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 ملدص الدراشة:
تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي ل إعثاد بحنامج مقتحح ىثفة الثراسة الحالية إلى     

ذوي اضشحاب التغحث ، والتحقق مع إمكانية  وعالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ
 ( مع7) :( أسفاؿ01وتكغنة عيشة الثراسة مع ) استسحار فاعمية ىجا البحنامج بعث انتيائو.

، ، سحتفع(الغصيفي الداء ناث مع ذوي اضشحاب التغحث )ذوي األاإل( مع 3)الجكغر و
. وقث بمغة األحاكخ التحبية الخاصة بسحالسدجميع بس  عسار الخمشية لعيشة الثراسةافضة الفيـغ

وقث تسثمة أدوات  .(011 – 91بمغة معامالت ذكائيظ مع )و ، ( سشغات9 – 6) ما بيع
عبث العخيخ شحاب سيف التغحث لألسفاؿ )إعثاد مقياس تذخير اضالثراسة في: 

)تقشيع أميشة  J.C.Ravenواختبار السرفغفات الستتابعة السشغر لحافع  (،3103،الذخر
عبث العخيخ  )إعثاد مقياس تذخير اضشحاب المغة البحاجساتيةو  (،3115،كاصظ وآخحوف 

(، ، يعث)إعثاد الباح لألسفاؿ التساسط السحكخي (، مقياس تذخير 3105، الذخر وآخحوف 
فاعمية البحنامج في تحديع وقث أسفحت نتائج الثراسة عع  الباحثة(. )إعثاد سقتححوالبحنامج ال

اؿ ذوي اضشحاب مياـ نضحية التساسط السحكخي وعالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسف
 التغحث )ذوي األداء الغصيفي السحتفع(.
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  : مكدمة
متغحث أف األسفاؿ ذوي اضشحاب في وصفو األوؿ ل (Leo Kanner)لقث الحع كانح      

عمى حداب الذيء ككل. عمى سبيل السثاؿ, فيظ بالتفاصيل التغحث يضيحوف إىتساـ خاص 
عثيث مع الثراسات عمى الييتسغف باألشجار فزاًل عع الغابة ككل. ومشج ذلط الحيع ركخت 

الشسط السعحفي لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث, وأسمقغا عميو مرشمح ضعف التساسط 
ا . ويزظ ىجا الشسط السعحفي إم (Weak Central Coherence- WCC)السحكخي 

ة مع السثيحات ة أو صعغبة في دمج العشاصح لسجسغعاالنتباه السعخز لمعشاصح السجخأ 
أيزًا إلى أدائيظ الستسيخ عمى السياـ البرحية السكانية عمى سبيل السثاؿ,  ةالسعقثة, باإلضاف

ميسة األشكاؿ الستزسشة وميسة ترسيظ السكعبات, والسياـ المفضية عمى سبيل السثاؿ, 
وصعغبة دمج السعمغمات الثاللية الجسمة لفيظ األلفاظ الستذابية،  القرغر في إستخثاـ سياؽ
 (.Fitch et al., 2015داخل السثيحات المغغية )

ية إلى األعحاض األساسية الضشحاب التغحث والزحور  أيزاً  جلط نجث أنو باإلضافةلو       
 ،والدمغكيات واالىتسامات التكحارية( لعسمية التذخير )مثل, التغاصل، والتفاعل االجتساعي،

يغجث أعحاض أخحى ثانغية  وشائعة وتزظ مثال عسمية السعالجة السعحفية السحتكخة عمى 
 .(South et al., 2007)التفاصيل 
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ىي أوؿ مع تشاولة مفيـغ ضػعف التساسػط السحكػخيي حيػت نذػحت "Uta Frith" وتعتبح     
لػػة . وفػػي ىػػجا الغقػػة اقتححػػة محاو 0989أوؿ بحػػت ليػػا عػػع ضػػعف التساسػػط السحكػػخي عػػاـ 

لتشغيح السعالجة الجذشمتية  لألسفاؿ الجيع لثييظ نسط السعالجة الجخئية ىغ السديشحي حيت 
يحكخوف بذكل كبيح عمى التفاصيل عمى حداب الذكل الكمػي, ومػع بػيع ىػاالء األسفػاؿ ذوي 

 (.Powell, 2012اضشحاب التغحث )
ثاني السثاخل السعحفية  Central Coherence theoryنضحية التساسط السحكخي  وتعث     

نضحية العقل , فيشاؾ  تظ اكتذافيا فيالتي صيحت لتغشية بعز جغانب القرغر التي 
سمغكيات أخحى الضشحاب التغحث  غيح اجتساعيةي مثل الدمغكيات التكحارية والقيحية 

Repetitive and Obsessive  Behaviors    والتذبتPerseveration   واألنساط
مثل ىجه األعحاض األولية لظ تتسكع نضحية العقل مع  ،في القثرات العقمية  غيح الستفاوتة

تفديحىا, ومع ثظ صيحت نضحية التساسط السحكخي والسقرغد بيا السيل الشبيعي لألسفاؿ 
العادييع إلضفاء الشضاـ أو التحتيب أو السعشى لمسعمغمات التي تغجث في بيئتيظ وذلط عع 

 & Happe, 1997, Happe,1999إدراكيا كأجخاء متفحقة )سحيق إدراكيا ككل, بثال مع 
Jarrold et al.,2000. ) 

ويتثاخل اضشحاب المغة البحاجساتية بذكل كبيح مع اضشحاب سيف التغحث. دوف شط,    
فأف مذكالت المغة البحاجساتية تذكل أحث األعحاض األساسية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب 

( العثيث مع مع (DSM-IVلتغحث التي ذكحت في التغحث. ومع بيع أعحاض اضشحاب ا
أعحاض اضشحاب المغة البحاجساتية, عمى سبيل السثاؿ, القرغر السمحغظ في القثرة عمى بثء 
أو الحفاظ عمى السحادثة, اإلستخثاـ الشسشي والستكحر لمغة, والقرغر السمحغظ في إستخثاـ 

 .(Ketelaars, 2010)الدمغكيات الغيح لفضية . 
 الدراشة:معكلة 

وبرفة خاصة السيل إلى ، تذيح نضحية التساسط السحكخي إلى نسط معالجة السعمغمات     
معالجة السعمغمات السثخمة وسياقاتياي فإذا كاف التساسط السحكخي لمفحد قغيًا فإف ىجا السيل 

أما في  حداب االنتباه لمتفاصيل الثقيقة، سغؼ يعسل عمى إعشاء معشى عاـ لمسعمغمات عمى
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حالة ضعف التساسط السحكخي فإف ىجا السيل إلى السعالجة يعسل عمى االنخحاط في تفاصيل 
 (.80: 3103 ،محسيالسعشى العاـ لمدياؽ )ىياـ  ثانغية جخئية عمى حداب

لجلط بثأت  مع صعغبة في فيظ السعشي السقرغدي ويعاني األسفاؿ ذوو اضشحاب التغحث    
سفاؿ ذوي اضشحاب التغحث ودراسة المغغي لثى األ تحكخ عمى القرغر البحغث والثراسات

فيظ  الجسلي حيت أف األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث لثييظ قرغر في فيظ الدياؽ الكمي 
لمجسمة. وقث وصف الباحثغف عثـ القثرة عمى فيظ الدياؽ عمى أنيا نابعة مع اخفاؽ الشضاـ 

. وأسمق الباحثغف عمى ىجا " السحكخي الجي يعسل عمى دمج مرادر السعمغمات لفيظ السعشى
ضعف التساسط السحكخي" وأشاروا إلى أف األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث يعانغف مع ضعف 

أنيظ الذيء ككل أي عمى التساسط السحكخي, ونتيجة لجلط فيظ يحكخوف عمى التفاصيل وليد 
 Tager, 1981, Frith & Snowling, 1983)السعالجة الجخئية لمسعمغماتيحكخوف عمى 

; Jolliffe et al., 1992). 
ومع السعحوؼ أف الستشمبات األساسية لفيظ المغة ىي تفديح الكمسات وفقًا لدياؽ الجسمة     

 بيشسا يعاني األسفاؿ ذوو ،ي حيت أف عسمية التفديح ىجه تتظ تمقائيًا لثى األسفاؿ العادييع
اضشحاب التغحث مع صعغبة كبيحة في دمج الكمسات داخل الدياؽ لمغصغؿ إلى السعشي 

وخاصة الكمسات الستذابية )وىى الكمسات الستذابية نشقًا وكتابًة ولكع  ،السقرغد لمجسمة
وقث أكثت بعز الثراسات أف ىجا  ف حدب سياؽ الجسمة السغجغدة بيا(،معشاىا يختم

حاب التغحث في فيظ الدياؽ الكمي لمجسمة يحجع إلى ضعف القرغر لثى األسفاؿ ذوي اضش
   (Powell, 2012).التساسط السحكخي لثييظ

وبجانب الدسات األساسية التي تديظ في تذخير التغحث فأف اضشحاب المغة      
البحاجساتية ىغ سسة أخحى بارزة لتذخير التغحث. وقث أشارت بعز الثراسات إلى أف 

اتية  لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث يحجع إلى ضعف التساسط اضشحاب المغة البحاجس
السحكخي لثييظي حيت أنيظ يجثوف صعغبة في دمج السعمغمات وفيظ الدياؽ الكمي ليا , 
وأيزًا عثـ القثرة عمى التحكيخ عمى السعمغمات ذات السعشى وتجاىل ما ليد لو عالقة 

 .(Lam & Yeung, 2012)بالسغضغع 
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وقث تغصمة نتائج عثيث مع الثراسات إلى وجغد عالقة تحبط بيع ضعف التساسط      
عمى سبيل  اضشحاب التغحث،السحكخي واضشحاب المغة البحاجساتية  لثى األسفاؿ ذوي 

إلى أف اضشحاب  Martin & McDonald, 2003)فقث تغصمة نتائج دراسة ) السثاؿ،
شحاب التغحث يحجع إلى ضعف التساسط السحكخي المغة البحاجساتية  لثى األسفاؿ ذوي اض

( عمى وجغد عالقة تحبط بيع Nuske & Bavin,2011لثييظ. كسا أكثت نتائج دراسة )
ضعف التساسط السحكخي لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث والقرغر في االستثالؿ لثييظ. 

لتساسط عمى وجغد عالقة تحبط بيع ضعف ا (Lam&Yeung,2012)وأيزًا أكثت دراسة 
 السحكخي لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث واضشحاب المغة البحاجساتية لثييظ.

( دراسة 31) ومحاجعة تقييظ(  بLoukusa & Moilanen,2009 ) مع قاـ كل كسا     
اب التغحث قامة بتذخير المغة البحاجساتية والقثرات االستثاللية لثى األسفاؿ ذوي اضشح 

والقثرة عمى  ،وذلط مع خالؿ قثرتيظ عمى فيظ األلفاظ الستذابية محتفعي األداء الغصيفي،
ة لثى وجغد اضشحاب في المغة البحاجساتية . وفي جسيع الثراسات ثب  فيظ  سياؽ الجسمة

وأف ىجا االضشحاب يحجع إلى ضعف التساسط السحكخي  األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث،
 لثييظ.
بقة أف اضشحاب المغة البحاجساتية يعث أحث وىكجا لعمو يتزح مع السشاقذة الدا      

الخرائر الذائعة بيع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث والجي يحجع إلى ضعف التساسط 
بيشسا يبثو أف الثراسات العحبية  ،وقث اىتسة بيسا كثيح مع الثراسات األجشبية، السحكخي لثييظ

دراسة تحكخ عمى تحديع مياـ ولجلط فإف السجاؿ بحاجة إلى  ،لظ تغلييسا االىتساـ الكافي
نضحية التساسط السحكخي و عالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب 

 التغحث مع خالؿ بحنامج يتظ إعثاده لجلط وىغ مغضع الثراسة الحالية.
 وبرهرة عامة يسكن بلهرة مذكلة الدراسة الحالية في التداؤل التالي:

ىل يسكع تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي وعالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى      
 األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث مع خالؿ بحنامج يتظ إعثاده لجلط؟
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 ٍدف الدراشة:
تيثؼ الثراسة الحالية إلى تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي وعالج اضشحاب المغػة      

 ؿ ذوي اضشحاب التغحث مع خالؿ بحنامج يتظ إعثاده لجلط.البحاجساتية لثى األسفا
 أٍنية الدراشة:

 يسكع إيجاز أىسية الثراسة الحالية عمى الشحغ اآلتي:     
اإلسياـ في زيادة كظ السعمغمات والحقائق عع التساسػط السحكػخي لػثى األسفػاؿ ذوي  -0

 اضشحاب التغحث.
المغػة البحاجساتيػة لػثى األسفػاؿ ذوي تغفيح مخيث مع السعمغمات والحقائق عػع اضػشحاب  -3

 اضشحاب التغحث.
تخويػػث السكتبػػة العحبيػػة بإحػػثى الثراسػػات التػػي تترػػثى لثراسػػة نضحيػػة التساسػػط السحكػػخي  -3

 ةوعالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضػشحاب التغحػثي حيػت اتزػح
 السغضغع. الباحثة التي تشاولة ىجا قمة الثراسات العحبية في حثود إسالع

بحنامج يتظ إعثاده عمى أساس عمسي دقيػق مػع شػأنو أنػو يدػيظ فػي تحدػيع ميػاـ  اقتحاح -4
نضحيػػػػة التساسػػػػػط السحكػػػػػخي و عػػػػالج اضػػػػػشحاب المغػػػػػة البحاجساتيػػػػة لػػػػػثى األسفػػػػػاؿ ذوي 

 اضشحاب التغحث.
 مصطلخات الدراشة:

 تذسل الدراسة الحالية السرطلحات التالية:     
  Autism Spectrum Disorder التهحد  اضطراب  -1

لقث أجسػع الستخررػغف عمػى أف ىشػاؾ أربعػة محػاور تعتبػح جغانػب أساسػية الضػشحاب      
سيف التغحػث تذػسل مذػكالت التغاصػل, ومذػكالت التفاعػل االجتسػاعي, والسذػكالت الستعمقػة 

راؾ بالدػػػمغكيات الشسشيػػػة, واإلصػػػحار عمػػػى ثبػػػات البيئػػػة, والسذػػػكالت الخاصػػػة بالححكػػػة واإلد
التغحػػث لألسفػػاؿ )عبػػث  ي يتزػػسشيا مقيػػاس تذػػخير اضػػشحابالحدػػي, وىػػى تمػػط األبعػػاد التػػ

 (.3103 ،العخيخ الذخر
 Central Coherence (CC)التساسك السركزي  -2
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نسػػط معحفػػي يتسثػػل فػػي السعالجػػة " عمػػى أنػػوالتساسػػط السحكػػخي إجحائيػػًا  ي عػػحؼ البػػاحثغف      
ككلي وذلػط لمغصػغؿ لمسعشػى الكمػي لمحسػالة السػحاد تغصػيميا الكمية لمسعمغمات وإدراؾ األشياء 

دمػػج وتشضػػيظ السعمغمػػات السدػػتقاه مػػع  مػػع خػػالؿ الدػػياؽ الكمػػي ليػػاي حيػػت يسيػػل الشفػػل إلػػى
البيئػة حغلػو لكػي يرػل إلػى تفدػيح وفيػػظ شػامل لمسغاقػف التػي يغاجيػا مػع خػالؿ األداء الجيػػث 

ستذػابية مػع األلفػاظ ال ثيػو القػثرة عمػى فيػظت يكغف الشفل لعمى ميسة األلفاظ الستذابيةي حي
سػػل وميسػػة االسػػتثالؿي حيػػت يدػػتشيع الشفػػل االسػػتثالؿ عمػػى معشػػى الج   خػػالؿ سػػياؽ الجسمػػة،

سل الغامزػةي حيػت يدػتشيع الشفػل وميسة الج   مع خالؿ دمجيا معًا وفيظ الدياؽ الكمي ليا،
 ."ؽ الجسمة الدابقة ليافيظ الجسمة الغامزة السعحوضة عميو بشحيقة سسعية مع خالؿ سيا

    Pragmatic Language Disorderاضطراب اللغة البراجساتية  -2
( اضشحاب المغة البحاجساتية إجحائيًا 3105حؼ )عبث العخيخ الذخر وأخحوف، ي ع       

كسا تتزسع  التي تزبط عسمية استخثاـ المغة، قرغر في استخثاـ القغاعث عمى أنو "
وكجلط اـ المغة في السغاقف االجتساعية، في معحفة الشفل بكيفية استخث اً قرغر 

تبادلية الحثيت، و  ميارات السحادثة،وقرغر في خحيع، استخثاميا في التغاصل مع اآل
والغعي باإلشارات غيح المفضية التي ومبادأة الحثيت، واالستثالؿ، والتغاصل البرحي، 

ع اإلخفاؽ في استخثاـ المغة بذكل غيح كسا تتزس السحادثة،عمى سياؽ  قث تاثح
صحيح أو بشحيقة صحيحة في ىجا الدياؽي ألف الشفل قث يدتخثـ الكمسات في مغاقف 
أو سياقات ال تشاسبيا تمط الكمسات أو العبارات، كسا تتزسع جغانب القرغر التفديح 

أو خاصة  الححفي لمغة، واستخثاـ تعميقات غيح مالئسة اجتساعيًا، واستخثاـ لغة نسشية
 بالشفل نفدو".

