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 االهداء

 اراك وتقول جبيني مهل على تمس ان دون ريعاس غادرتني التي..  الطاهرة امي روح الى

 مرات، يقهرها و مرة مرضها لتقهر صامتة، وحيدة ، األنبياء بصبر حروبها خاضت..  ابنتي يا بخير

 لم كما قلبي الحزن ليقرص والنعاس، بالمهدأ يعج جسدا على المفتعل نصره االشياء اخر في فيسجل

..  ابي .الدافئة انفاسي وتعدي جسدي البرد ليل في سسينتتح  هنا الزالت من يا اليك ..قبال يفعل

 كانت عندما واقعا، غبائي لفرط خلته خيال من.. صراخي ليوقف يديه بكلتي ضمني طالما الذي

 اول كانت..  عمري في األصل الثالث على اخرى ثالثة أضيفت وبعدما.. فكاي تملؤ الحليب اسنان

 اجابني كلما تلمعان عيناي كانت .. الغريبين االخرين عالم خالله من ألرى معه، المدرسة في ايامي

 الليل، يخفه ال و االشياء كل يعرف خارقا بطال اراه حتى عقلي، ُتعجز  التي المعلمات اسئلة على

 ..للصالة طويال تقفان عندما بقدميك قرابة لي تكون كي بنيتي يا فقلي ، القطط حتى أو اللصوص

و  لوزا عمري يزهر بك معنى، للوقت يصبح معك..  الحانية أختي.. وسيدي وسندياني سندي يا اليك  

 الروح شقيق والقالب القلب جميل النفس عفيف بالل ، اخي الحب وفاكهة القلب تاج يا كريم اخى.سكر

 لم التي أختى لميس ،زوجته رشدي ودليل متكئي ،، سندى طفولتي صديق محمد اخى .والمرواحة

 ، خاالتي عمتي، ، أعمامي، والمقال المجلس جميل والظالل الظل فيفخ بدر اخى امي تلدها

 ظالم. كل على وردي وحدي سندي..  وصديقاتي أصدقائي أخوالي،

 لكم جميعا اهدى هذا العمل.
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 شكر وتقدير

 

ين   اللَّهُ  ي ْرف ع    ]    : تعالى قال نُكمْ  آم ُنوا الَّذ  ين   م  ْلم   ُأوُتوا و الَّذ  ات   اْلع   ع ن  (. 11  : المجادلة) [   د ر ج 
س ن   ْمر ان   ع نْ  ، البصري اْلح  ْين   ْبن   ع  لَّى اللَّه   ر ُسولُ  ق ال  :  ق ال   ، الدرداء أبي عن اْلُحص  ل ْيه   اللَّهُ  ص   ع 
لَّم   س  د ادُ  اْلق ي ام ة   ي ْوم   ُيوز نُ : ) و  د مُ  اْلُعل م اء   م  ، و  حُ ف ي   الشُّه د اء  د ادُ  ْرج  ل ى اْلُعل م اء   م   رواه( الشُّه د اء   د م   ع 

 وعظيم فضله لجالل ينبغي كما طيبا حمدا هلل الحمد، الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد. المنجنيقي
  الطريقه لي ويسر  حيث المتواضع  العمل هذا انجاز تم لما توفيقه لوال الذي..  هلل الحمد سلطانه
م ن] عال في وجل لقول امتثاالا ، قوة أو لي حول غير من والوسيلة ه ي ْشُكرُ  ف إ نَّم ا ش ك ر   و   ( 40: النمل)[ل ن ْفس 

ا اللَّه   إ نَّ  ب ْين ُكمْ  اْلف ْضل   ت ْنس ُوا و ال  : ]تعالى لقوله..  وتجلى تبارك بقوله وعمال وهنا ير   ت ْعم ُلون   ب م  [ ب ص 
 اخوتي، الحانية، أختي الطيب، والدي، ألهله الفضل أنسب أن إال هنا يسعني ال فأنا.(237: البقرة)

 التي حياتي في لوجودكم شكرا ألفا الشكر لكم وصديقاتي أصدقائي أخوالي، ، خاالتي عمتي، أعمامي،
 جامعتي إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما.  لي وتحملكم حبكم ، دعمكم على وشكرا بكم، اال تحلو ال

 إلى االمتنان وعظيم الجزيل بالشكر أتوجه و. فيها العليا دراستي إلتمام الفرصة لي حتأتا التي الموقرة
 في جهداا  يدخر ولم، الرسالة هذه على باإلشراف تفضل الذي دخان نبيل: الدكتور، الفاضل أستاذي
 السادة ىإل الجزيل بالشكر أتوجه كما. أمامي العقبات وتذليل والمشورة النصح وتقديم، العمل هذا تقويم

. الرسالة هذه جودة إثراء في كبيراا  أثراا  لمالحظاتهم سيكون والذين، األفاضل المناقشة لجنة أعضاء
 في االستاذة البحث، وبفكرة بي وايمانه دعمه على هنلي ديفيد السويدي الدكتور جزيال شكرا واشكر
 الكتب من العديد لي وارسلوا رسائلي مع صدر رحابة بكل تفاعلوا الذين لالوتزم اللبنانية الجمعية
 وصاحبة التطبيقي والسلوك السلوك تحليل أخصائية خالد شروق الصديقة االستاذة كذلك  ، والمراجع
 ودعمها توجيهاتها على. المحتلة فلسطين في التوحد ألطفال المهارات لتنمية القدس ماتيا مركز

 كما والتقدير، الشكر كل جنيد نبيل الستاذا ، الحياة في الحق جمعية في األفاضل السادة. المستمرين
 صبركم لكم اشكر ، البحث عينة واألطفال الفضليات االمهات الى واالمتنان الشكر بعظيم اتوجه
 و باسمه كل  . العالم عبر االسالمية االغاثة في العمل في زمالئي جميع لشكر جزيل وأشكر. وحبكم
 دعمهم على جبر حسن االستاذ في متمثلة والطفل المرأة تنمية لمؤسسة العظيم بالشكر وأتوجه.  لقبه

 كذلك لالستاذ باسل عابد من وزارة الشؤون االجتماعية ..الجلسات الستضافة وموافقتهم



 

 و

 وتقدير شكر

  قدموا والذين، البرنامج و االستبيان تحكيم في شاركوا الذين التحكيم لجنة أعضاء أشكر و كما
  مقداد خليل. أ لإلحصائي والعرفان الشكر جزيلب أتوجه أن أنسى ال كما. الكثير وقتهم من

 في اإلخوة كذلك. المتواضع العمل هذا انجاز في الكبيرة جهودهما على حسن شيماء: واالحصائية
 بطاقات وانجاز طباعة في كثيرا ساعد الذي سكر ابراهيم. أ بالذكر واخص النهضة ومطبعة مكتبة
 السر في ومعنوي نفسي بدعم ولو العمل هذا إتمام في ساهم من كل وأشكر كما .البرنامج دليل وصور
 ولم ذكره فاتني لمن أعتذر أخيراا  و .الغيب ظهر في دعاء أو طيبة كلمة أو غالية بنصيحة أو والعلن
 إنه، حسناتهم ميزان في يجعله وأن، أجراا  لهم يضيع ال أن وجل عز المولى سائلة، شكره من أتمكن
 .الدعاء مجيب سميع

 .الكريم لوجهه خالصاا  هذا عملي يتقبل أن اهلل دعوأ ختاماا 
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 الدراسة ملخص

 ملخص الدراسة باللغة العربية
 غير التواصل مهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية مدى على للتعرف الحالية الدراسة هدفت

ؤال الحياة، وتحددت مشكلة الدراسة في الس في الحق جمعية في التوحد أطفال أمهات لدى اللفظي
 في  (PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل نظام على المبني التدريبي البرنامج أثر الرئيس: ما

 على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال أمهات لدى اللفظي غير التواصل مستوى تحسين
 غزة؟ محافظة في الحياة في الحق جمعية

 االستطالعية ج التجريبي وتكونت العينةولإلجابة على ذلك السؤال استخدمت الباحثة المنه
 ،وقد للبحث الفعلية العينة على للحصول وذلك( 70) البالغ المجتمع إجمالي من األمهات من( 30)

 على الدرجات أقل على حصلن اللواتي وهن األمهات من( 12) من الفعلية الدراسة عينة تكونت
 العينة مع.التعليمية المرحلة العمرية، فئاتال الجنس، نوع مراعاة اللفظي تم غير التواصل مقياس

الباحثة" ،  إعداد اللفظي"من غير التواصل وقد استخدمت الباحثة ادتان تمثلتا في) مقياس
 اندي اعداد من (PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل برنامج على القائم التدريبي البرنامج
 (Bondy & Lori Frost ,1994 Andy فورست ولوري باوندي

 ، كرونباخ ألفا معامل)منها اإلحصـــائيـة واالختبارات األســاليـب من مجموعة الباحثة واستخدمت
 الحسابية المتوسطات ، آيتا قيمة ، ويلولكسون اختبار بيرسون، ارتباط معامل ، النصفية التجزئة
 ( النسبي والوزن المئوية والنسب

 البرنامج تطبيق قبل األمهات لدى التواصل متوسطات وبعد التحليل االحصائي كانت
 (%83إلى) وصلت البرنامج تطبيق وبعد%( 31.3)

  -: منها نتائج عدة عن الدراسة أسفرت

 البعدي القياس ودرجات القبلي القياس درجات بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجدت
 القياس لصالح التوحد باضطراب المصابين األطفال ألمهات اللفظي غير للتواصل الكلية الدرجة في

 مما يشير الى فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التواصل لدى امهات اطفال التوحد .البعدي

 البعدي القياس ودرجات القبلي القياس درجات بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجدت
 باضطراب المصابين األطفال ألمهات اللفظي غير التواصل لمقياس المشترك االنتباه ُبعد درجات في

 .البعدي القياس لصالح التوحد



 

 ح

 الدراسة ملخص
 البعدي القياس ودرجات القبلي القياس درجات بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجدت

 التوحد باضطراب المصابين األطفال ألمهات اللفظي غير التواصل لمقياس التقليد ُبعد درجات في
 .البعدي القياس لصالح

 البعدي القياس ودرجات القبلي القياس درجات بين إحصائية اللةد ذات جوهرية فروق وجدت
 باضطراب المصابين األطفال ألمهات اللفظي غير التواصل لمقياس والفهم التعرف ُبعد درجات في

 .البعدي القياس ،لصالح التوحد

 البعدي القياس ودرجات القبلي القياس درجات بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق وجدت
 المصابين األطفال ألمهات اللفظي غير التواصل لمقياس مرغوب هو ما إلى اإلشارة ُبعد درجات في

 .البعدي القياس لصالح  التوحد باضطراب

 القياس ودرجات البعدي القياس درجات بين إحصائية داللة ذات جوهرية فروق أي توجد ال
 باضطراب المصابين األطفال ألمهات ادهوأبع الكلية اللفظي غير للتواصل الكلية الدرجة في التتبعي
 البرنامج. فاعلية استمرارية إلى يشير مما التوحد،

 التوحد ألطفال النفسية الخدمات توفير على العمل وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات اهمها:
 لتنمية برامج إعداد أمهاتهم، ضرورة مع االندماج في مساعدتهم بهدف السلوكي التدريب السيما
 تلفزيونية برامج إعداد وأمهاتهم، ضرورة التوحد مرض من يعانون الذين األطفال بين التواصل اتمهار 
 التي النفسية والمشكالت المتوحدين األطفال فئة على الضوء لتسليط المتعددة اإلعالم وسائل عبر

 لىع للتعرف التوحد فئة حول متعمقة دراسات إجراء على العمل الباحثة منها، توصي يعانون
 التكيف اساليب حول دراسة بإجراء الباحثة ، توصي.منها يعانون التي واالجتماعية النفسية المشكالت
 .المتوحدين األطفال أمهات لدى النفسية بالصحة وعالقتها
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 األول الفصل

 الفصل األول
 خلفية الدراسة

 مقدمة:ال
حياة أي منا تشعره بعدم االتزان، ويشعر أنه غير قادر  مما الشك فيه أن ظهور ازمة ما في

. ومن تعينه على تجاوز المحنة لوحده، وهنا البد من توفر قوى خارجية داعمة لهعن مواجهة الموقف 
الواضح أن أشد أنواع االزمات التي يمكن ان تلم باألم وجود طفل يعاني من اضطراب التوحد، الذي 

. حيث تشعر األم أنها ال توجد بينها وبين طفلها يعتبر اقسى انواع االضطرابات النمائية على اإلطالق
 غة تفاهم، فهو كتلة لحمية موجودة في المنزل ال تعرف األم كيف تتعامل معها فالتوحداي صي

(Autism) وجه على الحقيقية أسبابه إلى الوصول لعدم غموضا النمائية اإلعاقات أكثر من يعد 
 تتميز حالة فهو. أخرى ناحية من التكيفي غير سلوكه أنماط غرابة شدة وكذلك ناحية، من التحديد

 مهاراته عجز إلى إضافة الشديد، وانسحابه بذاته الطفل انشغال عليها يغلب أعراض بمجموعة
 البناء االجتماعي التفاعل وبين بينه يحول الذي اللفظي، وغير اللفظي تواصله وقصور االجتماعية،

 العقلية لالضطرابات الرابع اإلحصائي التشخيصي الدليل ويشير به المحيطين مع
 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV,1994. ) 

 أن (American Psychiatric Association)  األمريكية النفسي الطب رابطة عن الصادر
 والقصور االجتماعي، التواصل في القصور: هي أساسية خصائص ثالث يتضمن التوّحد اضطراب

. ((DSM-IVTR,2000:pp70-71 السلوك من وثابتة ةمتكرر  أنماط ووجود والمحادثة، اللغة في
 مباشرة بصورة أثاره وتنعكس بالطفل، المحيطين لكل إزعاجا يشكل الخصائص تلك ظل في فالتوّحد
 واالتجاهات، والقيم السلوكية، واألنماط للغة، واكتسابه العام، تواصله على بالتالي يؤثر مما الطفل على

 قليلة سلوكية أنماطا يظهر التوّحدي الطفل أن إلى إضافة ألحاسيس،وا المشاعر عن التعبير وأسلوب
 شاذة سلوكية أنماط من يعاني أنه كما،  جيد اجتماعي تقبل لديهم الذين األطفال مع بالمقارنة جدا
  الذاتية واإلثارة والعدوان، االجتماعي النضج كعدم اجتماعيا مقبولة غير

 تؤثر التي واألساسية المركزية االضطرابات من لتوّحديا الطفل لدى التواصل اضطرابات وتعدّ 
 اللغة اضطرابات وتشمل( 82: 2002 نصر،) االجتماعي والتفاعل الطبيعي نموه مظاهر على سلبا

 لوردكال من العلماء  قام فقد  اللفظي، وغير اللفظي التواصل من كال التوّحد أطفال لدى والتواصل
 أطفال لدى المقبول غير للسلوك التواصل وظائف بتحليل (Lord & Hopkins, 1986) وهوبكنز
 المستمر والصراخ والبكاء الذات كإيذاء يمارسونها التي السلوك أنماط بعض أن إلى وتوصال التوّحد،
 يبدو ما فغالبا .اآلخرين مع التواصل في يواجهونها التي الصعوبات عن ناتجة سلوكيات إال ماهي
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يبدو . التواصلية التعبيرات فهم يستطيع ال وهو التواصل، قيمة فهم على رقاد غير أنه التوحدي الطفل
 الصدد، هذا وفي .سلبية لالستجابة إلى حد كبير لينتج عن ذلك سلوكيات قابل وغير متعاون غير أنه

 ينتج قد التوّحدي الطفل منها يعاني التي التواصل اضطرابات أن إلى( Siegel, 2003) سيجل يشير
 & Ingersoll). المستمر الغضب كموجات المقبولة غير السلوك أنماط من ةمجموع عنها

Dvortcask,2010: 4) فإن التوّحد، أطفال منها يعاني التي التواصل صعوبات على للتغلب و 
 التواصل على األطفال هؤالء قدرة تطوير على للعمل جدا ضرورية تكون قد المبكر التدخل عملية
 في البدء أن على ( Hadwien, et al., 1999) وآخرون هادوين دراسة أثبتت فقد. تلقائي بشكل
 تعّلم على واضح تأثير له سنوات( 9_4) بين ما أعمارهم تتراوح الذين الصغار التوّحد أطفال تدريب
 بأكثر وانفعاالتهم مشاعرهم عن التعبير كيفية على بتدريبهم وذلك اآلخرين مع التواصل األطفال هؤالء
 البصري، التواصل مهارات الطفل فيها ليتعلم المناسبة البيئة توفير خالل من ذلك ويتم .طريقة من

: 2013على،) طبيعية بصورة الصوت نبرة أو الجسدية، واإليماءات ، فيه مرغوب هو ما إلى واإلشارة
 بالتواصل يبادرون ال التوحديين األطفال أن( Potter & Whittaker , 2001:37)ويذكر(. 195
 ونتيجة الكالم فهم في صعوبة لديهم يكون ما وغالبا المعززة اللغة أو الكالم باستخدام سواء ولةبسه
 وسهل واضحا يكون للتواصل بنظام إمدادهم يتم األطفال لهؤالء التواصل تطور في القصور لهذا

واالنتباه  والجائزة المديح مثل للتواصل االجتماعية للتأثيرات دوافعهم األطفال هؤالء أن كما . االستخدام
 لذلك .يرغبه ءشي على حصوله مثل المادية بالتأثيرات مقارنة ضعيفة،  اآلخرين مع والتفاعل المشترك

 لألطفال فعال تواصل نظام إلى للحاجة استجابة وذلك الصور عن طريق تبادل التواصل نظام طور
 ءبالشي تمثله الذى الرمز أو الصورةالتواصل عن طريق تبادل  على يركز النظام وهذا التوحديين
 . االجتماعي المحيط في الملموس ءللشي التواصل بفعل بادر الطفل يكون ذلك وبفعل فيه المرغوب

بين األم وطفلها  الضرورية اللفظي غير التواصل مهارات لتنمية محاولة الدراسة هذه تكون فقد ولهذا
 على التواصل مع الطفل عن األم. لتخفيف عبء عدم القدرة .الذي يعاني من اضطراب التوحد

  مشكلة الدراسة والتساؤالت:
الحظت الباحثة ومن خالل مراجعتها للتاريخ النظري الضطراب التوحد وجود عجز واضح 

لقاء الباحثة مع عينة عشوائية من أمهات  لدى هذه الفئة في عدة جوانب اهمها التواصل ، ومن خالل
عدم وجود صيغة تفاهم  لألمهات األساسية الشكوى،  كانت حياةأطفال التوحد في جمعية الحق في ال

لدرجة  ل اللفظي وغير اللفظي لدى هؤالء األطفالحيث تضعف مهارات التواص بينهن وبين اطفالهن
نما على ترى الباحثة أن هذا العجز في التواصل ال ينعكس سلبا على الطفل ونموه فحسب وا  االنعدام ، 

من األسرة الممتدة وكذلك يضيف عبء جديد ي يمارس عليها ضغط اجتماعي الصحة النفسية ألمه الت
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عجزها عن الدخول لعالمه لالى قلقها المستمر علي طفلها  باإلضافة في االهتمام الرعاية لهذا الطفل ،
 بسبب االفتقار في التواصل بينهما.

 

 بالسؤال الرئيسي التالي: مشكلة الدراسة  وتتحدد
في تحسين  ( PECS)تدريبي المبني على نظام التواصل عن طريق تبادل الصورما أثر البرنامج ال
 جمعية على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال لفظي لدى أمهاتالغير مستوى التواصل 

 ، ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:غزة محافظة في الحياة في الحق
 على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال أمهات لدى ظيلفال غير التواصل مستوى ما .1

 البرنامج؟ تطبيق قبل غزة محافظة في الحياة في الحق جمعية
 على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال أمهات لدى اللفظي غير التواصل مستوى ما .2

 البرنامج؟ تطبيق بعد غزة محافظة في الحياة في الحق جمعية
 القياس درجات بين( α ≥0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف توجدهل  .3

 أمهات لدى وأبعاده لفظيال غير التواصل مقياس درجات في القبلي  القياس ودرجات البعدي
 .غزة محافظة في الحياة في الحق جمعية على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال

درجات القياس  بين( α ≥0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4
التتبعي في درجات مقياس التواصل غير اللفظي وأبعاده لدى أمهات  القياسالبعدي ودرجات 

 فال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة.طاأل

 أهداف الدراسة:
ل التوحد قائم على نظام التواصل عن طريق تبادل برنامج تدريبي ألمهات أطفاترجمة وتطوير  (1

 (PECSالصور )
لفظي بين األم الفعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التواصل غير  مدىعلى عرف الت (2

 وطفلها التوحدي.
لفظي لدى المجموعة التجريبية في القياسات الغير ات درجات التواصل متوسطإلى التعرف  (3

 على ابعاد المقياس والدرجة الكلية. .لبعدي، التتبعي()القبلي، ا المتعددة
لفظي الغير دريبي في تنمية مهارات التواصل البرنامج التمدى استمرارية تأثير إلى التعرف  (4

 .جلسات البرنامجبعد مرور شهر من انتهاء 
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 الدراسة:أهمية 
 :تكمن األهمية النظرية للدراسة في النقاط التالية

القاء الضوء على اهمية تدريب األمهات على مهارات التواصل مع أطفالهن تساهم الدراسة في  .1
 التوحديين.

ثبات نجاعة في خلق PECSاستخدام برنامج التواصل عن طريق تبادل الصور) .2 ( عالميا وا 
في قطاع غزة  م وطفلها ، في الوقت الذي يغفل عنه بعض المختصونصيغة تفاهم بين األ

 غير العربية. بشكل كامل بسبب توفره بلغات
تمثل هذه الدراسة إسهاماا لسد النقص في المكتبة العلمية الفلسطينية، وذلك نظرا لقلة وجود    .3

لى حد علم دراسات وأبحاث علمية تناولت هذا الموضوع على المجتمع الفلسطيني في غزة ع
 .الباحثة

ريق نظام تبادل التواصل عن طتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع  .4
 في قطاع غزة على حد علم الباحثة،  وتدريب أمهات أطفال التوحد عليه( PECSالصور)

 :التطبيقية األهمية
قائم   بالتوحد المصابين األطفال ألمهات التواصل مهارات في تدريبي برنامج فاعلية اختبار .1

 لهؤالء صيغة خلق على يساعد مما( PECSعلى نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )
  .وفهم احتياجاتهم ابنائهم مع للتعامل األمهات

مع ما  التوحد حاالت انتشار اضافة علمية وتسليط الضوء على هذه  الفئة ال سيما مع ازدياد .2
 من الفئة هذه له ، في ظل ما تخضع تكيفهم ودعم لفهمهم الجهد تحتاجه هذه الفئة من 

 والفهم. التشخيص صعوبة
تنمية مهارات التواصل لدام البرنامج من خالل المؤسسات المهتمة بهذه الفئة من المتوقع استخ .3

 استراتيجيات  في طرق و األمهات إكساب عبر تدريب و  طفلها لفظي مع األم والغير 
 .التواصل مع أطفالهن التوحدين

أن يستفيد منها اهل االختصاص في مزيد من الدراسات واستخدام طرق واساليب  يمكن  .4
 يمكن االستناد عليها مع امهات االطفال التوحديين.جديدة 

هذه الدراسة قد تتيح المجال أمام دراسات الحقة تقترح طرق وأساليب جديدة يمكن استخدامها  .5
 .امهات االطفال التوحديينمع 
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 مصطلحات الدراسة:
-تعرف الباحثة مصطلحات البحث اجرائيا:

  األطفال التوّحديون:أمهات 
علـى أنهـم يعـانون مـن اضـطراب التوّحـد،  هنأطفـالمهـات اللـواتي تـم تشـخيص األوهم مجموعـة 

سـواء لعينـة الصـدق والثبـات أو ألفـراد  التي تم تكييف إجراءات الدراسة فيهـا جمعية الحق في الحياةفي 
مــع عجــزا واضــحا فــي مهــارات التواصــل غيــر اللفظــي ظهــرن وهــن األمهــات اللــواتي يُ الدراســة الحاليــة، 

كمـا والفهم، واإلشارة إلـى مـا هـو مرغـوب فيـه،  لتعرفالتي حددت باالنتباه المشترك، التقليد، او أطفالهن 
 في الدراسة الحالية. مهارات التواصل غير اللفظي المعد مقياسقيسها ي

  لفظيغير المهارات التواصل:- 
اجاتــه عــن احتي هتعبيــر التوحــدي لفهــم  الطفــل تســتخدمها األم مــع وهــي مجموعــة المهــارات التــي 

والفهـم،  واإلشـارة إلـى مـا  تعرفورغباته دون استخدام اللغة، والمتمثلة في: االنتباه المشترك، التقليد، وال
  هو مرغوب فيه،

 االنتباه المشترك: 
التعامـل مـع المثيـر البصـري المقـدم لـه مـن عـن طريـق األم على لفت انتباه طفلها الى  هو قدرة

  .( دقائق5أثناء أداء النشاط المشترك، في فترة زمنية أقصاها ) م األتوزيع النظر بين المثير وبين 
 التقليد:

، سـواء اليا الذي أمامه تقليدا األم على جعل طفلها يقلد حركات النموذج  ويعرف على أنه قدرة
 في طريقة أداء النشاط المعروض، أو تقليد بعض الحركات الجسدية )كاليدين، والقدمين(.

 والفهم: لتعرف ا
لمثيــرات الصــوتية واالســتجابة لهــا، أمــا األم علــى لفــت انتبــاه طفلهــا ليشــير االســتماع إلــى قــدرة و 

ذ األوامــر البســيطة المقدمــة لــه ضــمن النشــاط والتــي االم علــى جعــل طفلهــا ينفــالفهــم فيشــير إلــى قــدرة 
  تعكس مدى فهمه لما هو مطلوب منه.

 اإلشارة إلى ما هو مرغوب فيه:
صــبع لإلشــارة إلــى مــا يريــد ســواء كــان مثيــرا فــي اإل عــل طفلهــا يســتخدم األم علــى ج هــي قــدرة 

 البيئة المحيطة به، أو صورة من صور لوحة االختيار للتعبير عن حاجاته ورغباته.
 تدريبي:البرنامج ال 

هو عبارة عن عملية منظمة شاملة يتم فيها تحديد مجموعة من األنشطة ، المهارات والخبرات القائمة 
وحد بهدف والتي ستقدم ألمهات اطفال الت( PECSالتواصل عن طريق تبادل الصور )على نظام 



 

7 

 األول الفصل

من خالل تدريبها على اربع مراحل من مراحل نظام  لفظي مع أطفالهن.الغير تنمية مهارات التواصل 
 .( لتقوم بدورها بتدريب طفلها على هذه المراحل PECSعن طريق تبادل الصور ) التواصل طريقة

 دراسة:متغيرات ال
 تتضمن المتغيرات التالية:

البرنامج التدريبي المستخدم لتنمية مهارات التواصل لدي امهات األطفال  المتغير المستقل:( 1
 المصابين بالتوحد.

 مهارات التواصل وتشمل: المتغير التابع:( 2
o المشترك االنتباه. 
o .التقليد 
o و الفهم. التعرف 
o مرغوب. هو ما الى االشارة 

 :سةالدراحدود 
تم تنفيذ البرنامج التدريبي على امهات اطفال التوحد المسجلين لدى جمعية الحق في  الحد البشري:

 الحياة في مدينة غزة.
والجزء  في مدينة غزة الحق في الحياةالبرنامج في جمعية  جزء من جلسات  : تم تطبيقالجغرافيالحد 

 .انقاذ المرأة والطفل االخر في مؤسسة 
 .2015وحتى يناير  2014تم تطبيق البرنامج في شهر سبتمبر للعام  الحد الزماني:
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 الفصل الثاني
 االطار النظري

 -مقدمة:
ألهم األطر النظرية التي تحدثت عن متغيرات الدراسة الحالية، يتضمن هذا الفصل عرضا 

المراجع ، الكتب، ذي اطلعت عليه من خالل: الدورياتوستقوم الباحثة بعرض حصاد التراث النفسي ال
هاء والدراسات السابقة لكل متغير على حدة، بشكل متسلسل بدءا من متغير التوحد ثم التواصل وانت

 خدم وهو نظام التواصل عن طريق تبادل الصور.تسامج المباألساس النظري للبرن

 التوحد: أوال
 :البدايات األولى الستخدام لفظ التوحد

 في القدماء األطباء الحظ حيث التاريخ. عمق عميق هو بل  جديدا ليس التوحد اضطراب
 ، ضعيف همب والمحيطين ابويهم مع وتفاعلهم واتصالهم يتكلمون ال أطفال هناك أن الوسطى العصور
 النظرة تحول وبدايات عشر التاسع القرن لكن بعد ، السوي غير السلوك من عديدة أنماطا ويظهرون

 ( 13: 2009 وعودة، الغرير.)بالتوحد واضح اهتمام ظهر  النفسية العلوم إلى

 ( عام"(Eagen Blauler" "ايجن بلوبر العالم يد على مرة ألول التوحد لفظة وقد أطلقت
 في اساسي بشكل يظهر والذي االناني التفكير من مجموعة وصفاستخدمها في  ، حيث1911
اضاف لهذه اللفظة  1943  عام كانر في  ليو( "Leo kanner) لكن  الطبيب الفصام، مرض

 Autistic Disturbances Of Affective  )بعنوان  الشهير مقاله قدم مفهوما واضحا عندما 
Contact)  وحد تحت عنوان توحد الطفولة المبكرة في صحيفة تعنى بالت(Early Infantile 
Autism) (36: 2008المعيدي،) النفسي ، ليصبح بهذا أول من  وُيعرف هذا االضطراب في الطب. 

طفل في امريكا  500لم يكن قبل ذلك أي اسم معروف لالضطراب الذي يصيب واحد من حيث 
، كانر  او مريحة ذلك العام ، لذا شد انتباه الدكتور حياة غير امنة  ويجعل حياة السيدات والعائالت

Kanner طفال كانوا عشر ألحد عادية غير سلوكية هوبكنز الطبي _انماط _من مستشفى جونز 
 التخلف ليس العقلي، لكنه وجد ان لديهم اعراض محيرة وأنها التخلف ذوي من انهم على مصنفين
 (. (Turkington, 2007: 9وتيزم الطفولة المبكرة. وخرج بتشخيص ا التقليدية  صورته في العقلي

حاالت  1943ومن المصادفات العجيبة ان العالم النمساوي هانز اسبرجر اكتشف في فينا بالنمسا عام 
ال تختلف في سماتها واعراضها عن حاالت ليو كانر المسماة بالتوحد وقام نشر بحثه باللغة االلمانية 

ية المحيطة في اوروبا ولم يتم التعرف عليه في امريكا بسبب الحرب وتداولته بعض الدوائر العلم
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العالمية الثانية، ثم التقى إسبرجر بعد ذلك بإحدى السيدات اإلنكليزيات في احدى اللقاءات العلمية في 
فينيا وقامت بتلخيص بحثه في احدى الدوريات االنجليزية وفي الستينات كان تشخيص هذه الفئة على 

من الفصام الطفولي وذلك وفق ما ورد في الطبعة الثانية من القاموس االحصائي لتشخيص انها نوع 
( حينما 1980ولم يتم االعتراف بهذا الخطأ في التصنيف اال عام )   (DSM2)االمراض العقلية 

( الذي (DSM3نشرت الطبعة الثالثة المعدلة من القاموس االحصائي لتشخيص االمراض العقلية 
 مصطلح مرة وألول  يكون بهذا (572: 2009واخرون، البطاينة) ا الطبعة الرابعة منه.سيرد الحق

 اللغة في كثيرا تستعمل وال معناها في منفردة كلمة ألنها اوتيزم كلمة اختار وقد عنها للتعبير التوحد
 الذات. او النفس تعني وهي" اوتوس" تعنى اغريقية كلمة أصل إلى اإلنجليزية وهي تعود 

  (17:2011 لقمش،ا) 

 الستجالء واالطباء الباحثين من العديد قبل من والدراسات البحوث تتابعت الحين ذلك ومنذ
  ألنه تعقيداا  التطورية االضطرابات أكثر كونه التوحد خطورة وتكمن افضل، بشكل وفهمه الغموض هذا
 اتصال مما يضعف .لذاتا على واالنغالق االنسحاب الى ،فيؤدي النمو مظاهر من الكثير على يؤثر
 االقتراب من نوع أي ورفض النفس على لالنغالق محبا ويجعله المحيط الخارجي بعالمة الطفل

 التعامل  طريقة حول دائمة حيرة في حوله من يجعل وهذا اليه الناس أقرب من حتى منه الخارجي
 (20: 2006المغلوث،.)معه

 عدة فإن –الطفولة في يحدث اضطرابا بوصفه حدالتو  كانر إلى اشارة أنه ومنذ بالذكر والجدير
المبكر،  الطفولة السوي، توحد غير الطفولة، النمو ذهان ومنها االضطراب، لهذا استخدمت قد تسميات

 االطفال  ، شديد انفعالي اضطراب -:مثل عامة مصطلحات اخرون استخدم كما .اقترح كانر كما
 نفسه السلوك يكرر االجترارين ألنه االطفال الذاتوية،  لتوحد، ا االستثنائيون االطفال التواصليين، غير
 هو التوحد وظل واالنتشار بالقبول تحظ لم المسميات تلك كل ان نفسها ، اال وبالطريقة نفسه الكالم او

 (17:2011 القمش،. ) عليه والمتعارف الشائع االسم

 انها على التوحد اعراض الى ُينظر كان االولى البدايات في ما سبق بانه  وتلخص الباحثة
 النفسي، عندما الطب ميدان في البداية في استخدمت نفسها التوحد ان لفظة بل للفصام مبكر شكل
 التوحد مصطلح أن اال الفصامين لدي االنسحاب لصفة ، حيث كانت تستخدم  وصفا الفصام عرف
ه كانر وتم التأكيد على الذي حدد مالمح االضطراب على للداللة اسما بعد فيما يستخدم اصبح

نفسية كما سيتم التوضيح في طيات المحكات  التشخيصية له في ادلة التشخيص العالمية لألمراض ال
 هذا البحث.
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 دراسة اضطراب التوحد عبر التاريخ:
تي مرت بها الدراسات التي كما يمكن االشارة الى تاريخ اضطراب التوحد من زاوية المراحل ال

لفت منذ ان اماط كانر اللثام عن اعراضه في االربعينيات من هذا القرن ف ضطرابتناولت هذا اال
 -وذلك على النحو التالي:االنتباه لتناوله في البحث والدراسة 

 
   -)مرحلة الدراسات الوصفية االولى(: ىالمرحلة االول

ن هذا القرن وكان ت موهي تلك الدراسات التي اجريت في الفترة ما بين اوساط وأواخر الخمسينيا  
يتضح من خالل التقارير وصف سلوك االطفال التوحديين،  الهدف الذي تسعى الوصول اليه هو أن

ل ذوي "ذهان واثر هذا االضطراب على السلوك بصفة عامة حيث اهتمت تلك الدراسات باألطفا
باإلضافة الى انماط كانت تشخص اعاقة التوحد على انها احدى ذهانات الطفولة،  الطفولة المبكرة" فقد

 (12-11: 2001)سليمان، اخرى من اضطرابات الطفولة.
 التي الدراسات أن 1978لوتر عام  ( فيكتور( Victor Lotterوهو الباحثين احد يقرر هذا وفي

 المبدئية التقارير طور في تزال ال السبعينات اواخر الى الخمسينات اواخر منذ المرحلة هذه في اجريت
 االطفال لدى والمهارات القدرات في المحتملة التطورات على تركز انها كما التوحد عن مةالناج لألثار

ولذا يمكن وصف هذه الدراسات انها دراسات قصصية بشكل كبير كما انها  .التدريب نتيجة التوحدين
 (36:1429المعيدي،)غير منتظمة وال تعطي صورة واضحة يمكن االستفادة منها بشكل عملي 

 
 -(:االولى للدراسات التابعة الدراسات مرحلة)  الثانية ةالمرحل

 عام بشكل المرحلة هذه ودراساتيجب ان نقر أن هذه المرحلة تعد أدق من مثيلتها في المرحلة االولى 
 بوضع بعد فيما التكهن على جوهري بشكل ساعدت اساسية مالحظات ثالث منها نستخلص أن يمكن
 .التوحد اضطراب لحاالت تشخيصية معايير

 لدى للغة الواضح أو الجيد االستخدام حيث مبكرة، سن في لغةل المبكر التطور اهميه على التأكيد-1
 .التوحد حاالت لتحديد المهمة المؤشرات احد يعد األطفال

 يعتمد كمؤشر تستخدم أن يمكن التي العوامل كأحد العقلية القدرات انخفاض مقدار إلى النظر -2
 درجاتهم كانت الذين او الذكاء لمقاييس االستجابة على القادرين غير التوحدين فالاألط أن حيث عليه

 االعتماد في يستمرون معظمهم كان 55 عن ذكائهم نسبه تقل ممن الذكاء مقاييس على منخفضة
 .بشدة االخرون على
 .دالتوح اضطراب حاالت تشخيص في  المهمة المؤشرات من األخرى هي تعد للتعلم القابلية-3

 (.13: 2001)سليمان،
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 -المرحلة الثالثة )مرحلة الدراسات المتتابعة(:
 ميدان في العلمي البحث ادبيات في اليها ويشار التسعينات وبداية الثمانيات عقد الفترة هذه واستغرقت

 التقارير من ثابتا تيارا شهدت بأنها التوحد اضطراب مجال في وبالتحديد الخاصة والتربية النفس علم
 اليوم وقد الى متواصلة زالت ال اعتبارها ويمكن التوحد اضطراب دراسات مجال في والكثيرة المتتابعة
التوحديين،  لألطفال بالنسبة اللغة تطور )أهميه -:على عدة امور منها المرحلة هذه دراسات ركزت
 تنظيما أكثر ثةالثال المرحلة دراسات تقارير في المتضمنة المعلومات المتخصص، إن التدخل أهمية

  (37: 1429المعيدي،. )السابقتين المرحلتين دراسات من وموضوعية
  -:هما رئيسين عاملين وجود الفترة بشكل عام هذه يميز ( أن أهم ما23: 2006ويضيف الملغوث )

  منظمة تقييم مناهج تطوير على ساعدت التي والبحوث اإلكلينيكية الممارسة-1
 عن التوحد بتمييز االهتمام ظهر حيث ومستوياتها التوحد في الصعوبة انواع مدى على التعرف -2

 أن مفادها اقتراحات الماضي القرن من الثمانيات عقد .وشهد العامة النمائية االضطرابات من غيره
 بأن والشعور معهم التعاطف الى ادى الذي االمر المقدرات في قصور لديهم التوحديين االطفال
 االدلة ادراك على القدرة في االهتمام تركز ثم ومن االساس هي واالنفعالية االجتماعية العيوب

 ومهارات اجتماعية عالقات تطوير في االخفاق هي المشكلة وان االخرين نظر وجهات او والمشاعر
 .السلوكية باالستراتيجيات االهتمام تركز فقد لذلك تواصلية و نتيجة

 -(:ننةالمق الدراسات مرحلة) الرابعة المرحلة
 زادت قدف الحالية الفترة إلى وتمتد السابقة المرحلة اواخر مع بدايتها في تتداخل المرحلة وهذه

 إلى وجود ذلك ويعود واالنتظام بالدقة وتميزت للنظر ملفت بشكل الفترة هذه في المقدمة الدراسات
 (ICD-10&DSM-4) من كل في والمعين التوحد الضطراب عليه متفق تشخيصي معيار

(  كتابه عن التوحد Firthاصدر العالم البريطاني فرش ) 1991في عام و  .(37: 1429المعيدي،)
ر الذي نشر فيه نتائج بحوث إسبرجر باللغة االنجليزية والتي كانت سابقا تسمى التوحد ذو جواإلسبر 

الزمة إسبرحر االداء الوظيفي العالي او اعاقة التوحد الخفيف ومن عرفت تلك الحالة باسم مكتشفها مت
وذلك بعد دراسة االف الحاالت في اوروبا وامريكا حيث تم اعتبارها هي واعاقة التوحد تحت مظلة 
اضطرابات النمو الشائعة ثم تم اضافة متالزمة اخرى مشابهة لهما سميت بمتالزمة ريت باسم مكتشفها 

ا وسماتها عن التوحد الطبيب النمساوي اندرياس ريت حيث اكتشف وجود حاالت تختلف في اعراضه
وقام بمتابعة تلك الحاالت لعدة سنوات وكتب عن نتائج بحوثه مقاالت في احد الدوريات العلمية عام 

ومع ترجمة ابحاث اسبرجر الى اللغة (572: 2009واخرون، البطاينة)باللغة االلمانية  1965
ت ترتبط باضطرابات النمو الشاملة االنجليزية ازداد عدد الناس الذين تعرفوا على المتالزمة والتي كان

في الدليل التشخيصي واالحصائي لالضطرابات العقلية في اصداره الرابع وفي الوقت الحاضر فان 
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هنالك خالفا كبيرا بشأن اوجه التشابه واالختالف بين االفراد ذوي اضطرابات التوحد من ذوي األداء 
 صعوبة التمييز بين الحالتين.  العالي وبين متالزمة اسبرجر، حيث يشير البعض الى

((Wilczynski & Pollack,2011: 82  

 تعريفات مشتركة للتوحد:
رغم انكباب العلماء في الفترة األخيرة على ايجاد تفسير وتعريف واضح الضطراب التوحد إال أن 
التعريفات التي وضعت في مجملها أشارت على المظاهر السلوكية للطفل وحاولت وصفها 

 -ا. وفيما يلي  سيتم عرض مجموعة من التعريفات التي حاولت تفصيل اضطراب التوحد:وتشخيصه
o  عرفته الجمعية األمريكيةحيث":Autism Society of American  بأنه نوع من

االضطرابات التطورية التي لها داللتها ومؤشراتها في السنوات الثالثة األولى نتيجة خلل ما 
  ."الدماغ تؤثر على مختلف نواحي النموفي كيميائية الدم أو إصابة 

 .(237: 2012)القمش،
o   ومعالجته اتجاهات االنطواء حول الذات ،او الذاتوي  التوحدياما عبداهلل في كتابه الطفل

يظهر و اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ  :"فيعرفه على انهحديثة 
عالماته  لتكونلسنوات الثالث االولى من العمر كإعاقة تطورية او نمائية عند الطفل خالل ا

: تأخر في تطور المهارات اللفظية والغير لفظية، اضطراب المسلك، اضطراب هىالرئيسية 
التفاعل والتواصل االجتماعي. ال يرتبط بعوامل وراثية. )يصيب الذكور اكثر من االناث اربعة 

 ( 15: 2001)عبد اهلل ،"اضعاف االناث تقريبا.( 
o وت(ذكرReid,lee,1999:3 في كتابهما "فهم التوحد لدي األطفال والمراهقين" أن التوحد )

يعتبر اضطراب نمائي يحمل تأثيرات متعددة على األطفال في سن مبكرة ويظهر جليا في 
النواحي العاطفية ، االجتماعية والتطور العقلي ، عندما تقابل طفل يعاني من التوحد وجها 

جلي بأنك أمام شخص ضائع في هذا العالم غارق في عالمه الخاص  لوجه سينتابك شعور
  غير قادر على التواصل العاطفي.

o ( 280،  1992 ويعرف الشخص والديماطي )النمو اضطرابات من انه على :"التوحد 
 االطفال يصيب ما وعادة عامة بصورة النمو عمليات على يؤثر انه بمعني الشامل والتطور

 المعنى ذي المفهوم الكالم الى يفتقرون حيث اللغة ظهور بداية مع االولى سنوات الثالث في
 وتبلد باألخرين االهتمام عدم ، انفسهم على باالنطواء يتصفون كما والواضح الصحيح
 المشاعر.
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 تعريف التوحد:

وضع تشخيص  وتلخص الباحثة ما سبق بأن كل التعريفات التي وضعت للتوحد كانت من خالل
 الطريقة على يؤثر ناتج عن اضطراب عصبي  عجز بأن :"التوحد لة الطفل ويمكن القولووصف لحا

 المهارات في مشكلة مسبب في ذلك الدماغ، بواسطة ومعالجتها المعلومات جمع خاللها من يتم التي
 على القدرة واإلبداعي، عدم التخيلي اللفظي ، اللعب وغير اللفظي التواصل االجتماعية، تطوير

 التصور عن ،العجز الفراغ وقت واستخدام اللعب على القدرة ،عدم األفراد مع عالقات وخلق باطاالرت
 وبطريقة تلقائيا الذات عن التعبير على القدرة عدم في يظهر وعجز التواصل. التخيلية والمالئمة والبناء
 اللفظية المهارات بجانب أخرى مهارات واستخدام اآلخرين يقوله ما فهم عن والعجز مالئمة، وظيفية
 بأداء القيام عن العجز في يكمن البيئة مع التأقلم وعدم .التواصل على القدرة في الفرد لمساعدة
 ".اآلخرين تدخل تحمل أو الحياة أمور مسايرة وظيفي،

 -العوامل المسببة الضطراب التوحد:
الدارسات  عضفب االضطراب بهذا االصابة اسباب الى الوصول تحاول التي الدراسات تعددت

 او ، بيولوجية عضوية اسباب الى ردها والبعض  ، واجتماعية نفسية اسباب الى التوحد اسباب ردت
 التي البحوث أن كما الشأن، هذا في وافيه غير الدراسات زالت وما ، كيمائية عوامل او جينية عوامل
 كيمياء على تأثيره ببوس االضطراب هذا سبب حول غموض هناك زال وما نسبيا، حديثة عليه تجرى
بأن عدم معرفة السبب الحقيقي للتوحد يعود   (21: 2009)وتلخص الباحثة نقال عن الصبي .الجسم
 -الى :
 .عدم االتفاق بين المختصين على طبيعة االصابة ومميزات التوحد واضطرابات التطور عامة 
 .التشخيص يعتمد على الباحثين وتجاربهم 
 لحاالت:طريقة الدراسات البحثية ل 

طبيعة االصابة تشترك مع الكثير من المميزات واالعراض مع العديد من الحاالت واالعاقات 
 االخرى.

بعض الحاالت الخفيفة قد تشخص على انها حاالت اضطراب في التعلم او تخلف عقلي غير 
 معروف السبب.

 بعض الحاالت تتغير اعراضها بالزيادة والنقصان. 
 -:األسباب التى اشار اليها العلماء قد تكون احد اسباب التوحدما يلي سنستعرض بعض وفي
 -عوامل بيولوجية:_ 1

عاقة عقلية لدي طفل التوحد، ان اسباب تبني هذا المنحى هو وجود اعراض عصبية او ا يرى العلماء
ة تعزى لهذا ما ال تجد سبب طبي او اعاقة عقلييكون هناك عدم قبول للنظرية البيولوجية عند ولكن
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كانر وبالرغم ما توصل اليه من  بأن (17:  2009أبو السعود )نقال عن وتلخص الباحثة  السبب.
مالحظات وضع هامش للنواحي البيولوجية حيث قال بأن طفل التوحد جاء للعالم ولديه خلل فطري 

 سببت التي الحاالت أن ويتبنى معظم الباحثين هذا التوجه حيث يعتقد فأكد على وجود خلل بيولوجي.
 أو الوالدة، أثناء اختناق او األلمانية بالحصبة تهيئ األم بعدها، او اثنائها أو الوالدة قبل للدماغ تلفا

 االطفال لدى أكثر الوالدة قبل ما مضاعفات أن الدراسات أكدت وقد الرضع تشنجات او الدماغ التهاب
 االضطرابات مجال وفي. ياخر  باضطرابات المصابين حتى او االسوياء من غيرهم التوحديين من

 الوزن نقص بأمراض االصابة الى باإلضافة متغيرات فهناك للتوحدين بالنسبة الوالدة قبل تحدث التي
 من وبالرغم ، االم عند النزيف او التنفس اضطرابات او االم سن كبر او النضج عدم او  الوالدة عند

 حدوث في دورا تلعب قد الوالدة قبل تالمتغيرا أن في واسع اعتقاد هناك ان الى االبحاث ضعف
  .ايضاح الى يحتاج الدور هذا زال ما لكن المرض

 -:جينية عوامل -2
 يتدخل وانه الكرموزوم مع ارتباط لوجود الكروموسومات بشذوذ التوحد ارتباط باحثين عدة ذكر

 وجد فقد الوراثة موضوع على األكبر الضوء والتوأم األسرة عن الدراسات ألقت وقد% 16 -%5 في
 مختلفة، تقديرات حتى الصدفة احتمال من أكثر وهو متوحدين طفلين لها االسر من% 2 حوالي ان
 طبي سبب أي لها الباحث يجد ولم متوحدين اطفال اربع أو ثالث لها األسر من جدا قليل عدد وأن

 لديهم توحدينال االطفال ألباء متجانسة غير اعداد وجود عدم على دليل ايضا وهناك بينهم مشترك
 التوأمين بين أكثر التوحد حدوث التوأم دراسة من ايضا ويتضح  معرفية وعيوب اللغة في عيوب

 بالذاتوية يصابون الذاتوين األشقاء من% 2 ان لوحظ كما متماثلين الغير التوأمين في عنه المتطابقين
 (24: 2009)الشخص، .الناس عامة من أكثر مرات خمس بمعدل

 -ن من أقوى العوامل التي تسبب حاالت التوحد:ويتوفر عامال
 (X*شذوذ الكروموسومات )
 .*تصلب األنسجة الدرنية

وتوصل باحثون بريطانيون إلى أن أطوال االصابع يمكن أن تكون مفتاحا لمعرفة سبب التوحد 
 لدى االطفال، وقد وجد هؤالء الباحثون أن االطفال الذين يعانون من هذا المرض تكون األصابع
الوسطى لديهم أطول بشكل غير عادي مقارنة باإلصبع السبابة ) االصبع بين االبهام والوسطى( وهذه 

وهذه المعلومات الجديدة تؤكد الصورة البدنية مصحوبة بمستويات عالية من التيستيرون في الرحم، 
 (53: 2006، العبادىالدور المهم الذي تلعبه المورثات في االصابة بهذا المرض )

 يزال هناك جدل بين العلماء المهتمين بالمشكلة، حيث يشككون في طبيعة هذا الدور بحجة وال
 -أنه إذا كان له دور فإن هذا الدور:
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 .لإلصابةإما أنه ال يزيد عن كونه عامال ممهدا 
ا، واما اذا افترضنا ان الوراثة قد تسبب اعاقة التوحد، فإن ذلك ال يمنع من وجود عوامل بيئية مسببه له

 (49: 2002)فراج، ولهذا اتجه العلماء الى اجراء البحوث المستفيضة للبحث عن تلك العوامل
 -:العصبي الجهاز وظيفة لاختال  -3
 في صرعية نوبات لهم تحدث سوف التوحدين األطفال من%  32-4) أن الدراسات رصدت  

%  83-10 نسبة وفي الكهربائي الدماغ لتخطيط متفاوتة ذاتشذو  لوحظت وقد حياتهم، من ما وقت
 في تزداد التي المرضية النوبات من عالية نسبة التوحدين األطفال .(بالتوحد المصابين األطفال من

 المخ وظائف في واالختالل .الحركي االختالل متل العصبية العالمات وبعضها البلوغ عن الظهور
 الجزء من يناظرها فيما المخ نم االيسر الجزء لوظائف الواضح التعويض عدم يظهر ما غالبا االيسر
 في خلل وجود وكذلك األيسر للمخ المسيطر الفص في المترابطة المناطق في خلل ويوجد االيمن،
 او صرعية للنوبة تاريخ لديهم يوجد التوحد اضطراب حاالت من% 25 أن ولوحظ .الشبكي التشكيل
 (.53: 2011االمام والجوالدة،) أكثر

 -عوامل مناعية: -4
عديد من الدراسات الى وجود خلل في الجهاز المناعي لدي األشخاص التوحديين اشارت ال

وتشير بعض األدلة الى أن فالعوامل الجينية وكذلك شذوذات في منظومة المناعة مقررة لدي التوحدين 
بعض العوامل المناعية غير المالئمة بين األم والجنين قد تساهم في حدوث اضطراب التوحد، كما أن 

ات الليمفاوية لبعض األطفال المصابين بالتوحد يتأثرون وهم أجنة باالجسام المضادة لدى الكري
: 2009)خطاب،  األمهات وهي حقيقة تثير احتمال أن أنسجة األجنة قد تتلف أثناء مرحلة الحمل.

