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 الشكر والتقدير

.ر على نعمه الظاهرة والباطنةالحمد والثناء والشكر هلل عزوجل العلي القدي  

اعترافا بالفضل وتقديرا للجميل ال يسعدني اال ان تقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى مشرفتي الدكتورةتوتاي 
.والتي قدمت لي كل ما تملك من وقت وجهد وتوجيهات هامة لكي اخرج هاته الرسالة الى النور حياة  

كما ال أنسي بتوجيه الشكر العميق الى الدكتور الرجعي مصطفى وزوجته الدكتورة رجعي فريدة اللذان 
.ساعداني للحصول على هذه الرسالة  

.هتقديم االحترام والشكر لكل أساتذة االرشاد والتوجي  

الى جانب شكري الجزيل ألسرة العيادة الخاصة بتأهيل أطفال التوحد للدكتور بالعالم فتحي الذي فتح لي 
.أبواب العيادة لمدة سنتين الكتساب الخبرة في مجال تأهيل وتدريب أطفااللتوحد  

اعون في وشكر خاص لألخصائيات النفسانيات المتواجدون في العيادة أمينة،فطيمة،شهناز،ايمان الذين س
.التدريب وكذلك في انجاز الدراسة  

.كما أتقدم باالحترام والتقدير للجنة المناقشة التي وافقت على مناقشة مذكرتي لهم مني كل التقدير  

وفي األخير أتقدم بالشكر الجزيل الى كل من امد لي يد العون إلنجاز هذا العمل إلى كل هؤالء تحية 
.شكر وامتنان  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ب  

 اهداء

 .الحمد هلل خالق االنوار وجاعل الليل نهار ثم الصالة والسالم على سيدنا محمد المختار

 :الحمد هلل الذي وفقني لهذا ولم أكن ألصل لهذا لوال فضل اهلل عزوجل، أما بعد

من دواعي الفخر واالعتزاز أن اهدي ثمرة جهد هذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي العزيزين حفضهما اهلل 
لى إخوتي وسندي في الدنيا وال أحصي لهم الفضل  .ورعاهما وا 

 .والى الجدة العزيزة التي دعمتني بدعواتها

 .الى كل اخوالي وخاالتي وجميع أبنائهم

 .إلى زوجي الذي سيكون سندا لي لمواصلة دروب هاته الحياة

 .إلى كل األصدقاء ورفقاء الدراسة من دون استثناء

 .يق في سبيل التحصيل ولو بقدر بسيط من المعرفة والعلمإلى كل من انار لي الطر 

 .إلى كل الذين أحبهم ويحبوني في اهلل واحتفظ بذكراهم في قلبي

  .إلى كل من يقدر العلم ويسعى في طلبه 
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:ملخص البحث  

 في تنمية االدراك الحسي عند الطفل (ABA)فاعلية برنامج تحليل السوك التطبيقي "عنوان البحث 
االدراك في تنمية (ABA)الي اختبار فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقيحيث هدف البحث  ."التوحدي

عينة من أطفال التوحد بالعيادة الخاصة بأطفال التوحد ب  ، دراسة علىالحسي عند الطفل التوحدي
استعنا بالمنهج شبه  بطريقة قصدية، اختيروا طفل متوحد،( 02)قدر عددهم ب  صالماندر والية مستغانم،

و القائمة الحسية و المالحظة  ،ولجمع المعطيات استعنا بمقياس تقدير التوحد في الطفولة لكارزتجريبي، 
، الحسي للطفل التوحدي اإلدراكحسين تلبرنامج لا،هذا من خالل تطبيق مقياس كارز والقائمة الحسية و 

 توصلتو ، T test .''ت''ائج و معالجتها احصائيا باستخدام أساليب إحصائية اختبار قمنا بتفريغ النت
نتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في االدراك ال

السلوك لبرنامج تحليل ان  يشير الى وهذا لصالح القياس البعدي الحسي بين القياس القبلي والبعدي 
لطفل  شميالاللمسي والبصري والسمعي والذوقي و فاعلية إيجابية في تنمية االدراك ( ABA)التطبيقي 
 .التوحدي

 .،االدراك الحسي ،التوحد ( ABA)برنامج تحليل السلوك التطبيقي :الكلمات المفتاحية 
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Résume d’étude : 

Le titre de l'étude est "L'efficacité du programme d'analyse comportementale appliquée 

(ABA) dans le développement de la perception sensorielle chez les enfants autistes". Le but 

de la recherche est de tester l'efficacité du programme d'analyse comportementale appliquée 

(ABA) dans le développement de la perception sensorielle. Chez l'enfant autiste, une étude 

sur un échantillon d'enfants autistes dans la clinique pour enfants autistes de Salamandre willa 

de mostaganame. La plupart d'entre eux ont été estimés être 20 enfants autistes, qui ont été 

délibérément sélectionnés.Nous avons utilisé la méthode semi-expérimentale, et pour 

recueillir les données, nous avons utilisé l'estimation de l'autisme dans l'enfance de carz Et la 

liste sensorielle et le programme pour améliorer la perception des enfants autistes, nous avons 

vidé les résultats et les a traités statistiquement en utilisant des méthodes de test statistiques 

"T". Test ; Les résultats ont montré qu'il y avait des différences statistiquement significatives 

entre les scores moyens des membres du groupe expérimental dans la cognition Entre la 

télémétrie et la télémétrie en faveur de la télémétrie, ceci indique que l'ABA a un effet positif 

sur le développement de la perception tactile Visuel, auditif et phylogénétique de l'enfant 

autiste. 

 

Mots-clés: Programme d'analyse du comportement appliqué (ABA), perception sensorielle, 

autisme. 
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 مقدمة

على ا بتربية األجيال بكافة فئاتها و اعتناءهدم األمم وتحضرها لمدى اهتمامها و يخضع تق    
ام ومن بين تلك الفئات التي تحتاج الى اهتم .ذوي االحتياجات الخاصةنحو خاص األطفال 

على المجتمع  اثرها ذا الخير يشكل إشكالية عالمة يقعه ،خاص أطفال ذوي اضطراب التوحد
ته في مجتمعنا وهذا ما أكدرف التوحد انتشار حاد في الفترة األخيرة قد عواالسرة خاصة و عامة 

 .(2102منظمة الصحة العالمية ،)

السلوك ، يحدث اضطرابا في النمو ،التوحد اضطرابا عصبيا تطورياحيث يشير مجدي بان    
لى انتشار هذا االضطراب و يوجد حاليا أي دراسة تأكد األسباب المؤدية ا واللغة وال  العالقة و 
، ويوجد عدة (5: 2111مجدي، عبد اهلل،).   الى أي عالج خاص بهذا االضطرابال

بين االضطرابات و اضطرابات تعاني منها هذه الفئة، في هذا الصدد يقول شيب بانه من 
المشاكل التي يعاني منها أطفال التوحد هي اضطرابات في االدراك الحسي بحيث يشكل هذا 

ع بعضها البعض فكل حاسة حيث تعمل الحواس م، مشكل يعيق اتصال الطفل التوحدي خيراأل
 بقية الحواس لتشكيل صورة متكاملة عما نحن عليه جسديا و اين نحن وماذا يحدث تعمل مع 

خلل في الجهاز العصبي  معظم أطفال التوحد لديهموان (. 01: 2112عادل،.شيب)لنا ؟
دمج المعلومات الحسة ل عن استقبال وتسجيل وتفسير وترجمة و لمسؤو هو الجزء االمركزي و 

ذا ما قامت بدراسته هو . (ذوق سمع، لمس، شم، بصر،)الواردة عن طريق الحواس الخمس 
تزيد هذه الصعوبة وهذا ما  يفاذا كان المشكل في الجانب االدراك .(2100)الباحثة داغستان

د فعل غير طبيعية أو غير متوازنة لمدركات عن ردو  تأتيهذه الصعوبة  إنبقوله وليد اكده 
سواءا كانت زائدة  وبأشكال متعددة كردود فعل مرتبطة بحاسة اللمس أو االبصار هاته الحواس،

طراب ونوعه ضزوم اذ تختلف من طفل الى طفل وحسب عوامل منها شدة االلام ناقصة عن ال
 (00:دت. محمد، وليد). التدخل المبكرو 

خفيف من حدة هذا المشكل حيث اع هذه الفئة الى تدريبات تساهم في التولهذا الواجب إخض 
ان عملية تربية و تعليم األطفال المصابين بالتوحد تهدف ، و (21: 2101)االمام جوالدة أشار 

عليها  اان  يتعرفو  استطيعو ي اذ المن بيئتهم و التواصل معها ،  االستفادةعدتهم على الى مسا
ون عجزا واضحا في تجربة ادراكية جديدة ،يصل بهم الى درجة تجنب فهم يظهر .أو ينظموها 
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وهذا ة لها روتين راسخ تالثاب ئةيلسلوك غير مرغوب فيه فهم يحبون الب إظهارهم بيهذه التجر 
 اوقد اتفق(  2101 )و فراج السيد توفيق (  2112)حسب دراسة قام بها الباحث  احمد محمد 

ى الوعي الجسدي و اليوجد لديه مفهوم واضح عن جسمه على ان الطفل التوحدي يفتقر ال
 ،سمعية ، بصرية ، شمية ، ذوقية) ويعاني من  قصور في االستجابة الحسية بكل أشكالها 

ان حالة األطفال التوحدين يمكن ان تتحسن اذا تكفل بهم في سن مبكر على و .   (لمسية
مستوى هياكل صحية و نفسية مناسبة و هذا من اجل تعليمهم وتدريبهم باستبدال السلوك الغير 
مرغوب فيه بالسلوك المرغوب حيث يمكن للرعاية المكثفة والمكيفة مع احتياجات هؤالء األطفال 

 (14: 2112.لمياء، عبد الحميد) .لة أحيانابنتائج مذه تأتيبان 

وتقتصر على فئة في الجزائر  بعيدة المناله الفئة ذلتكفل بهة للتقنيات المستعملو البرامج  إن    
 اذ يعتبر ،(ABA) تحليل السلوك التطبيقيذه البرامج المستعملة هي برنامج بين همن و قيلة جدا 

بالتالي يجب اخضاع الطفل لها في وقت و ت األخرى ياأسلوب حياة وليس كباقي البرامج والتقن
الغير مرغوب فيها  السلوكياتالتحكم في مرغوب فهه و ال السلوكلمدة معينة وهذا لدراسة مبكر و 

 .نضمن استمراريتها حتىالمرغوبة  السلوكياتتعزيز و 

يا ز على القضامن التركيالسلوك الحالي لطفل اكثر  وعمل هذا البرنامج على التركيز على
تقنية حديثة تم ابتكارها حديثا فهو . بدراسة حالة الطفل او أسبابها ال يهتمالشخصية األخرى و 

 (82: 2105خالد،، عياش) .الممارسينتلقى رواجا بن  بدأتو 

محاولة معرفة فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي و الموضوع قمنا بدراسة ونظرا ألهمية  
(ABA) ، يي عند طفل التوحدالحس اإلدراكفي تنمية. 

الجانب )وعلى هذا األساس قمنا بوضع خطة عمل منهجية اشتملت على تقسيم العمل إلى جانبين 
 (. النظري والجانب التطبيقي

لتقديم الدراسة، ومدخال  :الفصل األولتطرقنا في الجانب النظري إلى مجموعة من الفصول خصص    
عناصر مهمة كالخلفية النظرية للدراسة، وعرض  تمهيديا منه ننطلق في الدراسة، احتوى على

الدراسات السابقة والتعليق عنها ثم عرض إشكالية وصياغة التساؤالت، واقتراح الفرضيات، وتحديد 
 .وأهميتها، مع تحديد أهم المصطلحات الواردة في الدراسة، وتعريفها إجرائيا الدراسة أهداف
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الفصل و . هتشخيصطريقة و  هأنواع ،هاسباب ،حدالتو  للتعرف علىأما الفصل الثاني خصصناه 
برنامج تحليل فيه الفصل الرابع عرفنا و  ،يه الى مفاهيم حول االدراك الحسيتطرقنا فالثالث 

 .لسلوك التطبيقي وتقنياته المستعملة في تدريب

 فحدد في الفصل الخامس التي إلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةلوالجانب التطبيقي خصصناه 
الدراسة االساسية التي تم فيها عرض المنهج  عرضنا فيه الدراسة االستطالعية واهميتها وبعدها

جراءات تطبيقها، وكذا  المستخدم وتحديد خصائص عينة الدراسة األساسية ووصف أداة الدراسة وا 
 .األساليب اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات المتحصل عليها

 .هاتفسير تائج الدراسة و عرض لنلالفصل السادس و 

فقد خصصناه لمناقشة الفرضيات والتعليق على مدى تحققها تبعا لترتيبها ثم والفصل السابع 
 .االستنتاجات، والخاتمة ووضع االقتراحات
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 :راسات السابقةالد 

 ( 0222)دراسة أتشوا 

التنمية التواصل للطفل التوحدي وقد هدفت الدراسة  كانت الدراسة بعنوان برامج أنشطة اللعب في
اللعب التنمية بعض مهارات التواصل للطفل التوحدي واكسابه بعض الى التعرف على تأثير أنشطة 

نية من األطفال توحدين   تكونت من عينة الدراسة من المهارات خافة بادراك بتطبيق البرنامج على تق
خمسة أطفال توحدين فأظهرت النتائج أن برامج اللعب لها تأثير إيجابي على تنمية المدركات الحسية 

 .والسمعية  لألطفال التوحدي

 ( 0222) دراسة اسكوتالند

وقد هدفت التواصل  راتكانت دراسة اسكوتالند بعنوان أثر برامج التدخل المبكر في حين مها
بطبق  االضطراباتالدراسة الى التعرف على أثر هذه البرامج في تنمية بعض المهارات وخفض بعض 

وقد توصلت  ،سنوات01ولم تتجاوز أعمارهم طفل  87ن أطفال التوحد تكونت من مالدراسة على عينة 
 .رامج ف البيالنتائج الى أهمية التدخل المبكر في تطور مهارات التواصل وتكث

 ( 0222)دراسة كمال محمد 

عينة الدراسة من ت كونت كانت الدراسة بعنوان برنامج تدريبي لتنمية األدراك الحسي للطفل التوحدي
وقد توصلت النتائج الدراسة الى  ،الحسية بكل أشكالها االستجابةقصور في  مجموعة أطفال التوحد لديهم

 .ند الطفل التوحديعلألحاسيس انخفاض بعض االستجابات الخاطئة 

 ( 0222)دراسة عبد اهلل 

 كانت الدراسة بعنوان فعالية برنامج التصحيح الزائد وتعزيز في خفض سلوكات المدركات الحسية 
طفل وقد هدفت الدراسة الى فحص فعالية  78لدى عينة من أطفال التوحد تكونت عينة الدراسة من 

استخدم الباحث المنهج التجريبي  وقد ،ر مرغوب فيها التعزيز وتصحيح الزائد في خفض السلوكات الغي
توصلت النتائج الى وجود تفاعل بين المدركات الحسية وزيادة تحسن كل سلوك من السلوكات النمطية مع 

 .تقديم تنفيد للبرامج 

 

 



  مدخل الدراسة
 

 

8 

 ( 0222)دراسة شيخ ديب 

هدفت الدراسة الى  كانت بعنوان تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلية طفل التوحدي
تصميم برنامج تدريبي لتطوير كل مهارات التواصل للطفل التوحدي وقياس فعاليتها واستخدمت المنهج 

سنوات وقد أظهرت النتائج الدراسة الى وجود 5أطفال لم تتجاوز أعمارهم  7التجريبي وقد طبق على 
 .غير مرغوبة بها اتالسلوكيتطور المهارات األطفال بنسب مختلفة وانخفاض العديد من 

 (0222)جرايثر  دراسة سالوسو

طفل متوحد تطبيق برنامج تحليل السلوك التطبيقي باتباع المنهج التجريبي فكانت  47قاموا بدراسة على 
 .ن في معدل الذكاء واللغة والتكثفالنتائج هو تحسي

 ( 0222)دراسة كوهين وسميث 

 01الى 41ليل السلوك التطبيقي عليهم لمدة طفل وقد طبق برنامج تح 40أجريت الدراسة على 
ارات التي النتائج لوجود تحسن في بعض المه تاتباع المنهج التجريبي وقد أظهر  ساعة في األسبوع مع
 .يفتقدها الطفل التوحدي

 ( 0222)سميث دراسة 

جريت أ التوحدي يل سلوك التطبيقي في تعديل الطفلالتطبيقي في تعدفعالية برنامج تحليل السلوك 
والتواصل فكانت النتائج الدراسية هو  ات في السلوكالدراسة على مجموعة من األطفال لديهم اضطراب

 .التواصل وهذا بعد تطيق البرنامجتحسين في سلوكياتهم و 

 ( 0222)دراسة بيومي 

طفل  04الدراسة  عينتهكونت  التوحدي بي لتنمية بعض مهارات لدى الطفلفعالية برنامج تدري
، ة هي مقياس تقدير السلوك التوحديسنة وكانت األداة المستعمل 04الى  9ي أعمارهم بين التوحد

ا قد أظهر فاعلية البرنامج أظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات األطفال وهذ
 .الغير مرغوب فيها عند الطفل التوحدي لسلوكياتبط افي ض

 ( 0202)دراسة أحالم حسين 

لألطفال الذين لديهم قصور في المدركات برامج التدخل المبكر التي تصمم  الدراسة بعنواننت كا
 عينةت تكون، الحسية عند الطفل المتوحد هدفت الدراسة الى الوقاية والعالج وتنمية المهارات الحسية
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راسة هي نجاح طفل بتباع المنهج التجريبي فكانت نتائج الد 75الدراسة من مجموعة أطفال بلغ عددهم 
 .مية األدراك الحسي للطفل التوحديالبرنامج في التن