 :البرنامج السقترح -3
حؼ البحنامج إجحائيًا  عمى أنو بحنامج مخشط مشضظ في ضغء أسد عمسية،  ع  ي       
دراؾ الكمي لألشياء سع مجسغعة مع األنذشة المغغية والسحتكخة عمى االيتز

باإلضافة إلى االعتساد في تشبيقو عمى مجسغعة مع الفشيات مثل، والسغضغعات، 
 والغاجبات السشخلية. والحت التعخيخ والشسججة،
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 اإلطار اليظري للدراشة:
يتشاوؿ ىجا الجخء مفيـغ التساسط السحكخي واضشحاب المغة البحاجساتية لثى      

 األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث:
 التساسك السركزي: اواًل: نظرية

, وقػػػث 0989عػػػاـ  (Frith)أوؿ مػػػع أشػػػار إلػػػى نضحيػػػة التساسػػػط السحكػػػخي ىػػػي فحيػػػت        
ثػظ تخايػثت بعػث ذلػط الثراسػات التػي ركػخت  ركخت ىجه الشضحية عمى تفدػيح اضػشحاب التغحػث،

إلػػى أف األسفػػاؿ العػػادييع لػػثييظ ميػػل إلػػى  (Frith)عمػػى ىػػجا السغضػػغع.  ولقػػث أشػػارت فحيػػت 
 وقػث أسمقػػة عمػى ىػػجه جذػشمتي لمغصػػغؿ إلػى السعشػى الكمػػي، دمػج السعمغمػات معػػًا فػي شػػكل

الحالػػػة )التساسػػػط السحكػػػخي(. كسػػػا افتحضػػػة أف األسفػػػاؿ ذوي اضػػػشحاب التغحػػػث يعػػػانغف مػػػع 
وىػػي عسميػػة السعالجػػة لػػثييظ ميػػل إلػػى السعالجػػة الجخئيػػة، ضػػعف التساسػػط السحكػػخي حيػػت أف 

السحتكخة عمى التفاصيل وعثـ القثرة إلى الغصػغؿ لمسزػسغف أو فيػظ الرػغرة الكميػة وذلػط فػي 
ومع الجثيح بالػجكح أف نضحيػة ضػعف التساسػط السحكػخي تتشػاوؿ بعػز جسيع جغانب حياتيظ. 

نػػػػب السغىبػػػػة، مثػػػػل جغاي أىسمتيػػػػا بعػػػػز التفدػػػػيحات األخػػػػحى، جغانػػػػب اضػػػػشحاب التغحػػػػث التػػػػ
وفػػػػحط  تعسػػػػيظ السغاقػػػػف مثػػػػل القرػػػػغر الحدػػػػي، وأيزػػػػًا القرػػػػغر فػػػػيواإلدراؾ فػػػػائق الحػػػػث، 

 .(Happe & Frith, 2006)الحداسية نحغ بعز السثيحات 
سمغب السعالجة الكمية مقابل السعالجة ة ضعف التساسط السحكخي عمى فكحة أوتدتشث نضحي   

الجخئية. ويحجع أصل فكحة التسييخ بيع السعالجة الكمية والجخئية إلى الشقاشات الشفدية حغؿ 
والتي تعحؼ أيزا  ،Global Processingالعالقة بيع الكل والجخء. وتذيح السعالجة الكمية 

إلى الفحضية التي تاكث عمى أف الخرائر ، Holistic Processingلجة الذاممة بالسعا
 .(Kimchi, 1992)الكمية لذيء ما تثرؾ قبل الخرائر السكغنة ليا 

( عشثما قاـ Global( و )كمي Local)جخئي  مرشمحي  (Navon)وقث صاغ نافغف      
ة برحية. وقث وصف كل خالؿ ميسباختبار اسمغب السعالجة الكمية مقابل السعالجة الجخئية 

نو عبارة عع تدمدل ىحمي لسذاىث فحعية يتظ تفديحىا مع خالؿ عالقات مذيث برحي بأ
ي في أسفل تبيشسا السعمغمات ال التي في قسة اليـح معمغمات كمية، مكانية. وتعتبح السعمغمات

سعالجة الكمية الاليـح تعتبح جخئية. ولقث أشار إلى أف البذح يقغمغا في البثاية بعسمية 
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وفي  ثظ يدتشتجغا السعمغمات الجخئية مع تحميل أدؽ لمرغرة الكمية. لمسعمغمات الحدية،
يقغـ الذخر باستخالص وتجكح السعمغمات السيسة مع البيئة  السعالجة السحكخية الشبيعية،

 .(Ferderer, 2012)دوف الحاجة الستثعاء الريغة األصمية لمسعمغمات 
سمدمة مع في  (Bartlett, 1932) ما أشارت إليو بارتمة (Ferderer, 2012)ويشقل      

وضػػػحة الشحيقػػػة التػػػي يدػػػتغعب بيػػػا األشػػػخاص الشبيعيػػػيع السعمغمػػػات فػػػي أالثراسػػػات التػػػي 
ف يدػػتسع إلػػى قرػػػة ت، عمػػػى سػػبيل السثػػاؿ، إلػػػى أنػػو بإمكػػاف الذػػػخر أذاكػػحتيظ. وقػػث اشػػار 

 ححفيػا بذػكل كامػل. وفػي الغاقػع اف تػجكح ويدتثعي حبكة الحواية فيسػا بعػث دوف تػجكح القرػة
 تلسعضػظ األشػخاص العػادييع. وذكػح  وإف لظ يكع مدتحيالً ىجه التفاصيل الجخئية أمح محىق، 

قػثرة عمػى فيػظ األمػغر بذػكل ا أف ىشاؾ بعز األشخاص الجيع يفتقػحوف إلػى الأيًز  "ميةتبار "
 .التفاصيل ويسيمغف إلى تحميل متساسط،
ىجا االنذغاؿ بالتفاصيل وعثـ القثرة عمى إدرؾ السزسغف يسثل ضعف التساسط و      

. لقث كذفة الثراسات في العذحيع سشة (Frith, 1989)السحكخي لثى اضشحاب التغحث 
ة في السعالجة الجخئية الساضية أف األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث لثييظ قثرات متشغر 

اسات اختبار عالجة الكمية. وتدتخثـ ىجه الثر ولكع يعانغف مع قرغر في الس لمسعمغمات،
وميسة ،  Prototype Formation Taskوميسة صياغة نسغذج األلفاظ الستذابية، 
تتشاوؿ جسيع ىجه الثراسات جغانب مختمفة مع السعالجة السعحفية التي و األشكاؿ الستزسشة . 

كسا  ثاللية،القثرة المفضية التتأثح بزعف التساسط السحكخي. ويقيد اختبار األلفاظ الستجاندة 
اختبار صياغة  ويقيد أيزاً  لستزسشة القثرة البرحية السكانية،يتشاوؿ اختبار األشكاؿ ا
 .(Ferderer, 2012)الشسغذج التساسط الحدي 

 مهام نظرية التساسك السركزي:
ي لقػػث اسػػتخثـ البػػاحثغف عثيػػث مػػع السيػػاـ التجحيبيػػة لمتحقػػق مػػع ضػػعف التساسػػط السحكػػخ      

مثػل ميسػة مغا مياـ تتعمق بالسجػاؿ المغػغي، لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحثي حيت إستخث
األلفػػاظ الستجاندػػػة وغيحىػػا. ويتسثػػػل ضػػػعف التساسػػط السحكػػػخي لػػثى األسفػػػاؿ ذوي اضػػػشحاب 
التغحث في أدائيظ الزعيف عمى ىجه السياـ  وجسيع السياـ التي تتشمب مشيظ السعالجة الكميػة 

عمػق بالسجػاؿ البرػحي السكػاني، مثػل، ظ الدياؽ الكمي . كسػا اسػتخثمغا ميػاـ تتلمسعمغمات وفي
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وميسة ترسيظ السكعبات وغيحىا. ويتسثل ضعف التساسط السحكػخي ميسة األشكاؿ الستزسشة، 
لػػثى األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث فػػي أدائيػػظ الجيػػث عمػػى ىػػجه السيػػاـي حيػػت تتشمػػب ىػػجه 

وأيزػػًا ميػػاـ سػػسعية تتعمػػق بػػالتسييخ  والتحكيػػخ عمػػى التفاصػػيل.السيػػاـ مػػشيظ السعالجػػة الجخئيػػة 
 الدسعي، وتقيد قثرة الشفل عمى الثمج بيع الرغرة والرغت.

وفيسا يلي عرض مخترر للسهام السهجهدة في مقياس التساسك السركزي السرهر لألطفال  
 )إعداد الباحثين(:

 Visual Tasksالسحهر األول: مهام االدراك البرري 
 The Embedded Figures Taskاألشكال الستزسشة  مهسة -1

وتقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمػى التحكيػخ عمػى التفاصػيلي حيػت ي عػحض عمػى الشفػل      
 بشاقة مرغرة وي شمب مشو البحت عع شيء معيع داخل ىجه البشاقة.

 Figure- Ground Taskمهسة  التسييز بين الذكل واألرضية  -2
قػػػثرة الشفػػػل عمػػػى أيزػػػًا عمػػػى التحكيػػػخ عمػػػى التفاصػػػي ولكػػػع بذػػػكل تقػػػيد ىػػػجه السيسػػػة      

أصعب مع السيسة الدابقةي بأف يع حض عمى الشفمبشاقة مرغرة بيا خمفية مذغشة أوترػسيظ 
 معقث وعمى الشفل أف يبحت عع شئ معيع داخل ىجه البشاقة.

 Block Design Taskمهسة ترسيم السكعبات   -3
يعحض السثرب تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى ندخ ترسيظ ع حض عميوي حيت        

. ثظ يشمب مشو ندخ أو إعادة انتاج الترسيظ مع خالؿ معيع بالسكعبات عمى الشفل ترسيظ
 تجسيع مجسغعة مع السكعبات التي أمامو.

 Form Completion taskمهسة تكسلة الذكل  -4
عمى تجسيع األجخاء لمغصغؿ لذكل كمي معيعي عمى تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل      

يعحض السثرب عمى الشفل بازؿ حراف ويشمب مشو تجسيعو لمغصغؿ لذكل  ،سبيل السثاؿ
 حراف.
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  Face processingمهسة معالجة الهجه   -5
تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى التغاصل البرحي واكتذاؼ التذابو واالختالؼي      

عمى الشفل بشاقة مرغرة لغجو شخر ما ثظ يتظ عحض بشاقتيع حيت يعحض السثرب 
 لغجييع وعمى الشفل أف يحثد أي مع الغجييع مشابق لمغجو األوؿ.

 
 
 the planning drawing taskمهسة الرسم السخطط أو السشظم  -6

تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى ندخ شكل كمي ع حض عميوي عمى سبيل السثاؿ،      
عمى الشفل رسسة لذجحة وعمى الشفل أف يحسظ مثميا في كحاستو.يعحض السثرب   

 Task   Repeated Patterns  مهسة الشساذج الستكررة -7
تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى فيظ تدمدل معيع وتكسمتو بسا يشاسبو ي عمى سبيل      

السثاؿ، يعحض السثرب عمى الشفل بثاية نسغذج لسجسغعة مع العشاصح خالؿ بشاقات 
.....(. ثظ يعحض السثرب عمى الشفل  ثالث  -مغزة -تفاحة -مغزة -مرغرة )تفاحة

مب مشو تكسمة الشسغذج بالذكل السشاسب لمتدمد مغز ( ويش -تفاح -بشاقات مختمفة )عشب
 الجي ع حض عميو.  

 verbal\ liguistic tasks: السهام اللفظية أو اللغهية السحهر الثاني
 Homograph Taskمهسة األلفاظ الستذابهة  -1

وتقػػيد ىػػجه السيسػػة قػػثرة الشفػػل عمػػى فيػػظ األلفػػاظ الستذػػابية مػػع خػػالؿ سػػياؽ الجسمػػة،      
عمػػى سػػبيل السثػػاؿ، كمسػػة )ورقػػة( قػػث ت فيػػظ عمػػى أنيػػا ورقػػة شػػجحة، وقػػث ت فيػػظ عمػػى أنيػػا ورقػػة 
سمػػة التػػي  تػػب فييػػا، وعمػػى الشفػػل أف يفيػػظ معشػػى ىػػجه الكمسػػة مػػع خػػالؿ سػػياؽ الج  كحاسػػة يك 

 و ضعة فيو.
 The Sentence Completion Task (SCT)مهسة تكسلة الجسلة  -3

وتقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى تكسمة جسمة ت عػحض عميػو سػسعيًا بسػا يشاسػبيا، عمػى      
فػػي.....( ويدػتعيع بغسػػائل مدػاعثة كػػأف سػبيل السثػاؿ، يقػػغؿ السػثرب لمشفػػل )تعػيذ الدػسكة 
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اسػب الجسمػة التػي الشفل أف يختار بيػشيظ مػا يشبحح ( وعمى  –صغرتيع )حثيقة يعحض عميو 
 سسعيا ويجيب بحح في حالة أف الشفل يتحثث.

 Local coherence inferencesمهسة االستدالالت الجزئية  -3
وتقػػيد ىػػجه السيسػػة قػػثرة الشفػػل عمػػى االسػػتثالؿ عمػػى السغاقػػف، بػػأف يرػػف السػػثرب مغقػػف 

وعمػػى الشفػػل أف يدػػتشبط االجابػػة محػػثد لمشفػػل ويعػػحض عمػػى الشفػػل اسػػئمة تتعمػػق بػػالسغقف 
 الرحيحة مع سياؽ السغقف الجي ع حض عميو.

 Auditory tasksالسحهر الثالث: السهام الدسعية  -3
 .   False memory testاختبار التذكر الخاطئ -1
تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى تجكح سمدمة مع الكمسات ع حضة عميوي حيت يقحأ      

مخرعة( ثظ يدأؿ الشفل ىل سسعة كمسة   -قشة  –السثرب مجسغعة مع الكمسات )كمب 
كمب، ىل سسعة كمسة قشة، ثظ ندألو عع ما إذا سسع كمسة تفاح )وىي كمسة لظ تغجث خالؿ 

 السجسغعة التي سسعيا(. 
 Pitch memory and labelingكر الشغسات وتدسيتها مهسة تذ -2
تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى الثمج بيع صغت حيغاف معيع وصغرتوي عمى سبيل      

السثاؿ، يعحض السثرب عمى الشفل مجسغعة مع صغر الحيغانات ثظ يدسعو صغت حيغاف 
 معيع ويشمب مشو أف يذيح إلى صغرة الحيغاف صاحب ىجا الرغت.

