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فاعليت برنامج تدريبي ملساعدة الطفل االجرتاري يف بناء
وتطوير العالقاث مع اآلخرين مبساعدة األقران العاديني
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار إمكانية التدخؿ السموكي

إقامة العبلقات مع األقراف ،والمحافظة عمى استمرار ىذه

باستخداـ استراتيجية عبلجية مف خبلؿ برنامج تدريبي لمساعدة الطفؿ

العبلقات والتواصؿ البصري أو البدني مع اآلخريف ،ومف الناحية

االجتراري في بناء وتطوير العبلقات مع اآلخريف بمساعدة األقراف

االنفعالية ،نجده يظير قصو اًر واضحاً في فيـ وتفسير تعبيرات

العادييف حتى يتمكف مف المشاركة في نشاطات الحياة اليومية التي

الوجو في الحاالت االنفعالية وما ينتج عنيا ،وال يمكنو التعبير

تدور حولو ويخرج مف العزلة التي فُرضت عميو ،كما يحقؽ أفضؿ

عف األلـ أو التعب ،وغير قادر عمى تبادؿ العاطفة مع

تكيؼ مع أسرتو والبيئة المحيطة بو .وقد تكونت عينة الدراسة مف ()5

اآلخريف ،ومف الناحية الحسية قد يظير مستوى مرتفع أو

أطفاؿ اجت اررييف (ثبلثة مف الذكور واثناف مف اإلناث) الممتحقيف

منخفض مف االستجابات الحسية لممثيرات السمعية أو البصرية

بمركز التوحد بالمدينة المنورة  -بالمممكة العربية السعودية تراوحت

أو الممسية مما ينتج عنو الكثير مف السموكيات المضطربة مثؿ

أعمارىـ ما بيف ( )10-5سنوات ،ونسب ذكاء متفاوتة عمى مقياس

وضع الطفؿ إصبعيو في أذنيو عند سماعو صوت مرتفع،

جودارد ،وجميعيـ مف مستوى اجتماعي اقتصادي ثقافي متوسط.
وتكونت أدوات الدراسة مف مقياس جودارد لمذكاء ومقياس تشخيص

وبطبيعة األمر فإف مثؿ ىذه السموكيات المضطربة تؤثر عمى

الطفولة االجت اررية  .CARS2-STومقياس تقييـ عبلج االجت اررية

تكيؼ الطفؿ مع بيئتو بالصورة البلئقة ،حيث أنو غير قادر عمى

 ATECومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة ولتحقيؽ

التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف ،كما أنو غير قادر عمى تكويف

أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد برنامج تدريبي لمساعدة الطفؿ

عبلقات اجتماعية مناسبة مع األقراف ،وفى حالة حدوث ذلؾ

االجتراري في بناء وتطوير العبلقات مع اآلخريف بمساعدة األقراف

فإف ىذه العبلقات ال تستمر طويبلً كما أف تفضيؿ الطفؿ

العادييف .وقد أظيرت الدراسة أف فروض الدراسة األربعة تشير إلى

االجتراري لمعب الفردي عف المعب الجماعي يجعمو ينعزؿ بعيداً

رفض الفروض الصفرية (وقبوؿ الفروض البديمة) .ولقد اتضح مف

عف اكتساب كثي اًر مف السموكيات مثؿ األخذ والعطاء والمشاركة .

خبلؿ عرض الرسوـ البيانية مقدار مف التحسف عمى أغمب أبعاد

ويعرؼ عكاشة [ ]1ىذه االضطرابات بأنيا "اضطرابات

مقياسي الدراسة :مقياس ) (CARSومقياس ) (ATECمع عمؿ

تتميز باختبلالت كيفية في التفاعبلت االجتماعية المتبادلة ،وفى

مقارنة لممجموع الكمي ألبعاد المقياسيف لكؿ طفؿ عمى حدة مع

أنماط التواصؿ يصاحب ذلؾ مخزوف محدود ونمطي ومتكرر

توضيح مقدار ىذا التحسف بالنسبة المئوية.

مف االىتمامات والنشاطات .فالطفؿ االجتراري يظير تحديات

 .1المقدمة

ومشكبلت كثيرة ألفراد األسرة ،قد تتضمف سموكيات عدوانية

تُعد االجت اررية مف االضطرابات ذات التأثير الشامؿ عمى

وضارة ومؤذية لمذات وتيو اًر واندفاعاً وزيادة في النشاط الحركي،

كافة محاور النمو االجتماعي ،والمغوي ،والعقمي ،واالنفعالي،

أو التقوقع حوؿ الذات وصعوبات حادة في التواصؿ مع

والحسي ،ويظير ىذا التأثير في سموؾ الطفؿ االجتراري ،فمف

اآلخريف ،كؿ ذلؾ إضافة لمحاجة إلى مواجية استجابات وردود

الناحية االجتماعية نجد الطفؿ االجتراري غير قادر عمى تبادؿ

فعؿ اآلخريف حياؿ تمؾ السموكيات المضطربة ،واألىـ مف ذلؾ

التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف ،مثؿ إلقاء أو رد التحية ،أو

أنو قد يتحتـ عمى األقراف التعايش مع ىذه االضطرابات في
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بأنماط وطقوس سموكية شاذة ،وىذه األعراض تقؼ عائقاً في

والذنب التي قد تنتاب الوالديف ،ىذا وقد أشارت التحميبلت طبقاً

طريؽ كؿ مف يتعامؿ معيـ داخؿ األسرة أو في المراكز

لخصائص األسرة ،إلى أف شدة الضغط قد تبلزمت عكسياً

والجمعيات المتخصصة لمساعدتيـ ،وىذا ما يجعميـ يشعروف

وميارات التنشئة االجتماعية لدى األقراف ،ولقد ارتبط حجـ

باإلرىاؽ والممؿ ،وبالتالي قد يقؿ الحماس والجيد المبذوؿ

األسرة أيضاً بتمؾ الميارات فكمما زاد الضغط الذي تعانى منو

لمساعدة ىؤالء األطفاؿ ،ومف جية آخري فإف ىذه األعراض

األسرة زاد التأخر في ميارات التنشئة االجتماعية لدى

تقمؿ مف مدى استفادة األطفاؿ أنفسيـ مف الخدمات المقدمة

األقراف ].[2

إلييـ .كما أف ىناؾ العديد مف أوجو القصور التي تظير بيف

وتعتبر مرحمة الطفولة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا

األطفاؿ االجت اررييف مثؿ الفشؿ في فيـ واصدار االستجابة

اإلنساف في حياتو ،ففييا تشتد قابمية الطفؿ لمتأثر بالعوامؿ التي

المبلئمة لمشاعر اآلخريف ،وأيضا نقص القدرة عمى مشاركة

تحيط بو ،فتظير في جوانب شخصيتو أنماط مف السموؾ السوي

اآلخريف التجارب والسموكيات [.[5

أو السموؾ الداؿ عمى سوء التوافؽ .كما يؤكد عكاشة [ ]1ىذه

مما سبؽ ترى الباحثة أىمية وجود األقراف العادييف

الحقيقة موضحاً أف مصدر االضط اربات النفسية والعقمية عند

لمتعديؿ والتحسيف مف تطوير الميارات االجتماعية وباألخص

الكبار إنما ىي صدمات نفسية حدثت أثناء الطفولة وتفاعؿ

إقامة العبلقات مع اآلخريف.

الطفؿ وبيئتو .وأف تحسف عبلقة الطفؿ بمجتمعو ،وتقديـ الرعاية

أ .أسئمة الدراسة

النفسية السوية لو أثناء الطفولة يعتبراف مف المؤشرات الجيدة

وبناء عمى ما سبؽ ،تتمخص مشكمة الدراسة الحالية في

لنشأة الشباب نشأة صحيحة خالية مف االضطرابات النفسية

التساؤالت اآلتية:

والعصابية والذىانية.

 .1ما مدى تأثير برنامج تدريبي عمى الطفؿ االجتراري؟
 .2ما مدى فاعمية برنامج تدريبي في تطوير وبناء العبلقات مع

 .2مشكمة الدراسة

اآلخريف لدى الطفؿ االجتراري بمساعدة األقراف؟

رغـ اختبلؼ تخصصات الميتميف بدراسة االجت اررية سواء
كانت تربوية نفسية أو طب نفسية ،إال أنيـ اتفقوا جميعاً عمى أف

 .3ما مدى التحسف في أداء الطفؿ االجتراري بعد تطبيؽ

األطفاؿ االجت اررييف يتسموف بقصور واضح في جميع نواحي

البرنامج؟

التواصؿ مع اآلخريف ،وفي بناء العبلقات االجتماعية مع

 .4ما مدى استمرار فاعمية البرنامج التدريبي في تطوير وبناء

اآلخريف واالستمرار فييا ،فيـ يعانوف مف انعزاؿ وعدـ اكتراث

العبلقات مع اآلخريف لدى الطفؿ االجتراري بمساعدة األقراف بعد

لآلخريف ،مع عدـ تكويف عبلقات اجتماعية متبادلة [.[3

تطبيؽ البرنامج؟

فالطفؿ االجتراري مف الناحية االجتماعية يحيا في جزيرة

ب .أهداف الدراسة

معزولة طواؿ الوقت ،فبل يشعر بالضيؽ أو الضجر وال يبدو

مساعدة الطفؿ االجتراري في بناء وتطوير العبلقات مع

ميتما بما حولو ،والشخصيات واألحداث التي تحيط بو ال يبدو

اآلخريف بمساعدة األقراف العادييف حتى يتمكف مف المشاركة في

أنيا تترؾ عنده أثر ،كذلؾ المكافآت االجتماعية مثؿ التشجيع

نشاطات الحياة اليومية التي تدور حولو ويخرج مف العزلة التي

واالبتساـ واظيار التعاطؼ ال تؤثر فيو [.[4

فُرضت عميو ،كما يحقؽ أفضؿ تكيؼ مع أسرتو والبيئة

إف األطفػاؿ االجت اررييف يظي ػروف كثيػ اًر مػ ػ ػ ػف المشكبلت

المحيطة بو.

السموكية باإلضافة إلى قمة اىتماماتيـ وأنشطتيـ واالنشغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ
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 -2أداء غير طبيعي في المجاالت التالية:

ج .أهمية الدراسة

أ -التفاعؿ االجتماعي ب -التواصؿ ج -السموؾ المتكرر.

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في إعداد وتطبيؽ برنامج
تدريبي في مساعدة الطفؿ االجتراري عمى بناء وتطوير العبلقات

باإلضافة إلى وجود مشكبلت أخرى متعددة وغير محددة مثؿ

مع اآلخريف بمساعدة األقراف وقياس أثر التدريب عمى الطفؿ

الرىاب ،واضطراب النوـ واألكؿ ،ونوبات اليياج ،والعدواف

االجتراري.

الموجو نحو الذات.

األهمية النظرية:

الطفل االجتراري :Autistic Child

تأتى أىمية الدراسة الحالية مف الناحية النظرية في كونيا

ىو طفؿ فقد االتصاؿ باآلخريف أو لـ يحقؽ ىذا االتصاؿ

مف الدراسات القميمة في مجاؿ االجت اررية والتي لـ تتناوؿ مف

قط .وىو منسحب تماماً ومنشغؿ كامبلً بخياالتو وأفكاره

قبؿ وخاصة الجانب الخاص بالتدخؿ عف طريؽ األقراف ،كما

وباألنماط السموكية المقولبة كبرـ األشياء أو لفيا أو ىزىا ،ومف

تسعى الدراسة إلى توفير برنامج تدريبي في مساعدة الطفؿ

خصائصو األخرى البلمباالة إزاء الوالديف واآلخريف ،والعجز عف

االجتراري عمى بناء وتطوير العبلقات مع اآلخريف بمساعدة

تحمؿ التغيير ،وعيوب النطؽ أو الخرس وتفسر ىذه الحالة لدى

األقراف.

البعض بأف ليا أساساً عضوياً ،ويفسرىا اآلخروف باعتبارىا

األهمية التطبيقية:

شكبلً مف أشكاؿ الفصاـ [.[6
العالقات مع اآلخرين Relationships with others

تقدـ ىذه الدراسة نموذجاً عممياً لبرنامج تدريبي مف خبلؿ
استخداـ فنيات سموكية مختمفة .كؿ ذلؾ سوؼ يتـ في إطار

تعرؼ العبلقات مع اآلخريف بأنيا مجموعة مف العادات

مجموعة مف الجمسات الفردية والجماعية مع األقراف داخؿ

السموكية المفظية وغير المفظية التي ينمييا البرنامج التدريبي

المدرسة.

المستخدـ في الدراسة ،والمكتسبة مف األقراف والمدربة والتي

د .التعريفات االجرائية

تساعد األطفاؿ االجت اررييف في بناء وتطوير العبلقات مع

 -1االجترارية Autism

اآلخريف.

" ىي انسحاب الفرد مف الواقع الموضوعي إلى عالـ خاص مف

ه .حدود الدراسة

الخياالت واألفكار وفى الحاالت المتطرفة توىمات وىموسات.

الحدود البشرية :تكونت عينة الدراسة مف  5أطفاؿ تراوحت

وقد اعتقد أف االجت اررية ىي الخاصية األولى لمفصاـ ،ولكنيا

أعمارىـ ما بيف  10-5سنوات ،في المدينة المنورة في المممكة

تبلحظ اآلف في اضطرابات أخرى مثؿ زممة كانر وبعض

العربية السعودية.

حاالت االكتئاب [.[6

الحدود الزمانية :استغرؽ تطبيؽ البرنامج شيراف ونصؼ بواقع

ويرى ىنري فالوف  Henri wallonأف الطفؿ يبدأ حياتو وىو

خمس جمسات في األسبوع.

في حالة انطواء ذاتي تاـ (ذاتوية) ثـ يمر بمرحمة التمركز حوؿ

الحدود الموضوعية :استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو

الذات ،وقد تمر الساعات وىو منصرؼ عف العالـ الواقعي

التجريبي (التصميـ القبمي والبعدي) وكذلؾ الحدود التي وفرتيا

منكفئا عمى نفسو عبر المتخيؿ [.[7

الخصائص السيكومترية ألدوات المستخدمة في الدراسة.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

في حيف يعرؼ عكاشة [ ]1ىذا االضطراب بأنو نوع مف

لفترة ليست بالبعيدة كانت النظرة السائدة ألغمب حاالت

االضطراب االرتقائي الذي يتصؼ باآلتي:

االجت اررية تتسـ بسوء الفيـ ليذه الحاالت واتضح ذلؾ إما

 -1وجود ارتقاء غير طبيعي يظير قبؿ سف الثالثة.
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[ .]14كما أف األطفاؿ ذوي االجت اررية أيضا يعانوف مف قصور

خدمات إيوائية ليـ ،ولعؿ الطبيب النفسي السويسري يوجيف

في القدرة عمى التخيؿ والمعب التمثيمي [.[11

بمولير  Eugen Bleulerسنة  1910لو الفضؿ في ذكر

وتعتبر االجت اررية أحد أشكاؿ مجموعة عريضة مف االضطرابات

عرؼ االجت اررية عمى أنيا ميؿ لدى
مصطمح االجت اررية ،وقد ّ

يشار إلييا بأنيا اضطرابات النمو الشامؿ ،وتشمؿ اضطراب

المريض الفصامي العتماد االنعزاؿ االجتماعي كنمط لمحياة:

االجت اررية ،اضطراب ريت ،اضطراب الطفولة التفككي،

"االجت اررية ىي انعزاؿ المريض واكتفاؤه بعالـ تصوراتو ،بحيث ال

اضطراب

غير

يطيؽ أي تدخؿ خارجي ويرى فيو إزعاجا" ].[8

المحددة [.[16

كما يرى ىنري فالوف أف الطفؿ يبدأ حياتو وىو في حالة

أسبيرجر،

واضطرابات

النمو

الشاممة

وتعرؼ الجمعية البريطانية لؤلطفاؿ التوحدييف )(NSAC

انطواء ذاتي تاـ (ذاتويَّة) ثـ يمر بمرحمة التمركز حوؿ الذات

االجت اررية عمى أنيا اضطراب أو متبلزمة تعرؼ سموكياً وأف

) (Autistic Childوقد تمر الساعات وىو منصرؼ عف العالـ

المظاىر األساسية يجب أف تظير قبؿ أف يصؿ الطفؿ إلى سف

الواقعي منكفئا عمى نفسو عبر المتخيؿ .وتتصؼ حالتو بعدـ

( )30شي ار مف العمر .ويتضمف اضطراباً في سرعة أو تتابع

القدرة عمى تكويف عبلقات مع اآلخريف ،لذلؾ فأف قدرتو عمى

النمو واضطراباً حسياً في االستجابة لممثيرات ،واضطراباً في

الكبلـ تغدو محدودة [.[7

الكبلـ والمغة والسعة المعرفية .واضطراباً في التعمؽ واالنتماء
لؤلشياء والموضوعات والناس واألحداث.

وقد بمغ المصطمح معناه الحديث في عاـ  1943بفضؿ
مقاؿ نشره الطبيب النفسي لؤلطفاؿ ليو كانر وحمؿ عنواف"

وقد نشر ىانز أسبيرجر مقالو في عاـ 1944ـ –

االضطرابات الذاتويَّة لبلتصاؿ الوجداني" .حيث حدد الطبيب

منفصبل عف كانر – عف مجموعة مف األطفاؿ تشابيت

النفسي األمريكي في ىذا المقاؿ السمات النفسية لمجموعة مف

خصائصيـ مع خصائص األطفاؿ في مجموعة كانر مع وجود

األطفاؿ المصابيف باالجت اررية ،مثؿ سعييـ الدائـ لبلنعزاؿ

فارؽ رئيسي واحد وىو أف مجموعة األطفاؿ المصنفيف تحت

االجتماعي ،ومياراتيـ االجتماعية غير المتطورة ،والسمات

اضطراب أسبيرجر كانوا يتحدثوف مثؿ الراشديف الكبار وأنيـ

السموكية القيرية الواضحة [.[9

أظيروا تصرفات حركية ال نمطية [.[17

وكاف ليو كانر قد نشر دراسة وصؼ فييا ( )11طفبلً

مصطمح االجترارية وتعريفه:
إف مصطمح ) (Autismلفظ مشتؽ مف أصؿ يوناني وىو

اشتركوا في سموكيات ال تتشابو مع أي اضطرابات عرفت
آنذاؾ ،ولذا اقترح إدراج ىذه السموكيات تحت وصؼ تشخيصي

مكوف مف مقطعيف األوؿ " "Autوتعني الذات ) (Selfوالثاني

جديد ومنفصؿ أطمؽ عميو اسـ "االجترار الطفولي "(Infantile

" "ismوتعني حالة ) (Stateوبذلؾ يعني ىذا المصطمح حالة

).[10] Autism

الذات ويشير إلى االنشغاؿ الشديد لدى األطفاؿ المصابيف بيذا

وعادة ما تظير االجت اررية خبلؿ السنوات الثبلث األولى

االضطراب بذواتيـ وضعؼ اىتماميـ باآلخريف [.[18

مف عمر الطفؿ ،ولذلؾ يتـ التشخيص عادة ما بيف سف

وما زاؿ مصطمح ) (Autismال يوجد لو مسمى أو تعريب

18و 24شير [.[13

موحد اتفؽ عميو الباحثوف العرب في ىذا المجاؿ ،فعمى الرغـ

أما عف سبب اعتباره اضطراباً فؤلنو يحدث نتيجة

أف المصطمح واحد بالمغة االنجميزية إال أنو تُرجـ لعدة مسميات

اضطراب في منطقة المخيخ يبدأ قبؿ الشير الثالث مف الميبلد،

بالمغة العربية ومنيا:

ويعتقد بعض الباحثيف أنو يبدأ بعد أربعة أسابيع مف الحمؿ

الذاتوية عكاشة [ ،]1جابر وكفافي [ ]6الشخص والدماطي []19
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ويتحدثاف عف التفكير االجتراري Autistic Thinking

طو [ .]7االجت اررية جابر وكفافي [ ،]6الشخص والدماطي
[ ،]19سيسالـ [ .]21التوحد [ .]23[ ،]22مصطمح االنشغاؿ

بأنو عمميات التفكير النرجسية المتمركزة حوؿ الذات كأحبلـ

بالذات أو األنانية [ .]24حالة مف حاالت االضطرابات

اليقظة واالستغراؽ في الخياؿ عمى نحو ال عبلقة بو بالواقع أو

االرتقائية الشاممة (المختمطة) [ .]25االنغبلؽ عمى النفس

عبلقتو بو ضئيمة ،وقد تكوف ىذه العمميات محاولة إلشباع

[.[26

الرغبات التي ال يسمح بيا الواقع ،وقد يتخذ ىذا النوع مف
التفكير صورة مرضية كما في حاالت الفصاـ والبارانويا [.[6

ولعؿ مصطمح االجت اررية أكثر المصطمحات تفسي ار لحالة
ىؤالء األطفاؿ وىو المصطمح الذي اعتمدتو الباحثة لتعريب

 .3ويذكر الشخص الدماطي [ ]19أف التوحد لو عدة معاني

كممة )(Autism

منيا :اجترار الذات ،االجت اررية ،استثارة الذات واألتوسية،

وفيما يمي عرض بعض تعريفات الباحثيف والعمماء لػمصطمح

ويقصداف بو اضطراب شديد في عممية التواصؿ والسموؾ

االجت اررية Autism

يصيب األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة ما بيف ()42 - 30

 .1الذاتوية الطفولية )(Childhood Autism

شي اًر ،ويؤثر في سموكيـ؛ فمعظـ ىؤالء األطفاؿ يفتقدوف الكبلـ
المفيوـ ذو المعنى الواضح ،كما يتصفوف باالنطواء عمى

عرفيا عكاشة [ ]1بأنيا نوع مف االضطراب االرتقائي المنتشر
َّ
ويدؿ عمى وجوده:

النفس ،وعدـ االىتماـ باآلخريف ،وتبمد المشاعر ،وقد ينصرؼ

• نمو أو ارتقاء غير طبيعي أو مختؿ يتضح وجوده قبؿ عمر

اىتماميـ إلى الحيوانات أو األشياء غير اإلنسانية .وقد يطمؽ

الثبلث سنوات.

