بحث مؤتمر جامعة دمشق( النسخة المعتمدة للبحث)
" فعاليةةة برنةةامج سجةةي سةةلنمي فةةي تنميةةة بعةةن التعبية ار ا ن عاليةةة لةةد
ينة من األط ال التنحديين "

د /فايزة إبراهيم عبدالالة أحمد ()9002
مستخلص الدراسة :
هدفت الدراسة الحالية إلي الكشف عن مدي فعال ية بر نامج عال جي سلوكي في تنم ية ب عض التعب يرات
االنفعال ية لدى عي نة من األط فال ال تو حديين  ،والتح قق من مدي فعال ية وك فاءة البر نامج في تحق يق ال هدف ،
باإلضافة إلي تقديم إطار نظري متكامل حول إعاقة االضطراب ألتو حدي من ح يث مفهو مه ونظريا ته ،وتشخي صه
،و عالجه0
تكونت عينة الدراسة من () 00أطفال من األط فال التو حديين من إ حدى مرا كز ومؤس سات رعا ية
األطفال التوحديين ذوي اإلعاقة الذهنية بمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية  ،وتم تقسيمهم إلي مج موعتين
إحداهما مجموعة تجريبية ( تكونت من  5أطفال) وتم تطبيق برنامج ال عالج ال سلوكي علي ها ،واأل خرى مجمو عة
ضابطة( تكونت من  5أطفال) 0
و قد ا ستخدم في الدرا سة مق ياس الط فل ألتو حدي  ،قائ مة تق ييم أ عراض ا ضطراب التو حد  ،مق ياس
جوووادر للووذكاء  ،اسووتمارة دراسووة الحالووة لذطفووال ذوي االحتياجووات الخاصووة (غيوور العوواديين)  ،قائمووة المظوواهر
االنفعالية للطفل ألتوحدي  ،استمارة مالحظة سلوك الطفل ألتوحدي ،البرنامج السلوكي 0
وقد أسفرت نتائج الدراسة إلي أن البرنامج أظهر فعال ية في تنم ية التعب يرات االنفعال ية ال تي ت ضمنها
البرنامج( سعيد -حزين)  ،و كذلك تنم ية ب عض م هارات رعا ية ا لذات ،و م هارات التفا عل االجت ماعي واالنف عالي
والحركي0
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المقدمة
يعتبوور االهتمووام باألطفووال فووي أي مجتم و اهتمام وا ا بمسووتقبل هووذا المجتم و بقسوور  ،ويقوواس موودى تقوودم
المجتمعات ورقيها بمدي اهتمامها باألطفال والعناية بهم ودراسة مشكالتهم والعمل علي حلها0
ولذا اهت مت العد يد من الدرا سات الحدي ثة باألط فال ذوي االحتيا جات الخا صة وبخا صة الط فل ألتو حدي
( )Autistic Childفي السنوات األخيرة حتى أننا ن جد أغ لب دور يات ع لم ا لنفس في ال خارج أ خذت في إ عداد
مقاالت متخصصة عن هذ الفئة من األطفال  ،والشك أن االزد ياد ال عالمي ل هذ النوع ية من األط فال قد أدى إ لي
ضرورة عمل دراسات متخصصة وسريعة لمعر فة طرق ال عالج وإمكان ية ع مل برامج تربو ية عالج ية لم ساعدة
اآلباء والمشرفين والمعلمين في تعديل سلوكهم0
حيث يعد التوحد ) (Autismإعاقة نمائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خالل ال سنوات ا لثالث األو لى من
عمر الطفل ،ويقدر عدد األطفال الذين يصابون بالتوحد واالضطرابات السلوكية المرتبطة بحوالي  90طفل من كل
)(10.000تقريبا ا وذلك نتيجة الضطراب عصبي يؤثر في ع مل ا لدماغ ،ويز يد م عدل انت شار التو حد بين األط فال
الذكور أرب مرات عنه بين اإل ناث ،ك ما أن اإل صابة بالتو حد ليس ل ها عال قة بق ية خ صائص ثقاف ية أو عرق ية أو
اجتماعية ،أو بدخل األسرة أو نمط المعيشة أو المستويات التعليمية .
ويعرقل التوحد النمو الطبيعي للدماغ وذلك في مجاالت التفكير والتفاعل االجتماعي واالنفعالي وم هارات
التوا صل م اآل خرين وي كون لدى الم صابين عادة ق صور التوا صل اللف ظي وغ ير اللف ظي والتفا عل االجت ماعي
واالنفعالي وأنشطة اللعب أو أوقات الفراغ ،ويؤثر اال ضطراب في قدراتهم ع لى التوا صل م اآل خرين و التفا عل
م محيطهم االجتماعي وبالتالي يجعل من الصعب عليهم التحول إلى أعضاء مستقلين في المجت م  .و قد يظ هرون
حركات جسدية متكررة (مثل رفرفة اليدين والتقرجح) ،واستجابات غير عادية لآلخرين أو تعلقا ا بقشياء من حولهم
م مقاو مة أي تغي ير في األ مور (الروتين ية)  ،و قد تظ هر لدى الم صابين بالتو حد في ب عض ال حاالت سلوكيات
عدائية أو استجابات إيذاء الذات 0
وت عد اال ضطرابات االنفعال ية من أ هم وأخ طر الم شكالت لدي األط فال التو حديين  ،ح يث إن ها ت حد من
فاعلية وكفاءة البرامج التدريبية والتقهيلية ويمتد أثرها أيضا ا علي مستوي تفاعل األطفال التوحديين م المحيطين
بهم  ،وتمتد آثار هذا االضطراب لتؤثر علي مستوي التوافق النفسي واالجتماعي واالنفعالي لدي الطفل ألتوحدي ،
حيث تظهر لديه ضروب من عدم القدرة علي التوافق والتكيف م المواقف والمتغيرات ال تي يواجه ها مه ما كا نت
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ب سيطة  ،األ مر ا لذي يؤثر تقثيراا سلبيا ا ع لي م ستوي التوا فق لديهم سواء كان ذ لك ع لي الم ستوي النف سي أو
االجتماعي االنفعالي 0
ومن خالل الدراسات السابقة اتضح أن مشكلة األطفال التوحديين األساسية هي معاناتهم من حدة ب عض
االضطرابات االنفعالية  ،وكذلك عدم فهم التعبيرات االنفعالية وهذا ما أكدته دراسة { دراسةSilver ,Henry :
 ، )9002( ,E.Tودرا سة  ، )9005( ,Jennifer ,Lynnدرا سة ، )9000( ,G Gambino :درا سة:
مح مد أح مد مح مود خ طاب  9002ودرا سة  } Sand , Show,2006أن هؤالء األط فال ي عانون من ب عض
ا ضطرابات الغ ضب وال حزن والتغ يرات المزاج ية ،ونو بات ال صراخ ،وال سلوك ال عدواني وإ يذاء ا لذات ،والن شاط
الحركي المفرط ،والبرود االنفعالي  ،ح يث ال يو جد في البي ئة العرب ية – في حدود ع لم الباح ثة  -برامج عالج ية
يمكن االعتماد عليها في عالج األطفال التوحديين من سن ( )7-5سنة  ،األ مر ا لذي د ف إ لي الب حث عن و سيلة
للتدخل ببرنامج سلوكي يقخذ بيد الطفل ألتوحدي إ لي عالم األ سوياء  ،وير ف من ك فاءة عال قة الط فل بالمحيطين
به0
يتعلم اإلن سان من خالل تفاعال ته وخبرا ته بال عالم و باآلخرين و يتعلم ال سلوك ال سوي ك ما يتعلم ال سلوك ال شاذ ،
وطالما أن السلوك متعلم  ،فإنه يمكن تعلم أساليب أخري للسلوك المقبول السوي بدالا من تلك األساليب المضطربة
أو الشاذة ،ورغم أن الوراثة تتدخل في حل السلوك البشري لكن هذا ال يعني استحالة تعديل السلوك ف هدف ال عالج
السلوكي هو أن يو جه ال سلوك – ب غض الن ظر عن م سببات وراث ية أو اجتماع ية إ لي وج هات مقبو لة ومرغو بة
تحقق للفرد ولمن حوله بعض السعادة والتوافق النفسي 0
وتقوم حاليا ا المدارس والهيئات التي تراعي الم عوقين با ستخدام أ ساليب ت عديل ال سلوك بن جاح مل حوظ
فنحن إذا ك نا لن ن ستطي م ن حا لة اإلعا قة فإ نه يت حتم علي نا ا أن ن حاول تخف يف اآل ثار النات جة علي ها بالبرامج
العالجية ألشكال ال سلوك الم ضطربة سواء للط فل أو المحي طين به  ،واال ضطراب النف سي ع ندما ا ي حدث ال ي شمل
جان با ا وا حداا من الشخ صية وإن ما ا ي شمل أرب عة عنا صر هي ال سلوك ال ظاهر (األف عال الخارج ية ) ،واالنف عاالت
(التغيرات الفسيولوجية) ،والتفكير (طرق التفكير  ،القيم ،التفاعل االجتماعي  ،العال قات باآلخرين ) ،واال ضطراب
الجسمي0
(ناصر بن إبراهيم المحارب ،9000 ،ص)77
كل ما سبق يعد مصدراا للضغوط الو الدية وعدم فهم المحيطين النفعاال ته  ،ك ما أن ع جز الط فل عن
التجاوب االجتماعي واالنفعالي يؤثر علي قدرته علي تبادل العالقات م اآلخرين0
و عن البر نامج العال جي ّ(الم قدم في هذ الدار سة ) ل هذ الف ئة يح توي ع لي بر نامج ال عالج ال سلوكي
،ويطبق بصورة فردية ألن كل طفل توحدي له سمات خاصة به وأيضا درجة اإلعاقة نفسها ا تختلف من ط فل آل خر
في سن( ) 7-5أي في مرح لة الرو ضة  ،و قد ات ضح ب عد ا ستعراض الدرا سات ال سابقة الخا صة ب عالج األط فال
التوحديين  ،أن البرامج السلوكية لها تقثير إيجابي في تعديل السلوك المضطرب لذط فال التو حديين  ،في ا ستثارة
انفعاالت الطفل التو حدي األ مر ا لذي د ف إ لي تحد يد مو ضوع الدرا سة الحال ية وال هدف من ها هو ت عديل ال سلوك
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المضطرب المتصل بالطفل والعمل علي استثارة بعض التعبيرات االنفعالية  ،وإك سابه ب عض ال سلوكيات المرغو بة
بواسطة الذي أعد في األ ساس من أ جل الط فل ألتو حدي ،وتفاع له م اآل خرين ب شكل أف ضل وإدرا كه لالنف عاالت
السوية0
-0

مشكلة الدراسة :يعتبر االضطراب ألتو حدي من اإلعا قات النمائ ية ال شاملة ال تي مازال يحيط ها كث ير من
الغموض في كافة جوانبها  ،وبالتالي تعوق الطفل ألتوحدي عن التواصل والتفاعل م اآلخرين ،إذن الم شكلة
تكمن في وجود طفل عاجز عن االتصال باألفراد  ،ال يتلقي المعلومات أو ال ينمو نمواا طبيعيا ا  ،ويسبب العد يد
من المشاكل للقائمين علي رعايته بسبب ال سلوكيات الم ضطربة المزع جة ال تي ت صدر ع نه  ،وت عاني أ سرته
من ضغوط بدر جة عال ية نف سية واجتماع ية وماد ية تتع لق بو جود ط فل تو حدي م عوق ال يدعم والد يه وال
المحيطين به 0
تكمن المشكلة أيضا ا في الحاجة إلي برامج عالجية تقخذ بيد هذا الطفل في بدا ية سن مب كر –إ لي عالم
األسوياء  ،وترف من كفاءة عالقته بالمحيطين به (معلمين -أخوة –آباء) 0
وقد أظهرت اإلحصائيات العالمية تزايداا كبيراا في نسبة وجود الطفل التوحدي والتي و صلت حوالي %3
من أعداد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وتعتبر هذ النسبة كبيرة بالمقارنة بغيرها من اإلح صائيات المرتب طة
باألطفال 0
( )Maria,jean,2002:p60
أما الوض في الممملكة العربية السعودية فإنه ال توجد إحصائيات تبين نسبة هذ الفئة ،وهذا راج إ لي
أن هناك خلط كب ير بين هذ الف ئة من األط فال و بين الكث ير من اإلعا قات المختل فة ،وأي ضا ا أل نه ي حدث خ طق في
الت شخيص ل هذ الف ئة من األط فال التو حديين فالبعض يشخ صهم ع لي أن هم أط فال الم عاقون ذهني نا ا أو أط فال
مصابون بالصمم 0
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التحقق من فعالية بر نامج سلوكي لتنم ية ب عض التعب يرات االنفعال ية
لدي عينة من األطفال التوحديين ممن تتراوح أعمارهم من سن ( )7-5سنوات ؛ وقد أشارت العديد من الدرا سات
السابقة إلي أن التو حدية في حد ذاتها عند األطفال تمثل مشكلة نفسية واجتماعية وانفعالية وتعليمية م ما يتر تب
عليه إصابة الطفل التوحدي بالعديد من االضطرابات االنفعالية والسلوكية0
 ،)9002(Silverودرا سة ,Jennifer
من أمث لة هذ الدرا سات { درا سة, Henry ,E.T :
 ، )9005(,Lynnدراسة ،)9000) Gambino ,G :دراسة :محمد أحمد مح مود خ طاب ( )9002ودرا سة
وبال تالي
 ، Sand Show,2006دراسة } )9005(Buffington. et .al
يحتوواج هووؤالء األطفووال إلووي خوودمات ابنائيووة وقائيووة  ،وعالجيووة  ،واجتماعيووة وتربويووة وطبيووة احتووى ال تتفوواقم
ا ضطرابات هم االنفعال ية  ،و تؤدي إ لي ن تائج خط يرة و سلبية لذا فإن الط فل التو حدي في حا جة ما سة إ لي قيا مة
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بم شاركة في جل سات ال عالج ال سلوكي كو سيلة لت عديل ال سلوك الم ضطرب ،ح يث ي تاح للط فل من خالل ت عديل
السلوكيات التعبير عما يدور في وجدانه فيستطي التعبير عن انفعاالته مثل(سعيد –حزين)0
ويؤكد هذا االتجا نتائج ما توصلت إليه هذ الدراسات ومنها علي سبيل المثال -:
{  ،)9007(Bunch, Gregory| ، Sand Show,2006ناديووة إبووراهيم أبوالسووعود ( ،)9009
دراسة  ،)9002( Eikeseth, Sevilدراسة :دراسة  ، ) 0223((Mac Duffyppyدرا سة  :عادل ع بد هللا
محمد  ،ومني علي حسن خليفة( ،:)9000دراسة  ،)9003( Wheeler And Carterدراسة Koita Et
 ،)9007(Alدراسة })9007(Perissler ,Melissler :وتصاغ مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل األتي:
س -0ما مدي فعالية برنامج عالجي سلوكي في تنمية بعض التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األطفال
التوحديين ؟
-9

أهداف الدراسة  -:تهدف الدراسة الحال ية إ لي الك شف عن مدي فعال ية بر نامج عال جي سلوكي في تنم ية
بعض التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األطفال التوحديين  ،والتحقق من مدي فعال ية وك فاءة البر نامج في
تحقيق الهدف 0
 األهداف اإلجرائية للدراسة: -0تنمية واستثارة بعض التعبيرات االنفعالية مثل انفعال (سعيد –حزين) للط فل التو حدي في المحاو لة لل خروج
به من عزل ته وك سر ال حاجز المو جود بي نه و بين المحي طين به فيتفا عل مع هم ،وي شارك الط فل ال عادي
يومه ولعبه و ممارسة األنشطة المختلفة0
 -9استثارة وتعديل السلوك المضطرب للطفل التوحدي بواسطة العالج السلوكي في محاولة لدفعه نحو المشاركة
االيجابية المتصلة حتى يخرج الطفل من عزلته ويتفاعل اجتماعي وانفعاليا م اآلخرين 0
 -3تنمية بعض مهارات رعاية الذات  ،مهارات االتصال االنفعالي  ،ومهارات االجتماعية والحركية 0وذ لك عن
طريق برنامج سلوكي (إعداد)الباحثة وتم تطبي قه بمعر فة الباح ثة والمعل مة والم شرفة في المر كز ا لذي
تتواجد فيه عينة الدراسة وضمانا ا لفعالية البرنامج0

-3

أهمية الدراسة-:
 -0تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها تتناول فئة من أهم اإلعاقة الذهنية ومن أشدها خ طورة و هي  ،إعا قة
التوحد (االضطراب التوحدي) والتي يكون لها تقثيراا واضحا ا علي جوانب شخصية الطفل بقكملها ب ما في
ذ لك التوا صل االنف عالي وا لذي ي عد بمثا بة الدعا مة األسا سية في تع ليم هذ الف ئة في مرح لة الطفو لة
المبكرة 0
 -9أن ما يتوصل إليه البرنامج من نتائج إيجابية سوف تخدم بال شك ف ئة األط فال التو حديين والمحي طين ب هم ،
وتخفيف من وطقة الضغوط الوالدية0
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 -3أن عالج هذ الفئة أو تحقيق تقدم إيجابي في شخصية الطفل وسلوكه وتفاعالته يعتبر إضافة ونقلة من ط فل
معتمد علي الغير إلي طفل طبيعي يعتمد علي نفسه ومنتج 0
 -2تهتم هذ الدراسة بتنمية بعض التعبيرات االنفعالية للطفل كما يدركها هو  ،وكذلك وإكسابه بعض ال سلوكيات
المرغوبة 0
 -5كما أنها تقدم برنامج سلوكي يم كن تطبي قه ،واال ستفادة م نه في م جال تنم ية التعب يرات االنفعال ية لدي هذ
الفئة من االطفال0
-2

مصطلحات الدراسة  ■ :التوحد  Autism :هو نوع من اال ضطرابات التطور ية وال تي تظ هر خالل
الثالث سنوات األُول َ من عمر الطفل ،وتكون نتيجة الضطرابات نيرولوجية تؤثر علي و ظائف ال مخ ،وبال تالي
تؤثر علي مختلف نواحي النمو فيجعل االتصال االجتماعي صعب ع ند هؤالء األط فال ويج عل ع ندهم صعوبة
في االتصوال سواء كوان لف ظي أو غيور لف ظي ودائموا ما يسوتجيب هؤالء األطفوال إ لي األشوياء أك ثر مون
االستجابة إلي األشخاص ،ويضطرب هؤالء األطفال من أي تغير يحدث في بيئتهم ،ودائ ما ا ما ي كرروا حر كات
جسمانية أو مقاط من الكلمات بطريقة آلية متكررة  ،ويتم اآلن البحث عن أهم ال طرق ال تي تع مل ع لي ر ف
مستوي هؤالء األطفال التوحديين 0
))Autism A Society Of America,1999
عرف( فاروق صادق ) التوحد بقنه نوع من اضطرابات النمو والتطور وتظهر خالل السنوات األولي من
الع مر و تؤثر ع لى مخت لف جوا نب الن مو بال سالب وال تي قد تظ هر في ال نواحي االجتماع ية التوا صلية والعقل ية
واالنفعال ية والعاطف ية وي ستمر هذا ال نوع من اال ضطراب الت طوري مدى الح ياة (أي ال ي حدث شفاء م نه) ول كن
تتحسن الحالة من خالل التدريبات العالجية المقدمة للط فل في سن مب كر (0فاروق مح مد صادق  : 9002 ،ص
)97
■ التعب ير االنف عالي  :Emotion Expressهي ع بارة عن ت حول من حا لة وجدان ية إ لي حا لة أ خري ب عد
تعرض الكائن الحي لمثير يتسبب في تنشيط عمليات حيوية إلنهاء حالة التغير التي سببها المثير0
(كامل محمد عويصة: 0222 ،ص)22
وتعرفها (ألفت محمد حقي ) هي حالة من التغير واالستثارة تسبقها حالة سكون وانت ظام ،وتغ ير م فاجئ
يصيب الكائن الحي وتظهر آثار في السلوك الخارجي  ،ولكي يحدث االنفعال ،يجب أن تتوافر ثالثة شروط تتكا مل
فيما بينها لو انعدم شرط فيها ،انعدم معه تكوين االنفعال  ،إذ يجب أن يوجد  :منبه أو مث ير ،ال بد من و جود كائن
حي يستقبل هذا المثير  ،تحدث أخيراا استجابة انفعالية وتشمل الجسم والنفس معا ا0
(ألفت محمد حقي : 0272،ص)93
• وإجرائيا :التعبيرات االنفعال ية ال تي يتبن ها البر نامج ك ما يدركها الط فل هي عدم ال قدرة ع لي التعب ير
بالوجه في حالة انفعال (سعيد – حزين) وعدم إدراكه لهما 0
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• وتوجد مجموعة أخري من االنفعاالت يعمل البرنامج علي عالجها هي - :
نوبات الصراخ أو الضحك
التغيرات المزاجية بدون سبب ،والغضب الشديد
التوتر ألتفه األسباب ،واالستجابات الشاذة للمنبهات الحسية 0
عدم التفاعل م األشخاص والتفاعل فقط م األشياء
ردود فعل عنيفة في حالة حدوث تغير في البيئية المحيطة 0
ال عالج ال سلوكي ) : )Behavioral Therapyهو بب ساطة شديدة شكل من أ شكال ال عالج ي هدف إ لي
تحق يق تغ يرات في سلوك ال فرد تج عل حيا ته وح ياة المحي طين به أك ثر إيجاب ية وفاعل ية  ،وي هدف ال عالج
السلوكي لتحقيق هذا الهدف بالحقائق العلمية والتجريبية في ميدان السلوك0
(عبد الستار إبراهيم  :0222 ،ص)35

