -2

، وتكمن ل انها عملية فردية اجتماعية معانظامها بال يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب 

فردية طفل المتوحد حيث تتعلق باألساليب الخاصة للطفل المتوحد لمراجعة الموقف االجتماعية حيث 

  .االتصاليتقلق بالسياق التي يتم فيه 

  :مكونات الكفاءة التواصلية -3

اللغات هو تحصيل الكفاءة البعيدة التعليمة الغاية القريبة و ول واألخير و إن الهدف األ

التبليغ فإن هذه الكفاءة تساب الطفل القدرة على التواصل و التواصلية وهو هدف شامل ألنه عند اك

التواصلية تكون عامة وشاملة إذا تتكون بدورها من عدة كفاءات أخرى حيث تعكس هذه الكفاءة 

ظام مع مختلف أحوال ومواقف ييف هذا النالتمكن من النظام اللغوي كما يعكس أيضا إمكانية تك

  )93، 2004وفاء، ( منهجية سليمةالخطابات وقفة استراتيجية و و 
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  :كيف تساهم الكفاءة التواصلية عند الطفل المتوحد -4

منطقية ومعرفية  أخرىباإلضافة إلى الكفاءة اللغوية فإن الكفاءة التواصلية تساهم في قدرات 

التي تندمج اثناء عملية التواصل إذ أن التواصل اجتماعية و ادراكية و غيرها من القدرات و 

عملية تتفاعل فيها أنماط مختلفة من المعرفة تتعدى اللغة الن تعلم اللغة ترتبط على الدوام 

  .سياقات ومواقف معينة خاصة بالنسبة للطفل المتوحد

  :أنواع الكفاءات التواصلية -5

 ) صحة األداء اللغوي وسالمته نحويا(الكفاءة النحوية  -1

 ).السياق االجتماعي لعملية التواصلمالئمة (الكفاءة االجتماعية  -2

 ).التواصلف استراتيجيات الخطاب و يتوظ(الكفاءة االستراتيجية  -3

 :طرق التواصل عند الطفل التوحد غير الناطق-6

ولديه قصور في مهارات التواصل  إذا لم يكن الطفل التوحدي قادرا على االتصال بتلقائية

  )23، 2004رائد، ( .خدام االستراتيجيات التالية يكون مفيد للطفلاللغة فإن استو 

 :اللعب الموجه - 1

، هذه األلعاب تحفز التواصل عنده، ومن االسئلة على ذلك ادماج الطفل في اللعاب المحببة

لكرة، دفع السيارة إلى األمام  ، مثل لعبة دحرجة اة التي تشجع مهارة تبادل األدواراألنشط

  .ب تشجعه على ذلك مع زيادة عدة مراتيجوٕالى الخلف و 
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 :التفاعل االجتماعي - 2

مع الطفل التوحدي ألعاب  من أجل تشجيع المشاركة في التفاعل االجتماعي يحبد اللعب

  .، نداء على اسمه عدة مراتك جعل الطفل التوحدي يبدأ باللعبالهدف من ذلالبحث والتخفي و 

 :الترحيبالتحية و       - أ

، وذلك تعليم وحا بيده مودعا بعد انتهاء اللعبن الناس أو الدمى ملوجه التحية لمجموعة م

  .)باي، مع السالمة، إلى اللقاء( ت عبارا مضيفالطفل التوحدي االيمان عند الوداع 

 :استخدام االيماءات -  ب

يريده أو يحبه يجب أن تقاوم ذلك التصرف ونسحب  لشيءيحاول الطفل مسك يدك وسحبها 

  .الشيءتخدم االيماءات المبالغ فيها ، استخدام أصبع السبابة لإلشارة لذلك يده وذكر ماذا يريد مس

للنهي عن فعل ) ال ( استخدام االيماء مع بعض األصوات مثل هذا الرأس مع صوت  - 

 .ما شيء

 .وحدها باإليماءاتااليماءات المصحوبة باألصوات مستوى أعلى من التواصل  - 

 :خلق فرص التواصل -3

 ".طعام، لعبة " على الطلب تحفيز الطفل التوحدي  -1

 " .ال ال " ضع الخطأ متعمد وقل  -2

 .محببة لدى الطفل التوحدي وادفعه للبحث عنهاالإخفاء األشياء  -3
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 .ه على الطلبلطعام والشراب للطفل التوحدي وحثتأخر في تقديم اال -4

  :البصري التواصل - 4

 .أمام عينه قبل إعطائه لطفل المتوحد شيءوضع  -1

 .، وضيق الحيز البصريشبهات البصريةإبعاد الطفل عن ال -2

 .العاب التعقيب البصرياستخدام األلعاب المضيئة والبراقة و  -3

  .إدراك و تنفيد التعليمات و األوامر اللفظية  -5

 .الكرةت اتباع التعليمات البسيطة مثل هانعلم الطفل التوحدي   -1

 .الحذاءو الكرة  احضروانعلم الطفل التوحدي اتباع التعليمات المركبة مثل  -2

 .نعلم الطفل أن يستجيب السمه بالنظر إلينا وحفزه على الرد بنعم -3

 .، أرميها بعيدامثل وضع الورقة في سلة الزبالةتنوع في طريقة عرض التعليمات  -4

  .التعليمات سهلة وموجهة وواضحة يجب أن تكون - 5

 

  



 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

  الفصل األول
 .منهجية البحث وٕاجرائية )1

 .ضبط البرنامج )2

 .ستطالعيةالّدراسة اال  )3

 عينة البحث )4

 . عرض الحاالت -

 .تقديم مكان اجراء البحث )5

  .الوسائل المستعملة )6
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 :جرائيةهجية البحث وامن -1

استخدام المنهج التجريبي لتحديد فاعلية البرنامج الذي تم إنتاجه في ضوء المعايير التعلمية  - 

 .والتقنية

تب فقمت باستعراضها فوجدت لبناء البرنامج اعتمدت على الدراسات والبحوث السابقة والك - 

 .أن بعضها تناول بعض العناصر التعلمية لطفل المتوحد

اعتمدت على منهج البحث الميداني وذلك للحصول على عينة المعطيات واستخدام أدوات  - 

 .البحث الميداني

 :ضبط البرامج -2

د من وضوح للتأكد من صالحية البرنامج للتطبيق ثم عرضه على مجموعة من المحكمين وذلك للتأك

  .التعليمات

 :الدراسة االستطالعية-3

 .االختيار تم بطريقة مقصودة: اختيار العينة -4

 .أشهر 6دامت مّدة البحث : مّدة البحث  -5

  .دقيقة 45جلسات مّدتها  6جلسة يستغرق كل محور من  36تتكون من 
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 :عينة البحث -4

  ).سنوات 05_ نوات س 03(أطفال لديهم توحد خفيف يبلغ أعمارهم ما بين  06متكونة من 

 : عرض الحاالت •

  :01عرض الحالة

سنوات من أسرة متكونة والدين وأخت صغرى يشغل األب كمدير في  05طفلة تبلغ من العمر _ سام 

