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 لدى عينة من أطفال التوحد يةاإلندفاعخفض يف  أثر برانمج تعديل سلوك
   ابألكادميية الليبية مصراتة/  علم النفسقسم  -د : أنور عمران الصادي 

 / كلية االداب الرتبية علومقسم  - أمحد حممد الشوكي: أ
 
 : دقدمةامل    

 تسلوكياطبيعي وواضح, ولكن اختالف  ئخر وهو شآ إىليف سلوكياهتم من طفل  األطفالخيتلف 
من العمر جيعلنا نتوقف حائرين يف التفريق بني الطبيعي وغري الطبيعي من  األوىلطفال يف املراحل األ

شيئا  نو اآلخر  امن منظور الوالدين, ولكن يراه هذه السلوكيات طبيعية كونتفقد  ,تلك السلوكيات
قد خيرج الطفل عن حدود املعدل الطبيعي يف  وغري مألوف وغري طبيعي وغري مقبول من اجملتمع, 

والعنيد,   ارحركة, الطفل الفوضو,, الطفل املعاندريته, فنرى الطفل املخرب, الطفل كثحركته وسلوكيا
 .الطفل قليل االنتباه, وغريها من ارحاالت بعضها طبيعي ومؤقت, والبعض منها مرضي ودائم

أحد االضطراابت النمائية الشاملة اليت تصيب الفرد خالل السنوات الثالث األوىل من  هو و التوحد
, نتيجة خلل يف وظائف الدماغ, مما ينجم عنه قصور واضح يف مهارات التفاعل االجتماعي, عمره

والتواصل اللفظي وغري اللفظي, وظهور سلوكيات وحركات منطية, إضافًة إىل أتثريه السليب على اجلوانب 
 اإلدراكية بدرجات متفاوتة. 

ون صعوبة يف بدء دكأهنم غري مهتمني ملا جير, من حوهلم, وجي  األطفالالء ؤ على ه و يظهر    
ال  كأهنمتفكري,   إىلحيتاج  ما يقومون به من نشاط, وخصوصا ما يظهر أنه ممل أو متكرر أو وإكمال

الدراسات ارحديثة أن  أثبتتاملطلوبة منهم, وقد  األوامريسمعون عندما نتحدث معهم, وال ينفذون 
, وهذه التغريات األماميخصوصا يف الفص املخي  الكيميائي العصيب لاملوصاملشكلة تكمن يف ضعف 

 املشكلةالفيزيوكيمائية يف املخ ليس من السهولة التعرف عليها واكتشافها, مما يساعد على أتكيد هذه 
 (           192:ص2008)سوسن شاكر :ى أطفال التوحد.دل

دقيقة عن  إحصائياتأنه ال تتوفر  إال ,الدول يف بعض 1/500بنحو  ابلتوحد اإلصابةوتقدر نسبة 
 اإلانثمن  أكثرتصيب الذكور  ,التوحد إعاقةأن  إىليف كل دولة, ويشار  اعدد أو نسب املصابني هب

 األجناسومن مجيع  ,من مجيع الطبقات االجتماعية اإلفرادقد تصيب  إعاقة, وهي (1/4)مبعدل
التوحد على التفاعل االجتماعي وعلى مهارات التواصل لدى الطفل,  إعاقةتؤثر و ... واألعراق
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حسية تظهر على هيئة أفعال متكررة متتالية واثبتة,  إعاقةلديهم  صبحي األطفالأن بعض  إىل ابإلضافة
 (34:ص2004حممود : إبراهيم. ) لدية حساسية مفرطة يف التذوق والشم واللمس اآلخروبعضهم 
 على نيالتوحد يف عزلة اتمة داخل حدود عاملهم الداخلي الشخصي, ويبدون غري مبال إعاقة ويعيش ذو 
 إىل إضافة ,عالقات معهم قامةإ وجتنب ,االبتعاد التام عنهم إىلكما أهنم مييلون   ,ابآلخرين اإلطالق

ن على تكوين ارتباطات أو عالقات عاطفية أو انفعالية مع األقران بصورة خاصة يغري قادر  أهنم
 بصورة عامة . واآلخرين

من االنغالق على النفس, وضعف القدرة على  األطفالالء ؤ مسات ه إىل (1990)ماريكا  ويشري
 (270:ص2003)عادل عبد هللا : .يةاإلندفاعالتواصل واالنتباه, فضال عن وجود 

الطفل خيرج عن حدود املعدل  نإ, حيث اإلندفاعيةاضطراب ( التوحديون)ن و املعاق األطفال ويعاين
 الطبيعي يف حركته مما يسبب له فشال يف حياته بسبب قلة الرتكيز, مع اندفاعيته .

, وهي تعزى جملموعة من األطفالحالة مرضية سلوكية يتم تشخيصها لدى السلوك اإلندفاعى يعد و 
صعوابت يف  إىلتؤد,  األعراضالتوحد, هذه  أطفالاملرضية اليت تبدأ يف مرحلة الطفولة عند  األعراض

مل يتم التعرف عليها وتشخيصها  ذاإواجملتمع بصفه عامه  ,التأهيلومركز  ,التأقلم مع ارحياة يف املنزل
املعاقني عقليًا منها صعوبة اكتساب اخلربات  ؤد, إىل ظهور مشكالت لدى األطفالت, كما وعالجها

والقيام  ,ائف املطلوبة سواء يف البيت أو املدرسةأدائهم للوظ ملهارات األساسية, واخنفاض مستوىوا
  (65:ص2004حممود : إبراهيم.)ًً  قبولة اجتماعياامل ببعض السلوكيات غري

تشتيت انتباه التوحديني  إىلؤدى ت اإلندفاعية إن  Yoshimoura( 1979ويرى يوشيمورا )
جانب كثرة حركتهم مما جيعلهم ال يستطيعون  إىلواندفاعيتهم الىت متثل أحد مظاهر نشاطهم الزائد, 

ذلك  وأكداالستقرار أو اهلدوء,  نوال يستطيعو الرتكيز واالنتباه  إىلاكتساب املهارات الىت حتتاج 
 وهو ما األطفال( أن هناك عالمات الضطراب االنتباه تبدو على هؤالء 65:ص1996:حلواين)

ال يسمعون ما  وأهنممن االندفاعية جيعلهم جيدون صعوبة عالية ىف الرتكيز  عال   يسبب حدوث معدل  
ؤالء األطفال من تشتت منه ه أن ما يعاين  Marshall)( 1989مارشال ))يقال هلم, ويؤكد 

 .  خارجي شرافإ إىلحاجة دائمة  , جيعلهم يفقدرة على التنظيمالندفاعية وعدم الااالنتباه 
 ,التوحد أطفاللدى  ىاإلندفاعلسلوك ن تقدمي العالج املالئم واملختصو وقد حاول علماء النفس 

ولعل ما يثبت صحة هذا املبدأ هو أن  منها الربامج العالجية, عديدةوذلك من خالل استخدام طرق 
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اطفال إىل الربامج العالجية والتدريبية النموذجية لألشخاص التوحديني, كربانمج عالج وتعليم 
 التوحديني 

تعديل السلوك املرضي ل السلوكي والعالجي التدريب يف الرتكيز علىفاعلية الربانمج  أن انالباحثيرى و 
السلوكية غري املرغوب فيها  األمناطاستبدال  ,أسلوكيات جديدة  هلحم وإحاللأو املختل لدى الفرد 
وغري املرغوب فيها من  ,تعمل على منع االستجاابت القدمية ,جديدة أخرىابستجاابت سلوكية 

وهو ما يعرف ابلكف النقيض أو الكف املتبادل, ومعناه العمل على تكوين استجابة جديدة  ,الظهور
فهي حماطة  ,ات ومهارات جديدة عملية ليست سهلةيالطفل التوحد, سلوك إكساب نإ إذ, مرغوبة

 اجلديدة لألطفال املتوحدين اتيابلعديد من الصعوابت, وواحدة من أكثر املشكالت يف تعليم السلوك
 إىلحمدودية نقل أثر التعلم  إىليؤد, مما  ,يف تعلم مهارات جديدة األطفالبطء هؤالء  تكمن يف

 ةحماول هي, وهذه الدراسة قصور أو ضعف يف الدافعية حداثإ إىل ابإلضافةهذا  ,مواقف جديدة
 . تعديل السلوك  أثر برانمجعند أطفال التوحد من خالل السلوك اإلندفاعى خلفض 

 : الدراسة أواًل: مشكلة
بعض األطفال يعانون فقط من السلوك اإلندفاعى و ليس لديهم ابلضرورة أعراض فرط ارحرك أو نقص 
اإلنتباة. يوصف هؤالء األطفال أحياان أبهنم مصابون إبضطراب السلوك اإلندفاعى وليس إضطراب 

اإلدراك أبن هؤالء األطفال يعانون من املرض ألهنم ىف  أو نقص اإلنتباة. ومن السهولة عدم فرط ارحركة
 األطفال إكسابميكن من خالهلا  إسرتاجتية السلوكي, وميثل الربانمج العادة هادئون ىف سلوكهم

على  إجياابمن حيث تعديل سلوكياهتم غري املرغوبة اجتماعيا مما قد يؤثر  ني سلوكيات مستهدفةيالتوحد
  ارحركي . من فرط النشاط  اضطراهبم

ابلتوحد  اخلاصة العلميةالندوات و املؤمترات  دازدايابملشكلة من خالل مالحظته  انوقد شعر الباحث
, األخرىالعقلية  اتاإلعاقوالفصل بينهم وبني  واخلاصة العامة التأهيليف مراكز  األطفالالء ؤ ه وزايدة
 على االندماج يف اجملتمع. األطفالقد يسهم ىف مساعدة هؤالء  الذ, األمروهو 

يف ليبيا حول أهم  ليالتأهيف مركز  األخصائينيومن خالل استطالع الباحث آلراء جمموعة من 
, تبني أن معظمهم يعانون من من خالل ترددهم عليه األطفالاملشكالت اليت يعاين منها هؤالء 

, وضعف راب اإلندفاعيةاضطوفقد ملهارات التكيف, واالنسحاب التام, و  ,صعوابت يف التواصل
 الرتكيز واالنتباه ملن حوله  .
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ك ات األجنبية والعربية وجد أن هناعلى العديد من الدراس انالع الباحثط  اإضافة ملا ذكر ومن خالل 
 انبثقتوأسباب هذا االضطراب, كما  ,عدم اتفاق فيما بينها حول سلوكيات ومسات اطفال التوحد

الربامج املناسبة للحد من  عدادإعلى ضرورة  الفئةالدراسات على هذه  شارةإهذه الدراسة من خالل 
دفع  التوحديني وأسرهم, وهذا ما األطفالسلبية على  اثرآوما قد يصاحبها من  ,اإلندفاعيةمشكلة 

برانمج تعديل السلوك يف  أثرالتعرف على  االذ, يرغب من خالهل الدراسةإجراء هذه  إىل انالباحث
 . خفض السلوك اإلندفاعى لدى عينة من أطفال التوحد

 -:التايل ليف التساؤ  إجرائياً  الدراسة إشكاليةحدد تو ت 
  ؟. لدى عينة من أطفال التوحداإلندفاعية فنيات تعديل السلوك يف خفض هل يؤد, استخدام 

 :   الدراسةأهداف اثنيا: 
 :إىل ارحالية الدراسةدف هت
لتحقيق تغري إجيايب ىف سلوك األطفال من فئة  اإلندفاعيةيف خفض  برانمج تعديل سلوكـ تقدمي  1

 التوحد .
 .    لدى عينة من أطفال التوحداإلندفاعية يف خفض  أثر برانمج تعديل سلوكـ التعرف على  2

 : اثلثا: أمهية الدراسة 
 األمهيةهتمام كبري فقد وجد الباحث ضرورة تبيان هذه امن  السلوكيع به موضوع الربانمج نظراً ملا يتمت

 :  يلي كماو التطبيقيمن جانبيها النظر, و 
 :  النظرية الدراسةأمهية  أ.

