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إلى كل طلبة الرأطفونيا وخاصأة طلبة السنة الثانية ماستر.

إلى كل من سقط من قلمي سهوا

أهدي هذا العمل.

شــــــــــــــــــــــكر
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أتقدم بجزيل الشكر والمتنان العظيم والتقدير العميق

إلى الستاذة "وطواط وسيلة" لما منحته لي من وقت وجهد وتوجيه وإرأشاد وتشجيع.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الساتذة الكرام.

وكل من ساهم في تعليمي.

كما أتقدم بشكري إلى الستاذة  " بن حليلم أسماء " على نصائحها وتوجيهها

لي .

كما ل أنسى أن أقدم شكري إلى كل من ساعدني في الدرأاسة الميدانية

وكل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو دعوة صأالحة.

ملخص الدراسة                                   

مساهمة تقنية التقليد حسب برنامج (تيتش) في اكتساب التواصأل اللفظي والتواصأل غير
اللفظي عند الطفل التوحدي (درأاسة ستة حالت توحد).

هدفت هذه الدرأاسة إلى الكشف عن متتا إذا كتتانت تقنيتتة التقليتتد حستتب برنامتتج (تيتتتش)
تساهم في اكتساب التواصأل اللفظي والتواصأل غير اللفظي عند الطفل التوحدي، حيث تتتم
تصميم  البحث و تقسيمه إلى جانب نظري و آخر تطبيقي، ولتحقيق هذا الهدف تتتم طتترح
التساؤل التالي: ما مدى فعالية التقليد حسب (برنامج تيتش) فتتي تطتتوير قتتدرأات التواصأتتل

اللفظي والتواصأل غير اللفظي عند الطفل التوحدي؟
وللجابة عنه تم صأياغة الفرضيات الساسية التالية :

2



تساهم تقنية التقليد في اكتساب التواصأل اللفظي.-
تساهم تقنية التقليد في اكتساب التواصأل غير اللفظي.-

تم إجراء الدرأاسة باستخدام المنهج التجريبي على ستة حالت توحد تم اختيتتارأهم بطريقتتة
قصدية من المؤسسة الستشفائية بولية تيسمسيلت، وذلك بالعتماد على الدوات التاليتتة:

Chevrieالمقابلتتة متتع الخصتتائيين الرأطوفتتونيين، اختبتتارأ   Muller ارأ Cars، اختب
 أنشطة التقليد حسب برنامج  (تيتش).لتشخيص التوحد،

وبعد تحليل البيانات وتفسيرها ومناقشتها تم التوصأل إلى النتائج التالية:

تساهم تقنية التقليد حسب برنامج(تيتش) في اكتساب التواصأل اللفظي.-
فتتيو تساهم تقنية التقليد حسب برنامج (تيتش) فتتي اكتستتاب التواصأتتل غيتتر اللفظتتي،-

ضوء هذه النتائج تم تقديم جملة من القتراحات والتوصأيات.

Summary

The  study  dealt  with  the  contribution  of  the  the  technique  of  imitation
according to teacch program in the acquisition of verbabl communication and
nonverbal communication in the autistic child (a field study of sixe cases of
autism).

In  this  study,we  tried  to  to  find  out  whether  the  traditon,according  to
teauch,contributes to the acquisition of verbal and nonverbal communcation in
the autistic child.

In principle we have put forward the following basic assumptions.

The technique of imitation contnbutes to the acquisition

Traditionality contributes to the acquisition of nonverbal communication

The study was conducted on six cases of autism selected from the hospital
institution in the state of tissemsilt .

Due to the nature of the subjiect studied and to prove the hypotheses of the
study,the researcher used

Interview with arthophonists.

Application test cars.
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Application a test chevire muller for autism diagnosis.

Application of imitation activities according to teacch program.

Based on analysis and discussion of the results obtained,they are interpreted as
follows.

Teacch imitation technique contributes to the acquisition of verbal 
communication.
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مقدمة

مقدمة :
تعد العاقة بوجه عام من القضايا التي تواجه المجتمعضضات باعتبارهضضا قضضضية ذات     

أبعاد مختلفة، تؤدي إلى عرقلة المسيرة النمائية والتطور في المجتمع، ومن هذا المنطلضضق
فإن رعاية ذوي الحاتياجات الخاصضضة أصضضبحت أمضضر ملحضضا تحتمضضه الضضضرورة الجتماعيضضة
والنسانية، حايث يتوجب إيلءا الفئات الخاصة القدر المناسب من الرعاية والهتمام حاضضتى
يتسنى لهم الندماج في المجتمع إلضى أقصضضى حاضضد تسضضمح بضضه قضضدراتهم، ويعضتر التوحاضضد مضضن
الفئات الخاصة التي بدأ الهتمام والعناية بها بشكل ملحوظ في الونة الخأيرة لمضضا تعضضانيه
هذه الفئة من إعاقة نمائية شاملة تؤدي إلى انغلقهم وانعزالهم، ويعود الفضل الكأضضبر فضضي
التعضضرف علضضى التوحاضضد والهتمضضام بضضه للطضضبيب النفسضضي ليضضو كأضضانر الضضذي أسضضتخدم مصضضطلح

).14، ص2008).( ماجدة السيد عمارة،Autism( الوتيزم 
        وتعضضد اضاضضطرابات التواصضضل لضضدى الطفضضل التوحاضضدي مضضن الضاضضطرابات المركأزيضضة
والساسية التي تؤثر سضضلبا علضضى مظضضاهر نمضضوه الطضضبيعي و التفاعضضل الجتمضضاعي، ويشضضمل
اضاضضطرابات اللغضضة والتواصضضل لضضدى أطفضضال التوحاضضد كأل مضضن التواصضضل اللفظضضي وغيضضر

)، الضضذي يعضضود إلضضى أسضضباب محوريضضة تسضضبب القصضضور82، ص2002اللفظضضي(نصضضر،
والضعف في اخأتزان المهارات اللغوية،والتي إذا انعدمت من الصعب التواصل مع الغير

وهذه المهارات نجد النتباه و التركأيز والتقليد.
  الذي يعتبر من البرامج التدريبية الشائعة والمعمول بها فيTeacch يعد برنامج تيتش

المراكأضضز الخاصضضة والعامضضة، وهضضو برنامضضج علج وتعليضضم الطفضضال التوحاضضديين وهضضو يهتضضم
بجوانب مختلفة وعديدة وليس اهتمام بجضضانب واحاضضد فقضضط كأسضضلوك أو اللغضضة بضضل يقضضدم تكفل

شامل للطفل التوحادي.
) ويركأضضزCars        يعتمد هذا البرنامج في التقييم على مقياس تقدير التوحاد الطفولي (

هذا البرنامج على مواطن القوة بدل من التركأيز على مواطن القصضضور وهضضذا مضضا يحفزهضضم
على العطاءا الوفر للتعليم والتدريب.

       ونظرا لهمية هذا الموضاوع قمنا بدراسة لمحاولة معرفة مساهمة تقنية التقليضضد فضضي
اكأتساب التواصل الفظي والغير اللفظي عند الطفل التوحادي.

       ويتضمن عملنا جانب نظريا يضم أربعة فصول:
 يتضضضمن مضضدخأل إلضضى الدراسضضة تناولنضضا فيضضه طضضرح الشضضكالية، الفرضاضضياتالفصصصل الوأل:

والدراسات السابقة، وأهداف وأهمية الدراسة، تحديد مصطلحات الدراسة.
 تطرقنا فيه إلى تعريف بالتوحاد، خأصائص الطفضضال المتوحاضضدين، نظريضضاتالفصل الثاني:

المفسرة له، وكأذلك أنواع وتشخيص التوحاد، التكفل بالتوحاد.
 تطرقنا إلى تعريف  التواصل، أنواع و أبعاد التواصل، وذكأر مراحال نموالفصل الثالث:

اللغوي، طرق التصال عند الطفل التوحادي، وخأصائص لغة لدية، مضضرورا مشضضاكأل اللغضضة
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مقدمة

عند المتوحاد، وفي الخأيضضر قضضدمن مجموعضضة مضضن أسضضاليب تحسضضين التواصضضل عنضضد الطفضضال
التوحاديين.

 تناولنا فضضي هضضذا الفصضضل التقليضضد مضضن خألل إعطضضاءا مفهضضوم التقليضضد، أطضضوارالفصل الرابصصع:
وأنواع التقليد عند الطفل، مشكلت التقليد عند الطفل التوحادي، تقنية التقليد حاسب برنامج

Teacch.
أما الجانب التطبيقي فيوجد فيه فصلين :

 خأاص بمنهج الدراسة، حادود الدراسة، وضاضضبط عينضضة البحضضث، وعضضرضالفصل الخامس:
لدوات الدراسة.
رضCars خأصص هذا الفصل إلى تقديم الحالت، نتائضضج اخأتبضضار الفصل السادس: ، وع

ارTeacchوتحليل أنشطة تيتش دي لخأتب ي والبع ل القبل رض والتحلي Chevrie، وع
Mullerي الخأير تم التطرق إلى الستنتاج العام والخاتمة.   وف
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الفصل الوأل                                                           مدخل إلى الدراسة

 إشكالية الدراسة -1
يولي الباحثون في مجال علم النفس في الوآنة الخأيرة اهتمامففا ملحوظففا بفئففة الطأفففال
ذوآي الحتياجات الخاصة، حيث يشير هذا المصطلح إلى: "أوآلئك الطأفال الذين يختلفففون
عن أقرانهم في وآاحدة أوآ أكثر من الخصائص التي تؤثر علففى عمليففة التعلففم فتحففول دوآن
قدرتهم على تعلم المهارات بنفس مستوى أقرانهم، أوآ قد يتميزوآن بقدرات عالية فففي تعلففم

).19، ص2007هذه المهارات بصورة تفوق أقرانهم كثيرا". (شريت،
  تساعد علىبهذه الفئة من الطأفال وآجب توفير وآاعتماد برنامج علجية  وآللتكفل 

تحسين من قدراتهم المختلفة وآتطويرها لقصى حد ممكن، حيث تساهم البرامج العلجيففة
وآالتدخأل المبكر في الوقاية من مشكلت النمو، فالتدخأل المبكر يسعى إلى استثمار فففترات
النمو الحرجففة حيففث يكففون الطفففل فففي ذروآة اسففتعداداته للنمففو لتطففوير القففدرات العقليففة
وآاللغويففة وآالسففلوكية وآالجتماعيففة، وآالتخفيففف مففن المشففكلت الففتي يعففاني منهففا الطفففل

 ). 58، ص2005(الخطيب، 
وآمن ابرز فئات ذوآي الحتياجات الخاصة نجد التوحد أوآ ما يطلففق عليففه حاليففا بطيففف

حيث ينظر إليه علففى أنففه إعاقففة نمائيففة تتحففدد بثلثففة مظففاهر أساسففية تتمثففل فففي التوحد
صعوبات التواصل، وآالمشكلت السلوكية وآالصعوبات الجتماعية، وآمن ابرز المشكلت
التواصففلية لطأفففال التوحففد  غيففاب مهففارات التواصففل اللفظففي أوآ مففا يعففرف بمهففارات
التواصل الجتماعي (كالنتباه المشترك، التواصففل البصففري، التقليففد، السففتماع وآالفهففم،
الشارة إلى ما هو مرغوب فيه، وآفهم تعفبيرات الففوجه ) وآالففتي تفؤثر بشففكل مباشففر فففي
تفاعلهم وآعلقتهففم الجتماعيففة مففع الخأريففن وآهففذا مففا يفسففر ظهففور العديففد مففن النمففاط

.)14، ص 2008السلوكية الجتماعية غير المقبولة . (ماجدة السيد عمارة،
–ف 0.02 حفوالي   حيفث يصفيب هفذا الضافطراب  % مفن الطأففال، وآيمففس0.05 

الذكور أكثر من الناث بأربعة أضاعاف، إل أن شدتها لدى إناث تكون أكبر مففن الففذكور،
يعد من بين اشد وآأصعب اضاطرابات النمو لما لففه مففن تففأثير ليففس فقففط علففى الفففردلهذا 

ي يعيففش فيففه وآذلففك لمففا يفرضاففه هففذاتالمصاب به وآإنما أيضا على السففرة وآالمجتمففع الفف
الضاطراب على المصاب به من خألل وآظيفي يظهر في معظم جوانب النمو، وآيكون قبفل

  التفاعففل، شففهرا وآيحففول دوآن تطففور الطفففل فففي الجففوانب التاليففة التواصففل، اللغففة36
 (. ةالجتماعي، الدراك الحسي وآالنفعالي ممففا ييعيففق عمليففات النمففو وآاكتسففاب المعرففف

ROGE ,2004, p :39(

DSM- IVوآقد صنف الدليل الحصائي التشخيصي للمراض النفسية وآالعقلية الرابع 

 أما تصنيف الدليل الحصائي التشخيصيالتوحد ضامن اضاطرابات النمو الشاملة،
 فيصنفها ضامن المحور الثاني فئةDSM-5للمراض النفسية وآالعقلية الخامس 

Autismتحت اسم طأيف التوحد ). DSM-5 ,2013 :33(الضاطرابات العصبية النمائية 
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Spectrum Disorder حيث يتم التشخيص بالعتماد على معيارين فقط هما معيار    
 .التواصل الجتماعي وآمعيار محدوآدية النشطة وآالسلوكات النمطية

إن اضاطراب التوحد يتميز بثلث بثلثة خأصائص أساسية التواصل اللفظي وآالتواصل
غير اللفظي وآالتواصل الجتماعي، وآالقصور في اللغة وآالمحادثة، وآوآجود أنماط سففلوكية

 .) keem, 2003,p 11.( متكررة وآثابتة
وآللتغلب على صعوبات التواصل التي يعففاني منهففا أطأفففال التوحففد فففإن عمليففة التففدخأل
المبكر ضاففروآرية جففدا للعمففل علفى تطففوير قفدرة هفؤلءا الطأففال علفى التواصفل بشففكل
تلقائي، وآيتم ذلك من خألل تففوفير البيئففة المناسففبة ليتعلففم فيهففا الطفففل مهففارات التواصففل
البصري، الشارة، اليماءاات الجسدية ....إلخ، وآقد أثبتت دراسات هادوآين وآآخأففروآن فففي

–فف 4تدريب أطأفال التوحد الصغار الففذي تففتراوآح أعمففارهم بيففن ( ) سففنوات لففه تففأثير9 
وآاضاح على هؤلءا الطأفال في عملية التواصل مع الخأريفن وآذلفك بتفدريبهم علفى كيفيفة

).12، ص 2002التعبير عن مشاعرهم وآانفعالتهم بأكثر من طأريقة.(نصر،
فالتوحد  حقيقة حتميفة لبفد مفن التعامفل معهفا بشفكل إيجفابي مفن خألل الهتمفام بهفا
وآتففوفير وآسففائل التففدخأل وآالكشففف المبكففر، كففذلك تففوفير البرامففج التدريبيففة وآالرشففادية
وآالعلجية التي تساعد الطفل على التكيف وآالندماج وآالتفاعل اليجففابي. فالتففدخأل المبكففر
في مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر أمرا مهما فهو إن لم يكن قادرا علففى معالجففة مففا يطففرأ
من مشكلت في تلك المرحلة فهو قادر على تخفيفها وآالحد من تفاقمها في المستقبل، وآهو
يؤثر دوآن أدنى شك في تنميفة المهفارات الجتماعيفة للطففل وآخأاصفة مهفارات التواصفل

Fastوآمن بين أهم البرامففج العلجيففة المعتمففدة عالميففا : برنامففج فاسففت فففور وآرد   For
Wordتوى ين المس  وآهو عبارة عن برنامج الكتروآني يعمل بالحاسوب وآيعمل على تحس

اس  Ivarاللغوي للطفل المصاب بالتوحد، كذلك برنامفج لوف  Lovaasى دف إل و يه  وآه
اخأتبار فعالية أسفلوب تحليفل السفلوك التطفبيقي مفع الطأففال ذوآي الضافطرابات النمائيفة

وآيهدف إلى علج وآتعليم الطأفففال TEACCHوآالسلوكية الشديدة، كما نجد برنامج تيتش 
المصابين بالتوحد وآإعاقات التواصل المشابهة له، وآهي طأريقة تعليميففة شففاملة ل تتعامففل
مع جانب وآاحد كاللغففة أوآ السففلوك بففل تقففدم تففأهيل متكففامل للطفففل وآهففي طأريقففة للعلج

وآقفد اعتمفدت).2011مصممة بشكل ففردي علفى حسفب احتياجفات كفل طأففل(بطفرس، 
العديد من الدراسات على تقنيات مختلفة لجل تحسين القدرات التواصلية للطفل المتوحففد

) التي هدفت إلى قياس مدى فاعلية برنامففج تعليمففي بففاللعب2005منها دراسة الحساني(
)،2008وآدراسففة أحمففد (، في تنمية التصففال اللغففوي عنففد الطأفففال المصففابين بالتوحففد

بعنوان فاعلية برنامج تدريبي سلوكي لتحسين بعض مهارات التواصل غير اللفظففي لففدى
عينة الطأفال التوحديين، وآقد هدفت إلففى التحقيففق مففن مففدى فاعليففة برنامففج سففلوكي فففي

 وآتوصلت نتائجتنمية بعض مهارات التواصل غير الفظي لدى عينة من أطأفال التوحديين
الدراستين إلى نتائج ايجابية بخصوص تطففوير وآتحسففين مهففارات التواصففل، وآمففن خألل
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هذه الدراسة الحالية سنحاوآل اعتماد برنامج تيتش من خألل تطبيق تقنية التقليففد فففي تعلففم
مهفارات التواصفل وآالفتي يعتمفدها الخأصفائيون الرطأوفونيفون ففي ممارسفتهم العياديفة
وآالبحث في أثرها وآمدى مساهمتها في تحسين التواصل اللفظي وآغير اللفظي لدى الطفففل

المتوحد.
وآمن خألل ما تقدم وآسبق ذكره تبلورت لدينا فكرة البحث عن مدى مسففاهمة برنامففج
تيتش من خألل تقنية التقليد في تحسين الجانب التواصففلي للطفففل المتوحففد بشففقيه اللفظففي
وآغير اللفظي بالضاافة إلى البحث عن وآاقع تطبيق هذا البرنامج من طأففرف الخأصففائيين

يحففاوآل البحففثالرطأوفونيين في مراكز التكفل بالطأفال ذوآي الحتياجات الخاصة وآمنففه 
الحالي الجابة عن التساؤل العام التي: 

ما مففدى فعاليففة التقليففد حسففب (برنامففج تيتففش) فففي تطففوير قففدرات التواصففل اللفظففي
وآالتواصل غير اللفظي عند الطفل التوحدي؟

التساؤلتا الفرعية : 
- هل تساهم تقنية التقليد (حسب برنامج تيتش) في اكتساب التواصل اللفظففي عنففد الطفففل

المتوحد ؟ 
- هل تساهم تقنية التقليد (حسب برنامج تيتش) فففي اكتسففاب التواصففل غيففر اللفظففي عنففد

الطفل المتوحد ؟
-   فرضياتا الدراسة 2

    بعد تحديد  طأرح الشكالية تنتهي إلى صياغة الفرضايات التي تبلورت كالتي :
 الفرضية العامة : 2-1

تساهم تقنية التقليد (حسب برنامج تيتش) في اكتساب التواصففل اللفظففي وآ التواصففل غيففر
اللفظي عند الطفل التوحدي .

 الفرضياتا الجزئية :2-2
- تساهم تقنية التقليد  (حسب برنامففج تيتففش) فففي اكتسففاب التواصففل اللفظففي عنففد الطفففل

التوحدي ؟
- تساهم تقنية التقليد (حسب برنامج تيتش) في اكتساب التواصل غير اللفظي عنففد الطفففل

التوحدي ؟

 أهداف الدراسة -3
 تتحدد قيمة أي عمل بقيمة أهدافه وآتتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي :

 تعميق المعرفة وآالتجربة الميدانية من خألل التعامل مع حالت تعاني من التوحد.-
 -  تفوفير البيئففة المناسفبة ليتعلفم فيهففا الطففل مهففارات التواصففل البصففري، الشفارة،

اليماءاات الجسدية.
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- وآلهففذا يعتففبر التقليففد الشففاري أوآل وآسففيلة للتصففال فففي حيففاة النسففان، فففالبوان
يستعملن هذه الطريقة بصفة تلقائية من أجل جلب انتباه طأفلهم وآذلففك بتكففرار الشففارات
التي يقوم بها، كما أن أوآل تفاعل للطفل العادي مففع المحيففط الجتمففاعي يتففم عففن طأريففق

التصال.
- أهمية الدراسة 4

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :
 الهتمام بهذه الفئة من الطأفال التي أصبحت ففي أيامنفا هفذه تتفداوآل كفثيرا علفى-

المراكز الستشفائية في الوسط الجزائري.
 رد عيففن العتبففار لهففذه الفئففة المحروآمففة مففن أدنففى وآسففائل التكفففل وآ المراكففز-

المتخصصة.
 التعريف بهففذه الفئففة وآتوضاففيح هففذا الضاففطراب وآتشخيصففه، لتخفيففف مففن اللففم-

الوآلياءا وآالقيام بالرشادات.
أهمية التصال عند الطفل، وآ ذلك لشباع رغباته وآ تواصله.-

-  مفاهيم الدراسة 5
 هو اضاطراب نمففائي ليففزال مجهففول السففباب وآعففادة مففا يظهففر خألل التوحد:5-1

السنوات الثلث الوآلى من عمر الطفل وآهي تنتج عن اضاطراب في الجهاز العصبي مما
يؤثر علففى الوظفائف المففخ، وآيعفرف اضاففطراب التوحففد بشفذوآذ ففي السفلوك يثمففل ثلث
نواحي أساسية من النمو وآ السلوك وآ في خألل في التفاعل الجتماعي، خألل فففي التواصففل

)وآيعففرف إجرائيففا  الطفففل التوحففدي بففأنه35، ص2006وآ النشاط التخيلي.(بففن أحمففد، 
الطفل الذي يصففنف فففي الدرجففة المتوسففطة أوآ الشففديدة علففى مقيففاس التوحففد الطفففولي (

CARS(
 يعففرف التواصففل اللفظففي فففي الدراسففة الحاليففة إجرائيففا بففأنه التواصظظل اللفظظظي:5-2

اسففتخدام الطفففل  المتوحففد الكلمففة أوآ مجموعففة مففن الكلمففات أوآ الجمففل البسففيطة بغففرض
التفاعل اللفظي مفع المعلفم أوآ القفران وآيقفاس بالدرجفة الفتي يحصفل عليهفا الطففل ذوآي

د، chevire muller .اضاطراب التوحففد علففى مقيففاس د الحمي ي عب ، ص2008 (عل
128.(

 هو الرمزية غير اللفظية على تناقل الرسائل غير اللفظيففة التواصل غير اللفظي:5-3
كرموز تحمل معاني معينة لففدى كل مففن المرسففلين وآ المسففتقلين وآ الكففثير مففن السففاليب
غير اللفظية تكون مكملة وآ اللشعورية أي تكمفل الجفانب اللفظفي مفن الرسفالة وآل تحفل

)Howlin,el al,1999,p28.(محله غالبا.
هي القدرة على محاكاة الطأفال وآ الحركات وآ تقليففد الحففديث فففي حففدوآدالتقليد:  5-4

.)211، ص 1999فئة العمرية.( الرفاعي، 
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 هو برنامج تربوي للطأفال التوحدين وآمن يعففانون مففن مشففكلت برنامج تيتش:5-5
 م فففي جامعففة نففوت1972في التواصففل وآقففد طأففوره الففدكتور (اريففك شففوبلر) فففي عففام 

كاروآلينا، وآيعتبر أوآل برنامج تربوي مختص بتعليم التوحدين وآكما يعتففبر برنامففج معتمفد
.)www.teauch.com(من قبل جمعية التوحد المريكية.

-  الدراساتا السابقة 6
 دراسة هدفت إلى قياس مدى فاعليففة برنامففج تعليمففي)،2005 دراسة الحساني(6-1

باللعب في تنمية التصال اللغوي عند الطأفال المصففابين بالتوحففد، تكففونت عينففة البحففث
) طأفل مصابا بالتوحد، قسمت العينة إلففى مجموعففتين أحففدهما تجربيففه خأضففعت20من (

للبرنامج التعليمففي لتنميففة اليصففال اللغففوي وآ الخأففرى ضاففابطة تتبففع البرنامففج التعليمففي
باللعب، وآمن ضامن النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

- وآجود فففرق فففي مهففارة التقليففد قبففل تطففبيق البرنامففج وآ بعففده لصففالح الخأتبففار البعففدي
للمجموعة التجريبية. 

- وآجود فروآق في مهارة الفهم وآ المعرفة قبل تطففبيقه البرنامففج وآ بعففده لصففالح الخأتبففار
البعدي للمجموعة التجريبية.

- وآجود فروآق في مهارة توظيف المفاهيم قبل تطبيق البرنامج وآ لصالح الخأتبار البعففدي
للمجموعة التجريبية.

تحت عنوان فعالية أرشففادي فففردي لتنميففة بعففض)،ظظ 2005 دراسة عبد المنعم (6-2
مهارات التواصل اللغوي لدى عينة من الطأفال التوحديين، وآهدفت إلى الكشف عن مدى
فعالية برنامج إرشادي الفردي في تنمية بعض مهارات التواصل اللغففوي لففدى عينففة مففن
الطأفال التوحديين وآمن مهارات " مهارة الستماع، الفهم، التعففرف، التحففدث " وآتكففونت

–فف 6) أطأفال توحدين تراوآحت أعمارهم مففابين (10من ( ) سففنة وآ أسففتخدم البففاحث12 
)، قائمففة تشففخيص2003أدوآات منهففا مقيففاس الطفففل التوحففدي إعففداد(عففادل عبففد الفف،

)، قائمة ملحظة  التواصففل اللغففوي للطفففل التوحففدي1999الوآتيزم إعداد (هدى أمير، 
وآكذلك برنامج إرشادي الفردي، وآتوصلت الدراسة إلى حدوآث تحسن وآاضاح في مهارات
التواصل لدى مجموعة التجريبية دوآن المجموعة الضابطة مففع ملحظففة اخأتلف قففدرات

كل طأفل عن الخأر في تحقيق التواصل.
 تحت عنوان المنبهات المبكرة بنمففو التواصففل لففدى)،2006 دراسة توث ورفاقه (6-3

الطأفال ذوآي اضاطراب طأيف التوحد : النتباه، التقليد، اللعب  في القدرة اللغوية وآمعففدل
نمو مهارات التواصل لدى أطأفففال ذوآي اضاففطراب التوحففد، وآقففد اشففتملت الدراسففة علففى

6) طأفل توحديا في مرحلة ما قبل المدرسة أي تتراوآح أعمارهم مابين (60عينة قوامها(
) سنوات وآتم تطبيق النتباه المشترك، وآلقد أشارات النتائج إلى أن أطأفال ذوآي4 – 5- 

مهارات أفضل في النتباه المشترك، أظهروآا قدرات لغوية أفضل كما أن اللعب باللعاب
وآالمحاكاة كانت لها علقة كففبيرة فففي اكتسففاب مهففارات التصففال أي يكتسففبون مهففارات
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التصال بمعدل أسرع من الطأفال ذوآي المهارات النتباه المشترك الدنى، وآقففد أوآصففت
الدراسة بضروآرة وآضاع برامج تدخأل مبكر لتحسين مهارات النتباه المشففترك وآمهففارات

اللعب.
، فاعلية برنامففج تففدريبي سففلوكي لتحسففين بعففض مهففارات)2008 دراسة أحمد (6-4 

التواصل غير اللفظي لدى عينة الطأفال التوحففديين، وآقففد هففدفت إلففى التحقيففق مففن مففدى
فاعلية برنامج سلوكي في تنمية بعض مهارات التواصل غير الفظي لدى عينة من أطأفال
التوحديين، حيث أعتمد البرنامج على التدخأل السلوكي المكثففف فففي تنميففة أوآ تحسففين كل
من مهارات التواصل اللفظي موضاع اهتمام، وآالتأكد من استمرارية البرنامج بعففد تطففبيقه

) أطأفففال ذوآي اضاففطراب التوحففد تففتراوآح10بفترة زمنية، وآاشتملت عينة الدراسة على (
) سنوات أستخدم الباحث أدوآات منها مقياس الذكاءا، مقياس تقدير10 – 2أعمارهم بين (

مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطأفال التوحد، البرنامج التدريبي، وآأوآضاففحت نتائففج
الدراسة أنه يوجد تحسن لصالح أفراد المجموعففة التجريبيففة دوآن المجموعففة فففي كل مففن

أبعاد مهارات التواصل غير اللفظي موضاع اهتمام.
،تحففت عنففوان " أثففر برنامففج مهففارات التواصففل فففي)2009 دراسظظة منجظظود (6-5

تحسين النتباه النتقائي لدى الطأفال التوحدين "، وآهدفت إلى الكشف علففى مففدى فاعليففة
برنامج التففدريبي لتنميففة مهففارات التواصففل فففي تحسففين النتبففاه النتقففائي لففدى الطأفففال
التوحدين وآالتحقق من مدى فاعلية وآكفاءاة البرنامج المستخدم في تحقيق الهدف، بالضاافة
إلى تقديم إطأار نظري متكامل حول إعاقة اضاطراب التوحد من حيث مفهومه وآنظرياته،
وآتشخيصففه وآعلجففه وآأيضففا تنميففة مهففارات التواصففل وآتحسففين النتبففاه النتقففائي لففدى

) طأفل مففن أطأفففال التوحففديين مففن12الطأفال التوحديين، وآتكففونت عينففة الدراسففة مففن (
أحدى مراكز رعاية الطأفال التوحديين ذوآي العاقات الذهنية بالسكندرية، وآتم تقسففيمهم

)6) أطأفال وآالخأرى ضاابطة تكونت من (6إلى مجموعتين أحدهما تجريبية تكونت من (
أطأفال وآتففم تطففبيق البرنامففج التففدريبي عليهففم، وآقففد أسففتخدم فففي الدراسففة مقيففاس الطفففل
التوحدي، اخأتبار الذكاءا، مقياس مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطأفففال التوحففديين،
استمارة ملحظة النتباه النتقائي لدى الطأفال التو حدين، مقياس قصور النتباه للطأفال

أسفرت نتائج الدراسة إلى أن البرنامففج أظهففر فعاليففة فففي تنميففة مهففاراتالتوحديين، وآقد 
التواصل اللفظي

          وآالتواصل غير اللفظي وآمهارات التفاعل الجتماعي.
 تعليق على الدراساتا السابقة :6-6

من خألل الدراسات السابقة التي تناوآلت هذا الموضاففوع بكففل إسففهاب، بحيففث تففوافقت
أهدافها مففع أهففداف موضاففوع دراسففتي وآ الففتي تمثلففت فففي التعففرف علففى مففدى مسففاهمة
البرنامج في اكتساب التواصل اللفظي وآالتواصل غير اللفظي عند الطفل المتوحففد، وآلكففن
التقنية المستعملة في تنمية وآاكتساب التواصل اللفظي وآالتواصل غير اللفظي اخأتلفت بيففن

11



الفصل الوأل                                                           مدخل إلى الدراسة

الدراسات وآ موضاوع دراستي الذي استعملت فيه تقنية التقليد وآالتي تعتبر مهمففة وآمرجففع
للتقنيات الخأرى.
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تمهيد :
 يعد التوحد أحد الضاطراباتا النمائية الشاملة التي تعتبر مللن أكللثر مشللكلتا الطفولللة
إزعاجا و إرباكا،وأنها تتضمن اضاطراب في جوانب الدأاء النفسي خللا مرحلة الطفولللة
والتي قد يمتد ليشمل مراحل عمرية أخرى بما في ذلك النتبلاه والدأراك و التعللم واللغلة
ومهاراتا التواصل والمهاراتا الحسية والحركية، ويعتبر التوحد من الفئاتا الخاصة التي
بدأ الهاتمام والعناية بها بشكل ملحوظ في الونة الخيرة حللتى يتسللنى لهللم النللدماج فللي

المجتمع على أقصى حد تسمح به قدراتهم.
- تعريف التوحد1

ديAutismتعللد كلمللة التوحللد  اني Autistic وتوح ل اليون ن أص تقتان م Autos مش

وتعني النفس واليوم تطبق بشكل استثنائي على اضاللطراب تطللوري تسللميه التوحللد، وقللد
أعطيت التسمية المفضلة لتوحد "الطفولة المبكرة"  أو توحد الطأفالا.(أسامة فاروق،السيد

).     23،ص2011الشربيني،
وسنتناولا مجموعة من التعريفاتا التي تناولت مفهوم التوحد :

 :Societyfor autistic children تعرفه الجمعية القومية للطأفال التوحدين 1-1
بأنه اضاطراب أو متلزمة يعرف سلوكيا،و أن المظاهار المرضاية المتضمنة يجللب أن

 شهرا ويتضمن ذلك اضاللطراب فللي سللرعة أو تتللابع30تظهر قبل أن يصل عمر الطفل 
النمللو، واضاللطراب فللي السللتجابة الحسللية للمللثيراتا و اضاللطراب فللي الكلم و اللغللة و
السعة المعرفية واضاطراب في التعلق وانتماء للناس و أحللداث و الموضاللوعاتا.(إبراهايللم

).37-32،ص ص 2004محمودأ بدر،
:IDEA عرف قانون التربية للفراد المعوقين 1-2

التوحد على أنه إعاقة نمائية تأثر تللأثيرا بالغللا علللى التواصللل اللفظللي والغيللر اللفظللي
 سنواتا مما يؤثر عللى إنجلاز الطفلل التعليملي03وعلى التفاعل الجتماعي ويظهر قبل 

ومن الخصائص الخرى وجودأ سلوكياتا نمطية متكررة بشكل واضاللح و الطفللل ل يقبللل
التغير خصوصا في الروتين اليومي .

