
ى لتنمية  ــأنشطة التكامل احلسبرنامج تدريبي باستخدام فعالية 
 لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد االنتباه املشرتك بعض مهارات 

 

 د/ نرمني حممود عبده                                                 
 بكلية الرتبية درس الصحة النفسية م                                                  
 جامعة بىن سويف                                                                

   : امللخص 
التدريبي باستخدام أنشطة   برنامجالتعرف على فعالية ال إلىهدف البحث الحالي      

التكامل الحسى لتنمية بعض مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب  
( أطفال ذوى اضطراب التوحد، تتراوح أعمارهم 6حد، وتكونت عينة البحث من )التو 

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة،  ( عاما، 12-8الزمنية من )
بينيه للذكاء )الصورة الرابعة(: ترجمة وتعريب/ لويس  -ق مقياس ستانفوردوتم تطبي

(،  2003عادل عبدهللا محمد،  /وحدي )إعدادمقياس الطفل التو ، 1998كامل مليكة،
وقد تم استخدام   ،مقياس مهارات االنتباه المشترك، والبرنامج التدريبي )إعداد/ الباحثة(و 

ين الرتب، وتمت جميع المعالجات اإلحصائية لدالله الفروق باختبار ويلكوكسون 
ق ذات  فرو  وجود، وأسفرت نتائج البحث عن (Spssباستخدام البرنامج اإلحصائي )

داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي  
وجود فروق ذات داللة   م والبعدي لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس البعدي، وعد

إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين البعدي 
 االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد. والتتبعى لمهارات

 

 األطفال ذوى اضطراب التوحد.  –االنتباه المشترك  –: التكامل الحسى الكلمات المفتاحية 
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فعالية برنامج تدريبي باستخدام أنشطة التكامل احلســى لتنمية  
 بعض مهارات االنتباه املشرتك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد 

 

 د/ نرمني حممود عبده                                                    
 مدرس الصحة النفسية بكلية الرتبية                                                   

 جامعة بىن سويف                                                                  
 : املقدمة 

التي تواجه المجتمعات من القضايا الهامة  االحتياجات الخاصة ذوي هتمام بيعد اال     
 ،عرقلة مسيرة التنمية والتطور في المجتمعباعتبارها قضية ذات ابعاد مختلفة قد تؤدى إلى 

القدر المناسب من االهتمام من  االحتياجات الخاصةلذا أصبح من الضروري إعطاء ذوى 
حتى يتسنى لهم االندماج في المجتمع إلى  التأهيل والتدريبو  التعليمحيث البرامج الخاصة ب

 أقصى حد تسمح به قدراتهم. 
التوحد من الفئات التي بدأ االهتمام بها في اآلونة األخيرة بشكل ويعتبر اضطراب      

  ، من أكثر االضطرابات النمائية صعوبة بالنسبة للطفل نفسه وذلك ألنه يعد ،ملحوظ
يعيشون معه، ويعود ذلك إلى أن هذا االضطراب يتميز  ينذاألسرة الوألفراد  ،ولوالديه

مع بعض أعراض  وبتداخل بعض مظاهره ،بالغموض وبغرابة أنماط السلوك المصاحبة له
حيث يعانى هؤالء األطفال من قصور واضح في االهتمام  ،أخرى وإعاقات واضطرابات 
لغة الجسم  -ت الوجهيةالتعبيرا-ءاتنقص في التواصل البصرى )االيماو األساسي باآلخرين، 

لآلخرين( مما يؤثر سلبا على تواصلهم مع اآلخرين ولديهم تفضيالت أخرى، لذلك تشغل 
 (. 14، 2015)فكرى لطيف متولى،من انتباههم طويال وفتآهذه التفضيالت 

تشخيص األطفال ذوى  فينقص مهارات االنتباه المشترك من األبعاد الرئيسية  ويعتبر     
مجموعة من مهارات التواصل االجتماعي اللفظي وغير اللفظي   فيتتمثل و  .طراب التوحداض

التبادلية، والتعبير عن العواطف  نين، وتعبيرات الوجه، واإلشارات كاإليماء، والتواصل بالعي
 . كما يعدوفهمها، والتي تتيح للطفل المشاركة في الخبرة بشيء أو حدث مع شخص آخر 

حيث يشارك الطفل   ،األطفالاحل تطور التواصل لدى مرحلة مهمة من مر  االنتباه المشترك
ن  . ويأخذ هذا الشكل مما أو حدث موضوع،شخص آخر انتباهه واهتمامه بشيء أو 
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وأهم ما يميز سلوك مهارات االنتباه المشترك هو أن الطفل ال يهتم  عديدة، التواصل صور 
)تامر فرج  نحو الشيء ر األخ ولكنه مهتم باتجاهات ونظرات الشخص باألشياء

   .)2016،43،؛ أسامة فروق 13، 2015،سهيل
مهارات االنتباه المشترك بالعديد من التأثيرات السلبية على مظاهر  فيويرتبط القصور      

النمو المختلفة لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد وخاصة النمو اللغوي واالجتماعي، كما 
وهذا ما   ،اللغة الكتساب خبرات التي تعد ضروريةيقضي على فرصة الطفل في تعلم ال

 ،ة واالجنبية مثل دراسة عبد الفتاح رجب علىأكدته العديد من الدراسات والبحوث العربي
دراسة أميمة و  ،(2015(، ودراسة أسامة فاروق مصطفى )2012على عبدهللا على )

 Luckevich ودراسة  ،( 2017دراسة سماح رمضان محمد ) و  ، (2017مصطفى كامل)
,D. (2018) ، ودراسة  Kasari , Paparella & Freeman (2018) . 

على التكامل الحسى بمثانة برامج وقائية تسهم في   برامج التدخل المبكر القائم ويعتبر      
عمل تحماية األطفال ذوى اضطراب التوحد من المشكالت التي تحدث لهم اثناء النمو، حيث 

كما   ،بطريقة صحيحة عن طريق المخ  ه المعلومات وتحللعلى تنظيم حواس الطفل لتصله 
يتطور لديهم ثقة  وبالتالي ،على حد السواء  وجسديا عاطفياالذات  فيتساعد على التحكم 

مجاالت  في إعادة التعلم  هي كما أن التربية الحسية  ،بالنفس وتكوين عالقات مع األقران
البصرى وهذه   العضلي والتارز لزمن متعددة منها الصورة الجسمية والفراغ والجاذبية وا

)جمال خلف تحسين االنتباه المشترك في التوحد ذوى اضطراب المجاالت تهيئ الطفل
 . (164،  2016المقابلة،

القائمة على التكامل  برامجالكما أظهرت  العديد من الدراسات والبحوث السابقة أن      
كمهارة األمن  ال ذوى اضطراب التوحدطفلأل لها فعاليتها في تنمية المهارات المختلفة الحسى

(، ودراسة أحمد  2015سة فكرى لطيف متولى)الجسدي، والتواصل الغير لفظي مثل درا
(، وخفض السلوك االنعزالي والمشكالت السلوكية الحسية مثل 2016كمال عبد الوهاب)

(، وخفض أعراض  2018(، ودراسة سيد جارحي السيد)2017دراسة محمد رياض أحمد) 
  (،2019(، ودراسة لبنى محمد إبراهيم )2019توحد مثل دراسة هيام فتحي مسرور)ال
وبالتالي يتضح  (.2018ابراكسيا الكالم مثل دراسة إسالم صالح الدين )خفض اضطرابات و 
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الحاجة الى تقديم برنامج لتنمية بعض مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب  
، مما قد يساهم في زيادة دمجهم بالمجتمع، ويجعلهم امل الحسىتكالانشطة التوحد باستخدام 

   من الناحية النفسية واالجتماعية.  توافقاأكثر 
 : مشكلة البحث

باه المشترك أحد الصعوبات االجتماعية التي يمكن يمثل القصور في مهارات االنت     
ادل اجتماعي يركز فيه  مالحظتها عند األطفال ذوى اضطراب التوحد، واالنتباه المشترك تب

ولكى يتمكن هؤالء األطفال من ذلك   ،األطفال والبالغين على نفس الشيء أو الحدث
والمبادأة واالستجابة لإلشارات  ،كتبادل النظر بالعينين يستخدمون مجموعة من المهارات

لفظي  ومتابعة التوجه البصرى والتقليد ال  ، واإليماءات، ومشاركة المشاعر والحالة الوجدانية
 والحركي. 

أغصان الزيتون لرعاية ذوى االحتياجات لمركز الزيارات الميدانية للباحثة ومن خالل       
األطفال قصور في مهارات االنتباه على  بمحافظة بنى سويف، فقد الحظت الخاصة

تتبع الطفل  في و المشترك مثل صعوبة في التفات الطفل إلى الشخص اآلخر بصريا،
ونقص أو   ،ذى ينظر إليه هذا الشخصآلخر والنظر لنفس الشيء اللنظرات الشخص ا

  التي الدراسات العربية واالجنبية وهذا يتفق مع  قصور في المبادأة واالستجابة لإلشارات.
 ،بينت أن نقص مهارات االنتباه المشترك من األبعاد الرئيسية لتشخيص األطفال التوحديين

أميمة   سةفي مهارات االنتباه المشترك مثل درا وأن هؤالء األطفال لديهم تدنى وقصور 
. ولهذا فقد أوضحت بعض  Luckevich,D.(2018)ودراسة  ، (2017كامل) مصطفى

الدراسات والبحوث ضرورة التدريب على مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى  
ا تغيرات عنه نتج إذا تم تنميتها وتقويتها مهارات اساسية عتبارهاإلوذلك  ،اضطراب التوحد

 مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:  صياغةفي مختلف جوانب النمو. لذا يمكن 
تنمية بعض في أنشطة التكامل الحســى  باستخدام البرنامج التدريبيما مدى فعالية       

 مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد؟
 التالية :التساؤالت وتتحدد مشكلة البحث في 
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في   .1
 القياس القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في  .2
 ك؟باه المشتر القياسين البعدي والتتبعى لمهارات االنت

 : أهداف البحث
 :يهدف البحث الحالي إلى     
التدريبي باستخدام أنشطة التكامل الحسى لتنمية بعض  برنامجالتعرف على فعالية ال .1

 . مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد
استمرارية مستوى مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى   على مدىالتعرف  .2

 وحد بعد تطبيق البرنامج بوقت الحق.اضطراب الت
   : أهمية البحث 

أهمية الموضوع الذى نتصدى لدراسته حيث أنه يسعى للتحقق  فيتكمن أهمية البحث      
لتنمية مهارات االنتباه المشترك  دام انشطة التكامل الحسىباستخ تدريبيمن فعالية برنامج 

التفاعل واالتصال المباشر بالبيئة لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد مما يساعدهم على 
القدرات  في نمو يعتبر منقذ تعليمي يساهم حيث حسى أهمية كبيرة ، وللتكامل الالمحيطة

المهارات التي تمنحه الفرصة للتكيف البيئي والذهني  ذوى اضطراب التوحد واكتساب الطفل
ت مثل القصور العديد من الصعوبا عالج في، كما أنه يسهم حسب ظروف البيئة المحيطة

وقائي للكثير من المشكالت التي  دورارات االنتباه المشترك باإلضافة أنه يلعب في مه
 الطفل التوحدي في حياته.  يواجها

ومما الشك أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو من      
 الناحية التطبيقية.

 ة النظريةمن الناحي  أوال:
 -االنتباه المشترك– التكامل الحسى) البحث متغيراتلشامل  نظري ار تقديم إط .1

 . اضطراب التوحد(
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ذوي  لألطفاليقدم هذا البحث فكرة شاملة عن أهم البرامج التدريبية التي تقدم  .2
 .اضطراب التوحد وبصفة خاصة لتنمية مهارات االنتباه المشترك

واالنتباه المشترك لدى أطفال  ،وزيادة المعلومات التي تتعلق بالتكامل الحسىء إثرا .3
من التعامل الفعال   من األطفال  الوالدين والعاملين مع هذه الفئة التوحد مما يساعد 

 معهم وتقديم أفضل الخدمات لهم 
 .البحث الحاليندرة الدراسات العربية التي تناولت متغيرات  .4
 :: من الناحية التطبيقيةثانيا

رات داد البرامج التي تسهم في تنمية مهااالستفادة من نتائج هذا البحث في إع .1
التوحد من اجل مساعدة  االنتباه المشترك بشكل هادف لألطفال ذوى اضطراب 

 هؤالء األطفال على تحقيق أكبر قدر من التواصل البصرى والتفاعل مع اآلخرين.
متابعة  -إعداد برنامج تدريبي لتنمية مهارات االنتباه المشترك )التواصل البصرى  .2

مشاركة المشاعر والحالة   -التقليد اللفظي أو الحركي  -لآلخرين  جه البصرى التو 
باستخدام انشطة التكامل الحسى لدى  المبادأة واالستجابة لإلشارات(  -الوجدانية

 األطفال ذوى اضطراب التوحد. 
مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب بعض إعداد مقياس لتقييم  .3

 التوحد. 
مل الحسى في تنمية ين واولياء االمور الي دور انشطة التكار المعلمتوجيه نظ .4

 مهارات االنتباه المشترك بجميع أبعادها لألطفال ذوى اضطراب التوحد.
إفادة المهتمين والعاملين بمجال رعاية المعاقين والقائمين باإلشراف عليهم في   .5

ي تنمية االنتباه التعرف على كيفية استخدام انشطة التكامل الحسى الهادفة ف 
 اب التوحد.المشترك لدي األطفال ذوى اضطر 
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 : مصطلحات البحث 
 Effectiveness فعالية 

 ( 477، 2001لغة: مقدرة الشيء على التأثير )المعجم الوجيز، 
واصطالحًا تعرف " القدرة على إنجاز األهداف لبلوغ النتائج المرجوة والوصول إليها بأقصى  

 (. 41، 1997ن، زيتو  كمالحد ممكن" )
   Sensory Integration التكامل الحسى

( للداللة على التكامل الحسى. وهذا يصف كيفية معالجتنا  SIستخدم الحرفين ) ي     
وأنوفنا وتوصيلها إلى أدمغتنا. وهذه   ،أفواهنا ،جلدنا ،آذاننا ،للمعلومات التي تتلقاها أعيننا

واألجهزة الحسية )لين هوروتيز، سيسل  المعالجات تمر بمراحل مختلفة من األنظمة
 (. 2016،21روست،
الحالي  في البحث ويمكن تعريف البرنامج التدريبي باستخدام انشطة التكامل الحسى      

فة والمتنوعة التي تقوم على  بأنه "تطبيق مجموعة من االنشطة الحسية الموجهة والهاد
التقليد اللفظي أو   -لآلخرين  صرى متابعة التوجه الب -إحداث نوع من )التواصل البصرى 

المبادأة واالستجابة لإلشارات( لتنمية مهارات  -مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية -الحركي
 وي اضطراب التوحد . ذاالنتباه المشترك لدى عينة من األطفال 

   Attention  Joint االنتباه المشترك
جموعة من المهارات التي حالي بأنه مفي البحث الاالنتباه المشترك الباحثة  تعرف    

  -التقليد اللفظي أو الحركي -لآلخرين  متابعة التوجه البصرى  -تشمل)التواصل البصرى 
المبادأة واالستجابة لإلشارات( والتي تتيح للطفل مشاركة  -مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية

يحصل عليها  مجموع الدرجات التيبوتقاس الخبرة بشيء أو حدث مع شخص أخر. 
لدى األطفال من ذوي اضطراب التوحد مهارات االنتباه المشترك ص على مقياس المفحو 

 عينه البحث.
    Autism disorder التوحداضطراب 

( وفقآ للدليل  (APA, 2013, 25أوضحت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين       
"اضطراب عصبي نمائي ( هذا االضطراب بأنه (DSM-5اإلحصائي التشخيصي الخامس 
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صيب الطفل خالل الثالث سنوات االولى من العمر، حيث تظهر أعراضه على شكل عجز  ي
التفاعل االجتماعي، وقصور في استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي، وظهور أنماط في 

سلوكية ونمطية متكررة". وتعرفهم الباحثة في البحث الحالي بأنهم األطفال ذوى اضطراب 
والتي تم تشخيصهم بمقاييس  حد الملتحقون بمركز أغصان الزيتون بمحافظة بنى سويفالتو 