  .بنك واألم ماكثة في البيت

 .أشهر 9فترة الحمل كانت عادية مستقرة طيلة  -5

 .كانت طبيعية: الوالدة -6

 .عادية :الطفلة -7

أشهر أحست األم بالقلق من طفلتها ألنها لم تكن تتبع األشياء  9أثناء بلوغ الطفلة  -8

 .وكذلك تقضي معظم الوقت في مشاهدة التلفزيون

  :02عرض الحالة 

سنوات يعيش ضمن أسرة تتكون من الوالدين وثالث إخوة أخت وأخوين  04يبلغ من العمر : ف. ج

  .األم ماكثة في البيتاألب تاجر و . وهو األصغر أي الرابع واألخير في ترتيب اإلخوة

  .ت لي األم أنها لم ترغب في الحملصرح - 

  .لم يعاني في أي تأخر في نمو الحسي أو الحركي - 
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  .نطق الكلمة األولى في سنتين وكالمه غير مفهوم - 

  .يعاني من أغراض التوحد - 

  :03عرض الحالة 

األم سنوات يعيش ضمن أسرة متكون من الوالدين وأختين تعمل  04م يبلغ من العمر . ب

طبيبة واألب كمدير لمدرسة ابتدائية، حسب األم كانت راغبة في إنجابه ألنها كانت تريد صبي ولم 

  .تتعرض ألية مشاكل أثناء الحمل

الوالدة طبيعية، صرخة الميالد طبيعية، أما بالنسبة لنمو الحسي الحركي فقد كان  - 

 .طبيعي

شياء، تجنب الغرباء، رصيد تميزت الحالة بمجموعة من األعراض التوحد، ترتيب، األ - 

 .أول كلمة في السن سنتين ونصف) الخ... نروح، ثاغي، ألواه(لغوي ضعيف 

  :04عرض الحالة 

تعيش ضمن أسرة تتكون من الولدين وليس لها إخوة أمها  03ر طفلة تبلغ من العمر . ل

صفي في تعمل قابلة من مستشفى التوليد وولدها يعمل كمدلك طبيعي في مصلحة التدريب الو 

مستشفى مسوغين، كانت الطفلة مرغوب فيها إال أن األم أثناء مرحلة العمل مّرت بمشاكل عائلية مع 

أم الزوج مما سبب لها القلق، التوتر، كما أن الوالدة كانت قيصرية وصعبة مما جعلت الطفلة ال 

فة إلى أعراض التوحد تصرخ أثناء الوالدة، وتميزت الطفلة بتأخر في الجانب الحسي والحركي، باإلضا

  .وكان نطقها للكلمة األولى في سن العامين
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  :05عرض الحالة 

سنوات من أسرة متكونة من الوالدين وأختين وهو يتوسطهما  05أ طفل يبلغ من العمر . ص

األب معلم في متوسطة واألم معلمة في نفس المتوسطة، كانت مرحلة الحمل طبيعية والوالدة طبيعية 

 08ي تأخر حسي أو حركي إال أن الطفل كانت تأخذه عند المربية منذ كان عمره لم يعاني من أ

أشهر وكانت المربية تجلسه أمام شاشة التلفاز ومشاهدة قناة طيور الجنة طوال اليوم إلى أن تذهب 

  .األم وتأخذه، تميز الطفل بأعراض التوحد وتأخر في الكالم والخوف من األصوات الحادة والقوية

  :06الة عرض الح

سنوات يعيش ضمن أسرة متكونة من الوالدين وأخ أصغر  03أ طفل يبلغ من العمر . ب

تعمل األم مهندسة في شركة بناء والوالد مدير مؤسسة، حسب األم لم تكن تعاني من مشاكل في 

الحمل والوالدة كانت طبيعية، وصرخة الميالد طبيعية، والطفل طبيعي لم يكن يعاني من أي تأخر 

طق أول كلمة في عامين ونصف يعاني من أعراض التوحد، والخوف الشديد من حسي حركي ون

  .األصوات القوية واألشخاص الغرباء
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 .تقديم مكان إجراء البحث -5

األستاذ بوخروفة عبد القادر "المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األطفال  •

 ".كنستال

كزا استشفائيا هاما نظرا لموقعه مر  كنستال األطفال طب في المتخصص يعتبر المستشفى

  .االستراتيجي من جهة ومن حيث تعدد المصالح والخدمات من جهة أخرى

 2م 2000يقع هذا المستشفى في غرب والية وهران ببلدية كنستال، يمتد على مساحة تقدر بـ 

حي ه الذي  دشنه السيد ي1419ذو القعدة  30م الموافق لـ 1999مارس  18أنشأ في يوم الخميس 

  .بحر كريشتلعتدل ورطب لقربه من يمتاز بمناخ م. قيدوم وزير الّصحة والسكان

الهدوء، هذا المستشفى يسمح  احة النفسية للمرضى باإلضافة إلىهذا المناخ انعكس على الر 

  :بالقيام بوظيفتين هما

 .وظيفة العالج )1

 .وظيفة التكوين )2

 ORLاألذن واألنف والحنجرة  مصلحة متعددة الخدمات منها مصلحة أمراض 25يتكون من 

  .أين اتصلنا بالحاالت المرضية

  :تحتوي هذه المصلحة على

 .قسم التمريض )1
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 .قسم الفحص )2

 .قسم لفحص القياس الّسمعي والفحص األرطفوني الّنفسي العيادي )3

ين لهن يتكفلن بالمرضى الموجه اختصاصات في األرطوفونية يوجد بهذه المصلحة ثالث

  .ألرطوفونيةضمن حصص في الكفالة ا

 اضطراباتتتمثل هذه الكفالة في تقويم الّصوت والّنطق لدى األطفال الذين يعانون من 

الصم، البكم، اإلعاقة  صوتية ونطقية ذات أسباب مختفة زيادة على االضطرابات اللغوية، األفازيا،

  . الذهنية والتوحد
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  :الوسائل المستعملة-6

 .CARS اختبار -

 .Chvrie Muller ـاللغة ل اختبار -

 .البرنامج المقترح - 

  .محاور كل محور يحتوي على عدة بنود 6يحتوي هذا البرنامج من 

 .بالترتيبعرض المحاور  - 

 .محور التقليد -1

 .محور الحواس -2

 .محور الحركات -3

 .محور التنسيق بين العين واليد -4

 .محور الكفاءة اللغوية -5

  .محور اإلدراك المعرفي -6

 



 

 

 

  الفصل الثاني
  ج المقترحمحاور البرنام

 .التقليد )1

 .الحواس )2

 .الحركة العامة والّدقيقة )3

 .التنسيق بين اليد والعين )4

 .الكفاءة اللغوية )5

.االدراك المعرفي )6
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 : Imitationالتقليد  )1

يعتبر التقليد الركيزة األساسية في التعليم والتطور، بدون تقليد الطفل ال يتعلم الكالم وال يكتسب 