عمييـ فصاـ الطفولة ) (infantile autismأو متبلزمة

• نوع مميز مف األداء غير الطبيعي في المجاالت النفسية

كانر )(Kanar Syndrome

الثبلثة اآلتية:

 .4الذاتوية ) (Autismىي مصطمح وضعو الطبيب النفسي

(التفاعؿ االجتماعي( ) (Social Interactionالتواصؿ

"بموير" عندما رآه عرضاً ممي اًز لمرض الفصاـ ،وىو يشير إلى

)(Communication

تمؾ الحالة مف االنطواء التاـ عمى الذات بعيدة عف الواقع.

السموؾ المحدد والمتكرر )(Stereotyped Behavior

ويرى ىنري فالوف  Henri Wallonأف الطفؿ يبدأ حياتو وىو

باإلضافة إلى ىذه السمات التشخيصية المحددة ،يشيع وجود

في حالة انطواء ذاتي تاـ (الذاتوية) ثـ يمر بمرحمة التمركز

مشكبلت أخرى متعددة وغير محددة مثؿ الرىاب ،واضطراب

حوؿ الذات [.[7
أما التوحد المرضي  Pathological Autismفقد

النوـ واضطراب األكؿ ،ونوبات اليياج ،والعدواف الموجو نحو
الذات [.[27

وصفتو بعد ذلؾ عمى أنو نتيجة التثبيت  Fixationأو النكوص

 .2االجت اررية )(Autism

 Regressionإلى المرحمة التوحدية األولية "السوية" ولذا فإف

يرى جابرو كفافي [ ]6المرحمة االجت اررية :Autistic

الطفؿ الذي بقى بيذه المرحمة أو تراجع إلييا ال يستطيع توجيو

 Phaseوفقاً لماىمر  M. S. Mahlerأنيا المرحمة األولى مف

أي شيء لمخارج حيث أنو مقيد بعالمو المتمركز حوؿ الذات.

نمو اإلحساس بالذات وخبلليا ال يتحقؽ التمييز بيف الذات

وقد اتفؽ كؿ مف أنتوني " "1958وتوستف " "1981مع ما

والشيء .وتستغرؽ األسابيع القميمة األولى مف الحياة،

ذىبت إليو ماىمر في استخداميا لمصطمح التوحد Autism؛ إال

وتكوف االستجابات الغريزية لممثيرات عمى المستوى االنعكػاسي

أنو قد ثبت خطأ ىذا االعتقاد حيث أظيرت الدراسات أف

والميادي  Thalamicوال تكوف األنا متكاممة أو موحدة.

األطفاؿ يولدوا ولدييـ القدرة عمى تمييز ذواتيـ مف األشخاص
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اآلخريف ،وأف حديثي الوالدة يستطيعوف التواصؿ المتبادؿ مع

المممكة ،باإلضافة إلى ( )785طفبلً اجت اررياً ما دوف سف ()16

اآلخريف ،كما أنيـ ال يتصرفوف مثؿ األطفاؿ التوحدييف

سنة مف الجنسيف ،وشممت الدراسة مختمؼ الطبقات االجتماعية

كميةً [.[28

في الريؼ والحضر بكؿ منطقة .وقد أسفرت الدراس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة عف أف

ويقرر عماره [ ]25أف االجت اررية حالة مف حاالت
االضطرابات

االرتقائية

الشاممة

عدد المصابيف باالجت اررية يبمغ  120000حالة [.[32

المختمطة (Pervasive

كما ذكرت دراسة في الواليات المتحدة األمريكية :أف نسبة

) Developmental Disordersيغمب فييا عمى الطفؿ

انتشار اضطراب االجت اررية بمغت  1في كؿ  110طفؿ "ذكور

االنسحاب ،واالنطواء ،وعدـ االىتماـ بوجود اآلخريف ،أو

واناث" ،وحالة لكؿ  70والدة ذكور [.[33

اإلحساس بيـ أو بمشاعرىـ ،ويتجنب الطفؿ أي تواصؿ معيـ

كما ذكرت الجمعية الوطنية البريطانية لمتوحد دراسة

وخاصة التواصؿ البصري ،وتتميز لغتو باالضطراب الشديد

حديثة أُجريت في المممكة المتحدة توضح أف عدد المصابيف

فيغمب عميو الترديد أو التكرار لما يقولو اآلخريف أو االجترار،

باالجترارية في بريطانيا تجاوز النصؼ مميوف مصاب ،وأف نسبة

ولديو سموؾ نمطي ،وانشغاؿ بأجزاء األشياء وليس باألشياء

اإلصابة بمغت اآلف مولود لكؿ  100والدة [.[34
وبعض الباحثيف يذكر أف التغير في معدالت االنتشار يرجع

نفسيا ،ويتميز عف غيره مف حاالت اإلعاقات األخرى بمجموعة

وبشكؿ جزئي إلى التعريفات الموسعة لفئات اضطراب

مف الخصائص المميزة والمتغيرات المعرفية.

االجت اررية .مع تطور عممية تحديد وتشخيص االجت اررية [.[35

فاالجت اررية حالة غير عادية ،ال يقيـ الطفؿ فييا أي

مدى انتشار االضطراب االجتراري بيف البنيف والبنات:

عبلقة مع اآلخريف ،وال يتصؿ بيـ إال قميبلً جداً .واالجت اررية
مصطمح يجب استخدامو بحذر ،فيو ال ينطبؽ عمى الطفؿ الذي

تظير حاالت اإلصابة باالجت اررية بنسبة  4 :1بيف

قد يكوف سموكو الشاذ ناجماً عف تمؼ في الدماغ .وال يمكف

الذكور واإلناث بشكؿ عاـ ولكف ىذا االضطراب يظير بدرجة

استخدامو في الحاالت التي يرفض فييا الطفؿ التعاوف بسبب

شديدة لدى اإلناث ،ويكوف مصحوباً بتأخر ذىني شديد .وفي

خوفو مف المحيط غير المألوؼ .ويمكف أف يصاب باالجت اررية

فئة االجت اررية الشديدة تصبح النسبة .[12[ 1 :2
وأشارت الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية أف ىناؾ

أطفاؿ مف أي مستوى مف الذكاء ،طبيعييف أو أذكياء جدا أو
متخمفيف عقميا [.[29

معدؿ انتشار كبير إلصابة الذكور الذيف ىـ أوائؿ المواليد

بناء عمى الدراسات
نسبة اإلصابة باالجت اررية ومدى انتشارىا ً

آلبائيـ وأيضاً ال يعرؼ سببو حتى اآلف [.[36

التي أجريت في أمريكا وأوروبا فقد تراوحت نسبة انتشار

غير أف معظـ الباحثيف اليوـ يتفقوف عمى شروط النتشار

االجت اررية بجميع درجاتو بيف  15-5مف كؿ  000 ،10مولود،

االجت اررية بيف سكاف مناطؽ مختمفة مف العالـ ،ووفقاً لمبيانات

بينما تقدر بػ 5مف كؿ  000 ،10مولود الضطراب االجت اررية

اإلحصائية المتاحة حوؿ كيفية إصابة األفراد مف الذكور ومف

الشديد [.[31

اإلناث باالجت اررية ،فقد لوحظ أف عدد األوالد المصابيف
باالجت اررية منذ الوالدة أكبر بػ  4-3مرات مف عدد

وقد أجريت دراسة مكثفة لتحديد إحصائيات االجت اررية
داخؿ المممكة في السنوات األخيرة بصورة رسمية ،وأطمؽ عمى

الفتيات [.[37

ىذه الدراسة مسمى (المشروع الوطني لبحث التوحد واضطرابات

االجترارية واضطرابات النمو الشاممة

النمو المماثمة لدى األطفاؿ السعودييف لعاـ 2005 - 2002

يستخدـ مصطمح "اضطرابات طيؼ االجت اررية "(Autistic

ميبلدية) ،وقد حددت الدراسة ( )13منطقة مختمفة مف مناطؽ

) Spectrum Disordersبالترادؼ مع "اضطرابات نمائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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شاممة ) ،"(Pervasive Developmental Disordersحيث

خبلؿ السنة األولى .أما الباقي منيـ فينموف بصورة طبيعية أو

جميعا
يشير كبلىما إلى حاالت مختمفة مف االجت اررية تشترؾ
ً

شبو طبيعية ،ثـ يتراجعوف بيف سف الثانية والثالثة ويفقدوف بعض

في صفات التأخر الشديد باإلضافة إلى االنحراؼ في العبلقات

الميارات التي اكتسبوىا ،مثؿ استخداـ بعض الكممات

االجتماعية وكبل أو إحدى الصفتيف التاليتيف :تأخر في التواصؿ

واىتماماتيـ االجتماعية [.[10
إف األشخاص المصابيف باالجت اررية يعانوف مف

المغوي واالجتماعي ،وعدـ القدرة عمى التخيؿ.

صعوبات في التواصؿ ،واقامة عبلقات مع اآلخريف ،وتجد

 -1االجت اررية Autism
غالباً ما تعرؼ االجت اررية بأنيا اضطراب متشعب يحدث

صعوبة بالشعور في العالـ مف حوليـ .اضطراب االجت اررية ىو

ضمف نطاؽ طيفي ) (Spectrumبمعنى أف أعراضو وصفاتو

(طيؼ(  spectrumمتفاوت في شدتو وتأثيره مف فرد إلى آخر،

تظير عمى شكؿ أنماط كثيرة متداخمة تتفاوت بيف الخفيؼ

بدءاً مف أولئؾ الذيف ليست لدييـ القدرة عمى الكبلـ والذيف

والحاد ،ومع أنو يتـ التعرؼ عمى االجت اررية مف خبلؿ مجموعة

يعانوف مف صعوبات تعمـ شديدة .أما االجت اررييف ذوي الذكاء

محددة مف السموكيات فإف المصابيف مف األطفاؿ والبالغيف

العادي لدييـ القدرة عمى االستمرار في وظيفة أو تأسيس

يظيروف مزيجاً مف السموكيات وفقاً ألي درجة مف الحدة ،فقد

عائمة [.[40
وىناؾ تقديرات بأف %77مف حاالت االجت اررية لدييـ

يوجد طفبلف مصاباف باالجت اررية إال أنيما مختمفاف تماماً في

تأخر ذىني (تخمؼ عقمي) تتفاوت درجاتو مف خفيؼ إلى شديد.

السموؾ [.[38
يندرج تحت ىذا االضطراب األفراد الذيف تتشابو

 %27منيـ يكوف اضطراب االجت اررية مصحوباً بتأخر ذىني

خصائصيـ مع أولئؾ األطفاؿ الذيف وصفيـ كانر عاـ 1943

شديد يطمؽ عميو "االجتراري ذوي األداء المنخفض "(Low

ويسمى ىذا االضطراب بزممة كانر [.[39

) Functioning autismبينما  %50منيـ يعانوف مف

والمممح األساسي في االضطراب االجتراري ،ىو وجود

اضطراب االجت اررية وتأخ ار ذىنيا خفيفا أو متوسط الشدة .أما

تضرر واضح وشاذ في تطور التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي،

القمة المتبقية  %23ممف ال يعانوف تأخ اًر ذىنيا وفيـ ينتموف إلى

والرصيد المحدود جدا أللواف النشاط والميوؿ واالىتمامات .وىو

فئة االجت اررييف ذوي األداء المرتفع (High Functioning

ما ينعكس في صورة نقص شديد في االستجابة لمناس المحيطيف

).[41] autism

بالفرد ،واالستجابات العشوائية لمجوانب المتعددة في البيئة.

أعراض اضطراب االجترارية:

وأساليب السموؾ التي يفصح مف خبلليا االضطراب عف نفسو

أوال :القصور في الميارات والعبلقات االجتماعية:

تعتمد إلى حد كبير عمى المستوى االرتقائي والعمر الزمني

يعتبر انحراؼ النمو االجتماعي عف المسار الطبيعي مف

لمفرد .وبصفة عامة فإف ىذه األعراض التي تعبر عف

أكثر وأشد المبلمح المميزة لبلضطراب االجتراري ،فإف معظـ

االضطراب تظير في غضوف الثبلثيف شي ار األولى مف عمر

االجت اررييف يكونوف قميمي التفاعؿ االجتماعي وغالبا ما يوصفوف

الطفؿ (عبلء الديف كفافي )2001 :1 ،بمعنى أف المظاىر

بأنيـ مفصولوف في عالميـ الخاص [.[36

المرضية األساسية يجب أف تظير قبؿ أف يصؿ عمر الطفؿ

كما أف الشخص االجتراري يجد صعوبة في التفاعؿ

إلى  30شي اًر [.[15

االجتماعي وتبدو عميو بعض األعراض:
• يبدو منعزالً وال يكترث باآلخريف.

كما تظير أعراض االجت اررية بوضوح عادة قبؿ أف يبمغ الطفؿ
سف الثالثة مف عمره ،وفي  %80-70مف المصابيف بو يظي ػ ػ ػ ػر

• ال يستطيع قراءة لغة الجسـ )(Body language
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• يتصرؼ بطريقة غير مناسبة وشاذة.
• يتجنب االتصاؿ بالعيف عندما يشعر بالقمؽ أو يكوف تحت

والذراع أماـ العينيف ،وغير ذلؾ مف االستجابات غير الوظيفية

تأثير الضغط.

لبلستثارة الذاتية [.[46
كما ذكر باروف كوىيف  Baron Cohenأف األشخاص

• يكره مبلمسة الجسـ [.[42

االجت اررييف يميموف لبلنغماس في "المنيجة المفرطة" عند التعامؿ

ثانيا :القصور في ميارات التواصؿ( :استقباؿ ،إرساؿ) "لفظي،
ً

غير لفظي "ويعتبر التواصؿ بالتقاء العيوف مف أكثر الصعوبات

مع أمور وتحديات الحياة " .إف آلية المنيجة أصعب مف أف

شيوعا وضوحا .كما أف التواصؿ البصري الذي يقوـ بو الطفؿ

يدركيا المصابوف باالجت اررية .ومف ثـ فإنيـ ال يتأقمموف سوى

يرتبط بمدى أُلفة الميمة التي يقوـ بيا أو تعقيدىا .كما أف ليذه

مع النظـ المحددة بدقة عالية وثبات ،أما النظـ ذات القابمية

الصعوبة عدد مف النتائج عمى التعمـ االجتماعي .فإف اإلخفاؽ

العالية لمتغير أو لمتبايف ،فبل يمكنيـ التأقمـ معيا" [.[47
كما تظير االستجابات غير العادية والنمطية في عدة أشكاؿ،

في التواصؿ بالنظر سوؼ يزيد مف احتمالية وجود صعوبة في
اكتساب العاطفة المناسبة وتعبيرات الوجو [.[43

فقد تكوف ىناؾ مقاومة شديدة وردود أفعاؿ عنيفة إزاء تغيرات

يمثؿ التواصؿ البصري صعوبة كبيرة لدى األطفاؿ االجت اررييف.

بسيطة جدا في البيئة المحيطة بالطفؿ .وقد يوجد ارتباط مبالغ

فيـ ال يركزوف بصرىـ عمى األشخاص أو األشياء لمدة طويمة

فيو باألشياء أو استعماؿ غير عادي ليا [.[48

ولكف يوجيوف نظرة سريعة ثـ يحولوف نظرىـ بعيدا [.[44

رابعا :القصور الحسي:

وتوضح نتائج كثير مف الدراسات أف اضطرابات التواصؿ

كما أنيـ يعانوف مف استجابات غريبة لئلثارات الحسية

لدى األطفاؿ االجت ارريف تمثؿ األعراض األكثر خطورة بيف

مثؿ تجاىؿ بعض اإلحساسات مثؿ األلـ أو الح اررة أو البرودة،

مجموعة األعراض المميزة الضطراب االجت اررية .وربما تعود

بينما يظير الطفؿ االجتراري حساسية مفرطة إلحساسات معينة

خطورة اضطرابات التواصؿ إلى أنيا تؤثر بدورىا في ظيور

مثؿ غمؽ األذنيف لتجنب سماع صوت معيف أو تجنب أف يممسو

اضطرابات أخرى مثؿ اضطراب التفاعؿ االجتماعي وغيره مف

أحد ،،أحيانا يظير انبيا ار ببعض اإلحساسات مثؿ التفاعؿ

االضطرابات التي تتأثر باكتساب المغة .ىذا باإلضافة إلى ما

المبالغ فيو لمضوء والروائح [.[49

أوضحتو كثير مف التقارير والدراسات السابقة حوؿ تطور المغة

خامسا :األداء الوظيفي والقدرات العقمية:

لدى األطفاؿ االجت اررييف وبأنو يمثؿ عامبل حاسما وميما بالنسبة

إف مف األعراض المصاحبة الضطراب االجت اررية ىو

لمتطورات المختمفة لميارات الطفؿ ،حيث أنو إف لـ يكف ىناؾ

شذوذ في نمو الميارات المعرفية دوف اعتبار لمستوى الذكاء

حصيمة لغوية لدى الطفؿ االجتراري يكوف قد اكتسبيا مف البيئة

العاـ ،وفي معظـ الحاالت يوجد تشخيص مصاحب مف التخمؼ

المحيطة بو حتى سف الخامسة أو السادسة مف عمره ،فإف نمو

العقمي غالبا متوسط الدرجة ،أي أف معدؿ الذكاء يتراوح ما بيف

قدراتو وتطورىا في المستقبؿ سوؼ يكوف محدودا [.[45

(.[49[ )49-35
كما رأى برادلي وآخروف [ ]50أف األطفاؿ االجت اررييف لدييـ

ثالثا :النمطية ومحدودية النشاطات واالىتمامات:
يصدر عف االجت اررييف ردود فعؿ غير مبلئمة لممواقؼ

قابمية محدودة لمتعميـ ،كما أنيـ أقؿ قدرة عمى العمؿ مع الفئات

البيئية تتصؼ بالنمطية والتكرار وغير ذلؾ مف االستجابات

المجردة .وىو ما يتيح لنا فيـ سبب االنخفاض الواضح في

الغريبة التي تظير عمى االجت اررييف مثؿ سموؾ االستثارة الذاتية

معدؿ الذكاء العاـ لؤلطفاؿ االجت ارريف ،بالمقارنة مع األطفاؿ

" " self stimulation behaviorوىو سموؾ نمطي متكرر

الذيف ينموف نمواً طبيعياً.
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قابمية الطفؿ لئلصابة باالجت اررية .وحينما يثبت وجود ىذه

تشخيص االجترارية
أطمؽ كانر عمى االضطراب االجتراري االجت اررية الطفمية

القابمية لدى الطفؿ ،تقع عمى عاتؽ العامميف في مجاؿ الرعاية

Infantile Autismوقد كاف ىؤالء األطفاؿ قبؿ ذلؾ إما أف

الصحية ،مف المختصيف في اضطرابات طيؼ االجت اررية ،ميمة

يشخصوا كمتخمفيف عقمياً أو أف يشخصوا كفصامييف .ومع ذلؾ

تزويد اآلباء بتقرير مفصؿ عف أسباب ضعؼ قدرات الطفؿ

فقد ظؿ الخمط في تشخيص ىؤالء األطفاؿ ،حيث ظيرت ىذه

المعرفية والتواصمية .وفي ىذه المرحمة بالتحديد ،مف األىمية

الفئة في الطبعة األولى مف الدليؿ التشخيصي واإلحصائي

بمكاف بالنسبة لمعامميف في ميداف الرعاية الصحية أف يكونوا

لبلضطرابات العقمية (الذي تصدره الجمعية األمريكية لمطب

قادريف عمى التمييز بيف ما يمكف الجزـ بأنو أحد المظاىر

النفسي  (D. S. M. I.الذي صدر سنة  1952تحت اسـ:

السموكية االجت اررية مف ناحية ،ومؤشرات الخمؿ اإلنمائي

استجابات فصامية :مف النوع الطفمي.

