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  مقياس تقديراالنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد

  الموجه لمقدمى الرعاية

كر قائم على استراتيجية الفلورتايم تجرى الباحثة الحالية دراسة بعنوان " برنامج تدخل سلوكى مب

لتحسين االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد " للحصول على درجة الماجستير فى 

التربية (علم نفس تعليمى). وقد تطلبت إجراءات الدراسة إعداد أداتين إحداهما؛ مقياس تقدير االنتباه 

جه لألطفال، واآلخرى مقياس تقديراالنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد المو

  المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد الموجه لمقدمى الرعاية.

وقد تبنت الباحثة التعريف اآلتى لالنتباه المشترك " انتباه مشترك ومنسق بين شخصين إزاء  

هم: الذات ، واآلخر، موضوع أو حدث ما، أو يشار إليه فى الغالب على أنه عالقة بين ثالثة أطراف 

  . (Adamson et al., 2004; Tomasello, 1995 )والموضوع 

تُعرف مهارات االنتباه المشترك بأنها " مجموعة من مهارات التواصل االجتماعى اللفظى وغير  

اللفظى كاإليماء، والتواصل بالعينين، وتعبيرات الوجه، واإلشارات، والتبادلية، والتعبير عن 

 مها، والتى تتيح للطفل المشاركة فى الخبرة بشىء أو حدث مع شخص آخر" العواطف وفه

Bruner, 1983)  وبتعبير أبسط، االهتمام المشترك هو تبادل اجتماعى يركز فيه األطفال . (

والبالغون على نفس الحدث أو الشىء. ولكى يتمكن الطفل من ذلك، يستخدم مجموعة من المهارات 

  شارة واإليماء وإصدار األصوات أو الكلمات.كالتواصل بالعينين واإل

ويُعد اإلنتباه المشترك أو اإلنتباه المتزامن ؛ مرحلة مهمة من مراحل تطور التواصل لدى األطفال ، 

حيث يشارك الطفل شخص آخر انتباهه واهتمامه بشىء أو موضوع ، أو حدث . ويأخذ هذا الشكل 

سبيل المثال ال الحصر : أن يشير الطفل إلى الشىء ، من أشكال التواصل صوراً عديدة ، منها على 

وإلى شخص آخر فى ذات الوقت . ويستخدم هذا النمط من التواصل بهدف توجيه اآلخرين إلى 

الشىء أو الموضوع ، وذلك قبل أن يتمكن الطفل من نطق الكلمات الدالة على هذه األشياء أو تلك 

  ).١٧٦:  ٢٠١٢األحداث ( عبد الرحمن سليمان ،

وتشير سلوكيات االنتباه المشترك إلى مهارة الطفل فى استخدام السلوكيات غير اللفظية لمشاركة 

خبرة األشياء واألحداث مع اآلخرين. ويلى إكتساب الطفل لالنتباه المشترك ممارسته لمهارة الطلبات 

ية وذلك بهدف طلب السلوكية والتى تشير بدورها إلى مهارة الطفل فى استخدام السلوكيات غير اللفظ

المساعدة للحصول على شىء ما أو جذب االنتباه لحدث ما. ثم يلى ذلك اكتساب الطفل لسلوكيات 

  . (Mundy,et al., 2001 )التفاعل االجتماعى واللغة 

كما يتضمن االنتباه المشترك وجهين : االنتباه المشترك فى األحداث أو األفعال ، واالهتمام 

واألطفال ذوو اضطراب التوحد لديهم قدرة على استخدام اإليماءات الضرورية المشترك فى الفهم . 
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األولية ، لكنهم يعجزون عن عمل نفس اإليماءات لمشاركة االهتمامات مع اآلخرين ( أسامة 

  ). ١٥٢: ٢٠١١مصطفى ، السيد الشربينى ، 

  وينقسم االنتباه المشترك إلى قسمين هما: 

ويشيرهذا النوع     RJA)  (: Responding to Joint Attention االستجابة لالنتباه المشترك  .١

إلى استجابة الطفل ذى اضطراب التوحد لمحاوالت الشخص اآلخر فى مبادأة االنتباه المشترك مثل 

 ,.Mundy et al أن يتتبع إشارة اآلخر، أو يلتفت برأسه إلى اآلخر، أو من خالل تحويل نظرته

دام الطفل لسلوكيات تتبع االنتباه المتمثلة فى التفات الرأس وتوجيه ) . كما يقصد بها استخ(1996

  .(Vismara & Lyons, 2007 )النظر للشريك 

وتشير "االستجابة لالنتباه المشترك" إلى عدد المحاوالت التى ينجح فيها الطفل فى اإلستدارة برأسه 

 .(Jennifer, 2002 )وعينيه فى نفس اتجاه نظر الجليس وإلى المكان الذى يشير إليه 

كما أن مهارة االستجابة لالنتباه المشترك هى قدرة الطفل على تتبع كل من نظرات شخص آخر 

وحركات رأسه وإشاراته، حيث يكون الطفل قادراً على النظر إلى نفس الهدف الذى ينظر إليه 

  .  (Jessica, 2006)الشخص 

: وتشير إلى مدى قدرة   IJA) (Joint AttentionInitiatingالمبادأة فى االنتباه المشترك  .٢

الطفل على استخدام مهارات التواصل بالعينين، اإلشارة، والعرض وذلك بهدف المبادأة بجذب انتباه 

 . (Mundy et al., 1996)الشخص اآلخر لألشياء أو األحداث التى تقع فى بؤرة اهتمامه 

المتمثلة فى التواصل بالعينين و اإلشارة  كما يقصد بها استخدام الطفل لمهارات االنتباه المشترك

  .(Roos, et al., 2008 )والعرض بهدف تحقيق مشاركة االنتباه مع الشريك لألشياء واألحداث 

  

  إجراءات إعداد المقياس:

  مر إعداد مقياس تقدير االنتباه  المشترك الموجه لمقدمى الرعاية بعدة خطوات على النحو التالى :

 ة حول موضوع االنتباه المشترك.جمع المادة العلمي -١

االطالع على ما توفر للباحثة من الكتابات المتاحة عن االنتباه المشترك لدى األطفال العاديين  -٢

 بصفة عامة واألطفال ذوى اضطراب التوحد بصفة خاصة.

