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 اإلهداء
 

 

قشب شخص يل جباَيب .. نْظ انٌجغ يف أّاو انفقذ، تم حني أَاقش سعانح املاجغرري يرًنْح نٌ كاٌ أًىا أَا .. 

 ّرٌجة ػهْو يشاسكرك تشكم أػًق ًأكرب قذ سحم....!ذأذِ األّاو انغؼْذج فرجذ أٌ يٍ 

ىل يٍ أكشيين ًستاَِ ئىل يٍ احرٌاَِ يف مجْغ أًقاذِ .. ئ ىل احلاضش انغائة ..ئقذًذِ األًىل ..  ئىل

 ٌ.آ وَا ػهْأىل يٍ أخز تْذُ ًأًصهين ملا ئ ... شقىىل يٍ ػهًين احلشف ًانئ...

ىل انقهة ئخشج... ًشققد طشّقك حنٌ عؼح آ ،انذَْانْك ّا يٍ ذشكد ضْق ئىذٍ سعانيت ىزه أ

 احلنٌٌ... ًانٌجو انٌدًد... ًانشًح انطاىشج.

ىل سًح ًانذٍ انطاىشج ئ ىل يٍ أساه جيهظ أيايِ ًّغًغ صٌذِ ....ئ سكاٌ ًجذاَِ ..أ هىل يٍ ميأل ٌَسئ

 ... أكرة اىذائِ ... فؼهْك عالو اهلل ًسمحرو ًتشكاذو ..

 جْال، ّا كم شِء يف ىزه احلْاج.نْك ّا يشتْح األئانصًٌد ييًا ذثذند انظشًف .... نْك ّا يٍ ػهًرينئ

فاح تؼطائك...  اًك، ًخفق انشًح نٍ جيضُ ػثريئسضاأيِ احلثْثح: ئٌ يذاد انقهة نٍ ّكفِ نٌ أكرة تو إل

 أىذّك سعانيت ىزه ممنٌَح نك ػهَ كم يا فؼهرْو ًحتًهرْو ألجهِ.

سفقاء دستِ، ًعنذُ يف حْاذِ، يف هناّح يشٌاسُ أسّذ أٌ أشكشكى ػهَ خٌاذِ.... أىل اخٌاَِ ًئ

 شكشا نكى يٍ انقهة. يٌاقفكى اننثْهح، ّا يٍ ذطهؼرى ننجاحِ تنظشاخ األيم ًانفخش ...

 يغ ػظْى احلة ًاالحغاط تك ،،، ىزه ملغح ًفاء... ىل كم ئَغاٌ ّؼاَِ يٍ انرٌحذ ...ئ

 ٌ ّكٌٌ ىزا انؼًم جغشاً نهرٌاصم يؼك ...!ًَرًنَ أ نؼهنا َفيًك ًذرقثهنا ....
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 تقديرشكر و
قٌيو، ًنك اجلالل أمجهو، ًنك انغهطاٌ أتهغو، ًنك انؼهى أمجهو، ًنك انقٌل أكًهو، ًنك انثناء أانهيى نك احلًذ 

 ػظًو.أ

يل انكثري عاذزذِ انكشاو انزٍّ قذيٌا أػٌاو قضْريا يف سحاب اجلايؼح يغ أىل ئػٌد هبا أٌ اقف ًقفح أال تذ يل 

 تارنني يف رنك جيٌدا كثريج يف تناء جْم انغذ نرنيض األيح يٍ جذّذ ..

ىل انزُ ييذ يل ئقذط سعانح يف احلْاج أىل انزُ محم ئذقذو تأمسَ آّاخ انشكش ًااليرناٌ ًانرقذّش ًاحملثح أنزا، 

 انذكرٌس َثْم دخاٌ انزُ ذفضم تاألششاف ػهَ ىزا انثحث. ،طشّق انؼهى ًاملؼشفح

ا انرنفْزّح يذّشهت، ًغطْنْح حلاالخ انرٌحذ ًانرأىْمىل اجلًؼْح انفهئذقذو تفائق انشكش ًانرقذّش أكزنك 

يإيٍ انطٌّم ػهَ جيٌدىى ً، ٌَس جحاًتٌ حصريج، أعرارج غادج دسًّش، ًشكش نكم يٍ ّامسني األ

 انطْثح ًمجْغ انؼايهني تاجلًؼْح.

 .يغاػذج ًذفاػم يف ذطثْق انذساعحيى، ملا قذيٌه يل يٍ رًًّ ،رٌحذذقذو جبضّم انشكش ألطفال انأكًا 

 نكى. قاعى .....شكشاً َهنً، تٌ حجريأسفْقاخ يغريذِ انرؼهًْْح ملؼاٌ  ىل صذّقاذِ ... ًئ

ًيذ يل ّذ املغاػذج  ،قذو يل ّذ انؼًٌٌ ،ذقذو جبضّم انشكش نكم يٍ عاػذ ػهَ امتاو ىزا انؼًمأكزنك 

 ع انرفاؤل يف دستِ.سصً

ًتؼذ ىزا اجليذ املرٌاصم أمتنَ  ًخري انكالو ياقم ًدل، ،حغٍ آخشه خري انؼًم ياًىكزا نكم تذاّح هناّح ً

 ....ٌ أكٌٌ يٌفقح تال ذقصري يف ىزه انشعانحأ

 

  



 د
 

ممخصالدراسة
.فاعميةبرنامجتحميلالسموكالتطبيقيفيتعديلسموكأطفالالتوحدعنوانالرسالة:

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعديل سموك أطفال التوحد، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج شبه التجريبي، وكانت أدوات 
الدراسة عبارة عن مقياس كارز لتشخيص حاالت التوحد، وقائمة مهارات وسموكيات الواجب 

لدى أطفال التوحد، وبطاقة مالحظة مهارات وسموكيات أطفال التوحد، وبرنامج مقترح  تنميتها
( 3( جمسة لألطفال، وتضمن البرنامج )55قائم عمى تحميل السموك التطبيقي مكون من )

( أطفال توحد تتراوح أعمارهم 51جمسات ألسر أطفال التوحد، وكانت عينة الدراسة عبارة عن )
( 5ضابطة تكونت من ) األولىات، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين ( سنو 8 - 6ما بين )

 ( حاالت توحد.5مكونة من ) تجريبيةحاالت توحد، والثانية 
برنامج تحميل السموك جمسات األهالي قبل بدء التجربة، ومن ثم قام بتطبيق حيث طبقت الباحثة 

وتتراوح كل بشكل فردي، ات أسبوعيًا التطبيقي عمى أفراد المجموعة التجريبية، بواقع ثالث جمس
 .( دقيقة61 – 41جمسة ما بين )

فأسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تنمية مهارات أطفال 
التوحد، وتعديل سموكهم، وخفض التوحد لديهم، حيث ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين 

لمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس كارز درجات المجموعة التجريبية ودرجات ا
لتشخيص حاالت التوحد، وبطاقة مالحظة مهارات أطفال التوحد لصالح أفراد المجموعة 

 التجريبية.
وأسفرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس 

فال في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لصالح كارز وبطاقة مالحظة مهارات وسموكيات أط
التطبيق البعدي. كما تبين عدم وجود فروق بين درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي، 

 والتطبيق التتبعي لمقياس كارز وبطاقة مالحظة مهارات وسموكيات أطفال التوحد.
حصائية بين تقييم األخصائي وتقييم كما أسفرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إ

 األهالي في التطبيق البعدي لمقياس كارز، وبطاقة مالحظة مهارات وسموكيات أطفال التوحد.
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Abstract 

Study Title: The Effectiveness of Applied Behavior Analysis Program 

on Modification Behavior Autistic children. 

The study aims to identify the effectiveness of applied behavior 

analysis program to modify autistic children's behavior, and to achieve 

the objectives of the study were used descriptive approach, and the 

approach quasi-experimental, and the study tools is a preacher scale for 

the diagnosis of autism cases, and a list of skills and behaviors to be 

develop in children with autism, and note card Skills and behaviors of 

children with autism, and the program proposal based on Applied 

Behavior Analysis consists of (15) session for children, and ensure the 

program (3) sessions to the families of autistic children, and the sample is 

10 children Autism aged (6-8 years), They were divided randomly into 

two groups, the first officer consisted of (5) cases of autism, and the 

second control group consisting of (5) cases of autism. 

Where parents applied researcher sessions before the start of the 

experiment, and then the application of applied behavior analysis 

program for the members of the experimental group, with three weekly 

sessions individually, and each session ranging between (40-60) minutes. 

The results of the study shows that the effectiveness of applied 

behavior analysis program in the development of children with autism 

skills, and modify their behavior, and reduce the autism have, in terms of 

statistical significance between the scores of the experimental group 

differences and degrees of control group appeared in the dimensional 

scale preacher application for the diagnosis of autism cases, and note card 

autistic children skills in favor of the experimental group. 

The results shows that there are differences between the scores of 

the experimental group differences on the scale of a preacher and note 

card skills and behaviors of children in the tribal application and post 

application in favor of the post application. As it turns out no differences 

between the scores of the experimental group in the post application, and 

the application of the iterative scale Cars and note card skills and 

behaviors of children with autism. 

The study results shows also that there were no statistically 

significant differences between the specialist evaluation and assessment 

of the people in the post application to scale a preacher, and note card 

skills and behaviors of children with autism. 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:

يعد التوحد مف أكثر اإلعاقات النمائية صعوبة بالنسبة لمطفؿ، ووالديو، وأسرتو، 
والمحيطيف بو، والعامميف بميداف التربية الخاصة؛ ألف ىذا النوع مف اإلعاقة يتميز بالغموض، 

 مع بعض صفات اإلعاقات األخرى. وغرابة أنماط السموؾ الناتجة عنو، وتشابو بعص صفاتو

حتاج إلى برامج متنوعة سواء تاج إلى إشراؼ ومتابعة مستمرة، ويحوالتوحد اضطراب ي
أكانت عالجية أـ إرشادية أـ تدريبية، فالتوحد اضطراب يصيب بعض األطفاؿ ويجعميـ غير 

التواصؿ، قادريف عمى تكويف عالقات اجتماعية طبيعية، وغير قادريف عمى تطوير ميارات 
بحيث يصبح طفؿ التوحد منعزاًل عف محيطو االجتماعي، متقوقعًا في عالـ مغمؽ، ويتصؼ 

 .(301: 2011بتكرار الحركات والنشاط الزائد والعدوانية )البطاينة وعرنوس، 

نظرًا لضعؼ الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ التوحد، ووجود أنماط مف السموؾ غير 
يذاء الذات، والنشاط الزائد، التكيفي لدى أطفاؿ التوح د، وأىميا العدواف، والسموكيات النمطية، وا 

وغيرىا مف األنماط السموكية المختمفة، التي تشكؿ تحديًا لألخصائييف، ولألىالي، وتعمؿ عمى 
 تدريبيـ، وتعديؿ سموكيـ.استنزاؼ الوقت والجيد في عممية 

أطفاؿ التوحد في تعمـ الميارات اعتبرت ىذه األنماط السموكية مف أىـ أسباب فشؿ و 
عمى ذلؾ اعتبر  (. وبناءً Al Ali, 2013: 100اكتساب الخبرات األساسية )الضرورية لمحياة، و 

 .( أف معرفة السموؾ التكيفي ىاـ جدًا في تشخيص حاالت التوحد3: 2009السممي )

إال أف وعمى الرغـ أف ىناؾ كثير مف المشاكؿ التي يعاني منيا ذوي اضطراب التوحد 
المشكمة الرئيسية لدييـ ىي عدـ القدرة عمى التواصؿ مع اآلخريف، بسبب اضطراب النمو المغوي 

 (.3: 2005جتماعية )عبد السالـ، الذي يتسبب في خمؿ العالقات اال
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والتوحديوف يفتقروف المغة بكؿ أشكاليا، كما يفتقروف إلى قواعد المغة مما يؤثر عمى 
 (.82: 2002مجتمع المحيط )نصر، سموكيـ االتصالي تجاه ال

إضافة إلى ذلؾ فإف الطفؿ التوحدي يعاني مف اكتساب الميارات الالزمة لتفاعمو مع 
اآلخريف، حيث أف المغة جزء ىاـ مف عممية اكتساب الفرد لمميارات الحياتية، ويرى بدوي 

عالمي ىناؾ أف نسبة انتشار التوحد تختمؼ مف بيئة ألخرى، فعمى المستوى ال( 20: 2006)
( طفؿ 16( طفؿ مصاب بالتوحد، وفي كاليفورنيا ىناؾ طفؿ مف بيف )250طفؿ مف كؿ )

( أف نسبة التوحد آخذة باالنتشار حتى أضحى 14: 2009مصاب بالتوحد، ولقد أكد داوود )
 أكثر اإلعاقات النمائية انتشارًا.

بية أو تعميمية لميارات لذا فإف محاوالت التدخؿ بالبرامج العالجية بتنفيذ أساليب تدري
وسموكيات ىؤالء األطفاؿ تعد وسيمة إمداد ليـ بحصيمة ميارية ومعرفية ولغوية جديدة، تساعدىـ 
في تعمـ أشكاؿ بديمة لمتواصؿ، والتفاعؿ، وتساعدىـ عمى تعمـ أنماط السموؾ والميارات السوية؛ 

يـ، ومنيا ما يساعدىـ عمى وىذا مف شأنو خفض االضطرابات السموكية والمغوية الموجودة لدي
 (.10: 2005التعافي مف اضطراب التوحد )صديؽ، 

ولقد أثبتت العديد مف الدراسات إمكانية تدريب التوحديوف وتعميميـ ميارات حياتية، 
ت عدة أجريوى العربي ، فعمى المستالعاديةوتعديؿ سموكيـ، أو عالجيـ ودمجيـ في المدارس 

(، ودراسة )صادؽ 2004(، ودراسة )عبد اهلل، 2004منيا دراسة )الشيخ ذيب، دراسات 
(، وفي نفس السياؽ أكدت دراسات أخرى أف المدخؿ السموكي يتمتع بفاعمية 2004والخميسي، 

في تنمية ميارات التوحدييف، وتعديؿ سموكيـ، واكسابيـ ميارات مختمفة منيا التواصؿ المفظي 
(، ودراسة )شريت، 2007(، ودراسة )غزاؿ، 2006ة )صديؽ، وغير المفظي، منيا دراس

 (.2011(، ودراسة )المومني، 2011(، ودراسة )داغستاني، 2009(، ودراسة )السممي، 2007

( أف 1303: 2013وفي السياؽ نفسو أكدت نتائج دراسة الشيخ ذيب ومييدات )
يـ، ودمجيـ في المدارس الميارات الواجب تنميتيا، وتعزيزىا ألطفاؿ التوحد مف أجؿ عالج

العادية ىي االستقاللية الذاتية، والسموؾ اليادؼ، والتواصؿ، وبعض الميارات قبؿ األكاديمية. 
وانطالقًا مف ذلؾ فإف الباحثة قامت بتحديد ميارات واجب تنميتيا لدى أطفاؿ التوحد استنادًا إلى 
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رنامج السموكي المقترح القائـ عمى متابعة أطفاؿ التوحد لمدة مناسبة، ومف ثـ صياغة أىداؼ الب
 تحميؿ السموؾ التطبيقي. 

منيج عممي يعتمد عمى  عبارة عفتعديؿ السموؾ أف ( 87: 2009الصعيدي ) ويرى
مجموعة مف اإلجراءات العممية التي ثبت صحتيا مف خالؿ التجريب عمى سموكيات بشرية غير 

مدة أساسًا مف القوانيف ونظريات التعمـ تـ تعديميا بواسطة ىذه اإلجراءات المستيمرغوبة حيث 
 التي تصؼ العالقات الوظيفية بيف المتغيرات البيئية المختمفة والسموؾ.

واىتمت لذا ترى الباحثة أف التدخؿ السموكي جدير بالتجربة عمى ذوي اضطراب التوحد. 
 الباحثة بأطفاؿ التوحد نظرًا لتزايد أعدادىـ، وتفاقـ مشكالتيـ.

 ة:مشكمة الدراس

( طفاًل في قطاع غزة مف اضطراب التوحد، ويعد اضطراب 3000يعاني أكثر مف )
التوحد مف أكثر االضطرابات النمائية تعقيدًا، وحاوؿ العديد مف عمماء النفس والصحة النفسية 
ايجاد وصياغة برامج لتعديؿ سموكيـ، وتنمية مياراتيـ التواصمية، واالجتماعية، وقبؿ األكاديمية، 

ية، والحظت الباحثة قصورًا في البرامج والدراسات العربية ذات العالقة، كما أف معظـ واألكاديم
متابعة أطفاؿ  تجاىمواالذيف أجروا دراسات في الساحة المحمية أو العربية حوؿ أطفاؿ التوحد 

 يـ مياراتيـ السمبية وااليجابية.التوحد، وتحديد سموكياتيـ، وتقي

د سموكيات أطفاؿ التوحد، ومتابعتيـ ثـ صياغة البرامج فمف ىنا تأتي الحاجة إلى تحدي
المناسبة إلكسابيـ بعض الميارات، وتعديؿ سموكيـ، وعالج اضطراب التوحد لدييـ، خاصة ذوي 
التوحد البسيط، لذا اختارت الباحثة أف تبني برنامجًا يقوـ عمى أساس منياج لوفاس، السيما وأف 

مف ثـ قاـ بصياغة أىدافًا لبرامجو، وقاـ بتطبيقيا لثالث لوفاس قاـ بمتابعة أطفاؿ التوحد، و 
 سنوات متتالية فنجح في تحقيؽ بعض األىداؼ، وفشؿ في تحقيؽ أىداؼ أخرى.

ما فاعمية برنامج تحميل فتنحصر مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس القائؿ: 
 السموك التطبيقي في تعديل سموك أطفال التوحد؟

 اؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:وينبثؽ عف السؤ 
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( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة 

 مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي؟
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ىؿ ت .2

أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس 
 كارز تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي؟

سط درجات ( بيف متو α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد 

 تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي؟
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

مقياس كارز تعزى لبرنامج تعديؿ أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي ل
 السموؾ التطبيقي؟

(  بيف تقييـ األخصائي α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5
 وتقييـ أسر أطفاؿ التوحد في القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد؟

(  بيف تقييـ األخصائي α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6
 وتقييـ أسر أطفاؿ التوحد في القياس البعدي لمقياس كارز؟

( بيف درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .7
أفراد المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد ودرجاتيـ عمى مقياس 

 دي؟كارز في التطبيؽ البع
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8

أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ 
 التوحد؟

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .9
 التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي لمقياس كارز؟أفراد المجموعة 
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 أىداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:

والكشؼ عف فاعميتو في تعديؿ سموؾ  بناء برنامج قائـ عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي. -1
 أطفاؿ التوحد.

ومتوسط الكشؼ عف الفروؽ الجوىرية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية  -2
 درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد.

التعرؼ إلى الفروؽ الجوىرية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط  -3
 درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس.

المجموعة التجريبية في التطبيؽ الكشؼ عف الفروؽ الجوىرية بيف متوسط درجات أفراد  -4
 القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد.

الكشؼ عف الفروؽ الجوىرية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ  -5
 القبمي والبعدي لمقياس كارز.

أطفاؿ  تحديد إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ األخصائي وتقييـ أسر -6
 التوحد في القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد.

تحديد إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقييـ األخصائي وتقييـ أسر أطفاؿ  -7
 التوحد في القياس البعدي لمقياس كارز.

 عالقة بيف درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة مياراتالكشؼ عف ال -8
 مى مقياس كارز في التطبيؽ البعدي.أطفاؿ التوحد ودرجاتيـ ع

ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة فروؽ إذا كاف ىناؾ الكشؼ  -9
 التجريبية في التطبيؽ البعدي والتطبيؽ التتبعي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد.

متوسط درجات أفراد المجموعة الكشؼ إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  -10
 التجريبية في التطبيؽ البعدي والتطبيؽ التتبعي لمقياس كارز.
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 أىمية الدراسة:

 تنقسـ أىمية الدراسة إلى:

 :أىمية نظرية -1
تقدـ الدراسة الحالية إطارًا نظريًا، وميدانيًا حوؿ اضطراب التوحد، وعالجيا وفقًا لمنياج  -

 التطبيقي يثري المكتبة الفمسطينية والعربية.لوفاس القائـ عمى تحميؿ السموؾ 
ُتعد الدراسة الحالية األولى مف نوعيا في حدود عمـ الباحثة، حيث لـ تستطع الوصوؿ إلى  -

أي دراسة عربية تيدؼ لبناء برنامج ألطفاؿ التوحد، وأسرىـ يقوـ عمى أساس تحميؿ السموؾ 
 التطبيقي وفقًا لمنيج لوفاس.

كوف الباحثة استفادت مف أىداؼ برامج ومناىج إيفر لوفاس، وحاولت تعتبر الدراسة ىامة  -
 اضافة أىداؼ أخرى لـ يتناوليا إيفر لوفاس أو الباحثوف الميتموف بأطفاؿ التوحد.

ُتعد الدراسة ىامة نظرًا ألىمية الفئة حيث أف أعدادىـ في تزايد مستمر، ويعاني أكثر مف  -
 بيف البسيط والحاد. ( طفؿ مف حاالت التوحد تتراوح ما3000)
 أىمية تطبيقية: -2

قد تفيد نتائج الدراسة الحالية الجمعيات والمؤسسات الميتمة بأطفاؿ التوحد؛ حيث أف  -
البرنامج الذي أعدتو الباحثة يعد منيجًا لتعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد بالتعاوف مع أسر 

 األطفاؿ.
ؿ الصحة النفسية، مف خالؿ فتح قد تفيد نتائج الدراسة الحالية القائميف والمختصيف بمجا -

 آفاؽ لبناء برامج تستند عمى منيج تحميؿ السموؾ التطبيقي، وتكرار الميارات.
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثيف والمختصيف؛ حيث تفتح ليـ آفاؽ إجراء المزيد مف  -

 الدراسات المتعمقة بفئة الدراسة "التوحدييف"، ومداخؿ عالجيـ.
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 الدراسة:مصطمحات 

 التوحد:

( إعاقة نمائية تتسـ بالغموض، وتشير إلى اضطرابات سموكية Autismيعد التوحد )
 وتواصمية، وعجز شديد في الميارات االجتماعية، واالنشغاؿ بالذات.

 الفاعمية:

وتقاس مف خالؿ  ،تحقيؽ أىداؼ البرنامج المقترحُتعرؼ الباحثة الفاعمية عمى أنيا 
لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد، الفروؽ بيف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي 

 ومقياس كارز لتشخيص التوحد.

 البرنامج:

اإلجراءات المنظمة، والمخططة بناًء عمى مجموعة مف ُتعرؼ الباحثة البرنامج بأنو 
اؿ التوحد، وتعديؿ بعض سموكياتيـ، وأعدتو أىداؼ محددة واضحة، تستيدؼ تنمية ميارات أطف

جمسات مستمدة مف استراتيجيات العالج السموكي وقائمة عمى منيج لوفاس الباحثة عمى شكؿ 
 ،( جمسة؛ ويتضمف األىداؼ15في تحميؿ السموؾ التطبيقي لعالج حاالت التوحد، مكوف مف )

 المستيدفة.وآليات التنفيذ، واألدوات الالزمة، والميارات والسموكيات 

 تحميل السموك التطبيقي:

ُتعرؼ الباحثة تحميؿ السموؾ التطبيقي بأنو تدخؿ سموكي يقوـ عمى أساس متابعة 
ووصؼ السموؾ التوحدي ومف ثـ التدريب المكثؼ عمى ميارات وسموكيات محددة مع التكرار 

 تفاظ بذلؾ.لموصوؿ إلى درجة االتقاف بما يضمف اكتساب الميارة أو تعديؿ سموؾ ما واالح

 تعديل السموك:

نمط وأسموب عالج نفسي يقوـ عمى أساس تعرؼ الباحثة تعديؿ السموؾ إجرائيًا عمى أنو 
مجموعة مف اإلجراءات العممية القائمة عمى تحميؿ السموؾ الحالي لمطفؿ التوحد، وتعزيز السموؾ 
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مراعاة تييئة البيئة السوي، وعالج السموؾ غير السوي، ومالحظة التغيرات التي تطرأ مع 
 المحيطة بما يحقؽ أىداؼ تعديؿ السموؾ.

 أطفال التوحد:

بأنيـ جميع األطفاؿ الذيف أكمموا ثالث سنوات وتـ إجرائيًا ُتعرؼ الباحثة أطفاؿ التوحد 
لمقياس كارز لتشخيص التوحد، ومسجميف بالجمعية تشخيصيـ بأنيـ حاالت توحد وفقًا 

 .والتأىيؿالفمسطينية لحاالت التوحد 

 حدود الدراسة:

 (.2015اقتصرت الدراسة عمى العاـ ) الحدود الزمنية: -1
 اقتصرت الدراسة عمى قطاع غزة. الحدود المكانية: -2
 أطفاؿ التوحد في قطاع غزة. الحدود البشرية: -3
 لحاالتاقتصرت الدراسة عمى أطفاؿ التوحد في الجمعية الفمسطينية  الحدود المؤسسية: -4

 .والتأىيؿ التوحد
بناء برنامج يقـو عمى منيج لوفاس المعروؼ بمنيج تحميؿ السموؾ  الحدود الموضوعية: -5

 التطبيقي، وقياس فاعميتو في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد.

  



 

 

 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري
 

 

 المحور األول: أطفال التوحد وخصائصهم •

 المحور الثاني: تعديل السلوك لدى أطفال التوحد •

 المحور الثالث: التدخل السلوكي لعالج اضطراب التوحد •
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة

 المقدمة:

تيتـ الدراسة الحالية بالكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ 
ريًا لخصائص وطبيعة أطفاؿ التوحد، أطفاؿ التوحد، والفصؿ الثاني يعرض إطارًا نظسموؾ 

 :ثالث محاور أساسية ىيوتعديؿ السموؾ، وتـ تقسيـ اإلطار النظري إلى 

 المحور األول: أطفال التوحد وخصائصيم.

 المحور الثاني: تعديل السموك لدى أطفال التوحد.

 .التوحد اضطراب لعالج السموكي التدخلالمحور الثالث: 

 أواًل: أطفال التوحد وخصائصيم.

( مف أكثر اإلعاقات النمائية غموضًا لعدـ الوصوؿ إلى أسبابو Autismيعد التوحد )
الحقيقية عمى وجو التحديد مف ناحية، وكذلؾ شدة غرابة أنماط سموكو غير التكيفي مف ناحية 

انشغاؿ الطفؿ بذاتو، وانسجامو الشديد،  أخرى، فيو حالة تتميز بمجموعة أعراض يغمب عمييا
إضافة إلى عجز مياراتو االجتماعية، وقصور تواصمو المفظي وغير المفظي، وىذا يحوؿ بينو 

 (.9: 2005وبيف التفاعؿ االجتماعي البناء مع المحيطيف بو )صديؽ، 

(، DSM-IV, 1994ويشير الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقمية )
( إلى American Psychiatric Associationلصادر عف رابطة الطب النفسي األمريكية )ا

أف اضطراب التوحد يتضمف خصائص أساسية ىي: القصور في التواصؿ االجتماعي، القصور 
 في المغة والمحادثة، وجود أنماط متكررة وثابتة مف السموؾ.
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 التوحد: ظيور مصطمح

العقود الماضية تطورًا متسارعًا ووجد اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ شيد مصطمح التوحد خالؿ 
الباحثيف والميتميف، مما أدى إلى ظيور الكـ الكبير مف الموضوعات والمفاىيـ المرتبطة بيذا 

 Leoالمصطمح، وكاف أوؿ مف استخدـ مصطمح التوحد ىو الطبيب النفسي األمريكي ليو كانر )
Kanner( وذلؾ في عاـ ،)ي وصفو لمف يعانوف اضطرابات توحدية كما نعرفيا في (، ف1943

وقتنا الحاضر، بعد أف قاـ بفحص مجموعة مف األطفاؿ المشخصيف باإلعاقة العقمية، إذ كاف 
سموكيـ يتميز باالنغالؽ الكامؿ عمى الذات، وابتعادىـ عف كؿ ما حوليـ مف ظواىر أو أفراد، 

والعزلة، وعدـ التجاوب مع أي مثير بيئي في المحيط حتى لو كانوا أقرب الناس إلييـ، واالنطواء 
الذي يعيشوف فيو، كما لو كانت حواسيـ قد توقفت عف توصيؿ أي مف المثيرات الخارجية إلى 
داخميـ، وبالتالي فيناؾ استحالة لقياميـ بتكويف عالقات اجتماعية كما يفعؿ غيرىـ مف األسوياء 

 (.300: 2011)البطاينة وعرنوس، 

بالذكر أنو وبنفس الفترة التي درس فييا كانر مجموعة أشخاص توحدييف، كاف  والجدير
(، قد تعرؼ بشكؿ Hans Asperger( )1944الطبيب النفسي النمساوي ىانز اسبيرجر عاـ )

مف ، إلى نمط السموؾ غير العادي لدى مجموعة (Kanner) مستقؿ تمامًا عف بنود كانر
( ليذا النمط مف Autistic Psychopathyباتية التوحدية )و كالمراىقيف، واختار تسمية السي

السموؾ، وقصد بيا نوعًا مف الشذوذ أو الالسواء في الشخصية، ومع أف أسبيرجر كاف قد كتب 
عف ىذا السموؾ وىذا النمط بالمغة األلمانية في سنوات الحرب، مع توصيفات كمينيكية مفصمة 

نطاؽ واسع وجميع األدبيات تشير إلى أف كانر وأسبيرجر  ليذا النمط إال أف دراستو لـ تنتشر إلى
 (.34: 2003قدما وصفًا لنفس األعراض ولنفس االضطراب )سميماف وآخروف، 

وقد ُأطمؽ عمى ىذا االضطراب عبر التاريخ العديد مف التسميات مثؿ توحد الطفولة 
(، Childhood Schizophrenic(، وفصاـ الطفولة )Early Childhood Autismالمبكرة )

(، وشيد منتصؼ الستينات مف Atypical Ego Developmentوالنمو غير السوي الشاذ )
القرف الماضي نشاطًا بحثيًا أكد وجود اضطراب بيولوجي عصبي لدى األفراد التوحدييف، أما في 

( صنؼ التوحد بأنو إعاقة انفعالية شديدة، وذلؾ لتعدد النظريات حوؿ التوحد 1980عاـ )
ابو، والرتباطو بالمرض العقمي، إال أنو أعيد تصنيفو مف قبؿ جمعية األطفاؿ النفسييف وأسب
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( تـ 1981األمريكية بأنو اضطراب شامؿ في النمو بداًل مف اعتباره إعاقة انفعالية، وفي عاـ )
تصنيؼ التوحد ضمف فئة اإلعاقات الصحية، حيث اعتمد ىذا التصنيؼ عمى توصيات مف قبؿ 

لمنظمات الدولية وأىميا الجمعية الوطنية لألطفاؿ التوحدييف، والمعيد الوطني مجموعة مف ا
 (.504: 2011لالضطرابات العصبية واضطرابات التواصؿ )أبو شعيب والبطاينة، 

( تـ الرجوع إلى التصنيؼ الموضوع مف قبؿ جمعية األطفاؿ النفسييف 1994وفي عاـ )
ف االضطرابات النمائية الشاممة، وتـ تأكيد ذلؾ في األمريكية الذي ينص عمى أف التوحد شكؿ م
 (.77: 2007( )القمش والمعايطة، DSM IVالدليؿ اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقمية )

( بأف لمتوحد ثالث خصائص أساسية: إعاقة في العالقات Rutterويرى روتر )
و اإلصرار عمى االجتماعية، ونمو لغوي متأخر أو منحرؼ، سموؾ استحواذي وطقوسي، أ

التماثؿ. وتبنى الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الثالث ىذه الخصائص، فيـ بينت الجمعية 
( بأف التوحد يظير بمظاىره The Autism Society of Americanاألمريكية لمتوحد )

األساسية في الثالثيف شيرًا األولى مف العمر، ويؤثر في نسبة النمو والتطور، واالستجابة 
: 2006ات الحسية، والنطؽ، والمغة، والقدرات المرتبطة باألحداث واآلخريف )العبادي، لممثير 
103.) 

نتيجة عوامؿ نفسية، واجتماعية، وعقمية، تؤثر  يصاب بيا البعضإذًا التوحد مشكمة 
ومعرفة األسباب والعوامؿ المؤدية لمتوحد يفيد  عمى تصرفاتيـ وسموكيـ بشكؿ كبير، وممحوظ.

 وبناء أفكار حوؿ طرؽ واستراتيجيات العالج. في تشخيصيـ.

 مفيوم التوحد:

، تويةاالذالتوحد كممة مترجمة عف اليونانية وتعني العزلة أو االنعزاؿ، وبالعربية أسموه 
وىو اسـ غير متداوؿ، والتوحد ليس االنطوائية، وىو كحالة مرضية ليس عزلة فقط، لكف عزلة 

إلى سموكيات ومشاكؿ متباينة مف شخص آلخر أي مف مع رفض لمتعامؿ مع اآلخريف إضافة 
 (.18: 2008توحدي آلخر )شبيب، 

( التوحد عمى أنو إعاقة متعمقة بالنمو تظير عادة خالؿ 37: 2003فيعرؼ الكامؿ )
السنوات الثالث األولى مف عمر الطفؿ، وتنتج عف اضطراب في الجياز العصبي مما يؤثر في 
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في النمو الطبيعي لممخ في مجاؿ الحياة االجتماعية وميارات  وظائؼ المخ، كما يؤثر التوحد
التواصؿ لديو، حيث يواجو األطفاؿ واألشخاص المصابوف بالتوحد صعوبات في مجاؿ التواصؿ 
غير المفظي والتفاعؿ االجتماعي وصعوبات في األنشطة الترفييية ومف ثـ يواجيوف صعوبات 

 العالـ الخارجي.في التواصؿ مع اآلخريف، وفي االرتباط ب

( بأف تشخيص التوحد يكوف في الثالث سنوات 2003نالحظ مف تعريؼ )الكامؿ، 
األولى، وىذا يتفؽ إلى حد ما مع تشخيص الجمعية األمريكية لمتوحد حيث أشارت إلى أنو يظير 

 عباالطالالطفؿ التوحدي خالؿ الثالثيف شيرًا األولى مف حياة الطفؿ، وألىمية ذلؾ قامت الباحثة 
عمى العديد مف األدبيات التربوية والنفسية ذات العالقة فالحظت اتفاقًا في اآلونة األخيرة حوؿ 

(، Zwaigenbaum, 2010(، و)McConachie, et. al, 2005ذلؾ، حيث أكد كؿ مف: )
( بأف التوحد يشخص بشكؿ دقيؽ بعد بموغ الطفؿ 2013(، و)ذيب، Maston, et. al, 2012و)

مكف مالحظة بعض العالمات المبكرة لمتوحد بصورة متباينة قبؿ بموغ الثالث ثالث سنوات، وي
سنوات، ومف أىـ ىذه المؤشرات: عدـ االستجابة السمو، عدـ التواصؿ البصري مع اآلخريف، 

 عدـ االستجابة لمتعميمات، العجز في المعب التمثيمي، انعداـ ميارات التقميد.

 National Society for Autisticsتوحدييف )ُتعرؼ الجمعية الوطنية لألطفاؿ الو 

Children( التوحد عمى أنو مظاىر مرضية أساسية تظير قبؿ أف يصؿ عمر الطفؿ إلى )30 )
شيرًا، ويتضمف اضطرابات مختمفة وىي: اضطرابات في سرعة أو تتابع المراحؿ، اضطرابات في 

والمعرفة، اضطرابات في القمؽ أو االستجابات الحسية لممثيرات، اضطرابات في الكالـ والمغة 
 (.167: 2005االنتماء لمناس واألحداث والموضوعات )كوافحة وعبد العزيز، 

( التوحد بأنو عجز يعيؽ تطوير الميارات االجتماعية 7: 2007وُيعرؼ عميوات )
والتواصؿ المفظي وغير المفظي والمعب التخيمي واإلبداعي وىو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر 

طريقة التي يتـ مف خالليا جمع المعمومات ومعالجتيا بواسطة الدماغ مسببة مشكالت في عمى ال
الميارات االجتماعية تتمثؿ في عدـ القدرة عمى االرتباط وخمؽ عالقات مع األفراد وعدـ القدرة 

 عمى المعب واستخداـ وقت الفراغ.
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إعاقة نمائية تؤثر بدرجة وُتعرؼ الجمعية الفيدرالية األمريكية لمتوحد التوحد عمى أنو 
ممحوظة عمى التواصؿ المفظي وغير المفظي والتفاعؿ االجتماعي قبؿ سف الثالثة مف العمر 
وتؤثر سمبًا عمى األداء التربوي وتشتمؿ خصائص عمى إعاقات في التواصؿ وانشغاؿ في أنشطة 

روتيف اليومي واستجابات تكرارية وحركات نمطية ومقاومة التغيير في البيئة ومقاومة التغيير في ال
 (.95: 2007غير مألوفة لمخبرات الحسية )زريقات واإلماـ، 

( عمى أنو اضطراب نمائي يظير 1982عرفت منظمة الصحة العالمية التوحد عاـ )و 
قبؿ سف ثالث سنوات ويبدو عمى شكؿ عجز في استخداـ المغة وفي المعب وفي التفاعؿ 

 (.17: 2008والتواصؿ االجتماعي )شبيب، 

 خمؿ سببيا التطورية اإلعاقات مف نوع( التوحد عمى أنو 2: 2008وعرؼ أبو الحسف )
 الحسي اإلدراؾ نمو قصور أو توقؼ مف يعاني (المخ) المركزي العصبي الجياز في وظيفي
 األعراض ىذه يصاحب االجتماعي والتفاعؿ والتعمـ والتخاطب التواصؿ عمى والقدرة والمغوي
 عمى منغمقا يعيش بحيث بو المحيط وسطو عف منيا يعاني الذي الطفؿ تعزؿ إنطوائية نزعة
 أيضاً  ويصاحبو ظواىر، أو حداثأ أو أفراد مف بو يحيط وما حولو بما يحس يكاد ال نفسو

 .الروتيف في تغيير ألي فعؿ كرد غضب ثورات وأ نمطية حركات في اندماج

( التوحد عمى أنو نوع مف االضطرابات التطورية والتي تظير 9: 2008وعرؼ محمد )
تؤثر عمى  فسيولوجيةخالؿ السنوات الثالث األولى مف عمر الطفؿ، وتكوف نتيجة الضطرابات 

وظائؼ المخ، ومف ثـ تؤثر في مختمؼ نواحي النمو فتجعؿ االتصاؿ االجتماعي صعبًا عند 
ميـ يعانوف مف صعوبة في االتصاؿ سواء أكاف لفظيًا أو غير لفظي، ىؤالء األطفاؿ، كما تجع

ويضطرب ىؤالء األطفاؿ مف أي تغير يحدث في بيئتيـ ويكرروف حركات جسمية أو مقاطع مف 
 الكممات بطريقة آلية دائمًا.

والتوحد إعاقة نمائية تطورية تؤثر عمى التواصؿ المفظي وغير المفظي والتفاعؿ 
، وعادة ما يظير ىذا االضطراب بشكؿ عاـ قبؿ أف يصؿ الطفؿ الثالثة مف االجتماعي لمطفؿ

 (.638: 2008عمره، ويؤثر سمبًا عمى أداءه )ىاالىاف وكوفماف، 
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بأنو فقد االتصاؿ باآلخريف، أو لـ يحقؽ  المتوحد( الطفؿ 34: 2010وُيعرؼ المعيدي )
بخياالتو وأفكاره، وبأنماط سموكية  ىذا االتصاؿ قط، وىو منسحب تمامًا ومنشغؿ انشغااًل كامالً 

يذاء الوالديف واآلخريف، والعجز  مثؿ بـر األشياء أو لفيا، واليزىزة، ومف خصائصيـ الالمباالة، وا 
 عف تحمؿ الغير، وعيوب النطؽ والكالـ.

( أطفاؿ التوحد عمى أنيـ مجموعة مف األطفاؿ الذيف 2453: 2013ويعرؼ الحايؾ )
ييف مف قبؿ مركز متخصص، وذلؾ بعد إجراء االختبارات التشخيصية تـ تشخيصيـ بأنيـ توحد

 المناسبة ليـ.

وتعرؼ الباحثة أطفاؿ التوحد بأنيـ جميع األطفاؿ الذيف أكمموا ثالث سنوات وتـ 
 لحاالتتشخيصيـ بأنيـ حاالت توحد وفقًا ألحد المقاييس المعتمدة في الجمعية الفمسطينية 

 .والتأىيؿ التوحد

 (:Autistic Spectrum Disordersطيف التوحد )اضطرابات 

يستخدـ مصطمح اضطرابات طيؼ التوحد مرادفًا لمصطمح اضطرابات نمائية شاممة 
(Pervasive Development Disorder ويشير كال المصطمحيف إلى حاالت مختمفة مف ،)

في التواصؿ  التوحد، تشترؾ في التأخر الشديد، واالنحراؼ في العالقات االجتماعية، وعجز
المغوي، وضعؼ القدرة عمى التخيؿ، وانحرافات في التطور. وفرؽ عمماء النفس وعمماء الصحة 
النفسية بيف ىذه األطياؼ مف خالؿ عدة بحوث تـ تطبيقيا عمى عينات مختمفة مف أطفاؿ 
التوحد، وكاف ىذا التصنيؼ ضروريًا في طرؽ العالج التي يمكف استخداميا، وألىمية ذلؾ في 

 التدخؿ والعالج، ستعرض الباحثة ىذه األطياؼ بشكؿ مختصر عمى النحو التالي:

اضطراب يتسـ بوجود خمؿ في التفاعالت االجتماعية والتواصؿ والمغة، اضطراب التوحد:  -1
والمعب التخيمي، إلى جانب سموكيات نمطية، وقصور أو خمؿ في االىتمامات واألنشطة قبؿ 

 (.46: 2002)محمد،  الوصوؿ إلى سف الثالثة أعواـ
شبيو بالتوحد البسيط، وغالبًا ما يظير مصحوبًا بتأخر ممحوظ اضطراب متالزمة أسبيرجر:  -2

 .(13: 2005)صديؽ،  في المعرفة والمغة
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اضطراب يحدث في مراحؿ التطور الطبيعي مف خمسة أشير إلى أربع اضطراب ريت:  -3
 Andreasوصنؼ أوؿ مرة مف قبؿ الدكتور اندرياس ريت ) .سنوات مصحوبًا بإعاقة عقمية

Rett( عاـ )( عامًا، عندما نشر تقريرًا حولو 17بعد ) إال(، لكنو لـ يحظ باالىتماـ 1966
( فتاة مف فرنسا والبرتغاؿ والسويد، وىو اضطراب عصبي تصاعدي يصيب 35بعد دراسة )

يف بشكؿ متواصؿ والتخمؼ العقمي، اإلناث بشكؿ أساسي، ويتميز بموي اليديف المتشابكت
عاقة في الميارات الحركية وتظير ىذه الصعوبات بعد أف يكوف الشخص قد تجاوز فترة  وا 

 (.68: 2004نمو طبيعية )الزريقات، 
اضطراب (: Childhood Disintegrative Disorderاضطراب االنتكاس الطفولي ) -4

نادر جدًا، ويحدث لمولود مف كؿ مائة ألؼ مولود، وىو يشبو اضطراب اسبيرجر واضطراب 
(. وينمو الطفؿ المصاب بيذا 71: 2004التوحد، حيث يصيب الذكور واإلناث )الشامي، 
( سنوات مف 10( سنوات، أو حتى )5 – 3االضطراب بشكؿ طبيعي إلى أف يصؿ إلى )

ر بكؿ ممحوظ حيث يفقد العديد مف الميارات التي سبؽ أف عمره، بعدىا يبدأ بالتدىو 
اكتسبيا، وخالؿ فترة قصيرة يتحوؿ الطفؿ مف طبيعي إلى طفؿ ال يتكمـ، وال ييتـ بأي تفاعؿ 
عاطفي مف حولو، وعندما تحدث االنتكاسة يظير عمى الطفؿ جانباف أساسياف مف ثالوث 

 (.25: 2012التوحد )لمفوف، 
 Pervasive Development Disorder - Notلعام غير المحدد )االضطراب النمائي ا -5

Otherwise Specified:)  اضطراب توحد غير نمطي أو غير نموذجي، ويتـ تشخيصو
 عندما ال تنطبؽ عمى الطفؿ المعايير الخاصة بتشخيص معيف مع وجود خمؿ أو قصور

 (.136: 2007شديد وشامؿ في عدد مف السموكيات المحدد )شقير وموسى، 

 أسباب التوحد:

إف درجة تعقيد مظاىر اضطراب التوحد وتداخمو مع كثير مف االضطرابات واإلعاقات 
 اإلعاقات أكثر مف التوحد إعاقة تعدو  األخرى، أدى إلى صعوبة تحديد أسباب اضطراب التوحد.

 التنشئة أو لمتعمـ قابميتو وعمى يعانييا، الذي الفرد سموؾ في تأثيرىا حيث وشدة صعوبة
 عمى أو العمؿ، عمى القدرات مف قدرة أية تحقيؽ أو الميني، اإلعداد أو التدريب، أو االجتماعية،

 .الذات حماية
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 -ىذا يومنا حتى- تقدـ لـ ولكنيا التوحد، أسباب حوؿ الدراسات مف الكثير أجريت وقد
 التي النظريات مف العديد المرء يجد أف غريباً  ليس وبالتالي. السياؽ ىذا في النتائج مف القميؿ اال

 .التوحدية السموكيات حدوث سبب تفسر

 نتيجة يكوف ال أف يمكف التوحد اضطراب أف إلى الدراسات ىذه إحدى نتائج أشارت فقد
 ففي االضطراب؛ ىذا ظيور في تسيـ بيولوجية عوامؿ عدة ىناؾ بؿ فقط، واحد سبب

 عمى التوحد إلى تنظر النفسي التحميؿ نظرية كانت الماضي، القرف مف والستينيات الخمسينيات
 العضوية العوامؿ إلى ينظر يكف ولـ لألبناء، الدافئة وغير الرافضة األبوية لممعاممة نتيجة انو
 (Bruno Bettelhiem)نالت نظرية برونو بتميايـ  وقد. التوحد في رئيسة عوامؿ أنيا عمى

 Psychoanalytic) النفسي التحميؿ منيج عمى منصباً  تركيزه كاف حيف الكثيريف،  اىتماـ

Approach) حيث أكد (Bettelhiem ) ما والصغار واألطفاؿ لمرضع التكيفية األفعاؿ ردودأف 
 أنفسيـ ويعزلوف ينسحبوف فاألطفاؿ االباء؛ مف السمبية والمشاعر الرفض لمشاعر نتيجة إال ىي
 .(506: 2011)أبو شعيب والبطاينة،  االجتماعي التفاعؿ عف بعيداً 

 ؛اآلباء لوـ عف يبتعدوف باتوا المتخصصيف مف متزايداً  عدداً  فإف الحاضر الوقت في أما
 مف العديد بأف المتزايد االعتقاد وبسبب. المنيج ىذا لدعـ التجريبي الدليؿ إلى االفتقار بسبب
 العوامؿ إلى ينظر أصبح االضطراب، ىذا وتسبب بينيا فيما تتفاعؿ قد والظروؼ العوامؿ

)أبو شعيب والبطاينة،  لتوحدالضطراب ا كبرأ تفسير في ىامة كعوامؿ والمعرفية البيوفسيولوجية
2011 :506). 

