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قائم على فنيات تعديل السلوك يف خفض اضطراب السلوك  فاعلية برانمج تدرييب
 لدى عينة من أطفال التوحد يندفاعاال

 
 النعاس ىعمر مصطف .د                               أنور عمران الصادي .د         

 دابكلية اآل  -قسم علم النفس                كلية الرتبية   -قسم الرتبية وعلم النفس 
 قدمة:م

طبيعي وواضح, ولكن  يءوىو ش ,ؼلتلف األطفاؿ يف سلوكياهتم من طفل إُف آخر
اختبلؼ سلوكيات األطفاؿ يف ادلراحل األوُف من العمر غلعلنا نتوقف حائرين يف التفريق بْب 
الطبيعي وغّب الطبيعي من تلك السلوكيات, فقد تكوف ىذه السلوكيات طبيعية من منظور 

مع, و قد ؼلرج الوالدين, ولكن يراىا اآلخروف شيئا غّب مألوؼ وغّب طبيعي وغّب مقبوؿ من اجملت
الطفل كثّب و  الطفل ادلخرب,الطفل عن حدود ادلعدؿ الطبيعي يف حركتو وسلوكياتو, فنرى 

الطفل قليل االنتباه, وغّبىا من احلاالت و الطفل ادلعاند والعنيد, و الطفل الفوضوي, و احلركة, 
 بعضها طبيعي ومؤقت, والبعض منها مرضي ودائم.

ئية الشاملة الٍب تصيب الفرد خبلؿ السنوات والتوحد ىو أحد االضطراابت النما
الثبلث األوُف من عمره, نتيجة خلل يف وظائف الدماغ, شلا ينجم عنو قصور واضح يف مهارات 
التفاعل االجتماعي, والتواصل اللفظي وغّب اللفظي, وظهور سلوكيات وحركات ظلطية, إضافًة 

 فاوتة. إُف أتثّبه السليب على اجلوانب اإلدراكية بدرجات مت
ويظهر على ىؤالء األطفاؿ كأهنم غّب مهتمْب دلا غلري من حوذلم, وغلدوف صعوبة يف 
بدء وإكماؿ ما يقوموف بو من نشاط, وخصوصا ما يظهر أنو شلل أو متكرر أو ػلتاج إُف 
تفكّب, كأهنم ال يسمعوف عندما نتحدث معهم, وال ينفذوف األوامر ادلطلوبة منهم, وقد أثبتت 

احلديثة أف ادلشكلة تكمن يف ضعف ادلوصل العصيب الكيميائي خصوصا يف الفص الدراسات 
ادلخي األمامي, وىذه التغّبات الفيزيوكيمائية يف ادلخ ليس من السهولة التعرؼ عليها واكتشافها, 

            .(298ص :8002 )سوسن شاكر: شلا يساعد على أتكيد ىذه ادلشكلة لدى أطفاؿ التوحد.
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يف بعض الدوؿ, إال أنو ال تتوفر  2/000اإلصابة ابلتوحد بنحو  وتقدر نسبة
إحصائيات دقيقة عن عدد أو نسب ادلصابْب هبا يف كل دولة, ويشار إُف أف إعاقة التوحد, 

فراد من مجيع الطبقات (, وىي إعاقة قد تصيب األ2/4) تصيب الذكور أكثر من اإلانث دبعدؿ
 ,... وتؤثر إعاقة التوحد على التفاعل االجتماعي راؽاالجتماعية, ومن مجيع األجناس واألع

وعلى مهارات التواصل لدى الطفل, ابإلضافة إُف أف بعض األطفاؿ يصبح لديهم إعاقة حسية 
تظهر على ىيئة أفعاؿ متكررة متتالية واثبتة, وبعضهم اآلخر لدية حساسية مفرطة يف التذوؽ 

 .(44ص :8004 والشم واللمس. )إبراىيم زلمود:
يعيش ذوو إعاقة التوحد يف عزلة اتمة داخل حدود عادلهم الداخلي الشخصي, ويبدوف 
غّب مبالْب على اإلطبلؽ ابآلخرين, كما أهنم ؽليلوف إُف االبتعاد التاـ عنهم, وذبنب إقامة 
عبلقات معهم, إضافة إُف أهنم غّب قادرين على تكوين ارتباطات أو عبلقات عاطفية أو انفعالية 

 راف بصورة خاصة واآلخرين بصورة عامة.مع األق
( إُف مسات ىؤالء األطفاؿ من االنغبلؽ على النفس, وضعف 2990ويشّب ماريكا )

 . )عادؿ عبد هللا:االندفاعيالقدرة على التواصل واالنتباه, فضبل عن وجود اضطراب السلوؾ 
 .(870ص :8004

ديوف( اضطراب فرط النشاط احلركي, حيث إف الطفل ويعآف األطفاؿ ادلعاقوف )التوح  
ؼلرج عن حدود ادلعدؿ الطبيعي يف حركتو شلا يسبب لو فشبل يف حياتو بسبب قلة الَبكيز, مع 

 اندفاعيتو.
يتم تشخيصها لدى األطفاؿ,  ,حالة مرضية سلوكية االندفاعيويعد اضطراب السلوؾ 

دأ يف مرحلة الطفولة عند أطفاؿ التوحد, ىذه وىي تعزى جملموعة من األعراض ادلرضية الٍب تب
 ,األعراض تؤدي إُف صعوابت يف التأقلم مع احلياة يف ادلنزؿ, ومركز التأىيل, واجملتمع بصفو عامو
 إذا َف يتم التعرؼ عليها وتشخيصها وعبلجها, كما تؤدي إُف ظهور مشكبلت لدى األطفاؿ

أدائهم  دلهارات األساسية, واطلفاض مستوىادلعاقْب عقليًا منها صعوبة اكتساب اخلربات وا
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 .اادلقبولة اجتماعي   ادلدرسة, والقياـ ببعض السلوكيات غّب أـللوظائف ادلطلوبة سواء يف البيت 
  .(50ص :8004 )إبراىيم زلمود:

ف النشاط الزائد يؤدى إُف تشتيت انتباه أ  Yoshimoura(2979)  ويرى يوشيمورا
 سبثل أحد مظاىر نشاطهم الزائد, إُف جانب كثرة حركتهم شلا غلعلهم التوحديْب واندفاعيتهم الٌب

ال يستطيعوف اكتساب ادلهارات الٌب ربتاج إُف الَبكيز واالنتباه وال يستطيعوف االستقرار أو 
تبدو  ,( أف ىناؾ عبلمات الضطراب االنتباه50ص :2995 اذلدوء, وأكد ذلك )حلوآف:

حدوث معدٍؿ عاٍؿ من االندفاعية غلعلهم غلدوف صعوبة على ىؤالء األطفاؿ وىو ما يسبب 
أف ما   Marshall)(2929عالية ىف الَبكيز وأهنم ال يسمعوف ما يقاؿ ذلم, ويؤكد )مارشاؿ )

يعآف منو ىؤالء األطفاؿ من تشتت االنتباه االندفاعية وعدـ القدرة على التنظيم, غلعلهم يف 
 حاجة دائمة إُف إشراؼ خارجي. 

 ,علماء النفس وادلختصوف تقدٔف العبلج ادلبلئم لفرط النشاط احلركي وقد حاوؿ
واضطراب االنتباه لدى أطفاؿ التوحد, وذلك من خبلؿ استخداـ طرؽ عديدة منها الربامج 
العبلجية, ولعل ما يثبت صحة ىذا ادلبدأ ىو أف الربامج العبلجية والتدريبية النموذجية 

وتعليم األطفاؿ التوحديْب وذوي فرط النشاط احلركي,  لؤلشخاص التوحديْب, كربانمج عبلج
( وبرانمج ABA( وبرانمج ربليل السلوؾ التطبيقي )TAACCHمن بينها برانمج تيش )

يف تعليم (LEAP) (, كما أضاؼ برانمج ليب DDDCلئلعاقات النمائية ) (دوغبلس)
رط النشاط احلركي كمحور السلوؾ, وىى تركز بدرجة كبّبة على مهارات التواصل والروتْب على ف

 أساسي يف التدريب والعبلج.
والعبلجي السلوكي لتعديل  ,أف فاعلية الربانمج يف الَبكيز على التدريب افويرى الباحث

أي استبداؿ األظلاط  ,وإحبلؿ زللو سلوكيات جديدة ,السلوؾ ادلرضي أو ادلختل لدى الفرد
رى جديدة, تعمل على منع االستجاابت السلوكية غّب ادلرغوب فيها ابستجاابت سلوكية أخ

القدؽلة, وغّب ادلرغوب فيها من الظهور, وىو ما يعرؼ ابلكف النقيض أو الكف ادلتبادؿ, 
ف إكساب الطفل التوحدي سلوكيات أومعناه العمل على تكوين استجابة جديدة مرغوبة, إذ 
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وواحدة من أكثر ومهارات جديدة عملية ليست سهلة, فهي زلاطة ابلعديد من الصعوابت, 
ادلشكبلت يف تعليم السلوكيات اجلديدة لؤلطفاؿ ادلتوحدين تكمن يف بطء ىؤالء األطفاؿ يف 
تعلم مهارات جديدة, شلا يؤدي إُف زلدودية نقل أثر التعلم إُف مواقف جديدة, ىذا ابإلضافة 

لوؾ إُف إحداث قصور أو ضعف يف الدافعية, وىذه الدراسة ىي زلاولة خلفض اضطراب الس
 .قائم على فنيات تعديل السلوؾ ييبعند أطفاؿ التوحد من خبلؿ فاعلية برانمج تدر  االندفاعي

 أواًل: مشكلة الدراسة:
و ليس لديهم ابلضرورة  ,يبعض األطفاؿ يعانوف فقط من اضطراب السلوؾ اإلندفاع

أبهنم مصابوف إبضطراب  يوصف ىؤالء األطفاؿ أحياان ,أو نقص اإلنتباة ,ةأعراض فرط احلرك
و من السهولة عدـ اإلدراؾ  ,وليس إضطراب فرط احلركة أو نقص اإلنتباة السلوؾ االندفاعي

, وؽلثل الربانمج هنم ىف العادة ىادئوف ىف سلوكهمأل ؛أبف ىؤالء األطفاؿ يعانوف من ادلرض
هدفة من حيث السلوكي إسَباذبية ؽلكن من خبلذلا إكساب األطفاؿ التوحديْب سلوكيات مست

تعديل سلوكياهتم غّب ادلرغوبة اجتماعيا شلا قد يؤثر إغلااب على اضطراهبم من فرط النشاط 
 احلركي.  

ادلؤسبرات العلمية و ,ازدايد الندوات هماابدلشكلة من خبلؿ مبلحظت افوقد شعر الباحث
لفصل بينهم وبْب وا ,وزايدة ىؤالء األطفاؿ يف مراكز التأىيل العامة واخلاصة ,اخلاصة ابلتوحد

اإلعاقات العقلية األخرى, وىو األمر الذي قد يسهم ىف مساعدة ىؤالء األطفاؿ على االندماج 
 يف اجملتمع.

آلراء رلموعة من األخصائيْب يف مركز التأىيل يف ليبيا  ْْب ومن خبلؿ استطبلع الباحث
ليو, تبْب أف معظمهم من خبلؿ ترددىم ع ,حوؿ أىم ادلشكبلت الٍب يعآف منها ىؤالء األطفاؿ

يعانوف من صعوابت يف التواصل, وفقد دلهارات التكيف, واالنسحاب التاـ, وفرط احلركة 
 الشديد, وضعف الَبكيز واالنتباه دلن حولو.

على العديد من الدراسات األجنبية والعربية  ْْب إضافة دلا ذكر ومن خبلؿ اّطبلع الباحث
وؿ سلوكيات ومسات اطفاؿ التوحد, وأسباب ىذا أف ىناؾ عدـ اتفاؽ فيما بينها ح تبْب
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االضطراب, كما انبثقت ىذه الدراسة من خبلؿ إشارة الدراسات ىذه الفئة على ضرورة إعداد 
الربامج ادلناسبة للحد من مشكلة النشاط الزائد, وما قد يصاحبها من آاثر سلبية على األطفاؿ 

راء ىذه الدراسة الذي يرغب من خبلذلا إُف إج افالتوحديْب وأسرىم, وىذا ما دفع الباحث
قائم على فنيات تعديل السلوؾ يف خفض اضطراب السلوؾ  تدرييبالتعرؼ على فاعلية برانمج 

 .لدى عينة من أطفاؿ التوحد االندفاعي
 :آليتتتحدد إشكالية الدراسة إجرائياً يف التساؤؿ او 
  قائم على فنيات تعديل السلوؾ يف خفض  تدرييبىل يؤدي استخداـ برانمج

 لدى عينة من أطفاؿ التوحد؟ االندفاعياضطراب السلوؾ 

 اثنيا: أهداف الدراسة:
 هتدؼ الدراسة احلالية إُف:

قائم على فنيات تعديل السلوؾ يف خفض اضطراب السلوؾ  برانمج تدرييب تقدٔف. 2
 سلوؾ األطفاؿ من فئة التوحد. لتحقيق تغّب إغلايب ىف ,االندفاعي

قائم على فنيات تعديل السلوؾ يف خفض  تدرييبالتعرؼ على فاعلية برانمج . 8
 لدى عينة من أطفاؿ التوحد. االندفاعياضطراب السلوؾ 

 اثلثا: أمهية الدراسة:
ضرورة  افنظرًا دلا يتمتع بو موضوع الربانمج السلوكي من اىتماـ كبّب فقد وجد الباحث

 :  على النحو اآليتمن جانبيها النظري والتطبيقي  ,تبياف ىذه األعلية
 أمهية الدراسة النظرية: أ.

 ة:آلتيتظهر أعلية الدراسة النظرية يف األمور ا
 االندفاعيواضطراب السلوؾ  ,مج تعديل السلوؾانرب إثراء الَباث النظري ادلتعلق ب .2

 عند أطفاؿ التوحد.
لدى أطفاؿ التوحد  االندفاعيإبعداد استمارة اضطراب السلوؾ  ْبثحالباقياـ  .8

 وفق مساهتم.
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قائم على فنيات تعديل السلوؾ  تدرييبزلاولة الدراسة تقؤف مدى فاعلية برانمج  .4
 لدى فئة التوحد. االندفاعييف خفض اضطراب السلوؾ 

 :Significance of the Applied Studyالتطبيقية الدراسة ب. أمهية 
 األعلية التطبيقية للدراسة من خبلؿ ما أييت:تظهر 

فنيات تعديل السلوؾ يف خفض و ف ىذه الدراسة ترتكز على اجلانب التطبيقي إ .2
 ( لذوي الفئات اخلاصة.االندفاعيالسلوكية )اضطراب السلوؾ 

قد تسهم ىذه الدراسة يف تقدٔف خطوات إغلابية تفيد العاملْب يف مراكز التأىيل,  .8
 .لتوحدابادلصابْب وأسر األطفاؿ ادلصابْب يف كيفية التعامل مع أطفاذلم 

إف الربانمج ادلستخدـ يف ىذه الدراسة إذا ثبتت فاعليتو ؽلكن استخدامو من قبل  .4
يف  االندفاعيحد, يف خفض اضطراب السلوؾ اجلهات ادلختصة وذات العبلقة أبطفاؿ التو 

 معظم ادلراكز اخلاصة والعامة يف ليبيا. 

 : حمددات الدراسة:رابعاً 
 تتحدد الدراسة احلالية, دبا يلي:

ادلتغّب  تدرييبادلنهج ادلستخدـ: وىو ادلنهج شبو التجرييب: حيث ؽلثل الربانمج ال .2
 ادلتغّب التابع.  االندفاعيادلستقل, بينما ؽلثل اضطراب السلوؾ 

من خبلؿ  االندفاعيادلوضوع الرئيِسي للدراسة: يتمثل يف خفض اضطراب السلوؾ  .8
قائم على فنيات تعديل السلوؾ ادلكثف خلفض اضطراب السلوؾ  تدرييبتصميم برانمج 

 . االندفاعي

-2) طفبًل توحداًي شلن تَباوح أعمارىم مناثُب عشر العينة ادلستخدمة: تضمنت  .4
مت تقسيمهم إُف رلموعتْب إحداعلا ذبريبية واألخرى ضابطة, مع مراعاة التجانس يف , ةسن (28

 أفراد العينة من حيث درجة التوحد, والسن.

