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  ملخص الدراسة
 

   .                                                    لتنمية التواصل اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف             نتباه املشترك                   برنامج قائم على اإل       فعالية 
 

 
                                    لتنمية التواصل اللفظي لـدى أطفـال                نتباه املشترك                   برنامج قائم على اإل                          لدراسة إىل الكشف عن فعالية       هدفت ا

   .                    التوحد مبحافظة الطائف
 

                                            إىل التعرف على أثر برنامج تـدريىب  لالنتبـاه                                                          يعتمد البحث الراهن على املنهج التجرييب باعتباره جتربة دف
                                           لدى األطفال التوحديني، كما يعتمد البحث ىف ذات    )            كمتغري تابع  (       اللفظى           ىف التواصل  )            كمتغري مستقل  (        املشترك 

   .            واألخرى ضابطة   ،                     جمموعتني  إحدامها جتريبية                         الوقت على تصميم جترييب ذي 
: 

   ،    طائف                   التربية الفكرية بال        وبرامج    مبعهد       التوحد                     أطفال  من ذوى اضطراب    ١٠                              أجريت الدراسة على عينة قوامها 
                 أطفال للمجموعـة     ٥ و   ، )               مجيعهم من الذكور (                        أطفال للمجموعة التجريبية   ٥  :                              ومت تقسيمهم إىل جمموعتني بالتساوي

    ).       الذكور           مجيعهم من (         الضابطة
 : 

                                       و مقياس تقدير املعلم للتواصل اللفظى لدى                                                              مت تطبيق  مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدى
   .              جلسات يف األسبوع  )  ٣ (                          كما مت تطبيق الربنامج بواقع    ،           طفل التوحدى  ال

 : 
     عـة                                         ً                                                 أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية وامو

        كما تبني   .                موعة التجريبية                                                  والتواصل اللفظى  يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب ا                         الضابطة يف االنتباه املشترك 
                      ً                                                                               وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتباه املشترك و التواصل اللفظى  

                               ً                             إال أنه مل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفـال     ،                                     يف القياسني القبلى و البعدي لصاحل البعدى
   .                                                                  ية يف االنتباه املشترك و التواصل اللفظى  يف القياسني   البعدي و التتبعى              اموعة التجريب

 : 
                         و املاجسـتري أن يعتـربوا                            و باحثي الـدكتوراه    ،   )     بية                          خاصة األساتذة ىف كليات التر  (                    على أساتذة اجلامعات   - ١

  .                                              موضوع   االنتباه املشترك  مادة خصبة للبحث العلمي
                                                                                          ع أولياء األمور على نتائج التدريبات املقدمة ألبنائهم بغية التخفيف من األمل النفسي الذي يلحق م          ضرورة اطال  - ٢

                                       عندما يبتلوا بطفل من ذوى اضطراب التوحد
                                       و ذلك كله بغرض مساعدة هذا النـوع مـن     ،                                                           العمد إىل االستراتيجيات املختلفة و األساليب التدريبية املتنوعة   - ٣

  .      األطفال



 

 -  ج  -  

 

SUMMARY OF THE STUDY 
Title:  
The effectiveness of     a joint attention based program on developing verbal 
communication of children with autism in Taif City. 

Objectives of study:  
The study aims to explore the effectiveness of a joint attention based program on 
developing verbal communication of children with autism in Taif City. 
Methodology of the study: The study adopts the experimental method as the 
experiment aims to explore the effectiveness of a joint attention based program  
(independent variable) on verbal communication( dependent variable) of children with 
autism.The experimental design will be of two groups ; an experimental group and 
control group. 

Sample of study:  
Participants were 10 children with Autism Disorder were selected randomly to 
participate in the recent study. 

Instruments: 
1. Teacher's Rating Of Autistic Child Joint Attention Scale. 
2. Teacher's Rating Of Autistic Child Verbal Communication  Scale. 
3. Autism Diagnostic Scale. 