44) 
 -عوامل عصبية: -5

اض في اضطراب التوحد حالة لها اصول عصبية نمائية، حيث يعزى التوحد الى حدوث أمر 
المخ وأوضحت دراسات وفحوصات الرنين المغناطيسي إلى أن حجم المخ في االطفال التوحديين أكبر 
من االطفال االسوياء على الرغم من أن التوحديين المصابين بتخلف عقلي شديد تكون رؤوسهم أصغر 

 (57: 2007حجما)المهدي،

ص القفوي والفص الجداري واظهر في كل من الفوالنسبة الكبيرة من الزيادة في الحجم حدثت 
من المخ  ألجزاءفي معدالت ضخ الدم الفحص العصبي لألطفال الذين يعانون من التوحد انخفاضا 

مما يؤثر على العالقات االجتماعية واالستجابة السوية واللغة، أما ، التي تحتوي على الفص الجداري
ويضع الباحثون احتماال بنشوء مشكالت  باقي األعراض فتتولد نتيجة اضطراب في الفص االمامي.
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بعض الخاليا الى مكان او موقع تنجم عن هذا التطور النوعي والكمي المعقد للدماغ ،كأن تذهب 
 .(381: 2008،صالح )خطأ

، وترى الباحثة أنه ليس هناك سبب واحد فقط يمكن ان يكون المسئول عن هذا االضطراب
مل المتباينة تسهم بطبيعة الخال في حدوث هذا االضطراب حيث أن هناك مجموعة من االسباب والعوا

فهناك عوامل جينية او وراثية على الرغم من عدم قدرتنا على تحديد دور كل منها او اسهامه النسبي، 
يمكن أن تسهم في حدوث االضطراب، فقد حاول العلماء ايجاد اساس كورموزميا الضطراب التوحد 

مل وقبل ان تتم الى فترة الحوهناك عوامل بيئية يرجع تأثيرها  االراء، لكن ال توجد أدلة على صحة تلك
ة كبيرة في حدوث االضطراب. إذن ال يوجد سبب واحد بعينه لحدوث االضطراب الوالدة تسهم بدرج

  وانما قد يكون مجموعة مجتمعة من االسباب والعوامل.
 -الضطراب التوحد: المفسرة النظرية واالتجاهات

 -:لسيكوديناميةالنظرية ا  -1
منذ االربعينات حتى اواخر الستينات فان النظرية التي كانت سائدة في ان هناك عوامل نفسية 
تؤدي الى التوحد، وبحسب هذه النظرية فإن الطفل السليم يولد في بيئة حيث ال يشعر بان احد يحبه 

ل يتقوقع على نفسه ويصبح أو يتقبله ويسبب الضغط النفسي الشديد المرتبط بغياب العاطفة فان الطف
منعزال عن االخرين وال يستجيب لهم وال يتجاوب مع العالم الخارجي وقد استخدم العلماء امثال برونو 
بيتلهيم مصطلح االم الثالجة او االم الباردة وكان العالج يتم عن طريق اخضاع االمهات الختبارات 

ظهرت نظرية الحرمان البيئي و مازال  نفسية عظيمة تفسر فشل االم في محبة طفلها وبعد ذلك
االعتقاد سائد ان اطفال التوحد يولدون بحالة جيدة اال انهم يعودون لعالمهم هربا من البيئة الخارجية. 
وبسبب عدم وجود بيئات مشجعة فان نظرية الحرمان البيئي سرعان ما تم استبدالها بنظرية اكثر 

 (86: 2011أليمو ،، هيفلين منطقية.)

في دور العوامل الوالدية حيث قال أن اباء هؤالء  1943كان أول من بحث عام حيث 
 وضع على واعتادوا والكمال االستحواذ الى وميالين أذكياء األطفال لم يكونوا ودودين بالرغم من أنهم 

التي قلقين وذلك بحسب مالحظاته  واحيانا العاطفي بالبرود يتسمون وهم ، بالحياة لتتمتع كبديل القواعد
اجراها على غالبية الوالدين بخاصة االمهات ، فالحظ أنهم يتسمون بالبرود العاطفي ، وعالقات 
الوالدين كانت رسمية او فاشلة في اغلبها وهذا ما يتفق مع اآلراء الخاصة بالتحليل النفسي التي كانت 

 (  21: 2011سائدة في عقد الستينات وكانت مسيطرة على فكر العلماء آنذاك، )محمد، 

، فلم يتوقف  واألسرية من أوائل تفسيرات اضطراب التوحد النفسية يعتبر التفسير بالعوامل
 أن كما األكبر الشقيق في المرض لحدوث ميل األمر عند نظرية األم الثالجة إال انه كان هناك

جد ، وو  قهرية وساوس ميول وجود مع المتوسط فوق والذكاء الثقافي مستوى من عادة األبوين
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 غير ويبدون آليين هم مشاعرهم، عن يعبرون ال واصدقاء كأقران خصائص عامة لشخصيتهما هم
 لديهم متوحدين األطفال ابناء يكون ان النادر من انه ويذكر العزلة ويفضلون اجتماعيا مرتاحين
 من اكثر يةالتجريد العقلية بالعمليات مهتمين يكونون ابائهم غالبية أن بل ابنائهم تجاه دافئة مشاعر
 غالبا التوحدين األطفال واباء المشبعة غير المبكرة الخبرات من لذا فالتوحد ينشأ .بالناس اهتمامهم
  (20 : 2009أبو السعود،). ألبنائهم رفض او زائدة حماية اما التربية اسلوب في النقيض على يكونون
 للعيش بالتوحد المصابين األطفال نقلب يقوم كان حيث" بم بيتلها برونو"  التفسير لهذا المؤيدين ومن
 آباء عند االرتياح على يبعث ذلك كان وحيث بالتوحد، اإلصابة لعالج كأسلوب بديلة عائالت مع

 خلل وجود على القائمة ، البيولوجية بالنظريات استبدلت النظرية هذه أن والواقع أطال التوحد  وأمهات
 أو ، والوالدة الحمل فترة صعوبات ، الجينات مثلبيولوجية  لعوامل نتيجة المخ أجزاء بعض في

 (590: 2009)البطاينة ، الجراح، الفيروسية االلتهابات

 -االتجاه السلوكي: -2
، وتكون استجابة الطفل ويرى أنصار هذا االتجاه أن التوحد اضطراب على مستوى السلوك

ين على ادارة وتشكيل سلوك ، ومن ثم فتدريب الوالدعلى المثيرات السلوكية المتعددة محددة جدا 
 .(452: 2003. )عبد اللطيف،اطفالهم يمكن أن يعدل من السلوم االنسحابي وعدم التواصل

 -النظرية المعرفية: - أ
 فاإلعاقةويحاول العلماء المعرفين في القاء الضور على العيوب المعرفية عند االطفال، 

مثير بطريقة لها معنى، فهم لديهم قصور االجتماعية تأتي من عدم قدرتهم على تفسير او تحويل اي 
في مهارات التفاعل االجتماعي مع االخرين في مراحل النمو المبكرة وبالتالي يفشلون في تطوير 
تفاعالت اجتماعية مناسبة وفي قدرتهم على االستبصار فعلي سبيل المثال لديهم صعوبات في 

 عية الصوت وتقليد االستجابات االنفعالية.التعبيرات االنفعالية ومضاهاة التعبيرات الوجهية لنو 
 (116: 2010)الزريقات،

 -نظرية العقل:ب_ 
بواسطة ولمان لتفسير عمليات فهم الحاالت العقلية لدى األفراد وظهر مفهوم نظرية العقل 

وتقول إن الطفل التوحدي غير قادر على التنبؤ وشرح سلوكيات االخرين من داخل الفرد وخارجه 
م العقلية، في حين نجد أن االشخاص االسوياء لديهم فهم خاص أو احساس خاص خالل حاالته

قراءة افكار االخرين وبالتالي فاألطفال التوحدين يعجزون عن التمييز بين ما هو يستطيعون من خالله 
عند  العجز في التواصلإن  .(Dood,2005: 4)موجود في عقولهم وما هو موجود في عقول االخرين

ولديهم،  لآلخرينتوحديين ما هو اال نتيجة لعدم مقدرتهم على فهم الحاالت العقلية األطفال ال
الذي يمنعهم من ادراك الحاالت العقلية، وبالتالي  فالمشكالت االجتماعية هي نتيجة للعجز االدراكي
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عض فإن العجز االجتماعي يعود الى عيوب في نظرية العقل ويعتقد اكثر الباحثين ان التوحد يبدأ بب
القصور الفطري الذي يعوق الوظيفة االدراكية المعرفية للوليد والقدرة على تفسير المثيرات والتعامل مع 

 (63: 1999العالم المحيط. )أمين،
 -نظرية التعلم االجتماعي:

ترى ان خصائص التوحديين تكون نتيجة لفشل عمليات التعلم االجتماعي والقصور في 
في اطار تشكيل التمثيالت الذاتية االخرى، والقصور  شفير وفي النوعيةالجانب المعرفي يكون في الت

المعرفي منخفض المستوى يعلن عن نفسه في قصور التقليد االجتماعي وقصور الطفل عن التقليد في 
وفي الحاالت الشديدة يعاق  المراحل المبكرة من حياته يؤثر سلبا على قدرته في النمو االجتماعي.

اعي او ال يكون هناك تواصل على االطالق وعلى هذا فإن الكائنات االنسانية يتم التواصل االجتم
تجاهلها او التعامل معها على انها اشياء والقصور في قدرة الفرد على المشاركة في تبادالت اجتماعية 

 وتطوير السلوك االجتماعي السوي في مثل سلوك التحية او الفشل في تكوين عالقات االقران السوية
والقصور في بناء عالقات  .مرحلة الطفولة، واالستمرار في العالقات االجتماعية غير السوية في الحياة

)مصطفى، مطمورة في جذور التوحد. فإنهااجتماعية والمعرفة المكتسبة والقصور في اللغة 
 (2010: 61الشربيني،

  -سمات أطفال التوحد:
ة ، االجتماعية واللغوية والمعرفية التي يعرض الباحثون اهم الخصائص الجسمية والحركي

 -يتميز بها اطفال التوحد وهي على النحو التالي:
 -الخصائص الجسمية: -1

ال توجد خصائص جسمية تميز االطفال التوحديين عن  هبأن في هذا االطار ذكر سليمان
عضهم يميلون فهم يشبهون العاديين، فهم يتمتعون بمظهر جسماني طبيعي كما أن بالعاديين اقرانهم 

ولذلك ال  اتخاذ اوضاع خاصة في الوقوف او الجلوس.الى اكتشاف اجسامهم بصريا او عن طريق 
يعتمد على الخصائص الجسمية في تشخيص اضطراب التوحد ، جدير بالذكر ان االطفال التوحديين 

المراهقة ووجه جميل، لكن المظهر يتغير في كبر السن في مرحلة في الصغر يظهرون بعيون جذابة 
 (32-3: 2000)سليمان، والشباب.

 -الخصائص الحركية: -2
إلى ان هناك بعض جوانب النمو الحركي غير ( 86: 2007تشير زينب شقير و موسى )

العادية التي يتسم بها االطفال التوحديين ، فلهم طريقة خاصة في الوقوف ، وفي معظم األحيان يقفون 
 ن تحت اقدامهم.منحنية كما لو كانوا يحملقو   ورؤوسهم
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 -الخصائص االجتماعية: -3
بالعزلة االجتماعية، يتصفون  االطفال التوحديون بأن  ( 47: 2001ترى سهى امين )

العائلة ويقضون وقتا طويال بالقرب من ابائهم او  بأفرادويعزلون انفسهم حتى لو كانوا في حجرة مليئة 
 .مربيهم

بشخص ما ويظهر انعداما في وعي الرتباط الناكما يتسم األطفال التوحديون بفشل مبكر في 
 ( 85: 2001)عبد المعطي، قلق االنفصال عند تركهم في بيئة غير مألوفة مع اشخاص غرباء.

كذلك العالقات االجتماعية تعد من اصعب االشياء على الطفل التوحدي فالحياة بالنسبة لهم 
الماكن واالشياء بدون حدود ويصعب بين البشر واالحداث واوعبارة عن تفاعالت محيرة ومربكة 

وحاالتهم  جمعها كما أن االطفال التوحديين يعانون من مشكالت في التعرف على مشاعر االخرين
 ( 271: 1998)كامل،العاطفية في المواقف االجتماعية.

به وباألخص األم وأن أم الطفل ن األطفال التوحديين يفتقدون الى االتصال مع المحيطين إ
تترجم فشل طفلها في اصدار االتصال بالعين معا واالبتسامة لها بأنه فشل في التبادل التوحدي 

وبالتالي يسهم في انشاء صعوبات في العالقة بين الطفل واالم ثم االجتماعي للمشاعر بينه وبينها ، 
تي في اللعب مع االطفال االخرين نفس الصعوبة ال كما يواجه االطفال التوحديون  الطفل واألهل.

يد لق يميلون الى تيعرفون الغرض من أية لعبة وهم الحدهم بهذا اللعب فهم ال يواجهونها في اللعب و 
كذلك يعاني الطفل التوحدي من عجز في سلوك التقليد وأن التوحديين يعانون من مشكالت  االخرين.

  في تقليد حركات الجسم البسيطة ونادرا ما يقلدون افعال والديهم.
(Daswon & Galpert,1998:79) 

 الخصائص اللغوية: -4
االطفال التوحديين، وانه ينحصر عادة في اغراض ن التواصل الهادف موجود عند صغار إ

من الطلب وال يتعلمون الكالم اما البعض فيتأخر تطور الكالم لديهم الى ما بعد السنة الثالثة أو الرابعة 
الم لديهم ولكن ليس بسبب التوحد وانما بسبب النطق والكوتظهر اضطرابات اعمارهم على اقل تقدير 

الضعف العقلي المصاحب الضطراب التوحد ويغلب عليهم استخدام الكلمات ومفردات خاصة بهم 
حصيلة المفردات واضحا لديهم، كما يصعب مرتبطة بالمواقف التي تواجههم كما يظهر ضعف في 
ر لديهم خلط للضمائر بصورة واضحة، ويظه عليهم أن يتعلموا ان الكلمة الواحدة لها اكثر من معنى

الكالم المسموع ، ولكنهم وتستمر هذه الصعوبة لديهم الى عدة سنوات كما تبدو لديهم صعوبة في فهم 
تحديقه في القدرة على تنسيق جزءا من روتينهم، ويظهرون ضعفا واضحا يستجيبون لما يقال لكونه 

مما يحد من كفاءة استخدام اللغة لديهم، ية وغير اللفظية العينين ، تعبيرات الوجه مع الوظائف اللفظ
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وتظهر اغلبية الكالم بصوت رتيب ال تنغيم فيه وتبدو لديهم صعوبة في التحكم في ارتفاع الصوت او 
ويظهر لديهم ترديد للكالم سواء بصورة فورية او صورة رجعية كما تظهر لديهم انخفاضه اثناء التحدث 
 ( 179: 2ج 2004)الشامي، ، وانتظام الدور اثناء الحديث.ث صعوبة في تبادل الحدي

 -المعرفية:الخصائص 
واللغة يعاني االطفال التوحديون من اضطرابات واضحة في التفكير واالنتباه واالدراك والذاكرة 

كما يواجه هؤالء األطفال صعوبات معرفية تتعلق  كما أنهم يعانون من عجز في وظيفة االدراك و
 ( Reed,1994: 55-66ادراك ابعاد المواقف ، استيعاب المنبهات والرد عليها.) بالفهم، 

أن ذاكرة الطفل التوحدي تتميز عن الطفل العادي في أنه يستحضر االشياء الى الذاكرة كما 
وال يختار االشياء التي يسمعها ويراها ، يتذكرها تماما مثلما حدثت،  فاألشياءدون اي تغيير في ترتيبها 

 بل انها جامدة الى حد بعيد.ي يتذكرها وذاكرته ليست مترابطة الت
 (77-76: 2005)قنديل، 

االطفال التوحديين يجدون صعوبة كبيرة في االنتباه للمثيرات وعندما تقدم لهم مع المثيرات و 
وقت واحد وتزادا حدة تشتت االنتباه لدى التوحديين في المواقف التي تحتوي مجموعة   المشتتة في

مما يؤدي الى انخفاض قدرتهم المتعلقة بالوظيفة االجتماعية في المواقف نوعة من الناس مت
 (Russell, J .1996: 505) الشخصية.

أن أغلب االطفال التوحديين يعانون من قصور او اضطرابات في احدى الوظائف يتضخ  ا سبقمم 
خصائصهم . كما تمثل االخرى ر بالضرورة في الوظائفثواالضطراب في احدى الوظائف يؤ المعرفية 

السابقة تفسيرا واضحا لما يطلق على اضطراب التوحد بأنه من أصعب واشد االعاقات التطورية التي 
تصيب الطفل ونظرا لما تتضمنه من مظاهر قصور واضطراب تؤثر في النمو االرتقائي للطفل بشكل 

من الشفاء منها وانما يمكن التخفيف مستمرة طوال الحياة ، ال يمكن اعاقة التوحد ، وتعتبر شديد 
 مظاهرها من خالل التدخل التربوي التدريبي للطفل.

  -اعراض التوحد:
 واللغوي الحسي االدراك نمو في توقف يمكن أن تكون من ابرز اعراض التوحد القصور او

 ذلك احبوتص واالجتماعي المعرفي النمو ، التعلم ، التخاطب ، التواصل على القدرة نمو وبالتالي
 العارمة الغضب ، كذلك ثورات وانفعالي عاطفي جمود مع الذات على انغالق انطوائية انسحابيه نزعة
  .الخاص عالمه من خراجه ال خارجية ضغوط او مثير ألي فعل كرد

 (24-23: 2011والشربيني، مصطفى)
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 يجلس وهو الخارجي العالم من تماما منسحب طفل هو توحدي انه على يوصف الذي الطفل
 الزعبي،.  )الخارجي للعالم اعارة أي دون حوله من البسيطة باألشياء او اصابعه في يلعب طويال
2003 :285). 

عدة اعراض يعاني منها ( 1998)االمريكية  ديرويت الطبي فيما يلي حيث يحدد المركز و
 -:االتية المجاالت في األطفال التوحديين وذلك

 في يستمر كأن عمره من الثاني العام من بداية الطفل جانب من متكرر سلوك حيث يحدث -:السلوك
 الوعي الى واضح بشكل يفتقر كما عنيفة عدوانية سلوكيات ُيبدي وقد اطفائها او االنوار اضاءة
 . (106: 2001حسن،) .واضح سبب هناك يكون ان دون مستمر وبكاء غضب نوبات وتنتابه باألمان

 التخريب او الضرب او الذات ايذاء وتحريك النمطي السلوك مثل وكالسل من شاذة انماط كذلك ظهور
 التكامل الى االدراكي والتحكم بأجسادهم الوعي يفتقرون التوحد من يعانون الذين االطفال ان بمعني
 .(240: 2012القمش،)الحركي

 السمع على قدرته كانت وان حتى اصم وكأنه التوحد الطفل يبدو قدف: واالدراكية الحسية العمليات
 اذنيه. في اصابعه يضع وقد الشديدة الضوضاء الى يلجأ قد مضايقته تمت واذا عادية

 للمس جدا عالية حساسية األطفال هؤالء يكون لدي فأحيانا الحواس في كما يظهر لديهم خلل
 األجهزة من المنبعثة االصوات بعض من ويضطربون لذلك يهتمون ال االحيان بعض وفي المسك أو

 والتذوق للشم بالنسبة الحال وكذلك. ذلك شابه وما المصاعد و الخالطات او كالمكنسة ربائيةالكه
 ((Ontario,1990: 78 .عنها يحيد ال الطعام من محددة اصنافا يألف منهم والبعض

 يستخدم انه كما االطالق على تنمو ال او ببطء تنمو لغته ان التوحدي الطفل على يالحظ :التواصل
 بها ينطق عبارات او لكلمات معني ذي غير بتكرار يقوم ما وغالبا معني لها يكون ان وند الكلمات
 ذي للتواصل الحديث يستخدم وال الكلمات من بدال االشارات يستخدم االحيان اغلب وفي اخر شخص
 اللغة من شاذة اشكاال يطورن ما مداه وعادة بقصر يتسم االنتباه فان ذلك جانب والى المعنى
 شديد ارتباط البصري، التواصل على القدرة وعدم االخرين يقوله لما النمطي الترديد أو اداةكالمص

 (106: 2001حسن،) .باألشخاص ال بالجمادات
 يقضي انه لذ رعايته على القائمين مع التفاعل في التوحدي الطفل يفشل قد -:االجتماعية العالقات

 مثل في الذي بأقرانه قياسا االجتماعية االهتمامات ورالقص من ، يعاني بمفرده الوقت من كبيرا جزءا
 او بالعين كالتواصل االجتماعية لإلشارات استجابته وتقل صداقات، بتكوين ضئيال قدرا فيبدي سنة

 واالنسحاب  Extreme Autistic Aloneness  المفرطة بالعزلة ويتصفون االخرين مثال االبتسام
 .قوقعة في وكأنهم المحيطين مع التواصل عن ينعاجز  االجتماعية للمواقف والتجنب

(Ontario,1990: 78) 
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الحديث عن األعراض وظهورها على طفل التوحد يقودنا الى الحديث عن التشخيص الذي 
أخذ بشكل أساسي من األعراض حيث تتم عملية التشخيص عن طريق المحكات التي تتطابق مع 

 ل هنا عملية التشخيص بأبعادها وتطورها التاريخي.األعراض التي تظهر لدي طفل التوحد، وستناو 

 -بداية اضطراب التوحد:
لقد كثر الجدل حول بداية اضطراب التوحد األمر الذي يعكس الى حد كبير قلق الوالدين فقد 

ب ران بداية االضطأ DSM III,1980)اإلحصائي ) و التشخيصيالطبعة الثالثة من الدليل  فيذكر 
إلغاء عمر البداية ( ,DSMIII. R, 1987)الطبعة الثالثة المعدلة فيما بعد وفي ليتم  . هراش ٣٠قبل 

 & Aarons) االشارة الى مراعاة المستوى النمائي للطفل عند تقييم  األعراض.كمحك مع 
Gittens,1999 : 28)   ليعود ويذكر( الدليل العالمي العاشرICD-10,1992 )زيادة عمر  أن

مية هذا المحك في أنه أحد الفروق األساسية بين التوحد والفئات األخرى من شهرا وتكمن أه36البداية 
 (ICD-10,1992:198-199) .االضطرابات النمائية الشاملة 

 العقلية  النفسية و واالضطراباتض الألمر  اإلحصائي و التشخيصيويشير دليل التصنيف   
ضطراب على أن التوحد ا DSM-IVعة ي في طبعته الرابالصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفس

 -نمائي شامل يمكن تشخيصه في ضوء عدد من المحكات هي:
 . االجتماعيالتفاعل  في الكيفيالقصور  -
 التواصل . في الكيفيالقصور  -
 . تكراريةوجود أنماط سلوك وأنشطة نمطية  -
 .(DSM-IV,1994: 71 .)يصل الطفل إلى الثالثة من عمره قبل أن االضطراببداية  و -
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 العالقة بين المراحل العمرية والمظاهر السلوكية للطفل.(: 1جدول رقم )
 المظاهر واألعراض المرحلة العمرية

 يبدو مختلف عن األطفال األخرين. New born oالطفل التوحدي حديث الوالدة 
o .يبدو ال يريد أمه وال يحتاج الى وجودها 
o ل عليه.ال يهتم بأن يحمله أحد أو يقب 
o .لديه عضالت رخوة ومترهلة 
o .ال يبكي غالبا 
o .سريع الغضب واالنفعال بشكل شديد 

 اإلخفاق في متابعة ومالحظة أمه. o طفل التوحد في الست شهور األولى
o .مطالبة قليلة بشكل ملحوظ 
o .تأخر أو غياب االبتسامة لديه 
o .تكون كلماته غير مفهومة 
o .استجاباته دائما متوقعة 
o ي االهتمام باللعب.لديه قصور ف 

 ال يهتم باأللعاب االجتماعية. o الطفل التوحدي في الست شهور التالية
o .يفتقر الى التواصل اللفظي وغير اللفظي 
o .ال يتأثر بما يحدث أمامه 
o .لديه حساسية مفرطة للمثير أو منعدمة 

(Philipc,2000: 137) 

 ألولى على المالحظة من قبليعتمد بالدرجة ا التشخيصيأن التقييم  (1جدول )يتضح من 
التدخل على سرعة  على الطفل منذ الميالد بما يساعد وذلك لوجود سلوكيات معينة قد تظهر الوالدين.

عدد من  بالرغم من هذا فهناك التوحديين عالمات اإلعاقة منذ الوالدة ويظهر أغلب األطفال  .معه
في المهارات االدراكية واالجتماعية واظهار  األطفال يكون لديهم نمو عادي وطبيعي ثم يتبعه اختالل

بعض التصرفات غير الطبيعية التي كان يستخدمها الطفل عادة أول دليل على وجود المشكلة. يمكن 
  -أن نلخص بعض العالمات التي تقلق الوالدين كما يلي:

ر على حد سواء يصرخ  كثيرا اثناء الليل والنهايكون الطفل متصلبا وصعب احتضانه   -النوع األول:
ويكون متصلب ويصعب احتضانه ، يقاوم جميع األشياء بما في ذلك االستحمام وارتداء المالبس. 

 (.15أ : -1997)السعد،
عربة األطفال طول اليوم وأحيانا ما  فييقنع بالبقاء  فيكون ساكنا وغير متصلب و -أما النوع الثاني:

ف أنه جائع إال أنه ال يبكي ابدا طالبا للطعام، ومن النوع ال ُيعر  تشعر األمهات أن الطفل من هذا
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ه ألن يحمله أحد، أكثر ما تالحظه األمهات هو أن الطفل التوحدي ال يرفع ذراعه أبدا أو يعد نفس
 (7: 1993رجحون أجسامهم أو يخبطون رؤوسهم عند تركهم وحدهم.)أديب، والبعض األخر يؤ 

  -والتقييم: التشخيص
تصبح المحكات التشخصية في االدلة العالمية السابقة لتتطور فيما لعراض األ يذكر انه تم أخذ

للتشخيص وقبل التعريج بالتفصيل عليها ستتناول عملية التشخيص وكيف يمكن أن تتم مع اطفال 
ملية التشخيص ال يمكن أن تكون بهذه السالسة وفقط تتم عن ، مع االخذ بعين االعتبار أن عالتوحد

 التوحدي الطفل بها يمر التي المراحل صعبأ من التشخيص عملية تعتبرطريق وصف أعراض ف
 النفسي، الطبي، الجانب في التخصصات متعدد عمل فريق الى بحاجة التشخيص ان حيث

 التوحد لحاالت والتقييم التشخيص ألدوات بالنسبة حصل تطور هناك السلوكي، التربوي، االجتماعي،
 السلوكية أو منها الطبية كانت سواء لالضطراب المختلفة وانبالج تغطية خاللها من يمكن والتي

 -ويمكن أن تنقسم عملية التشخيص الى ثالث أنواع رئيسية: والتربوية
 .التشخيص الطبي، التشخيص السلوكي التربوي، التشخيص الفارقي

 -:الطبي التشخيص -اوالً 
 -:التالي النحو على اجمالها يمكن متعددة جوانب من الطفل حالة فحص به ويقصد

 المرضي التاريخ معرفة على الجانب هذا يشمل حيث ، والطفل لألسرة والمرضي التطوري التاريخ - أ
 مع زمنيا وتحديدها المشكالت وطبيعة االولى المراحل في الطفل وتطور والوالدة الحمل عملية ومتابعة
 . االجتماعي التفاعل ومشاكل ، الوراثية باألصول االهتمام

 بهدف مبدئي كشف وهو للطفل مباشر بشكل الطبيب به يقوم الذي الكشف هو السريري الكشف - ب
 .للطفل االولى الصحي الوضع على التعرف

 الرنين الطبقي، التصوير -مثل: متنوعة فحوصات على وتشمل -:الطبية الفحوصات -ج
 للتأكد الفحوصات هذه وهدف الخ والبراز والبول الدم فحوصات النظر، السمع، فحص المغناطيسي،

 .لديه عضوي خلل او اضطراب أي يوجد وهل الطفل لدي والدماغ الجسم وظائف من
 تطبيق وكذلك العيادة في االولى الزيارات خالل من ،للطفل العام والسلوك العام الوضع مالحظة-د

 المعلومات جمع خاللها من يمكن والذي العقلية لالضطرابات التشخيصي بالدليل الخاصة القائمة
 (141: 2001 البلشة،. )مبدئيا الطفل اسرة طريق عن به الخاصة

 مثل طبيب من اكثر فيها يشارك ان يمكن الطبي للجانب التشخيص عملية ما سبق بأنم
الطفل. ثم تأتي بعد  لدي الموجودة المشكالت طبيعة على يتوقف وذلك األعصاب ، االطفال طبيب

 التوحدي الطفل لدي االضطرابات من نوع تحديد به ونقصد فارقيال والتشخيص ذلك عملية التشخيص
 واساسيا هاما دورا يلعب فالطبيب، اخري ومشكالت االضطرابات في االعراض نفس ظهور حال في
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 المصاحبة المشكالت ونوع االضطراب فيه ظهر الذي العمر وتحديد النمائي التطور متابعة في
 او مشكالت وجود استبعاد من لتأكد الطفل على تطبق ياخر  معايير باستخدام وذلك لالضطراب
 التشخيص فريق في جدا المهنين االعضاء أحد هو الطبيب أن الى حيث  رئيسية اخري اضطرابات
 بالنسبة وايضا التوحدي، للطفل الصحية وكذلك والفسيولوجية العضوية الجوانب على واالطالع
 الطبي الجانب في خصوصا الطفل مع تحدث ان يمكن مستجدات الي المستقبل في الدورية للمتابعة

 .الخ... الهضمي الجهاز في مشكالت صرع نوبات ظهور مثل

 -:والتربوي السلوكي والتقييم التشخيص-:ثانيا
 والمشكالت الخصائص على والوقوف التوحدي الطفل لحالة تكاملي تشخيص الى نصل وحتى

 السلوكي الجانب وهو التشخيص عملية في المكمل جزءال الى التطرق من البد فإنه لديه، المختلفة
 من معالجتها يتم التي المشكالت طبيعة فهم تيسر عديدة نقاط هناك أن الى االشارة وتجدر .التربوي
 .التوحدي الطفل لدي الموجودة والتربوية السلوكية الجوانب على التركيز خالل
 -:التالي النحو على اليها نشير ان ويمكن

 به يقوم الذي السلوك وصف منها الهدف موضوعية وطريقة فعال كأسلوب المالحظة على زالتركي-
 الفرصة تتيح والتي المباشرة وغير المباشرة المالحظة الى االشارة يمكن وبذلك هو كما التوحدي الطفل
 لحياتيةا المواقف في التوحدي الطفل يظهرها التي المختلفة السلوك انماط لمراقبة واألخصائي للمعلم

 الطفل(  وضع)  تصف انها باعتبار وجمعها السلوكيات هذه تسجيل ويتم لها يتعرض التي واليومية
 (31: 2008.)العلي، الحالية المرحلة في

 النفسية االمراض تصنيف – لألمراض الدولي للتصنيف العاشرة المراجعة حددتها المحكات التي
 :ICD/10 1999 التشخصية االرشادية والدالئل( ةاإلكلينيكي)  السريرة االوصاف.  والسلوكية
 يحدث بحيث السلوكيات اللغة ، التواصل االجتماعي، التفاعل في خلل حدوث ذلك ويتضمن

 -:االتي النحو على وذلك عمره من الثالثة الطفل يصل أن قبل االضطراب
 من االقل على اثنين انطباق من يتضح كما االجتماعي التفاعل في كيفي قصور او خلل حدوث-1

 -:الطفل على التالية البنود
 و بالعين كالتواصل المتعددة اللفظية غير السلوكيات استخدام في واضح قصور أو خلل حدوث-أ

 .االجتماعي التفاعل لتنظيم وذلك االجتماعية وااليماءات و اإلشارات الوجهية التعبيرات
 .النمائي توىالمس مع تتناسب االقران مع عالقات اقامة في الفشل-ب
 االنجاز او االهتمامات او االستماع في االخرين مع للمشاركة التلقائي السعي او البحث في نقص-ج
 االشارة او معه احضارها او االهتمام موضع االشياء ايضاح على القدرة نقص في مثال يتضح كما
 .اليها
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 .انفعاليا مشاركتهم او االخرين مع االجتماعية العالقات تبادلية في نقص-د
 البنود من االقل على واحد بند انطباق من يتضح كما التواصل في كيفي قصور او خلل حدوث-2

 -:التوحدي الطفل على التالية
 الطفل جانب من تعويضية محاولة أي يصاحبه اال بشرط المنطوقة اللغة في نقص او تأخر - أ

 .الصامتة ةالتمتم او كاإليماءات للتواصل البديلة االنماط الستخدام
 وذلك االخرين مع محادثة او حوار اقامة في المبادأة على القدرة في واضح نقص أو تأخر - ب

 .المناسب اللغوي المستوى ذوي التوحديين لألطفال بالنسبة
 .به خاصة للغة متكرر او نمطي استخدام - ت
 القائم االجتماعي اللعب او والمتنوع التلقائي االدعائي او التظاهري اللعب في قصور أو نقص - ث

 .للطفل النمائي للمستوى المناسب و التقليد على
 انطباق يتضح كما ونمطية متكررة وانشطة واهتمامات التالية البنود سلوكية انماط لحدوث -:أوال-3

 -:الطفل على من االقل على واحد
 االهتمام بؤرة او دتهح مدى في سواء عادي غير يعتبر اكثر او واحد نمطى باهتمام كبير انشغال-أ

 .به الخاصة
 .وفعال عملي غير روتين او معينة بطقوس المرن وغير الصارم التمسك-ب
 العنيفة الحركات او ثنيها او ، وتشييكها االصابع او باأليدي كالتصفيق متكررة نمطية اداء اساليب-ج

 .الجسم بكامل
 .االشياء من بأجزاء الدائم االنشغال-د

 ذلك يحدد ان على التالية المجاالت من االقل على واحد في عادي غير اداء أو تأخر حدوث-:ثانيا
 :عمره من الثالثة الى الطفل يصل ان قل

 .االجتماعي التفاعل
 .االجتماعي التواصل في تستخدم كما اللغة
 (ICD-10,1999: 198-199).التخيلي او الرمزي اللعب
 الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع: -ثانيا:
2 )DSMIV R)  1994):- 

 -:فوق فما( 6) الكلي المجموع يكون أن يجب: األولى المرحلة
 االجتماعي التفاعل في ضعف ( أ
 .الوجه وتعابير العين الى النظر مثل لفظية غير سلوكيات استخدام في ضعف -
 النمو او للسن مالئمة غير لصورة العالقة تكون -
 .باألخرين االهتمام و المتعة في االخرين لمشاركة عفويال الطلب أو التلقائي البحث في عجز -
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 .والعاطفية االجتماعية العالقة في نقص -
 (السابقة النقاط من نقطتين االقل على يتوفر أن يجب)
 -:التواصل في نوعي ضعف ( ب
 .المنطوقة اللغة وجود عجز أو تأخر -
 .الحوار بدء على القدرة في واضح عجز -
 .اللغوية والتعبيرات لغةل متكرر استخدام -
 .التخيلي اللعب مناسب، مستوى في االخرين محاكاة الى االفتقار -
 ( السابقة النقاط من األقل على واحدة نقطة يتوافر ان يجب)
 -:واالهتمامات األنشطة في عجز( ج
 .عليه التركيز مع االهتمامات من واحد بنوع االنشغال -
 .الكل سولي األشياء من بأجزاء االنشغال-
 .متكرر نمطي سلوك-
 نقطة يتوافر ان يجب الموقف في معينة طقوس ووجود الموقف عناصر تغير عند المرونة عدم-

 .السابقة النقاط من االقل على واحدة
  -:الثانية المرحلة
 واجد في العمر من االولى السنوات بداية في عادية غير وظائف أو تأخر الطفل لدي يكون ان يجب
 -:األقل على التالية نبالجوا من
 .االجتماعي التفاعل  ( أ
 .االجتماعي التواصل في اللغة استخدام ( ب
 .البسيط او التخيلي اللعب (ج

 اضطراب أو ريت عرض اضطراب من المعدل في افضل يكون ال االضطراب هذا -:الثالثة المرحلة
 (DSMIV ,1994: 70).التخيلي الطفولة

 -التشخيص الفارقي:
 مع التشخيص موضع الطفل سلوك مقارنة يتضمن التوحد الضطراب الفارقي صوالتشخي

التخلف  مع الحال هو كما ، األعراض نفس تحمل أخرى اضطرابات من يعانى الذى الطفل سلوك
 والكالم، الفصام. والتوحد نفسه بأطياف المختلفة. اللغة ، مشكالت العقلي
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 أوال: التخلف العقلي:
 الشائعة االضطرابات من  Autismِ   التوحد و  Mental retardation العقلي التخلف يعد

 العقلي التخلف به حظى الذي والبحث االهتمام من القدر ذلك ينل لم االخير كان وام االطفال بين
 الرابعة الطبعة في ورد كما العقلية االعاقة او العقلي التخلف ويمثل االقل على العربية البالد في وذلك
 عن الصادر  DSM-IV والعقلية النفسية لألمراض واالحصائي التشخيصي التصنيف دليل من

 يكون بحيث للطفل العقلي االداء بتدني تتسم عامة حالة( 1994) النفسي للطب االمريكية الجمعية
 ما وعادة لألطفال الفردية الذكاء مقاييس دأح على أقل أو 70 حوالي ذكائه نسبة وتبلغ المتوسط دون
 المعايير الى الطفل يصل ال حيث النمو سنوات خالل وذلك التكيفي السلوك في بخلل صحوبام يكون

 والعناية التواصل في تتحدد المجاالت من اثنين في وذلك سنه نفس في اقرانه من المتوقعة السلوكية
 التصنيف فان بالتوحد يتعلق وفيما شخصية بين او االجتماعية والمهارات المنزل في والفاعلية بالنفس
 وجود على يركز( 1992) العالمية الصحة منظمة اصدرته الذي ICD-10ا لألمراض العاشر الدولي
 القصور هذا ويتركز عمره من الثالثة الطفل يبلغ ان قبل يحدث النمو في قصور او عادي غير نمو
 التكراري المقيد النمطي السلوك التواصل، ، المتبادل االجتماعي التفاعل هي رئيسية ثالثة جوانب في
  .العمر من الثالثة الطفل يصل ان قبل االضطراب هذا بداية تكون ان على التركيز يتم حين في

 مقارنة بين المتوحد والمتخلف ععقليا.(: 2جدول رقم )
 المتخلف عقليا المتوحد

o االهمية ذوي االشخاص على التعرف يستطيعون ال 
 رباء،ال يميزوهم عن غيرهم من الغ حياتهم في

o فهم يتعرفون بشكل  الدرجة نفس الى يصلون  ال
 افضل من المتوحدين.

o  قصور واضح في سن المدرسة السيما في
 العالقات االجتماعية.

o رعايتهم وال على القائمين مع التفاعل في يفشلون 
 بالصداقات اهتماما يبدون
o  بمفردهم. الوقت معظم يقضون 

o لك و الكالم لكنهم مع ذ قصور في نمو اللغة
 اللغة. كم في يتفوقون على المتوحدين

o االجتماعية. التفاعالت 
o الضرورية العقلية والعمليات الوظائف في وقصور 

 العليا. العمليات االكاديمي وبخاصة للعمل
o التكيف. على القدرة ضعف 

o الراشد. مع تعلق يقيم ال يستطيع ان  o بوجود يتسمون كما باألخرين يتعلفوا ان يمكنهم 
 لديهم. نسبي عياجتما وعي

o .درجة منخفضة جدا من الوعي االجتماعي 
o .ليس لديهم قدرة على مسايرة األخرين 
o .منسحبين من المواقف والتفاعالت االجتماعية 

o االجتماعي  الوعي من انخفاضا اقل بدرجة يتسمون 
o على االخرين يتفوقون مسايرة على قدرة اكثر 

 التواصل واستخدام االجتماعية المهارات في التوحديين
o المواقف من انساحبا واقل االخرين مع تفاعال أكثر 

 االجتماعية والتفاعالت

 (13-12: 2000محمد،)
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 :اضطرابات اللغة ثانيًا: 
االستجابة  في  مشكلة لديهم ليست اللغة اضطرابات من يعانون الذين األطفال أن كما

 الذين يعانون األطفال فإن ذلك إلى فةإضا.  التوحديين األطفال لدى الحال هو كما الحسية للمثيرات
 االتصال واألطفال وسائل من أخرى وسيلة أية أو اإلشارة لغة استخدام يمكنهم اللغة مشكالت من

 نجد بينهما حيث التمييز الممكن ( من Leaf,1999:35 ذلك.) في كبيرة صعوبة يجدون التوحديون
 ال بينما ، وبتعبيرات الوجه باإليماءات لتواصلا يحاولوناضطرابات اللغة  من يعانون الذين األطفال
تعبيرات انفعالية مناسبة أو تعبيرات انفعالية مصاحبة ويفشل أطفال التوحد  التوحديون األطفال يظهر

 في استعمال اللغة كوسيلة اتصال دون تدريب على ذلك.
 -:الفصامثالثًا: 

ر الوقت وتطور التشخيص وجدت ظل لفترة طويلة يعتقد أن الفصام هو التوحد ولكن مع مرو 
في فترة ظهور  والتوحد الفصام بين االختالف جوانب بعض الفروق الجوهرية بينهما وتتمثل بعض

 DSMاالضطراب حيث يصعب تشخيص الفصام في الطفولة المبكرة فيما ال يصعب ذلك في التوحد.)
IV,1994: 69) 

 -أطياف اضطراب التوحد:رابعًا: 
  إلى تسمية أدى الذى السبب وهو التوحد من أنواع عدة هناك أن إلى دةالعدي األبحاث وتشير

وشدته، يشير مصطلح  درجاته اضطراب التوحد )اضطراب طيفي( اشارة الى النطاق الواسع في
بالترادف مع اضطرابات نمائية شاملة   Autism Spectrum Disordersاضطراب طيف التوحد 

Pervasive Developmental disorders من التوحد مختلفة حاالت إلى كالهما يشير حيث 
 أو واحدى االجتماعية العالقات الى انحراف في الشديد باإلضافة التأخر صفات في جميعها تشترك
 إن . التخيل على القدرة وعدم ، و االجتماعي اللغوي  في التواصل تأخر:  التاليتين الصفتين كال

االضطرابات النمائية غير  إلى باإلضافة التوحد راباضط يشمل أن يمكن التوحد طيف اضطراب
طيف التوحد هو البديل  أو التوحد مصطلح أن البعض يعتبر لذا(  Scott,2000: 30التوحدية )

حيث ترى أن Jordan,   2001األمثل عن مصطلح االضطرابات النمائية الشاملة ، وتتفق مع هذا 
النه يسمح بتوسيع مفهوم اضطراب التوحد اعتمادا  استخدام مصطلح  طيف  التوحد يعد أكثر فائدة

على جوانب القصور الثالثة. وفي  الوقت الحالي تم تحديد خمسة أنواع من اضطرابات طيف التوحد 
 -في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية والعقلية الرابع وهي:

نتكاس الطفولي، االضطرابات اضطراب التوحد، متالزمة اسبرجر، اضطراب ريت ، اضطراب اال
 (.Jordan,2001: 3النمائية الشاملة غير المحددة. )
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 -اضطراب التوحد:-أ
يظهر قبل سن الثالثة، يتراوح ذكاء الطفل العملي من فوق المتوسط الى تخلف ذهني شديد، 

حاالت % من ال75يظهر لدي الطفل تأخر واضح من السنة األولى في مراحل النمو وذلك قياسا على 
على األقل. تتأثر لديه الجوانب اللغوية، التواصل، التفاعل االجتماعي. نتائج التدريب عليه تتراوح بين 

 (DSM IV,1994: 70ضعيفة الى ممتازة.)
 -متالزمة اسبرجر:-ب

يظهر قبل أو بعد سن الثالثة، تتراوح درجة ذكاء الطفل من متوسط أو ما فوق، ال يتأخر 
م أو المهارات االدراكية، لدي الطفل صعوبات في تعلم الكالم أو المهارات الطفل في تعلم الكال

االدراكية، تظهر لديه صعوبات على صعيد التبادل االجتماعي واالهتمامات لديه محدودة جدا. 
 (DSM IV,1994: 75يستجيب للتدريب بطريقة جيدة جدا الى ممتازة. )

 -متالزمة ريت:-ج
دى الطفل تأخر ذهني شديد، كذلك يوجد لديه تطور طبيعي ، يظهر ل 18تظهر قبل الشهر 

في النمو حتى الستة اشهر األولى يتلوه تراجع وفقدان للمهارات وتوقف في التطور في عدة مجاالت. 
لديه قصور في التبادل االجتماعي يتحسن مع النمو والحركة نمطية متكررة و صعوبة في الحركة و 

 (DSM IV,1994: 71نان. استجابته ضعيفة جدا. )التنفس والنوم والصك على األس
  -اضطراب االنتكاس الطفولي:-د

تظهر بعد السنة الثالثة، تأخر ذهني شديد، يظهر لدى الطفل تطور طبيعي في النمو من 
 سنوات يتلوه تراجع وفقدان للمهارات. استجابته ضعيفة. 10سنوات وأحيانا إلى  5الى  3عمر 

 (DSM IV,1994: 73) 
 -ضطراب نمائي شامل غير محدد:ا-ه

غير محدد، يتفاوت بين تأخر ذهني بسيط إلى درجة كبيرة، لديه قصور في التبادل 
 (DSM IV,1994: 77-79االجتماعي، استجابته للتدريب تكون من جيد جدا الى ممتاز. )

 -:عالميا االنتشار نسبة
 ان الى االمريكية المتحدة والواليات انجلترا من كل في اجريت التي الدراسات اشارت وقد

 اكثر انه يعتقد سابقا وكان االف، عشرة كل في اطفال (Autism 4-5)    االضطراب انتشار معدل
 معظم الدراسات تقترح أن.  المقولة هذه صحة عدم ثبت ولكن الراقية االجتماعية الطبقات في شيوعا
 حاالت مختلفة بالد من ابحاث توذكر  االف عشرة كل الى 5-4 من بواقع التوحد اضطراب انتشار
 نسبة اوضحت الحديثة الدراسات وبعض( cumine,2001: 3) االف عشر لكل حاالت 5 من اقل

االف، وقد اعلنت الحكومة االمريكية بأن التوحد قد أصبح مشكلة  عشرة لكل 20 الى تصل عالية
ارتفاع نسبة االصابة  % ويرجع سبب17-10صحية وطنية طارئة وذلك الرتفاع مدى انتشاره بنسبة 
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( 17: 2004بالتوحد الى زيادة الوعي ، واتساع نظاق المعايير التشخصية الضطراب التوحد.)الشامي،
نسبة التوحد في اليابان تعد أعلى من مثيلتها أي دولة أخرى من دول العالم فهي تتراوح ما بين 

لم انتشارا حيث تبلغ نسبة % وفي الصين تعد أقل دول العا0.1% وفي المملكة المتحدة 13:16
  (Kendall,2000: 138%.)0004االضطراب.