 في نموه في تؤثر الطفؿ حياة مف األولى الخبرات أف البيئية العوامؿ أنصار ويرى
 القوية األسباب أحد يكوف قد الطفؿ مع عالقات إقامة في الفشؿ وأف التالية، المراحؿ

 ووالديو الطفؿ بيف بالعالقة وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط التي االنفعالية المشكالت وخاصة لالضطراب،
 داخؿ وعزلتيـ االجتماعية البيئة مف األطفاؿ انسحاب إلى يؤدي مما المبكرة، الطفولة مرحمة في

 .(506: 2011)أبو شعيب والبطاينة،  آخريف أشخاص وجود أثناء في المغمقة الذاتية أسوارىـ
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 لالستعدادات مشترؾ نتاج إلى االضطراب أسباب فيرجعوف المشتركة العوامؿ أنصار أما
 وعوامؿ والضغوط الصدمات مف األسرة محيط يدخؿ عما فضال والوراثية، الجسمية الطبيعية
 .(506: 2011)أبو شعيب والبطاينة،  وغيرىا اإلحباط

 فترة أثناء في الوالدة قبؿ حدثت قد ىامة مضاعفات أف عديدة دراسات نتائج وأكدت
 بينت كما األسوياء، مف غيرىـ مف أكثر التوحد أطفاؿ لدى األولى الثالثة الشيور خالؿ الحمؿ
 فيبالصرع  يصابوف التوحد أطفاؿ مف %(32 - 4نسبة تتراوح ما بيف ) أف الدراسات تمؾ نتائج
 .(78: 2002)سميماف،  حياتيـ مف ما وقت

 إلى يعود السبب أف االضطراب حاالت دراسة تابعوا الذيف األطباء مف كثير يرى
 المراكز تمؾ وظائؼ في اإلخالؿ إلى يؤدي مما المخ، مراكز بعض يصيب عضوي اضطراب
 في الضعؼ إلى االضطراب ىذا يرجع مف وىناؾ .الحركي والتوافؽ اإلدراؾ مجاالت في خاصة

 التوحد إلى يؤدي الذي العقمية القدرة في الخمؿ ىذا حدوث عف المسؤوؿ اليش( X) الكروموسوـ
 الذكور لدى التوحد إعاقة انتشار يفسر وقد. التوحد إعاقة حاالت مف%( 16.5) في يظير الذي
 تتحوؿ التي الخاليا بعض في( التصمب) التحجر ىو آخر سبًبا ىناؾ إف ثـ اإلناث، مف أكثر
 التوحد حاالت مف (%5) حدوث إلى يؤدي وربما العقمية، الناحية في المسيطر الجيف إلى

 .(79 - 78: 2002)سميماف، 

 مف (%2) حوالي أف لوحظ فقد جينية؛ عوامؿ إلى التوحد إعاقة اآلخر البعض ويرجع
 وأف الناس، عامة مف أكثر مرة( 50) بمعدؿ التوحد بإعاقة يصابوف التوحدييف األطفاؿ أشقاء
 المتماثمة غير التوائـ في ىو بينما%(، 35) ىو المتماثمة التوائـ في التوحد حدوث معدؿ تطابؽ
 .(506: 2011)أبو شعيب والبطاينة،  صفًرا يساوي

 أو الحيوي االختالؿ نتيجة اإلصابة أسباب أف إلى اآلف حتى الدراسات نتائج وتشير
 التوحد فسرت التي القديمة النظريات فشؿ ثبت كما جينية، أسباب إلى ترجع الدماغ في العصبي

 لمعوامؿ أثر يوجد ال كما التربية، في األسرة إخفاؽ نتيجة يحدث ال وأنو عقمي، مرض أنو عمى
 ضرورة ال ولذلؾ بالتوحد، إصابتو في نموه مراحؿ في لمطفؿ التنشئة عممية بيا تمر التي النفسية
 العوامؿ بجانب بالتوحد لإلصابة الرئيسة األسباب أف إذ أنفسيـ؛ عمى الموـ اآلباء يمقي ألف
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 ىو التوحد أف عمى دليؿ ىناؾ. والوالدة الحمؿ ومشكالت الفيروسية، االلتيابات ىي الجينية
صابات األيضية، االضطرابات مثؿ متعددة أسباب وجود مع عصبية مشكمة  بعد أو قبؿ الدماغ وا 
 تحديدىا يتـ لـ المحددة العوامؿ فإف ىذا مف وبالرغـ. األمراض أو الفيروسية العدوى أو الوالدة
 التوحد، يسبب الذي ما بالتأكيد يدركوف ال اآلف حتى العمماء زاؿ وما عميو، يعوؿ أف يمكف بشكؿ
 في وظيفًيا أو بنيوًيا تمفا أو ضرًرا يسبب أف يمكفشيء  أي أف إلى تشير الحالية البحوث أف إال

 .(38: 2006)النجار،  التوحد اضطراب يسبب أف أيًضا لو يمكف المركزي العصبي الجياز

 قد معينة وجينات فيروسات ىناؾ أف أثبتت التي الدراسات لبعض نتائج أيًضا وىناؾ
 .(38: 2006)النجار،  البعض لدى بالتوحد ارتبطت

 نمو في يؤثر الذي التوحدي الطيؼ اضطراب حدوث إمكانية إلى التقارير بعض وأشارت
 باالختالالت التوحد الدراسات بعض نتائج ربطت كما الوالدة، بعد أو خالؿ أو قبؿ الدماغ

 اآلف حتى معروؼ واحد سبب يوجد ال فإنو عاـ، وبشكؿ. الدماغ في العصبية أو البيولوجية
 .(39: 2006)النجار،  لمتوحد

بدراسة  وقاـ قسـ التربية الخاصة في جامعة والية نيويورؾ في الواليات المتحدة األمريكية
 لمكشؼ عف أسباب اضطراب التوحد ونسبيا، فتبيف أف أسباب اضطراب التوحد تتوزع كالتالي:

 %(.35.71أسباب عصبية ) -1
 %(.23.72أسباب نفسية ) -2
 %(.19.76أسباب جينية ) -3
 %(.7.39أسباب بيئية ) -4
 %(.6.74أسباب الحساسية ) -5
 %(. 6.68أسباب بيولوجية ) -6

 خصائص التوحد:

بالتوحد بمجموعة مف الخصائص، حيث يستدؿ مف ىذه يختص المضطربوف 
الخصائص في تشخيص التوحد، وقد يظير جميعيا؛ وليس مف الضروري أف يختص بجميعيا 

 التالي:( ىذه الخصائص عمى ب39 - 38 :2010ليصنؼ عمى أنو توحدي، وذكر )المعيدي، 
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النفعالية بسيط، محدود، ضيؽ النطاؽ، يشيع فيو النوبات ا سموكية:الخصائص ال -1
الشديدة، وعدـ االستجابة لمحيطو االجتماعي، واالحتفاظ  ةالحادة، إلى جانب الوحد

 بروتيف معيف.
نمو حركي متأخر عف الطفؿ العادي، ويعد فرط الحركة مف  الخصائص الحركية: -2

 المشاكؿ الحركية الشائعة عف التوحدييف.
ف لـ يكف جذابًا، وقاماتيـ أقصر قمياًل مف  الخصائص البدنية: -3 المظير العاـ مقبوؿ، وا 

أقرانيـ العادييف. وال يثبتوف عمى استخداـ يد معينة، مما يدؿ عمى اضطراب وظيفي بيف 
نصفي الدماغ، مع اختالؼ في بصمات األصابع، وخصائص الجمد، واحتماالت 

 التعرض ألمراض الجياز التنفسي.
انتقائي االنتباه، يستجيب لخبراتو الحسية بطريقة شاذة  والمعرفية:الخصائص العقمية  -4

 غريبة، مع وجود قصور معرفي يصعب تفسيره.
ينسحب مف المواقؼ االجتماعية، وال يتفاعؿ مع اآلخريف،  الخصائص االجتماعية: -5

 ويفشؿ في إظيار عالقات عادية حتى مع والديو.
طار الحقيقية، عدـ توافر القدرة عمى فيـ نقص المخاوؼ مف األخ الخصائص االنفعالية: -6

 مشاعر اآلخريف، متقمب المزاج، غير مستقر انفعاليًا.

مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف ىذه الخصائص قد تكوف مجتمعة لدى طفؿ التوحد، 
ويدرسيا بعناية حتى يتسنى  بعض منيا، لذا فإف األخصائي يجب أف يراعي ىذه الخصائص.أو 

 فعاؿ سواء أكاف لفظيًا أو غير لفظي.لو التواصؿ ال
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 ثانيًا: تعديل سموك أطفال التوحد.

 مفيوم تعديل السموك:

عادة( تعديؿ السموؾ عمى أنو عممية تتضمف محو التعمـ 286: 2000يعرؼ زىراف )  وا 
التعمـ، فعممية محو التعمـ، تتضمف محو السموؾ الخاطئ غير السوي، وغير المتوافؽ، وغير 
المرغوب، والذي يظير في األعراض، ويتـ ذلؾ بالعمؿ عمى إطفائو، والتخمص منو، أما عممية 

عادة، لمفردإعادة التعمـ ىي إعادة التنظيـ اإلدراكي  تنظيـ سموكو، والتعمـ مف جديد األنماط  وا 
 السموكية.

( عمى أف تعديؿ السموؾ شكؿ مف أشكاؿ العالج النفسي، 164: 2000وتؤكد يحيى )
ييدؼ إلى تحويؿ السموؾ غير المرغوب فيو، وفؽ قواعد وقوانيف معينة، ويكوف موضوع االىتماـ 
الرئيسي ىو السموؾ الظاىر، والمالحظ ويشير مصطمح تعديؿ السموؾ إلى الطريقة المتبعة في 

السموؾ المرغوب فيو، وتطوير خطة تعزيز ىذا السموؾ، وتدعيمو، ويستخدـ تعديؿ اختيار 
 السموؾ في المجاؿ التربوي وفي المجاؿ اإلكمينيكي.

( أف عممية تعديؿ السموؾ ىي إعادة تعمـ استجابات 23: 2002بينما يرى عريفج )
ة، كما ييتـ عمماء سموكية جديدة لألفراد، الذيف تظير عندىـ استجابات سموكية غير مرغوب

، والعمؿ عمى تغييره، وذلؾ عف طريؽ غير األسوياء تعديؿ السموؾ بالسموؾ المالحظ عند الطفؿ
 استبدالو بسموؾ جديد.

( فيرى بأف مصطمح تعديؿ السموؾ ىو مجموعة اإلجراءات 23: 2004أما القحطاف )
 غيرات البيئية والسموؾ.التي تشكؿ قوانيف السموؾ، والتي تصؼ العالقات الوظيفية بيف المت

( أف تعديؿ السموؾ ىو تغيير السموؾ عف طريؽ تغيير 31: 2005ويؤكد العبادي )
الظروؼ البيئية المحيطة بو، سواء منيا الظروؼ القبمية التي تسبؽ ظيور السموؾ، أو الظروؼ 

 البعدية التي تحدث بعده.

موعة مف اإلجراءات ( عمى أف تعديؿ السموؾ ىو مج52: 2005فيما أكد الروساف )
العممية المنظمة، والتي تتمثؿ في تحديد السموؾ الحالي المرغوب فيو، أو غير المرغوب فيو، 
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ومف ثـ تعديمو، وفؽ عدد مف األساليب التي تعمؿ عمى تقوية العالقة بيف المثيرات، واالستجابات 
 المرغوب فييا. المرغوب فييا، أو عمى إضعاؼ العالقة بيف المثيرات، واالستجابات غير

( عممية تعديؿ السموؾ عمى أنيا تغيير السموؾ 460: 2009وعرؼ أبو دؼ والديب )
عف طريؽ تغيير الظروؼ المحيطة بو، سواء أكانت منيا الظروؼ التي تسبؽ ظيور السموؾ أـ 

 الظروؼ الجديدة التي تحدث بعد السموؾ.

تحويؿ السموؾ الُمشكؿ،  ( فترى بأف تعديؿ السموؾ عممية106: 2011أما المحمدي )
وغير المرغوب، القابؿ لممالحظة، إلى سموؾ مقبوؿ، قابؿ لممالحظة، ويتـ ذلؾ وفؽ قواعد، 
وقوانيف عادة ما تكوف برامج التعديؿ التدريبية، والمعرفية، والسموكية، وتتـ باستخداـ أساليب 

 تراعي قدرات األفراد.

حثة بأف عممية تعديؿ السموؾ تتضمف ما مف خالؿ عرض التعريفات السابقة تستنتج البا
 يمي:

 وسيمة مف وسائؿ العالج النفسي. -1
 تتضمف مجموعة مف اإلجراءات العممية. -2
 محو سموكيات غير سوية. -3
 اكساب سموكيات سوية. -4
 قابمية المالحظة لمتغيرات. -5
 تغيير الظروؼ المحيطة المسببة لمسموؾ غير السوي. -6
 االستناد إلى نظريات التعمـ. -7

وُتعرؼ الباحثة تعديؿ السموؾ عمى أنو نمط وأسموب عالج نفسي يقوـ عمى أساس كما 
مجموعة مف اإلجراءات العممية القائمة عمى تحميؿ السموؾ الحالي لمطفؿ التوحد، وتعزيز السموؾ 
السوي، وعالج السموؾ غير السوي، ومالحظة التغيرات التي تطرأ مع مراعاة تييئة البيئة 

 أىداؼ تعديؿ السموؾ. المحيطة بما يحقؽ
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 المبادئ األساسية لعممية تعديل السموك:

لمعديد مف المبادئ، السيما وأنيا خاصة عند أطفاؿ التوحد تخضع عممية تعديؿ السموؾ 
( أف 27: 2004، وذكر القحطاف )لطفؿ التوحديعممية ميمة جدًا في المراحؿ األولى مف حياة ا

 ىذه المبادئ تشمؿ ما يمي:

إف لسموؾ اإلنساف نتائج تحددىا البيئة، وىي تؤثر في احتمالية  السموك تتحكم بو:نتائج  -1
حدوث السموؾ، أي أف السموؾ يتأثر بنتائجو، فإذا كانت نتائج السموؾ مؤلمة، قمت احتمالية 

 تكرار ذلؾ السموؾ، لذلؾ فإف نتائج السموؾ تؤدي إلى زيادتو، أو نقصانو، أو إطفاءه.
إف التركيز عمى السموؾ الظاىر، يساعد  ك الظاىر القابل لممالحظة:التركيز عمى السمو  -2

لى فعالية اإلجراءات إالتنبؤ الكيفي، كما يمكف التعرؼ عمى القياس بشكؿ دقيؽ بعيدًا عف 
المتبعة في العالج، ولف يكوف القياس دقيقًا، وموضوعيًا إذا كاف السموؾ غير قابؿ 

و الميتـ بتعديؿ السموؾ يعطي تفسيرات مبيمة، أو قد لممالحظة، األمر الذي يجعؿ الباحث أ
 يدخؿ في متاىات ال يستطيع الخروج منيا.

وىو  إن السموك الظاىر غير المقبول ىو المشكمة ذاتيا وليس انعكاس لعوامل داخمية: -3
بيذا يختمؼ عف نظريات عمـ النفس التقميدية التي تنظر إلى السموؾ عمى أنو عرض 

ية، فالمدخؿ الطبي عمى سبيؿ المثاؿ يرى ضرورة معالجة األسباب لصراعات نفسية داخم
الداخمية، التي ستؤدي تمقائيًا إلى تغيير السموؾ، كما ىو الحاؿ عند معالجة حرارة الجسـ، 
يكوف بعالج األسباب الداخمية، بطبيعة الحاؿ ال يمكف ألحد أف ينكر المدخؿ الطبي وخاصة 

ات غير المقبولة كثيرة األنماط، ومتعددة يكف السموكول ات كالصرع مثالً يلبعض السموك
نما يحتاج إلى ا  منيا ال يحتاج إلى عالج طبي، و  الدرجات ومختمفة األسباب، وقد يكوف كثيراً 

، ومدخؿ تعديؿ السموؾ، قد يكوف فاعاًل في ىذا المجاؿ أو نفسي إكمينيكي عالج تربوي
مى أنو عرض ألسباب داخمية، فيذا كؿ سموؾ ع لدى أطفاؿ التوحد، وبالنظر إلىاصة خ

 يحد مف فيمنا لمسموؾ، ويعرقؿ مف وضع البرامج التربوية والعالجية.
إف السموؾ المقبوؿ وغير المقبوؿ متعمـ حيث يخضع  لسموك المقبول وغير المقبول متعمم:ا -4

ياح تميؿ كال منيما لقوانيف التعمـ نفسيا، فالنتائج المعززة التي يشعر مف خالليا الفرد باالرت
إلى التكرار، ولكف قد يكوف ىذا السموؾ غير مقبوؿ اجتماعيًا، فالمشكمة السموكية ما ىي إال 
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استجابات أو عادات اكتسبيا الفرد بفعؿ خبرات خاطئة، يمكف التوقؼ عنيا أو استبداليا 
بسموؾ أنسب وأفضؿ، كما أف بعض األنماط السموكية غير الصحيحة، ىي نتيجة لعوامؿ 

وليذا ىناؾ مف  ،كالعوامؿ الجينية أو الفسيولوجية كالخمؿ في الكروموزومات ...عضوية 
يرى أف العالج السموكي ضيؽ ومتحيز في نظرتو لمسموؾ، بسبب إصرار بعض المعالجيف 
السموكييف، عمى أف كؿ جوانب السموؾ المرضي، تخضع لقوانيف التعمـ وأف مبادئ التعمـ ال 

ف ممارسي العالج السموكي ال يتفقوف والحظت الباحثة أ ممية.تشتؽ، إال مف التجارب المع
باإلجماع عمى ذلؾ، فمثاًل العصاب والذىاف اضطراباف سموكياف أسبابيا منفصمة ومتباعدة، 
ويذكر البعض إلى احتماؿ دخوؿ أسباب فسيولوجية غير مكتسبة عمى بعض مف أنواع 

إلى استجابات معرفية ووجدانية، وأف  الذىاف لكنيـ يقترحوف أف القصور الفسيولوجي يؤدي
زالتياىذه االستجابات يمكف اكتشافيا   وفؽ قوانيف التعمـ. وا 

إف تعديؿ السموؾ يركز عمى إيجاد العالقة  تعديل السموك يعتمد عمى المنيجية والتجريب: -5
بيف المتغيرات البيئية والسموؾ، حيث يمكف السيطرة عمى تمؾ المتغيرات، ومراقبة نتائج 
السموؾ، إذف تعديؿ السموؾ ال يتـ بطريقة عشوائية، ونممس في حياتنا اليومية كثيرًا مف 

آخروف يستخدموف أنواعًا كثيرة مف التعزيز، لكنيا األخصائييف و اآلباء واألميات والمعمميف و 
سمبي ود لتي قد ترجع في بعض األحياف بمردتفتقد إلى المنيجية العممية، فتتسـ بالعشوائية ا

إف فاعمية التعزيز تعتمد عمى كيفية استخدامو،  .التوحديغير سوي وكذلؾ لطفؿ ا عمى
ومكاف وزماف االستخداـ، ومراعاة الفروؽ الفردية بيف األفراد مف حيث الصفات والسمات، 

 عف اختالؼ ظروفيـ البيئية. واألمزجة التي يتصفوف بيا، فضالً 

يتميز بأنو يعالج المشكمة، في مكاف  تعديؿ السموؾ مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة بأف
وزماف حدوثيا فالمشكمة التي تحدث في الصؼ تعالج فيو، والتي تحدث في البيت تعالج فيو، إذ 
 قد يكوف ىناؾ مشاكؿ سموكية تحدث في بيئة دوف أخرى لوجود متغيرات معززة لذلؾ السموؾ،

 .موؾ التطبيقيوىذا ما تفاجأ بو إيفر لوفاس عند تطبيقو لبرامج تحميؿ الس

وترى الباحثة أف المبادئ السابقة تتفؽ مع منيجي لوفاس، وسكنر، والجدير بالذكر أف 
سكنر استفاد كثيرًا مف تجربة لوفاس القائمة عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي، لكف ما لفت انتباه 
الباحثة أف سكنر اعتمد عمى تحميؿ السموؾ المفظي، حيث يرى بأف المغة ىي أساس تنمية 
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التوحدي، وىذا ال يتعارض مع رأي لوفاس، حيث أف لوفاس بدأ بإكساب األطفاؿ  ميارات الطفؿ
 التوحدييف المغة والتواصؿ المفظي وغير المفظي.

وعند بناء البرنامج القائـ عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي راعت الباحثة كافة ىذه المبادئ، 
 إضافة إلى مبادئ لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد.

 عديل السموك:خطوات ت

تعتبر خطوات تعديؿ السموؾ، ىي األسس التي تبنى عمييا خطط وبرامج تعديؿ السموؾ، 
كما أف ىذه االستراتيجيات، توضح الخطوات العممية المنظمة التي يجب إتباعيا إلنجاح عممية 

التعديؿ، تعديؿ السموؾ، والمتمثمة في تحديد السموؾ المستيدؼ، وتحديد السموؾ النيائي بعد 
 ووضع خطة لتعديؿ السموؾ، وتحديد إجراءاتيا، وفيما يمي تفصيؿ ليذه الخطوات:

 تحديد السموك المستيدف:الخطوة األولى: 

إف أوؿ خطوة في برنامج تعديؿ السموؾ، ىي تحديد السموؾ المستيدؼ سواء كاف 
أشكاؿ  ، ومف(122: 2011)المحمدي،  مرغوب، أو غير مرغوب فيو، عف طريؽ المالحظة

ضعؼ ميارات : )العدوانية، يعد مف أكثر السموكيات التوحدية السموؾ القابؿ لممالحظة والذي
ت ، النشاط الزائد المصحوب بتشتالتواصؿ المفظي وغير المفظي، ضعؼ الميارات االجتماعية

 (.االنتباه

اسو إف تحديد نوع السموؾ المالحظ يتعيف عميو ضبط حدوده، بالشكؿ الذي يمكف قيكما 
والتعبير عنو، بطريقة كمية أو رقمية، باستخداـ أدوات القياس مثؿ المالحظة المباشرة، 
واالختبارات، كما يتـ تحديدىا رقميًا بتحديد أوقات حدوثيا أو عدد مرات الحدوث، أو طوؿ زماف 
، الحدوث، لذلؾ وجب ضرورة تحديد السموؾ إجرائيًا بطريقة محددة، وقابمة لممالحظة، والقياس

 (:266: 2005وكؿ ذلؾ مف أجؿ ) الفتالوي، 

 بطريقة موضوعية، وفاعمة فيما إذا كاف السموؾ تعدؿ أـ ال. ُنًقّيـأف  -1

 لضماف حدوث اتفاؽ عمى السموؾ المالحظ مف كؿ المالحظيف لو. -2
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وبناء عمى ذلؾ قامت الباحثة بتحديد سموكيات أطفاؿ التوحد مف خالؿ مالحظتيـ 
كسابيا لألطفاؿ التوحدييف، ثـ  المباشرة، ومف ثـ قامت بتحديد قائمة بالميارات الواجب تعديميا وا 

قامت بتحويؿ قائمة الميارات والسموكيات إلى بطاقة المالحظة يمكف مف خالليا جمع البيانات 
 بسيولة، وتحديدىا كميًا.

 ( قامت الباحثة بتقييـ ميارات وسموكيات أطفاؿ266: 2005وبناء عمى رأي )الفتالوي، 
التوحد مف خالؿ تقييـ األىالي، وتقييـ األخصائييف المتواجديف بالجمعية الفمسطينية لحاالت 

 التوحد والتأىيؿ.

( أنو ينبغي مراعاة بعض الشروط عند رصد أو مالحظة 267: 2005ترى الفتالوي )و 
 سموؾ ما كالتالي:

 يفضؿ أف تكوف مدة المالحظة قصيرة. -1
 لوحظ فيو سابقًا وبالمدة الزمنية نفسيا. يالحظ السموؾ في نفس الوقت الذي -2
 إتماـ المالحظة بأكثر مف واحد عمى األقؿ، لمتأكد مف صالحية ودقة المالحظة والتسجيؿ. -3
بعممية المالحظة، والتسجيؿ ألف ذلؾ قد يشجعو عمى تغيير نموذج حدوث  الطفؿعدـ معرفة  -4

 سموكو، بالتقميؿ أو الزيادة.
، ات، مف حيث الوقت والمدة الزمنيةفي جميع المر  أف تكوف ظروؼ المالحظة واحدة -5

والظروؼ المكانية، لضبط العوامؿ البيئية، أو المثيرات والمنبيات، التي يمكف أف تتدخؿ في 
 السموؾ سمبًا أو إيجابًا.

قريبًا مف  أحد أفراد العائمة، أو الباحث نفسو، أو مختصاً يجب أف يكوف المالحظ سواء كاف  -6
 ع رصد كؿ سموكياتو، وبالوقت نفسو ال يؤثر عمى أدائو.بحيث يستطي طفؿال

تعريؼ السموؾ أو وصفو مف حيث تكراره، ووقت ظيوره، ومدى استمراره، ومكاف ظيوره،  -7
 والظروؼ أو المسببات، أو المثيرات التي تؤدي إليو.

ؾ، أو تعديؿ السمو تعمـ ـ تحديد درجة تأثيرىا في عممية تحديد مكونات السموؾ المستيدؼ، ث -8
 وجمع المعمومات والبيانات عف السموؾ المالحظ، وفؽ نموذج أو استمارة مالحظة.

وقامت الباحثة بأخذ ىذه الشروط بعيف االعتبار، عند تطبيقيا لبطاقة المالحظة، وقامت 
 بشرح تفاصيؿ البطاقة لألخصائييف، وأىالي أطفاؿ التوحد.
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 ل:تحديد السموك النيائي بعد التعديالخطوة الثانية: 

مى نوعية السموؾ الُمشكؿ، المختص عالخطوة الثانية في تعديؿ السموؾ بعد معرفة 
 ،وتحديد طبيعتو ىي االتفاؽ مع أولياء األمور التخاذ القرار الرسمي حوؿ إمكانية التعديؿ

ويتـ ذلؾ وفؽ شروط حددىا العديد مف المختصيف بما  ،وطريقة تنفيذ عممية التعديؿ المطموب
 (:276: 2005يمي )الفتالوي، 

 يجب أف يصاغ السموؾ المراد تحقيقو، بعبارات سموكية إجرائية قابمة لمقياس ومحددة. -1
بمعنى أف  الميتـ "األخصائي، أو الباحث، ..."،أف يكوف السموؾ قاباًل لمتحقيؽ مف قبؿ  -2

 ،والتذمر ،فال يكوف صعبًا، فيولد الشكوى"الطفؿ التوحدي" الذاتية يتالءـ وقدرات المتعمـ 
والتياوف  ،اإلىماؿب يكوف سياًل وىينًا، فيولد الشعوروالتسرب كما ال  ،واإلحباط ،والتمرد

وعدـ الجدية بالتنفيذ، لذا يجب مراعاة أف يكوف السموؾ ىدفًا عمميًا، ومحفزًا وقاباًل لمتحقيؽ، 
تحديد السموؾ النيائي لعممية تعديؿ السموؾ ىو مقارنة السموؾ النيائي مع  وتبدو قيمة وأىمية

السموؾ المستيدؼ عند بداية عممية التعديؿ وذلؾ مف أجؿ تقييـ فعالية تمؾ العممية وبياف 
 .مدى نجاحيا أو فشميا

 والشموؿ. ،والدقة ،أف يكوف السموؾ متصفًا بالموضوعية -3
عندما يقـو  األخصائيئي المرغوب، وفي ىذا ينبغي عمى تحديد معايير وشروط السموؾ النيا -4

والتغييرات التي تؤدي إلى تعديؿ وتغيير  ،والشروط ،بتعديؿ السموؾ تحديد كافة المعايير
 وشروط قياسو. ،والكيؼ لتيسير معايير ،السموؾ مف حيث الكـ

نييف، بتمؾ أف يكوف السموؾ النيائي في عممية تعديؿ السموؾ متفقًا عميو مف جميع المع -5
 .باحثيف، وميتميف، و أخصائييفالعممية مف 
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 وضع خطة لتعديل السموك:الخطوة الثالث: 

معينة في تعديؿ السموؾ، تعتمد  استراتيجيةمف خطوات تعديؿ السموؾ أيضًا ىو اختيار 
عمى مجموعة البيانات والمعمومات التي تـ تجميعيا عف طبيعة حدوث السموؾ ونوعيتو لدى 
المتعمـ، كذلؾ معتمدًا عمى تحديد العوامؿ ذات العالقة الوظيفية بالسموؾ المستيدؼ، إذ مف 

يير تصميـ خطة التعديؿ الضروري التعرؼ عمييا وخصوصًا بالنسبة لمسموؾ الُمشكؿ، وذلؾ لتس
: 2011)المحمدي،  واختيار األساليب، واإلجراءات المناسبة، ويستمـز ذلؾ تحديد العوامؿ اآلتية

 :(280 - 278: 2005، و)الفتالوي، (125 - 123

وصحتو االنفعالية والوجدانية  ،الحالة البيولوجية لممتعمـ: وتشمؿ حالة المتعمـ الجسمية -1
مميات العقمية، وما تتيح مف فرص لمتعميـ واكتساب الخبرات وتنمية والنفسية كما تشمؿ الع

مكانياتالميارات، والقدرات واالستعدادات فظروؼ  وأساليب التعميـ، والتعمـ تتيح لممتعمـ،  وا 
االستخداـ اإليجابي البناء ليا أما في غير ذلؾ، فتستغؿ في الجوانب السمبية، كما تشمؿ 

تعمـ، وما يوجد بيا مف مؤثرات فتتيح لو، فرص اكتساب الخبرات خطة تعديؿ السموؾ بيئة الم
 والتعميـ والتدريب.

نتائج السموؾ الذاتية: وبذلؾ تكوف اإلجابات السموكية مرتبطة بنتائجيا، وىذا ما يسمى  -2
باالشتراط اإلجرائي، ونعني بذلؾ أف تقوية ودعـ جوانب معينة مف السموؾ تتوقؼ عمى 

انت إيجابية يميؿ المتعمـ إلى تكرارىا، أما إذا كانت سمبية فسييمميا، طبيعة النتائج، فإذا ك
 وال يكررىا وينساىا.

قدرات المتعمـ العقمية: يتعمـ الفرد مف خالؿ العمميات المعرفية: االنتباه، اإلدراؾ، التفكير،  -3
وبناء عمى يحاوؿ المعمـ  ري،ًا حاسمًا في تشكيؿ السموؾ الظاىالتذكر، التي تؤدي دور 

التركيز عمى كيفية تفكي المتعمـ، والمثيرات البيئية وتفسيرىا باعتبارىا السبب الرئيس في 
تحديد السموؾ، لتوفير بعض العوامؿ المؤثرة والمساعدة في تكويف سموؾ معرفي جديد 

 لممتعمـ.
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 تحديد إجراءات تعديل السموك:الخطوة الرابعة: 

ؿ السموؾ المناسب خطوة ميمة في وضع خطة التعديؿ متمثمة في تعد إجراءات تعدي
اتخاذ قرار، يتعمؽ باختيار إجراءات التعديؿ المناسب )مف تعزيز سمبي إيجابي، العقاب، المحو، 

 النمذجة، تشكيؿ السموؾ، الضبط الذاتي ...(.

لتي ءات اعممية تعديؿ السموؾ أف يختار اإلجرا عمىأو المشرؼ  األخصائيلذا عمى 
ضعاؼ أو تقميؿ أو حذؼ أو ، و و صيانة ظيور السموؾ المرغوب فيوزيادة أو تقوية أتعمؿ عمى  ا 

تكويف أو تشكيؿ سموكيات أو عادات جديدة مرغوب ، و محو ظيور السموؾ غير المرغوب فيو
إف ىذه اإلجراءات ىي صيغ أو وسائؿ مختمفة بحيث يصبح استخداـ واحد أو أكثر مف  فييا.
 :، وتتمثؿ غالبًا ىذه األساليب بما يميلعممية التعديؿاليب األس

 أساليب تعديؿ السموؾ بزيادة حدوثو. -
 أساليب تعديؿ السموؾ بتقميؿ حدوثو أو حذفو. -
 أساليب تعديؿ السموؾ بتكويف عادات جديدة. -
 أساليب تعديؿ السموؾ بالمحافظة عمى السموؾ الجديد. -
 أساليب تعديؿ السموؾ المعرفي. -
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 التوحد.اضطراب عالج التدخل السموكي لثالثًا: 

بقي عالج التوحد الشغؿ الشاغؿ لعمماء عمـ النفس والصحة النفسية مدة طويمة مف 
الزمف؛ ألنيـ في البداية جيموا خصائص التوحد، واختمطت عمييـ اضطرابات أخرى، وفي اآلونة 

 األخيرة ظيرت عدة مداخؿ لعالج التوحد.

( أف طفؿ التوحد يستجيب لمبرامج المعدة جيدًا، والتي تمبي 92: 2011)ويرى داغستاني 
احتياجاتيـ وتنمي الميارات االجتماعية والحيوية، ومف أساسيات التدخؿ المبكر تدريب األطفاؿ 

 ,Mayo Clinicالتوحدييف عمى ميارات الحياة اليومية في سف مبكرة. ووفقًا لتقارير عيادة مايو )

جات األكثر شيوعًا وفعالية ىي: البرامج السموكية والتواصمية، والعالج ( فإف العال2006
 بالعقاقير، والعالج التكميمي.

واىتـ سكنر بدراسة المغة بشكؿ مكثؼ، وقاـ بتحميؿ لغة التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد، 
نحو اعتبر أف المغة أىـ وسيمة لمتواصؿ مع كافة األفراد بما في ذلؾ طفؿ التوحد، حيث انطمؽ و 

ذلؾ مف مبدأ أف مشكالت التخاطب عند األطفاؿ التوحدييف تؤثر في كافة مياراتيـ االجتماعية 
 والذىنية.

ويستخدـ العالج السموكي لتعميـ األطفاؿ التوحدييف ميارات جديدة، وكيفية التصرؼ في 
المواقؼ االجتماعية، وتعودىـ عمى بعض الميارات الحياتية، وطرؽ تحسيف التواصؿ مع 

آلخريف، بينما العقاقير تستخدـ لمسيطرة عمى األعراض، وخفض مستوى العدواف، وسنتعرض ا
في عالج أطفاؿ التوحد، وىو منيج تدخؿ سموكي، حيث أف ( Lovas)فقط لمنيج لوفاس 

الدراسة الحالية تستعيف بمبادئ وأفكار ومنيج وأىداؼ لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد. 
( أف األسباب الدافعة الستخداـ العالج السموكي مع أطفاؿ 29 - 28: 2009وأكد السممي )

 التوحد يرجع إلى ما يمي:

أنيا تقدـ المنيج التطبيقي لمبحوث التي تركز عمى الحاجات التربوية ألطفاؿ ذوي اضطراب  -1
 التوحد.

 البرامج السموكية تعتمد عمى أساسيات التعمـ، والتي يمكف تعميميا بشكؿ سيؿ مف قبؿ غير -2
 المينييف.
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 يمكف تعميـ أطفاؿ التوحد نماذج مف السموؾ التكيفي في وقت قصير. -3
 النجاحات التي ترجع الستخداـ التدخؿ السموكي مع فئات وعينات مختمفة مف أطفاؿ التوحد. -4

 ( األسباب التالية:307 - 306: 2011ويضيؼ البطاينة وعرنوس )

عناء كبير، أو تأثر بالعوامؿ  أنو أسموب يمكف قياس تأثيره بشكؿ عممي واضح دوف -1
 الشخصية التي غالبًا ما تتدخؿ في نتائج القياس.

أسموب عالجي مبني عمى مبادئ يمكف أف يتعمميا الناس مف غير المتخصصيف المينييف،  -2
عداد ال يستغرقاف وقتًا طوياًل.  وأف يطبقوىا بشكؿ سميـ بعد تدريب وا 

االضطراب فإف العالج السموكي ال يعير اىتماًما نظرًا لعدـ وجود اتفاؽ حوؿ أسباب حدوث  -3
نما ييتـ بالظاىرة ذاتيا دوف تعرض الختالؼ العمماء حوليا، وحوؿ نشأتيا.  لألسباب، وا 

أسموب يتبع نظاـ محدد ثابت إلثابة السموؾ الذي ييدؼ إلى تكويف وحدات استجابة صغيرة  -4
 متتالية، ومتتابعة عف طريؽ استخداـ معززات مناسبة.

( عمى أىمية التدخؿ السموكي في عالج حاالت التوحد، 120: 2007مجيد ) تقد أكدول
وأشار إلى أف ىناؾ العديد مف السموكيات التي يمكف تعزيزىا وتنميتيا لدى حاالت وأطفاؿ 

 التوحد، وأىميا:

 ميارات تعمـ المغة. -1
 السموؾ االجتماعي المالئـ. -2
 ميارات متنوعة مف العناية بالذات. -3
 أللعاب المالئمة.المعب با -4
 استخداـ األدوات الالزمة. -5
 التعرؼ إلى األشياء واألدوات والتفريؽ بينيا. -6
 المزاوجة والقراءة. -7
 ميارات معقدة غير لفظية مف خالؿ التقميد العاـ. -8

ويعتبر سكنر مف رواد المدرسة السموكية األمريكية، ويرجع لو الفضؿ في ظيور 
مـ، وىو مف رواد مدرسة ثوردينؾ؛ لكنو لـ يمتـز بكافة االشتراط اإلجرائي كأحد أساليب التع
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مبادئو، ويرى سكنر أف التعزيز عامؿ أساسي في عممية التعمـ، وتنطمؽ نظريتو مف االفتراضات 
 (:107: 1983، خير اهلل والكنانيالتالية )

 تناقصيا أو( تعزيزىا) السموؾ احتماالت زيادة عمى تعمؿ أف يمكف السموؾ نتائج -1
 (.معاقبتيا)

 .والتشكيؿ التسمسؿ عمميتي باستخداـ السموؾ برمجة يمكف -2
 .المستخدـ التعزيز جدوؿ باختالؼ االستجابة معدؿ يختمؼ -3
 .المستمر التعزيز مف السموؾ تشكؿ في فعالية أكثر المتقطع التعزيز -4
 .لممثيرات الفارقي التعزيز باستخداـ المميزة اإلجراءات تأسيس يمكف -5
 .مستحسف غير إجراء لكنو السموؾ تغيير في فعاؿ إجراء العقاب -6

 :(131: 1983، خير اهلل والكناني) يمي مما قوتو الشرطي التعزيز ويستمد

 .العطش أو، الجوع مثؿ أساسيا دافعا يشبع المتعمـ الشرطي االرتباط كاف إذا -1
 .الطعاـ وصوؿ الحتماؿ مؤشراً  المنبو يكوف أف -2
 مالحظة مع. أولي بمعزز الوعد دوف، معززا عامال اآلدمييف لدى المدح يصبح أف يمكف -3

نما لممنبو يكوف ال التعزيز أف  .لالستجابة وا 

مف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة بأف سكنر وضع العديد مف المبادئ واالفتراضات المثيرة 
 لالىتماـ في مجاؿ التدخؿ والتعمـ السموكي، السيما التعزيز.

فسور في جامعة كاليفورينا، بدأ رحمتو في تعميـ إيفار لوفاس ىو دكتور نفساني وبرو 
كؿ تجاربو عمى نظرية تعديؿ  وأسسالتوحدييف في أواخر عقد الخمسينات مف القرف العشريف، 

السموؾ، إذ أف الفمسفة األساسية التي تنبثؽ منيا ىذه النظرية ىي أف سموؾ اإلنساف مكتسب، 
السموؾ وبعده، وبناًءا عمى ىذا فإف التحكـ  وظاىر وقابؿ لمقياس، كما يحكمو ضوابط تحدث قبؿ

 في األحداث التي تثير السموؾ مف شأنو أف يؤثر عمى نسبة ظيور ىذا السموؾ.

فالسموؾ الذي يتبعو مثير أو حدث محبب إلى شخص، يزيد ظيوره، بينما تنخفض نسبة 
جراءات دقيقة جداً  ، قاـ لوفاس السموؾ الذي تتبعو عواقب سيئة، وليذه النظرية تطبيقات وا 

 طبيقيا عمى فئة مف أطفاؿ التوحد.بتطويعيا، وت
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ويقترح لوفاس عدة عناصر لتعديؿ السموؾ أىميا التدريب المكثؼ، ومشاركة األسرة، 
والتدريب المبكر، والتسمسؿ مف األسيؿ إلى األصعب، وعدـ قبوؿ األطفاؿ الذيف يقؿ مستوى 

( درجة، وما لفت انتباه الباحثة أف لوفاس عندما فشؿ في االحتفاظ بأثر 50 – 40ذكائيـ عف )
برامجو، أعاد تنظيميا مف جديد في السنة الثانية. ومف ثـ قاـ بتعديؿ آخر عمى برامجو في السنة 

 ثة، واستطاع أف يحقؽ نتائج جيدة.الثال

لتعميـ األطفاؿ  ويستخدـ إيفر لوفاس تحميؿ السموؾ التطبيقي، والتدريب بالمحاولة
التوحدييف، كما اعتمد لوفاس عمى التدريب المكثؼ، حيث أخضع األطفاؿ ألربعيف ساعة 

 أسبوعيًا، وتبدأ التدريبات مف السموؾ البسيط، وتتدرج نحو المعقد.

فيعزز السموؾ المرغوب عمى الفور، بينما يتـ تجاىؿ السموؾ غير المرغوب فيو، أو 
والتعميـ والتكرار مف خالؿ المحاوالت المنفصمة أكثر التقنيات  العقاب عميو، ويعد التعزيز

السموكية التي اعتمدىا لوفاس، ويكثؼ لوفاس مف استخداـ المعززات ليس فقط لمحد مف 
سموكيات الطفؿ الفردية فحسب؛ بؿ ليزيد أيضًا إمكانيات تعمـ الطفؿ لمميارات المستيدفة في 

ي حاؿ قيامو بالمطموب سيستطيع الحصوؿ عمى شيء البرنامج، فعندما يكتشؼ الطفؿ أنو ف
يريده، فيذا مف شأنو أف يشجع الطفؿ عمى القياـ بالمطموب، ومحاولة تكراره، إال أف استخداـ 
جراءات دقيقة، ومفصمة ينبغي إتباعيا لكي  أسموب التعزيز ليس بيذه السيولة، بؿ لو قوانيف، وا 

ة لمتعميـ مف خالؿ المحاوالت المنفصمة، فيو يتكوف مف يكوف التعزيز أسموبًا فعااًل. أما بالنسب
 ثالث عناصر أساسية )المثير، واالستجابة، وتوابع السموؾ(.

اف بالعديد مف المبادئ، والخصائص، ويشكؿ التعزيز قوبيذا فإف لوفاس وسكنر يتف
 أىمية بالغة في عممية التعمـ، واكساب الفرد الميارات الالزمة.لدييما 
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 ذلك: مثال عمى

 

األخصائي: عزيزي أحمد، ىذا لونو أحمر، وذاؾ لونو أحمر، والبندورة لونيا أحمر، وىكذا تطمعو عمى عدة   
ثـ تعرض عمى  أشياء لونيا أحمر، وتنطؽ أمامو كممة أحمر وتحاوؿ أف تقرف أحمر بأشياء لونيا أحمر.

تقـو بتعزيزه بكممات المديح وتمنحو الطفؿ أحد األشياء التي عرضت عميو، وتسألو ما لونيا؟، فإف أجاب 
مفضمة لديو. وتكرر سؤاؿ الطفؿ عف أشياء لونيا أحمر، حتى يتـ التأكد بأنو عرؼ الموف األحمر  ةشوكوالت
وىنا تود الباحثة أف تشير بأف سؤاؿ األخصائي لمطفؿ حوؿ لوف جابة الصحيحة مزيد مف المعززات. وباإل

فعؿ الطفؿ التوحدي فيو استجابة، وتوابع السموؾ أف تمنحو الشكوالتة  الشيء يعتبر مثيرًا، أما إجابة ورد
 ويجب أف يكوف معزز األخصائي بحجـ االستجابة. المفضمة لديو كمعزز.

أما في حالة عدـ تمكف الطفؿ مف اإلجابة، يجب عمى األخصائي اتخاذ إجراءات مناسبة، منيا منع 
عادة المحاولة مع قميؿ م ف المساعدة كأف تنطؽ أمامو الحرؼ األوؿ أو الحروؼ األولى الشوكوالتة عنو، وا 

 مف اإلجابة
وفي نظرية تحميؿ السموؾ التطبيقي فإف مساعدة الطفؿ عمى اإلجابة يسمى التمقيف، وىنا نود أف نفرؽ بيف 

 بعض اإلجراءات السموكية التي يعتمدىا لوفاس.
 التمقيف: مساعدة الطفؿ عمى االستجابة.

لتعميـ الطفؿ يبنى عمى ما يعرفو مسبقًا، ويطوره خطوة بخطوة إلى أف يتمكف مف السموؾ  التشكيؿ: إجراء
 المستيدؼ.

