
 

  

 
  

 

 

 لتحسين الفنية األنشطة استخدام علي قائن برناهج فاعلية

  األوتيزم أطفال هن عينة لدي االنتباه الوشترك

 

 

 

 
  دادـإع

 انقطاٌ عباس ساييت/د.أ انقادر عبذ أحًذ أشرف/ د.أ
 أضتاذ الصشٛ الٍفطٗٛ 

 داوعٛ بٍّا - نمٗٛ الرتبٗٛٔ عىٗد 
 صشٛ الٍفطٗٛ أضتاذ ال

 داوعٛ بٍّا - نمٗٛ الرتبٗٛ
 انرحًٍ عبذ سُذ شيًاء /أ عراقـــــي صـــــالح/ د.أ

 أضتاذ الصشٛ الٍفطٗٛ 
 داوعٛ بٍّا - همٗٛ الرتبٗٛب

 

 

 حبح وصتل وَ السضالٛ اخلاصٛ بالباسجٛ
 

 االَتباِ انًشترك نتحسيٍ انفُيت األَشطت استخذاو عهي قائى برَايج فاعهيت

األوتيزو أطفال يٍ ُتعي نذي  
  دادـإع

 انقطاٌ عباس ساييت/د.أ انقادر عبذ أحًذ أشرف/ د.أ
 أضتاذ الصشٛ الٍفطٗٛ  أضتاذ الصشٛ الٍفطٗٛ 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)يوليو   (111)العدد             

 2029  
 

 222 

 داوعٛ بٍّا - نمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ بٍّا - نمٗٛ الرتبٗٛٔ عىٗد 
 انرحًٍ عبذ سُذ شيًاء/أ عراقـــــي صـــــالح/ د.أ

 أضتاذ الصشٛ الٍفطٗٛ 
 داوعٛ بٍّا - الرتبٗٛ همٗٛب

 
 

 يقـــــذيـــــت

 فػي أجنػة يككنػكا أف منػذ ألبنائهػا كرعايتها إهتمامها بمدم أمة أم كرقي تقدـ مدل يقاس
 األكاػػي اافئػػة كتنتبػػر أنفسػػهـ  علػػي كاألعتمػػاد مسػػؤاياتهـ تحمػػؿ يسػػتطينكف حتػػي أمهػػاتهـ بطػػكف
 عػاـ بشػكؿ ااخاصػة االحتياجػات ذكم هػي ابهػ األمػة إلهتماـ إحتياجا كاألكثر كاالهتماـ باارعاية

 .خاص بشكؿ كاألكتيزمييف

 ايككػػانر األمريكػػي ااػػنفس طبيػػب نشػػر  بحػػث فػػي األكتيػػـز اضػػطراب مصػػطل  ظهػػر كقػػد
 هػذا ماهيػة اتحديػد محاكاػة فػي اادراسات عشرات أجريت ااحيف ذاؾ كمنذ  :9?4 عاـ مر  ألكؿ

 أسػاايب أك أسػبابه أك حدكثػه طريقة أك خصائصه أك أعراضه حيث مف سكاء اامنقد االضطراب
 إاػػي تصػػؿ قػػد عاديػػه نمػػك بفتػػرة مػػركرهـ بنػػد األطفػػاؿ علػػي أعراضػػه تظهػػر مػػا كغاابػػا عبلجػػه 
 بااطفػؿ اامحيطػكف ينػرض ممػا إنػذار سابؽ دكف فجائية بصكرة تظهر أنها كما ثبلثة  أك عاميف
 . ااتصرؼ علي ااقدرة كعدـ كاالرتباؾ الحيرة

 أك عػػاـ نمػػائي كاضػػطراب األكتيػـز إضػػطراب أف إاػػي( 9=: <800) اهلل عبػػد أشػارعادؿ
 اانقلػي ااجانػب كمنها ااطفؿ ادم األخرم اانمك جكانب مف اانديد علي سلبي بشكؿ يؤثر منتشر
 تميػز ااتػي األساسػية ااسػمات مػف ينػد اامنرفػي اانقلي ااقصكر أف ادرجة ااحاؿ بطبينة اامنرفي

 كااتجهيػػػػز كااتفكيػػػػر  كااػػػػذاكرة   كاإلدراؾ اإلنتبػػػػا  فػػػػي قصػػػػكر نبلحػػػػظ حيػػػػث األكتيػػػػـز إضػػػػطراب
 .كتناكاها المنلكمات اامنرفي

 مشػكبلت أكثر مف تنتبر ااتي ااشاملة أك اانامة اانمائية االضطرابات أحد هك فاألكتيـز
رباكػػػا إزعاجػػػا ااطفكاػػػة  خػػػبلؿ اانفسػػػي األداء جكانػػػب جميػػػ  فػػػي انحرافػػػا تتضػػػمف ألنهػػػا كحيػػػرة  كا 
 كاالتصػػاؿ االجتماعيػػة كاامهػػارات كاالغػػة كااتنلػػيـ كاإلدراؾ  االنتبػػا  ذاػػؾ فػػي بمػػا  ااطفكاػػة مرحلػػة
 .ااحركية كاامهارات بااكاق 
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 طفػػػػػؿ كػػػػػؿ أف مػػػػػف األكتيػػػػػـز ألطفػػػػػاؿ اامكجهػػػػػة البػػػػػرام  ااتربكيػػػػػة اافلسػػػػػفة انبثقػػػػػت كاقػػػػػد
ف ظركفػػػػػػػه  كانػػػػػػػت مهمػػػػػػػا الػػػػػػػتنلـ قابػػػػػػػؿ  تحديػػػػػػػد علػػػػػػػي اانمػػػػػػػؿ اامػػػػػػػدرب كاجبػػػػػػػات مػػػػػػػف كػػػػػػػاف كا 

 ااكصػػػػكؿ مػػػػف كتمكنػػػػه حػػػػد  علػػػػي طفػػػػؿ كػػػػؿ مسػػػػتكم تبلئػػػػـ ااتػػػػي ااتربكيػػػػة كااطػػػػرؽ باألسػػػػااي
 تتناسػػػػػب ااتػػػػػي كااسػػػػػرعة ااخاصػػػػػة كميكاػػػػػه كاسػػػػػتنداداته قدراتػػػػػه بػػػػػه تسػػػػػم  ااػػػػػذم اامسػػػػػتكم إاػػػػػي
 (.448: 8004 فؤاد  هااه) اامستكم هذا م 

 أسػػػػاايب كانػػػػت كلمػػػػا باإلضػػػػطراب اإلصػػػػابة بدايػػػػة فػػػػي مبكػػػػرا ااتشػػػػخيص كػػػػاف ككلمػػػػا
 مػػػػػف كػػػػػبل منهػػػػػا ينػػػػػاني ااتػػػػػي كاامشػػػػػكبلت ااصػػػػػنكبات امكاجهػػػػػة كأسػػػػػهؿ أيسػػػػػر اامبكػػػػػر خؿااتػػػػػد

 اآلبػػػػػاء إايهػػػػػا يحتػػػػػاج ااتػػػػػي كااخػػػػػدمات اابػػػػػرام  كافػػػػػة تقػػػػػديـ فػػػػػي كمسػػػػػاعدتهـ كاآلبػػػػػاء  األطفػػػػاؿ
 علػػػػػػػػي كبػػػػػػػػاإلطبلع تقػػػػػػػػدـ امػػػػػػػػا كنتيجػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػاندتهـ  أطفػػػػػػػػااهـ تأهيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػاعدتهـ فػػػػػػػػي

 عينػػػػػة اػػػػػدم اامشػػػػػترؾ االنتبػػػػػا  اتحسػػػػػيف برنػػػػػام  صػػػػػميـبت ااباحثػػػػػة اهتمػػػػػت ااسػػػػػابقة اادراسػػػػػات
 ااقػػػػائميف كمػػػػ  نفسػػػػه مػػػػ  ااتكيػػػػؼ مػػػػف األكتيزمػػػػي ااطفػػػػؿ يػػػػتمكف حتػػػػي.  األكتيػػػػـز أطفػػػػاؿ مػػػػف
 ينتمػػػػػي ااتػػػػػي اانمريػػػػػة باامرحلػػػػػة ااخاصػػػػػة ااحاجػػػػػات تحقيػػػػػؽ علػػػػػي ككمسػػػػػاعدته رعايتػػػػػه علػػػػػي
 فػػػػػػػي اامتضػػػػػػػمنة اافنيػػػػػػػة األنشػػػػػػػطة مػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ كذاػػػػػػػؾ األكتيزمػػػػػػػي ااطفػػػػػػػؿ إايهػػػػػػػا

 تحسػػػػػػػيف مػػػػػػػف ايتمكنػػػػػػػكا األكتيػػػػػػػزمييف األطفػػػػػػػاؿ سػػػػػػػلكؾ تنػػػػػػػديؿ إاػػػػػػػي تػػػػػػػؤدم كااتػػػػػػػي اابرنػػػػػػػام 
 .ااذاتي االستقبلؿ تحقيؽ في يساعدهـ مما اامشترؾ إنتباههـ

 :انذراســــت يشكهــــت

 األطفػػػػاؿ كبػػػػاألخص ااخاصػػػػة االحتياجػػػػات ذكم بمجػػػػاؿ ااػػػػدائـ االحتكػػػػاؾ خػػػػبلؿ كمػػػػف
 مهػػػارات تطػػػكير يسػػػتطينكف ال األطفػػػاؿ هػػػؤالء أف ااباحثػػػة الحظػػػت دفقػػػ بػػػاألكتيـز  اامشخصػػػيف

 علػػ  األطفػػاؿ هػػؤالء قػػدرة بنػػدـ تػػرتبط كبػػرل مشػػكلة إاػػ  تػػؤدم اامشػػكلة االنتبػػا  اامشػػترؾ كهػػذ 
انتباهػه  بزيػادة إال  ملحكظ تقدمه يككف اف األكتيـز طفؿ أف ااباحثة امست كقد. االنتبا  اآلخريف

 محافظػػة إطػػار فػػي ااػػدم  فصػػكؿ مػػف النديػػد ااميدانيػػة اامتابنػػة خػػبلؿ كمػػف كزيػػادة االدراؾ اديػػه
 داخػػػؿ مشػػػاكلهـ أغلػػػب أف ااباحثػػػة ككجػػػدت باامػػػدارس  أكتيػػػـز حػػػاالت كجػػػكد الحظػػػت ااقليكبيػػػة 
 مرغكبة غير سلككيات ظهكر إاي يؤدم مما  انتباههـ اما يحدث حكاهـ عدـ في تتركز اامدرسة

 هػػػذ  إاػػػي ااباحثػػػة انتبػػػا  افػػػت ااػػػذم األمػػػر األكػػػاديمي  تحصػػػيلهـ مسػػػتكم تػػػدني إاػػػي باإلضػػػافة
االنتبػػا   اتحسػػيف اابلزمػػة ااخطػػكات تحديػػد أهميػػة كهػػي ااحاايػػة دراسػػتها مشػػكلة كاعتبارهػػا اامشػكلة

 .األكتيـز أطفاؿ مف عينه اامشترؾ اي
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 -:اآلتي التساؤل في الدراسة مشكمة طرح يمكن ذلك وعمي
 ااتنبيػػػرم  اارسػػػـ)  مثػػػؿ اافنيػػػة االنشػػػطة خداـاسػػػت علػػػي قػػػائـ برنػػػام  فاعليػػػة مػػػدم مػػػا 

 اتساعد( كاابازؿ ااتركيبي  – ااصلصاؿ كاستخداـ كااملكنة  اامصكرة اابطاقات كاستخداـ
  اانمريػػػة اامرحلػػػة فػػػي األكتيػػػـز  أطفػػػاؿ مػػػف عينػػػه اػػػدم اامشػػػترؾ االنتبػػػا  تحسػػػيف علػػػي
 ؟(كرشه 9) اامتابنة فترة كفي اابرنام  تطبيؽ بند عاما" ; – 9" مف

 :انذراســـت أهـــذاف

 األكتيػػـز  أطفػػاؿ مػػف عينػػه اػػدم اامشػػترؾ االنتبػػا  تحسػػيف: إاػػي ااحاايػػة اادراسػػة تهػػدؼ
 اارئيسػػػي ااهػػػدؼ هػػػك هػػػذا اافنيػػػة  االنشػػػطة اسػػػتخداـ علػػػي قػػػائـ برنػػػام  علػػػي باالعتمػػػاد كذاػػػؾ

 -:كهي أخرم فرعية أهداؼ تنبثؽ اارئيسي ااهدؼ هذا كمف الدراسة 

 اافنية األنشطة علي ااقائـ االرشادم  اابرنام إعداد. 

 :انذراســـت أهًيــــت

 :يلي فيما ااحااية اادراسة أهمية تكضي  الباحثة يمكف

 :ٛــــالٍظسٖ ٛــــاألِىٗ

 :في ااحااية الدراسة اانظرية األهمية كتتض 

 .خصائصهـ بدراسة األكتيـز أطفاؿ علي ااضكء إاقاء  -2

 اامشػػترؾ االنتبػػا  تحسػػيف مجػػاؿ فػػي حديثػػة كطريقػػة ةاافنيػػ االنشػػطة علػػي ااضػػكء إاقػػاء  -2
 .األكتيـز أطفاؿ مف عينة ادم

 :ٛــــالتطبٗكٗ ٛــــاألِىٗ

 تمثػػػػػػػػؿ أنهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي – ااتطبيقػػػػػػػػي اامسػػػػػػػػتكم علػػػػػػػػي– ااحاايػػػػػػػػة اادراسػػػػػػػػة أهميػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػ 
 عينػػػػة اػػػػدم اامشػػػػترؾ االنتبػػػػا  اتحسػػػػيف اافنيػػػػة االنشػػػػطة اسػػػػتخداـ فاعليػػػػة مػػػػف التحقػػػػؽ محاكاػػػػة

 ناحيػػػػػػة كمػػػػػػف ناحيػػػػػػة مػػػػػػف اؤلطفػػػػػػاؿ اامشػػػػػػترؾ االنتبػػػػػػا  اتحسػػػػػػيف كذاػػػػػػؾ كتيػػػػػػـز األ أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػف
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 مػػػػف درجػػػػة إاػػػػي األطفػػػػاؿ هػػػػؤالء يصػػػػؿ اكػػػػي األطفػػػػاؿ  هػػػػؤالء برعايػػػػة ااقػػػػائميف مسػػػػاعدة أخػػػػرم
 . ااحياة هذ  في حظهـ اينااكا اامجتم  م  ااتكاصؿ

 :انذراســــت يصطهحــاث

 :األٔتٗـــــــصً: أٔاًل

 بمػػا اامصػػاب شػػنكر دكف اامحتمػػ  عػػف بػػه اامصػػاب ااطفػػؿ ينػػزؿ نمػػائي إضػػطراب هػػك
 كسػلككيات كأحاسػيس مشػاعر فػي فينخػرط اإلجتماعيػة اابيئػة محػيط فػي أحػداث مف حكاه يحدث
 ااطفػػؿ ينايشػػها بينمػػا ااطفػػؿ مػػ  يتنػػاملكف امػػف باانسػػبة شػػاذة أك عاديػػة غيػػر تنتبػػر مظػاهر ذات

 كبطريقتػػػه كمشػػػاعر  أحاسيسػػػه عػػػف بهػػػا نبػػػري ااتػػػي ااكحيػػػدة ااكسػػػيلة ألنهػػػا مسػػػتمرة دائمػػػة بصػػػفة
 .( 409: :800  ااشربيني زكريا) ااخاصه

 : املصرتك اإلٌتبآثاًٌٗا: 

 أك ااحػدث نفػس علػي كاابػااغكف األطفػاؿ فيه يركز اإلجتماعي ائلتصاؿ مبكرة هك مهار 
 رةكاإلشػا اابصػرم كااتكاصػؿ اامهارات مف مجمكعة يستخدـ ذاؾ  مف ااطفؿ يتمكف كاكي ااشئ 

صداراألصكات  .( 9;4: ?800  سند االنتبا  اامشترؾ )خااد. أكااكلمات كا 

 :٘ــــالفٍ رــــالربٌاو: ثالجًا

 كاامخططػػة اامنظمػػة كااخبػػرات كاألنشػػطة كاامنلكمػػات ااممارسػػات مػػف مجمكعػػة هػػك     
 أسػػػػػماء) منػػػػػيف اهػػػػػدؼ خصيصػػػػػا كاامصػػػػػممة زمنيػػػػػة بخطػػػػػة كاامحػػػػػددة ااطفػػػػػؿ بهػػػػػا يقػػػػػكـ ااتػػػػػي