 النظرية يف األمور التالية: الدراسةتظهر أمهية 
 التوحد   .عند أطفال  يةاإلندفاع و تعديل السلوكابلربامج  النظر, املتعلق الرتاثإثراء  .1
 .التوحد وفق مساهتملدى أطفال  اإلندفاعيةستمارة عداد اإب انالباحث سيقوم .2
 لدى فئة التوحد . يةيف خفض اإلندفاعأثر برانمج تعديل سلوك تقومي  الدراسةولة احم .3

 :Significance of the Applied Study التطبيدقية الدراسة ب. أمهية 
 أييت: من خالل ماللدراسة تظهر األمهية التطبيقية 

يف خفض السلوكية  فنيات تعديل السلوك التطبيقيأن هذه الدراسة ترتكز على اجلانب  .1
 ( لذو, الفئات اخلاصة.يةاإلندفاع)
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, وأسر األطفال التأهيليف مراكز  العاملنيتفيد  ةجيابيدراسة يف تقدمي خطوات إال ذهه قد تسهم .2
 املتوحدين. أطفاهلماملصابني يف كيفية التعامل مع 

اجلهات املختصة  قبل ثبتت فاعليته ميكن استخدامه من إذاالربانمج املستخدم يف هذه الدراسة  إن .3
  . ليبيايف معظم املراكز اخلاصة والعامة يف  يةاإلندفاعالتوحد, يف خفض  أبطفالوذات العالقة 
 : الدراسة  رابعا: حمددات

 يلي: مبا ,تتحدد الدراسة ارحالية
املتغري املستقل, بينما  التدريىب الربانمجاملنهج املستخدم: وهو املنهج شبه التجرييب : حيث ميثل  -1

  التابع. املتغري اضطراب السلوك اإلندفاعىميثل 
من خالل تصميم برانمج قائم على  يةاإلندفاعللدراسة : يتمثل يف خفض  يالرئيس  املوضوع  -2

 .  يةاإلندفاع املكثف خلفض السلوك فنيات تعديل
 متسنوات,  (8/12)وح أعمارهم من اممن ترت  توحدايً  طفالً  (12)ت نالعينة املستخدمة: تضم -3

ة واألخرى ضابطة, مع مراعاة التجانس يف أفراد العينة من يبيجتر  حدامهاإتقسيمهم إىل جمموعتني 
 والسن. ,حيث درجة التوحد

التوحد يف مركز التأهل مصراته/ ليبيا  أطفالارحدود البشرية: تقتصر الدراسة ارحالية على عينة من  -4
. 

 ( 2017/2018)  خالل العام الدراسي العالجيارحــدود الزمانية: تطبيق الربانمج  -5
 وتشمل : ,األدوات املستخدمة -6

  (.2001الطفل التوحد, ) إعداد : عادل عبد هللا: تشخيصمقياس 

 . ) لوحة جودارد املعدلة من لوحة األشكال ) سيجان 

  (.اناالقتصاد, لألسرة الليبية )إعداد الباحثو مقياس املستوى االجتماعي 

  ( .انلدى األطفال التوحديني )إعداد الباحث يةاإلندفاعاستمارة 

  ( .ان)إعداد الباحثبرانمج تعديل سلوك 
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 : متغريات الدراسة خامسًا:
 .برانمج تعديل سلوكاملتغري املستقل : 

 . يةاإلندفاعاملتغري التابع : 
 :Terms of the studyالدراسة مصطلحات سادسا: 

 :  Effectأَثَر ـ  
( أبهنا : " مدى األثر الذ, ميكن أن حتدثه املعاجلة التجريبية ابعتبارها متغريا 2005عرفها أمحد حممد )

 (93:ص2005)حممد امحد :   التابعة " .مستقال يف أحد املتغريات 
 :ألثرل اإلجرائيـ التعريف  

أبهنا : مدى أتثري الربانمج العالجي السلوكي املستخدم يف هذه الدراسة كمتغري  إجرائيا انعرفها الباحث
بني التطبيق القبلي  املالحظةونعرب عنه ابلفروق  ,لدى أطفال التوحد اإلندفاعيةمستقل يف خفض 

 والتطبيق البعدى .
 :برانمج تعديل سلوكـ 

: سوف تنطلق فلسفة الربانمج التدرييب من املعايري والتصنيفات املوجودة يف كل من فلسفة الربانمج
( واجلمعية ICD-10( والتصنيف الدويل العاشر لألمراض )DSM-IV-TRمعايري التوحد يف )

 تتفق أن التوحد اضطراب منائي سلوكي, يظهر خالل السنوات واليت(, APAاألمريكية للتوحد )
  ( P34 :Martin & Pear:1998. )اإلندفاعيةالثالث األوىل من العمر, وخاصة جمال 

اليت ترى أن كل السلوكيات اليت يظهرها الفرد مكتسبة وهادفة,  السلوكينيوكذلك من وجهة النظر  
طالع على عدد من بعد اإل انمج بناء الرب وم الباحث بسيقوميكن تعديل وتغيري هذه السلوكيات, 

,  Lovasالربامج اليت وضعها الكثري من االختصاصيني ومراكز البحث والدراسات مثل: برانمج لوفاس
 .Taacch  وبرانمج تيتش 
 :للربانمج اإلجرائيـ التعريف 

تقوم على استخدام فنيات تعديل السلوك  ,تربوية ,خطة منظمة تدريبية :أبنه الربانمجيعرف الباحث 
 ألطفالاإلندفاعية خفض  هو اهلدفو والتعلم ابملالحظة وغريها,  ةمثل التعزيز ولعب الدور والنمذج

 . ارحاليةالتوحد عينة الدراسة 
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 :لإلندفاعية اإلجرائيالتعريف ـ 
ويصاحبه بعض من  ,يصيب الطفل التوحدى سلوكيهو اضطراب  يةاإلندفاعأن  انويرى الباحث

مما يرتتب  ,به احمليطةحمدد والتشتت بني املثريات واملنبهات  ءلشي االنتباهاألعراض تتمثل يف صعوبة 
أو املنخفضة اليت  ,قاس ابلدرجة املرتفعةيو  واالجتماعي الذايتالتوافق  واخنفاضاألداء  يف ضعف عليه

 . الدراسة هبذهاملستخدم  الطفل التوحد, من خالل املقياسيتحصل عليها 
 ـ اضطراب التوحد :

االنغالق على النفس واالستغراق ىف  إىلأبنة مصطلح يشري  :Marica (1990تعرفه ماريكا )
عالقات اجتماعية مع  وإقامة, وضعف القدرة على التواصل االنتباهالتفكري, وضعف القدرة على 

 ( .36:ص 2003عبدهللا :)عادل ارحركي املفرط .   , فضال عن وجود النشاط اآلخرين
 :ضطراب التوحدال اإلجرائيـ التعريف 

و  التوحد هو إعاقة متعلقة ابلنمو تؤثر سلباً يف مجيع جوانب النمو وأبرز أتثريها يف القدرة على التواصل
, والذ, ينتج عنه غياب اتم للغة استقبالية كانت أم تعبريية, مما يرتتب عليه ةانشغله ابلسلوكيات النمطي

ل يف مهارات الفرد االجتماعية, والسلوكية, مما يؤد, إىل انعزال الفرد انعزااًل اتمًا عن اجملتمع احمليط خل
به منشغاًل عنه يف اهتمامات وأنشطة حمدودة وروتينية تدور أغلبها حول ذاته, هذا ابإلضافة إىل وجود 

وتظهر عادة هذه  فرط نشاطه, أوسواء حساسية زائدة أو ال مباالة ابملثريات سلوكية مشكالت حسية 
, وعادة ما يتم تشخيص هذا االضطراب يف خالل هحواس سلوك الطفل و علىبوضوح  تاملشكال

 .املستخدم هبذه الدراسة كما هو يف املقياس  الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل
 ـ أطفال التوحد :

الدراسة الذ, يعانون من فرط النشاط ارحركي األطفال التوحديني عينة  : إجرائياً أبهنم انويعرفهم الباحث
 .والذ, سيطبق عليهم املقياس املستخدم يف الدراسة

 :فنيات تعديل السلوك وفق الربانمجمدخل عن 
 . Behavioral Intervention:  ةالتدخالت السلوكي( 3) 

ت برامج تعديل تأثبلقد أظهرت اإلجراءات السلوكية فاعلية عالية يف تدريب األطفال املتوحدين, كما 
ويعد حتليل السلوك السلوك فاعلية يف خفض السلوكيات الغري املرغوبة وتنمية السلوكيات املرغوبة, 
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التطبيقي ذو فائدة كبرية وطريقة فعالة بنيت على أساس التحليل والتعامل مع ما يسبق السلوك 
 .)السوابق( ونتيجة هذا السلوك )اللواحق( 

راً كبرياً يف نزعة الطفل حنو تكرار هذا السلوك مرة أخرى من عدمه, فعندما يتم نتيجة السلوك دو  وحتدد
تعزيز الطفل على قيامه مبهارة أو سلوك مرغوب فإنه سينزع حنو تكرار هذا السلوك الذ, مت تعزيزه, 
وينطفئ السلوك عندما ال يتم تعزيزه وينزع الطفل حنو عدم تكرار هذا السلوك, حيث أنه ال جيد ما 
يعززه, وذلك وفقًا للقواعد السلوكية "السلوك تدعمه نتيجة فورية" هذا ابإلضافة إىل استخدام 