ويعت بر ال عالج ال سلوكي شكل من أ شكال ال عالج النف سي  ،ويعت مد ع لي نظر يات ا لتعلم  ،ويف ترض أن
االضطراب هو ناتج خاطئ عن طريق االشتراط ( )Conditionioningوهذا ال نوع ي هدف إ لي إزا لة اال ضطراب
من خالل فك اال شتراط ( )CO- Denditioningثم إ عادة اال شتراط ( ، ) Re- Conditionioningك ما ي قوم
التعديل السلوكي علي فنية التعلم الملطف والتي تركز علي رد فعل استخدام العقاب 0
( وليام كرين :0222 ،ص)20
• إجرائ يا ا  :ال عالج ال سلوكي هو البر نامج ا لذي سوف يتم تطبي قه ع لي الط فل بم ساعدة المعل مة أو
المشرفة في المركزا وهو عبارة عن مجموعة سلوكيات مرغوبة مثل تنمية المهارات االجتماعية  ،والتفاعل م
األشخاص ،والتعليم بالتقليد  ،النمذجة  ،التسل سل ،وال تدريب حس حر كي بالل عب وتنم ية االنت با واإلدراك ب هدف
تنمية بعض التعبيرات االنفعالية كما يدركها الطفل ،لتوجيه الطاقة والسلوكيات غير المرغوبة لوجهة إيجابية0
الدراسات السابقة  :فيما يلي عرض ألهم الدراسات التي تم إجراؤها في مجال الدراسة الراهنة والتي
يمكن االستفادة منها ومما إتبعته من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج :
(اوال) :دراسات تناولت االضطراب ألتوحدي عند األطفال:
 -0دراسة كاين  ،أ  : )5991(Klin , A:بعنوان  :ا تدريب األط فال التو حديين ع لى اإل صغاء لل كالم لل حد
من سلوكيات االن سحاب االجت ماعي لديهم ا ال هدف من الدرا سة  :التمي يز بين األط فال التو حديين
واألطفال المتخلفين عقل يا ا في سلوكيات التوا صل م اآل خرين والتع لق ب هم  ،واالن سحاب من الموا قف
االجتماعية  ،تكونت عينة الدراسة من 09طفالا توحديا ا ت تراوح أع مالهم مابين ( )2-2سنوات ،و ضمت
الثانيوة مجموعوة مماثلوة مون األطفوال المتخلفوين عقليوا ا ،نتوائج الدراسوة  :أوضوحت النتوائج أن األطفووال
التو حديين كانوا أ قل تعل قا ا من أ قرانهم المتخل فين عقل يا ا  ،ح يث لم يف ضلوا صوت األم بل أن هم كانوا
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يفضلون إما الضوضاء الناتجة عن أ صوات مرك بة أو االن سحاب من الموا قف االجتماع ية ،وذ لك ب شكل
دال قياسيا ا بققرانهم المتخلفين عقليا ا الذين كانوا يفضلون صوت األم0
 -9دراسة جيمس  ،بال  : )5991)Ball,-James :هدفت الدراسة إلي ادراسة أ ثر ال تدخالت العالج ية
باستخدام أقران طبيعيين على تحسين التفاعالت االجتماعية لذطفال التوحديين  ،وتكونت عينة الدرا سة
من ( )7أط فال من الم صابين باال ضطراب التو حدي في مرح لة ما ق بل المدر سة تم دمج هم م أط فال
عوواديين موون نفووس المرحلووة العمريووة  ،وتضوومن البرنووامج تنميووة مهووارات التواصوول ،واللعووب التخيلووي
والم هارات االجتماع ية  ،و قد أظ هرت الن تائج تح سنا ا في م هارات االت صال  ،والم هارات االجتماع ية،
واللعب التخيلي ،والمهارات األكاديمية لسبعة من أفراد العينة 0
 -3درا سة :ح سني إح سان ح لواني ( : )5991بع نوان  :ا المؤ شرات التشخي صية الفار قة لذط فال ذوي
األوتيزم ا التوحدامن خالل أدائهم على بعض المقاييس النفسية ا
الهودف مون الدراسووة  :التواصول لتشووخيص فوارق لذطفوال التوحووديين قياسوا ا بووققرانهم المتخلفوين عقليوا ا
واألسوياء من خالل أدائهم على بعض المقاييس النفسية وقوائم المالحظة 0
عينة الدراسة  :تضمنت عينة ()97ط فال ت تراوح أع مارهم ما بين  05 :2سنة  ،ك ما ضمت  97ط فالا
من المتخل فين عقل يا ا بمدي نة جدة  ،وتراو حت أع مارهم مابين  03 :2سنة ك ما ضمت  97ط فال من األ سوياء
تراوحوت أعموارهم مووابين  7 :2سونوات  ،أشووارت نتووائج الدراسوة أن األطفووال التوحووديين هوم أكثوور األطفووال فووي
المجموعات الثالثة انخفاضا ا في مهاراتهم االجتماعية باإلضافة إلى أن قدراتهم اللفظية تعد منخفضة 0
 -4دراسة :إسماعيل محمد بدر(: )5991ع نوان الدرا سة :ا مدي فاعل ية ال عالج بالح ياة اليوم ية في تح سين
حاالت األطفال ذوي التوحدا هدفت الدراسة إلى التعرف على امدي فاعلية العالج بالح ياة اليوم ية في تح سين
حوواالت األطفووال ذوي التوحوود ،ويعتموود هووذا البرنووامج علووى مبووادو خمسووة أساسووية  ،وهووي  :التعلوويم الموجووه
للمجموعة  ،تعليم األنشطة الروتينية،والتعليم من خالل التقل يد وتقل يل م ستويات الن شاط غ ير ال هادف بال تدريب
الصادم  ،والمنهج الذي يركز على الموسيقي والرسم واأللعاب الرياضة (الحركية )  ،وتكونت عي نة الدرا سة :
من ()2أطفال ذكور ممن يعانون من مرض التوحد  ،ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين (5إ لي )7سنوات ،
وكانت قا ئمة المظاهر السلوكية لذطفال ذوي التوحد هي أداة الدراسة األساسية  ،وهي مقسمة إلى أرب عة أب عاد
رئي سية  ،تع بر عن ا ضطرابات في الل غة ،واألن ماط ال سلوكية في الجوا نب التال ية :االنفعال ية  ،االجتماع ية ،
وا ضطرابات الل غة واألن ماط ال سلوكية النمط ية ، 0و قد تو صلت الدرا سة إ لي :مدى فاعل ية بر نامج ال عالج
بالحياة اليومية في تحسين حاالت األطفال ذوي التوحد  ،ويرج ذلك إلى أن فنية العالج بالح ياة اليوم ية  ،و هو
منهج تربوي لم ساعدة األط فال ذوي التو حد  ،و هذا ال منهج بمباد ئه الخم سة ي سهم في تح سين حاالت هؤالء
األطفال ويجعلهم قادرين على االعتماد على أنفسهم0
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 .1درا سة روي لرز  ،هـ  :)5999(Roeyers ,H :هدفت الدرا سة إ لى تح سين التفا عل االجت ماعي
واالنف عالي لذط فال التو حديين طر يق ا لدمج م أط فال أ سوياء 0و قد تكو نت عي نة الدرا سة من
()75من األطفال التوحديين  )75( ،من األط فال ال عاديين  ،تم تق سيم مجمو عة األط فال التو حديين
إلى مجموعتين مجموعة ضابطة لم تدخل في البر نامج العال جي ،ومجمو عة تجريب ية تل قت بر نامج
العالج بالدمج م األطفال العاديين  ،م توفير ،وتنظيم فرص للتفا عل ب ينهم خالل الل عب ،ك ما ر كز
البر نامج ع لى تدريب األط فال ال عاديين ق بل ا لدخول في البر نامج ع لى كيف ية التعا مل م األط فال
التو حديين  ،و قد أظ هرت ن تائج الدرا سة در جات ذات دال لة من التح سن في ال سلوك االجت ماعي
االنف عالي ألط فال المجمو عة التجريب ية ال تي ا شترك أفردا ها في تفا عل م األط فال ال عاديين  ،أ ما
مجموعة أطفال العينة الضابطة التي يشارك أفرادها في تفاعل م األط فال ال عاديين  ،ف لم يظ هر أي
تحسن في السلوك االجتماعي واالنفعالي0
.1درا سة اي لين  ،شونزرتز :)5999(Schwartz ,Ilene –S :اهت مت هذ الدرا سة بتق ييم حاالت ثال ثة
أطفال توحديين تلقوا خدمات تعليمية خاصة في مدرسة حكومية تطبق نظام الدمج في برامج الطفولة المب كرة
خالل سنوات ما ق بل المدر سة ،و قد اعت مد ال باحثون ع لى الو ثائق وال سجالت األر شيفية كم صدر للبيا نات
الختبووار الوظووائف لوودى أطفووال العينووة الثالثووة (وظووائف اإلدراك  ،والسوولوك االجتموواعي )عوون عموور موون(-2
)7سنوات  ،وأظ هرت الن تائج تح سنا ا ايجاب يا ا ملحو ظا ا في الو ظائف م حل الدرا سة  ،ك ما حدث ت قدم أ كاديمي
ود خل الثال ثة أط فال المدر سة االبتدائ ية وا ستمر الن جاح  ،و خرج وا حد منهم من التع ليم ال خاص  ،وأ شار
الباحثون إلى أن هناك العديد من الطرق والوسائل التي تحقق نتائج إيجابية م صغار األطفال التوحديين 0
 .1دراسة هـ  ،فل يوبرج  : )1005(Fluberg,H :بع نوان :أ ثر ل غة األط فال التو حديين من الناح ية
النف سية ع لى سلوكهم ا ال هدف من الدرا سة  :المقار نة بين مجمو عة من األط فال التو حديين و
مجموعة من األطفال المتخل فين عقل يا ذوي زم لة أ عراض دوان وذ لك في مجمو عة أب عاد ت ضمنت
الت فاعالت االجتماع ية  ،عي نة الدرا سة  :ضمت عي نة الدرا سة ( )2أط فال تو حدين ،و( )2أط فال
متخلفين عقليا ا في سن()7-2سنوات
نتائج الدراسة كشفت الدراسة –وذلك من خالل فترة المالحظة ا ستمرت عامين – عن و جود فروق ذات
داللة إحصائية بين المجموعتين ،حيث كان األط فال التو حد يون ي ستخدمون كل مات أ قل ل جذب االنت با  ،وللتعب ير
عن العمليات اإلدراكية ،وأيضا ا االنفعال ية م ما يجعل هم أك ثر ان سحابا ا من الموا قف ال تي تت سم بالتعا مل االجت ماعي
،وذلك بالمقارنة بققرانهم من المتخلفين عقليا ا
 .8دراسة :سهي أحمد أمين ( : )1005بعنوان:مدي فاعلية برنامج عالجي لتنم ية االت صال الل غوي لدى ب عض
األط فال التو حديين ،تكو نت عي نة الدرا سة من  )30( :ط فال كعي نة ا ستطالعية  )00( ،أط فال كعي نة تجريبيوة
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(9إنوواث7 ،ذكووور )  ،تتووراوح أعمووارهم بووين ( )09-7سوونة  ،درجووة التووو حدي وة ،متوسووطة  ،و ذكوواء موون (-50
0)75أدوات الدراسة :
 قائمة تقييم الطفل التوحدي (جولي مارفي )إعداد /عبدالفتاح غزال ()0227 مقياس تقدير االتصال اللغوي للطفل التوحدي (إ عداد الباح ثة ) -البر نامج العال جي لذط فال التو حديين(إ عداد الباح ثة ) -البر نامج اإلر شادي لآل باء والمعل مين (إ عداد الباح ثة )  -بطا قة مالح ظة تتبع يه ل سلوك الط فل
التوحدي (إعداد الباحثة ) ،والبرنامج العالجي مخطط منظم يستند على مبادو  ،وفنيات ،ونظريات عالجية مت عددة
،ويت ضمن مجمو عة من األن شطة ،واألل عاب والممار سات اليوم ية ،وذ لك من أ جل ت قديم خدمات عالج ية للط فل
التوحدي  ،بهدف تنمية مهارات االتصال اللغوي ،وهو برنامج يرتكز على العالج السلوكي ،وال عالج بالمو سيقي ،
والعالج بالفن  ،والعالج باللعب ،وتتب الدراسة أسلوبا ا تطبيقيا ا على مجموعة واحدة لمعرفة مدى تقثير البر نامج
،وقد استمر البرنامج أربعة أشهر متواصلة من العمل م األطفال طوال اليوم  /طول األسبوع 0
و قد أظ هرت الن تائج  :تح سنا ا في در جة االت صال الل غوي ألط فال العي نة التجريب ية ب عد تطب يق البر نامج
،واحتلت مهارة التقليد ،والتعرف والف هم واالنت با المرا كز األو لي في تنم ية م هارات االت صال الل غوي لدى عي نة
الدراسة 0
 .9درا سة :ها لة فؤاد ك مال ا لدين ( -:)1005بع نوان :ت صميم بر نامج لتنم ية ال سلوك االجت ماعي لذط فال
المصابين بقعراض التو حدية  ،تهدف الدرا سة إ لى ت صميم بر نامج عر بي إلك ساب م هارات ال سلوك االجت ماعي
لذطفال التوحديين  ،تكونت عينة الدراسة من ( )02طفالا مصابا ا بقعراض التو حدية تتراوح أعمارهم بين ()7-3
سنوات  ،واهتمت الدراسة بالمساهمة في تعريب ثالثة مقاييس للتقويم هي  :قائ مة ال سلوك التو حدي ،وا ستمارة
السلوك اللفظي  ،واستمارة التفاعل االجتماعي ،وقد تو صلت ن تائج الدرا سة إ لى  :أن ه ناك فرو قا ا دا لة إح صائيا ا
بين در جات المجمو عة التجريب ية في الق ياس القب لي  ،ودرجات ها في الق ياس الب عدي ل صالح الق ياس الب عدي في
الجوانب التالية :
 انخفاض مستوى األداء المميز للطفل المتوحد على قائمة السلوك التوحدي 0
 ارتفاع معدل ظهور األلفاظ الجديدة ،والمتنوعة وذات المقاط المتعددة في استمارة السلوك اللفظي 0
 انخفاض مستوى التوحد االجتماعي  ،الرتفاع مستوى التفاعل واللعب المستقل البناء في استمارة التفاعل 0
 انخفاض مستوى الخصائص المميزة للطفل التوحدي لدى المجموعة التجريبية بح يث أ صبحت تنت مي إ لى ف ئة
األطفال شبيهة التوحديين ،وإنما استمرت المجموعة الضابطة في انتمائهم إلى فئة األطفال التوحديين 0
 ارتفاع معدل التفاعل واللعب البناء المستقل في استمارة التفاعل االجتماعي لدى المجموعة التجريبية .
 .50درا سة ج يف  ،سالت  : )1002(Salt;Jeff , :بع نوان  :ابر نامج المر كز اال سكتلندي ل عالج األوت يزم في
مرحلة ما قبل المدرسة  :مدخل نمائي للتدخل المبكر ا أعد المركز االسكتلندي برنامج لل تدخل المب كر م األط فال
االوي تزم في مرح لة ما ق بل المدر سة  ،وي هدف البر نامج  :إ لى تح سين م هارات االت صال والتفا عل االجت ماعي
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والنمو االنفعالي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )30طفال وطفلة من الم صابين با ضطراب التو حد في سن ()7-2
سنوات  ،وطبق البرنامج بشكل فردي ومكثف بواسطة معالجين مدربين و المعلمين داخل المركز وبمساعدة اآلباء
بعد تدريبهم ويتضمن البرنامج استخدام التقليد وتبادل اللعب ،وفن يات ال عالج ال سلوكي أث ناء الن شاطات ال تي ت قدم
والمرونة في اللعب والتبادل االجتماعي ،وأكدت نتائج البرنامج على أهمية التدخل المبكر لعالج م هارات االت صال
المختل فة مثل(الل غة-م شكالت ال سلوكية-اال ضطرابات)  ،والتوا صل االنف عالي ،والتفا عل واالجت ماعي م األط فال
ذوي االويتزم  ،وأن البرنامج يكون أكثر فعالية كلما تم التدخل المبكر0
 .55دراسة تونج  ،بير تون  : )1004 (Breton , Tongبع نوان :ا قائ مة لف حص سلوك الط فل التو حدي ا
هدفت الدراسة إلى التقكد من إمكانية استخدام قائ مة لف حص سلوك الط فل التو حدي ،وتقيي مه ،ومتابع ته ،تكو نت
عينة الدراسة من ( )090طفل وطفلة من األطفال التوحديين وعينة ضابطة من األطفال المتخل فين عقل يا ا  ،ن تائج
الدراسة :أوضحت النتائج أن األطفال التوحديين لهم بروف يل خاص با ضطرابات التوا صل والم شكالت االجتماع ية
واالنفعالية و السلوكية 0
 .51دراسة روبرت  ،كوجل : )1004( Robert-L , Kogel-et al:بعنوان  :برنامج شامل ألعراض اضطراب
التوحد ،هدفت هذ الدراسة  :إلى تطبيق برنامج شامل على األطفال ذوي االضطراب التوحدي الطي في  ،وتكو نت
عينة الدراسة من ( )90أطفال توحدين  ،في أعمار()3سنوات على الرغم من أن ستراين مسجي وكوهلر في عام
( ) 9000قد اقترحا أن األطفال التوحديين يستفيدون من ال برامج ال شاملة إال أن ال برامج الخا صة بال تدخل المب كر
تعد نادرة ففي الدراسة الحالية  ،استخدم ال باحثون ت صميم شبه تجري بي لتحل يل ن تائج في بر نامج شامل لذط فال
التو حديين ،و قد و جدت الن تائج ل هذ الدرا سة ع ندما قار نت بين ن تائج التق ييم المع ياري والن تائج الوظيف ية ع ند
اإلدخال وعند الخروج فقد حدثت زيادة ملحوظة في األ هداف وال سجالت المعيار ية بالن سبة للم عايير القيا سية من
الدخول إلى الخروج بنسبة %37في توظيف األطفال في الم ستوى الم قامي ع ند ال خروج /في ال ناتج ومقار نة ب
%00عند الدخول حدث تقدم ملحوظ في األداء في المقاييس الوظيف ية أي ضا ا كان وا ضحا ا و في ا لدخول  %50من
المشاركين في الدراسة لم يحظوا بمهارات تخاطبيه وظيفية بين ما في ال خروج  %20ا ستخدموا الن ظام الت خاطبي
السلوكيات االجتماعية وسلوكيات اللعب تزايدات أيضا ا0
 .52دراسة :محمد شوقي عبد المنعم (  : )1004بعنوان :فعالية برنامج إر شادي فردي لتنم ية ب عض م هارات
التواصل اللغوي لدى عينة من األطفال التوحديين {األوتيزم}0
هدفت الدراسة  :إلى الكشف عن فعال ية بر نامج إر شادي فردي لتنم ية ب عض م هارات التوا صل الل غوي
لدى عينة من األطفال التوحديين {األوتيزم} ،باإلضافة إلى تقديم إطار نظري متكامل حول إعاقة األوتيزم من حيث
مفهومه وأسبابه وتشخيصه ،تكو نت عي نة الدرا سة  :من ( )00أط فال من األط فال التو حديين من إ حدى مرا كز
ومؤسسات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بالقاهرة  ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريب ية (تكو نت
من 5أطفال )،واألخرى ضابطة (تكونت من 5أطفال) ،وقد ا ستخدما في الدرا سة مق ياس الط فل التو حدي  ،قائ مة
تشخيص األوتيزم  ،قائ مة مالح ظة التوا صل الل غوي  ،البر نامج اإلر شادي ال فردي  ،و قد أ سفرت ن تائج الدرا سة
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إ لي :أن البر نامج أظ هر فعال ية في تنم ية م هارات التوا صل الل غوي ال تي ت ضمنها البر نامج و هي ع لى الترت يب
(مهارة االستماع –التعرف –الفهم –التحدث).
 .54دراســة :نشــود عبــد الحلــيم عبــد الل يــف ( : ) 1004بعنوووان  :فعاليووة برنووامج توودريبي قووائم علووى الووتعلم
باألنموذج في تنمية بعض من المهارات االجتماعية لدى طفل األوتيزم {:دراسة حالة}
هدفت الدراسة  :رف مستوى النضج االجتماعي وإحداث قدر من التوا فق بين ط فل األوت يزم واآل خرين
من خالل التدريب على برنامج بغرض تنمية ب عض من الم هارات االجتماع ية لد يه  ،تكو نت عي نة الدرا سة  :من
( )30طفل أوتيزم ،تتراوح أعمارهم الزمنية بين ( )09-7سنة م ستوى ا لذكاء بين ( ،)75-57و قد تم تق سيمهم
إلى مجموعتين تجريبيتين كل منهما ( )05ط فل ()09ذ كور )3( ،إ ناث ع لى ح سب الن موذج االجت ماعي الم قدم ،
وتم تطبيق المقاييس اآلتية (مقياس الطفل التو حدي –مق ياس فينال ند للن ضج االجت ماعي –قائ مة ت قدير الم هارات
االجتماعية – استمارة دراسة حالة الطفل األوتيزم – البرنامج التدريبي )  ،وقد أسفرت نتائج الدراسة :أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي األطفال األوتيزم حسب النموذج االجت ماعي الم قدم في
التطبيق البعدي ع لى مق ياس فينال ند للن ضج االجت ماعي وذ لك ل صالح مجمو عة األط فال األوت يزم ح سب الن موذج
االجتماعي عند مستوى داللة  ،0.00وكذلك أظهر البرنامج فعالية في تنم ية م ستوى الن ضج االجت ماعي وإ حداث
قدر من التوافق بين طفل األوتيزم واآلخرين من خالل التدريب على برنامج المهارات االجتماعية لديه 0
 .51دراسـة بيهـاجير  ،نـايلي  : )1001(Nathaly Buhaghiar :هودفت الدراسووة إلوى التعورف علوى أفضوول
الطرق لعالج االضطراب التوحدي ،والمشاكل التي يتعرض لها المعالجون  ،وتكو نت عي نة الدرا سة من مجمو عة
من األط فال التو حديين في سن ما ق بل المدر سة ،وتت ضمن البر نامج العال جي أك ثر من طري قة لل عالج  ،و قد
أوضحت النتائج :أن أربعة طرق عالجية حققت نتائج إيجابية دالة وهي (العالج بالعمل –العالج السلوكي –ال عالج
بواسطة األنشطة المصورة-العالج بالعب)
 - 51درا سة :سو سن ب نت مح مد بن مح مد ن يازك( )1008بع نوان:ا فاعل ية ا ستخدام بر نامج تدريبي لتنم ية
بعض مهارات االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين في مرحلة ما قبل المدر سة بمحاف ظة جدةا هدفت الدرا سة
إ لي الك شف عن مدى فاعل ية بر نامج تدريبي لتنم ية ب عض م هارات االت صال اللغوي(االنت با ،الت عرف ،الت سمية
،التعبير ،التقليد) لدى األطفال التو حديين ،تكو نت عي نة الدرا سة  :تكو نت عي نة الدرا سة من ( )90ط فال وطف لة
بمركز جدة للتو حد (الجمع ية الفي صلية  ،الخير ية الن سائية ) ،م من ت تراوح أع مارهم الزمن ية بين ( )7-2سنوات
،و قد تم اخت يار العي نة ع شوائيا ا من بين العي نة الكل ية قدرها قوام ها ( )50ط فل وطف لة  ،وأ خذت مدت تطب يق
البرنامج فترة ( )5شهور ،وقد أ سفرت ن تائج الدرا سة :تو جد فروق دا لة إح صائيا ا بين متو سطات در جات أ فراد
المجموعة التجريبية  ،ومتوسطات درجات أ فراد ن فس المجمو عة  ،ع لى مق ياس ت قدير م هارات االت صال الل غوي
للطفل التوحدي  ،قبل التجربة  ،وبعدها  ،لصالح التطبيق البعد  ،توجد فروق دالة إحصائيا ا بين متو سطات در جات
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات در جات أ فراد المجمو عة ال ضابطة  ،ع لى مق ياس ت قدير م هارات االت صال
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اللغوي للطفل التوحدي  ،بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية  0ومن ال عرض ال سابق ن ستخلص ما
يلي:
 oمعظم الدراسات أكدت على ضرورة فعالية العالج بواسطة العالج السلوكي لدى األطفال التوحديين .
 oكذلك أكدت الدراسات على ضرورة أن تكون البرامج العالجية في سن مبكر.
 oمعظم الدراسات أكدت على ضرورة أن تكون البرامج الموجهة لذطفال التوحديين بشكل فردي مخطط ومنظم.
 oوأيضا ا أ شارت ب عض ن تائج الدرا سات ع لى أهم ية ال تدخل المب كر م األط فال التو حديين ح تى ي سهل ال عالج ،
وتنمية مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي  ،وكذلك تنمية التعبيرات االنفعالية من خالل ا ستخدام برامج
التدخل المب كر م ثل درا سة ج يف و سات ( ، )9003ودرا سة رو يرز ( ، )9003ودرا سة اي لين  ،ستورتز
( ، )0222ودرا سة ها لة فؤاد ك مال ا لدين ( ، )9000ودرا سة إ سماعيل مح مد بدر ( ، )0227ودرا سة
سوسن بنت محمد نيازك ( ، )9007ودراسة حسني إحسان ()0222
 oوبذلك قد اتفقت الدراسة الحالية م معظم هذ الدراسات في التقكيد على أهمية عالج اال ضطراب التو حدي وأن