(االرتقائي) التي ال تمت لبلجت اررية بصمة مف ناحية أخرى.

وقد استمر الخمط بيف االجت اررية والفصاـ في ىذه الفترة

ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ اإلعاقة العقمية ،وقصور االنتباه وفرط

حتى أف الطبعة الثانية مف الدليؿ التشخيصي واإلحصائي التي

الحركة ) ،(ADHDومجموعة متنوعة مف االضطرابات

صدرت سنة  1968أدرجت األعراض االجت اررية تحت فئة:

السمعية /المفظية [.[53

فصاـ :نوع طفمي .وكاف تصنيؼ ذىاف الطفولة فئة تشخيصية

وصنؼ الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لبلضطرابات العقمية في

شائعة في ذلؾ الوقت ،وكانت تشير أساسا إلى مجموعة

نسختو الرابعة المراجعة (المنقحة) ) (DSM-IV-TRخمسة

األعراض الفصامية عندما تظير عند األطفاؿ .وىو وصؼ

أنواع مف اضطرابات طيؼ االجت اررية تحت مظمة االضطرابات

ليس بعيداً عف وصؼ كانر لؤلطفاؿ االجت اررييف ربما باستثناء

النمائية الشاممة وىي:

الذاكرة النشطة لدى ىؤالء اآلخريف واف كانت ذاكرة عقيـ

• متبلزمة االجت اررية Autistic Disorder

 Hyper laxiaوالصدى المفظي  Echolaliaوالقمب في

• متبلزمة أسبيرجر Asperger's Syndrome

استخداـ الضمائر  Pronominal reversalsوىى أعراض

• اضطراب ريت Rett's Syndrome

تميز األطفاؿ االجت اررييف .وأصبح األطفاؿ االجت ارريوف

• اضطراب تفكؾ الطفولة Childhood Disintegrative

معرضيف إلى حد كبير لتشخيصيـ بالزممة الفصامية في الطفولة

Disorder
• االضطراب النمائي الشامؿ غير المحدد Pervasive
Developmental
Disorder
not
Otherwise
]Specified [39

[.[51
ومف الممكف تشخيص اإلصابة باالضطراب حتى عند
األطفاؿ الذيف ال تتجاوز أعمارىـ بضعة أشير (15-14

البرامج العالجية المقدمة لألطفال االجتراريين:

شيرا) .لكف ىذا التشخيص كمما تـ في سف مبكرة تضاءلت

مع تعدد النظريات المفسرة لبلضطرابات االجت اررية فقد

فرض إثبات قيمتو الموضوعية سريرياً .إذ يبدو أف دقة تشخيص

تعددت أيضا الطرؽ العبلجية المستخدمة مع ىذه الفئة فمنيا

اإلصابة باالضطراب تتصؿ بالتقدـ في عمر الطفؿ .حيث أف

طرؽ قديمة كطريقة التحميؿ النفسي ،ومنيا طرؽ حديثة مثؿ

لؤلمر صمة بالكشؼ عف اإلصابة باضطراب االجت اررية الذي

البرامج القائمة عمى نظريات تعديؿ السموؾ وبعضيا قائـ عمى

يبقى منوطا بحالة تحوؿ نوعي ومكاني مستمريف ،بعكس

التدخبلت الطبية كاستخداـ العقاقير مثبل أو طرؽ تدخؿ أخرى

األشكاؿ التقميدية مف اإلعاقة العقمية [.[52

كالحمية الغذائية .ولعؿ البرامج التربوية تعتبر أىـ طرؽ معالج ػ ػة

كما يمكف ألطباء األطفاؿ أف يقدموا تقييماً مبدئياً عف مدى

الطفؿ االجتراري.
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الحاالت عمى األقؿ في البداية مدرسا لكؿ طفؿ ،وقد يتحقؽ

كاف عبلج اضطراب االجت اررية باستخداـ جمسات التحميؿ

كسب عبلجي ميـ في المغة وفى المجاالت المعرفية

النفسي ىو األسموب السائد حتى سبعينيات القرف العشريف

واالجتماعية لمسموؾ مف خبلؿ تدريب دقيؽ لموالديف بص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػورة

الماضي .وكاف أحد األىداؼ األساسية لمتحميؿ النفسي ىو إقامة

فردية عمي مفاىيـ وميارات تعديؿ

عبلقة مع نموذج يمثؿ األـ المتساىمة المحبة ،وىي عبلقة

السموؾ مع التركيز عمى المشكبلت الفردية لموالديف وىموميما.

تنطمؽ مف افتراض مؤداه أف أـ الطفؿ االجتراري لـ تستطع

ولعؿ البرنامج التربوي الفردي (المناسب) كاف مصدر

تزويده بيا .غير أف ىناؾ تحفظاً عمى ىذا االفتراض ىو أف ىذه

جدؿ حوؿ الفمسفة األساسية التي يجب أف تستند عمييا البرامج

العبلقة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تتطور خبلؿ عممية العبلج

وطرؽ التعميـ وعدد ساعات التعميـ واألىداؼ التربوية التي يجب

التحميمي [.[30

أف تقدـ لمشخص التوحدي .وبالتالي ظيرت مئات البرامج
التربوية لؤلشخاص االجت اررييف ولكنيا ليست جميعيا موثقة

كما أف دور العبلج النفسي التحميمي كأحد أساليب عبلج
االجت اررية لـ ِ
يعط فائدة كبيرة خاصة لذوي المستويات المتوسطة

عممياً [.[12
وقد ذكر الزارع [ ]35أف طرؽ التدخؿ العبلجية والبرامج

والشديدة [.[54

التربوية يمكف تقسيميا عمى النحو التالي:

ب -العالج السموكي:
يعد التدخؿ السموكي مف األساليب الفعالة في إحداث تغييرات

أوالً :طرؽ التدخؿ المعتمدة عمى الجانب الفسيولوجي :تيدؼ

ممموسة في سموؾ األطفاؿ االجت اررييف ،وىناؾ عدة أسباب

ىذه الطرؽ إلى التخفيؼ مف أعراض اضطراب االجت اررية مف

الختيار العبلج السموكي لمتخفيؼ مف حدة االجت اررية منيا:

خبلؿ استخداـ العديد مف اإلجراءات الطبية والفسيولوجية عف

 .1أنو مبني عمى مبادئ يمكف أف يتعمميا الناس مف غير

طريؽ إحداث تغييرات في الجوانب الفسيولوجية في أجساـ

المينييف وأف يطبقوىا بشكؿ صحيح بعد تدريب واعداد ال

األطفاؿ ذوي اضطراب االجت اررية .ومف ىذه الطرؽ العبلج

بل.
يستغرقاف وقتا طوي ً

باستخداـ األدوية والعقاقير الطبية والعبلج باستخداـ بعض

 .2أنو يمكف قياس تأثيره بشكؿ عممي واضح دوف عناء كبير أو

اليرمونات والفيتامينات.

تأثره بالعوامؿ الشخصية التي غالباً ما تتدخؿ في نتائج القياس.

ثانياً :طرؽ التدخؿ المعتمدة عمى إكساب الميارات :تنطمؽ ىذه

 .3أنو نظ اًر لعدـ وجود اتفاؽ عمى أسباب حدوث التوحد وأف

الطرؽ مف أساس مفاده أف األفراد ذوي اضطراب االجت اررية

ىذا األسموب ييتـ بالسموؾ الظاىر ذاتو دوف التعرض الختبلؼ

يعانوف قصو اًر في بعض الميارات ،وبالتالي إف ىذا القصور

العمماء حوؿ أصمو أو مسبباتو.

يؤثر عمى تفاعميـ مع األفراد اآلخريف في البيئة المحيطة بيـ.

 .4أنو ثبت مف الخبرات العممية السابقة نجاح ىذا األسموب في

وعميو فإف ىذه البرامج تسعى إلى إكساب ىؤالء األفراد الميارات

تنمية ميارات وقدرات األطفاؿ وتعديؿ سموكياتيـ المضطربة

البلزمة لنموىـ وتطورىـ بشكؿ طبيعي قدر اإلمكاف .ومف ىذه

[.[55

الطرؽ :نظاـ التواصؿ عف طريؽ تبادؿ الصور )،(PECS
ألواح التواصؿ ،القصص االجتماعية ،التربية الرياضية ،ولغة

كما يشير مميكة الوارد في بيومي [ ]56إلى أف العبلج
السموكي ييدؼ إلى إنقاص األعراض السموكية ،واالرتقاء

اإلشارة – الماكتوف.

بالوظائؼ المختمفة أو الضعيفة أو غير الموجودة مثؿ المغة

ثالثا :البرامج التربوية :انتشرت العشرات مف البرامج التربوية

وميارات رعاية الذات ،يتطمب التدخؿ العبلجي في معظـ

العالمية المصممة لبلجت اررييف .واختمفت ىذه البرامج في أسسيا
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النظرية لكنيا اشتركت جميعيا في التأثير االيجابي الكبير عمى

االجتراري ىي االنسحاب مف المواقؼ االجتماعية واالبتعاد عف

األطفاؿ المشاركيف فييا تمثؿ في زيادة درجات الذكاء وزيادة

إقامة عبلقات اجتماعية مع غيره وال يرغب في صحبة اآلخريف

السموؾ االجتماعي المقبوؿ ،والتقميؿ مف أعراض االجت اررية،

أو تمقي الحب والعطؼ منيـ ،كما أنو ال يستجيب النفعاالت

واختمفت البرامج في عدد مف األمور مثؿ :العمر الذي يجب أف

الوالديف أو مبادلتيـ نفس المشاعر ويظؿ الطفؿ معظـ وقتو

يبدأ فيو البرنامج ،وعدد ساعات التدريس األسبوعية ،والزمف

ساكناً ال يطمب مف أحد االىتماـ بو .ويظير عجزه عف محاكاة

الذي يستغرقو البرنامج [.[35

سموؾ اآلخريف وتقميدىـ ويجد صعوبة في التََب ُسـ لآلخريف أو أف

المهارات االجتماعية لألطفال االجتراريين وتطوير العالقات مع

يصفؽ حينما يصفؽ اآلخريف ويظير عدـ المقدرة عمى تبادؿ

اآلخرين بمساعدة القرين العادي:

المشاعر في المواقؼ االجتماعية وىو ال يفيـ تعابير الوجو وال
يفيـ إذا كاف الذي أمامو غاضب أو مسرو اًر [.[57

أشار "كانر" إلى العديد مف المظاىر االجتماعية
لممصابيف باالجت اررية وما يزاؿ الكثير منيا حتى اآلف يستحؽ

إف التقبؿ االجتماعي لبعض األطفاؿ االجت اررييف ربما

اىتماماً خاصاً حيث شدد عمى أف السمة الرئيسية في ىذا

يزداد صعوبةً بسبب فشميـ في التعبير وفيـ المشاعر والتوقعات

االضطراب ىي الضعؼ واالنحراؼ االجتماعي Social
 Devianceوقارف بيف السموؾ االجتماعي لؤلطفاؿ العادييف

وبناء
مما يؤدي إلى سموكيات غير مرغوبة ومنيا السموكيات
ً

عميو فعند حدوث عجز في القدرة عمى التواصؿ وتنظيـ

واألطفاؿ االجت اررييف .حيث يعتبر انحراؼ النمو االجتماعي عف

المشاعر فإف ىؤالء األطفاؿ تكوف لدييـ فرص أقؿ لتطوير

المسار الطبيعي مف أكثر وأشد المبلمح ليذا االضطراب ،واف

والمحافظة عمى صداقاتيـ ،كما تقؿ فرص اندماجيـ مع

معظـ األطفاؿ االجت اررييف يكونوف قميمي التفاعؿ االجتماعي

مجموعة األقراف ،فإف األقراف العادييف يبدوف محاوالت أقؿ

وغالبا ما يوصفوف بأنيـ في معزؿ عف اآلخريف أو مفصوليف

لمتفاعؿ معيـ وينتج عف ىذا ازدياد عزلتيـ عف أقرانيـ [.[39
كما أف األطفاؿ االجت اررييف ال يستطيعوف التعرؼ عمى

عف المجتمع أو عالميـ الخارجي [.[27
ويظير حوالي  %75مف األطفاؿ االجت اررييف منذ األشير

األشخاص ذوي األىمية في حياتيـ كالوالديف واألخوة والمعمميف

القميمة في حياتيـ عدـ اكتراث بوجود أشخاص مف حوليـ .فيـ

ومف ثـ ال يكوف بقدورىـ تمييز أولئؾ األشخاص عف غيرىـ مف

ال يبدوف اىتماماً بوجوه الناس وأصواتيـ كما يفعؿ األطفاؿ

الغرباء أو غير ذلؾ [.[57

العاديوف .فإذا سمعوا صوت أمياتيـ أو غيرىف عمى سبيؿ

دور القرين العادي لتطوير بعض المهارات االجتماعية لألطفال

المثاؿ فإنيـ ال يدروف رؤوسيـ في اتجاه الصوت ،كما يندر أف

االجتراريين:

يستجيبوا ألسمائيـ عند مناداتيـ .بؿ منذ األشير القميمة األولى

يعد التعميـ مف خبلؿ األقراف أحد أىـ وأنجح الطرؽ لتعميـ

مف حياة األطفاؿ االجت اررييف يصعب إشراكيـ في تبادالت

الطفؿ االجتراري التفاعؿ االجتماعي مع أطفاؿ عادييف .في ىذا

االستُغماية والتي
اجتماعية عادية بيف األـ وطفميا مثؿ لعبة
ْ

النوع مف التدخؿ يتدرب أطفاؿ عاديوف عمى كيفية التفاعؿ مع

تتصؼ بالتبادلية والتعبير عف مشاعر إيجابية إال في حدود

األطفاؿ االجت اررييف مثؿ مشاركة اآلخريف ،وأخذ األدوار،

ضيقة جداً .إنيـ ال يبادروف إلى البدء بتفاعبلت اجتماعية

ومساعدة الغير ،والمعب والمرح .وفي الوقت ذاتو يتعمـ األطفاؿ

متبادلة أو اإلجابة عمييا أو االستمرار فييا أو إنيائيا كما يفعؿ

االجت ارريوف االستجابة لمبادرات األطفاؿ العادييف وكيفية بدء

األطفاؿ العاديوف [.[11

تفاعبلت اجتماعية معيـ .وىذا التدريب ميـ جدا لؤلطفاؿ
االجت اررييف ألنيـ في معظـ الحاالت ال يعمموف الميارات

ويشير الباحثوف عمى أنو مف الخصائص المتداولة عف الطفؿ
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الدراسات التي تناولت التدخل عن طريق األقران
ىدفت دراسة بخش [ ]58إلى تقديـ برنامج تدريبي لتنمية

المبادرة وطمب االنتباه ،والمشاركة في المعب مع الكبار [.[12
إف التدريس والتدخؿ بواسطة األقراف مشتؽ مف تحميؿ

الميارات التي تساعد عمى حدوث التفاعبلت االجتماعية بيف

السموؾ التطبيقي  ABAونظرية باندو ار لمتعمـ االجتماعي .ويتـ

األطفاؿ ذوي االجت اررية وأقرانيـ ،والتحقؽ مف مدى فاعميتو في

تعميـ األقراف العادييف المبادرة واالستمرار في المشاركة مع

خفض السموؾ العدواني مف جانبيـ ،مما قد يسيؿ بالتالي مف

أقرانيـ االجت اررييف مف خبلؿ النمذجة والتمقيف ومعارات المعب،

عممية انخراطيـ بالمجتمع .وتكونت عينة الدراسة مف 24طفبلً

كما يعمموف عمى تعزيز التواصؿ البصري والمبادرة بالمحادثة

مما ينطبؽ عمييـ أربعة عشر بنداً مف البنود التي يتضمنيا

وطمب المساعدة والمحافظة عمى مواضيع التفاعؿ االجتماعي

مقياس الطفؿ االجتراري المستخدـ ،وتتراوح أعمارىـ ما بيف 7

واظيار المشاعر .وعف طريؽ استخداـ استراتيجيات التعمـ مف

سنوات إلى  14سنة ،ونسب ذكائيـ ما بيف  68 – 55عمى

خبلؿ األقراف يمكف تحسيف السموؾ االجتماعي لؤلطفاؿ

مقياس جودار وينتموف جميعاً إلى المستوى االقتصادي

االجت اررييف وتحسيف تقبؿ اآلخريف ليـ [.[39

االجتماعي المتوسط .وقد انقسمت العينة لمجموعتيف متساويتيف

إف أساليب عبلج األقراف غير المباشرة لؤلطفاؿ

بطريقة عمدية ف =  12تجريبية وضابطة ،وتمت مكافأة

االجت اررييف الصغار قد ثبتت فاعميتيا بشكؿ كبير في تنمية

المجموعتيف في العمر الزمني ونسبة الذكاء والمستوى

السموؾ االجتماعي لبلجت اررييف .ولقد كاف جولدف شتايف

االقتصادي االجتماعي .واستخدمت الدراسة مقياس جودارد

) (Goldsteinورفاقو ناجحيف في زيادة التفاعبلت االجتماعية

لمذكاء ومقياس الطفؿ التوحدي اعداد عادؿ عبداهلل محمد

بيف األطفاؿ االجت اررييف في سف ما قبؿ المدرسة وبيف أقرانيـ

ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي لؤلسرة اعداد عبدالعزيز

العادييف باستخداـ استراتيجية األقراف غير المباشرة .فقد تعمـ

السيد الشخص  2006ومقياس السموؾ العدواني لؤلطفاؿ

األقراف عمى استراتيجية تيسير اجتماعية تتضمف اإلصغاء

المتخمفيف عقمياً مف الدرجة البسيطة إعداد سعيد دبيس .1997

والتعميؽ وشكر سموؾ القريف االجتراري .ولقد حقؽ ىذا األسموب

وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ ،حيث ساعد

فعالية عالية حيث أف األطفاؿ االجت ارريوف لـ يكونوا يستخدموف

البرنامج في خفض السموؾ العدواني وأبعاده لدى أفراد المجموعة

المبادرات وال األسئمة والطمبات التي تتطمب استجابة إجبارية

لتجريبية التي تـ تطبيؽ البرنامج عمييا أما بالنسبة لممجموعة

والزامية مف الطفؿ االجتراري والتي مف المرجح أف ينتج عنيا

الضابطة فمـ يحدث ليا أي تغيير وذلؾ باستخداـ االختبار

تجنبِي [.[43
سموؾ ُ

القمبي والبعدي ،كما ثبت استمرار أثر البرنامج بعد تطبيقو.
أما دراسة دراسة ىاستنجز ] [59فقد ىدفت أوال إلى عق ػ ػ ػ ػ ػد

