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 االنتباه املشرتك

 التعريف ، األنواع ، اسرتاتيجيات التدريب

األشياء و كاألشخاصومشاركة الرتكيز على شيء ما  على تبادل هو القدرة

حيدث عندما يتشارك شخصان يف االهتمام وهو  آخر مع شخص  األحداثاملفاهيم  وو

 بشيء أو حدث ما، ويكون هناك تفاهم بينهما بأن كليهما يهتم بهذا الشيء أو احلدث

ماعي واملعريف  واللغوي، كما ويعترب االنتباه املشرتك األساس العملي للتطور االجت ،

فهو ينطوي على قدرة  يعترب من املهارات الصعبة جدًا على األطفال ذوي التوحد

 .والتحويل لالنتباه  على احلصول والتعديل اإلنسان

 

 

 

 

 

على  بالنظرالنظر مع الرتكيز  لتبادلة تستخدم مبثابة أدا االنتباه املشرتك ويعترب

على تطوير  هم ايضًايساعد بل فقطيساعد األفراد على التواصل  وهو النفس الشيء 

 . .اللغة يف املستقبل لتطورمؤشر هام  يعتربو املهارات االجتماعية اهلامة 

ميكن أن و ،االنتباه املشرتك يبدأ يف مرحلة الطفولة بني الطفل ومن يقوم برعايته

يف نظرة الطفل لصور احليوانات ، أو  ويالحظها اآلباءتظهر املهارة يف وقت مبكر 

وقت الحق وتشمل الرتكيز اىل وميكن ان تتأخر املهارة  ، البحث فى صفحات كتاب

 . املأكوالت، والتظاهر باللعب ، أو طلب نوع معني من  مباراةعلى 
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هؤالء األطفال  حيث أن،  التوحدذوي لألطفال   قد تكون مثل هذه األنشطة صعبة

لمهارات االجتماعية الالزمة لبدء أو احلفاظ على الرتكيز مع شخص آخر ليفتقرون 

 . او ال مييلون لذلك

اء اليت ينتبه هلا انتباههم إىل نفس األشي  التوحد ذوي طفالوعادة ال يوجه األ

، على العكس من صعوبة يف توجيه انتباه اآلخرين ملا حيبونه  كما جيدون، اآلخرين 

املفضلة  دميتهغالبًا ما يلفت انتباه من حوله من خالل إحضار الذي الطفل الطبيعي 

إىل أفراد أسرته لكي يلعبوا معه حيث يكون انتباه الطفل وانتباه من حوله موجها حنو 

جتماعية يتعلم االتبادالت مثل هذه ال ومن خالل"  الدمية مثاًل"رتك بينهما شيء مش

أشياء كثرية ويتعلم استخدامها كما يتعلم مهارات االختالط  مسمياتالطفل 

تعلم األمساء  ذو التوحدى الطفل يصعب عل االنتباه املشرتك ومن دون، باآلخرين 

 . واستخدامات اللغة واملهارات االجتماعية

أن يشري طفل إىل دمية،  ألنه يريد أن يريها لوالدته : ومن األمثلة على االنتباه املشرتك

وهذا هو االنتباه املشرتك الذي حنتاج إىل تطويره عند األطفال  ، وليس ألنه يريدها

 .  لديهم اهتمام بهذا النوع من التفاعل االجتماعي ذوي التوحد، حيث إنه ليس

   هي املهارات الالزمة لالنتباه املشرتك ؟ ما 

 فقط الفرد ال تساعدهناك مهارات عدة مهمة لالنتباه املشرتك و هذه املهارات 

لكنها ضرورية يف التفاعالت وتطوير العالقات ، و وللحصول على رغباته واحتياجاته ، 

 : كما يلياملهارات  ذهميكن تلخيص ه

 للمشاركة االجتماعية القدرة على توجيه اآلخرين واجلاهزية. 

  واألشياءبني الناس  التبادليةالنظرة. 

  آخرمشاركة املشاعر العاطفية مع شخص القدرة على. 

