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 مقياس تقدير مهارات االنتباه املشرتك 
 لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

 كلية الرتبية جامعة عني مشس  -أ.د. عبد الرمحن سيد سليمان األستاذ بقسم الرتبية اخلاصة
 كلية الرتبية جامعة عني مشس—أ.د. مجال حممد حسن انفع األستاذ بقسم الرتبية اخلاصة

 بد احلافظأ.هناء شحاته أمحد ع
 مقدمة

اضطراب التوحد يعد من أكثر االضطراابت النمائية صعوبة ابلنسبة للطفل نفسه، ولوالديه، 
وألفراد األسرة الذين يعيشون معه، ويعود ذلك إىل أن هذا االضطراب يتميز ابلغموض وبغرابة أمناط 

طراابت أخرى، فضال عن خل بعض مظاهره السلوكية مع أعراض إعاقات واضاالسلوك املصاحبة له، وبتد
 أن الطفل املصاب هبذا االضطراب حيتاج إىل إشراف ومتابعة مستمرة من الوالدين.

وهو أول من أشار إىل   Leo kannerويرجع الفضل يف اكتشاف هذا االضطراب إىل ليوكانر 
 Autistic Disturbances ofالتوحد كاضطراب حيدث يف الطفولة حينما قدم حبثه الشهري  بعنوان 

Affective Contactتباهه أمناطا سلوكية غري عادية ألحد عشر طفال كانوا مصنفني ، حيث جذب ان
يتسم خبصائص معينة ال تتطابق مع خصائص على أهنم من ذوي التخلف العقلي، ووجد أن سلوكهم 

زة نيكية مميفصام الطفولة، وال تتشابه مع التخلف العقلي يف صورته التقليدية، بل هي زملة أعراض إكلي
 Earlyأو توحد الطفولة املبكرة  Kanner Syndromeها زملة كانر هلؤالء األطفال، فأطلق علي

Infantile Autism ورغم أن كانر أول من حدد زملة أعراض التوحد، إال أن هذه الزملة قد ،
ملة يف إشارته لز  1111عام  Blalerاستخدمت من قبل حتت مسميات عدة، فقد استخدمها بليلر 

حني وصف تفكريهم أبنه تفكري ذايت ها املرضى الفصاميني يف التفكري امليكانيزمات اليت يستخدم
Autistic Thinking  أي ال يتوافق مع الواقع أو املنطق ابعتباره أحد املسميات األولية للفصام )سهام

 (.11: 1111عبد الغفار، 
ابت متعددة تتباين يف كمه وكيفها، من ونظرا ألن اضطراب التوحد اضطراب منائي يتميز بصعو  

طفل آلخر، إال أن هناك اتفاقا على أن جوانب الصعوبة تكمن يف وجود عجز وقصور يف االنتباه وخاصة 
، واضطراابت Communication Difficulty، صعوبة التواصل joint Attentionاملشرتك  هاالنتبا
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، Language Deficits، وقصور يف اللغة Social Interaction Disordersالتفاعل االجتماعي 
 Repetitive Behaviorsوالسلوكيات النمطية التكرارية 

 (Naber et al ،5112 :077 )انبر وآخرون
وجه حبيث يكون عظم أوقاهتم يف تفاعالت مع أمهاهتم تتم وجها لوحيث أن الصغار يقضون م 

هي وتعبريات الوجه وتبادل العواطف  ديقة العيننيه وتركيز األم على طفلها، وتكون حتمتركيز الطفل على أ
العناصر األساسية يف هذه التبادالت. وعندما يصل الطفل إىل سن مخسة أشهر أو ستة أشهر تبدأ هذه 
التفاعالت أتخذ اجتاها جديدا إبضافة شيء اثلث كلعبة أو دمية يركز عليها الطفل واألم أو املربية أو من 

 (.57: 4002وقت ويعرف هذا التفاعل ابالنتباه املشرتك. )وفاء الشامي، يقوم برعايته يف نفس ال
واملشاركة يف تفاعالت االنتباه املشرتك هلا أتثري مباشر على تطور اللغة، ولذلك فإن عجز األطفال  

ذوي اضطراب التوحد عن تكوين نقطة انتباه مشرتكة مع شخص ابلغ، يعترب من العوامل اليت تؤدي إىل 
 ذوي اضطراب التوحد من تعلم الكالم. األطفالتساب اللغة، وإىل حرمان الكثري من أتخر اك
ولذا يكمن جزء كبري من حل مشكلة التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد يف  

 حتسني مهارات االنتباه املشرتك لديهم، ويتطلب ذلك ابلضرورة إعداد أدوات لقياس وحتديد هذه املهارات.

 الدراسة مشكلة
ميثل القصور يف مهارات االنتباه املشرتك أحد الصعوابت االجتماعية املبكرة اليت ميكن مالحظتها  

لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، واالنتباه املشرتك تبادل اجتماعي يركز فيه األطفال والبالغون على 
من املهارات كتبادل النظر نفس الشيء أو احلدث، ولكي يتمكن األطفال من ذلك يستخدمون جمموعة 
، Vismara & lyonsابلعينني، واإلشارات واإلمياءات وإصدار األصوات أو الكلمات )فيزمارا وليونز 

4005.) 
إن الطفل العادي يتميز بنمو مهارات االنتباه املشرتك يف تسلسلها املنطقي والذي عادة يبدأ  

... اخل، إال أن الطفل ذو اضطراب التوحد قد يعاين من ابلنظر، وتواصل النظر، وتتبع النظر، وتوجيه النظر
اضطراب يف هذا التسلسل أو قد يفقد بعض عناصر هذا التسلسل، وهذا ما جيعل من السهل على الطفل 
العادي أن جيذب انتباه الراشد وأن جيذب الراشد انتباه الطفل العادي، إال أنه من الصعب على الراشد أن 

اضطراب التوحد ابإلضافة إىل أن مهارات االنتباه املشرتك تظهر لدى األطفال  جيذب انتباه الطفل ذو
ذوي اضطراب التوحد بعد املهارات االجتماعية املعرفية وليس قبلها كما هو احلال لدى األطفال العاديني، 
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 أي أن النمو االجتماعي يسبق النمو املعريف عند األطفال ذوي اضطراب التوحد، هذا ابإلضافة إىل
اختالف ترتيب مهارات النمو املعريف االجتماعي لدى أطفال التوحد عنها لدى األطفال العاديني. )هشام 

 (.70، 4010اخلويل، 
ويرتبط العجز يف مهارات االنتباه املشرتك ابلعديد من التأثريات السلبية على مظاهر النمو املختلفة  

اللغوي واالجتماعي وتعلم مهارات  اللعب فهذا لدى األطفال ذو اضطراب التوحد، اليت تشمل النمو 
املبكر لدى هؤالء األطفال. )جونز  العجز يعد بقعة اجتماعية ساخنة تؤثر على العديد من أبعاد النمو

 (.Jones& Carr ،4002وكار 
ومن هنا فإن العجز يف مهارات االنتباه املشرتك يؤثر على كل من الناحيتني االجتماعية والتواصلية  

طفل ذي اضطراب التوحد، فمن الناحية التواصلية يعاين األطفال ذوو اضطراب التوحد من مجلة من لل
الصعوابت اللغوية  تبدو آاثرها واضحة يف عدم القدرة على التواصل أبشكال ومستوايت تتفاوت من حالة 

توحد خيتلف عن ألخرى، وذلك عرب املراحل العمرية املختلفة، فالتواصل عند األطفال ذوي اضطراب ال
التواصل لدى األطفال العاديني، وخصوصا يف السنة الثانية من العمر، فالكثري من األطفال ذوي اضطراب 
التوحد ال يستطيع احلديث، ومنهم من يتأخر يف تطوير تلك املهارة، وهذا يشري إىل أن اضطراب التوحد 

 غة.يؤثر على كل أمناط السلوك التواصلية الضرورية الكتساب الل
 (562 -567: 5117)إبراهيم الزريقات، 

وللتغلب على جوانب العجز يف االنتباه املشرتك اليت يعاين منها األطفال ذوو اضطراب التوحد،  
عملية التدخل املبكر تصبح ضرورية جدا للعمل على تنمية تلك اجلوانب، وما يرتبط هبا من  فإن

اعي والتواصل مع اآلخرين، فالبدء بتدريب األطفال ذوي مشكالت، وما يرتبط هبا من إعاقة للنمو االجتم
سنوت على مهارة االنتباه املشرتك له أتثري  5 -2اضطراب التوحد الصغار الذين ترتاوح أعمارهم من 

واضح على تواصل هؤالء األطفال مع اآلخرين وعلى كيفية تعبريهم عن مشاعرهم وانفعاالهتم أبكثر من 
من خالل توفري البيئة املناسبة ليتعلم فيها الطفل مهارات التواصل البصري، طريقة ويتم هذا التدريب 

واإلشارة إىل األشياء واإلمياءات اجلسدية والتعليق اللفظي وهذا ما هدفت إليه العديد من الدراسات  
 (.4002كدراسة سهى أمحد )
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نمو فمختلف املهارات يستخلص الباحثون مما سبق أن منو مهارات االنتباه املشرتك تساعد على ال 
ابة اليت تساعد لدى الطفل يف اجلانب النفسي واالجتماعي واللغوي، ألن هذه املهارات هي مبثابة البو 

 يد والتفاعل مع البيئة مبا فيها من مثريات ومؤثرات وأشخا  وأحداث متتابعة.الطفل على النمو اجل
 ارات.وأييت يف مقدمة ذلك توفري أدوات لقياس وحتديد هذه امله
 ومن ذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل:

هل ميكن قياس وحتديد مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد من خالل مقياس يتم 
 إعداده لذلك؟

 هدف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل أعداد مقياس لتحديد مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي 

 اضطراب التوحد والتحقق من خصائصه السيكومرتية.

