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، المرسلینمحمد سید الخلق و السالم على سیدنابسم هللا الرحمن الرحیم والصالة و

سلطانھ على نعمھ التي ال تحصى  عظیمالشكر والحمد ہلل بجالل وجھھ العظیم و

 الذي أعاننا على إتمام ھذا العمل المتواضع.و

المحترمة  "روشیش یمینة " على الجزیل إلى األستاذة نتقدم بالشكر الخالص و

 مساعداتھا المعنویةو دعمھا لنا

منیرة التي كانت السند  الشكر المختصة األرطوفونیة أ.كما ال یفوتنا بالذكر و

 الفعلي في كل مراحل البحث .

الجواریة تادمایت  بكل امتنان نشكر كل العاملین بالمصلحة االستشفائیة للصحة

 التوجیھات.النصائح وعلى تواضعھم وتقدیمھم لنا 

 قسم العلوم االجتماعیة.ونشكر كل أساتذة األرطوفونیا و

 القلب لن ینساھموإلى كل من نساھم ھذا القلم 
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 إھداء
على الصالة والسالم ، فھو صاحب الفضل واإلحسان، والحمد ہلل حمدا كثیرا طیبا مباركا

 أشرف خلق هللا سیدنا محمدا وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم واھتدى بھدیھم إلى یوم الدین،

 أما بعد

، الرعایةقلب أحاطني بالدفء و إلى ،الحنانمنبع الحب و أھدي ھذا العمل المتواضع إلى

إلى من كرمھا هللا بالجنة تحت ، سھرت من أجلي اللیالي إلى بسمة أعطتني أمال بالحیاةو

  أطال في عمرھا.حفظھا هللا برضاه و –الحبیبة  – دام أمياألق

 سكنھ فسیح جنانھ.، وإلى روح أبي العزیز رحمة هللا علیھ

 بایة، نجاة ،إلى أخي الوحید ناصر وإخوتي: ججیقة

ي لي دائما أطال هللا في عمرھا التي كانت السند الفعل ،الحبیبة ذھبیةإلى جدتي الغالیة و

 .العافیةهللا في عمره وأمده بالصحة ووجدي سلیمان أطال 

 .نادیةإلى جدتي جوھر وخاالتي وأخوالي خاصة خالي علي و

 .بناتھمإلى عمي علي وعمتي ویزة أوالدھم و

 .الصدیقات خاصة "فریدة"إلى كل األصدقاء و

 كل عائلتھا.إلى من ساعدتني وساندتني حلو ومر ھذا العمل وافیة و
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 إھداء
 إلى من قال فیھما المولي عُزوجل "وقضي ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا..."

 إلى من سھرت على تربیتي ...إلى منبع الحب والعطف والحنان...

أمي الغالیة والعزیزة على قلبي أطال هللا عمرك. إلى  

 إلى من حملني على أكتافھ طفلة ووقف بجانبي طول حیاتي وساندني...

أبى أطال هللا في عمره ورعاه وحفظھ... ىإل  

 إلى جدي وجدتي الغالیین على قلبي رعھما هللا وأطال هللا في عمرھما.

أغیالس وأخي عمر رحمھ هللا.إلى قرة عیني أخي الصغیر والعزیز على قلبي   

 إلى خاالتي كل من خالتي بایة وأوالدھا،خالتي فریزة وزوجھا وابنتھا الكتكوتة یاسمین.

وزوجتھ والكتكوتة الصغیرة"  شإلى كل من خالي رابح وأوالده،وخالي حمید و

 أمیرة"،وخالي مولود.

 والى عمي محمد وزوجتھ.

ب أو بعید.والي كل عائلتي التي شجعتني سواء من قری  

والى أعز صدیقة والتي قاسمتني ھذا العمل "لیندة"وعائلتھا،والى كل من صدیقاتي لیندة 

 ،أمال،نسیمة،فریدة.
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اختبار الوضعیة المقابلة للجسم  في )۱(القبلیة للحالة  نتائجالیمثل  ۹۹  ۰۱ 

اختبار الوضعیة المقابلة للوجھ  في )۱( لحالةل القبلیة نتائجالیمثل  ۱۰۰  ۰۲ 

 ۰۳ یمثل  نتائج مراحل االختبار ۱۰۰

۹۱۰ في مقیاس تقدیر االتصال اللغوي لدى  )۱(یمثل النتائج القبلیة للحالة 
 التوحدي

۰٤ 

المقابلة للجسم ةفي اختبار الوضعی )۲(یمثل النتائج القبلیة للحالة  ۱۱۲  ۰٥ 

۳۱۱ المقابلة للوجھ ةفي اختبار الوضعی )۲( یمثل النتائج القبلیة للحالة   ۰٦ 

 ۰۷ یمثل  نتائج مراحل االختبار ۱۱۳

۲۲۱ في مقیاس تقدیر االتصال اللغوي لدى  )۲(للحالةیمثل النتائج  القبلیة  
 التوحدي

۰۸ 

 ۰۹  في اختبار الوضعیة المقابلة للجسم )۳(النتائج القبلیة للحالة یمثل  ۱۲٥
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 ۱۱ یمثل نتائج مراحل االختبار ۱۲٦
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 في اختبار الوضعیة المقابلة للوجھ) ٤(یمثل النتائج القبلیة للحالة  ۱۳۸
 

۱٤ 

 ۱٥ یمثل نتائج مراحل االختبار ۱۳۸

في مقیاس تقدیر االتصال اللغوي لدى  )٤(القبلیة للحالةیمثل نتائج  ۱٤٦
 التوحدي.

۱٦ 

) في اختبار الوضعیة المقابلة للجسم٥یمثل النتائج القبلیة للحالة ( ۱٤۹  ۱۷ 

 ) في اختبار الوضعیة المقابلة للوجھ٥یمثل النتائج القبلیة للحالة ( ۱٥۰
 

۱۸ 

۰۱٥ نتائج مراحل االختباریمثل    ۱۹ 

في مقیاس تقدیر االتصال اللغوي لدى  )٥النتائج القبلیة للحالة(یمثل  ۱٥۹
 التوحدي.

۲۰ 
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 ۳۳ في اختبار الوضعیة المقابلة للجسم)٤(یمثل النتائج البعدیة للحالة  ۱۹٥
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 في اختبار الوضعیة المقابلة للجسم)٥(یمثل النتائج البعدیة للحالة  ۲۰٦
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 ٤۱ یمثل النتائج العامة المتحصل علیھا من قبل جمیع الحاالت لكال االختبارین ۲۱٦
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 مقدمــــة
 

۲ 
 

       مقدمة

ا التي یشھدھ یبقي اإلنسان محط ألنظار األبحاث العلمیة التي ترتقي تبعا للتعقیدات       

تردعھ فمو الن ىلطبیعة التي یكون لھا التأثیر علا ىرد والصعوبات التي یتلقاھا من قوالف

تھ یروروتوقف تتابعھ المنطقي وتشتت االرتباط الوثیق فیما بین وحدتھ فتحدث خلل في س

عراض أھو إال عرض من  المتوازیة والسن وھذا االنحراف أو الشذوذ عن النمو السوي ما

 إعاقة تتحدد من خالل حجم األعراض ونوعھا.

لنمو تتحدد لنا من خالل االنحراف عن اوالتوحد أحد ھذه االضطرابات التي          

 إما بالتراجع أو النكوص في مجال االكتسابات أو عدم التبلور . ،السوي

زیة الطفل التوحدي من االضطرابات المرك ىوتعد اضطرابات التواصل لد

 )۲۰۰۲، نصرمظاھر نموه الطبیعي والتفاعل االجتماعي ( ىواألساسیة التي تؤثر سلبا عل
وكذا ، أطفال التوحد تشمل جانبین اللفظي وغیر اللفظي ىتصال لداضطرابات االو

عیق مما ی، مستوي المكتسبات األولیة للغة ومن بینھا التخطیط الجسدي ىاضطرابات عل

 .بشكل سلیم اآلخرینعملیة تواصلھم مع 

سیلة ونھا وكمن بین أشھر القدرات المعرفیة وأھمھا خالل حیاة الفرد إذ تعتبر اللغة 

 اطاتتواصل مع العالم الخارجي خاصة لما یكون الطفل صغیرا حیث تتدخل في أغلب النش

 كن ھناكل، ولھذا یجب أن یكون تطور ھذه الملكة سلیم، ن لم نقل كلھاإ األخرىالمعرفیة 

نمو ھم فتبین بخلل وظیفي في الدماغ یعیق تطور لغتمصافئة من األطفال لسبب أو لعلة ما 

 بشكل بطئ جدا مقارنة باألطفال العادیین.

ن ععبیر وباعتبار أن اللغة ھي األداة الوحیدة التي یستطیع من خاللھا الطفل الت

علم سیة للتألساد من المفاھیم االعدید من األمور واكتشاف العالم الخارجي وكذا اكتساب العدی

 .استعمال االتصال اللغوي ىعدم قدرتھ علتكمن في اة الطفل التوحدي ن معانإف

أسبابھ الحقیقیة  إلى یعد التوحد من أكثر اإلعاقات النمائیة غموضا لعدم الوصول ذإ

فھو ، وجھ التحدید من ناحیة وكذلك شدة أنماط سلوكھ غیر التكیفي من ناحیة أخري ىعل

 إلىإضافة ، انشغال الطفل بذاتھ وانسحابھ الشدیدحالة تتمیز بمجموعة أعراض یغلب علیھا 
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الذي یحول بینھ وبین تفاعلھ مع ور تواصلھ اللغوي وقص، تھ االجتماعیةامھار عجز

 )۲۰۰۲ ،(یحيالمحیطین بھ.
 (DSM-1۷،۱۹۹٤) ،الرابع لالضطرابات العقلیة اإلحصائيویشیر الدلیل التشخیصي 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American  

Psychiatric Association). 
 .لصادر عن رابطة الطب النفسي األمریكیةا

 : اضطراب التوحد یتضمن ثالث خصائص أساسیة ھي إن

ررة ووجود أنماط متك، والقصور في اللغة والمحادثة، القصور في التواصل االجتماعي

 .(Keen , 2003)وثابتة من السلوك 
 رهأثالكل المحیطین بالطفل وتنعكس  إزعاجایشكل فالتوحد في ظل تلك الخصائص 

 األنماطوللغة واكتسابھ ، تواصلھ العام ىعل الطفل مما یؤثر بالتالي ىبصورة مباشرة عل

أن  لىإ إضافة، واألحاسیسأسلوب التعبیر عن المشاعر و ،السلوكیة والقیم واالتجاھات

قبل تدیھم سلوكیة قلیلة جدا بالمقارنة مع األطفال اللذین لالطفل التوحدي یظھر أنماطا 

 (Gillbeg, 1991) .اجتماعي

اعي الجتمكما أنھ یعاني من أنماط سلوكیة شاذة غیر مقبولة اجتماعیا كعدم النضج ا

 .)۲۰۰۱ ،الخطیب (.الذاتیة والعدوانیة واإلشارة
رة علي یملكون القدمن أطفال التوحد ال  ٦۰% أن إلىفقد أشارت دراسات كثیرة 

ر الغی وال یطورون مھاراتھم اللغویة وال یعوضونھا باستخدام أسالیب التواصل، الكالم

 .لبصريكما أنھم یعجزون حتى علي استخدام التواصل ا، اللفظي كاإلیماءات أو المحاكاة

 )۱۹۸٦، (وینج
ي في وقد ناقش عدد من الباحثین المشكالت في االتصال التي تمثل العجز األساس

 Lord et)التوحد في حین تمثل المشكالت السلوكیة العناصر الثانویة لھذه الحالة  فقد قام 

Hopkins)  السلوك الغیر مقبول لدي األطفال ، بتحلیل وظائف التواصل )۱۹۸٦سنة

أن أنماط السلوك الظاھرة علیھم كإیذاء الذات والبكاء والصراخ  إلىوتوصلوا ، التوحدیین
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إال سلوكیات ناتجة عن الصعوبات التي یواجھونھا في التواصل مع  المستمر ما ھي

 .اآلخرین

تدخل ن عملیة الإفصعوبات التواصل التي یعاني منھا أطفال التوحد  ىوللتغلب عل

ل التواصل بشك ىتطویر قدرة ھؤالء األطفال عل ىتكون ضروریة جدا للعمل عل المبكر

ھ ھذا یلعب وخاصة االھتمام بتعلیم األطفال التوحدیین مفھوم التخطیط الجسدي لما، تلقائي

كان  تحقیق التواصل السلیم سواءى مھم في مساعدة ھؤالء األطفال علالمفھوم من دور 

 لفظي أو غیر لفظي.

ن البدء في تدریس أطفال التوحد أ ىعل (Hadvien ,1999)ولقد أثبتت دراسة 

تعلم ھؤالء  ىر واضح عللھ تأثی سنوات )۹-٤بین ( الصغار اللذین یتراوح أعمارھم ما

التھم نفعامشاعرھم وا ىكیفیة التعبیر عل ىعل وذلك بتدریبھم اآلخریناألطفال التواصل مع 

ات ارھا الطفل مبأكثر من طریقة ویتم ذلك من خالل توفیر البیئة المناسبة لیتعلم فیھ

لصوت نبرة ا أو، الجسدیة واإلیماءات ما ھو مرغوب فیھ إلىالتواصل البصري واإلشارة 

فیذ أسالیب لذا فان محاوالت التدخل بالبرامج العالجیة بتن (Siegel 2003) .بصورة طبیعیة

م علي اعدھتدریبیة أو تعلیمیة لمھارات ھؤالء األطفال تعد وسیلة لمدھم بحصیلة لغویة تس

والتفاعل  وكذلك المعرفة التامة الستعمال الجسد )۲۰۰۲، (نصرتعلم أشكال بدیلة للتواصل 

 مع العالم الخارجي.

 م یسودهالذي یعتبر عال، الخوض في عالم التوحد إلىوكل ھذا دفعنا في بحثنا ھذا 

ف مختل عبر إلیناربطھ بالتخطیط الجسدي ألنھ یتسلل  ىومن ناحیة أخر، الغموض واإلبھام

 ىوكذا ألننا نعرف مد، فیھمراحل النمو وبالخصوص الجانب النفسي الحركي فیؤثر 

 من ناحیتنا األرطوفونیة. تطویر االتصال اللغوي التخطیط الجسدي في  مساھمة 

یط مساھمة التخط ىمد ىالتعرف عل ىإلوفي ھذا السیاق تھدف الدراسة الحالیة 

 حديالطفل التو ىة في تنمیة الجانب اللغوي ككل لدالجسدي كمفھوم مھم الكتساب اللغ

 لتوحد.افال فئة أط ىعملیة التواصل السلیم والفعال لدیلعبھ كالھما في تحقیق  الدور الذيو
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فقمنا ، سنوات ٦-٥وعة من األطفال التوحدیین من سن مجم ىوقد أجرینا  بحثنا عل

دیر تق التخطیط الجسدي ومقیاس العینة أي كل من اختبار ىبارین علبتطبیق كال االخت

 توحد.مال  ىالتصال اللغوي لدا

 

 :ىإلھذا األساس تم تقسیم بحثنا  ىوعل

 :ثالثة فصول ىویحتوي عل بالجانب النظريالمتعلق  الجانب األول

أشكالھ و، أعراضھ، أسبابھ، تعریفھ، تاریخیةالخاص بالتوحد وفیھ لمحة  الفصل األول:

 والعالج.، التشخیص، اإلكلینیكیة

عریف ت، تعریف الجسد، المتعلق بالتخطیط الجسدي وفیھ لمحة تاریخیة الفصل الثاني:

مراحل اكتسابھ ، الفرق بین التخطیط الجسدي والصورة الجسدیة، التخطیط الجسدي

 .، أھمیة اللغة في إكتساب التخطیط الجسديومیكانیزمات التخطیط الجسدي

ى لانیا عریف اللغة ومستویاتھا وثتع ىوي أوال علاالتصال اللغوي ویحت الفصل الثالث:

النمو  مراحل تطور، مھارات االتصال اللغويّ ، مھارات االتصال، أنواعھ، تعریف االتصال

 الطفل التوحدي. ىطرق االتصال لد، اللغوي

 :ىویحتوي عل بالجانب التطبیقيتعلق الم الجانب الثانيأما 

، لبحثاعرض عینة ، البحثمنھج ، االستطالعیةالدراسة ى إلتطرقنا فیھ  الفصل الرابع:

 األدوات المستعملة في البحث وكیفیة تطبیقھا.، البحث إجراءمكان وزمان 

 ة.والخاتم العام االستنتاج ،البحثیتضمن عرض وتحلیل نتائج  الفصل الخامس:أما 
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 :إشكالیة
ة السبب عددة، البعض منھا معروفیعاني المجتمع البشري منذ القدم من إعاقات مت       

 حد.البعض اآلخر تبقى مثیرة للجدل، بین أخبر الباحثین والعلماء، من بینھا التوو

 األطفال في الثالث ىد من االضطرابات األكثر شیوعا لدیعد اضطراب التوحف

یث ح ،الدراسات حول ھذا الموضوعوقد توالت األبحاث و ،من عمر الطفل ىسنوات األول

 طفل ال یبلغ عمرھم  ۱۰۰۰۰یبدو أن التوحد یصیب حالتین إلى خمس حاالت من ضمن 

صبنا أمرات عند اإلناث غیر أن البنات إذا  ٥إلى   ۳یظھر عند الذكور بضعف سنة و ۱۲

وقد اكتسب ھذا االضطراب مؤخرا  بھ یظھر عندھن اضطراب شدید في أغلب الحاالت

یھ وذلك من خالل محاوالت العدید من المنظمات تسلیط الضوء عل، المزید من الشھرة

 .للتعریف بكیفیة التعامل مع المصابین بھ ودمجھم بشكل ناجح ومقبول في المجتمع

ة ولم یتوصل العلم بعد لمعرف ،أنھ خلل وظیفي یصیب المخ ىویعرف التوحد عل

الل خالتي تصیب الطفل والتي تظھر ابة بھ وھو من أصعب اإلعاقات التطوریة سبب اإلص

د عن صیب بعض األطفالحالة ولیس مرض أین ی عمره والتوحدالثالث سنوات األولي من 

تماعیة اج تتكوین عالقا ىة المبكرة وتجعلھم غیر قادرین علالوالدة أو خالل مرحلة الطفول

 ویصبح الطفل نتیجة لذلك منعزال عن ،تطویر مھارات االتصال في صعوباتطبیعیة و

 محیطھ االجتماعي.

ب ھو الطبی ۱۹٤۳وأول من وصف ھذه الحالة وأطلق علیھا مصطلح "التوحد "عام 

د لشدیاواالنسحاب أنھ حالة من العزلة  ىا األخیر علالنفسي األمریكي "كانر" وعرفھ ھذ

 اضطرابات لغویة حادة. ىما یشمل علباآلخرین كاالتصال  ىوعدم القدرة عل

كما یوجد اضطراب التوحد ضمن مجموعة االضطرابات المعروفة بطیف التوحد 

والتي عادة ما تستمر طوال حیاة ، وھو مجموعة من االضطرابات العصبیة المعقدة

مھارات التواصل والقدرات في ویتسم االضطراب بدرجات متفاوتة من ضعف ، الشخص

 ا. لك بالسلوكیات النمطیة المتكررة وتتفاوت ھذه األعراض في شدتھاالجتماعیة وكذ

التصنیف التشخیصي حسب الدلیل  ىولقد تم تصنیف اضطراب التوحد عل

والذي تم إصداره من  (DSM17)لألمراض واالضطرابات النفسیة والعقلیة اإلحصائي 
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 Trouble) .االضطرابات المعیقة ضمن ۱۹٤٤ قبل الجمعیة األمریكیة للطب العقلي سنة

envahissants du développement)  

أو  لكالمأنھ یعاني من مشكلة عدم ا إالفالطفل التوحدي بالرغم من سالمة جھازه السمعي 

یث حالتعبیر  ىشخصیة التوحدي ومن عدم قدرتھ عل ضعف المفردات اللغویة تنشأ من نمط

 تظھر األعراض ما بین سن الثانیة والثالثة من عمر الطفل.

ا ھذھ والطفل غیر مفھومة ومبھمة بالنسبة ل سباتجعل اكتفلھذا االضطراب خاصیة ت

مام ى اإلللمعلومات یجعلھ غیر قادر عللفعدم اكتسابھ  ،عدم استعمالھا إلىما یؤدي حتما 

 التواصل مع اآلخرین.وي كافي یسمح لھ باالتصال برصید لغو

ق فیھا ي یتحقالطفولة من أھم المراحل التكوینیة في حیاة الفرد الت أن فترةباعتبار و

 فھم األولى أن ییستطیع الطفل ابتداء من السنة المعرفي أین النضج النفسي الحركي و

یبدءا و )J-Piaget,1966,p83(.أنھا انعكاس لجسمھ المرآةالصورة التي تقابلھ على 

في تنظیمھ في  وضعھ  ىویعمل عل، زل والمستمر لجسمھبتطویر مصطلح الشيء المع

قا من الــــردة وذلك انطــــقة منفــــبطری د في الفضاء)ــ(التواج يـــالمكان ارــطاإل

ویقترن كل ھذا بتمثیل  راء)و –(أمام ، )ىأعل –وذلك بفھم (فوق  )۲۰الى۱۸ھر(ـــالش

 J-CREINHARDT( ركة).المتح –كل الوضعیات (الجامدة الجسد ذھنیا وإدراكھ في 

٥۱۹۸٦, p85.( 

 األخیر تخطیط جسدي سلیمیربط كل ھذا بالزمان وكل ھذه المراحل لینتج في 

ة ل الحقمراح إلىبھا یمكن أن ینتقل و ،السويمرحلة مھمة من النمو  إلىلیستطیع أن یمر 

فكك بب تلكن قد تختل ھذه المرحلة فتسكون للتخطیط الجسدي دورا فیھا. ومن النمو أین ی

ن عند بعض األطفال الذین یعانون من اضطرابات تحول دو اإلجماليفي سلسلة النمو 

 لرغمباي الذز االضطرابات النمائیة التوحد" ولعل من أبرو ،تحقیق ھذا التكامل التكویني

طیط ـــالتخ خاصة نموبي على النمو وــر السلــن لھ التأثیأ إالاتھ ـمن تفاوت درج

 ) J-DE FONTAINE, 1980, p6(دي.ــالجس

ومن خالل دراستنا المیدانیة وتعاملنا مع األطفال التوحدیون وجدنا بأن ھذه الفئة من 

وصعوبات في التعلم أي أنھم ال ھذه یعانون من عدة مشاكل  إعاقتھماألطفال وبسبب 
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االتصال والتعامل مع  ىتساعدھم علمفاھیم األساسیة التي یستطیعون اكتساب الكثیر من ال

وھو ذلك التصور ، "خطیط الجسدي الت" البسیطةاألساسیة ومن بین ھذه المفاھیم  اآلخرین

یحملھا عن أعضاء التي العقلیة الذي یملكھ الطفل عن جسده ومختلف أقسامھ أي المعرفة 

 ىمجرد تخیالت إلر ھذه المعرفة من وقد تتطو، الطریقة التي تتفاعل فیما بینھاوجسمھ 

إدراك الصورة  ىعضاء المختلفة وذلك ما یساعده علرموز اسمیة تشار لأل

 (Lissond Gèrard, 1974, p171)الجسدیة.

 مصطلح التخطیط الجسدي الذي یعتبر م۱۹۲۳في عام  "p ,Derscil"اقترح وقد 

  .في نظره الصورة الذاتیة التي تعبر عن نفسھ والتي یملكھا كل شخص

(Roland, Doron, 1991, P64) 

ذ إجسدي وجود فرق ما بین الصورة الجسدیة والتخطیط ال ىجدر اإلشارة ھنا إلكما ت

ن رؤیة مننا تعتبر الصورة الجسدیة المشكلة في أذھاننا والنمط الذي یظھر علیھ جسدنا ویمك

 ق اإلحساسات الحراریة أو إحساسات األلم .بعض أجزائھ وذلك عن طری

التخطیط الجسدي فھو الصورة التي یملكھا كل إنسان عن جسده ومختلف أقسامھ أما 

من خالل تربصنا في ف، (Schilder,1978,p156).والوضعیة التي یأخذھا في الفضاء

المیدان الحظنا تواجد عدد مھم جدا من األطفال المصابین بالتوحد یعانون من مشاكل في 

إدراك  ىبالتوحد نجده عاجز وغیر قادر عل المصابفالطفل ، المكتسبات األولیة الرئیسیة

وبالتالي نجده یعاني من صعوبات كثیرة في التعلم أي أنھم ال یستطیعون مخططھ الجسدي 

 اآلخریناالتصال والتعامل مع  ىمفاھیم األساسیة التي تساعدھم علاكتساب الكثیر من ال

وصحیحة ومن بینھم وبالتالي یفتقدون القدرة علي استخدام أشكال االتصال بطریقة سلیمة 

أثار  وھذا ما .حقق لھم االتصال بمن حولھم بطریقة طبیعیةنجد االتصال اللفظي الذي ی

لعب دورا جد مھم في ھذه المكتسبات المھمة والتي ت ىحدإ نا ورغبتنا لدراسةفضول

یف یساھم اكتساب التخطیط معرفة كو، األفراد لدي الطفل التوحديمع  التواصل اللفظي

ونظرا لنقص الدراسات التي ، لدیھ )اللغوي ة واكتساب اللغة (االتصالفي تنمی الجسدي

وتأكید ما إذا  ھذا الموضوع حاولنا التدقیق والتعمق فیھ رغبة منا في معرفة ىإلتطرقت 

وذلك من خالل ، مستوي التخطیط الجسدي ىھذه الفئة تعاني من اضطرابات عل كانت فعال
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 ,C .DAURAT-HMELGAKتطبیق اختبار التخطیط الجسدي لكل من الباحثین
M .STAMBAK et J .BERGERS االستعانة بالصور الموجودة في ھذا االختبار و

 ووعیھ لمفھوم التخطیط الجسدي.  تعلیمھفي 

طفل كان فعال اكتساب مفھوم التخطیط الجسدي یساعد ال إذابالتالي معرفة ما و

 .التوحدي في التواصل مع األشخاص المحیطین بھ بطریقة سلیمة وفعالة

 : طرح التساؤل التالي وھذا ما دفعنا إلى

طفل دى الل أن یساھم في تنمیة االتصال اللغوي یمكن للتخطیط الجسديإلى أي مدى  -
 ؟التوحدي

ي تحسین مھارات مفھوم التخطیط الجسدي یساعد الطفل التوحدي فھل اكتساب  -
 االتصال اللغوي؟

 
 : الفرضیات

 متوحدطیط الجسدي عند الطفل الاكتساب مفھوم التخ ىالضطراب التوحد تأثیر سلبي عل -

 .اآلخرینمع  اللغوي في تواصلھمصعوبة  إیجادوبالتالي 

صال التوحدي في تحسین مھارات االتاكتساب مفھوم التخطیط الجسدي یساعد الطفل  -

 لدیھ. اللغوي

 

  أسباب اختیار الموضوع:
 كون ھذا االضطراب من أصعب اختیار ھذا الموضوع إلىاألمر الذي دفعنا 

لمي الع باإلضافة إلى فضولنا ،االضطرابات الموجودة في المیدان في المجال األرطوفوني

 .للخوض في عالم التوحد

  

 : أھمیة البحث
ذلك الغموض الذي یحملھ وتلك الصعوبات التي تكمن أھمیة ھذا الموضوع في 

وھذا ما جعلھ موضوعا معقدا في نظر األغلبیة الساحقة من المجتمع وكذا  ،تكتنفھ
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المختصین في ھذا المجال وكذالك النفور الذي یتلقاه من طرف الوسط الطالبي والباحثین 

أكبر وأھم مشكلة یعاني  ىتسلیط الضوء أكثر عل ىوكذلك ارتأینا إل، كموضوع للدراسة

منھا المتوحدون أال وھي كما ذكرناھا سابق إدراكھم لجسدھم وكیفیة تعاملھم بھ مع العالم 

فالطفل المتوحد بغض ، خالل استخدام االتصال اللغويوذلك من الخارجي المحیط بھم 

أھمیة  ىیجب النظر أكثر إل تعیق نموه لكنأنھ یعاني من عدة صعوبات ومشاكل  ىالنظر عل

فالمشكلة األساسیة التي یعاني  تفاعلھم وإدراكھم للمحیطین بھم من خالل إدراكھم لجسدھم.

ع عالمھ الخارجي وما فیھ من منھا الطفل المتوحد ھي أساسا كیفیة التعامل والتفاعل م

نجد لھم ومن أھم وسائل االتصال لالتصال بمن حو ىواستخدام الطریقة المثل غموض

والمعقدة في نفس الوقت لتحقیق عملیة  المھمة األشكالالذي یعتبر من  االتصال اللغوي

 بات المھمة  اكتساب العدید من المؤھالت والمكتس إليكونھا وسیلة تحتاج ، االتصال المثالیة

سواء لصورتھ  إدراك الطفلمن خالل ف ومن بین ھذه المؤھالت نجد التخطیط الجسدي.

 اكتشاف العالم الخارجي یساعده علي فھذا  التخطیط الجسدياكتسابھ لمفھوم الجسدیة و

باإلحساس بھ عن طریق مادة أساسیة وھي  المحیط بھ وكذلك تحقیق القدرة علي التعلم 

فإدراكنا ، فنحن أساسا استطعنا إدراك محیطنا من خالل استعمالنا لجسدنا وحواسنا، الجسد

فیھ من أمور عدیدة وھذا كلھ لھدف واحد وھو  ساعدنا في التفاعل ومعرفة ھذا العالم ومالھ 

تساعد األطفال  التيفالتخطیط الجسدي یعد من المفاھیم األساسیة ، البقاءالتكیف وحفظ 

 تأكید المساھمة ىا تتمحور أساسا علثنفأھمیة بح .االتصال اللغوي ىبالتوحد علالمصابین 

فكال ، الطفل التوحدي لدىفي تنمیة االتصال اللغوي التخطیط الجسدي  تي یلعبھاال

 في اكتشاف العالم الخارجي وفي تطویر مختلف المكتسبات األولیة. المفھومین یساعدانھ

 

 : أھداف البحث
ھداف دفعنا إلي اختیار ھذا الموضوع ھو لتحقیق جملة من األ وما ،ھدفلكل بحث 

 : والتي تتمثل فیما یلي

 ن.لتي یعاني منھا األطفال التوحدییتبیان المشكلة األساسیة ا -
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تطویر االتصال مدى مساھمتھ في واكتساب مفھوم التخطیط الجسدي إظھار أھمیة  -

 طویرتالطفل التوحدي وبالتالي في التفاعل واكتشاف العالم الخارجي وفي  ىلد اللغوي

 أشكال أخري لالتصال.

 لباحثینالنوع من الدراسات وعدم تسلیط الضوء علیھ من قبل النقص المراجع في ھذا  و -

 في موضوع التوحد.

تفاعل قیق عملیة الفي تح دي واالتصال اللغويالتخطیط الجس مع إبراز أھمیة كال من -

  .الطفل التوحدي ىاالجتماعي  لد

 

 : تحدید المفاھیم األساسیة للبحث
 : التوحد -۱

 : التعریف اللغوي    
وھو مكون من مقطعین ، لفظ مشتق من أصل یوناني "autismeالتوحد "مصطلح 

صطلح وبذلك یعني ھذا الم، "ویعني "حالة"ismeوالثاني " ویعني "الذات" "Autاألول "

 واتھماالنشغال الشدید لألطفال المصابین بھذا االضطراب بذ إلى"حالة الذات" ویشیر 

  وضعف انشغالھم باآلخرین.

  : االصطالحيالتعریف 
 : حسب القاموس األرطوفوني

التوحد اضطراب في التطور العصبي یصیب بشكل عام وبصفة شدیدة وظیفة 

ل كویصیب التوحد اثنین من  ،وبشكل خاص سلوك الشخص ووظیفة االتصال لدیھ ،التطور

 الف طفل حیث یصیب الذكور أكثر من اإلناث.آعشرة 

 : التعریف االجرائي
بین االضطرابات االرتقائیة یصیب األطفال قبل بلوغھم سن ھو اضطراب من 

مع  ویتمیز بقصور في اإلدراك الحسي والتفاعل االجتماعي وعملیة التواصل ،الثالثة

 ھر.االنطواء والعزلة وتتمیز عینة بحثنا بكل ھذه المظا ىإلكما یمیلون ، اآلخرین
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 : التخطیط الجسدي -۲
 واحد  التي بھا كل، ھو تلك الوحدة بمفھومھا المادي وبمظھرھا الخارجي : الجسد

 .ویعیش ،ویحس ،یعملمنا 
 لقد عرف كانط: التخطیط Kant  ر من أنھ مفھوم مشترك لكل العناص ىالتخطیط عل

 صنف واحد.

 : التخطیط الجسدي
  : التعریف االصطالحي 

زن التوا في، الحركة أو السكونخبرة كل واحد منا عن جسده سواء كان في حالة 

 .المكاني والزماني وفي عالقة مع العالم الخارجي
  : اإلجرائيالتعریف 

، لجسملده ومختلف األعضاء المكونة التخطیط الجسدي ھو معرفة كل واحد منا بجس    

 لف الوظائف التي یقوم بھا كل عضو.أیضا التعرف علي مخت، وأماكن تموضعھا
 :االتصال -۳

 التعریف االصطالحي: 
ینة فكرة أو خبرة أو مھارة أو أي ــین من خالل رسالة معــھو عملیة التفاعل بین طرف      

 غي أن تتناسب مع مضمون الرسالةــــنبخر عبر قنوات اتصالیة یآمضمون اتصالي 

                                                   .بصورة توضح تفاعال مشتركا بینھما
 التعریف االجرائي: 

مستقبل بواسطة قناة یتبادالن األدوار ادلیة بین الطرفین في شكل مرسل وعالقة تب ھو     

 .اإلشاراتول استعمال نظام معین من الرموز من خال
 مھارات االتصال اللغوي:

رغباتھ التعبیر عن احتیاجاتھ والطفل في ھي مجموعة المھارات التي یستخدمھا       

ھذا  ظیة واستعمال لغة لفظیة أو غیر لففي:باستخدام أو بدون استخدام اللغة و المتمثلة 

 لتحقیق االتصال مع العالم المحیط بھ.
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 الدراسات السابقة حول التوحد:
 الدراسات القدیمة:

 :Leo Kenner (۱۹٤٦)دراسة لیوكانر  -۱

 Irrelevant and metaphorical language in early infantile Autism       

ي فراسة غیر المرتبطة بالموضوع لدى األطفال المتوحدین تمثل ھدف الد"اللغة المجازیة 

 معرفة طبیعتھا .اللغویة لدى األطفال التوحدیین وفحص التعبیرات 

ارات العبوتمثلت األدوات في مالحظة اللغة و ،طفل توحدي )۲۳(تكونت العینة من 

 معناھا.التي یرددھا أفراد العینة وتتبعھا ومعرفة المقصود بھا و

 أسفرت النتائج على ما یلي :و

فاظ ین ھي أللیست ذات معنى لدى األطفال التوحدیاأللفاظ التي تبدو غیر مناسبة و إن -

نھا مأمكن الرجوع إلى المقصود  ذارموزا لغویة ذات معنى إ مجازیة بمعنى أنھا تمثل

 الموقف المرتبط بھا.و

ا على ذلك فعندمو ،التوحدیین یرتبط بمواقف حدثت للطفل في الماضي  أغلب األلفاظ -

  )۱۲٦ص، ۲۰۰٦ ،(ماجد السید علي عمارةیتكرر الموقف یتكرر اللفظ . 
ن عاللغویة التي یتم من خاللھا تحویل الكلمات ال تختلف بشكل جوھري  إن العملیات - 

من مة كما یتكون الكثیر من ألفاظ اللغة من خالل دراسة أصل الكل، الشعریةالمجازات 

  التقیید.انتقاالت متشابھة في المعنى وذلك من خالل التعمیم و

كلمات فل التوحیدي األصلي في عملیات نقل اللیة الطیتمثل االختالف الرئیسي في انعزا -

  ،۲۰۰٦ ،(ماجد السید علي عمارة .التجارب العاطفیةالتي تشتق من المواقف الطفولیة و
 )۱۲٦ص
 :Klin )۱۹۹٥دراسة كلین (  -۲

سلوكیات  للحد منللكالم  "تدریب األطفال التوحدیین على اإلصغاءبعنوان 

األطفال التمیز بین األطفال المتوحدیین والھدف من الدراسة  ،االنسحاب االجتماعي لدیھم"

االنسحاب من المواقف في سلوكیات التواصل مع اآلخرین والتعلق بھم والمتخلفین عقلیا 
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) ٦ – ٤طفال توحدیا تتراوح أعمارھم بین ( )۱۲(تكونت عینة الدراسة من  ،االجتماعیة

 ل المتخلفین.ضمت الثانیة مجموعة مماثلة من األطفاوات وسن

ن لمتخلفیاقرانھم النتائج أن األطفال التوحدیین كانوا أقل تعلقا من أ أوضحتاسة: رنتائج الد

ن كانوا یفضلون أما الضوضاء الناتجة ع أنھمحیث لم یفضلوا صوت األم بل ، عقلیا

 انھمل دال قیاسیا بأقرذلك مشكو ،أصوات مركبة أو االنسحاب من المواقف االجتماعیة

  (P2, 2003, Pascal Lenoir).  عقلیا الذین كانوا یفضلون صوت األم المتخلفین
 : JIMES BALL) ۱۹۹٦( دراسة جیمس بال  – ۳
دراسة التدخالت العالجیة باستخدام أقران طبیعیین على تحسین  إلىھدفت الدراسة   

المصابین  أطفال من ۸راسة من تكونت عینة الدو ،التوحدیین لألطفالالتفاعالت االجتماعیة 

لة لمرحدیین من نفس اباضطراب التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة تم دمجھم مع أطفال عا

 ،عیةجتماعب التخیلي والمھارات االلارات التواصل والتضمن البرنامج تنمیة مھو، العمریة

ي لتخیعب اللالنتائج تحسنا من مھارات االتصال والمھارات االجتماعیة ولقد أظھرت الو

 )۱۲٦ص ، ۲۰۰٦،(ماجد السید علي عمارةالمھارات األكادیمیة لسبعة من أقران العینة.و
 الحدیثة:الدراسات 

 :۲۰۰۱حمد أمین أدراسة سھى  -۱
 ،حدیینمدى فعالیة  برنامج عالجي لتنمیة االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التو

  ۸و اثإن ۲أطفال كعینة تجریبیة  ۱۰طفل كعینة استطالعیة   ۳۰تكونت عینة الدراسة من 

    ۷٥-٥۰ذكاء من و ،درجة التوحدیة متوسطة ،نةس ۱۲- ۸ذكور تتراوح  أعمارھم بین

   ) ۲۸ص ،۲۰۰۰ ،(عادل عبد هللا محمد

 :الدراسات المرتبطة بالتخطیط الجسدي نجد منھا
 : "Lissondدراسة لیسان "

كانت ھذه الدراسة حول الرؤیة والتخطیط الجسدي والعالقة القائمة بینھما عند 

یملك معرفة جیدة لتخطیطھ  األعمىأن الطفل  إلى "Lissondفتوصل " ،بالعمىالمصابین 

وھذا كون أن ، الجسدي عامة مع وجود اختالف طفیف مقارنة مع الطفل الذي لم یفقد بصره
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مستوي األیدي أكبر مقارنة باألطراف  ىتكون معرفتھ لتخطیطھ الجسدي عل األعمى

 (LISSOND, 1974, P171).التي تكون مھملة نوعا ما األخرى

 : PATERZ "۱۹۸٥دراسة باترز" -
اقات ین صدأن األطفال اللذین یدركون قوة أجسامھم ھم أكثر إقداما ونجاحا في تكو ىیر

ساط نبفس واالاق ویتمیزون بالثقة بالنودا وتعاونا نحو الرف وأكثر األقرانومع  اآلخرینمع 

یة لجسدافي حین األطفال اللذین یشعرون بضعف بنیتھم الجسدیة یدركون انخفاض جاذبیتھم 

 لدینا (عالء .كانوا أكثر عرضة لبعض المشكالت السلوكیة مثل الخجل والوحدة النفسیة

 )۳٦-۲٤ص، ۱۹۹٥، كفافي
 :التي تناولت االتصال اللغوي  لدي الطفل التوحديالدراسات السابقة 

یرة األخ لقد اھتمت العدید من الدراسات الحدیثة بالطفل التوحدي خاصة في السنوات

صصة أنھا أخذت في إعداد مقاالت متخ حیث نجد في أغلب دوریات علم النفس في الخارج

 ىد أدقطفال النوعیة من األ ي لھذهوال شك أن االزدیاد العالم، عن ھذه العینة من األطفال

ضرورة عمل دراسات متخصصة وسریعة لمعرفة طرق العالج وإمكانیة عمل برامج  إلى

 تربویة عالجیة لمساعدة اآلباء والمشرفین في تعدیل سلوك أطفالھم.