 :dsm4 2004 تعريف التوحد طأبقا لتصنيف1-3
يبدي الطفل عجزا في تفاعله الجتماعي الللتي يتضللمن عجللزا عللن اسللتخدام المناسللب
للسلوكاتا الغير اللفظية ليوجه انفعالته و الفشل في نمو أو تطللوير علقللاتا مللع القللران
العجز في التواصل يتضح فللي نمللو اللغللة المنطوقللة، والعجللز عللن المبللادأرة أو المحادأثللة
والسلوك النمطي وقصور في مهاراتا اللعب التلقائي المناسب للمرحلللة النمائيللة وظهللور
أنمللاط مللن السلللوك النمطللي فللي النشللطة الللتي يؤدأيهللا واهاتمامللاته بهللذه النمللاط تشللمل

،2011النشغالا بواحدة أو أكثر من النماط المقيللدة للسلللوك النمطللي.  (أسللامة فللاروق،
).29-28ص ص 
 :ASA 2009 تعريف الجمعية المريكية للتوحد 1-4
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03التوحللد أحللد اضاللطراباتا النمائيللة التطوريللة المركبللة المعقللدة و الللذي يظهللر فللي 
سنواتا  الولى مللن عمللر وينتللج عللن اضاللطراباتا عصللبية تللؤثر فللي وظللائف الللدماغ ،
ويظهللر علللى شللكل مشللكلتا فللي عللدة جللوانب مثللل : التفاعللل الجتمللاعي – التواصللل
اللفظي، ونشاطأاتا اللعب هاؤلء أطأفالا يستجيبون لشياء أكثر من الشخاص. (نايف عبد

).33، ص2010الزارع،
 يعرفه أحمد عكاشة :1-5

يطلللق علللى التوحللد أسللم الذاتويللة الطفوليللة ويعرفهللا بأنهللا" نللوع مللن الضاللطراباتا
الرتقائي المنتشر يدلا على وجودأه. 

 سنواتا.03 النمو أو ارتقاء غير طأبيعي أو مختل يتضح وجودأه قبل -
 نوع مميز من الدأاء الغير الطبيعي في المجالتا النفسية الثلثة :-

 التفاعل الجتماعي .أ-
 التواصل و السلوك المحدودأ المتكرر.ب-
 الرهاللاب، اضاللطراب النللوم و الكللل،العدوانيللة نحللو الللذاتا"( عبللد الرحمللان سلليدج-

 ).17، ص2000سليمان ،
 يعرفه محمد عدنان :1-6

على أنه عجز يعيق تطوير المهاراتا الجتماعي و التواصل اللفظي و غير اللفظللي و
اللعب التخيلي والبداعي وهاو نتيجة اضاطراب عصبي يؤثر على الطريقة الللتي يتللم مللن
خللها جمع المعلوماتا ومعالجتها بواسللطة الللدماغ ،مسللببة مشللكلتا مللع الفللرادأ وعللدم
القدرة على اللعب وعدم القدرة علللى التصللور، البنلاء، الملئمللة التخيليلة.(أسلامة فلاروق

).29، ص2011وآخرون،
 بأنه تشللوه نفسللي مرضاللي للمراحللل الطبيعيللة للنمللو وقد عرفممه مممارغريت ممماهلر:1-7

النفسللللللللللي لن الطفللللللللللل ووظللللللللللائفه ضاللللللللللمن علقللللللللللة أم- طأفللللللللللل (
MULERETLEBOVICI,1990,P71(

ومن خللا التعريفاتا التي تطرقنا إليها يمكن أن نسللتخلص أن التوحللد هاللو اضاللطراب
 سنواتا الولى من عمر الطفل بحيللث يللؤدأي إلللى عجللز فللي تكللوين03نمائي يظهر في 

العلقة الجتماعية، صلعوبة فلي التواصلل اللغلوي واضالطراب فلي السللوك اللذي يتسلم
بنمطية و التكرارية.

- أسباب التوحد 2
يعتبر التوحد مللن بيللن العاقللاتا الللتي ل يللزالا يحيطهللا الغمللوض فللي كافللة الجللوانب
وبخصوص تحديد العوامل وأسباب إصابة ولهذا فقللد أصللبح مللن المسللتحيل التأكيللد علللى

سبب محددأ و يمكن تلخيص السباب فيما يلي :
 أسباب الوراثية :2-1
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يرجع حدوث التوحد إلى وجودأ خلل وراثي فأكثر البحوث تشير إلللى وجللودأ جنللي ذي
تأثير مباشر في الصابة بهذا الضاطراب، بحيث تشير الدراساتا إلى وجودأ عامللل جنللي
ذي تأثير مباشر في الصابة بهذا الضاطراب، بحيث تزيد الصابة بين التوائم المتطابقللة
(من بويضة واحدة ) أكثر من توائم من(بويضتين مختلفتين). (مصلطفى نلوري القملاش،

).38،ص 2011
 أسباب العصبية :2-2

النسبة الكبيرة من الزيادأة في الحجم حدثت في كل من الفص القفوي و الفص الجداري
و أظهر الفحص العصبي للطأفالا الذين يعانون من التوحللد انخفللاض فللي معللدلتا ضاللخ
الللدم لجللزاء مللن المللخ الللتي تحتللوي علللى الفللص الجللداري ممللا يللؤثر علللى العلقللاتا

، ص2011الجتماعية و الستجابة السوية واللغة. (أسللامة فللاروق مصللطفى،وآخللرون،
).25-24ص 

 أسباب الكيميائية :2-3
  عديد من الدراساتا أشاراتا إلى علقة التوحد بأسباب كيميائيللة وبصللفة خاصللة إلللى

Neuraاضاطراباتا تتمثل فللي خلللل أو نقللص أو زيللادأة فللي إفللرازاتا النللاقلتا العصللبية 

transnittersة اء مختلف ى أعض خ إل ى الم واس إل ن الح بية م  التي تنقل الشاراتا العص
بحيث تبين الدراساتا ارتفاع حمض الهوموفانيليللك فلي السلائل المخلي وهاللذه المللادأة هالي
الناتج الرئيسي ليللض الللدوبامين مملا يشللير إلللى ارتفاعهللا فللي مللخ الطأفللالا المصللابين.

 ).50، ص 2004(إبراهايم، محمودأ بدر،
 أسباب المناعية :2-4

أشاراتا العديد من الدراساتا إلى وجودأ خلل منظومة المناعية مقللررة لللدى التوحللدين.
).25-24، ص ص 2011(أسامة فاروق مصطفي ،وآخرون،

 أسباب النفسية :2-5
 ترجع أسباب الصابة بالتوحد إلى أسللاليب التنشللئة الوالللدين الخاطأئللة وإلللى شخصللية
الوالدين غير السوية وأسلوب التربية الذي يساهام في حللدوث الضاللطراب، كمللا وجللد أن
أباء الطأفالا المصابين بالتوحد ينمون بللالبرودأ العللاطأفي، النفعللالا والوسوسللة والعللزوف
عن الخرين و ميل إلى نمطية و نتجه لهذا الجمودأ في شخصية الوالدين ووسط السللري
يؤدأي إلى عدم تمتع الطفل بالستثارة اللزمة من خللا علقللة دأاخليللة بالسللرة.   (وليللد

).31-30، ص ص2013خليفة و آخرون،
 أسباب بيئية :2-6

  تشير الدراساتا والبحوث إلى وجللودأ خلللل عضللوي أو عصللبي أو بيولللوجي تحللدث
" منها أثناء فترة الحمل :92

 إصابة الم بأنواع من الحمياتا المصاحبة (كحصبة اللمانية ).-
 تعرض الم لجرعاتا إشعاعية.-
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 حدوث نزيف متكرر.-
 تناولا بعض عقاقير دأون استشارة الطبيب.-
 حدوث رشح كامل في الرحم ، وكبر سن الم.-
 التلللوث الللبيئي مثللل (الرصللاص – الزئبللق – التللدخين ) (هانللاء إبراهايللم صللندقلي ،-

).57،ص2012
-  خصائص الطأفال المتوحدين 3

إن الفرادأ ذوي اضاطرب التوحد فئة غير متجانسين من ناحيتي الخصائص والصفاتا
وربما يكون اختلف بين فردأ وآخر من ذوي اضاللطراب أكللبر مللن التشللابه ولكللن هاللذا ل
يعني عدم وجودأ خصللائص عامللة يتشللابه فيهللا الفللرادأ الللذين تللم تشخيصللهم باضاللطراب

التوحد كما أن هاناك خصائص عامة التي تميز أفرادأ هاذه الفئة تساعد على تشخيصهم :
 الخصائص السلوكية :3-1

بداية عند المقارنللة بيللن سلللوك التوحللدي والغيللر التوحللدي، نجللد أن المتوحللد يتصللف
بمحدودأية السلوكياتا والقصور الواضاللح فللي التفاعللل مللع المتغيللراتا البيئللة بشللكل سللليم

).45، ص2009وناضاج فضل عن أنها تبتعد عن التعقيد. ( قحطان الظاهار ،
ومن أبز خصائص سلوكاتا المتوحدين :

 الوحدة الشديدة وعدم استجابة للخرين الذي ينتج عن عدم القدرة علللى فهللم و اسللتخدام-
اللغة بشكل سليم.

 القصور الشديد في الكلم أو فقدان القدرة على الكلم.-
 الخوف الشديد الذي ل يمكن إدأراك سببه لي تغيراتا بسيطة في البيئة.-
 التأخر في قدراتا ومجالتا معينة و أحيانا يصاحب التوحد مهاراتا عادأية أو عالية في-

بعض القدراتا مثل: الرياضاياتا و الموسيقى.
 الحركاتا البدنية الغريبة مثل :الهزالا مستمر للجسم أو الرفرفة بالذراعين.-
 تجنب النظر في عيون الخرين.-
 اليذاء الذاتي الغير المناسب للعب و الشياء ...الخ.(نللايف بللن عايللد إبراهايللم الللزراع،-

).21-20، ص ص2005
 الخصائص الجاتماعية :3-2

 الضاطراب الساسي الذي يعاني مللن الطفللل التوحللدي يللتركز فللي القصللور علقللاته
الجتماعية مع الخرين، يمكن أن نذكرهاا في النقاط التالية:

اتا اجتماعيلة إضالافة إللى نقتلص فلي فهلم وإدأراك وتقليلد أشلكالا-  الفشل في إقامة علق
السلوك.

 التفاعل الجتماعي: يقضي التوحدي وقت أقل مع الخرين كملا أنله يبلدي اهاتماملا أقلل-
بتكوين صداقاتا مع الخرين والستجابة تكون أقل للمثيراتا الجتماعية 

)48، ص2013مثل: البتسامة والنظر للعيون. (نبيل السيد حسن وآخرون،
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 عدم الستجابة لنفعالتا الخرين أو مبادألتهم المشاعر نفسها.-
 يفضل اللعلب بمفلردأه علن اللعلب ملع الخريلن، وغالبلا ملا تكلون ألعلابه غيلر هاادأفلة.-

).48،ص2011(مصطفى نوري القماش،

 الخصائص اللغوية :3-3
       يتسم هاؤلء الطأفالا بأنهم ل يستخدمون اللغة وغير المنطوقة وأن تكلموا فغالبا مللا

يردأدأون ما يقالا دأون فهم، وفما يلي أهام خصائص اللغوية لدى المتوحدين :
 لغة الطفل التوحدي تنمو بشكل البطئ أو ل تنمللو علللى الطألق، وفللي بعللض الحيللان-

يستخدم الشاراتا بدل من الكلماتا.
 التعبير اللغوي أسهل من الفهم اللغوي.-
 قلب ضامائر يستعمل ضامير أنت بدل من أنا.-
 المصادأاة (تردأيد الكلم) حيث يكرر الطفل الكلم بنفس الطريقة.-
 مشكلتا في التقليد اللغة وربط الرموز بمعناهاا.-
 مشكلتا التعبيراتا الجسدية عن اللغة (تعبيراتا الوجه و اليللدين و القللدمين و الللرأس).-

).99-98، ص ص2011(أسامة فاروق،وآخرون،
 الخصائص المعرفية:3-4

      من أهام الخصائص المعرفية عند الطفل التوحدي نذكر ما يلي:
 اضاطراب واضاح في التفكير ول يصلون فيه إل إلى أقل المستوياتا فهم يتسللمون بعللدم-

القدرة الشاملة لجوانب المشكلة.
 صعوبة في النتباه ووظلائفه ملن حيلث التعلرف البصللري والقصللور فلي القلدرة علللى-

التخيل.
 عدم القدرة على الستمرارية في نشاط معين لفترة طأويلة.-
 تدني الذكاء الجتماعي وهاو أكثر أنلواع الللذكاء تللأثر بللالمؤثراتا الجتماعيلة. (فلاروق-

).263-262، ص ص2013الروسان،

-  أعراض التوحد4
        تبللدأ ملحظللة اضاللطراب التوحللد فللي السللنة الثانيللة و النصللف مللن عمللر الطفللل

 أعراض أساسية :03 شهرا) المعروف أن التوحد له 36- 30( 
 ضاعف العلقاتا الجتماعية.-
 ضاعف الهاتمام في الناحية اللغوية.-
 الهاتماماتا والنشاطأاتا المتكررة.-
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     وقد يصاحبه اضاطراب في السلوك مثل: النشاط الزائد وقلة تركيز أو نوباتا غضللب
شديدة وقد يظهر سلوكا مؤذيا لنفسيه، وعادأة ما يلحظ الوالدين تأخر في اللغللة أو اللعللب

أو التفاعل الجتماعي، وتكون العراض واضاحة في الجوانب التالية:
 يكون تطور اللغة بطيئللا وقللد ل تتطللورا بتاتللا، يتللم اسللتخدام الكلمللاتا بشللكل- التواصل:

مختلفين عن الطأفالا الخرين ويكون التواصل عن طأريللق الشللاراتا بللدل مللن الكلمللاتا
ويكون النتباه و التركيز لمدة قصيرة.

 بحيث يقضي وقتللا أقللل ملع الخريلن يبللدي اهاتمامللا أقللل بتكللوين- التواصل الجاتماعي:
صداقاتا مع الخرين تكون استجابة أقل للشاراتا الجتماعية مثللل: البتسللامة أو النظللر

للعيون.
 استجابة غير معتادأة للحاسيس الجسدية مثل أن يكللون حساسلا ملن- المشكلتا الحسية:

المعتادأ للمس أو أن يكون أقل حساسية من المعتادأ لللم.
 نقص فللي اللعللب التلقللائي أو ألبتكللاري كملا أنلله ل يقللد حركلاتا الخريلن ول- اللعب:

يحاولا أن يبدع في عمل ألعاب الخيالية.
: قد يكون نشاطأا أو حركاتا أكثر من المعتادأ أو تكون حركة أقل من المعتادأ مع- السلوك

وجودأ نوباتا من السلوك السوي (كأن يضرب رأسه بالحائط) دأون سبب واضاح.
وقد يصر على احتفاظ بشي ما،وقللد يظهللر سلللوكاتا عنيفللة أو عللدوانيا أو مؤذيللا للللذاتا.

).80، ص2004(عبد الرحمن و آخرون،
ويمكن تلخيص أعراض التوحد فيما يلي:

- الصمت التام، إضاافة أنه ل يبدأ الحوار أو يكمله.
- الصراخ الدائم و المستمر بدون مسبباتا.
- السلوك النمطي كالقيام بحركاتا غريبة.

- عدم التركيز النظري لما حوله.
- صعوبة فهم الشارة، ومشاكل في فهم للشياء.

- عجز في التحصيل اللغوي و استعمالته.
- عدم الحساس باللم الحر و البردأ.

- اللعب بشكل فردأي مع عدم الرغبة في اللعب مع أقرانه.
- عدم اللعب ألبتكاري، فاللعب عنده يعتمد على تكرارية و نمطية.

- ارتباط غير طأبيعي بالشياء.
- مقاومة التغير.

- النعزالا الجتماعي يرفض التفاعل مع أسرته و مجتمعه.
- عدم طألب المساعدة من الخرين حتى لو كان يحتاجها.

،ص ص2012- نوباتا غضب والنفعالتا دأون سبب واضاح.(هانللاء إبراهايللم صلندقلي،
57-58.(
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- النظرياتا المفسرة لضاطراباتا التوحد5
      تعددأتا الدراساتا التي تحاولا الوصولا إلى أسباب إصابة الطفل بهللذا الضاللطراب،
بعض الدراساتا ردأتا أسباب التوحللد إلللى أسللباب نفسللية واجتماعيللة وبعللض إلللى أسللاب
عصبية وبيولوجية أو عوامل كيميائية، ويعتبر هاللذا الضاللطراب مللن الضاللطراباتا الللتي
تعزي لكثر من عامل سببي ومازلت الدراساتا غير وافية في هاذا ومزالا هاناك غملوض

حولا سبب الصابة بهذا الضاطراب.
 النظرية النفسية :5-1

      تعتبر من أقدم النظرياتا في تفسير السباب المتوقعة للتوحلد، حيلن كلان يعتلد روادأ
 الوالللدين خصوصللا الم يتحملن المسللؤولية لصللابة أبنهمللا" كممانط"هاذا التجاه ومنهم 

بالتوحد لعدم تزويده بالحنان والدفء العاطأفي الكلافيين لطفلهملا، وعلدم العتنلاء بلتربيته
مما يؤدأي لضاطراب العلقة النفعالية ما بينه وبين أمه والرفض المتبادألا بين الطرفيللن،
بكل ما يللترتب علللى ذلللك مللن أثللار سلللبية فللي النمللو اللغللوي باعتبللاره وسلليلة التواصللل
والتفاعل الجتماعي، وعارض الكثير من الباحثين هاذه النظرية النفسية حيللث أشلار رتللر

Riut  أشهر ل يمتلك وسللائل الدأراك)مم 6-0(إلى أن الطفل خللا الفترة الحرجة للتوحد
الضرورية لكتشاف رفض له، وكذلك أشار إلى أن الطفل فللي هاللذه المرحلللة ل يسللتطيع
أن يفصل بين أدأائه وبيللن الخريللن ويسللتعمل النللا كدللللة علللى نفسلله وعلللى الخريللن.

)32، ص2007(مصطفى نوري القماش،
 النظرية الوراثية:5-2

       يمكن أن تكون الوراثة أحلد أسلباب التوحلد، وهالذا يفسلر سلبب إصلابة إخلوة ذوي
اضاطراباتا التوحد باضاطراباتا التوحد باضاللطراب نفسلله أو أحللد الضاللطراباتا النمائيللة
أخرى،كما تجد الشارة إلى أنه ل يظهر علللى أغلبيللة حللالتا التوحللد تشللوهااتا واضاللحة

جينللاتا تتفاعللل)مم 10-3(على مستوى الكر وموسوماتا وقد أقترح باحثون أن هاناك مللن 
معا تسبب التوحللد،إذ أن نسللبة ذوي اضاللطراب التوحللد ممللن لللديهم اضاللطراب فللي الكللر

 من ذوي اضاطراب%25 أن Gillber 1998 كماوجد %)5-4(موسوماتا تتراوح بين 
).46، ص 2010.(نايف الزراع،)x(التوحد يعانون من تشوهااتا في الكر وموسوم 

 النظرية البيوكيميائية :5-3
      يعتقد أن بعض العوامل التي تسبب تلف بالمخ قبل الولدأة أو أثنائها أو بعللدهاا تهيللئ
لحدوث هاذا المرض مثل إصللابة الم بالحصللبة اللمانيللة و الحللالتا الللتي لللم تعالللج مللن
مللرض الفينيللل كيتونوريللا ونقللص الكسللجين أثنللاء الللولدأة و التهللاب الللدماغ وتشللنجاتا
الرضايع،كما تشير الدراساتا لوجودأ عزلا في خليا المللخ عنللد بعللض الفللرادأ التوحللديين
أكثر من الشكل الطبيعي إضاافة لوجودأ الخلل في توازن بعض النواقل العصبية التالية في

).55 ، ص2010.(لورا شريبمان،(السيروتونين- الدوبامين)الدماغ مثل : 

23



الفصل الثاني                                                                               التوحد 

 النظرية المعرفية :5-4
      تشير هاذه النظرية إلى وجودأ عجزا أو قصور معرفي يفسللر بعللض أوكللل المظللاهار
الكلينيكية والعراض الللتي يتميللز بهللا هاللذا اضاللطراب التوحللد، وهاللذه النظريللة تتضللمن

 أن)1970هيرمليممن وكنممور(القصللور فللي النللواحي المعرفيللة والجتماعيللة وقللد وجللد 
الطأفالا التوحللديين لللديهم صللعوباتا فللي عمليللة اسللتخدام الرمللوز والقللدرة علللى التفكيللر

أوردأ أن هاناك دأليللل بيللن)مم 1995سيغمان(ويرجع ذلك إلى التأخر في النمو اللغوي، أما 
وجودأ نقص أو خلل في الفهم الجتماعي مملا يبلن أن هانلاك معانلاة يعلاني منهلا الطأفلالا
التوحديين في استجاباتهم السلوكية الشخصية مثالا: ل يشاركون فللي النشللطة أو الفعللالا

 أن هاؤلء الطأفللالا يعللانون)1992السرفاوي (التي تتطلب النتباه مشترك، كما أوضاح 
من قصور في الوظللائف والعمليللاتا العقليللة العليللا كالللذاكرة، النتبللاه، الدأراك، التفكيللر،

أنهم عادأة ما يعانون مللن تللأخر فلي نملو اللغللوي)مم 1990(التعميم، ويصنف عبد الرحيم 
والكلم وأن بعضهم يكون قادأرا علللى فهللم كلم الخريللن والتعللبير عللن أنفسللهم بطريقللة

).39، ص2009مقبولة نسبيا (محمد أحمد الخطاب،

 نظرية التلوث البيئي:5-5
     ونقصللد بلله العوامللل الخارجيللة أي تلللوث البيئللة بسللبب (المعللادأن السللامة كللالزئبق
والرصللاص واسللتعمالا المضللادأاتا الحيويللة بشللكل مكثللف أو تعللرض لللتهابللاتا أو
الفيروساتا ..وغيرهاا)، فقد يتعرض الطفل للتلوث البيئي أثناء فتراتا حرجة مللن مراحللل
د تلؤثر عللى القلدراتا تطور الطفل مما يؤدأي إللى ظهلور العديلد ملن المشلكلتا اللتي ق
المختلفة للطفل مثل المشي والنطق وبعض أشكالا السلوك التوحللدي. (محمللد القاسللم عبللد

).67، ص2012ال،
 النظرية العصبية :5-6

 إن هاناك ثلثة نظرياتا تتمحور حولا أسباب تواجللد أسللباب)1995ماشيموتو(     ذكر 
تواجد عطب معين في الجهاز العصبي المركزي :

- النظرية الولى تؤكد وجودأ عددأ كبير من الخليا الصغيرة في الشللق الللدماغي الوسللط
وبعضها أشارتا إلى انخفاض التدفق الدموي في المنطقة الشق الوسط.

- النظرية الثانية تؤكد نقص في حجم المخيخ.
- النظرية الثالثة تؤكد ضاعف القشرة الدماغية.

- نتجه لهذه النظرياتا اتجهت العديد من الدراساتا للربط بين حالة التوحللد و الختلفللاتا
البيولوجية و العصبية في الدماغ فقد أظهرتا بعلض الختيلاراتا التصللورية للللدماغ مثللل

اختلفاتا غير عادأية في تشكيل)Rusonance imaging mri – magnetic(الختبار   
بومممان وكممامبرالدماغ مع وجودأ فروق واضاحة بالمخيخ فقد وجللد بعللض العلمللاء مثللل : 
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-135، ص ص2001وغيرهام وجودأ ضامور في حجم المخيخ.(محمللد قاسللم عبللد اللل ،
136.(
 نظرية الكلى الصينية:5-7

       يبرر الصينيون الصابة بالتوحد باعتبار أنها قد تحدث أثناء الحمل أو بعللد الللولدأة
تنص هاذه النظرية على أن الكلللى هاللي عضللو خلقللي موجللودأ منللذ الللولدأة بينمللا الطحللالا
عضو وظيفي رئيسي بعد الولدأة، بناءا على هاذا  فإن سللبب التوحللد أثنللاء الحمللل يعللزي
إلى مشللكلة فللي وظيفللة الكلللى لللدى أوليللاء والللتي ربمللا تكللون عللن طأريللق الم و أحيانللا

(6الب،ويقولا الصينيون عندما يكون للم كلية ضاعيفة فإن الجسم ل يمتص فيتللامين ب
B6وبعض العناصر الحيوية يعوق عملياتا بنللاء6) بطريقة فعالة، وإن نقص فيتامين ب 

ونمو مخ الجنين دأاخل رحم الم ونتيجة لذلك يولد الطفل باضاطراب وظيفي في المخ،أمللا
سبب التوحد بعد الولدأة غالبا ما يكون تلف في الجهاز الهضمي وهاو عبللارة عللن مشللكلة

، ص2011.(شلللبي قللادأري رفيللق،6في الطحالا أو المعللدة تمنللع امتصللاص فيتللامين ب
35.(

- أنواع التوحد 6
      لقد اختلفت أنواع التوحد حسب خصللائص ومميللزاتا كللل فئللة مللن ذوي اضاللطراب

التوحد، ومن بين هاذه النواع والتصنيفاتا نجد:
 :kanner توحد كانر6-1

م عللبر مقللالا1938 طأفل جرتا متابعتهللا منللذ عللام 11 حالة 1943       قدم كانر عام 
الضاطراب التوحدي النفعالي، وأعتبره كانر اضاطراب جديللد أسللماه التوحللد الطفللو لللي

المتميز بعدة خصائص وهاي :
.Extreme autism- حالة توحد شديدة 

.obsessiveness- الولع الشديد 
.storotypy- النمطية العشوائية 

.echolalia- التقليد الكلمي المتكرر
        وقد قدم كانط لوحة الكلسيكية التي تعرف مظاهار التوحد على الشكل التالي:

- قصور مستدام في التواصل و التفاعل الجتماعي.
- سلوكياتا حصيرية ومتكررة، عشوائية ونمطية.

-104، ص ص 2012- اهاتماماتا ونشاطأاتا خاصللة وعبثيللة.(هانللاء إبراهايللم صللندقلي،
105.(

 مجموعاتا طأيف التوحد:6-2
 ليكللون وصللف لمجموعللة مللن حلالتا1980        اسللتخدام هاللذا المصللطلح منللذ عللام 

اضاطراباتا التطور العامة، والتي تجمعها عوامل  مشتركة أهامها:
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- نقص في التفاعل والتواصل الجتماعي.
- نقص في القدراتا البداعية.

- نقص في التواصل اللغوي والغير اللغوي.
- وجودأ نسبة ضائيلة من النشاطأاتا والهاتماماتا التي عادأة ما تكون نمطية و متكررة.

      وقد قسم اضاطراب التطور العامللة إلللى خمللس مجموعللاتا لكللل مجموعللة مقاييسللها
الخاصة وشروطأها حيث يتم تقييم هاذه الشروط من قبل مختصللين لصللعوبة التفريللق بيللن
هاللذه الضاللطراباتا فالطفللل التوحللدي يمكللن أن تتحسللن حللالته ليللدخل فللي مجموعللة
اضاللطراباتا التطللور العامللة ويحتمللل أن يشللخص كحالللة اضاللطراب ريللت، اضاللطراب

إسبرجر، اضاطراب التحطم الطفولي، اضاطراب التطور العامة غير محددأة.
 الضاطراب التوحدي :6-2-1

       الطأفالا ذوي الضاطراب التوحدي لديهم دأرجة متوسطة إلى شديدة من اضاللطراب
التواصل والتصالا الجتماعي بإضاافة إلى المشاكل السلوكية ،وتبدأ أعراضاه مللن السللنة

 شهرا و أهامها :60-30الثانية و النصف من عمر الطفل أي 
- ضاعف العلقاتا الجتماعية.

- ضاعف من الناحية اللغوية.
-106، ص ص2012- قلة الهاتمام و المشاركة فللي اللعللب. (هانللاء إبراهايللم صللندقلي،

107.(

 اضاطراب ريت:6-2-2
        بعد مرور خمسة أشهر من الولدأة يحدث تدهاور لجللوانب مللن النمللو للطفللل منهللا
نقص في سرعة نمو الرأس، فقدان مهاراتا اسللتخدام اليللدي وفقللدان مهللاراتا التواصللل
والتفاعل والجتماعي. وتدهاور في تناسق الجذع وقصور شلديد فلي نملو قلدراتا التعلبير
اللغوي. وينتشر هاذا الضاللطراب بيللن النللاث أكللثر مللن الللذكور.(إبراهايللم محمللودأ بللدر،

).21، ص2004
 متلزامة إسبيرجار:6-2-3

1854-1844سللنة أسممبيرجار  همماتر       تنسب هاذه المتلزمة إلى مكتشفها النمسللاوي 
وهاو أحد اضاطراباتا التطور العامة،وعادأة ما يظهر في وقت متللأخر عللن التوحللد يللن أو

على القل يتم اكتشافه متأخرا ويتميز بما يلي:
- تأخر في النمو السلوك غير اللفظللي مثللل:تغيللراتا الللوجه، الشللارة واسللتخدام أعضللاء

الجسم للتعبير عن المفاهايم.
- قصور في تكوين علقاتا مع القران.
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- النشغالا بنمط معين من السلوك.
).49-48، ص ص 2013- حركاتا نمطية متكررة. (وليد خليفة و آخرون،

 متلزامة هيللر:6-2-4
      ويسمى أيضا إضاطراب الطفو لي ألتفككي يظهر هاللذا الضاللطراب بعللد عللامين مللن
النمو الطبيعي الواضاح عكس متلزمة أسبيرجر بحيللث ل يوجللد فللي اضاللطراب الطفولللة

ألتفككي أي تأخر ملحوظ في نمو اللغة ولكن هاناك قصور في التواصل.
ومن مظاهار متلزمة هايللر:

- تطلور طأللبيعي فلي المجلالتا النمائيلة فللي العلامين الوليللن ومللن العمللر بملا فلي ذللك
المهاراتا التواصلية ،النطقية و اللغوية.

- فقدان المهاراتا اللغوية قول و استقبال.
- فقدان المهاراتا الجتماعية مع اللهو و اللعب و المهاراتا الحركية.

).47-46،ص ص2000- عدم القدرة على ضابط التبولا والتغوط.(عبد الرحمان السيد،
 :PDO-Nos اضاطراباتا التطور العامة غير محددة 6-2-5

        هاذه الضاطراباتا عبارة عن خلل شديد في تطللور التفاعللل الجتمللاعي ومهللاراتا
التواصللل اللغللوي وغيللر اللغللوي مللع السلللوكياتا واهاتمامللاتا  نشللاطأاتا نمطيللة متكللررة

).117 -115، ص ص2012بالنسبة لعملية التشخيص. (هاناء إبراهايم صندقلي ،
- التشخيص7

      يتطلب تشخيص التوحلد فريلق كاملل ومتعلددأ فلي جميلع اختصاصلاتا فلي الجلانب
الطللبي والنفسللي والجتمللاعي والسلللوكي، كمللا يتطلللب وجللو اختبللاراتا نظاميللة مثللل :
الختباراتا اللغوية والمعرفية واختباراتا غير نظامية مثل: المقابلتا السرية وهاللذا مللن
أجل الوصولا إلى تقيم شامل وإلى ملحظللة الطفللل فللي المنللزلا والمدرسللة خللا فللتراتا
اللعب، والتي تعطي صورة عن قدرة الطفل على التواصل و التفاعل مللع الخريللن ومللن

بين التقييماتا المتعددأة نذكر ما يلي :
 التقييم الطبي:7-1

    في التشخيص الطبي يتم استيفاء تاريخ حياة الطفل بعنايللة أثنللاء الحمللل والللذي يكللون
غاية في الهامية فكثير من السباب تعزي إليه ما يحدث أثناء الولدأة وبعدهاا أسئلة موجه
إلى الولياء حولا الحمل والولدأة والتطور الجسللدي والحركللي ثللم ينصللح بللإجراء تقللويم
طأبي شامل بما في ذلك السيرة الطبية للسرة بإضاافة إلى فحوصاتا بدنية شاملة، ثم تأتي

مرحلة الكشف السريري.
chromosomalخصوصللا علللى الجهللاز العصللبي كللإجراء صللورة صللبغياتا الخليللة 

analysis

EEGثللم يجللري كشللف للللدماغأكس فممرا جايممل  لكتشاف تواجد متلزمة DNAوفحص 

CTSCANلتحديد إذا ما كان هاناك صرع أو غيبوبة قصليرة يليهلا أشلعة مقطعلة للدماغ 
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رون ،.MRIوأشعة بالرنين المغناطأيسي للدماغ  طفى ،آخ اروق مص امة ف ،2011  (أس
).117-116ص ص

 التقييم السلوكي:7-2
      تسللتخدم الملحظللة لهللذا الغللرض، والقللوائم تسللجل سلللوك بالضاللافة إلللى تحليللل
المهماتا، وبطبيعة الحالا معلوماتا عن شخصية وتاريخ الحالللة، وضاللعف فللي الدأاء فللي
بعض أجزاء الجسم كحركة الصابع ..إلخ، ويتم التعرف على قدرة الطفللل علللى التعامللل

).141، ص2004والتدبير.( زكرياء أحمد الشربيني،
 التقييم التربوي(التعليمي):7-3

Formal     يمكللن القيللام الللتربوي مللن خللا اسللتخدام التقييللم الرسللمي   assessment

باستخدام أدأواتا قياسلله، والتقييللم الغيللر الرسللمي باسلتخدام الملحظلة المباشللرة ومناقشللة
الوالدين والغرض مللن هاللذا التقييللم تقللدير قللدراتا الطفللل فللي المهللاراتا قبللل الكادأيميللة،

ومهاراتا القراءة والحساب ومهاراتا الحياة اليومية كالكل واللبس ودأخولا الحمام.
 التقييم النفسي:7-4

    وفيه يقوم الخصللائي النفسللي باسللتخدام أدأواتا قياسللية لتقييللم حالللة الطفللل مللن حيللث
الوظائف المعرفية والدأراكية والجتماعية.