  آخروشخص  الشيءالتتبع البصري بني. 
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 ادل القدرة على لفت انتباه الشخص اآلخر لألشياء أو األحداث لغرض تب

 .اخلربات

 :ولالنتباه املشرتك مستويان من التطور هما

عنادما  : ومثاال ذلاك  : استجابة الطفل لشخص آخر يدعوه لالنتبااه املشارتك   (1

تكاااون األم والطفااال يلعباااان معاااًا  وتنظااار األم وتشاااري للعباااة سااايارة ماااثاًل وتقاااول   

وينظاار فيسااتجيب الطفاال هنااا بنتباااع نظاار األم وإشااارتها ،   " انظاار إىل الساايارة:"

شااهر ، ويف  11-11للساايارة ،  ويتطااور هااذا النااوع ماان االنتباااه املشاارتك يف عماار   

املثال السابق يبدأ الطفل بالنظر إىل االجتااه الاذي تنظار إلياه أماه،  بام يتباادل        

 .النظرات بني أمه والسيارة ، مؤكدًا أنه يهتم بالسيارة معها

طفل حيمل لعبة ويستخدم  :مثال ذلك: الطفل يبدأ ويبادر باالنتباه املشرتك (1

وذلااااك بااااالتزامن مااااع  ( اإلشااااارة إليهااااا ، رفعهااااا لألعلااااى  )التلمااااي  إىل اللعبااااة  

النظر إىل األم ومان بام العاودة باالنظر إىل اللعباة وكأناه يقاول لاألم         )التحديق 

ليجعاال أمااه تنظاار إىل اللعبااة أيضااًا ،  وعناادما يصااب        !!!"( انظااري إىل لعاابيت  "

يسااتخدمون الكااالم أو يصاادرون أصااواتًا كطريقااة      األطفااال أكاارب قلااياًل رمبااا   

 .وبهذا ستنظر األم إىل اللعبة. إضافية للحصول على انتباه األم

 اسرتاتيجيات مقرتحة لتطوير مهارات االنتباه املشرتك عند األطفال ذوي التوحد

لتطوير مهارات االنتباه املشرتك عند الطفل ذي التوحد، على املعلم أن خيصص وقتًا 

دار اليوم لتزويده باستثارة للتفاعل معه دون كالم، ومن املهم أن نتحدث إليه على م

نطقية ولغوية ومناذج ليتعلم منها، إال أن من املهم أيضًا أن يكون لألطفال ذوي 

التوحد تفاعالت خالية من الضغط والقلق النامجني عن حاجتهم لفهم وتفسري 

التواصل اللفظي، وعندما يندمج هؤالء األطفال بشكل مالئم يف تفاعالت صامتة 

 .رية لرتكيز طاقتهم على األبعاد االجتماعية للتفاعلستكون لديهم احل



هناك جماال ضعف أساسيان عند هؤالء األطفال، وهما مهارات التواصل واملهارات 

االجتماعية، ومن أسباب صعوبة اكتسابهم هلذه املهارات، ضعف قدرتهم على تفسري 

السمعي، )املعلومات الواردة عن طريق أكثر من نظام حسي واحد يف نفس الوقت 

 (.والبصري ، واللمسي والشمي،  والذوقي،  والتوازن،  وإدراك مواقع أعضاء اجلسم

ويسيء العديد من األطفال ذوي التوحد تفسري الكالم،  ألن املعلومات تصل إليهم عرب 

وهم ( رسائل لفظية، وتعبريات وجهية، ولغة جسد، ونغمة صوت)قنوات حسية متعددة 

 .بشكل فعالال يستطيعون معاجلتها 

وبالنسبة للعديد منهم فنن قراءة تعبريات الوجه ولغة اجلسد يف نفس الوقت الذي 

يستقبلون فيه رسائل لفظية،  قد يكون مشتتًا مبا فيه الكفاية، حبيث يفقدون الرسالة 

 .اللفظية اليت وصلتهم

 ل منومع أن من املهم بالنسبة للطفل يف نهاية األمر أن يكون قادرًا على تفسري ك

املثريات السمعية والبصرية يف نفس الوقت إال أنه بنمكان املعلم بني فرتة وأخرى أن 

يقوم بنجياد فرص تعليمية فريدة من خالل التفاعل مع الطفل دون كالم، ويستطيع 

املعلم تعديل البيئة التعليمية للطفل من خالل تقليل عدد األنظمة احلسية اليت 

قت حبيث يستطيع أن يركز بشكل أفضل على حيتاج للتعامل معها يف نفس الو

 . تطوير املهارات االجتماعية

فعندما يتفاعل املعلم مع الطفل بدون كالم، فهو خيفف من إحباطه وقلقه وذلك 

من خالل إجياد بيئة خالية من االرتباك والضغط النامجني عن حاجة الطفل لتفسري 

فاعالت للعمل على حتسني الكالم، وعلى املعلم أن يستخدم هذا النوع من الت

التفاعالت االجتماعية للطفل من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة، وعندما 