دم ھي ع حدیین األساسیةومن خالل الدراسات المختلفة اتضح أن مشكلة األطفال التو

فقا ي العالقات االجتماعیة وع اآلخرین أي لدیھم اضطرابات فالتواصل م ىالقدرة عل

ي نھ شذوذ في النواحي االجتماعیة والذي ینتج عن عیب أو خلل لغوأ (RUTTER)لفرض

 أي العیب الرئیسي للتوحد ھو اضطراب نمو اللغة.

ؤالء األطفال في دراستھ بأن ھ (Swinkels ,willemesn ,97)وھذا ما أكد علیھ  

 یرھم.قصورا لغویا شدیدا في تفاعلھم مع اآلخرین وأیضا في مواقف لعبھم مع غیظھرون 

أنھ من الممكن أن ننمي االتصال  ىظھرت بعض الدراسات التي ركزت عل ومن ھنا

 ىالتي وضعت طریقة تدع (Wolf-Schein,E ,99) اللفظي للطفل التوحدي مثل دراسة

Smile  وھي اختصار لطریقة تعلیم الطفل التوحدي الكالمStructured Method In 

Language Education . 
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والتي وضعت طریقة ھامة لالتصال اللفظي  " Potter Corol,99كما نجد كذلك دراسة "

بالطفل التوحدي والتي أظھرت استجابات ناجحة من قبل األطفال التوحدیین وغیرھا من 

تمت بضرورة وجود برامج عالجیة لھؤالء األطفال لترفع من مھاراتھم الدراسات التي اھ

التي اھتمت بوضع خطة نموذجیة  " Magda,c,96المختلفة وتعدل سلوكھم مثل دراسة "

، النفسي للوالدین اإلرشادالعالج األسري بواسطة  ىعالج األطفال التوحدیین تشتمل علل

متدرج وبسیط وتشتمل ھذه  المھارات الخاصة بشكلاالتجاه التربوي الذي یقوم علي تنمیة 

واشتملت الخطة العالجیة  االتصال االجتماعي)، (مھارات االتصال اللفظي تالمھارا

 ,Campoell Magda, 1996) .یھ العالجيــیب الترفــــبة وأیضا أسالمواقف اللع

p134-143) 

التي  Piagetتجارب  إلىالتي استندت  (Sauvage ,88)وأیضا أثبتت دراسة   

منھم مصابین  ىن األطفال الطبیعیین ومجموعة أخروضعت مقارنة بین مجموعة م

بیعیون ل الطفوجدت أن األطفال التوحدیین یتبعون نفس النمط الذي یقوم بھ األطفا، بالتوحد

لدوافع یھ افي اكتساب مھارات االتصال اللفظي مع األخذ بعین االعتبار أنھ یجب أن تكون ف

لي عارب لمحفزة والتعزیزات المناسبة إلصدار ھذه السلوكیات أي أنھ یؤكد في ھذه التجا

 العامل النفسي التربوي الذي یجب إتباعھ مع ھؤالء األطفال .
ة سلوكیكما بحثت مجموعة أخري من الدراسات السابقة في أثر البرامج العالجیة ال

) بدراسة ۱۹۹۹ھام علیوه (فقد قامت س في تعدیل أنماط السلوك االجتماعي ألطفال التوحد.

ام استخدبعینة من األطفال التوحدیین  ىار إمكانیة التدخل السیكولوجي لداختب إلىھدفت 

ھم طفاللمساعدة أ األسرة (اإلرشاد الوالدي) ىیجیة عالجیة أخري تعتمد أساسا علإسترات

یف ف تخفاآلخرین وبھدالتوحدیین من التخلص من انعزالیتھم وبالتالي زیادة تفاعلھم مع 

را ذك )۱۱من بینھم (، طفال ۱٦وتكونت عینة الدراسة من ، حدة أعراض اضطراب التوحد

داد برنامج تدریبي لتدریب وقد تم إع )۱٤-٤-۳إناث تراوحت أعمارھم مابین( )٥و(

فاعل والت مھارات التواصل اللفظي والغیر اللفظي ىعل األطفال التوحدیین (عینة الدراسة)

ة معرفماعي والسلوك االستقاللي والمشكالت وببناء برنامج تدریبي خاص بأسرھم لاالجت

 الغیر لفظیة.معھم لتطویر المھارات اللفظیة و كیفیة التعامل
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ینة أطفال توحدیین بمد )۱۰( ىفقد قامت بإجراء دراسة عل )۲۰۰۳أما الغامدي (

لي مجموعتین تجریبیة وزیعھم عتتم ، سنوات )۹-٤-۳الریاض تراوحت أعمارھم مابین (

صل لتوااوضابطة متكافئین في العمر والذكاء غیر اللفظي ودرجة التوحد ودرجة العجز في 

 ھاراتمالكشف عن مظاھر العجز في  ىھدفت ھذه الدراسة إل، اللغوي والتفاعل االجتماعي

، ھفیغوب ما ھو مر ىاإلشارة إل، واستخدام اإلیماءات، والتحدیق بالعین، التواصل اللغوي

اعل االجتماعي (التفاعل وكذلك الكشف عن مظاھر العجز في مھارات التف، وغیرھا

 والمحاكاة الحركیة والوقت).، والتنظیمات االجتماعیة، المتبادل

ل وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائیا في متوسطات رتب درجات أطفا

في ومقیاس مظاھر العجز في التواصل اللغوي  ىوحد أفراد المجموعة التجریبیة علالت

 البعدي یاسصالح القالتفاعل االجتماعي ألطفال التوحد قبل وبعد تطبیق البرنامج العالجي ل

عدم وجود فروق دالة إحصائیا في متوسطات رتب درجات أفراد  ىكما توصلت إل

تفاعل المجموعة الضابطة علي مقیاس مظاھر العجز في التواصل اللغوي وفي ال

 االجتماعي ألطفال التوحد قبل وبعد تطبیق البرنامج العالجي.

كال التعرف علي أش إلىبدراسة ھدفت  (stone et al 1997) م وستون وزمالءهوقا

سة من لدرااالتواصل الغیر اللفظي التي یستخدمھا األطفال التوحدیین الصغار وتكونت عینة 

- ٥ -۲عاقة نمائیة تراوحت أعمارھم مابین طفال مصابون بإ ۱٤طفال مصابا بالتوحد و۱٤

، وقصور الجوانب اللغویة، والجنس لعمر الزمنيوتجانست المجموعتان في ا، سنوات۳

تصمیم باسة والمفردات التعبیریة وقد تم قیاس أشكال التواصل الغیر اللفظي عند عینة الدر

 ستویینموالتي تضمنت ، عبارة تصف أنماط السلوك الغیر اللفظي لدیھم۱٦قائمة مكونة من 

لي یق عالطلب والثاني یھتم بقدرة الطفل علي التعل ىاألول یھتم بسلوك قدرة الطفل عل

 نخفضةرزوا درجات مأن األطفال التوحدیین أح إلىف معینة وأسفرت نتائج الدراسة مواق

قارنة والحركات اإلیمائیة م، وفي التحدیق بالعین، ما ھو مرغوب فیھ إلىفي اإلشارة 

 سك یدمفي حین أحرزوا درجات مرتفعة بسلوك  األطفال المصابین بإعاقات نمائیة أخري.ب

 الشخص لما یریدونھ مقارنة باألطفال المصابین بإعاقات نمائیة.
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ین معرفة أثر برامج التدخل المبكر في تحس إلىوقام أسكوتالند بدراسة ھدفت 

 مھارات التواصل في مرحلة ما قبل اللغة وخفض بعض أنماط السلوك االجتماعي غیر

 )۸۷ددھم (لغ عاللذین ب، عینة من أطفال التوحد غیر الناطقین ىالمناسبة كاإلشارة الذاتیة لد

التركیب ، التقییم)سنوات وذلك عن طریق استخدام أسلوب ۱۰طفال ممن ھم أقل من (

ل في ألطفااالذي یحرزه والتدخل المكثف وقد تم بناء أداة لتقییم التحسن  ،والتدخل المبكر

یومیة ة الالتواصل بمتابعة أدائھم ألنشطة البرنامج التي تضمنت مواقف الحیا ىقدرتھم عل

د قواالستیعاب اللفظي و، والتعاون واللعب واالستماع، كالتواصل الجسدي، للتواصل

إضافة  قبل اللغة أسفرت النتائج عن أھمیة التدخل المبكر في تطویر مھارات التواصل ما

 تحسن قدرة األطفال علي التواصل بأنشطة الحیاة الیومیة. ىإل

 فعالیة برنامج ىبدراسة تحت عنوان مد أحمد أمین ىسھقامت  ۲۰۰۱وفي سنة 

 آلباءلوتقدیم برنامج إرشادي ، األطفال التوحدیین ىعالجي لتنمیة مھارات التواصل لد

ھم من ارــأطفال تتراوح أعم ۱۰ینة الدراسیة من ــلمساعدتھم داخل المنزل وتكونت الع

واعتمدت أدوات الدراسة علي ، ضابطةومجموعتین تجریبیة  إلى)سنة مقسمین ۸-۱۲(

ج نامرب ىمقیاس التقدیر اللغوي لألطفال التوحدیین باإلضافة إل، مقیاس الطفل التوحدي

 إرشادي لآلباء والمعلمین .

 جموعةتقدم األطفال ضمن الم ىلدراسة أن ھناك داللة إحصائیة علوأظھرت نتائج ا

 التجریبیة في مھارات التواصل اللغوي.
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 تمھید:
حیث أن ، قااالنفعالیة شدة وتطركثر أشكال االضطرابات السلوكیة ویعتبر التوحد من أ       

 ،ھبمن جوانب شخصیة الفرد المصاب  تأثیر ھذا االضطراب ال یقتصر على جانب واحد فقط

إلى  یؤدي مما، االنفعالياللغوي و، االجتماعي ،بل یمتد لیشمل جوانب مختلفة منھا: المعرفي

فال ألطاسئلة حول كثرت األبالتالي اختلفت اآلراء و ،في عملیة االرتقاء بأسرھا عام تأخر

 كیفیة التعامل معھم.المتوحدیین  و

 ،أسبابھفھم طاء صورة واضحة الضطراب التوحد وإع سنحاول في ھذا الفصلو  

 . ، وكذلك طرق عالجھكیفیة تشخیصھو ،أعراضھ
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 خلفیة تاریخیة حول التوحد: -۱
ایات حیث أشارت الرو، فحاولوا تفسیره ،التوحد موضوع اھتم بھ الكثیرین منذ القدم

ل لقد وصف كو، السجالت الطبیة القدیمة إلى وجود أشخاص مصابین بالتوحدالخرافات وو

لك ذخرون في حین برر آ، األشخاص الذین لدیھم أعراض التوحد قدیما بأنھم تسكنھم الشیاطین

  .رسلا بالأحیانأو سحرة أو مجانین و، بضعیفي العقلبوجود المالئكة و كان یشار إلیھم عادة 
).٦۲۷ص ، ۲۰۰۷، آخرونو البطانیة حمدم(أسامة                             

ستعمل ألول مرة سنة ایعني "أنا"  ،« Autos »مصطلح یوناني األصل ، مصطلح التوحد

ھذا الوصف یعرف حالة فقدان و E. Bleuler » ۳ »م من طرف الباحث بلولر۱۹۱۱

 .استحالة أو صعوبة االتصال بالغیراالتصال بالواقع لدى الراشدین و كذلك 

M, 2005, P.5)                                    .(SIGMAN. 
 على أنھ فقدان التواصل مع الواقع.وصف التوحد  ، ۱۹۲۳في عام و

(Ould Taleb, 2009, p14) 

 من جامعة جون ھو بكتر   « Leo kanner »یعود الفضل الكبیر إلى الطبیب العقلي كانرو

 Johns Hopkins ،  الطفولي و یعانون صابون بالتوحد محیث الحظ وجود أحد عشر طفال

 تماماحیث أثار اھ، و قام بنشر مالحظتھ المفصلة في أعراض التوحد عام، من نفس األعراض

 .كانت بدایة لظھور دراسات حول أعراض التوحدوملحوظا و كبیرا
(Rondal..A,2003,p641)                                                                           . 

في فینا  " Hans Aspergerف العالم النمساوي ھانز اسبر جر اكتش ۱۹٤۳نفس العام  فيو

شر نیث ح ،بالنمسا حاالت تختلف في سماتھا و أعراضھا عن حاالت لیو كانر المسماة بالتوحد

 حیث۱۹۹۱ عام إلى غایةرب العالمیة الثانیة). لم یعترف بھا (نظرا للحلمانیة وبحثھ باللغة األ

یھ نتائج فالذي نشر ، األسبرجر"كتابھ عن التوحد و Frith العالم البریطاني في "فریث"أصدر 

و ي ألعالالتي كانت تسمى التوحد ذو األداء الوظیفي اث "اسبرجر" باللغة االنجلیزیة وبحو

             . اسبر جرمن ثم عرفت الحالة باسم مكتشفیھا متالزمة التوحد الحفیف و

Syndrome Asperger               ٦۲۸ص ،۲۰۰۷ ،آخرون(أسامة محمد البطانیة و(. 
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" بدراسة مئة حالة مصابة  Heisenbergقام الباحث ایزنبارج"  ۱۹٥٦في عام و

، التربیةتعرضوا لطرق قاسیة في الرعایة و منھم %۸٥"بالتوحد الطفولي" وجد فیھا أن نسبة 

ین رافض لكن، الثقافةذوي مستوى عالي من الذكاء وفیون أن أبائھم یشتبھون باآلباء التعسو

 ألي اتصال عاطفي.

قبل فكرة لم یت Bernard Rimlan » ۱۹٦٥ »كما نجد أیضا "بیرنارد ریمالند" 

طفال ى األأكد على ندرة األمراض العقلیة لدالمتوحد من عائلة شاذة السلوك و انحدار الطفل

ما  بون وھوبین سلوك األطفال المتوحدین والموھوود الموجأشار إلى أن التشابھ و، المتوحدین

 .A ,1980 ,P755 ,756)                        . .(GERRAأطلق علیھ اسم تناقض الذكاء

 National Society)حدییناألمریكیة الوطنیة لألطفال التو الجمعیة كما لھ الفضل في تأسیس

Of (Autisme، و تعرف ، ابنھ یعاني من التوحدھذا من أجل دراسة التوحد خصوصا أن و

 .  (Society America of Autisme)ھذه الجمعیة اآلن باسم الجمعیة األمریكیة للتوحد 

).۱۹ص،۲۰۰٤، عبد هللا إبراھیم(فرج الرزیقات        
 

 مفھوم التوحد: -۲
 لغة:

 ذوتویةالموه بالعربیة أسو، االنعزال توحد كلمة مترجمة عن الیونانیة وتعني العزلة أوال

لكن وكحالة مرضیة لیس عزلة فقط  ھوو، التوحد لیس االنطوائیة(وھو اسم غیر متداول) و

                             .من شخص ألخرمشاكل متباینة للتعامل مع اآلخرین مع سلوكیات ورفض 
(www .pdffactory.com)                                                                           

 اصطالحا:
لثالث األولى اعادة ما تظھر خالل السنوات و إعاقة متعلقة بالنموالذاتویة ھو  التوحد أو

  ھي تنتج عن اضطراب في الجھاز العصبي مما یؤثر على وظائف المخ. ومن عمر الطفل 
.(www .pdffactory.com)                                                                            
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 و نتناول فیما یلي مجموعة من التعریفات التي تناولت مفھوم التوحد:
 : (Kanner)تعریف كانر    

 على القدرة عدمة من العزلة  واالنسحاب الشدید ویعرف كانر التوحد على أنھا حال

 . كما یشتمل على اضطرابات لغویة حادة، التعامل معھماالتصال بالألخرین و
 ).٥۳ص،۲۰۰۲،(سعید حسن العزة 

  تعریف محمد عز الدین :    
عتبر یعرف التوحد على أنھ اضطراب یتعلق بتطور الدماغ مع وجود بعض المالمح الم

 تعتبروالطقوسیة غیر القابلة للتغییر  بعض االھتماماتو، و الخاصة بالعالقة التواصلیة

                               المصنف الرئیسي لمجموعة من االضطرابات التطوریة المنتشرة.   

 ).۱۷ص ،۲۰۰٥،ة(ماجد السید علي عمار                                                     
     تعریف الرابطة األمریكیة للطب النفسي :   

فیھا  یقیمأنھ حالة غیر عادیة ال ، لیس انفعاليف التوحد على أنھ اضطراب نمائي وتعر 

ال یتصل بھم إال قلیال جدا. وھو مصطلح یجب استخدامھ أي عالقة مع اآلخرین والطفل 

فھو ال ینطبق على الطفل الذي قد یكون سلوكھ ناجم عن تلف في الدماغ أو في خاالت ، بحذر

یمكن أن یصاب األطفال بب خوفھ من المحیط الغیر مألوف والطفل التعاون بسیرفض فیھا 

           تلفین جدا.أو مخ فقد یكون ھؤالء طبیعیین جدا .المتوحدین من أي مستوى من الذكاء
 ).۲۰۳ص،۲۰۰۰،(أحمد یحي خولة         

 :  Les signes précoces de l’autismeاإلشارات المبكرة للتوحد -۳
على أن  یؤكد اإلكلینیكيأنھ یبقى الجانب  إالسنوات  ۳ إلى ۲رغم أن التشخیص یكون من 

 ر.التعرض للتوحد یكون أفضل في وقت مبك إمكانیةالتعرف على األطفال الذین یحملون 

  أشھر: ٦إلى  ۰من 

 ال یشكو أبدا حتى أنھ یجعلنا أحیانا ننساه.، الطفل ھادئ نادرا ما یبكي -

 .(Dialogue tonique)شھور   ۳إلى  ۲غیاب الكالم النغمي من  -
 ات.المناغغیاب  -

 غیاب التواصل البصري. -
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 الفراش).ینتظر في اضطراب النوم (یفتح عینیھ و -

 .اضطراب في الغذاء -

 ن الشھر الثالث مع وجھ جاف.مغیاب االبتسامة ابتداء  -

  شھر : ۱۲إلى  ٦من 

 أمھ. السابقة تتأكد من خالل عالقة الطفل معھناك كل اإلشارات  -

 لتمسكھ.دم الرغبة في الذھاب إلى األم لما تمد لھ بذراعیھا یظھر كذلك ع -

  خشبیة.تیة أو غیاب اإلیماءات كأن الطفل دمیة صو -

 رفض التواصل . -

  شھرا: ۲٤إلى  ۱۲من 
 اللغة.غیاب  -

 أخرى:جانب ھذا ھناك عدة مؤشرات  ىإل -

ذ إ، لیھمعاألولیاء یشعرون أحیانا أن الطفل ال یتعرف عادي لیس كاآلخرین وفالطفل غیر 

حثوا أن یب على العیادیینو، من أن یشتكي األولیاء من عدم تفاعل أطفالھم معھم أنھ البد

     p30) (Daniel Marcelli ,۱۹۹۹ ,   .    أكثر عن المؤشرات المبكرة للتوحد

 

                                                                                        
 أھمیة دراسة إعاقة التوحد:  -٤

ناك ھإن اصة وخ، تكمن أھمیة دراسة إعاقة التوحد في أھمیة الجانب الذي تتصدى لھ

ات دراس الحاجة ملحة إلىالدراسات التي تناولت ھذه اإلعاقة مما یجعل ندرة في األبحاث و

 تغطي كافة جوانبھا.لظاھرة تزیل الغموض المحیط بھا وخاصة  بھذه ا

مر األ، خصائص األطفال المتوحدین یؤدي إلى التشخیص الدقیق إلعاقة التوحدفتحدید سمات و

درات قت وعالجیة ھادفة تساعد على النمو واالرتقاء بإمكانیا الذي یمھد الطریق إلى برامج

 ألتوحدي إلى أقصى درجة ممكنة من التوافق.الطفل 
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بین  یساعد على التشخیص الفارق بینھا و، كما أن التشخیص الدقیق إلعاقة التوحد

التي  عاقاتتمییزھا عن غیرھا من اإلمما یؤدي إلى تصنیفھا  و، غیرھا من اإلعاقات المشابھة

 تتشابھ بعض أعراضھا مع أعراض إعاقة التوحد . 

الخطورة المترتبة على  أتي أھمیة دراسة إعاقة التوحد منى تمن ناحیة أخرو

 %)۲٥و لوحظ أن (، و أشد المضاعفات ھي حدوث نوبات صرعیة .مضاعفات اإلصابة بھا

ضا ت أیمن المضاعفاأكثر. و م تاریخ لنوبات صرعیة أوأو أكثر من حاالت التوحد یوجد لدیھ

ن لناتجة عقة اعاللوعي الجزئي باإلالحیاة الراشدة استجابة  .حدوث االكتئاب في بدایة المراھقة

في حالة التعرض لضاغط نفسي أو اجتماعي یظھر المریض أعراضا اضطراب التوحد.و

(محمود حمودة  .لكنھا جمیعا تزول بزوال الضاغطو، وھالوس ،خاصة التھیج، تصلبیة
۱۹۹۱.(              
، حدة التومتكامل إلعاقالبحوث والدراسات لفھم شامل وفعلینا إجراء المزید من لذلك و 

ت سما عرفةالمتوحد في م قد تفید نتائجھا اآلباء والمعلمین والمھتمین بتربیة ورعایة الطفل

 كذاو، بین األطفال اآلخرین ذوي اإلعاقات المشابھةخصائص ھذا الطفل والتمییز بینھ وو

  .   التو حدییننیات و قدرات األطفال وضع البرامج العالجیة المناسبة لتنمیة إمكا
 )۲۲ص ،۲۰۰۸،لي عمارةع(ماجد السید                                                        

 

 نسبة انتشار التوحد: -٥
ظلت النسبة التقلیدیة مسیطرة لفترة طویلة و، من اإلعاقات األقل انتشارا عتبر التوحدی

إال أن تغیر تعریف التوحد ، ) لكل عشرة أالف مولود٥-٤ما بین (حیث تراوحت النسبة ، نسبیا

) شھرا إضافة إلى توسع مفھوم التوحد الذي أصبح ال ۳۰(بدال من )۳٦امتداد العمر إلى (و

ازدیاد النسبة حیث تقدیرھا ما بین  إلىأدى ، یقتصر فئة التوحد التقلیدي التي وصفھا كانر

ا أن التوحد ینتشر عند الذكور بمعدل ثالثة إلى أربعة و كم) لكل عشرة أالف مولود ۲۰-۱٥(

                                                                     أضعاف مقارنة مع اإلناث.      

 ).۱۷۰ص ،۲۰۰۷،خلیل عبد الرحمان المعاطیة،(مصطفى نوري القمش                     
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 النظریات المفسرة للتوحد: –٦
ستقطب انظرا لتباین خصائصھ لذلك فقد ، یعد االضطراب التوحدي من األلغاز المحیرة

 .ابالضطرظھرت نظریات مفسرة عدیدة في محاولة منھا فھم ھذا اواھتمام الكثیر من العلماء 

 نظریة المنشأ النفسي لإلصابة بالتوحد:  : -۱-٦   
 ،م۱۹٤۳ذلك عام فاكتشاف التوحد حدیث العھد و ،قدیماحیث كان ھذا االعتقاد السائد 

باب من األس یعد ءبتربیة األبناعدم العنایة اعتقاد بأن عدم درایة األبوین وإھمالھم و كان ھناكو

 ، Bruno Bettelheimو من المؤیدین لھذا التفسیر برونو بیتلھایمبالتوحد.الرئیسیة لإلصابة 

 صابةاإلللعیش مع عائالت بدیلة كأسلوب لعالج  التو حدیینحیث كان یقوم بنقل األطفال 

، دالتوحبأمھات أبنائھم المصابین عند أباء  و حیث كان ذلك یبعث على االرتیاحو، بالتوحد

أجزاء  بعض الواقع أن ھذه النظریة استبدلت بالنظریة البیولوجیة القائمة على وجود خلل فيو

بات االلتھاأوالوالدة فترة الحمل و صعوبة، المخ نتیجة لعوامل بیولوجیة مثل الجینات

 )٥۹۰ص ،۲۰۰۷،(أسامة محمد البطانیة و آخرون                             الفیروسیة. 
 النظریة البیولوجیة لإلصابة بالتوحد: : -۲-٦  

دي یة تؤھناك العدید من المؤشرات الدالة على أن التوحد یحدث نتیجة لعوامل بیولوج

بة تكون مصحوومن تلك المؤشرات أن تلك اإلصابة ، بعض أجزاء المخإلى خلل في أحد أو 

 أثیركما أن انتشار التوحد في جمیع المجتمعات ینفي ت ،بأعراض عصبیة أو إعاقة عقلیة

اقة ي اإلعففإنھا تتمثل ، من حیث اإلعاقات المصاحبة للتوحدو، العوامل النفسیة االجتماعیة

ن د یكولكن قومشكالت أثناء الوالدة و، ت أثناء الحملالصرع أعراض عصبیة صعوبا، العقلیة

یمكن ، قلیةھناك عدم قبول لنظریة األسباب البیولوجیة عندما ال نجد أي سبب طبي أو إعاقة ع

اء كل یة ورذلك یقودنا إلى االستنتاج بأن ھناك أسباب طبیة مستترة خفو، أن یعزى لھا السبب

 القلیل منھا.حاالت التوحد لم یتم التعرف سوى 

)۲٥۹ص ،۲۰۰۷،آخرون (أسامة محمد البطانیة و  
 النظریة الصینیة :  -۳-٦

م عن عا ۲۰۰۰ال یزالون یعالجون التوحد منذ أكثر من التوحد و إعاقةعرف الصینیون 

كانت نتائجھ تحسن أعراض التوحد حیث ، المناعي للمصابینطریق تحسین الجھاز الھضمي و
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التوحد ربما مسببات ن وقد افترض الباحثون في مجال التوحد أالسلوكات الشاذة المصاحبة لھ و

 أثناء فترة الحمل. تكون بعد الوالدة أو

ن سبب التوحد یحدث فالنظریة التي وضعھا الباحثون الصینیون في مجال التوحد ترى أ  

المعدة عبارة عن مشكلة في طحال وھو ما یكون تلفا في الجھاز الھضمي وغالبا بعد الوالدة و

ر الغذائیة التي تساعد غیرھا من العناصو" Bب" "سویا یمنع الجسم من امتصاص فیتامین "

  الطحال التالفان أیضا یسببان تلف الجھاز المناعي.الكلیتان و .صیانتھعلى نمو وتطور المخ و

 )٥۹۲ص ،المرجع السابق البطانیة، نفس(أسامة محمد                                        
 نظریة االختالل الوظیفي لمراكز التحكم في المخ: -٤-٦

ماغ ة الدفقشر ،عمل معینأن كل جزء من الدماغ لھ خاصیة و تتمثل ھذه النظریة في

 دماغال قشرتي إحدى، كل فعالیة لھا موقعھا الخاص فیھماتتكون من جزئیین أیمن وأیسر و

، لصدغيایقع مركز الوقت في الجزء اللغویة وفیھا مركز القدرات عادة ما تكون المسیطرة و

  اإلدراك الحسي.و، یعد الجزء الحیزي مركزا لتحدید المكانو

لكن  ،الدماغالتركیز في ي العمر ھناك زیادة في القدرات ولقد لوحظ أن مع زیادة فو

حیث یعمل نصفي ، االختالل الوظیفي لمراكز التحكم في المخ في حالة التوحد ھناك نظریة

مما ، فیكون ھناك بعض الفعالیات تعمل في النصف المعاكس، قشرة المخ بطریقة غیر طبیعیة

                                  فوضى فتشویش في عمل المراكز الحسیة.             إلىیؤدي 

 ٥۹۱ص ،۲۰۰۷ ،البطانیة(أسامة محمد                                                         
( 

 
 العوامل المسببة للتوحد: -۷

قیت بلھذا و، لم یتم بعد التوصل إلى تحدید األسباب المباشرة لحدوث ھذه اإلعاقة

ة فبعض العلماء یعزي إعاقة التوحد إلى اضطرابات عصبیة نتیج ،األسباب غیر معروفة

، یئیةبسباب أمنھم من یرجعھا إلى و ،للمشاكل المرتبطة بالتفاعالت الكیمیائیة الحیویة بالمخ

 ة.بیئیالعوامل المشتركة ما بین العصبیة وال إلىبینما ترى فئة ثالثة أن األسباب تعود 

 فیما یلي عرض لتلك األسباب: و
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 العوامل النفسیة:     - ۷-۱  
یرى بعض العلماء أن العوامل النفسیة قد تكون سببا في اإلصابة باضطراب التوحد، 

والدیھ قد تكون تشكیل عالقة عاطفیة بین الطفل و أن الفشل في (Ogerman)فیذكر اوجرمان

لھ، أو طول فترة غیابھا عنھ، وقد یرجع إلى عدم قبول  األمأحد أسباب إعاقة التوحد مع ھجر 

تھا من مشكل اإلقامة عالقة بینھما بسبب إصابة األم بالفصام أو بسبب معان األمكل من االبن و 

        األم سبب  في اضطراب الطفل األب و قد یكون التعارض بین دوريعاطفي واضح، و

  ).۲۷، ص ۲۰۰٥علي عمارة،  السید ( ماجد                                                   

لى عفي بعض األحیان تكون األم متحفظة في عالقتھا مع الطفل بسبب غیرت األب و 

الطفل ي بیؤدي إلى الجمود العاطفي بین األم واالبن فیجعل الطفل منعزال واالبن، الذي یؤد

للمشاعر  أن التوحد الطفولي یتطور استجابة (B.Bettelheim) إلى التوحد و یذكر ب.بیتلھام

واني، عدي وأمھ العالم المحیط بھ أنھ قاسالجد السلبیة التي یظھرھا الوالدین، فالطفل یرى 

ف الطفل مع وسیلة تكی باالنطواء حول نفسھ، االنطواء ھوبالتالي یستجیب لھذا العالم المھدد 

                                                             (Leboyer.M 1985, p 37).محیطھ

 :لعوامل البیولوجیةا -۷-۲
عدھا تھیئ ب أثناءھا أو لدماغ قبل الوالدة أومن المعتقد أن الحاالت التي تسبب تلفا ل

الحاالت التي لم تعالج من إصابة األم بالحصبة األلمانیة و لحدوث االضطراب مثل

ات تشنجو، التھاب الدماغواالختناق أثناء الوالدة و ،ألحدبيالتصلب و ،الفینیلكیتونیوریا

ن من فقد أكدت الدراسات أن مضاعفات قبل الوالدة أكثر لدى األطفال التو حدیی، الرضع

یة كما یالحظ وجود عیوب خلق، أو حتى المصابین باضطرابات أخرى، غیرھم من األسویاء

جود لى وعھذا یشیر و، من أقرانھم العادییندى التو حدیین أكثر من أشقائھم وطفیفة عضویة ل

   مضاعفات ھامة حدثت للحمل في الشھور الثالثة األولى.

.)۲۸، ۲۰۰٥(ماجد السید علي عمارة،                    
لل في النظام بأن أسباب التوحد تعود إلى خ (Deemer)كما تشیر دراسة دیمر

             .كذا إلى ضعف مناعتھالبیولوجي للطفل، و
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  ).٦۱، ص ۲۰۰۲( سعید حسن العزة، 

 العوامل اإلدراكیة:۷ - ۳ -
لین ي نمائي، حیث أشارت دراسة أیرى ھذا المنظور أن التوحد سببھ اضطراب إدراك

لیة شاط القدرات العقالطفل التوحدي یعاني من انخفاض في ن أن (Aline et al)آخرون و

ي ب فراباإلضافة إلى اضطالتي ترجع بدورھا إلى انخفاض قدرتھم على اإلدراك المختلفة، و

  .اللغة

).٤۲، ص ۲۰۰۹( محمد أحمد الخطاب،                  
 العوامل البیوكمیاویة:  ۷ - ٤- 

 جریتقد أونین في الدم لدى أطفال التوحد ولوحظ في بعض الدراسات ارتفاع السیروت

ل عدصغیرة من أطفال التوحد  أكدت وجود عالقة ذات داللة بین مدراسة معقمة لمجموعة 

 وافق تدم عاك ـــوجد أن ھنائل النخاعي ألشوكي، وـــنقص السالسیر وتین  المرتفع في الدم و

                                                                        .مما یدمر بعض الخالیا ،الجنینخالیا األم و مناعي بین

 ).٥۷، ص ۲۰۰۷(سوسن شاكر مجید،                                                     
ة أو نفس�یة، إدراكی�یظھر مما سبق أن التوحد یع�ود إل�ى ع�دة أس�باب وراثی�ة، بیولوجی�ة، 

ل��ى المرتبط��ة بالتوح��د تعتب��ر األھ��م ف��ي التع��رف عف��األعراض بن��اءا عل��ى ذل��ك بیوكمیاوی��ة، و

 األشخاص الذین یعانون منھ و سنقوم بعرضھا فیما یلي: 

 

 أعراض التوحد: -۸  
الحظ حینما ی، شھرا ۳۰-۲٤عادة ال یمكن مالحظة التوحد بشكل واضح حتى سن 

اض واضحة األعرغالبا ما تكون و ،التفاعل االجتماعي أو اللعب أوالوالدین تأخرا في اللغة 

 في الجوانب التالیة:

 (التفاعل) االجتماعي: ضعف التواصل - ۸-۱
حیث أن غالبیة أطفال التوحد ، یتمثل التوحد عادة في ضعف في التواصل االجتماعي

تفسیر العواطف افة إلى انعدام قدرتھم على فھم ویعانون من نقص في المھارات اللغویة باإلض
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من أھم و، نھم أو مالمح وجوھھماآلخرون من خالل حركات أعیالمعاني التي یعبر عنھا و

 اضطرابات السلوك االجتماعي التي قد تظھر عند المصابین بالتوحد ما یلي:

 مع اآلخرین.   صعوبة التعاملالمواقف االجتماعیة و االنعزال واالنسحاب من  -

 قدرة علىویفتقد ال ،حولھ یھتم بالجوانب المادیةحولھ و عدم االھتمام باآلخرین وتجاھل من -

 .    التواصل البصري فھو ال یطیل تركیز البصر نحو موضوع معین
 ).٥۸٥ص،۲۰۰۷،(البطانیة أسامة أحمد و آخرون   

 راستھما علىفي د (Jarrett et Butter Worth)حدد كل من جاریت و بیتر وورث و

یق األطفال دنماذج تحون شھر یظھر ۱۸-٦الرضع في سن ما بین أن األطفال الصغار و

تم نما یإمھاتھم والتحدیق ألاألطفال الرضع ال یركزون النظر وأشاروا إلى أن للتوحد، و

  .اتھمة أمھالتركیز على نقاط أخرى بینما األطفال العادیین  في نفس السن بإمكانھم متابع

 .)۳۷ص ،۲۰۰۷(سوسن شاكر مجید،                                                       
عنى مخبرتھ اإلكلینیكیة أن شخصیة األم ال تمثل  خالل )Ginott(قد الحظ جینوت و

 .ىأخرالطفل التوحدي فال یبدي اختالف وال تغییر في سلوكھ بین شخصیة ومعین لھذا 

 ). ۳۰ص،۲۰۰٥،(ماجد السید علي عمارة 
 صعوبات القدرات اللغویة: - ۸-۲

نة مستویات متبایو ،القدرة على التواصل بصورهیواجھ أطفال التوحد صعوبات في 

مات حد كلأحیانا یستعمل المصاب بالتوو ،الكالمتتمثل في ضعف التعبیر اللغوي أو تأخر في 

         مائر.الضكما أنھ یجد صعوبة في استعمال  ،دائماغریبة من تألیفھ و یعتمد على تكرارھا 

 ). ٥۸٦ص ،۲۰۰۷،آخرون(البطانیة أسامة أحمد و                                              

نان یكو لكالم الافاللغة و، التكرار، وكما یتمیز النمو اللغوي المبكر للطفل بالصمت

                                   التواصل. بھدف

 ).۲۳ص،۲۰۰۱،قاسم عبد هللا (محمد           

م إذا كان معظو، االتصاالت الشفھیة عند ھؤالء األطفالكما نجد نقص في مجال 

من أجل األلعاب التي یقومون بھا  ن على إعادة األدوار أواألطفال المصابین بالتوحد قادری
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وال ، أي غیاب النشاط التخیلي، بشكل میكانیكيوھذا راجع إلى أنھم یقومون بالتقلید ، معالجتھم

 .المالئمةات الوجھیة التعبیریستطیع استعمال اإلیماءات و

(Fontaine O et all, 1984, p60)                                                         
 البرود العاطفي الشدید:- ۸-۳

و  الحب من بین أھم الخصائص التي تالحظ عند الطفل المتوحد ھو عدم استجابتھ لحالة

قاء م التالتدلیل و نقص االنتباه لآلخرین، و عدالعناق أو إظھار مشاعر العطف و محاوالت 

 .    عینیھ بعیونھم و الالمباالة و النفور من العاطفة و المودة
 ).۳۷ص، ۲۰۰۷،(شاكر مجید سوسن    

 معینة:ردود الفعل غیر المالئمة أو االنشغال المرضي بموضوعات  - ٤-۸
اعر مراحل تطورھم مش من الطبیعي أن یطور األطفال األسویاء في مراحل معینة من

ر لمشاعإال أن مثل ھذه ا ،االرتباط ببعض األشیاء مثل الدمى التي یمتلكونھاو، التعاطف

     یر. التغی یتقبلون فكرةال فیحافظون على الروتین و، تتصف عند األطفال التوحدیین بالغرابة

 ) .  ٥۸۸ص، ۲۰۰۱،آخرون(البطانیة أسامة أحمد و                                           
كما نجد لدى األطفال التو حدیین االنخراط أو االنشغال الكامل بشكل مرضي 

قطعة حجر  فل التوحدي بقطعة رباط الحذاء أوینھمك الط، بموضوعات أو أشیاء معینة

 ء. یشعر الطفل بالحزن الشدید إذا أحذ منھ ھذا الشيویستمر ھذا مدة طویلة و، صغیرة

 ).۱٤ص ،۲۰۰٥،(السید عبد الرحمن محمد                                          

 إیذاء الذات أو نوبات الغضب: -٥-۸
فراد أاحتمال أن یصدر من الطفل المتوحد سلوك عدواني متجھ نحو واحد أو أكثر من 

ایة البد ز ھذا السلوك فيیتمیو، لمختصین العاملین على رعایتھاأسرتھ أو أصدقاء األسرة و

و عاج نحكثیرا ما یتجھ اإلزو، قد تشكل عدوانیتھ إزعاجا مستمرا لوالدیھو، الخدشكالعض و

أو یضرب رأسھ عرض الحائط أو بعض ، حیث یقوم الطفل بعض نفسھ حتى یدمي، الذات

ھھ لطمھ على وجقد یتكرر ضربھ وى إصابة الرأس بجروح أو أورام أوبما یؤدي إلاألثاث 

  بإحدى أو كلتا یدیھ.   