بندا فاكثر من   14وينطبق عليهم  عبدهللا لتشخيص الطفل التوحديرسمية مثل مقياس عادل 
 .بنود المقياس

 : االطار النظري والدراسات السابقة
لدراسات السابقة المرتبطة يتناول هذ الجزء من البحث اإلطار النظري وبعض البحوث وا 

واشتمل البحث الحالي على ثالث محاور رئيسية، حيث تناول المحور   ،بموضوع البحث
التكامل الحسى(، والمحور الثاني )االنتباه المشترك(، والمحور الثالث )اضطراب   (األول

 التوحد(. 
 : النظريأوال: االطار 

 المحور األول: التكامل الحسى    
( التكامل الحسى بأنه عملية عصبية بيولوجية  2002،20)  جن لبيب فر يعرف عثما     

وإذا لم   ،التفاعل والتداخل بين المثيرات الحسية الواردة من البيئة إلى المخ فيداخلية تتمثل 
لتلك المثيرات في المخ تكون النتيجة قصور التكامل    يحدث هذا التداخل أو التنظيم السليم

  وأشارت  ،في النمو ومعالجة المعلومات لك مشكالتالحسى، وقد يترتب على ذ
Ayres,J.(2005,236) تكامل الحسى بأنه العملية التي فيها يسجل ويعد ويميز األفراد لل

واالنظمة الحسية إلنتاج سلوك تكيفي  ،بين االحاسيس المستقبلة من خالل النظام الحسى
قة اعتمادية حسى بأنه "عال( التكامل ال 2007،250يعرف عبد العزيز الشخص)كما  ،هادف

متبادلة وميسرة تحدث بين معطيات عدد من الحواس ؛ بحيث يمكن أن تؤدى إلى معالجة  
 يرى و  .حسية أكثر دقة وأشمل وأهم من تلك التي تقوم بها حاسة واحدة بمفردها"

Reynolds,S.(2008,149) عملية ال شعورية في الدماغ لتنظيم  هوالتكامل الحسى  أن
تها وإعطاء االستجابات المناسبة ت المستقبلية من حواس الجسم المختلفة ومعالجالمعلوما

يعتبر التكامل الحسى هو عملية عصبية طبيعية تتلقى المعلومات كما  ،للمواقف المختلفة
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 ،يد تلك المعلوماتعلى تنظيم وتوحمن كل من الجسد والبيئة عن طريق الحواس؛ ثم تعمل 
والعمل ط االستجابة المالئمة للتحديات المختلفة من أجل التعلم يتنفيذ وتخط فيوتستخدمها 

القدرة   بأنه التكامل الحسى ايضا ويعرف، ( Sharon,2010,20الحياة اليومية ) فيبسهولة 
 .Samuel.K)) في الحياة اليومية وقت واحد في معاعلى استخدام حاستين أو أكثر 

etal.,2015,121  .   
الطفل على استقبال المعلومات من خالل   قدرة كامل الحسى هو مما سبق أن الت ويتضح     

مع طبيعة المدخالت والمثيرات  يتالءمالحواس المختلفة وتكاملها ودمجها؛ إلنتاج سلوك 
   .الحسية بشكل هادف

    Sensory Integration Theoryظرية التكامل الحسىن
والتي ال ترجع إلى  ،والسلوك تبحث هذه النظرية عن تفسير للمشكالت الخاصة بالتعلم     

، وتعتبر أول من وضع أسس نظرية التكامل الحسى هي  تلف في الجهاز العصبي المركزي 
التي أضافت إلى الحواس الخمسة المعروفة لدينا    .Ayres,J المعالجة األمريكية جين آيرس

 حواسا أخرى وهى : 
توفر معلومات عن  والتي ،مرتبطة باألذن الداخليةال : وهىالحاسة الدهليزية  ▪

 الحركة(.  التوازن، الجاذبية )الفراغ،
بالعضالت والمفاصل، والتي توفر  وهى المرتبطة  :العميقةالمثيرات الحسية  ▪

 المعلومات الحسية المستقبلة من المفاصل والعضالت واألربطة من أجزاء الجسم
Ayres,J. 1972,198) .) 

يقوم بربط وتكامل جميع االحاسيس  يالعصبوتعتمد هذه النظرية على أن الجهاز      
هذه االحاسيس مع بعضها لتشكيل صورة مركبة عن وجودنا في   وتعمل ،الصادرة من الجسم

ويحدث التكامل بصورة آلية ال شعورية. وبالتالي فأن أي خلل في تلك األحاسيس  ،الكون 
 يؤدى إلى اضطراب في التكامل الحسى.  

 ضات في التطور العصبي:اويبنى التكامل الحسى على خمس افتر 
وتعنى أن الدماغ يتغير  Neural Plasticity: المرونة العصبية االفتراض األول ▪

 بصورة مستمرة، ويمكن أن يستثار حتى يتغير أو يتطور.
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ويعنى أن كل  Developmental Sequence: التتابع النمائىاالفتراض الثاني ▪
 تسلسل النمو والتطور.سلوك متعلم يصبح األساس لسلوك أكثر تعقيدا في 

 Nervous System المركزي  العصبي: هرمية الجهاز االفتراض الثالث ▪
Hierarchy إن تكامل وظائف المراكز  ، و وفيه تعمل وظيفة المخ كوحدة واحدة

ى صحة وسالمة بناء المراكز القشرة المخية تستمد من وتعتمد عل في العصبية العليا 
 .الشوكيالنخاع  فيالعصبية السفلى  

ويرى أن تحفيز السلوك    Adaptive Behavior: السلوك التكيفياالفتراض الرابع ▪
 التكيفي يعزز ويطور التكامل الحسى وبالتالي يطور القدرة على اإلنتاج . 

ويرى حينما نتعلم مهارة بنجاح  Inner Drive الداخلي: الدافع االفتراض الخامس ▪
 التعلم يؤدى ذلك إلى تكوين دافعية للرغبة في زيادة

(Kinnealey,M.&Miller,L.,1993,474  .) 
المشتقة من علم   المبادئنظريتها إلى مجموعة من  في  .Ayres,J وتستند جين آيرس     

 :وهى كاالتي الوظيفي النمو، والعالجاألعصاب، وعلم النفس 
 الجهاز العصبي قادر على التغيير والتطوير.  ▪
 التكامل الحسى.  األنشطة الحسي الحركية وسيط قوى لتحقيق ▪
 ركيزة هامة لعملية التعليم.النمو الحسى الحركي  ▪
 تفاعل الفرد مع البيئة دليل على نمو المخ. ▪

 :أهمية التكامل الحسى لألطفال ذوى اضطراب التوحد
والبيئة   تجعل االحساس منظما بحيث يجعل من جسد الفرد أن عملية التكامل الحسى      

يمكن أن يستخدم الفرد جسده بشكل مؤثر  وبذلك ل المقبول، المحيطة به في حالة من التفاع
أن المعالجة   Laura etal.,(2004)ولذلك تشير نتائج دراسة  ،اثناء التفاعل مع البيئة

من   فيففي التخ إيجابيأثر  االحسية المنظمة لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد له
القائمة على   ( من أن التربية2014أعراض االضطراب، وهذا ما أكدته نعمات عبد الحميد)

التكامل الحسى في مرحلة الطفولة المبكرة لها دور فعال في زيادة القدرات الحركية  
وتقليل   التواصل البصرى المنخفضة لدى األطفال التوحديين، كما يؤثر بصورة إيجابية على 

 ركية.المتكررة، وتحسين مستوى اللياقة البدنية والكفاءة الح السلوكيات النمطية
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تحسين قدرته على تجهيز وتنظيم  في التوحديويساعد التكامل الحسى الطفل      
فعندما يتمكن الدماغ من تنظيم المعلومات الحسية، تكون النتيجة  ،المعلومات الحسية

التكامل الحسى على تعليم   ال يقتصراألداء والمهارات الحياتية والنمو العام، كما  فيتحسن 
  ساعد دماغ الطفل على تطوير عمليات اساسية لمهارات الحياةإنما ي ،يدةالطفل مهارات جد

 . (2016،123)لين هوروتيز، سيسل روست،
أن العالج بالتكامل الحسى قد ساهم في   Jane etal.,(2007) دراسة وقد بينت     

  إحداث تغيرات ملحوظة في سلوك األطفال المصابين بالتوحد تمثلت في تنظيم الذات، وزيادة
ويتفق مع ذلك دراسة أحمد كمال عبد ، الفعالية والمشاركة االجتماعية مع اآلخرين

اعد في خفض  ( التي أظهرت نتائجها إلى أن العالج بالتكامل الحسى س2016الوهاب)
 (. 2017السلوك االنعزالي والمشكالت السلوكية الحسية مثل دراسة محمد رياض أحمد)

في تنمية المهارات المختلفة  مع األطفال التوحديين حسىالتكامل الكما أظهر فعالية       
(،  2015كمهارة األمن الجسدي، والتواصل الغير لفظي مثل دراسة فكرى لطيف متولى)

(، وخفض أعراض التوحد مثل دراسة هيام فتحي  2018ارحي السيد)ودراسة سيد ج
كسيا الكالم راابوخفض اضطرابات  (،2019(، ودراسة لبنى محمد إبراهيم )2019مسرور)

 (. 2018مثل دراسة إسالم صالح الدين ) 
 : االنتباه المشترك الثانيالمحور 

وفيه يقوم شخصان  تظهر مبكرا تواصليةمهارة اجتماعية يعد االنتباه المشترك        
باستخدام اإليماءات وتبادل النظرات لمشاركة االنتباه إلى أحداث أو أشياء ممتعة 

( االنتباه 75، 2004) الشاميوتعرف وفاء على ، (Jones,Emily,2004,14وجذابة)
  ، الشيءالمشترك بأنه تبادل اجتماعي يركز فيه األطفال والبالغون على نفس الحدث أو 

االنتباه المشترك بأنه تلك العملية التي تتضمن  (2014،153عادل عبد هللا ) بينما يعرف
شخص آخر إلى حدث أو موضوع معين، وأن   سلوكيات يلجأ الفرد اليها ليتبع أو يوجه انتباه

  ( 68، 2012) ويشير هشام عبد الرحمن الخولى  ،يشاركه االهتمام بهذا الحدث أو الموضوع
بأنه القدرة على تنقل االنتباه بين شيء ما وشخص ما من خالل   إلى االنتباه المشترك

واألشخاص، واإلشارات استخدام بعض المهارات مثل التآزر والتوافق في النظرة بين األشياء 
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ل على استخدام اإليماءات قدرة الطف بأنه أيضاكما يعرف ، ومهاره عرض وإظهار األشياء
االنتباه واالهتمام باألشياء  فيوالتواصل البصرى لتنظيم االنتباه مع شخص آخر ومشاركته 

 (.Lim,H.,2012,215واألحداث)
االنتباه المشترك بشكل عام ليس  ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يتضح أن      

 -تبادل النظرة –مجموعة من السلوكيات المتصلة مثل ) تتابع النظرة سلوك واحد بل هو 
 (.المتبادلالعطاء -واإلشارات  اإليماءات -الفحص والتدقيق

 : مهارات االنتباه المشترك
 االنتباه المشترك في اآلتي:وتتمثل مهارات 

: ويقصد به قدرة الطفل على تتبع كل من نظرات شخص  كلالنتباه المشتر االستجابة  ▪
حيث يكون الطفل قادر على النظر إلى نفس الهدف   ،آخر وحركات رأسه وإشاراته

 (. Jassica,2006,217) اآلخر الذى ينظر إليه الشخص 
: ويقصد به مدى قدره الطفل على استخدام مهارات االنتباه المشترك في المبادأة ▪

بجذب انتباه الشخص   المبادأة االشارة، والعرض بهدف تحقيق و  ،التواصل بالعينين
 .(Roos etal., 2008, 275)التي تقع في بؤره اهتمامه اآلخر لألشياء أو األحداث

من خالل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد ويظهر القصور في االنتباه المشترك 
 الصعوبات في:

 التوجه واالنتباه إلى الشريك. ▪
 حداث أو األشياء.ين الشريك في األتبادل النظرات ب ▪
 المشاركة الوجدانية مع اآلخرين. ▪
 من اآلخرين. اإلشارةتتبع تحوالت النظرات أو  ▪
   انتباه اآلخرين لما يريد أن ينتبه إليهالقدرة على لفت  ▪

                                              (Vismara,Lyons,2007,214)   
 :ألطفال ذوى اضطراب التوحدلدى ا مشتركاالنتباه التنمية  أهمية 

لمشاركه اآلخرين  التوحد ي اضطرابو ذ األطفاليساعد االنتباه المشترك في إثاره دافعية     
واألحداث المحيطة به، وبذلك يصبح االنتباه المشترك بداية الفهم  في الموضوعات

مهارات االجتماعية ن التتحس وبالتالي ووعيه بالعالقات االجتماعية االجتماعي لدى الطفل 
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التي أشارت نتائجها أن  ( 2017) أميمة مصطفى كامل وهذا ما أكدته دراسة، لديهم
 . لدى األطفال قائم على االنتباه المشترك أدى إلى تحسن المهارات االجتماعية التدريب ال

فظي لدى  لغير اللفظي واليساعد االنتباه المشترك في تحسين وتطور التواصل كما      
دراسة  ، ويتفق ذلك مع، حيث يشارك فيه الطفل مع شخص أخر االهتمام بشيء ماالطفل

إلى تحسن التواصل اللفظي وغير   التي أشارت نتائجها (2015أسامة فاروق مصطفى )
تحسن   واأظهر  كما ،لدى األطفال التوحديين بعد تدريبهم على االنتباه المشترك اللفظي

 لديهم.  للغوي رك وبالتالي أسهم في تحسين التواصل ا ملحوظ في تنمية االنتباه المشت
إلى أن تدريب  Whalen ,Schreibman & Ingersoll (2006)توصلت دراسة وقد      

األطفال ذوى اضطراب التوحد على مهارات االنتباه المشترك أدت إلى زيادة التواصل  
 ،واللعب ،والتقليد ،عيجتمااال كال من : التلقين فيوظهور تغيرات ايجابية  ،لدية االجتماعي

 والحديث التلقائي. 
اللغة لدى   رتطو  فيتفاعالت االنتباه المشترك لها تأثير مباشر  فيالمشاركة  ويعتبر     

عن تكوين نقطة انتباه مشتركة مع شخص آخر، من   األطفال هؤالءالتوحدي فعجز الطفل 
ر من هؤالء األطفال من  كثيال ن العوامل التي تؤدى إلى تأخر اكتساب اللغة وإلى حرما

مهارات االنتباه المشترك كشرط أساسي لتعلم   الكالم. لذا من الضرورة تعليم هؤالء األطفال
 Kasari ,Paparellaويتفق مع ذلك دراسة  ،(2004،89 ،)وفاء على شامياللغة

&Freeman (2018) تطوير اللغة لدى   فيأشارت نتائجها أن االنتباه المشترك يسهم  التي
   .التوحديالطفل 

ألن  ،الجانب النفسي واللغوي واالجتماعينمو مهارات االنتباه المشترك في نمو  يسهمكما   
والتفاعل مع البيئة بما فيها  ، هذه المهارات بمثانة البوابة التي تساعد الطفل على النمو الجيد

   (.2016،140)لين هوروتيز، سيسل روست،من مثيرات ومؤثرات وأشخاص وأحداث متتابعة
 اضطراب التوحد الثالث:المحور 

ات ويعود ذلك إلى النظري ، ريفات الخاصة باضطراب التوحدهناك الكثير من التع     
الدراسات التي تبحث في اسباب وخصائص ومعايير التشخيص واالتجاهات المتعددة وتطور 

توحد  اضطراب ال إلى (14، 2008سعد رياض ) الخاصة باضطراب التوحد، حيث أشار 



 

 

 

(622) 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

برنامج تدريىب باستخدام أنشطة التكامل احلسي لتنمية بعض مهارات االنتباه املشرتك فعالية   

، وعلى التواصل االجتماعي"اضطراب نمائي في بعض وظائف المخ يؤثر على اللغة  بأنه"
أحد االضطرابات "اضطراب التوحد بأنه  (2009،45يعرف عبد الحافظ محمد سالمة )و 