ألطفال التوحديين يجدون صعوبات في التقليد، لذلك وجب تعليم الطفل ات األساسية والكثير من ايالسلوك

  .قدرات التقليد

ات الدقيقة يويعتمد التقليد أساسا على التكرار السهل والمباشر كالنطق واإلشارة أما تقليد السلوك

  .والمركبة فيأتي مع الوقت

لتي تكتسب عادة في حياة اعتمدت في هذا الفصل على التمارين الموجهة لخلق قدرات التقليد ا

الطفل اليومية، مثال الكالم يعتمد على حركات الشفتين واللسان، كما تتضمن عملية التقليد عّدة عوامل 

  .كالتحفيز واستعمال الذاكرة والسمع وغيرها

 .تقليد الصوت - أ

عمل نقوم باسماع أصوات الحيوانات للحاالت الستة نقوم بإحضار حالة بعد حالة يكون ال: اإلجراء - 

فردي نجلس مقابل الحالة ونركز نظريا عليه ونطلب منه أن ينظر إلينا ثم نقوم بإسماعه 

 .لألصوات

 .بقرة، خروف، قط، كلب، دجاجة: صوت الحيوانات - 

                     Mouع ،ba ،m’yaw ،haw،coco .       

  "عanع an"صوت السيارات - ب

 "شوك شوك"صوت القطاع  - 
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 "ding ding"صوت الجرس  - 

  .نطلب من الحالة أن يقلد دون أن نساعده ونستمر مع جميع الحاالت

  .تشجيع التقليد الصوتي: الهدف

  .إعطاء مقاربة صوتية لفعل حركي: الغرض

II- تقليد الحركات.  

  .نجلس مقابل الحالة ونحرس على أن ينظر إلينا، ننفذ الحركات التالية ونجعله يقلدنا: اإلجراء

 .نضم شفتين ثم نفتحهما - أ

 .مّد شفاه إلى األمام- ب

 .مّد شفاه إلى أمام ثم اعيدهما وابتسم- ت

 .رفع الشفى السفلى فوق الشفى العليا- ث

 .وضع الشفاه العليا فوق الشفة السفلى -  ج

  .تنمية قدرات التقليد: الهدف

  .تنفيذ سلسلة من الحركات الشفوية: الغرض

III- الضرب على الطاولة ثم الضرب على الكرسي.  

مام الحالة ونقوم بحركة ضرب على الطاولة ثم نعيد الكرة على الكرسي، ثم نجلس أ: جراءاال

  .نطلب من الحالة تقليد ذلك
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  .تقليد الحركة العامة للذراع: الهدف

  .تقليد حركتين في نفس الوقت: الغرض

IV- ستعمال أشكال بالعجينتقليد ا.  

ى يراها الحالة ونقوم الشكل أجزاء ونضعها في جهة من الطاولة حت 4نقسم العجين إلى : جراءاال

بتدويره ونطلب من الحالة تقليد الحركة الشكل كرة كبيرة ونطلب من الحالة أن يشكل هذه الكرة 

  .نساعده أحيانا

  .نقوم بتشكيل كريات صغيرة نطلب من الحالة تقليد ذلك 3الشكل 

  .نقوم بتشكيل شكل فطيرة ونطلب من الحالة صنع مثل ذلك 4الشكل 

  .دة التركيز وتطوير القدرات في استعمال العجينةزيا: الهدف

  .حركات تعتمد على اللمس 4تقليد : الغرض
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  :الحواس )2

الكثير من مشاكل التعليم والسلوكيات التي تصدر التي تصدر من الطفل التوحدي، التشويش 

تية أو تغطي السمع، كل هذه الصعوبات تؤثر في الّصو . في االستقبال أو في معالجة المعلومة الّصوتية

  .الرؤيا واللمس

إّن الطفل التوحدي غير قادر على ادماج المعلومات الّصوتية لمختلف النماذج إلى نسج صورة 

  .صحيحة عن الواقع

ينتبه ألصوات  بحيثيختلف مشكل التلقي من طفل آلخر ممكن أن ال ينتبه لصوت قريب منه، 

   .أخرى بعيدة

شياء أو تحسسها بشكل غريب ومنها بسرعة لبعض األصوات ومن األطفال من يفضل تذوق األ

  .وال يستجيب ألخرى

 :الّسمع.  أ 

  .االستجابة لألصوات المألوفة- 

نختار نشاط معين تكون الحالة متعلقة به مثل اللعب بالسيارة وقبل الشروع في : اإلجراء- 

  .النشاط ندق الجرس ثم نالحظ هل الحالة تستدير نحو الجرس

وهذا لتهيئته لهذا النشاط، أما إذا لم تستجب الحالة فعلينا " سيارة"ة ونقول له نمسك يد الحال

  .تكرار النشاط عّدة مرات حتى نصل إلى االستجابة

 "دغدغة وتصفيق"اختبار صوتين مسليين مثال : 2النشاط  - 
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 . االستعداد لألصوات المألوفة والتعرف عليها: الهدف - 

بالجرس والبحث عن مصدر الّصوت واالتجاه نحو  توقيف نشاط معين عند االنذار: الغرض - 

 .شخص معين

    . تحسين حاسة الّسمع عبر التميز الّصوتي - 

 :الرؤيا.  ب 

 .متابعة بالعين، تمييز األشكال - 

نقطع مثلثات ومربعات ودوائر بحيث تكون األشكال متطابقة في القياس واللون، نضع . اإلجراء - 

حدا ة، ثم أعطيه باقي األشكال المطابقة ليضعها واحدا واكل نموذج لوحده أمام الحالة فوق الطاول

نوقف الحالة ونوجهه بيده نحو الشكل الصحيح شكال غير مناسب وفق الشكل الّصحيح، إذا وضع 

  .والمناسب

 .زيادة االنتباه البصري والقدرة على المطابقة: الهدف - 

 .أشكال مختلفة والمتابعة الجيدة بالعين 3تمييز رؤية : الغرض - 

  

  

  

 



 �#�ور ا�$����+ ا�*(��ح                                                  ا���� ا�����                

 

51 

 

 :اللمس.  ج 

  .أجسام كبيرة -: 1إجراء 

 .أجسام صغيرة - 

 .أجسام خشنة - 

 .أجسام رطبة - 

  .ساخن -: 2إجراء

 .بارد - 

 .اإليماءات - 

  .أجسام مختلفة في الشكل واللمس 4نقوم بإحضار : 1اإلجراء

ثم نغير الحركة بوضع جسم " كبيرة"نضع األجسام الكبيرة في وسط يد الحالة ونقول : 1تعليمة

وبعدها نطلب من الحالة أن تعطي لنا الجسم الكبير ثم " صغيرة"يد الحالة ونقول  صغير في وسط

  .الّصغير

  .نحضر قطعتين، قطعة خشبية وقطعة من البالستيك: 2تعليمة

ثم نغير الوضعية بالنسبة لقطعة " خشينة"نضع القطعة الخشينة في وسط يد الحالة ونقول 

ثم نطلب منه أن يعطي أو يشير لنا أين " رطبة"ونقول  البالستيك بوضعها دائما في وسط يد الحالة