 االشارة تم مصر في( 1994) عام في عقد الذي النفسي للطب السادس العربي المؤتمر وفي
 وانفعالية سلوكية اضطرابات لديهم أن أو عقليا كمعاقين يصنفوا الذين السكان من تقريبا% 2 ان الى

 (39:1429المعيدي،. )بالتوحد الشبيهة بالحالة أو بالتوحد مصابين يكونوا

يتنشر التوحد بين الذكور بمعدل يزيد ثالث إلى أربع مرات عنه بين اإلناث، ولكن هناك ما 
يشير إلى أن اإلناث بوصفهن جماعة قد تكون إصابتهن بالخلل وانخفاض نسبة الذكاء والتلف 

ئالتهن يعانون من اضطراب التوحد أو الدماغي أعلى نسبة، كما أن نسبة أكبر من أعضاء عا
 (269: 1998، القصور اللغوي والمعرفي عنها بين الذكور)مليكة

 ذكاء اكثر االباء كما أن التخصصية والطبقات المدرين ألبناء احتمالية اكثر التوحد د أنقيعت
 عدم حديثة دراسات أظهرت و لقد. الذكاء متوسطي ابناء من اعلى بالمرض ابنائهم اصابة احتمالية
 للطبقة بأن السابقة الدراسات في شائعا كان ما عكس على االجتماعية الطبقة حسب انحرافات وجود

 جميع في موجودة التوحدية. العالية االجتماعية الطبقات في خاصة التشخيص في دخال االجتماعية
 في عام بشكل التوحد مرض تشخيص معدل ويزداد .تفرقة بدون والجنسيات االجتماعية المستويات
 كانت الماضي القرن من السبعينات ففي. الوقت مرور مع المنشورة الدراسات حسب المجتمعات
 وفي 1000 الى 1 الرقم اعتمد الثمانيات في نسمة 3000 لكل 2 الى 1 رقم حول تدور االحصائيات

  (15: 2001، عبداهلل) .1000 الى البلدان بعض

 -: اإلناث و الذكور بين بالتوحد اإلصابة نسبة
 يظهر التوحد لكن عام وبشكل واإلناث الذكور بين 4:1 بنسبة بالتوحد اإلصابة حاالت تظهر

 مقابل ذكران يوجد الشديد التوحد فئة وفي شديد عقلي بتخلف مصحوبا ويكون االناث لدى شديدا غالبا
 شديد عقلي بتخلف رنالمقت بالتوحد أصيب من إال اعتبارنا في نأخذ لم إننا لو وهكذا 2:1 أنثى كل
 (.16: 2006 )عسلية، .2:1 إلى بينهما تنخفض اإلصابة نسبة فإن واإلناث الذكور بين

 :التوحد ضطرابا عالج
يتساوى الجدل الدائر حول الوسائل العالجية االكثر نجاعة في اضطراب التوحد مع الجدل 

لذا نرى أن هناك من يتبنى اتجاه تفسير اسبابه وتحليل النظريات التي تتبنى شرحا له، الدائر حول 
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وفيما  الطرق السلوكية وفريق ثالث يتبنى اتجاهات اخرى مختلفة تماما.العقاقير الطيبة، اخرين يتبنون 
 األساليب المختلفة المتبعة لعالج اضطراب التوحد. بعض يلي سنعرض 

  -العقاقير الطبية:أواًل: 
التوحد، إال أنه لم يتم التوصل حتى اآلن  على اكتشاف اضطراب الكثير من الوقترغم مضي 

الى عالج طبي شافي للتوحد بسبب بسيط هو أننا حتى اآلن ال نعلم بالضبط العوامل المسببة له وكل 
ما نحن على يقين منه أن السبب يمكن في عدة عوامل بعضها وراثي جيني والبعض االخر بيئي 

مل بالضبط وكيف تؤدي إلى هذا الخلل. مكتسب، ولكن لم يتم التعرف على طبيعة تلك العوا
 ، التوحد عالج الطبية في العقاقير استخدام حول الدراسات من العديد أجريت ( ، وقد4: 1996)فراج،

 هذه أثرت وقد اوضحت نتائج هذه الدراسات فعالية الكثير من األدوية في خفض اعراض معينة حيث
 أنها رغم والعدوانية الذات واالندفاعية إيذاء لوكوس النمطي والسلوك الزائد النشاط على العقاقير

 وجود في تتمثل الطبية العقاقير أخرى الستخدام مشكلة هناك كما أن.  تصاحب غالبا التبلد الذهني
 زيادة ، جدا البسيطة للمهام األداء حتى في تقهقر الذهني، التبلد -تأثيرات واعراض جانبية لها مثل:

 واالكتئاب والتهيج واإلمساك البول الفم ،احتجاز جفاف البصر، غشاوة رة،الذاك ضعف االستجابة، زمن
 (.  236: 1996، كرين) الوزن وزيادة

أن استخدام العقاقير الطبية لم يثبت نجاعة مع اطفال التوحد فيما عدا بعض  وتتبني الباحثة
أن التدريب السلوكي التربوي  القولاالثار الجانبية له، لذا تتبنى التوجه باالعراض الطفيفة ولكن أمام 

في كتابه   عبد الحميد عمر بن الخطاب خليل ثرها نجاعة. و هذا ما ذهب اليههو افضل الحلول واك
( أنه بالمفهوم الطبي ال يوجد عالج شافي للتغيرات 17: 2001) األساليب الفاعلة في عالج التوحد .

االساليب السلوكية والتعليمية تشكل اهميه  التي تحدث في المخ وتسبب اضطرابات التوحد ولذلك فإن
كبرى مع انها ال تمثل عالج شافي فهي تفتح الطريق لبناء اتصال مع مريض التوحد. كما يذكر أيضا 

ارتفع معدل استخدام العقاقير لعالج الصعوبات  1997أنه في السنوات األخيرة ومع بداية عام 
التنبؤ المسبق بالعقار الفعال. كما أن فوائد العقاقير السلوكية للتوحديين ولكن حتى اآلن ال يمكن 

 الطبية عادة ليست كبيرة وال مستمرة، أما األساليب السلوكية والتعليمية فهي أهم بكثير.

 -اضطراب التوحد: مع و التربوي السلوكي التدخل أساليبثانيًا: 
 يات من القرن الماضي__ في الستينبقوة  في العالج وتعديل السلوك انتشرالسلوكي  المنحنى

السيما مع األطفال األمر الذي ينسحب بدوره  بعد اثباته نجاعة واضحة في العديد من االضطرابات
 لديهم، باستخدام بعض السلوكيات ضبط من تمكنوا أنهم الباحثين بعض الحظ على أطفال التوحد فقد

 تعديل حيث أن أساليب الطبيعية ياةالح من مواقف تدريجيا تقترب مواقف فنيات االشتراط اإلجرائي في
 استجابات تغيير إمكانية على تؤكد المدخل البيئي؛ ألنها مبادئ مع كبير حد إلى تتمشى السلوك
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 فإن المنطلق هذا ومن ،بهم المحيطة البيئية في الظروف تعديالت من يحدث ما خالل األطفال
بما  البيئة في المناسبة التعديالت داثأح كيفية بحث على يركزون السلوك تعديل بأساليب لمهتمينا

 (.240: 1999، وازيليسمح لهؤالء األطفال تحقيق أفضل مستوى ممكن من النمو. )

.  للطفل بالنسبة كلها الحياة نشاطات على تؤثر فهي ليست بسيطة إعاقة هي التوحد إعاقة نإ  
 السمع أو البصر إعادة الطب يستطيع ال فقد العمى أو أخرى كالصم إعاقات اإلعاقة هذه تشبه وقد

 المنطلق هذا استعمال المهارات التي لديه. و من تعليمه يمكن أن الطفل إال اإلعاقة مع ويبقى للطفل
 خلفه وتكمن جوهره في معرفيا واجتماعيا يعد التوحد اضطراب كان إذا أنه مؤداه أساسي سؤال يثار

له على البرامج السلوكية وبرامج تدريب  عالجنا في نعتمد فلماذا واألعم األغلب في بيولوجية أسباب
  Helen Kellerكيللر هيلين حالة ((Kendall,2000: 139 يذكر ذلك على الوالدين. ولإلجابة

 خالل من تتحدث وتكتب أن تعلمت ذلك ومع الميالد منذ وصماء كفيفة كانت حيث ذلك على كمثال
خالل التدريب مثلما يحدث في  من الصم أو لبصرا كف مع تستخدم التى تلك عن تماما بعيدة أساليب

البرامج السلوكية مع أن مشكلتها لم تكن سلوكية ولم يكن سببها سلوكيا  حتى نستخدم عالجا سلوكيا 
 نستخدم اجراءات تعديل السلوك مع أن األفضل من بل المناسب من يكون المنطلق هذا لها. ومن
 أو ، يأتون به أن يمكن اجتماعيا مرغوب غير سلوك أى من الحد من نتمكن حتى التوحديين األطفال
(  55: 2002،محمداالجتماعية) الناحية من مرغوبا غير يعد سلوك بأي القيام تعليمهم من نتمكن حتى

اجراءات تعديل السلوك تقوم على أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتيه كما أنه أسلوب ال 
 عكس من ذلك فإنه يشرك الوالدين في عملية العالج السلوكي.يضع اللوم على الوالدين، بل على ال

 (.239: 1999،عبد الرحيم)

  -: التوحديين لألطفال موجهةالالسلوكي  تدخلال برامج أشهر
 -:Applied Behavioral Analysis( ABAمدخل تحليل السلوك التطبيقي ) (1

 يجب أن التدريب إلى( Lovaas,1987) أشار كما السلوكية الفنيات على المدخل هذا ويعتمد
 تحليل السلوك يفترض حيث التوحدي. الطفل عمر من سنوات أربع قبل مبكرة  مرحلة في يبدأ أن

 البيئة في توجد بشكل أساسي أن يمكن السلوك حدوث عدم أو حدوث تفسر التي األسباب أن التطبيقي
 تغيير وأن البيئة مع تفاعلال خالل من يكتسب السلوك أن مفادها حقيقة على المدخل هذا ويرتكز
 المهارة تجزئة أو تحليل التطبيقي السلوك تحليل ويتضمن . السلوك يغير أن يمكن البيئية األحداث
 يؤديها عندما خطوة كل على الطفل وتعزيز وبسيطة صغيرة خطوات في تعلمها يتم لكى منظم بشكل
اتساعا  األكثر السلوكيات إلى االنتقال ثم األجزاء البسيطة في البداية تعليم ويتم.  صحيح نحو على

المنفصلة  المحاولة تدريب يعد كما (208: 2005)عبد الرحمن ، العمر مع يتناسب بما تعقيدا واألكثر
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 تحليل فى فعالة طريقةفهي  التطبيقي السلوك تحليل مبادئ مع التي تتفق التدريبية الطرق أحد
 (Siegel,2003: 312) علمهات من التوحديين األطفال يمكن المعلومات مما

 -ألطفال التوحد: LEAPبرنامج ليب  (2
األطفال  لتدريب األمريكية الفيدرالية الحكومة من بتمويل 1982 عام البرنامج هذا نشر وقد
أسس  على البرنامج هذا ويعتمد. صغيرة مجموعات مع البرنامج هذا ويستخدم.  وأسرهم التوحديين

 للتفاعل مع البيئة متكامل برنامج من يستفيد أن مبكرت تدريبه بدأنا ذاإ يمكن التوحدي الطفل أن: منها
 وأسرة بين المدرسة الوثيق التعاون تحقق إذا الفردى التعليم برنامج من المتوقعة النتائج تتضاعف كما

 يتعلم مهارات عدة هامة سلوكية أن الطفل يستطيع أن الممكن ومن ، معه والمحيطين الطفل
تنمية  المهارات  على التخطيط حسن ويساعد ، التوحديين غير أقرانه من ولغوية اديميةوأك واجتماعية

لدى الطفل، كما أن الطفل التوحدي كغيره من األطفال العاديين يتعلم جيدا من أنشطة منهجية مناسبة 
 (7: 2002) فراج، لتنمية القدرات والمهارات المختلفة.

  -:Son-Rise Programبرنامج صن رايز  (3
 قام 1970 عام أبنائهم في مع التعامل كيفية على اآلباء تدريب على اختياري ويعتمد مدخل

 بتطبيقها قاما التي التعليمية على الطرق بنى والذى رايز برنامج باري كافمان وسمرية كالفمان بتصميم
ويتم .  حديينالتو  األشخاص تقبل مدرسة أو مركزا وليس لألسر تدريبي برنامج دورن. وهو ابنهما على

 (98: 2004الطفل.)الشامي، مع فردى بشكل التدريب
 -: The National Autistic societyمدخل جمعية التوحد الوطنية SPELLبرنامج  (4

 و النظام إلى االستمرارية الطفل المصاب باضطراب التوحد احتياج المدخل هذا يتناول حيث
 اختصار ل  SPELLالقلق وكلمة  عناصر يضتخف أجل من حوله البيئة تكييف كما يجب حياته في

Structure Positive Empathetic Low arousal Links التنظيم في الهيكل يساعد حيث 
 تعمل برامج خالل من النفس في بالثقة شعور الطفل تنمية إلى يهدف المعقول والتوقع اإليجابية وتوفير
 توفر جدا المهم ومن المعلم جانب من لتعاطفا درجة باإلضافة إلى أقصى إلى القوة نقاط تنمية على
 االلتحاق في الطفل فرصة تعظيم أجل والوعى باالضطراب من الوالدين عند التنبه من أدنى حد

 (.44: 2001عبد اللطيف،) العادي بالتعليم
   TEACCH Treatment and Education of Autistic and Releatedبرنامج  (5

 Communication Handicapped Children:-  
عاقات بالتوحد المصابين األطفال وتعليم عالج أي  شمال فى المدخل هذا وبدأ التواصل وا 
قام اريك سكوبلر و زمالئه  1972وفي سنة  USالحكومة الفيدرالية  بواسطة وأسس 1966 كاليفورنيا

جموعة من المبادئ على مهذا البرنامج يعتمد و  ، بالتعديل فيه ويعتمد هذا المدخل على تعديل البيئة
 البيئة وتعديل التعليم طريق عن رات المها لتحسين خطتين خالل من:  التكيف تحسين ) -هي:
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 من المنزل، التقييم في األساليب نفس تستمر أن بهدف وذلك اآلباء القصور، تعاون أوجه مع لتتوافق
 المنظمة التعليمية البيئة من يستفيدون التوحديين األطفال أن حيث المنظم فردي،  التعليم عالج أجل
والعاملين.(  األخصائيين تدريبوالسلوكي،  المعرفي المهارات، العالج ،  تدعيم الحرة من المناهج أكثر
 تنظيم يتم ، حيث صور فوتوغرافيه خالل من المرئي المنظم التعليم نظام على البرنامج هذا يعتمد كما
 على ليسهل المركز وذلك أو البيت في الطفل يرتادها التي األماكن على صور وضع خالل من البيئة
 ) 38: 2001 ،لطيفعبد ال) فيها والتحرك األماكن على التعريف الطفل

 -:Activity Schedule المصور النشاط جداول (6
 مواجهة القصور سبيل في هاما دورا تلعب أن يمكن التي والشيقة الحديثة األساليب أحد تمثل

 مستقل األنشطة بشكلو  المهام من العديد أداء خاللها من فيمكن.  التوحديون الاألطف منها يعانى التي
 أنشطة في التوحدي باالنغماس للطفل اإلشارة تعطى التي الكلمات أو الصور من مجموعة بمثابة وهى

 كلمات أو صور إما الصفحات تتضمن من عدد من يتكون ، والجدول لألنشطة معين تتابع أو متتابعة
/  المتضمنة المهام )أداء أكثر من التالي: أو بواحد للقيام األطفال تحفيز على تتضمنه ما ملتع بحيث

 (42: 2005)عبد الرحمن، المخصصة( بالمكافآت التمتع المستهدفة/  األنشطة في االنغماس

 عن طريق التواصل نظام (تبادل الصورPECS:)- 

o بواسطة النظام هذا وطور Andrew Bondy & Lori Frost   المتحدة الواليات في 1994عام 
 والحث البصرية المدعمات على ويعتمد التواصل مهارات اكتساب ديليور بوالية األمريكية
  Cummine,2001: 55)للتواصل)
 الطفل مع األلفة من عالقة إقامة في وتتمثل تدخل كل بداية في أساسية مهارات ثالث ويوجد

 المصاب باضطراب التوحد.
:  صعوبة مثل أكثر رت ا لمها بداية تمثل أساسية رت ا مها على التأكيد خالل من نتباهاال تعليم( ١

 تواصل وعمل للمدرب االلتفات/  اسمه يذكر عندما للمدرب الحضور/  الكرسي على مكانه في البقاء
 . المستخدمة المهام مواد إلى والنظر بصرى

مثل  المحيطين به مع التعامل في لطفلا يستخدمها التي السلوكية المشكالت بعض من الحد( ٢
 (Erick & Barkly,1998: 426الطاعة( ) عدم – الذات إيذاء – العدوان – الغضب )نوبات

  -: Musical Interactionبالموسيقى  التدخل( 8
منه  المقصود التواصل تمثل و التي بتلقائية والحركات لألصوات الطفل استجابة على ويعتمد

 أشكال العالج من شكال التوحديين لألطفال بالنسبة بالموسيقى العالج ويعتبر لحانواأل األغاني خالل
 منها، إن الخفيفة خاصة إلى الموسيقى الواقع في ينجذبون األطفال هؤالء أن نالحظ الوظيفي حيث

 ابواسطته أن تعمل يمكن التي المختلفة التدخالت أو العالج أنماط أحد بمثابة يعد بالموسيقى العالج
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( و يمكن 18: 2005)محمد، . اضطراب التوحد على تترتب التي السلبية اآلثار تلك من الحد على
 تيسير لفنيات العالج بالموسيقى أن تلعب دورا هاما في عالج هؤالء األطفال حيث يمكن أن تسهم في

 بدرجة تحد ثم فهي ومن.  آخر جانب من التواصل فى رغبتهم تدعم كما جانبهم من التواصل حدوث
 أخرى جهة ومن الخارجية الخبرات االنغماس في على وتساعدهم وانعزالهم وحدتهم أنماط من كبيرة
 تقلل أنها كما األطفال هؤالء يميز الذى للكالم الترديد المرضى من تقلل أن الفنيات هذه لمثل يمكن
 االجتماعية المهارات تعليمهم في وتسهم عنهم تصدر التي المختلفة السلوك النمطية أنماط من أيضا
 ( ونظراDawn,1995: 317بها اضطرابات.) يرتبط أن يمكن وما السلوكيات التوحدية من وتقلل

 والمشاعر توصيل األحاسيس على تعمل قد الموسيقى فإن األطفال هؤالء جانب من التواصل لقصور
 العالج في لها مفعول صىتحدث أق الموسيقية واألنشطة الموسيقى أن كما الكالم على تعتمد ال لكونها

 (.320: 2005واخرون، عبد الرحمن) الجماعي
 -HIGASHI  :Daily Life therapy )) هيجاشى اليومية بالحياة ( العالج9

 اليابان في  Kiyo Kitahaha طوكيو مدينة في (1964) كيوكيتهاها بواسطة المدخل هذا وظهر
  (724: 1997)بدر،.  اليومية للحياة اسيةاألس المهارات الطفل إعطاء إلى المدخل هذا ويهدف
 -: أخرى برامج واستراتيجياتثالثًا: 

 مساهمتها في إمكانية إلى والتقارير الدراسات بعض تشير التي التدخل أساليب من عديد يوجد
 للتعليم وقابلية تهيئا أكثر يجعلها مما الحاالت بعض لدى التوحد إعاقة اضطراب حدة من التخفيف
  -:ومنها والتدريب

  -:الغذائية الحمية-1
اضطراب التوحد  أن التوجه هذا ويؤيد أيضي التوحد أساس اضطراب بأن القائل االفتراضإن 

 التحليل نتيجة وتحدث الهضم نتيجة البروتينات من تنشأ مادة Peptideالببتايد  تأثير نتيجة يحدث
 من بروتين Gluten لتحديد الجلوتينوبا الطعام أصناف لبعض األيضية العملية أثناء المكتمل غير
 احتمال إلى االتجاه هذا يشير كما". ومشتقاته الحليب من بروتين Casien والكيسين ومشتقاته القمح
 لهذه المؤيدون حدوث اضطراب التوحد. ويقترح في دور لألطفال تعطى التي للتطعيمات يكون أن

 اجراء بعد والكيسين الجلوتين من خال يكون يثبح التوحديين لألطفال خاصا غذائيا برنامجا النظرية
 Opioid (. Hubner ,2001: 42) المخدرة الببتايد لمعرفة مستوى للبول مختبرية فحوصات

 -: Secreten السكرتين هرمون-2
 السكرتين هرمون من جرعات بإعطاء قام أن بعد أنه Warner(2000) ورنر وضححيث 

 تحسن حصل فيها الحاالت هذه من%  ٨٥ حوالى أن وجد عهام تعامل التي اضطراب التوحد لحاالت
 من الخدمات لالستفادة يهيئوهم مما أفضل وضع في جعلهم على التوحديين يساعد الهرمون وهذا

 (Webb,2000: 29). ممكن حد أقصى إلى بهم الخاصة والتأهيلية التربوية
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 :الفيتامينات-3
 بالفيتامينات والمغنيسيوم العالج يولون الذين الباحثين أكثر من  Rimland  رميالند يعتبر

األطفال.  لدى بعض التوحد وأعراض سلوكيات بعض على إيجابي تأثير من لهم لما خاصة أهمية
 الغذائية العناصر من بعض أكبر جرعات تتطلب األطفال أجسام أن إلى الدراسات بعض تشير حيث
 .(136: 2000ري،الشم) العادية الغذائية الوجبات توفرها ال والتي

 للتعلم قابل طفل كل أن وترى الباحثة أن هذه البرامج تعتمد في اساسها الفلسفي على  افتراض
ن كان ظروفه كانت مهما  التي التربوية والطرق األساليب تحديد على العمل المدرب واجبات من و ا 
 قدراته واستعداداته به تسمح الذى المستوى إلى الوصول من وتمكنه حدة طفل على كل مستوى تالئم
في هذه  المستخدمة األساليب جميع الخاصة والسرعة التي تتناسب مع هذا المستوى كما أن وميوله

 لألطفال ومالءمتها فاعليتها أثبتت البرامج واألساليب مستوحاه من نظريات تعديل السلوك والتي
 . التوحديين

 التواصلمهارات : ثانيا
 -مقدمة:

ر أساسا على قدرة الطفل على التواصل ، تكوين عالقات مع األخرين التوحد اضطراب يؤث
وعلى  ،منغلقون تماما على ذاتهم األطفال مع البيئة ، ويجعل اضطراب التوحد ةواالستجابة الصحيح

الخلل أو القصور  واحدة في وصيغاعراض متساوية الرغم من أن ذوي اضطراب التوحد ال يظهرون 
شكالت اجتماعية تواصلية ، حركية ، حسية معينة تؤثر على سلوكهم بطرق أنهم يتشاركون في م اال

 American النفسي للطب االمريكية األمر الذي أكدته الجمعية معروفة يمكن التنبؤ بها.
psychiatric  Association  عام حين عرفت اضطراب التوحد على أنه ضعف (1994) عام في 

 الحركي والسلوك اللفظي غير التواصل في شديد ونقص ظي،واللف واالجتماعي اللغوي النمو في
 والتدريب التعليم على قدرته على يؤثر مما الطفل عمر من األولى سنوات الثالث خالل ذلك ويظهر
 .محددة كلمات من معينة لمقاطع الي بتكرار مرتبطا يظل جديدة، خبرة أي الطفل يرفض قد والخبرة

في اضطراب التوحد حيث يكون لدي  االفتقار ثالثية التالي الشكل يوضح . وقد(21: 2011ابراهيم،)
  .-الطفل التوحدي اضطراب في :
  التخيل                                           

 
 االجتماعي التفاعل                         التواصل 

 افتقار التواصل في اضطراب التوحد(: 1شكل رقم )
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( 1) شكل يوضحه كما االعاقات ثالوث باسم مجتمع بشكل الثالثة الخصائص هذه وتعرف  
 فان ذلك مع والقدرة العمر حسب السلوكية مظاهره تنوع تطوري نمائي اضطراب التوحد ان وبما

 مختلفة بأشكال موجودة تكون( التخيل التواصل، ، االجتماعي التفاعل في اعاقات) الثالثة خصائص
 (21: 2010وجوالدة، ماالما.)النمو مراحل جميع من

 التخيل على القدرة في اكتساب اللغة ونقص في شديد قصور الطفل على حيث يالحظ
 عن عزوفا الطفل ويبدي االجتماعية العالقات في شديد وتدهور االهتمامات وضعف والقصور
 جميع في خلال يتضمن و متكررة حركات منه وتصدر األخوة الوالدين مع حتى حوله بمن االتصال
 والمهارات بالواقع االتصال االجتماعية والمهارات واللغة والتعلم واالدراك االنتباه فيشمل النمو جوانب
 (19: 2011ابراهيم،) والسلوكية الحركية

  -مع التركيز على العجز في التواصل: نواحي العجز المختلفةسنتناول بالشرح  وفيما يلي

 -:اعي()التفاعل االجتماضطراب العالقة مع االخرين -1
تضم المؤشرات السلوكية التي تعبر عن فشل الطفل التوحدي في تكوين العالقات مع االخرين 

ياب او تأخر االستجابة التبادلية نفور واضح من التفاعل والتواصل غما يلي ال يواجه بالنظر ، 
م باللعب الجسمي، نزعة لالستجابة ليد الشخص االخر او لقدمه بدال من الشخص نفسه، عدم االهتما

اضطرابات العالقة التبادلية "البين شخصية" قد تكون خطيرة او ا مع االخرين ، تفضيل البقاء وحيد
متطرفة ، لكنها في حالة التوحد متوسطة الشدة او عند األكبر سنا فإنه يتبدل على شكل وحدة وعزلة 

االجتماعية وعجز الطفل مستمرة وقد شددت الدراسات الحديثة على اولوية هذا الخلل في العالقات 
.و يعد الضعف في التفاعل ( 23: 2001)عبد اهلل ، التوحدي عن مشاركة االخرين لعبهم وانشطتهم.

االجتماعي من الخصائص االساسية والجوهرية ألطفال التوحد ، قد تظهر في مؤشرات هذا الضعف 
م أثناء الرضاعة أو عدم في المراحل المبكرة للعمر وهي تتمثل في تجنب التواصل البصري مع األ

االستجابة الى االبتسامة التي تصدرها أو أن هذه االستجابة تصدر ولكن ليس في وقتها او مواقف ال 
تستدعي االبتسام، وقد ال يبدي الطفل أي رد فعل اذا مدت األم يدها لحمله، او عدم االنزعاج في 

 ( Strock,2004: 20عند االقتراب منه )أثناء تركه وحيدا والصراخ والبكاء عند محاولة لمسه أو 
 -حيث قامت  الدراسات بتشخيص اربع مجموعات فرعية لألفراد الذين يعانون من اضطراب التوحد :

والذين ال يتبادلون التفاعل االجتماعي وال يكون لديهم ردود فعل نحو  -مجموعة الالمبالين البعدين:
غير مهتمين باألخرين خاصة االطفال االخرين على  هذا التفاعل االجتماعي ويبدو هؤالء االطفال

 الرغم من انهم قد يتسمون بأشكال معينة من االتصال الجسدي الفعال. 
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الذين يستجيبون للتفاعل االجتماعي ولكن ال يبادرون به وقد يتقبلون التواصل  -مجموعة السلبيين:
هم بهذا التواصل ولكنهم ال يقومون االجتماعي بشكل سلبي، او حتى انهم قد يظهرون سعادة عن قيام

 ( Garside,2000: 71باي اقتراب عفوي.)
الذين يقومون بالتواصل لكنهم يفتقرون الى التبادل تواصل ذوي  -مجموعة الفاعلين ولكن غريبين:

اتجاه واحد ويقدم االطفال في هذه المجموعة باالقتراب بالفعل من االخرين بشكل عفوي ولكنهم يقومون 
 طريقة شاذة وغير الئقة دون انتباههم الى الطريقة التي يستجيب فيها الناس لهذا االقتراب.  بذلك ب

ولكن ذلك يتم بطريقة رسمية ومتكلفة  صال ويستمرون بهالذين يبادرون باالت -مجموعة المتكلفين:
النوعية وهم اناس لديهم قدرات اكبر ويظهرون طريقة تفاعل رسمية ومتكلفة. وتظهر هذه المجموعات 

تنوعا عظيما من مظاهر االعاقة االجتماعية كما توضح الخاصية الطيفية لالضطراب الى حد بعيد 
 .)23: 2010)النوبي، خرىأوباستمرار عمليات النمو قد ينتقل الشخص من مجموعة الى 

 -اضطراب التخيل:
ديدة بين يعرف التخيل على انه عملية عقلية عليا تقوم في جوهرها على انشاء عالقات ج

فالتخيل بهذا المعني  الخبرات السابقة بحيث تنظيمها في صور واشكال ال خبرة للفرد بها من قبل ،
تستعين بالتذكر في استرجاع الصور العقلية المختلفة ثم تمضى بعد ذلك لتؤلف منها تنظيمات  عملية

 .جديدة تصل الفرد بماضيه وتمتد الى حاضره وتستطرد الى مستقبله
 (168: 1997)السيد،

 -مراحل تطور التخيل:
تمتاز مرحلة الطفولة المبكرة بقوة خيال االطفال حيث يطغى الخيال على الحقيقة ويختلط 
الواقع بالخيال وهذا ما يفسر لنا جزءا من اكاذيب الطفل في هذه المرحلة على انها لست اكاذيب او 

 كثير على انها حقائق واقعية. تشويها للحقيقة انما هي تخيالت واحالم يقظة يراها الطفل
في مرحلة الطفولة الوسطى ينمو التخيل من االيهام الى الواقعية واالبتكار  (182: 1998) عقل، 
في مرحلة   (140: 2007بالواقع والحقيقة ) كريمان بدير ،  ركيب لديه ويظهر اهتمامهالتوينمو 

بصري اوال وقبل كل شيء أما في مرحلة  الطفولة المتأخرة يفكر الطفل بواسطة التصور البصري فهو
 المراهقة تتمايز القدرة على التخيل وتتجه من المحسوس الى المجرد ويتضح  ذلك في الميل الى الرسم

فالطفل  ( 241-237: 2010) غباري و أبو شعيرة الشعر والكتابات االدبية والموسيقى ونظم
ى اللعب التخيلي او الخيالي فال يستعمل الدمى او التوحدي يفتقد القدرة على التخيل فهو غير قادر عل

السيارات كاألطفال او سيارات تسير في الشارع وانما يستعملها كمواد بناء ومع تقدم الطفل التوحدي 
في العمر تتطور نزعته الى تنظيم وترتيب االشياء لتصبح على شكل تصلب وجمود في استعمال مواد 
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: 2004الشربيني ، االشياء بشكل طقوسي نمطى ) و استعمال اللعب وتكرار االنشطة المتشابهة
104) 

 -اضطراب التواصل:
 العين نظرة بواسطة انتباهنا، يلفتوا أن بسهولة العاديون األطفال يستطيع كيف فلو فكرنا للحظة

 رالتعبي في وضوحا اكثر هذه الطرق في التواصل نعتبر اننا المفهوم من لذلك بها أو الكالم  واالشارة
 بالتوحد المصابين األطفال من العظمى الغالبية فان ذلك ومع ما شخص أو بشيء االهتمام، عن

 االهتمام. هذا عن التعبير في صعوبة يواجهون

 ألطفال التوحد   الحسية أن األنظمةNottebohm and Zisk (2008 ) ويرى نوتيبوم و زيك
 انظمتهم تستطيع البصرية لهم حيث ال الجةالمع مع تتعارض أن الممكن من دائم تحد حالة في تكون

 .التلقائية لألشياء االيماءة او النظرة عنها تنتج بطريقة والتنفيذ والتنسيق بالتخطيط تقوم ان الحركية
 من بالتوحد المصابين االطفال يفعله ال او يفعله ما على نعتمد ان نستطيع ال نحن هو هنا والمقصود

 أو العين نظرة غياب حالة في. الداخلية ومشاعرهم وافكارهم تماماتهماله دقيق كمؤشر حركاتهم واقع
 اتجاه في خاطفة نظرة أو لمحة تكون قد االهتمام الى تشير أخرى دالئل عن نبحث أن يجب االشارة
 قد وتكرارا مرارا بتشغيله الطفل يقوم فيديو شريط من معين جزء او فرح صرخة تكون قد او ما شيء
 لالهتمام مثير شيء ذكر فيها يتم مرة كل في بالرأس كااللتفاف وصامتة   بسيطة ةاالشار  هذه تكون
 تكشف وان االهتمام عن للتعبير محاوالتهم نرى أن نستطيع سوف بانتباه ونستمع نالحظ وعندما
  .للطفل و نعلمه له ونستجيب صحيحا نعتبره أن يجب بما تخبرنا التي الدالئل

(Nottebohm and Zisk  ،2008 :54 ) 

 -تعريف التواصل:
 ويشمل االفراد بين واالتجاهات والمشاعر واالفكار المعلومات نقل بها يمكن التي العملية هو

  .والحركات االيمائية االشارات مقل منطوقة غير او منطوقة كانت سواء االتصالية اللفة على
 (543: 2008، بدر)

 وهو قط االتصال هذا يحصل لم او خرينباآل االتصال فقد الذي الطفل هو التوحدي الطفل
 او االشياء كبرم. المقولبة السلوكية وباألنماط وافكاره بخياالته كامال انشغاال ومنشغل تمام منسحب

 التغيير تحمل في وعجز واالخرين الوالدين ازاء مباالته ال االخرى خصائصه ومن الهزهزة او لفها
 (315: 1988،  وكفافي جابر)  والخرس النطق وعيوب

 والمتلقي المرسل يظهرها التي المختلفة العمليات من جملة يغطى عام كمفهوم التواصل إن
 وراء من المنشودة األهداف وفق التفاعل ثم ومن عبرها، التفاهم يتم التي المعلومة يتبادالن حيث معا
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 الى تشير التواصل لحمصط يحملها التي الداللة فإن إذا بينهما، المتداولة المعلومة او الرسالة تلك
 في مجتمعة الفعاليات تلك نتائج وتبرز ككل، التواصل عملية تستثير التي الفعاليات من مجموعة وجود
 على تظهر التي الخبرات من لمجموعة تبادل من عليها يترتب وما المتلقي، واستجابة المرسل فعل
  (MoCormick,1986:201) معلومات او مشاعر او افكار شكل

(  التواصل بأنه عملية فاعلة حيث فاعلة حيث يعمل المرسل من خاللها 1990بارتل)عرفت 
على ترميز أو صياغة الفكرة ليتم نقلها الى المتلقي ، وحيث يقوم المتلقي بتفسير او فهم الرسالة، لذلك 

كون فإن المشاركين في عملية التواصل قد يختارون الطريقة المناسبة للتواصل بعضهم البعض، وقد ت
 (Bartel,1990: 27على شكل لغة منظومة أو مكتوبة أو اشارة يدوية.. الخ. )

بأن التواصل عبارة عن مهارات تشمل على القدرة على  (1992) بينما ترى لكزون وزمالئها  
التعبير عن المعلومة وفهمها عبر سلوكية رمزية )كالكلمة المنطوقة، المكتوبة، الرموز المرسومة، أو 

ارة او التواصل اليدوي(  أو سلوكيات غير رمزية مثل تعبيرات الوجه ، حركة البدن ، اللمس لغة االش
 (luckasson & others ,1992: 30وااليماء. )

( التواصل على انه عملية كلية إلرسال وتلقى المعلومة هذا 1996واخيرا عرف توماس )
او باستخدام حواس اخرى.. التبادل في المعلومة قد يكون مكتوبا او يتم بصورة شفهية 

(Thomas,1996: 25.) 
أنه مصطلح  واسع يغطى اساليب وغير لفظية  Kneedler & Hallahan  ويري نيدلن و هيلهين,

 (Kneedler &Hallahan,1984: 63)لتبادل المعلومة،

أن مفتاح عملية التواصل يتمثل في كلمة تبادل حيث يجب في هذه الحالة وجود وترى الباحثة 
لة وهذه الرسالة يجب التعبير عنها وفي نفس الوقت يجب استقبالها بصورة دقيقة وعلى هذا رسا

االساس، فان عمليات اللغة تصبح وسيطا اساسيا لتلك الفعاليات، إال أنه يمكن لإلنسان أن يتواصل 
 مع االخرين بدون اللغة المنطوقة حيث يستطيع نقل وتلقي المفاهيم والمشاعر أو العواطف عبر
االيماءات عبر االيماءات وتعبيرات الوجه والحركات البدنية او حتى الرسوم او الصور ومن هنا فإن 
حدود عملية التواصل واساليبها المختلفة ال تقتصر على اللغة والكالم وحدهما او ما يسمى  بالتواصل 

آلخرين. وذلك من اللفظي  بل هناك ايضا وسائط أخرى يستخدمها االنسان لدعم عملية تواصله مع ا
 خالل التواصل غير اللفظي.

 -أنواع التواصل:
 -تم تقسيم انواع التواصل االنساني الى اشكال مختلفة نذكر منها التقسيم التالي:
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 -:Verbal communicationالتواصل اللفظي أواًل: 
من المصدر  يدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع التواصل التي يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل رسال

 الى المتلقي ويكون هذا اللفظي منطوقا فيدركه المستقبل بحاسة السمع.
 -:Non –Verbal communicationالتواصل غير اللفظي ثانيًأ: 

يدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع التواصل التي تعتمد على اللغة غير اللفظية ويطلق عليه أحيانا 
 غير اللفظي الى ثالثة انواع هي: تواصلاللغة الصامته، ويقسم بعض الباحثين ال

 -لغة االشارة: - أ
 وتتكون من االشارات البسيطة او المعقدة التي يستخدمها االنسان في التواصل بغيره.

 -لغة الحركة واالفعال: - ب
 وتتضمن الحركات التي يأتيها االنسان لينقل ما يريد من معاني أو مشاعر. 
 -لغة األشياء: -ج

غير االشارات واالدوات والحركة للتعبير عن معاني  –ه مصدر التواصل ويقصد بها ما يستخدم
 (9: 1988او أحاسيس يريد او ينقلها.)سعد،

 -و فيما يلي سنتناول بشيء من التفصيل كل نوع من أنواع التواصل على حدة:
 -التواصل اللفظي:أواًل: 

دين حيث يعاني جميع هؤالء يعد التواصل من المشكالت الرئيسية التي يتسم بها االطفال التوح
األطفال صعوبات في اللغة والتواصل على الرغم من وجود فروق واختالفات في شدة هذه الصعوبات 

 -و طبيعتها ويمكن تقسيم الخصائص التواصلية لدى االطفال التوحديين الى ثالثة مجاالت:
  -السلوكيات غير اللفظية: - أ

ن والقصور في استخدام تعبيرات الوجه وتشمل الضعف في التواصل البصري مع االخري
المناسبة للحالة االنفعالية وكذلك صعوبة في فهم التعبيرات االنفعالية لألخرين، كما يعاني االطفال 
التوحديين قصورا في استخدام اإليماءات والحركات المرافقة للكالم وفي استخدام االشارة اضافة الى 

 (Nikolov,2006:36ضعف واضح في مهارة التقليد)
  -اللغة التعبيرية: - ب

يستخدم بعض االطفال صوامت قليلة وتراكيب ومقاطع صوتية قليلة ( كلما يظهر بعضهم 
تأخرا أو قصورا كليا في تطوير اللغة المنطوقة ويظهرون الصمم والبكم لبعض الكلمات، ويظهر 

أو جمل لمواقف أو بعضهم لغة نمطية  ومتكررة يقوم بها الطفل بترديد أصوات أو كلمات مفردة 
وهذه اللغة المتكررة تسمى المصاداة الصوتية التي قد  lord &McGee,2001: 48 )أحداث بسيطة )

تكون فورية وتتمثل في االعادة الدقيقة للكلمات والعبارات بعد ثوان قليلة من سماعها أو تكون 
ادتها التي قد تستمر اياما المصاداة متأخرة وهي ايضا اعادة حرفية دقيقة ولكن الطفل يتأخر في اع
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وقد تكون المصاداة مخففة ويمكن أن تكون فورية أو متأخرة لكن العبارات المعادة ال تقال كما سمعت 
 مع الطفل تواصل في رئيسية اداة اللغة وتعتبر( 62: 2004بالضبط او تكون منقوصة )الشامي،

 ويظهر .منطوقة أو مكتوبة الوجه، تعبيرات جسدية، حركات لفظية، كانت سواء به المحيط المجتمع
 على القدرة وعدم لفظية غير او لفظية كانت سواء اللغوي التعبير في عجز التوحدي الطفل عند

 والحركات باإليماءات او بالكالم سواء يريده عما واالفصاح رغباته عن للتعبير استخدامها او تطويرها
يظهر لديه  الذي وخاصة الكالم على القدرة لديه تتطور غالبا بأنه ال العجز ويظهر .الجسدية

 بأن بالوظيفة او االستعمال في طبيعية غير لكن لغوية محصلة لديه وتتطور .الوالدة منذ االضطراب
 عدم .الجديد الموضوع او الجديد الموقف مع تنسجم ال ولكنها سابقا سمعها التي الجمل بعض يردد
 في عجز (.ذلك الى شخص انتباه للفت شيء الى االشارة) يةلغو  كأداة التلميحات استعمال على القدرة
 إذ( ومشاعره أفكاره، ، رأيه) الواضح والتعبير الجماعي الحوار في المشاركة مثل الحوار على القدرة
ويمكن اجمال صعوبات  (28 ،2010:على. ) يكمله ال او ينهيه كيف يعرف ال الحوار من البد

 -توحديين في ثالث فئات:التواصل اللفظي لدي االطفال ال
وهم األطفال الذين ال يتكلمون أو الذين يعانون تأخرا واضحا في اللغة المنطوقة،  -الفئة االولى:

 %.50ويظهرون الصمم والبكم لبعض الكلمات وتشكل نسبتهم نحو 
% من 25الذين يظهرون لغة نمطية ومتكررة غير وظيفية وتبلغ نسبتهم  وهم -الفئة الثانية:

 فال التوحديين.األط
وتشمل األطفال الذين يطورون مهارات اللغة الطبيعية مع ظهور صعوبات مثل -الفئة الثالثة:

الصعوبة في كيفية البدء بالحديث او المحافظة على استمراريته او كيفية التوقف او انهاء المحادثة 
 ( Saskatchewan Education,1999: 12% )25وتبلغ نسبتهم 

 -قبالية:اللغة االست -ج
تعد اللغة االستقبالية أفضل من اللغة التعبيرية لدي االطفال التوحديين ، ولكن على الرغم من 
ذلك، يعاني معظمهم مشكالت في اللغة االستقبالية وهي تشمل صعوبات في فهم لغة االخرين، وعدم 

من األحيان، أو أنهم  فهم األسئلة أو متابعة التعليمات اللفظية الطويلة أو حتى البسيطة في الكثير
يعرف الكالم على انه  (Strouk,2004:65يفهمون اللغة في سياق خاص أو يفهمون اللغة بحرفيتها )

الفعل الحركي أو العملية التي يتم من خاللها استقبال الرموز الصوتية، اصدار هذه الرموز وهذا يعني 
لها او اصدارها. ويتميز األطفال التوحديين ان الكالم عبارة عن االدراك الصوتي للفة والتعبير من خال

بشذوذ ملحوظ في طريقة الكالم شامال ارتقاع الصوت ونغمته والضغط على المقاطع والمعدالت 
وااليقاع مثل الكالم بنبرة ووتيرة واحدة يشبه السؤال. والبعض منهم ال يتكلمون على االطالق والبعض 

فاظ الشاذة واختالالت وفي قواعد اللغة والضمائر، الترديد األلى ليس لديه كالم مفيد وتكثر الثرثرة، األل
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كالصدى لما يسمع دون فهم او ارتباط بالموقف وقد يستخدم الطفل التوحدي جملة كاملة للتعبير عن 
 (60: 2009شيء واحد وغالبا يفشل في تركيب جملة ذات معنى. )أبو السعود،

 -ثانيا التواصل غير اللفظي:
وجود محتوى مادي او غير مادي لحدوث عملية التواصل، مما يجعل عمليتي  إذن ال بد من

التواصل اللفظي وغير اللفظي في صورة  أكثر فاعلية من هنا جاءت تعاريف التواصل واسعة وشاملة 
لمجموعة من المفاهيم والوسائط المتعددة التي تعبر عن مفهوم التواصل في صورته الكلية. من الملفت 

العديد من المصطلحات المستخدمة للتعبير عن التواصل غير اللفظي وعلى الرغم من  للنظر وجود
تعدد واختالف تلك المصطلحات اال انها تتفق الى حد كبير فيما بينها على اساليب وغايات واحدة 
وبالتالي فانه من المفيد استعراض تلك المصطلحات المختلفة والتي تعبر عن نظم التواصل البديلة قبل 
الخوض في عرض تعاريف التواصل غير اللفظي ، لذلك نجد ان اكثر المصطلحات استخداما وشيوعا 
في ادبيات التواصل وابحاث التواصل هي التواصل غير اللفظي، التواصل غير الشفهي التواصل غير 
الصوتي التواصل غير اللغوي او الكالمي، التواصل غير الرمزي باإلضافة الى التواصل البديل 

 واالضافي.