 (. ?4: 4??4ااجبرم 
 :انذراســـــــت يحــــــذداث

 كاألسػػػػاايب اامسػػػػتخدمة  كاألدكات اانينػػػػة )ضػػػػكء فػػػػي كنتائجهػػػػا ااحاايػػػػة اادراسػػػػة تتحػػػػدد
 :يلي فيما ذاؾ كبياف. اافركض صحة مف التحقؽ اامستخدمة اإلحصائية

 :الدزاضــــٛ عٍٗــــٛ ( أ

( ; - 9) بػيف أعمػارهـ حتتػراك  أكتيػزمييف  أطفاؿ خمسة مف ااحااية اادراسة عينة تتككف
 (.سنكات أرب ) عمرم بمتكسط عاما
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 :  الــدزاضـــــٛ أدٔات ( ب

 :يلي ما ااحااية اادراسة أدكات كتشمؿ

 ( ااباحثة  إعداد.     )األكتيـز طفؿ عف األكاية اابيانات جم  إستمارة -2

 طػػػه  محمػػػد اانيػػػؿ  أبػػػك محمػػػكد/ إعػػػداد( ) ااخامسػػػة ااصػػػكرة)  بينيػػػه اسػػػتانفكرد مقيػػػاس -2
(8040) 

 (ااباحثة/ إعداد)  االنتبا  اامشترؾ مقياس -2
 أطفاؿ مف عينة ادم اامشترؾ االنتبا  اتحسيف اافنية األنشطة استخداـ علي قائـ برنام  -2

 ( ااباحثة/ إعداد. )األكتيـز

 :تــــانًستخذي تــــاإلحصائي بــــاألساني

 بػيف اافػركؽ دالاػةا Test   -  Wilcoxonكيلكككسػكف كاختبػار اابلبػارامترم  إلحصػاء
 .ااحااية اادراسة فركض صحة الختبار اامرتبطة  اامجمكعات

 : سٙـــــــــالٍظ ازـــــــــاالط
  زمــــــاألوتي:  أوال

 حتػػي اابػػاحثكف يتفػػؽ اػػـ حيػػث حكاهػػا  ااجػػدؿ أثػػارت ااتػػي اإلعاقػػات مػػف األكتيػػـز ينتبػػر
 قاـ أف منذ كمصطل  متنددة دفاتمترا استخدمت اذاؾ اإلضطراب؛ اهذا محدد تفسير علي اآلف
: كمنهػػػا اامصػػػطل   هػػػذا ترجمػػػة فػػػي التبػػػايف  كنظػػػرا( 9:?4) عػػػاـ األكاػػػي المػػػر  بتنريفػػػه كػػػانر

 – ااطفكاػة ذهػاف –كػانر متبلزمػة –ااطفلػي األكتيـز –ااذاتكية – األجترارية –األكتيسية –األكتيـز
 اجتراريػػػة –( ااتركيػػػب ذاتػػػي) مااػػػذكك  اافصػػػاـ –ااشػػػامؿ اإلرتقػػػائي اإلضػػػطراب – ااػػػذات اسػػػتثارة
 األكتيػػػػـز باسػػػػـ كػػػػانر حػػػػددها ااتػػػػي األعػػػػراض متبلزمػػػػة إاػػػػي أحيانػػػػا كيشػػػػار.  اامبكػػػػرة ااطفكاػػػػة

 (. ;4: ?800 ااديف  علي مشيرة) ااكبلسيكي
 كبااتػػااي األسػػر   اتشػػمؿ تمتػػد بػػؿ كحػػد  اامنػػاؽ ااطفػػؿ علػػي التقتصػػر اإلعاقػػة فمشػػكلة

 جانػػب مػػف اامنػػاؽ الطفػػؿ ااتػػدخؿ يكػػكف أف البػػد اػػذاؾ   اامجتمػػ فػػي ااتكيػػؼ علػػي قػػدرتهـ مػػدم
 ككذا.  اامختلفه ااحياتيه مكاقفهـ في األطفاؿ مناملة أساايب تحدد ااتي فهي ضركريا أمرا أسرته
 درجػة إشػتدت ككلمػا إكتشػافها  ككقػت كدرجتهػا نكعهػا حسب اإلعاقه علي اامترتبة اآلثار تختلؼ
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 أف حيػث كاألسػر   ااطفػؿ مػف اكػؿ اإلجتمػاعي ااتكيؼ قاتمنك  زادت مبكرا  تكتشؼ كاـ اإلعاقه
 فيه ااتأخير ألف إايها تحتاج ااتي كاامساعدة اامساندة أرادت ما إذا اؤلسرة هاـ اامبكر ااتشخيص

 أك اامشػػكبلت  مػػف يقلػػؿ أف يمكػػف اامبكػػر ااتشػػخيص أف كمػػا ااكااػػديف  علػػي خػػاص عػػبء يلقػػي
 أف كمػػا الطفػػؿ اامبكػػر  ااسػػنكات خػػبلؿ مناسػػبه جيػػهعبل إسػػتراتيجيات كضػػنت إذا يتجنبهػػا  حتػػي
 إاهػػػامي) أسػػػرته أك الطفػػػؿ باانسػػػبة سػػػكاء اانمػػػر زاد كلمػػػا صػػػنكبة أكثػػػر يصػػػب  ااسػػػلكؾ تنػػػديؿ

 (.98: ???4عبداانزيز 
 :  األوتيزم إضطراب مفهوم -1

 كااتطػكر اانمػك فػي اإلضػطرابات مػف نكعػا األكتيػـز( 8>: 8009) صادؽ فاركؽ اعتبر
 كااتػي بااسػااب اانمػك حكانػب مختلػؼ فػي فيػؤثر اانمػر مػف األكاي ااثبلث ااسنكات ؿخبل  يظهر

 أف أكػػػد أنػػػه إال كااناطفيػػػة  كاالنفناايػػػة كاانقليػػػة كااتكاصػػػلية االجتماعيػػػة اانػػػكاحي فػػػي تظهػػػر قػػػد
 . كبير بشكؿ حااتهـ مف يحسف باألكتيـز اامصابيف اؤلطفاؿ اامبكر كاانبلجي ااتدريبي ااتدخؿ

 مػػػف( 4) فػػػي يػػػؤثر عصػػػبي اضػػػطراب بأنػػػه األكتيػػػـز(( (Swope, B:2010 كينػػػرؼ
 فػػي عجػزا  األكتيػزمييف األطفػاؿ فيػه يظهػر كااػذم األمريكيػة اامتحػدة ااكاليػات فػي طفػؿ 440كػؿ

 عجز عل  أيضا كينطكم ااحسي  كاألداء كااسلككية االجتماعية كاامهارات االغة تطكير مجاالت
 باسػػتخداـ اجتماعيػػة بيئػػة فػػي االجتماعيػػة اامشػػاركة تسػػتكجب ااتػػي اامشػػترؾ االنتبػػا  مهػػارات فػػي

 .كاإلشارات األافاظ  اإليماءات 
 :األوتيزم إضطراب أعراض -2

 ملحػكظ تفػاكت اػديهـ األكتيػزمييف األطفاؿ أف إاي( 94: =800)  كشؾ رضا أشار    
 مػػػف يػػػدااند حيػػػرة مصػػػدر بػػػاألكتيـز اتشخيصػػػهـ اامشػػػتركة ااخصػػػائص ككانػػػت.   اامهػػػارات فػػػي

 اانصبي اانمك في إضطراب هك األكتيـز أف علي إتفاؽ شبه إاي مؤخرا تكصلكا أف إاي ااباحثيف
 مػف فقػط ينػاني ااػذم فااطفػؿ منػا  تكاجػدها يلػـز األعػراض مػف ثػااكث تكاجػد يتطلػب فاألكتيـز. 

 أنػه طاامػا أكتيزمػي أنػه كاػيس تكاصػؿ مشػكلة مػف ينػاني أنػه ببسػاطة عليػه يطلػؽ تكاصؿ مشكلة
 إضػػػطراب يميػػػز ااػػػذم األعػػػراض كثػػػااكث.  اإليهػػػامي كاالنػػػب اإلجتماعيػػػة اامهػػػارات فػػػي عػػػادم
 يتسػبب جػكهرم إضػطراب عػف ناتجػة كاكنهػا بااصػدفة منػا تحػدث سػلككيات مجػرد اػيس األكتيـز

 مػف فقػط كاحػد جانػب فػي إضػطراب كجػكد فػنف ثػـ كمػف متػرابط كبشكؿ األعراض هذ  ظهكر في
 خلطػػػه دكف فقػػػط ااجانػػػب هػػػذا باسػػػـ يسػػػمي أف كيجػػػب األكتيػػػـز ؽاإلطػػػبل علػػػي يننػػػي ال اامثلػػػث
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 في أك فقط ااتكاصؿ في أك فقط  اإلجتماعي ااتفاعؿ إضطراب اديه يككف قد فااطفؿ.  باألكتيـز
 االعػػراض فيػػه تظهػػر ااػػذم اامجػاؿ نػػكع بػػنختبلؼ يختلػػؼ هنػا اإلضػػطراب فجػػكهر.  فقػػط ااتخيػؿ
 . كتيـزاأل إضطراب جكهر عف يختلؼ بااضركرة كهك
 :األوتيزم إضطراب أسباب -3

 اإلضػػطراب حػػدكث كراء ااكامنػػه األسػػباب تحديػػد فػػي نظراانلمػػاء كجهػػات تنػػددت ككػػذاؾ
 ااكااػديف اػدم ااتربػكم ااقصػكر اإلضػطراب هػذا حػدكث فػي ااسػبب أف رأم مف فمنهـ األكتيزمي 
 تنػاملهـ حػاؿ نػاطفياا كااتبلػد بػاابركد األمهػات هػذ  يصػفكف جنلهػـ ااػذم ااحد إاي األـ كخاصة

 اابػػػركد صػػػفة مػػػف األمهػػػات بتبرئػػػة قامػػػت أخػػػرم مجمكعػػػة ااػػػرأم هػػػذا خػػػااؼ كقػػػد أطفػػػااهف  مػػػ 
 األكتيزمػػي  اإلضػػطراب حااػػة حػػدكث فػػي تنشػػئتهما كأسػػلكب ااكااػػديف اتربيػػة دخػػؿ ال كأنػػه اانػػاطفي 

 آخػر ددعػ اجتهػد كقػد شػيطاني  مػس حػدكث أك كااحسػد  عقائديػه  أسباب إاي أخركف أرجنه بينما
 مػف إاػيهـ كصػؿ امػا دراسػاتهـ خػبلؿ مػف كانتهػكا اإلضػطراب هػذا أسػباب عػف الكشػؼ ااباحثيف مف

 آخػر فريػؽ كسػني.  جينية كراثية أك عضكية أسباب إاي يرج  أنه األكتيزمييف األطفاؿ عف تقارير
 أك بيككيميائيػػه  سػػباب أ إاػػي أرجنػػك  كقػػد.  اإلضػػطراب هػػذا ظهػػكر خلػػؼ ااكامنػػه األسػػباب ابيػػاف
 – أنػه بنضػهـ رأم بينمػا.  فيهػا اازيادة أك اافيتامينات مف منينة نكعية في ما بنقص ترتبط غذائية

 (. ;9: ?800  إبراهيـ نبيه)  غيرها م  اانكامؿ بنض تفاعؿ نتاج – األكتيزمي اإلضطراب
 األوتيزم : إضطراب تشخيص -4

.  اػه اامصػاحبة ككيةااسػل األعػراض عف اابحث علي األكتيـز إضطراب تشخيص ينتمد
 ااطبنػػة كاانقليػػة اانفسػػية كاإلضػػطرابات اؤلمػػراض كاإلحصػػائي ااتشخيصػػي ااتصػػنيؼ دايػػؿ كينػػد

 كااتصػػػنيؼ(  :??4)  اانفسػػػي الطػػػب األمريكيػػػة ااجمنيػػػة عػػػف ااصػػػادر  DSM IV اارابنػػػة
 همػػػػا  WHO(  8??4)  اانااميػػػػة ااصػػػػحة منظمػػػػة عػػػػف ااصػػػػادرة اؤلمػػػػراض ااناشػػػػر ااػػػػدكاي

 فكاكمػػار يػػرم كمػا بينهمػػا تنػػارض يكجػد كال.  األكتيػػـز إضػػطراب اتشػخيص ارئيسػػيافا اامصػدراف
(4??<  )VOLKMAR  تشػػػػخيص كفػػػػي عػػػػاـ بكجػػػػه اامختلفػػػػة اإلضػػػػطرابات تشػػػػخيص فػػػػي 

 بدايػة حػكؿ يػدكر منهمػا اكػؿ األساسية ااتركيز محكر أف كما.  خاص بكجه األكتيـز إضطرابات
 قصػػػكر جكانػػػب ثبلثػػػة ككجػػػكد عمػػػر   مػػػف ثااثػػػةاا ااطفػػػؿ كصػػػكؿ قبػػػؿ كذاػػػؾ اإلضػػػطراب حػػػدكث
 : ااتااية ااجكانب في تتمثؿ رئيسية
 اامتبادؿ اإلجتماعي ااتفاعؿ. 
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 كااتكاصؿ االغة. 
 (.809: :800 اهلل  عبد عادؿ) كااتكرارم اامقيد اانمطي ااسلكؾ 
 :األوتيزم الضطراب المفسرة النظريات -5

 :ةــــالنفسي ةــــالنظريأ( 

 كضػػػػ  مػػػػف أكؿ"  ايككػػػػانر"  كينػػػػد ـ  9:?4 منػػػػذ عهػػػػد حػػػػديث يػػػػـزاألكت اكتشػػػػاؼ إف
همػػااهـ األبػػكيف درايػػة عػػدـ بػػأف قػػديما  - ااسػػائد اإلعتقػػاد كػػاف حيػػث - اؤلكتيػػـز تصػػنيفا  كعػػدـ كا 
 ااتفسػير اهذا اامؤيديف كمف.  باألكتيـز ائلصابة اارئيسية األسباب مف يند األبناء  بتربية اانناية

 م  النيش األكتيزمييف األطفاؿ بنقؿ يقكـ كاف حيث  Bruno Bettelheim"   بيتلهايـ بركنك" 
 ( . 84 – 80: >800 اانجار  أحمد)  باألكتيـز اإلصابة انبلج كأسلكب بديلة عائبلت

 :ةــــالعضوي ةــــالنظريب( 

 حميػػػػػػػػػة إصػػػػػػػػػابات كجػػػػػػػػػدت أنػػػػػػػػػه(  >>8 -;>8: <??4)  مليكػػػػػػػػػه اػػػػػػػػػكيس كأكضػػػػػػػػػ 
 (Viral Infections )األيض في كراثية كأخطاء األامانية ااحصبة قبؿ Metabolism كزملة 
(Fragile X  )مما األتكزمييف األطفاؿ بنض ادم اامختلفة اامخية كاألمراض اادرني كااتصلب 

 كمػا بػاألكتيـز اإلصػابة إحتمػاؿ مػف تزيػد أف األقػؿ علي يمكف  اابيكاكجية اإلصابة أف إاي يشير
 أف كجػػد كااتػػي ااحمػػؿ فتػػرة مػػف األكؿ ااثلػػث فػػي داتتنقيػػ هنػػاؾ تكػػكف مػػا عػػادة أنػػه أيضػػا كجػػد

 . األسكياء أقرانهـ عف دااة بصكرة تكاترا أكثر صغيرة كالدية شكاذ اديهـ تككف األكتيزمييف

 :ـةــــالمناعيـ ةــــالنظريــج( 
 األكتيػػػـز احػػػاالت اامسػػػبب كهػػػك اامنػػػاعي ااجهػػػاز يصػػػيب مػػػا خلػػػؿ أف اانظريػػػة تفتػػػرض

 ااجهاز تدمير عف مسؤاة تككف قد بيئية سمكـ أك فيركسية عدكم أف ظريةاان هذ  مؤيدم كينتقد
 اامسػاعدة   T( تػي) خبليػا عػدد في كاض  نقص اديهـ األكتيـز ذكم األطفاؿ أف حيث اامناعي
 علي التنرؼ =<?4 عاـ كآخركف كاريف بها قاـ دراسة كفي.  ااندكم محاربة في اامناعة اجهاز
 كاإلاتهابػات ااخبيثة األكراـ ضد حماية تنطي أنها ينتقد ااتي اطبينيةا ااقاتلة ااخلية نشاط نقص