تواصل بصري، : على سبيل املثال) حياول املعلم إشراك الطفل يف تفاعل اجتماعي 

فمن املهم أن يتبع خطى الطفل، وعليه أن ينسى األشياء ( ابتسامات، وانتباه مشرتك

فل االهتمام بها، وأن يعمل على إشراكه يف النشاط من خالل اليت يريد من الط



النزول إىل مستوى بصره والبدء بتقليد أنشطته واألصوات اليت يصدرها وحركاته، 

فعلى سبيل املثال إذا كان يقوم بتدوير سيارة فعلى املعلم أن يقوم بنفس الشيء وأن 

ستعجل استجابة الطفل وال يقوم بتقليد نفس األصوات اليت يصدرها، وعليه أن ال ي

ميل من االنتظار ، ومن املهم أن يراقب الطفل وهو يلعب، بم يقوم بتقليده واتباع خطاه 

بداًل من حماولة جره إىل االجتاه الذي يعتقد أنه األنسب له، وعليه أن يسم  للطفل 

 .بتوجيهه، وسوف جيد أنه أكثر اهتمامًا بالتفاعل معه

األطفال ذوي التوحد أن طفلهم يلعب بالدمى واأللعاب  قد يالحظ العديد من آباء

بطريقة غري صحيحة، فاألطفال ذوو التوحد مييلون لقضاء معظم وقتهم احلر 

 الوقت الذي ال يكونون )

لوحدهم،  حبيث ميارسون سلوكيات استثارة ذاتية، ( مشغولني فيه بأنشطة منظمة

جتماعية هذه، من خالل تقليد ويستطيع املعلم أن يبدأ بتمرينات التفاعالت اال

نشاط : سلوك االستثارة الذاتية هو)سلوكيات االستثارة الذاتية اليت يقوم بها الطفل 

 (.يقوم به الطفل للحصول على استثارة حسية، كطريقة لتنظيم أجهزته احلسية

التأرج  واالهتزاز، الرفرفة، : من األمثلة الشائعة على سلوكيات االستثارة احلسية

، القفز، تفحص األشياء أو اليدين بصريًا بشكل قريب من العني، "الغزل"ران الدو

كما يوجد الكثري من غري هذه السلوكيات، فعلى املعلم أن يالحظ ( وإصدار األصوات

 .سلوكيات الطفل بهدوء، وجيلس جبواره، ويقوم بتقليد أنشطته وما يقوم به

ستثارة الذاتية لطفله، ومن املمكن أنه قد يشعر املعلم بالغرابة لتقليده سلوكيات اال

قد حاول مسبقًا خفض هذه السلوكيات لكن من خالل تقليده الطفل اآلن، فقد 

ومن املهم هنا استشارة . يشعر بأنه يشجعه على االخنراط يف هذه السلوكيات

أخصائي عالج وظيفي متخصص باضطرابات التكامل احلسي، ليحدد نوع وكمية 

ويعتقد الكثري من خمتصي العالج الوظيفي . ليت حيتاجها الطفلاملدخالت احلسية ا



أن من املفيد السماح للطفل باالخنراط يف سلوك استثارة ذاتية خالل أوقات حمددة،  

 .وبالنسبة لبعض األطفال فيكون ذلك خالل وبني األنشطة املنظمة

اجتماعية،  إن اهلدف من هذا التمرين هو جعل الطفل يندمج مع املعلم يف تفاعالت

فمن الوارد أن يالحظ الطفل أن املعلم يقوم بتقليده وعندها قد يتواصل معه بصريًا، 

 .قد يبتسم، ورمبا يبدأ بتبادل األدوار أو التقليد معه

 : وميكن تلخيص أهداف هذا التمرين مبا يلي 

ليس على املعلم أن حيافظ على التواصل البصري مع )تبادل التواصل البصري  .1

طوال فرتة التمرين، وعليه أن يتذكر أنه من غري الطبيعي أن حنافظ على الطفل 

تواصل بصري مستمر وبابت مع شخص آخر لفرتات مطولة، لذلك عليه تشجيع 

 (.الطفل  على التواصل البصري الطبيعي خالل هذه التفاعالت التبادلية

 . تبادل االبتسامات والتعبريات الوجهية املتنوعة مع الطفل .1

 