تكون البرامج المقدمة لذطفال التوحديين برامج فردية في سن مب كر ألن كل ط فل تو حدي هو حا لة فرد ية
خاصة عن غ ير من األط فال التو حديين  ،لذلك في جب انت قاء ال برامج المحتو ية ع لى األن شطة واأل ساليب
والمثيرات المناسبة لكل طفل توحدي  ،و هذا ما تم مراعا ته بالف عل في الدرا سة الحال ية من ح يث ت صميم
األن شطة المنا سبة لل حاالت التوحد ية المختل فة  ،ومالئمت ها ل كل ط فل ع لى حدة  ،وذ لك ب عد اال طالع ع لى
العديد من الدراسات السابقة وعرض البرنامج على السادة المحكمين (مجمو عة من األ ساتذة المتخص صين
فووي علووم الوونفس والصووحة النفسووية)  ،وبووذلك فقوود اتفقووت الدراسووة الحاليووة م و هووذ الدراسووات فووي عووالج
االضطراب التوحدي.
دراسات تناولت العالج السلوكي لدى األطفال التوحديين :
 -5درا سة لو فاس وآ خرون  : )5992( Lovaas ,O.et al :بعنوان:درا سة ال تقثير طو يل األ مد لل تدخالت
السلوكية المكثفة المبكرة لعالج االضطراب التوحدي ،هدفت الدراسة إلى أنها اهتمت بدرا سة ال تقثير طو يل األ مد
للتدخالت السلوكية المكثفة المبكرة لعالج االضطراب التوحدي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02طفالا توحديا ا في
سن ما ق بل المدر سة ذوي ذ كاء مرت ف كمجمو عة تجريب ية  ،و( )02ط فالا تو حديا ا كمجمو عه ضابطة مما ثل في
المجموعوة العمريوة  ،وتلقوت المجموعوة التجريبيوة توودخالا سولوكيا ا مكثفوا ا لتعوديل مظواهر االضوطراب والمشووكالت
وتوصوولت النتووائج إلووى :أن المجموعووة التجريبيووة حافظووت علووى مووا تووم اكتسووابه خووالل التوودخالت
المصوواحبة
السلوكية من تحسن في السلوك  ،وتفاعل أفضل 0
 فتسعة أطفال من الو ( )02حققوا أفضل النتائج عند سن ( )2سنوات
 وثمانية منهم اتضح بعد التقييم المكثف أنهم ال يختل فون عن األط فال ال عاديين في ا لذكاء وال سلوك
التوافقي  ،وعليه ،فنتائج الدراسة تعزز التدخالت السلوكية حيث تحقق عائداا فعاالا طويل األ مد لكث ير من األط فال
التوحديين 0
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-1دراسة جيل دوننا  ،أندروت  :)5992( Andrews , Donna Gail :هدفت الدرا سة إ لى تقل يل ال سلوكيات
غير المالئمة المصاحبة لالضطراب التوحدي باستخدام بر نامج سلوكي  ،وتكو نت عي نة الدرا سة من ( )2أط فال
في سن ( ) 7-2تم عالج هم ب تدخالت سلوكية ب هدف التخف يف من ال سلوكيات غ ير المالئ مة  ،وز يادة الت فاعالت
االجتماعية ،واالتصال الوظيفي واالنفعالي المالئم ،وتحسن التكيف  ،وقد أظهرت ن تائج الدرا سة فاعل ية ال تدخالت
السلوكية حيث قللت من سلوكيات عدم التكيف ،وزيادة في السلوكيات االجتماعية المقبولة وفهم االنفعال المنا سب
،وأكد الباحث على أن تدعيم تلك السلوكيات أفضل من استخدام العقاب سواء أثناء التدخالت العالجية أو التعميم 0
-2دراسة :عبد المنان مال مع مور ( : )5991ع نوان الدرا سة :فاعل ية بر نامج سلوكي تدريبي في تخف يف حدة
أ عراض ا ضطراب األط فال التو حديين ،ال هدف من الدرا سة :و ض بر نامج سلوكي تدريبي يع مل ع لى تخف يف
أعراض األوتيزم  ،المتمثلة في الق لق ،وال سلوك ال عدواني  ،والن شاط الحر كي الم فرط  ،و ضعف االنت با  ،و عدم
القدرة على إقامة عالقات اجتماعية م اآلخرين  ،إضافة إلى تنمية بعض المهارات الحياتية لدى هؤالء األط فال ،
حتى يمكنهم أن يستفيدوا من الخدمات المقدمة لهم  ،والتوافق م البيئة المحي طة ب هم  ،عي نة الدرا سة  :تكو نت
عينة الدراسة من( )30ط فال من األط فال ال سعوديين الم صابين بالتوحد ية  ،وتراو حت أع مارهم مابين ()02-7
سنة  ،بمتوسط عمري قدر  09شهرا  ،وقد استخدم الباحث مقياس كونرز لتقدير المع لم ل سلوك الط فل  ،مق ياس
تقيوويم الطفوول المنطوووي علووى ذاتووه (إعووداد  /محموود حسوويب الوودفراوي  ،)0220 ،ومقيوواس بينيووة للووذكاء ،ولوحووة
جودإنفا  ،والبرنامج ال تدريبي  ،ن تائج الدرا سة :قد تو صلت الدرا سة إ لى أن األط فال التو حديين  ،قد انخ فض
مستوى القلق لديهم  ،كما حدث انخفاض في ال سلوك ال عدواني والن شاط الحر كي الم فرط  ،و كذلك ارت ف م ستوى
االنتبا لديهم بعد تعرضهم للبرنامج التدريبي  ،باإلضافة إلى ارتفاع درجات التفاعل االجتماعي 0
 -4درا سة جاك سون  ،ويل سون :)5998(Wilson, Jackson :هدفت هذ الدرا سة إ لى عالج الم خاوف
المرضية لذطفال التوحديين  ،باستخدام فنية التحصين التدريجي "  ،تكونت عينة الدراسة من طفل يبلغ من العمر
خمس سنوات وثمانية أشهر  ،من المصابين بالتوحد  ،ويعاني من حا لة خوف شديد  ،ونو بات غ ضب مت كررة ،
ترتبط بدخول المرحاض  ،واعتمد البرنامج العالجي على فنية التحصين التدريجي  ،وتوصلت ن تائج الدرا سة إ لى
فاعلية العالج السلوكي باستخدام فنية التحصين التدريجي  ،م التعزيز في خفض الم خاوف المر ضية لدى الط فل
المتخلف عقليا ا0
 -1دراسة كوجيل  ،كوجيل :)5999(Koegel , Koegel :عنوان الدرا سة  :فعال ية ال عالج ال سلوكي في تع ليم
األط فال التو حديين ال ضبط ا لذاتي ،التقل يل من األن ماط ال سلوكية النمط ية (التكرار ية)  ،و ال هدف من الدرا سة :
هدفت الدراسة إلى تعليم األطفال التوحديين استراتيجيات للتفاعالت اإليجابية ،وتحسين فرص ا لتعلم  ،عن طر يق
تصميم مرشد مفاهيمي وعملي للتدريس لذطفال التوحديين  ،بطريقة تزيد من تطوير إمكانياتهم  ،وعينة الدرا سة
 :تكونت الدراسة من ( )2من المصابين بالتوحدية  ،وأرب عة من األط فال الم صابين بالتخلف العق لي أع مارهم ما
بين ( ) 7-2سنوات  ،نتائج الدرا سة :أو ضحت الن تائج ن قص م عدل ال سلوك النم طي  ،وا ستمرار هذا ا لنقص في
الموا قف الجد يدة ب عد انت هاء البر نامج  ،وتو صلت الدرا سة إ لى إ خراج ك تاب مر شد يح توي ع لى ( )00ف صول
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يت ضمن ال تدخل المب كر ل عالج التوحد ية ،وكيف ية االت صال وال تدخالت اللغو ية  ،وتنم ية ا ستخدام الل غة التلقائ ية ،
ووضو االختبووارات لتشووخيص التوحديوة  ،والمهووارات االجتماعيووة وكيفيووة تعلوويم الطفوول التوحوودي وتنميووة الوودعم
االجتماعي ألسر التوحديين  ،وتعليم الطفل التوحدي كيفية تكوين الصداقات م األط فال الم صابين بالخلف العق لي
والطبيعيين0
-1دراسة:عادل ع بدا هلل مح مد ) :)1000ع نوان الدرا سة :ا فعال ية بر نامج تدريبي سلوكي لذن شطة الجماع ية
المتنوعة في خفض السلوك العدواني لذطفال التوحديين ا الهدف من الدرا سة  :االتق كد من فعال ية البر نامج في
ال حد من ال سلوك ال عدواني لدى الط فل ألتو حديا و عي نة الدرا سة  :تكو نت عي نة الدرا سة من ()00أط فال تم
تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة 0ونتائج الدراسة  :حدوث انخ فاض في ال سلوك ال عدواني ،وذ لك
بالنسبة للمجمو عة التجريب ية ال تي تعر ضت للبر نامج بين ما المجمو عة ال ضابطة مازا لت ت عاني من حدة ال سلوك
العدواني -1 0دراسة جان مارد  -وبي ني : )1001(Weiss Mary Jane :اهت مت هذ الدرا سة بالتعرف
علوى المعودالت المختلفوة الكتسوواب المهوارات ونتوائج التوودخل السولوكي المكثوف المبكوور مو األطفوال التوحووديين ،
وتوضح الدراسة كيف أن التدخل السلوكي المكثف لصغار األطفال التوحديين قد تزا يد االهت مام به من ق بل العد يد
من الباحثين  ،ووثقوا نجاحا ا ليس له مثيل في تعليم مجموعة األطفال التوحديين  ،ورغم أنه ليس كل ط فل يح قق
مكاسب تنموية ضخمة  ،إال أ نه من المف يد الت عرف المب كر ع لى هؤالء األط فال ا لذين سوف ي ستفيدون من هذ
البرامج العالجية ومن يحتاجون إلى تغيرات طفيفة في ال شكل التعلي مي أو في بؤرة ال منهج الدرا سي  ،وتكو نت
عينة الدراسة من()90طفالا توحديا ا تتراوح أعمارهم بين ()2-2سنوات تلقوا عالجا سلوكيا مكثفا ا مبكراا لالكت ساب
األولي للمهارات ارتبط بمعدالت تعلم الحقة،واستمر ال تدريب ع لى ال سلوك التكي في ل مدة سنة  ،و قد تم مناق شة
النتائج على ضوء ما تحقق من فائدة لهؤالء األطفال  ،وأكدت االحتياج العالمي للتدخل المك ثف م هذ الف ئة من
األطفال 0
-8دراسة :نادية إبراهيم ابوالسعود (  : )1001عنوان الدراسة  :فعالية استخدام برنامج عال جي معر في سلوكي
في تنمية االنفعاالت والعواطف لدى األطفال المصابين بالتوحدية وآبائهم  ،والهدف من الدراسة :استثارة انفعاالت
وعواطف الطفل وكذلك الوالدين في محاولة لم ساعدة الط فل لل خروج من عزل ته  ،عي نة الدرا سة  :تكو نت عي نة
الدرا سة من( )7أط فال من الم صابين بالتو حد  ،و تم تق سيمهم إ لي( )2ذ كور )9(،إ ناث و عدد()7آ باء األط فال ،
وعدد()7أمهات األطفال المصابين بالتوحد  ،وسن األط فال من ( )2-3سنوات  ،ن تائج الدرا سة :أو ضحت ن تائج
الدراسة إلى حدوث انخفاض ملحوظ في المشكالت السلوكية والعزلة العاطفية واالضطراب االجتماعي واالنف عاالت
السلبية  ،كما حقق البرنامج تفاعل أفضل للوالدين م طفلهما0
—9دراسة جارسي وآخرون  :)1002(Garcia et al :عنوان الدرا سة  :ت شكيل الف صول المعاد لة والتو س
فيها لعالج األطفال التوحديين ،و الهدف من الدرا سة  :ت ستهدف الدرا سة إ لى ا ستخدام ال عالج ال سلوكي المك ثف
على الطفل التوحدي  ،واستخدام طرق التدريب المعادلة لتعلم المعلومات اللفظة والرقم ية لط فل التو حدي وتكو نت
عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من عدد( )0طفل توحدي أ سباني ،ع مر ( )2سنوات  ،ح يث ط بق البر نامج
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ال سلوكي المك ثف ل مدة ( ) 2شهور ق بل بدء الدرا سة  ،تم تع ليم الط فل التو حدي أ سماء ال صور وكتا بة األر قام
باستخدام طريقة البطاقة المعاد لة  ،ن تائج الدرا سة :أظ هرت الن تائج فعال ية ال عالج ال سلوكي المك ثف ع لى الط فل
التوحدي  ،كذلك أكدت الدراسة على وجود تقدم في تعليم الكل مات واألر قام ب عد ال تدريب  ،وتؤ كد الن تائج أي ضا أن
الطفل التوحدي يتم تعلمه لذرقام بطريقة أف ضل وأ سرع من خالل ال صور ل هذ األر قام  ،وت ناقش الدرا سة دال ئل
إعداد برامج سلوكية وتدريبية على برنامج األنشطة الم صورة ال تي يف ضلها الط فل وكيف ية ا ستخدامها م الط فل
التوحدي لتساعد على التكيف م البيئة المحيطة به ( - )00دراسة كاول و سوجامSogam And Kawai :
( )1004بعنوان:ا عالج سلوكي لطفل توحدي ا هدفت الدراسة :التقكد من فاعل ية ال عالج سلوكي لط فل تو حدي
0
عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من طفل توحدي في سن ( )2سنوات  ،نتائج الدراسة  :أكدت الدرا سة ع لى
فعالية العالج السلوكي لذطفال المعاقين ب صفة عا مة والط فل التو حدي ب صفة خا صة ،و حل ال صدمات لديهم عن
طر يق تج سد الت حرر من الق يود ال شكلية وتنم ية ال سيطرة وا لتحكم في البوا عث ( -)55درا سة سيفل إيكي سث
 :)1004(Eikeseth Sevilعنوان الدراسة  :اال عالج ال سلوكي المك ثف لمجمو عة من األط فال التو حديين من
سن ()7-2سنوات 00000متتابغة لمدة عام ا الهدف من الدراسة  :التعرف على تقثير العالج ال سلوكي المك ثف
ع لى جم ي الو ظائف المختل فة للط فل التو حدي  ،و كذلك معر فة ال سن المنا سب ل عالج هؤالء األط فال  ،و عي نة
الدراسة  :تكونت عينة الدراسة من( )02طفال كمجموعة أولي تلقت (العالج السلوكي ) مستخدمة فنية ( النمذ جة
والتقليد واالنتبا والتسلسل ) و( )02طفال كمجموعة ثان ية (تل قت بر نامج الترب ية الخا صة )و تم تطب يق البر نامج
من خالل مدرسة الفصل لهؤالء األطفال لمدة ( )09شهر  ،نتائج الدراسة :أظهرت نتيجة الدراسة استفادة األطفال
التوحديين (عينة الدرا سة)من البر نامج ال سلوكي ،كذلك أو ضحت الدرا سة أن أط فال المجمو عة األو لي أك ثر في
تعبير (الضحك  ،الحزن) ودرجة الذكاء العام واللغة والسلوك الكي في والتفا عل االجت ماعي وب عض م هارات الح ياة
اليومية  ،وكذلك أكدت الدراسة على أهمية التدخل المبكر م هؤالء وذلك في سن السادسة والخامسة م ضرورة
برامج منزلية لهؤالء األطفال - )09( 0دراسة بريزات  ،بي  :)1004(Prizant ,B,عنوان الدرا سة  :التمي يز
بين ال عالج ال سلوكي وأ نواع ال عالج التقليد ية لل مداخل التنمو ية النمط ية في تعز يز ال سلوك االقت صادي ل صغار
األطفال التوحديين ،وأطفال ، PDDهدفت الدراسة إلي :
 معرفة أهم المداخل العالجية األك ثر فاعل ية م األط فال التو حديين وأط فال ( PDDأط فال اال ضطراب
التنموي)
 ت قديم طرق مختل قة ل تدعيم وتعز يز الل غة التلقائ ية وم هارات التوا صل االجت ماعي واالنف عالي (م ثل
الحزن والفرح)لصغار أطفال التوحديين وصغار أطفال ( PDDأطفال االضطراب التنموي)  ،تكونت عينة الدراسة
 :تكونت عينة الدراسة من ()90طفال من األطفال التوحديين ،و ()90طفال من أط فال اال ضطراب التن موي ،ح يث
تم تطبيق أكثر من طريقة تربوية على عينة الدرا سة  ،ن تائج الدرا سة :أو ضحت الن تائج فعال ية وك فاءة ال عالج
السلوكي م األطفال التوحديين ،وأطفال االضطراب التنموي أكثر من الطرق األخرى  ،تم تنم ية م هارات التوا صل
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االجتمووواعي واالنفعوووالي بطريقوووة أفضووول بواسوووطة العوووالج السووولوكي -)03( 0دراســـة بيفينجتـــون وآخـــرون
)1001(Buffington. et .alع نوان الدرا سة  :مدى اكت ساب التعب يرات واإلي ماءات وم هارات التوا صل ع ند
األطفال التوحديين  ،الهدف من الدراسة  :معرفة مدى اكتساب عينة الدراسة لمهارات التواصل من خالل بر نامج
سلوكي يعتمد على بعض اإليماءات واإلشارات  ،إضافة إ لى التوا صل ال شفوي  ،و تكو نت عي نة الدرا سة من()2
أطفووال توحوودين تتووراوح أعمووارهم موون()2-2سوونوات  ،وطبووق علوويهم البرنووامج السوولوكي  ،إضووافة إلووى التواصوول
الشفوي ،وتدريبهم على ذلك تتابعا من خالل ثالث أنواع من االستجابات (توجيه االنتبا -بعض اإليماءات -ال سلوك
الوصفي)  0أخذت فترة تطبيق البر نامج مدة ( )00شهور بم عدل ثال ثة مرات في األ سبوع للجل سات  :أو ضحت
النتائج أن المفحوصين األربعة قد اكتسبوا هذ الم هارات من خالل الفن يات اآلت ية (النمذ جة –التعز يز-التل قين)0
أصبح ثالثة أطفال منهم أكثر تعبيرا إليماءات (الضحك -الفرح-الحزن-الخوف –الغ ضب)من ق بل تطب يق البر نامج،
و كذلك المتغ يرات األ خرى للبر نامج-)02( 0درا سة ساندد شاو  )1001(Shaw Sandy:ع نوان الدرا سة :
العالج السلوكي لذطفال التوحديين مقارنة بين التدريب على المحاولة الخف ية وال تدرب ع لى اال ستجابة المحور ية
في تع ليم م هارات ات خاذ المن ظور االنف عالي  ،ي هدف البر نامج إ لى تق ييم طريقتين لل عالج ال سلوكي في تح سين
مهارات اتخاذ المنظور االنفعالي لطفل التوحدي في عمر مبكر من()2-2سنوات .حيث تمت المقار نة بين ال تدريب
على المحاولة الخفية والتدريب على االستجابة المحورية من حيث فعالية العالج ،والتحسن الكلى ،ومعدل اكت ساب
المهارات ومقدار تعميم المهارات ومقدار الحفاظ عليها ولتعليم انفعال الحزن والسرور ،و تكو نت عي نة الدرا سة
من( )2أطفال كمجموعة أولي تلقت التدريب على (المحاو لة الخف ية) و( )2أط فال كمجمو عة ثان ية تل قت ال تدريب
على (االستجابة المحورية)وتم تطبيق البرنامج من خالل مدرسة الفصل لهؤالء األطفال لمدة ()2شهر0
نتائج الدراسة :حيث أكدت النتائج أن األطفال التوحديين يم كنهم تع لم م هارات ات خاذ المن ظور االنف عالي
بكلتا الطريقتين.وكان للتدريب على المحاولة الخفية تقثير أكبر على اكتساب المهارة ،أ ما ال تدريب ع لى اال ستجابة
المحورية فقد كان له تقثير على تعميم المهارة والحفاظ عليها ،وتو صي الدرا سة ب تدريب األط فال التو حديين ع لى
االستجابات االنفعالية المختلفة باستخدام العالج السلوكي ،وباستخدام األنشطة المصورة -)05( 0دراسة جر جود
 ،بــي )1001(Bunch, Gregory : :عنوووان الدراسووة  :تعلوويم المشوورفين والمعلمووين كيفيووة تقووديم العووالج
ال سلوكي المب كر لذط فال التو حديين واألط فال الم صابين باال ضطرابات النمائ ية  ،ال هدف من الدرا سة :هو ب حث
فعال ية المرا حل األو لي من بر نامج تدخل مب كر مك ثف لآل باء و الم شرفين والمعل مين ع لى األط فال التو حديين
واألط فال المصوابين باالضوطرابات النموائي  ،و تكو نت عينوة الدراسوة مون عدد( )3أطفوال توحودين و( )3أطفوال
مصوابين باالضوطرابات اإلنمائيوة،وكان متوسوط العموور الزمنوي  2سونوات  ،حيووث توم توودريب لآلبواء و المشوورفين
والمعلمين لمدة ستة أيام على مدار ثالثة شهور بواق 9ساعة في اليوم أو أكثر على العالج ال سلوكي ل كل أب م
طفله بمشاركة المع لم  ،و تم اكت ساب األط فال  20مه مة ( 00خا صة با ستقبال األوا مر 00 ،خا صة بالتقل يد غ ير
اللفظي  00 ،خاصة بالتقليد اللفظي  9 ،خاصة بالتعبيرات االنفعالية)  ،نتائج الدراسة :توضح نتائج الدراسة أن
اآلباء و المشرفين والمعلمين يمكن أن يكون لهم مصدراا فعال لتقديم ال عالج ال سلوكي المب كر لذط فال التو حديين،
واألط فال الم صابين باال ضطرابات النمائ ية ،ح يث تم تع ليم األط فال التو حديين ب عض التعب يرات االنفعال ية م ثل(
االبتسامة ،الضحك ،البكاء)من خالل البرنامج السلوكي0
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يتضح من العرض السابق لتلك الدراسات -:أن هناك شبه ات فاق وإج ماع بين ن تائج ت لك الدرا سات ع لي
وجود أثر إيجابي علي فعالية العالج السلوكي في تنمية االنفعاالت لدي األطفال التوحديين في سن مبكر 0
 أن الغالبية العظمي من هذ الدراسات قد أجريت في بيئات أجنبية 0 oمعظم الدراسات أكدت على ضرورة أن تكون البرامج السلوكية الموجهة لذطفال التوحديين بشكل فردي مخ طط
ومنظم.
 oمعظم الدراسات أكدت على فنيات العالج السلوكي وهي فنيات (النمذجة – التعزيز – التقليد – التسلسل).
 oكثير من الدراسات أ كدت ع لى ضرورة تع ليم األط فال التو حديين اال ستجابة للتعلي مات واألوا مر اللفظ ية وغ ير
اللفظ ية من خالل ال عالج ال سلوكي الموج هة إ ليهم عن طر يق طرح األ سئلة واإلجا بة  ،و كذلك من خالل
تعبيرات الوجهة (سعيد  ،حزين)  ،م ما ي ساعد ع لى ا لتخلص من ع يوب عدم ف هم االنف عاالت لدى هؤالء
األطفال ألنها سمة واضحة ومنتشرة عند األطفال التوحديين  ،ومن ثم ي عد ا لتخلص من هذ ال سمة بمثا بة
االرتقاء بمستوى االنفعاالت لديهم.
 oكما أك دت نتائج بعض الدراسات على ضرورة ا ستخدام ال عالج ال سلوكي في تنم ية اآل تي (در جة ا لذكاء والل غة
والسلوك التكيفي  ،والتفاعل االجتماعي واالنفعالي  ،وبعض م هارات التوا صل  ،وم هارات الح ياة اليوم ية)
وكذلك أكدت الدراسة على أهمية ال تدخل المب كر م هؤالء األط فال  ،وذ لك في سن الساد سة والخام سة ،
وأيضا ا هناك دراسات مثل دراسة بيفينجتون وآ خرون  ، )9005 ، Buffington et al.ودرا سة ( ساندي
شاوي  ، ) 9002 ، Shaw Sandyودرا سة ج يل دو نا أندر سون ، Andrews , Donna , Gail
.)0223
 oو بذلك اتف قت الدرا سة الحال ية م مع ظم هذ الدرا سات في التقك يد ع لى أهم ية ال عالج ال سلوكي  ،وأن ت كون
البرامج المقدمة لذطفال التوحديين برامج فردية في سن مبكر ألن كل طفل تو حدي هو حا لة فرد ية خا صة
عن غيرة من األطفال التوحديين  ،لذلك فيجب انت قاء ال برامج المحتو ية ع لى األن شطة واأل ساليب المنا سبة
ل كل ط فل تو حدي  ،و هذا ما تم مراعا ته بالف عل في الدرا سة الحال ية من ح يث ت صميم األن شطة المنا سبة
للحاالت التوحدية المختلفة  ،ومالئمتها لكل طفل ع لى حد  ،وذ لك ب عد اال طالع ع لى العد يد من الدرا سات
السابقة  ،وعرض برنامج العالج السلوكي على السادة المحكمين (مجموعة األساتذة المتخص صين في ع لم
النفس والصحة النفسية)  ،وبذلك فقد اتفقت الدراسة الحالية م هذ الدراسات في ا ستخدام أ سلوب ال عالج
ال سلوكي بوا سطة فنيا ته (النمذ جة  ،ال تدعيم  ،التسل سل  ،الت شكيل)  ،ال تي ت ساعد ع لى عمل ية التوا صل
فووروض الدراسووة  :وتتمثوول
الوجووداني مو األطفووال التوحووديين لتنميووة التعبيوورات االنفعاليووة لووديهم
فروض الدراسة الحالية في :
 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مجموعة العالج السلوكي في الق ياس القب لي
والق ياس ألب عدي ع لى قائموة الم ظاهر االنفعال ية للط فل ألتوحودي (اال ضطرابات االنفعال ية – اضوطراب
التفاعل االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك – الدرجة الكلية) لصالح القياس ألبعدي .