 Auditory discrimination Task مهسة التسييز الدسعي: -3
وفي ىجه السيسة  تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى التسييخ بيع األصغات السختمفةي      

يذغل السثرب مدجل برغت شخر يششق صغت معيع )با( ثظ يقـغ السثرب بششق 
وا  -با صغتيع صغت مشابق لسا سسعو الشفل مع السدجل وصغت غيح مشابق  ) 

 (وعمى الشفل أف يختار بيشيظ.
 AV Genderمهسة تحديد مطابقة الرهت على حدب جشس الستكلم  -4

Mismatch Task–Match  
تقيد ىجه السيسة قثرة الشفل عمى تحثيث جشد الستكمظ ي حيت يعحض السثر ب عمى      

 ويدأؿ الشفل إف كاف ىجا الرغت لبشة أـ لغلث. ما الشفل تدجيل لذخر
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 ثانيًا: اضطراب اللغة البراجساتية:
لمغغي, والتي تزظ أيزًا الثالالت، وعمظ تعث البحاجساتية أحث األبعاد األربعة لمتغاصل ا     

التعحؼ  مجسغعة كبيحة مع السيارات مثل:و القغاعث الشحغية. ويزظ ىجا البعث  األصغات،
ارة تبادؿ األدوار، وبثء السغضغع، ميصل واستخثاـ استحاتيجيات العالج، عمى معغقات التغا

استخثاـ  استخثاـ الدياؽ ليداعث عمى الفيظ،و التشقل واالحتفاظ، فيظ أىثاؼ التغاصل، 
والقثرة عمى سحد القرر. لقث لخر  جبة وأساليب كالـ مالئسة لمسدتسع،السرشمحات السي

القثرة عمى و  ات وذكح أف فيظ االستثالؿ والقرر،كبيح مع السيار " مع بيع عثد آدمخ"
وبرحؼ  الدحد ىظ بعز محاحل نسغ البحاجساتية والتي تبثأ في مححمة ما قبل السثرسة.

فإف فيظ األسفاؿ في مححمة ما قبل السثرسة لمغة البحاجساتية   الشضح عع مثى مالئسة الدع،
مع خالؿ القثرة عمى االستثالؿ والدحد يعشي صغرة شاممة لمقثرة البحاجساتية مع مشضغر كل 

 ;Adams, 2002; Adams & Lloyd, 2005) باستخثاـ المغة ع فيظ المغة والتعبيحم
Bosco et al., 2006; Hong K, 2014 ). 

وتتشغر ميارات المغة البحاجساتية بدحعة لثى األسفاؿ مشج الغالدة. ويكتدب جسيعيظ خالؿ     
بثأوا في فيظ وصائف مححمة الشفغلة والسحاىقة فيظ أعسق حغؿ الثقة في إستخثاـ المغة. في

المغة السختمفة التي يسكع أف تدتخثـ, كسا يدتخثمغا بديغلة أكثح االيساءات لتعخيخ فيسظ 
 لحسائل الزسشية )عمى سبيل السثاؿ: الشكات، الدخحية، االستعارات،والبثء في فيظ ا

ب االستثالالت(. باالضافة إلى أنيظ تعمسغا نساذج وسياقات تخاسبية مختمفة التي تتشم
بل أكثح مع ذلط عشثما  الشسغ السعقث ىغ مثىذ في حث ذاتو،أشكاؿ مختمفة مع المغة. وىجا 

يأخج السحء في اعتباره أنو ال يغجث قغاعث بحاجساتية بشفد الشحيقة التي يغجث بيا قغاعث نحغية. 
يح سفاؿ يتعمسغف التكيف مع المغة سبًقا لمدياؽ بثوف الكثوعمى الحغظ مع حقيقة أف معضظ األ

 ,Becker)ال أف ىجه الجغانب البحاجساتية لظ تكع واضحة  لبعز األسفاؿ مع التفكيح، إ
1990; Adams, 2002; Ketelaars, 2010). 

ي ويتثاخل اضشحاب المغة البحاجساتية بذكل كبيح مع اضشحاب سيف التغحث. دوف شط     
تذكل أحث األعحاض األساسية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب   مذكالت المغة البحاجساتية فإف

 -الثليل التذخيري واالحرائي التغحث. ومع بيع أعحاض اضشحاب التغحث التي ذكحت في
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عمى سبيل  أعحاض اضشحاب المغة البحاجساتية، ( العثيث مع مع(DSM-IV الشبعة الحابعة
السحادثة، االستخثاـ الشسشي  مىالسثاؿ, القرغر السمحغظ في القثرة عمى بثء أو الحفاظ ع

 ,Ketelaars)مفضية . الغيح السمحغظ في استخثاـ الدمغكيات  والقرغر والستكحر لمغة،
2010). 
ا حغؿ ما إذا كاف جسيع األسفاؿ ذوي اضشحاب المغة ومع ذلط ىجا يشحح ساااًل مفتغحً      

ليل لثحز ىجه الفكحة البحاجساتية يجب اعتبارىظ تغحثييع. وقث قثمة بعز الثراسات الث
ف أ، التي أشارت إلى  (Bishop, 2000; Bishop & Norbury, 2002)مثل دراسة 

كغف لثييظ ثالغث القرغر ف يلمغة البحاجساتية ليد بالزحورة  أاألسفاؿ ذوي اضشحاب ا
 والتي يتسيخ بيا األسفاؿ ذوو ،يثة(واالىتسامات السق الجتساعي،والتفاعل ا )التغاصل،
إلى أف مجسغعة األسفاؿ الجيع أصيحوا مذكالت  أيزاً   تغحثي حيت أشارتاضشحاب ال

 بحاجساتية ممحغصة لظ يضيحوا أي أعحاض تغحثية.
القرغر في السيارات البحاجساتية كثيحا لثى الستحثثيع مع ذوي اضشحاب  أوجو وتشتذح     

التغحث. حتى ىاالء األسفاؿ الجيع لثييظ قثرات عقمية محتفعة. وقث يغجث اضشحاب المغة 
 Young)واألصغات وجغد مذكالت في القغاعث الشحغية، والثالالت،  البحاجساتية  في عثـ

et al., 2005; Paul et al., 2014). 
اب التغحث في الفيظ الححفي ويتسثل اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشح      
غحيبة لالنفعاالت، وصعغبة والتفديحات ال بات في فيظ اإليساءات ولغة الجدث،وصعغ  لمغة،

البحاجساتية االستقبالية. وفيسا  أوجو القرغر في المغةوىجه يشمق عمييا  في فيظ الشكات،
الستخثاـ السحثود لتعبيحات الغجو، يتعمق بالمغة البحاجساتية التعبيحية فيي تتسثل في ا

 تعمق ببثء مغضغع واالستسحار فيو(،والعجخ عع تبادؿ الحثيت )خاصة فيسا يواإليساءات، 
ظ الرغت، وعثـ التساسط بادأة االجتساعية السحثودة مع اآلخحيع، وعثـ القثرة عمى تشغيوالس

وصعغبات في استخثاـ الزسائح. باإلضافة إلى استخثاـ تعميقات غيح الئقة  في الحثيت،
 .(Philofsky et al., 2007)واإلفحاط في استخثاـ عبارات لفضية نسشية   ا،اجتساعيً 
ىغ أف والتفديح البثيل لمقرغر في المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث      

االستثالؿ االجتساعي في حث  صعغبة فيظ ىاالء األسفاؿ لمغة ليد بدبب الرعغبات في
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ف " أفحيت"ولكع بدبب عثـ القثرة عمى استخثاـ الدياؽ الستشتاج السعشى. وقث ذكحت  ذاتو،
مثل ىجه الرعغبة تعكد العجخ في الشضاـ السحكخي والجي ميستو ىغ دمج مرادر 

األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث يعانغف مع ضعف التساسط السحكخي. ي أف ا، أالسعمغمات معً 
ونتيجة ذلط أف ىاالء األسفاؿ يسيمغف إلى التفاصيل الرغيحة والجخئية لمسعمغمات بثال مع 

 .(Martin & McDonald, 2003)الشساذج الستساسكة والكمية لمسعمغمات 
ي اعتسادىا عمى الدياؽ, فاف المغة الدسة األساسية في استخثاـ المغة ى إلى أف ونضحاً       

البث واف تكغف أوؿ األساليب السعحفية التي تتأثح كشتيجة ضعف التساسط السحكخي وبالتأكيث 
يغجث أدلة ليجا التأثح. عمى سبيل السثاؿ, يسيل األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث إلى التفديح 

عع الدياؽ. وىجا يذيح إلى  األكثح شيغعا لأللفاظ الستجاندة والجسل الغامزة بذكل مدتقل
ف اكثح  يغعا والجي أحيانا يكغعثـ قثرتيظ عمى استخثاـ الدياؽ لمغصغؿ لمسعشى األقل ش

 .(Martin & McDonald, 2003)  مة لدياؽ الجسمةمالء
 سابقة:دراسات 
فيسا يمي عحض لبعز البحغث والثراسات التي تشاولة نضحية ضعف التساسط السحكخي      

 اضشحاب المغة البحاجساتية لثييظ.سفاؿ ذوي اضشحاب التغحث و لثى األ
 Jolliffe & Baron-Cohen (2000دراسة ) -1
الثراسػػة إلػػى اختبػػار مػػا إذا كػػاف األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث وذوي متالزمػػػة  ىػػثفة     

تكغنػػػة عيشػػػة الثراسػػػة مػػػع مجسػػػغعتيع، أسػػػبحجح لػػػثييظ قرػػػغر فػػػي التساسػػػط السحكػػػخي. وقػػػث 
ومجسغعػػػة مػػػع ذوي متالزمػػػة أسػػػبحجح. وقػػػث اسػػػتخثمة  ذوي اضػػػشحب التغحػػػث،مجسغعػػة مػػػع 

الثراسػػػة تجػػػحبتيع الختبػػػار التساسػػػط السحكػػػخي. حيػػػت تحققػػػة التجحبػػػة األولػػػى مسػػػا إذا كانػػػة 
مجسغعة ذوي اضشحاب التغحث يسكشيظ تحتيب الجسل بذكل متحابط  أـ ال. أما التجحبػة الثانيػة 

اسػتخثاـ الدػياؽ ليسكػشيظ مػع االسػتثالؿ الكمػي أـ ال. وقػث  فتحققة مسا إذا كانغا أقػل قػثرة فػي
تغصمة الشتائج إلى أف أسفاؿ السجسغعتيع  كانغا أقػل قػثرة عمػى تحتيػب الجسػل بذػكل متػحابط 

ولكع األسفاؿ ذوي اضشحاب  ثالؿ،وأقل في استخثاـ الدياؽ الجي يداعث االسفاؿ عمى االست
 مػػع ذوي متالزمػة اسػبحجح. كسػا أشػػارت أقػحانيظ التغحػث يعػانغف مػع قرػغر بثرجػػة تفػغؽ كثيػحاً 
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الشتػػائج أيزػػًا إلػػى أف ضػػعف التساسػػط السحكػػخي لػػثى األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث يػػحتبط 
 بالقرغر في ىجه السياـ المغغية .

 Norbury et al., (2002دراسة ) -2
قػػث الثراسػػة إلػػى التحقػػق مػػع قػػثرات فيػػظ القرػػة لػػثى فئػػات مختمفػػة مػػع األسفػػاؿ. و  ىػػثفة    

تكغنػة عيشػة الثراسػة مػػع أربػع مجسغعػات. السجسغعػػة األولػى مػع العػػادييع الػجيع يعػانغف مػػع 
. والسجسغعػة الثانيػة  Specific Language Impairment(SLI-Tقرػغر لغػغي نػغعي )

 Pragmatic يعانغف مع قرغر في المغة البحاجساتية  ولكع ليد لثييظ اضشحاب التغحث
Language Impairment(PLI)، مػع ذوي اضػشحاب التغحػث  فكػانغا أمػا السجسغعػة الثالثػة

العػػػادييع. وقػػػث األسفػػػاؿ مجسغعػػػة ضػػػابشة مػػػع  (، والسجسغعػػػة الحابعػػػةHFAمحتفعػػػي األداء )
مػػػب مػػػع األسفػػػاؿ اإلجابػػػة عػػػع اسػػػئمة تتعمػػػق اسػػػتخثمة الثراسػػػة ميسػػػة فيػػػظ القرػػػةي حيػػػت س  

 مػػػػع االسػػػػتثالالت: تػػػػحابط الػػػػشر ومػػػػلء بػػػػالسحتغى الححفػػػػي لمقرػػػػة. وتزػػػػظ األسػػػػئمة نػػػػغعيع
الفحاغػػػػات. وقػػػػث تغصػػػػمة نتػػػػائج الثراسػػػػة إلػػػػى أف القػػػػثرة عمػػػػى االسػػػػتثالؿ لػػػػثى األسفػػػػاؿ ذوي 
اضشحاب التغحث الجيع يعػانغف مػع اضػشحاب فػي المغػة البحاجساتيػة ضػعيفة جػثًا. وقػث أشػارت 

 خي لثييظ.الشتائج إلى أف ىجا القرغر في االستثالؿ يحجع إلى ضعف التساسط السحك
 Martin & McDonald (2003دراسة ) -3
ة وذلػػط فػػػي الثراسػػة إلػػى تفدػػيح اضػػشحاب المغػػػة البحاجساتيػػة لػػثى عيشػػات مختمفػػىػػثفة      

نضحيػػػػة ضػػػػعف التساسػػػػط السحكػػػػخي ونضحيػػػػة العقػػػػل والغصػػػػائف  ضػػػػغء ثػػػػالث  نضحيػػػػات ،وىػػػػي
مػع األسفػاؿ ذوي لػى التشفيجية. وقث تكغنة عيشة الثراسػة مػع أربػع مجسغعػات: السجسغعػة األو 

 عػػانغف مػػع تمػػف فػػي نرػػف السػػخ األيسػػع،والسجسغعػػة الثانيػػة مػػع أسفػػاؿ ي اضػػشحاب التغحػػث،
والسجسغعػػة الحابعػػة مػػع األسفػػاؿ ذوي  لثػػة مسػػع يعػػانغف مػػع إصػػابات دماغيػػة،والسجسغعػػة الثا

متالزمػػػػة ويميػػػػامخ. وقػػػػث تغصػػػػمة نتػػػػائج الثراسػػػػة إلػػػػى أف اضػػػػشحاب المغػػػػة البحاجساتيػػػػة  لػػػػثى 
 ذوي اضشحاب التغحث لو عالقة بزعف التساسط السحكخي لثييظ. األسفاؿ
 Worth, Sarah (2003)دراسة  -4
ىثفة ىجه الثراسة إلى مقارنة استجابات عثد مع األسفاؿ. وقث تكغنة عيشة الثراسة      
ة: األولى مع ذوي سفاًل مقدسة لسجسغعتيع متجاندتيع في الجشد والقثرة المفضي 06مع 
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والثانية مع العادييع. وقث إستخثمة الثراسة صغرًا مختمفة وتظ ترشيف اضشحاب التغحث، 
إستجابات العيشة لسغضغعات لرغر. وقث تغصمة نتائج الثراسة إلى أف األخشاء التي فعميا 
كمتا السجسغعتيع مختمفة كسًا وكيفًا. كسا أكثت الشتائج إلى أف كظ األخشاء الكبيح التي فعميا 

 تغحث تحجع إلى ضعف التساسط السحكخي لثييظ.األسفاؿ ذوي اضشحاب ال
 Hoy et al., (2004) دراسة  -5
ىثفة الثراسة إلى التحقق مسا إذا كاف الثليل عمى ضعف التساسط السحكخي يحتبط      

كغنة عيشة الثراسة مع مجسغعتيع، عمى وجو التحثيث باألسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث. وقث ت
ى مع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث، السجسغعة األول، سفالً  07كل مجسغعة يتحاوح عثدىا 

والثانية مع األسفاؿ العادييع. وقث إستخثمة الثراسة ميستيع مدتخثمة في األبحاث الدابقة 
سة الخياالت البرحية، والثانية ميسة األلفاظ لمتساسط السحكخي: السيسة األولى ىي مي