الدراسات السابقة

يوجد العديػ ػد مف الدراسات التي تنػاولت بناء وتطوي ػر

مقارنة بيف أقراف األطفاؿ االجت اررييف مع العينة المعيارية وذلؾ

العبلقات لدى األطفاؿ االجت اررييف مع األقراف العادييف ،وذلؾ

لمعرفة تأثير الطفؿ االجتراري عمى أقرانو .واليدؼ الثاني يتمثؿ

مف خبلؿ برامج تدريبية لمساعدة األطفاؿ االجت اررييف ،وذلؾ

في إيجاد العوامؿ التي قد ترتبط بتوافؽ األقراف .وتكونت العينة

لمتخفيؼ مف االضطرابات السموكية لدييـ وذلؾ باستخداـ فنيات

مف  22مف أقراف األطفاؿ االجت اررييف ،وقد تـ ترتيبيـ بواسطة

تعديؿ السموؾ ،وتحسيف العبلقة بينيـ ،وفي ضوء ما سبؽ،

األميات بناء عمى وجود مشكبلت سموكية أكثر ،وسموكيات أقؿ

يمكف تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف أساسييف عمى أف

توافقاً مع المجتمع ،مقارنة بعينة مف األطفاؿ العادييف .وتـ

يكوف عرض الدراسات وفؽ ترتيب زمني مف األقدـ إلى األحدث

تحميؿ المتغيرات ،لمتنبؤ بمستوى التوافؽ السموكي لؤلقراف.
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ثبلث استبيانات تقديرية لمذات ،ومقياس إلدراؾ الذات .وكشفت

لمسموؾ النمائي Developmental Behavior Checklist

نتائج الدراسة عف أف األطفاؿ االجت اررييف كانوا أكثر استفادة

) (DBCمف إعداد إنفيمد وتونغ عاـ  ،1995واستبياف بالمعاقيف

بالصداقة والمشاركة المؤثرة والتعامؿ مع اآلخريف وكانوا متقاربيف

عقميا بدرجة شديدة واالجت اررية ويحتوي عمى  93عنص ار فردياً

في كؿ ىذا مع مجموعة األقراف العادييف ،وأيضاً بالنسبة

مف إعداد ىاستينجز ،بنى ،جبؿ ،وكورماؾ2001 ،ـ .وأوضحت

لمجموعة األطفاؿ االجت اررييف فإف الصداقة أكثر تناسق ًا وايجابية

نتائج الدراسة أف أقراف األطفاؿ االجت اررييف ،قد يكونوف

مع قدراتيـ المعرفية وتقدير الذات العاـ والسمبية تجاه الوحدة

معرضيف لخطورة أعمى مف أقراف األطفاؿ ذوى اإلعاقات

باإلضافة إلى أف األطفاؿ االجت اررييف أظيروا إدراؾ منخفض في

األخرى ،وأف األقراف الذكور ألطفاؿ االجت اررييف ،وكذلؾ األقراف

قدراتيـ البدنية واالجتماعية بالمقارنة بمجموعة العادييف.

األصغر سناً مف إخوانيـ االجت اررييف ،كانوا أقؿ اندماجاً في

وىدفت دراسة جولد بيرج وآخروف [ ]61إلى فحص

السموكيات المتوافقة مع المجتمع ،ولـ يكف التوافؽ النفسي

التطور االجتماعي ،والتواصؿ لؤلشقاء الصغار جداً ،ألطفاؿ

لؤلميات أو الطفؿ االجتراري منبئاً بالتوافؽ السموكي مع األقراف.

مصابيف باضطرابات الطيؼ االجتراري ،وتكونت عينة الدراسة

وفي نفس اإلطار فقد ىدفت دراسة ىاستنجز )[59] (B

مف  3مجموعات لؤلطفاؿ ،األولى :األطفاؿ االجت ارريوف

إلى التعرؼ عمى مدى تأثر وظائؼ األسرة ،بالتدخؿ المكثؼ

) ،(ASDوالثانية :األشقاء األصغر سناً مف أقرانيـ االجت اررييف

والمبكر داخؿ المنزؿ .وتكونت عينة الدراسة مف  78شقيقا

) ،(ASDوالثالثة :ألطفاؿ ذوى نمو طبيعي .وقد شارؾ جميع

ألطفاؿ اجت اررييف ،واستخدمت الدراسة برنامجاً تدريبياً استخدمت

األطفاؿ في إجراء تفاعمي منظـ ومسجؿ بالفيديو ،ىدؼ إلى

فيو تحميؿ السموؾ التطبيقي Applied Behavior Analysis

قياس التواصؿ االجتماعي المبكر  Early Socialوتمت مقارنة

) (ABAمع طفؿ األسرة االجتراري .وتـ تطبيؽ التعديؿ

األشقاء الصغار جداً ،مع األطفاؿ الصغار االجت اررييف وكذلؾ

السموكي ليـ في برنامج  ABA.وأسفرت الدراسة عف عدـ وجود

تمت مقارنتيـ بمجموعة األطفاؿ ذوى النمو الطبيعي .ولتحقيؽ

زيادة في مشكبلت التعديؿ السموكي في عينة الدراسة .كما

اىداؼ الدراسة فقد استخدمت الجدوؿ الزمني العاـ لمبلحظة

أظير تحميؿ االنحدار  Regression Analysisأف الدعـ

وتشخيص االجت اررية ) (ADOS-Gإعداد لورد وآخروف

االجتماعي يعمؿ كممطؼ لحدة تأثير االجت اررية عمى التعديؿ

1989ـ .والمقابمة التشخيصية المنقحة لبلجت اررية )(ADI-R

السموكي لؤلشقاء ،أكثر منو كمتغير محفز أو تعويضي .وبشكؿ

إعداد لورد وآخروف 1994ـ .ومقياس تشخيص الطفولة

خاص ،فاف أشقاء األطفاؿ ذوي الدرجة األقؿ حدة مف

االجت اررية ) (CARSإعداد شوبمر وآخروف 1980ـ .وجداوؿ

االجت اررية ،يعانوف مف مشكبلت أقؿ في التعديؿ السموكػي ،إذا

التواصؿ االجتماعي المبكر ) (ESCSإعداد ماندي وىوجاف

ما توفر المزيد مف الدعـ االجتماعي لؤلسرة.

1996ـ .وقد أشارت النتائج إلى أنو باستخداـ ثبلثة مف أربعة

أما دراسة نيريت بيمنجر وآخروف [ ]60فقد ىدفت إلى

مقاييس فرعية ،وجد أف السموكيات التواصمية االجتماعية

فحص إدراؾ الذات والعبلقات االجتماعية في الوظائؼ العميا

لؤلشقػ ػ ػاء الصغ ػ ػار اختمفػ ػ ػت عف األطفػ ػ ػاؿ العادييػ ػ ػف ،ولكنيػ ػ ػ ػا لـ

لؤلطفاؿ االجت اررييف .وتكونت عينة الدراسة مف  16طفؿ مف

تختمؼ عف سموكيات مجموعة األطفاؿ االجت اررييف.

العادييف و 16طفؿ اجتراري مف نفس العمر الزمني وتـ

المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ

التجانس بيف أفراد العينة في العمر الزمني والعقمي والجنس

االجتراري مع قرينو العادي.
ىدفت دراسة بيرس وشريبماف [ ]62إلى بحث فاعمية التدرب

والذكاء وتعميـ األـ .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الدراسة
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االجتماعية لدى األطفاؿ االجت اررييف.

السموكيات االجتماعية لدى األطفاؿ االجت اررييف .وتكونت عينة

أما دراسة شانج وآخروف [ ]64فقد ىدفت إلى تقييـ فاعمية

الدراسة مف طفميف ،عمرىما  7و 8سنوات ،مصابيف باالجت اررية،

البرنامج الذى يقوـ بو األقراف لتدريب األطفاؿ االجت اررييف عمى

باإلضافة إلى ثمانية أقراف أسوياء(عادييف) .ولتحقيؽ أىداؼ

برنامج تدريبي عمى الميارات االجتماعية بالمبلحظة عف طريؽ

الدراسة فقد استخدمت الدراسة برنامجاً تدريبياً لمدة  12أسبوعاَ،

الفيديو ،وذلؾ بيدؼ زيادة ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ

واستخدمت أربعيف لعبة كاممة ،عشروف لعبة لمتدريب وعشروف

االجت اررييف .وتكونت عينة الدراسة مف أربعة أطفاؿ مصابيف

لعبة لمتقييـ .كما تـ استخداـ تصوير فيديو قبؿ وأثناء وبعد

باالجت اررية ،تتراوح أعمارىـ ما بيف ( )7-6سنوات ،استمر

التدريب لمميارات االجتماعية لمطفؿ االجتراري المستيدؼ.

التدريب عمى الميارات االجتماعية لمدة 12أسبوعا ،مستيدفاً 6

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ االجت اررييف قد اندمجوا

ميارات لمتواصؿ تـ اختيارىا بعد إجراء مقابمة مع الوالديف

في مستويات مرتفعة مف التفاعبلت ،والمبادرات والمعب بالدمى

ومبلحظة ىؤالء األطفاؿ سموكياً خبلؿ فترة ما قبؿ التدريب ،ثـ

واستخداـ المغة.

عقدت جمسة واحدة لمدة  90دقيقة أسبوعياً ،ثـ تـ تقييـ فاعمية

كما وىدفت دراسة ديسالفو وأوزوالد [ ]63إلى تصميـ

التدريب عف طريؽ المبلحظة المباشرة خبلؿ فترة تفاعمية

واختبار مجموعة متنوعة مف االستراتيجيات لتحسيف التفاعؿ

محددة .باستخداـ المقاييس ،ولوحظ حدوث تحسف لدى ثبلثة

االجتماعي لدى األطفاؿ االجت اررييف في المواقؼ الطبيعية .يقوـ

أطفاؿ مف أربعة أطفاؿ الذيف أجريت عمييـ الدراسة ،برغـ

بتنفيذ ىذه االستراتيجيات ،أقراف ذوو كفاءة اجتماعية ،لتعديؿ

الفروؽ الفردية بينيـ .واستخدمت الدراسة مقياس التشخيص

وفرض سموكيات اجتماعية مناسبة .ويشكؿ تشجيع األقراف مكوناً

باستخداـ معايير الدليؿ التشخيصي الرابع )(DSM-IV-TR

ميما لمتدخبلت ،ويمكف أف يتحقؽ عف طريؽ تغيير توقع ىؤالء

مف الجمعية األمريكية لمطب النفسي لؤلطفاؿ .ومقياس تقدير

األقراف لمسموكيات التي يمكف أف تصدر عف زمبلئيـ

التفاعبلت االجتماعية عند الطفؿ االجتراري الجزء الخاص

االجت اررييف .وكانت التقنيات المستخدمة تتضمف ترتيب مواقؼ

بالتفاعبلت االجتماعية مف برنامج تيتش  ،TEACCHكما تـ

تشجع مجيودات األقراف ،وتعميـ األقراف طرؽ فرض السموكيات

تطوير نظاـ الترميز لتحميؿ السموكيات االجتماعية (التفاعؿ

أيضا

االجتماعي) لؤلطفاؿ االجت اررييف لسيولة مبلحظتيا ورصدىا.

استراتيجيات بدء التفاعؿ مع ىؤالء األطفاؿ االجت اررييف ،وكذلؾ

وأسفرت الدراسة عف وجود تحسف في ميارات التواصؿ

تدريب األطفاؿ االجت اررييف عمى الميارات االجتماعية .وأنو

االجتماعي لدى األطفاؿ االجت اررييف ،عف طريؽ التدريب عمى

يمكف تناوؿ مناىج التعديؿ التي يقوـ بيا األقراف في ضوء

الميارات االجتماعية.

المستيدفة

عمى

األطفاؿ

االجت اررييف،

وتعميميـ

نظرية التعمُّـ االجتماعي .واستخدمت الدراسة مقياس التشخيص

وىدفت دراسة اليف كوجؿ وآخروف [ ]65إلى توضيح أثر

باستخداـ معايير الدليؿ التشخيصي الرابع )(DSM-IV-TR

مشاركة األطفاؿ االجت اررييف مع أقرانيـ العادييف في األنشطة

مف الجمعية األمريكية لمطب النفسي لؤلطفاؿ .كما تـ اعتماد

المختمفة والمحببة إلييـ وتأثيرىا عمى المشاركة والتفاعؿ

مبادئ نظرية التعمـ االجتماعي لمعالـ باندو ار في إعداد البرنامج

االجتماعي والتمقيف المفظي .وتكونت عينة الدراسة مف ثبلثة

التدريبي لؤلقراف العادييف .واستخداـ مجموعات مسرحية متكاممة
يقوـ بتنفيذىا األقراف العادييف .وقد أظيرت الدراسة أف ىذه

أطفاؿ اجت اررييف وقد ُرمز ليـ في الدراسة بالطفؿ  1والطفؿ 2

والطفؿ  3وكانوا مشخصيف باالجت اررية قبؿ عمر الثبلث سنوات

االستراتيجيات قد أدت إلى حدوث تحسف ممموس في التفاع ػ ػبلت

مف مراكز خارجية .ودرجة ذكائيـ في حدود المتوسط – فوؽ
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 -90كما كانوا يتمقوف الخدمات التربوية في فصؿ في المدرسة

غير المفظي  /مستوى النشاط  /مستوى االتساؽ لبلستجابة

العادية .فيـ يعانوف مف ضعؼ شديد في الميارات االجتماعية

الذىنية  /االنطباع العاـ.

ولـ يسجؿ في ممفاتيـ أف لدييـ أقراف عادييف رغـ اجتماعيـ مع

الفرض الثاني:

أقرانيـ في فترة الغداء واالجتماعات الرسمية وغير الرسمية

ال توجد فروؽ بيف درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة

لمطبلب .وتـ وضع كؿ طفؿ مع مجموعة مف األقراف العاديف

التجريبية في القياس البعدي ودرجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ

وكؿ مجموعة تتكوف مف ( )10-8أطفاؿ عادييف في نفس

المجموعة التجريبية في القياس التتبعي في المتغيرات اآلتية:

عمرىـ الزمني ولقد تجمعوا في مخيـ صيفي يتكوف مف (-80

العبلقات مع اآلخريف  /التقميد  /االستجابة االنفعالية  /استخداـ

 )100طفؿ .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد كانت البيانات تُجمع

الجسـ ،استخداـ األشياء  /التكيؼ مع التغيير  /االستجابة

في كؿ دورة بعد الدقيقة الخامسة مف فترة المعب الحر ،إضافة

البصرية  /استجابة االستماع  /االستجابة لمشـ والتذوؽ والممس

أىداؼ اجتماعية خاصة بموضوع الدراسة لمخطة التربوية

واستخداماتيـ  /الخوؼ والعصبية  /التواصؿ المفظي  /التواصؿ

الفردية ) (IEPالخاصة بكؿ طفؿ اجتراري .والتدريب في النادي

غير المفظي  /مستوى النشاط  /مستوى االتساؽ لبلستجابة

الصيفي الذي شارؾ فيو األطفاؿ االجت اررييف عمى مجموعة

الذىنية /االنطباع العاـ.

متنوعة مف األنشطة – كؿ طفؿ حسب ميولو  -بما في ذلؾ

الفرض الثالث:

الفنوف والحرؼ ،والسباحة ،وألعاب الميداف ،والجمباز .والمشاركة

ال توجد فروؽ بيف درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة

مع األقراف أثناء تناوؿ وجبة الغداء في المدرسة .وأشارت نتائج

التجريبية في القياس القبمي ودرجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ

الدراسة عف أف األطفاؿ االجت اررييف الثبلثة أظيروا تحسناً كبي اًر

المجموعة التجريبية في القياس البعدي في المتغيرات اآلتية:

في مختمؼ األنشطة .دوف أي تدريب متخصص لؤلطفاؿ

المغة والكبلـ والتواصؿ  /العبلقات االجتماعية /الوعي الحسي

االجت اررييف أو أقرانيـ – فقط دعوتيـ لممشاركة في األنشطة -

واإلدراكي /الحالة الصحية ،البدنية ،السموؾ.

وىذا التحسف حدث بدرجات متفاوتة  -حسب كؿ طفؿ – في

الفرض الرابع:

كؿ مف التفاعؿ االجتماعي والتمقيف المفظي العفوي .وتحسنت

ال توجد فروؽ بيف درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة

كثي ار عند مستويات خط األساس وغالباً ما كانوا يقتربوف مف

التجريبية في القياس البعدي ودرجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ

مستويات أقرانيـ العادييف.

المجموعة التجريبية في القياس التتبعي في المتغيرات اآلتية:

فروض الدراسة:

المغة والكبلـ والتواصؿ  /العبلقات االجتماعية  /الوعي الحسي

الفرض األول:

واإلدراكي  /الحالة الصحية ،البدنية ،السموؾ.

ال توجد فروؽ بيف درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة

 .4الطريقة واإلجراءات

التجريبية في القياس القبمي ودرجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ

أ .منهج الدراسة

المجموعة التجريبية في القياس البعدي في المتغيرات اآلتية:

قامت الباحثة باستخداـ المنيج شبو التجريبي (الوصف ػ ػ ػي)

العبلقات مع اآلخريف  /التقميد  /االستجابة االنفعالية /استخداـ

لمبلئمتو لطبيعة الدراسة ،حيث أف المتغير المستقؿ يتمثؿ في

الجسـ ،استخداـ األشياء  /التكيؼ مع التغيير  /االستجابة

البرنامج التدريبي بينما تمثؿ ميارات بناء وتطوير العبلقات مع

البصرية  /استجابة االستماع /االستجابة لمشـ والتذوؽ والممس

اآلخري ػف.

واستخداماتيـ /الخوؼ والعصبية /التواصؿ المفظي /التواصؿ
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اليدؼ مف المقياس:

ثانياً :عينة الدراسة (المجموعة التجريبية):
تضمنت عينة الدراسة ( )5أطفاؿ اجت اررييف (ثبلثة مف

يقيس الذكاء العممي وليس المفظي فيو اختبار أدائي وتـ

الذكور واثناف مف اإلناث) الممتحقيف بمركز التوحد بالمدينة

استخداـ ىذا المقياس لحساب درجة الذكاء لعينة األطفاؿ

المنورة  -بالمممكة العربية السعودية تتراوح أعمارىـ بيف (-5

تـ
االجت اررييف ،حيث تعد درجة الذكاء مف المتغيرات اليامة التي َّ

 )10سنوات ،ونسب ذكاء متفاوتة عمى مقياس جودارد،

في ضوئيا اختيار عينة الدراسة .ويتميز المقياس بسيولة

وجميعيـ مف مستوى اجتماعي اقتصادي ثقافي متوسط.

التطبيؽ والتصحيح ويوفر الجيد والوقت ،ويسعد األطفاؿ بأدائو

وقد تـ اختيار العينة وفقا لمتشخيص المسبؽ لؤلخصائي النفسي

ألنو يشابو ألعاب األحجية (البزؿ) ،وال يتضمف تعميمات معقدة،

في المركز ،باإلضافة إلى تقارير تشخيصية مف أطباء نفسيف

وكذلؾ ال يتطمب استجابات لفظية.

في مستشفيات متخصصة بالمممكة العربية السعودية.

محتوى المقياس:

وكانت نسب ذكاء أفراد العينة – حسب مقياس جودارد  -عمى

يتألؼ مف عشر قطع خشبية ولوحة طوليا  17بوصة وعرضيا

النحو التالي:

 13بوصة.