 اانشػاط فػي ااتغيػر بسػبب اامناعيػة اإلسػتجابة تنظػيـ فػي دكرها احتمااية إاي باإلضافة اافيركسية
 ككشػػفت أكتيػػـز ذكم طفػػبل( 94) مػػف مككنػػة عينػػة علػػي كذاػػؾ اامناعػػة باضػػطراب يػػرتبط ااػػذم
 كهػذ  اانينػة مػف طفػبل( 88) اػذم اامريضػة ااخبليػا أكػؿ فػي فاعليػة أقؿ مستكيات ظهكر اانتائ 



 مجلة كلية التربية ببنها
 (2ج)يوليو   (111)العدد             

 2029  
 

 222 

 خااػػد) اؤلكتيػػـز اابيكاكجيػػة باانمليػػات مباشػػرة عبلقػػة اهػػا اامناعيػػة ااتغيػػرات أف إاػػي تشػػير اانتيجػػة
 (. 0> –?;: <800 أحمد 

 : لـــالعقـــ ـةـــنظريــد( 
 خاصة.  اابشرم اغالدم اانليا ااكظائؼ اكصؼ عادة يستنمؿ   Mind اانقؿ مصطل 

 ااجػدؿ  ااتفكيػر  ااشخصػية : مثػؿ شخصػي بشػكؿ كاعيػا اإلنسػاف فيهػا يكػكف ااتي ااكظائؼ تلؾ
 بمصػطل  كيقصػد. اانقػؿ كظػائؼ ضػمف ااػبنض يندها ااناطفي اإلنفناؿ كحتي ااذكاء  ااذاكرة 
 اانصػبية  ااشػبكات دراسػة بػيف يربط اانقؿ مفهكـ أف كما. فقط باابشر متنلؽ هك ما عادة اانقؿ
 اانقػؿ كنظرية. كاالغة اانلـ  كتاريخ اإلجتماع  كعلـ كااجزيئي  ااخلكم األحياء علـ اانفس  كعلـ
 هػذا مػف األكتيػـز ذك ااطفػؿ ينػاني اماذا تفسر أف تحاكؿ أنها أك اامنركؼ باامنني نظرية ايست

 كبصػػفة تيػػـز أألك  اػػذكم اإلجتماعيػػة االضػػطرابات افهػػـ أساسػػية قاعػػدة تػػكفر كاكنهػػا اإلضػػطراب
 أف إدراؾ كبػػػػدكف اآلخػػػػركف  يقكاػػػػه مػػػػا كراء اامننػػػػي عػػػػف التنبيػػػػر اامناسػػػػبة ااقػػػػدرة فبػػػػدكف عامػػػػة

 ينػػت  سػػكؼ تقريبػػا إجتمػػاعي تفاعػػؿ كػػؿ فػػنف مختلفػػة كأحاسػػيس كمشػػاعر مفػػاهيـ اػػديهـ اآلخػػركف
 ( . 8>: <800 أحمد  خااد)  فهـ كسكء مشكبلت عنه
 : المشتــــرك اإلنتبــــاه: ثانيا

 علػػي تظهػػر ااتػػي ااشػػاملة كااتطكريػػة اانمائيػػة اإلضػػطرابات أحػػد هػػك Autism ألكتيػػـزا
 مػا كأكؿ.  اديػه اانمػك جكانػب جميػ  علػي كيػؤثر عمػر   مف األكاي ااثبلث ااسنكات خبلؿ ااطفؿ
 كػػػاف سػػػكاء اآلخػػػريف مػػػ  ااتكاصػػػؿ صػػػنكبة هػػػك اإلضػػػطراب بهػػػذا اامصػػػاب ااطفػػػؿ علػػػي يبلحػػػظ

.  اؤلشػػػخاص يسػػػتجيب ال اكنػػػه اؤلشػػػياء ااطفػػػؿ يسػػػتجيب كقػػػد  افظػػػي غيػػػر أك افظػػػي ااتكاصػػػؿ
 فػػػي شػػػديد قصػػػكر مػػػف كينػػػاني.  اإلجتماعيػػػة كاامهػػػارات االنػػػب كمهػػػارات الغػػػة إكتسػػػابه فيتػػػأخر
 كأنشػطتهـ أانػابهـ اانػادييف األطفػاؿ مشػاركة يسػتطي  كال كااحػكار كااتخاطػب اإلجتماعي ااتفاعؿ

 ( . 44: 8044 ااباقي  عبد عبل)  اهتماماتهـ كال
 إاي يميلكف األكتيزمييف األطفاؿ أف( johnson, et al:2004) كآخركف جكنسكف كيؤكد

 سػػلككيات أم إظهػػار بػدكف كامػػؿ كبانتبػا  ااشػػئ إاػي ينظػػركف فقػد اامشػػترؾ  االنتبػا  إظهػػار عػدـ
  علػػػػػي يركػػػػػزكف فهػػػػػـ آخػػػػػر شػػػػػخص يػػػػػد فػػػػػي ااشػػػػػئ يكػػػػػكف عنػػػػػدما حتػػػػػي اامشػػػػػاركة إاػػػػػي تشػػػػػير
 (.johnson, et al..2004:201 ) اايد
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 كمهػػا فػػي تتبػػايف متنػػددة بنعاقػػات يتميػػز نمػػائي إضػػطراب األكتيػػـز إضػػطراب ألف كنظػػرا
 عجػػز تشػػمؿ اإلعاقػػة جكانػػب أف علػػي إتفاقػػا هنػػاؾ أف إال آخػػر  إاػػي طفػػؿ مػػف كتتبػػايف ككيفهػػا 
 اإلجتمػاعي كااتفاعػؿ ااتكاصػؿ  عمليػة في كقصكر اامشترؾ اإلنتبا  خاصة اإلنتبا   في كقصكر

(Naber et al.,2008, P.144.) 
 مننػػػزال  يبػػػدك األكتيزمػػػي ااطفػػػؿ أف(  =>: 8009)   ككجػػػؿ اػػػف ككجػػػؿ  ركبػػػرت كيػػرم

 سػػػػػػػلككه علػػػػػػػي يغلػػػػػػػب اآلخػػػػػػػريف  نحػػػػػػػك يتجػػػػػػػه مػػػػػػػا نػػػػػػػادرا اإلجتمػػػػػػػاعي  بااتفاعػػػػػػػؿ مهػػػػػػػتـ غيػػػػػػػر
 .كاإلننزاؿ اإلنسحاب

 اإلجتماعية ةااناحي مف كبل علي يؤثر اامشترؾ اإلنتبا  مهارات في اانجز فنف هنا كمف
 مػػف جملػػة مػف األكتيػػزمييف األطفػاؿ ينػػاني ااتكاصػػلية ااناحيػة فمػػف األكتيزمػي  الطفػػؿ كااتكاصػلية
 تتفػاكت كمسػتكيات بأشػكاؿ ااتكاصػؿ علػي ااقدرة عدـ في كاضحة آثارها تبدك االغكية ااصنكبات

 يختلؼ كتيزمييفاأل األطفاؿ عند فااتكاصؿ اامختلفة  اانمرية عبراامراحؿ كذاؾ ألخرم  حااة مف
 مػػػف فػػػااكثير اانمػػػر  مػػػف ااثانيػػػة ااسػػػنه فػػػي كخصكصػػػا اانػػػادييف  األطفػػػاؿ اػػػدم ااتكاصػػػؿ عػػػف

 يشػير كهػذا اامهػارة  تلػؾ تطػكير فػي يتػأخر مػف كمػنهـ ااحػديث  يسػتطي  ال األكتيزمييف األطفاؿ
 لغػػةاا الكتسػػاب ااضػػركرية ااتكاصػػلية ااسػػلكؾ أنمػػاط كػػؿ علػػي يػػؤثر األكتيػػـز إضػػطراب أف إاػػي
 ( .  ;>8 – 9>8: :800 اازريقات  إبراهيـ)

 ااتشػػخيص  مػػف مبكػػر كقػػت فػػي تدخليػػة بػػرام  إاػػي األطفػػاؿ مػػف اافئػػة هػػذ  تحتػػاج كاهػػذا
 اإلحتياجات ذكم األطفاؿ كخاصة نمكهـ  في حاسمة سنكات تند اانمر مف األكاي ااسنكات ألف

 اانبلجيػػػة ااميػػػاديف فػػػي قػػػكة بكػػػؿ نفسػػػها تطػػػرح اامبكػػػر ااتػػػدخؿ قضػػػية أصػػػبحت فقػػػد ااخاصػػػة 
 إكتشػػػافها تػػػـ إذا منهػػػا ااكقايػػػة كربمػػػا اإلعاقػػػة تػػػأثيرات تخفيػػػؼ ااممكػػػف مػػػف ألف كذاػػػؾ كااتربكيػػػة 
 (.  ;98: <??4 ااخطيب  جماؿ) جدا مبكر كقت في كمنااجتها

 اتحسػػيف تدريبيػػة بػػرام  أك تنليميػػة أسػػايب بتنفيػػذ اامبكػػر ااتػػدخؿ أهميػػة تػػأتي هنػػا كمػػف
 تحسػػيف إاػػي ذاػػؾ ممػػايؤدم األكتيػػـز أطفػػاؿ اػػدم Joint Attention اامشػػترؾ اإلنتبػػا  مهػػارات
 كاامهػارات اإلجتمػاعي ااسلكؾ أنماط تحسيف في مساعدتهـ إاي ذاؾ يؤدم كما ااتكاصؿ  أشكاؿ

 اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػحابي سػػػػػػػػػػػػػػػػلككهـ خفػػػػػػػػػػػػػػػػض إاػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػؤدم ربمػػػػػػػػػػػػػػػػا ااػػػػػػػػػػػػػػػػذم األمػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػة
 (Ingersoll, Schreibman, & Stahmer,2001   . ) 
 : ركـــالمشت اهـــاإلنتب ومـــفهم -1
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 مػف األكؿ اانػاـ نهايػة مػ  مختلفػة تكاصػلية كسػلككيات أشػكاال اانادييف األطفاؿ يستخدـ
   Communication Preverbal االفظي ااتكاصؿ قبؿ ما اامرحلة هذ  تسمية كيمكف اانمر 
 كػكهيف  سػايمكف) Joint Attention اامػزدكج أك اامشػترؾ االنتبػا  ااسلككيات هذ  علي كيطلؽ
 (.  >?: 8000 باتريؾ 

 اامشػترؾ فاإلنتبػا  اامشػترؾ ائلنتبػا  مقبػكؿ عػاـ تنريؼ إيجاد حكؿ ااخبلؼ بنض هناؾ
Joint Attention نفس علي كاألطفاؿ ااراشدكف فيها يركز إجتماعي كتكاصؿ تبادؿ عملية هك 

 يقكمػػكف اإلجتمػػاعي بػػادؿاات هػػذا إسػػتخداـ مػػف األطفػػاؿ يػػتمكف كاكػػي االحظػػة  نفػػس فػػي ااحػػدث
صػدار اإليمػاءات  باانينيف  اانظرة تبادؿ)  مثؿ اامهارات مف مجمكعة باستخداـ  أك األصػكات كا 
 ( .Vismara & Lyons, 2007( )ااكلمات

 اانػػػاس بػػػيف االنتبػػػا  تركيػػػز تكػػػرار هػػػك اامشػػػترؾ االنتبػػػا  أفHubner (2001 ) كيػػػرل
 طريقهػػا كعػػف ااطفػػؿ عمػػر مػػف األكاػػ  ااسػػنة فػػي هػػركتظ كاانػػاس األشػػياء بػػيف بػػااتزامف كاألشػػياء

 اانظر  كتركيز باانيف ااحملقة عل  اامهارة هذ  كتنتمد ااخبرات  كاستبداؿ اامشاركة ااطفؿ يتنلـ
 .االنتبا  مكض  ااحدث عل  كاابااغ ااطفؿ تركيز اامشترؾ االنتبا  يتطلب كما

 مػػػػف عػػػدد هنػػػاؾ أف إاػػػي(  Stone  1998: 267 إايػػػه ) أشػػػار مػػػا ذاػػػؾ كيؤكػػػد
  اامشػػػترؾ اابصػػػرم اإلنتبػػػا )  تشػػػمؿ اامشػػػترؾ اإلنتبػػػا  إاػػػي ائلشػػػارة تسػػػتخدـ ااتػػػي اامصػػػطلحات

 ( . المنسؽ اامشترؾ كاإلرتباط ما  شئ إاي  اإلشارة  ااتنليؽ
 بػػػيف االنتبػػػا  تنسػػػيؽ علػػػ  ااقػػػدرة بأنػػػهRovito Gomez,t. (2010 ) أيضػػػا كينرفػػػه

 فاألطفػػػاؿ ااطفػػػؿ  انمػػػك مميػػػزة عبلمػػػة بمثابػػػة كهػػػك حػػػددم اجتمػػػاعي سػػػياؽ فػػػي كاافػػػرد اامكضػػػكع
 عػػػف اانجػػػز فػػػنف كاػػػذاؾ اآلخػػػريف كجػػػك  تحملهػػػا ااتػػػي اامنلكمػػػات علػػػ  يحصػػػلكف ال األكتيػػػزمييف

 . األطفاؿ هؤالء ادل األكتيـز اضطراب كجكد عل  اادااة اانبلمات مف يند اامشترؾ االنتبا 
 بأنػه Joint Attention اامشػترؾ  اإلنتبػا إاػي(  9;4: ?800)  سػند خااػد كيشػير   

 كاكػي ااشئ  أك ااحدث نفس علي كاابااغكف األطفاؿ فيه يركز اإلجتماعي ائلتصاؿ مبكرة مهار 
 كاإلشػػػػػػارة اابصػػػػػػرم كااتكاصػػػػػػؿ اامهػػػػػػارات مػػػػػػف مجمكعػػػػػػة يسػػػػػػتخدـ ذاػػػػػػؾ  مػػػػػػف ااطفػػػػػػؿ يػػػػػػتمكف

صداراألصكات  .أكااكلمات كا 
 اػػدل محكريػػة مهػػارة" هػػك شػػترؾاام االنتبػػا  أف( (Koveshoff,H: 2006 يػػرل أيضػػا

 تكضػػػػ  كأيضػػػػا االجتمػػػػاعي ااتكاصػػػػؿ نمػػػػك كيفيػػػػة تكضػػػػ  كااتػػػػي بػػػػاألكتيـز اامصػػػػابيف األطفػػػػاؿ
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" .         اامبكػػػػرة ااطفكاػػػػة مرحلػػػػة فػػػػي األكتيػػػػزمييف اؤلطفػػػػاؿ االجتمػػػػاعي النجػػػػز اارئيسػػػػية ااخصػػػػائص
 االجتماعيػػػة ااسػػػلككيات مػػػف اامشػػػترؾ االنتبػػػا  أف علػػػ Emily Abigail, (2002 ) كيؤكػػػد

 بنضػػػهما مػػػ  شخصػػػيف بػػػيف كاإليمػػػاءات اانظػػػرات اسػػػتخداـ فػػػي تتمثػػػؿ كااتػػػي اامبكػػػرة ااتكاصػػػلية
 أف إاػ ( Whalen,C, 2001)  كتشػير. اابيئػة فػي ابلهتمػاـ مثيػر حػدث أك كػائف حػكؿ اابنض
 ااقصػكر كينػد اجتمػاعي سػياؽ فػي كاامكضػكع ااشػخص بػيف االنتبػا  تنسػيؽ هك اامشترؾ االنتبا 

 ااطفكاػة مرحلػة فػي األطفػاؿ اػدل األكتيػـز إضػطراب كجػكد علػ  اادااػة اامبكرة اامؤشرات مف فيه
 .( :9: 8048 محمد  اانزيز في : عبد) اامبكرة

 حيػػث اابػاحثكف ذكرهػا ااتػػي اامشػترؾ االنتبػا  تنريفػػات فػ  تنػددا هنػػاؾ أف ااباحثػة كتػرل
 ااتكاصػػػػؿ مهػػػػارات  علػػػػي ةكاضػػػػح بصػػػػكرة يػػػػننكس اامشػػػػترؾ االنتبػػػػا  مهػػػػارات فػػػػي ااقصػػػػكر أف