التساسط السحكخي كغنو أسمغب ويسكع أيزا مع التحقق مع فحضية ضعف الستذابية. 
معالجة عمى نشاؽ واسع او قرغر. وقث تغصمة نتائج الثراسة إلى عثـ وجغد فحوؽ في 
األداء بيع مجسغعة األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث ومجسغعة األسفاؿ العادييع عمى ميسة 
قث الخياالت البرحية. كسا تغصمة الشتائج إلى أف مجسغعة األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث 

في حالة  ألداء عمى ميسة األلفاظ الستذابيةارتكبغا أخشاًء أكثح مع مجسغعة العادييع في ا
استخثاـ االلفاظ في الحالة الشادرة. وتذيح الشتائج إلى أف ىجه الفحوؽ بدبب مدتغى القثرة 

 المفضية وليد الحالة التذخيرية في حث ذاتيا
 Dvortcsak et al., (2005)دراسة  -6
ىػػثفة الثراسػػة إلػػى التحقػػق مػػع فاعميػػة التػػثخل العالجػػي لمغػػة البحاجساتيػػة لػػثى األسفػػاؿ      

ذوي اضشحاب التغحث. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع ثالثة أسفاؿ مػع ذوي اضػشحاب التغحػث. 
  multiple-baseline design وقػػث اسػػتخثمة الثراسػػة ترػػسيظ الخػػط القاعػػثي الستعػػثد 

لعالجػي. وقػث أشػارت نتػائج  الثراسػة إلػى أف األسفػاؿ ذوي اضػشحاب لفحر فاعمية التػثخل ا
 spontaneousأصيحوا زيادة في استخثاميظ لمكالـ العفغي أو العذغائي  الجيعالتغحث الجيع 

speech  لػػػظ يػػػتظ تػػػثريبيظ عمػػػى السػػػثخل العالجػػػي . وىػػػجه  والػػػثييظ،مػػػع السعػػػالج وكػػػجلط مػػػع



 

 

 

) 373) 

  الربامجاتيةبرىامج مكرتح لتخصني مَاو ىظرية التناشك املركسي وعالج اضطراب اللغة

2019 يياير ، 2ج، 57جملة اإلرظاد اليفصي، العدد   

ؿ ذوي اضػػشحاب التغحػث بإسػػتخثاـ السػثخل العالجػػي الشتػائج تػثعظ العػػالج المغػغي لػػثى األسفػا
 .developmental, social—pragmatic (DSP) لمغة البحاجساتية 

 Levy & Fowler (2005)دراسة  -7
الثراسػػة إلػػى تفدػػيح القرػػغر فػػي دمػػج السعمغمػػات لػػثى األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب  ىػػثفة     

 اضشحاب التغحػث  مع ذوي  عيشة الثراسة مع محاىق التغحث مع خالؿ دراسة حالة. وقث تكغنة
وتكػحارًا  مػب مػع الذػخر البػال  إعػادة سػحد قرػة مػا مػحاراً وشخر بػال  مػع العػادييع. وقػث س  

ثظ سمب مع الشفل التغحثي سحد القرة بعث سساعو ليػا. وقػث تغصػمة أماـ الشفل التغحثي، 
سػحدىا الذػخر شفد األحػثاث التػي نتائج الثراسة إلى أف الشفل التغحثي قػاـ بدػحد القرػة بػ

وىػػػجا يذػػػيح إلػػػى أف الرػػػعغبة التػػػي لػػػثى األسفػػػاؿ ذوي اضػػػشحاب التغحػػػث فػػػي دمػػػج البػػػال ، 
وأف تػػثريب الشفػػل  ذي اضػػشحاب التغحػػث عمػػى  ت معػػًا تػػحتبط جخئيػػا بشحيقػػة الدػػحد،السعمغمػػا

 اسػػػتخثاـ المغػػػة بذػػػكل مشاسػػػب لخبحاتػػػو يشػػػغر مػػػع قثرتػػػو عمػػػى عسػػػل تساسػػػط أو تػػػحابط بػػػيع
األحثاث. كسا تغصمة الشتائج إلى وجغد عالقة بػيع التساسػط السحكػخي واسػتخثاـ المغػة بذػكل 

 مشاسب حدب خبحات الشفل.  
 Loukusa et al., (2006دراسة ) -8
ىػػثفة ىػػجه الثراسػػة إلػػى الكذػػف عػػع كيفيػػة اسػػتخثاـ األسفػػاؿ ذوي متالزمػػة اسػػبحجح أو      

واألسفػػاؿ العػػادييع لمدػػياؽ عشػػث اإلجابػػة عػػع  غحػػث محتفعػػي األداء،األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب الت
: عيشػة الثراسػة مػع ثػالث مجسغعػات التداؤالت وإعشاء تفديحات ليجه اإلجابات. وقػث تكغنػة 

 9-7سفاًل مع صػغار الدػع مسػع تحاوحػة أعسػارىظ الخمشيػة مػا بػيع  06مجسغعة تكغنة مع 
حتفعػػػػػػي األداء، وي اضػػػػػػشحاب التغحػػػػػػث مسػػػػػػشغات مػػػػػػع ذوي متالزمػػػػػػة أسػػػػػػبحجح أو األسفػػػػػػاؿ ذ

سػػشة مػػع  03 – 01سفػػاًل مسػػع تحاوحػػة أعسػػارىظ الخمشيػػة مػػا بػػيع  33ومجسغعػػة تكغنػػة مػػع 
ومجسغعػػة ضػػابشة  ذوي اضػػشحاب التغحػػث محتفعػػي األداء،ذوي متالزمػػة أسػػبحجح أو األسفػػاؿ 

وقػث  لعػادييع،سشغات مػع ا 9 – 7سفاًل مسع تحاوحة أعسارىظ الخمشية ما بيع  33تكغنة مع 
الثحائيػػػػػة والحوتيشيػػػػػة ظ ألسػػػػػئمة اسػػػػػتيثفة العسميػػػػػات العقميػػػػػة السحتبشػػػػػة بالسيػػػػػاـ اتػػػػػظ إخزػػػػػاعي
ثظ سمػب مػشيظ شػحح إجابػاتيظ الرػحيحة لتمػط األسػئمة فػي سػبيل فيػظ مػثى وعػييظ  واالنفعالية،

وكيفية استخحاجيظ لإلجابات مع الدياؽ. وقث استخثـ الباحثغف جػثوؿ السالحضػة التذخيرػية 
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مة نتائج الثراسة إلى أف األسفاؿ صغار الدػع مػع ذوي متالزمػة لتذخير التغحث. وقث تغص
أسػػبحجح أو األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث محتفعػػي األداء لػػثييظ قػػثرة محػػثودة عمػػى اسػػتخثاـ 

ذلػػط بسقػػارنتيظ بالسجسغعػػة سػػياؽ الكػػالـ عشػػث اإلجابػػة عػػع بعػػز التدػػاؤالت السغجيػػة إلػػييظ و 
مػػػػػع ذوي متالزمػػػػػة أسػػػػػبحجح  أو األسفػػػػػاؿ ذوي وأف أداء األسفػػػػػاؿ األكبػػػػػح  سػػػػػشًا  الزػػػػػابشة،

اضشحاب التغحث محتفعي األداء يعانغف مع صعغبات في تفديح وتغضيح إجاباتيظ الرحيحة 
ويحجع ذلط إلى أف ىاالء األسفاؿ ال يكغنغا عمػى درايػة بكيفيػة اسػتخالص اإلجابػة مػع خػالؿ 

في االستثالؿ  البحاجساتي  الدياؽ. كسا تغصمة نتائج الثراسة  الى وجغد عالقة بيع القرغر
 .وضعف التساسط السحكخي لثييظ وأيزًا القرغر في نضحية العقل

  
 Lopez et al., (2008) دراسة  -9
نضحية التساسط السحكخي  الفحضية السدتسثة مع إلى إلى اختبار ىثفة ىجه الثراسة     

بإعتباره اآللية السعحفية السداولة عع دمج السعمغمات عمى السدتغييع السفاىيسي واالدراؾ 
 05الحدي. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع مجسغعتيع: السجسغعة األولى يتحاوح عثدىظ مع 

مع العادييع.  سفالً  06والسجسغعة الثانية يتحاوح عثدىا مع مع ذوي اضشحاب التغحث،  سفالً 
 visual semantic memory وقث إستخثمة الثراسة ميستيع : ميسة الجاكحة الثاللية

task ،  وميسة التعحؼ عمى الغجوface recognition task وفي حالة أنو يغجث آلية .
بذكل إيجابي. وقث تغصمة نتائج الثراسة  عدمج محكخية ال بث أف يحتبط األداء عمى السيستي
كسا وجثت  تيع لثى مجسغعة األسفاؿ العادييع،إلى عثـ وجغد عالقة بيع األداء عمى السيس

بذكل ممحغظ بيع األداء عمى السيستيع لثى كدية أيزًا وبذكل غيح متغقع عالقة ع
خي ليد مفيغـ األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث. كسا تذيح الشتائج إلى أف التساسط السحك

 مغحث.
 Chung - Yan (2008)دراسة  -11
الثراسػػػػة  إلػػػػى التحقػػػػق مػػػػع العالقػػػػة بػػػػيع التساسػػػػط السحكػػػػخي وميػػػػارات التغاصػػػػل ىػػػػثفة      

الخمشػػي والػػجكاء والقػػثرة  البحاجسػػاتي. وقػػث تكغنػػة العيشػػة مػػع مجسػػغعتيع متجاندػػتيع فػػي العسػػح
السجسغعة األولى مع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث والسجسغعة الثانية مع العادييع.  المغغية،
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سػشة. وقػث  03-7سفاًل. وقث تحاوحػة أعسػارىظ الخمشيػة مػا بػيع  08وقث بم  عثد كل مجسغعة 
 اسػػط السحكػػخي. وقػث تغصػػمة نتػػائجاسػتخثمة الثراسػػة مقيػاس التغاصػػل البحاجسػػاتي وميػاـ التس

فػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث عمػػى الػػحغظ مػػع أنيػػظ يعػػانغف مػػع قرػػغر فػػي الثراسػػة إلػػى أف األس
 التغاصل البحاجساتي وضعف في التساسط السحكخي إال أنو ال يغجث عالقة تحبشيسا معًا. 

 Plooga et al., (2009دراسة ) -11
الثراسػػػة إلػػػى اسػػػتخثاـ ألعػػػاب الكسبيػػػغتح لمتحقػػػق مػػػع انتبػػػاه األسفػػػاؿ إلػػػى التشغػػػيظ ىػػػثفة     

األولػى عػثدىا  تكغنة عيشة الثراسػة مػع مجسػغعتيع، والسكغنات المغغية لمجسل السششغقة. وقث
( أسفػػاؿ مػػع ذوي اضػػشحاب التغحػػث مشخفزػػي األداء ولػػثييظ قرػػغر فػػي السيػػارات المفضيػػة 9)

تػػظ تدػػجيميا  (  أسفػػاؿ مػػع العػػادييع. واسػػتخثمة الثراسػػة جسػػالً 9والسجسغعػػة الثانيػػة عػػثدىا )
تػـغ رمػى الكػحة(،  –)ماكد أكػل العشػب  فيسا يتعمق بالدياؽ عمى سبيل السثاؿمدبقا ومختمفة 
ا فػػي التشغػيظ عمػػى سػبيل السثػػاؿ )تشغػيظ جسمػة مقابػػل سػااؿ(. وخػػالؿ التػثريب تػػظ ومختمفػة أيًزػ

مػػع جسمتػػيع عمػػى أنيػػا تكػػغف مختمفػػة فػػي الدػػياؽ  يب األسفػػاؿ عمػػى اختيػػار جسمػػة واحػػثةتػػثر 
ار اسػػتسع األسفػػاؿ إلػػى مثيػػحات تتكػػغف مػػع إعػػادة دمػػج الدػػياؽ و والتشغػػيظ معػػا. وأثشػػاء االختبػػ

التشغيظ لسثيحات التثريب . وقػث تغصػمة نتػائج الثراسػة إلػى أف األسفػاؿ ذوي اضػشحاب التغحػث 
بيشسا أصيحت مجسغعة األسفاؿ العادييع مػيال  ى سياؽ و تشغيظ الجسل بذكل متداو،يسيمغف إل

تغصمة الشتائج أيزًا إلى أف القرغر في انتبػاه األسفػاؿ لدياؽ الجسمة اكثح مع التشغيظ. كسا 
 ذوي اضشحاب التغحث إلى سياؽ الجسمة لو عالقة بزعف التساسط السحكخي لثييظ.

 Pijnacker et al., (2009)دراسة  -11
ىثفة ىجه الثراسة إلى التحقق مسا إذا كاف األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث لثييظ القثرة      

عمى االستثالؿ البحاجساتي مع خالؿ فيظ السعشى الزسشي لمجسل. وقث تكغنة عيشة الثراسة 
مع ثالث مجسغعات: السجسغعة األولى مع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث وقث بمغة عثدىا 

 ،سفالً  07جسغعة الثانية مع األسفاؿ ذوي متالزمة أسبحجح وقث بمغة عثدىا والس ،سفالً  00
سفاًل. وقث تغصمة نتائج  38والسجسغعة الثالثة ىى مجسغعة ضابشة وقث بمغة عثدىا 

الثراسة إلى أف أداء األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث عمى االستثالؿ البحاجساتي  يختمف عع 
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اشارت الشتائج إلى أف الجكاء المفضي ىغ الجي مثل  أداء مجسغعة متالزمة أسبحجح. وقث
 .عائقًا في أداء مجسغعة ذوي اضشحاب التغحث عمى أداء السيسة

  Loukusa & Moilanen (2009دراسة ) -13
الثراسػػة إلػػى تمخػػير الثراسػػات التػػي قامػػة بتذػػخير المغػػة البحاجساتيػػة والقػػثرات ىػػثفة     

بحجح أو ذوي اضػػػشحاب التغحػػػث محتفعػػػي األداء. االسػػػتثاللية لػػػثى األسفػػػاؿ ذوي متالزمػػػة اسػػػ
( 3( ىػػثؼ الثراسػػة، )0العشاصػػح اآلتيػػة: )( دراسػػة مػػع خػػالؿ 31) ومحاجعػػة حيػػت تػػظ تقيػػيظ 

( اإلجػحاءات. وقػث اختمفػػة أعسػار السذػاركيع فػي الثراسػات الدػػابقة 3) خرػائر السذػاركيع،
رات االسػتثاللية مػع خػالؿ سشة. وقث اختمف تذخير المغة البحاجساتية والقث 57 - 6ما بيع 

 الححفيػػة. وفػػي جسيػػع الثراسػػات ثبػػةفيػػظ األلفػػاظ الستذػػابية إلػػى القػػثرة عمػػى فيػػظ الجسػػل غيػػح 
قرػػغر االسػػتثالالت البحاجساتيػػة. وقػػث تغصػػمة معضػػظ نتػػائج الثراسػػات إلػػى وجػػغد عالقػػة بػػيع 

قػػل لػػػثى القرػػغر فػػي االسػػػتثالالت البحاجساتيػػة وضػػػعف التساسػػط السحكػػػخي وأيزػػًا نضحيػػػة الع
 األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث.