 أهمية الدراسة
 األمهية النظرية

توجيه نظر املشتغلني ابجملال إىل أمهية مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب  -1
التوحد وذلك لالهتمام بذلك عند إعداد برامج تستهدف حتسني التواصل لدى الطفل ذو 

 اضطراب التوحد.

يف حدود علم  -حيث ندرة الدراسات العربية -ع الدراسة، واهتمامها بقياس االنتباه املشرتكموضو  -4
 الباحثون.

 األمهية التطبيقية
تتمثل يف إعداد مقياس لالنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، يتمتع مبستوى مناسب من 

 الصدق والثبات.

 حتديد املصطلحات
 Autismاضطراب التوحد: 

( اضطراب التوحد أبنه اضطراب منائي وعصيب معقد يتعرض 11: 4012يعرف )عادل عبد هللا،  
الطفل له قبل الثالثة من عمره، ويالزمه مدى حياته، وميكن النظر إليه من جوانب ستة على أنه اضطراب 

ت سلوكية منائي عام أو منتشر يؤثر سلبا على العديد من جوانب منو الطفل، ويظهر على هيئة استجااب
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قاصرة وسلبية يف الغالب تدفع ابلطفل إىل التقوقع حول ذاته، كما يتم النظر إليه أيضا على أنه إعاقة 
ة متزامنة أي حتدث يف ذات الوقت، وكذلك على عقلية، وإعاقة اجتماعية، وعلى أنه إعاقة عقلية اجتماعي

يات االجتماعية، والتواصل، واللعب أنه منط من أمناط اضطراابت طيف التوحد يتسم بقصور يف السلوك
الرمزي فضال عن وجود سلوكيات واهتمامات منطية وتكرارية ومقيدة، كما أنه يتالزم مرضيا مع اضطراب 

 قصور االنتباه.

 Autistic Childالطفل ذو اضطراب التوحد: 

( أن الطفل ذو اضطراب التوحد هو الطفل الذي 22-24: 4014يرى عبد الرمحن سليمان ) 
فقد التواصل مع اآلخرين، أو مل حيقق هذا التواصل قط، وهو منسحب متاما، ومنشغل انشغاال كامال 

 خبياالته وأفكاره وابألمناط السلوكية النمطية كربم األشياء أولفها، واهلزهزة.

 Joint Attentionاالنتباه املشرتك: 
تنظيم والتواصل البصري يف  هو سلوك تواصلي يعرف أبنه قدرة الطفل على استخدام اإلمياءات 

 االنتباه مع شخص آخر ملشاركته يف االهتمام ابألشياء واألحداث 
 (.Volkmar Frrd R et al  ،4011 :154)فريج فولكمار وآخرون 

 اإلطار النظري
 أوال: اضطراب التوحد

( أبنه حالة من الشذوذ العصيب تؤثر يف الطفل منذ بلوغه Lynn 4005 :111يعرفه لني ) 
امني، وتنعكس هذه احلالة املتعلقة ابلنواحي العصبية على سلوك الطفل املتمثل يف تفاعله وارتباطه ع

 وتواصله مع األفراد احمليطني به يف بيئته.
( أن اضطراب التوحد أحد االضطراابت التطورية، وهو 27: 4001ويرى عبد احلافظ سالمة ) 

ومعاجلتها، كما أنه يؤدي إىل مشكالت يف تواصل  يعوق بشكل كبري طريقة استيعاب املخ للمعلومات
 الفرد مبن حوله، واضطراب يف اكتساب مهارات التعلم والسلوك االجتماعي.

اضطراب منائي يف بعض ( أبنه طفل لديه خلل أو 12: 4002) ضوكذلك يعرفه سعد راي 
 ؤثر على اللغة وعلى التواصل االجتماعي.وظائف املخ ي
هم: أولئك األطفال  ( أن األطفال ذوي اضطراب التوحد11: 4001ويرى حممد احلناوي ) 

الذين يعانون من قصور واضح يف مهارات التفاعل االجتماعي، ومهارات التواصل بشقيه اللفظي وغري 
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ابإلضافة إىل السلوكيات املضطربة مثل  اللفظي، ويظهرون حمدودية شديدة يف النشاطات واالهتمامات
إيذاء الذات وتلك السلوكيات اليت تعكس قصورا يف التكامل احلسي. على أن السلوك النمطي وسلوك 

 تظهر هذه األعراض قبل السنة الثالثة من العمر.
( أن األطفال ذوي اضطراب التوحد هم األطفال 244 -241: 4011ويذكر حممد أبو الفتوح )

ث سنوات، وهذا االضطراب يؤثر الذين يعانون من اضطراب يف منوهم غالبا ما يبدأ قبل اكتمال سن الثال
يف مهام النمو ومعايريه. فيؤدي هبم إىل الثبات النسيب عند مستوى معني من النمو النفسي واالجتماعي 
واالنفعايل، مما تنعكس أاثره على األداء املعريف والوجداين والسلوكي فتعوزهم املشاعر واألحاسيس، فال 

يظلون صامتني منعزلني عن العامل منهمكني يف حوار دائم مع يفهمون اآلخرين، وال يتواصلون معهم، و 
الذي ( أن الطفل ذي اضطراب التوحد هو الطفل 22-24: 4014الذات. ويرى عبد الرمحن سليمان )

فقد التواصل مع اآلخرين، أو مل حيقق هذا التواصل قط، وهو منسحب متاما، ومنشغل انشغاال كامال 
 السلوكية النمطية كربم األشياء أو لفها، واهلزهزة.خبياالته وأفكاره  وابألمناط 

التوحد، يتضح أن  اب التوحد واألطفال ذوو اضطرابخالل العرض السابق لتعريفات اضطر  ومن 
السنوات الثالث األوىل من عمره، وينتج   التوحد يعد خلال يف النمو العام للطفل، ويظهر خاللاضطراب 

على األداء الوظيفي للمخ، فيالحظ على الطفل قصور  لعصيب يؤثراضطراب يف اجلهاز اهذا اخللل من 
شديد يف التفاعل االجتماعي، والنمو اإلدراكي، والتواصل، وفهم اللغة وأتخر شديد يف اكتساهبا، ونقص 
يف القدرة على التخيل والتصور وضعف االهتمامات وتدهور شديد يف العالقات االجتماعية، ويبدي 

تصال مبن حوله ح ى مع الوالدين واألخوة، وتصدر منه حركات متكررة ال يغريها. الطفل عزوفا عن اال
يف مجيع جوانب  امل أو املنتشر، ألنه يتضمن خلالويطلق على هذا االضطراب، االضطراب النمائي الش

ارات احلركية النمو، فيشمل االنتباه، واإلدراك والتعلم واللغة واملهارات االجتماعية، واالتصال ابلواقع، وامله
 والسلوكية.

 ثانيا: االنتباه املشرتك
 مفهوم االنتباه املشرتك 

يعد االنتباه املشرتك مهارة اجتماعية تواصلية تظهر مبكرا حيث يقوم شخصان )عادة طفل صغري 
وشخص ابلغ( ابستخدام اإلمياءات والنظرات ملشاركة االنتباه إىل أحداث أو أشياء ممتعة أو جذبة. وتلعب 

املهارة دورا حموراي يف التطور اللغوي واالجتماعي. كما أن قصور االنتباه املشرتك يعد مسة أساسية هذه 
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وير وتنمية هذه املهارة عند ايل أصبح من الضروري العمل على تطالتوحد وابلتلألطفال ذوي اضطراب 
 (.Jones & Carr 4002 :1-4إعداد برامج التدخل املبكر. )جونز وكار 

بني شيء ما وشخص ما من خالل استخدام  نتباه املشرتك إىل القدرة على تنقل االنتباهويشري اال 
، اإلشارات، مهارة عرض وإظهار واألشخا  بعض املهارات مثل التآزر والتوافق يف النظرة بني األشياء

 (.Connie, Wong ،4002 :2األشياء. )وونج كوين 
اإلمياءات والتواصل البصري لتنظيم االنتباه مع  كما يعرف أيضا أبنه قدرة الطفل على استخدام 

 شخص آخر ومشاركته يف االنتباه واالهتمام ابألشياء واألحداث.
(Lim, Hayoung, 2012, 88, Volkmar, Fred R. et al, 2011, 172) 

كما يشري أيضا إىل توافق االنتباه البصري جتاه حدث أو شيء ما ابالشرتاك مع شخص آخر، حيث 
ن االهتمام، وجيمعهم مشاركة اجتماعية، ويستوعب كال الشخصني أن شريكه يشاركه نفس الرتكيز يتشاركا
اجتماعية تنمو أيضا تعريف االنتباه املشرتك أبنه عالقة بني شخصني تعتمد على كفاءة إدراكية وميكن 

،  Maureen A. Conroyونروي مورين ن التفاعالت بني الطفل وجليسه. )كوتتطور داخل حميط م
4002 :1-4.) 