  فيالتطورية التي تعوق طريقة استيعاب المخ للمعلومات ومعالجتها مما يؤدى إلى مشكالت 
ويشير عادل عبدهللا محمد   ."مهارات اللغة والسلوك االجتماعي فيالتواصل، واضطراب 

إلى اضطراب التوحد بأنه خلل في النمو العام للطفل ويظهر خالل الثالث   (16، 2010)
فيؤثر  ، سنوات األولى من عمر الطفل، وينتج هذا الخلل من اضطراب في الجهاز العصبي

ر شديد في التواصل والتفاعل  على األداء الوظيفي للمخ، فيالحظ على الطفل قصو 
ب اللغة، ونقص في القدرة على التخيل والتصور وضعف  االجتماعي، وتأخر في اكتسا

يؤثر سلبا على العديد من جوانب النمو األخرى ليس على الجانب العقلي أو  و  ،االهتمامات
غوي ليشمل جوانب عديدة منها: الجانب االجتماعي، الجانب اللبل يمتد  ،االجتماعي فقط

 . ، والسلوكاللعبوالجانب االنفعالي، و  وما يرتبط به من تواصل، 
حسن عبد المعطى،  (؛28، 2011يتفق كال من أسامة مصطفى، السيد الشربيني )و      

لتواصل  حالة خلل نوعى في ا اضطراب التوحد هو أنإلى ( 34، 2012السيد أبو قله )
 ،شكال السلوكية النمطية أو التكراريةاألو  ،اللفظي والغير لفظي، وضعف التفاعل االجتماعي

 مع الجمود وااللتزام غير الوظيفي.
( وفقآ للدليل  (APA, 2013, 25وقد أوضحت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين      

( هذا االضطراب بأنه "اضطراب عصبي نمائي (DSM-5اإلحصائي التشخيصي الخامس 
من العمر، حيث تظهر أعراضه على شكل عجز  يصيب الطفل خالل الثالث سنوات االولى 

م التواصل اللفظي وغير اللفظي، وظهور أنماط في التفاعل االجتماعي، وقصور في استخدا
 ة".سلوكية ونمطية متكرر 

ويتضح من العرض السابق أن هناك تعريفات متعددة ومختلفة الضطراب التوحد وفقا 
التعريفةةات فةةي بعةةض الجوانةةب؛ إال أن لرؤيةةة كةةل باحةةث ونظرتةةه لالضةةطراب، ورغةةم اخةةتالف 

هنةةةاك اتفاقةةةا عامةةةا فيمةةةا بينهةةةا فةةةي النظةةةر إلةةةى اضةةةطراب التوحةةةد علةةةى أنةةةه اضةةةطراب نمةةةائي 
بدقةةة، وأنةه قةةد يمتةةد طةوال حيةةاة الفةةرد المصةاب، علةةى أن تظهةةر تحةةدد أسةبابه بعةةد  عصةبي لةةم

ة مجةةاالت األعةةراض خةةالل الةةثالث سةةنوات األولةةى مةةن العمةةر، وأنةةه يتميةةز بالضةةعف فةةي ثالثةة 
 رئيسية هي:
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 قصور في التفاعل االجتماعي. -
 قصور في التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. -
  أنماط مقيدة ومحدودة من السلوكيات. -
 : السابقة والبحوث الدراسات ثانيا: 
 ذوى اضطراب التوحد التكامل الحسى لدى األطفال تناولت وبحوث دراسات .1
إلى الكشف عن فعالية برنامج تدريبي  (0152دراسة فكرى لطيف متولى)هدفت      

والكشف عن   ،لتحسين التكامل الحسى في تدعيم مهارات األمن الجسدي لدى أطفال األوتيزم
يتراوح  ،أطفال ( 7من )عينة الدراسة دور األلعاب واألنشطة المتضمنة للبرنامج، وتكونت 

وتم تطبيق مقياس  يبي،واعتمدت الدراسة على المنهج التجر  ( سنوات،8-6أعمارهم من )
وتوصلت نتائج الدراسة إلى   والبرنامج التدريبي )إعداد/الباحث( ،مهارات األمن الجسدي

فعالية البرنامج في تنمية مهارات األمن الجسدي من خالل تنمية مهارات التكامل الحسى  
 . وتكوين ثقة إيجابية للطفل التوحدي ،وإتاحة الثقة بالنفس

إلى التعرف على االستراتيجيات التي  (2015وسى أحمد)محمد م دراسة كما هدفت      
يقوم بها معلمو التربية الخاصة مع األطفال التوحديين الذين يعانون من اضطرابات التكامل  
الحسي في كل من عمان والرياض، وتحديد أكثر االستراتيجيات المستخدمة مع كل ُبعد من  

مستوى التعليمي، والعمر، والحالة  والجنس، والخبرة، والثير متغيرات الدولة، أبعاد الدراسة، وتأ
االجتماعية على استراتيجيات المعّلمين المستخدمة في تنمية مهارات التكامل الحسي  

( معلًما 138عينة من )التكونت و  ،لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد
ق هدف حث بتطوير أداة لتحقي( من عمان، وقام البا60( من الرياض و)78ومعلمة، منهم )

  ،( استراتيجية، موزعة على سبعة أبعاد27الدراسة باالعتماد على األدب النظري تضمنت )
فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين وجود وأشارت نتائج الدراسة إلى 

ة  الجنس، العمر، الحال الستراتيجيات التكامل الحسي حسب المتغيرات التالية )الدولة،
(، في حين ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير المستوى االجتماعية، الخبرة

التعليمي، كما ُتشير الدراسة إلى حاجة المعّلمين في معرفة استراتيجيات التكامل الحسي 
وورش العمل، لألسر   بدورات توعيةبضرورة القيام  وأوصت الدراسة بشكل أعمق، 
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على سلوك األطفال ذوي اضطرابات  تكامل الحسي، وآثارهاتصين حول اضطرابات الوالمخ
التكامل الحسي، وتوفير غرف حسية في مراكز التوحد، مع توفير وسائل وأماكن مخصصة  

 .لألنشطة الحسية داخل الفصل 
بناء برنامج تدخل مبكر قائم إلى  (2016دراسة أحمد كمال عبد الوهاب)وساعدت      
الغير لفظي لدى عينة من األطفال ثره على تنمية التواصل التكامل الحسي ومعرفة أعلى 

( سنوات،  6:  4( أطفال ذكور، وتتراوح أعمارهم بين)5التوحديين، وبلغت العينة من )
واعتمدت الدراسة  على مقياس لوحة جودارد للذكاء،  )85: 55(وتراوحت درجة ذكائهم ما بين

لى التكامل الحسي،  التدخل المبكر القائم عستخدمت الدراسة برنامج واعلى المنهج التجريبي، 
وكشفت النتائج عن وجود فروق   ،ومقياس تقدير التواصل الغير لفظي لدى أطفال التوحد

في اتجاه القياس  0.05ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي عند مستوى داللة 
تشير النتائج إلى عدم وجود  اللفظي وأبعاده الفرعية، كما البعدي على مقياس التواصل غير 

وق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( على مقياس فر 
 .التواصل غير اللفظي وأبعاده الفرعية

إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي  (2017دراسة محمد رياض أحمد)وهدفت      
لي لدي  الحسي في خفض السلوك االنعزا لحسية مبنى على نظرية التكامللتنمية القدرات ا
وتم  الدراسة على المنهج التجريبي،  اعتمدتو  أطفال،  (5وتكونت العينة من )  أطفال التوحد،

وتوصلت الدراسة إلى  تطبيق مقياس السلوك العدواني، والبرنامج التدريبي )إعداد/الباحثة(، 
ية التكامل الحسي في تنمية القدرات  عدة نتائج أبرزها نجاح البرنامج التدريبي القائم على نظر 

ا نجح البرنامج التدريبي القائم على نظرية  الحسية لدي األطفال المصابين بالتوحد، كم
وتوصى ، التكامل الحسي في خفض السلوك االنعزالي لدي األطفال المصابين بالتوحد

 حيث بالتوحد رعاية وتعليم األطفال المصابين بتوفير غرفة حسيه في جميع مراكزالدراسة 
جميع )المركز، األسرة، ال تعاون تساهم في تحسين المهارات الحسية للتوحديين، وضرورة 

 .إمكانيات وقدرات األطفال التوحديينالمجتمع( من أجل تطوير 
( إلى التحقق من أثر تنمية التكامل الحسي  2018دراسة إسالم صالح الدين )وهدفت      

  ، ( أطفال7وتكونت العينة من )الم لدى أطفال األوتيزم، في خفض اضطرابات ابراكسيا الك
( سنوات من األطفال المترددين على مركز تنمية قدرات ذوي 11-8تتراوح أعمارهم بين)
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إعداد أدوات الدراسة   وتمواعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، االحتياجات الخاصة، 
قدير ابراكسيا الكالم، وتم بناء برنامج المتمثلة في مقياس تقدير التكامل الحسي، ومقياس ت

األوتيزم، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية تنمية التكامل   لتنمية التكامل الحسي لدى أطفال
 .الحسي في خفض اضطراب ابراكسيا الكالم لدى أطفال األوتيزم

تكامل إلى التحقق من فعالية برنامج  (2018سيد جارحي السيد)وساهمت دراسة      
لتخفيف من بعض المشكالت السلوكية الحسية لدى األطفال ذوى اضطراب  في احسى 

، وتم تطبيق مقياس د( طفال ذوى اضطراب طيف التوح12التوحد، وبلغت العينة من )
التدريبي )إعداد/ الباحث(، وأسفرت النتائج عن فعالية  المشكالت السلوكية الحسية، والبرنامج 

المشكالت السلوكية الحسية المرتبطة بالمعالجة اللمسية برنامج التكامل الحسى في تخفيف 
، واإلحساس العميق بالحركة لدى أطفال المجموعة  واإلحساس بوضع الجسم في الفراغ

أحرزه أطفال المجموعة التجريبية في التجريبية، كما أوضحت النتائج استمرار التحسن الذى 
 المشكالت السلوكية الحسية. 

إلي التعرف علي مستوي مشكالت  (2019الدين ) محمود محي دراسة مناروهدفت      
التكامل الحسي لذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وطرق عالجهم، 

( معلم ومعلمة من الذين  130( من األطفال التوحديين، وكذلك )130عينة من )التكونت و 
مقياس  تم استخدامو ، يعملون في مراكز ومؤسسات رعاية األطفال التوحديين في عمان

( عبارة، ومقياس طرق عالج مشكالت التكامل 36مشكالت التكامل الحسي المكون من )
( عبارة، وتوصلت النتائج إلي أن مستوي مشكالت التكامل الحسي 30الحسي المكون من ) 

لدي ذوي اضطراب طيف التوحد متوسطة من وجهة نظر المعلمين، وأن ال توجد فروق في  
عمر الطفل وجنسه، وطرق عالج مشكالت التكامل الحسي   كالت ترجع إليمستوي المش

بمزيد من االهتمام بطرق عالج مشكالت التكامل الحسي   الدراسة متوسطة أيضًا، وأوصت 
 لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

إلى التحقق من فعالية برنامج قائم على   (2019مسرور) فتحيدراسة هيام كما هدفت      
( طفل  16توحد، وبلغت العينة من )حسى في خفض أعراض ذوى الطة للتكامل الأنش

( على مقياس 55-40)، ودرجة ذكائهم من( سنوات9-6، تراوحت أعمارهم من )توحدي
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جودارد للذكاء، وتم تطبيق مقياس جيليان لتشخيص التوحد، واستبانة المشكالت الحسية، 
  واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، (،ةالباحثالبرنامج التدريبي )إعداد /باإلضافة إلى 

وأسفرت الدراسة عن تحسن أفراد المجموعة التجريبية بعد مشاركتهم في جلسات البرنامج، 
 انشطة التكامل الحسى في خفض أعراض التوحد.  وإلى فعالية

ن  عن مدى فاعلية برنامج تدريبي للحد م (2019دراسة لبنى محمد إبراهيم )وكشفت      
( طفال من الطفال المتواجدين  50ي، وبغلت العينة )اضطراب التكامل الحسى للطفل التوحد

وتراوحت أعمارهم الزمنية جامعة عين شمس،  –في مركز رعاية ذوى االحتياجات الخاصة
وقائمة النمو الحسى،   ،CARS( عاما، وقد تم تطبيق مقياس تقدير توحد الطفولة3-11)

   SPDواستمارة مالحظة الحسى، د من اضطراب التكامل والبرنامج التدريبي للح 
 ، وأشارت النتائج إلى فعالية البرنامج التدريبي في الحد من أعراض التوحد. )إعداد/الباحثة(

 ذوى اضطراب التوحد.تناولت االنتباه المشترك مع األطفال  وبحوث دراسات .2
إلى تنمية االنتباه  (2201دراسة عبد الفتاح رجب على، على عبدهللا على )هدفة      

  ،اللغوي المشترك لدى االطفال التوحديين، ودراسة مدى فعالية البرنامج في تحسين التواصل 
المشترك والتواصل   االنتباهوتم تطبيق استمارة مالحظة  ،( طفال 11وتكونت العينة من )

  د/ الباحثين(،المشترك )إعدا االنتباهوبرنامج التدريب على  عند األطفال التوحديين، اللغوي 
بأن األطفال التوحديين يتسموا بقصور وتدنى في االنتباه المشترك، وأن  وأشارت النتائج 

البرنامج التدريبي أظهر تحسن ملحوظ في تنمية االنتباه المشترك وبالتالي أسهم في تحسين 
ذات داللة   فروق  أظهر وجودكما ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية التواصل اللغوي 

رتب درجات المجموعة التجريبية في االنتباه المشترك في القياسيين  ائية بين متوسطاحص
 البعدي والتتبعى.

( إلى تحسين التواصل اللفظي وغير  2015)مصطفى  أسامة فاروق  وهدفت دراسة     
االنتباه اللفظي لدي األطفال ذوى اضطراب التوحد من خالل برنامج تدريبي قائم على 

ح نسبة ذكائهم تتراو ، و ( أطفال ذوى اضطراب التوحد5) من عينة الدراسة نت تكو ، و المشترك
مقياس وتم تطبيق  ،( عاماً 9 - 7أعمارهم الزمنية ما بين )، و درجة (69 -59ما بين )

مقياس ستانفورد بينيه العرب و (، 2002الشمري والسرطاوي، إعداد/ تقدير التوحد الطفولي )
سلوك التكيفي) إعداد/  مقياس الو (، 2001،نورهد/ حإعدا )للذكاء )الطبعة الرابعة( 
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فعالية  وقد أسفرت الدراسة عن )إعداد/الباحث(،  التدريبي(، والبرنامج 1985،صادق
ظي  التواصل اللفظي وغير اللفالقائم على االنتباه المشترك في تحسين  التدريبيالبرنامج 

 ألنهرك ة تنمية االنتباه المشتوأكدت الدراسة على ضرور  .دلدي األطفال ذوى اضطراب التوح
لدى   في تحسين مستوى التفاعل االجتماعي هميسيساعد في تحسين التواصل وبالتالي 

 .وزيادة دمجهم بالمجتمع األطفال التوحديين
عن أثر تدريبات تدخل االنتباه المشترك  (2017دراسة أميمة مصطفى كامل)وكشفت      

ات التواصل اللفظي لدى األطفال ذوي اضطراب في تحسين المهارات االجتماعية ومهار 
، تراوحت أعمارهم  الوظيفياألداء  أطفال توحديين مرتفعي ( 8من ) عينة ال وتكونتالتوحد. 