 Loth et al., (2010)دراسة  -14
الثراسة إلى التحقق مسا إذا كاف األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث لثييظ صعغبات ىثفة      

أساسية في التسييخ بيع الجغانب السختمفة لألحثاث السألغفة. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع 
األوالد ذوي اضشحاب التغحث، والسجسغعة الثانية مع مجسغعتيع: السجسغعة األولى مع 

األوالد العادييع. وقث استخثمة الثراسة قرر عع أحثاث يغمية وسمب مع السذاركيع 
قحأتيا وتقثيح عثد محات حثوث األحثاث األساسية، والسختمفة، وغيح الالئقة في نغع ما مع 

ي اضشحاب التغحث قث أصيحوا أخشاء السغاقف. وقث تغصمة نتائج الثراسة إلى أف األوالد ذو 
ممحغصة أكثح مع األوالد العادييع في تقثيح بحوز الجغانب السختمفة. كسا أشارت الشتائج 
أيزًا أف تقثيح الجغانب السختمفة لو عالقة بالعسح الخمشي، وبالشدبة لسجسغعة التغحث لو 

 .يةعالقة بشضحية العقل وضعف التساسط السحكخي وحثة األعحاض التغحث
 Booth & Happé (2010دراسة ) -15

ة عيشػػة الثراسػػة إلػػى تذػػخير التساسػػط السحكػػخي لػػثى فئػػات مختمفػػة. وقػػث تكغنػػ ىػػثفة     
ومجسغعػػػػة مػػػػع ذوي  عػػػػادييع،مػػػػع ال 076مجسغعػػػػة عػػػػثدىا الثراسػػػػة مػػػػع ثػػػػالث مجسغعػػػػات، 
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اضشحاب التغحث ومجسغعة مع ذوي اضشحاب قرغر االنتباه السرحغب بالشذاط الخائػث. وقػث 
.  خثمة الثراسػة اختبػار تكسمػة الجسػلسػشة. وقػث اسػت 35-8تحاوحة أعسارىظ الخمشية مػا بػيع 

مػل وقث تغصمة نتائج الثراسة إلى أف الفحوؽ الفحدية في الشسط السعحفي لػيد ليػا عالقػة بسعا
الػػػجكاء لػػػثى األسفػػػاؿ العػػػادييع. كسػػػا تغصػػػمة الشتػػػائج أيزػػػًا إلػػػى وجػػػغد عالقػػػة بػػػيع ضػػػعف 

 التساسط السحكخي والقرغر في ىجه السيسة المغغية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث.
 Nuske & Bavin (2011دراسة ) -16
مػى الثراسة إلى التحقق مع مػثى ضػعف التساسػط السحكػخي كػشسط معحفػي يػاثح عىثفة      

 عسميػػػػػة الفيػػػػػظ وعسميػػػػػة السعالجػػػػػة االسػػػػػتثاللية .وقػػػػػث تكغنػػػػػة عيشػػػػػة الثراسػػػػػة مػػػػػع مجسػػػػػغعتيع
 4السجسغعػػػة األولػػػى مػػػع ذوي اضػػػشحاب التغحػػػث وعػػػثدىا  متجاندػػػتيع فػػػي المغػػػة االسػػػتقبالية،

أمػػػا  سػػػشغات، 7-6عسػػػارىظ الخمشيػػػة مػػػا بػػػيع مػػػع الػػػجكغر, وأنثػػػى واحػػػثة( وتحاوحػػػة أ  3سفػػػاًل )
مػػع اإلنػػاث(  7مػػع الػػجكغر و 7سفػػاًل ) 04األسفػػاؿ العػػادييع وعػػثدىا  السجسغعػػة الثانيػػة فسػػع

سػشغات. وقػث اسػتخثمة الثراسػة القرػر القرػيحةي  01-4وتحاوحة أعسارىظ الخمشية مػا بػيع 
حيػػت سمػػب مػػع األسفػػاؿ قحاءتيػػا ثػػظ اإلجابػػة عػػع بعػػز األسػػئمة التػػي تتعمػػق بيػػجه القرػػر. 

سفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث كػػانغا أقػػل قػػثرة وقػػث تغصػػمة نتػػائج الثراسػػة إلػػى أف مجسغعػػة األ
عمػػػى االسػػػتثالؿ عمػػػى احػػػثاث القرػػػة. كسػػػا تغصػػػمة الشتػػػائج أيزػػػًا إلػػػى وجػػػغد عالقػػػة بػػػيع 

 .القرغر في االستثالؿ وضعف التساسط السحكخي لثييظ
  Lam & Yeung (2012دراسة ) -71

تغحػػث محتفعػػي الثراسػػة إلػػى تقيػػيظ المغػػة البحاجساتيػػة لػػثى األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب ال ىػػثفة    
الػػػجكاء غيػػػح األداء. وتكغنػػػة عيشػػػة الثراسػػػة مػػػع مجسػػػغعتيع متجاندػػػتيع فػػػي الػػػجكاء المفضػػػي و 

( سفػػػػاًل مػػػػع ذوي اضػػػػشحاب التغحػػػػث تحاوحػػػػة 36السجسغعػػػػة األولػػػػى تكغنػػػػة مػػػػع ) المفضػػػػي،
( سفػػػاًل مػػػع 36( عامػػػًا والسجسغعػػػة الثانيػػػة تكغنػػػة مػػػع )05 – 8أعسػػػارىظ الخمشيػػػة مػػػا بػػػيع )

( عامػػًا. وقػػث اسػػتخثمة الثراسػػة مقيػػاس 04-6وحػػة أعسػػارىظ الخمشيػػة مػػا بػػيع )العػػادييع و تحا
المغػػة البحاجساتيػػة. وقػػث تغصػػمة نتػػائج الثراسػػة إلػػى أف األسفػػاؿ ذوي اضػػشحاب التغحػػث لػػثييظ  

مقارنػػة بػأقحانيظ العػػادييع. كسػا تغصػػمة الشتػائج أيزػػًا إلػػى غبة كبيػػحة فػي المغػػة البحاجساتيػة صػع
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لػػثييظ و القرػػغر  مغػة البحاجساتيػػة لػػو عالقػة بزػػعف التساسػػط السحكػخي أف ىػجا القرػػغر فػػي ال
 والقرغر في الغصائف التشفيجية. في نضحية العقل،

 Pina et al., (2013دراسة ) -18
الثراسػة إلػى تحثيػث الفػحوؽ فػي التساسػط السحكػخي بػيع األسفػاؿ مػع فئػات مختمفػة. ىثفة     

( 01( سفػػاًل مقدػػسيع إلػػى ثػػالث مجسغعػػات، عػػثد كػػل مجسغعػػة )31مػػع ) وقػػث تكغنػػة العيشػػة
والسجسغعػػػة  ذوي اضػػػشحاب التغحػػػث محتفعػػػي األداء،حيػػػت أف السجسغعػػػة األولػػػى مػػػع أسفػػػاؿي 

والسجسغعػة الثالثػة مػع  االنتبػاه السرػحغب بالشذػاط الخائػث،الثانية مػع  ذوي اضػشحاب قرػغر 
سػػشة. وقػػػث تغصػػمة الشتػػػائج إلػػػى أف  03-6بػػػيع  العػػادييع. وقػػػث تحاوحػػة أعسػػػارىظ الخمشيػػة مػػػا

األسفػػػاؿ ذوي قرػػػغر االنتبػػػاه السرػػػحغب بالشذػػػاط الخائػػػث يعػػػانغف مػػػع قرػػػغر فػػػي السيػػػارات 
 مػػى فيػػظ الحػػاالت العقميػػة ل خػػحيع،اإلدراكيػػة الحدػػية وميػػارات حػػل السذػػكالت وعػػثـ القػػثرة ع

ظ. كسػا أف األسفػاؿ ذوي وأف القرغر في ىجه السيارات يحتبط بزعف التساسػط السحكػخي لػثيي
وأف ىػجا القرػغر لػو عالقػة  رغر في االستثالالت البحاجساتية،اضشحاب التغحث يعانغف مع ق

 بزعف التساسط السحكخي لثييظ.
 et al., (2014)     Norburyدراسة -19
ىثفة الثراسة إلى التحقق مع تأثيح القرغر في المغة البحاجساتية  والقرغر في المغة      

البشائية عمى ميارة الدحد لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع 
ثالث مجسغعات متجاندة في العسح الخمشي والقثرة غيح المفضيةي حيت تحاوحة أعسارىظ 

سشة حيت أف السجسغعة األولى مع ذوي اضشحاب التغحث وبمغة  05 -6ع الخمشية ما بي
( LIوالسجسغعة الثانية مع األسفاؿ  الجيع يعانغف مع قرغر لغغي )، سفالً  35عثدىا 

سفال.  37والسجسغعة الثالثة مع األسفاؿ العادييع وبمغة عثدىا  سفاًل، 33وبمغة عثدىا 
تغصمة نتائج الثراسة إلى أف أداء مجسغعة األسفاؿ  وقث استخثمة الثراسة ميارة الدحد. وقث

ذوي اضشحاب التغحث كاف مذابيًا لسجسغعة األسفاؿ الجيع يعانغف مع قرغر لغغي عمى 
وأيزًا كانغا يحجفغف بعز العشاصح  ،ميارة الدحدي حيت كاف يشقريظ الفيظ الثاللي لمجسل

يظ العادييع. وقث أشارت نتائج الثراسة وذلط عشث مقارنتيظ بأقحان، األساسية واليامة في القرة
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وأشارت أيزًا إلى أىسية المغة  ،إلى أف السجسغعتيع يعانغف مع قرغر في المغة البحاجساتية
 البحاجساتية  ومثى تأثيحىا عمى كفاءة ميارة الدحد.

  (2115 ., )دراسة رضا خيري وأخرون  -11
إلى عالج اضشحاب المغة البحاجساتية وتحديع التفاعل االجتساعي لثى ىثفة الثراسة      

األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث )محتفعي األداء(، وقث تكغنة عيشة الثراسة مع مجسغعة 
مع اإلناث( مع ذوي اضشحاب المغة البحاجساتية  3مع الجكغر،  5( أسفاؿ )7واحثة قغاميا )

(، ويعانغف مع قرغر في التفاعل االجتساعي مسع مع فئة اضشحاب التغحث )محتفعي األداء
( سشغات، 9 – 6(، وأعسارىظ الخمشية ما بيع )91 – 81تحاوحة معامالت ذكائيظ ما بيع )

سشة، بساسدة رؤية لمتغحث ورعاية  0,15سشة، وانححاؼ معياري قثره  6,91ومتغسط عسحي 
وات الثراسة عمىي اختبار بسحافضة القميغبية. وقث اشتسمة أد -ذوي االحتياجات الخاصة

(، 3115) تقشيع أميشة كاصظ وآخحوف،  J.C Ravenالسرفغفات الستتابعة السشغر لحافع 
أ(،  3103ومقياس تذخير اضشحاب التغحث لألسفاؿ )إعثاد: عبث العخيخ الذخر، 

عبث العخيخ الذخر وأخحوف،  االقترادي لألسحة )إعثاد –ومقياس السدتغى االجتساعي 
البحنامج التثريبي التخاسبي )إعثاد الباحت(، وأسفحت نتائج الثراسة عع فاعمية (، و 3105

البحنامج التثريبي التخاسبي في عالج اضشحاب المغة البحاجساتية وتحديع التفاعل 
 ي اضشحاب التغحث )محتفعي األداء(.االجتساعي لثى األسفاؿ ذو 

 Davidson & Weismer (2017)دراسة  -11
ىثفة الثراسة إلى فحر االختالفات الفحدية في الفيظ القحائي لثى األسفاؿ ذوي      

اضشحاب التغحث وأقحانظ العادييع. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع مجسغعتيع: السجسغعة األولى 
سفاًل مع األسفاؿ  33سفاًل مع ذوي اضشحاب التغحث، والسجسغعة الثانية  33بمغة 

( سشة. و قث استخثمة الثراسة ميسة 04 – 8عسارىظ الخمشية ما بيع )العادييع. وقث بمغة أ 
 written ambiguous sentence comprehensionفيظ الجسل الغامزة السكتغبة 

task والتي تتشمب  فيظ الدياؽ العاـ لمجسل لتحثيث السعشى الرحيح لأللفاظ الستذابية مع ،
تقييظ أثشاء عسمية القحاءة وبعث عسمية القحاءة. خالؿ اختيار الرغرة األقحب لمسعشى . ويتظ ال

وقث أشارت الشتائج إلى أف أداء األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث كاف مساثاًل ألداء أقحانيظ 
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العادييع في عسمية دمج الدياؽ لمغصغؿ لمسعشى الرحيح لأللفاظ الستذابية أثشاء القحاءة. 
يع تثاخالت داللية بيع السعشييع أما بعث عسمية قحاءة الجسل حثث لكل مع السجسغعت

السختمفيع لأللفاظ الستذابيةي ولكع ىجه التثاخالت الثاللية أعاقة األسفاؿ ذوي اضشحاب 
 التغحث بثرجة أكبح مع أقحانيظ.

 Nayar el al., (2017)دراسة  -11
ىثفة الثراسة إلى فحر كٍل مع  السعالجة البرحية الكمية والجخئية  لثى األسفاؿ      

 38شحاب التغحث. وقث تكغنة عيشة الثراسة مع مجسغعتيع: السجسغعة األولى مع ذوي اض
. وقث تحاوحة مع العادييعسفاًل  33سفاًل مع ذوي اضشحاب التغحث، والسجسغعة الثانية مع 

( سشة. وقث استخثمة الثراسة ميسة مشابقة الشسغذج 03 – 7أعسارىظ الخمشية ما بيع )
match-to-sample task األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث أشارت الشتائج إلى أف  . وقث

 قرغرًا في السعالجة الكمية. لثييظ
 خالصة وتعكيب:

الثراسات الدابقة إلى معحفة سبيعة نضحية التساسط السحكخي لثى األسفاؿ ة بعز ىثف     
ذوي اضشحاب التغحث، فجسيع الثراسات أكثت عمى ضعف التساسط السحكخي لثى ىاالء 
األسفاؿ، ويتسثل ىجا الزعف في األداء الستسيخ عمى السياـ التي تتشمب التحكيخ عمى 

والتي غالبا ما تكغف مياـ برحية )مثل، ميسة  ةالسعالجة الجخئية عمى حداب السعالجة الكمي
األشكاؿ الستزسشة، و ميسة ترسيظ السكعبات، وميسة الخياالت البرحية(، واألداء الزعيف 

تي تتشمب التحكيخ عمى السعالجة الكمية لمسعمغمات عمى حداب السعالجة عمى السياـ ال
الجخئية والتي غالبا ما تكغف مياـ تتعمق بالمغة )مثل، ميسة األلفاظ الستذابية، و ميسة 

 ,.Hoy et al)االستثالؿ، وميسة تكسمة الجسمة (،عمى سبيل السثاؿ، قث تحققة دراسة 
ى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث مع خالؿ أدائيظ مع ضعف التساسط السحكخي لث (2004

 .عمى ميسة الخياالت البرحية، وميسة األلفاظ الستذابية
كسا ىثفة بعز الثراسات إلى معحفة سبيعة اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ       

ذوي اضشحاب التغحث، وقث أكثوا عمى أنو اضشحاب أساسي لثى ىاالء األسفاؿ. عمى سبيل 
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إلى دراسة تأثيح اضشحاب المغة   (Norbury et al., 2014)السثاؿ، فقث ىثفة دراسة  
 د لثى األسفاؿ ذوي اضشحابة التغحث.البحاجساتية عمى قثرات الدح 

وىثفة أيزًا بعز الثراسات إلى تحثيث العالقة بيع نضحية التساسط السحكخي      
-Chung)واضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث، كسا في دراسة 

Yan, 2008) يارات التي ىثفة إلى التحقق مع العالقة بيع نضحية التساسط السحكخي وم
 & Martin)دراسة ) كسا ىثفة التغاصل البحاجساتي لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث.

McDonald, 2003 اجساتية لثى ىاالء األسفاؿ في ضغء.إلى تفديح اضشحاب المغة البح 
إلى التحقق مع مثى   (Nuske & Bavin,2011)ىثفة دراسة و  .ية التساسط السحكخي نضح 

األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث كشسط معحفي ياثح عمى عسمية ضعف التساسط السحكخي لثى 
 لقثرات تعتبح مع السضاىح اليامة لمغة البحاجساتية.  اوىجه  فيظ والسعالجة االستثاللية لثييظ،ال

مسا سبق يتزح أىسية تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي لثى األسفاؿ ذوي      
المغة البحاجساتية لثييظ، وىجا ىغ ىثؼ اضشحاب التغحث مسا يداعث في عالج اضشحاب 

 الثراسة الحالية.
 إجراءات إعداد البرنامج:

 هدف البرنامج:
تظ ترسيسو وتخشيشو في ضغء األسد الشضحية والعسميةي وذلط لتحديع يىغ بحنامج      

مياـ نضحية التساسط السحكخي وعالج اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب 
 التغحث.