واالستبعاد التدرجيي  Promptوارحث  Shaping سرتاتيجيات التعليمية األخرى مثل التشكيلاال
 Reinforcementوالتعزيز  Chainingوالتسلسل Prompt Fadingللحث أو املساعدة 

( إىل مراعاة جمموعة من اخلطوات عند تصميم برامج تعديل السلوك 2004إبراهيم عبد هللا )أشار و  ,
 وهي :

 تعريف السلوك املستهدف مبصطلحات قابلة للقياس واملالحظة . .1
 حتديد املثريات السابقة للسلوك . .2
 حتديد نتائج السلوك . .3
 حتديد أثر املثريات السابقة والنتائج على السلوك املستهدف . .4
 طوير تدخالت عالجية لتعديل املثريات السابقة أو النتائج .ت .5
)إبراهيم عبد  تقييم أثر التدخالت العالجية على السلوك املستهدف. .6

  (426ص425:ص2004هللا:
 السلوك : سالي  املستددمة يف برامج تعديلواأل الفنيات بعض

التعلم, وخصوصًا نظرايت التعلم ن عملية تعديل السلوك تعتمد على التطبيقات العملية لنظرايت إ
السلوكية, ابعتبار أن االضطراابت السلوكية عبارة عن استجاابت, أو عادات شاذة يتم اكتساهبا بفعل 
خربات خاطئة ميكن التوقف عنها أو استبداهلا بسلوك أفضل عن طريق تدريب وتعلم خربات صحيحة 

 : ح جملموعة من فنيات تعديل السلوكيمن خالل تطبيق مبادئ وقوانني التعلم, وفيما يلي توض
 : Rein forcementالتعزيز فنية أواًل:

يعقبه  يف املستقبل عندماالتعزيز هو عبارة عن حدث أو مكافئة تزيد احتمال حدوث السلوك وتكراره 
أن التعزيز عملية هلا أركان أساسية جيب حتديدها  kent hillnel,1978املعزز, ويشري كنت هيلنر 
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 Eventأو ارحدث املـعزز  Reinforcerختطيط التعزيز وتنظيمه وتشمل : املعزز بدقة عند 
Reinforcing أو املثري املعززStimulus  Reinforcing أو اخلربة أو النمرين املعزز

Reinforced Practice ك حتديد اإلجراءات اليت سوف اليت سوف تستخدم يف الربانمج, وكذل
. )عال عبد Reinforcement Operationتقدمي التعزيز تستخدم يف 

 (47:ص1995الباقي:
عملية مالحظة استجابة معينة,  يعرف التعلم ابلنموذج أبنه : Modelingابلنموذج  التعلم اثنياً:

ارستها, ويطلق علية أو سياق من االستجاابت وما يرتتب عليها من دمج الفرد هلده االستجاابت ومم
يذكر مجال  أمساء أخرى كـ) التعلم ابلتقليدـ التعلم ابملالحظة ـ التعلم االجتماعي ـ التعلم التباديل (, و

اً ما يتأثر مبالحظة سلوك اآلخرين, فاإلنسان يتعلم العديد ( أن السلوك اإلنساين غالب2004اخلطيب )
ويسمى  ,من األمناط السلوكية, مرغوبة كانت أو غري مرغوبة, من خالل مالحظة اآلخرين وتقليدهم

)مجال وك اآلخرين ابلنمذجة.لالتغيري يف سلوك الفرد الذ, ينتج عن مالحظته لس
 (225:ص2004اخلطيب:

أن الفرد ابستطاعته اكتساب األمناط السلوكية املعقدة من  (Bandura,1969)يذكر ابندورا و 
إشراطها ابملالحظة وذلك من  نفاالستجاابت االنفعالية ميك ,خالل مالحظة أداء النماذج املناسبة

خالل مشاهدة ردود األفعال االنفعالية ألشخاص آخرين ميرون خبربة مؤملة أو غري سارة, وميكن التغلب 
خلوف أو السلوك التجنيب من خالل مشاهدة مناذج تتعامل مع الشيء الذ, يبعث اخلوف دون على ا

التعرض لعواقب سلبية. وميكن خفض السلوك من خالل مشاهدة آخرين يعاقبون على أتديته, ويضيف 
ياً من أيضاً أنه ميكن احملافظة على استمرارية أداء الفرد لالستجاابت املتعلمة وتنظيمها وضبطها اجتماع

   (Bandura, A. :1969:p118) خالل األفعال اليت تصدر عن النماذج املؤثرة.
متعددة  وهى تقييم سلوك املتعلم مباشرة وتعزيزة عمليةوتعد  : Feed Backالراجعةالتغذية اثلثاً: 

تبني مدى أتثر املستقبل برسالة املرسل, كما تبني وضوح الرسالة وصالحية قنوات  كمااألشكال,
صور  يفسواء كان  ,تقدميه يفأن أسلوب التغذية الراجعة هو أنه أسلوب سهل نسبيا , كما االتصال

أتثريه عن استخدام  يفغري أن البحوث قد أوضحت أن هذا األسلوب يقل  ,صورة مكتوبة يفلفظية أو 
وإظهار االستحسان والقبول  االمتداحمثل استخدام  العقليابلنسبة رحاالت التخلف  األخرىزات املعز 

إشعار املتعلم أن استجابته صحيحة, أو  الراجعة هيالتغذية وتعترب  ,وكذلك استخدام بوانت التعزيز
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 أ,تعلم من يزود هبا امل اليتخاطئة, ويقصد مساعدته على التعلم ويعرفها بعضهم أبهنا املعلومات 
مصدر أبسلوب منظم حول أدائه السابق, هبدف مساعدته على تصحيح إجابته اخلاطئة وتثبيت إجابته 

  .املهمات التعليمية الالحقة يفالصحيحة, حىت يتمكن من حتسني مستوى أدائه 
حول معدالت العمل, غري أن  شفهيةوقد استخدم الباحثان أسلوب التغذية الراجعة بتقدمي معلومات  

فقام الباحثان ابستخدام أسلوب التوضيح ابلرسم على لوحات , هذه الطريقة مل حتقق نتيجة طيبة
)رشاد  . الت األداء بشكل ملحوظدلتوضيح ذلك مما أدى إىل حتسن مع

 (329ص328:ص2002على:
 : Role playingلع  األدواررابعاً: 

 kerte levenقام به كريت ليفن  اليتكنتيجة لألعمال   Role playingنشأ منهج لعب الدور 
البداية تقدمي أعضاء اجلماعة إىل بعضهم البعض, مث يعرضون  يف, حيث يتم Morenoومورينو 

يرغبون أن يناقشوهنا على أساسه, مث يتم حتديد أول مشكلة  الذ,مشاكلهم مث يرتبون املشاكل ابلرتتيب 
وحتديد أمثلة على هذه املشكلة, وتقرر اجلماعة عرض أحد هذه األمثلة وحيددون األدوار, وخيتارون 

املعاجل مع األشخاص أدوارهم, كما لو كانت طبيعية,  ني للقيام هبذه األدوار ويناقشالالزم األشخاص
يتم من  اليتألساليب كما يعرف لعب الدور ابون األدوار يناقشها أعضاء اجلماعة,  وبعد أن يقدم املمثل

حياكى موقف تدريس فعلى حيدث  تدرييبخالهلا التدريب على مهارة تدريسية, عن طريق تنظيم موقف 
يطبق سلوكيات  الذ,دور املعلم  احملاكيهذا املوقف  يف. ويلعب املتدرب ارحقيقي الدراسيالصف  يف

جمموعة التدريب أدوار الطالب, وهؤالء يشاركون مباشرة  يفاملهارة, ويلعب فيه عدد من زمالئه هذه 
يقتصر دورهم  الذ,حني يلعب بقية أفراد جمموعة التدريب دور الطالب,  يفهذا املوقف,  يففعليا 

 . (154ص153:ص2004.)حسن محدى:ذلك املوقف يفعلى متابعة ما حيدث 
 : Home workةاملنزلي اتالواجبخامسًا: 
ت واملهارات الىت جيب يف حتديد جمموعة من السلوكيا Home Workاملنزلية  اتالواجبتشمل  

يف هناية كل جلسة, مث يتم تقييمها بل الطفل, سواء يف املدرسة أو املنزل أو الروضة , وحتدد أداؤها من ق
 يفدورا كبريا وأساسيا  اتالواجب ى هذهكما تؤد  (34:ص1999.)زينب حممود:مع بدء اجللسة التالية

كذلك من   أساسيهو جزء من العملية التعليمية وشق  املنزيلالعملية التعليمية, وعموما إن الواجب 
ولقد  ,عملية االستذكار والتحصيل يفعملية املذاكرة, والذين خيتلفون عليه ال يعرفون أمهيته ودوره 
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العامل( أن العامة  يففتاء "جالوب" ) أكرب دار استفتاء است يفأتييد كبري من قبل عامة الناس  بي نت
 . (106ص105:ص2004)حسن ارحمدى: .املنزيليفضلون مزيدا من الواجب 

 : الدراسات السابدقة
تعددت الدراسات والبحوث اليت تناولت إعاقة التوحد من جوانب متعددة؛ حيث ركز البعض على 

وفرط ارحركه االندفاعية ك ,السلوك النمطي: هبدف تعديل السلوكيات غري املرغوبة مثل ,الربامج التدريبية
خر على حتسني السلوك واملهارات التواصلية , وركز البعض اآلةوال تكيفي ةواضطراابت سلوكية تكيفي

إجرائها  لدى األطفال ذو, التوحد, ويف هذا الفصل يستعرض الباحث ما توصل إليه من دراسات مت  
, وبعد ذلك  االندفاعيةابلسلوك حول األشخاص ذو, التوحد وبصفة خاصة الدراسات اليت اهتمت 

يقوم الباحث ابستخالص بعض االستنتاجات اليت تقوده ابلتايل إلعداد الربانمج موضوع الدراسة 
   وبصياغة فروض الدراسة . ومت تصنيفها يف احملاور التالية:

 (.2002دراسة سهري حممود أمني ) .1
 عنوان الدراسة: فعالية برانمج تدرييب يف ختفيف حدة االضطراابت السلوكية لدى الطفل املتوحد .