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه18رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

. 9ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مجموعة العالج السلوكي في القياس الب عدي
والقياس التتبعي على قائمة المظاهر االنفعال ية للط فل التو حدي (اال ضطرابات االنفعال ية – ا ضطراب التفا عل
االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك – الدرجة الكلية).
 . 3ال توجد فروق ذات دال لة إح صائية بين متو سطي ر تب در جات المجمو عة ال ضابطة في الق ياس القب لي
والقياس البعدي على قائمة الم ظاهر االنفعال ية للط فل ألتو حدي (اال ضطرابات االنفعال ية – ا ضطراب التفا عل
االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك – الدرجة الكلية).
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  ،والمجمو عة ال ضابطة
في القياس ألب عدي ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية للط فل التو حدي (اال ضطرابات االنفعال ية – ا ضطراب
التفاع ول االجتموواعي – اضووطراب التواصوول – اضووطراب السوولوك – الدرجووة الكلية)لصووالح المجموعووة
التجريبية.
 .5توجد بعض الخصائص النفسية التي تكمن خلف الدرجات المرتفعة على قائمة المظاهر االنفعال ية للط فل
التوحوودي (االضووطرابات االنفعاليووة – اضووطراب التفاعوول االجتموواعي – اضووطراب التواصوول – اضووطراب
السلوك – الدرجة الكلية) ◄ .خطة الدراسة :
أوال العينة  :تتضمن عينة الدراسة الحالية ( )00أطفال توحديين من الملتحقين بمركز التوحد بمدي نة
المنورة بالمملكة العرب ية ال سعودية ت تراوح أع مارهم بين ( )7-5سنوات  ،بمتو سط ( )2سنة ،ون سب ذ كاء بين(
 )77-57علي مقياس جودار ،وج ميعهم من م ستوي إجت ماعي إقت صادي ث قافي متو سط  ،ك ما أن هم جمي عا م من
ينطبق عليهم أربعة عشر بندا علي االقل من مقياس الطفل التوحدي وفي ضوء المح كات ال تي وردت في DSM-
، IVوتتالف العينة من مجموعتين متساويتين في ال عدد ت ضم كل من ها خم سة أط فال إ حداهما تجريب ية تم تطب يق
البرنامج المستخدم عليها  ،أما المجموعة االخري فكانت ضابطة  ،وقد تمت المجانسة بين المجموعتين







ولتحقيق التجانس بين أفراد العينة قامت الباحثة بتطبيق األدوات اآلتية :مقياس جوادر للذكاء
مقياس الطفل التوحدي
قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد
قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي
مقياس المستوي االجتماعي االقت صادي الث قافي الم طور لال سرة (إ عداد مح مد
بيومي خليل)

للتق كد من تحق يق الت جانس بين المج موعتين (تجريبيوة  ،و ضابطة) تم  ،ا ستخدام اخت بار مان وتنوي
والجدول التالي يوضح مدى التجانس بين أداء المجموعتين علي األدوات المستخدمة
جدول ()1
قيمة النسبة الحرجة ( )zلداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  ،والمجموعة
الضابطة من حيث السن ونسبة الذكاء  ،ودرجات مقاييس الدراسة  ،باستخدام اختبار مان وتني0
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قائمة تقييم أعراض
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قائمة المظاهر االنفعالية
-5
للطفل التوحدي
مقياس المستوي
 -2االجتماعي االقتصادي
الثقافي

المجموعة

ن

ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
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تجريبية
ضابطة
تجريبية

5
5
5
5
5
5
5
5
5
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متوسط
الرتب
9.50
9.50
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5
5.9
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5.5
5
2
5

مجموع
الرتب
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00.22
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95.50
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95

ضابطة

5

5.3

92.5
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5

5.7

97.5

معامل مان معامل
ويتنى W U

قيمة Z
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الداللة

9

7

00

 0.292- 92غير دالة

5

05

 0.90-غير دالة

03

92

 0.25-غير دالة

00

 0.592- 95غير دالة

00.5

92.5

 0.75-غير دالة

 90.-غير دالة

من الجدول السابق ؛ يتضح تكافؤ المجموعتين التجريبيتين في القياس القب لي ع لى جم ي أب عاد م قاييس
السابقة 0
أسووفرت النتووائج المدونووة فووي الجوودول رقووم( )1أن قيمووة (ي) الختبووار التجووانس بووين العينتووين موضوالدراسة غير داله إحصائيا ا وهذا يعني أن المج موعتين التجريب ية وال ضابطة في الق ياس القب لي متجان ستان ع لي
األدوات التشخيصية0
 و هذا ال جدول ال تالي ف قط  :يو ضح الت كافؤ بين المجمو عات في الق ياس القب لي ع لي قائ مة الم ظاهراالنفعالية للطفل التوحدي
جدول ()2
اتجا الفرق بين متوسطي رتب القياس القبلي لدى أفراد المجموعتين (ضابطة -تجريبية) على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل التوحدي
مستوى
متوسط مجموع معامل مان معامل
قيمة Z
المجموعة ن
المقياس
W
الداللة
الرتب ويتنى U
الرتب
02.5
3.2
5
ضابطة
 0.023- 02.5غير دالة
2.5
االضطرابات االنفعالية
35.5
7.0
تجريبية ر 5
33
2.2
5
ضابطة
اضطراب التفاعل
 0.023غير دالة99
7
االجتماعي
99
2.2
5
تجريبية
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اضطراب التواصل
اضطراب السلوك
الدرجة الكلية للقائمة

ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية

5
5
5
5
5
5

7.9
3.7
2.9
2.7
2
5

32
02
30
92
30
95

2

02

 0.703-غير دالة

2

92

 0.732-غير دالة

00

95

 0.592-غير دالة

من الجدول السابق ؛ يتضح تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القب لي ع لى جم ي أب عاد
ثانيا  :أدوات الدراسة :
مقياس الدراسة ا قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحديا
 تشخيص كلينيكي من قبل طبيب األمراض العصبية والنفسية
 مطابقة األعراض من معايير التشخيص المتضمنة بدليل التشخيص اإلحصائي الراب () 0222 DSM IV
 مقياس جوادر للذكاء
 قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد (عادل عبدهللا محمد)
 مقياس الطفل التوحدي (عادل عبدهللا محمد)
 استمارة دراسة الحالة لذطفال ذوي االحتياجات الخاصة (غير العاديين) (آمال عبدالسمي باظه )
 قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي( 0إعداد الباحثة)
 استمارة مالحظة سلوك الطفل التوحدي (إعداد الباحثة)
 البرنامج العالجي السلوكي (إعداد الباحثة )
وسوووف تتنوواول الباحثووة هووذ األدوات باختصووار كوواآلتي  )0(- :مقيوواس جوووادر للووذكاء  -:يعوود هووذا
المقياس من مقاييس الذكاء األدائ ية أي غ ير اللفظ ية  ،و قد ل جقت إل يه الباح ثة ن ظراا ألن أداء األط فال التو حديين
ع لي الم قاييس األدائ ية ي عد أف ضل من أدائ هم ع لي الم قاييس اللفظ ية  ،ويت كون المق ياس من لو حة خ شبية ب ها
عشرة فراغات لكل منها قطعة خشبية تناسبه ويقوم الفاحص بإخراج هذ الق ط الخ شبية من مكان ها ويط لب من
المفحو صين أن ي ضعوها في مكان ها بق سرع ما يم كن  ،وي سمح للمف حوص أن ي قوم بثالث م حاوالت ثم يح سب
متوسط الوقت الذي يستغرقه المفحوص في هذ المحاوالت ليمثل درجته علي المقياس التي يتم في ضوئها تحد يد
نسبة ذكائه وذلك بالرجوع إلي دليل المقياس  )9(0مقياس الطفل ألتو حدي إ عداد/عادل ع بدا هلل مح مد ()9005
ال هدف من المق ياس -:ي عد هذا المق ياس بمثا بة محاو لة لت شخيص األط فال التو حديين وتحد يدهم وتمي يزهم عن
غيرهم من األطفال ذوي االضطرابات اآلخرى وعن األطفال المعاقين ذهنينا وذلك حتى يتم ت قديم الخ طط وال برامج
العالجية لهم  ،وصف المقياس :تم صياغة عبارات هذا المق ياس في ضوء مح كات الت شخيص ا لواردة في ا لدليل
التشخيصي الراب ( )0222DSMIVالصادر عن الجمعية األمريك ية لل طب النف سي  ،ويت كون المق ياس من 97
عبارة يجيب عنها األخصائي أو المعلم أو أحد الوالدين بو (نعم) أوبو (ال)  ،وتمثل هذ العبارات مظاهر أو أ عراض
لال ضطراب التو حدي ويع ني هذا و جود ن صف عدد الع بارات ( 02ع بارة) ع لي األ قل وانطباق ها ع لي الط فل أ نه
يعاني فعالا من التو حدية  ،وفي الغالب ال يتم إعطاء درجة للط فل ع لي هذا المق ياس ح يث يتم ا ستخدامه ب غرض
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تشخيص فقط وأحيانا ا يمكن إعطاء الطفل درجة واحدة لإلجابة (بنعم) وصفر لإلجابة ب(ال)  ،وبذلك فإن ح صول
الطفل علي  02درجة علي هذا المقياس يعني انطباق ( )02عبارة علية وهو ما يتفق م ذ كر ذ لك سابقا  ،و من
ثم ال يوجد أدني تعارض بين األسلوبين ومما الشك فإن ( ) 00عبارات فقط قد تكون كاف ية ل كي تح كم من خالل ها
ع لي الط فل بق نه تو حدي ول كن لز يادة التقك يد يف ضل أن تنط بق عل يه ن صف عدد الع بارات للح صول ع لي ن تائج
صحيحة وصادقة  0صدق المقياس  :ا ستخدم م عد المق ياس أ سلوبين لح ساب صدق المق ياس وه ما  :أ -صدق
المحكمين  :قام معد المقياس بعرضه علي عدد من المحكمين من أساتذة الصحة النفسية واألط باء النف سيين وب عد
ذلك تم اإلبقاء علي تلك العبارات التي حازت ع لي  %25ع لي األ قل من إج ماع المحك مين و كان من نتي جة ذ لك
حذف خمس عبارات ليصبح العدد النهائي لعبارات المقياس ( )97عبارة تمثل الشكل النهائي للمق ياس0ب -صدق
المحك الخارجي :حيث قام معد المقياس بتطبيقه علي عينة من األطفال التو حديين ( ن= ، )03و تم إع طاء در جة
واحدة لالستجابة (بنعم)  ،وصفر لالستجابة (ب ال ) وعند استخدام المقياس المماثل الذي أعد عبد ا لرحيم بخ يت
( ) 0222كمحك خارجي  ،وإت باع ن فس اإل جراء في إع طاء در جة للمف حوص ع لي المق ياس ب لغ معا مل ال صدق
 0.723وبحساب قيمة (ر) بين تقييم األخصائي وتقييم ولي األمر بل غت  0.732و هي جميع ها قيم دا لة إح صائيا
عند مستوي0.00
 -0ثبات المقياس  :استخدام معد المق ياس أي ضا ا أك ثر من أ سلوب لح ساب الث بات ح يث تم تطب يق هذا
المقياس علي أفراد العينة ثم أعيد تطبيق نفس المقياس عليهم مرة آخرى بعد مرور شهر واحد من التطبيق األول
 ،وبإتباع نفس اإل جراء ال سابق في إع طاء در جة للمفحو صين ع لي المق ياس بل غت قي مة معا مل الث بات 0.207
وباستخدام معادلة  Kr-21بلغت  0.722وهي قيم دالة إحصائيا ا عند مستوى  0.00وهذا يعني أن المقياس بذلك
يتمت بدر جة منا سبة من ال صدق والث بات يم كن الث قة في ها  -ال صدق والث بات ال خاص بالدرا سة الحال ية  :أ-
صدق المحك الخارجي  :حيث قامت الباحثة بتطبيقه على عي نة قدرها ( )00أط فال تو حديين  ،و تم إع طاء در جة
وا حدة لال ستجابة ( بنعم)  ،و صفر لال ستجابة ( بال)  ،وع ند ا ستخدام المق ياس المما ثل ا لذي أ عد مح مد ال سيد
عبدالرحمن ( )9005كمحك خارجي  ،وإتباع نفس اإلجراء في إعطاء درجة للمف حوص ع لى المق ياس ب لغ م عدل
الصدق  0.775وبحساب قيم (ر) بين تق ييم األخ صائي وتق ييم و لي األ مر بل غت  ، 0.75و هي جميع ها قيم دا لة
ب -ثبات المقياس  :استخدمت الباحثة أك ثر من أ سلوب لح ساب
إحصائيا ا عند مستوى .0.00
الث بات ح يث تم تطب يق هذا المق ياس ع لى أ فراد العي نة  ،ثم أع يد تطب يق المق ياس ع ليهم مرة أ خرى ب عد مرور
أسبوعين نفس التطبيق األول  ،وبإتباع نفس اإلجراء السابق في إع طاء در جة للمفحو صين ع لى المق ياس بل غت
قيمة معامل الثبات  ، 0.707وباستخدام معادلة  kr-12بلغت  0.77وهي قيمة دالة إحصائيا ا عند م ستوى 0.00
 ،و هذا يع ني أن المق ياس بذلك يتم ت بدر جة منا سبة من ال صدق والث بات يم كن الث قة في ها  ،وا ستخدامها في
الدراسة الحالية ◊ .ويالحظ أن معامالت الصدق والثبات معامالت دالة إحصائيا ا مما يتيح استخدام المقياس في
الدراسة الحالية  )3( .قائمة تقييم أعراض اضطراب التو حد إ عداد/عادل ع بدهللا مح مد (-0 : )9005ال هدف من
القائ مة  :ت ستخدم هذ القائ مة في سبيل تحق يق العد يد من األ هداف من أهم ها ما ي لي  :ت شخيص ا ضطراب
التوحد بين األطفال
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التعرف علي مدى حدة أو شدة السلوكيات التو حدية التي تصدر عن الطفل 0
تقييم مدى التقدم الذي يمكن أن يكون الطفل قد أحرز حال خضوعه ألسلوب عالجي معين حتى يمكن استغالل ما
تبقي لديه من قدرات ومهارات مختلفة 0
تحديد مدى فعالية أساليب التدخل المختلفة أو األساليب العالجية التي يمكن أن نستخدمها م هؤالء األطفال -
وصف القائمة-:تعرف هذ القائمة باسم قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد وقد أعدها في األساس ريمالند
وإديلسون  ) Edelson ، )Rimlandبمعهد بحوث اضطراب التوحد في سان دييجو  San Diegoبالواليات
المتحدة األمريكية المتحدة األمريكية  ،حيث ال تختلف الصورة العربية لهذ القائمة عن صورته األجنبية األصلية
نظراا ألنها تتعامل م تشخيص االضطراب وهذا ال يختلف باختالف البيئة  ،وتم صياغة عبارات هذ القائمة في
ضوء محكات التشخيص الواردة في الدليل الدولي العاشر  ICD-10الصادر عن منظمة الصحة العالمية
(WHO )0229الذي صدرت ترجمته العربية في عام ( ، )0222و الدليل التشخيصي الراب
( )0222DSMIVالصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي  ،وتتقلف هذ القائمة من أربعة مقاييس فرعية
علي النحو التالي علي النحو المبين يقوم أحد الوالدين أو األخصائي النفسي  ،أو أحد المعلمين وثيقي الصلة
بالطفل باالستجابة عليها من واق خبرتهم بالطفل ومعرفتهم به ومالحظاتهم لما يصدر عنه من سلوكيات مختلفة
 ،تتمثل هذ المقاييس الفرعية أو أبعاد القائمة في:التواصل اللفظي (اللغة والحديث) ،االجتماعية ،إلدراك أو
الوعي الحسي  /المعرفي ،المشكالت الصحية والحالة الجسمية  ،حيث يتقلف المقياس الفرعي األول من () 02
عبارة والثاني من( )90عبارة  ،أما الثالث فيتقلف من(  ) 07عبارة  ،والراب من(  ) 95عبارة ليصبح إجمالي
عدد عبارات القائمة بذالك ( )77عبارة  ،و يتم تقيم كل منها وفقا لمدى انطباقها علي الطفل كما يرا المستجيب
ويحدد  ،ومن ثم يتم استخدام تلك المقاييس الرعية كدليل يساعد في ذلك بحيث يوجد أمام كل عبارة في
المقاييس الفرعية الثالثة األولى ثالثة اختيارات تدل في الواق علي مدى انطباقها عليه وهي (تنطبق تماما –
تنطبق إلي حد ما –ال تنطبق إطالقا) 0
ونلخص أبعاد القائمة في اآلتي - - :التواصل اللفظي (اللغة والحديث)
-9االجتماعية :وتكون هذا البعد من( ) 90عبارة  ،األسئلة من ( 05إلي  ، )32ويوجد ثالث اختيارات هي
(تنطبق تماما-تنطبق إلي حد ما – ال تنطبق إطالقاا)
-3اإلدراك أو الوعي الحسي  /المعرفي  ،ويتكون هذا البعد من( ) 07عبارة  ،األسئلة من ( 35إلي  ، )59ويوجد
ثالث اختيارات هي (تنطبق تماما-تنطبق إلي حد ما – ال تنطبق إطالقاا)
-2المشكالت الصحية والحالة الجسمية  0ويتكون هذا البعد من( ) 95عبارة  ،األسئلة من ( 53إلي ، )77
ويوجد ثالث اختيارات هي (تنطبق تماما ا-تنطبق إلي حد ما – ال تنطبق إطالقاا)
-3ثبات القائمة  :أوال :صدق القائمة -:تم التحقق من صدق القائمة بالطرق اآلتية :
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أ  -صدق المحك الخارجي :تم استخدام مقياس الطفل ألتوحدي الذي قام معد القائمة بإعداد ( )9003كمحك
خارجي  ،وتم تطبيق المقياسين علي آباء  ،ومعلمي مجموعة األطفال التوحديين  ،وبحساب معامالت االرتباط بين
استجابة كل منها علي المقياسين  ،كانت النتائج لمعامالت االرتباط بين مجموعة درجات األطفال التوحديين  ،علي
قائمة  ATCومقياس الطفل ألتوحدي  ،كانت قيمة (ر) الستجابة المعلمين علي أبعاد التواصل اللفظي ،
واالجتماعية  ،اإلدراك الحسي المعرفي  ،المشكالت الصحية والحالة الجسمية هي علي التوالي (، 0.79 ، 0.77
 )0.72 ، 0.22 ، 0.25وأن قيم (ر) للمقاييس الفرعية والدرجة الكلية دالة عند  0.00وهو ما يسهم في
تحقيق صدق هذ القائمة  0ب-الصدق التمييزي  :تم حساب الصدق التمييزي عن طريق التقكد من قدرة هذا
القائمة علي التمييز بين الفئات المختلفة سواء من األطفال التوحديين أو غيرهم من ذوي اإلعاقات اآلخرى ،
ومجموعة اإلعاقات التي تم التطبيق عليها هي:
-0مجموعة األطفال التوحديين  -9مجموعة األطفال المتخلفين عقليا -3 0مجموعة األطفال المتقخرين دراسيا 2
مجموعة األطفال ذوي صعوبات التعلم 0وكان الفرق بين مجموعة األطفال التوحديين وكل مجموعة منالمجموعات اآلخرى دالة عند 0.00في غالبيتها عند 0.05في بعضها القليل جداا وذلك لحساب األطفال التوحديين
 ،أما بالنسبة لباقي المجموعات فقد كانت الفروق بينهم دالة لحساب األطفال المتخلفين عقليا ا  ،أما الفروق بين
األطفال المتقخرين دراسيا ا وأقرانهم ذوي صعوبات التعلم فلم تكن دالة إحصائيا ا  ،ويتضح من النتائج السابقة أن
هذا المقياس في صورته العربية يتمت بمعامالت صدق عالية وذات داللة إحصائية مما يجعلها أجدي إلي
االعتدالية ج -حساب صدق القائمة بطريقة االتساق الداخلي  :تم حساب االتساق الداخلي لكل عبارة من خالل
من عبارات القائمة  ،كاآلتي:
جدول ()3
معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل عبارة من عبارات قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد(ن=)30
رقم
العبارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم
العبارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0

.022

0.00

20

0.72

0.00

9

0.23

0.00

20

0.52

0.00

3

.053

0.00

29

0.22

0.00

2

.022

0.00

23

0.27

0.00

5

0.55

0.00

22

0.22

0.00
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2

0.22

0.00

25

0.70

0.00

7

0.22

0.00

22

0.77

0.00

7

0.22

0.00

27

0.72

0.00

2

0.27

0.00

27

0.20

0.00

00

0.22

0.00

22

0.77

0.00

00

0.77

0.00

50

0.70

0.00

09

0.55

0.00

50

0.77

0.00

03

0.52

0.00

59

0.77

0.00

02

0.22

0.00

53

0.73

0.00

05

0.25

0.00

52

0.72

0.00

02

0.25

0.00

55

0.72

0.00

02

0.23

0.00

52

0.27

0.00

07

0.27

0.00

57

0.52

0.00

02

0.27

0.00

57

0.75

0.00

90

0.55

0.00

52

0.72

0.00

90

0.53

0.00

20

0.77

0.00

99

0.25

0.00

20

0.27

0.00

93

0.23

0.00

29

0.77

0.00

92

0.25

0.00

23

0.72

0.00

95

0.70

0.00

22

0.75

0.00
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92

0.25

0.00

25

0.72

0.00

97

0.20

0.00

22

0.79

0.00

97

0.72

0.00

27

0.73

0.00

92

0.73

0.00

27

0.75

0.00

30

0.32

0.00

22

0.70

0.00

30

.020

0.00

70

0.29

0.00

39

.079

0.00

70

0.25

0.00

32

0.52

0.00

79

0.73

0.00

35

0.23

0.00

73

0.72

0.00

32

0.22

0.00

72

0.27

0.00

37

0.23

0.00

75

0.72

0.00

37

0.52

0.00

72

0.25

0.00

32

0.75

0.00

77

0.20

0.00

 ويتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين عبارات القائمة والبعد كلها معامالت دالة تسمح باستخدامالقائمة في الدراسة الحالية0
جدول ()2
معامالت االرتباط ألبعاد قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد(ن=)30
رقم

البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0

التواصل اللفظي

0.75

0.00

9

االجتماعية

0.75

0.00
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3

الوعي أو اإلدراك الحسي
المعرفي

0.70

0.00

2

المشكالت الصحية والحالة
الجسمية

0.70

0.00

5

الدرجة الكلية

0.77

0.00

ويوضح الجدول السابق أن معامالت االرتباط ألبعاد القائمة األربعة دالة عند مستوى ( )0.0وهذا يدل علي صدق
القائمة وصالحيتها للتطبيق 0ثانيا  :ثبات القائمة  :أ -تم حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار باستخدام معادلة
بيرسون علي عينة قوامها ( )90من أمهات وآباء ومعلمين األطفال التوحديين وذلك بفاصل زمني أسبوعين من
التطبيق األول  ،وكان معامل ثبات بعد التواصل اللفظي (اللغة والحديث) ( ، )0.77ومعامل ثبات بعد
االجتماعية( ، )0.25ومعامل ثبات الوعي أو اإلدراك الحسي المعرفي ( ، )0.70ومعامل ثبات المشكالت الصحية
والحالة الجسمية( )0.70ومعامل ثبات الدرجة الكلية(  )0.20مما يشير أن القائمة تتمت بدرجة مرتفعة من
الثبات 0ب -تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك بحساب معامل االرتباط لسبيرمان بين بنود القائمة
الفردية والزوجية وذلك لمجموعة من اآلباء واألمهات ومعلمين األطفال التوحديين (ن=)30
جدول ()7
معامالت الثبات ألبعاد قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد(ن=)30
رقم