 وفيسا يلي عرض مخترر لعشاصر البرنامج:
 الخشغات التالية في سبيل إعثاد بحنامج الثراسة:أجحى الباحثغف 

 في إعداد تفاصيل جلدات البرنامج:اعُتسد عليها السرادر التي  -
 اإلسار الشضحي بقدسيو: السفاىيظ األساسية والثراسات الدابقة. -
والسحاجع األجشبية والعحبية في مجاؿ نضحية ما أمكع اإلسالع عميو مع الكتب  -

ة لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التساسط السحكخي ومجاؿ اضشحاب المغة البحاجساتي
  الحرح:ال التغحث. عمى سبيل السثاؿ 
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- Survival Strategies for people on the Autism (Marce, Fleisher, 

2006). 

- Autism ( The Search for Coherence). (Richer, John & Coates, 

Sheila, 2001). 

- Interventions for Autism Spectrum Disorders (Goldstein, Sam 

& Naglieri, Jack A, 2013). 

 األسس التي يدتشد إليها البرنامج: -
 يدتشث البحنامج الحالي إلى مجسغعة مع األسد التي تسة محاعاتيا أثشاء إعثاده:       

 األسس العامة: - أ
يحكخ البحنامج الحالي عمى تثريب األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث عمى مياـ نضحية      

التساسط السحكخي والتي ال بث مع اكتدابيا لكي يرل إلى تفديح وفيظ شامل لمسغاقف التي 
يغاجييا، وفيظ وتفديح المغة مع خالؿ فيظ الدياؽ العاـ لمكالـ. وىجه السيارات ليا أىسية 

 عمى التغاصل والتفاعل االجتساعي.ة الشفل ذي اضشحاب التغحث بالغة في مداعث
 األسس الشفدية والتربهية: - ب
إعثاد بحنامج تحبغي فحدي لكل سفل لسغاجية احتياجات الشسغ والسححمة العسحية  -

 التي يسح بيا.
محاعاة الفحوؽ الفحدية ييع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث عشث تقثيظ األنذشة  -

 واأللعاب.
ضحوؼ التعميسية السشاسبة في ضغء فيظ الخرائر والدسات السسيخة تييئة ال -

لألسفاؿ ذوي اضشحاب التغحثي بسا يدسح لياالء األسفاؿ بتغصيف قثراتيظ قثر 
 اإلمكاف.

استخثاـ الرغر والحسـغ الخشية والسجدساتي حيت أف استخثاـ ىجه الغسائل  -
لجيع لثييظ خمل في كسعيشات برحية يسكع أف يداعث عمى الفيظ لثى األسفاؿ ا

 السعالجة الدسعية لمكمسات، واألسفاؿ الجيع ال يدتشيعغف القحاءة.
أف يتدظ البحنامج بالسحونةي بحيت يدسح بإدخاؿ التعثيالت في أي مححمة مع  -

 محاحمو إذا لـخ األمح.
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محاعاة أف تكغف األنذشة واأللعاب السقثمة لألسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث متشغعة  -
اـ أكثح مع حاسة، مسا يداعث عمى تحكيخ انتباىيظ عمى السثيحات وتتشمب استخث
 السعحوضة.

 .تعخيخ كل استجابة ناجحة عمى حثة -
التعمظ بالسالحضة، والتقميث، والشسججة، والتدمدل، والتذكيل، والحت  استخثاـ فشيات -

 عمى االستجابة والتكحار، والتعخيخ واستخثاـ فشية االقتراد الحمخي.
السذتحؾ بيع األسحة والسثرسة والتشضيظ والستابعة السدتسحة بيثؼ محاعاة العسل  -

 مغاصمة تثريب الشفل وتعميسو في السشخؿ.
 
 األسس االجتساعية: -ج

البحامج السرسسة  ات عث األسد االجتساعية ىي الحكيخة األساسية التي تعتسث عميي
لألسفاؿ ذوي اضشحاب التغحثي حيت يتظ تثريب الشفل ودمجو في السجتسع، لجا 

 يحتاج األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث إلى:
 مخيث مع األنذشة التي تشسي التفاعل االجتساعي لثييظ. -
التثريب عمى االنخحاط في العالقات االجتساعية واالنخحاط في أية حغار ومشاقذة  -

 متبادلة.
 نذشة واأللعاب مع أقحانيظ.التثريب عمى مسارسة األ -

 البرنامج: لفشيات السدتخدمة في تشفيذا
ستخثاـ مجسغعة مع الفشيات بغحض تحقيق أىثاؼ البحنامج، وفيسا يمي عحض تظ اي     

 مغجخ لكل مشيا:
 Reinforcementالتعزيز  -1
الدمغؾ إلى تمقي تغابع إيجابية "اإلجحاء الجي يادي فيو حثوث حؼ التعخيخ عمى أنو ع  ي        

أو إلى إزالة تغابع سمبية، عمى أف يتحتب عمى ىجه التغابع زيادة احتساؿ حثوث ذلط الدمغؾ 
ىسا التعخيخ ييع ويشقدظ التعخيخ إلى ششحيع أساس في السدتقبل في السغاقف السساثمة".

ثى الشفل بعث أف اإليجابي والتعخيخ الدمبي. يذسل التعخيخ اإليجابي إعشاء شئ محبب ل
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ي رثر سمغكًا محثدًا. أما التعخيخ الدمبي فيذسل إزالة أو اخفاء شئ ال يحبو الشفل بعث أف 
ي رثر سمغكًا محثدًا. وىكجا، فإف التعخيخ الدمبي ليد عقابًا كسا يعتقث البعز. كسا  ترشف 

سعخزات ال ي ومعخزات ثانغية ة. فقث ترشف إلى معخزات أوليةالسعخزات بأكثح مع سحيق
األولية ىي التي تادي إلى زيادة في سمغؾ الفحد مع دوف أي سابق تعمظ. فالشعاـ عمى 
سبيل السثاؿ، يعتبح معخزًا أوليًا ألف الشفل ال يحتاج إلى تعمظي حيت أف تشاولو لشعاـ لجيج 
 سيذعحه بالدعادة والحاحة. أما السعخزات الثانغية فيي تادي إلى زيادة سمغؾ الشفل مع خالؿ

)وفاء الذامي:  د مع السعخزات الثانغية.تعمظ قيستيا أو ربشيا بسعخزات أولية. وتعتبح الشقغ 
 (. 310  -314: ص 3114
الحالي لتحديع أداء األسفاؿ. وتتشغع  ويسكع اإلفادة مع فشية التعخيخ في البحنامج     

السعخزات التي يسكع استخثاميا مع األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحثي حيت يختمف كل سفل 
ي تفزيو لسعخز معيعي لجا عمى السثرب أف يكغف ممسًا بأنغاع السعخزات التي عع األخح ف

 يفزميا كل سفل حتى يرل ألفزل استجابة مع الشفل.  
 Modelingالشسذجة  -2

يتعمظ اإلنداف عثدًا مع ة سمغكيات األفحاد اآلخحيع. كسا يتأثح سمغؾ الفحد بسالحض     
األنساط الدمغكية، محغغبة كانة أو غيح محغغبة، مع خالؿ مالحضة اآلخحيع وتقميثىظ، 
ويدسى التغييح في سمغؾ الفحد الجي يشتج عع مالحضتو لدمغكيات اآلخحيع بالشسججة. 

عمظ ىجه بسدسيات مختمفة مشيا: التعمظ بالسالحضة، والتعمظ كجلط تدسى عسمية الت
االجتساعي، والتقميث، والتعمظ الستبادؿ. وقث تحثث الشسججة عفغيًا أو قث تكغف نتيجة 

( أسمغب الشسججة كأسمغب مع أساليب تعثيل Kazdinعسمية ىادفة. ويغضح كازديع )
الحضة األنسغذج أو سحيق م سع تعمظ استجابات جثيثة ععالدمغؾ عمى أنو إجحاء يتز

تقميثه، وقث يحثث التعمظ بثوف أف تضيح عمى الفحد استجابات متعمسة فغرية، وقث تحثث 
 (.089-088:  3100:وخميل السعايشة )مرشفى القسذ الحقاً 
ج الحالي في تثريب الشفل عمى ميارة ويسكع االفادة مع فشية الشسججة في البحنام     

سثرب في بعز األىثاؼ التي يتزسشيا البحنامج أف يقـغ الشفل التقميثي حيت يحتاج ال
 يدتغعب الشذاط ويحقق اليثؼ.بتقميثه حتي 
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 Shapingالتذكيل  -3
وي ع حؼ التذكيل عمى أنو " التعخيخ السشضظ لمتقحيب التثريجي لمدمغؾ الشيائي أو      

السحاد تعميسيا عمى السدتيثؼ. ويدتخثـ ىجا اإلجحاء عشثما يكغف الدمغؾ أو السيارة 
درجة عالية مع الرعغبة، فشقـغ بتعخيخ الدمغكيات الستقاربة إلى أف يتسكع الشفل مع 

 (.378: 3103أداء الدمغؾ الشيائي )عبث الححسع سميساف، 
ة التذكيل في البحنامج الحالي في تحميل السيسة إلى خشغات ويسكع اإلفادة مع فشي     

 سيا ي ومع ثظ يتحقق اليثؼ الحئيدي.  فحعية حتى يديل عمى الشفل في
 Promptingالحث  -4

ي عح ؼ أسمغب الحت عمى أنو ذلط األسمغب الجي يتزسع تقثيظ مثيح تسييخي يحفخ      
الستعمظ عمى القياـ باالستجابة السشمغبة، ال سيسا إذا أ تبع الحت بالسعخز السشاسب في 

 بثاية عسمية التعميظ.ويغجث ثالثة أنغاع مع الحت ىي:
عثة المفضية التي تعسل ويقرث بو تقثيظ السدا :Verbal Promptالحث اللفظي  -1

 عمى تحقيق الدمغؾ السشمغب تعمسو.
ويقرث بو تقثيظ السداعثة اإليحائية  :Gestural Promptالحث اإليسائي  -2

لمستعمظ التي تعسل عمى تحقيق الدمغؾ السشمغب تعمسو كأف تشضح إلى الذئ 
الدمغؾ  و انتباه الستعمظ إلى ذلطعيشيط أو تذيح إليو مع بعيث لتغجالسشمغب تعمسو ب

 السشمغب.
ويقرث بو تقثيظ السداعثة الجدسية  :Physical Promptالحث الجدسي  -3

لمستعمظ التي تعسل عمى تحقيق الدمغؾ السشمغب تعمسو، كأف تعسل عمى حسل يث 
-085: 3100: وخميل السعايشة الشفل وتداعثه في الكتابة )مرشفى القسذ

086.) 
حغ التاليي الستعثدة في البحنامج الحالي عمى الشويسكع تغصيف فشية الحت بأنغاعيا      

حيت يحتاج األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث مخيث مع الثعظ والتحفيخ لتحقيق اليثؼ. 
وتختمف قثرات كل سفل عع األخح، وبشاًء قثراتو يحثد السثرب نغع الحت الجي 

 يحتاجو. 
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 Extinctionاإلنطفاء:  -4
نتيجة تغقف التثعيظ. وتقـغ ىجه االستحاتيجية اإلنشفاء ىغ التغقف عع االستجابة      

عمى انرحاؼ األخرائي عع الشفل حيع يخشئ، وعثـ التعميق عميو، أو لفة الشضح 
إليو، والثشاء عميو حيع يحدع الترحؼ، ويعثؿ الدمغؾ، فقث يحثث أف يخيث الشفل مع 

ة لجمب االنتباه إليو، إال إف التجاىل الستغاصل يادي إلى كفو. )حسثي عبث ح الثحث
 (.  43: 3103هللا:
اإلنشفاء في البحنامج الحالي في تجاىل الدمغكيات الغيح  ويسكع االفادة مع فشية     

يخيث مسا  بذكل مكثفي محغغب فييا والتحكيخ عمى األنذشة والسيارات خالؿ الجمدة
عمى أداء السياـ واألنذشة السشمغبة مشو ميساًل الدمغؾ الغيح محغغب  مع تحكيخ الشفل

  فيو الجي كاف يقـغ بو.
 Feedbackالتغذية الراجعة  -5
وىي عسمية يدتشيع مع خالليا معحفة وتقغيظ مقثار ما تحقق مع أىثاؼ، وتحثيث نقاط      

تحقيقيا )أسامة القغة التي ساعثت عمى تحقيق األىثاؼ، ونقاط الزعف التي أعاقة 
 (.009: 3118درويذ، 

ويسكع االستفادة مع فشية التغجية الحاجعة في البحنامج الحالي في تعخيخ الثافعية لثى      
الشفلي حيت يعحؼ السثرب نقاط القغى ونقاط الزعف لثى الشفلي فيعسل عمى تحديع 

 نقاط الزعف .
 Homeworkالهاجبات السشزلية  -6
 ي وذلط بغحض مداعثتو عمى مسارسةفي السشخؿ ا األسفاؿوىي أنذشة ي كمف بي     

الؿ الجمدةي حيت ي حثد في كل محة واجب مشخلي تتغيح السيارات واألنذشة التي تعمسيا خ
أىثافو حدب مغضغع وىثؼ كل جمدة، وتتظ مكافأة الشفل عمى أدائو في كل محة وفي حالة 

 (.3100)نيفيع عبث هللا، تعثح الشفل في فيظ الغاجب يقثـ السثرب نسغذجًا لو 
وتداعث الغاجبات السشخلية الشفل عمى مسارسة ما تعمسو خالؿ الجمدة وتعسيسو في      

السغاقف الحياتية، كسا تتيح الفحصة لألـ عمى التغاصل مع السثرب ووعييا بقثرات ولثىا 
 واكتداب خبحة عسمية في التعامل معو.
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 مراحل وخطهات تشفيذ البرنامج: -
 التسهيدية:السرحلة 

تظ في ىجه السححمة التعحؼ عمى األسفاؿ ، وإدارة السحكخ، والتعحؼ عمى أميات ي -
 مع يثؼاليع القائسيع عمى رعايتيظ وإعشائيظ فكحة عع ياألسفاؿ واألخرائ

االنتياء  بحنامج ، وأنذشتو وكيفية تشفيجه والثور السشمغب مشيظ أثشاء التشفيج وبعثال
 .مع تشفيجه

السححمة أيزًا تشبيق مقياس تذخير اضشحاب التغحث، ومقياس تظ خالؿ ىجه ي -
التساسط السحكخي السرغر لألسفاؿ، ومقياس اضشحاب المغة البحاجساتية عمى 

 مجسغعة كبيحة مع األسفاؿ.
 تظ تحثيث أفحاد عيشة الثراسة.يومع خالؿ ذلط التشبيق  -
في ىجه السححمة التعحؼ عمى السعخزات السفزمة لثى كل سفل مع  تظ أيزاً ي -

 أسفاؿ السجسغعة التجحيبية.
 مرحلة التشفيذ:

ونرف بغاقع أربع جمدات اسبغعيًا، وبجلط  أشيحتظ تشفيج البحنامج عمى مثى ثالثة ي     
سشة دقيقة، وتز 45يبم   الغاحثة ( جمدة، وزمع الجمدة54يتكغف البحنامج التثريبي مع )

مع بحنامج، مع محاعاة أف التثريب يبثأ فحديًا كل جمدة مجسغعة أىثاؼ إجحائية مع أىثاؼ ال
وإذا أف ىشاؾ بعز األىثاؼ التي يرعب عمى بعز االسفاؿ اكتدابيا في كل سفل. 

 تظ تقديسيا عمى عثة جمدات حتي يرل الشفل لثرجة استيعابيا واتقانيا.جمدة واحثةي ي
 مرحلة التقييم:

تظ تقييظ فاعمية البحنامج في تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي يوفي ىجه السححمة      
 وعالج اضشحاب التغحث لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث.