 (0200)دراسة البطانية وعرنوس 

 ،نماط سلوكية لدى أطفال المتوحدينكانت بعنوان أثر البرنامج تعديد سلوك مقترح في خفض أ
أطفال سلوكية لدى هدفت الدراسة الى التعرف على أثر برنامج تحديد السلوك مقترح في خفض أنماط 

طفل توحد باستعمال المنهج التجريبي وقد توصلت الدراسة وجود نتائج من  00العينة من ت التوحد تكون
 .انخفاض تكرار جميع السلوكيات الغير مرغوب فيها

 ( 0200)دراسة داغستاني 

ات الحسية لديهم اضطرابات في المدرك موعة من أطفال المتوحدين والذينحيث قام بدراسة حول مج
ت وقد توصل. مهاراتهم وتنمياحتياجاتهم  التي تلبيالبرامج المعدة جيدا و  تواصلية بتطبيق مجموعة منالو 

 .نتائج دراسة الى وجود فعالية لتأثير هذه البرامج على تعديل المهارات للطفل التوحدي

 ( 0202)دراسة تركيبة الطويرقي 

هدفة الدراسة الى تنمية  سي للطفل التوحديالحريبي لتنمية األدراك كانت الدراسة بعنوان برنامج تد
اناث مع  5ذكور و  5أطفال توحديين  01عينة البحث من  تاك الحسي لدى أطفال التوحدي تكوناألدر 

نتائج من خالل البحث الذي ال توقد توصل( سنوات 5الى  7)ي كان يتراوح بين مراعات لعامل السن الذ
فال وهذا يدل على ودرجات األط ية بين متوسطات رتبت داللة إحصائقامت به وهي وجود فروق ذا

 .تنمية األدراك الحسينجاح البرنامج 

 :التعليق على الدراسات ونقدها

من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي قدمت برامج تربوية تدريبية سلوكية و كذلك عالجية 
ة على جميع المهارات خاصة االستقاللية لألطفال التوحد أنها اتفقت على أهمية تدريب أطفال هذه الفئ

منها و كذلك تأكيد ضرورة فعالية العالج بمثل هذه البرامج، وكذلك االتفاق على حجم العينة لتكون 
الدراسة أكثر فاعلية وقد توصلت جل الدراسات الى وجود نتائج و فاعلية إيجابية عند استخدام مثل هذه 

من جوانب حياة الطفل التوحدي و قد هدفت هذه الدراسات السابقة  البرامج التدريبة من اجل تنمية جانب
 :إلى مايلي 

 .ضرورة تصميم وتطوير كل البرامج التدريبية لألطفال التوحد -
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 .اشراك االسرة في العمل بالبرامج التدريبة -
 .عل الطفل التوحدي أكثر استقالليةالعمل على ج -
 .تطويرهاو مهارات الطفل التوحدي تحسين  -

 :من الدراسات السابقة الستفادةاأوجه 

 ألطفالبرامج تدريبة في تنمية المهارات ت السابقة أكدت على ضرورة بناء وتصميم معظم الدراسا
، وكذلك التأكيد على ضرورة جعلنا نتطرق الختيار موضوع البحثالتوحد وهذا من أجل مساعدتهم ما 

لهته البرامج وضرورة اشراك االسرة في مخططات عمل فردية من واالستفادة في سن مبكر، التدريب 
قد تميز هذا البحث بأنه تطرق إلى أهم جانب و هو جانب االدراك الحسي الذي يعتبر العائق و  العمل 

 .تحويلالرئيسي الذي يعيق تواصل الطفل التوحدي وهذا نظرا لوجود خلل في عملية االدراك وتنظيم و 

 :اإلشكالية

تمأل نفسه  ،التعمقان بجو يدعو إلى التأمل و نشئتهم تحيط االنسحياة األطفال عند من يعنيهم ت
ألنه يستطيع أن يلتمس عن كثب النفس اإلنسانية في ليونتها و حيويتها و جمالها على أن ، أمال يتجدد

ل ينبغي أن يكون لها هذه المتعة الزاخرة بالحيوية ال يظفر بها إال من امن فعال بأن الطف و حياة الطف
 (8: 0971فهيم،.كلير)  .صةرعاية خا

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها االنسان في حياته ففيها تشتد قابلية الطفل ف
لتتأثر بالعوامل التي تحيط به فتظهر في جوانب شخصيته أنماط من السلوك السوي أو السلوك الدال على 

 (4: 0999عليوة،.سهام. )سوء التوافق

مدارس علم النفس المختلفة بسيكولوجية الطفولة فيرى أصحاب الوجهة التحليلية  لدى  فقد اهتمت
أن الخمس سنوات األولى من حياة الفرد هي العامل الحاسم في بناء شخصيته ،في حين يرى أصحاب 
 النظرة السلوكية أن الخبرات و السلوكات التي يتعلمها الفرد خالل سنوات حياته هي من يساهم في بناء

مرحلة هامة في النمو   أن الفترة من ثمانية أشهر إلى ثالثة سنوات( كمال مرسي)يرى و  يته،شخص
أنه البد االهتمام بهذه الفترة لعدم المعرفي واالنفعالي واالجتماعي  لألطفال العاديين والغير عاديين و 

      ( 47: 4101نايف،.بن عابد) .هم العقلي و االنحرافات السلوكيةحدوث إعاقة في نمو 

، النفسية العقلية أو أسر ذوي االضطرابات الجسمية أو فيباء االمن هذا المنطلق فقد يواجه و 
اضطراب التوحد حيث ه االضطرابات ذه أبرزلعل من و  .العاديينهؤالء األطفال يختلفون عن األطفال 



  مدخل الدراسة
 

 

11 

ل يواجهون الحياة بها من أطفا ال يستهاناذ ال يخلو المجتمع من وجود نسبة  ،تمعاتأصبح يواجه المج
لقيام بأدواره لتوحد اضطراب يقلل من قدرة الفرد اذ يعتبر ال. اتاالضطرابهذا وا بنوع أو أكثر من قد اصيبو 

التي هدفت إلى  (0994بال جيمس،)حيث أكدت دراسة  ، مقارنة بشخص عاديعلى الوجه المقبول
اعية لألطفال المصابين ديين لتحسين التفاعالت االجتمعا أقران باستخدامالتداخالت العالجية  إثرمعرفة 
 (41:  4117عادل ،.حاسب) .بالتوحد

 تتعلق بالطفلالتي واالضطرابات سابقة أكدت على تنوع المشكالت  لدراساتتعارض  هناكو 
لعديد من المشكالت  الطفل التوحدياجتماعية حيث يتعرض  أو. انفعاليةأو  كانت سلوكيةسوءا التوحدي 

أبرز هذه المشكالت التي تمس  األخرين ولعل منمد على نفسه ويعتمد على ال يدرك وال يعته لي تجعالت
سمعية أو  اسواءاألحاسيس  إدراكعدم قدرته على  والممثلة فيالحسي  أال وهو األدراكأهم جوانبه 
و دراسة (  4101، أحالم ) ةدراسما تناولته  .مية هذا الجانبتدريبات لتنيحتاج  لمسية بللبصرية أو 

هذه الدراسات الى أن الطفل التوحدي لدية قصور في  حيث أشارت نتائج ،(4100تركي الطويقي  ،)
وصت هذه الدراسات بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية  واللمسية وقد أ ة السمع خاصة .األدراك الحسي 

   .راك الحسيلألطفال المتوحدين بهدف  تحسين  وتعديل مهارة األد واإلرشادية

مهارات األدراك الحسي للطفل التوحدي  تحسين أبرز البرامج التي اعتمدت عليها عالميا فيو من أهم 
بية  كونه يعتبر أسلوب حياة وليس كباقي التقنيات التدري ( ABA) حليل السلوك التطبيقيهي تقنية ت

  تحليل جانبه الحسينة لدراسة و معي ولمدة التوحدي لها و في وقت مبكر وبالتالي يجب اخضاع  الطفل 
الحسية   المدركاتالتقليل من  الصحيحة و الحسية المدركاتتعزيز  يتضمنبحيث التحكم فيه و  وألدراكي
والغير مرغوب فيها ومحاولة إطفائها والقضاء عليها وبهذا يجب التركيز على السلوك الحالي  ،الخاطئة

 نركز على الوضع الراهن وال نهتم كما لشخصية األخرى ركيز على القضايا اللطفل التوحدي أكثر من ت
ة جدا تم ابداعها  هو تقنية حديثبرنامج تحليل السلوك التطبيقي  عليه ما يقوموأسبابها وهو  بتاريخ الحالة
 (44: 2007غزال،.مجدي).  لممارسين للتكفل بالطفال التوحديقي تروجا بين امؤخرا وبدأ تل

واء على المستوى العربي هذا المجال سقلة الدراسات في  الى بالضافةو  وفي ضوء هذه االعتبارات
البرنامج التدريبي تحليل السلوك التطبيقي بغرض سعينا الى تطبيق في حدود اطالعنا أو أجنبي وهذا 

طرحها في التساؤالت  على اإلشكالية المطروحة جاءاستنادا و  ،يدمية االدراك الحسي لطفل التوحتن
 :التالية
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 :ساؤل العامالت

 فاعلية في تنمية االدراك الحسي لطفل التوحدي؟(  ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي 

 :لتتفرع منه التساؤالت التالية

 فاعلية في تنمية االدراك لحاسة البصر؟( ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي /0

 في تنمية االدراك لحاسة اللمس؟فاعلية ( ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 4

 فاعلية في تنمية االدراك لحاسة الذوق؟( ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 0

 فاعلية في تنمية االدراك لحاسة السمع ؟( ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 7

 ؟ك لحاسة لشم فاعلية في تنمية االدرا( ABA) هل لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 5

 :الفرضيات

 :الفرضية العامة

 .االدراك الحسي لطفل التوحدي تنميةفاعلية إيجابية في (  ABA) لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي  

 :الفرعية الفرضيات 

 .مية االدراك لحاسة البصر نفاعلية إيجابية في ت( ABA) لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 0

 .االدراك لحاسة المس تنمية فاعلية إيجابية في( ABA) لوك التطبيقي لبرنامج تحليل الس/ 4

 .االدراك لحاسة الذوقتنمية فاعلية إيجابية في ( ABA) لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 0

 .االدراك لحاسة السمع تنميةفاعلية إيجابية في ( ABA) لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 7

 .االدراك لحاسة لشم تنميةفاعلية إيجابية في ( ABA) ك التطبيقي لبرنامج تحليل السلو / 5

 :الدراسة هداف أ

 :هدفت الدراسة لمعرفة ما يلي

 :الهدف العام -

 .في تنمية االدراك الحسي لطفل التوحدي(  ABA) فاعلية لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي 



  مدخل الدراسة
 

 

13 

 :االهداف  الفرعية 

 .في تنمية االدراك لحاسة البصر ( ABA) يقي فاعلية برنامج تحليل السلوك التطب/ 0

 .في تنمية االدراك لحاسة المس( ABA) فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي / 4

 .في تنمية االدراك لحاسة الذوق ( ABA) فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي / 0

 .لحاسة السمع  في تنمية االدراك( ABA) فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي / 7

 .في تنمية االدراك لحاسة لشم ( ABA) لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي / 5

 :ودواعي اختيار الموضوعالدراسة  أهمية

 :اختيار الدراسة الحالية في كونهاتكمن أهمية ودواعي 

عد بمثابة أشدها خطورة بما في ذلك المدركات الحسية التي تفئة من أهم االعاقات النمائية و  تتناول -
 .الركيزة األساسية لتكييف الفرد مع محيطه

لقائمين على ايخدم بال شك هذه الفئة و ما قد يتوصل اليه من نتائج إيجابية سوف تقديم البرنامج و  -
 .الوصول بهم الى السلوك التكيفي تسهيلالرعاية و 

 . الطفل التوحدي تحقيق التحسن على مستوى االدراك الحسي لتنمية شخصيةتدريب هذه الفئة و  -

 .من القائمة الحسية لدى أطفال التوحد لتشخيص االضطرابات الحسية لديهم االستفادة -

 .ئية نفسانية تهتم بفئة التوحديينكوني أخصا -
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 :الدراسةمصطلحات 

 : الفاعلية/ 0

: 0222،أحمد.الحارثي) .هي قدرة الشيئ في التأثير على الشيئ وبلوغ اعلى درجات في تحقيق النتائج
22) 

 : التعريف االجرائي

القياس البعدي للقائمة الحسية اس من خالل فروق القياس القبلي و تقتحقيق اهداف البرنامج المقترح و  وهي
 .للتوحد

لتي تقدم خالل فترة زمنية محدد المترابطة اة من األنشطة المخطط المتكاملة و هو مجموع: البرنامج/ 4
 (2 :0222بيومي،.لمياء) .لبرنامجتعمل على تحقيق الهدف العام لو 

 :التعريف االجرائي

خطط بناءا على أهداف محدد وواضحة، تنمية تستهدف المو  مجموعة من اإلجراءات المنظمة 
التوحد و تعديل سلوكياتهم طبقته الطالبة على كل جلسات مستمد من استراتيجيات العالج مهارات أطفال 

 84مكونة من  ،لوك التطبيقي لعالج حاالت التوحدليل السالسلوكي و قائم على منهج لوفاس في تح
 .جلسة تتضمن األهداف و اليات التنقيد و األدوات االزمة و السلوكيات المستهدفة

 (  22:  0222أحمد،.لحارثيا)

 ( :ABA) برنامج تحليل السلوك التطبيقي / 2

 ( 08-05: 4119)أحمد ي، الحارثيذكر  

 اقات التطورفراد الذين يعانون من التوحد واعأللك التطبيقي تستخدم لتحليل السلو  طريقةهو بانه 
 .المصابين بالتوحد وهذا باستخدام محاور مقصودة والنمو من أجل تحقيق استقاللية لدي األطفال

 .يجابيةاإلبالمهارات  االحتفاظتعزيز و  /0

 .بالمهارات التي اكتسابها االحتفاظتعزيز و  /0

 .البديلة السلوكياتتعزيزها وتعزيز خلة من خالل اقاف اخفض السلوكات المتد/ 2

 :ما يليه المطبقة البرنامج ومن بين تقنياتفي  ياتطبيق الطرق الثالثة تم احتوائها كل هذه
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 للتعلم  االستعداد-

 العاماالجتماعي األدب -

 االستقاللية-

 :التعريف االجرائي

عن طريق تقنيات يقوم  .ها الطفل التوحديارات التي يفتقدهي طرق تستعمل لتنمية مختلف المه
 .التكرارج وهي العزيز، التعميم و على أساسها البرنام

تام في  انخفاضحالة من األطفال المتوحدين لديهم  41على حاالت الدراسة وهي  بتطبيقهانا ما قموهذا 
 .المدركات الحسية

 التوحد / 0

ل فالتخيل عند الطو وتواصل اللغوي  عياالجتماهو اضطراب عصبي بيولوجي يؤثر على التفاعل 
وله قابلية للتعلم شخصية الطفل قبل ثالثة سنوات األولى من عمره اذ يمس جوانب عديدة من 

 (48: 4114المغلوث،).والتدريب

 :التعريف االجرائي

وعجز شديد في  الى اضطرابات سلوكية وتواصلية،ر شيوت ،لتوحد إعاقة نمائية تتسم بالغموضيعد ا
 .وانشغال بالذاتعل االجتماعي التفا

 :األدراك الحسي/ 2

يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي من اشياء اوفي  تأويالاالحساسات  تأويلهو عملية 
انه العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا او في داخلنا من ، تنا البدنية من تغيرات ومعطياتحال

 ( 2: 0222.مجمد، عبد الحليم) .موضوعات وتغيرات عن طريق الحواس

 :التعريف االجرائي

الحسية  المثيراتالخارجي الذي ندركه عن طريق قلية التي نعرف بواسطتها العالم هو العمليات الع
 .الخمسة الرموز وهي معرفة مباشرة عن طريق الحواسالمعنى و  إدراكبل يشمل  لألشياء
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: تمهيد  

رباكا إزعاجا الطفولة مشكالت أكثر من تعتبر التي الشاملة ةاإلنمائي االضطرابات أحد التوحد يعد  وأنها وا 
 عمرية مراحل ليشمل يمتدد ق والذي الطفولة مرحلة خالل النفسي األداء جوانب في اضطراب تتضمن
 والحركية،ويعتبر الحسية والمهاراتل التواص ومهارات واللغة والتعلم واإلدراك االنتباه ذلك في بما أخرى
 يتسنى حتى خيرةاأل اآلونة في ملحوظ بشكل بها والعناية االهتمام بدأ التي الخاصة الفئات من التوحد
ويتطور االنسان ليصبح له شخصية  . قدراتهم به تسمحد ح أقصى على المجتمع في الندماجا لهما

مميزة و كيان مستقل ووجهة نظر و القدرة على التعامل مع الحياة بكل صعوباتها من خالل العقل الذي 
وهبه اهلل سبحانه وتعالى و لكن هذا العقل ال يعمل االمن خالل الحواس الخمس ،والتي هي مصدر 

ت لن يكون لها قيمة ولن تصل الى المخ إلى من المعلومات التي تذهب الى المخ و لكن هذه المعلوما
خالل االعصاب الناقلة للمعلومات الحسية فهي مثلث البد أن تكتمل أضالعه اكتشاف ،تحويل و ارسال 