يبدو من مجمل التعاريف التي تم ذكرها في تعريف عملية التواصل من ان هناك اشارة متكـررة 
ألساليب تواصل غير لغوية والتي ارتبطت بدورها بمصطلحات متباينة في مدلولها ، لذلك هنـاك حاجـة 
ــــــــــت ولــــــــــويس  ــــــــــد عــــــــــرف مصــــــــــل واي ــــــــــين البــــــــــاحثين فق ــــــــــداوال ب ــــــــــف المصــــــــــطلحات األكثــــــــــر ت  لتعري

(Musselwhite & leuis,1982: 35 التواصل غير اللفظي بأنه مصطلح يصف االشخاص الذين )
ال يتواصـلون عبـر اللغـة الشـفهية ، فـي تـم تعريفـه علـى أنـه  التواصـل غيـر الرمـزي عبـارة عـن اسـتخدام 
كـل مــن االيمــاءة والتعبيــر الــوجهي، وحركــة البـدن، والنظــرة المحدقــة، والضــجيج الصــوتي باإلضــافة الــى 

 عـــــــــــــــــــــابير االخـــــــــــــــــــــرى التـــــــــــــــــــــي ال تعتبـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــزءا مـــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــم التواصـــــــــــــــــــــل الرمـــــــــــــــــــــزي الت
(siegle-Causey & others,1989: 25 كـذلك التواصــل غيــر اللفظـي يطلــق عليــه التواصــل ،)

البديل واالضافي ألنه اي نظام او اداه مصممة لتعزيز القدرات التواصلية لدى االفراد الذين ال يتمتعون 
 ((lewis & Doorlay,1995: 29. مة أو واضحةبقدرات لفظية أو كالمية مفهو 

وهو استخدام فنيات او ادوات غير كالمية  لوحة صور، انظمة  الرموز المختلفة كبديل او 
( كما يعرفه كل من هالهان Rieper & Erickson,1996: 30 مساندة لعملية التواصل الكالمي ، )

لتي ال تستخدم األصوات الشفهية للكالم. وكوفمان بانه عبارة عن نماذج بديلة لعميلة التواصل ا
Hallahan & Kauffman,2002: 32) أما المصطلح األخير مصطلح التواصل غير اللفظي فقد )
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عرفه كل من ايزنبيرج وسميث  على انه تلك السلوكيات غير اللفظية من تلميحات وايماءات وحركات 
 .يها تلك الرموز اللفظيةبدنية مختلفة وتعبيرات وجهية تماثل في دالالتها ومعان

(Eiswnberg & smith, 1971: 40) 
تتبنى الباحثة التعريف القائل بأن التواصل غير اللفظي هو عبارة عن نماذج بديلة لعميلة و 

 التواصل وال تستخدم أصوات شفهية أو كالم. 
 -الفرق في التواصل بين الطفل الطبيعي والتوحدي:

 (12: 1997لمرجع في اضطراب التوحد التشخيص والعالج )وفي يلي يقترح نويورث في كتابه ا
 بين الطفل العادي وطفل التوحد في مرحلة المهد. مقارنة(: 3جدول رقم )

 االطفال العاديين االطفال ذوي اضطراب التوحد
 التواصل
o .تجنب التواصل البصري 
o .يبدون كما لو كانوا صما أو ال يسمعون 
o م يتوقفون عن تنمو لديهم اللغة في البداية ث

 الكالم بصورة مفاجئة.

o .يتفحصون وجه األم 
o .يسهل إثارتهم باألصوات 
o  تزداد حصيلتهم اللغوية ويتسع بالتدريج

 استخدامهم لقواعد اللغة.
 العالقات االجتماعية

o  يتصرفون كما لو كانوا ال يدركون مجىء او
 ذهاب االخرين.

o يعتدون بدنيا أو يؤذون االخرين بدون استفزاز أو 
 تحريض مسبق.

o  يتعذر التفاعل معهم. إذ يبدون كما لو كانوا
 يعيشون في قوقعة.

o  يبكون عندما تغادر االم الحجرة ويخافون من
 الغرباء.

o .يتضايقون انفعاليا عندما يجوعون أو يحبطون 
o .يدركون الوجوه المألوفة واالبتسامة 

 استكشاف البيئة.
o .يظلون مركزين على نشاط او موضوع واحد 
o ارسون أفعال غريبة مثل ارجحة الجسد أو يم

 رفرفة االيدي بصورة متكررة وشاذة لمدة طويلة.
o .يشمون أو يلعقون الدمى 
o ال يظهرون أي حساسية للحروق أو الكدمات 

( باأللم)شذوذ او قصور عتبة االحساس 
يندمجون في سلوك تشويه أو ايذاء الذات مثل 

 فقع العين.

o ن موضوع او من يتحركون او ينتقلون بسالسة م
 نشاط الى اخر.

o .يستخدمون الجسد بوعي للوصول الى االشياء 
o .يستكشفون ويلعبون بالدمى 
o .ينشدون اللذة ويتجنبون األلم 
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 :التوحدي الطفل عند التواصل طبيعة
 هذا ويمثل.  التعبيرى و االستقبالي التواصل من كل في صعوبات التوحديون األطفال ظهريُ 
 ويظهر التوحد اضطراب في القصور جوهر اللفظي وغير اللفظي التواصل من كل في الكيفي القصور

 ألفاظ لديه آخر إلى اإلطالق على تواصل لديه ليس طفل من ابتداء الطرق من عديد في القصور هذا
 األخرى الفعالة التام للمظاهر اإلدراك أو الجسد لغة تفسير أو استخدامها على قادر غير لكنه كثيرة

 االنتباه تضمنت التي و اللفظي غير التواصل مهارات ليشمل القصور هذا يمتد باآلخرين كما للتواصل
  (Scott, 2000: 212)  . واإليماءات الجسدي والوضع البصرى المشترك والتواصل

 منهم البعضو  يحملهم سوف ما شخصا توقع بأن لديهم ليس التوحديين األطفال من فالعديد
 وعلى .معه اجتماعية عالقة بعمل الشخص هذا عندما يقوم الشخص عن بعيدا ينظر يتصلب أو

 لديهم سلوكيات األشخاص فهؤالء السمع في قصور لديهم يوجد الذين األشخاص منهم العكس
 الذين األطفال التوحديين وبعض.  بها ليتواصلوا المشترك االنتباه استخدام أو اإليماء مثل تعويضية

 .الصوت نغمة أو واإليقاع الصوت ودرجة حجم إنتاج يف قصور لديهم اللغة لديهم
(.Kileen A & llenesis ,2001:132) 

 معها، التعامل يمكن وكيف التواصل مشكالت مدى نفهم أن نستطيع حتىترى الباحثة أنه و 
 نسق أنها على غالبا تعريفها يتم فاللغة. والتواصل اللغة بين االختالف ندرك أن الضروريفمن  عمليا
 جهدهم أقصى يبذلون المنطوقة اللغة في قصور لديهم الذين التوحديين فاألطفال غيرواصل للت

 لديهم الذين األطفال والمحاكاة بينما اإليماء مثل بدائل خالل من بالتواصل ذلك عن ليستعيضوا
 في لباوغا مثال المنطوقة اللغة مهارات لديها تتطور ربما التي الوحيدة الفئة هم التوحد اضطراب طيف

تعويضية  أساليب باستخدام يقومون ال الكالم يفقدون الذين اآلخرون بينما التواصل على غياب القدرة
 .للتواصل المحاوالت هذه استيعاب في بالغة صعوبة من يعانون كما والمحاكاة كاإليماء

 -التوحدي: الطفل لدى التواصل في القصور نظريات
 الكل من تبدأ متصلة سلسلة على تعتمد اللغة اكتساب في األطفال الطبيعيين استراتيجيات نإ

 التقليدات خالل من) اللغوية الصيغة ادراك  على السابقة االستراتيجية التحليل وتشتمل إلى
 .أنفسهم لكالمهم فهم وعدم اللغوية للبنية تحليل بدون.  مفردة كوحدات تنتج التي( الروتينياتو 

 من مع كثير أساسية لغوية قواعد من تنبثق التي األشكال استخدام على تشتمل األخيرة واالستراتيجية
ليشمل  تفسيرال هذا  امتد ولقد اللغوي والمعنى للبنية الفهم من كثير اللغوي والمعنى للبنية الفهم
 الكل لنهاية اتجاههم على دليل التوحديين األطفال لدى الصوتي الترديد سيطرةفان  التوحد بااضطر 
 قطع إلى تنفصللكنها   الكالم من وافر مقدار يتذكروا ويكرروا فهم.  اللغة من لمتصلةا السلسلة في
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ي الكلى ف المدخل وهذا.  القواعد من نظام وفق ليتطور أو لتنمو األشكال هذه تحليل ويتم صغيرة
 ظيمخاصة بتن بصرية اللحني وتراكيب  الكالم إنتاج على بالقدرة نسبيا إليها ينظرف الجشطلت  عملية
 فعالة استراتيجية غير تمثل وهكذا المكعبات تصميم ومهام اللوحات من والمتاهات البازل وحل األشياء
 التوحديين. لألطفال اللغة اكتساب وبطء لتأخير تفسر التي اللغة الكتساب تستخدم عندما

 (Prizant,1987: 42) 
 لدى التواصل مون في األولى المراحل أنTager & Flusberg(1989 )  الحظ ولقد  

 تطوير والمبادأة وعند االنتباه المشترك تكوين في فهمة خاصة صعب قصور فيه التوحديين األطفال
لدى  حتى التوحديين األطفال لدى شاذ بشكل توجد التي و والوظيفة الشكل تزامن بين عدم يوجد اللغة

 وظائف كل في المعروف رالعنص منهما كال ناقش كما مرتفع. لغوى مستوى لديهم الذين األطفال
 اللغة هذه أن فهم فيالفشل  أو اإلخفاق وهو التوحديين لدى األطفال صعوبة فيه الذى التواصل
بواسطة  حدد الذى المعرفي الفهم قصور يعكس ربما اإلخفاق وهذا – باآلخرين للتأثير والتأثر تستخدم
 (Mach & Barkely, 1998: 422) .العقل  نظرية في القصور نتيجة وذلك

 يؤدى المشترك الذى االنتباه في يتمثل التوحد اضطراب في صعوبة المناطق أكثر أنيذكر 
 االتجاه أو اآلخرين نظر مالحظة متابعة على القدرة لها المشتركة العالقة وهذه مشتركة عالقة إلى
 ومن لمشتركا االنتباه خالل من إليه المشار الشيء على والتعرف اإلصبع خالل من يشار إليه الذى

 الثالثة الطرق وهذه.  له موجه األخر الشخص انتباه يكون ، إليه اإلشارة أو الشيء لهذا خالل النظر
 Cumine , 2001 :32)) التواصل لعملية أساسية تمثل أشكال

 -:السلوكية والمشكلة التواصل قصور بين العالقة
 بعيد ودليل حد إلى معروفة ادليةتب عالقة التواصل وقصور السلوكية المشكلة بين العالقة إن

 من مطالب يريدونه ما أداء يستطيعون ال الذين التوحديين األطفال من العديد يظهر حيث واضح
 فى البيئة اآلخرين سلوك فى تؤثر شاذة سلوكيات إلى يلجأون لذلك ، المعتادة بالطرق ورغبات
 المشكالت السلوكية مثل هذه لمثل اللجوء من يقلل التواصل نظام تطور فإن لذلك.  بهم المحيطة
  Jack ) ،209 :2000) والعدوان الذات إيذاء – باألرض االرتطام – الغضب نوبات

 الطفل إحباط نتيجة تظهر نوبات الغضب أن Bryna Siegel , 2003)سيجل ) وتذكر برينا
 الغضب فنوبات ، لهعق قراءة أو يفهمون مقاصده وال ذلك يعرفون ال اآلخرين لكن يريده ما يعرف الذى
 السلوكيات وهذه . اآلخرين يفهمه لكى باإليماء أو بالكالم نفسه عن التعبير في الطفل إخفاق من تأتى

 للبكاء الطفل لجوء:  مثال ذلك السلوكية المشكالت لسلسلة من نشوء تصبح المألوفة غير التواصلية
 اآلخرون يستجيب عندما بعد ذلك شديدال الغضب من نوبات إلى ويتحول حدة السلوك هذا يزداد ربما
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 يريد عندما األرض في االرتطام فيلجأ إلى السلوكيات هذه مثل إلى يلجأ الطفل يجعل مما البيئة في له
 .األرض في البكاء واالرتطام حدة تزداد ولذلك.  الوالدين من له مرغوبا شيئا تحقيق

 (Siegel , 2003:58) 

 عن ليعبروا اآلخرين مع التواصل على إلى القدرة جونيحتا االطفال التوحديين ان لذلك
 كبيرة بدرجة مرغوب اللفظي فالكالم االجتماعية وبالطبع التفاعالت في واالشتراك ورغباتهم حاجاتهم
 في الطفل إخفاق يمثل كما. مناسب بشكل يتم التواصل أن على القدرة هي أهمية األكثر ولكن

 مفهوم غير كالم أو ثرثرة لديهم التوحديين تكون األطفال بعضو .  للتوحد عرض أول اللغة استخدام
 كلمتين واحدة أو كلمة ويتكلم ( schopler,1995 ,48  .)العمر من األولى شهور الثماني خالل
 من الثالث سنوات أو السنتين عمر وفى . الكالم عن يتوقف فجأة ربما شهرا عشر اثنى 12 خالل
 ال أو بنعم ، األطفال فيه يستجيب الذى الوقت وفى نفس ضوحاو  أكثر المشكلة هذه تصبح العمر
 بعض ويتبعون البنت أو بالولد الخاصة المجردة بعض المفاهيم يفهمون كما ، أسماءهم تذكر عندما
 عمر وفى ، الحديث فى تام قصور لديه كالببغاء أو يتكلم ربما التوحدي الطفل نجد ، االتصال أساليب
 .اللفظي غير التواصل إلى باإلضافة الرئيسية المشكلة اللفظي التواصل يظل المدرسة

(29:Targ , 2001) 

في  مهما ادور  يلعب فالتواصل التوحد بااضطر  ذوى لألطفال ثانوية مشكلة الكالم ويمثل
من  بدال بها ليتواصل طريقة أي يعزز أن استطاع التواصل ترامها الطفل لدى كان فإذا.  حياتنا

 إخفاقهنتيجة  يواجه قد الذى القلق مشاعر من اإلقالل يستطيع كما عليه يسيطر سوف الذى اإلحباط
 .) Road, 1993:141)التواصل  في

 والعبارات بل الكلمات على التوحديين األطفال تدريب على االهتمام يقتصر ال أن يجب ولهذا
 استراتيجيات التواصلف لذلك للتواصل بديلة أساليب استخدام على وتشجيعهم حثهم هو ذلك من األهم
 المرغوبة وطلب األنشطة استخدام من للتطبيق قابلة بأساليب وتمكنهم التوحديين األطفال تكيف البديل

 ووسائل بالصور اإلشارة والتواصل لغة تشمل االستراتيجيات وهذه مناسبة اختيارات وعمل واالعتراض
 ((Scott , 2000:213اإللكترونى  االتصال

 (PECSلتواصل عن طريق تبادل الصور )برنامج اا: ثالث
 -اوال: البرامج اإلرشادية:

هو برنامج مخطط منظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية  -تعريف البرنامج :
المباشرة وغير المباشرة فرديا وجماعيا لجميع من تضمهم المؤسسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو 
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اعي المتعقل لتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة وخارجها ويقوم السوى والقيام باالختيار الو 
 (.2005:499بتخطيطه وبتنفيذه وتقييمه لجنة وفريق من المسئولين المؤهلين. )زهران،

عملية منظمة شاملة يتم فيها تحديد مجموعة من األنشطة  -وتعرف الباحثة البرنامج على أنه:
ت األطفال ذوي التوحد بهدف تنمية مهاراتهم في التواصل مع والمهارات والخبرات التي قدمت ألمها

 أطفالهم.
 -اإلرشادية: امجأسس البر 

 -يعتمد البرنامج االرشادي على العديد من االسس من أهمها:
األسس العامة :وتشمل السلوك االنساني والسلوك المكتسب ولكنه يكتسب صفة الثبات النسبي ولكنه 

 سلوك الفرد والجماعة قابل للتوجيه واالرشاد.مرن وقابل للتعديل كما أن 
 وهي األسس التى تراعي نظرة االنسان إلى الحياة من منطق وأخالقيات. -:األسس الفلسفية

 وتشمل الفروق الفردية ومطالب النمو بين الجنسين. -األسس التربوية النفسية:
 وتشمل االهتمام بالفرد كعضو في جماعة -األسس االجتماعية:

 وتشمل التخطيط والتحويل وتنفيذ البرنامج واإلشراف والحوافز. -: اإلدارية األسس
 (170 :2001)الزبادي، الخطيب،

 -:تخطيط البرامج اإلرشادية
أول صفة للبرنامج هي التخطيط ومن ثم يجب أن يولى تخطيط البرنامج عناية فائقة ويقوم به 

وتنظيم البرنامج دقيقا على األسس النفسي ويجب أن يكون تخطيط  وليس فردا واحدا. لجنة ارشاد،
ويجب أن يكون  ين يخطط من أجلهم.1ات االفراد الوالتربوية واالدارية وأن ينمو ويتطور وفقا لحاج

تخطيط البرنامج واقعيا وفي حدود االمكانيات المتاحة والممكنة للتحقيق بمعنى أنه في عملية التخطيط 
قريب وممارسة الممكن بدال من فلسفة المستحيل والمثالي يجب البدء من الميسور والموجود وال

 -وتتلخص خطوات تخطيط البرنامج فيما يلي:

  -تحديد أهداف البرنامج:
بما يتفق مع الفلسفة العامة والخطة العامة للمكان الذي ينفذ فيه وعلى العموم ففي المدرسة 

 .متال يخطط البرنامج بحيث تتفق اهدافه مع االهداف التربوية
 -تحديد الوسائل التربوية والطرق لتحقيق االهداف:
ريق االرشاد المتوافرين وامكانات فاعضاء  يةامكان وذلك في ضوء االمكانيات المتاحة و

االستعانة بمراكز االرشاد النفسي والعيادات النفسية ومركز ارشاد الصحة النفسية في البيئة المحلية 
 تبارت والمقاييس.خاال سجالت وومن ذلك تحديد واعداد وسائل مثل ال
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 -تحديد االمكانيات:
 الموجودة والمطلوبة أي االمكانات المتوافرة واالمكانات الناقصة التي يحب العمل على توفيرها.

الالزمة لتنفيذه في ضوء الوسائل واالمكانات الموجودة والمطلوبة وما يلزم  -تحديد ميزانية البرنامج :
تحديد نسبة ميزانية البرنامج من الميزانية العامة للمدرسة وتحديد مصادر ويجب  من مختبرات واجهزة

 (504-503 :2005التمويل. )زهران،
التي يقدمها البرنامج بحيث تكون مستمرة ال تتوقف وتشمل لكل االفراد ولكل فرد،  -تحديد الخدمات :

 ومتكاملة بعضها ببعض.
ضمن تلك الخطوات االساسية واألولويات وتحديد وتت -لخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج :تحديد ا

البدايات والنهايات والمدى الزمني للتنفيذ وهذا ضروري لتجنب االنزالق الى خطوط فرعية قد ال تؤدي 
جراءاتهالى الهدف، ويجب التنسيق بين خطوات التنفيذ   بحيث ال تتعارض. وا 
لك إعداد العدة الالزمة لتقييم ومتابعة ويتضمن ذ -تحديد اجراءات تقييم البرنامج بهدف التقويم:

 مدى فعالية الوسائل والطرق المتبعة ومدى نجاح البرنامج في تحقيق اهدافه. إلظهار
اتخاذ االحتياطات لمقابلة المشكالت التي قد تطرأ واتخاذ التدابير الالزمة للتغلب على اي عقبات قد 

 (81 :2006 تعترض تنفيذ البرنامج.)المزيني،

 -البرامج اإلرشادية:خدمات 
 -:البرنامج وتتضمن ثمة اتفاق على ان أهم الخدمات التي يقدمها

تعد هذه الخدمات هي مصدر البرنامج وتتضمن خدمات االتوجيه واإلرشاد  الخدمات االرشادية:-1
 النفسي والتربوي والمهني والفردي والجماعي في إطار تمائي ووقائي وعالجي.

االفراد "المسترشدين" والتعرف على قدراتهم  استعداداتمن هذه الخدمات تتض الخدمات النفسية:-2
وميولهم واتجاهاتهم ،ألن من خالل هذا يسهل علينا تشخيص مشاكلهم النفسية التي تحتاج إلى اهتمام 

 مبكر ألجل تقديم الخدمات الالزمة.
وافقهم النفسي وتتمثل لدي الطالب في المدرسة وذلك لضمان حسن ت -الخدمات التربوية:-3

المتأخرون دراسيا والفئات المتعدد كذوي االحتياجات  باألفرادواالجتماعي وتقديم الخدمات المتعلقة 
 الخاصة والموهوبين ومساعدتهم على تحقيق التوافق الدراسي والنفسي.

القة الع أي تدعيم باألخرينمن خالل تقديم الخدمات النفسية تظهر عالقة الفرد  خدمات اجتماعية:-4

 ما بين الطالب واالسرة وتقديم دفعة تساعدهم في حل مشاكلهم النفسية والدراسية.

وهي الخدمات لجميع العاملين في سلك التوجيه واالرشاد وخاصة  :خدمات التدريب أثناء الخدمة-5
 (27 :2010 الجدد منهم تقديم وسائب وفنيات جمع المعلومات ودراسة الحاجة.)الخطيب،
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انه في ضوء هذه األهمية المعطاة للبرامج واهميتها في تعديل السلوك ، ولما  وتري الباحثة
كان أهم ما يعاني منه اطفال التوحد هو االضطراب في التواصل ارتأت الباحثة أن تقدم برنامج 

 التواصل عن طريق تبادل الصور.
 برنامج التواصل عن طريق تبادل الصور -ثانيا:

picture exchange communication system PECS)) 
 اللفظية ولذلك النواحي من أكثر قوة  بصرية مهارات لديهم التوحديين األطفال من العديد إن

 : التالية لألسباب الصور خالل من التواصل لمهارات تدريبهم على التركيز يكون
 من ان األطفال التوحديين هم يفكرون بطريقة افضل عندما تقدم لهم بطريقة اشكال بصرية بدال-1

تقال لهم لفظيا. وذلك الن االستراتيجيات البصرية ذات طبيعة دائمة أي انها ال تختفى بمجرد 
عرضها. كما يمكن من خالل المزاوجة بين االستراتيجيات البصرية والكلمات المنطوقة ان تساعدهم 

 بصورة افضل على تثبيت الكلمات الملفوظة.
والوسائل البصرية ان الكالم لن يتطور لديه، فقد ذكر كل  ال يعني تعليم الطفل من خالل الصور-2

% من األطفال التوحديين المشتركين في برنامج التواصل عن 59أن  Bondy, forst (1994)من 
% منهم التواصل 30طريق تبادل الصور تطور الكالم لديهم واستخدموا الكالم مفرده كما استطاع 

 (25: 2000باستخدام الكالم والصور )بوزبون،

األسلوب القائم على الصور المرئية مع األطفال التوحديين يجب أن يكون بغرض تحفيز التواصل  إن
اوال ثم بعد ذلك بغرض تكوين معجم من الصور يستطيع الطفل استخدامه بفعالية ان امكن، ولذلك 

مفهومي المعرفي استخدام صور اقرب لتمثيل الصور التي تدور بذهن الطفل لما يريده طبقا لالطار ال
ألسلوب الصور المرئية ليس هناك قيمة وال فائدة من الصور األكثر ابهاما فالصورة تعد بمثابة خطوة 

( 1957) عام سكنر قبل من قدمت الورقة هذه (PECS) باسم عالميا يعرف على الطريق للنطق.وهو
 العمليات بنقاء حلل سكنر. يالتوحد الطفل لدي الفعل لغة لفهم كإطار اللفظي غير السلوك فيها يحلل

 نظام على التدريب لتصميم دسمة مادة تكون ان التحليالت لهذه يمكن كيف أمثلة واعطى الشفهية،
 .(247 :2004 فورست،).سكنر تأطير خالل من ""PECSعن طريق تبادل الصور التواصل

 البالغينو  األطفال لتعليم مخصصة طريقة هو PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور 
 تعليم بداية هو. يريدون ماذا يخبرونا حتى التواصل في أخرى صعوبات من يعانون ومن التوحدين
. التواصل في الخاص كتابه يملك طالب كل. المفضلة اشيائهم طلب في باستقاللية التحول الطالب
 (3 :2008ون،وأخر  هورتن.)المتعلم لدي االبداعي المشكالت لحل كنتيجة تطويره تم بيكس بروتوكل
PECS حتى االخرى التواصل ومشكالت التوحد من يعانون الذين والبالغين لألطفال طريقة يوفر 
 منه يطلب الذي للبالغ  للصورة المستقل التسليم الطالب تعليم في يبدأ وهو. يريدون ماذا يخبرونا
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 كتابه الطفل حملي ان ويتوقع .طفل بكل الخاص التواصل كتاب في تحفظ الصور. المفضلة حاجاته
 يعلق سنراه والحقا بسيطة جمل وعمل الصور بين التمييز سيتعلم الحقا الطفل. المدرسي يومه خالل
 PECS من الهدف يعتبر (Warren &  Gladwell : 2,N.D) . الممتعة واألصوات االشياء على
 استخدم وهو لالتصال ائيوالتلق العفوي العفل رد وزيادة االتصال نظام في الوظيفية البداية توفير هو
 االتصال رموز بين التفريق علينا يتعين االتصال. وهنا بتقليد يبدئون ال الذين الطالب مع البداية في

 على او لوحة في رموز على يحتوي حيث picture Communication Symbols(PCS)بالصور
  بوندي وأندرو Lori Frost فروست لوري قبل من المطور النظام PECS  الكتروني برنامج

Andrew Bondy ليس ان الى هنا االشارة المهم ومن مراحل 6  على يحتوى حيث( 1994) عام 
 الممكن من وهنا المتكرر بالتواصل مهتمين يصبحوا عندما،  الستة لالمراح سيحتاجون الطالب جميع
 . صلالتوا اجهزة من مخرج صوت او لوحات طريق عن التواصل ادلة تقديم مهم يكون أن

(Region, 2008: 2) 
  كتابهما في( Bondy & Frost, 1994) وفراست باوندي عن نقال( وأخرون شارتي) قال
(Picture Exchange Communication System PECS: )- "في كبيرة بدرجة يساهم أنه 

 "التوحدين األطفال لدي التواصل زيادة
 لعدة التوحدين االطفال مع وعالميا محليا الواسعة والشهرة بيةذاالج هذه PECS نظام اكتسب وقد

 :أسباب
 يكون ان المستمع من يتطلب وال المتحدث جانب من المعقدة الحركات من القليل يتطلب أنه: االول
 .مثال اإلشارة كلغة  المضافة اللغة يألف او علم على
 من للعديد سبومنا الحمل سهل وهو األنظمة من بغيره مقارنة نسبيا مكلف غير PECS -:ثانياً 

 .االستخدامات
 واألشياء امالمه من العديد تدريس يمكن PECS نظام خالل من أنه اوضحت الحالة تقارير -:ثالثاً 

 .بسرعة
 قطار في العاملين للموظفين PECS نظام الستخدام الخطوات شرحوا (1994) عام وفورست باوندي
 لهذه رسمية مادة تتجمع لم أنه من رغموب. ايام خمسة مدار على الستخدامه( بيرو)  في المدرسة
 بيكس باستخدام بدأوا طفل 74 التقريب وجه على أشهر ثالث خالل ذكرت المدرسة أن إال التجربة
 التواصل استجابة بين يدمج PECS نظام أن القول يمكن أخيرا. الثانية المرحلة الى انتقل منهم والعديد
 عدد أن المتنوعة المعلومات تقارير من العديد تظهره وما .يئةوالب الطفل بين المجدي والتفاعل  االولية
 .منطوقة لغة طوروا PECS تعلموا الذين األطفال من كبير

(CHRISTY and others ,2002: 214) 
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 -(:PECS)مراحل نطام التواصل عن طريق تبادل الصور
 "The physical exchangeمرحلة التبادل الجسدي " -األولى : المرحلة

ل البدء في التدريب على المرحلة األولى يجب التعرف من خالل المالحظة المستمرة للطفل قب
لألشياء التي يريدها من خالل هذه االشياء يتم تقييم المعزز للطفل، ذلك من خالل وضع قطع صغيرة 

لس من المأكوالت ولتحديد ايهما مفضل لديه من خالل تكرار اخذ الطفل لها والحصول عليها. ثم يج
الطفل والمدرب في مواجهة كل منهما االخر بينهما منضدة ويجلس المدرب المساعد خلف الطفل او 
بجواره. يتم وضع صورة للشيء المفضل على المنضدة بين الطفل والمدرب مع وجود الشيء المفضل 

 يالحظ أنه، ال تستخدم المعززات نفسه في مجال رؤية الطفل لكنه ال يستطيع ان يحصل عليه.
اللفظية اثناء هذه المرحلة من الضروري وجود اثنين من المدربين  في هذه المرحلة المدرب األساسي 
ومدرب المحفز ويتمثل دوره في مساعدته جسديا بالتقاط صورة هذا الشيء ووضعها في يد المدرب 

ورة الشيء أن يكون الطفل قادرا على التقاط ص -: المفتوحة.  وتهدف هذه المرحلة بشكل نهائي الى
 (Bondy & Frost, 1994-A : 5) المفضل ووضعها في يد المدرب.

  -:Expanding Spontaneityالتلقائية في الطلب  -المرحلة الثانية:
يتم التركيز في هذه المرحلة على تعليم الطفل جلب الصورة من مسافات مختلفة حيث توضع 

يجلس الطفل والمدرب في مواجهة كل منهما الصورة للشيء المرغوب جدا للطفل على لوحة التواصل 
 االخر بينهما طاولة عليها الشيء المحبب للطفل ، 

 مساعدة إلى الطفل احتاج و اذا يده التواصل واعطائها للمدرب في لوحة من الصورة يتم نزع
 وذلك و الطفل المدرب بين المسافة تالشيها تدريجيا، ويتم شيئا فشيئا  زيادة يحصل عليها ويتم جسدية
 التعزيز ومع استخدام يده في ويضعها المدرب إلى بها ويذهب الصورة وينزع مكانه الطفل يقف لكى

 و الصورة، تبدأ الطفل بين المسافة صورته، وايضا زيادة أحضر الذى الشيء الطفل و إعطاء اللفظي
 إلى بها ويذهبيأخذها  ثم الصورة إلى الطفل يذهب كي التواصل ولوحة الطفل بين المسافة زيادة

 بين التمييز على الطفل قدرة أن بما المرحلة هذه في التلقين اللفظي نستخدم المدرب. نالحظ أنه  ال
أن يذهب الطفل الى لوحة ويتوقع في نهاية المرحلة واحدة  صورة استخدام فيجب كافية ليست ره الصو

 ,Bondy & Frost)المدرب.  التواصل لينزع الصورة ويذهب بها الى المدرب ويضع الصورة في يد
1994-A : 7) 

  -:Pictures Discriminationالصور  الثالثة: تمييز المرحلة
 ووجود العديد اآلخر مواجهة في منهما كل طاولة بينهما كرسين على والمدرب الطفل يجلس

 وغير سبةغير منا صور ووجود المناسبة باألشياء أو اقترانها والمناسبة المرغوبة لألشياء الصور من
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فيها. تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل في نظام التواصل عن التواصل عن طريق تبادل  مرغوب
 أمام البيئة تهيئة ( حيث يتعلم خاللها الطفل التمييز بين الصور وذلك من خاللPECSالصور)
 نلشيئي صورتين التواصل لوحة على توضع مناسب كما المكان أو الموقف يكون بحيث الطفل

 المناسبة الصورة بإعطاء الطفل قام فإذا اإلطالق مناسبة على غير واألخرى للموقف مناسبة إحداهما
 المدرب التلفاز فيقوم صورة هي المناسبة الصورة فتكون أمام التلفاز الطفل جلوس ذلك للموقف مثال

 وذلك(  وربج صورة مثل)  مناسب غير لشيء صورة الطفل تعزيزه. واذا أعطى مع الشيء ويعطيه
ذا اجتماعي فعل رد أي بدون طلبه الذى الشيء بإعطائه المدرب فيقوم أمام التلفاز  جلوسه أثناء  و ا 
نقوم بوضع الصورة بجانب الشيء مباشر  للموقف المناسبة غير الصورة إعطاء في الطفل استمر

 حيث ثالثة أو شيئين بين يزالتمي الطفل يستطيع البداية في والمقارنة بينها بشكل يلفت انتباه الطفل.
 يحضر وعندما الشيئين لهذين صورتان التواصل لوحة على ويوضع المدرب أمام شيء واحد يوضع

 يقوم المدرب الطفل أخفق و اذا الطفل تعزيز الصور يتم من عدد بين من المطلوبة الطفل الصورة
 إعادة يجب للصور التمييز الطفل متعلي الصحيحة. ويجب أن ننتبه هنا أنه أثناء الطفل للصورة بتوجيه
 المدرب المكان على نفس من الصورة إزالة الطفل ال يتعلم حتى مختلفة مواضع في الصور ترتيب
  التواصل. من لوحة للصورة الخطأ باالختيار الطفل يقوم عندما ال بكلمة اإلجابة تجنب

 التواصل لوحة إلى ذهابه خالل من مرغوبة أشياء الطفل يتوقع في نهاية المرحلة أن : يطلب
 المدرب يعطيه إلى بها والذهاب مرتبة صور مجموعة بين من المناسبة أو الصورة المرغوبة وينتزع

 (Bondy & Frost, 1994-A : 9) الصورة.

  -:Sentence Structure الجملة  الرابعة: بناء المرحلة
 شيئا الطفل يريد عندماو .  جملةال شريط من األيمن الجزء في اريد أنا عبارة صورة يتم تثبيت

عبارة انا اريد  صورة الجملة، بجوار شريط على الصورة بوضع يقوم للطفل الجسدي التوجيه خالل فمن
 المرغوب صورة الشيء إلى الوصول من الطفل يتمكن وعندما المساعد، المدرب إبعاد يتم وبالتدريج

 . أمامه موجودة غير أشياء الطفل على  طلب يتم تدريب . اريد أنا عبارة صورة بجوار ووضعها فيه
 من أمامه الموجودة غير و األنشطة أشياء للطفل ليطلب محاوالت إنشاء أو استخدام يتم البداية ففي
 الطفل يتعلم أن يجب الوقت و مع و استقبلها قد طلبها يكون الطفل ما بعد عنه بعيدا وضعها خالل
 يتوقع في نهاية المرحلة أن يطلب . الرؤية مجال وجودة فيم غير لكنها له معروفة أشياء يطلب أن

 وانتزاع الكتاب باستخدام الكلمات متعددة عبارة باستخدام موجودة غير وأخرى موجودة أشياء الطفل
 (Bondy & Frost, 1994-A : 11) الجملة. شريط على وتوضع أريد أنا الرمز أو الصورة
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 -تريد: ماذا"  سؤالال إلى الخامسة: االستجابة المرحلة
 انتظار فترة هناك يكون ال البداية حيث في البرنامج في المراحل أسهل من المرحلة تعتبر هذه

 نفس في فالمدرب ، التواصل لوحة من أنا اريد صورة جملة ونزع للطفل المفضل الشيء إلحضار
ويستكمل  أريد أنا صورة لتقطي أن يجب فالطفل ؟ تريد ماذا اريد أثناء سؤاله أنا صورة إلى تشير الوقت

 والوقت.  اريد أنا صورة االشارات إلى ؟ تريد ماذا التساؤل أو الطلب بين الوقت زيادة تبدأ  االستبدال
 أو حث أي بدون ؟ تريد ماذا التساؤل على اإلجابة الطفل يستطيع ثانية. وبالتكرار واحد حوالى يزداد

 Bondy)الطفل قادر على يجيب على سؤال: ماذا تريد؟! توجيه. ويتوقع في نهاية المرحلة أن يصبح 
& Frost, 1994-A : 15) 

 : و االستجابة التلقائي التعليق السادسة: المرحلة
الوقت يتم طرح التساؤل التالي عليه، ماذا ترى؟! مع  نفس وفى للطفل مفضل شيء يعرض

 توضع الذى المكان في ويضعها سرعةب أنا أرى صورة الطفل يلتقط لم إذا أرى،  اإلشارة الى صورة أنا
 مكانها أرى فى أنا صورة توضع البداية في . ذلك ليفعل للطفل الجسدي بالتوجيه المدرب فيه يقوم
 صورة بجوار المخصص المكان في المناسبة الصورة ويضع الطفل ليرىثوانى  خمس المدرب وينتظر

 الذى بالشيء ةمرتبط تليس مكافأة أو تعزيز الطفل ويعطى." أنت ترى.. نعم"  المدرب ويقول أرى  أن
 ماذا ترى عشوائيا الطفل سؤال البداية في المدرب على يجب. نالحظ أنه  التدريب ويستمر.  يراه

االستمرار. نالحظ  يتم السؤالين على اإلجابة بين التمييز في صعوبة الطفل لدى كان اذا ؟ماذا تريد؟!
 بين التمييز الطفل يستطيع حتى كبيرة بدرجة للطفل مفضلة اءأشي بتقديم المرحلة في هذه أنه تبدأ
 على الطفل ليتدرب وذلك االجتماعي و التعزيز الملموس التعزيز بين االقتران ويتم .و التعليق الطلب

يتوقع في نهاية  .االجتماعية بالمعززات الطفل يكتفى وبالتدريب االجتماعية للمعززات بتلقائية التواصل
حيث يستطيع االجابة على  التواصل في اللفظية المفاهيم من واسع مدى الطفل يستخدم أنالمرحلة 

 (Bondy & Frost, 1994-A : 18) سؤال ماذا ترى؟!

، PECSالتواصل عن طريق تبادل الصورنظام  خالل من التدريب ينتهى الويمكننا القول أنه 
 ذلك مثال وعكسها الكلمة مثال تشمل لغوية مفاهيم إليها يضاف بل السابقة الست المراحل بإنهاء

 خالل من ال بنعم أو المختلفة يقذف كذلك االستجابة أو يرمى مثل مختلفة صغير ـ كبير، وأفعال
 أساليب خالل من الكالم تطور المتوقع تريد؟ ومن أنت هل ؟.... هذا هل مثل التساؤالت على اإلجابة
 (Scott, et al., 2000, 236) سنا فال األصغرلألط بالنسبة إدراكها اللفظي يمكن غير التواصل
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التوحد وموضوع 
التواصل، كما يتناول هذا الفصل تعليق الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، 

الدراسات  اشتملتوهنا من الدراسات السابقة، وأوجه التميز عن الدراسات السابقة  وأوجه االستفادة
، ودراسات تحدثت التواصلبموضوع  اهتمت ، ودراساتالتوحدالسابقة إلى دراسات اهتمت بموضوع 

 أطفال وامهات التوحد.حول 

 أواًل: الدراسات التي تناولت موضوع التوحد:

 -الدراسات العربية:
 (2013) دراسة  قطب (1

بعنوان:" برنامج إرشاد الكتروني في تطوير تصميم الخطة التربوية الفردية من قبل أمهات أطفال 
 التوحد في مرحلة التدخل المبكر واثر ذلك على أداء الطفل"

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج اإلرشاد االلكتروني ودعمه ألمهات أطفال التوحد في 
فردية والتي تقابل الحاجات التدريبية الفعلية ألبنائهن التوحديين وتحديد مدى األثر تصميم خطة تربوية 

الذي ينعكس على أداء الطفل التوحدي في كل من جوانب السلوك التكيفي و األداء العقلي، تكونت 
 ( من أمهات التوحد التحق أبناؤهن ببرامج التدخل المبكر. كان منهج الدراسة12عينة الدراسة من )

المنهج شبه التجريبي  وقد طبقت الباحثة أدوات عديدة مثل: قائمة المعايير اإلكلينيكية للكشف عن 
(، مقياس شبلر لتقدير سلوك الطفل التوحدي 2003اضطراب طيف التوحد من إعداد عزة الغامدى )

 ( ومقياس الذكاء2004( ومقياس السلوك التكيفي للعتيبي )2002تعريب الشمري والسرطاوي )
لجودارد وقائمة تفدير كفاءة الخطة التربوية الفردية )إعداد الباحثة( ومنهج مهارات التدخل المبكر 
 -وبرنامج اإلرشاد االلكتروني )إعداد الباحثة(. وللوصول إلى نتائج الدراسة استخدمت أسلوب مان

– kruskal واختبار كروسكال والس   Wilcoxonواختبار ويلكوكسون   Mann-Whitneyوبيتي 
wallis اإلحصائية. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: فاعلية برنامج اإلرشاد االلكتروني في تطوير

تصميم الخطة التربوية الفردية من قبل والدة الطفل التوحدي في المجموعات الثالثة بفارق سجل 
ثر البرنامج االيجابي لصالح المجموعة الخارجية والمجموعة التجريبية على التوالي وفي ذلك داللة أل
 كما سجل أطفال التوحد في المجموعة التجريبية تحسن في جوانب السلوك التكيفي.
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 -(:2013دراسة الزهراني )  (2

""فاعلية استخدام برنامج سلوكي لخفض مظاهر العجز في التفاعل االجتماعي لدي عينة  -بعنوان:
 من فئة التوحد البالغين."

فاعلية االستجابة لبرنامج سلوكي لخفض مظاهر العجز في التفاعل  هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
االجتماعي لدى عينة من فئة التوحد البالغين من خالل تنمية االستجابات االيجابية في سلوك أطفال 

حاالت مجموعة  5حاالت مجموعة ضابطة و 5حاالت ذكور موزعة  10التوحد. شملت عينة الدراسة
درجة  68-52سنة كما ان درجات ذكائهم امتدت بين  18-13زمنية بين تجريبية تمتد أعمارهم ال

ل التوحدي إعداد عبد على مقياس جودارد ، استخدم الباحث أدوات عديدة في الدراسة مثل) قائمة الطف
مقياس جودارد المعدل من لوحة سيجان و مقياس مظاهر العجز في التفاعل  م،1999الرحيم 

م( برنامج سلوكي من تصميم الباحث.( 2002عداد عزة الغامدى )التوحد إ االجتماعي ألطفال
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات 
القياس القبلي و البعدي في مظاهر العجز في التفاعل االجتماعي )بعد التواصل بعد العالقات 

 .لصالح القياس البعدي( ةاالجتماعية لدى العينة التجريبي
 -(:2011دراسة الخميسي )  (3

 بعنوان:" الضغوط االسرية كما يدركها اباء وامهات االطفال والمراهقين التوحدين"

هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن اشكال الضغوط التي تتعرض لها اسر االشخاص التوحدين 
 هقين التوحدين، وكذلك الفروق بين هذه الضغوط بين اسر األطفال والمرا

( من األطفال والمراهقين التوحديين في مدراس 49( أب وأم لعدد )54وقد تكونت عينة الدارسة من )
ومراكز التوحد والتربية الخاصة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقد قام الباحث ببناء مقياس 

موزعين على ستة اشكال للضغوط.  ( عبارة80الضغوط األسرية كما يدركها الوالدين وهو مكون من )
أظهرت نتائج الدراسة أن كال من الضغوط المتعلقة بنقص المعلومات والضغوط الناتجة عن خصائص 
االبن هو اكثر الضغوط التي تعاني منها األسر األطفال والمراهقين التوحدين، في حين أن أسر 

لتوحديين في كل من الضغوط النفسية المراهقين التوحديين لديهم يعانون أكثر من اسر األطفال ا
والضغوط المنزلية والضغوط المتعلقة بخصائص الطفل في حين لم توجد فروق بين المجموعتين في 

 الضغوط المتعلقة بنقص المعلومات والضغوط المالية.
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 -(:2010دراسة المبارك )  (4

طفال توحديون نحو دمج الطالب " اتجاهات معلمي المدراس االبتدائية العادية الملحق بها أ-بعنوان:
 "التوحديين بمدارس البنين بالمنطقة الشرقية بالسعودية

هدفت الدراسة الى تعرف اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية العادية الملحق بها اطفال توحديون نحو 
لبنين دمج االطفال التوحديون بسيطي و متوسطي االعاقة في التوحد في المدارس العادية الحكومية ل

وتحديد مدى اختالف اتجاهات المعلمين. استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لإلجابة عن اسئلة 
بندا وصمم االستبيان وفقا  31 الدراسة، فقد صمم اداة للدراسة حيث بلغ عدد بنودها بعد التحكيم

حصائية باستخدام على خمسة مستويات وتأكد من صدقها وثباتها وتمت المعالجة اال )لطريقة ليكارت(
لحساب التكرارات والنسب المئوية لحساب التكرارت والنسب المئوية لوصف عينة  spssبرنامج 

الدراسة وتوزيع افرادها وفق لمتغيرات الدارسة والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لتحديد نمط 
 دراسة واختباراالتجاهات ومعامل ارتباط بيرسون وكرنبا خالفا لتحديد معامل ثبات اداة ال

independent symbol test  لحساب قيمةt  بين مجموعتين ومستوى الداللة االحصائية وتحليل
الختبار الداللة االحصائية لمدى الفروق في االتجاهات باختالف متغيرات  ANOVAالتباين االحادي 

ية على االستبيان نحو توصلت الى النتائج التالية اتجاهات المعلمين ايجابية من حيث الكل. الدراسة
دمج االطفال التوحدين بسيطي ومتوسطي االعاقة في التوحد بالمدارس االبتدائية العادية الملحق  بها 
اطفال توحدين بشكل عام إال أن اجاباتهم على بنود االستبانة الخاصة بالدمج داخل الفصول العادية 

 . كانت سلبية
  (2010دراسة الزراع )  (5

ؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية لألطفال التوحديين ودرجة انطباقها على دراسة مبعنوان :"
 "التوحديين في المملكة العربية السعودية األطفالمركز 

بناء مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية لألطفال التوحديين وتحديد درجة هدفت الدراسة إلى 
 (20عينة الدراسة من )، تكونت المملكة العربية السعوديةالتوحديين في  األطفالانطباقها على مراكز 
تقدم خدماتها لألطفال التوحديين الذكور بحيث التي  التوحديين الحكومية  األطفالمركزا من مراكز 

لجمع أما اإلجراءات فكانت  ،معهد وبرنامج دمج () مثلت مختلف من مناطق المملكة وتنوع البرامج
مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية لألطفال التوحديين بعد التوصل البيانات تم بناء مقاييس 

( مؤشرا 107( مؤشرا رئيسيا و)175لهذه المؤشرات وتكون المقياس من ) األساسيةالعناصر  إلى
النتائج التي  وكانت أهمدالالت صدق وثبات للمقياس برزت استخدامه،  إلىفرعيا هذا وقد تم التوصل 

قت بدرجة عالية هي هناك مؤشرات لعنصرين من عناصر ضبط الجودة انطب-:اسةتوصلت لها الدر 
( ومؤشرات 0.84البرنامج التربوي الفردي والخطة التعليمية الفردية" بمتوسط )مؤشرات عنصر "
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( وكانت اقل المؤشرات انطباقا هي 0.80عنصر" تحليل السلوك التطبيقي تعديل السلوك" بمتوسط )
  (.0.33إذ كان المتوسط ) األسرتمكين عنصر مشاركة ودعم و 

 -(:2009دراسة اللهيبي )  (6
 "بعنوان :" فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي الغذائي ألمهات مشرفات أطفال التوحد

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت الغذائية التي تواجه األمهات والمشرفات في تغذية أطفال 
لمشكالت الغذائية التي تواجه أمهات ومشرفات التوحد،  التعرف على التوحد. ايجاد حلول بسيطة ل

فاعلية البرنامج اإلرشادي في تنمية قدرة األمهات والمشرفات في تخطيط وجبات غذائية مناسبة لحالة 
وقسمت  ،الوصفي والتجريبي استخدم البحث المنهج األطفال المصابين قبل وبعد البرنامج اإلرشادي.

( مشرفة وبعد تطبيق البرنامج 68( أم و)75ى قسمين بلغ عددها قبل تطبيق البرنامج )عينة البحث إل
( مشرفة. تم استخدام االستبانة والبرنامج اإلرشادي وقد تم تحليل بيانات الدراسة لمعرفة 29( أم و)29)

ض الوعي الوعي الغذائي واألغذية المفضلة لطفل التوحد، وخلصت الباحثة الى عدة نتائج أهمها انخفا
الغذائي لألمهات والمشرفات وارتبط ذلك بالمستوى التعليمي لهن في حين اظهر البرنامج فاعليته في 
رفع الوعي الغذائي من المنخفض إلى المتوسط وبفروق دالة إحصائيا عند مستوى احتمالية أقل من 

(0.01.) 

 (2008بيومي )  دراسة  (7
 مهارات العناية بالذات لدي األطفال التوحديين .""فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض -بعنوان:

هدفت الدراسة إلى قياس مدى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات العناية بالذات لدى األطفال 
طفل من األطفال التوحديين الذين تتراوح أعمارهم الزمنية بين  12التوحديين. تكونت عينة الدراسة من 

أطفال ، األخرى  6هم إلى مجموعتين احدهما كانت المجموعة الضابطة سنة وقد تم تقسيم 9-12
كانت المجموعة التجريبية. استخدمت الباحثة في الدراسة المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة 
)قائمة لمعرفة أصعب مهارات العناية بالذات لدى األطفال التوحديين ،استمارة لمعرفة أنواع المعززات 

فل التوحدي، استمارة لجمع البيانات الشخصية للطفل التوحدي، مقياس مهارات العناية المحببة للط
بالذات لألطفال التوحديين، برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لألطفال التوحديين، 

 وجميعها إعداد الباحثة، مقياس
،استمارة تقدير المستوى االجتماعي 1998)ستانفرد بينيه للذكاء( الصورة الرابعة تعريب لويس مليكة  

( واستخدمت أسلوب  مان وتني 2006واالقتصادي لألسرة المصرية إعداد عبد العزيز الشخص 
لتقدير دالة الفروق بين المجموعات المرتبطة،  اختبار ولكوكسن لتقدير داللة الفروق بين المجموعات 

نه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين غير المرتبطة. استخلصت الدراسة عدة نتائج أهمها أ
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متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على أبعاد مقياس مهارات العناية بالذات ومجموع 
 األبعاد في القياسين القبلي و البعدي وذلك لصالح البعدي.