 ).٤٥ص ،۲۰۰۷،علیوان محمد عدنان (                                                 
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 انخفاض في مستوى الوظائف العقلیة: -٦-۸
ا تظھر بعض الحاالت تفوقو ،من اضطراب في النمو العقليیعانون أطفال التوحد 

ت حیانا مھارا، فقد یبدو علة بعض األطفال أةظا، مع ظھور تفوق في مجاالت معینملحو

عاني یو. یظھر على البعض اآلخر األداء السوي أو القریب من السويمیكانیكیة عالیة، و

 .صبیةالوظائف العالتوحدیین من ضعف في اإلدراك، واالنتباه، و اآلخر من األطفال البعض

من  ویلةطلدیھم صعوبة في معالجة سلسلة ما یكون التفكیر عندھم بالصورة ولیس بالكلمات وك

 الجةالمعلومات الشفویة، وصعوبة االحتفاظ بمعلومة واحدة في تفكیرھم أثناء محالة مع

                  .واحدواحدة من قنوات اإلحساس في الوقت الرى، كما یتمیزون باستخدام قناة محاوالت أخ

 ).٤۰ص  ،۲۰۰۷، (سوسن شاكر مجید                                                          
و مع ) أن الوظائف العقلیة لدى الطفل العادي تنم۱۹۸۳آخرون (یؤكد "تینبرجن" وو

لطفل حیث أن ھذا ما یفتقد إلیھ ا، سلوك االكتشافمن خالل التفاعل االجتماعي و، نموه

خاصة ث الألنھ خالل الفترة التي یجب أن یتطور فیھ ذكائھ بسرعة من خالل البواع ،التوحدي

االتصال عل ونجد أنھ منسحب من الواقع وال یرید التفا ،من خالل اھتمامھو ،دیدةبالتجارب الج

                               ي .التأخر العقل إلىاالجتماعي الكتساب الخبرة الالزمة لنمو ھذا الذكاء مما یؤدي 

 ).۳٥ص ،۲۰۰٥ د،ماج(السید علي عمارة                                                       
 السلوك النمطي المتصف بالتكرار: -۸-۷

 داءھاكثیرا ما یقوم الطفل ألتوحدي لفترات طویلة بأداء حركات معینة یستمر في أ

 رأسھ، أو الطرق بإحدى یدیھ على رسغ الید جسمھ، أو ار متصل، كھز رجلیھ، أوبتكر

  األخرى، أو الدوران حول النفس أو إصدار نغمة أو صوت أو ھمھمة بشكل متكرر، وقد

ون ال تكو معین، أو نحو مصدر الصوت القریب أو البعید. اتجاهیمضي ساعات محملقا في 

تنتھي اتیة تبدأ وذفي الواقع استثارة  معین بل ھي لمثیر استجابةھذه الفعال أو األنماط السلوكیة 

ھ المعلى عانغالقھ التام على نفسھ وفرطة وبشكل مفاجئ تلقائي، ثم یعود إلى وحدتھ الم

 .الخیالي

                                        (Mahmoud Ould Taleb, 2009, p 26).  
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 :ال االكلینكیة للتو حداألشك - ۹   
 للتوحد نجد: اإلكلینیكیةو من أھم األشكال  ،مفھوم التوحد واسع و متعدد األشكال 

 : )(syndrome d’aspergerعرض أسبر جر -۹-۱
ة" اكتشف ھذا االضطراب العالم الفیزیائي" أسبر جر"الذي كان یعمل في نفس فتر

" عرضووأوضح "أسبر جر"أنھ یمكن التمییز بین التوحد ، للتوحدلیوكانر "المكتشف األول 

ن أیث  ح، والثانیة بالتأخر اللغوي، تختص ببدایة المرض ىأسبر جر"من خالل عالمتین األول

ث لثالد فیبدأ خالل امن عمر الطفل.أما التوح ىمس األشھر األولھذا المرض یبدأ في الخ

 .ىسنوات األول

س ذة بعكفیكون األطفال التوحدیین مختلین لغویا أي لغتھم شاأما في التأخر اللغوي 

 اآلخرین.

 . )٤۳ص ،۲۰۰٥،آخرون و(الخطیب جمال                                                       
عالت التفا ىمستو ىعل شذوذابحیث نالحظ  ،یظھر منذ الطفولة المبكرة اضطراباوھو 

ال واضطراب في اللغة  أو، االجتماعیة والسلوكیات.إال أنھ ال یوجد ھنالك تخلف عقلي

 والذكاء یكون عادي.، اضطرابات معرفیة ھامة

 .)۳۱۰ص،۲۰۰۷،ن (نوري القمش مصطفي وآخرو                                            
 ىدتفاعالت االجتماعیة وكما یكون لمستوي ال ىوبالتالي االضطرابات تتمركز عل

ي أو لمعرفاوفي المقابل ال یوجد تأخر في اللغة أو التطور ، الطفل سلوكیات نمطیة وتكراریة

اضح ووتظھر المشكالت االجتماعیة عادة في سن المدرسة بشكل  مھارات العنایة الذاتیة.

ھم ان كما تكون عندحیث یكون ھنالك مشكالت في التفاعل وإظھار االنفعاالت مع األقر

                       .اھتمامات جد ضیقة
 .)۹ص، ۲۰۰٤، (إبراھیم عبد هللا العثمان                      

 ن ولیسوعدم فھم احتیاجات أو میوالت اآلخری، كاالھتمام ببعض الحیوانات واألشیاء

  :"أسبر جر" نجدلدیھم مھارات المبادرة ومن خصائص األطفال المصابین بمتالزمة 

ھم فلكن لدیھم ضعف في  ،ذكاء متوسط أو فوق المتوسط وال یعانون من تأخر في النطق -

 العالقات االجتماعیة.
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نة في وعادة ما تكون لھ طقوس معی، ئ سواء في األكل أو المالبسشال یحبون التغییر في كل -

 حیاتھم .

 واحد. ءینشغلون ویلعبون في أغلب األوقات بشي -

 بعض ھؤالء األطفال یمتلكون قدرات فائقة في بعض النواحي . -

    لدیھم حساسیة بشكل كبیر لألصوات. -

 )٥۸۳ص ،۲۰۰۷،البطاینة أسامة أحمد وآخرون (   
 : )syndrome de rett(  اضطراب ریت -۹-۲

وھذا معروف بكثرة ، الدكتور"ریت" طرفمن  ۱۹۹٦اكتشف ھذا االضطراب سنة 

ي فودائما یظھر ھذا االضطراب ، طفل۱۰۰۰) في ۱وینتشر بحوالي (، الطبیةفي األوساط 

 تة واثنيین سبأو الثانیة بعد مرحلة النمو العادي  ىلطفولة المبكرة خالل السنة األولمرحلة ا

البنات أكثر من  تالي ھو اضطراب تطوري یمس بصفة خاصةبفال، شھرا)۱۲-٦عشر (

 . اآلن حتى وسبب ھذا المرض غیر معروف، الذكور
)۸۷ص ،۲۰۰٥،(الخطیب  جمال وآخرون         

مستوي التفاعل االجتماعي وفقدان  ىیتمیز ھذا االضطراب باضطرابات علكما 

قلي تخلف عبكما یتمیز أیضا ، وبالتباطؤ في نمو الرأس، القدرات اللغویة إما جزئیا أو كلیا

 ىطرة علبطریقة صحیحة وعدم السیوفقدان القدرات الحركیة مثل عدم استخدام الیدین ، عمیق

 .الحركات مثل المشي الصحیح

                )Daniel ,Marcellin,199۹ , p307(  
 : ومن أجل تشخیص اضطراب ریت یجب مراقبة أو مالحظة األمور التالیة

 . شھرا )۲٤-٥مابین ( تباطؤ نمو محیط الرأس في العمر -

یة شھرا مع حدوث حركات نمط )۳۰و ٥لعمر بین (افي فقد القدرات المكتسبة لحركة الیدین  -

 متكررة مثل رفرفة الیدین.

 ب في مدة سابقة.فقد الترابط االجتماعي المكتس -

 . ظھور حركات جسمیة غیر طبیعیة أو ،ظھور مشیة غیر متزنة -
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عقلیة  وإعاقة، ص الشدید في تطور اللغة االستقاللیة والتعبیریة وكذلك مشكالت عصبیةالنق -

 )۹ص ،۲۰۰٤،مان(إبراھیم عبد هللا العث           .وتدھور في الحالة مع تقدم العمر ،شدیدة
   .بلع والتنفسسلوك مص األصابع وطرق المضغ وال -

 )٥۸٤ص ،۲۰۰۷،( البطاینة أسامة محمد وآخرون 
 :اضطراب الطفولة التحللي (اضطراب الطفولة الالتكاملي) -۹-۳

بعد  بعد نمو وتطور الفرد، االضطراب إال بعد سنتین من عمر الطفلعادة ال یظھر 

 لتي تبرزوا الفرد ىرة بحیث تأخذ األعراض بالظھور علالسنة الثانیة وأحیانا بعد السنة العاش

                                        .بصورة واضحة في ضعف المھارات االجتماعیة واالنفعالیة بشكل مباشر
 )٥۸۳ص ،۲۰۰۷،د وآخرون(البطاینة محم                                                      

 یصاحبھوتصبح لدیھ حركات غیر عادیة و، سیةكما یبدأ الطفل بفقدان المھارات األسا

ك السلوووتظھر مشكالت في المھارات االجتماعیة ، مشكل في اللغة االستیعابیة والتعبیریة

ن متطویر عالقات صداقة مع األقران ومشكالت في التواصل  ىعدم القدرة علو، التكیفي

 .طاتولدي الطفل سلوكیات نمطیة وتكرار للنشا، خالل فقدان أو ضعف في اللغة المنطوقة

ال یوجد لدي ھؤالء األطفال مشاكل ھذا االضطراب بتخلف عقلي شدید و كما یصاحب

                       .عصبیة

 )۳۰۱ص ،۲۰۰۷،(نوري القمش مصطفي وآخرون           
طراب ومن خالل األبحاث حول النسبة المتأثر ة فإنھا تقریبا متساویة مع نسبة اض

     .التوحد
 )۲۰ص، ۲۰۰٥، (علي إبراھیم مسافر وآخرون                                   

 
 : تشخیص التوحد -۱۰

خاصة عند األطفال ، غیر ممیز أحیانا للتوحد طیف واسع من األعراض والتي تجعلھ

فالبتالي من ، أو عندما تكون اإلصابة مرتبطة بمرض أشد إعاقة، ذوي اإلصابة الخفیفة

الصعب تمییز األطفال التوحد یون عن بقیة األطفال اللذین یعانون من اضطرابات أخري 

اللغة وھذه الصعوبة في  أو األطفال اللذین یعانون من اضطراب، أو الذھان، كالتخلف العقلي
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حیث یتطلب تشخیص التوحد ، األخرىتدخل أعراض ھذه الفئة مع تلك الفئات  إلىراجعة 

مما ، السلوكیة والتطوریة، إجراء تقییم عام وشامل لكافة المشكالت المختلفة الغویة والمعرفیة

 یستلزم تضافر جھود لعدید من المختصین في كافة المجاالت العلمیة المختلفة ومن

أخصائي التخاطب وحتى المختص في طب األعصاب ، االجتماعیین، النفسانییناألطباء : بینھم

وذلك من خالل استخدام استراتیجیات تقییمیھ التي تقدم معرفة دقیقة بجوانب قوة الفرد  ....الخ.

 التوحدي وجوانب ضعفھ.

 ظامیةغیر ن اختباراتوتوحدیین وجود اختبارات نظامیة لذا یتطلب تشخیص األطفال ال

خص للمش والتي یمكن أن توفر .مثل المقابالت األسریة واالجتماعیة ومھارات مساعدة الذات

 شخیصتویتم  .األسریة واالجتماعیة والحسیةیقة في كافة المجاالت المعرفیة ومعلومات دق

ر الطفل أو الطبیب ویمالتوحد في الوقت الحاضر من خالل المالحظة المباشرة لسلوك 

وجود الضعف  ىن ویعتمد التشخیص أساسا وبناء علعدد من االختصاصیی ىیص علالتشخ

ویا سیات تمعت أنواع من السلوكوإذا اج .الواضح في األبعاد السلوكیة وكذلك وجود األعراض

 الطفل یتم تشخیصھ بالتوحد. ىلد

 أسئلة تشخیصھ للحصول  ىاكز العلمیة طورت نماذج تحتوي علوھنالك بعض المر 

بلة لمقاأكثر المعلومات وتاریخ الطفل أو أسرتھ منذ حوالي حدوث الحمل وحتى تاریخ ا ىعل

وھذا نظرا لعدم وجود اختبارات طبیة ، التشخیصیة لكي یتسنى لھم التشخیص الصحیح

اتھ عالقولتشخیص حاالت التوحد ویعتمد التشخیص الدقیق الوحید علي المالحظة لسلوك الفرد 

 ألنماطألن ھنالك العدید من ایان نلجأ إلي االختبارات الطبیة حوفي بعض األ، باآلخرین

التي  وانبوبالتالي فان الج .السلوكیة یشترك فیھا التوحد مع االضطرابات السلوكیة األخرى

 : یجب أن یشتمل علیھا التشخیص ھي

 : الجانب المعرفي -۱-۱۰
القدرة المعرفیة من المھم في المجال المعرفي عند تشخیص التوحدیین معرفة مقدار 

ویھدف عادة ، للطفل وذلك الرتباط القدرة المعرفیة واالحتفاظ بالمعلومات والمعارف والذكاء

التمییز بین التوحدیین والمعاقین عقلیا نظرا لكون  ىاء االختبار التقییمي المعرفي إلإجر

الحسیة  االتساق في كل استجاباتھم لكل المجاالت ىألطفال المعاقین عقلیا ینزعوا إلا
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واالجتماعیة والكالمیة واللغویة التطوریة في حین أن األطفال التوحدیین ال یظھرون مثل ھذا 

                .االتساق

 )٥۹۹ص ،۲۰۰۷، وآخرون (أسامة محمد البطاینة                                              
 

 : الجانب األسري  -۲-۱۰
ك ھم لذلمعرفة ما یحبھ مثل ھؤالء األطفال في بیتأما في الجانب األسري فمن المھم 

 المعلمینن وخواتستدعي المقابلة األفراد اللذین یعیشون معھم ویحتكون بھم مثل الوالدین واإل

  م.شاعرھادراكاتھم وم جمع معلومات دقیقة عن اتجاھات ھؤالء األطفال و ىكون ذلك یقود إل

 )٦۰۰ص ،۲۰۰۳، آخرونو أسامة محمد البطاینة(                                             
دراتھم لیل قوكذا مدي تقبل الوالدین لھذه اإلعاقة بالتالي فھذا كلھ یستلزم معرفة وتح

 النفسیة والشخصیة مما یساھم فیحدد األوضاع التي تحدث بھا ھذه المشكلة 

                                                                  p-Lenoir, 2003, pg176) ( 

 : الجانب الطبي  -۳-۱۰
ص التشخیمثل التقییم و .ویسبق التقییم الطبي كل إجراءات التقییم والتشخیص األخرى

من  ح العدیدلطبي بطرویبدأ التقییم ا .والتقییم الوظیفي، تقییم التواصل، التقییم التعلیمي،النفسي 

 لجسمياالتطور ، والوالدةاألسئلة عن التاریخ المرضي للحالة والعائلة مثل مشاكل الحمل 

ریري ومن ثم القیام بالكشف الس، وحدوث أمراض سابقة في أفراد العائلةللطفل.والحركي 

ھا لعند االحتیاج  وإجراء بعض الفحوصات التي یقررھا الطبیب، وخصوصا الجھاز العصبي

 : منھا

 صورة صبغیات الخلیة (الكتشاف الصبغي الذكري المنكسر). -

 .EEGتخطیط المخ  -

 CT.SCANأشعة مقطعیة للمخ  -

       MRI أشعة الرنین المغناطیسي للمخ  -

 )۱۲ص ،۲۰۰٤،(إبراھیم عبد هللا العثمان       
 تقدم المعلومات الطبیة كذلك في تشخیص األطفال التوحدیین في الجوانب الحسیة  -
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ن حما(عبد الروالحركیة والعصبیة وفحص السمع والبصر معلومات دقیقة عن ھؤالء األطفال.
 ).۷۹ص ،۲۰۰۰،سي سلیمان 

 
 

 : الجانب المدرسي  -۱۰-٤
جوانب القوة والضعف في  ىخیص األطفال التوحدیین التعرف علكما یتطلب تش

داء األ ىحاجات الطالب ومستو ىفیقف الفاحص في تقییمھ عل، أعمالھم المدرسیة واالجتماعیة

 .والكالمیة، ویةاللغ، المھنیة، الدراسة : في مجاالتھ المختلفة یحققھالذي 
 .)۹۲ص، ۲۰۰۰، انسلیم (عبد الرحمان سي                                            

تشخیص االضطراب التوحدي طبقا للدلیل اإلحصائي الرابع للجمعیة *
 : )(JSMVI األمریكیة

 لتشخیص ھذا االضطراب وفقا لھذا التصنیف إذا توفرت عالمة واحدة من كل جزء

 : األقل من المجموع ىستة عل ىإل ،باإلضافة (أ،ب،ج)

 : خلل أو عجز كیفي في التفاعل االجتماعي ویظھر فیما یلي -أ
یر الوجھي الحملقة بالعین والتعب :عجز واضح في استخدام السلوك غیر اللفظي المتعدد مثل -

 والوضع الجسدي واإلیماءات لتنظیم الطفل االجتماعي .

 لمستوي النمو. مالئمالفشل في نمو العالقات بصورة  -

 نقص البحث التلقائي علي مشاركة المتعة مع االھتمام مع اآلخرین . -

 المشاركة االجتماعیة والعاطفیة.نقص  -

 : العجز الكیفي في االتصال -ب
تصال لال مع محاولة إیجاد لغة أو طریقة بدیلة ،تأخر أو نقص كامل في تطور اللغة اللفظیة

 كاإلشارة.

 بدء الحوار مع اآلخرین. ىعجز واضح في القدرة عل

 استخدام متكرر للغة.

 االرتقائي.محاكاة اآلخرین وتقلیدھم بصورة تتناسب مع المستوي  ىاالفتقار إل
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 : األنشطة واالھتمامات -ج 
 االنشغال بنوع واحد أو أكثر من االھتمامات بإعطاء تركیز مكثف. -  

 انشغال مستمر بأجزاء من األشیاء ولیس الشيء ككل. -  

 سلوك نمطي متكرر. -  

 الروتین. ىالتخلي عل ىوعدم القدرة عل، عدم المرونة  -  

ي صور فأن الق إلىرابع لالضطرابات العقلیة یشیر وبالتالي فان الدلیل اإلحصائي ال

انب الثالثة األقل من الجو ىویظھر في واحد عل، )۳االرتقاء یحدث قبل السن الثالثة (النمو و

 : وھي كالتالي

 التفاعل االجتماعي. •

 اللغة واستعمالھا في االتصال االجتماعي . •

  الخیال. اللعب الرمزي أو •

                     )American ,psychiatrie, association ,19۹٤,p84.( 

 

 :ىفار قي بین التوحد واضطرابات أخرالتشخیص ال -۱۱
 لسلوكقضیة تشابھ ا ىن بتشخیص التوحد یشیرون دائما إلإن معظم الباحثین المھتمی

التوحد  لباحثین من ال یفرقون بین اضطرابومن ا .ىأخر واضطرابات، المرتبطة بھا

أكثر وضوحا وفائدة في تشخیص  الذي ھو (DSM.18)قد جاء  .واالضطرابات األخرى

 : وھو كالتالي، األخرىاالضطرابات االضطراب التوحدي عن غیره من 
التفــككي، ات الطفولة ــــاضطراب، اضطراب ریت : ضطرابات النمو الشاملا -۱ -۱۱

 أسبرجر.  اضطرابات

   (Rett) : اضطراب ریت  -۱-۱ -۱۱       
اختالل في ، اضطراب عصبي اإلناث فقط ویظھر في صورة سلوك یشبھ التو حدیة

ف مع ضع، مشاكل في تناغم العضالت ومشكالت في الحركات أو استخدام الید، نمو الرأس

تفاعل وصعوبة في المشاكل في االتصال باألعین ، التعبیر عن انفعاالتھم ىفي القدرة عل

 االجتماعي .
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 : التشخیص

ھا أن یمكن التيحاول أطباء األعصاب لألطفال وأطباء التطور وضع القائمة المبسطة التالیة 

 :تساعد في التشخیص

ة عشر انیثم ىبیعي للحركات اإلرادیة من ستة إلمع نمو ط ،الوالدة ظاھریا تبدو طبیعیة •

 شھرا. )۱۸-٦(

ا ون مویك، طبیعي عند الوالدة لكن یتبعھ بطء في نمو الرأس یكون محیط دائرة الرأس •

 شھرا. )٤۸-٦بین (

 من الحیاة . ىسي طبیعي خالل الخمسة أشھر األولتطور ونمو حركي نف •

 ظھور حركات جسمیة غیر طبیعیة . أو، ظھور مشي غیر متزن •

 ركي.ي والحالنفسمع وجود التخلف ، النقص الشدید في تطور اللغة االستقاللیة والتعبیریة •

شھرا ویصاحبھ اتصال  )۳۰-٥یظھر اختالل في مھارات استخدام الید ویكون ما بین ( •

 وظیفي سیئ مع انطواء أو عدم تفاعل اجتماعي سلیم.

 الكالم والفھم اللغوي مع تخلف عقلي شدید. ىنمو لغوي مشتمل عل خللیظھر  •

 الحركیة اإلرادیة.في تعلم السلوك النواحي االجتماعیة والمھارات  رافتقا •

ن مرھا التصفیق وغی ،المصافحة ،تظھر نماذج معقدة في حركات الید متمثلة في الكتابة •

 المھارات التي تستخدم فیھا الید.

     سنوات. )٥-۲یشخص دائما في مرحلة عمریة بین ( -
 .)۳٦ص ،۲۰۰۲،د أمین(نصر سھي أحم                                                       

 : ب الطفولة التفككياضطرا -۱-۲ -۱۱
ذا ھحدیدا تویعتبر ، ال یحدث إال بعد مرور سنتین من النمو الطبیعي للطفل، حالة نادرة

ات حیث أن األطفال التوحد یون یظھرون فروقا واختالف، االضطراب سھال بدرجة معقولة

 طفالي حالة األفمقارنة بالظھور المتأخر لألعراض جوھریة وواضحة جدا في السن المبكرة 

 المصابین باضطراب الطفولة التفككي.

 ،۲۰۰٥،(علي إبراھیم مسافر وآخرون                                                   
 )۲۰ص
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 : اضطراب أسبر جر  -۱-۳ -۱۱
السلوك لدي حیث قام ببحث یصف فیھ أنماط ، ۱۹٤٤أول من وصفھ "أسبر جر" عام 

لوكا سرون لكنھم یظھ، العدید من األطفال الصغار ذوي" الذكاء العادي وتطور اللغة العادي "

بین  تمییزأوضح أنھ یمكن ال، مشابھا للتوحد في العجز في المھارات االجتماعیة واالتصاالت

 ي .غوتختص ببدایة المرض والثانیة بالتأخر الل ىاألول :عالمتین من خالل االضطرابیین

ثالث ال حد یبدأ خاللمن عمر الطفل بینما التو ىا االضطراب في الخمس سنوات األولیبدأ ھذ

 .ىسنوات األول

 جیر یعانون من صعوبات في االتصال أقل منال اللذین یعانون من اضطراب أسبراألطف

 الصعوبات التي یعاني منھا األطفال التو حدیین.

 .)۳٦ص ، ۲۰۰۲ ،أحمد أمین ى(نصر سھ                                                       
 : الصمم (االضطرابات البصریة السمعیة ) -۱۱-۲

معیا سمن بین األعراض أو السلوكیات الثانویة التي قد یظھرھا األطفال المعاقون 

ھم و، ابھةأو بعض السلوكیات األخرى المش، من تغییر الروتین واالنزعاج، أالنسحابيالسلوك 

لوك في ھذا قد یشتركون مع بعض سلوكیات األطفال المتوحدون.مع فارق جوھري ھو أن الس

طفال األ واالنزعاج من تغییر الروتین إلي جانب كذلك أعراض أولیة وأساسیة لدي أالنسحابي

                                     المتوحدیین .

 )۷۸ص ،۲۰۰۰ ،عبد الرحمان سید سلیمان(
ي ى تؤدغیاب اللغة وردود األفعال الواضحة للصوت والمثیرات السمعیة األخر كما أن

 الذي ففي حالة الصمم فان ھنالك وجود لالتصال غیر اللفظي، حتما لطرح سؤال حول الصمم

ي ھذه ففیة وبالتالي فان اجتماع الصمم والتوحد لیست استثنائ یتمثل في اإلشارات والنظرات.

وسیلة ضروریة في   PEA(Potentiels Évoqué Auditifs) ىإلالحالة یستوجب اللجوء 

 فھنا عملیة تكثیف التكفل تكون ضروریة.، حالة ظھور اضطرابات توحدیة 

 : العمي (االضطرابات البصریة) -۱۱-۳
 ىن بصریا بعض السلوكیات الدالة علقد یظھر األطفال المعاقو، ىومن ناحیة أخر

وھم في ذلك  یشبھون ما یقوم بھ األطفال المتوحدیین ، االستثارة الذاتیة والحركات النمطیة
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إصابتھم بإعاقة  ىین  للمثیرات البصریة قد تشیر إلفضال عن أن استجابة األطفال المتوحدی

     .التوحد

 )٦۱ص ،۲۰۰۰، نسلیما(عبد الرحمان سید                                                     
                        را.خصوصا عند األطفال األكثر صغ ،وبالتالي العمى یمكن أن یشكل صعوبات في التشخیص

                                                  )Mahmoud ould Taleb,2009,p۳٤( 

 : الذاتویة "إعاقة التوحد"في عالقتھا باضطرابات التواصل  -٤-۱۱
بین التوحد  العدید من الباحثین أنھ من الممكن أن نتوقع وجود تشابھ ىیر

اھر ذلك أن اضطرابات اللغة والكالم والجوانب المعرفیة ھي مظ، واالضطرابات اللغویة

التوحد  عاقةأساسیة في تشخیص إعاقة التوحد وبسبب ھذا التشابھ فانھ یتم الخلط أحیانا بین إ

وجود أوجھ تشابھ بین اضطرابات اللغة  ىت الدراسات إلالضطرابات وقد أشاروھذه ا

راسات ج الدكما أشارت نتائ، االستقبالیة واضطرابات اللغة التي یظھرھا األطفال المتوحدیین

ھ ة إال أنبالیاالستق في ھذا الصدد إلي أنھ مع وجود أوجھ التشابھ بین التوحد واضطرابات اللغة

 ال ذويویتم ھذا التمییز من خالل أن األطف .االضطرابیینمن الممكن التمییز بین أعراض 

لوجھ ابیر وبتعا، االضطرابات اللغویة االستقبالیة یحاولون التواصل مع اآلخرین باإلیماءات

 ناسبة أولیة مبینما ال یظھر األطفال المتوحدون أیة تعبیرات انفعا، للتعویض عن مشكلة الكالم

طفال غیر أن األ، ر المجموعتان إعادة الكالم وتردیدهقد تظھ، رسائل غیر لفظیة مصاحبة

خفق وفي حین ی .المتوحدیین ممیزین بتردیدھم الكالم وخاصة تردید أواخر الكلمات أكثر

لغویا  ربیناألطفال المتوحدیین في استخدام اللغة كوسیلة اتصال یكون بإمكان األطفال المضط

. نخریاآلیر المحكیة ویحاولون التواصل مع أن یكتسبوا مفاھیم اللغة األساسیة والرموز غ

 ع الرموزمعامل الت ىوالقدرة عل (أو القابلیة للتعلم) التعلم ىالقدرة عل ىوھكذا یمكن النظر إل

  ا.علي أنھا قدرات فارقة وممیزة بین األطفال المتوحدیین واألطفال المضطربین لغوی

 .)۷۷ص ،۲۰۰۰،د سلیمان(عبد الرحمان سی                                                    
 : االضطرابات اللغویة الدیسفازیة العمیقة -۱۱-٥

، الدیسفازیون یمتازون باالنسحاب فنظریا، الدیسفازیة اضطراب عمیق یمس بنیة اللغة

 االنسحاب)، (االندفاعیة تكون أولیة والصعوبة في االتصال االضطراب في الشخصیة وبالتالي
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القدرات التواصلیة غیر  ىففي معظم األحیان األطفال الدیسفازیون یحتفظون عل .تكون ثانویة

قدرة التعبیر العاطفي وھذه  ىوكذلك المحافظة عل االھتمام بأعمال ملموسة)، (التقلید، اللغویة

إال أن األطفال الدیسفازیون یظھرون صعوبة ، ال التوحدیینالصفة ھي التي تمیزھم عن األطف

مستوي المقاطع اإلیقاعیة ولو  ىوخصوصا عل )(graphorteurكبیرة في الحركة الخطیة 

 أنھم یریدون بشدة استعمال الرموز الخطیة األساسیة 

 : الفصام -٦-۱۱
مرحلة   نادر جدا ما یتم تشخیصھ في مرحلة المھد أوو ھو اضطراب عقلي خطیر

حاالت ك الالطفولة المبكرة في حین أن التوحدیة غالبا یتم تشخیصھا في تلك المرحلة وفي تل

دیھ صام لفان الطفل الصغیر الذي یعاني من الف، النادرة عندما یحدث االضطراب في الطفولة

ن فا النقیض ىكار غیر معقولة وغیر واقعیة وعلأوھام وھالوس ویستخدم الكالم لتوصیل أف

 .      طفل التوحدي ال یستخدم الكالم لالتصالال

 ) ٤۳ص ،۲۰۰٥،(عبد الرحمان سي سلیمان                                             
 ضكما یبدأ ظھور أعراض الفصام بعد عمر خمسة سنوات أو أكثر بینما تبدأ أعرا

ھور ظارتقاء طبیعیة قبل كما یتضمن الفصام وجود فترة ، الذاتویة قبل عمر ثالث سنوات

ب التع الفصامیین سلوك ىكما یظھر لد، االضطراب بینما ال تتضمن الذاتویة ھذا االرتقاء

ة یین بحاللذاتولكن بتمتع األفراد ا، الذاتویین ىیلي بینما ال یظھر ھذا السلوك لدالرمزي التخ

                         صحیة ومھارات حركیة أفضل من األفراد الفصامیین .

 ).۸٤ص، ۲۰۰۹، ن(إیھاب محمد خلیل وآخرو                                                   
 : اإلعاقة العقلیة -۱۱-۷

ن توحدییفعدد من األطفال ال، التوحد والتخلف العقلي ال ینفصالن عن بعضھما البعض 

ل ذوي مختلفة عن األطفالكن عملیاتھم العقلیة تكون ، لدیھم تخلف عمیق في بعض األحیان

 ألن االضطرابات ال تمس بصفة متساویة التخلف العقلي من نفس الدرجة (تخلف بسیط)

من جھة أخري التوحدیین تكون االضطرارات في التواصل ، مختلف الوظائف النسبیة

 .واالتصال ھي التي تبرز أوال مع سلوكیات غریبة ومتكررة

(Mahmoud ould Taleb, 2009,p35)    
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آلخرین ال مع كما أن غالبیة األطفال المعاقین عقلیا یمكنھم التفاعل االجتماعي والتواص

 یعاني قلیا الكما أن الطفل المعاق ع، وھذا نادرا ما یحدث مع األطفال الذاتویین، بشكل مناسب

و مة أمن مشكلة رجع الصدى التي یعاني منھا الطفل الذاتوي الذي غالبا ما یردد آخر كل

عمال ي استكما أن الطفل المعاق عقلیا ال یعاني من قصور ف، ین من ألي كالم یوجھ إلیھكلمت

اللفظي  ذكاءالضمائر كما یفعل الطفل الذاتوي والطفل المعاق عقلیا غالبا ما یتساوي لدیھ ال

 لذكاء غیرا ىرتفع مستونادرا ما تظھر لدیھ بعض المھارات الخاصة بینما ی و والغیر اللفظي.

ت جاالالذكاء اللفظي عند المتوحد وقد تظھر لدیھ مھارات في أحد الم ىمستو ىاللفظي عل

  .كالریاضة والموسیقي أو الرسم أو الشعر
 )۸۳ص ،۲۰۰۹،محمد خلیل وآخرون إیھاب(                 

 

 التوحد:عالج  -۱۲
ي ففاوت تلكن ھناك أیضا و ،التوحدلیب العالجیة المستخدمة لعالج اھناك العدید من األس  

 .نسب نجاحھا

ك فكل تل، ولیس ھناك عالج أفضل من غیره، بمعنى أنھ لیس ھناك عالج ناجح وحید

ت حتى من تخصصابل و ،فرضیات مختلفةختلفة تتعامل مع التوحد من رؤى والعالجات الم

                     عملیة مختلفة.   

 )۱۲۱ص  ، ۲۰۰٥،الملغوث  (فھد بن حمد               
    الطبي:العالج  -۱ -۱۲

لخلل ار اال یوجد عقار محدد أو فیتامین أو نظام غذائي معین یستخدم في تصحیح مس        

قیر المتخصصون بأن ھناك بعض العقاو اآلباءفقد توصل  ،العصبي الذي ینتج عنھ التوحد

بعضا  ایجابیة في بعض األحیان في عالجفي عالج اضطرابات أخرى تأتي بنتیجة المستخدمة 

 یتامیناتالف االستعانة ببعضو كما أن التغییر في النظام الغذائي ،من السلوك المتصل بالتوحد

 ،لتوحدلیة األدوعدید من العالجات بالفیتامینات والمعادن وفھناك ال ،المعادن یساعد كثیراو

 من تلك العالجات :و ،تھدف كل منھا إلى عالج مشكلة معینة في الجسم أو حلھا
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 : (Vitamine b6 et magnésium)  الماغنیزیوم و B6فیتامین  -
كما ، ل عامالتوحدیة ممن لدیھم نشاط زائد من سلوكم بشكیساعد ھذا الفیتامین بعض الحاالت و

 .ویزید االنتباهالتھیج وأنھ یحسن اللغة واضطرابات النوم ویخفف 

)۲٥۹ص ،۸۲۰۰رضوان، (فوقیة حسن    
 : (Phénothiazines)الفینوثیازي   -

 حد.استخدام الفینوثیازي بفعالیة في عالج العظام . و لكنھ لم یظھر مساعدة مع التو

 : (Lithium)اللیثیوم   -
ألطفال دى الأظھر فائدة قلیلة و ،االكتئاب)االضطرابات االنفعالیة (الھوس و استخدم في عالج

 التوحدیین. 

 الدوائي:العالج  – ۲ -۱۲  
 الھدفد ولتوحلك الطفل الذي یعاني من ایوجد عددا من األدویة لھا تأثیر فعال في عالج س     

تماعیة االجلطفل أن یمارس حیاتھ التعلیمیة ومن األدویة ھو تخفیف حدة السلوك حتى یستطیع ا

 حد ما. إلىبشكل سوي 

 :  Srotonin reuptake inhibitarاألدویةأنواع ھذه  - 
طفال ت األاكتشف الباحثون  ارتفاع معدالت السیرتونین في مجرى الدم لحوالي ثلث حاال      

 و باستخدام ھذه العقاقیر التي تعادل األعراض و منھا : ،التي تعاني من التوحد

- clomipramine (anafrani)                             

-  fluvaxamine (luvax) 

 - fluxtine (prozac) 

 لوحظ استجابة األطفال من قلة حدة -
 .السلوك المتكرر -

  .التھیج و االستثارة-
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 .السلوك الغذائي -

  .االستجابة لمن حولھمو اآلخرینتحسن ملحوظ في االتصال العیني مع 

  
 :العالج التربوي – ۳ -۱۲

دف إلى بإجراءات تھ ،یتضمن التركیز على الجانب اللغوي النطقي عند الطفل التوحیدي    

ة المباشر تعلمتحسین التواصل اللغوي الذي یفقده األطفال التوحیدیون باإلضافة إلى إجراءات ال

                     مھارات الحیاة الیومیة . یة ضروریة في الجانب األكادیمي وعلى مھارات أساس

  ) ۲۳۰ص ،۲۰۰۰ ،(خولة أحمد یحي                                                        
عیة لموضواالمنحنى السلوكي قد كان أكثر فعالیة لدى ھذه الفئة باالعتماد على الطرق 

ل تعدیل ن خالمعھم م المبدأفیمكن توظیف ھذا  البیئة.التفاعالت الجاریة بین اإلنسان ولتحلیل 

دیل یب تعمن أھم أسالو .تعدیل البیئة الحالیة المحیطة بالطفلو تنظیم إلىسلوكھم استنادا 

 المعالج و المربي اتجاه الطفل التوحدي نجد: إلیھالسلوك الذي یمكن أن یلجا 

ثیر ملج تدعیمھ من خالل لمعاسلوكا مناسبا على ا التوحدي عندما یصدر عن الطفلالتعزیز:  -

لمثیرات بة لایجابي و ذلك بتوفیر المثیرات االیجابیة التي تدعم السلوك و العكس صحیح بالنس

 السلبیة.

لسلوك من ا على المعالج العمل على تعزیز و تشجیع الطفل التوحدي على االقتراب :التشكیل -

 النھاي المطلوب منھ تعلمھ و تكراره.

قلد ھ أن یمع الطلب من ،المعالج العمل على تدعیم توضیحات للطفل التوحديعلى النمذجة:  -

 ما یشاھده.

 توجیھھ.طبیعة أداء الطفل بھدف تعزیزه و ھي معلومات عنو الراجعة:التغذیة  -

ل ا من الطفمھمة المطلوب تأدیتھعبارة عن وثیقة مكتوبة تبین ال ھو: التقاعد السلوكي -

 المكافأة التي سیتم الحصول علیھا بعد انجاز المھمة. و

   ) ۱۹۸ – ۱۹۷ص ،۲۰۰٦ ،(عبد المنعم عبد القادر المیالدي  
 العالج النفسي:  -٤ -۱۲



 الفصل األول                                                                                        التوحد
 

٤۹ 
 

ي ینامیكیعتمد على األسلوب السیكود ھذا األسلوب العالجي إلى أن "ھالة فؤاد" تشیر   

 ین الطفللود بالدفء والمعالج لبناء عالقة تتسم باقد یحاول ولمبني على وجھة نظر "بیتلھایم" ا

ة غیر جابیوالدیھ بھدف تشجیع الطفل للدخول في العالم مع القیام بالمالحظة االیالذاتوي و

 لكي یبدي الطفل الثقة باآلخرین و یأخذ الفرص لبناء العالقات. .المشروطة

على  حتويبأنھ یسلوبھ العالجي یتصف ألھایم   نجاحات في حاالت عدیدة ولقد سجل بیتو      

عب ن الصأن طبیعة المالحظة غیر المتقنة تجعل م إال ،تدعیم منظمتعلیمات مباشرة كثیرة و

 النجاح. إلىالتعرف على الخطوات المفیدة التي 

م أنھ لتعلق سمیرة "السعد" على دور العالج النفسي كأحد أسالیب عالج الذاتویة بو

   الشدیدة.ویات المتوسطة ولذوي المستیعطي فائدة كبیرة خاصة 

    )۹۲ص ،۲۰۰۹،محمد خلیل  إیھاب(                                                     
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 :خالصة الفصل
اب، أن  التوحد یؤثر على جمیع جوانب النمو لدى الفرد المص مما سبق یتضح لنا 

اب سواء أسب التوحد یعود إلى عدة، واالنسحاب، كما یتمیز بالعزلة ووتبعده عن النمو الطبیعي

عتبر توحد بناءا على ذلك فاألعراض المرتبطة بالتة، وراثیة، أسریة أو اجتماعیة، وبیولوجی

األھم في التعرف على األشخاص الذین یعیشون في ظل ھذا االضطراب، كما أن عملیة 

وم خصائین، وبما أن مفھمن تدخل مختلف األ دبص التوحد لیس باألمر السھل  فال تشخی

تداخل را لمتعدد األشكال، فال بد من تمییز ھذه الفئة عن الحاالت األخرى نظالتوحد واسع و

 األعراض مع كثیر من االضطرابات. 
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 الفصل:تمھید 
ن یخضع لقوانی حیث ،مستمرة مع عالمھ الخارجياإلنسان في عالقة دائمة و إن     

ل بحیث أن لك ،من النموھذا ما یجعلھ یمر بعدة مراحل وخصائص العملیة التطوریة و

 الموالیة.تطورات تختلف عن المرحلة مرحلة خصائص و

ریة البص ،اللمسیة ،: الحسیةتنمیة عدة قدرات منھاھذه المراحل یتم تطور ووخالل   

 الحركیة ...و

 ديالجس من أھم القدرات التي تساھم في النمو العادي للفرد نجد إدراكھ للتخطیطو

 .ھعضائأماكن تموضع مختلف أا في معرفة الطفل لمكونات جسده والذي یعتبر عامال أساسی

 ،ھلمحة تاریخیة عن ،تعریف التخطیط الجسدي إلىسوف نحاول في ھذا الفصل التطرق و

 ،ابھمیكانیزمات اكتس ،مراحل اكتسابھ ،الصورة الجسدیةالفرق بین التخطیط الجسدي و

   النظریات المفسرة لھ. و
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 تاریخیة حول التخطیط الجسدي:لمحة  -۱
  LA Cœnesthésieھووم بمصطلح أال ۱۹بدایة القرن في ریل)أتى الفسیولوجي (

  ،ساساإلحالذي یعني Esthésie والذي یعني مشترك  Coen  إلىھي كلمة التینیة تنقسم و

 یعني اإلحساس المشترك . Cœnesthésieإذن مصطلح 

أي مجمل  LA Cœnesthésieفھكذا أقیمت خطوة أولى لفھم بنیة تسمح بإدماج   

  المعطیات الداخلیة و الخارجیة لمعرفة الجسم.