التسمسؿ: إجراء تعميمي يبنى عمى تحميؿ الميارة المستيدفة إلى عدة أجزاء مف ثـ يقـو األخصائي بتعميـ 
 الطفؿ كؿ جزء عمى حدة، إلى أف يتمكف مف إظيار الميارة المستيدفة.
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%( مف األطفاؿ 74(  بأف )Gresham et. al, 1999شير جريشاـ وآخروف )وي
( 2008التوحدييف الذيف يتعمموف ويخضعوف لمنيج إيفر لوفاس يتماثموف بالشفاء. وأكد محمد )

 بأف التدخؿ السموكي لعالج أطفاؿ التوحد يخضع لعدة مبادئ وىي عمى النحو التالي:

 المظاىر السموكية فير التكيفية.التركيز عمى تطوير الميارات، وخفض  -1
تمبية االحتياجات الفردية لمطفؿ، وتنفيذ ذلؾ بطريقة شمولية، ومنتظمة، وبعيدة عف  -2

 العمؿ العشوائي.
 مراعاة أف يكوف التدريب بشكؿ فردي، وضمف مجموعة صغيرة. -3
 مراعاة أف يتـ العمؿ عمى مدار العاـ. -4
 مراعاة تنويع أساليب التعميـ. -5
 الوالداف واألسرة جزء مف التدخؿ العالجي. مراعاة أف يكوف -6
 التكرار، والتأكد أف الطفؿ أجاد الميارة المطموبة. -7

وتضيؼ الباحثة أىمية تحديد الميارات المراد تعزيزىا، واألىداؼ المراد تحقيقيا، 
واالعتماد عمى أساليب وأدوات قياس مناسبة، وصادقة، وقادرة عمى قياس ىذه الميارات، وأف يتـ 

 ماد أكثر مف جية في القياس والتقييـ.اعت
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 تعقيب عام عمى اإلطار النظري:

يعد اضطراب التوحد مف أكثر اإلعاقات النمائية تعقيدًا، وفشؿ عمماء النفس، وعمماء 
الصحة النفسية في تحديد تعريؼ دقيؽ الضطراب التوحد، كما فشموا في إعداد مواد تدريبية 

ـ، كما الحظت الباحثة أف ىناؾ تبايف شديد في آراء العمماء متكاممة، شاممة قادرة عمى دمجي
 والمختصيف حوؿ أسباب اضطراب التوحد.

يعتبر التدخؿ السموكي مف أكثر المداخؿ التي ساىمت في تطوير أطفاؿ التوحد ونمو و 
مياراتيـ، بمعنى أف اضطراب التوحد معقد التفسير، ومعقد مف حيث األسباب لكف ىناؾ العديد 

محاوالت التي استطاعت تطوير مياراتيـ، وانطالقًا مف ذلؾ اىتمت الباحثة ببناء برنامج مف ال
 يقوـ عمى أساس منيج لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد، وتخفيؼ حدة التوحد لدييـ.

وترى الباحثة بأف تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد بالتكرار، والتمقيف، والتشكيؿ، والتعزيز، 
 الوسائؿ قد ينعكس عمى مستوى التوحد لدييـ.وغيرىا مف 

وتوصمت الباحثة إلى حقيقة مف خالؿ األدبيات التربوية مفادىا أف التدخؿ والعالج 
السموكي ألطفاؿ التوحد نابع مف النظرية السموكية، ويمكف ألي أخصائي االستفادة في بناء 

تبيف أف العالج السموكي ألطفاؿ  برامجو مف نظريات التعمـ السموكية "المدرسة السموكية"، كما
 التوحد أفضؿ أنواع العالج والمناىج التي أشارت إلى نتائج إيجابية مع أطفاؿ التوحد.

يفر لوفاس في عدة مبادئ لمتعمـ، خاصة فيما يخص أف التعزيز جزء ىاـ  ويتفؽ سكنر وا 
زيزه عمى تكراره. وأنو مف عممية التعمـ، حيث أف الفرد يكرر سموكًا قاـ المحيطيف بو بمدحو، وتع
 يمكف أف تحكـ ونساعد الفرد مف خالؿ استخداـ أساليب التعزيز المختمفة.

كما تشير األدبيات التربوية السابقة أف التدخؿ السموكي ىاـ جدًا بالنسبة ألطفاؿ التوحد، 
ف كاف التدخؿ السموكي واستراتيجياتو التعميمية لـ يحقؽ نتائج  كونو يتعامؿ ميارة تمو األخرى، وا 

ميارات في مجاؿ عالج أطفاؿ الوحد؛ فإنو األدب التربوي يشير إلى أنو أكثر الطرؽ تأثيرًا في 
الفرد. وتقوؿ عالمة النفس األمريكية "ماري" وىي أـ اعتنت بأطفاؿ التوحد بعد أف عرفت بأف 
طفميا لوكاس متوحدًا، إف التدخؿ السموكي وممارستو يجب أف يتـ مف خالؿ األخصائي بالتعاوف 
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لفاعمية مع األسرة، وأف التدخؿ السموكي المستند إلى سكنر، ووفقًا لمنيج إيفر لوفاس يتسـ با
 الالزمة.

واألطباء المختصيف كما أف ماري قامت بصياغة برامج عالجية، قامت بتدريب األىالي 
"، إال أف فشؿ عمى استخداميا، حيث أشارت ماري في كتابيا المشيور "عالج اضطرابات التوحد

 البرامج والمداخؿ السموكية في عالج اضطراب وحاالت التوحد يرجع غالبًا إلى ضعؼ قدرات
األخصائي، حيث أنيا أكدت عمى ضرورة أف يمارس التدخؿ السموكي مف قبؿ المختص 
واألىالي معًا. واستندت في دراستيا، وبرامجيا عمى نظريات التعمـ السموكي، واتبعت منيج إيفر 

 لوفاس، بعد أف راجعت كافة أعماؿ سكنر ولوفاس في ىذا المجاؿ.

 

 

  



 

 

 الثالثالفصل 

 الدراسات السابقة
 

 

 أوًال: دراسات هدفت لبناء برامج وقياس فاعليتها على سلوك أطفال التوحد •

 ثانيًا: دراسات هدفت لتحديد خصائص ومهارات وسلوك أطفال التوحد •

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة •
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 الفصل الثالث

 دراسات السابقةال

 المقدمة:

تيتـ الدراسة بالكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ أطفاؿ 
التوحد، والفصؿ الثالث ييتـ بالدراسات والجيود السابقة، وسيتضمف الفصؿ أيضًا تعقيبًا عمى أىـ 

وقياس  ما جاء فييا. وقامت الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة إلى دراسات ىدفت لبناء برامج
 تأثيرىا في أطفاؿ التوحد، ودراسات تعمقت بخصائص وميارات أطفاؿ التوحد.

 أواًل: دراسات ىدفت لبناء برامج وقياس فاعميتيا عمى سموك أطفال التوحد.

(: أثر برامج التدخل المبكر في تحسين ميارات Scotland, 2000دراسة اسكوتالند ) .1
 .ماط السموك االجتماعي غير المناسب، وخفض أنالتواصل في مرحمة ما قبل المغة

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر برامج التدخؿ المبكر في تحسيف ميارات التواصؿ في 
، وخفض بعض أنماط السموؾ االجتماعي غير المناسبة كاإلثارة الذاتية لدى مرحمة ما قبؿ المغة

 10طفاًل، ولـ تتجاوز أعمارىـ )( 78عينة مف أطفاؿ التوحد غير الناطقيف، الذيف بمغ عددىـ )
سنوات(، باستخداـ أسموب التقويـ، والتركيب، والتدخؿ المبكر، والتدخؿ المكثؼ، وقد تـ بناء أداة 
لتقويـ التحسف الذي يحرزه األطفاؿ في قدرتيـ عمى التواصؿ بمتابعة أدائيـ عمى أنشطة البرنامج 

اصؿ الجسدي، والتعاوف، والمعب، واالستماع، التي تضمنت مواقؼ الحياة اليومية لمتواصؿ، كالتو 
واالستيعاب المفظي، وأسفرت النتائج عف أىمية التدخؿ المبكر في تطوير ميارات التواصؿ ما 

 قبؿ المغة، إضافة إلى تحسف قدرة األطفاؿ عمى التواصؿ بأنشطة الحياة اليومية.

واصل لدى األطفال أنشطة المعب في تنمية ميارات الت (:Choi, 2000دراسة اتشوا ) .2
 التوحديين.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير أنشطة المعب في تنمية ميارات التواصؿ لدى األطفاؿ 
التوحدييف، وذلؾ مف خالؿ طفؿ عادي يشارؾ الطفؿ التوحدي في مجموعة مف األلعاب 
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د عشر أحباالعتماد عمى توجيو األخصائي، وتكونت عينة الدراسة مف خمسة أطفاؿ توحدييف، و 
فأظيرت النتائج أف المعب لو تأثير  ( سنوات،6 – 4عادييف، تراوحت أعمارىـ مف ) مف طفالً 

ايجابي في تنمية التواصؿ لدى األطفاؿ التوحدييف، حيث أظير ىؤالء األطفاؿ تحسف في 
  التواصؿ البصري.

االجتماعي (: تأثير التقميد في السموك Escalona, 2002دراسة ايسكالونا وآخرون ) .3
 ألطفال التوحد.

ىدفت الدراسة معرفة تأثيرات التقميد في السموؾ االجتماعي ألطفاؿ التوحد، ولتحقيؽ 
( طفاًل توحديًا مف بينيـ 20األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

تقسيميـ عشوائيًا إلى ( سنوات، تـ 7 – 3( إناث، تراوحت أعمارىـ ما بيف )8( ذكرًا، و)12)
( أطفاؿ يقوموف 10مجموعتيف متجانستيف في العمر والجنس، وتكونت المجموعة األولى مف )

( أطفاؿ كمجموعة تفاعؿ، وتوصمت نتائج 10بدوؿ التقميد، وتكونت المجموعة الثانية مف )
وحدييف، حيث الدراسة إلى فعالية البرنامج التدريبي في تطوير ميارة التقميد لدى األطفاؿ الت

أظيروا أف التقميد يعد طريقة فعالة لتسييؿ القياـ ببعض أنماط السموؾ االجتماعي كاالقتراب مف 
 اآلخريف، ومحاولة الممس، والنظر إلييـ والتحرؾ تجاىيـ.

العالج السموكي لمظاىر العجز في التواصل المغوي والتفاعل  (:2003دراسة الغامدي ) .4
 .التوحداالجتماعي لدى أطفال 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مظاىر العجز في ميارات التواصؿ المغوي )االنتباه 
االجتماعي، والتقميد، والتحديث بالعيف، واستخداـ االيماءات، واإلشارة إلى ما ىو مرغوب، 
واالختيار بيف عدة مثيرات(، ومظاىر العجز في ميارات التفاعؿ االجتماعي )التفاعؿ المتبادؿ، 

نظيمات االجتماعية، والمحاكاة الحركية، والوقت(، واستخداـ طريقة فنيات العالج السموكي والت
والتي تمثمت في )التعزيز االيجابي، والنمذجة، وأداء الدور، والتشكيؿ، والتقميف(. ولتحقيؽ 

( 10األىداؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )
( سنوات، تـ توزيعيـ إلى 9 – 3.4ؿ توحدييف مف مدينة الرياض، تراوحت أعمارىـ ما بيف )أطفا

مجموعتيف متكافئتيف في العمر والذكاء غير المفظي، ودرجة التوحد ودرجة العجز في التواصؿ 
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المغوي والتفاعؿ االجتماعي، واستخدمت الباحثة مقياس مظاىر العجز في التواصؿ المغوي، 
اعداد الباحثة، مقياس شبمر لتقدير الطفؿ التوحدي، وقائمة  الجتماعي ألطفاؿ التوحدوالتفاعؿ ا

(، وقائمة المظاىر السموكية لألطفاؿ ذوي DSM-4األعراض اإلكمينيكية الضطراب التوحد )
التوحد، واختبار لوحة جودارد المعدلة، ومقياس السموؾ التكيفي لمجمعية األمريكية لمتخمؼ 

، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات رتب امج السموكيالعقمي، والبرن
درجات أطفاؿ التوحد لصالح أفراد المجموعة التجريبية في مقياس مظاىر العجز في التواصؿ 

 المغوي، والتفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ التوحد، وفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي.

أثر استخدام نظام التواصل  (:Johnston et. al, 2004دراسة جوىانستون وآخرون ) .5
 البصري في قدرة أطفال التوحد عمى التفاعل االجتماعي.

ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر استراتيجية التدخؿ المبكر لتعميـ أطفاؿ التوحد في مرحمة 
ما قبؿ المدرسة عمى استخداـ نظاـ تواصؿ بصري )الرموز، والصور، والرسوـ التخطيطية، 
والرسوـ البيانية(، وىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نظاـ التواصؿ البصري في قدرة أطفاؿ التوحد 

عؿ االجتماعي، ومدى تأثيره عمى سموؾ إنجازىـ لمميمات المطموبة، ولتحقيؽ األىداؼ عمى التفا
( أطفاؿ تراوحت أعمارىـ ما بيف 5تـ استخداـ المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )

، واستخدـ الباحثوف بطاقة مالحظة لميارات األطفاؿ في التفاعؿ مف لندف ( سنة3.5 – 3.4)
وتوصمت الدراسة إلى فعالية استخداـ نظاـ التواصؿ البصري في تنمية قدرة أطفاؿ ، االجتماعي

التوحد عمى التفاعؿ االجتماعي، وعمى إنجازىـ لمميمات المطموبة وتنمية لغة لفظية عف طريؽ 
 ربط الصورة بداللتيا المغوية.

مية (: تصميم برنامج تدريبي لتطوير الميارات التواص2004دراسة الشيخ ذيب ) .6
 واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديين وقياس فاعميتو.

ىدفت الدراسة إلى تصميـ برنامج تدريبي لتطوير الميارات التواصمية واالجتماعية 
واالستقاللية الذاتية لدى األطفاؿ التوحدييف وقياس فاعميتو، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 

( شيرًا، وكانت 13( أطفاؿ لمدة تجاوزت )4ج التجريبي، طبؽ البرنامج عمى )البنائي، والمني
األداة األساسية لجمع البيانات عبارة عف استمارات مالحظة منيا تشخيصية والثانية لقياس 
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فاعمية البرنامج التدريبي، وأظيرت نتائج الدراسة تطورًا لميارات األطفاؿ األربعة التواصمية 
ستقاللية الذاتية وميارات الحساب والقراءة، بنسب متفاوتة، وانخفاض العديد مف واالجتماعية واال

السموكيات غير التكيفية وتغير الوصؼ التشخيصي لحاالتيـ تغيرًا إيجابيًا في نياية البرنامج، 
كما أظيرت النتائج استفادت األطفاؿ مف الدمج االجتماعي واألكاديمي ونطؽ العديد مف الكممات 

 ة.الوظيفي

(: فاعمية التصحيح الزائد والتعزيز التفاضمي في خفض السموك 2004دراسة عبد اهلل ) .7
 النمطي واإليذاء الذاتي لدى عينة من األطفال التوحديين.

ىدفت إلى فحص فعالية التعزيز التفاضمي والتصحيح الزائد في خفض السموؾ النمطي، 
، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج وسموؾ إيذاء الذات لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف

التجريبي، وطبقت الدراسة عمى عينة مف األطفاؿ المصابيف بالتوحد المسجميف في مراكز التربية 
الخاصة ومؤسساتيا التي تتعامؿ مع المصابيف بالتوحد في منطقة عماف الكبرى، واختير مف 

ؤسسة، وكاف عدد األطفاؿ المصابيف قائمة المراكز ومؤسسات التربية الخاصة أربعة مراكز، وم
( لدييـ السموؾ النمطي، وسموؾ إيذاء 31( طفاًل، وكاف منيـ )47بالتوحد الممتحقيف فييا )

( 24( عامًا، منيـ )12 – 5الذات، وشكؿ ىؤالء أفراد عينة الدراسة وتراوحت أعمارىـ ما بيف )
(، 15(، والثانية ضابطة )16( إناث، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى تجريبية )7ذكور، و)

واستخدـ الباحث تصميـ القياسات المتكررة، فأشارت النتائج إلى وجود فروقًا في القياسات 
لمجموعة التجريبية، المتكررة لكؿ سموؾ مف السموكيات النمطية وسموكيات إيذاء الذات ألفراد ا

كما أشارت النتائج إلى وجود تفاعؿ بيف القياسات المتكررة التي ينتمي إلييا الفرد، فقد أشارت 
معظـ ىذه التفاعالت إلى زيادة تحسف كؿ سموؾ مف السموكيات النمطية مع التقدـ في تنفيذ 

أفراد المجموعة البرنامج ولصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت النتائج إلى أف جميع 
التجريبية أظيروا تحسنًا في السموكيات النمطية وسموكيات إيذاء الذات مع التقدـ في تنفيذ 

 البرنامج عدا فرديف وفي سموكيف مختمفيف.
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(: دور أنشطة المعب الجماعية في تنمية التواصل 2004دراسة صادق والخميسي ) .8
 لدى األطفال المصابين بالتوحد.

فاعمية برنامج أنشطة المعب الجماعية في تنمية التواصؿ لدى إلى تعرؼ ىدفت الدراسة ال
( أطفاؿ مصابيف بالتوحد، تراوحت 3األطفاؿ التوحدييف، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )

( سنة، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف استمارة بيانات أولية، مقياس 11 – 9أعمارىـ ما بيف )
ي، فأظيرت النتائج أف أنشطة المعب الجماعية ليا فاعمية في تنمية التواصؿ المفظي وغير المفظ

 التواصؿ المفظي وغير المفظي لدى األطفاؿ التوحدييف.

(: دواء الريتالين وتأثيره عمى خفض David & Posey, 2005دراسة ديفيد وبوسي ) .9
 النشاط الزائد لدى األطفال المصابين بالتوحد.

ا كاف استخداـ دواء الريتاليف فعااًل في التقميؿ مف النشاط ىدفت الدراسة إلى تحديد ما إذ
 5( طفاًل تراوحت أعمارىـ ما بيف )72الزائد لدى أطفاؿ التوحد، حيث تكونت عينة الدراسة مف )

( ألنيـ لـ يحتمموا التأثيرات الجانبية عند أخذ الجرعة األولى، 6( سنة، انسحب منيـ )14 –
( مف الباقيف انسحبوا ألنو أصبح لدييـ 16مف الدواء و) حيث إنو كاف ىناؾ ثالث جرعات

( انسحبوا بسبب التأثيرات الجانبية غير المحتممة عند 7تأثيرات جانبية عند الجرعة الثانية، و)
الجرعة الثالثة، وباقي المشاركيف أكمموا مراحؿ الدراسة واستجابوا لمدراسة بشكؿ جيد، فأشارت 

لريتاليف لو فاعمية في تخفيض النشاط الزائد واالندفاعية أكثر مف نتائج الدراسة إلى أف دواء ا
 الميدئات األخرى، حيث أصبح ىذا الدواء الخيار المنطقي الستيداؼ النشاط الزائد.

(: فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصل غير المفظي 2006دراسة صديق ) .10
 االجتماعي.لدى أطفال التوحد وأثر ذلك عمى سموكيم 

ىدفت الدراسة إلى اختبار فاعمية برنامج مقترح لتطوير ميارات التواصؿ غير المفظي 
لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف في مدينة الرياض، وأثر ذلؾ عمى سموكيـ االجتماعي، 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف 

( سنوات، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف 6 – 4اًل توحديًا، تراوحت أعمارىـ ما بيف )( طف38)
( طفاًل، 18( طفاًل، والثانية تجريبية وكانت عبارة عف )20األولى ضابطة وكانت عبارة عف )
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وكانت أدوات الدراسة عبارة عف قائمة لتقدير ميارات التواصؿ غير المفظي: االنتباه المشترؾ، 
صري، التقميد، االستماع والفيـ، اإلشارة إلى ما ىو مرغوب، فيـ تعبيرات الوجو، التواصؿ الب

وتمييزىا، نبرات الصوت الدالة عمييا، وقائمة تقدير السموؾ االجتماعي، برنامج مقترح لتنمية 
ميارات التواصؿ غير المفظي، واستخدمت أسموب تحميؿ التبايف المشترؾ لتحميؿ البيانات 

(ANCOVAفأظي ،) رت الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا في ميارات التواصؿ غير المفظي
بيف المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة عمى القياسيف البعدي والمتابعة لصالح أفراد 
المجموعة التجريبية، فيما لـ تظير فروؽ في السموؾ االجتماعي بيف المجموعتيف عمى القياس 

 البعدي، والقياس التتبعي.

برنامج تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية لدى عينة  ة(: فاعمي2007دراسة غزال ) .11
 من األطفال التوحديين في مدينة عمان.

ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج تدريبي لتطوير الميارات االجتماعية لدى عينة 
تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ( طفاًل، 20مف أطفاؿ التوحد في مدينة عماف، وتألفت العينة مف )

( 9 – 5( أطفاؿ، تتراوح أعمارىـ ما بيف )10( أطفاؿ، والثانية ضابطة )10األولى تجريبية )
سنوات، وقاـ الباحث باستخداـ المنيج التجريبي، وطور قائمة تقرير التفاعالت االجتماعية 

ة في الميارات ألطفاؿ التوحد، فأظيرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائي
 االجتماعية بيف أفراد المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية.

(: فعالية برنامج تدريبي باستخدام جداول النشاط المصورة في 2007دراسة شريت ) .12
 تنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد المعاقين عقميًا.

ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج تدريبي باستخداـ جداوؿ النشاط المصورة لتنمية 
( أطفاؿ توحدييف 10ميارات التواصؿ لدى األطفاؿ التوحدييف، وتكونت عينة الدراسة مف )

 – 55( سنة في مدينة اإلسكندرية، وتراوحت نسب ذكائيـ بيف )12 – 7تراوحت أعمارىـ بيف )
مقياس جودارد لمذكاء، وقد تـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجموعتيف متساويتيف  %(، درجة عمى68

بطريقة عشوائية إحداىما كانت مجموعة تجريبية تـ تطبيؽ البرنامج التدريبي عمييا، واألخرى 
ضابطة، وكانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف مقياس التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد، فتوصمت 
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فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف في القياس البعدي الدراسة إلى وجود 
لميارات التواصؿ لصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
بيف متوسطي رتب المجموعة التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي لميارات التواصؿ لصالح 

لـ تظير فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياس البعدي، و 
 ميارات التواصؿ عمى القياسيف البعدي والتتبعي.

(: فاعمية استخدام أساليب االشراط الكالسيكي لدى ثورنديك في 2009دراسة السممي ) .13
 تنمية السموك التكيفي لدى أطفال التوحد بمكة المكرمة.

عف فاعمية استخداـ أساليب االشراط الكالسيكي لدى ثورنديؾ في ىدفت الدراسة الكشؼ 
تنمية السموؾ التكيفي لدى أطفاؿ التوحد بمكة المكرمة، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 

(، 1998التجريبي، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس السموؾ التكيفي إعداد الشخص )
(، مقياس جوادارد وبرنامج تدريبي إعداد 1999عبد الرحيـ ) قائمة تقدير السموؾ التوحدي إعداد
( سنة، 12 – 8( طالب ذكور، تراوحت أعمارىـ ما بيف )8الباحث، طبقت عمى عينة بمغت )

( عمى مقياس جودارد، فأظيرت النتائج أنو توجد فروؽ 65 – 50ودرجة ذكائيـ تتراوح ما بيف )
التجريبية وعمى مستويات: النمو المغوي، النمو في السموؾ التكيفي لصالح أفراد المجموعة 

الوظيفي، أداء األدوار األسرية، النشاط الميني، ولـ تظير فروؽ عمى مستوى األدوار 
االجتماعية. كما تبيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي والقياس البعدي 

 ي لصالح التطبيؽ البعدي.ألفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس السموؾ التكيف

(: فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى تطبيقات نظرية الذكاء 2009دراسة إسماعيل ) .14
 االنفعالي في تنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد في مدينة الرياض.

ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي مستند عمى تطبيقات نظرية الذكاء 
ميارات التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد بمدينة الرياض، ولتحقيؽ األىداؼ تـ االنفعالي في تنمية 

طفاًل( مف الذكور تتراوح أعمارىـ  20استخداـ المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )
سنة(، تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف الطمبة الذيف شخصوا بأنيـ يعانوف  16 – 9ما بيف )

(، وىـ متجانسوف في القدرات العقمية والمغة، وتـ 2009/ 2008الدراسي )توحد في العاـ ال
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اختيارىـ مف ثالثة مراكز لمتربية الخاصة بمدينة الرياض، وتـ توزيعيـ عشوائيًا إلى مجموعتيف 
( أطفاؿ، حيث تـ تنفيذ البرنامج 10أطفاؿ، والثانية ضابطة وتضـ ) 10األولى تجريبية تضـ )
( جمسة 26مى تطبيقات نظرية الذكاء االنفعالي وكاف البرنامج عبارة عف )التدريبي المستند ع

تتوزع عمى: الوعي االنفعالي، فيـ اآلخريف، التحكـ الذاتي، الميارات االجتماعية، ميارات 
دقيقة(، وكانت أداة جمع  40التواصؿ، طبؽ البرنامج ثالث مرات أسبوعيًا ومدة الجمسة الواحدة )

قائمة بميارات التواصؿ لدى األطفاؿ التوحدييف، فأظيرت النتائج وجود فروؽ  البيانات عبارة عف
بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية 
واألبعاد الفرعية لقائمة الميارات لصالح أفراد المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج أنو ال توجد 

ت داللة إحصائية بيف القياس البعدي، والقياس التتبعي عمى الدرجة الكمية واألبعاد فروؽ ذا
 الفرعية باستثناء الميارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية.

(: أثر برنامج تدريبي قائم عمى استخدام تكنولوجيا المساندة في 2010دراسة فتيحة ) .15
 وحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.تحسين ميارات التواصل لدى أطفال الت

برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ التكنولوجيا المساندة  أثر ىدفت الدراسة إلى استقصاء
في تحسيف ميارات التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد بدولة اإلمارات العربية، ولتحقيؽ األىداؼ تـ 

طفاًل( تراوحت أعمارىـ ما بيف  12)استخداـ المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف 
عامًا(، يعانوف اضطراب التوحد، تـ توزيعيـ إلى ثالث مجموعات بطريقة عشوائية  12 – 8)

( أطفاؿ 4( أطفاؿ توحدييف، والمجموعة التجريبية الثانية )4تضـ المجموعة التجريبية األولى )
( أطفاؿ توحدييف، فيما تـ 4ضًا )توحدييف، والثالثة عبارة عف مجموعة تجريبية ثالثة وتضـ أي

( أما Computersإخضاع المجموعة التجريبية األولى لبرنامج تدريبي يقـو عمى برنامج )
(، Language Masterالمجموعة التجريبية الثانية فخضعت لبرنامج تدريبي يقوـ عمى برنامج )

النطؽ، حيث تـ  فيما خضعت المجموعة التجريبية الثالثة فخضعت لطرؽ تقميدية في وحدة
اختيار العينة مف مركز دبي لمتوحد، وصمـ الجمسات التدريبية باستخداـ برنامج التحميؿ السموكي 

( جمسة، وكانت أداة جمع البيانات عبارة عف مقياس الميارات المغوية 48التطبيقي، بواقع )
جريبيتيف األولى ألطفاؿ التوحد، فأسفرت النتائج عف وجود فروؽ بيف متوسطات المجموعتيف الت

 والثانية بيف القياسيف القبمي والبعدي، وذلؾ يعزى الستخداـ البرامج والجمسات التدريبية.
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(: تأثير الطرق البديمة في تحسين ميارات التواصل والسموك 2010دراسة روبينا الل ) .16
 االجتماعي لدى األطفال التوحديين في مومباي.

ديمة واإلضافية في تحسيف ميارات التواصؿ ىدفت إلى بياف تأثير طرؽ التواصؿ الب
والسموؾ االجتماعي لدى األطفاؿ التوحدييف، وكانت عينة الدراسة عبارة عف ثمانية أطفاؿ 

جمسة(،  12سنة(، تـ اختيارىـ مف مدينة مومباي، طبقت عمييـ ) 12 – 9تراوحت أعمارىـ )
في المغة، والسموؾ االجتماعي،  بشكؿ فردي وجماعي، فأظيرت النتائج أف ىناؾ تغييرًا كبيراً 

( إيجابي التأثير عمى تطور المغة االستقبالية والتعبيرية، وعثر أيضًا AACوكاف استخداـ )
(AAC.االستخداـ الفعاؿ في تعزيز السموؾ االجتماعي لممصابيف بالتوحد ) 

(: استخدام جداول األنشطة المصورة مدخاًل إلكساب بعض 2011دراسة داغستاني ) .17
 الميارات الحياتية لدى أطفال الروضة الذاتويين.

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى جداوؿ األنشطة المصورة إلكساب أطفاؿ 
الروضة الذاتوييف بعض الميارات الحياتية اليومية، ومعرفة مدى فاعميتو، واختيرت العينة مف 

بف فيد لمتوحد، بمدينة الرياض  مجموعة مف األطفاؿ الذاتوييف بمركز والدة األمير فيصؿ
بالمممكة العربية السعودية وكانت عبارة عف أربعة أطفاؿ كمجموعة تجريبية تجريبية تتراوح 

سنوات(، واستخدمت الباحثة مقياس جيمياـ لتشخيص التوحدية، مقياس  6 – 4أعمارىـ ما بيف )
البرنامج في إكساب األطفاؿ الميارات الحياتية إعداد الباحثة، فأشارت النتائج إلى فاعمية 

الذاتوييف بعض الميارات الحياتية، وتحسيف سموكياتيـ النمطية وميارتيـ االجتماعية. حيث 
 ظيرت فروؽ بيف القياس القبمي والبعدي والتتبعي لصالح القياسيف البعد والتتبعي.

 (: بناء برنامج في التعزيز الرمزي وقياس أثره في تحسين2011دراسة المومني ) .18
 ميارات التفاعل الرمزي والتواصل لدى عينة من أطفال التوحد.

ىدفت إلى التحقؽ مف أثر برنامج في التعزيز الرمزي في تحسيف ميارات التفاعؿ 
االجتماعي لدى أطفاؿ التوحد، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي، وتألفت عينة 

في مدينة عماف تـ اختيارىـ قصديًا مف المركز  ( طفاًل يعانوف اضطراب التوحد15الدراسة مف )
سنوات(، وليس لدييـ إعاقات حسية، وتـ  9 – 5االستشاري لمتوحد، تراوحت أعمارىـ ما بيف )
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 7أطفاؿ(، والثانية تجريبية تتكوف مف ) 8تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى ضابطة تتكوف مف )
فاعؿ االجتماعي ألطفاؿ التوحد، ومقياس أطفاؿ(، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس الت

التواصؿ ألطفاؿ التوحد، وطبؽ برنامج التعزيز الرمزي عمى أفراد المجموعة التجريبية لمدة 
جمسات( فردية وجماعية أسبوعيًا، ومدة الجمسة  6جمسة تدريبية(، بواقع ) 48شيريف وبواقع )

أداء أطفاؿ التوحد في المجموعتيف  دقيقة(، فأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في 30الواحدة )
التجريبية والضابطة عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي تعزى لمبرنامج، ولـ تظير فروؽ في أداء 
أطفاؿ التوحد عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي في متغيري جنس الطفؿ، وعمره تعزى لبرنامج 

د عمى مقياس التواصؿ تعزى التعزيز الرمزي، كما تبيف عدـ وجود فروؽ في أداء أطفاؿ التوح
 لمتغير البرنامج، ولـ تظير فروؽ تعزى لمتغير جنس الطفؿ، أو عمره.

(: أثر برنامج تعديل سموك مقترح في خفض أنماط 2011دراسة البطاينة وعرنوس ) .19
 سموكية لدى أطفال التوحد.

كية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر برنامج تعديؿ سموؾ مقترح في خفض أنماط سمو 
لدى أطفاؿ التوحد، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة 
عف ثالثة أطفاؿ توحد يقيموف في مركز الكندي الدولي لمتربية الخاصة بمدينة عماف، وكانت 

ت ( سموكًا لدى أطفاؿ التوحد تحقق33األداة األساسية عبارة عف استمارة مالحظة تتكوف مف )
فييا شروط الصدؽ والثبات، وقاـ الباحثاف بإعداد برنامج تعديؿ سموؾ ألجؿ خفض األنماط 
السموكية لدى أطفاؿ التوحد وفؽ اإلجراءات المناسبة، فأظيرت النتائج عف انخفاض تكرار جميع 

كية األنماط السموكية الموجودة لدى كؿ مف األطفاؿ الثالثة مما يشير إلى فاعمية اإلجراءات السمو 
 التي تـ إتباعيا في البرنامج ألجؿ خفض األنماط السموكية لدى أطفاؿ التوحد.

يارات األساسية لدى (: أثر برنامج تدخل مبكر في تحسين الم2011دراسة القواسمة ) .20
 .أطفال التوحد

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج التدخؿ المبكر في تنمية الميارات األساسية 
( طفؿ، وطفمة يعانوف اضطراب 20لدى األطفاؿ التوحدييف، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )

( سنوات، تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مراكز 6 – 4التوحد في مدينة إربد، وتتراوح أعمارىـ )
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مؿ عمى تقديـ الخدمات التربوية لألطفاؿ التوحدييف بإربد، تـ تقسيميـ إلى ومؤسسات تع
( أطفاؿ. ولتحقيؽ 10( أطفاؿ واألخرى تجريبية وعددىا )10مجموعتيف ضابطة وعددىا )

األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس لمميارات 
: ميارات االنتباه، ميارات التواصؿ، ميارات الحياة اليومية، األساسية لدى األطفاؿ التوحدييف

( 3( أسابيع، بواقع )10حيث طبقت الباحثة البرنامج عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية خالؿ )
دقيقة( لمجمسة الواحدة، حيث طبقت الجمسات بشكؿ  35 – 30جمسات أسبوعية، وبمعدؿ )

ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب أطفاؿ  فردي، فأظيرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ
المجموعتيف في ميارات االنتباه، وميارات التواصؿ، لصالح المجموعة التجريبية فيما لـ تظير 
فروؽ في متوسط رتب المجموعتيف في ميارات الحياة اليومية. ولـ تظير فروؽ عند أطفاؿ 

يارات االنتباه، والتواصؿ بينما ظيرت المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي في م
 فروؽ في القياس البعدي والتتبعي لميارات الحياة اليومية لصالح التطبيؽ البعدي.

(: بناء برنامج تدريبي قائم عمى منياج كالس وقياس أثره في 2012دراسة الرواشدة ) .21
 تحسين ميارات التواصل لدى أطفال التوحد.

تدريبي قائـ عمى منيج كالس وقياس أثره في تحسيف ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج 
ميارات التواصؿ لدى عينة مف أطفاؿ التوحد في دولة الكويت، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ 

( طفاًل مف الذكور تتراوح أعمارىـ ما بيف 20المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )
( أطفاؿ، والثانية 10ألولى ضابطة تتكوف مف )سنة(، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ا 12 – 6)

( أطفاؿ، ولتحقيؽ األىداؼ قاـ الباحث بتطوير مقياس ميارات 10ضابطة وتتكوف أيضًا مف )
التواصؿ لدى األطفاؿ التوحدييف تتضمف: التواصؿ البصري، المطابقة، التمييز السمعي، التقميد 

اـ الباحث ببناء البرنامج وفؽ نموذج كالس، وقاـ المفظي، المغة االستقبالية، المغة التعبيرية، وق
بتطبيقو عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية مدة ثمانية أسابيع بواقع خمس جمسات فردية لكؿ طفؿ 

( دقيقة، فأظيرت النتائج أف ىناؾ فروؽ بيف متوسطات 30في األسبوع الواحد ومدة كؿ جمسة )
يبية، عمى مقياس التواصؿ وكانت تمؾ الفروؽ درجات األطفاؿ في المجموعتيف الضابطة والتجر 

لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية، فيما لـ تظير فروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي لدى أطفاؿ 
 المجموعة التجريبية، ولـ تظير فروؽ تعزى لمتغير عمر الطفؿ في القياسيف البعدي والتتبعي.
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عن طريق المعب لعينة من المراىقين (: تنمية التواصل المغوي 2012دراسة لمفون ) .22
 ذوي اضطراب التوحد.

ىدفت الدراسة إلى تنمية التواصؿ المغوي عف طريؽ المعب لدى عينة مف المراىقيف 
المصابيف باضطراب التوحد، ولتحقيؽ األىداؼ استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وطبقت 

عامًا، تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مركز ( 14، 13الدراسة عمى عينة بمغت حالتيف أعمارىـ )
األمؿ لذوي اضطراب التوحد بمكة المكرمة، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف مقياس تقدير 

(، قائمة تحديد مفردات إعداد 2002التواصؿ المغوي لدى الطفؿ التوحدي إعداد سيى نصر )
وبرنامج مقترح، فأظيرت النتائج أنو ال الباحثة، واستمارة قياس األىداؼ التعميمية إعداد الباحثة، 

توجد فروؽ بيف القياس القبمي والبعدي في المغة االستقبالية والمغة التعبيرية، ولـ تظير فروؽ في 
 قائمة تقدير التواصؿ المغوي بيف القياسيف القبمي والبعدي ولكال الحالتاف.

عمى طريقة ماكتون (: بناء برنامج تدريبي قائم 2013دراسة الغصاونة والشرمان ) .23
 لتنمية التوصل غير المفظي لدى األطفال التوحديين في محافظة الطائف.

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي قائـ عمى طريقة ماكتوف لتنمية التواصؿ غير 
المفظي لدى األطفاؿ التوحدييف في محافظة الطائؼ، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج 

( طفاًل مف األطفاؿ التوحدييف بمعيد التربية 16عينة الدراسة عبارة عف )التجريبي، وكانت 
أطفاؿ(،  8الفكرية في مدينة الطائؼ، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى ضابطة تتكوف مف )

أطفاؿ(، وكانت األداة األساسية عبارة عف مقياس التواصؿ غير  8والثانية تجريبية وتتكوف مف )
ئج أنو ال توجد فروؽ في متوسطات رتب المجموعة التجريبية والمجموعة المفظي، أظيرت النتا

الضابطة في القياس القبمي لمتواصؿ غير المفظي، بينما ظيرت فروؽ لصالح المجموعة 
التجريبية في القياس البعدي، ولـ تظير فروؽ بيف القياس البعدي، والقياس التتبعي في التواصؿ 

 تجريبية.المفظي عند أطفاؿ المجموعة ال
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 التعقيب عمى دراسات المحور األول:

( إلى تحسيف 2004( ودراسة )جوىانستوف وآخروف، 2000ىدفت دراسة )اسكوتالند، 
ميارات التواصؿ وخفض السموؾ االجتماعي باستخداـ برامج التدخؿ المبكر، بينما ىدفت دراسة 

( إلى تنمية 2012، ( ودراسة )لمفوف2004(، ودراسة )صادؽ والخميسي، 2000)اتشوا، 
( فيدفت إلى 2002ميارات التواصؿ باستخداـ أنشطة المعب، أما دراسة )ايسكالونا وآخروف، 
( إلى تحديد 2003كشؼ مدى تأثير التقميد في السموؾ االجتماعي، وىدفت دراسة )الغامدي، 

الج مظاىر العجز في التواصؿ المغوي، والتفاعؿ االجتماعي، واستخداـ طريقة فنيات الع
السموكي لقياس أثرىا في تنمية ميارات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي، أما دراسة )الشيخ ذيب، 

( فيدفت إلى تصميـ برنامج لتطوير الميارات التواصمية واالستقاللية واالجتماعية، وىدفت 2004
خفض  ( إلى الكشؼ عف فاعمية التصحيح الزائد، والتعزيز التفاضمي في2004دراسة )عبد اهلل، 

(، فيدفت لمكشؼ عف تأثير دواء الريتاليف في 2005السموؾ النمطي، أما دراسة )ديفيد وبوسي، 
( لمكشؼ عف فاعمية برنامج في تنمية 2005خفض النشاط الزائد، وىدفت دراسة )صديؽ، 

ميارات التواصؿ غير المفظي وأثر ذلؾ عمى سموؾ أطفاؿ التوحد االجتماعي، وىدفت دراسة 
( إلى تنمية الميارات االجتماعية مف خالؿ برنامج مقترح، وىدفت دراسة )شريت، 2007)غزاؿ، 
( الستخداـ جداوؿ النشاط المصورة في تنمية ميارات التواصؿ، وىدفت دراسة )السممي، 2007
( الستخداـ أساليب االشراط الكالسيكي في تنمية السموؾ التكيفي، وىدفت دراسة 2009

ف فاعمية برنامج تدريبي مستندة إلى تطبيقات الذكاء االنفعالي في ( لمكشؼ ع2009)اسماعيؿ، 
( فيدفت لمكشؼ عف أثر برنامج تدريبي قائـ 2010تنمية ميارات التواصؿ، أما دراسة )فتيحة، 

( 2010عمى استخداـ تكنولوجيا المساندة في تحسيف ميارات التواصؿ، أما دراسة )روبينا الؿ، 
البديمة في تحسيف ميارات التواصؿ والسموؾ االجتماعي، وىدفت  فيدفت إلى معرفة أثر الطرؽ

( الستخداـ جداوؿ األنشطة المصورة إلكساب ميارات حياتية ألطفاؿ 2011دراسة )داغستاني، 
( لبناء برنامج في التعزيز الرمزي وقياس أثره في تحسيف 2011التوحد، وىدفت دراسة )المومني، 
( فيدفت دراستيما إلى بناء 2011ؿ، أما )البطاينة وعرونس، ميارات التفاعؿ الرمزي والتواص

برنامج تعديؿ سموؾ وقياس أثره في خفض أنماط سموكية لدى أطفاؿ التوحد، وىدفت دراسة 
( الستخداـ التدخؿ المبكر في تحسيف الميارات األساسية ألطفاؿ التوحد، أما 2011)القواسمة، 
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اـ منياج كالس وقياس أثره في تحسيف ميارات ( فيدفت دراستو الستخد2012)الرواشدة، 
( لمكشؼ عف تأثير طريقة ماكتوف في 2013التواصؿ،  وىدفت دراسة )الغصاونة والشرماف، 

 تنمية ميارات التواصؿ غير المفظي.

وترى الباحثة أف معظـ دراسات المحور اىتمت بخفض بعض السموكيات غير السوية، 
لمفظي وغير المفظي، وىناؾ دراسات ىدفت لتنمية بعض أو تنمية ميارات التواصؿ بشقيو ا

 الميارات الحياتية، أو ميارات التفاعؿ االجتماعي

(، ودراسة 2003ولـ تيتـ الدراسات السابقة لعالج التوحد، باستثناء دراسة )الغامدي، 
 (.2011(، ودراسة )داغستاني، 2009)السممي، 

جريبي، أو المنيج شبو التجريبي، وىناؾ واستخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج الت
دراسات استخدمت المنيج البنائي، وكانت معظـ الدراسات السابقة تختص بعينات مف أطفاؿ 

( فاستيدفت 2012( سنة، عدا دراسة دراسة )لمفوف، 12 – 3التوحد تراوحت أعمارىـ ما بيف )
 ( سنة.14 - 13عينة تتراوح أعمارىـ ما بيف )

( حالة عدا دراسة 20السابقة ُطبقت عمى عينات صغيرة أقؿ مف )معظـ الدراسات 
( طبقت 2005( طفاًل، ودراسة )ديفيد وبوسي، 38( ُطبقت عمى عينة بمغت )2005)صديؽ، 
( طفاًل، ودراسة )اسكوتالند، 47( طبقت عمى )2004( طفاًل، ودراسة )عبد اهلل، 72عمى )
 ( طفاًل.78( ُطبقت عمى )200

الدراسات إلى فاعمية البرامج المستخدمة في تحسيف ميارات حاالت أشارت معظـ 
 التوحد، وتخفيض سموكيـ غير السوي، أو حتى تخفيؼ حدة التوحد لدييـ.

واستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في جوانب عدة أىميا التعرؼ إلى الطرؽ، 
توحد، ومداخؿ عالجيـ، وأىـ واالستراتيجيات واألساليب السموكية في تنمية ميارات حاالت ال

 الميارات الواجب تنميتيا لدييـ، سواء أكنت حياتية أو تكيفية.

وتتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في أنيا تتعمؽ بفئة أطفاؿ التوحد، كما 
أنيا تتفؽ مع بعض الدراسات السابقة اليادفة لتعديؿ السموؾ، وتتفؽ مع دراسات أخرى في أنيا 
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تعمؽ بتخفيؼ حدة التوحد. لكف الدراسة الحالية تختص بأنيا تستخدـ مدخؿ إيفر لوفاس في ت
تنمية ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد، وتخفيؼ حدة التوحد لدييـ، كما أف الدراسة الحالية 
تستعيف بمنيجيف المنيج الوصفي لتحديد قائمة بالميارات الواجب تنميتيا لدى أطفاؿ التوحد، 

ج شبو التجريبي، لتطبيؽ التجربة، والبرنامج المقترح، كما تختص الدراسة الحالية بأنيا والمني
تطبؽ بعض الجمسات عمى أسر أطفاؿ التوحد لتعديؿ اتجاىاتيـ نحو أطفاليـ، وتحسيف قدراتيـ 

 ومياراتيـ في التعامؿ مع حاالت التوحد، ومساعدة الباحثة في ذلؾ.
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 ائص وميارات وسموك أطفال التوحد.خص ثانيًا: دراسات ىدفت لتحديد

 لألطفال االنسحابي السموك في مقارنة تشخيصية دراسة(: 2001دراسة بخش ) .1
 .عقمياً  المتخمفين وأقرانيم التوحديين

 عقمياً  المتخمفيف وأقرانيـ التوحدييف لألطفاؿ الفارؽ األداء تشخيص إلى الدراسة ىدفت
 مجموعة لكؿ طفالً  (33منيـ ) طفاًل، (46) العينة وضمت االجتماعي، باالنسحاب يتعمؽ فيما
عمى مقياس  (68 – 54) بيف ذكائيـ ونسب، عقمياً  والمتخمفيف التوحدييف الدراسة مجموعتي مف

( سنة، واستخدـ الدراسة مقياس الطفؿ التوحدي إعداد 14 – 8) بيف أعمارىـ تتراوح ،جودار
 عف الدراسة سفرت(، فأ2001إعداد محمد ) (، مقياس السموؾ االنسحابي لألطفاؿ2000محمد )
 وفي، االجتماعية والتفاعالت المواقؼ مف االنسحاب في المجموعتيف بيف دالة فروؽ وجود
 حيث الثالث، الحاالت في التوحدييف األطفاؿ لحساب وذلؾ االنسحابي، لمسموؾ الكمية الدرجة
 .عقمياً  المتخمفيف أقرانيـ مف انسحاباً  األكثر ىـ كانوا

(: دراسة تشخيصية مقارنة في الميارات االجتماعية لألطفال 2002دراسة بخش ) .2
 التوحديين واألطفال المعاقين عقميًا.