     تقييم التواصل :7-5
   ويشمل مهاراتا التواصل ومنها رغبة الطفل في التواصل،وكيفية أدأائله لهلذا التواصلل
(التعللبير لحركللاتا علللى الللوجه أو بحركللاتا جسللمية، أو بإشللارة)، كيفيللة معرفللة الطفللل

لتواصل الخرين معه.
 التقييم الوظيفي:7-6

therapist      ويقللدم بلله المعالللج الللوظيفي   occupationalل ة تكام ة طأبيع  لمعرف
الوظائف الحسية وكيفية عمل الحواس الخمس، وتقييم مهاراتا الحركة الصغرى 

(استخدام الجري، القفز...إلخ)، وهال يفضل الطفل استخدام يده اليمنى أو اليسللرى لتحديللد
).41-40، ص ص2013نصف الدماغ المسيطر.(وليد خليفة،

:محكاتا التشخيص
(     لقد تمثلت محكاتا التشخيص الصادأرة عن الصدار الرابع  المعدلا 

IV.2000.DSM-TR (: فيما يلي
 يشترط في تحديد إضاطراب التوحللد أن تتطللابق سللتة أعللراض علللى القللل بحيللثأول :

توزع كأتي:
- عرضاان اثنان على القل من المجموعة الولى.

- عرض واحد القل من المجموعة الثانية.
- عرض واحد على القل من المجموعة الثالثة.

- المجموعة الولى :
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القصور النوعي في التفاؤلا الجتماعي فيما يلي :
- قصور حادأ في استخدام أنماط السلوكياتا غير اللفظية المتعددأة مثل: التواصل

البصري.
- فشل الطفل بعلقاته مع أقرانه.

- قصور في التلقائية و مشاركته مع الخرين.
- الفتقار إلى  التبادألا الجتماعي.

- المجموعة الثانية :
- نقص اللعب التخيلي و الجتماعي.

- السلوب النمطي للغة.
- تأخر في نمو اللغة.

- قصور في القدرة على المبادأرة والحديث مع الخرين.
- المجموعة الثالثة :

      تكرار سلوكياتا تظهر فيما يلي :
- الشغالا المستمر بأجزاء الجزاء الشياء.

- التأكد على الروتين.
- ممارسة حركاتا نمطية مثل رفرفة اليدين.

- الشغالا بأسلوب نمطي واحد أو أكثر.
 ظهور أدأاء وظيفي غير عادأي في واحد على القل مما يأتي مع ظهورهاا قبل سنثانيا:

الثلث سنواتا من العمر :
).37-36، ص ص 2013- التفاعل الجتماعي.(مرجع سابق،

-  أهم أدواتا قياس وتشخيص التوحد:8
      هاناك أدأواتا مستخدمة لتشخيص اضاطراب التوحد منها:

) :CARS مقياس تقدير التوحد الطفو لي (8-1
      يعتبر هاذا المقياس من أكثر المقاييس واستخدما وانتشارا في مجالا التوحد وهاو من

) (SCHOPLER;RECHELER AND RUNNERإعدادأ سكوبلر ورسلر ورنر (
) ولقد صمم هاذا المقياس بهدف التعرف على الطأفالا التوحديين والتفريق بينهم1988

وبين الطأفالا ذوي العاقاتا النهائية الخرى.
ويتمتع هاذا المقياس بدللتا صدق المعياري وذلك من خللا مقارنة المجموع الكلي

للدرجاتا والتقديراتا الكلينيكية التي تم الحصولا عليها من نفس جلساتا التشخيص حيث
).1000.0 عند مستوى الدللة 48.0كانت نتيجة الرتباط (

 دأقيقة هاي :45و30ويشمل المقياس على خمس عشرة بعدا بحيث يستلزم تطبيقه مابين 
- النتماء والتفاعل مع الخرين.

- التقليد والنفعالية.
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- الستجابة والنفعالية.
- استخدام الشياء.
- استخدام الجسم.

- التكيف مع التغير.
- الستجابة السمعية.
- الستجابة البصرية.

- استجابة واستخدام حواس التذوق اللمس، الشم.
- الخوف والقلق.

- التواصل اللفظي.
- مستوى النشاط.

- مستوى وثباتا الستجابة العقلية والنطباعاتا العامة.
) يعطللي1) حيث أن رقللم (4-لل 1     وكل بند من هاذه البنودأ  السابقة يعطي تقديرا من (

) يشير إلى أن السلوك الملحظة غير عادأي4أن السلوك في المجالا العادأي بينما  الرقم (
).41، ص2005بدرجة شديدة.( نايف بن عابد إبراهايم الزراع،

) وتصنف على النحو التالي60-30وتتراوح العلماتا على هاذا المقياس بين (
) ) شديدي التوحدم(محمللد60-37) متوسطي التوحد،(36-31)غير توحديين،(15-30 

).137، ص2011صالح المام، فؤادأ عبد الجوالدة،
     ومن بين المقاييس العربية نجد مقياس تقدير السلوك التوحللدي ،ظهللرتا قائمللة تقللدير

) هاللدفت إلللى2005) وشللرحها فللي (2003السلوك التوحدي في دأراسة أعدهاا الزراع (
)، وقد تألفت القائمة180=0قياس وتشخيص مظاهار السلوك التوحدي في عينه سعودأيه(

 فقرة غطت البعادأ التالية :2016من 
- بعد العناية بالذاتا.

- البعد اللغوي التواصلي.
- البعد السلوكي.

- البعد الصحي و الجسمي.
- البعد الحسي.

البعد الجتماعي والنفعالي.
وقللد وتللوفرتا للقائمللة دأللتا صللدق وثبللاتا تللبرز أسللتخدمها لقيللاس وتشللخيص حللالتا

).268-267،ص ص 2013التوحد.(فاروق الروسان،
      من خللا ما سللبق يمكللن القللولا بللأن كللل هاللذه المقللاييس هاللي نتائللج لبحللوث معمقللة
تطبيقاتا علمية ميدانية لهذا نجدهاا في المراكز المتخصصة في العلج التوحد في مختلف

دأولا العالم،حيث يتم تطبيقها و العتمادأ عليها في التشخيص .
: اختبار التوحد للطأفال في سن عامين8-2
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Wendyوضاع ويندي ستون(  stoneيستخدم فيه الملحظة المباشللرة للطأفللالا فللي سللن ،(
العامين على ثلث مستوياتا ،والتي تتضح في حللالتا التوحللد : اللعللب، التقليللد، النتبللاه

).13، ص2007المشترك .(محمد عدنان عليواتا،
):CHAT شهرا(18 قائمة التوحد للطأفال عند 8-3

Simon(       تنسب إلللى العللالم سلليمون بللارون كللوهاين   baron-  cohen فللي أوائللل)مم
 شللهرا، ومللن18التسعيناتا وهاي لكتشاف ما إذا كان يمكن معرفة هاذه العاقة في سللن 

خللها توجه أسئلة قصيرة من قسمين القسللم الولا يعللد للبللاء والثللاني مللن قبللل الطللبيب
المعالج.

 القائمة الشخصية للتوحد:8-4
 أو أكثر من هاذه السماتا، فإن تشللخيص التوحيللد يجللب7     في حالة أن طأفل ما أظهر 

أن يأخذ بعين العتبار بصورة جادأة.
- الصعوبة في الختلط و التفاعل مع الخرين.

- يتصرف الطفل كأنه أصم.
- يقاوم التعليم.

- يقاوم الروتين والتغير .
- ضاحك وقهقهة غير مناسبة.
- ل يبدى خوفا من المخاطأر.

- يشير باليماءاتا.
- ل يحب العناق.

- فرط الحركة.
- علج التوحد 9

      إن علج التوحد يتطلب تدخل والكشف المبكر عن الحالة لنهللا تفيللد بشللكل إيجللابي
وفعالا،ول يوجد طأريقة أو علج أو أسلوب واحللد يمكللن أن ينجللح مللع الطفللل التوحللدي،

بحيث يتم استخدام طأرق مختلفة في علج منها :
 علج النفسي :9-1

      بحيث يتم استخدام جلساتا التحليل النفسي كأحد أساليب العلجية السائدة وهاي إقامللة
علقة ودأية مع نموذج  يمثل الم المتساهالة المحبة وهاي علقة تنطلق من افتراض مؤدأاه
أن الطفل التوحدي لم تستطيع تزويده بها غير أن هاناك تحفظ على هاذا الفتراض هاللو أن
هاذه العلقة تحتاج إلى سنواتا عدة حتى تتطور خللا عملية التحليل النفسي، وهانللاك مللن

يرى أن العلج باستخدام التحليل النفسي يشمل على مرحلتين :
الولى: يقوم المعالج بتزويد الطفل بأكبر قدر ممكن من التدعيم وتقللديم الشللباع وتجنيللب

الحباط مع التفهم و الثباتا النفعالي من قبل المعالج.
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الثانية: يركز المعالللج النفسللي تطللوير المهللاراتا الجتماعيللة كمللا تتضللمن هاللذه المرحلللة
، ص2005التدريب علللى تأجيللل وإرخللاء الشللباع والرضاللاء.(الجبلللي سوسللن شللاكر،

105.(
 علج الطبي(الدوائي):9-2

     هاناك عدة وسائل طأبية تعتمد في علج التوحللد منهللا اسللتخدام الكسللجين المضللغوط
للمعالجة، ومنها ما يستخدم عقللاقير وأدأويللة مللن حللدة هاللذا الضاللطراب، وبعللض مراجللع
الطبية تنصح بالمعالجة بواسطة الحمية الغذائية وعدم تناولا أطأفالا التوحد بعض الطأعمة

).B6(التي تحتوي على الجلوتين والكازين، ومنها من يعطي بعض الفيتاميناتا 
 علج النطق:9-3

      يجب أن يكون هاناك تدخل من قبل اختصاصين لتحسين مسللتوى التحصلليل اللفظللي
والكلمي بواسطة برامج خاصللة لمعالجللة النطللق والسللمع مللع اسللتخدام واسللع للمللثيراتا

)132، ص 2012البصرية أثناء عملية التدريس. (هاناء إبراهايم صندقلي،
 علج السلوكي:9-4

     تعد برامج التللدخل السلللوكي هاللي الكللثر شلليوعا واسللتخداما مللن حيللث تركللز علللى
جوانب القصور الواضاحة التي يعاني منها التوحدي ومن أهامها :

 :LOVAAS طأريقة لوفاس 9-4-1
Lvor lovaas     وتعتبر واحدة من بين طأرق العلج السلوكي، ومبتكر هاذه الطريقة

أستاذ الطب النفسي، وعلج السلوكي قائم على نظرية السلوكية والستجابة الشرطأية في
علم النفس، وطأريقة لوفاس هاذه تعتمد على استخدام الستجابة الشرطأية بشكل مكثف،

 ساعة في السبوع، وقد كانت النتائج40بحيث أن ل تقل مدة العلج السلوكي عن 
).52، ص 2009إيجابية.(فادأي رفيق شلبي،

) :Teacch طأريقة تيتش (9-4-2
Aric( سكوبلر        وهاو برنامج طأوره أريك   schopler(في بدايللة العقللد السللابع مللن 

القرن العشرين كان نتيجة لتشريع أصدرته ولية نورث كارولين لمعالجة وتعليم الطأفالا
(المصابين بالتوحد، ويعتمللد البرناملج فللي التقييللم عللى مقلاس تقللدير التوحللد الطفلو لللي 

CARS (ويركز البرنامج على مواطأن القوة و الهاتماماتا بدل من التركيز على مواطأن
القصور وهاذا ما يحفزهام على العطاء الوفر والتدريب ل يقتصلر علللى الطفلل المصللاب
فقط وإنما آبائهم ليتكامل البناء في المؤسساتا التعليمية و البيت.  (قحطان أحمللد الطللاهار،

).166، ص 2009
 علج باللعب:9-5

       يللرى بعللض البللاحثين أنلله أفضللل أدأاة لعمليللاتا النمللو و التعليللم معللا،وأن احتيللاج
الطأفالا للعب بأنواعه و أدأواته و أساليبه يعكس خصائص النمللو و التعللبيراتا الرتقائيللة
التي تتحقق للطفل في كل مرحلة من مراحللل نمللوه،ويجللب أن تللدلا اللعبللة علللى مللثيراتا
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بصرية حللتى تشللد أنتبلله الطفللل ألتوحللدي و تجعللله يحللدق فللي الضاللواء ويركللز ويثبللت
).235، ص2011بصره . (أسامة فاروق و آخرون،

خلصة :
      شغل اضاطراب التوحد وتفسيراتا  العلماء والطأبللاء والمختصللين فللي هاللذا المجللالا
منذ ما يقارب المائة عام ول يزالا البحث مسللتمر حللولا هاللذا الضاللطراب،يوجللد فللي كللل
منطقللة فللي العللالم وفللي السللر مللن كللل الخلفيللاتا العرقيللة والدينيللة والقتصللادأية، فهللو

اضاطراب ل يعرف حدودأ جغرافية واجتماعية ول اقتصادأية.
ومن خللا ما تناولنا في هاذا الفصل لقد تللم التطللرق لمختلللف جللوانب اضاللطراب التوحللد
والتعرف أكثر على الطفل التوحدي، وهاذا ما يساعدنا علللى المضللي فللي إنجللاز الدراسللة

الميدانية.
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 أنماط التواصل.-3
 أبعاد التواصل.-4
 مراحل تطور النمو اللغوي.-5
 خصائص لغة الطفل التوحدي.-6
طرق التصال عند الطفل التوحدي.-7
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. لدى ذوي اضطراب التوحد أساليب تحسين مهارات التواصل -9
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تمهيد :

      يكتسي التواصل أهمية بالغة فأي قايام علقاات مادية ومعرفأية بين الفأععراد والجماعععات،
وهو ممارسة ضرورية فأي قاطاعات متعددة،حيث تقوم بين أطرافأه المختلفععة علقاععات تبععادل

المعرفأة.

وتعد عملية التصال عن طريق الحديث واللغة أمر معقد، ال أنها عملية طبيعية عنععد البشععر
وتنمو من اتصال الطفععل قابععل اللغععة عععن طريععق البكععاء والمناغععاة والبتسععامات والحركععات
الجسدية، فأهي تشمل المعرفأة، التفكير والسمع كما تعني باستقبال المعلومات وإعادة إرسععالها
كمعا تعنعي باسعتقبال المعلومعات وإععادة إرسعالها وتعنعي تعلعم كيفيعة السعيطرة علعى الهعواء

لصدار الصوات للكلمات بطريقة يستطيع معها شخص أخر من نفس الثقافأة أن يفهمها.

وفأععي هععذا الفصععل يتععم التطععرق لمععور عععدة تتعلععق بالتواصععل عنععد الطفععال مثععل: تعريععف
التواصل، وأنمععاطه، وذكععر أهععم أنععواعه ومهععارات وأهععم أسععاليب تحسععين مهععارات تحسععين

مهارات التواصل لدى الطفال ذوي اضطراب التوحد.

 مفهوم التواصل -1

 وهي) communis)مشتقة من أصل لتيني (communication (       كلمة اتصال 
) والعتيcommon) وهي أصعل الكلمعة النجليزيعة (common(أصل الكلمة النجليزية 

تعني عام أو مشترك،أما فأي اللغة العربيععة فأاتصععال مشععتقة مععن مصععدر وصععل الععذي يحمععل
معنيين رئيسين :

المعني الول : الربط بين كائنين أو شخصيين.

المعني الثاني : البلوغ أو النتهاء إلى غاية ما.

فأاتصال فأي اللغة هو الصلة والعلقاة وبلوغ غاية معينععة مععن تلععك الصععلة. (فأععراس السععليتي،
).193، ص2009

      والتواصل إرسال واستقبال ما تريده الكائنععات الحيععة مععن بعضععها البعععض، والتواصععل
بالمعنى المحدد هو: استخدام الكلم كرموز لغوية للتعبير عن الفأكار والمشععاعر والحاجععات
بين الفأراد، وهنا يعتبر التصال سلوكا مختصا بالبشر ويميععز النسععان عععن بععاقاي الكائنععات

).507، ص2009الحية.(أسامة محمد  البطانية،

ويعرف التواصل بأنه القدرة على التعبير عععن الفأعععال، والقععدرة علععى الععدخول فأععي الحععوار
متبادل حتى وإن كانت بسيطة ول يقتصر التواصل علععى عمليععة نقععل المعلومععات مععن وإلععى
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الخرين حيث يعتمععد تنظيععم عمليععة التواصععل علععى التواصععل فأععي الفأكععار والتجاهععات مععع
).52، ص2000الخرين.   (شاكر عطية قانديل،

عرف التواصل على أنه عملية معقدة فأي إقاامعة وتطعوير الروابعط بيعن البشعر والععتي
تتولد عن الحاجة إلععى النشععطة المشععتركة وتتضععمن تبععادل المعلومععات،وبلععورة إسععتراتيجية
واحععدة للتفاعععل و الدراك وفأهععم الشععخاص الخريععن، ومععن ثاععم يمكععن تميععز ثالثاععة جععوانب
للتواصل وهي على وجععه التحديععد، جععانب توصععلي،جععانب تفععاعلي، جععانب إدراكععي.وتتمثععل

وسائل العملية التواصلية فأي أنساق متعددة من العلقاات وهي:

- الكلم بصفة أساسية .

- نسق العلقاات والشارات البصرية والحركات واليماءات والمحاكاة والتعبير الوجهي.

- النساق شبه اللغوية الخارجية عن نطاق اللغة والشارات الغير اللفظية.

- نسق لتنظيم زمان ومكان التصال.

- نسق ثالثاي النظريععات وهععو يمثعل أحعد سعمات الهامععة فأعي التواصععل.(عبعد الحميععد جعابر،
).656، ص1995وآخرون، 

ويكون التواصل لفظي أو باستخدام الشارة أو غيرها، ويعد التواصل اللفظي من أهم أدوات
التواصل النساني كمععا يوجععد أدوات تواصععل أخععرى وهععي الشععارات الحركيععة باليععدي أو
بتعبيرات الوجه أو الشفاه واليماءات أو باستخدام الرموز سواء كععانت منطوقاععة أو مكتوبععة.

).13، ص2007(عفاف كومي إبراهيم،

ويعرف التواصل على قادرة الفرد على فأهم واستعمال أنماط التواصل اللفظيععة وغيععر
اللفظية فأي مجالت التواصل الععذاتي، التواصععل السععري، التواصععل مععع الفأععراد، التواصععل
المدرسي، وتواصل الجيران بحيث يستطيع فأهم وإستيعاب محتععوى الرسععائل المتبادلععة وبيععن

أفأراد السرة وأفأراد المجتمع بشكل يحفز تفاعل اليجابي بينهم.

والتواصععل يشععمل العناصععر الساسععية الثلثاععة المرسععل والرسععالة والمسععتقبل، وقانععاة تحمععل
الرسالة بشكلها اللفظي والغير اللفظي فأي عملية دينامكية وليسعت إسعتاتيكية بغععرض إحعداث
تأثاير فأي شعور ورأي وفأعل الطرف المستقبل فأي سياق اجتماعي والتواصل عملية اشععتراك

).60،ص2004ومشاركة فأي المعنى والدللة .(خالد البلحا،

وبذلك يمكن تحديد مفهوم التصال  فأي كونه تفاعل بين فأرد وأخر أو مجموعة مععن الفأععراد
ومجموعة أخرى، بهدف المشاركة فأي خبرة يترتب عليها تعديل فأععي سععلوك هععؤلء الفأععراد

ويتضمن التصال ما يلي:
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- عناصر أو مكونات عملية التصال كالمرسل والرسالة والمستقبل.

- هدف أو أهداف التصال.

- اتجاه أو مسار التصال الذي يسير فأيه.

- مجتمع التصال ومجالت يؤثار فأيها، ويتأثار بها ويعمل من خللها.  (أسععامة محمععد سععيد،
).36، ص2014وآخرون،

- أنواع التواصل 2

       تم تقسيم أنواع التواصل النساني إلى أشكال مختلفة نذكر منها التقسيم التالي :

  :verbal communication  التواصل اللفظي 2-1

        هو الرمزية اللفظية باستخدام اللغة كنظام من التفاعل بين الشععخاص أو جماعععة مععن
الناس فأي ترميز المعاني، وفأي ذلك تشمل اللغة عدة مكونات هي الصوات الكلمية وقاواعد
النحوية والصرف والتراكب اللغوية ودللت المعععاني يععدخل ضععمن هععذا التقييععم كععل أنععواع
التواصل التي يستخدم فأيها اللفظ كوسيلة لنقل رسالة معن المصعدر إلعى المتلقعي ويكعون هعذا

).Howlin,et all,1999,p.28اللفظي منطوقاا فأيدركه بحاسة السمع .(

:Non verbal communication التواصل الغير اللفظي  2-2

يدخل ضمن هذا التقسيم كل من أنواع التواصل التي تعتمد على اللغععة غيععر اللفظيععة ويطلععق
).9،ص1988عليها أحيانا اللغة الصامتة.( سعد ،

ويعرف كذلك علعى أنععه التواصعل بلغععة الشعارة المتضععمنة تععبيرات الععوجه وإشعارات اليععد
والرأس.

وتهدف مهارات التواصل غير اللفظععي إلععى نقععل المشععاعر والفأكععار مععن شععخص إلععى أخععر
).206، ص 2008باستعمال الحركة .( فأراس السيليتي ،

 أنماط التواصل -3

      هناك مجموعة من أنماط التي تخععص كععل مععن التواصععل اللفظععي وغيععر اللفظععي نععذكر
منها:

 هو الذي يعتمد علععى الكلمععة المكتوبععة، مثععل : الكتععب والصععحف التصال المكتوب :3-1 
والمجلت...الخ،حيث يبذل جهدا فأي إعداد الرسالة وكتابتها وصياغتها، وحتى تكون

45



الفصل الثالث                                               التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي

التصععالت الكتابيععة جيععدة وواضععحة فأل بععد مععن مراعععاة اللغععة البسععيطة والكلمععات
المألوفأة.

وهو التصال الذي يستخدم الرسوم والصور والشكال والنمععاذج التصال الشكلي: 3-2  
).196،ص2008لنقل المعلومات.(فأراس السليتي ،

تعتبر لغة الشارة شكل من أشكال التواصععل،فأالصععبع يشععير إلععى استخدام الشإارات :3-3
شيء موجود فأي اتجاه الشارة، والقابلية للشارة تعد العلمة الولى علععى أن الطفععل
يعرف أن الشخص الذي أمامه يكون قاادرا على استنتاج ما يشير إليه، ولكن الطفال

).siegal,1999,p.44التوحديين ليست لديهم هذه المقدرة .(

الشياء هنا يقصد بها ما يستخدمه مصدر أو :objet langauage  لغة الشإياء 3-4  
المرسععل الرسععالة بهععدف التعععبير عععن المعععاني أو الحاسععيس الععتي يريععد نقلهععا إلععى
المستقبل مثل: ظاهرة لبس أسود فأي معظم المجتمعات يعبر عن الحزن،الععذي يعيععش

)156، ص2001فأيه من يلبس هذا اللون. (عمر عبد الرحيم نصر ال 

إن لغة العيون تنقل الرسائل ذات مععدلولت مختلفععة،تفسععر بعععض التواصل بالنظر:3-5   
النظرات من قابل الشخاص علععى أنهععا التطععاف أو تبععادل علقاععات، فأععي حيععن تفسععر
أخرى على أنها الكراهية والغضب وعدم القبععول.وقاععد إشععارات بعععض الدراسععات إن
النظر إلى المعلم مباشعرة يعععزز لععديه النتبعاه والهتمعام والمشععاركة.(مرجعع سعابق،

).307، ص2008

 التعبيرات بالوجه :3.6
عادة ما يتعرف الطفل العادي على وجه أمه ويبتسم بإشرافأه وذلكالبتسامة : -

 أشهر. 3فأي الفترة مابين شهريين إلى 

وذلك ليظهر لها تعرفأه عليها وسعادته بها، وتكععون بالنسععبة للطفععل علمععة مبهجععة
على استماعه بالبيئة المحيطة به. 

يميل الطفال التوحديين إلى إظهار القليل مععن ردود الفأعععالمدى التعبيرات النفعالية : -
النفعالية أي يبدون منفصلين عن البيئة المحيطة بيهم إي يظهرون فأي حالة ثابععات بععدون
أي انفعععال بعكععس الطفععال العععاديين ،الععذين يظهععرون اسععتجابات خععوف فأععي المواقاععف

)).Rutter,1998,p.451الخطيرة 
 أبعاد عملية التواصل -4

أن السلوك التواصلي سواء كان صادرا عن الطفل التوحدي أو من شخص أخر يتضععمن
أبعاد مختلفة وهي:
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.Meaning- الدللة ( معنى ) :

.Contexte- السياق : 

.form- الشكل : 3

.Function- الهدف أو الوظيفة : 

Meaning الدللة : 4-1

     يشير مصطلح الدللة إلى أن المعنى التي تحمله الكلمة المستخدمة فأي التواصل وتكتععب
الكلمات دللتها من خلل الموقاف، وربما تحمل نفعس الكلمعات دللت أو مععاني مختلفعة أو

ربما تحمل رسائل مختلفة طبقا للموقاف.

- ويصعب على الطفل التوحدي أن يدرك أن الكلمة الواحدة تحمععل دللت مختلفععة فأمثل
كلمة ( عربيععة ) تعنععي بالنسععبة لععه معنععى واحععد وهععو المعنععى المتضععمن للجملععة ( هععات
العربية) إي يذهب ليحضر السيارة اللعبة الخاصة به ول يدرك أن نفس الكلمة يمكععن أن

تستخدم عن موقاع كما فأي الجملة ( بابا مستنيك فأي العربية ).

contexte السياق :4-2

,flack roseيشير مفهوم السياق كما يعرض له  (   etalإلى المواقاعف المختلفععة (
التي يتواصل فأيها الفأراد،وتتنوع مواقاف التواصل فأقد يتععم التواصععل فأععي أمععاكن مختلفععة
(مطعععم، المنععزل، المدرسععة، العمععل ....)، مععع أشععخاص مختلفيععن (البععاء، المعلميععن،

الصدقااء الجدد).

) أن الطفال ذوي اضطراب التوحد يعععانون مععن صععوبة تعميععم2014ويذكر عيسى ( 
التعليم من موقاف إلى أخر،كذلك قاعد يتواصعل الطفعل ذو اضعطراب التوحعد معع معلعم معيعن
ويرفأض التواصل مع غيره من معلمين ،وقاد ل يجيب الطفل على سؤال المعلم ( مععاذا تريععد
أن تأكل ) عند التواجد فأي حجرة اللعععب لنععه أعتععاد علععى أن يجيععب علععى هععذا السععؤال فأععي
الفصل وقات الغذاء، ويمكن تعليم الطفل ذي اضطراب التوحد تعميم التعليم مععن موقاععف إلععى
أخر وذلك بالتخطيط الجيد وتنويع النشطة وتقديمها فأي مواقاف مختلفة (عيسععى، وآخععرون،

).40-39، ص 2014

 forms الشكل : 4-3 

flack ,etالبعد الثالث للتواصل وهو الشكل،تناوله فألك ورفأاقاه (   allه  )  وأوضح أن
يتضمن جانبين :
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- الول : يتضمن الطريقة التي يستخدمها الطفل فأي التواصل .

 )system of  communicationم ارات، نظ ات، إش ون ( حرك د تك تي قا  ) وال
التواصل بالصور، لغة الشارة، اللغة المنطوقاة ).

- الثاني: يتعلق باستخدام تلك الطرق والتي تتسم بالمحدودية الشديدة.

ونجد نسبة كبيرة من التوحديين غير قاادرين على الكلم وهو أحد أشكال التواصل،- 
وثام نلجأ إلى ما يسمى بنظم التواصل البديل،والتي تتضمن ( نظام التواصل بالصو، لغععة
الشارة، التواصل المسير ) بالنسبة للطفل القادر على الكلم فأإن المشكلة هععي أنععه يتعلععم
هذا البعد فأي التواصل (بعد الشكل) أسرع من تعلمععه للبعععاد الخععرى فأيتعلععم كععثيرا مععن

.Rutter,1998,p.45الكلمات لكنه ل يمكنه استخدامها فأي مواقاف المختلفة  .( (

- مراحل تطو النمو اللغوي عند الطفل 5

       هناك مراحل أساسية لنمو اللغوي للطفل وهذه المراحععل يمععر بهععا الطفععال جمعيععا
ليصلوا إلى مرحلة الكلمات وتكوين جمل وحوار مع الخر وسوف نعرض هنععا مراحععل
بالصورة المختصرة، لمعرفأة ما هي المرحلة التي يتوقاف عندها الطفل التوحدي، ويقسععم

العلماء مراحل نمو اللغة إلى مرحلتين أساسيتين هما :

 المرحلة ما قبل اللغوية :5-1

 وتبدأ بصرخة الميلد والتي تأتي مباشرة بعد الميلد والتي مرحلة الصراخ:5-1-1   
تحدث بسبب اندفأاع الهواء بقوة عبر الفجوة إلى رئتيه الطفل،حيععث يتععم اهععتزاز الوتععار

الصوتية وبالتالي فأهي خطوة هامة لحياة الطفل. 

ويساعد صراخ الطفل فأي هذه المرحلة فأي إشباع رغبععاته( الكععل، الشععراب) وللصععراخ
فأي هذه المرحلة أهمية كبرى لنه يفيد فأي نمو اللغة الطفل.

 وفأي هذه المرحلة يبدأ الطفل بأحداث ترديدات من تلقاه نفسه مرحلة المناغاة:5-1-2      
تكون شبه واضحة،وتأخذ شكل لعب صوتي وتكون هذه الصوات من أجععل إسعععاد الطفععل
لنفسه،فأيجد الطفل فأي ذلك لذة ومتعة وفأي هذه المرحلة يكتشف الطفل فأعالية الصوات الععتي
يصدرها وذلك فأي إطار ردود الفأعععال الصععادرة مععن المحيععط وأولهععم الم،وجميععع الطفععال
يمرون بمرحلة المناغاة ليما فأيهم أطفععال الصععم البكععم،المتخلفيععن عقليعا وغيرهعم،ومعا يلفظعه
الطفل فأي هذه المرحلة يعدل ويتغير ويتمايز وذلعك حسعبما يتعوفأر للطفعل معن معدعمات معن

).42،ص1996حوله. ( فأيصل محمد خير الزراد،
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فأي هذه المرحلة يقلد الطفل الصيحات و أصوات الخرين التي مرحلة التقليد: 5-1-3    
يسمعها وذلك بهدف أن يتصل بهم، أو يصبح مثلهم، أو بهدف إشباع حاجة ما،وعملية التقليد
موجودة لدى الجميع الناس وأعتععبر العلمععاء هععذه العمليععة بمثابععة واحععدة مععن الطرائععق تعليععم
اللغة،وعملية تقليد الطفل لللفاظ الخرين يتوقاععف علععى عمليععة المعععززات الععتي يتلقاهععا مععن
المحيط، ويتعلععم الطفععل فأععي هععذه المرحلععة الشععياء الصععحيحة الععتي يجععب تقليععدها والشععياء
الخاطئة التي ل يجب تكررها وربط ( جان بياجيه) بين التقليد وذكاء الطفل، وقاال أن للذكاء
أثار كبير فأي ظهور عملية التقليد بصورة صحيحة يبدأ التقليد كما يقول( بياجيه)  عند الطفععل
من سن السنة أو بداية السنة الثانية أي نهاية السنة الولى أي من عمر الطفل،تتحععول عمليععة
التقليد من عملية تقليدية لإرادية إلى أن تصبح عملية إرادية يصاحبها عنصعر الفهعم بععد أن

).55،ص1996كان عنصر الفهم غير واضح تماما.(مرجع سابق،

 يفهم الطفل الشارة واليماءات قابل أن يفهم الكلمات،كما أنععه مرحلة اليماءات:5-1-4
يستخدم تلك اليماءات بالفعل قابل ما يستخدم اللغة الحقيقية بفترة.