، وقد تم تكافؤ المجموعتين في المتغيرات التالية: العمر عاما( 13-10الزمنية ما بين )
  إلى النتائج ، وأشارت ة التدريبالزمني، المهارات االجتماعية، والتواصل اللفظي قبل بداي
بين  فروق دالة إحصائياً  جود و و  تدنى مستوى االنتباه المشترك لدى األطفال التوحديين، 

متوسطي رتب أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات االجتماعية في القياس  
الة إحصائيًا بين ، وتوجد فروق د0.01البعدي لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة 

متوسطي أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التواصل اللفظي في القياس البعدي 
، وتوجد فروق دالة إحصائيًا بين 0.01موعة التجريبية عند مستوى داللة لصالح المج

متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية في القياسين القبلي 
، وتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  0.01لصالح البعدي عند مستوى داللة  والبعدي

لتواصل اللفظي في القياسين القبلي والبعدي عند مستوى  رتب أفراد المجموعة التجريبية في ا
 .0.01داللة 
إلى الكشف عن فعالية برنامج  (2017)محمد  دراسة سماح رمضانكما هدفت      

مهارات التواصل   لى االنتباه المشترك لدى الطفل التوحدي في تنميةمعرفي سلوكي قائم ع
-4( من األطفال التوحديين ممن تتراوح أعمارهم بين )12االجتماعي لديهم، وبلغت العينة )

حد )إعداد/عادل  ( درجة، وتم تطبيق مقياس التو 65-55(سنوات، وتتراوح نسبة الذكاء بين)6
يبي  ذكاء، مقياس التواصل االجتماعي، والبرنامج التدر (،واختبار جودارد لل2003عبدهللا،

تنمية  فيالمشترك  االنتباهفعالية البرنامج القائم على ، وأسفرت النتائج عن )إعداد/الباحثة(
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تدريب المجموعة  ، كما أشارت بكفاءة استمرار البرنامج الذى تم االجتماعيمهارات التواصل 
لدى  بالتدريب على االنتباه المشترك  االهتمامة وأوصت الدراسة بضرور . التجريبية علية

 األطفال التوحديين.
مدى فعالية برنامج لتعليم اللغة  إلى اختبار  Luckevich,D.(2018)دراسة وهدفت      

وتكونت عينة الدراسة من   واالنتباه المشترك لدى االطفال التوحديين باستخدام الكمبيوتر،
واعتمدت  ،التدريبيوالبرنامج  ،المشترك واالنتباهس اللغة طفل توحدي واحد، وتم تطبيق مقيا

 المشترك االنتباهمهارات  فيوأظهرت النتائج تحسن ملحوظ  الدراسة على المنهج التجريبي،
 وفى التقليد اللفظي والحركي. ،وفى التركيز على المهمة التعليمية

 االنتباهر قدرة إلى اختبا Kasari,Paparella&Freeman(2018)دراسة وهدفت      
وأجريت   ،على التنبؤ بالحصيلة اللغوية لدى األطفال التوحديين الرمزي المشترك واللعب 

( سنوات، وتم  7-4وتتراوح أعمارهم ما بين ) ،( من األطفال التوحديين58الدراسة على ) 
  ي فوأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية  ،تطبيق مقياس االنتباه المشترك واللغة

المشترك ومجموعة اللعب  االنتباهالتحسن الذى طرأ على الحصيلة اللغوية بين مجموعة 
وأكدت الدراسة   ،لطفل التوحديوأن االنتباه المشترك يسهم في تطوير اللغة لدى ا  ،الرمزي 

 على فائدة التدريب على االنتباه المشترك واللعب الرمزي لدى األطفال التوحديين. 
 :والبحوث السابقة تعقيب على الدراسات

ذوى اضطراب  التكامل الحسى لدى األطفال تناولت  التي والبحوث بالنسبة للدراسات ➢
 التوحد.

كمهارة األمن مختلفة المهارات التنمية  فيأظهرت برامج التكامل الحسى فعاليتها  ▪
(، ودراسة  2015مثل دراسة فكرى لطيف متولى) لفظي  الغيروالتواصل  الجسدي،

، وخفض السلوك االنعزالي والمشكالت السلوكية (2016الوهاب) أحمد كمال عبد
ة سيد جارحي (، ودراس2017الحسية مثل دراسة محمد رياض أحمد)

(،  2019(، وخفض أعراض التوحد مثل دراسة هيام فتحي مسرور)2018السيد)
ابراكسيا الكالم مثل دراسة وخفض اضطرابات  (،2019ودراسة لبنى محمد إبراهيم )

 (. 2018الح الدين ) إسالم ص
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اتفقت معظم الدراسات والبحوث السابقة مع البحث الحالي في اعتمادها على بناء  ▪
(، ودراسة  2015برنامج قائم على التكامل الحسى مثل دراسة فكرى لطيف متولى)

(، بينما أختلف 2019(، ودراسة هيام فتحي مسرور)2019لبنى محمد إبراهيم )
ف العالقة بين التكامل الحسى شفي اعتمادها على كمع البحث الحالي  منهابعض ال

(، ودراسة منار محمود  2015دراسة محمد موسى أحمد) وبعض المتغيرات مثل
 (. 2019محي الدين ) 

توفير غرفة حسيه في جميع مراكز رعاية  أوصت بعض الدراسات والبحوث بضرورة ▪
ت الحسية  وتعليم األطفال المصابين بالتوحد حيث تساهم في تحسين المهارا

للتوحديين، وضرورة تعاون الجميع )المركز، األسرة، المجتمع( من أجل تطوير 
 .األطفال التوحديينإمكانيات وقدرات 

 لمشترك لدى األطفال التوحديين.التي تناولت االنتباه ا والبحوث بالنسبة للدراسات ➢
تدني بأن األطفال التوحديين يتسموا ب والبحوث السابقة أظهرت بعض الدراسات ▪

دراسة   ، (2015)مصطفى  أسامة فاروق  مثل دراسة وقصور في االنتباه المشترك 
 . (2017أميمة مصطفى كامل)

تحسن ملحوظ في تنمية االنتباه  بعض الدراسات والبحوث السابقة كما أظهرت ▪
على   ،دراسة عبد الفتاح رجب على مثل المشترك من خالل البرامج التدريبية

، ودراسة  (2017ة أميمة مصطفى كامل)اسدر و  ،(2012عبدهللا على ) 
Luckevich,D.(2018) . 

االنتباه المشترك ألنه أوصت بعض الدراسات والبحوث السابقة بضرورة تنمية  ▪
يساعد في تحسين التواصل وبالتالي يسهم في تحسين مستوى التفاعل االجتماعي  

 لدى األطفال التوحديين وزيادة دمجهم بالمجتمع.
مع البحث الحالي في بناء برنامج لتنمية  ت والبحوث السابقةاتفقت بعض الدراسا ▪

(، دراسة سماح رمضان  2017كامل)دراسة أميمة مصطفى  االنتباه المشترك مثل
بينما أختلف البعض منها مع البحث الحالي في اعتمادها على  ، (2017محمد )

  التي Kasari ,Paparella &Freeman  (2018)دراسة تنبؤيه مثل دراسة 
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ت إلى اختبار قدرة االنتباه المشترك واللعب الرمزي على التنبؤ بالحصيلة  دفه
 األطفال التوحديين. اللغوية لدى 

تحديد اإلطار النظري الخاص  كما ساعدت الدراسات والبحوث السابقة في  ➢
(، وكيفية اضظراب التوحد -االنتباه المشترك –بمتغيرات البحث )التكامل الحسى 

 ة العلمية الخاصة به. صياغة محتوى الماد
 في ضوء الدراسات والبحوث السابقة تم تفسير النتائج ومناقشتها. ➢
 وإعداد: ا استفادت الباحثة من الدراسات والبحوث السابقة في تصميم كم ➢
)إعداد/   ذوى اضطراب التوحداالنتباه المشترك لدى األطفال مهارات مقياس  ▪

 الباحثة(. 
  ذوى اضطراب التوحد  المشترك لدى األطفال تباهاالنمهارات برنامج تدريبي لتنمية  ▪

 التكامل الحسى )إعداد/الباحثة(.  استخدام انشطة من خالل
 البحث:  فروض 

في ضوء ما تم عرضه من إطار نظري ودراسات وبحوث سابقة تتعلق بمتغيرات       
 البحث، يمكن صياغة الفروض على النحو التالي: 

وسطي رتب درجات أفراد المجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت .1
ريبية في القياس القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس التج

 البعدي.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة   .2

 التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعى لمهارات االنتباه المشترك.
 : إجراءات البحث 

 منهـــج البحـــث ::  أوال      
االعتماد على تصميم  تم استخدام المنهج التجريبي؛ لمالءمته لطبيعة البحث، حيث تم  

 )مجموعة تجريبية واحدة( .  المجموعة الواحدة وذلك لصغر حجم عينة البحث
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 عـــينـــة البحـــــث:: ثانيا     
نة قوامها راسة استطالعية على عيقامت الباحثة بإجراء د العينة االستطالعية: ▪

بمحافظة   االحتياجات الخاصةبمركز أغصان الزيتون لرعاية ذوى طفآل توحديآ ( 15)
 .  عاما(  12-8بني سويف، وتراوحت أعمارهم ما بين )

من ذوى اضطراب التوحد، ويتروح  ( أطفال 6بلغت العينة األساسية ) العينة األساسية: ▪
( على  69-59)  ذكائهم بين، ويتراوح درجة عاما( 12-8أعمارهم الزمنية ما بين)

لويس كامل  ))الصورة الرابعة(: ترجمة وتعريببينيه للذكاء -ستانفوردمقياس 
( بند فأكثر من بنود مقياس الطفل التوحدي  14، وينطبق عليهم )( 1998مليكة،
 (.  2003  ،عادل عبدهللا محمد) إعداد

 :البحثأدوات :  ثالثا
رابعة(: ترجمة وتعريب/ لويس كامل ه للذكاء )الصورة البيني-مقياس ستانفورد .1

 .1998مليكة،
بينيه" من أشهر مقاييس الذكاء وذلك ألنه أول مقياس حقيقي يعد  –يعد مقياس "ستانفورد   

في أمريكا، حيث  1986لهذا الغرض، وقد وضعت الصورة الرابعة من هذا المقياس عام 
استراتيجية تحتوى العديد من المهام المعرفية التي  أعدها ثورن ديك وهاجن وساتلر في ضوء 

باقتباسه وإعادة صياغته ليتناسب  1998م للذكاء، ثم قام لويس مليكة عام تتنبأ بالعامل العا
في تطبيقه مع البيئة المصرية. ويتضمن المقياس في صورته الرابعة المدى العمرى 

 ة مستويات: لألشخاص من عامين حتى مرحلة الرشد، ويتكون من ثالث
 ، اموهو عامل االستدالل العالمستوى األول )المستوى األعلى(: 

 ويتمثل في ثالثة عوامل رئيسية وهى: : الثانيالمستوى 
 القدرات المتبلورة. ▪
 القدرات السائلة التحليلية.  ▪
 وتشمل اختبارات تذكر الجمل، إعادة األرقام، تذكر األشياء.: الذاكرة قصيرة المدى ▪

 :يتضمن ثالثة مجاالت أساسية وهىث: المستوى الثال
 .اختبارات المفردات والفهم والعالقات اللفظيةويشمل : االستدالل اللفظي ▪
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 . يندرج تحته االختبار الكمي، سالسل األعداد وأيًضا بناء المعادالت: االستدالل الكمي ▪
ى  يشمل اختبارات تحليل النمط والنسخ والمصفوفات وثن: االستدالل المجرد البصرى  ▪

 وقطع الورق. 
تطبيقها على األفراد درجة مركبة تعرف وبذلك يمكن أن تعطى الصورة الرابعة عند       

بمصطلح )نسبة الذكاء(، باإلضافة إلى إعطاء درجة لكل مجال من المجاالت األساسية  
وأيًضا درجة لكل اختبار فرعى، وبذلك يمكن إعداد صفحة نفسية معرفية تساعد في تقييم 

ل المعرفية ومهارات استخدام المعلومات لدى المفحوص ) لويس كام الوظائف
 (. 155، 1998مليكة،
 : وإجراء بعض التعديالت عليه   ،قام لويس كامل مليكة بتقنين المقياس تقنين المقياس

ليصلح للتطبيق على البيئة العربية، لذلك أعتمد على عينة مصرية مكونة من 
 مجموعتين كبيرتين :

( فردآ منهم 2408وعددها )  ،يوم – 15 – شهرا 11 –سنة   29ن سنتين إلى األولى: من س
 ( أنثى.1156)  ،ذكرا( 1252)

( فردآ،  644وعددها ) ،يوم إلى فوق السبعين 15 – شهرا 11 –سنة  29: من سن  ثانيا
بذلك أصبح العدد الكلى   ،كما كانت العينة من فئات عمرية متعددة ومحافظات متعددة

ضوء تلك   في ( وقام معد المقياس بإعداد الجداول المعيارية 3025و ) نين هالتق لمجموعته
 العينة .
 :ق  تتعدد وتتنوع الشواهد على صدق المقياس إذ يتوفر للمقياس الصد صدق المقياس

 مصفوفتيللذكاء أو القدرات المعرفية، كما تم حساب  مقياسابوصفه  الظاهري 
العمريتين السابق ذكرهما،  لفرعية للفئتينبين الدرجات ا  الداخليمعامالت االرتباط 

لمستويات بنيه  الثالثيوكانت معامالت االرتباط موجبة، وتوضح االتفاق مع النموذج 
سه، وتم استخدام عدة طرق فى سبيل التحقق من والذى تم تصميم المقياس على أسا

عالية كشفت عن وجود تشبعات  التيلمكوناته  العامليصدق المقياس منها التحليل 
كل االختباراتوهو ما يدعم استخدام درجة مركبة كلية واحدة. وأوضحت   في بعامل عام 

م السابقة   -باستخدام محكات خارجية تمثلت فى الصورة ل التجريبينتائج الصدق 
 كانت عند جميعابلفيو، ومقياس كوفمان أن داللتها  -لهذه الصورة، ومقياس وكسلر
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، وذوى  عقلياالمعاقين  على فئات مختلفة من( وعند تطبيق المقياس  . ,.1)
صعوبات التعلم والعاديين والمتفوقين، وكانت النتائج مدعمة لقدرة المقياس على 

 التمييز بين مثل هذه الفئات المختلفة
 بات المقياس:ث

حيث تباينت  ،المبدئية لتطبيق المقياس أنه يتمتع بثبات مرتفع نسبيا تشير النتائج       
(، تذكةةةةر ,85(، العالقةةةةات اللفظيةةةة),82ةاألرقام )ت الثبات التةةذكر بةةمعامةةةال

أما حساب الثبات من خالل إعادة   ،(,95لكل من تحليل النمط والفهم)  ،(97,0الموضوعةةةات)
ل التطبيق ألطفال الروضة واألطفال فى سن الثامنة فقد كانت نتائجه كالتالي: لالستدال

لالستدالل    ،( 66,0لالستدالل الكمي)  ،( 64,0إلى  53,0المجرد البصرى) 
(،  ,86(، لتذكر الجمل),87(، الختبار النسخ) ,88(، للذاكرة قصيرة المدى)87,0اللفظي)

( طفاًل من أطفال ما 30.( وطبق المقياس على عينة قوامها ),87وبلغت الدرجة المركبة)
 (. طفالً   30قبل المدرسة، أي أن )ن =  

 (: 2003 ،دل عبدهللا محمدوحدي )إعداد: عامقياس الطفل الت .2
تم إعداد مقياس الطفل التوحدي بهدف التعرف على األطفال التوحديين وتمييزهم عن    

غيرهم، وذلك لتقديم الخدمات والخطط التربوية والتعليمية لهم ومساعدتهم على االندماج 
عرضها على المسئول عن  ( عبارة يتم 28المقياس من ) يتكون هذا . ووالتواصل مع اآلخرين

، سواء كان والده أو المعلم أو األخصائي لكى يجيب عن كل عبارة ب )نعم( أو )ال(، الطفل
وقد تم صياغة هذه العبارات في ضوء محكات التشخيص الواردة في الدليل التشخيصي  

سي، باإلضافة إلى مراجعة  ( الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفDSM-IVالرابع )
عن التوحد، وتمثل هذه العبارات أعراض اضطراب التوحد  تراث السيكولوجي حول ما كتبال

( عبارة على األقل على الطفل لكى يثبت 14ولكن يشترط انطباق نصف هذه العبارات أي )
امه  أنه طفل توحدي، وغالبا ال يتم إعطاء درجة للطفل على هذا المقياس حيث يتم استخد

درجة واحدة لإلجابة ب )نعم(   في بعض األحيان تعطى للطفل بغرض التشخيص فقط، ولكن
( درجة يعنى أنه ينطبق عليه  14وصفر لإلجابة ب )ال(، وبذلك فإن حصول الطفل على ) 

( بند من بنود المقياس، ومن هنا ال يوجد تعارض بين األسلوبين. ويمكن القول بأن 14)



 

 

 

(634) 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

برنامج تدريىب باستخدام أنشطة التكامل احلسي لتنمية بعض مهارات االنتباه املشرتك فعالية   

يه حدي، ولكن يفضل أن ينطبق علية للحكم على الطفل بأنه تو ( بنود قد تكون كاف10)
 نصف عدد البنود لزيادة التأكيد والحصول على نتائج صحيحة وصادقة.   