 -(:2007دراسة غزال )  (8

ة لدى عينة من األطفال التوحديين في بعنوان:" فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعي
 مدينة عمان"

هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار فعالية برنامج تدريبي لتطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من 
أطفال التوحد في مدينة عمان وقد تألفت عينة الدراسة  من مجموعتين تجريبية وضابطة وتألفت كل 

( سنوات و لإلجابة على 9-5ون من التوحد تراوحت أعمارهم بين )( أطفال ذكور يعان10منهما من )
أسئلة الدراسة قام الباحث بتطوير قائمة تقدير التفاعالت االجتماعية ألطفال التوحد.. واستخدم 
لمعالجة أسئلة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية 

استخدم أسلوب تحليل التباين المشترك. وتلخصت نتائج الدراسة في عدة نقاط والضابطة إلى جانب 
( في المهارات االجتماعية بين أفراد 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -أهمها:

 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

 -(:2004ن)دراسة حس  (9

بعنوان:" فعالية التدخل المبكر المكثف في تحسين السلوك التكيفي لألطفال التوحديين باستخدام 
 التحليل التطبيقي للسلوك"

هدفت الدراسة الى التعرف على فعالية التدخل المبكر المكثف في تحسين السلوك التكيفي لألطفال 
ضعت العينة ثمانية اطفال توحديين ممن ينطبق عليهم التوحديين باستخدام التحليل التطبيقي للسلوك، و 

-40 سبعة بنود على األقل من تلك التي  يتضمنها المقياس التشخيصي المستخدم ،تتراوح أعمارهم ما
وجميعهم من مستوى اقتصادي اجتماعي ثقافي مرتفع وتم  78 -57 شهر او نسبة الذكاء بين 70

دد أحداهما التجريبية األولى وهي التي تعرض  التدخل تقسيمهم الى مجموعتين متساويتين في الع
ساعة أسبوعيا و المجموعة األخرى التجريبية الثانية والتي تعرض التدخل  40 المبكر المكثف لمدة

ساعات أسبوعيا وثم استخدام مقياس جوادر للذكاء مقياس الطفل التوحدي الذي أعدته  10 لمدة
إلى جانب برنامج التدخل  1992 طفال الذي أعده عبد الشخصالباحثة ومقياس السلوك التكيفي لأل

المبكر المكثف الذي أعدته الباحثة وطبقته على أعضاء المجموعة التجريبية األولى وأسفرت الدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعتين  -عن عدة نتائج أهمها:

بعاده في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية والضابطة في السلوك الت  .كيفي وا 
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 -(:2002راسة بخش )د (10
بعنوان:" فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي في خفض السلوك العدواني لدى 

 األطفال التوحديين"
مهارات التفاعل هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فعالية البرنامج السلوكي التدريبي لتنمية 

االجتماعي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من األطفال التوحديين بمركز أمل لإلنماء الفكري 
بندا على اآلفل من مقياس الطفل التوحدي  24 طفلة ممن ينطبق عليهم 24 بجدة ،كان قوام العينة 

سنة ونسبة ذكاؤهم  14-7تتراوح أعمارهم ما بين ا  DSM-IVالذي أعده عادل عبد اهلل في ضوء 
وجمعيهم من مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط  مقسمين الى مجموعتين متساويتين  68- 55 بين

طفال إحداهما تجريبية أما األخرى فكانت ضابطة ثم استخدام)  12 في العدد تتألف كل مجموعة من
، مقياس   2002 مقياس جوادر للذكاء ، مقياس الطفل التوحدي من إعداد عادل عبد اهلل محمد

و مقياس السلوك العدواني لدى األطفال  1995 المستوى االقتصادي االجتماعي من إعداد الشخص
)توجد فروق دالة  -( وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:1997 المتخلفين عقليا من إعداد دبيس

سلوك العدواني إحصائيا بين متوسط درجات المجموعين التجريبية و الضابطة في قياس بعدي ال
بعاده في اتجاه األفضل لصالح المجموعة التجريبية(  وا 

 

 -الدراسات االجنبية: -1

 Coon & Miguel (2012) :-ة دراس (1
 "والضابط المثير لنقل المتزايد التعرض دور:" بعنوان
 معدل في متطابقة زيادة سينتج الخاصة للمثيرات للتعرض المبرمجة الزيادة لفحص الدراسة هذه هدفت

 لدي ، التخاطبية الشفوية االستجابة اكتساب معدل تم مقارنة لقد التخاطبية الشفوية االستجابة كتسابا
 تعريض تم وقد( المدرسة قبل ما مرحلة) يعانون من اضطراب التوحد النمو سن نفس في اطفال 4

 ستجاباتاال تعليم في المادة تستخدم التي و( Tact-echoic) التعليم اساليب من لنوعين الطالب
 هذا تطلب وقد ، التخاطبية االستجابات لتعليم المشاركين لجميع المثير باسلو  استخدم وقد التخاطبية،
 قبل من تستخدم كانت التي تلك من جديدة تخاطبيه استجابات لتعليم اقل تعليمية محاوالت االسلوب

 .التخاطبية اتاالستجاب تعلم في الطفل لدي التعزيز تاريخ ضوء في النتائج فسرت وقد

 -Bouxsein (2011:) دراسة (2
 "التوحد من يعانون ألطفال اللفظية النمذجة على توجيهها واعادة االستجابة منع اثر تقييم بعنوان:"

 من يعانون ألطفال اللفظية النمذجة على توجيهها واعادة االستجابة منع اثر قييمتهدف الدراسة الى ت
 غير المهمات ان افتراض، تم االستناد على  التوحد من عانا طفلين كانت عينة الدراسة  التوحد،
 من وسعت ، كان تبنت الدراسة االسلوب التجريبي حيثمماثلة عالجية تأثيرات الى تؤدي ربما اللفظية
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 السلوك تقليل تعميم لتسهيل اجراءات وضع خالل من العالج في المستخدم للزمن قياسا تضمين خالل
 الوظيفة عن معلومات لجمع ادوات عدة استخدام تم االجتماعي، لصدقا يممتص ايضا خالل ومن

 .للمشاركين اللفظية للنمذجة الممكنة
 فعاال كان توجيهها واعادة االستجابة وقف ان النتائج اظهرت الدافعية وقياس وظيفي تقييم مقابلة مثل
 .اللفظية النمذجة تقليل في

 -:Rispoli (2011)  دراسة (3
 طالبين لدى االكاديمي االندماج وعلى المشكل السلوك على الدافعية اثارة ياتعمل اثربعنوان:" 

 "التوحد من يعانيان
 االندماج وعلى المشكل السلوك على الدافعية اثارة عمليات اثر لو تنا الى الحالية الدراسة تهدف

 المشاركان اله تعرض فترات عدة على جلسات تطبيق تم ،التوحد من يعانيان طالبين لدى االكاديمي
 في المشاركين للطالبين وظيفي تحليل اجراء تم المشكل، بسلوكهم وظيفا ارتبطت بنود او لفقرات
 تعرض الحالتين ىإلحد المشاركان تعرضاستخدمت الدراسة االسلوب التجريبي حيث تم  ، الدراسة
 يحضر من ركينوالمشا والمالحظين التجربة مجرى من كل كان وقد مسيق تعرض عدم ، للبنود مسبق
 نمكاإب وكان الغرفة في موجودة الصف مقتنيات كانت الجلسات، خالل المسبق التعرض جلسات

 ارتبطت أنها ذكر قد مدرسيهما كان االشياء وهذه لديهما المفضلة االشياء الى الوصول المشاركين
 قام تالجلسا خالل المزدوج التفضيل مقياس في قيمت وبالتالي الصف في المشكل بسلوكهم

 بهذه المشاركين تزويد ان البنود، هذه من بند لكل المشاركين رفض حول معلومات بجمع المالحظون
، توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها أن التدخل  الصيفية الجلسات خالل قيمتها من قلل قد البنود

 المسبق لحصولا ان، بالحصول مسبقا المرتبط المشكل السلوك ظهور تقليل الى ادي مع األطفال
 لالندماج اعلى ومستويات المشكل للسلوك منخفضة مستويات الى يؤدي ربما البنود هذه على

 .يالصف التعلم خالل االكاديمي

 -( :Dawson & others (2010دراسة  (4
 لنموذج المبكرة ةيوالبدا التوحد التى تواجه اطفال معوقاتمضبوطة تبحث  عشوائية تجربة بعنوان" 

 " ويننفر
 والتطور وينفر لنموذج المبكرة ايةيفية البدك لتقييمضبوطة م عشوائية تجربة تطبيقدف الدراسة الى ته

، تكونت عينة التوحد بمرض المصابين االطفال انتاج  تعزيز اجل من ى المبكرالسلوك لتدخلل الشامل
 على ياعشوائ اعمارهمسنة فقد تم توزيع 18-3 من التوحد بمرض مشخصين طفل 48الدراسة من 

 وينقر لنموذج المبكرة البداية في ثفالمك المبكر لخالتد فيها تم االولى مجموعتين من واحدة مجموعة
واألخرى لم يتم عمل تدخل لها . توصلت الدراسة   وتطبيقها السلوكي التحليل مبادئ على يعتمد والذي
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 تحسننا اظهرواومكثف  مبكر سلوكي تدخل الى تعرضوا الذين باألطفال مقارنةالى عدة نتائج اهمها 
 ،التوحد تشخيص وكذلك التكيفي كلو والس الذكاء في مهما

 -(:Howlin & others (2009 ةدراس (5
 ."بالتوحد المصابين فالطألثر التدخل السلوكي المبكر و المكثف على األ  منظمة مراجعة" -:بعنوان

 باضطراب المصابينى األطفال تهدف الدراسة الى دراسة اثر التدخل السلوكي المبكر والمكثف لد
، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. حيث تم التوحد طفالطفل من ا 11بلغت عينة الدراسة  التوحد،

 المجموعة مستوى على فيها التحكم تم عشوائيتان عينتان أخذ
 متطورة نتائج الى التوحديين االطفال لديتوصلت الدراسة الى أن  التدخل السلوكي المبكر و المكثف 

 تزودنا المراجعة لهذه النتائج في ملحوظ تنوع هناك الفردي المستوى وعلى االخرى بالمجموعات مقارنة
 قابلت دراسة641  هناك .المدرسة قبل ما سن في التوحد اطفال لجميع وليس لبعض( IBI) بفاعلية
 الحالة كانت إذا ، دراسةال عن بعيد بوضوح عينةال فيها التي الدراسات اءتقصباس قمنا البحث، نتائج
 -النوم مشاكل)  خاصة سلوكيات على مركزة ودراسات مقارنة مجموعة بدون حالالت لسلسلة أو فردية

 مشاركين مع ABA/EIBIِ   مراجعة كانت اذا ما ألبحاثا ملخص تم مراجعة (ديةحالمت السلوكيات
 لدراسات ألبحاث مراجعات منها 8 للمعايير مقابلة بحث ورقة 37 وجدنا مبدئيا نحن بالتوحد، مصابين
 لم دراسة 11 خليط واألخرى المكثف المبكر التدخل استخدام دون من كانت منها 5و مسبقا منشورة
 جميع قابلت دراسة 13 المشاركين من عدد اقل لديها او مقارنة مجموعة اوى ذكاء مستوى تسجل

 .النهائية المعايير

 -:yoder & stone ((2006دراسة   (6
 اكتساب على واثرها اللغة قبل ما مرحلة في للتخاطب تدخل محاولتي ألثر عشوائية مقارنة: "بعنوان

 ".التوحد اطفال مع المدرسة قبل ما مرحلة في المنطوق التخاطب
 اللغة قبل وما يستجاباإل التعلم) التخاطبي للتدخل طريقين ةفعاليدراسة  الى الدراسة هذه هدفت
 من المدرسة قبل ما مرحلة في طالب 36 عند الكالم على واثره ،(لصورا تبادل في التخاطب وطريقة
 تقييم طريقة كانت وقد اشهر 6 لمدة طريقة كل استمرت عشوائية المجموعة كانت ، التوحد اطفال

 اشهر 6 المتابعة مرحلة واستمرت العالج وبعد العالج قبل عام اختيار خالل من اللفظي التخاطب
 عدة الى الدراسة توصلت .اخرى اشهر 6 المتابعة مرحلة واستمرت العالج وبعد العالج قبل اخرى
 في RPMT من نجاحا اكثر كان( PESC)الصور تبادل طريق عن التواصل نظام أن اهمها نتائج
 بعد ما مرحلة في اللفظي التخاطب في المستخدمة الكلمات عدد وزيادة التلقائية االفعال عدد زيادة

 .الثالثة القياس مراحل في النمو معدل االعتبار نبعي االخذ مع العالج
 



 

66 

 الثالث الفصل

 -:Tamlynn & Graupner (2005) دراسة (7
 ".سنين اربع لمدة تنبؤية ومؤشرات نتائج التوحد اطفال لسلوك المكثف العالج:"  بعنوان

 طفل 24هدفت الدراسة الى قياس أثر العالج المكثف لسلوم اطفال التوحد، كانت عينة الدراسة 
 الذي الوالدين لدي او عيادة UCLA في المبكر المكثف العالج لبرنامج وخضعوا التوحد نم يعانون
 االدراك، تضمن سنوات 4 دام عالج وبعد مؤهلين مشرفين من اقل بإشراف ولكن  مكثفة ساعات تلقوا
 دمج بعد للمجموعتين، متماثلة كانت اكاديمية ومقاييس اجتماعية ومقاييس تكيف ومقاييس اللغة
 وفي العالج بعد متوسطة عالقات وحققوا سريع تعلم اظهروا االطفال من% 48 أن تبين مجموعتينال

 افضل خالل من النتائج قياس كان وقد المنتظم العادي التعلم في االندماج من تمكنوا السابعة سن
ئج الدراسات مع نتا متطابقة كانت النتائج وهذه االجتماعية، االستجابات اللغة ، التقليد وهي مؤشرات

 .تقريرهم في السابقة وتقارير المدربين والمالحظين
 lorimer & others (2002:) دراسة  (8

 حد."التو  طفل لدى المنزل بيئة في وقائي كسلوك االجتماعية القصص استخدام :"بعنوان
 نذرةالم المثيرات لتخفيض المنزل محيط في االجتماعية القصص استخدام فعالية لدراسة الدراسة هدفت
 استخدمت وقد  ABABِ   نموذج استخدمت وقد عمره من الخامسة في توحد لطفل الغضب بنوبات
 التعبير مع يتقاطع والذي المسجل من مسجل واجراء استخدام عند االنسحاب وتم اجتماعيتان قصتان
 رالتعبي تقاطع في انخفاض المقلوبات اكتشف وقد ، غضب لنوبة مؤشر كنذير اعتمد والذي اللفظي
 السلوكيات هذه زادت وقد ، االجتماعية( الحكايات) القصص سرد عند الغضب نوبة مع اللفظي

 .الحكايات سحب عند( الغضب نوبات)
 -Escalona & others  (2002:)دراسة  (9

 بعنوان:" اثر التقليد على السلوك االجتماعي ألطفال التوحد."
ك االجتماعي ألطفال التوحد وقد تكونت عينة هدفت الدراسة الى معرفة تأثيرات التقليد على السلو 

( 7-3( اناث تراوحت اعمارهم ما بين )8( ذكر و)12( طفل توحدي من بينهم )20الدراسة من )
سنوات  تم تقسيمهم عشوائيا الى مجموعتين متجانستين في العمر والجنس، تكونت المجموعة االولى 

( اطفال كمجموعة 10عة الثانية فتكونت من )( أطفال يقومون بدور التقليد، أما المجمو 10من )
تفاعل، توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها فعالية البرنامج التدريب في تطوير مهارة التقليد لدي 
االطفال التوحديين حيث يعد طريقة فعالة لتسهيل القيام ببعض انماط السلوم االجتماعي االقتراب من 

 لنظر اليهم والتحرك باتجاههم.االشخاص االخرين ومحاولة لمسهم وا
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 -Scotland  (2000: )دراسة  (10
بعنوان:" أثر برامج التدخل المبكر في تحسين مهارات التواصل في مرحلة ما قبل اللغة وخفض 

 بعض انماط السلوك االجتماعي غير المناسبة."
مرحلة ما قبل  هدفت الدراسة الى معرفة اثر برامج التدخل المبكر في تحسين مهارات التواصل في

اللفة وخفض بعض انماط السلوك االجتماعي غير المناسبة كاإلثارة الذاتية لدي عينة من اطفال 
( سنوات ، وذلك عن طريق 10( طفل ممن هم اقل من )87التوحد غير الناطقين، وبلغت العينة )

ة لتقييم التحسن الذي استخدام التقييم والتركيب ، والتدخل المبكر ، التدخل المكثف وقد تم بناء ادا
يحرزه االطفال في قدرتهم على التواصل بمتابعة ادائهم على انشطة البرنامج التي تضمنت مواقف 
الحياة اليومية للتواصل  كالتواصل الجسدي ، التعاون ، اللعب، االستماع ، االستيعاب اللفظي وقد 

اصل ما قبل اللفة اضافة الى احسن اسعرت النتائج عن اهمية التدخل المبكر في تطوير مهارات التو 
 .قدرة االطفال على التواصل بأنشطة الحياة اليومية

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت موضوع التواصل:
 -(:2013دراسة علي )  (1

 ."التوحديين االطفال من عينية لدى اللفظية غير تالسلوكيا لتنمية تدريبي برنامج فاعلية" -بعنوان:
 لدي اللفظية غير السلوكيات لتنمية تدريبي برنامج فاعلية من التحقق -:الى ةالحالي الدراسة هدفت
 من وللتحقق سنوات( 8-4) بين أعمارهم تراوحت الذين من توحديين اطفال( 8) من مكونة عينية

 موزعة بندا( 27) من مؤلفة اللفظية غير السلوكيات لتقدير قائمة ببناء الباحث قام الدراسة فرضيات
 االيماءات والتقليد، االرشادي التواصل ، االنفعالية والتعبيرات واالنتباه التركيز: هي ابعاد ةاربع على

 كال الباحث استخدم كما المناسبة والثبات الصدق دالالت لها استخرجت ان بعد ةالجسدي واالوضاع
 جانست تحليل بهدف( ABC) التوحدي السلوك وقائمة( CARS) الطفولي التوحد تقدير مقياس من

 المستهدفة اللفظية غير السلوكيات تنمية في التدريبي البرنامج فاعلية الى الدراسة نتائج اشارت .العينة
 بعد في واقلها واالنتباه التركيز بعد في اكثرها كان متفاوتة بدرجات البحث عينة التوحديين االطفال عند

 .الجسدية واالوضاع االيماءات
 -(:2013والشرمان ) الغصاونةدراسة   (2

 االطفال لدي اللفظي غير التواصل لتنمية ماكتون طريقة على قائم تدريبي برنامج بناءبعنوان:" 
  "الطائف محافظة في التوحديين

 لدي اللفظي غير التواصل لتنمية ماكتون طريقة على قائم تدريبي برنامج بناء الى الدراسة هذه هدفت
طفل تم  16تكونت عينة الدراسة من ، الطائف مدينة في الفكرية التربية بمعهد التوحديين االطفال
 ضابطة مجموعة االخرى،( اطفال 8 ) من تكونت تجريبية مجموعة احداهما مجموعتين الىتقسيمهم 
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من اعداد  اللفظي غير التواصل مقياس -( كانت ادوات الدراسة كما يلي:اطفال 8) من وتكونت
 فروق توجد ال-:يلي كما الدراسة نتائج وكانت ماكتون يقةطر  على القائم التدريبي البرنامج الباحث.

 .اللفظي غير التواصل مقياس على القبلي القياس في الضابطة التجريبية المجموعة رتب متوسط بين
 .ةالتجريبي المجموعة لصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة رتب متوسط بين فروق توجد

 -(:2012) عويجاندراسة  (3
 ."التوحديين االطفال لدي اللفظي غير التواصل مهارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية" -:بعنوان
 لدى اللفظي غير التواصل مهارات لتنمية تدريبي برنامج فاعلية من التحقق الى الحالية الدراسة هدفت
 تم لتوحدبا مصابا طفال( 20) من الدراسة عينة تكونت وقد .دمشق مدينة محافظة في التوحد اطفال
( 10)ايضا ضابطة ومجموعة أطفال( 10) تضمنت  تجريبية مجموعة مجموعتين على توزيعهم
 االنتباه،)  في تمثلت التي اللفظي غير التواصل مهارات لتقدير قائمة بإعداد الباحثة قامت و . أطفال
 ونبرات الوجه اتوتعبير  الجسدية اإليماءات بعض فهم اإلشارة، استخدام ، البصري التواصل التقليد،
 الدراسة في استخدامها تبرر التي القائمة لهذه والثبات الصدق دالالت ايجاد وتم( عليها الدالة الصوت
 التوحد اطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات على تدريبي برنامج ببناء الباحثة قامت كما الحالية،

 للكشف والمقارنة(  والتجريبية الضابطة) ينالمجموعت افراد على والبعدي القبلي االختبار تطبيق .تم
 تطبيق تم كما التوحد، اطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات تنمية في التدريبي البرنامج اثر عن

-Mann) وبيتي مان اختبار استخدام تمكما . التدريب بقاء رثا عن للكشف التتبعي االختبار
Whitney U )ويلككسون واختبار (Wilcoxon )التجربية) المجموعتين رتب متوسط ارنةومق 

 فاعلية الى الدراسة نتائج اشارتو  البرنامج، تطبيق بعد اللفظي غير التواصل مهارات في(  والضابطة
 التوحد، اطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات تنمية في الحالية الدراسة في المعد التدريبي البرنامج

 مرور بعد اللفظي غير التواصل مهارات تنمية في البرنامج هذا ليةفاع الى الدراسة نتائج اشارت كما
 .البصري والتواصل االنتباه مهارتي باستثناء المؤجل البعدي القياس خالل من تطبيقه على شهرين

 (2012دراسة لمفون ) (4
 ."التوحد اضطراب ذوي المراهقين من لعينة اللعب طريق عن اللغوي التواصل تنميةبعنوان:" 

 مهارات من فقط اثنين على بالتركيز وذلك اللعب طريق عن اللغوي التواصل تنمية الى الدراسة هدفت
 مكونات من التسمية وعلى االستماع مكونات من الفهم على واالقتصار والحديث االستماع وهما اللغة

 ذوي نالمراهقي خالاله من يزيد ممتعة كطريقة اللعب على يعتمد برنامج بوضع اهتمت لذا الحديث
 من مكونة عينة على التجريبي شبه المنهج الدراسة استخدمت .اللغوي محصولهم من التوحد اضطراب

( 12) على موزعة جلسة( 36) في البرنامج تطبيق وتم التوحد اضطراب ذوي المراهقين من اثنين
 اللغوي الاالتص تقدير مقياسوكانت ادوات الدراسة عبارة عن  .االسبوع في ايام( 3) بواقع اسبوع
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توصلت  .االشارة اسلوب النتائج تفسير في الباحثة استخدمت (.م2002) نصر اعداد التوحد للطفل
 في( ع) للحالة والبعدي القبلي القياس درجات متوسط بين فروق توجد الالدراسة الى النتائج التالية  

 ترجع الدراسة في المستخدمة اللغوي التواصل تقدير قائمة تقيسها كما التعبيرية واللغة االستقبالية اللغة
 .المستخدم البرنامج الى
 -(:2012دراسة عبد الوهاب واخرون ) (5

"فاعلية برنامج تدريبي باستخدام الوسائط المتعددة في تحسين مهارات التواصل اللفظي  -بعنوان:
 والذاكرة العاملة لدى األطفال التوحديين بالطائف"

فاعلية برنامج تدريبي باستخدام الوسائط المتعددة في تحسين يهدف البحث الحالي الى الكشف عن 
مهارات التواصل اللفظي والذاكرة العاملة لدى االطفال التوحديين بالطائف وتكونت مجموعة البحث من 

تالميذ( توحديين بالصف الثالث االبتدائي بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الطائف، وتم تقسيمهم الى  8)
تالميذ( وتراوحت اعمارهم  4تالميذ( ومجموعة ضابطة تتكون من ) 4ية تكونت من )مجموعة تجريب

مقياس ستانفرد بينيه العرب للذكاء  -( سنة تم تطبيق األدوات التالية :12-11الزمنية ما بين )
( 1985( ومقياس السلوك التكيفي )تعريب وتقنين صادق 2001)الطبعة الرابعة تعريب وتقنين حنورة 

تشخيص اضطراب التوحد اعداد الباحثين، مقياس مهارات التواصل اللفظي اعداد الباحثين ومقياس 
مقياس الذاكرة العاملة اعداد الباحثين والبرنامج التدريبي باستخدام الوسائط المتعددة. توصلت الدراسة 

ريبية والضابطة الى فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب افراد المجموعتين التج -الى النتائج التالية:
في مهارات التواصل اللفظي والذاكرة العاملة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية بينما لم 
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب افراد المجموعة التجريبية في مهارات التواصل اللفظي 

 والذاكرة العاملة في القياسين البعدي والتتبعى.
 -(:2011و شعبان )دراسة الموافي  (6

 االطفال من عينة لدي( CCC) لألطفال التواصل لقائمة السيكومترية الخصائص" -بعنوان:
 ".المصريين

 . لألطفال التواصل لقائمة  السيكومترية الخصائص من التحققتهدف الدراسة الى 
Children's communications checklist CCC) )التواصل اضطرابات لتشخيص قائمة وهي 

 مالحظة يستطيع شخص أي او الوالدين او المعلمين خالل من الطفل سلوك مالحظة طريق عن
 مهارات لقياس( Bishop,1998) بيشوب وطوره شهور ثالثة عن تقل ال فترة قرب عن الطفل سلوك

 النمطي، الحوار الحديث، وترابط المالئمة، غير والبداية الجمل، وبناء ، الكالم ناتج)وهي التواصل
( 81) من البحث عينة ونت،تك( واالهتمامات االجتماعية والعالقات الحوار وألفة السياق، تخداماس

 في مشكالت من يعانون ممن المنصورة ومدينة بمركز واالعدادية االبتدائية المدارس اطفال من طفال
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 بمتوسط)  ذكورا( 43، ) والتواصل اللغة اضطرابات عالج ومراكز مستشفيات على ويترددون التواصل
 سنة 11.7 زمني عمر بمتوسط اناثا( 28)و( 16.71 معياري وانحراف سنة 11.2 زمني عمر

 داخلي باتساق تتمتع لألطفال التواصل قائمة أن إلى النتائج اشارت وقد( 16.21 معياري وانحراف
 دالة طارتبا معامالت وجود اتضح حيث لألطفال، التواصل قائمة صدق على النتائج برهنت كما مقبول

 .التكيفي للسلوك فينالند مقياس وابعاد لألطفال التواصل قائمة ابعاد بين احصائيا

 -(:2011دراسة رشيد) (7
 في التوحديين االطفال لدي واللغة االدراك مهارات تحسين في البورتيج برنامج فاعليةبعنوان:" 

  ".المبكرة الطفولة مرحلة
 مراكز في التوحديين االطفال لدي اللغة تنمية في رتيجالبو  برنامج فاعلية عن الكشفهدفت الدراسة 

 سنوات( 5-3) بين اعمارهم تتراوح التوحد من يعانون ذكور(  اطفال 5) الدراسة عينة بلغت .التوحد
 .واالدراكي يغو للا النمو في تأخر من ويعانون دمشق ريف محافظة في التخصصي التأهيل مركز من

 المبكر التدخل برنامج-كما يلي : الدراسة ادوات، حيث كانت بيالتجري المنهجاستخدمت الباحثة 
 اللغوي للمجالين الجانية الصورة اراختب، واللغوي االدراكي للمجالين السلوك اختبارات قائمة، البورتيج
 الطبعة المعدل واالحصائي التشخيصي الدليل، الباحثة اعداد من البيانات جمع استمارة، واالدراكي
، (2007 عيسى) العقلية واالعاقة التوحد لحاالت الفارقي التشخيص مقياس، (DSM-TR) الرابعة
، اشارت الدراسة (2007 عيسى) السورية البيئة على المطور( ABC) التوحدي السلوك تقدير قائمة

 بين التجريبية المجموعة درجات متوسط في احصائية داللة ذات فروق وجود -الى عدة نتائج اهمها:
 داللة ذات فروق وجود .البعدي القياس لصالح االدراكي المجال مقياس على والبعدي القبلي القياسين
 المجال مقياس على والبعدي القبلي القياسين بين التجريبية المجموعة درجات متوسط في احصائية
 .البعدي القياس لصالح اللغوي

 (2011) الخيراندراسة  (8
 من عينة لدى االجتماعي التفاعل في واثره اللفظي لتواصلا لتنمية تدريبي برنامج فاعليةبعنوان:" 

 ."التوحديين االطفال
 االطفال من عينة لدي اللفظي التواصل لتنمية تدريبي برنامج فاعلية على لتعرفدراسة الى اال تهدف

( 12) من العينة تكونت. دمشق مدينة محافظة في الخاصة التربية مراكز في المسجلين التوحديين
 المجموعة افراد ترتيب وتم وتجريبية ضابطة مجموعتين الىهم تقسيم تم. توحديين طفلةو  طفال

 جلسات في المتضمنة( التشكيل-التعزبز-التلقين-التقليد)السلوك  تعديل فنيات باستخدام التجريبية
 (ABC)التوحدي السلوك تقدير قائمة، وكانت ادوات البحث المقترح التدريبي البرنامج
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( DSM-IV)الرابع التشخيصي الدليل معايير ،التدريبي البرنامج ،اللفظي التواصل تقدير مقياس
 الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد -توصلت الدراسة الى النتائج التالية: .للتوحد
 تقدير مقياس على البعدي االداء في الضابطة المجموعة وافراد التجريبية المجموعة افراد بين% 0.05

 الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد .التجريبية المجموعة لصالح اللفظي التواصل
 تقدير مقياس على البعدي االداء في الضابطة المجموعة وافراد التجريبية المجموعة افراد بين% 0.05
 .التجريبية المجموعة لصالح االجتماعي التفاعل

 -(:2008دراسة علي )  (9
 من عينة لدي اللفظي غير التواصل مهارات بعض لتحسين سلوكي تدريبي برنامج  فاعليةبعنوان:" 
 ."التوحد ذوي األطفال

 التواصل مهارات بعض تنمية في سلوكي تدريبي برنامج فاعلية مدى من التحققهدفت الدراسة الى 
 البرنامج يمثل حيث. التجريبي شبه المنهج، وقد استخدم الباحث التوحد ذوي األطفال لدى اللفظي غير

تكونت العينة من  .التابع المتغير اللفظي غير التواصل مهارات تمثل بينما المستقل، المتغير التدريبي
 واألخرى تجريبية عتينو مجم إلى(، تم تقسيمهم سنوات 10-8) من أعمارهم تتراوح ممنأطفال( 10)

 خطاب تقنين )( 2001 ، اهلل عبد) التوحد تشخيص مقياس -. كانت ادوات الدراسة كما يلي:ضابطة
 مهارات تقدير مقياس (.2006 الشخص،)لألسرة االقتصادي االجتماعي المستوى قياسم(.2005
وتم تحليل (.الباحث إعداد)التدريبي لبرنامجا (الباحث إعداد) التوحد ذوي لألطفال اللفظي غير التواصل

 معادلة، كرونباخ ألفا معامل ن،بيرسو  ارتباط لمعام -النتائج باستخدام األساليب االحصائية التالية:
 اختبار Mann- Whitney Testويتنى مان اختبار،  وجتمان براون -سبيرمان

 بين إحصائياا  دالة فروق هناك -، توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:Wilcoxon Testويلكوكسون
 في 0.05 داللة مستوى عند يبيةالتجر  المجموعة في التوحد ذوي األطفال عليها حصل التي الدرجات

 البرنامج جلسات في االنتظام قبل وذلك االهتمام موضع اللفظي غير التواصل مهارات أبعاد من كل
 القياس لصالح الفروق هذه كانت حيث الجلسات هذه من االنتهاء وبعد المستخدم السلوكي التدريبي
 .البعدي

 -(:2007دراسة بن صديق ) (10
 ذلك وأثر التوحد أطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات لتنمية مقترح امجبرن فعالية "-بعنوان:

 "االجتماعي سلوكهم على
 من عينة لدى اللفظي غير التواصل مهارات لتطوير مقترح برنامج فعالية اختبار إلى الدراسة هدفت

 من الدراسة نةعي تكونت وقد. االجتماعي سلوكهم على ذلك وأثر الرياض بمدينة التوّحديين األطفال
 طفال،( 18) من تكونت تجريبية مجموعة إلى الدراسة عينة تقسيم تم وقد توحدي، طفال( 38)
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 مهارات لتقدير قائمة استخدمت الباحثة االدوات التالية :". طفال( 20) من تكونت ضابطة ومجموعة
 والفهم، االستماع قليد،الت البصري، التواصل المشترك، االنتباه: في تمثلت التي اللفظي غير التواصل
 أعدت كما. عليها الدالة الصوت ونبرات وتمييزها الوجه تعبيرات وفهم فيه، مرغوب هو ما إلى واإلشارة
 "اللفظي غير التواصل مهارات لتنمية المقترح البرنامج بناء إلى إضافة االجتماعي، السلوك تقدير قائمة

 وجود -الى النتائج التالية: الدراسةتوصلت  ،(ANCOVA) المشترك التباين تحليل أسلوب وباستخدام
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين اللفظي غير التواصل مهارات في إحصائيا دالة فروق
 فروق وجود عدم أشارت أنها إلى. التجريبية المجموعة أفراد لصالح تتبعيال و البعدي القياسين على
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين المناسب جتماعياال السلوك في إحصائية داللة ذات
 السلوك في إحصائية داللة ذات فروق وجدت حين في. المتابعة وقياس البعدي القياس على

 وقياس البعدي القياس على الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين المناسب غير االجتماعي
 .التجريبية المجموعة لصالح المتابعة

 -(:PECSرنامج التواصل عن طريق نظام تبادل الصور)ثالثًا: الدراسات التي تناولت موضوع ب

 -(:Ganz and others (2012دراسة  (1
 التواصل مهارات تحسين في ( PECS) الصور تبادل طريق عن التواصلاتر نظام  بعنوان:"

 ن"المتوحدي للمتعلمين
التواصل  ( على مهاراتPECSطريق تبادل الصور )تهدف الدراسة الى قياس اثر نظام التواصل عن 

 لألفراد  التواصل لزيادة مصممال البديل الفعال التواصلاشكال  من شكل لدي اطفال التوحد. فهو
، التواصل وعجز عيوب فيها تظهرالتى  األخرى النمائية واالعاقات التوحد اضطراب اصحاب

مجموعة من المتعلمين المصابين باضطراب استخدمت الدراسة المنهج التجريبي حيث طبقت على 
 ( PECS) الصور تبادل طريق عن التواصلالتوحد، توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها ، نظام 

 نظامهو طريقة واعدة في تحسين مهارات التواصل لدي االطفال المصابين باضطراب التوحد، فهو 
 . األخرى السلوك ومبادئ االستقبالي ريالتعبي للتواصل مباشر تعزيز ويولي البصرية على قائم

 

 -Cihak and Others (2012:) دراسة  (2
 لزيادة ( PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور ) مع الفيديو نمذجة استخدام:" بعنوان

 ."المدرسة قبل ما مرحلة في النمو وتأخر التوحد اطفل لدي المستقل التواصل مبادرات
نظام التواصل عن طريق تبادل  مع بالترابط الفيديو نمذجة استخدام متقييتهدف هذه الدراسة الى 

تكونت عينة   المدرسة قبل ما سن في لألفراد المستقل التواصل مبادرات لزيادة (PECSالصور)
 وتم التدخل الى تحتاج محدودة لصالتوا في مهارات لديهم سنوات 3 سن في 4الدراسة من  أطفال

 لفحص البديل المعالجة نظام ضطراب التوحد. استخدمت الدراسة أسلوبلديهم ا انهم على تشخيصهم
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نظام التواصل عن  اكتساب في الطالب كفاءة لزيادة اساسي كـأسلوب الفيديو نمذجة استخدام اثار
 جميع ان . توصلت الدراسة الى المستقل التواصل مبادرات عدد( وزيادة PECSالصور ) زيادةطريق 
 مبادرات لديهم وزادت( PECS) الصور زيادة طريق عن التواصل نظام ماستخدا تعلموا الطالب
 في النتائج نوقشت الفيديو نموذجم استخدا عند اسرع كان الطالب تعلم نسبة وايضا المستقل التواصل
 او النطق مهارات ذوي المعاقين للطالب التواصل مهارات لتعليم التجريبية التدخالت استخدام سياق

 .الحالة ودراسة التجريبي المنهج الدراسة استخدمت ودةالمحد التواصل
 -: Carter (2009) دراسة (3

 "PECS الصور تبادل التواصل عن طريق نظام باستخدام التدخل ألثر ملخصبعنوان: "
التواصل عن طريق تبادل  نظام على التجريبي لألدب ملخص نتائج تعرضهدفت الدراسة الى  

 وعشوائية وتجريبية ضابطة مجموعات تشمل والتي وصفية دراسة 27 وتشمل . (PECSالصور)
-PDM االحصائية االساليب احادية تصميمات دراسات 10 أحادية دراسات مجموعات تصمي وايضا
PAM ،طريق عن التواصل نظامعدة نتائج أهمها أن  المتاح البحث اظهر المقياسين وقد واستخدام 
 االفراد مع لألفراد اتصال وسيلة ويعرض مسبقا كينالمشار  معظم تعلمه قد(  PECS)الصور تبادل
 ايجابي اثر فقد تبين جدا محددة معلومات البحث اقترح وقد معدوم، او قليل وظيفي نطق لديهم الذين
 غير بقيت الكالم او النطق تطور اثار بينما المتحدية السلوكيات على االجتماعي التواصل على

 من مزيد الى واالولوية الحاجة متضمنة المستقبلي للبحث(  ارشادية) توجهات نوقشت وقد واضحة
 (التجريبية ، الضابطة العشوائية،) المجموعات

 :Others &Carr ((2007 دراسة    (4
 األولى الثالثة حلاالمر  على التدريب بعد التوحديين بعض األطفال لدى الكالم انتاجبعنوان:" زيادة 

 . (PECS)الصور عن طريق تبادل التواصلنظام  من
على زيادة  (PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل نظامهدفت الدراسة الى دراسة أثر استخدام 

 إلى تقسيمهم وتم أطفال (10) من سةراالد عينة وتكونتانتاج الكالم لدي بعض االطفال التوحديين، 
 السلوك اسمقي استخدام وتمسنوات،  7 -3اعمارهم من  وحراوتت(  وضابطة تجريبية)  مجموعتين
،  أسابيع ٦ مدة التدريب واستمر المدرسة قبل ما ألطفال اللغة ومقياس VABS ند لفاينال التكيفي

 التواصل استطاعوا التجريبية  المجموعة من أطفال ثالثة أنتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمهما 
 . بالكالم تواصلال لم يستطع الضابطة المجموعة من فقط واحد طفل حين في الكالم باستخدام
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 -:Howlin and others ((2007 دراسة  (5
 التوحد اطفال لمعلمي تدريب( PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام فعالية"-: بعنوان

 ".والضابطة والعشوائية العملية المجموعات
 نظام اماستخد في التوحد اطفال لمعلمي والمستشار الخبير تدريب فعالية قياس هدفت الدراسة الى

 العشوائية مجموعات التصميم ،ـ اتبعت الدراسة اسلوب PESCالصور تبادل طريق عن التواصل
 طفل 84بلغت عينة البحث  .معالجة ال متأخرة معالجة فورية معالجة ، الضابطة ، تجريبية مجموعات

دة . توصلت الدراسة الى عشهور خمس من اكثر العالج مدة سنوات 8-6 من ابتدائي مدرسة في
زادت بشكل ملحوظ  الرموز استخدام،  الفصل داخل التحدث أي التواصل مبادرات -نتائج اهمها:

 Autism Danistic Obesration suadud Graric) توحد المشخصين مالحظة جدولبحسب 
ADOSG ) لدى االطفال التوحديين بعد  والتواصل االجتماعي التفاعل ظاهرة مما ينعكس على

 .(PECSتواصل عن طريق تبادل الصور)استخدام نظام ال
 Malandraki (2007:)دراسة  (6

بعنوان:" تطبيق نظام التواصل عن طريق تبادل الصور على طفل لديه اضطراب توحد وقصور في 
 السمع."

هدفت الدراسة لقياس اثر تطبيق نظام التواصل عن طريق تبادل الصور لتنمية مهارات التواصل لديه 
توحد وقصور في السمع، استخدمت الدراسة اسلوب دراسة الحالة واستمر  على طفل لديه اضطراب

 .ABRواستخدام  DSM IVالتدريب مع الطفل مدة اربعة اشهر متواصلة وتم استخدام 
ازداد  كما يرده ما يطلب أن استطاع الطفل أنلقياس السمع وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمهما 

 واستطاع لديه المرغبة غير السلوكيات انخفضتمع االخرين و مستوى التفاعل االجتماعي لديه 
(. كما PECSاستخدام نظام التواصل عن طريق تبادل الصور ) استطاع كما بالصور التواصل
 . البرنامج تطبيق بعد شهور 6 مدة البرنامج فعاليةاستمرت 

 

 -(:Ganz and Simpson (2004 دراسة (7
 التواصل متطلبات تنمية في( PECS) الصور تبادل يقطر  عن التواصل نظام فعالية" -:بعنوان

 ."التوحد اطفال لدى لبرنامج اللغوي والتطور
 زيادة في(  PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل نظام دور اختبار الى الحالية الدراسة هدفت
 عينة كونتت. المنطوقة غير الكلمات عدد وتقليل العبارة طول ، تعقيد ،زيادة المنطوقة الكلمات عدد

 وقامت الحالة دراسة منهج الدراسة استخدمت. التوحد اضطراب من يعانون( أطفال 3) من البحث
(  4 الى1) من المراحل المشاركين األطفال تعلم حيث والبيت الشارع ، المدرسة خالل األطفال بتتبع
 أن أهمها من جنتائ عدة الى الدراسة وتوصلت(. PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام من
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 الصور بين والتمييز  والمسافة الصور تبديل زود(  PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل نظام
  المنطوقة الكلمات عدد ازدياد مع بسرعة اتقنوا المشاركين أن الى اشارت النتيجة ، الجملة وبناء

 .المعقدة والقواعد
 (: Bondy & Others (2004ة دراس (8

 طريق عن التواصل نظام لصورة وتوسيع تحليل المضاعفة والمضبوطة لشفويةا العوامل:" بعنوان
 ".(PECS) الصور تبادل
 اكتساب لفهم كاطار الشفوي للسلوك 1957 عام سكنر قدمه الذي التحليل لعرضالدراسة  هذه تهدف
 كيف نوضح تم والفيزيقية النقية الخام للعوامل تحليله بالشرح نتناول حيث التوحد اطفال عند اللغة
 اعتمدت(. PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل برامج تصميم في التحليل هذا استخدام يمكن

 برنامج مع المرتبط التدريب نسق تسلسل وشرحت حللت حيث التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة
 شفوي سلوك ُينشأ ان النسق لهذا يمكن كيف وضح كما( PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل
 لنماذج سكنر اطار تطبيق كيفية عن بامتحان الدراسة هذه ُتختتم التوحد، ألطفال ومضاعف مضبوط
 ببرنامج جزئيا ارتبطت الفعال التواصل تدريب برامج ريتطو . التدريب تاستراتيجيا و األخرى التواصل
 بضوابط تعلقةالم القضايا تخاطب التي االستراتيجيات و( الشفوي للسلوك الوظيفي التحليل) سكنر،
 عن الناشئة الصعوبات أن هنا ويقترح فاعلة تدريبية بروتكوالت اتاحت والتي التعزيز مصادر و الدوافع
 للمعززات ضعيفة استجابة يظهرون الذي الناس مع خاصة الشفوي السلوك انماط بعض انشاء

 مصادر تصبح أن يمكن والتي ، تحليال أكثر شفوية عوامل خالل من تخفيفيها يمكن االجتماعية
 طريق عن التواصل برنامج في تطبيقه تم المقترح التحليل وهذا.  الدافع أو الحافز لضابط متعددة
 تدريب برامج مراجعة عند مفيدا كان سكنر نظام أن الى الدراسة توصلت( PECS) الصور تبادل

 الوقت مع ينظم يثح بالنتائج والضبط الحافز ضابط يصف ان يمكن السلوك فتحليل األخرى التواصل
 بتطوير السلوكية البرامج عن خلفيات بال متخصصون يقدم أن ويمكن بها، موصى تدريبية بخطوات

 .عليه تعتمد تدريبية تواصل استراتيجيات
 

 -Kravits and others (2002:)دراسة  (9
 نظام امباستخد بالتوحد المصابين االبتدائية المرحلة طالب لدي التواصل مهارات زيادةبعنوان:" 
 ."( PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل
 مهارات على (PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام استخدام اثار لفحص الدراسة هدفت

 والبيت المدرسة محيط في( سنوات 6) العمر من تبلغ بالتوحد مصابة طفلة عند التلقائية التواصل
 الطلبات مثل التلقائية اللغة في زيادة الى النتائج رتاشا االجتماعي التفاعل على هاثار  فحص أيضا

 طريق عن التواصل فيها طبق التي البيئات هذه في بها والنطق الصورة استخدام متضمنا والتعليقات
 البيت، المدرسة،)ثالثة او بيئتين في الواضح اللفظي التعبير ازداد وقد( PECS) الصور تبادل
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 من واحدة بيئة في األقران بين االجتماعي التفاعل في التغيرات اظهرت وقد( االجتماعي التفاعل
 .الخطي التتبعي والقياس الحالة دراسة المستخدم االسلوب المدرستين

 

 -CHRISTY and Others  (2002:) دراسة  (10
 تقييم التوحد اطفال في(  PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام استخدام-:بعنوان

 .المشكل والسلوك االجتماعي التفاعل السلوك طقالن الصور، الكتساب
نظام التواصل عن طريق تبادل  فعالية اثر لقياس محكم تجريبي اختبارتهدف الدراسة الى اجراء 

 دراسة و المضاعف القاعدي الخط استخدم(. استخدمت الدراسة اسلوب احصائي PECSالصور )
 عن طريق ، واللعب االكاديمية بيئات في الكالم او لنطقلاطفال  3 اكتساب فحصت حيث الحالة

 التفاعل سلوك بقياسوقام الباحثين (.  PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظامعلى  تدريبال
 وصلوا جميعهم الثالثة االطفال انتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها  .المشكل والسلوك االجتماعي

 في متواصلة زيادات واظهروا(. PECS) الصور لتباد طريق عن التواصل نظامل التعلم لمعيار
 السلوك وانخفاض االجتماعي التواصل سلوك في زيادات في نتائجه ارتبطت ايضا.  اللفظي التعبير
 .المشكل

 -:السابقة الدراسات على التعقيب -رابعا:
يها مقارنة تعقب الباحثة فيما يلي على الدراسات السابقة من خالل عرضها الوجه الشبه واالختالف ف

بالدراسة الحالية، وسكون التعقيب على هذه الدراسات حسب كل مجموعة منها، من حيث الهدف، 
 العينة، االدوات والنتائج.

 -التعقيب على الدراسات السابقة التي اهتمت بفئة التوحد: (1
 لىا تهدف انها  التوحد اضطراب من يعانون الذين األطفال على اجريت التي الدراسات من يتضح
 باضطراب المصابين األطفال مهارات تنمية في السلوكي التدخل وبرامج التدريبية البرامج اثر معرفة
 -:يلي كما جوانب عدة من الدراسات هذه على تعقيب يلي فيما التوحد

 -:الهدف حيث من (أ
 ةناحي من وتنوعت اهدافها في عدة نواحي من تشابهت انها السابقة الدراسات مالحظة من يتضح
 بشكل التوحد اطفال على التدريبة البرامج فعالية قياس الى السابقة الدراسات معظم تهدف حيث اخري
 . امهاتهم على مباشر غير بشكل او مباشر
 حيث ،Escalona (2002)( 2007) غزال ،(2013) الزهراني ،(2002)بخش دراسة تشابهت حيث
 حسن دراسة اما. التوحد اطفال لدى االجتماعي فاعلالت مهارات تنمية على التدريبة البرامج اثر درسوا

 فقد Scotland (2000)،Tamlynn (2005) ، (Howlin (2009 ،(2013) قطب ،(2004)
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 درس فقد Yoder(2006) كذلك. التوحد أطفال مهارات تحسين في المبكر التدخل برامج اثر درسوا
 المتزايد التعرض دور درس فقد Coon(2012) كذلك التخاطب تدخل محاولتي ألثر عشوائية مقارنة
 -:يلي كما فهي الهدف ناحية من والتباين االختالف نواحي عن أما والضابط، المثير لنقل
 فقد( 2010) المبارك أما، األطفال برامج في الجودة مؤشرات ضبط درست( 2010) الزراع دراسة
 الخميسي درس كما ،التوحد باضطراب المصابين الطالب دمج حول المعلمين اتجاهات درس

 Lorimer (2002) درس كذلك التوحد، اطفال وامهات اباء يدركها كما االسرية الضغوط( 2011)
 التي المعوقات درس فقد Dawson (2009) و التوحد، اطفال على االجتماعية القصص استخدام
 .األطفال تواجه

 :العينة حيث من (ب
 العينة وهذه داستها عينة في اشتركت قد الدراسات تلك جميع أن السابقة الدراسات خالل من يتضح
 العينة هذه تناول حيث الدراسة الرامج توجيه طريقة في اختلفوا ولكن بالتوحد المصابين األطفال هي
 (2007) غزال ،(2004) حسن ،(2007) الزهراني ،(2002) بخش من كل أجرى حيث

(Escalona(2002، (2004)حسن، Scotland(2000)،Tamlynn(2005)، Howlin(2009)، 
Yoder(2006) Coon (2012، (2010) الزراع دراسة، (Lorimer  (2002، (Dawson 

(2009. 
 كما التوحد اطفال امهات التدريبي برنامج في استهدفوا فقد( 2009) اللهيبي ،(2013) قطب اما

 .واالمهات االباء استهدفت فقد( 2011)الخميسي ، المعلمين( 2010)مبارك استهدف
 -:االدوات ناحية من (ج

 الى باإلضافة الدراسة، أهداف لتحقيق كأداة التدريبية البرامج معظمها في السابقة الدراسات استخدمت
 .للبرنامج وبعدي قبلي كقياس مسبقا معدة استبيانات

 -:النتائج ناحية من (د
 االجتماعية المهارات في الواضح والتدهور القصور عن الحديث في السابقة الدراسات نتائج اتفقت

 ،(2008)بيومي ،( 2009)اللهيبي مثل التوحد اطفال لدى التواصل ومهارات بالذات، العانية ومهارات
 في السابقة الدراسات اتفقت(. 2002)بخش ،( 2013) الزهراني ،(2007)غزال ،(2013) قطب

 مثل امهاتهم لدي الغذائي وعيال رفع في سواء التوحد أطفال مع التدريبية البرامج فعالية حول نتائجها
 السلوك وزيادة( 2008) بيومي بالذات العناية مهارات على الملحوظ البرنامج واثر( 2009) اللهيبي
 كذلك وغيرها ،(2002)،بخش العدواني السلوك وانخفاض ،(2004)حسن ،(2013) قطب التكيفي
 اثر وتظهر فعالة كونها وأسرهم توحدال اطفال مع التدريبية البرامج نظام باتباع الدراسات هذه اوصت
 .الباحثين توصيات على استنادا الدارسة هذه كانت لذلك. معهم ايجابي
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 -:بالتواصل لدى فئة التوحد التي السابقة الدراسات على التعقيب (2
من المالحظ أن الدراسات السابقة جميعا اقترحت برامج تدريبية في تنمية مهارات التواصل لدى اطفال 

وحد حيث أن هناك خلل جوهري في التواصل لديهم، وفيما يلي سيتم التعقيب على هذه الدراسات الت
 -من عدة جوانب كما يلي:

 -:الهدف حيث من (أ
تباينت الدراسات السابقة من حيث الهدف حيث قاس بعضها اثر برنامج تدريبي على تنمية مهارات 

 -التواصل غير اللفظي مثل:
(، بن 2013( الغصاونة والشرمان)2011( الخيران)2012، عويجان)(2012) واخرون الوهاب عبد

( فقد قاسوا اثر 2011(، رشيد)2012(. أما لمفون)2008(، على)2013(، على)2007صديق )
 البرامج التدريبية على تنمية مهارات التواصل اللفظي.

 -ب( من حيث العينة:
امجها التدريبية مباشرة على األطفال تشابهت الدارسات جميعها من حيث العينة حيث اجرت بر 

 المصابين باضطراب التوحد.
 -ج( من حيث االدوات:

( فقد استعان 2011فقد استخدم الباحثين جميهم اداة البرنامج التدريبي من اعدادهم فيما عدا رشيد)
باحثين ببرنامج البورتيج، أما عن األدوات المصاحبة  للبرنامج فقد كانت هذه االدوات  من اعداد ال

 اما كال من الخيران (.2013) (، على2013) (، الغصاونة والشرمان2012) عويجان -أمثال:
( فقد استخدموا ادوات ومقايس من 2008) ، على(2007، بن صديق )(2012(، لمفون )2011)

 اعداد اخرين.
 -:النتائج ناحية من (د

اء في زيادة مهارات التواصل اللفظي او فقد تشابهت الدراسات في اثبات فعالية البرامج المستخدمة سو 
( فقد اثبت عدم وجود فروق دالة احصائيا في تنمية 2012التواصل غير اللفظي. فيما عدا لمفون )

 مهارات التواصل اللغوي عن طريق اللعب لعينة أطفال التوحد.

 -:تتعلق بنظام التواصل عن طريق تبادل الصور التي السابقة الدراسات على التعقيب (3
من خالل مراجعة الباحثة لدراسات السابقة فقد الحظت أن هناك نقاط تشابه بين الدراسات جميعها 

 -وكذلك نقاط اختالف وسيتم نقاش اوجه الشبه واالختالف عبر ما يلي:
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 -:الهدف حيث من (أ
( من حيث PECSتشابهت الدراسات التي تناولت نظام التواصل عن طريق نظام تبادل الصور)

( على زيادة التواصل  PECS)الصور تبادل نظام طريق عن التواصل نظامهدف فدرست فعالية ال
 سواء اللفظي أو غير اللفظي لدى اطفال التوحد مثل:_

Ganz & Others   (2004،) Carr & Others  (2007 حيث اختبر دور ، )عن التواصل نظام 
المنطوقة والتواصل الكالمي. اما دراسة في زيادة عدد الكلمات  (PECS)الصور تبادل نظام طريق

Kravits and Others  (2002 فقد هدفت لفحص اصر استخدام نظام التواصل عن طريق تبادل )
 Ganz and Others( على مهارات التواصل التلقائية، وهو ما درسته ايضا دراسة PECSالصور)

حية الهدف عن الدراسات ( فقد اختلفت من نا2004)  Bondy & Others(، أما دراسة 2012)
)  Carterالسابقة حيث عرضت التحليل الذي  قدمه سكنر للسلوك الشفوى، كما عرضت دراسة 

(، نتائج ملخص االدب التجريبي الذي اجري على نظام التواصل عن طريق تبادل الصور 2009
(PECS وقاست .)Howlin and Others  (2007)علمي ،  فعالية تدريب الخبير والمستشار لم

 & Cihak(. كما هدفت دراسة PESCالتوحد في استخدام نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )
Others (2012 الى تقييم استخدام نمذجة الفيديو بالترابط مع نظام التواصل عن طريق تبادل )

( فهدفت الى قياس اصر تطبيق نظام التواصل عن طريق 2007) Malandrakiالصور. اما دراسة 
 (.PECSدل الصور )تبا

 -ب( من حيث العينة:
تشابهت الدارسات كثيرا من حيث العينة  حيث اجرى الباحثين دراستهم على اطفال يعانون من 

 Ganz & Others  (2004، Carr & Others (2007))-اضطراب التوحد مثل دراسة :
 Kravits and Others  (2002) ،Ganz and Others(2012) دراسةكذلك 

(2007) Howlin and Others ،Cihak & Others (2012)( ،Malandraki(2007 
من ناحية العينة  كانت العينة الدراسات والمأثورات  Bondy & Others (2004)وقد اختلفت دراسة 
 ي،الشفو  للسلوك سكنر قدمه  الذي التحليل عرضتالسابقة ، حيث 

(2009) Carter  التجريبي االدب ملخصعرضت  نتائج دراسة وصفية حيث  27فقد كانت عينتها 
 (.PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام على اجري الذي

 -ج( من حيث االدوات:
تشابهت معظم الدراسات من حيث األدوات الى حد ما ويمكن القول ان الدراسات من حيث االدوات 

 -انقسمت الى ثالث اقسام رئيسية :
( كأداة للدراسة PECSالتواصل عن طريق تبادل الصور )_دراسات اعتمدت على برنامج نظام 1

 Ganz & Others  (2004 ،Howlin& others  (2007 ،))-مثل:
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Kravits & Others (2002 ،)Ganz & others (2012 ) 
( باالضافة الى ادوات PECSالدراسات التي استخدمت نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )-2

( حيث استخدمت الدراسة مقياس التكيف للتالميذ ومقياس 2009) Carr& others -اخرى مثل:
( ، حيث استخدم برنامج التواصل عن طريق تبادل 2002) Christyاللغة لألطفال ما قبل المدرسة ، 

 ( واسلوب االحصاء الخطي المضاعف ودراسة الحالة.PECSالصور )
 DSMIV     ،ABRافة الى ( ايضا استخدمت البرنامج باالض2007) Malandrakiكذلك دراسة
 لقياس السمع.