  .القطعة الخشنة ثم الّرطبة
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نقوم بإحضار وعائية، الوعاء األول نضع فيه ماء ساخن والثاني نضع فيه ماء بارد : 2اإلجراء 

  .مثلج

أح ساخن مع استعمال " ah"نقوم بوضع يد الحالة داخل الوعاء الساخن ونقول : 1تعليمة 

  .إماءات

بارد مع استعمال اإلماءات ثم " أي"نضع يد الحالة داخل الوعاء البارد المثلج ونقول  2لوعاءا

  .نطلب من الحالة

  .وضع يده داخل الساخن ثم البارد

  . تنمية قدرات اللمس: الهدف

  .أجسام وتطوير القدرة على ذلك 6التحكم في اللمس أكثر من : العرض
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 :الحركة العامة والّدقيقة )3

إّن تطوير القدرات الحركية العامة والّدقيقة يندرج ضمن أساسيات برنامج التعليم عند الطفل 

التوحدي أو عند الذي يعاني من اضطرابات النمو، ولكن يبقى أن نعلمهم قدرات جديدة تساهم في نمو 

رطة التي تظهر الوعي اتجاه جسمه وبيئته، كما يمكن لبرنامج الحركة العامة أن يتحكم في الحركة المف

  .عند بعض األطفال التوحديين

ويدخل برنامج الحركة العامة والّدقيقة ضمن البرنامج التأهيلي العام الذي ينفذه اآلباء والمربون 

  :وهذا لمواجهة المشاكل التي تعترض التوحديين والتي نذكر منها

 .نقص الطاقة والقوة العضلية - 

 .نقص التوازن  - 

 .حواجزالالمهارات في اجتياز ال - 

 .عدم التحكم الجيد في الّسرعة والقوة - 

 .الصعوبة في تنظيم الجسم كليا في فعل مدمج ضمن الحركة العامة والّدقيقة - 

 :الحركة العامة - أ

ثم . نجلس أمام الحالة ونقوم بضرب كفي يدي بهدوء مغنية أو نردد ألفاظ بسيطة: اإلجراء

جلوس والوقوف عّدة مرات ونقول للحالة جلوس نطلب من الحالة إعادة التصفيق، كما نقوم بعملية ال

  .ونطلب منه إعادة الحركة. وقوف
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. حركة غلق الباب وفتحه، نقوم بحركة فتح وغلق الباب أمام الحالة ونقول افتح، اغلق الباب

  .ونطلب منه إعادة الكرة

عال اشعال واطفاء الضوء، نقوم بإشعال واطفاء الضوء مرارا وتكرارا ثم نطلب أن يقوم بإش

  .الضوء ثم إطفائها

  .تحسين الّتوازن والّرشاقة والحالة العامة للجسم: الهدف

 . تحقيق توازن جيد بتحريك الذراعين والّساقين في آن واحد: الغرض

 :الحركة الّدقيقة -  ب

 نمسك الملعقة ونلوح بها في المجال البصري للحالة ونشد انتباهها عندما تالحظ: 1اإلجراء

  ".ملعقة"ل لها الحالة الملعقة نقو 

نأخذ يد الحالة ونلف أصابعها على الملعقة بطريقة وكأنها تشد على يد مقبض الباب ويكون 

ونساعدها في . نستعمل يدنا إلغالق قبضتها ومنعها من ترك الملعقة تسقط. ظهر اليد نحو األعلى

  .بهدوء لتشجيعهاامساك الملعقة لبضع ثواني مع التكلم مع الحالة 

ضع ثقبا في العلبة يكون متبعا بشكل يسمح بدخول األجسام حسب أشكالها مثلث، ن: 2اإلجراء

مربع، دائرة ونتأكد بأّن الحالة ينظر إلى هذه األجسام ونطلب منه وضعها في العلبة حسب شكلها 

  .الّصحيح

  .تحسين أخذ ومعالجة األجسام واألكل باالستقاللية: الهدف

 .مساعدةاستعمال الملعقة لألكل بدون : الغرض
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 main Coordination œil:بين اليد والعين التنسيق )4

األهمية بمكان األخذ إّن انسجام المؤهالت من األسباب الرئيسية للضعف عند التوحديين، فمن 

بعين االعتبار مستويات الّنمو في التمارين التي نجد فيها التّنسيق بين العين واليد، حتى عند األطفال 

مؤهالت في الحركة الّدقيقة ألن كفاءة التّنسيق يمكن أن تكون في مستوى أدنى بسبب الذين يكون لديهم 

  .مشاكل الّتلقي واإلدراك

إّن معظم تمارين الحركة الّدقيقة تهدف إلى تعليم الطفل إمساك األشياء ومعالجتها باليد، بينما 

  .قيقة مع كفاءة اإلدراكالتّنسيق أو التوافق بين العين واليد غرضه تنسيق مؤهالت الحركة الدّ 

  :1إجراء

سم 1نقوم بإحضار ورقة مقوى ونرسم عليها دائرة في محيط المقوي ونحدث عليه ثقوب بمسافة 

الخيط بين بين كل ثقبة، نقوم بتلوين الثقاب باللون األحمر لتكون واضحة، نطلب من الحالة إدخال 

  .الثقوب كما هو موضح في اللواحق

  :2إجراء 

والثاني بشكل بطة، نقوم بإعطاء القطع . األول بشكل حصان les pus alesنقوم بإحضار 

للحالة ونحاول أن نحدد له الّشكل األول ونطلب منه وضع القطعة المناسبة في المكان المناسب حسب ما 

  .2نفس العملية بالّنسبة للشكل. هو موضح في اللواحق

  :3إجراء 
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ألوان أساسية، األحمر، األزرق األصفر، نقوم بإحضار أشكال هندسية في ورقة ملونة ب

  .واألخضر، وفي مقابل الورقة أشكال هندسية بدون ألوان

  . نطلب من الحالة أن يلصق الّشكل الملون مع ما يناسبه حسب ما هو موضح في اللواحق

  :الهدف

 .تحسين نقل شيء نحو هدف معين - 

 .القدرة على المماثلة - 

 .قوة اليدين - 

 .تحسين قدرات الّتركيز - 

 .التقاط أجسام صغيرة ووضعها في مكانها المناسب: الغرض - 
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 Compétence verbale:الكفاءة اللغوية )5

جمل قصيرة، استجابة  بداية الّنطق، نطق كلمة مستقلة،: إّن أهداف هذه التمارين هي

د اجتماعية، وصف حدث، طرح سؤال ومحادثة اجتماعية واختيار مل صنف ما يناسب رغبات طفل محد

الكلمات األولى المستقلة الموظفة لتعليم الطفل ما يريد استعماله ليحصل على : في مجال الّتواصل، مثال