اؿ التوحد يف مركز التأىل احلدود البشرية: تقتصر الدراسة احلالية على عينة من أطف .4
 .ليبيا - ةمصرات
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 .(8024/8020)لعاـ الدراسي مج العبلجي خبلؿ ااحلدود الزمانية: تطبيق الربان .0

 األدوات ادلستخدمة, وتشمل: .5

 (.8002مقياس تشخيص الطفل التوحدي )إعداد: عادؿ عبد هللا: -

 لوحة جودارد ادلعدلة من لوحة األشكاؿ )سيجاف(. -

 (.ْبمقياس ادلستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة الليبية )إعداد الباحث -

لدى األطفاؿ التوحديْب )إعداد  ياالندفاعاستمارة تقدير اضطراب السلوؾ  -
 ( ْبالباحث

 (.ْب)إعداد الباحث تدرييبالربانمج ال -

 خامساً: متغريات الدراسة:
 .تدرييبربانمج الالادلتغّب ادلستقل: 

 .االندفاعيادلتغّب التابع: اضطراب السلوؾ 
 :Terms of the studyسادسا: مصطلحات الدراسة 

 : Efficacyالفاعلية  -

مدى األثر الذي ؽلكن أف ربدثو ادلعاجلة التجريبية )) : ( أبهنا8000دمحم )عرفها أمحد 
 .(94ص :8000 . )دمحم امحد:(( ابعتبارىا متغّبا مستقبل يف أحد ادلتغّبات التابعة

 التعريف اإلجرائي للفاعلية: -
: مدى أتثّب الربانمج العبلجي السلوكي ادلستخدـ يف ىذه عرفها الباحث إجرائيا أبهنا

الدراسة كمتغّب مستقل يف خفض فرط النشاط احلركي لدى أطفاؿ التوحد, ونعرب عنو ابلفروؽ 
 .يادلبلحظة بْب التطبيق القبلي والتطبيق البعد

 :تدرييبالربانمج ال -
فلسفة الربانمج: سوؼ تنطلق فلسفة الربانمج التدرييب من ادلعايّب والتصنيفات ادلوجودة 

( ICD-10( والتصنيف الدوِف العاشر لؤلمراض )DSM-IV-TR)يف كل من معايّب التوحد يف 
والٍب تتفق أف التوحد اضطراب ظلائي سلوكي, يظهر خبلؿ (, APAواجلمعية األمريكية للتوحد )
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السنوات الثبلث األوُف من العمر, ويؤثر سلبًا على معظم مظاىر ظلو الشخصية, وخباصة رلاؿ 
 .(P34 :Martin & Pear:1998فرط النشاط احلركي. )

نظر السلوكيْب الٍب ترى أف كل السلوكيات الٍب يظهرىا الفرد وكذلك من وجهة  
ببناء الربانمج بعد  فامكتسبة وىادفة, وؽلكن تعديل وتغيّب ىذه السلوكيات, سيقـو الباحث

على عدد من الربامج الٍب وضعها الكثّب من االختصاصيْب ومراكز البحث والدراسات  اإلطبلع
 .Taacch, وبرانمج تيتش  Lovasمثل: برانمج لوفاس

 :تدرييبالتعريف اإلجرائي للربانمج ال -
الربانمج أبنو: خطة منظمة تدريبية, تربوية, تقـو على استخداـ فنيات  افيعرؼ الباحث
التعزيز ولعب الدور والنمذجة والتعلم ابدلبلحظة وغّبىا, واذلدؼ ىو خفض تعديل السلوؾ مثل 

 فرط النشاط احلركي ألطفاؿ التوحد عينة الدراسة احلالية. 
 التعريف اإلجرائي لفرط النشاط احلركي: -

ىو اضطراب سلوكي يصيب الطفل  االندفاعيأف اضطراب السلوؾ ف اويرى الباحث
والتشتت بْب  ,األعراض تتمثل يف صعوبة االنتباه لشيء زلدد, ويصاحبو بعض من يالتوحد

ادلثّبات وادلنبهات احمليطة بو, شلا يَبتب عليو ضعف يف األداء واطلفاض التوافق الذايت 
ويقاس ابلدرجة ادلرتفعة, أو ادلنخفضة الٍب يتحصل عليها الطفل التوحدي من  ,واالجتماعي

 خبلؿ ادلقياس ادلستخدـ هبذه الدراسة.
 اضطراب التوحد: -

 ,: أبنة مصطلح يشّب إُف االنغبلؽ على النفسMarica (2990تعرفو ماريكا )
واالستغراؽ ىف التفكّب, وضعف القدرة على االنتباه, وضعف القدرة على التواصل وإقامة 

 هللا: عبلقات اجتماعية مع اآلخرين, فضبل عن وجود النشاط احلركي ادلفرط. )عادؿ عبد
 (.45ص :8004
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 التعريف اإلجرائي الضطراب التوحد: -
وأبرز أتثّبىا يف  ,يف مجيع جوانب النمو اتؤثر سلبً  ,التوحد ىو إعاقة متعلقة ابلنمو

  لو ابلسلوكيات النمطية, والذي ينتج عنو غياب اتـ للغة استقباليةاالقدرة على التواصل وانشغ
إُف  كانت أـ تعبّبية, شلا يَبتب عليو خلل يف مهارات الفرد االجتماعية, والسلوكية, شلا يؤدي

منشغبًل عنو يف اىتمامات وأنشطة زلدودة وروتينية  ,عن اجملتمع احمليط بو اانعزاؿ الفرد انعزااًل اتم  
ساسية زائدة تدور أغلبها حوؿ ذاتو, ىذا ابإلضافة إُف وجود مشكبلت حسية سلوكية سواء ح

أو ال مباالة ابدلثّبات أو فرط نشاطو, وتظهر عادة ىذه ادلشكبلت بوضوح على سلوؾ الطفل 
وحواسو, وعادة ما يتم تشخيص ىذا االضطراب يف خبلؿ الثبلث سنوات األوُف من عمر 

 كما ىو يف ادلقياس ادلستخدـ هبذه الدراسة.  ,الطفل
 أطفال التوحد: -

يعانوف من فرط  نين عينة الدراسة الذيو أبهنم: األطفاؿ التوحدي اإجرائي افويعرفهم الباحث
 النشاط احلركي والذي سيطبق عليهم ادلقياس ادلستخدـ يف الدراسة.

 :تدرييبمدخل عن فنيات تعديل السلوؾ وفق الربانمج ال
 :Behavioral Interventionالتدخالت السلوكية: 

عالية يف تدريب األطفاؿ ادلتوحدين, كما لقد أظهرت اإلجراءات السلوكية فاعلية 
غّب ادلرغوبة وتنمية السلوكيات ادلرغوبة, لسلوؾ فاعلية يف خفض السلوكيات أثبتت برامج تعديل ا

بنيت على أساس التحليل  ,فائدة كبّبة وطريقة فعالة ى لوالدويعد ربليل السلوؾ التطبيقي 
 ا السلوؾ )اللواحق(.والتعامل مع ما يسبق السلوؾ )السوابق( ونتيجة ىذ

مرة أخرى من  ,وربدد نتيجة السلوؾ دورًا كبّبًا يف نزعة الطفل ضلو تكرار ىذا السلوؾ
عدمو, فعندما يتم تعزيز الطفل على قيامو دبهارة أو سلوؾ مرغوب فإنو سينزع ضلو تكرار ىذا السلوؾ 

و عدـ تكرار ىذا السلوؾ, وينزع الطفل ضل ,الذي مت تعزيزه, وينطفئ السلوؾ عندما ال يتم تعزيزه
"السلوؾ تدعمو نتيجة فورية" ىذا ابإلضافة   نو ال غلد ما يعززه, وذلك وفقاً للقواعد السلوكيةإحيث 

واالستبعاد  Promptواحلث  Shapingإُف استخداـ االسَباتيجيات التعليمية األخرى مثل التشكيل 
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 Reinforcementوالتعزيز   Chainingوالتسلسل Prompt Fadingالتدرغلي للحث أو ادلساعدة 

( إُف مراعاة رلموعة من اخلطوات عند تصميم برامج تعديل 8004, وأشار إبراىيم عبد هللا )
 السلوؾ وىي:

 تعريف السلوؾ ادلستهدؼ دبصطلحات قابلة للقياس وادلبلحظة. .2

 ربديد ادلثّبات السابقة للسلوؾ. .8

 ربديد نتائج السلوؾ. .4

 ابقة والنتائج على السلوؾ ادلستهدؼ.ربديد أثر ادلثّبات الس .4

 تطوير تدخبلت عبلجية لتعديل ادلثّبات السابقة أو النتائج. .0

 تقييم أثر التدخبلت العبلجية على السلوؾ ادلستهدؼ. )إبراىيم عبد هللا: .5
 (485ص 480ص :8004

 بعض الفنيات واألساليب ادلستخدمة يف برامج تعديل السلوؾ:
ًً إف عملية تعديل السلوؾ تعت مد على التطبيقات العملية لنظرايت التعلم, وخصوصًا

نظرايت التعلم السلوكية, ابعتبار أف االضطراابت السلوكية عبارة عن استجاابت, أو عادات 
شاذة يتم اكتساهبا بفعل خربات خاطئة ؽلكن التوقف عنها أو استبداذلا بسلوؾ أفضل عن طريق 

بادئ وقوانْب التعلم, وفيما يلي توضيح تدريب وتعلم خربات صحيحة من خبلؿ تطبيق م
 جملموعة من فنيات تعديل السلوؾ:

 : Rein forcementأواًل: فنية التعزيز

التعزيز ىو عبارة عن حدث أو مكافئة تزيد احتماؿ حدوث السلوؾ وتكراره يف 
أف التعزيز عملية ذلا  kent hillnel,1978ادلستقبل, عندما يعقبو ادلعزز, ويشّب كنت ىيلنر 

أو  Reinforcerأركاف أساسية غلب ربديدىا بدقة عند زبطيط التعزيز وتنظيمو وتشمل: ادلعزز 
أو اخلربة أو Stimulus  Reinforcing  أو ادلثّب ادلعزز Event Reinforcing  احلدث ادلعزز

ذلك ربديد الٍب سوؼ تستخدـ يف الربانمج, وك Reinforced Practiceالتمرين ادلعزز 
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. )عبل عبد ReinforcementOperationاإلجراءات الٍب سوؼ تستخدـ يف تقدٔف التعزيز 
 .(47: ص2990الباقي: 

أبنو اإلجراء الذي يؤدي فيو حدوث السلوؾ إُف توابع  (Repp: 1993)بينما عرفو ريب 
السلوؾ يف إغلابية أو إزالة توابع سلبية األمر الذي يَبتب عليو زايدة احتماؿ حدوث ذلك 

ف تعزيزان لسلوؾ ما يعِب زايدة احتماؿ حدوثو مستقببلً, إادلستقبل يف ادلواقف ادلتماثلة, حيث 
( أف ادلثّب أو الشيء أو احلالة أو احلدث الذي ػلدث بعد 8004وأشار مجاؿ اخلطيب )

, ويضيف أيضًا أف التعزيز ال ػلدث Reinforcerالسلوؾ فيؤدي إُف تقويتو يسمى ابدلعزز 
فعلناه قد عمل ذا ما إأنو يرغب بو, لكنو قد يكوف حدث  دبجرد إعطائنا الفرد شيئا نتوقع

 .Repp,A.D:1993:P18)) ابلفعل على تقوية.
 أنواع املعززات ومدعمات السلوك :

 توجد العديد من الطرؽ القائمة على تصنيف ادلعززات منها: 
  تصنيف املعززات أولية واثنويةPrimary / Secondary: 

 Primary Reinforcerذلك بنوعْب ادلعزز األوِف  (Repp:1993)وقد وصفو ريب 
 ىو ذلك ادلثّب الذي يؤدي بطبيعتو إُف تقوية السلوؾ دوف خربة أو تعلم, أما ادلعزز الثانوي

Secondary Reinforcer  ىو ذلك ادلثّب الذي يكتسب خاصية التعزيز من خبلؿ اقَبانو
أو  Conditioned Reinforcerا أيضًا ؽلكن تسميتو ابدلعزز الشرطي وذلذ ,ابدلعززات األولية

 . (Repp, A. D:1993:P190) ادلعزز ادلتعلم.
وىذا يعُب أف ادلعززات األولية ىو أي مثّب من شأنو أف يزيد قوة االستجابة, أو 
يدعمها, أما ادلعزز الثانوي فيتمثل يف ادلثّبات أو الظروؼ الٍب تساعد على زايدة قوة االستجابة 

 أو تدعيمها, بعد أف يكوف قد أدرؾ الفرد خصائصها ادلعززة فقط. 
 ةتصنيف املعززات طبيعية واصطناعيNormal/Artificial : 

  Normal Reinforcer( الفرؽ بْب ادلعززات الطبيعية 8004ويرى مجاؿ اخلطيب )
أف ادلعززات الطبيعية ىي التوابع ذات العبلقة  Artificial Reinforcer وادلعززات الصناعية
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ز طبيعي, إجابتو الصحيحة معز  ىوثناؤه عل ,ادلنطقية ابلسلوؾ فابتسامة ادلعلم لطبلبو يف الفصل
أما إعطاء ادلعلم نقاط للطالب ؽلكن استبداذلا فيما بعد أبشياء معينة ػلبها الطالب فهذا يعد 

 .(220ص :8004 )مجاؿ اخلطيب: تعزيزاً صناعياً.
 تصنيف املعززات اجيابية  وسلبيةPositive/Negative : 

ماؿ حدوث إضافة أو ظهور مثّب بعد السلوؾ مباشرة شلا يؤدي إُف زايدة احت ويعِب
  .ذلك السلوؾ يف ادلستقبل يف ادلواقف ادلماثلة

, يعد ادلعزز اإلغلايب من أكثر األساليب : Positive Reinforcementغلايبادلعزز اإل
فادلدرسوف يستخدموف ادلعززات كمكافأة للسلوؾ ادلبلئم بعد  ,استخداما يف تعديل السلوؾ

غلايب عبارة عن )طعاـ( أو ظهوره شلا يساعد على زايدة تكراره يف ادلستقبل, وقد يكوف ادلعزز اإل
لطفل عندما يفعل سلوكا مرغواب فيو للحصوؿ على أكرب أتثّب شلكن لقدـ ي)ىدية( أو )شكر( 

بعد ظهور السلوؾ ادلرغوب, كما توجد العديد من ادلدعمات منها  للمعزز اإلغلايب ويقدـ مباشرة
)اللعب(,  أي مرتبطة أبنشطة زلببة كػ ,مدعمات مادية, مدعمات اجتماعية ومدعمات نشاطية

وتعد ادلدعمات ادلادية كل األشياء ادللموسة الٍب تكوف ذلا قيمتها يف إرضاء حاجة حيوية للطفل, 
ألطفاؿ ذوي التوحد وادلتخلفْب عقليا والدىانْب واألطفاؿ الصغار, وىذا النوع ينفع سباما مع ا

فقد أسهم )سكينر( يف إيضاح العبلقة بْب السلوؾ ادلنحرؼ, وبْب تعلم السلوؾ ادلرغوب, وأكد 
على أنو غلب االىتماـ بعملية التعزيز ادلوجب للسلوؾ ادلطلوب, ويتم ذلك إباثبة الفرد على 

ؾ إذا تكرر ادلوقف, بينما ويدعمو ويثبتو ويدفعو إُف تكرار نفس السلو السلوؾ السوي, شلا يعززه 
يفة التعزيز السليب متمثلًة يف أي مثّب أو ظرؼ يؤدي إُف توقف تدعيمو, أو استبعاده ظتكوف و 

إُف زايدة أو تدعيم قوة االستجابة, وػلدث التعزيز السالب بصورة ظلوذجية عند وقف تقدٔف أو 
 .(854ص :8002 )عفاؼ دانياؿ وآخروف: استبعاد مثّب منفر.

, فهذا النوع يستخدـ يف إيقاؼ  Negative Reinforcementأما ادلعزز السليب:
على  فكبلعلا يعمل ,بية والسلبية واحدةالسلوؾ غّب ادلرغوب فيو, وتعد كبل من ادلعززات االغلا

وجو االختبلؼ بينهما ىو زايدة السلوؾ ادلرغوب أو احلد من السلوؾ غّب ادلرغوب وتعديلو, وأف 
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أما ادلعززات السلبية فتزيل أو ربذؼ شيئا غّب  ,غلابية تضيف شيئا مرغواب فيوأف ادلعززات اإل
أف استخدـ التعزيز السليب يف كثّب من األحياف عندما يصبح التعزيز  افمرغوب فيو, ويرى الباحث

وحيديوف( بسبب وصوذلم لدرجة االغلايب لوحده غّب كاؼ, أو غّب رلد مع ادلعوقْب عقليا )الت
 )سهى أمحد: اإلشباع لرغباهتم, أو وجود حدث مؤَف أو سلوؾ غّب مرغوب بشكل مستمر.

 .(94ص94ص :8008
 :جداوؿ التعزيز و تشمل 

إف العبلقة بْب السلوؾ والتعزيز غالبًا ما تكوف عبلقة معقدة, فالسلوؾ ادلرغوب بو يعزز 
( القواعد الٍب يتم تنظيم العبلقة 8004يف بعض األحياف وليس دائماً, ويسمي مجاؿ اخلطيب )

وتعد  Schedules of Reinforcementبْب السلوؾ وادلعززات بناء عليها جبداوؿ التعزيز 
زيز ذات أثر ابلغ يف السلوؾ, فأي وصف أو تفسّب للسلوؾ ال يكوف قد اكتمل إال جداوؿ التع

إذا اشتمل على ربديد جداوؿ التعزيز الٍب ؼلضع ذلا, فجداوؿ التعزيز ىي العنصر احلاسم يف 
ضبط السلوؾ ولذلك فدراستها أمر البد منو يف دراسة السلوؾ, وتوجد عدة أنواع جلداوؿ التعزيز 

 نذكر منها:
 :Continuous Reinforcementلتعزيز املتواصل ا .1

يقصد بو تقدٔف ادلعزز بعد كل مرة ػلدث فيها السلوؾ ادلستهدؼ, وجدوؿ التعزيز ىذا 
يعد ىو اجلدوؿ ادلناسب عندما يكوف اذلدؼ ىو مساعدة الفرد على اكتساب سلوكيات جديدة 

اعلية يف مرحلة اكتساب ليست لديو من قبل؛ أي أف جدوؿ التعزيز ادلتواصل ىو األكثر ف
 ( ىي:8004السلوؾ, ولكن ىذا النوع لو عيوب قاـ بسردىا مجاؿ اخلطيب )

 أ.  التعزيز ادلتواصل يؤدي إُف اإلشباع شلا ينتج عنو فقداف ادلعزز لقيمتو التعزيزية.
ب. تعزيز السلوؾ بشكل متواصل إجراء غّب عملي فذلك يتطلب جهداً كبّباً شلا غلعل 

 .اوؾ عملية متعبة وردبا مكلفة أيضً السل عملية تعديل
ج. إف التوقف عن تعزيز السلوؾ بعد خضوعو جلدوؿ تعزيز متواصل يؤدي إُف انطفاء 

 ذلك السلوؾ بسرعة.
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د. إف التعزيز ادلتواصل غلعل احملافظة على استمرارية السلوؾ بعد التوقف عن ادلعاجلة 
)متقطع( يف احلياة  ؼلضع لتعزيز غّب متواصلألف السلوؾ غالبًا ما  ,ىدفًا من الصعب ربقيقو

 .(800ص 299ص 292: ص8004 )مجاؿ اخلطيب: اليومية.
 :  Intermittent Reinforcementالتعزيز املتقطع .2

يقصد بو تعزيز السلوؾ أحياانً, إذا كانت جداوؿ التعزيز ادلتواصل ىي األكثر فاعلية يف 
مراحل اكتساب السلوؾ, فإف جداوؿ التعزيز ادلتقطع ىي األكثر فاعلية يف مرحلة تثبت السلوؾ 

حيث يذكر أف  (Martin and Pear,1998)واحملافظة على استمراريتو, ويؤكد ذلك مارتن وبيّب 
أو الفَبة الزمنية الٍب غلب أف سبر  ,التعزيز تدرغليًا ليصبح عدد االستجاابت ادلطلوبةتقليل 

للحصوؿ على ادلعزز أكثر فأكثر يزيد من احتماؿ استمرارية السلوؾ وإُف أف يتحمل الفرد فَبات 
أطوؿ من عدـ التعزيز بداًل من التوقف عن أتدية السلوؾ حاؿ غياب التعزيز, وتتعدد أنواع 

 زيز ادلتقطع. نسرد منها ما يلي:التع
 ة الثابتةيجدول التعزيز ذو النسبFixed  Ratio Schedule : 

ويف ىذا النوع من اجلداوؿ يتوقف تقدٔف ادلعزز على حدوث عدد معْب من 
 االستجاابت, إذ يتم تعزيز الطفل بعد أتديتو لذلك العدد فقط.