( على االطالق ولكن PECSدراسات  لم يستخدم نظام التواصل عن طريق تبادل الصور ) -3
 Bondy & others (2004 ،)Carter (2009 ) -اكتفت بالتأريخ والحديث عنه  مثل :

 -:النتائج ناحية من (د
جميعها فعالية ونجاعة نظام التواصل عن تطابقت الدراسات السابقة من حيث النتائج حيث اثبت 

( في زيادة مباردات التواصل والتواصل الكالمي لدى االطفال المصابين PECSطريق تبادل الصور)
 بالتوحد.

 فرضيات الدراسة:
( بين مستوى α  =≥ 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال .1

 في الحق جمعية على المترددين التوحد بمرض المصابين طفالاأل التواصل غير لفظي لدى أمهات
 غزة  قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟ محافظة في الحياة

 في مستوى التواصل غير  (α  =≥ 0توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال .2
 في الحياة يف الحق جمعية على المترددين التوحد بمرض المصابين األطفال لدى أمهات اللفظي
 غزة تعزي لنوع القياس البعدي والقياس التتبعي  )بعد مرور شهرين على تطبيق البرنامج(؟ محافظة
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 الفصل الرابع
 اجراءات الدراسة

 :مقدمة
هذه في  في الجانب الميداني المتبعةالخطوات واإلجراءات تعرض الباحثة في هذا الفصل 

، ومجتمع الدراسة األصلي، والعينة التي طبقت عليها الدراسة، منهجية البحث الدراسة من حيث
البيانات  والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ها الباحثة بدراستها،واألدوات التي استخدمت

وضمن الخطوات االستداللية الختبار صدق وثبات األدوات والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة، 
التي زودنا بها من برنامج الدراسات العليا وحسب آليات وخطوات البحث العلمي الصحيح والمتفق 

بناء علمي، وعليه  عليه، للوصول إلي نتائج دقيقة يمكن لنا أن نقدمها إلي اآلخرين مبسطة وذات
 التالية:اتبعنا الخطوات 

 نهج الدراسة:أواًل: م
 التجريبي. استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الكمي

 مجتمع الدراسةثانياً: 
يبلغ عدد األطفال المشخصين على انهم  مصابين بمرض التوحد في جمعية الحق في الحياة 

)حسب  سنوات( ويمثلون مجتمع الدراسة الحالية. 13-4،متوسط اعمارهم ما بين ) طفل 70والبالغ 
  (.2014-2013سجالت األخصائية االجتماعية عام ) 

 عينة الدراسة:: ثالثا

تتكون عينة الدراسة من عينتين وهما العينة االستطالعية التي تم استخدمها لقياس الخصاص 
لفعلية التي يتم استخدامها لإلجابة على السيكومترية ألدوات الدراسة وهي الصدق والثبات، أما العينة ا

 -وقد تم اتباع عدة شروط الختيار العينة كانت كما يلي:تساؤالت وفرضيات الدراسة، 

  -شروط اختيار العينة: 3.1
o العامة. الثانوية شهادة يحملن ممن بالتوحد األطفال المصابين أمهات 
o ( سنوات. 6-4ما بين)  األمهات الذين تتراوح اعمار أطفالهن المصابين بالتوحد 
o  مفردات ، ليس لديه أي مشكلة سلوكية واضحة. 10ال يتحدث الطفل اكثر من 
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 وسوف يتم عرضها من خالل التالي:
 العينة االستطالعية:  3.2

لفظي على عينة من األمهات اللواتي تنطبق الغير الباحثة بتطبيق مقياس التواصل  قامت
( من األمهات من إجمالي المجتمع 30قوام العينة االستطالعية )عليهن شروط عينة البرنامج وكان 

 ( وذلك للحصول على العينة الفعلية.70البالغ )

 العينة الفعلية: 3.3
بناء على أقل الدرجات التي حصلوا عليها األمهات  ( من12تكونت عينة الدراسة الفعلية من )

وضح عينة الدراسة حسب نوع يالجدول التالي و  .على مقياس التواصل غير اللفظي الذي اعدته الباحثة
 الجنس، الفئات العمرية، المرحلة التعليمية.

 (12من االطفال )ن=(: يوضح توزيع عينة الدراسة 4جدول)
 % عدد الفئة المتغير

 الجنس
 50.0 6 ذكور
 50.0 6 إناث

 مؤهل االم
 50.0 6 جامعي
 50.0 6 توجيهي

 العمر )سنوات(
 16.7 2 سنوات 4
 41.7 5 سنوات 5
 41.7 5 سنوات 6

 يلي: أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما
فعلية يشكلون ال ذكور في العينةاالطفال ال أنَّ  أظهرت النتائج توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

 %.50.0شكلن ناث اإل بينما ، 50.0%
 في العينةال الحاصالت على موهل جامعي امهات االطف أنَّ  أظهرت النتائج :مؤهل االم العلميحسب 
 %.50.0شكلن  الحاصالت على مؤهل ثانوي بينما ، %50.0شكلن 

في سن % من االطفال في العينة هم اطفال 41.7ن أأظهرت النتائج  :العمرتوزيع عينة الدراسة 
 .الرابعة سن % في16.7% في سن الخامسة و 41.7و ، السادسة

 أدوات الدراسة:: رابعا
ضوء فروض البحث والمتغيرات التي تضمنتها، كان علينا أن نختار األدوات المالئمة في 

ر فروض الدراسة. فالهدف من باهي التي تستخدم بالفعل في اخت هذه الوسائلن لجمع المادة. ذلك أ
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 الدراسة، والتي تمكننا من اختبار فروضها خالل الوسائل التي تستخدم في أية دراسة ال يتحقق إال من
طالما أن طبيعة الفروض والعينة والمتغيرات المتضمنة فيها هي التي  (. و168: 1996)أبو نجيلة 

تتحكم في اختيار األدوات المناسبة، فكان يجب أن نختار األدوات والمقاييس المناسبة للبيئة 
 التاليين: ينالفلسطينية، ولهذا السبب فلقد وقع اختيارنا على المقياس

 )من إعداد الباحثة( .ير اللفظيغالتواصل مقياس  -1
 (PECSالقائم على نظام التواصل من خالل تبادل الصور ) البرنامج التدريبي -2

 مقياس التواصل غير لفظي )إعداد الباحثة(: -أوال:
  :البيانات الشخصية

 اشتملت االستمارة علي عدد من البيانات الديموغرافية، واالجتماعية واالقتصادية، تمثلت في
، هذه االستمارة احتوت علي عدة أسئلة يتم اإلجابة بوضع المؤهل العلميالعمر،  جنس للطفل،نوع ال

إشارة صح في الخانة المناسبة. من خالل االستمارة يتم التعرف علي البيانات األساسية المطلوبة والتي 
 بالترتيب. نحتاجها بهذه الدراسة كما ذكرت سابقاا 

 وصف المقياس:
 حيث، قياس مستوى التواصل بين األم والطفل المصاب باضطراب التوحد مقياس إلىهدف الي 
 المصاب وطفلها األم بين التواصل أهمية من الرغم على مناسب؛ مقياس توفر عدم للباحثة اتضح
 :رئيستان بمرحلتين المقياس إعداد مر وقد اجرائيا، وتعريفها المقياس ابعاد قامت بتحديد لذا، بالتوحد

 :التالية الخطوات وتضمنت المقياس صياغة ةمرحل:  أوالً 
و  األم بين اللفظي غير التواصل مستوى على التعرف في المقياس من العام الهدف حددت الباحثة( 1

 .بالتوحد المصاب طفلها
 النظرية األطر على واالطالع  واألجنبية العربية والدراسات للبحوث مسح بإجراء قامت الباحثة( 2

 ومن، خاص بشكل التوحد اطفال لدي اللفظي غير التواصل و عام بشكل التواصل تبمهارا المتعلقة
 النحو على وذلك واألدبيات المقايس من عدد إلى الوصول الباحثة استطاعت الدراسات هذه خالل
 -:التالي
 ومهارات ،(2000 وصادق، بدير) عام بشكل اللفظي غير التواصل بمهارات المتعلقة النظرية األطر
 إلى باإلضافة هذا (.1999 جوهانسون،) خاص بشكل التوّحد أطفال لدى اللفظي غير اصلالتو 

 أطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات تنمية طرق في بحثت التي العملية األطر على االطالع
 ،(2001 محمد،) ،( 2008 ، على) ،( 2008بدر،) ،(2008 صديق،) ،(2002 نصر،) التوّحد

 كشك،(.)2008خليفة،) ،(2013 على،) ،(2013 واخرون، لغصاونةا) ،(2012عويجان،)
 التقدير قوائم على باالطالع الباحثة قامت كما (.Bondy & Frost ,1994)  بمراجعة كذلك(.2007
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 التوّحد أطفال تشخيص لقوائم والمتضمنة التوّحد أطفال لدى اللفظي غير التواصل مهارات تقيس التي
 -:مثل

The Childhood Autism Rating Scale (CARS) Schopler,Robert & Renner,1988 
 Bishop بيشوب قائمة الى ، اإلضافة( ABA Autism Behavior Analysis) قائمة وأيضا
  Children's communications checklist ،)( 2011واخرون، موافي) ، العربية الصورة
CCC( )،وبعد( 2002نصر،)  المتوحد لدي ياللغو  االتصال تقدير مقياس أيضا ،(2011شعبان 

 اللفظي غير التواصل مهارات تقدير لقائمة األولية الصورة بإعداد الباحثة قامت سبق ما على االطالع
 وعرضها (،2أنظر ملحق رقم )  فقرة،( 20) من تكونت والتي بالتوحد المصابين األطفال أمهات لدى
 الفلسطينية بالجامعة الخاصة التربية ومراكز نفسيال اإلرشاد بقسم ومختصين أساتذة من مجموعة على
أبعاد ركز على ي الذي و اللفظي، غير التواصل مقياس باستخدام  الباحثة ثم قامت .غزة قطاع في

، التواصل اللفظي األربعة وهي )االنتباه المشترك، التقليد، التعرف والفهم، االشارة إلى ما هو مرغوب(
 إجابات تبدأ اإلجابة األوليإجابتين  فقرةوأمام كل  بالتواصل غير لفظي، وكل عبارة في المقياس ترتبط

( أمام العبارة التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات كلها xضع المبحوث إشارة )يو  ال،والثانية نعم 
صحيحة وبها تدرج يبدأ من النفي المطلق وينتهي بالتأكيد والتالزم لهذه المشاعر. ويتم اإلجابة علي 

 .فقرةواحدة من الخيارات التي أمام ال

 مقياس التواصل غير اللفظي مجاالت( 5جدول)
 عدد الفقرات المجال 
 5 االنتباه المشترك 1
 5 التقليد 2
 5 التعرف والفهم 3
 5 االشارة الى ما هو مرغوب 4
 20 التواصل غير اللفظي مقياس 

 :لمقياستصحيح ا
وتقع االجابة على المقياس في درجة،  20درجة حتى  تتراوح درجات هذا المقياس من صفر

 ر درجة(، نعم تأخذ درجة واحدة مستويين )نعم، ال( وتتراوح الدرجة لكل فقرة ما بين )درجة، وصف
، حيث يشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة مستوى التواصل غير لفظي بين األم ال تأخذ صفر
 وطفلها في قطاع غزة.
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 -لخصائص السيكومترية للمقياس التواصل غير اللفظي:مرحلة حساب ا -ثانيا:
للتعرف على الخصائص السيكومترية للمقياس، قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات والصدق    

 للمقياس، وستقوم الباحثة بعرض النتائج بالتفصيل من خالل التالي:

 :لفظيالغير التواصل مقياس لصدق معامالت ال :2.1
دق الذي يقدم يتمثل بالدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي وضع ولعل تعريف الص  

لقياسها، ويجب االشارة هنا إلى أن الصدق كخاصية لالختبار يعتبر خاصية نسبية بمعني انه ال يوجد 
 (.272: 2006% )الحمداني واخرون،100اختبار صادق 

صدق بطريقتين وهما، صدق للتحقق من معامالت الصدق للمقياس، قامت الباحثة بحساب ال
 المحكمين وصدق االتساق الداخلي، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

  صدق المحكمين:: 2.2
( من أعضاء الهيئة 12ن تألفت من )عرضت الباحثة المقياس على مجموعة من المحكمي   

ة كذلك العاملين منذ التدريسية المتخصصين في علم النفس واالرشاد النفسي في جامعات الفلسطيني
سنوات مع اطفال التوحد في مراكز التأهيل والتربية الخاصة منها الجامعة االسالمية، جمعية الحق في 

(. وقد 1الحياة، ومركز تنمية المهارات ألطفال التوحد في القدس الشرقية، وغيرها انظر ملحق رقم )
ما يلزم من تعديل في ضوء مقترحاتهم، بعد استجابت الباحثة لآلراء السادة المحكمين وقامت بإجراء 

تسجيلها في نموذج تم اعداده، وبذلك خرج المقياس في صورته النهائية ليتم تطبيقه على العينة 
 وكانت االبعاد كما يلي: االستطالعية.

 اللفظي غير التواصل مهارات:- 
 ورغباته احتياجاته عن رهتعبي لفهم التوحدي الطفل  مع األم تستخدمها التي المهارات مجموعة وهي
 هو ما إلى واإلشارة  والفهم، والتعرف التقليد، المشترك، االنتباه: في والمتمثلة اللغة، استخدام دون

  فيه، مرغوب

 المشترك االنتباه : 
 توزيع طريق عن من له المقدم البصري المثير مع التعامل الى طفلها انتباه لفت على األم قدرة هو

 . دقائق( 5) أقصاها زمنية فترة في المشترك، النشاط أداء أثناء  األم وبين رالمثي بين النظر

 التقليد: 
 في سواء اليا،  تقليدا أمامه الذي النموذج حركات يقلد طفلها جعل على األم قدرة أنه على ويعرف
 (.والقدمين كاليدين،) الجسدية الحركات بعض تقليد أو المعروض، النشاط أداء طريقة
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 والفهم التعرف : 
 الفهم أما لها، واالستجابة الصوتية للمثيرات طفلها انتباه لفت على األم قدرة إلى االستماع ويشير
 تعكس والتي النشاط ضمن له المقدمة البسيطة األوامر ينفذ طفلها جعل على االم قدرة إلى فيشير
 . منه مطلوب هو لما فهمه مدى

 فيه مرغوب هو ما إلى اإلشارة: 
 البيئة في مثيرا كان سواء يريد ما إلى لإلشارة اإلصبع  يستخدم طفلها جعل على األم قدرة هي 

 .ورغباته حاجاته عن للتعبير االختيار لوحة صور من صورة أو، به المحيطة

 صدق االتساق الداخلي:: 2.3
تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجات الكلية 

 (322: 1996ياس، كذلك مع األبعاد الفرعية التي تنتمي اليه.)حبيب،للمق

لبعد الذي د على حده والدرجة الكلية لتم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بع   
كما تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس  على حده، تنتمي اليه

الكلية للمقياس، وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل بعد على  والدرجة غير اللفظي
مدى ارتباط  ،يالتالحده، وكذلك لمعرفة مدى ارتباط االبعاد بالدرجة الكلية للمقياس. ويوضح الجدول 

 المقياس بالدرجة الكلية للمقياس أبعاد
 سغير لفظي( والدرجة الكلية للمقيا( معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس )التواصل 6جدول )

 مستوى  الداللة معامل االرتباط االبعاد الرقم
 0.001** 0.801 االنتباه المشترك 1
 0.001** 0.869 التقليد 2
 0.001** 0.746 التعرف والفهم 3
 0.001** 0.824 االشارة الى ما هو مرغوب 4

غير دالة احصائيا //        0.05عند * دالة احصائيا         0.01** دالة احصائيا عند   

تمتع بمعامالت ارتباط قوية ت لفظيالغير التواصل  يتبين من الجدول السابق بأن أبعاد مقياس 
(، وهذا يدل على أن أبعاد 0.86 –0.74ودالة إحصائيا، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )

إلى  ةمطمئن تجعل الباحثةصدق، بحيث جيدة من العالية تتمتع بدرجة التواصل غير لفظي مقياس 
أربعة  لديهالتواصل غير اللفظي مقياس على أفراد عينة الدراسة. وبما أن المقياس صالحية تطبيق 

أبعاد، فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لكل بعد على 
 حده، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
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 للمجال، والدرجة الكلية  فقرات االنتباه المشتركمعامالت االرتباط بين يبين ( 7) لجدو

 معامالت االنتباه المشترك 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 **0.001 0.558 أجعل طفلي ينظر الى الشيء الذي اشير اليه. 1
 **0.001 0.544 أقوم بدق الجرس بطريقة تلفت انتباه طفلي. 2

القصة المصورة مع طفلي ، وأجعله يتعرف الى شخصيات  استخدم 3
 القصة عن طريق الصور.

0.554 0.001** 

 **0.001 0.591 أدق على طبلة بطريقة معينة واطلب من طفلي تقليدي. 4

5 
أطلب من طفلي إخراج صورة جديدة لنفسه من ألبوم الصور عن طريق 

 اإلشارة والحركات الواضحة.
0.590 0.001** 

 // غير دالة احصائيا        0.05* دالة احصائيا عند    0.01الة احصائيا عند د** 

ودالة  ،تتمتع بمعامالت ارتباط قويةمجال االنتباه المشترك أن فقرات السابق جدول التبين من    
(، 0.54-0.59، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )0.01عند مستوى داللة أقل من  ،إحصائياا 
 عالي.  اتساق وفقراته بمعامل المجال يتمتع هوعلى أن  وهذا يدل
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 للمجال، والدرجة الكلية  فقرات التقليد( معامالت االرتباط بين 8) جدول

 معامالت التقليد 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

 **0.001 0.751 أطلب من طفلي تقليد كالمي وحركاتي وأنا أكل وأطلب منه قول أنا جائع. 6
 **0.001 0.743 من طفلي تقليد صوت وحركة العصفور أثناء الطيران. أطلب 7
عطائها لي في يدي. 8  **0.001 0.660 أدحرج الكرة أمام طفلي وأطلب منه دحرجتها وا 
 **0.001 0.718 اشير الى طفلي بالقفر إلى أعلى مع التصفيق في ذات الوقت. 9
 **0.001 0.535 نه تقليد ذلك أنقر أمام طفلي بالعصا على المنضدة وأطلب م 10
 // غير دالة احصائيا      0.05* دالة احصائيا عند           0.01دالة احصائيا عند ** 

 ،ودالة إحصائياا  ،تتمتع بمعامالت ارتباط قويةمجال التقليد أن فقرات  السابق جدولالتبين من    
(، وهذا يدل 0.53-0.74باط بين )، حيث تراوحت معامالت االرت0.01عند مستوى داللة أقل من 

 وفقراته بمعامل صدق عالي.  المجال يتمتع هوعلى أن 

 للمجال، والدرجة الكلية  فقرات التعرف والفهم( معامالت االرتباط بين 9) جدول

 معامالت التعرف والفهم 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

وأطلب من طفلي التعرف  استخدم الصور الممثلة للوجه )الضحك، الحزن، الدهشة( 11
 إلى هذه األشكال وتقليدها.

0.306 0.05** 

13 
خطوات وهي أن الذهاب  3أعطى طفلي من خالل الصور تعليمات مكونة من 

 الى الباب ثم قفله ثم العودة الى الكرسي.
0.575 0.001** 

 **0.001 0.744 أعرض علي طفلي صورة بها قطعة ناقصة وأطلب منه أن يضع الناقص مكانه. 14

15 
 –كرة  –قلم  –أعرض على طفلي مجموعة من األشياء المختلفة مثل عروسة 

خراجها.  سرير فأطلب منه التعرف اليها وا 
0.698 0.001** 

16 
أعرض على طفلي مجموعة من الصور المتضادة وأخلطها سويا ثم أطلب منه 

 إخراج الصورة مقابل مضادها. 
0.721 0.001** 

 // غير دالة احصائيا      0.05* دالة احصائيا عند         0.01عند  دالة احصائيا** 

 ودالة  ،تتمتع بمعامالت ارتباط قوية مجال التعرف والفهمأن فقرات السابق ب جدولالتبين من 
(، 0.30-0.75، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )0.01عند مستوى داللة أقل من  ،إحصائياا 

 وفقراته بمعامل صدق عالي.  ال يتمتع هوالمجوهذا يدل على أن 
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 للمجال، والدرجة الكلية  فقرات االشارة الى ما هو مرغوب( معامالت االرتباط بين 10) جدول

 معامالت االشارة الى ما هو مرغوب 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

أحد عودت طفلي على اإلشارة الى الشيء الذي يرغب به بنفسه بدون استخدام يد  16
 البالغين.

0.736 0.001** 

 **0.001 0.696 أشجع طفلي على استخدام اإلشارة بشكل مستمر. 17
 **0.001 0.676 ال اشجع طفلي على استخدام االشارة من خالل االخرين لما يريده.  18
 **0.001 0.604 ألفت انتباه طفلي ثم اطلب منه اإلشارة الى شيء ما. 19

ومدلول واقعي وأطلب منه أن يشير إلى الصورة التي  أعرض على طفلي صورة 20
 تدل على المدلول الواقعي.

0.572 0.001** 

 // غير دالة احصائيا       0.05* دالة احصائيا عند        0.01دالة احصائيا عند ** 

تتمتع بمعامالت ارتباط  مجال االشارة إلى ما هو مرغوبأن فقرات  السابق جدولالتبين من 
، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 0.01عند مستوى داللة أقل من  ،ودالة إحصائياا  ،قوية
 وفقراته بمعامل صدق عالي.  المجال يتمتع هو(، وهذا يدل على أن 0.73-0.57)

 :االداه ثبات: معامالت 2.4
 حطب أبو)مرة  من أكثر تطبيقه تم لو فيما النتائج نفس على نحصل أن -:بالثبات يقصد   

للتحقق من معامالت الثبات للمقياس قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين ( 92: 1994وأخرون،
 وهما، طريقة الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وسوف نعرضها بالتفصيل من خالل التالي:

 كرونباخ: –الثبات بطريقة ألفا  معامالت 2.5
أم من أمهات ( 30تطالعية قوامها )على عينة اسغير لفظي التواصل تم تطبيق مقياس 

، وبعد تطبيق المقياس تم احتساب معامل ألفا كرونباخ لقياس األطفال المصابين باضطراب التوحد
وهذا دليل كافي على أن  0.83الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي يساوي 

تراوحت معامالت الثبات ، فقد أربعة أبعاد وبما أن المقياس لديه. المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع
(، وهذا دليل كافي على أن المقياس وأبعاده لديها 0.71 –0.46لألبعاد األربعة )  الفا كرونباخبطريقة 

 .مرتفعةدرجات ثبات 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:: معامالت 2.6
أم من أمهات ( 30)على عينة استطالعية قوامها التواصل غير لفظي تم تطبيق مقياس 

، وبعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، األطفال المصابين باضطراب التوحد
حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين وكذلك بنود كل بعد إلى قسمين، حيث تم حساب معامل 
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قياس وكذلك لكل بعد على االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني للم
براون  -استخدام معادلة سبيرمان  وبعد، 0.76حده، فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون للمقياس الكلي 

(، حيث تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد 0.86المعدلة أصبح معامل الثبات )
، جداا  قراته يتمتع بمعامل ثبات عالي، مما سبق يتبين أن المقياس بف(0.67 – 0.56المقياس بين )

عتمد تعاله، وبذلك أكما في الجدول التالي، مما يشير إلى صالحية المقياس لقياس األبعاد المذكورة 
 هذا المقياس كأداة لجمع البيانات ولإلجابة على فروض وتساؤالت الدراسة. ةالباحث

التواصل غير لتجزئة النصفية لمقياس ا ة ألفا كرونباخ وطريقة( معامالت الثبات بطريق11جدول )
 لفظي وأبعاده

 رقم
 عدد المجال المجال

 الفقرات
 معامل ألفا
 كرونباخ

 معامل ارتباط
 بيرسون

معامل 
 سبيرمان
 براون

 0.567 0.396 0.461 5 االنتباه المشترك 1
 0.614 0.443 0.709 5 التقليد 2
 0.677 0.511 0.578 5 التعرف والفهم 3
لى ما هو مرغوباالشارة ا 4  5 0.501 0.52 0.66 
 0.869 0.769 0.836 20 مقياس التواصل غير اللفظي **

 -ثانيا: البرنامج التدريبي:
  Andrew Bondy & Lori Frost من اعداد ((PECSالتواصل عن طريق تبادل الصور برنامج 

 1994 عام
 الملخص العام للبرنامج

 ((PECS الصور تبادل طريق عن التواصل نامجالبر  ( يوضح الملخص العام12)جدول رقم 
 .تدريبي، سلوكي نوع البرنامج

 المستفيدون من البرنامج
امهات األطفال المصابين بمرض التوحد في جمعية الحق في الحياة. الذين تنطبق عليهم 

 شروط العينية وحصلوا على درجات متدنية على مقياس التواصل الغير لفظي.

 الهدف العام
مهارات التواصل الغير لفظي بين األم وطفلها التوحدي عن طريق نظام التواصل  تنمية 

 ( PECSعن طريق تبادل الصور )
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 األهداف الخاصة

تنمية مهارات االنتباه المشترك ، التقليد ، التعرف والفهم ، االشارة الى ما هو مرغوب   -
 بين األم وطفلها التوحدي.

عن  فلها التوحدي ، وخلق مساحة من القرب بينهماصيغة للتواصل بين األم وط قخل -
 طريق حصول األم على صحيفة ثرية تحتوي صور لألشياء المحببة لدي الطفل.

_تمكين األمهات لمرافقة طفلهم في حياتهم اليومية عن طريق تدريبه ومالحظته خالل 
 فترة البرنامج. 

طريق تبادل الصور  تدريب األطفال التوحديين على برنامج نظام التواصل عن -
(PECS.من قبل األمهات ) 

 _تبصير األمهات باضطراب التوحد و  التواصل غير اللفظي مع الطفل التوحدي.
( المعمول به PECSتقديم برنامج مقترح قائم نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )

 عالميا بنسخة معربة ومقننة على البيئة الفلسطينية.
ت البرنامج في تنمية التواصل غير اللفظي بين األم وطفلها الوقوف على اهمية جلسا

 التوحدي 

 األساليب والفنيات

، الواجبات المنزلية فنية التساؤل، االصغاء، التفسير، التفاعل، التلخيص، )الفنيات:*
 الممارسة  التدريبية، عكس المشاعر، التعاطف،  التغذية الراجعة.(

العصف الذهني، الحوار، المحاضرة، لعب األدوار، المناقشة الجماعية، ) -األساليب:
 التعزبز بكافة انواعه( 

 األدوات

منشطر،  ، أقالم جاف. A 4لوحات بيضاء، أقالم فلوماستر، برشورات ونشرات، ورق 
، الصور مطبوعة على LCDكاميرا ، ألعاب وأطعمة من بيئة الطفل، جهاز حاسوب ، 

تبي مقوى، مساطر، محايات، أقالم رصاص، بطاقات ومجلدة بجالتين مقوى، ملف مك
 الصق سكوتش ، جالتين ابيض.

 واختبار تتبعي بعد شهرين. ثالث شهور. مدة البرنامج
 جلسة. 14 عدد الجلسات
 دقيقة.  120-90 مدة الجلسة
 الباحثة. جهة التنفيذ

 ة تنمية المرأة و الطفل.لكن مكان التنفيذ كان جمعي .األمهات من جمعية الحق في الحياة التنفيذ مكان
 29/1/2015القياس التتبعي  م.29/11/2014حتى م و6/9/2014من تاريخ  اإلطار الزمني للبرنامج

 أساليب التقويم
مرات "قبلي وبعدي ثالث  التواصل الغير لفظي بين األم وطفلها التوحدي تطبيق مقياس 

 وتتبعي".

 النماذج المستخدمة
 .حببة لدى الطفلنموذج مالحظة األشياء الم

 .الواجب البيتي جدول 
 .دليل نظام التواصل عن طريق تبادل الصور بعد صنعه من قبل األمهات
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 تدريبية :ملخص الجلسات ال
وأهدافها والفنيات المستخدمة فيها والوقت الذي  لتدريبية الجدول التالي يوضح  توزيع الجلسات ا

 تستغرقه كل جلسة على حده.

 ((PECS الصور تبادل طريق عن التواصل التدريبية برنامجيوضح ملخص الجلسات  (13)جدول رقم 
رقم 
الفنيات المستخدمة  هدف الجلسة الجلسة

 زمن الجلسة في الجلسة

الجلسة 
 األولى:
 

o .التعارف المتبادل بين الباحثة واالمهات 
o .كسر الجليد و بناء الثقة 
o .خلق بيئة امنة لألمهات 
o  الزمان والية المتابعة.االتفاق على المكان و 
o التعرف على طبيعة اضطراب التوحد 
o  زيادة معارف األمهات حول كيفية تواصل الطفل الذي يعاني من

 اضطراب التوحد.
o تطبيق اختبار قبلي 

طرح األسئلة، 
اإليضاح، التفاعل، 

 اإلصغاء
 دقيقة120

الجلسة 
 الثانية:

o .تعريف األمهات بالبرنامج ماهيته و أهدافه 
o  على الطريقة التي يستخدمها الطفل في التواصل مع أمه..التعرف 
o . التعرف على كيفية استجابة األم لطفلها 
o . التوصل إلى أسلوب مناسب للتواصل 
o  زيادة معلومات األمهات حول نظام التواصل عن طريق تبادل الصور
(PECS) .)نشأته، أهدافه، مراحله( 
o يها  من خالل البرنامج.تحديد االهداف التي تأمل األمهات التوصل ال 

طرح األسئلة، التفاعل 
، التفسير ، االيضاح، 
االصغاء، الممارسات 
 التدريبية ، التعاطف

 دقيقة 120

الجلسة 
 الثالثة:

o .تعريف بالطريقة التي يتم بها تصوير الشيء المحبب لدى الطفل 
o  تعليم األمهات كيفية التعامل مع األشياء المحببة  التي يمكن أن

 (.تى بعد انتهاء البرنامجتظهر ح
o  تعريف األمهات بالمرحلة األولى من مراحل التواصل باستخدام نظام

 (PECSتبادل الصور)
o .أن يتم تدريب األم على مرحلة التبادل الجسدي 
o .تقوم االم بتدريب الطفل على أن يلتقط صورة لهذا الشيء المفضل له 
o .أن تدرب األم الطفل على تقبل المساعدة الجسدية 

طرح األسئلة، 
التفاعل، الممارسات 

 التدريبية
 دقيقة 120

الجلسة 
 الرابعة
 والخامسة

o .أن يتلقى الطفل تدريب من خالل األم على الطلب من خالل التبادل 
o .أن تقوم األم بتدريب الطفل على أن يضع الطفل الصورة في يدها 

طرح األسئلة ، 
التفاعل ، التفسير 
 ،الممارسات التدريبية.

 دقيقة 120

الجلسة 
 السادسة

o  تعريف األمهات طريقة عمل الدليل الذي سوف يقمن باستخدامه مع
 اطفالهن

 
 

طرح األسئلة، 
التفاعل، الممارسات 

 التدريبية
 دقيقة 120
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الجلسة 
 السابعة
 والثامنة

o  تعريف األمهات بالمرحلة الثانية من مراحل التواصل باستخدام نظام
 (PECSتبادل الصور)

o ريب األم على مرحلة التلقائية في األداء.أن يتم تد 
o  ،أن تدرب األم الطفل أن يتجه إلى اللوحة المعلق عليها الصورة

 ينزعها من اللوحة.
o .يتدرب الطفل من خالل األم أن يتجه اليها ويسلمها في يدها الصورة 
o .تدريب األم على مهارة االنتباه المشترك مع طفلها 
o لمهارة .تقوم األم بتدريب الطفل على ا 
o .استمرار مبادرات التواصل بين األم وطفلها 

طرح األسئلة ، 
التفاعل ، التفسير 
 ،الممارسات التدريبية.

 دقيقة 120

الجلسة 
 التاسعة
 و العاشرة

o  تدريب األمهات على المرحلة الثالثة من مراحل نظام التواصل عن
 (.PECSطريق تبادل الصور )

o شيء المفضل من بين عدد من تدريب األم على أن يختار طفلها ال
 األشياء.

o  تدريب األم عل أن يطابق طفلها بين الشيء وصورته من بين عدد
 من الصور

o  تدريب األم على أن ينزع طفلها الصورة للشيء المرغوب فيه من بين
 صورتين.

o .تدرب األم أن تعلم طفلها االعتراض والرفض بشكل مناسب 
o  الشيء المرغوب بدرجة أكبر.تدريب األم على أن يختار الطفل صورة 
o .تدريب األم أن  يطابق الطفل الصورة بالشيء نفسه 

طرح األسئلة، التفاعل 
، التفسير ، االيضاح 
 ،الممارسات التدريبية

 دقيقة 120

الجلسة 
الحادية 
عشرة 
والثانية 
 عشر

o  تعريف األمهات بالمرحلة الرابعة من مراحل التواصل باستخدام نظام
 (PECSتبادل الصور)

o  تدريب والدة الطفل حتى تستطيع تدريب طفلها أن يتواصل من خالل
 صورة . ٢٠
o  تدريب الطفل على مهارة بناء الجملة باستخدام الصور من خالل

 تدريب والدته.
o  تدريب األم حتى تدرب طفلها أن يطلب أشياء موجودة وأخرى غير

 موجودة  باستخدام عبارات عديدة من خالل الدليل

ئلة، طرح األس -:
التفاعل ، التفسير 
 ،الممارسات التدريبية

 دقيقة 120

الجلسة 
الثالثة 
 عشر

o تطبيق القياس البعدي 
o .معرفة مدى تغيير البرنامج في سلوك السيدات بالتواصل مع اطفالهن 
o .عمل حفلة صغيرة تجمع كل أم بطفلها والباحثة 
o .توزيع هدايا على المشاركات شكرا وثناءا اللتزامهن 

التغذية  –االيضاح 
 دقيقة 120 االصغاء –الراجعة 

الجلسة 
الرابعة 
 عشر

o تطبيق القياس التتبعي 
o معرفة اثار تطبيق البرنامج على تواصل األمهات مع طفلهم التوحدي 

التغذية  –االيضاح 
 دقيقة 90 االصغاء –الراجعة 
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 -:(PECSبرنامج  التواصل عن طريق تبادل الصور )
المستخدم في الدراسة من  (PECS) الصور تبادل يق نظامطر  عن التواصل برنامج يعد

يشتمل على العديد  تدريبياألدوات األساسية التي تم استخدامها لتحقيق أهداف الدراسة، وهو برنامج 
والهدف العام للبرنامج ومع طبيعة اضطراب من األساليب والفنيات المنتقاة بما يتناسب مع الجلسات 

، لذا فهو اسلوب تدريبي يحاول ايجاد صيغة ي الذي تعانيه األمهات عينةلتوحدالتواصل مع الطفل ا
تفاهم بين األم وطفلها المصاب باضطراب التوحد. قد قامت الباحثة بوضع تصور لبرنامج تدريبي 
لتنمية مهارات التواصل  ألمهات اطفال التوحد، مبنى على نظام التواصل عن طريق تبادل 

ميا، وتم استخدام البرنامج كأداة من ادوات الدراسة. وقد اعتمدت ( المستخدم عالPECSالصور)
 -الباحثة على اإلطار النظري لنظام التواصل عن طريق تبادل  الصور مثل:

  ( Bondy, Frost1994),  (Wilczynski and Pollack , 2011), (skinner 1957),  
(Reid and Lee,1999),   ) Ontario,2007 ،) ( New Nouveau Brunswick,2005  
 ، )British (Columbia,2000) (Autism Speaks,2010). 

والذي يركز على كيفية تواصل الطفل التوحدي عن طريق استخدام الصور من خالل دليل 
توجد به صور تعبر عن محتويات بيئة الطفل الذي يقوم بدوره بتكوين جملة من خالل الصورة 

وذلك بعد خضوع الطفل لتدريب. وقد أثبت العديد من الدراسات وايصالها ألم في اي منطقة في المنزل 
 -( منها دراسة :(PECS فعالية برنامج نظام التواصل عن طريق تبادل الصور

(Ganz and. Simpson 2004), (Carter.2009),( Frost, Tincani Bondy 
2004), Howlin and others.2007), (Kravits and others. 2002), (Ganz and 

others. 2012)  Cihak and Others.2012)) 

 مصادر إعداد البرنامج:
برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل لدي قامت الباحثة بالخطوات التالية في سبيل إعداد 

 :أمهات أطفال التوحد
على األدبيات السيكولوجية واألصول النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  االطالع -

 الدراسة.
تنمية مهارات التواصل التي صممت في خفض  وبرامج التواصلاالطالع على البرامج العالجية  -

 لدى اطفال التوحد، ايضا امهات اطفال التوحد للتواصل مع اطفالهن.
 مدى حاجتهم لهذا البرنامج. التعرف على خصائص العينة و -
 تحديد أهداف البرنامج وصياغتها. -
 ات التي سيتم تدريب أفراد العينة عليها.تحديد المهار  -
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صياغة محتوى البرنامج في عدد من الجلسات تحتوي على أهم المعلومات والمهارات التي ينبغي  -
 تزويد أفراد المجموعة بها والفنيات المستخدمة في هذه الجلسات.

 لبرنامج.تحديد بعض اإلجراءات واألساليب التي سيتبعها أفراد العينة أثناء تطبيق ا -
 حدود البرنامج:
امهات االطفال المصابين باضطراب التوحد بالعينة التي تم اختيارها من  التدريبي يتحدد البرنامج

 2013/2014المسجلين لدي جمعية الحق في الحياة عام 
 مدة البرنامج:

، وبواقع دقيقة 120 - 90، تتراوح مدة كل جلسة ما بين  جلسة  14التدريبي مدة يستغرق البرنامج 
جلسة كل أسبوع، يطبق هذا البرنامج بطريقة جماعية، حيث يتم تطبيق جلسات البرنامج في ثالث 

إنهاء البرنامج يتم عمل  بعدي في نهاية البرنامج و بعد شهرين من يتم عمل قياس قبلي و شهور،
 فة مدى استمرار فعالية البرنامج.قياس تتبعي لمعر 

 أهداف البرنـامج: 
 التواصل نظام طريق عن التوحدي وطفلها األم بين لفظيال غير التواصل مهارات تنمية مالهدف العا

لدى عينة من األمهات المسجلة اطفالهن لدى جمعية الحق في  .( PECS) الصور تبادل طريق عن
 الحياة.
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 أما األهداف الفرعية تشمل ما يلي:
( في تنمية مهارات PECSالصور )التدريب على نظام التواصل من خالل تبادل بيان فاعلية  .1

 .التواصل بين األم وطفلها التوحدي.
تنمية مهارات االنتباه المشترك ، التقليد ، التعرف والفهم ، االشارة الى ما هو مرغوب بين األم  .2

 وطفلها التوحدي.
عن طريق  صيغة للتواصل بين األم وطفلها التوحدي ، وخلق مساحة من القرب بينهما قخل .3

 م على صحيفة ثرية تحتوي صور لألشياء المحببة لدي الطفل.حصول األ
تمكين األمهات لمرافقة طفلهم في حياتهم اليومية عن طريق تدريبه ومالحظته خالل فترة  .4

 البرنامج. 
( من PECSتدريب األطفال التوحديين على برنامج نظام التواصل عن طريق تبادل الصور ) .5

 قبل األمهات.
 ب التوحد و  التواصل غير اللفظي مع الطفل التوحدي.تبصير األمهات باضطرا .6
( المعمول به عالميا PECSقديم برنامج مقترح قائم نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )ت .7

 بنسخة معربة ومقننة على البيئة الفلسطينية.

 أهمية البـرنـامج: 
امج وهو نظام التواصل عن األساس الذي يعتمد عليه البرن  خالل تتضح أهمية البرنامج الحالي من

 وقد أثبت هذا النظام فعالية حول العالم مع اطفال التوحد.( PECSطريق تبادل الصور )
 مع وعالميا محليا الواسعة والشهرة الجاذبية  التواصل عن طريق تبادل الصور هذه نظام اكتسب وقد

  -أسباب: لعدة التوحدين االطفال
 يكون ان المستمع من يتطلب وال المتحدث جانب من المعقدة اتالحرك من القليل يتطلب أنه: االول
 .مثال اإلشارة كلغة  المضافة اللغة يألف او علم على
 من للعديد ومناسب الحمل سهل وهو األنظمة من بغيره مقارنة نسبيا مكلف غير أنه-:ثانيا

 .االستخدامات.
 تدريس يمكن طريق تبادل الصور، التواصل عن نظام خالل من أنه اوضحت الحالة تقارير -:ثالثا

 .بسرعة واألشياء المهام من العديد

 :(PECS)بنظام التواصل عن طريق تبادل الصوراألسس والمبادئ الخاصة 
نظام التواصل عن طريق حول  الكاملة فكرتهم بنشر( (Bondy, Frost 1994قام كل من  -1

 .التوحديين األطفال مع للتواصل فعال بديل كنظام الذي طوروه PECS)تبادل الصور)
 اللفظي غير السلوك األساسية حيث حلل فكرة من سكنر له وأرخ أطر معتمدين على ما
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 عن الواردة الشفهية العمليات التوحدي وفسر بنقاء الطفل لدي الفعل ورد اللغة لفهم كإطار
 لتصميم دسمة مادة تكون ان التحليالت لهذه يمكن كيف أمثلة واعطى التوحدي الطفل

 بعد.  فيما"  الصور تبادل خالل من التواصل نظام على تدريبال
(Bondy and Others,2004:247) 

 األطفال لتعليم مخصصة طريقة (PECSيعتبر نظام التواصل عن طريق تبادل الصور) -2
 من يستطيعون وسائل_ التواصل في أخرى صعوبات من يعانون ومن_ التوحدين والبالغين
التحول الى  التوحدي الطفل لتعليم بداية وهذه ، بالضبط يريدون اماذ األخرين إخبار خاللها

" PECS"  من الخاص كتابه يملك طفل فكل. المفضلة اشيائهم على الحصول االستقاللية في
 التواصل لمشكلة ابداعي حل يعتبر بهذا. يريد متى ذلك فعل ويمكنه استخدامه على يتدرب
 التوحدي. الطفل لدي

 (( Horton and Others,2008:8 
التواصل عن طريق تبادل  نظام الستخدام الخطوات شرحوا( 1993) عام وفورست باوندي -3

 الستخدامه مع األطفال( بيرو) في المدرسة قطار في العاملين للموظفين (PECSالصور)
 المدرسة أن إال التجربة لهذه رسمية مادة تتجمع لم أنه من وبرغم. ايام خمسة مدار على
 الى انتقل منهم والعديد باستخدامه بدأوا طفل 74 التقريب وجه على أشهر ثالث لخال ذكرت
 يدمج (PECSالتواصل عن طريق تبادل الصور ) نظام أن القول يمكن أخيرا. الثانية المرحلة

 من العديد تظهره ما و .والبيئة الطفل بين المجدي والتفاعل  االولية التواصل استجابة بين
 طريق عن التواصل نظام تعلموا الذين األطفال من كبير عدد أن المتنوعة تالمعلوما تقارير
 منطوقة. لغة طوروا( PECS) الصور تبادل

 (PECS)الصور تبادل خالل من التواصل نظام برنامج يحتويها التي للمراحل ملخص( 14جدول )

الهدف  المرحلة
 الوصف المتعلم

 I األولى
 

الطلب من 
 خالل التبادل

ثاني يعمل كمساعد مع المدرب: عندما يقوم المدرب بطلب الشخص ال
العنصر المطلوب يقوم بحثه جسديا لتبادلها مع الشيء المرغوب لدي 

 المدرب.

 II الثانية
 

استمرار 
مبادرات 
 التواصل

المساعد مع المدرب يختفى تدريجيا األن حتى الصور تدريجيا تقل لكن 
لمملوء بالصور مما يتيح أمامه عدد شركاء يزداد ونقدم له كتاب بيكس ا

عدد كبير من الصور التي عليها طلب لكن حتى اآلن فقط صورة واحدة 
 هي المتاحة.

 III الثالثة
 

التمييز بين 
 الرموز.

في البداية صورتان فقط يقدمان )سواء أكانت بحبها بشده ، أو محايد 
كثر من تجاهها أو ال يحبها اطالقا( المزيد من الصور ستضاف الحقا، أ
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 المرحلة
الهدف 
 المتعلم

 الوصف

 عنصر مفضل تقدم بشكل دوري،  العملية تنفذ بدقة وتمييز متناهيين. 

 IV الرابعة
 

مقدمة الى 
 بناء الجملة.

تعليمه استخدام بناء الجملة، والبدء ب )أنا أريد( وممكن أن تبدأ برمز 
الطلب) استطيع (، ويمكن للجملة أن تكون أطول ببعض اإلضافات 

 ح الجملة مثال: أنا أريد لعبتي الحمراء. كاأللون أو األحجام كأن تصب

 V الخامسة.
االجابة على 
 أسئلة الطلب.

 تعليمه اإلجابة على سؤال: ماذا تريد؟!

 التعليق VI السادسة.
تعليمه االستجابة لبعض األسئلة البسيطة مثل: ماذا ترى؟! . بالتدريج 

 المزيد من التعليقات التلقائية ستتطور.

 (Karter,2009:16) 

 المستفيدون من البرنامـج :
ألمهات األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد في جمعية الحق في هذا البرنامج  طبقت الباحثة

 الحياة. وتم استثناء األطفال دون سن الثالثة وفوق السادسة، ذكور واناث.  
 الخدمات التي يقدمها البرنامج:

 وخدمات وقائية: تدريبيةخدمات  يقدم هذا البرنامج عند تطبيقه وبعد تطبيقه
تنمية قدرات ينة الدراسة على األمهات ع: وتتمثل هذه الخدمات في مساعدة رشاديةالخدمات اال - 1

تدريبهم على برنامج وذلك من خالل التواصل مع أطفالهن الذي يعانون من اضطراب التوحد. 
 (. PECSالتواصل عن طريق تبادل الصور )

خدمات وقائية هامة ألفراد عينة الدراسة، وهو  تدريبية: يقدم هذا البرنامج الالخدمات الوقائي - 2
في التواصل مع طفلها التوحدي.  ام بعض األساليب والمهارات التي تفيدهكتسب األتالعمل على أن 

  مما يمكنها من مواجهة مشكالت التواصل مع طفلها التي قد تواجهه في المستقبل.
ألمهات اطفال بدراسة تتبعية  التدريبيتقوم الباحثة بعد االنتهاء من البرنامج خدمات المتابعة :  - 3

 .البرنامج التدريبي ا حتى يمكن التعرف على مدى االستفادة من  التوحد

  -تدريبي:مراحل تطبيق البرنامج ال
 بأربع مراحل وهي:  تدريبييمر البرنامج ال

وتشمل الجلسات االولى للبرنامج التدريبي، التي  :()مرحلة التحضيرالمرحلة األولى: مرحلة البدء *
يتم من خاللها التعارف بين الباحثة والمشاركات والحديث عن اهداف البرنامج وماهيته وتوقعات 

 المشاركات نحوه ومن ثم الدخول الى عمق الجلسات التدريبية حول اضطراب التوحد.
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 -مرحلة االنتقال:المرحلة الثانية: *
ل الحديث عن مشكلة الدراسة االساسية وهي التواصل بين األم وطفلها التوحدي والحديث ويتم من خال

(. تصوير محتويات البيئة PECSعن تنميتها عن طريق برنامج التواصل عن طريق تبادل الصور)
 وعمل الدليل.

 -العمل البناء:المرحلة الثالثة: *
تدريب السيدات على مراحل نظام التواصل  حيث يتمالمرحلة وهدفها تلخيص أهداف البرنامج  ذهوه

 ( وعرض المراحل وعمل لعب ادوار حتى يتم اتقانها.PECSعن طريق تبادل الصور )
 -المرحلة الرابعة مرحلة االنهاء:

وهي المرحلة األخيرة حيث يتم التأكد من الوصول الى األهداف الرئيسية للبرنامج والوصول الى النتائج 
 (255: 1998دام اساليب ووسائل التقييم المناسبة.)زهران،المرجوة، وذلك باستخ

 محتويات البرنامج:
نظام التواصل عن طريق تبادل قائمة على  تدريبية جلسة 14يحتوي البرنامج العالجي على 

 يوجد شرح تفصيلي لها. انظر ملحق)( .(PECSالصور)

 األســاليـب اإلحصـــائيـة:: رابعاً 
 Statistical Packageمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي الستبانةيل اقامت الباحثة بتفريغ وتحل

for the Social Sciences   (SPSS:وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 
 وزن النسبي.النسبة المئوية والالتكرارات و  إحصاءات وصفية منها: -1
 . س الدراسةمقايلمعرفة ثبات  (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -2
ويستعمل للتأكد من أن :  (Split half methods)معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -3
 لديها درجات ثبات مرتفعة. مقياسال
للتحقق من صدق  (:Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  -4

 مقياس.والدرجة الكلية لل مقياساالتساق الداخلي بين فقرات ال
وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحصائية للفروق بين القياس  Wilcox on Testار ويلولكسون اختب -5

 القبلي والقياس البعدي. 
 .لمعرفة حجم التأثير للبرنامج (Eta) قيمة آيتا  -6
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 إجراءات الدراسة:خامسا: 
 مع األدبيات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة من إطار نظري ودراسات سابقة وتصنيفهاج .1

 الدراسة مع التعليق عليها.  في
إعداد أدوات الدراسة والتأكد من مناسبتها لعينة الدراسة وذلك من خالل التأكد من صدقها  .2

 وثباتها لعينة الدراسة.
من أمهات األطفال المصابين بمرض  30األدوات على العينة االستطالعية بعدد تطبيق  .3

واستخراج النتائج لمعرفة الحد األدنى  التوحد  المترددين على جمعية الحق في الحياة،
 لدى عينة الدراسة. التواصل الغير للفظي  واألعلى لمستوى

جلسة على عينة الدراسة في مدة ال تتجاوز  14والتي بلغت  برنامج تدربيبي  تطبيق جلسات .4
 ثالث شهور.