 إجرائػي تنريػؼ كضػ   مػف ااباحثػة تمكنػت سػبؽ كمما األخرل  اامهارات مف كغيرها االجتماعي
 كشػػخص االنتبػػا  مكضػػ  شػػخص بػػيف االنتبػػا  تنسػػيؽ علػػ  تنتمػػد عمليػػة" بأنػػه اامشػػترؾ ابلنتبػػا 
 كتنبيػػرات كاإليمػػاءات اانظػػرات اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػف اانمليػػة تلػػؾ كتػػتـ اجتمػػاعي  سػػياؽ فػػي آخػػر
 . ااطفؿ حياة مف مبكرة مرحلة في  اانملية تلؾ كتظهر كغيرها ااكجه
 :المشترك واالنتباه االنتباه بين الفرق -2

 ااػػػذاكرة ثػػػـ اإلدراؾ يليػػػه اافػػػرد عنػػػد اامنرفيػػػة اانمليػػػات أكاػػػ  Attention االنتبػػػا  ينػػػد
 يرتػػػاد االنتبػػػا  كػػػاف فػػػنذا دراؾاػػػئل اافػػػرد يهيػػػئ أنػػػه أم اػػػه؛ كينػػػد   اإلدراؾ يسػػػبؽ فاالنتبػػػا  كغيرهػػػا 
 ( . ;>: 0<?4 راج   أحمد) كيتنرؼ يكشؼ اإلدراؾ فنف كيتحسس

 علػػػ  منهمػػػا كػػػؿ يركػػز اجتمػػػاعي سػػػياؽ فػػػي شخصػػيف كجػػػكد يتطلػػػب اامشػػػترؾ كاالنتبػػا 
 إاػػػ  يشػػػير ااػػػذم االنتبػػػا  عكػػػس علػػػ  تكاصػػػلية؛ كمهػػػارات أسػػػاايب باسػػػتخداـ ااحػػػدث أك ااكػػػائف
 مػف ألكثػر اافػرد ينتبػه كقػد شخصػيف بػيف مشػتركة نقطػة يكػكف ال قػد فكائ أك حدث عل  ااتركيز
 ( . ==: ب :800 ااشامي  كفاء) االجتماعية اامهارات االنتبا  يتطلب كال مثير
 : ركـــالمشت اهـــاالنتب اطـــأنم -3

 كااليمػػاءات  االشػػارات تقليػػد اانظػػرة  تبػػادؿ: تشػػمؿ منينػػة أشػػكاال اامشػػترؾ االنتبػػا  يتخػػذ
 ااتػػي كاألحػػداث األشػػياء مػػ  كااتفاعػػؿ التكاصػػؿ كسػػيلة أنػػه حيػػث محػػددة كظيفػػة يػػؤدم أنػػه كمػػا

 باالنتبػػا  ااطفػػؿ خبلاهمػػا مػػف يقػػكـ أف يمكػػف طريقتػػاف كهنػػاؾ بااطفػػؿ  اامحػػيط اانػػااـ فػػي تحػػدث
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 إنتبػػا  اجػػذب بنػػركض هػػك يبػػادر أك آخػػر شػػخص إنتبػػا  إاػػي يسػػتجيب أف إمػػا فااطفػػؿ اامشػػترؾ 
 ( Charman, 1997. )   إنتباهه عليه يركز ما إاي آخر شخص نتبا إ فيكجه آخر  شخص
 : ركـالمشت اهـــاالنتب اراتـمه -4

 األطفػػػػػاؿ يظهػػػػػر أنػػػػػه حيػػػػػث(  >9 – ;9: 8048)  محمػػػػػد اانزيػػػػػز عبػػػػػد إايهػػػػػا أشػػػػػار
 ااحسػف األداء ك كااسػلككيات االجتماعيػة كاامهػارات االغػه تطػكير مجػاالت فػي عجز األكتيزمييف

 االجتماعيػػة اامشػػاركة تسػػتلـز ااتػػي اامشػػترؾ االنتبػػا  مهػػارات فػػي عجػػز علػػي أيضػػا ينطػػكم ااػػذم
Social Sharing  اانظػػرات تحكيػػؿ باسػػتخداـ شخصػػيف بػػيف اابيئػػة فػػي جديػػد  منلكمػات حػػكؿ 

gaze shift  كاألافاظ vocalizati  كاإليماءات gesture  ( .swope, B , 2010) 
 مظػػاهر علػػي ااسػػلبية ااتػػأثيرات مػػف باانديػػد مشػػترؾاا االنتبػػا  مهػػارات فػػي اانجػػز كيػػرتبط

 مهػػارات كننلػػـ كاالجتمػػاعي االغػػكم اانمػػك تشػػمؿ ااتػػي األكتيػػزمييف  األطفػػاؿ اػػدم اامختلفػػة اانمػػك
 اػػدم اامبكػػر اانمػػك أبنػػاد مػػف اانديػػد علػػي تػػؤثر سػػاخنة اجتماعيػػة بقنػػة ينػػد اانجػػز فهػػذا االنػػب 
 (.Jones& Carr, 2004) األطفاؿ هؤالء

  كهما عنصريف مف اامشترؾ االنتبا  فكيتكك 
  Initiating joint attention (IjA) المشترك باالنتباه المباداةأ( 

 مػػا حػػدث حػػكؿ االجتماعيػػة باامشػػاركة اابػػااغ انتبػػا  بجػػذب ااطفػػؿ يبػػدأ اف اامبػػادأة تننػػي
 (  باانيف االتصاؿ – اانظر تحكيؿ – ااتنليؽ – اإلشارة)  خبلؿ مف ذاؾ كيتـ
   Responding to joint attention (RjA) المشترك لالنتباه تجابةاالسب( 

 االخػػػريف امحػػػاكالت ااطفػػؿ اسػػػتجابة ااػػػي(  RjA)  اامشػػترؾ ابلنتبػػػا  االسػػػتجابة كتشػػير
 – اانػػيف اتجػػا  قػػراءة علػػي ااقػػدرة)  باسػػتخداـ ذاػػؾ كيػػتـ مػػا كػػائف اك حػػدث حػػكؿ انتباهػػه اجػػذب
        ( .  اانظرات تحكيؿ – باارأس االاتفات

 :ركـــالمشت اهـــاالنتب اراتـــمه ورـــتط -5

 0< مػػف يميػػز اامشػػترؾ االنتبػػا  فػػي ااػػنقص أف علػػ  Dawson ;??4 داكسػػكف ذكػػر
 يتػاب  حيػث األخرل اانمائية اإلعاقات ذكم مف األطفاؿ عف األكتيزمييف األطفاؿ مف% 0? إا 

 جيػد مسػتكل كجػكد علػي دااػة فتكػك  مهػارات علػ  يػدؿ ااػذم كااشػيء ااشػخص بيف اانظر ااطفؿ
 اانظػػػر كمتابنػػػة اإليمػػػائي كااتكاصػػػؿ االنتبػػػا  ربػػػط اامهػػػارات هػػػذ  كتشػػػمؿ االجتمػػػاعي؛ اافهػػػـ مػػػف
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 إنتػاج يظهػر ذاؾ بند ثـ األشياء أداء كتقليد كاإلشارات اإليماءات كذا نظراتهـ  كمتابنة اآلخريف
 ( .>: 8044 ااخكاي  في : هشاـ) اامرجنية االغة

 ااسػف هػذ  فػي اامشػترؾ ابلنتبػا  أقػؿ نمػكا شػهرا :8 سػف فػي األكتيػزمييف اؿاألطف يظهر
 اامتػرابط  اامشػترؾ االنتبػا  األساسػي  اامشػترؾ االنتبا ) اامشترؾ االنتبا  أنكاع مختلؼ في كذاؾ
 خصائص مف اانديد في كتؤثر اامختلفة اانمك بمستكيات ترتبط كااتي( اابصرم اامشترؾ االنتبا 
 ( . Naber, F. etal; 2008,p 143 - 152) ـزاألكتي أطفاؿ

 شػػخص مسػػاعدة علػػ  ااحصػػكؿ أك شػػيء اطلػػب ااطفػػؿ اامشػػترؾ االنتبػػا  مهػػارة كتسػػاعد
 األكتيػػزمييف األطفػػاؿ بػيف شػػائ  اامهػػارة هػذ  فقػػداف كينتبػػر الطفػؿ  االجتماعيػػة اامشػػاركة أك بػااغ
 تشخيصػػيا عنصػػرا تنتبػػر نهػػاأ ادرجػػة األكتيػػزمييف األطفػػاؿ بػػيف% :? – 0? بنسػػبة تنتشػػر فهػػي
 هػذ  اػديهـ ممػف% 40 – > كهػي اامتبقيػة اانسػبة أمػا األكتيػـز  اضػطراب كجػكد علػ  داال مهمػا
 ااشامي  كفاء) اازمني اانمر نفس في اانادييف األطفاؿ عف يختلؼ بشكؿ يفنلكنها فننهـ اامهارة
 ( . <<: ب :800

 فػػي ااسػػلككية ااصػػنكبات مػػف بمجمكعػػات يتصػػفكف األكتيػػزمييف األطفػػاؿ أف نجػػد اػػذاؾ
 اإلشارات مف اآلخريف اكجك  االنتبا  في اانجز كيند االغكم  كاانمك االجتماعي ااسلكؾ مجاالت
 اضػػػطراب كجػػػكد علػػػ  عبلمػػػة ذاػػػؾ بنػػػد تكػػػكف كااتػػػي كاحػػػد عػػػاـ سػػػف فػػػي األطفػػػاؿ بػػػيف اامميػػػزة
 ( .Roivto Gomez ,T; 2010) األطفاؿ ادل ااذاتكية

 : المشترك االنتباه تفسيرل النظرية المداخل -6

 :كمنها اامداخؿ هذ  مف اانديد هناؾ
 لـــــــــالعق ةــــــــنظري : 

 اانقػػػػؿ  نظريػػػػة فػػػػي كقصػػػػكر عيػػػػب اػػػػديهـ األكتيػػػػزمييف األطفػػػػاؿ أف اانظريػػػػة هػػػػذ  تػػػػرم
 كجػػكد مػف تػػأتي األكتيػزمييف تميػػز كااتػي كااتخيليػػة كااتكاصػلية االجتماعيػػة ااجكانػب فػػي فااقصػكر

 عجػزا يظهػركف األكتيػزمييف فاألطفػاؿ اانقػؿ  نظريػة تككيف مف ااطفؿ تمن  ااتي ادماغا في خلؿ
 األمػػر يجنػػؿ ربمػػا اانقػػؿ نظريػػة غيػػاب فػػنف هنػػا كمػػف اانقػػؿ  نظريػػة مهػػاـ فػػي كاضػػحا كقصػػكرا
 مناسػػػب بشػػػكؿ كاالنػػػدماج االجتمػػػاعي كااتكاصػػػؿ اافهػػػـ علػػػي األكتيػػػزمييف األطفػػػاؿ علػػػي صػػػنبا
 ( .Charman ,1997)  ـبه اامحيطيف م  كمباشر

 المعرفية المهارات في النقص : 
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 فػػػػي نقصػػػػا اػػػػديهـ األكتيػػػػزمييف األطفػػػػاؿ أف اقترحػػػػت االنتشػػػػار ااكاسػػػػنة اانظريػػػػات أحػػػػد
 فػػي ااجكانػػب كهػػذ  اارمزيػػة  كااكظيفػػة االنتبػػا   كتنسػػيؽ ااناملػػة  ااػػذاكرة مثػػؿ اامنرفيػػة اامهػػارات
 اػػػديهـ األكتيػػػزمييف فاألطفػػػاؿ اامشػػػترؾ  ا االنتبػػػ مهػػػارات فػػػي اانجػػػز عػػػف اامسػػػؤاة هػػػي ااػػػنقص
 كتطبيػؽ اتشػكيؿ كاالبػداع كاامركنػة كاافهػـ ااتقليػد علػي قػدرتهـ علي تؤثر شديدة منرفية مشكبلت
 . (Jones&Carr,2004) اامنلكمات كاستنماؿ ااقكاعد

  ةــالدافعي اتــــالعممي: 
 ضػػركرم االجتمػػاعي ااػػداف  كبػػر أف بسػػبب عجػػزا تنػػاني اامشػػترؾ االنتبػػا  سػػلككيات أف

 اامشػػترؾ االنتبػػا  مهػػارات ربػػط يػػتـ أف ااػػبنض يقتػػرح اهػػذا ااطفػػؿ  اػػدم ااسػػلككيات تلػػؾ اظهػػكر
 (  . Dawson et al ., 2004)  بفنلها ااطفؿ يبادر حتي قكية بمنززات

 :المشترك االنتباه في القصور عالج أساليب -7

 هذ  كمف األكتيزمييف األطفاؿ ادم ؾاامشتر  االنتبا  اتنمية اانبلجية اامداخؿ تنددت اقد
 :يلي ما اانبلجية اامداخؿ

 : العامة االجتماعية المهارات عمي التدريب خالل من التدخالت -1
 ااتػي ااتػدخؿ ابػرام  إيجػابي كنػات  اامشػترؾ االنتبا  مهارات فحص يتـ اامجاؿ هذا كفي

 االنتبػػا  علػػي ااتركيػػز يػػتـ ال حيػػث االجتماعيػػة اامهػػارات علػػي ااتػػدريب أسػػاس علػػي بناؤهػػا يػػتـ
 (.Pierce & Schreibman 1995)  مباشرة اامشترؾ

 :الطبيعي السموكي المنهج استخدام -2
 تنػػػػػػكؽ كااتػػػػػػي ااتقليػػػػػػد مهػػػػػػارات فػػػػػػي كبيػػػػػػر عجػػػػػػز مػػػػػػف األكتيػػػػػػزمييف األطفػػػػػػاؿ ينػػػػػػاني

 كبػػػػذاؾ االجتماعيػػػػة  ااتنشػػػػئة عمليػػػػة تنػػػػكؽ ككػػػػذاؾ تنقيػػػػدا أكثػػػػر اسػػػػلككيات األطفػػػػاؿ اكتسػػػػاب
 باسػػػػػتخداـ األكتيػػػػػزمييف األطفػػػػػاؿ اػػػػػدل اامبكػػػػػر ااتػػػػػدخؿ بػػػػػرام  فػػػػػي رئيسػػػػػيا محػػػػػكرا تنػػػػػد فهػػػػػي

 بيئػػػػػات فػػػػػي كتنميمهػػػػػا ااتقليػػػػػد مهػػػػػارات األطفػػػػػاؿ تنلػػػػػيـ يػػػػػتـ ااطبينيػػػػػة ااسػػػػػلككية االسػػػػػتراتيجيات
 االنتبػػػػػػػػػػا  كمنهػػػػػػػػػػا االجتماعيػػػػػػػػػػة ااتكاصػػػػػػػػػػلية ااسػػػػػػػػػػلككيات علػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػدكر  يػػػػػػػػػػؤثر ممػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػدة
 ( . Ingersoll,B Schreibman,L; 2006)اامشترؾ

 : المحورية المهارات عمي التدريب -3
 نتيجػة يفتقػدها ااتػي اامهػارات آالؼ تنلػـ إاػي يحتػاج ااذم األكتيزمي الطفؿ ااتدريب هذا

 مهػػػارات هنػػاؾ فػػنف ثػػـ كمػػف يتنلمهػػا  اكػػي اافرصػػػة أك ااكقػػت اػػه اليتػػاح كقػػد بػػاألكتيـز إصػػابته



  أ/شٗىاٞ عبدالسمحَ ،أ.د/صالح عساق٘،ضاوٗٛ الكطاُد/ أشسف عبدالكادز،أ.د/ أ.