 ة املتغرية يجدول التعزيز ذو الفرتة النسبVariable Ratio Schedule: 

ف عدد االستجاابت أ -ىو:ولكن ىناؾ فرؽ واحد  ,وىو يتشابو مع اجلدوؿ السابق
يتم تعزيز  أحياانً تغّب )ولكن يَباوح حوؿ معدؿ معْب( تبل  ةً اثبت تادلطلوبة للحصوؿ على ادلعزز ليس

 .ْب وىكذاومرة بعد مرت ,وأخرى بعد مخس مرات ,بعد ثبلث الطفل بعد مرتْب, واترةً 
 جدول التعزيز ذو الفرتة الزمنية الثابتةFixed Interval Schedule : 

وفيها يتم تقدٔف ادلعزز بعد مرور فَبة زمنية اثبتة حٌب يتم تقدٔف التعزيز, مثل أف يعطى 
التعزيز بعد كل دقيقة أو مخس دقائق, وضلن يف ىذا النوع ال ضلدد الفَبة الزمنية إظلا نقـو بتعزيز 

 الفَبة الزمنية الٍب ربدث فيها االستجاابت ادلطلوبة بشكل صحيح.
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 جدول التعزيز ذو الفرتة الزمنية املتغريةVariable Interval Schedule : 

وىف ىذا النوع من التعزيز يعطى بعد مرور دقيقة أو ثبلث دقائق مث بعد دقيقتْب أو 
 97ص :2990 )غاّف جاسر: كذا.وى مث ثبلث ,مث دقيقة ,مث بعد دقيقتْب ,ثبلث دقائق

 (92ص
 Simple Schedule ofاجلداوؿ الٍب سبق ذكرىا ىي جداوؿ التعزيز البسيطة

Reinforcement    ًألف عملية تطبيقها سهلة نسبياً, ولكن ىناؾ بعض اجلداوؿ  اوذلك نظر
تكوف معقدة بعض الشيء وىي تستخدـ يف البحوث ادلخربية, حيث يتم استخداـ جدولْب أو 

 أكثر من جداوؿ التعزيز بشكل مستقل لتعزيز سلوكيْب أو أكثر.
 : Modelingا: التعلم ابلنموذجاثنيً 
أنو عملية مبلحظة استجابة معينة, أو سياؽ من االستجاابت التعلم ابلنموذج رؼ يع  

         وما يَبتب عليها من دمج الفرد ذلده االستجاابت وشلارستها, ويطلق علية أمساء أخرى 
(, ويذكر مجاؿ  التعلم التبادِف - التعلم االجتماعي - التعلم ابدلبلحظة - التعلم ابلتقليد )ػػػكػ

( أف السلوؾ اإلنسآف غالبًا ما يتأثر دببلحظة سلوؾ اآلخرين, فاإلنساف يتعلم 8004اخلطيب )
 العديد من األظلاط السلوكية, مرغوبة كانت أو غّب مرغوبة, من خبلؿ مبلحظة اآلخرين
 وتقليدىم, ويسمى التغيّب يف سلوؾ الفرد الذي ينتج عن مبلحظتو لسلوؾ اآلخرين ابلنمذجة.

 .(880ص :8004 )مجاؿ اخلطيب:
أف الفرد ابستطاعتو اكتساب األظلاط السلوكية  (Bandura,1969)ويذكر ابندورا 

ادلعقدة من خبلؿ مبلحظة أداء النماذج ادلناسبة, فاالستجاابت االنفعالية ؽلكن إشراطها 
ابدلبلحظة وذلك من خبلؿ مشاىدة ردود األفعاؿ االنفعالية ألشخاص آخرين ؽلروف خبربة مؤدلة 

التجنيب من خبلؿ مشاىدة ظلاذج تتعامل  أو غّب سارة, وؽلكن التغلب على اخلوؼ أو السلوؾ
مع الشيء الذي يبعث اخلوؼ دوف التعرض لعواقب سلبية. وؽلكن خفض السلوؾ من خبلؿ 
مشاىدة آخرين يعاقبوف على أتديتو, ويضيف أيضًا أنو ؽلكن احملافظة على استمرارية أداء الفرد 
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ألفعاؿ الٍب تصدر عن النماذج من خبلؿ ا اتعلمة وتنظيمها وضبطها اجتماعي  لبلستجاابت ادل
  . (Bandura, A. :1969:p118) ادلؤثرة.

( أنو من اجلدير ابلذكر أف ما نعرفو عن النمذجة يف 8004ويضيف مجاؿ اخلطيب )
 Observationalلقوانْب التعلم من خبلؿ ادلبلحظةالوقت احلاِف إُف حد كبّب زلصلة 

Learning  ت ابندورا الٍب وصفها عاَف النفس األمريكي ألربAlbert Bandura  2959سنة 
ويعِب أف  Observational learnigيف كتابو "قوانْب تعديل السلوؾ", ويعرؼ التعلم ابدلبلحظة 

اإلنساف ككائن اجتماعي يتأثر ابذباىات اآلخرين ومشاعرىم, وتصرفاهتم وسلوكهم, ويستطيع 
لم ابلتقليد يكوف عندما ينصب أف يتعلم من خبلؿ مبلحظة استجاابهتم وتقليدىا, أما التع

االىتماـ على نسخ جوانب السلوؾ نسخًا دقيقاً, بينما التعلم االجتماعي, ىو التعلم الذي 
ػلدث نتيجة التفاعل االجتماعي بْب األفراد بعضهم ببعض, ويستخدـ مصطلح التعلم ادلتبادؿ 

ا ربديد ما يَبتب عليو حينما ال يستطيع ادلبلحظ ربديد نوع السلوؾ فقط, ولكنو يستطيع أيض
من نتائج, وتساعد نتائج السلوؾ يف ربديد ما إذا كاف ادلبلحظ سيقـو بتقليد ىدا السلوؾ أـ 

ة ال, والنمذجة ىي العملية الٍب يتم فيها سبثل اخلربات الٍب يعرضها ظلوذج يتصف خبصائص زلدد
 :8004 خلطيب:)مجاؿ ا مهمة لدى ادلبلحظ كذلك. اً مهمة لدى ادلبلحظ, وربقق أىداف

 .(885ص
 أنواع النمذجة: 

, ثبت ذكره قدؽلاً وورد يف القرآف الكرٔف والسنة اقدؽلً  اً تعد النمذجة وتقليد النموذج سلوك
 النبوية فقاؿ سبحانو وتعاُف:                      

   ... ,(وقاؿ رسوؿ هللا 44 :اآلية ,الكرٔف: سورة ادلائدة القرآف ,)-- :  (( صل وا كَما
, وتستند النمذجة إُف نظرية من نظرايت التعلم, وىى نظرية التعلم االجتماعي ي ((رأيتمُوٓف أصل

Social Learning فهي تري أف اإلنساف ؽلكنُو التعلم من خبلؿ مبلحظة سلوكيات وأفعاؿ ,
( أنو توجد عدة أنواع من Ollendick and Cenry,1981) (ولنديك وسينريأ)ذكر اآلخرين, ي
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النمذجة ىي النمذجة احلية, النمذجة ادلصورة أو الرمزية, النمذجة من خبلؿ ادلشاركة, ويضيف 
 ( النمذجة ادلصورة, وفيما يلي عرض موجز لكل منها:Ross,1980) (روس)

 :Overt Modelingالنمذجة املباشرة أو )احلية(  .1

وتتم بعرض ظلاذج حية تقـو  Overt Modelingتعرؼ ابلنمذجة ادلباشرة أو احلية 
ابلسلوؾ ادلطلوب تعلمو عن طريق أشخاص واقعيْب, أو عن طريق أشخاص ومواقف معروضة يف 

وفيها يقـو النموذج بتأدية السلوؾ ادلستهدؼ بوجود الشخص الذي يراد تعليمو ذلك  أشرطة,
ذا النوع ال يطلب من الشخص أتدية سلوؾ النموذج وإظلا مراقبتو فقط, فعلى السلوؾ, ويف ى

سبيل ادلثاؿ عند تعليم األطفاؿ كيفية عبور الشارع يف ىذه احلالة يهيئ موقفًا حقيقيًا يعرض فيو 
ظلوذج )أحد الطبلب أو ادلعلم أو كليهما( السلوؾ ادلرغوب أو قد يستعْب أبحد األفبلـ التعليمية 

 لغرض.ذلذا ا
 Symbolicأو النمذجة الرمزية Filmed Modelingالنمذجة املصورة  .2

Modeling : 

وفيها يقـو ادلراقب دبشاىدة سلوؾ النموذج من خبلؿ األفبلـ أو أي وسائل أخرى, 
فالنمذجة احلية وإف كانت من أكثر أنواع النمذجة فعالية إذا ما استخدمت بنجاح, إال أف ذلا 

علها أف النموذج ػلتاج إُف تدريب مكثف لتكوف النمذجة فعالة, وإال قد سيئاهتا أيضًا ولعل أ
  (Ross,A.O. :1981:P118P119)ػلدث الكثّب من ادلمارسات اخلاطئة.

 :Covert Modelingالنمذجة الضمنية )التخيلية(  .3

يف كثّب من األحياف يصبح من الصعب إعداد ظلاذج حية أو زلسوسًا لعرضهًا على 
( استخداـ 2972) Cautelaدلريض يف مكاتب العبلج النفسي وذلذا اقَبح كوتيبل ادلسَبشد أو ا

النماذج التخيلية, وتقـو النمذجة يف ىذه احلالة على أساس أف يتخيل ادلضطرب ظلاذج تقـو 
تركز أساسا على  ابلسلوكيات الٍب يود ادلعاًف ذلذا االضطراب أف يقـو هبا, ومن قبل أف النمذجة

وبذلك فإف مساعدة ادلعاًف على زبيل سلسلة من  ,معلومات نود أف نوصلها إُف االضطراب
 (كوتيبل وفبلنري وىانلي)األحداث ؽلكن أف يؤدى وظيفة النمذجة الصرػلة, كما أكد كل من 
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Hanley, Cutela, Flannery, (2974يف نتاج أحباثهم عدـ وجود فروؽ يف نتائج استخداـ ) 
 .وأسلوب النمذجة الضمنية ,أسلوب النمذجة الصرػلة

 :Participant Modelingالنمذجة ابملشاركة  .4

يف ىذا النوع يقـو الفرد دبراقبو ظلوذج حسي أوالً, مث يقـو بتأدية االستجابة دبساعدة 
 وتشجيع النموذج, وأخّبًا فإنو يؤدي االستجابة دبفرده, وتشتمل عملية النمذجة ابدلشاركة على

عملية تشكيل أنشطة مصحوبة بتوجيهات للمضطرب جبانب النمذجة ادلباشرة للسلوكيات 
( أف ىذه الطريقة يف العبلج يكوف ذلا فاعلية أكرب من 2977) (ابندورا)موضوع العبلج ويرى 

رلرد االعتماد على مشاىدة العميل لنموذج يؤدى السلوكيات ادلطلوبة, فمثبًل ؽلكن للمعاًف أف 
وىف وجود ادلعاًف وما  ,ا األسلوب لتعليم ادلضطرب كيف يتغلب على سلوكو الشاذيستخدـ ىذ

بل  ,رغوبادلغّب ًا لو, وىو يتغلب على سلوكو يعطيو من توجيهات للمضطرب وػلدث أثرًا مرػل
 250ص :2992 )دمحم زلروس: قدـ.ف ادلعاًف ادلاىر يعقد مقارنة ويتعرؼ على ما حدث من تإ

 .(252ص
اخلطوات السلوكية أثناء األداء, بتأدية النموذج يف مواقف فعلية ذبذب كما تستخدـ 

( وذكر أف 08ص :2994 )عبد الستار إبراىيم: وحثو على متابعتها. ,اىتماـ الطفل إليها
بعض اخلصائص الٍب البد من توافرىا يف النموذج, التشابو بْب النموذج وادلبلحظ, وأشارت نتائج 

زاد احتماؿ  ,د التشابو بْب خصائص النموذج وخصائص ادلبلحظالدراسات إُف أف كلما زا
حدوث التعلم ابلنموذج, وؽلكن استخداـ خصائص من قبيل اجلنس والسن, والسبللة وما شابو 

 ذلك يف ربديد التشابو, كذلك مكافأة النموذج. 
يستطيع ادلبلحظ تعلم سلوكيات جديدة من  أف من خبلؿ النموذج فاويرى الباحث

عندما يقـو النموذج أبداء استجابة جديدة ليست يف حصيلة ادلبلحظ السلوكية,  ,جالنموذ 
فيحاوؿ ادلبلحظ تقليدىا, وقد تؤدى عملية مبلحظة سلوؾ اآلخرين إُف كف بعض 

أو ذبنب أداء بعض أظلاط السلوؾ إذا واجو النموذج عواقب سلبية, أو غّب  ,االستجاابت
سلوؾ, كما قد تؤدي عملية مبلحظة سلوؾ النموذج إُف مرغوب فيها جراء انغماسو يف ىذا ال
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الٍب تقع يف احلصيلة السلوكية للمبلحظ الٍب تعلمها على ضلو  ,تسهيل ظهور االستجاابت
مسبق,أي أف سلوؾ النموذج يساعد ادلبلحظ على تذكر االستجاابت ادلشاهبة الستجاابت 

 .جالنموذ 
 : Feed Backالتغذية الراجعة: ااثلثً 

وىى متعددة األشكاؿ,كما تبْب مدى  رهقييم سلوؾ ادلتعلم مباشرة وتعزيعملية توتعد 
أتثر ادلستقبل برسالة ادلرسل, كما تبْب وضوح الرسالة وصبلحية قنوات االتصاؿ, كما أف 

يف  ـأسلوب التغذية الراجعة ىو أنو أسلوب سهل نسبيا يف تقدؽلو, سواء كاف يف صور لفظية أ
البحوث قد أوضحت أف ىذا األسلوب يقل يف أتثّبه عن استخداـ  صورة مكتوبة, غّب أف

وإظهار االستحساف  دحمثل استخداـ ادل ,ادلعززات األخرى ابلنسبة حلاالت التخلف العقلي
وكذلك استخداـ بوانت التعزيز, وتعترب التغذية الراجعة ىي إشعار ادلتعلم أف استجابتو  ,والقبوؿ

تو على التعلم ويعرفها بعضهم أبهنا ادلعلومات الٍب يزود هبا صحيحة, أو خاطئة, ويقصد مساعد
ادلتعلم من أي مصدر أبسلوب منظم حوؿ أدائو السابق, هبدؼ مساعدتو على تصحيح إجابتو 
اخلاطئة وتثبيت إجابتو الصحيحة, حٌب يتمكن من ربسْب مستوى أدائو يف ادلهمات التعليمية 

 البلحقة. 
لسلوؾ دبعلومات حوؿ أدائو, يعمل غالبا كمعزز ابلنسبة إف تزويد الفرد الذي قاـ اب

, بينما تعد التغذية Mildلؤلشخاص ادلتخلفْب عقليا وبصفة خاصة حاالت التخلف البسيطة 
الراجعة أمرا ضمنياً يف أي معزز, فإنو ؽلكن أف نستخدمو كأسلوب قائم بذاتو يف صورة معلومات 

 Jensا اجلانب ما قاـ بو )جينز وشوريز عن نتائج أداء الشخص. ومن األمثلة يف ىذ

&Shores) (1969 حيث حاوال زايدة إنتاجية العمل لدى الراشدين من ادلتخلفْب عقلياً, يف )
: 8008. )رشاد على: ا يف شكل أجزاء يقوموف هبا يومي  مهمة ذبميع منتج معْب ينتج أوال

 .(489ص 482ص
تقدٔف معلومات شفهية حوؿ معدالت وقد استخدـ الباحثاف أسلوب التغذية الراجعة ب