                        (Grand Dictionnaire de la Psychologie, 1991, p33) 

 ,« wallon » حدد من طرف العدید من الباحثین أمثال:قد تطور ھذا التصور و 
« HAED »، « LERMITTE », « Schilder»   على فھم حددوا التخطیط الجسدي

نتیجة لعالقة صحیحة بین الفرد  لكنھال قوانین بیولوجیة فیزیائیة وو  أنھ لیس معطیات أولیة

                                                                                 .ما بداخلھو
 (Jean ,Benos ,1972 ,p125)                                                                      

مكن یم یقول أن ھناك نموذج وضعي للجسم و ھذا النموذج ۱۹۱۱سنة  "HAED ""ھید 

ة لحسیاأن یتغیر حسب التغیرات الوضعیة و ذلك الوصول إلى الحوصلة الجدیدة للمعطیات 

ھو فجودا یتغیر إال أنھ یبقى دائما مو قاعدة ظھور حركة أخرى و ھذا التخطیطالتي تمثل 

ي عن تغیر الوضعیات ف في تكیف مستمر نظرا لضرورة استدخال معلومات جدیدة ناتجة

ا للتخطیط الجسدي على أنھ "یقوم في تعریف « HAED »  "ھید"ھكذا أعطى و ،كل وقت

عطي تلتي ة دینامیة واللمعطیات األنیة والماضیة بحوصلاستمرار نتیجة بناء فعال متغیر ب

                                                           المكاني المعلمي الذي یمنح لھم معنى. اإلطار الفضائي دراكاتنا األفعالنا و
                   (Grand Dictionnaire de la Psychologie, 1991p34)          

صر على خالصة فحسبھ التخطیط الجسدي ال یقت « Poaul Schilder »بول شیلدر  أما "

دخال فھو لیس مجرد است، ھو شرط لوجود ھذه التجربة الحسیة إنماالمعلومات الحسیة و

اجات االحتیفعالة تستدعي لكن التخطیط سیرورة و ،بصریة ،سمعیة ،سلبي لمعطیات لمسیة

                                االنفعالیة الفزیولوجیة للفرد و كذلك الخبرة الذاتیة المرتبطة بھ.

              (PAUL Robert ,1999,p25)                
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كان  إذاعد اعترافھ بأھمیة المعطیات اللمسیة المعیقة یقول: ب « vanbogaert » أما  

تخطیط حواسیة ھذا یدل على وجود نموذج والمعطیات الإدراك لعضو مستقل عن ھناك 

 . أكید أنھ مرتبط باإلحساسات لكنھ في نفس الوقت مستقل، جسدي

  (AJuriaguerra .J, 1982, p386)                                                            

نذكر الجسدي ولتي درست مفھوم التخطیط التخصصات اكما تعددت الدراسات و  

 منھا :

في شكل محدود جدا تحت  مصطلح التخطیطالنفس العصبي الذي درس  علم -أ

     .somatognosie   )الجسم(إنكار  مصطلح

بحیث  ،أما في علم األعصاب فتطرقوا إلى مفھوم التخطیط الجسدي بأسلوب واسع  -ب

        االت المرضیة.  ضیة للجسد تھتم بمجموعة من الحسمح لھم بوصف حالة نفسیة مر

  (Dictionnaire de la Psychologie,1991,p646)                                                                                     

                                                                                                      

  :: تعریف التخطیط الجسدي۲- 
م ثیجب أن نتعرف أوال على التخطیط  ،قبل التطرق إلى تعریف التخطیط الجسدي

 الجسد لنشملھ في األخیر في تعریف التخطیط الجسدي.

  عریف التخطیط:                  ت - أ -      ۲
ما أو  لمیكانیزم، عبارة عن رسم شكل أو وصف لشيء ما التخطیط لغویا ھو

          مبین ألھم أجزائھ.    لوضعیة ما تحت شكل مبسط و

                                                        (PAUL Robert, 199۹, p352)    

                      .           فالتخطیط عملیة تنظیمیة یتوقع فیھا مصمم العمل مختلف مراحلھ    
  .)٥۷ص ،۱۹۹۸ ،الميس(عبد المجید                                                        

مة بنیة معرفیة تمنح خصائص عا ،فتعرفھ المدرسة المعرفیة على أنھ إطار اصطالحا:

 لشيء أو حدث.
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 تعریف الجسد: -ب۲- 
                                           .           الجذع، الجثة إلى البدن مصطلح الجسد في اللغة العربیة یشیر

 .)۸٤۱ص ،۱۹۸٥بق، السا(جروان                                                         
زء المادي یقصد بھ الجو (corpus)باللغة الالتینیة باللغة الفرنسیة و) (le corpsوالجسد 

                                            (PAUL Robert, 1999, p364).للكائنات الحیة

على أنھ تلك الوحدة التي تضعنا على  الجسد SILLAMY Norber اصطالحا: یعرف 

                                       بھا.عالقة مع العالم الخارجي و التي نحس و نعمل و نعیش 
                                              (SILLAMY  Norbert, 198۰, p340)  
 :    ) schéma corporel ) الجسديالتخطیط  -ج -۲

إحساس : فان التصور الجسدي SILLAMY Norbertفحسب نوربر سیالمي  

واسنا یغ حین بعین االعتبار تبلھو الذي یعطینا المعلومات الضروریة لنشاطنا أخذو ،جدید

 .      ذوقیةشمیة و ،بصریةوأحاسیس لمسیة ،التأثیرات الخارجیة و
                                                  ۱۹۸۰, p173) (SILLAMY Norbert, 

 تعریف قاموس األرطفونیا: -د۲ -
ة لساكنھو الصورة التي كونھا عن جسمنا كصورة كلیة في الحالة ا التخطیط الجسدي

ة لمحیطااألشیاء بارتباطھ مع المكان واألجزاء مع بعضھا وخاصة بارتباط و ،أو المتحركة

نعطي كل لحظة  ،فیزیولوجي انطالقا من معطیات إدراكھھي تتم وفق سیر نفسي وو

          (BRIN Frédérique, 1997, p228) توجھھ في الفضاء.الشعور بمعرفة الجسد و

لف ته ومخي الذي یملكھ كل إنسان عن جسدمنھ فالتخطیط الجسدي ھو التمثیل الذھن  
  الوضعیة التي یأخذھا في الفضاء. أقسامھ والمكان و

  (L’image du corps)صورة الجسدیة : تعریف ال – ـھ۲-
 ۱۹۲۳أول من استعمل مصطلح الصورة الجسدیة سنة  PAUL SCHILDERیعتبر  

 ا سامنشعوریة التي نشكلھا عن أجحیث یعرفھا على أنھا: الصورة الذھنیة الذاتیة الال

انفعاالت عبارة عن تمثیل إسقاطي لمشاعر و من تصورھا أي تكون بھا نتمكنو

      (PAUL Schilder, 1978, p112)                                     الشخص.
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 الصورة الجسدیة:الفرق بین التخطیط الجسدي و -۳
 ،للجسم العصبيو ھو الجانب الوظیفي: (schéma corporel)التخطیط الجسدي 

ما یر مھوال یتغالتعلم و یبقى ثابتا األشخاص یتكون عن طریق الخبرة و عند كلھو نفسھ و

   الظروف التي نعیش فیھا.كان المكان والزمان و
فھي  ،فتكون خاصة عند كل فرد: (L’image du corps)الصورة الجسدیة 

 شاعرة تعبر عن تمثیل إسقاطي لمترتبط بتاریخ الشخص كما أنھا صورة ذاتیة ال شعوری

 تتكون عن طریق االتصال الذي ینشأوھي كما یرى الشخص نفسھ و ،انفعاالت الشخصو

 بین األفراد.
التخطیط الجسدي بین الصورة الجسدیة والفرق  أن  DOLTO Françoisترى  -

یبنى  واقعفي ال ،یظھر في مخططنا الجسدي الذي ھو التحویل المعاش في أبعاده الثالثیة

لمسجلة ار ااآلثدیة تبنى باالتصال بین األشخاص وبینما الصورة الجس ،التجارببالتعلم و

 بلذة مكبوتة أو مخزنة.

                                              , ۱۹۸٤, p63) (DOLTO François 

ى یسمما یتعقدان في التعامل فیوجود بینھما إال أنھما یتدخالن واالختالف الم فرغم

ولوجیة لفیزیالرغبة في العیش التي تتالقى مع الوظائف ا وھو البعد أو بالنرجسیة األساسیة

الالزمة للعیش فالصورة یمكن أن تؤدي إلى التخطیط الجسدي رغم عدم اختالفھما 

اف نوع من التغیر الذي یسمح لھ باكتش فاإلعاقة بالنسبة لجسم الشخص ھو ،موضوعیا

 الوسائل الشخصیة لالتصال.

 

 التخطیط الجسدي:مراحل اكتساب  -٤
ات التي تبدأ من معطیمن تطورات فیزیائیة فزیولوجیة  والتخطیط الجسدي ینطلق 

  كذا توجیھ جسمنا في الفضاء. التي نستمد منھا الوعي المعرفي وحسیة و
 شھرا). ۲٤------ ۰من المیالد إلى سنتین تقریبا:( – ۱-٤
جة عھ من الدرھذا ما یقوده أو یدفوویم و تحریك رأسھ ثم یقوم جذعھ یبدأ بتق الطفل     

 األولى إلى اكتساب وضعیة الجلوس.
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ف زحالجذع فان الطفل یحقق تقدما كبیرا بحیث یتعلم الفبفضل استعمال الرأس و    

 كل ذلك یكون من مجھوده الشخصي.الحبو على األطراف األربعة وو

ازن ة التوالعضالت مع مراقبفبكل ھذه االستعماالت المتنوعة ألعضائھ فانھ یقوي بذلك 

 الطفل ھنا:

 یتوازن عندما یكون واقفا.  -
 یمشي بعض الخطوات. -
دة لموجوفھم العالقة اھ و بذلك یكون قد اكتشف أعضاءه ویحقق التنسیق الكلي ألعضائ -

  بینھما و وظیفة كل عضو.
 ن سنتین إلى خمس سنوات:م -۲-٤
لنمو ا ال أیضھي المرحلة الكلیة التي یتعلم فیھا الطفل االعتماد على نفسھ كما یتدخ 

 العصبي.فیزیولوجي و -النفس

 عات میكون مصحوبا بإشارلحركة یصبح نطق الطفل أكثر دقة وافانطالقا من النشاط و  

 انتقال منسق من وضعیة أخرى. 

 االتام باستعمللطفل شیئا فشیئا بالقیاإلحساس تسمح أن النمو البیولوجي للحركات و

 متنوعة بحیث تكون ھذه النشاطات دقیقة و متعلقة بكامل جسمھ.نشاطات مختلفة وو

 نطالقا من خمس سنوات:ا -۳-٤
ھذا یعني أنھ ینتقل من تصرفات ، التحلیلن المرحلة الكلیة إلى االنتقاد وھنا الطفل یمر م

ھذه االستعدادات الكتساب التخطیط وتقییمھا و دیدةحركات جتقدیم التنظیم و إلىالجسد 

ھذا ما یسمح للطفل باالندماج  ،سنة ۱۲أو  ۱۱الجسدي تتبع دائما نفس القوانین إلى غایة 

                            مع العالم الخارجي.                                                    

                                    (BRIN Frédérique, 1997, p228-229)             

 ،منھ فالتخطیط الجسدي لیس فطري لدى اإلنسان و إنما یتم تكوینھ خالل مراحل نموه    
ھ وال بجسمھ وال بالفرق الموجود ما یدور حولالمولود یكون غیر واعي بالعالم وفالطفل 

 العالم المحیط بھ. بین جسده و
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 اكتساب التخطیط الجسدي:میكانیزمات  –٥
 سدي طیط الجلقد اختلفت أراء الباحثین حول المیكانیزمات التي تتدخل في اكتساب التخ  

 اقترح ثالث میكانیزمات وھي: HEAD Frédericف    

 میكانیزم الرؤیة -أ
 میكانیزم اإلشارات  -ب
 میكانیزم الوضعیات -ت
 یكانیزم الرؤیة:م –أ  -٥

فالطفل ھنا یعتمد  ،الرؤیة دورا ھاما في اكتساب التخطیط الجسديلعب میكانیزم ی  

مھ في التعرف على أعضاء جس(la perception visuelle)  كثیرا على اإلدراك البصري

 اكتشاف العالم الخارجي المحیط بھ.و

  میكانیزم اإلشارات: -ب –٥

 واعیة.وبطریقة إرادیة یكون ذلك و، یكتشف الطفل ھنا جسده باستعمال حاسة اللمس    

 یمدھاوأصابعھ ضعیة بسیطة فعلیھ أن یبسط یدیھ وفمثال: إذا أراد الطفل القیام بو 

 ،وظائفھاا یظھر الطفل مدى وعیھ ألعضائھ وھنو ،ذي یریدهالشيء ال إلىللوصول 

مس اللحیث یربط وینسق بین حاستي البصر و، ذلك یكون بمساعدة اإلدراك البصريوكل

یات تي تمكن الطفل من إنتاج وضعالي تتطلب تدخل مختلف اإلحساسات  وأعضائھ التو

                         حركات باستعمال أجزاء جسده.   و

                                                (STELLA Albitreccia, 1961, p29) 

 میكانیزم الوضعیات:  -ج-٥    
اكتساب مفھوم التخطیط الجسدي بالدرجة األولى إلى  HEAD Frédericیرجع  

م بھ حیث أن كل تغییر یقو، الحسيعیات أین یتدخل اإلدراك البصري ومیكانیزم الوض

 كان ذو عالقة مع شيء محدد. إذا ، الطفل یكون واعیا بھ

 ھذا یعني أننا نصبح واعین بأجسادنا بفضل الحركات التي ننفذھا مع مختلف

قبل یكون ھذا بواسطة الدماغ الذي یستنتخذھا للقیام بأي وظیفة و الوضعیات التي

     المعلومات. 
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 النظریات المفسرة للتخطیط الجسدي: -٦
 :Point de vue phénoménologiesالوجھة الظواھریة    -۱-٦

فان التخطیط الجسدي عبارة عن جھاز تكافئ ، Merleau Ponty میرلوبنتيحسب   

یس فقط لبمعنى أن التخطیط الجسدي  ،تتدخل فیھ مختلف األفعال الحركیةتنطلق أو  ثابت 

 .فظیةالل إنما ھو الذي یعطینا المعنى الحركي لإلشارة ،تجربة جسدیة في العالم الخارجي

إلنسان بھا ا فبالنسبة للظواھر یون فھم یعتبرون التخطیط الجسدي وسیلة للفھم و أداة یصل  

 الموضوعات الموجودة في عالم األشیاء.إلى إدراك مختلف الظواھر 

 :Point de vue Norologiqueالوجھة العصبیة     -۲-٦
ستدخال إط بالتصرف الحسي مرتبة نظر بعض األطباء فان اإلحساس وفي وجھ

 نأ أي ،الخارجیة التي تعطي للجسد وحدتھوالمعارف الداخلیة و مجموعة من المعلومات

 التي تسمح بإظھار نموذج لھ.تجعل إدراك الجسد كوحدة كاملة و ھذه المعلومات

  لنظامابیرة لنظام الحسي والعواطف وكذا فحسب ھذه النظریة فإنھم یعطون أھمیة ك

التي الشخص یعیش في عالم اإلحساسات والعواطف و التي تجعلالبصري والحركي و

اء شیعالم األمعرفة الجسد ولتي تفتح الطریقة لاظم حول النمط أو طریقة المشاعر وتنت

 بتدخل عملیات متعددة.

یة یولوجفھذا النمط المعرفي یساھم في إعطاء قیمة كبیرة لألجھزة التشریحیة الفس

یر لتفكاھذا النمط في بط بمجموعة من المناطق الواضحة والمركزیة في الدماغ والتي ترت

ا عطینالمركزي إال أنھ ی یثري التصورات المیكانیزمیة العامة لتنظیم الجھاز العصبي

 معلومات ضئیلة جدا حول دینامیكیة ھذا التنطیم.

 :Point de vue Psychanalytiqueوجھة التحلیل النفسي   -۳-٦
رغم من ف، ألنا)بط دائما بتطور (اـــــفي أعمال التحلیل الكالسیكي فان مفھوم الجسد مرت    

  «Tausk» ،للجسد وا أھمیةــــلم یعطیلین ــــــن معظم التحلفا P. Schilder دراسات

 Federn ،Schilder  یة في تتطور النرجسبنمط تنظیم (األنا) و دـــیربطون مشكل الجس

اسین ـــحسالشعور بھا ینقسم الاإلحساس باألنا و Federn خاصة عند األحیان و الكثیر من

 متمیزین:ال
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ي نفس الذي لھ طابع نفسي یظھر ف باألنا الجسدياإلحساس و النفسي باألنااإلحساس 

 ا.یم األنع تنظھذا النمط المعاش الجسدي إال في عالقتھ مو ،الوقت مع األنا النفسي أو قبلھ 

ا لكنھد ولراشاعند إذ یمكن أن تكون ھذه الفكرة مقبولة إذا ما تعلق األمر بنمط تنظیم األنا 

  .النفسثنائیة بین الجسد وولیة ال توجد إذ أنھ في تجاربھ األ ، أصعب عند الطفل

 Point de vue de la psychologieوجھة نظر علم النفس الوراثي:  -٤-٦

génétique: 
طار إال في إ ال یمكن فھمھال یعترف بوجود مفھوم جسدي بحت و علم النفس الوراثي

 عندو ،نالوف ،ھذه الدینامیكیة في علم النفس الوراثي تختلف بین بیاجيدینامیكیة التطور و

 بعض التحلیلیین النفسیین.

 لعالم عند ااألبعاد المعرفیة للجسد بحیث أن المفاھیم و اھتم بدراسة: Piagetبیاجي   -
 المولود یمثل مجموعة من الجداول التي تتغیر حسب الظروف باعتماد على السیمات

 اتركجداول والسیمات أي بین الحالحسیة الحركیة بحیث أن الطفل ال یمیز بین ھذه ال

 األشیاء و بین الجسد و العالم الخارجي.و
 القتھا الل عمعرفة إنتاج و تنظیم الجھاز االنفعالي ال یمكن فھمھا إال من خ إن فالون: -

قا انطالو تالفسیطرة وال ،ھذه العالقة تولد التعابیر األولیة لالنفعاالت من غیرهو مع األخر

ة لعاطفیاالجسد بحیث أن ھذه السیمات وود یستطیع التمییز بین الموضوع فان المول ،منھا

 ترتكز على میكانیزمات حسیة حركیة. 
 : ھمیة اللغة في اكتساب التخطیط الجسديأ - ۷  

إن  « OLERON»تعتبر اللغة وسیلة لجمع واكتساب وتخزین المعلومات یقول 

ي ف حكموتخزین واسترجاع المعلومات كما تساھم بالت، اللغة تعتبر وسیلة مسھلة لترتیب

             (B .CLOSE.CBURSZTEIN1993, pp56)تمییز وتحلیل المفاھیم.

لناقل الراشد اكما تعتبر ، الجسديیعتبر الرابط والمنظم للمفاھیم المكتسبة للتخطیط  إذ

 یومیةاألولي بالنسبة للطفل بحیث یستعمل فرص الحیاة ال واالكتساباألساسي للمعارف 

للدخول في تفاعالت معھ ویمكنھ ذلك من اكتساب المعارف المتعلقة 

 .(A.MOERGAN, P.AIMARD, N.DAUDET, 1999, p44-4۲).بجسده
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 خالصة الفصل:
ي أ ،لتخطیط الجسدي ھو ذلك التصور الذي یوجد في ذھن كل واحد منا عن جسدها

 .كذا األماكن المختلفة التي تتموضع فیھا و، الشعوریة لھذا الجسم عرفةمال

الصورة  ي یمثلیقوم على أساس ھذه المعرفة الجسدیة الشعوریة جانبا أخر ال شعورو      

ة عوریھذه المعرفة الجسدیة الشلتي تكون خاصة بكل فرد على حدى واالذاتیة النفسیة و

      یكتسبھا خالل مراحل نموه.  إنماالفرد فطریا و الالشعوریة ال تكون لدىو

 



 
 الفصل الثالث: االتصال اللغوي

 
 تمھید          
 اللغة: أوال:
 اللغة تعریف -۱

 مستویات اللغة. - ۲

 :اللغوي االتصال  :ثانیا
 .االتصالتعریف  -۱

 االتصال.أنواع  -۲

 .مھارات االتصال -۳

 .االتصال اللغوي مھارات -٤

  .مراحل تطور النمو اللغوي -٥

  .مراحل تطور االتصال لدي الطفل العادي -٦

  .مراحل تطور االتصال لدى الطفل التوحدي -۷

 .مشكالت االتصال و اللغة لدى الطفل التوحدي -۸

 .طرق االتصال عند الطفل التوحدي -۹

 خالصة         
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 :تمھید
 حینماو، إن االتصال واللغة ھما من أھم المشكالت التي یتسم بھا الطفل التوحدي

ي الت نتكلم عن االتصال عند الطفل التوحدي نواجھ صعوبة كبیرة في وصف وتعمیم الطرق

 یستطیع بھا الطفل التوحدي االتصال باآلخرین.

 ال أي أنھمكما نجد أن العدید من التوحدیین یجدون مشاكل وصعوبات في التعلم 

ل مع تعامیستطیعون اكتساب الكثیر من المفاھیم األساسیة التي تساعدھم علي االتصال وال

لتحقق  لیمةاستخدام أشكال االتصال بطریقة س ىھؤالء األطفال یفتقدون القدرة علاآلخرین و

ث ویعتبر االتصال العنصر المكمل لألحدا، لھم االتصال بمن حولھم بطریقة طبیعیة

(تحقیق  فھم.فمن خاللھ یتبادل الناس األفكار والمعلومات والمشاعر ویحققون أھدا ،الیومیة

ومن خاللھ یشاركون في أحداث الماضي ویخططون ، االنتباه) ھدف مرغوب ولجذب

خرین مع اآلعتبر من العوامل الھامة للتعامل ومھارات االتصال األساسیة ت، للمستقبل

وحد الت طفال من ذوي االحتیاجات الخاصة منھم أطفالبطریقة طبیعیة ولكن العدید من األ

 یرھموكذا األطفال المتخلفین عقلیا واألطفال اللذین یعانون من اضطرابات لغویة وغ

مع  واألطفال الصم والبكم یواجھون مشاكل في إیجاد لغة اتصال سلیمة یتعاملون بھا

وي للغاومراحل النمو ، المراحل االتص ىومن ھنا البد من التعرف عل، المجتمع الخارجي

نون ن یعاھؤالء األطفال اللذی المرحلة التي یتوقف عندھا ىالطفل العادي للتعرف عل ىلد

جل توفیر أالدراسة للطفل التوحدي وذلك من  مشكالت التواصل وباألخص في ھذه من

 الطرق المناسبة لھم لالتصال بمن حولھم.
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 اللغة:  – أوال
 اللغة:تعریف  :۱  

ائھا أجز إلىتعتبر اللغة الوسیلة التي یمكن بواسطتھا تحلیل أي صورة أو فكرة ذھنیة 

 أذھان غیرناوالتي بھا یمكن تركیب ھذه الصورة مرة أخرى في أذھاننا خصائصھا وو

    .بواسطة تألیف كلمات في تركیب خاص
 )۱۷ص ،۲۰۰۳ ،يلیو أص (كریمان بدیر                                             

 :مستویات اللغة (أنظمة)  -۲
 توىد مستنتھي عنلفة تمتد من مستوى إنتاج الصوت وتتأثر اللغة على مستویات مخت

 لي:ھي كالتافي النھایة إلى عملیة االتصال و كل ھذا یؤديالنفعیة (البراغماتیة) و

إصدار ر المخلوقات قدرة على أكثیعد اإلنسان  المستوى الصوتي الفونولوجي: -۲-۱

و یتم ذلك عن طریق الكالم المنطوق أصوات من اجل التعبیر عما یریده وأداء األو

 ة المدىطویل لھذا یعد النظام الصوتي عملیة، اإلیماءات المختلفة المعبرة عن إشارات معینة

 منھا األلفاظ من حیث ھي الحروف التي تتكون )Phonèmeفاألصوات أو (الفونیمات 

ص لخصائھم من خالل تعلم بعض اتقد یتعلم فونیمات لغ )لذلك فاألطفالصفاتھا مخارجھا و

یة ة فطرقد یتعلمھا عن طریق مجموعو ،الممیزة لألصوات التي تم اكتسابھا بطریقة منظمة

تخدمھا ي یستبسیط الكلمات التمعالجة وكیبیة المتسلسلة من خالل إدراك ومن العملیات التر

                       البالغین.

 )٤۹۹ص ،۲۰۰۷ ،آخرونمد عبد السالم و(حا         
لتي یتم من خاللھا التواصل یة ایقصد بھ الحصیلة اللغوو المستوى المعجمي: -۲-۲

خصائص الكلیة أي ھو ذلك المستوى الذي یمثل خریطة تحتوي على ال ،االتصالو

یر الجدو ،تحریریةالمترادفات بناًءا على ھیئة شفرات تصویریة لمواصفات الكلمات و

 ظ ذاتمجموعة ألفا إلىأن لكل مجتمع الحصیلة اللغویة التي تشیر  إلىبالذكر أن نشیر 

حصیلة ه الحیث أن ھذ، الداللة االجتماعیة التي نفھم في السابق ما تقره الجماعة اللغویة

    تكتسب عن طریق التفاعل و االتصال.
 )۱٦ص ،۲۰۰۹ ،(حمدي علي الفرماوي   
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 یبدأ باكتسابو، النطق بھاو صواتاألاكتساب  إتمامیحدث بعد و المستوى النحوي:  -۲-۳ 

 ي ماحیث تكون مختصرة من صفعھ أ ،التراكیب الفعلیة منذ أن یضع الطفل كلمتین مًعا

 فعالاألتصریف والمجتمع و األفرادیشمل الصرف الذي یتعلق بعالقة تركیب الكلمات مع 

 دقیقفي األزمنة المختلفة فاألطفال یكتسبون فونیمات تساعدھم على إعطاء المعنى ال

قیق للكلمات التي یستخدمونھا كما یكتسبون فونیمات تساعدھم على إعطاء المعنى الد

ین أو ملتجتضمن للكلمات التي یستخدمونھا كما یكتسبون التراكیب النحویة للعبارات التي ت

رتیب تاین لتحویلیة لتبایب أجزائھ وما یتعلق بالقواعد التولیدیة وأكثر أي الكالم وترك

 األدوات الرابطة. الكلمات وطریقة ربطھا و

 )٥۰۱ص ،۲۰۰۷،آخرون(حامد عبد السالم و 
ط فق التراكیب النحویةلى األصوات وصر اكتساب األطفال عیقتال المستوى الداللي: -٤-۲ 

 اللغة و استخدامھا في سیاقھا المناسب.فھم بل إنما یمتد الكتساب المعنى و

اد عدد زما ھمفلكل لغة مفرداتھا التي یتفق المتحدثون بھا على أنھا مفھومة لدى كل منھم و 

ى المعنمع العصر و إن كان قابال للزیادة تطوًراالمفردات فھو معروف ومحدد حتى و

          یتوقف على السیاق التي جاءت فیھ الكلمة. 

 )۲۱ص ،۲۰۰۹،نایل العزیز و أحمد عبد اللطیف أبو أسعد(أحمد  
 لتلقيالمفردات سواء في حالتي انظام یتعلق بفھم معاني الكلمات وأن ھذا ال يأ

 لحالتینلتا االكتابة). كما یشمل في كأو في حالتي التعبیر (التحدث و (اإلصغاء و القراءة)

ات رادفتمییز المتجوانب أخرى كالمفردات اللفظیة والتصنیف والقدرة على التعریف و

التعرف على وحدات المعنى التي تعرف باسم المورفیمات كشف الغموض وو األضدادو

)Morphèmes(.                        

 )۱٦ص ،۲۰۰۹،(حمدي علي الفرماوي          
یتعلق بطریقة استخدامھا  مایتمثل التطبیق العلمي للغة و ھووالمستوى البراغماتي:  -٥-۲ 

للتواصل فمن خاللھ یتم معرفة السیرورات العلمیة النفسیة التي تتم بین األفراد عندما 

 ،الموقف الذي تستخدم فیھ اللغةحیث یھتم بالسیاق والسمع و، یكونون في اتصال فیما بینھم
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مرجع سبق ذكره)  ،(حمدي علي الفرماوي. حیث تختلف وظائف اللغة بسبب تلك المواقف
 حیث تتمثل وظائف اللغة حسب " جاكسون " فیما یلي: 

 وظیفة تبلیغیة تخص المتكلم -

 ھي متعلقة بالمخاطبو األخروظیفة وجدانیة تتعلق بالنداء على  -

 تھافیھا یتم االھتمام ببنیة الرسالة اللسانیة في حد ذاجمالیة و أوشعریة   -

 متعلقة بالقناة مثل النغمات الصوتیة في حالة الكالم وظیفة تحقیقیة -

 لھ شرح ما تم قوتحلیل و إلىفیھا یتم الرجوع وظیفة مرجعیة متعلقة بالمرجع و -

فسیة إلى جانب ھذا نجد الوظیفة الن ،حد ذاتھ يوظیفة شبھ لسانیة تخص الرمز ف -

 )٤۳ص ،۲۰۱۳ ،دریوش(ریمھ                                  المتعلقة بالتفكیر. 
 

 ثانیا : االتصال اللغوي:

 communication  االتصال:تعریف   -۱
لناس افمن خاللھ یتبادل ، االتصال من العناصر المكملة لألحداث الیومیة یعتبر

 األفكار والمعلومات والمشاعر ویحققون أھدافھم.

 ن مھارات االتصالأو، ویشاركون في أحداث الماضي ویخططون للمستقبل

   .بطریقة طبیعیة اآلخرینمن العوامل الھامة للتعامل مع  األساسیة تعتبر

 )٦٥ص ،۲۰۰۲نصر، أحمد أمین  ى(سھ  
أكثر  اد أواالتصال ھو العملیة التي بھا یمكن نقل المعلومات مابین اثنین من األفر

طي أصال والتي تع، ویتضمن االتصال األفعال السلوكیة سواء كانت متعمدة (مقصودة)

 مقدرتھیة وعن رغباتھ وأرائھ وعن حالة الشخص العاطفیة والفسیولوج لآلخرینالمعلومة 

 رآخفرد ل إشاراتاألقل أن ینتج  ىولذلك یكون من الممكن للفرد عل، واإلدراكالفھم  ىعل

   .یقوم باستقبالھا وترجمتھا 

                  (L.dunst ,L.bartho ,۱۹۹٥,p.p.39-49) 
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عملیة تنتقل بھا أو بواسطتھا  إالھو  أن االتصال ما :Jenniel.98وكما أوضحت 

 لرموزاأو بین مجموعة من الناس وفق نظام معین من  وآخرالمعلومات والخبرات بین فرد 

   والمتلقي.وخالل قناة أو قنوات تربط بین المصدر أو المرسل 

  (J, Lindon, C.Mphi.1998, p.p84-86) 
 ،إیماءات(أو غیر شفھیة  غناء...)، تكون األفعال االتصالیة شفھیة (كالم أنویمكن 

ومن الممكن أن تكون رمزیة وتكون مبنیة علي نظام  حركات الجسد)، الوجھ حركات

، إشارات ،اإلیماءاتأو تكون غیر رمزیة مثل ( الكالم) -اإلشارة(للغة مثل رسمي وتقلیدي 

  (B.Danald, 1998, p.p301-2)         .                                         حركات)

 : تعریف القاموس األرطوفوني  -
االتصال ھو وسیلة لفظیة أو غیر لفظیة تستعمل من طرف شخص ما لیتبادل األفكار   

 أو المعارف أو األحاسیس مع شخص أخر.

(Feuil roni, dictionnaire d’orthophonie1997, p42)                            
 

 : أنواع االتصال -۲
 یھ.فخدمة واألداة المستعدة أنماط نذكر من بینھا نمطا یخص قسم اللغة  ىإلقسم االتصال 

 : ھماو واالتصال نوعان 

 : االتصال اللفظي -أ
 لىإمصدر كل أنواع االتصال التي یستخدم فیھا اللفظ كوسیلة لنقل رسالة من ال یضم

بحاسة  تقبلالمتلقي ویكون ھذا اللفظ منطوق وذلك باالستعانة بالجھاز الصوتي فیدركھ المس

      .السمع التي تمثل جھازا من أجھزة االستقبال
 )۷۸ص ،۲۰۰۲ ،(حنفي بن عیسي    

 : غیر اللفظياالتصال  -ب 
تقوم بوظیفة التواصل وھي تمثل من خالل وسائل أخري غیر لغویة  اإلنسانیمتلك 

اإلیماءات ، والنظرة، الحركة، الحواس الخمس وتتمثل ھذه الوسائل غیر اللفظیة في اإلشارة
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وتتمثل الوظیفة األساسیة للسلوك غیر اللفظي في ، بحیث یصعب فصلھا عن التصرفات

 .ضبط مجري التعبیر اللفظي إلى یس إضافةــساإلعالم عن النوایا واألحا

 (Amado 2003, p20)                                                 

 : الياللفظي وغیر اللفظي بالشكل التویمكن التعبیر عن اللغة كأداة االتصال 
 

 

 

 

 

 تلغة اإلشارا -أ                   نطوق                                         م -أ    

 لجسملغة أعضاء ا -ب             تابي                                                ك -ب   

 

 

 

 رسم تخطیطي یبین اللغة كأداة االتصال :۱شكل رقم 

 

 :مھارات االتصال -۳
مھارات لفظیة  إلىیتطلب االتصال الفعال مھارات في جوانب متعددة مقسمة 

 لفظیة.ومھارات غیر 

 : المھارات االتصالیة اللفظیة -۱- ۳
 : اللغة اللفظیة االستقبالیة -۱

عرف تكما ، أنھا مجموعة من المھارات وتشمل سماع وفھم وتنفیذ اللغة ىوتعرف عل

و عاب أیعرف باالستی فھم التواصل وھو ما ىأنھا قدرة الشخص عل ىاالستقبالیة علاللغة 

فھم  ىعل أنھا القدرة ىكما عرفھا الوقفي كذلك عل ).۲۰۰۳،اللغة االستقبالیة (الوقفي

 الكلمات واألفكار المنطوقة ومعالجة المعلومات.

 اللغة

 نظام رموز لھا معنى

 اتصال غیر لفظي اتصال لفظي

 قواعد اللغة تتحكم في

 االتصال اللفظي
النواحي الجسمیة و النفسیة 
 تتحكم في االتصال غیر اللفظي
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 : اللغة اللفظیة التعبیریة -۲
رموز  إلىتحویل األفكار  ىنھا مجموعة من المھارات وتشمل علأ ىوتعرف عل

، رموز صوریة بصریة إلىلغویة صوریة بصریة وتكون الرسالة كالمیة أو أنھا تحول 

عبیریة أنھا كما عرف الروسان اللغة الت )۲۰۰۳، (الوقفيوتكون الرسالة بھذا الشكل كتابیة 

بیریة لتعة اكما تعرف اللغ، نطق اللغة وكتابتھا ىالفرد علتلك اللغة التي تتمثل في قدرة 

 جیةنتااإلنقل الرسالة التي ینوي نقلھا وھو ما یعرف باللغة  ىأنھا قدرة الشخص عل ىعل

لتعبیر ا ىبأنھا القدرة عل :اللغة التعبیریة )۲۰۰٤كما عرف الزریقات (، )۲۰۰۳،(الوقفي

 والقدرة علي لفظ الكالم بوضوح.، عن أفكارنا بكلمات منطوقة

 ).۲٦۳ص ،۲۰۰٤ ،ریقات(الز                                                               
 : مھارات االتصال غیر اللفظیة -۲ -۳

  :ىوتشمل عل

 : الجتماعي والتواصل المتبادلاالمشاركة في التفاعل -۱
 التفاعل االجتماعي واالرتباط باآلخرین والتفاعل معھم. ىأي القدرة عل

 : مھارات  اللعب الرمزي ۲- 
 ي الربطاقع أوھي اإلدراك بان األلعاب أو األشیاء الرمزیة تمثل أشیاء حقیقیة في الو

 بین الرمز والشئ الحقیقي.

 : للغةاالنتقال غیر اللفظي  -۳ -۳
م عند محاولة االتصال مع شخص أخر تنتقل أیضا عبر تعبیرات الوجھ لغة الجس

 .وإیقاع الصوت

 )۲٦٥ص ،قالمرجع الساب(نفس                                                   
 

 مھارات االتصال اللغوي: -٤ 
ومع البیئة الخارجیة  اآلخریناالتصال اللغوي عملیة مشاركة وتجارب وعالقات مع 

غیر شفھیة  أو (الكالم) شفھیة مثل: إماوالتي تتم عن طریق أفعال اتصالیة رمزیة تكون 

ویحتوي االتصال وحركات الجسد المختلفة)، وتعبیراتھ، حركات الوجھ، اإلیماءاتمثل :(
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الفرد أثناء مراحل نموه وتسمي  العدید من المھارات التي یمر بھا ىاللغوي الناجح عل

، الربط، التعرف والفھم، مھارة التقلید بدایات مراحل االتصال اللغوي لدي األطفال وھي:

 التعبیر والتسمیة.

(Moser.R, Solayrd.J, Dergrech.F, 1997, p.p143-174)    

    

 اللغوي:مراحل تطور النمو  - ٥
ن تكوی ىإللیصلوا ، ھناك مراحل أساسیة للنمو اللغوي للطفل یمر بھا جمیع األطفال

تي سوف نعرض ھذه المراحل باختصار لمعرفة المرحلة ال، اآلخرینالجمل والحوار مع 

، لمقبلةاالمراحل اللغویة  إلىتخطیھا  ىالطفل التوحدي من أجل مساعدتھ علیتوقف عندھا 

 مرحلتین أساسیتین ھما: ىعند الطفل عل اللغةویقسم العلماء مراحل نمو 

 یلي: وتتضمن ما المرحلة قبل اللغویة: -۱-٥

 مرحلة الصراخ: - أ

یث ح، طفلرئتي ال إليتبدأ بصرخة المیالد التي تنتج بسبب اندفاع الھواء ألول مرة 

لھ أھمیة و األلم)، اإلخراج، الشرب، (األكلوھي خطوة ھامة ، الصوتیةیتم اھتزاز األوتار 

 رة.لمتطواویعتبره العلماء أنھ اللغة الغیر ، ألنھ یساعد في نمو اللغة لدي الطفل ىكبر

 مرحلة المناغاة: -ب
 أخذ شكلواضحة من تلقاء نفسھ وت  تردیدات شبھ بإحداثفي ھذه الفترة یبدأ الطفل 

لة في ھذه المرح، الطفل لنفسھ ویجد فیھا لذة ومتعة إسعاد وھي من أجل، لعب صوتي

اصة خبھ  المحیطینردود فعل  إطاریكتشف الطفل فعالیة األصوات التي یصدرھا وذلك في 

، ذھنیا معاقین، بكما، ویمر جمیع األطفال بھذه المرحلة سواء كانوا صما، األم

ه في ھذ ویتمیز ما یصدره الطفل، سنة أحیانا ىإلمتوحدین..الخ وقد تستمر ھذه من أشھر 

      .ب مدعمات من حولھ المرحلة حس
 )٦۹-٦٦ص ،۲۰۰۲ ،سھىنصر  (أحمد أمین                       
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 مرحلة التقلید: -ج
دف التي یسمعھا وذلك بھ اآلخرینوفي ھذه المرحلة یقلد الطفل صیحات وأصوات 

میع ج ىوعملیة التقلید توجد لد، حاجة ما إشباعأن یتصل بھم أو یصبح مثلھم أو بھدف 

فل لید الطة تقالناس واعتبر العلماء ھذه العملیة بمثابة واحدة من طرائق تعلیم اللغة وعملی

ي فلطفل اویتعلم ، عملیة المعززات التي یتلقاھا من المحیطین ىیتوقف عل اآلخرینأللفاظ 

تي ال ة الھذه المرحلة األشیاء الصحیحة التي یجب تقلیدھا من المحیطین واألشیاء الخاطئ

یر في ثر كبأ" بین التقلید والذكاء الطفل وقال أن للذكاء ھوربط "جون بیاجی، یجد تقلیدھا

السنة  دایةمن سنة أو ب ھویبدأ التقلید كما یقول بیاجی، ظھور عملیة التقلید بصورة صحیحة

ة  قائیملیة تلن عمتقلید من عمر الطفل ثم تتحول عملیة ال ىنیة أي أنھ في نھایة السنة األولالثا

 .ح تمامایصاحبھا عنصر مھم بعد أن كان عنصر الفھم غیر واض إرادیةعملیة  ىإل الإرادیة

 :اإلیماءاتمرحلة  -د
 ماءاتاإلیلك قبل أن یفھم الكلمات كما أنھ یستخدم ت واإلیماءات اإلشاراتیفھم الطفل 

       بالفعل قبل أن یستخدم اللغة الحقیقیة بفترة.