 تم تقييم البرنامج خالل ثالثة مدتهيات:يو 
 التقييم القبلي: -

مدات البحنامج يتظ عع سحيق اجحاء التشبيقات القبمية ألدوات البحنامج، وكجلط إعثاد ج
 التثريبي.
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 سرحلي:التقييم ال -
 تظ خالؿ الجمداتي بحيت ال يتظ االنتقاؿ مع ىثؼ آلخح إال بعث التأكث معيو      

 ميثؼ الحالي.إتقاف الشفل ل
 شهائي:التقييم ال -

تظ تقييظ كل سفل بعث االنتياء مع تشبيق البحنامج مباشحةي وذلط بتشبيق مقياس ي     
السرغر لألسفاؿ، ومقياس تذخير اضشحاب المغة البحاجساتية التساسط السحكخي 

 لألسفاؿ.
 تتبعي:التقييم ال -

تظ  ذلط مع خالؿ تشبيق مقياس التساسط السحكخي السرغر لألسفاؿ ومقياس ي     
اضشحاب المغة البحاجساتية عمى أسفاؿ العيشة بعث مزي شيح مع االنتياء مع تشبيق 

في تحديع مياـ نضحية التساسط السحكخي وعالج عاليتو البحنامجي وذلط لمتحقق مع ف
 اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث.

 ويغضح الجثوؿ التالي ممخر جمدات البحنامج:
 ( 1) جدول

 ملخص جلدات البرنامج السقترح
 الهدف العام مهضهع الجلدة الجلدة
 يتعحؼ األسفاؿ عمى السثربأف - جمدة تسييثية لمتعارؼ الجمدة األولى
 أف يدتشيع الشفل التغاصل برحيًا مع اآلخحيع- التغاصل البرحي   الجمدة الثانية
 أف يدتشيع الشفل رد التحية عمى اآلخحيع.- رد التحية الجمدة الثالثة
 الجمدة الحابعة

 
أف يحبط الشفل بيع رؤية الذخر والقياـ بتحيتو - السبادأة 

 أو عبارة أو إشارة.سغاء باستخثاـ كمسة 
السبادأة )تحية االخحيع عشث  الجمدة الخامدة

 االنرحاؼ مع مكاف(
أف يحبط الشفل بيع االنرحاؼ مع السكاف ووجغب -

 التحية عشث االنرحاؼ.
أف يحبط الشفل بيع الذئ ووصيفتو ) ممعقة، - (0وصائف األشياء ) الجمدة الدادسة

 بغتاجاز، ثالجة(
أف يحبط الشفل بيع الذئ ووصيفتو ) سحيح،كحسي، - (3وصائف األشياء ) الجمدة الدابعة

 دوالب(
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أف يحبط الشفل بيع الذئ ووصيفتو )مذط، صابغنة، - (3وصائف األشياء ) الجمدة الثامشة
 فحشاة أسشاف( 

أف يحبط الشفل بيع الذئ ووصيفتو )قمظ، سيارة، - (4وصائف األشياء ) الجمدة التاسعة
 محوحة (

 تقييظ ومحاجعة الجمدة العاشحة
 

جمدة تقييظ لمشفل عمى )وصائف األشياء( ومحاجعة -
 عمييا لمتأكث مع اكتدابيا.

أف يحبط الشفل بيع األشياء وبعزيا )قمظ وكحاسة، - (0فيظ العالقة بيع األشياء ) الجمدة الحادية عذح
 فحشاة أسشاف ومعجغف أسشاف، ممعقة وسبق(

أف يحبط الشفل بيع األشياء وبعزيا )بششمغف - (3يظ العالقة بيع األشياء )ف الجمدة الثانية عذح
 وحخاـ، مفتاح وقفل، شاكغش ومدسار(

أف يحبط الشفل بيع األشياء وبعزيا )سيارة - (3العالقة بيع األشياء ) حالجمدة الثالثة عذ
 وسحيق، محكب وبحح، سيارة وسساء(

جمدة تقييظ لمشفل عمى )العالقات بيع األشياء( - تقييظ ومحاجعة الجمدة الحابعة عذح
 ومحاجعة عمييا لمتأكث مع اكتدابيا.

 الجمدة الخامدة عذح
 

تكغيع السفيـغ )التعحؼ عمى فئات 
 (0األشياء ( )

أف يحبط الشفل بيع الذئ والسجسغعة التي يشتسي -
إلييا )قشة مع الحيغانات، كمب مع الحيغانات، ديط 

 لشيغر(.مع الشيغر، بشة مع ا
تكغيع السفيـغ )التعحؼ عمى فئات  الجمدة الدادسة عذح 

 (3األشياء(. )
أف يحبط الشفل بيع الذئ والسجسغعة التي يشتسي -

إلييا ) تفاحة مع الفاكية، مغز مع الفاكية، سساسظ 
 مع الخزار، خيار مع الخزار(.

تكغيع السفيـغ )التعحؼ عمى فئات  الجمدة الدابعة عذح
 (3وترشيفيا(. )األشياء 

أف يحبط الشفل بيع الذئ والسجسغعة التي يشتسي -
إلييا ) سيارة مع السغاصالت، قشار مع السغاصالت، 

 قسير مع السالبد، بششمغف مع السالبد(.
جمدة تقييظ الشفل عمى )فئات األشياء( والسحاجعة - تقييظ ومحاجعة. الجمدة الثامشة عذح

 عمييا لمتأكث مع اكتدابيا.
فيظ األلفاظ الستذابية   مدة التاسعة عذحالج

(Homographs) 
(0) 

أف يدتشيع الشفل فيظ األلفاظ الستذابية مع خالؿ -
في سياقيع  كمسة ورقةمثاؿ:الدياؽ العاـ لمجسمة ) 

مختمفيعي محة بسعشى ورقة شجحة ومحة بسعشى ورقة 
 (.كحاسة يكتب بيا
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فيظ األلفاظ الستذابية   الجمدة العذحوف 
(Homographs) 

(3) 

أف يدتشيع الشفل فيظ األلفاظ الستذابية مع خالؿ -
في سياقيع مختمفيعي  باب مثاؿ: كمسةسياؽ الجسمة ) 

محة بسعشى باب مشخؿ، ومحة بسعشى باب مع الكتاب 
.) 

الجمدة الحادية 
 والعذحوف 

جمدة تقييظ لمشفل عمى )األلفاظ الستذابية( - تقييظ ومحاجعة
 لمتأكث مع اكتدابيا.والسحاجعة عمييا 

الجمدة الثانية 
 والعذحوف 

التي ت عحض عميو  أف يدتشيع الشفل تكسمة الجسمة- (0تكسمة الجسمة )
 ...(... )مثاؿ: تعيذ الدسكة فيبسا يشاسبيا  سسعياً 

الجمدة الثالثة 
 والعذحوف 

الشفل تكسمة الجسمة التي ت عحض عميو  أف يدتشيع- (3تكسمة الجسمة )
 يشاسبيا )مثاؿ: يذحب الغلث مع....(.سسعيًا بسا 

الجمدة الحابعة 
 والعذحوف 

التي ت عحض عميو  أف يدتشيع الشفل تكسمة الجسمة- (3تكسمة الجسمة )
 سسعيًا بسا يشاسبيا )مثاؿ: يشاـ الغلث عمى....(.

الجمدة الخامدة 
 والعذحوف 

جمدة تقييظ لمشفل عمى )تكسمة الجسل( والسحاجعة  تقييظ ومحاجعة
 عمييا لمتأكث مع اكتدابيا.

الجمدة الدادسة 
 والعذحوف 

 (0فيظ االستثالالت )
 
 

أف يحبط بيع الدبب والشتيجة )عمى سبيل السثاؿ،  -
الغلث رجمو متعغرة؟..... عمذاف وقع عمى  ليو

 .(األرض
الجمدة الدابعة 

 والعذحوف 
البشة ليو  )مثاؿ: أف يحبط بيع الدبب والشتيجة - (3فيظ االستثالالت )

                                                                                                                                                                                                                                                  نجحة في السثرسة؟....... عمذاف ذاكحت دروسيا(.
الجمدة الثامشة 

 والعذحوف 
ليو الكغباية : أف يحبط بيع الدبب والشتيجة )مثاؿ - (3فيظ االستثالالت. )

 انكدحت؟..... عمذاف وقعة عمى األرض(.
الجمدة التاسعة 

 والعذحوف 
جمدة تقييظ ومحاجعة لمشفل عمى )فيظ االستثالالت( - تقييظ ومحاجعة.

 ومحاجعة عمييا لمتأكث مع اكتدابيا.
أف يدتشيع الشفل الحبط بيع الخبحات واستخثاميا - (0دمج الخبحات. ) الجمدة الثالثغف 

في وصف األشياء  )عمى سبيل السثاؿ، تفاحة 
 حسحاء، تفاحة مع الفاكية، اكل تفاحة(.

الجمدة الحادية 
 والثالثغف 

بحات واستخثاميا في بيع الخأف يدتشيع الشفل الحبط  (3دمج الخبحات.)
قسير مع السالبد، لغنو  :وصف األشياء )مثاؿ
 أزرؽ، ألبد قسير(.

بحات واستخثاميا أف يدتشيع الشفل الحبط بيع الخ- (3دمج الخبحات. )الجمدة الثانية 
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حراف مع الحيغانات،  :في وصف األشياء )مثاؿ والثالثغف 
 لغنو أبيز، أركب حراف(

الجمدة الثالثة 
 ثالثغف وال

جمدة تقييظ لمشفل عمى )دمج الخبحات.( والسحاجعة - تقييظ ومحاجعة.
 عمييا لمتأكث مع اكتدابيا. 

الجمدة الحابعة 
 والثالثغف 

 (0آداة الحبط )و( )
 

أف يدتشيع الشفل الحبط بيع كمسة وكمسة أو جسمة -
وجسمة )عمى سبيل السثاؿ، قمظ وكحاسة، قسير و 

 رز وبشاسد(.أبششمغف ، اكل 
الجمدة الخامدة 

 والثالثغف 
بط بيع كمسة وكمسة أو جسمة أف يدتشيع الشفل الح  (3أداة الحبط )و( )

 وجسمة )مثاؿ: قسير وبششمغف، سساسظ وبشاسد(.
الجمدة الدادسة 

 والثالثغف 
أف يدتشيع الشفل استخثاـ ححوؼ الجح) عمى - (0ححوؼ الجح )في( )

 سبيل السثاؿ، اكتب في الكحاسة(
الدابعة الجمدة 

 والثالثغف 
أف يدتشيع الشفل استخثاـ ححوؼ الجح) عمى - (3ححوؼ الجح)عمى( )

 سبيل السثاؿ، اقعث عمى الكحسي(.
الجمدة الثامشة 

 والثالثغف 
أف يدتشيع الشفل استخثاـ ححوؼ الجح )عمى - (3ححوؼ الجح )بػ ( )

 سبيل السثاؿ، اكتب بالقمظ(
الجمدة التاسعة 

 والثالثغف 
جمدة تقييظ لمشفل عمى )ححوؼ العشف والجح( - جعة.تقييظ ومحا

 والسحاجعة عمييظ لمتأكث مع اكتدابيظ.
 الجمدة األربعغف 

 
 

أف يدتشيع الشفل الحبط بيع الرغت الجي يدسعة - (0الثمج بيع الرغت والرغرة. )
وبيع الرغرة السحتبشة بيجا الرغت  )عمى سبيل 

 السثاؿ، صغت الحراف وصغرتو(.
الحادية الجمدة 

 ربعغف واأل
أف يدتشيع الشفل الحبط بيع الرغت الجي يدسعة - .(3) الثمج بيع الرغت والرغرة

وبيع الرغرة السحتبشة بيجا الرغت )صغت قشة 
 وصغرتيا(.

الجمدة الثانية 
 ربعغف واأل

ف يسيخ بيع صغت البشة أف يدتشيع الشفل أ- (.0التسييخ الدسعي )
 وصغت الغلث وصغرىظ.

الثالثة الجمدة 
 واألربعغف 

بيع اصغات الححوؼ السختمفة  في الششق أف يسيخ (.3) التسييخ الدسعي
ما يقغلو السثرب مع كمسات متذابية  ) عشثما يحدد 

مثاؿ: كمستي )كمب/ قمب (، كمستي )سيف/صيف(، 
 .كمستي )بية/ بيز(
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الجمدة الحابعة  
 واألربعغف 

اصغات الححوؼ السختمفة أف يسيخ في الششق بيع  (3) التسييخ الدسعي
عشثما يحدد ما يقغلو السثرب مع كمسات متذابية 
)مثاؿ: كمستي )نحمة/ نخمة(، كمستي )سساعة/ 

 شساعة(، كمستي ) قالب/ قارب(.
الجمدة الخامدة 

 ربعغف واأل
جمدة تقييظ لمشفل عمى )ميارة التسييخ الدسعي  تقييظ ومحاجعة.

حاجعة عمييا وميارة الثمج بيع الرغت والرغرة( والس
 لمتأكث مع اكتدابيظ.

دادسة الجمدة ال
 ربعغف واأل

أف يدتشيع الشفل وصف مغقف ما ككل )مثاؿ: ولث  (0وصف السغاقف. )
 يأكل(.

دابعة الجمدة ال
 ربعغف واأل

ما ككل )مثاؿ: ولث أف يدتشيع الشفل وصف مغقف  (3وصف السغاقف. )
 يحسظ(.

 ثامشةالجمدة ال
 بعغف األر و 

أف يدتشيع الشفل وصف مغقف ما ككل )مثاؿ: ولث  (3) وصف السغاقف.
 يشاـ(.

تاسعة الجمدة ال
 ربعغف واأل

جمدة تقييظ لمشفل عمى )وصف السغاقف( ومحاجعة  تقييظ ومحاجعة.
 لمتأكث مع اكتداب السيارة.

أف يدتشيع الشفل تحتيب الرغر عمى حدب - (0تدمدل األحثاث. ) الخسدغف الجمدة 
 تدمدل أحثاثيا.

حادية الجمدة ال
 والخسدغف 

أف يدتشيع الشفل تحتيب الرغر عمى حدب - (3تدمدل األحثاث. )
 تدمدل أحثاثيا.

ثانية الجمدة ال
 والخسدغف 

أف يدتشيع الشفل تحتيب الرغر عمى حدب - (3تدمدل األحثاث. )
 تدمدل أحثاثيا.

الثالثة الجمدة 
 والخسدغف 

عمى )تدمدل األحثاث( ومحاجعة جمدة تقييظ لمشفل - جمدة تقييظ ومحاجعة.
 لمتأكث مع اكتداب السيارة.

الحابعة  الجمدة 
 والخسدغف 

تقييظ أثح البحنامج التثريبي عمى 
 األسفاؿ

 )التقييظ الشيائي(

أف تقيظ الباحثة أثح البحنامج التثريبي في تحديع -
 مياـ نضحية التساسط السحكخي لثى األسفاؿ.

التثريبي في عالج أف تقيظ الباحثة أثح البحنامج -
 اضشحاب المغة البحاجساتية لثى األسفاؿ.

 خامدةالجمدة ال
 والخسدغف 

أف يقغـ مثرب البحنامج بإعادة تشبيق السقاييد بعث  جمدة تتبعية
شيح لمغقغؼ عمى مثى إحتفاظ األسفاؿ بسا تعمسغه 

 في البحنامج.
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 نساذج تفريلية من جلدات البرنامج
 الجلدة الحادية عذر

 (0) فيظ العالقة بيع األشياء  مهضهع الجلدة:
أف يحبط الشفل بيع األشياء وبعزيا )قمظ وكحاسة، فحشاة أسشاف ومعجغف  الهدف العام:

 أسشاف، ممعقة وسبق(.
 األهداف اإلجرائية:

 الشفل العالقة بيع )القمظ والكحاسة(. عحؼأف ي -
 شاف(.الشفل العالقة بيع )فحشاة األسشاف ومعجغف األس يعحؼأف  -
 الشفل العالقة بيع )السمعقة والشبق(. أف يعحؼ -

بشغعيو السادي  ، التعخيخبشغعيو البثني والمفضي : الشسججة، الحتالفشيات السدتخدمة
 ، الغاجب السشخلي.والسعشغي 

بشاقات مرغرة لألدوات )قمظ، كحاسة، فحشاة أسشاف، معجغف أسشاف،  األدوات السدتخدمة:
 ومجدسات أيزًا ليجه األدوات. ممعقة، سبق(.
 دقيقة. 45: زمن الجلدة
 اإلجراءات:

يقـغ السثرب بعحض صغرة لػقمظ وصغرة لكحاسة )السثرب: اكتب بالقمظ في الكحاسة(  -
 ويحزح السثرب قمظ ويكتب في الكحاسة حتى يفيظ الشفل العالقة بيع األداتيع.