العمل, غّب أف ىذه الطريقة َف ربقق نتيجة طيبة, فقاـ الباحثاف ابستخداـ أسلوب التوضيح 
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 ابلرسم على لوحات لتوضيح ذلك شلا أدى إُف ربسن معدالت األداء بشكل ملحوظ.
 : Role playing: لعب األدوارارابعً 

 (كّبت ليفن)كنتيجة لؤلعماؿ الٍب قاـ بو   Role playingنشأ منهج لعب الدور 
kerte leven (ومورينو) Moreno حيث يتم يف البداية تقدٔف أعضاء اجلماعة إُف بعضهم ,

ىا على أساسو, ابلَبتيب الذي يرغبوف أف يناقشو  , مث يعرضوف مشاكلهم مث يرتبوف ادلشاكلاً بعض
ة, وتقرر اجلماعة عرض أحد ىذه مث يتم ربديد أوؿ مشكلة وربديد أمثلة على ىذه ادلشكل

األمثلة وػلددوف األدوار, وؼلتاروف األشخاص البلزمْب للقياـ هبذه األدوار ويناقش ادلعاًف مع 
يناقشها أعضاء  ,األشخاص أدوارىم, كما لو كانت طبيعية, وبعد أف يقدـ ادلمثلوف األدوار

التدريب على مهارة تدريسية,  اجلماعة, كما يعرؼ لعب الدور ابألساليب الٍب يتم من خبلذلا
عن طريق تنظيم موقف تدرييب ػلاكى موقف تدريس فعلى ػلدث يف الصف الدراسي احلقيقي. 
ويلعب ادلتدرب يف ىذا ادلوقف احملاكي دور ادلعلم الذي يطبق سلوكيات ىذه ادلهارة, ويلعب فيو 

باشرة فعليا يف ىذا عدد من زمبلئو يف رلموعة التدريب أدوار الطبلب, وىؤالء يشاركوف م
ادلوقف, يف حْب يلعب بقية أفراد رلموعة التدريب دور الطبلب, الذي يقتصر دورىم على 

 (.204ص 204ص :8004 )حسن محدى: متابعة ما ػلدث يف ذلك ادلوقف.
 : Home work: الواجبات املنزليةاخامسً 

يف ربديد رلموعة من السلوكيات وادلهارات الٌب  Home Workتشمل  الواجبات ادلنزلية 
الروضة, وربدد يف هناية كل جلسة, مث يتم  ـادلنزؿ أ ـغلب أداؤىا من قبل الطفل, سواء يف ادلدرسة أ

( كما تؤدى ىذه الواجبات دورا  44ص :2999 )زينب زلمود: تقييمها مع بدء اجللسة التالية.
وشق  ,وعموما إف الواجب ادلنزِف ىو جزء من العملية التعليميةكبّبا وأساسيا يف العملية التعليمية, 

أساسي كذلك من عملية ادلذاكرة, والذين ؼلتلفوف عليو ال يعرفوف أعليتو ودوره يف عملية االستذكار 
ب" )أكرب دار استفتاء يف من قبل عامة الناس يف استفتاء "جالو  اً كبّب   اً والتحصيل, ولقد بيّنت أتييد

أف العامة يفضلوف مزيدا من الواجب ادلنزِف, ولقد رفضوا أي اقَباح إللغائو أو تقليلو, )حسن  العاَف(
 (.205ص 200ص :8004 احلمدى:
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 : Social Approval: االستحسان االجتماعياسادسً 

وكذلك اللمسات الدالة على الرضا  ,يشتمل ىذا األسلوب االمتداح وإبداء االىتماـ
مثل االبتساـ  ,وتعبّبات الوجو ,و ادلصافحة كتعبّب عن التقديرأ ,الربت على الكتف :مثل

والتعبّب عن السرور. وىذا األسلوب لو فاعلية عالية إُف درجة ابلغة. وقد استخدمت ىذه 
األساليب من التعزيز االجتماعي بشكل كبّب بواسطة من يقوموف على تعديل سلوؾ األطفاؿ 

 رضات وادلدرسات وادلبلحظْب ادلناوبْب.الوالدين وادلم :ادلتخلفْب عقلياً مثل
, وادلوافقة, واستخداـ الثناءالقيد الوحيد ادلوجود يف استخداـ ادلعززات االجتماعية ىو أف 

التعبّبات االجتماعية كتعبّبات الوجو ال تعمل كمعززات لكل األشخاص, ذلك أف ىذه 
عزيزية من خبلؿ التعلم عن طريق ادلعززات تعترب معززات اثنوية )دبعُب أهنا تكتسب قيمتها الت

االقَباف الشرطي مع معززات أولية مثل الطعاـ(, وابلتاِف صلد أف بعض األشخاص ال يستجيبوف 
ىا غّب أنو من ادلمكن إكساب األشخاص الذين نعمل ألهنم َف يتعلمو  ,ذلذه ادلعززات االجتماعية

)دمحم  مع معززات أولية مثل األطعمة.معهم القيمة التعزيزية ذلذه ادلعززات عن طريق مزاوجتها 
 .(442ص - 429: ص2992 زلروس:

 : Exercise: التمرين اسابعً 
( أنو ؽلكن خفض السلوكيات الشاذة من خبلؿ سبارين 8004) (الزريقات)وأشار

جسدية متزامنة أو غّب متزامنة, يتضمن التمرين ادلتزامن شلارسة الشخص لتمرين جسدي بعد 
دلرغوب, والتمرين غّب ادلتزامن ىو إشغاؿ الفرد أبنشطة وسبارين مكثفة قبل ظهور السلوؾ غّب ا

 دخوؿ ادلواقف الٍب يتوقع فيها ظهور صعوابت.
بينما ؽلكن إستعماؿ سبرين قبلي خلفض السلوكيات لدى شخص توحدي, وسبثل 

راء جالتمرين أبف يدفع الشخص التوحدي شيئًا دلدة عشرين دقيقة يف كل مساء, لقد أدى اإل
 )إبراىيم زلمود: غّب ادلرغوب أكثر من استعماؿ األدوية لوحدىا.إُف اطلفاض ملحوظ لسلوكهم 

وربقق النمو  ( و أكده الباحثوف على أف الَببية البدنية مهمة جداً,440ص 489ص :8004
مهمة ابلنسبة للمعوقْب عقلياً, تعد حركة اجلسم عامبًل مهما يف النمو  يادلتناسق للجسم, وى
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القدرة على احلكم واإلرادة, وتعمل  يالعقلي واجلسمي للطفل, كما أهنا تنمي اخللق, إذ أهنا تنم
على تنمية الثقة ابلنفس, تعود الطفل على كيفية االعتماد على نفسو يف مزاولة نشاطو اليومي 

 .(479ص :8004 إٍف(. )رلدي عزيز: ادلعتاد )ادللبس واألكل والشرب ...
 :يةالندفاعامدخل عن 

 :Impulsivityاالندفاعية    
استجابة الفرد ألوؿ  يوى ,التهور والعشوائية ىف إصدار األفعاؿ واألقواؿ ياالندفاعية ى

 فكرة تطرأ على ذىنو, واألطفاؿ ادلصابوف ابضطراب فرط النشاط ال يستطيعوف التحكم يف
 اندفاعيتهم أو ضبط سلوكياهتم طبقاً دلتطلبات ادلوقف.  

( إُف االندفاعية على 2924) (Sergeant g Scholten) (سّبجينت وشولًب) أشار
أهنا صعوبة اتباع النظاـ وانتظار الدور, واالنتقاؿ من نشاط إُف آخر, والتصرؼ بدوف تفكّب, 
وأف ىذا الطفل ادلندفع ػلتاج إُف رقابة كثّبة, ومن شدة االندفاعية عند ىؤالء األطفاؿ فإهنم ال 

فتتدفق الكلمات بسرعة وبدوف تنظيم, كما  ,يف خروج الكلمات من أفواىهم يستطيعوف التحكم
بسبب اصطدامهم بكل  ,أهنم غالبًا ما يعانوف من انتشار اإلصاابت ىف مجيع أضلاء أجسامهم

 شيء يف ادلنزؿ أو يف الشارع.
كما أشار إُف أف ىؤالء األطفاؿ يف مهمة عملية تتطلب نظامًا معينًا يظهر أهنم ال 

وف قبل ما يطلب منهم البدء, وأهنم يبدأوف يف ادلهمة ؤ شارة البدء ولكنهم غالبًا ما يبدتظروف أين
 . (Scholten:1983:p74أكثر من مرة وغالباً ما يلتقطوف أدوات ادلهمة دوف أف يطلب منهم.

(Sergent g. 

وعادة تكوف القدرات الذىنية ذلؤالء األطفاؿ طبيعية أو أقرب للطبيعية, وتكوف 
ادلشكلة األساسية لدى ىؤالء األطفاؿ ىي أف فرط النشاط ال يساعدىم على االستفادة من 
ادلعلومات أو ادلثّبات, وىنالك أعراض سبيز األطفاؿ من سنة إُف ثبلث سنوات إُف عشر سنوات 

 وىي:
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األعراض الٍب سبيز األطفاؿ بْب سن الثبلث إُف مخس سنوات :يكوف الطفل يف حالة 
دوف  ,, ينتقل بسرعة من عمل إُف آخراغلد صعوبة ابلغة يف البقاء جالسً و  حركة مستمرة,

إكماؿ العمل السابق, كمن يصعب عليو االستجابة للطلبات البسيطة, يلعب بطريقة مزعجة 
 .االتصرؼ دائمً  يءوغلد صعوبة كبّبة يف انتظار دوره, يس

ّب متوافق مع سنة: غ ة عشر ٌباألعراض الٍب سبيز األطفاؿ بْب سن ست سنوات إُف أثن
 ,وغّب انضج اجتماعيا وقليل األصدقاء ,ويضيع أغراضو الشخصية ,ازمبلئو ومشوش دائمً 

 ويلعب معهم بطريقة عدوانية, ويصعب عليو انتظار دوره, يتكلم يف أوقات غّب مبلئمة.  
اء ويتسم سلوكو ابلتململ وكثرة احلركة وال يستطيع البق ,يتورط يف القياـ أبعماؿ خطرة
ويتجوؿ داخل الفصل, يثّب انتباىو أشياء أخرى غّب  ,يف مقعده, يَبؾ مقعده أثناء شرح ادلعلم

 الٍب يقـو هبا.
ال ينجز األعماؿ الٍب يكلف هبا, يعآف من ضعف القدرة على اإلنصات فيبدو وكأنو 

وؿ هبا, وال يتمسك ابلنظم أو التعليمات ادلعم ,من ضعف القدرة على التفكّب ال يسمع, يعآف
ويعآف من عدـ الثبات االنفعاِف  ,يَبدد كثّبًا يف ازباذ قرار, ويصدؽ كل ما يقاؿ لو دوف تفكّب

 .(Francesca Happe: 2006: p25 p35)وال يستطيع االحتفاظ ابألصدقاء. 
   :تشخيص اضطراب السلوك اإلندفاعي

ويعرؼ ابضطراب السلوؾ  ( لعدد من احملكات2994) DSM-IVيعرض يف 
ويعد أحد االضطراابت النمائية  ADHD ,االنتباه ادلصحوب ابلنشاط احلركي ادلفرط ,االندفاعي

 :يتالشائعة بْب األطفاؿ ادلتخلفْب عقلياً, ويتم تشخيص ىذا االضطراب كما أي
فقط  إما البند اخلاص بقصور االنتباه :آلتيْْب يشَبط أف ينطبق على الفرد أحد البندين ا

والذي يتضمن تسعة أعراض, أو البند اخلاص ابلنشاط الزائد االندفاعية فقط والذي يتضمن ىو 
اآلخر تسعة أعراض أيضا, حبيث يكفي أف ينطبق أحدعلا فقط على الفرد كي نعتربه حالة 
مرضية, ويشَبط أف ينطبق على الفرد ستة أشهر على األقل, وأف تكوف بشكل ال يتفق وال 

 شلا يؤدي إُف سوء تكيفو, وىذه األعراض ىي: يتواه النمائيتسق مع مس
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 :البند األول: قصور االنتباه .)أ(
غلد الطفل صعوبة يف االنتباه للتفاصيل كشكل ادلنبو ومكوانتو, أو يرتكب العديد  .2

 من األخطاء الساذجة يف واجباتو ادلدرسية أو العمل أو األنشطة األخرى الٍب ؽلارسها.
تركيز انتباىو دلدة زمنية طويلة للمهاـ الٍب يقـو هبا أو ألنشطة غلد صعوبة يف  .8

 اللعب الٍب يشَبؾ فيها.

حيث غلد صعوبة يف  ,يبدو وكأنو ال يسمعنا عندما نتحدث إليو بشكل مباشر .4
 .عملية اإلنصات

ويفشل يف إهناء األعماؿ الٍب يكلف هبا  ,ال يتبع التعليمات الٌب يتم توجيهها إليو .4
على أال يكوف ذلك بسبب التحدي من جانبو أو عدـ  نزؿ أو ادلدرسة أو العمل )سواء يف ادل

 (. فهمو للتعليمات

 واألنشطة الٍب تعرض عليو. ,غالبا ما غلد صعوبة يف ترتيب وتنظيم ادلهاـ .0

يتجنب االشَباؾ يف ادلهاـ الٍب تتطلب رلهودًا عقليًا كالواجبات ادلنزلية أو  .5
 االشَباؾ فيها, أو األدوات ادلختلفة.األعماؿ ادلدرسية, أو يكره 

كاللعب أو   ,غالبا ما يفقد أشياء تعد ضرورية للقياـ ابدلهاـ واألنشطة ادلطلوبة .7
 األدوات ادلدرسية أو األقبلـ أو الكتب أو األدوات ادلختلفة.

 يتشتت انتباىو بسهولة للمنبهات الدخيلة حٌب لو كانت قوة تنبيهها ضعيفة. .2

شلا  ,النسياف يف األنشطة واألعماؿ اليدوية ادلتكررة وادلعتادة غالبا ما يكوف كثّب .9
 .(Anastopoulos:1999: p67 p68)غلعلو يف حاجة إُف متابعة مستمرة. 

 :االندفاعية البند الثاين: فرط النشاط .)ب(
 :فرط النشاط 

وؼلبط هبما أو يتلوى يف  ,غالبا ما يتململ أثناء جلوسو ويكثر من حركة يديو ورجليو .2
 مقعده.

أو يف ادلواقف األخرى الٍب نتوقع منو خبلذلا  ,يف الغالب يَبؾ مقعده يف الفصل .8
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 أف يظل جالسا يف مقعده فيظل ؽلشي ذىااب وإاياب دوف سبب أو ىدؼ.

أو األماكن ادلرتفعة وذلك يف ادلواقف  ,يف ادلكاف إبفراط أو يتسلق األشجا يغلر  .4
   أما ابلنسبة للمراىقْب فقد يتحدد ذلك دبشاعر ذاتية تتمثل يف  لك )الٍب ال تناسب ذ

 (. االستياء

أو االستغراؽ هبدوء يف أنشطة وقت  ,غالبا ما غلد صعوبة يف اللعب بشكل ىادئ .4
 الفراغ.

فبل يكل وال يتوقف وكأف ىناؾ موتورا  ,تكوف حركتو يف الغالب مستمرة ونشيطة .0
 .ػلركو

 إبفراط.غالبا ما يتحدث  .5

  االندفاعيةImpulsivity: 

 غليب عن األسئلة بدوف تفكّب حٌب قبل أف يتم استكماؿ السؤاؿ ادلوجو إليو. .2

 غّبه. ـ يفغلد صعوبة يف االنتظار حٌب أييت دوره سواء يف اللعب أ .8

فيتدخل يف زلاداثهتم أو  ,ويفرض نفسو عليهم ,يقاطع اآلخرين ويتطفل عليهم .4
  .ألعاهبم

أو االندفاعية أو نقص االنتباه قبل بلوغ  ,أعراض فرط النشاط احلركيقد ربدث بعض 
وقد تسبب خلبل أو قصورا ذا داللة إكلينيكية يف أدائو الوظيفي يف  ,الفرد السابعة من عمره

العمل مع وجود أدلة واضحة وقاطعة تؤكد حدوثو  ـأ ,ادلدرسة ـموقفْب أو أكثر سواء يف ادلنزؿ أ
ولكن يشَبط أال ترجع تلك األعراض إُف  ,أو ادلهِب ,أو األكادؽلي ,يف اجلانب اإلجتماعي

اضطراب ظلائي عاـ )منتشر(, أو الفصاـ أو أي اضطراب ذىآف آخر, أو أي اضطراب عقلي 
أو تفسخي أو  ,أو اضطراب القلق أو اضطراب تفككي ,آخر كأف يكوف اضطرااب وجدانيا

 (254إُف ص250ص :8004 اضطراب الشخصية. )عادؿ عبد هللا:
أف ىناؾ استعدادا بيولوجيا لبلضطراب يتمثل  Kendall (2000) (كندوؿ)بينما يرى 

ادلسؤولة عن  ,يف وجود خلل يف القشرة ادلخية األمامية احمليطة ابلفصوص األمامية للمخ



العدد  الثالث                فاعلية برانمج تدرييب قائم على فنيات تعديل السلوك   -جملة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

284 

 

االستجابة للمثّبات احلسية والٍب تعمل على كف االستجابة احلركية للمثّبات أو أتجيلها, 
والٍب تعكس عدـ القدرة على الكف أو  ,ى اخللل يف القشرة ادلخية األمامية إُف االندفاعيةويؤد

ادلنع, بينما يؤدي اخللل يف الفصوص األمامية من ادلخ وخاصة الفص األمامي األؽلن إُف حدوث 
 النشاط احلركي ادلفرط.