 )٦۹-٦۸.ص ،۲۰۰۲ ،أحمد أمین نصر ى(سھ 
 المرحلة اللغویة: -۲-٥

ن شھرا)عند األطفال العادیی۱٥( أجمع العلماء أن ھذه المرحلة تبدأ عند سن

تبدأ  للغویةأن المرحلة ا ىویؤكد بعض العلماء عل، شھرا)عند األطفال المتخلفین عقلیا۳۸و(

أن في  (بیاجیھ)ویذكر ، عضھابأشھر حیث تتماشي عملیتي الفھم والتعبیر مع  ۹-۷عند سن 

 ىة لدلرمزیالسنتین تظھر الوظیفة انھایة المرحلة الحسیة الحركیة أي التي تنتھي قبل سن 

 : وتتمیز لغة الطفل في ھذه المرحلة كما یقول بیاجیھ، الطفل في لغتھ

 ویتصف بالتكرار والحدیث مع النفس.، اللغة متمركزة حول الذات -

 حاولةممع  أخرالتبادل الكالمي بین الطفل وشخص  ىاللغة االجتماعیة والتي تعتمد عل -

 الذات. إثبات
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كلمات ر الكیب جملة بسیطة مكونة من كلمتین وتكون أكثوفي مرحلة السنتین یبدأ الطفل بتر

لضمائر اتخدام األسماء المجردة ویبدأ الطفل في أواخر السنة الثانیة اس ىإلثم تندرج ، حسیة

 والعطف تظھر متأخرة.، لكن أحرف الجرو أنت)-وخاصة الضمائر الشخصیة (أنا

تظھر و نعم)(وتعني بالنسبة لھ أداة تنبیھ تأتي بعده كلمة  وتظھر بعض الكلمات مبكرا (ال)

فھم عامل ال ىعل عن سؤال وتتركز كلمة (نعم) إجابةوھي تكون  متأخرة بعد كلمة (ال)

 والتمییز.

لك وذ أو(ھي) یبدأ الطفل عند عمر الثالث سنوات استخدام الضمیر الغائب (ھو)

قد و أنا)(أشخاص بعینھم وأیضا في ھذه المرحلة یستخدم الطفل ضمیر المتكلم  ىإل لإلشارة

ذا ھبالتدریب المستمر یزول ولكن ، عند بعض األطفال أناو أنتیحدث بعد الخلط بین 

 الخلط.

 .)٥٥-٤۲ص ،۱۹۹٦،الزراد خیر (فیصل محمد                                              
ة لدرایاعدم  ى"أنت" وھذا دلیل عل، ولكن الطفل التوحدي یستمر في الخلط بین"أنا"

  ىلع اآلخرین ىإلفدائما یستخدمون أو یشیرون ، بذاتھ وأیضا لفشلھ في فھم الضمائر

 "ھو". أنھ ىعلوالذات ، أنھم "أنا"

 

 :الطفل العادي ىمراحل تطور االتصال لد - ٦
 ىالطفل العادي أو نمو االتصال لد ىوف نستعرض مراحل تطور االتصال لدس

د ق التياالتصالیة المرحلة  ىوذلك للتعرف عل، سنوات ٤ سن حتىالعادي وذلك الطفل 

، ھمن حولرق المناسبة لھ لالتصال بوذلك من أجل توفیر الط، التوحديھا الطفل یتوقف عند

 .ه الفترة یكون فیھا الطفل توحدیاومعرفة كیفیة التدخل وأي من ھذ

 : شھرا ۱۲سن  حتىمن المیالد  -۱-٦
ي وذلك فالصوت وتغییر طبقات  اإلیماءاتتكون تعبیرات الطفل وجھیة عن طریق 

ة أو وھذه التعبیرات تدل عن شعور الطفل بالراح، من عمر الطفل ىاألولخالل الشھور 

 عدم الراحة.
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طفل في تكوین تفكیر تأملي مغلف اجتماعیا أي یبدأ شھور یبدأ ال ۸-۳وفي الفترة مابین 

 ایةبد ىك باستعمال إشارات سلوكیة تدل علسلوك الطفل یتجھ ناحیة من یھتمون بھ وذل

ن خالل ده  مكما تنمو القدرة الحركیة عن، وضع قاعدة التبادل االتصالي بینھ وبین اآلخرین

 فھمت ىرین وتزداد المقدرة عند الطفل علاستخدامھ إلشارات مقصودة للتفاعل مع اآلخ

 األحداث وأسبابھا .

 اليالتصا تتكون معظم مجاالت التطور، وفي األشھر الثالثة األخیرة من العام األول

 ل معفیتمكن الطفل من االستخدام المتعمد لإلیماءات وطبقات الصوت المختلفة للتواص

 اآلخرین.

اعل التف ىیبدأ الطفل باستخدام إشارات أو إیماءات تدل عل ۱۲شھر ولكن عند ال

 طلب الراحة. -االستدعاء -االجتماعي مثل التحیة 

 : شھرا۲٤ ىإلشھرا ۱۲من سن  -۲-٦
ح نجانھا عالثبات وتصبح واضحة وینتج  وحركاتھ فيالطفل  تبدأ إشاراتفي العام الثاني  -

 ویكون ھناك ازدیاد مفاجئ في معدل االتصال، والتدخالت مع اآلخرینفي االتصال 

 وخاصة األفعال االتصالیة.

 والكلمات تشكل نسبة كبیرة من سلوكھ االتصالي . اإلیماءاتتبدأ  -

روا عن حد لیعبویبدأ األطفال في ربط كلمتین أو أكثر في وقت وا، التزایدالكلمات في  تبدأ -

 معني كامل لما یریدون.

لجسم أجزاء ا ىواقع األشیاء المعروفة ویتعرف علیمكن للطفل أن یحدد م ۱۸ وفي شھر -

 كثرأالكلمات بفعالیة  إدراكشھرا یبدأ الطفل في  ۲٤ویتتبع اتجاھات بسیطة وفي سن 

شیاء ویتفھم الطفل العالقات بین األ، ویستخدمھا بصورة كبیرة في االتصال بمن حولھ

 خریناآلویستجیب لألسئلة الملقاة علیھ من  أكثروأیضا یتفھم العالقة بین كلمتین أو 

 .المحیطین

 :شھرا ٤۸ إلىشھرا  ۲٤من سن  -۳-٦
ة ن مرحلممتضمنا أشكال وبناء الجملة وینتقل  عدیاقوایبدأ الطفل في بناء الجملة 

 .عدیةقواعبارات  ىإلبناء الكلمات ومعانیھا 
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طفال رة األتزید قد كما ،الطفل ىالفھم في التقدم والتطور لد یبدأوفي نھایة ھذه المرحلة 

سئلة جمیع أشكال األ إلى ویستجیبون ،والمستقبلفھم األحداث المتعلقة بالماضي  ىعل

 ني حیثترتیب المعا ىه المرحلة تزداد قدرة األطفال علوبعد ھذ (متى)، (من)، مثل(أین)

ن وبھذا تكو، سبیل المثال (قصة) أو موقف ىون باالسترشاد في وصف األشیاء علیقوم

 االتصال قد تطورت وازدادت مستخدما كل أنواع االتصال سواء عن ىقدرة الطفل عل

    كلیھما معا. طریق اإلشارة أو اإلیماءات أو الكالم أو

 )۷۸ص ،۲۰۰۲،أحمد أمین ى(سھ
 

 :الطفل التوحدي ىمراحل تطور االتصال لد -۷
أن  ىلعال یستطیعون الكالم تدل األطفال الصغار اللذین  ىتظھر عالمات كثیرة لد

اعر ین المشتوضح للوالدین واآلخر، ونقصد ھنا اللغة الغیر لفظیة، لغة تواصل سلیمةلدیھم 

ن نھا ولكریدوھؤالء األطفال وردود أفعالھم تجاه األشیاء واحتیاجاتھم التي ی التي یحس بھا

و حدودة أون مبالنسبة لألطفال التوحدیین فان ھذه الطرق غیر اللفظیة المبكرة فدائما ما تك

 غائبة تماما.

 قراءةوأیضا یواجھ األطفال التوحدیین مشكلة في التواصل غیر اللفظي أال وھي (

عبیرات تأو  ق إیماءاتني بھا أن الطفل أو البالغ عندما یعبر بوجھھ أو عن طریونع األفكار)

وف ین سلآلخرین فھو یعلم أن األشخاص اآلخرین المحیط ما یرید أن یقولھ یئمعینة عن ش

 یسمى  امصھم یفھمون ما یرید أن یقولھ ولكن األطفال التوحدیین یفتقدون ھذه القدرة أي تنق

 ، خرونعر بھ اآلـــأي أنھم ال یدركون ما یفكر أو یش  Theory of Mind)(بنظریة العقل

    المشاركة. ىبالتالي ال یكون عندھم القدرة علو

 ).۹٦ص ،۲۰۰۲ ،أحمد أمین ىسھ(                                                          
  

 :الطفل التوحدي ىلدمشكالت االتصال واللغة  -۸
استخدام  ىت في االتصال ویفتقدون القدرة علالتوحدیین مشاكل وصعوبایواجھ العدید من 

اللغة بطریقة صحیحة لیتواصلوا بھا مع من حولھم وأیضا ال یستطیعون اكتساب الكثیر من 
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وھذا ما أكدتھ دراسة ، االتصال والتعامل مع اآلخرین ىمفاھیم األساسیة التي تساعدھم علال

)Romberg G ,96( أن ھؤالء األطفال التوحدیین یفتقرون اللغة بكل أشكالھا وأیضا 

سلوكھم االتصالي تجاه المجتمع المحیط بھم  ىقواعد اللغة وھذا بدوره یؤثر عل

)Ehlers ,R.C. &Ajohonson M, 1996, p.p.387 ,43( . 
 )۸۲ص،  ۲۰۰۲،د أمینأحم ىسھ(                                                           

 : الطفل التوحدي ھي كما یلي ىم المشكالت االتصالیة اللفظیة لدومن أھ
 : تردید الكالم -۸-۱

زائد سھ الیستخدم الطفل التوحدي ھذه الطریقة ألنھ ال یدرك ما قیل لھ وأیضا إلحسا

 ذوي حدیینالتوباالستثارة وعدم األمان في بعض المواقف وأیضا ألن بعض األطفال 

 عبیر عنو التلتوضیح رغباتھم لمن حولھم أ الكفاءات العلیا یستخدمونھا (أي طریقة التردید)

نا واألقل األكبر س التو حدیینأن األطفال  ىعل)Rydell,95( أكدهوھذا ما  لآلخرینأنفسھم 

عن  في االضطرابات اإلدراكیة یستخدمون ھذه الطریقة لتوضیح متطلباتھم أو التعبیر

                              .في وقت معینأنفسھم 

               )۸۳ص ،۲۰۰۲،أحمد أمین ىسھ(                                                      
 : مشكلة االنتباه -۲ -۸

في  نالتو حدییفي حین یفشل األطفال ، االتصال اللغوي أساسي في االنتباه عنصر

 ىإلال األطف ولكن إذا حدث وانتبھ ھؤالء، األشیاء التي ینتبھ إلیھا اآلخرون ىإلاالنتباه 

 ىإله نتبافي اال فشل الطفلفان  فبالتالي .أشیاء معینة یكون من خالل التوجیھ من اآلخرین

 االتصال مع من حولھ. ىشیاء المحیطة یجعلھ غیر قادر علاأل

 : مشكلة الفھم -۳-۸
راك لدیھم تمییز سمعي ضعیف أیضا لدیھم مشاكل في اإلد حدیینالتوإن األطفال 

 موعةاستخالص المفاھیم من اللغة غیر المس ىي وبالتالي یكونون غیر قادرین علالسمع

ي بالتالوالفھم والتعرف  ىعل حدیینالتوقدرة األطفال  ىوھذا یؤثر عل، واللغة المسموعة

 رجع السابق).االتصال اللفظي بینھم وبین اآلخرین .(نفس الم ىعل
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ة یفھم ما یرید فھمھ لذلك فان درج ألتوحديأن الطفل  ىإل Duche1973وتوصل 

، ماعةالج التعبیر اللفظي في وسط ىدودة كما یعاني من عدم القدرة علالفھم عنده تكون مح

لطة مخت فالبعض یبكي من الغضب عندما ال تفھم أمھ طلبھ الذي یرید التعبیر عنھ بأصوات

قي وتصعب عنده عملیة التسمیة التي تب، وال یفھم المصطلحات المجردة، غیر مفھومة

 ھذه مرتبطة باألشیاء فقط لكن ال تأخذ معني إال في وضعیات معینة وبمجرد ما تتغیر

 .في ظروف معینة الإال یفھم  وحديالت إذن، الوضعیات فانھ یفقد داللتھا

 (Brauner, 1982, p33-34)          

 ىا علن قلیال اللغة ویعتادون علیھھؤالء األطفال یسمعون ویفھموویبدو أن بعض 

 اللقاء. ىإل، بعض الكلمات مثل ماما ىاألقل عل

ت ال یستطیع أن یفھم مجموعة من المعلوما لتوحدياكون الطفل  ىضافة إلباإل

، ليأن فھمھ ھو یكون أكثر إجمالي من أنھ تحلی إلىفي آن واحد وھذا راجع  المقدمة

فھم  ىإل الفھم تشمل المفاھیم السھلة والغیر مجردة أي الملموسة باإلضافة ىعل وقدراتھ

         .بعض الكلمات التي اعتاد سماعھا في سیاق معین

       (Lelord.G, Sauvage, 1990, p142)   

 مشكلة التعبیر: -٤-۸
 یثھمقد یكون حدمن مشكالت في الحدیث التعبیري و عانونن ییل التوحدیإن األطفا

ناء یین یجدون صعوبة في بحداألطفال التوأو یظل بعضھم بكما طوال حیاتھم وعشوائي 

  ائي.   لتلقنقص الكالم اوكذلك لدیھم ضعف و، ذلك إذا امتلكوا بعض الكلمات البسیطةالجمل و

 ۲۰۰۲،ین (سھى أحمد أم                                                             
 )۸٤ص،
 :مشكلة التقلید -٥-۸ 

یستطیع تقلید لتوحدي ال فالطفل ا ،ھارات الالزمة لالتصالالتقلید من أھم الم إن

أنھ العملیة  )(Hochmann,92التقلید كما أكد علیھ و ،األفعال أو األصوات التي حولھ

أیضا أكدت دراسة    یس نظام اتصالي غیر شفھي سلیم. والھامة التي البد من وجودھا لتأس
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(Mazet,93)  على أن التقلید الحركي یعد من المراحل األولى في االتصال أي البد من

 .إخوتھوجود مھارة التقلید لیبدأ الولید بالمحیطین بھ سواء أمھ أو 

ارات لتسمیة ) ھي أھم المھا –لتقلید ا –التعبیر –الفھم  –المشكالت المتمثلة في (االنتباه و

ذه یعاني من مشكالت في كل ھبالتالي فالطفل ألتوحدي االتصال اللغوي و التي تشكل

 المكونة لالتصال اللغوي مع المحیطین. المھارات

 النقص في القدرة على تبادل الحدیث: -٦-۸
 بط أوالفشل في الراألطفال التو حدیین تنقصھم القدرة على تبادل الحدیث بمعنى 

ن ونوحدیین یكأیضا ھؤالء التوو ،عن أنفسھمخرین وبین الحدیث الصادر عن اآل التنسیق

یث دفي الح یبدءونغیر قادریین على الدخول في حدیث مرتب أي ھؤالء ال یعرفون متى 

ي ھم فغالبا ما یؤدي أسلوبو ،متى یتوقفون عن التحدث من أجل االستماع للطرف األخرو

 بمن بالتالي یؤثر على اتصالھمتمام الطرف األخر الموجود معھم والحوار إلى نقص اھ

                                         .حولھم 
 ٤٥-٤٤ص ،۱۹۹۷،(محمد علي كامل                                                

( 
 مشكل في القواعد النحویة: -۸-۷

وف لحرمن اضطرابات على مستوى النحو مثل عدم استعمالھ  لتوحديایعاني الطفل 

في دراسة أجریت على  Wing 1965ھذا ما أكدتھ الضمائر و ،الجمل العطف ،الجر

      .عشرون طفال توحدیا یتصفون بعجز نحوي

                                                (Sai-19۸٤, p13)                          

أنھ لم یصل بعد إلى نادرا ما یتمكن من األشكال النحویة األكثر نضجا رغم حیث 

ما تكون مضطربة لكن طریقة استعمالھ لھذه األشكال غالبا  ،عمره العقلي المناسب لذلك

التعبیر عن المواقف الخارجیة عن الحقل الملموس مثال: ھناك  لتوحدياعندما یحاول الطفل 

ھذا وعمال قواعد اللغة بطریقة بسیطة یجدون صعوبة في است حدیینالتوالعدید من األطفال 

العجز  إلىیرجع ذلك بصفة عامة عبیر أكثر من عملیة تلقي اللغة ویؤثر على طریقة الت
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الذي یعبر ما فیما یخص استعمالھ للضمائر فھو یكتسب بصعوبة ضمیر "أنا"  النحوي أو

 عن الذات. 

                                                              (Aubaint, 19۷٥, p40-39)                                                              

  

"ھو"  " أوفھو ال یستعمل ضمیر المتكلم لكنھ یتكلم بضمیر الجماعي أو الغائب كقولھ "نحن

 تصالیة .بالتالي فلغتھ لیس لھا قیمة ا Typiqueھذا االستبدال في الضمائر یكون نمطیا 

(Devillart, 1984, p7)                                                                                                      

"أنا"  حتى و لو اكتسب ضمیر لتوحديافان الطفل    Benoite 1975ـلأما بالنسبة  

 . مرة حیادیة كأنھ لیس المعني باألنھ یبقى یتكلم عن نفسھ بضمیر المخاطب بطریقإف

                                                            Aubaint, 1۹۷٥, p40)  (                 
 اضطراب في استعمال الضمائر عند الطفل التوحدي ضعف Fay et Schler 1980یعتبرو

ل لم یدلمتكأما النظرة السیكولوجیة توضح أن العجز في استعمال ضمائر ا ،في النمو اللغوي

 .یعتبر آلیة من آلیات الدفاع النفسیةعلى الخلط في الوحدة الذاتیة و

(Sai-1987, p13-14) 

 إلىرجوع العجز في األنا لذلك البد ال على Freuid بینما ترتكز نظریة التحلیل النفسي 

 .وحدتھ التي تربط مع ضمائر الشخصیة إدراكمفھوم الذات و قدرة الطفل على 

(Sai-1987, p15)      

 

 طرق االتصال عند الطفل التوحدي: - ۹ 
 :استخدام اإلشارات - ۹-۱
 المسبق: اإلدراك -أ

نھ ال مفرده ولكفعل الشئ ب ىالطفل یكون قادرا عل أنالمسبق ھو  باإلدراكونعني 

رفون یع ییناألطفال التوحد وآباء، لیفعلوا لھ لآلخرینبمفرده ویشیر  شیئیرید أن یفعل ال

ون فل یكأطفالھم فمثال الط ىلد المسبق) اإلدراكبمشكلة أطفالھم حینما یشعرون بغیاب (

 لكي یرفعوه. آلبائھقادرا علي الوقوف بمفرده ولكنھ یشیر 
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 :المشاورة والقیادة بالید -ب

في  موجود شيء ىإلیشیر  فاإلصبع، اللغة االشاریة تعتبر من أشكال االتصال إن

لذي الشخص ا أن الطفل یعرف أن ىعل ىاألولتعد العالمة  لإلشارةوالقابلیة ، اإلشارةاتجاه 

، درةذه المقولكن األطفال التوحدیین لیست لدیھم ھ .إلیھاستنتاج ما یشیر  ىقادر علأمامھ 

ن تكون للذیالكنھم یكتسبونھا ببطء من البیئة المحیطة وذلك بالمقارنة باألطفال العادیین 

یشیروا في اتجاه  أندون أن یعلمھم أحد  أشھر ۱۰ -۸عندھم تلقائیة وتظھر في سن  اإلشارة

 األشیاء التي یریدونھا ولكنھم یفعلون ذلك تلقائیا .

رتھ بل قدالمشي وق ىعند الطفل التوحدي بعد قدرتھ عل وتنمو (طریقة القیادة بالید)

عالج ساعد المتاألشیاء التي  أھم ووجود القیادة بالید ھي من اإلشارةغیاب  إن، اإلشارة ىعل

 في تشخیص واكتشاف الطفل التوحدي وذلك حینما یبلغ الطفل سن السنتین أو سنتین

 ونصف وال یعرف استخدام الید كوسیلة اتصالیة.

 التعبیرات بالوجھ: -۹-۲
 :االبتسامة -۱

ین ة مابوذلك في الفتر باشراقة وجھ أمھ ویبتسم ىعادة ما یتعرف الطفل العادي عل

حدي ال ولكن الطفل التو، شھور وذلك لیظھر لھا تعرفھ علیھا وسعادتھ بھا ۳ ىإلرین شھ

لعادي لطفل اأو الثانیة والتي تكون بالنسبة ل األوليالسنة  حتىتظھر علیھ ھذه االبتسامة 

توحدي ل الولكن العكس صحیح بالنسبة للطف عالمة مبھجة علي استمتاعھ بالبیئة المحیطة بھ

، اجابة لھتشكل عبئا علیھ ویحاول تجنبھا وعدم االست اآلخرینمن فاالبتسامة بالنسبة لھ 

بتسامات أن األطفال التوحدیین تكون استجابتھم ال ىعل Dowson,89وھذا ما أكدتھ دراسة 

 أمھاتھم أقل كثیرا في مقابل األطفال العادیین.

 بالعین:االتصال -۲

التوحدیین بعض درجات الشذوذ في  األطفالفي نھایة السنة الثانیة یظھر معظم 

اللذین ال یعرفونھم وغالبا ما یكون  لآلخرینوتكون نظرتھم متجمدة وثابتة ، االتصال بالعین

االتصال بالعین أفضل عندما یكون األشخاص مألوفین بالنسبة لھم فان ھؤالء األطفال قد 

 ىإلما یشاھدونھ أو  ىإلیتصلون بالعین حینما یریدون مالحظة البالغین المحیطین في النظر 
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  لھذا اعتبر و، فعلھ أم ال وھل یھتمون أم ال ىیفعلونھ وھل یشجعونھ عل ما

Rutter ,M.83 (حملقة العین) األطفال  ىالصعوبات الشائعة لد أھمواحدة من  أن

 التوحدیین.

ربھ الطفل التوحدي غالبا ما أن مقدار االتصال بالعین الذي یج  Dawson ,84وأیضا أكد

 تالف المھمة المتناولة . أویكون مرتبطا بتعقید 

 :العاطفیةالتعبیرات مدي  -۹-۳

یستخدم األطفال العادیون في المراحل المبكرة من عمرھم نغمة األصوات المختلفة   

ثیر رد فل تللداللة على المراحل المختلفة للعاطفة أي أن ھذه التعبیرات التي یصدرھا الط

ستجاب اتیة ھذه االستجابة تجعل الطفل یفھم أن بھذه النغمة الصوو ،فعل األخرین المحیطین

 إلى لكن ھذا ال یحدث بالنسبة للطفل التوحدي ألنھ یمیلة صحیحة وبطریق اآلخرینلھ 

أي  ،بھم القلیل من ردود األفعال العاطفیة أي یبدون منفصلین عن البیئة المحیطة إظھار

ة تجابیظھرون حالة ثبات بدون أي عاطفة فمثال في بعض الحاالت ال یظھرون أي اس أنھم

  .خوف في المواقف التي قد یمرون بھا

یة لعاطفاالتعبیرات  إدراكتؤكد الدراسات أن ھذه  الفئة من األطفال لدیھم نقص في 

 لغضبوأیضا لدیھم قطبین من التعبیر العاطفي ھما العاطفة السلبیة والتي تظھر في ا

 ة.وعدم السرور وھذه األشیاء غالبا ما تكون رد فعل للحركات االجتماعی واإلحباط

تى حامة وأكدت الدراسات أیضا أن األطفال التوحدیین ال یشاركون البالغین االبتس

قل و أین تبدتعبیرھم عن فرحتھم بالنجاح في عمل شيء مع أیضاإذا لعب معھم البالغون و

 أن األطفال التوحدیین ینقصھم الخبرةDawson 90  أیضا أكدمن غیرھم العادیین و

ھم في واجھالمشاكل التي تیة وھذا یسبب بطأھم في النمو ولتجربة في إقامة مشاركة عاطفوا

    ھم .   اجاتھذا النقص یؤثر بالتالي في قدرتھم على التعبیر حتى عن احتیامة العالقات وإق

 )۸۲، ۸۱ ،۸۰ص  ، ۲۰۰۲ ،أحمد أمین ى(سھ                                              
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 :خالصة
ة لنظریالتواصل اللغوي البشري یعتبر شیئا جوھریا من الوجھتین ا ىإن التعرف عل

لطفل نمو ا ھذه الفئة تتبع ىاألولیاء والقائمین عل ىلذا وجب عل، واالكلینكیة في التوحد

ماجھ كبر جھد إلخراجھ لعالم اآلخرین وإدأوبذل ، تنمیة قدراتھ اللغویة ىعل والحرص

 التعلمسلیم وعد مفتاح التواصل النموه اللغوي الذي  یمع التدقیق في تفاصیل وخبایا ، معھم

 األطفال التو حدیین. ىالفھم لد 
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 تمھید:
 التخطیطمساھمة اكتساب مدى اختیارنا لموضوع البحث الذي یتمثل في دراسة 

 ديبعالمتوحد بتطبیق اختبارین قبلي و الطفل لدى الجسدي في تنمیة االتصال اللغوي

نمیة مدى مساھمة اكتساب التخطیط الجسدي في ت ما التالیة: اإلشكالیةلطرح  توصلناو

 لھذا طرحنا قضیة مفادھا إلى أي مدى یمكنالتوحدي؟ و االتصال اللغوي لدى الطفل

 ن قدرات االتصال اللغوي لدى الطفل المتوحد.یحسالمفھوم أن ینمي أو 

 المنھج عاالستطالعیة ونو الدراسة وتحدید المنھجیة سوف نستھل الجانب التطبیقي بتقدیم

 وكیفیة وخصائصھا الدراسة عینة راختیا ومعاییر البحث إجراء وزمان مكان وتعریف

 . تطبیق أدوات البحث
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 :االستطالعیةالدراسة  -۱
 تعتبر الدراسة االستطالعیة أساسا جوھریا لبناء البحث كلھ وھي خطوة ھامة

، والھدف منھا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع البحث ،وضروریة

ك لدمة وكذوالتأكد من سالمة األدوات المستخ، أنھا تساعد في ضبط متغیراتھ إلىباإلضافة 

فاھیم الم قتھا معومدي مطاب،مناسبتھا لعینة البحث حیث من،التأكد من صالحیة ھذه األدوات

 اتلمعلوماحصیل أكبر قدر ممكن من ت ىإل االستطالعیة تھدفأي أن الدراسة ،التي نتناولھا

 أن تكون موضعواالستطالع والكشف عن الظروف التي یمكن ،الخاصة بموضوع الدراسة 

مكن ولیت،للبحث العلمي الدقیقمكن إخضاعھا أھم الظروف التي ی ىالدراسة والتعرف عل

 .استھیمكن أن تحققھا درفرضیات التي الالباحث من صیاغة المشكلة صیاغة دقیقة وكذا 
 )۱۱۷ص ،۲۰۰٤ ،حسین محمد (غانم

 عوبات وماضوء ما یصادق الباحث من ص ىالتجربة االستطالعیة وعلى وبناءا عل

 ىدممن  والتأكد ،بالمراجعة النھائیةیر فانھ یقوم ستوجب التغییظھر من النواحي التي ت

 صالحیة الوسائل المنتھجة المستعملة في البحث.

 )۷٦ص ،۱۹۸٤،خلیفة بركات(محمد 
سة بر دراقمنا بإجراء الدراسة االستطالعیة التي تعت ،متغیرات البحث دنابعد أن حد

 .دان بالمیمسحیة استكشافیة وھي من أھم مراحل البحث العلمي نظرا الرتباطھ المباشر 

 استنالدر ةتوفر العینة المالئم ىدراسة االستطالعیة بھدف معرفة مدال بإجراءولھذا قمنا 

ي ز الطبفقصدنا المرك،اإلشكال المطروح في بدایة بحثنا ىوذلك من أجل اإلجابة عل

یة الصح ختصة األرطوفونیة في ھذه المؤسسةحیث وجھتنا الم،المتواجد ببلدیة تادمیت

 ك.لنا ھنانا عمكثیرا بخبرتھا وأمدتنا بأدق التفاصیل التي تخدم دراستنا وتسھل علیوأفادتنا 
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 منھج البحث: -۲
ج معین یصلح ولكل موضوع منھ ،الذي یحدد موضوعیة البحث العلميالمنھج ھو 

ا من ره لنلما یوفونظرا لطبیعة بحثنا فلقد اخترنا المنھج الوصفي  ،لتناول الدراسات فیھ

لحاالت ول افالھدف من استعمالنا لھذا المنھج ھو جمع كل المعلومات والبیانات ح .معلومات

 ،ب من جوانب شخصیة الطفل المتوحدالمكونة لمجموعة البحث لمحاولة كشف جان

رد ودراسة حالة لما  ىفھوم التخطیط الجسدي.واعتمدنا علھذه الشخصیة لم واستجابات

 ث أسالیب البحث الوصفي ألنھا توفرحسب عمار بوحوش"فان دراسة حالة ھي أحد

 .روالتفاعالت التي یتطلب دراستھا بشمولیة أكث معلومات متعمقة وتبین المتغیرات
 )٥٦ص ،۱۹۹٥،(عمار بوحوش

 

 :البحثمكان وزمان إجراء  -۳
 ناء بحثالتي یجب أن ینطلق منھ الباحث لب ،مكان البحث من الركائز األساسیةیعتبر 

ط ویسھل علیھ ضب ،من أن یخطوا خطوات علمیة مضبوطةعلمي دقیق ألنھ یمكن الباحث 

 عیناتھ واستعمال مختلف التقنیات العلمیة كالمالحظة االمبریقیة.

مؤسسة ة في الحیث قمنا بإجراء دراسة میدانی ،ھذه الدراسة لھذا قمنا بتحدید مكان إجراء

 العمومیة للصحة الجواریة المتعددة الخدمات ببلدیة تادمیت والیة تیزي وزو.

وھي  ۲۰۱۱جویلیة ۲۱أبوابھا بصفة رسمیة في حیث فتحت  ،ھي مؤسسة صحیة حدیثة

 مؤسسة تابعة للمؤسسة الصحیة بدائرة ذراع بن خدة.

 .۲۰۱٥ر سبتمب۱ غایة إلى ۲۰۱٥أفریل ۷بتداءا من قمنا بإجراء دراستنا المیدانیة ا

عات القا من طابقین وكل طابق نجد فیھ العدید منتتكون ھیاكل المؤسسة العمومیة الصحیة 

 والمكاتب وكل واحد منھا مخصص لوظیفة معینة.

 ففي الطابق األول نجد: •
 قاعة االستقبال وسكرتیرة. -

 قاعة االنتظار. -

 .دیونالتوحقاعة مخصصة ألمھات األطفال  -
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 االستعجاالت.مصلحة  -

 قاعة اإلشعاعات. -

 غرفة أكل ومطبخ. -

 عاملتان في النظافة. -

 في كل طابق.مكتب خاص بالطبیب  -

 مكتب خاص بالمتكفل بالعتاد الطبي. -

 حمامین في كل طابق. -

 وفي الطابق الثاني نجد: •
 مكتب خاص بطبیب األسنان . -

 .لینیكياإلكمكتب خاص بالمختص في علم النفس  -

 مكتب خاص بالمختصة األرطوفونیة. -

 المختصة في الطب العقلي لألطفال.بمكتب خاص  -

 مكتب خاص برئیس األطباء. -

 مصلحة التحالیل الدمویة . -

یة لنفسا ةیتم التكفل في ھذه المؤسسة الصحیة بأطفال التوحد من قبل كل من المختص

 واألرطوفونیة وكذلك المختصة في الطب العقلي لألطفال .

 TEACCH العالجي البرنامج المختصین من طرف والمتبع المسطر البرنامج ویتمثل

 شوبلر". إلیریكوالنشاطات التربویة" 
 

 :البحثعینة  -٤
ن موضعنا وإجراء دراسة استطالعیة  بعد ،بتحدید عینة الدراسة قمنا ،كما ذكرنا سابقا

 خاللھا ھیكل عام لتحدید واختیار العینة.

ن ھي تكوو ،یقوم الباحث بتطبیق دراسة علیھا "المجموعة الجزئیة التيویقصد بالعینة 

 مماثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكلیة".
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دیین فال توحوالمتمثلة في أط ،قصدیة وفي بحثنا ھذا قمنا باختیار عینة الدراسة بطریقة

 في بدایة الكفالة األرطوفونیة .

 تمو ،عالجھم في المؤسسة الصحیةابعون یت كلھم ،حاالت ٥منتتكون عینة دراستنا 

 اختیارنا لھذه العینة بطریقة عشوائیة وذلك لتخدم موضوع بحثنا. 

 

 معاییر اختیار العینة: -٥
 كل أفراد العینة مصابون بالتوحد . -

 ا من التدخل المبكر.كل أفراد العینة استفادو -

 ستفدون من نفس البرنامج التربوي.كل أفراد العینة ی -

 .سنوات٦و٥تتراوح أعمارھم ما بین  -

 میع الحاالت تمارین البرنامج التربوي في البیت.جكما تتابع  -

 أدوات البحث: -٦    
ال استعم ىإلدفع بنا مما  إلیھبحثنا والھدف الذي نطمح للوصول  ألھمیة نظرا

 تأكیدو ،ولتأكید الفرضیة ،ھااختبارین حتى تكون الدراسة نوعا ما شاملة في كل جوانب

ل لطفا ىلد دي في تنمیة قدرات االتصال اللغويالذي یلعبھ التخطیط الجس الفعال الدور

 الحاالت. ىتطبیق كال االختبارین علو ،من خالل إجراء دراسة میدانیة ،التوحدي

 ىلد اللغوي یقیس قدرات االتصالالذي  األول ،اختبارین ىعتمدنا في بحثنا ھذا علا -

سنى لنا لك لیتوذ ،"يالتوحد ىلد اللغوي االتصال تقدیر "مقیاسعنوان  تحت ،التوحدي

 .)۲۰۰۲،(نصرین صمم ھذا المقیاس وقنن عربیا أ ي،التوحد ىلد قیاس الجانب اللغوي
 والفھم. والتعرف ، االنتباه،التقلید ألبعاد اللغویة التالیة:ویشمل ا

كل من اختبار التخطیط الجسدي وھو اختبار ل ىھذا الرائز اعتمدنا علإضافة إلى 

 .(Berges)وبرجیس ،)Stambak(ستامباك ،)Hmeljak(مالجاك 
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لف ي معرفة الشخص لمختلقیاس أكثر دقة ممكنة مستو یعد أداة علمیة دقیقة إذ

 تعملوكما أنھ یس تصور الفرد لجسده. ىمن االختبارات التي توضح مد فھو ،أعضاء جسده

 فئات مختلفة باختالف العمر وباختالف نوع االضطرابات.أو یطبق عند 

زاء أجى تعرف الفئة المدروسة عل ىرفة مدھو معوھدفنا من استعمال ھذا االختبار 

 معرفتھم للبنیة الجسمیة. وبالتالي ،الجسم والوجھ

 

 :كیفیة تطبیق أدوات البحث -۷
 ي اختبار أو مقیاس تقدیر االتصال اللغوي لدي التوحد :االختبار األول

نا ین وجھبطریقة شفھیة أو ،ىحد ىطریقة فردیة أي كل حالة علب قمنا بتطبیق االختبار

ھا نون مكل طفل مجموعة من التعلیمات وھذه التعلیمات تختلف تبعا للبنود التي یتك لىع

 ة.ختلفلدي الطفل التوحدي أین نضع الطفل في مواقف م المقیاس لتقدیر االتصال اللغوي

 :االختبار تعلیمات •

اءة المختص قر ىتصف سلوك األطفال التوحدیین وعل یلي عدد من المواقف التي فیما

ھم طفل حول لإلفادةالوالدین  ىت األربعة علكل موقف أو عبارة من العبارات واالختبارا

بھ سلوك  وذلك طبقا لما یتسم د]. -ج -ب -المناسبة من بین االختبارات [أ اإلجابةالختیار 

 .باآلخرینالطفل في االتصال 

.األنسب االختیاربوضع عالمة االختیار في المكان المخصص أمام  وذلك   

 :مالحظة
تصالي ن السلوك االاإلجابات عتعبر كل إنما  ،خاطئةلیس ھناك إجابات صحیحة أو 

ام عالمة أمال تضع أكثر من  تجیب علیھ.  أن ال تترك أي موقف دون ،للطفل التوحدي

 أي أن لكل موقف عالمة واحدة فقط.،المواقف واالختیارات

  :المقیاس تصحیح
 .۰د= ،۱=ج ،۲ب= ،۳أ=

 وقع الطفل ضمن نطاق۱٥۰كلما اقترب المجموع الكلي من  ،درجة۱٥۰ إلى ٥من المدى

 ."تصالاال في حقیقیة مشكلة "الصفر كلما كان ھناكوكلما قرب من ، الطبیعي" االتصال"
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 .٤۰و ٥حیث تكون الدرجة تقع بین ، حدى ىأوجھ الضعف بحسب كل بعد عللتحدید 

 الثاني:االختبار 
 :اختبار التخطیط الجسدي

 كیفیة استعمال الرائز وتطبیقھ:   
ط للتخطی مراحل وفق النموذج المستدرج إلىأقسام وكل قسم ینقسم  إلىرائز ینقسم ال

 الجسدي.

  :حاالت تطبیق االختبار

 :الحاالت التالیة  ىیطبق ھذا الرائز عل

  :األطفال الذین یعانون من االضطرابات في •

 عسر القراءة والكتابة والحساب. -

 تأخر حركي. -

 اضطرابات في الجانبیة. -

 تأخر عقلي . -

 الحاالت الذھانیة. -

 اضطرابات التعرف. -

 :الراشد الذي یعاني من اضطرابات في  •

 الحبسة . -

 البراكسیا. -

 االصابات العضویة. -

 الذھان. -

 االختبار:السن الذي یطبق علیھ  •
 ىعل بق، یطالجسم والوجھ من النظرة المقابلة ىاختبار الجھة المقابلة المطبق عل -۱

 سنوات. ۸و٤األطفال لما بین 

   ابین میطبق  وفھ ،الجسم والوجھ من النظرة الجانبیة ىالجانبیة المطبق عل اختبار الجھة -۲

 سنة.۱۱و ٦
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كما أنھ اختبار رسم الرجل الذي یطبق في كال االختبارین وال یحدد السن لتطبیقھ. -۳

 یطبق قبل وبعد االختبار.