 

 222 

 بطريقػػػة تنليمػػه يسػػهؿ ممػػا أخػػرم سػػلككية راتتغيػػػ إاػػي سػػتؤدم فننهػػا ااطفػػؿ تنلمهػػا إذا أساسػػية
 ( .Koegel et al .,1999)  أفضؿ

 : المبكر المكثف السموكي التدخل -4
 ااتطبيقػػي ااسػػلكؾ تحليػػؿ اسػػتخداـ تػػـ حيػػث ااسػػلككية اانظريػػة علػػ  اامػػدخؿ هػػذا ينتمػػد

(ABA) (Applied Behavior Analysis )اامشػترؾ باالنتبػا  اامبػادأة مهػارات تنميػة بهػدؼ 
(JA )اامشترؾ ابلنتبا  االستجابة كأيضا (RJA.)في مبكرة سف في اابدء عل  اامدخؿ هذا يقكـ 

 بنػد اامبكر اامكثؼ ااسلككي النبلج تنريضهـ خبلؿ مف اامشترؾ االنتبا  مهارات األطفاؿ تنليـ
 اكصػػؼ منلكمػػات علػػ  ااحصػػكؿ كأيضػػا األطفػػاؿ بػػيف اافرديػػة اافػػركؽ امنرفػػة اختبػػارات تطبيػػؽ
 اانمػر ضػكء فػي اامنلكمػات هػذ  كتفسػير ااتػدخؿ قبػؿ كذاػؾ اامبكر االجتماعي ااتكاصؿ اتمهار 

 (. Kovshoff,H:2006) ااتكيفي كااسلكؾ ااذكاء كمندؿ اانقلي
 :الوالديـــن استخدام -5

 باالنتبػا  اامبػادرة ااػذاتكم ااطفػؿ تنلػيـ كيفيػة علػ  ااكااػديف تدريب عل  اامدخؿ هذا يقكـ
   ااكقػػت تػػأخير إسػػتراتيجية باسػػتخداـ ااتلقػػائي اامشػػترؾ االنتبػػا  علػػ  ااتػػدريب ؿخػػبل مػػف اامشػػترؾ

Time – Delay مػػكاد كباسػػتخداـ( اامنزايػػة اابيئػػة اامثػػاؿ سػػبيؿ علػػ ) طبينيػػة بيئػػة فػػي كذاػػؾ 
 ( .Ma,C.K; 2009( )كاألككاب ااكتب اامثاؿ سبيؿ عل ) طبينية

 : الحيوانات بمساعدة -6
 تنزيػز فػي إيجػابي دكر اػه اامستأنسػة ااكػبلب اسػتخداـ أف أسػاس عل  اامدخؿ هذا يقكـ

 يسػػتخدـ قػػد اامػػدخؿ هػػذا علػػ  االعتمػػاد خػػبلؿ مػػف األكتيػػزمييف  األطفػػاؿ اػػدل اامشػػترؾ االنتبػػا 
 األطفػػػػاؿ النتبػػػػا  جاذبػػػػا عػػػػامبل يكػػػػكف كهػػػػذا انبػػػػة هيئػػػػة علػػػػ  أك ااحقيقػػػػي شػػػػكله علػػػػ  ااحيػػػػكاف

 (.عيف - عيف) اابصر تركيز عل  ااقدرة في صنكبات ـاديه يككف ما غاابا ااذيف األكتيزمييف
 يبػدكا اػـ األكتيػزمييف األطفػاؿ أف إاػ  اامػدخؿ هػذا باسػتخداـ أجريت دراسة نتائ  أشارت

 اػديهـ اامشػترؾ االنتبا  تنزيز في انبة شكؿ عل  أك ااحقيقي شكله عل  ااكلب استخداـ في فرقا
(Welsh,K.c; 2009. ) 

 األكتيػـز بنضػطراب مػا حػد ااػي اهتمامػا شػهدت قػد األخيرة األكنه أف إا  ااباحثة كتشير
 اؤلطفػػػاؿ قػػػدمت ااتػػػي اابػػػرام  بنػػػض فاعليػػػة مػػػدم علػػػي تؤكػػػد ااتػػػي األبحػػػاث تقػػػديـ طريػػػؽ عػػػف

 كباسػتخداـ األكتيزمػي بااطفؿ اامحيطة باابيئة اامكجكدة اامثيرات استخداـ طريؽ عف األكتيزمييف
 يترتػػب ممػػا.  نمػػك  مراحػؿ شػػتي فػػي ااتقػدـ علػػي ااطفػػؿ دةمسػػاع بهػدؼ كذاػػؾ اامتاحػػة اإلمكانػات
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   ااسػلبية ااسػلككيات إنطفػاء كمبلحظػة اامهػارات مػف اانديػد فػي األكتيػـز طفػؿ حااػة تطػكر عليػه
 علػي تسػاعد ااتػي اامشػترؾ اإلنتبػا  مهػارات هػي اانمػك هػذا علػي تسػاعد ااتي اامهارات هذ  كمف
 ااتكاصػػػؿ مػػػف جيػػدة درجػػػة كتحقيػػػؽ اابيئػػة مػػػ  تكيػػؼكاا االجتمػػػاعي ااتكاصػػػؿ مهػػارات فػػػي اانمػػك

 مػف فيهػا بمػا اابيئػة مػ  كااتفاعػؿ األكتيزمي ااطفؿ بيئة في كااتأثر ااتأثير خبلؿ مف االجتماعي 
 . متتابنه كأحداث كأشخاص كمؤثرات مثيرات

 :  الفٍٗـــــٛ األٌصطـــــٛ: ثالجا
 السػػيطرة أم. التكيػػؼ اإلنسػػاف اتأدك  طلينػػة فػػي اافنيػػة  كاألنشػػطة..  كاانلػػـ.. االغػػة إف

  اابيئػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػ  اتفاعلػػػػػػػػػػػه نتيجػػػػػػػػػػػة ااكقػػػػػػػػػػػت نفػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػي كهػػػػػػػػػػػي. حكاػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػف اابيئػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػي
 (.>4: :??4 اانطار  مختار)

 اابدايػػػة منػػػذ اػػػه ااطفػػػؿ أف بينهػػػا مػػػف كثيػػػرة انكامػػػؿ تخضػػػ  األطفػػػاؿ رسػػػكـ فػػػنف كبػػػذاؾ
نفناالت أفكار مف تتضمنه كما صكرها في فريدة بااتااي فهي شخصيتة  اامسػتمر ااتفاعؿ تبيف كا 

 (?:: >??4 عياد  مكاهب)  منها ااتكيؼ كمحاكاة اابيئة هذ  م  كصراعه كاابيئة ااطفؿ بيف
 :الفني النشاط تعريف -1

 اإلنسػاني ااسػلكؾ تشػكيؿ عمليػة هػك اافػف أف إاػي(  40: >??4)  غػراب يكسؼ أشار 
 أك شػػكليه أك جكهريػػة يػػةجماا سػػمة اهػػا سػػلككية رسػػائؿ شػػكؿ فػػي كقػػيـ كمقكمػػات أسػػس بتحميلػػه
 . ائلنساف ااقيمي اابناء كتستهدؼ منا كبلهما
 :الفنــي النشــاط أهميــــة - 2

 اانفسػي كااصػفاء باارضػا يشػنر كمػا كاابهجػة بااسػنادة يشنر ااطفؿ إف فيه شؾ ال كمما
 تيػار إخ بنمليػة يقػكـ ااطفػؿ فػنف اافنػي ااتنبيػر كأثنػاء كأحاسيسػه كأحبلمػه مشاعر  ينبرعف عندما
 يقػػكـ كمػػا.  يريػػد عمػػا اتنبػػر كااخطػػكط األاػػكاف ترتيػػب بنمليػػة يقػػكـ كمػػا كاألاػػكاف اؤلشػػكاؿ إختيػػار 
 إتخػػاذ بنمليػػة يقػػكـ كمػػا خيااػػه  كينشػػط ينمػػي بػذاؾ كهػػك ينفػػذها ااتػػي اانناصػػر اكػػؿ تخيػػؿ بنمليػة
 كعنػػدما ريختػػا عنػػدما كااطفػػؿ كدرجاتهػػا  األاػػكاف كحجػػـ كاألشػػكاؿ األاػػكاف بمكاقػػ  خاصػػة قػػرارات
 أسػػػرار مػػػف ااكثيػػػر كيكتشػػػؼ منرفػػػة يػػػزداد ااحقيقػػػة فػػػي فهػػػك يقػػػرر كعنػػػدما يتخيػػػؿ كعنػػػدما يرتػػػب
 تفكيػرا يفكػر أف علػي قػادرا ااشخصػية قػكم متحضػرا إنسػانا يصػب  أف علػي تسػاعد  ااتػي ااجماؿ
 .( 90: >??4 كآخركف  ااحفيظ  عبد فرغلي)  مبتكرا جديدا
 : الفني(التعبير) النشاط نظريات  -3
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 علميػة نظريػة أم مػف كاامفػركض علميػة  نظريات عدة علي اؤلطفاؿ اافني ااتنبير يقكـ
 كيصػؿ اانلميػة  اامبلحظػة طرقػه أهػـ مػف ااذم كااكصفي ااتجريبي اانلمي اامنه  علي اإلستناد
 ظػػكاهر تحكػػـ قػػكانيف صػػكرة فػػي كصػػياغتها تجاربػػه نتػػائ  علػػي حصػػكاه بنػػد نظريتػػه إاػػي اانػػااـ
 ينبػركف كامػاذا بػاافف  األطفػاؿ ينبػر اماذا عف اإلجابة ااتنبيراافني نظريات حاكات كقد.  متفرقة
 كاانكامػػؿ اؤلطفػاؿ اافنػػي ااتنبيػر يػتـ ككيػػؼ ؟ اافنػي اتنبيػػرهـ اامميػزة ااخصػائص تلػػؾ خػبلؿ مػف

 ؟ فقػط كيدركه يرا  ما يرسـ أـ ؟ يرا  ما ال ينرفه ما يرسـ ااطفؿ أف صحي  فهؿ...  فيه اامؤثرة
 باانمر مرتبطة عملية هك أـ ؟ فيه ااذاتية ااداخلية النكامؿ دخؿ ال عملية هك اافني ااتنبير كهؿ

 ااتنبيػر هػؿ ثػـ اافنػي  ااتنبيػر في تتحكـ التغير قابلة غير كراثية عكامؿ هناؾ كهؿ فقط  اازمني
 ااصػراعات آالـ عػف يبتنػد اكػي االػذ  عػف يبحػث سلكؾ هك هؿ نفسية  اصراعات إننكاس اافني

 متنارضػػه أشػػياء بػػيف ااتػػكازف حااػػة ايحػػدث اافػػرد يتخػػذ  إتجػػا  هػػك أـ فركيػػد يقػػكؿ كمػػا ؟ اانفسػػية
 صػاحبها تػدف  ااتػي ؟ أدار عند ااخبلقة الذات تأكيد هك أـ يكن  ينتقد كما بيئته كتخص تخصه
 اإلقتصػػار تػػـ كاػػـ ؟ أجػػداد  اتػػراث ااطفػػؿ بػػه يقػػكـ تلخػػيص هػػك أـ ااتفػػكؽ؟ فػػي رغبتػػه إشػػباع إاػػي
 (.:88 – 889: :??4 اانزيز  عبد مصطفي) ااشائنة اافني ااتنبير نظريات ليع

 اابسػػيكني  محمػػكد&  :89 – 889: :??4 اانزيػػز  عبػػد مصػػطفي)  مػػف كػػبل كأشػػار
( 99: ?<?4 ااخير  أبك جماؿ&  ?: – 99: ?>?4 زكي   اطفي&  884 – ?84: ;<?4

 -: يلي فيما اؤلطفاؿ ياافن ااتنبير عملية تفسر ااتي اانظريات بنض عرض إاي
 : ةـــــاإلدراكي ةـــــالنظري -1

 : اآلخر علي منها كؿ ينتمد مبادئ عدة   Arnehim ألرنهايـ اانظرية هذ  تتبني
 .بااتفكير تأثر مف أكثر اإلدراؾ بنملية متأثرا يرا   ما يرسـ ااطفؿ (أ 
 .إدراكية بنملية مبلمحه تنظيـ تـ تلقائيا بصريا حكما تنتبر ااطفؿ بها يقكـ نظرة كؿ (ب 
 نحػػك كتتجػػه بااكػػؿ تبػػدأ -ااجشػػطااتي ااػػنفس علػػـ علػػي إعتمػػادا -هنػػا اإلدراكيػػة اانمليػػة (ج 

 .ااتفاصيؿ

 مقػػدار صػػكرة فػػي رسػػكمهـ تنكسػػها كااكبػػار  األطفػػاؿ مػػف كػػؿ إدراؾ بػػيف فركقػػا هنػػاؾ أف (د 
 .اامستخدمة اارمكز كنكع ااتفاصيؿ

 يسػػػتخدمها ااتػػػي بااخامػػػات كدمحػػػد فهػػػك -يػػػدرؾ ممػػػا أقػػػؿ -يػػػرم ممػػػا أقػػػؿ ااطفػػػؿ يرسػػػـ (ق 
 .اابااغ اافناف إمكانات إاي التصؿ ااتي كاإلمكانات

 : والبصري الحسي نظرية. 2
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 :كهي اانلماء جدؿ أثارت مبادئ عدة"  اكنفيلد فيكتكر"  ؿ اانظرية هذ  تتبني
 ال ثابػػت ااػػتبلئـ هػػذا كأف.  بهػػـ يحػػيط مػػا مػػ  بصػػريا أك(  ذاتيػػا)  حسػػيا األطفػػاؿ يػػتبلئـ (أ 

 . نمطه يغير أف الطفؿ يمكف فبل فطرم أم بااخبرة يندؿ
 نػػػكع اكػػػؿ قيشػػػاهد اافنيػػػة اؤلعمػػػاؿ اؤلطفػػػاؿ األدائػػػي ااػػػتبلئـ فػػػي اإلخػػػتبلؼ هػػػذا يػػػننكس (ب 

 . خاصة تنبيرية أساايب(  بصرم|  حسي)
 داخػػػؿ اابحػػػث مػػػف أكثػػػر ااخػػػارجي النػػػااـ اابصػػػرية ااخبػػػرات علػػػي اابصػػػرم اانػػػكع ينتمػػػد (ج 

 ااثااػث اابنػد عػف التنبيػر اامنظػكر قكاعػد كاسػتخداـ ألشػياء ا كمظاهر كااتفاصيؿ نفسه 
 . ااصحيحة كاامقاييس كاانسب اانمؽ  كهك

 ااداخليػػة كاألحاسػػيس االمػػس حاسػػة علػػي أساسػػية بصػػفة(  ااػػذاتي)  ااحسػػي اانػػكع ينتمػػد (د 
 عليهػا اامتنػارؼ بااطريقػة اانمػؽ تمثيػؿ يحػاكؿ كال اإلنفناايػة  اقيمهػا تبنا األشياء فيرسـ
 . ذاتية بطريقةك  بؿ

 -:المستقل غير والمجال المستقل المجال نظرية.  3

 كمنػػػاكنك  H.A. Witkin"  كيػػػتكف"  ااػػػنفس عػػػااـ بهػػػا قػػػاـ ااتػػػي اانظريػػػة هػػػذ  تصػػػؼ
ستجابته اافرد إدراؾ مف مختلفيف طرازيف  :كا 

 :المستقل المجال ( أ
 ااتػي اامشػكبلت بأسبا كدراسة كبنائها  به  اامحيطة ااخبرة تحليؿ إاي اافرد إتجا  ينني

"  اكنفيلػػػد عنهمػػػا تحػػػدث االػػػذيف اانمطػػػيف بػػػيف أنهػػػـ اػػػكحظ اإلتجػػػا  هػػػذا كأصػػػحاب. منهػػػا يتنامػػؿ
 كتشجنها اإلكتشافات فرص تتي  بيكت مف يأتكف أنهـ"  كيتكف"  اكتشؼ كقد"  كاابصرم ااحسي
 . األحكاـ إصدار فرص تتي  كما
 :المستقل غير المجال ( ب

 كال مسػػتقر بشػػكؿ اابيئػػة تحليػػؿ علػػي يقبلػػكف ال فهػػـ اانكػػس علػػي اامجػػاؿ هػػذا أصػػحاب
 هػػذا فػػي يقنػػكف األطفػػاؿ صػػغار أف اػػكحظ كقػػد ااجديػػدة  اامشػػكبلت حػػؿ فػػي باامركنػػة يتصػػفكف
 . زمني عمر كؿ في بينهـ فردية فركؽ كجكد م  اامجاؿ