 ,االضطرابأف ىناؾ أسبااب بيئية واجتماعية تزيد من حدة  افومع ذلك يرى الباحث
وتتمثل يف عدـ قدرة الطفل على تعلم ادلهارات ادلعرفية والسلوكية, وعدـ وجود بيئة تعليمية 
مناسبة, وعدـ وجود اسَباذبيات معرفية لتشكيل االنتباه والتنظيم, كما قد يتضمن تدريب 

لتوحديْب الوالدين أو أحدعلا وإرشادعلا, وتقدٔف برامج سلططة ذلما الستئناؼ تدريب أطفاذلما ا
 يف ادلنزؿ.

( إُف أف اشَباؾ األسرة أو الوالدين أو 8004) (عادؿ عبد هللا)وىذا ما أكد عليو 
 ,أحدعلا يف مثل ىذه الربامج يعد دبثابة األساس القاعدي الذي تنطلق منو اخلدمات ادلختلفة

مهارات الٍب يتم تقدؽلها دلثل ىؤالء األطفاؿ إذ إف ذلك من شأنو أف يساعدىم يف اكتساب 
 (254: ص8004 عديدة وتنميتها وذلك بشكل أفضل وأيسر. )عادؿ عبد هللا:

 ADHD( أبف اضطراب ضعف االنتباه وفرط النشاط 2002) Kutscherكما وصفو 
 تشارؾ يف أعراضو اضطراابت الطيف التوحدي وليست جزءاً منو يف:

 ضعف يف قراءة اإلشارات االجتماعية. -

 حلديث الذايت للعمل خبلؿ ادلشكلة.قدرة ضعيفة لبلستفادة من ا -

 ضعف القدرة على اإلحساس وفهم وعي الذات. -

 يعملوف أفضل مع الروتْب ادلتوقع. -

  (Kutscher:2002:p234)ضعف يف تقييم القواعد.  -

لديهم مشكبلت يف  ,كما أف األطفاؿ ادلصابوف ابضطراب ضعف االنتباه وفرط النشاط
رلموعة من اجملاالت منها, السلوؾ, والعبلقات االجتماعية, والقدرات الوظيفية ادلعرفية, والقدرات 

ف ىؤالء األطفاؿ إحيث  والقدرات الوظيفية داخل الصف, ,الوظيفية اجلسمية, التحصيل األكادؽلي
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واحلساسيات وعدـ نضج يف ظلو  ,يعانوف أعراضاً جسمية مثل التهاب األذف واجلهاز التنفسي العلوي
, فدائرة النـو قد تكوف قصّبة لذلك يعانوف من  العظاـ وقد تكوف لديهم مشكبلت يف النـو

.  .(Durand g Barlow: 2000: p134) صعوابت يف النـو
 الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات والبحوث الٍب تناولت إعاقة التوحد من جوانب متعددة؛ حيث ركز 
لى الربامج التدريبية, هبدؼ تعديل السلوكيات غّب ادلرغوبة مثل: السلوؾ النمطي,  البعض ع

واضطراابت سلوكية تكيفية وال تكيفية, وركز البعض اآلخر على  ,كاالندفاعية وفرط احلركو
 ربسْب السلوؾ وادلهارات التواصلية لدى األطفاؿ ذوي التوحد, ويف ىذا الفصل يستعرض

ىا حوؿ األشخاص ذوي التوحد وبصفة خاصة ؤ من دراسات مّت إجراو ما توصل إلي افالباحث
ابستخبلص بعض  افيقـو الباحثسالدراسات الٍب اىتمت ابلسلوؾ االندفاعية, وبعد ذلك 

ابلتاِف إلعداد الربانمج موضوع الدراسة وبصياغة فروض الدراسة. ومت  ااالستنتاجات الٍب تقودعل
 :  آلتيةتصنيفها يف احملاور ا

 :(2002دراسة سهري حممود أمني ) .1
اابت السلوكية لدى فعالية برانمج تدرييب يف زبفيف حدة االضطر  عنوان الدراسة:

 :الطفل ادلتوحد
يهدؼ إُف مساعدة الطفل ادلتوحد على تنمية ادلهارات  إعداد برانمج هدف الدراسة:

ومهارات رعاية الذات, ومساعدة الطفل على شلارسة أساليب  ,االجتماعية وادلعرفية واللغوية
واإلرشادية  ,دفت أيضًا إُف التعرؼ على أفضل األساليب الَببويةهتوأظلاط السلوؾ التوافقي, كما 

يساعدىم على   ,يف التعامل مع الطفل ادلتوحد, ابإلضافة إُف إعداد برانمج إرشادي للوالدين
شلا يسهل عليهم القياـ بتعديل سلوكياهتم غّب  ,اؿ بشكل مناسبكيفية التعامل مع ىؤالء األطف

     , شلن تراوحت درجاهتم ما بْبأطفاؿ توحديْب 20ادلناسبة. وتكونت عينة الدراسة من 
, اعامً  88-2رىم ما بْب درجة على مقياس تقييم الطفل ادلتوحد, كما تراوحت أعما 80-70

انفورد بينيو. وقد مت تقسيم ىذه العينة إُف على مقياس ست 70-00ونسب الذكاء ما بْب 
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روعي فيهما التماثل من حيث العمر الزمِب ودرجة الذكاء وادلستوى  ,رلموعتْب ذبريبية وضابطة
 :للذكاء )ترمجة وإعداد (بينيو ,ستانفورد)االقتصادي. واستخدمت الدراسة مقياس و االجتماعي 

ير ادلستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة (, مقياس تقد2922دمحم عبد السبلـ ولويس مليكة
تدرييب لؤلطفاؿ ادلصابْب  برانمج ,الطفل (, مقياس تقييم 2922عبد العزيز الشخص :)إعداد

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب , مج إرشادي لوالدي الطفل ادلتوحدبران, أبعراض
االضطراابت االنفعالية, واالضطراابت االجتماعية,  مج يف زبفيضادلستخدـ, حيث ساعد الربان

وذلك على أبعاد مقياس تقييم الطفل ادلتوحد,  ,والقصور يف الرعاية الذاتية, واضطراابت اللغة
ولكن َف تظهر النتائج وجود فروؽ جوىرية يف بعد األظلاط السلوكية, وذلك لدى أفراد اجملموعة 

 , وذلك ابستخداـ االختبار القليبحيث َف ػلدث ذلا أي تغيّب التجريبية قياسًا ابجملموعة الضابطة
والبعدي, كما ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء تطبيقو بشهرين, وذلك ابستخداـ االختبار 

 التتبعي.
 Lise Fox & Pamela)  (2003)دراسة )ليز فوكس وابميال بوكاشري .2

Buschbacher :  
 عنوان الدراسة:

Under standing and Intervening with the Challenging Behaviour of 

Young Children with Autism Spectrum Disorder 
 .فهم وتدخل للسلوكيات غّب ادلرغوب فيها لؤلطفاؿ ادلصابْب ابلتوحد

 Positive Behavior Supportستخداـ دعم السلوكيات اإلغلابيةا هدف الدراسة:

PBS لطفل التوحدي دلهارات جديدة. وتكونت عينة الدراسة من ومدى أتثّبه يف اكتساب ا
 - Non( أطفاؿ غّب شفهيْب 4أطفاؿ ذوي توحد وطفل ذو اضطراب أسربجر و) (0)

Verbal( سنوات. وأظهرت نتائج الدراسة أف مساح اآلابء وادلتخصصْب 4/7, أعمارىم بْب )
أسلوب التواصل لديو, كما  للطفل أف يلعب دوري ادلستمع وادلتحدث ساعد الطفل على تغيّب

ساعد على تعلم احملادثة الصحيحة, واستخداـ األسئلة يف احملادثة أيضًا ساعد األطفاؿ يف 
 ادلراحل ادلتقدمة أف يستخدموا األسئلة يف مجل خالية من األخطاء.
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 :) Alexandra Salazar (2004) ألكساندرا سالزار) دراسة .3

 عنوان الدراسة:
Increasing social initations in preschoolers with autism using 

acombination of social stories, pictorial cues and role play  
 ة ذوي التوحد ابستخداـ توليفة منرفع ادلبادأة االجتماعية لدى األطفاؿ ما قبل ادلدرس

 القصص االجتماعية والنماذج ادلصورة ولعب الدور
استخداـ النماذج ادلصورة, والقصص االجتماعية, ولعب األدوار يف  هدف الدراسة:

ربسْب مهارات التواصل االجتماعي, واحملافظة على االنتباه وتعديل السلوكيات البلتكيفية عند 
 (4)أطفاؿ توحديْب و (4)األطفاؿ التوحديْب يف سن ما قبل ادلدرسة. وتكونت عينة الدراسة من 

 اجتماعيْب, ولقد كونوا أزواجاً مع كل طفل توحدي. واستخدمت الدراسة أفراد ظلوذجيْب كمشاركْب
 4أسابيع دبعدؿ  20لعب األدوار, وقصص مصورة, وظلاذج مصورة واستمرار جلسات للعبلج دلدة 

جلسات كل أسبوع. وأشارت نتائج الدراسة إُف الزايدة يف االنتباه واحملافظة عليو, والزايدة يف 
االجتماعية, وذلك ابلنسبة للثبلثة ادلشاركْب مجيعهم, كما أشارت أيضا إُف  سلوكيات االحتياجات

اطلفاض يف السلوكيات البلتكيفية, ولقد علق ادلشاركْب و نظائرىم خرباهتم خبصوص مشاركتهم يف 
الدراسة, ودعمت الدراسة احلالية الفكرة القائلة أبف األطفاؿ التوحديْب ؽلكن أف يتعلموا مهارات 

االجتماعي  ادلتاحة عن نظائرىم النموذجيْب, وَف يتم تعليم ىذه ادلهارات فقط ولكن مت  التواصل
 .تطبيقها يف بيئات أخرى

 :(2004دراسة سيد اجلارحى ) .4
فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية بعض مهارات السلوؾ التكيفي لدى  عنوان الدراسة: 

 األطفاؿ التوحديْب وخفض سلوكياهتم ادلضطربة.
إعداد برانمج تدرييب سلوكي لتنمية بعض مهارات السلوؾ التكيفي  الدراسة:هدف  

(, والوقوؼ على مدى أتثّب ىذا  ... من غسل اليدين, وادلبادأة إبلقاء التحية, لؤلطفاؿ التوحديْب )
والتواصل مع اآلخرين,  ,الربانمج يف مساعدهتم على اكتساب بعض مهارات التفاعل االجتماعي
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وربديد مدى أتثّب ىذا التدخل يف التغلب على السلوكيات  ,مهارات رعاية الذات ابإلضافة إُف
( 4)أوالد,  (7)أطفاؿ توحديْب  (20)ىؤالء األطفاؿ. وتكونت عينة الدراسة من  ىادلضطربة لد

سنوات, وقد مت تقسيم أطفاؿ العينة إُف رلموعتْب ذبريبية  2-0وتراوحت أعمارىم الزمنية بْب  بنات,
االقتصادي, و وضابطة, وقد مت مراعاة التجانس بْب أطفاؿ اجملموعتْب من حيث ادلستوى االجتماعي 

 ,بل وبعد تطبيق الربانمجوالعمر الزمِب, ووجود إعاقة مصاحبة؛ وذلك للتأكد من تكافؤ اجملموعتْب ق
عبد العزيز  :االقتصادي لؤلسرة )إعدادو  ,من مقياس ادلستوى االجتماعي وتكونت أدوات الدراسة

(, مقياس تشخيص 2920فاروؽ صادؽ  :(, مقياس السلوؾ التكيفي )إعداد2990الشخص
نتائج الدراسة فاعلية  (. وأظهرتْبالباحث :التدرييب )إعداد(, الربانمج ْْب الباحث :التوحد )إعداد

حيث ساعد الربانمج يف تنمية مهارات السلوؾ التكيفي على اجلزء  الربانمج التدرييب ادلستخدـ,
األوؿ: النواحي النمائية, والثآف: االضلرافات السلوكية من مقياس السلوؾ التكيفي لدى أفراد اجملموعة 
التجريبية الٍب مت تطبيق الربانمج عليها, أما ابلنسبة للمجموعة الضابطة فلم ػلدث ذلا أي تغيّب, 

 ستخداـ االختبار القليب والبعدي, كما ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء تطبيقو.وذلك اب
 :Andrea Witwer et Luc (2005) دراسة أندراي ويتوير ولويس .5

 عنوان الدراسة:
Treatment Incidence and Patterns in Children and Adolescent with 

Autism Spectrum Disorders  
 ابلنموذج والواقع لدى األطفاؿ وادلراىقْب ذوي اضطراب طيف التوحدالعبلج 

عرفة مدى أتثّب العبلج على األطفاؿ وادلراىقْب ذوي مىو زلاولة  هدف الدراسة:
 404االضطراب التوحدي. وتكونت عينة الدراسة من رلموعة األطفاؿ ادلراىقْب ويبلغ عددىم 

فيتامينات, ونظاـ واستخدمت الدراسة أدوية, و ( سنة. 4.9/9.0) طفل, ويَباوح أعمارىم من
ء استمارات خاصة دبقاييس التكافؤ االجتماعي وادلشاكل السلوكية والسلوؾ غذاء معْب, ومل

من العينة قد أخذت على  45.7البلتكيفي من قبل الوالدين. وأشارت نتائج الدراسة إُف أف 
من العينة قد  27.4إُف ذلك فة واحد يف العاـ ادلاضي ابإلضا (سيكوتريبك)األقل عبلج 

قد  22.9قد واظبت على نظاـ غذائي معْب,  20.0معينة من الفيتامْب و  اً نواعأأخذت 
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 اً مضاد اً من العينة قد أخذت عبلج 4.2وعبلج بديل, و (سيكوتروبيكى)أخذت عبلج 
وادلهارة أو  للتشنجات, ولقد أشارت االضلرافات ادلعيارية أف السلوكيات التكيفية ولكن ادلنخفضة

الكفاءة االجتماعية وادلستوى ادلرتفع للمشاكل السلوكية كانت مرتبطة ابستخداـ الكثّب من 
العبلج وكانت ىذه أوؿ دراسة تركز على العبلقة بْب ادلهارات االجتماعية وادلشاكل السلوكية 

أحباث قامت واستخداـ العبلج, ولقد قامت نتائج ىذه الدراسة إبلقاء الضوء على احلاجة إُف 
 أكثر على العبلج السيكوتروبيكى لؤلطفاؿ ادلراىقْب التوحديْب. 

 :(2005دراسة رأفت عوض السعيد خطاب ) .6
 فاعلية برانمج تدرييب سلوكي لتنمية االنتباه  لدى األطفاؿ التوحديْب. عنوان الدراسة:

الفنيات ىو تنمية االنتباه لدى األطفاؿ التوحديْب ابستخداـ بعض هدف الدراسة: 
اإلرشادية من خبلؿ النظرية السلوكية, والتعرؼ على مدى التحسن يف االنتباه بعد الربانمج. 

أطفاؿ توحديْب من ذوي التوحد البسيط, حيث يَباوح مستوى  20وتكونت عينة الدراسة من 
درجة على مقياس تقييم توحد الطفولة )إعداد: سكوبلر  45-40التوحد لديهم ما بْب 

أطفاؿ وتَباوح  (0)أطفاؿ, وضابطة  (0)(؛ مّت تقسيمهم إُف رلموعتْب ذبريبية 2920وآخروف, 
(, ومتماثلْب يف 70-00( سنة, ونسب ذكائهم تَباوح ما بْب )24-9أعمارىم ما بْب )

ادلستوى االجتماعي واالقتصادي. وتكونت أدوات الدراسة من مقياس اضطراب قصور االنتباه 
(, استمارة استطبلع ْْب (, الربانمج التدرييب )إعداد الباحثْْب الباحثالتوحديْب )إعداد لؤلطفاؿ 

ومقاييس الذكاء عن طريق لوحة  (.ْْب (, استمارة دراسة احلالة )إعداد الباحثْْب )إعداد الباحث
وتقنْب دمحم  :)ترمجة (Goodenough Harrisىاريس  جودإنف) , ومقياس رسم الرجل(جودار)

)عادؿ  يمقياس الطفل التوحد, يس تقييم السلوؾ التوحدي. ومقاي(8004 فرغلى وآخروف
عبد العزيز الشخص,  :(, مقياس ادلستوى االجتماعي  االقتصادي )إعداد8002عبد هللا 
سكوبلر  :إعداد) Childhood autism rating scale(, ومقياس تقييم توحد الطفولة 2990

وتقنْب سهاـ عبد  :)ترمجو Schopler E; Reichler R.and Daly)ورشلروداُف 
(. وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب السلوكي ادلستخدـ, حيث 2999الغفار
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ساعد الربانمج يف تنمية مهارات االنتباه لدى أفراد اجملموعة التجريبية الٍب مت تطبيق الربانمج عليها 
ػلدث ذلا أي تغيّب وذلك  وذلك وفقًا للمقياس ادلستخدـ أما ابلنسبة للمجموعة الضابطة فلم

والبعدي, كما ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء تطبيقو ابستخداـ  ابستخداـ االختبار القلىب
 القياس التتبعي.
 :(Eldevik Sigmund et al.(2006)دراسة ) إلدفيك سيجموند وآخرون  .7

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

and mental retardation  
 أثر العبلج السلوكي شبو ادلكثف على األطفاؿ ذوي التوحد واإلعاقة العقلية

ىو معرفة أتثّب العبلج السلوكي ادلكثف قليبل )شبو ادلكثف( على  هدف الدراسة:
ن األطفاؿ رلموعتْب م من األطفاؿ ذوى التوحد والتخلف العقلي. وتكونت عينة الدراسة

طفبًل واجملموعة الثانية تتلقى عبلج انتقائي,  (24)يتلقوف إما عبلج سلوكي وتبلغ ىذه اجملوعة 
ساعة كل أسبوع. واستخدمت الدراسة  28طفبًل, وفَبة العبلج كانت  (20)وتكونت من 