هدف الدراسة: إىل إعداد برانجمًا يهدف إىل مساعدة الطفل املتوحد على تنمية املهارات االجتماعية 
مناط السلوك التوافقي,  واملعرفية واللغوية ومهارات رعاية الذات, ومساعدة الطفل على ممارسة أساليب وأ

كما هدفت أيضًا إىل التعرف على أفضل األساليب الرتبوية واإلرشادية يف التعامل مع الطفل املتوحد, 
ابإلضافة إىل إعداد برانمج إرشاد, للوالدين يساعدهم على كيفية التعامل مع هؤالء األطفال بشكل 

أطفال  10ناسبة. وتكونت عينة الدراسة من مناسب مما يسهل عليهم القيام بتعديل سلوكياهتم غري امل
درجة على مقياس تقييم الطفل املتوحد, كما  75 – 25توحديني, ممن تراوحت درجاهتم ما بني 

على مقياس ستانفورد  70 – 50عاماً, ونسب الذكاء ما بني  22 – 8تراوحت أعمارهم ما بني 
وضابطة روعي فيهما التماثل من حيث العمر  بينيه. وقد مت تقسيم هذه العينة إىل جمموعتني جتريبية

الزمين ودرجة الذكاء واملستوى االجتماعي االقتصاد,. واستخدمت الدراسة مقياس ستانفورد بينيه 
(, مقياس تقدير املستوى االجتماعي 1988للذكاء )ترمجة وإعداد/حممد عبد السالم ولويس مليكة

(, مقياس تقييم الطفل املتوحد )إعداد/ 1988االقتصاد, لألسرة )إعداد/عبد العزيز الشخص
الباحثة(, برانمج تدرييب لألطفال املصابني أبعراض التوحد )إعداد/ الباحثة(, برانمج إرشاد, لوالد, 
الطفل املتوحد )إعداد/ الباحثة(. وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب املستخدم, حيث 
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القصور يف الرعاية و جتماعية, االاالضطراابت و نفعالية, االابت ساعد الربانمج يف ختفيض   االضطرا
ولكن مل تظهر النتائج وجود  ,اضطراابت اللغة وذلك على أبعاد مقياس تقييم الطفل املتوحدو الذاتية, 

وذلك لدى أفراد اجملموعة التجريبية قياسًا ابجملموعة الضابطة  ,فروق جوهرية يف بعد األمناط السلوكية
 جوذلك ابستخدام االختبار القليب والبعد,, كما ثبت استمرار أثر الربانم ,دث هلا أ, تغيريحيث مل حي

 وذلك ابستخدام االختبار التتبعي. ,بعد انتهاء تطبيقه بشهرين
 Lise Fox & Pamela)  (2003)ليز فوكس وابميال بوكاشري) دراسة .2

Buschbacher   
 عنوان الدراسة:

Under standing and Intervening with the Challenging 
Behaviour of Young Children with Autism Spectrum 

Disorder 
 .فهم وتدخل للسلوكيات غري املرغوب فيها لألطفال املصابني ابلتوحد

 Positive Behavior Support PBS  ةهدف الدراسة: استخدام دعم السلوكيات اإلجيابي
أطفال ذو,  5ومدى أتثريه يف اكتساب الطفل التوحد, ملهارات جديدة. وتكونت عينة الدراسة من 

, أعمارهم بني Non - Verbalأطفال غري شفهيني  (3)توحد وطفل ذو اضطراب أسربجر و 
سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة أن مساح اآلابء واملتخصصني للطفل أن يلعب دور, املستمع  (3/7)

كما ساعد على تعلم احملادثة الصحيحة,   ,دث ساعد الطفل على تغيري أسلوب التواصل لديهواملتح
يف املراحل املتقدمة أن يستخدموا األسئلة يف مجل  لواستخدام األسئلة يف احملادثة أيضًا ساعد األطفا

 خالية من األخطاء.
 .) Alexandra Salazar (2004)ألكساندرا سالزار ) دراسة .3

 الدراسة:عنوان 
Increasing social initations in preschoolers with autism using 

acombination of social stories, pictorial cues and role play  
رفع املبادأة االجتماعية لدى األطفال ما قبل املدرسة ذوي التوحد ابستددام توليفة من الدقصص 

 دوراالجتماعية والنماذج املصورة ولع  ال
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ولعب األدوار يف حتسني مهارات  ,والقصص االجتماعية ,هدف الدراسة: استخدام النماذج املصورة
واحملافظة على االنتباه وتعديل السلوكيات الالتكيفية عند األطفال التوحديني يف  ,التواصل االجتماعي

منوذجيني كمشاركني  أفراد 3و نيتوحدي طفالأ 3سن ما قبل املدرسة. وتكونت عينة الدراسة من 
قصص و مع كل طفل توحد,. واستخدمت الدراسة لعب األدوار,  اً ولقد كونوا أزواج ,اجتماعيني
جلسات كل أسبوع.  3أسابيع مبعدل  10استمرار جلسات للعالج  ملدة  و مناذج مصورةو مصورة, 

 سلوكيات االحتياجات زايدة يفالو  ,زايدة يف االنتباه  واحملافظة عليهالوأشارت نتائج الدراسة إىل 
االجتماعية, وذلك ابلنسبة للثالثة املشاركني مجيعهم, كما أشارت أيضا إىل اخنفاض يف السلوكيات 

ودعمت الدراسة  ,ولقد علق املشاركني و نظائرهم خرباهتم خبصوص مشاركتهم يف الدراسة ,الالتكيفية
علموا مهارات التواصل االجتماعي  املتاحة عن ارحالية الفكرة القائلة أبن األطفال التوحديني ميكن أن يت

 ومل يتم تعليم هذه املهارات فقط ولكن مت تطبيقها يف بيئات أخرى. ,نظائرهم النموذجيني
 (.2004دراسة سيد اجلارحى ) .4

فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية بعض مهارات السلوك التكيفي لدى األطفال عنوان الدراسة:
 سلوكياهتم املضطربة.التوحديني وخفض 

إعداد برانمج تدرييب سلوكي لتنمية بعض مهارات السلوك التكيفي لألطفال التوحديني هدف الدراسة: 
)من غسل اليدين, واملبادأة إبلقاء التحية,...(, والوقوف على مدى أتثري هذا الربانمج يف مساعدهتم 
 على اكتساب بعض مهارات التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين, ابإلضافة إىل مهارات رعاية

الذات وحتديد مدى أتثري هذا التدخل يف التغلب على السلوكيات املضطربة لد, هؤالء األطفال. 
 -5بنات, و تراوحت أعمارهم الزمنية بني 3أوالد,  7أطفال توحديني  10من  عينة الدراسةوتكونت 

تجانس بني سنوات, وقد مت تقسيم أطفال العينة إىل جمموعتني جتريبية و ضابطة, وقد مت مراعاة ال 8
أطفال اجملموعتني من حيث املستوى االجتماعي االقتصاد,, والعمر الزمين, ووجود إعاقة مصاحبة؛ 

مقياس  من وتكونت أدوات الدراسة وذلك للتأكد من تكافؤ اجملموعتني قبل وبعد تطبيق الربانمج.
السلوك  (, مقياس1995املستوى االجتماعي االقتصاد, لألسرة )إعداد/ عبد العزيز الشخص

(, مقياس تشخيص التوحد )إعداد/ الباحث(, الربانمج 1985التكيفي )إعداد/ فاروق صادق 
فاعلية الربانمج التدرييب املستخدم, حيث ساعد  نتائج الدراسة التدرييب )إعداد/ الباحث(. وأظهرت

االحنرافات : ثاينوال ,النواحي النمائية :الربانمج يف تنمية مهارات السلوك التكيفي على اجلزء األول
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أما  ,السلوكية من مقياس السلوك التكيفي لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق الربانمج عليها
وذلك ابستخدام االختبار القليب والبعد,, كما  ,ابلنسبة للمجموعة الضابطة فلم حيدث هلا أ, تغيري

 ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء تطبيقه.
 Andrea Witwer et Luc (2005.)دراي ويتوير ولويسدراسة أن .5

 Treatment Incidence and Patterns in Children and عنوان الدراسة:
Adolescent with Autism Spectrum Disorders  

 العالج ابلنموذج والواقع لدى األطفال واملراهدقني ذوي اضطراب طيف التوحد
االضطراب التوحد,.  ,على األطفال واملراهقني ذو  جأتثري العالمدى  هو حماولة تعرفةهدف الدراسة: 

ويرتاوح أعمارهم  طفل, 353وتكونت عينة الدراسة من جمموعة األطفال املراهقني ويبلغ عددهم 
مليء استمارات و نظام غذاء معني, و فيتامينات, و سنة. واستخدمت الدراسة أدوية, ( 3.9/9.5)من

االجتماعي واملشاكل السلوكية والسلوك الالتكيفي من قبل الوالدين. وأشارت خاصة مبقاييس التكافؤ 
من العينة قد أخذت على األقل عالج سيكوتريبك واحد يف العام املاضي  46.7نتائج الدراسة إىل أن 

قد واظبت على  15.5من العينة قد أخذت أنواع معينة من الفيتامني و  17.3ابإلضافة إىل ذلك 
من العينة قد  4.8و ,قد أخذت عالج سيكوتروبيكى وعالج بديل 11.9معني, نظام غذائي 

أخذت عالج مضاد للتشنجات, ولقد أشارت االحنرافات املعيارية أن السلوكيات التكيفية ولكن 
االجتماعية واملستوى املرتفع للمشاكل السلوكية كانت مرتبطة ابستخدام  ةاملنخفضة واملهارة أو الكفاء

لعالج وكانت هذه أول دراسة تركز على العالقة بني املهارات االجتماعية واملشاكل السلوكية الكثري من ا
واستخدام العالج, ولقد قامت نتائج هذه الدراسة إبلقاء الضوء على ارحاجة إىل أحباث قامت أكثر 

 على العالج السيكوتروبيكى لألطفال املراهقني التوحديني. 
 (.2005) دراسة رأفت عوض السعيد خطاب .6

 عنوان الدراسة: فاعلية برانمج تدرييب سلوكي لتنمية االنتباه  لدى األطفال التوحديني.
تنمية االنتباه  لدى األطفال التوحديني ابستخدام بعض الفنيات اإلرشادية من هو هدف الدراسة:  

وتكونت عينة الدراسة خالل النظرية السلوكية, والتعرف على مدى التحسن يف االنتباه  بعد الربانمج. 
 -30التوحد البسيط, حيث يرتاوح مستوى التوحد لديهم ما بني  ,أطفال توحديني من ذو  10من 
تقسيمهم إىل  مت   ؛( 1980درجة على مقياس تقييم توحد الطفولة )إعداد: سكوبلر وآخرون,  36
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سنة, ونسب ( 9/14) أطفال  وترتاوح أعمارهم ما بني 5أطفال, و ضابطة  5جمموعتني جتريبية 
(, ومتماثلني يف املستوى االجتماعي واالقتصاد,. وتكونت أدوات 50/70ذكائهم ترتاوح ما بني )

)إعداد الباحث(, الربانمج التدرييب  الدراسة من مقياس اضطراب قصور االنتباه لألطفال التوحديني
لة )إعداد الباحث(. )إعداد الباحث(, استمارة استطالع )إعداد الباحث(, استمارة دراسة ارحا
 Goodenoughومقاييس الذكاء عن طريق لوحة جودار, ومقياس رسم الرجل جودإنف هاريس 