 .حتى يصبح ما نسمعه ونراه ونلمسه ونتذوقه ونشمه له قيمة حقيقية 
حيح ولن نستطيع العيش بشكل أما اذا كان أحد هذه االضالع به خلل فلن نكتسب المعلومات بشكل ص

 .و هذا االمر هو ما نالحظه لدى العديد من أطفال التوحد.طبيعي و سوف يتوقف أو يتأخر النمو لدينا 

 :تعريف التوحد/  1

 : لغة

االنطوائية  والغربية أسموهالذاتية، والتوحد ليسأو االنعزال  وتعني العزلةالتوحد كلمة مترجمة عن اليونانية 
 (0211102مصطفى، . أسامة)التعامل مع االخرين  ولكن رفضط مرضية ليس عزلة فق وهو حالة

 1اصطالحا
عن اضطراب في الجهاز  بنتيهو اضراب نمائي يظهر خالل الثالثة سنوات األولى من عمر الطفل وهو 

 (101 0211القمش،.مصطفى).العصبي مما يؤثر على وضائف المخ

 1التوحد وهذه بعض التعريفات التي أطلقت على

 1 الى(  102 0211)وقد أشار مصطفى الشربيني 
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عرضا لهذه  وكتب كل ما يعتقد به هو أول من عرف التوحد وقدم له من خالل تشخيصاته :تعريف كانر
حالة أشار إليها في دراسته فإننا نالحظ تلك  11المتالزمة الغير معروفة وهذا من خالل مالحظاته ل 

 1 السلوكيات المميزة للتوحد التي تشمل

 عدم القدرة على تطوير عالقات مع االخرين 

 تأخر في اكتساب الكالم 

 النمطية والتكرار

 ضعف في التحليل والذاكرة الحرفية 

  .ر جسم طبيعيظهو 

التوحد هو اضطراب متعلق بالنمو يظهر خالل الثالثة سنوات األولى من عمر (:3002)تعريف كامل 
مجال  والنمو الطبيعيله فيالطفل، ينتج عن اضطرابات في الجهاز العصبي مما يؤثر عن وظائف المخ 

 (102 0211الزراع،.نايف).لديه ومهارات التواصلالحياة االجتماعية 

طبيعي أو منخفض، في النمو حيث يكون غير  اضطرابهو  (:3012)منظمة الصحة العالمية  تعريف
قبل الست سنوات األولى من عمر الطفل مع أداء غر طبيعي مميز في كل من المجاالت  والذي يتجلى

 .والنمطية والسلوكيات المعقدةالمتبادل  االجتماعي، التواصلالتفاعل  1التالية

 .نمائيالتوحد بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية هو ليس اضطراب عقلي بل اضطراب عصبي 

 (132 0212اخرون، وليدعو)

التوحد هو اضطراب النمو المتفشي  (:DSM5)لالضطرابات العقلية  إلحصائيتعريف الدليل التشخيصي 
 والغير لفضياالتصال الفضي -1الثالثةفي المجاالت في النمو  باإلعاقةالذي يتميز 

 التفاعل االجتماعي  -

 نمطية مقيدة  سلوكيات -

 (03 02121جوالدة،.االمام) .''بثالوث التوحد''  ما يسمىوهذا 
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خالل  والتي تظهراضطراب شديد يستمر مدى الحياة هو التوحد(: 3002)الجمعية االمريكية للتوحد تعريف 
وأربعة مرات من المواليد  12222متوحدين إلى  5األولى من حياة الطفل هناك ما يقارب الثالثة سنوات 

 (102 0211الزراع،.نايف).البناتشيوعا في األوالد أكثر من  أكثر

في العالقات االجتماعية نمو لغوي  وهي إعاقةقد جدد ثالثة خصائص أساسية للتوحد  :راوترتعريف 
1 0222،ظاهر. قحطان).التماثلاإلصرار عل ى –و استحواذي سلوك طقوسي أ –متأخر أو منحرف 

02( 

التي تطرقنا إليها يمكن أن نستخلص أن التوحد بأنه اضطراب نمائي يظهر  التعاريف السابقةومن خالل 
. واللغويفي الثالثة سنوات األولى من عمر الطفل بحيث يؤدي إلى عجز في التواصل االجتماعي 

 .والتكراريةجانب النمطية  إلى. وانعدام التخيل

 :اسباب التوحد/ 3

لقد اختلف العلماء والباحثين في هذا االضطراب الغامض وتحديد االسباب المحددة لحدوثه حيث يرى 
منها المشاكل االسرية والنفسية  وعوامل، والتيبعض الباحثين ان التوحد ينشا من عدة مشكالت 

 والكيمياوية،والبيولوجية 

بالتوحد ولكن ال يزال البحث مستمرا في كثير من البحوث  لإلصابةاسباب محددة تماما فلم تثبت 
 .والدراسات

 1وهذه مجموعة من مسببات التوحد

 :االسباب العضوية-3-1

العديد من الدراسات لمعرفة نوع التلف المخي الذي يعاني  ينحثوالبااستخدم العلماء  لقد1 المخاصابة *
 التعرف على هذا التلف  نع عاجزاستخدموا كل الطرق التشخيصية ولكن كانت  منه الطفل المتوحد فقد

 .غير واضحة لكن العالقة اليسر وتينينوقد يكون ارتفاع هرمون *

الذين لديهم  حركات االطفال تحسنهالن عند استخدام عالج لتخفيض نسبته  امينبالدو زيادة هرمون *
 .حركات متكررة



 التوحد واإلدراك الحسي   الفصل األول                                                             
 

 

02 

 .ويتركز في المناطق المسؤولة عن التنفس، الذاكرة االنتباه قد يكون سبب هرمون االيبيوفرين*

 (152 0222الخطاب،.محمد)

 :والنفسية السباب االسريةا-3-3 

الوالدية  التنشئةلقد ارجع العديد من الباحثين الى ان اسباب التوحد هي اسباب نفسية والتي تنشا من 
 .يكادالخاطئة وشخصية الوالدين غير السوية حيث 

 .الى ان اعراض االصابة بالتوحد تعود الى عدم نضج وتطور االنا( 1232)ليو كانر  

يث اعتبر ان االم التي باألم الثالجة، حوكذلك البرود العاطفي للوالدين وخاصة االم التي سماها بيثلهايم 
 (21-122 0212،خليفة، واخرون. وليد) .لديها برود عاطفي هي سبب من اسباب التوحد

 :بيولوجية اسباب-3-2

هناك عديد من المؤشرات تدل على ان حدوث التوحد ناتج من عوامل بيولوجية تؤدي الى خلل او اصابة 
 1في الدماغ ومن اهمها

ان العديد من الخصائص البشرية تنتقل عن طريق المورثات من الوالدين الى  حيث1 الوراثيةعوامل *
 .االسباباالطفال وهذا قد يكون سبب من 

هناك العديد من االلتهابات الفيروسية التي تصيب االم او الطفل في مرحلةمبكرة من 1االلتهاب الفيروسي*
 1منهاالى االصابة بالتوحد  العمر تؤدي
 الحصبة األلمانية. 
 تضخم الخاليا الفيروسي. 

 (05- 103 0211مصطفى، اخرون،. فاروق أسامة).التهاب الدماغ الفيروسي 

 :المناعيةعوامل *
 .التوحدين لدى المقررة المناعية منظومة خلل وجود إلى الدراسات من العديد أشارت
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 :االسباب البيئية-3-4

لقد ارجع الباحثين الى ان سبب التوحد قد يرجع الي التلوث البيئي كالتعرض الي السموم في المعادن 
 .فهما من المعادن المسببة( والرصاصالزئبق )

 .شهرا وهذه الفترة هي فترة ظهور التوحد 03-12المقدم للطفل عند عمر  وكذل الطعوم

 Susan W.White & all :2006:37) )األسبابالمواد الحافظة المضافة الى االطعمة قد تكون سبب من 
  :المتوحدين األطفال خصائص/ 2
 اختالف يكون وربماالصفات  و الخصائص نناحيتيين متجانس غير فئة التوحد اضطرب ذوي االفراد إن
 ولكن هذا التشابه من أكبر ذوي اضطراب من وآخر فرد بين

 باضطراب تشخيصهم تم الذين يتشابه فيها االفراد عامة خصائص  وجود عدم ال يعني
 :تشخيصهمى عل تساعد الفئة هذه أفراد التيتميز عامة خصائص هناك أنا كما التوحد

 (132 0211.نوري.مصطفى)
 :العقلية الخصائص-2-1

 ـوتطبيق والتشكيل واإلبداع، والمرونة، الفهم، التقليد، على قدرتهم على تؤثر شديدة معرفية مشكالت لديهم
 .المعلومات واستعمال القواعد
 أما فكرية إعاقة من يعانون %25 فالغالبية العقلي مستواهم حيث من بالتوحد المصابون األطفال يختلف

 العجز من يعانون ال ولكن االجتماعي العجز من يعانون فهم المرتفع داءاأل ذوي عليهم يطلق والتي05%
 المعرفي

 إلى تعزى ألسباب انتقائي انتباه لديهم التوحد اضطراب ذوي األطفال أن إلى المعرفية النظرية تشير كما
 فقط واحد لمثير االستجابة يستطيعون فهم إدراكية عيوب أو عيب
 انتباه مدى لديه والبعض ما، مهمة على التركيز على القدرة وانعدام نتباه،اال مدى في قصور لديهم أن كما

 (022-1020 0212الروسان،. فاروق) .يجذبهم الذي للموضوع طويل
 :الخصائصاالجتماعية -2-3
 في والقصور االجتماعي السلوك في الوظيفي األداء اختالل في تتمثل للتوحد األساسية الخاصية إن

 التواصل فيتجنبون حسبأعمارهم، االجتماعية، العالقات أنواع يطورون ال فهم االجتماعي، السلوك
 ماعيةاالجت التفاعالت من كثير أن حيث االجتماعية، التفاعالت تجنب أو للهروب وذلك البصري
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 التفاعل في البدء أو االستجابة في صعوبة التوحدي يواجه ولذلك المالحظة خالل من تعلمها يتم البسيطة
 .الوجه وتعبيرات لإليماءات فهم يظهرون ال لذلك نتيجة .البصري التواصل ضعف نتيجة اآلخرين مع

 سليم بشكل اللغة فهم عدم معها، والتفاعل اآلخرين مشاعر فهم عدم أيضا
 اظهار عدم وابتساماتاألم، للمناغاة، االستجابة عدم 1االجتماعي التواصل لضعف المبكرة المؤشرات نم
   الطفل لحمل يدها مد األم تحاول عندما استجابة أي
 يجلس وقد بدني، اتصال تتطلب التي األلعاب ويحبون المألوفين، األشخاص من يقتربون فقد البعض أما
 .مألوف شخص عنهم غاب إذا قلق من يعانون وقد بمعانقته، ويستمتع مألوف شخص حجر في
 تنمو حيث الطبيعيين، األطفال مع اجتماعية عالقات تكوين منهم ضئيل لعدد يمكن المراهقة مرحلة في

 المقبولة غير السلوكيات بسبب اآلخر الطرف قبل من وتنتهي تفشل ما وغالبا الصداقة في الرغبة لديهم
 (32 02121اخرون، حسنو .نبيل) .التوحد طفل من تصدر التي

 :اللغوية الخصائص-2-2
 صورة في تظهر الجوانب متعددة مشكلة يعد بهم يحيط من مع التوحد اضطراب ذوي األطفال تواصل إن

 دون ولكن تنمو وقد كليا اللغة تغيب فقد المشاعر، عن التعبير في ومشكالت التواصل مهارات انخفاض
 واالستعمال سمعها التي الجملة من كلمة آخر إعادة مثل الكالم ترديد مع يكرك لغوي وبتركيب نضج

 يشرب أن يريد علي" فيقول اسمه يستعمل بل " اشرب أن أريد أنا " يقول ال فمثال " للضمائر الخاطئ
 نطق للطفل يكون وقد المجردة، المصطلحات واستعمال األشياء تسمية على القدرة وعدم»

 .الطفل مع يعيشون من فقط معناه يعرف به خاص
 عن تعبيرا يعد ما وهو األشياء ورمي والعدوانية الغضب من السلوكيات بعض لديهم تظهر لذلك ونتيجة
 تعد وقد عنها، التعبير يستطيعون ال معينة أفكار أو أحداث إلى بهم المحيطين انتباه جذب في رغبتهم
 وهو الذات إيذاء إلى أنفسهم عن التعبير على قدرتهم عدم يجةنت الحال يصل وقد االحباط، عن تعبيرا

 (22-22 02111اخرون، فاروق،و.أسامة) .الذات نحو الموجه العدوان
 1 يلي بما (32 02111)القماش نوري مصطفى ابرزها وقد 1 منها يعانون التي اللغوية المشكالت من

 1 المصاداة
 كأنها تبدو بصورة أصوات ،أو مقاطع ،أو كلمات من يقال مال الالإرادي بالترديد تتميز كالمية حاله

 نفس في اآلخرين من لماسمعه صدى فإنهاتكون العبارات أو الكلمات ببعض تحدث واذا  لهم صدى
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 من حتى أو شهور ،أو أيام منذ سمعه الذي الكالم لنفس تكرار تكون قد أو ( المباشرة المصاداة) الوقت
 ( مؤجلةال المصاداة) سابقة سنوات

 1 للضمائر العكسي االستخدام
لى " أنا"بضمير اآلخرين إلى الطفل فيشير مشوشة بصورة  الضمائر استخدام يتم حيث   "هو "نفسه وا 

 : السلوكية الخصائص-2-4
 عن النظر تعب،بغض ،أو ملل أي دون مستمر بشكل نفسه السلوك تكرار ذلك ويعني 1النمطي السلوك
 ، األشياء بأجزاء واالنشغال ، بالعادات الجامد ،والتقيد محددة بأشياء واالنهماك االنشغال ،كذلك السياق
 األصابع ،أو اليدين ينبالذراع الرفرفة حركة مثل معين سلوك مع تعامله في طويلة ساعات الطفل ويقضي
 إصدار تكرار أو طويلة، لمدة واحد بشيء اللعب ، الرأس ،أو الجسم ،أو الرجل هز ،أو بهما ،والتلويح

 أو صعبة مهمة من للهروب أو مرغوب شيء على للحصول يستخدم وقد  همهمة ،أو ،أوصوت نغمة
 . تلقائيا    مفاجئ بشكل وتنتهي بدأوت مثير بأي مرتبطة غير تكون وقد  السعادة أو الحزن عن التعبير
يذاء،والعدالمزاج في غضب ونوبات اضطرابات نم الطفل يعاني 1الغضب  األطفال إن . الذات وان،وا 

 األمام إلى كالهز معينة حركات ،أو شديدة غضب بنوبات حزنهم يظهرون التوحد اضطراب يذو 
 وصراخ ضحك نوبات في يدخل ،وق صابعهأ أطراف على الغرفة أرجاء في الركض ،أو القفز والوراء،أو

 (01-02 02251الزراع، .نايف.) سبب بدون وبكاء
 : الذات إيذاء سلوك
 في رأسة يضرب ،أو نفسه يدمي حتلى نفسه بعض الطفل يقوم حيث النفس نحو موجه عدواني سلوك
 لطمه أو ضربه يتكرر وقد ، كدمات أو بجروح الرأس إصابة إلى يؤدي ما األثاث بعض أو ، الحائط
 . وجهه على

 :اللعب
 افتقارهم يعزى وقد واأللعاب، الدمى في اآلخرون األطفال يبديه الذي نفسه االهتمام يبدون ال عام بوجه
 يتعلمها مهارة وهي ، منها ممتعة نتائج على ولالحص لطريقة معرفتهم عدم إلى باأللعاب االهتمام إلى

 الحسي باللعب تعلقا أكثر التوحديين األطفال ونجد . وتقليدهم اآلخرين بمالحظة الطبيعين األطفال
 ويأتي الطبيعيين األطفال من بكثير أكثر لسنوات عليهم ،ويهيمن( األشياء يتذوقون،يتحسسون يشمون،)

 طويلة لمدة السيارة عجل كتحريك اللعبة من بجزء واالهتمام .  فيه مرونةوال ، متكررا لألشياء استعمالهم
 (0222153، الظاهر. قحطان.)الظاهري باللعب يبادر وال ، ،التلقائي التخيلي اللعب إلى ويفقتر.
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 1 واإلدراكية الحسية الخصائص 1خامسا  
 لو كما أذنه الطفل يغطي فأحيانا األلم أو الصوت 1مثل الحسية للمنبهات ناقصة أو زائدة استجابة يظهر
 إلى تشير عالمات واليظهر المفاجئة األصوات يتجاهل قد المقابل وفي ، تضايقه معينة أصوات كانت

 يشعر فال لأللم حساسية نقص لديه أو األلم تجاه الحساسية مفرط إما الطفل يكون وقد . للصوت استجابة
 . بسهولة فيه
 خاصة – ممكن حد أقصى إلى حادة حسية قدرات لهم أن يبدو أي . عصبية شديدة استجابة يظهر وقد
 ، لهم محيرة مشاكل حدوث إلى المفرطة حساسيتهم تتسبب أن ويمكن ، اللمس السمع، مجال في

 فينزعج التوحدي الطفل أما الصف خارج المرور أصوات تجاهل الطبيعي للطفل يمكن المثال فعلىسبيل
 (0211122، الشربيني. مصطفى).حجرة نطاق داخل ؤلمةالم األصوات هذه كانت لو كما
 :والحياتية االستقاللية المهارات -2-5
 الذي فالطفل التوافقي السلوك قصور أو السلوك نمو في التأخر الطفل بها يتصف التي السلوك أنماط من
 عاما العمر من يبلغ الذي العادي الطفل سلوك مع يتناسب سلوكا يظهر قد سنوات الخمس العمر من يبلغ
 .مالبسه ارتداء على بإطعامه،ويساعدة يقوم من ـويحتاج بالذات العناية مهارات يفقتد ولذك . واحدا

 (100 0223محمد،.ليم عبد الح)
 1االعراض او المؤشرات التي تظهر لدى الطفل المتوحد/4

شهرا حينما يالحظ الوالدين تاخر في اللغة  22-03عادة اليمكن مالحظة التوحد بشكل واضح حتى سن 
. 10211السيد.محمد )1أو اللعب أو التفاعل االجتماعي وتكون االعراض واضحة في الجوانب التالية 

15) 

 :التواصل -4-1

تطور اللغة بطيئ و قد اليتطور بتاتا ، استخدام كلمات بشكل خطئ لها معاني غير واضحة ويكون 
التواصل عن طريق االشارات بدل الكلمات ،االنتباه و التركيز يكون قصير المدى ويمل خلل في المهارات 

كلمة سمعها و االستعمال الخاطئ للظمائر حيث  اللفضية والغير الفظية تركيب لغوي ركيك، اعادة اخر
 يستعمل الضمير انت عندما يريد ان يقول انا  

 ...علي يريد أن اشرب 1 اليقول أنا اريد أن أشرب بل يستعمل اسمه فيقول 1 مثال
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 (152 0222غزال،.مجدي) .وعدم القدرة على تسمية االشياء

 :التفاعل االجتماعي -4-3

بمعنى ان الطفل اليسلم على احد .ضعف في العالقات االجتماعية مع امه وابيه و اهله و الغرباء
الينظر الى الشخص الذي يكلمه ، اليستمتع  بوجود االخرين ، اليحب . اليفرح عندما يرى والديه ..