Findings: 
1. There were differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Joint Attention in favor of experimental group. 
2. There were differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Verbal  Communication in favor of experimental 
group. 
3. There were differences between pre- and post test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention in favor of post test. 
4. There were differences between pre- and post test scores ranks of 
experimental group on Verbal  Communication in favor of post test. 
5. There were no  differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention (After 21 days of administering the 
program". 
6. There were no differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Verbal Communication (After 21 days of administering 
the program). 
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  توياتقائمة احمل

  
  ب                باللغة العربية             ملخص الدراسة 

  ج                               ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 
  د        اإلهداء

  هـ                 الشكر و التقدير
  و                قائمة املوضوعات

  ح              قائمة اجلداول
  ط              قائمة األشكال
  ١                 مدخل إىل الدراسة  :           الفصل األول

  ٢        املقدمة
  ٤          أسئلتها  و       دراسة        مشكلة ال

  ٥               أهداف الدراسة
  ٥       دراسة        أمهية  ال

  ٦              حدود الدراسة
  ٦                مصطلحات الدراسة

  ٨   )             اإلطار النظري   (             الفصل الثاين 
  ٩                           األطفال ذوو اضطراب  التوحد  :    ً أوالً
  ٩              تعريف التوحد  )  ١ (
  ١١              أسباب التوحد  )  ٢ (
  ١٥              أعراض التوحد   )   ٣ (
  ١٦              تشخيص التوحد   )   ٤ (
  ١٨              أشكال التوحد  )  ٥ (
  ٢٤                  التواصل و مشكالته  :      ً ثانياً
  ٢٤              فهوم التواصل م  )  ١ (
  ٢٦              أمناط التواصل  )  ٢ (
  ٢٩                مهارات التواصل  )  ٣ (
  ٢٩                     أبعاد عملية التواصل  )  ٤ (
  ٣٣                      مشكالت التواصل اللفظى  )  ٥ (
  ٣٧                                             التواصل و مشكالته لدى الطفل ذى اضطراب التوحد  )  ٦ (
  ٣٩                                                        أساليب حتسني مهارات التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٧ (
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  ٤٤                               لدى األطفال  ذوى اضطراب التوحد        املشترك        االنتباه   :      ً ثالثاً
  ٤٤                      مفهوم االنتباه املشترك  )  ١ (
  ٤٥                                                منو االنتباه املشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٢ (
  ٤٦                                                            مؤشرات العجز يف االنتباه املشترك عند األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٣ (

  ٤٧                         ألطفال ذوى اضطراب التوحد     ً                                           رابعاً تدخالت االنتباه املشترك و تنمية التواصل لدى ا
  ٤٩           حبوث سابقة  :             الفصل الثالث

  ٥٠                                                                     الربامج التدريبية لتنمية التواصل اللفظي لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد :   ً أوالً
  ٥٦                               التعليق العام و أوجه االستفادة  :      ً ثانياً
  ٥٧              فروض الدراسة    :        ثالثا

  ٥٨                 إجراءات الدراسة  :             الفصل الرابع
  ٥٩      دراسة       منهج ال  :     ً أوالً 
  ٥٩                    عينة وجمتمع الدراسة  :      ً ثانياً
  ٦٠              أدوات الدراسة  :      ً ثالثاً
  ٦٦          الربنامج   :      ً رابعاً

         مرحلـة    يف            املسـتخدمة           اإلحصائية         األساليب   و           التجرييب         التصميم  :      ً خامساً
          البيانات       معاجلة        ومرحلة        الدراسة          إجراءات

٦٩  

  ٧١                       نتائج الدراسة وتفسريها  :            الفصل اخلامس
  ٧٢           ً               راسة وفقاً  لترتيب الفروض         نتائج الد   :     أوال

  ٧٢                  نتائج الفرض األول  )  ١ (
  ٧٤                   نتائج الفرض الثاىن  )  ٢ (
  ٧٥                    نتائج الفرض الثالث  )  ٣ (
  ٧٦                    نتائج الفرض الرابع  )  ٤ (
  ٧٧                   نتائج الفرض اخلامس  )  ٥ (
  ٧٨                    نتائج الفرض السادس  )  ٦ (