Harris (. ومقاييس تقييم السلوك التوحد," مقياس 2004)ترمجة وتقنني حممد فرغلى وآخرون
 زد العزي(, مقياس املستوى االجتماعي  االقتصاد, )إعداد عب2001 الطفل التوحدى )عادل عبد هللا

  Childhood autism rating scale(, ومقياس تقييم توحد الطفولة 1995الشخص, 
ترمجه وتقنني )  Schopler E; Reichler R.and Daly Kإعداد/ سكوبلر ورشلروداىل 

(. وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب السلوكي املستخدم, حيث 1999سهام عبد الغفار
ج يف تنمية مهارات االنتباه لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق الربانمج عليها ساعد الربانم

وذلك وفقًا للمقياس املستخدم أما ابلنسبة للمجموعة الضابطة فلم حيدث هلا أ, تغيري وذلك 
دام ابستخدام االختبار القليب والبعد, , كما ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء تطبيقه ابستخ

 القياس التتبعي.
 (Eldevik Sigmund et al.(2006)إلدفيك سيجموند وآخرون  ) دراسة .7

 Effects of low intensity Behavioral Treatment for عنوان الدراسة:
children with autism and mental retardation  

 العدقليةأثر العالج السلوكي شبه املكثف على األطفال ذوي التوحد واإلعاقة 
أتثري العالج السلوكي املكثف قليال )شبه املكثف( على األطفال ذوى  هو معرفةهدف الدراسة: 

العقلي. وتكونت عينة الدراسة جمموعتني من األطفال يتلقون إما عالج سلوكي وتبلغ  فالتوحد والتخل
وفرتة العالج   ,طفالً  15وتكونت من  ,طفاًل واجملموعة الثانية تتلقى عالج انتقائي 13هذه اجملوعة 

مقياس للسلوك و مقياس للغة, و ساعة كل أسبوع. واستخدمت الدراسة مقياس للذكاء,  12ت كان
مقياس للسلوك الالتكيفي. وأكدت نتائج الدراسة أنه مل يوجد اختالف هام بني اجملموعتني و التكيفي, 

ة السلوكية إبجنازات أكرب من اجملموعة ولكن بعد عامان من العالج قامت اجملموع ,قبل العالج
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ومع ذلك فقد كانت اإلجنازات أكثر اعتدالية من نتائج أ,  ,وذلك يف كل املناطق واجملاالت ,االنتقائية
 .ادراسات سابقة استخدمت عالج سلوكي مكثف جدا على أطفاهل

 ).Christina Wahlen et al.(2006)كرستينا واهلن  وآخرون     ) دراسة .8
 The Collateral Effects of joint attention training on الدراسة:عنوان 

social initiations positive affect imitation and spontaneous speech 
for young children with autism  

التأثريات الغري مباشرة ) املصاحبة ( لتدري  االنتباه املتواصل على التداخل االجتماعي اإلجيايب "
 ".أتثري التدقليد واحلديث التلدقائي لدى األطفال ذوي التوحد

مدى فاعلية برانمج تدرييب لتنمية االنتباه  املشرتك وأثره على التلقني هو معرفة هدف الدراسة: 
 (10)االجتماعي  والتقليد الكالمي لدى عينة من األطفال التوحديني. وتكونت عينة الدراسة من 

استمارة مالحظة. وأظهرت و مقياس لالنتباه, و أطفال توحديني. واستخدمت الدراسة الربانمج التدرييب, 
ن أن تعليم األطفال الصغار التوحديني أن ينشغلوا يف االنتباه  املشرتك يؤدى انتائج الدراسة أقرتح الباحث

اركة هؤالء األطفال يف الربانمج إىل زايدات يف سلوكيات التواصل االجتماعي  الغري مستهدفة, وبعد مش
 ,جيابية يف كل من: التلقني االجتماعياإلتغريات الومت تغيري السلوكيات الغري مستهدفة مت مالحظة 

التلقائي. وتدعم النتائج االفرتاضات اليت تقول أبن تعليم مهارات االنتباه   ثوارحدي ,واللعب ,والتقليد
 يد من املهارات األخرى.املشرتك يؤدى إىل حتسن وتطور يف العد

 (.2007رشا محيده )دراسة   .9
لدى  النمطيلتنمية اإلدراك وأثره على خفض السلوك  تدرييبفاعلية برانمج  عنوان الدراسة:
 .الطفل التوحدي
تنمية اإلدراك البصر, لدى األطفال التوحديني من خالل إعداد برانمج تدرييب, وقياس هدف الدراسة: 

من جمموعة كلية قوامها  عينة الدراسةتكونت و  يف خفض السلوك النمطي لديهم. فاعلية هذا الربانمج
طفل توحدى, ملتحقني مبركزين من مراكز ذوى االحتياجات اخلاصة مبدينة احمللة الكربى مبحافظة  12

ل وقد مت تقسيم أطفال العينة إىل جمموعتني جتريبية و ضابطة, وقد مت مراعاة التجانس بني أطفاالغربية, 
اجملموعتني من حيث املستوى االجتماعي االقتصاد,, والعمر الزمين, ووجود إعاقة مصاحبة؛ وذلك 

مقياس رسم الرجل جلود واستخدمت الدراسة للتأكد من تكافؤ اجملموعتني قبل وبعد تطبيق الربانمج. 
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, مقياس املستوى االجتماعي االقتصاد, لقياس الذكاء Goodenough Harrisإنف هاريس 
, عبدا هلل)إعداد عادل التوحد,مقياس الطفل  (,2006ألسرة )إعداد/ عبد العزيز الشخصل

مقياس تقدير , مقياس تقدير مهارات اإلدراك البصرى لدى الطفل التوحدى )إعداد الباحثة(, (2001
لية فاع نتائج الدراسة وأظهرتالربانمج التدريىب )إعداد الباحثة(. , السلوك النمطى )إعداد الباحثة(

مما أد, خلفض  ,الربانمج التدرييب املستخدم, حيث ساعد الربانمج يف تنمية مهارات اإلدراك البصر,
أما ابلنسبة للمجموعة  ,السلوك النمطي لدى أفراد اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق الربانمج عليها

الضابطة فلم حيدث هلا أ, تغيري وذلك ابستخدام االختبار القليب والبعد,, كما ثبت استمرار أثر 
 الربانمج بعد انتهاء تطبيقه.

 :تعدقي  على الدراسات السابدقة
من خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة, نالحظ اختالفها وفق طبيعة كل دراسة واهلدف    
ا, وجند أن دراسات تلك احملاور أشارت إىل أن يرجع القصور يف التفاعل االجتماعي لدى األطفال منه

. كما يرجع القصور يف وسلوك العدواين  ذو, التوحد انتج عن القصور يف التواصل وقلة االنتباه
ركي. ويركز التواصل لدى األطفال ذو, التوحد انتج عن القصور يف االنتباه واإلدراك فرط النشاط ارح

إىل األشخاص من حوهلم. من  ناألطفال ذو, التوحد دائماً بصرهم على األشياء املادية بينما ال ينتبهو 
املالحظ أن األطفال ذو, التوحد يعانون من عجز يف حتول املعلومات داخل املخ مما يظهر لديهم 

ويعاىن  اإلدراك اللمسي. القصور يف كل من: اإلدراك البصر,, اإلدراك السمعي, اإلدراك ارحركي,
األطفال ذو, التوحد من أتخر يف اللغة وذلك يربر سلوكهم االنسحايب الذ, يعترب أحد مساهتم املميزة. 
ومن املالحظ أن معظم الدراسات تتحدث عن السلوكيات الغري مرغوبة خاصة قصور 

توحد. ومن املالحظ قلة واالنسحاب عند األطفال ذو, ال ,, وفرط النشاط ارحركيوالتواصل,االنتباه
الدراسات العربية اليت اهتمت بقضااي التوحد مقارنة ابلدراسات األجنبية على الرغم من زايدة الوعي 
هبذه الفئة وزايدة معدالت انتشارها. بعد استعراض الدراسات السابقة ونتائجها يتضح أثر الربامج 

, والسلوكيات التكيفية, اإلندفاعيةو ص فرط النشاط التدريبية والسلوكية يف تنمية االنتباه, واإلدراك وخف
وأثرها يف خفض السلوكيات الالتكيفية. من هذا املنطلق يركز الباحث على ضرورة تقدمي  ,والتواصل

 برانمج تدرييب سلوكي هلذه الفئة هبدف خفض فرط النشاط ارحركي .
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ان يدقوم بصياغة  انللباحث ميكنيف ضوء نتائج اإلطار النظري و الدراسات السابدقة اليت مت عرضها 
 فروض الدراسة احلالية يف الفصل الرابع.

 : اإلجراءات املنهجية للدراسة
  مدقدمة:
, مث هملفاهيم األساسية اليت تدور حول موضوعاالفصل الثاين من هذه الدراسة  يف انالباحثعرض 

 يف هذا الفصل فروض الدراسة غةاوسيقوم بصيأعقب ذلك إلقاء الضوء على بعض الدراسات السابقة 
, وقد استلزم ذلك التحقق من صحة هذه الفروض ابختاذ عدة هحمتملة لتساؤالت إجاابتواليت تعد 

الفروض,  هلذه اإلجراءات واليت تشتمل على : انإجراءات مت إتباعها, ويف هذا الفصل يسرد الباحث
 اليتواألساليب اإلحصائية  ,لدراسةل التجرييبخطوات تنفيذ اجلانب  ,األدوات ,العينة ,املنهج

 : توضيح ذلك يليوفيما  ,استخدمت الستخالص النتائج
 : فروض الدراسة: أوالً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  .1
 . لصاحل اجملموعة التجريبية. ةالتطبيق البعد, ملقياس اإلندفاعي

والضابطة يف  التجريبيةاجملموعتني  حصائية بني متوسطى درجات أطفالإتوجد فروق ذات داللة  .2
 .يةلصاحل اجملموعه التجريباإلندفاعية التطبيق البعد, ملقياس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال اجملموعة الضابطة يف التطبيق  .3
 .اإلندفاعيةالقبلي والبعدى ملقياس 

 :الدراسة  منهجية اثنياً:
 :منهج الدراسة 

ونظراً لتعدد املناهج ىف إجراء الدراسات والبحوث ىف جمال العلوم اإلنسانية, فإن طبيعة موضوع الدراسة 
واهلدف منها هو الذ, حيدد طبيعة املنهج املستخدم ىف إجراء الدراسة, حيث اقتضت طبيعة هذه 