 (102 0222مغلوث،. فهد) .مشاركته في اللعب واليحب االختالط مع االطفال 

 : ت الحسية المشكال -4-2

اسجابة غير معتادة لالحاسيس الجسدية ،مثل ان يكو ن حساسا  اكثر من المعتاد للمس أو ان يكون اقل 
محمد صالح اإلمام، فؤاد عبد ).حساسية من المعتاد لاللم أو النظر أو السمع أو الشم 

 (0210212الجواده،

 :السلوك -4-4

أو اقل من المعتاد ، مع وجود نوبات من السوك غير  قد يكون  لدى الطفل المتوحد نشاط زائد اكثر
 دون سبب ،( كأن يضرب راسه على الحائط، او يعض)السوي 

 (122 0225الزراع،.نايف ) ...اليحب التغير في االشياء الخاصة به أو االرتباط بشخص معين 

 :غداء و النوم -4-5

و الشرب و النوم  كحبه لطعام معينة أو شرب السوائل  يكون لدى الطفل المتوحد اضطرابات في االكل
 . بكثرة  أو االستقاظ ليال المصاحب بهز الراس أو ارجحته

 مجدي غزالاوتة استخلصهاو عموما تختلف هذه االعراض أو المؤشرات من طفل الى اخر بدرجات متف

 1في النقاط التالية ( 152 0222) 

 المتوحدين ال يحبون االحتضان و ال يهتمون بمن حولهم االطفال* 

 يبدون و كانهم ال يسمعون و ال يظهرون اي الم عند االصابة * 

 يرتبطون باالشياء ارتباط غير طبيعي و ال يحبون التغيير 
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 ال يحبون اللعب بالكرة بينما يحبون ترتيب المكعبات *  

 يميلون الى العزلة و االنطواء  * 

 و القهقهة دون سبب و عدم ادراك المخاطر   الضحك* 

 ...بعضهم يملك قدرات عالية الدقة كالرسم و العزف * 

 يرددون الكالم دون فهم المعاني * 
  .و القرص, شد الشعر , ايذاء الذات مثل عض اليد * 

 أعراض التوحد حسب -DSM (54-6):(31 :3002)جاسب .وهذا ما جاء به عادل  

 1  رفيظهخلل نوعي في التفاعل االجتماعي المتبادل كما ي/ 1
نقص ملحوظ في استخدام العديد من أشكال السلوك غير اللفظي مثل التعبير  -

 . االجتماعي التفاعل لتنظيم واإليماءات الجسمية ،األوضاعوجهيال
 . العجز عن إقامة عالقات باألقران المناسبة لمستوى نموه -
 يضهرال1 مثال)أواالنجازات  تمامھاال أورفيه تلقائيا إلى مشاركة اآلخرين في التال يسعى  -
 (. مهتماھالتي تحظى با األشياء إلى أويشير أويحضر 

 االفتقار إلى تبادل العالقات االجتماعية والعاطفية - 

 1 فيظهر خلل نوعي في التواصل، كما ي/ 0
 بديلة طرق خالل من ضهمصحوب بمحاولة تعويغير )تأخر أو انعدام نمو اللغة المنطوقة  -

 (. الصامتة الحركية أوالمحاكاة اإليماءل لك للتواص
 بالنسبة لألفراد القادرين على الكالم، نقص ملحوظ في القدرة على بدء محادثة مع الشخص آخر  -
 . الترديد أو التكرار اآللي للكالم، أو استخدام لغة شخصية شاذة -

 .الحالي نموه مستوى يالءم بما الكبار أدوار لعب أو  هالخيالي التلقائي بمختلف أشكالنقص اللعب  -

 1خالل منا يظهر ،كم واألنشطة اماتتمھالتكرار اآللي ألنماط محدودة من السلوك واال. 2
درجاتها  في والشاذة والمحدودة المكررة تمامھاالنشغال التام بواحد أو أكثر من أنماط اال -

  عهاأوموضو 
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 . عملية ضرورةلها التمسك المتصلب بروتينيات وطقوس معينة ليست  -
رفرفة أو ثني اليد أو األصابع أو الحركات 1 مثل)نمطية حركية تتسم بالمعاودة والتكرار اآللي  -

 (. المعقدة لكامل الجسم
 .االنشغال الدائم بأجزاء من األشياء -

 حداعراض التوحد حسب الجمعية االمريكية للتو -4-7

 . واللغوية االجتماعيةالمهارات  اضطراب في

 . اختالف في االستجابة الحسية للمثيرات -

 .غياب القدرة على التواصل مع اآلخرين -

محمد صالح اإلمام، فؤاد عبد ). غياب اللغة والحديث بالرغم من توافر القدرات اللغوية - 
 (0210211الجواده،

 ICD/10 التوحد حسب التصنيف الدولي لألمراض اعراض-3-2

 1قصور في النمو قبل سن ثالث سنوات، على األقل في واحد من المعايير التالية

 . المستعملة في التواصل االجتماعي( التعبيرية والمستقبلة)اللغة . 1 

 . نمو التعلق االجتماعي أو التفاعالت االجتماعية المتبادلة. 0
 (المراجعة العشرة).أو الرمزي اللعب الوظيفي. 2

 :أشكال التوحد  /5

يعتبر أطفال التوحد وفق العديد من الدراسات فئة متجانسة لذلك ظهرت عدة أشكال و تصنيفات للتوحد 
( DSM5 2013)وفق معايير متنوعة إال أن الدراسات الحالية تعتمد على التصنيف الوارد المستند في 

في أن التوحد ( APA)الصادرة عن الجمعية االمريكية للطب النفسي  (0212)النسخة المنقحة في ماي 
 (102 0215فاضل ،.ريما ) 1 رعية التالية و األكثر شيوعايتضمن التصنيفات الف
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 AUTISME SPECTRUM DISORDORاضطراب طيف التوحد  -5-1

الشاملة ،ويشيرا كل من  يستخدم مصطلح اضطراب طيف التوحد مرادفا لمصطلح االضطرابات النمائية
المصطلحين إلى حاالت مختلفة من التوحد تشترك في التأخر الشديد و االنحراف في العالقات 

االجتماعية و عجز في التواصل اللغوي و ضعف القدرة على التخيل فهو عبارة عن إعاقة نمائية تنجم 
 .لدقيق الذي يؤدي إلى تلك االختالفاتعن اختالفات في الدماغ و لم يتمكن العلماء بعد من تحديد البب ا

تشخيص اضطراب طيف التوحد في الوقت المعاصر على العديد من االمراض التي كان من  وقد شمل
-PDO)واسع االنتشار  النمائيةواضطراب اضطراب التوحد  1مثلالمعتاد أن يتم تشخيصها بمفردها 

WOS ) وهذا ماأصدرته باعتبارها اضطراب جيني تم ضمها إلى اضطرابات النمو  أسبر جرومتالزمة
 (WWW.gov/actearly)(.DSM5)االمريكية للطب النفسي الدليل التشخيصي الخامس  الجمعية

 1التاليةوقد شمل اضطراب طيف التوحد أشكال االضطرابات 

والتواصل اللغويواللعب هو اضطراب يتسم بوجود خلل في التفاعل االجتماعي  :التوحداضطراب  -1-1
الوصول إلى سن الثالثة من  واألنشطة قبلاالهتمامات  وقصور فيجانب سلوكيات نمطية  التخيلي، الى

 (113 0225، الزراع. نايف. )الطفلعمر 

مصحوبا بتأخر ملحوظ في  يظهروغالبا هو اضطراب شبيه بالتوحد البسيط :أسبر جرمتالزمة  -1-3
 (32-132 0212، وآخرون، خليفة. وليد. )واللغةالمعرفة 

مولود يظهر هذا  ألفهو اضطراب ناذر جدا يحدث لمولود من مئة :الطفولياضطراب االنتكاس  -1-2
الرحمن  عبد. سليمان. )أسبر جرمتالزمة  والواضح عكساالضطراب بعد عامين من النمو الطبيعي 

،02211 33) 

هو اضطراب عبارة عن خلل شديد في  (:PDO-NOS)اضطراب التطور العام الغير محدد  -1-4
 .وتكراريةمع وجود نشاطات نمطية  والغير لغوياللغوي  ومهارات التواصلتطوير التفاعل االجتماعي 

 (1115 02210صندقلي ،.هناء)
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 :الفرق بين التوحد وطيف التوحد -

طيف التوحد هو ما يسمى بأشباح التوحد ،وهو حاالت االضطرابات العامة في التطوير العالئقي و 
و يقصد به األطفال الذين تظهر لديهم العديد من المشاكل في أساسيات التطور النفسي في نفس .اللغوي 

 .بات التطور العامأما التوحد فهو اضطراب محدد بذاته  فيه نوع شديد من اضطرا.الوقت و بدرجة شديدة 

 (102 0222جاسب،.عادل)

 :النضريات المفسرة لالضطراب التوحد -2

تعددت الدراسات التي تحاول الوصول إلى أسباب أصابة الطفل بهذا االضطراب فبعض الدراسات ردت 
و البعض ردها إلى أسباب عصبية و بيولوجية أو عوامل  أسباب التوحد إلى أسباب نفسية و إجتماعية

كيماوية و يعتبر هذا االظطراب من االضطرابات التي تؤول إلى أكثر من عامل سببي فهناك غموض 
حول سبب اإلصابة وقد تعددت النظريات المفسرة لالضطراب  وسنتطرق ألكثر النضريات التي تناولت 

 1اضطراب التوحد  

 :نفسية النظرية ال -6-1

 حين كان يعتبر رواد هذا االتجاه ومنهم تعتبر من أقدم النظريات في تفسير األسباب المتوقعة للتوحد 

بأن الوالدين خصوصا االم يتحمالن المسؤولية لصابة ابنهما بالتوحد وهذا لعدم تزويده بالحنان و '' كانر ''
ؤدي الضطراب العالقة االجتماعية ما بينه وبين الدفيء و العاطفة الكافيين و عدم االهتمام بتربيته مما ي

االم و رفض التبادل بين الطرفين بكل ما يترتب عن ذلك من أثار سلبية في النمو اللغوي باعتباره و سيلة 
 (120 0222القماش،.مصطفى .) تواصل و تفاعل اجتماعي 

 :النظرية الوراثية  -6-3

يمكن أن تكون الوراثة أحد أسباب التوحد ،و هذا يفسر سبب إصابة إخوة ذوي اضطراب التوحد 
،كما أنة التظهر على أغلب حاالت التوحد بإضطرابات نفسية أو أحد االظطرابات النمائية األخرى 
 .جينات تتفاعل مما تسبب التوحد(12-2)تشوهات واضحة على مستوى الكرومزومات وهناك من 

 (122 0211الشربيني،.طفى مص) 
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 :النظرية البيو كميائية  -6-2

تعقد هذه النظرية أن بعض العوامل التي تسبب تلف بالمخ قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها تهيئ لحدوث 
هذا االضطراب مثل إصابة االم بالحصبة األلمانية و الحاالت التي لم تعالج من االمراض مثل نقص 

المخ عند بعض االفراد المتوحدين دةو التهاب الدماغ ،كما أن هناك خلل في خاليا االكسجين أثناء الوال
قحطان (.)الدوبامين  -البروتنين) في توازن النواقل العصبية التالية للدماغ إضافة الى وجود خلل 

 (123 0222الظاهر ،.

 :النظرية المعرفية  -6-4

هرملين و ''تشر هذه النظرة إلى وجود عجز أو قصور معرفي في النواحي المعرفية و االجتماعية ووجد  
أن األطفال التوحديين لديهم صعوبات في عملية استخراج الرموزو القدرة على ( 1222)سنة '' كنوز

د أن هناك دليل بين أور ( 1225)سنة '' سيغمان''أما .التفكير و يرجع ذلك إلى التأخر في النمو اللغوي 
وجود نقص أو خلل في الفهم االجتماعي مما يبين أن هناك معاناة يعانيها أطفال التوحد في استجاباتهم 

 (122 0222الخطيب،.محمد.)السلوكية الشخصية 

 :النظرية العصبية  -6-5

 هناك ثالثة نظريات تتمحور حول أسباب تواجد عطب معين في الجهاز المركزي العصبي ك

 .تأكد وجود عدد كبير من الخاليا الصغيرة في شق الدماغ األوسط 1نظرية األولى ال

 .تأكد نقص في حجم المخيخ 1 النظرية الثانية 

 (122-1125 0221قاسم ،.محمد.)تأكد ضعف القشرة الدماغية 1 النظرية الثالثة 

 .لهذه النظريات تبين أن حاالت التوحد ترتبط مع االختالفات البيولوجية  و العصبية في الدماغ  تتيجة

 :تشخيص وتقيم التوحد/ 7

. ال يزال تشخيص التوحد من أكبر المشكالت التي تواجه الباحثين والعاملين في مجال مشكالت الطفولة
اته غالبا ما تتشابه وتتداخل مع وربما يرجع السبب في دلك إلى أن خصائص االضطراب أو صف

 .اضطرابات أخرى، ولدلك يتعين الحصول على معلومات دقيقة حتى يتم تشخيص األعراض بدقة
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ويتفق العديد من الباحثين في أن اضطراب التوحد يبدأ قبل الثالثة من العمر في الغالبية العظمى من  
ي ر، وغالبا ما يصعب تحديد السن الذسة من العمالحاالت، وقليال ما يبدأ بعد دلك في الخامسة أو الساد

بالطفلقادرينعلىإعطاءمعلوماتدقيقةعننمواللغةوالتفاعل الذينيعتنونؤالءھبدأ عنده االضطراب، ما لم يكن 
 .االجتماعي

تبدا عملية التقييم و التشخيص باحالة الطفل من قبل الوالدين الى الطبيب او االخصائي النفساني بهدف 
 1االسئلة التالية  االجابة عن

 هل يعاني طفلي من مشكلة ما ؟ هل يوجد لدى طفلي تاخر نمائي ؟.1 

 هل طفلي يعاني من تاخر ذهني أو اعاقة ما ؟. 0

 هل طفلي يعاني من التوحد؟ . 2
 :التشخيص متكامل األطراف-7-1

 1التقييم الطبي *

 1بالى فهم حالة الطفل  والتي تهدفعن طريق اجراء فحوصات طبية 

 .سالمتهممن  وفحوصات البصرللتأكداالذن  والية عملاجراء فحوصات السمع .1

 والرنين المغناطيسيصور الدماغ المقطعية . 0

 و مدى فاعلية جهاز المناعة  التمثيل الغذائيفحوصات .3

البكتيريا  االمعاء كالرصاص، تحللالمعادن الثقيلة  الوراثي، تحليلالفحوصات المخبرية التحليل . 3
 (1112 0222.بيومي.لمياء).والكارزيينحساسية المادتين الغلوتين  النافعة، تحليل

 1النمائيةالتقييم *

 وهذا بتقييم مهارات الطفل النمائية السابقة أو الحالية 

عياش، . خالد... )تركيز  ذكاء، انتباه،مختلف المجاالت  النمائية في التأخرالتعرف على حالة وجود 
2010215) 
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 1التقييم السلوكي*
 الحال وبطبيعة المهام،الى تحليل  السلوك، باإلضافة وقوائم تسجيلتستخدم المالحظة لهذا الغرض 

 .االصابع كحركة الجسم أجزاء في بعض األداء في الحالة،وضعف وتاريخ شخصية عن معلومات
 (11 2004 الشربيني،.زكريا. )التعامل في الطفل قدرة على التعرف ،ويتمإلخ

 1التربوي التعليمي التقييم*
 ومناقشة المباشرة المالحظة باستخدام الرسمي الغير قياس،والتقييم أدوات باستخدام
 االكاديمية، قبل المهارات في الطفل ت قدرا تقدير التقييم هذا من والغرض الوالدين

عياش، . خالد) .الحمام ودخول واللبس كالكل اليومية الحياة ومهارات والحساب القراءة ومهارات
2510215) 

 :النفسي التقييم*
 حيث من لطفل حالة لتقييم قياسية أدوات باستخدام  النفسي األخصائي يقوم