ويعرف االنتباه املشرتك على أنه ارتباط شخصني أو أكثر يف آن واحد يف الرتكيز الذهين على 
نفس الشيء اخلارجي وأثناء حماوالت االنتباه املشرتك، يعي كل شخص أن اآلخر يركز انتباهه على نفس 

 الشيء.
 (Murray, Donna S, et al ،4002 :4)دوان موراي وآخرون 

ف االنتباه املشرتك أبنه تلك العملية اليت تتضمن سلوكيات يلجأ الفرد إليها ليتبع أو يوجه ويعر 
معني، وأن يشاركه االهتمام هبذا احلدث أو املوضوع،   Objectانتباه شخص آخر إىل حدث أو موضوع 

ادل عبد هللا، كما أن له أمهية كبرية يف اكتساب اللغة الشفوية، وفك شفرة التواصل الشفوي لآلخرين. )ع
4012 :172.) 

 مهارات االنتباه املشرتك
ميكن تعريف مهارات االنتباه املشرتك على أهنا استخدام اإلمياءات مثل )اإلشارات، إظهار 

ثال ر يف إدراك شيء ما، على سبيل املمشاركة شخص آخ هبدف األشياء أو إعطائها لآلخرين وذلك
 "إظهار لعبة لشخص ما"(.
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 (.Jennifer Olson ،4004 :27 )أولسون جينيفر 
 وتتمثل مهارات االنتباه املشرتك يف اآليت:

، ويقصد هبا استخدام الطفل Responding to joint attentionاالستجابة لالنتباه املشرتك  -1
لسلوكيات تتبع االنتباه املتمثلة يف التفات الرأس وتوجيه النظر للشريك. )فيزماراوليونز 

vismara & Lyons ،4005 :412- 417.) 

، ويقصد هبا استخدام الطفل لسلوكيات Intiating Jointattentionاملبادأة ابالنتباه املشرتك  -4
 االنتباه املتمثلة يف اإلشارة وتنظيم مشاركة االنتباه مع الشريك لالنتباه لألشياء واألحداث.

 (.Roos, Elizabeth et al  ،4002 :452- 455)إليزابيث رووس وآخرون 

 االنتباه املشرتك وظيفة
تتمثل الوظيفة األساسية لالنتباه املشرتك يف التواصل غري اللفظي مع اآلخرين، حيث يشرتك فيه  

 (.Signe Boucher ،4005 :2الطفل مع شخص آخر يف االهتمام بشيء ما. )ابوتشر ساين 
يف االنتباه  أما وظيفته من الناحية االجتماعية فهذه إاثرة دافعية الطفل ملشاركة اآلخرين 

للموضوعات احمليطة به يف العامل من حوله ويصبح االنتباه املشرتك بذلك بداية الفهم االجتماعي لدى 
 الطفل ووعيه ابلعالقات اليت تربط بني املتغريات االجتماعية من حوله.

تواصل كما أن هناك ارتباطا بني مهارات االنتباه املشرتك والسلوكيات االجتماعية األخرى مثل ال 
البصري، االنفعاالت، التقليد ويستخدم الطفل سلوكيات االنتباه املشرتك هبدف مشاركة اآلخرين 

 (.Maureen A Conroy ،4002 :4اهتماماهتم أو التعليق على شيء ما )كونروميورين 
 االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

من صغار األطفال ذوي اضطراب  % 10 إىل 20 هارة االنتباه املشرتك حنومييز القصور يف م 
التوحد، كما أهنم يتميزون عن غريهم من األطفال ذوي احلاالت األخرى من أتخر النمو يف أن لديهم 
قصورا وصعوبة يف بعض السلوكيات وذلك يف سن مبكرة جدا ومن هذه السلوكيات: صعوبة تتبع التغري يف 

االستجابة لآلخرين عند —ملشرتك من خالل استخدام اإلشاراتاملبادأة ابالنتباه ا -نظرات اآلخرين
التقليد التلقائي، ولذلك فإن مقاييس االنتباه املشرتك تعد واحدة من أقوى املؤشرات  -مناداهتم أبمسائهم

 (.Jenn ،4004 :2التشخيصية املبكرة للتوحد. )أولسون جينيفر 
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ر يف عيون اآلخرين، وابلتايل نتوقع أتخرهم يتجنب العديد من األطفال ذوي اضطراب التوحد النظ 
يف مهارة تتبع النظرات ابإلضافة لتأخرهم يف النمو املعريف، كما تعد القدرة على تبادل االنتباه بني مثريين 
من أكثر مظاهر القصور لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، حيث أهنم غري قادرين على التواصل 

 Michael( )ابتريسون ميشيل Yvonne E, m Bruinsma ،4002-5البصري )بروينسما فون 

patterson ،1112 :24.) 

 أهمية تدريس مهارات االنتباه املشرتك لألطفال ذوي اضطراب التوحد
لقد ازدادت أمهية مهارة االنتباه املشرتك يف دراسات التوحد ألنه أحد السلوكيات االجتماعية اليت  

و مظاهر القصور يف هذه املهارة واضحة قبل اكتساب اللغة. ومبا أنه تظهر مبكرا يف عمر الطفل وأيضا تبد
إال ببلوغ الطفل عامه الثالث أو الرابع، أصبح من الضروري أن يبحث  -غالبا -ال ميكن تشخيص التوحد

املتخصصون والباحثون عن املؤشرات اليت تسبق ظهور اللغة عند الطفل مثل االنتباه املشرتك، وذلك ح ى 
، Christina Whalenم إجياد عالج مناسب هلؤالء األطفال يف سن مبكرة )كريستينا والني هليتسىن 
4001 :1.) 
ميكن االستفادة من مهارة االنتباه املشرتك اخلاصة بتتبع اإلشارات كعنصر مكمل يف عالج  

النظرات وكذلك التوحد، فعلى سبيل املثال فإن التدريب على هذه املهارة قد يساعد يف حتسني مهارة تتبع 
عالج  سلوكيات جتنب النظر إىل اآلخرين، هذا ابإلضافة إىل إمكانية استحداث دراسة عالجية حمكمة 

تتبع  اإلشارات وتتبع النظرات يف حتسني املهارات السلوكية  توضح كيفية استخدام كل من مهاريت
،  Michhael Patterson ابتريوسون ميشيل واألكادميية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد. )

1112 :51.) 
لقد أكد الباحثون حديثا على أمهية دراسة االنتباه املشرتك عند األطفال ذوي اضطراب التوحد   
شرعوا يف تطوير مقاييس هتدف إىل حتديد أوجه القصور يف االنتباه املشرتك وغريها من األعراض كما 

 Christinaن ثالث سنوات. )كريستينا والني املبكرة للتوحد وابلتايل نستطيع تشخيص التوحد قبل س

Whalen ،4001 :4.) 
إن تعلم األطفال ذوي اضطراب التوحد االستجاابت لالنتباه املشرتك رمبا يفتح ابب خمتلف حيث  

 Bridget A m. Taylorالتواصل التفاعلي واخلربة االجتماعية املشرتكة. )اتيلور بريدجيت وهوك حنا 

and Hannah Hoch ،4002 :210.) 
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 دور االنتباه املشرتك يف تكوين اللغة والكالم
عندما يذكر الشخص البالغ اسم شيء ما فإن الطفل ذو اضطراب التوحد ال يعرف عادة ما يشري  

شخص البالغ ظنا إليه الشخص البالغ، بل قد يتعلم كلمة لشيء كان ينظر إليه عندما مسع الكلمة من ال
ليه الشخص البالغ. ولذا فمن املهم تعليم األطفال ذوي اضطراب التوحد منه أهنا متثل ما كان يشري إ

 مهارات االنتباه املشرتك كشرط أساسي لتعليم اللغة.
يعتقد الباحثون أن مهارات االنتباه املشرتك تساعد على تسهيل تعلم اللغة يف سياق اجتماعي يف  

فال ال يتعلمون اللغة من آابئهم كلمة كلمة بل ال العام الثاين من عمر الطفل، فعلى سبيل املثال، فإن األط
بد أن يتعلم الطفل اللغة من خالل مواقف تلقائية حيث يعطي اجلليس خالهلا معاين لكلمات معينة عرب 

 (.Jessica Block ،4002 :2استخدام البطاقات )بلوك جيسيكا 
فيما بعد عند األطفال  لقد ارتبط القصور يف االنتباه املشرتك ابلتطور اللغوي الذي حيدث 

العاديني. ويعترب هذا االرتباط ابلغ األمهية حيث يؤثر قصور االنتباه املشرتك على اللغة حيث أنه يتم تعلم 
ىن اللغة جزئيا من خالل جلسات االنتباه املشرتك. فعندما يقوم البالغ بتوجيه انتباه الطفل، فإنه يعطي مع

ر يف االنتباه املشرتك حيد من ويقلل من اللغة املكتسبة )ابوتشر ساين القصو  وتعريف لألشياء. وابلتايل فإن
Signe Boucher ،4005 :2.) 