االطالع على ما أمكن الحصول عليه من الدراسات و البحوث العربية واألجنبية ذات الصلة  -٣

 لدراسة ، حيث اطلعت الباحثة على الدراسات والبحوث التالية:بموضوع ا
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)، ميتشيل (Wieder & Greenspan,2003سيرينا وايدر وستانلى جرينسبان 

)٢٠٠٥Michelle (2005)   ( حنّا شيرتز وصموييل اودوم ،(Schertz, Hannah & 

Odom, Samuel, 2005)  " دراسة " أولزيك ،( Olszyk, 2005)نز  وآخرون ، ايميلى جو( 

Jones, E., et al., 2006) وونج كونى ،( Connie, W., 2006) والين  وآخرون ،( 

Whalen, et al., 2006)  هنّا كوفشوف ،( Kovshoff Hanna, 2006)     كانون ، 

Cannon, N., 2006)،(  جونزاليس(Gonzalez, 2006) هومر سميث ،( Homer, S., 

، هو  (Solomon, et al., 2007 )، سولومون  وآخرون (Kantu, Y., 2007 )، كانتو  (2006

( Ho, 2008)) بريدجيت تايلور و هنَّا  ٢٠٠٨،  سهى أحمد أمين ،((Taylor, B. & Hoch, 

H., 2008)   كلوديا كيان ،(Claudia, Q., 2009) هناه ديدر ،( Deidre, H., 2009) جى ،

 )، ماسترانجيلو (Muratidis, 2009 )، موراتيديس  (Carpente,J. 2009 )كاربنت  

Mastrangello, 2009) باميال وآخرون ،( Pamela, W., et al., 2010) "جوميز روفيتو ،( 

Rovito, G., 2010) " جى يوو " ،( Yoo, G., 2010))  كاثرين ٢٠١٠، أشرف عطية  ،(

 Dionne & Martini, 2011)، دايون  و  مارتينى ( (Lawton, Kathryn, 2011الوتون " 

 )إليزابيث أزوباردى "  )، (Kasari, Connie, et al.,2012)، كونى كاسارى وآخرون 

Azzopardi, 2012)  إيثر هيس ،Hess, 2012) )  إيفانا ٢٠١٢)، إبراهيم الغنيمى ،(

 )، بيترا واريين " وآخرون (Krstovska & Jones, 2013 )كرستوفسكا" و" إيميلى جونز"  

Warreyn, P.et al., 2014) ) ٢٠١٤، هناء شحاته.( 

الطالع على ما توفر للباحثة من مقاييس تقدير االنتباه المشترك ومقاييس تقدير مهارات االنتباه ا

المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد باللغتين العربية (رغم ندرتها) واألنجليزية، حيث 

 أطلعت الباحثة على المقاييس اآلتية:ا

ت االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد (إعداد / عبد الرحمن مقياس تقدير مهارا

 ).٢٠١٤سليمان، جمال نافع، هناء شحاته، 

 ).٢٠٠٨قائمة تقييم مهارات االنتباه المشترك لألطفال ذوى اضطراب التوحد (إعداد / سهى أمين،

 Early Social مبكر         كما أطلعت الباحثة على مسودة مقاييس تقدير التواصل االجتماعى ال 

Communication Scales (ESCC)  وذلك من خالل النت. وفى ضوء ذلك قامت الباحثة

 بصياغة أسئلة مقياس تقدير االنتباه المشترك الموجه لمقدمى الرعاية.

وقد قامت الباحثة بإعداد هذا المقياس رغم وجود المقاييس سابقة اإلشارة إليها نظراً الختالف 

اور التى يدور حولها مفهوم االنتباه المشترك تبعاً لما تبنته الباحثة عن المحاور التى يدور حولها المح
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المقاييس األخرى، باإلضافة إلى أن هذا المقياس هو أحدى صورتى مقياس قامت بإعداده الباحثة 

احثة بتطبيقه لقياس االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد (الصورة األخرى تقوم الب

وموجه لألطفال)، ومن المتعارف عليه أن الصورة التى يقوم الباحث بتطبيقها تعطى مصداقية أكثر 

لنتائج المقياس، وهذا يمكن للباحثة الحصول على نتائج للمقياس أكثر دقةً ووضوحاً، وتكون الباحثة 

ً بتناول جميع األوجه التى تتعلق بتغطية قياس االنتبا ه المشترك لدى الطفل أثناء قد قامت أيضا

ممارسته لها فى أنشطة حياته قدر اإلمكان، ألن ما تقوم الباحثة بقياسه أثناء تطبيقها المقياس 

  بصورته الموجهة لألطفال يشمل تلك األوجه التى ال تغطيها األسئلة الموجهة لمقدمى الرعاية. 

سودات بعض المقاييس فى أنه ال بد من كما أستفادت الباحثة من المقاييس التى أطلعت عليها، أو م

تقسيم المقياس إلى عدد من المحاور التى تغطى االنتباه المشترك، وكيفية بناء مقياس موجه لقياس 

  االنتباه المشترك لدى هذه الفئة من األطفال.  

ً من عدد ( -٤ ، ) سؤاالً ٣١بناء على الخطوات السابقة، تم إعداد المقياس في صورته األولية ، مكونا

 وهذه هى صورة المقياس األولية:

  

مقياس تقديراالنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد الموجه لمقدمى الرعاية 

  (الصورة األولية)

  إسم الطفل:                               

  تاريخ الميالد: سنة                         شهر                      يوم

  يق: سنة                         شهر                     يومتاريخ التطب

  العمر الزمنى: سنة                         شهر                      يوم

  القائم بالتطبيق:

        رقم السؤال
  السؤال

  
  نعم 

  
  أحياناً 

  
  ال

  
  

   ١        

  على شىء مادى:البعد األول: المبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول 
....)، -ماء -حلوى -طعام -فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة

  فهل يقوم بمناوبة النظر بين الشىء الذى يريده ومقدم الرعاية؟ 

      

...)، -ماء -حلوى -طعام -فى حال رغبة الطفل الحصول على شىء ما (لعبة  ٢

  ؟فهل يقوم بأخذ إحدى يدى مقدم الرعاية ليحضره له
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....)، -ماء -حلوى -طعام -فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة  ٣

فهل يقوم باإلشارة إليه؟ (نقصد بذلك هل يقوم الطفل باإلشارة إلى ما يريده 

باستخدام أصبع السبابة على أن يكون ممتداً ألعلى، فى نفس الوقت تكون 

وقد تتزامن أو ال تتزامن  بقية أصابعه تتجه إلى أسفل فى اتجاه باطن اليد،

  اإلشارة مع التواصل البصرى).

      

        ٤     
  
  
  
  
  
  
  
  

  رقم السؤال

....)، -ماء -حلوى -طعام -فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة

فهل يقوم بعرضها على مقدم الرعاية؟ (نقصد بذلك هل يقوم الطفل برفع هذا 

الرعاية وأن يكون ذلك متالزماً مع نظر الشىء إلى أعلى فى اتجاه وجه مقدم 

الطفل لمقدم الرعاية، وأن يحتفظ بهذه الوضعية لمدة ثانية أو اثنتين على 

  األقل).