 ضػػكء فػػي اؤلطفػػاؿ اافنػػي ااتنبيػػر ظػػاهرة يتنػػاكاكا أف البػػاحثيف اابػػاب تفػػت  اانظريػػة كهػػذ 
 . اإلنسانية الشخصية اانديدة سماتاا
 : األوتيزم طفل مع بالفن المعالج دور -4
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 األهميػػة فػػي غايػػة ألنهػػا ااطفػػؿ مػػ  يقيمهػػا ااتػػي اانبلقػػة اامنػػاا  إايػػه يصػػبك مػػا أهػػـ إف
 : اآلتي في باافف اامناا  دكر ينحصر هنا كمف اانبلجية  النملية باانسبة
 اامػػراد اافنػػي النمػؿ أمػػامهـ نمػكذج تمثيػػؿ مػ  نػػيااف النمػؿ إنتبػػاههـ كشػد األطفػػاؿ تكجيػه 

 .تحقيقه
  األطفاؿ هؤالء يخرجها ااتي األعماؿ تشجي . 
 أثنػاء كانفناالتػه اػه ااطفػؿ تأديػة ككيفيػة اافنػي باانمػؿ اامحيطػة ااخارجيػة بػااظركؼ يهتـ 

 (  . Evans & Rotten ,1998 , P .96)  اافني اانمؿ
 : الخاصة االحتياجات ذوي األطفال عالج في الفنية األنشطة استخدام فوائد

 شػػنكرهـ مػػف كااتقليػػؿ ذكاتهػػـ اتحقيػػؽ األطفػػاؿ اهػػؤالء كثيػػرة فرصػػا اافنيػػة األنشػػطة تكفػػؿ -4
 أنػه ااطفػؿ يشػنر اافني اانمؿ خبلؿ مف ألف باإلنجاز شنكرهـ كتنمية كااقصكر باادكنية
 . هاما شيئا أنت 

 ااحاجػة دكف حػكاهـ بمػف كيتصػلكف هـأنفسػ عػف ينبػركف األطفاؿ تجنؿ اافنية األنشطة -8
 ضػػغكط مػػف ينػػانكف عمػػا ااتنفػػيس فػػي يسػػهـ ممػػا بااكلمػػات  بػػداخلهـ عمػػا اإلفصػػاح إاػػي

 . اإلتزاف يحققكا ثـ كمف كتكترات
 اايدكيػػػة ااجسػػػمية كاامهػػػارات االسػػػتندادات تنميػػػة فػػػي اانبلجيػػػة اافنيػػػة األنشػػػطة تسػػػاهـ -9

 . حركي ااحسي كااتآزر حكـكاات ااتكافؽ قكم كتطكير ااحركية  كااكظائؼ
 كاالنتبػػػػا  اانقليػػػػة كااكظػػػػائؼ االسػػػػتندادات تػػػػدريب فػػػػي أيضػػػػا اافنيػػػػة األنشػػػػطة تسػػػػاهـ -:

 . كاامبلحظة كااتذكر كااحفظ كاإلدراؾ كااتمييز
 ااتنبيػػر إمكانػػات اافنيػػة األنشػػطة فػػي اامسػػتخدمة اامتنكعػػة كاألدكات اامػػكاد طبينػػة تتػػي  -;

 باانجػػاح شػػنكر  مػػف يزيػػد بػػه كااػػذم اامجػػدد اانػػكع مػػف أعمػػاؿ إنتػػاج خػػبلؿ مػػف ذاتػػه عػػف
حساسه  (. 488 – 484: >??4 ااقريطي  اامطلب عبد) اإلنجاز علي بااقدرة كا 

 اانبلجيػػػػػة ااتػػػػػدخبلت أنػػػػػكاع كأحػػػػػد اافنيػػػػػة باألنشػػػػػطة اانػػػػػبلج اسػػػػػتخداـ أف ااباحثػػػػػة كتػػػػػرم
 األنشػػػػػػػطة أف حيػػػػػػػث األكتيػػػػػػػـز  اطفػػػػػػػؿ ااكثيػػػػػػػر يننػػػػػػػي األكتيػػػػػػػزمييف األطفػػػػػػػاؿ مػػػػػػػ  اامسػػػػػػػتخدمة

 األكتيزمػػػػػػي ااطفػػػػػؿ أف سػػػػػيما كال بداخلػػػػػة يجػػػػػكؿ مػػػػػا عػػػػػف ااتنبيػػػػػر عػػػػػف ااطفػػػػػؿ تسػػػػػاعد اافنيػػػػػة
 ااطفػػػػؿ يريػػػػد مػػػػا عػػػػف ااتنبيػػػػر أداة اافنػػػػي اانشػػػػاط يصػػػػب  كبااتػػػػااي ااتكاصػػػػؿ فػػػػي قصػػػػكر اديػػػػه

 .اآلخريف عف مننزؿ اليككف حتي تكضيحه
 :انذراســــت فــــروض
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 ااتجريبيػة اادراسػة مجمكعػة درجػات رتػب ط متكسػ بػيف إحصػائية   دالاة ذم فرؽ يكجد 
 األكتيػـز أطفػاؿ مػف عينة ادم االنتبا  اامشترؾ مقياس علي كاابندل ااقبل  ااقياسيف في

 .اابندل ااقياس اصاا  كذاؾ
 ااتجريبيػة اادراسػة مجمكعػة درجػات رتػب متكسط  بيف إحصائية  دالاة ذم فرؽ اليكجد 

 االنتبػػا  مقيػػاس علػػي(  اابرنػػام  إنتهػػاء مػػف هرشػػ بنػػد)  كااتتبنػػي اابنػػدل ااقياسػػييف فػػي
 . األكتيـز أطفاؿ مف عينة ادم اامشترؾ

 : تــــــانذراس راءاثــــــاج

 :  ٛــــالدزاض ٛــــعٍٗ: أٔال 
 أعمػارهـ تتػراكح( إناث 8 ذككر  9) أكتيزمييف أطفاؿ( ;) عدد مف اادراسة عينة تككنت

 ذات عينػة اادراسػة تطلبػت ذاػؾ علػي كبنػاء  (سػنه :) عمػرم بمتكسػط سػنه( ;: 9) بػيف اازمنيػة
  األكتيـز باضطراب اامشخصة اانينة م  تتناسب أدكات استخداـ اقتضي كهذا محددة  مكاصفات

-DSM منػايير باسػتخداـ كاألعصػاب اامػخ فػي متخصصيف أطباء قبؿ مف تشخيصها تـ كااتي

IV األطفاؿ مف يارهااخت تـ ااتي اانينة م  تتناسب أدكات استخداـ يقتضي كهذا. 
 :ٛـــــــــالدزاض أدٔات: ثاٌٗا 

 ( ااباحثة/   إعداد.    ) األكتيـز طفؿ عف األكاية اابيانات جم  إستمارة  -2
 طػػػػه  محمػػػػد اانيػػػػؿ أبػػػػك محمػػػػكد/إعػػػػداد(  )ااخامسػػػػة ااصػػػػكرة) بينيػػػػه اسػػػػتانفكرد مقيػػػػاس  -2

8040 ) 
 ( ااباحثة /  إعداد)         اامشترؾ االنتبا  مقياس  -2
 مػػػف عينػػػة اػػػدم اامشػػػترؾ االنتبػػػا  اتحسػػػيف اافنيػػػة األنشػػػطة اسػػػتخداـ علػػػي قػػػائـ نػػػام بر   -2

 (ااباحثة/ إعداد.                ) األكتيـز أطفاؿ
 : يلي فيما األدكات تلؾ كبياف

 :أساسية فقرات ثالث علي االستمارة تحتوي: األولية البيانات جمع استمارة – 1

 كااجػنس  ااسػف  االسػـ  تتضػمف األكتيزمػي طفػؿباا تتنلؽ منلكمات: شخصية منلكمات 
 . كااسكف كااجنسية اخكته  بيف ااطفؿ كترتيب
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 كمؤهبلتهمػا منهمػا كػؿ ككظيفػة ااكااديف بنمر تتنلؽ منلكمات: باألسرة خاصة منلكمات 
 . اانائلة في أخرم أكتيـز حاالت تكجد كهؿ ااسكنية  كاامنطقة اانلمية 

 عنػػػد األكتيزمػػػي ااطفػػػؿ ينانيهػػػا ااتػػػي باامشػػػكبلت لػػػؽكتتن: الطفػػػؿ ااسػػػلككية اامشػػػكبلت 
  اانػػػػااـ فػػػػي بااطفػػػػؿ اامحيطػػػػيف مػػػػ  أك األسػػػػرة داخػػػػؿ سػػػػكاء بػػػػه اامحيطػػػػيف مػػػػ  تناملػػػػه
 .اؤلسرة ااخارجي

 ااطفػؿ رعايػة علي ااقائميف أك كاألـ األب مف كؿ بمقابلة ااباحثة تقكـ: االستمارة تطبيؽ 
  اآلبػػػػػػػاء اافقػػػػػػػرات جميػػػػػػػ  تكضػػػػػػػي  تػػػػػػػـك  منهػػػػػػػـ األكايػػػػػػػة اابيانػػػػػػػات إسػػػػػػػتمارة مػػػػػػػؤل كتػػػػػػػـ
 .اافقرات تكضي  كتـ

 النياااااال  أبااااااو محمااااااود/ إعااااااداد:)الخامسااااااة الصااااااورة بينيااااااة اسااااااتانفورد مقيااااااا  -2

 (: 2212 طه محمد 

 حػاؿ أعػدها ااتػي األمريكيػة ااخامسػة ااطبنػة تقنػيف مصػر فػي ممػثبل اانربي اانااـ يتاب 
 اابيئػػػة علػػػي كااتقنػػػيف األدكات دادأعػػػ كتػػػـ >800 فػػػي حنػػػكرة مصػػػرم كبػػػدأها 8009 عػػػاـ ركيػػػد

  اانفسية اامقاييس كتقنيف إلعداد اانربية اامؤسسة) اانيؿ أبك محمكد خبلؿ مف أيضا اامصرية
 :األوتيزم أطفال لدي المشترك االنتباه مقيا  - 3

 : ااتاا  اانحك عل  مجاايف عل  مكزعة مفردة( 88) مف اامقياس يتككف
 مفردات( ?) يضـ ك اامشترؾ باالنتبا  اامبادأة . 
 مفردة( 49) يضـ ك اامشترؾ ابلنتبا  االستجابة . 

 أبعادِا ال٘ ٔاٌتىاّٟا املكٗاس عبازات أزقاً ٖٕضح( 1) ددٔه           

 اجملىــــــــــٕع العبــــــــــازات البعــــــــــد
 (عبازات9) 9-8-7-6-5-4-3-2-1 املبادأٚباالٌتبآ املصرتك

 (عباز13ٚ) 22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10 تبآ املصرتكاالضتذابٛ لالٌ

 آبػاء مف( 88) كقكامها ااتقنيف  عينة عل  اامشترؾ االنتبا  مقياس بتقنيف ااباحثة قامت
 ااخاصػػػة االحتياجػػات ذكم بمركػػز كااملتحقػػيف األكتيػػـز إضػػػطراب مػػف ينػػانكف  ألطفػػاؿ كأمهػػات
 ااباحثػػة كتكضػػ  سػػنه ( :) عمػػرم بمتكسػػط عامػػان ( ;-9) فبػػي مػػا أعمػػارهـ تراكحػػت ممػػف ببهتػػيـ
 :يل  فيما ااتقنيف نتائ 
 :ا ـــــــالمقي دقـــــــص ابـــــــحس
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 ااباحثػة اسػتخدمت األكتيػـز أطفاؿ مف عينة ادم اامشترؾ االنتبا  مقياس صدؽ احساب
 : كااتااي كهي ااطرفية  اامقارنة كصدؽ ااظاهرم  كااصدؽ اامحكميف  صدؽ هنا

 :المحكمين صدق
 إاػػػػػ  باإلضػػػػػافة اانفسػػػػػية  ااصػػػػػحة فػػػػػ  أسػػػػػاتذة علػػػػػ  اامقيػػػػػاس بنػػػػػرض ااباحثػػػػػة قامػػػػػت
 األبنػاد  حيػث مف اامقياس صبلحية عل  الحكـ كذاؾ اافكرية؛ ااتربية مدارس ف  اامتخصصيف

 اابلزمػة  ااتنػديبلت مػ  ااصػياغة  كسػبلمة إايػه  تنتمػ  ااػذل اابنػد إاػ  مفػردة كػؿ انتمػاء كمدل
 اسػػتبناد حيػػث مػػف اامحكمػػيف األسػػاتذة بتكجيهػػات ااباحثػػة أخػػذت كقػػد ااتصػػحي   طريقػػة اؾككػػذ

عػػػػادة  %0? نسػػػػبة إاػػػػ  عليهػػػػا اامحكمػػػػيف اتفػػػػاؽ يصػػػػؿ اػػػػـ ااتػػػػ  اامفػػػػردات  بنػػػػض صػػػػياغة كا 
 .التقنيف قابلة صكرة إا  الكصكؿ تمهيدا كذاؾ اامفردات 

 :ريـــــــــالظاه دقـــــــــالص
 أطفػػػػاؿ كأمهػػػػات آبػػػػاء مػػػػف إسػػػػتطبلعية عينػػػػة علػػػػي اامقيػػػػاس بتطبيػػػػؽ ااباحثػػػػة قامػػػػت 
 اامقيػاس عػرض تػـ أنػه تكضػي  مػ ( أمهػات 40ك آبػاء 40) إاػي مكزعة( 80) قكامها أكتيزمييف

 ذاػؾ مػف كاتضػ  األكتيػـز  باضػطراب اامصػاب ااطفػؿ اػنفس حػدة علي كاألـ األب مف اكؿ  يتـ
 عدـ ذاؾ كنتيجة اافهـ  كسهكاة بااكضكح يزتتم كاابنكد مناسبة باامقياس ااخاصة ااتكجيهات أف

 .  اامقياس بنكد مف بند أم حذؼ
 :ةــــالطرفي ةــــالمقارن دقــــص

 ااقػػػػكل ااميزانػػػػ  اامسػػػػتكل بػػػػيف( فارقػػػػان  تميػػػػزان ) يميػػػػز اامقيػػػػاس كػػػػاف إذا مػػػػا تبػػػػيف بمننػػػػ 
 هػػػذا هايقيسػػػ ااتػػػ  ااصػػػفة فػػػ  كااضػػػنفاء األقكيػػػاء بػػػيف يميػػػز أل ااضػػػنيؼ  ااميزانػػػ  كاامسػػػتكل
 ااتقنػيف عينػة أفػراد درجػات بترتيب ااباحثة قامت ذاؾ إا  كالكصكؿ  (اامشترؾ االنتبا ) اامقياس
 تكصػػلت مػػا ااباحثػػة تلخػػص اافػػرؽ  هػػذا دالاػػة مػػدل علػػ  كالتنػػرؼ تنازايػػان  ترتيبػػان  اامقيػػاس علػػ 
 :يل  فيما نتائ  مف إايه
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 (2) دـــــــــــدٔه
 إلدساٞ"  ت"  اختباز الضتدداً الالشوٛ البٗاٌات ٖٕضح

 األٔتٗصً أطفاه لدٝ املصرتك االٌتبآ ملكٗاس الطسفٗٛ املكازٌٛ صدم
 دلىٕعٛ املطتٕٝ املٗصاٌٜ الضعٗف دلىٕعٛ املطتٕٝ املٗصاٌٜ الكٕٝ اُــــــــــــــــــــالبٗ

 5 5 عدد األفساد  )ُ(
 28 5,56 املتٕضط احلطابٜ )ً(
 42,3 02,5 االحنساف املعٗازٝ )ع(
 59,9 قٗىٛ )ت( التذسٖبٗٛ

( 01,0)ت( اجلدٔلٗٛ عٍد وطتٕٝ )
 .نيلداللٛ الطسف

36,3 

 01,0دالٛ إسصاٟٗا عٍد وطتٕٝ  داللٛ )ت( التذسٖبٗٛ.