األداء التشخيصي الفارؽ عمى مقياس الميارات االجتماعية إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
( 15 – 6( طفاًل، تتراوح أعمارىـ ما بيف )25لمجموعة مف األطفاؿ التوحدييف والبالغ عددىـ )

( مقابؿ مجموعة متجانسة مف األطفاؿ المعاقيف والبالغ عددىـ 70 – 55سنة، ونسب ذكائيـ )
ماء الفكري بجدة، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ مقياس ( طفاًل وجميعيـ مف مركز أكؿ لإلن25)

(، وقياس المستوى االقتصادي 1999جودار لمذكاء، ومقياس الطفؿ التوحدي إعداد بخيت )
(، ومقياس الميارات االجتماعية مف إعداد ىاروف 1995واالجتماعي لألسرة إعداد الشخص )

 التوحدييف األطفاؿ بيف صائيةإح داللة ذات فروؽ وجود(، فأظيرت النتائج عف 1996)
 وبأداء الشخصية العالقات بتبادؿ المتعمقة االجتماعية الميارات في عقمياً  المعاقيف واألطفاؿ
 الحاالت وفي عقمياً  المعاقيف األطفاؿ ولصالح االجتماعية لمميارات الكمية الدرجة وفي األعماؿ،
 أقرانيـ مف االجتماعية الميارات مستوى في األضعؼ التوحدييف األطفاؿ كاف حيث الثالث،
 .عقمياً  المعاقيف
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 وضعف والصوت الكالم طبيعة (:Lepist et. al, 2003دراسة ليبست وآخرون ) .3
 لدى عينة من أطفال التوحد. االنتقائي االستماع

( 9ىدفت معرفة طبيعة الكالـ والصوت وضعؼ االستماع االنتقائي لدى عينة مف )
( سنوات، والذيف يظيروف أنماط السموؾ 8 – 5أطفاؿ توحدييف تراوحت أعمارىـ بيف )

االجتماعي غير المناسب، وقصور عاـ في االنتباه والمغة المنطوقة، ولتحقيؽ األىداؼ تـ 
ـ الباحثوف مجموعة حوادث متعمقة بالجيد العقمي لفحص استخداـ المنيج الوصفي، واستخد

حساسية وتقدـ االنتباه المبكر ألطفاؿ التوحد لألصوات، وكذلؾ لفحص تقميدىـ لنغمات سمعية 
بسيطة، ومعقدة، فقد تـ عرض مجموعة مف األصوات المتتالية والمتكررة بدءًا بالنغمات البسيطة 

لدراسة إلى عجز أطفاؿ التوحد في تمييز نغمات الصوت، فالمعقدة عمى العينة، فأشارت نتائج ا
وما حدث ليا مف تغيير، وأرجع الباحثوف ذلؾ إلى القصور في ميارات االنتباه واالستماع لدييـ، 

 وعجزىـ في فيـ األوامر. 

(: الخصائص النفسية واالجتماعية والعقمية لألطفال المصابين 2008دراسة شبيب ) .4
 آلباء.بالتوحد من وجية نظر ا

ىدفت الدراسة الكشؼ عف الخصائص النفسية واالجتماعية والعقمية ألطفاؿ التوحد مف 
وجية نظر اآلباء، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي، وكانت عينة 
الدراسة عبارة عف طفميف مصابيف بالتوحد مف محافظة البصرة، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف 

المالحظة، االستبياف، السجالت، فأظيرت النتائج بأف ىناؾ تفاوت في فيـ خصائص  المقابمة،
الطفميف بيف األب، واألـ، وأشارت النتائج بأف اآلباء ال يستطيعوف التعامؿ مع أطفاؿ التوحد، وأف 
ىناؾ بعض الخصائص التي ظيرت عمى الطفميف مثؿ الصراخ، والحزف والفرح ال ترجع لموقؼ 

ميف، وأشار الباحث إلى ضرورة أف تكوف ىناؾ لجنة متكاممة االختصاصات ما عند الطف
لتشخيص الطفؿ المصاب بالتوحد وتضـ طبيب أطفاؿ، طبيب نفسي، أخصائي نفسي، أخصائي 

 سمع وتخاطب.
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(: المظاىر السموكية ألطفال التوحد في معيدي الغسق وسارة 2011دراسة الكيكي ) .5
 من وجية نظر أبائيم وأمياتيم.

المظاىر السموكية ألطفاؿ التوحد مف وجية نظر أبائيـ إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
وأمياتيـ، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي، وكانت األداة األساسية عبارة عف 

( أب وأـ ألطفاؿ توحد مف معيدي 46( فقرة، طبقت عمى عينة بمغت )32استبانة تتألؼ مف )
 أطفاؿ عند السموكية المظاىر مف العديد وجود نينوى، فأظيرت النتائج الغسؽ وسارة في مركز

 متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ، وتبيف وأمياتيـ آبائيـ نظر وجية مف التوحد
 .( أمياتيـ - آبائيـ) نظر وجية مف التوحد ألطفاؿ السموكية المظاىر درجات

لمصورة السورية من مقياس جميام  (: الخصائص السيكومترية2013الشيخ ذيب ) .6
 (.GARS-2لتشخيص اضطراب التوحد )

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الخصائص السيكومترية لمطبعة الثانية لصورة سورية مف 
(، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث GARS-2مقياس جمياـ لتشخيص اضطراب التوحد )

المقياس مف المغة االنجميزية إلى العربية،  باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وقاـ بترجمة
( يعانوف 176( فردًا تـ اختيارىـ بطريقة قصدية موزعيف )240وطبقو عمى عينة بمغت )

( مف العادييف، في الجميورية العربية 33( ذوو إعاقات عقمية و)31اضطراب التوحد، و)
، ويتمتع بصدؽ تمييزي بيف السورية، فأشارت النتائج أف المقياس يتمتع بداللة صدؽ المحتوى
 فئة اضطراب التوحد، وغيرىـ مف ذوي اإلعاقات العقمية، والعادييف.

(: الميارات الالزمة لمطمبة ذوي اضطراب التوحد لدمجيم في 2013الشيخ ومييدات ) .7
 المدارس العادية من وجية نظر المعممين.

الميارات الالزمة لمطمبة ذوي اضطراب التوحد لدمجيـ في إلى ىدفت الدراسة التعرؼ 
المدارس العادية، مف وجية نظر المعمميف، ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الوصفي 

( معمـ تربية خاصة، 184( معممًا، منيـ )240التحميمي، وكانت عينة الدراسة عبارة عف )
سة أبعاد تعبر عف ميارات أساسية، ويتكوف ( عادييف، وكاف مقياس الدراسة عبارة عف خم56و)

( ميارة، وأشارت النتائج إلى أف المعمميف يروف أف أىـ الميارات الالزمة لمطمبة 86المقياس مف )
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ذوي اضطراب التوحد لدمجيـ في المدارس العادية: الميارات ما قبؿ األكاديمية، الميارات 
، ميارات التواصؿ، ميارات السموؾ اليادؼ، االستقاللية الذاتية، ميارات التفاعؿ االجتماعي

وأظيرت النتائج أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في األىمية النسبية تبعًا لصنؼ المعمـ 
 وجود النتائج وأوضحتلصالح معممي التربية الخاصة في أربعة مجاالت مف مجاالت المقياس. 

 درجة يحمموف الذيف المعمميف فبي تاالميار  أىمية مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ
 يحمموف الذيف لصالح المقياس أبعاد جميع في المجتمع كميات دبموـ يحمموف الذيف البكالوريوس

 درجة يحمموف الذيف بيف فقط الذاتية االستقاللية مجاؿ في فروؽ ووجد البكالوريوس، درجة
 .البكالوريوس درجة يحمموف الذيف لصالح البكالوريوس درجة يحمموف والذيف العميا ساتراالد

(: ارتباط التوحد مع نقص الحديد في األطفال Al- Ali, 2013دراسة العمي ) .8
 المصابين بالتوحد في شمال الضفة الغربية.

ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف مرض التوحد، ونقص الحديد في األطفاؿ 
االنتقائية الغذائية ومقارنة مؤشرات االنتقائية المصابيف بالتوحد في شماؿ الضفة الغربية، وتحديد 

الغذائية بيف األطفاؿ الذيف يعانوف التوحد واألطفاؿ المضطربيف نفسيًا، واألطفاؿ الطبيعييف، ولقد 
شارؾ في الدراسة تسعوف طفاًل مف عمر ثالث إلى ثالث عشر سنة، في دراسة الحالة 

تتكوف مف ثالثوف طفاًل يعانوف التوحد وفقًا الضابطة، موزعة عمى مجموعات الدراسة، مجموعة 
(، ومجموعة ثالثوف طفاًل يعانوف اضطراب نفسي غير التوحد، ICD-10 – DSM-IVؿ )

والثالثة ثالثوف طفاًل طبيعيًا مأخوذة مف المجتمع، وجرى الربط بيف المجموعات الثالث عف 
، الييموغموبيف، الييماتوكريت، طريؽ العمر، والجنس، والمنطقة، وقاـ الباحث بقياس الفيريتيف

وعدؿ حجـ الكرية الحمراء، وعرض توزيع الخاليا الحمراء، فأظيرت النتائج أف نقص الحديد عند 
لتر(  SF < 10 m /(، عمى أساس الفيريتيف )6/30%(، )ف = 20األطفاؿ المصابيف بالتوحد )

إلى أف ىناؾ عالقة بيف %( لغيرىا مف المجموعات، كما أكدت نتائج الدراسة 0مقارنة مع )
مرض التوحد وفقر الدـ، وأف انخفاض مستوى الفيريتيف عند التوحدييف قد يكوف عالمة عمى 
نقص الحديد، ومؤشر مبكر لفقر الدـ، وأشارت النتائج أف االنتقائية الغذائية ىي أكثر شيوعًا في 

 األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد مقارنة بغيرىـ.
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 ات المحور الثاني:التعقيب عمى دراس

كما تباينت أىداؼ دراسات المحور األوؿ في بناء البرامج، وتنمية ميارات وسموؾ أطفاؿ 
التوحد، فإف دراسات المحور الثاني تعمقت بتشخيص حاالت التوحد، حيث ىدفت دراسة )بخش، 

دفت ( لممقارنة بيف أطفاؿ التوحد، وأطفاؿ التخمؼ العقمي، وى2002(، ودراسة )بخش، 2001
( لمكشؼ عف طبيعة الكالـ والصوت وضعؼ االستماع لدى 2003دراسة )ليبست وآخروف، 

( لمكشؼ عف الخصائص النفسية واالجتماعية 2008أطفاؿ التوحد، وىدفت دراسة )شبيب، 
( ليدفت لتحديد المظاىر السموكية ألطفاؿ 2011والعقمية ألطفاؿ التوحد، أما دراسة )الكيكي، 

( لمكشؼ عف الخصائص السيكومترية لمصورة 2013فت دراسة )الشيخ ذيب، التوحد، بينما ىد
( 2013السورية مف مقياس جمياـ لتشخيص اضطراب التوحد، أما دراسة )الشيخ ومييدات، 

( تيدؼ 2013فيدفت لمكشؼ عف الميارات الالزمة لدمج أطفاؿ التوحد، وكانت دراسة )العمي، 
حديد، ومعظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج إلى الكشؼ عف ارتباط التوحد بنقص ال

 الوصفي.

(، ودراسة )ليبست 2002(، ودراسة )بخش، 2001وكانت عينة دراسة )بخش، 
( فكانت أسر 2011( ودراسة )الكيكي، 2008(، أما عينة دراسة )شبيب، 2003وآخروف، 

المعمميف، وكانت عينة ( مف وجية نظر 2013حاالت التوحد، وكانت دراسة )الشيخ ومييدات، 
( تشمؿ عمى ثالث مجموعات وىي مف أطفاؿ التوحد، وأطفاؿ التخمؼ 2013دراسة )العمي، 

 العقمي، وأطفاؿ عادييف.

وأظيرت نتائج بعض الدراسات أف أطفاؿ التوحد لدييـ خصائص مختمفة عف أطفاؿ 
، وغير المفظي، التخمؼ العقمي، وأف أطفاؿ التوحد يعانوف نقص وعجز في التواصؿ المفظي
 وتأخر في الكالـ، وضعؼ في التركيز، والنشاط الزائد، وضعؼ ميارات التقميد.

( أف مقياس جولياـ يتمتع بصدؽ مناسب، وثبات 2013وأشارت دراسة )الشيخ ذيب، 
 مناسب، ويمكف استخدامو لتشخيص حاالت التوحد في البيئة السورية.

السابقة في المحور الثاني خاصة دراسة وتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات 
( حيث أف الدراسة الحالية تيتـ بتحديد قائمة بأىـ الميارات 2013)الشيخ ذيب ومييدات، 
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( قاما بتحديد 2013الالزمة لحاالت التوحد، لكف االختالؼ يكمف أف )الشيخ ذيب ومييدات، 
رىا وتنميتيا لدى أطفاؿ التوحد. ميارات لمدمج، بينما الدراسة الحالية تحدد ميارات واجب تواف

وتختمؼ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في أنيا تتبع المنيج شبو التجريبي، وتطبؽ 
 برنامج.

واستفادت الباحثة مف دراسات المحور الثاني في التعرؼ إلى خصائص وميارات 
تخمؼ العقمي، كما الدراسة وسموكيات أطفاؿ التوحد، والفروؽ التشخيصية بينيـ وبيف أطفاؿ ال
 الحالية استفادت مف دراسات المحور الثاني في إثراء اإلطار النظري.

 الدراسات السابقة: ام عمىتعقيب ع

تباينت أىداؼ الدراسات السابقة في تناوليا لحاالت التوحد، فدراسات المحور األوؿ 
دراسات المحور الثاني إلى ىدفت لبناء برامج، وتجريب مداخؿ تطوير مياراتيـ، بينما ىدفت 

تشخيص حاالت والتعرؼ إلى خصائصيـ، ومياراتيـ، والميارات الالزمة الندماجيـ االجتماعي، 
 والمدرسي.

والواضح مف دراسات المحور األوؿ أف ىناؾ مداخؿ يمكف أف تسيـ في تنمية ميارات 
وعميو فإف الباحثة تستعيف وسموؾ أطفاؿ التوحد، وأىميا ىذه المداخؿ البرامج السموكية، وقدرات 

بمدخؿ العالج السموكي، لكف الدراسة الحالية تتعمؽ بمنيج إيفر لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ 
التوحد، وتنمية بعض مياراتيـ الالزمة ليـ، ومنيج لوفاس يقوـ عمى أساس تحميؿ السموؾ 

اسبة لمتعرؼ إلى التطبيقي، أي أف المختص أو الباحث عميو أف يتابع أطفاؿ التوحد مدة من
خصائصيـ، ومياراتيـ، وىذا ما لـ تيتـ بو الدراسات السابقة، كما أف الدراسة الحالية قامت أواًل 
بتحديد قائمة بالميارات الالزمة، ثـ قامت بتحويميا إلى بطاقة مالحظة يمكف مف خالليا قياس 

 تقدـ الحاالت.

ى الفاعمية مف خالؿ تقييـ كما أف الدراسة الحالية اعتمدت في القياس والحكـ عم
األىالي، وتقييـ األخصائييف، السيما وأف الباحثة تيتـ بأف يجيد الطفؿ الميارات، داخؿ الجمعية 
وخارجيا عند ذىابو لمنزلو، وألجؿ ذلؾ قامت بتييئة البيئة المحيطة بو سواء بالجمعية أو بالبيت 

 لتكف أكثر تفاعمية، لتحقيؽ أىداؼ البرنامج.
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 اسة:فروض الدر 

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة 

 أطفاؿ التوحد تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.وسموؾ مالحظة ميارات 
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات داللة  .2

أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس 
 كارز تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.

( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
موعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد أفراد المج

 تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

نامج تعديؿ أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس كارز تعزى لبر 
 السموؾ التطبيقي.

(  بيف تقييـ األخصائي α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5
 وتقييـ أسر أطفاؿ التوحد في القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد.

ائي (  بيف تقييـ األخصα ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6
 وتقييـ أسر أطفاؿ التوحد في القياس البعدي لمقياس كارز.

( بيف درجات α ≤ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .7
أفراد المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد ودرجاتيـ عمى مقياس 

 كارز في التطبيؽ البعدي.
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذا .8

 أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي لبطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ.
( بيف متوسط درجات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .9

 والتتبعي.أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي 

 



 

 

 الرابعالفصل 

 إجراءات الدراسة
 

 

 منهج الدراسة •

 عينة الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 أدوات الدراسة •

 إجراءات وخطوات الدراسة •

 األسلوب اإلحصائي •
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

 المقدمة:

تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ 
أطفاؿ التوحد، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بمجموعة مف اإلجراءات الميدانية، حيث 

ات الدراسة، وخصائص أدوات الدراسة قامت بتحديد مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأدو 
السيكومترية، وتكافؤ مجموعات الدراسة وضبط المتغيرات، وخطوات الدراسة اإلجرائية، واألساليب 

 اإلحصائية المستخدمة.

 :والتصميم التجريبي منيج الدراسة

يعتمد اختيار منيج الدراسة عمى طبيعة الدراسة، وأىدافيا، واألدوات المستخدمة، وطرؽ 
 ، والمنيج شبو التجريبي:استخدمت الباحثة المنيج الوصفي تنفيذىا، ولتحقيؽ غايات الدراسة

فالمنيج الوصفي ىو منيج وطريقة عممية لوصؼ ظاىرة ما ودراستيا  :المنيج الوصفي -1
مف خالؿ منيجية عممية صحيحة، وتصوير النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا عمى أشكاؿ 

ا. وىو مظمة واسعة لمبحوث والدراسات اإلنسانية، وىو طريقة رقمية معبرة يمكف تفسيرى
مف طرؽ البحث العممي تعتمد عمى أساس وصؼ ظاىرة ما وتفسيرىا كما ىي في 
الواقع، وجمع البيانات حوليا، بغرض تحميؿ تمؾ البيانات وصواًل لنتائج واقعية دوف 

أنو طريقة مف  ( المنيج الوصفي عمى56: 2006تدخؿ الباحثيف، ويعرؼ الحسف )
طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي لمظواىر بطرؽ منظمة لموصوؿ إلى حموؿ لممشكمة 
المراد عالجيا، واستعانت الباحثة بالمنيج الوصفي مف أجؿ وصؼ الظاىرة قيد الدراسة، 

 وتحديد الميارات والسموكيات الواجب تنميتيا وتعديميا لدى أطفاؿ التوحد.
تغيير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لظاىرة  عبارة عفوىو  التجريبي:شبو المنيج  -2

معينة ومالحظة التغيرات الناتجة في ىذه الظاىرة ذاتيا وتفسيرىا )األغا واألستاذ، 
(. أو ىو المنيج الذي يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما 41: 2113
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باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو وتغييره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره عمى 
ولقد استخدمت الباحثة التصميـ القبمي  (.217: 2115الظاىرة موضع الدراسة )ممحـ، 

برنامج تحميؿ والبعدي لمجموعتيف مستقمتيف، ثـ قامت بإخضاع المتغير المستقؿ "
 .أثره عمى المتغير التابع وىو "سموؾ أطفاؿ التوحد"السموؾ التطبيقي" لمتجربة وقياس 

 والشكؿ التالي يوضح تصميـ البحث:

 مجموعة تجريبية
التطبيق 
 القبمي

مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 تجريبية

برنػػػػػػػػػػػػػػػػػامج تحميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
التطبيق  السموؾ التطبيقي

 البعدي

مقارنة النتائج 
بين التطبيق 
القبمي 
 والبعدي

التطبيق 
 التتبعي

مقارنة النتائج 
بين التطبيق 

لبعدي ا
 مجموعة ضابطة والتتبعي

مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ضابطة

 الطرؽ العادية

وبناء عمى التصميـ التجريبي فإف الباحثة ستقوـ بتطبيؽ أدوات الدراسة "مقياس كارز"، و"بطاقة 
مالحظة سموؾ أطفاؿ التوحد" عمى مجموعتي الدراسة ثالث مرات وىي: التطبيؽ القبمي، 

 التتبعي.والتطبيؽ البعدي، والتطبيؽ 

 مجتمع الدراسة:

( سنوات 8 – 6يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع أطفاؿ التوحد ضمف الفئة العمرية )
( طفاًل 54بمحافظة غزة، والبالغ عددىـ ) والتأىيؿ التوّحد لحاالت الفمسطينية معيةالمسجميف بالج

وطفمة، وقامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف االحصاءات حوؿ أعداد أطفاؿ التوحد، 
( 3وتوصمت إلى حقيقة مفادىا أف الذكور أكثر اصابة مف اإلناث بالتوحد، كما تبيف أف ىناؾ )

( حالة 3000طاع غزة يفوؽ )( طفؿ، وأف عدد أطفاؿ التوحد في ق200حاالت توحد بيف كؿ )
تقريبًا، تـ تصنيفيـ واالبالغ عنيـ في مراكز الصحة النفسية أو عبر المؤسسات المختصة 

 بأطفاؿ التوحد.

 عينة الدراسة:

قامت الباحثة باختيار عينة قصدية تتكوف مف عشرة أطفاؿ توحد مسجميف بالجمعية 
( سنوات، قامت بتقسيميـ 8 – 6ـ ما بيف )الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ، تتراوح أعمارى
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( حاالت توحد، والثانية ضابطة وتتكوف 5عشوائيًا إلى مجموعتيف األولى ضابطة تتكوف مف )
 ( حاالت توحد، والجدوؿ التالي يوضح عينة الدراسة ومجموعاتيا:5مف )

 (: يوضح عينة الدراسة ومجموعاتيا1الجدول رقم )
 االنحراف المعياري األعمارمتوسط  العدد المجموعة
 0.34 6.438 5 الضابطة

 0.67 6.84 5 التجريبية

 0.5446 6.64 10 اإلجمالي

( سنة 6.438( أف متوسط أعمار المجموعة الضابطة بمغ )1يوضح الجدوؿ رقـ )
( بانحراؼ 6.84( سنة، بينما بمغ متوسط أعمار المجموعة التجريبية )0.34بانحراؼ معياري )

 (.0.67)معياري 

 أدوات الدراسة:

تحقيقًا ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ عدة أدوات وىي: برنامج قائـ عمى تحميؿ 
السموؾ التطبيقي "منيج لوفاس لعالج حاالت التوحد"، قائمة ميارات، بطاقة مالحظة قائمة 

مف خصائصيا  ميارات أطفاؿ التوحد، مقياس كارز لقياس وتحديد حاالت التوحد، وتـ التأكد
جراءات تطبيقيا،  السيكومترية، مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات، ستعرض الباحثة كؿ أداة وا 

 وتصحيحيا وصدقيا وثباتيا عمى النحو التالي:

 أواًل: قائمة الميارات.

 اليدف من قائمة الميارات:

ا في تسعى الدراسة إلى تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد، وتـ إعداد قائمة ميارات لتضميني
برنامج الدراسة اليادؼ إلى تعديؿ بعض السموكيات عند أطفاؿ التوحد، أي أف اعداد قائمة 

 الميارات ييدؼ إلى تحديد بعض السموكيات الواجب تنميتيا أو تعديميا عند أطفاؿ التوحد.

 مصادر اعداد قائمة الميارات:

التوحد مدة ال تقؿ عف اعتمدت الباحثة في اعداد قائمة الميارات عمى متابعتيا ألطفاؿ 
( يومًا، حيث لجأت الباحثة قبؿ اعداد أدوات الدراسة إلى متابعة أطفاؿ التوحد المتواجديف 70)
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( يومًا لتحديد سموكيات األطفاؿ، وأىـ السموكيات 70بالجمعية الفمسطينية ألطفاؿ التوحد مدة )
مت الباحثة باستشارة ذوي الواجب تعديميا، وأىـ السموكيات الواجب تعزيزىا لدييـ، كما قا

االختصاص، خاصة المختصيف العامميف بجمعيات التوحد في قطاع غزة، وبعض األخصاء في 
 مجاؿ الصحة النفسية.

وقامت الباحثة بمراجعة بعض األدبيات التربوية تتعمؽ تنمية وتعديؿ بعض السموكيات أو 
مثؿ دراسة )الشيخ ذيب،  اكساب األطفاؿ بعض الميارات االجتماعية أو ميارات التواصؿ

(، ودراسة )صديؽ، 2004(، ودراسة )صادؽ والخميسي، 2004(، ودراسة )عبد اهلل، 2004
(، 2009(، ودراسة )السممي، 2007(، ودراسة )شريت، 2007(، ودراسة )غزاؿ، 2006

(، ودراسة 2010(، ودراسة )روبينا الؿ، 2010(، ودراسة )فتيحة، 2009ودراسة )إسماعيؿ، 
(، ودراسة 2011(، ودراسة )البطاينة وعرنوس، 2011(، ودراسة )المومني، 2011تاني، )داغس

 (.2013(، ودراسة )الغصاونة والشرماف، 2012(، ودراسة )الرواشدة، 2011)القواسمة، 

كما تـ مراجعة بعض الدراسات التي تتعمؽ بتحديد خصائص وميارات أطفاؿ التوحد مثؿ 
(، ودراسة )الشيخ 2011(، ودراسة )الكيكي، 2008شبيب، (، ودراسة )2002دراسة )بخش، 

 (.2013ومييدات، 

والجدير بالذكر أف الباحثة تابعت أطفاؿ التوحد لتحديد الميارات المتوفرة لدييـ، إضافة 
إلى الميارات التي يعجزوف عنيا، بيدؼ اعداد قائمة ىادفة نحو تعديؿ سموكياتيـ، وتعزيز 

عداد القائمة أفاد الباحثة في صياغة  بعض الميارات التي تساعدىـ عمى االندماج االجتماعي. وا 
 بطاقة مالحظة لمتعرؼ عمى فاعمية برنامجيا.

 ضبط قائمة الميارات:

( ميارة تـ عرضيا عمى 40قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات أولية تضمنت نحو )
التوحد، وتـ تعديؿ  مجموعة مف المختصيف، وأساتذة الجامعات، وبعض العامميف مع أطفاؿ

( سموكًا يجب أف 34( ميارة تمثؿ )34القائمة، وضبطيا فوصمت في صورتيا النيائية إلى )
( يوضح قائمة الميارات في صورتيا 3يعززىا برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي. والممحؽ رقـ )

 النيائية.
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 أطفال التوحد.وسموك ثانيًا: بطاقة مالحظة ميارات 

 مالحظة:لااليدف من بطاقة 

مالحظػػػة إلػػػى تقػػػويـ وتحديػػػد سػػػموكيات أطفػػػاؿ التوحػػػد قبػػػؿ وبعػػػد تطبيػػػؽ التيػػػدؼ بطاقػػػة 
 التجربة.

 :مالحظةال بطاقةمصادر اعداد 

اعتمدت الباحثة بشكؿ أساسي في اعداد بطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ 
 التوحد عمى قائمة الميارات التي قامت بإعدادىا مسبقًا.

 مالحظة:التصحيح وترميز بطاقة 

اعتمدت الباحثة عمى سمـ تدرج خماسي في ترميز وتصحيح بطاقة المالحظة، حسب 
 الجدوؿ التالي:

 ضعيفة جداً  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  فرادرجة الممارسة والتو 

 1 2 3 4 5 الترميز
وسموؾ أي أف أعمى  ( ميارة34كما تجدر اإلشارة إلى أف بطاقة المالحظة تتكوف مف )

 (.34( درجة، وأدنى درجة تساوي )170درجة "الدرجة الكمية" تساوي )

وبعد استشارة ذوي االختصاص خاصة في مجاؿ القياس والتقويـ التربوي، واإلحصاء 
 فإنو يمكف تصنيؼ كؿ طفؿ حدة أو المجموعة كاممة إلى ثالث درجات عمى النحو التالي:

 ات أطفال التوحد عمى بطاقة المالحظةتصنيف درج(: 2الجدول رقم )
 الفترة درجة الممارسة
 79 – 34 متوفرة بدرجة مرتفعة

 125 – 80 متوفرة بدرجة متوسطة

 170 - 125 متوفرة بدرجة ضعيفة
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واستعانت الباحثة ببطاقة المالحظة كونيا تتميز بعدة خصائص أىميا قدرة تحويؿ قائمة 
الباحثة مف خالؿ تعامميا مع الطفؿ، كما أنيا سيمة التصحيح الميارات إلى سموكيات تالحظيا 

 والترميز، إضافة إلى أنيا تستخدـ بشكؿ فردي، وبشكؿ جمعي.

 مالحظة:الآلية تطبيق بطاقة 

اعتمدت الباحثة عمى آلية تطبيؽ البطاقة مف خالؿ ذوي أطفاؿ التوحد، واألخصائييف 
كؿ حالة مف حاالت الدراسة عمى حدة، وتـ تجميع المساعديف في الجمعية الفمسطينية، وتـ تقيـ 

البيانات وترميزىا عبر برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعمـو االجتماعية المعروؼ باسـ 
(SPSS اختصارًا لػ )(Statistical Package for Social Science). 

 (:Validityمالحظة )القة صدق بطا

لتي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، شموؿ المقياس لكؿ العناصر ا يقصد بالصدؽ
ث تكػػوف مفيومػة لكػؿ مػػف يسػتخدميا )عبيػػدات يػحبووضػوح الفقػرات والمفػػردات مػف ناحيػة أخػػرى، 

والصػدؽ يعنػي أف تعبػر بطاقػة المالحظػة وعباراتيػا عػف الظػاىرة المػراد  (179: 2001وآخروف، 
قياسػػيا، وأف تكػػوف العبػػارات قػػادرة ومناسػػبة لقيػػاس مسػػتوى سػػموؾ أطفػػاؿ التوحػػد، وتػػـ التأكػػد مػػف 

 صدؽ البطاقة مف خالؿ التالي:

 (:Referees Validityصدق المحكمين )

صػػػيف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس قامػػػت الباحثػػػة بعػػػرض البطاقػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المخت
والصحة النفسية، والقياس والتقويـ التربوي، وتـ ضبط البطاقػة، وتعػديميا وتقنػيف فقراتيػا حسػب مػا 

( 3( يوضػػح قائمػػة بأسػػماء السػػادة المحكمػػيف، ممحػػؽ رقػػـ )1أوصػػت لجنػػة التحكػػيـ. ممحػػؽ رقػػـ )
 بطاقة مالحظة ميارات وسموؾ أطفاؿ التوحد بصورتيا النيائية.

 (:Internal Consistency Validityتساق الداخمي )صدق اال 

يقصد باالتساؽ الداخمي أف تكوف الميارات الفرعية قادرة عمى قياس الدرجة الكمية لبطاقة 
مالحظة الميارات، وأف تكوف الميارات الفرعية قادرة عمى قياس ما وضعت ألجؿ قياسو، ويتـ 

ف كؿ عبارة مف عبارات بطاقة مالحظة ىذا األمر مف خالؿ احتساب معامالت االرتباط بي
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ميارات وسموؾ أطفاؿ التوحد والدرجة الكمية لمبطاقة. حيث تـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي 
مف خالؿ العينة االستطالعية التي قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة عمييـ، والبالغ عددىـ 

اسة الفعمية مف حيث متوسط األعمار ( طفؿ توحد تـ مراعاة تقاربيـ مع عينة الدر 40نحو )
( يوضح معامالت 3( سنة، والجداوؿ رقـ )0.928( سنة بانحراؼ معياري بمغ )6.434والبالغ )

 االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البطاقة والدرجة الكمية لفقراتيا وعباراتيا:

يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات بطاقة مالحظة ميارات  (3الجدول رقم )
 أطفال التوحد والدرجة الكمية لفقراتياوسموك 

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
(0.05دالة عند ) 0.352* .1 (0.01دالة عند ) 0.504** .18   

(0.05دالة عند ) 0.369* .2 (0.01دالة عند ) 0.596** .19   

(0.01دالة عند ) 0.436** .3 (0.01دالة عند ) 0.638** .20   

(0.01دالة عند ) 0.594** .4 (0.01دالة عند ) 0.742** .21   

(0.01دالة عند ) 0.699** .5 (0.01دالة عند ) 0.689** .22   

(0.01دالة عند ) 0.568** .6 (0.01دالة عند ) 0.752** .23   

(0.01دالة عند ) 0.726** .7 (0.01دالة عند ) 0.827** .24   

(0.01دالة عند ) 0.788** .8 (0.01دالة عند ) 0.569** .25   

(0.01دالة عند ) 0.636** .9 (0.05دالة عند ) 0.381* .26   

(0.01دالة عند ) 0.758** .10 (0.05دالة عند ) 0.385* .27   

(0.01دالة عند ) 0.703** .11 (0.01دالة عند ) 0.518** .28   

(0.01دالة عند ) 0.540** .12 (0.01دالة عند ) 0.684** .29   

(0.01دالة عند ) 0.628** .13 (0.01دالة عند ) 0.758** .30   

(0.01دالة عند ) 0.588** .14 (0.01دالة عند ) 0.676** .31   

(0.01دالة عند ) 0.631** .15 (0.05دالة عند ) 0.377* .32   

(0.05دالة عند ) 0.353* .16 (0.01دالة عند ) 0.724** .33   

(0.01دالة عند ) 0.643** .17 (0.01دالة عند ) 0.751** .34   

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

أف جميع معامالت االرتباط كانت أعمى مف معامؿ االرتباط ( يوضح 3الجدوؿ رقـ )
(، بمعنى أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا وقادرة 0.05(، ومستوى داللة )38عند درجات حرية )

 عمى قياس الظاىرة، ومتسقة بالدرجة الكمية لبطاقة مالحظة ميارات وسموؾ أطفاؿ التوحد.
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 (:Discrimination Validityالصدق التمييزي )

ويعػػػرؼ بالصػػػدؽ الطرفػػػي، أو بصػػػدؽ المقارنػػػة الطرفيػػػة، ويعبػػػر عػػػف قػػػوة المقيػػػاس فػػػي 
التفريػػػػؽ بػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة، ويقصػػػػد بػػػػو قػػػػدرة المقيػػػػاس وفقراتػػػػو لمتمييػػػػز بػػػػيف مرتفعػػػػي ومنخفضػػػػي 
الممارسػػػيف لميػػػارات وسػػػموؾ أطفػػػاؿ التوحػػػد، بمعنػػػى آخػػػر مػػػدى قػػػدرة المقيػػػاس عمػػػى التمييػػػز بػػػيف 

أف ىناؾ عالقة قوية بيف دقة المقياس وقوتو التمييزية بيف أفراد العينة )الحسف، المبحوثيف، حيث 
 (، ويتـ ىذا األمر عبر الخطوات التالية:36: 2006

 ترتيب العينة االستطالعية مف األعمى إلى األدنى حسب متوسط مياراتيـ وسموكيـ. -1
 لتقدير.%( منخفضي ا27%( مرتفعي التقدير، )27تقسيـ العينة إلى فئتيف ) -2
 (.Independent Samples t-testاختبار الفروؽ بيف الفئتيف باستخداـ اختبار ) -3

قػة مالحظػة ميػارات وسػموؾ ( يبيف نتائج الصدؽ التمييزي لمدرجة الكميػة لبطا4والجدوؿ رقـ )
 :أطفاؿ التوحد

موك (: يوضح نتائج الصدق التمييزي لمدرجة الكمية لبطاقة مالحظة ميارات وس4الجدول رقم )
 (22أطفال التوحد )ن = 

ميارات وسموكيات 
 أطفال التوحد

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة  (Tقيمة )
(Sig.) 

 0.2278 3.226 11 مرتفعي التقدير
14.634 0.000 

 0.200 1.9029 11 منخفضي التقدير

 2.02( تساوي 0.05( ومستوى داللة )20ت الجدولية عند درجات حرية )

( يتضح أف قيمة االحتماؿ كانت أقؿ مف مستوى الداللة 4الجدوؿ السابؽ رقـ )
(، وكانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية، وىذا يدلؿ عمى أف القائمة 0.05)

 تتمتع بصدؽ تمييزي مناسب.

 :مالحظةالبطاقة ثبات 

باحثة وعدـ تغيرىا بشكؿ جوىري، وقامت ال نتائجيا،ثبات واستقرار  البطاقةثبات بيقصد 
 مف خالؿ الطرؽ التالية:بالتأكد مف ثبات بطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد 
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 (:Split Half Coefficientالنصفية )طريقة التجزئة 

إلى فقرات فردية الرتب، فقرات بطاقة المالحظة وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ 
زوجية الرتب، واحتساب معامؿ االرتباط بينيما، ومف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لتصحيح 

( وذلؾ حسب المعادلة: Spearmen- Brown Coefficientالمعامؿ )
1

2

R

R  نظرًا لتساوي

 ( التالي:5نت النتائج كما في الجدوؿ رقـ )، وكاطرفي االرتباط

 (: يوضح نتائج ثبات بطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفال التوحد5جدول رقم )ال
 بطريقة التجزئة النصفية

 معامل االرتباط الفقرات البطاقة
معامل االرتباط 

 المصحح
قيمة 

(Sig.) 
 0.00 15861 15754 34 الدرجة الكمية

( يتبيف أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيًا وقوي، حيث 5مف خالؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
(، وىو معامؿ مرتفع، يؤكد أف بطاقة 0.754كاف معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لمبطاقة بمغ )

ومناسب، حيث بمغ االرتباط بعد مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد تتمتع بثبات مرتفع 
 (.0.86التصحيح )

 (:Cronbach's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ )

حتساب معامؿ ألفا كرونباخ لبطاقة مالحظة ميارات تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس ا
 (:6مبيف بالجدوؿ رقـ )النحو ال عمى، فكانت النتائج وسموكيات أطفاؿ التوحد

 ( يوضح نتائج ثبات بطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفال التوحد6) الجدول رقم
 بطريقة ألفا كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات البطاقة
 15945 34 الدرجة الكمية

(، حيث بمغ معامؿ 0.6ف معامؿ ألفا كرونباخ كاف أكبر مف )( يبيف أ6الجدوؿ رقـ )
 ، وىو معامؿ مرتفع.(0.945)ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لمبطاقة 
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 (:C. A. R. Sمقياس كارز )ثالثًا: 

أطفاؿ التوحد، حيث أنو لتشخيص يعتبر مقياس كارز مف أىـ وأنسب المقاييس العالمية 
( فقرة تقيس سموؾ 15يستخدـ لحالة واحدة أو عدة حاالت، ويتكوف في نسختو المعربة مف )

الطفؿ إذا كاف متوحدًا أو غير متوحد مف خالؿ تطبيؽ األطفاؿ التوحدييف، ويمكف الحكـ عمى 
 ىذا المقياس.

كما أف معظـ الجمعيات والمؤسسات الميتمة تستخدـ ىذا المقياس لتحديد وحصر 
حاالت التوحد في قطاع غزة، واستخدـ المقياس في عديد مف الدوؿ العربية، وىو مقياس يتمتع 

 بصدؽ وثبات مناسب.

 ز:تصحيح وترميز مقياس كار 

قامت الباحثة باالستعانة بالترميز والتصحيح المتعارؼ عميو لمقياس كارز، حيث أف 
 االستجابات كانت عمى النحو التالي:

 = السموؾ عادي أو طبيعي ومناسب لسف الطفؿ. 1
 = السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة خفيفة. 2
 = السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة متوسطة. 3
 ر طبيعي وغير سوي بدرجة شديدة.= السموؾ غي 4

 ويتـ تفريغ التقديرات في جدوؿ خاص كما ىو موضوح بالتالي:

 المجموع 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقـ المستوى
                 الدرجة

 أما بالنسبة لتصحيح المقياس فيمكف االستعانة بالتصنيؼ التالي:

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 
 توحد شديد توحد طفيؼ ليس توحد

والجدير بالذكر أف الباحثة اختارت عينة الدراسة الفعمية مف ذوي التوحد الطفيؼ، وذلؾ 
لغايات الدراسة وأىدافيا، وطبيعة برنامج ومنيج لوفاس، وضيؽ الوقت المتاح، حيث أف العمؿ 
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طويؿ جدًا، السيما وأف منيج لوفاس يقوـ عمى مع ذوي حاالت التوحد الشديد بحاجة إلى وقت 
 أساس التكرار لمميارة الواحدة حتى اكتسابيا.

والجدير بالذكر أف الباحثة قامت بتطبيؽ مقياس كارز عمى العينة االستطالعية البالغة 
( طفؿ توحد، وذلؾ لمتأكد مف صدقو وثبات واستقرار نتائجو عمى البيئة الفمسطينية، وذلؾ 40)

 نحو التالي:عمى ال

 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )

قامت الباحثة بالتأكد مف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس كارز والدرجة 
 الكمية لفقراتو:

 يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس كارز (7الجدول رقم )
 والدرجة الكمية لفقراتو

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
(0.01دالة عند ) 0.696** .1 (0.01دالة عند ) 0.802** .9   

(0.01دالة عند ) 0.867** .2 (0.01دالة عند ) 0.687** .10   

(0.01دالة عند ) 0.849** .3 (0.01دالة عند ) 0.652** .11   

(0.01دالة عند ) 0.591** .4 (0.01دالة عند ) 0.687** .12   

(0.01دالة عند ) 0.818** .5 (0.01دالة عند ) 0.705** .13   

(0.01دالة عند ) 0.854** .6 (0.01دالة عند ) 0.706** .14   

(0.01دالة عند ) 0.767** .7 (0.01دالة عند ) 0.766** .15   

(0.01دالة عند ) 0.797** .8   

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38)**ر الجدولية عند درجة حرية 
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

( أف جميع فقرات مقياس كارز دالة إحصائيًا حيث كانت جميع 7يوضح الجدوؿ رقـ )
(، ودرجة حرية 0.01قيـ معامؿ االرتباط أعمى مف قيمة معامؿ االرتباط عند مستوى داللة )

(، وعميو فإف مقياس كارز يميؽ بالبيئة الفمسطينية، ومناسب ويتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي 38)
 جيد.
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 :مقياس كارزثبات 

باحثة وعدـ تغيرىا بشكؿ جوىري، وقامت ال نتائجو،واستقرار  وثبات المقياسثبات بيقصد 
 خالؿ الطرؽ التالية: بالتأكد مف ثبات بطاقة مقياس كارز مف

 (:Split Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية )

إلى فقرات فردية الرتب، فقرات زوجية المقياس وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ 
ومف ثـ استخداـ معادلة جتماف لتصحيح معامؿ ؿ االرتباط بينيما، الرتب، واحتساب معام

21االرتباط، حسب المعادلة: 
2

2

1

2

2















ع

، حيث تـ استخداـ معادلة جتماف نظرًا لعدـ تساوي عع

 ( التالي:8نت النتائج كما في الجدوؿ رقـ )، وكاطرفي االرتباط

 بطريقة التجزئة النصفيةمقياس كارز (: يوضح نتائج ثبات 8جدول رقم )ال

 معامل االرتباط الفقرات البطاقة
معامل االرتباط 

 المصحح
قيمة 

(Sig.) 
 15111 15924 15885 15 الدرجة الكمية

( يتبيف أف معامؿ االرتباط داؿ إحصائيًا وقوي، حيث 8مف خالؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
وىو معامؿ مرتفع، يؤكد أف مقياس (، 0.885كاف معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لمبطاقة بمغ )

 (.0.924كارز يتمتع بثبات مرتفع ومناسب، حيث بمغ االرتباط بعد التصحيح )

 (:Cronbach's Alpha coefficientطريقة معامل ألفا كرونباخ )

، حتساب معامؿ ألفا كرونباخ لجميع فقرات مقياس كارزتقـو ىذه الطريقة عمى أساس ا
 (:9مبيف بالجدوؿ رقـ )النحو ال عمىفكانت النتائج 

 بطريقة ألفا كرونباخ( يوضح نتائج ثبات مقياس كارز 9رقم )الجدول 
 معامل ألفا كرونباخ الفقرات البطاقة

 15946 15 الدرجة الكمية

(، حيث بمغ معامؿ 0.6ف معامؿ ألفا كرونباخ كاف أكبر مف )( يبيف أ9الجدوؿ رقـ )
 ، وىو معامؿ مرتفع.(0.946لممقياس )ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية 
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 :(Ivar Lovas) رابعًا: برنامج تحميل السموك التطبيقي "منيج لوفاس"

 فكرة البرنامج:

تقوـ فكرة البرنامج عمى أساس تطوير بعض ميارات أطفؿ التوحد، وتعديؿ سموكياتيـ 
نتائج الدراسات التي أجراىا باالستعانة بمنيج إيفار لوفاس، واالستفادة مف برامجو، واالستفادة مف 

 عمى فئة أطفاؿ التوحد في عالج بعض حاالت التوحد.

 مصادر اعداد برنامج تحميل السموك التطبيقي:

يعتمد البرنامج عمى منيج السموؾ التطبيقي الذي طوره إيفار لوفاس، إضافة إلى مراجعة 
وعمماء النفس الذيف انتيجوا  بعض األدبيات التربوية التي أعدىا لوفاس نفسو، أو بعض الباحثيف

(، )صديؽ، 2004(، )الشيخ ذيب، 2009طريقتو، ومف أىـ ىذه الدراسات دراسة )السممي، 
(، 2010(، )روبينا الؿ، 2010(، )فتيحة، 2009(، )إسماعيؿ، 2007(، )غزاؿ، 2006

(، 2012(، )الرواشدة، 2011(، )القواسمة، 2011(، )البطاينة وعرنوس، 2011)المومني، 
 (.2013)الغصاونة والشرماف، 

كما اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج عمى مالحظتيا ومتابعتيا ألطفاؿ التوحد في 
( يومًا، قامت خالليا بتدويف أكثر السموكيات الشاذة 70الجمعية الفمسطينية مدة ال تقؿ عف )

ستشارة ذوي لدى أطفاؿ التوحد، وأكثر السموكيات التي بحاجة إلى تعزيز، إضافة إلى ا
 االختصاص، وبعض عمماء النفس عمى المستوى الفمسطيني أو المستوى العربي.

 عدد جمسات البرنامج:

قامت الباحثة بإعداد ثالث جمسات ارشادية ألسر أطفاؿ التوحد تيدؼ إلى تعزيز 
التعاوف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البرنامج المقترح، أما جمسات برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي 

( دقيقة حسب الحاجة، طبقت بشكؿ فردي، 60 - 40( جمسة تتراوح مدتيا ما بيف )15فبمغت )
 بوعيًا. وبواقع ثالث جمسات أس

  



72 
 

 مكان انعقاد جمسات البرنامج:

قامت الباحثة بتييئة غرفة إرشاد وعالج داخؿ الجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد 
والتأىيؿ لتطبيؽ جمسات البرنامج، حيث اشتممت الغرفة عمى كافة األدوات الالزمة لكؿ جمسة 

 عالجية، ومييأة بحيث تتفؽ مع بيئة الحالة المحيطة بو.