ابستخدام تصميم اجملموعة التجريبية والضابطة ذات القياس  التجرييب,به شالدراسة, توظيف املنهج 
 .القليب والبعدى
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 : عينة الدراسة:اثلثاً 
 اتبع الباحث خطوات اختيار العينة كما يلي:

 شروط اختيار العينة : .1
( سنة وذلك لألسباب 12ـ  8مت اختبار العينة من األطفال املتوحدين الذين ترتاوح اعمارهم من )

 التالية : 
 يف هذه املرحلة العمرية يصبح واضحاً حبيث ميكن تشخيصه ومن الضرورى عالجه .اإلندفاعية ـ أن 

توحد, كما أهنا املرحلة األكثر ـ أن هذه املرحلة العمرية ميكن أن يتم التأكد فيها أن الطفل يعاىن من ال
(, كما 1:4انتشارًا داخل مركز التأهيل, إضافة اىل أن الذكور التوحديني أكثر من اإلانث بنسبة )

( تقريباً, وكذلك ألن مسات 1:4تنتشر مشكلة فرط النشاط بني الذكور عنها بني اإلانث بنسبة )
د اإلانث, فإنه سيتم اختيار مجيع أفراد العينة خيتلف عند الذكور عنه عناإلندفاعية التوحدية ومستوى 

  .من الذكور
على عينة مبدئية  2001بتطبيق مقياس تشخيص التوحد )إعداد عادل عبد هللا,  انقام الباحثحيث  

وذلك رحساب ثبات املقياس املستخدم  مبركز مصراتة لتأهيل املعاقني,طفل من امللتحقني  44عددها 
النهائية من بني  يف الدراسة, وكذلك انتقاء العينة النهائية موضوع الدراسة, حيث مت اختيار العينة

 )وفقاً  ايً توحد طفالً  12, وبلغت العينة النهائية بفرط النشاط ارحركيالعينة األولية واليت متيزت  أطفال
 مهم إىل جمموعتني :يبتقس انالباحث( ومن مث قام  املستخدمللمقياس 

  املعتمد  مل تتعرض للربانمج من األطفال التوحديني, أطفال ستةمكونة من  ضابطة:الجمموعة
 . املستخدم مع اجملموعة التجريبية

 طبق عليها  اليتوهى اجملموعة  من األطفال التوحديني, أطفال ستةمكونة من  تجريبية:ال جمموعة
 . املستخدم يف هذه الدراسةاإلندفاعية يف خفض الربانمج 

 جتانس أفراد العينة :
 قام الباحث مبقارنة متوسطات درجات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة على  : يةاإلندفاع

( انيني )إعداد/الباحثطفال التوحداأللدى  السلوك اإلندفاعياضطراب  أعراض تقدير استمارة
كما ابجلدول  Mann- Whiteny Testمان وتيىنقبل تطبيق الربانمج ابستخدام اختبار 

 .التايل
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 (1جدول)
تطبيق الربانمج, على  قبل التجريبية والضابطة اجملموعتني ات رتب األطفال يفداللة الفروق بني متوسط

 ينيالتوحد طفالاأل لدى السلوك اإلندفاعىاضطراب   أعراض تقديرأبعاد استمارة 

 األبعــاد
اســـم 
 ن اجملموعة

متـوسط 
 الرت 

جمموع 
 Zقيمة  Uقيمة  الرت 

مستوى 
 الداللة

 ندفاعيةاإل
 23.5 4.7 6 جتـريبية

8.5 -
 غري دالة 0.849

 31.5 6.3 6 ضـابطة
 

 4.5 (=0.05وعند مستوى )         1.5(=  0.01عند مستوى ) Uقيمة 
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات أفراد اجملموعتني 

طفال األ لدى عيالسلوك اإلندفااضطراب  أعراض تقدير استمارة على أبعاد التجريبية والضابطة 
انس أفراد , مما يدل على جتقبل تطبيق الربانمج على هذه االستمارة والدرجة الكلية للمقياس ينيالتوحد

  على هذه االستمارة . اجملموعتني
 :من حيث مستوى درجة التوحدية 
جمانسة أفراد العينة من حيث مستوى التوحدية ابستخدام مقياس تقدير السلوك للطفل التوحدى, مت 

, وقام الباحث (1997( الذ, أعده للبيئة العربية )عبد الفتاح غزال :Marvyأتليف )ماريف وآخرون 
املقياس على البيئة الليبية, حيث استخرج صدق املقياس بطريقتني: صدق احملكمني )الصدق بتقنني 

عند  ةوهى دال( 46.7ء) مة )ت(يالظاهر,(, وصدق التجانس الداخلى وبلغ صدق املقياس عند ق
, ورحساب الثبات استخدم طريقة إعادة تطبيق املقياس حيث حصل على عامل (0.01)مستوى 

وفيما يلى توزيع لدرجات األطفال يف  .(0.01)دال إحصائيا عندى مستوى  وهو (0,86) ثبات
 ة والضابطة على املقياس .ياجملموعتني التجريب
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 (2جدول )
 توزيع درجات التوحدية للمجموعتني التجريبية والضابطة

 ن
 درجات التوحدية
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

1 96 100 
2 95 94 
3 98 97 
4 98 99 
5 98 99 
6 100 99 

 97,5 97,25 املتوسط
 2,2 1,92 االحنراف

موعتني متقاربة إىل حد كبري, مما يدل على جتانس مما سبق يتضح أن درجات التوحدية يف اجمل
اجملموعتني يف هذا املتغري, مما يساعد على تثبيت هذا العامل وعدم تداخله يف اإلجراءات التجريبية 

 للدراسة .
 أدوات الدراسة: :رابعاً 

وأدوات قياس , أدوات جتانس العينتنيدوات املقدمه يف الدراسة ارحالية اىل قسمني مها: قسم الباحث األ
 .املتغريات التجريبية
 تجانس وتشمل:للأواًل: أدوات 

 (ان/ الباحثإعداد  ): الليبية لألسرة االقتصادي االجتماعيمدقياس املستوى  .1
 االجتماعيقياس املستوى  يفأعد هذا املقياس هبدف الوصول إىل أداة مناسبة ميكن استخدامها 

 .الظروف الراهنة يف الليبيةلألسرة  االقتصاد,
 (:2001مدقياس الطفل التوحدى )إعداد : عادل عبد هللا,  .2
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ومتثل  ,األخصائىعبارة جياب عنها بـ )نعم( أو )ال( من جانب املعلم أو  28يتألف هذا املقياس من 
الطبعة  يفمت عرضها  اليتضوء احملكات  يفمت صياغتها  ,تلك العبارات مظاهر أو أعراض التوحدية

 DSM-IVالرابعة من الدليل التشخيصى واالحصائى لألمراض واالضطراابت النفسية والعقلية 
السيكولوجى حول إىل جانب مراجعة الرتاث  ,(1994) النفسيالصادر عن اجلمعية األمريكية للطب 

عبارة( على األقل  14ويعىن وجود نصف هذا العدد من العبارات ) ,ما كتب عن هذا االضطراب
وىف الغالب ال تعطى درجة هلذا املقياس ولكنه يستخدم  ,وانطباقها على الطفل أنه يعاىن من التوحدية

 (.14من خالل ارحد األدىن من انطباقات عبارات هذا املقياس عليه )
وقد بلغت  ,مقداره شهر واحد زمينالتطبيق بفاصل  إعادةمت التأكد من ثبات املقياس بطريقة كما 

, وهى مجيعا قيم دالة (0.846)بلغت KR-21وابستخدام معادلة  ,(0.917)قيمة معامل الثبات 
 .(0.01)عند مستوى 

 :لوحة جودارد املعدلة من لوحة األشكال )سيجان( .3
ابستخدم لوحة جودارد املعدلة من لوحة األشكال قام الباحث مبجانسة أفراد العينة يف مستوى الذكاء 

)سيجان(, لقياس ذكاء أفراد العينة الكلية وذلك للتحقق من جتانس أفراد اجملموعتني التجريبية 
خشبية  ( بوصة, وعشر قطعx 18 13ة مساحتها )بيوالضابطة, ويتكون هذا االختبار من لوحة خش

تتطابق أشكاهلا مع أشكال الفتحات احملفورة يف هذه اللوحة, وتستخدم هذه اللوحة مع الفئة العمرية 
,وقد مت استخدام لوحة )سيجان( يف معظم الدراسات ةسن ةمن سن ثالث سنوات وحىت ست عشر 

دقة مالحظة وفيه يُعطى االهتمام عند تقدير الدرجة على العربية اليت أجريت على أطفال التوحد, 
وخيتلف عن غريه من اختبارات الذكاء من  ,أكثر مما يُوجه إىل املهارة اإلدراكية العمليةالطفل للتفاصيل 

لوحة جودارد ومن انحية إجيازه وبساطة إجراءه, وهناك ما يشري إىل أن اختبار  األساسيانحية مفهومه 
نة عشر تقريبا مرابعة واخلامسة حىت سن الثامتتد فيما بني السنة ال املعدلة من لوحة األشكال )سيجان(

الدراسة ارحالية  يفوقد استخدم هذا االختبار  ,يطلق عليها بياجيه العمليات احملسوسة اليتوهى املرحلة 
 الدراسة. جمموعيتهبدف تقدير القدرة العقلية لدى 

معني ـ جنمة مخاسية ـ هبا فراغات لألشكال التالية ) خشبية : يتكون املقياس من لوحة  وصف املدقياس
بيضاوى ـ مربع ـ دائرة ـ مستطيل ـ شكل سداسى عبارة عن مستطيل بداًل من ضلعيه الصغريين ـ مثلثني 
متساواي الساقني بدون قاعدهتما ـ نصف دائرة ـ مثلث ( وتقدم اللوحة, ونرتك له ثالث أو أربع فرص, 
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درجته على املقياس, والىت يف ضوئها يتم  مث حنسب متوسط الوقت الذى استغرقه يف احملاوالت ليمثل
 حتديد نسبة ذكائه, وذلك ابلرجوع إىل دليل املقياس .