 ااميزانييف اامستكييف مجمكعت  درجات متكسط  بيف اافرؽ أف يتض ( >) ااجدكؿ كمف
 ااميزانػ  اامسػتكل مجمكعػة اتجػا  كف    (04) مستكل عند احصائيان  داؿ فرؽ كااضنيؼ  ااقكل
 ثػػـ كمػػف ااميػػزاف  فػػ  كااضػػنفاء األقكيػػاء بػػيف كاضػػحان  تمييػػزان  يميػػز اامقيػػاس أف يننػػ  ممػػا ااقػػكل 
 .اامشترؾ ابلنتبا  قياسه ف " صادؽ" اامقياس فنف

 : األوتيزم أطفال لدي المشترك االنتباه مقيا  ثبات حساب

 ااقائمػػة  تطبيػػؽ إعػػادة: همػػا مختلفتػػيف تيفبطػػريق اامقيػػاس ثبػػات بحسػػاب ااباحثػػة قامػػت
 :ااتاا  اانحك عل  كذاؾ اانصفية  كااتجزئة
( 80) عػددهـ كاابػااغ ااتقنيػيف عينػة أفػراد علػي اامقيػاس تطبيػؽ تػـ: ااقائمة تطبيؽ إعادة ( أ

 شػػهر قػدرة زمنػي بفاصػؿ اانينػة أفػراد علػي اامقيػاس تطبيػؽ ااباحثػة أعػادة ثػـ كمػف فػردا 
 .  0410 مستكم عند احصائيا كهكداؿ  4< ااقائمة ثبات منامؿ فككا ااتطبيقيف بيف

 :ااتااية ااخطكات اتباع خبلؿ مف: اانصفية ااتجزئة بطريقة ( ب
  كتصحيحها ااتقنيف عينة علي اامقياس تطبيؽ. 
  (اافػػػردم ااػػػرقـ) اافرديػػػة اانبػػػارات يتضػػػمف األكؿ ااقسػػػـ قسػػػميف  إاػػػي اامقيػػػاس تجزئػػػة  

 . حدة علي طفؿ اكؿ( اازكجي اارقـ) اازكجية اراتاانب يتضمف ااثاني كااقسـ
  هػػػك االرتبػػاط منامػػؿ أف فكجػػد اامقيػػاس  نصػػفي درجػػات بػػيف االرتبػػاط منامػػؿ حسػػاب 

 .  0410 مستكم عند احصائيا داؿ كهك 10<<=
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  كيساكم اامقياس ثبات منامؿ حساب (8 x االرتباط منامؿ+  4( / )االرتباط منامؿ )
 فػػػي اامقيػػػاس أف علػػػ  يػػػدؿ ممػػػا 0410 مسػػػتكم عنػػػد إحصػػػائيا داؿ كهػػػك 4810<= 

 أطفاؿ ادم اامشترؾ ابلنتبا  قياسه ف  ااثبات مف عااية بدرجة يتمت  اانهائية صكرته
 . األكتيـز

 (: الباحثة/   إعداد)  األوتيزم أطفال لدي االنتباه المشترك لتحسين الفنية األنشطة برنامج -6

 يةاافن األنشطة ابرنام  ااناـ ااتخطيط :-   
 اافنية األنشطة برنام  ابناء اانملية اإلجراءات:- 
 كااتااي كهي اانهائية صكرته في ظهكرة سبقت عديدة بخطكات اابرنام  إعداد مر    : 

 عػػػاـ بشػػػكؿ األكتيػػػزمييف األطفػػػاؿ خصػػػائص تناكاػػػت ااتػػػ  ااسػػػابقة كاابحػػػكث اادراسػػػات  -2
 . خاص بشكؿ مييفاألكتيز  األطفاؿ ادم االجتماعي ااتكاصؿ تناكات كااتي

 اافنيػة األنشػطة بػرام  تصػميـ كيفيػة علػ  ااضػكء يلقػ  كااػذل الدراسػة  اانظػرل اإلطار  -2
    >800 مػػدبكاي أحمػػد أسػػامة    ?800 ااػػديف علػػي مشػػيرة)  األكتيػػزمييف اؤلطفػػاؿ
   8008  ااطنمػػي اػػيبلس ترجمػػة اكفػػاس  ايفػػار  8009   ككجػػؿ اػػف ككجػػؿ  ركبػػرت
 (. 8040 ااقادر عبد أشرؼ   =??4 بػػدر ماعػيؿإس  8004علي أميف أزهار

 اادراسػػػػات مػػػػف مجمكعػػػػة علػػػػي ااحاايػػػػة اادراسػػػػة ابرنػػػػام  بناءهػػػػا فػػػػي ااباحثػػػػة أعتمػػػػدت  -2
 كآخػركف ريشػاردجكاي دراسػة -:اامثػاؿ سػبيؿ علػي منهػا ااصػلة  ذات ااسابقة كاابحكث

Richard P.Jolley, et al (2013 )(;4) مػف كحزينػة سػنيدة رسػكمات طلػب تػـ 
 9 بكاسطة رسمه تـ بما مقارنتهـ كقدتـ اامكهكبيف غير باألكتيـز اامصابيف مف مشترؾ

.  اازمنػي كاانمػر اانقلػي كاانمػر ااػتنلـ صػنكبة درجػة فػي يشبهكهـ ضابطة مجمكعات
 = مػػف مكػػكف مقيػػاس علػػي"   فنػػاف 8"  فنػػانيف بكاسػػطة اارسػػكمات جميػػ  تقيػػيـ تػػـ كقػػد
Carpenter (2003 ) كربنتػػر دراسػػة  Wolf-Schein ااتنبيػػر  بجػػكدة خػػاص نقػػاط
  – اانمذجػػة – ااتػػدعيـ: فػػي متمثلػػة ااسػػلككية اافنيػػات مػػف مجمكعػػة اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػف

:   ااتاايػػة اافنيػات إسػػتخداـ خػبلؿ مػػف(  Jones 2003 جػكنز دراسػػة  . اامرتػدة ااتغذيػة
  االيماءات تقليد خبلؿ مف.    ااتدعيـ -  اانمذجة

 : جـــــنهبرَاي تـــــياإلجرائ ذودـــــانح
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 :ٛـــــالصوٍٗ دٔدـــــاحل
 أربػ  بكاقػ  أسػابي  خمػس مػدم علػي جلسػة" 88"  خػبلؿ مػف ااتػدريبي اابرنػام  تنفيػذ تـ
 0: جلسػػة كػػؿ تسػػتغرؽ حيػػث( األربنػػاء – ااثبلثػػاء – األحػػد – ااسػػبت: أيػػاـ) أسػػبكعيا  جلسػػات
 الجلسػػػة اامنزاػػػي ااكاجػػػب فػػػي ااكااػػػديف امناقشػػػة دقيقػػػة ;4ك ااجلسػػػة زمػػػف دقيقػػػة ;8 منهػػػا دقيقػػػة
 أكثػر اابيػت فػي ااجلسػة علػي ااطفػؿ تػدريب ضػركرة علػي ااكااػديف علػي ااباحثػة كتؤكػد.  ااسابقة

 . بكثير ااجلسة زمف مف أكبر ااكااديف م  ااطفؿ تكاجد زمف حيث يكميا مرات خمس مف
 :  ٛــــــــاملهاٌٗ دٔدــــــــاحل
 عػػداد بتهيئػة ااباحثػة قامػت حيػث بهتػػيـ  ثقافػة بقصػر ااخاصػة االحتياجػات ذكم مركػز  كا 

 تحسػػػيف علػػػي فيهػػػا األطفػػػاؿ بتػػػدريب اتقػػػكـ.  اابرنػػػام  أهػػػداؼ مػػػ  يتناسػػػب بمػػػا ااحجػػػرة
 .اامشترؾ االنتبا 

 ااكااػػػديف مػػػف ااباحثػػػة طلبػػػت حيػػػث اابرنػػػام   فػػػي اامشػػػارؾ األكتيزمػػػي ااطفػػػؿ منػػػزؿ فػػػي 
 عليػه تدريبػه تػـ مػا علػي فيهػا ااطفػؿ تػدريب يػتـ كااتػي اامركز احجرة مماثلة حجرة إعداد
 . ااجلسة أثناء

 بنضػطراب اامشخصػيف األطفػاؿ مػف عينػة علػي اابرنػام  جلسات تطبيؽ تـ: اابشرية ااحدكد 
 ذكػكر 9) أطفػاؿ( ;) قكامهػا اامشػترؾ االنتبػا  مهارات في قصكر مف ينانكف كااذيف األكتيـز

 .   سنكات : عمرم بمتكسط سنه( ; – 9) بيف أعمارهـ تتراكح  (إناث 8 –
 :  رــــــــــالربٌاو يــــــــــتكٗٗ

 : يلي ما خبلؿ مف اابرنام  تقييـ يتـ
 اامتابنة فترة كبند مباشرة  اابرنام  تطبيؽ كبند قبؿ أم كاابندية  ااقبلية ااقياسات . 
 ااجلسػػػة  أثنػػػاء ااطفػػػؿ علػػػي اانفسػػػييف االخصػػػائييف أك ااباحثػػػة تبلحظهػػػا ااتػػػي ااتغيػػػرات 

 .  مبلحظة بطاقة إستخداـ خبلؿ مف اامنزؿ في ااكااديف يبلحظها ااتي ااتغيرات ككذاؾ

 ت:ــــج انذراســــَتائ

كهػػك إختبػػار  Wilcoxon rank sum Testاسػػتخدمت ااباحثػػة إختبػػار كيلكككسػػكف 
البػػارامترم بػػديؿ عػػف إختبػػار "ت" القػػيـ اامرتبطػػة كيسػػتخدـ احسػػاب دالاػػة اافػػركؽ بػػيف اانينػػات 

 غيرة اامرتبطة.  ااص
 سض األٔه:ــــص الفــــٌ
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يكجػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػائيان  بػػػيف متكسػػط  رتػػػب درجػػات مجمكعػػػة اادراسػػة ااتجريبيػػػة فػػػي 
كذاػػػؾ  أطفػػػاؿ األكتيػػػـز اػػػدم عينػػػة مػػػفااقبلػػػ  كاابنػػػدل علػػػي مقيػػػاس االنتبػػػا  اامشػػػترؾ  فااقياسػػػي

 اصاا  ااقياس اابندل.
سطي رتب درجات ااقياسيف ااقبلي كاابندم كالكشؼ عف دالاة اافركؽ كاتجاهها بيف متك 

امجمكعػػة اادراسػػة ااتجريبيػػة فػػي االنتبػػا  اامشػػترؾ  قامػػت ااباحثػػة باسػػتخداـ إختبػػار كيلكككسػػكف 
Wilcoxon rank sum Test :كتلخص ااباحثة ماتكصلت إايه مف نتائ  في ااجدكؿ اآلتي 

 (3دــــــدٔه زقــــــي )
 تب دزدات الكٗاضني الكبم٘ ٔالبعدٙ" ملتٕضط٘ ز Zٌتاٟر سطاب قٗىٛ " 

 جملىٕعٛ الدزاضٛ التذسٖبٗٛ عم٘ وكٗاس االٌتبآ املصرتك

 تٕشٖع الستب املتٕضط ٌٕع الكٗاس الكٗـــــاس
وتٕضطات 

 الستب
دلىٕع 
 الستب

 Zقٗىٛ 
وطتٕٙ 
 الداللٛ

 01ٔ0 - صفس صفس الستب الطالبٛ 24 قبم٘ الدزدٛ الهمٗٛ
  86,1 10 5,2 ٕدبٛالستب امل 45 ,5 بعدٙ لمىكٗاس

كيتضػػػػ  مػػػػف ااجػػػػدكؿ ااسػػػػابؽ كجػػػػكد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيا بػػػػيف متكسػػػػطي رتػػػػب درجػػػػات 
مجمكعػػة اادراسػػة ااتجريبيػػة فػػي ااقياسػػيف ااقبلػػي كاابنػػدم اتحسػػف االنتبػػا  اامشػػترؾ عنػػد مسػػتكم 

 ( في اتجا  ااقياس اابندم كهك يفيد بتحقؽ اافرض األكؿ الدراسة .0ك04دالاة )
 :٘ـــــالجاٌسض ـــــص الفـــــٌ

اليكجد فرؽ ذم دالاة  إحصائية  بيف متكسط  رتب درجات مجمكعة اادراسة ااتجريبية 
اابنػػدل كااتتبنػػي ) بنػػد شػػهر مػػف إنتهػػاء اابرنػػام  ( علػػي مقيػػاس االنتبػػا  اامشػػترؾ  ففػي ااقياسػػيي

 . ادم عينة مف أطفاؿ األكتيـز
ب درجػػػػات ااقياسػػػػيف اابنػػػػدل كالكشػػػػؼ عػػػػف دالاػػػػة اافػػػػركؽ كاتجاههػػػػا بػػػػيف متكسػػػػطي رتػػػػ

كااتتبني امجمكعة اادراسة ااتجريبية في تحسف االنتبا  اامشترؾ  قامت ااباحثة باسػتخداـ إختبػار 
  كتلخػص ااباحثػة ماتكصػلت إايػه مػف نتػائ  فػي  Wilcoxon rank sum Testكيلكككسػكف 

 ااجدكؿ اآلتي :
 ( 4دـــــدٔه زقـــــي ) 
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 ٘ زتب دزدات الكٗاضني البعدٝ ٔالتتبع٘" ملتٕضط Zٌتاٟر سطاب قٗىٛ " 
 جملىٕعٛ الدزاضٛ التذسٖبٗٛ عم٘ وكٗاس االٌتبآ املصرتك

 الكٗاس
ٌٕع 

 الكٗاس
 تٕشٖع الستب املتٕضط

وتٕضطات 
 الستب

دلىٕع 
 الستب

قٗىٛ 
Z 

وطتٕٙ 
 الداللٛ

 غري دالٛ - 3 5,1 الستب الطالبٛ 51,45 بعدٙ الدزدٛ الهمٗٛ
  14,1 صفس صفس املٕدبٛالستب  45 تتبع٘ لمىكٗاس

كيتضػػ  مػػف ااجػػدكؿ ااسػػابؽ عػػدـ كجػػكد فػػرؽ ذم دالاػػة  إحصػػائية بػػيف متكسػػطي رتػػب 
درجػػات مجمكعػػة اادراسػػة ااتجريبيػػة فػػي ااقياسػػيف اابنػػدم كااتتبنػػي اتحسػػف االنتبػػا  اامشػػترؾ كهػػك 

 الدراسة . نييفيد بتحقؽ اافرض ااثا
ركؽ بػيف متكسػطي رتػب درجػات كقد أظهرت اانتػائ  صػحة هػذا اافػرض حيػث كانػت اافػ

أفػػراد اامجمكعػػة فػػي ااقياسػػيف اابنػػدم كااتتبنػػي فػػي االنتبػػا  اامشػػترؾ فػػركؽ غيػػر جكهريػػة كايسػػت 
اهػػػػا دالاػػػػة احصػػػػائية أم أف درجػػػػات أفػػػػراد اامجمكعػػػػة ااتجريبيػػػػة علػػػػي مجمػػػػكع مقيػػػػاس االنتبػػػػا  

 اامشترؾ اـ ترتف  بشكؿ داؿ إحصائيان.