 المرحلة اللغوية : 5-2

38 شععهر عنععد الطفععال العععاديين و15      أجمع العلماء أن هذه المرحلة تبدأ من سن 
شهر عند الطفال المتخلفين عقليا .

 أشععهر، حيععث9 أشععهر إلععى 7ويؤكد بعععض العلمععاء أن المرحلععة اللغويععة تبععدأ مععن سععن
تتماشى عملية الفهم والتعبير مع بعضها ويذكر بياجي أنه فأي نهايته المرحلة الحس الحركية
أي التي تنتهي قابل سن السنتين تظهر الوظيفة الرمزيععة عنععد الطفععل فأععي اللغععة، وتتميععز لغععة
اجي: لغعة متمركعزة حعول العذات ويتصعف بعالتكرار ا يقعول بي الطفل فأعي هعذه المرحلعة كم

والحديث مع النفس.

اللغة الجتماعية والتي تعتمد على التبادل الكلمي بين الطفل وشخص آخر مع المحاولة
إثابات الذات ويقع أغلب أطفال التوحديين كما أثابت الدراسات فأي المرحلة الولى إلى

).120،ص2001المرحلة اللعب (اللغة المتمركزة حول الذات).  (عزاز محمد زهير،

وفأي مرحلة السنتين يبدأ الطفل فأي تركيب جملة بسيطة مكونة من كلمععتين وتكععون أكععثر
الكلمات عيانية حسية ثام تندرج إلى السماء المجردة ويبععدأ الطفععل فأععي أواخععر السععنة الثانيععة
باستخدام الضمائر وخاصة الضمائر الشخصية،ولكن أحرف الجر والعطععف تظهععر متععأخرة
وتظهر بعض الكلمات مبكرة مثل: كلمة ل تعني بالنسبة له أداة تسععمية تععأتي بعععد كلمععة نعععم
وتظهر متأخرة بعد كلمة ل وهي تكون إجابة عن سؤال وتتركز كلمة نعم على العامل الفهععم

والتميز.

49



الفصل الثالث                                               التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي

 سععنوات اسععتخدام الضععمير الغععائب هععو أو هععي وذلععك لشععارة3ويبدأ الطفل عنععد عمععر 
لشخاص يعنيهم، وأيضا فأي هذه المرحلة يستخدم الطفل ضمير المتكلم(أنا،أنت) عند بعععض

).65-64، ص1996الطفال ولكن بالتدريب المستمر يزول الخلط.( مرجع سابق،

ولكن الطفل التوحدي يستمر فأي الخلععط بيععن أن وأنععت وهععذا دليععل علععى عععدم الدرايععة بععذاته
وأيضا لفشله فأي فأهم الضععمائر فأععدائما يسععتخدمون أو يشععيرون إلععى الخريععن علععى أنهععم أنععا

والذات على أنه هو.

 خصائص اللغة الطفل التوحدي -6

       الطفل التوحدي ل ينتبه لصوت النساني ورغم لديه حساسية سمع طبيعية وقاععد يكععون
على دراية بالصعوات العتي تعثير اهتمعامه فأمثل : ينتبعه لصعوت ورقاعة البسعكويت العتي تعم

فأتحها.

- يكون الفهم عنده ضعععيف أو منعععدم، ويبععدي هععذا الفصععل اهتمامععا قاليل فأععي التواصععل مععع
آخرين، إل فأي حالة يريد شيئا ما فأيحاول أن يجد طريقة مبسطة لسد احتياجاته التي يريدها.

- توجد عنده محاولت بسيطة لتوجيه بعض الرسائل باسععتخدام العيععن أو اليمععاءات أو عععن
طريق الشارات، وهذه المعلومات قاليلة يفعلها الطفل التوحدي لتلبية احتياج خاص به.

- ل يحاول جذب اهتمام معن حعوله ععن طريعق المشعاركة بعأي وسعيلة معع العلعم أن الطفعل
العادي حاول جذب الهتمام قابل إتمام عامة الول.

- تنمو عند طفل خاصية تسمى بترديد مرضي لكل ما يقل أو جزء منه.

- يجد صعوبة فأي استخدام الضمائر فأي الكلم، عنععده مشععكل فأععي حععروف الجععر مثععل: فأععي،
على، ويستطيع فأهما فأي نطاق البيئة ضيقة.

- يردد الكلم دون أن يفهمه، وربما يكون فأي بعض المواقاف أو يردد كلمات أو جمل قايلت
أمامه، فأالخرون يتخيلون أنه على فأهم ودراية بما يقول وهو عكس ذلك. (أسامة كامل،

).98، ص2011

- مهارات التصال الععداخلي تبععدوا ضعععيفة وهععي تعنععي أن الطفععل ل يسععتطيع مشععاركة فأععي
الحوار مع الخرين.
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- يعاني هذا الطفل من شذوذ فأي طريقة كلم شاملة ارتفاع الصوت ونغمة والضعععيف علععى
المقاطع واليقاع مثل : نبرة الصوت على  وتيرة واحدة مثل اللة.

- يفشل فأي تكوين جملة كاملة لتعبير عن الشياء المحيطة به.

- يستخدم طرق أو أساليب ( اللغة الوسيلة ) وليست التعبيرية.

- قاد ل يتكلم البعض مثل الطفال التوحيديين.

- يفشل فأي باستخدام الشارات وحركععات الععرأس وتعععبيرات الععوجه ويفشععل فأععي القيععام بععأي
مجهود لتدعيم المتحدث، ويبدو أنه غير قاادر على ( القراءة) وجععوه الخريععن، ل يبععدون أي
اهتمععام بالشععارات الواضععحة مععن الخريععن لرفأععض سععلوكهم الجتمععاعي المرفأععوض مثععل:

،ص2001التحديق بععالنظر أو الشععارة باليععد أو التحععذير بالضععرب. (عععزاز محمععد زهيععر،
147-148.(

-  طأرق التصال عند الطأفال التوحديين 7

 استخدام الشإارات: 7-1

 ونعني بالدراك المسبق هو أن الطفل يكون قاادرا على فأعل شععيء الدراك المسبق:7-1-1
بمفععرده ولكععن ل يريععد أن يفعععل شععيء بمفععرده،ويشععير للخريععن ليفعلععوا لععه،وآبععاء أطفععال

التوحديين يعرفأون مشكلة أطفالهم،حينما يشعرون بغياب: إدراك المسبق لدى أطفالهم.

إن اللغععععة الشععععارة تعتععععبر شععععكل مععععن أشععععكال المشيييياورة والقيييييادة باليييييد : 7-1-2
اليصال،فأالصبع يشععير إلععى شععيء موجععود اتجععاه الشععارة والقابليععة للشععارة تعععد العلمععة
الولى على أن الطفل يعرف أن الشخص الذي أمامه يكون قاادر على استنتاج ما يشير إليه،
ولكععن أطفععال التوحععديين ليسععت لععديهم هععذه المقععدرة فأهععم يكتسععبونها ببطععء مععن البيئععة
المحيطة،فأالطفال التوحديين بدل من أن يثير إلعى شععيء فأعإنهم يأخعذون بيعد الشعخص الععذي
أمامه ليحضر لهم الشيء الذي يريدونه فأهذا يدل على أنهم يأخذون مععن اليععد وسععيلة وظيفيععة

).80-79،ص2008للتصال.(نصر،

 التعبيرات بالوجه7-2

عادة ما يتعرف الطفل العادي على وجه ويبتسم بإشراقاه وذلك فأي الفترة البتسامة: 7-2-1
مابين الشهر الثاني إلى ثالثاة أشهر، وذلك ليظهر لها تعرفأه عليها ولكععن الطفععل التوحععدي ل
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يظهر هذه البتسامة حتى السنة إلى السنة الثانية والتي تكون بالنسععبة للطفععل العععادي علمععة
مبهجة على استمتاعه بالبيئة المحيطة به ولكن العكس صحيح بالنسبة للطفل التوحدي.

 فأععي نهايععة السععنة الثانيععة يظهععر معظععم الطفععال التوحععديين بعععض التصال بييالعين:7-2-2
درجععات الشععذوذ فأععي التصععال بععالعين وتكععون نظرتهععم متجمععدة وثاابتععة للخريععن الععذين ل
يعرفأونهم وغالبا ما يكون التصال بالعين أفأضل عندما يكون الشخاص مألوفأين بالنسبة لهم

،ص2015وليسوا غرباء،ولكن اتصالهم بالعين يكون قاصيرا ويكون لهدف محدد.(عليععوي،
90-91.(

 يسععتخدم الطفععال العععاديون فأععي المراحععل المبكععرة فأععي مييدى التعييبيرات العاطأفييية:7-2-3
عمرهم نغمة الصوات المختلفة للدللة على المراحل مختلفة للعاطفة أي أن هععذه التعععبيرات
التي يصدرها الطفل تشير إلى وجود رد فأعل آخرين محيطين،وهذه الستجابة تجعععل الطفععل
يفهم بأن هذه النغمة الصوتية استجاب له الخععرون بطريقععة صععحيحة، ولكععن هععذا ل يحععدث
بالنسبة للطفل التوحدي الذي يميل إلى إظهار القليل مععن ردود الفأعععال العاطفيععة، أي يبععدون

منفصلين عن البيئة المحيطة بهم أي أنهم يظهرون حالة ثابات بدون أي عاطفة.

- وتؤكعععد الدراسعععات أن هعععذه الفئعععة معععن الطفعععال لعععديهم نقعععص فأعععي الدراك تععععبيرات
العاطفيععة،وأيضععا لععديهم قاطععبين مععن التعععبير العععاطفي همععا العاطفععة اليجابيععة والعاطفععة
السلبية،والتي تظهر فأي الغضب الحباط وعدم السرور، وهذه الشععياء غالبععا مععا تكععون ردة
فأعل لحركات اجتماعية وأيضا لديهم نقص الخبرة والتجربة فأي إقاامة مشاركة عاطفية،وهععذا
يسبب بطئهم النمو ومشاكل التي تواجههم فأي إقاامة العلقاات،وهعذا النقعص يعؤثار فأعي قاعدرته

).98،ص2015على التعبير عن احتياجاته.(مرجع سابق،

- مشاكل اللغة عند الطفل التوحدي 8

        يواجه العديد من التوحديين مشاكل وصعععوبات فأععي التصععال ويفتقععدون القععدرة علععى
استخدام اللغة بطريقة صحيحة ليتوصلوا بها مع من حولهم، وأن هؤلء الطفععال التوحععديين
يفتقرون إلى اللغة بكل أشكالها وأيضا قاواعد اللغة، وهذا مععا يععؤثار علععى سععلوكهم التصععالي

اتجاه المجتمع.

ومن أهم المشاكل التصال اللفظي والتصال الغير اللفظي التي تظهر عليهم بوضوحا هي:

 مشاكل التواصل اللفظي :8-1

يعد التواصل اللفظي من المشكلت الرئيسية التي يتسم بها الطفال التوحيديين حيععث
يعاني جميع هؤلء الطفال صعوبات فأي التواصل على الرغم من وجود فأععروق واختلفأععات

فأي شدة هذه الصعوبات وطبيعتها .
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وتتمثل مشكلت التواصل اللفظي عند الطفل التوحدي فأيما يلي:

اللغة التعبيرية :8-1-1

يستخدم بعض الطفال صوامت قاليلة و تراكيب ومقععاطع قاليلععة ،كمععا يظهععر بعضععهم
تأخر أو قاصور كليا فأي تطوير اللغة المنطوقاة ويظهرون صم والبكم لبعض الكلمات ويظهر

بعضهم لغة نمطية ومتكررة يقوم بها الطفل كأصوات أو كلمات أو مفردات أو جمل.

 المصاداة :8-1-2

هي حالة كلمية تتميز بالترديد الفتسري أللرادي لما يقوله الخرون مععن كلمععات أو
مقاطع أو كلمات أو أصوات بصورة تبدوا كأن لها صدى لهم، وهي تعتبر إحدى خصععائص

)، السباب التي تؤدي إلععى اسععتخدام المتكععرر للكلم1998التخلف العقلي وقاد ذكر كامل ( 
أو اللغة ومن هذه السباب:

- أن المصاداة تعتبر الطريقة الوحيدة الفعالة للطفل التوحدي للتصال بالخرين 

- يمكن أن يحدث نتيجة تعرض الطفعل لشعارة الزائعدة ،وععدم إحساسعه بإيمعان فأعي موقاعف
معين .

- أن يكون هذا السلوب مرتبط بالنظام اليومي والروتين الذي يوجد فأيه الطفل 

) إلى أن هناك أنواع من المصاداة نجد:28، ص2014ويشير عيسى (

 إن هذه المصاداة تخدم جوانب متعددة منها:* المصاداة الفورية لكلم الخرين :

- نجعل المستمع يعرف أنه تم سماعه.

- ربما يشير إلى اتفاق على ما قايل.

 يقوم الطفععل بحفععظ أو تخزيععن الكلمععات والجمععل الععتي* المصاداة المتأخرة لكلم الخرييين:
p. 65) ( Shouk,2004يسمعها ليعيد استخدامها بعد أسبوع أو شهر أو ربما سنة. , 

 قلب الضمائر أو عكسها :8-1-3

وهعي معن مظعاهر الشعائعة لعدى الطفعال ذو اضعطراب التوحعد حيعث يشعير الطفعل
للخرين بضمير ( أنععا ) وإلععى نفسععه بضععمير ( هععي أو هععي أو هععم )، أو ضععحت دراسععة (
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Rosenhan  &  martinأن هنععاك محععاولت قاععدمت لتفسععير لمععاذا يعكععس الطفععال (
التوحدين الضمائر وهععي: فأسععر المحللعون النفسععانيون هعذا التضععاد علععى أنعه ععدم إدراك أو
نكران لهويته الشخصية، أكد البعض أن هناك علقاة ارتبععاط مرتفعععة بيععن المحاكععاة وعكععس
الضمائر فأأطفال المتوحعدين يواجهعون صععوبة فأعي الجمعل الطويلعة فأيقومعون بتقليعد الكلمعة
الخيرة فأقط من الجملة ،ويواجهون كذلك صعوبات مع الكلمات المتشععابهة مثععل كلمععة هععذا،
تلك، هناك هنا لن معاني تلك الكلمات تحدد فأي ضوء فأهم الظععروف الععتي اسععتخدمت فأيهععا.

).71،ص2012(غالم يمينة،

 نغمة الصوت :8-1-4

يذكر جانزين أنه عندما يتحدث الطفل التوحععدي غالبععا مععا نلمععح اختلف فأععي  كلمععه
يتمثل فأي تميز  صوته بنغمة غير عادية ،عادة ما تكون نغمة نمطية على وتيرة واحععدة وقاععد
يكععون الصععوت مرتفعععا أو منخفضععا، وربمععا يحععدث ذلععك لن الطفععل التوحععدي ل يسععتطيع
استيعاب المعنى  العاطفي الضافأي  الذي يتضمنه الصوت، ولهذا يبدوا الطفل وكأنه يتعامل
مع لغتين فأي وقات واحد للتنغيم وإيقاع الصعوت واللغعة الثانيعة تتمثعل فأعي محتعوى أو معنعى

الكلم .

 المهارة الحوارية:8-1-5

الطفل ذو اضعطراب التوحعد ل يمكنعه الكلم فأعي شعكل محادثاعة، ولنعه فأقعد يسعتخدم
الكلم فأي طلب الشياء أكثر من التعليق عليها.

) إلى مبادئ عامة يجب وضعها فأي العتبار عند تنمية اللغة لععدىArendtوتشير أرندت ( 
الطفل التوحدي:

- فأهم اللغة يسبق التعبير، ومن ثام فأإن تنمية الفهم يجب أن يسبق تنمية التعبير. 1

- اللغة ل تقتصر فأقط على الكلم، ومن ثام يجب تنمينها فأي جميع أشكالها.2

- يفقد الطفل التوحدي الدافأع للتواصل، لذلك على المحيطين بالطفععل محاولععة إضععفاء نععوع3
من الصعوبة على حياته ،فأل يتعجلوا فأي تلبية احتياجاته ويصرون على أن يبدي الطفععل أي
تعبير بالشارة أو الكلم  مع النظر إلى الخرين عنععد طلععب الحصععول علععى شععيء.(مرجععع

).73-72سابق، ص

 فقدان اللغة :8-1-6

يوجد نمطان لفقدان اللغة هما:
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ادة معن   كلمعة أو جمعل20-10النمعط الول: تنمعو لعدى الطفعل مفعردات لغويعة صعغيرة ع
قاصيرة، وتختفي تلك المفردات أو الجمل بالكامل.

النمط الثاني: ينمو لدى الطفل نفس العدد من الكلمات، لكععن عنععد تعلععم الطفععل لكلمععات، لكععن
-10عند تعلم الطفل لكلمات جديدة فأإن الكلمات القديمة تفقد،يبدأ فأقدان اللغة فأععي العمععر مععن 

 شهرا ويظل لعدة أشهر، وحتى يبدأ العلج ولكعن بععض الحعالت يكعون الفقععدان دائمعا.20
siegal,1996,p.57.((

 اللغة الستقبالية :8-1-7

تعد اللغة الستقبالية أفأضل من اللغة التعبيرية لدى الطفال التوحديين،ولكن على
الرغم من ذلك، يعاني معظم مشكلت فأي اللغة الستقبالية وهي تشمل صعوبات فأي فأهم لغة

الخرين، وعدم فأهم السئلة أو متابعة التعليمة اللفظية أو حتى البسيطة فأي الكثير من
،ص2009الحيان، أويفهمون اللغة فأي سياق خاص أو يفهمون اللغة بحرفأين. (أبوالسعود،

60.(

 مشاكل التواصل الغير اللفظي:8-2

هناك مجموعة من مظاهر الضعف التواصل غير اللفظي للطفل التوحدي ومن بينها:

:use of gesture استخدام الشإارة 8-2-1   

يستطيع السوياء استخدام السبابة فأي الشارة اتجاه ما يريدون  دون أن يعلمهععم أحععد
ذلك، بينما الطفل التوحدي يجد صعوبة فأي الشارة بأصعععبه إلععى الشععياء وهععذا يرجععع إلععى
فأقدان قادرة ( قاراءة العقل ) ولذلك نجده ينمي بدل منها قايادة يععد الخريععن ووضعععها مباشععرة

على الشيء الذي يريده.

ويصعب على الطفل التوحدي استخدام اليماءات فأي التواصل مع الخرين فأل يرفأع
الطفل يديه علمة على أنه يريد على أنه يريد علععى أن يحملععه أحععد الوالععدين وأن فأعععل ذلععك

فأإنه ل ينظر إلى الباء عند حملهم له.

 :use interpersonals pace  استخدام المسافة بينهم وبين الخرين 8-2-2

يصعععب علععى الطفععل التوحععدي القاععتراب مععن الخريععن ،وهععذا ربمععا يرجععع إلععى
أنهم،يفقدون القدرة على تنظيم المسافأة بينهم وبين الخرين أو التحكم فأيها .

 :facial cues الدلئل الوجهية 8-2-3
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 أشععهر يمكععن للطفععل العععادي  علععى أن يتعععرف علععى وجععه أحععد3-2فأععي العمععرالبتسامة: أ)
الوالدين أو كيلهما ويبتسم ليبدي تعرفأه عليهععم وسعععادته بوجععوده بجععانبه وهععو معا يفتقععد إليععه

الطفل التوحدي، وقاد يلحظه الوالدين منذ البداية.
 فأي نهاية السنة الثانية من العمر يظهر الطفععال التوحععديون درجععة ضعععفالتواصل بالعين:ب)

التواصل العين فأتغيب النظرة المتعمقة للشخاص وربما الشياء.

 :Rang of emotional expression مقدار التعبير النفعالي 8-2-4

يجد الطفععل التوحععدي صعععوبة فأععي إرسععال النفعععالت أو السععتجابة لهععا عنععدما تصععدر مععن
زن، صعراخ، بكعاء، ضعحك ....)،إن تلعك المشعاعر موجعودة بعداخلهم الخرين ( سعادة، ح
وأحيانا تصدر منهم لكنها غالبا تصدر فأي الوقات غير المناسب حيث يضحك الطفل أو يبكي
بشدة بشكل فأجائي وبدون سععبب واضععح، وقاععد يبععدي بعضععهم بعععض النفعععالت فأععي الععوقات
المناسب، على سبيل المثال بعد أن ينهي الطفل من عمععل مععا بععدل فأيععه مجهععودا كععبي، قاععد ل
ينظر إلى أحد الشخاص ول يبتسم لكنه أحيانا يبتسم لكن لنفسه بدل من النظر إلى الشععخص

)siegal,1999,p.45الذي يشاهده ويشاركه البتسام . ( 

- أساليب تحسين مهارات التواصل لدى ذوي اضطراب التوحد 9

       هناك أساليب لتحسين مهارات التواصععل لععدى الطفععال ذوي اضععطراب التوحععد علععى
النحو التالي:

):AAC نظم التواصل البديل (9-1

Brownwendy,etيشير براون ويندي وآخرون (   allأنه قاد يمتلك الطفععال ذو (
اضطراب التوحد القدرة على الكلم،بينما تظل القدرة على الفهم ضعيفة والتخاطب التقليععدي
ربما ل يركز علععى تنميععة تلععك القععدرة لععدى الطفععل وهععو مععا يقععوم بععه الشععكل البصععري مععن
التواصععل،وربمععا تقععوم اللغععة المكتوبععة بنفععس الععدور الععذي يقععوم بععه الشععكل بصععري مععن
التواصل،لذي يععرى أن نظععم التواصععل البععديل ل يسععتخدم فأقععط بععديل للكلم أو عنععدما يغيععب
الكلم وأنما تستخدم أيضا لتساعد الطفل على التعلم والتواصععل بغععض النظععر علععى مسععتوى

)، وهناك طرق عديدة للتواصل البديل أهمها:95،ص2015الكلم (عليوي،

- لغة الشارة.1

- التواصل المسير.2

- نظم التواصل من خلل الصور.3

- نظم الشارة إلى الصور.4
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).198،ص2014نظام التواصل بالصور. ( عيسى،-5
 لغة الشارة :9-1-1

يرى براون ويندي أن لغة الشارة تعد من أكثر أشكال البديل شيوعا خاصة المسععماة
(ماكتون) لكن فأي الفترة الخيرة لم يعد تعليععم الطفععال المتوحععدين التواصععل مععن خلل لغععة
الشارة شائعا كما كان فأععي السععنوات مضععت،وربمععا لظهععور بععدائل أخععرى أو نظععم تواصععل
متعددة وأشارت الدراسات أن لغة الشارة تعد طريقععة فأعالععة لتسععمية التواصععل الناجععح ولقععد

ذكرت تلك الدراسات مميزات للغة الشارة وهي كما يلي :

- تساعد لغة الشارة على نمو الكلم.

- لغة الشارة ل تحتاج إلى أدوات ومن السهل توفأير مدربين لها.

- ل يرتبط بتعليمها تلك المشاعر السلبية مرتبطة بتعليم الكلم؟

- تدريب على التواصل من خلل لغة الشارة يعد أسهل عن التدريب على الكلم.

- يمكن على المعلمين فأي تأدية الحركات ثام يقلل هذه الحركات تدريجيا.

 التواصل المسير: 9-1-2

وهي تتخلص فأي استخدام شخص لوحة المفاتيح أشبه للوحععة مفاتيععح الكومععبيوتر بهععا أزرار
متعددة سواء كانت أحرف أو صور ويستطيع أن يضغط على الصورة زر معين، يعبر عما
يريد حيث أن هععذا الععزر يصععدر صععوت مسععجل ويتلقععى الشععخص الععذي يسععتعملها دعمععا أو

 ).105،ص2004مساعدة حركية من معلمه،مثل حركة اليد أو الذراع.   ( رابية إبراهيم،

:PECS نظم التواصل من خلل الصور 9-1-3

هو طريقة متخصصععة لتعليععم الطفععال والبععالغين المتوحععدين ومععن يعععانوا صعععوبات
أخرى من التواصل، حيث يخترون ماذا يريدون، هو بداية تعليم الطالب التحول بالستقللية
فأي طلب الشياء،كل طالب يمتلك كتابه الخاص فأي التواصعل، حيعث يحتعوي هعذا التواصعل

على نظامين:

 نظام إشارة إلى الصور:9-1-4
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يتطلب هذا النظام أن يتمتع الطفل بمهععارة تقليععد،وان تظععل الصععور فأععي مجععال رؤيععة
ض السعلبيات منهعا أن الطفعال لعديهم صععوبة فأعي الطفل فأترة طويلة، ولكن هعذا النظعام بع
استخدام السبابة فأي الشارة،مما يصعب على المعلم تفسير رغبة الطفل بالتحديد وأنععه يعتمععد
على تواجد المعلععم أو احععد الشععخاص بععالقرب مععن الطفععل لملحظععة الطفععل فأقععد يشععير إلععى
الصور فأي عدم وجود أحد الشخاص مما يجعل عملية التواصععل قااصععرة. (عل كمععال عبععد

).73، ص 2015ال،

 نظام التواصل بالصور:

إن من طرق تطوير التواصععل مععع التوحععديين طريقععة التبععادل الصععور مععع الطفععل والطععرق
الخرى،

ولهذا النظام مراحل:

- المرحلة الولى: مرحلة التبادل الجسدي 

قابععل البععدء فأععي التععدريب علععى المرحلععة الولععى يجععب التعععرف مععن خلل الملحظععة
المستمرة للطفل للشياء التي يريدها من خلل هذه الشياء التي تقدم للطفل، وذلك من خلل
وضع قاطع صغيرة من المأكولت  لتحديد أيهما مفضل لديه،ومن خلل التكرار أخععذ الطفععل
لها والحصول عليه، وتهدف هذه المرحلة بشكل نهائي إلى أن يكون الطفل قاادر على التقععاط

صور الشيء المفضل ووضعها فأي يد المدرب.

- المرحلة الثانية: تلقائية فأي الطلب

يتم التركيز فأي هذه المرحلة تعلععم الطفععل جلععب الصععور مععن مسععافأات مختلفععة حيععثي
توضع الصورة للشيء المرغوب جدا للطفل على لوحة التواصل،يجلس الطفل والمدرب فأي
مواجهععة كععل منهمععا الخععر، بينمععا الطاولععة عليهععا الشععيء المحبععب للطفععل، ويتععم شععيئا
فأشيئا،المسافأة بين الطفل والمدرب وذلك ليقف الطفل مكانه وينزع الصورة ويذهب بهععا إلععى

المدرب 

ويضعها فأي يده مع استخدام التعزيز اللفظي. 

- المرحلة الثالثة : تميز الصور

يجلس الطفل والمدرب على كرسي بينما الطاولة كل منها فأي مواجهععة أخععر ووجععود
العديد من الصععور لشععياء مرغوبععة ومناسععبة ووجععود صععور غيععر مرغوبععة وغيععر مناسععبة
وتعتبر هذه المرحلععة مععن أهععم المراحععل فأععي نظععم التواصععل عععن طريععق التبععادل بالصععور (

PECSحيث يتعلم الطفل من خللها التميز بين الصور ويتوقاع فأي نهاية هذه المرحلععة أن (
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الطفععل الشععياء المرغوبععة مععن خلل ذهععابه للوحععة التواصععل وينععزع الصععورة المرغوبععة
والمناسبة من بين مجموعة صور مرتبة والذهاب بها لمدرب ويعطيه الصورة. 

- المرحلة الرابعة : بناء جملة 

يتم تثبت الصورة عبارة أنا أريد فأي الجزء اليمن من الشعريط الجملعة وعنعدما يريعد
الطفل شيء فأمن خلل التوجيه الجسدي للطفل يقوم بوضع الصورة على الشععريطية الجملععة
بجوار الصورة عبارة، أنا أريد وبالتدريج يتم إبعاد المدرب المساعد، ويتوقاع فأي نهايععة هععذه
المرحلة أن يطلععب الطفععل أشععياء موجععودة وأخععرى غيععر موجععودة باسععتخدام عبععارة متعععددة

الكلمات باستخدام الكتاب وانتزاع الصور أو الرمز أنا أريد،وتوضع على شريطة الجملة.

- المرحلة الخامسة: الستجابة إلى السؤال ( ماذا تريد )

تعتبر هذه المرحلة من أسهل المراحل حيععث فأععي بدايععة ل يكععون هنععاك فأععترة انتظععار
لحضار الشيء المفضل ثام نزع الصورة جملة ماذا تريد من لوحة التواصععل فأالمععدرب فأععي
نفععس الععوقات صععورة أنععا أريععد،أثانععاء سععؤاله مععاذا تريععد فأالطفععل يجععب أن يلتقععط صععورة أنععا
أريد،وبالتكرار يستطيع الطفل الجابة على التساؤل ماذا تريد، ويتوقاع فأي نهاية المرحلععة أن

يصبح الطفل قاادرا على أن يجيب على السؤال.

- المرحلة السادسة : التعليق والستجابة

يعرض الشيء المفضل للطفل وفأي نفس وقات يتععم طععرحا التسععاؤل التععالي عليععه مععاذا
ترى؟ مع الشارة إلى الصورة أنا أرى، إذا لم يلتقععط الطفععل أنععا أرى بسععرعة ويضعععها فأععي
المكان الذي توضع فأيه يقوم المعلم بالتوجيه الجسدي للطفل ليفعل ذلك فأي مرحلة تقدم أشياء
المفضلة للطفل بدرجة كبيرة حتى يستطيع الطفععل التميععز بيععن الطلععب والتعليععق ويتوقاععع فأععي
نهاية هذه المرحلة أن يستخدم الطفل مععدى واسععع مععن المفععاهيم اللفظيععة فأععي التواصععل حيععث

).56-52،ص2015يستطيع الجابة عن السؤال ماذا ترى.( كمال أبو حسب ال،

خلصة الفصل:

يعتبر التواصل على أنه عملية معقدة فأي أقاامة وتطوير الروابعط  بيعن البشعر، والععتي
تتولد عن الحاجععة إلععى النشععطة المشععتركة وتتضععمن تبععادل المعلومععات،ولقععد حععاول العلمععاء
والطبععاء والمختصععين فأععي هععذا المجععال دراسععة الجععانب ومحاولععة تحسععينه بالنسععبة للطفععل
التوحدي الذي يجد صعوبة فأي هذا الجانب ليجاد طرق وبرامج تدريبية للمساعدة التوحععدي

فأي تحسين التواصل لديه.
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تمهيد :
      يعتبر التقليد إحدى العناصر الساسية لكاتساب اللغة ومهارات آخري متعددة، وتكمن
أهمية هذه التقنية في أنه يمكن تطويرها لغويا، فقد تكون فرصة ضرورية يتقاسمها الوالدين

مع الطفل وهذا ما يرفع من درجة الدافعية لديهم، فالتقليد يحسن من القدرات الدراكاية
والملحظة الدقيقة، مما يساعد الطفل على متابعة التمارين المقبلة الخاصة بالدراك

والحركاة وللجل هذا يجب المباشرة في عملية التقليد، هناك بعض الطأفال يتعلمون تقليد
الحركاات بسهولة مقارنة مع تقليد الصوات وعند البعض الخر العكس.     

- مفهوم التقليد 1
يميل الطفل بطبعه الفطري إلى التقليد والتقليد لدى الطفل هو ما اشتقت منه النمذجة     

كاأسلوب من أساليب التربية في علم النفس.
    وبما أن التقليد هو عبارة عن إخراج أو إنتاج أعمال النمذجة في السمة أو طأبيعممة أعمممال

الليات الوتوماتيكية الممتي) فإن له خاصيتين، الولى تتعلق بSoorya,Al,2003( جديدة 
تتطلب من الشخص أن يفهم الشخاص، أنما يقمموم بممه النممموذج بشممكل مطممابق،أممما الثانيممة :
فتتعلق بالوعي الذاتي لمحاولة تقليد النموذج، إل أن هاتين الخاصيتين تكونان غيممر عمماديتين

عند الطأفال التوحديين.
    ويعتمد الطفل على التقليد لتعلم معظم المهارات وذلك مممن خلل البيئممة المحيطممة بممه مممن
خلل أبويه وإخوته والمحيطين به بشكل عام فيقوم الطأفال بتقليد البوين فممي طأريقممة الكلم
المشي وأساليب تعاملهم مع الغير، فهم يقلدون كال شيء يقع تحت ملحظتهممم فكممل يمموم يقلممد
الطفل فكرة جديدة على حسب ما يسمع أو يشمماهد ولقممد أشممار معظممم المختصممين فممي مجممال

التواصل إلى عنصر التقليد ودوره في اكاتساب اللغة لدى الطفل. 
- أطوار تطور التقليد عند الطفل العادي 2

     للتقليد أثر مهم في صمدور الصموات ويعمده الكمثير ممن المختصممين أهمم العواممل فيهما
مستندين إلى أن المولود الصم يعجز عن الكلم.