 : التجرييب قياس املتغري ةأدا :اثنياً 
  (ان:)إعداد الباحثينيالتوحد طفالاأل لدى يةاإلندفاع أعراض تدقديراستمارة 

  لدى يةاإلندفاع أعراضعبارة تقيس  45النهائى من  اشكله يف االستمارةتكون ت :ستمارةوصف اال
 .ينيالتوحد  طفالاأل
  : لالستمارة والثبات صدقحساب ال (1

 يل.صمت حساب صدق االستمارة بعدة طرق وفيمايلي عرض ذلك ابلتفاواًل: الصدق : 
 :الذ,للموضوع  االستمارةويهدف هذا النوع من الصدق إىل ارحكم على متثيل  صدق احملكمني 

أكثر وصلت نسبة االتفاق عليها  اليتقيسه على حنو يتسم ابلوضوح, وقد أخذ الباحث العبارات ت
يف علم من السادة احملكمني من أساتذة وأساتذة مساعدين  12%( بعد عرضها على 80)من 

 .الرتبية اخلاصةالصحة النفسية و  النفس و
 :حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من  انقام الباحث صدق االتساق الداخلى

 .بعد الذ, تنتمي إليه, واجلدول التايل يوضح ذلكعبارات املقياس والدرجة الكلية لل
 (3جدول)

 (60)ن= ندفاعي(اإللسلوك )معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
 معامل االرتباط رقم العبارة البعد

عية
دفا
االن

 

16 0.417 
17 0.503 
18 0.428 
19 0.467 
20 0.398 
21 0.366 
22 0.359 
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أن مجيع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة السابق يتضح من اجلدول  

قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية كما   .(0.01)
 واجلدول التايل يوضح ذلك  ,مما يدل على متاسك املقياس لالستمارة ,

 (4جدول )
طفال األلدى  يةاإلندفاع أعراض تدقديرمعامالت االتساق الداخلي ألبعاد استمارة          
 ( 60يني )ن = التوحد
 معامل االرتباط األبعاد

 0.695 االندفاعية
 

تية : )إعادة تطبيق ات االستمارة ابلطرق اآلبحبساب ث انقام الباحث : ثبات االستمارة: اثنيًا 
 . االستمارة, والتجزئة النصيفة, معامل ألفا كرونباخ(

 
 
 

 (5جدول )

23 0.401 
24 0.457 
25 0.514 
26 0.528 
27 0.437 
28 0.385 
29 0.419 
30 0.477 
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 (60يني )ن = التوحد طفالاأل لدى يةاإل ندفاع أعراض تقديرمعامالت ثبات أبعاد استمارة 

 األبعاد
معامل 

 ألفاكرونباخ
 60ن=

 التجزئة النصفية
 إعادة تطبيق املدقياس

 60ن= براون –سبريمان  12ن = 

 0.801 0.765 0.865 االندفاعية
 معامل االرتباط كانت  ,يةاإلندفاع أعراض تقدير: للتحقق من ثبات استمارة  معامل ألفاكرونباخ

يتضح من عالية, و  ت( وهي درجة ثبا0.865) ألفاكرونباخ قيمة(, وقد بلغت 0.765تساو, )
وإمكانية االعتماد  االستمارةثبات  يفأن مجيع قيم معامالت الثبات مرتفعة مما جيعلنا نثق ذلك 

 .كما هو موضح يف اجلدول السابق ةيف الدراسة ارحالي عليه
 : لدى  يةاإلندفاع أعراض تقديراستمارة  للتحقق من ثبات انقام الباحث إعادة تطبيق االستمارة

يوماً( على عينة الدراسة االستطالعية )ن =  15ل زمين قدرة )صمرتني بفا ينيطفال التوحداأل
(, ومت احتساب معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين لصورة االستمارة, وكان معامل 12

أن مجيع قيم معامالت الثبات مرتفعة السابق دول اجليتضح من (, كما 0.89االرتباط يساو, )
 يف الدراسة ارحالية . ثبات املقياس وإمكانية االعتماد عليه يفمما جيعلنا نثق 
 (ان: )إعداد الباحثلدى عينة من أطفال التوحد يةاإلندفاعخفض يف  تعديل السلوكاثلثا: برانمج 

 عرض نتائج الدراسة وتفسريها
لدى عينة من  يةاإلندفاعسلوك خلفض ال برانمج تعديل أثرهتدف الدراسة ارحالية إىل التحقق من 

 توصل إليها. اليتيف هذا الفصل نتائج الدراسة  ان, ويعرض الباحثأطفال التوحد
 : االول اختبار صحة الفرض  .1

ة والضابطة يف يبياجملموعتني التجر  حصائية بني متوسطى درجات أطفالإتوجد فروق ذات داللة 
 .يبيةالتجر  ةلصاحل اجملموع يةاإلندفاعالتطبيق البعدي ملدقياس 

على أنه توجد فروق دالة إحصائياً بني الدرجات  االولينص الفرض  :نتائج التحدقق من الفرض أواًل:
 السلوكالتوحد يف اجملموعة التجريبية يف كل من أبعاد اضطراابت  وااليت حيصل عليها األطفال ذو 

موضع االهتمام, والدرجات اليت حيصل عليها نظرائهم ابجملموعة الضابطة عقب انتهاء  اإلندفاعي
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املستخدم وذلك لصاحل األطفال ذو, التوحد  التدرييباجملموعة األوىل )التجريبية( من جلسات الربانمج 
لداللة   T-TEST وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار ,يف اجملموعة التجريبية

 ., واجلدول التايل يوضـح ذلكفروق املتوسطات
 (6جدول )
بعد تطبيق الربانمج, , التجريبية والضابطة تنيدرجات األطفال ابجملموع متوسط داللة الفروق بنييوضح 

 لألطفال ذو, التوحد يةاإلندفاعأبعاد على 

اســـم  األبعــاد
 اجملموعة

متـوسط  ن
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
 داللة
قيمة  )ت(

 )إيثا(

حجم 
التأ
 ثري

 
 االندفاعية

 1.21 16.66 6 ضـابطة
14.03- 

0.01 
 عال 0.73 دالة

 2.53 33.66 6 جتـريبية
( بني درجات 0.01يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ,التوحدذو, لألطفال  يةاإلندفاعاجملموعتني التجريبية والضابطة بعد تطبيق الربانمج, على  يفاألطفال 
تعرضت جللسات الربانمج مقارنة أبطفال اجملموعة  اليتمما يعىن حتسن أطفال اجملموعة التجريبية 

 .  مل تتعرض لنفس جلسات الربانمج اليتالضابطة 
 :االولنتائج الفرض  عرض-اثنياً 

ظهرت نتائج التطبيق البعد, وجود فروق ذات أصحة الفرض  ( ما يلي:6من جدول رقم )يتضح 
 يةاإلندفاعاجملموعتني التجريبية والضابطة يف  مقياس  حصائية بني متوسطى درجات أطفالإداللة 

بلوغ متوسط التطبيق القبلي للمجموعة الضابطة  االندفاعية, بعد بنًي  ولصاحل اجملموعه التجريبية, 
(, وبلغت قيمة )ت( 33.66( بينما كان متوسط التطبيق البعد, للمجموعة التجريبية )16.66)
( وهي ذات أتثري 0.73(, وبلغت قيمة )إيثا( )0.01حصائية عند مستوى )إ( وهى دالة -14.03)

 عال. 
املستخدمة,  الربانمج املستخدم يف الدراسة وعن صالحية فنياته وأساليبه أثروهبذا تشري هذه النتائج إىل 

تمثل ي, اليت لألطفال ذو, التوحدالسلوك اإلندفاعي حيث سامهت يف ارتفاع متوسطات درجات أبعاد 
,  وقد ساهم ذلك يف زايدة تركيزهم, وحتسن سلوكهم املضطرب وحتسن السلوك االندفاعيةيف: 
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:  2005حممد هويدى )كد عليه أمبا  ,مع أقراهنم. وميكن تفسري نتائج هذا الفرض ةً االندفاعي مقارن
( أنه ميكن استخدام املعززات يف العديد من اجملاالت كتقليل السلوكيات غري املرغوب فيها أو 54ص

إيقافها, أو يف زايدة السلوكيات املرغوب فيها, أو يف إكساب الطفل بعض السلوكيات اجلديدة 
 واحملافظة على استمراريتها .

من مظاهر  ةارحالية من حماولة التقليل من سلوكيات غري مرغوب يف الدراسة انوهذا ما قام به الباحث
السلوكية لفرط ارحركة عند أطفال التوحد, وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من : دراسة 

( .  وكل ذلك 2004(, و دراسة حممد خطاب )2000(, و دراسة عادل هللا )2001مىن خليفة )
الفروق بني درجات األطفال ابجملموعتني  البياينيوضح الشكل  ييلفيما و  ويؤكد صحة الفرضيه .

 الدرجة الكلية, و لألطفال ذو, التوحداإلندفاعية أبعاد التجريبية والضابطة بعد تطبيق الربانمج على 
 للمقياس .

 حصائية بني متوسطى درجات أطفالإ: توجد فروق ذات داللة الثايناختبار صحة الفرض  .2
 .لصاحل التطبيق البعدي يةاإلندفاعاجملموعة التجربيبة يف التطبيق الدقبلي والبعدى ملدقياس 

على أنه توجد فروق دالة إحصائياً بني الدرجات  ينالثاينص الفرض  :نتائج التحدقق من الفرض أواًل :
 يةاإلندفاعالتوحد, يف التطبيق القبلي والبعدى ملقياس  وااليت حيصل عليها أطفال اجملموعة التجريبية ذو 

  T-TEST اختبار انوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثلصاحل التطبيق البعد,. 
 , واجلدول التايل يوضـح ذلك.لداللة فروق املتوسطات

 (7جدول )
 تطبيق البعد, للمجموعةابلتطبيق القبلي ومتوسط الدرجات األطفال  متوسطداللة الفروق بني يوضح 

 .لألطفال ذو, التوحد يةاإلندفاعأبعاد التجريبية, على 

  اجملموعة األبعــاد
 التجريبية

متـوسط  ن
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
 داللة
قيمة  )ت(

 )إيثا(

حجم 
التأ
 ثري

 
 االندفاعية

 1.72 17.16 6 التطبيق الدقبلي
21.60- 

0.01 
التطبيق  عال 0.81 دالة

 البعدي
6 33.66 2.58 
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يف ابجملموعة التجريبية األطفال يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات 
والدرجة الكلية , لألطفال ذو, التوحد يةاإلندفاعمقياس  فقراتمجيع , على التطبيق القبلي والبعد,

مما يعىن حتسن درجات أطفال اجملموعة التجريبية بعد استخدم  لصاحل التطبيق البعد,, ,للمقياس
  .الربانمج 
 :يننتائج الفرض الثا عرض -اثنياً 

ظهرت نتائج التطبيق ) القبلي ـ البعد, ( على  أصحة الفرض  ( ما يلى:7يتضح من جدول رقم )
 فقراتوجود فروق دالة إحصائياً بني درجات أطفال اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعد,, يف 

 فقراتبني و .  , لصاحل التطبيق البعد,لألطفال ذو, التوحد السلوك اإلندفاعيمقياس اضطراابت 
( بينما كان متوسط التطبيق 17.16بلوغ متوسط التطبيق القبلي )للمجموعة التجريبية, االندفاعية,
(, 0.01حصائية عند مستوى )إ( وهى دالة -21.60(, وبلغت قيمة )ت(  )33.66البعد, )

 ( وهي ذات أتثري عال . 0.81وبلغت قيمة )إيثا( )
حية فنياته وأساليبه عن صال ةوهبذا تشري هذه النتائج إىل فاعلية الربانمج املستخدم يف الدراسة الناجت

 السلوك اإلندفاعياضطراابت  فقراتاملستخدمة, حيث سامهت يف ارتفاع متوسطات درجات 
, وكانت الفروق لصاحل التطبيق البعد,, وقد ساهم الربانمج املستخدم يف حتسن لألطفال ذو, التوحد

كن تفسري هذه النتائج يف ابلتطبيق القبلي, ومي ةً سلوكهم املضطرب, وحتسن السلوك االندفاعي  مقارن
إيقاف  يفيستخدم أن املعزز  (94ص : 2002 ) أمني ضوء اإلطار النظرى حيث تذكر سهي

السلوك غري املالئم أو غري املرغوب فيه. ونعترب كال من املعززات االجيابية والسلبية واحدة فكالمها 
وتعديله, وأن وجه االختالف بينهما  يعمالن على زايدة السلوك املالئم أو ارحد من السلوك غري املالئم

شيئا غري مرغوب  حتذفهو أن املعززات االجيابية تضيف شيئا مرغواب فيه أما املعززات السلبية فتزيل أو 
يستهدف تعديل السلوكيات الغري مرغوب به  ذ,السلوكى ال التدرييبذلك أبن  انكما يفسر الباحث  فيه.