 على عينة الدراسة تطبيق بعدي للتعرف على مدىفظي ل غير اللالتواصتطبيق مقياس  .5
 االنتهاء من تطبيق البرنامج. االمهات على البرنامج التدريبي تأثير 

بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج لمعرفة مدى  ينثم متابعة الحاالت عينة الدراسة لمدة شهر  .6
على العينة للمرة التواصل الغير لفظي استمرار األثر التتبعي للبرنامج ومن ثم تطبيق مقياس 

 دى استمرار التحسن لدى أفراد العينة.الثالثة للتعرف على م
 SPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي  جمع وتبويب بيانات الدراسة ومعالجتها إحصائياا  .7

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة والخروج بالنتائج النهائية للدراسة والتحقق من فروضها.
 ترتبط بنتائج الدراسة.مناقشة وتفسير النتائج وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة والتي  .8

 :وكيفية التغلب عليها الصعوبات التي واجهت الباحثة خالل إجراء الدراسة
وللتغلب على هذه الصعوبة قامت الباحثة بعمل اشتراك  ندرة المراجع  المتعلقة بالموضوع -1

 .مدفوع الثمن في العديد من المواقع وشراء كتب منها
 احثة.التكاليف المادية التي أرهقت كاهل الب -2
 انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر. -3
وقامت الباحثة بالتغلب  قبل كل جلسة لتذكيرهم بموعد الجلسة االتصال على أفراد المجموعة  -4

 .على هذه الصعوبة بتوفير مواصالت وحوافز مادية ألفراد عينة البحث المشاركين
التغلب على هذه الصعوبة ، قامت الباحثة عدم االستجابة بسهولة لتطبيق البرنامج عليهم -5

 .باتخاذ جمعية الحق في الحياة كغطاء للبرنامج
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيراتها

 مقدمة:
 للنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات اإلحصائية اا فيما يلي عرض

وسيتم عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ثم عرض النتائج  وفقا ألسئلة الدراسة وفرضياتها،
 الخاصة بفرضيات الدراسة. 

 أوال: تساؤالت الدراسة:
لفظي لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد الغير التواصل ما مستوى التساؤل األول" 

 قبل تطبيق البرنامج؟محافظة غزة  المترددين على جمعية الحق في الحياة في

التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين للتعرف على مستوى 
بحساب المتوسط  ةالباحث تقبل تطبيق البرنامج ، قامعلى جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة 
، ويتضح اصل الغير لفظي وأبعاده األربعةلمقياس التو الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 :التاليجدول الذلك من خالل 

التواصل الغير لفظي  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس14جدول )
وأبعاده لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في 

 البرنامجقبل تطبيق محافظة غزة 

عدد  مقياس التواصل الغير لفظي وأبعاده
 الفقرات

الدرجة 
االنحراف  المتوسط الكلية

 المعياري
الوزن 

 الترتيب النسبي %

 1 36.7 0.94 1.83 5 5 االنتباه المشترك
 3 30.0 0.90 1.50 5 5 التقليد

 4 21.7 1.08 1.08 5 5 التعرف والفهم
 2 36.7 1.11 1.83 5 5 االشارة الى ما هو مرغوب

الدرجة الكلية لمقياس التواصل الغير 
 لفظي

20 20 6.25 1.36 31.3  

 100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

ات التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال أن متوسط درجالسابق ب جدولخالل التبين من 
درجة  6.25بلغ  صابين باضطراب التوحد  المتواجدين في جمعية الحق في الحياة في محافظة غزةالم
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مستوى التواصل الغير لفظي وهذا يدل على أن  %( ،31.3، وبوزن نسبى )1.36وبانحراف معياري 
، بالنسبة ألبعاد المقياس، أما بين األمهات وأطفالهن المصابين باضطراب التوحد كان بشكل منخفض

%، ويليه في 36.7فقد أحتل بعد االنتباه المشترك المرتبة األولى من حيث المستوى وبوزن نسبي بلغ 
%، في حين 30.0%، ويليه في المرتبة الثالثة التقليد 36.7المرتبة الثانية االشارة الي ما هو مرغوب 

سبق نستنتج بأن مستوى %. ومما 21.7جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة التعرف والفهم وبوزن نسبي 
التواصل الغير لفظي وكذلك بالنسبة ألبعاده ) االنتباه المشترك، التقليد، التعرف والفهم، االشارة إلى ما 
هو مرغوب ( بين األمهات وأطفالهن المصابين باضطراب التوحد كان بشكل منخفض.، ولهذا يجب 

للتواصل مع أطفالهن الذين  االمهاتدى مستوى مهارات التواصل الغير لفظي لتدخل إرشادي لزيادة 
 يعانون من اضطراب التوحد المتواجدين في جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة. 

التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد ما مستوى  التساؤل الثاني" 
 برنامج؟تطبيق ال المترددين على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة بعد

التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين للتعرف على مستوى 
بحساب المتوسط  ةالباحث تتطبيق البرنامج ، قام على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة بعد

، ويتضح ألربعةلمقياس التواصل الغير لفظي وأبعاده االحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
 :التاليجدول الذلك من خالل 

التواصل الغير لفظي  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس15جدول )
وأبعاده لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في 

 تطبيق البرنامج محافظة غزة بعد

 لغير لفظي وأبعادهمقياس التواصل ا
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 المتوسط الكلية

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي %

 3 81.7 0.67 4.08 5 5 االنتباه المشترك
 4 76.7 0.94 3.83 5 5 التقليد

 2 83.3 1.19 4.17 5 5 التعرف والفهم
 1 93.3 0.49 4.67 5 5 االشارة الى ما هو مرغوب

ية لمقياس التواصل الغير الدرجة الكل
 لفظي

20 20 16.75 1.29 83.8  

 100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

ات التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال أن متوسط درجالسابق ب جدولخالل التبين من 
 16.75بلغ  لمتواجدين في جمعية الحق في الحياة في محافظة غزةالمصابين باضطراب التوحد  ا
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مستوى التواصل الغير وهذا يدل على أن  %( ،83.8، وبوزن نسبى )1.29درجة وبانحراف معياري 
بالنسبة ألبعاد ، أما لفظي بين األمهات وأطفالهن المصابين باضطراب التوحد أصبح بشكل مرتفع جداا 

الشارة إلى ما هو مرغوب المرتبة األولى من حيث المستوى وبوزن نسبي بلغ المقياس، فقد أحتل بعد ا
%، ويليه في المرتبة الثالثة بعد االنتباه 83.3%، ويليه في المرتبة الثانية بعد التعرف والفهم 93.3

%. ومما 76.7%، في حين جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة بعد التقليد وبوزن نسبي 81.7المشترك 
نستنتج بأن مستوى التواصل الغير لفظي وكذلك بالنسبة ألبعاده ) االنتباه المشترك، التقليد، سبق 

التعرف والفهم، االشارة إلى ما هو مرغوب ( بين األمهات وأطفالهن المصابين باضطراب التوحد 
ل أصبح بشكل مرتفع جداا، وهذا يشير إلى أن البرنامج التدريبي عمل على تحسين مستوى التواص

اضطراب التوحد المتواجدين في جمعية الحق في الحياة الغير لفظي بين األمهات وأطفالهن المصابين ب
 في محافظة غزة. 

 فرضيات الدراسة:
 αالفرضية األولى: ينص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 مقياس التواصل الغير لفظيفي درجات  ( بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي0.05≤
لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في وأبعاده 

 .محافظة غزة
مجموعتين وسيطي بين ولكوكسون"  لدراسة الفروق  استخدام اختبار "ية تم الفرضهذه للتحقق من صحة 

مقياس ت القياس القبلي ودرجات القياس البعدي بالنسبة لدرجات وبين درجا )غير مستقلتين(، مرتبطتين
لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق وأبعاده  التواصل الغير لفظي

 في الحياة في محافظة غزة، والنتائج موضحة في الجدول التالي:
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لقياس القبلي االفروق بين درجات لدراسة رابطة " للعينات المتولكوكسون"نتائج اختبار  (:16جدول )
لدى أمهات األطفال وأبعاده  مقياس التواصل الغير لفظيدرجات القياس البعدي على درجات و 

 المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة
ابعاد مقياس 
التوصل غير 

 لفظي

العمليات 
 العدد اإلحصائية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Z الرتب

قيمة 
إيتا 
ή

2 

قيمة 
d 

حجم 
 التأثير

نسبة 
 التحسن%

االنتباه 
 المشترك

الرتب 
 السالبة

0 1.83 0.94 0.0 0.0 

-
كبير  2.05 0.51 **3.13

 55.1 جداا 
الرتب 
 الموجبة

12 4.08 0.67 6.5 78.0 

      التعادل
     12 المجموع

 التقليد

الرتب 
 السالبة

0 1.50 0.90 0.0 0.0 

3.08** كبير  1.50 0.36 
 60.9 جداا 

الرتب 
 الموجبة

12 3.83 0.94 6.5 78.0 

      التعادل
     12 المجموع

التعرف 
 والفهم

الرتب 
 السالبة

0 1.08 1.08 0.0 0.0 

2.95** كبير  1.73 0.42 
 74.0 جداا 

لرتب ا
 الموجبة

11 4.17 1.19 6.0 66.0 

     1 التعادل
     12 المجموع

االشارة إل ما 
 هو مرغوب

الرتب 
 السالبة

0 1.83 1.11 0.0 0.0 

3.08** كبير  2.24 0.55 
 60.7 جداا 

الرتب 
 الموجبة

12 4.67 0.49 6.5 78.0 

      التعادل
     12 المجموع

الدرجة الكلية 
لمقياس 

التواصل غير 
 اللفظي

الرتب 
 السالبة

0 6.25 1.36 0.0 0.0 

**-
كبير  4.26 0.81 3.068

 62.7 جداا 
الرتب 
 الموجبة

12 16.75 1.29 6.5 78.0 

      التعادل
     12 المجموع

** P-vlaue <0.01 * P-value<0.05 // : Not Signfinent
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 لموضحة في الجدول السابق ما يلي:اتفسيرات النتائج 
بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في ذات داللة إحصائية جوهرية فروق وجدت  -

-=z-testدرجات التواصل الغير لفظي الكلية ألمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد 

3.068 ,P-value<0.01) ) .لح القياس البعدي، وهذا يدل على أن البرنامج والفروق كانت لصا
تحسين مستوى التواصل الغير لفظي لدى أمهات األطفال المصابين  فيفعال أثر  التدريبي له

، وهذا  0.8أكبر من  dألن قيمة كان كبير جداا تبين أن حجم التأثير باضطراب التوحد، فقد 
سين مستوى التواصل الغير لفظي الكلية، فقد تحله تأثير إيجابي في البرنامج التدريبي يعني أن 

% لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد المترددين على 62.7بلغت نسبة التحسن 
 جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة.

بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في ذات داللة إحصائية جوهرية فروق وجدت  -
-z-test=-3.13 ,Pمشترك ألمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد درجات االنتباه ال

value<0.01) ) .والفروق كانت لصالح القياس البعدي، وهذا يدل على أن البرنامج التدريبي له 
تحسين مستوى االنتباه المشترك لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد،  فيفعال أثر 
البرنامج ، وهذا يعني أن  0.8أكبر من  dألن قيمة ان كبير جداا كتبين أن حجم التأثير فقد 

% 55.1تحسين مستوى االنتباه المشترك، فقد بلغت نسبة التحسن له تأثير إيجابي في التدريبي 
لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في 

 محافظة غزة.

بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في ت داللة إحصائية ذاجوهرية فروق وجدت  -
. ((z-test=-3.08 ,P-value<0.01درجات التقليد ألمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد 

تحسين  فيفعال أثر  والفروق كانت لصالح القياس البعدي، وهذا يدل على أن البرنامج التدريبي له
كان تبين أن حجم التأثير هات األطفال المصابين باضطراب التوحد، فقد مستوى التقليد لدى أم

تحسين له تأثير إيجابي في البرنامج التدريبي ، وهذا يعني أن 0.8أكبر من  dألن قيمة كبير جداا 
% لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد 60.9مستوى التقليد، فقد بلغت نسبة التحسن 

 ية الحق في الحياة في محافظة غزة.المترددين على جمع

بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في ذات داللة إحصائية جوهرية فروق وجدت  -
-z-test=-2.95 ,Pدرجات التعرف والفهم ألمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد 

value<0.01) ) . البرنامج التدريبي لهوالفروق كانت لصالح القياس البعدي، وهذا يدل على أن 
تحسين مستوى التعرف والفهم لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد، فقد  فيفعال أثر 

البرنامج التدريبي ، وهذا يعني أن  0.8أكبر من  dألن قيمة كان كبير جداا تبين أن حجم التأثير 
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% لدى أمهات 74.0التحسن تحسين مستوى التعرف والفهم، فقد بلغت نسبة له تأثير إيجابي في 
 األطفال المصابين باضطراب التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة.

بين درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي في ذات داللة إحصائية جوهرية فروق وجدت  -
 z-test=-3.08 درجات اإلشارة إلى ما هو مرغوب ألمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد

,P-value<0.01) ) . والفروق كانت لصالح القياس البعدي، وهذا يدل على أن البرنامج التدريبي
تحسين مستوى اإلشارة إلى ما هو مرغوب لدى أمهات األطفال المصابين  فيفعال أثر  له

وهذا  ، 0.8أكبر من  dألن قيمة كان كبير جداا تبين أن حجم التأثير باضطراب التوحد، فقد 
تحسين مستوى اإلشارة إلى ما هو مرغوب فقد له تأثير إيجابي في البرنامج التدريبي يعني أن 

% لدى أمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد المترددين على 60.7بلغت نسبة التحسن 
 جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة.

 -التالية:الدراسات السابقة  جنتائ الدراسة الحالية تتفق معنتائج وترى الباحثة ان 
- Ganz & Others  (2004)، Carr & Others ( 2007 )، نظام دور اختبر حيث 

 والتواصل المنطوقة الكلمات عدد زيادة في( PECS)الصور تبادل نظام طريق عن التواصل
 نظام استخدام اصر لفحص هدفت فقدKravits and Others  (2002 ) دراسة اما. الكالمي
 درسته ما وهو التلقائية، التواصل مهارات على( PECS)الصور تبادل طريق عن لالتواص
 فقدBondy & Others  (2004 ) دراسة أما ،Ganz and Others (2012) دراسة ايضا

 سكنر قدمه  الذي التحليل عرضت حيث السابقة الدراسات عن الهدف ناحية من اختلفت
 الذي التجريبي االدب ملخص نتائج ،Carter ( 2009 ) دراسة عرضت كما الشفوى، للسلوك

 Howlin and وقاست(. PECS) الصور تبادل طريق عن التواصل نظام على جريأ

Others  
- (2007)، (Cihak & Others (2012 (Malandraki (2007 ) فقد خلصت جميع

دة لزياالدراسات السابقة الى الفاعلية المنوطة ببرنامج التواصل عن طريق تبادل الصور 
 التواصل لدى الطفل التوحدي.

( α ≥0.05: ينص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ثانيةالفرضية ال
وأبعاده  مقياس التواصل الغير لفظيفي درجات  تتبعيودرجات القياس ال بعديبين درجات القياس ال

ى جمعية الحق في الحياة في محافظة لدى أمهات األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين عل
 .غزة

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ولكوكسون"  لدراسة الفروق بين وسيطي مجموعتين 
مقياس بالنسبة لدرجات تتبعي ودرجات القياس ال بعديمرتبطتين )غير مستقلتين(، وبين درجات القياس ال
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ت األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق لدى أمهاالتواصل الغير لفظي وأبعاده 
 في الحياة في محافظة غزة، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

لقياس االفروق بين درجات لدراسة " للعينات المترابطة ولكوكسون" نتائج اختبار (:17جدول )
لدى أمهات وأبعاده  لفظي مقياس التواصل الغيردرجات لى تتبعي عالقياس الدرجات و  بعديال

 األطفال المصابين بمرض التوحد المترددين على جمعية الحق في الحياة في محافظة غزة
ابعاد مقياس التواصل 

 اللفظي
العمليات 
المتوسط  العدد اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 مستوى الداللة Z الرتب

 االنتباه المشترك

الرتب 
 0a 4.08 0.67 0.00 0.00 لبةالسا

الرتب  //0.15 1.41-
 2b 4.25 0.62 1.50 3.00 الموجبة

     10c التعادل
     12 المجموع

 التقليد

الرتب 
 0d 3.83 0.94 0.00 0.00 السالبة

الرتب  //0.16 1.82
 6e 4.42 0.90 3.50 21.00 الموجبة

     6f التعادل
     12 المجموع

 التعرف والفهم

الرتب 
 0g 4.17 1.19 0.00 0.00 السالبة

الرتب  //0.99 0.001
 0h 4.17 1.19 0.00 0.00 الموجبة

     12i التعادل
     12 المجموع

االشارة إل ما هو 
 مرغوب

الرتب 
 0j 4.67 0.49 0.00 0.00 السالبة

الرتب  //0.99 0.002
 0k 4.67 0.49 0.00 0.00 الموجبة

     12 المجموع     12l التعادل

الدرجة الكلية لمقياس 
 التواصل غير اللفظي

الرتب 
 0m 16.75 1.29 0.00 0.00 السالبة

الرتب  //0.82 1.75
 7n 17.50 1.24 4.00 28.00 الموجبة

     5o التعادل
     12 المجموع

** P-vlaue <0.01 * P-value<0.05 // : Not Signfinent 
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 تفسير النتائج الموضحة في الجدول السابق:

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية دم وجود أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق بع
درجات التواصل الغير لفظي الكلية واألبعاد ودرجات القياس التتبعي في  بعديبين درجات القياس ال

( لدى أمهات األطفال ، التقليد، التعرف والفهم، االشارة إلى ما هو مرغوب)االنتباه المشتركالتالية 
عند ، ونستنتج أن القياس التتبعي الزمني يكشف لنا بان مستوى التحسن المصابين باضطراب التوحد

كانت  لتدريبيلم يكن مؤقتاا، وهذا يدل على أن البرنامج اأمهات األطفال المصابين باضطراب التوحد 
 ية تتسم باالستمرارية.له فاعل

 :الدراسة نتائج على العام التعليق

 .برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل بين األم وطفلها التوحدي فاعلية مدى الحالية الدراسة تناولت

التواصل الغير البرنامج في زيادة  فاعلية مدى الحالية الدراسة نتائج خالل من اتضح وقد
التدريبي  البرنامج وفاعلية جدوى إلى يرجع العينة أفراد على طرأ الذي تحسنال أن الباحثة وترى، لفظي

زيادة مهارات التواصل بين األم وطلفلها  مختلفة فنيات على احتوى والذي الدراسة في المستخدم
، السابقة الدراسات من النفسي التراث في جاء ما مع متسقة الحالية الدراسة نتائج جاءت وقد. التوحدي

نظام التواصل من خالل تبادل الصور  فاعلية على اتفقت السابقة الدارسات غالبية أن اتضح فقد
(PECS) ،لما التدريبي مع امهات اطفال التوحد ، واطفال التوحد التدخل أهمية على الباحثة تؤكد لذا 
صور قادر ونظام التواصل عن طريق تبادل ال ،رفع وزيادة مهارات هؤالء األطفال في كبير دور من له

األم وطفلها وكذلك الطفل نفسه حيث يصبح قادر على التعبير عن ما على خلق صيغة تفاهم بين 
األمر الذي يخفف العبء عن األم التي تشعر أن طفلها هو كتلة لحمية في  يريد من خالل الصور

 .المنزل

 التوصيات:
مساعدتهم بهدف  السلوكي ألطفال التوحد السيما التدريبالعمل على توفير الخدمات النفسية  .1

 في االندماج مع أمهاتهم.
لتنمية مهارات التواصل بين األطفال الذين يعانون من مرض التوحد ضرورة إعداد برامج  .2

 وأمهاتهم.
لتسليط الضوء على فئة األطفال ضرورة إعداد برامج تلفزيونية عبر وسائل اإلعالم المتعددة  .3

 نون منها.المتوحدين والمشكالت النفسية التي يعا
توصي الباحثة العمل على إجراء دراسات متعمقة حول فئة التوحد للتعرف على المشكالت  .4

 النفسية واالجتماعية التي يعانون منها.
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توصي الباحثة بإجراء دراسة حول اساليب التكيف وعالقتها بالصحة النفسية لدى أمهات  .5
 األطفال المتوحدين.

 المقترحات:
لمعرفة مدى  اضطراب التوحدات طويلة )سنة أو أكثر( لحاالت عمل دراسات تتبعيه لفتر  -1

 على المدى البعيد. البرنامجاستمرار فعالية 
 .مستوى االكتئاب النفسي لدى أمهات األطفال الذين يعانون من مرض التوحدعمل دراسة حول  -2
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 (1ملحق رقم )
 اسماء المحكمين

 لفظي ألمهات اطفال التوحدالغير مقياس التواصل 

اصل عن طريق بنظام التوغير اللفظي لدي امهات اطفال التوحد برنامج تنمية مهارات التواصل 

 (PECSتبادل الصور )

 مكان العمل اسم المحكم م
 غزة–الجامعة االسالمية  جميل الظهراوي د. 1
 عزة -الجامعة االسالمية عبد الفتاح الهمص د. 2
 عزة -الجامعة االسالمية ختام السحار د. 3
 غزة–الجامعة االسالمية  سمير قوتة .د 4
 عزة –زهر جامعة اال عبد العظيم المصدر .د 5
 جامعة األزهر_ غزة د.باسم أبو كويك 6
 جامعة األزهر_ غزة د.أسامة حمدونة 7
 جامعة األقصى _ غزة د.أنور البنا 8
 جامعة األقصى _ غزة د.يحيى النحار 9
 جامعة األقصى _ غزة درداح الشاعر .د 10
 جمعية الحق في الحياة نبيل جنيد أ. 11
 تيا القدس لتنمية مهارات اطفال التوحد.مركز ما شروق خالد أ. 12
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 (2ملحق رقم )
 اللفظي بين األم و طفلها التوحد مقياس التواصل غير

 

 تحية طيبة وبعد،،،               عزيزتي األم/                     

 -تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير بعنوان:

لذا فإن   " فعالية برنامج  تدريبي في تنمية  مهارات التواصل ألمهات األطفال المصابين بالتوحد." 
هذا االستبيان معد لقياس درجة تواصلك مع طفلك التوحدي، وهو معد ومحكم على البيئة الفلسطينية 
لذا نرجو منك سيدتي اإلجابة _بشكل دقيق وصادق قدر االمكان _ على كل فقرات االستبيان، مع 

العلم ان كل المعلومات الواردة سرية ولن تستخدم اال في اطار البحث العلمي كنتائج ومعطيات وليس 
 أسماء أو معلومات شخصية.

 ...........................-..................................... العمر: -اسم األم:

 ..........................-................................. عمره/ا:-اسم الطفل/ة :

 .......................-...................... مكان السكن:-المستوى التعليمي لألم:

 .............هل يوجد لدى الطفل أي مشكالت سلوكية واضحة ؟.....................

 مفردات بشكل واضح؟!................................. 10هل يتكلم طفلي اكثر من 

 .................................................................. -وسيلة االتصال:

 احثةالب                                                                               

 

 غزة  –الجامعة اإلسالمية 
 عمــــــــادة الدراسات العليا

 كليـــــــــــة التربية 
  قسم الصحة النفسية المجتمعية
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 ال نعم العبارات م
   أجعل طفلي ينظر الى الشيء الذي اشير اليه. 1
   أقوم بدق الجرس بطريقة تلفت انتباه طفلي. 2
   استخدم القصة المصورة مع طفلي ، وأجعله يتعرف الى شخصيات القصة عن طريق الصور. 3
   أدق على طبلة بطريقة معينة واطلب من طفلي تقليدي. 4
من طفلي إخراج صورة جديدة لنفسه من ألبوم الصور عن طريق اإلشارة والحركات  أطلب 5

 الواضحة.
  

   أطلب من طفلي تقليد كالمي وحركاتي وأنا أكل وأطلب منه قول أنا جائع. 6
   أطلب من طفلي تقليد صوت وحركة العصفور أثناء الطيران. 7
   عطائها لي في يدي.أدحرج الكرة أمام طفلي وأطلب منه دحرجتها وا   8
   اشير الى طفلي بالقفر إلى أعلى مع التصفيق في ذات الوقت. 9
   أنقر أمام طفلي بالعصا على المنضدة وأطلب منه تقليد ذلك  10
استخدم الصور الممثلة للوجه ) الضحك ، الحزن، الدهشة( وأطلب من طفلي التعرف الى هذه  11

 األشكال وتقليدها.
  

خطوات وهي أن الذهاب الى الباب ثم  3فلي من خالل الصور تعليمات مكونة من أعطى ط 12
 قفله ثم العودة الى الكرسي.

  

   أعرض علي طفلي صورة بها قطعة ناقصة وأطلب منه أن يضع الناقص مكانه. 13
سرير فأطلب منه  –كرة  –قلم  –أعرض على طفلي مجموعة من األشياء المختلفة مثل عروسة  14

خراجها.ال  تعرف اليها وا 
  

أعرض على طفلي مجموعة من الصور المتضادة وأخلطها سويا ثم أطلب منه إخراج الصورة  15
 مقابل مضادها. 

  

   عودت طفلي على اإلشارة الى الشيء الذي يرغب به بنفسه بدون استخدام يد أحد البالغين. 16
   أشجع طفلي على استخدام اإلشارة بشكل مستمر. 17
   ال اشجع طفلي على استخدام االشارة من خالل االخرين لما يريده.  18
   ألفت انتباه طفلي ثم اطلب منه اإلشارة الى شيء ما. 19
أعرض على طفلي صورة ومدلول واقعي وأطلب منه أن يشير إلى الصورة التي تدل على  20

 المدلول الواقعي.
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 (3ملحق رقم )

 التدريبي. خطاب تحكيم البرنامج

 

  غزة – اإلسالمية الجامعة
 العليا الدراسات عمــــــــادة
  التربية كليـــــــــــة
    المجتمعية النفسية الصحة قسم
  

 سعادة الدكتور:................................................. حفظه اهلل

 ,,,وبعد طيبة حتية                                                                                     

 الموضوع/ طلب تحكيم مقياس وبرنامج تدريبي

أتشرف بإفادتكم أنني بصدد تطبيق دراسة بعنوان) برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل ألمهات 
ل أطفال التوحد( على عينة من أمهات أطفال جمعية الحق في الحياة والذين تم تشخيص وتسجي

اطفالهن على انهم حاالت توحد ، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحة 
 النفسية المجتمعية من الجامعة االسالمية بغزة.

 قبل من تصميمه تم الذيلذا فإنه يسعدني أن أضع بين يدي حضرتكم هذا المقياس والبرنامج التدريبي 
ولرغبة الباحثة في االستنارة برأيكم   (PECS)الصور تبادل لخال من التواصل الباحثة بناء على نظام

فانه يرجى التكرم بوضع مالحظاتكم وافكاركم وتوجيهاتكم وفق استمارة التحكيم المرفقة ، كما يشرفني 
 أن استفيد من تعديالتكم على البرنامج والمقياس 

 وتقبلوا فائق احرتامي وتقديري
 الباحثة                                                                           

0592126170 
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 (4ملحق رقم )
 استمارة تقييم جلسات البرنامج التدريبي

 الحكم  
 مالحظات غير مناسب مناسب الموضوع م
    عنوان البرنامج 1
    أهداف وأهمية البرنامج 2
الفنيات المستخدمة في  3

 البرنامج
   

ستخدمة في األساليب الم 4
 البرنامج

   

األدوات المستخدمة في  5
 البرنامج

   

    عدد جلسات البرنامج 6
    محتوى البرنامج 7
    تقييم البرنامج 8

 مالحظات سير الجلسة األهداف الجلسة
 

 مناسب العنوان
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
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 (5ملحق رقم )

 جلسات البرنامج

 الجلسة األولى

 دلقاء تعارفي ألمهات اطفال التوح: عنوان الجلسة

 : أهداف الجلسة

o .التعارف المتبادل بين الباحثة واالمهات 
o  .كسر الجليد و بناء الثقة 
o امنة لألمهات. خلق بيئة 
o .االتفاق على المكان والزمان والية المتابعة 
o  التعرف على طبيعة اضطراب التوحد 
o .زيادة معارف األمهات حول كيفية تواصل الطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد 
o تطبيق اختبار قبلي 

 طرح األسئلة، اإليضاح، التفاعل، اإلصغاء: الفنيات المستخدمة

 الحوار، المناقشة الجماعية، العصف الذهني :األساليب اإلرشادية

 :سير الجلسة االرشادية

o  ترحب الباحثة باألمهات تشكرهم على الحضور، تبدأ بالتعريف بنفسها، عملها، دراستها ، عنوان البرنامج ،
امج الموضوعات التي سيتم تناولها،  توزع الباحثة جدول البرنو  محتوياته، الهدف من البرنامج ، عدد الجلسات

 عنوان الجلسة ، الوقت ، المكان التي تنفذ فيه الجلسة . ومواعيدها والمكان الذي سيتم تنفيذ الجلسات به. 

o  بعد ذلك يتم التعرف على األمهات وتعريفهم على بعضهم حتي تسود األلفة والمحبة وذلك باستخدام "لعبة
، الطعام المفضل، اللون المفضل، حيث يتم توزيع بطاقة على كل أم تكتب فيها: اسمها)صياد السمك"

الشخص المقرب في العائلة، الشيء الذي تفضل عمله يوميا، الشيء الذي ال تحب عمله يوميا، الشيء 
اها في منتصف الدائرة، قتوضع البطاقات في صندوق ثم يتم تدويرها و إل الذي تود عمله في المستقبل

وجدتها في البطاقة. كل أم تقوم بالتعريف يتم تقوم كل أم بأخذ بطاقة وتتحدث عن الشخصية التي 
 (تشجيعها ومدحها امام األمهات.
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o  تشكر الباحثة األمهات على تفاعلهن وتقوم باالتفاق معهم على قواعد وقوانين الجلسات ويتم االتفاق على
ت وعلى احترام المواعيد االلتزام بالحضور كل الجلسا) االلتزام الكلي باألخالقيات وفيما يلي أهمها:

االستئذان قبل الحديث وعدم  -السرية التامة -احترام الغير و اإلصغاء الجيد والناشط. -الموعد
 (االستماع الجيد وتقبل األخرين.-المقاطعة

o  إتاحة الفرصة لكل أم بالتعبير عن بتبدأ الباحثة وعن طريق المشاركة والعصف الذهني مع السيدات
 (1في ورقة عمل رقم )لتوحدي وذلك من خالل النشاط مشاعرها وانفعاالتها تجاه طفلها ا

o  وبعد االستماع إلى كل أم وهى تسرد الصفات والخصائص التي وجدتها في طفلها تظهر الباحثة مشاعر
التقبل والتأييد واحترام مشاعر األمهات والمشاركة الوجدانية وتقوم بإعطاء معلومات بسيطة حول طبيعة 

 ض بوربوينت يحتوى على الكثير من الصور والرسوم التوضيحية.اضطراب التوحد  عن طريق عر 
o  تحاول الباحثة اإلجابة عن تساؤالت األمهات ثم. 
o (2ورقة عمل رقم ) ثم توزيع ورقة كمخرج للجلسة فيها تلخيص مبسط حول اضطراب التوحد. 
o (2رقم ) . ملحقتقوم الباحثة بتوزيع االستبيان القبلي وتشرحه لألمهات وتطلب منهم تعبأته 

 (.3تقوم الباحثة بتوزيع نموذج تقييم الجلسة ورقة عمل رقم )

 الواجب المنزلي :

o  يتم تكليف األمهات بمالحظة أطفالهن والتعرف على األشياء ، األطعمة ، المالبس المفضلة لدى الطفل
 (.4وتوزع عليهن نموذج المالحظة ورقة عمل رقم )

o (.5ورقة عمل رقم ) فية االستجابة لهالطرق التي يتواصل بها الطفل معها وكي 
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 .الجلسة الثانية

 .(PECSاضاءة على التواصل ونظام التواصل عن طريق تبادل الصور ): ةعنوان الجلس

 : أهداف الجلسة االرشادية

o .تعريف األمهات بالبرنامج ماهيته و أهدافه 
o  .التعرف على الطريقة التي يستخدمها الطفل في التواصل مع أمه 
o  تعرف على كيفية استجابة األم لطفلها .ال 
o . التوصل إلى أسلوب مناسب للتواصل 
o ( زيادة معلومات األمهات حول نظام التواصل عن طريق تبادل الصورPECS  ) 

 )نشأته، أهدافه، مراحله (.
o .تحديد االهداف التي تأمل األمهات التوصل اليها  من خالل البرنامج 

 لة، التفاعل ، التفسير ، االيضاح، االصغاء، الممارسات التدريبية ، التعاطفطرح األسئ :الفنيات المستخدمة

 الحوار، لعب األدوار ، المناقشة الجماعية ، التعزيز، العصف الذهني، المحاضرة: األساليب االرشادية
 : سير الجلسة االرشادية

o ندة الجلسة وتقول :"سوف نتناول أجلهن  في الموعد ، تشرح اللتزام ترحب الباحثة بالسيدات وتشكرهن على ا
(، كذلك عرض شريط فيديو يتناول PECSعن طريق تبادل الصور) اليوم شرح نظري حول برنامج التواصل

 (،"PECSالصورة النهائية للطفل بعد اتقانه لمراحل برنامج نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )
o  .ن األمهات أن يقفن بشكل دائري بحيث تكون الباحثة  تطلب م)تقول الباحثة سوف نبدأ لقاءنا بهذا النشاط

وسط الدائرة ، وتشرح النشاط لألمهات حيث تطلب من األمهات تسمية يدهم اليمني )ديب( ويدهم اليسري 
)داب ( بعد ذلك تطلب من األمهات حفظ أسم األم المجاورة لها من اليمين وعلى اليسار ، بعد ذلك تقوم 

اإلشارة إلي احدى األمهات وتقوم لها ) ديب أو داب، ديب داب ( حيث من الباحثة  وبشكل مفاجئ ب
المفروض إن تجيب األم على  أسماء المجاورين لها مثال ) ديب/ ندى ، داب / سهير ، ديب داب / ندى 
سهير  وهكذا ، وعندما تخطئ احدى المشاركات تقوم بدور الباحثة، تقف في وسط الدائرة ويبدأ النشاط من 

 . جديد
o .تجلس األمهات في شكل دائرة مواجهة لشاشة العرض واللوحة 
o  تسأل الباحثة األمهات حول الواجب المنزلي وتستمع منهن الى تغذية راجعة حول ما حدث معهن خالل

 االسبوع الماضي.
o .تناقش الباحثة األمهات في نموذج األشياء المحببة لدي الطفل 
o مالحظة األطفال تطلب الباحثة من االمهات االستمرار في 
o .تطلب الباحثة من السيدات اخراج النموذج المتعلق بمراقبة طرق التواصل مع الطفل 
o  تقسم الباحثة السيدات لمجموعات ثنائية وتطلب منهن مناقشة طرق التواصل مع الطفل وعمل لعب ادوار
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 للطرق.
o .يتم النقاش والتعليق مع المجموعة حول لعب األدوار 
o ركة األمهات بالمعلومات عن طريق مهارات العصف الذهني ، المشاركة  حيث تعرض تبدأ الباحثة بمشا

مع  (PECSبوربوينت يتناول كل المعلومات الخاصة بالتواصل و نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
 تعزيز ذلك بصور.

o  ل الصور تلخص معلومات عن نشأة نظام التواصل عن طريق تباد( 6)تقوم الباحثة بتوزيع ورقة عمل
(PECS.وكذلك الخطوات الخاصة به ) 

o  تعرض الباحثة فيديو لطفل يعاني من اضطراب التوحد يستيقظ من نومه وينزل للطابق السفلي حيث األم تبدأ
 معه يومه ويطلب الطفل من خالل كتابه الخاص.

o  تلخص ترجمه لخطوات الفيديو.( 7)توزع الباحثة ورقة عمل 
o تخطيط واقالم مقوي بروستل ورق عليهن وتوزع مجموعتين الى مجالبرنا اعضاء الباحثة تقسم. 

o  تطلب الباحثة من األمهات كتابة توقعاتهن من البرنامج حيث سيتم عرض لكل مجموعة والتحدث عن
 .( 8ورقة عمل رقم ) توقعاتهم

o .يتم مناقشة التوقعات مع األمهات، تتحدث الباحثة عن ارتباط التوقعات بالبرنامج 
o خصائية بتوزيع نموذج تقييم الجلسة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته.تقوم األ 
o .توزع الباحثة الضيافة وتؤكد على الموعد القادم 
o .تودع الباحثة االمهات وتشكر حضورهن 
o  ألطعمة، األلعاب والمالبس المفضلة لدي طفلهن والذي الحظت األم من خالل تحضر االمهات يجب أن

 ثر عنصر يتعلق الطفل به.نموذج المالحظة أنه أك
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 .الجلسة الثالثة

 .تصوير األشياء المحببة: موضوع الجلسة

 .تدريب على التصوير محتويات البيئة واألشياء المحببة لدي الطفل: عنوان الجلسة

 : أهداف الجلسة االرشادية

o .تعريف بالطريقة التي يتم بها تصوير الشيء المحبب لدى الطفل 

o التعامل مع األشياء المحببة  التي يمكن أن تظهر حتى بعد انتهاء البرنامج كيفيةمهات تعليم األ. 

 .طرح األسئلة، التفاعل، الممارسات التدريبية: الفنيات المستخدمة

 .النمذجةالحوار، لعب األدوار ، المناقشة الجماعية ، التعزيز.: األساليب االرشادية

 : سير الجلسة االرشادية

o حثة باألمهات وتشكرهن على حضورهن في الموعد المحدد، تشرح الباحثة أجندة الجلسة حيث تقول: ترحب البا
( وسوف تقوم كل أم منا PECS"اليوم سوف نبدأ فعليا التعامل مع نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )

تصوير األشياء  عمل الدليل الخاص بطفلها حتى تتمكن من استخدامه معه، واليوم سوف نتدرب على طريقة
 التي يمكن أن نستخدمها مع الطفل خالل يومه."

o  الستعداد لنشاط إحماء يسمى " القائد الخفى". دائرةتطلب الباحثة من السيدات الوقوف لعمل 
o .تقوم الباحثة بوصف النشاط للسيدات، يتم إخراج سيدة من المجموعة خارج مكان النشاط 
o لقيام بأي حركة تريدها هي، على باقي األمهات تنفيذ نفس الحركات في يتم اختيار قائد من األمهات تقوم با

 نفس الوقت.
o  ثم تطلب  الباحثة من السيدة التي كانت خارج مكان النشاط بالحضور والوقوف في وسط الدائرة وعليها أن

وز المجموعة تكتشف من القائد الخفي )السيدة التي تقوم بعمل الحركات والمجموعة تقلدها( فإذا لم تنجح تف
ويتم إصدار حكم عليها من قبل المجموعة تقوم بتنفيذه كان يغني أو يمثل ..... الخ  وفي حال تعرف علي 

 القائد الخفي يتم إخراجه بدال منه لتبدأ اللعبة من جديد.
o .تجلس األمهات في شكل دائرة مواجهة لشاشة العرض واللوحة 
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o  وتستمع منهن الى تغذية راجعة حول ما حدث معهن خالل تسأل الباحثة األمهات حول الواجب المنزلي
 االسبوع الماضي.

o .تناقش الباحثة األمهات في نموذج األشياء المحببة لدي الطفل 
o .تطلب الباحثة من المجموعة اخراج األشياء التي تم احضارها 
o وة لعمل الدليلتعرض الباحثة فيديو قصير وتقوم بترجمته بشكل فوري للسيدات حول كيفية التصوير كخط 

 .(9ورقة عمل رقم )
o  تقسم الباحثة السيدات الى ثالث مجموعات تطلب منهن  وضع األشياء التي احضرنها على الطاولة  توزع

 الباحثة اوراق بيضاء وثالث كاميرات ديجتل. 
o ألشياء تطلب الباحثة من السيدات مراقبة الطريقة التي اتبعتها في التصوير وبعد ذلك تطلب منهن تصوير ا

 التي احضرنها كل واحدة على حدة.
o تقوم الباحثة بمساعدة السيدات في عملية التصوير. 
o .تجمع الباحثة الصور على جهازها الخاص حتى تقوم بمعالجتها على برنامج فوتوشوب  
o .تقوم األخصائية بتوزيع نموذج تقييم الجلسة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته 
o ى الموعد القادم.توزع الضيافة  وتؤكد عل 
o تودع الباحثة االمهات وتشكرهن على الحضور 

 :  الواجب المنزلي
 تصوير األشياء التي لم يستطعن حملها من ألعاب ، أثاث وغيرها.
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 الخامسة الجلسة الرابعة و

 التدريب على مرحلة التبادل الجسدي.: عنوان الجلسة

 : أهداف الجلسة االرشادية
o تعريف األمهات بالمرحل(ة األولى من مراحل التواصل باستخدام نظام تبادل الصورPECS) 
o  التبادل الجسدي. استخدام مهارة يتم تدريب األم على 
o الطلب من خالل التبادل.ة و تدرب األم الطفل على تقبل المساعدة الجسدي 
o . تقوم األم بتدريب الطفل على أن يضع الطفل الصورة في يدها 

 ألسئلة ، التفاعل ، التفسير ،الممارسات التدريبية.طرح ا: الفنيات المستخدمة
 لعب األدوار ، المناقشة الجماعية ، التعزيز، العصف الذهني، المحاضرة: األساليب االرشادية

 : سير الجلسة االرشادية
o . ترحب الباحثة بالسيدات وتشكرهن على الحضور في الموعد 
o ليوم المرحلة األولى من مراحل برنامج نظام التواصل عن تشرح الباحثة أجندة الجلسة وتقول:"سوف نتناول ا

(، سوف نعرض فيديو لطفلة تعاني من اضطراب التوحد وتتدرب على المرحلة PECSطريق تبادل الصور)
 األولى، ثم بعد ذلك نقوم بعمل لعب أدوار حتي نتقن المهارة."

o شاط والراحة ، تقسم األمهات إلى قسمين تبدأ الباحثة الجلسة باللعبة حتى تحصل السيدات على قدر من الن
قسم يجلس على كراسي على شكل دائري وقسم يقف خلف الكراسي ، تسمى السيدة الجالسة على الكرسي 

 بالسفينة والواقفة وراء الكرسي بالمنارة .
o أو  يتم تقسيم السيدات على أن يكون هناك مشاركة تقف وراء الكرسي دون سفينة ، عليها أن تستخدم حركات

ذا انتبهت  إيماءات لجلب سفينة من منارة أخرى وتنجح في ذلك إذا لم تنبه  الواقفة  وراء السفينة المطلوبة ، وا 
 السيدة الواقفة وراء السفينة عليها أن تبقي سفينتها بأن تضرب على كتف السيدة بيدها ضربة خفيفة .

o ظهرها، بعد فترة تبدل األدوار السفينة مكان  يجب على السيدة التي تقوم بدور المنارة أن تضع يديها وراء
 المنارة و بالعكس.

o  .تشكر الباحثة السيدات على تفاعلهن 
o .تجلس األمهات في شكل دائرة مواجهة لشاشة العرض واللوحة 
o  تسأل الباحثة األمهات حول الواجب المنزلي وتستمع منهن الى تغذية راجعة حول ما حدث معهن خالل

 االسبوع الماضي.
o بدأ الباحثة بعرض شريط فيديو يتناول طفل يعاني من اضطراب التوحد وتقوم المدربة بتدريبه على المرحلة ت

  (.PECSاألولى _مرحلة التبادل الجسدي_ من مراحل نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
o (10ورقة عمل رقم ) تقوم الباحثة بعمل ترجمة فورية للسيدات. 
o ن الضروري ان يجلس الطفل ممكن ان يقوم بعملية التواصل وهو واقف لكن المهم تتنوه الباحثة انه ليس م

 وجود عناصر التواصل الثالثة من معزز ، مدرب ، مساعد مدرب.
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o  تقسم الباحثة األمهات الى مجموعات ثالثية وتطلب من كل مجموعة خلق سيناريو يتضمن المرحلة االولى
 تغيير استجابات الطفل. وعرضه  امام المجموعة الكبيرة مع ضرورة

 : الواجب المنزلي
محاولة  ٣٠حيث يجب أن يقمن بممارسة االستراتيجية مع ابنائهن ويجب أن يتم تكرار عملية التدريب يجب أن تتضمن 

يطلب من خاللها الشيء المفضل خالل اليوم. لمدة اسبوعين ، لجذب انتباه الطفل تقوم األم  بذكر اسم الطفل أو 
 .(11ورقة عمل رقم ) تقوم الباحثة بتوزيع نموذج الواجب المنزلي .على المنضدة بخبطة خفيفة

 تقوم الباحثة بتوزيع ورقة عمل على األمهات كمخرج للجلسة وحتى يقمن بالرجوع اليه في حال حدوث مشكلة.
 : مالحظات ذات صلة

 ة ووضعها في يد األم.يتم االستمرار في هذه المرحلة إلى أن يستطيع الطفل بمفرده التقاط الصور 
 

o .الجلسة الخامسة تستمع الباحثة إلى تغذية راجعة من األمهات حول تجاربهن مع أطفالهن 
o .تقوم الباحثة بجمع الصور التي التقطتها السيدات لألشياء المحببة في بيئة الطفل 
o .تقوم بمناقشة نموذج التقييم مع األمهات 
o سة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته.تقوم األخصائية بتوزيع نموذج تقييم الجل 
o .توزع الضيافة  وتؤكد على الموعد القادم 
o .تودع الباحثة االمهات وتشكرهن على الحضور 
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 الجلسة السادسة

 (PECSعمل األلبوم نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)-( عنوان الجلسة: 1

 -(  أهداف الجلسة االرشادية:2

O ة عمل الدليل الذي سوف يقمن باستخدامه مع اطفالهن.تعريف األمهات طريق 

 طرح األسئلة، التفاعل، الممارسات التدريبية -( الفنيات المستخدمة:3

 الحوار ، لعب األدوار ، المناقشة الجماعية ، التعزيز، النمذجة.  -( األساليب االرشادية:4

 -( سير الجلسة االرشادية:5

o  على حضورهن في الموعد المحدد، تشرح الباحثة أجندة ترحب الباحثة باألمهات وتشكرهن
( PECSالجلسة حيث تقول: "اليوم سوف نقوم بعمل دليل التواصل عن طريق تبادل الصور )

وسوف تقوم كل أم منا عمل الدليل الخاص بطفلها حتى تتمكن من استخدامه معه، واليوم 
دات الوقوف لعمل دائرة تطلب الباحثة من السي سوف نتدرب على طريقة عمل الدليل.

