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مقدمة
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

.باه غير عاديبانتيتصفون باضطراب في النمو العصبي وعجز في التواصل والتفاعل االجتماعي ويتميزون 

االنتباه
.هو القدرة على التركيز على المعلومات ذات الصلة مع تجاهل المحتويات األخرى غير ذات الصلة

أنواع االنتباه

.االنخراط في التحفيز وإعادة االنخراط فيه: مركز1.

.المشاركة المستمرة في التحفيز: مستدام2.

.االنخراط المستمر في التحفيز بوجود المنبهات المشتتة لالنتباه: انتقائي3.

.االنخراط المستمر في المهام المختلفة من نفس المستوى المعرفي: التحول4.

.استجابة متزامنة لمهام مختلفة من مستويات إدراك مختلفة: موزع5.

لماذا انتقائي؟
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تقنيات قياس االنتباه

EEG ECG Eye Tracking Emotions (Face-Tracking)
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...)يتبع (مقدمة 

متدخل/ فضولي
غير متدخل/ غير فضولي



...)يتبع (مقدمة 
تعبيرات الوجه العاطفية العالمية السبع

الدهشةالخوف

السرورالغضب الحزن

االزدراء االشمئزاز

العواطف
هي طريقة للتعبير عن المشاعر 

جهالداخلية باستخدام وحدات حركة الو



تصنيفات العواطف...)يتبع (مقدمة 

يف األطفال ذوي اضطراب طعواطفيقترح اختصاصيو التوعية وعلماء النفس أن 
.المهامالتوحد يمكن أن تؤثر على قدرتهم على الحفاظ على االنتباه عند القيام ب

إيجابيمحايد سلبي

استياء
غضب•
حزن•
اشمئزاز•
خوف•
ازدراء•

تمتععاطفة غير مبالية
فرح•
دهشة•



العاطفة وتقييم االنتباه

).  1(أظهرت الدراسات الحديثة أن العواطف يمكن أن تؤثر على مستوى المشاركة أو االنتباه 

).3)(2(أظهرت دراسات أخرى أن العاطفة ال تؤثر على االنتباه 

العاطفة في اضطراب طيف التوحد
كانت المشاعر اإليجابية التي ). 5(يمكن للمشاعر أو العواطف اإليجابية والسلبية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد قياس مدة االنخراط 

)الغضب(بينما كانت المشاعر السلبية هي ) السعادة(اكتشفتها هذه الدراسة 

).4(نموذجي مقارنًة باألطفال العاديين ذوي النماء الصعوبات في التعبير عن العواطف قد يعاني األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من 

Attentionدراسات حديثة عن العواطف واالنتباه

Inattention

هانتبا

تشتت



فجوة بحثية حول العاطفة وتقييم االنتباه
تقييم االهتمام استنادًا إلى هذه الدراسات، ليس من الواضح معرفة كيف أن العاطفة األساسية يمكن أن تكون بمثابة تدابير محتملة ل

.واالنتباه االنتقائي

مو إن فهم كيفية اختالف التعبير عن العواطف عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عن التعبير عن عواطف األطفال ذوي الن
.النموذجي يمكن أن يعزز تقييم االنتباه في اضطراب طيف التوحد

أسئلة البحث 
:تم طرح األسئلة البحثية التالية لتحقيق هدف الدراسة الحالية

؟هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في عواطف األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأقرانهم من األطفال ذوي النمو النموذجي. 1

؟)درجة األداء(ما العالقة بين العاطفة واالنتباه . 2

الدراسة الحالية/ فجوة البحث 



المنهجية

انتباه

التعرف على العواطف 
في الوقت الحقيقي

تشتت

https://imotions.com/

الفصول االفتراضية لمهمة 
االنتباه

تقييم االنتباه

https://imotions.com/


...)يتبع (المنهجية 

التقاط العواطف والتعرف عليها في الوقت الحقيقي



 ASD group (n=18)النتائج
Mean(SD)

مجموعة األطفال ذوي 
18= التوحد عدد 
)SD(المتوسط 

TD group (n=18)
Mean(SD)

مجموعة األطفال ذوي النمو 
18= النموذجي عدد 

)SD(المتوسط 

t P

المعلومات 
الديموغرافية

العمر 8.57(1.40) 8.78(1.36) 0.946¶

الجنس 1.000¶

ذكر 14(77.8%) 14(77.8%)
أنثى 4(22.2%) 4(22.2%)

العواطف
الغضب 0.70(1.83) 12.20 (36.16) -1.310 0.207

الحزن 3.07(6.43) 0.41 (1.46) 1.671 0.111
االشمئزاز 6.12(10.80) 11.32 (36.10) -0.569 0.576

المتعة 114.39(140.12) 101.75 (238.83) 0.188 0.852
الدهشة 47.13(41.01) 87.17 (116.83) -1.333 0.198

الخوف 0.94(3.33) 10.15 (29.99) -1.258 0.225
االزدراء 22.02(23.13) 60.28 (67.12) -2.222 0.037*
محايد 1862.28 (619.36) 2235.94(419.07) -2.060 0.048*

والنمو النموذجيمقارنة العواطف بين اضطراب طيف التوحد: 1الجدول 

¶- Pearson chi-square. ,  *p<0.05, two-tailed test. 



العالقة بين العواطف ودرجة األداء: 2الجدول ...)ع يتب(النتائج 

العواطف
ASD group (n=18) 

مجموعة األطفال ذوي التوحد عدد 
 =18

TD group (n=18)
مجموعة األطفال ذوي النمو النموذجي 

18= عدد 

Mean(SD)
المتوسط

R Sig Mean(SD)
المتوسط

R Sig

الغضب 0.05(0.13) -0.316 .202 0.37(1.10) -0.351 0.153

الحزن 0.10(0.21) 0.074 .773 0.01(0.03) -0.472 0.050

االشمئزاز 0.19(0.31) 0.106 .675 0.26(0.83) 0.173 0.492
المتعة 4.91(6.51) -0.206 .413 4.49(10.87) 0.300 0.228

الدهشة 2.93(3.16) 0.211 .400 4.15(6.92) -0.187 0.457

الخوف 0.02(0.07) 0.122 .630 0.37(1.17) -0.293 0.273

االزدراء 0.86(1.10) -0.017 .946 2.21(2.21) -0.252 0.312

محايد 73.71(16.40
)

0.691 .001** 88.01(15.11) -0.197 0.432



بلاالستنتاجات والعمل في المستق
االستنتاجات

والنمو اضطراب طيف التوحدفي تختلف االزدراءومشاعرالمحايدةتظهر هذه الدراسة الحالية أن نشاط عضالت الوجه التي تحدد العواطف 
.النموذجي في حين أن العواطف األخرى متشابهة

القيود
ى وبالتالي، ينبغي الحذر عند التعميم في المستو. الخفيفنظرت هذه الدراسة فقط في اضطراب طيف التوحد من المستوى المتوسط و

.من اضطراب طيف التوحدالشديد

العمل المستقبلي
يف التي تصف العواطف المحايدة واالزدراء لدى األطفال ذوي اضطراب طوحدات عمل الوجه تحتاج العواطف المنخفضة المستوى في 

.إلى مزيد من التحقيق في تقييم االنتباهالتوحد وأقرانهم من األطفال ذوي النمو النموذجي

اضطراب طيف التوحدجميع مستويات التي تتكون من اضطراب طيف التوحدتحتاج هذه الدراسة إلى التكرار من خالل إدخال مواضيع 
.، المستوى الشديد والمتوسط والخفيفالثالثة
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