 استراتيجيات العالج السموكي القائم عمى تحميل السموك التطبيقي:

قامت الباحثة بمطالعة العديد مف األدبيات التربوية والنفسية ذات العالقة بالعالج 
السموكي، ومنيج إيفر لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد وتنمية ميارتيـ الحياتية، وميارات 

 ستراتيجيات المستخدمة:التواصؿ والتقميد، وكانت أىـ اال

 .االستجابة عمى الطفؿ مساعدة: التمقيف -1
 يتمكف أف إلى بخطوة خطوة ويطوره مسبقًا، يعرفو ما عمى يبنى الطفؿ لتعميـ إجراء: التشكيؿ -2

 .المستيدؼ السموؾ مف
 يقوـ ثـ مف أجزاء عدة إلى المستيدفة الميارة تحميؿ عمى يبنى تعميمي إجراء: التسمسؿ -3

 .المستيدفة الميارة إظيار مف يتمكف أف إلى حدة، عمى جزء كؿ الطفؿ بتعميـ األخصائي
استراتيجيات أخرى: كالنمذجة، والتكرار، وربط الصور بالصوت، واستخداـ الرسوـ البيانية،  -4

 وغيرىا.

 أىداف برنامج تحميل السموك التطبيقي:

االطالع عمى األىداؼ  قامت الباحثة بتحديد أىداؼ البرنامج الرئيسة والفرعية مف خالؿ
التي حاوؿ لوفاس تحقيقيا، وكانت معظـ أىداؼ البرنامج الحالي نابعة مف أىداؼ السنة األولى 

 والسنة الثانية والسنة الثالثة، إضافة إلى أىداؼ أخرى قامت الباحثة باستحداثيا.

 وجاءت أىداؼ جمسات أسر أطفاؿ التوحد عمى النحو التالي:

 البرنامج، وأىدافو.التعريؼ بطبيعة  -1
 تتبادؿ الباحثة طرؽ التعاوف الالزمة لتحقيؽ أىداؼ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي. -2
 اقتناع أسر أطفاؿ التوحد بأف ىناؾ طرؽ عالج لحاالت التوحد. -3
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االتفاؽ بيف الباحثة وأسر أطفاؿ التوحد في المجموعة التجريبية عمى التعاوف المشترؾ،  -4
 نامج.وادراج الطفؿ ضمف البر 

 يتعرؼ األىالي عمى أىمية التواصؿ مع طفؿ التوحد. -5
 يتعرؼ األىالي إلى طرؽ التواصؿ مع حاالت التوحد. -6
 يتعرؼ األىالي عمى أساليب التواصؿ وأنماطيا التي يستخدميا طفؿ التوحد. -7
 طرؽ تعزيز وسائؿ اتصاؿ األسرة بطفؿ التوحد. -8
 لمتواصؿ مع طفؿ التوحد.تتعرؼ األسرة عمى أىـ األساليب والطرؽ البديمة  -9

وجاءت األىداؼ الرئيسة لجمسات البرنامج السموكي العالجي القائـ عمى منيج إيفر 
 :عمى النحو التالي (لألطفاؿ لوفاس )تحميؿ السموؾ التطبيقي

 يتعمـ الطفؿ مصافحة اآلخريف. -1
 يرتدي مالبسو وربط حذاءه. -2
 يحدد سنوات عمر ويعدىا عمى أصابعو. -3
 أسرتو ومسمياتيـ. يتعرؼ إلى أفراد -4
 يذكر اسـ الحي الذي يسكف فيو، ويتعرؼ إلى المناطؽ المجاورة. -5
 يتعرؼ إلى أدوات األكؿ والشرب وطبيعة استخداميا. -6
 يتعرؼ الطفؿ إلى األلواف. -7
 يتعرؼ إلى أنواع الفواكو والخضروات ويطمبيا باسميا. -8
 يتعرؼ إلى بعض الحيوانات في بيئتو المحيطة، ويفرؽ بينيا. -9

 رؼ إلى أجزاء جسمو، ويستخدـ االشارة لمتعرؼ إلى كؿ جزء.يتع -10
 يتعرؼ إلى أىمية النظافة الشخصية. -11
 يتعرؼ إلى النقود واستخداماتيا. -12
 يفرؽ بيف الكبير والصغير، مف خالؿ التمييز البصري، واإلشارة إلى المسموع والمطموب. -13
 يبتعد عف أماكف الخطر. -14
 يتعرؼ كيفية تجاوز الشارع وقطعو. -15
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 ألدوات المستخدمة في برنامج السموك التطبيقي:ا

أىداؼ برنامج السموؾ التطبيقي، وقائمة الميارات التي أعدتيا الباحثة، انطالقا مف 
واستراتيجيات التدخؿ السموكي: التسمسؿ، والتعزيز، والنمذجة، والتشكيؿ، والتمقيف، وغيرىا مف 

البرنامج، فإنيا اعتمدت عمى عدة أدوات كاف أىميا االستراتيجيات التي استخدمتيا الباحثة في 
 عمى النحو التالي:

 .بطاقات ممونة 
 .بطاقات نشاط 
 .مكعبات 
 .بزؿ متنوعة 
 .خرز وخيط 
 .حمقات ممونة 
 .صندوؽ التطابؽ 
 .كتيبات تعميمية 
 .جياز حاسوب 
 .العديد مف المعززات المادية 

 

 والجدول التالي يوضح أىداف وأدوات كل جمسة:

 األدوات األىداف الفرعية اليدف الرئيس الزمن الجمسة

أن يتعمم الطفل  40 1
 مصافحة اآلخرين

 أف ينظر إلى الباحثة.
 بطاقات ممونة
 أف يبادؿ الباحثة السالـ. التطبيق العممي

 أف يصافح الباحثة باليد عندما تمد يدىا لممصافحة.

أن يقوم الطفل بارتداء  40 2
 مالبسو وربط حذاؤه

 صندق التطابق أف يقـو الطفؿ باختيار لبس مناسب.
 بطاقات ممونة
 مالبس حقيقة

 أف يقـو الطفؿ بارتداء مالبسو بنفسو.
 أف يقـو بارتداء حذاءه بنفسو.

أن يحدد الطفل سنوات  40 3
 عمره

 بطاقات ممونة مكعبات يستخدـ أصابعو لمعد.
حمقات ممونة خرز 

 ممون
 عمره الزمني. أف يذكر الطفؿ

 أف يحدد عمره الزمني عمى أصابعو.
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أن يتعرف عمى أفراد  40 4
 أسرتو ومسمياتيم

 أف يفرؽ بيف أمو، وأبيو.
 صورة شخصية لمطفل
 صور ألفراد أسرتو

 أف يفرؽ بيف أخيو وأختو.
 أف يسمي ويعد أفراد أسرتو.

أن يذكر اسم الحي  40 5
 الذي يسكن فيو

 صور لممنطقة عمى المناطؽ المجاورة لسكناه. أف يتعرؼ
 أف يتعرؼ عمى اسـ الحي الذي يسكنو. بطاقات ممونة

  أف يستطيع طمب مساعدة شخص لموصوؿ إلى بيتو.

6 40 
أن يتعرف الطفل عمى 
األدوات المستخدمة في 

 األكل والشرب

 بطاقات ممونة يتعرؼ الطفؿ عمى أدوات األكؿ.
ألدوات بزل متنوعة 

 الطعام والشراب
أدوات طعام وشراب 

 حقيقية
مجسمات ألدوات الطعام 

 والشراب

 أف يتعرؼ عمى أدوات الشرب.
 أف يستطيع طمب األداة المناسبة.
 أف يفرؽ بيف أدوات األكؿ والشرب

 أف يتقف استخداـ أدوات األكؿ والشرب

أن يتعرف الطفل عمى  40 7
 األلوان

 صندوق التطابق يتعرؼ الطفؿ إلى األلواف المختمفة.أف 
 خرز وخيط

 مكعبات وبطاقات ممونة
 أف يفرؽ الطفؿ بيف األلواف.

 أف يستطيع الطفؿ ذكر أي شيء بالموف الذي تسميو.

8 40 
أن يتعرف الطفل عمى 

أنواع الفواكو 
 والخضروات

 بطاقات ممونة أف يفرؽ بيف ألواف الفواكو والخضروات المشيورة.
 فواكو حقيقية

صندوق التطابق 
 الخاص بالفواكو

 أف يفرؽ الطفؿ بيف أنواع الفواكو والخضروات.

 يطمب الفاكية أو الخضروات باسميا.

أن يتعرف الطفل عمى  40 9
 أنواع الحيوانات

 بطاقات ممونة أف يتعرؼ الطفؿ أف ىناؾ حيوانات ليا أربعة أرجؿ.
صندوق التطابق 
 الخاص بالحيوانات
مجسمات حيوانات 

 ألعاب

 أف يعرؼ أف ىناؾ حيوانات ليا رجالف.

 أف يعدد الطفؿ بعض الحيوانات التي توردىا الباحثة.

أن يتعرف عمى أجزاء  40 10
 الجسم

 بطاقات ممونة أف يقـو باإلشارة إلى الجزء المسموع مف الباحثة.
 لوحة أجزاء الجسم

 بزل
 بيف أعضاء جسده. أف يفرؽ

 أف يتعرؼ إلى مياـ كؿ جزء مف أجزاء الجسد.

11 40 
أن يتعرف الطفل عمى 

أىمية النظافة 
 الشخصية

 بزل لطفل يغسل وجيو أف يتقف الطفؿ غسؿ وجيو.
 فرشاة أسنان
 معجون أسنان

 أف يتقف الطفؿ غسؿ يديو.
 أف يتقف الطفؿ تنظيؼ أسنانو.

12 40 
الطفل إلى  أن يتعرف

 النقود
 نقود حقيقية أف يتعرؼ الطفؿ إلى ماىية النقود

  أف يتعرؼ عمى استخدامات النقود   
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  أف يتعرؼ إلى كيفية المحافظة عمى النقود   

أن يفرق بين الكبير  40 13
 والصغير

أحجام مختمفة من  أف يميز ببصره بيف األشياء التي تعرض.
األكواب والحيوانات 

 والحمقات والمكعبات
 أف يتعرؼ عمى الفرؽ بيف الشيء الكبير والصغير.

 أف يستطيع اإلشارة إلى الكبير، والصغير.

أن يبتعد الطفل عمى  40 14
 األماكن واألشياء الخطرة

 يتعرؼ الطفؿ عمى األماكف الخطرة.
 أف يتعرؼ عمى األشياء الخطرة. 

 الخطرة.أف يبتعد عف األماكف واألشياء 

أن يعرف الطفل كيفية  40 15
 تجاوز الشارع

 أف يتعرؼ الطفؿ خطورة قطع الشارع.
 أف يعرؼ الطفؿ كيفية قطع الشارع. 

 أف يتفيـ الطفؿ متى يقطع الشارع.
 

 خطوات بناء برنامج السموك التطبيقي:

 االطالع عمى األدب التربوي في التعمـ السموكي. -1
لوفاس، وطرؽ العالج التي استخدميا، واألىداؼ التي حاوؿ االطالع عمى منيج  -2

 تحقيقيا، سواء نجح في ذلؾ، أو لـ ينجح.
( يومًا لمتعرؼ عمى خصائصيـ والميارات 70متابعة مجموعة مف أطفاؿ التوحد مدة ) -3

 التي يتقونيا، والميارات التي ىـ بحاجة إلييا.
األخذ بعيف االعتبار بعض الفروقات االلتزاـ ببعض المبادئ التي اقترحيا لوفاس، مع  -4

 بيف البيئة التي عمؿ بيا لوفاس، والمدة التي استغرقيا.
جوانب اإلخفاؽ التي واجييا لوفاس، وأخذىا بعيف االعتبار في صياغة  التعرؼ إلى -5

 البرنامج الحالي، لتفادييا.
 صياغة جمسات البرنامج. -6
ة مف المختصيف بمجاؿ عرض ىذه الجمسات عمى مجموعة مشرؼ الدراسة، ومجموع -7

 الصحة النفسية أو مف العامميف مع أطفاؿ التوحد، كمحكميف.
 تعديؿ البرنامج وفقًا لتصورات ونصائح العامميف مع أطفاؿ التوحد. -8
 تطبيؽ الباحثة لمبرنامج، مع إجراء تعديالت حسب تطور الفئة، وطبيعتيا. -9
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تتراوح مدة كؿ جمسة ما ( جمسة 25وبمغت جمسات البرنامج في صورتو األولية نحو )
( دقيقة حسب ما تقتضيو الحاجة، وبعد مشورة مشرؼ الدراسة األستاذ الدكتور 60 – 40بيف )

( جمسة تختص بطفؿ التوحد، إضافة إلى 15نبيؿ دخاف، تـ تقميص جمسات البرنامج إلى )
بميارات  صياغة ثالث جمسات ألسر أطفاؿ التوحد، وقاـ المشرؼ باستبعاد الجمسات التي ترتبط

 وأىداؼ أكاديمية، حيث تـ اعتماد جميع الجمسات بحيث تيدؼ إلى تعزيز ميارات قبؿ أكاديمية.

 طبيعة برنامج تحميل السموك التطبيقي:

تقـو طبيعة برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي عمى أساس تحديد ىدؼ رئيس لكؿ جمسة، 
ءات التنفيذ بشكؿ تفصيمي، وتحديد وينبثؽ عنو مجموعة مف األىداؼ الفرعية. وتـ صياغة إجرا

زمف الجمسة الواحدة، حيث تعتبر الباحثة أف كؿ جمسة تعبر عف وحدة متكاممة تتضمف أىدافًا، 
جراءات تنفيذ، واقتراح األدوات الالزمة. جراءات ومدة، وآلية وا   وا 

أما بالنسبة لمصادر تحديد أىداؼ جمسات البرنامج فاعتمدت الباحثة عمى قائمة 
 رات التي تـ تحديدىا مسبقًا وضبطيا وتحويميا إلى بطاقة مالحظة.الميا

وكانت معظـ جمسات البرنامج فردية، عدا بعض الجمسات التي تتضمف فقرات جمعية، 
وقامت الباحثة بشرح آلية التنفيذ لبعض المساعديف مف األخصائييف العامميف بالجمعية 

ف والمشاركة في التطبيؽ. لممزيد أنظر ممحؽ رقـ الفمسطينية ألطفاؿ التوحد، بيدؼ تحقيؽ التعاو 
 ( برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي ألطفاؿ التوحد.4)

كما سبؽ تطبيؽ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي ثالث جمسات ارشادية ألسر أطفاؿ 
التوحد تتضمف أىدافًا تتعمؽ بتكويف اتجاىات ايجابية نحو طفؿ التوحد، وضماف مشاركة األسرة 

 ( جمسات برنامج أسر أطفاؿ التوحد.5تطبيؽ البرنامج. لممزيد أنظر الممحؽ رقـ )في 

 :في اعداد وتنفيذ البرنامج واجيت الباحثةي المعوقات الت

 واجيت الباحثة عدة معوقات في بناء وتطبيؽ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي، كاف أىميا:

 ضعؼ إمكانيات الجمعيات الميتمة بأطفاؿ التوحد. -1
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ؽ الوقت المتاح، حيث تـ اختصار البرنامج إلى ميارات غير أكاديمية لتفادي ضيؽ ضي -2
 الوقت المتاح.

فشؿ إيفار لوفاس نفسو في تحقيؽ العديد مف أىداؼ برنامجو مما جعؿ الباحثة مضطرة  -3
، وأىـ األىداؼ التي لـ يحققيا لوفاس عدـ الستحداث وسائؿ وأساليب لتفادي ىذا الفشؿ

ؿ بالميارات التي اكتسبوىا، ولمتغمب عمى ذلؾ قامت الباحثة بالتعاوف مع احتفاظ األطفا
مناسبة لمتعامؿ مع األىالي، وعقد جمسات إرشادية لطبيعة البرنامج وطرؽ وأساليب 

 .أطفاؿ التوحد
ضعؼ البرامج التي قامت الباحثة باالطالع عمييا، خاصة في البيئة العربية، وكاف  -4

 الجتماعية، وميارات التواصؿ المفظي أو الشفوي فقط.معظميا يتعمؽ بالميارات ا
تعقيد إجراءات منيج تحميؿ السموؾ التطبيقي، حيث أف عدـ تحقيؽ ىدؼ ما، ال يؤىمؾ  -5

لتجاوزه، نظرًا الرتباط األىداؼ بعضيا ببعض، وطبيعة منيج لوفاس القائـ عمى التكرار 
الجمسات ورفع مستوى تعاوف حتى إجادة الميارة، وتـ تفادي ذلؾ مف خالؿ إعادة بعض 

 المؤسسة، واألخصائييف المساعديف، واالتصاؿ المستمر باألسرة.

واستطاعت الباحثة مواجية معظـ التحديات مف خالؿ استشارة مشرؼ الدراسة، وذوي 
االختصاص، كما أف الجمعية الفمسطينية ألطفاؿ التوحد أتاحت لمباحثة كافة اإلمكانات الالزمة 

التحديات، واعتمدت الباحثة عمى بعض األخصائييف بالجمعية في تفادي بعض لمواجية ىذه 
 التحديات.

كما تجدر اإلشارة إلى أف الفترة التي أمضتيا الباحثة قبؿ بناء البرنامج وتنفيذ وىي المدة 
التي قامت بدراسة خصائص وسموكيات أطفاؿ التوحد ساىمت بشكؿ كبير جدًا في التنبؤ ببعض 

 ووضع استراتيجيات مواجية ليا قبؿ حدوثيا.التحديات 

 تكافؤ المجموعتين:

قامت الباحثة بضبط بعض المتغيرات منيا العمر، والبيئة، والخمفية العممية ألطفاؿ 
 المجموعتيف الضابطة والتجريبية، حيث تعمدت الباحثة اختيار المجموعتيف مف جمعية واحدة

مسطينية ألطفاؿ التوحد، كما أف أعمار المجموعتيف ، وىي الجمعية الفلضماف توافر نفس البيئة
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( وجمعييـ مف ذوي اضطراب التوحد البسيط، ولـ يصؿ لدرجة التوحد 8-6تتراوح ما بيف )
 الشديد، والجدوؿ التالي يوضح درجات المجموعتيف عمى بطاقة المالحظة ومقياس كارز:

 ومقياس كارز يوضح درجات الحاالت عمى بطاقة المالحظة(: 10الجدول رقم )
 الدرجة عمى مقياس كارز الدرجة عمى البطاقة الحالة المجموعة

 التجريبية

 32 100 (1حالة رقـ )

 36 98 (2حالة رقـ )

 32.5 89 (3حالة رقـ )

 32.5 121 (4حالة رقـ )

 33.5 113 (5حالة رقـ )

 الضابطة

 34 100 (1حالة رقـ )

 33 112 (2حالة رقـ )

 32.5 116 (3)حالة رقـ 

 31.5 100 (4حالة رقـ )

 32 107 (5حالة رقـ )

وقامت الباحثة بالتحقؽ إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية عمى بطاقة المالحظة أو مقياس كارز في التطبيؽ القبمي، وذلؾ باستخداـ اختبار ماف 

 والجدوؿ التالي يوضح النتائج:ويتني لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف، 

 يوضح درجات المجموعتين عمى بطاقة المالحظة ومقياس كارز(: 11الجدول رقم )
 (10في التطبيق القبمي )ن = 

 العدد المجموعة التطبيق القبمي
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(U) 

قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 بطاقة المالحظة
 25.00 5.00 5 المجموعة الضابطة

10.0 25.00 0.529 0.597 
 30.00 6.00 5 المجموعة التجريبية

 مقياس كارز
 30.50 6.10 5 المجموعة الضابطة

9.50 24.50 0.636 0.525 
 24.50 4.90 5 المجموعة التجريبية

( االحتمالية كانت أكبر مف مستوى الداللة .Sig( يوضح أف قيـ )11الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في درجات العينة في التطبيؽ القبمي عمى بطاقة 0.05)

المالحظة ومقياس كارز تعزى لمتغير المجموعة )ضابطة، تجريبية(، وىذا يدلؿ عمى تكافؤ 
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ت برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي. مجموعتي الدراسة، وأف التغير الحاصؿ سيتـ عزوه إلى جمسا
حيث سيتـ تطبيؽ جمسات برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي عمى أفراد المجموعة التجريبية، فيما 
سيتـ تطبيؽ الطرؽ العادية عمى أفراد المجموعة الضابطة، ويقصد بالطرؽ العادية ىي المناىج 

 .التي تستخدميا الجمعية الفمسطينية لتنمية ميارات األطفاؿ

 إجراءات وخطوات الدراسة:

جراءات  قامت الباحثة بتحديد مشكمة الدراسة، وأسئمتيا، ومف ثـ قامت بعدة خطوات وا 
 لإلجابة عف ىذه األسئمة، وكانت خطوات الدراسة عمى النحو التالي:

 ( يومًا لتحديد سموكياتيـ، ومياراتيـ، وأوجو القصور لدييـ.70متابعة أطفاؿ التوحد مدة ) -1
منياج إيفر لوفاس في تحميؿ السموؾ التطبيقي لدى أطفاؿ التوحد، وبعض مراجعة  -2

 األدبيات التربوية ذات العالقة.
 تحديد الميارات الواجب تنميتيا لدى أطفاؿ التوحد. -3
 ضبط قائمة الميارات، وتحكيميا، ومف ثـ تحويميا إلى بطاقة مالحظة. -4
 ثاني يختص بأسر أطفاؿ التوحد. بناء برنامج يتكوف مف قسـ يختص بأطفاؿ التوحد، وقسـ -5
 عرض البرنامج عمى أساتذة جامعات، ومختصيف، وتعديمو وفقًا لمتطمبات الدراسة. -6
تطبيؽ بطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد ومقياس كارز عمى عينة  -7

 ( سنوات.8 – 6( طفاًل تتراوح أعمارىـ ما بيف )40استطالعية بمغت )
 وثبات نتائجيا. التأكد مف صدؽ األدوات -8
اختيار عينة الدراسة وتقسيميا عشوائيًا إلى مجموعتيف األولى تجريبية والثانية ضابطة،  -9

حيث ُطبؽ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي عمى المجموعة التجريبية، فيما تركت المجموعة 
 الضابطة لبرامج المؤسسة المعتادة.

 )المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية(.تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمى عينة الدراسة  -10
( جمسات، ومف ثـ تطبيؽ جمسات أطفاؿ 3تنفيذ جمسات أسر أطفاؿ التوحد وعددىا ) -11

 ( جمسة.15التوحد وعددىا )
 تطبيؽ أدوات الدراسة بعديًا، ومقارنة النتائج مع التطبيؽ القبمي. -12
 البعدي. تطبيؽ أدوات الدراسة تتبعيًا، ومقارنة النتائج مع التطبيؽ -13
 صياغة توصيات ومقترحات الدراسة. -14
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 األسموب اإلحصائي:

( في SPSSاعتمدت الباحثة عمى برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية )
 ادخاؿ البيانات ومعالجتيا، ومف ثـ أجرت عدة اختبارات الستخالص النتائج، وأىميا:

 التكرارات، والنسب المئوية. -1
 واالنحراؼ المعياري. المتوسط الحسابي، -2
 معامؿ االرتباط بيرسوف لمتأكد مف صدؽ األدوات وثبات نتائجيا. -3
 معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات أدوات الدراسة. -4
 طريقة التجزئة النصفية لمتأكد مف ثبات أدوات الدراسة. -5
 (.Independent Samples T testاختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف ) -6
 ( لمكشؼ عف الفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف.Mann Whitney U)ماف ويتني اختبار  -7
( لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي مجموعتيف Wilcokson testاختبار ويمكوكسوف ) -8

 مترابطتيف.
 اختبار مربع إيتا لقياس أثر تطبيؽ برنامج لوفاس في تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد. -9

  



 

 

 

 

 اخلامسالفصل 

 عرض النتائج ومناقشتها
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 الفصل الخامس

 ومناقشتياعرض النتائج 

 المقدمة:

تيدؼ الدراسة لمكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ 
أطفاؿ التوحد، ولتحقيؽ األىداؼ قامت الباحثة بمجموعة مف اإلجراءات الميدانية، وحددت قائمة 

تي تـ ميارات يجب تعزيزىا وتنميتيا لدييـ، وصممت بطاقة مالحظة في ضوء قائمة الميارات ال
تحديدىا، وُطبقت بطاقة مالحظة إضافة إلى مقياس كارز لتشخيص التوحد قبميًا، وبعديًا وتتبعيًا، 

، وقارنت وذلؾ مف وجية نظر األىالي واألخصائييف بالجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ
الدراسة مف  يختص الفصؿ الخامس بعرض نتائج، و النتائج لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج وجمساتو

خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، والتحقؽ مف فروضيا، كذلؾ يتضمف توصيات الباحثة، وأىـ 
 المقترحات لمبحوث المستقبمية.

 نتائج الفرض األول ومناقشتيا:

( بين متوسط درجات أفراد α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال 
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة المجموعة التجريبية 

 .ميارات أطفال التوحد تعزى لبرنامج تعديل السموك التطبيقي

( Mann Whitney U)استخدمت اختبار ماف ويتني لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ 
 يوضح النتائج: (12رقـ )لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ 

درجات المجموعتين عمى بطاقة المالحظة في التطبيق الفروق بين يوضح (: 12م )الجدول رق
 (10البعدي )األىالي، واألخصائي( )ن = 

 العدد المجموعة الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(U) 

قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 األىالي
 17.00 3.40 5 المجموعة الضابطة

2.0 17.0 2.193 0.028 
 38.00 7.60 5 المجموعة التجريبية

 األخصائي
 18.50 3.70 5 المجموعة الضابطة

3.50 18.50 1.886 0.059 
 36.50 7.30 5 المجموعة التجريبية
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( لمفروؽ بيف درجات المجموعة .Sig( أف قيمة االحتماؿ )12يوضح الجدوؿ رقـ )
لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي 

(، وىذا يدلؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا، 0.05التوحد مف وجية نظر األىالي أقؿ مف )
وتعزى ىذه الفروؽ لخضوع أفراد المجموعة التجريبية لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي، واكتساب 

ة إحصائية بيف درجات المجموعة بينما لـ تظير فروؽ ذات دالل الميارة مف خالؿ التكرار.
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ 

 التوحد مف وجية نظر األخصائييف بالجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ.

عمى متابعتيـ الجادة  بأف تقديرات األىالي كانت بناءً  وتفسر الباحثة ىذه النتائج
ألطفاليـ، وحرصيـ الشديد عمى عالج أطفاليـ، ومساعدتيـ لمباحثة في التطبيؽ، أما تقديرات 
األخصائييف فكانت تتعمؽ فقط بفترة تواجدىـ داخؿ الجمعية وىي فترة ال تتجاوز أربع ساعات 

 موكياتيـ.يوميًا فمف الممكف أال يظير عمى األطفاؿ التغير الحاصؿ في مياراتيـ وس

كما ترى الباحثة بأف أطفاؿ التوحد داخؿ الجمعية قد يتأثروا بزمالئيـ بنفس الجمعية، 
وىذا ينعكس عمى بعض السموكيات والميارات، لذا فإف الباحثة توصي بضرورة تطبيؽ البرامج 
ئة العالجية خاصة تمؾ القائمة عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي بشكؿ فردي، وابعاد أطفاؿ التوحد ف

 التطبيؽ عف األطفاؿ الذيف ال يخضعوف لمبرامج.

كما والحظت الباحثة تفاعاًل ممحوظًا لدى أفراد عينة الدراسة مف المجموعة التجريبية 
أثناء تطبيقيا لمبرنامج، خاصة خالؿ الجمسات األخيرة مف البرنامج، ويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب 

يارات السابقة في الجمسات الجديدة التي كانت أىميا التكرار المستمر لمميارة، ومراجعة الم
تعقدىا إضافة إلى التعاوف الشديد الذي أبدتو إدارة الجمعية والعامميف، وأىالي أطفاؿ التوحد، 
والوسائؿ والطرؽ الشيقة التي استعانت بيا الباحثة في تطبيؽ جمسات البرنامج، ومتابعتيا مف 

لتشجيع المستمر مف الباحثة لكؿ طفؿ مف أطفاؿ خالؿ سجالت متابعة ونشاط مع األىالي، وا
 المجموعة التجريبية.

دراسة )عبد اهلل، ة ومنيا وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات السابق
(، 2009(، ودراسة )السممي، 2007(، ودراسة )غزاؿ، 2005(، ودراسة )صديؽ، 2004
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(، وتتفؽ 2010، ودراسة )روبينا الؿ، (2010(، ودراسة )فتيحة، 2009ودراسة )إسماعيؿ، 
، ودراسة )الغصاونة (2012الرواشدة، (، ونتائج دراسة )2011أيضًا مع نتائج دراسة )القواسمة، 

 (.2013والشرماف، 

( حيث لـ تظير فروؽ 2011فيما اختمفت النتائج السابقة مع نتائج دراسة )المومني، 
ى لبرنامج التعزيز الرمزي، ولعؿ سبب ىذا بيف درجات المجموعة التجريبية والضابطة تعز 

(، وكانت جمسات 9 – 5االختالؼ أف المومني طبؽ برنامجو عمى فئة تتراوح أعمارىـ ما بيف )
دقيقة( فقد ال تكفي إلكساب  30( جمسة لكف الجمسات كانت قصيرة )48برنامجو تتضمف )

عد أف تتأكد مف اكتساب الميارة، التوحدي الميارة، بينما الدراسة الحالية كانت تغمؽ الجمسة ب
 ( دقيقة حسب أىدافيا، وتفاعؿ الفئة مع الباحثة.60( إلى )40وتراوحت مدة كؿ جمسة ما بيف )

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا:

( بين متوسط درجات أفراد α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال 
درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس كارز المجموعة التجريبية ومتوسط 

 .تعزى لبرنامج تعديل السموك التطبيقي

( Mann Whitney U)استخدمت اختبار ماف ويتني لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني 
 ( يوضح النتائج:13، والجدوؿ رقـ )لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف

درجات المجموعتين عمى مقياس كارز في التطبيق بين  يوضح الفروق(: 13الجدول رقم )
 (10البعدي )األىالي، واألخصائي( )ن = 

 العدد المجموعة الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(U) 

قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 األىالي
 40.0 8.00 5 المجموعة الضابطة

0.0 15.00 2.619 0.009 
 15.0 3.00 5 المجموعة التجريبية

 األخصائي
 40.00 8.00 5 المجموعة الضابطة

0.0 15.00 2.619 0.009 
 15.00 3.00 5 المجموعة التجريبية

( لمفروؽ بيف درجات المجموعة .Sig( أف قيمة االحتماؿ )12يوضح الجدوؿ رقـ )
الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس كارز مف وجية نظر األىالي، 
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واألخصائييف العامميف بالجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ أقؿ مف مستوى الداللة 
(، وىذا يدلؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجموعة الضابطة 0.05)

ودرجات المجموعة التجريبية لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وتعزى ىذه الفروؽ إلى خضوع 
 التوحد في المجموعة التجريبية لجمسات برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي.أطفاؿ 

وترى الباحثة بأف اكساب األطفاؿ ميارات وسموكيات تساعدىـ عمى االندماج واالنخراط 
سموكيـ التوحدي، وىذا انعكس عمى تقديرات األىالي في الحياة العممية، وبالتالي تعالج 
 ( جمسة معالجة حاالت التوحد البسيط.15ف خالؿ )واألخصائييف، واستطاعت الباحثة م

وتعزو الباحثة ىذا التحسف إلى أىمية التكرار في اكساب الميارة لمطفؿ، إضافة إلى 
التركيز المقصود حوؿ سموكيات معينة يجب أف تتوافر لدى األطفاؿ، والوسائؿ الشيقة التي 

عادة الميارة، أو تقميد الباحثة أو تجذب االنتباه، وتمثيؿ األدوار أماميـ، والطمب منيـ بإ
 األخصائييف المعاونيف.

والجدير بالذكر أف الباحثة استفادت مف أخطاء إيفر لفاس حيث أنو اعتمد عمى تعميـ 
األطفاؿ، وتجاىؿ البيئة التي يعيشوف بيا، وقامت بناء عمى ذلؾ بالتعاوف مع األىالي بخمؽ بيئة 

فة التي يعيش بيا الطفؿ، فنظمت لو ألعابو، وأدواتو، متشابية بيف الجمعية والبيت أو الغر 
 والصور التي استعانت بيا داخؿ الجمعية وداخؿ غرفتو في المنزؿ.

لـ تيتـ الدراسات السابقة بعالج التوحد أو خفض السموؾ التوحدي، إال أف النتائج الواردة 
(، وأىميا نتائج دراسة 13)في بعض الدراسات السابقة تتفؽ مع النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ 

 .(2011(، ودراسة )داغستاني، 2010(، ودراسة )روبينا الؿ، 2004)الشيخ ذيب، 

 ومناقشتيا: الفرض الثالثنتائج 

( بين متوسط درجات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لبطاقة مالحظة ميارات أطفال التوحد تعزى المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي 

 لبرنامج تعديل السموك التطبيقي.
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لمفروؽ بيف  (Wilcokson test)استخدمت اختبار لمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث 
 ( يوضح النتائج:14، والجدوؿ رقـ )متوسط مجموعتيف مترابطتيف

درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي  الفروق بين يوضح(: 14الجدول رقم )
 (5أطفال التوحد )األىالي، واألخصائي( )ن = وسموك والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات 

 العدد البيان الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 حجم التأثير

 األىالي
 1511 1511 1 الرتب السالبة

 15511 3511 5 الموجبة الرتب 0.44 15143 25123

   0 الرتب المتعادلة

 األخصائي
 1511 1511 1 الرتب السالبة

 15.00 3.00 5 الرتب الموجبة 0.44 0.043 2.023

   0 الرتب المتعادلة

(، وىذا يدلؿ 0.05( كانت أقؿ مف ).Sig( أف قيمة االحتماؿ )14يوضح الجدوؿ رقـ )
داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى وجود فروؽ ذات 

لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدي، وكانت 
 تمؾ الفروؽ لصالح القياس البعدي، وذلؾ مف وجية نظر األىالي واألخصائييف.

تخداـ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي، حيث وترى الباحثة بأف ىذه الفروؽ تعزى الس
تطورت ميارات وتعدلت سموكيات حاالت التوحد في المجموعة التجريبية، ومتابعة الباحثة 

أىـ السموكيات واجبة التعديؿ، وأتاح ليا  التعرؼ إلىبحاالت التوحد مدة طويمة أتاح ليا فرص 
عمى التأثير في حاالت التوحد، وتغيير  فرصة اعداد جمسات قائمة عمى منيج لوفاس فاعمة قادرة

وتعديؿ سموكيـ، كما أف متابعة األىالي واالستفادة مف أخطاء لوفاس كاف لو تأثير في رفع 
 مستوى ميارات األطفاؿ.

(، ونتائج دراسة )عبد اهلل، 2004وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الشيخ ذيب، 
(، ودراسة 2009(، ودراسة )السممي، 2004(، ونتائج دراسة )صادؽ والخميسي، 2004
 (.2011(، ودراسة )البطاينة وعرنوس، 2010(، ودراسة )روبينا الؿ، 2010)فتيحة، 
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 الرابع ومناقشتيا:الفرض نتائج 

( بين متوسط درجات أفراد α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تعزى لبرنامج تعديل السموك  لمقياس كارزالمجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي 

 التطبيقي.

( لمفروؽ بيف Wilcokson testاستخدمت اختبار )رابع الفرض ال لمتحقؽ مف صحة
 ( يوضح النتائج:15، والجدوؿ رقـ )متوسط مجموعتيف مترابطتيف

درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي الفروق بين يوضح (: 15الجدول رقم )
 (5والبعدي لمقياس كارز )األىالي، واألخصائي( )ن = 

 العدد البيان الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 حجم التأثير

 األىالي
 15.00 3.00 5 الرتب السالبة

 0.00 0.00 0 الموجبةالرتب  0.44 0.043 2.023

   0 الرتب المتعادلة

 األخصائي
 15.00 3.00 5 الرتب السالبة

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة 0.44 0.043 2.023

   0 الرتب المتعادلة

( كانت أقؿ مف مستوى الداللة .Sig( أف قيمة االحتماؿ )15يوضح الجدوؿ رقـ )
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة  ، وىذا يدلؿ عمى وجود(0.05)

التجريبية في التطبيؽ القبمي لمقياس كارز ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدي، وكانت تمؾ 
الفروؽ لصالح القياس القبمي بمعنى أف ىناؾ انخفاض في سموكيـ التوحدي، وذلؾ مف وجية 

 نظر األىالي واألخصائييف.

ىذه النتائج إلى برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي الذي أعدتو وتـ وىنا تعزو الباحثة 
تطبيقو عمى المجموعة التجريبية، وجمسات البرنامج كانت تحتوي عمى وسائؿ شيقة، وأدوات مف 
بيئة الطفؿ، كما أنيا اىتمت بميارات أساسية بالنسبة لألطفاؿ، وىذا ما أتاح فرص النمو 

طفاؿ، خاصة التكرار لكؿ ميارة حتى تحقيؽ اليدؼ، ورغـ أف المعرفي والوجداني والسموكي لأل
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الباحثة لجأت لتكرار بعض الميارات مرات متعددة إال أنيا كانت تسعى لتحقيؽ اليدؼ واكساب 
 الميارة.

كما تعزو الباحثة ىذه النتائج إلى اصرار األخصائييف واألىالي عمى اكساب الميارات 
 ر المناخ المناسب، أو المساىمة في عممية التكرار ذاتيا.لألطفاؿ، ومساعدتيـ سواء في توفي

واكساب األطفاؿ التوحدييف الميارات الالزمة ليـ، وتعديؿ سموكيـ ينعكس عمى مستوى 
 توحدىـ، وىذا أدى إلى انخفاض مستوى السموؾ التوحدي لدييـ.

(، 2004( تتفؽ مع نتائج دراسة )الشيخ ذيب، 15والنتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )
 (.2011ودراسة )روبينا الؿ، 

 ومناقشتيا: الخامس نتائج الفرض

(  بين تقييم األخصائي α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 وتقييم أسر أطفال التوحد في القياس البعدي لبطاقة مالحظة ميارات أطفال التوحد.

( لمفروؽ بيف Wilcokson testاختبار )استخدمت لمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس 
 ( يوضح النتائج:16، والجدوؿ رقـ )متوسط مجموعتيف مترابطتيف

في بطاقة البعدي درجات المجموعة التجريبية تقييم يوضح الفروق بين (: 16الجدول رقم )
 (5)األىالي، واألخصائي( )ن = مالحظة ميارات وسموكيات أطفال التوحد من وجية نظر 

المجموعة 
 التجريبية

 العدد البيان
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

بطاقة الميارات 
 والسموكيات

 8.00 2.67 3 الرتب السالبة

 7.00 3.50 2 الرتب الموجبة 0.892 0.135

   0 الرتب المتعادلة

( كانت أكبر مف مستوى الداللة .Sig( أف قيمة االحتماؿ )16يوضح الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في درجات المجموعة التجريبية في بطاقة المالحظة 0.05)

باختالؼ جية التقييـ األىالي واألخصائييف، وىذا يدلؿ عمى أف األىالي واألخصائييف متفقيف 
وسموكياتيـ، وأف ىذا التغير عمى أف أطفاؿ التوحد في المجموعة التجريبية تغيرت مياراتيـ 
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الحظو األخصائي مف خالؿ سموؾ الطفؿ داخؿ المؤسسة، والحظو أيضًا أىالي أطفاؿ التوحد 
 خارج الجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ.

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى طبيعة تحميؿ السموؾ التطبيقي حيث أنو يقـو عمى أساس 
خؿ المؤسسة والبيت الذي يسكف فيو الطفؿ التوحدي، واكسابو الميارات توفير بيئة متقاربة دا

والسموكيات مف خالؿ التكرار، سواء داخؿ أو خارج المؤسسة، وىذا أتاح فرص تقدميـ واكتسابيـ 
 يؿ بعض السموكيات السمبية لدييـ.لمسموكيات السوية، وتعد

ىالي وغيرىـ مف األخصائييف ولـ تناقش أي مف الدراسات السابقة الفروؽ بيف تقييـ األ
 أو الباحثيف.

 السادس ومناقشتيا:الفرض نتائج 

 األخصائي تقييم بين(  α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال 
 .كارز لمقياس البعدي القياس في التوحد أطفال أسر وتقييم

( Wilcokson test)اختبار  الباحثة استخدمت لمتحقؽ مف صحة الفرض السادس
 ( يوضح النتائج:17، والجدوؿ رقـ )وؽ بيف متوسط مجموعتيف مترابطتيفلمفر 

مقياس في البعدي يوضح الفروق بين تقييم درجات المجموعة التجريبية (: 17الجدول رقم )
 (5)األىالي، واألخصائي( )ن =  كارز من وجية نظر

المجموعة 
 التجريبية

 العدد البيان
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 مقياس كارز
 6.50 3.25 2 الرتب السالبة

 8.50 2.83 3 الرتب الموجبة 0.786 0.271

   0 الرتب المتعادلة

( كانت أكبر مف مستوى الداللة .Sig( أف قيمة االحتماؿ )17يوضح الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس كارز 0.05)

باختالؼ جية التقييـ األىالي واألخصائييف، وىذا يدلؿ عمى أف األىالي واألخصائييف متفقيف 
وكياتيـ، وانخفض مستوى عمى أف أطفاؿ التوحد في المجموعة التجريبية تغيرت مياراتيـ وسم

السموؾ التوحدي لدييـ، وترى الباحثة أف تحميؿ سموكيـ، والتعرؼ إلى خصائصيـ يتيح 
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لإلرشادي والمتخصص فرص تعديؿ سموكيـ، والتركيز عمى اكسابيـ ميارات وسموكيات تؤثر في 
األىالي مف مستوى توحدىـ، كما أف المعرفة المسبقة لدى الباحثة ومتابعتيا لسموكيـ، ومشاركة 

خالؿ ثالث جمسات والتعاوف المشترؾ بيف الباحثة واألخصائييف أثر ايجابًا عمى حاالت التوحد 
ف كاف يحتاج إلى وقت  في المجموعة التجريبية، كما أف التكرار الذي يعتمد عميو منيج لوفاس وا 

ف األطفاؿ في إال أنو يؤثر بشكؿ مباشر في سموؾ الطفؿ التوحدي، وىذا ما الحظتو الباحثة بأ
المجموعة التجريبية انخفضت لدييـ بعض السموكيات أىميا العدوانية، وبدأ ينسجـ مع محيطو، 

 خاصة بعد توفير بيئة مناسبة ومتفقة مع بيئتو داخؿ المنزؿ.

كما الحظت الباحثة بأف تقييـ األىالي واألخصائي جاء نتيجة التغير الممحوظ في سموؾ 
برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي الذي طور ميارات األطفاؿ خاصة في األطفاؿ، ويعزى ذلؾ إلى 

مجاؿ التقميد لحركات وميارات المحيطيف بو، لذا فإف الباحثة تؤكد عمى أىمية معالجة أطفاؿ 
التوحد بشكؿ فردي حتى عند تطوره ومحاولتو لمتقميد يقمد أطفاؿ أسوياء وليس أطفاؿ توحد، وىذا 

الحظت أف لوفاس لـ يحقؽ نتائج جيدة بداية تطبيقو لبرامج ألنو كاف ما اىتمت بو الباحثة، و 
يترؾ األطفاؿ بعد الجمسات في مراكز لمتوحدييف، واختالطيـ بيـ أساء اكتسابيـ لمميارة. أما 
الباحثة فاستفادت كثيرًا مف البرامج التي صممت لتعديؿ سموكيـ، وتوصي بضرورة اخضاعيـ 

 ىبوف لبيئتيـ العادية وبيف األسوياء.لمجمسات العالجية وتركيـ يذ

ولـ تناقش أي مف الدراسات السابقة الفروؽ بيف تقييـ األىالي وغيرىـ مف األخصائييف 
 أو الباحثيف.

 نتائج الفرض السابع ومناقشتيا:

( بين درجات أفراد α ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال 
التجريبية عمى بطاقة مالحظة ميارات أطفال التوحد ودرجاتيم عمى مقياس كارز المجموعة 

 .في التطبيق البعدي

استخدمت معامؿ االرتباط بيرسوف لمتحقؽ منو، لمتحقؽ مف صحة الفرض السابع 
 ( يوضح النتائج:18والجدوؿ رقـ )
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بطاقة مالحظة وعة التجريبية في مصفوفة االرتباط بين درجات المجم(: 18الجدول رقم )
 مقياس كارزأطفال التوحد ودرجاتيم في سموكيات ميارات و 

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط المتغيرات
 درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة

(0.01دالة عند ) 0.772-**  
 درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس كارز

(، وكاف معامؿ 0.772( أف قيمة معامؿ االرتباط كانت )18يوضح الجدوؿ رقـ )
بيف عكسية (، وىذا يدلؿ عمى أنو توجد عالقة 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )

درجات األطفاؿ في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد، ودرجاتيـ 
ما يدلؿ عمى أف اكساب الميارات وتعديؿ السموكيات يؤثر في سموؾ عمى مقياس كارز، م

كسابيـ بعض  األطفاؿ التوحدي، وأنو يمكف عالج التوحد مف خالؿ التأثير في سموكيـ، وا 
الميارات االجتماعية والحياتية. كما أف تطبيؽ برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي وتعديؿ سموؾ 

سموكيـ التوحدي، ويخفض نسب التوحد لدييـ، حيث حاالت التوحد مف خاللو ينعكس عمى 
 كانت العالقة سالبة.