تقف السيدات في دائرة ، تعطي الباحثة السيدة التي تقف بجوارها هدية  الستعداد لنشاط إحماء
متخيلة، ثم تقوم السيدة بإهداء السيدة التي في جوارها وهكذا حتى تحصل كل السيدات في 

 المجموعات على هدية متخلية.
o لعرض واللوحة.تجلس األمهات في شكل دائرة مواجهة لشاشة ا  
o .تقسم الباحثة السيدات الى مجموعات ثالثية ، تجلس كل مجموعة امام طاولة 
o قوم الباحثة بإخراج الصور التي قامت بمعالجتها وطباعتها بطريقة ملونة ووضعت جالتين ت

 عليها بعدما جمعتها من السيدات.
o  يلي:تخرج الباحثة األدوات التي يتم استخدامها لعمل الدليل وهي كما- 

o ( األدوات الالزمة لعمل دليل نظام التواصل عن طريق تبادل الصورPECS ) 
o لوحة قص كبيرة، مقص  ،  ، جالتين، منشطر، سكوتشابيض شفاف  كارتون ابيض ، فايل 

 ، قلم رصاص، مسطرة حديد، محاية.الصق شفاف عريض
o ( 12الخطوات انظر ورقة عمل رقم ) 
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o  عمل األدلة الخاصة بأطفالهن بمساعدتها.البدء بتطلب الباحثة من السيدات 
o  مراقبة الطريقة التي اتبعتها في التصوير وبعد ذلك تطلب منهن تصوير األشياء التي

 احضرنها كل واحدة على حدة.
o .تجمع الباحثة الصور على جهازها الخاص حتى تقوم بمعالجتها على برنامج فوتوشوب 
o :الواجب المنزلي- 
o ل للسيدات اللواتي لم يستطعن ذلك خالل الجلسة.اتمام عملية انشاء الدلي 
o تقوم الباحثة بتوزيع ورقة العمل عليهم حتى يقعن في أي مشكلة اثناء عملية التنفيذ 
o .تقوم األخصائية بتوزيع نموذج تقييم الجلسة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته 
o .توزع الضيافة  وتؤكد على الموعد القادم 
o  وتشكرهن على الحضورتودع الباحثة االمهات 

 الجلسة السابعة و الثامنة

 .التنقل مرحلة أو األداء في التلقائية -:الجلسة عنوان(  1

 -:االرشادية الجلسة أهداف(  2
o الصور تبادل نظام باستخدام التواصل مراحل من الثانية بالمرحلة األمهات تعريف(PECS) 
o التلقائية في األداء مرحلة على األم تدريب يتم أن . 
o اللوحة. ينزعها من الصورة، عليها المعلق اللوحة أن يتجه إلى الطفل أن تدرب األم 
o يدها الصورة. في يتدرب الطفل من خالل األم أن يتجه اليها ويسلمها 
o المشترك مع طفلها. تدريب األم على مهارة االنتباه 
o . تقوم األم بتدريب الطفل على المهارة 
o األم وطفلها.التواصل بين  مبادرات استمرار 

 .التدريبية ،الممارسات التفسير ، التفاعل ، األسئلة طرح -:المستخدمة الفنيات( 3

 المحاضرة الذهني، العصف التعزيز، ، الجماعية المناقشة ، األدوار لعب -:االرشادية األساليب( 4

 -:االرشادية الجلسة سير( 5
o الموعد في الحضور على وتشكرهن بالسيدات الباحثة ترحب . 
o برنامج مراحل الثانية من المرحلة اليوم نتناول سوف"-:وتقول الجلسة أجندة الباحثة تشرح 

 سوف ، وهي مرحلة التلقائية في األداء  (PECS)الصور تبادل طريق عن التواصل نظام



 

142 

 المالحق قائمة

 نقوم ذلك بعد ثم الثانية  المرحلة على وتتدرب التوحد اضطراب من تعاني لطفلة فيديو نعرض
 "المهارة، سنشرح كيف يمكن تطبيق هذه المهارة مع أطفالنا نتقن حتي دوارأ لعب بعمل

o الباحثة  ، تقسم والراحة النشاط من قدر على السيدات تحصل حتى باللعبة الجلسة الباحثة تبدأ
 على يجلسون وتجعلهم(  موز ، تفاح ، مشمش ، خوخ)  الفاكهة من أنواع أربع إلى المجموعة
 تجلس أماكنها تبديل الفواكه من الطلب خالل ومن ، مقعد لها ليس ة سيد باستثناء مقاعدهم

 .الكرة وتعاود منها بدالا  سيدة أخرى لتخرج مقعد على هي
o ض فيديو  تطلب الباحثة من السيدات الجلوس باتجاه شاشة العرض والسبورة، تقوم الباحثة بعر

المرحلة الثانية من مراحل يحتوي تدريب لطفل يعاني من اضطراب التوحد ويتم تدريبه على 
 (.PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور)

o (13ورقة عمل رقم ) تقوم الباحثة بشرح الفيديو والترجمة الفورية للسيدات. 
o الطفل ليتعرف  البداية فى الجسدي الحث هو المساعد تعلق الباحثة نالحظ أن دور المدرب 

 هذه ازالة يتم وبالتدريج المدربة  إلى الطفل توجيه وكذلك لوحة التواصل  مكان على
 المساعدة.

o  نبدأ هنا باستخدام الدليل حيث يمكن وضع الصورة على ظهر الدليل حتى يتمكن الطفل
استخدامها يمكن للطفل ان يرى اكثر من صورة من خالل الدليل لكن صورة واحدة هي 

 المتاحة.
o يتضمن سيناريو خلق مجموعة كل من وتطلب ثالثية مجموعات الى األمهات الباحثة تقسم 

 .المسافة بين األم والدليل تغيير ضرورة مع الكبيرة المجموعة امام  وعرضه الثانية المرحلة
o المنزلي الواجب:- 
o عملية تكرار يتم أن ويجب ابنائهن مع االستراتيجية بممارسة يقمن أن يجب حيث 

. اليوم خالل لمفضلا الشيء خاللها من يطلب محاولة ٣٠ تتضمن أن يجب التدريب
 على خفيفة بخبطة أو الطفل اسم بذكر  األم تقوم الطفل انتباه لجذب ، اسبوعين لمدة

 (.14ورقة عمل رقم ) . المنضدة
o بمفرده  التواصل لوحة إلى يستطيع الذهاب أن إلى المرحلة هذه في االستمرار يتم

 وكذلك يدها في صورةال ويضع إلى األم  بها يذهب ذلك وبعد عليها من الصورة لينزع
 . يدها في ويضعها األم إلى بها والذهاب الصور دليل من انتزاع الصورة

o األم يد في ووضعها الصورة التقاط بمفرده الطفل. 
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o المنزلي الواجب نموذج بتوزيع الباحثة تقوم. 
o يقمن وحتى للجلسة كمخرج األمهات على( 13) رقم عمل ورقة بتوزيع الباحثة تقوم 

 .مشكلة حدوث حال في يهال بالرجوع
o مع تجاربهن حول األمهات من راجعة تغذية إلى الباحثة تستمع الثامنة الجلسة 

 .أطفالهن
o األمهات مع التقييم نموذج بمناقشة تقوم. 
o تعبئته منهن وتطلب األمهات، على الجلسة تقييم نموذج بتوزيع األخصائية تقوم.  

 .الحضور على وتشكرهن االمهات الباحثة تودع .قادمال الموعد على وتؤكد  الضيافة توزع        

 الجلسة التاسعة والعاشرة

 المرحلة الثالثة

 المرحلة الثالثة ، التمييز بين الرموز. -عنوان الجلسة: (1
 -أهداف الجلسة االرشادية: (2
o  تدريب األمهات على المرحلة الثالثة من مراحل نظام التواصل عن طريق تبادل الصور

(PECS.) 
o ألم على أن يختار طفلها الشيء المفضل من بين عدد من األشياء.تدريب ا 
o تدريب األم عل أن يطابق طفلها بين الشيء وصورته من بين عدد من الصور 
o .تدريب األم على أن ينزع طفلها الصورة للشيء المرغوب فيه من بين صورتين 
o  .تدرب األم أن تعلم طفلها االعتراض والرفض بشكل مناسب 
o  م على أن يختار الطفل صورة الشيء المرغوب بدرجة أكبر.تدريب األ 
o .تدريب األم أن  يطابق الطفل الصورة بالشيء نفسه 

 طرح األسئلة، التفاعل ، التفسير ، االيضاح ،الممارسات التدريبية .  -( الفنيات المستخدمة:3
 يز، النمذجة ، لعب الدور الحوار ، المناقشة الجماعية ، المحاضرة ،التعز  -( األساليب االرشادية:4
 -( سير الجلسة االرشادية:5

o . ترحب الباحثة بالسيدات وتشكرهن على الحضور في الموعد 
o :سوف نتناول اليوم المرحلة الثالثة من مراحل برنامج -تشرح الباحثة أجندة الجلسة وتقول"

نعرض (  وهي التمييز بين الرموز ، سوف PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
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فيديو لطفل يعاني من اضطراب التوحد ويتدرب على المرحلة الثالثة ثم بعد ذلك نقوم بعمل 
 لعب أدوار حتي نتقن المهارة، سنشرح كيف يمكن تطبيق هذه المهارة مع أطفالنا"

o  تبدأ الباحثة الجلسة باللعبة حتى تحصل السيدات تقف االمهات على قدر من النشاط
 والحيوية.

o  ثة من األمهات أن يثقفن على شكل أزواج متقابلة بحيث تمثل سيدة مرآة وسيدة تطلب الباح
أخرى تقف أمام المرآة حيث تقوم األم بأداء حركات أمام المرآة واألخرى تقوم بدور المرآة التي 

  تعكس أداء الشخص، بعد فترة يتم تبدل األدوار.
o لسبورة، تقوم الباحثة تطلب الباحثة من السيدات الجلوس باتجاه شاشة العرض وا 

بعرض فيديو يحتوي تدريب لطفل يعاني من اضطراب التوحد ويتم تدريبه على المرحلة الثالثة 
 (.PECSمن مراحل نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)

o ( 15ورقة عمل رقم ) لفيديو والترجمة الفورية للسيداتتقوم الباحثة بشرح ا 
o ثالثية وتطلب من كل مجموعة خلق سيناريو يتضمن المرحلة  تقسم الباحثة األمهات الى مجموعات

 الثالثة مع تطبيق مهارات االستجابات الصحيحة والخاطئة وعرضه امام المجموعة الكبيرة.
o  تشير الباحثة أنه يجب تكرار هذه العملية مع األطفال، واالنتباه الى عدم فقد الصبر خاصة

 عندما يتعرض الطفل لنوبة من الغضب. 
o ت الباحثة نظر األمهات أنه بالتدريب إلى أن يستطيع الطفل التمييز الصحيح من خالل تلف

 ربط الصورة بالشئ بدون مساعدة .
o  تترك الباحثة األمهات في مجموعات وتكمل عرض الفيديو مع ترجمته والتعليق عليه خطوة

 معينة. بخطوة والشرح للسيدات باستخدام السبورة عن طريق ايقاف الفيديو عند نقاط
o  تطلب من كل مجموعة خلق سيناريو يتضمن المرحلة الثالثة مع تطبيق مهارات االستجابات

 الصحيحة والخاطئة وعرضه  امام المجموعة الكبيرة.
o :الواجب المنزلي-  
o  حيث يجب أن يقمن بممارسة االستراتيجية مع ابنائهن ويجب أن يتم تكرار عملية التدريب

طلب من خاللها الشيء المفضل خالل اليوم. لمدة اسبوعين، محاولة ي ٣٠يجب أن تتضمن 
يجب أن يكون الطفل قادر على انتزاع الصورة المطلوبة من دليل التواصل على أن تصل 

 صورة. 20-12الصور الى 
o (11ورقة عمل رقم ) تقوم الباحثة بتوزيع نموذج الواجب المنزلي. 
o ( على األ16تقوم الباحثة بتوزيع ورقة عمل رقم ) مهات كمخرج للجلسة وحتى يقمن بالرجوع

 اليه في حال حدوث مشكلة.
o .الجلسة العاشرة تستمع الباحثة إلى تغذية راجعة من األمهات حول تجاربهن مع أطفالهن 
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o .تقوم بمناقشة نموذج التقييم مع األمهات 
o .تقوم األخصائية بتوزيع نموذج تقييم الجلسة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته 
o  ع الضيافة  وتؤكد على الموعد القادم.توز 
o .تودع الباحثة االمهات وتشكرهن على الحضور 

 الجلسة الحادية والثانية عشر

 .مرحلة بناء الجملة -( عنوان الجلسة: 1

  -(  أهداف الجلسة االرشادية:2

o لرابعةتعريف األمهات بالمرحلة ا (من مراحل التواصل باستخدام نظام تبادل الصورPECS) 
o  صورة  ٢٠أن يتواصل من خالل  تدريب طفلهاستطيع يب والدة الطفل حتى تتدر. 
o .تدريب الطفل على مهارة بناء الجملة باستخدام الصور من خالل تدريب والدته 
o ت اعبار  باستخدام  موجودة أشياء موجودة وأخرى غير أن يطلب تدريب األم حتى تدرب طفلها

 الدليل. عديدة من خالل
 ، التفسير ،الممارسات التدريبية. لطرح األسئلة، التفاع -خدمة:( الفنيات المست3

 .لعب األدوار ، المناقشة الجماعية ، التعزيز، العصف الذهني، المحاضرة -( األساليب االرشادية:4

 -( سير الجلسة االرشادية:5

o . ترحب الباحثة بالسيدات وتشكرهن على الحضور في الموعد 
o  من مراحل واالخيرة  ة الرابع"سوف نتناول اليوم المرحلة -وتقول:تشرح الباحثة أجندة الجلسة

، سوف بناء الجملة(  وهي مرحلة PECSبرنامج نظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
ثم بعد ذلك نقوم   رابعةتدرب على المرحلة اليعاني من اضطراب التوحد و ينعرض فيديو لطفل 

 كيف يمكن تطبيق هذه المهارة مع أطفالنا"بعمل لعب أدوار حتي نتقن المهارة، سنشرح 
o على قدر من الحيوية والنشاط، تطلب تبدأ الباحثة الجلسة باللعبة حتى تحصل السيدات 

 يتجمدون في وأن حركة كلمة سمعون ما إذا يشأن  كيفما التحرك االمهات الباحثة  من
 الفائزة إلى للوصول بةاللع من تخرج ذلك تجيد والتي ال ، صنم كلمة سمعوا ما إذا أماكنهن
 اللعبة. أخر في المتبقية وهي

o ض فيديو  تطلب الباحثة من السيدات الجلوس باتجاه شاشة العرض والسبورة، تقوم الباحثة بعر
يحتوي تدريب لطفل يعاني من اضطراب التوحد ويتم تدريبه على المرحلة الثانية من مراحل 

 (.PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
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o (17ورقة عمل رقم ) قوم الباحثة بشرح الفيديو والترجمة الفورية للسيداتت. 
o عمل لعب أدوار يتضمن  مجموعة كل من وتطلب مجموعات ثنائية الى األمهات الباحثة تقسم

 .الكبيرة المجموعة امام وعرضه  الرابعة المرحلة
o (18مل رقم )ورقة ع تعود الباحثة لعرض فيديو اخر وتقوم بترجمته وشرحه للسيدات. 
o المجموعة امام  وعرضه الرابعة المرحلة يتضمن أدوار لعب عمل مجموعة كل من وتطلب 

 .الكبيرة
o :الواجب المنزلي- 
o  حيث يجب أن يقمن بممارسة االستراتيجية مع ابنائهن ويجب أن يتم تكرار عملية التدريب

ورقة عمل  ة اسبوعينمحاولة يكون خاللها الطفل جملة خالل اليوم. لمد 2٠يجب أن تتضمن 
 (11رقم )

o  صورة من خالل تكرار التواصل و تشجيع  ٢٠في نهاية المرحلة يكون لدى الطفل أكثر من
 االستجابات التلقائية.

 تقوم الباحثة بتوزيع نموذج الواجب المنزلي.
o ( على األمهات كمخرج للجلسة وحتى يقمن 18-17تقوم الباحثة بتوزيع ورقة عمل رقم )

 يه في حال حدوث مشكلة.بالرجوع ال
o .الجلسة الثانية عشر تستمع الباحثة إلى تغذية راجعة من األمهات حول تجاربهن مع أطفالهن 
o .تقوم بمناقشة نموذج التقييم مع األمهات 
o .تقوم األخصائية بتوزيع نموذج تقييم الجلسة على األمهات، وتطلب منهن تعبئته 
o .توزع الضيافة  وتؤكد على الموعد القادم 
o .تودع الباحثة االمهات وتشكرهن على الحضور 
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 عشر ثالثةالجلسة ال

 ، حفلة ختامية للسيدات.لفاعلية البرنامج  البعدي القياس عنوان الجلسة : (1
  -اهداف الجلسة: (2
o  البعديتطبيق القياس 
o .معرفة مدى تغيير البرنامج في سلوك السيدات بالتواصل مع اطفالهن 
o  أم بطفلها والباحثة.عمل حفلة صغيرة تجمع كل 
o .توزيع هدايا على المشاركات شكرا وثناءا اللتزامهن 
 االصغاء  –التغذية الراجعة  –الفنيات المستخدمة: االيضاح  (3
 -سير الجلسة: (4
o  تشكر الباحثة األمهات على حضورهن وتطمأن علي صحتهن وسير الحياة لديهن 
o حياتهم اليومية البرنامج في هتسأل الباحثة عن اثر التغيير الذي احدث 

 .اصغاء وتفاعل( -مناقشة جماعية -)عصف ذهني
o .تقوم الباحثة باستقبال االطفال داخل القاعة وتقوم بعمل حفلة صغيرة مع األمهات واطفالهن 
o  توزع الباحثة هدايا على األمهات واألطفال شكرا وامتنانا منها على حضورهم والتزامهم طوال

 فترة البرنامج.
o ألمهات على حضورهن، تثمن على مشاركتهن الفاعلة في البرنامج.تشكر الباحثة ا 
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 الجلسة الرابعة عشر

 القياس التتبعي لفاعلية البرنامج بعد شهرين  عنوان الجلسة : (5
  -اهداف الجلسة: (6
o  تطبيق القياس التتبعي 
o  معرفة اثار تطبيق البرنامج على تواصل األمهات مع طفلهم التوحدي 
 االصغاء  –التغذية الراجعة  –خدمة: االيضاح الفنيات المست (7
 -سير الجلسة: (8
o  تشكر الباحثة األمهات على حضورهن وتطمأن علي صحتهن وسير الحياة لديهن 
o مناقشة  -تسأل الباحثة عن اثر التغيير الذي احدثع البرنامج في حياتهم اليومية)عصف ذهني

 اصغاء وتفاعل( -جماعية
o ورهن ، تثمن على مشاركتهن الفاعلة في البرنامج.تشكر الباحثة األمهات على حض 
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 (6ملحق رقم )

 أوراق العمل 

 (1ورقة عمل )
 .-أعتقد أن سلوك طفلي غير سلوك اآلخرين من األطفال من نفس العائلة أو أخواته ألن:
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 (2ورقة عمل )
 -ملخص بسيط حول اضطراب التوحد:

ضطرابات النمو الشامل والتي تعتبر من أكثر مشكالت الطفولة إزعاجا و يعد اضطراب التوحد أحد ا
إرباكا وحيرة ألنها تتضمن انحرافا في جميع جوانب أداء الطفل بما في ذلك االنتباه واإلدراك والتعلم 
واللغة والمهارات االجتماعية والتواصلية . وغالبا ما تظهر على األطفال بعد مرورهم بفترة نمو عادية 

د تصل إلى عامين أو ثالثة كما أنها تظهر بصورة فجائية دون سابق إنذار مما يعرض المحيطين ق
بالطفل للحيرة واالرتباك وعدم القدرة على التصرف وكأنهم يواجهون مشكلة مستعصية الفهم . ومن 
أعراض اضطراب التوحد عدم قدرة األطفال على االستجابة لآلخرين حيث يبدو أنهم يعيشون مع 
أنفسهم وال ينتبهون للمحيطين بهم من الناس وقد يتعاملون مع المحيطين بهم وكأنهم أشياء مادية وال 
يميلون إلى معانقة األم أو السرور والفرح لوجودها أو الحزن والضيق لفراقها وال يحبون أن يمسكهم 

أقرانهم العاديين في  أو يقبلهم . وغالبا ال تبدو عليهم مظاهر القلق أو الفزع التي تعرض لها أحد
مرحلة المهد. كما أن معظمهم يفتقرون إلى ممارسة الكالم ذا المعنى وقد يمارس بعضهم الكالم في 

وقد  –أنا بدال من أنت  –صورة مصاداة ) تكرر للصوت مثل الصدى ( وغالبا ما يعكسون الضمائر 
صياح أو الضغط على األسنان خ أو الايمارسون أصواتا غير الكالم بصورة نمطية مزعجة مثل الصر 

باإلضافة إلى الرغبة القوية في االلتصاق ببعض  البيئة.ظ على ثبات فا. ولديهم الرغبة القهرية في الح
وقد يبدى البعض من  خيط.األشياء البسيطة أو عديمة القيمة مثل إطار سيارة لعبة أو قطعة من 

وفيما  األخبار.ت اات مثل الطقس وسماع نشر هؤالء األطفال رغبة قهرية في االهتمام ببعض الموضوع
يتعلق باألسباب المؤدية للتوحد فقد اختلفت اآلراء فالبعض يراها وراثية والبعض يراها بيئية والبعض 
األخر يجمع بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونتيجة لهذا االختالف يوجد اختالف في األساليب 

أوضحت الكثير من الدراسات الحديثة فاعلية برنامج التربية الخاصة مع  العالجية لهؤالء األطفال. وقد
األطفال التوحديين و التي يتم إعدادها بعناية بحيث تعمل على مواجهة مشكالت التواصل لدى هؤالء 
األطفال وذلك من خالل برنامج تدريبي بنظام تبادل الصور في تنمية مهارات التواصل لألطفال 

 التوحديين 
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 (3) قة عمل رقمور 

 تقييم لجلسة

 .....................-اليوم:  ................................-اسم الباحثة:

 ...................-التاريخ:  ...........................-عنوان الجلسة:

 ضعيف جيد جيد جدا ممتاز العبارة
                       مدى اتقاني للمهارة التي تم تعلمها اليوم          

     تناسب الوقت مع محتوى الجلسة
أصف مستوى التواصل بيني وبين طفلي 

     بأنه                               
    

 مدى المام الباحثة بموضوع الجلسة 
 

    

 مستوى مطابقة الجلسة لتوقعاتي 
 

    

 اصف رضائي عن سير بالجلسة بأنه 
 

    

 ل الخبرة التي تعملها اليوم لطفلي سأقوم بنق
 

    

 في حال عقد برامج مشابه سأنصح األخرين بالمشاركة
 

    

 -مالحظات اود مشاركتها مع الباحثة :

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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 ( 4ورقة عمل رقم )

 نموذج مالحظة للطفل.
 .......................-اليوم:

 ....................-التاريخ:

 ...............................................................-............................................... اسم الطفل:-اسم األم:

 اليوم
 
 التاريخ

 وصف للشيء المفضل عند الطفل
 )مالبس، وجبة رئيسية، فاكهة، خضار، اشياء أخرى(

 عدد مرات الطلب خالل اليوم
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 ( 5ورقة عمل رقم )

 نموذج مالحظة طرق تواصل األم مع طفلها.

 

 .......................-اليوم:

 ....................-التاريخ:

 .................................... ............................... اسم الطفل:-اسم األم :

 وصف الطريقة التي يتواصل بها طفلي معي.

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 

............................................................................................. 

.................................... .........................................................
 -طريقة استجابتي مع هذه الطريقة:

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 عدد مرات استخدامه لهذه الطريقة خالل اليوم

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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 (6ورقة عمل رقم )

 -طرق تواصل الطفل التوحدي:
تبدأ طرق التواصل التي يستخدمها األطفال العاديون بسلوكيات تواصلية مختلفة من إكمالهم للعام 
األول من العمر ويطلق عليها سلوكيات االنتباه المشترك ومنها على سبيل المثال أن يشير الطفل 

بعه تجاه الشيء أو أن يردد بما يتيسر له من كلمات لشخص آخر للتعبير عن رغبته في بإص
الحصول على ذلك الشيء ، أو أن يمسك بما يريد ويشير به لمن حوله كإشارة  تعبر عن رغبته أو 
ط اهتمامه بذلك الشيء . أما التوحديون فإنه يندر أن يتواصلوا بهذه الطريقة وغالبا ما يقوموا بالتقا

ن كانت في أيدى غيرهم بطريقة تظهر قدا من عدم المباالة لذلك إذا  األشياء التي يريدونها حتى و ا 
استطاع التوحديون تعلم أساليب بديلة لتوصيل نفس الرسالة سواء باأللفاظ أو اإليماءات أو بالرموز 

مناسبا وقابال  واإلشارات أو باللمس أو حتى الضغط على مفتاح كهربائي صغير ، يكون التواصل
للزيادة في حين تنخفض المشكالت السلوكية . كما أن تعليم التوحديين التعبير عن حاجاتهم عن 
طريق كلمات أو عبا رات أو إشارات أو صور بسيطة تعبر عن طلب المساعدة أو إعطائهم الفرصة 

غوبة بأساليب شبيهة للحصول على االهتمام باألشياء المرغوبة أو حتى الهروب من المواقف غير المر 
و ذلك له آثار سريعة وفعالة في تعديل سلوك التوحديين في التواصل مع المحيطين بمن حولهم . 
وأيضا يمكن االستعانة ببعض الوسائل التي تمكن األطفال التوحديين من التفاعل مع اآلخرين بصورة 

 وهذه األساليب تتضمن : أفضل كما تسمح لهم بالتواصل بشكل مباشر مع البيئة المحيطة بهم .
 ) لغة اإلشارة ،  التواصل بالصور ، التواصل الميسر ، التواصل باستبدال الصور (

)وهذا األسلوب معروف باستخدامه لدى األفراد الصم وناد را ما يستخدم مع  -أوال : لغة اإلشارة:
لم من خالل التقليد . التوحديين ومن عيوبه أنه يتطلب مهارة حركية في العمل باأليدي ويتم التع

 وبعض اإلشارات من الصعب تفسيرها للمالحظين العاديين (
)وهو وضع صورة لكل شيء يمكن أن يحتاجه الطفل من أطعمة   -ثانيا : التواصل بالصور:

ومشروبات وأماكن سواء على لوحة وعلى الطفل اإلشارة إلى الشيء الذى يريده من خالل إشارته 
ساسي وراء استخدام التواصل بالصور أن العديد من األفراد التوحديين لديهم القدرة للصورة . المفهوم األ

على استخدام المعلومات البصرية بطريقة سهلة عن المعلومات السمعية. ومن المميزات أيضا لهذه 
بة النظم أن العملية البصرية تتطلب قدرا ضئيال من المهارات الحركية باإلضافة إلى سهولة فهمها بالنس

للجميع، من عيوب هذه الطريقة إذا لم تكن الصورة واضحة للتواصل يضعف التواصل. كما أن الكثير 
من المدرسيين ال يسمحون لهذا النظام أن يغادر الفصل خوفا على الصور من الضياع أو التمزيق 

رة أو قد وهو يعتمد فقط على اإلشارة للصورة. حيث أن الطفل قد يجد صعوبة في اإلشارة إلى الصو 
يشير إلى صورتين بدال من واحدة. أو قد ال يحصل على انتباه المعلم أو األم عندما يشير للصورة، 
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ولكن طريقة تبادل الصور هي مختلفة حيث أن الطفل هنا هو الذى يبادر ويختار الصورة من بين 
 مجموعة من الصور ويعطيها إلى يد المعلم  أي أنه ال يشير بإصبعه فقط (

: التواصل الميسر )وهى طريقة تتلخص باستعمال الشخص لوحة مفاتيح أشبه بلوحة مفاتيح  ثالثا
الكومبيوتر بها أزرار متعددة سواء كانت أحرف أو صور ويستطيع أن يضغط على صورة زر معين 
يعبر فيه عما يريد حيث هذا الزر يصدر صوتا مسجال ويتلقى الشخص الذى يستعملها دعما 

 من المعلمة مثل حركة اليد أو الذراعومساعدة حركية 
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 (7ورقة عمل رقم )

 (PECSنظام التواصل عن طريق تبادل الصور)
بنشر فكرتهم    Andrew S. Bondy , Lori A. Frostقام "بوندي وفورست" 1994وفي عام 

الكاملة حول بيكس حيث طوروه كنظام بديل فعال للتواصل مع األطفال التوحديين. وفيه يتواصل 
ألطفال للحصول على رغباتهم وحاجاتهم ويتم التدريب لألطفال من خالل مراحل هذا النظام وهذه ا

الطريقة تتضمن استعمال الصورة على شكل بطاقات صغيرة  وتتلخص في أن الطفل يتدرب على 
 إعطاء الصورة المناسبة لألم أو المدرب عندما يرغب في شيء ما ، مثل أن يبادر الطفل ويقدم بطاقة
الحلوى إلى األم أو المدرب اذا اراد قطعة حلوى .. أو يقدم صورة اللعبة التي يريدها . و بعد ذلك 
يدرب الطفل على تكوين جملة كاملة عن طريق ترتيب البطاقات الخاصة   بهذه الجملة على ملف 

 الصق. 
(PECS) وبات أخرى هو طريقة مخصصة لتعليم األطفال والبالغين التوحدين ومن يعانون من صع

في التواصل حتى يخبرونا ماذا يريدون. هو بداية تعليم االطفال لتحول باستقاللية  في طلب اشيائهم 
يوفر طريقة لألطفال والبالغين الذين ( PECSالمفضلة. كل طالب يملك كتابه الخاص في التواصل.)

و يبدأ في تعليم الطالب يعانون من التوحد ومشكالت التواصل االخرى حتى يخبرونا ماذا يريدون. وه
التسليم المستقل للصورة  للبالغ الذي يطلب منه حاجاته المفضلة. الصور تحفظ في كتاب التواصل 
الخاص بكل طفل. ويتوقع ان يحمل الطفل كتابه خالل يومه. الطفل يتعلم التمييز بين الصور وعمل 

ة . مثل أنا أريد شكوالتة .فيقوم جمل بسيطة. و الحقا سنراه يعلق على االشياء واألصوات الممتع
يساهم بدرجة كبيرة في  ( PECSالطفل بوضع صورة أنا اريد  ثم يضع بجوارها صورة الشكوالتة . )

زيادة التواصل لدي األطفال التوحدين وقد اكتسب هذه الشهرة الواسعة محليا وعالميا مع االطفال 
 التوحدين لعدة أسباب :_

ن الحركات المعقدة من جانب المتحدث وال يتطلب من المستمع ان يكون االول: أنه يتطلب القليل م
 على علم او يألف اللغة المضافة  كلغة اإلشارة مثال.

أنه غير مكلف نسبيا مقارنة بغيره من األنظمة وهو سهل الحمل ومناسب للعديد من  -ثانيا:
 االستخدامات.

يمكن  (PECSواصل عن طريق تبادل الصور )تقارير الحالة اوضحت أنه من خالل نظام الت -ثالثا:
 تدريس العديد من المهام واألشياء بسرعة.

 -من ست مراحل اساسية : (PECSيتألف نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )
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 المرحلة األولى
 

 the physical exchangeالتبادل الحركي 
 

الهدف في هذه المرحلة أن يلتقط الطفل 
تجه نحو الصورة المرغوب فيها وي

 المدرس ويضعها في يده.

 المرحلة الثانية:
 

 Expanding spontaneityالتلقائية في ألداء 
 

الهدف هنا أن يتجه الطفل إلى اللوحة 
المعلم عليه الصور ويخلع الصورة منها 
ثم يتجه إلى المدرس ويسلمه الصورة 

 في يده.
 المرحلة الثالثة

 
 Picture Discriminationالتمييز بين الصور 

 
الهدف هنا أن يدرب الطفل على 
الذهاب إلى لوحة الصور ويختار صورة 
مناسبة من بين عدة صور ثم يذهب 

 ويعطيها للمدرس.
 المرحلة الرابعة

 
 Sentence Structureبناء الجملة 

 
الهدف في هذه المرحلة أن يطلب 
الطفل أشياء موجودة وأشياء غير 
موجودة مستخدما جملة متعددة 

 ات.الكلم
 المرحلة الخامسة

 
 Responding toاالجابة على اسئلة الطلب؟ 

what do you want؟ 
الهدف تعليمه اإلجابة على سؤال: ماذا 

 تريد؟!
 التعليق واإلستجابة التلقائية . المرحلة السادسة

 
تعليمه االستجابة لبعض األسئلة 
البسيطة مثل: ماذا ترى؟! . بالتدريج 

 التلقائية ستتطور.المزيد من التعليقات 
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 (8)رقم  عمل ورقة

 

 :اإلرشادي البرنامج من توقعاتك اذكري

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………….......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………….......................................................................................... 

 

 ( 9ورقة عمل رقم )

يقوم الشخص في الفيديو بإحضار قطعة توست وهي طعام الطفل المحبب ، يضع ورقة بيضاء تحت 
ثم التقاطها ، ثم يدخل الصورة على الكمبيوتر و باستخدام برنامج  التوست يقوم بتقريب الصورة

فوتوشوب يقوم بوضع الصورة في جدول يكتب بخط واضح )توست( ثم يقوم بعمل لصق للصورة تحت 
 الكلمة ويقوم بطباعتها. لتستخدم كواحدة من بطاقات الدليل.
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 ( 10ورقة عمل رقم )

( هو تعليم اطفال PECSتواصل عن طريق تبادل الصور)إن المرحلة االولى من برنامج نظام ال
تسلسل التواصل لدى الطفل هو التقاط التوحد كيفية التواصل ، او تحفيز األطفال البدء في التواصل.

الصورة ، الوصول لمساعد التواصل ، وضع الصورة في يديه. نبدأ بصورة واحدة بين الطفل والشخص 
ورة، التمييز بين الصور ليس ضروريا ابدا في هذه المرحلة. و الذي يحمل المحتوى الدال على الص

الطفل ال يحتاج أن يعرف مدلول الصورة الحقا سوف يتعلم الطفل التمييز بين الصور. األمر الذي 
يشبه كثيرا تواصل الوالدين مع الطفل الطبيعي حيث يتعلم الطفل التواصل مع والديه بفترة قبل أن يقول 

لفكرة هنا أن الطفل عندما يريد اي عنصر محبب فإنه يهجم عليه مباشرة ويلتقطه ا احدهم اي كلمة.
لكننا ومن خالل هذه المرحلة نريد أن نضع حاجز بين الطفل والعنصر وهو األم حتى يطلب الطفل 

 من األم االشياء التي يريدها وال يلتقطها مباشرة.
ضافة الى الطفل التوحدي، المعزز أو المثير حتى تنجح عملية التواصل في المرحلة االولى يلزم باإل

وهو يعتبر عبارة عن الطعام، اللعبة، المشروب .. غير ذلك المفضل جدا لدي الطفل، صورة لهذا 
المثير، مساعد التواصل وهو الشخص الذي يقوم بعمل مساندة جسدية للطفل. يعرض الفيديو مشهد 

( بحيث تجلس لمساعدة الطفلفل المدرسة المساعدة )لطفل والمدربة وبينهما منضدة ويجلس بجوار الط
المدربة أمام الطفل. تقوم المدربة بتقديم صورة للشيء المفضل الذى اختاره الطفل .حيث كان الشيء 

بتقديم صورة للبسكويت بحيث توضع الصورة على المنضدة  أمام  فتقومالمفضل للطفل هو البسكويت 
يت وتقوم المدرسة المساعدة التي تجلس خلف الطفل بتقديم الطفل وفى يد المدربة قطعة البسكو 

المساعدة الجسدية بمساعدة الطفل بالنقاط الصورة أو بوضع يدها على يد الطفل اللتقاط الصورة 
ووضعها في يد المدربة المفتوحة . وفى هذه الحالة تقوم الباحثة على الفور بإعطاء المعزز للطفل 

لطفل قطعة البسكويت وهو الشيء الذى طلبه وبهذا يحدث مباشر لسلوك وتقول له ) بسكويت( ويأخذ ا
الطفل حيث أن اطفال التوحد ال يجدي نفعا معهم التواصل االجتماعي او اللفظي لكن التعزيز المادي 

 يعتبر فعال جدا معهم.
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 (11) ورقة عمل رقم

 الطفل:...................................................اسم االم:...............................                  اسم 

 هل قمت بتطبيق االستراتيجية؟!                           نعم ..............   ال ..................

 -اذا كانت االجابة على السؤال السابق نعم لطفا قومي بملء الجدول التالي:

 لمحاوالت في كل مرةعدد ا عدد المرات اليوم التاريخ
مجموع 

المحاوالت 
 خالل اليوم

 مالحظات
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 (12ورقة عمل رقم )

 ( PECSاألدوات الالزمة لعمل دليل نظام التواصل عن طريق تبادل الصور )
الصق  لوحة قص كبيرة، مقص  ،  تين، منشطر، سكوتش، جالابيض شفاف  كارتون ابيض ، فايل

 ، قلم رصاص، مسطرة حديد، محاية.شفاف عريض
 -الخطوات:

( ونقيس المسافة من الداخل من البداية وحتى القاعدة بشكل رأسي الطول Folderنقوم بفتح الملف )
خط األحمر مل ونقوم بعمل خط المركز وهو ال157مل لذلك قمنا بوضع العالمة فوق 315هنا 

 الموضح في الصورة.
 -الخطوة الثانية:

مل من نقطة الوسط وعلى الطرف، حتى نتأكد أننا قمنا بالقص بشكل صحيح نقوم بإغالق 125نقيس 
 الملف.
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 -الخطوة الثالثة:

 نقوم بقص الحواف التي قمنا بقياسها مسبقا.

 

 -الخطوة الرابعة:

انب واحد فقط من جوانب الملف، نقطع الحافة مل من الداخل من ج60نقيس ونعمل عالمة عن 
 ونتأكد أننا قمنا بقصها بشكل جيد.
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 -الخطوة الخامسة:
مل ،  62مل و عالمة اخرى على 32نقيس من الخارج على حافة الملف القصيرة نعمل عالمة على 

 مل ، نعمل عالمات باألحمر كما هو مبين ثم نقوم بتوصيل العالمات. 32مل و  62مل  62

 

 -الخطوة السادسة:
 مل من الخلف ونلصق السكوتش على الملف. 20مل من األمام و  30نقيس 
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 -الخطوة السابعة:

 مل ونرسم خط و نقص القطعة الصغيرة. 20نقيس ونضع عالمة عند 

 

 -الخطوة الثامنة:

مل من  20مل من االمام و  30نأخذ القطعة التي قمنا بقصها في المرحلة الرابعة ونضع عالمة عند 
الجانبين كما هو موضح ونقوم بلصق السكوتش من الناحية الخشنة عليها من االعلى ونضعه من 

 الناحية الناعمة عليها من االسفل.
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 -الخطوة التاسعة:

 األن نقوم بلصق السكوتش على الدليل

 

 -الخطوة العاشرة:

 -بحسب الفئات مثال: نقوم بلصق قطع سكوتش صغيرة على ظهر كل صورة ونقسمها في الدليل
 الطعام، الشراب، المالبس وهكذا.
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 (13ورقة عمل رقم )
o  نفس على جالسين ونحن الطفل يكونتبدأ الباحثة بلفت انتباه السيدات أنه في المرحلة السابقة 

وبالتالي يحصل على  .ذراعه فقط بطول بها بالصورة ويمد يمسك عليه أن والطفل . المنضدة
وعليها  للطفل جدا قريبة تكون للتواصل لوحة فيوجد المرحلة هذه في أما ما يريد من معززات

، هذه المرحلة مهمة جدا حيث يبدأ الطفل يتعلم تبادل استمرار مبادرات  المفضل الشيء صورة
التواصل التي بدأت في المرحلة السابقة ، حيث يتعلم الطفل هنا أن يحمل الصورة الى أي 

أ نبعد المسافة بيننا وبين الطفل. وذلك عن طريق البعد الجسدي مكان في المنزل ، حيث نبد
عن الطفل او عن طريق ابعاد الصور عن طريق تعليقها على لوحه.  يعرض الفيديو مثال 

 بعيدا تقف التي المدربة إلى بها والتوجه الكرة صورة نزع فعليه بالكرة اللعب الطفل لطفل يريد
 ناحية الطفل توجيه هو المساعد المدرب دور يكون لحالةا هذه وفى الطفل عن قليلةبمسافة 
 مدة باللعبة الطفل ويلعب ؟ كورة:  له وتقول للطفل الكرة بإعطاء الفور تقوم على التي المدربة
 ثانية. ١٥ أو ١٠
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 (14ورقة عمل رقم )
 .......................................اسم االم:...............................                  اسم الطفل:............

 هل قمت بتطبيق االستراتيجية؟!                           نعم ..............   ال ..................

 اذا كانت االجابة على السؤال السابق نعم لطفا قومي بملء الجدول التالي:

 عدد المرات اليوم التاريخ
عدد المحاوالت 

 في كل مرة

مجموع 
المحاوالت خالل 

 اليوم

الدليل يبتعد عن 
 الطفل مسافة

األم تبعد عن 
 الطفل مسافة ؟!
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 (15ورقة عمل رقم )
هذه المرحلة يتعلم الطفل في  -تبدأ الباحثة بترجمة الفيديو للسيدات وشرح الخطوات حيث تقول:

التمييز بين العنصر المطلوب والمفضل وبين العنصر المشتت ، المدربة تحمل عنصران محببان 
_تحمل العنصر نفسه وليس صورة له_  وتسمح للطفل باختيار واحد، العنصر المشتت في هذه الحالة 

فل لتتأكد انه ال يريد هو الجوارب، المدربة تعرض العنصر المشتت والعنصر المحبب امام الط
العنصر المشتت وفى هذه الحالة توضع صورتين على لوحة التواصل إحداهما للشيء المفضل جدا 
واألخرى لشيء غير مفضل هنا في الفيديو قامت المدرب بوضع صورة الحلوى كمثال لعنصر محبب 

عنصر المحبب وصور والجوارب كمثال لعنصر غير محبب. يتم اغراء الطفل بين العنصر المشتت وال
العنصرين موجودين امام الطفل يختار صورة الشيء الذي يريده، هنا علينا التمييز في ردة الفعل 
عندما يعطي الطفل استجابة صحيحة وعندما يعطي استجابة خاطئة، حيث نالحظ في الفيديو طفل 

شيئين مفضلين للطفل ومدربة يجلسان على منضدة صغيرة يواجه كل منها اآلخر تقوم المدربة بوضع 
مثل الحلوى والجوارب ويوضع على لوحة التواصل صور لهذين الشيئين. وعندما يقوم الطفل بإحضار 
عطائه هذا  صور ألى منهما تقوم باإلشارة إلى الشيء المطلوب فإذا أخذه الطفل تقوم بتعزيزه ومدحه وا 

الشيء اآلخر فتقول له المدربة لقد  الشيء. أما إذا أحضر الطفل صورة لشيء من هذين الشيئين ويريد
طلبت هذا العنصر الموجود في الصورة. واذا رفض تشير المدربة إلى الشيء الثاني وتقول له أنت 
تريد العنصر األخر هذه هي صورته وتقارن الصورة بالعنصر امام عيون الطفل. عندما يقوم الطفل 

قوم المدربة بإعطاء قطعة للطفل كتعزيز له ، أما بإعطاء الصورة المناسبة الحلوى وهو يريد الحلوى  ت
في حالة إحضار الطفل للصورة غير المناسبة مثال صورة الجوارب وهو يريد الحلوى نعطيه الجوارب 
دون تعليق مع تجاهل نوبات الغضب التي تصدر عن اعتراضه على استجابة المدربة. تحضر 

ل بالشيء المحبب مع نطق كلمة)حلوى(. وهذا يسمى المدربة صورة الشيء المحبب وتقارنها امام الطف
 تدريب الطفل على تطابق الصورة بالشيء المناسب لها.
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 (16رقم ) ورقة عمل
يعرض هذا الفيديو، كيف يمكن أن يتعلم الطفل التمييز بين أكثر من شيء مرغوب فيه يجلس الطفل 

للشيء المفضل من بين عدد من  والمدربة وفى هذه الجلسات يتم تدريب الطفل على نزع الصورة
الصور على لوحة التواصل في البداية تقوم  المدربة بوضع ثالثة صور على دليل التواصل يوضع 
الشيء المفضل ) خرز ( على المنضدة بين المدربة والطفل وعلى الطفل أن يطلب هذا الشيء وذلك 

الصحيحة تقوم بتعزيز الطفل ومدحه  من خالل اختيار الصورة المناسبة له فإذا اختار الطفل الصورة
وتقول له انت تريد خرز، شاطر . وفى حالة اختيار الطفل لصورة غير مناسبة لهذا الشيء فمثال 
أحضر صورة ألرجوحة وأمام المدربة " خرز " تقول للطفل أنا لدي خرز ومن خالل الحث الجسدي 

رز، اذا تكرر الخطأ في اختيار الصورة وأخذ يد الطفل ووضعها على الصورة المناسبة وهى صورة الخ
يمكن استخدام اإليماء مع الطفل كي يشير ويختار الصورة الصحيحة . وبالتدريب يتم زيادة عدد 
الصور التي توضع على لوحة التواصل إلى أن يصل عددها ما بين ثماني إلى عشر صور وعلى 

 لبه . الطفل أن يختار من بينهما الصورة المناسبة للشيء الذى يط
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 (17ورقة عمل رقم )
نالحظ في هذا الفيديو الذي سيعرض كيف يمكن بناء جملة من خالل نظام التواصل عن طريق تبادل 

( حيث يظهر في الفيديو مدربة وطفل يعاني من اضطراب التوحد، وضعت المدربة  PECSالصور)
 وتكون ثابتة ومن خالل المساعدةفى البداية جملة أنا أريد والصورة المعبرة عنها في دليل التواصل 

الجسدية للطفل  يضع  الصورة المرغوب فيها فتكون الجملة مثال أنا اريد تفاحة وتقوم المدربة بإعطاء 
بعد ذلك تكون جملة أنا أريد متحركة ومن خالل المساعدة الجسدية يقوم ، الطفل الشيء المرغوب فيه 

ل على لوحة التواصل ثم يقوم بعد ذلك بوضع صورة الطفل بوضع عبارة أنا اريد على دليل التواص
الشيء الذى يريده وعلى المدربة في كل مرة أن تقول له انت تريد.....، نالحظ   تكرار هذا في 

 الفيديو ونالحظ أيضا أن المساعدة الجسدية للطفل تقل وتتالشى تدريجيا
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 (18ورقة عمل رقم )
موقف بحيث يجعل المدرب الطفل يطلب أشياء أو أنشطة من خالل هذا الفيديو االخر يتم تهيئة ال

غير موجودة في مجال نظر الطفل وبالتكرار يتعلم  الطفل أن يطلب أشياء يعرفها لكنه ال براها .  
وفي الفيديو نرى الطفل يريد أن يأكل لبن، لكن ال يوجد ملعقة فنجعل الطفل يتدرب على الطلب 

ن كانت غير  موجودة أمامه من خالل وضع جملة أنا اريد وبجوارها صورة لبعض األشياء حتى و ا 
 ملعقة . 
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 (7ملحق رقم )
 قصص نجاح من البرنامج التدريبي

تعرض الباحثة فيما عدد من قصص النجاح بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي لألمهات اللواتي كن 
 العينة التجريبية.

وبعد فترة  عرفت اني حامل فانتظرت طفلي بفارغ  قالت )ن.ر(:" أنا فتاة ككل الفتيات تزوجت (1
الصبر حلمت به وتحدثت اليه كثيرا، ولد طفلي المنتظر، كنت اهتم به كثيرا واقضي كل وقتي 
معه لكن ومع مرور الوقت بدأت اشعر ان هناك امر ما ، لم يتحدث طفلي ككل األطفال، 

انه طفل توحد ، اكتأبت كان يصرخ كثيرا، وبعد رحلة عالج طويلة تم تشخيصه على 
وصدمت وانا الى اآلن غير مصدقة ان طفلي يعاني من هذا االضطراب الخطير، لكن بعد ما 
التحقت بهذا البرنامج مع الباحثة تغيرت الكثير من األمور لدي، اصبحت أكثر تقبال لطفلي، 

ع الباحثة وهو كنت اشعر بسعادة عارمة وانا اطبق مع طفلي التمارين التي كنا نتدرب عليها م
يستجيب لي ، كنت ال اجد صيغة للتواصل معه حيث انه ال يتحدث ابدا ، لكن بعد هذا 

 البرنامج ولقائي مع الباحثة شعرت أن األمل بدأ يتسرب الى قلبي من جديد.
أما )ح.ق( فقالت:" حياتي كلها اصابها الشلل بسبب طفلي التوحدي، بدأت اخته تتعلم منه  (2

، المشي والتصرفات، يداوم طفلي في الجمعية لكنني مصابة باالحباط  حركاته في الكالم
حيث أننا نكرر معه ذات األساليب التي اشعر انها ال تجدي نفعا، عندما اجتمعت بنا الباحثة 
وشرحت الفكرة قلت سوف اجرب هذا األمر ولم أكن متفائلة البتة من الفائدة التي يمكن أن 

بدايات األولى والفيديوهات التي عرضتها الباحثة شعرت بشيء تعود علي طفلي، لكن ومنذ ال
ما يتحرك في قلبي وشعرت انني وجدت ضالتي ، حيث أنها طريقة جديدة وباستخدام صور 
ملونة ويمكن لطفلي أن يستفيد كثيرا منها، بدأت أطبق كل خطوة بمنتهى الحماس، وعندما 

جاب طفلي بشكل سريع للتدريب، أنا ممتنة أخذنا الدليل كامال كان دهشتي عظيمة عندما است
 جدا للباحثة ولجهدها وأعمل أن هذا األمر كان مكلفا جدا ، جزاها اهلل كل خير عنا."

أما أم )أ.ك( قالت:" أنا خريجة من كلية الهندسة، عندما تفاجأت بأن طفلي توحدي والتحق  (3
فرت على مصر اعطوه بجمعية الحق في الحياة، لم ادخر وسيلة او جهد في البحث ، سا

الكثير من األدوية التي لم تكن تجدي نفعا معه ، فقررت ان اغلق كل هذه األبواب وأبدأ انا 
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بمفردي التعليم الفادة طفلي، بحثت كثيرا  عرفت عن نظام التواصل من خالل تبادل الصور 
(PECSمن خالل االنترنت لكنني لم استفيد منه شيئا حيث كانت كل المعلومات ب ) اللغة

االنجليزية وعندما شرحت الباحثة الفكرة وذكرت اسم الدليل لم تسعني الفرحة وقلت لها كل 
شيء عنه باللغة االنجليزية فردت قائلة ال تقلقي سوف أترجم كل شيء من فيديوهات ، 
معلومات وحتى صور الدليل، شعرت وقتها أن وجدت كنزا عظيما وبالفعل التحقت في 

ادرب طفلي كل يوم وهو االن يستطيع تكوين جملة عن طريق الصورة البرنامج ، وبدأت 
وجلبها لي حتى أفهم ما يريد بعد أن كان فقط يصرخ وأنا أعجز أمام تخمين ما يريد، أنا 

 أشعر أن طفلي عاد لي ، جزى اهلل الباحثة عنا كل خير"
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Abstract 

The aim 

The study aimed at recognizing the effectiveness of a training program to develop the 

non verbal skills of autism children's mothers at Right To Live society. 

The sample 

The non verbal measure was applied on a sample of mothers who meet the conditions 

of the program sample. The pilot sample reached 30 mothers out of the study 

population who reached70 mothers in order to get the authentic sample that reached 12 

mothers who get the lowest marks in the non verbal measure prepared by the 

researcher. The researcher also considered the gender, the age and education level. 

The tools 

The researcher used the following tools: 

1- The non verbal measure ( designed by the researcher) 

2- The training program based on ( PECS) 

Statistical measures ( Alpha Corenbach coefficient ,Half partition, Person coefficient, 

Wilkson test, Aita value, percentage, arthmatic medium, Load  weight) 

The  findings: 

1-There are basic statistical differences between the scores of pre test and post test in 

the non verbal communication levels of the autism children's mothers for the advantage 

of post test degrees. 

2-There are basic statistical differences between the scores of pre test and post test in 

the mutual attention levels of the autism children's mothers for the advantage of post 

test degrees. 

3-There are basic statistical differences between the scores of pre test and post test in 

the imitation levels of the autism children's mothers for the advantage of post test 

degrees. 

4-There are basic statistical differences between the scores of pre test and post test in 

the recognizing and comprehension levels of the autism children's mothers for the 

advantage of post test degrees. 
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5-There are basic statistical differences between the scores of pre test and post test in 

the pointing to the desired object levels of the autism children's mothers for the 

advantage of post test degrees.  

6- There are no are basic statistical differences between the scores of post test and post 

post test  in non verbal communication levels of the autism children's mothers, which is 

mean that the manual efficiency will continue.   
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