يعتمد تعلم أمساء الكلمات بصفة رئيسية على حتقيق االنتباه املشرتك الذي يعترب هدفا مهما 
الشيء أو املثري  للتدخل التواصلي املبكر، وح ى يتم تعلم كلمة جديدة جيب أن يربط الطفل بني الصورة أو

شرتك ابلكلمة اليت ينطقها أو ينطقها شخص آخر. ولذا جيب االهتمام ببناء برامج تواصل متثل االنتباه امل
لألطفال ذوي اضطراب التوحد حيث ميثل االهتمام املشرتك جوهر التواصل. ولذا ميكن القول أبن التواصل 

ات عب دورا رئيسيا يف التنبؤ ابلقدر نتباه املشرتك يلوخاصة التواصل غري اللفظي والذي عادة ما يبدأ ابال
 اللغوية الالحقة لدى األطفال العاديني وكذلك األطفال ذوي اضطراب التوحد.

 دراسات سابقة
دراسة بعنوان التوجه  Reavis, Shaya Benton ،4002أجرت شااي بينتون ريفيز  -1

التقليد عند األطفال ذوي االجتماعي كأساس لتشكيل االنتباه املشرتك وقصور مهارات 
 اضطراب التوحد يف سن ما قبل املدرسة.
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هدفت الدراسة إىل فحص العالقة بني االنتباه املشرتك وقصور مهارات التقليد عند األطفال ذوي 
طفال من أطفال لتوحد يف سن ما  12قبل املدرسة، واشتملت الدراسة على  ااضطراب التوحد يف سن م
( ومقياس التقليد احلركي، ESCSالدراسة مقياس التواصل االجتماعي املبكر ) قبل املدرسة، واستخدمت

ومقياس اللغة يف سن ما قبل املدرسة وتوصلت الدراسة إىل أن أداء األطفال ذوي اضطراب التوحد على 
ك الطلب كان أفضل من أدائهم يف مهارات االنتباه املشرتك مع أن كال من مهارات االنتباه املشرت سلوكيات 

 وسلوكيات الطلب يتطلبان نفس اإلمياءات )التواصل البصري، اإلشارة، إعطاء األشياء لآلخرين(.
( دراسة بعنوان تطور االنتباه املشرتك لدى 4002)  Kovshoff Hannaأجرى هنا كوفشوف  -4

صغار األطفال ذوي اضطراب التوحد يف مرحلة ما قبل املدرسة: أتثري التدخل السلوكي املبكر 
 (.EIBIثف )واملك

( قادرا على حتسني سلوك ABAهدفت الدراسة إىل حتديد ما إذا كان حتليل السلوك التطبيقي )
األطفال ذوي اضطراب التوحد الذين تلقوا التدخل السلوكي املكثف املبكر. واشتملت عينة الدراسة على 

ومت اختيار عينة الدراسة طفال يكونون اجملموعة الضابطة.  12يكونون اجملموعة التجريبية، وطفال  41
 Early Social Communication Scalesبتطبيق مقاييس التواصل االجتماعي املبكر )

(ESCS) ،شهرا متابعة(. ابستخدام  42شهرا متابعة،  14(، من خالل ثالث مراحل )املرحلة األساسية
فظي( مت احلصول على معلومات املقياس متت معرفة الفروق الفردية يف مهارات التواصل االجتماعي )غري الل

طولية لوصف مهارات التواصل االجتماعي املبكر يف سن ما قبل املدرسة قبل التدخل لدى عيين الدراسة 
 مع األطفال يف جمموعيت التدخل حتققت ABAوأظهرت نتائج الدراسة أهنا بعد عامني من استخدام 

(، بينما املبادأة ابالنتباه املشرتك RJAملشرتك )طفال على االستجابة لالنتباه انتائج جيدة يف قدرة األ
(IJA كانت تزداد مبرور الوقت، ومل توجد فروق فردية بني اجملموعتني يف ذلك، ومل تؤكد الدراسة على أن )

 التدخل يؤثر على معدل الذكاء مبرور الوقت.
لدى  ( دراسة بعنوان اللعب واالنتباه املشرتك4002) Connie, Wongأجرى وونج كوين  -2

األطفال ذو اضطراب التوحد يف فصول ما قبل املدرسة. هدفت الدراسة إىل حبث فعالية 
طفال  72تدخالت تستهدف االنتباه املشرتك واللعب الرمزي وتكونت عينة الدراسة من 

واجملموعة الضابطة ذوي اضطراب التوحد وقد استخدمت الدراسة تصميم اجملموعة التجريبية 
ل تدخل قبلي وتدخل بعدي على عينة الدراسة وقسمت عينة الدراسة ومتت إجراءات حتلي
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طفال يف  15طفال يف جمموعة اللعب، و 41طفال يف جمموعة االنتباه املشرتك، و 40إىل 
 اجملموعة الضابطة وطبق على أفراد الدراسة األدوات التالية:

 (.Lord et al, 2000لتقييم أطفال التوحد ) ADOSمقياس  -1

ومت تطبيقه على الوالدين من أجل إثبات صدق التشخيص اإلكلينيكي للتوحد   ADI_Rمقياس  -4
(Lord 2000.) 

للتعلم املبكر، مقاييس منو اللغة  Mullenبطارية لتقييمات طفل التوحد وتشمل مقاييس مولني  -2
 ، ومقياس التواصل االجتماعي املبكر، وتقييم اللعب املقنن.Regnellل رجينيل 

 دقيقة. 17ب األم والطفل" مع بعضهما مبجموعة معيارية من األلعاب ملدة بطاقة مالحظة "للع -2

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن األطفال يف جمموعة االنتباه املشرتك قدموا عروضا أكثر وحتسنا  
ستجابة لالنتباه املشرتك. وأظهر األطفال يف جمموعة اللعب تنوعا أكثر ألنواع اللعب ومستوايت أكرب يف اال

فاحصني ردية مع الا من جلسات العالج الفمن تعميم مهاراهتم املتعلمة حديثاللعب كما متكن األطفال 
 على اللعب ومع املربني.

( دراسة بعنوان: فعالية برانمج تدخل مبكر لتنمية االنتباه املشرتك 4002أجرت سهى أمحد أمني ) -7
 الت االجتماعية لديهملألطفال ذوي اضطراب التوحد وأثره يف حتسني مستوى التفاع

هدفت الدراسة إىل الكشف املبكر عن العجز يف مهارات االنتباه املشرتك بني األطفال ذوي 
 اضطراب التوحد، ومن مث تقدمي برانمج تدخل مبكر لتعليم هذه املهارات.

أطفال توحديني ذكور من أحد املراكز غرب  2واشتملت عينة الدراسة على 
 سنوات. 5 -7اإلسكندرية، يف عمر 
 استخدمت الباحثة ما يلي:

 اختبار جودارد للذكاء. -

(، ترمجة وتعريب حممد 1112( )إعداد سكوبلر وآخرون، CARSمقياس تقدير توحد الطفولة ) -
 .1111حسيب الدفراوي، 

( )إعداد AEJASC)ارات االنتباه املشرتك لألطفال ذوي اضطراب التوحد ة تقييم مهقائم -
 الباحثة(.

 (.4002عادل عبد هللا،  /مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال )إعداد -
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 برانمج التدخل املبكر القائم على استخدام األنشطة )إعداد الباحثة(. -

لذي مت تطبيقه يف هذه الدراسة يف تنمية اعلية برانمج التدخل املبكر اكما أيدت نتائج الدراسة ف -
مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وظهر أثره يف حتسن مستوى 

 .األطفالالتفاعالت االجتماعية لدى هؤالء 

 إجراءات الدراسة:
 العينة

حد طفال ذوي اضطراب التوحد بعد تطبيق مقياس تشخيص التو  20تكونت عينة الدراسة من  
  Childhood Autism Rating Scale (CARS)عليهم )مقياس تقييم التوحد الطفويل كارز 

( مث مت تطبيق أدوات الدراسة )مقياس االنتباه املشرتك لألطفال ذويي 4002تعريب وتقنني هدى أمني، )
 اضطراب التوحد(، وذلك حلساب صدق وثبات املقياس.

 إجراءات إعداد املقياس:
 االنتباه املشرتك بعدة خطوات على النحو التايل: مر إعداد مقياس

 مجع املادة العلمية حول موضوع االنتباه املشرتك. -1

النتباه املشرتك لدى األطفال العاديني بصفة ااإلطالع على ما توفر من الكتاابت املتاحة على  -4
عامة واألطفال ذوي اضطراب التوحد بصفة خاصة، ويف ضوء ذلك مت صياغة عبارات 

س االنتباه املشرتك يف صورته األولية استنادا إىل القراءات يف املصادر واملراجع العلمية مقيا
 ذات الصلة مبوضوع املقياس، يف حدود علم الباحثة.