    ويبدأ التطور الطبيعي لمهارات التقليد بتقليد أفعال معينة، ثم تقليد اليماءات ويليهمما تقليممد
) سنوات عموما، حيث تمت الشارة إلى أن تعليم الطأفممال2-1الرموز والتي تظهر مابين (

علممى تقليممد الفعممال الحركايممة (كاالتصممفيق، الوقمموف) يمكممن أن يسمماعدهم علممى تعليممم إتبمماع
التعليمات اللفظية،كاما أن تعليم الطفل التقليد اللفظي (كاإخراج الصوات، أو ترديد الكلمممات)

).Soorya,Al,2003 ( يساعد فيما بعد تعليم الكلم العفوي.
 وفيما يلي سنعرض تطور التقليد عند الطفل العادي مممن سمن الشمهر إلمى ثلثا سممنوات،

 حتى نستطيع ملحظة الخلل في هذه العملية عند طأفل التوحد:
- يبتسم كاتقليد لبتسامة الخرين في الشهر الول.

- يضع أداة في وعاء مقلد شخص أخر في ثلثة شهور.
- يقلد إيماءة معروفة في الشهر السابع.
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- يقلد نغمات الخرين في الشهر الثامن.
- يقلد لعبة الستعملية باليد في الشهر الثامن.

- يصفق باليدين تقليدا للكبار في الشهر التاسع.
- يشير لقول باي باي مقلد للكبار في الشهر العاشر.

- يقلد إيماءة جديدة في الشهر العاشر.
- يرفع ذراعيه مقلد للكبار في الشهر الحادي عشر.

- يقلد ثلثا إيماءات على القل أن تكون سريعة ودقيقة في الشهر الثاني عشر.
- يقلد الكبار في مهمة بسيطة في الشهر الثلثا عشر.

- يدحرج كارة بالتقليد في الشهر الرابع عشر.
- يقلد إيماءات غير مرئية في الشهر التاسع عشر.

- يقلد الحركاة الدائرية في الشهر الرابع و العشرون .
- يرسم خط أفقيا مقلدا في الشهر السادس و العشرون.

- ينسخ دائرة في الشهر السابع و العشرون.
شهرا.30- يفرش السنان مقلدا في 

- أنواع التقليد3
      هناك نوعان من التقليد هما:

التقليد الحركي:3.1
وهو القدرة على تقليد لسلوك الحركاي للشخاص الخرين، ويلعب التقليمد الحركاممي دورا

)والتقليمد مممن المهمماراتBarbera,2007 (همما فمي التطممور اللفظممي والجتمماعي للطفممل
المهمة لنمو الطفل وتعليمه،فمن دون التقليد لن يتعلم الطفممل اللغممة والتفاعممل الجتممماعي مممع

المحيطين به.
  وتقليد ( محاكااة) عمل يجري على أشياء وينطوي هذا النوع على تقليد شخص ممما هممو

يمارس عمل معينا على شيء كاخبط لعبة بآخري، أو الضغط على زر لعبة.
وتقليد حركاات الشمخاص مممن خلل محاكامماة حركامات بسميطة كارفممع اليممد أو اليممدين معما أو
ممارسة القفز،تقليد حركاة الوجه مثل : مثممل تقليممد حركاممة المموجه فممي البتسممامة أو العبمموس.

).354،ص 2004(وفاء على الشامي،
وهناك أمور يجب أخذها بعين العتبار عند البدء بتدريب الطفل على التقليد الحركاي

وهي :
- يجب تقديم المحاولة فقط عندما يكون الطفل منتبها للمعلم.

- يجب تقديم النموذج بشكل واضح وبسمميط فعلممى سممبيل المثممال يقممدم المعلممم المممثير اللفظممي
"أفعل هذا" بينما يقوم المعلم بعمل النموذج ( المهارة الحركاية ) أمام الطفل.

  ويتضمن التدريب على التقليد الحركاي التقليد على الحركاات الدقيقة، و
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الحركاممات الكممبيرة و حركاممات المموجه والفممم واللسممان وتقليممد الفعممال لسممتخدام الشممياء(
Barbera,2007,p55 (

التقليد اللفظي:3.2
  التقليد اللفظي هو سلوك لفظي يشمل على الستجابة المبنية على المثير اللفظي 

Sundberg ( التميزي ولذا يتطلب من الفممرد تقليممدا أو إعممادة ممما يقمموله الفممرد الخممر.
prtington,1998,p105 .(

كاما أن تعليم الطفل تقليممد ممما يقمموله شممخص آخممر سمموف يسمماعده فممي تحسممين اللغممة,
والطفل الذي يستطيع الترديد لديه فرصة أكابر في الستجابة إلى التلقين اللفظممي،وهممذا يممؤثر

على تعلمه مهارات السلوك اللفظي الخرى.
كاما أن التقليد اللفظي ينبثق عن مهارة الستقبال و القدرة على النتباه و تشمممل قممدرة

الطفل على الفهم و إتباع التعليمات والرشادات.
 وتشير الدراسات إلى أن الطفل يحدد بشكل استقبالي العديد من الشياء قبل أن يكون
قادرا على تسميته ولكن هذا المر ليس دائممما إذ يوجممد جمدل واختلف فممي أدبيممات اكاتسمماب
اللغة فيما يتعلمق باللغممة السمتقبالية واللغمة التعبيريمة فأيهمما يسمبق الخمر، والحقيقمة أن كال
منهما منفصل عن الخر ولكنهما يسهلن المخزون اللغوي، بمعني أنه ليممس مممن الضممرورة
إذا تممم السممتجابة علممى التسمممية فممإن السممتجابة علممى التسمممية السممتقبالية سمموف تظهممر أو

العكس، لذا فمن الضروري بشكل عام التدريب على المهارتين في آن واحد.
ويعتبر الستمتاع والنتباه للصوات من المهارات المبكممرة الممتي يحتمماج الطفممل إلممى

). إلممى أن السممتماع أحممد السمماليبPolloway,smith,1992( اكاتسابها وتعلمه ويشممير 
الساسية لستقبال اللغة وقد يؤثر الخلل في الستماع على استقبال اللغة بسممبب عممدم القممدرة
على التركايز النتباه للمتكلم والتي ينتج عنها عدم استلم الرسالة بشكل صحيح وعدم فهمها.
 وتعتبر مهارة الستماع مممن المهممارات الضممرورية للتواصممل الممتي تعكممس اسممتجابة
الطفل للمثيرات الصوتية من حوله، إذ أن الصعوبة التي يعاني منها أطأفال التوحد فممي تنفيممذ
الوامر قد ترجع علمى مما يعمانونه ممن مشممكلتي فممي السممتماع إلممى الخريمن. (لينمما عممر

).188،ص2005صديق،

 مشكلتا التقليد عند الطفل التوحدي - 4
      الطفل التوحدي في المعتاد ل يقوم بتقليد الخرين وهذا أحد أسممباب تممأخر اللغممة عنممده،
سواء كاان تطممور اللغممة أو تواصممل الجتممماعي،حيممث أن الوسمميلة الممتي يسممتخدمها الطأفممال

العاديون في تعلم هي التقليد الخرين.
    ولكن يأتي السؤال ما الخلل الذي يحدثا لدى الطفل التوحدي؟ في الحقيقة هناك العديد

من المختصين يعتقدون أن الخلل لدى الطفل التوحدي ل ينمو لديه مهارات التقليد بالصورة
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مطابقة مع المراحل النمائية للطفل العادي وبالتالي هو يصبح غير قادر على اكاتساب العديد
من المهارات التي يكتسبها أقرانه من العاديين ولكن هناك جانب آخر للخل في عملية التقليد

وهو التقليد الذي يصل إلى مرحلة التقان فنجد أن الطفل التوحد يقلد أفلم الكرتون في
الحركاات وحتى في اللغة والتقليد هنا يقترب كاثيرا من حد الكمال والتطابق التام في حين

،ص2015يعجزعن تقليد إشارة بسيطة مثل إشارة باي باي (حسام أبو زيد، موقع كالمي،
19.(

) أن فشممل أطأفممال التوحممد فممي التقليممدDorosson,1992فقممد أوضممحت دراسممة(
الخرين يعد واحد من أشكال الولى الرئيسية التي توضح وجود مشكلت في التواصل لدى

) من أن التقليد يعد المهارةMc Donough,1997هؤلء الطأفال، وهذا ما أكادته دراسة(
الولى في التواصل و أن أطأفال التوحد يعانون من فشل هذه المهارة.

    فالطأفال التوحد لديهم ضعف في القدرة على التقليد ونادرا ما يفعلون ذلك بعفوية
 والمحاكااة الحرة التي تنشأ مبكرا جدا لدى الطأفال العاديين بأقل قدر مممن التشممجيع يصممعب
على الطأفال التوحديين أن يطورها، فقد يكررون ما يقوم به الشخص أمامهم للحصول على
النتائج نفسمها، إل أنهمم يفتقمدون أداء الصمورة طأبمق الصمل ممن أفعمال الطأفمال الخريمن.

).100،ص1999(الفهدي،
      فقد وجدت بعض الدراسمات أن الطأفمال التوحمد يواجهمون صمعوبة فمي مهمارة التقليمد
بشكل عممام فممي حيمن كامانت الصممعوبة بمارزة لممديهم فمي التقليمد اليمممائي لحركاممات الجسممم (

Soorya,Al,2003 كاما أنهم يعانون من عجز ملحوظ في القدرة على تقليد الشارات (
والتعبيرات الصوتية والفعال الجتماعية،ويعانون من ضعف في مهارات التقليد الحركاي.

) إلى أن أطأفال التوحممد الممذين يبلممغ عمرهممم(Hobason,Lee,1999      كاما إشارات( 
) شهرا يقومون بتقليد لفعال موجهة أقل مما يقوم به الطأفال العاديون المماثلون لهم في20

العمر الزمني،كاما أنهم أظهروا شذوذ في تقليد التعبيرات العاطأفية للوجه، وفي تقليد اللفظممي
للكلمات،وفي تقليد اليمائية إضافة على صعوبات في التقليد الحركاات الجسدية.

).98،ص2005                                                 (لينا عمر الصديق،
) أن أطأفال التوحد يعانونLibby,powel,messer jordan,1997    وأكاد كال من ( 

من صعوبات في القيام و تقليد أعمال جسدية بسيطة، ويعتبر نقص قدرتهم على اللعب نتاجا
عن قصور مهارة التقليد لديهم،حيث أستخدم كاتيب التشممخيص الحصممائي المريكممي للطلممب

) النقص الحاصل باللعب التقليدي الجتممماعيDSM IV,1994العقلي في النسخة الرابعة(
كامعيار للتشخيص.

    هذا وتناقضت نتائج الدراسات حول مهارة التقليد لدى أطأفال التوحد،خصوصا إذا ممما تممم
) إلممى أن أطأفممال التوحممد أظهممرواSoorya,Al,2003النظر إلى ترديد الكلمات، فقد أشار(

مهمات التقليد الفظي بشكل متكرر، تفسر ظاهرة ترديد الكلمات أو ما يطلق عليها بالمصاداة
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). إلممى أن هنمماك ضممعفا نسممبياStone,Al,1997أكاثر من التقليد الحركاي، في حين أشار( 
) .  101،ص2005في مهارة التقليد اليمائي لدى أطأفال التوحد. (مرجع سابق،

     واهتمت البحوثا والدراسات الحديثة بدراسة القصممور فممي مهممارة التقليممد لممدى الطأفممال
التوحديين و مقارنتها مع مهممارات أطأفممال مممماثلين معهممم فممي العمممر العقلممي، ففممي دراسممات
مختلفممة كاممان أداء أطأفممال التوحممد منخفضمما فممي مهمممات تقليممد مختلفممة مقارنممة بالمجموعممات

).Soorya,Al,2003الضابطة.( 
Teacch- تقنية التقليد حسب برنامج 5

       يعتبر التقليد الركايزة الساسية في التعليم والتطور، وبممدونه الطفمل ل يتعلمم الكلم ول
يكتسب السلوكاات الساسية،و الكثير مممن الطأفممال التوحممديين يجممدون صممعوبات فممي التقليممد

لذلك يتوجب على المربين تلقين الطفل قدرات التقليد.
      ويعتمممد التقليممد أساسمما علممى التكممرار السممهل والمباشممر كاممالنطق والشممارة، أممما تقليممد

السلوكاات الدقيقة والمركابة فيأتي مع الوقت.
     ويعتمد التقليد على التمارين الموجهة لخلق قدرات الممتي تكتسمب عمادة فمي حيماة الطفممل
اليومية،مثل الكلم يعتمد على حركاممات الشممفتين واللسممان، كاممما تتضمممن عمليممة التقليممد عممدة

عوامل أخرى كاالتحفيز واستعمال الذاكارة والسمع وغيرها.
يتضمن هذا الفصممل مجموعممة مممن النشمماطأات مممن النمموع الدائممي واللفظممي فمالدائي
كاالتقليممد فممي حركاممة الممذراعين، والثمماني التقليممد الصمموتي فهممدف النشمماط يتمثممل فممي تطمموير
المهارات الدائية واللفظية لدى الطفل المتوحد بإضافة إلى المهممارات والكفمماءات مممن خلل

).238،ص2011التنويع في النشاطأات.(عبد الفتاح،

الهدف من النشاطالعمرالنشطةالفصل

التقليد
تعلم استعمال الوسائل1-0- تقليد الضرب1

تطوير التقليد الصوتي1-0- بداية التقليد الصوتي2

تشجيع التقليد الصوتي1-0- تقليد الصوات3

تطوير التقليد1-0- تقليد ضرب اليدي4

تنمية التقليد الحركاي فوق ،أسفل.2-1- تقليد حركاة الذراعين5

- تقليد استعمال أدوات6
الصوتية.

النتباه في استعمال الدوات .1-2
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تحسين التقليد استعمال الدوات2-1- تعليم الخربشة7
وتنمية الكفاءات الساسية في

الرسم.
تقليد استعمال القلم و مراحل2-1- تقليد رسم خط أفقي8

إنجاز التمارين.
تحسين الستعداد و الحركاة3-2- تقليد حركاة الفك9

اللفظية اللزمة لتطوير الكلم.
تقليد حركاات ووضعيات اليدين4-3- لعبة اليدي الموسيقية10

مع الغناء

- تقليد استعمال  الدوات11
2-3

التقليد بصورة صحيحة
للستعمالت المختلفة للدوات

المنزل.

- تقليد لمس منطقتين من12
الجسم

زيادة النتباه و تنمية الستعداد2-3
للتقليد

زيادة التركايز وتطوير القدرات3-2- تقليد استعمال العجينة13
في الستعمال

- تقليد لمس أعضاء من14
الجسم

تعلم رؤية شخص وتقليد أفعاله1-2

- تقليد تغير السرعة وحجم15
الصوت

زيادة التركايز وتلقين مصطلحا2-3
(قوي، خفيف، سريع)

تقليد زيادة التركايز وتقليد الحركاة3-2- تقليد حركاات مجزأة16

تحسين مؤهلت التقليد الحركاي5-4- لعبة التمثال17

تحسين قدرات التقليد الحركاي4-3-تقليد حركاات الحيوانات18

زيادة النتباه اتجاه المربي وتقوية3-2- تقليد استعمال العجينة19
الصابع
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تحسين النطق لحركاات الفم3-2- تقليد أصوات الحيوانات20
وتقليدها

)www.teauch.com(
خلصاة:        

مما سبق يتبين أن الطأفال التوحديين يعانون من ضعف في مهارتي النتباه و التقليممد
وأن التدخل العلجي يعد ضرورة حتمية لتحسين هاتين المهارتين وأن أكاثر العوامممل أهميممة
في التدريب هو جعله ممتعمما ومرحمما، والعتممماد علممى الدافعيممة المسممتمرة للطفممل مممن خلل

معززات معينة.      
   

                                   

              

74

http://www.teauch.com/






                

الفصل الخامس: الجإراءات المنهجية للدراسة



    تمهيد 

الدراساة الساتطلعاية.-1
منهج الدراساة. -2
 حدود الدراساة.-3
 عاينة الدراساة.-4
 أدوات الدراساة.-5



الفصل الخامس                                                          الجإراءات المنهجية للدراسة

تمهيد :
       كل بحث علمي يتطلب منهجية وخطة خاصة يتقيد بها الباحث فسسي إنجسساز دراسسسة،لنأ
البحث يحتاج إلى أسس منهجية تدعم الدراسة الميدانية باعتمساد علسى خطسسوات سسليمة تسسير
البحث وتساعد في الوصول إلى تحليل الموضوعي السسسليم والصسسحيح للمعطيسسات المتحصسسل

عليها من ميدانأ البحث.
وعليه بعد التطرق في الفصول السابقة للمشكلة موضسسوع الدراسسسة وإطارهسسا النظسسري السسذي
يمثل الرضية لها، سيتم في هذا الفصل عرض الجإراءات المنهجية المتبعة ذلسسك مسسن خلل
عرض الدراسة، ثم الدراسة الستطلعية، والتعرف بميدانأ الدراسة كذلك العينة التي طبقت

عليها الدوات المستخدمة في هذه الدراسة.
- الدراساة الساتطلعاية1

       تعتبر الدراسة الستطلعية أساسا جإوهريا لبنسساء البحسسث كلسسه خطسسوة خطسسوة، وتهسسدف
لجمع أكبر قدر ممكن من معلومات حول موضوع البحث،وتساعد على ضبط متغيراته تأكد
من توفر عينة البحث في الميدانأ، إضافة إلى التحقق مسسن سسسلمة أدوات القيسساس المسسستخدمة
ومناسبتها للعينة المختارة ومسدى مطابقتهسا لمفساهيم الدراسسة، وإهمسال الكتابسة عسن الدراسسة
الستطلعية في البحث ينقصه أحد العناصر الساسية فيه، ويسقط عن الباحث جإهسسدا كسسبيرا

).98،ص2007بذله فعل في المرحلة التمهيدية للبحث .(حجاج غانم،
     وهي دراسة ميدانية يستخدمها الباحث للتعرف على الظاهرة التي يريد دراسسستها بهسسدف
توفير الفهم المناسب للدراسة المطلوبة بالفعل،ويمكن معها استخدام أية وسسسيلة مسسن الوسسسائل
التقنية المتعددة، والتي تطبسسق عسسادة علسسى عينسسة صسسغيرة، يحسسدد مسسن خللهسسا البسساحث مشسسكلة

البحث ويصيغ فروضه بطريقة أكثر واقعية كما تمكنه أيضا من اختيار الوسائل 
،ص2006التقنية لدراستها وترشسسده إلسسى صسسعوبات الكامنسسة والنقسساط الخفيسسة. (حسسسين فايسسد،

402.(
02وعليه فقد قامت الباحثة بإجإراء الدراسة السسستطلعية خلل الفسسترة الممتسسدة مسسن 

 مارس أي مدة شهر،حيث تمكنت الباحثة من تحقيق ما يلي:01فيفري إلى 
- تحديد مجموعة الدراسة.

- أخد موافقة الولياء للطفال التوحيديين لتطبيق النشطة عليهم.
- أخذ فكرة حول معظم التدخلت العلجإية التي يتم تقديمها لمثل هؤلء الطفال المتوحدين.

- وقد تم التفاق بين الباحثة و أولياء الطفال و الخصائيين بمركز.
- المنهج المتبع2

هو التجاه الذي يختاره الباحث لجإل إتمام بحثه، فهو مجموعة طرق المنهج: 2-1      
).8،ص2009وتقنيات تقود الطريقة العلمية .(بوسنة،

    فالمنهج البحث يعني مجموعة من القواعد العامسسة السستي تهيمسسن علسسى سسسير العقسسل وتحسسدد
).25،ص2002عملياته من أجإل الوصول إلى نتيجة معلومة.(فاطمة عوض،ميرفت على،
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   وقدم تم في دراستنا العتماد على:
 هو من أفضل المناهج في اختيار صدق فسسروض الكشسسف العلقسسات المنهج التجريبي:2-2

بين المتغيرات وذلسك لنسه يعتمسد علسى التجربسة والتجريسب ويمكسن تعريسف التجربسة بأنهسا:
ملحظة الظاهرة بعد تعديلها كثيرا أو قليل عن طريق بعض الظروف المصسسطنعة مسسن قبسسل

الباحث .
     ويعرف التجريب بأنه قدرة البسساحث علسسى تسسوفير كافسسة الظسسروف السستي بإمكانيتهسسا إيجساد
ظاهرة معينة في إطار الذي يسميه الباحث، فلقد اعتمدنا على المنهسج التجريسبي لنسه يهسدف

،ص2003إلى قياس أثر متغيرات المستقلة على متغير تابع. (محمد عبد الظاهر و آخرونأ،
178.(

- حدود الدراساة3
 لقد تم أجإرانا الدراسة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية- حدود المكانية:3-1     

وتسمى "مركز الدمانأ " تقع في ولية تيسمسيلت، وتتكونأ هذه المؤسسة مسسن ثلثسسة أقسسسام:
قسم خاص بعلج المسسدمنين وقسسسم خسساص بعلج الكيميسسائي وقسسسم خساص باضسسطرابات ذات

علقة بالرطفونيا. 
 وبضسسبط دامسست2017/2018 أجإريت الدراسة خلل السنة الجامعية - حدود الزمنية:3-2

الدراسة الميدانية ثلثة أشهر من شهر فيفري إلى أفريل.
-عاينة البحث4

       تعرف العينة على أنها مجموعة جإزئيسة مسن المجتمسع الدراسسة،يتسم اختيارهسا بطريقسة
معينة و إجإراء الدراسة عليها ومن ثسسم اسسستخدام تلسسك النتائسسج و تعميمهسسا علسسى كامسسل مجتمسسع

).70،ص1999الدراسة الكلي .(محمد عيسات وآخرونأ،
 قد تم اختيار مجموعة الدراسة حسب موضوع البحث طبقا لما تتطلبه العينة العمدية
وفيها يختار الباحث أفراد عينسسة اختيسسارا انتقائيسسا وفسسق شسسروط محسسددة تفسسي بغسسرض البحسسث.

).70،ص2007(داودي بوفاتح وآخرونأ،
      وبناء على ما سبق عرضه فسسإنأ اختيسسار العينسسة كسسانأ عسسن طريسسق المختصسسين النفسسسيين
والرطفسسونين، وبمسسساعدة هسسؤلء اسسستطاعت الباحثسسة تحديسسد الطفسسال التوحيسسديين السسذين تسسم
تشخيص حالتهم من طرف الخصائيين والطباء بمسسا أنهسسم يعسسانونأ مسسن اضسسطراب التوحسسد

 أطفال تتوفر فيه الشروط التالية:06وكانأ عددهم 
 سنوات .05 سنوات إلى 03- السن 

- تم تشخيصهم طبيا بالتوحد فقط واستبعاد (التأخر العقلسسي،الصسسرع،فسسرط النشسساط الحركسسي،
العاقة السمعية).
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) : يوضح مواصفات عاينة الدراساة .01جدول رقم(
 درجججججججججججججة    العمرالجنسالحالت

التوحد
مكان العلجا

مركز الدمانأ   متوسطة سنوات4  ذكر ب- ز
مركز الدمانأ   شديدة سنوات5  ذكر غ- إ
مركز الدمانأ  متوسطة سنوات5  ذكر ب- أ
مركز الدمانأ  متوسطة سنوات3  ذكر ق- أ

مركز الدمانأ  متوسطة سنوات3  ذكر ب- ت
مركز الدمانأ   شديدة سنوات5  ذكر ش- ي

 حالت يعانونأ من اضطراب التوحد فحالت تم06الجدول أنه يوجإد  يوضح
تشخيصها من طرف الخصائي المسؤول عن الحالة على أنها حالة توحد، أعتمدت الطالبة

على تشخيص الخصائي المسؤول والطبيب النفسي المتابع، وبإضافة لذلك تم تطبيق مقياس
carsالخاصة بتقدير التوحد الطفو لي الذي أراد به الباحث التأكد من أنأ الحالت تعاني 

حقيقة من توحد.
- أدوات جمع البيانات5

      تتوقف دقة أي بحث علمي إلى حد كبير علسسى اختيسسار الدوات المناسسسبة السستي تتماشسسى
وطبيعة الموضوع وإمكانيات الباحث للحصول علي بيانات والمعطيسسات السستي تخسسدم أهسسداف

الدراسة.
فطبيعة الموضوع المدروس تتطلب من الستعانة بأكثر من أداة منهجية لللمسسام بالموضسسوع

ولهذا الغرض اعتمدنا على أدوات المنهجية التالية:

 الملحظة:5-1
       فالملحظة في البحث العلمي هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب في إطارها
المتميز ووفق ظروفها وبيئتها الطبيعية بحيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعلت
المبحوثين والتعرف على طبيعة الحقيقية للسلوك دونأ تصنع ول تكلف. (أحمد بسسن مرسسسلي،

).203، ص2003
وهي عملية مقصودة تسير وفق الخطة الموسومة للبحسسث فسسي إطسسار المنهسسج المعتمسسد

).184، ص2006ويميز علماء النفس بين نوعين من الملحظة .(موريس أنجرس، 
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 .naturalistic  free observation الملحظة الطبيعية أو الحرةأ)
.systemeatic laboratoayobs الملحظة المقننة أو المنظمة ب)

حيث اعتمدنا في  بحتنا على الولى التي تتم في المسساكن الطبيعيسسة السستي يحسسدث بهسسا
السلوك، وكانأ من خلل جإمع مجموعة من سلوكات عن الحالت التي تم دراستها.

- المقابلة:5-2 
أنأ المقابلة لغويا مشتقة من الفعل " قابل "بمعنى "واجإه " وهسسي بسسذلك المواجإهسسة مسسن
حيث تقديم الجإوبسة مسن طسسرف المبحسسوث، حسول موضسسوع المسدروس (أحمسد بسن مرسسلي،

).2013، ص2003
وهي عبارة عن أداة مهمة من أدوات عمليتي التشخيص والعلج النفسي بحيث تأخسسذ
طابع المحادثة و التفاعل اللفظي بين الباحث والمبحوث بتخطي حدود الجإابة المجردة علسسى
السسسئلة إلسسى الحريسسة التامسسة فسسي الفكسسار، الحسسداث، المراحسسل.(إلهسسام عبسسد الرحمسسن خليسسل،

).160،ص2004
وفي إطسسار هسسذه الدراسسسة تمسست المقابلسسة مسسع مختصسسين الرطوفسسونيين بغسسرض جإمسسع
معلومات عن حالت المدروسة فيما يخص درجإة الضطراب، العراض، مدة المتابعة فسسي
المركز، وكذلك قمن بمقابلة نصف موجإهسسة مسسع أخصسسائيين الرطوفسسونيين ولقسسد تمثلسست فسسي

مجموعة من السئلة موجإهة إليهم للجإابة عليها.
:cars- تطبيق مقياس تقدير التوحد الطفو لي 5-3

schopler,reichler,devellisمن قبل        بني المقياس  daly(1988)د ، وقام محم
) بترجإمة  إلى اللغة العربيسسة وتقنيسسة، وبحسسساب الصسسدق والثبسسات1991حسيب الدفراوي ( 

المقياس أتضح أنه على درجإة عالية من الصدق و الثبات ،مما يعنسسي إمكانيسسة اسسستخدامه فسسي
البيئة العربية كأداة تشخيصية .

يتضمن المقياس بيانات الطفل الولية ويتكونأ من خمسة عشر نمطا سسسلوكيا يتسسم التقييسسم مسسن
 درجإسسات، ويقسسدر الطفسسل مسسن حيسسث كسسونه طبيعيسسا أو4 إلسسى 1خلل مدرج رقمسسي يبسسدأ مسسن 

منحرفا عن الوضع الطبيعي، ويكونأ هسذا التقسدير لمسا يتناسسب مسع الفئسة العمريسة، وتوضسع
علمة في الخانة المناسبة من الخانات الربعة وهي كما يلي:

- طبيعي و متناسب مع سن الطفل.1
- ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجإة بسيطة.2
- ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجإة متوسطة.3
- ينحرف عن السلوك الطبيعي بدرجإة شديدة.4

ويشمل المقياس أنماط السلوك التية:
Relation- إقامة العلقات مع الناس 1  to  peopleاس  : تعني سهولة التواصل مع الن

وتبادل الود و اللفة معهم في المواقف المختلفة.
 : تعني قدرة الطفل على المحاكاة الطفال imitation- القدرة على التقليد والمحاكاة 2
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والحركات، وتقليد الحديث في حدود فئة العمرية.
Emotional- الستجابة التعاطفية 3  Responseل ل الطف   : تعني ما يلحظ من تفاع

في المواقف السارة وغير السارة.
ظBodyuse- حركات الجسم 4 ا يلح ة وم ات المختلف م بالحرك ام الجس : تعني طريقة قي

فيها من عدم التناسق و كافة الوضاع الغريبة أو إيذاء الذات.
دىObjetuse- استخدام الشسسياء5 ياء وم اب والش ل لللع تخدام الطف ة اس ي كيفي  : تعن

اختلفه في التعامل معها عن السلوك الطبيعي .
 : يعني مدى استجابة الطفلAdaptation to change- مدى تقبل التغير أو مقاومة 6

أو مقاومة لي تغير يدخل على بيئة المألوفة أو عالمه الخاص.
Visual- السسستجابة البصسسرية 7  responseر ري أو غي اف البص ا اللتف د به  : يقص

الطبيعي نحو مثيرات النتباه.
 : يقصد بها اللتفاف السمعي الطبيعيListening Response- الستجابة السمعية 8

 أو الغير الطبيعي نحو مؤثرات صوتية حقيقة أو وهمية.
Test- استجابات حواس الذوق والشم واللمسسس 9  ,smell,touch Response and

useدر ا ق ة أم به ي طبيعي ل ه  : تعني طريقة استجابة تلك الحواس للمثيرات المختلفة وه
من الشذوذ.

Fear- علمات الخوف والتوتر 10  or  Nervousnessتجابة ة الس ا كيفي : يقصد به
للعوامل التي تثير الخوف والتوتر وهل طبيعية أم شاذة أو إبداء الخوف و التوتر بدونأ سبب

ظاهر.
Verbal- التواصل اللفظي 11  communicationد ا ق  : يعني كيفية التعبير اللفظي وم

يحتاجإه من الترديد أو الشذوذ أو الخروج عن المألوف.
Non- التواصسسل الغيسسر اللفظسسي 12  verbal  communicationة ي طريق ل ف : يتمث

التفاعل أو التعبير بغير اللفاظ مثل الوجإه أو الجسم أو اليدين أو الرأس.
: ويقصد به طبيعة النشاط ومقداره وذلك من خللActivity Level- مستوى النشاط 13

ملحظة في الماكن و الموافق المختلفة ومدى ملئمتها للوضع الطبيعي أو وجإود شذوذ بها
من حيث الفراد أو القلة أو التباطؤ.

Leveland- مسسسسستوى السسسسستجابات الذهنيسسسسة واتسسسسساقها 14  consisteney  of
intellectual  Responseبر اقه ع ام واتس : يقصد بها تقيم مستوى الداء المعرفي الع

المهارات والمواقف المختلفة و الحد العلى لهذا المستوى.
General- النطباعسسات العامسسة 15  impressionام اع الع م النطب ذا التقيي مل ه  : يش

للدرجإة التي يمكن أنأ يوصف بها الطفل بأنه "توحدي" ويستخدم فيه كل المعلومات المتاحسسة
عن الطفل سواء أكانت من السسسرة أو عسسن طريسسق الطلع عسسن الملفسسات أو البنسسود السسسابقة

).221،225،ص ص 1999التقييم.( الرفاعي ،
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وعن طريق الملحظة يتم الجإابة على المفردات القائمسسة عسسن طريسسق سسسلم تقسسديري يحتسسوي
على سبع درجإات تندرج في شدة ودرجإة وجإود السلوك للكم على درجإسسة وشسسدة الحالسسة السستي
يعسساني منهسسا الطفسسل المتوحسسد وفيمسسا إذا كسسانأ توحسسد بسسسيط أو متوسسسط أو شسسديد.( السسراوي

).56وحماد،ص 
 أفراد، وتمت إجإابة عليه قيل البسسدء فسسي7وتم تطبيق هذا المقياس على الحالت المكونة من 

تطبيق أنشطة تقليد لتقيم مدى وجإود اضطراب التوحد وتحديد مستواه عند الحالت. 
 لتقييم اللغة:chevrie Muller تطبيق اختبار5-4

 يطبسسق علسسى1985 م وأعيد النظر فيه سنة 1975        هو رائز الفرنسي نشر في سنة  
كل الطفال الذين يعانونأ من تسسأخر اللغسسوي حيسسث يهسسدف إلسسى تقييسسم المسسستوى اللغسسوي عنسسد

الطفال. 
يحتوى هذا الرائز على مجموعسسة مسسن الوسسسائل المتمثلسسة فسسي الصسسور وقطسسع مختلفسسة
وض، أربسع بطسات ( بطتسانأ بسدونأ أرجإسل و بطتسانأ بأرجإسل) وقسد تسم اللوانأ والشسكال، ح
العتماد علسسى هسسذا الختبسسار لتحديسسد مسسدى قسسدرة علسسى الفهسسم و التعسسبير اللغسسوي لسسدى الطفسسل
المتوحد و من ثم تطبيق بند اللسانيات السسذي يحتسسوي علسسى عنصسسري الفهسسم والتعسسبير والسسذين

يتضمنانأ مجموعة منم التمرينات وهي على النحو التالي:
- تمرين البطات، اللوانأ، الختلف، التشابه وكذلك تمرين التعين على الصور.