• الحالة األولى :محمد حصؿ عمى نسبة ذكاء (.)45

طريقة التطبيؽ:

• الحالة الثانية :ىيثـ حصؿ عمى نسبة ذكاء (.)70

توضع الموحة أماـ المفحوص بحيث تكوف نصؼ الدائرة

• الحالة الثالثة :ياسر حصؿ عمى نسبة ذكاء (.)72

والصميب أقرب إليو.

• الحالة الرابعة :منتيى حصمت عمى نسبة ذكاء(.)84

وبعد انتياء المفحوص يقوـ الباحث بوضع القطع خارج الموحة

• الحالة الخامسة :رنيـ حصمت عمى نسبة ذكاء (.)43

لكف بدوف أف يبدو عميو التسرع.
ترتيب الموحة:

وكانت درجات إصابتيـ باضطراب االجت اررية – قبؿ التحاقيـ
بالبرنامج -وفقا لمقياس  CARS2-STعمى النحو التالي:

تقسـ القطع العشر إلى ثبلث مجموعات وتوضع يميف أو يسار

• الحالة األولى :محمد حصؿ عمى الدرجة ( )4555وىو يقع

المفحوص حسب اليد التي يستخدميا المفحوص.
يسار المفحوص :عمى القمة يوضع المعيف -وتحتو الدائرة -

ضمف فئة المصابوف باالجت اررية بدرجة متوسطة.
• الحالة الثانية :ىيثـ حصؿ عمى الدرجة ( )3455وىو يقع

ثـ النجمة.

ضمف فئة المصابوف باالجت اررية بدرجة بسيطة.

في الوسط :عمى القمة المثمث -وتحتو الصميب(شبيو بإشارة

• الحالة الثالثة :ياسر حصؿ عمى الدرجة ( )37وىو يقع ضمف

الزائد) – فالمربع  -ثـ نصؼ الدائرة.

فئة المصابوف باالجت اررية بدرجة بسيطة.

يميف المفحوص :عمى القمة الشكؿ السداسي  -وتحتو البيضاوي

• الحالة الرابعة :منتيى حصمت عمى الدرجة ( )4255وىي تقع

 -ثـ المستطيؿ .بعدىا يطمب مف المفحوص أف يقوـ بمحاولة

ضمف فئة المصابوف باالجت اررية بدرجة متوسطة.

تجريبية ثـ ثبلث محاوالت أساسية يطمب مف المفحوص في كؿ

• الحالة الخامسة :رنيـ حصمت عمى الدرجة ( )5655وىي تقع

محاولة أف يقوـ بوضع القطع الموجودة في أماكنيا الخاصة

ضمف فئة المصابوف باالجت اررية بدرجة شديدة.

عمى الموحة وبطريقة سريعة ثـ يتـ حساب زمف كؿ محاولة عمى

ثالثاً :األدوات المستخدمة في البرنامج:

حدة باستخداـ (ساعة اإليقاؼ) ويتـ تسجيؿ الزمف لكؿ محاولة

تكونت أدوات الدراسة مف المقاييس التالية:

والعمر الزمني والعمر العقمي في استمارة خاصة.

 .1مقياس جودارد لمذكاء (لوحة األشكال):

طريقة تفسير الدرجات:
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يمكف حساب ) (IQبعدة طرؽ منيا:

 .6التكيؼ مع التغيير.

 .1حساب متوسط الثبلث محاوالت

 .7االستجابة البصرية.
 .8استجابة االستماع.

 .2حساب زمف اقصر محاولة

 .9االستجابة لمشـ والتذوؽ والممس واستخداميـ.

الطريقة التقميدية:

 .10الخوؼ والعصبية.

 .1تحديد زمف أقصر محاولة.

 .11التواصؿ المفظي.

 .2البحث في الجدوؿ المخصص عف ىذا الزمف.

 .12التواصؿ غير المفظي.

 .3أخذ العمر العقمي المقابؿ ليذا الزمف ثـ نحوؿ العمر العقمي

 .13مستوى النشاط.

 .14مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية.

إلى شيور بالقسمة عمى 12

 .15االنطبػػاع العػػاـ.

 .4نقسـ العمر العقمي عمى العمر الزمني ثـ نضرب ناتج

تعتبر ىذه البنود الخمسة عشر محصمة استخداـ أنظمة

القسمة في .100

تشخيصية ميمة مثؿ :معايير كانر 1934ونقاط كريؾ

وقد اعتمدت الباحثة الطريقة التقميدية في تفسير استجابات

(1961ـ) وتعريؼ روتر (1978ـ) ،والجمعية الوطنية لؤلطفاؿ

أفراد العينة عمى ىذا المقياس [.[66

االجت اررييف

 .2مقياس تشخيص الطفولة االجترارية  -الصورة الثانية:

(1978ـ)

والدليؿ

التشخيصي

واإلحصائي

لبلضطرابات العقمية في إصداره الرابع (.1994 ،(DSM-IV

CARS2-ST -Childhood autism rating scale
Eric Schopler ،Ph. D. Roberlt. J. ReichleMr D. ،
]And Barbar Raochen Renner ،Ph. D. – [67

وكؿ عبارة تُقدر عمى المقياس مف  4-1وذلؾ عمى  7درجات
ىي (.[68[ )4-5 .3-3-5 .2-2-5 .1-1

المرحمة العمرية :مف عمر سنتيف وأكبر.

كما يعني رقـ ( )1في المقياس أف السموؾ في المجاؿ

زمف التطبيؽ :مف  30إلى  45دقيقة

العادي أو الطبيعي ،في حيف التقدير رقـ ( )4يشير إلى أف

التطبيؽ :فردي

السموؾ المبلحظ غير عادي بدرجة شديدة.

مقياس تشخيص الطفولة االجت اررية  -الصورة الثانية تـ

وحسب ىذا المقياس والذي يتراوح مدى الدرجات فيو مف

التحقؽ مف صدقو بشكؿ تجريبي ويقدـ تقديرات موضوعية وقابمة

 ،60-15فأف األطفاؿ الذيف تقع درجاتيـ تحت ( )30درجة

لمقياس عمى أساس المبلحظة السموكية المباشرة .واشتقت

يصنفوف بأنيـ ليسوا اجت اررييف ،والذيف بمغت درجاتيـ ( )30أو

المعايير مف عينة مكونة مف  1034فرداً يعانوف مف اضطرابات

أكثر يصنفوف عمى أنيـ اجت ارريوف ويقسموف إلى مجموعتيف

طيؼ االجت اررية .وقد استخدمت الباحثة النسخة المعيارية

ىما:

) (CARS2-STوىو مقياس تقييـ يتكوف مف ُ 15بعد تستخدـ

 .1تتراوح درجاتيـ مابيف ( )36-30درجة يصنفوف عمى أنيػ ػ ػ ػ ػ ػـ

لمتعرؼ عمى األطفاؿ االجت اررييف وتمييزىـ عف أولئؾ الذيف

اجت ارريوف بدرجة بسيطة إلى متوسطة.

يعانوف مف االضطرابات النمائية األخرى .وأبعاد المقياس كما

 .2الذيف تتراوح درجاتيـ ما بيف ( )60-37درجة يصنف ػوف عمى

يمي:

أنيـ اجت ارريوف بدرجة شديدة [.[69

 .1العبلقات مع اآلخريف.

ثالثاً :قائمة تقييم عالج االجترارية ATEC -Autism

 .2التقميد.
 .3االستجابة االنفعالية.

Treatment Evaluation Checklist. (Dr. Bernard
Rimland and Dr. .[70] Stephen M. Edelson

 .4استخداـ الجسـ.

اليدؼ مف إعداد القائمة:

 .5استخداـ األشياء.
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كما أنو ليس بحاجة ألف يوضع في معيد أو مؤسسة خاصة،
وآلباء األطفاؿ االجت اررييف فإف فرصة تحسف أبنائيـ كبيرة جدا.

بناء عمى
لتحديد المكاف التربوي المناسب الذي يتمقى فيو الخدمة ً

• واذا حصؿ الطفؿ عمى  103-51درجة يعتبر اجت اررياً بدرجة

الدرجات التي حصؿ عمييا .مع تحديد جوانب القصور (التي

بحاجة إلى تنمية) عمى أبعاد ىذه القائمة.

مرتفعة.

حيث ُدِّرجت ىذه القائمة في ( )3مستويات عمى النحو اآلتي:

ي
• واذا حصؿ الطفؿ عمى  180-104درجة يعتبر اجترار ً

 -الرقـ ( )1يشير إلى :صحيح إلى حد ما.

رابعاً :البرنامج التدريبي:

 -الرقـ ( )0يشير إلى :صحيح تمام ًا.

 .1اليدؼ العاـ لمبرنامج:

بدرجة مرتفعة جداً.

 -الرقـ ( )2يشير إلى :ليس صحيحاً.

وارتفاع الدرجة في جميع األبعاد يدؿ عمى وجود االضطراب

ييدؼ البرنامج الحالي إلى تنمية وتطوير بعض الميارات

والعكس صحيح.

االجتماعية لؤلطفاؿ االجت اررييف في المرحمة العمرية مف (-5

وقد تكونت القائمة Autism treatment Evaluation

 )10سنوات في ضوء نظرية التعمـ لمعالـ (باندورا) واستخداـ

 Checklistمف األبعاد اآلتية:

بعض فنيات تعديؿ السموؾ.

 -البعد األوؿ :المغة  /الكبلـ /التواصؿ

 .2النظرية التي قاـ عمييا البرنامج:

ويتكوف ىذا البعد مف  14فقرة.

يعتمد

البرنامج

عمى

نظرية

التعمـ

بالنمذجة

 -البعد الثاني :العبلقات االجتماعية:

(اإلقتداء) ) (Learning by Modelingكما أُشير إليا في

ويتكوف ىذا البعد مف  20فقرة.

نظرية باندو ار ) (Banduraويتمثؿ اإلطار النظري ليذه النظرية

 -البعد الثالث :الوعي الحسي  /اإلدراكي:

في حدوث التعمـ كتغير في األداء ،نتيجة لمبلحظة سموؾ

ويتكوف ىذا البعد مف  18فقرة.

اآلخريف وتقميدىـ ،لذا ظيرت مصطمحات تعبر عف ىذا النوع

 -البعد الرابع :الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ

مف التعمـ مثؿ التعمـ بالتقميد )،(Learning by Imitation

ويتكوف ىذا البعد مف  25فقرة( .ىذا البعد ُدِّرج مف .)3 - 0

والتعمـ بالنمذجة ) ،(Learning by Modelingوالتعمـ

وحسب ىذه القائمة يتراوح مدى الدرجات فييا مف صفر إلى

بالمبلحظة ) ،(Learning by Observationومما يدؿ عمى

 ،180واذا كانت درجة الطفؿ صفر أو قريبة مف الصفر فيعتبر

ذلؾ تعمـ األطفاؿ والكبار لكثير مف أنواع السموؾ بيذه الطريقة،

الطفؿ غير اجتراري .وبالتالي يمكف اعتباره قد تعافي تماماً.

في المواقؼ السيمة والصعبة عمى حد سواء.

والمعاير الميمة في التسجيؿ ىي كما يمي:

وتبدو قيمة ىذه النظرية في عممية التعمـ فيما يأتي:

• إذا حصؿ الطفؿ عمى  30درجة فأقؿ يعتبر اجت اررياً بدرجة

 .1تسيؿ ىذه الطريقة حدوث التعمـ في وقت قصير وبخاصػة

بسيطة وىو األفضؿ ويكوف لو القدرة عمى السير بشكؿ عادي.

أنواع السموؾ الجديدة سواء كاف ذلؾ التعمـ عف طريؽ المبلحظة

ىؤالء األطفاؿ لدييـ فرص عالية لعيش حياة طبيعية وبشكؿ

أو التقميد.

مستقؿ.

 .2تعمؿ ىذه الطريقة عمى ظيور أشكاؿ السموؾ المرغوب فييا

• إذا حصؿ الطفؿ عمى  50-31درجة يعتبر اجتراري بدرجة

عندما تعزز ،كما تعمؿ عمى كؼ ظيور أشكاؿ السم ػوؾ غير

متوسطة فيصبح لدى الطفؿ فرصة جيدة ليصبح شبو مستقؿ،

المرغوب فييا حيف تعاقب تمؾ األشكاؿ مف السموؾ.
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 .3تعمؿ ىذه الطريقة عمى تسييؿ ظيور االستجابة أو السموؾ

مستقببل .وقد يسير االحتفاظ مف خبلؿ تمخيص أو وصؼ

ِّ
المعزز
المرغوب فيو لدى المتعمـ عند مبلحظتو لسموؾ النموذج

العميؿ أو النموذج لما حدث أو يتدرب العميؿ عمى السموؾ

أو المعاقب ،وىذا يعني أف ىذه الطريقة تعمؿ عمى توفير الوقت

المنمذج.

والجيد البلزميف لبناء السموؾ وتعديمو لدى المتعمـ عند مبلحظتو

 .3عمميات إعادة اإلنتاج الحركي وىي تشير إلى تكامؿ مختمؼ

ليذا السموؾ.

األفعاؿ المكونة في أنماط استجابة جديدة ،بينما تحدد عمميات

 .4تعمؿ ىذه الطريقة عمى تسييؿ ظيور أنواع التعمـ

الحافز أو العمميات الدافعية ما إذا كانت االستجابات المكتسبة

االجتماعي وبخاصة إذا تذكرنا أف التعمـ وفؽ ىذه الطريقة يتـ

مف خبلؿ المبلحظة سوؼ تُؤدى .وطبقا لباندو ار فإف دور

في سياؽ اجتماعي ) (Social Contextومف خبلؿ التفاعؿ

التعزيز والحوافز ىو تيسير االنتباه إلى الحدث المنمذج وتشجيع

االجتماعي بيف المتعمـ والمعمـ أو القريف أو النموذج ،أيا كاف

المراف والترجمة إلى سموؾ ظاىر [.[72

[.[71

 .4التعزيز  Reinforcementيعد العنصر النيائي البالغ
ويعتبر التعمـ بالنمذجة جزءاً أساسياً في ىذه النظرية

األىمية في عممية التعمـ بالمبلحظة ،حيث يميؿ المتعمـ لتكرار

وىنالؾ برامج كثيرة لتعديؿ السموؾ .وىي تستند إلى افتراض أف

السموؾ المعزز وتجنب السموؾ المعاقب عميو ،فالتعزيز يمعب

اإلنساف قادر عمى التعمـ عف طريؽ مبلحظة سموؾ اآلخريف

دو ار ميماً في اكتساب السموؾ الذي سوؼ نتعممو ألوؿ مرة

وتعرضيـ بصورة منتظمة لمنماذج .ويعطي الشخص فرصة

[.[73

لمبلحظة نموذج ويطمب منو أداء نفس العمؿ الذي يقوـ بو

 .5نتائج التعمـ بالمبلحظة التي يمكف تحقيقيا:

النموذج .والميكانزمات الفعَّالة في ىذا النوع مف التعمـ غير

أ -تعمـ سموكيات جديدة :بمبلحظة الغير مف خبلؿ تفاعمنا

واضحة كما إنو ال يوجد اتفاؽ نظري عاـ عف كيفية عمميا .إال

االجتماعي نستطيع تعمـ سموكيات جديدة لـ تكف معروفة عندنا.

أنو في التحميؿ اإلجرائي قد تعمؿ النمذجة عمى أساس تعزيز

ب -الكؼ والتحرير :الكؼ أو تجنب أداء االستجابات غير

سموؾ الشخص نتيجة تقميده لسموؾ اآلخريف .غير أف ىذا

الموجودة أصبل في ذخيرة الفرد السموكية وتحديدا عند ما يبلحظ

التفسير يتسع أحيانا ليغطي االكتساب المبدئي الستجابات جديدة

الفرد قياـ غيره مف األف ارد بسموؾ يتبع بنتائج غير مرغوبة.

حيث ال توجد استجابة ظاىرة لتدعيميا أو موقؼ ال يوجد فييا

ت -التسييؿ :مبلحظة سموؾ النموذج قد تؤدي لتسييؿ ظيور

تدعيـ ظاىر ،أو أف التدعيـ يتأخر لمدة طويمة.

استجابات غير مألوفة موجودة في ذخيرة الفرد السموكية والتي

ويقدـ باندو ار تفسي ار عمى أساس نظرية التعمـ االجتماعي ،فيرى

تعمميا في وقت سابؽ أي أف مبلحظة سموؾ النموذج يساعد

أف النمذجة تقدـ معمومات يكتسبيا الشخص بوصفيا تمثيبلت

المبلحظ عمى تذكر استجابات مشابية الستجابات النموذج

رمزية لمحدث المنمذج .ويرى باندو ار أف ىناؾ أربع عمميات

ويقمدىا [.[73

متضمنة في النمذجة ىي:

ث -فنيات تعديؿ السموؾ المستخدمة في البرنامج.

 .1العمميات االنتباىية وىي تنظيـ المدخؿ الحسي وادراؾ

مف فنيَّات تعديؿ السموؾ التي استخدمتيا الباحثة ما يمي:

الحدث المنمذج :ويشتمؿ ذلؾ عمى خصائص النموذج الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

أ -التعزيز اإليجابي ) (Positive Reinforcementوىو مف

تجذب االنتباه والحوافز مثؿ التدعيـ المحتمؿ لبلنتباه لمحدث.

أنجح أساليب تعديؿ السموؾ فاعمية مقارنة مع أساليب تعديؿ

 .2عمميات االحتفاظ ) (retentionوىي تشير إلى عمميػات

السموؾ األخرى ،مع كؿ الفئات مف األف ػ ػ ػ ػراد سػ ػ ػ ػواء أكان ػوا م ػف

الترميز والتي يترجـ فيو الحدث المبلحظ إلى دليؿ لؤلداء

ابتداء مف
العادييف أـ غير العادييف ،ومع كػ ػ ػ ػؿ الفئ ػ ػ ػات العمري ػ ػة
ً
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لذا ظيرت مصطمحات تعبر عف ىذا النوع مف التعمـ مثؿ التعمـ
بالمبلحظة ،التعمـ بالتقميد ،التعمـ عف طريؽ النمذجة ].[71

ومبدأ التعزيز يعني زيادة تكرار ظيور االستجابة حيف تتبع
مباشرة بنتائج أو أحداث سارة وتؤدي في الغالب إلى تقوية

 .3برنامج تدريب األقراف العادييف

يعرؼ المعزز ) (Reinforceبأنو الحدث
ظيورىا ،ولذلؾ َّ

تحديد األقراف:

البلحؽ السار الذي يزيد مف احتمالية تكرار ظيور االستجابة

• مف األفضؿ اختيار األقراف األكبر سناً مف األطفاؿ

المرغوب فييا.

االجت اررييف الذيف سيتـ العمؿ معيـ ،ألنيـ أكثر تحمبلً وصب اًر،

أنواع المعززات اإليجابية:
.1

المعززات

الموجبة

وأقدر عمى تعديؿ تفاعميـ ليتناسب مع الطفؿ االجتراري.
• األفضؿ اختيار األقراف الذيف يبدوف اىتماما بمثؿ ىذا

األولية (Primary Positive

) Reinforcesويقصد بالمعززات الموجبة األولية تمؾ المعززات

الموضوع والبعض األخر يكوف لدييـ حافز داخمي.

المرتبطة بالحاجات األولية لئلنساف مثؿ الطعاـ والمشروبات

• مف األفضؿ اختيار طفؿ سوي (عادي) لكؿ طفؿ اجتراري.

كالعصائر العادية والغازية ،الحمويات ،وتسمى أحيانا بالمعززات

تدريب األطفاؿ العادييف (األقراف) الذيف تـ اختيارىـ

غير الشرطية ،حيث ارتبطت تمؾ المعززات باالستجابات أو

ينبغي أف تشتمؿ أولى المراحؿ التدريبية عمى ما يمي:

أشكاؿ السموؾ الطبيعية لمفرد.

• إعطاء األطفاؿ فكرة بسيطة ومناسبة ألعمارىـ عف االجت اررية

 .2المعززات االجتماعية )(Social Reinforces

ٍ
عرض لبعض صفاتيـ ،وشرح ُمبسَّط يفسر تصرفاتيـ،
مف قبيؿ

ويقصد بالمعززات االجتماعية ،تمؾ المعززات المتعممة مف خبلؿ

طريقة التحدث معيـ وما إلى ذلؾ.