  .ما يريد

كل برنامج لغوي يجب أن يكون فرديا خاص بالطفل الموحد ألّن كل طفل لديه مؤهالت خاصة 

  .والعائدة على الطفل من ناحية التواصل

  :تعريف الكفاءة اللغوية

  :يفاتفمن التعر 

ذلك التعريف الذي يحددها بأنها الفهم السماعي، أي فهم اللغة الفصحى والمنية : 1تعريف

  .والتعبير الكتابي، أي التمكن من العناصر التكوينية والّنحوية المهمة للغة

  ".القدرة على فهم المسموع وفهم المعنى واستخدام المفردات"تعريف الكفاءة بأنها : 2تعريف

تتكون من سبعة مكونات هي الفهم السماعي، القدرة على "اءة اللغوية بأّنها الكف: 3تعريف 

 .فهم القرائي، القدرة على الكتابة والّنطق والمفردات والقواعدالتحدث، ال

 :بداية الّنطق-1

أصبعي الحالة ونضعها ثم نأخذ  A-O-I: نجلس قرب الحالة ونقوم بإصدار أصوات: 1إجراء

  .على الذقن
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  .دها نطلب من الحالة اصدار الّصوتوبع Aثم نقول 

وبعدها نطلب من الحالة إعادة نطق ". O"نقوم بوضع ثالث أصابع الحالة على الفم ثم ننطق 

  ".O"الحرف 

وبعدها نطلب من الحالة نطق الحرف " i"نقوم بوضع ثالثة أصابع الحالة على الذقن ثم ننطق 

"i."  

  .تشجيع وتطوير النطق الذي يحمل المعنى: الهدف

  .تطوير األصوات المقلدة: الغرض

 :صوت الحروف-2

مجلس مقابل الحالة ونقوم بوضع أصابع الحالة على وجهنا حسب مخرج كل حرف : 2إجراء 

  :كاآلتي

  .األصبع على الخد مع نفخ الخد - ب- 

  .األصبع على الفم مع تركز الشفتين - ي- 

  .األصبعين تحت الشفا السفلى - ت- 

  .ليااألصبعين فوق الشفا الع - د- 

  .األصبع على األنف - ن- 

  .كف اليد على الفم -ص- 
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  .األصبع تحت الذقن -ك- 

  .األصبع في مقدمة العنق -ق- 

  .في وسط العنق -ق- 

  .ثالثة أصابع في وسط العنق - ح- 

  .أصبعين في مؤخرة العنق - غ- 

  .ثالثة أصابع فوق مؤخرة العنق - ع- 

  .خراج صوت الحرفعند وضع أصبع الحالة في المكان المناسب نساعده على إ

  .تطوير قدرة تكرار األصوات البسيطة المتكونة من الحروف األولية: الهدف

 .التأقلم مع أصوات الحروف المحددة وتكرار أصواتها: الغرض

 :التأليف بين األصوات-3

 –َباَب  –َأبي  –ُأمي : نجلس مقابل الحالة ونقوم بتأليف بين األصوات والحروف مثل: 3إجراء

وذلك بحمل األشياء المذكورة أو بواسطة  –بي بي با  –بّي بّي  –ِهَي  –ُهَو  –َأنا  –اَصا بَ  –ُبوَال 

  .بطاقات لكي يربط ما بين الّصوت وأسماء األشياء

  .تطوير القدرات األساسية لنطق وتعلم الكالم: الهدف

  .الربط بين الحروف وٕادراك أصواتها: الغرض

I- تركيب كلمة:  
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  :وذلك بمراحل. الكلمات البسيطة للحالة وذلك باستخدام البطاقات نقوم باستخراج   :إجراء

  .الكلمة البسيطة تحمل حرفين :1المرحلة 

  .حاب –قاتو  –باتو  –لوتو  –بابا  –ماما  –باطة : مثال

                                Gâteau       loto       

  .حروف 4حتى 3الكلمة المعقدة وتحمل : 2المرحلة 

  .خروف –دجاجة  –حصان  –دائرة  –مثلث  –مربع  –بانانا  –باطاطا : لمثا

II - بواسطة البطاقات الّسابقة ونفس الكلمات المستخرجة نقوم بتكوين الجملة وهذه  :تركيب جملة

  .األخيرة تمر أيضا بمرحلتين

  .روفهذا خ –هاذي دجاجة  –هاذا حصان  le pointageوهنا نستعمل اإلشارة : الجمل البسيطة: 1م

  .وهنا تكون بعد تعليم الحالة األشكال واأللوان: الجملة المعقدة: 2م

  .هذا مثلث أخضر –هذه دائرة زرقاء  –هذا مربع أحمر : مثال

III - دائما نفس الكلمات ولكن هنا نستعمل وضعيات مختلفة لألشياء المستعملة: الروابط. 

  : مثال

  .الماء فيالبطة  - 

  .المزرعة فيالحصان  - 

  .تالبن معالولد  - 
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  .ــــــالكرةبـــــــألعب  - 

  .الطاولة علىالكرة  - 

 .قلمو سيالة  - 

IV - وهنا نقوم بشرح للحالة أن الحصان يقوم بحركة الجري فنقول: األفعال. 

  .الحصان يجري - 

  .البقرة تأكل - 

  .نقوم بإعطاء الولد تفاحة فنقول الولد يأكل - 

 .نضع الماء في الكأس ونعطيه للحالة فنقول الولد يشرب - 

V - ا نستخدم البطاقات التي تحمل أشخاص ونقوم بأخذ أصبع الحالة ووضعها على وهن: الضمائر

 :البطاقة نحو الشخص فنقول

 هو ولد      مذكر

  هي بنت     مؤنث

  هما ولد وبنت      مثنى 

  جمع          هم ولد وبنت وماما
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 Performance cognitive: اإلدراك المعرفي) 6

  :هذا الفصل أدرجنا صنفين متصلين في

 .التلقي المفهوم لوسائل التواصل الشفوي واإليمائي والّرمزي -1

 .الّتصنيف والترتيب في مجموعة assortirكفاءة النتائج مثل المماثلة  -2

،  "اجلسي"إّن التمارين المعتمدة في هذا الفصل هي التمارين الموجهة لتعليم األوامر مثل 

  ".ب، اذه"، توقف"تعال"

أّما التمارين األخرى التي ال تعتمد على األوامر اللفظية وتعتمد على المماثلة أو المجانسة 

ومقارنة لألجسام بالّصور وتجميعها حسب الّنشاط وتمييز األغذية عن األجسام األخرى وتصنيفها في 

  . أقسام ومجموعات كلها تدخل في اإلدراك المعرفي

 .فية يتعلمها الطفل بسهولة عندما يعرف أسماء األشياءوالّنشاطات اإلدراكية أو المعر 
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  :اإلشارة إلى األشياء المطلوبة  - 1

كرة، ونجعل الحالة ينظر نحو األشياء ثم سيارة، طائرة، قطار، : نضع فوق الطاولة: 1إجراء

  .نطلب منه أن يشير إلى اللعبة التي يحب أو إلى اللعبة المفضلة له

  .حلوة، موز، تفاح: ةنضع فوق الطاول: 2إجراء

  .ونطلب من الحالة أن يشير لنا إلى ماذا يريد أن يأكل، وعندما يشير لنا نعطيه ما يريد