  

  السؤال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أحياناً 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ال

  
  

إعادة تشغيل   -تشغيل لعبة -فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٥

  يقوم بمناوبة نظره بين الشىء و مقدم الرعاية؟ .....)، فهل-لعبة

      

إعادة تشغيل   -تشغيل لعبة -فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٦

  ....)، فهل يقوم بأخذ إحدى يدى مقدم الرعاية للقيام به؟-لعبة

      

إعادة تشغيل   -تشغيل لعبة -فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٧

  ...)، فهل يقوم باإلشارة إليه؟ -لعبة

      

  
  

  
٨  

  البعد الثانى: االستجابة لالنتباه المشترك الذى يدور حول شىء مادى:

هل يتتبع الطفل إشارة مقدم الرعاية لشىٍء ما قريب منه؟ ( نقصد بذلك هل 

يقوم الطفل بتوجيه رأسه وعينيه إلى ما يشير إليه مقدم الرعاية، والذى يقع 

  فة قريبة من الطفل وأمامه مباشرة).على مسا

      

هل يتتبع الطفل إشارة مقدم الرعاية لشىٍء ما بعيد عنه؟ (نقصد بذلك هل يقوم   ٩

الطفل بتوجيه رأسه وعينيه بدرجة كافية إلى ما يشير إليه مقدم الرعاية، 

 ١٥٠ -٦٠والذى يقع بعيداً عن خط منتصف جسم الطفل بزاوية تتراوح بين 

  درجة).

      

        ١٠  
  

  هل يقوم الطفل بتلبية طلب مقدم الرعاية منه فى إحضار شىء مادى

  ....)؟ -إحضاره شىٍء ما -( مثالً؛ إعطاءه لعبة ما
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       ١١    

البعد الثالث: المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك بغرض المشاركة 

  االجتماعية:

م بالغناء له ( قد يصاحب ذلك هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يقو

  ابتسامة)؟ 

      

هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يقوم بدغدغته ( قد يصاحب ذلك   ١٢

  ابتسامة)؟

  

      

  ال  أحياناً   نعم  السؤال                             رقم السؤال

هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يأخذ بيديه ويرقص معه رقصاً   ١٣

  قاعياً (قد يصاحب ذلك ابتسامة)؟إي

      

هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يقوم بأرجحته على األرجوحة، أو   ١٤

مساعدته على التزحلق، أو أية لعبة أخرى مماثلة (قد يصاحب ذلك ابتسامة)؟ 

      

إيمائي) بعد  -حركي -هل يصدر عن الطفل أي رد فعل واضح (صوتي  ١٥

عما كان يقوم به تدل على مدى سعادة الطفل فى تحقيق  توقف مقدم الرعاية

هذه المشاركة االجتماعية مع مقدم الرعاية؟ (بمعنى هل قام الطفل بعد توقف 

مقدم الرعاية عن الغناء، أو الدغدغة، أو الرقص معه، أو أرجحته  بإصدار 

رد فعل يدل على مدى سعادة الطفل بمثل هذه المشاركة االجتماعية مثل؛ 

ار صوت عاٍل، أو النقر بأصابعه على المنضدة، أو دحرجة يده على إصد

  المنضدة، أو التصفيق، أو رفرفة يديه، أو أن يدور حول نفسه،..؟). 

      

هل يستطيع الطفل جذب انتباه مقدم الرعاية لتحقيق ما يريد مثل؛تكرار أو   ١٦

ن القيام بذلك؟ ..) بعد توقفه ع-أرجحة -االستمرار فيما كان يقوم به (من غناء

( يتم تسجيل هذه االستجابة فى حال إذا ما تزامنت نظرة عينى الطفل لمقدم 

 -الدوران حول نفسه -التصفيق -الرعاية مع قيامه برد فعل واضح ( الرفرفة

  ...). -أو أن يأخذ بيديه إلى األرجوحة

      

  
١٧  

                  

عاية بتمرير الكرة إلى الطفل يعيد عند اللعب بالكرة؛ هل عندما يقوم مقدم الر

  الطفل الكرة له من تلقاء نفسه؟

      

١٨  
          

  

عند اللعب بالكرة؛ هل إذا قام مقدم الرعاية بوضع الكرة أمام الطفل طالباً منه 

  تمرير الكرة له، فهل يقوم الطفل بذلك؟ 

      

١٩  
  
  

ن يحمله أو يجلس هل يقوم الطفل برفع ذراعية لمقدم الرعاية رغبة منه فى أ

  على حجره (لكى يشعر باألمان والسعادة)؟
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هل يستمتع الطفل بمشاركة مقدم الرعاية فى بعض األنشطة المنزلية (إعداد   ٢٠

  كيكة، ترتيب بيت اللعب، ترتيب إحدى حجرات المنزل، ...)؟

      

  ال  أحياناً   نعم  السؤال  رقم السؤال

عاية شراء المتطلبات المنزلية من هل يستمتع الطفل بمشاركة مقدم الر  ٢١

  السوبر ماركت؟

      

عندما يقوم مقدم الرعاية بقراءة قصة مصورة (قصيرة) للطفل، هل ينظر   ٢٢

  الطفل إلى الصور التى يتحدث عنها مقدم الرعاية وربما يشير إليها؟ 

      

  
  
  

٢٣  

البعد الرابع: ويشمل قدرة الطفل على القيام بمهارتى التقليد 

  ألصوات:وإصدارا

  هل يقوم الطفل بتقليد حركات مقدم الرعاية؟ 

      

        هل يقوم الطفل بتقليد حركات أياً من أفراد األسرة أو األصدقاء؟  ٢٤

  
٢٥  

        هل يقوم الطفل بتقليد حركات شخصية كارتونية ما (ال سيما المفضلة لديه)؟

        مفضلة لديه)؟هل يقوم الطفل بتقليد صوت شخصية كارتونية ما (ال سيما ال  ٢٦

  
٢٧  

هل عندما يقوم مقدم الرعاية بالغناء، يردد معه الطفل كلمات األغنية فى حال 

إذا كان قد سمعها قبل ذلك ( وإن كان الطفل غير متكلم سيصدر صوتاً بنفس 

  نغمة الكلمات يشبه الهمهمة)؟ 

      

        
      ٢٨        

دد معه الطفل بعض كلماتها فى حال هل عندما يقوم مقدم الرعاية بالغناء، ير

إذا كان قد سمعها قبل ذلك ( وإن كان الطفل غير متكلم سيصدر صوتاً بنفس 

  نغمة هذه الكلمات يشبه الهمهمة)؟  

      

هل عندما ينتهى مقدم الرعاية من الغناء، يقوم الطفل بإعادة األغنية أو مقطع      ٢٩       

ن الطفل غير متكلم ربما سيعيدها وحده منها بلحن صحيح أومشابه (وإن كا

  وبلحن صحيح أو مشابه ولكن بصوت يشبه الهمهمة)؟

      