  :اعتمد معد هذا المقياس على أسلوبين مختلفين لحساب صدق  صدق المقياس
 المقياس وهما:

 صدق المحكمين: -أ
لم النفس، النفسية والتربية الخاصة وعتم عرض المقياس على مجموعة من أساتذة الصحة   

  %95المقياس وكانت النتيجة أن تم االحتفاظ بالبنود التي حازت على  حيث قاموا بتحكيم
على األقل من إجماع المحكمين، وحذف خمسة بنود ليصبح عدد البنود النهائية للمقياس 

 ( بنًدا. 28)
 صدق المحك الخارجي:  -ب

( وتم إعطاء درجة واحدة  13تم تطبيق المقياس على عينة من األطفال التوحديين )ن =   
(، وتم تطبيق مقياس )عبد الرحيم بخيت عبدالرحيم، لإلجابة ب )نعم( وصفر لإلجابة ب )ال

بين تقييم  (، وبحساب قيمة ) ر(0‚ 863( كمحك خارجي حيث بلغ معامل الصدق )1999
( وهى جميًعا قيم دالة إحصائًيا عند مستوى  0‚938مر بلغت )األخصائي وتقييم ولى األ

(01‚0 .) 
 :اعتمد القائم بإعداد المقياس على أكثر من أسلوب في حساب ثبات  ثبات المقياس

المقياس، حيث قام بتطبيقه على أفراد العينة في البداية، وأعاد تطبيقه مرة أخرى بعد 
قة في إعطاء درجة للمفحوصين على  مرور شهر واحد، وباتباع نفس الخطوات الساب

( بلغت (Kr- 21دام معادلة  (، وباستخ0‚917المقياس بلغت قيمة معامل الثبات )
(، وهذا يشير إلى أن  0‚01( وهى قيم دالة إحصائًيا عند مستوى )0‚846القيمة )

 . الحاليالمقياس يتميز بدرجة مناسبة من الصدق والثبات يتيح استخدامه في البحث 
 إعداد/ الباحثة        مهارات االنتباه المشترك مقياس  .3
 الهدف من المقياس: •
 اس إلى تقييم مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد. يهدف المقي   
 :خطوات بناء المقياس •
  جمع المادة العلمية الخاصة باالنتباه المشترك . -
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ن االنتباه المشترك لدى األطفال ثم االطالع على ما توفر من الكتابات المتاحة ع -
االطالع على  و ،التوحد بصفة خاصةالعاديين بصفه عامة واألطفال ذوى اضطراب 

العديد من المقاييس التي تم تصميمها لمهارات االنتباه المشترك حتى يمكن االستفادة 
 منها في إعداد المقياس مثل:

   (. 2017د اسماعيل )اميرة أحمإعداد /   مقياس تقدير االنتباه المشترك 
           (2017إعداد / سماح رمضان محمد ) مقياس االنتباه المشترك . 
 ( 2015مقياس االنتباه المشترك          إعداد / أسامة فاروق مصطفى .) 
 ( 2015مقياس تقدير االنتباه المشترك    إعداد / عبدالرحمن سيد سليمان) . 
 / (. 2014هناء شحاته أحمد )  مقياس االنتباه المشترك          إعداد 
       (. 2012إعداد / عبد الفتاح مطر، على عبدهللا )  مقياس االنتباه المشترك 
 ( 2008مقياس االنتباه المشترك          إعداد / سهى أحمد أمين .) 

االطالع على بعض الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية التي أهتمت ثم  -
 :  مثل باالنتباه المشترك

  دراسةWhalen,Schreibman&Ingersoll (2006  .) 
 (2012على عبدهللا على ) ،دراسة عبد الفتاح رجب على . 
   ( 2015دراسة أسامة فاروق مصطفى) . 
 (2017دراسة أميمة مصطفى كامل .) 
 ( 2017دراسة سماح رمضان محمد .) 
 دراسة  Luckevich,D(2018  .) 
 دراسة  Kasari,Paparella&Freeman (2018) 

االولية   تم صياغة عبارات مقياس االنتباه المشترك في صورته ما سبق وفى ضوء  -
حيث تم عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال   ،( عبارة63من ) همكون

علم النفس التربوي والصحة النفسية والتربية الخاصة ومجموعة من المدرسين  
مهارات داء الرأي في مقياس واالخصائيين العاملين مع أطفال ذوى اضطراب التوحد إلب

 االنتباه المشترك من حيث:



 

 

 

(636) 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

برنامج تدريىب باستخدام أنشطة التكامل احلسي لتنمية بعض مهارات االنتباه املشرتك فعالية   

  المقياس.انتماء كل عبارة للبعد الذى يتضمنه في 
  .مدى صالحية العبارات ومناسبتها ألطفال العينة ومستويات أعمارهم العقلية 
  ذوى  استبعاد ما يرونه غير مناسب للهدف من المقياس أو للعمر الزمنى لألطفال

 . اضطراب التوحد
 أو  سواء بالحذف أو التعديل أو اإلضافة  افة ما يرونه من تعديالت واقتراحاتإض

 بعد العبارات إلى بعد آخر. تحويلأو إعادة الصياغة  
يار العبارات التي حصلت على نسبه اتفاق  بعد العرض على السادة المحكمين تم اخت -

 بارة.( ع50واصبح عدد العبارات ) ،( عبارة13ومن ثم تم استبعاد ) ،  % 90
  التوحد، ذوى اضطراب  من طفال( 15تم إجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها ) -

 وذلك للتأكد من صدق وثبات المقياس.
 وصف المقياس •

 :كاآلتي( أبعاد رئيسية 5) ( عبارة موزعة على 50من ) يتكون مقياس االنتباه المشترك
  إلةةى الشةةخص اآلخةةر : ويقصةةد بةةه التفةةات الطفةةل  البعــد األول : التواصــل البصــرى

 ( عبارات.10بصريا، ويتكون من )
  :ويقصةةد بةةه تتبةةع الطفةةل لنظةةرات البعــد الثــاني : متابعــة التوجــه البصــرى ل خــرين

الشةةخص اآلخةةر والنظةةر لةةنفس الشةةيء الةةذى ينظةةر إليةةه هةةذا الشةةخص، ويتكةةون مةةن 
 عبارات. (10)
  بتقليةةد الشةةخص  ويقصةةد بةةه قيةةام الطفةةل الحركــي:التقليــد اللفظــي أو  الثالــث:البعــد

 عبارات. (10اآلخر لفظيا أو حركيا، ويتكون من )
  ــد ــع:البعـ ــة:  الرابـ ــة الوجدانيـ ــاعر والحالـ ــاركة المشـ ويقصةةةد بةةةه اهتمةةةام الطفةةةل مشـ

 ( عبارات.10بمشاعر اآلخرين ومشاركتهم نفس الحالة الوجدانية، ويتكون من )
  :الطفل على استخدام  ويقصد به قدرةالبعد الخامس: المبادأة واالستجابة لإلشارات

 ( عبارات. 10اإلشارات واستجابته وتتبعه إلشارات اآلخرين، ويتكون من )
 :طريقة تطبيق المقياس وتصحيحه •

وعلى علم بسلوكيات ومهارات  ،)ألنه أقرب إلى الطفل من الباحثةيقوم معلم الفصل باإلجابة 
جابات اآلتية )تنطبق على عبارات المقياس عن طريق اختيار إحدى االوقدرات كل طفل( 
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، وكل اجابة من اإلجابات تقابل إحدى الدرجات  (ابدآال تنطبق  –تنطبق احيانا –دائما 
تعنى أن  ( 3، واإلجابة بكلمة )دائما( أو إعطاء درجة )( على الترتيب1 – 2 -3التالية )

(  2درجة ) الطفل لدية مستوى مرتفع من االنتباه المشترك، واإلجابة بكلمة )احيانا( أو إعطاء
تعنى أن الطفل لدية مستوى متوسط من االنتباه المشترك، واإلجابة بكلمة )ابدآ( أو إعطاء 

تكون وبذلك  ( تعنى أن الطفل يعانى من مستوى ضعيف من االنتباه المشترك،1الدرجة )
 (. 50والدرجة الصغرى ) ،( 100والدرجة المتوسطة )  ،(150الدرجة العظمى للمقياس ككل )

 السيكومترية للمقياس:الخصائص  •
 قامت الباحثة باتخاذ اإلجراءات التالية للتحقق من خصائصه السيكومترية:

  :تم التحقق من صدق المقياس من خالل صدق المقياس 
 صدق المحكمين:

عرض المقياس على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في  حيث تم      
. وقد تم استبعاد العبارات التي قرر المحكمون المجال للتأكد من صحة وصياغة العبارات

منهم صالحيتها، وكذلك بعد إجراء  % 90عدم صالحيتها، واإلبقاء على العبارات التي قرر 
 التعديالت الالزمة لبعض العبارات.

 : المحكصدق 
اميرة  بلغت قيمة معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية على مقياس

وهي قيمة مرتفعة   0.78كمحك ودرجاتهم في المقياس الحالي  (2017أحمد اسماعيل )
 . (0.01)عند مستوى داللة  إحصائيا  ودالة
 :قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس باستخدام: ثبات المقياس 
 :معامل الفا لكرونباخ •

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أبعاد مقياس االنتباه المشترك وهي قيم      
 جدول التالى نتائج ذلك:  ، ويوضح الويمكن االعتماد عليهاجيدة 
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 (1جدول)
 االنتباه المشترك بطريقة "ألفا كرونباخ"معامالت ثبات أبعاد مقياس مهارات 

 معامل الفا كرونباخ أبعاد المقياس
 0.79 التواصل البصرى 

 0.81 متابعة التوجه البصرى ل خرين
 0.78 التقليد اللفظي أو الحركي

 0.79 مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية
 0.80 المبادأة واالستجابة لإلشارات

  الداخلي:االتساق 
يوضح الجدول التالي قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة  

والجدول   ،.0.01الكلية للمقياس وقد كانت جميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى داللة 
 ح نتائج ذلك : يوض التالي

 (2جدول ) 
 لمقياس مهارات االنتباه المشتركمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية  البعد
 0.739 التواصل البصرى 

 0.822 متابعة التوجه البصرى لآلخرين 
 0.758 التقليد اللفظي أو الحركي 

 0.705 الوجدانيةلحالة مشاركة المشاعر وا
 0.730 المبادأة واالستجابة لإلشارات

 

 البرنامج التدريبي باستخدام التكامل الحسى     إعداد / الباحثة .4
 التي تم مراعاتها قبل واثناءواألسس  االعتباراتتم تصميم البرنامج وفق مجموعة من      
  كاالتي : التدريبي البرنامج تطبيق
  حواس أوال كمدخل في الجلسات األولى ومن ثم االنتقال لتنمية الالحرص على تحفيز

 مهارات االنتباه المشترك من خالل انشطة التكامل الحسى. 
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  المقدمة  الجذابة الشم(  -السمع -التذوق  -البصر –تنوع المثيرات الحسية )اللمس
وذلك لتحقيق الهدف من البرنامج ولتجنب ملل  في انشطة التكامل الحسى للطفل

 ألطفال من األنشطة.ا
  .استخدام أكثر من منبه للحواس 
 .الحرص على التنوع في الفنيات واألساليب واألدوات المستخدمة في البرنامج 
   المرونة في تحديد الوقت المخصص لكل جلسة بحسب األنشطة المستخدمة في كل

 الطفل.جلسة على حدة، حتى ال يمل 
 ر الجلسات. مراعاة الفروق الفردية لألطفال أثناء سي 
 معنوي(.-استخدام أساليب متنوعة للتعزيز)مادى 
 .التدرج في محتوى البرنامج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب 
  كان هناك تعايش وتعارف بين الباحثة واألطفال قبل بدأ البرنامج وهذه الفترة ساهمت

 تحفيزهم وتشجيعهم على بدأ البرنامج. كثير في 
 فات األطفال الخاصة داخل المركز مما ساهم في تحديد بعض  االطالع على مل

العمر   -درجة التوحد  -درجة الذكاء -محل إقامتهم -البيانات مثل ) أسماء األطفال
 الزمنى(.

  نامج.وضع مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم سير الجلسات أثناء تطبيق البر 
 عهم أثناء تطبيق البرنامج.التواصل المستمر مع أولياء األمور والتعاون م 
  .االهتمام بحاجات واهتمامات األطفال ذوى اضطراب التوحد 
 .توفير عوامل األمن والسالمة خالل ممارسة األنشطة 
 الهدف العام من البرنامج   •

متابعة  -التواصل البصرى  )مهارات االنتباه المشتركبعض  يهدف البرنامج إلى تنمية      
  - مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية -التقليد اللفظي أو الحركي -التوجه البصرى لآلخرين

من خالل استخدام انشطة التكامل الحسى لدى األطفال ذوى  المبادأة واالستجابة لإلشارات( 
 لتوحد. اضطراب ا
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 محتويات البرنامج وأهدافه اإلجرائية: ▪
أجزاء بغرض تحقيق  ( جلسة وتم تقديم البرنامج على ثالث53يتكون البرنامج من )     

وفيما يلى  ،لبرنامجمجموعة من األهداف اإلجرائية، والتي تسهم في تحقيق الهدف العام ل
 تفصيل ذلك : 

 ويهدف إلى : )جلستان( الجزء التمهيدي )تعارف بين التالميذ والباحثة(   .1
  والتالميذ.خلق جو من المودة واأللفة بين الباحثة 
 .تعزيز الثقة بالنفس للتالميذ 
 ثارة دافعية التالميذ للبرنامج.إ 
  وذلك  في غرفة التكامل الحسى  تحفيز حواس األطفال باستخدام األلعاب الحسية(

يسهل على الباحثة االنتقال إلى تنمية المهارات في  كتمهيد للمراحل القادمة حتى
 . (الجلسات القادمة

  نامجوضع مجموعة من القواعد والضوابط تحدد سير العمل خالل جلسات البر. 
  لمقياس مهارات االنتباه المشترك.التطبيق القبلي 

 
 مراحل ( وفيما يلى تفصيل بكل مرحلة: 5ويتكون من )الجزء البنائي  .2

تنمية التواصل ( جلسات، وهدفت إلى 10اشتملت هذه المرحلة على ) : المرحلة األولى 
 رائية التالية: من خالل تحقيق األهداف اإلج ،البصرى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد

  الباحثةأن يوجه الطفل ذي اضطراب التوحد نظرات عينيه تجاه. 
  تناديه الباحثة عندماأن يلتفت الطفل ذي اضطراب التوحد إلى. 
  أثناء اللعبأن يتواصل الطفل ذي اضطراب التوحد بصريا مع أقرانه . 
  .أن ينظر الطفل ذي اضطراب التوحد إلى وجه الشخص الذى يتحدث إليه 
 الطفل ذي اضطراب التوحد عن الموقف الذى ال يفهمه باإلشارات واإليماءات ن يعبر أ

 المعبرة عن الموقف. 
 الباحثة أن يستجيب الطفل ذي اضطراب التوحد ألمر "انظر هنا" من. 
  تتبع بصره بين القائمين بالحوار.  الكبار معأن يتابع الطفل ذي اضطراب التوحد حديث 
 د إلى مثير متحرك يصدر صوتا.ب التوحأن ينظر الطفل ذي اضطرا 
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  أن يستطيع الطفل ذي اضطراب التوحد تتبع حركة الكرة بصريا أثناء حركتها على
 األرض.