  ٧٩                         تفسري النتائج و مناقشتها  :      ً ثانياً
  ٨٥                     التوصيات و املقترحات  :      ً ثالثاً
  ٨٦         املراجع 
  ٩٤       امللخص

  ٩٥   .                           ملخص الدراسة باللغة العربية
  ٩٧  .                            ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

  ١٠٠   .     املالحق
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  قائمة اجلداول


   

    )            بالشـهور  (                يف العمر الـزمين    )        الضابطة  -          التجريبية  (                          نتائج تكافؤ أفراد اموعتني   ١
   .            ومتغريى البحث

٦٠  

  ٦٢   .                                                    امالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس  مع  ٢

  ٦٣                                                        معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس  ٣

  ٦٧                                                           حمتوى جلسات الربنامج التدرييب وعددها وزمن كل جلسة واهلدف منها  ٤

             ري  االنتبـاه                                                             الفروق بني متوسطى رتب اموعتني التجريبية و الضابطة على  مـتغ   ٥
   .                      املشترك يف القياس البعدى

٧٢  

                                                                       نتائج فروق متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضابطة علي مـتغري التواصـل      ٦
                          اللفظى   يف القياس البعدي

٧٣  

                                                                      الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على مـتغري االنتبـاه املشـترك ىف      ٧
                         القياسني القبلى و البعدى

٧٤  

                                                               بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على مـتغري التواصـل اللفظـى ىف            الفروق  ٨
                         القياسني القبلى و البعدى

٧٥  

                                                                       الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على متغري االنتبـاه املشـترك ىف    ٩
                           القياسني  البعدى و التتبعى

٧٦  

                  اصـل اللفظـى  ىف                                                      الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على متغري التو  ١٠
                           القياسني  البعدى و التتبعى

٧٧  
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  التمثيالت البيانية/  قائمة  األشكال
  

  
  ٧٠  للدراسة التجرييب التصميم) ١(الشكل

                                                                        التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعتني  التجريبية  و الضابطة علـى      : ) ١ (      البياىن    شكل   ال
   .                       املشترك  يف القياس البعدى        االنتباه      متغري

٧٢  

                                                                       التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعتني  التجريبية و الضابطة علـى      : ) ٢ (        البياىن     شكل  ال
                                  التواصل اللفظى   يف القياس البعدى

٧٣  

           غري االنتباه                                                              التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية  على  مت   : ) ٣ (        البياىن     شكل  ال
   .                                 املشترك  يف القياسني القبلى و البعدى 

٧٥  

                                                                        التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   علـى  التواصـل      : ) ٤ (        البياىن     شكل  ال
                                     اللفظى   يف القياسني القبلى و  البعدى

٧٤  

                             لتجريبيـة   علـى  النتبـاه                                                التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  ا   : ) ٥ (        البياىن     شكل  ال
   .                                       املشترك    يف القياسني    البعدى و التتبعى

٧٧  

                                                                       التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   علـى التواصـل      : ) ٦ (        البياىن     شكل  ال
   .                                   اللفظى  يف القياسني  البعدى و التتبعى

٧٨  

  



١ 

 

  

 

  
  

  ةمدخل إىل الدراس
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  :مقدمة
                    والـيت تـؤثر علـى       ،                          الضطرابات العميقة يف الطفولة           ويعترب أحد ا   ،                          التوحد حالة عصبية بيولوجية

                وأن يشـاركوا يف     ،                  وأن يهتموا بأنفسهم   ،                                                     األسلوب الذي يتعلم به األطفال أن يكونوا كائنات اجتماعية
                                     ويف الوقت احلاضر يعترب االضطراب الكيفي يف    .(Goin &Myers, 2004,P.7)                   أحداث األسرة واتمع 