٣٠  

  

  

هل إذا أراد الطفل  شىٍء ما، يسميه، أو إذا كان غير متكلم يقوم بإصدار 

  صوت بنفس نغمة الكلمة؟ 

      

 هل إذا قام الطفل باإلشارة إلى شىٍء ما أو قام بعرضه على مقدم الرعاية،  ٣١

  يقوم بتسميته، أو إذا كان غير متكلم يقوم بإصدار صوت بنفس نغمة الكلمة؟ 
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وقد تم عرض المقياس فى صورته األولية على السادة المحكمين األساتذة واألساتذة المساعدين 

العاملين في ميدان علم النفس، وعلم النفس التعليمى، والقياس النفسى والتربوى، وميدان التربية 

 صة إلبداء الرأي في أسئلة المقياس من حيث:الخا

  وضوح األسئلة ومناسبتها لما وضعت لقياسه. -

 انتماء كل سؤال للبعد الذي يتضمنه. -

  مناسبة األسئلة لألطفال عينة الدراسة. -

  وضوح صياغة األسئلة. -

إبداء أى مالحظات أو تعديالت يرونها سواء كانت بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصياغة  -

 نقل بعض األسئلة إلى مكون آخر أو أى اقتراحات أخرى.أو 

  وفى ضوء ما اقترحه محكمو المقياس حدثت التغييرات اآلتية:

  تم عكس ترتيب السؤالين األول والثانى؛ حيث أصبح السؤال األول هو السؤال الثانى، كما

 أصبح السؤال الثانى هو السؤال األول.

 السادس، حيث أصبح السؤال الخامس هو السؤال كما تم عكس ترتيب السؤالين الخامس و

 السادس، كما أصبح السؤال السادس هو السؤال الخامس. 

  تم تعديل صيغة السؤال العاشر إلى اآلتى: هل يقوم الطفل بتلبية طلب مقدم الرعاية منه فى

إحضار شىء مادى أو حتى رفضه إحضار هذا الشىء المادى " صدور أى رد فعل من جانب 

  ....)؟  -إحضاره شىٍء ما -يدل على تحقيق اإلنتباه المشترك"( مثالً؛ إعطاءه لعبة ماالطفل 

) طفالً من ذوى اضطراب التوحد ٣٠قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها ( -٥

بهدف التأكد من وضوح العبارات ومناسبتها فضالً عن التأكد من الكفاءة السيكومترية للمقياس 

 التأكد من ثبات المقياس وصدقه.وكذلك 

تم حساب صدق المقياس من خالل؛ صدق البناء، وصدق المحكمين، وصدق االتساق الداخلى،  - ٦

 .)ييزيصدق المقارنة الطرفية ( الصدق التمو

: طريقة ألفا كرونباخ، و طريقة التجزئة النصفية ألبعاد  بثالث طرقتم حساب ثبات المقياس  - ٧

  طريقة إعادة االختبار.والمقياس و المقياس ككل، 

 :وصف المقياس فى صورته النهائية  

لقد سبقت اإلشارة إلى أن هذا المقياس يهدف إلى تقدير االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى 

اضطراب التوحد (صورة مقدمى الرعاية)، وفيما يلى تعرض الباحثة أبعاد االنتباه المشترك بما 

قدرات لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد؛ إذ أن هؤالء يتمشى مع طبيعة تطور المهارات وال
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األطفال تنمو وتتطور لديهم مهارات المبادأة واالستجابة فى االنتباه المشترك الذى يدور حول شىء 

مادى قبل نمو وتطور مهارات المبادأة واالستجابة فى االنتباه المشترك بغرض المشاركة 

  ه المكونات على النحو اآلتى:االجتماعية. وبناًء عليه سيكون عرض هذ

: المبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول على شىء البعد األول .١

 ).٧ -١مادى ( ويشمل األسئلة من 

: االستجابة لالنتباه المشترك الذى يدور حول شىء مادى البعد الثانى .٢

 ).١٠ -٨(ويشمل األسئلة من 

ترك بغرض المشاركة : المبادأة واالستجابة لالنتباه المشالبعد الثالث .٣

االجتماعية ( ألنه فى الواقع من الصعب الفصل بين هاتين المهارتين؛ أى مهارة المبادأة 

لالنتباه المشترك بغرض المشاركة االجتماعية، ومهارة االستجابة، ألنه فى لحظة قد تتحول 

 ).٢٢ - ١١المبادأة إلى استجابة والعكس أيضاً صحيح)، ( ويشمل األسئلة  من 

: ويشمل قدرة الطفل على القيام بمهارتى التقليد بعد الرابعال -٤

وإصدار أصوات، وقد تم فصلهما عن المحاور السابقة نظراً إلمكانية حدوثهما فى أى وقت 

 ). ٣١ -٢٣( ويشمل األسئلة من 

ولم يحدث تغيير فى عدد أبعاد المقياس أو عدد أسئلة المقياس فى صورته األولية عنها فى  

 نهائية. صورته ال

 :إرشادات خاصة بتطبيق المقياس 

تم إعداد هذا المقياس لتقدير االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد، وفيها يقوم ُمطبق 

المقياس بتوجيه األسئلة إلى مقدم الرعاية. وعلى ُمطبق المقياس أن يعيد صياغة األسئلة   (بعد 

مقدم الرعاية وما يضمن فهمه الدقيق لألسئلة الموجهة له، األمر  استيعابها جيداً) بما يتماشى مع ثقافة

الذى سيؤدى فى النهاية إلى الحصول على إجابات حقيقية قدر المستطاع. كما يفضل أال يتم تطبيق 

المقياس فى الجلسة األولى التى تجمع بين مطبق المقياس ومقدم الرعاية والطفل ، بل يفضل تأجيلها 

ية حتى يكون ُمطبق المقياس قد الحظ الطفل وكون صورة مبدئية عنه، مما يساعد إلى الجلسة الثان

  فى الحصول على نتائج أدق ومن ثم أقرب للحقيقة. 

  طريقة التطبيق وأسلوب التصحيح:

 -يقوم مقدم الرعاية باإلجابة عن أسئلة المقياس عن طريق اختيار إحدى اإلجابات اآلتية: (نعم

 ً ) على الترتيب، ١ – ٢ – ٣بة من هذه اإلجابات تقابل إحدى الدرجات التالية ( ال)، وكل إجا -أحيانا

) يعنى أن الطفل لديه مستوى مرتفع من االنتباه ٣واإلجابة بكلمة (نعم) أو الحصول على درجة (
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المشترك ، ويتم حساب الدرجة الكلية عن طريق تجميع درجات الطفل التي حصل عليها في األبعاد 

) درجة والدرجة ٩٣كونة للمقياس، وعلى ذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس ككل (األربعة الم

) ، وتعتبر الدرجة العظمى داللة على القوة أو التحسن فى ٣١) والدرجة الصغرى (٦٢المتوسطة (

 االنتباه المشترك و الدرجة الصغرى داللة على قصور فى مستوى االنتباه المشترك.