  .هذا اإلجراء مع جميع الحاالت: مالحظة

  :الهدف

  .تطوير القدرة على اإلشارة إلى الّرغبات

  :الغرض

  .تمديد اليد نحو شيء مفضل دون اإليحاء إليه 
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 :اءفهم وظائف األشي -2

أين يوجد شيء "تفاحة، سيارة، قلم، نمسك بيد الحالة ونقول له : فوق طاولةنضع : 1اإلجراء

  ،"نأكل تفاحة"عندما يشير لنا نطلب منه أن يجيب لنا " لألكل

  .كرة، مشط، ألوان: نضع فوق الطاولة: 2اإلجراء

ّنطق الواضح للكلمة عندما يشير لنا على الكرة نطلب منه ال" بماذا تلعب"نمسك بيده ونقول له 

  ".تلعب بـــالكرة"أو الجملة 

  : الهدف

  .تطوير الفهم عن طريق سؤال وجواب

  . إظهار شيء محدد عندما نطلب منه ونحثه على الكالم: الغرض
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 : سمهمعرفة ا  -3

  :اإلجراء

سمه حتى بصوت عال وهادئ، نكرر ذكر ا" أنا مهدي " ين آلخر وعلى مدى الجلسة نقول من ح

دقائق على قرب شديد منه أعيد ذكر اسمه ثم أطلب منه أن ينظر  4أو  3ثم بعد  ي،فت نحو يلت

   .إلي

   .سمهباالنظر إلى الشخص المتكلم عندما يناديه : الهدف

  .تنمية االدراك السمعي: الغرض 

  

  

  

  

  



 

 

 

  الفصل الثالث
  عرض الّنتائج

 .لتشخيص التوحد carsاختبار  .1

 .قبلي Chevrie Mاختبار  .2

 .االحتفاظ/ االنتاج/ الفهم/ اللغة :نتائجعرض ال .3

 .تحليل نتائج قبلي .4

 .االحتفاظ/ االنتاج/ الفهم: عرض نتائج اللغة بعدي .5

 .تحليل النتائج البعدي .6

 .مقارنة نتائج البعدي والقبلي: التناول التجريبي .7

 .التناول التجريبيتفسير نتائج  .8

  .مناقشة الفرضيات .9
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  :التناول العيادي -

 :القبلي carsر عرض نتائج اختبا -

 .تشخيص التوحد - 

  "carsاختبار "درجة توحد   الحاالت

  درجة توحد خفيف 33  1 الحالة

  درجة توحد خفيف  36  2 الحالة

  درجة توحد خفيف 36  3 الحالة

  درجة توحد خفيف 30  4 الحالة

  درجة توحد خفيف 33  5 الحالة

  درجة توحد خفيف 36  6الحالة 
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  Chevrie Muller )(03 ans – 05 ans. غةعرض نتائج اختبار الل -

  X 100عدد الكلمات الصحيحة صوتا = قانون

  عدد الكلمات الصحيحة المعادة          

    ∑ النسب المئوية= المتوسط الحسابي

  N. عدد الحاالت                    

 Chevrie M. نتائج اختبار اللغة قبلي  الحاالت

  بالنسبة المئوية

  20 %  1الحالة 

  22 %  2 الحالة

  25 %  3 الحالة

  27 %  4 الحالة

  23 %  5 الحالة

  18 %  6 الحالة

 22,5  المتوسط الحسابي
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  :التناول االجرائي Ch. Mاختبار الفهم  -

  : البنود

 .تمرين البطات .1

 .تمرين األلوان .2

 .تمرين األشكال .3

 .تمرين األشكال واأللوان .4

 .تمرين التشابه و االختالف .5

 :اجاختبار االنت -

  :البنود

  .تسمية الّصور - 1- 

  .سرد قصة قصيرة - 2- 

  .سرد على مجموعة من الّصور - 3- 

  .اختبار االحتفاظ -

  : البنود

 .5. 4. 3. 2. 1: عادة األرقامإ .1
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 . 3. 2. 1: ترتيب األرقام .2

 .إعادة الجمل .3

  .إعادة اإليقاع .4
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  قبلي" Ch. M"عرض نتائج الفهم واالنتاج واالحتفاظ 

  االحتفاظ  االنتاج  الفهم  الحاالت

  قليل جدا -   بطيء قليل  1الحالة 

 كلمات 6 - 

  جملة واحدة بسيطة - 

  عادة االيقاعإ- 

  عادة كلمتينإ- 

  قليل -   بطيء  2الحالة 

 كلمات 8 - 

  جملتين بسيطتين - 

  عادة االيقاعإ- 

  عادة أرقام غير مرتبةإ- 

  عادة أربعة كلماتإ- 

  .قليل غير كافي  قريب من متوسط  3الحالة 

  .كلمات 18 - 

  .جمل بدون روابط 6 - 

  عادة االيقاعإ- 

  عادة أرقام عشوائيةإ- 

  كلمات بصور 6عادة إ- 

  عادة جملتينإ- 

  .قليل غير كافي -   متوسط  4الحالة 

  .كلمات 20 - 

  .جمل بدون روابط 8 - 

  إعادة االيقاع- 

  إعادة أرقام عشوائية- 

  كلمات 10إعادة - 
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  جمل بصور 6إعادة 

  ضعيف -   طدون متوس  5الحالة 

 كلمات 8 - 

  جملتين بسيطتين - 

  إعادة االيقاع- 

  أربعة كلمات- 

إعادة ثالثة أرقام - 

1.2.3 .  

  ضعيف جدا -   معدوم  6الحالة 

  أربعة كلمات - 

  إعادة االيقاع- 
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  قبلي: تحليل النتائج -

 % 27دى من خالل نتائج المتحصل عليها بالنسبة المئوية نالحظ أّن نتائج اختبار اللغة ال تتع

من هنا نستنتج أّن الحاالت  % 22,5للحاالت السنة المتداولة في البحث وأّن المتوسط الحسابي يساوي 

تعاني من تأخر لغوي شديد باإلضافة إلى صعوبة في الفهم مع جميع الحاالت، كما أّن االنتاج قليل جدا 

  .يكون معدوما أن قد كادل، أّما بالنسبة لالحتفاظ فسواء من ناحية انتاج الكلمات أو الجم

  .أّما في باقي الحاالت فهو قليل جدا بمقارنة مع الحاالت العادية 6كما هو في الحالة 
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 :التناول العيادي -

 .البعدي carsعرض نتائج اختبار  -

 تشخيص التوحد -

  carsدرجة التوحد اختبار   الحاالت

  درجة توحد  24  1الحالة 

  درجة توحد 27  2الحالة 

  درجة توحد 21  3حالة ال

  درجة توحد 24  4الحالة 

  درجة توحد 27  5الحالة 

  درجة توحد 30  6الحالة 
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 .عرض نتائج اختبار اللغة بعد تطبيق البرنامج -