- أما بالنسبة لبند التعبير قد اعتمدنا على تمرين ترتيب صور، قصة وسردها وكذلك تمريسسن
إعادة المفردات.

      ولم نعتمد على جإميع صور الموجإودة في الختبار وذلك لصعوبة تلك الصسسور فلقسسد تسسم
اختيار الصور السهلة والواضحة ومتداولة لدى الطفل.

وعند انتهاء من الختبار يتم تنقيط و يكونأ حسب إجإابة الصادرة عن كل تعليمة.
.1- الجإابة الصحيحة درجإة 

.  0- الجإابة الخاطئة درجإة 
      وتحسب الدرجإات في النهاية بجمع النقاط ومقارنتها بالعدد الجإمالي للتعليمات في كسسل

تمرين وفي الخير تحسب النسبة المئوية لكل بند.
:teauch تطبيق أنشطة التقليد حسب برنامج تيتش 5-6

        تم اختيار عشرة أنشطة من برنامج تيتش من بند التقليد، ولقسسد تسسم اختيسسار السستي لسسديها
علقة وهدف من تواصل اللفظي والغير اللفظي ونذكر منها ما يلي:

تقليد الضرب:.1
الهدف: تعلم استعمال الوسائل.

الدوات: المعلقة، إناء.
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الجإراء: يجلس الفاحص مقابل الحالة،ويقوم بتحرك المعلقة في المجال البصسري لشسد انتبساه
الطفسسل، ويقسسوم بخطسسوتين يطسسرق المعلقسسة بريتسسم معيسسن،وفسسي الخطسسوة الثانيسسة يغيسسر فسسي

الريتم،ويطلب من طفل تقليد.
بداية التقليد الصوتي:.2

الهدف: تطوير التقليد الصوتي.
الجإسسراء: فسسي كسسل مسسرة يصسسدر فيهسسا صسسوتا قسسومي بتقليسسده،وإعسسادة مسسرة أخسسرى نعسسبر عسسن
سرور،ونعيد عليه من الحين إلى الخر الصوات التي قلده سابقا ولحظي هل يقلد أم ل،إذا

قلد الصوات كرريها مرات عديدة ثم أضيفي له أصوتا أخرى في كل مرة.
تقليد الصوات :.3

    الهدف: تشجيع التقليد الصوتي.
الجإراء: يجلس الطفل على حجر الفساحص ثسم يقسسوم بهسسزه أربسع مسسرات مسع ترديسد ( يسسوم )
بعدها يرجإع إلى الرض ثم يرجإع إلى الحجر مع ترديسسد ( بلسسوف)، وبعسسد إعسسادة هسسذه الهيئسسة

عدة مرات غيري معه طريقة اللعب ول حظي هل يعبر عن صوت يشبه ( بلوف ).
تقليد حركات صوتية:.4

    الهدف : تشجيع التقليد الصوتي وزيادة التركيز البصري اتجاه الشخاص الخرين.
 الجإراء: يتم اختيار واحد من النشاطات، ويبين للحالة ما يفعل ويتم مساعدته على تقليسسد

بتوجإه يده، ثم يتم تقليل المساعدة تدريجيا حتى يتمكن من التعبير عن الصوت 
:أمثلة

- ضعي يدك عل شفتيك وقولي " شوت".
- أضربي يدك برفق على فمك وقولي "واواو".

- ضمي شفتيك مثلما تفعلين مع القبل.
تقليد لمس أعاضاء من الجسم :.5

      الهدف: تعلم رؤية شخص وتقليد أفعاله.
       الجإراء: يجلسسس الفسساحص مقابسسل الطفسسل ويعمسسل علسسى شسسد انتبسساه،وعنسسدما ينظسسر نحسسو
الفاحص يقول ألمس أنفك ويقوم فاحص بلمس أنفه ،وإذا لم يستجيب يوجإهه سبابة نحو أنسسف
الطفل ونقول ألمس أنفك وواصل الفسساحص فسسي لمسسس أنفسسه بيسسده أخسسرى، ويتسسم تكريسسر حسستى
يتمكن من فعل ذلك لوحده، ثم يتم إضافة أجإزاء أخرى من الجسم وفق لترتيب التي: الشعر

والفم والعين والذنأ.
تقليد ضرب اليدي: .6

   الهدف: تطوير التقليد.
   الجإراء: يجلس الفاحص أمام الطفل ويقول " أنظر" ويضرب يديه مع بعضهما بلطف ثم

يمسك يدي الطفل ويساعده في ضربهما، ويكرر العملية ثم يتركه يقلد لوحده.
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تقليد اساتعمال أداة صوتية:.7
الهدف: زيادة النتباه في استعمال الدوات

 الجإراء: يجلس أمام الطفل وتكونأ مجموعة الولى من الدوات ونفسسس الدوات يتسسم تكسسونأ
أمام الطفل، ثسسم يشسسرع فسسي العمسسل "مثل التصسسفير باسسستعمال الصسسفارة " ويتسسم مواصسسلة فسسي

التصفير ومساعده على تقليد، ويتم تكرار العملية نفسها في الدوات الخرى. 
تقليد أصوات الدوات:.8

الهدف: تحسين اللفاظ، زيادة النتباه نحو حركات الفم.
الجإراء: يتم وضع ثلثة لعب على جإانب الطاولة تكونأ مرئية بوضوح ، ونأخذ واحدة منها
ويصدر الصوت، وتكرر العملية ثم نعطيه اللعبة مع لمس شفتيه كي يعرف أنه يتوجإب عليه
إصدار الصوت، وعندما يقلد اللعبة الولى تضع جإانبا ونكرر العمليسسة مسسع اللعبسسة الثانيسسة ثسسم

الثالثة.
أمثلة:

  - الساعة: تيك تيك. 
  - السيارة: توت توت.

تقليد حركات الفم :.9
الهدف: تحسين الستعداد للحركة اللفظية اللزمة لتطوير الكلم.

الجإراء: يجلس أمام الطفل وقول "أعمل مثلي"ثم يفتح الفم ويغلق مصدر صوت السنانأ.
أمثلة:

 - قوم بحركة المضغ .
 - إخراج اللسانأ وإدخاله، وإخراجإه وإدخاله على الجانبين.

 - الفك اليمين يسار دونأ تحريك الرأس .
. تقليد أصوات الحيوانات: 10

الهدف : تحسين النطق،النتباه لحركات الفم و تقليدها.
الجإراء: يجلس مقابل الطفل ويتم وضع اللعاب فوق الطاولة جإانبا،نأخذ لعبة 

وأريها للطفل، ثم أصدر صوت مطابقا لصوت الحيوانأ مع التأكد أنه يراقب حركات
الفم ، الحيوانات المناسبة: الكلب، القط، بقرة، بطة.

 جلسات تطبيق أنشطة التطبيق 6

) دقيقة وتتضمن ما يلي :30 جإلسة،وتتراوح مدة كل جإلسة ب (15       تطبيق التقنية في 

 ويقصد به المهارة المراد تعليمها من المهارات .- هدف الجلسة :1

 ويقصد بها المدة السستي يسسستغرقها الطفسسل فسسي تحقيسسق الهسسدف أثنسساء تطسسبيق- مدة الجلسة :2
أنشطة .
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- النشطة المستخدمة :3

 أنشطة تقلديه حسب برنامج تيتش ومنها :10       وهي عبارة عن 

- تقليد الضرب .1

- بداية التقليد الصوتي .2

- تقليد الصوات .3

- تقليد حركات الصوتية .4

- تقليد لمس أعضاء الجسم .5

- تقليد ضرب اليد .6

- تقليد إستعمال الدوات الصوتية .7

- تقليد حركات الفم .8

- تقليد أصوات الدوات .9

- تقليد أصوات حيوانات .10

- المواد المستخدمة :4

     ويقصد بها المواد واللعاب التي يتسسم أسسستخدمها أثنسساء التطسسبيق،ومسسن بيسسن هسسذه المسسواد :
معلقة،إناء، شمعة، ساعة، العاب(سيارة، قطار)،صفارة، آلة موسيقية،مجموعة مسسن الصسسور

حيوانات.

- كيفية ومدة تطبيق التقنية :

      أستغرق تطبيق أنشطة مدة زمنية قدرت ب ثلثة أشهر، تضمت فترات هي :

 ومدتها شهر،تم فيهسسا التعسسرف علسسى الطفسسال وجإمسسع بيانسسات- فترة المقابلة و الملحظة :1
عن سلوكاتهم ومستوى اضطراب التوحد لديهم وعن المهارات التي يملكونها، قبل البدء فسسي

تطبيق.

ومدتها أسبوعين تم من خللها تطبيق مقياس تقسسدير التوحسسد الطفسسو- فترة التقييم القبلي : 2
.chevire mullerلي، وتطبيق أختبار 
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د،فسسي 30جإلسة وفي كسسل حصسسة نسسستغرق 15ولقد دامت مدتها - فترة تطبيق النشطة : 3
تطبيق النشطة.

- ملحظة مهمة :

طلبت الطالبة من الهالي أنأ يقتنوا بعض اللعاب المماثلة وعمل معسسه تقليسسد فسسي السسبيت مسسن
أجإل التعود عليها، هذا ما سيخدم التقنية المتبعة من جإهة،ومن أجإسل الطفسل مسن جإهسة أخسرى

الذي اللعبة و يسهل العمل أثناء الحصص.

88



الفصل السادس : عرض ومناقشة النتائج        

       تمهيد :



تقديم الحالتا.-1
.عرض وتحليل  نتائج المقابلتا-2
.chevrie muller تحليل نتائج -3
.cars عرض وتحليل نتائج مقياس -4
.Teauch عرض وتحليل نتائج أنشطة تيتش -5
 قياس البعدي.chevrie mullerنتائج اختبار -6
الساتنتاج العام. -7



الفصل السادس                                                                     عرض ومناقشة النتائج

 تمهيد:

خصص هذا الفصل لعرض ومناقشة نتائج الدراسة وذلك بعد تفريغ المعطيات والبيانات التي
أسفرت عنها أدوات الدراسة المطبقة حيث تم فيه  عرض الحالت  ثم نتائج  المقابلت مع

 ونتائج تطبيقchevrie Muller الخصائيين الرطوفونيين ونتائج تطبيق كل من اختبار 
بالضإافة إلى عرض نتائج  اختبار ت للفروق بين القياس).أنشطة التقليد حسب برنامج (تيتش

 القبلي والبعدي.

تقديم الحالتا -1
الحالة الوألى :1.1

 سنوات، الطفل الثاني في العائلة، الب عامل والمأ ماكثة فففي4الحالة (ب- ز) يبلغ من العمر 
البيت، ل يوجد ضإمن العائلة أي مرض له دللة أو مؤشر للعامل الوراثي، مرت فففترة الحمففل
بشكل طبيعي، كانت الولدة طبيعية وفففترة الرضإففاعة طبيعيففة لففدى الطفففل، يعفاني الطفففل مففن
اضإطراب في التواصل مع الخرين، النمو الحسي الحركي بالحدود الطبيعية باسففتثناء ضإففعف
ظاهر في البداية بالحركات الدقيقة أظهر الطفل تأخر واضإح في تطور اللغة التعبيرية،أكتشففف
مرضإه وهو في سن العامأ ونصف، خضع لفحوصات طبية لتقيم وضإعه ولم تؤدي إلففى نتيجففة،
ثم بعد فترة أخضع للختبارات مع أخصائية النفسانية وبعد عدة جلسات شخص على أنه طفففل

توحد.

 الحالة الثانية :1-2   

 سنوات أصغر يحتل المرتبة الخيرة في العائلة، أمأ حملت في05الحالة (غ- إ) يبلغ من العمر
سن متأخرة، كل من المأ والب عاملين، ل يوجد ضإمن العائلة أي مرض لففه دللففة أو مؤشففر
للعامل الوراثي، مرت فترة الحمل بشكل طبيعي،كانت الولدة قيصرية، فترة الرضإففاعة كففانت

 أشهر ثم أنتقل إلى الرضإاعة الصطناعية، النمو الجسمي لم يكففن طففبيعي ولقففد4طبيعية لمدة 
كان متأخر في مراحل النمو مقارنة بطفل العادي، تم اكتشاف مرضإففه مففن طففرف الجففدة الففتي

 سنوات ونصففف، ولقففد تتففم3تعتني به في غياب أمه، لم يتم تشخيصه طبيا إل في سن متأخر 
تلقيه العلجا الطبي والنفسي، و تشخيص على أنه طفل توحد، وقد تم تعديل سلوكه نسبيا.

 الحالة الثالثة :1-3

 سففنوات، كففل مففن المأ والب عففاملين، الطفففل الثففاني فففي05الحالففة (ب- أ) يبلففغ مففن العمففر 
العائلة، لديه أخ أكبر منه، ل يوجد ضإمن العائلة أي مرض له دللة أو مؤشر للعامل الوراثي،
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مرت فترة الحمل بشكل طبيعي، كانت الففولدة قيصففرية، فففترة الرضإففاعة كففانت طبيعيففة لمففدة
عامأ، النمو الحسي الحركي لم يكن طبيعي ولقد كان متأخر في جميع مراحل النمو

(مشي، الحبففو، البتسففامة)، أظهففرت الحالففة تففأخر فففي اللغففة، ممففا جعففل الوالففدين يخضففعونه
 سنوات لتقيم وضإعه ولم تؤدي هذه فحوصات إلى نتيجة، ثففم بعففد03لفحوصات طبية في سن 

ذلك أخضع للختبارات مع أخصائية النفسانية وبعد عدة جلسات شخص على أنه طفل توحد.

الحالة الرابعة:1.4

 سففنوات، الب والمأ عففاملين فففي قطففاع التربيففة، هففو الطفففل03الحالة (ق- أ) يبلغ من العمر
الوحيد في العائلة ،ل يوجد ضإمن العائلة أي مرض له دللة أو مؤشففر للعامففل الففوراثي،مففرت

 أشهر ثففم6فترة الحمل بشكل طبيعي، كانت الولدة طبيعية، فترة الرضإاعة كانت طبيعية لمدة 
أنتقل إلى الرضإاعة الصطناعية، النمو الحسي الحركي كان عاديا، يعاني مففن اضإففطراب فففي
التواصل البصري مع الخرين، في عمر السنتين أخضع لفحوصات طبية كاملففة لتقيففم وضإففعه

العامأ الذي أظهر أن الحالة تعاني من توحد.

 الحالة الخامسة :1-5 

 سنوات، كففل مففن المأ والب عففاملين، الطفففل الخيففر فففي03الحالة ( ي- ت) يبلغ من العمر 
 سففنوات،المأ07 سففنة، وأخففت تبلففغ مففن العمففر 16العائلة، لديه أخ أكبر منه يبلغ مففن العمففر 

متقدمة في السن قليل، ل يوجد ضإمن العائلة أي مفرض لفه دللفة أو مؤشفر للعامفل الفوراثي،
06مرت فترة الحمل بشكل طبيعي، كانت الولدة قيصرية، فترة الرضإاعة كانت طبيعية لمدة 

أشهر، النمو الحسي الحركي كان بالحدود طبيعية، وفي عمر سنة ونصف أخضففع لفحوصففات
طبية لتقيم وضإعه أظهر أن الحالة تعاني من اضإطراب في التواصل.

 الحالة السادسة :1-6   

 سنوات، يحتل الطفل المرتبة الخير في العائلة، لديه أخ05الحالة (ش- ي) يبلغ من العمر 
 سنة، ل يوجد ضإمن العائلة أي مرض له دللة أو مؤشر للعامل08أكبر منه يبلغ من العمر

الوراثي، مرت فترة الحمل بشكل طبيعي، كانت الولدة طبيعية، فترة الرضإاعة كانت طبيعية،
النمو الحسي الحركي كان بالحدود طبيعية باستثناء ضإعف ظاهر في البداية بالحركات الدقيقة،

 سنوات، حيث أخضع لفحوصات03وتأخر في نطق الول كلمة، أكتشف مرضإه في عمره
طبية كاملة لتقيم وضإعه حيث أظهر أنه يعاني من انسحاب اجتماعي،برمجت له حصصا
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لزيارة المختصة بالمركز واخضع لعدة اختبارات مع  الخصائية، وبعد عدة جلسات شخص
كما هو معروف على أنها حالة توحد. 

- عرض وأتحليل  نتائج المقابلتا2

 نتائج وأتحليل المحور الوأل2-1

 عرض نتائج المحور الوألى2-1-1

) من الخصائيين الرطوفونيين تففم التوصففل10بعد إجراء المقابلت مع عينة قدرها عشرة (
إلى النتائج الموضإحة في الجدول التي:

): يمثل تكراراتا إجاباتا أفراد العينة على أسئلة المقابلة الخاصة بالمحور02جدوأل رقم(
الوأل.

برنامج
تيتش

 السأئلة                           
عدد  الجإابات

لنعم

0307هل تطبقون نفس البرامج على أطفال التوحد ؟

أثنففاء وضففع البرامففج هففل تراعففون وجففود أطفففال توحففديين فففي
مراكز؟

1000

1000هل تطبقون عليه برامج معينة ؟

0307هل تطبقون نفس البرامج من طرف فريق العمل في المراكز؟

1000هل تعرف برنامج تيتش من قبل؟

هل سبق وتلقيت تكوينففا خاصففا لهففذا البرنامففج( تيتففش) وخاصففة
تقنية التقليد؟

0406

هل تؤول حالة إلى التحسن بعد تطبيقففك لهففذا البرنامففج ( تيتففش)
وخاصة تقنية التقليد؟

1000

هل يتم تطففبيق تقنيففة التقليففد حسففب برامففج تيتففش علففى الطفففال
التوحديين فرديا؟

1000

6020المجموع                                       
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 فففي كففل مففن100%نلحظ من خلل الجدول أعله أن الجابففات ب "نعففم" قففد بلغففت نسففبة 
)3)، في حين كانت الجابات بنعم على السؤال الول والرابع (8، 7، 5، 3، 2السؤال رقم (

) إجابات ب ل. 6) مقابل (4)، أما السؤال السادس فكانت الجابات بنعم (7والجابات بل (

): يمثل نتائج إجابة أفراد العينة على المحور الوأل.03جدوأل رقم (

من خلل الجدول نلحظ أن نسبة إجابة الخصائيين الرطوفونيين ب (نعم) على العشر أسئلة

، ففي حيففن الجابففة ب (ل) قفدرت ب75%الموجة إليهم بخصوص برنامج تيتففش قفدرت ب 
مه.، أي أن اغلب أفراد العينة لديهم اطلع على البرنامج وماهية استخدا25%

57

52

%

نعم

ل

.): يمثل دائرة نسبية لنتائج المحور الوأل01الشكل رقم(

  نلحففظ أن اغلففب الخصففائيين الرطوفففونيين أجفابوا بنعففم علففى أسففئلة01من خلل الشكل 
.8 إجابة من أصل 20المحور الول من المقابلة في حين كانت الجابات بل قليلة بلغت 

 مناقشة نتائج المحور الوأل:2-1-2
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الجابة ( ل)الجابة  ( نعم )
لتكرارااعدد السئلة%التكراراتاعدد السئلة

تا
%
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) نلحظ أن اغلب أفراد العينة قففد أجففابوا  ب ل علففى2من خلل قراءتنا لنتائج الجدول رقم (
السؤال الول والرابع الخاص ب " هل تطبقون نفس البرامج على أطفففال التوحففد ؟" و " هففل
تطبقون نففس البرامفج مففن طففرف فريفق العمفل فففي المراكففز؟" وذلفك يعنففي أن الخصففائيين
الرطوفففونيين علففى قففدر مففن المعرفففة بخصوصففية اضإففطراب التوحففد والبرامففج التدريبيففة
والعلجية الخاصة بهم والتي تتمتع بالخصوصية فكل حالة  هي حالة خاصففة ويجففب التعامففل
معها على هذا الساس واعتماد برامج فردية لكل حالة حسب شدة اضإطرابه وحففالته الجسففدية
وقدراته العقلية وما يتناسب معها. وهو كذلك ما يتفق وإجاباتهم علففى سففؤال "هففل يتففم تطففبيق
تقنية التقليد حسب برامج تيتش على الطفال التوحففديين فرديففا؟" الففتي كففانت جميففع الجابففات

بنعم مما يؤكد ضإرورة اعتماد برامج فردية لحالت التوحد 
أما السؤال المتعلق بمدى معرفة أففراد العينفة ببرنامفج تيتفش فكفل أففراد العينفة لفديها معرففة
نظرية حوله وهو ما أكدته إجاباتهم عففن السففؤال الخففامس إل أن ليففس الجميففع قففد اسففتفاد مففن
تكوين فيه وفي طريقة استخدامه وتطبيقه خاصة تقنية التقليد، أما فيما يخففص اثففر تطففبيق هففذا
البرنامج على الحالت من خلل الجابة على سؤال "هل تؤول الحالة إلى التحسن بعد تطبيقك
لهذا البرنامج ( تيتش) وخاصة تقنية التقليد؟" فالجميع أكد على الثر اليجابي للبرنامج خاصة
التقليد في تحسن الحالة ويرجففع ذلففك إلففى محتففوى البرنامففج الغنففي بالنشففطة المحفففزة وغنففاه
بالمثيرات البصرية والحسية التي تستثير حففواس الطفففل وتسففاهم فففي تعلمففه واكتسففابه لبعففض
المهارات خاصة مهارات التصفال والتواصفل اللغفوي وغيفر اللغفوي، حيفث اثبفت البرنامفج

فاعليته في مختلف أنحاء العالم.

 نتائج وأتحليل المحور الثاني:2-2

 عرض نتائج المحور الثاني2-2-1

) : يمثل تكراراتا إجاباتا أفراد العينة على أسئلة المقابلة الخاصة04الجدوأل رقم (
بالمحور الثاني.

دور تقنية
التقليد في
اكتساب
التواصل
اللفظي

والتواصل غير

                      
السئلة                          

عدد الجاباتا

لنعم

حسب رأيك هل يساهم البرنامففج وخاصففة تقنيففة التقليففد
في اكتساب التواصل اللفظي و التواصل غير اللفظي؟ 

1000

حسففب رأيففك هففل يكتسففب الطفففل المتوحففد التواصففل
اللفظي والتواصل غير اللفظي؟

0901
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اللفظي عند
الطفل التوحدي

حسففب رأيففك هففل تففرى أن الطفففل التوحففدي أكتسففب
التواصل اللفظففي والتواصففل غيففر اللفظففي بعففد تطففبيق

تقنية التقليد حسب برنامج تيتش ؟

1000

2901                            المجموع

 على السؤالين الول100%) أن أفراد العينة قد أجابوا بنسبة 4يتضح من خلل الجدول رقم (
 .90%والثالث من المحور الثاني أما السؤال الثاني فكانت الجابة بنسبة 

): يمثل نتائج إجابة أفراد العينة لمحور الثاني.05جدوأل رقم(

المحور
الثاني

الجابة ( ل)الجابة  ( نعم )

التكراراعدد السئلة
تا

عدد%
السئلة

النتيجةالتكراراتا

32996.63013.3

 أجففابوا%96.6يتضح من خلل الجدول أن إجابة الخصائيين الرطوفففونيين بلغففت نسففبة  
 .3.3%(بنعم) ، وإجابة واحدة ب( ل) بنسبة مئوية تقدر ب 
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9.69

3.3

%

نعم

ل

) : يمثل دائرة نسبية لنتائج المحور الثاني.02الشكل رقم (

) نلحظ أن معظففم الخصففائيين الرطوفففونيين أجففابوا بنعففم علففى أسففئلة02من خلل الشكل(
30 إجابة مففن أصففل 1المحور الثاني من المقابلة في حين كانت الجابات بل قليلة جدا بلغت 

إجابة.

 مناقشة نتائج المحور الثاني:2-2-2

من خلل السئلة المطروحة على العينة الخاصة بالمحور الثاني المتعلق بدور تقنية التقليد فففي
اكتساب التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي عند الطفل التوحدي وبعد النظر إلففى إجابففات
الخصائيين فان برنامج تيتش وخاصة تقنية التقليد تسففاهم بشففكل كففبير فففي تحسففين المهففارات
التواصلية اللفظية وغير اللفظية من ناحية واكتسابها من ناحية أخرى، وهو ما يتضح جليا مففن
النسب المئوية لستجابات أفراد العينة، والذين أكدوا بالجماع على الدور الفعال للتقنية فالطفل
يتعلم من خلل التقليد والمحاكاة وهذا ما تثبته نظرية باندورا في التعلم الجتماعي تسمى أيضا
التعلم بالملحظففة فففي هففذه النظريفة ركففز بانففدورا علفى التفاعففل بيففن الففرد وبيئتففه مففن خلل
ملحظة أنماط سلوك الفراد، فالتعلم عملية اجتماعية وتتلخص فكرته فففي أن البيئففة الخارجيففة
تقدمأ للفرد نماذجا كثيرة من السلوك التي يقومأ الفرد بتقليدها  (فنلحففظ مثل أن الطفففل الصففغير
يحاول دائما أن يقلد سلوك الكبار)، وهو يفترض أن النسففان كففائن اجتمففاعي يتففأثر باتجاهفات

الخرين وتصرفاتهم وسلوكهم ويتعلم منهم نماذجا سلوكية عن طريق التقليد.
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بعدة تجففارب فففي هففذا المجففال أهمهففا تجربففة المجموعففات الخمففس)فف 1973( وقد قامأ باندورا 
ويرى بندورا  "أن هناك أربع عمليفات تتحكفم ففي التعلففم الجتمفاعي هفي : النتبفاه –الحففظ-

).102، ص2015التقليد-الدافعية". (بن حليلم،

 نتائج وأتحليل المحور الثالث:2-3
عرض نتائج المحور الثالث2-3-1

) : يمثل تكراراتا إجاباتا أفراد العينة على أسئلة المقابلة الخاصة بالمحور06الجدوأل رقم (
.الثالث

دور الرشاد الوالدي
في اكتساب التواصل
اللفظي و التواصل
غير اللفظي عند
الطفل التوحدي

السئلة
عدد الجابات

لنعم

1000هل يتم إشراك السرة في عملية التكفل؟

1000هل يساهم الرشاد الوالدي في نجاح عملية التكفل؟

20المجموع

  مففن الخصففائيين الرطوففونيين أجفابوا بنعفم، ولفم يجففب أي مختفص ب%100نلحظ أن 
(ل)، وهذا دليل علفى أن للرشفاد الوالفدي دور كفبيير ففي اكتسفاب طفلهفم التواصفل اللفظفي

والتواصل غير اللفظي حسب تقنية التقليد .

): يمثل نتائج إجابة أفراد العينة لمحور الثالث.07جدوأل رقم(

المحور
الثالث

الجابة ( ل)الجابة  ( نعم )

التكراراعدد السئلة
تا

التكراراعدد السئلة%
تا

%

22010020000
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 إجابففة كففانت ب ( نعفم ) بنسففبة مئويفة تقفدر ب20يتضح من خلل إجابات الخصففائيين، أن
100%

001

%

نعم

ل

): يمثل دائرة نسبية لنتائج المحور الثالث . 03الشكل رقم(           

 أن هناك اتفاق كلي بين أفراد العينففة علففى دور الرشففاد الوالففدي03نلحظ من خلل الشكل 
في اكتساب التواصل اللفظي و التواصل غير اللفظي عند الطفففل التوحففدي والففذي يظهففر مففن

 من الجابات بنعم.100%خلل نسبة 
 مناقشة نتائج المحور الثالث:2-3-2

المحور الثالث الخاص بدور السففرة فففي اكتسففاب التواصففل اللفظففي  وغيففر اللفظففي للطفففال
التوحديين، إذ اجمع كل الخصففائيين علففى الففدور الفعففال الففذي تلعبففه السففرة فبالضإففافة إلففى
الهمية الكبيرة للتدخل العلجي، فل يمكن أن يقلل من شان دور أوليففاء أمففر الطفففل التوحففدي
وبيئته في علجا هذا الضإطراب، فالدور الفذي تلعبفه أسففرة الطففل ومشفاركتهم فففي البرنامففج

العلجي له بالغ الثر اليجابي في تطوير هذه المهارات بشكل فعال أكثر.
وبالتالي فإن إعطفاء الوالفدين المعلومفات، والنصفح، والتفوجيه، والسفاليب، والسفتراتيجيات
المناسبة الخاصة باضإطراب طفلهم التوحدي سيساعدهم فففي تطففوير المهففارات المناسففبة لففدى

)118، ص 2011(بطرس،هذا الطفل 
 فاعليففةىولقد أكدت العديد من الدراسات علفالسرة اللبنة الولى للطفل فيها يتعلم ويتأثر بها، 

تعليم الوالدين لتقديم تدخلت مع أطفالهم التوحففديين فالتففدريب الوالففدي لففه العديففد مففن الفوائففد
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 تلطيفف جففو المنففزل وتحسفين البيئفةىللطففل والسففرة حيففث أن التففدريب الوالففدي يعمفل علفف
 الدرجة التي قد تمنع شعور الوالدين باليأس من جراء سلوك طفلهما ىالسرية إل

,Ingersollأو حتى شعورهما بالحتراق النفسي وأكففد كل مففن انجرسففول وجيرجفانس (  &
Gergans, ,Zaghlawan( ( ))، زغلوانLifter,2008)، ليففففتر 2007  أن2011 
)) إستراتيجية ملئمفة لتعليففم الوالفدين حفتى يمكفن اسفتخدامها مفعRITتدريب التقليد التبادلي 

أطفالهم التوحديين، ولقد أشارت تقارير الوالدين فففي هففذه الدراسففات إلففي أن التففدخل أدى إلففي
تغيففرات إيجابيففة فففي المشففاركة الجتماعيففة، ومهففارات اللعففب، واللغففة، والتواصففل، والتقليففد

( الخولي وآخرون).التلقائي.
,Ingersoll( وبين انجرسول وجيرجففانس  &  Gergans, ) أن الوالففدين يقضففون2007 

فترة كبيرة مع أطفالهم، وأكثر قدرة على تنفيذ التدخلت أثناء التفاعلت اليوميففة وزيففادة عففدد
( الخولي وآخرون).فرص التعلم.

يتضح مما سبق أنه ل يجب إغفال دور الوالدين وضإرورة تدريبيهما لتنفيذ البرنامج كمعففالجين
مشاركين، فالسرة لها الدور الرئيسي في تطوير طفلها التوحدي وتعليمه المبكففر حيففث أثبتففت
الدراسات الحديثة أهمية دور الباء والمهات لطفال التوحديين في تنمية المهارات التواصففلية

) وتتفق هذه النتيجففة مففع118،ص 2011لنهم يمثلون الجزء الكبر من عالم الطفل.(بطرس،
وغفادة حسفني عفيففي صففالح ففي  هشفامأ عبففد الرحمفن الخفولي  وإيمفان رجففب قنففديلدراسففة

دراستهم الموسومة ب فاعلية برنامج تدريبي للمهات قائم علي إستراتيجية التقليففد فففي تحسففن
حالة أطفالهن الوتيزمأ. ولقد أفادت نتائج الدراسة بوجود فرق دال إحصائياا بين درجات هؤلء
الطفال قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي على بطاقففة ملحظففة مهففارات التقليففد لففدى أطفففال
الوتيزمأ في إتجاه القياس البعدي، كمففا أفففادت نتائففج الدراسففة بوجففود فففرق دال إحصففائياا بيففن
درجففات أمهففات هففؤلء الطفففال قبففل وبعففد تطففبيق البرنامففج التففدريبي علففى بطاقففة ملحظففة

المهات علي استخدامأ الستراتيجية في إتجاه القياس البعدي

: مناقشة نتائج المقابلة
انطلقا من النتائج المتحصل عليها مففن خلل إجابففات الخصففائيين فففي المقابلففة، والففتي تففبين

، وتؤكففد علففى أن الخصففائيين%75حصول المحور الول المتعلق برنامج تيتش على نسففبة 
الرطوفونيين يطبقون تقنية التقليد وبعد تطبيقها يكون هناك تحسففن ملحففوظ، ثففم يليففه المحففور
الثاني المتعلق بدور تقنية التقليد في اكتساب التواصل اللفظففي والتواصففل غيففر اللفظففي بنسففبة

، والتي أسفرت نتائجها على أن التقليففد يسففاهم فففي اكتسففاب التواصففل اللفظففي%96.6مئوية 
وغير اللفظي، والمحور الثالث وهو دور الرشاد الوالدي في اكتساب التواصل اللفظي وغيففر
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، وجاءت النتائج المتحصل عليها على إن الرشاد  الوالففدي100%اللفظي حيث كانت نستبه 
دور كبيير ومؤثر في عملية التكفل ومساهمة في اكتساب التواصل اللفظي وغير اللفظي.