  أو اللعبة  بالنظر إلى الوسيلة التعليميةبصريا الطفل ذي اضطراب التوحد يتواصل أن  
 أداء النشاط. المستخدمة أثناء 

المبادأة  تنمية ، وهدفت إلى ( جلسات10على ) اشتملت هذه المرحلة :نيةالثا المرحلة
، من خالل تحقيق األهداف  لدى األطفال ذوى اضطراب التوحدواالستجابة لإلشارات 

 اإلجرائية التالية:
  إلى شيء قريب بغرض مشاركة االنتباه مع الطفل ذي اضطراب التوحد أن يشير

 .  ) الباحثة أو أحد زمالئه(شخص آخر
  مثل )اإلشارة  إلى شيء مطلوب منه اإلشارة اليه راب التوحدذي اضط يشير الطفلأن

 . إلى بعض المثيرات البصرية الضوئية في غرفة التكامل الحسى(
  إلى شيء قريب ويتواصل بصريا مع الشخص   ذي اضطراب التوحد يشير الطفلأن

 . )الباحثة أو زمالئه(اآلخر
  بصريا مع الشخص   ويتواصل إلى شيء بعيد  ذي اضطراب التوحد يشير الطفلأن

 )الباحثة أو زمالئه(. اآلخر
  النشاط.أثناء أداء  إشارات اآلخرين ذي اضطراب التوحد يتتبع الطفلأن 
  في غرفة التكامل الحسى  إلى لعبه مفضله لدية ذي اضطراب التوحد يشير الطفل أن  

 :مثل
 . عمود الماء المضيء -
 .الدرجات اإلسفنجية  -
 .األسطوانات االسفنجية  -
 .لمثيرات الضوئية العاب ا  -
 . عمود الفقاعات  -
 . الشبكة المضيئة -
 .األرجوحة -
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 الكرة المطاطية. -
  مثل  إلى شيء قريب بغرض مشاركة االنتباه ذي اضطراب التوحد ينظر الطفلأن

 . )العاب المثيرات السمعية البصرية(
  مثل  رض مشاركة االنتباهإلى شيء بعيد بغ ذي اضطراب التوحد ينظر الطفلأن

 .لمتاهات األرضية المضيئة()العاب ا
  األشكال على الشيء عندما يسأل عنه مثل اين )  ذي اضطراب التوحد يشير الطفلأن

 اللعبة(. -المطاطية الكرة-االسفنجية 
  االيماءات واالشارات مع األقران اثناء اللعب. ذي اضطراب التوحد  الطفل يتبادلأن 

 التقليد تنمية  إلى جلسات، وهدفت ( 10اشتملت هذه المرحلة على )المرحلة الثالث : 
اإلجرائية  ، من خالل تحقيق األهدافلدى األطفال ذوى اضطراب التوحد اللفظي أو الحركي

 التالية: 
  في غرفة التكامل  منه الباحثةأن يقلد الطفل ذي اضطراب التوحد حركة ما تطلبها

 الحسى مثل  
 القفز على الكرة المطاطية. -
 نفج فقاعات العمود. -
 زجاجات بالرمل. ملئ ال -
 تتبع اإلشارات الضوئية على األرض. -
 تلوين األصابع الورقية.   -
 غرس الخلل في الكرة المطاطية.  -
 . بالصلصالالتشكيل  -
 تقليد أصوات المثيرات السمعية الموجودة داخل غرفة التكامل الحسى. -
 الملمس الخشن ثم االنتقال إلى الملمس الناعم. ذات   سجادة العلى  المشي -

  أغاني( بعد سماعها ألول  -كلمات-الطفل ذي اضطراب التوحد )أصوات أن يقلد
 مرة.

 الباحثة مثلالتي تقوم بها  أن يقلد الطفل ذي اضطراب التوحد بعض التعبيرات 
 لبس المسك المطاطي الذى يدل على الفرح مثل ما تفعل الباحثة. -
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 لبس المسك المطاطي الذى يدل على الحزن مثل ما تفعل الباحثة.  -
 المسك المطاطي الذى يدل على الغضب مثل ما تفعل الباحثة.  لبس -
 حثة.لبس المسك المطاطي الذى يدل على البكاء مثل ما تفعل البا -
 لبس المسك المطاطي الذى يدل على الفرح مثل ما تفعل الباحثة. -

 الباحثةشكل من المكعبات مثل الذى تقوم به  أن يبنى الطفل ذي اضطراب التوحد . 
 ألول  اآلخرين في االنشطة التي تعلمها أفعال  فل ذي اضطراب التوحدأن يقلد الط

 مرة مثل)حركة اليد اثناء أداء أغنية، لعبه جديده(. 
 .أن يقلد الطفل ذي اضطراب التوحد بعض استخدامات األشياء 
 حركة استخدام العرائس كما تفعل الباحثة. ذي اضطراب التوحد أن يقلد الطفل 

مشاركة  تنمية إلى ( جلسات، وهدفت 10لت هذه المرحلة على )اشتمالمرحلة الرابعة: 
، من خالل تحقيق األهداف  المشاعر والحالة الوجدانية لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد

 اإلجرائية التالية:
 .)أن يشارك الطفل ذي اضطراب التوحد شخص ما شعورا إيجابيا مثل)االبتسامة 
 ا يداعبه اآلخرون. أن يضحك الطفل ذي اضطراب التوحد عندم 
 د عندما يرى أطفال آخرين. أن يفرح الطفل ذي اضطراب التوح 
 .أن يبدى الطفل ذي اضطراب التوحد اهتمامه بشخص يتألم 
  .أن يهتم الطفل ذي اضطراب التوحد بفرح أقرانه في غرفة النشاط 
 الفرح أن يشارك الطفل ذي اضطراب التوحد اآلخرين في الشعور بنفس الحالة(-

 الصراخ(.-الغضب-ءالبكا
 المشاركة في اللعبة.  الباحثةعندما تطلب منه  أن يفرح الطفل ذي اضطراب التوحد 
 .أن يسعد الطفل ذي اضطراب التوحد عندما يلعب مع أقرانه 

تنمية متابعة  إلى ( جلسات، وهدفت 10اشتملت هذه المرحلة على )المرحلة الخامسة: 
، من خالل تحقيق األهداف اضطراب التوحد التوجه البصرى ل خرين لدى األطفال ذوى 

 اإلجرائية التالية:
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  أن يقوم الطفل ذي اضطراب التوحد بمتابعة حركة مثير متحرك ) لعبه الكترونية
 مثيرات ضوئية أرضية متحركة(. -متحركة

 نظرات اآلخرين عندما ينظرون إلى شيء ما. ذي اضطراب التوحد أن يتتبع الطفل 
 الشيء الذى تشير راب التوحد إلى الباحثة ثم ينظر إلى أن ينظر الطفل ذي اضط

 إليه الباحثة ثم معاودة النظر مره آخره إلى الباحثة. 
  .أن يحرك الطفل ذي اضطراب التوحد رأسه في نفس اتجاه حركه رأس الباحثة 
   أن يتابع الطفل ذي اضطراب التوحد حركة الباحثة اينما توجهت داخل غرفة التكامل

 الحسى. 
 عين عندما تسأله الباحثة عن هذا  ظر الطفل ذي اضطراب التوحد إلى شيء مأن ين

 الشيء، وذلك بدون استخدام االشارات.
 مسار لعبه متاهة بسيطة مرسومة من خالل  ذي اضطراب التوحد أن يتابع الطفل

 رسم خط داخل مسار المتاهة حتى يصل للهدف. 
  الباحثةإشارات ذي اضطراب التوحد أن يتتبع الطفل . 
  كرة تتحرك على األرض اثناء توجهها نحوه.ذي اضطراب التوحد أن يلتقط الطفل 
 نظرات اآلخرين عندما ينظرون إلى شيء ما.  ذي اضطراب التوحد أن يتبع الطفل 
 الجزء الختامي: ويتضمن )جلسة واحده( وتهدف إلى : .3

 .إنهاء البرنامج 
 لدى األطفال ذوى اضطراب  تطبيق القياس البعدي لمقياس مهارات االنتباه المشترك

 التوحد. 
  .توزيع الجوائز والهداية لألطفال على حسن تعاونهم في البرنامج 

 الفنيات المستخدمة في البرنامج •
شخاص آخرين إلالطفل  هالحظعلى موتعتمد فكرة النمذجة : Modeling النمذجة .1

يا أحمد زكر وبالتالي يمكن أن يكتسب سلوك النموذج أو جزء منه ) ،يؤدون النموذج
 (. 52 ،2004 ،الشربيني

وفيه يتلقى الطفل عدة فرص ومحاوالت لتعلم الهدف، وبالتالي  : Repetition  التكرار .2
تصبح عملية التعلم أكثر سهولة وفاعلية، وتشير النظريات الحديثة إلى أن الممارسة  
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ية  اليومية والتكرار من شأنهما أن تؤثر على مكونات الدماغ وخاصًة الخاليا العصب
 (. 2010،45حتى عند كبر السن)فاروق محمد صادق،

يحتاج األطفال ذوى اضطراب التوحد إلى الحث حتى يتمكنوا : Prompting الحث .3
ويعد الحث من الفنيات التعليمية التي   ،من أداء المهارات أو السلوكيات المطلوبة منهم

ويدعم إحساس   تساعد الطفل على أداء االستجابة الصحيحة بما يقلل من خطأ الطفل
ا في توضيح االستجابة المتوقعة من الطفل  كما يلعب الحث دورا هام ،الطفل بالنجاح

 (. 2007،85)عبد العزيز الشخص،
في بداية جلسات البرنامج اعتمدت الباحثة على التعزيز   : Reinforcementالتعزيز  .4

 اجتماعي( –)مادىالمتصل ثم تم االنتقال تدريجيا إلى التعزيز المتقطع، ويشمل التعزيز
التعزيز المادي: وفيه قامت الباحثة بإعداد قائمة باألشياء المحببة لدى كل   -

طفل، بحيث يحصل عليه الطفل بعد قيامه بالسلوك المطلوب منه بعد تدريبه  
 مهارات االنتباه المشترك. فيعليه والتمثل 

شترك بكلمات التعزيز االجتماعي: وفيه قامت الباحثة بتعزيز سلوك االنتباه الم -
كلمات المدح )برافو، وشاطر، وأحسنت، عمل رائع، ولد ة مثل لفظي

ممتاز....الخ( أو عن طريق االيماءات واإلشارات التي تدل على تقبل 
 السلوك. 

بأنه عبارة  الحالي  ويعرف الواجب المنزلي في البحث : Homework الواجب المنزلي .5
بيقها مع األطفال ذوى اضطراب  التي ينبغي تط الحسية عن مجموعة من األنشطة

 التوحد داخل المنزل بمساعدة األسرة. 
 األدوات والوسائل التعليمية المستخدمة في البرنامج:  •

  -تم استخدام العديد من األدوات والوسائل التعليمية التي تعتمد على الحواس )البصر      
 ،قيق هدف كل نشاطبغرفة التكامل الحسى لتحالتذوق( الموجودة  -الشم-اللمس -السمع

  الورق  -باستخدام )الفوم بنفسها أخرى  باإلضافة إلى قيام الباحثة بإعداد وسائل تعليمة
  -، كما استعانت ايضا )صفارةالجلد المطاطي( -القماش الخشن والناعم  -الرمل-المقوى 

  التي وعة من األشكال مجم –كرة مطاطية بأشكال والوان مختلفة  -حلوى  -بالونات ملونه
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بعض المثيرات  -عصا ملون  -إعدادها من الفوم حتى تستثير حاسة اللمس لدى الطفل تم 
مجسمات  –ماسكات مطاطية تعبر عن مجموعة من االنفعاالت  -السمعية مثل الكاسيت

مجموعة من   -ورق كرتون  -مقصات بالستيك -عمود الفقاعات -ملونه بعجينة الملح
 ال مختلفة المقاسات واأللوان(. أطو  –أكواب بالستيكية  –الحبوب المختلفة 

 بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق األدوات: •
 قصور في االلتزام بمواعيد بدء الجلسات من بعض األطفال. .1
صعوبة في االنتقال من نشاط إلى أخر، وذلك يرجع إلى ضعف استيعاب األطفال  .2

 ك تحسن في االستجابة.الصبر وتكرار المحاوالت كان هناواستجاباتهم ولكن بعد 
وذلك أخد وقت   ،صعوبة في السيطرة على بعض األطفال ألن كان لديهم سلوك نمطى .3

 وجهد كبير من الباحثة.
والبعض األخر كان يطبق  ،هناك بعض الجلسات كانت تطبق بشكل فردى لكل طفل .4

 بشكل جماعي. 
فقامت الباحة   ،الحسية في غرفة التكامل الحسى عدم توافر بعض الوسائل التعليمية .5

  ، تحفيز الحواس لديهم فيالوسائل  تسهم هذهبإعدادها من خامات البيئة مع مراعاة أن 
 وتساعد في تنمية مهارات االنتباه المشترك.

للطفل، لذلك استعانة الباحثة بأخصائي الرعاية لتوضيح   صعوبة في فهم بعض الكالم .6
 بعض الكلمات.

 البرنامج:  تحكيم •
مج على مجموعة من المتخصصين في علم النفس التربوي والصحة  تم عرض البرنا     

النفسية والتربية الخاصة وذلك إلبداء المالحظات حول البرنامج ومدى مالئمة محتوى 
، وتحديد الزمن المناسب لجلسات  لألطفال ذوى اضطراب التوحدالبرنامج وأنشطته وجلساته 

لتي تمثلت في تعديل صياغة بعد  السادة المحكمين وا البرنامج، وتم عمل مالحظات 
األهداف، وإعادة ترتيب بعض األنشطة، واقتراح بعض الفنيات والوسائل المناسبة، وقد تم  
عمل جميع مالحظات السادة المحكمين، وفى ضوء هذا اإلجراء قامت الباحثة بتطبيق 

 .خص لجلسات البرنامجالبرنامج بعد التأكد من صالحيته لالستخدام، وفيما يلى مل
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 (3جدول ) 
 يوضح ملخص لجلسات البرنامج

  الرئيسيالهدف   م
الفنيات   موضوع الجلسات  للجلسات 

 زمن الجلسات  المستخدمة 

 الجلسات من
(1-2) 

تعارف وبناء عالقة 
وجدانية بين الباحثة 

 واألطفال. 

وتدعيم العالقات بين الباحثة   تقوية -
 واألطفال. 

 للمقياس. التطبيق القبلي   -

 
 
 
 

 -التعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 
واجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ال

 -المنزلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 -الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
 -النمذجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 التكرار.

 دقيقة40-60

 الجلسات من
)3-21 ) 

 
 
 

تنمية بعض مهارات  
االنتباه المشترك لدى  

األطفال ذوى  
 اضطراب التوحد 

تنميةةة التواصةةل البصةةرى لةةدى األطفةةال ذوى 
 اضطراب التوحد

 دقيقة 40-60

 الجلسات من
(31- 22) 

لةةةةدى  تنميةةةةة المبةةةةادأة واالسةةةةتجابة لإلشةةةةارات
 األطفال ذوى اضطراب التوحد.

 دقيقة 40-60

 الجلسات من
(23-32) 

تنميةةةةةةةة التقليةةةةةةةد اللفظةةةةةةةي أو الحركةةةةةةةي لةةةةةةةدى 
 األطفال ذوى اضطراب التوحد.