 Chevrie Mنتائج اختبار اللغة بعدي   الحاالت

  بالنسبة المئوية

 48 %  1الحالة 

  50 %  2الحالة 

  57 %  3الحالة 

  51 %  4الحالة 

  52 %  5الحالة 

  46 %  6الحالة 

 55,66  المتوسط الحسابي
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 بعدي ch. M"عرض نتائج الفهم واالنتاج واالحتفاظ  -

  االحتفاظ  االنتاج  الفهم  الحاالت

  

  1الحالة 

  

  متوسط

  .زيادة في انتاج الكلمات - 

  .كلمة 20أكثر من  - 

  .تركيب عّدة جمل بسيطة - 

  إعادة االيقاع- 

  .بصوركلمات  10إعادة  - 

  .إعادة أرقام - 

  .إعادة ترتيب األرقام - 

  .جمل بصور 6إعادة - 

  

  2الحالة 

  

  فوق متوسط

زيادة في إنتاج الكلمات  - 

  .كلمة 25أكثر من 

تركيب عّدة جمل بسيطة  - 

  .وخمسة جمل مركبة

  إعادة االيقاع- 

  .كلمات بصور 14إعادة  - 

  .10إعادة األرقام حتى  - 

  .إعادة ترتيب األرقام - 

  .جمل بصور 10دة إعا- 

  

  3الحالة 

  

  حسن

زيادة في إنتاج الكلمات  - 

  .كلمة 33أكثر من 

  .تركيب عّدة جمل مركبة - 

  إعادة االيقاع- 

  .مردود الكلمات كافي - 

 10إعادة األرقام حتى  - 
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  .بسهولة

  .إعادة ترتيب األرقام - 

  .محاولة سّرد قصة قصيرة - 

  

  4الحالة 

  

قريب من 

  حسن

لكلمات زيادة في إنتاج ا - 

  .كلمة 28أكثر من 

تركيب الجمل بسيطة  - 

  .ومركبة

  إعادة االيقاع- 

  .مردود الكلمات كافي - 

  .بسهولة 10إعادة األرقام  - 

  .إعادة ترتيب األرقام - 

  .قصة بصعوبة محاولة سّرد - 

زيادة في انتاج الكلمات  -   حسن  5الحالة 

  .كلمة 30أكثر من 

تركيب الجمل بسيطة  - 

  .ومركبة

  االيقاعإعادة - 

  .مردود الكلمات كافي - 

  .بسهولة 10إعادة األرقام  - 

  .إعادة ترتيب األرقام - 

  .محاولة سّرد قصة بصور - 

  

  6الحالة 

  

قريب من 

زيادة في إنتاج الكلمات  - 

  .كلمة 16أكثر من 

  إعادة االيقاع- 

  .كلمات بصور 10إنتاج  - 
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  . 5إعادة األرقام  -   .تركيب الجمل البسيطة -   المتوسط

  .5إعادة ترتيب األرقام  - 
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 :تحليل نتائج البعدي -

 %50من خالل النتائج المتحصل عليها بالنسبة المئوية نالحظ أّن نتائج اختبار اللغة تتعدى 

النشاطات التعلمية المقترح لدى الطفل  من هنا نستنتج أّن برنامج 50,66وأّن المتوسط الحسابي يساوي 

الكفاءات التواصلية واللغوية وأّن هذا البرنامج لديه دور فعال في تطوير القدرات  المتوحد يسمح بتحسين

المعرفية لدى الطفل المتوحد المتمثلة في الفهم واالنتاج واالحتفاظ وذلك حسب ما حققته النتائج الجيدة 

نتائجها مع المتحصل عليها، سواء من ناحية الفهم أو االنتاج أو االحتفاظ حسب الجدول والتي تقارب 

  .األطفال العاديين مقارنتها مع نتائج القبلي للحاالت
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 :التناول التجريبي -

  نتائج البعدية  اختبار نتائج القبلية  المحاور

 التقليد )1

I - تقليد الّصوت 

 صوت حيوانات - 

 صوت سيارات - 

 صوت قطار - 

 صوت الجرس - 

II - تقليد الحركات  

 .ليس هناك تقليد - 

 أصوات حيوانات - 

الجرس وسيارة هناك تقليد صوت  - 

 .فقط

هناك تقليد ضرب على الطاولة  - 

  .والكرسي

هناك تقليد جميع األصوات،  - 

حيوانات، سيارات، قطار، 

 .جرس

  تقليد جميع الحركات المطلوبة - 

 الحواس )2

I - سمع 

II - الرؤيا 

III - اللمس  

ليس هناك استجابة لألصوات  - 

 .المألوفة

 .ليس هناك تركيز بصري - 

 .عدم التفاعل مع األجسام - 

ي اتجاه جسم هناك رّد فعل حرك - 

 .ساخن

هناك استجابة فورية  - 

 .لألصوات المألوفة

هناك تركيز بصري ومتابعة  - 

 .بالعين

هناك تفاعل بين األجسام من  - 

 .حيث الحجم والّشكل

هناك ّرد فعل لفظي اتجاه  - 
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 .جسم ساخن أو بارد  .عدم استخدام اإليماءات - 

  .استخدام إيماءات - 

 الحركات )3

I - الحركة العامة 

II - الحركة الّدقيقة  

م بها بصعوبة كبيرة بعد تكرر يقو  - 

 .مستمر

إعجاز الحاالت على القيام بها  - 

  .رغم المحاولة

قيام بها بسهولة كبيرة من  - 

 .التعليمة األولى

نجاح جميع الحاالت بالقيام  - 

  . بالحركات الّدقيقة

التّنسيق بين  )4

 العين واليد

 خيط تقارب - 

 pusuleتركيب  - 

  تحكم في األلوان - 

سك بصعوبة كبيرة مع مساعدة بم - 

 .األيدي

بمساعدة وتوجيه اليد نحو القطع  - 

 .المناسبة

مستحيل رغم المحاوالت  - 

  .المتكررة

 .يقوم بها بسهولة مع الّدقة - 

يقوم بتركيب جميع القطع في  - 

 .وقت قصير

. يتحكم في األلوان بدون خطء - 

األحمر، األزرق، األصفر، 

  .  األخضر، بنفسجي وبرتقالي

 .النطق صعب -   الكفاءة اللغوية )5

 .ف معدومةالحرو  - 

صعوبة في تركيب كلمة دائما  - 

 .ناقصة من حيث الحروف

الجمل غائبة بدون الّروابط  - 

 .نطق الحروف بطالقة - 

 .إعادة الكلمات بدون صعوبة - 

إعادة الجمل المركبة من  - 

ناحية األفعال والّروابط 

  .والضمائر
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  .وأفعال وضمائر

 .ال يعرف اسمه -   اإلدراك المعرفي )6

 .ال يشير إلى أشياء مطلوبة - 

  .ال يفهم وظائف األشياء - 

 .يعرف اسمه - 

 .يشير إلى األشياء المطلوبة - 

 .يجيب على األسئلة - 

  .يفهم وظائف األشياء - 
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  تفسير نتائج التناول التجريبي