  :أجزاء االختبار •
 :جزأین وھما ىیحوي ھذا الرائز عل

یل الجسم والوجھ من ویخص تمث (L’épreuve de face)المقابلة: الجھة اختبار-۱

 الجھة المقابلة.

من  وتخص تمثیل الجسم والوجھ (L’épreuve de profile)الجانبیة: الجھة اختبار۲

 الجھة الجانبیة.

 مقابلة:اختبار الجھة ال -۱
 ألجزاء:لدینا أجزاء مختلفة مكونة للجسم والوجھ:ا -۱/۱

 قطع وھي بالترتیب كما یلي: ۹األجزاء المكونة للجسم تشمل -أ
 الیمني.الرجل  -۱

 الجذع األیسر. -۲

 الیمني.الید  -۳

 الرقبة. -٤

 الذراع األیمن. -٥

 الرجل الیسري. -٦

 الجذع األیمن. -۷

 الذراع األیسر. -۸

 الید الیسري. -۹

 الترتیب:ى قطعة وھي عل ۱۱مكونة للوجھ تشمل األجزاء ال -ب
 العین الیسري . -۱

 الجھة الیسري للشعر. -۲

 األذن الیمني. -۳

 الذقن. -٤
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 الیمني.  -٥

 الفم. -٦

 الحاجب األیمن. -۷

 األنف. -۸

 .ىاألذن الیسر -۹

 الجھة الیمني للشعر. -۱۰

 الحاجب األیسر. -۱۱

وجھ اختبار الاختبار الجسم بالمقابل وكل مرحلة من المراحل المكونة لالختبار (

 ثالثة مراحل ھي : إلىتتجزأ  بالمقابل)

 االستحضار.مرحلة  -
 مرحلة التركیب . -
 التركیب. إعادةمرحلة  -

 طریقة تصحیحھ:تعلیمات االختبار و •
 رسم الرجل : -

 ھ ل، ونقول اصــــقلم الرصسم و ۲۱x۲۷رقة بیضاء من و ي،نقدم للطفل بشكل أفق

 مرحلةال إلىالذي تستطیع رسمھ " بعد نھایة الرسم نمر  األجمل ،طفال جمیال"أرسم لي 

 :الموالیة

 بالمقابل:اختبار الجسم  -
 ما مجانب الطفل  إلىللمحلل أن یجلس  یستحسن ،الجسديبالنسبة لتجارب المخطط 

 یسھل استنتاج النتائج ثم نبدأ بتطبیق االختبار في مراحلھ الثالث. 

  :االستحضار 
انھ  ،أنظر سأظھر لك رسم الطفلنقدم للطفل شكل الجسم (الشكل التمثیلي) أمامي: 

لدیھ یدان طوال  ،األسفل رجاله في ،رأسھ في أعلى الرقة ،یداه ،جسمھ ،مثلك رأیت رأسھ
 أقدم لك ورقة أخرى بنفس المقیاس انتبھ س اآلنو ،إلیكینظر انھ أمامك یقابلك و ،الجسم

(لوحة العمل خالیة من كل القطاع باستثناء الرأس ) سوف تواصل بناء على ھذه الورقة 
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لترى  أقلبھا ،ھذه القطعة ، خذاألخرىالقطع واحدة تلوى  اآلنشكل جسم الطفل. أقدم لك 
ثانیة أثناء حدیثنا نقدم  الدلیل،ا في مكانھا المناسب حسب ما ھي (سمیھا ) ثم ضعھھذا و
 ثم نخفیھ عن نظر الطفل. الدلیل
 التعرف: –الكشف  -

ل نسج ،جزأ من الجسم المقدم لھ ىتعرف علأنھ  ىكلما كانت إجابة الطفل تدل عل

(N) أن اإلجابة  ھذا یعني ،ورقة التسجیل ىفي خانة الشرح عل )عین –معناه (سمي

 .۱صحیحة وینقط بعالمة كاملة التي تساوي:

انة خبتسجیل اإلجابة في  نقوم ،كل إجابة غیر صحیحة مثل (یقول الرجل عوض الید)

ر بالشرح ونشی ونضیف ،نشرح بتصحیح (أنھ ید) ثم تعلیق،أي  Commالتعلیق بالرمز 

علیق وفي حالة الت .۰٫٥تساوي  النقطة ،خانة التعرف ، فيأي بالشرح EXإلیھ بالرمز 

 .۰٫۲٥والشرح في أن واحد النقطة تساوي 

ي ونضیف بالشرح ف إذا كان الطفل في حالة حرجة وساكت نشرح بتصحیح (أنھ ید )

 .۰٫٥تساوي  النقطة ،أعالهنفس الخانة 

 لحالةجسمھ محتوي القطعة وفي ھذه ا ىدم الفھم فیقوم المحلل بتمثیل علفي حالة ع

 .۰٫۲٥خانة الشرح والنقطة تساوي  في ،نسجل (تعیین)

 التوجیھات:الكشف: الوضعي و

 كانت ذاإثم نالحظ  ،الورقة الشفافة على لوحة العملبعد تركیب القطعة نقوم بسحب 

 المرسومور) الكبی اإلطارالنقطة المحددة لمركز القطعة متواجدة في حدود المنطقة المحددة (

 على الورقة.

) أو لكبیرا اإلطاركانت النقطة المحددة لمركز القطعة داخل المنطقة المحددة (  إذا

دة ذا كانت النقطة بعیإ )-أو نسجل ( ،خانة التموقع الحدود نسجل(+) في اإلطارتحت سطر 

 عن اإلطار الكبیر في نفس الخانة.

 لنسج ،درجة) ۳۰-۲٥یة المحددة بأكثر من الوضعإذا لم توجھ القطعة بدقة (خالفت 

 الوضعیة المالحظة في الخانة بواسطة سھم موجھ مثل نحو األعلى أو األسفل.

 تنقیط.في خانة ال ۱إذا كانت القطعة مركبة بشكل صحیح نسجل بدون انتظار عالمة 
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 التركیب : -  
طع یة من كل القیكون لدى الطفل في ھذه الحالة على الجانب لوحة العمل الخال

طیك سأع،اعندما فھمت جید اآلننقول للطفل: "ونقوم بقلب خلف اللوحة و ،باستثناء الرأس
 ھیا" ،تقوم بتشكیل الطفل بأكملھو ،كل القطع

ذه في ھلھ مجددا و سنقول ،ل التعرف على القطعة مرة ثانیةإذا لم یستطع الطف

م لقطع المرحلة من التجربة لیس من المھم القیام بتسجیل نتائج الكشف نحرص على أن ال

كانھا ألمر یعیدھا الفاحص إلى مإذا وجب ا خر.آتغیر موضعھا بعد وضعھا في اتجاه أو 

لى نسجل كیفیة وضعیة الطفل للقطع (من األعو الطفل،في الوضعیة المعطاة من طرف و

 كس أو وضع القطع صدفة مثلما جاءت على ید الطفل. إلى األسفل أو الع

 الكشف:  
سجیل فان ت ،بعضھا البعضبما أن القطع محتكة لتشكیل جسم من األمام بالمقابل ب

 یكونولة االستحضار المالحظات یجب أن یكون دقیقا مثلما ھو األمر في مرحالعالمات و

لشكل للورقة الشفافة المطویة على ا( المربعة) الصغیرة  اإلطاراتالتصحیح ھنا حسب 

 المركب.

ن بما ألكن و ر،نفسھ كالذي في مرحلة االستحضا التنقیط ھومبادئ العالمات و

ة فمعرف ،وقعھاع المدروسة بل التعرف على مبناء القط إعادةالعملیة ھنا ال تمثل القدرة على 

 في التركیب.أماكن القطع یكفي ھنا لنجاح ھذه العملیة التي ال تتطلب الدقة 

ة قطع القطعة المركبة جیدا و بدقة تحمل عالمة (+) رغم أنھا معزولة أو مركبة بجانب

ھ فنتج كانت ھذه القطعة من التجربة ناجحة إذاأخرى الغیر المتواجدة مكانھا الصحیح. 

 التركیب بعد تھنئة الطفل . إعادةالثالثة التي ھي  إلىمباشرة 

 التركیب : إعادة -
نموذج) ل (البطریقة أفقیة الشك ثم نقدم للطفل ،القطع كلھا (مقلوبة على الوجھ) نقلب

ي لوحة ف ،نموذجھذا الطفل كما ھو في ال ،تركیب إعادةحاول أنظر جیدا و اآلن"ھیا نقولو
تسمیھ و ر،حذبالعمل الستعانة بالنموذج ونحث الطفل على ا العمل (الخالیة من كل القطع).

 .األمرتطلب  إذاذكرھا لھ  إعادةوالغیر المتعرف علیھا و
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 خالصة الفصل:
 اكتساب مفھوماسة النظریة والبحث المیداني حول مدى مساھمة من خالل الدر

ھجیة قمنا من خالل ھذا الفصل بتسطیر من ،االتصال اللغوي في تطویر التخطیط الجسدي

فئة لى عاسة المیدانیة وذلك بإجراء دربحثنا واتخاذ اإلجراءات المنھجیة الخاصة بالدراسة 

ن لمصابیامدى مساھمة  ھذا المفھوم في مساعدة األطفال  ظھارإل ،التوحیدیونألطفال من ا

 م.د على تحسین االتصال اللغوي لدیھبالتوح

 اني:والث ،باالتصال اللغوي ائزین األول خاص:ر علىھذا الفصل  يلذا اعتمدنا ف

 بالتخطیط الجسدي.

ح لنا المنھج الوصفي الذي یسم علىنھج خاص بھا وتم وقع اختیارنا ولكل دراسة م

 من المعلومات حول الحاالت . بجمع أكبر قدر

طیط ختحقیق الفرضیات التي مفادھا أن "اكتساب مفھوم الت ىإلوبالتالي توصلنا 

لتالي وبا ،ةال اللفظي وتنمیة قدراتھ اللغویتحقیق االتصعلى الجسدي یساعد الطفل التوحدي 

 .اآلخرینالتواصل مع 
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 عرض النتائج:
 : حاالتلل القبلية نتائجال*عرض 

ثم قمنا بقياس االتصال اللغوي لديهم باالعتماد على  ،أخذنا الحاالت المصابة بالتوحد      

بعدها مباشرة بدأنا  ر،دى التوحد لنصر سهى أحمد أمين نصلغوي لمقياس تقدير االتصال ال

 الذي يعد من بين المكتسبات األولية التي تساعد ،ل معهم على مفهوم التخطيط الجسديبالعم

اختبار التخطيط  قحيث قمنا بتطبي جي.العالم الخارالطفل على االتصال مع اآلخرين و

 اكتساب هذا المفهومدريب لتعلم والجسدي مع االستعانة بالصور الموجودة في االختبار كت

من أجل معرفة مدى مساهمة اكتساب التخطيط الجسدي في تنمية أو تطور االتصال اللغوي 

  لديهم؟ 

  القبلية الختبار التخطيط الجسدي النتائجعرض : 

 األولي:تقديم الحالة 

جانب أخيه  ىإلالياس هو الطفل الثاني في العائلة الذي يعاني من اضطراب التوحد 

طفليها تراجع كبير  ىاكتشفت األم لد ،بلغ من العمر الثالث سنوات ونصفالصغير الذي ي

زيارة المختصة األرطوفونية التي  ىإلفي نموهما خاصة الجانب اللغوي وهذا ما أدي بها 

التي شخصت فعال بأن كال مختصة الطب العقلي لألطفال  ىلإدورها أرسلت الطفالن ب

الطفالن يعانيان من مرض التوحد نوع خفيف ولحد اآلن  كالهما يتابعان عالجهما لدي كلتا 

 المختصتين.

 ،سنوات 6لياس الذي يبلغ من العمر ا ىقنا كال من االختبارين علومن الحالتين طب

 ابتدائي. ىسنة أولومستواه الدراسي 

 

 

 

 

 

 



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

98 
 

 للحالة األولى: (1)رسم الرجل
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  األولىلحالة التخطيط الجسدي المطبق على ا نتائج اختبارعرض: 

 اختبار الوضعية المقابلة للجسم:نتائج  -أ
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 1 ىالرجل اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 N  + 1 3 ىاليد اليمن
 

+ 
 

1 
 

- 0 

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 - 0 5 ىالذراع اليمن

 N  + 1 - 0 - 0 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 7 الجذع األيمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 - 0 9 ىاليد اليسر

 0 2 4.75  مجموع النقاط
 6.75  مجموع المراحل

 

 في اختبار الوضعية المقابلة للجسم (1لحالة )ل النتائج القبلية(: يمثل 1ول)جد

 
 تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة  ق حول الجدول:يتعل -

 نقطة. 27نقطة من  6.75ىعل للجسم
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 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 نتاجعادة اإلإم. م.البناء مرحلة الذكر

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 D  - 0.25 - 0 + 1 1 ىاليسرالعين 

 N  + 1 - 0 - 0 2 للشعر ىيسرالج.

 ىاليمناألذن 
 

3 EX Com - 0.5 - 0 - 0 

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 الذقن

 N  + 1 - 0 + 1 5 ىالعين اليمن

 EX Com - 0.5 + 1 - 0 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 8 األنف

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 N  + 1 - 0 - 0 10 للشعر ىيمنالج.

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 2 1 6.25 مجموع النقاط

  9.25 مجموع المراحل

 

 في اختبار الوضعية المقابلة للوجه (1لحالة )ل القبلية نتائجاليمثل (: 2)جدول

  تعليق حول الجدول: -

 درجة. 33 من نقطة 9.25على ىالحالة األولتحصلت  

 الياس" ىمتحصل عليها من طرف الحالة األولتحليل النتائج ال": 

 التحليل الكمي:   

 
 األولىالحالة 

 الياس

 الوجه الجسم

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

4.75/9 2/9 0/9 6.25/11 1/11 2/11 

 يمثل  نتائج مراحل االختبار(: 3جدول)

16X 100 60/ =26.66 % 
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  تعليق حول الجدول: -

اختبار التخطيط  فينقطة  16نقاط تمثلت في مجموع  ىعل ىتحصلت الحالة األول

 . %26.66ب تقدر  مئوية وبنسبة بلتين للجسم والوجه.الجسدي للجهتين المقا

 : التحليل الكيفي

التخطيط الجسدي عند "الياس"ضعيفة مقارنة ج اختبار نتائ ،دقيقة 47مدة رق غاست

حلة في مر 4.75/9 ىومقارنة مع سنه استطاع التعرف علمع الجدول المعياري 

ضاء من أع 2/9واستطاع تركيب  ،بالنسبة للوجه6.2/11ىاالستحضار بالنسبة للجسم وعل

في مرحلة  0/9وعلى  ،بالنسبة للوجه1/11وعلى ختبار،لال الجسم بالنسبة للمرحلة األولى

  بالنسبة للوجه.2/11 إعادة اإلنتاج وعلى

 نجد أنه يجد صعوبات "الياس" ىج التي تحصلت عليها الحالة األولمن خالل النتائو

تمركز كل عضو من  وخاصة .التخطيط الجسدي وغير مدرك لجسده في اكتساب مفهوم

صعوبة كبيرة في تسمية أعضاء ففي مرحلة التعرف أو التسمية كان يجد  ،جسده في الفضاء

طاولة  ىواعيا بموقع كل عضو من الجسد عل يكن وفي مرحلة البناء لمالمقدمة له  الجسد

  اإلنتاج إعادةمرحلة  ففي ،عنصر بعشوائية تامة وبدون تركيز العمل فكان يضع كل

للوجه تعرف سبة بالنسبة للجهة المقابلة للجسم أخفق في معرفة تموقع كل األعضاء، أما بالن

  وفي مرحلة التركيب تعرف على موقع العينين فقط. على  الشعر في مرحلة الذكر،

 مالحظات عامة:

بهز البطاقات ويكرر يبدأ  متركيز ثكان ب.الياس يضع األجزاء بعشوائية تامة وبدون 

يستعمل الورقة للقيام بحركات قولبية و عن ذلك يتوقف مرات ثم ذلك عدة

(Sèrèotypes)  القطعة ويعطينا ويصدر أصوات يعبر بها عن رفضه العمل ويقوم بقلب

ما زاد األمر صعوبة قة ويتوقف بمجرد سماع أدني صوت وظهر الور ىالرقم الموجود عل

طاولة  ىلياس فكان من الصعب جعله يجلس علهو فرط الحركة التي كان يعاني منها ا

 العمل.
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  االختبار الثاني:عرض نتائج 

 التوحدي: ىير االتصال اللغوي لدمقياس تقد

 معلومات عامة:

 ط.الياس اسم الطفل:

 2009 -4-15:تاريخ الميالد

 (x) التعبير)(الفهم (x) إشاراتيستخدم  درجة اللغة:

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

   الطفل(فانه:عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة  -3

 (اإلفطارناول ،تالحمام إلىالذهاب ،جميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يديه ويحركها ويجري في المكان يرفع-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4تقليد بناء برج بعندما تطلب منه  -6
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 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

3 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

1 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

1 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

2 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ولم يتحركينظر حوله -ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13
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 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءشال -د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة ى يدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائيةى يدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط ىإلينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
                    مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها لىإينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

0 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 قمما سب يءش ال-د

 
3 
 

-كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهاسرير(وتطلب منه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

ثم يعود ،ثم يقفله،الباب  ىإلخطوات وهي :)يذهب 3عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة من  -22
 الكرسي (فانه: إلى

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب ىإليستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه: تعرض له صورة بها القطعة -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 قمما سب يءال ش-د

 
1 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 يخرج ويضع الشئ المتضاد أمام الشئ المناسب له-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–واألشياء التي لها عالقة بها مثل:)معلم  ،ما تضع أمامه مجموعة من األشياءعند -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبقعصفورة(, 

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

فوق  ق، والطبومكعبات داخل صندوق ،طلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:
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 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقطى إليشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 وتحمل صنف واحد فقط ىحد ىكل علبة عل،يصنفهم كلهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: عندما تعطي الطفل مجموعة -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 مثيالتها  ىليضعها عل إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 ويفتحه ويأكل منهيذهب -أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 الفرحةى ال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33
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 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة وال إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  اليالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40
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 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 يفعل بهااألشياء وال يعرف ماذا إلى ينظر -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 حدة ىاقات في يده ويسمع الشريط كال عليمسك البط-ج
 سبق مما يءش ال-د

 
0 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ إلى يقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 ىإلاإلشارة عندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش إلىويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 الخاصة بهايلمس األشياء ويخرج بعض الصور -ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47
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 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-يخرج بعض البطاقات فقط مثل )يضحك-ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 

 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 ىإلعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه ىإليشير -أ
 أجزاء جسم العروسة ىإليشير -ب
 العروسة دون استجابة  ىإلينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

 المجموع الكلي للدرجات :
 درجة.  90:ىالتوحدي عل ىاالتصال اللغوي لد في مقياس تقدير ىتحصلت الحالة األول

 
 
 

 
 ( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى التوحدي1لحالة)ل القبليةنتائج ال(:يمثل 4جدول)

 
 :اإلكلينيكيةالمالحظات 

درجة وبالقياس مع نتائج المقياس وما ينص  90 ىتحصل الياس في هذا المقياس عل        

وم التخطيط الجسدي الياس باعتبار انه يعاني من صعوبات في اكتساب مفه أنعليه نجد 

ي  الذي طبقناه عليه في البداية وهذا ما أثبته كذلك اختبار التخطيط الجسد ،وغير واعي به

ولهذا سوف  في التواصل. ال مع اآلخرين ولديه مشكلة فانه يجد صعوبات كبيرة في االتص،

معه وتعليمه وتوضيح له مفهوم التخطيط الجسدي وسوف نعيد نحاول في بقية بحثنا العمل 

قياس الجانب التواصلي لديه وسوف نري هل فعال استفاد من تعلمه لمفهوم التخطيط 

مالحق اختبار  ىوذلك باالعتماد عل ،التواصل لديه الجسدي وهل ساعده هذا في تنمية ملكة

 التخطيط الجسدي لمعرفة ما إذا كان هذا سيساعد الياس في تجاوز مشكلة االتصال اللغوي .
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  الحالة الثانية: القبلية نتائجالعرض 

 تقديم الحالة الثانية:

توي التعليمي تحضيري المس ،سنوات5التي تبلغ من العمر  "تتمثل في الطفلة "ياسمين    

تتألف أسرتها من  -ع خفيفنو -،أعراض توحديةظهرت عليها  ،ذراع بن خدة تسكن بدائرة

 ترتيب العائلة. األخيرة فيوثالث بنات وتعتبر هي البنت  ،طفل واحد

سنة مشغول دائما  47عمره  باأل ،سنة وهي تشغل منصب معلمة 46 تبلغ األم من العمر

األم من مشاكل مع العائلة في  تعان ،فيهامرغوب  ةطفل ،يشغل منصب تقني بشركةألنه 

 فترة الحمل أما الوالدة فكانت عادية.

 النمو الحسي الحركي:

 شهر24كلمة في  لأو ،شهرا 15في  يالمش ،شهرا 15في  س، الجلوشهرا12المناغاة في 
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 للحالة الثانية:  (1)رسم الرجل
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  الجسدي للحالة الثانية:عرض نتائج اختبار التخطيط 
 نتائج اختبار الوضعية المقابلة للجسم: -أ

 الرقم األجزاء
 

 م.اعادة االنتاج م.البناء مرحلة الذكر

التعر
 ف

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 1 ىالرجل اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 N  + 1 - 0 - 0 3 ىاليد اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 العنق

 EX Com - 0.25 - 0 + 1 5 ىالذراع اليمن

 EX COM - 0.25 - 0 - 0 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 7 الجذع األيمن

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 - 0 - 0 9 ىاليد اليسر

 2 0 5.75  مجموع النقاط
 7.75  مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للجسم2حالة )للالقبلية نتائج ال(:يمثل 5جدول)

 تعليق حول الجدول:  -

 من نقطة  7.75ىعل تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم 

 نقطة. 27

 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاجعادة إم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 N  + 1 - 0 - 0 1 ىالعين اليسر

 D  - 0.25 - 0 + 1 2 للشعر ىج.يسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 3 ىاألذن اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 الذقن



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

113 
 

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 5 ىالعين اليمن

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

  - N  + 1 - 0 8 األنف

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 D  - 0.25 - 0 + 1 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 3 1 5.5 مجموع النقاط

  9.5 مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للوجه2حالة )لل القبلية نتائجال(: يمثل 6جدول)

  تعليق حول الجدول: -

 درجة.33 نقطة من 9.5ىعلتحصلت الحالة الثانية 

 "ياسمين " الثانية : تحليل النتائج المتحصل عليها من طرف الحالة

 التحليل الكمي:

 

 الثانية الحالة
 

 ياسمين

 الوجه الجسم

مرحلة 
 الذكر

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء
 اإلنتاج

5.75/9 0/9 2/9  5.5/11 1/11 3/11 

 

 يمثل  نتائج مراحل االختبار(: 7جدول )

17.25X10060/= %28.75. 

 تعليق حول الجدول: - 

نقطة في اختبار  17.25مجموع نقاط تمثلت في ىتحصلت الحالة الثانية عل 

 .%28.75 التخطيط الجسدي للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت ب
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 التحليل الكيفي:
وجدت  من خالل النتائج التي تحصلت عليها الحالة"ياسمين"و ،دقيقة 45استغرقت 

 أنناالتعليمات المطروحة عليها رغم  إتباعصعوبات في فهم موضوع االختبار وكذلك في 

عامل التركيز فلم تكن تركز أبدا معنا وكانت شديدة  ىإلبسطنها لها كثيرا وهذا كله يعود 

تتقن مفهوم التخطيط الجسدي والحظنا مع ذلك أيضا غياب عامل  الحركة وهذا ما جعلها ال

االتصال لديها سواء اللفظي أو الغير اللفظي فكانت تصرخ فقط وتصدر أصوات غير 

لبكاء الوضع فلم تكن تتحمل ذلك وكان رد فعلها با ىنحاول السيطرة عل فهومة ولما كنام

الجسم للجهة ففي مرحلة التعرف أو التسمية وجدت صعوبات كبيرة في تسمية أعضاء ،

  ،في مرحلة البناء 0/9وعلى بالنسبة للوجه،5.5/11 وعلى.5.75/9بنسبة المقابلة للجسد

تلعب بها وترميها  أصبحتمن صحة موقعها وير متأكدة كانت تضع البطاقات وهي غحيث 

بالنسبة 2/9بالنسبة للوجه،أما في مرحلة إعادة اإلنتاج تحصلت على  1/11على  و جانبا

 بالنسبة للوجه.3/11للجسم و
 مالحظات عامة:

ولما  مللالغرفة دون  أنحاءكان غ.ياسمين تعاني من فرط الحركة الشديد وتجول في 

جلب انتباهها  اإلمكانحاولنا قدر  إصرارنالكن مع ،وتبكي بشدةل توقيفها كانت تصرخ نحاو

لم تكن تركز معنا وكانت تأخذ بالبطاقات  ألنهاذلك فعال لم يكن سهال  أنوالعمل معها رغم 

 وترميها جانبا وتعيد ذلك مرارا وتكرارا ولم تكن تريد العمل معنا.
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 : عرض نتائج االختبار الثاني 

 :يالتوحد ىاالتصال اللغوي لدتقدير مقياس 

 معلومات عامة:

 غ.ياسمين سم الطفل:إ

 - 30-7-2010تاريخ الميالد:

 )( الفهم  التعبير)(   (x) أشاراتيستخدم  درجة اللغة:

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 بتحريكها.يمسك الكرة ويبدأ -ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

   حياة الطفل(فانه: عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في -3

 (اإلفطارتناول ،الحمام إلىالذهاب ،وات )القيام من السريريقلد جميع الخط-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4تطلب منه تقليد بناء برج بعندما  -6
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 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 يأخذ القطعة األولي ويحاول وضعها علي الثانية-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يديه ليصفقيقفز يحاول وضع -ب

 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 قمما سب يءال ش-د

 
1 

  فانه:في المكان المحدد لها puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

2 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 ويبحث هنا وهناك ويخرجهايذهب -أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب

 
2 
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 األكواب ويلهو بهايأخذ -ج
 مما سبق يءال ش-د

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يال ش-د

 
1 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بهايمسك -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  فتوجهها ناحيته فانه:عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا  -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 
 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20
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 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يفعل بهيأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
0 
 

-كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهاسرير(وتطلب منه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ

 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 

1 
 
 

ثم يعود ،ثم يقفله،الباب  إلىخطوات وهي :)يذهب 3من عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة  -22
 الكرسي (فانه: إلى

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب ىإليستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه:تعرض له  -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–معلم واألشياء التي لها عالقة بها مثل:) ،دما تضع أمامه مجموعة من األشياءعن -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

فوق  ق، والطبومكعبات داخل صندوق ،طلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
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  أجزاء وجهه فانه: ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقطإلى يشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 حدة وتحمل صنف واحد فقط ىعلبة عل لكلهم، كيصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: عندما تعطي الطفل مجموعة -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 مثيالتها  ىليضعها عل إليهاور ويحاول النظر يأخذ الص-ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 ويفتحه ويأكل منهيذهب -أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 الفرحة ىال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 يقترب من أحد يجلس جانبا وال-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 فمه ويصدر صوتا  ىيضع يده عل-ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  الخارج فانه:إلى عندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع   -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة وال إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 
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  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  ىإليشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يده ويسمع الشريط كال علي حدةيمسك البطاقات في -ج
 سبق مما يءش ال-د

 
0 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءالش-د

 
0 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش ىويشير ال إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47
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 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-البطاقات فقط مثل )يضحكيخرج بعض -ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل ىإليشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 ىإلعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمهى إليشير -أ

 أجزاء جسم العروسة ىإليشير -ب
 العروسة دون استجابة  ىإلينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 

1 
 
 

 المجموع الكلي للدرجات :

 °79مجموع درجات قدرت ب: ىالمقياس علتحصلت ياسمين في هذا 
 

 

 
 ( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى التوحدي2لحالة)ل القبلية نتائج ال(: يمثل 8جدول )

 

 : اإلكلينيكيةالمالحظات 
مجموع نقاط  ىالتوحدي عل ىر االتصال اللغوي لدتحصلت ياسمين  في مقياس تقدي

مستوي االتصال  ىالتي تعاني منه ياسمين علصعوبات نقطة ما يثبت فعال ال 79قدرت ب

 اللغوي .

  ةلحالة الثالثالقبلية ل نتائج العرض: 
متواجد بالمؤسسة العيادية  ،المستوي الدراسي تحضيري،سنوات5 السن،أ.مجمد سعيد 

 إلجراءللمختصة األرطوفونية مرتين في األسبوع يأتي  ،ة بتادمايتللصحة الجواري

 ىهو الطفل الوحيد لد ،سنتين لمعاناته من أعراض توحديةالتأهيل وهذا منذ  إعادةحصص 

طفل ،مطلقان من قبل والدة محمد سعيد،سنة37واألب ،سنة34لديه تبلغ األم من العمر و

يوم من 15بعد  إالالوالدة كانت قيصرية ولم يفتح عينيه ،يعيش مع والدته ،رغوب فيهغير م

المؤسسة الصحية من طرف مختصين في علم النفس والطب الوالدة. يتم التكفل في هذه 

 العقلي لألطفال.
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 التأهيل. إعادةدخل المستشفي في سنتان واستفاد كثيرا من حصص 

 النمو الحسي الحركي:

في  ي، مششهرا12في  سجل ،أشهر10رأسه في  كأمس ،أشهر4أول ابتسامه 

 شهرا.24كلمة في  لأو ،شهرا16

 في العائلة )تخلف عقلي وتناذر داون(. ونفسيةتوجد سوابق مرضية عقلية 
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 : للحالة الثالثة (1) رسم الرجل
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  الحالة الثالثة: ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علنتائج عرض 

 نتائج اختبار الوضعية المقابلة للجسم: -أ
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر  

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 D  - 0.25 - 0 - 0 1 ىالرجل اليمن

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 2 الجذع األيسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 3 ىاليد اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 - 0 5 ىالذراع اليمن

 D 6 ىالرجل اليسر
 

 - 0.25 - 0 - 0 

 D  - 0.25 + 1 + 1 7 الجذع األيمن
 D  - 0.25 - 0 - 0 8 ىالذراع  اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 9 ىاليد اليسر

 2 2 3  مجموع النقاط

 7  مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للجسم3لحالة )ل القبلية نتائجاليمثل : (9جدول)

 تعليق حول الجدول:  -

 .27نقطة من  7ىعل تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم
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   جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 D  - 0.25 - 0 + 1 1 ىالعين اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 2 ج.يسري للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 3 األذن اليمني

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 الذقن

 D  - 0.25 - 0 + 1 5 ىالعين اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 8 األنف

 D  - 0.25 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 4 0 3.75 مجموع النقاط

  7.75 مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للوجه3لحالة )القبلية لنتائج ال(: يمثل 10جدول )

 الجدول:تعليق حول  -

 نقطة.33 من  نقطة7.75 علىت الحالة الثالثة "محمد سعيد" تحصل 

 "محمد سعيد " الثالثة : تحليل النتائج المتحصل عليها من طرف الحالة

 التحليل الكمي:

 
 الثالثة الحالة

 
 محمد سعيد

 الوجه الجسم

مرحلة 
 الذكر

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء
 اإلنتاج

3/9 
 

9/2 
 

9/2 3.75/11 
 

0/11 4/11 

 يمثل  نتائج مراحل االختبار(: 11جدول)

14.75X10060/=24.58 % 
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 تعليق حول الجدول: -
نقطة في اختبار 14.75في  مجموع نقاط تمثلتى عل لثةتحصلت الحالة الثا 

لكلتا % 24.58ب التخطيط الجسدي للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت 

 الجهتين.
 التحليل الكيفي:

طيط ونتائج اختبار التخ ،دقيقة 48استغرق محمد سعيد في انجاز هذا االختبار 

 3/9 ىاالستحضار علاع التعرف في مرحلة حيث استط،الجسدي لدي محمد سعيد ضعيفة

ي من األعضاء ف 2/9واستطاع تركيب ووضع  للوجه. 3.75/11،وعلى بالنسبة للجسم

 اإلنتاج إعادة في مرحلة 2/9ى وعل ،بالنسبة للوجه0/11و ،مالمقابلة للجس ةاختبار الوضعي

 بالنسبة للوجه. 11 /4 ىوعل،للجسم

عليها "محمد سعيد"الحظنا ومع تطبيقنا الختبار  التي تحصلمن خالل النتائج و

التخطيط الجسدي صعوبة كبيرة في فهم هذا المفهوم وفي معرفته بجسده فلم يتمكن من 

 أبسط أعضاء الجسد وهذا ما يثبت عدم اكتسابه الجيد لمفهوم التخطيط الجسدي. حتىمعرفة 

 المالحظات العامة:

كان محمد سعيد يدخل في فترات غياب ويبدي نوعا من الرفض لسماع التعليمة 

بالضحك الشديد والتجوال بنظراته في أركان القاعة ليتفحص المكان ثم يعود ليقوم بالتعليمة 

 الشديد عليه. اإلصراربعد 

 ختبار الثاني :عرض نتائج اال 

 التوحدي: ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد

 سعيد االسم:محمد

 اللقب:أ.
 12-1-2010:تاريخ الميالد
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 (Xالفهم) التعبير)( (x)إشاراتدرجة اللغة:يستخدم  :درجة اللغة

 العالمة  موقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

   عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: -3

 (اإلفطارتناول ،مامالح إلىالذهاب ،جميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 في المكانيرفع يديه ويحركها ويجري -ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 يعرف ماذا يفعل بها  يأخذ العصا وال-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  ملونة فانه: قطع4عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 

  مع التصفيق فانه: ىأعل إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 المكان المحدديضع القطعة في -أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 هنا وهناك دون انتباهيجري -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه:ى وضع األكواب الموجودة أمامه عل عندما تطلب منه -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في عندما تعرض  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول إلى ينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د
 
 
 
 

 
3 
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  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 بحركات عشوائية غير منسجمةيقوم -ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  يشاهد فيلم كرتون فانه:عندما  -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط ىإلينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 
 
 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها ىإلينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 

 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىتعرض علعندما  -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

-كرة-قلم-عندما تعرض علي الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهاسرير(وتطلب منه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
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يعود  م، ثيقفله م، ثبالبا ىإل)يذهب وهي:خطوات 3عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة من  -22
 (فانه:الكرسي ىإل

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب إلىيستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه:تعرض له صورة بها القطعة  -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
1 

-قلم–قة بها مثل:)معلم التي لها عال ء، واألشياما تضع أمامه مجموعة من األشياءعند -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق،عصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

فوق  ق، والطبداخل صندوق ت، ومكعباطلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: ىلإ اإلشارةعندما تطلب منه -27

 األجزاء المطلوبة  ىإليشير -أ
 جزأين فقط ىإليشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  ىإليشير -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
0 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 كل علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط كلهم،يصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: عندما تعطي الطفل مجموعة-29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 ويفتحه ويأكل منهيذهب -أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه:-31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 الفرحة ىال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه:-32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
 1 
 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم -33

 يسكت-أ
 فمه ويصدر صوتا  ىيضع يده عل-ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما تنادي عليه فانه:  -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت ىإلينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:
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 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه:-38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة إلىويشير يأخذ بيدك ويذهب بك -ب
 المعالج ىلإاللعبة و إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه:-39

 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 يفعل بهااألشياء وال يعرف ماذا إلى ينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2  

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 
 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
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 حدةيمسك البطاقات في يده ويسمع الشريط كال علي -ج
 سبق مما يءش ال-د

0 
 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
 
0 
 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 إلى اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش ىإلويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
 
1 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 الخاصة بهايلمس األشياء ويخرج بعض الصور -ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج

 شئ مما سبق ال-د

 
1 
 

 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–المختلفة )حزين  دما تستخدم البطاقات لوصف األوجهعن -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-يخرج بعض البطاقات فقط مثل )يضحك-ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
1 
 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىعل أي صورة موجودة لهإلى يشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 إلىعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه إلىيشير -أ
 أجزاء جسم العروسة إلىيشير -ب
 العروسة دون استجابة  إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

 المجموع الكلي للدرجات :
 .درجة88  ىالتوحدي عل ىاالتصال اللغوي لدر تحصلت الحالة األولي في مقياس تقدي

 
 

 ( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى التوحدي3(: يمثل نتائج  الحالة)12جدول)
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 المالحظات اإلكلينيكية:
مجموع  ىالتوحدي عل ىتحصل محمد سعيد  في مقياس تقدير االتصال اللغوي لد

 ىالتي يعاني منها محمد سعيد علدرجة ما يثبت فعال  الصعوبات °88نقاط  تمثلت في 

مستوي  ىمستوي االتصال اللغوي وما يعكس كذلك الصعوبات التي يعاني منه كذلك عل

 .اكتساب التخطيط الجسدي

 

  لحالة الرابعةل القبلية نتائجالعرض:  
 تقديم الحالة:

سنوات غير 10متزوجان منذ  ،سنة48سن األب ،سنة35سن األم  ،سنوات6دين زين ال.ط

م عانت األ ،جامعيال ىمستوال ،موظف األب ،نهائيال ىمستوالاألم ماكثة بالبيت ،مطلقان

وكما عانت األم  ،كانت عادية لم يصرخ بعد الوالدة الوالدة ،من االكتئاب أثناء فترة الحمل

 بعد الوالدة انهيار عصبي.

 النمو الحسي الحركي:

 شهرا. 12الجلوس في  ةوضعي ،أشهر4رأسه في  كمس ،أشهر3أول ابتسامة في 

 ىوغير مرتكز تماما عل ،أطراف أصابعه ىلنا أنه يمشي عل يظهر عادي،المشي لديه غير -

 .األرض
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 للحالة الرابعة:  (1)رسم الرجل 
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  الحالة الرابعة: ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علعرض نتائج 

 للجسم:اختبار الوضعية المقابلة -أ
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر  

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 1 ىالرجل اليمن

 N  + 1 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 3 ىاليد اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 - 0 5 ىالذراع اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 7 الجذع األيمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 8 ىالذراع  اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 9 ىاليد اليسر

 2 1 3.75  مجموع النقاط
 6.75  مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للجسم4لحالة )ل القبلية نتائجال(: يمثل 13جدول)

 تعليق حول الجدول: -

نقطة من 6.75ىعل تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم 

27. 
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 لوجه:جدول الوضعية المقابلة ل -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 D  - 0.25 - 0 - 0 1 ىالعين اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 2 للشعر ىج.يسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 3 ىاألذن اليمن

 D  - 0.25 + 1 + 1 4 الذقن

 D  - 0.25 - 0 - 0 5 ىالعين اليمن

 D  - 0.25 + 1 + 1 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 األيمنالحاجب 

 D  - 0.25 + 1 + 1 8 األنف

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 3 3 3.5 مجموع النقاط
 9.5  مجموع المراحل

 

 اختبار الوضعية المقابلة للوجه( في 4لحالة )القبلية لنتائج ال(: يمثل 14جدول)

 تعليق حول الجدول: -

 نقطة.33نقطة من 9.5 ىعل رابعةتحصلت الحالة ال

 

 "زين الدين" : الرابعة صل عليها من طرف الحالةتحليل النتائج المتح

 :التحليل الكمي

 
 عةرابالحالة ال

 
 زين الدين

 الوجه الجسم

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

3.75/9 
 

1/9 
 

2/9 3.5/11 3/11 3/11 

 يمثل  نتائج مراحل االختبار(: 15جدول)

16.25X10060/= 27.08 % 
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 تعليق حول الجدول:  -

في اختبار التخطيط نقطة 16.25في  مجموع نقاط تمثلت ىتحصلت الحالة الرابعة عل 

 % 27.08  . والوجه.وبنسبة مئوية قدرت بالجسدي للجهتين المقابلتين للجسم 

 التحليل الكيفي: 

عليها "زين الدين" ومع تطبيقنا  التي تحصلخالل النتائج  نوم ،دقيقة 50 استغرق

خاصة تلك المتعلقة بتسمية أو ذكر أعضاء الجسد  هلالختبار الحظنا بعض الصعوبات لدي

اع التعرف حيث استط.فكان يجد صعوبة في التعرف عليها وفي استحضار أسماء األعضاء

 بالنسبة للوجه. 3.5/11نتيجة  ىوعل ،بالنسبة للجسم 3.75/9 ىفي مرحلة االستحضار عل

 ة للجسممن األعضاء في اختبار الوضعية المقابل 1/9ووضع واستطاع تركيب

  .ج للجسمفي مرحلة إعادة اإلنتا 2/9 ىوعل، بالنسبة للوجه3/11و

 : مالحظات عامة

عدائية ورفض االستجابة للتعليمة زين الدين  أثناء تطبيقنا االختبار نوعا من ال ىأبد

 مبتهجا أثناء الرسم. ىوعندما يرسم شيئا يسميه أوال وبد

 

 : عرض نتائج االختبار الثاني 

 االتصال اللغوي لدي التوحدي: مقياس تقدير

 االسم:زين الدين .