  المقياس: الجدول اآلتى يوضح أبعاد

  ) يوضح أبعاد مقياس تقدير االنتباه المشترك١جدول (

  
  األسئلة                    

  
  األبعاد

  
  أرقام األسئلة

  
األسئلة 
  اإليجابية

  
األسئلة 
  السلبية

  
العدد الكلى 

ألسئلة 
  البعد

البعد األول: المبادأة باالنتباه  -١
المشترك بغرض الحصول 

  على شىء مادى

جميع   ٧-١    
ئلة األس

  إيجابية

  
-  

  
   ٧    

البعد الثانى: االستجابة  -٢
لالنتباه المشترك الذى يدور 

  حول شىء مادى

جميع   ١٠-٨
األسئلة 
  إيجابية

  
-  

  
٣  

البعد الثالث: المبادأة  -٣
واالستجابة لالنتباه المشترك 
  بغرض المشاركة االجتماعية

  
٢٢-١١  

جميع 
األسئلة 
  إيجابية

  
-  

  
١٢  

ة البعد الرابع: ويشمل قدر -٤
الطفل على القيام بمهارتى 

  التقليد وإصدار أصوات 

  
٣١-٢٣  

جميع 
األسئلة 
  إيجابية

  
-  

  
٩  

    صدق وثبات المقياس:

تم إتخاذ عدة إجراءات فى سبيل التحقق من صدق المقياس وثباته حيث ُطِبق على عينة من األطفال 

  سنوات. ٦. ٥ - ٤) تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ٣٠قوامها(

  لصدق:أوالً: ا

  تم حساب الصدق عن طريق :

 صدق البناء: - ١

سبقت اإلشارة إلى الخطوات التى مر بها بناء المقياس، ومما يجدر ذكره أن الباحثة لم تقم  بإقتباس 

  أياً من األسئلة من المقاييس السابقة سواء العر بية أو األجنبية، وذلك لألسباب اآلتية:

ً لما تبنته الباحثة عن األبعاد نظراً الختالف األبعاد التى يدور حوله  - ا مفهوم االنتباه المشترك تبعا

 التى يدور حولها المقاييس األخرى.
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محاولة الباحثة إلضافة ولو جزء بسيط  ولكنه جاد وصادق علمياً وقياسياً على كيفية قياس االنتباه  -

على إعداد المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد، نظراً لخطورة صحة قياسه من عدمها 

  الطفل تربوياً ووضعه على المسار الصحيح فى العملية التربوية.

 صدق المحكمين:  - ٢

) من األساتذة المتخصصين في ميادين ١٠حيث عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية علي (
ء التربية الخاصة ، والصحة النفسية، وعلم النفس التربوي، والقياس النفسى والتربوى،  وذلك إلبدا

  آرائهم في أبعاد المقياس وأسئلته من حيث:

  مناسبة األسئلة لقياس االنتباه المشترك لدي األطفال ذوى اضطراب التوحد. -

شمول األبعاد األربعة التي تكون منها المقياس لقياس االنتباه المشترك لدي هذه الفئة من  -
 األطفال.

 صالحية األسئلة تحت مسمي كل بعد من األبعاد األربعة. -

 ناسبة األسئلة الواردة في المقياس لمستوي أطفال العينة ومستويات أعمارهم العقلية.م -

استبعاد ما يرونه غير مناسب بالنسبة لكل سؤال من أسئلة المقياس ، أو للعمر الزمني والعمر  -
 العقلي لألطفال ذوى اضطراب التوحد.

ده قوة لقياس الهدف الذي إضافة ما يرونه من تعديالت واقتراحات بما يثري المقياس ويزي -
 وضع من أجله.

وقد سبقت اإلشارة إلى أن الصورة األولية للمقياس المعدة للعرض علي السادة األساتذة المحكمين 
ً علي أربعة أبعاد، وقد استبقت الباحثة األسئلة التي وصلت نسبة  ٣١تتكون من(  ) سؤاالً موزعا

  سئلة المقياس.علي كل سؤال من أ %٩٠االتفاق عليها أكثر من 

  
  وقد اتضح من استجابات المحكمين مايلي: 

  أن هناك اتفاقاً فيما بين المحكمين علي أبعاد المقياس األربعة. -
  إبداء بعض المالحظات حول كيفية تطبيق المقياس. -
  إعادة صياغة السؤال العاشر من أسئلة المقياس. -
  ين الخامس والسادس. عكس ترتيب السؤالين األول والثانى، كذلك السؤال -
  االتساق الداخلي: الصدق عن طريق - ٣

تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة العبارة و 

الدرجة الكلية للبُعد الذى تنتمى إليه و كذلك ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس و الجداول التالية 

  توضح هذه المعامالت :

للبُعد األول (المبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول  عن طريق االتساق الداخلي الصدق -١

 على شىء مادى) : 
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  ) يوضح صدق االتساق الداخلى للبُعد األول ٢جدول(

معامل االرتباط بالدرجة الكلية   العبارة

 للبُعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 

  للمقياس

٠٫٤٣**  ٠٫٥٣**  ١  

٠٫٥٢**  ٠٫٦٩** ٢  

٠٫٧٣**  ٠٫٧٦**  ٣  

٠٫٨٦**  ٠٫٨٢**  ٤  

٠٫٤٣**  ٠٫٥٣**  ٥ 

٠٫٤٤**  ٠٫٥٨**  ٦  

٠٫٧٥**  ٠٫٧٣**  ٧ 

  ٠٫٠١** دال عند      

)  أن جميع معامالت ارتباط البُعد األول بالدرجة الكلية له ، و بالدرجة الكلية ٢يتضح من جدول (

  ارات البُعد تنتمى له و للمقياس ككل .) مما يدل على أن جميع عب ٠٫٠١للمقياس دالة عند مستوى ( 

للبُعد الثانى (االستجابة لالنتباه المشترك الذى يدور حول شىء  الصدق عن طريق االتساق الداخلي -٢

 مادى) : 

 ) يوضح صدق االتساق الداخلى للبُعد الثاني  ٣جدول (

معامل االرتباط بالدرجة  العبارة

 الكلية للبُعد

كلية معامل االرتباط بالدرجة ال

  للمقياس

٠٫٧٥**  ٠٫٨٤**  ٨  

٠٫٥٢**  ٠٫٧٥**  ٩  

٠٫٥٨**  ٠٫٧٧** ١٠ 

  ٠٫٠١** دال عند                

)  أن جميع معامالت ارتباط البُعد الثانى بالدرجة الكلية له ، و بالدرجة الكلية ٣يتضح من جدول (