 .راكية واالجتماعيةدواأل المعرفية الوظائف
 :التواصلتقييم*

 على لحركات التعبيرلتواصل  الهذا دائه أ وكيفية لتواصل، افي الطفل رغبة ومنها التواصل مهارات ويشمل
 الطفل معرفة بإشارة، كيفية جسمية،أو بحركات أو الوجه

 (2210215عياش، . خالد) .معه خريناأل لتواصل
 :الوظيفي التقييم*

ة الحسي الوظائفبقياس  الوظيفي لمعالجا بها مو ويق thérapiesoccupationnel تكامل لمعرفة طبيعة
وليد، . )إلخ...الجري،القفز استخدام الصغرى الحركة ممهاراتم ،وتقييةالخمس الحواس عمل وكيفية
 (31-132 0212.خليفة

 ICD/10شرةالتصنيف الدولي لالمراض االمراجعة الع حسب التشخصيةمعايير -7-3

 1ليعلى األقل مما  باثنانقصور نوعي في التفاعل االجتماعي المتبادل 

، بالعجنتام لالستعمال المناسب في تفاعالت التواصل  غاب. 1
 .واإليماءاتالمستخدمةلتنظيمالتفاعالالجتماعيالجسدية،األوضاعالتعبيراتالجوة
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 مع ،عالقات(فرص عدةهناك  بطريقة متناسبة مع العمر العقلي مع العلم)عدم القدرة على تنمية . 0
 . األقران

ترجم باستجابة منحرفة في انفعاالت اآلخر، أو نقص توافق ي يالنقص في الجانب االجتماعي الذ. 2
 .واالنفعالية التواصلية، االجتماعية فللسلوكيات ضعالسلوك حسب الواقع االجتماعي، او ادماج 

 اوابرازا إظهارى القدرةعل فقدان مثل)اآلخران في افراحهم واهتماماتهم وانجازاتهم الرغبة لمشاركة  عدم. 3
 (. ميةھاأل ذات األشياء إلى واإلشارة

 1 يليقصور نوعي في التواصل كما يتضح بواحدة على األقل مما 

بدون أي محالة ( في المناغاة بغيابتكون مسبوقة )او االفتقاد الكلي في نمو اللغة المنطوقة  التأخر. 1
 . اإليماءاتللتواصل باإلشارة او 

 . اآلخريني على تبادل مع القدرة على المبادرة أو مواصلة محادثة تحتو  عدم. 0

 النمطي او المتكرر للغة او استعمال لغة خاصة به االستخدام. 2
 .الجتماعي التقليدا العاب ابيواإلرادي اوغ المتنوع اب اللعبيغ. 3

 DSM/5   لالضطرابات العقلةاإلحصائي  الدليل التشخيصيحسب  التشخصيةالمعايير -7-2

 1 يتضح بإثنين على األقل مما يلي والتواصل كماقصور نوعي في القدرة على التفاعل االجتماعي 

اللفظي على اختالف  غيرالتواصل  سلوكياتقصور واضح في . 1
 . يةواألوضاعالجسديةواإليماءاتالمستخدمةلتنظيمالتفاعالالجتماعيھمثاللتالحمالبصريوالتعبيراتالوجأنواعها

 . ة وتكوين عالقات مع الرفق مناسبة للمرحلة العمرية أو مرحلة النموالفشل في تنمي. 0

 إلى واإلشارة وابراز ارھاظ القدرةعلى افتقاد مثل)ي المتواصل لمشاركة اآلخرين االفتقار على السع. 2
 (.ميةھاأل دات األشياء

 1 قصور نوعي في القدرة على التواصل كما يتضح بواحدة على االقل 
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غير مصحوب بأية محاولة للتعويض أو الموازنة عن طريق )تأخر أو افتقاد كلي في نمو اللغة المنطوقة 
 (. أساليب بديلة مثل اإلشارة أو التقليد

ضعف واضح في القدرة على المبادرة، أو تدعيم المحادثة مع اآلخرين عند األفراد الدين يمتلكون قدرة . 0
 . عادية للكالم

 .نمطية في استخدام اللغة أو اعتماد لغة خاصة بهالتكرار وال.2 

غياب القدرة على المشاركة في اللعب .3
 (الدليل التشخيصي.)اميأوالعابالتقليداالجتماعيالمناسبةللمستوىالعمريأومرحلةالنموھاالی

 :التوحد وتشخيص قياس أدوات أهم-7-4

 :منها التوحد اضطراب لتشخيص مستخدمة أدوات هناك

  Childhood Autism Rating Scale ( CARS,1988 ) مقياس التوحد الطفولي*
والتفريق بينهم وبين األطفال ذوي اإلعاقات النمائية  ويهدف المقياس إلى التعرف على األطفال التوحديين

 .العقلي األخرى خاصة  ذوي التخلف
 :وهذه األبعاد هي دقيقة 35, 22يشتمل المقياس على خمسة عشر بعدا  ويستلزم تطبيقه ما بين 

 2. االنتماء والتفاعل مع اآلخرين -1

 .السمعية االستجابة- 0
 .التقليد -2

 .والشم استجابة واستخدام حواس التذوق واللمس. 12 
 . االستجابة االنفعالية -3

 .الخوف والقلق. 
 . استخدام األشياء -4

 .التواصل اللفظي
 .استخدام الجسم -5
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 .اللفظيالتواصل غير 
 التغيير التكيف مع -6

 .مستوى النشاط. 13. 
 .العقلية مستوى وثبات االستجابة. 15. االستجابة البصرية.7
 (1122 0211االمام،جوالدة،.صالح.محمد).االنطباع العام.8

 Autistic Behavior Checklist ( ABC,1988 )ائمة تقدير السلوك التوحديق*
التي يظهرها األطفال التوحديون وقد وزعت هذه الفقرات  فقرة تصف أنماط السلوك(  25) تشمل القائمة 

 :على خمسة أبعاد
 .االجتماعي واالعتماد على الذات الجانب

 .الجانب اللغوي
 .األشياء الجسمي واستعمال

 .االجتماعي
 .الجانب الحسي

فقرة وزعت على (  021) من القائمة والتي تألفت من  السعودية قام نايف الزارع بإعداد وبناء الصورة
 :هي سبعة أبعاد

 .العناية بالذات
 .البعد اللغوي والتواصلي

 .البعد األكاديمي
 .السلوكي البعد

 .البعد الجسمي والصحي
 .البعد الحسي

 (022-1022 0212الروسان،.فاروق).واالنفعالي البعد االجتماعي

 ( Checklist for Autism in Toddlers  CHAT(السنتين دونقائمة التوحد لألطفال *
شهرا  وتعتبر (  12) السلوكيات المبكرة الضطراب التوحد لألطفال ابتداء من سن  صممت لمالحظة
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1 أسئلة موزعة على قسمين(  2) كشف أو مسح وليست أداة تشخيص ويحتوي المقياس على  أداة
 .ت الفاحصخاص بالوالدين، وقسم خاص بمالحظا قسم

ذوي التوحد في سن مبكرة والتي تعتبر مؤشرا  لوجود اضطراب التوحد  السلوكيات التي غالبا  ما تظهر لدى
 :هي

 .القدرة على اللعب التمثيلي أو التخيلي فشل في
 .عدم االهتمام باآلخرين

 .المشاركة في اللعب الجماعي قصور في
 (12 02221عليوات،.محمد).قصور في االنتباه المشترك

 :االدراك الحسي  -3

هو العملية التي تنتج في الوعي الذاتي بتنبيه أحد أعضاء الحس وهذا الوعي غالبا ما :تعريفألدراك-3-1
. غالب) .بالواقعاالتصال  لإلدراكوهو أساسشرطا ضروريا  ولكنه ليسيكون وعيا شعوريا 

 (155 1222،مصطفى

هو األثر النفسي الذي ينشأ من انفعاالت حاسة أو عضو حاس وتأثر مراكز :تعريفاإلحساس-3-3
 (112 1222.راجح) .واألصوات واالذواق والروائحالحس على الدماغ مثل اإلحساس باأللوان 

 :إلىوتنقسم االحساسات بوجه عام 

 حواسواالحواس الخمسةبصرية، سمعية، لمسية، ذوقية، شمة،وهي الاحساسات خارجية المصدر / 1
 .لتنبيهالمستقبلة 

الباطنية  والكليتين وهي االحساساتوالقلب  واألمعاء والرئةمن المعدة  تنشأالمصدر  حشويهاحساسات / 0
 .العامة

 .والمفاصلخاصة في العضالت واالوتار  أعضاءاحساسات حركية أو عضلية تنشأ ن تأثر / 2

 (153 0225،الحليم، محمدعبد )
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 :الحسياالدراك  تعريفات-3-2

 وتفسير والتحقق منان عملية االدراك تتعلق بالعمليات المستقبلة من تنظيم :الحسياالدراك  تعريف-2-1
 (www.nonapdf.com..)وتفسير واختياراإلنتاجيةخالت من خالل تنظيم اكمد والتي تعتبرالمحفزات 

 FERD LUTHANSحسب  تعريف-2-3

. غالب.)يواجهونهو العملية المعرفية المهمة التي تجعل األشخاص يفسرون الموقف أو الحافز الذي 
 .(105 1222، مصطفى

 STERNIBERG( 3002) ستبير نرغحسب  تعريف-2-2

عرفه بأنه العملية التي يجري من خاللها على التعرف على المثيرات الحسية القادمة من الحواس 
 (1113 0222، ساهرة محمد. الخفاجي. )وفهمهاوتنظيمها 

 :الحسيتعريف عام لإلدراك 

هو مصطلح يطلق على العمليات العقلية التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندرك وذلك عن 
 إدراكالخصائص الطبيعية للمثيرات فقط بل يشمل  إدراكعلى  وال يقتصرطريق المثيرات الحسية المختلفة 

 .داللة عن طريق الحواس لتي لهاوالرموز واالمعاني 

 :التوحدإضرابات االدراك الحسي لدى أطفال  تعريف-3-4

اضطراب االدراك الحسي هو الخلل أو القصور في أي عضو من أعضاء الخاليا المسؤول عن التفسير 
بشكل واسع عند أطفال التوحد حيث نجد لدهم استجابات حسية  واالضطرابات تنتشرالمخ  والترجمة في
يعتقد البعض أن أطفال التوحد ال يسمعون ألنهم ال  والمؤلمة فقدللمثيرات العادية  وغير ثابتةغير عادية 

 )13 0225، محمد. الحليمعبد ).يخص جميع الحسية األخرى فيما وكذلك الحاليرودون على النداء 

 : اضطرابات االدراك الحسي لدى أطفال التوحد أشكال-3-5

خالل مظاهر الحس  وهذا منتتجلى العديد من مظاهر اضطرابات االدراك الحسي لدى أطفال التوحد 
 1التاليةالمختلفة 
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أي استجابة لها  وال يبدييتجاهل الطفل األصوات  وهو أن:السمعياضطرابات االدراك  مظاهر-5-1
 (125 0223، الزريقات. إبراهيم).السمعياالدراك خلل في جانب  وهذا لوجود

يتعلق بالمشاكل االدراك البصري فقد  فيماينطبق بنفس الحال :البصرياضطرابات االدراك  مظاهر-5-3
يتجاهل الطفل التوحدي األشياء التي يفعلها جميع األطفال لرؤيتها في حين يظل لفترات طويلة ينظر 

 (152 0220، عبد اهلل. عادل).فيهاويحذق 

وال يالحظ على بعض أطفال التوحد أنهم غير حساسين :اللمسيمظاهر اضطرابات االدراك  --5-2
 (122 0220يحي،. خولة).اللمسيباأللم وهذا بسبب الخلل الذي يصيب جانب االدراك  يشعرون

 قد تظهر مظاهر هذا االضطراب في عدم القدرة على التعرف:الشمياضطرابات االدراك  مظاهر-5-4
 .والتفسيرخلل في التنظيم  وهذا لوجود والتمييز بينهاعلى الروائح 

توجد لدى بعض أطفال التوحد خصائص تتعلق بالذوق حيث :الذوقيةاضطرابات االدراك  مظاهر-5-5
 واالدراك لهذهاقدرتهم عن التمييز  وهذا لعدمنجد لدى البعض تفضيل طعام عن طعام أو رفضه تماما 

 (5 1 0225محمد، .الحليم  عبد (.ألطعمةا

 :لطفل التوحد الحسي اإلدراكأسباب اضطرابات  -3-6

األسباب  لألحدالحسي تحدث نتيجة  اإلدراكيتضح من خالل العرض السابق أن جميع اضطرابات 
 1التالية

 .اإلدراكعن  المسئولةوالمخ والخاليا تتصل بين الحواس  وشديدةأعصاب حسية مفرطة  .1
 .اإلدراكعن  المسئولةوالمخ والخاليا أعصاب حسية ضعيفة تتصل بين الحواس  .0
 (12 1220الطيف ، عبد. سميرة.)وتحويلوجود خلل في العمليات من تنظيم وتحليل  .2
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 خالصة 

ذلك هو االضطراب الذي شغل العديد من العلماء و الباحثين في هذا المجال، وقد حاولنا في هذا 
عراض وصوال إلى التشخيص و الذي على الرغم لمفهوم توحد وذكر األسباب و األالفصل التطرق 

من التطور العلمي بقية أسبابه غامضة و مجهولة و غي معروفة بشكل دقيق ،وكذلك تطرقنا إلى 
وليمكننا .الحسي الذي أصبح يهم العديد من الباحثين في المجال  اإلدراكمفاهيم حول اضطرابات 

طراب و الذي يعد اللغز الغامض و ذا ضاء قد اجتهدوا لتطوير طرق التكفل بهذا االبأن العلم إنكار
وهذا ما سنتوسع فيه ( ABA)من خالل بناء برامج تدريبية من بينها برنامج تحليل السلوك التطبيقي 

 . في الفصل الثالث
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 :تمهيد

من بين الطرق و األساليب و البرامج انتشارا في تحقيق تدريب و عالج أطفال التوحد برنامج تحليل 
خاصة في أمريكية والدول هي الطرق األكثر انتشارا ( Applebavoiranalysais)السلوك التطبيقي 

األوروبية ،ودول الخليج والسعودية فقد قام بعض الباحثين و المختصين العمل بهذا البرنامج منهم تركية 
خاصة في العيادات  ،وقد تم العمل به في الجزائر (  3101) السعدانين، وعماد ( 3102) الطويقين

من ( ABA)ستثنائية تكاد تكون منعدمة ،ويعتبر في العقد األخير بصفة االخاصة بتأهيل أطفال التوحد 
أحدث البرامج العالمية التي تساعد في تعديل سلوك األطفال ذوي االعاقات بصفة عامة و المصابين 

بالتوحد بصفة خاصة ،اذ يهدف الى اكساب أطفال ذوي اضطراب التوحد مهارات خاصة في مجال اللغة 
، كما يمكن االولياء تعلم كيفية استخدام برنامج تحليل و التواصل االجتماعي و البصري و الحسي 

السلوك التطبيقي بأنفسهم مع أطفالهم المصابين بالتوحد ،تكميال للعمل الذي يقوم به االخصائيين في 
 .المراكز فهو برنامج حياتي مكمل وهذا ما سنقوم بتقديمه من خالل هذا الفصل 

 :(ABA)قيالسلوك التطبيتحليل لمحة تاريخية عن / 1

أو العالج التحليل السلوكي ( bavoirthérapie)العالج السلوكي بأن ( 3102)عياش ، لقد أشار خالد 
(behaviourisme anglais théorie ) بأنه أحد طرق العالج السلوكي حيث تقوم النظرية السلوكية

المثيرة للسلوك  والتحكم بالعواملالبيئة التي يحدث فيها  بالسلوك وهذا بدراسةعلى أساس أنه يمكن التحكم 
( 0891)سنة (ivrelovas) الفرولوقسالطريقة هو  ومبتكر هذه. حيث يعتبر كل سلوك استجابة لمؤثر ما

التطبيقي هو كل تحليل  وتحليل السلوكالطب النفسي في جامعة لوس أنجلوس كاليفورنيا،  وهو أستاذ
 (0883-0821)بالفوف وسكين التي تم تأسيسها من قبليعتمد على مبادئ التعلم 

قائم على النظرية السلوكية و االستجابة للنظرية، حيث يتم مكافئة  ( ABA)و تحليل السلوك التطبيقي 
الطفل على السلوك الجيد و عقابه على السلوك السيئ، إذ يعتبر علم يحاول أن يثبت علميا أن التغيير 

عدة الفرد على تطوير مهاراته و قيمته االجتماعية في السلوك ناتج عن اإلجراءات التي استخدمت لمسا
بحيث يعتمد على كمية التعليم المباشر و التعزيز الكبير ، و قد بنيت أسس هذا العلم على عدة برامج 
للتدخل مع اطفال التوحد ، تحليل السلوك التطبيقي هو المظلة األوسع لكل برامج تعديلي لسلوك مثل 

 (02: 3103البرت،. كجرني.)مثل سلوك ايذاء الذات السلوكياتليل و تق الذاتمهارات العناية 
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 : (ABA)تعريف تحليل السلوك التطبيقي -2

 والطرق المبتكرجمعت في مضمونها األساليب  ومفاهيم عدةلقد اعطي لتحليل السلوك التطبيق تعاريف 
واهم  وهذه أبرزباحثين لتعديل السلوك أو زيادة السلوك المرغوب فيه وقد عرف من طرف العديد من ال

 :التعاريف

 :(2002)حسن تعريف-2-1

المنهج المستخدم في تحليل عملية تعديل السلوك بهدف ” عرف تحليل السلوك التطبيقي على انه هو ذلك 
 (22: 3112خليفة،.حسن.)لالطفدث من تغيرات معينة في سلوك تحديد ما يح

 :(2012)تعريف لعتيبي-2-2

أن تحليل السلوك التطبيقي يعد أحد مداخل تغيير السلوك والذي يستفيد من مبادئ التعلم المثبتة علميًا في 
حيث وضح أن الشق  المصطلح،كما ناقش ثالث خصائص مهمة لفهم هذا  ،إحداث هذه التغيرات

وأما الشق السلوكي  الواقعية،التطبيقي في المفهوم هو أن يكون السلوك المستهدف له تطبيقات في الحياة 
 التعلم،وهو أن يكون السلوك المستهدف قابل للمالحظة والقياس ويستخدم إجراءات تستند على مبادئ 

لى البيانات الموضوعية ومتابعة التغيرات وفيما يخص الشق التحليلي والذي يوضح أن قراراته تعتمد ع
 (11: 3102عياش،.خالد).التدخالتالناتجة عن 

 :من خالل التعاريف السابقة نستنتج

هو نهج مثبت علميًا لفهم سلوك ُتساهم البيئة في تشكيله، وهو برنامج   "ABA"تحليل السلوك التطبيقي
لدعم األفراد من ذوي اضطراب طيف   "ABA"ُطورت طرقه. شامل مبني على مبادئ تحليل السلوك

 : التوحد أو من ذوي االضطرابات السلوكية أو النمائية األخرى من نواح عدة

 تعليم مهارات وسلوكيات جديدة. 
 الحفاظ على السلوكيات المرغوبة. 
 الحد من السلوكيات التداخلية وضبطها. 