البعد

معامل الثبات

مستوى الداللة

0

التواصل اللفظي

0.70

0.00

9

االجتماعية

0.75

0.00

3

الوعي أو اإلدراك الحسي المعرفي

0.70

0.00

2

المشكالت الصحية والحالة
الجسمية

0.25

0.00

5

الدرجة الكلية

0.72

0.00

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت الثبات تراوحت بين ( 0.70و  )0.25وهي معامالت ثبات دالة مما يتيح
استخدام القائمة في الدراسة الحالية = 0الصدق والثبات الخاص بالدراسة الحالية :أ -صدق المحك الخارجي :
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حيث قامت الباحثة بتطبيقه على عينة قدرها ( )00أطفال توحديين وعند استخدام مقياس الطفل التوحدي لعادل
عبدهللا ( )9003كمحك خارجي  ،وإتباع نفس اإلجراء في إعطاء درجة للمفحوص على القائمة بلغ معدل الصدق
 0.702وبحساب قيم (ر) بين تقييم األخصائي وتقييم ولي األمر بلغت  ، 0.72وهي جميعها قيم دالة إحصائيا ا
عند مستوى .0.00
ب -ثبات القائمة  :استخدمت الباحثة أكثر من أسلوب لحساب الثبات حيث تم تطبيق هذا المقياس على أفراد العينة
 ،ثم أعيد تطبيق المقياس عليهم مرة أخرى بعد مرور أسبوعين نفس التطبيق األول  ،وبإتباع نفس اإلجراء
السابق في إعطاء درجة للمفحوصين على المقياس بلغت قيمة معامل الثبات  ، 0.705وباستخدام معادلة kr-12
بلغت  0.72وهي قيمة دالة إحصائيا ا عند مستوى  ، 0.00وهذا يعني أن المقياس بذلك يتمت بدرجة مناسبة من
الصدق والثبات يمكن الثقة فيها  ،واستخدامها في الدراسة الحالية ، .ويالحظ أن معامالت الصدق والثبات
معامالت دالة إحصائيا ا مما يتيح استخدام المقياس في الدراسة الحالية.
 - )2استمارة دراسة الحالة لذطفال ذوي االحتياجات الخاصة (غير العاديين)
إعداد/آمال عبد السمي مليجي باظه )  ،الهدف من استمارة دراسة الحالة لذطفال
تستخدم هذ االستمارة م فئات ذوي االحتياجات الخاصة التالية ،التفوق العلمي والموهبة اإلبداعية ، 0اإلعاقة
البصرية بمستوياتها المختلفة ، 0اإلعاقة السمعية-الكالمية اللغوية بمستوياتها المختلفة 0اإلعاقة الذهنية
بمستوياتها المختلفة 0إلعاقة البدنية والصحة الخاصة 0
التقخر الدراسي وبطيء التعلم 0صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية0االضطرابات السلوكية واالنفعالية  0اإلعاقة
االجتماعية وتحت الثقافية 0اإلجترارية أو الذاتوية 0وتشمل عملية التشخيص النفسي ثالثة أنواع من التشخيص:
 التشخيص اإلكلينيكي للطفل 0التشخيص الوجداني للطفل0التشخيص المعرفي للطفل  - 0وصف استمارةدراسة الحالة لذطفال :تتكون االستمارة من جزأين رئيسيين وهما ( :أوالا)  :جزء خاص ببيانات عن األسرة
(األم–األب-األخوة) وتشمل كل ما يتعلق بقفراد األسرة األب واألخوة واألخوات وخصائص الشخصية لكل منهما
وعاداته الرئيسية السلوكية واتجاهاته نحو اإلعاقة وأسلوب معاملة األطفال ذوي الحاجة الخاصة وتاريخهم
المرضي إن وجد أو أي إعاقات لديهم وتعاطيهم للمخدرات أو التدخين  0جزء منها من وجهة نظر الطفل و
اآلخرى من تقرير ذاتي لهم جميعا ا ليمكن الوقوف علي صورة متكاملة عن بيئة الطفل وعالقته بقفراد األسرة
وإظهار العامل الوراثي (أالستعدادي)  0وجزء آخر من خالل مقابلة كلينيكية تشخيصية لجمي أفراد األسرة 0
ثانياا) بيانات خاصة بالحالة موضوع البحث أو الدراسة (الطفل) وتمثل الجزء الهام من االستمارة حيث تعطي
صورة شاملة من النواحي الصحية ودرجة العجز واإلعاقة المصاحبة واإلعاقة الظاهرة األساسية والتحاليل
والرسوم الموضحة للحالة والسجل التعليمي باإلضافة إلي السجل الصحي واالجتماعي للطفل 0
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 ومعلومات شاملة عن البروفيل النفسي والشخصي والنمائي للطفل خاصة بغالبية اإلعاقة المعروفة  ،وسنظهور اإلعاقة وسببه إن وجد بعد الميالد أو قبله  ،وخصائص شخصية النفس الواضحة وخصوصا ا آثار اإلعاقة
علي توافقه وتواصله اللفظي والمعرفي والوجداني واالجتماعي
وفكرة عن تطور الحالة ومآلها مستقبالا وتسجيل المالحظات علي القدرة اللغوية وعيوب النطق والكالم لديالطفل وأنشطة الطفل واهتماماته  - 0ومجموعة من األسئلة تجيب عنها األم أو الشاب أو المشرف علي تربية
الطفل بتحديد المشكالت السلوكية والوجدانية والعقلية التي يالحظها من التواجد م الطفل ومنها أسئلة تدور حول
 -:اضطرابات الكالم والنطق ودرجتها 0
اضطراب التواصل 0اضطراب االنتبا والنشاط الزائد0فقد االهتمام بالبيئة المحيطة 0التمرد وعدم التعاون
0القدرة علي التقليد الخوف المرضي ،اضطراب اإلخراج ،الخجل والمخاوف االجتماعية، 0العدوان والضعف0
،السرقة –الكذب والسلوكيات ضد اجتماعية ،االنطوا ء والتمركز حول الذات  ،حيث تم وض أسئلة خاصة
بمعلميه وعالقته بهم واتجاهه نحو المدرسة والزمالء وأنشطته المفضلة • 0وتسجيل نتائج االختبارات النفسية
والعقلية والطبية واللغوية وبطاقات المالحظة ويقيم األخصائي النفسي عالقة نفسية دينامية بين المتغيرات من
خالل المعلومات متعددة المصادر السابقة عن الحالة ويعطي ملخصا ا للحالة وتفيد في التشخيص والوقاية والعالج
والمتابعة ويجب علي األخصائي أو الباحث لهذ االستمارة مراعاة اآلتي -:
االهتمام باإلعاقات البسيطة وتشخيصها، 0االستعانة بمصادر المعلومات المتنوعة ، 0الحالة نفسها واألسرة
والمشرفين علي الطفل  ، 0التحاليل والرسوم بقفرادها والمشرفين علي الطفل 0
االستعانة بقخصائي التخاطب أو اإلشارات والتبسيط لذسئلة بنا اء علي حالة الطفل ودرجة العجز أو القصور لديه
 ، 0ليس هناك ترتيب ثابت لذسئلة الواردة في كراسة اإلجابة وليس هناك إجابة خاطئة وآخرى صحيحة  ،عدم
تحديد جلسات محددة للحصول علي معلومات من الحالة ولكن االنتظار حتى يحدث بين األخصائي أو الباحث
والحالة ألفة فهذ الحاالت غير عادية واالهتمام بالمهارات الحركية والشفهية وتعبيرات الوجه  ،مالحظة وحدة
الشخصية دائما ا في التعامل أو التناول للوقائ السيكولوجية لحالة الطفل في عالقاته م اآلخرين  ،اإللمام الكامل
بكل حالة من حاالت ذوي االحتياجات الخاصة ليسهل التواصل معها  ،اإللمام بإمكانيات األسرة النفسية
االجتماعية واالقتصادية ،اتجاهات األسرة نحو اإلعاقة وأسلوب المعاملة م الطفل0
يالحظ بعض الجلسات تحتاج الطفل وحد بدون وجود األسرة ليعبر بحرية كافية -وجلسات آخرى تخصص لآلباء
للتعيير أيضا ا بحرية عن مالحظاتهم عن اضطرابات الطفل بدقة  ،تسجيل الجوانب اإليجابية في شخصية الطفل
ليمكن تنميتها0
( )5قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي ) :إعداد/الباحثة) أ-الهدف من تصميم القائمة  -:قامت الباحثة
بإعداد قائمة المظاهر االنفعالية لالضطراب التوحدي للتعرف علي مظاهر االضطراب التي يعاني منها الطفل
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التوحدي  ،ودرجة شدة هذا االضطراب  ،القائمة ليست أداة تشخيصية لالضطراب  ،وإنما أداة تساعد علي تقييم
حالة الطفل المشخص مسبقا ا بوسائل التشخيص الخاصة بهذا االضطراب  ،وتسمح بتحديد أثر التدخالت بالبرامج
العالجية والتدريبية  ،والتعرف علي مدى التقدم الذي يصل إليه الطفل التوحدي في الخصائص التي تسبب العديد
من المشاكل للمحيطين  ،والتي تؤدي إلي عدم تقدم الطفل في النمو  ،واكتساب المهارات الالزمة للتعامل
والتفاعل م اآلخرى  0وقد اعتمد في بناء القائمة علي األساس النظري من بحوث ودراسات وأدوات قياس ذات
الصلة بموضوع القائمة 0يمكن تلخيص الهدف في اآلتي  -:تعد هذ القائمة بمثابة أداة تقيميه للبرنامج السلوكي
والنشاط المصور من خالل تقثيرهما علي بعض التعبيرات االنفعالية لدي عينة من األطفال التوحديين (عينة
الدراسة)  0تفيد في التقييم والقياس البعدي الثاني والتتابعي للبرنامجي الدراسة 0
مالحظة مظاهر االضطراب التي يعاني منها الطفل التوحدي  ،ودرجة شدته هذا االضطراب  ،من خالل المعلمة في
المركز و من خالل أبعاد القائمة األربعة  ،وكذلك يحتوي التواصل علي معرفة انفعال (سعيد  ،حزين)  0ب-
خطوات إعداد القائمة-:
 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية في إعداد قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي  -:اطلعت الباح ثة ع لي
بعووض الدراسووات والبحوووث المتعلقووة باالضووطراب التوحوودي وخصووائص الطفوول ومشوواكله  ،وأغلووب هووذ
الدراسات تم ذكرها في الفصل الثالث الخاص بالدراسات السابقة للدراسة الحالية  0اطل عت الباح ثة ع لي
بعض المقاييس وأدوات التقييم ذات العالقة باالضطراب التوحدي
(ج) ح ساب صدق وث بات القائ مة -:لل صدق أهم ية ق صوى في ب ناء االخت بارات النف سية  ،ويعت مد جوهر ع لي
مقارنة أداء األفراد في االختبار بقدائهم في الميزان  ،أيا كان نوع هذا الميزان 0
(فؤاد البهي السيد  :0277 ،ص)20
وال يمكن اعتبار االختبار أداة ناجحة في التم يز بين األ فراد إال إذا ب لغ معا مل ارت باط ثبا ته  0.22ول كن
هذا المستوى المرتف نادر الو صول إل يه  ،و لذلك يكت في مع ظم ال باحثين بم عامالت ت تراوح بين ( )70 ، 70وإن
كان بعض االختبارات المستخدمة والتي تقل معامالت ثبات ها عن ذ لك بكث ير ح يث ت صل إ لى ( )35ف قط و م ذ لك
مازلت تستخدم  ،ولكن ال يستخدم االختبار من هذا النوع بمفرد  ،ولكن تط بق م بطار ية آ خرى من االخت بارات
0
(عبد الرحمن محمد العيسوي  :0222 ،ص)990
 -0الصدق validity :

:تم حساب صدق القائمة بالطرق اآلتية -:

 صدق المحكمين  :تم عرض القائمة علي عدد ( )02من أ ساتذة ال صحة النف سية وع لم ا لنفس  ،و عدد( )2منالعاملين في مجال التربية الخاصة  ،إلبداء الرأي حول عبارات القائمة  )20( ،ع بارة  ،و مدى ارتباط ها
بقب عاد القائ مة  ،و مدى صالحيتها للتطب يق  ،وب ناء ع لي تو صيات المحك مين تم ت عديل وإ عادة صياغة
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العبارات التي اقترح المحكمون تعديلها  ،ثم حذف حوالي ( ، )% 70حتى وصل ال عدد الن هائي للع بارات
إلي ( )20عبارة 0
 صدق االت ساق ا لداخلي  :تم ح ساب صدق االت ساق ا لداخلي للع بارات  ،وذ لك بإي جاد م عامالت االرت باط بينالدرجات التي حصل عليها المفحوص في كل ع بارة من ع بارات القائ مة  ،والدر جة ع لي الب عد  ،وذ لك
ع لي عي نة تكو نت من( ) 30ط فالا وطف لة من الم صابين باال ضطراب التو حدي و أع مارهم مختلفوة ،
وم ستويات اقت صادية واجتماع ية وثقاف ية وعلم ية مختل فة  ،جدول ر قم ( )7يو ضح االت ساق ا لداخلي
للعبارات في صورته النهائية بعد حذف العبارات التي لم تحقق م ستويات دال لة منا سبة  ،وب هذا اإل جراء
يصبح عدد عبارات القائمة في صورتها النهائية ( )20عبارة موزعة علي( )2أبعاد0
جدول ()7
االتساق الداخلي بين العبارات لقائمة المظاهر االنفعالية لذطفال التو حديين(ن=)30
مستوى الداللة
معامل االرتباط
رقم العبارة
مستوى الداللة
معامل االرتباط
رقم العبارة
0.00
0.73
90
0.05
0.32
0
0.00
0.29
99
0.05
0.20
9
0.00
0.50
93
0.00
0.22
3
0.00
0.50
92
0.00
0.53
2
0.00
0.22
95
0.00
0.22
5
0.00
0.20
92
0.00
0.70
2
0.00
0.79
97
0.00
0.20
7
0.00
0.37
97
0.00
0.72
7
0.00
0.59
92
0.00
0.72
2
0.00
0.52
30
0.00
0.20
00
0.00
0.22
30
0.00
0.70
00
0.00
0.22
39
0.00
0.50
09
0.00
0.50
33
0.00
0.79
03
0.00
0.22
32
0.00
0.73
02
0.00
0.50
35
0.00
0.23
05
0.00
0.22
32
0.00
0.72
02
0.00
0.20
37
0.00
0.70
07
0.00
0.73
37
0.00
0.77
07
0.00
0.25
32
0.00
0.22
02
0.00
0.77
20
0.00
0.79
90
ويت ضح من ال جدول ال سابق أن م عامالت االرت باط بين ع بارات القائ مة والب عد كل ها م عامالت دا لة ،
وتسمح باستخدام القائمة في البحث الحالي0
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 -9تم ح ساب صدق االت ساق ا لداخلي بين األب عاد :بح ساب م عامالت االرت باط بين ا لدرجات ال تي ح صل علي ها
المفحوص علي كل بعد والدرجة الكلية للقائمة0
جدول ()2
االتساق الداخلي ألبعاد قائمة المظاهر االنفعالية لذطفال التو حديين(ن=)30
مستوى الداللة
معامل االرتباط
البعد
رقم
0.00
0.57
االضطراب االنفعالي
0
0.00
0.22
اضطراب التفاعل االجتماعي
9
0.00
0.20
اضطراب التواصل
3
0.00
0.20
اضطراب السلوك
2
0.00
0.70
الدرجة الكلية
ويتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط قوية بين أبعاد القائمة والدرجة الكلية  ،وهذا يدل ع لي
صدق القائمة وصالحيتها لالستخدام 0
 -9ثبات القائمة - :
أ -تم ح ساب ث بات با ستخدام طري قة التجز ئة الن صفية بح ساب معا مل االرت باط بين در جات الع بارات الفرد ية ،
والعبارات الزوجية  ،علي عينة تتكون من ( )30طفال من األطفال التوحديين 0
ب -و استخدمت معادلة كرونباخ  Cronbachs Alphaلحساب ثبات القائمة  ،وتم الحصول علي معامالت ث بات
دالة بما يكفي للثقة في ثبات االختبار  ،ويوضح جدول رقم () 00معامالت الثبات  ،ومستوى الداللة 0
جدول ()7
معامالت الثبات لقائمة المظاهر االنفعالية لذطفال التوحديين (ن=)30
مستوى الداللة
معامل الثبات Alpha
البعد
رقم
0.00
0.52
االضطراب االنفعالي
0
0.00
0.72
اضطراب التفاعل االجتماعي
9
0.00
0.22
اضطراب التواصل
3
0.00
0.27
اضطراب السلوك الوجداني
2
0.00
0.75
الدرجة الكلية
ويتضح من الجدول السابق أن القائمة تتمت بدرجة ثبات دالة وهي تسمح باستخدامها في البحث العلمي
 ،علما بقن معامل ثبات االختبار ا يتقثر باالنحراف المع ياري ل لدرجات أو ت باين ت لك ا لدرجات  ،وه كذا ندرك أ ثر
الزيادة أو نقصان الفروق الفردية علي معامالت االرتباط المختلفة 0
أ -الث بات بطري قة تحل يل الت باين :تم ح ساب معا مل الث بات با ستخدام معاد لة ك يودر  ،وريت شارد سون ع لي ت لك
العينة  ،وقد حصلت الباحثة علي معامل ثبات  0.70و هي دالة بما يكفي للثقة في ثبات االختبار
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ب -الث بات بطري قة إ عادة إ جراء القائ مة  :Test-Retest Method :ف قد قا مت الباح ثة بإ عادة تطب يق القائ مة
علي نفس عينة التقنيين (ن= )30بفارق زمني قدر ( )05يوم من التطب يق األول ح يث و جد أن معا مل
الثبات  0.77هي دالة بما يكفي للثقة في ثبات االختبار0
وإذا أ خذنا في االعت بار طبي عة عي نة الدرا سة اال ستطالعية  ،و مدى الت فاوت في نوع األ عراض و شدة
األعراض  ،إضافة إلي صغر حجم العينة  ،تعتبر القائمة بدرجات الصدق والثبات ال تي أثبتت ها ا لدالالت اإلح صائية
أنها صالحة للتطبيق0
جدول () 00
داللة الدرجات علي قائمة المظاهر االنفعالية لذطفال التوحديين
البعد
االضطرابات االنفعالية
اضطراب التفاعل
االجتماعي
اضطراب التواصل
اضطراب السلوك

درجة عالية
من االتجا

درجة متوسطة من االتجا

درجة منخفضة من االتجا

90-30

00-90

-00صفر

90-30

00-90

-00صفر

90-30
90-30

00-90
00-90

-00صفر
-00صفر

= داللة الدرجات-:
* ارتفاع درجات الطفل علي أي من األب عاد األرب عة للقائ مة يعت بر مؤ شر ع لي حا جة الط فل إ لي ال تدخل
العالجي والتدعيم النفسي واالجتماعي0
* يتحقق نجاح البرنامج السلوكي إذا انخفضت درجات الطفل علي أبعاد القائ مة األرب عة ع ما كا نت عل يه
قبل تطبيق البرنامج0
( )2استمارة مالحظة سلوك الطفل التوحدي (إعداد الباحثة)
ع بارة عن بيا نات الط فل  ،وا سم ال قائم بالمالح ظة  ،و مدة المالح ظة  ،ورو عي في ت صميم اال ستمارة
تحد يد ت كرار لل سلوك المال حظ  ،وكتا بة ا ستجاباتها ل هذا ال سلوك طول ال يوم ول مدة أ سبوع  ،اال ستمارة ت صلح
للتطبيق بمعرفة المعلمة واألخصائي أيضا ا  ،ويسمح مضمون بمتابعة سلوك الطفل 0
* تم عرض االستمارة علي ( )7من المحك مين من أ ساتذة ع لم ال صحة النف سية وكا نت المواف قة علي ها
باإلجماع0
( )7مق ياس الم ستوي االجت ماعي االقت صادي الث قافي الم طور لذ سرة (إ عداد مح مد ب يومي خل يل :)9000تم
استخدام هذا المقياس بغرض تثبيت أفراد العينة حيث تم اختيارهم جميعا ا من المستوي المتو سط وي قيس
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هذا المقياس المستوي االقتصادي االجتماعي الثقافي لذ سرة من خالل ثال ثة أب عاد أسا سية  ،أول ها هو
المستوي االجتماعي وذلك من خالل الوسط االجتماعي ،وحالة الوالدين  ،والعال قات األ سرية  ،والم ناخ
األ سري ال سائد  ،وح جم األ سرة والم ستوي التعلي مي إل فراد األ سرة  ،ون شاطهم المجتم عي  ،والمكا نة
االجتماعية لمهنهم  ،أما البعد الثاني فيتمثل في المستوي االقتصادي لذسرة  ،ويقاس من خالل المكا نة
االقتصادية لمهن أفراد األسرة ،ومستوي معيشة األ سرة وم ستوي األج هزة واألدوات المنزل ية ،وم عدل
استهالك األسرة للطاقة ،والتغذية ،والرعاية الصحية ،والعالج الطبي ،ووسائل النقل واالت صال لذ سرة ،
ومعوودل إنفوواق األسوورة علووي التعلوويم والخوودمات الترويحيووة ،واالحتفوواالت والحفووالت والخوودمات المعاونووة
والمظهر الشخصي والهندام لالسرة0
ويتمثل البعد الثالث في المستوي الثقافي لذسرة ويقيس المستوي العام لثقافة األسرة من ح يث
االهتمامات الثقافية داخل األسرة  ،والمواقف الفكر ية لذ سرة ،وات جا األ سرة ن حو الع لم والثقا فة دا خل
األسرة والموا قف الفكر ية لذ سرة وات جا األ سرة ن حو الع لم والثقا فة ،ودر جة ا لوعي الف كري والن شاط
الثقافي إلفراد األسرة ويعطي هذا المقياس ثالثة درجات مستقلة بمعدل درجة واحدة لكل بعد  ،كما يع طي
در ج ة وا حدة كل ية لذب عاد الثال ثة مجتم عة ت توزع ع لي عدد من الم ستويات (مرت ف جدا-مرت ف  -فوق
متوسط –متوسط –دون المتوسط –منخفض –منخفض جدا)0
ويتم ت هذا المق ياس بم عدالت صدق وث بات منا سبة ح يث تراو حت قيم (ت) الدا لة ع لي صدقة
التميزي بيين  93.7-09.2وذلك لالبعاد الثالثة والدرجة الكلية 0
كما تراوحت قيم معامالت الثبات عن طريق إعادة االختبار ب عد ثال ثة أ شهر من التطب يق االول وذ لك
بالنسبة لالبعاد الثالثة والدرجة الكلية للمقياس بين ( ) 0.27- 0.29وهي جميعا ا قيم دالة إحصائيا ا ع ند
.0
( )7البرنامج العالجي السلوكي في تنمية بعض التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األطفال التوحديين 0
 - :الخطوات البرنامج العالجي السلوكي المستخدم في الدراسة الحالية وذلك من حيث مايلي-:
 .0مقدمة

.9الهدف العام للبرنامج .3األهداف اإلجرائية للبرنامج .3أهمية البرنامج

.2اإلطار النظري للبرنامج
.7محتوى البرنامج

 .5اإلطار العام للبرنامج  .2طبيعة بناء البرنامج

.7التخطيط العام لجدول الزمن والمكاني للبرنامج

-2الفنيات ال سلوكية ال تي ب ني علي ها البر نامج
البرنامج)

-00خ طوات تنف يذ البر نامج ال سلوكي (مح توى جل سات

يهدف البرنامج الحالي إلى تنمية بعض التعبيرات االنفعالية لذطفال التو حديين في المرح لة العمر ية من
( )7-5سنوات من خالل استخدام فنيات العالج السلوكي
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 األهداف اإلجرائية للبرنامج -:
-0

تنمية بعض التعبيرات االنفعالية لطفل التوحدى وهى (الحزن  -السعادة)

-9

تقليل درجة العزلة للطفل التوحدى من خالل اتصاله باآلخرين

 -3تعديل بعض السلوكيات الخاطئة عند الطفل التوحدى مثل( النشاط الزائد  -نوبات الهستريا –العدوان)
 -2عالج بعض المشاكل السلوكية للطفل التوحدى
 -5تنمية مفاهيم عقلية (المجال المعرفي ) بواسطة فنيات العالج السلوكي مثل-:
التسلسل (فوق /تحت)  ،التشكل  ،النمذجة
 -2تنم ية قدرات عقل ية(مهارات عقل ية)  :من خالل  م هارة االنت با أث ناء ال تدريبات واألن شطة الحرك ية 
مهارة اإلدراك مهارة تكوين المفهوم  مهارة التعلم والتذكر
 مهارة حل المشكلة  :وهذ هي المرحلة األخيرة وهى أن يكون الطفل معتمد على نفسه -7 .م جال
نمو الطفل التوحدى يهدف البرنامج إلى الكشف عن القدرات الذات ية للط فل  ،وتوجه ها توجي ها ا إيجاب يا ا بدالَََ من
(ثورات الغضب-نوبات الصراخ-العزلة) وكذلك معرفة (تعبيرات الوجه للمعلم -والباحثة–والمحيطين بالط فل ) -7
تحقيق خبرات سارة للطفل التوحدى
 -2إكسوواب الطفوول المهووارات الحسووية (المجووال الحسووي حركووي ) -00إكسووابه المهووارات االجتماعيووة (المجووال
الوجداني) -00إكسابه مهارات التفاعل االجتماعي0
-09تنمية مهارات التميز السمعي مثل  :االستجابة لسماع ا سمه –اال ستجابة لذوا مر وت سمية األ شياء المقلو فة
-03تنمية المهارات المعرفية من خالل مطابقة األلوان والصور
 أهمية البرنامج
 تتمثل أهمية البرنامج الحالي في أنه قائم علي أساس أ سلوب ال عالج ال سلوكي و يتم التطب يق فردى ل كل ط فل
تو حدي من أط فال العي نة  .الن ل كل ط فل احتيا جات تعليم ية خا صة به وم ستوى ن مو مختل فة لقدرا ته
تختلف من طفل ألخر(أي أن لكل طفل بروفيل خاص به)
 ومن ثم تقتى أهمية البر نامج في أ نه ي هتم بتنم ية ب عض التعب يرات االنفعال ية للط فل ك ما يدركها هو وإك سابه
بعض السلوكيات المرعوبة
 يعمل البرنامج على توفير أن شطة م صورة و تدريبات سلوكية تز يد من قدرة الط فل التو حدى ع لى ف هم ب عض
التعبيرات االنفعالية في التواصل الوجداني م اآلخرين
محتوى البرنامج من المتغيرات أو السلوكيات التي تتضمنها البرنامج هي :
تعلم انفعال السعادة 
 تعلم انفعال الحزن 