 اللقب:ط.

 21/10/2008تاريخ الميالد:
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 (X(التعبير)(الفهم)x)إشاراتدرجة اللغة:يستخدم  درجة اللغة:

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 بتحريكها.يمسك الكرة ويبدأ -ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 

   حياة الطفل(فانه: عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في -3

 (اإلفطارتناول ،الحمام ىإلالذهاب ،جميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 يأخذ العصا وينقر بها علي المنضدة-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4تطلب منه تقليد بناء برج بعندما  -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يديه ليصفقيقفز يحاول وضع -ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
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  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
1 

  فانه: في المكان المحدد لهاpuzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

الشخصيات في  ىإحدعندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15
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 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بهايمسك -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 
 

  فتوجهها ناحيته فانه:عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا  -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يفعل بهيأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

سرير(وتطلب -كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهامنه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

يعود  م، ثيقفله م، ثالباب إلىخطوات وهي:)يذهب 3مكونة من  عندما تعطي للطفل تعليمات -22
 الكرسي (فانه: إلى
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 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب إلىيستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
1 

  صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه:تعرض له  -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
  مما سبق يءال ش-د

 
1 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–مثل:)معلم واألشياء التي لها عالقة بها ،ما تضع أمامه مجموعة من األشياءعند -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

والطبق فوق  ،ومكعبات داخل صندوق ،طلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلبيء يضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  أجزاء وجهه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقط إلىيشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط لكلهم، كيصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 قمما سب يءال ش-د

 
1 

  من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: عندما تعطي الطفل مجموعة -29
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 الصورة المناسبة لها  ىكل الصور عل يضع-أ
 مثيالتها  ىليضعها عل إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 ويفتحه ويأكل منهيذهب -أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب

 الفرحة ىال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:
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 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج

 مما سبق يءشال -د

 
1 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة وال إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
1 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  ىإلالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىلبطنه ع ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1  

  أجزاء جسمه فانه: ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  ىإليشير -ب
 أشياء خاطئة ىإليشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يده ويسمع الشريط كال علي حدةيمسك البطاقات في -ج

 
 
0 
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  قمما سب يءش ال-د

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىليتفوه بكلمة تدل ع-أ
 الطعام ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
 
0 
 

   صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
 أي شئ  ىإلويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
 
3 

  الصورة المناسبة للشئ  الموجود داخل الحقيبة فانه: إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-البطاقات فقط مثل )يضحكيخرج بعض -ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
2 
 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءالش-د

 
1 
 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه:ى أجزاء في العروسة عل3 إلىعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه إلىيشير -أ
 أجزاء جسم العروسة إلىيشير -ب
 العروسة دون استجابة  إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

 المجموع الكلي للدرجات :
 نقطة.78ىالتوحدي عل ىر االتصال اللغوي لدمقياس تقدي تحصلت الحالة  الرابعة في

 
 

 
 ي.غوي لدى التوحد( في مقياس تقدير االتصال الل4لحالة)ل القبليةنتائج لايمثل  (:16جدول)
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 : اإلكلينيكيةالمالحظات 
مجموع نقاط  تمثلت  ىالتوحدي عل ىر االتصال اللغوي لدتحصل زين الدين  في مقياس تقدي

المقياس أن زين الدين ليس في دائرة االتصال الطبيعي فهو  شرحما يثبت فعال تبعا لدرجة  78في 

وهذا نربطه ،باآلخرينحسب النتيجة التي تحصل عليها يعاني من صعوبات في اتصاله اللغوي 

 .كذلك بعدم اكتسابه لمفهوم التخطيط الجسدي بصفة جيدة

 

  لحالة الخامسة:ل القبلية نتائجالعرض 
 الحالة:تقديم 

بدأ ،ابتدائي وليالتعليمي السنة األمستواها ،سنوات 6طفلة مالك تبلغ من العمر ال

تسكن -خفيف توحد -لمعاناتها من أعراض توحدية،2013التكفل بها  ابتداءا من سنة 

ير طفلة غ ،سنة30سنها  ،ة بالبيتأمها ماكث ،سنة35وسنه  ،والدها طبيب عظام ،ببغلية

 الوالدة بالمالقط. ،الحمل عادي  ،مرغوب فيها

كان نموها  ،منعزلة ،اآلخرينتبين أن الطفلة مالك غير اجتماعية ال تحب اللعب مع 

أن ظهرت عليها أعراض توحدية والحظت األم  إال ،ي البداية عادي من جميع النواحيف

مالك  وتعاني وغياب االتصال اللغوي لديها. اآلخرينابنتها تراجع في تعاملها مع  ىلد

 الصرع.نوبات من  وكذا ،ونقص التركيز واالنتباه،ي الحركةكذلك من اضطرابات ف
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 للحالة الخامسة: : (1)رسم الرجل
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  خامسةالحالة ال ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علنتائج عرض: 

 اختبار الوضعية المقابلة للجسم:-أ
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء الذكرمرحلة 

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 الرجل اليمني
 

1 EX Com - 0.5 - 0 - 0 

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 3 اليد اليمني

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 - 0 5 ىالذراع اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 6 ىالرجل اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الجذع األيمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 8 ىالذراع  اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 9 ىاليد اليسر

 0 0 3  مجموع النقاط

 3  مجموع المراحل
 

 المقابلة للجسم( في اختبار الوضعية 5لحالة )القبلية لنتائج ال(: يمثل 17جدول)

  :تعليق حول الجدول -

 3على  تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم 

 .27من
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 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 D  - 0.25 + 1 + 1 1 ىالعين اليسر

 N  + 1 - 0 - 0 2 للشعر ىج.يسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 3 ىاألذن اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 الذقن

 D  - 0.25 - 0 + 1 5 ىالعين اليمن

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

 N  + 1 + 1 + 1 8 األنف

 D  - 0.25 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 N  + 1 - 0 - 0 10 للشعر ىج.يمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 4 3 5.75  مجموع النقاط

 12.75  مجموع المراحل

 

 ( في اختبار الوضعية المقابلة للوجه5لحالة )القبلية لنتائج ال(: يمثل 18جدول)

  تعليق حول الجدول: -

 نقطة.33نقطة من 12.75   ىالحالة الخامسة مالك علتحصلت   

 تحليل النتائج المتحصل عليها من طرف الحالة الخامسة:

 التحليل الكمي

 
 الحالة الخامسة

 
 

 مالك

 الوجه الجسم

مرحلة 
 الذكر

 إعادةم. م.البناء
 اإلنتاج

 إعادةم. م.البناء م.الذكر
 اإلنتاج

3/9 0/9 
 

0/9 5.75/11 3/11 4/11 

 (:يمثل مجموع المراحل الثالث19جدول)

15.75 X10060/  =26.25% 
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 تعليق حول الجدول: -  

نقطة في  15.75في مجموع نقاط تمثلت  ىعل الحالة الخامسة "مالك"تحصلت  

سم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت اختبار التخطيط الجسدي للجهتين المقابلتين للج

 .%26.25ب

 التحليل الكيفي:

من خالل النتائج التي تحصلت عليها مالك و  ،دقيقة بين عدة مشاكل 49استغرق 

تحصلت  ،لكن تعي فقط بعض أجزاءه ،متمكنة من مفهوم التخطيط الجسدي نجد أنها غير

مقارنة بعدد األعضاء الجسدية  الذكر وهي نسبة ضعيفة  ة لمرحلةىبالنسب 3/9 نتيجة ىعل

من اختبار الوضعية  األخيرتينالمتواجدة في بند االختبار وأخفقت في كلتا المرحلتين 

في 5.75/11 ىعل أما في الجزء الثاني من االختبار فقد تحصلت.0/9المقابلة للجسم ب

ختبار ال اإلنتاج إعادةمرحلة  في 11/ 4 ىعل ،البناءمرحلة في  3/11 ىمرحلة الذكر وعل

وكان من الصعب تطبيق االختبار عليها كونها كان تعاني من فرط  للوجه.الجهة المقابلة 

ومعظم النتائج التي تحصلت عليها كانت بمساعدة منا مما يثبت  ،الحركة وسوء التركيز

 .الصعوبات التي تعاني منها مالك في اكتسابها لمفهوم التخطيط الجسدي

 مالحظات عامة:

تعاني من  توكان للتعليمة،تركز أبدا وغير منتبهة أثناء تطبيقنا االختبار لم تكن مالك 

تبدي رفضها ألداء االختبار  توكان ،ذا كان السيطرة عليها أمر جد صعبفرط الحركة وله

ترفض الجلوس  والبكاء وكانتخ بالتجوال والجري المتواصل في القاعة وكذالك الصرا

 .الكرسي ىعل

 ج االختبار الثاني :عرض نتائ 

 مقياس تقدير االتصال اللغوي لدي التوحدي:

 االسم:مالك

 اللقب:ش.

 28-5-2008تاريخ الميالد:
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 الفهم)( التعبير)( (x)إشاراتدرجة اللغة:يستخدم  :درجة اللغة

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءالش-د

 
0 

   موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: عندما تطلب منه تمثيل خطوات -3

 (اإلفطارتناول ،الحمام إلىالذهاب  ،جميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبقيء الش-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 جميع الحركات والصوتيقلد -أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءالش-د

 
1 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ

 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءالش-د

 

2 

  قطع ملونة فانه:4 عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىيأخذ القطعة األولي ويحاول وضعها عل-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءالش-د

 
2 
 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز   -7
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 معايقفز ويصفق -أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءالش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  شئ جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: إخراجعندما تطلب منه  -12

 ويبحث هنا وهناك ويخرجها يذهب-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 األكواب ويلهو بها يأخذ-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في  -14
 القصة فانه:
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 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بهايمسك -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 
 

  فتوجهها ناحيته فانه:عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا  -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىينظر -ج
 مما سبق يءالش-د

 
0 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 يبالي بالموضوع نهائيا ال-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20
 الدهشة(فانه:

 

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 بهيأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءالش-د

 
3 
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-كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهاسرير(وتطلب منه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

 م، ثيقفله م، ثالباب إلى)يذهب وهي:خطوات 3من عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة  -22
 الكرسي (فانه: إلىيعود 

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب ىإليستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه:تعرض له صورة بها -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 قمما سب يءال ش-د

 
1 
 
 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–مثل:)معلم القة بها واألشياء التي لها ع ،دما تضع أمامه مجموعة من األشياءعن-25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

فوق  ق، والطبومكعبات داخل صندوق ،الكرات داخل الصندوق عندما تطلب منه وضع -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقط إلىيشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج

 
2 
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 مما سبق يءال ش-د

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 حدة وتحمل صنف واحد فقط ىعلبة عل ل، كيصنفهم كلهم-أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
1 

  من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: عندما تعطي الطفل مجموعة -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه:-30

 ويفتحه ويأكل منهيذهب -أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 ال يظهر أي تعبير يدل علي الفرحة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه:-32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ

 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبقيء ش ال-د

 

2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب

 
1 
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 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد أن ينام فانه:-37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة وال ىإلينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
3 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3  

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

158 
 

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  ىإليشير -ب
 أشياء خاطئة ىإليشير -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 ينظر اليك فقط دون رد فعل -ج
 مما سبق يءالش-د

 
2 
 
 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 ىحد ىيده ويسمع الشريط كال عليمسك البطاقات في -ج
 سبق مما يءش ال-د

 
 
0 
 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 
 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه:4 إلى اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
 أي شيء ىإلويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها لىيظهر جميع الصور الدالة ع-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءالش-د

 
1 
 
 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-البطاقات فقط مثل )يضحكيخرج بعض -ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
3 
 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءالش-د

 
1 
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  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 إلىعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه إلىيشير -أ
 أجزاء جسم العروسة إلىيشير -ب
 العروسة دون استجابة  إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د
 

 
2 

  درجة 85: تحصلت مالك على المجموع الكلي للدرجات

 
 ( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى التوحدي.5لحالة)ل القبليةنتائج ال(: يمثل 20جدول)

 

 :اإلكلينيكيةالمالحظات 

يثبت أنها بعيدة  مادرجة  85 ىالتوحدي عل ىر االتصال اللغوي لدتحصلت مالك في مقياس تقدي

 جدا عن دائرة االتصال اللغوي .

  عرض النتائج البعدية للحاالت: 

أشهر أين حاولنا تعليمهم مفهوم التخطيط  5مرور فترة من الزمن قدرت ب بعد

 مالحق هذا االختبار كوسيلة تأهيل. ىعتمدنا في ذلك كما قلنا سابقا علالجسدي وا
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 : ( للحالة األولى2رسم الرجل)
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  لحالة األوليالبعدية ل نتائجالعرض: 
 " الحالة األولي :'الياستقديم نتائج 

 الحظنا تحسن الياس فيما يخص معرفته ،أشهر 5بعد مرور فترة من الزمن قدرت ب

 جسده وهذا ما أظهرته النتائج التالية:ل
 اختبار الوضعية المقابلة للجسم:-أ

 الرقم األجزاء
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 ىالرجل اليمن
 

1 N  + 1 - 0 - 0 

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 N  + 1 + 1 + 1 3 ىاليد اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 العنق

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 5 ىالذراع اليمن

 N  + 1 - 0 + 1 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 7 الجذع األيمن

 D  - 0.25 + 1 + 1 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 + 1 9 ىاليد اليسر

 5 4 6  مجموع النقاط
 15  مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للجسم1يمثل النتائج  البعدية للحالة )(: 21جدول)

 تعليق حول الجدول:  -

 نقطة.27 من نقطة15 ىتطبيق االختبار علانية من إعادة تحصلت الحالة في المرحلة الث
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 الوضعية المقابلة للوجه:-ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 1 ىالعين اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 2 ج.يسري للشعر

 N  + 1 - 0 + 1 3 األذن اليمني

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 الذقن

 N  + 1 + 1 + 1 5 العين اليمني

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

 D  - 0.25 - 0 + 1 8 األنف

 N  + 1 - 0 + 1 9 األذن اليسري

 N  + 1 - 0 + 1 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 7 3 6.75 مجموع النقاط

  16.75 مجموع المراحل

 

 في اختبار الوضعية المقابلة للوجه (1لحالة )البعدية ل نتائج ال( : يمثل 22جدول)

  :الجدولتعليق حول  -

 .نقطة33قطة من ن16.75ب  مجموع نقاط قدرت ىعل ىتحصلت الحالة األول
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 تحليل النتائج:

 :ىالنتائج التي تحصل عليها الياس الذي يمثل الحالة األولتحليل 

 تحليل نتائج اختبار التخطيط الجسدي لكلتا الوضعيتين المقابلة للجسم والوجه:

 التحليل الكمي:

 
 ىاألولالحالة 

 
 الياس

 

 الوجه الجسم

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر
 اإلنتاج

6/9  4/9 5/9 6.75/11 3/11 
 

7/11 

 

 (:يمثل مجموع المراحل الثالث23جدول)

X31.75100/60 =52.91%. 

 تعليق حول الجدول: -

وجه في اختبار تحصل الياس في مجموع اختبار الوضعيتين المقابلة للجسم وال  

 %52.91  مئوية تعادل وبنسبة31.75ب مجموع نقاط قدرت ىالتخطيط الجسدي عل

 الكيفي :التحليل 

من خالل النتائج المتحصل عليها من طرف الحالة األولي "الياس"تبين لنا أن هناك 

تحسن جد ملحوظ مقارنة مع النتائج التي تحصل عليها الياس في المرحلة األولي من تطبيق 

وهذا ما يظهر أن الياس استفادة فعال من حصص تعليمنا له مفهوم التخطيط  ،االختبار

رنا عليه وحصص التكرار التي قمنا بها كانت  إصراا لم يكن سهال لكن الجسدي طبعا هذ

تعلم  ىعلالياس  د أفدتنا المالحق كثيرا في مساعدة فلق نسبية ،وأعطت نتائج  ،فعال ناجحة

وهذا يظهر بشكل واضح في مجموع النقاط التي تحصل عليها ،م التخطيط الجسدي مفهو

استطاع الياس من أن يتعرف  نماذج المالحق  ىتنادا إلاسوفي النسبة المئوية التي ارتفعت و

كذا أعضاء جسده و ىعضو في الفضاء واستطاع التعرف علتموقع وتمركز كل  ىعل

 الفاحص كذلك. ىتعيينها علينا وعل
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قد تحسن أيضا وهذا ما  طفل "الياس"وليس فقط هذا ولكن هناك جانب أخر من حياة ال

سوف تثبته لنا النتائج التي تحصل عليها الياس في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدي 

 التوحدي:

  االختبار الثاني  نتائجعرض 
 التوحدي: ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد

 (x) الفهم    (x) التعبير  (x) يستخدم إشارات :درجة اللغة

 العالمة  الموقف

  منه تقليد دحرجة الكرة فانه:تطلب  -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: -3

 (اإلفطار ل، تناوالحمام إلى ب، الذهاجميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

3 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
 
2 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 يعرف ماذا يفعل بها  يأخذ العصا وال-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

165 
 

  قطع ملونة فانه:4عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  مع التصفيق فانه: ىأعل إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

3 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

2 

  وتقول أنا جائع فانه:عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل  -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

2 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13
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 بالترتيب نفسه يأخذ األكواب ويضعها-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

الشخصيات في  ىعندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احد -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ويحملق في الصور فقطينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

2 
 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىالعدد نفسه عليدق -أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

  

 
2 
 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

3 

  به(فانه:عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص  -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

سرير(وتطلب -كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهامنه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

ثم يعود ،ثم يقفله،الباب  إلىخطوات وهي :)يذهب 3من عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة  -22
 الكرسي (فانه: إلى

 

 منه يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب-أ
 الباب إلىيستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  تعرض له صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه: -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
  مما سبق يءال ش-د

 
1 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 بطريقة عشوائيةيضع الصور أمام بعضها -ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–قة بها مثل:)معلم واألشياء التي لها عال ،وعة من األشياءعندما تضع أمامه مجم -25
 :هقفص(فان-كراسة-، )طبقعصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

والطبق فوق  ،ومكعبات داخل صندوق ،طلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:
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 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  ىإليشير -أ
 جزأين فقط ىإليشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  ىإليشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط لكلهم، كيصنفهم  -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تعطي الطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
3 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 يذهب ويفتحه ويأكل منه-أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 يبكي ويضرب علي األرض-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 لنفسه يصفق بيده-ب
 الفرحة ىال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33
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 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  تنادي عليه فانه:عندما  -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
2 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 يضع يده فوق بعضها ويغمض عينيه-أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة إلىيأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة والإلى ينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
3 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40
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 يشير إليها كلها -أ
 جزء منها  ىيشير إل-ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها ىينظر إل-ج

 مما سبق يءالش-د

 
3 

  أجزاء جسمه فانه: ىعندما تطلب منه اإلشارة إل -41

 يشير إليها كلها -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب

 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يمسك البطاقات في يده ويسمع الشريط كال علي حدة-ج
 سبق مما يءش ال-د

 
0 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 إلى اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش إلىويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىع الصور الدالة عليظهر جمي-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–األوجه المختلفة )حزين عندما تستخدم البطاقات لوصف  -47
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 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-يخرج بعض البطاقات فقط مثل )يضحك-ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىاء في العروسة علأجز3 إلىعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه إلىيشير -أ
 أجزاء جسم العروسة إلىيشير -ب
 العروسة دون استجابة  إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

 
 

 
 وحديالت ( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى1) النتائج البعدية للحالة يمثل (:24جدول)

 

 :اإلكلينيكيةمالحظات لا

استفاد من  درجة وهذا ما يثبت أن الياس 123 ىتحصل الياس في هذا المقياس عل  

اجتياز مشكلة التواصل لديه حيث أصبح يتواصل  ىما ساعده علوهذا  ،معرفته لجسده

ذلك أنه كان في البداية عندما يخرج من غرفة  ىنا ويستعمل أعضاء جسده وكمثال علمع

المختصة األورطوفونية ال يلوح بيده لنا ومهما فعلنا له لم يكن يتجاوب معنا ولكن مع 

ويلوح لنا بيده كلما خرج من الغرفة  تعلمه لمفهوم التخطيط الجسدي أصبح يتواصل معنا

وما يفسره المقياس و هو أنه كلما اقترب  ،وحسب النتيجة التي تحصل عليها الياس 

 إذنوقع الطفل ضمن دائرة نطاق االتصال الطبيعي  150المجموع الكلي للنقاط من 

وحسب هذا التفسير فان االتصال اللغوي اللياس تحسن كثيرا وهذا ما الحظته كذلك حتي 

 والدته .
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  لحالة الثانية:"ياسمين"البعدية ل نتائج ال عرض 

 ( للحالة الثانية:2رسم الرجل )
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  نتائج اختبار التخطيط الجسدي للجهة المقابلة للجسم:عرض 

 اختبار الوضعية المقابلة للجسم:-أ 
 الرقم األجزاء

 
 م.اعادة االنتاج م.البناء مرحلة الذكر  

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 N  + 1 + 1 - 0 1 ىالرجل اليمن

 D  - 0.25 + 1 - 0 2 الجذع األيسر

 N 3 ىاليد اليمن
 

 + 1 + 1 + 1 

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 4 العنق

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 5 ىالذراع اليمن

 N  + 1 + 1 - 0 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 + 1 - 0 7 الجذع األيمن

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 + 1 9 ىاليد اليسر

 5 8 6.25  مجموع النقاط
 19.25  مجموع المراحل

 

                                           (في اختبار الوضعية المقابلة للجسم2يمثل النتائج  البعدية للحالة ) (:25جدول)

  تعلق حول الجدول : -

نقطة من 19.25ىعل تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم

 نقطة.27
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 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 م.اعادة االنتاج م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 N  + 1 + 1 - 0 1 العين اليسري

 N  + 1 - 0 + 1 2 ج.يسري للشعر

 N  + 1 - 0 + 1 3 األذن اليمني

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 4 الذقن

 D  - 0.25 + 1 - 0 5 العين اليمني

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 D  - 0.25 - 0 - 0 7 الحاجب األيمن

 D  - 0.25 + 1 + 1 8 األنف

 N  + 1 - 0 + 1 9 ىاألذن اليسر

 D  - 0.25 + 1 + 1 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 6 5 6.75 مجموع النقاط

  17.75 مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للوجه2(: يمثل النتائج  البعدية للحالة )26جدول)

 تعليق حول الجدول:  -

 .33نقطة من 17.75علىتحصلت الحالة الثانية  

 :"ياسمين " ةالحالة الثانيتحليل النتائج المتحصل عليها من طرف 

 التحليل الكمي:

 
 الحالة الثانية

 
 ياسمين

 

 الوجه الجسم

 مرحلة
 الذكر

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء
 اإلنتاج

6.25/9 8/9 5/9 6.75/11 5/11 6/11 

 (: يمثل مجموع المراحل الثالث27جدول)

37 X10060/=61.66.% 
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  الجدول:تعليق حول  -

اختبار التخطيط الجسدي في ،قطةن37مجموع نقاط تمثلت في ىعل الثانيةتحصلت الحالة 

 % 61.66 للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت ب

 التحليل الكيفي:

في اكتسابها الحالة"ياسمين"الحظنا تحسنا من خالل النتائج التي تحصلت عليها 

مية كل عضو أغلبية أعضاء الجسد وتس خطيط الجسدي فأصبحت واعية بتموقعلمفهوم الت

وزامن هذا التحسن تطوير مهارات  ،جسدها أو جسد الغير ىسواء كان ذلك عل،منها

 .اللغوي لديهال االتصا

كيز أثناء التر ىن فرط الحركة لديها ومساعدتها علحاولنا كذلك من جهة أخري التقليل م

 فأصبحت تتواصل معنا بطريقة جيدة.،تطبيق كال االختبارين 

  االختبار الثاني  عرض نتائج: 
 :للحالة الثانية  التوحدي ىاللغوي لدمقياس تقدير االتصال 

 معلومات عامة:

 اسم الطفل:غ.ياسمين

 -2006تاريخ الميالد:

 (Xالفهم) (Xالتعبير) (x)إشاراتدرجة اللغة:يستخدم 

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   الطفل(فانه:عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة  -3
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 (اإلفطارتناول ،الحمام إلىالذهاب ،خطوات )القيام من السريريقلد جميع ال-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يديه ويحركها ويجري في المكان يرفع-ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 يأخذ العصا وينقر بها علي المنضدة-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 يعرف ماذا يفعل بها  يأخذ العصا وال-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4تقليد بناء برج بعندما تطلب منه  -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  مع التصفيق فانه: ىعلأ إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10
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 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ولم يتحركينظر حوله -ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية ىإليشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  ىإلينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17
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 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط ىإلينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20
 الدهشة(فانه:

 

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

-كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهاسرير(وتطلب منه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 

ثم ،ثم يقفله،ب البا إلىخطوات وهي :)يذهب 3ت مكونة من تعليماعندما تعطي للطفل  -22
 الكرسي (فانه: إلىيعود 

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 الباب إلىيستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبقيء ال ش

 
3 

  يضع الناقص مكانه فانه: تعرض له صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج

 مما سبق شيءال -د

 
1 

 األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24
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 المناسب له يءالمتضاد أمام الشيء يخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج

  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–قة بها مثل:)معلم واألشياء التي لها عال ،دما تضع أمامه مجموعة من األشياءعن -25
 :هقفص(فان-كراسة-، )طبقعصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءكل شيضع أمام -أ
 يأخذ الشئ ويحاول وضعه في المكان المخصص له-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

والطبق فوق  ،داخل صندوق ت، ومكعبالب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما تط -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 يضع كل شئ في مكان مختلف للطلب-ج
 ال شئ مما سبق-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  ىإليشير -أ
 جزأين فقط ىإليشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  ىإليشير -ج
 مما سبقيء ال ش-د

 
3 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-)األقالمعندما تعطي الطفل مجموعة من  -28
 العلب فانه:

 

 حدة وتحمل صنف واحد فقط ىعلبة عل لكلهم، كيصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المتشابهة فانه:عندما تعطي الطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال  -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 يذهب ويفتحه ويأكل منه-أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىويضرب عل يبكي-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31
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 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 ال يظهر أي تعبير يدل علي الفرحة-ج

 مما سبق يء ال ش-د

 
2 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت ىإلينظر -ب
 يسمع يجلس مكانه وال-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عيني-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه:  -38
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 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىلإاللعبة و ىإلينظر -ج

 مما سبق  يءال ش-د

 
3 
 

 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  ىإلالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ

 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 

3 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يده ويسمع الشريط كال علي حدةيمسك البطاقات في -ج
 سبق مما يءالش-د

 
0 

  عندما يريد الطفل األكل فانه:  -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 يحضر صورة تدل علي الطعام -ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 إلى اإلشارةمس أو عندما تطلب منه ل -45

  ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
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 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش إليويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

1 

  الصورة المناسبة للشئ  الموجود داخل الحقيبة فانه: إظهارعندما تطلب منه  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىعليظهر جميع الصور الدالة -أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-البطاقات فقط مثل )يضحكيخرج بعض -ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  مكان معين يحبه فانه: إلىعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 أي صورة موجودة له علي الحائط إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
0 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 إلىعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه إلىيشير -أ
 أجزاء جسم العروسة إلىيشير -ب
 العروسة دون استجابة  إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

 

( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى 2يمثل النتائج البعدية للحالة)  (:28جدول)

 التوحدي

 :اإلكلينيكيةالمالحظات 
مجموع نقاط  ىر االتصال اللغوي لدي التوحدي علتحصلت ياسمين  في مقياس تقدي

ياسمين وهذا بفضل تحكمها في  ىعال التحسن الذي طرأ علنقطة ما يثبت ف114قدرت ب

مفهوم التخطيط الجسدي واكتسابها لهذا المفهوم ساعدها كثيرا في دخول دائرة االتصال 

حد ما وهذا ما لحظناها نحن وكذا المختصة األرطوفونية وخاصة األم التي  ىإلالطبيعي 

 .لتحسن ابنتها أقرت بذلك ومالحظتها 
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  الثالثة:حالة النتائج البعدية لل عرض 
 (  للحالة الثالثة:2رسم الرجل )
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  الحالة الثالثة: ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علنتائج عرض 

  نتائج اختبار الجهة المقابلة للجسم : عرض -أ 
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 N  + 1 + 1 + 1 1 الرجل اليمني

 D  - 0.25 - 0 + 1 2 الجذع األيسر

 +  N 3 ىاليد اليمن
 

1 + 1 + 1 

 D  - 0.25 - 0 + 1 4 العنق

 N  + 1 + 1 + 1 5 ىالذراع اليمن

 N  + 1 + 1 + 1 6 ىالرجل اليسر

 D  - 0.25 - 0 + 1 7 الجذع األيمن

 N  + 1 + 1 + 1 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 + 1 9 ىاليد اليسر

 9 6 6.75  مجموع النقاط
 21.75  مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للجسم3(: يمثل النتائج  البعدية للحالة )29جدول)

 تعليق حول الجدول: -

من نقطة21.75ىعل المقابلة للجسمتحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية  

27. 
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 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 م.اعادة االنتاج م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 N  + 1 - 0 + 1 1 ىالعين اليسر

 D  - 0.25 - 0 + 1 2 للشعر ىج.يسر

 N  - 1 - 0 + 1 3 ىاألذن اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 الذقن

 N  + 1 - 0 + 1 5 العين اليمني

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 -  D 7 الحاجب األيمن
 

0.25 - 0 - 0 

 D  - 0.25 - 0 + 1 8 األنف

 N  + 1 - 0 + 1 9 ىاألذن اليسر

 D  - 0.25 - 0 + 1 10 للشعر ىج.يمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 األيسرالحاجب 

 8 1 6.5 مجموع النقاط
  15.5 مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للوجه3(: يمثل النتائج  البعدية للحالة )30جدول)

  تعليق حول الجدول: -

 نقطة.33من  نقطة15.5 علىت الحالة الثالثة "محمد سعيد" تحصل

 الثالثة :"محمد سعيد " تحليل النتائج المتحصل عليها من طرف الحالة 

 التحليل الكمي:

 
 لثةلثاالحالة ا

 
 محمد سعيد

 الوجه الجسم

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر
 اإلنتاج

6.75/9  
 

6/9 9/9 6.5/11 1/11 
 

8/11 

 الثالث يمثل مجموع المراحل(:31جدول)

37.25X10060/=62.08 % 

 



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

186 
 

 :تعليق حول الجدول -

نقطة في اختبار التخطيط 23مجموع نقاط تمثلت في ىعل تحصلت الحالة الثالثة  

 %62.08الجسدي للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت ب 

 : التحليل الكيفي

تحصل عليها "محمد سعيد" نالحظ تحسنا كبيرا في اكتسابه  من خالل النتائج التي

سابقا،حيث استطاع تحقيق لمفهوم التخطيط الجسدي مقارنة في النتائج التي تحصل عليها 

وعلى  ،9/9العالمة الكاملة في مرحلة إعادة اإلنتاج بالنسبة للجهة المقابلة للجسم ب

عضا من الصعوبات التي كانت تواجهه بالنسبة للوجه ما يثبت أن محمد سعيد تخطي ب8/11

 في بداية تطبيقنا لهذا االختبار .

  ثالثةللحالة ال مقياس تقدير االتصال اللغوي لدي التوحديعرض نتائج: 

 سعيد االسم:محمد

 اللقب:أ.

(إشاراتاللغة:يستخدم  درجة اللغة: درجة ْْ  (Xالفهم) (Xالتعبير) )ْ

 العالمة  الموقف

  الكرة فانه:تطلب منه تقليد دحرجة  -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 أمامهيأخذ الكوب ويضعه -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: -3

 (اإلفطار ل، تناوالحمام إلى ب، الذهاجميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه:عندما تطلب منه  -4
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 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 المنضدة ىيأخذ العصا وينقر بها عل-أ
 ويلهو بهايأخذ العصا -ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءالش-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 الثانية ىذ القطعة األولي ويحاول وضعها عليأخ-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 أصواتا فقطيصدر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  أنا جائع فانه:عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول  -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11
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 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه:يء ش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىالموجودة أمامه عل عندما تطلب منه وضع األكواب -13

 بالترتيب نفسهيأخذ األكواب ويضعها -أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ويحملق في الصور فقطينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىالعدد نفسه عل يدق-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18
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 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها ىينظر إل-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  به(فانه:عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص  -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 قمما سب يءش ال-د

 
3 
 

-كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 سرير(وتطلب منه التعرف عليها وإخراجها عند الطلب فانه:

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

يعود  م، ثيقفله م، ثالباب إلى)يذهب وهي:خطوات 3من عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة  -22
 الكرسي (فانه: إلى

 

 مطلوب منهيذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو -أ
 الباب إلىيستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  تعرض له صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه: -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 بطريقة عشوائيةيضع الصور أمام بعضها -ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–القة بها مثل:)معلم واألشياء التي لها ع ،دما تضع أمامه مجموعة من األشياءعن -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(
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 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

فوق  ق، والطبداخل صندوق ت، ومكعبالب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما تط -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب

 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه:إلى  اإلشارةعندما تطلب منه  -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقط إلىيشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط ل، كيصنفهم كلهم-أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تعطي الطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 مثيالتها  ىليضعها عل إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 يذهب ويفتحه ويأكل منه-أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 يبكي ويضرب علي األرض-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 لنفسه يصفق بيده-ب
 ال يظهر أي تعبير يدل علي الفرحة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32
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 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 فمه ويصدر صوتا  ىيضع يده عل-ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  تنادي عليه فانه:عندما  -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

بأصابعك لتعبر عن الرفض  اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36
 فانه:

 

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 يضع يده فوق بعضها ويغمض عينيه-أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة إلىيأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىال اللعبة و إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
3 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39
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 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 بطنه علي األرض ىينام الطفل عل-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه   -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3  

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يمسك البطاقات في يده ويسمع الشريط كال علي حدة-ج
 سبق مما يءش ال-د

 
 
0 
 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ

 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  ىإليقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 

 
0 
 

   صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها  إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
  يءأي ش إلىويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
 
3 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46
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 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–األوجه المختلفة )حزين  عندما تستخدم البطاقات لوصف -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-يخرج بعض البطاقات فقط مثل )يضحك-ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
2 
 

  مكان معين يحبه فانه: ىإلعندما يريد الطفل الذهاب  -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل إلىيشير -ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 ىإلعندما تطلب منه أن يشير  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه ىإليشير -أ
 أجزاء جسم العروسة ىإليشير -ب
 العروسة دون استجابة  ىإلينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

 

( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى 3(: يمثل النتائج البعدية للحالة)32جدول)

 التوحدي

 :اإلكلينيكيةالمالحظات 
مجموع  ىعل دياللغوي لدي التوح لالتصا تقديراتحصل محمد سعيد في مقياس 

يثبت فعال  تجاوز محمد سعيد ألغلبية  الصعوبات التي كان  ما درجة119نقاط  تمثلت في 

التوالي أهمية  ىالجسدي ما يثبت للمرة الثالثة عليعاني منها قبل اكتسابه لمفهوم التخطيط 

هذا المفهوم في مساعدة الطفل التوحدي في اجتياز مشكلة االتصال لديه وكذلك أهميته في 

 .ديهارات االتصال لدي الطفل التوحتنمية م
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 عرض النتائج البعدية للحالة الرابعة            
 (  للحالة الرابعة :2رسم الرجل )
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  الحالة الرابعة: ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علنتائج عرض 

 تقديم نتائج االختبار األول "التخطيط الجسدي":

 عرض نتائج اختبار الجهة المقابلة للجسم:-أ

 الرقم األجزاء
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر  

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 N  + 1 + 1 + 1 1 الرجل اليمني

 D  - 0.25 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

  N 3 ىاليد اليمن
 

+ 1 + 1 + 1 

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 + 1 5 ىاليمنالذراع 

 N  + 1 + 1 + 1 6 ىالرجل اليسر

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 7 الجذع األيمن

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 + 1 9 ىاليد اليسر

 7 4 6  مجموع النقاط
 17  مجموع المراحل

 

 الوضعية المقابلة للجسم(في اختبار 4البعدية للحالة ) النتائج (:يمثل33جدول)

 تعليق حول الجدول:  -

 .27من نقطة17 ىعل تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم
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 جدول الوضعية المقابلة للوجه: -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 D  - 0.25 + 1 + 1 1 ىالعين اليسر

 D  - 0.25 - 0 - 0 2 ج.يسري للشعر

 D  - 0.25 + 1 + 1 3 ىاألذن اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 4 الذقن

 D  - 0.25 + 1 + 1 5 ىالعين اليمن

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 -  D 7 الحاجب األيمن
 

0.25 - 0 - 0 

 D  - 0.25 + 1 + 1 8 األنف

 D  - 0.25 + 1 + 1 9 ىاألذن اليسر

 N  + 1 + 1 - 0 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0 - 0 11 الحاجب األيسر

 7 7 4.5 مجموع النقاط

  18.5 مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للوجه4النتائج البعدية للحالة ) (:يمثل34جدول)

 الجدول:تعليق حول  -

 نقطة.33من نقطة  18.5 علىلت الحالة الرابعة"زين الدين" تحص

 الرابعة:"زين الدين" حصل عليها من طرف الحالةتحليل النتائج المت

 التحليل الكمي:

 
 الرابعةالحالة 

 
 زين الدين

 الوجه الجسم

مرحلة 
 الذكر

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء

6/9  4/9 
 

7/9 4.5/11 7/11 7/11 

 (: يمثل مجموع المراحل الثالث35جدول)

35.5X10060/= 59.16% 
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 تعليق حول الجدول: -

في اختبار التخطيط نقطة35.5مجموع نقاط تمثلت في  ىرابعة علتحصلت الحالة ال 

 %59.16  الجسدي للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت ب

 الكيفي :التحليل 

من خالل النتائج التي تحصل عليها زين الدين نالحظ ارتفاع في النسبة المئوية 

تغلبه  وكذا،وتمكنه من معرفة أعضاء الجسد،مرحلة األولي من تطبيق االختبارمقارنة بال

أغلب الصعوبات التي واجهته في البداية منها أنه أصبح يفرق بين الجهتين اليمني  ىعل

اء ،والنتائج التي تحصل عليها زين الدين في مراحل كل عضو في الفض وتموقع  ىواليسر

 .لديهالتحسن الملحوظ  االختبار تظهر

  االختبار الثاني: عرض نتائج 
 مقياس تقدير االتصال اللغوي لدي التوحدي:

 الدين.االسم:زين 

 اللقب:ط.