) التي تبحث على مساهمة عدة تقنيات وأهمها التقليد2006وأكدت نتائج دراسة توت ورفاقه(
في اكتساب القدرة اللغوية من التواصل اللفظي وغير اللفظي.

cars عرض وأتحليل نتائج كارز -3

الحالة الوألى:

) يمثل نتائج الحالة الوألى على مقياس كارز8جدوأل رقم (

2.52321.531.5222.52.5233.5235

مج123456789101112131415

حاصل جمع المقياس 

15182124273033363942454851545760
                  شديد           متوسط              طبيعي 

 ملحظة :- 

،المجالت التي كان مرتفعا فيها هي: التكيف مع التغير، السففتجابة الفكريففة والعاطفيففة
مستوى النشاط.

،المجالت التي كان منخفضا فيها هي: استخدامأ الشياء، التقليد، التواصل غيفر اللفظففي
الستجابة البصرية.

 وهي تمثل التوحد بدرجة متوسطة .35تحصلت الحالة على درجة 

      الحالة الثانية :

) يمثل نتائج الحالة الثانية على مقياس كارز9جدوأل رقم (

3.53222332.52.53.53333342
مج123456789101112131415
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حاصل جمع المقياس 

5 1182124273033363942454851545760
شديدمتوسططبيعي

 - ملحظة :

المجففالت الففتي كففان مرتفعففا فيهففا هففي:التصففال بالنففاس،السففتجابة العاطفيففة،مسففتوى

النشاط، التقليد، الستجابة البصرية.
.المجالت التي كان منخفضا فيها هي:استخدامأ الجسد والشياء،الخوف و العصبية
 وهي تمثل التوحد بدرجة شديدة.42تحصلت الحالة على درجة 

  الحالة الثالثة :

) يمثل نتائج الحالة الثالثة على مقياس كارز10جدوأل رقم (

2.52.51.531.52.52.52.51.532232234
مج123456789101112131415

حاصل جمع المقياس

15182124273033363942454851545760

شديدمتوسططبيعي
 - ملحظة :

،المجالت التي كان مرتفعا فيها هي : اسففتخدامأ الجسففم، البصففرية والخففوف والعصففبية

استخدامأ الجسم .
،المجالت التي كان منخفضا فيها هي: الستجابة واستخدامأ التذوق، الستجابة العاطفية

استخدامأ الشياء.
 وهي تمثل التوحد بدرجة متوسطة34تحصلت الحالة على درجة .

الحالة الرابعة :

) يمثل نتائج الحالة الرابعة على مقياس كارز11جدوأل رقم (
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2221.52.52.522.52.52.521.52.53233
مج123456789101112131415

حاصل جمع المقياس

15182124273033363942454851545760
شديدمتوسططبيعي

 - ملحظة :

المجالت التي كان مرتفعا فيها هي: الستجابة السففمعية، الخففوف والعصففبية، اسففتخدامأ

الشياء، الستجابة الفكرية.
.المجالت التي كان منخفضا فيها هي: التواصل الغير الفظي، التصال بالناس، التقليد
 وهي تمثل التوحد بدرجة متوسطة.33تحصلت الحالة على درجة  

الحالة الخامسة 

) يمثل نتائج الحالة الخامسة على مقياس كارز12   جدوأل رقم (

2.522.52.52.5222222.52232.534
مج123456789101112131415

حاصل جمع المقياس

15182124273033363942454851545760
شديدمتوسططبيعي

                    

- ملحظة :

المجالت التي كان مرتفعا فيهففا هففي :التصففال بالنففاس، التواصففل اللفظففي، السففتجابة

الفكرية، استخدامأ الجسد والشياء، مستوى النشاط.
.المجالت التي كان منخفضا فيها هي : التقليد، الخوف والعصبية
 وهي تمثل التوحد بدرجة متوسطة .34تحصلت الحالة عل درجة 

   الحالة السادسة:

) يمثل نتائج الحالة السادسة على مقياس كارز13     جدوأل رقم (
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222.51.51.52.52.52.52.522.52.5232.534
123456789101112131

4
مج15

حاصل جمع المقياس                                    

15182124273033363942454851545760
                  شديد           متوسط              طبيعي 

 

 - ملحظة :

المجالت التي كان مرتفعا فيها هي: السفتجابة الفكريفة، التواصفل اللفظففي، السفتجابة

البصرية، الستجابة العاطفية.
المجالت الففتي كففان منخفضففا فيهففا هففي: اسففتخدامأ الجسففد، اسففتخدامأ الشففياء، مسففتوى

النشاط،الخوف والعصبية.  
 وهي تمثل التوحد بدرجة متوسطة.34تحصلت الحالة على درجة 

التCARSمن خلل تطبيق مقياس تقييم التوحد الطفففولي كفارز  ع الح ظ أن جمي   نلح
) درجففة وهففو مففا35-34تعاني من درجة توحد متوسطة  حيث بلغففت درجاتهففا مففا بيففن (

يدخل ضإمن مجال التوحد المتوسط والخفيف، ما عدا حالة واحففدة تعفاني مفن درجفة توحفد
) درجة وهي تندرجا ضإمن التوحد الشديد.421شديدة حيث بلغت درجتها على سلم كارز (

 chevrie muller  عرض نتائج اختبار رابعا :

chevrieلجل دراسة اثر برنامج تيتش قمنا بتطبيق اختبار   Mullerم ج ث ا البرنام  ثم طبقن
chevrieأعدنا تطبيق اختبار   Mullerي ار ف ج الختب رض لنتائ ي ع  للمرة الثانية وفيما يل

القياس القبلي.

الحالة الوألى :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :
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A. 0خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 0كم عدنا من بطة
C. 1خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما متعاكستان
E. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض

20الدرجة بالنسبة المئوية : 

تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A. 0تسمية اللوان
B.: تعين اللوان و الشكال

0القريصات التي لها نفس اللون 
1القريصات لها نفس الشكل 

0القريصات لها نفس اللون و الشكل 

25الدرجة بالنسبة المئوية : %

تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 0المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما
B. 1المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
C. 0أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان
D. 0قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة

25الدرجة بالنسبة المئوية : %

التعبير :-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة ،إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
0الدرجة بالنسبة المئوية :% 

 نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا :
تسمية الصور .

17الدرجة بالنسبة المئوية : %
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 مجموعة من الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور :
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة .

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة الولى14جدول رقم (

  التعين وأ النطق      الصورة 

وأردة 
طفل 

بصلة 
مصباح 

النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 
حنفية 

[      daWضوء] 
]      finنيف ] 

 
] tasتاس          [

30الدرجة بالنسبة المئوية : %

التحليل : 

 إجابففات، أمففا فيمففا5تمكنت الحالة من الجابة على وضإعية البطة بالنسففبة للمسففبح مففن أصففل 
يخص اللوان لم تتمكن من التعرف عليها ولكنها تمكنت من معرفة أشكال

 و تشابهه،وتمكنت من تعرف على بعض مفردات و التعين لكن بدرجة ضإعيفة .

الحالة الثانية :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :

A. 1خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 0كم عدنا من بطة
C. 0خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما متعاكستان
E. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض

20الدرجة بالنسبة المئوية : %
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تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A.0تسمية اللوان %
B.: تعين اللوان و الشكال
C. 1القريصات التي لها نفس اللون
D. 0القريصات لها نفس الشكل
E. 0القريصات لها نفس اللون و الشكل

25الدرجة بالنسبة المئوية :% 

تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 0المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما
B.  1المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
C. 0أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان
D. 0قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة

25الدرجة بالنسبة المئوية : %

التعبير :-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة، إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
0الدرجة بالنسبة المئوية : %

 نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا :
تسمية الصور .

22الدرجة بالنسبة المئوية : %

 مجموعة من الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور :
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة .

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة الثانية15جدول رقم (

 التعين وأ النطق    الصورة 

وأردة 
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طفل 
بصلة 

مصباح 
النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 
حنفية 

]         n¡fنيف  [ 
 ]       Jadيد   [ 
]         Kasكاس [ 

30الدرجة بالنسبة المئوية : %

التحليل : 

تمكنت الحالة من تنفيذ بعض التعليمات البسيطة وذلك مففن خلل تكففرار التعليمففة،حيففث قففامت
بوضإع البطة فوق و تحت العلبة،و تمكنت من تلفظ بعض كلمات،أما فيما يخص التعيففن وتلفففظ

.3/10تمكنت من 

الحالة الثالثة :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :

A. 1خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 1كم عدنا من بطة
C. 0خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما متعاكستان
E. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض

40الدرجة بالنسبة المئوية : %

تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A. 0تسمية اللوان
B.: تعين اللوان و الشكال

1القريصات التي لها نفس اللون 
1القريصات لها نفس الشكل 

0القريصات لها نفس اللون و الشكل
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 50الدرجة بالنسبة المئوية : %

تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 1المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما
B. 1المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
C. 0أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان
D. 0قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة

50الدرجة بالنسبة المئوية :% 

التعبير :-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة، إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
 0الدرجة بالنسبة المئوية : %

 نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا :
تسمية الصور .

30الدرجة بالنسبة المئوية :%

 مجموعة مففن الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور:
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة .

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة الثالثة16جدول رقم (

 التعين وأ النطق الصورة 
وأردة 
طفل 

بصلة 
مصباح 

النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 
حنفية 

]   Wardaوأردة [
 ]   bebeبيبي  [

   
]    daWضوء [
]    n¡fنيف     [ 
]   Jadيد    [ 
]   Kasكاس  [ 
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60الدرجة بالنسبة المئوية :% 

التحليل : 

 حيث تمكنت من معرفة مكان البطة وعدد موجففود50تحصلت الحالة في تمرين البطات على 
، فالحالة لففديها مقففدرة علففى50لدينا،وكذلك تمكنت من تمرين مطابقة اللوان والشكال بنسبة 

الستيعاب و الفهم ولكن لديها صعوبات في التعبير، و لكنها تحصلت على نتائج مرضإففية فيمففا
.  60يخص تمرين التلفظ و التعين بنسبة %

الحالة الرابعة :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :

A. 0خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 0كم عدنا من بطة
C. 1خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما متعاكستان
E. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض

%.20الدرجة بالنسبة المئوية : 

تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A. 0تسمية اللوان 
B.: تعين اللوان و الشكال

1القريصات التي لها نفس اللون 
1القريصات لها نفس الشكل 

0القريصات لها نفس اللون و الشكل 
50الدرجة بالنسبة المئوية : %

تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 0المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما
B. 1المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
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C. 0أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان
D. 1قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة

50الدرجة بالنسبة المئوية : % 

التعبير :-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة، إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
%0الدرجة بالنسبة المئوية :

 نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا :
تسمية الصور .

%37الدرجة بالنسبة المئوية :

 مجموعة مففن الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور:
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة .

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة الرابعة17جدول رقم (

 التعين وأ النطق الصورة 
وأردة 
طفل 

بصلة 
مصباح 

النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 
حنفية 

]        warda وأردة [
]      waLadوألد[

]       lsabبصل [
 ]     daWضوء[ 

]        finنيف [
]      Jadيد  [
       
]     aԑraqقاروأرة [

%60الدرجة بالنسبة المئوية : 

التحليل : 

،أمففا بالنسففبة لتسففمية20من خلل النتائج نلحظ  أن الحالة تحصلت في تمرين البطففات علففى 
، أمففا يمففا يخففص التعففبير فلقففد50اللوان والشكال فقد تمكنت منه مففن خلل حصففولها علففى 
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وجدت صعوبة في سرد القصة من خلل الصففور، إل أنهففا تمكنففت مففن تكففرار مجموعففة مففن
.6/10%، وذلك قامت بتعين وتلفظ مجموعة من الكلمات أي 37المفردات بنسبة 

الحالة الخامسة :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :

A. 1خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 0كم عدنا من بطة
C. 0خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض
E. 1ضإعهما متعاكستان

%40الدرجة بالنسبة المئوية : 

تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A. 0تسمية اللوان
B.: تعين اللوان و الشكال

1القريصات التي لها نفس اللون 
1القريصات لها نفس الشكل 

0القريصات لها نفس اللون و الشكل 
%50الدرجة بالنسبة المئوية : 

تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 0المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما 
B. 1المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
C. 0أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان 
D. 0قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة
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%25الدرجة بالنسبة المئوية : 

التعبير :-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة، إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
%0الدرجة بالنسبة المئوية :

نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا : 
تسمية الصور .

%18.18الدرجة بالنسبة المئوية:

 مجموعة مففن الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور:
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة.

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة الخامسة18جدول رقم (

 التعين وأ النطق الصورة 

وأردة 
طفل 

بصلة 
مصباح 

النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 
حنفية 

]adraWوأردة [ 
]  lafatطفل[ 
  

 ]  finنيف [ 
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%30الدرجة بالنسبة المئوية :

التحليل : 

،أما في تعليمتين اللوان والشكال فتحصففلت علففى40تحصلت الحالة في تمرين البطات على 
، حيث أن الحالة تحصففلت علففى هففذه نتائففج مففن خلل تكففرار و مسففاعدة و  أعطففاء25 و50

الوقت الكافي، وتمكنت من معرفة بعض المفردات ولكن بصورة  ضإعيفة كمفا هففو الحالففة فففي
التعين و التلفظ الصور.

الحالة السادسة :

الفهم-

تمرين البطاتا ( أربع بطاتا بطتان بأرجل وأبطتان بدوأن أرجل ) :

A. 0خذ البطة ضإعها أمامأ العلبة ضإع البطة فوقها تحت العلبة
B. 0كم عدنا من بطة
C. 1خذ البطات التي تسبح
D. 0ضإعهما متعاكستان
E. 0ضإعهما تمشيان على طول الحوض

%20الدرجة بالنسبة المئوية :

تمرين اللوان ( قريصاتا مختلفة اللوان وأ الشأكال ) :

A. 0تسمية اللوان
B.: تعين اللوان و الشكال

0القريصات التي لها نفس اللون 
1القريصات لها نفس الشكل 

 0القريصات لها نفس اللون و الشكل 
%25الدرجة بالنسبة المئوية :
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تمرين الختلفا وأ التشابه ( أربع صور مزهرتين أربع كسروأناتا وأ قطتان ) :

A. 0المزهريتان المختلفتان هل هناك اختلف بينهما  
B. 0المزهريتان المتشابهتين هل هناك تشابه بينهما
C.  1أربع كسرونات اثنان متشابهتان و اثنان مختلفتان
D. 0قطتان مختلفتان أين القطة الكبيرة و الصغيرة

%25الدرجة بالنسبة المئوية :

التعبير:-
تم سرد قصة مصورة على الحالة و طلبنا منهففا إعففادة القصففة، إل أنهففا لففم تتمكففن مففن

إعادة سرد القصة، ولم تتمكن من ترتيب القصة بصورة جيدة .
%0الدرجة بالنسبة المئوية : 

 نفس الصور التي عرضإت في تمرين التعين، نطلب من الحالة إعادةتمرين إعادة المفرداتا :
تسمية الصور .

%18الدرجة بالنسبة المئوية :

 مجموعة مففن الصففور تعففرض علففى الحالففة، ونطلففب منهففا التعيففن علففىتمرين تعين الصور:
الصورة بعد التلفظ بالكلمة التي تعبر عن الصورة .

) يمثل نتائج تمرين تعيين الصور للحالة السادسة19جدول رقم (

 التعين وأ النطق     الصورة 
وأردة 
طفل 

بصلة 
مصباح 

                 
]         ebebبيبي] 

118



الفصل السادس                                                                     عرض ومناقشة النتائج

النف
اليد 
كأس

قاروأرة 
معلقة 0

حنفية 

% 10الدرجة بالنسبة المئوية :

التحليل : 

من خلل النتائج المتحصل عليها نجد أن الحالفة لفديها فهفم بسفيط كمفا هفو موضإفح مفن خلل
نتائج تمريفن البطفات و اللفوان و تشفابهه،حيفث أن الحالفة تمكنفت مفن اكتشفاف تشفابهه بيفن
المزهريتان و لكن عن طريق تكرار التعليمة، أما بالنسبة لنتاجا اللغففوي أو التعففبير فهففو غيففر

مكتسب لديه.

 مناقشة نتائج   اختبارchevrie muller: 

chevrieانطلقا من نتائج المتحصففل عليهففا فففي اختبففار    mullerه ن خلل ا م ذي قمن ،وال
بقياس قدرة الطفال المصابين بالتوحد على الفهم و النتاجا اللغوي، و الفتي تففبين نتففائجه علففى
حصول أفراد الدراسة على نسب تؤكد ضإعفها في عملية الفهم وخاصة على مستوى التواصففل
ويتضح ذلك من خلل النتاجا اللغففوي غيففر مكتسففب وعففدمأ تمكففن الحففالت مففن تلفففظ بمعظففم

المفردات، وفي حالة تمكنها من كلمة نطقها بطريقة غير سليمة .

عرض وأتحليل نتائج تطبيق أنشطة التقليد حسب برنامج(تيتش) -5

 جلسة المقررة لتطبيق النشفطة، والعمفل كفان لمفدة15تم تطبيق تقنية التقليد على الطفل لمدة 
 دقيقة، حيث تم تطبيق عشرة أنشطة على الطفل واحدة تلو أخرى وقمنففا بثلثففة محففاولت30

من حصة الول التي الحصة السففابعة و محففاولتين مففن الحصففة الثامنففة إلففى الحصففة العاشففرة
ومحاولة واحدة من الحصة العاشرة إلى الحصففة الخامسففة عشففر، وعنففدما يكففون تجففاوب مففن

المحاولة الول ل نقومأ بتكرار النشاط في المحاولت الخرى.

الحالة الوألى:5.1
عرض نتائج الحالة الوألى5.1.1

تقليد الضرب: قمنا بإحضار (معلقة – إناء)، نقومأ بتحريك المعلقففة فففي المجففال البصففري لشففد-1
امت الحالفة بإعفادة عمليفة بفدون مسفاعدة علفى مسفك انتباه، ثم نطرق معلقة على إناء، ثفم  ق
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معلقة مففن محاولففة الولففى، ثففم قمففت بتغيففر فففي الريتففم، حيففث أن  الريتففم الول كففان خفيففف
).1و ثاني عالي  وتمكن من تقليدي من محاولة (

 بداية التقليد الصوتي: تقومأ الحالة بإصدار أصوات في الحصففة، فففي كففل مففرة يصففدر صففوت-2
أقومأ بإعادته، في محاولة أولى لم تتمكن من ذلك وكذلك الثانية حتى المحاولة الثالثة تمكن مففن

إعادة أصوات ومن بين هذه الصوات( بابا . فو – كال).
 تقليد الصوات: في هذا التمرين يوجد صوت و حركة و استعنت ففي هفذا النشفاط (بالشفمعة)-3

لنها تشجع الطفل على قول كلمة (بومأ) عنففد إطفففاء الشففمعة  أو نفففخ الخففد وتفجيففره بضففرب
اليدين على الخد، وكلمة (بلوف) بهز حجر، فلم تتمكن الحالة من التقليد حتى محاولة الثالثة.

تقليد حركات صوتية: استعملت كلمة (شوت) بوضإع السففبابة علففى الشفففتين و(واواو) بضففرب-4
اليد على الفم و ضإم الشفتين، لم تتمكن من ذلك ال من خلل تكرار محاولة ومساعدته بتوجيه

يده نحو فمه من أجل التقليد .
 تقليد لمس أعضاء الجسم: تمكن الطفففل مففن لمففس أعضففاء جسففمه بففترتيب(الشففعر- النففف –-5

 مرات .9العين – الذن) من محاولة الولى، ولقد كانت عدد مرات تعين 
)من خلل ضإرب يففدي، ثففم قمففت بمسففاعدة3-2-1 تقليد ضإرب اليدي: استعملت تقنية العدد(-6

حالة بضرب يديها ببعض ،حيث تمكنت من هذا النشاط في محاولة الثالثة.
 تقليد استعمال أداة صوتية: الدوات التي استخدمت(آلة موسيقى – صفارة) موجودة داخل-7

علبة، ونفس الدوات موجودة عندي، كانت متففوفرة بجففانب الطفففل، حيففث قمففت بضففرب آلففة
موسيقى برتم معين و طلبت منه تقليد تمكن من ذلك من محاولة الولى ثم غيرت في إيقففاع و
تمكن من تقليد ذلك عند انتهاء من هذه أداة وضإففعتها فففي العلبففة و انتقلففت إلففى الصفففارة ولقففد

تمكنت الحالة من تقليد
تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيففامأ بحركففات لفففم يسففار و يميففن ولقففد تمكففن-8

الطفل من تقليد و نفس الشيء بالنسبة(لسان و عملية المضغ) وكانت نفس النتيجة.
 تقليففد أصففوات الدوات: فففي هففذا التمريففن أخففذت ثلثففة أدوات منهففا(السففاعة – السففيارة –-9

القطار)، وكنت التعليمة على النحو التالي: قمت بعرض اللعبة على الحالة ثففم إصففدار صففوت
اللعبة من طرفي مثل طلبت منه تكرار الصوت، ولم يتمكن من ذلك حتى محاولة الثالثة.

تقليد أصوات حيوانات : أستخدمأ في هذا التمرين مجموعة من صور حيوانففات مثففل ( كلففب –-10
بطة – قط – دجاجة – بقرة )،نقومأ بعرض صففورة ثففم إصففدار الصففوت ،ونجعففل الطفففل يركففز

على حركات الفم ووضإع يده ليلمس فمه ،حيث لم يتمكن من هذا التمرين .

  تحليل نتائج الحالة الوألى : 5-1-2
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 :يتضح من خلل نتائج الحالة الولى الظاهرة فففي الجففدول، أنهففا تمكنففتتحليل الكمي

.%90 أي بنسبة مئوية تقدر ب10 أنشطة من أصل 09من 
:تحليل الكيفي

ما يمكن استنتاجه من خلل النتائج المتحصل عليها أن الحالة تمكنت من معظم  النشطة،حيث
أنها تمكنت من تقليد بعض النشطة عن طريفق المسففاعدة و التكففرار مثفل: تقليففد الصفوات و
تقليد حركات الصوتية وأصوات الدوات،كما هو مبين في نتائج      الحالففة، أمففا فيمففا يخففص
تقليد الضرب ولمس أعضاء الجسم أستطاع تقليد من أول محاولة،ولكفن لفم تسفتطيع مفن تقليفد
نشاط أصوات الحيوانات ولقد أبدت الحالة تجاوب إيجابي من الحصففة الول وبقيففت فففي نفففس

 جلسة كما هو موضإح في جدول الحصص و المحاولت،حيث قدرت نسففبة15المستوى طيلة 
%.90نجاحها في التقليد ب

وهذا النجاح راجع إلى دور السرة في عملية التكفففل مففن خلل تطففبيق تقنيففة التقليففد،حيففث أن
ائيةschoplerالمأ كانت تقومأ بنفس تمارين مففع أبنهففا فففي المنففزل حسففب كتففاب    لن أخص

النفسانية طلبت منها ذلك 

الحالة الثانية:5.2

 عرض نتائج الحالة الثانية5-2-1

- تقليد ضإرب: قامت الباحثة بضرب المعلقففة علففى النففاء بريتففم معيففن، فففي الخطففوة الثانيففة1
غيرت في ريتم ضإرب المعلقة بالناء لمعرفة مدى استيعاب، حيث تمكففن الطفففل مففن الخطففوة

دون مساعدة أو تكرار.

- بداية التقليد الصوتي: كان من خلل تقليد صوت الطفل لملحظة اسففتجابته بحيففث لففم يجففد2
صعوبة فالقيامأ بتكرارصوته، وفي الخطوة الثانية قمت بإصدار أصوات التي قامأ بها بحيث قامأ

بتقليد بدون مساعدة مثل: طيفي- ناري- ماما.

- تقليد الصوات: ويكون من خلل مقاربة صوتية يتبعه فعل حركي لكلمة(بومأ)3
و(بلوف) وهز على الحجر، مع الول لقي صعوبة لكن مع سير الحصص أستطاع من إتباع

التعليمة .
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- تقليد حركات صوتية: قامت الباحثة بحركات مع أصوات مثل وضإع السبابة علففى الشفففتين4
وقول "شوت"وضإرب يد على الشفتين وقول " واواو " ويقومأ طفل بنفس الشيء بحيففث الطفففل

قامأ  بتقليد .  

- تقليد لمس أعضاء من الجسم: يكون هذا التمرين من خلل جلوس مقابل الطفل لشد انتباهه5
الطفل، وأقول للطفل ألمس أنفك بحيث الطفل استطاع لمففس أنفففه دون مسففاعدة ونفففس الشففيء

بالنسبة للمس الشعر و الفم و العين و كانت نفس نتيجة.

- تقليد ضإرب اليدي: قمت بضرب يدي بعضهم، وتمكن الطفل من إعادة تمرين ضإرب اليد6
من أول محاولة له.

- تقليد استعمال أداة الصوتية: أقومأ بضرب آلة موسففيقية بريتففم معيففن، وفففي الخطففوة الثانيففة7
غيففرت فففي ريتففم وتمكففن الطفففل مففن تقليففدي مففن مسففاعدة و نفففس الشففيء بالنسففبة لصفففارة

و كانت نفس النتيجة.

- تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيامأ بحركات لفم يسار و يمين ولقد تمكففن8
الطفل من تقليد و نفس الشيء بالنسبة(لسان و عملية المضغ) وكانت نفس النتيجة.

- تقليففد أصففوات الدوات: ويكففون هففذا التمريففن مففن خلل إحضففار مجموعففة مففن اللعففاب9
،ونقومأ بعرض اللعبة على الطفل و إصدار الصوت، ونطلب من الطفففل تقليففد الصففوت مثففل :
صوت السارة، القطار، الساعة،ولقد ألقى الطفل صعوبة في الحصص الولى، لكن مفع تكفرار

تمكن من تقليد الصوات .

- تقليففد أصففوات الحيوانففات: وفففي هففذا التمريففن نقففومأ بإحضففار مجموعففة مففن الصففور10
حيوانات(قط، كلب، بقرة، بطة) ونقومأ بعرضإها لطفل كل واحففدة علففى حففد و نصففدر الصففوت

ونطلب من الطفل تقليد الصوت، ولقد وجد صعوبة في تقليد ولم تتمكن منه.

تحليل نتائج الحالة الثانية :5-2-2

 :09ن الحالففة الثانيففة قففامت بتقليففد  أيظهر من خلل نتائج أنشففطة تقليففدتحليل الكمي

 .%90 بنسبة مئوية تقدر ب 10أنشطة وفشلت في نشاط 
 :تمكنت مففن أغلففب أنشففطة ما يمكن استنتاجه من خلل النتائج أن الحالةتحليل الكيفي

فففي الحصففص الول مففن تطففبيق وفيمففا يخففص أنشففطة آخففري ومففن خلل التكففرار
ومساعدة أستطاع تقليدها رغم شدة الضإطراب لديه، حيث أنها لم تستطيع تقليففد نشففاط

122



الفصل السادس                                                                     عرض ومناقشة النتائج

أصوات الدوات وفي الخير الحالة (غ – إ) قد أعطيت الباحثة استجابات إيجابيففة فففي
جميففع النشففطة التقليففد،مففن خلل تمكنهففا مففن تقليففد الداءات الحركيففة والصففوات
والفعال،وهذا راجع إلى قدرة الطفل على النتباه والدراك إضإافة إلى الذاكرة بصرية

قوية .

الحالة الثالثة :5.3

 عرض نتائج الحالة الثالثة5-3-1

- تقليد ضإرب: قامت الباحثة بضرب المعلقففة علففى النففاء بريتففم معيففن، فففي الخطففوة الثانيففة1
غيرت في ريتم ضإرب المعلقة بالناء لمعرفة مدى استيعاب، حيث تمكففن الطفففل مففن الخطففوة

دون مساعدة أو تكرار.

- بداية التقليد الصوتي: كان من خلل تقليد صوت الطفل لملحظة اسففتجابته بحيففث لففم يجففد2
صعوبة فالقيامأ بتكرار صوته، وفي الخطوة الثانية قمت بإصدار أصوات الففتي قففامأ بهففا بحيففث

قامأ بتقليد بدون مساعدة مثل :نطفي- شمعة- أحمر-اصفر.

- تقليففد الصففوات: ويكففون مففن خلل مقاربففة صففوتية يتبعففه فعففل حركففي لكلمففة(بففومأ)3
و(بلوف) وهز على الحجر، وتمكن الطفل من إتباع التعليمة من أول محاولة.

- تقليد حركات صوتية: قامت الباحثة بحركات مع أصوات مثل وضإع السبابة علففى الشفففتين4
وقول "شوت"وضإرب يد على الشفتين وقول" واواو "ويقومأ طفل بنفففس الشففيء بحيففث الطفففل

قامأ  بتقليد .  

- تقليد لمس أعضاء من الجسم: يكون هذا التمرين من خلل جلوس مقابل الطفل لشد انتباهه5
الطفل، وأقول للطفل ألمس أنفك بحيث الطفل استطاع لمس أنفه دون               مساعدة،

ونفس الشيء بالنسبة للمس الشعر و الفم و العين و كانت نفس نتيجة.

- تقليد ضإرب اليدي: قمت بضرب يدي بعضهم، وتمكن الطفل من إعادة تمرين ضإرب اليد6
إلى جانب العد  من أول محاولة له.
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- تقليد استعمال أداة الصوتية: أقومأ بضرب آلة موسففيقية بريتففم معيففن، وفففي الخطففوة الثانيففة7
غيففرت فففي ريتففم وتمكففن الطفففل مففن تقليففدي مففن مسففاعدة و نفففس الشففيء بالنسففبة لصفففارة

وكانت نفس النتيجة.

- تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيامأ بحركات لفم يسار و يمين ولقد تمكففن8
الطفل من تقليد و نفس الشيء بالنسبة (لسان و عملية المضغ) وكانت نفس النتيجة 

- تقليد أصوات الدوات: ويكون هذا التمرين من خلل إحضار مجموعة من اللعاب ،ونقومأ9
بعرض اللعبة على الطفل و إصدار الصوت،ونطلب مففن الطفففل تقليففد الصففوت مثففل : صففوت
السارة، القطار، الساعة، ولقد ألقى الطفل صعوبة في محاولت الولى، لكن مع تكففرار تمكففن

من تقليد الصوات .

- تقليد أصوات الحيوانات: وفي هذا التمرين نقومأ بإحضار مجموعة من الصور10
حيوانات(قط، كلب، بقرة، بطة) ونقومأ بعرضإها لطفل كل واحدة على حد و نصدر

الصوت،ونطلب من الطفل تقليد الصوت ،ولقد وجد صعوبة في أول المر لكن مع مساعدة
وتكرار تمكن من ذلك .

تحليل نتائج الحالة الثالثة :5.3.2
 أنشففطة10ن الحالة الثانية قامت بتقليد  أيظهر من خلل نتائج أنشطة تقليدتحليل الكمي : 6

.%100أي بنسبة مئوية تقدر ب  
تحليل الكيفي :7

بعد تطبيق النشطة ومن خلل المعطيات الموجودة في الجدول يتضح أن الحالة الثانية
تمكن من كل النشطة كما هو مبين في النتائج ، لقد كففانت الحالففة تقففومأ بتقليففد  ضإففرب
اليدي و العدد و استعمال آلة موسيقية ملونة وضإرب عليها و تسففمية اللففوان موجففودة

فيها وهذا ما كان يميزها عن باقي الحالت .

والظاهر أن الحالة (ب- أ) قففد أعطففت الباحثففة اسففتجابات إيجابيفة كاملفة نحفو مختلفف أنشفطة
% وهذا راجع إلى تميز الحالة بذاكرة بصففرية قويففة وكففذلك100التقليد، بنسبة مئوية تقدر ب

قدرة على النتباه وإلى الكفالة المبكرة و المكثفة . 

الحالة الرابعة :5.4
 عرض نتائج الحالة الرابعة5-4-1
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- تقليد ضإرب: قامت الباحثة بضرب المعلقة على الناء بريتم معين، في الخطوة الثانية1
غيرت في ريتم ضإرب المعلقة بالناء لمعرفة مدى استيعاب ،حيث تمكن الطفل من الخطوة

دون مساعدة أو تكرار.

- بداية التقليد الصوتي: كان من خلل تقليد صوت الطفل لملحظة اسففتجابته بحيففث لففم يجففد2
صعوبة فالقيامأ بتكرار صوته،وفي الخطوة الثانية قمت بإصدار أصوات التي قامأ بها بحيث قامأ

بتقليد بدون مساعدة مثل : أحسنت ، حصان ، ماما ، هيا .