من خالل التناول التجريبي ومن خالل مقارنتنا للنتائج قبل تطبيق البرنامج المقترح للنشاطات 

  .رتكز على الكفاءات التواصلية واللغويةالتعلمية لدى الطفل المتوحد ي

ال تستجيب لبنود المحاور الستة المقترحة في البرنامج ) الطفل التوحدي(الحظنا أّن الحاالت 

بحيث أّنهم يعانون من ضعف في اإلدراك البصري والسمعي والحسي، وخاصة أّن الحواس هي الّركيزة 

أي الكفاءات اللغوية التواصلية والفهم، مما . المتوحداألولى في اكتساب القدرات المعرفية لدى الطفل 

  .جعلهم عاجزين بشكل كبير من تطبيق جميع المحاور األخرى

أّما بعد تطبيق البرنامج في مّدة سنة، الحظنا أّنه هناك تحسن ملحوظ من ناحية تنمية الحواس 

للطفل التوحدي من خالل التعرف  وتطوير الناحية اإلدراكية الّسمعية والبصرية) السمع، الرؤيا، اللمس(

من الّناحية  على الشكل واللون، كما أّنه بعد تطبيق هذا البرنامج المقترح الحظنا أنه هناك تحسن ملحوظ

أّما من ناحية القدرات المعرفية خاصة الكفاءات اللغوية والّتواصلية، فتوصلنا إلى . الحركية والّسلوكية

دأ يعبر عن احتياجاته وأحاسيسه ويتفاعل اجتماعيا مع اآلخرين نتائج جد جيدة خاصة وأّن الطفل ب

  . خاصة أسرته، وهذا ما انعكس إيجابا على حالته النفسية
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  :مناقشة الفرضيات

  :الفرضية األولى

النشاطات التعلمية المقترح لدى الطفل المتوحد بتحسين الكفاءات التواصلية لدى  ح برنامجميس

  .هذه الفئة

  : 1مناقشة 

الحظنا أّن النتائج  Ch. Mمن خالل جدول القيم نتائج اختبار اللغة والفهم واالنتاج واالحتفاظ لـ 

إّال أّنه لم يكن هناك تواصل لفظي أو غير لفظي . كانت جد ضعيفة خاصة من ناحية الكفاءة التواصلية

  .عند جميع الحاالت وأّن الفهم كان أحيانا منعدم تماما عند بعض الحاالت

بعد تطبيق البرنامج المقترح على األطفال المتوحدين فالحظنا من خالل الجدول لنتائج  أّما

أّنه هناك تحسن ملحوظ وأّن هذا البرنامج المقترح حقق   Ch. Mاختبار اللغة والفهم واالنتاج واالحتفاظ لـ 

وأّن معظم . اللفظي نتائج جد إيجابية بحيث توصلنا بفضل هذا البرنامج إلى تحقيق التواصل اللفظي وعير

الحاالت استطاعت أن تجيب على معظم األسئلة المطروحة عليها وهذا أن دل على شيء فإّنما يدل على 

أّنه هذا البرنامج المقترح الخاص بالّنشاطات التعلمية لدى الطفل المتوحد سمح بتحسين الكفاءة التواصلية 

  .وبالتالي حقق لنا الفرضية األولى
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  :نيةالفرضية الثا

  .برنامج الّنشاطات التعلمية المقترح لدى الطفل المتوحد له دور في تطوير قدراته اللغوية

  :2مناقشة 

الحظنا أّن المتوسط الحسابي القبلي  Ch. Mمن خالل الجدول القبلي لنتائج اختبار اللغة لـ 

  .22,5يساوي 

حاالت أي أّن القدرات من هنا نستنتج أّن االنتاج اللغوي ضعيف جدا مقارنة عند جميع ال

  .اللغوية عند هذه الحاالت محدودة جدا وغير فعالة

أّما بعد تطبيق البرنامج المقترح للنشاطات التعلمية المقترح لدى الطفل المتوحد، الحظنا من 

  .50,66، وأّن المتوسط الحسابي البعدي يساوي Ch. Mخالل نتائج اختبار اللغة 

وهذا . بمقارنته مع المتوسط الحسابي القبليفرق ملحوظ من هذا األخير نستنتج أن هناك 

وأّن هذا . الفرق بّين لنا أّنه هناك تحس على مستوى االنتاج اللغوي لدى هذه الفئة من األطفال

البرنامج المقترح له دور فعال في تطوير القدرات اللغوية لدى فئة المتوحدين، وهذه النتائج المتوصل 

  .الثانية بشكل كبير وجيد إليها حققت لنا الفرضية
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  الخاتمة والتوصيات واالقتراحات

اقتراح برنامج يرتكز على الكفاءات التواصلية واللغوية لفئة التوحد الخفيف  دراستيتناولت في 

انطالقا من تعلم مهارات أدائية وقدرات معرفية خصة بالفهم واالنتاج اللغوي كونه يساعد هذه الفئة 

حتى تستطيع هذه الفئة من األطفال مواصلة حياتهم اليومية والتعلمية بدون مشاكل وعراقيل  والتواصل،

ما مدى فعالية البرنامج التعليمي المقترح لدى فئة التوحد "بحيث كانت مشكلتي على الّنحو التالي 

  "باالرتكاز على الكفاءات التواصلية واللغوية؟

  :أّما الفرضيات فكانت كاآلتي

 .مج النشاطات التعلمية المقترح لدى الطفل المتوحد تحسين الكفاءات التواصليةيسمح برنا .1

 .برنامج النشاطات التعلمية المقترح لدى طفل التوحد له دور في تطوير قدراته اللغوية .2

  :فتحصلت على النتائج التالية

 .دفعالية البرنامج المقترح لتطوير الكفاءات التواصلية واللغوية لدى الطفل المتوح •

والفرضية الثانية في فعالية ونجاح البرنامج المقترح في تنمية تحقيق الفرضية األولى  •

 .القدرات التواصلية واللغوية

وفي األخير ختمته بجملة من التوصيات واالقتراحات كآفاق مستقبلية للبحث العلمي في ميدان 

  :وتلخصت فيما يلي. العلوم االجتماعية واالنسانية

 .ق لهؤالء األطفالالتشخيص الّدقي •

 .االهتمام بنوعية النشاطات التعلمية المقدمة لهؤالء األطفال في المراكز والمؤسسات •
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 .معرفة األهمية والفائدة من وراء كل نشاط تعلمي •

اقتراح هذا البرنامج في المراكز والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة  •

 .خاصة لدى فئة المتوحدين

لمتوحدين من الشرائح الهامة في المجتمع لذا يجب االهتمام بتأهيلهم لالستفادة شريحة ا •

 .الكاملة من طاقتهم الكامنة

عند اقتراح برنامج للمتوحدين فإّنه يجب أن نراعي بأن تتم في ضوء االحتياجات  •

 .األساسية لهم
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