إجياد تواصل اجتماعي بني : واهلدف من هذا التمرين. ل األدوار أو التقليدتباد .3

بم ( بصمت)املعلم  وبني الطفل من خالل قيام املعلم  بنتباع خطى الطفل بهدوء 

 يرى أين سيأخذه الطفل؟

وباإلضافة إىل تقليد سلوكيات الطفل، يستطيع املعلم القيام بألعاب دغدغة بسيطة 

بيده بم إظهاره فجأة، أو اللعب  على يد الطفل، إخفاء وجهه مشية الفأر: مثال)

هي كما -إن أهداف وقوانني هذا النوع من اللعب (. اخلشن والتشقلب مع الطفل

بدون كالم،  وبتبادل التواصل البصري، واالبتسامات، والضحك، بم  -سبق ذكره

 .لنشاطانتظار أن يعرب الطفل عن رغبته بطلب املزيد من هذه اللعبة أو ا

ويف هذا النوع من اللعب االجتماعي سيكون املعلم هو املسيطر معظم الوقت، لذا قد ال 

أن يتعلم : واهلدف من هذا النوع من التفاعالت هو. يكون هناك فرص لتبادل األدوار

إىل إرادته بطلب املزيد من هذه اللعبة، وميكن تعليمه هذه ( يوض )الطفل أن يشري 



قيام بلعبة الدغدغة لعدة مرات بم االنتظار إىل أن يقوم باإلشارة املهارة من خالل ال

 .إىل أنه يريد املزيد

يبدأ املعلم من قدم الطفل، ويسري بأصابعه ببطء إىل أعلى ساقي : فعلى سبيل املثال 

أو يستخدم مثريات صوتية إذا كان ال يرغب بالكالم .... الطفل قائاًل الفأر ميشي 

ل أصابع املعلم إىل خصر الطفل، عليه أن جيد نقطة دغدغة إطالقًا،  وعندما تص

الحظ أن ) لقد وجد الفأر فتحة، أو يستخدم املثريات الصوتية فقط : بسرعة ويقول

الكالم التكراري املستخدم يف هذه اللعبة جيب أن ال يكون مشتتًا النتباه الطفل ألنه 

الم على الطفل أن يعمل كمؤبرات صوتية أكثر من كونه حيمل أي معنى أو ك

 (.يفسر معناه

بعد أن يبدأ الطفل بتوقع حدوث الدغدغة، على املعلم السري بأصابعه بصمت على 

ساقي الطفل بم عليه أن يتوقف وينتظر أن يقوم الطفل بالنظر إليه، أو القهقهة، أو 

، وحاملا يستقبل (التكملة)أن يستجيب بطريقة ما ليظهر للمعلم أنه يتوقع البقية 

أو االبتسام أو القهقهة عليه أن يقوم مبكافأة الطفل /علم  هذا التواصل البصري وامل

بالدغدغة، ومع أن هذه األلعاب تبدو بسيطة جدًا، فهي ضرورية جدًا لتطور املهارات 

 .     االجتماعية للطفل،  وجيب ممارستها بشكل متكرر

 : هارات االنتباه املشرتك لدى أطفاهلموبالنسبة لألسر فيمكنهم اتباع الطرق التالية لتطور م

  مثل اإلشارة أو  باستخدام اإلمياءاتلطفلك جيدًا  لغويًا ًاأن تكون منوذجحاول

 .شيء الذي ترغب بتحويل انتباه طفلك لهللالنظر لفرتة طويلة 

 ه نظره إىل ييد الطفل ومساعدته وتوج التلقني اجلسدي من خالل إمساك

 . اليه الذي ترغب بلفت نظره ءالشي

  باحلصول عليهابها وله رغبة  الطفل على دراية  اليت يكوناإلشارة إىل األشياء . 

 ومشاركته هذا االهتمام ما شيءيف  إتباع الطفل عندما يبدي اهتمامًا . 



 كرة،  دراجة كبرية تريد أنت)  التعليق بشكل مبالغ فيه وبنربة صوت خمتلفة 

 (. محراء

 االنتباهمهارات  لتدريبه على تطوير ة خالل اليومعليك اختيار األوقات املناسب 

 . الروتني اليوميوذلك ضمن املشرتك 

  لطفل تساعد على الطبيعية ل بيئةالاملشرتك يف  االنتباهمهارات العمل على تنمية

 .االجتماعي جناح عملية التواصل

 

 انظر

 طائر