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه35رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

ح تى يم كن الو صول ل هذ االنف عاالت ال بد أن يتعلم الط فل ب عض ال سلوكيات أ خرى (أي ي جب أن ي كون
الطفل عارف هذ السلوكيات أو المهارات ) حتى تساعد للوصول لهذ المرحلة وهذ المرا حل هي  :المرح لة
األولى -:
هي محاولة تنشيط أو تركيز عملية االنتبا :وتتم من خالل تنمية الحواس المختلفة وهى تتكون من عدة
أنواع :
 االتصال البصري أو بالعين مثل (وض أرز أو مكرونة أو حبيبات فول في زجا جة أو صب ماء من ال كوب في
طبق ) ثم إعطاء الط فل مكا فقة (ت كون من الم عززات م ثل ع صير ح لوى أي شيء يف ضله الط فل ) ع ند
النظر إلى الشيء
االتصال الرمزي مثل (اللعب باأللوان مثل وض لون على لعبة أو اللعب باأللوان في الماء – اللعب بقط عة ن قود
أي مستخدماَََ فنية االقتصاد الرمزي )
 االتصال التتابعى مثل (عمل عجينه من الصلصال أي إحضار األدوات ثم تنفيذ أمام الطفل )
 االتصال لفترة من الوقت م ثل (ع مل وج بة غذاء عن طر يق إح ضار األدوات اآلت ية ورق ملو نه-أرز-غ يرة –
فول-عنب ثم وض هذ األشياء على الغيرة ) ويمكن للطفل أن يتناولها في وجبة الغذاء.
 المرحلة الثانية -:
هي عملية اإلدراك  :وتتم من خالل االستجابة كاألتي :
 التقليد الحركي بالجسم مثل (رف اليد-الرجل-أو اللعب بالكرة)
 التقليد بالصوت مثل(أذكر اسم الطفل زى أحمد وأ قول لط فل يردد ها ) وأف ضل شيء هو أن أ بدا من أي صوت
يظهر الطفل مثل ما ما ما ......ماما ماما  ،با با 000بابا0000وهكذا
المرحلة الثالثة-:
هي عملية تكوين المفهوم  :وتتم من خالل االستجابة اآلتية :
فهم األوامر البسيطة مثل(هات – خذ-أمش-أقعد)
 تمي يز ال شيء باال سم م ثل (و ض األ شياء المف ضلة له أما مه وال شيء المف ضل له ال بد أن يذكر باال سم م ثل
عصير أو غير )
 مطابقة أشياء ممثلة مثل (يذكر الشيء م الذي مثله ومطابقته)
المرحلة الرابعة-:
هي عملية التعليم أو التذكر  :وتتم من خالل مدى االستجابة األتي :
 التعبير عن االحتياجات مثل (عايز عصير-عايز أكل )
 استخدام الشيء لتعبير عن رغبة مثل( استخدام كوب رمز عطشان )
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المرحلة الخامسة -:
هي عملية حل المشكلة  :وتتم من خالل مدى االستجابة األتي :
 مطابقة الشيء بقصلة مثل (مطابقة العصير بصورته-مطابقة صورة المعلم )
 أن يكون قادر على فهم الشيء األخر مثل(تعلمه انفعال ال حزن  -انف عال ال سعادة) وذ لك من خالل ق صة والل عب
والغناء م الطفل .
 ويمكن توضيح هذ السلوكيات التي يتضمنها البرنامج بشكل عام من خالل -:





















تكوين عالقة طيبة بالطفل من اللعب معه (وسوف تستغرق مدة شهرين )
تحقيق اتصال بالعين
تنم ية ب عض االنف عاالت من خالل الل عب والغ ناء والتفا عل م عه ود مج ط فل عادى و هذا بالن سبة للبر نامج
السلوكي وباستخدام الصور م الطفل في برنامج النشاط المصور
تعديل السلوكيات الغير مرغوب فيها .
تحقيق تفاعالت إيجابية م الطفل
البدء من حيث يكون الطفل بقدراته وإمكانياته  ،وتحديد استجاباته  ،وأداءات بسيطة جدا مضمون نجاحه فيها
تعزيز كل استجابة ناجحة على حدة
تشويق الطفل للموقف التعليمي
تقديم المكافآت للطفل
تدريب الطفل على التفاعل االجتماعي
تدريب الطفل على بعض المهارات االجتماعية مثل(االستجابة عند سماع ا سمه -خذ -هات-أم سك -ر ف األ يدي
لفوق)
تدريب الطفل على بعض المهارات العقلية مثل(السعادة– الحزن)
تدريب الطفل على بعض مهارات رعاية الذات مثل(اشرب-كل -غسل الوجه)
ا ستخدام أ سلوب ا لتعلم بالمالح ظة  ،والتقل يد  ،والنمذ جة  ،والتسل سل  ،والت شكيل  ،وال حث ع لى اال ستجابة
والتكرار  ،والتعزيز واستخدام فنية االقتصاد الرمزي
استخدام مهارة التعرف على الصور مثل(األشياء التي يعرفها ويختارها)
تعليم الطفل مهارة تميز االنفعال
في بداية التدخل العالجي البد من تنمية الحواس المختلفة للط فل م ثل(لمس ال فول –و ضعه في عل بة -وي سم
الصوت)
البد من تلبية رغبات واحتياجاته الطفل مثل (استخدام الرموز المجسمة )
البد من معرفة األشياء الحبيبة للطفل واستخدامها
استخدام األدوات والصور الالزمة للبرنامج من البيئة المحيطة للطفل ويجب اإلعداد لها قبل تنفيذ البرنامج

 oتقييم البرنامج

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه37رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

يتم قبل تطبيق البرامج تطبيق اآلتي -:
 تشخيص كلينيكي من قبل طبيب األمراض العصبية والنفسية
 مطابقة األعراض من معايير التشخيص المتضمنة بدليل التشخيص اإلحصائي الراب () 0222 DSM IV
 مقياس جوادر للذكاء
 قائمة تقييم أعراض اضطراب التوحد (إعداد/عادل عبدهللا محمد)
 مقياس الطفل التوحدي (إعداد/عادل عبدهللا محمد)
 قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي( 0إعداد /الباحثة)
 استمارة مالحظة سلوك الطفل التوحدي (إعداد /الباحثة)
 البرنامج سلوكي (إعداد /الباحثة )
 يتم تقييم البرنامج بعد مرور ( )00أشهر من تنفيذ البرنامج
 يتم التقييم البرنامج النهائي بعد مرور شهرين من التطبيق النهائي للبرنامج
 oأدوات التقييم
 استمارة مالحظة سلوك الط فل التو حدي أو دل يل مالح ظة أ سبوعية ت ستخدمها الباح ثة لط فل التو حدى (إ عداد
الباحثة)
 قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي( 0إعداد الباحثة)
 مهام محددة بخطة العالج يطلب من الطفل إنجازها
 oالوسائل واألنشطة المستخدمة في البرنامج:
 سوف يطبق البرنامج من خالل الوسائل أو األدوات التالية :
األغاني/حبيات مكرونة /حبيات أرز/ألوان مائية/زجاجة بال ستك فار غة  /زجا جة بال ستك مم لوءة ماء /
الصوووور /العرائس/المجسووومات للتعبيووور عووون الخبووورة الموووراد توصووولها/المكعبات /الكور/بطاريوووات اإلضووواءة
/والبازل/الحيوانات المصنعة من البالستك والتي تصدر أصوات خاصة بها  ،وأغاني،وذات ألوان زاهية /واألدوات
المنزلية المصنعة من البالستك  /فاكهة مصنعة من البال ستك /صور لتعب ير عن االنف عاالت(حزين  ، سعيد) 
أو صوووور الباحثوووة أو المعلموووة /وحبووووب فوووول/وغيرة ذات ألووووان مختلفوووة /الخووورز /أكوووواب /أطباق/وسوووله
بالستك/مرآة/صووور شخصووية لطفل/مشووابك بالسووتك بووقلوان مختلفة/سوواللم/عدد موون التربيووزات متدرجووة االرتفوواع
/كراسي بظهر وكراسي من غير ظهر
 كل هذ األدوات موجودة في المركز الذي سوف يتم التطبيق فيه
 المعززات المختلفة لكل طفل (عصير-شكوالته لونها أ صفر –ب سكوت لو نه أح مر  )...........سوف
تحضيرها الباحثة 0
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 سوف يتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة هي -:
 أن شطة حس حركيوة تح قق للط فل تنميوة م هارات حركيوة  ،وتنم ية م هارات اجتماعيوة والتفا عل االجتمواعي
واستثمار طاقة الطفل استثمارا إيجابياَََ
 أنشطة لتنمية االنتبا واإلدراك والتركيز والتفكير والتعليم
 أنشطة وبرامج مختلفة الهدف منها تنمية انفعاالت الطفل وتحتوى على (لعب تشويقي يح قق اال ستمتاع –ل عب
استفزازي يحقق انفعاالت الطفل-تعزيزات معنوية لنجاحات الطفل و تعزيزات مادية)
 oالتخطيط العام لجدول الزمن والمكاني للبرنامج

0

بناء عالقة
طيبة بالطفل

2
5

المحاكاة
اللفظية
التطبيق
النهائي
المجموع

()79
جلسة

()09
أسبوع

()3
شهر

()27
جلسة

()7
أسبوع

()9
شهر

()27
جلسة

()7
أسبوع

()9
شهر

()2
جلسات في
األسبوع
()2
جلسات في
األسبوع
()2
جلسات في
األسبوع

مركز التوحد

3

()2
جلسات في
األسبوع

()32
جلسة

()2
أسبوع

()0.5
شهر

( )20-30دقيقة لكل طفل من أطفال العينة

9

تحقيق
االتصال
بالعين من
خالل اللعب
تنمية
التعبيرات
االنفعالية
المحاكاة
غير اللفظية

()2
جلسات في
األسبوع

()32
جلسة

()2
أسبوع

()0.5
شهر

عدد
األطفال
في
البرنامج

( )5أطفال المجموعة التجريبية األولى تطبق على البرنامج
السلوكي

م

مراحل
البرنامج
السلوكي

جدول ( )00التخطيط العام للزمن والمكاني لبرنامج العالج السلوكي
زمن
عدد
عدد
عدد
تطبيق
مكان
عدد الشهور في
الجلسات األسابي
الجلسات
الجلسات الجلسة
كل مرحلة
في كل
في كل
في األسبوع
في اليوم
مرحلة
مرحلة

بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج تطبق األدوات كلها
() 920
جلسة

()27
أسبوع
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الفنيات السلوكية التي بنى عليها البرنامج السلوكي -:
 التعزيووز(معنوووي-مووادي) ،النمذجووة ،التسلس ول  ،التشووكيل  ،الحووث  ،االسووتبعاد(التقليل التوودريجي للحووث أو
المساعدة )  ،تحليل المهمة  ،تحليل السلوك التطبيقي
خطوات تنفيذ البرنامج السلوكي (محتوى جلسات البرنامج) (أوالَ) تق ييم الط فل وب ناء عال قة طي بة م عه -:و سوف
تستغرق هذه المرحلة من ( )8-6أسابيع ،وذلك من خالل تقييم النمو (االجتماعي  ،اللغوي  ،المعرفي  ،الحر كي/
 ،م ساعدة ا لذات  ، /الم هارات الحال ية  ،الجوا نب اإليجاب ية  ،الجوا نب السلبية/الم شاكل ال سلوكية  ،واالنفعال ية
والصحية ) باستخدام أدوات التقييم الخاصة بالدراسة.










وبعد ذلك سوف تتم عملية بناء عالقة طيبة م الطفل وذلك من خالل السلوكيات اآلتية:
االق تراب من الط فل تدريجياَََ  ،وا لدخول لعال مه عن طر يق الج لوس بجان به قري باَََ م نه إ لى حد ا لتالمس
وحينما يحاول االبتعاد يتم تكرار السلوك0
محاولة لمس يد الطفل  ،ورأسه  ،لمسات خفيفة سريعة والستغرق وقتا طويال  ،وتزداد تدريجيا في المدة التي
تستغرقها  ،وتقل تدريجيا الفترات البينية 0
اإلمساك بذراع الطفل أو بيد ومحاولة اإلبقاء عليها فترة تزداد تدريجيا حتى يتقبل الطفل هذا الوض 0
التغير من وض الطفل في الجلوس ومحاولة السالم عليه م تكرار اسمه
محاولة معرفة ما يحب الطفل من األنشطة واستخدامها معه م محاولة تغيير أماكن الطفل
محاولة إظهار ضرورة التقبل الكامل للطفل 0
يحظر تدريب الطفل على أي سلوكيات جديدة في هذ المرحلة 0
يفضل أن تكون الجلسات األولى بين الطفل والمعلمة 0

(يانيا) تحقيق االتصال بالعين بين ال فل والمعلمة -:السلوكيات التي سوف يتم تنفيذها في هذه المرحلة هي :
 الجلوس أمام الطفل في و ض مت قارب م نه  ،والم سح ع لي ج سمه و رأ سه ثم ل مس و جه الط فل والن ظر في
عينيه و محاولة مداعبة الطفل عن طريق (الضحك -والغناء -اللعب)  ،وتكرار ذلك السلوك لمرات0
 الجلوس خلف الطفل علي كرسي صغير بحيث يتم التقاء عين الطفل م عين المعل مة و كذلك ومحاو لة الم سح
علي رأسه ووجهه وإمالته وإرجاعه إلي مكانه فجقة 0
 اللعب م الطفل ثم حمله إلي أعلي في أوضاع مختلفة  ،وإلي أسفل م التحريك0
 محاولة إخفاء وج هه المعلمة والكشف ع نه ف جقة بوا سطة يدها أو قط عة ق ماش و يتم تثب يت وج هه الط فل ثم
محاولة االقتراب منه بذكر اسمه ويقول أنا فين0
 محاو لة الل عب م الط فل وزغزغ ته  ،أث ناء ا ستمتاعه بالل عب ثم تغ يب المعال جة ف جقة وتظ هر وجه ها للط فل
إلستثارته0
 محاولة المعالجة إطفاء نور الغرفة وترك إضاءة خفيفة خارج الغرفة  ،تستخدم بطار ية اإل ضاءة للترك يز ع لي
وجه المعالجة بحيث يكون وجهها قريبا من وجهه الطفل وينظر في عينيها م محاو لة الل عب م الط فل
0
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 تحاول المعلمة في كل خ طوة من الخ طوات ال سابقة الت قاء بع يون الط فل ومحاو لة مداعب ته وإمتا عه بطريق ته
الخاصة في الل عب (أي بطري قة ال تي يف ضلها الط فل ومحاو لة تدعي مه بكل مة( شاطر،أو إعطا ئه الم عزز
الذي يفضله ) مثل  -:العصير –شكوالته-بسكويت-أو التصفيق واالبتسام له 0
 تحدد در جة ا ستجابة الط فل وا ستمتاعه بالمكا فقة ال تي تع طي ن تائج أف ضل  ،و تزداد ف ترة تثب يت و جه الط فل
وا إلصرار علي التقاء الع يون تدريجيا دون إر هاق ومحاو لة إدراك الط فل والت قاء عين يه ب عين المعال جة
دون أي مجهود يذكر من جانب المعالجة يدل علي نجاح هذ المرحلة
(ياليا) تنمية التعبيرات االنفعالية وهي (سعيد – حزين )
وسوف تستغرق هذ المرحلة من( )02-09أسبوع  ،ويعت بر هذا البر نامج من ال برامج الوجدان ية ال تي
تهدف إلي تزويد الطفل التوحدي باستثارته من خالل تنمية انفعاالت التي ذكرت 0
والسلوكيات التي سوف يتم تنفيذها في البرنامج هي -:
1األنش ة الحس حركية وهي ميل:
 مهارات الحركة  :مثل الجري-القعود –الوقوف –القفز-رف اليد اليمني  -رف اليد اليسرى-تحريك األصاب 0
 إمساك الوجه – وأجزاء الوجه والنطق بها مثل هذا (فم -أنف-عين)
 وض الكور في السلة –وض حبوب الفول في الزجاجة0
 2أنش ة لتنمية (تركيز االنتباه  -اإلدراك) وهي ميل-:










اإلمساك بالكور ووضعها في سلة الكور المعلقة في مستوى الطفل
وض المكعبات فوق بعضها 0
اللعب بكوب الماء0
وض حبوب الفول في الطبق واحدة واحدة في الزجاجة
اللعب م الطفل مثل الجريء حول كرسي
يجب مراعاة تحريك رأس الطفل بلطف نحو من يحدثه وتثبيت رأسه في مواجهته م تكرر ذلك بدون م ساعدة
المعالج 0
محاولة سحب اللعبة المحب بة من يد الط فل  ،وع ند ثورة الط فل للح صول علي ها  ،ال بد أن يتبع ها إ صرار من
المعالجة علي أن يطلبها بال بكاء أو ثورة  ،فإذا سكت لمدة ( )5ثواني ع لي األ قل  ،سوف نعطي ها له ،
ثم يكافق علي هذا السلوك  ،وسوف يكرر هذا السلوك0
محاولة إخفاء اللعبة التي يلعب بها الطفل خلف ستارة أو صندوق و في و جود الط فل وإذا حاول الط فل الب حث
عنها يكافق علي هذا السلوك  ،ثم محاولة إخفاء اللعبة مرة تاليه ونض اللعبة في نفس الم كان ول كن في
غير وجود الطفل ونطلب منه أن يحضرها ونحاول أن نساعد باإلشارة علي المكان الذي توجد به اللع بة
م التكرار ومحاولة مكافقته ثم تغيير األماكن التي توجد بها اللعبة 0

 3اللعب مع ال فل يحقق استفزازا النفعاالته وهي-:
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 تعلمه انفعال السعادة مثل الضحك م الطفل واالبتسام له عندما يؤدي شيء من خالل التقل يد والنمذ جة  ،من
خالل اللعب التشويقي م الطفل يحقق سعادته واستمتاعه 0
 تعلمه انفعال الحزن من خالل عدم أداء المهمة المطلوبة منه بتكشيرة الوجهة 0
 أمثلة-:




















اللعب م الطفل والجري معه
زغزغة الطفل والمداعبة م األغاني0
إحضار سلة يوجد بها كور ملونة واللعب بها0
شد الطفل من يد أو من مالبسه شدا خفيفا ال يؤلمه  ،حتى يبدأ في التعبير عن ضيقه واللعب معه0
التصفيق –الضحك-واإلشارة باألصاب علي الوجه 0
اللعب م األشياء المحببة للطفل0
محاولة الجريء حول كرسي أو منضدة
النطق باسم الطفل وناديه بصوت مرتف بالقرب من أذنه ثم البعد عن أذنه فجقة وسوف يكرر ذلك مرات0
إعطاء الطفل اللعبة المحببة إليه ثم شدها من يد وعندما يبدأ اللعب بها تؤخذ م نه ح تى ي جري وراء المعال جة
0
يوض عصير أو بسكوت محبب إلي الطفل علي المنضدة وكلما حاول أن يقخذها بيد  ،يتم إبعاد مرات قبل أن
يحدث ثورة نمكنه من اإلمساك بها  ،ثم يصفق له 0
يتم وض كور علي األرض ونطلب م نه و ضعها في ال سلة  ،و كذلك و ض م شابك غ سيل في مالب سه لي حاول
شدها والتخلص منها  ،وعندما يؤدي المهمة يصفق له 0
 هذه االستفزازات واالستمتاع والتناوب الذي يحدث يحرك انفعاالت وأحا سيس الط فل  ،ك ما أن الن جاح ا لذي
ينجزه من خالل اللعب والتدعيم الذي يقدم يرتبط كله بتعامل مع األشخاص وليس مع األشياء
( رابعا) مرحلة المحاكاة غير اللفظية  -:السلوكيات التي سوف يتم تطبيقها في هذ المرحلة -:
في هذ المرح لة ت ستخدم ل غة اال ستقبال الب سيطة المط لوب من الط فل تقل يد الن موذج ف يه( ي قال للط فل فين
المعالج أو المعلم ) ثم يشاور النموذج علي وجه الطفل ويكرر توجيه الطفل لإلشارة كما فعل النموذج0
في البداية نساعد الطفل علي تنفيذ المهام التي يؤديها بالتدريب ونقلل من حجم المساعدة حتى ينجح في أدائ ها
بدون مساعدة 0
في جمي المراحل بمساعد أو بدون مساعدة يتم تدعيم الطفل علي هذا النجاح الذي يؤديه والتعبير عن الفرح
لنجاحه ليعيش الطفل خبرة من النجاح ممتعه ومشبعة تدفعه وتحفز علي التكرار أو العكس
تت ضمن المحاكواة غيور اللفظيوة حركوات اليود أو إصودار أصووات الحيوانوات أو سويارة أو الطيوور أو التصوفيق
والخبط علي طبق أو األرض أو صوت ضحك عالي أو صوت بكاء عالي 0
في هذ المرحلة يتم التعليم بتقليد النموذج  ،والتعليم بمالحظة أطفال آخرين مثل(أن يشارك أثناء الجل سة ط فل
طبيعي إلي طفلين –ويتم تعزيز السلوك اإليجابي –مكافقة الطفل علي نجاحه )
يراعي أن يتضاءل التلقين اليدوي تدريجيا حتى يتمكن الطفل من المحاكاة بدون مساعدة0

(خامسا) مرحلة المحاكاة اللفظية:
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السلوكيات التي سوف يتم تطبيقها في هذ المرحلة -:
 يتم في هذ المرحلة تدريب الطفل علي األصوات المختلفة مثل( مح مد ي ضحك-مح مد حزين –مح مد فر حان –
محموود غضووبان –محموود سووعيد) وسوووف يووتم زيووادة التلقووين الصوووتي وأن يووتلفظ الطفوول رداا علووي تلفووظ
المعالجة0
 إذ لم يقلد الطفل صوت المعالج يقوم الم عالج بتطب يق طري قة ا لتعلم بالمالح ظة  ،بقن يتم ن طق كل مة ( سعيد –
حزين-ز عالن-غ ضبان-فر حان) م الت كرار ُ مرات ثم ن ساعد بكل مة ع صير أو شكوالته محب بة للط فل
كخطوة أولى لتحفز علي التواصل 0
 وهذا البرنامج السلوكي سوف يتم تطبيقه عن طر يق الم عالج وبم ساعدة الباح ثة بمر كز ق لوب بتحب يك بمح لة
الكبرى  ،وسوف تتم عملية تقييم مالحظة سلوك الطفل من خالل استمارة/دليل مالحظة سلوك الط فل في
كل مرحلة من المراحل السابقة في البرنامج السلوكي0
(استمارة/دليل سلوك الطفل التوحدي )
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  :نظرا لصغر حجم عينة الدراسة  ،فقد تم استخدام ب عض األ ساليب
اإلحصائية الالبارامترية على أفراد المجموعتين التجريبيتين  ،كما يلى:
 -المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين  :والتي تمثل اإلحصاء الوصفي .