 دقيقة   40-60

 الجلسات من
(33-42) 

تنميةةةة مشةةةاركة المشةةةاعر والحالةةةة الوجدانيةةةة 
 اضطراب التوحدلدى األطفال ذوى 

 دقيقة  40-60

 منالجلسات  
(43-52) 

تنميةة متابعةة التوجةه البصةرى لآلخةرين لةةدى 
 األطفال ذوى اضطراب التوحد

 دقيقة  40-60

 الجلسات  
 ( واألخيرة53)

إنهةةةةةةاء البرنةةةةةةامج وتطبيةةةةةةق القيةةةةةةاس البعةةةةةةدي  ختام الجلسات 
 للمقياس

 دقيقة  40-60
 

 

 : حدود البحث  : رابعا
ريبي بغرفة التكامل الحسى  : تم تطبيق جميع جلسات البرنامج التدمحددات مكانية •

 بمركز أغصان الزيتون لرعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بمحافظة بنى سويف 
ثالث شهور واسبوعين   ( جلسة بواقع 53تم تطبيق البرنامج التدريبي ) :محددات زمنية  •

 ،أسبوعياحيث يتضمن أربع جلسات  ،2019/  2018خالل العام الدراسي  ،تقريبا
( جلسات  10( أبعاد بواقع )5له )  البنائي، والجزء التمهيدي)جلستان( للجزء  فيهيتمثل 

التقليد اللفظي أو   -متابعة التوجه البصرى لآلخرين  -)التواصل البصرى لكل بعد 
المبادأة واالستجابة لإلشارات (،  -مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية  -الحركي
 )جلسة واحدة(.  الختاميوالجزى 



 

 

 

(648) 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

برنامج تدريىب باستخدام أنشطة التكامل احلسي لتنمية بعض مهارات االنتباه املشرتك فعالية   

تم تطبيق البرنامج التدريبي على عينة من أطفال ذوى اضطراب  : ريةمحددات بش ▪
ويتراوح ، عاما( 12-8)  من ، وتتراوح أعمارهم الزمنيةأطفال (6التوحد، وعددهم ) 

بينيه للذكاء )الصورة الرابعة(: -( على مقياس ستانفورد69-59درجة ذكائهم بين )
( بند فأكثر من بنود  14هم )(، وينطبق علي1998ترجمة وتعريب) لويس كامل مليكة،

 (.  2003 ،مقياس الطفل التوحدي إعداد) عادل عبدهللا محمد
 البحث: فياألساليب اإلحصائية المستخدمة خامسا: 

تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارمترية المناسبة الختبار صحة الفروض والتي       
روق بين الرتب المرتبطة . وتمت " لداللة الف Wilcoxonتمثلت في: اختبار ويلكوكسون"

 (.  Spssالمعالجة اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي )
 : سادسآ: نتائج البحث 

 الفرض األول: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  والذى ينص على أنه "      

اه المشترك لصالح القياس أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لمهارات االنتب
 ."البعدي

  -وللتحقق من صحة هذا الفرض :
التجريبية في القياسين تم حساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة      

،  Wilcoxon Test القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك باستخدام اختبار"ويلكوكسون "
 والجدول التالي يوضح ذلك. 

  



 

 
 

 

(649) 

 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

 نرمني حممود عبده د.  

 

 (4جدول)
  نتائج اختبار ويلككسون  لدالله الفروق بين  متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية

    لمهارات االنتباه المشتركفي القياسين القبلي والبعدي 
 

مهارات االنتباه 
متوسط  ن الرتب المشترك

 الرتب
مجموع 
مستوي  Zقيمة  الرتب

 الداللة 

 التواصل البصرى 
 0 0 0 الرتب السالبة

 21 3.50 6 الرتب الموجبة 0.023 2.271
  - 0 الرتب المحايدة

متابعة التوجه البصرى 
 ل خرين 

 0 0 0 الرتب السالبة
 21 3.50 6 الرتب الموجبة 0.026 2.220

  - 0 الرتب المحايدة

التقليد اللفظي أو 
 الحركي

 0 0 0 الرتب السالبة
 21 3.50 6 الرتب الموجبة 0.014 2.449

  - 0 الرتب المحايدة

مشاركة المشاعر 
 والحالة الوجدانية

 0 0 0 الرتب السالبة
 21 3.50 6 الموجبةالرتب   0.026 2.232

  - 0 الرتب المحايدة

المبادأة واالستجابة 
 لإلشارات

 0 0 0 الرتب السالبة
 21 3.50 6 الرتب الموجبة 0.026 2.232

  - 0 الرتب المحايدة

 الدرجة الكلية
 0 0 0 الرتب السالبة

 21 3.50 6 الرتب الموجبة 0.027 2.207
  - 0 المحايدةالرتب  

 

( مما يدل على  0.05) دالة عند مستوى داللة  Zيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم و 
بلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين الق

وهذا ما يحقق صحة الفرض   ،والبعدي لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس البعدي
كما تم توضيح قيم متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما في ، األول

 الجدول التالي: 
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 (5جدول )
 مقياس االنتباه المشترك.علي  نتائج متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 مهارات االنتباه المشترك  
 بعدي قبلي  

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

 1.640 17.67 1.632 16.33 التواصل البصرى 
 1.966 16.33 1.966 14.33 متابعة التوجه البصرى ل خرين 
 1.789 16 1.789 14 التقليد اللفظي أو الحركي 

 1.033 16.67 1.835 14.17 والحالة الوجدانية ركة المشاعر مشا
 1.329 15.83 0.632 14 المبادأة واالستجابة لإلشارات 

 3.834 82.50 4.119 72.83 الدرجة الكلية 

 الفرض الثاني:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات “والذى ينص على أنه 

 القياسيين البعدي والتتبعى لمهارات االنتباه المشترك.ي أفراد المجموعة التجريبية ف
  :وللتحقق من صحة هذا الفرض

تم حساب داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين      
،  Wilcoxon Test البعدي والتتبعى لمهارات االنتباه المشترك باستخدام اختبار"ويلكوكسون "

 ي يوضح ذلك. التالوالجدول 
 (6جدول) 

 لمهارات االنتباه المشترك بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي الفروق داللة ل "ويلكوكسون"نتائج اختبار 
 

مهارات االنتباه  
 المشترك 

 ن الرتب 
متوسط 
 الرتب 

مجموع  
 الرتب 

 مستوي الداللة Zقيمة  

 التواصل البصرى 
 3 1.50 2 السالبةالرتب 

 0 0 0 الرتب الموجبة 0.157 1.414
  - 4 الرتب المحايدة

متابعة التوجه البصرى  
 ل خرين

 8 2.67 3 الرتب السالبة
 2 2 1 الرتب الموجبة 0.257 1.134

  - 2 الرتب المحايدة

التقليد اللفظي أو  
 الحركي 

 0 0 0 الرتب السالبة
 3 1.50 2 الرتب الموجبة 0.157 1.414

  - 4 الرتب المحايدة

مشاركة المشاعر  
 والحالة الوجدانية 

 4 4 1 الرتب السالبة
 6 2 3 الرتب الموجبة 0.705 0.387

   2 الرتب المحايدة

المبادأة واالستجابة  
 لإلشارات

 0 0 0 الرتب السالبة
 1 1 1 الرتب الموجبة 0.317 1.000

  - 5 الرتب المحايدة

 الدرجة الكلية 
 5 2.50 2 الرتب السالبة

 5 2.50 2 الرتب الموجبة 1.000 0.000
  - 2 الرتب المحايدة
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ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي     
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعى لمقياس مهارات 

يوضح الجدول  و ، وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني ،ه المشترك في الدرجة الكليةاالنتبا
علي   القياسين البعدي والتتابعي للمجموعة التجريبيةالتالي نتائج متوسطات درجات 

 .مقياس االنتباه المشترك
 (7جدول)

 االنتباه المشتركمتوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتابعي علي مقياس مهارات  

 مهارات االنتباه المشترك 
 تتبعى بعدي

 المتوسط 
االنحراف 
 المتوسط  المعياري 

االنحراف 
 المعياري 

401.6 17.67 التواصل البصرى   17 2 
 2.33 15.67 1.966 16.33 متابعة التوجه البصرى ل خرين
 2.06 16.67 1.789 16 التقليد اللفظي أو الحركي 

 1.67 17 1.033 16.67 لحالة الوجدانية مشاركة المشاعر وا
 0.983 16.17 1.329 15.83 المبادأة واالستجابة لإلشارات 

 4.32 81.64 3.834 82.50 الدرجة الكلية 

 مناقشة وتفسير النتائج:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب بينت نتائج الفروض السابقة     

القبلي والبعدي لمهارات االنتباه المشترك لصالح القياس  المجموعة التجريبية في القياسين 
أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد البعدي، كما 

 .رات االنتباه المشتركالمجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعى لمها
باستخدام انشطة التكامل الحسى   لتدريبياوتعزو الباحثة هذه النتائج إلى فعالية البرنامج      

  ، وذلك يرجع إلى أن تنمية مهارات االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد في
سلوك   في إحداث تغيرات ملحوظة في تالتكامل الحسى قد ساهماستخدام انشطة ب التدريب

تم  حيث ة مع اآلخرين،االجتماعي ومشاركتهموزيادة فعاليتهم  األطفال ذوى اضطراب التوحد
تطبيق جلسات البرنامج في غرفة التكامل الحسى المجهزة ببعض األدوات الخاصة لتنبيه 

هذه  متحيث أسه حاسة اللمس( -البصرحاسة  - واستثارة حواس الطفل)حاسة السمع
متابعة  -)التواصل البصرى  وتنميه مهارات االنتباه المشترك البصرالغرفة على تنبيه حاسة 
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  -مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية  -التقليد اللفظي أو الحركي  -وجه البصرى لآلخرين الت
 قويةوزيادة تركيز الطفل من خالل عرض ألوان جذابة ومثيرة و  المبادأة واالستجابة لإلشارات(

مع الدراسات والبحوث  ذلكتفق يو  حوله.في العالم اآلخر الستطالع ما يحيط به وما يجري 
مثل دراسة فكرى  التكامل الحسى أهمية االعتماد على برامج التي أشارت إلى أن  السابقة

(، ودراسة محمد رياض  2016(، ودراسة أحمد كمال عبد الوهاب)2015لطيف متولى)
  ،(2018(، ودراسة سيد جارحي السيد)2018(، ودراسة إسالم صالح الدين )2017أحمد)

 (.  2019هيام فتحي مسرور)  ، ودراسة (2019دراسة لبنى محمد إبراهيم )و 
غرفه   داخلالموجودة كل الوسائل واأللعاب التعليمية  قامت الباحثة بتوظيف وقد     

ومن هذه األلعاب )العاب الترامبليون التكامل الحسى لصالح تنمية مهارات االنتباه المشترك 
األلعاب المضيئة   – اإللكترونية السيكو موتوروالعاب  –وهى العاب القفز/ والنط المطاطية 

العاب السالسل الحسية،   –العاب بحر الكور الملونة  –العاب جوارب الجسد المطاطية  –
   -الفقاقيع المتساقطة –الهزازة الكراسي –نفق االسترخاء –عاب المتاهات المضيئة ال

لعبه نقطة الوصول للهدف   –األراجيح –االسطوانات والدرجات االسفنجية  –صناديق األلغاز
عمود   –العاب التشكيل بالصلصال  -العاب المكعبات والبازل –العاب صناعة األصوات  –

قطار   لعبة – السحري العاب الرمل  -العاب البولينج  –الساليم العاب  -الماء المضيء 
كما أن   ، (لعبة المنظار، لوح تزلج ذو أربع عجالت –نظارات اللعب  – المضيئة األطواق

السقف به مثيرات ضوئية وسمعية ساهمت في تحفيز الحواس عند  أرضية الغرف والجدران و 
 االنتباهتهيئة األطفال لتنمية مهارات  فيساعدت  وبالتالياألطفال ذوى اضطراب التوحد 

باإلضافة إلى بعض األلعاب والوسائل التعليمية التي قامت الباحثة بإعدادها مثل المشترك، 
اسكات المطاطية التي تعبر عن الضحك  المإعداد بعض م بعض المجسمات، و ) تصمي

والبكاء والغضب واالبتسامة التي ساهمت في تنمية مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية 
   (.لألطفال ذوى اضطراب التوحد

تنمية مهارات  فيالحسى  التدريبي باستخدام انشطة التكاملكما يرجع تأثير البرنامج      
وى اضطراب طيف التوحد إلى أن الباحثة قامت بإعداد  لدى األطفال ذ االنتباه المشترك 

متابعة  -المشترك ) التواصل البصرى  االنتباهبرنامج علمي متنوع متضمن بعض مهارات 
  -مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية  -التقليد اللفظي أو الحركي  -التوجه البصرى لآلخرين 
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( جلسة، وتم تقسيمه إلى  53مج من ) حيث يتكون البرنا مبادأة واالستجابة لإلشارات(ال
للوصول إلى تحقيق الهدف العام من إعداد البرنامج وهو تنمية بعض مهارات  زاءثالث أج

يحتوى الجزء األول)التمهيدي( حيث ، لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد االنتباه المشترك
( يتكون من البنائيلتعارف بين الباحثة واألطفال، والجزء الثاني )ا على جلستان وهدف إلى 

( جلسات لكل بعد، حيث هدفت المرحلة األولى  10وكل بعد يمثل مهاره بواقع )،( مراحل5)
إلى تنمية التواصل البصرى لألطفال ذوى اضطراب التوحد وفيه ساعدت الباحثة كل طفل  

انه  يتواصل بصريا مع أقر و  تناديه،عندما  إليهاتفت ويل يوجه نظرات عينيه تجاه الباحثة، بان
يعبر عن الموقف الذى ال يفهمه إلى وجه الشخص الذى يتحدث إليه، و ينظر و أثناء اللعب، 

تنمية متابعة التوجه   وهدفت المرحلة الثانية إلى باإلشارات واإليماءات المعبرة عن الموقف.
  حد، وفيه ساعدت الباحثة كل طفل بأن البصرى لآلخرين لدى األطفال ذوى اضطراب التو 

أن يحرك رأسه في نفس اتجاه حركه ت اآلخرين عندما ينظرون إلى شيء ما، و يتتبع نظرا
يتابع مسار لعبه متاهة بسيطة مرسومة من خالل رسم خط داخل مسار  رأس الباحثة، و 

وفيه  ،التقليد اللفظي أو الحركي كما هدفت المرحلة الثالثة إلىالمتاهة حتى يصل للهدف. 
مثل تتبع اإلشارات الضوئية  كة ما تطلبها الباحثة منهيقلد حر ساعدت الباحثة كل طفل بأن 

لموجودة  تقليد أصوات المثيرات السمعية ا أو ة المطاطيةغرس الخلل في الكر  أو  على األرض
 أغاني( بعد سماعها ألول مرة-كلمات-أن يقلد الطفل )أصواتداخل غرفة التكامل الحسى، و 

تنمية مشاركة المشاعر والحالة الوجدانية لدى  وايضا هدفت المرحلة الرابعة إلى  .من الباحثة
يشارك شخص ما شعورا  لباحث كل طفل بأن، وفيه ساعد ااألطفال ذوى اضطراب التوحد

-البكاء-)الفرح أن يشارك اآلخرين في الشعور بنفس الحالةبتسامة(، إيجابيا مثل)اال
ستجابة لإلشارات لدى  كما هدفت المرحلة الخامسة إلى تنمية المبادأة واالالصراخ(.-الغضب

يشير إلى شيء مطلوب بأن األطفال ذوى اضطراب التوحد، وفيه ساعدت الباحثة كل طفل 
منه اإلشارة اليه مثل )اإلشارة إلى بعض المثيرات البصرية الضوئية في غرفة التكامل  

د ويتواصل بصريا مع الشخص اآلخر. ويشير إلى  ويشير إلى شيء قريب أو بعي الحسى(،
يد ويتواصل بصريا مع الشخص اآلخر، وأن يتتبع إشارات اآلخرين أثناء أداء  شيء بع
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النشاط. واخيرا الجزى الختامي ويتكون من جلسة واحدة هدفت إلى إنهاء البرنامج وتطبيق 
 للمقياس.  البعديالقياس 

وصلت إليها الباحثة ايضآ فى ضوء التنوع الكمى  كما يمكن تفسير النتائج التى ت     
حيث ساهمت الفنيات المتنوعة فى تحقيق األهداف المأمولة من البرنامج   ،يفى للفنياتوالك

فقد تم   ،مهارات االنتباه المشترك باستخدام انشطة التكامل الحسىبعض التدريبي فى تنمية 
جذب انتباه الطفل لتقليد اآلخرين لتأدية  فيالنمذجة  حيث ساعدت هذه الفنية فنية  استخدام

سلوك النموذج مثل مشاهده الطفل لزمالئه  اكتساب فيكبير  ماأسهوذلك كان له  ،نموذج ما
قام بتقليد نفس النموذج داخل  ثم أثناء السير عبر المتاهات األرضية ذات المثير الضوئي 

إلعادة  طفل لل إتاحة الفرص في  التكرارة، كما ساهمت فنية أخرى مضيئمتاهة أرضية 
ن األطفال ذوى اضطراب التوحد كانت استجاباتهم بسيطة وذلك أل  الهدف المحاوالت لتعلم

وايضا كان إلستخدام فنية الحث دور في   ،ولكن مع كثرة التكرار بدأ تحسن ملحوظ لديهم
فنية  تمساعدة األطفال ذوى اضطراب التوحد على أداء األستجابات الصحيحة، كما لعب