المواقؼ االجتماعية ،حيث تعمؿ تمؾ المعززات عمى تقوية

• عدد الجمسات المطموبة منيـ وفترة كؿ جمسة.

ظيور أشكاؿ السموؾ المرغوب فييا ،ومف أشكاؿ المعززات

• كيؼ سيؤثر عمميـ بدرجة كبيرة عمى تحسيف حياة الطفؿ

االجتماعية:

االجتراري.

• المعززات المفظية :وتشمؿ كؿ التعبيرات المفظية مثؿ

• تذكيرىـ بواجبيـ الديني في مساعدة اآلخريف ابتغاء األجر مف

(أحسنت ،ممتاز ،بطؿ ،برافو ...الخ).

اهلل سبحانو وتعالى.

• المعززات غير المفظية :مثؿ االنتباه لمطفؿ ،تعبيرات الوجو

• تشجيعيـ عمى المشاركة وشكرىـ عمى ذلؾ.

مثؿ االبتسامات ،حركة الرأس التي تعبر عف الموافقة ،التقبيؿ،

 .5برنامج تدريب األميات:

الدغدغة ،التربيت عمى كتؼ الطفؿ ...الخ.

تكوف البرنامج مف  5جمسات تدريبية عمى النحو التالي:

ب -تشكيؿ السموؾ )(Behavior Shaping

• الجمسة األولى بعنواف :اليدؼ مف البرنامج التدريبي لمدراسة

وىو ذلؾ اإلجراء الذي يعمؿ عمى تحميؿ السموؾ إلى عدد مف

الحالية والتعريؼ بالحاالت المشاركة.

الميمات الفرعية وتعزيزىا حتى يتحقؽ السموؾ النيائي.

• الجمسػ ػ ػة الثاني ػ ػة بعنػ ػ ػواف :التع ػ ػ ػ ػريػ ػ ػؼ باألطف ػ ػ ػاؿ االجت ػ ػ ػ اررييػ ػ ػف
وخصائصيـ بشكؿ عاـ.

ج -النمذجة )(Modeling
ويسمى أحيانا أسموب التعمـ عف طريؽ التقميد ،وىو مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف

• الجمسػة الثالثة بعن ػواف :الط ػ ػ ػرؽ الصحيحػة في التعامؿ مع

األساليب المعروفة منذ زمف بعيد في تعديؿ سموؾ األفراد،

األطفاؿ االجت اررييف باإلضافة إلى طريقة تحميؿ لميارات

وخاصة لمفئات العمرية المبكرة ،وفي المواقؼ الجديدة .وفييا يتـ

تدريبية خاصة بالطفؿ االجتراري .وعرض سريع لبعض الوسائػ ػؿ

التعمـ كتغير في األداء نتيجة لمبلحظة سموؾ اآلخريف وتقميدىـ،

التعميمية واليدؼ منيا.
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• الجمسة الرابعة بعنواف :استخداـ البطاقات المصورة مع

عمييا في ضوء عمؿ رسوـ بيانية توضيحية الستجابة كؿ طفؿ

األطفاؿ االجت اررييف  +طريقة إنتاج وتغميؼ البطاقات المصورة

(حالة) عمى حدة .وتوضيح مقدار التحسف الذي أظيره الطفؿ

ح اررياً.

عمى أبعاد المقياسيف ) (CARS2-STو) (ATECبشكؿ

• الجمسة الخامسة بعنواف :مناقشة بعض التطورات الحاصمة مع

تفصيمي وبالنسبة المئوية .وتوضيح مسار وكيفية تحسف كؿ

األطفاؿ االجت اررييف.

طفؿ قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي عميو .كما تـ توضيح

مصادر أنشطة البرنامج التدريبي:

نتائج الفرض األوؿ والثاني معاً وذلؾ ألف الفرضيف يختصاف

 .1االطبلع عمى اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة.

بالمقياس األوؿ في الدراسة ) ،(CARS2-STوبرسوـ بيانية

 .2تعمؿ الباحثة في فصؿ التوحد الممحؽ بمعيد التربية الفكرية

واحدة .وأيضا تـ توضيح نتائج الفرض الثالث والرابع وذلؾ ألف

منذ ست سنوات وقد قامت بإعداد العديد مف الخطط التربوية

الفرضيف يختصاف بالمقياس الثاني في الدراسة )،(ATEC

الفردية لمطالبات االجت ارريات في المعيد.

وبرسوـ بيانية واحدة.

 .3االطبلع عمى مجموعة مف البرامج العالمية وبعض الطرؽ

ولئلجابة عف فرضيتي الدراسة قامت الباحثة بعمؿ رسوـ بيانية

العممية التي صممت لؤلطفاؿ االجت اررييف وىي:

توضيحية وفقاً ألبعاد مقياس تقدير االجت اررية الطفولي

• برنامج التواصؿ بتبادؿ الصور Picture Exchange

 ،CARS2-STباإلضافة لممجموع الكمي الستجابات كؿ طفؿ

)Communication System (PECS

عمى المقياس .وستبيف الباحثة استجابة كؿ فرد مف أفراد العينة

• برنامج تيتش Treatment and Education of Autistics
Handicapped
Children

Communication

Related

عمى حدة كالتالي:

and

 .1رسـ بياني الستجابات الطفؿ عمى مقياس )(CARS2-ST

• برنامج لوفاس Young Autistic Program

القبمي والبعدي والتتبعي في رسـ واحد.

• العبلج بالمسؾ واالحتضاف Holding Therapy

 .2رسـ بياني منفصؿ لمقياس القبمي ،البعدي ،التتبعي.

 .4االطبلع عمى كتاب المرشد لبرامج التوحد [.[74

 .3رسـ بياني لمقارنة مجموع أبعاد المقياس لمقياس القبمي

 .5وبعض التدريبات واأللعاب مف تأليؼ الباحثة وبعضيا مف

والبعدي والتتبعي عمى مقياس )(CARS2-ST

األلعاب التراثية.

أوالً :الرسوـ البيانية الستجابات أفراد العينة التجريبية المتعمقة
بتطبيؽ مقياس تقدير االجت اررية الطفولي )(CARS2-ST

 .5النتائج

فيما يمي عرض نتائج فروض الدراسة التي تـ الحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ

Childhood autism rating scale

266

استجابة محمد للقٌاس القبلً
على مقٌاس ()CARS2-ST
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شكل 1

استجابة الحالة األولى عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس القبل

استجابة محمد للقٌاس البعدي على
مقٌاس ()CARS2-ST
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شكل 2
استجابة الحالة األولى عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس البعدي

استجابة محمد للقٌاس التتبعً
على مقٌاس ()CARS2-ST
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2
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2
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شكل 3

استجابة الحالة األولى عمى مقياس ( )CARS2-STعمى األداء التتبعي
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مجموع استجابات محمد
على مقٌاس )(CARS2-ST
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شكل 4
استجابة الحالة األولى عمى مقياس ( )CARS2-STعمى مجموع القياس القبمي والبعدي والتتبعي

استجابة هٌثم للقٌاس القبلً
على مقٌاس ()CARS2- ST
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شكل 5
استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ( )CARS2-STعمى األداء القبمي

استجابة هٌثم للقٌاس البعدي
على مقٌاس ()CARS2-ST
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شكل 6
استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس البعدي
268

2
33%

درجات المقٌاس

3
0%

2.5
16.7%

2.5
16.7%

2.5
16.7%

2.5
0%

2
20%

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

4

2015

12

استجابة هٌثم للقٌاس التتبعً
على مقٌاس ()CARS2-ST
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شكل 7

استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ( )CARS2-STعمى األداء التتبعي

مجموع استجابات هٌثم
على مقٌاس )(CARS2-ST
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شكل 8

استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ( )CARS2-STعمى مجموع القياس القبمي والبعدي والتتبعي

استجابة ٌاسر للقٌاس القبلً
على مقٌاس()CARS2-ST
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شكل 9
استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس القبمي
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استجابة ٌاسرللقٌاس البعدي
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شكل 10

استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس البعدي

استجابة ٌاسر للقٌاس التتبعً
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شكل 11

استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس التتبعي

مجموع استجابات ٌاسر
على مقٌاس ((CARS2-ST

القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي

شكل 12

استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى مجموع القياس القبمي والبعدي والتتبعي
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استجابة منتهى للقٌاس القبلً
على مقٌاس()CARS2-ST
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شكل 13

استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس القبمي

استجابة منتهى للقٌاس البعدي على
مقٌاس ()CARS2-ST
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شكل 14
استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس البعدي
استجابة منتهى للقٌاس التتبعً
على مقٌاس()CARS2-ST
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شكل 15

استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس التتبعي
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شكل 16

استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى مجموع القياس القبمي والبعدي والتتبعي
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شكل 17

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس القبمي
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شكل 18

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس البعدي
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شكل 19

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ( )CARS2-STعمى القياس التتبعي

مجموع استجابات رنٌم
على مقٌاس CARS2-ST
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شكل 20

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ) (CARS2-STعمى مجموع القياس القبمي والبعدي والتتبعي

كما يشير الفرض الثاني إلى أنو ال توجد فروؽ بيف درجات

نتائج التحقؽ مف الفرضيف األوؿ والثاني:

يشير الفرض األوؿ إلى أنو ال توجد فروؽ بيف درجات كؿ

كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس البعدي وبيف

طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس القبمي وبيف

درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس

درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس

التتبعي في المتغيرات اآلتية :العبلقات مع اآلخريف  /التقميد /

البعدي في المتغيرات اآلتية :العبلقات مع اآلخريف  /التقميد /

االستجابة االنفعالية  /استخداـ الجسـ ،استخداـ األشياء /

االستجابة االنفعالية /استخداـ الجسـ ،استخداـ األشياء  /التكيؼ

التكيؼ مع الغير  /االستجابة البصرية  /استجابة االستماع /

مع الغير  /االستجابة البصرية  /استجابة االستماع /االستجابة

االستجابة لمشـ والتذوؽ والممس واستخداماتيـ /الخوؼ والعصبية

لمشـ والتذوؽ والممس واستخداماتيـ  /الخوؼ والعصبية /

 /التواصؿ المفظي  /التواصؿ غير المفظي  /مستوى النشاط /

التواصؿ المفظي  /التواصؿ غير المفظي  /مستوى النشاط /

مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية /االنطباع العاـ.

مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية /االنطباع العاـ.

والنتائج تشير إلى رفض الفرض الصفري (وقبوؿ الفرض البديؿ)
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عمى النحو التالي:

وىذا ما اتضح مف خبلؿ عرض الرسوـ البيانية لمقدار
التحسف عمى أغمب أبعاد مقياس ) (CARS2-STوعمؿ مقارنة
لممجموع الكمي ألبعاد المقياس لكؿ طفؿ عمى حدة.

 .1رسـ بياني الستجابات الطفؿ عمى ُبعد المغة والكبلـ

والتواصؿ لمقياس القبمي والبعدي والتتبعي في رسـ بياني واحد.

ثانيا :الرسوـ البيانية الستجابات أفراد العينة التجريبية المتعمقة
بتطبيؽ مقياس قائمة تقييـ عبلج االجت اررية (ATEC) Autism

 .2رسـ بياني الستجابات الطفؿ عمى ُبعد العبلقات االجتماعية
لمقياس القبمي والبعدي والتتبعي في رسـ بياني واحد.

treatment Evaluation Checklist

 .3رسـ بياني الستجابات الطفؿ عمى ُبعد الوعي الحسي

والتي تتعمؽ بنتائج فرضي الدراسة الثالث والرابع:

/اإلدراكي لمقياس القبمي والبعدي والتتبعي في رسـ بياني واحد.

ولئلجابة عف فرضيتي الدراسة قامت الباحثة بعمؿ رسوـ بيانية

 .4رسـ بياني الستجابات الطفؿ عمى ُبعد الحالة الصحية

توضيحية وفقاً ألبعاد مقياس قائمة تقييـ عبلج االجت اررية

/البدنية /السموؾ لمقياس القبمي والبعدي في رسـ بياني واحد.

 ،ATECباإلضافة لممجموع الكمي لممقياس لكؿ طفؿ.

 .5رسـ بياني لمقارنة مجموع أبعاد المقياس لمقياس القبمي

وستوضح الباحثة استجابة كؿ فرد مف أفراد العينة عمى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدة

والبعدي والتتبعي عمى مقياس )(ATEC

استجابة محمد على ُبعد اللغة /الكالم /التواصل
مقٌاسATEC

القياس التتبعي

القياس البعدي
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شكل 21
استجابة الحالة األولى عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد المغة  /الكالم  /التواصل

استجابة محمد على ُبعد العالقات االجتماعٌة
على مقٌاس ATEC
33

القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي

شكل 22
استجابة الحالة األولى عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد العالقات االجتماعية
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استجابة محمد على ُبعد الوعً الحسً /اإلدراكً
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شكل 23

استجابة الحالة األولى عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الوعي الحسي  /اإلدراكي

استجابة محمد على ُبعد الحالة الصحٌة /البدنٌة /السلوك
على مقٌاس ATEC
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شكل 24
استجابة الحالة األولى عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الحالة الصحية  /البدنية  /السموك

مجموع استجابات محمد
على مقٌاس ATEC
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شكل 25
مجموع استجابات الحالة األولى عمى مجموع أبعاد مقياس ) )ATECلمقياس القبمي والبعدي والتتبعي
275

درجات المقٌاس
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استجابة هٌثم على ُبعد اللغة /الكالم /التواصل
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شكل 26
استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد المغة /الكالم /التواصل

استجابة هٌثم على ُبعد العالقات االجتماعٌة
على مقٌاس ATEC
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شكل 27
استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد العالقات االجتماعية

استجابة هٌثم على ُبعد الوعً الحسً /اإلدراكً
على مقٌاس ATEC
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شكل 28

القياس القبلي

استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الوعي الحسي /اإلدراكي
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استجابة هٌثم على ُبعد الحالة الصحٌة /البدنٌة /السلوك
على مقٌاسATEC
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شكل 29

استجابة الحالة الثانية عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الحالة الصحية  /البدنية  /السموك

مجموع استجابات هٌثم
على مقٌاس ATEC
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شكل 30
مجموع استجابات الحالة الثانية عمى مجموع أبعاد مقياس ) )ATECلمقياس القبمي والبعدي والتتبعي

استجابة ٌاسر على ُبعد اللغة /الكالم /التواصل
مقٌاس ATEC

القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي

شكل 31

استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد المغة /الكالم /التواصل
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درجات البعد
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استجابة ٌاسر على ُبعد العالقات االجتماعٌة
على مقٌاسATEC
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شكل 32
استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد العالقات االجتماعية

استجابة ٌاسرعلى ُبعد الوعً الحسً /اإلدراكً
على مقٌاس ATEC
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شكل 33

استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الوعي الحسي /اإلدراكي

استجابة ٌاسرعلى ُبعد الحالة الصحٌة /البدنٌة /السلوك
على مقٌاس ATEC
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شكل 34
استجابة الحالة الثالثة عمى مقياس ) (ATECعمى ُبعد الحالة الصحية /البدنية /السموك
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درجات ال ُبعد
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مجموع استجابات ٌاسر
على مقٌاسATEC
150

القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي

50

درجات المقٌاس

67
27.9%

69
25.8%

93

100

0

شكل 35

مجموع استجابات الحالة الثالثة عمى مجموع أبعاد مقياس ) (ATECلمقياس القبمي والبعدي والتتبعي

استجابة منتهى على ُبعد اللغة /الكالم /التواصل
مقٌاس ATEC
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شكل 36
استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد المغة /الكالم /التواصل

استجابة منتهى على ُبعد العالقات االجتماعٌة
على مقٌاس ATEC
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شكل 37
استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد العالقات االجتماعية
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درجات ال ُبعد
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استجابة منتهى على ُبعد الوعً الحسً /اإلدراكً
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شكل 38
استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الوعي الحسي /اإلدراكي

استجابة منتهى على ُبعد الحالة الصحٌة /البدنٌة /السلوك
على مقٌاس ATEC
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شكل 39

استجابة الحالة الرابعة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الحالة الصحية /البدنية /السموك

مجموع استجابات منتهى
على مقٌاس ATEC
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شكل 40

القياس القبلي

مجموع استجابات الحالة الرابعة عمى مجموع أبعاد مقياس ) )ATECلمقياس القبمي والبعدي والتتبعي
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استجابة رنٌم على ُبعد اللغة /الكالم /التواصل
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شكل 41

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد المغة /الكالم /التواصل

استجابة رنٌم على ُبعد العالقات االجتماعٌة
على مقٌاس ATEC
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شكل 42
استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد العالقات االجتماعية

استجابة رنٌم على ُبعد الوعً الحسً /اإلدراكً
على مقٌاس ATEC

القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي

شكل 43

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ) )ATECعمى ُبعد الوعي الحسي /اإلدراكي
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درجات ال ُبعد
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استجابة رنٌم على ُبعد الحالة الصحٌة /البدنٌة /السلوك
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شكل 44

استجابة الحالة الخامسة عمى مقياس ) (ATECعمى ُبعد الحالة الصحية /البدنية /السموك

مجموع استجابات رنٌم
على مقٌاس ATEC
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شكل 45

مجموع استجابات الحالة الخامسة عمى مجموع أبعاد مقياس ) )ATECلمقياس القبمي والبعدي والتتبعي

السموؾ.

نتائج التحقؽ مف الفرضيف الثالث والرابع:

يشير الفرض الثالث إلى أنو ال توجد فروؽ بيف درجات

والنتائج تشير إلى رفض الفرض الصفري (وقبوؿ الفرض

كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس القبمي وبيف

البديؿ) .وىذا ما اتضح مف خبلؿ عرض الرسوـ البيانية لمقدار

درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس

التحسف عمى أغمب أبعاد مقياس ) (ATECوعمؿ مقارنة

البعدي في المتغيرات اآلتية :المغة والكبلـ والتواصؿ  /العبلقات

لممجموع الكمي ألبعاد المقياس لكؿ طفؿ عمى حدة.

االجتماعية  /الوعي الحسي واإلدراكي  /الحالة الصحية،

 .6مناقشة النتائج
ىناؾ اختبلؼ في مستوى تحسف كؿ طفؿ ،مع اختبلؼ في

البدنية ،السموؾ.
كما يشير الفرض الرابع إلى أنو ال توجد فروؽ بيف درجات

الجوانب التي ظير فييا التحسف.

كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس البعدي وبيف

وقد يرجع سبب ىذا التبايف في بعض االستجابات بيف أفراد

درجات كؿ طفؿ مف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس

العينة التجريبية الختبلؼ شدة إصابتيـ باضطراب االجت اررية،

التتبعي في المتغيرات اآلتية :المغة والكبلـ والتواصؿ  /العبلقات

واختبلؼ نسب ذكائيـ ،واختبلؼ اىتماـ األـ بطفميا وبتطبيؽ

االجتماعية /الوعي الحسي واإلدراكي  /الحالة الصحية ،البدنية،

البرنامج في المنزؿ .وستتناوؿ الباحثة بشيء مف التفصيؿ تفسير
282

4

12

2015

النتائج بطريقة كيفية .كما أود التنويو أف الباحثة قد خصصت

والضحؾ كإظيار سعادتو مف حدث معيف .ولكف بعد تدريب

جزء مف  -التقرير عف حاالت األطفاؿ  -ووضحت فيو وبشكؿ

محمد مف خبلؿ األقراف العادييف ،ومف خبلؿ مدحو وتعزيزه

فصؿ دور األـ ومدى مشاركتيا في البرنامج .لذلؾ لف يتـ
ُم َّ

باستخداـ بطاقة البورد مايكر (وجو سعيد) نياية الحمقة اليومية
ونشاط الركف الفردي ساعد محمد عمى إظيار االبتساـ عند

توضيح ىذا الدور في تفسير النتائج تجنبا لمتكرار.