                          فاالضطراب الواضح يف استخدام    .                          خصائص مطلوبة لتشخيص التوحد                           التفاعالت االجتماعية أحد ثالث 
                                                                                             السلوكيات االجتماعية غري اللفظية املتعددة لتنظيم التفاعل االجتماعي باإلضافة إىل القصور يف التبـادل  

 Bryson)                                                                         االجتماعي والوجداين مسات تالحـظ علـى حنـو شـائع لـدى األطفـال التوحـديني        

&Smith,1998,P.98)  فإن كـل     ،               واملستوى النمائي   ،                      ومستوى الوظيفة العقلية   ،       عن السن            وبغض النظر         
 & Tager_Flusberg, Joseph                                                             األفراد التوحديني يظهرون قصـورا ثابتـا يف اـال االجتمـاعي       

Folstein, 2001,P.22)( ،   عد اضطراباً يتميز بالتفاعالت االجتماعية املختلةكما أن التوحد ي                                 ً                         ،    والتواصل         
                             فاألطفال ذوو اضطراب التوحـد      ،                                  والنماذج املتكررة واملقيدة من السلوك   ،        ظي احملدود               اللفظي وغري اللف

                                        أي يقضون أوقاتا أكثر مع أنفسهم عنه مـع     ،                         ويقضون معظم أوقام يف عزلة   ،                  قد ال يكونون صداقات
 Social                                        أو األشكال األخرى من التبـادل االجتمـاعي      ،         Empathy           وقد ال ينمون التعاطف    ،      اآلخرين

Reciprocity.    ظهرون سلوكيات منطيةوقد ي                        Stereotypical Behaviors      إلقصـاء كـل األنشـطة                      
                      إذا كان هنـاك حـديث      Echolalia                                              كما قد ينخرطون يف التردد املرضي ملا يقوله اآلخرون    ،     األخرى

-Self                أو االذي الـذايت     ،Aggression                                               كما قد يدخلون يف سلوكيات خطرية مثـل العدوانيـة      ،   أصال

Injury  (Dawn,2008:10)،         كما يظهرون عجز وقصـور يف االنتبـاه وخاصـة االنتبـاه املشـترك                                                                
Joint Attention    ) Naber et al., 2008,P.144( .   

 Diagnostic  (DSM-IV,1994)                                                        ويشري الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقليـة  

and Statistical Manual of Mental Disorders  عية األمريكية للطـب النفسـي                الصادر عن اجلم                              

(American Psychiatric Association)   د يتضمن ثالث خصائص أساسية هي    أناضطراب التوح                                       :   
                          والقصور يف اللغة واحملادثـة     ،Social Communication Deficits                         القصور يف التواصل االجتماعي

Linguistic Deficits،   ووجود أمناط متكررة وثابتة من السلوك                                  .   Behavior  Stereotyping  (Keen, 

2003,P.54).   
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                                                                               فالتوحد يف ظل تلك اخلصائص يشكل إزعاجا لكل احمليطني بالطفل، وتـنعكس أثـاره بصـورة    
                                                                                                 مباشرة على الطفل مما يؤثر بالتايل على تواصله العام، واكتسابه للغـة، واألمنـاط السـلوكية، والقـيم     

                                              س، إضافة إىل أن الطفل التوحـدي يظهـر أمناطـا                                             واالجتاهات، وأسلوب التعبري عن املشاعر واألحاسي
                           كما أنه يعـاين مـن أمنـاط       ،                                                                سلوكية قليلة جدا باملقارنة مع األطفال الذين لديهم تقبل اجتماعي جيد

         اخلطيـب،   (   .                                  ماعي والعدوان، واإلثـارة الذاتيـة                                                سلوكية شاذة غري مقبولة اجتماعيا كعدم النضج االجت
   . )  ٦٢    ،ص    ٢٠٠١