اإلطالع على ما أمكن احلصول عليه من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات الصلة  -2
 التالية:والبحوث مبوضوع الدراسة، حيث مت اإلطالع على الدراسات 

  Michael Patterson (1112)، ابتريسون ميشيلJennifer olson (4004)أولسون جينفر 
 Linda S, Bourdon بوردون لينداJennifer C, Willoughby (1112) فر وبلوابي جين

  Whalen Christina كريستينا والني ،Jennifer Ossa  (1111) أوسا جينفر  (،1111)
 Amanda، بالمر أماندا Lynnette M. Henderson  (4000) سونليتبتهيندر  (،4001)

L, Plummer  (4001،) بروينسمافون Yvonne E, M. Bruinsma  (4002 ،)
  Connie Wong وونج كوين  Signe, Marie Boucher  (4005)ونشرساين ماريبا
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 Jessica (، بلوك جيسيك4002) Reavis, Shaya Benton شااي بينتونريفيز (، 4002)

Block (4002( سهى أمني ،)4002) 
 ( عبارة10بناء على اخلطوات السابقة، مت إعداد املقياس يف صورته األولية، مكوان من )-2

، حيث مت عرضه على السادة احملكمني األساتذة واألساتذة املساعدين العاملني يف ميدان علم 
األخصائيني العاملني مع األطفال ذوي النفس وميدان الرتبية اخلاصة وجمموعة من املدرسني و 

 اضطراب التوحد إلبداء الرأي يف عبارات املقياس من حيث:
 وضوح العبارات ومناسبتها ملا وصفت لقياسه. -

 انتماء كل عبارة للبعد الذي يتضمنها. -

 مناسبة العبارات لألطفال عينة الدراسة. -

 وضوح صياغة العبارات. -

ا سواء كنت ابحلذف أو ابإلضافة أو إعادة الصياغة أو إبداء أي مالحظات أو تعديالت يروهن -
 حتويل بعض العبارات إىل بعد آخر و أي اقرتاحات أخرى.

، ومن %10اتفاق بعد العرض على السادة احملكمني مت اختيار العبارات اليت حصلت على نسبة  -
 عبارة. 24عبارة، وأصبح عدد عبارات املقياس  42مث استبعاد 

طفال من ذوي اضطراب التوحد هبدف التأكد  20استطالعية على عينة قوامها مت إجراء دراسة  -2
 من ثبات املقياس وصدق املقياس.

 وصف املقياس
 يتكون مقياس االنتباه املشرتك من سبعة أبعاد رئيسية هي:

 البعد األول: التواصل البصري.
 ويقصد به التقاء العيون الذي حيدث بني الطفل والشخص اآلخر.

 لثاني: متابعة نظرات اآلخرين )متابعة التوجه البصري لآلخرين(.البعد ا
 ويقصد به تتبع الطفل لنظرات الشخص اآلخر والنظر لنفس الشيء الذي ينظر إليه.

 البعد الثالث: املبادأة واالستجابة لإلشارات.
 ويقصد هبا استخدام الطفل لإلشارات واستجابته وتتبعه إلشارات اآلخرين.

 : التقليدالبعد الرابع
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 ويقصد به قيام الطفل بتقليد الشخص اآلخر لفظيا وحركيا.

 البعد اخلامس: املبادأة واالستجابة ملهارة عرض وإحضار )تقديم( األشياء.
ويقصد هبا إظهار وتقدمي الطفل شيء ما للشخص اآلخر بغرض جذب انتباهه إىل هذا الشيء وأيضا 

 شيء ما. استجابة الطفل عندما يظهر له الشخص اآلخر

 البعد السادس: جذب انتباه اآلخرين أثناء اللعب.
 ويقصد به رغبة الطفل يف أن ينظر إليه شخص ما، عندما ال يكون انتباه هذا الشخص موجه إليه ابلفعل.

 البعد السابع: مشاركة املشاعر واحلالة الوجدانية
 وجدانية.ويقصد هبا اهتمام الطفل مبشاعر اآلخرين ومشاركتهم نفس احلالة ال
( عبارة بعد التعديل يف الصورة النهائية 24ويبلغ جمموع عبارات املقياس املتضمنة داخل هذه األبعاد )

 للمقياس كالتايل:
 البعد األول )التواصل البصري(: أحد عشر عبارة.

 البعد الثاين )متابعة نظرات اآلخرين "متابعة التوجه البصري لآلخرين"(: ستة عبارات.
 لث )املبادأة واالستجابة لإلشارات(: اثىن عشر عبارة.البعد الثا

 البعد الرابع )التقليد(: مثانية عبارات.
 البعد اخلامس )املبادأة واالستجابة ملهارة عرض وإحضار )تقدمي( األشياء: تسعة عبارات.

 : ستة عبارات.()جذب انتباه اآلخرين أثناء اللعبالبعد السادس
 .عر واحلالة الوجدانية(: عشر عباراتمشاركة املشاالبعد السابع )

 طريقة التطبيق والتصحيح
ويقوم ويل األمر أو القائم برعاية الطفل أو األخصائي ابإلجابة على عبارات املقياس عن طريق اختيار 

ال حيدث إطالقا(، وكل إجابة من هذه اإلجاابت  -حيدث أحياان -إحدى اإلجاابت اآلتية: )حيدث دائما
( على الرتتيب، واإلجابة بكلمة )دائما( أو احلصول على درجة 2-4-1درجات التالية )تقابل إحدى ال

ديه مستوى مرتفع من االنتباه املشرتك، ويتم حساب الدرجة الكلية عن طريق جتميع يعين أن الطفل ل (2)
عظمى درجات الطفل اليت حصل عليها يف األبعاد السبعة املكونة للمقياس، وعلى ذلك تكون الدرجة ال

، وتعترب الدرجة العظمى (24( والدرجة الصغرى )142( درجة والدرجة املتوسطة )122للمقياس ككل )
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ة على ارتفاع يف مستوى أداء مهارات االنتباه املشرتك والدرجة الصغرى داللة على قصور يف مستوى دالل
 أداء هذه املهارات.

 صدق وثبات املقياس
 اختاذ اإلجراءات التالية:للتحقق من صدق وثبات املقياس، مت 

 صدق املقياس (أ

 مها: صدق احملكمني، وصدق االتساق الداخلي. مت التحقق من صدق املقياس بطريقتني
 صدق احملكمني:-1

حمكمني من األساتذة  10حيث مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم  
ة النفسية والرتبية اخلاصة وجمموعة من املدرسني واألساتذة  املساعدين العاملني يف جمال علم النفس والصح

واألخصائيني العاملني مع األطفال ذوي اضطراب التوحد، إلبداء الرأي حول مالءمة العبارات ومناسبتها 
من صحة وصياغة عبارهتا وبعد األخذ مبالحظاهتم ومقرتحاهتم، مت واهلدف الذي أعدت من أجله والتأكد 

ر احملكمون عدم صالحيتها واإلبقاء على العبارات اليت حصلت على نسبة اتفاق استبعاد العبارات اليت قر 
، وقد اجتمعت آراء السادة احملكمني على مناسبة عبارات املقياس وصالحيته لقياس االنتباه املشرتك 10%

 لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.
 حملكمني على ما يلي:وقد مت اتفاق ا

 ( يف البعد األول.17، 5، 4( وتعديل العبارات )11، 10، 1، 2، 2حذف العبارات ) -

 ( يف البعد الثاين.7(، وتعديل العبارة )1حذف العبارة ) -

 ( يف البعد الثالث.44، 40، 11، 12، 12، 1، 2، 5، 2، 7حذف العبارات ) -

 ( يف البعد الرابع.2( وتعديل العبارة )1، 7، 2حذف العبارات ) -

 اخلامس. ( يف البعد5، 2حذف العبارتني ) -

 اإلبقاء على مجيع عبارات البعد السادس. -

 ( يف البعد السابع.12، 12، 14، 2، 7، 2حذف العبارات ) -

( 11( عبارة موزعة على سبعة أبعاد، البعد األول يتكون من )24عدد عبارات املقياس )وبذلك أصبح 
( 1( عبارات، البعد اخلامس )2ع )عبارة، البعد الراب (14( عبارات، البعد الثالث )2عبارة، البعد الثاين )

 ( عبارات.10( عبارات، البعد السابع )2عبارات، البعد السادس )
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 ( يوضح العبارات احملذوفة يف مقياس االنتباه املشرتك 0جدول )
 العبارات احملذوفة  اسم البعد
 البعد األول

 )التواصل البصري(
  يتوقف الطفل عن أداء مهمة ما ويلتفت إىل

 خر عندما يسمع امسه.الشخص اآل

 .أييت الطفل إىل الشخص عندما ينادي عليه 

  يغري البالغ )اجلليس( انتباهه إىل الشيء
الذي يهتم به الطفل حيث ينظر إىل الشيء 

 لذي يركز انتباهه عليه.

  ينظر الطفل إىل الشخص وكأنه يطلب
 معلومة منه )عندما يعطي له الشخص شيء

 .(ال يعرفه  أو ال يفهمه
  الطفل إليه، مث إىل الشيء الذي يريده، ينظر

مث ينظر إليك مرة اثنية، عندما حياول أن 
 جيعلك تعرف ما يريده

 حيدد الطفل اجتاه نظرات اآلخرين البعد الثاين )متابعة نظرات اآلخرين(
 البعد الثالث

 )املبادأة واالستجابة لإلشارات(
  يشري الطفل إىل لعبة معينة مث يتوجه ابلنظر

 جه اجلليس.إىل و 

  يستجيب الطفل للباحث عندما يشري إىل
 شيء بعيد.

  يستجيب الطفل للباحث عندما يشري إىل
 شيء قريب.

  يستجيب الطفل إلشارة قريبة ابإلضافة إىل
 التواصل البصري.

  يستجيب الطفل إلشارة بعيدة ابإلضافة إىل
 التواصل البصري.
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  يشري الطفل ليبني الشيء الذي يريده، مث
 خلف عندما يشري.ينظر لل

  يتواصل الطفل مع البالغ ابستخدام اصبعيه
 لإلشارة إىل األشياء والصور.