 اختبار مان ويتنى  Mann-Whitneyللكشف عن دال لة ال فروق وذ لك ع ندما ت كون العين تان غ ير مرتبطتين(ضابطة -تجريبية) .
 اختبار ويلكوكسون  Wilcoxonللكشف عن داللة الفروق وذلك ع ندما ت كون العين تان مرتبطتين(قب لي-ب عدي)(بعدي-تتبعي) (فؤاد البهى السيد . )357-352 ، 0277 ،
 استخدام معامل االرتباط في إيجاد الصدق والثبات 0◄ النتائج وتفسيرها  -نتائج الفرض األول  :ينص الفرص األول على " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي رتب درجات مجموعة العالج السلوكي في القياس القبلي والقياس البعدي على قائمة المظاهر االنفعالية
للطفل التوحدي (االضطرابات االنفعالية – اضطراب التفاعل االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك –
الدرجة الكلية) لصالح القياس البعدي " .
والختبار صحة هذا الفرض قا مت الباح ثة بح ساب متو سطي ر تب القيا سين القب لي والب عدى لدى أ فراد
مجمو عة ال عالج ال سلوكي  ،و قد تم ا ستخدام اخت بار ويلكوك سون للتح قق من و جود فرق بين متو سطي ر تب
القياسين القبلي والبعدى لنفس أفراد المجموعة  ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
جدول ()09
اتجا الفرق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدى لدى أفراد مجموعة العالج السلوكي على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل التوحدي (ن=)5
قيمة  Zمستوى
الرتب الموجبة ()+
الرتب السالبة ()-
المقياس
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المتوسط
3
3
3
3
3

 االضطرابات االنفعالية
 اضطراب التفاعل االجتماعي
 اضطراب التواصل
 اضطراب السلوك
 الدرجة الكلية للقائمة

المجموع
05
05
05
05
05

المتوسط
0
0
0
0
0

المجموع
0
0
0
0
0

9.0399.03990.209.09390.93-

الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

يتضح من الجدول السابق و جود فرق دال إح صائيا بين متو سطي ر تب القيا سين القب لي والب عدى لدى
أفراد مجموعة ال عالج ال سلوكي  ،ح يث كا نت ال فروق دا لة ع ند م ستوى ( )0.05ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية
للطفل التوحدي لصالح القياس الب عدي  ،و بذلك يتم ق بول ال فرض المو جه  ،م ما يؤ كد صحة ن تائج ال فرض األول
ومؤدا ها أن أ فراد المجمو عة التجريب ية األو لى في الق ياس ألب عدي قد تح سنت لديهم ب عض التعب يرات االنفعال ية
(سعيد – حزين) والتفاعل االجتماعي والتوا صل وذ لك ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية للط فل ألتو حدي  ،وبال تالي
يتضح فاعلية الب رنامج السلوكي في تنمية بعض التعبيرات االنفعال ية لدى أط فال المجمو عة التجريب ية األو لى في
القياس ألبعدي وذلك مقارنة بالقياس القبلي0
ويو ضح ال شكل ال تالي التمث يل الب ياني ل قيم متو سطي در جات أداء أ فراد مجمو عة ال عالج ال سلوكي فى
القياسين القبلي والبعدى على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي.

قبلي
بعدد

الدرجة الكلية

السلوك

التواصل

التقاعل االجتماعي

االض رابات االنفعالية

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شكل ()0
التمثيل البياني لمتوسطي درجات أفراد مجموعة العالج السلوكي في القياسين (القبلي  -ألبعدي) على قائمة
المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي
[ - ]2نتائج الفرض الثاني :ينص الفرص ال ثاني ع لى " :ال تو جد فروق ذات دال لة إح صائية بين متو سطي ر تب
درجات مجموعة العالج السلوكي في القياس البعدي والقياس التتبعي على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التو حدي
(االضطرابات االنفعالية – اضطراب التفاعل االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك – الدر جة الكل ية)
".
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والختبار صحة هذا ال فرض قا مت الباح ثة بح ساب متو سطي ر تب القيا سين الب عدى والتتب عي لدى أ فراد
مجموعة العالج السلوكي  ،وقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون للتحقق من وجود فرق بين متوسطي رتب القياسين
البعدى والتتبعي لنفس أفراد المجموعة  ،ويتضح ذلك في الجدول التالي  :جدول ()31
اتجا الفرق بين متوسطي رتب القياسين البعدى والتتبعي لدى أفراد مجموعة العالج السلوكي على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل التوحدي
مستوى
قيمة Z
الرتب الموجبة ()+
الرتب السالبة ()-
المقياس
الداللة
المجموع
المتوسط
المجموع
المتوسط
غير دالة
00
0
0
0
االضطرابات السلوكية
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب التفاعل االجتماعي
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب التواصل
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب السلوك
 0.979غير دالة9.5
9.5
3.5
0.75
الدرجة الكلية للقائمة
يتضووح موون الجوودول السووابق عوودم وجووود فوورق دال إحصووائيا بووين متوسووطي رتووب القياسووين البعوودى
والتتبعي لدى أ فراد مجمو عة ال عالج ال سلوكي  ،ح يث كا نت ال فروق (غ ير دا لة ) ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية
للطفل التوحدي  ،وبذلك يتم قبول الفرض الصفري .
ويو ضح ال شكل ال تالي التمث يل الب ياني ل قيم متو سطي در جات أداء أ فراد مجمو عة ال عالج ال سلوكي فى
القياسين البعدى والتتبعي على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي.

70

60

50

بعدد

40

تتبعي

30

20

10

0
الدرجة الكلية

التواصل

السلوك

التقاعل االجتماعي

االض رابات االنفعالية

شكل ()9

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه45رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

التمثيل البياني لمتوسطي درجات أفراد مجموعة العالج السلوكي في القياسين (البعدي – التتبعي) على قائمة
المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي
= ت سير نتائج ال رن األنل نالثاني :أشار نتائج ال رضين األنل نالثاني للدراسةة الحاليةة ةن فا ليةة البرنةامج
السلنمي في تنمية التعبي ار ا ن عالية لدى ينة من األط ال التنحديين بالنسبة ألفراد المجمن ة التجريبية األنلة
في القياس البعد التي تم تطبيق البرنامج السلنمي ليها ند مقارناتهةا بمتنسةط درجةاتهم بةل البرنةامج د نبعةد
د نمذلك ند مقارنةة درجةاتهم بمتنسةط درجةا أفةراد مجمن ةة العةسك السةلنمي فةي القياسةين (البعةد  -التتبعةي)
ل

ائمة المظاهر ا ن عالية للط ل التنحد د مما يؤمد
فعالية البرنامج القائم في الدراسة الحالية في التقثير على األطفال التو حديين بتنم ية التعب يرات االنفعال ية

لديهم 0
ويمكن تف سير ن تائج الفر ضين ال سابقين في ضوء تقك يد مجمو عة من الدرا سات ع لى أهم ية ال برامج
السلوكية والعالجية المقدمة لذطفال التوحديين  ،ودورها في تنم ية التعب يرات االنفعال ية لديهم  ،و من أمث لة هذ
الدراسات  :دراسة  )2007 ،لوفاس ( ، LOVAASدراسة (تيتش (( ، TEACCH, 2006دراسة 2004 :
 ) , Eikeseth Sevilوالتي أكدت على أهمية دور البرنامج المقدم لهؤالء األطفال وهو بر نامج ال عالج ال سلوكي
المكثف وتقثير على تنمية انفعال (الضحك  ،الحزن) من خالل تل قي (ال عالج ال سلوكي) م ستخدمة فن ية (النمذ جة
والتقل يد  ،واالنت با  ،والتسل سل  ،ل غة اال ستقبال –تعب يرات الو جه المختل فة – واالنف عاالت م ثل ال حزن وال ضحك
والخوف والقلق) وم تقدم الطفل وتطور قدراته تزداد صعوبة األهداف لكل م جاال من الم جاالت ال سابقة وت ضاف
لها أهداف للمجاالت االجتماعية واألكاديمي والتحضير لدخول المدر سة  ،لدى مجمو عة من األط فال التو حديين ،
وأكدت الدراسة أيضا ا على أهمية هذا البرنامج في تنمية اآلتي :درجة الذكاء العام واللغة والسلوك التكيفي وتفاعل
االجت ماعي واالنف عالي وب عض م هارات التوا صل  ،وم هارات الح ياة اليوم ية  ،و كذلك أ كدت الدرا سة ع لى أهم ية
التوودخل المبكوور م و هووؤالء األطفووال وذلووك فووي سوون السادسووة والخامسووة  ،وأيض وا ا هنوواك دراسووات مثوول دراسووة
 ، ),Buffington. et .al,2005درا سة ، )9002( Shaw Sandy 9002أ كدت هذ الدرا سات ع لى أهم ية
تقديم العالج السلوكي المبكر لذطفال التوحديين  ،حيث تم تعليم األطفال التوحديين بعض التعب يرات االنفعال ية م ثل
(االبتسامة  ،الضحك  ،البكاء) من خالل البرنامج السلوكي  ،وفي ضوء فنيات اآلت ية (النمذ جة –التعز يز-التل قين)
وكذلك تم تع ليم األط فال التو حديين أك ثر تعب يرا إلي ماءات (ال ضحك -ال فرح-ال حزن-ال خوف –الغ ضب) ل صالح ب عد
البرنامج  ،وكذلك المتغيرات اآلخرى للبرنامج مثل (التفاعل االجتماعي –والتوا صل –الل غة)  ،و هذا يت فق أي ضا ُ
مو الدراسوة الحاليووة حيوث قامووت الباحثوة باسووتخدام فنيوة (النمذجوة –التعزيووز) كقحود الفنيووات المسوتخدمة لتنفيووذ
البرنامج السلوكي لتنمية التعبيرات االنفعالي  ،ك ما أ كدت العد يد من الدرا سات أي ضا ا ع لى أهم ية ا ستخدام فن ية
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التعزيووز  ،والنمذجووة  ،والتقليوود والتلقووين لتنميووة التعبيوورات االنفعاليووة  ،ومنهووا {دراسووةBunch, Gregory|:
( ، )9007دراسووة :عبوود المنووان مووال معمووور ( ، )0227دراسووة :ناديووة إبووراهيم أبوالسووعود ( ، )9009دراسووة
 ، )9002( Prizant ,B,درا سة  ، )9003( Garcia Et Al :درا سة، } )0222( Koegel , Koegel , :
وبالنظر إلى أسلوب العالج بواسطة (العالج السلوكي) نجد أنه كان ذا تقثير إيجابي في تنم ية التعب يرات االنفعال ية
لدى األطفال التو حديين  ،وخا صة من خالل فن ية ال تدعيم ال مقدى م ثل ت قديم م عززات مو جودة بالمراكز ال تي تم
ت طبيق فيها محببة للطفل وأهمها شبسي  ،وبسكوت لو نه أح مر  ،وع صير  ،كا نت م شجعة ع لى موا صلة الن شاط
وتكرار وتنفيذ مرة أخري مما يزيد على قدرة الطفل التوحدي على التواصل االنفعالي من خالل (الفرح عند تلقي
الم عزز المح بب إل يه  ،وال حزن ع ند عدم تل قي الم عزز ف يدرب إذا ن فذ المه مة ف سوف يق خذ الم عزز وبالمحاو لة
والتكوورار تووم تعلمووه السوولوك المووراد تعلمووه )  ،ولفنيووة التوودعيم المعنوووي أيضووا دور إيجووابي فووي تنميووة التعبيوورات
االنفعالية مثل كلمة برافو عند أداء المهمة  ،وكذلك كانت الفنيات اآلتية ذات دور إيجابي في العالج السلوكي و من
هذ الفنيات (فنية النمذجة – التقليد – التسلسل – التشكيل) ،وأيضا أكدت بعض الدراسات على فاعلية البر نامج
في تنم ية اال ضطرابات االنف عالي لدى األط فال التو حديين م ثل درا سة  { :درا سة، )9000Gambino ,G ) :
درا سة ، )9002( Silver ,Henry ,E.T :درا سة :مح مد أح مد مح مود خ طاب ( ، )9002درا سة Stella :
 ، )9005( ,Jennifer ,Lynnدراسووة ، )9002( Critchety ,Et Al :دراس وةNeysmith –Roy :
(} )9003
و هذ الدرا سات أ كدت ع لى أهم ية كل من فن يات (النمذ جة – التقل يد–التعز يز -التسل سل – الت شكيل -
تحليل السلوك -الحث) وضرورة استخدمها في تنمية التعبيرات االنفعالية لدى األطفال التوحديين  ،وذلك من خالل
التدريب على األنشطة المتنوعة 0
كما أكدت هذ الدراسات السابقة أيضا ا على أن تكون تلك ال برامج المقد مة لذط فال التو حديين أن تو جه
بشكل فردي نظراا لمراعاة الفروق الفردية بين األطفال التو حديين وبع ضهم ألن كل ط فل تو حدي هو حا لة فرد ية
خاصة له قدرات  ،وإمكانيات تختلف عن غير من األطفال المتساوين معه في ن فس ال سن والم ستوى التعلي مي ،
وكذلك أكدت الدراسات ع لى أن الم ستوى االجت ماعي واالقت صقدى والث قافي ليس له دور في اإل صابة با ضطراب
التوحد  ،ولكن يؤثر فقط على تنمية التفاعل االجتماعي واالنفعالي والتواصل اللفظي وغير اللف ظي وع لي م هارات
الطفل التوحدي المخلفة  ،وأكدت الدراسات أيضا ا على مستوى الذكاء المرتف لدى هؤالء األطفال التوحديين أفضل
من األطفال المتخلفين عقلياا.
و ب النظر إ لى ن تائج ت لك الدرا سات ال سابقة ن جد أن ها تت فق م الدرا سة الحال ية  ،ح يث قا مت الدرا سة
الحالية با ستخدام أ سلوب ال عالج ال سلوكي ال قائم ع لى ا ستخدام فن يات (التعز يز-النمذ جة – التسل سل – الت شكيل-
الحث-تحل يل ال سلوك) ال تي ساهمت في تنم ية التعب يرات االنفعال ية لدى األط فال التو حديين  ،با ستخدام األن شطة
وأدوات اللعب المتواجدة داخل المراكز التي تم فيها التطبيق  ،و كذلك من خالل إح ضار الم عززات المحب بة للط فل
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م ثل (شب سي  ،وب سكوت لو نه أح مر  ،وع صير -شكوالته لون ها أ صفر) ح يث أدى ذ لك إ لى تنم ية قدرة الط فل
التوحدي على إدراك العالقات والمفاهيم بين النموذج المعروض أي المطلوب منه تنفيذ حتى يح صل ع لى الم عزز
ل هذا الن موذج وبال تالي زاد ت عرف الط فل ع لى ف هم انف عال ( سعيد – حزين – غ ضبان  -خائف) وذ لك من خالل
تدري به  ،و هذا يؤ كد ن تائج الفر ضين األول وال ثاني ع لى فعال ية البر نامج ال سلوكي في تنم ية ب عض التعب يرات
االنفعالية لدى أفراد المجموعة التجريبية األولى في القياس البعدي  ،وذلك مقارنة بالق ياس القب لي  ،و كذلك أ كدت
الدراسة على فعالية القياسين البعدى والتتبعي لدى أ فراد مجمو عة ال عالج ال سلوكي 0وأي ضا ا يت ضح من ن تائج
الدرا سات ال سابقة  ،واإل طار الن ظري ل هذ الدرا سة التقك يد ع لى أن ت كون ال برامج المقد مة لذط فال التو حديين
موجهة بشكل فردي طبقا ا لقدرات كل طفل على حد  ،وكذلك التقكيد ع لى فعال ية ال برامج المقد مة في سن مب كر ،
أي التدخل بالعالج مبكراا  ،وخاصة سن الروضة من ( )7-3سنوات  ،ح يث يتم في ها ت عديل ال سلوك ب شكل أف ضل
من أي سن أخرى  ،وهذ النتائج تتفق م نتائج هذ الدرا سة  ،ح يث اهت مت الدرا سة الحال ية بتوج يه البر نامج
السلوكي لذطفال التوحديين ب شكل فردي  ،و كذلك و في سن الرو ضة أي ضا ا  ،و قد را عت الباح ثة في هذا ال جزء
استخدام فنيات العالج السلوكي المختلفة واستخدام األدوات المتواجدة في المركز أثناء تنفيذ البر نامج  ،و هذا أدى
بدورة إلى تنمية التعبيرات االنفعالية لدى األط فال التو حديين  ،و كذلك ن ّم ا ي ع ندهم التفا عل االجت ماعي والتوا صل
اللفظوي وغيور اللفظووي  ،مموا يؤكوود علوى نجوواح البرنوامج السوولوكي فوي تنميووة التعبيورات االنفعاليووة لودى األطفووال
التوحديين كمجموعة تجريبية أولي تلقت البرنامج

 ،حيث تةم تن يةذ أنشةطة البرنةامج مةط مةل ط ةل لة حةد د

نلمن هناك أفراداً د حققنا تقدماً ملحنظاً في معظم األنشطة ل األمثر د نبالنظر إل جلسا البرنةامج ممةل نجةد
أنها حقق تنمية للتعبي ار ا ن عالية ألفراد المجمن ة التجريبية األنل مط مسحظة أن د ار مل ط ل تختلة

ةن

اآلخةر فةةي تحقيةق التعبيةةر ةن ان عةةال (سةةعيد –نحةيين) نمةةذلك فةي الت ا ةةل ا جتمةا ي د نالتنا ةةل د أ الطريقةةة
التي يتنا ل بها في ضنء استخدام (األنشطة –البرنامج) فمنهم من استطاع التعةر

لة تعبيةر السةعادة نالحةين

من خسل الت دريب ل األنشطة المحببة لديه ناللعب معه د ناألشمال الهندسية بمجرد التدريب ليها مرة ناحةدة د
نيشير ل المعلمة نيقنل مها تضحك د أن مها ممشةرة مةن خةسل المن ة

الةذ يقةدم لةه د ن لةي الجانةب اآلخةر

مان هناك أط ال يحتاجنن إل تمرار التدريب أمثر من م ار نهذا يؤيد فمرة أن البرامج المنجهة لألط ال التنحةديين
يجةةب أن تمةةنن بشةةمل فةةرد ممةةا يةةدل نجةةاب أن فا ليةةة البرنةةامج السةةلنمي القةةائم فةةي الدراسةةة الحاليةةة فةةي تنميةةة
التعبي ة ار ا ن عاليةةة لألط ةةال التنحةةديين 0

= خس ةةة نتعقيةةب ل ة الت سةةير السةةابق

 :وبااالنظر إلااى هااذا

التفسير ال سابق ن جد أ نه يت فق مع ويؤ كد ع لى صحة ن تائج الفر ضين األول وال ثاني للدرا سة الحال ية  ،ومراده ما
فعالية البرنامج السلوكي في تنمية التعبيرات االنفعالية لدى عينة من األط فال التو حديين (المجمو عة التجريب ية في
القياس ألبعدي  ،والتتبعي ) مقارنة (بالقياس القب لي ) وذ لك ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية ل صالح ألب عدي مقار نة
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بالقياس القب لي  ،و كذلك عدم فروق دا لة إح صائية أل فراد المجمو عة التجريب ية في الق ياس ال ثاني  ،أي ب عد ف ترة
المتابعة مما يؤكد فعالية العالج السلوكي 0نتائج الفرض الثا لث  :يةن

ال ةر

الثالةث لة " :

ذا د لة إح ائية بين متنسطي رتب درجا المجمن ة الضابطة في القياس القبلي نالقياس ألبعد

تنجةد فةرنق
ل

ائمة

المظاهر ا ن عالية للط ل ألتنحد (ا ضطرابا ا ن عالية – اضةطراب الت ا ةل ا جتمةا ي – اضةطراب التنا ةل –
اضطراب السلنك – الدرجة الملية) "  0ن ختبار

حة هذا ال رن ام الباحثةة بحسةاب متنسةطي رتةب القياسةين

القبلي نالبعد لدى أفراد المجمن ة الضابطة د ن د تم استخدام اختبةار نيلمنمسةنن للتحقةق مةن نجةند فةرق بةين
متنسةةةةةطي رتةةةةةب القياسةةةةةين القبلةةةةةي نالبعةةةةةد لةةةةةن س أفةةةةةراد المجمن ةةةةةة د نيتضةةةةة ذلةةةةةك فةةةةةي الجةةةةةدنل التةةةةةالي:
جدنل ()41
اتجا الفرق بين متوسطي رتب القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل ألتوحدي
مستوى
قيمة Z
الرتب الموجبة ()+
الرتب السالبة ()-
المقياس
الداللة
المجموع
المتوسط
المجموع
المتوسط
غير دالة
00
0
0
0
االضطرابات االنفعالية
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب التفاعل االجتماعي
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب التواصل
غير دالة
00
0
0
0
اضطراب السلوك
غير دالة
00
0
0
0
الدرجة الكلية للقائمة
 يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إح صائيا بين متو سطي ر تب القيا سين القب لي والب عديلدى أفراد المجموعة الضابطة  ،حيث كانت الفرق غير دال على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي  ،وبذلك
يتم قبول الفرض الصفري 0
ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني لقيم متوسطي درجات أداء المجموعة الضابطة في القياسين القب لي
والبعدي على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي.
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شكل ()2
التمثيل البياني لمتوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياسين (القبلي – ألبعدي ) على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل ألتوحدي 0
[ - ]4نتائج الفرض الرابع  :ينص الفرص الرابع على " تو جد فروق ذات دال لة إح صائية بين متو سطي
رتب درجات المجمو عة التجريب ية  ،والمجمو عة ال ضابطة في الق ياس ألب عدي ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية
للط فل التوحادي (االضاطرابات االنفعال ية – اضاطراب التفاعال االجت ماعي – اضاطراب التواصال – اضاطراب
السلوك – الدرجة الكلية)لصالح المجموعة التجريبية .وقد تم استخدام اختبار مان ويت نىMann-Whitney
للتحقااق واختبااار ويلكوكسااون  Wilcoxonوقيمااة ) (Zكأساااليب ال بارامتريااة للتعاارف وجااود فاارق بااين
المجموعتين (الضابطة– التجريبية) في القياس البعدى وذلك للو قوف ع لي دال لة ما ي طرأ عل يه من تغ ير ك ما
تعكسه درجاتهم علي المقياس  ،ويتضح ذلك في الجدول التالي  :جدول ()05
اتجا الفرق بين متوسطي رتب القياس البعدى لدى أفراد المجموعتين (الضابطة– التجريبية) على قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل ألتوحدي
مستوى
متوسط مجموع معامل مان معامل
قيمة Z
المجموعة ن
المقياس
W
الداللة
الرتب ويتنى U
الرتب
قائمة المظاهر
االنفعالية للطفل
ألتوحدي

الضابطة

5

3

05

التجريبية

5

7

20

صفر

05

-9.23

0.00

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة على( قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي) بيين المجموعتين
(الضابطة– التجريبية) في القياس البعدي ،وبالرجوع إلي متوسط المجموعتين يتضح أن هذه الفروق لصالح
المجموعة ذات المتوسط االكبر وهي المجموعة التجريبية مما يعني أن البرنامج العالجي السلوكي الذي تم تطبيقة
علي أفرادها قد أدي إلي تحسن المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي الفراد هذه المجموعة  ،وهو ما يحقق صحة
الفرض االول  ، 0ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني لقيم متوسطي درجات أداء أفراد المجموعتين الضابطة–
التجريبية) في القياس البعدي على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدي .
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شكل ()5
التمثيل البياني لمتوسطي المجموعتين (التجريبية – الضابطة) في القياس البعدي على قائمة المظاهر االنفعالية
للطفل التوحدي0
= ت سةةير نتةةائج ال ةةرن الرابةةط :