عمى بطاقة المالحظة في المجموعة التجريبية يوضح درجات الحاالت (: 19الجدول رقم )
 في التطبيق البعدي حسب تقييم األىالي واألخصائيين ومقياس كارز

 الحالة
الدرجة عمى 
 البطاقة قبمي

الدرجة عمى البطاقة 
 البعدي

الدرجة عمى 
مقياس كارز 

 القبمي

الدرجة عمى مقياس 
 كارز البعدي

 أخصائي أىالي أخصائي أىالي
 22.50 26.50 32.00 146 147 100 (1حالة رقـ )

 25.00 22.50 36.00 128 162 98 (2حالة رقـ )

 30.50 24.00 32.50 125 115 89 (3حالة رقـ )

 25.00 23.50 32.50 131 140 121 (4حالة رقـ )

 20.00 22.50 33.50 139 129 113 (5حالة رقـ )

( أف ىناؾ تحسف في مستوى ميارات وسموكيات حاالت التوحد في 19يبيف الجدوؿ رقـ )
العينة التجريبية، ومقياس كارز لتشخيص التوحد، وىذه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة )عبد اهلل، 

 (.2011ودراسة )داغستاني، (، 2010(، ونتائج دراسة )روبينا الؿ، 2004
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 يا:نتائج الفرض الثامن ومناقشت

( بين درجات أفراد α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقتوجد ال 
في التطبيق البعدي والتطبيق المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة ميارات أطفال التوحد 

 .التتبعي

( لمفروؽ بيف Wilcokson testستخدمت اختبار )ا لمتحقؽ مف صحة الفرض الثامف
 ( يوضح النتائج:20مترابطتيف، والجدوؿ رقـ )متوسط مجموعتيف 

يوضح الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي (: 20الجدول رقم )
 (5والتتبعي لبطاقة مالحظة ميارات وسموكيات أطفال التوحد )األىالي، واألخصائي( )ن = 

 العدد البيان الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 األىالي
 11.00 3.67 3 الرتب السالبة

 4.00 2.00 2 الرتب الموجبة 0.336 0.962

   0 الرتب المتعادلة

 األخصائي
 10.00 2.50 4 الرتب السالبة

 0.00 0.00 0 الرتب الموجبة 0.060 1.890

   1 الرتب المتعادلة

االحتمالية لمفروؽ بيف تقييـ األىالي ( .Sig( أف قيمة )20يوضح الجدوؿ رقـ )
واألخصائي لميارات وسموكيات أطفاؿ التوحد في التطبيؽ البعدي، والتطبيؽ التتبعي كانت أكبر 

(، وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في ميارات وسموكيات أطفاؿ 0.05مف مستوى الداللة )
( يومًا. 20أثر البرنامج لمدة تجاوزت ) التوحد في التطبيقيف القبمي والبعدي، وىذا يدلؿ عمى بقاء

وترى الباحثة بأف تحميؿ السموؾ التطبيقي ال ييتـ بأسباب التوحد، بؿ ييتـ بالسموكيات الالـز 
تنميتيا، والميارات الواجب إكسابيا مف خالؿ التعزيز، والتدريب، والتشكيؿ، والتمقيف، وىذا ساعد 

، واستردادىا عند الحاجة ليا أي أف البرنامج لو أثر األطفاؿ عمى اكتساب ميارات واالحتفاظ بيا
في تنمية ميارات وتعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد، وأف ىذا األثر يحتفظ بو الطفؿ التوحدي. وكاف 

 ذلؾ حسب تقييـ األىالي، وتقييـ األخصائي.
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 نتائج الفرض التاسع ومناقشتيا:

( بين درجات أفراد α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فروقتوجد ال 
 .في التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي مقياس كارزالمجموعة التجريبية عمى 

( لمفروؽ بيف Wilcokson testاستخدمت اختبار ) لمتحقؽ مف صحة الفرض التاسع
 ( يوضح النتائج:21متوسط مجموعتيف مترابطتيف، والجدوؿ رقـ )

درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي يوضح الفروق بين (: 21الجدول رقم )
 (5والتتبعي لمقياس كارز )األىالي، واألخصائي( )ن = 

 العدد البيان الجية
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

قيمة 
(Sig.) 

 األىالي
 5.00 2.50 2 الرتب السالبة

 5.00 2.50 2 الرتب الموجبة 1.00 0.00

   1 الرتب المتعادلة

 األخصائي
 5.00 2.50 2 الرتب السالبة

 10.00 3.33 3 الرتب الموجبة 0.480 0.707

   0 الرتب المتعادلة

( االحتمالية لمفروؽ بيف تقييـ األىالي .Sig( أف قيمة )21يوضح الجدوؿ رقـ )
في التطبيؽ البعدي، والتطبيؽ التتبعي كانت أكبر مف مستوى عمى مقياس كارز واألخصائي 

درجات أطفاؿ التوحد في المجموعة (، وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ في 0.05الداللة )
في التطبيقيف القبمي والبعدي، وىذا يدلؿ عمى بقاء أثر البرنامج لمدة التجريبية عمى مقياس كارز 

ة بأف تحميؿ السموؾ التطبيقي ال ييتـ بأسباب التوحد، بؿ ييتـ ( يومًا. وترى الباحث20تجاوزت )
( أف ىناؾ عالقة بيف تعديؿ 18ولقد أظيرت نتائج الجدوؿ رقـ )بالسموكيات الالـز تنميتيا، 

سموؾ األطفاؿ ودرجاتيـ عمى بطاقة الميارات والسموكيات ودرجاتيـ عمى مقياس كارز، أي أف 
لو أثر في تخفيؼ حدة توحدىـ، وعالجيـ، وىذا األثر يبقى تنمية ميارات أطفاؿ التوحد كاف 

 ( يومًا.20عمى المدى البعيد، حيث احتفظ األطفاؿ بالميارات لمدة تجاوزت )

  



94 
 

 النتائج:

( بيف α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أظيرت النتائج أنو  .1
رجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط د

 البعدي لبطاقة مالحظة ميارات وسموؾ أطفاؿ التوحد تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.
( بيف متوسط α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وتبيف أنو  .2

لتطبيؽ البعدي درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في ا
 لمقياس كارز تعزى لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.

( بيف α ≤ 0.05كما أظيرت النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات 

 تعديؿ السموؾ التطبيقي.أطفاؿ التوحد تعزى لبرنامج 
( α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وأظيرت نتائج الدراسة أنو  .4

بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس كارز تعزى 
 لبرنامج تعديؿ السموؾ التطبيقي.

 ≥ αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وأظيرت النتائج أيضًا أنو ال توجد فروؽ  .5

(  بيف تقييـ األخصائي وتقييـ أسر أطفاؿ التوحد في القياس البعدي لبطاقة مالحظة 0.05
 ميارات أطفاؿ التوحد.

(  بيف α ≤ 0.05أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .6
 توحد في القياس البعدي لمقياس كارز.تقييـ األخصائي وتقييـ أسر أطفاؿ ال

 ≥ αأظيرت النتائج أنو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .7

( بيف درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى بطاقة مالحظة ميارات أطفاؿ التوحد 0.05
 ودرجاتيـ عمى مقياس كارز في التطبيؽ البعدي.

 ≥ αنات أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أظيرت نتائج تحميؿ البيا .8

( بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي لبطاقة 0.05
 مالحظة ميارات أطفاؿ.

( بيف α ≤ 0.05وأظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .9
 أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي.متوسط درجات 
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 تعقيب عام عمى النتائج:

بشكؿ عاـ أظيرت النتائج عف فاعمية برنامج التدخؿ السموكي القائـ عمى منيج لوفاس 
في تحميؿ السموؾ التطبيقي، وبيذا اتفقت الباحثة مع معظـ األدبيات التربوية والدراسات السابقة 

حيث تبيف أف ىناؾ تطورًا ممحوظًا في ميارات أطفاؿ  بالتعمـ والعالج السموكي. ذات العالقة
التوحد، وظيرت فروقًا جوىرية ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي، والبعدي لبطاقة 
المالحظة، ومقياس كارز. كما تبيف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ميارات أطفاؿ التوحد في 

، والمجموعة الضابطة لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية. أي أف التحسف المجموعة التجريبية
 يعزى الستخداـ التدخؿ السموكي. وجمسات البرنامج الذي أعدتو الباحثة.

حيث أكدت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أطفاؿ التوحد في العينة 
يؿ السموؾ التطبيقي وأقرانيـ الذيف درسوا التجريبية والذيف درسوا وتعمموا مف خالؿ برنامج تحم

منيج الجمعية الفمسطينية لحاالت التوحد والتأىيؿ، كما أكدت النتائج عمى نمو ميارات أطفاؿ 
حيث تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي التوحد في المجموعة التجريبية 

 ئييف، ووجية نظر األىالي.والتطبيؽ البعدي. وذلؾ مف خالؿ وجية نظر األخصا

كما لـ تظير فروؽ في التطبيؽ البعدي في تقييـ األىالي واألخصائي، وىذا يدلؿ عمى 
 أف الطفؿ الذي اكتسب الميارة استطاع وبمساعدة األىؿ أف يطبقيا داخؿ بيئتو التي يعيش فييا.

تيا الباحثة، وتشير النتائج أيضًا أف البرنامج عالج حاالت التوحد البسيط التي اختار 
حيث أشارت النتائج إلى تحسف في تشخيص حاالت التوحد في المجموعة التجريبية بيف التطبيؽ 
القبمي والتطبيؽ البعدي لمقياس كارز، وترى الباحثة بأف التحسف الذي طرأ عمى األطفاؿ يرجع 

لمناسب إذا أجاد إلى االستراتيجيات السموكية المختمفة، كالتعزيز فالطفؿ عندما تمنحو التعزيز ا
ميارة فإنو يسعى بغريزة داخمية لمحصوؿ عمى تعزيز جديد وبالتالي يحاوؿ تكرار ىذه الميارة، 
وانطالقًا مف ذلؾ فإف الباحثة حاولت تكرار كؿ ميارة بشكؿ مطموب. وأعدت بطاقة تقييـ ألدائيا 

لكنو ال يجيدىا مف أوؿ مع أطفاؿ التوحد حيث أف الميارة الواحدة يمكف أف يحاوؿ فييا الطفؿ، و 
( مرات عند 9 - 4مرة، بؿ مف الثانية أو الثالثة، ويقوـ التدخؿ السموكي عمى التكرار مف )
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راحة 9أطفاؿ التوحد، فإف تجاوز ) ( مرات ولـ يجيدىا فإف الباحثة كانت مضطرة لغمؽ الجمسة وا 
 عمـ السموكي.الطفؿ مدة لكي يستطيع اكتساب الميارة بشكؿ سميـ، وفقًا لنظريات الت

كما أكدت نتائج الدراسة بأف ىناؾ عالقة بيف أداء األطفاؿ لمميارات ودرجاتيـ عمى 
مقياس كارز، وىذا يرجع إلى أف طفؿ التوحد أساسًا تـ تشخيصو عمى أنو توحدي بناء عمى 
انخفاض ميارات التواصؿ وعجز في الميارات الحياتية، واالجتماعية، وطالما أف البرناج ىدؼ 

عديؿ سموكيـ، وتنمية مياراتيـ فإف ذلؾ ينعكس بشكؿ غير مباشر عمى تشخيصيـ ودرجة لت
 التوحد لدييـ.

وأجرت الباحثة تطبيؽ تتبعي لبطاقة المالحظة، ومقياس كارز، وأشارت النتائج أف 
األطفاؿ التوحدييف احتفظوا بيذه الميارات؛ ولعؿ ذلؾ يرجع إلى االستراتيجيات السموكية 

فالتسمسؿ يساعد الطفؿ عمى االحتفاظ بالميارة، والتمقيف يجعمو أكثر انتباىًا وقدرة المستخدمة 
 عمى تحمؿ المسئولية، وأف التشكيؿ ساعدىـ عمى اكتساب الميارة وممارستيا.

  



97 
 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتالي:

 تعميـ وتدريب أطفاؿ التوحد.ضرورة استخداـ جمسات برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في  -1
ضرورة أف يقوـ األىالي بمساعدة األخصائي في تطبيؽ بعض الجمسات العالجية،  -2

.  إلحداث التكامؿ الالـز
ضرورة متابعة أطفاؿ التوحد بشكؿ فردي لتحديد خصائص توحد كؿ طفؿ، السيما وأف  -3

 اضطراب التوحد لو العديد مف األسباب، واألعراض، والخصائص.
ستخداـ مداخؿ العالج السموكي، كونيا ال تيتـ بأسباب التوحد، بقدر ما تيتـ ضرورة ا -4

 بتنمية ميارات أطفاؿ التوحد.
حصاءات حوؿ ذوي اضطراب التوحد، ليتسنى لمباحثيف  -5 ضرورة توفير بيانات وا 

 والميتميف دراسة ىذه الحاالت.
مداخؿ العالج  االىتماـ الجيد بتييئة البيئة المحيطة بطفؿ التوحد؛ عند استخداـ -6

 السموكي.
 ضرورة استخداـ مقياس مناسب لتشخيص حاالت التوحد، واالضطرابات المشابية لو. -7
توفير مواد تدريبية تعميمية مختصة ألطفاؿ التوحد يقوـ بإعدادىا مجموعة مف  -8

 المختصيف.
نشاء مراكز لتدريبيـ، وتعميميـ،  -9 ضرورة اىتماـ المؤسسات الحكومية بأطفاؿ التوحد، وا 

حيث الحظت الباحثة أف جميع المراكز التي تيتـ بأطفاؿ التوحد مؤسسات غير 
 حكومية.

ضرورة أف يتدرب األىالي عمى طرؽ التعامؿ مع أطفاليـ التوحدييف، لما لألىالي مف  -10
 أثر في تنمية ميارات وسموؾ أطفاؿ التوحد.
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 المقترحات:

 البحوث المستقبمية التالية: في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية تقترح الباحثة

دراسة مقارنة لخصائص أطفاؿ التوحد وأطفاؿ ذوي التخمؼ العقمي في محافظات قطاع  -1
 غزة.

 برنامج عالج سموكي لتخفيؼ حدة التوحد لدى عينة مف أطفاؿ التوحد. بناء -2
 برنامج إرشادي لتعديؿ اتجاىات أسر أطفاؿ التوحد نحو أطفاليـ التوحدييف. أثر -3
داد مادة تدريبية ألخصائي أطفاؿ التوحد، وأثرىا عمى جودة أدائيـ في تنمية دراسة إلع -4

 ميارات أطفاؿ التوحد.
فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تنمية ميارات التواصؿ المفظي وغير المفظي  -5

 لدى أطفاؿ التوحد.
االجتماعية ألطفاؿ فاعمية برنامج قائـ عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي في تنمية الميارات  -6

 التوحد.
برنامج قائـ عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي في اكساب  إجراء دراسة لمكشؼ عف فاعمية -7

 أطفاؿ التوحد ميارات قبؿ أكاديمية.
برنامج يقـو عمى تحميؿ السموؾ التطبيقي في تنمية الميارات االجتماعية والتواصمية  أثر -8

 واألكاديمية ألطفاؿ التوحد.
أساليب اإلشراط اإلجرائي لدى سكنر في تنمية السموؾ التكيفي ألطفاؿ استخداـ  أثر -9

 التوحد.
فاعمية استخداـ أساليب اإلشراط الكالسيكي لثوردينؾ في تنمية السموؾ التكيفي ألطفاؿ  -10

 التوحد.

 

  



 

 

 

 

 املراجع
 

 

 

 



99 
 

 المراجعالمصادر قائمة 

 أواًل: المراجع العربية:
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فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى تطبيقات نظرية الذكاء (: 2009إسماعيؿ، نادر ) .4
، رسالة التوحد في مدينة الرياضاالنفعالي في تنمية ميارات التواصل لدى أطفال 

 دكتوراه، جامعة عماف العربية، األردف.
، )دوف دار نشر(، تصميم البحث التربوي(: 2003األغا، إحساف واألستاذ، محمود ) .5

 .غزة، فمسطيف
(: دراسة تشخيصية مقارنة في السموؾ االنسحابي لألطفاؿ 2001بخش، أميرة طو ) .6

(، العدد 2، المجمد )مجمة العموم التربوية والنفسيةيًا، التوحدييف وأقرانيـ المتخمفيف عقم
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(: دراسة تشخيصية مقارنة في الميارات االجتماعية لألطفاؿ 2002بخش، أميرة طو ) .7
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ى فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الميارات مد(: 2006بدوي، عبير مصطفى رفعت ) .8
، رسالة دكتوره، جامعة المنيا، جميورية مصر النمائية لدى عينة من األطفال التوحديين

 العربية.
(: أثر برنامج تعديؿ سموؾ مقترح 2011البطاينة، أسامة محمد وعرنوس، ىاني أحمد ) .9

(، العدد 12، المجمد )ربويةمجمة العموم التفي خفض أنماط سموكية لدى أطفاؿ التوحد، 
(3.) 

(: فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات الرعاية الصحية األولية 2013الحايؾ، أحمد ) .10
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 .2474 – 2443(، ص: 12(، العدد )27، المجمد )مجمة جامعة النجاح
(: الخصػػػائص السػػػيكومترية ألدوات القيػػػاس فػػػي 2006السػػػيد محمػػػد أبػػػو ىاشػػػـ ) الحسػػف، .11

، جامعػػػة الممػػػؾ مركزززز البحزززوث التربويزززة(، SPSSالبحػػػوث النفسػػػية والتربويػػػة باسػػػتخداـ )
 سعود، المممكة العربية السعودية.

 بين التعمم سيكولوجية :(1983) عبدالمنعـ ممدوح، والكناني محمد سيد، اهلل خير .12
 .، بيروت، لبنافالحديثة النيضة دار ،والتطبيق النظرية

(: استخداـ جداوؿ األنشطة المصورة مدخاًل إلكساب 2011داغستاني، بمقيس إسماعيؿ ) .13
مجمة جامعة القدس المفتوحة بعض الميارات الحياتية لدى أطفاؿ الروضة الذاتوييف، 

 .(22)، العدد لألبحاث والدراسات
(: دورية تصدر عف 2، العدد )مجمة صدى اإلعاقة(: التوحد، 2009داوود، نمر سعيد ) .14

 جمعية المعاقيف باألحساء.
بناء برنامج تدريبي قائم عمى منياج كالس وقياس أثره في (: 2012الرواشدة، ممدوح ) .15

، رسالة دكتوراه، جامعة عماف العربية، تحسين ميارات التواصل لدى أطفال التوحد
 ف.األرد

، الطبعة االولى، دار الفكر تعديل وبناء السموك االنساني(: 2005الروساف، فاروؽ ) .16
 لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، التوحد: الخصائص والعالج(: 2004الزريقات، إبراىيـ ) .17
 عماف، األردف.



111 
 

(: التقييـ النفسي والتربوي 2007زريقات، إبراىيـ عبد اهلل واإلماـ، محمد صالح ) .18
المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز الضطراب التوحد لدى عينة مف األطفاؿ باألردف، 

 ، جامعة عيف شمس، جميورية مصر العربية.اإلرشاد النفسي
، الطبعة السادسة، عالـ سيالتوجيو واإلرشاد النف(: 2000زىراف، حامد عبد السالـ ) .19

 الكتب، القاىرة.
فاعمية برامج مراكز التربية الخاصة في تعديل سموك األطفال (: 2005السعدي، فتحية ) .20

 .المعاقين عقميًا "درجة بسيطة" دراسة ميدانية بمركز التكيف المدرسي بالجزائر
الكالسيكي لدى  فاعمية استخدام أساليب االشراط(: 2009السممي، عبد اهلل بف مرشود ) .21

، رسالة ماجستير، ثورنديك في تنمية السموك التكيفي لدى أطفال التوحد بمكة المكرمة
 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.

، الطبعة الثانية، مكتبة زىراء الشروؽ، إعاقة التوحد(: 2002سميماف، عبد الرحمف سيد ) .22
 القاىرة، جميورية مصر العربية.

دليل الوالدين والمختصين (: 2003د الرحمف وشند، سميرة وسعيد، إيماف )سميماف، عب .23
 ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، جميورية مصر العربية.في التعامل مع الطفل التوحدي

خفايا التوحد .. أشكالو .. وأسبابو .. وتشخيصو، (: 2004الشامي، وفاء عمي ) .24
 وحد، جدة، المممكة العربية السعودية.، مركز جدة لمتسمسمة التوحد "الكتاب األول"

الخصائص النفسية واالجتماعية والعقمية لألطفال (: 2008شبيب، عادؿ جاسب ) .25
، رسالة ماجستير، األكاديمية االفتراضية لمتعميـ المصابين بالتوحد من وجية نظر اآلباء

 المفتوح بريطانيا.
اوؿ النشاط المصورة في (: فعالية برنامج تدريبي باستخداـ جد2007شريت، أشرؼ ) .26

، العدد مجمة اإلرشاد النفسيتنمية ميارات التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد المعاقيف عقميًا، 
 (، جامعة عيف شمس، القاىرة.21)

، مكتبة األنجمو اضطرابات التوحد(: 2007شقير، زينب محمود وموسى، محمد سيد ) .27
 المصرية، جميورية مصر العربية.
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تصميم برنامج تدريبي لتطوير الميارات التواصمية (: 2004الشيخ ذيب، رائد ) .28
، رسالة واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديين وقياس فاعميتو

 دكتوراه، الجامعة األردنية، عماف، األردف.
 جمياـ مقياس مف السورية لمصورة السيكومترية الخصائص(: 2013) ، رائدذيب الشيخ .29

(، 40، المجمد )مجمة دراسات العموم التربوية، (GARS-2) التوحد اضطراب لتشخيص
 (.1الممحؽ )

(: الميارات الالزمة لمطمبة ذوي اضطراب 2013الشيخ ذيب، رائد ومييدات، محمد ) .30
مجمة دراسات العموم التوحد لدمجيـ في المدارس العادية مف وجية نظر المعمميف، 

 (.4(، الممحؽ )40، المجمد )التربوية
تصميم برنامج تدريبي لتطوير الميارات التواصمية واالجتماعية (: 2004يخ، رائد )الش .31

، رسالة دكتوراه، الجامعة واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديين وقياس فاعميتو
 األردنية، األردف.

(: دور أنشطة المعب الجامعية 2004صادؽ، مصطفى أحمد والخميسي، السيد سعد ) .32
جدة، جامعة واصؿ لدى األطفاؿ المصابيف بالتوحد، كمية المعمميف بمحافظة في تنمية الت

، متوفرة عمى الرابط اإللكتروني: الممك عبد العزيز
(http://www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/2382_8_5.pdf.) 

فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات التواصل غير المفظي (: 2005صديؽ، لينا ) .33
، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، التوحديين وأثر ذلك عمى سموكيم االجتماعي لألطفال
 األردف.

(: فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصؿ غير المفظي 2006صديؽ، لينا عمر ) .34
، العدد مجمة الطفولة العربيةلدى أطفاؿ التوحد وأثر ذلؾ عمى سموكيـ االجتماعي، 

 الثالث والثالثوف.
األساليب التربوية النبوية المتبعة في (: 2009عيدي، فواز بف مبيريؾ حماد )الص .35

التوجيو وتعديل السموك وكيفية تفعيميا مع طالب المرحمة الثانوية بينين "تصور 
 ، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى.مقترح"

 األردف. ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف،التوحد(: 2006العبادي، رائد ) .36
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، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، تعديل السموك النظرية والتطبيق(: 2005العبادي، عمر ) .37
 عماف، األردف.

فعالية برنامج إرشادي فردي لتنمية (: 2005عبد السالـ، محمد شوقي عبد المنعـ ) .38
، رسالة ماجستير، بعض ميارات التواصل المغوي لدى عينة من األطفال التوحديين

 ، جميورية مصر العربية.جامعة طنطا
فاعمية التصحيح الزائد والتعزيز التفاضمي في خفض السموك (: 2004عبد اهلل، خالد ) .39

، رسالة دكتوراه، جامعة عماف النمطي واإليذاء الذاتي لدى عينة من األطفال التوحديين
 العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.

، النمو "دراسة الطفل ما قبل المدرسة"سيكولوجية (: 2002عريفج، سامي سمطي ) .40
 الطبعة الثانية، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.

ارتباط التوحد مع نقص الحديد في األطفال المصابين (: 2013العمي، ساجد فيصؿ ) .41
 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.بالتوحد في شمال الضفة الغربية

، دار اليازروي العممية األطفال ذوي اضطراب التوحد(: 2007، عدناف محمد )عميوات .42
 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

العالج السموكي لمظاىر العجز في التواصل المغوي والتفاعل (: 2003الغامدي، عزة ) .43
، رسالة دكتوراه، كمية التربية بالرياض، المممكة العربية االجتماعي لدى أطفال التوحد

 السعودية.
فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية (: 2007غزاؿ، مجدي فتحي ) .44

، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، لدى عينة من األطفال التوحديين في مدينة عمان
كمية الدراسات العميا، عماف، األردف، متوفرة عمى الرابط اإللكتروني التالي: 

(http://alkatwah.com/images/Tad-Autism.pdf.) 
 قائـ تدريبي برنامج بناء(: 2013الغصاونة، يزيد عبد الميدي والشرماف، وائؿ محمد ) .45

 محافظة في التوحدييف األطفاؿ لدى المفظي غير التوصؿ لتنمية ماكتوف طريقة عمى
 – 984(، ص: 10(، العدد )2، المجمد )المجمة الدولية التربوية المتخصصة، الطائؼ
1003. 
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، الطبعة األولى، تعديل السموك في التدريس(: 2005الفتالوي، سييمة محسف كاظـ ) .46
 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

أثر برنامج تدريبي قائم عمى استخدام تكنولوجيا المساندة في (: 2010فتيحة، محمد ) .47
، رسالة المتحدةتحسين ميارات التواصل لدى أطفال التوحد في دولة اإلمارات العربية 

 دكتوراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف.
، الطبعة األولى، دار النشر والتوزيع، صعوبات التعمم(: 2004القحطاف، أحمد الظاىر ) .48

 عماف، األردف.
، دار االضطرابات السموكية واالنفعالية(: 2007القمش، مصطفى والمعايطة، خميؿ ) .49

 .المسيرة، عماف، األردف
أثر برنامج تدخل مبكر في تحسين الميارات األساسية لدى (: 2011القواسمة، كوثر ) .50

 ، رسالة دكتوراه، جامعة عماف العربية لمدراسات، األردف.أطفال التوحد
، مركز األوتيزم "التوحد" اإلعاقة الغامضة بين الفيم والعالج(: 2003الكامؿ، محمد ) .51

 ورية مصر العربية.اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، جمي
، مقدمة في التربية الخاصة(: 2005كوافحة، تيسير مفمح وعبد العزيز، عمر فواز ) .52

 الطبعة الثانية، دار المسيرة، عماف، األردف.
(: المظاىر السموكية ألطفاؿ التوحد في معيدي 2011الكيكي، محسف محمود أحمد ) .53

، اث كمية التربية األساسيةمجمة أبحالغسؽ وسارة مف وجية نظر أبائيـ وأمياتيـ، 
 (.1(، العدد )11المجمد )

تنمية التواصل المغوي عن طريق المعب لعينة (: 2012لمفوف، رفاه بنت جماؿ يحيى ) .54
، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، المممكة العربية من المراىقين ذوي اضطراب التوحد

 السعودية.
، . خصائصو .. تشخصيو .. عالجوالتوحد .. أسبابو .(: 2007مجيد، سوسف شاكر ) .55

 ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.
مكانية (: 2002محمد، عادؿ عبد اهلل ) .56 جداول النشاط المصورة لألطفال التوحديون وا 

 ، درا الرشاد، القاىرة، جميورية مصر العربية.استخداميا مع األطفال المعاقين عقمياً 
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، متاح عمى برامج التدخل العالجي والتأىيمي لمذاتويين(: 2008محمد، عبد الحميـ ) .57
، 2015/ 16/6الموقع العربي إلصابات العمود الفقري والحبؿ الشوكي، تاريخ الزيارة 

 .http://www.arabspine.net/indexالرابط اإللكتروني )

php?option=com_frontpage&Itemid=1.) 
دريبيين في تعديل سموك اضطراب النشاط فعالية برنامجيين ت(: 2011المحمدي، فوزية ) .58

، رسالة دكتوراه، جامعة قاصدي الزائد المصحوب بتشتت االنتباه وتعديل صعوبة الكتابة
 مرباح ورقمة، الجزائر.

المؤشرات التشخيصية لمذاكرة قصيرة (: 2010المعيدي، عوض بف محب بف سعيد ) .59
ي بمعيد التربية الفكرية بمحافظة المدى "دراسة مقارنة بين أطفال التوحد والتخمف العقم

 ، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.جدة"
، الطبعة الثانية، دار القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(: 2005ممحـ، سامي ) .60

 المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
الرمزي وقياس أثره في تحسين بناء برنامج في التعزيز (: 2011المومني، رندة ) .61

، رسالة دكتوراه، جامعة ميارات التفاعل الرمزي والتواصل لدى عينة من أطفال التوحد
 عماف العربية، األردف.
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 قائمة المالحق

 (: أسماء السادة المحكمين1رقم ) ممحق

 الجية الدرجة العممية االسم م.
 لبناف -الجامعة الياسوعية  أستاذ دكتور في عمـ النفس غساف يعقوبأ د.  .1
 غزة –الجامعة اإلسالمية  أستاذ عمـ النفس المشارؾ أ د. سمير قوتة .2
 غزة –الجامعة اإلسالمية  أستاذ عمـ النفس المشارؾ أ د. محمد وفائي الحمو .3
 غزة –الجامعة اإلسالمية  أستاذ عمـ النفس المشارؾ د. أنور العبادسة .4
 غزة –جامعة األقصى  أستاذ عمـ النفس المشارؾ د. عطاؼ أبو غالي .5
 غزة -الجامعة اإلسالمية  أستاذ عمـ النفس المساعد د. جميؿ الطيراوي .6
 غزة –الجامعة اإلسالمية  النفس المساعدأستاذ عمـ  د. ختاـ السحار .7
 األردف –الجامعة األردنية  أستاذ الصحة النفسية المساعد د. رائد الشيخ ذيب .8
 غزة –جامعة األقصى  أستاذ عمـ النفس المساعد د. سمير العبسي .9
 غزة –جامعة األزىر  أستاذ عمـ النفس المساعد د. عبد العظيـ المصدر .10
 غزة –الجامعة اإلسالمية  أستاذ عمـ النفس المساعد الفتاح اليمص د. عبد .11
 األردف -الجامعة األردنية  أستاذ الصحة النفسية المساعد د. محمد مييدات .12
 غزة -جامعة األقصى  أستاذ عمـ النفس المساعد د. ياسرة أبو ىدروس .13
 لبناف –الجامعة الياسوعية  دكتوراه في عمـ النفس د. سيير الحريري .14
 غزة -جامعة األقصى  دكتوراه في عمـ النفس د. عبد الرؤوؼ الطالع .15
 الجمعية الفمسطينية مختصة بحاالت التوحد أ. غادة درويش .16
 الجمعية الفمسطينية مختصة بحاالت التوحد أ. نور جحا .17

 العممية والترتيب اليجائي* ترتيب السادة المحكمين باالعتماد عمى الدرجة 
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 (: قائمة الميارات في صورتيا األولية2ممحق رقم )

  غزة ةاجلامعـة اإلسالميــ
 عمادة الدراسـات العليا
 كليــــــة الرتبيـــــــــة
  قســـم علـــــم النفـــس

 

 بطاقة مالحظة لسموك أطفال التوحد عينة الدراسة

 تحية طيبة وبعد،،

فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعديل سموك أطفال تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف: 
اؼ الدراسة ستقوـ الباحثة باستخداـ مقياس تقدير التوحد المعروؼ باسـ ، ولتحقيؽ أىدالتوحد
الباحثة ، حيث أنو أنسب المقاييس لفئة الدراسة الحالية، وألىدافيا. كما أف (C. A. R. Sكارز )

( جمسة، وتتضمف كؿ جمسة مجموعة مف األىداؼ السموكية، 19قامت ببناء برنامج يتكوف مف )
 وتأتي ىذه البطاقة لمالحظة تطور األطفاؿ وسموكيـ قبؿ وأناء وبعد تطبيؽ البرنامج.

عادة صيغة أو  لذا أرجو مف حضرتكـ قراءة فقراتيا، ووضع آرائكـ حوليا، حيث بإمكانؾ حذؼ وا 
 فقرات جديدة. إضافة

 الدكتور: .................................... .
 الدرجة العممية: ............................. .
 جية العمؿ: ................................ .
 رقـ الياتؼ: ................................ .

 
 الباحثةعممًا بأن مالحظاتكم وتوجيياتكم محل عناية واىتمام 
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 المقدمة:

قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات التربوية السابقة المتعمقة بأطفاؿ التوحد، وتمؾ 
المتعمقة ببرامج تعديؿ سموكيـ، ومنيج لوفاس في تنمية قدرات وسموؾ أطفاؿ التوحد، وقامت 

في قطاع غزة،  ميدانيًا بمتابعة العديد مف أطفاؿ التوحد في مؤسسات التربية الخاصة المنتشرة
فترة تزيد عف شيريف، وذلؾ مف أجؿ الكشؼ عف قدراتيـ، وسموكياتيـ السمبية، ووسائؿ التأثير 

 االيجابي في سموكيـ، ووسائؿ استخداـ طريقة لوفاس في تنمية قدراتيـ وسموكيـ.

ومف ثـ قامت بتحديد السموكيات األكثر أىمية بالنسبة ليـ، والواجب أف يكتسبونيا، وبناء 
مى ىذه السموكيات تـ صياغة برنامج يقـو عمى منيج تحميؿ السموؾ التطبيقي، والبطاقة الحالية ع

 تيدؼ لقياس مدى قدرة الباحثة عمى تحقيؽ أىداؼ البرنامج.

 قائمة الميارات والسموكيات

غير  منتمية الميارات والسموكيات م.
غير  مناسبة منتمية

 مالحظات مناسبة

      الصوت.يمتفت إلى مصدر  .1
      يبادؿ اآلخريف السالـ. .2
      يصافح باليد مف يمد يده ليسمـ عميو. .3
      يختار المالبس بنفسو. .4
      يرتدي مالبسو بنفسو. .5
      يرتدي حذاءه بشكؿ سميـ. .6
      يحدد سنوات عمره. .7
      يستخدـ أصابعو في العد. .8
      أسرتو.يتعرؼ عمى أفراد  .9
      يسمي أفراد أسرتو. .10
      يعرؼ صمة قرابتو بأفراد أسرتو. .11
      يعرؼ مكاف سكنو. .12
      يصؼ المكاف الذي يسكف فيو. .13
      يطمب المساعدة عند حاجتو. .14
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      يعرؼ أدوات تناوؿ الطعاـ. .15
      يستخدـ أدوات تناوؿ الطعاـ بشكؿ سميـ. .16
      يطمب األداة المناسبة عند تناوؿ الطعاـ. .17
      يتقف شرب السوائؿ. .18
      يبتعد عف األماكف واألشياء الخطرة. .19
      يفرؽ بيف أنواع الفواكو. .20
      يفرؽ بيف األشياء والرسـو مف حيث حجميا "كبيرة، صغيرة". .21
      يفرؽ بيف األلواف. .22
      يذكر الموف الذي يشاىده. .23
      يسمي أشياء بألوانو "البندورة حمراء"، "السماء زرقاء". .24
      يقطع الشارع بحذر. .25
      يفرؽ بيف الحيوانات المعروفة في بيئتو "قطة، حمار، أرنب". .26
      يتعرؼ عمى اسمو مكتوبًا. .27
      ييجي اسمو. .28
      يكتب اسمو. .29
      يستخدـ القمـ بشكؿ جيد. .30
      يفرؽ بيف أجزاء الجسـ. .31
      يذكر ميمة أجزاء الجسـ. .32
      يعرؼ أىمية النقود. .33
      يطمب النقود. .34
      يشتري بنفسو. .35
      يرتب فراشو. .36
      يغسؿ وجيو صباحًا. .37
      ينظؼ أسنانو لوحده. .38
      يفرؽ بيف الميؿ والنيار. .39
      يقرأ الساعة. .40

 

 شكراً حلسن تعاونكم
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 قائمة الميارات في صورتيا النيائية(: 3ممحق رقم )

 .الصوت مصدر إلى يمتفت .24
 .السالـ اآلخريف يبادؿ .25
 .عميو ليسمـ يده يمد مف باليد يصافح .26
 .بنفسو المالبس يختار .27
 .بنفسو مالبسو يرتدي .28
 .سميـ بشكؿ حذاءه يرتدي .29
 .عمره سنوات يحدد .30
 .العد في أصابعو يستخدـ .31
 .أسرتو أفراد عمى يتعرؼ .32
 .أسرتو أفراد يسمي .33
 .أسرتو بأفراد قرابتو صمة يعرؼ .34
 .سكنو مكاف يعرؼ .35
 .فيو يسكف الذي المكاف يصؼ .36
 .حاجتو عند المساعدة يطمب .37
 .الطعاـ تناوؿ أدوات يعرؼ .38
 .سميـ بشكؿ الطعاـ تناوؿ أدوات يستخدـ .39
 .الطعاـ تناوؿ عند المناسبة األداة يطمب .40
 .السوائؿ شرب يتقف .41
 .الخطرة واألشياء األماكف عف يبتعد .42
 .الفواكو أنواع بيف يفرؽ .43
 ".صغيرة كبيرة،" حجميا حيث مف والرسوـ األشياء بيف يفرؽ .44
 .األلواف بيف يفرؽ .45
 .يشاىده الذي الموف يذكر .46
 ".زرقاء السماء" ،"حمراء البندورة" بألوانو أشياء يسمي .47
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 .بحذر الشارع يقطع .48
 ".أرنب حمار، قطة،" بيئتو في المعروفة الحيوانات بيف يفرؽ .49
 .الجسـ أجزاء بيف يفرؽ .50
 .الجسـ أجزاء ميمة يذكر .51
 .النقود أىمية يعرؼ .52
 .النقود يطمب .53
 .بنفسو يشتري .54
 .فراشو يرتب .55
 .صباحاً  وجيو يغسؿ .56
 .لوحده أسنانو ينظؼ .57
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 أطفال التوحدوسموك (: بطاقة مالحظة ميارات 4ممحق رقم )

  غزة ةاجلامعـة اإلسالميــ
 عمادة الدراسـات العليا
 كليــــــة الرتبيـــــــــة
  قســـم علـــــم النفـــس

 

 

 بطاقة مالحظة لسموك أطفال التوحد عينة الدراسة

 تحية طيبة وبعد،،

فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعديل سموك أطفال تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف: 
اؼ الدراسة ستقوـ الباحثة باستخداـ مقياس تقدير التوحد المعروؼ باسـ ، ولتحقيؽ أىدالتوحد
 ، حيث أنو أنسب المقاييس لفئة الدراسة الحالية، وألىدافيا.(C. A. R. Sكارز )

( جمسة، وتتضمف كؿ جمسة مجموعة مف 15) كما أف الباحثة قامت ببناء برنامج يتكوف مف
األىداؼ السموكية، وتأتي ىذه البطاقة لمالحظة تطور األطفاؿ وسموكيـ قبؿ وأثناء وبعد تطبيؽ 
البرنامج. لذا أرجو مف حضرتكـ قراءة فقراتيا بعناية، ومف ثـ تقييـ أداء الطفؿ حسب ما ترونو 

 خالؿ األياـ العشرة الماضية.
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 ةبطاقة المالحظ

 

 العمر: .................................. االسـ: .................................
  2015تاريخ الفحص: .../ .../ 

 

 الميارات والسموكيات م.
 درجة التوافر

كبيرة 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة كبيرة
 جداً 

      يمتفت إلى مصدر الصوت. .1
      يبادؿ اآلخريف السالـ. .2
      يصافح باليد مف يمد يده ليسمـ عميو. .3
      يختار المالبس بنفسو. .4
      يرتدي مالبسو بنفسو. .5
      يرتدي حذاءه بشكؿ سميـ. .6
      يحدد سنوات عمره. .7
      يستخدـ أصابعو في العد. .8
      يتعرؼ عمى أفراد أسرتو. .9
      يسمي أفراد أسرتو. .10
      يعرؼ صمة قرابتو بأفراد أسرتو. .11
      يعرؼ مكاف سكنو. .12
      يصؼ المكاف الذي يسكف فيو. .13
      يطمب المساعدة عند حاجتو. .14
      يعرؼ أدوات تناوؿ الطعاـ. .15
      يستخدـ أدوات تناوؿ الطعاـ بشكؿ سميـ. .16
      تناوؿ الطعاـ.يطمب األداة المناسبة عند  .17
      يتقف شرب السوائؿ. .18
      يبتعد عف األماكف واألشياء الخطرة. .19
      يفرؽ بيف أنواع الفواكو. .20
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      يفرؽ بيف األشياء والرسـو مف حيث حجميا "كبيرة، صغيرة". .21
      يفرؽ بيف األلواف. .22
      يذكر الموف الذي يشاىده. .23
      يسمي أشياء بألوانو "البندورة حمراء"، "السماء زرقاء". .24
      يقطع الشارع بحذر. .25
      يفرؽ بيف الحيوانات المعروفة في بيئتو "قطة، حمار، أرنب". .26
      يفرؽ بيف أجزاء الجسـ. .27
      يذكر ميمة أجزاء الجسـ. .28
      يعرؼ أىمية النقود. .29
      النقود.يطمب  .30
      يشتري بنفسو. .31
      يرتب فراشو. .32
      يغسؿ وجيو صباحًا. .33
      ينظؼ أسنانو لوحده. .34

 

 

 شكراً حلسن تعاونكم
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 (: مقياس كارز وتصحيحو5ممحق رقم )

  غزة ةاجلامعـة اإلسالميــ
 عمادة الدراسـات العليا
 كليــــــة الرتبيـــــــــة
  قســـم علـــــم النفـــس

 

 (C. A. R. Sمقياس كارز )

 لتقدير التوحد ودرجاتو

 تحية طيبة وبعد،،

فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعديل سموك أطفال تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف: 
باسـ اؼ الدراسة ستقوـ الباحثة باستخداـ مقياس تقدير التوحد المعروؼ ، ولتحقيؽ أىدالتوحد
 ، حيث أنو أنسب المقاييس لفئة الدراسة الحالية، وألىدافيا.(C. A. R. Sكارز )

 تعميمات استخدام المقياس:

 البد مف وجود فترة مالحظة تسبؽ تطبيؽ المقياس عمى الطفؿ. -1
 كتابة المالحظات اليامة أماـ كؿ فقرة في المكاف المخصص. -2
الصفة الخاصة لكؿ فقرة بناء عمى درجة بعد انتياء فترة المالحظة البد مف تقدير  -3

 تواجدىا عند الطفؿ.
 يوضع دائرة حوؿ الدرجة التي يعتقد أنيا تنطبؽ عمى الطفؿ. -4
 ( فقط.3.5أو  2.5أو  1.5يمكف استخداـ األجزاء العشرية عف تقييـ الطفؿ مثؿ ) -5

 التقدير:

 = السموؾ عادي أو طبيعي ومناسب لسف الطفؿ. 1
 وغير سوي بدرجة خفيفة.= السموؾ غير طبيعي  2
 = السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة متوسطة. 3
 = السموؾ غير طبيعي وغير سوي بدرجة شديدة. 4
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 العمر: .................................. االسـ: .................................
  2015تاريخ الفحص: .../ .../ 

 
 الترميز:

 المجموع 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقـ المستوى
                 الدرجة
 

 التصنيف:
15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

 توحد شديد توحد طفيؼ ليس توحد
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 اقامة العالقة مع الناس .1
 ال يوجد أي اختالؼ بإقامة العالقة بالناس وتصرفاتو بمثؿ عمره طبيعي .1
(1.5) 
يمتنع مف التواصؿ بالبصر، يتجنب عندما يجبر عمى التواصؿ، الخجؿ  طبيعي بدرجة طفيفةغير . 2

 بصورة مبالغ بيا، ال يتجاوب، ممتصؽ بالوالديف أكثر مف الطفؿ الذي بنفس عمره
(2.5) 
انطوائي يحب العزلة، ى يوجد اىتماـ بالتفاعؿ مع المحيطيف، مقفوؿ غير طبيعي بدرجة متوسطة، . 3

 تستطيع الحصوؿ منو عمى القميؿ مف التواصؿ. عمى نفسو،
(3.5) 
 عزلة تامة، افتقاد القدرة عمى االستجابةغير طبيعي بدرجة شديدة  .4
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 القدرة عمى التقميد والمحاكاة .2
 يقمد الطفؿ األصوات، الكممات، الحركات بحيث تكوف بحدود قدراتو . طبيعي1
(1.5) 
يقـو الطفؿ بتقميد بعض السموكيات البسيطة مثاؿ يصفؽ، بعض الكممات  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

 المفردة، ويحتاج وقت لترديد الكممة عند سماعيا
(2.5) 
، يقمد الطفؿ بعض السموكيات البسيطة ولكف يحتاج إلى وقت كبير . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 ومساعدة.
(3.5) 
طفؿ بالتقميد أو ال يقمد نيائيًا األصوات، الكممات، الحركات نادرًا ما يقـو ال . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 حتى بجود مساعدة
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 االستجابة العاطفية .3
 يتفاعؿ الطفؿ لممواقؼ السارة والغير سارة . طبيعي1
(1.5) 
تظير عميو أحيانًا تصرفات غير مرغوب فييا كاستجابة منفصمة عف  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

 الواقع
(2.5) 
بدوف سبب وليس لو عالقة مع ، مثاؿ الضحؾ الشديد بدوف معنى أو . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 الواقع.
(3.5) 
استجابة منفصمة نيائيًا عف الواقع وأف يكوف مزاجو في شيء معيف مف  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 الصعب جدًا أف يتغير
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 استخدام الجسم .4
 تشمؿ تناسؽ وتأزر وتوازف لطفؿ بمثؿ عمره . طبيعي1
(1.5) 
 لو بعض السموؾ النمطي المكرر مثاؿ التكرار في المعب أو األنشطة غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
(2.5) 
، لو سموكيات غير مرغوب فييا واضحة لطفي في عمره مثاؿ حركات غير طبيعي بدرجة متوسطة. 3

لؼ االصابع، االىتزاز، الدوراف، الحممقة، إيذاء النفس، المشي عمى األطراؼ، خبط الدماغ، االستمناء، 
 تحريؾ اليديف ورفرفتيا.