                                                                 صل لدى الطفل التوحدي من االضطرابات املركزية واألساسية اليت تؤثر سلبا                    وتعد اضطرابات التوا
                           وتشـمل اضـطرابات اللغـة      )  ٩     ،ص     ٢٠٠٢       نصـر،   (                                        على مظاهر منوه الطبيعي والتفاعل االجتماعي 

                                                                                      والتواصل لدى أطفال التوحد كال من التواصل اللفظي وغري اللفظي،كما أن املشـكالت ىف التواصـل   
                                                     تعد عالمة مبكرة على وجود صعوبة لدى الطفل و قد تسـتمر    social communication         االجتماعى 

                                                                                    و هذا قد أدى إىل االفتراض بأن القصور ىف التواصل االجتماعى أو التفاعل االجتماعى قد يكو هو    ،   معه
                                                                                    األساس ىف القصور ىف اضطراب التوحد و أن املشكالت السلوكية األخرى ثانوية نتيجة هلذه الصعوبات 

  (Tavulari, 2004,P.13)  .                         سية الىت تستند إىل التواصل    األسا
                                                                            فإن القصور يف مهارات االنتباه املشترك من أهم اجلوانب اليت متيز األطفال التوحديني عن    ،      و من مث

                                                                                     غريهم من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث إن القصور أو النقص يف مهارات االنتباه املشـترك  
                    من األطفال التوحديني،   %   ٩٠    إىل    %   ٨٠                               شخيص التوحد، ومييز هذا العجز من                     من املظاهر املبكرة يف ت

                مييلــي وإدوارد   و   ،       سـولفني       ميشال  و            نابري وآخرين  و   ،                                    وهذا ما أكــدته دراسات دونا وآخــرين
(Donna, et al.2008, Naber, et al, 2008; Michelle S. 2007; Emily & Edward, 2004)   ولذا     

                                                                  ت االنتباه املشترك من شأنه أن حيسن من مستوى التواصـل لـدى األطفـال                         فإن التدريب على مهارا
 ;Gomiz, 2010)  ،                               و دراسة جوميز ودراسة شـارونيا    ، ىب                          وهذا ما أكدت عليه دراسة كري ،        التوحديني

Kerry, 2009; Sharonia, 2012.(    
                 لتنمية التواصـل       شترك         نتباه امل           قائم على اإل                                                     ومن مث فإن الدراسة احلالية حتاول الكشف عن فعالية برنامج 

   .                                     اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف



 

 - ٤  - 

 

  :اتهأسئلمشكلة الدراسة و
                                                                             من خالل عمل الباحث مع  األطفال التوحديني، فقد الحظت  أن هؤالء األطفال ال يسـتطيعون  

                               ة اليت يشـارك فيهـا األطفـال              بنفس الطريق  Joint Attention Skills                            تطوير مهارات االنتباه املشترك 
                                                                                  ن االنتباه مع اآلخرين، وهذه املشكلة املبكرة قد تؤدي إىل مشكلة كربى ترتبط بعدم قدرة هؤالء   يو     العاد

   .                                              األطفال على التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين
                                                                                    ويعد نقص مهارات االنتباه املشترك من األبعاد الرئيسة يف تشخيص األطفال التوحديني، وهذا مـا  

                                                                   نها دراسة نابري فابيني وآخرين، وميشـال سـولفني وآخـــرين، ولينـدا                         أكدته بعض الدراسات م
 ,Nabeer Fabienne, et al)  .          ومنـــدي   ،                     وكريستني والـن وآخرين   ،              وإمييلي وإدوارد   ،      وجاريت

2008; Michelle, Sullivan, et al, 2007; Landa & Garret, 2006; Emily & Edward, 2004; 

Chirstina Whalen, et al, 2004; Mundy, 2001.(    
         وكوجـل    ،                                                                وهلذا أكد كل من كـوين كسـرى وآخـرين، وكريسـتني والــن وآخـرين      