تقويته حيث استخدمت الباحثة  ومن ثم دور في تشجيع الطفل على إداء السلوك  التعزيز
األشياء المحببة للطفل مثل الحلوى والبالونات والبسكوت كتعزيز مادى باإلضافة إلى  
استخدام بعض الكلمات مثل برافو وشاطر كتعزيز اجتماعى. كما ساهمت فنية الواجب  

 المنزلى في تطبيق وتدعيم المهارات بمساعدة األسرة داخل المنزل. 
لباحثة أيضا هذه النتائج إلى األساليب المستخدمة داخل الجلسات وطريقة تعزو ا كما      

تعاملها مع األطفال ومراعاتها للفروق الفردية بينهم، وأيضا للقوانين واالعتبارات التي  
عوبات أثناء وضعتها الباحثة قبل بدء واثناء تطبيق البرنامج، والتي ساهمت في مواجهه الص

 ال.التطبيق مع األطف
ودراسةةة سةةماح  ،(2012علةةى عبةةدهللا علةةى ) ،تتفةةق دراسةةة عبةةد الفتةةاح رجةةب علةةىكمةةا      

اسةةتمرارية فعاليةةة البرنةةامج التةةدريبي باسةةتخدام  فةةي( مةةع نتةةائج البحةةث 2017رمضةةان محمةةد )
إلةى وذلةك يرجةع  ،انشطة التكامل الحسى لةدى أفةراد المجموعةة التجريبيةة بعةد تطبيةق البرنةامج

واحتفةاظهم بمةةا أصةبح لةديهم خبةرة بفنيةةات البرنةامج وأنشةطته وجلسةاته  ةالتجريبية أن المجموعةة 
. وإن المهةارات إحصةائيامما أدى إلى عةدم وجةود فةروق دالةة تعلموه حتى بعد انتهاء البرنامج 

يةد ، ال سيما انهةا تمةس العدوقتيخالل البرنامج لم تكن ذات تأثير  اكتسابهاتم  التيوالخبرات 
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من خالل التعامل مةع النةاس ومةن خةالل النشةاطات اليوميةة  يوميا تمارس التيمن الجوانب 
 البيت والمدرسة والشارع. فييقوم بها  التي

ومناسةةةةبتها  فنياتةةةهوتنةةةةوع  جلسةةةاتهاسةةةتمرار فعاليةةةةة البرنةةةامج إلةةةى ثةةةةراء  أيضةةةةا كمةةةا يعةةةزو     
كةان  كما تنوعت أنشطة البرنةامج المبنيةة بشةكل متةرابط حيةث ،لألطفال ذوى اضطراب التوحد

األطفةةال لتنميةةة تلةةك ، ويلةةتمس احتياجةةات يليةةهكةةل نشةةاط كةةان عبةةارة عةةن مفتةةاح للنشةةاط الةةذى 
، وقيامه على أرضةية علميةة صةلبة حيةث اتصةف البرنةامج بالشةمولية لتحقيةق أهدافةه المهارات

األطفةال ذوى اضةطراب حيةث سةاعد البرنةامج  كمهةارات االنتبةاه المشةتر بعض المتعلقة بتنمية 
التقليةةةد اللفظةةةي أو  -متابعةةةة التوجةةةه البصةةةرى لآلخةةةرين  -التواصةةةل البصةةةرى  ) التوحةةةد علةةةى

وأن تنميةةة  ،المبةةادأة واالسةةتجابة لإلشةةارات( -مشةةاركة المشةةاعر والحالةةة الوجدانيةةة  -الحركةةي
فةةي تحسةةين مسةةتوى التفاعةةةل  اسةةةهمتتحسةةين التواصةةل وبالتةةالي تلةةك المهةةارات سةةاهمت فةةةي 

دراسةة  وهذ يتفق مةع ،اب التوحد وزيادة دمجهم بالمجتمعاالجتماعي لدى األطفال ذوى اضطر 
ودراسةةةةةةةة  ،(2017كامةةةةةةةل)أميمةةةةةةةة مصةةةةةةةطفى  دراسةةةةةةةةو  ،(2015أسةةةةةةةامة فةةةةةةةاروق مصةةةةةةةطفى )

Luckevich,D.(2018). 
 :التوصيات

وما توصلت إليه الباحثة من نتائج  ،والدراسات السابقة الحاليفى ضوء اجراءات البحث 
التطبيق، فأنه تقترح بعض التوصيات    أثناءجهتها وتفسيرها، وما لمسته من صعوبات وا

    المعلم(. –األسرة  –   بيئة التعلم  بكال من ) الخاصة
 توصيات خاصة بالبيئة .1
  الطفل مفرط الحساسية تجاهها، ثراء بيئة الطفل بمثيرات حسية مختلفة، حتى لو كان

لك لتخفيف حيث نقوم باستشارة الطفل بشكل تدريجي بحسب قدرته على التحمل، وذ
 .الحساسية بشكل تدريجي

   توفير أماكن مخصصة ألنشطة اللعب الحسي، سواء في غرف حسية أو مكان
 .مخصص داخل الفصل أو المنزل، مع توفير الوسائل المناسبة



 

 

 

(656) 

2019  ديسمرب  ،  1ج،  60جملة اإلرشاد النفسي، العدد    

برنامج تدريىب باستخدام أنشطة التكامل احلسي لتنمية بعض مهارات االنتباه املشرتك فعالية   

 ذوى اضطراب التوحد ضمن المدارس والتخطيط  اصة بفئةضرورة إنشاء فصول خ
بية والتربوية والعمل على إدماجهم مع أقرانهم المنظم للبرامج والمناهج التعليمية والتدري

 .من األطفال الطبيعيين
  وبالمدارس الحكومية الخاصة  رعاية الضرورة عمل غرفة تكامل حسى بجميع مراكز

 . الخاصة  االحتياجاتاألطفال ذوى ب
 .ضرورة توفير مراكز خاصة للتشخيص المبكر لألطفال ذوى اضطراب التوحد 

 ( األخصائيو )توصيات خاصة باملعلم أ
 من األطفال ذوى اضطراب التوحد، ظهور االستجابةل المعلم التأني وعدم استعجال  

 وإعطائهم الفرصة الكافية للقيام باالستجابة.
  األطفال ذوى اضطراب التوحد لالندماج في المجتمع والقدرة على العمل على تأهيل

 .القيام بمهارات الحياة اليومية
 يقوم على أساس دراسة   لتنمية االنتباه المشترك وي فرديبرنامج ترب ضرورة تقديم

علمية وتقويم لحالة كل طفل يعمل معه بما في ذلك مستوى قدراته ومهاراته المختلفة 
ونواحي القصور والقوة في محاور بناء شخصيته وهي األسس التي يبني عليها  

ع الطفل داخل  تخطيطه لكل األنشطة التي ينظمها البرنامج التعليمي في العمل م
 .المركز

 باستخدام انشطة  فال ذوى اضطراب التوحد على مهارات االنتباه المشترك تدريب األط
 توافقافي زيادة دمجهم بالمجتمع، ويجعلهم أكثر  ألنها تسهمالتكامل الحسى، وذلك 

 من الناحية النفسية واالجتماعية.  
 ور كبير في حث الطفل على  المعنوي( لما لها د -االهتمام بفنية التعزيز )المادي

 لسلوك ومن ثم تقويته.تكرار ا
   تدريب األطفال ذوى اضطراب التوحد على المهارات االستقاللية الذاتية وتقليل

 .اعتمادهم على اآلخرين مما يؤدي إلى اإلقالل من مشكالتهم النفسية واالجتماعية
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 توصيات خاصة باألسرة
 ألنماط لمتخصصة في التشخيص المبكر ضرورة التعاون بين األسرة والمراكز ا

 .السلوكيات غير المقبولة التي تصدر عن هؤالء األطفال
   تقديم البرامج التدريبية ألولياء أمور األطفال مما يساعدهم في القدرة على التعامل على

أفضل نحو مع أطفالهم، ولتوعيتهم بخصائص األطفال ذوى اضطراب التوحد وكيفية 
 التعامل معم.

 الطفل واألسرة سواء بالكالم أو الصور أو اإلشارة وغيرها، لكي  لغة التواصل بين  إيجاد
 .يستطيع الطفل أن يعبر عن حاجته لنشاط حسي معين أو رفض تجربة حسية معينة

 البحوث املقرتحة
فعالية برنامج تدريبي قائم على التكامل الحسى لتنمية االنتباه المشترك لدى األطفال   .1

 تعلم.عقلية القابلين للذوى اإلعاقة ال
دراسة العالقة بين التكامل الحسى واالنتباه المشترك لدى عينة من األطفال ذوى   .2

 اضطراب التوحد. 
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 : املراجع
فاعلية برنامج تدخل مبكر قائم على التكامل  (.2016أحمد كمال عبد الوهاب) ▪

كلية   مجلة الحسي في تنمية التواصل غير اللفظي لدى عينة من أطفال التوحد. 
 . 378-338(، 4)32جامعة أسيوط،،التربية

. عمان : دار وائل  التوحد الخصائص والعالج(. 2004ابراهيم عبدهللا الزريقات ) ▪
 للطباعة والنشر. 

(.تنمية التكامل الحسي مدخل اخفض أعراض  2018إسالم صالح الدين أحمد  )  ▪
كلية البنات  .ربيةمجلة البحث العلمي في التأبراكسيا الكالم لدى أطفال األوتيزم. 

 . 13-1(،19)6لآلداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس،
فعالية برنامج تدريبي قائم على االنتباه المشترك  (.2015أسامة فاروق مصطفى ) ▪

مجلة  لتحسين التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى االطفال ذوي اضطراب التوحد. 
 . 252-187(،7) 2جامعة الزقازيق، ،. كلية علوم اإلعاقة والتأهيلالتربية الخاصة

  ”والعالجاالسباب والتشخيص ”التوحد(.2011السيد الشربيني)،أسامة مصطفى ▪
 .عمان: دار المسيرة.

(. أثر التدريب على االنتباه المشترك في تحسين 2017أميمة مصطفى كامل) ▪
المهارات االجتماعية والتواصل اللفظي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد مرتفعي 

 . 100-99(،  74)20جامعة عين شمس،  ، مجلة دراسات الطفولةوظيفية. ال
(.مقياس تقدير االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى  2017)اميرة أحمد اسماعيل  ▪

 . القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية. اضطراب التوحد
. القاهرة: مدخل إلى التربية الخاصة(. 2012السيد ابو قله )  ،حسن عبد المعطى ▪

 زهران الشرق.  مكتبة
يف طفل خاص بين اإلعاقات والمتالزمات )تعر (. 2004زكريا أحمد الشربيني ) ▪

 القاهرة : دار الفكر العربي. .وتشخيص(
الطفل التوحدي )أسرار الطفل الذاتوى وكيف نتعامل (. 2008سعد رياض ) ▪

 القاهرة :دار النشر للجامعات..معه(
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عرفي سلوكي قائم على االنتباه فعالية برنامج م (. 2017)محمد  سماح رمضان ▪
مجلة كلية  . التوحديالمشترك في تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى الطفل 

 . 587-561(،2)66، جامعة طنطا،تربية
(. فعالية برنامج تكامل حسى في خفض بعض 2018السيد ) جارحيسيد  ▪

  مجلة  المشكالت السلوكية الحسية لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد.
 . 348-292(،22. كلية علوم اإلعاقة والتأهيل، جامعة الزقازيق، )التربية الخاصة

ك لدى  (.فعالية برنامج تدخل مبكر لتنمية االنتباه المشتر 2008سهى محمد أمين ) ▪
مجلة األطفال التوحديين وأثره في تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية لديهم. 

 . 148-91(، 1)،. جامعة االسكندرية. كلية رياض االطفال التربية والطفولة
مدخل إلى اضطراب التوحد واالضطرابات السلوكية (. 2010عادل عبدهللا محمد )  ▪

 . القاهرة: دار الرشاد. واالنفعاالت
.  1. ط استراتيجيات التعليم والتأهيل وبرامج التدخل (.2014) محمد عادل عبد هللا  ▪

 القاهرة : الدار المصرية اللبنانية.
  الخاصة. تكنولوجية التعليم لذوى االحتياجات (.2009حمد سالمة ) عبد الحافظ م ▪

 دار وائل للنشر والتوزيع. عمان:
ك لدى  رمهارات االنتباه المشت(. مقياس تقدير 2015عبدالرحمن سيد سليمان ) ▪

. جامعة عين شمس،  مجله كلية التربيةاألطفال ذوي اضطراب التوحد. 
1(39،)791-831 . 

تعديل سلوك األطفال العاديين وذوى  (.2007ي )عبد العزيز السيد الشخص  ▪
 . القاهرة : دار الطبري للطباعة والنشر. االحتياجات الخاصة

ية ملتن تدريبي(.فعالية برنامج 2012عبد الفتاح رجب على، على عبدهللا على )  ▪
وأثره في تحسين التواصل اللغوي   المشترك لدى عينة من االطفال التوحديين االنتباه
 . 182-139(، 92)23، جامعة بنها،ة كلية التربيةمجل لديهم.

 القاهرة:. الطفولةاإلعاقات الذهنية في مرحلة (. 2002عثمان لبيب فراج )  ▪
 المجلس العربي للطفولة والتنمية.
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استراتيجيات التعرف والتدخل المبكر مع ذوى (.2010فاروق محمد صادق) ▪
 زيع.. القاهرة : دار رواء للنشر والتو  االحتياجات الخاصة

(.فعالية برنامج تدريبي لتحسين التكامل الحسى في  2015فكرى لطيف متولى) ▪
. جامعة  مجلة كلية التربيةتدعيم مهارات األمن الجسدي لدى أطفال األوتيزم. 

 . 91-49(، 86) 1الزقازيق، 
المكتب العلمي  :اإلسكندرية. التدريس نماذجه ومهاراته(. 1997كمال زيتون ) ▪

 للنشر والتوزيع. 
فاعلية برنامج تدريبي للحد من اضطراب التكامل (. 2019محمد إبراهيم ) لبنى ▪

، كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة  رسالة ماجيستير، الحسى للطفل التوحدي
 عين شمس.

مساعدة  (. 2016لين هوروتيز، سيسل روست )ترجمة( أمل محمود، ثناء إبراهيم) ▪
". القاهرة : مكتبة األنجلو تكامل الحسىاألطفال ذوى الحركة المفرطة "دراسة في ال

 المصرية. 
( فاعلية برنامج تدريبي لتنمية القدرات الحسية مبنى 2017محمد رياض أحمد) ▪

التوحديين.  لسلوك االنعزالي لدى األطفال علي نظرية التكامل الحسي في خفض ا
 . 533-459(،2)33. جامعة أسيوط،كلية التربية مجلة

ستراتيجيات المعلمين في تنمية مهارات التكامل (. ا 2015محمد موسى أحمد) ▪
الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد: دراسة عبر ثقافية  

،  مجلة المعهد الدولى للدراسة والبحث. والرياضمقارنة بين مدينتي عمان 
 .  42-2(، 2)1،جسر

ارة التربية طبعة خاصة بوز  :. مصرالمعجم الوجيز(.  2001مجمع اللغة العربية ) ▪
 والتعليم.

مستوي مشكالت التكامل الحسي لذوي   (.2019منار محمود محي الدين ) ▪
نظر المعلمين اضطراب طيف التوحد في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية . وطرق عالجهم
 . 553-525(،1) 27،غزة،والنفسية
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تصميم برنامج تدخل مبكر قائم على  (.2013نعمات عبد المجيد موسى ) ▪
الملتقى الثالث  التكامل الحسى لتنمية مهارات األمن الجسدي ألطفال التوحد. 

 المنامة، مملكة البحرين.  ، عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة
األوتيزم اإليجابية الصامتة "استراتيجيات (. 2010هشام عبد الرحمن الخولى)  ▪

 قاهرة: دار النهضة المصرية. . ال 2". طلتحسين أطفال األوتيزم
فاعلية برنامج لتحسين االنتباه المشترك في تنمية (. 2014هناء شحاته أحمد )  ▪

، ()غير منشوررسالة ماجستير األطفال التوحديين،مهارات التواصل اللفظي لدى 
 جامعة عين شمس.  ،كلية التربية

الحسي في   فعالية برنامج قائم على أنشطة للتكامل (.2019هيام فتحي مسرور) ▪
، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات النفسية والتربويةخفض أعراض ذوي التوحد. 

27(1 ،)444-467 . 
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