حدوث أمر محبب لو.

كما تنوه الباحثة بما يخص مقياس  CARS2-STأنو
مقياس دقيؽ جدا ولتسجيؿ تحسف عمى أحد أبعاده يحتاج تدريب

• بالنسبة لبعد االستجابة لمشـ والتذوؽ والممس واستخداميـ ،كاف

مكثؼ عمى ىذا البعد .وتظير دقة المقياس في تسجيؿ مستوى

محمد يأكؿ بعض األلواف الخشبية ،ومع تدريب محمد عمى

التحسف عميو ألف الحد األدنى لممقياس  1والحد األعمى  4ومف

االستخداـ الصحيح لؤللواف أثناء التمويف ومتابعة اليومية أدى

دقتو ُيحسب التحسف عمى نصؼ درجة ،ولعؿ ىذا ُيفسر بطئ

الختفاء السموؾ لديو.
• كاف محمد يتجاىؿ األصوات وال يتفاعؿ مع األناشيد أو

تحسف بعض الحاالت.

أوال :الحالة األولى (محمد)

أصوات األلعاب ويتجاىؿ كؿ مف يقوـ بمناداتو .وبعد تدريبو مف

 .1األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ واضح عمى المقياسيف

خبلؿ البرنامج أصبح يستجيب لمناداتو مف ثاني مرة تقريبا

) (CARS2-STو ) (ATECىي :العبلقات مع اآلخريف،

ويتقبؿ الجموس أماـ التمفاز ومتابعة األناشيد.

االستجابة االنفعالية ،استخداـ األشياء ،التكيؼ مع التغير،

• محمد كاف يعاني مف كثرة الحركة وكاف ال يجمس عمى

استجابة االستماع ،االستجابة لمشـ والتذوؽ واستخداميـ ،مستوى

الكرسي مطمقا وال ييدأ .ولكف التدريب المستمر لمجموس عمى

النشاط ،العبلقات االجتماعية ،بعد الوعي الحسي  /اإلدراكي،

الكرسي في عدة أركاف في الفصؿ (الحمقة ،الركف الفردي ،ركف

بعد الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ.

المعب المنظـ ،الركف االستقبللي ،الوجبة) والتدريب عمى

 .2األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ بسيط عمى المقياسيف

الجموس عمى األرض في ركف المعب الحر ،مع االلتزاـ بوقت

) (CARS2-STو) (ATECىي :التقميد ،االستجابة البصرية،

محدد في كؿ ركف حتى االنتياء مف األنشطة المعطاة في

الخوؼ والعصبية ،التواصؿ غير المفظي.

الركف ،أثر وبشكؿ إيجابي عمى التحسف في مستوى النشاط.

 .3األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف عمى

• كما أف التحسف في استخداـ األشياء قد تحسف بسبب تدريبو

المقياسيف ) (CARS2-STو) (ATECىي :التواصؿ المفظي،

في ركف المعب المنظـ وركف المعب الحر عمى تشغيؿ واستخداـ

مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية ،االنطباع العاـ.

بعض األلعاب وبشكؿ صحيح .ففي السابؽ كاف يمسؾ يد

بالنسبة لؤلبعاد التي ظير فييا التحسف وبشكؿ واضح فإنيا

معممتو أو قرينو لتشغيؿ لعبة.

ترجع لؤلسباب التالية:

ىناؾ بعض األبعاد ظير فييا التحسف ولكف بدرجة بسيطة

• َّ
ركز البرنامج عمى مدى فاعمية تدخؿ األقراف العادييف مع

(أقؿ) وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

األطفاؿ االجت اررييف وقد ظير ىذا التحسف بشكؿ واضح في عدة

• محمد يعاني مف اضطراب االجت اررية بدرجة متوسطة مصحوبا

أبعاد – .لقد تـ توضيح األبعاد مسبقا  -إذا يعتبر األقراف في

بضعؼ عقمي بدرجة متوسطة .ويعاني مف ضعؼ شديد في

البرنامج مف أىـ وأقوى العوامؿ التي كانت سببا في ظيور
التحسف لدى محمد.

التواصؿ البصري فيذا األمر يؤثر سمبا عمى ُبعد التقميد

واالستجابة البصرية.

• كانت ال تظير عمى وجو محمد تعبيرات واضحة كاالبتس ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ

• أظير محمد تحسناً بسيطاً في ميارات التواص ػ ػ ػ ػ ػؿ غير المفظي
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ألنو يعاني مف قصر فترة االنتباه وضعؼ التواصؿ البصري مما

 .1األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ واضح عمى

يؤثر سمبا عمى تعمـ بعض اإلشارات والحركات التي تساعده في

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :العبلقات مع

فيـ اإلشارات والتمميحات ومف ثـ استخداميا .كما أف أسموب

اآلخريف ،المغة  /الكبلـ  /التواصؿ ،العبلقات االجتماعية،

استخداـ البطاقات والتعبير عف ما يريد مف خبلؿ الصورة محتاج

الوعي الحسي  /اإلدراكي ،الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ.

فترة تدريب أطوؿ .وتدريب مستمر في المنزؿ .واألـ تعاني مف

 .2األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ بسيط عمى

عدة ظروؼ تشغميا عف تدريبو في المنزؿ.

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :التقميد ،استخداـ

ىناؾ بعض األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف وترى الباحثة أف

األشياء ،التكيؼ مع التغير ،استجابة االستماع ،التواصؿ

ىذا األمر يرجع لعدة أسباب وىي:

المفظي ،مستوى النشاط.
األبعاد

التي

لـ

يظير

فييا

التحسف

عمى

• يعتبر محمد أكبر طفؿ في المجموعة التجريبية ويبمغ مف

.3

العمر  9سنوات ونصؼ ولـ يتمقى خدمات تدريبية قبؿ اشتراكو

المقياسيف ) (CARS2-STو) (ATECىي :االستجابة

في البرنامج .وكاف ُيترؾ فترات طويمة لممارسة حركات غريبة

االنفعالية ،استخداـ الجسـ ،االستجابة البصرية ،االستجابة لمشـ

دوف تدخؿ مف قبؿ األسرة مثؿ اليميمات ،ووضع اليد عند

والذوؽ واستخداميـ ،الخوؼ والعصبية ،مستوى االتساؽ

األذف مع إصدار بعض األصوات ،ومص اإلصبع .لكف مع

لبلستجابة الذىنية ،االنطباع العاـ.

انشغاؿ محمد ببعض التدريبات فكانت ىذه الحركات تقؿ بشكؿ

بالنسبة لؤلبعاد التي ظير فييا التحسف وبشكؿ واضح فإنيا

بسيط .فكاف بحاجة لطوؿ فترة التدريب مع متابعة لمتدريب في

ترجع لؤلسباب التالية:

المنزؿ حتى تقؿ ىذه الحركات التك اررية النمطية .ولكف مف

• َّ
ركز البرنامج عمى مدى فاعمية تدخؿ األقراف العادييف مع

المعروؼ أف ىذه الحركات ال تختفي نيائيا ولكف إشغاؿ الطفؿ

األطفاؿ االجت اررييف وقد ظير ىذا التحسف بشكؿ واضح في عدة

ببعض التدريبات يقمؿ عدد مرات ظيورىا.

أبعاد – .لقد تـ توضيح األبعاد مسبقا  -إذا يعتبر األقراف في

• بالنسبة لمتواصؿ المفظي محمد يصدر ىميمات وال توجد عنده

البرنامج مف أىـ وأقوى العوامؿ التي كانت سببا في ظيور

لغة منطوقة وكما ىو معروؼ أف ىناؾ نسبة  %70مف األفراد

التحسف لدى ىيثـ.

المصابيف بزممة كانر أو اضطراب االجت اررية – موضوع الدراسة

المكونة مف
• إف استخداـ لغة بسيطة وواضحة في نطؽ الجمؿ
َّ

 -يكونوا مف غير الناطقيف وال يمكف أف تظير لدييـ لغة.

كممتيف مع ترؾ فترة زمنية ( 5 - 4ثواني) لكي يفيـ ىيثـ ما

ومحمد أصبح عمره قرابة  10سنوات ولـ تظير عنده لغة.

يسمع ،قد ساعده في فيـ المغة المنطوقة .وقد تـ تعميـ ىذه

• إف مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية واالنطباع العاـ فيما

الطريقة عمى كؿ مف يتعامؿ مع ىيثـ مف األقراف والمعممة واألـ.

مرتبطاف بنسبة الذكاء التي حصؿ عمييا ،وىو مازاؿ بحاجة

واستخداـ بعض البطاقات المصورة أثناء نطؽ بعض الكممات

طوؿ ومكثؼ عمى كثير مف الميارات اإلدراكية.
لمتدريب بشكؿ ُم َ
واالنطباع العاـ وظيور درجة التحسف عميو مرتبط بدرجة

الجديدة ساعد ىيثـ عمى فيـ المغة المنطوقة ،وبالتالي فيـ بعض
األوامر المعطاة لو.

إصابتو باضطراب االجت اررية وأنو ما يزاؿ يقع في نطاؽ

• كما أف الوعي الحسي  /اإلدراكي ظير فيو تحسف بسبب

االجت اررية بدرجة متوسطة.

التدريبات في الركف الفردي بشكؿ خاص والتدريب في باقي

ثانيا :الحالة الثانية (ىيثـ):

األركاف بشكؿ عاـ.
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ىناؾ بعض األبعاد ظير فييا التحسف ولكف بدرجة بسيطة

 .1األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ واضح عمى

(أقؿ) وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :العبلقات مع

• تزامف وجود االجت اررية مع اإلعاقة العقمية بدرجة بسيطة مما

اآلخريف ،التكيؼ مع التغير ،االستجابة البصرية ،العبلقات

أثر سمبا عمى اكتسابو لبعض ىذه الميارات.

االجتماعية ،الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ.

• يعاني ىيثـ مف ضعؼ شديد في التواصؿ البصري .مع وجود

 .2األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ بسيط عمى

الترديد بنوعيو (الفوري والمؤجؿ) وىذا يؤثر بطبيعة الحاؿ عمى

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :التقميد،

االنتباه .مما أثر عمى ميارة التقميد والتي تحتاج مقدار جيد مف

االستجابة االنفعالية ،استخداـ األشياء ،الخوؼ والعصبية،

االنتباه والتواصؿ البصري.

التواصؿ غير المفظي ،مستوى النشاط.
األبعاد

التي

لـ

يظير

فييا

التحسف

عمى

• ىيثـ يسرح في خياالتو بشكؿ كبير ،فيو يحتاج لتذكير مستمر

.3

لمعودة لمتأدية النشاط أو التدريب المطموب منو .وقد أثر ىذا

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :استخداـ الجسـ،

األمر عمى االستجابة لبلستماع.

استجابة االستماع ،التواصؿ المفظي ،االنطباع العاـ.

• كما أف ىيثـ يعاني مف خموؿ زائد وبطء في الحركة ويحتاج

بالنسبة لؤلبعاد التي ظير فييا التحسف وبشكؿ واضح فإنيا

فترة تدريب أطوؿ ليظير التحسف عمى بعد مستوى النشاط.

ترجع لؤلسباب التالية:

ىناؾ بعض األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف وترى الباحثة أف

• َّ
ركز البرنامج عمى مدى فاعمية تدخؿ األقراف العادييف مع

ىذا األمر يرجع لعدة أسباب وىي:

األطفاؿ االجت اررييف وقد ظير ىذا التحسف بشكؿ واضح في عدة

• األبعاد التي لـ يظير فييا ىيثـ التحسف قد حصؿ فييا أصبل

أبعاد – .لقد تـ توضيح األبعاد مسبقا  -إذا يعتبر األقراف في

– أثناء التقييـ القبمي  -عمى درجات تدؿ عمى أنو يقع ضمف

البرنامج مف أىـ وأقوى العوامؿ التي كانت سببا في ظيور

فئة المصابيف باضطراب االجت اررية بدرجة بسيطة وأغمب
درجات األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف كاف ىيثـ قد حصؿ

عدي العبلقات مع اآلخريف،
التحسف لدى ياسر ،وباألخص في ُب ّ
العبلقات االجتماعية.

فييا عمى الدرجة  2والطفؿ العادي في ىذه األبعاد يحصؿ عمى

• كما أف تدريبو المستمر عمى الميارات المختمفة في أركاف

عاديا.
الدرجة  ،1وىي درجة قريبة جدا مف كونو يصبح ً
طفبل ً

الفصؿ وطوؿ مدة جموسو عمى الكرسي قد ساعد ياسر في

• بالنسبة لبلستجابة البصرية لـ يحصؿ تحسف ألف ىيثـ يعاني

التقميؿ مف النشاط والحركة المستمرة غير اليادفة ،وساعد أيضا

مف ضعؼ شديد في التواصؿ البصري.

عؿ التقميؿ مف سموؾ الصراخ والبكاء لدية وىذا ما ظير وبشكؿ

• إف مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية واالنطباع العاـ فيما

واضح عمى ُبعد الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ.

مرتبطاف بنسبة الذكاء التي حصؿ عمييا ،ودرجة االنتباه التي

• أصبح ياسر يتقبؿ التغير في الروتيف واألنشطة المعطاة لو

طوؿ
يعاني مف قصور فييا فيو مازاؿ بحاجة لمتدريب بشكؿ ُم َ

ففي البداية كاف عندما يحضر لممركز  -وكاف يحضر مبك ار -
يريد فو ار الذىاب لمفناء الخارجي والمعب باأللعاب وكاف يرفض

عمى كثير مف الميارات اإلدراكية .واالنطباع العاـ وظيور درجة

التحسف فيو مرتبط بدرجة إصابتو باضطراب االجت اررية وأنو ما

الدخوؿ إلى غرفة الصؼ .ومع التدريب والتعزيز أصبح يذىب

يزاؿ يقع في نطاؽ االجت اررية بدرجة بسيطة.

لمفصؿ فو اًر عندما تطمب منو الباحثة ذلؾ .وينطبؽ األمر أيضا

ثالثا :الحالة الثالثة (ياسر):

عمى تغير األنشطة داخؿ الفصؿ.
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ىناؾ بعض األبعاد ظير فييا التحسف ولكف بدرجة بسيطة
(أقؿ) وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

بعد الكممات بشكؿ مفاجئ ،مما أدى لعدـ تسجيؿ تحسف في ُبعد
التواصؿ المفظي.

• تزامف وجود االجت اررية مع اإلعاقة العقمية بدرجة بسيطة مما

• إف االنطباع العاـ وظيور درجة التحسف عميو مرتبط بدرجة

أثر سمبا عمى بعض ىذه الميارات.

إصابتو باضطراب االجت اررية وأنو ما يزاؿ يقع في نطاؽ

• يعاني ياسر مف ضعؼ في التواصؿ البصري مصحوب

االجت اررية بدرجة بسيطة.

بنشاط زائد ،وىذا يؤثر بطبيعة الحاؿ عمى االنتباه .مما أثر عمى

رابعا :الحالة الرابعة (منتيى):

ميارة التقميد والتي تحتاج مقدار جيد مف االنتباه والتواصؿ

 .1األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ واضح عمى

البصري.

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :العبلقات مع

• كما أف الباحثة تؤكد عمى أف النشاط الزائد الذي يعاني منو

اآلخريف ،التقميد ،التكيؼ مع التغير ،االستجابة البصرية،

ياسر يحتاج فترة تدريب أطوؿ ليظير التحسف عمى بعد مستوى

التواصؿ المفظي ،المغة  /الكبلـ  /التواصؿ ،العبلقات

النشاط .فإف ياسر بتدريبو المستمر عمى الجموس عمى الكرسي

االجتماعية ،الوعي الحسي  /اإلدراكي ،الحالة الصحية  /البدنية

لفترة تزيد عمى  5دقائؽ في كؿ ركف قد أظيرت تحسنا جيد

 /السموؾ.

بالمقارنة بمستوى نشاطو السابؽ ،فكاف ياسر يرفض الجموس

 .2األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ بسيط عمى

أصبل عمى الكرسي –عند تدريبو عمى أي ميارة -وأصبح يجمس

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :االستجابة

لمدة خمس دقائؽ متصمة.

االنفعالية ،استخداـ الجسـ ،استخداـ األشياء ،استجابة االستماع،

ىناؾ بعض األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف وترى الباحثة أف

االستجابة لمشـ والتذوؽ واستخداميـ ،الخوؼ والعصبية،

ىذا األمر يرجع لعدة أسباب وىي:

التواصؿ غير المفظي ،مستوى النشاط.

• األبعاد التي لـ يظير فييا ياسر التحسف قد حصؿ فييا أصبل

.3

– أثناء التقييـ القبمي  -عمى درجات تدؿ عمى أنو يقع ضمف

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :مستوى االتساؽ

فئة المصابيف باضطراب االجت اررية بدرجة بسيطة وأغمب

لبلستجابة الذىنية ،االنطباع العاـ.

درجات األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف كاف ياسر قد حصؿ

بالنسبة لؤلبعاد التي ظير فييا التحسف وبشكؿ واضح فإنيا

فييا عمى الدرجة  2والطفؿ العادي في ىذه األبعاد يحصؿ عمى

ترجع لؤلسباب التالية:

درجة  ،1وىي درجة قريبة جدا مف كونو يصبح طفبل عاديا .بؿ

• في البداية ال بد مف التنويو عمى دور أـ منتيى في التحسف

ولقد حصؿ في ُبعدة االستجابة لمشـ والتذوؽ واستخداميـ عمى

الواضح عمى األبعاد المختمفة وستتناوؿ الباحثة مدى مشاركتيا

الدرجة  1وىنا يقع ياسر ضمف فئة العادييف.

األبعاد

التي

لـ

يظير

فييا

التحسف

عمى

في البرنامج في تقرير الحالة.
• َّ
ركز البرنامج عمى مدى فاعمية تدخؿ األقراف العادييف مع

• ياسر ال توجد لديو لغة منطوقة مما أثر سمبا عمى تحسف ُبعد

المغة والتواصؿ المفظي ،ولكف وىي ظاىرة تحدث ناد ار جدا ولـ

األطفاؿ االجت اررييف وقد ظير ىذا التحسف بشكؿ واضح في عدة

شاىدتيا الباحثة بنفسيا ولكف حسب رواية األـ أف ياسر بعض

أبعاد – .لقد تـ توضيح األبعاد مسبقا  -إذا يعتبر األقراف في

األحياف ينطؽ ببعض الكممات مثؿ :حماـ ،بابا ،حبيبي .وتقوؿ

البرنامج مف أىـ وأقوى العوامؿ التي كانت سببا في ظيور

األـ أف ىذه الكممات قاليا لمرة أو مرتيف فقط وبعد التحاقو

التحسف لدى منتيى.

بالبرنامج .ولؤلسؼ ال يوجد في كبل المقياسيف ما يقيس ظيور

المكونة مػ ػ ػف
• إف استخداـ لغة بسيطة وواضحة في نطؽ الجمؿ
َّ
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كممتيف مع ترؾ فترة زمنية ( 5 - 4ثواني) لكي تفيـ منتيى ما

إشغاليا بأشياء محببة ليا وىي تجمس عمى الكرسي مثؿ المعب

تسمع ،قد ساعدىا في فيـ المغة المنطوقة .وقد تـ تعميـ ىذه

بجياز األيباد ،التمويف ،لعب بعض األلعاب اإلدراكية (مطابقة).

الطريقة عمى كؿ مف يتعامؿ مع منتيى مف األقراف والمعممة

• بالنسبة لبلستجابة االنفعالية فقد تـ تدريب منتيى عمى مفيوـ

واألـ .واستخداـ بعض البطاقات المصورة أثناء نطؽ بعض

سعيد مف خبلؿ صور األقراف وصورة مف برنامج البورد مايكر.

الكممات الجديدة ساعد منتيى عمى فيـ المغة المنطوقة ،وبالتالي

وبدأت تفيـ بعض المشاعر واألحاسيس البسيطة مثؿ سعيد،

فيـ بعض األوامر المعطاة ليا.