 (xالفهم) التعبير)( (x)إشاراتدرجة اللغة:يستخدم  :درجة اللغة

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: -3

 (اإلفطارتناول ،الحمام إلىالذهاب ،من السريريقلد جميع الخطوات )القيام -أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 بعشوائيةيقلد خطوة واحدة -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4
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 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 يرفع يديه ويحركها ويجري في المكان-ب
 يرفع يديه جانبا -ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 العصا وينقر بها علي المنضدة يأخذ-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  قطع ملونة فانه:4عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ
 يأخذ القطعة األولي ويحاول وضعها علي الثانية-ب

 الخشبيةيلهو بالقطعة -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب

 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 يضع القطعة في المكان المحدد-أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه:عندما تطلب منه  -10

 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11
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 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 عن مصدر الصوتيقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 يجري هنا وهناك دون انتباه-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من  -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

عندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل احدي الشخصيات في القصة  -14
 فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4بطريقة معينة )طبلة ى عندما تدق عل -16

 الطبلة ى يدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم إليهينتبه -أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط إلىينظر -ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18



 عرض و تحليل النتائج                    الفصل الخامس                                               
 

200 
 

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها إلىظر ين-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
0 

  مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه:عندما تخفي شيئا  -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 شكل يطلبه المعالجيتعرف ويخرج كل -أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 قمما سب يءش ال-د

 
3 
 

سرير(وتطلب -كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهامنه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

ثم يعود ،ثم يقفله،الباب  إلى:)يذهب  خطوات وهي3من عندما تعطي للطفل تعليمات مكونة  -22
 الكرسي (فانه: إلى

 

 تعليمات كما هو مطلوب منهيذهب الطفل وينفذ الثالث -أ
 البابإلى يستعد بالقيام للذهاب -ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  تعرض له صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن يضع الناقص مكانه فانه: -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  األضداد من الصور بحد أدني فانه: إخراجعندما تطلب منه  -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 بطريقة عشوائيةيضع الصور أمام بعضها -ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 

-قلم–القة بها مثل:)معلم التي لها ع ء، واألشياما تضع أمامه مجموعة من األشياءعند -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(
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 المناسب له يءالش يءيضع أمام كل ش-أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
1 

والطبق فوق  ،داخل صندوق ت، ومكعبالب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما تط -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: إلى اإلشارةندما تطلب منه ع -27

 األجزاء المطلوبة  إلىيشير -أ
 جزأين فقط إلىيشير -ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  إلىيشير -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-عندما تعطي الطفل مجموعة من )األقالم -28
 العلب فانه:

 

 كل علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط،كلهم يصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما تعطي الطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال المتشابهة فانه: -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 يذهب ويفتحه ويأكل منه-أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىيبكي ويضرب عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 لنفسه يصفق بيده-ب
 الفرحة ىال يظهر أي تعبير يدل عل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32
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 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب
 يقترب من أحد يجلس جانبا وال-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 فمه ويصدر صوتا  ىيضع يده عل-ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ
 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  تنادي عليه فانه:عندما  -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  بأصابعك لتعبر عن الرفض فانه: اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 يضع يده فوق بعضها ويغمض عينيه-أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 ويشير الي اللعبةيأخذ بيدك ويذهب بك -ب
 المعالج ىاللعبة وال إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
2 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39

 بطنه ويبكي  ىإلالمعالج ويشير  ىإليذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىينام الطفل عل-ج

 
2 
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 مما سبق يءال ش-د

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 يشير إليها كلها -أ
 جزء منها  ىيشير إل-ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها ىينظر إل-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2  

  أجزاء جسمه فانه: ىعندما تطلب منه اإلشارة إل -41

 يشير إليها كلها -أ
 جزء منها  ىيشير إل-ب
 أشياء خاطئة ىإليشير -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  عندما تطلب منه إحضار الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: -42

 يحضر الصورة -أ
 ينصت إليك وال يحضر شيئا -ب
 ينظر إليك فقط دون رد فعل -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

  التسجيل فانه:عندما تطلب منه إخراج البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 يمسك البطاقات في يده ويسمع الشريط كال علي حدة-ج
 سبق مما يءالش-د

 
 
0 
 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىل عليتفوه بكلمة تد-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىنظر يقف وي-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
 
3 
 

   صور في كتاب عند تسميتها فانه: 4 ىإل اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 يشير إليها ويلمسها كلها -أ
 يشير إليها دون لمسها -ب
  يءأي ش ىينظر إليها ويشير إل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
 
3 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءللشعندما تطلب منه إظهار الصورة المناسبة  -46

 هذه األشياء بعد التعرف عليها ىيظهر جميع الصور الدالة عل-أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47
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 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-يخرج بعض البطاقات فقط مثل )يضحك-ب
 يشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع إخراج الصور-ج

 مما سبق يءال ش-د

 
 
2 

 

  مكان معين يحبه فانه: ىعندما يريد الطفل الذهاب إل -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 أي صورة موجودة له علي الحائط ىإل يشير-ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
1 
 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 ىعندما تطلب منه أن يشير إل -49

 األجزاء المقابلة في جسمه ىيشير إل-أ
 أجزاء جسم العروسة ىيشير إل-ب
 العروسة دون استجابة  ىينظر إل-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

 

( في مقياس تقدير االتصال اللغوي لدى 4) (: يمثل النتائج البعدية للحالة36جدول)

 التوحدي

 المالحظات اإلكلينيكية:
ما  درجة 111ىر االتصال اللغوي لدي التوحدي علتحصل زين الدين في مقياس تقدي

عدة مستويات  ىبعدما كان يعاني من صعوبات علالجانب التواصلي لديه،  تحسن يثبت 

في تطوير بعض القدرات  ولو كان بنسبة نسبية  ساعده فاكتسابه لمفهوم التخطيط الجسدي 

 .ويدخل في دائرة االتصال الطبيعياللغوية لديه وأصبح يحاول االتصال باآلخرين 
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  الحالة الخامسة البعدية نتائجالعرض 
 ( للحالة الخامسة:2رسم الرجل )
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  الحالة الخامسة: ىاختبار التخطيط الجسدي المطبق علعرض نتائج 

 نتائج اختبار الوضعية المقابلة للجسم: -أ  
 الرقم األجزاء

 
 اإلنتاج إعادةم. م.البناء مرحلة الذكر

  التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف

 N  + 1 - 0 - 0  ىالرجل اليمن

 EX Com - 0.5 - 0 - 0 2 الجذع األيسر

 + N  + 1 3 ىاليد اليمن
 

1 + 1 

 N  + 1 - 0 + 1 4 العنق

 D  - 0.25 - 0 + 1 5 ىالذراع اليمن

  N 6 الرجل اليسري
 

+ 1 - 0 + 1 

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 7 الجذع األيمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 8 ىالذراع  اليسر

 N  + 1 + 1 + 1 9 ىاليد اليسر

 6 2 6.5  مجموع النقاط
 14.5  مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للجسم5النتائج البعدية للحالة ) (: يمثل37جدول)

 تحصلت الحالة في اختبار التخطيط الجسدي للوضعية المقابلة للجسم تعليق حول الجدول: -

 .27من نقطة  14.5 ىعل
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 المقابلة للوجه:جدول الوضعية  -ب

 
 األجزاء

 
 الرقم

 مرحلة الذكر
 

 اإلنتاج إعادةم. م.البناء

 التنقيط التقييم التنقيط التقييم التنقيط التقييم التعليق التعرف 

 N  + 1 + 1 + 1 1 ىالعين اليسر

 EX Com - 0.5 + 1 - 0 2 ج.يسري للشعر

 D  - 0.25 - 0 + 1 3 ىاألذن اليمن

 D  - 0.25 - 0 - 0 4 الذقن

 N  + 1 + 1 + 1 5 ىالعين اليمن

 N  + 1 + 1 + 1 6 الفم

 -  D 7 الحاجب األيمن
 

0.25 - 0 - 0 

 EX Com - 0.5 - 0 + 1 8 األنف

 D  - 0.25 - 0 - 0 9 ىاألذن اليسر

 EX Com - 0.5 + 1 + 1 10 ج.يمني للشعر

 D  - 0.25 - 0  - 0 11 الحاجب األيسر

 6 5 5.75 مجموع النقاط

 16.75  مجموع المراحل

 

 (في اختبار الوضعية المقابلة للوجه5النتائج البعدية للحالة ) (: يمثل38جدول)

 نقطة.33من  نقطة 16.75ىتحصلت الحالة الخامسة مالك عل تعليق حول الجدول: -

 المتحصل عليها من طرف الحالة الخامسة:البعدية  تحليل النتائج  

 التحليل الكمي:

 
 الخامسةالحالة 

 
 مالك

 الوجه الجسم

مرحلة 
 الذكر

 إعادةم. م.البناء م.الذكر اإلنتاج إعادةم. م.البناء
 اإلنتاج

6.5/9 
 

2/9 
 

 6/9 5.75/11   5/11 
 

6/11 

 يمثل مجموع المراحل الثالث (:39جدول)

31.25 X10060/= 52.08% 
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  تعليق حول الجدول: -

التخطيط  اختبارمن  31.25مجموع نقاط قدرت ب  ىعلالحالة الخامسة "مالك"تحصلت 

 %52.08 بالجسدي للجهتين المقابلتين للجسم والوجه.وبنسبة مئوية قدرت 
 : التحليل الكيفي

 إذا ،متحسنةنسبة نجاح نقول عنها  ىذه النتائج نجد أن مالك تحصلت علمن خالل ه

الحظنا تغلبها على بعض الصعوبات التي كانت تعاني منها في  ما قارنها بالنتائج السابقة،

في  6.5/9حيث تحصلت على  ،أعضاء الجسم ي بعضوأصبحت تعبداية تطبيقنا لالختبار 

واستطاعت إعادة إنتاج بنسبة  بالنسبة للوجه،5.75/11و مرحلة الذكر بالنسبة للجسم،

هما تماما في المرحلة األولي بعدما أخفقت في ،ألعضاء الوجه6/11و ألعضاء الجسم،6/9

ة أخري ومن جه ،م التخطيط الجسديواستفادت من تعليمنا لها مفهو من تطبيقنا االختبار،

   .وماكتساب هذا المفه ىعل ونالتوحديطفال األفي مساعدة هذا االختبار  تبرز أهمية مالحق

 االختبار الثاني  عرض نتائج 
 التوحدي: ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد

 االسم:مالك

 اللقب:ش.

 (Xالفهم) (Xالتعبير) )(إشاراتدرجة اللغة:يستخدم  :درجة اللغة

 العالمة  الموقف

  تطلب منه تقليد دحرجة الكرة فانه: -1

 يمسك الكرة ويدحرجها ويعطيها للمعالج-أ
 يمسك الكرة ويبدأ بتحريكها.-ب
 يأخذ الكرة ويمسكها فقط-ج
 مما سبقيء ش ال-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شرب الماء من الكوب فانه: -2

 يأخذ الكوب ويشرب منه ويعطيه للمعالج-أ
 يأخذ الكوب ويشرب منه-ب
 يأخذ الكوب ويضعه أمامه-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

   عندما تطلب منه تمثيل خطوات موقف معين )يوم في حياة الطفل(فانه: -3
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 (اإلفطارتناول ،الحمام إلىالذهاب ،جميع الخطوات )القيام من السرير يقلد-أ
 يقلد خطوتين فقط بالترتيب-ب
 يقلد خطوة واحدة بعشوائية-ج

 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  عندما تطلب منه تقليد حركة وصوت العصفورة أثناء الطيران فانه: -4

 يقلد جميع الحركات والصوت-أ
 في المكانيرفع يديه ويحركها ويجري -ب
 يرفع يديه جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

  المنضدة فانه: ىتطلب منه تقليد النقر بالعصا عل عندما -5

 يأخذ العصا وينقر بها علي المنضدة-أ
 يأخذ العصا ويلهو بها-ب
 ماذا يفعل بها  فوال يعريأخذ العصا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  ملونة فانه: قطع4عندما تطلب منه تقليد بناء برج ب -6

 قطع مثل المعالج4يكون برجا من-أ

 يأخذ القطعة األولي ويحاول وضعها علي الثانية-ب
 يلهو بالقطعة الخشبية-ج
 مما سبق يءش ال-د

 

3 
 
 

  أعلي مع التصفيق فانه: إلىعندما تطلب منه تقليد القفز  -7

 يقفز ويصفق معا-أ
 يقفز يحاول وضع يديه ليصفق-ب
 يقفز وال يصفق-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد شكل الوجه وهو يضحك بالحركة والصوت فانه: -8

 الصوت إصداريبتسم ويضحك مع -أ
 يبتسم ويبدي صوتا-ب
 يصدر أصواتا فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  في المكان المحدد لها فانه:puzzleعندما تطلب منه وضع قطع المتاهة  -9

 المكان المحدديضع القطعة في -أ
 يمسك بالقطعة ويحاول وضعها-ب
 يأخذ القطعة ويرميها جانبا-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 

  عندما تطلب منه تقليد كالمك وحركاتك وأنت تأكل وتقول أنا جائع فانه: -10
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 يردد ما قلته ويقلد-أ
 يحرك يده ناحية فمه-ب
 يبدأ يحرك يديه وال يعرف ماذا يفعل -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 
 

  عندما يدق جرس الباب فانه: -11

 ينتبه ويذهب يفتحه-أ
 ينتبه للصوت فقط-ب
 يقف ويحرك رأسه يمينا ويسارا باحثا عن مصدر الصوت-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  جديد )صورة للطفل نفسه(فانه: يءش إخراجعندما تطلب منه  -12

 يذهب ويبحث هنا وهناك ويخرجها-أ
 ينظر حوله ولم يتحرك-ب
 هنا وهناك دون انتباهيجري -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  المنضدة بنفس الترتيب فانه: ىه وضع األكواب الموجودة أمامه علعندما تطلب من -13

 يأخذ األكواب ويضعها بالترتيب نفسه-أ
 يأخذ األكواب ويضعها فوق بعضها دون ترتيب -ب
 يأخذ األكواب ويلهو بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

الشخصيات في ى إحدعندما تعرض عليه قصة مصورة وتطلب منه اختيار صورة تمثل  -14
 القصة فانه:

 

 الشخصية إلىيشير -أ
 الشخصية إخراجالقصة ويحاول  إلىينظر -ب
 ينظر ويحملق في الصور فقط-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أغنية حركية فانه: ىعندما تدربه عل -15

 يقوم بالحركات مع األغنية-أ
 يقوم بحركات عشوائية غير منسجمة-ب
 يقف ويتجول دون تركيز-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  دقات(وتطلب منه عمل مثلها فانه:4طبلة بطريقة معينة ) ىعندما تدق عل -16

 الطبلة  ىيدق العدد نفسه عل-أ
 الطبلة بعشوائية ىيدق عل-ب
 يمسك الطبلة وال يعرف ماذا يفعل بها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يشاهد فيلم كرتون فانه: -17

 ينتبه إليه ويكرر بعض حركات الشخصيات الموجودة بالفيلم-أ
 الفيلم ويحملق فيه فقط ىينظر إل-ب
 غير منتبه لما يشاهده-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
2 
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  عندما تظهر له عربة تضئ وتطفئ فتحدث صوتا فتوجهها ناحيته فانه: -18

 يعطيها لك ثانيا بنفس الطريقة -أ
 يمسك بالعربة ويصفق-ب
 العربة ويبتعد عنها ىينظر إل-ج
 مما سبقيء ش ال-د

 
3 

  عندما تخفي شيئا مهما بالنسبة للطفل في مكان معين )مثل كوب الشرب الخص به(فانه: -19

 يجري هنا وهناك يبحث عنه-أ
 يقف ينظر في المكان-ب
 ال يبالي بالموضوع نهائيا-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

  الدهشة(فانه:-الحزن-الطفل مجموعة من الصور الممثلة للوجه )الضحك ىعندما تعرض عل -20

 يتعرف ويخرج كل شكل يطلبه المعالج-أ
 ينظر في الصور ويحاول إخراج الشكل المناسب للطلب -ب
 يأخذ الصور ويبحث في يده وال يعرف ماذا يفعل به-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 

سرير(وتطلب -كرة-قلم-الطفل مجموعة من األشياء المختلفة مثل :)عروسة ىعندما تعرض عل -21
 عند الطلب فانه: وإخراجهامنه التعرف عليها 

 

 يخرجها عند الطلب -أ
 يمسك بها -ب
 يمسك باألشياء ويضعها جانبا دون االلتفات لكالم المعالج-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
 
 

 إلىثم يعود ،ثم يقفله،الباب  إلى خطوات وهي :)يذهب3تعليمات مكونة من عندما تعطي للطفل  -22
 الكرسي (فانه:

 

 يذهب الطفل وينفذ الثالث تعليمات كما هو مطلوب منه-أ
 البابى يستعد بالقيام للذهاب إل-ب
 يقف وال يعرف ماذا تطلب منه -ج

 مما سبق يءال ش

 
3 

  يضع الناقص مكانه فانه: تعرض له صورة بها القطعة الناقصة وعليه أن -23

 يبحث عن الجزء الناقص ويضعه في مكانه -أ
 يبدأ في الحديث عن الجزء الناقص-ب
 يمسك األجزاء الناقصة ويحاول وضعها في أي مكان غير مناسب لها -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 
 

  عندما تطلب منه إخراج األضداد من الصور بحد أدني فانه: -24

 المناسب له يءالمتضاد أمام الش يءيخرج ويضع الش-أ
 للتعرف عليها إليهايحاول مسك الصور والنظر -ب
 يضع الصور أمام بعضها بطريقة عشوائية-ج
  مما سبق يءال ش-د

 
2 
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-قلم–القة بها مثل:)معلم التي لها ع ء، واألشياما تضع أمامه مجموعة من األشياءعند -25
 قفص(فانه:-كراسة-)طبق ،عصفورة(

 

 المناسب له يءالش يءكل شيضع أمام -أ
 ويحاول وضعه في المكان المخصص له يءيأخذ الش-ب
 ويلهو به يءيأخذ الش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

والطبق فوق  ،ومكعبات داخل صندوق ،طلب منه وضع الكرات داخل الصندوقعندما ت -26
 المنضدة فانه:

 

 يفعل كل األوامر الثالثة -أ
 يفعل أمرين من هذه األوامر -ب
 في مكان مختلف للطلب يءيضع كل ش-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  أجزاء وجهه فانه: ىعندما تطلب منه اإلشارة إل -27

 يشير إلى األجزاء المطلوبة -أ
 جزأين فقط ىيشير إل-ب
 وجهه كله دون تمييز أي جزء  ىيشير إل-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

المكعبات(وتطلب منه أن يصنفهم داخل -الكرات-)األقالمعندما تعطي الطفل مجموعة من  -28
 العلب فانه:

 

 علبة علي حدة وتحمل صنف واحد فقط لكلهم، كيصنفهم -أ
 يضع صنفا واحدا في العلبة الخاصة به-ب
 يلعب باألشياء كلها-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  المتشابهة فانه:عندما تعطي الطفل مجموعة من الصور وتطلب منه مطابقتها مع األشكال  -29

 الصورة المناسبة لها  ىيضع كل الصور عل-أ
 ليضعها علي مثيالتها  إليهايأخذ الصور ويحاول النظر -ب
 يحملق في الصور ويشير فقط -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
0 

  عندما يري الطفل طبق به طعام وهو جائع فانه: -30

 يذهب ويفتحه ويأكل منه-أ
 يأخذ يدك لتفتحه له-ب
 األرض ىويضرب عل يبكي-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يعمل الطفل عمال صحيحا فتكافئه فانه: -31

 يضحك ويصفق بيده-أ
 يصفق بيده لنفسه-ب
 ال يظهر أي تعبير يدل علي الفرحة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 
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  عندما يريد الطفل جذب انتباه فانه: -32

 يبكي ويرفع يديه لتحمله-أ
 يبكي ويستخدم أصوات صاخبة -ب

 من أحد بوال يقتريجلس جانبا -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 

  سواء باألصوات أو الكالم فانه: اإلزعاجعندما تطلب منه عدم  -33

 يسكت-أ
 يضع يده علي فمه ويصدر صوتا -ب
 ال يبالي بما تقوله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  الخارج فانه: إلىعندما يخرج الطفل  -34

 يلوح بيده ويعني بها السالمة-أ

 يرفع يده وال يحركها-ب
 يخرج وال يفعل أي رد فعل -ج
 مما سبق يءال ش-د

 

3 

  عندما تنادي عليه فانه: -35

 إليكويأتي  إليكينظر -أ
 مصدر الصوت إلىينظر -ب
 عوال يسميجلس مكانه -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  بأصابعك لتعبر عن الرفض فانه: اإلشارةعندما يفعل الطفل شيئا غير صحيح فتقول له ال مع  -36

 يحرك رأسه يمينا ويسارا ليعبر عن النهي )مقلدا(وال يفعل الخطأ-أ
 يتوقف عن العمل غير الصحيح -ب
 يكمل ما يفعله-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
1 

  عندما يريد أن ينام فانه: -37

 بعضها ويغمض عينيهيضع يده فوق -أ
 يغمض عينيه-ب
 ينام فجأة-ج
 مما سبق يءال ش-د

 
3 

  عندما يريد لعبة مرتفعة عنه فانه: -38

 الكرسي ويحضرها  ىيصعد عل-أ
 اللعبة ىإليأخذ بيدك ويذهب بك ويشير -ب
 المعالج ىاللعبة وال إلىينظر -ج
 مما سبق  يءال ش-د

 
3 
 
 

  عندما يتألم الطفل من ألم بطنه فانه: -39
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 بطنه ويبكي  إلىالمعالج ويشير  إلىيذهب -أ
 يبكي فقط-ب
 األرض ىبطنه عل ىعلينام الطفل -ج

 مما سبق يءال ش-د

 
2 

  سيارة(فانه:-قلم-الشجرة-الكلب-صور مثل )البنت5 إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -40

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 األشياء وال يعرف ماذا يفعل بها إلىينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3  

  أجزاء جسمه فانه: إلى اإلشارةعندما تطلب منه  -41

 كلها  إليهايشير -أ
 جزء منها  إلىيشير -ب
 أشياء خاطئة إلىيشير -ج
 قمما سب يءش ال-د

 
2 

  الصورة التي تتكلم عليها من خالل القصة فانه: إحضارعندما تطلب منه  -42

 يحضر الصورة -أ
 وال يحضر شيئا  إليكينصت -ب
 فقط دون رد فعل  إليكينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
2 
 
 

  البطاقة المناسبة للصوت عند سماعه من شريط التسجيل فانه: إخراجعندما تطلب منه  -43

 يخرج البطاقات المالئمة لكل صوت-أ
 يخرج البطاقة المالئمة بعد فترة-ب
 حدة ىيده ويسمع الشريط كال عليمسك البطاقات في -ج
 سبق مما يءش ال-د

 
 
0 
 

  عندما يريد الطفل األكل فانه: -44

 انه جائع ىيتفوه بكلمة تدل عل-أ
 الطعام  ىيحضر صورة تدل عل-ب
 الثالجة والمطبخ  إلىيقف وينظر -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
0 
 

  صور في كتاب عند تسميتها فانه:4 إلى اإلشارةعندما تطلب منه لمس أو  -45

 ويلمسها كلها إليهايشير -أ
 دون لمسها  إليهايشير -ب
 أي شيء ىإلويشير  إليهاينظر -ج
 مما سبق  يءش ال-د

 
2 

  الموجود داخل الحقيبة فانه:  يءالصورة المناسبة للش إظهارعندما تطلب منه  -46

 التعرف عليهايظهر جميع الصور الدالة علي هذه األشياء بعد -أ
 يلمس األشياء ويخرج بعض الصور الخاصة بها-ب
 يدخل يديه ويلعب باألشياء فقط-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
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  مندهش(فانه:–يبكي -ضاحك–عندما تستخدم البطاقات لوصف األوجه المختلفة )حزين  -47

 يخرج البطاقات المناسبة للوجوه المختلفة -أ
 يبكي(-)يضحكيخرج بعض البطاقات فقط مثل -ب
 الصور إخراجيشاهد البطاقات المختلفة وال يستطيع -ج
 مما سبق يءال ش-د

 
 
3 
 

  عندما يريد الطفل الذهاب إلى مكان معين يحبه فانه: -48

 يخرج البطاقة الدالة عليه-أ
 الحائط ىأي صورة موجودة له عل ىيشير إل-ب
 يأخذ يدك تجاه المكان -ج
 مما سبق يءش ال-د

 
1 
 
 

  نفس أجزاء جسمه فانه: ىأجزاء في العروسة عل3 ىتطلب منه أن يشير إلعندما  -49

 األجزاء المقابلة في جسمه ىيشير إل-أ
 أجزاء جسم العروسة ىيشير إل-ب
 العروسة دون استجابة ى ينظر إل-ج
 مما سبق يءش ال-د

 
3 
 
 

 

اللغوي لدى ( في مقياس تقدير االتصال 5(: يمثل النتائج البعدية للحالة)40جدول)

 التوحدي

 اإلكلينيكية:المالحظات 

وإذا قمنا  116 ىالتوحدي عل ىاللغوي لد تحصلت مالك في مقياس تقدير االتصال

بمقارنة هذه النتيجة مع ما سبقها نجد أن مالك تحسنت من جانب اتصالها باآلخرين كما 

الدخول في دائرة االتصال اللغوي  ىلمفهوم التخطيط الجسدي علتقريبا  ساعدها اكتسابها 

 الطبيعي.
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  النتائج العامة عرض: 
 

 النتائج 
 
 

 الحاالت

 
 اختبار التخطيط الجسدي

 التوحدي ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد

كلي للجهتين ع الالمجمو
 لمقابلة للجسم والوجها

 
 النسبة المئوية

 
 الدرجة

 
 النسبة المئوية

 %25 قبلي °90 قبلي %26.66 قبلي 16 قبلي  ىالحالة األول

 %34 بعدي °123 بعدي %52.91 بعدي 31.75 بعدي

 %21 قبلي °79 قبلي %28.75 قبلي 17.25 قبلي الحالة الثانية

 %31.66 بعدي °114 بعدي %61.66 بعدي 37 بعدي

 %24 قبلي °88 قبلي %25 قبلي 14.75 قبلي الحالة الثالثة

33.05 بعدي °119 بعدي %62.08 بعدي 37.25 بعدي
% 

21.66 قبلي °78 قبلي %27.08 .قبلي 16.25 قبلي الحالة الرابعة
% 

30.83 بعدي °111 بعدي %59.16 .بعدي 35.5 بعدي
% 

23.61 قبلي °85 قبلي %25.83 قبلي 15.75 قبلي الحالة الخامسة
% 

32.22 بعدي °116 بعدي 52.08% بعدي 31.25 بعدي
% 

 

 يمثل النتائج العامة المتحصل عليها من قبل جميع الحاالت لكال االختبارين (: 41جدول)

 الحاالت في كال االختبارين: النسبة المئوية  العامة للنجاح  لكل

 القبلية:-أ

 %26.66اختبار التخطيط الجسدي بنسبة نجاح قدرت ب: -1

 %23.05التوحدي بنسبة نجاح قدرت ب: ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد -2

 البعدية:-ب

 %57.57اختبار التخطيط الجسدي بنسبة نجاح قدرت ب:-1 

 %32.35التوحدي بنسبة نجاح قدرت ب: ىمقياس تقدير االتصال اللغوي لد-2 
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 االستنتاج العام
 

۲۱۷ 
 

 :االستنتاج العام
كما  ىحد ىھما كل علجوتحلیل نتائ  البعديالقبلي و من خالل تطبیق االختبارین 

ب كتساا ىمستو ىعاني منھا األطفال التوحدیین علقمنا باستخالص الصعوبات التي ی وكیفا

ع والحظنا بالخصوص مشكلة تعاملھم م ،وفي معرفتھم لجسدھممفھوم التخطیط الجسدي 

تي فة العوبات المختلوھذا ما أعاق مشكلة التواصل لدیھم ومن بین الص، العالم الخارجي

 رین األطفال التوحدیین والتي أعاقت وصعبت علینا تطبیق كال االختبا ىالحظناھا لد

ي لتواجد فصعوبات في التركیز والدقة وذلك من خالل الوقت المستغرق وصعوبات في ا

ھم ن لأكما  .ھا في مرحلة التركیب وتموقع كل عضووالفضاء من خالل األخطاء التي ارتكب

ات أداء الرسومیجدون صعوبات في الحظنا أنھم  إذصعوبات ومشاكل في التخیل الذھني 

 ىیر اضطراب التوحد علثما یؤكد من خالل ھذه التجربة تأ، في اختبار رسم الرجل

 رأخجانب من مما یؤثر  طیط الجسدي في جمیع المراحل والوضعیاتاكتساب مفھوم التخ

 غلبیةأالحظنا أن من تطبیق االختبار  ىاألول ةالمرحل فيف، ھم اللغويطبیعة تواصل ىعل

وي مست التخطیط الجسدي  لدیھم مشاكل على لذین ال یدركون مفھوماألطفال التوحدیین ال

 . تواصلھم اللغوي مع اآلخرین

أي الحصص المكثفة التي قمنا  فیھا بالعمل معھم وتعلیمھم ھذا المفھوم  لكن مع   

ن متھم ، ومساعدة الوالدین، والمختصة األرطوفونیة، الحظنا استفادمعرفة أعضاء الجسد

خروج والتحسین تواصلھم اللغوي التخطیط الجسدي ولو كان بنسبة نسبیة في تعلم مفھوم 

 لیھا مالنا عھرتھ النتائج التي تحصوھذا ما أظ، جدیدة و اكتشاف أشیاء من قوقعتھم وعزلتھم

ذا ھدة و، أین كانت نسبة نجاحھم جیتحقق الفرضیة المطروحة بالنسبة لبعض الحاالتیثبت 

 راجع إلى مداومتھم المستمرة للحصص األرطوفونیة إضافة إلى اإلرشاد الوالدي. 

 ىعل كمثالو ،لدي في مساعدتھمالدور الفعال لإلرشاد الوا إلىویجدر بنا اإلشارة ھنا 

ب مع الخروج للع ھاالذي قالت لنا أمھ بأنھ أصبح یطلب من، یاسمین  ومحمد سعید ذلك 

منزل أصبحت تشارك أخوتھا في الویاسمین التي ، الماضيما كان علیھ في أصدقاءه عكس 

 ..الخ.طاولة الدراسة وتجلس معھم وتقلدھم فیما یفعلونھ كالرسم مثال أو األكل . على



 االستنتاج العام
 

۲۱۸ 
 

اء من د سوأطفال التوح ىوحد أثبت لنا التحسن الملحوظ لدالت ىتصال اللغوي لدومقیاس اال

 وكذا التعبیر والفھم.) اللفظي أو الغیر لفظي ( التواصل اللغويناحیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خاتمة
 

۲۲۰ 
 

 خاتمة:
أن  والتي تأكد كلھا، في مجال التوحد أھم الدراسات التي أجریت ىبعد اطالعنا عل

وبالتأكید التخطیط الجسدي ، للطفل التوحدي صعوبات في مجال النمو الحسي الحركي

 ىد علتأثیر التوح  ىنا ھذا  قصد التعرف أوال علبحث قمنا بإجراء .كجزء من ھذا النمو 

 الباحثون. إلیھاكتساب التخطیط الجسدي فكانت النتائج تؤكد ما توصل 

األطفال  وجدنا أن أغلبیة اإلكلینیكیةفمن خالل تطبیقنا لكال االختبارین ومالحظاتنا 

وبات في التوحدیین اللذین لم یتمكنوا أو اللذین لم یكتسبوا ھذا المفھوم المھم لدیھم صع

ساب حسب الباحثین الكت ىالمفاھیم التي تعتبر مھمة عل لبةأغ ى.وحت باآلخریناالتصال 

  .وغیرھا من المكتسبات األولیة المھمة اللغة كالجانبیة مثال

ت راطفال لدیھم قداأل ھذه الفئة من أن وجدنامن كل ھذه الصعوبات وغیرھا لكن بالرغم 

ه من الجسدي وغیرلتخطیط اكتساب مفھوم ا والقدرة على، غويلال واإلنتاجھائلة في الفھم 

ھلة یمكن أن نحقق نتائج مذ السھل لكن بالصبر واإلصرار بالشيءلیس لكن ھو ، المفاھیم

 مع الوقت.

امج بر إلىحالي تؤكد مدي حاجة ھذه الفئة وأخیرا یمكننا القول أن نتائج البحث ال

تطویر  ىقد تساعدھم علقدرات ھم لأن  إذ -نوع خفیف –خاصة باألطفال التوحدیین 

تبار یجب أخذھما بعین االع ذيغوي )اللال واإلنتاجتساب التخطیط الجسدي وھي (الفھم اك

اكز المر وحتىالمجتمع  إلىدة انطالقا من المحیط األسري للدفع بنموھم وفق معاییر محد

، وبعد تطبیقنا لكال على التساؤل المطروح في بدایة بحثنا لإلجابةو  .المتخصصة

باعتباره إحدى  یط الجسديخطأن فعال اكتساب مفھوم التإلى توصلنا االختبارین، 

بنسبة  لواالتصال اللغوي لدیھ و ھم في تنمیةیسایساعد الطفل التوحدي و المكتسبات المھمة

 .معینة

مساھمة البرامج التي تخص النفسي الحركي وذلك باستعمال  ىونؤكد كذلك عل

تمع یھم من طرف جمیع أفراد المجتكون مطبقة مباشرة عل أنالوسائل البسیطة التي یمكن 

 تحت رعایة المختصین.

 جملة من المقترحات وھي: إلىوعلیھ خلصت الدراسة الحالیة 



 خاتمة
 

۲۲۱ 
 

ص تحتاج التشخیالفئة  ھذه ألن، للكشف عن التوحدیین إعالمیامحاولة تثقیف المجتمع 

 حیث، واضحةغیر األعراض  المبكر لحالتھا وخاصة بعض الحاالت التي تكون فیھا 

 صعوبات الكبیرة التي یعانون منھا.الالدراسة  أثناء وجدنا 

 لفئة .لھذه ا ن برامج معرفیة ونفسیة خاصةمحاولة البحث ع

 تفاعلھم االجتماعي . وإثراءمحاولة دمجھم 

ھو فقط  للتعلم إلیھمنھجیات وطرق لتعلیم ھؤالء األطفال ألن كل ما یحتاجون  إیجادمحاولة 

وف ستعلیمھم بأبسط الطرق وخاصة عدم فقدان األمل ألن النتیجة االھتمام بھم ومحاولة 

 تكون وان كانت بعیدة.

 .األخرى اإلعاقاتمحاولة وضع مدارس ومراكز لھذه الفئة وعدم دمجھم مع فئات 

ومحاولة تحسیسھم  بأجزاء جسدھم وتمركزھم في الفضاء والزمان في بدایة عمرھم من 

 .أولیائھمالمنزل عن طریق 

عالمھم  إلىھم والدخول ملمفھوم سوف یساعدھم من الخروج من عالفھذا ا

 االجتماعي ویسمح لھم من الدخول في دائرة االتصال الطبیعي والحقیقي.

، لرعایةادر من أبناءنا نكن لھم نفس الق أبنائكم دائمایر ال ننسي أن نقول أن األخ يف

 لو كانوا خارج النطاق الذي أردنا أن یكونوا علیھ. ىالحب واالھتمام حت
 



 قائمة المراجع
 

۲۲۳ 
 

 قائمة المراجع باللغة العربیة:

دار  ،علم النفس الطفل غیر العادي ):۲۰۰۷( آخرونأسامة محمد البطانیة و -۱

 األولى. ةالطبع ،عمان، التوزیعالمسیرة للنشر و

نشر دار الفكر لل، االنفعالیةاالضطرابات السلوكیة و ):۲۰۰۰( ولةأحمد یحي خ -۲

 الطبعة األولى. ،األردن ،عمان، والتوزیع

 ،مالنمو اللغوي و اضطرابات النطق والكال): ۲۰۰۹( آخرونو ززیعأحمد نایل ال -۳
 ۱ط ،جامعة الكتب الحدیث للنشر و التوزیع

ئل وا دار، العالجالتوحد الخصائص و  ):۲۰۰٤إبراھیم عبد هللا فرج الرزیقات ( -٤

 األردن. ،عمان، التوزیعللنشر و 

و  لتربیةاالتربویة التي تقدمھا وزارة البرامج  ):۲۰۰٤( إبراھیم عبد هللا العثمان -٥
 .الریاض،الخاصةالعامة للتربیة  ةاألمان ،التعلیم ألطفال ذوي التوحد

شر وائل للن ردا ،التوحد الخصائص و العالج ):۲۰۰٤( إیھاب محمد خلیل و آخرون -٦

  .األردن ،عمان ،و التوزیع

 األردن.، التوزیعالثقافة للنشر و دار ،التوحد): ۲۰۰٥( الخطیب جمال و آخرون -۷

 ،الكالم ،اضطرابات التخاطب - في التربیة الخاصة): ٢٠٠٩( حمدي علي الفرماوي -۸

 .١ط ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزیع الصوت،، اللغة، النطق

 دیبوتو ،عالجھ ھتشخیص،خصائصھ ،التوحد أسبابھ): ۲۰۰۷( سوسن شاكر مجید -۹

  الطبعة األولى.، التوزیعللطباعة والنشر و
 اتاالحتیاج ذوي لألطفال الخاصة التربیة إلى مدخل ):۲۰۰۲( العزة حسني سعید -۱۰

 .۱ط، عمان ،التوزیعة الدولیة و دار الثقافة للنشر ودار العلمی ،الخاصة

التشخیص إعاقة التوحد بین التشخیص و ):۲۰۰٥( ماجد السید علي عمارة -۱۱
 الطبعة األولى. ،عمان، مكتبة زھراء الشرق ،الفارقي

دار الیازوري للنشر و ، األطفال التوحدیین ):۲۰۰۷( عدنان علیوانمحمد  -۱۲

 الطبعة األولى.، األردن ، عمان، التوزیع



 قائمة المراجع
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 واإلعاقة الغامضة بین الفھم ، األوتیزم(التوحد) ):۲۰۰۳( محمد علي كامل -۱۳
 الطبعة غیر واردة.، ر، مصالقاھرة، مركز اإلسكندریة للنشر، العالج

، دار الطبعة األولى،سیكولوجیة الطفل التوحدي ):۲۰۰۹محمد أحمد الخطاب ( -۱٤

 األردن.، التوزیعالثقافة للنشر و

  لقاھرةوا العالج، المشكالت النفسیة والمراھقةالطفولة و ):۱۹۹۱( محمود حمودة -۱٥

 الطبعة الفنیة الحدیثة.

سیكولوجیة األطفال ذوي االحتیاجات  ):۲۰۰۷مصطفى نوري القمش و آخرون ( -۱٦
 ى.الطبعة األول ،سیرة للنشر و الطباعةدار الم -مقدمة في التربیة الخاصة ،الخاصة

االتصال اللغوي للطفل التوحدي(التشخیص  ):۲۰۰۲أحمد أمین ( نصر سھى -۱۷
  ولى.الطبعة األ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، والبرامج العالجیة)

الحالة العادیة  نمو السلوك اللغوي فيالطفل و): ۲۰۱۳( ریمھ دریوش -۱۸
  .طبعة متیحة، رالجزائ ،التوزیعتصمیم سلوكي للنشر و ،والمرضیة

 ،لإلعاقة العقلیة التشخیص التكاملي والفارقي ):۲۰۰۸( فوقیة حسن رضوان -۱۹
 بدون طبعة.، دار الكتاب الحدیث ،القاھرة

 ،الریاض، تتعامل معھالتوحد كیف تفھمھ و ):۲۰۰٦فھد بن حمد الملغوث  ( -۲۰

 إصدارات مؤسسة الملك خالد الخیریة.

یخ دار المر ،الكالماللغة واضطرابات النطق و): ۱۹۹٦( فیصل محمد خیر الرزاد -۲۱

 الریاض.، ٤ط، للنشر

طفال، محاولة فھم لذاتیة إعاقة التوحد لدى األ:)۲۰۰۲عبد الرحمان سید سلیمان( -۲۲
 مكتبة زھراء الشرق للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر.
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psychologie», Edition LAROUSSE, paris. 

 ٤۲ -  SILLAMY Norbert(1979), «Dictionnaires de la psychologie», 

Edition LAROUSSE, paris. 

٤۳ - SILLAMY Norbert(1980), encyclopédie de psychologie, Edition  

P.U.F. 
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