 :(ABA)أهداف برنامج تحليل السلوك التطبيقي  -3

 :تحقيقها هي ما يلي( LOVES)لوقسهناك أهداف عديدة للبرنامج فمن األهداف التي أراد 
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تقليل االثارة الذاتية والعدوان واالستجابة لألوامر اللفظية  :األولى من بداية تطبيق البرنامج السنة-3-1
 .األسرةمدى العالج ليتضمن مشاركة وتوسيع األلعاب بشكل مناسب  استخدامتأسيس والتقليد و 

المجردة واللعب الفعال مع التأكيد على اللغة التعبيرية و  :الثانية من بداية تطبيق البرنامجالسنة -3-2
 .يضمن األوضاع في المجتمع المدرسيمدى المعالجة لوتوسيع االقران 

المهارات قبل التركيز على التعبير عن العواطف و  :تطبيق البرنامجبداية من السنة الثالثة-3-3
 .والتعلم من خالل المالحظة( تابةحساب،كقراءة، )االكاديمية 

 األخصائيينيتم تحقيق هذه األهداف المسطرة من خالل ورشة عمل التي يتم عملها مع أفراد العاملين و 
 .فل التوحدي بما فيها االولياءالقائمين على رعاية الطوالنفسانيين المربيين 

اجعة التقنيات التي لمر يلتقون أسبوعيا مرة واحدة ( ABA)تكليل السلوك التطبيقي إن العملين في برنامج 
ة هذه القاءات تزيد الدافعيو ( باالنحراف المعياري)خلص مما يعرف هذا االمر الزامي للتيستخدمونها و 

 (32: 3118الحارث،.أحمد.)ه الفئةوالرقابة للتكفل حسن بأطفال هذ

 :طرق تحليل السلوك التطبيقي -2

يتم استخدام طرق واساليب التحليل السلوك التطبيقي من اجل دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
 (:21-3101:22)أطفال التوحد في ستة طرق على األقل ذكرها فاروق الروسان وخاصة منهم

على زيادة السلوك القائم على  الخاصة بالتعزيزتعمل االجراءات  فمثال: السلوكياتزيادة  مهارة-2-1
 .االجتماعيةالمهمة أو التفاعالت 

جراءات التعزيزاالجراء المنهجي :جديدةمهارة تعليم مهارة -2-2 تساعد في تعلم مهارات الحياة  وا 
 .االجتماعيةالوظيفية ومهارات االتصال والمهارات 

فمثال تعليم اإلجراءات الخاصة بالسيطرة على النفس أو الرصد  :السلوكياتالحفاظ على  مهارة-2-3
 .وتعميم المهارةاالجتماعيةالذاتي من أجل الحفاض عليه 

 .من موقف واحد أو مهارة واحدة إلى موقف أخر :تعميم أو تحويل السلوك مهارة-2-2

 .تعديل بيئة التعلمالتي تحدث فيها السلوكيات المتداخلة مثال : ضبط وتضييق الظروف مهارة-2-5
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 .لتوحديبالطفالوالسلوكيات المضرةأو النمطية كإيذاء النفس  :الداخليةالسلوكيات  تقليل-2-6

( 22: 3102)عياش، ، أشار إليها خالد وقد(: ABA)برنامج تحليل السلوك التطبيقي ومنهاجعناصر -5
 :كما يلي

كان  سوآءافي تعديل سلوك الطفل التوحدي (ABA)طبيقي تبالعمل ببرنامج تحليل السلوك ال البداإن 
 : من العناصر األساسية أهمها ما يلي وعلى مجموعةسلوك زائد أو سلوك مفقود يعتمد مناهج خاصة 

يعتمد منهاج تحليل السلوك التطبيقي على ثالثة مراحل (: ABA)تحليل السلوك التطبيقي منهاج-5-1
 :أهمها

 :اكساب الطفل ما يليبها نويكو : بداية المنهاج مرحلة-5-1-1

 .والتواصل البصريالجلوس بشكل مستقل  :مهارة االنتباه – 1-1

 .والكبيرة والشفويةللحركات الدقيقة  :مهارةالتقليد-1-2

 .البسيطةالصوت التعبير بنعم أو ال لإلجابات  تقليد: التعبيريةاللغة  مهارة-1-3

 .اكمال النشطة بشكل مستقل :مهارةما قبالالكاديمية-1-2

 .المالبس، االكاللمستقل، مهارةالحمامفي خلع  االستقاللية: بالذاتالعناية  مهارة-1-5

 :ما يلياكساب الطفل  ويكون بها:متوسط المنهاج مرحلة-5-1-2

 .للمناداةاالسميةالتواصل االستجابة تأكيد  :مهارة االنتباه – 2-1

 .الحركة بالصوت البسيطة، ربطالصورة  نسخ. التتابعتقليد  :مهارةالتقليد-2-2

المعلومات  ، يتبادلورغباتهتتكون من كلمتين أو ثالثة يطلب حاجاته :التعبيريةاللغة  مهارة-2-3
 .االخرينالبسيطة مع 

واألرقام الحروف  والصغيرة، نسخبالتعرف على الحروف الكبيرة  :االكاديمية مهارةما قبل-2-2 
 .بسيطةاألسماء في ورقة و 

 .والمعطف يستخدم الحمام لوحده مالبسه، الحذاءيرتدي :بالذاتالعناية  مهارة-2-5
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 :ما يلييكون بها اكساب الطفل  :تقدم البرنامج مرحلة-2-1-3

 .واألنشطة االجتماعيةالتواصل البصري أثناء النقاش  استمرار :االنتباهمهارة  – 3-1

 .واللعب مع األقران المعقدةاألوامر متابعة :مهارةالتقليد-3-2

 .الماضيةاالحداث  يروي. سمعهاقصة  ال أعرف، يقوليعبر باستخدام أنا :التعبيريةاللغة  مهارة-3-3

 .واألصواتالحروف  النماذج، يقرأاألسماء، يسمييكمل :مهارةما قبالالكاديمية-3-2

لمبادرات  زمالئه، يستجيبعلى أسئلة  يجيبزمالئه، يتابع التوجيهات من  :االجتماعية مهارة-3-5
 .المساعدة االقران، يقبلاللعب مع 

اسمه،  التعليمات، يستجيبلمنادالدور يوضح االستجابة يتابع  ينتظر:االستعداد المدرسي مهارة-3-6
 .يرفع يده للمشاركة قصة،يروي 

 .والمعطف يستخدم الحمام لوحده مالبسه، الحذاءيرتدي :بالذاتالعناية  مهارة-3-7

يقوم هذا المبدأ على تعديل نوعين من  :التطبيقيالتكرارية القائم عليه تحليل السلوك  مبدأ-5-2
 :وهيالمشاكل السلوكية 

 وبمعدل عاليومثال علىوهي مجموعة من السلوكيات التي تتكرر بشكل كبير  :السلوكياتالزائدة-5-2-1
يذاء النفسوغيرها منالسلوكياتوالسلوك ذلك نوبات الغضب   .مستمرةالمتكررة بصفة  العدوانيوا 

 ألتحدثالتي تتكرر بنحو قليل أو ناذرا جدا أو  وهي مجموعةالسلوكيات:المفتقدة السلوكيات-5-2-2
االلتزام  الذات، عدماالنتباه، عدماالعتماد على  االجتماعي،التواصل  البصري،أبدا مثال التواصل 

 Linda).عامبشكل  والتطورالنمائية. الحمامعلى  طاة، عدمالكالم، التدريبالمعبالتدريبات 

Geller ;2008 :22) 
 (: ABA)تحليل سلوك التطبيقي  جلسات-5-3

هي عبارة عن تطبيق لخطة عالجية متكاملة (ABA)السلوك التطبيقي  برنامج تحليلان جلسات 
 األخصائيينطبق هذه الجلسات من قبل  تطبقواحتياجاته، طفل لتناسب قدراته للوموضوعة بشكل خاص 

 .مع األطفالبشكل فردي 
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من المهارة  االضطراباتواالعاقات وهذاابتداءاكمستويات  ومع جميعيتم استخدام هذه الجلسات بكثرة 
والطلب اللفظيوالمهارة البسيطة من تقليد وتواصل بصري إلى مهارة المستوي العالي مثل التميز 

 (Bridget A .Taylor ;2000 :55t). االجتماعية

 :هيوأهم البرامج الشائعة التي يتم العمل بها حسب مبدأ تطبيق هذه الجلسات 

 .البصريالتواصل  .0
 (.إطاعة األوامر)الموائمة  .3
 .والمحاكاةالتقليد  .2
 .السلوك اللغوي .2
 .الذاتيالتدريب على االعتماد  .2
 .التخلص من السلوكيات الخاطئة .1
 .النمطيةالتخلص من الحركيات  .1
 .تعليم المهارات االجتماعية .9
 .واالنتباهاالصغاء  .8

 .تعليم المهرة االكاديمية .01
 (:brèdget .taylor .2000.55).تعليم مهارة المحادثة .00

 (:ABA)جلسات برنامج تحليل السلوك التطبيقي  نجاح-5-2

 :ما يلييعتمد نجاح جلسات تحليل السلوك التطبيقي على مراحل ثالثة أبرزها 

 .سيصل اليها في حال قام بسلوك صحيح والمحببة اليهالتعامل مع الطفل على أن األشياء الحلوة : أوال

 .السلوكيات الخاطئة ووضع سلوكيات بديلة والتقليل منبناء سلوكيات جديدة وزيادة نسبة حدوثها  :ثانيا

نصل بالمهارة إلى  حتىوالبرنامج الهدف  والتكرار لتطبيقيعتمد وبشكل كبير على مبدأ اإلعادة  :ثالثا
 (22: 3102.ألبرت. )االتقان

 

 



 ABAبرنامج تحليل السلوك التطبيقي                                             الفصل الثاني      
 

 

47 

 (:ABA)برنامج تحليل السلوك التطبيقي  استراتيجيات-5-5

إن العنصر البارز في تحليل السلوك التطبيقي هو التقييم الدقيق والمستمر ألداء الطفل من خالل تسجيل 
ووفقًا للقاعدة السلوكية التي تنص على أن السلوك تدعمه نتائجه الفورية، يتم استخدام عدد من  .البيانات

والتي سنقوم بشرحها ( ، والحثةوالنموذجكالتعزيز، والتشكيل، والتسلسل، )االستراتيجيات التعليمية 
  :كالتالي

 التعزيز-5-1

يمكن تعريف التعزيز على أنه الوسيلة التي تؤدي إلى تعلم وتكرار سلوك يؤدي إلى مكافأة وتجنب سلوك 
في فاعلية التعزيز هي والعوامل المؤثرة. يؤدي إلى عقاب : 

 حيث يجب أن يكون فوريًا وليس مؤجاًل أي يجب تعزيز الطفل مباشرة : التعزيزتوقيت     •

 العام هنا هو تقليل مقدار التعزيز وعدم إعطائه بكثرة في كل مرة المبدأ : التعزيزمقدار     •

ويعني تعزيز الطفل بعد كل استجابة أو عدد معين من االستجابات أو بعد فترة  : التعزيزانتظار     •
 .زمنية محددة

 همعرفة المعززات التي يحبها الطفل وترتيبها وفقًا لدرجة تفضيل : المناسباختيار التعزيز     •

 .بحيث يكون لكل طفل أكثر من معزز مثل األلعاب والمأكوالت واألنشطة : التعزيزتنويع     •

 .يجب تقديم المعززات االجتماعية مع المعززات المادية    •

 .الصراخعدم إعطاء المعزز للطفل كرشوة كي يتوقف عن البكاء أو     •

 .للتشجيعمنه إال إذا كان  عدم إعطاء الطفل المعزز إال بعد إنجاز ما يطلب    •

 .تقديم المعززات بصورة مفاجئة وغير متوقعة مما يجعل الطفل يظهر دافعية أكثر    •
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. حسن).يجب تسمية السلوك الذي يتم تعزيزه خاصة في التعليم المبكر حتى يفهمه الطفل    •
 (99: 3112،خليفة

 التشكيل-5-2

المستخدمة بصورة عامة ويتضمن التشكيل تقديم التعزيز يعتبر تشكيل السلوك من أكثر االستراتيجيات 
بصورة متدرجة عقب السلوكيات التي تقترب أكثر فأكثر من السلوكيات المرغوبة، وعند استخدام آلية 

التشكيل يجب تحديد السلوك إلى وحدات صغيرة، ويتم تعليم كل وحدة من هذه الوحدات بشكل منفصل، 
.رة يتم مساعدة الطفل لجمع هذه الوحدات معًا لتكوين السلوك المستهدفوبعد إنجاز هذه الوحدات الصغي  

لتسلسل-5-3  

تسلسل السلوك عبارة عن أسلوب يتضمن ربط سلسلة من أنماط السلوك البسيط ببعضها البعض لتكوين 
 سلوك معقد وتزداد فاعلية هذا األسلوب عندما يكون الطفل قد اكتسب بالفعل عدد من أنماط السلوك بيد
أنه افتقر إلى ممارسة السلوك المعقد األكثر أهمية ويشار إلى أنماط السلوك البسيط في السلسلة بتحليل 

.المهمة حيث يتم ترتيب السلوكيات بتحليل المهمة حيث يتم ترتيب السلوكيات المطلوبة ألداء المهمة  

(09: 3103.ألبرت) . 

 ةالنموذج -5-2

إن التعلم بالنموذج هو أحد الفنيات السلوكية التي قد يقترن استخدامها بفنيات أخرى مثل التشكيل 
وقد يكون هذا النموذج المعلم أو أحد  الهمةوالتسلسل والحث حيث يتم تقديم نموذج للطفل عن كيفية أداء 

 )بسمة محمد يوسف  ..autismarabia.comwww(.فيديوالزمالء أم شريط 

 الحث أو التلقين-2-2

ويعد الحث من الفنيات  المطلوبة،يحتاج بعض األطفال إلى الحث ألداء بعض المهارات أو السلوكيات 
التعليمية التي تساعد الطفل على أداء االستجابة الصحيحة بما يقلل من خطأ الطفل ويدعم إحساس 

وهناك بعض   .الطفل بالنجاح، كما يلعب الحث دورًا مهمًا في توضيح االستجابة المتوقعة من الطفل

http://www.autismarabia.com/


 ABAبرنامج تحليل السلوك التطبيقي                                             الفصل الثاني      
 

 

49 

المعزز ويساعد االستبعاد التدريجي األطفال يعتمدون على الحث إلنجاز ما يطلب منهم للحصول على 
 (81: 3112خليفة،.حسن).المساعدةللحث الطفل على الوصول إلى األداء االستقاللي بأقل قدر من 
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 :خالصة

تقوم على أسس ( ABA)السلوك التطبيقي  برنامج تحليلوفي األخير نستخلص إلى أن إجراءات 
يضع اللوم على الوالدين بل يشركهم في العمل  للعموم، الذاتية كما يبدو  وليس انطباعاتموضوعية 

البرنامج تعتمد على مبادئ وقوانين  قراءاتحظنا من خالل هذا الفصل ان  والتكفل بالطفل، وكذلك ال
 .وبأساليب واستراتيجيات مضبوطةان يتقنها االخصائيين والمربيين بسهولة  والتي يمكنالتعلم 
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تمهيد   

بصفة عامة و علم النفس بصفة خاصة  االجتماعيةة جزء  مهما في البحوث دانييتعتبر الدراسة الم 
صحة المعلومات والحقائق التي هو الباحث من دعيم المعلومات  النظرية  و بالتالي تاكيد  بحيث تمكن 

 يمدد  دراستها أو خطيها 

ألن البحث يحتاج  دراسةالالباحث في انجاز  اصة يتقيد بها خفكل بحث علمي يتطلب منهجية وخطة 
ية لتسير البحث و ساعد في تدعم الدراسة المبدئية وهذا باعتماد على خطوات سلب.الى أسس منهجية