لدى هؤالء األطفال, ويستخدم أسلوب التدعيم اإلجيايب, ويعين مكافأة الطفل بعد قيامة ابلسلوك 
املرغوب الذ, يتدرب عليه, وقد يكون التدعيم ماداًي عن طريق اهلدية أو ارحلوى, وقد يكون معنوايً 

 نشطة واللعب .بارات الشكر أو األبتقبيل الطفل أو مداعبته أو مدحه أو بع
و دراسة عادل  (,1997وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من: دراسة عبد املنان معمور ) 

(, بينما أكدت 2004(, و دراسة حممد خطاب )2001(, ودراسة مىن خليفة )2000عبد هللا )



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

445 

 

شطة االجتماعية مع األطفال ( على فاعلية التدعيم ابلطعام واألن2005دراسة سهري حممود )
 التوحديني مبا يتفق مع نتائج الدراسة ارحالية .

 : الثالثاختبار صحة الفرض  .1
اجملموعة الضابطة يف التطبيق  حصائية بني متوسطى درجات أطفالإال توجد فروق ذات داللة 
 .يةاإلندفاعالدقبلي والبعدى ملدقياس 

, على أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني الثالثينص الفرض  :نتائج التحدقق من الفرض أواًل :
التوحد, يف التطبيق القبلي والبعد, ملقياس  واالدرجات اليت حيصل عليها أطفال اجملموعة الضابطة ذو 

لداللة فروق   T-TEST وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار. يةاإلندفاع
 .  واجلدول التايل يوضـح ذلكاملتوسطات, 
 (8جدول )

 ابلتطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعد,  درجات األطفالمتوسط داللة الفروق بني يوضح 
 .لألطفال ذو, التوحد ةاإلندفاعي فقرات, على الضابطة  للمجموعة

 ن اســـم اجملموعة األبعــاد
متـوسط 
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت(

 داللة
 )ت(

قيمة 
 )إيثا(

حجم 
 التأثري

 
 االندفاعية

 1.87 17.50 6 التطبيق الدقبلي
1.05 

0.34 
غري 
 دالة

 ضعيف 0.17
 1.21 16.66 6 التطبيق البعدي

ابجملموعة األطفال وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات عدم  يتضح من اجلدول السابق
, لألطفال ذو, التوحداإلندفاعية مقياس  فقراتمجيع , على يف التطبيق القبلي والبعد, الضابطة

 مما يعىن عدم أتثر اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعد,., للمقياسوالدرجة الكلية 
 :الثالثنتائج الفرض  عرض -اثنياً 

ظهرت نتائج التطبيق ) القبلي ـ البعد, ( عدم  أصحة الفرض  ( ما يلى:8يتضح من جدول رقم )
 فقراتوجود فروق دالة إحصائياً بني درجات أطفال اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعد,, يف 

للمجموعة  االندفاعية, بعد تبينو للمقياس. والدرجة الكلية , لألطفال ذو, التوحداإلندفاعية مقياس 
(, 16.66( بينما كان متوسط التطبيق البعد, )17.50بلوغ متوسط التطبيق القبلي ) ,الضابطة
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( 0.17عند أ, مستوى, وبلغت قيمة )إيثا( )إحصائياً (  وهى غري دالة 1.05وبلغت قيمة )ت(  )
 وهي ذات أتثري ضعيف. وهذا يعين أنه ال توجد فروق بني متوسطى القياس القبلي والبعد, . 

 اجملموعةأطفال جود فروق ذات داللة إحصائية  بني درجات ض السابق يتضح عدم ومن خالل العر 
, لألطفال ذو, التوحد اإلندفاعيةأبعاد على  ,بعد تطبيق الربانمجالضابطة قبل تطبيق الربانمج, و 

إىل أ, مؤثر خارج  الضابطةللمقياس, وهذا يدل على عدم خضوع العينة من اجملموعة  الدرجة الكليةو 
يف التطبيقني القبلي  ةى إىل التوصل إىل درجات متشاهبأدو تعرضها للربانمج العالجى, وهو ما أ

جتانس اجملموعتني الضابطة والتجريبية,  على دليل ك هذا والبعد, للمجموعة الضابطة, ويرجع الباحث
نتائج مع نتائج كما هو موضح يف التطبيقني القبلي للمجموعتني عند املقارنه بينهم, وقد اتفقت هذه ال

(,  و دراسة سيد 2002ب(  و دراسة سهري حممود ) 2000دراسة كل من دراسة عادل عبد هللا )
 (, وهذا يعىن صحة الفرضية . 2005(, ودراسة رأفت عوض )2004اجلاحى )

 ملدص النتائج ومناقشتها:
ن بني االخصائيني برانمج فنيات وأساليب العالج السلوكي إضافة للتعاو  أثرتناولت هذه الدراسة 

, وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية التوحدطفال ذو, األلدى اإلندفاعية وأولياء األمور يف خفض 
لدى األطفال ذو, التوحد عينة اضطراابت السلوك اإلندفاعي الربانمج العالجي املستخدم يف خفض 

ا أثر كبري يف جناح الربانمج وقد الدراسة, حيث أن الفنيات التدريبية املستخدمة يف الربانمج كان هل
فنيات التدعيم والنمذجة والتدعيم وارحث و التشكيل والتغذية الراجعة, وهذا يتفق  اناستخدم الباحث

( وعادل عبدهللا 1997(, وعبد املنان معمور )2002(, سهري أمني )2004مع وسيد اجلارحي)
(. 2000فق مع دراسة عادل هللا )أ(. كما استخدم اللعب والنموذج ابلصور, وهذا يت-1999)

كنوع من حث األطفال على   انعروسة من قبل الباحثال(. كما أن استخدام لعبة 2005سهري حممود )
(, و دراسة عادل عبد هللا 2001التقليد وحماكاة النموذج يتفق مع دراسة دراسة هالة فؤاد )

ستخدام الباحث أجهزة . وا Pelios, et, al.(2003)(, و دراسة بيليوس وآخرين 2003)
 Vanderالوسائط املتعددة كنوع من النمذجة يف تعليم هؤالء األطفال يتفق مع دراسة فاندرجيست 

Geest(2002 ودراسة ميشيل ,)Michelle. (2004 واستخدام فنية اللعب ارحر كنوع من .)
كاالند (, ودراسة  2006)Ana Delias et alالتدعيم تتفق مع دراسة أانديالز وآخرون 

  Kaland et al. (2007.)وآخرون
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لدى أطفال ذو, اإلندفاعية أن الربانمج املستخدم يف هذه الدراسة قد أدى إىل خفض  انوير, الباحث
لدى أطفال اجملموعة التجريبية, ويرجع ذلك إىل أن الربانمج قد اشتمل على فنيات وأساليب  التوحد

م كارتونية ومواقف حياتيه مصورة, جمسمات, وحيث وأنشطة تتضمن: مثريات و ألعاب مشوقة, أفال
ذو, التوحد وأتتى بفاعلية  لذب انتباه األطفاجتأن هذه األشياء  إىل يشري يأن الرتاث السيكولوج

عالية مع هؤالء األطفال عن األشياء العادية, حيث أن النمذجة ارحية هلا فاعلية كبرية عن النمذجة 
صور لبعض األشكال الكارتونية احملببة لألطفال. ولذا كان توافر هذه العادية, أيضًا استخدم الباحث 

 ذو, التوحد على االنتباه و لاخلصائص يف الربانمج أدى إىل فاعلية  الربانمج ورفع قدرة األطفا
 املفرطة, واستخدامها مع احمليط الذ, يعيشون فيه. اإلندفاعية 

السلوك دى فعاليته مع اجملموعة التجريبية يف خفض أن الربانمج ارحايل قد أ انمما سبق يرى الباحث
  . التوحدلدى أطفال ذو, اإلندفاعي 

  توصيات الدراسة : أواًل:
 إنشاء قاعدة بياانت ابألحباث واملؤمترات اخلاصة بذو, االحتياجات اخلاصة )التوحد( . .1
التوحد وذلك لرفع تسليط الضوء اإلعالمي على االحتياجات اخلاصة عامة والفئات الصعبة مثل  .2

 درجة الوعي عند اجملتمع هبذه الفئات وكيفية التعامل معها .
ضرورة إعداد برامج إرشادية لآلابء واألمهات لتعريفهم بطبيعة التوحد والعمل على تقدمي برامج  .3

تعليمية توجيهية إلمكانية حماولة فهم بعض سلوكيات هؤالء األطفال وطرق التعامل معهم وفق 
 .  خطط عالجية

 الدراسات املدقرتحة:اثلثاً: 
حتتاج ملزيد من  اليتبعض املوضوعات  انقرتح الباحثيضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة ارحالية  يف

 الدراسات والبحوث وتتمثل ىف:
القصور يف مهارات التواصل اللغو, و سلوكي خلفض درجة العجز  عالجيبرانمج تصميم  .1

 التوحدلدى األطفال ذو, واالجتماعي 
 دراسة املخاوف املرضية لدى األطفال ذو, التوحد وكيفية التعامل معها وعالجها.  .2
 ألخوة األطفال ذو, التوحد. لتعليم ارحركيلتنمية ا تدرييببرانمج تصميم  .3
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هذا وهللا أسأل أن يوفقنا ملا فيه اخلري والصالح , وأن جيعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكرمي, وهللا 
 لقصد .من وراء ا
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