مقياس للذكاء, ومقياس للغة, ومقياس للسلوؾ التكيفي, ومقياس للسلوؾ البلتكيفي. وأكدت 
 من ْبموعتْب قبل العبلج, ولكن بعد عامتائج الدراسة أنو َف يوجد اختبلؼ ىاـ بْب اجملن

العبلج قامت اجملموعة السلوكية إبصلازات أكرب من اجملموعة االنتقائية, وذلك يف كل ادلناطق 
واجملاالت, ومع ذلك فقد كانت اإلصلازات أكثر اعتدالية من نتائج أي دراسات سابقة 

 ج سلوكي مكثف جدا على أطفاذلا.استخدمت عبل
     (:Christina Wahlen et al.(2006)كرستينا واهلن  وآخرون ) دراسة .8

 عنوان الدراسة:
The Collateral Effects of joint attention training on social initiations 

positive affect imitation and spontaneous speech for young children with 

autism  
باشرة )ادلصاحبة( لتدريب االنتباه ادلتواصل على التداخل االجتماعي ادلغّب "التأثّبات 

 التقليد واحلديث التلقائي لدى األطفاؿ ذوي التوحد".اإلغلايب أتثّب 
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ىو معرفة مدى فاعلية برانمج تدرييب لتنمية االنتباه ادلشَبؾ وأثره على  هدف الدراسة:
والتقليد الكبلمي لدى عينة من األطفاؿ التوحديْب. وتكونت عينة الدراسة  ,التلقْب االجتماعي

ة ة الربانمج التدرييب, ومقياس لبلنتباه, واستمار ( أطفاؿ توحديْب. واستخدمت الدراس20من )
أف  ,أف تعليم األطفاؿ الصغار التوحديْب وفقَبح الباحثامبلحظة. وأظهرت نتائج الدراسة 

ستهدفة, ادلغّب يف سلوكيات التواصل االجتماعي ينشغلوا يف االنتباه ادلشَبؾ يؤدى إُف زايدات 
ستهدفة مت مبلحظة ادلمت تغيّب السلوكيات غّب وبعد مشاركة ىؤالء األطفاؿ يف الربانمج و 

التغّبات اإلغلابية يف كل من: التلقْب االجتماعي, والتقليد, واللعب, واحلديث التلقائي. وتدعم 
أف تعليم مهارات االنتباه  ادلشَبؾ يؤدى إُف ربسن وتطور يف الٍب تقوؿ النتائج االفَباضات 

 العديد من ادلهارات األخرى.
 :(2007محيده ) دراسة رشا  .9

فاعلية برانمج تدرييب لتنمية اإلدراؾ وأثره على خفض السلوؾ النمطي  عنوان الدراسة:
 لدى الطفل التوحدي.

تنمية اإلدراؾ البصري لدى األطفاؿ التوحديْب من خبلؿ إعداد  هدف الدراسة:
برانمج تدرييب, وقياس فاعلية ىذا الربانمج يف خفض السلوؾ النمطي لديهم. وتكونت عينة 

, ملتحقْب دبركزين من مراكز ذوى اي  دتوح   طفبلً  28الدراسة من رلموعة كلية قوامها 
, وقد مت تقسيم أطفاؿ العينة إُف دبصر ى دبحافظة الغربيةاالحتياجات اخلاصة دبدينة احمللة الكرب 

رلموعتْب ذبريبية وضابطة, وقد مت مراعاة التجانس بْب أطفاؿ اجملموعتْب من حيث ادلستوى 
االجتماعي االقتصادي, والعمر الزمِب, ووجود إعاقة مصاحبة؛ وذلك للتأكد من تكافؤ 

الرجل جلود إنف ىاريس )مت الدراسة مقياس رسم اجملموعتْب قبل وبعد تطبيق الربانمج. واستخد
(Goodenough Harris   لقياس الذكاء, مقياس ادلستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة

, هللاعادؿ عبد  :)إعداد (, مقياس الطفل التوحدي8005عبد العزيز الشخص :)إعداد
تقدير السلوؾ  مقياس, التوحد(, مقياس تقدير مهارات اإلدراؾ البصرى لدى الطفل 8002

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب ادلستخدـ, حيث . تدرييبالربانمج الي, النمط
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ساعد الربانمج يف تنمية مهارات اإلدراؾ البصري, شلا أدي خلفض السلوؾ النمطي لدى أفراد 
ضابطة فلم ػلدث ذلا اجملموعة التجريبية الٍب مت تطبيق الربانمج عليها, أما ابلنسبة للمجموعة ال

أي تغيّب وذلك ابستخداـ االختبار القليب والبعدي, كما ثبت استمرار أثر الربانمج بعد انتهاء 
 تطبيقو.

 تعقيب على الدراسات السابقة:
من خبلؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة, نبلحظ اختبلفها وفق طبيعة كل  

اور أشارت إُف أف يرجع القصور يف التفاعل دراسة واذلدؼ منها, وصلد أف دراسات تلك احمل
سلوؾ الاالجتماعي لدى األطفاؿ ذوي التوحد انتج عن القصور يف التواصل وقلة االنتباه و 

عن القصور يف  نتيجةالعدوآف. كما يرجع القصور يف التواصل لدى األطفاؿ ذوي التوحد 
لتوحد دائمًا بصرىم على األشياء االنتباه واإلدراؾ فرط النشاط احلركي. ويركز األطفاؿ ذوي ا

من ادلبلحظ أف األطفاؿ ذوي التوحد و  ,ال ينتبهوف إُف األشخاص من حوذلمبينما  ,ادلادية
شلا يظهر لديهم القصور يف كل من: اإلدراؾ  ,يعانوف من عجز يف ربوؿ ادلعلومات داخل ادلخ

ْف األطفاؿ ذوي التوحد من البصري, اإلدراؾ السمعي, اإلدراؾ احلركي, اإلدراؾ اللمسي. ويعا
أيضاً أتخر يف اللغة وذلك يربر سلوكهم االنسحايب الذي يعترب أحد مساهتم ادلميزة. ومن ادلبلحظ 

رغوبة خاصة قصور االنتباه,والتواصل, وفرط ادل م الدراسات تتحدث عن السلوكيات غّبأف معظ
بلحظ قلة الدراسات العربية ادل وكذلكالنشاط احلركي, واالنسحاب عند األطفاؿ ذوي التوحد. 

الٍب اىتمت بقضااي التوحد مقارنة ابلدراسات األجنبية على الرغم من زايدة الوعي هبذه الفئة 
بعد استعراض الدراسات السابقة ونتائجها يتضح أثر الربامج و وزايدة معدالت انتشارىا. 

احلركي, والسلوكيات  التدريبية والسلوكية يف تنمية االنتباه, واإلدراؾ وخفص فرط النشاط
على  افالتكيفية, والتواصل, وأثرىا يف خفض السلوكيات البلتكيفية. من ىذا ادلنطلق يركز الباحث

 ضرورة تقدٔف برانمج تدرييب سلوكي ذلذه الفئة هبدؼ خفض فرط النشاط احلركي.
يف ضوء نتائج اإلطار النظري و الدراسات السابقة الٍب مت عرضها ؽلكن للباحث اف 

 يقـو بصياغة فروض الدراسة احلالية يف الفصل الرابع.
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
  مقدمة:

يف الفصل الثآف من ىذه الدراسة ادلفاىيم األساسية الٍب تدور حوؿ  افعرض الباحث
بصياغة فروض  افذلك إلقاء الضوء على بعض الدراسات السابقة وسيقوم اموضوعو, مث أعقب
والٍب تعد إجاابت زلتملة لتساؤالتو, وقد استلـز ذلك التحقق من  ,الفصلالدراسة يف ىذا 

ىذه  افصحة ىذه الفروض ابزباذ عدة إجراءات مت إتباعها, ويف ىذا الفصل يسرد الباحث
اإلجراءات والٍب تشتمل على: الفروض, ادلنهج, العينة, األدوات, خطوات تنفيذ اجلانب 

صائية الٍب استخدمت الستخبلص النتائج, وفيما يلي التجرييب للدراسة, واألساليب اإلح
 توضيح ذلك: 
 : فروض الدراسة:أوالً 

 ,درجات أطفاؿ اجملموعتْب يتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسط .2
لصاٌف اجملموعة  ,التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي دلقياس اضطراابت السلوؾ اإلندفاعي

 التجريبية.. 

درجات أطفاؿ اجملموعتْب  يداللة إحصائية بْب متوسطتوجد فروؽ ذات  .8
يف التطبيق البعدي دلقياس اضطراابت السلوؾ اإلندفاعي لصاٌف اجملموعو  ,التجريبية والضابطة

 التجريبية.

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطى درجات أطفاؿ اجملموعة  .4
 ت السلوؾ اإلندفاعي.دلقياس اضطرااب يالضابطة يف التطبيق القبلي والبعد

 : منهجية الدراسة:ااثنيً 
 :منهج الدراسة 

لتعدد ادلناىج ىف إجراء الدراسات والبحوث ىف رلاؿ العلـو اإلنسانية, فإف طبيعة  اونظرً 
موضوع الدراسة واذلدؼ منها ىو الذي ػلدد طبيعة ادلنهج ادلستخدـ ىف إجراء الدراسة, حيث 
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اقتضت طبيعة ىذه الدراسة, توظيف ادلنهج شبو التجرييب, ابستخداـ تصميم اجملموعة التجريبية 
 والضابطة ذات القياس القليب والبعدى.

 : عينة الدراسة:ااثلثً 
 :يتخطوات اختيار العينة كما أي افاتبع الباحث

 شروط اختيار العينة: 

( سنة 28-2ن )تَباوح اعمارىم ممت اختبار العينة من األطفاؿ ادلتوحدين الذين  
 : آلتيةوذلك لؤلسباب ا

حبيث ؽلكن  اىذه ادلرحلة العمرية يصبح واضحً  ف اضطراب السلوؾ اإلندفاعي يفإ -
 تشخيصو ومن الضرورى عبلجو.

كما ف ىذه ادلرحلة العمرية ؽلكن أف يتم التأكد فيها أف الطفل يعاْف من التوحد,  إ -
داخل مركز التأىيل, إضافة اُف أف الذكور التوحديْب أكثر من اإلانث  اأهنا ادلرحلة األكثر انتشارً 

( 2:4(, كما تنتشر مشكلة فرط النشاط بْب الذكور عنها بْب اإلانث بنسبة )2:4بنسبة )
تقريباً, وكذلك ألف مسات التوحدية ومستوى فرط النشاط ؼلتلف عند الذكور عنو عند اإلانث, 

 د العينة من الذكور. فإنو سيتم اختيار مجيع أفرا
على  8002, عادؿ عبد هللا :بتطبيق مقياس تشخيص التوحد )إعداد افحيث قاـ الباحث 

لتأىيل ادلعاقْب, وذلك حلساب ثبات  طفل من ادللتحقْب دبركز مصراتة( 44)عينة مبدئية عددىا 
ادلقياس ادلستخدـ يف الدراسة, وكذلك انتقاء العينة النهائية موضوع الدراسة, حيث مت اختيار العينة 

 28النهائية النهائية من بْب أطفاؿ العينة األولية والٍب سبيزت بفرط النشاط احلركي, وبلغت العينة 
 :بتقسيمهم إُف رلموعتْب افستخدـ( ومن مث قاـ الباحثللمقياس ادل ا )وفقً داي  طفبلً توح  

 مكونة من ستة أطفاؿ من األطفاؿ التوحديْب, َف تتعرض  موعة الضابطة:اجمل
 للربانمج التدرييب ادلعتمد ادلستخدـ مع اجملموعة التجريبية.

 مكونة من ستة أطفاؿ من األطفاؿ التوحديْب, وىى اجملموعة  موعة التجريبية:اجمل
 الٍب طبق عليها الربانمج يف خفض اضطراب السلوؾ اإلندفاعي ادلستخدـ يف ىذه الدراسة.
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 جتانس أفراد العينة:
  االندفاعياضطراب السلوك: 

دبقارنة متوسطات درجات أفراد اجملموعتْب التجريبية والضابطة على  افقاـ الباحث
( ْْب الباحث: استمارة تقدير أعراض اضطراب السلوؾ اإلندفاعي لدى األطفاؿ التوحديْب )إعداد

 كما ابجلدوؿ التاِف.  Mann- Whiteny Test قبل تطبيق الربانمج ابستخداـ اختبار ماف وتيُب
 (1) جدول

بعاد استمارة على أ بية والضابطة قبل تطبيق الربانمج متوسطات رتب األطفال يف اجملموعتني التجريداللة الفروق بني
 لدى األطفال التوحديني االندفاعيالسلوك  تقدير أعراض اضطراب

 األبعاد
اسم 

 ن اجملموعة
متـوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
U 

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 االندفاعية
 84.0 4.7 5 جتـريبية

 غّب دالة 0.249- 2.0
 42.0 5.4 5 ضـابطة

 4.0(= 0.00وعند مستوى )         2.0(=  0.02عند مستوى ) Uقيمة 
يتضح من اجلدوؿ السابق عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بْب متوسطات درجات أفراد 

على أبعاد استمارة تقدير أعراض اضطراب السلوؾ اإلندفاعي  ,اجملموعتْب التجريبية والضابطة
والدرجة الكلية للمقياس قبل تطبيق الربانمج على ىذه االستمارة, شلا  ,لدى األطفاؿ التوحديْب

 يدؿ على ذبانس أفراد اجملموعتْب على ىذه االستمارة. 
 :مستوى درجة التوحدية 

ابستخداـ مقياس تقدير السلوؾ للطفل  ةمن حيث مستوى التوحدية رلانسة أفراد والعين
 ( الذي أعده للبيئة العربية )عبد الفتاح غزاؿ:Marvy)ماريف وآخروف  :, أتليفيالتوحد

بتقنْب ادلقياس على البيئة الليبية, حيث استخرج صدؽ ادلقياس  اف(, وقاـ الباحث2997
وبلغ صدؽ ادلقياس بطريقتْب: صدؽ احملكمْب )الصدؽ الظاىري(, وصدؽ التجانس الداخلى 

 (, وحلساب الثبات استخدـ طريقة0.02دالة عند مستوى ) ي( وى45.7) عند قيمة )ت( 
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( وىو داؿ إحصائيا عند مستوى 0825إعادة تطبيق ادلقياس حيث حصل على عامل ثبات )
 (. وفيما يلى توزيع لدرجات األطفاؿ يف اجملموعتْب التجريبية والضابطة على ادلقياس.0.02)

 (2) جدول
 توزيع درجات التوحدية للمجموعتني التجريبية والضابطة

 ن
 درجات التوحدية

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
2 95 200 
8 90 94 
4 92 97 
4 92 99 
0 92 99 
5 200 99 

 9780 97880 املتوسط
 888 2898 االحنراف

متقاربة إُف حد كبّب, شلا يدؿ على شلا سبق يتضح أف درجات التوحدية يف اجملموعتْب 
ذبانس اجملموعتْب يف ىذا ادلتغّب, شلا يساعد على تثبيت ىذا العامل وعدـ تداخلو يف اإلجراءات 

 التجريبية للدراسة.
 رابعاً: أدوات الدراسة:

يف الدراسة احلالية اُف قسمْب علا: أدوات ذبانس  األدوات ادلقدمو افقسم الباحث
 العينتْب, وأدوات قياس ادلتغّبات التجريبية.
 أواًل: أدوات للتجانس وتشمل:

 :(نْي الباحث :) إعداد مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة الليبية .1

ادلستوى أعد ىذا ادلقياس هبدؼ الوصوؿ إُف أداة مناسبة ؽلكن استخدامها يف قياس 
 االجتماعي االقتصادي لؤلسرة الليبية يف الظروؼ الراىنة.
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 (:2001مقياس الطفل التوحدى )إعداد: عادل عبد هللا,  .2

عبارة غلاب عنها بػ )نعم( أو )ال( من جانب ادلعلم أو  82يتألف ىذا ادلقياس من 
وء احملكات الٍب , وسبثل تلك العبارات مظاىر أو أعراض التوحدية, مت صياغتها يف ضياألخصائ

لؤلمراض واالضطراابت النفسية  يواالحصائ يمت عرضها يف الطبعة الرابعة من الدليل التشخيص
(, إُف جانب مراجعة 2994الصادر عن اجلمعية األمريكية للطب النفسي ) DSM-IVوالعقلية 

حوؿ ما كتب عن ىذا االضطراب, ويعُب وجود نصف ىذا العدد من  الَباث السيكولوجى
عبارة( على األقل وانطباقها على الطفل أنو يعاْف من التوحدية, وىف الغالب ال  24العبارات )

ولكنو يستخدـ من خبلؿ احلد األدْف من انطباقات عبارات ىذا  ,تعطى درجة ذلذا ادلقياس
 (.24ادلقياس عليو )

من ثبات ادلقياس بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمِب مقداره شهر واحد,  كما مت التأكد
(, 0.245) بلغت KR-21(, وابستخداـ معادلة 0.927وقد بلغت قيمة معامل الثبات )
 (.0.02وىى مجيعا قيم دالة عند مستوى )

 لوحة جودارد املعدلة من لوحة األشكال )سيجان(: .3

 مستوى الذكاء ابستخدـ لوحة جودارد ادلعدلة من دبجانسة أفراد العينة يف افقاـ الباحث
لوحة األشكاؿ )سيجاف(, لقياس ذكاء أفراد العينة الكلية وذلك للتحقق من ذبانس أفراد 

( x 22 24اجملموعتْب التجريبية والضابطة, ويتكوف ىذا االختبار من لوحة خشبية مساحتها )
فتحات احملفورة يف ىذه اللوحة, بوصة, وعشر قطع خشبية تتطابق أشكاذلا مع أشكاؿ ال

وتستخدـ ىذه اللوحة مع الفئة العمرية من سن ثبلث سنوات وحٌب ست عشرة سنة,وقد مت 
استخداـ لوحة )سيجاف( يف معظم الدراسات العربية الٍب أجريت على أطفاؿ التوحد, وفيو 

اإلدراكية أكثر شلا  يُعطى االىتماـ عند تقدير الدرجة على دقة مبلحظة الطفل للتفاصيل العملية
يُوجو إُف ادلهارة, وؼلتلف عن غّبه من اختبارات الذكاء من انحية مفهومو األساسي ومن انحية 

ادلعدلة من لوحة األشكاؿ  (جودارد)إغلازه وبساطة إجراءه, وىناؾ ما يشّب إُف أف اختبار لوحة 
وىى ادلرحلة الٍب  ,شر تقريبا)سيجاف( سبتد فيما بْب السنة الرابعة واخلامسة حٌب سن الثامنة ع
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يطلق عليها بياجيو العمليات احملسوسة, وقد استخدـ ىذا االختبار يف الدراسة احلالية هبدؼ 
 تقدير القدرة العقلية لدى رلموعٍب الدراسة.