يكحر السثرب الشذاط  ويشمب مع الشفل تقميثه، وفي حالة عثـ استجابة الشفل
حتى يدتجيب الشفل، ثظ يزع السثرب صغرة القمظ إلى جانب صغرة أخحى ويقغؿ 
لمشفل : أنا بكتب في الكحاسة بػ إيو؟ وعمى الشفل أف يعشي لمسثرب صغرة القمظ 
ويقغؿ )قمظ(، ويكحر السثرب ىجا الشذاط محارًا وتكحارًا حتى يتأكث مع اكتداب 

 الشفل لميثؼ.
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يقـغ السثرب بعحض صغرة لفحشاة أسشاف ومعجغف )السثرب: أحط معجغف عمى  -

اسشاف وصغرة لسعجغف ويسثل الفحشاة وأغدل أسشاني( ويحزح السثرب فحشاة 
 يع األداتيع، ثظ يشمب مع الشفل تقميثه.أنو يغدل أسشانو حتى يفيظ العالقة بأمامو 

وعمى الشفل أف يعشي لو  ويقغؿ السثرب لمشفل" اغدل أسشاني بالفحشاة وإيو؟"
 صغرة السعجغف ويقغؿ )معجغف(. 

 
يقـغ السثرب بعحض سبق وممعقة )السثرب: أكل بالسعمقة مع الشبق( ويحزح  -

أنو يأكل حتى يفيظ الشفل العالقة بيشيظ. ويقغؿ السثرب أيزًا ممعقة وسبق ويسثل 
الشبق ويقغؿ لمشفل " أكل بالسعمقة مع إيو؟( وعمى الشفل أف يعشي لو صغرة 

 )سبق(.

 



 

 

 

) 394) 

  الربامجاتيةبرىامج مكرتح لتخصني مَاو ىظرية التناشك املركسي وعالج اضطراب اللغة

2019 يياير ، 2ج، 57جملة اإلرظاد اليفصي، العدد   

يقـغ السثرب بعحض بشاقات مرغرة لألشياء التي تثرب عمييا في   تقييم الجلدة:
 الجمدة وعمى الشفل أف يحبط بيع ىجه األشياء.

: يذحح السثرب ىجه السيارة بكذكغؿ مالحضات الشفل وتعميسات تشفيجىا الهاجب السشزلي
 حتى تشفجىا األـ في السشخؿ مع الشفل.

 الجلدة الثانية والعذرون 
 تكسمة الجسمة. مهضهع الجلدة:

 : أف يدتشيع الشفل تكسمة الجسمة بسا يشاسبيا.الهدف العام
 األهدف اإلجرائية:

 الجسمة.سياؽ أف يدتشيع الشفل فيظ  -
عة فيوأف يدتشيع الشفل تكسمة الجسمة بسا يشاسب  -  .الدياؽ التي وض 

بشغعيو البثني والمفضي، التعخيخ بشغعيو السادي الشسججة، الحت   الفشيات السدتخدمة:
 والسعشغي، الغاجب السشخلي.

 بشاقات مرغرة. األدوات السدتخدمة:
 اإلجراءات:

ثظ يعحض صغرتيع تغجث الدسكة في ..... ( يقحأ السثرب عمى الشفل جسمة ما ) -
لبحح وصغرة لحثيقة وعمى الشفل أف يختار الرغرة السشاسبة لدياؽ عميو، صغرة 

 الجسمة.
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عحض صغرتيع ثظ ييجمد الغلث عمى ..... ( يقحأ السثرب عمى الشفل جسمة ما ) -
وصغرة لشاولة وعمى الشفل أف يختار الرغرة السشاسبة لدياؽ  عميو، صغرة لكحسي

 الجسمة.

                    
: يقحأ السثرب عمى الشفل الجسل التي تثرب عمييا محة أخحى ويقيظ مثى  تقييم الجلدة:

 اكتدابو لسيارة فيظ الجسمة.
يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ  الهاجب السشزلي:

 تشبيق التعميسات في السشخؿ.
 الجلدة الدادسة والعذرون 

 االستثالالت مهضهع الجلدة:
 بيع الدبب والشتيجة.الشفل  أف يحبط  :الهدف العام

 األهداف اإلجرائية:
 أف يحبط الشفل السغاقف ببعزيا ويفيظ الدياؽ العاـ ليا. -

: الشسججة، الحت بشغعيو البثني والمفضي، التعخيخ بشغعيو السادي الفشيات السدتخدمة
 والسعشغي، الغاجب السشخلي.
 بشاقات مرغرة  األدوات السدتخدمة:

 دقيقة. 45 الجلدة:زمن 
 اإلجراءات:

يعحض السثرب عمى الشفل بشاقة مرغرة )لبشة تزحط وتضيح اسشانيا بيزاء(  -
(، ثظ يعحض عميو بشاقتيع ليو البشة اسشانيا بيزاء ثظ يدألو سااؿ )السثرب: 
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ليختار مع بيشيظ ما يحتبط باالجابة عع الدااؿ )صغرة لبشة بتغدل أسشانيا، 
 حمغيات(.وصغرة أخحى بشة تأكل 

 
 

 
يعحض السثرب عمى الشفل بشاقة مرغرة )لغلث قث أصيب بجحح في قثـ( ثظ يدألو  -

ليدتشتج االجابة   (، ثظ يعحض عميو بشاقتيع ليو الغلث انكدحت؟سااؿ )السثرب: 
، وصغرة ط باالجابة عع الدااؿ )صغرة لديارة ترثـ ولثيختار مع بيشيظ ما يحتبو 

 (.قحألغلث ي
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خالؿ الجمدة   الشفل يعحض السثرب السغاقف السختمفة التي تثرب عمييا الجلدة:تقييم 
 ليقيد مثى اكتداب الشفل لمسيارة.

يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ  الهاجب السشزلي:
 تشبيق التعميسات في السشخؿ.

 الجلدة الثالثهن 
 دمج الخبحات. مهضهع الجلدة:

 أف يدتشيع الشفل الحبط بيع الخبحات واستخثاميا في وصف األشياء. لعام:الهدف ا
 األهداف اإلجرائية:

 أف يرف الشفل )التفاحة( مع خالؿ دمج الخبحات معًا. -
 أف يرف الشفل )الديارة( مع خالؿ دمج الخبحات معًا. -
    أف يرف الشفل )خيار( مع خالؿ دمج الخبحات معًا. -

الشسججة، الحت بشغعيو البثني والمفضي، التعخيخ بشغعيو السادي : الفشيات السدتخدمة
 والسعشغي، الغاجب السشخلي.

 بشاقات مرغرة  األدوات السدتخدمة:
 دقيقة. 45 زمن الجلدة:

 اإلجراءات:
يقـغ السثرب بعحض صغرة لتفاحة )السثرب: إيو دي؟( ويشمب مع الشفل أف يجكح  -

وفي حالة عثـ  ية، أكل تفاحة... وىكجا(.صفاتيا )تفاحة حسحاء، تفاحة مع الفاك
معحفة الشفل لثمج خبحاتو الدابقة لغصف التفاحة ، يقـغ السثرب بغصفيا ويكحر 

 محارًا وتكحارًا حتى يدتغعب الشفل ما قالو السثرب.
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يقـغ السثرب بعحض صغرة لديارة )السثرب: إيو دي؟( ويشمب مع الشفل أف يجكح  -

 سيارة مع السغاصالت، أركب سيارة... وىكجا(.صفاتيا )سيارة بيزاء ، 

 
يقـغ السثرب بعحض صغرة خيار )السثرب: إيو دا؟( ويشمب مع الشفل أف يجكح  -

 صفاتو )خيار أخزح، خيار مع الخزار، أكل خيار... وىكجا(.

 
: يعحض السثرب صغر األشياء الجي تثرب عمييا خالؿ الجمدة ليقيد مثى تقييم الجلدة
 لمسيارة. اكتداب الشفل
: يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ الهاجب السشزلي

 تشبيق التعميسات في السشخؿ.
 الجلدة الخامدة والثالثهن 

 أدوات الحبط. مهضهع الجلدة:
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 أف يدتشيع الشفل الحبط بيع كمسة وكمسة أو جسمة وجسمة. الهدف العام:
 األهداف اإلجرائية:

 يدتشيع الشفل استخثاـ أداة الحبط )و( خالؿ كالمو.أف  -
 أف يدتشيع الشفل استخثاـ أداة الحبط )و( في ربط كمسة وكمسة. -
 أف يدتشيع الشفل استخثاـ أداة الحبط )و( في ربط جسمة وجسمة. -

بشغعيو البثني  ، الحتالتعخيخ بشغعيو السادي والسعشغي، الشسججة الفشيات السدتخدمة:
 جب السشخلي.، الغاوالمفضي

 بشاقات مرغرة  األدوات السدتخدمة:
 دقيقة. 45 زمن الجلدة:

 اإلجراءات:
ده قسير و  ير و بششمغف( )السثرب: دهيعحض السثرب عمى الشفل صغرتيع )قس -

 بششمغف( بحيت يحكخ عمى آداة الحبط )و( وىغ يششقيا.

 
 

 
 نشقو عمىيعحض السثرب أيزًا عمى الشفل )سساسظ و بشاسد( ويحكخ أثشاء  -

 )و(. ححؼ العشف
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ححؼ  ( ويحكخ أثشاء نشقو عمىمغز و عشب يعحض السثرب عمى الشفل صغرة ) -
 )و(. العشف

 
يعحض السثرب صغر األشياء الجي تثرب عمييا خالؿ الجمدة ويشمب مشو  تقييم الجلدة:

 ذكحىا ليقيد مثى اكتداب الشفل لمسيارة.
يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ تشبيق  واجب السشزل:

 التعميسات في السشخؿ.
 

 ربعهن واأل  الجلدة الثامشة
 وصف السغاقف. مهضهع الجلدة:

 أف يدتشيع وصف مغقف ما ككل. الهدف العام:
 األهداف اإلجرائية: 

 جسل بديشة.خالؿ بشاقات مرغرة باستخثاـ أف يرف السغاقف السعحوضة مع  -
الحت بشغعيو البثني والمفضي، التعخيخ بشغعيو السادي والسعشغي،   الفشيات السدتخدمة:

 الغاجب السشخلي.
 بشاقات مرغرة. األدوات السدتخدمة:

 دقيقة. 45 زمن الجلدة:
 اإلجراءات:

يقـغ السثرب بعحض بشاقات مرغرة لسغاقف حياتية عمى الشفل )سفل نائظ( ،  -
الشفل: ولث  \صفيا )السثرب: انة شايف إيو في الرغرة ويشمب مع الشفل و 

 نايظ(.
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يقـغ السثرب بعحض بشاقة أخحى )سفل يبكي( ، ويشمب مع الشفل وصفيا  -
 الشفل: ولث يعيط(. \)السثرب: انة شايف إيو في الرغرة 

 
يقـغ السثرب بعحض بشاقة أخحى )سفل يزحط( ، ويشمب مع الشفل وصفيا  -

 الشفل: ولث يزحط(. \إيو في الرغرة )السثرب: انة شايف 

 
يعحض السثرب عمى الشفل بشاقة معيشة ويشمب مشو وصف ما بيا حتى  تقييم الجلدة:

 يتأكث السثرب مع اكتداب الشفل لسيارة وصف السغاقف.
يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ  الهاجب السشزلي:

 تشبيق التعميسات في السشخؿ.
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 الجلدة الخسدهن 
 تدمدل األحثاث. مهضهع الجلدة:

أف يدتشيع الشفل تحتيب الرغر عمى حدب تدمدل أحثاثيا وتكغيع  الهدف العام:
 حثث عاـ.

 األهداف اإلجرائية:
 مع ثالث صغر لتكغيع حثث . أف يدتشيع الشفل تحتيب سمدمة -

الحت بشغعيو البثني والمفضي، التعخيخ بشغعيو السادي والسعشغي،   الفشيات السدتخدمة:
 الغاجب السشخلي.

 قرر متدمدمة. األدوات السدتخدمة:
 دقيقة. 45 زمن الجلدة:

 اإلجراءات:
أحزح الذحاب، ثظ  ع ثالث صغر )ولث يعحض السثرب عمى الشفل سمدمة م -

 ( وعمى الشفل تحتيب ىجه الرغر لتكغيع حثث.ظ لبد الحجاءثلبدو، 

 
 
تتشاوؿ سحيقة تحزيح البشة  يعحض السثرب عمى الشفل سمدمة مع ثالث صغر -

 وعمى الشفل تحتيب ىجه الرغر لتكغيع حثث.لدادوتذ تأكمو في ثالث خشغات 
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يعحض السثرب عمى الشفل سمدمة مع ثالث صغر ويشمب مشيا تحتيبيا  تقييم الجلدة:

 حتى يتأكث مع اكتدابو ليجه السيارة.
يذحح السثرب السيارة في كذكغؿ مالحضات الشفل حتى تدتشيع األـ  الهاجب السشزلي:

 تشبيق التعميسات في السشخؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : السراجع
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 :أواًل: مراجع باللغة العربية
(: فاعمية التثريب عمى السيارات االجتساعية 3118كساؿ الثيع درويذ )أسامة  -0

المعحفية لثى الستخمفيع لباستخثاـ الكسبيغتح عمى بعز الستغيحات السعحفية وا
 عقميًا القابميع لمتعمظ، رسالة ماجدتيح، كمية التحبية، جامعة كفح الذيخ.

سبي لعالج اضشحاب (. بحنامج تثريبي تخا3105رضا خيحي عبث العخيخ حديع ) -3
المغة البحاجساتية وتحديع التفاعل االجتساعي لثى األسفاؿ ذوي اضشحاب التغحث. 

 رسالة دكتغراه. كمية التحبية. جامعة عيع شسد.
(. معجظ مرشمحات اضشحاب التغحث. 3103عبث الححسع سيث سميساف ) -3

 القاىحة.مكتبة األنجمغ السرحية.
قيػػػاس تذػػػخير اضػػػشحاب سيػػػف التغحػػػث (. م3103عبػػػث العخيػػػخ الدػػػيث الذػػػخر ) -4

 ألنجمغ السرحية.لألسفاؿ. القاىحة: مكتبة ا
(. مقيػاس اضػشحاب 3105عبث العخيخ الذخر، محسغد سششاوي & رضا خيػحي ) -5

، الجخء 39المغة البحاجساتية لألسفاؿ. مجمة كمية التحبية، جامعة عيع شسد، العثد 
 الحابع.

(. االضشحابات 3100السعايشة )مرشفى نغري القسذ & خميل عبث الححسع  -6
 . عساف. دار السديحة لمشذح والتغزيع.3الدمغكية واالنفعالية. ط 

(. فعالية بحنامج إرشادي لتشسية ميارات التغاصل لثى 3100نيفيع عبث هللا ) -7
 األسفاؿ التغحثييع. رسالة ماجدتيح. كمية رياض األسفاؿ، جامعة القاىحة.

بحنػػامج تػػثريبي لمغصػػائف التشفيجيػػة فػػي خفػػز  (. فاعميػػة3103) محسػػي ىيػػاـ فتحػػي -8
الدػػػػمغؾ الشسشػػػػي لػػػػثى األسفػػػػاؿ التغحػػػػثييع وتحدػػػػيع تفػػػػاعميظ االجتسػػػػاعي. رسػػػػالة 

 دكتغراه. كمية التحبية, جامعة عيع شسد.
 (. عالج التغحث: الشحؽ التحبغية والشفدية والشبية.3114وفاء عمي الذامي ) -9

 الغسشية. الدعغدية. مكتبة السمط فيث الكتاب الثالت.
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