(3.5) 
المذكورة باألعمى حتى لو شارؾ في نشاط فيو يستمر بالحركات المكررة  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 آخر
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 األشياءاستخدام  .5
 ييتـ باأللعاب واألشياء مف حولو والتعامؿ معيا واستخداميا بالطريقة الصحيحة . طبيعي1
(1.5) 
ييتـ بمعبة واحدة فقط ويتعامؿ معيا بطريقة غريبة كأف يطرقيا باألرض  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
(2.5) 
ف أظير تك. غير طبيعي بدرجة متوسطة3 وف بطريقة غريبة، مثاؿ ، يظير عدـ اىتمامو باألشياء وا 

 .بمؼ المعبة طوًا، الوقت وينظر ليا مف زاوية واحدة فقط
(3.5) 
ينفصؿ عنيا إذا  تكرار ما سبؽ ولكف بطريقة مكثفة ومف المستحيؿ أف . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 كاف مشغواًل بيا
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 التكيف والتأقمم .6
 يتكيؼ مع الموقؼ والتغير لمروتيف . طبيعي1
(1.5) 
 يقاـو التغيير والتكيؼ لمموقؼ بعد تغيير النشاط الذي تعود عميو غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
(2.5) 
 ، يقاـو التغيير والتكيؼ لمموقؼ بعد تغيير النشاط الذي تعود عميو.. غير طبيعي بدرجة متوسطة3
(3.5) 
 االصرار عمى ثبات الظروؼ والروتيف وعدـ التغيير . غير طبيعي بدرجة شديدة4
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 االستجابة البصرية .7
 يستخدـ التواصؿ البشري مع الحواس الكتشاؼ الشي الجديد أمامو . طبيعي1
(1.5) 
يحتاج لمتذكير لكي يتواصؿ وينظر إلى الشيء، ييتـ في النظر بالمرآة،  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

 النظر إلى اعمى، إلى الفضاء ويتحاشى النظر في األشياء
(2.5) 
مستمر لمتواصؿ البصري لمشيء الذي يفعمو وتظير ، يحتاج لمتذكير ال. غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 نفس السموكيات السابقة.
(3.5) 
االمتناع عف التواصؿ البصري مع األشخاص وبعض األشياء وتظير  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 نفس السموكيات السابقة
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 استجابة االنصات )االستماع( .8
 ويستمع باىتماـ مع عدـ وجود أي مؤثرات صوتية مستخدما حواسو . طبيعي1
(1.5) 
رد فعؿ متأخر لألصوات ويحتاج تكرار األصوات لشد انتباىو، يبالغ في  بدرجة طفيفةغير طبيعي . 2

 رد فعؿ لبعض األصوات
(2.5) 
، متنوع في رد الفعؿ مقاؿ يتجاىؿ الصوت مرارا، يقؼ أذنيو لبعض . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 .األصوات منيا األصوات االنسانية المكررة يومياً 
(3.5) 
 مبالغ في رد الفعؿ لألصوات والتجاىؿ نيائيًا لألصوات بصورة واضحة جة شديدة. غير طبيعي بدر 4
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 استجابات استخدام التذوق والشم والممس .9
 يستجيب الطفؿ لمثيرات الحواس كاأللـ وغيره . طبيعي1
(1.5) 
يضع أشياء في فمو، يشـ ويتذوؽ اشياء ال تأكؿ، يتجاىؿ األلـ أو يبالغ  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
 فيو
(2.5) 
 .، يبالغ باستخداـ الشـ والتذوؽ والممس ويتجاىؿ األلـي بدرجة متوسطة. غير طبيع3
(3.5) 
فيو يبالغ كثيرًا أو يتجاىؿ نيائيًا وال يظير أي نوع مف الشعور باأللـ أو  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 المبالغة الشديدة لحدث بسيط جداً 
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 الخوف والعصبية .10
 ب لعمرهيتصرؼ الطفؿ مع الموقؼ مناس . طبيعي1
(1.5) 
قميال بالنسبة لطفؿ في  يتصرؼ الطفؿ بصورة مبالغة او يتجاىؿ الحدث غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

 مثؿ عمره
(2.5) 
قميال بالنسبة لطفؿ ، يتصرؼ الطفؿ بصورة مبالغة او يتجاىؿ الحدث . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 في مثؿ عمره.
(3.5) 
الصعب جدًا خوؼ مستمر حتى عند إعادة المواقؼ غير الخطر ومف  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 واقؼ الخطرة والمواقؼ الغير خطرةتيدئتو وليس لو إدراؾ لمم
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 التواصل المفظي .11
 يظير الطفؿ كؿ مظاىر النطؽ والمغة، لعمره . طبيعي1
(1.5) 
تأخر في الكالـ، ظيور بعض الكالـ المبيـ، ترديد كالـ، ال  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

يستخدـ الضمائر أنت أنا ، الميميمة، الخروج عف الحديث المألوؼ، عكس المقاطع أو الكممات 
(2.5) 
، صمت وعند وجود نطؽ ىناؾ تردد كالـ واضح، ىميمة. . غير طبيعي بدرجة متوسطة3
(3.5) 
خدـ المغة في التواصؿ فقط ىميمة واصوات غريبة أشبو ال يست . غير طبيعي بدرجة شديدة4

ظيار أصوات مزعجة  بصوت الحيواف وا 
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 التواصل الغير لفظي .12
 يستخدـ تعبير الوجو او تغير المالمح واالوضاع وحركات الجسـ والرأس . طبيعي1
(1.5) 
تواصؿ غير لفظي ناقص مثاؿ يمسؾ اليد مف الخؼ لطمب المساعدة  غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2

 والوصوؿ لمشيء بطريؽ تختمؼ عف الطرؽ التي يستعمميا الطفؿ في مثؿ عمره
(2.5) 
ع ، ال يستطيع أف يعبر عف احتياجاتو بالتواصؿ غير المفظي وال يستطي. غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 فيـ لغة التواصؿ الغير المفظي.
(3.5) 
يستخدـ سموكيات غريبة غير مفيومة لمتعبير عف احتياجاتو مع عدـ  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 باإليماءات وتعابير وجوه اآلخريفاالىتماـ 
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 مستوى النشاط .13
 نشاطو عادي مناسب لعمره . طبيعي1
(1.5) 
 يظير نشاط زائد او كسؿ زائد ويكوف خاص بذاتو غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
(2.5) 
ال ييدئ يصعب التحكـ بو ىائـ ال يناـ إال قمياًل فوضوي ، نشاط زائد . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 .غير منتظـ، أو خامؿ ال يتحرؾ مف مكانو ويحتاج إلى جيد كبير ليتفاعؿ مع نشاط معيف
(3.5) 
ال يستخدـ المغة في التواصؿ فقط ىميمة وأصوات غريبة أشبو بصوت  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 الحيواف أصوات مزعجة
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 
 مستوى وثبات االستجابة الذىنية .14

 في أداء الميارات في المواقؼ المختمفة المناسبة لعمره . طبيعي1
 (1.5) 
 يظير تأخر في أداء الميارات المختمفة غير طبيعي بدرجة طفيفة. 2
(2.5) 
، تأخر في أداء الميارات ولكف مف الممكف أف يتفاعؿ لنفس عمره في . غير طبيعي بدرجة متوسطة3

 .إحدى الميارات وتأخر باقي الميارات
(3.5) 
يكوف أفضؿ مف الطفؿ الطبيعي في ميارتيف وتكوف مبالغ فييا ولكف  . غير طبيعي بدرجة شديدة4

 يتأخر بباقي الميارات
(4.5) 

مالحظات: 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 االنطباعات العامة .15
 ليس توحد ال تظير  فيو صفات التوحد. 1
(1.5) 
 . توحد بسيط لديو بعض الصفات2
(2.5) 
 . توحد متوسط لديو صفات واضحة مف التوحد3
(3.5) 
 . توحد شديد لديو معظـ الصفات التوحدية4
(4.5) 

 
مالحظات: 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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 (: جمسات برنامج أسر أطفال التوحد6ممحق رقم )

 دالتوح أطفال سموك تعديلل التطبيقي السموك تحميل برنامج

 جمسات أسر األطفال

 المقدمة:

تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ 
أطفاؿ التوحد، ويعتبر البرنامج أىـ أدوات الدراسة الحالية، ويتكوف البرنامج مف مجموعة جمسات 

لتوجو لوفاس القائـ عمى أساس تحميؿ السموؾ التطبيقي. ولكي يحقؽ قامت الباحثة بإعدادىا وفقًا 
البرنامج أىدافو أشار العديد مف المختصيف بضرورة أف تساىـ أسرة طفؿ التوحد في تعزيز قدرات 

كسابو ميارات وخبرات بشكؿ متوازي مع عمؿ الباحثة.  الطفؿ، وا 

غرض األساسي منيا توعية لذا قامت الباحثة بإعداد جمسات ألسر أطفاؿ التوحد، ال
األىؿ ببرنامجيا، ووضع بعض التصورات التي مف شأنيا تحقيؽ أىداؼ البرنامج، بما ينعكس 

 عمى أداء أطفاؿ التوحد عينة الدراسة.

والجدير بالذكر أف الباحثة اختارت خمسة أطفاؿ توحدييف وعميو فإف برنامج أسر أطفاؿ 
 التوحد يقتصر عمى أسر األطفاؿ الخمس.
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 الجمسة األولى

 التعارؼ والتمييد اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف تعرؼ الباحثة أسر األطفاؿ بطبيعة برنامجيا، وأىدافو -1
أف تتبادؿ الباحثة مع األسر طرؽ التعاوف بما يحقؽ  -2

 أىداؼ البرنامج.
 أف يتفيـ أسر أطفاؿ التوحد بأنو يمكف عالج أبنائيـ. -3
تبدي أسر أطفاؿ التوحد التعاوف مع الباحثة واالتفاؽ أف  -4

 عمى آلياتو.
 ( دقيقة60) مدة الجمسة

 آلية التنفيذ:

تقـو الباحثة بتوجيو دعوة ألسر أطفاؿ التوحد عينة الدراسة، تتضمف ىذه الدعوة طمب نصي مف 
تعدؿ سموؾ الباحثة بأنيا ستطبؽ برنامج يقوـ عمى أساس تحميؿ السموؾ التطبيقي، وغرضو 

أطفاؿ التوحد، كما تتضمف دعوة أسر األطفاؿ لحضور جمسات تثقيفية وتوعية لتعامميـ مع طفؿ 
 التوحد.

في الجمسة األولى مف جمسات أسر أطفاؿ التوحد تقـو الباحثة بتييئة الغرفة المعدة خصيصًا 
وذلؾ عبر تقديـ الستقباؿ أسر األطفاؿ. ثـ تمقي التحية عمى الحضور، وتتيح الفرصة لمتعارؼ 

نفسيا قائمًة: أنا الباحثة إيماف المصدر أعمؿ مع أطفاؿ التوحد بشكؿ يومي، اكتسبت منيـ العديد 
مف المعمومات أحمؿ شيادة البكالوريوس في اإلرشاد النفسي، وأنا اآلف بصدد إعداد رسالة 

 اؿ التوحد.ماجستير بعنواف: فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ أطف

 واآلف أترؾ المجاؿ لكـ لمتعريؼ بأنفسكـ ....

 وتقـو الباحثة بشكر كؿ فرد مف أفراد الجمسة ......

 ثـ تنتقؿ إلى فقرات الجمسة وىي مقسمة إلى:
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 الفقرة األولى: مفيوم التوحد.

التوحد ىو إعاقة نمائية تؤثر بدرجة ممحوظة عمى التواصؿ المفظي وغير المفظي والتفاعؿ 
االجتماعي قبؿ سف الثالثة مف العمر وتؤثر سمبًا عمى األداء التربوي وتشتمؿ خصائص عمى 
إعاقات في التواصؿ وانشغاؿ في أنشطة تكرارية وحركات نمطية ومقاومة التغيير في البيئة 

 ومقاومة التغيير في الروتيف اليومي واستجابات غير مألوفة لمخبرات الحسية.

لسابؽ، والتعريفات التي جمعتيا الباحثة حوؿ التوحد فإف ىناؾ ثالث إذا مف خالؿ التعريؼ ا
 خصائص أساسية لطفؿ التوحد، وىي:

 إعاقة في العالقات االجتماعية. -1
 نمو لغوي متأخر ومنحرؼ. -2
 سموؾ استحواذي، وتكرار لبعض الحركات. -3

أف يصؿ  ومف التعريؼ السابؽ يمكف أف أبمغكـ بأنو يمكف مالحظة سموؾ الطفؿ التوحدي قبؿ
 عمره ثالث سنوات.

 الفقرة الثانية: برنامج الباحثة لتعديل سموك أطفال التوحد.

يتساءؿ العديد مف الناس خاصة ذوي أطفاؿ توحد حوؿ طرؽ العالج الممكنة، وفي ىذا الصدد 
أود أف أشير بأف التوحد درجات، وعالجو أيضًا درجات، فيناؾ العديد مف المختصيف وعمماء 

ا وضع البرامج واالستراتيجيات لعالج التوحد، فمنيـ نجح بشكؿ كبير، ومنيـ بشكؿ النفس حاولو 
متوسط، ومنيـ لـ ينجح في عالج أطفاؿ التوحد، أو تعديؿ سموكيـ. وبناء عمى ذلؾ فإف األمؿ 

 موجودًا، ومتاحًا لكف يمزمنا بعض الجيد، والبحث والتجربة.

يمانًا مف البا حثة بأنو يمكف عالج أطفاؿ التوحد خاصة بعد فبكؿ معاني الصدؽ والثقة، وا 
الميتمة بأطفاؿ التوحد.  ةاإلكمينيكياطالعيا عمى العديد مف المناىج والبرامج العممية والجمسات 

دعوتكـ ألبيف لكـ أنني أعددت برنامج يقـو عمى أساس تحميؿ السموؾ التطبيقي ييدؼ إلى 
وب لعالـ النفس إيفر لوفاس، ويقوـ عمى تعديؿ سموؾ أطفاؿ التوحد، وىذا األسموب ىو أسم

 أساس التكرار، حتى اكتساب الميارة، أو تعديؿ السموؾ.
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والتكرار أو تنفيذ البرنامج بشكؿ عاـ بحاجة لتعاوف أكثر مف جية، وىي: الباحثة، المؤسسة أو 
جو مف الجمعية المستضيفة ممثمة بإدارتيا، وبالمعممات المتعاونات، أسر أطفاؿ التوحد. لذا أر 

الجيد عمى جمسات البرنامج ومتابعة تطبيقو مع الباحثة، حيث سأكوف معكـ  االطالعحضرتكـ 
عمى تواصؿ خاصة في مجاؿ الميارة التي يتعمميا الطفؿ، ومدى إتقانو ليا، إضافة إلى البرنامج 
سأوزع عميكـ بطاقة مالحظة لمطفؿ، ومقياس يسمى مقياس كارز لتشخيص التوحد، لمتعرؼ عمى 

 درجة تحسف الطفؿ.

 الفقرة الثالثة: آليات التعاون بين الباحثة وأسر أطفال التوحد.

مما سبؽ أرى أني بمفردي ال أستطيع تعديؿ سموؾ أطفالكـ، وال يمكنني تحقيؽ أىداؼ  انطالقاً 
دراستي، لذا أرجو مف سيادتكـ إبداء التعاوف مف أجؿ حماية أطفالنا، ومنحيـ فرصة الدمج مع 

 واألطفاؿ األسوياء، وذلؾ مف خالؿ ما يمي:األفراد 

الجيد عمى جمسات البرنامج، والتواصؿ مع الباحثة حوؿ أي استفسار حوؿ  االطالع -1
 فقرات وجمسات البرنامج.

التواصؿ المستمر مع الباحثة أثناء التطبيؽ، لمتعرؼ عمى الجمسة التي تطبقيا، بما  -2
 يضمف تأكيد وتعزيز الميارة في البيت.

الباحثة في التغيرات التي تحصؿ عمى الطفؿ، سواء مف النواحي السموكية أو  استشارة -3
 العقمية أو المعرفية.

إبداء آرائكـ حوؿ مواقؼ، وآليات يمكف أف تفيد الباحثة في تحقيؽ أىداؼ البرنامج،  -4
 وتعديؿ بعض سموؾ أطفالكـ التوحدييف.

ومساعدتيا أيضًا في مساعدة الباحثة بمسألة حضور الطفؿ إلى جمسات البرنامج،  -5
االستجابة عمى أدوات الدراسة األخرى: كبطاقة المالحظة، ومقياس كارز، الذي سأقـو 

 بتوزيعو عميكـ في نياية الجمسة.

ىذا ما لدي ألبمغكـ بو، وأنتظر أسئمتكـ وآرائكـ ومقترحاتكـ حوؿ آليات تنفيذ البرنامج، أو أي 
تعدؿ سموؾ أطفالكـ التوحدي. ثـ تجمع الباحثة مقترحات ترونيا مناسبة ويمكف مف خالليا 

 آرائيـ، وتقوـ بمناقشتيا بجدية.
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وفي نياية الجمسة تقوـ الباحثة بتوزيع أدوات الدراسة عمييـ، وتناقش معيـ أيضًا طريقة البحث 
التجريبي وآلياتو، حيث تشرح ليـ بضرورة تطبيؽ البطاقة ومقياس كارز قبميًا، وتتيح لمف يريد 

 ذه األدوات في لحظتيا، أو يأخذىا لمبيت عمى أف يأتي بيا مطبقة في الجمسة الثانية.تطبيؽ ى

 تشكر الباحثة الحضور، ثـ تغمؽ الجمسة األولى الموجية لألىؿ.

تحصؿ الباحثة عمى موافقة خطية مف أسر أطفاؿ التوحد بموافقتيـ عمى تطبيؽ البرنامج عمى 
 ة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البرنامج.أطفاليـ، وعمى الموافقة بتقديـ المساعد
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 الثانيةالجمسة 

 أف يتعرؼ األىؿ عمى طرؽ وأساليب تواصؿ طفؿ التوحد مع محيطو اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتعرؼ األىؿ عمى أىمية التواصؿ مع طفؿ التوحد. -1
 أف يتعرؼ األىؿ عمى طريقة طفؿ التوحد في التواصؿ. -2
 يتعرؼ أساليب تواصؿ طفؿ التوحد، وأنماطو.أف  -3

 ( دقيقة60) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بافتتاح الجمسة بعد تحية أسر األطفاؿ، وتشكرىـ عمى تعاونيـ معيا مف أجؿ تحقيؽ 
برنامجيا، وتعديؿ سموؾ األطفاؿ. ثـ تنتقؿ لمحديث حوؿ األدوات التي قامت بتسميميا، وتجمع 

ات مف أسر األطفاؿ، وتراجعيا في حينيا لموقوؼ عمى أي لبس، أو تعديؿ عمى ما جاء األدو 
 فييا.

 الفقرة األولى: أىمية التواصل مع طفل التوحد.

تناولنا في الجمسة الماضية مفيوـ التوحد، والبرنامج الذي أعددتو مف أجؿ تعديؿ سموؾ أطفالكـ، 
وبيف األسرة خاصة فيما يتعمؽ بتطبيؽ أدوات الدراسة، كما تحدثنا حوؿ آلية التعاوف بيف الباحثة 

وتطبيؽ البرنامج المقترح، واليوـ سأتطرؽ لجانب ىاـ جدًا لتحسيف سموؾ األطفاؿ، وتحقيؽ 
 أىداؼ البرنامج، وىو طرؽ التواصؿ البديمة مع طفؿ التوحد.

يواجيوف صعوبة شديدة أسرة طفؿ التوحد، ومعممتو في مؤسسات التربية الخاصة، والمحيطيف بو 
في التواصؿ مع الطفؿ، السيما وأنو يفقد الحس االجتماعي والميارات المختمفة التي تساعده في 
التواصؿ مع اآلخريف سواء لفظيًا، أو غير لفظيًا، فقمت بجمع بعض الوسائؿ التي مف شأنيا 

إيجاد طريقة تواصؿ الرقي بطريقة ووسيمة التواصؿ مع أطفاؿ التوحد. حيث تؤمف الباحثة بأف 
 مع شأنيا تعزيز بعض السموكيات لدى طفؿ التوحد.
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 الفقرة الثانية: طرق طفل التوحد في التواصل مع اآلخرين.

في حقيقة األمر واجيت صعوبات متعددة لمتعرؼ عمى خصائص طفؿ التوحد التواصمية مع 
بالنا في تواصؿ طفؿ  اآلخريف، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى تواصؿ الطفؿ السوي الزاؿ غامضًا فما

التوحد الذي يفقد العديد مف الميارات االجتماعية، ولديو العديد مف مشكالت النطؽ، والمشكالت 
المغوية األخرى. لكف بعد مالحظة ومتابعة العشرات مف أطفاؿ التوحد، والرجوع إلى مراجع وكتب 

عند أطفاؿ التوحد، ذات عالقة بخصائص طفؿ التوحد، فاستطعت أف أحصر لكـ طرؽ التواصؿ 
 وىذه الطرؽ تفيد في فيـ بعض حاجاتو، وميولو، وفيـ بعض خصائصو، وطرؽ التفاعؿ معو.

الصراخ والضرب والعدواف ورمي األشياء: ال يستطيع الطفؿ التعبير عف نفسو بطريقة  -1
سوية، وىذا يدفعو إلى استخداـ نوبات غضب كوسيمة اتصاؿ لمحصوؿ عمى شيء 

مف شيء ال يريده، أو رغبة في جذب انتباىكـ إليو، أو التعبير عف يريده، أو التخمص 
فكرة تدور بداخمو، ال يستطيع إيصاليا أو التعبير عنيا، وتجاىمو يثير غضبو مما يدفعو 
لمزيد مف الصراخ والضرب، إذًا عميكـ االنتباه حتى لصرخاتو، وغضبو ونوبات الغضب 

يا، فمثاًل إف كاف يؤذي الباب المفتوح، وأطمؽ التي يطمقيا، وحاوؿ فيـ ما يريد مف خالل
 نوبات غضب حاوؿ فيـ ذلؾ ثـ أغمؽ عميو الباب.

التحديؽ السمبي: وىو االتصاؿ مف خالؿ العيف، فيوجو طفؿ التوحد نظراتو إلى مف  -2
حولو، ولعؿ ىذه النظرات توحي إلى حاجة ما بداخمو، دوف أف تعطيو االنتباه، ألنو قد 

و عنؾ، إذا إف قاـ بالتحديث السمبي واالتصاؿ بالعيف مع اآلخريف، يصرؼ نظره وتحديق
 فحاوؿ فيميا، وترجمتيا إلى سموؾ يمكنؾ أف تتبعو وتساعده عمى تمبية رغبتو.

التحديؽ الفعاؿ: أو التحديؽ االيجابي: وىو أف يقوـ الطفؿ بالنظر إليكـ، ويريد أف يثير  -3
لديو يود تمبيتيا، فحاوؿ قدر المستطاع  انتباىكـ حوؿ مثير ما أو موقؼ ما، أو حاجة

 قراءة حدقات عينو، والتعرؼ إلى حاجتو وقـ بتمبيتيا.
التحديؽ باألشياء: طفؿ التوحد عندما يرغب بشيء مادي، فإنو يصدر العديد مف  -4

الحركات تجاه ىذا الشيء، كما أنو ينظر بتمعف شديد إليو، عدـ قدرتو عمى الحديث، 
در عمى الوصوؿ إلييا، فإمكانؾ ترجمة ىذا النظرات إلى أشياء والتفاعؿ يجعمو غير قا
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وحاجات يردييا طفؿ التوحد، وحاوؿ أف تقربو وتساعده في اقتناءىا، وعززه بالحديث، 
 والكممات الناعمة التي تثير فرحتو.

التمفظ والكالـ: بعض أطفاؿ التوحد يصدر درجات متفاوتة مف األصوات والمقاطع،  -5
فيميا، ويمكنؾ ترجمتيا إلى سموؾ، وفي أثناء تطبيؽ برنامجي أرجو  وبتكرارىا يمكنؾ

منكـ اإلشارة إلى ىذه الكممات واألصوات حتى أستطيع فيميا جيدًا، والتفاعؿ مع الطفؿ 
 مف خالليا.

انتقاؿ الذات وتحويميا: ابتعاد طفؿ التوحد، وانعزالو يعني العديد مف المعاني، فبعد  -6
بًا ما يكوف البتعاد وعدـ الظيور، تعبيرًا عف رفضو لموقؼ مالحظتي لبعضيـ فإنو غال

أو مثير ما، أو خوفو منو، فعالج ىذا األمر بالطريقة المثالية، فإف كاف ييرب مف أخيو 
 فقربو منو، وأخبره بطريقتؾ أنو أخاه، وأنو يحبو وال يؤذيو.

ظيارىا: قد يقوـ طفؿ التوحد بنقؿ شيء مادي مف مكا -7 ف آلخر، وىذا إعطاء األشياء وا 
تعبير عمى طريقة مف طرؽ المشاركة لدى أطفاؿ التوحد، فإف فعؿ ذلؾ حاوؿ أف 
يكررىا، وأكد عميو وأقذفيا ثـ اطمب منو أف يرجعيا إليؾ، دوف أف تشعره بالممؿ، أي 

 عميؾ أف تشعره بأنؾ تداعبو بذلؾ.
كتكراره لمدوراف  اإليماءات: يصدر طفؿ التوحد العديد مف اإليماءات منيا سموؾ توحدي، -8

مثاًل، أو بعض الحركات الجسدية، لكنو أيضًا قد يصدر إيماءات أخرى تعني القبوؿ 
 والرفض، الفرح والحزف، حاوؿ فيميا، وتعزيزىا لديو.

الترديد الببغاوي: ىنا قد يحاوؿ طفؿ التوحد ومف خالؿ مثيرات وأنشطة عصبية أف يعيد  -9
غريبة كأف ينطؽ نصؼ كممة سمعيا عدة  بعض الكممات أو جزء منيا، ولكف بطريقة

مرات خالؿ فترة زمنية محدودة، فتأكد بانو يحاوؿ اكتساب ىذه الكممة، فعميؾ تعزيزه، 
 ونطقيا أمامو عدة مرات، دوف أف تشعره بالممؿ.

اإلشارة: لغة اإلشارة يستخدميا الطفؿ لإليحاء بأنو يريد شيئًا والغريب أنو قد يكوف قادرًا  -10
سو، فكأف يكوف قادرًا عمى الوقوؼ لكنو يشير إلى مف حولو بأف يوقفوه، أو عمى خدمة نف

يكف قادرًا عمى تناوؿ الطعاـ لكنو يشير إلى مف حولو بأف يطعموه، وىنا عميؾ التعامؿ 
مع ىذه اإلشارات بطريقة مثالية وفيميا فيمًا جيدًا مف خالؿ مالحظتؾ لطفمؾ، وعميؾ 
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فسو في بعض الحركات وعميؾ مساعدتو في مواقؼ أف تدربو وتمرسو عمى أف يخدـ ن
 ومثيرات أخرى.

استعماؿ اليد كوسيمة لمحصوؿ عمى شيء: طفؿ التوحد أحيانًا يمجأ لمد يده عمى كؿ  -11
شيء يريده أو ال يريده، وىنا عميؾ التعامؿ مع الموقؼ حسب ىذا الشيء الذي مد يده 

ف لـ يكف كذلؾ اشرح لو  إليو، فإف كاف مناسبًا لعمره، ولقدراتو ساعدتو عمى اقتناءه، وا 
 أنو مؤذي مثاًل.

بعد ىذا العرض أكوف قد أنييت ما جمعتو حوؿ طرؽ التواصؿ التي يستخدميا طفؿ التوحد، إف 
ف كاف لكـ استفسار حوؿ الطرؽ  كاف لدى طفمكـ طريقة أخرى فبإمكانكـ طرحيا عمى الباحثة، وا 

 التي قمت بجمعيا فيمكنؾ السؤاؿ حوليا.

 قرة الثانية: أساليب االتصال لدى طفل التوحد.الف

تناولنا في الفقرة األولى بعض الطرؽ واإليماءات التي يقوـ طفؿ التوحد بإطالقيا لمتواصؿ معكـ 
 واآلف سأفرؽ بيف أطفاؿ التوحد مف حيث الكيفية التي يمكنو أف يتواصؿ معؾ مف خالليا:

وي يعيش في عالـ خاص بو، الطفؿ الذي يعيش في عالمو الخاص: وىو طفؿ منط -1
فتواصمو مع المحيطيف ضعيؼ جدًا ويكاف أف يكوف منعدمًا، يتفاعؿ قمياًل مع والديو 
والمقربيف منو، وال يتفاعؿ مع الغرباء، ينجز بعض المياـ بمفرده، يمعب بطرؽ غير 
مألوفة لدينا، طريقتو في التعبير عف نفسو ىي الصراخ، ونوبات الغضب، يضحؾ بدوف 

ب مباشرة، يفيـ عدد قميؿ مف الكممات. وعميؾ أف تتعامؿ معو حسب مقتضى أسبا
الحاجة، فإف كنت مف المقربيف الذيف يمكنو التواصؿ معيـ، فيبدو األمر أسيؿ مف 
الغرباء، وعميؾ تعزيزه باستمرار، وفيـ نوبات الغضب والضحؾ التي تنتابو، بصورة 

 جيدة، وتمبية ما يريد في الحاؿ.
يستدعي اآلخريف: تفاعمو مع المحيطيف محدود بفترة قصيرة، يتواصؿ مع  الطفؿ الذي -2

اآلخريف وقد يطمب منيـ المساعدة عف طريؽ سحب اليد عند الرغبة بالحصوؿ عمى 
شيء محدد، أو بالنظر واالبتسامة، والمشاركة، وىذا الطفؿ بطبيعتو يفيـ بعض األعماؿ 

معو بطرؽ التعزيز المختمفة حوؿ ىذه والمياـ التي تعود عمييا، وعميؾ أف تتعامؿ 
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األعماؿ، وتحاوؿ إكسابو ميارات أخرى وتكرارىا أمامو بطريقة إيجابية، وأف تطمب منو 
أف يكرر بصورة مستمرة. كما أف ىذا الطفؿ ال يود أف يتواصؿ مع اآلخريف لفترات 

ب ىو طويمة، وعميؾ مراعاة ذلؾ، أي أف تتواصؿ وتتفاعؿ معو في الفترات التي يرغ
 بيا. وال ترغمو عمى التواصؿ حاؿ شعر بالممؿ، وانسحب مف التواصؿ معؾ.

الطفؿ الذي يتواصؿ بشكؿ أولي: يتفاعؿ في المواقؼ الممتعة، ويتواصؿ عند الرغبة  -3
عمى الحصوؿ عمى شيء ما، يفيـ بعض األشياء التي تدور حولو، يجيب عمى أسئمتؾ 

يو بعض ميارات التواصؿ، ويحاوؿ جاىدًا أف بنعـ أو ال، ويرحب بالناس، ويودعيـ، ولد
يمفت انتباىؾ، باألصوات والصراخ والكممات، وعميؾ إذًا مراعاة حاجاتو وميولو، وتمبية 
رغباتو، والتواصؿ معو عندما يكوف في حالة ابتساـ، وتمطؼ إليو وساعده عمى اقتناء ما 

 يريد.
اآلخريف، ويستطيع أف يتكمـ عف الطفؿ الذي يشارؾ بالتواصؿ: يمكنو أف يتواصؿ مع  -4

الماضي، وقد يطمب أشياءًا لممستقبؿ، ويعبر عف بعض مشاعره، ويفيـ بعض الكممات 
التي تكرر أمامو، لكنو ال يستطيع أف يفيـ أصوؿ التواصؿ والتخاطب، خصوصًا في 
المواقؼ التي ال يألفيا، يجد صعوبة في المشاركة بالحديث، رغـ رغبتو بذلؾ، وال 

ع االعتماد عمى نفسو بطمب خدمة أو مساعدة، وعميؾ في ىذه الحاالت تعزيز يستطي
بعض معارفو وخبراتو السابقة، وتعميمو مواقؼ جديدة لتصبح مألوفة لديو، حتى يستطيع 

 أف يكتسب ميارات التعامؿ معيا.

ف كاف لديو بعض خصائص وسمات الطفؿ  وما دوف ذلؾ فإف الطفؿ يكوف غير توحديًا، حتى وا 
لتوحدي، حيث ىذه األنماط األربع التي أجمع عمييا عمماء النفس قديمًا، وحديثًا، فيؿ ىناؾ مف ا

 أسئمة حوؿ ذلؾ، أو ىؿ ترى بأف طفمؾ أي نوع يتبع، وتود معرفة طريقة التفاعؿ معو.
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 الجمسة الثالثة

 أف تتعرؼ أسرة طفؿ التوحد عمى وسائؿ االتصاؿ مع أطفاليـ اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف تيتـ األسرة وتعزز وسائؿ اتصاليا بطفؿ التوحد. -1
أف تتعرؼ األسرة عمى أىـ األساليب التي يفيميا طفؿ  -2

 التوحد.
أف تستخدـ األسرة الطرؽ البديمة لمتواصؿ مع طفؿ  -3

 التوحد.
 ( دقيقة40) مدة الجمسة

 آلية التنفيذ:

الغرفة كالمعتاد، وتطرح الباحثة ممخصًا لمجمسة السابقة الرتباطيا تفتح الباحثة الجمسة وتييئ 
 الوثيؽ بالجمسة الحالية "الثالثة" واألخيرة.

 الفقرة األولى: تكوين اتجاه إيجابي نحو التواصل مع الطفل.

يعاني طفؿ التوحد مشكالت عديدة في االتصاؿ باآلخريف، وقد تطرقنا في الجمسة السابقة حوؿ 
%( مف ذوي 50مو وأنماطيا، وأساليبيا، وتذكر اإلحصائيات المتعمقة بذلؾ أف )آليات تواص

اضطراب التوحد يجيدوف استخداـ المغة المنطوقة، ومع أنظمة التدخؿ المختمفة والبرامج التي 
 %(.65أطمقيا الباحثوف فإف النسبة ارتفعت إلى )

فؿ التوحدي مف النواحي ويرى الباحثوف والمختصوف بمجاؿ الصحة النفسية أف تطور الط
التفاعمية، يأتي مف خالؿ برامج تيتـ بتعديؿ سموكو، أو تعزيز سموكيات يجب أف يجيدىا بداية 
عمره، كما أف تواصمؾ مع طفمؾ يكسبو ميارات تجعمو أكثر قدرة عمى التواصؿ أما إىمالو فقد 

 يفقده العديد مف الميارات التي قد يتممكيا في مجاالت التواصؿ.

البعض أف تكويف اتجاىات ايجابية ألسرة وذوي طفؿ التوحد ومحاولتيـ لفيـ طبيعة التوحد،  ويرى
وأنماط التواصؿ معو مف شأنو تعزيز ميارات الطفؿ، وأنا عمى إطالع مباشر عمى العديد مف 
البحوث والدراسات ذات العالقة بطفؿ التوحد، واستنتجت أف طريقة تفكير طفؿ التوحد غالبًا ما 

في النواحي البصرية، فأكثر المثيرات التي تؤثر في سموكيـ بصرية، كالصور، وعميؾ إذًا  تكوف
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االستعانة بالصور والرسوـ، واألشكاؿ أكثر مف الكالـ، في توصمؾ مع طفؿ التوحد. ألف 
 التواصؿ معيـ ىو السبيؿ الوحيد لعالجيـ، ودمجيـ مع العادييف.

 صل والمغة التي يفيميا.الفقرة الثانية: خصائص الطفل في التوا

سبؽ اإلشارة إلى أىمية المثيرات البصرية في فيـ طفؿ التوحد، وتنمية مياراتو، وذلؾ ألنيـ 
 يعانوف مف بطء شديد في معالجة المعمومات المفظية، فعميؾ االىتماـ بالمعمومات البصرية.

ال عالقة ليا بالمظير كما أف طفؿ التوحد لديو نظاـ تجريدي أي أف كممة قمـ مثاًل "ؽ ؿ ـ" 
الحقيقي لمقمـ، وعميؾ التعامؿ معو عمى ىذا األساس فقد يكوف يعرؼ القمـ جيدًا، ويعرؼ 

 استخدامو، لكنو ال يربط بيف لفظ القمـ وصورتو.

عادة التركيز واسترجاع  طفؿ التوحد لديو خمؿ دماغي فيجد صعوبة في تحويؿ انتباىو، وا 
ة مف دراسات لوفاس محور برنامجيا، حيث أنو استطاع اكساب المعمومات وىذا استنتجتو الباحث

األطفاؿ بعض الميارات وبعد أف رجعوا لبيئتيـ فقدوا ىذه الميارات، ألف األدوات والصور 
والوسائؿ التي استخدميا لـ يتعود عمييا األطفاؿ، فبنى أفكاره في السنة الثانية حوؿ بيئتيـ، 

ستخدميا في برنامجي وأف تظيرىا أمامو داخؿ المنزؿ، فعميؾ مساعدتي حوؿ األدوات التي أ
 والبيئة المحيطة بو.

يعجز طفؿ التوحد عف السماع االختياري، فيو يسمع كافة األصوات بدرجة واحدة، وأثبتت 
الدراسات المختصة بأف الطفؿ التوحدي يطور قدرتو عمى الكالـ مف خالؿ الوسائؿ البصرية، 

اصؿ بيا مع طفمؾ بالوسيمة البصرية المالزمة، وتكرار ذلؾ عدة فعميؾ ربط الكممات التي تتو 
 مرات.

 الفقرة الثالثة: طرق التواصل البديمة.

، وىي حوؿ آليات وطرؽ التواصؿ مع طفؿ التوحد، فيو ال  الفقرة الثالثة ىي محور جمستي اليـو
بطرؽ يفيميا وتعود يجيد المغة، فبحثت في الطرؽ البديمة التي مف شأنيا أف تُفعؿ التواصؿ معو 

 عميو بالنفع، وتكسبو الميارات الالزمة لتطوره.

 



139 
 

 أواًل: وسائل بصرية.

، واألشكاؿ والمثيرات المادية، ولغة  الوسائؿ البصرية تعني كؿ شيء تراه العيف، فالصور والرسـو
ما الجسد، والمواد المطبوعة كميا وسائؿ بصرية يمكف استخداميا مع طفؿ التوحد، ومف فوائدىا 

 يمي:

 تساعد عمى رفع مستوى التركيز وتحسيف ميارات االنتباه لدى الطفؿ. -1
تقدـ المعمومات بأسموب يساعد عمى الربط بيف المسموع والصورة، مما يساىـ في سرعة  -2

 وسيولة الوصوؿ والفيـ.
توضح المعمومات الشفوية، فعند استخدامؾ لبعض الكممات حوؿ أف تثير انتباه الطفؿ  -3

 وربطيا بصور ورسـو ذات عالقة. إلى الشفاه،
تقدـ الوسائؿ البصرية أسموبًا لتعميـ المفاىيـ المختمفة، مثؿ الوقت، والساعة، والتفريؽ  -4

 بيف الميؿ والنيار، وبيف الكبير والصغير.
يساعد في عممية االنتقاؿ مف مكاف آلخر، فمو عرضت السرير عمى الطفؿ، وشرحت  -5

، فيي بذلؾ اكتسب ميارة وتعمـ أف السرير مكاف وكررت عميو أنو مكاف لمخمود  والنـو
 مختص بالنوـ.

 يساعد عمى فيـ التغيير الذي يدور حوؿ الطفؿ، وتقبمو ليذا التغيير. -6

 ومف الوسائؿ البصرية التي أنصحيا باستخداميا:

المجسمات: سواء أكانت مجسمات حقيقة مثؿ كوب الماء، أو السرير، أو الممعقة أو  -1
 جسمات وىمية كالسيارة مثاًل.غيرىا، أو م

صور فوتوغرافية: صور التقطيا بالكاميرا، واعرضيا عمى الطفؿ، فالصور الفوتوغرافية  -2
 تعبر بشكؿ حقيقي عف الشيء.

صور رمزية: وىي أقؿ فيمًا لدى الطفؿ مف المجسمات والصور الفوتغرافية وتستخدـ مع  -3
 األطفاؿ األكثر تقدمًا.

أف تمغي الصورة تدريجيًا بالكممة، كأف تعرض عميو صورًا الكممات المكتوبة: يمكنؾ  -4
 لقمـ، ثـ تستبدليا شيئًا فشيئًا بالقمـ الحقيقي، ثـ بالقمـ المكتوب.
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لوحات االتصاؿ: وىي لوحات معدة في مؤسسات التربية الخاصة المنتشرة في قطاع  -5
فؿ غزة، وتحتوي مجموعات مف الوسائؿ واألغراض والصور التي يعيش معيا الط

ويتعرض ليا في حياتو اليومية، وتعرض عبر شاشات مضيئة، ويمكف لمطفؿ محاكاتيا 
 بطريقة الممس.

 ثانيًا: لغة اإلشارة.

وىي لغة بصرية ثانية، تدعـ عممية اتصالؾ بطفؿ التوحد، وال يمكف ألي مجتيد أو مختص  
المغة، وىي عبارة عف بشؤوف التربية الخاصة خاصة مع ذوي اضطراب التوحد أف يتجاىؿ ىذه 

 إشارات تشير إلى مواقؼ وسموكيات مختمفة، يتـ تنفيذىا بأطراؼ الجسد كاليديف.

 ولغة اإلشارة ىامة لطفؿ التوحد، السيما وأف:

 كثير مف أطفاؿ التوحد يبقوف بكمًا لألبد. -
 لغة اإلشارة تقدـ لغة تدعـ الكالـ وتساعدىـ عمى إدراؾ االتصاؿ مع اآلخريف. -
 ارة تساعدىـ عمى إقامة حوارات داخمية وخارجية مع اآلخريف.لغة اإلش -

 ثالثًا: جداول النشاط.

تمثؿ جداوؿ النشاط نوعًا لمتواصؿ مع أطفاؿ التوحد حيث تساعده عمى االنتقاؿ مف نشاط آلخر، 
 ومف ميارة ألخرى، وىناؾ نوعاف مف جداوؿ النشاط، وىي:

.الجدوؿ العاـ: يشمؿ عمى أوقات العمؿ، وأوقا -  ت الراحة، وأوقات الطعاـ، وأوقات النـو
الجدوؿ الفردي: ىو خاص فمكؿ طفؿ جدوؿ خاص بو يراعي صفاتو المختمفة، ويشتمؿ  -

 عمى األنشطة التي يفترض القياـ بيا عمى شكؿ بطاقات وأنشطة مرافقة ليا.

 رابعًا: التواصل الميسر.

 خامسًا: التواصل تبادل الصور.

 سادسًا: التواصل بالمعب.
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وىنا طرؽ كثيرة لمتواصؿ لكف الباحثة تؤمف بالطريقة األولى، والثانية، وأف تكوف منظمة بجداوؿ 
النشاط التي تـ شرحيا بشيء مف التفصيؿ، ليكف الطفؿ أكثر تنظيميًا، ويكف ذوي الطفؿ وأسرتو 

 أكثر معرفة بالميارات التي اكتسبيا، والميارات التي تمزمو الحقًا.

الثالثة أشكر لكـ حسف اإلنصات، وأود االستماع آلرائكـ ومقترحاتكـ وأتمنى وفي نياية الجمسة 
 عميكـ زيارتي أثناء تطبيؽ البرنامج.

كما أتمنى عميكـ أف تقدموا لي النصح باستمرار ألتعرؼ أكثر عمى تطور حالة طفمكـ، وطرؽ 
و يخدـ أطفالكـ، وىو ووسائؿ االىتماـ الممكنة، كما أنني أود اإلشارة بأف ما قمت بو، وسأقوـ ب

ألغراض البحث العممي، فأي معمومات سأجمعيا سيكوف ىدفي األوؿ منيا تعزيز ميارات 
 وتعديؿ سموؾ أطفالكـ، إضافة إلى تحقيؽ أىدافي في الحصوؿ عمى درجة الماجستير.

ت ثـ تقوـ الباحثة بتبادؿ التحية مع األسر، وتتفؽ معيـ عمى مواعيد لزيارتيـ، ومواعيد الجمسا
مع أطفاليـ، ليكف عمميا وبرنامجيا أكثر تنظيمًا، السيما وأف ىناؾ جمسات عمى الباحثة أف 
تمتقط صورًا مف البيئة المحيطة بالطفؿ كالشارع الذي يعيش فيو، وبعض األدوات التي حولو وفي 

 غرفتو متوفرة.
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 (: جمسات برنامج تحميل السموك التطبيقي ألطفال التوحد7ممحق رقم )

 دالتوح أطفال سموك تعديلل التطبيقي السموك تحميل برنامج

 المقدمة:

تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تحميؿ السموؾ التطبيقي في تعديؿ سموؾ 
أطفاؿ التوحد، ويعتبر البرنامج أىـ أدوات الدراسة الحالية، ويتكوف البرنامج مف مجموعة جمسات 

 لتوجو لوفاس القائـ عمى أساس تحميؿ السموؾ التطبيقي.قامت الباحثة بإعدادىا وفقًا 

 :ومنيجو لوفاستعريف 

( يعمؿ في جامعة كاليفورنيا بموس أنجموس، حيث قاـ Ivar Lovaasىو ايفار لوفاس )
( بدأ 1963أثناء عممو بالجامعة بإجراء تجاربو عمى مجموعة مف أطفاؿ التوحد، ففي عاـ )

عامًا(، وكاف  12 – 5يًا لمدة عاـ تتراوح أعمارىـ ما بيف )( طفاًل توحد20مشروعو بتدريب )
ييدؼ بدايًة اختبار فعالية أسموب تحميؿ السموؾ التطبيقي مع األطفاؿ ذوي االضطرابات النمائية 

 والسموكية الشديدة بما فييا سموؾ إيذاء الذات عندما فشؿ اآلخروف.

إعداد برنامج أو منياج يعتمد وألف النتائج كانت مشجعة، عمؿ لوفاس وتالميذه عمى 
عمى فكرة التدريب عمى الميارات المحددة مع التكرار لموصوؿ إلى درجة اإلتقاف، حيث اعتمد 

 لوفاس بإكساب األطفاؿ الميارة بشكؿ تدريجي.

وبعد سنة مف التدريب اكتسب األطفاؿ الميارات المستيدفة ولكف وبعد عودتيـ إلى 
تعمموه ألف التعميـ كاف في بيئة مغمقة تختمؼ عف البيئة  البيئات الطبيعية خسروا كؿ ما

 الطبيعية، لذا أصبح ىدؼ التدريب ىو إيجاد بيئة قريبة مف البيئة الحقيقية لتدريب األطفاؿ.

وتقوـ فكرة لوفاس عمى التدخؿ السموكي مف خالؿ منيج تحميؿ السموؾ التطبيقي 
(Applied Behavioral Analysisويركز عمى السم ،) وؾ الحالي "السموؾ الذي يوصؼ أنو

سموؾ توحدي" لمطفؿ أكثر مف التركيز عمى القضايا التشخيصية كما أنو يركز عمى الوضع 
الراىف لمطفؿ، وال ييتـ بتاريخ الحالة أو أسبابيا، وىذه ىي أىـ أسس تعديؿ السموؾ. كما يرتكز 
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ؼ الجمسات التدريبية منيج لوفاس عمى التكرار بغرض إكساب الميارة، أو تحقيؽ أىدا
 والعالجية.

 مبادئ منيج تحميل السموك التطبيقي:

يقوـ منيج لوفاس وبرنامجو عمى مجموعة مف المبادئ، وىذه المبادئ يمكف تمخيصيا 
 بما يمي:

ف انخفضت قدراتو بشكؿ  -1 إمكانية الطفؿ مف االستفادة مف طريؽ التعميـ العادية، وا 
 أقؿ مف المتوسط.

العادية تساعد الطفؿ عمى التعمـ ضمف المتوسط ولزيادة تعميـ الطفؿ بيئة الطفؿ  -2
 يجب تعديؿ وتطوير البيئة التعميمية.

معمـ التربية الخاصة أو أخصائي عمـ النفس قادر عمى مساعدة الطفؿ الذي ينحرؼ  -3
 عف المتوسط مف خالؿ بيئة منظمة لمتعمـ.