أشةةار نتةةائج ال ةةرن الرابةةط للدراسةةة الحاليةةة إلةة نجةةند فةةرنق ذا د لةةة

إح ةائية بةين متنسةطا درجةا أفةراد المجمةن تين (الضةابطة– التجريبيةة) فةي القيةةاس البعةد د نذلةك فةي ضةةنء
اسةةتخدام ائمةةة المظةةاهر ا ن عاليةةة للط ةةل التنحةةد د ممتايةةر تةةابط فةةي الدراسةةة د نممحةةك تقيمةةي للبرنةةامج ن نةةد
مقارنةةة أف ةراد المجمن ةةة التجريبيةةة د ن أف ةراد المجمن ةةة الضةةابطة د حيةةث تتايةةر المجمن ةةة التجريبيةةة دن تتايةةر
الم جمن ة الضابطة د بعةد تلقةي المجمن ةة التجريبيةة البرنةامج د تةم يةاس أثةر لةي البرنةامج د حيةث بعةد تطبيةق
البرنامج في (القياس البعد األنل ) د نجد أن الدرجا التي ح ةل ليهةا أفةراد المجمن ةة التجريبيةة فةي القيةاس
البعد األنل مختل ة مط الدرجا التي ح ل ليهةا أفةراد المجمن ةة الضةابطة فةي القيةاس البعةد د ويت ضح من
ذلك أن أفراد المجموعة التجريبية حدث لهم تحسن في التعبيرات االنفعالية التي ينمها البرنامج  ،مما يدل على أثر
 ،بر نامج ال عالج ال سلوكي في تنم ية التعب يرات االنفعال ية لدى عي نة من األط فال التو حديين  ،وذ لك ع لى ال مدى
الطويل  ،وهو ما يمكن تف سير في ضوء الم هارات الم ستخدمة ل هؤالء األط فال  ،وتو ضيح الفن يات اآلت ية ذات
دور إيجابي في العالج السلوكي ومن هذ الفنيات (فن ية النمذ جة – التعز يز– التسل سل – الت شكيل)  ،و هذا ما
أكدته الدراسات السابقة على سبيل المثال  { :دراسة ، )9002( Shaw Sandy:درا سةBunch, Gregory|:
( ، )9007دراسة  ، 9000 :عادل عبد هللا  ،ومني خليفة  ،دراسة ، )Macdff ,G, Et Al,1999 ( :دراسة :
 ، Bondy ,Asforst,L2000دراسة ، :درا سة ، )9005( Anderson, Aimee :درا سةPreis , 9005 :
 )Janetواتفقت نتائج الدراسة الحالية م نتائج هذ الدراسات في أن هذ المهارات  ،والفنيات التي تؤ كد ع لى
استمرار فعالية العالج السلوكي  ،وتؤكد الدراسات أيضا ا على استخدامه م األطفال التوحديين ويعت بر هذا أف ضل
من أي طريقة أخري  ،وتوصي بتدريب األطفال التوحديين على االستجابات االنفعالية المختلفة با ستخدام األن شطة
المصورة  ،والعالج السلوكي  ،وذلك لما لهما من أهمية في التقثير على التعب يرات االنفعال ية في البر نامج ال حالي
 ،نمةةن أجةةل التحقةةق مةةن نتةةائج ال ةةرن الرابةةط أيضةاً د تةةم مقارنةةة درجةةا أفةراد المجمن ةةة التجريبيةةة فةةي القيةةاس
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دالةه الدرجةة المليةة للقائمةة التعبية ار ا ن عاليةة
البعد بدرجا أفراد المجمن ة الضابطة د فنجةد أن هنةاك فرن ةاً ً
للط ةةل التنحةةد د ممةةا يؤمةةد ل ة فعاليةةة برنةةامج العةةسك السةةلنمي فةةي تنميةةة التعبية ار ا ن عاليةةة لةةدى ينةةة مةةن
األط ال التنحديين0
الفرض الكلينيكي -]7[ :نتائج الفرض الخامس  :ينص الفرص الخامس على  :ا توجد بعض الخصائص
النفسية التي تكمن خلف الدرجات المرتفعة على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي
(االضطرابات االنفعالية – اضطراب التفاعل االجتماعي – اضطراب التواصل – اضطراب السلوك –
الدرجة الكلية)ا نتائج دراسة الحالة
النوع :ذكر

الفرقة أولى حضانة

 الدرجة على قائمة المظاهر االنفعالية للطفل التوحدى بالنسبة للبرنامج السلوكي ()20 -السن 5 .2 :

(أوالا) بيانات خاصة باألسرة واإلخوة

اال بن األول في الترت يب ال ميالدي ،و له أخ تؤم  ،م عه في ن فس المر كز ،األب يب لغ من الع مر ( )20سنة يع مل
موظف حكومي في الشباب والرياضة  ،يتسم األب بال تدين  ،ولك نة دائ ما أع صابة م توترة  ،ق لق ع لى
أوالدة ،وصوته عالي  ،وبعد ميالد الطفلين تم سفرة للخارج لمدة (عام) وكانت العائلة تقطن م شقيق
األب مما أدى إلى وجود مشاكل مستمرة بين األسرتين خاصة بين األب والعم
األم تبلغ من العمر( )37سنة وهى ربة منزل  ،وهى إنسانه متدينة وملتزمة  ،وهى قريبة زوجها من ناحية األم ،
ودائما يوجد بينها وبين زوجها خالف بسبب مرض طفلها وهى دائ ما قل قه ع لى طفل ها وت حس بالعجز
والنقص والخوف والتوتر ودائما تتهم الزوج بقنة مقصر في عالج أوالدها
(ثانياا) بيانات خاصة بالحالة :هو طفل فى الخامسة من العمر  ،في أولى حضانة في مر كز التو حد  ،تم يزت
طفولته بقنة كان مولود طبيعيا  ،هو واخية التؤم وبعد مرور عامان ون صف  ،ظ هرت أ عراض التو حد
ع لى الط فل ول كن لم يل قى اهتما ما من ال عالج تحو لت حال ته إ لى العز لة وال يتفا عل م اآل خرين ،
ويتجنب النظر فى عيون اآلخرين ويتضايق ع ند مالم سة اآل خرين له  ،وال ي ستجيب ع ند ال نداء عل ية
باسمة  ،ال ينظر حتى تلبى طلباته  ،وال يستطي التعبير بالوجه في الحاالت االنفعال ية م ثل ( ال ضحك ،
والبكاء ،الحزن  ،االندهاش) وكذلك ال يفهم هذ االنفعاالت عند اآلخرين  ،ويتوتر ألتفه األسباب
حيث تبدو الذاكرة عند أنة يتذكر جيدا أماكن أألشياء  ،ولكن في موضعها دون تغير  ،واالنت با ع ند  :ي بدوا أ نة
في عالم أخر غير منتبه لشيء ال يركز سوى في ال سقف ،وال مراوح و أ صوات المو سيقى  ،واألذان ،
والمحركات  ،وال سلوك  :ال يو جد ات صال بالعين م اآل خرين ،وع ند نو بات من ال صراخ  ،والحر كة
المستمرة  ،يضطرب م اى تغير في نظام األشياء من حوله  ،يقوم بحركة األصاب أمام العين  ،يفضل

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه52رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

الو قوف أ مام أأل شياء ذات الحر كة ال سريعة  ،ي ضرب نف سه وي عض يد  ،وي ضرب أآل خرين  ،وي شد
الشعر
أما بالنسبة للتواصل اللفظي وغير اللفظي  :فهو أحيانا يفقد القدرة على الكالم وأحياننا يردد بعض الكالم  ،وي شير
إلى ما يريد أو يسحب يد األخر إلعطا ئه ال شيء  ،ي ستطي حر كة ال صالة  ،م الع لم أن أج هزة ال كالم
عند سليمة وفى حالة جيدة جدا
وكذلك بالنسبة لمهارات رعاية الذات يشرب وحدة كوب ماء  ،ويقكل ب يد  ،وال ي ستطي ا ستخدام الملع قة  ،ول كن
يدرب عليها  ،يستطي خل حذائه لوحدة مسك الصابون ع لى ال حوض وغ سل وج هة ،و فتح ال صنبور
 تحليل بيانات الحالة :من خالل البيانات والمعلومات التي حصلت عليها الباح ثة بتطب يق درا سة الحا لة ألط فال عي نة الدرا سة في مر كز
قلوب بتحبك بالمحلة الكبرى موضوع الدراسة وجد أن الحالة ت عانى من تو حد متو سط وأعرا ضه ك ما
ذكورت سوابقا  ،توؤثر علوى الحالوة النفسوية واالنفعاليوة واالجتماعيوة للطفول مموا يجعلوه يفضول العزلووة
االجتماعية وعدم القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين وبناء على المعلومات سالفة الذكر ،وجدت الباح ثة
النموذج – السلوكي لنمو التعبيرات االنفعالية وذلك من خالل المراحل اآلتية

بناء عالقة طيبة مع الطفل
 وتتمثل هذ المرحلة في إقامة عالقة طيبة م الطفل في المركز الموجود به  ،ومعرفة األشياء المحببة لدية ومعرفة أفضل الوسائل للتعامل م الطفلتحقيق االتصال بالعين من خالل العب
وذلك من خالل اللعب م الطفل
تنمية التعبيرات االنفعالية
 موون خووالل تنميووةوتنمية انفعال سعيد – حزين ،وذلك من خالل وجه المعلمة

االنتبوووا واللعوووب التشوووويق

المحاكاة غير اللفظية
 تقليد حركة اليد (ال) حركة الرأس (نعم ) -يشير إلى نفسه ويشير إلى المعلمة
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المحاكاة اللفظية
نطووق الكلمووة مثوول هللا  ،نطووق
 تحقيوووق نجووواح فووويكلمة ما 00000ماما  ،با 00000بابا ومعرفة انفعاالت الوجه من خالل ( سعيد – حزين – االبت سامة – ال ضحك
)
و تم تطب يق البر نامج العال جي ع لى الط فل ضمن إ فراد المجمو عة التجريب ية  ،وكا نت الدر جة ال تي ح صل علي ها
الطفل بعد تطبيق البرنامج ( )20في الق ياس الب عدى ،والدر جة ال تي ح صل علي ها فى الق ياس التتب عى
(0)52
وتفسر النتائج في ضوء ا لدرجات ال تي ح صلت علي ها الحا لة ع لى قائ مة الم ظاهر االنفعال ية للط فل التو حدى فى
القياس القبلي والبعدى والتتبعى 0
مما يدل على تنمية التعبيرات االنفعالية عند الحالة ويرج ذلك إلى الفنيات التي قامت عليها جلسات ال عالج وال تي
ساعدت الحالة ع لى المواج هة ال صريحة لت لك التعب يرات االنفعال ية من خالل فن ية التسل سل والت شكيل
والنمذجة ويمكن توضحها من خالل  :نتائج استمارة دراسة الحالة للبرنامج السلوكي بالنسبة للطفل
إشباع حاجات الطفل النفسية واالنفعال ية  :م ثل الحا جة إ لي ال حب  ،والح نان  ،والت جاوب االنف عالي  ،من معر فةانفعال( سعيد ،وحزين) من خالل المهام التي ينجح في أدائها من خالل تعبيرات ألوجهه باالبتسام وال ضحك ون طق
اسم االنفعال ب(ش) سعيد  ،أو لمهام التي لم ينجح في ها من خالل تعب ير الوج هة بالتك شيرة ون طق ا سم االنف عال
با(ش)حزين  ،القبول  ،النجاح  ،واالنجاز  ،والشعور باألمن 0
 في مجال النمو المعرفي  :يزيل قطعة ق ماش ع ندما نخت بئ وراء ها  /يؤدي حر كات ب سيطة ع ندما يط لب م نه /يض األشياء في أماكنها عندما يطلب منه ذلك م تحديد المكان له  /و ض (  )7-3مك بات فوق ب عض
أو جانب بعض مقلداا وعندما ا يطلب منه  /وض خرز كب ير ()2دا خل زجا جة  ،وإخرا جه  ،ل ضم ال خرز
في سلك سميك  /اإلمساك بالقلم ،ورسم خطوط مقلداا  /يتعرف علي ثالثة ألوان هي األحمر ،واألصفر ،
أخضر  /يض الكرة في السلة  ،أو يلقي بها إلي األخر عندما يطلب م نه ذ لك  /ي جد شيئا ا مخب ئا ا ع ندما
يطلب منه أو عندما ا يريد  /يض أوتادا ا في أماكنها بلوحة األوتاد  /يض األ شياء في ،وع لي ،وت حت
عندما يط لب م نه  /يك مل لو حة األ شكال ( )7 -3أ شكال  ،ي ض في ال سلة 7مكع بات من  00يفرغ ها
ويضووعهم بنفسووه دون مسوواعدة  - 0فووي مجووال النمووو االجتموواعي :إكسووابه المهووارات االجتماعيووة
الب سيطة  :ح يث ح قق الط فل نجا حا ا في الل عب م شخص بالغ  ،و م طف لين 5د قائق ع لي األ قل/
ال ضحك  /االبت سام  /التك شيرة للوج هة (انف عال سعيد ،حزين)  /اال ستجابة ع ندما ي سم ا سمه (ش)/
االستجابة للتعليمات البسيطة (هات ،خد ،أعطي ل  ،أقف ،اج لس ،اط ل ،ا نزل ) اإل شارة بال يد للتعب ير
باي باي  ،السالم باليد علي اآل خرين  /الت صفيق م كل مة برا قو  /ا لرقص م المو سيقي 000/تقل يد
الكبار في الضغط علي اللعبة إلصدار أصوات  ،استخدام الشفاط ،واستخدام ال صفارة إل صدار األ صوات
 ،الخبط بعصا علي المن ضدة إل صدار صوت  ،ال خبط بال قدم ع لي األرض إل صدار صوت  /ا لرد ع لي
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التليفون بكلمة الو (او صوت معبر عنها ) /الجلوس ع لي كر سي ل مدة 05دقي قة ا ستجابة للتعلي مات /
أن يتوقف عن النشاط عندما يسم كلمة ال  ،م استخدام اإلشارات المصاحبة للكلمة )000/
 في المجال اللغوي  :يكرر صوتا ا ي سمعه من اآل خرين  /يق لد نغ مات إ طالق األ صوات  /ي كرر مق ط ( )2مراتمقلداا  /ينفذ التعليمات التي ت صاحبها إي ماءات  /ي شير إ لي ()7أ جزاء من ج سمه ع ندما ي سقل عن ها /
يصدر أصوات القط  ،الكلب  ،القطار ي شير إ لي نف سه ع ندما ي سال بذكر أ سمه ( فين ش)  /ي شير إ لي
معلمه تربية الخا صة  ،ي ستطي ن طق :هللا  ،ال  ،ما يه  ،و(ش ) سعيد  ،و(ش ) حزين  ،وكل مات غ ير
واضحة مثل أحمد أفتح  ،شكرا  ،هات  ،خد  ،عايز  ،وكل ها بدايات تعت برا ،مؤ شراا ل صالحية أجهز ته
الصوتية للكالم بمزيد من التدريب 0000000
 في مجال مساعدة الذات  :يشرب ويمسك الكوب بدون مساعدة  /يقكل سندوتش بدون مساعدة  /يمسك الملع قة،ويقكل بدون مساعدة  ،يقخذ الشفاطة لشرب السوائل  /يمالا الكوب من الصنبور عندما يفتح له  /ي فتح
الثالجة ،ويحضر اللبن  /يخل مالبسه  /يستحم تحت الدش  /استخدام كلمات أو أصوات أو حركات تدل
علي الرغبة في (الذهاب للحمام  ،تغير مالبسه إذا كان مبلال  ،األكل وال شرب)  /يم سك ال صابون ي قف
علي الحوض  ،و يغسل وجهه ويديه مقلداا ،إذا فتح له الصنبور  /ويستطي أن ينشف وجهه إذا أعطي
له الفوطة  /ويمسح األنف إذا أعطي له المنديل وطلب منه ذلك 0
 في م جال الن مو الحر كي  :يق لب صفحات الك تاب  /ي ض أ شياء صغيرة ( خرز ،ح بوب ال فول )دا خل ط بق ،زجاجة ثم يفرغ ها  /ي صفق بيد يه  /يدحرج ال كرة ،ويل قي ب ها بيد يه  ،و يدفعها برج له /وير ف األو تاد
بلوحة األوتاد  /ويبني برجا ا من المكعبات ( / )5يصعد وينزل السلم بدون مساعدة  /يجلس علي كرسي
بدون مساعدة  /يجم الكور من علي األرض ويضعها في السلة كلها  ،يستخدم الح صان ال هزاز بدون
مساعدة  /يتقرجح علي أرجوحه بعد دفعه بداية  /يتشقلب لذ مام بم ساعدة  /يق فز من ارت فاع  20سم
بمساعدة وينظر إلي األرض ويرف كلتا رجليه ق بل الق فز  /يت سلق ويتزح لق ع لي منز لق بارت فاع ()3
درجات  /مغيراا اتجا ليمسك بشخص يالعبه  /ي مر ت حت أو فوق ح بل بارتفا عات ( 2 ،7سم)  ،يط لب
ممارسة هذ األلعاب بقن يذهب إلي مكان اللعب  ،ويرف يديه طالبا ا رفعه ألعلي  ،أو يتسلق ليقف علي
الطاولة  ،ويمد يد طالبا ا مساعدته علي القفز باإلمساك بيديه 0
توصيات الدراسة -:
 .0ضرورة إعداد كوادر قادرة خاصة مؤهلة للعمل م االطفال التوحديين 0
 .9ضرورة ا شتراك األ سرة م المدر سة في ت طوير خ طة منا سبة لل تدخل المب كر في سبيل مواج هة الم شكالت
االجتماعية التي تنجم عن هؤالء األطفال 0
 .3مراعاة الدقة والحذر عند تشخيص هؤالء األطفال  ،فغالبا ا ما يتم تشخيصهم بقنهم متخلفون عقليا ا 0
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 .2االهتمام بنوعية األنشطة المقدمة لهؤالء األطفال في المراكز والمؤسسات  ،ومعرفة الفائدة وراء كل نشاط
 .5ضرورة التشخيص المبكر للتوحدية عند األطفال مما قد يسهم في إمكانية تحقيق قدر أكبر من التنمية ل قدراتهم
المختلفة 0
 .2التوس في المراكز والمؤسسات التي ت قدم خدماتها لذوي االحتيا جات الخا صة وال تي ت قدم خدماتها لمت عددي
اإلعاقة
 .7تدريب األطفال على الم هارات االجتماع ية أو االنفعال ية المرغو بة  ،وم هارات اال ستقاللية  ،و حل الم شكالت ،
يتم تضمنها ضمن البرامج التعليمية بالمراكز والمدارس  ،وبطريقة غير خطابية أو تلقائية حتى نضمن
أن تصبح جزءاا من تكوينهم وتتم دون رقيب 0
= البحوث المقترحة :
 .0دراسة مسحية لحاالت االضطراب التوحدي في جمهورية مصر العربية  ،ويمكن أن تكون أساس لمعر فة مز يد
موون التفاصوويل والمعلومووات عوون االضووطراب  ،وأساسووا لتقووديم خدمووة أكثوور فاعليووة للطفوول التوحوودي
والمهتمين به0
 .9دراسة مقارنة بين تقثير برنامج عالج طبي وبرنامج عالج سلوكي على المدى الطويل  ،ع لى عدد ال ي قل عن
( )30حالة لكل برنامج م برنامج متابعة0
 .3دراسة مقارنة بين تقثير برنامج عالج طبي وبر نامج الن شاط الم صور ع لى ال مدى الطو يل  ،ع لى عدد ال ي قل
عن ( )30حالة لكل برنامج م برنامج متابعة0
 .2برنامج عالجي لتعليم األطفال التوحديين التواصل غير اللفظي باستخدام جدول النشاط المصور
 .5مدي فاعلية التدخل المبكر لعالج التعبيرات االنفعالية  ،والتوصل االنفعالي لدى األطفال التوحديين
المراجع :
 .0إسماعيل محمد بدر(  : )0227مدي فعال ية بر نامج ال عالج بالح ياة اليوم ية في تح سين حاالت األط فال ذوي
التوحد  ،المؤتمر الدولي الراب لمركز اإلرشاد النف سي والم جال التر بوي  ،دي سمبر
 ،المجلد  ، 9جامعة عين شمس  ،ص ص(0)752-797
 .9ألفت محمد حقي ( : )0272سيكولوجية النمو  ،االسكندرية  ،مكتبة اإلسكندرية .
 .3آمال عبد السمي مليجي باظه ( : )9003ا ستمارة درا سة الحا لة لذط فال ذوي االحتيا جات الخا صة ( ،غ ير
العاديين)  ،اكراسة التعليماتا  ،القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية0
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 .2حسني إحسان حلواني ( : )0222المؤشرات التشخيصية الفار قة لذط فال ذوي األوت يزم (التو حد) من خالل
أدائهم علي بعض المقاييس النفسية  ،رسالة ماجستير غ ير من شورة  ،كل ية الترب ية
جامعة أم القرى بمكة المكرمة0
 .5سهى أحمد أمين نصر( : )9000مدي فعالية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي بعض األطفال التو حديين
 ،رسالة دكتوراة  ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة عين شمس0
 .2سوسن بنت محمد بن محمد ن ياز( : )9007فاعل ية ا ستخدام بر نامج تدريبي لتنم ية ب عض م هارات االت صال
اللغوي لدى األطفال التوحديين في مرح لة ما ق بل المدر سة بمحاف ظة جدة  ،ر سالة
ماج ستير  ،كل ية الترب ية للب نات بالمدي نة الم نورة  ،جام عة طي بة  ،الممل كة العرب ية
السعودية0
 .7عادل ع بد هللا مح مد ( : ) 9000فعال ية بر نامج تدريبي لتنم ية ب عض الم هارات االجتماع ية ع لي مسوتوي
التفوواعالت االجتماعيووة لذطفووال التوحووديين  ،مجلووة بحوووث كليووة اآلداب  ،جامعووة
المنوفية  ،عدد( ، )7مجلد ، 9ص ص(0)50-3
 .7عادل عبد هللا محمد  ،ومني علي حسن خليفة( :)9000فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل علي
ب عض الم ظاهر ال سلوكية لذط فال التو حديين  ،مج لة ب حوث كل ية اآلداب  ،جام عة
المنوفية  ،ع( ، )2م( ، )3ص ص()20-3
 .2عادل عبد هللا محمد(  : ) 9005مقياس الطفل التوحدي  ،ط ، 3القاهرة  ،دار الرشاد0
 .00عبد الرحمن محمد العيسوي ( : )0222علم النفس ومشكالت األفراد  ،اإلسكندرية  ،المكتب العربي الحديث
 .00عبد الستار إبراهيم ( : )0222العالج ال سلوكي المعر في ال حديث وأ ساليب  ،وم يادين تطبي قه  ،ال قاهرة ،
دار الفجر للنشر والتوزي .

.09

عبد المنان مال معمور ( : )0227ا فاعلية سلوكي تدريبي في تخفيف حدة أعراض اضطراب األطفال
التوحديين  ،المؤتمر الراب الدولي لمركز اإلرشاد النفسي )2-9( ،ديسمبر  ،المج لد
األول  ،كلية التربية جامعة عين شمس  ،ص0 220-237

 .03فاروق محمد صادق( :)9002ات نوع حاالت التو حد في الت شخيصا  ،دورة تدريب ية في كيف ية التعا مل م
األطفال التوحديين افي الفترة من  9002/7/00ا لي 9002/7/00بمر كز اإلر شاد
النفسي  ،جامعة عين شمس0
 .02فوؤاد البهووي السوويد (  : )0277علوم الوونفس اإلحصووائي وقيوواس العقول البشوري  ،ط ، 9القوواهرة  ،دار الفكوور
العربي0
 .05كامل محمد عويصة(  : ) 0222السلوك اإلنساني  ،ط ، 0دار الكتب  ،بيروت0

الفرع الرئيسي  :أبراج أغاخان – المظالت – القاه57رة

بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.
00000313010 - 00000000010/000

 .02محمد أحمد محمود خطاب ( : )9002فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض االضطرابات السلوكية لدى عي نة
من األطفال التو حديين  ،ر سالة دك توراة  ،مع هد الدرا سات العل يا للطفو لة  ،جام عة
عين شمس0

.07

محمد شوقي عبد المنعم عبد السالم (  : )9002فعالية بر نامج إر شادي فردي لتنم ية ب عض م هارات
التواصل اللغوي لدى عي نة من األط فال التو حديين {األوت يزم}  ،ر سالة ماج ستير ،
كلية التربية بكفر الشيخ  ،جامعة طنطا0

 .07نادية إبراهيم عبد القادر أبو ال سعود (  : )9009فعال ية ا ستخدام بر نامج عال جي معر في سلوكي في تنم ية
االنف عاالت والعوا طف لدى األط فال الم صابين بالتوحد ية وآ بائهم  ،ر سالة دك توراة
غير منشورة  ،معهد الدراسات والطفولة  ،جامعة عين شمس0

.02

ناصر بن إ براهيم الم حارب ( : )9000المر شد في ال عالج اال ستعرافي ال سلوكي ،
الكويت  ،دار القلم .

.90

نشوي عبد الحليم عبد اللطيف البر بري( : )9002فعال ية بر نامج تدريبي قائم ع لي ا لتعلم باألنموذج
في تنمية بعض من المهارات االجتماعية لدى طفل األوتيزم  :درا سة حا لة  ،ر سالة
ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة المنوفية0

.90

هالووة فووؤاد كمووال الوودين ( : )9000تصووميم برنووامج لتنميووة السوولوك االجتموواعي لذطفووال المصووابين
بقعراض التوحدية  ،رسالة دكتوراة  ،معهد الدراسات العل يا للطفو لة  ،جام عة عين
شمس0

 .99وليام كرين  ،ترجمة هناء المسلم ( :: )0222ا األطفال التوحديون  ،مر شد لآل باء  ،كون ستال  ،ل ندن  ،دار
النشر العربي بعد الترجمة.
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