الموضوعي في السلم و الصحيح  للمعطيات المحصل عليها من ميدان البحث  وعليه  الى حليل الوصول
الباقية للمشكلة موضوع الدراسة واطارها النظري سيم  في هذا الفصل عرض رفي الفصول بعد النظ
المتيقية من خالل عرض الدراسة ثم  و األساسية التعرف علي ميدان  الدراسة و  تالمنهجية اإلجراءا
ة البقية  والدراسة و األدوات المستخدمة  واألساليب األحصائية المعالجة  لبيانات الدراسكذالك   

ية الدراسة االستطالع -1  

ى خطوة خطوة  وتهدف لجميع   قدرا تعبير ية أساسا جوهريا لبناء البحث علعطالستاالتعتبر الدراسة  
تغيرا ت وتأكد من وفير عينة البحث في الم موضوع البحث و تساعد على  ظبط من المعلومات  حول 

طابقتها للمفاهيم الدراسية ومدى م المناسبةو   تخدمةالمسالى التحقق من أدوات القياس    إضافةالميدان   

 :من الدراسة االستطالعية  الهدف-2

:تمثل أهدافها فيما يلي   
التعرف على العيادة الخاصة / 1  
اختيار العينة من أجل الدراسة األساسية / 2  
التعرف على الحاالت الموجودة على مستوى المركز أو العيادة / 3  
هتمينبهذه الحاالت في العيادة على طريقة تطبيق الم خصائييناألبين  الباحثة و  االتفاق/ 4

.البرنامج  
.في الدراسة المناسبة  حديد االدواتت/ 5  
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: للدراسة االستطالعية والمكاني  الزماني مجالال-3  
 اجراءات الدراسية تواستغرق(  صالماندر)فال  التوحد بأطخاصة  ةتمت الدراسة بعياد 

2212./22/29الى   21/29/2212ابتداءامن  يوم22مدة  االستطالعية  

:االستطالعيةعينة الدراسة -4  

راب حالة تعاني  من اضط 22تمثل في قد من الحاالت و عينة  االستطالعيةار في الدراسة قمنا باختي
.التوحد   

:االستطالعيةمكان الدراسة-5  

عبارة عن منزل (  صالماندر ) التوحد تقع في ة خاصة  بأطفال عياد عية فياالستطالاسة الدر أجريت  
مع أطفال التوحد  النفسانيين أخصائيينغرف  كل غرف فيها  4كبير مبني على شكل عيادة يتكون من 

فناء به   وكذلكبالتشخيص  بيب النفسي الذي يقوم بتشخيص الحاالت داخل  غرفة خاصة طومكتب ال
 ألولياءبأكل األطفال  وقاعة  خاصة  لالحتفاظكيف من  أجل األطفال و مطبخ حاض  منوافد ومر 
.لالنتظار  

 :ات الدراسةو أد-6 

الموضوع و المناسبة التي تتماشى وطبيعية  اختيار األداة  تتوقف لغة أي بحث علمي الى  حد كبير على
على دنا اف الدراسة ولهذا الغرض اعتمعلى بيانات  ومعطيات التي تخدم  أهد امكانية الباحث للحصول

:التالية  الألدوات المنهجية  

المالحظة / 1  

المتميز ووفق  في اطارها مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كتب فمالحظة في البحث  العلمي هي
بن ..أحمد )  .وتفاعالت المبحوثين ترفاة بحيث يتمكن الباحث من مراقبة تصوبيئتها الطبيعي ظروفها
(223 : 2223 ،مرسي  

ع من خاللها التأكد من الحاالت وجم والتي يتمالمباشرة  وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المالحظة  
.لسمة المدروسةالمعلومات الخاصة با  
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 ( CARS : )الطفولي مقياس تقدير التوحد / 2

وبلر و شمن اعداد  تشارا في مجال التوحد و هو س من اكثر المقاييس استخداما و ايعتبر هذا المقيا
 )حمادى،راوي وقد أشار (.SCGOPLER ; RECHLER and RUNNER( )1911 )رسلر ورنر 

رجمته الى العربية و تقنينه حيث يتمتع تب( 1991) يقام محمد حسيب دفراو ،إلى انه قد  (55:سد،
 .، مما يمكن استخدامه في البيئة العربية كأداة تشخيصيةالمقياس بدالالت صدق و ثبات عالية 

لقد صمم هذا المقياس لتعرف على األطفال التوحديين و التفريق بينهم وبين االعاقات األخرى ،يشمل 
حيث يتم التقييم من خالل .د 45د الى 32قه مابين المقياس على خمسة عشرة بعد بحيث يستلزم تطبي

وتوضع عالمة في الخانة  درجات ويكون هذا التقدير مناسبا مع الفئة العمرية 4لى 1مدرج رقمي يبدأ من 
:المناسبة من الخانات األربعة   

 .الطفلن س مع ومتناسب طبيعي -1 
 .بسيطة جةبدر  الطبيعي السلوك عن ينحرف 2-
 .متوسطة جةبدر  الطبيعي السلوك عن ينحرف 3-
 ( 252: 2213فاروق،.روسان). شديدة جةبدر  الطبيعي السلوك عن ينحرف 4-

 : التالية  السلوك أنماط المقياس ويشمل
 : الناس مع قاتالعال إقامة-1

 .بينهم  واأللفةوتعني سهولة التواصل وتبادل الود 

 : والمحاكاة التقليد على القدرة  -2
 األصوات ، الكلمات ، الحركات بحيث تكون بحدود قدراتهيقلد الطفل 

 :العاطفية االستجابة-3
 يتفاعل  الطفل مع المواقف السارة والغير سارة

 الجسم استخدام -4
 .وتازر وتوازن لطفل بمثل عمره  قتشمل تناس 

 : االشياء إستخدام -5
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 . من حوله والتعامل معها واستخدامها بالطريقة الصحيحة يهتم بااللعاب واالشياء 
 : والتأقلم التكيف -5

 .يتكيف مع الموقف والتغير للروتين 
 البصرية االستجابة -2

 .يستخدم التواصل البصري مع الحواس الكتشاف الشيء الجديد أمامه

 : ( االستماع)االنصات استجابة  -1
 .أي مؤثرات صوتيه مستخدما حواسهطبيعي ويستمع باهتمام مع عدم وجود 

 واللمس والشم التذوق استخدام استجابات  -9 
 .يستجيب الطفل لمثيرات الحواس كاأللم وغيرها  

 : والعصبية الخوف  -12
 .يتصرف الطفل مع الموقف مناسب لعمره 

 : اللفظي التواصل -11
 .يظهر الطفل كل مظاهر النطق والكالم واللغة،لعمره

 : للفظي الغير التواصل-12 
 . يستخدم تعبير الوجه أو تغير المالمح واالوضاع وحركات الجسم والراس 

 : النشاط مستوى-13  
 .نشاطه عادي مناسب لعمره 

 : الذهنية االستجابات وثبات مستوى-14 
 طبيعي في اداء المهارات في المواقف المختلفة المناسبة لعمره . 

 :االنطباعات العامة – 15

 .يشمل هذا التقييم االنطباع العام  للدرجة التي بها مكن وصف الطفل بانة توحدي

 (225-221: 1999السيد،.الرافعي ) 
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درجات  2وعن طريق المالحظة يتم اإلجابة على مفرداات القائمة عن طريق سلم التقدير يحتوي على 
 .يوضح نسخة من المقياس ( 21)والملحق رقم .

 :الدراسة األساسية-2

 :منهج الدراسة -2-1

هج مستخدم رف  بأنه المن، و الذي بعالتجريبي ية هوالمنهج  الشبهدراسة الحالالمنهج  المستخدم  في ان 
الذي يعتمد على  الت الدراسة طبقا مطلقا وهو المنهج في األبحاث  التي ال يستطيع  الباحث ضبط متحو 

شبه تجريبي ضبط الشروط المحيطة بالتجربة كتحديد زمن عى المنهج الاالقياس   القبلي و البعدي كما ير 
ابو عالم ، ) .ة قبل بدأ التجربة قبدكومترية للعينة لسيالتجربة والعوامل الفزيائية أثناء التطبيق  والشروط ا

2224 :225                             ) 

 :االساسية مجاالت  الدراسية-2-2

ع اطفال التوحد ضمن الفة العمرية من عام ونصف  ييتكون مجتمع الدراسة من جم  :مجتمع الدراسة 
 عدهم  والبالغ  بعالم فتحي  دين بالعيادة الخاصة لدكتور اجالمتو (  سنوات  1الى  1.5) سنوات  1الى 
 ناث متوحد وقد كان الذكور أكثر من اإلطفل  32

 :عينة الدراسة 

 .بطريقة قصديةاختبرتتوحدي، طفل(  22)ة الدراسة عينشملت 

 : اختيرت العينة بطريقة قصدية على أساس المعايير التالية

 .الن األطفال لديهم توجد لديهم توحد بدرجات مختلفة-

 يخاصة بتأهيل طفل التوحدلألن األطفال كلهم يتواجدون  في العيادة   -

 .باعمار مختلفة( ذكور و اناث)مختلفين الجنس -

 (.بصرية، شمية، لمسية، سمعية، ذوقية)ت حسيةلديهم اضطرابا-
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 يوضح تكرار أفراد ونسبها الؤوية(11)الجدول رقم 

 الجنس العدد النسبة المئوية 
 ذكور 11 55%

 اناث 9 45%
 المجموع 22 100%

 

 (11)الشكل 

 
 :للدراسة االساسية المكاني المجال

 الدراسة في عيادة خاصة  للدكتور بلعالم فتحي بصالماندر بوالية مستغانم لهذه  الميدانيةلدراسة اأجريت  

 : الزمني المجال

 .12/25/2211الى  21/29/2212من  االساسية الدراسة أجريت

 :الدراسة االساسيةأدوات 

ينة من اختيار العينة  والع التي قمنا و  المباشرة  حيث إعتمدنا في بحثنا هذا على المالحظة:المالحظة 
ة مسات الكاملة و البيانات  الكافية لك جمع المعلومالمالحظة السلوك المقصود للذي نود دراسته  وكذاو 

 .المراد دراستها 

 

 

55; 55% 45; 45% 

 الجنس

 ذكور

 إناث
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 :القائمة الحسية

الحواس الخمسة بحيث نقوم تقيس د يحتوي على فقرات مة مكونة من أبعاد كل بعقائ عن  وهي عبارة 
 بمالحظة  األطفال و طرح األسئلة على األولياء  و أخصائين  المربين لألطفال و األجابة على الفقرات

 . وتسجل  الدرجة الكلية للحاسةالقائمة ثم  جمع الدرجات لكل طفل 

مترية فتحصل  لقد قام بترجمتها أحمد محمد عبد الفتاح بحساب الخصائص السيكو:صدق وثبات القائمة
 على صدق و ثبات عالي 

 :برنامج  تحليل السلوك التطبقي 

رف هذا البرنامج بأنه برنامج مصمم  بشكل منظم  ومنطقي ومكثف نقوم بتحديد السلوك المراد  عوي
الطفل الغير خاصة   باتخاذالسلوك الغير مرغوب وهذا  تخفيضزيادة السلوك المركز أو  إماتصحيحه 

والفصل الثالث عرض فيه البرنامج . االستعانة بمجموعة من األدوات الالزمية للتدريببتطبيق البرنامج و 
 .بالتفصيل

 :الهذف العام للبرنامج

 يهدف البرنامج الددريبي تحليل السلوك التطبيقي  الى تنمية األدراك  الحسي لعينة أطفال التوحد 

 :األهداف األجرائية 

 تنمية األدراك اللمسي - 

 تنمية األدراك السمعي -

 تنمية األدراك البصري -

 تنمية األدراك الشمي -

 تنمية األدراك الذوقي
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 إجراءات تطبيق البرنامج

 :كمايلي )( منهاج سير البرنامج في كل جلسة موضح في الجدول رقم 

مية األدراك الحسي التطبيقي في تنيوضح تخطيط جلسات تطبيق برنامج تحليل السلوك ( 2)جدول رقم 
 :للطفل التوحدي

تقنيات البرنامج 
 المستعملة

األدوات 
 المستعملة

عدد 
 الجلسات 

 الكلية

عدد 
 الجلسات 

في 
 األسبوع

المدة 
 الزمنية 

محتوى كل 
 بعد 

 البعد

التعزيز     
 البصري  التكرار

 

مشاهدة 
مختلف 
المثيرات 
البصرية  
انارة قوية 
وضعيفة، 
إستعمال 

مصباح في 
 عين الطفل 

تعديل االدراك  د45 2 22
 البصري

التواصل 
 البصري

 

البعد 
 األول 

الحاسة 
 البصرية

التعزيز التلقين 
 اللمسي و التكرار 

 

الماء الرمل 
الطين 

 أجهزة هزازة
اجسام  
خشنة 

تعديل األدراك    د42 2 22
 اللمسي

التميز بين 
المثيرات 
 اللمسية 

البعد 
الثاني 
حاسة 
 اللمس 
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 :جراءات المطبقة و اال ( ABA)برنامج تحيل السلوك التطبيقي تحليل جلسات/ 1

 :حاسة البصر ويشمل :البعد األول -1-1

 التواصل  البصري  

 تعديل األدراك البصري 

 أشهر  9لتحقيق هذا الهذف هو المدة  الالزمة 

 دقيقة  45 42جلسة مدتها ما بين  22عدد الجلسات الالزمة لتحقيق الهدف هو 

 وناعمة
التعزيز التلقين 
 الذوقي وتكرار 

ملح  سكر 
قهوة حلو 

 مر حامض

تعديل األدراك  د42 2 22
 الذوقي 

التمييز بين 
المدركات 

 الذوقية 

البعد 
الثالث 
حاسة 
 التذوق

التعزيز التلقين 
 سمعي والتكرار 

صوة التلفاز 
صوت رنين 
الهاتف دق 

 الطبل 

األدراك تعديل  د45 2 22
 السمعي

التمييز بين 
المدركات 
 السمعية 

 

البعد 
الرابع 
حاسة 
 سمع

التعزيز، التلقين 
 الشمي و التكرار

عطور، 
مواد 

التنظيف،  
 رائحة كرهة

تعديل األدراك  د42 2 22
 الشمي

التمييز بين 
المدركات 

 الشمية 

البعد 
الخامس 

حاسة 
 الشم 
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في تنمية الدراك الحسي وكان  (  ABA) جلسات تنمية تحليل سلوك التطبيقي    يوضح( 2) الجدول رقم
 المئثراث البصرية التي تجذب إنتباه الطفل ) هذا بإستخدام لوحات خاصة خالل الجلسات التدريبية وهي 

( ارة القوية مشاهدة التلفاز واألن –وتساعد على زياة مدة التواصل البصري مع األنتباه واألشخاص مثل 
وهذا بإستخدام تقنيات خاصة بتطبيق البرنامج مثل تعزيز وتكرار العملية أثناء التطبيق بحيث أخدها بعين 

 األعتبار أن عملية تنمية األدراك  البصري هي صعب يجد الطفل التوحدي صعوبة في إكتسابها 

بتنمية  معينة وكانت الطالبة  فقد تم تكرار الخطوات عدة مرات وهذا من أجل تثبيت التواصل البصري
تقوم بتقديم معزز للحالة خالل الدرس  وكلما نجح الطفل في تخطي خطوة ما ألنتقال إلى الخطوة أخرى 

( الشيبس)وأحيانا يكون مادي مثل ( التصنيف )أو    (برافو) معزز غالبا مايكون تعزيز معنوي مثلوهذا 
ساب التواصل كتإمن ن الطفل يم تمكتية لتنمية األدراك البصري دريبفي نهاية العملية الت( العصير)أو
 .زوم بحيث أصبح يتقنها لوحده بنجاح لرات بصرية أكثر من اليثمن عبصري وتقليل من البحث ال

 :ويشمل  حاسة اللمس:البعد الثاني -1-2

 تعديل األدراك اللمسي 

 يةمسللالتمييز بين مختلف المثيراث ا

 أشهر  9المدة  الالزمة لتحقيق هذا الهذف هو 

 دقيقة  45 42جلسة مدتها ما بين  22عدد الجلسات الالزمة لتحقيق الهدف هو 

اسة اللمس حدراك لفي تنمية اال (ABA)طبيقي  يوضح  جلسات تنمية تحليل سلوك الت( 2)الجدول رقم 
مختلفة مثل حار المسية للاراث يثالم) ي لتدريبية وهخاصة خالل الجلسات ا وكان هذا بإستخدام ادوات

العملية أثناء  وهذا بإستخدام تقنيات خاصة بتطبيق البرنامج مثل تعزيز وتكرار( ،بارد، خشن ،ناعم 
هي صعب يجد الطفل التوحدي  ر أن عملية تنمية األدراك  اللمسيا بعين األعتباالتطبيق بحيث أخدن

 .صعوبة في إكتسابها 

معينة وكانت   وهذا من أجل تثبيث التمييز بين المثيراث اللمسية بنسبةفقد تم تكرار الخطوات عدة مرات 
لخطوة لطفل في تخطي خطوة ما لالنتقال الطالبة تقوم بتقديم معزز للحالة خالل الدرس  وكلما نجح ا

حيانا يكون مادي مثل وأ (التصفيق) أو( برافو)عزيز معنوي مثلالمعزز غالبا مايكون موهذا  .أخرى
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من إكتساب ن الطفل يثم تمك دريبة لتنمية األدراك اللمسيفي نهاية العملية الت ،(  شيبس)أو( عصير)
 .القدرة على التمييز بين المثيراث لمسية المختلفة ا