 مكاف.البيئة يجب أف تمثؿ البيئة الطبيعية لمطفؿ قدر اإل -4
 عالج سموؾ معيف ال يعني بالضرورة عالج سموؾ آخر. -5
 ( ساعة أسبوعيًا.40العالج يجب أف يكوف مستمرًا ) -6
يجب التخطيط لتعمـ الميارات منذ البداية، كما يتـ التخطيط لتعميـ إتقاف الميارة  -7

 ألنو ال يتوقع مف الطفؿ التوحدي تعميـ الميارة تمقائيًا دوف التدريب عمييا.

ولقد أخذت الباحثة ىذه المبادئ بعيف االعتبار، وستوصي معممي التربية الخاصة المتعاونيف 
 عمى ىذه المبادئ ودراستيا قبؿ البدء بجمسات البرنامج. باالطالع

كما ترى الباحثة بأىمية أف يكوف المعمـ متفاعاًل، بحيث يجب أف يالحظ تطور ميارات الطفؿ، 
حيحيا، كما أنو مخير باختيار الطريقة، واألدوات المساعدة، واكتشاؼ األخطاء ومحاولة تص

حسب ما تقتضيو الحاجة. فعمى سبيؿ المثاؿ لو تـ مالحظة أف طفاًل يحب لعبة ما، فإف عمى 
 المعمـ تعزيزه بيذه المعبة، ومنحو إياىا إذا أجاد الميارة، وقاـ بتكرارىا.
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 أىداف لوفاس:

داؼ حيث في السنة األولى ىدؼ إلى تقميؿ اإلثارة الذاتية أراد لوفاس تحقيؽ مجموعة مف األى
والعدوانية، واالستجابة لألوامر المفظية، والتقميد، وتأسيس استخداـ األلعاب الدمى، بشكؿ مناسب، 

 وتوسيع مدى العالج ليتضمف مشاركة األسرة.

الفعاؿ مع األقراف وفي السنة الثانية ىدؼ إلى التأكيد عمى المغة التعبيرية والمجردة والمعب 
وتوسيع مدى المعالجة. أما السنة الثالثة فيدؼ لوفاس إلى التركيز عمى التعبير عف العواطؼ 
والميارات قبؿ األكاديمية والتعمـ مف خالؿ المالحظة ويتـ تحقيؽ ىذه أىداؼ السنة الثالثة مف 

 خالؿ ورش عمؿ عقدىا لوفاس مع العامميف مع الطفؿ التوحدي، ومع ذويو.

 خطوات بناء البرنامج:

يعتبر التوحد مف أكثر االضطرابات تعقيدًا، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى ضعؼ التفسيرات 
والدراسات المتاحة في ىذا المجاؿ، وليذا فإف الباحثة قامت ببناء البرنامج وفقًا لمنيجية مغايرة 

 عف:بعض الشيء ألنماط التدخؿ العالجي أو اإلرشادي، وكانت ىذه الخطوات عبارة 

عمى منيج لوفاس، وطرؽ العالج التي استخدميا، واألىداؼ التي حاوؿ  االطالع -1
 تحقيقيا، سواء نجح في ذلؾ، أو لـ ينجح.

( يومًا لمتعرؼ عمى خصائصيـ والميارات 70متابعة مجموعة مف أطفاؿ التوحد مدة ) -2
 التي يتقونيا، والميارات التي ىـ بحاجة إلييا.

ي اقترحيا لوفاس، مع األخذ بعيف االعتبار بعض الفروقات االلتزاـ ببعض المبادئ الت -3
 بيف البيئة التي عمؿ بيا لوفاس، والمدة التي استغرقيا.

جوانب اإلخفاؽ التي واجييا لوفاس، وأخذىا بعيف االعتبار في صياغة  التعرؼ إلى -4
 البرنامج الحالي، لتفادييا.

 صياغة جمسات البرنامج. -5
 مف العامميف مع أطفاؿ التوحد، كمحكميف.عرض ىذه الجمسات عمى مجموعة  -6
 تعديؿ البرنامج وفقًا لتصورات ونصائح العامميف مع أطفاؿ التوحد. -7
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 الحاجة لمبرنامج:

يعتبر التدخؿ في وقت مبكر مف أكثر الطرؽ العالجية الضطراب التوحد، السيما وأف أطفاؿ 
الحاجة لمبرنامج، حيث ييدؼ  التوحد يعانوف قصورًا في العديد مف الميارات، فمف ىنا تأتي

البرنامج إلى تنمية العديد مف الميارات لدى أطفاؿ التوحد، بما يحقؽ ليـ مساعدة أنفسيـ، 
والتكيؼ مع محيطيـ االجتماعي، كما ترى الباحثة بأف البرنامج قد يشكؿ مرجعًا لممؤسسات 

لدراسات التي تتعمؽ بأطفاؿ الميتمة بأطفاؿ التوحد، كما أف الباحثة الحظت قصورًا ممحوظًا في ا
 التوحد عمى مستوى الساحة الفمسطينية.

كما أف حاجة البرنامج تنبع مف حجـ المعاناة التي تمحؽ بأسر أطفاؿ التوحد في التعامؿ مع 
 أطفاليـ، وقد يعود البرنامج بالفائدة عمى قدرات أسر أطفاؿ التوحد في التعامؿ مع أطفاليـ.

 مصادر بناء البرنامج:

يعتمد البرنامج عمى منيج السموؾ التطبيقي الذي طوره إيفار لوفاس، وقامت الباحثة باإلطالع 
عمى العديد مف الدراسات والبحوث المتعمقة بأطفاؿ التوحد، إضافة إلى مراجعة بعض األدبيات 
ف التربوية التي أعدىا لوفاس نفسو، أو بعض الباحثيف وعمماء النفس الذيف انتيجوا طريقتو، وم

(، )غزاؿ، 2006(، )صديؽ، 2004(، )الشيخ ذيب، 2009أىـ ىذه الدراسات دراسة )السممي، 
(، 2011(، )المومني، 2010(، )روبينا الؿ، 2010(، )فتيحة، 2009(، )إسماعيؿ، 2007

(، ))الغصاونة والشرماف، 2012(، )الرواشدة، 2011(، )القواسمة، 2011)البطاينة وعرنوس، 
2013.) 

 ذ البرنامج:وسائل تنفي

 اعتمدت الباحثة عمى العديد مف الوسائؿ في تصميـ وتنفيذ البرنامج ومف أىميا:

 بطاقات ممونة. -1
 بطاقات نشاط. -2
 مكعبات. -3
 بزؿ متنوعة. -4
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 خرز وخيط. -5
 حمقات ممونة. -6
 صندوؽ التطابؽ. -7
 كتيبات تعميمية. -8
 جياز حاسوب. -9

 العديد مف المعززات المادية. -10
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 الجمسة األولى

 أف يتعمـ الطفؿ مصافحة اآلخريف لمجمسةاليدف الرئيس 

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف ينظر إلى الباحثة. -5
 أف يبادؿ الباحثة السالـ. -6
 أف يصافح الباحثة باليد عندما تمد يدىا لممصافحة. -7

 بطاقات ممونة، التطبيؽ العممي "التصافح باليد" األدوات المستخدمة
 ( دقيقة40) مدة الجمسة

 التنفيذ:آلية 

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 

 بالطفؿ، وىذا اإلجراء ستعتمد عميو الباحثة في كافة جمسات البرنامج.

ثارتو، وتدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية تييئة  الطفؿ المشارؾ في البرنامج لموضوع الجمسة. وا 
مموحًة بيدىا، قائمًة )السالـ عميكـ( وتبدي ابتسامتيا أماـ الطفؿ، ثـ تتجو إلى الطفؿ بيدوء 

غو وتصافحو باليد، وتقوؿ مرة ثانية )السالـ عميكـ(، )كيؼ حالؾ يا .....(، ثـ تقؼ بجواره، وتبم
بأنيا تود تدريبو عمى بعض الميارات الشيقة الحموة، وأنيا تحمؿ لو العديد مف اليدايا، وتعرض 

 بعض اليدايا التي تعتبر إحدى أىـ المعززات الكتساب الميارات، والسعي لذلؾ عند األطفاؿ.

افحة ثـ تطمب الباحثة مف المعممة المتعاونة بالدخوؿ إلى الغرفة الصفية، وتقـو الباحثة بمص
المعممة المتعاونة، وتطمب منيا مصافحة الطفؿ، عمى أف تناديو باسمو قائمًة )سممي عمى 
.....(، ثـ تحاوؿ الباحثة جاىدة تكرار مصافحة الطفؿ باليد عدة مرات، وكمما استجاب ليا سواء 

 بصريًا أو بشكؿ سموكي تقـو بتعزيزه، سواء بشكؿ لفظي أو بشكؿ مادي.

( دقيقة مع الطفؿ الواحد، حتى ترى بأف الطفؿ 40ار الجمسة فترة ال تقؿ عف )وتقوـ الباحثة بتكر 
 اكتسب الميارة وأتقنيا.
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 الثانيةالجمسة 

 أف يقـو الطفؿ بارتداء مالبسو وربط حذاءه اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يقـو الطفؿ باختيار لبس مناسب. -4
 مالبسو بنفسو.أف يقـو الطفؿ بارتداء  -5
 أف يقـو بارتداء حذاءه بنفسو. -6

صندوؽ التطابؽ الخاص بالمالبس، كتيب تعميـ خاص بالمالبس،  األدوات المستخدمة
 بزؿ خاص بالمالبس، بطاقات ممونة، مالبس حقيقية.

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

التجديد في طريقة التواصؿ مع الطفؿ تقوـ الباحثة بافتتاح الجمسة بالطريقة المعتادة، مع 
التوحدي، ثـ تقوؿ لو مف يمبسؾ المالبس التي ترتدييا، وتنتظر رد الطفؿ، ثـ تقوؿ لمطفؿ طبعًا 

 الماما، لكف اليوـ بدنا نتعمـ نرتدي المالبس والحذاء بأنفسنا.

أحدىا، ثـ ثـ تعرض الباحثة عمى الطفؿ مجموعة مف المالبس الممونة الجذابة، وتجعمو يختار 
تقوـ باإلشارة حوؿ كيفية ارتداء المالبس، وتعيد طريقة المبس عدة مرات أماـ الطفؿ، ثـ تطمب 
منو أف يرتديو بنفسو، فإف كاف الطفؿ عمى صواب، تمدحو وتعززه باليدايا وتطمب منو التكرار، 

ف كاف عمى خطأ تفسر لو الخطأ وتقوـ بتوجييو نحو الطريقة المثالية الرتداء   المالبس.وا 

وتكرر ذلؾ بالنسبة لمحذاء، فتعرض عمى الطفؿ مجموعة مف األحذية المناسبة، وتطمب منو 
اختيار أحدىا، ثـ تقوـ بشرح طريقة ارتداء الحذاء وربطو، ومف ثـ تطمب مف الطفؿ المحاولة 

ف كاف الطفؿ نفذ الميمة بنجاح تعطيو اليدايا واأللعاب، و  تطمب عدة مرات، وتعززه باليدايا، وا 
 منو التكرار عدة مرات.

( دقيقة، وأف يكوف الطفؿ قادرًا عمى ارتداء مالبسو، 40عمى أف تستمر الجمسة مدة ال تقؿ عف )
وحذاءه، والجدير بالذكر أف الطفؿ يجب أف يكرر ىذه الميارات عدة مرات، حتى تشعر الباحثة 

 بأنو اكتسب الميارة.
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فؿ، وتدوف ذلؾ في بطاقات المالحظة والنشاط التي وتالحظ الباحثة األلواف التي يفضميا الط
 بحوزتيا، وتحاوؿ جاىدة االعتماد عمييا في جمسات تدريبية أخرى.
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 الجمسة الثالثة

 أف يحدد الطفؿ سنوات عمره اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 يستخدـ أصابعو لمعد. -4
 أف يذكر الطفؿ عمره الزمني. -5
 الزمني عمى أصابعو.أف يحدد عمره  -6

 بطاقات ممونة، مكعبات، حمقات ممونة، خرز مموف وخيط. األدوات المستخدمة
 ( دقيقة40) مدة الجمسة

 آلية التنفيذ:

تفتح الباحثة الجمسة وتييئ الغرفة كالمعتاد بالوسائؿ والصور والرسوـ التي تحتاجيا، ثـ تقوؿ لو 
 بدنا نتعمـ اليـو كيفية العد عمى األصابع.أما اليوـ، سنتعمـ أشياء جميمة جدًا، 

وتسألو عف عمره، وتردد عميو السؤاؿ، فإف أجاب، تعززه، أما إف لـ ُيجب تكرر عميو السؤاؿ، 
ف لـ يجيب عمييا إخباره بعمره، وليكف ستة سنوات، ثـ تطمب منو أف يخبرىا بعمره، وتكرر ىذا  وا 

خبار اآلخري  ف بعدد سنوات عمره.األمر حتى يستطيع الطفؿ تحديد وا 

ثـ تحضر المكعبات التي بحوزتيا، وتعد أمامو ستة مكعبات، عدة مرات، ثـ تطمب منو تحديد 
ف أخطأ عمييا تفسير الخطأ، وشرح الصواب، وىكذا  ستة مكعبات وحمميا. فإف أصاب تعززه، وا 

 عدة مرات، حتى يتقف الطفؿ الميارة.

لعد عمى أصابع يديو، وتشير إلى أصابعو بأنيا عبارة ثـ تقترب مف الطفؿ، وتخبره أنو بإمكانو ا
عف عشرة أصابع، وتعد أمامو اليد األولى، وتخبره بأنيا عبارة عف خمسة، ثـ تخبره، بأف اليد 
 1األخرى أيضًا تحتوي عمى خمسة، ثـ تعد أمامو مجموع أصابع اليديف قائمة يال نعد أصابعنا: )

2 3 4 5 6 7 8 9 10.) 

و عف عمره وتقوـ بعد عمره عمى قطع الفميف التي بحوزتيا ومرسوـ عمييا أصابع ثـ ترجع لتسأل
اليد، ثـ تطمب مف الطفؿ أف يعد خمفيا، ثـ تقوؿ لو اآلف سنرى كاـ عمرؾ مف خالؿ أصابع 
يديؾ، وتبدأ بالعد أمامو عمى أصابع يده، وتكرر ذلؾ عدة مرات، وتطمب منو أف يخبرىا بعمره 
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أصابعو، ومع تكرار ىذا النشاط، يجب عمى الباحثة أف تتأكد بأنو أجاد  ويشير إليو مف خالؿ
 الميارة.
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 الجمسة الرابعة

 أف يتعرؼ عمى أفراد أسرتو ومسمياتيـ اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يفرؽ بيف أمو، وأبيو. -1
 أف يفرؽ بيف أخيو وأختو. -2
 أسرتو. أف يسمي ويعد أفراد -3

صورة شخصية لمطفؿ، صورة لالـ، صورة لالب، صورة لجميع  األدوات المستخدمة
 أفراد األسرة. 

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد 

 بالطفؿ. تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة.

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ عميكـ كيؼ حالؾ يا .......، ثـ تسمـ 
.......... أنت تعيش في بيت ولؾ أسرة كما عمى الطفؿ، وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي .

 لكؿ فرد منا أسرة.

أسرتؾ تتكوف مف )أب، أـ، أخ، أخت( أليس كذلؾ، أخبرني مف يعيش معؾ بالبيت، وتردد عميو 
 ذلؾ حتى تتأكد بأنو يعرؼ أف يفرؽ بيف )الماما، البابا(، )األخ، األخت(.

)أب، أـ، أخ، أخت(، وتؤشر لو عمى وتعرض الباحثة صور ولوحات معبرة عف أسرة متكاممة 
كؿ فرد منيـ ىذا البابا، وىذه الماما، وىذا األخ، وىذه األخت، وتطمب مف الطفؿ أف يقـو 

 باإلشارة إلى الفرد التي تذكره بقوليا )مف ىذا البابا(.

 وتتأكد الباحثة بأف الطفؿ استطاع أف يفرؽ بيف األب واألـ، وبيف األخ، واألخت.

 مالحظة:

األخذ بعيف االعتبار إذا كاف الطفؿ ال يمتمؾ أحد ىذه العناصر، فمثاًل ال يمكنيا تعميمو يجب 
 األخ، وىو ال يمتمؾ أخ بالبيت، وىكذا.
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 الجمسة الخامسة

 أف يذكر اسـ الحي الذي يسكف فيو اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتعرؼ عمى المناطؽ المجاورة لسكناه. -4
 يتعرؼ عمى اسـ الحي الذي يسكنو.أف  -5
 أف يستطيع طمب مساعدة شخص لموصوؿ إلى بيتو. -6

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة 

 بالطفؿ. تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة.

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ عميكـ كيؼ حالؾ يا .......، ثـ تسمـ 
تسكف في بيت بداخمو أسرتؾ عمى الطفؿ، وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي ........... أنت 

 أليس كذلؾ؟

وىذا البيت بجواره العديد مف البيوت، وحولو عدة شوارع، نسمي كؿ ىذه البيوت والشوارع بالحي، 
فأنت تسكف في منطقة تسمى ..........، وتكرر عميو اسـ الحي، ثـ تسألو مرارًا وتكرارًا أيف 

 تسكف؟

ى تذكرىا لو حي ......، وحي كذا .......، أليس ثـ تخبره بأف مكاف سكنو قريب مف أحياء أخر 
 كذلؾ، وتسألو عنيا مرارًا وتكرارًا.

ثـ تخبره بأنو إذا أراد أف يصؿ إلى بيتو عميو وصؼ المكاف، أواًل باسـ الحي ......، ثانيًا بإسـ 
، الشارع ......، ثالثًا: بالمناطؽ المشيورة بجوار بيتؾ كمسجد ......، وسوبر ماركت ......

 ومخبز ........ حديقة ......... .

والجدير بالذكر أف سير الجمسة حسب مكاف سكف الطفؿ، واألحياء والمناطؽ المجاورة والمناطؽ 
 المشيورة.
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ثـ تردد عميو ىذه األحياء، أو المناطؽ، حتى تتأكد بأنو تعمـ ذكر منطقتو ووصؼ مكاف سكناه، 
 وما يحيط بو.

و العديد مف اليدايا لكنيا بحاجة إلى وصؼ بيتو، فأيف ىو يا ثـ تخبره بأنيا ستزوره لتعطي
 ......؟، وىكذا حتى يخبرىا بمكف سكنو، وبعض األحياء المجاورة، وبعض المناطؽ المشيورة.

 وقد تضطر الباحثة إلى اصطحاب الطفؿ ميدانيًا إلى بيتو، أو مكاف سكنو.

دؼ آلخر حتى يتأكد المعمـ أو الباحثة بأف تنبيو: ال يمكف االنتقاؿ مف ميارة إلى أخرى أو مف ى
الطفؿ اكتسب الميارة أو اليدؼ الحالي، فمثاًل ال يمكنيا االنتقاؿ إلى المناطؽ المشيورة بجوار 
بيت الطفؿ قبؿ أف تتأكد بأنو يستطيع تسمية الحي الذي يسكف بو، كما ال تفضؿ الباحثة 

ال إذا الحظت تحسًنا شديدًا لدى الطفؿ التوسيع في الوصؼ ليشمؿ المدينة، أو المحافظة، إ
 وسريعًا في اكتساب ىذه الميارة.

ويمكف لمباحثة أخذ صور فوتغرافية لمنطقة سكناه، وتعرضيا عميو، تطمب منو أف يتعرؼ عمى 
 بيتو مف خالليا.
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 الجمسة السادسة

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى األدوات المستخدمة في األكؿ والشرب اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 يتعرؼ الطفؿ عمى أدوات األكؿ. -1
 أف يتعرؼ عمى أدوات الشرب. -2
 أف يستطيع طمب األداة المناسبة. -3
 أف يفرؽ بيف أدوات األكؿ والشرب -4
 أف يتقف استخداـ أدوات األكؿ والشرب -5

بطاقات ممونة، بزؿ متنوعة ألدوات الطعاـ والشراب، أدوات أكؿ  األدوات المستخدمة
 وشرب حقيقية، ألعاب مجسمة ألدوات الطعاـ.   

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف األدوات المستخدمة في األكؿ والشرب وأىميا: 
 األلواف واألشكاؿ مف األواني، أكواب شرب.الممعقة، الشوكة، مجموعة مختمفة 

تنبيو: يجب أن تعرض أدوات األكل عمى حدة، وأن تعرض أدوات الشرب عمى حدة، ثم تقوم 
 الباحثة أو المعممة المتعاونة بعرضيا مجتمعة.

تدخؿ الباحثة غرفة التدريب، وتييأ المكاف ليتناسب مع طبيعة وأىداؼ الجمسة التدريبية، ثـ تموح 
ا وتقوؿ السالـ عميكـ يا ......، ثـ تصافح الطفؿ باليد، قائمة كما تعممنا في الجمسات بيدى

التدريبية السابقة، المصافحة، وكيفية ارتداء المالبس، والعد عمى األصابع، اليوـ جئت كي 
 أعممؾ شيئًا جديدًا ومفيدًا، وجمبت لؾ العديد مف اليدايا واأللعاب.

ؿ، وتطمب مف الطفؿ النظر إلييا جيدًا، ثـ تخبره بأنواعيا، وتطمب منو ثـ تقوـ بإخراج أدوات األك
اإلشارة إلييا عمى أف تنطؽ الباحثة اسـ األداة وتطمب منو اإلشارة إلييا، مثؿ ىذه ممعقة، ثـ 

 تطمب منو أف يضع أصبعو عمى الممعقة، وىكذا مع باقي األدوات المستخدمة في األكؿ.

مساؾ باألداة، وكيفية استخداميا، وطريقة استخداميا، وتطمب مف ثـ تشرح الباحثة كيفية اإل
 الطفؿ أف ينفذ ىذه الميارات أماميا مرارًا وتكرارًا.
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تتأكد الباحثة أف الطفؿ يستطيع التفريؽ بيف األدوات المستخدمة في األكؿ، وتطمب مف الطفؿ 
 أف يمسؾ تارة بالشوكة، وتارة األواني، وتارة الممعقة.

 تفضل الباحثة استخدام السكين رغم أنيا أداة من أدوات األكل. تنبيو: ال

أدوات األكؿ، وطرؽ استخداميا، ثـ تعرض  التعرؼ إلىتتأكد الباحثة أف الطفؿ اكتسب ميارة 
عميو بعض أدوات الشرب، وتخبره بأسمائيا، ثـ تطمب مف الطفؿ أف يتعرؼ عمى ىذه األدوات، 

ؾ حتى تشعر بأف الطفؿ تعرؼ عمييا جيدًا، ويستطيع اإلشارة وأف يفرؽ بينيا، وتكرر الباحثة ذل
 عمى األداة التي تقـو الباحثة بإخباره باسميا.

وتكرر ذلؾ عدة مرات، ثـ تطمب الباحثة مف المعممة المتعاونة بأف تجمب جميع األدوات 
وأدوات  المستخدمة في األكؿ، والشرب، ثـ تتأكد أف الطفؿ يستطيع التفريؽ بيف أدوات الشرب،

األكؿ، ثـ تطمب منو إخبارىا حوؿ األدوات التي يمكف أف يستخدميا لألكؿ، أو لمشرب، وىكذا 
 وبالتكرار، تتأكد الباحثة أف الطفؿ أجاد الميارة.

عمى أف تدوف الباحثة مالحظاتيا، وجوانب القصور عند الطفؿ، وتحاوؿ معالجة ذلؾ فإف كاف 
ف كاف عمى خطأ، تفسر لو الخطأ، وتشرح عمى صواب في أي ميارة تعززه باليداي ا واأللعاب، وا 

 الصواب، وتطمب منو التكرار.
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 الجمسة السابعة

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى األلواف اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى األلواف المختمفة. -1
 أف يفرؽ الطفؿ بيف األلواف. -2
 ذكر أي شيء بالموف الذي تسميو.أف يستطيع الطفؿ  -3

بزؿ ممونة، بطاقات ممونة، مكعبات ممونة، قطار األلواف، حمقات  األدوات المستخدمة
 ممونة، صندوؽ التطابؽ الخاص باأللواف، خرز وخيط.

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

ورحمة اهلل وبركاتو يا .........، تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، قائمة السالـ عميكـ 
 كيؼ حالؾ، وتقـو بمصافحتو باليد. ثـ تجمس قريبة منو.

وتخبره بأننا نرى العديد مف األشياء مف حولنا، وحاسة البصر تدرؾ ىذه األشياء وتتعرؼ عمى 
ألوانيا، فمثاًل نرى الموز بالموف األصفر، ونرى السماء بالموف األزرؽ، ونرى الحائط بالموف 

 األبيض، وىكذا.

ثـ تعرض عميو بطاقات األلواف، والتي عبارة عف بطاقات صغيرة تحتوي عمى لوف واحد فقط، 
وتردد أمانو الموف الذي تحتوي البطاقة، ثـ تطمب منو أف يعدد ليا ألواف أخرى، وكمما نطؽ بموف 

لطفؿ، بحيث تارة تعرض عميو البطاقة المتوافقة مع الموف، وىكذا تتبادؿ الباحثة األدوار مع ا
 تطمب منو إخبارىا بموف البطاقة، وتارة أخرى تخبره بموف عمى أف يحدد البطاقة المتوافقة.

دراجيا بالصور.  وتقوـ الباحثة بالتكرار عمى أف يتعمـ الطفؿ كافة األلواف التي قامت بإعدادىا وا 

سابقة، كالتفاحة مثاًل ثـ تقوـ الباحثة بطرح أشياء ممونة مف األشياء التي تعمميا في جمسات 
 والموزة، وتخبره بألوانيا، وتطمب منو التفريؽ بينيا مف خالؿ الموف، وىكذا.

تكرر الباحثة ما تطرقت إليو خالؿ الجمسة لتتأكد بأف الطفؿ أجاد الميارات التي تيدؼ إلكسابيا 
 لو مف خالؿ الجمسة التدريبية.
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أللواف التي يفضميا بشكؿ عاـ، أو في ممبسو، أو وتتابع الباحثة الجمسة التدريبية بالسؤاؿ عف ا
 الموف الذي يفضمو لطالء حائط الغرفة التي يتواجد فييا.

وعمى الباحثة االىتماـ بتصحيح األخطاء التي يقع بيا الطفؿ بشكؿ تحفيزي، وعممي سميـ، 
 بحيث أال تخبره بأنو مخطأ، بؿ تفسر لو الصواب دوف التطرؽ لكممة أخطأت.
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 الجمسة الثامنة

 والخضروات أف يتعرؼ الطفؿ عمى أنواع الفواكو اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 المشيورة.والخضروات أف يفرؽ بيف ألواف الفواكو  -1
 .والخضروات أف يفرؽ الطفؿ بيف أنواع الفواكو -2
 باسميا.يطمب الفواكو والخضروات  -3

حقيقية، صندوؽ التطابؽ وخضروات بطاقات ممونة، فواكو  األدوات المستخدمة
 الخاص بالفواكو.

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية، وتموح بيدىا قائمة )السالـ عميؾ ورحمة اهلل وبركاتو، كيؼ حالؾ يا 
 ........(، وتقوـ بمصافحة الطفؿ وتناديو باسمو.

الطفؿ بموضوع الجمسة التدريبية، وتخبره بأف الجمسة تتعمؽ بمجموعة مف الفواكو التي ثـ تخبر 
 يحبيا كؿ األطفاؿ.

ثـ تقوـ بعرض كؿ فاكية عمى حدة مثاًل الموز، ثـ تقوـ بتسميتيا عدة مرات أماـ الطفؿ، ثـ 
 تطمب منو أف يردد خمفيا اسـ الفاكية، وتخبره بأف الموزة تتميز بالموف األصفر.

ثـ تقوـ بعرض أنواع فواكو أخرى، عمى أف يتـ العرض عبر صور، ثـ تقـو بوضع صحف مميء 
بالفواكو التي عرضتيا بالصور، وتطمب منو أف يسمييا، فإف لـ يستطع، تسمي الباحثة اسـ 

 الفاكية وتطمب منو اإلشارة إلييا.

بالصحف، أو الصور. ثـ أنواع أخرى غير المتوفرة  التعرؼ إلىوتتعاوف الباحثة مع الطفؿ في 
 تخبر الطفؿ بالنوع التي تحبو، عمى أف يبادليا الرأي بحبو ألنواع الفواكو.

وتكرر الباحثة جميع الحوارات السابقة عدة مرات إال أف تتأكد بأف الطفؿ أجاد تسمية العديد مف 
 الفواكو، وتتأكد مف قدرتو عمى التفريؽ بينيا، خاصة ألوانيا.

ف اكساب الطفؿ ميارات التعرؼ إلى الخضروات، وأنواعيا، وتصنيفيا، وبنفس الخطوات يمك
 وألوانيا، والتأكيد عمى اكتساب الميارة، مع مراعاة عممية التكرار.
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 الجمسة التاسعة

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى أنواع مف الحيوانات اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 ليا أربعة أرجؿ.أف يتعرؼ الطفؿ أف ىناؾ حيوانات  -1
 أف يعرؼ أف ىناؾ حيوانات ليا رجالف. -2
 أف يعدد الطفؿ بعض الحيوانات التي توردىا الباحثة. -3

 بطاقات ممونة، صندوؽ التطابؽ، مجسمات لمحيوانات "ألعاب". األدوات المستخدمة
 ( دقيقة40) مدة الجمسة

 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 
بالطفؿ. تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة ممونة، وصندوؽ 

 التطابؽ، ومجسمات لمحيوانات. 

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية قائمة السالـ عميكـ يا .........، تسمـ عميو باليد وتطمب منو 
مبادلة السالـ، وتسألو عف حالو، وتتفاعؿ معو بطريقة إيجابية، ثـ تقوؿ لو جمبت لؾ العديد مف 

جادة الميارات الجديدة التي سأحاوؿ تعميميا  اليدايا واأللعاب، والمطموب منؾ التفاعؿ معي، وا 
 لؾ اليوـ يا شطور.

تقوؿ لو أف الفرؽ بيف اإلنساف، والحيواف ىو أف اإلنساف لو عقؿ يفكر بو، بينما الحيواف فال 
يمتمؾ ىذا التفكير، ثـ تعرض بعض الصور وتسمي كؿ حيواف تعرضو وتطمب مف الطفؿ أف 

 حظ.يخبرىا بعدد أرجميا، وتطمب منو ماذا ال

ثـ تخبره بأف الحيوانات تختمؼ مف حيث عدد األرجؿ، فمثاًل الجمؿ لو أربعة أرجؿ، وىناؾ 
حيوانات ال تمتمؾ سوى اثنتاف، وتقوـ الباحثة بعرض الصور عمى الطفؿ مرارًا وتكرارًا وتطمب 
منو باستمرار أف يعرؼ اسـ الحيواف، إف أخطأ تصوب لو، وترجع مرة أخرى لتعرض عميو صورًا 

 خرى إلى أف تتأكد بأنو تعرؼ عمى جميع الحيوانات التي تتضمنيا الصور.أ
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وتعرض عميو مجسمات لبعض الحيوانات األليفة والجدير بالذكر أف الباحثة تعرضت لمحيوانات 
المتوفرة في بيئة الطفؿ، كالقطة، والجمؿ، والحصاف، والحمار، والخروؼ، واألرنب، وغيرىا. 

الطفؿ لمتعرؼ عمى الحيوانات، وتسميتيا، وتكرر محتوى الجمسة عدة  وتتأكد الباحثة مف إجادة
 مرات.
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 الجمسة العاشرة

 أف يتعرؼ عمى أجزاء الجسـ اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يقـو باإلشارة إلى الجزء المسموع مف الباحثة. -1
 أف يفرؽ بيف أعضاء جسده. -2
 مياـ كؿ جزء مف أجزاء الجسد.أف يتعرؼ عمى  -3

بطاقات ممونة، بزؿ كامؿ لمجسـ، لوحة ألجزاء الجسـ، بزؿ  األدوات المستخدمة
 ألجزاء الرأس. 

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ عميكـ كيؼ حالؾ يا .......، ثـ تسمـ 
وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي ........... تعممنا الكثير مف الميارات مف عمى الطفؿ، 

 خالؿ الجمسات التدريبية التي أخذناىا سابقًا، أما اليوـ سنتعمـ أجزاء الجسد.

عزيزي ........ جسدؾ يتكوف مف عدة أجزاء، الحظ أف لؾ يد، يمكنؾ التسميـ عمى اآلخريف 
والمشي مف خالليا، وتراني أنا بعينيؾ، وتسمعي بإذنيؾ أليس بيا، ولؾ أرجؿ يمكنؾ التحرؾ 

 كذلؾ؟.

ثـ تعرض الباحثة عمى الطفؿ صورًا معبرة عف أجزاء الجسد الظاىرة، مثؿ الرأس، أو األرجؿ، 
 اليديف، أو العينيف، أو األذنيف.

ؼ عمى وترفع صورة وتؤشر عمى جسد الطفؿ، ثـ تذكر ميمة ىذا الجزء، عمى أف تتأكد بأنو تعر 
الجزء وعرؼ المياـ التي يقوـ بيا، وال يمكنيا االنتقاؿ إلى جزء آخر حتى تتأكد أف الطفؿ عرؼ 

 الجزء الحالي. وتكرر عميو السؤاؿ حوؿ كؿ جزء.

ثـ ترفع صورة أخرى لجزء آخر، وىكذا حتى يتعمـ الطفؿ ويستطيع أف يؤشر عمى كؿ جزء مف 
 أجزاء جسده الظاىرة.

ة البدء باليديف، األرجؿ، ثـ االنتقاؿ إلى أجزاء الوجو، الرأس، ثـ إلى األجزاء تنبيو: تفضؿ الباحث
 الظاىرة في الوجو كاألذنيف والعينيف، واألنؼ، والشعر.
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مالحظة: قد يصعب عمى معمـ التربية الخاصة، أو الباحثة إكساب الطفؿ ىذه الميارة كاممة، 
عبارة عف جمستاف أو أكثر، يتـ تناوؿ فيمكف تجزئة الجمسة إلى عدة أىداؼ عمى أف تكوف 

بعض أجزاء الجسد في كؿ جمسة، مثاًل: اليديف واألرجؿ في الجمسة األولى، والجمسة الثانية 
 الوجو والرأس، ثـ جمسة أخرى تتعمؽ باألنؼ واألذف، والفـ، واألذنيف، والعينييف.

سموؾ حتى يكتسب يقوـ عمى تكرار المنيج لوفاس وىذا حسب ما تقتضيو الحاجة حيث أف 
الطفؿ الميارة، وال يمكف االنتقاؿ لميارات أخرى حتى يتأكد المعمـ بأف الطفؿ اكتسب الميارة 

 الحالية.
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 الجمسة الحادية عشر

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى أىمية النظافة الشخصية اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتقف الطفؿ غسؿ وجيو. -1
 يتقف الطفؿ غسؿ يديو. أف -2
 أف يتقف الطفؿ تنظيؼ أسنانو. -3

بزؿ لطفؿ يغسؿ وجيو، بزؿ لطفؿ يغسؿ يديو، بزؿ لطفؿ، فرشاة  األدوات المستخدمة
 اسناف ومعجوف اسناف، التطبيؽ العممي لكؿ مياره.  

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 

 بالطفؿ. تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة.

عميكـ كيؼ حالؾ يا .......، ثـ تسمـ  تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ
عمى الطفؿ، وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي ........... ماذا فعمت عندما صحوت اليـو 

 مف نومؾ.

أنا أي الباحثة صحوت مف النوـ وذىبت إلى غسؿ وجيي، وسرحت شعري، ثـ نظفت أسناني ، 
 وتمثؿ لو ىذه اآللية والميارة بشكؿ مستمر.

نو أف يخبرىا عند القياـ نومو ماذا يجب عميو فعمو، وتكرر عميو ذلؾ حتى يتعرؼ ثـ تطمب م
: غسؿ الوجو، تنظيؼ  عمى ثالث ميارات يجب عميو أف يقوـ بيا عندما يصحو مف النـو

 األسناف، تسريح الشعر.

ثـ تعرض عمى الطفؿ صورًا ألدوات يمكنو استخداميا مثؿ فرشاة األسناف، ومعجوف تنظيؼ 
 ف، وقطعة قماش "البشكير"، الصابوف.األسنا

وقد يتطمب األمر مف الباحثة بأف تصطحبو إلى المغسمة وتقوـ بتنظيؼ أسنانيا أمامو، أو غسؿ 
 وجييا، واستخداـ قطعة القماش في إزالة المياه.
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وىذه الميارات الثالث ىامة جدًا إلكساب الطفؿ التوحيدي ميارات تساعده، وتساعد أسرتو وأف 
 باًل عمى الحياة، وأف يستطيع مساعدة نفسو بنفسو.يكوف مق

والجدير بالذكر أف الجمسة قد تتطمب وقتًا طوياًل فيمكف أف تقوـ الباحثة بتقسيميا إلى عدة 
 جمسات بحيث كؿ جمسة تعبر عف ىدؼ مف أىداؼ ىذه الجمسة.

، حتى لو تطمب تنبيو: يجب تكرار الميارة عدة مرات، حتى يتـ التأكد أف الطفؿ أجاد الميارة
األمر وقتًا طوياًل، السيما وأف لوفاس قاـ بتعميـ األطفاؿ غسؿ الوجو في جمستاف تدريبيتاف، 

 وتنظيؼ األسناف في جمستاف، ثـ عقد جمسة ختامية لمتأكد مف اكتسابيـ الميارات الثالث.
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 الجمسة الثانية عشر

 النقودأف يتعرؼ الطفؿ عمى  اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى ماىية النقود. -1
 أف يتعرؼ عمى استخدامات النقود. -2
 أف يتعرؼ عمى كيفية المحافظة عمى النقود. -3

 نقود حقيقية. األدوات المستخدمة
 ( دقيقة40) مدة الجمسة

 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 

 بالطفؿ. 

......، ثـ تسمـ تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ عميكـ كيؼ حالؾ يا .
عمى الطفؿ، وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي ........... ىؿ تعرؼ أف بإمكانؾ اقتناء أي 

 شيء بعد أف تشتريو.

كيؼ لؾ أف تشتري شيئًا، ثـ تخرج الباحثة قطعًا مف النقود المتداولة ومف بيئة الطفؿ، )الشيكؿ، 
 النصؼ شيكؿ، الخمسة شواكؿ، عشرة شواكؿ(.

و أف النقود نوعاف منيا ورقية، ومنيا معدنية، ثـ تقـو بإخراج بعض النقود الورقية، وتفرؽ وتقوؿ ل
 لو بينيا.

وتتأكد بأنو تعرؼ عمى أف النقود نوعاف، ثـ تبمغو بأف النقود تختمؼ في قيمتيا، حيث بإمكانو أف 
فيو بحاجة إلى يشتري )البسكويت(، بالشيكؿ، لكنو ال يستطيع شراء المالبس بشيكاًل واحدًا، 

 أكثر مف ذلؾ.

وتكرر عميو عرض النقود، وقيمة كؿ قطعة، وال يمكنيا االنتقاؿ مف قطعة ألخرى حتى تتأكد أف 
 تعرؼ عمى القطعة الحالية.
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ف لـز األمر أف تصطحبو إلى  ثـ تعرض عميو أىمية النقود، وكيؼ لو أف يستخدميا بالشراء، وا 
اني حوؿ آلية الشراء، أو أف تجمسو معيا بالسيارة وتطمب بقالة أو سوبر ماركت وتعممو بشكؿ ميد

 منو الدفع لمسائؽ.

وتكرر كؿ سموؾ حتى تتأكد بأنو اكتسب الميارة المطموبة، وتوعده بأنو إذا تعرؼ عمى اسـ 
 القطعة أو استخداميا ستعطيو إياىا، وتعززه باليدايا واأللعاب.
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 الجمسة الثالثة عشر 

 أف يفرؽ بيف الكبير والصغير الرئيس لمجمسةاليدف 

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يميز ببصره بيف األشياء التي تعرض. -1
 أف يتعرؼ عمى الفرؽ بيف الشيء الكبير والصغير. -2
 أف يستطيع اإلشارة إلى الكبير، والصغير. -3

والمكعبات، احجاـ مختمفة مف الحيوانات، واألكواب، والحمقات،  األدوات المستخدمة
 صور، وبطاقات.

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة التي يعيش 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 

 الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة.بالطفؿ. تحتاج ىذه 

تدخؿ الباحثة الغرفة التدريبية وتموح بيدىا، وتقوؿ السالـ عميكـ كيؼ حالؾ يا .......، ثـ تسمـ 
عمى الطفؿ، وتطمب منو مبادلتيا السالـ، عزيزي ........... يمكف النظر إلى العالـ مف حولنا 

 غير.نرى أشياء كبيرة، ومثميا ص

وتعرض عميو صورًا ألشياء مف بيئة الطفؿ متشابية مثاًل )شجرة كبيرة، ومثميا صغيرة(. وتطمب 
منو أف يقوـ باإلشارة إلى الشجرة الكبيرة، ثـ تطمب منو أف يؤشر عمى الشجرة الصغيرة، وىكذا 

 حتى يكتسب الميارة.

السابؽ، فإف عرضت عميو  ثـ تقوـ الباحثة بعرض صورًا مشابية لمصور التي قامت بعرضيا في
شجرتاف صغيرة وكبيرة، تعرض عميو ثانية )مجموعة مف األشكاؿ مختمفة األحجاـ(، وتطمب منو 
أف يشير إلى أصغرىا، ثـ إلى أكبرىا، وتقوـ بمساعدة الطفؿ والتفاعؿ معو حتى يكتسب الميارة 

 الالزمة.

 

  



169 
 

 الجمسة الرابعة عشر

 ؿ عف األماكف واألشياء الخطرةأف يبتعد الطف اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 يتعرؼ الطفؿ عمى األماكف الخطرة. -1
 أف يتعرؼ عمى األشياء الخطرة. -2
 أف يبتعد عف األماكف واألشياء الخطرة. -3

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

 تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات األنشطة، وحاسوب. 

تقوـ الباحثة بمصافحة الطفؿ باليد، وتقوؿ لو كما تعممنا في الجمسات السابقة العديد مف 
الميارات، سنتعمـ اليوـ ميارة جديدة، وكما وعدتؾ بأني جمبت لؾ العديد مف األلعاب واليدايا إذا 

 يارات التي سأعممؾ إياىا.أجدت الم

أنظر معي يا ...... عمى ىذه الصور ماذا تعني لؾ، وتبدأ الباحثة بعرض بعض األدوات 
واألشياء الخطرة كالبوتجاز، والسكيف، والكيرباء، واالماكف المرتفعة، وتطمب منو أف يعرفيا، 

و معد مسبقًا حوؿ طرؽ وتخبره بمخاطرىا، ومف ثـ تتأكد بأف عرؼ بأنيا خطيرة، ثـ تنشر لو فيدي
األماف في حالة سماعو لصوت مرتفع، أو رؤيتو لشيء غريب، أو طعاـ غير واثؽ بو، وتطمب 

 منو تعريؼ بعض األشياء الخطيرة التي تـ ذكرىا في الجمسة التدريبية.

يجب عمى الباحثة أف تكرر عرض الصور، والفيديو حتى تتأكد بأف الطفؿ اقتنع بخطورتيا، 
 ًا عمى فيـ، سوء استخداميا، وسوء التعرض ليا، وكيفية التصرؼ.وأصبح قادر 

حيث يجب عمى الباحثة أف تخبر الطفؿ بأنو إف رأى شيئًا غريبًا، أو مخيفًا عميو إخبار المعممة، 
 أو األـ، األب، األخ، أو أي شخص كبير بجواره.

ليا طمب المساعدة وتبدأ الباحثة بعرض بعض المواقؼ عمى الطفؿ، التي يجب عند التعرض 
مف شخص آخر، وتطمب منو التصرؼ، فإف أصاب تحفزه باليدايا واأللعاب وتطمب منو التكرار، 
ف أخطأ فعمييا تفسير الموقؼ مرة أخرى، وتشرح لو الصواب، وىكذا حتى يتقبؿ الطفؿ ىذه  وا 

 الميارة ويجيدىا.
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 الجمسة الخامسة عشر

 تجاوز الشارع أف يعرؼ الطفؿ كيفية اليدف الرئيس لمجمسة

األىداف الفرعية 
 لمجمسة

 أف يتعرؼ الطفؿ خطورة قطع الشارع. -1
 أف يعرؼ الطفؿ كيفية قطع الشارع. -2
 أف يتفيـ الطفؿ متى يقطع الشارع. -3

 ( دقيقة40) مدة الجمسة
 آلية التنفيذ:

التي يعيش تقوـ الباحثة بتييئة الغرفة المخصصة لتنفيذ البرنامج بحيث تكوف قريبة مف البيئة 
فييا الطفؿ، حيث أف منيج لوفاس يعتمد عمى تييئة بيئة التعمـ بما تتفؽ مع البيئة المحيطة 
بالطفؿ. تحتاج ىذه الجمسة التدريبية إلى مجموعة مف الصور، وبطاقات كبيرة ممونة، وجياز 

 حاسوب.

ركاتو، وتسمـ عمى تدخؿ الباحثة غرفة التدريب، وتموح بيدىا وتقوؿ السالـ عميكـ ورحمة اهلل وب
الطفؿ قائمة كيؼ حالؾ يا .............. . ثـ تقوؿ بأنيا تيتـ جدًا بتنمية قدراتو، ومياراتو، 
واليوـ كغيره مف األياـ لنا جمسة إلكسابؾ ميارة جديدة، سنتعمـ كيفية تجاوز الشارع، وتقوؿ لو 

 سيارة، وال غيرىا.الشارع يا ........ ليس ممؾ ألحد، فيو إذا ليس ممكؾ وال ممؾ ال

أواًل ىؿ تعرؼ السيارة، وتقوـ بشرح مفيوـ السيارة، والمزايا التي تحققيا لو، ومف ثـ تعرض عميو 
مجموعة مف الصور التي تدؿ السيارة، وتطمب منو التعرؼ عمييا، وترديد اسميا، كما تطمب منو 

 تحديد لونو.

لطرؽ الخاطئة، والطرؽ اآلمنة السميمة، ثـ تعرض عميو فيديو معد مسبقًا يتعمؽ بقطع الطريؽ، ا
وتخبره أف الطريؽ خطيرة فيجب أف يتوخى الحظر عندما يقطعيا، ثـ تعرض عميو الفيديو عدة 
ف لـ يجدىا  مرات وتطمب منو أف يقوـ بتجاوز الشارع بشكؿ تطبيقي، فإف أجاد الميارة تعززه، وا 

 قمدىا.تقوـ بتصحيح األخطاء أمامو عدة مرات، وتطمب منو أف ي

تستمر الباحثة بتكرار ما ورد في الجمسة إال أف تتأكد بأف الطفؿ أجاد ميارة قطع الطريؽ بأماف 
 وسالمة.
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