  نتمى له و للمقياس ككل. ) مما يدل على أن جميع عبارات البُعد ت ٠٫٠١للمقياس دالة عند مستوى ( 

للبُعد الثالث (المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك بغرض  الصدق عن طريق االتساق الداخلي -٣

 المشاركة االجتماعية) : 
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 ) يوضح صدق االتساق الداخلى للبُعد الثالث ٤جدول (

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  العبارة

 للبُعد

كلية معامل االرتباط بالدرجة ال

  للمقياس

٠٫٦٩**  ٠٫٨١**  ١١  

٠٫٦٩**  ٠٫٨١**  ١٢  

٠٫٦٩**  ٠٫٨١**  ١٣  

٠٫٦٨**  ٠٫٧٨**  ١٤  

٠٫٧٣**  ٠٫٨٥**  ١٥  

٠٫٧٣**  ٠٫٧٩**  ١٦  

٠٫٨٠**  ٠٫٧٥**  ١٧  

٠٫٧٩**  ٠٫٧٢**  ١٨  

٠٫٨٤**  ٠٫٧٩**  ١٩  

٠٫٥٤**  ٠٫٤٩** ٢٠  

٠٫٦٤**  ٠٫٦٨** ٢١  

٠٫٧٨**  ٠٫٧٣** ٢٢ 

  ٠٫٠١** دال عند                

)  أن جميع معامالت ارتباط البُعد الثالث بالدرجة الكلية له ، و بالدرجة الكلية ٤يتضح من جدول (

  ) مما يدل على أن جميع عبارات البُعد تنتمى له و للمقياس ككل . ٠٫٠١للمقياس دالة عند مستوى ( 

 وإصدار أصوات) :  للبُعد الرابع ( القيام بمهارتى التقليد الصدق عن طريق االتساق الداخلي -٤

 ) يوضح صدق االتساق الداخلى للبُعد الرابع  ٥جدول (                                 

معامل االرتباط بالدرجة   العبارة

 الكلية للبُعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 

  للمقياس

٠٫٦٧**  ٠٫٧٦**  ٢٣  

٠٫٦٣**  ٠٫٨٣**  ٢٤  

٠٫٥٩**  ٠٫٨٥**  ٢٥  

٠٫٥٨**  ٠٫٨٥**  ٢٦  
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٠٫٥٤**  ٠٫٨٢**  ٢٧  

٠٫٦٩**  ٠٫٨٦**  ٢٨  

٠٫٨٤**  ٠٫٦٥**  ٢٩  

٠٫٧٣**  ٠٫٧١** ٣٠  

٠٫٧٣**  ٠٫٧١**  ٣١ 

  ٠٫٠١** دال عند                

) أن جميع معامالت ارتباط البُعد الرابع بالدرجة الكلية له ، و بالدرجة الكلية ٥يتضح من جدول (

  أن جميع عبارات البُعد تنتمى له و للمقياس ككل . ) مما يدل على ٠٫٠١للمقياس دالة عند مستوى ( 

كما تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية و الدرجة الكلية للمقياس و الجدول التالى 

      يوضح هذه المعامالت :

   

  ) يوضح صدق االتساق الداخلى ألبعاد المقياس  ٦جدول ( 

  معامل االرتباط بالدرجة الكلية  البُعد

  ٠٫٨٧** مبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول على شىء مادىال

  ٠٫٨٠** االستجابة لالنتباه المشترك الذى يدور حول شىء مادى

 ٠٫٩٥** المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك بغرض المشاركة االجتماعية

 ٠٫٨٣**  القيام بمهارتى التقليد وإصدار أصوات

 ٠٫٠١** دال عند          

) أن جميع معامالت االرتباط بين كل بُعد من األبعاد الفرعية و الدرجة ٦يتضح من جدول (     

) مما يدل  على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من  ٠٫٠١الكلية للمقياس دالة عند مستوى ( 

  الصدق. 

  صدق المقارنة الطرفية ( الصدق التمييزي ):  - ٤

)  من أفراد العينة والفئة الدنيا %٥٠بين الفئة العليا ( أعلى من الصدق التمييزي يقصد به المقارنة   

) من أفراد العينة على أبعاد المقياس و المجموع الكلى للمقياس والجدول التالي %٥٠(أقل من 

  يوضح هذه المقارنة:
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  والمقياس ككل الصدق التمييزي  بين أفراد العينة في أبعاد المقياس)   ٧جدول (

  ن  عةالمجمو  البُعد
المتوسط 

  الحسابى

االنحراف 

  المعيارى
  مستوى الداللة  قيمة "ت"

المبادأة باالنتباه المشترك بغرض 

 الحصول على شىء مادى

دالة عند مستوى   ٣٫٤٨  ١٫٣٥  ٩٫٤٠  ١٥  الفئة الدنيا

  ٢٫٣٩  ١١٫٨٧  ١٥  الفئة العليا  ٠٫٠١

االستجابة لالنتباه المشترك الذى 

 يدور حول شىء مادى

دالة عند مستوى   ٣٫٧٧  ٧٠.  ٣٫٩٣  ١٥  دنياالفئة ال

  ١٫٦٣  ٥٫٦٧  ١٥  الفئة العليا  ٠٫٠١

المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك 

 بغرض المشاركة االجتماعية

دالة عند مستوى   ٣٫٠٦  ٣٫١٨  ١٩٫١٣  ١٥  الفئة الدنيا

  ٥٫٦٥  ٢٤٫٢٧  ١٥  الفئة العليا  ٠٫٠١

القيام بمهارتى التقليد وإصدار 

  أصوات

دالة عند مستوى   ٣٫٢٢  ٠٫٥  ٩٫٥  ١٥  لفئة الدنياا

  ٣٫٧٦  ١٢٫١٣  ١٥  الفئة العليا  ٠٫٠١

دالة عند مستوى   ٣٫٨٨  ٤٫٣٩  ٤١٫٩٧  ١٥  الفئة الدنيا  الدرجة الكلية

 ١١٫٦٣  ٥٣٫٩٣  ١٥ الفئة العليا  ٠٫٠١

ى الصدق ، والذى يدل عل ٠٫٠١)  أن جميع قيم "ت" دالة إحصائياً عند مستوى ٧يتضح من جدول (

  التمييزى ألبعاد المقياس و المقياس ككل وهذا يؤكد صالحية المقياس للتطبيق.