 -يتكوف ادلقياس من لوحة خشبية هبا فراغات لؤلشكاؿ التالية )معْب  :وصف املقياس
شكل سداسى عبارة عن مستطيل بداًل من  -مستطيل  -دائرة  -مربع  -بيضاوى  -صلمة مخاسية 

مثلث( وتقدـ اللوحة,  -نصف دائرة  -مثلثْب متساواي الساقْب بدوف قاعدهتما  -ضلعيو الصغّبين 
ونَبؾ لو ثبلث أو أربع فرص, مث ضلسب متوسط الوقت الذى استغرقو يف احملاوالت ليمثل درجتو 

 .وئها يتم ربديد نسبة ذكائو, وذلك ابلرجوع إُف دليل ادلقياسعلى ادلقياس, والٌب يف ض
 : أداة قياس املتغري التجرييب:ااثنيً 

  لدى األطفاؿ التوحديْب: االندفاعياستمارة تقدير أعراض اضطراب السلوؾ 
 (ْْب الباحث )إعداد

 وصف االستمارة:
عبارة تقيس أعراض اضطراب السلوؾ   40من  تتكوف االستمارة يف شكلها النهائى

 اإلندفاعي لدى األطفاؿ التوحديْب.
 حساب الصدق والثبات لالستمارة:   

يلي عرض ذلك  مت حساب صدؽ االستمارة بعدة طرؽ وفيما الصدق:أوال: 
 ابلتفصيل.
  :صدق احملكمني 

الذي تقيسو ويهدؼ ىذا النوع من الصدؽ إُف احلكم على سبثيل االستمارة للموضوع 
العبارات الٍب وصلت نسبة االتفاؽ عليها أكثر من  افعلى ضلو يتسم ابلوضوح, وقد أخذ الباحث

من السادة احملكمْب من أساتذة وأساتذة مساعدين يف علم  28%( بعد عرضها على 20)
 النفس و الصحة النفسية والَببية اخلاصة.

 :صدق االتساق الداخلى 
بْب درجة كل عبارة من عبارات ادلقياس  (بّبسوف)ارتباط حبساب معامل  افقاـ الباحث
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 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو, واجلدوؿ التاِف يوضح ذلك.
 (3) جدول

 (60معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية )لسلوك االندفاعي( )ن=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دالة إحصائيا عند مستوى من اجلدوؿ السابق أف مجيع قيم معامبلت االرتباط  يتضح
حبساب معامبلت االرتباط بْب الدرجة الكلية للبعد والدرجة  اف(. كما قاـ الباحث0.02داللة )

 .دلقياس, واجلدوؿ التاِف يوضح ذلكالكلية لبلستمارة, شلا يدؿ على سباسك ا
(4جدول )  

    ي لدى األطفالندفاعمعامالت االتساق الداخلي ألبعاد استمارة تقدير أعراض اضطراب السلوك اإل
 (60= التوحديني )ن

 معامل االرتباط األبعاد
 0.590 االندفاعية

 

 معامل االرتباط رقم العبارة البعد

فاع
الند

ا
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــ
 ية

25 0.427 
27 0.004 
22 0.482 
29 0.457 
80 0.492 
82 0.455 
88 0.409 
84 0.402 
84 0.407 
80 0.024 
85 0.082 
87 0.447 
82 0.420 
89 0.429 
40 0.477 
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 : ثبات االستمارة: ااثنيً 
حبساب ثبات االستمارة ابلطرؽ اآلتية: )إعادة تطبيق االستمارة, والتجزئة  افقاـ الباحث

 النصيفة, معامل ألفا كرونباخ(.
 (5جدول )

 (60ندفاعي لدى األطفال التوحديني )ن = ب السلوك االتقدير أعراض اضطرامعامالت ثبات أبعاد استمارة 

 معامل ألفاكرونباخ األبعاد
 50ف=

 إعادة تطبيق املقياس التجزئة النصفية
 50براوف ف= –سبّبماف  28ف = 

 0.202 0.750 0.250 االندفاعية

 :للتحقق من ثبات استمارة تقدير أعراض اضطراب السلوؾ  معامل ألفاكرونباخ
 (ألفاكرونباخ)(, وقد بلغت قيمة 0.750تساوي )معامل االرتباط اإلندفاعي, كانت 

( وىي درجة ثبات عالية, ويتضح من ذلك أف مجيع قيم معامبلت الثبات مرتفعة شلا 0.250)
كما ىو موضح يف يف الدراسة احلالية   اغلعلنا نثق يف ثبات االستمارة وإمكانية االعتماد عليه

 .اجلدوؿ السابق

 :لتحقق من ثبات استمارة تقدير أعراض اب افقاـ الباحث إعادة تطبيق االستمارة
( على ايومً  20مرتْب بفاصل زمِب قدرة ) ندفاعي لدى األطفاؿ التوحديْباضطراب السلوؾ اال

االرتباط بْب التطبيقْب األوؿ والثآف (, ومت احتساب معامل 28عينة الدراسة االستطبلعية )ف= 
(, كما يتضح من اجلدوؿ السابق أف 0.29لصورة االستمارة, وكاف معامل االرتباط يساوي )

مجيع قيم معامبلت الثبات مرتفعة شلا غلعلنا نثق يف ثبات ادلقياس وإمكانية االعتماد عليو يف 
 الدراسة احلالية.
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 االندفاعيم على تعديل السلوك يف خفض السلوك القائ تدرييباثلثا: الربانمج ال
 : (ني)إعداد الباحث لدى عينة من أطفال التوحد

 :عرض نتائج الدراسة وتفسريها
هتدؼ الدراسة احلالية إُف التحقق من فاعلية برانمج قائم على فنيات تعديل السلوؾ 

يف ىذا  افلدى عينة من أطفاؿ التوحد, ويعرض الباحث االندفاعيخلفض اضطراب السلوؾ 
 إليها. الفصل نتائج الدراسة الٍب توصبل

 اختبار صحة الفرض االول: 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطى درجات أطفاؿ اجملموعتْب التجريبية 
 عة التجريبية.لصاٌف اجملمو  االندفاعيوالضابطة يف التطبيق البعدي دلقياس اضطراابت السلوؾ 

 أواًل: نتائج التحقق من الفرض:
ينص الفرض االوؿ على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بْب الدرجات الٍب ػلصل عليها 

 االندفاعييف كل من أبعاد اضطراابت السلوؾ  ,األطفاؿ ذووا التوحد يف اجملموعة التجريبية
ابجملموعة الضابطة عقب انتهاء اجملموعة  ,ىمؤ , والدرجات الٍب ػلصل عليها نظراموضع االىتماـ

األوُف )التجريبية( من جلسات الربانمج التدرييب ادلستخدـ وذلك لصاٌف األطفاؿ ذوي التوحد يف 
لداللة  T-TESTاختبار  افاجملموعة التجريبية. وللتحقق من صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث

 فروؽ ادلتوسطات, واجلدوؿ التاِف يوضح ذلك.
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 (6) جدول

الربانمج, على أبعاد  يوضح داللة الفروق بني متوسط درجات األطفال ابجملموعتني التجريبية والضابطة, بعد تطبيق
 لألطفال ذوي التوحد االندفاعياضطراابت السلوك 

 ن اسـم اجملموعة األبعاد
متـوسط 
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
 )ت(داللة 

 حجم التأثري قيمة )إيثا(

 
 االندفاعية

 2.82 25.55 5 ضـابطة
24.04- 

0.02 
 8.04 44.55 5 جتـريبية عاؿ 0.74 دالة

يتضح من اجلدوؿ السابق وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
بعد تطبيق الربانمج, على  ,بْب درجات األطفاؿ يف اجملموعتْب التجريبية والضابطة ,(0.02)

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, شلا يعُب ربسن أطفاؿ اجملموعة التجريبية  االندفاعياضطراابت السلوؾ 
الٍب تعرضت جللسات الربانمج التدرييب مقارنة أبطفاؿ اجملموعة الضابطة الٍب َف تتعرض لنفس 

 جلسات الربانمج. 
 نتائج الفرض االول: عرض: ااثنيً 

 :يت( ما أي5يتضح من جدوؿ رقم )
صحة الفرض الثآف, حيث أظهرت نتائج التطبيق البعدي وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بْب متوسطى درجات أطفاؿ اجملموعتْب التجريبية والضابطة يف مقياس اضطراابت 

 بعد االندفاعية, بلوغ متوسط التطبيق القبلي لصاٌف اجملموعو التجريبية, وبْب االندفاعيالسلوؾ 
( بينما كاف متوسط التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية 25.55للمجموعة الضابطة )

(, 0.02( وىى دالة إحصائية عند مستوى )-24.04(, وبلغت قيمة )ت( )44.55)
 عاؿ.  ( وىي ذات أتثّب0.74وبلغت قيمة )إيثا( )

وعن صبلحية فنياتو  ,وهبذا تشّب ىذه النتائج إُف فاعلية الربانمج ادلستخدـ يف الدراسة
ليبو ادلستخدمة, حيث ساعلت يف ارتفاع متوسطات درجات أبعاد اضطراابت السلوؾ وأسا

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, الٍب يتمثل يف: االندفاعية, وقد ساىم ذلك يف زايدة تركيزىم,  االندفاعي
وؽلكن تفسّب  .ؾ االندفاعي مقارنًة مع أقراهنمادلضطرب وربسن السلو تتمثل يف وربسن سلوكهم 
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( أنو ؽلكن استخداـ ادلعززات يف 04: ص8000) يالفرض, دبا أكد عليو دمحم ىويدنتائج ىذا 
العديد من اجملاالت كتقليل السلوكيات غّب ادلرغوب فيها أو إيقافها, أو يف زايدة السلوكيات 

 ادلرغوب فيها, أو يف إكساب الطفل بعض السلوكيات اجلديدة واحملافظة على استمراريتها.
سلوكيات غّب مرغوبة اليف الدراسة احلالية من زلاولة التقليل من  افلباحثوىذا ما قاـ بو ا

ظاىر السلوكية لفرط احلركة عند أطفاؿ التوحد, وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة  فيها ادل
 خطاب (, ودراسة دمحم8000(, ودراسة عادؿ هللا )8002كل من: دراسة مُب خليفة )

 الفرضيو.(. وكل ذلك يؤكد صحة 8004)
وفيما يلي يوضح الشكل البيآف الفروؽ بْب درجات األطفاؿ ابجملموعتْب التجريبية 
والضابطة بعد تطبيق الربانمج على أبعاد اضطراابت فرط النشاط احلركى لؤلطفاؿ ذوي التوحد, 

 والدرجة الكلية للمقياس.
 اختبار صحة الفرض الثاين:  .1

متوسطى درجات أطفاؿ اجملموعة التجربيبة يف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بْب 
 لصاٌف التطبيق البعدي. االندفاعيدلقياس اضطراابت السلوؾ  يالقبلي والبعد التطبيق

 أواًل: نتائج التحقق من الفرض:
ينص الفرض الثآف على أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بْب الدرجات الٍب ػلصل عليها 

التوحد, يف التطبيق القبلي والبعدى دلقياس اضطراابت السلوؾ أطفاؿ اجملموعة التجريبية ذووا 
-Tاختبار  افلصاٌف التطبيق البعدي. وللتحقق من صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث االندفاعي

TEST  .لداللة فروؽ ادلتوسطات, واجلدوؿ التاِف يوضح ذلك 
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 (7جدول )

يوضح داللة الفروق بني متوسط درجات األطفال ابلتطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية, 
 لألطفال ذوي التوحد االندفاعيعلى أبعاد اضطراابت السلوك 

 األبعـاد
 اجملموعة
 التجريبية

 ن
متـوسط 
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

 )ت(قيمة 
قيمة  )ت(داللة 

 )إيثا(

حجم 
 التأثري

 
 االندفاعية

التطبيق 
 2.78 27.25 5 القبلي

82.50- 

 
0.02 

 عاؿ 0.22 دالة
التطبيق 
 8.02 44.55 5 البعدي

يتضح من اجلدوؿ السابق وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بْب درجات األطفاؿ 
ابجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي, على مجيع فقرات مقياس اضطراابت السلوؾ 

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, والدرجة الكلية للمقياس, لصاٌف التطبيق البعدي, شلا يعُب  االندفاعي
 موعة التجريبية بعد استخدـ الربانمج. ربسن درجات أطفاؿ اجمل

 نتائج الفرض الثاين: عرض :ااثنيً 
 :يت( ما أي7يتضح من جدوؿ رقم )

البعدي( على  وجود  -صحة الفرض الثالث, حيث أظهرت نتائج التطبيق )القبلي 
فروؽ دالة إحصائيًا بْب درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي, يف فقرات 

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, لصاٌف التطبيق البعدي. وبْب  االندفاعيمقياس اضطراابت السلوؾ 
( بينما كاف 27.25بلوغ متوسط التطبيق القبلي ) فقرات االندفاعية, للمجموعة التجريبية,

( وىى دالة إحصائية عند -82.50(, وبلغت قيمة )ت( )44.55متوسط التطبيق البعدي )
 ( وىي ذات أتثّب عاؿ. 0.22(, وبلغت قيمة )إيثا( )0.02مستوى )

وهبذا تشّب ىذه النتائج إُف فاعلية الربانمج ادلستخدـ يف الدراسة الناذبة عن صبلحية 
حيث ساعلت يف ارتفاع متوسطات درجات فقرات اضطراابت فنياتو وأساليبو ادلستخدمة, 

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, وكانت الفروؽ لصاٌف التطبيق البعدي, وقد ساىم  ,االندفاعيالسلوؾ 
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الربانمج ادلستخدـ يف ربسن سلوكهم ادلضطرب, وربسن السلوؾ االندفاعي مقارنًة ابلتطبيق 
: 8008سهي أمْب ))ار النظرى حيث تذكر القبلي, وؽلكن تفسّب ىذه النتائج يف ضوء اإلط

أو غّب ادلرغوب فيو. ونعترب كبل من  ,( أف ادلعزز يستخدـ يف إيقاؼ السلوؾ غّب ادلبلئم94ص
ادلعززات االغلابية والسلبية واحدة فكبلعلا يعمبلف على زايدة السلوؾ ادلبلئم أو احلد من السلوؾ 

ا ىو أف ادلعززات االغلابية تضيف شيئا مرغواب فيو غّب ادلبلئم وتعديلو, وأف وجو االختبلؼ بينهم
 أما ادلعززات السلبية فتزيل أو ربذؼ شيئا غّب مرغوب فيو. 

غّب تهدؼ تعديل السلوكيات الذي يس يذلك أبف التدرييب السلوك افكما يفسر الباحث  
 وطفل بعد قياميب, ويعِب مكافأة المرغوب بو لدى ىؤالء األطفاؿ, ويستخدـ أسلوب التدعيم اإلغلا

ابلسلوؾ ادلرغوب الذي يتدرب عليو, وقد يكوف التدعيم ماداًي عن طريق اذلدية أو احللوى, وقد 
 .أو مدحو أو بعبارات الشكر أو األنشطة واللعب ,يكوف معنوايً بتقبيل الطفل أو مداعبتو

(, 2997وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من: دراسة عبد ادلناف معمور )  
(, و دراسة دمحم خطاب 8002(, ودراسة مُب خليفة )8000ودراسة عادؿ عبد هللا )

( على فاعلية التدعيم ابلطعاـ واألنشطة 8000(, بينما أكدت دراسة سهّب زلمود )8004)
 االجتماعية مع األطفاؿ التوحديْب دبا يتفق مع نتائج الدراسة احلالية.

 اختبار صحة الفرض الثالث: 

درجات أطفاؿ اجملموعة الضابطة يف  يال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسط        
 .االندفاعيدلقياس اضطراابت السلوؾ  يالتطبيق القبلي والبعد

 أواًل : نتائج التحقق من الفرض:
ينص الفرض الثالث, على أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بْب الدرجات الٍب ػلصل 

ة الضابطة ذووا التوحد, يف التطبيق القبلي والبعدي دلقياس اضطراابت عليها أطفاؿ اجملموع
لداللة   T-TEST. وللتحقق من صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار االندفاعيالسلوؾ 

 فروؽ ادلتوسطات, واجلدوؿ التاِف يوضػح ذلك. 
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(8جدول )  

للمجموعة الضابطة, على  متوسط التطبيق البعدييوضح داللة الفروق بني متوسط درجات األطفال ابلتطبيق القبلي و 
 لألطفال ذوي التوحد االندفاعيفقرات اضطراابت السلوك 

اسـم  األبعـاد
 اجملموعة

متـوسط  ن
 الدرجات

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت(

داللة 
 )ت(

قيمة 
 )إيثا(

 حجم التأثري

 
 االندفاعية

التطبيق 
 2.27 27.00 5 القبلي

2.00 

 
0.44 
 ضعيف 0.27 غّب دالة

التطبيق 
 2.82 25.55 5 البعدي

يتضح من اجلدوؿ السابق عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بْب درجات األطفاؿ 
ابجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي, على مجيع فقرات مقياس اضطراابت فرط النشاط 

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, والدرجة الكلية للمقياس, شلا يعُب عدـ أتثر اجملموعة الضابطة يف  ياحلرك
 التطبيق القبلي والبعدي.