- تقليد الصوات: ويكون من خلل مقاربة صوتية يتبعه فعل حركي لكل(بومأ) و(بلوف)3
وهز على الحجر، تمكن من إتباع التعليمة من أول محاولة له  .

- تقليد حركات صوتية: قامت الباحثة بحركات مع أصوات مثل وضإع السبابة علففى الشفففتين4
وقول "شوت" وضإرب يد على الشفتين وقول " واواو " ويقومأ طفل بنفس الشيء بحيث الطفل

قامأ  بتقليد .  

- تقليد لمس أعضاء من الجسم: يكون هذا التمرين من خلل جلوس مقابل الطفل لشد انتباهه5
الطفل، وأقول للطفل ألمس أنفك بحيث الطفل استطاع لمففس أنفففه دون مسففاعدة ونفففس الشففيء

بالنسبة للمس الشعر و الفم و العين و كانت نفس نتيجة.

- تقليد ضإرب اليدي: قمت بضرب يدي بعضهم، وتمكن الطفل من إعادة تمرين ضإرب اليد6
من أول محاولة له.

- تقليد استعمال أداة الصوتية: أقومأ بضرب آلة موسففيقية بريتففم معيففن، وفففي الخطففوة الثانيففة7
غيرت في ريتم وتمكن الطفل من تقليدي من مساعدة و نفس الشفيء بالنسفبة لصففارة و كفانت

نفس النتيجة.

- تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيامأ بحركات لفم يسار و يمين ولقد تمكففن8
الطفل من تقليد و نفس الشيء بالنسبة (لسان و عملية المضغ) وكانت نفس النتيجة. 

- تقليد أصوات الدوات: ويكون هذا التمرين من خلل إحضار مجموعة من اللعاب ،ونقومأ9
بعففرض اللعبففة علففى الطفففل و إصففدار الصففوت، ونطلففب مففن الطفففل تقليففد الصففوت مثففل :

صوت(السارة، القطار، الساعة) ولقد تمكن من تقليد الصوات في الحصة الولى.

تقليد أصوات الحيوانات: وفي هذا التمرين نقومأ بإحضار مجموعة من الصففور حيوانففات(قففط،-11
كلب، بقرة، بطة)ونقومأ بعرضإها لطفففل كففل واحففدة علففى حففد و نصففدر الصففوت ونطلففب مففن
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الطفل تقليد الصوت، حيث كان يقومأ بتسمية الحيوان ويصدر الصفوت و يقفومأ بحركفة ويضففم
حصان إلى صور .

تحليل نتائج الحالة الرابعة :5.4.2
 : يتضح من خلل نتائج الحالة المدونة في الجدول، أنها تحصففلت علففىتحليل الكمي

.%100نسبة مئوية 
: أسفرت نتائج الحالة على نجاحها في عشرة أنشففطة المقدمففة لهفاتحليل الكيفي 

من أول حصة  حتى الحصة الخيرة وهذا ما وضإحه الجدول،حيث تمكنت مففن أداءات
الحركية و أفعال و الصوات وهذا من خلل تقليد أنشطة الضرب و لمس أعضاء مففن

الجسم، ضإرب اليدي وقيامأ بحركات فميه.

فالحالة (أ) لديه ذاكرة بصرية قوية إضإافة إلى قدرة عالية على النتباه وهذا ما أوضإحه نشففاط
تقليد أصوات الدوات وتقليد أصوات الحيوانففات، عنففد قيففامأ بأنشففطة تقليففد الصففوات الدوات
والحيوانات كان يخرجا حصانه و سيارة،إضإافة إلى أنففه كففان يقلففد الصففوت و يسففمي اللعبففة و
يقومأ بحركة،وكل هذا راجع إلى الجهد السري المبذول مففن طففرف الوالففدين و التكفففل المبكففر

بالطفل.

وعليه إن الحالة (ق – أ) أعطت نتائففج إيجابيففة كاملففة حففول تقنيففة التقليفد، حيفث قفدرت نسفبة
% . 100نجاحه ب 

الحالة الخامسة :5.5
 عرض نتائج الحالة الخامسة5-5-1

- تقليد ضإرب: قامت الباحثة بضرب المعلقففة علففى النففاء بريتففم معيففن، فففي الخطففوة الثانيففة1
غيرت في ريتم ضإرب المعلقة بالناء لمعرفة مدى استيعاب ،حيث تمكففن الطفففل مففن الخطففوة

دون مساعدة أو تكرار.

- بداية التقليد الصوتي: كان من خلل تقليد صوت الطفل لملحظة اسففتجابته بحيففث لففم يجففد2
صعوبة فالقيامأ بتكرار صوته، وفي الخطوة الثانية قمت بإصففدار أصففوات الففتي قففامأ بهففا حيففث

تمكن من ذلك من خلل مساعدة وتكرار مثل: طفي- ماما، بابا.
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- تقليففد الصففوات: ويكففون مففن خلل مقاربففة صففوتية يتبعففه فعففل حركففي لكلمففة(بففومأ)3
و(بلوف) وهز على الحجر، وتمكن الطفل من إتباع التعليمة بدون مساعدة.

- تقليد حركات صوتية: قامت الباحثة بحركات مع أصوات مثل وضإع السبابة علففى الشفففتين4
وقول "شوت"وضإرب يد على الشفتين وقول " واواو " ويقومأ طفل بنفس الشففيء بحيففث تمكففن

من تقليد حتى الحصص الخيرة.  

- تقليد لمس أعضاء من الجسم: يكون هذا التمرين من خلل جلوس مقابل الطفل لشد انتباهه5
الطفل، وأقول للطفل ألمس أنفك بحيث الطفل استطاع لمففس أنفففه دون مسففاعدة ونفففس الشففيء

بالنسبة للمس الشعر و الفم و العين و كانت نفس نتيجة.

- تقليد ضإرب اليدي: قمت بضرب يدي بعضهم، وتمكن الطفل من إعادة تمرين ضإرب اليد6
من دون مساعدة.

- تقليد استعمال أداة الصوتية: أقومأ بضرب آلة موسففيقية بريتففم معيففن، وفففي الخطففوة الثانيففة7
غيفففرت ففففي ريتفففم وتمكفففن الطففففل مفففن تقليفففدي مفففن مسفففاعدة و نففففس الشفففيء بالنسفففبة

لصفارة و كانت نفس النتيجة.

- تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيامأ بحركات لفم يسار و يمين ولقد تمكففن8
15الطفل من تقليد و نفس الشيء بالنسبة(لسان و عملية المضغ) ولم يتمكن من تمريففن طيلففة 

جلسة.

- تقليد أصوات الدوات: ويكون هذا التمرين من خلل إحضار مجموعة من اللعاب ،ونقومأ9
بعرض اللعبة على الطفل و إصففدار الصففوت،ونطلفب مففن الطفففل تقليفد الصففوت، ولفم تتمكففن

الحالة من هذا النشاط.

- تقليففد أصففوات الحيوانففات: وفففي هففذا التمريففن نقففومأ بإحضففار مجموعففة مففن الصففور10
حيوانات(قط، كلب، بقرة، بطة)ونقومأ بعرضإها لطفل كل واحففدة علففى حففد و نصففدر الصففوت،

ونطلب من الطفل تقليد الصوت ،ولقد وجد صعوبة في تقليد ولم يتمكن منه.

تحليل نتائج الحالة الخامسة :5.5.2
 : 07أوضإحت نتائج الحالة الخامسة من خلل أنشطة التقليد،نجحت فيتحليل الكمي

%.70 أنها تحصلت على نسبة مئوية 7،10،9أنشطة وفشلت في نشاط 
: تحليل الكيفي
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      أثبتت النتائج المتحصل عليهففا أن الطفففل لففديه قصففور فيمففا يخففص اللغففة، حيففث لحظنففا
إخفاقه في أنشطة ذات  تقليد لفظي و تمكنه من بعض النشطة التي يوجد فيهففا أصففوات مثففل:
نشاط تقليد حركات الصوتية و تقليد الصففوتي لنففه يوجففد فيهففا فعففل حركففي سففاعده فففي نطففق

أصوات.

ومن أهم ملحظات كذلك أنه يسففتطيع تقليففد الحركففات ولكنففه تنفيففذ التعليمففة بمسففاعدة الباحثففة
وكذلك من بين الملحظات أن الطفل لم يتمكن من نشاط.

 (حركات الصوتية) ولكن من خلل تقدمنا في الحصص أصبح بإمكانه قيامأ به.

وفي الخير نستنتج أن الحالة (ي – ت) أعطى نتائج إيجابيا نوعا ما، وأظهر ضإعفا نسبيا مففن
خلل إخفاقه في بعض التمارين أصوات الدوات، أصوات الحيوانات، حركففات الفميففة ،حيففث

% فالنتيجة لبأس بها. 70تحصل على بنسبة مئوية تقدر ب 

الحالة السادسة :5.6
 عرض نتائج الحالة السادسة5-6-1

- تقليد ضإرب: قامت الباحثة بضرب المعلقففة علففى النففاء بريتففم معيففن، فففي الخطففوة الثانيففة1
غيرت في ريتم ضإرب المعلقة بالناء لمعرفة مدى استيعاب، حيث تمكففن الطفففل مففن الخطففوة

دون مساعدة أو تكرار.

- بداية التقليد الصوتي: كان من خلل تقليد صوت الطفل لملحظة استجابته بحيث وصعوبة2
في القيامأ بتكرار صوته، وفي الخطوة الثانية قمت بإصدار أصوات الففتي قففامأ بهففا حيففث تمكففن

من ذلك من خلل مساعدة وتكرار مثل: بلل، بلشي، بابا، بطاطا.

- تقليفففد الصفففوات: ويكفففون مفففن خلل مقاربفففة صفففوتية يتبعفففه فعفففل حركفففي لكلمفففة3
(بومأ) و(بلوف) وهز على الحجر، لم يتمكن الطفل من إتباع التعليمة رغم مساعدة وتكرار.

- تقليد حركات صوتية: قامت الباحثة بحركات مع أصوات مثل وضإع السبابة علففى الشفففتين4
وقول "شوت"وضإرب يد على الشففتين وقفول " واواو " ويقفومأ طففل بنففس الشفيء بحيفث لفم

 جلسففة، إضإففافة أن الوالففد كففان يرفففض تطففبيق لن طفففل لففديه15يتمكن من هذا تمرين طيلة 
نمطية السلوك. 
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- تقليد لمس أعضاء من الجسم: يكون هذا التمرين من خلل جلوس مقابل الطفل لشد انتباهه5
الطفل، وأقول للطفل ألمس أنفك بحيث الطفل استطاع لمففس أنفففه دون مسففاعدة ونفففس الشففيء

بالنسبة للمس الشعر و الفم و العين و كانت نفس نتيجة.

- تقليد ضإرب اليدي : قمت بضرب يدي بعضهم، وتمكن الطفففل مففن إعففادة تمريففن ضإففرب6
اليد من دون مساعدة.

- تقليد استعمال أداة الصوتية: أقومأ بضرب آلة موسيقية بريتم معين، وفي الخطوة الثانية7
غيرت في ريتم وتمكن الطفل من تقليدي من مساعدة و نفس الشيء بالنسبة

لصفارة و كانت نفس النتيجة.

- تقليد حركات الفم: وكان هذا التمرين من خلل القيامأ بحركات لفم يسار و يمين ولم يتمكففن8
من هذا النشاط.

- تقليد أصوات الدوات: ويكون هذا التمرين من خلل إحضار مجموعة من اللعاب ،ونقومأ9
بعرض اللعبة على الطفل و إصففدار الصففوت،ونطلفب مففن الطفففل تقليفد الصففوت، ولفم تتمكففن

الحالة من هذا النشاط.

- تقليففد أصففوات الحيوانففات: وفففي هففذا التمريففن نقففومأ بإحضففار مجموعففة مففن الصففور10
حيوانات(قط ، كلب، بقرة، بطة) ونقومأ بعرضإها لطفل كل واحدة على حد و نصففدر الصففوت،

ونطلب من الطفل تقليد الصوت، ولقد وجد صعوبة في تقليد ولم يتمكن منه.

تحليل نتائج الحالة السادسة:6.2
: 05 يظهر من نتائج أنشطة تقليد أن الحالة السادسة أنه تمكن من تحليل الكمي

 .%50 أنشطة و تحصلت على نسبة مئوية تقدر ب05أنشطة وأخفق في 
: تحليل الكيفي

          مفففن خلل تطفففبيق النشفففطة التقليفففد واسفففتقراء النتائفففج يمكفففن اسفففتنتاجا،أن الحالفففة
تستطيع تقليد الحركات و تنفيذ التعليمة ولكن دائما بمساعدة الب الذي كان يحضففر معففه أثنففاء
الحصص، إضإافة إلى أنه تمكن فقط من أنشطة التواصففل غيفر اللفظففي مثفل: ضإففرب اليفدي،
ضإرب أداة صوتية، ولم ينفذ أي نشاط متعلق بتواصل اللفظي مثل(أصوات الدوات، أصففوات
الحيوانات) خلل الفترة المبرمجة لتطبيق تقليد، وهففذا راجففع إلففى ضإففعف فففي اللغففة التعبيريففة
إضإافة إلى درجة التوحد كانت عميقة، وكذلك الب كان يرفض تطبيق تمارين (حركات الفم و

اللسان) التي تكون فيها مقاربة الصوتية يتبعها فعل حركي لن الطفل لديه سلوكيات نمطية.
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ومن أهم الملحظات علففى هففذه الحالففة قلففة الففتركيز،تسففرع فففي تنفيففذ التعليمففة، وضإففعف فففي
التواصل البصري، وفي الخير لقد أعطت الحالففة ( ش- ي) اسففتجابة سففلبية حيففث تمكففن مففن

% وهففذه نتيجففة كففانت متمركففزة فففي50أي بنسففبة مئويففة تقففدر ب 10أنشففطة مففن أصففل05
النشطة التواصل الغير اللفظي، وعدمأ قدرتها على تقليد قد يكون  بسب عدمأ تكرار أنشطة في

البيت إضإافة إلى عدمأ الكفالة المبكرة لطفل لهذا لم يتمكن من النشطة أخرى. 

chevrie Mullerسادسا : نتائج القياس البعدي للختبار 

عرض نتائج  تطبيق برنامج تيتش6-1
لمعرفة مدى مساهمة برنامج تيتفش باسفتخدامأ تقنيفة التقليفد ففي تحسفين التواصفل اللفظفي
وغير اللفظي للطفل التوحدي قمنا بدراسة الفرق بين القيففاس القبلففي والقيففاس البعففدي مففن

 chevrie Muller خلل استخدامأ تصميم العينة الواحدة بالعتماد على اختبار

): يوضح تصميم المجموعة الواحدة04شأكل رقم (

  على عينة الطفال التوحديين بعد تشخيصهم عن طريقchevrie Mullerتم تطبيق اختبار 
ار مفرة أخفرى مقياس الكارز ثم إجراء التدخل بتطبيق برنامفج تيتففش ثفم إعفادة تطفبيق الختب

حيث تحصلنا على الدرجات الخامأ التالية:

 Chevrie Muller): يوضح الدرجاتا الخام لفراد العينة على اختبار 20جدوأل رقم (
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 تطبيق برنامجالتدخل

القياس البعدي

اعادة اختبارالقياس البعدي

القياس البعديالقياس القبليالحالة
01
02
03
04
05
06

36
27
63
63
36
27
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54
81
80
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50



الفصل السادس                                                                     عرض ومناقشة النتائج

يسففاهم برنامففج تيتففش باسففتخدامأ تقنيففة التقليففد علففى القائل ب: "وللتحقق من صحة الفرض-
تحسين التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى الطفل التوحدي"

–T قامت الطالبة بحساب دللة الفروق بيففن المتوسففطات باسففتخدامأ اختبفار (ت)    test
 ك:)  يوضإح ذل21والجدول رقم (

Chevrie اختبار) : يوضإح دللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي على  21جدول رقم (

Muller

المتوسففففطنالمجموعةالختبار
الحسابي

النحففراف
المعياري

درجففة
الحريفف

ة

مسفففتوىقيمة ت
الدللة

chevri

e

Muller

642.0016.75511.4قياس قبلي

5

دال عنفففد

0.00 663.6613.72قياس بعدي

chevrieبعففد تطففبيق أنشففطة التقليففد حسففب برنامففج (تيتففش) قمنففا بإعففادة تطففبيق اختبففار 
Muller،وجود فففروق13  حيث يتضح من نتائج الجدول رقم (،كما هو موضإح في الجدول (

درجات  التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية علففى ذات دللة إحصائية بين متوسطات
chevrie اختبار  Mullerث دي، حي اس البع  في القياسين القبلي والبعدي، وذلك لصالح القي

) بففانحراف معيففاري42.00أن متوسط درجات المجموعة التجريبية في القيففاس القبلففي بلففغ (
)63.66المجموعة ففي القيفاس البعففدي إلفى( )، وأرتفع متوسط الدرجات لنفس16.75قدره (

)، عنففد مسففتوى دللففة11.45)، وبلغت قيمة (ت) المحسوبة (13.72بانحراف معياري بلغ (
وجود فففروق بيففن القيففاس مما يدل على) وهي دالة إحصائيا5) ودرجة حرية (0.00معنوية (

القبلي و القياس البعدي ، فنرى هناك تحسن ملحوظ فالنتائففج كففانت مرضإففية لجميففع الحففالت،
من خلل ارتفاع الدرجات في بند تمرين إعادة المفردات وتلفظ و تعين الكلمة (التعبير).
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القبلي  القياس البعدي  القياس

24

66.36

اختبار   على الداء
  rellum eirvehc

 

chevrie Mullerاختبار ): يمثل منحنى بياني لمتوسطي درجات  05الشكل رقم (
للمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي

chevrie اختبار) نلحظ ارتفاع مستوى أداء الطفال على 05من خلل قراءتنا للشكل رقم (
Muller) درجة في القياس البعدي وهو يدل على63) درجة في القياس القبلي إلى (42 من (

فعالية البرنامج في تحسين مستوى التصال اللفظي والتصال غير اللفظي للطفل التوحدي.
 تفسير وأمناقشة نتائج تطبيق برنامج تيتش :6-2

توصلت نتائج الفرضإية إلى وجففود فففروق جوهريففة بيففن متوسففطي درجففات أفففراد المجموعففة
chevrie اختبارالتجريبية في القياسين القبلي والبعدي على   Muller،لصالح القياس البعففدي

حيث ارتفع متوسط هذا القياس، وهو ما يعني ارتفاع  وتحسن مستوى التواصل اللفظي والغير
لفظي لدى أفراد المجموعة التجريبية وهو ما يدل على صحة الفرض البديل.

   ترجع الطالبة فعالية البرنامج وارتفاع مستوى أداء أفراد الطفال التوحففديين علففى المقيففاس
إلى تعرض أفراد هذه العينة إلى برنامج تيتش المقترح القففائم علففى تقنيففة التقليففد، الففذي سففاعد
على تحسين التصال اللفظي وغيففر اللفظففي مففن خلل جلسففاته المتنوعففة الففتي تبنففت أسففلوب

التقليد.
   ترجع الفعالية لهذا البرنامج إلى دور هذه التقنية الذي يعتبر من أحففد أسففاليب العلجا الفعالففة

.مع الطفال بالخصوص أطفال ذوي الحتياجات الخاصة
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    كما تفسر النتائج التي تم التوصل إليها إلى تنوع الساليب والنشطة الففتي اتبعهففا البرنامففج
 والتي يحتويها برنامج تيتش حيففث ينتهففج هففذا البرنامففجالتدريبي في تطبيق الجلسات التدريبية

منهففج تربففوي قففائم علففى تعليففم مهففارات التواصففل ومهففارات الجتماعيففة واللعففب ومهففارات
العتمففاد علففى النفففس والمهففارات الدراكيففة ومهففارات تمكففن مففن التكيففف ومهففارات حركيففة

ومهارات أكاديمية لمن يبدون استعدادا لتعلمها.

   كما تفسر النتائج المتوصل إليها إلفى حاجففة الطفففال ومراكففز التربيففة الخاصففة إلفى برامففج
متنوعففة تعتمففد علففى نظريففات متعففددة فففي مجففال الرشففاد والتففدريب والتففدخل المبكففر لتقففديم

الخدمات اللزمة وفق أسس علمية

كدراسة      دراسات  أكدت عدة  أكرت (o’reilly et al  (2000)كما  )2000 ودراسة 
علففى أن فنيففات تعففديل السففلوك مففن نمذجففة ولعففب الففدور بالضإففافة إلففى المففثيرات المصففورة

 كمفا)2015والمرئية تساعد على تنمية المهارات الجتماعية  كتكوين الصففداقات (بففن حليلفم،
تم تفسير هذه النتائج كون البرنامج يستند على أساليب وإجراءات تقومأ علففى أسففس علميففة مففن
فنيات تعديل السلوك المختلفة، كما سمح البرنامج للطفال المعاقين عقليا بتدريبهم على التفاعل

 وتتفففق هففذهالجتماعي السليم ومسففاعدتهم علففى إقامففة علقففات ايجابيففة مففع أقرانهففم بففالمركز
وغادة حسني عفيفففي صففالح  هشامأ عبد الرحمن الخولي  وإيمان رجب قنديلالنتيجة مع دراسة

في دراستهم الموسومة ب فاعلية برنامففج تففدريبي للمهففات قففائم علففي إسففتراتيجية التقليففد فففي
تحسن حالففة أطفففالهن الوتيففزمأ . ولقففد أفففادت نتائففج الدراسففة بوجففود فففرق دال إحصففائيا بيففن
درجات هؤلء الطفال قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي على بطاقة ملحظة مهارات التقليففد

لدى أطفال الوتيزمأ في إتجاه القياس البعدي

الستنتاج العام :-7

    في ضإوء الدراسففة الميدانيففة ومففن خلل المقففابلت وأنشففطة البرنامففج والختبففار الففتي تففم
تطبيقهففا فففي الميففدان،تحصففلنا علففى معلومففات ومجموعففة مففن البيانففات سففاعدتنا تشففخيص
الضإطراب وتحديد درجته وتحليل نتائج المقابلة التي شملت على مجموعة مففن السففئلة حففول

 وأنشطة تيتش على عينة من المصابينchevrie Mullerموضإوع الدراسة ،وتطبيق اختبار 
) سنوات.5–3 حالت أعمارهم تتراوح من بين (06باضإطراب التوحد المكونة من 

اهمة تقنيفة التقليفد فإن الفرضإيات تحققت علفى العمفومأ مفن خلل النتائفج المدروسفة حفول مس
حسففب برنامففج (تيتففش) فففي اكتسففاب التواصففل اللفظففي والتواصففل غيففر اللفظففي عنففد الطفففل
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التوحدي،وبعد الجابففة عففن تسففاؤلت الدراسففة واختبففار فروضإففها إحصففائيا تففم التوصففل إلففى
النتائج التالية :

- تساهم تقنية التقليد حسب برنامج "تيتش "في اكتساب التواصل اللفظي عند الطفل التوحدي.

- تساهم تقنية التقليد حسب برنامج " تيتففش" فففي اكتسففاب التواصففل غيففر اللفظففي عنففد الطفففل
التوحدي.

كما يجب الشارة إلى أن نتائج هذا البحث تخص العينة التي طبقت عليها الدراسففة والظففروف
الخاصة بها من أدوات في جمع البيانات إلى الحدود الزمنية والمكانية لجراء الدراسة.

خاتمة :

لطفل التوحدي يختلف عن غيره من الطفال وخصوصا في نقص التواصل الذي ينعكس علىا
نقص المكتسبات السلوكية، وظهور سلوكات غير مرغوبة بها والتي تتصففف بالشففذوذ وتتميففز
بالتكرارية والنمطية... ومن الجففدير بالففذكر أننففا نسففتخدمأ مزيجففا مففن النمطيففن اللفظففي وغيففر
اللفظي للتواصل مع من حولنا ومن هنا تبرز أهميففة مسففاعدة الطفففل التوحففدي علففى التواصففل
بشكل فعال مع من حوله والذي يأتي في قمة أولويات برامج تأهيل المختلفففة ونظففرا لعففدمأ فهففم
الوالففدين لتصففرفات طفلهمففا فففان ذلففك يففؤدي إلففى تصففرفات خاطئففة فففي تعاملهمففا معففه،لن
المعروف أن الطفل المتوحد ينمو داخل قوقعة تحيففط بهففم مجموعففة مففن الصفففات الففتي تحففول
بينهم وبين التواصل مع العالم من حففولهم، وتمنعهففم مففن أن يكونففون أطفففال طففبيعيين قففادرين
على التحدث والتواصل واللعب والتخيل، وتحول هذه الصفات وما يرافقها بينهم وبيففن تقففدمهم
وتطففورهم الحيففاتي أو الكففاديمي. لكففن هنففاك العديففد مففن السففبل المتبعففة للتخفيففف مففن شففدة

 من بينها اللجوء إلى تطففبيق برامففج تربويففة علميففة مؤسسففة تسففاعد علففى إكسففابالضإطراب
الطفل مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي ولعل أهم البرامج العالمية فففي هففذا المجففال هففو

ينteacchبرنامج تيتش  ي تحس ة ف ة الحالي ن خلل الدراس اعليته م  والذي اثبت نجاعته وف
 من خلل هذه الدراسة حاولنا إلقاء الضوء علىمستوى التصال بشقيه لدى طفل التوحد حيث

أهم أنشطة الطفل اليومية التي يمكن أن تساعد في اكتسففاب السففلوك مرغففوب فيففه وهففو نشففاط
اللعب وبالخصوص لدى الطفل التوحدي الذي يتمتع بمزايا خاصة تجعله منفردا عن غيره.

وعليه فإن الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف علففى أثففر برنامففج تففدريبي قففائم علففى تقنيففة
التقليد باستخدامأ برنامج تيتش  في تحسين مهففارات التواصففل اللفظففي وغيففر اللفظففي لففدى
الطفال التوحديين، ومن خلل الجففانب الميففداني وتطففبيق البرنامففج التففدريبي القففائم علففى
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التقليد قمنا بالتحقق من فرضإيات البحث التي أظهرت صحتها فيمففا يخففص فعاليففة برنامففج
تيتش القائم على تقنية التقليد في الرفع من مستوى التواصل  لدى عينة الدراسة 

     على ضإوء النتائج المتوصل إليها في هذا البحث وفي حدود عينته والمنهج المستخدمأ
وإجراءاته  تم استخلص ما يلي: 

البرنامج المقترح ذو تأثير إيجففابي ويسففاهم فففي زيففادة مسففتوى التواصففل اللفظففي وغيففر-
اللفظي

العتماد على اللعب كوسيلة تعليمية فعالة مع أطفال التوحد-
 والتقليدالعتماد على تقنيات العلجا السلوكي خاصة النمذجة-
البرنامج التدريبي القائم علففى تقنيففة التقليففد سففاهم بدرجففة ملموسففة فففي  تحسففين مسففتوى-

:  التواصل وذلك من خلل
مساهمة تقنية التقليد حسب برنامج "تيتش "في اكتساب التواصل اللفظي عند الطفل التوحدي..

- مساهمة تقنية التقليد حسب برنامج " تيتش" في اكتسفاب التواصفل غيفر اللفظفي عنفد الطففل
التوحدي.

توصياتا وأاقتراحاتا  

:     انطلقا مما أسفرت عنه نتائج هذا البحث تقترح الطالبة بعض التوصيات 

استخدامأ برنامج تيتش القائم على التقليد على عينات بحجم أكبر من الطفال التوحديين.-
الهتمففامأ بالنشففطة الفكريففة والترويحيففة فففي البرامففج الففتي تعتمففدها مراكففز التكفففل-

البيداغوجية للطفال التوحديين والففتي تسففاعدهم علففى تنميففة قففدراتهم الذهنيففة وإكسففابهم
أساليب التصرف السليم المقبول اجتماعيا.
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توظيف أفراد ذوي كفاءات وخبرة بما يخص البرامج العلجيففة والتدريبيففة أو الرشففادية-
على حد سواء.

الهتمامأ بتنظيم دورات تدريبية للمربيين المتكفلين بهذه الفئة من الطفال.-
ضإرورة نشر الوعي الثقافي بين الباء عن أهمية مشاركتهم في البرامج العلجية.-

إجراء بحوث تهتم بالطفال التوحديين وتعتمففد علففى أسففاليب وتقنيففات أخففرى والهتمففامأ-
كذلك بمختلف درجات الضإطراب البسيطة والمتوسطة والعميقة.

إجراء دراسففات وبرامفج إرشففادية موجهففة للبففاء حففول طففرق التكفففل بالطففل التوحفدي-
وبأهميففة التففدخل المبكففر والرفففع مففن المسففتوى العلمففي للمربييففن والمعلميففن بففالمراكز

البيداغوجية وقدراتهم العلمية والمعرفية.
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الملحاق

) يمثل استمارة حول برنامج تيتش01ملحق رقم (
                           وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

                     جامعة عبد الحميد ابن باديس "مستغانم"    

كلية علم النفس و علم التربية 
قسم : علم النفس 

تخصص : أرطفونيا 
السنة : ثانية ماستر

دليل عرض المقابلتا  
- المقابلة مع المختص الرطوفوني : ..................................
- مكان العمل : ..........................................................
- عدد السنواتا خبرة : ..................................................

- السئلة :
 أسئلة حول برنامج ( تيتش)- المحور الوأل :

- من يقوم بوضع برامج في المركز ؟1
المختص النفسي 

المختص الرطوفوني 
بمشاركة فريق البيداغوجي ككل 

- هل تطبقون نفس البرامج على الطفال المتوحدين؟2
نعم                            ل

- في حالة الجابة ب "نعم "كيف يكون ذلك؟
..................................................................................................
..................................................................................................

...............................
- أثناء وضع هذه البرامج هل تراعون وجود الطفال التوحديين في المركز ؟3

نعم                          ل
- في حالة الجابة ب "نعم" كيف يكون ذلك؟

برنامج تكييفي 
وضع برنامج خاص بهم 

- هل تطبقون عليه برامج معينة؟4
نعم                       ل

- هل تطبيقيون نفس البرامج من طرف فريق العمل في المركز ؟5
نعم                                ل

- هل تعتمد على برامج معينة من هذه البرامج ؟6
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نعم                               ل
 – في حالة الجابة ب ( نعم ) ما هو البرنامج المعتمد ؟

 teauchبرنامج 

 ABAبرنامج 

 PECSبرنامج 
  - ما هو رأيك في هذه البرامج التي تعتمد عليها ؟7
-  هل تعرف برنامج تيتش ؟8

نعم                        ل
- هل و سبقى أن تلقيت تكوينا خاصا لهذا البرنامج تيتش و خاصة تقنية التقليد ؟9

نعم                          ل
- هل تؤول حالة إلى التحسن بعد تطبيق لهذا البرنامج ( تيتش ) وخاصة تقنية التقليد؟10

نعم                             ل
- كيف يتم تطبيقك لبرنامج تيتش و خاصة تقنية التقليد ؟11

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................

- هل يتم تطبيق تقنية التقليد حسب برنامج تيتش على الطفال التوحديين فرديا ؟12
نعم                                ل

- في رأيك بماذا يرتبط ،نجاح عملية التكفل بالطفل التوحدي ؟13
تكثيف ساعاتا العمل 

التنسيق بين فريق العمل 
إتباع طرق خاصة بطبيعة العمل 

 دور تقنية التقليد في اكتساب التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي .المحور الثاني :
- حسب رأيك أي من محاور هذا البرنامج تسعى لتطويره للتكفل بالطفل التوحدي ؟1

التفاعل الجتماعي
التواصل 

اللغة
- حسب رأيك هل يساهم البرنامج و خاصة تقنية التقليد في اكتساب التواصل اللفظظظي و2

غير اللفظي ؟
نعم                         ل
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- حسب رأيك هل ترى أن التواصل اللفظي و  غير اللفظظظي عنظظد الطفظظل التوحظظدي قبظظل3
تطبيق البرنامج ؟

منعدم                   ضعيف                       مقبول 

- حسب رأيك هل يكتسب الطفل المتوحد التواصل اللفظي و غير اللفظي ؟4
نعم                                   ل

- حسب رأيك هل ترى أن الطفل التوحدي أكتسظظب التواصظظل اللفظظظي و التواصظظل غيظظر5
اللفظي بعد تطبيق تقنية التقليد ؟

نعم                      ل
 دور إرشظاد الوالظدي فظي مسظاعدة المختظص الرطوفظوني فظي اكتسظابالمحور الثثثالث :

التواصل اللفظي و غير اللفظي حسب تقنية التقليد لبرنامج  تيتش ؟ 
- هل يتم إشراك السرة في عملية التكفل ؟1

نعم                          ل
- في حالة الجابة ب "نعم" كيف يتم ذلك ؟  

- هل يساهم الرشاد الوالدي في نجاح عملية التكفل ؟2
نعم                     ل

- في حالة الجابة ب "نعم" كيف يكون ذلك ؟
التوجيه و إرشاد الولياء 

تطبيق الولياء لتقنية التقليد المسطرة من طرف الرطوفوني في المنزل 
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 يمثل مقياس تقييم درجة التوحد الكارز2ملحق رقم 
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