  : ثانياً: ثبات المقياس

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بثالث طرق : طريقة ألفا كرونباخ، و طريقة التجزئة النصفية 

  لتالي يوضح معامالت الثبات:ألبعاد المقياس و المقياس ككل،  و طريقة إعادة االختبار. و الجدول ا

  ) يوضح معامالت الثبات ألبعاد المقياس و المقياس ككل ٨جدول (

معامل ألفا   البعد

  كرونباخ

  التجزئةالنصفية 

  ( سبيرمان براون)

  إعادة االختبار

المبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول على 

 شىء مادى
٠٫٨٩  ٠٫٨٦  ٠٫٧٥** 

الذى يدور حول  االستجابة لالنتباه المشترك

 شىء مادى
٠٫٨٧  ٠٫٦٦  ٠٫٦٨**  

المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك بغرض 

 المشاركة االجتماعية
٠٫٨٨  ٠٫٧١  ٠٫٩٢** 

  **٠٫٧٩  ٠٫٧٨  ٠٫٩١  القيام بمهارتى التقليد وإصدار أصوات

 **٠٫٩٣ ٠٫٩٠  ٠٫٩٥ المقياس ككل

  ٠٫٠١** دال عند           

  ع معامالت الثبات مرتفعة و الذي يؤكد ثبات المقياس . )  أن جمي٨يتضح من جدول (



١٥٧ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
  

  المراجع
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وظيفية العالية. مجلة الطفولة تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد ذوى ال

 الجزء الثانى.  -والتربية، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية،  العدد الثانى عشر
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االجتماعى لدى عينة من األطفال التوحديين. مجلة دراسات عربية فى علم النفس، المجلد التاسع، العدد 

 الرابع.
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وى التفاعالت االجتماعية لديهم. مجلة الطفولة والتربية، كلية رياض التوحديين وأثره فى تحسين مست

 .١٤٨ -٩١األطفال، جامعة اإلسكندرية، العدد الثالث، يونيو، ص ص 

). معجم مصطلحات اضطراب التوحد. القاهرة، مكتبة ٢٠١٢عبد الرحمن سيد سليمان ( -٥

 االنجلو المصرية. 

ة برنامج لتحسين االنتباه المشترك فى تنمية مهارات ). فاعلي٢٠١٤هناء شحاته أحمد عبد الحافظ ( -٦
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  )١ملحق (

  ى اضطراب التوحد الموجه لمقدمى الرعايةمقياس تقديراالنتباه المشترك لدى األطفال ذو

  إسم الطفل:                               

  تاريخ الميالد: سنة                         شهر                      يوم 

  تاريخ التطبيق: سنة                         شهر                     يوم

  شهر                      يوم          العمر الزمنى: سنة               

  القائم بالتطبيق: 

    رقم السؤال
  السؤال

  
  نعم 

  
  أحياناً 

  
  ال

  
  

   ١        

  البعد األول: المبادأة باالنتباه المشترك بغرض الحصول على شىء مادى:
...)، فهل - ماء - حلوى - طعام - فى حال رغبة الطفل الحصول على شىء ما (لعبة

  إحدى يدى مقدم الرعاية ليحضره له؟يقوم بأخذ 

      

....)، فهل - ماء - حلوى - طعام - فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة  ٢

  يقوم بمناوبة النظر بين الشىء الذى يريده ومقدم الرعاية؟

      

....)، فهل - ماء - حلوى - طعام - فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة  ٣

يه؟ (نقصد بذلك هل يقوم الطفل باإلشارة إلى ما يريده باستخدام يقوم باإلشارة إل

أصبع السبابة على أن يكون ممتداً ألعلى، فى نفس الوقت تكون بقية أصابعه تتجه 

إلى أسفل فى اتجاه باطن اليد، وقد تتزامن أو ال تتزامن اإلشارة مع التواصل 

  البصرى).

      

         ٤  
  

      
             

  
  

  سؤالرقم ال

....)، فهل - ماء - حلوى - طعام - فى حال رغبة الطفل الحصول علي شىء ما (لعبة

يقوم بعرضها على مقدم الرعاية؟ (نقصد بذلك هل يقوم الطفل برفع هذا الشىء إلى 

ً مع نظر الطفل لمقدم  أعلى فى اتجاه وجه مقدم الرعاية وأن يكون ذلك متالزما

  ة ثانية أو اثنتين على األقل).الرعاية، وأن يحتفظ بهذه الوضعية لمد

  السؤال

  
  
  
  
  

  
  نعم

  
  
  
  
  

  
  أحياناً 

  
  
  
  
  

  
  ال

  
  

- إعادة تشغيل لعبة  - تشغيل لعبة - فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٥

  ....)، فهل يقوم بأخذ إحدى يدى مقدم الرعاية للقيام به؟

      

- إعادة تشغيل لعبة  - شغيل لعبةت - فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٦

  .....)، فهل يقوم بمناوبة نظره بين الشىء و مقدم الرعاية؟

      

- إعادة تشغيل لعبة  - تشغيل لعبة - فى حال رغبة الطفل القيام بشىء ما (فتح الباب  ٧

  ...)، فهل يقوم باإلشارة إليه؟ 
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٨  

  حول شىء مادى: البعد الثانى: االستجابة لالنتباه المشترك الذى يدور

هل يتتبع الطفل إشارة مقدم الرعاية لشىٍء ما قريب منه؟ ( نقصد بذلك هل يقوم 

الطفل بتوجيه رأسه وعينيه إلى ما يشير إليه مقدم الرعاية، والذى يقع على مسافة 

  قريبة من الطفل وأمامه مباشرة).

      

قصد بذلك هل يقوم الطفل هل يتتبع الطفل إشارة مقدم الرعاية لشىٍء ما بعيد عنه؟ (ن  ٩

بتوجيه رأسه وعينيه بدرجة كافية إلى ما يشير إليه مقدم الرعاية، والذى يقع بعيداً 

  درجة). ١٥٠ - ٦٠عن خط منتصف جسم الطفل بزاوية تتراوح بين 

      

        ١٠  
  

هل يقوم الطفل بتلبية طلب مقدم الرعاية منه فى إحضار شىء مادى أو حتى رفضه 

لشىء المادى " صدور أى رد فعل من جانب الطفل يدل على تحقيق إحضار هذا ا

  ....)؟ - إحضاره شىٍء ما - اإلنتباه المشترك"( مثالً؛ إعطاءه لعبة ما

      

  
  
  
       ١١    

  البعد الثالث: المبادأة واالستجابة لالنتباه المشترك بغرض المشاركة االجتماعية:

قوم بالغناء له ( قد يصاحب ذلك ابتسامة)؟ هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما ي

      

        هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يقوم بدغدغته ( قد يصاحب ذلك ابتسامة)؟  ١٢

  ال  أحياناً   نعم  السؤال  رقم السؤال

هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يأخذ بيديه ويرقص معه رقصاً إيقاعياً (قد   ١٣

  مة)؟يصاحب ذلك ابتسا

      