 نتائج الفرض الثالث: عرض :اثنياً 
 :يت( ما أي2يتضح من جدوؿ رقم )

البعدي( عدـ  وجود  -صحة الفرض الرابع, حيث أظهرت نتائج التطبيق )القبلي 
بْب درجات أطفاؿ اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي, يف فقرات  فروؽ دالة إحصائياً 

لؤلطفاؿ ذوي التوحد, والدرجة الكلية للمقياس. وبينت  االندفاعيمقياس اضطراابت السلوؾ 
( بينما كاف 27.00بعد االندفاعية, للمجموعة الضابطة, بلوغ متوسط التطبيق القبلي )

( وىى غّب دالة إحصائيًا عند 2.00(, وبلغت قيمة )ت( )25.55متوسط التطبيق البعدي )
( وىي ذات أتثّب ضعيف. وىذا يعِب أنو ال توجد 0.27أي مستوى, وبلغت قيمة )إيثا( )

 القياس القبلي والبعدي.  يفروؽ بْب متوسط
جود فروؽ ذات داللة إحصائية بْب درجات و ومن خبلؿ العرض السابق يتضح عدـ 

ضابطة قبل تطبيق الربانمج, وبعد تطبيق الربانمج, على أبعاد اضطراابت أطفاؿ اجملموعة ال
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لؤلطفاؿ ذوي التوحد, والدرجة الكلية للمقياس, وىذا يدؿ على عدـ  االندفاعيالسلوؾ 
, وىو ما يخضوع العينة من اجملموعة الضابطة إُف أي مؤثر خارج أو تعرضها للربانمج العبلج

اهبة يف التطبيقْب القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة, ويرجع أدى إُف التوصل إُف درجات متش
ىذا كدليل على ذبانس اجملموعتْب الضابطة والتجريبية, كما ىو موضح يف التطبيقْب  افالباحث

القبلي للمجموعتْب عند ادلقارنو بينهم, وقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من دراسة 
حى ر (, ودراسة سيد اجلا8008سة سهّب زلمود )ب( ودرا 8000عادؿ عبد هللا )

 (, وىذا يعُب صحة الفرضية. 8000(, ودراسة رأفت عوض )8004)
 ملخص النتائج ومناقشتها:

 ,تناولت ىذه الدراسة فاعلية برانمج عبلجي قائم على التدخل السلوكي ادلكثف
لتعاوف بْب االخصائيْب وأولياء األمور إُف اإضافة  ,مستخدمًا فنيات وأساليب العبلج السلوكي

لدى األطفاؿ ذوي التوحد, وقد أسفرت نتائج الدراسة  االندفاعييف خفض اضطراابت السلوؾ 
لدى األطفاؿ  االندفاعيعن فاعلية الربانمج العبلجي ادلستخدـ يف خفض اضطراابت السلوؾ 

كاف ذلا أثر كبّب ,مة يف الربانمجالتدريبية ادلستخدف الفنيات إذوي التوحد عينة الدراسة, حيث 
فنيات التدعيم والنمذجة والتدعيم واحلث والتشكيل  افيف صلاح الربانمج وقد استخدـ الباحث

(, وعبد ادلناف 8008(, سهّب أمْب )8004) سيد اجلارحي)والتغذية الراجعة, وىذا يتفق مع 
موذج ابلصور, وىذا أ(. كما استخدـ اللعب والن-2999( وعادؿ عبدهللا )2997معمور )

(. كما أف استخداـ لعبة 8000(. سهّب زلمود )8000هللا )عبديتفق مع دراسة عادؿ 
كنوع من حث األطفاؿ على التقليد وزلاكاة النموذج يتفق مع دراسة   ْبالعروسة من قبل الباحث

بيليوس وآخرين ) (, ودراسة8004(, ودراسة عادؿ عبد هللا )8002ىالة فؤاد ))دراسة 
Pelios, et, al.(2003) أجهزة الوسائط ادلتعددة كنوع من النمذجة يف  اف. واستخداـ الباحث

(, ودراسة 8008)Vander Geestفاندرجيست )تعليم ىؤالء األطفاؿ يتفق مع دراسة 
(. واستخداـ فنية اللعب احلر كنوع من التدعيم تتفق مع دراسة 8004) .Michelleميشيل )
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  .Kaland et alنيكاالند وآخر ) (, ودراسة8005)Ana Delias et al ن يأانديبلز وآخر )
(8007 .) 

أف الربانمج ادلستخدـ يف ىذه الدراسة قد أدى إُف خفض اضطراابت  افويري الباحث
أطفاؿ اجملموعة التجريبية, ويرجع ذلك إُف أف  وىملدى أطفاؿ ذوي التوحد  االندفاعيالسلوؾ 

ليب وأنشطة تتضمن: مثّبات وألعاب مشوقة, أفبلـ  الربانمج قد اشتمل على فنيات وأسا
ف الَباث السيكولوجي يشّب إُف أف ىذه إكارتونية ومواقف حياتيو مصورة, رلسمات, وحيث 

وأتتى بفاعلية عالية مع ىؤالء األطفاؿ عن األشياء  ,األشياء ذبذب انتباه األطفاؿ ذوي التوحد
 افّبة عن النمذجة العادية, أيضًا استخدـ الباحثف النمذجة احلية ذلا فاعلية كبإالعادية, حيث 

صور لبعض األشكاؿ الكارتونية احملببة لؤلطفاؿ. ولذا كاف توافر ىذه اخلصائص يف الربانمج 
أدى إُف فاعلية الربانمج ورفع قدرة األطفاؿ ذوي التوحد على االنتباه وخفض احلركة ادلفرطة, 

 واستخدامها مع احمليط الذي يعيشوف فيو. 
أف الربانمج احلاِف قد أدى فعاليتو مع اجملموعة التجريبية يف  افشلا سبق يرى الباحث

 لدى أطفاؿ ذوي التوحد.  االندفاعيخفض اضطراابت السلوؾ 
 توصيات الدراسة:  :أوال

بذوي االحتياجات اخلاصة إنشاء قاعدة بياانت ابألحباث وادلؤسبرات اخلاصة  .2
 .)التوحد(

والفئات الصعبة مثل  ,على االحتياجات اخلاصة عامةتسليط الضوء اإلعبلمي  .8
 التوحد وذلك لرفع درجة الوعي عند اجملتمع هبذه الفئات وكيفية التعامل معها.

لتعريفهم بطبيعة التوحد والعمل  ,ضرورة إعداد برامج إرشادية لآلابء واألمهات .4
ت ىؤالء األطفاؿ وطرؽ إلمكانية زلاولة فهم بعض سلوكيا ,على تقدٔف برامج تعليمية توجيهية
 .التعامل معهم وفق خطط عبلجية
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 : الدراسات املقرتحة:ااثلثً 
بعض ادلوضوعات الٍب  افيف ضوء ما توصلت إليو نتائج الدراسة احلالية يقَبح الباحث

 :يفربتاج دلزيد من الدراسات والبحوث وتتمثل 
مهارات التواصل برانمج عبلجي سلوكي خلفض درجة العجز والقصور يف تصميم  .2

 .اللغوي واالجتماعي لدى األطفاؿ ذوي التوحد

دراسة ادلخاوؼ ادلرضية لدى األطفاؿ ذوي التوحد وكيفية التعامل معها  .8
 وعبلجها. 

 برانمج تدرييب لتنمية التعليم احلركي ألخوة األطفاؿ ذوي التوحد.تصميم  .4

علمنا وعملنا خالصا لوجهو  سأؿ أف يوفقنا دلا فيو اخلّب والصبلح, وأف غلعليىذا وهللا 
 الكرٔف, وهللا من وراء القصد.
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 املراجع واملصادر
 أواًل: املراجع العربية:

. دار وائل. 2, طالتوحد اخلصائص والعبلج(. 8004إبراىيم عبدهللا فرج الزريقات ) -2
 .عماف األردف

األصللو . القاىرة: مكتبة الطفل التوحدي, تشخيص وعبلج(. 8004إبراىيم زلمود بدر ) -8
 ادلصرية.

ندوة اإلعاقات (. إشكالية التشخيص يف اضطراب التوحد. 8000أمحد عباس عبد هللا ) -4
 : البحرين.النمائية قضاايىا ومشكبلهتا العملية

(. األمراض النفسية وادلشكبلت السلوكية والدراسية عند 8002أمحد دمحم الزغيب ) -4
 , عماف, دار زىراف.7 األطفاؿ, السلسلة

 . القاىرة: األصللو ادلصرية. الطب النفسي ادلعاصر(. 2998شة )أمحد عكا -0

(. "مدى فاعلية برانمج عبلجي لؤلطفاؿ اإلجَباريْب". 8002أزىار أمْب علي أمحد ) -5
 رسالة ماجستّب. معهد البحوث والدراسات الَببوية: جامعة القاىرة.

لتفاعل االجتماعي يف تنمية ا  TEACCH(. "فاعلية برانمج8005أسامة أمحد ادلدبوِف ) -7
 لؤلطفاؿ التوحديْب". رسالة ماجستّب. معهد البحوث والدراسات الَببوية: جامعة القاىرة.

(. مدى فاعلية العبلج ابحلياة اليومية يف ربسن حاالت األطفاؿ 2997إمساعيل دمحم بدر ) -2
" كليو اؿ الَببويادلؤسبر الدوِف الرابع دلركز اإلرشاد النفسي "اإلرشاد النفسي واجملذوي التوحد. 

 .705 – 787(, ص ص 2997رة )ديسمرب الَببية: جامعة عْب مشس القاى

, مراجعة نقدية ضمن متطلبات الَبقية الذاتوية لدى األطفاؿ(. 2999إذلامي عبد العزيز ) -9
 لدرجة أستاذ يف علم النفس. معهد الدراسات العليا للطفولة: جامعة عْب مشس.

(. 8002إذلامي عبد العزيز إماـ وزلمود عبد الرمحن محوده وإؽلاف دمحم صربي إمساعيل ) -20
 . القاىرة: دار الكتاب.سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة
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(. "النشاط الزائد للتبلميذ وعبلقتو ابلتحصيل وتطبيق 8005) أمساء ادلربوؾ الَبىوٓف -22
امعة ادلرقب, كلية جستّب, غّب منشورة, ج", رسالة ماةخلفضو دبدينة ترىون يبرانمج عبلج
 .اآلداب, ليبيا

(. 8008ألكسندر ميشكّبايكوؼ )ترمجة( فوقية حسن عبد احلميد, فاروؽ صادؽ ) -28
 . القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.الَببية اخلاصة لذوي اإلعاقة ادلزدوجة

األطفاؿ ذوي النمو اللغوي لدى  (.2992إرينيو جوىانسوف )ترمجة( أنسي دمحم قاسم ) -24
 , االتصاؿ األدائي. اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.االحتياجات اخلاصة

(. "مدى فاعلية برانمج تدرييب آلابء األطفاؿ 8005أـ كلثـو عطية السيد ماضي ) -24
الذاتويْب على تغيّب اذباىاهتم السلبية ضلو أبنائهم الذاتويْب". رسالة ماجستّب. كلية اآلداب: 

 مشس. جامعة عْب

(. دراسة تشخيصية مقارنة يف السلوؾ االنسحايب لؤلطفاؿ 8002أمّبة طو خبش ) -20
, كلية الَببية, جامعة البحرين. اجمللد رللة العلـو الَببوية والنفسيةالتوحديْب وأقراهنم ادلعاقْب عقلياً. 

 الثآف, العدد الثالث.

عل االجتماعي يف (. فعالية برانمج تدرييب لتنمية مهارات التفا8008) ------ -25
الَببية, جامعة قطر  , كليةرللة العلـو الَببويةخفض السلوؾ العدوآف لدى األطفاؿ التوحديْب. 

 .العدد األوؿ

 . القاىرة: األصللو ادلصرية8. طمقدمة يف سيكولوجية اللغة(. 2992أنسي دمحم قاسم ) -27

التوحديْب واألطفاؿ  (. الفروؽ يف اخلصائص السلوكية والَببوية بْب8000أؽلن البلشة ) -22
 : البحرين.ندوة اإلعاقات النمائية قضااي ومشكبلهتا العمليةادلتخلفْب عقلياً. 

(."العبلقة بْب اللغة واضطراب التكامل احلسي عند 8005أؽلن فرج أمحد الربديِب ) -29
 األطفاؿ التوحديْب". رسالة ماجستّب. كلية اآلداب: جامعة عْب مشس.

. القاىرة: األصللو اضطراابت التواصل وعبلجها(. 8004أماؿ عبد السميع ابظة ) -80
 ادلصرية.
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 (.2994برانمج التنمية الشاملة "بوراتج" الطبعة العربية ) -82

ادلفاىيم األساسية واإلطار (. 8000بشّب الرشيدي, طلعت منصور, إبراىيم اخلليفي ) -88
. 2ة, ط . سلسلة تشخيص االضطراابت النفسيالنظري لبلضطراابت االرتقائية الشاملة

 الكويت: مكتب اإلظلاء االجتماعي.
معجم علم النفس والطب  (.2990جابر عبد احلميد جابر وعبلء الدين كفايف ) -84

 , القاىرة: دار النهضة العربية.2. جالنفسي

. األردف: مجعية عماؿ تعديل السلوؾ القوانْب واإلجراءات(. 2927مجاؿ اخلطيب ) -84
 ادلطابع التعاونية.

 . األردف: دار حنْب, مكتبة الفبلح.تعديل السلوؾ اإلنسآف(. 8004) ----- -80
التدخل ادلبكر يف الَببية اخلاصة يف الطفولة (. 2992مجاؿ اخلطيب, مُب احلديدي ) -85

 . األردف: دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع.ادلبكرة
 ,8. ط عريب(-قاموس علم النفس )إصلليزي(. 2927حامد عبد السبلـ زىراف ) -87

 القاىرة: عاَف الكتب.

(. "مهارات ادلذاكرة وعمل الواجب ادلنزِف )أساليب التخلص من 8004حسن محدى) -82
اطلفاض مستوى التحصيل واكتساب أفضل الطرؽ للمذاكرة ". القاىرة: دار اللطائف للنشر 

 والتوزيع.

, االضطراابت موسوعة علم النفس العيادي(. 8004حسن مصطفي عبد ادلعطي ) -89
 يف الطفولة وادلراىقة, األسباب, التشخيص, العبلج. دار القاىرة.النفسية 

(. تصميم برانمج تدرييب لتطوير ادلهارات 8000رائد موسى علي الشيخ ذيب ) -40
ورقة عمل التواصلية واالجتماعية واالستقبللية الذاتية لدى األطفاؿ التوحديْب وقياس فاعليتو. 

 دف., األر مقدمة دلؤسبر الَببية اخلاصة عماف

(. "فاعلية برانمج تدرييب سلوكي لتنمية االنتباه  8000رأفت عوض السعيد خطاب ) -42
 لدى األطفاؿ التوحديْب". رسالة دكتوراه. كلية الَببية: جامعة عْب مشس.
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عيادة الطب النفسي  -دليلك للتعامل مع التوحد(. 8004رابية إبراىيم حكيم ) -48
 للطباعة والنشر.واإلرشادي لؤلطفاؿ. جدة: ادلدينة ادلنورة 

(. "فاعلية برانمج تدرييب لتنمية اإلدراؾ وأثره على 8007رشا مرزوؽ العزب محيده ) -44
 خفض السلوؾ النمطي لدى الطفل التوحدي". رسالة ماجستّب. كلية الَببية: جامعة عْب مشس.

. القاىرة: مكتبة األصللو علم النفس اإلعاقة(. 8008) رشاد على عبد العزيز موسى -44
 ة.ادلصري

. اجلماىّبية العربية الليبية: الدار سيكولوجية اإلعاقة(. 2994رمضاف دمحم القذايف ) -40
 العربية للكتاب.

تربية األطفاؿ (. 2999) ريزو وزابل "ترمجة" عبد العزيز الشخص وزيداف السرطاوي -45
 . اإلمارات: دار الكتاب اجلامعي.وادلراىقْب ادلضطربْب سلوكياً 

(. 8004عبد العزيز السرطاوى, وائل أبو جودة, أؽلن خشاف ) )ترمجة( روبرت كوجل -47
 . ديب: دار القلم للنشر والتوزيع.تدريس األطفاؿ ادلصابْب ابلتوحد

 -األصم  -اضطراابت اللغة والتواصل الطفل الفصامي (. 8002) زينب زلمود شقّب -42
 . القاىرة: دار النهضة.صعوابت التعلم -التخلف العقلي  -الكفيف 

التدخل  -(. خدمات ذوى االحتياجات اخلاصة )الدمج الشامل 8008)  ----- -49
, اجمللد الثالث. القاىرة, سلسلة سيكولوجية الفئات اخلاصة وادلعوقْبالتأىيل ادلتكامل(,  -ادلبكر 

 .النهضة ادلصرية

. الرايض: إصدارات حقائق عن التوحد(. 8000ساؽلوف كوىْب وابتريك بولتوف ) -40
 خلاصة.أكادؽلية الَببية ا
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