) ConnieKasari, et al. 2006; Christina Whalen, et al. 2003; Koegel, 1999 (    وغريهم علـى            
                                                                                          ضرورة التدريب على االنتباه املشترك لدى األطفال التوحديني وذلك العتبار االنتباه املشـترك مهـارة   
                                                                                            أساسية حمورية، إذا مت تقويتها وتنميتها نتج عنها تغريات يف خمتلف جوانب النمو مثل التفاعل االجتماعي 

                       ميكن حتديد مشكلة الدراسة    ،     ومن مث   .                                                       مع اآلخرين والتواصل اللغوي واللعب وغريها من جوانب النمو
   :                                          احلالية ىف حماولة اإلجابة على التساؤالت التالية

                                                                  ت داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة                    هل توجد فروق ذا  - ١
                                                   واموعة الضابطة يف االنتباه املشترك يف القياس البعدي؟

                                                                                 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة       - ٢
                 يف القياس البعدي؟       اللفظى                             واموعة الضابطة يف التواصل 

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٣
                                            االنتباه املشترك يف القياسني القبلى و  البعدي؟

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٤
       لبعدي؟                     يف القياسني القبلى و  ا         اللفظى                التواصل اللفظى 



 

 - ٥  - 

 

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٥
  ؟ )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                               االنتباه املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

        بيـة يف                                                                         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجري   - ٦
  ؟ )    ً                 يوماً من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                               التواصل اللفظي يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

  :سةاأهداف الدر
   :                                       ميكن حتديد األهداف اإلجرائية للدراسة ىف االتى

                                                                                الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية واموعة الضـابطة يف    - ١
                     ترك يف القياس البعدي           االنتباه املش

                                                                                   التعرف على متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية واموعـة الضـابطة يف التواصـل      - ٢
                يف القياس البعدي       اللفظى 

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف االنتباه املشترك يف   - ٣
                          القياسني القبلى و  البعدي

                                                                           عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف التواصل اللفظى يف       الكشف   - ٤
                          القياسني القبلى و  البعدي

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتباه املشـترك يف    - ٥
  ؟ )     ربنامج    ً             يوماً  من تطبيق ال    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف التواصل اللفظـي يف    - ٦
   )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

  :أهمية الدراسة
  :   خالل   من       احلالية        الدراسة     أمهية     تكمن

                           علي تدريبات االنتباه املشترك       الضوء      إلقاء      حماولة  يف        الدراسة    هلذه   ية     النظر      األمهية      تتمثل   :             األمهية النظرية  )  أ (
                 املهتمني مبعلومـات       يزود        الدراسة   من      اجلانب    هذا   أن    كما   ،                                لدى فئة األطفال ذوى اضطراب التوحد

   .                                        عن مشكالت التواصل لدى هذه الفئة من األطفال
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                                         ريب على االنتباه املشترك تنميـة التواصـل                                  حتاول الدراسة احلالية من خالل التد   :               األمهية التطبيقية  )  ب (
   :                                             و ميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية يف النقاط اآلتية  .                                      اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف

                                                                                      أمهية فئة من فئات اتمع وهي فئة األطفال التوحديني واليت بلغت نسبة اإلصابة ا يف العديد مـن    - ١
      ، ص       ٢٠٠٨       مصطفى،  (   .   ً طفالً    ٢٥      من كل       ً وطفالً           كل ألف طفل          أطفال من    ٦- ٢              البلدان ما بني 

   . )  ٣٣    ، ص       ٢٠٠٧      اخلويل،      (  ،  )  ١٢
                                                                                        موضوع الدراسة، واهتمامها بتنمية مهارات االنتباه املشترك، وهو من املوضوعات احلديثة اليت بـدأ    - ٢

               اء اللغـوي أو                                                                                االهتمام ا يتزايد، ملا ينتج عنها من إعاقة لعملية التفاعل االجتماعي والتواصل سـو 
   .                          االجتماعي لدى الطفل التوحدي

                                                                                         ميثل االنتباه املشترك أساسا يقوم عليه تعلمهم للتواصل سواء االجتماعي أو اللغوي، والذي يعتمـد    - ٣
                                                                                       عليه مستواهم الالحق يف التفاعالت االجتماعية واللغة واللعب، وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات 