 :ثـــــــــانبح ـــاثـتوصيـ

 اامشترؾ االنتبا  تحسيف كسائؿ عل  اتدريبهـ األمكر؛ ألكاياء تدريبية دكرات دعق  
 األكتيـز اطفؿ اادراس  اافصؿ داخؿ اامختلفة األنشطة بنقامة االهتماـ ضركرة . 
 األكتيـز أطفاؿ بيكت  داخؿ ااتربكية األنشطة بتطبيؽ االهتماـ . 
 اامستطاع قدر اعدتهكمس نفسه عف ااتنبير عل  األكتيزمي ااطفؿ مساعدة . 
 علػػ  يسػػاعد ااػػذل األمػػر اازيػػارات  تلػػؾ كتبػػادؿ اانػػادييف امػػدارس مسػػتمرة زيػػارات عمػػؿ 

 اامشترؾ االنتبا  كزيادة تحسيف عل  يساعد كبااتاا   األكتيزمي ااطفؿ م  حكارات إقامة
 .اانادييف م  االجتماعي تكاصله علي ذاؾ كيننكس اديه

 كأقػػرانهـ  األكتيػػـز أطفػػاؿ بػػيف اامختلفػػة اافنيػػة األنشػػطة فػػ  مسػػتمرة دكريػػة مسػػابقات عقػػد 
 . اانادييف مدارس كبيف بينهـ ذاؾ كتنميـ
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 عــــــــــراجــــــــــانً

 دار األردف  عماف   (كاانبلج ااخصائص) ااتكحد(: :800) اازريقات فرج اهلل عبد إبراهيـ -4
 . كاانشر الطباعة كائؿ

 اامشػػػرؽ دار األردف  – عمػػػاف. ااسػػػلكؾ كاضػػػطراب دااتكحػػػ(: >800) اانجػػػار سػػػليـ أحمػػػد -8
 . كااتكزي  النشر أسامة دار ااثقافي 

 .ااقاهرة اامنارؼ  دار  (48) ط.  اانفس علـ أصكؿ(: ;??4) راج  عزت أحمد -9
 مهارات اامدرسة قبؿ ما أطفاؿ الكساب برنام  تصميـ(: 4??4) ااجبرم ااناؿ عبد أسماء -:

 . شمس عيف جامنة الطفكاة  اانليا اادراسات منهد نشكرة م غير دكتكراة رسااة ااتناكف 
 متطلبػػات ضػػمف نقديػػة مراجنػػة األطفػػاؿ  اػػدم ااذاتكيػػة(: ???4) إمػػاـ اانزيػػز عبػػد إاهػػامي -;

 . شمس عيف جامنة الطفكاة  اانليا اادراسات منهد اانفس  علـ في أستاذ ادرجة ااترقية
 اافنيػػة  ااتربيػة مػػذكرة) اافنيػة  التربيػػة اافكريػة االتجاهػػات تطػكر(: ?<?4) ااخيػػر أبػك جمػاؿ ->

 .  حلكاف جامنة ااتربية  كلية
 علػػػػي أخػػػػرم إطبلاػػػػه) ااغائػػػػب ااحاضػػػػر ااطفػػػػؿ(: <??4) ااخطيػػػػب سػػػػنيد محمػػػػد جمػػػػاؿ -=

 . ?>4: :>4 ص ص مايك  :=: عدد اانربي  مجلة(. ااتكحد
 اتاامهػػػار  بنػػػض تنميػػػة فػػػي تػػػأهيلي برنػػػام  فاعليػػػة(: <800) مطحنػػػة أحمػػػد محمػػػد خااػػػد -<

 قسػػـ دكتػػكراة  رسػػااة. ااتكحػػدييف األطفػػاؿ مػػف عينػػة اػػدم ااتكيفػػي ااسػػلكؾ كتحسػػيف اامنرفيػػة
 . شمس عيف جامنة الطفكاة  اانليا اادراسات منهد كاإلجتماعية  اانفسية اادراسات

 ااصػػكر تبػػادؿ خػػبلؿ مػػف ااتكاصػػؿ نظػػاـ إسػػتخداـ فاعليػػة(: ?800) محمػػد سػػيد سػػند خااػػد -?
(PECS  )ااسػلكؾ خفض في ذاؾ كأثر اامشترؾ اإلنتبا  اتنمية ااسلككية ااتدريبات كبنض 

 ينػػػػاير األكؿ اانػػػػدد عشػػػػر  ااخػػػػامس اامجلػػػػد ااتكحػػػػدييف  ااركضػػػػة أطفػػػػاؿ اػػػػدم اإلنسػػػػحابي
 . ااكادم جنكب جامنة بقنا  ااتربية كلية  ?800

 ااصػكر تبػادؿ بنظػاـ تػدريبي برنػام  فاعليػة(: =800) كشػؾ عبد  رجب ااستار عبد رضا -40
 ااصػحة قسػـ ااتربيػة  كليػة دكتػكراة  رسػااة ااتكحػدييف  اؤلطفػاؿ ااتكاصؿ مهارات نميةت في

 . اازقازيؽ جامنة اانفسية 
 إسػػتراتيجيات بااتكحػػد  اامصػػابيف األطفػػاؿ تػػدريس(: 8009)  ككجػػؿ اػػف ككجػػؿ  ركبػػرت  -44

  جػكدة أبػك كائػؿ ااسػرطاكم  اانزيػز عبػد ترجمػة. ااػتنلـ فػرص كتحسيف اإليجابية  ااتفاعؿ
 . كااتكزي  النشر ااقلـ دار دبي خشاف  أيمف
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 تنريػػػػؼ كاامتبلزمػػػػات  اإلعاقػػػػات بػػػػيف خػػػػاص طفػػػػؿ(: :800)  ااشػػػػربيني أحمػػػػد زكريػػػػا  -48
 .اانربي اافكر دار ااقاهر    4ط كتشخيص 

 ااتكحػد  عػف حقػائؽ(: 8000) ااحمػداف إبػراهيـ اهلل عبػد ترجمػة كباتريؾ  ككهيف سايمكف  -49
 أكاديميػة. ااسػنكدية اانربيػة اامملكة – اارياض ااخاصة  اتربيةا أكاديمية إصدارات سلسلة
 . ااخاصة ااتربية

 . ااقاهرة اارشاد  دار اانقلية  اإلعاقات(: :800) محمد اهلل عبد عادؿ  -:4
 أسػػػػػػػس) ااتكحػػػػػػػدييف  اؤلطفػػػػػػػاؿ باامكسػػػػػػػيقي اانػػػػػػػبلج(: <800) محمػػػػػػػد اهلل عبػػػػػػػد عػػػػػػػادؿ  -;4

 .ااقاهر  كااتكزي   النشر اارشاد دار  4ط  (9-اانادييف غير سلسلة)  (كتطبيقات
 اامشػػترؾ االنتبػػا  مهػػارات تنميػػة(: 8048) اامنطػػ  عبػػد اانزيػػز عبػػد محمػػد اانزيػػز عبػػد  ->4

 ك التربيػة اانربيػة اامنظمػة اانربيػة  اادكؿ جامنة ماجستير  رسااة ااذاتكييف  االطفاؿ ادل
 . ااتربكية اادراسات قسـ اانربية  اادراسات ك اابحكث منهد كاانلـك  ااثقافة

 ااخاصػػػػػػػة االحتياجػػػػػػات ذكم سػػػػػػيككاكجية(: >??4) ااقريطػػػػػػي أمػػػػػػيف اامطلػػػػػػب عبػػػػػػد.=4 -=4
 .ااقاهرة اانربي  اافكر دار  (4) ط. كتدريبهـ

 كطػرؽ أسػبابه– أعراضه  ( األكتيـز) ااتكحد إضطراب(: 8044) إبراهيـ ااباقي عبد عبل  -<4
 – ااكتب عااـ – به امصابيفا األطفاؿ قدرات اتنمية كعبلجيه تدريبيه برام  م  – عبلحه
 (. ااقاهر 

 ااتدريبيػة ااػدكرة كتاب. ااتشخيص ضكء في ااتكحد حاالت تنكع(: 8009) صادؽ فاركؽ  -?4
 . شمس عيف جامنة  8009/ 44/< إاي 40/ = مف اافترة في اانفسي االرشاد امركز

 اانػكارج  أبػك كفاطمػة ااحميػد  عبد كعايدة صدقي  اارازؽ عبد كسرية ااحفيظ  عبد فرغلي  -80
 اػكزارة تػاب  دراسػي مػنه )  اافنيػة ااتربيػة(: >??4) بكػرم علي محبكبة راشد  كماؿ محمد
 .األميرية اامطاب  اشئكف اانامة ااهيئة ااقاهرة (. كااتنليـ ااتربية

 دار ااتربكيػػػػػة  كتطبيقاتهػػػػػا اافنػػػػػي ااسػػػػػلكؾ فػػػػػي نظريػػػػػات(: ?>?4) زكػػػػػي محمػػػػػد اطفػػػػػي  -84
 . ااقاهرة اامنارؼ 

 مكتبػػة  (4) ط االرتقائيػػة  كاالضػػطرابات اانقليػػة اإلعاقػػات(: <??4) مليكػػة كامػػؿ اػكيس  -88
 .ااقاهرة اانربية  اانهضة

 .اامنارؼ دار ااقاهرة   49ط. اافنكف تنليـ طرؽ(: ;<?4) اابسيكني محمكد  -89
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 فػػي ااتطبيقػػي ااسػػلكؾ تحليػػؿ برنػػام  فناايػػة(: ?800)  صػػاا  يكسػػؼ ااػػديف علػػي مشػػيرة  -:8
 كليػػة اازقػػازيؽ  جامنػػة. ااتكحػػدييف األطفػػاؿ مػف عينػػة اػػدم ااحياتيػػة اامهػػارات بنػػض تنميػة

 . دكتكراة رسااة اانفسية  ااصحة قسـ ااتربية 
. األطفػػػاؿ عنػػد اافنػػػي ااتنبيػػر سػػيككاكجية(: :??4) حسػػػف اانزيػػز عبػػػد محمػػد مصػػطفي  -;8

 .اامصرية االنجلك مكتبة ااقاهرة 
 اافنػػكف نقػػد فػػي دراسػػات) كاامنفنػػة ةاامتنػػ بػػيف ااجميلػػة اافنػػكف(: :??4) اانطػػار مختػػار  ->8

 الكتػػػػاب اانامػػػػة اامصػػػػرية ااهيئػػػػة عػػػػف تصػػػػدر سػػػػنكية ربػػػػ  كتػػػػب سلسػػػػلة  = ع(. ااجميلػػػػة
 .ااتشكيلي اافف انقاد اامصرية ااجمنية م  بااتناكف

 منشػػػأة دار. اامدرسػػػة قبػػػؿ مػػػا اطفػػػؿ ااتنبيػػػرم اانشػػػاط(: >??4) عيػػػاد إبػػػراهيـ مكاهػػػب   -=8
 .اإلسكندرية اامنارؼ 

( ااتكحػػػدم اإلضػػػطراب) اانفسػػػيه اإلضػػػطرابات إشػػػكااية(: ?800) إسػػػماعيؿ إبػػػراهيـ نبيػػػه  -<8
 .الكتاب اإلسكندرية مركز. منه ااتنامؿ ككيفية عبلجه  – تشخيصه -مفهكمه

 اؤلطفػاؿ االجتماعي ااسلكؾ اتنمية برنام  تصميـ(: 8004) أحمد ااديف كماؿ فؤاد هااة  -?8
 الطفكاػػة  اانليػػا اادراسػػات منهػػد منشػػكرة  غيػػر دكتػػكرا  رسػػااة. ااتكحػػد بػػأعراض اامصػػابيف

 .شمس عيف جامنة
 مركػز  (منها ااتنامؿ ككيفية تطكرها)  " ب" ااتكحد سمات(: :800) ااشامي علي كفاء  -90

 . ااسنكدية   اانسكية ااخيرية  اافيصلية ااجمنية – التكحد جد 
 .اانمرانية مطبنة اهرة ااق. كنظرياتها اافنية ااتربية تاريخ(: >??4) غراب خليفة يكسؼ  -94
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 (1) يهحــــــق

 األوتيزو طفم عٍ أونيت بياَاث إستًارة

 :      الصدصٗٛ املعمٕوات: أٔاًل
 ااطفلة/  ااطفؿ إسـ........................... 
 ااجنس......................................./ 
 ااجنسية......................../      ...............  
 ااميبلد تاريخ................................../ 
 ااسكف محؿ      .................................../ 
 ااننكاف ......................................../ 
 أخكاته بيف ااطفؿ ترتيب.........................../ 
 : األضسٖٛ املعمٕوات:  ثاٌٗا
 األب إسـ........ /............................... 
 اانمر........................................../ 
 اامهنة/ ااكظيفة ...............................  
 اادراسي اامؤهؿ............................. 
 ااميبلد تاريخ................................./ 
 ااهاتؼ رقـ.................................... 
 األـ إسـ........ /............................... 
 اانمر........................................../ 
 اامهنة/ ااكظيفة ...............................  
 اادراسي اامؤهؿ............................. 
 ااميبلد تاريخ....................../  ........... 
 ااهاتؼ رقـ..................................... 
 كاألـ األب بيف ااقرابة صلة......................................./ 
 ائلعاقة االنتبا  كقػػت ............................................/ 
 اانائلة إطار في مشابهة حاالت تكجد هؿ ................................ 
 ( ..................................... كجدت إف)  ااقرابة صلة ماهي 
 : املٍصه خازز أٔ املٍصه داخن األضسٚ أفساد تٕادْ اليت املصهالت: ثالجا

............................................................................................
............................................................................................   
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 (2ق )ــــــيهح

 يقياس االَتباِ انًشترك نألطفال األوتيزيييٍ

 )إعداد/ ااباحثة(
     :ٛــــات عاوــــبٗاٌ

 ............................../االسـ 
 يبلد/ ................................. تاريخ اام 
 ............................./ااجنس.......... 
 ................................../ ااننػػػػػػػكاف 
 ااتطبيؽ / ................... تاريخ........... 
 .................................. /ااهاتػػػػػػػؼ 
 األخ اافاضؿ : األستاذ......................... / 
 ......................................./ كاي أمر ااطفؿ 

 ةــــــــد التحيــــــــبع
أمامؾ مجمكعة مف اانبارات ااتي تنبر عف سلكؾ يصدر عف ااطفؿ في مكاقؼ مختلفة 

هناؾ ثػبلث خبلؿ يكمه. اامرجك مف سيادتكـ تحديد مدم انطباؽ تلؾ ااسلككيات علي ااطفؿ   ك 
 استجابات كاارجاء منؾ مايلي:

 .لي سلكؾ ااطفؿ ( أماـ االستجابة اات  تشنر بأنها تنطبؽ عض  عبلمة )
 .ال تض  أكثر مف عبلمة عل  استجابات اانبارة ااكاحدة 

  نما االستجابة اادقيقة ه  االستجابة اامنبػرة ال تكجد استجابة صحيحة كأخرل خاطئة  كا 
 .سلكؾ ااطفؿعف 

 وافر الشكر والتقديرولكم 
 ةـــــــــــــالباحث
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 ( 2ومشــــــــــل ) 
 ددٔه ٖٕضح عبازات وكٗاس االٌتبآ املصرتك لألطفاه األٔتٗصوٗني

 نجريا أسٗاٌا ٌادزا البٍـــــــــــــــــــــد ً
    ٖتٕاصن الطفن بصسٖا وع نن وَ ٖتشدخ إلْٗ  . 4
    ٖدٙ وَ اآلخسَٖ.ٍٖظس الطفن إل٘ إشازات األ 8
    ٖتابع الطفن سسنات دطي اآلخسَٖ. 9
    ٖسنص الطفن يف  تعبريات ٔدْ اآلخسَٖ. :
    ٖتىهَ وَ اضتدداً تعبريات ٔدّْ أثٍاٞ نالوْ وع اآلخسَٖ . ;
    ٖسنص ببصسٓ عم٘ شئ وعني ملدٚ نشسنٛ بٍدٔه الطاعٛ أٔ دٔزاُ املسٔسٛ . >

    ٖطتىس يف تتبع العني . =

    ٖبدأ بإقاوٛ سٕاز وع اآلخسَٖ وَ األقساُ . <

    ٖباده احملٗطني بْ إبتطاواتّي . ?

    أٔ االمياٞات أٔ تعبريات الٕدْ  ٖصازك اآلخسَٖ سدٖجّي باضتدداً االشازات 40

    لصدص ذلٗط بْ أٔ لصئ ٖتعاون وعْ.ٖطتطٗع اضتدداً وّازٚ التكمٗد  44

    خسَٖ .ٖطتذٗب الٌفعاالت اآل 48

    ٖطتطٗع إجياد أشٗاٞ زآِا وَ قبن . 49

    تعال٘ ( . –اذِب  –خر  –ٖطتذٗب لتعمٗىات اآلخسَٖ  وجن )  ِات  :4

    ٖسنص ببصسٓ ) إلتكاٞ العني (  وع أسد احملٗطني بْ ملدٚ ثٕاٌ٘ . ;4

ٖطــتذٗب الكــاٟي بالسعاٖــٛ )الٕالــدَٖ / املعمــي ( ملطالــب الطفــن ضــسٖعا دُٔ   >4
 التأخري .

   

    ٖبادز بطمب املصازنٛ يف المعب وع أقساٌْ. =4

ٖطتطٗع تكمٗـد اآلخـسَٖ يف تسنٗـب أدـصاٞ لعبـٛ وفههـٛ  وجـن أشـهاه البـاشه           <4
 الرتنٗيب.

   

    ٖبادز بطمب املطاعدٚ وَ احملٗطني بْ أثٍاٞ المعب . ?4

    ٍٖتبْ لٍفطْ عٍد الٍظس يف املسآٚ. 80

    سنات احملٗطني بْ.ٖطتطٗع تكمٗد س 84

    ٖتذْ ببصسٓ حنٕ وَ ٍٖادْٖ بامسْ ٔحيسك املكمٛ لمتعبري عَ اٌتباِْ . 88

 الباحثـة،،         

 