 .يستخدم الطفل اإلشارة مع التلفظ ابلكلمة 

  يدرك الطفل معىن إشارات أو إمياءات
 اآلخرين.

  يستطيع وصف مشاعره اخلاصة عن طريق
 كلمة(  -إمياءة -)إشارة

 
تعليمات بسيطة إذا كان يف  يتبع الطفل  البعد الرابع )التقليد(

 جمموعة صغرية.

   يتبع الطفل تعليمات بسيطة يف جمموعات
 كبرية )الفصل( مثل اقفز، اجر.

  يتبع الطفل تعليمات لسلوك مركب من
 خطوتني )بطرق الباب مث يفتحه(

البعد اخلامس )املبادأة واالستجابة ملهارة عرض 
 وإحضار "تقدمي األشياء( 

  يعطيها للمدرب.يصل الطفل للعبة مث 

 شيء يعلق الطفل تعليقا لفظيا على ال
 املوجود عنده وهو ينظر إليه.

 
 يبدي الطفل اهتماما بشخص جمروح.  البعد السابع )مشاركة املشاعر واحلالة الوجدانية(

 .يتبادل األدوار مع أقرانه 

  يتعرف الطفل على رغبة شخص آخر يف
احلصول على شيء عندما ينظر الشخص 

 يء.هلذا الش
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 .حيب أن يلعب بلعب اآلخرين 

 .يساعد أقرانه يف إهناء عمل ما 

  ينتظر الدور أثناء أداء بعض األنشطة
 اجلماعية

 ( يوضح العبارات املعدلة يف مقياس االنتباه املشرتك 5جدول )
 العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  اسم البعد

رأسه جتاه يوجه الطفل   البعد األول )التواصل البصري(
 الباحث.

  ينظر الطفل إىل الشخص
عندما ينادي عليه ويلتفت 

 إليه.

  ينظر حلديث الكبار
 ابهتمام

  يلتفت الطفل إىل
 الشخص الذي يناديه.

  ينظر الطفل إىل وجه
الشخص إذا رأى معه 
 شيء أاثره.

 حديث  الطفل يتابع
الكبار ابهتمام مع تنقل 
 بصره بني القائمني ابحلوار

 )متابعة نظرات البعد الثاين
 اآلخرين(

  عندما تسأل عن مكان
شخص ما )أو شيء آخر 
يعرفه الطفل، وبدون 
استخدام اإلشارة فإن 
الطفل سينظر إىل هذا 
 الشيء أو إىل الشخص(

  ينظر الطفل إىل شيء
معني عندما يسأله شخص 
عن هذا الشيء وذلك 
 بدون استخدام اإلشارة

يقلد الطفل حركات   أفعال اآلخرين يقلد الطفل  البعد الرابع )التقليد( 
 اآلخرين
 واجلدول التايل يوضح معامالت االتفاق بني احملكمني لعبارات املقياس ابستخدام معادلة لوش
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 (7جدول )

 يوضح معامالت االتفاق بني احملكمني لعبارات مقياس االنتباه
 (01)ن=  معادلة لوش املشرتك ابستخدام 

االستجابة املبادأة و  التواصل البصري
 لإلشارات

جذب انتباه اآلخرين  التقليد
 أثناء اللعب

رقم 
 العبارة

عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

رقم  
 العبارة

عدد 
 املتفقني

 
صدق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

رقم 
 العبارة

عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 
4 1 2 4 10 1 4 10 1 4 10 1 
2 2 4 2 10 1 2 1 2 2 10 1 
2 10 1 2 10 1 2 5 2 2 10 1 
7 10 1 7 5 2 7 5 2 7 10 1 
2 2 4 2 5 2 2 1 2 2 10 1 
مشاركة املشاعر واحلالة  1 10 5 2 5 5 2 1 5

 الوجدانية
رقم  2 1 2 4 2 2 2 1 2

 العبارة
عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

1 2 4 1 2 4 1 5 0.2 1 10 1 
10 2 4 10 10 1 10 10 1 4 1 0.2 
11 2 4 11 10 1 11 10 1 2 10 1 
املبادأة واالستجابة ملهارة  2 1 14 2 1 14

عرض وإحضار تقدمي 
 األشياء

2 5 0.2 

رقم  0.2 1 12 1 10 12
 العبارة

عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

7 2 0.4 
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12 10 1 12 2 0.4 1 10 1 2 5 0.2 
17 1 0.2 17 1 0.2 4 10 1 5 1 0.2 
12 10 1 12 2 0.4 2 10 1 2 1 0.2 
15 2 0.4 15 10 1 2 5 0.2 1 1 0.2 

 1 10 10 1 10 7 0.2 1 12 متابعة نظرات اآلخرين
رقم 
 العبارة

عدد 
 املتفقني

صديق 
 العبارة

11 2 0.4 2 10 1 11 10 1 

1 2 0.4 40 2 0.4 5 5 0.2 14 5 0.2 
4 10 1 41 1 0.2 2 1 0.2 12 10 1 
2 10 1 44 5 0.2 1 10 1 12 2 0.4 
2 1 0.2    10 10 1 17 10 1 
7 1 0.2    11 1 0.2 12 2 0.4 
2 10 1          
5 10 1          

 
( وهي 0.2: 1يتضح من اجلدول السابق أن معامالت الصدق للعبارات تراوحت ما بني ) 

 معامالت مقبولة.
( أطفال ذوي 7اس، مت تطبيقه على عينة استطالعية قوامها )بعد التأكد من سالمة عبارات املقي 

حها ومدى فهم األخصائيني هلا، وقد و اضطراب التوحد، وذلك للتعرف على مدى صالحية العبارات ووض
 أظهرت الدراسة ما يلي:

 ني لتعليمات وعبارات املقياس.فهم األخصائي 

 .سهولة صياغة العبارات 

 .ضرورة التطبيق الفردي للمقياس 

 . صدق االتساق الداخلي:4
مت حسابه عن طريق حساب معامل االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وكذلك 

 ارتباطها ابلدرجة الكلية للمقياس واجلداول التالية توضح هذه املعامالت:"
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 صدق االتساق الداخلي للبعد األول

 عد األول( يوضح صدق االتساق الداخلي للب7جدول )
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة

 للبعد
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 

 لألداة
1 0.22** 0.52** 
4 0.55** 0.50** 
2 0.55** 0.72** 
2 0.72** 0.25* 
7 0.52** 0.50** 
2 0.27** 0.22* 
5 0.20** 0.25* 
2 0.72** 0.21** 
1 0.77** 0.21** 
10 0.22** 0.21* 
11 0.72** 0.27** 

  0.07*دال عند 

  0.01** دال عند 

 :صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين -0
 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثاين2جدول )

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة
 للبعد

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
 لألداة

1 0.25** 0.74** 
4 0.57** 0.27** 
2 0.57** 0.22** 
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2 0.22** 0.20** 
7 0.52** 0.52** 
2 0.25** 0.74** 
 0.01** دال عند 

 صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث -5

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث6جدول )
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة

 للبعد
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 

 لألداة
1 0.22** 0.72** 
4 0.72** 0.27** 
2 0.70** 0.22** 
2 0.71** 0.22** 
7 0.20** 0.72** 
2 0.22** 0.24* 
5 0.22** 0.22* 
2 0.22** 0.22** 
1 0.25** 0.72** 
10 0.52** 0.51* 
11 0.22** 0.27** 
14 0.22** 0.72** 
 0.01** دل عند 
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 :صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع -2
 ساق الداخلي للبعد الرابع( يوضح صدق االت3جدول )

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة
 للبعد

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
 لألداة

1 022** 0.71** 
4 0.25** 0.22** 
2 0.57** 0.52** 
2 0.54** 0.71* 
7 0.22** 0.21** 
2 0.24** 0.51* 
5 0.22** 0.52* 
2 0.52** 0.22** 

 0.01** دال عند 
 دق االتساق الداخلي للبعد اخلامسص -7

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد اخلامس2جدول )
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة

 للبعد
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 

 لألداة
1 0.20** 0.22** 
4 0.22** 0.22** 
2 0.52** 0.54** 
2 0.20** 0.22* 
7 0.21** 0.22** 
2 0.22** 0.71* 
5 0.22** 0.22* 
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2 0.74** 0.72** 
1 0.22** 0.52** 
 0.01** دال عند 

 صدق االتساق الداخلي للبعد السادس -2

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد السادس9جدول )

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة
 للبعد

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 
 لألداة

1 0.25** 0.20** 
4 0.52** 0.20** 
2 0.72** 0.22** 
2 0.27** 0.25* 
7 0.22** 0.22** 
2 0.20** 0.74* 
 0.01** دال عند 

 صدق االتساق الداخلي للبعد السابع -6

 االتساق الداخلي للبعد السابع صدق( يوضح 01جدول )
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  العبارة

 للبعد
معامل االرتباط ابلدرجة الكلية 

 لألداة
1 0.51** 0.72** 
4 0.50** 0.22** 
2 0.20** 0.75** 
2 0.20** 0.72* 
7 0.50** 0.75** 
2 0.51** 0.24* 
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5 0.52** 0.27* 
2 0.22** 0.22** 
1 0.75** 0.25** 
10 0.52** 0.75* 
 0.01** دال عند 