خائؼ  -كاف لوالدتيا دور كبير في ذلؾ  -ولكنيا مازالت تعاني

• وترى الباحثة أف ميارة تحسف ميارة التقميد عند منتيى كاف

مف نوبات ضحؾ مفاجئة ،ومف ترديد بعض األصوات واألناشيد

مرتبطاً بالتفاعؿ مع األقراف – كما تـ ذكره سابقا  -ومرتبط

بشكؿ متكرر يفصميا عف الواقع ويؤثر سمبا عمى بعض

بحبيا وتعمقيا الشديد بسماع األناشيد وكانت البداية بتدريبيا

استجاباتيا االنفعالية.

بتقميد الحركات المصاحبة لؤلناشيد – وىو شيء محبب بالنسبة

ىناؾ بعض األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف وترى الباحثة أف

ليا  -ومف ثـ تـ االنتقاؿ لتدريبيا عمى تقميد بعض حركات

ىذا األمر ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

األقراف.

• األبعاد التي لـ تُظ ِير فييا منتيى التحسف قد حصمت فييا

• إف تعمؽ منتيى بصديقتيا (القريف العادي) وتدريبيا عمى

أصبل – أثناء التقييـ القبمي  -عمى درجات تدؿ عمى أنيا تقع

بعض الميارات االجتماعية زاد مف االستجابة البصرية لدييا.

ضمف فئة المصابيف باضطراب االجت اررية بدرجة بسيطة وأغمب

• كما أف تدريبيا المستمر عمى الميارات المختمفة في أركاف

درجات األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف كانت منتيى قد

الفصؿ وطوؿ مدة جموسو عمى الكرسي قد ساعد منتيى في

حصمت فييا عمى الدرجة  2والطفؿ العادي في ىذه األبعاد

التقميؿ مف النشاط والحركة المستمرة غير اليادفة ،وساعد أيضا

يحصؿ عمى درجة  ،1وىي درجة قريبة جدا مف كونيا تصبح

عؿ التقميؿ مف سموؾ الصراخ غير المسموع والبكاء لدييا وىذا

طفمة عادية.

ما ظير وبشكؿ واضح عمى ُبعد الحالة الصحية /البدنية

• إف االنطباع العاـ وظيور درجة التحسف عميو مرتبط بدرجة
إصابتيا باضطراب االجت اررية وأنيا ما تزاؿ تقع في نطاؽ

/السموؾ.

• كما أف الوعي الحسي  /اإلدراكي ظير فيو تحسف بسبب

االجت اررية بدرجة بسيطة.

التدريبات في الركف الفردي بشكؿ خاص والتدريب في باقي

خامسا :الحالة الخامسة (رنيـ):
في البداية تريد الباحثة التوضيح بأف رنيـ تعتبر أصعب حالة

األركاف بشكؿ عاـ.
ىناؾ بعض األبعاد ظير فييا التحسف ولكف بدرجة بسيطة

في البرنامج فيي مصابة باضطراب االجت اررية بدرجة شديدة

(أقؿ) وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

ومصحوب بإعاقة عقمية بدرجة متوسطة أيضا.

• كما أف الباحثة ترى أف النشاط الزائد الذي تعاني منو منتيى

 .1األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ واضح عمى

يحتاج فترة تدريب أطوؿ ليظير التحسف عمى ُبعد مستوى

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :العبلقات مع

النشاط .فإف منتيى بتدريبيا المستمر لمجموس عمى الكرسي في

اآلخريف ،استخداـ الجسـ ،التكيؼ مع التغيير ،الخوؼ

األركاف قد أظيرت تحسنا جيد بالمقارنة بمستوى نشاطيا

والعصبية ،العبلقات االجتماعية.

السابؽ .فقد كانت كثيرة الحركة وترفض الجموس فترة طويمة

2.األبعاد التي ظير فييا التحسف بشكؿ بسيط عمى

عمى الكرسي .وقد بدأ تدريبيا عمى طوؿ فترة الجموس مف خبلؿ

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :التقميد،
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االستجابة االنفعالية ،استخداـ األشياء ،مستوى النشاط ،الكبلـ /

• إف تعمؽ رنيـ بصديقتيا (القريف العادي) وتدريبيا عمى بعض

المغة  /التواصؿ ،الحالة الصحية  /البدنية  /السموؾ ،الوعي

الميارات االجتماعية زاد مف االستجابة البصرية لدييا.

الحسي اإلدراكي.

ىناؾ بعض األبعاد ظير فييا التحسف ولكف بدرجة بسيطة

.3

األبعاد

التي

لـ

يظير

فييا

التحسف

(أقؿ) وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب وىي:

عمى

المقياسيف ) (CARS2-STو ) (ATECىي :استجابة

وبعد الحالة
• بالنسبة لمتحسف عمى ُبعد االستجابة االنفعالية ُ
الصحية /البدنية /السموؾ ،فإف رنيـ كانت تُظ ِير انفعاالت غير

المفظي ،التواصؿ غير المفظي ،مستوى االتساؽ لبلستجابة

مناسبة لمموقؼ حتى في المواقؼ السارة كانت رنيـ كثيرة البكاء

الذىنية ،االنطباع العاـ.

والصراخ .ولكف بعد التدريب مف خبلؿ مشاىدة األقراف مف بعيد

بالنسبة لؤلبعاد التي ظير فييا التحسف وبشكؿ واضح فإنيا

 -في بداية التدريب  -ومف ثـ االختبلط بيـ ومشاىدتيـ وىـ

ترجع لؤلسباب التالية:

يتفاعموف ويضحكوف ،ومف ثـ التفاعؿ معيـ بشكؿ مباشر

• َّ
ركز البرنامج عمى مدى فاعمية تدخؿ األقراف العادييف مع

ساعدىا عمى التعبير عف السعادة بالضحؾ والتصفيؽ المتتابع

األطفاؿ االجت اررييف وقد ظير ىذا التحسف بشكؿ واضح في عدة

لمدة ثواني ( 3 - 2ثواني) .كما أف استخداـ بطاقة البورد مايكر

أبعاد – .لقد تـ توضيح األبعاد مسبقا  -إذا يعتبر األقراف في

(وجو سعيد) في نياية كؿ نشاط تؤديو في كؿ ركف ساعدىا

البرنامج مف أىـ وأقوى العوامؿ التي كانت سببا في ظيور

عمى فيـ تعبير الوجو السعيد.

التحسف لدى رنيـ.

• والتحسف الذي ظير في مستوى النشاط كاف بسبب تدريبيا

• بالنسبة لبعد استخداـ الجسـ فقد كاف سبب تحسف رنيـ يرجع

عمى الجموس عمى الكرسي وتمقي تدريبات في أركاف الفصؿ

لتدريبيا اليومي والمستمر عمى تقوية العضبلت الكبرى مثؿ

المختمفة .باإلضافة لمتدريبات األخرى مثؿ األلعاب الجماعية

تدريبيا عمى صعود الدرج ونزولو ،تدريبيا عمى الجموس عمى

يفرغ جزء كبير مف الطاقة لدييا وأصبح
وألعاب الجري أصبح ِّ

الكرسي وبشكؿ صحيح ،تدريبيا عمى تقوية العضبلت الصغرى

عدد ساعات النوـ أكثر مف السابؽ .فأصبحت تناـ في اليوـ

مثؿ اإلمساؾ بالممعقة إلطعاـ نفسيا ،والتدريبات المختمفة في

الواحد مف( )5 - 4ساعات متصمة في حيف كانت في السابؽ

الركف الفردي.

تناـ ساعتيف أو ثبلث كؿ يوميف تقريبا.

• بالنسبة لميارة الخوؼ والعصبية فأف رنيـ كانت ترفض الخروج
مف المنزؿ وتصرخ بشدة وكانت تخاؼ مف السيارات واألشخاص

• أما ُبعد الوعي الحسي واإلدراكي فقد أظيرت عميو تحسف
بسيط مثؿ أف تمتفت عند مناداتيا ،والنظر لؤلشخاص ،واظيار

ولكف مع خروجيا اليومي مف المنزؿ واالقتراب التدريجي لؤلقراف

بعض تعبيرات الوجو (سعيد) ،ويرجع السبب لتزامف إصابتيا

ومف ثـ المعب معيـ ،أصبحت رنيـ تتقبؿ األطفاؿ وتتقبؿ

باضطراب االجت اررية بدرجة شديدة مع اإلعاقة العقمية بدرجة

أصواتيـ وأصبحت تفرح إذا قاـ القريف العادي باحتضانيا.

متوسطة .وأنيا بحاجة لفترة زمنية أطوؿ أثناء التدريب مع

• وظير التكيؼ مع التغير بسبب تغير بعض العادات الخاطئة

المكثؼ.
التدريب ُ

تشاىد التمفاز وىي ممتصقة فيو تماما ،ولكف مع تدريبيا المستمر

الباحثة أف ىذا األمر يرجع لعدة أسباب وىي:

ومف خبلؿ األقراف بدأت رنيـ بالجموس بعيدا عف التمفاز

وبعد المغة والكبلـ فإف رنيـ
• بالنسبة ُلبعد التواصؿ المفظي ُ

االستماع ،االستجابة لمشـ والتذوؽ واستخداميـ ،التواصؿ

ىناؾ بعض األبعاد التي لـ يظير فييا التحسف وترى

لدييا بالتعاوف مع القريف كنموذج .مثبل كانت تحب رنيـ أف

تصرخ وال توجد عندىا لغة منطوقة وكما ىو معروؼ أف ىناؾ

ومشاىدتو مف بعيد تقميدا لؤلقراف العادييف.
288

4

12

2015

نسبة  %70مف األفراد المصابيف بزممة كانر أو اضطراب

العامؿ (البعد) األعمى تحسناً :العبلقات االجتماعية.

االجت اررية – موضوع الدراسة  -يكونوا مف غير الناطقيف وال

العامؿ (البعد) األقؿ تحسناً :المغة  /الكبلـ  /التواصؿ

يمكف أف تظير لدييـ لغة.

العوامؿ (األبعاد) التي لـ تتغير :استخداـ الجسـ ،استجابة

• أما ُبعد التواصؿ غير لفظي فكاف يحتاج تدريب لفترة أطوؿ

االستماع ،التواصؿ المفظي ،االنطباع العاـ.
• الحالة الرابعة (منتيى)

ألف الباحثة كثفت تدريبيما عمى تطوير ميارات أساسية مثؿ
االنتباه ،واالستجابة البصرية والتقميد والذي بدوره يساعد بعد ذلؾ

العامؿ (البعد) األعمى تحسناً :العبلقات االجتماعية ،التقميد.

رنيـ لتعمـ ميارات جديدة مثؿ تعمـ بعد إشارات التواصؿ غير

العامؿ (البعد) األقؿ تحسناً :استخداـ األشياء ،مستوى النشاط.

المفظي .وىذا ما انطبؽ تماما عمى األبعاد التالية :استجابة

العوامؿ (األبعاد) التي لـ تتغير :مستوى االتساؽ لبلستجابة

االستماع ،االستجابة لمشـ والتذوؽ واستخداميـ ،الوعي الحسي

الذىنية ،االنطباع العاـ.

/اإلدراكي.

• الحالة الخامسة (رنيـ)

تحسف رنيـ عمى ُبعد مستوى االتساؽ لبلستجابة
• كما إف
ُ

العامؿ (البعد) األعمى تحسناً :العبلقات االجتماعية ،الخوؼ
والعصبية

الذىنية كاف مرتبط بدرجة إصابتيا باإلعاقة العقمية.

• إف االنطباع العاـ وظيور درجة التحسف عميو مرتبط بدرجة

العامؿ (البعد) األقؿ تحسناً :المغة  /الكبلـ  /التواصؿ

إصابتيا باضطراب االجت اررية وأنيا ما تزاؿ تقع في نطاؽ

العوامؿ (األبعاد) التي لـ تتغير :استجابة االستماع ،االستجابة

االجت اررية بدرجة شديدة.

لمشـ والتذوؽ واستخداميـ ،التواصؿ المفظي ،التواصؿ غير

مقارنة بيف أفراد العينة التجريبية

المفظي ،مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية ،االنطباع العاـ.

• الحالة األولى (محمد)

تعقيب عاـ عمى النتائج

العامؿ (البعد) األعمى تحسناً :العبلقات االجتماعية ،الوعي

• لقد اتضح مف خبلؿ استعراض نتائج استجابات أفراد العينة

الحسي  /اإلدراكي.

التجريبية أف لكؿ طفؿ مسار خاص بو لمتحسف .بالرغـ مف

العامؿ (البعد) األقؿ تحسناً :المغة  /الكبلـ  /التواصؿ

التحسف الواضح لجميع أفراد العينة التجريبية عمى ُبعد العبلقات

العوامؿ (األبعاد) التي لـ تتغير :مستوى االتساؽ واالستجابة

االجتماعية ويعتبر ىذا البعد مف أىـ األبعاد التي تتركز عمييا

الذىنية ،االنطباع العاـ

معظـ البرامج التي تيتـ باألطفاؿ االجت اررييف.

• الحالة رقـ ( 2ىيثـ)

• توضح الدراسة الحالية أف أسموب التدخؿ مف خبلؿ األقراف

العامؿ (البعد) األعمى تحسناً :العبلقات االجتماعية.

يعتبر أسموب ناجح ولو تأثير واضح عمى األطفاؿ االجت اررييف

العامؿ (البعد) األقؿ تحسناً :استخداـ األشياء ،التكيؼ مع
التغير ،استجابة االستماع ،مستوى النشاط.

في عدة أبعاد وليس ُبعد العبلقات االجتماعية.

• إف اختبلؼ أعمار العينة التجريبية مف ( )10-5سنوات يؤكد

العوامؿ (األبعاد) التي لـ تتغير :االستجابة االنفعالية ،استخداـ

أف التدخؿ مف خبلؿ األقراف يعتبر أسموب ناجح مع الفئات

الجسـ ،االستجابة البصرية ،االستجابة لمشـ والذوؽ واستخداميـ،

العمرية المختمفة.

الخوؼ والعصبية ،مستوى االتساؽ لبلستجابة الذىنية ،االنطباع

• أسموب التدخؿ مف خبلؿ األقراف أثبت فاعميتو وتأثيره عمى

العاـ.

أفراد العينة التجريبية بالرغـ مف اختبلؼ شدة اإلصابة

• الحالة الثالثة (ياسر)

باضطراب االجت اررية والمصحوبة بإعاقة عقمية.
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المراجع

الشخص ،عبد العزيز السيد ،والدماطي ،عبد الغفار

أ .المراجع العربية

( :)1992قاموس التربية الخاصة وتأىيؿ غير العادييف،

] [1عكاشة ،أحمد (1992ـ) :الطب النفسي المعاصر ،الطبعة

مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

الثامنة ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

] [20الشخص ،عبد العزيز السيد ( :)2006مقياس المستوى

] [4القاضي ،مناؿ ( :)2009التوحد المشكمة والحؿ ،المجمس
األعمى لمثقافة ،القاىرة.

االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

] [21سيسالـ ،كماؿ سالـ ( :)2002موسوعة التربية الخاصة
والتأىيؿ النفسي ،دار الكتاب الجامعي ،العيف.

] [6كفافي ،جابر عبد الحميد وعبلء الديف ( :)1988معجـ عمـ
النفس والطب النفسي ،إنجميزي – عربي ،الجزء األوؿ ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.

] [22خميؿ ،عمر بف الخطاب ( :)1994خصائص أداء األطفاؿ
المصابيف بالتوحدية عمى استخبار أيزنؾ لشخصية األطفاؿ،
مجمة الحياة الطبيعية حؽ لممعوؽ ،العدد ( ،)49السنة

] [7طو ،فرج عبد القادر ( :)2009موسوعة عمـ النفس والتحميؿ

الرابعة عشر ،اتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقيف،

النفسي ،ط ،4مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

القاىرة.

] [10الشامي ،وفاء عمي  -أ ( :)2004خفايا التوحد أشكالو
وأسبابو وتشخيصو ،سمسمة التوحد ،الكتاب األوؿ ،مركز جدة
لمتوحد الجمعية الفيصمية الخيرية النسوية ،الرياض.

] [23الشربيني ،زكريا أحمد ( :)2004طفؿ خاص بيف
اإلعاقات والمتبلزمات  -تعريؼ وتشخيص ،دار الفكر

] [11الشامي ،وفاء عمي– ب ( :)2004سمات التوحد تطورىا
وكيفية التعامؿ معيا ،الكتاب الثاني ،مركز جدة لمتوحد
الجمعية الفيصمية الخيرية النسويَّة ،الرياض.

العربي ،القاىرة.

] [24األشوؿ ،عادؿ عز الديف ( :)1987موسوعة التربية
الخاصة ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

] [12الشامي ،وفاء عمي– جػ ( :)2004عبلج التوحد ،الطرؽ
التربوية والنفسية والطبية ،الكتاب الثالث ،مركز جدة لمتوحد
الجمعية الفيصمية الخيرية النسويَّة ،الرياض.

][25

عماره ،ماجد السيد ( :)2005إعاقة التوحد بيف
التشخيص والتشخيص الفارؽ .مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة.

] [13ىبللي ،ميا ( :)2008ورقة عمؿ ،المؤتمر الرابع لئلعاقة
العقمية بيف التجنب والرعاية  17-16ابريؿ "معا مف أجؿ

التوحد" ،مجمة الجمعية المصرية لتنمية قدرات األطفاؿ ذوي
االحتياجات الخاصة.

] [26معمور ،عبد المناف مبل ( .)1997فاعمية برنامج سموكي
تدريبي في تخفيض حدة أعراض اضطراب األطفاؿ

التوحدييف .مركز اإلرشاد النفسي ،المؤتمر الدولي الرابع
لمركز اإلرشاد النفسي والمجال التربوي ،كلية التربية ،جامعة

] [14المغموث ،فيد حمد ( :)2005كؿ ما ييمؾ معرفتو عف
اضطراب التوحد ،مطابع التقنية ،الرياض.

عين شمس ،المجلد  4-2 ،1ديسمبر ،ص .44

] [27موسى ،محمد سيد ( :)2007اضطراب التوحد ،مكتبة

] [15المغموث ،فيد حمد أحمد ( :)2007التوحد كيؼ نفيمو
ونتعامؿ معو ،مؤسسة الممؾ خالد الخيرية ،الرياض.

االنجمو المصرية ،القاىرة

] [29سميماف ،عبد الرحمف سيد ( :)2000محاولة لفيـ الذاتوية،
مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة.
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] [30سميماف ،عبد الرحمف سيد ( :)2001إعاقة التوحد ،مكتبة
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] [44السعد ،سميرة عبدالمطيؼ ( :)1992معاناتي والتوحد ،دار
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EFFECTIVENESS OF A TRAINING
PROGRAM TO HELP AUTISTIC CHILD IN
BUILDING AND DEVELOPING
RELATIONSHIPS WITH OTHERS WITH
ASSISTANCE OF NORMAL PEERS
BAHEJA SALEH
Institute of Educational Studies and Research
Cairo University
ABSTRACT_ The present study aimed to test the possibility of behavioral intervention using
therapeutic strategy through a training program to help the autistic child in build and develop
relationships with others with the help of the normal peers in order to be able to participate in the
activities of the daily life that revolves around and come out from the isolation imposed on him
and also achieved the best adaption with his family and the surrounding environment. The sample
of the study consisted of '5' autistic child (3 males and 2 females) enrolled in the autism center in
Madina "Saudi Arabia" aged (5-10) years and varying intelligence ratio on a Goddard scale and
all of them from a cultural and socio-economic average level. the research tool consisted of
Goddard scale of intelligence، Childhood autism rating scale [CARS2-ST]، Autism treatment
evaluation checklist [ATEC] ، The training program (prepared by the researcher). The study
showed the four hypotheses suggest to reject the null hypotheses and accept the alternative
hypotheses and has been shown through the graphic charts amount of improvement on most
dimensions of measurement of the study [CARS2-ST، ATEC] with a comparison to the total of the
dimensions of the of the two scales for each child with clarify how much of this improvement in
percentage.
Key Words_ behavioral intervention, autistic child, relationships, normal peers.
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