هل ينظر الطفل إلى مقدم الرعاية عندما يقوم بأرجحته على األرجوحة، أو   ١٤

  مساعدته على التزحلق، أو أية لعبة أخرى مماثلة (قد يصاحب ذلك ابتسامة)؟ 

      

إيمائي) بعد توقف مقدم  - حركي - هل يصدر عن الطفل أي رد فعل واضح (صوتي  ١٥

دى سعادة الطفل فى تحقيق هذه المشاركة الرعاية عما كان يقوم به تدل على م

االجتماعية مع مقدم الرعاية؟ (بمعنى هل قام الطفل بعد توقف مقدم الرعاية عن 

الغناء، أو الدغدغة، أو الرقص معه، أو أرجحته  بإصدار رد فعل يدل على مدى 

سعادة الطفل بمثل هذه المشاركة االجتماعية مثل؛ إصدار صوت عاٍل، أو النقر 

بعه على المنضدة، أو دحرجة يده على المنضدة، أو التصفيق، أو رفرفة يديه، بأصا

  أو أن يدور حول نفسه،..؟). 

      

هل يستطيع الطفل جذب انتباه مقدم الرعاية لتحقيق ما يريد مثل؛تكرار أو   ١٦

..) بعد توقفه عن القيام بذلك؟ ( يتم - أرجحة - االستمرار فيما كان يقوم به (من غناء

هذه االستجابة فى حال إذا ما تزامنت نظرة عينى الطفل لمقدم الرعاية مع  تسجيل

أو أن يأخذ بيديه  - الدوران حول نفسه - التصفيق - قيامه برد فعل واضح ( الرفرفة

  ...). - إلى األرجوحة

      

  
١٧  

                  

ل يعيد الطفل عند اللعب بالكرة؛ هل عندما يقوم مقدم الرعاية بتمرير الكرة إلى الطف

  الكرة له من تلقاء نفسه؟

      



١٦٤ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
  

        ١٨  
  

عند اللعب بالكرة؛ هل إذا قام مقدم الرعاية بوضع الكرة أمام الطفل طالباً منه تمرير 

  الكرة له يقوم الطفل بذلك؟ 

      

١٩  
  

  

هل يقوم الطفل برفع ذراعية لمقدم الرعاية رغبة منه فى أن يحمله أو يجلس على 

  عر باألمان والسعادة)؟حجره (لكى يش

      

هل يستمتع الطفل بمشاركة مقدم الرعاية فى بعض األنشطة المنزلية (إعداد كيكة،   ٢٠

  ترتيب بيت اللعب، ترتيب إحدى حجرات المنزل، ...)؟

  

      

  ال  أحياناً   نعم  السؤال  رقم السؤال

السوبر  هل يستمتع الطفل بمشاركة مقدم الرعاية شراء المتطلبات المنزلية من  ٢١

  ماركت؟

      

عندما يقوم مقدم الرعاية بقراءة قصة مصورة (قصيرة) للطفل، هل ينظر الطفل   ٢٢

  إلى الصور التى يتحدث عنها مقدم الرعاية وربما يشير إليها؟ 

      

  
  
  

٢٣  

  البعد الرابع: ويشمل قدرة الطفل على القيام بمهارتى التقليد وإصداراألصوات:

  كات مقدم الرعاية؟ هل يقوم الطفل بتقليد حر

      

        هل يقوم الطفل بتقليد حركات أياً من أفراد األسرة أو األصدقاء؟  ٢٤

  
٢٥  

        هل يقوم الطفل بتقليد حركات شخصية كارتونية ما (ال سيما المفضلة لديه)؟

        هل يقوم الطفل بتقليد صوت شخصية كارتونية ما (ال سيما المفضلة لديه)؟  ٢٦

  
٢٧  

قوم مقدم الرعاية بالغناء، يردد معه الطفل كلمات األغنية فى حال إذا هل عندما ي

ً بنفس نغمة  كان قد سمعها قبل ذلك ( وإن كان الطفل غير متكلم سيصدر صوتا

  الكلمات يشبه الهمهمة)؟ 

      

        
      ٢٨        

إذا  هل عندما يقوم مقدم الرعاية بالغناء، يردد معه الطفل بعض كلماتها فى حال

كان قد سمعها قبل ذلك ( وإن كان الطفل غير متكلم سيصدر صوتاً بنفس نغمة هذه 

  الكلمات يشبه الهمهمة)؟  

      

هل عندما ينتهى مقدم الرعاية من الغناء، يقوم الطفل بإعادة األغنية أو مقطع منها        ٢٩       

وحده وبلحن بلحن صحيح أومشابه (وإن كان الطفل غير متكلم ربما سيعيدها 

  صحيح أو مشابه ولكن بصوت يشبه الهمهمة)؟

      

٣٠  

  

  

هل إذا أراد الطفل  شىٍء ما، يسميه، أو إذا كان غير متكلم يقوم بإصدار صوت 

  بنفس نغمة الكلمة؟ 

      

      هل إذا قام الطفل باإلشارة إلى شىٍء ما أو قام بعرضه على مقدم الرعاية، يقوم   ٣١



١٦٥ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
  تكلم يقوم بإصدار صوت بنفس نغمة الكلمة؟ بتسميته، أو إذا كان غير م

أسماء السادة المحكمين لمقياس تقدير االنتباه المشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد  

  الموجه لمقدمى الرعاية 

 م االسم             الوظيفة      الكلية     الجامعة

 ١ .د/ أبو المجد الشوربجىأ أستاذ علم النفس التربوى كلية التربية جامعة الزقازيق

 ٢  د/ إبتسام محمد عبد الستار مدرس علم النفس كلية البنات  جامعة عين شمس

 ٣  أ.د/ إيهاب عبد العزيز الببالوى أستاذ التربية الخاصة كلية التربية   جامعة الزقازيق

مدرس علم النفس   كلية البنات  جامعة عين شمس

  التعليمى

 ٤  د/ حنان محمود زكى

أستاذ علم النفس  كلية البنات عين شمس جامعة

 التعليمى

 ٥ أ.د/ سناء محمد سليمان

مدرس علم النفس  كلية البنات جامعة عين شمس

 التعليمى

 ٦ أ.د/ شادية عبد العزيز

 ٧ أ.د/ فوقية عبد الحميد رضوان أستاذ الصحة النفسية كلية التربية جامعة الزقازيق

علم النفس  مدرس كلية التربية جامعة عين شمس

 التربوى

 ٨ د/ محمد هيبة

٩ د/ مروة الشعراوى مدرس علم النفس كلية البنات جامعة عين شمس

  

  

 جامعة عين شمس

  

 كلية البنات

  

 مدرس علم النفس

  

 د/ هبة إسماعيل سرى

    

١٠   

  

 ملحوظة: تم ترتيب أسماء السادة المحكمين أبجدياً.
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