قياس واجلدول التايل كما مت حساب معامالت االرتباط بني درجات احملاور الفرعية والدرجة الكلية للم
 يوضح هذه املعامالت:
 ( معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة00جدول )

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية البعد
 **0.51 األول
 **0.21 الثاين
 **0.11 الثالث
 **0.11 الرابع
 **0.11 اخلامس
 **0.22  السادس
 **0.51 السابع

 0.01دال عند  **
والذي يؤكد  00.01أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  ةيتضح من اجلداول السابق 

( أن األبعاد تتسق مع املقياس ككل حيث 11صدق االتساق الداخلي للمقياس، ويتضح من جدول )
 إىل أن هناك ( مما يشري0.01( ومجيعها دالة عند مستوى )0.11-0.22ترتاوح معامالت االرتباط بني )

 اتساقا بني مجيع أبعاد املقياس، وأنه بوجه عام  صادق فيقاس ما وضع لقياسه.
 ثبات املقياس -ب

مت حسب ثبات املقياس بطريقتني مها: طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية حملاور املقياس واملقياس  
 ككل واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات
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 ألبعاد ملقياس واملقياس ككلت الثبات ( معامال05جدول ) 
التجزئة النصفية )سبريمان  معامل ألفا كرونباخ البعد

 براون(
 0.27 0.22 األول
 0.21 0.52 الثاين
 0.12 0.21 الثالث
 0.12 0.25 الرابع
 0.21 0.52 اخلامس
 0.22 0.24 السادس
 0.11 0.10 السابع

 0.14 0.12 املقياس ككل
( أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات املقياس 14ول السابق )يتضح من اجلد 

وذلك من خالل أن قيم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية كانت مرتفعة وبذلك فإن األداة 
 املستخدمة تتميز ابلصدق والثبات وميكن استخدامها علميا.
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 املراجع العربية:
صائص والعالج، عمان، دار وائل للطباعة (. التوحد، اخل4002) إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات -1

 والنشر.

(. الطفل التوحدي )أسرار الطفل الذاتوي وكيف نتعامل معه(. دار النشر 4002سعد رايض ) -4

 للجامعات، القاهرة.

إرشادي لألسرة وبرانمج للتدريب على  برانمج (. فعالية كل من1111سهام علي عبد الغفار ) -2

 الجتماعية للتخفيف من أعراض التوحد. رسالة دكتوراه كلية الرتبية، جامعة طنطا.املهارات ا

(. فعالية برانمج تدخل مبكر لتنمية االنتباه املشرتك لألطفال التوحديني 4002سهى أمحد مني ) -2

وأثره يف حتسني مستوى التفاعالت االجتماعي لديهم. جملة العلوم الرتبوية. العدد الثالث، 

 .122 -11 يونيو،    

(. القاهرة: 1(. اسرتاتيجيات التعلم والتأهيل وبرامج التدخل. )ط4012عادل عبد هللا حممد ) -7

 الدر املصرية اللبنانية.

ب(. مدخل إىل اضطراب التوحد: النظرية والتشخيص وأساليب  4012عادل عبد هللا حممد ) -2

 ( القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.1الرعاية. )ط

(. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة عمان. دار 4001حممد سالمة )عبد احلافظ  -5

 وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

عريب  -(. معجم مصطلحات اضطراب التوحد. اجنليزي عريب4014عبد الرمحن سيد سليمان ) -2

 اجنليزي، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة.
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(.فاعلية برانمج تربوي يف إكساب بعض املهارات 4001حممد أمحد السيد عويضة احلناوي ) -1

 األكادميية لألطفال التوحديني. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

(. اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج األطفال 4011حممد كمال أبو الفتوح ) -10

ولوجية يف ضوء بعض املتغريات(. الذاتويني مع أقراهنم العاديني يف املدارس العامة )دراسة سيك

املؤمتر العلمي لقسم الصحة النفسية، تربية بنها، الصحة النفسية حنو حياة أفضل للجميع 

 .222 -217)العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة( اجمللد األول،   

األوتيزم أطفال ية الصامتة "اسرتاتيجيات لتحسني (. األوتيزم اإلجياب4010هشام عبد الرمحن اخلويل ) -11

 (، دار النهضة العربية. القاهرة.4)ط

(. مسات التوحد: تطورها وكيفية التعامل معها. جدة: اجلمعية 4002وفاء علي الشامي ) -14

 اخلريية النسوية، مركز جدة للتوحد.
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 املراجع األجنبية:
1. Amanda L. Plummer (2009).“ Early Social Communication 

behaviors and their relationship children with autism, with later 

social Orienting and Joint Attention behavior in young “. MA . The 

Faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill. 

2. Bridget A. Taylor & Hannah Hoch (2008).“ Teaching children with 

autism to respond to and initiate bids for joint attention" . Journal of 

Applied Behavior Analysis .Vol .41 . No. 3 . 

3. Connie Shu - Ya Wong (2006). “ Play and Joint Attention of 

Children with autism in the Preschool Classroom” . PhD. The 

University of California, Los Angeles. 

4. Jennifer C. Willoughby (1998). “ Predicting language and behavioral 

outcome in high risk infants: The utility of early measures of Joint 

attention and other nonverbal communication skills." . PhD. The 

Faculty of the University of Miami. 

5. Jennifer Endre Olson (2002) The evolution of joint attention : A case 

study of two siblings with autism PhD . The faculty of Chicago 

school of Professional Psychology. 

6. Jessica Joy Block. August (2006 ).“ Relations among Joint attention . 

attachment, and Language outcome in typically developing infants”. 

PhD. The University of Miami. 

7. Jennifer Lynn de Laossa (1999)." Joint attention in middle 

Childhood : Problem solving in parent-child interactions.” . PhD. 

T*he university of California. Riverside . 

8. Jones , Emily A; Carr. Eduard G. Spr (2004 ). Joint Attention in 

Children With Autism : Theory and Intervention focus on Autism 

and other Developmental Disabilities : Vol. 19 . No. 1. PP 13 - 26. 



 مقياس تقدير مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

 5102العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول(    (257)          جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

9. Kovshoff Hanna (2006)."The development of Joint attention in 

preschool-aged Children with autism : The effects of early intensive  

ehavioral intervention. Ph.D .dissertation .England : University of 

Southampton ( United Kingdom). 

10. Lim, Hayoung(2012). Developmental Speech - Language Training 

Through Music for children with autism spectrum disorders. Jessica 

Kingsley Publisher. London. 

11. Linda S. Bourdon (1999).“ Correlates of the Joint Attention 

disturbance in autism “ PhD. The Faculty of the School of Education 

. 

12. Lynn. Katie (2007).The power of social stories : A strategy for 

students with autism spectrum disorder. A thesis presented to the 

faculty of California Staff University, Fullerton. 

13. Lynnctte M. Henderson (2000). " Electrophysiological Correlates of 

Joint Attention and Language in the second year of life.” PhD. The 

Faculty of The Gradualeschool of Vanderbilt University. 

14. Maureen A. Conroy (2008). (Teaching Early Social Communication 

skills to Young Children with Autism Spectrum Disorders ) PhD. 

Virginia university. Abigail Vo, M.Ed. commuitties of practice 

training. 

15. Michael John Wigler Patterson (1996 ) “Joint attention : Gaze- and 

point – Following behavior of Preschool Children with autistic 

spectrum disorders including autism.” . PhD . The faculty of the 

Graduate School of Emory University. 

16. Murray. Donna (2008).The relationship between Joint Attention 

Skills and language Abilities in Children With Autism. A 

Dissertation submitted to the Division of Research and Advanced 

Studies of the university of Cincinnati in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctorate of philosophy in the 



 أ.د. مجال انفع     أ. هناء شحاته أمحد                   أ.د. عبد الرمحن سليمان                   

 5102العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول(      (257)       جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

Department of Communication Science and Disorders of the College 

of Allied Health Science . 

17. Nabcr, Fabicnnc. Bakcrmans. Krancnbury. IjzendoomMorinus, 

Dietz, Claudinc, Dualcn, E.. Swinkcls, Sophie Buitelaar, Jan and 

Engeland, Herman(2008). Joint Attention Development in Toddlers 

With Autism, European Child & Adolescent Psychiatry. 17 (3). P.P. 

143 - 152. 

18. Reavis,Shaya Benton (2003). “ Social Orienting as a Construct 

Underlying Joint Attention and Imitation Skills deficits in Preschool 

Children with Autism." . MA. The Faculty of The University Of 

North Carolina at Chapel-Hill. 

19. Roos, Elizabeth.; McDuffie, Andrea.; Weismer, Susan and 

Gemsbacher, Morton (2008) . A comparison of contexts for 

assessing joint attention in toddlers on the autism spectrum Autism, 

sage up publications and the national autism society, vol 12, N3 pp 

275-291. 