  .       السابقة

  .                                           رييب ميكن  تطبيقه على حاالت مماثلة يف مدارس أخرى              توفري برنامج تد  - ٤

  :حدود البحث
                                     أطفال من ذوى اضطراب التوحد   مبعهـد   )   ١٠ (                                   تتحدد نتائج الدراسة احلالية بالعينة    :           حدود العينة    -

   .                         التربية الفكرية بالطائف        وبرامج
   .                       التربية الفكرية بالطائف        وبرامج      معهد  :                         احلدود املكانية و اجلغرافية    -
    .  م    ٢٠١٤  /     ٢٠١٣      العام    :             احلدود الزمنية    -

                     واملفـاهيم النظريـة      ،                  واألدوات املسـتخدمة    ،              حمتوى الربنـامج    :                           كما أن النتائج حمكومة بكل من
   .                                                 واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة بيانات الدراسة   ،                والفروض اخلاصة ا   ،       واألهداف

  :مصطلحات البحث
Autism Disorder 

                                                                                      يعترب اضطراب التوحد نوع من االضطرابات االرتقائية املعقدة اليت تظل متزامنة مع الطفـل منـذ   
                                                                                          ظهورها وإىل مدى حياته، تؤثر على مجيع جوانب منوه، وتبعده عن النمو الطبيعي، ويؤثر هذا النوع من 

                لفظي، وأيضـا                 ً               ً   سواء أكان تواصالً لفظيا أو تواصالً غري  Communication                      االضطرابات على التواصل 
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                                     ويقصد باألطفال ذوى اضطراب التوحـد  يف     ).   ٢٠     ، ص    ٢٠٠٢     أمني،      . (                       على العالقات االجتماعية
                                       التربية الفكرية بالطائف الذين يتلقـون          وبرامج                                األطفال ذوو اضطراب التوحد  مبعهد   :               الدراسة  احلالية

   .                                            خدمات وبرامج التربية اخلاصة املخصصة لتلك الفئة

Joint Attention 
                         مهارة أساسية حيوية تتطور         على أنه   (Michelle Sulivan, 2007; Ritman, 2005)       ً    عرفه كالً من 

                                                                                        يف مرحلة مبكرة من حياة الفرد، يتم من خالهلا بناء تنسيق اجتماعي مع اآلخرين، حيث يتم مشـاركة  
                             رد شخصني ينظران لنفس الشـيء،                                                         اخلربات مع اآلخرين، وقد أوضحوا أن االنتباه املشترك أكثر من جم

                                                                                       ولكن هناك تزامن بني املشاركني لتنسيق االنتباه بني هذا الشيء وبني الشخص اآلخر، ويتم ذلـك مـن   
                                                      االتصال بالعني، حتول النظرة، اإلشارة على شـيء، املبـادرة    (                                خالل العديد من املهارات اليت تتضمن 

  -       املعـريف  (                                    شترك يف الكـثري مـن جوانـب النمـو                       ، ويؤثر االنتباه امل )                       بطلب شيء، االستجابة لآلخر
   .                                                   ، وسوف يتبىن الباحث  التعريف السابق يف الدراسة احلالية )       االنفعايل  -      اللغوي  -        االجتماعي

Verbal Communication 
                                   استخدام الطفل ذو اضـطراب التوحـد     "                                                   يعرف التواصل اللفظي يف الدراسة احلالية إجرائيا بأنه 

        ويقـاس    "                                                                        موعة من الكلمات أو اجلمل البسيطة بغرض التفاعل اللفظي مع املعلم أو األقران           لكلمة أو جم
                                                                                        بالدرجة اليت حيصل عليها الطفل ذو اضطراب التوحد على مقياس مالحظة املعلـم للتواصـل اللفظـي    

   . )    ٢٠٠٨   ،   على (                        للطفل ذى اضطراب التوحد  
 