20. Signc Marie Boucher (2007 ).“ Joint Attention , imitation , and 

repetitive behaviors as Predictors of autism and expressive language 

ability in early childhood”. PhD . The Faculty of the university of 

North Caroline at Chapel Hill 

21. Vismara, Laarie and Lyons, Gregory (2007) : Using preservatives 

interests to elicit joint attention behaviors in young children with 

autism: Theoretical and clinical implications for understanding 

motivation. Journal of positive behavior intervention, vo!9 N4, p.p 

214-228 

22. Volkmar. Fred R. Cicchetti, Domenic V Rcichow,Brain. 

&Doehring,Peter(2011). Evidence -based practice and treatments for 

children with autism . Springer New York Dordrecht Heidelberg 

London. 



 مقياس تقدير مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

 5102العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول(    (252)          جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

23. Whalen Christina(2001)“Joint Attention training for Children with 

autism and the collateral effects on language , play, Imitation , and 

social behaviors “. PhD . The University of California , San Diego . 

24. Yvonne E. M. Bruinsma(2004). “ Increase in the Joint attention . 

Behavior of eye gaze alternation to share enjoyment as a Collateral 

effect of pivotal response treatment for three children with autism” . 

PhD. The university of California, Santa Barbara. 

 

 

 

 

 



 أ.د. مجال انفع     أ. هناء شحاته أمحد                   أ.د. عبد الرمحن سليمان                   

 5102العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول(      (256)       جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 مقياس تقدير مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد
د  حي العبارة 

 دائما
ال حيد    حيد  أحياان

 مطلقا
 أوال: التواصل البصري 1

وتقصد به الباحثة التقاء العيون الذي حيدث بني 
 الطفل والشخص اآلخر.

 يوجه الطفل نظرات عينية جتاه شخص آخر

   

    يلتفت الطفل إىل الشخص الذي يناديه 4
    يستجيب الطفل ألمر انظر هنا 2
راي مع أقرانه أو مع الكبار ممن يتواصل الطفل بص 2

 حييطون به
   

أى معه شيء إىل وجه الشخص إذا ر ينظر الطفل  7
 يلفت نظره

   

ينظر الطفل إىل وجه الشخص الذي حياول جذب  2
 انتباهه

   

ينظر الطفل إىل اآلخرين ويستخدم إشارات  5
 وتفسريات للوضع الذي ال يفهمه

   

فعل يف املواقف يفحص الطفل وجه الشخص كرد  2
 الغامضة

   

ثوان( يف اجتاه عيين  7ينظر الطفل وقتا )ال يقل عن  1
 أي شخص آخر

   

 يتابع الطفل حديث الكبار ابهتمام مع تنقل بصره 10
 بني القائمني ابحلوار

   

ينظر الطفل جتاه عيون الشخص اآلخر عند  11
 االحتياج لشيء ما
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)متابعة التوجه البصري  اثنيا: متابعة نظرات اآلخرين 1
 .لآلخرين(

ويقصد به تتبع الطفل لنظرات الشخص اآلخر 
 ظر إليه هذا الشخص.والنظر لنفس الشيء الذي ين

يتتبع الطفل نظرات اآلخرين عندما ينظرون إىل شيء 
 ما

   

حيرك الطفل رأسه يف نفس اجتاه حركة رأس الشخص  4
 اآلخر

   

عيين الراشد الذي ينظر يتتبع الطفل النظر يف اجتاه   2
 إليه

   

ينظر الطفل إىل شيء معني عندما يسأله شخص  2
 عن هذا الشيء وذلك بدون استخدام اإلشارة

   

    يتابع الطفل حركة لعبة ما أينما توجهت 7
ينظر الطفل إىل الشخص مث ينظر إىل الشيء الذي   2

يشري إليه الشخص مث يعاود النظر مرة أخرى إىل 
 الشخص.

   

 اثلثا: املبادأة واالستجابة لإلشارات 1
ويقصد هبا قدرة الطفل على استخدام اإلشارات 

 واستجابته وتتبعه إلشارات اآلخرين
 ع الطفل إشارات اآلخرينبيتت

   

    بع الطفل أشارة قريبة )صورة يف كتاب(يتت 4
    يتتبع الطفل إشارة بعيدة )شيء يف احلجرة( 2
     لعبة مفضلة لديهيشري الطفل إىل  2
 يشري الطفل إىل شيء قريب بغرض مشاركة االنتباه  7

 مع الشخص اآلخر
   



 أ.د. مجال انفع     أ. هناء شحاته أمحد                   أ.د. عبد الرمحن سليمان                   

 5102العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول(      (252)       جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

يشري الطفل إىل شيء بعيد بغرض مشاركة االنتباه  2
 مع الشخص اآلخر

   

يشري الطفل إىل شيء قريب ويتواصل بصراي مع   5
 الشخص اآلخر

   

ع يشري الطفل إىل شيء بعيد ويتواصل بصراي م 2
 الشخص اآلخر

   

يستخدم الطفل اإلمياءات مثل رفع ذراعيه لكي  1
 حيمله البالغ، هز الرأس، التلويح إبشارة ابي ابي

   

ينظر الطفل إىل ما يشري إليه البالغ عندما يقوم البالغ  10
ابإلشارة إىل شيء ممتع يف احلجرة ويقول للطفل 

 انظر

   

ما يسأله البالغ يشري الطفل إبصبعه إىل الكرة عند 11
 )أين الكرة( أو )أرين الكرة(

   

    يشري الطفل إىل شيء مطلوب منه اإلشارة غليه  14
 رابعا: التقليد  1

ويقصد به قيام الطفل بتقليد الشخص اآلخر لفظيا 
 أو حركيا

يكرر الطفل فعل معني عندما يقوم أحد البالغني 
 بتقليد أفعاله.

   

رين يف األنشطة اليت تعلمها يقلد الطفل أفعال اآلخ 4
ألول مرة مثل طريقة استخدام لعبة جديدة، حركات 

 اليد أثناء اداء أغنية.

   

األغاين مباشرة بعد  /كلمات  /يقلد الطفل أصوات   2
 مساعها ألول مرة

   

    يقلد الطفل حركات اآلخرين  2
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    يبين الطفل برجا مثل الذي بناه املدرب  7
    الدمية طبقا لرغبة املدرب حيرك الطفل  2
    يقلد الطفل بعض استخدامات األشياء  5
    يقلد الطفل تعبريات الوجه  2
خامسا: املبادأ واالستجابة ملهارة عرض وإحضار  

 )تقدمي( األشياء
الطفل شيء ما للشخص  وتقدمي ويقصد هبا إظهار

اآلخر بغرض جذب انتباهه إىل هذا الشيء وأيضا 
الطفل عندما يظهر له الشخص اآلخر استجابة 

 شيء ما

   

    ينظر الطفل إىل املدرب عندما يعطي له شيء ما 1
    أظهره له املدربينظر الطفل إىل شيء   4
    ميسك الطفل شيء ما وينظر إىل املدرب  2
ميسك الطفل اللعبة ويرفعها ألعلى جتاه وجه   2

 املدرب لكي يراها
   

    يء ما للمدرب ويتواصل بصراي معهيظهر الطفل ش  7
    ينظر الطفل للعبة أو الشيء حينما يقدمه للمدرب 2
يعطي الطفل اللعبة أو الشيء للشخص اآلخر وهو   5

 ينظر إليه.
   

يظهر الطفل للمدرب شيء ما يستطيع عمله أو   2
 شيء ما فعله.

   

يعطي الطفل للمدرب ألعاب، ورود، وأشياء ممتعة    1
 حاولة ملشاركة املدرب االهتمام هبذه األشياءكم

   

سادسا: جذب انتباه اآلخرين أثناء اللعب و يقصد  1
به رغبة الطفل يف أن ينظر إليه شخص ما، عندما ال 
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 يكون انتباه هذا الشخص موجه إليه ابلفعل.
حياول الطفل جذب انتباه املدرب لكي يظهر له 

 شيء ممتع
لكي يلعب معه  تباه املدرب حياول الطفل جذب ان 4

 لعبة ما.
 

   

حياول الطفل جذب انتباه املدرب عن طريق إصدار  2
 أصوات والنظر إليه يف نفس الوقت

   

حياول الطفل جذب انتباه املدرب للحصول على  2
 لعبة مفضلة

   

حياول الطفل جذب انتباه املدرب للحصول على   7
 بعض الطعام

   

غ من خالل االحتكاك البدين جيذب الطفل البال 2
 )كأنه جيذبه من يده(.

   

 واحلالة والوجدانية رسابعا: مشاركة املشاع  1
ويقصد به اهتمام الطفل مبشاعر اآلخرين ومشاركتهم 

 نفس احلالة الوجدانية
يشارك الطفل شخصا آخر شعور إجيابيا مثل 

 االبتسامة

   

انية يشارك الطفل شخص آخر يف نفس احلالة الوجد 4
 )الدهشة، السعادة، اخلوف(

   

    يبدي الطفل اهتماما بشخص يتأمل 2
    يشارك الطفل اآلخرين شعورهم ابلرضا أو السعادة  2
    يبتسم الطفل أو يضحك عندما يداعبه اآلخرون 7
    يهتم الطفل بفرح أقرانه أو حزهنم  2
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 يندمج الطفل يف الرقص والغناء عندما يرى اجلماعة 5
 احمليطة تفعل ذلك

   

    يفرح الطفل عند رؤية أطفال آخرين  2
    يسعد الطفل عندما يلعب معه أطفال آخرين  1
    يظهر الطفل اهتمامه ملا يفعله اآلخرون من نشاط  10

 
 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