 :ويشمل حاسة الذوق :الثلثالبعد ا 3-

 التمييز بين المثيراث الذوقية 

 تعديل األدراك الذوقي 

 من  حساسية  الذوق التقليل

 أشهر  9المدة  الالزمة لتحقيق هذا الهذف هو 

 دقيقة  45 42جلسة مدتها ما بين  22عدد الجلسات الالزمة لتحقيق الهدف هو 

في تنمية الدراك الحسي وكان  ( ABA)  ات تنمية تحليل سلوك التطبيقييوضح  جلس( 2)الجدول رقم 
تذوق الملح ، السكر ، الحار ، الساخن )التدريبية وهي  خاصة خالل الجلساتأدوات هذا بإستخدام 

 .وهذا بإستخدام تقنيات خاصة بتطبيق البرنامج مثل تعزيز وتكرار العملية أثناء التطبيق ( والبارد

معينة وكانت   القدرة على  االدراك الذوقي بنسبةفقد تم تكرار الخطوات عدة مرات وهذا من أجل تثبيت 
وة خطلالنتقال إلى م معزز للحالة خالل الدرس  وكلما نجح الطفل في تخطي خطوة ما الطالبة تقوم بتقدي

وأحيانا يكون مادي مثل (  التصفيق) أو    (برافو)عزيز معنوي مثلأخرى وهذا المعزز غالبا مايكون م
القدرة اب سمن إكتن الطفل يثم تمك لذوقيريبة لتنمية األدراك ادفي نهاية العملية الت(   شيبس)أو( عصير)

 .على التمييز بين مختلف االذواق 

 :ويشمل حاسة االسمع :البعد الرابع - 4

 التمييز بين المثيراث السمعية

 تعديل األدراك السمعي 

 السمع حساسية من التقليل

 أشهر  9المدة  الالزمة لتحقيق هذا الهذف هو 

 دقيقة  45 42جلسة مدتها ما بين  22عدد الجلسات الالزمة لتحقيق الهدف هو 
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اسة السمع لحفي تنمية الدراك  ( ABA) تنمية تحليل سلوك التطبيقي يوضح  جلسات ( 2)الجدول رقم 
( السمعية، العالية والمنخفظة ا المثيرات) تدريبية وهي ات جلسوكان هذا بإستخدام أدوات  خاصة خالل 

وهذا بإستخدام تقنيات خاصة بتطبيق البرنامج مثل تعزيز وتكرار العملية أثناء التطبيق بحيث أخدها بعين 
 يجد الطفل التوحدي صعوبة في إكتسابها  ةهي صعبالسمعي األعتبار أن عملية تنمية األدراك ا

 نسبة ب لمثيراث السمعية القدرة على التمييز بين ا فقد تم تكرار الخطوات عدة مرات وهذا من أجل تثبيت
معينة وكانت الطالبة تقوم بتقديم معزز للحالة خالل الدرس  وكلما نجح الطفل في تخطي خطوة ما 

وأحيانا (  التصفيق) أو   (برافو) عزيز معنوي مثلوهذاالمعزز غالبا مايكون م. إلى الخطوة أخرى لالنتقال
ن يثم تمك السمعيلتنمية األدراك التدريبية لية افي نهاية العم و(  شيبس)أو( عصير)يكون مادي مثل 

 .السمعي االدراكساب امن إكت الطفل

 :ويشمل  الشم  حاسة:البعد الخامس -5

 التمييز بين المثيراث الشمية

 ي لشمتعديل األدراك ا

 أشهر  9المدة  الالزمة لتحقيق هذا الهذف هو 

 دقيقة  45 42جلسة مدتها ما بين  22عدد الجلسات الالزمة لتحقيق الهدف هو 

اسة الشم لحفي تنمية الدراك  (  ABA)  لسات تنمية تحليل سلوك التطبيقييوضح  ج( 2)الجدول رقم 
 عطور ذات روائح طيبة و كريهة ) التدريبية وهي خاصة خالل الجلسات  وكان هذا بإستخدام أدوات 

وهذا بإستخدام ( القدرة على التمييز بين  المثيرات الشمية على زياة ه التي تجذب إنتباه الطفل  وتساعد 
 .تقنيات خاصة بتطبيق البرنامج مثل تعزيز وتكرار العملية أثناء التطبيق 

ة تقوم معينة وكانت الطالب االدراك الشمي  بنسبة فقد تم تكرار الخطوات عدة مرات وهذا من أجل تثبيت 
 .إلى الخطوة أخرى لالنتقالبتقديم معزز للحالة خالل الدرس  وكلما نجح الطفل في تخطي خطوة ما 

( عصير)وأحيانا يكون مادي مثل (  يقفالتص)أو    (برافو)ز معنوي مثلالمعزز غالبا مايكون معز وهذا 
من إكتساب القدرة على الطفل ن يثم تمك دريبة لتنمية األدراك الشميفي نهاية العملية الت  و( شيبس)أو

 .التمييز بين المثيراث الشمية 
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 : األساليب اإلحصائية 

تمت هذه للفروق '' ت''لمعالجة نتائج البحث اعتمدنا على األساليب اإلحصائية المتمثلة في اختبار 
 spssالعملية بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية 
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:تمهيد  

تفريغ المعطيات  وتحليلها وتفسيرها وذلك بعدتناول هذا الفصل من الجانب التطبيقي عرض نتائج الدراسة 
اسفرة عنها أدوات الدراسة المطبقة حيث تم تطبيق القائمة الحسية على الطفل التوحدي  والمعطيات التي

تحليل السلوك التطبيقي باإلضافة الى عرض نتائج  واالخصائيين النفسانيينوتطبيق برنامجمع االولياء 
.والبعديللفروق بين القياس القبلي '' ت''اختبار   

 :الدراسةعرض نتائج 

فاعلية إيجابية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير انه :األولىضية عرض نتائج الفر / 1
 .في تنمية االدراك لحاسة البصر

بين القياس القبلي للفرق '' ت''لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختبار 
 :يوضح ذلك بنوع من التفصيل والجدول التاليلمتوحد والبعدي لطفال

والمتوسط الحسابيواالنحراف للفروق '' ت''لالختبار  والقياس البعدييوضح القياس القبلي ( 3)الجدول رقم 
 .البصرلحاسة  المعياري

مستوى 
 الداللة

'''ت ''قيمة  االنحراف  درجة الحرية 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

6..3 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 62.20 6...

 القياس البعدي  20 26.32 0...

أقل من 
0.02 

الفرق بين  02..
 المتوسطين

 

لحاسة ج االختبار القبلي و التي تشير إلى نتائ( 6)من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم 
( ..6)درجة الحرية و ( 6...)و االنحراف المعياري ( 62.20)البصر فكان المتوسط الحسابي   

(..6) ودرجة الحرية( 0...) واالنحراف المعياري( 26.32)واختبار بعدي كان متوسط الحسابي   
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وهي ( 0.00)عند مستوى الداللة ( 3..6) والبعدي قيمتهاللفروق بين القياس القبلي '' ت''نتيجة اختبار 
.والبعديعلى وجود فروق بين القياس القبلي  يدل وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   

فاعلية إيجابية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي انه  التي تشير:الثانيةعرض نتائج الفرضية / 2
 .في تنمية االدراك لحاسة اللمس

للفرق بين القياس القبلي '' ت''ار لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختب
 :يوضح ذلك بنوع من التفصيل والجدول التاليمتوحد  والبعدي للطفل

والمتوسط الحسابيواالنحراف للفروق '' ت''لالختبار  والقياس البعدييوضح القياس القبلي ( 4)الجدول رقم 
 .لحاسة اللمس المعياري

مستوى 
 الداللة

'''ت ''قيمة  حراف االن درجة الحرية 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

2..6 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 3.62. 30.22

القياس  20 0...2 30.36
 البعدي 

أقل من 
0.02 

الفرق بين  82..3
 المتوسطين

 

إلى نتائج االختبار القبلي للحاسة  والتي تشير( 8)من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم 
(..6) ودرجة الحرية( 30.22) واالنحراف المعياري( 3.62.)فكان المتوسط الحسابي  اللمس  

(..6) ودرجة الحرية( 30.36) واالنحراف المعياري( 0...2)واختبار بعدي كان متوسط الحسابي   

وهي ( 0.00)عند مستوى الداللة ( 6..2) قيمتهاوالبعدي للفروق بين القياس القبلي '' ت''نتيجة اختبار 
.والبعدييدل على وجود فروق بين القياس القبلي  وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   
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فاعلية إيجابية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي تشيرأنه والتي: الثالثةعرض نتائج الفرضية / 3
 .الذوق في تنمية االدراك لحاسة

للفرق بين القياس القبلي '' ت''لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختبار 
:يوضح ذلك بنوع من التفصيل والجدول التاليمتوحد  والبعدي للطفل  

والمتوسط الحسابيواالنحراف للفروق '' ت''لالختبار  والقياس البعدييوضح القياس القبلي ( 5)الجدول رقم 
.الذوقلحاسة  عياريالم  

مستوى 
 الداللة

االنحراف  درجة الحرية '''ت ''قيمة 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

32..3 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 62.60 02..

 القياس البعدي  20 22.30 02..

أقل من 
0.02 

الفرق بين  33.020
 المتوسطين

 

 

ج االختبار القبلي للحاسة إلى نتائ والتي تشير( 2)الموجودة في الجدول رقممن خالل النتائج  
(..6) ودرجة الحرية( 02..) واالنحراف المعياري( 62.60)المتوسط الحسابي  الذوق فكان  

(..6) ودرجة الحرية( 02..واالنحراف المعياري( 22.30)واختبار بعدي كان متوسط الحسابي   

وهي ( 0.03)عند مستوى الداللة ( .6.3) والبعدي قيمتهاق بين القياس القبلي للفرو '' ت''نتيجة اختبار 
.والبعدييدل على وجود فروق بين القياس القبلي  وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   

فاعلية إيجابية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير أنه و :الرابعةعرض نتائج الفرضية / 4
 .حاسة السمعتنمية االدراك ل في
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للفرق بين القياس القبلي '' ت''لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختبار 
 :و الجدول التالي يوضح ذلك بنوع من التفصيلمتوحد والبعدي للطفل

والمتوسط الحسابيواالنحراف للفروق '' ت''لالختبار  والقياس البعدييوضح القياس القبلي ( 6)الجدول رقم 
 .السمعلحاسة المعياري

مستوى 
 الداللة

االنحراف  درجة الحرية '''ت ''قيمة 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

32..3 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 2...2 .8.2

 القياس البعدي  20 0..36 6.26

أقل من 
0.02 

الفرق بين  33.020
 المتوسطين

  

فكان  ج االختبار القبلي للحاسة السمعإلى نتائ والتي تشير( 3)من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم
(..6) ودرجة الحرية( .8.2) واالنحراف المعياري( 2...2)المتوسط الحسابي   

(..6) ودرجة الحرية( 6.26) واالنحراف المعياري( 0..36)واختبار بعدي كان متوسط الحسابي   

وهي ( 0.00)عند مستوى الداللة ( 3..32) والبعدي قيمتهاللفروق بين القياس القبلي '' ت''نتيجة اختبار 
.والبعديروق بين القياس القبلي يدل على وجود ف وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   

فاعلية ( ABA)التطبيقي لبرنامج تحليل السلوك تشير أنه  والتي: الخامسةعرض نتائج الفرضية / 5
 .حاسة الشمإيجابية في تنمية االدراك ل

للفرق بين القياس القبلي '' ت''لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختبار 
:يوضح ذلك بنوع من التفصيل والبعدي للطفلمتوحد والجدول التالي  

والمتوسط الحسابيواالنحراف للفروق '' ت''لالختبار  البعديوالقياس القياس القبلي  يوضح( 7)الجدول رقم 
.لحاسة الشمالمعياري  
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'''ت ''قيمة  مستوى الداللة االنحراف  درجة الحرية 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

2.62 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 20..3 2.22

 القياس البعدي  20 0..36 6.33

0.02أقل من  الفرق بين  8.30 
 المتوسطين

إلى نتائج االختبار القبلي للحاسة البصر فكان  والتي تشير( .)النتائج الموجودة في الجدول رقم من خالل
(..6) ودرجة الحرية( 2.22) واالنحراف المعياري( 20..3)المتوسط الحسابي   

(..6) ودرجة الحرية( 6.33) واالنحراف المعياري( 0..36)واختبار بعدي كان متوسط الحسابي   

وهي ( 0.00)عند مستوى الداللة ( 2.62) والبعدي قيمتهاللفروق بين القياس القبلي '' ت''نتيجة اختبار 
.والبعدييدل على وجود فروق بين القياس القبلي  وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   

فاعلية إيجابية في ( ABA)تحليل السلوك التطبيقي  لبرنامجتشيرانهوالتي:العامةعرض نتائج الفرضية / 6 
 .التوحدياالدراك الحسي للطفل تنمية 

للفرق بين القياس القبلي '' ت''ر لتأكيد صحة أو نفي الفرضية قمنا بحساب معامل التمييز بتطبيق اختبا
 :يوضح ذلك بنوع من التفصيل والجدول التاليطفل متوحد والبعدي لل
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لمتوسط الحسابيواالنحراف واللفروق '' ت''لالختبار  والقياس البعدييوضح القياس القبلي ( 8)الجدول رقم 
 .التوحديالحسي للطفل  لإلدراك المعيار

'''ت ''قيمة  مستوى الداللة االنحراف  درجة الحرية 
 المعياري 

التوسط 
 الحسابي

  العينة

0.00 

 دالة

 

 

...3 

 

 

6. 

 القياس القبلي  20 3.3.60 20.62

 القياس البعدي  20 2..388 .20.8

0.02أقل من  الفرق بين  83.22 
 المتوسطين

 

إلى نتائج االختبار القبلي للحاسة  والتي تشير( .)من خالل النتائج الموجودة في الجدول رقم 
(..6) ودرجة الحرية( 20.62) واالنحراف المعياري( 3.3.60)البصر فكان المتوسط الحسابي   

(..6) ودرجة الحرية( .20.8) واالنحراف المعياري( 2..388)بعدي كان متوسط الحسابي واختبار   

وهي ( 0.00)عند مستوى الداللة ( 3...) والبعدي قيمتهاللفروق بين القياس القبلي '' ت''نتيجة اختبار 
.عديوالبيدل على وجود فروق بين القياس القبلي  وهذا ماهي دالة احصائيا  ، اذن(0.02)أقل من   
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:خالصة  

الدراسة التحقق من  حاولهفي هذا الفصل تم عرض النتائج التي توصلت اليها في الدراسة الحالية كما 
 .التوحديللطفل  في تنمية االدراك الحسي( ABA)فاعلية برنامج 
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 تمهيد

 يقدم الطالبة فتالدراسةالمتوقع من  العلميواالسهام تعد مرحلة مناقشة وتفسير النتائج محصلة البحث 
،كما والدراسات السابقةالنظري  اإلطاروتفسيرها الذي قدم على  هذا الفصل النتائج التي توصلت اليها

يجب االخذ بها في مجال تطبيق  واالقتراحات التربويةواالرشادية التييتضمن هذا الفصل االستنتاجات 
 .التوحد ألطفالالبرامج التنموية 

 :النتائجومناقشة  تفسر-1

( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان  نتائج الفرضية األولى مناقشة- 1-1
 .البصرفاعلية إيجابية في تنمية االدراك لحاسة 

إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك  المتوصليمكن تفسير النتائج 
 kohinne etودراسة maslo et braiar (2005 )البصري عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 

smaith (6002 ) والبعدي فيا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي اللذين توصلو 
 .التوحدياثباث مدى فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تدريب الطفل 

فيه  وقد توفرتالبصري للطفل التوحدي للتدريبات برنامج تحليل السلوك التطبيقي  اإلدراكاذ تم اخضاع 
 .ن له دور إيجابي في تنمية هذا الجانبالمدة الزمنية الكافية حتى يكو 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية 
 .البصريإيجابية في تنمية االدراك 

تحليل السلوك التطبيقي  إن لبرنامجالقائلة لفرضية اإلى أن  والتي إشارةاليها  المتوسلمن خالل النتائج 
 .فاعلية إيجابية في تنمية االدراك البصري قد تحققت

فاعلية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان :الثانيةنتائج الفرضية  مناقشة-1-2
 .اللمسبية في تنمية االدراك لحاسة إيجا

إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك  المتوصليمكن تفسير النتائج 
بيومي '' ودراسة( 6002)'' تركية الطويقي ''دراسة البصري عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 
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الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس  اوقد توصلو ( 6002)'' كامل محمد'‘ودراسة ( 6002)''
في تنمية وتدريب أطفال ( ABA)إثبات مدى فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي  والبعدي فيقبلي ال

 .اللمسالتوحد على االدراك الحسي لحاست 

فيه  وقد توفرتاذ تم اخضاع اإلدراكاللمسي للطفل التوحدي للتدريبات برنامج تحليل السلوك التطبيقي 
 .ور إيجابي في تنمية هذا الجانبالمدة الزمنية الكافية حتى يكون له د

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية 
 .اللمسيإيجابية في تنمية االدراك 

تحليل السلوك التطبيقي  إن لبرنامجإلى أن الفرضية القائلة  والتي إشارةاليها  المتوسلمن خالل النتائج 
 .فاعلية إيجابية في تنمية االدراك اللمسي قد تحققت

( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان :الثالثةنتائج الفرضية  مناقشة-3- 1-
 .الذوقبية في تنمية االدراك لحاسة فاعلية إيجا

إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك  المتوصليمكن تفسير النتائج 
و ( 6002)''عبد اهلل'' و دراسة( 6002)'' شيخ ذيب '' الذوقي عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 

س و اللذين توصلوا الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القيا( 6000)'' البطانية وعرنوس'' دراسة
 في تنمية وتدريب أطفال( ABA)القبلي و البعدي في إثبات مدى فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي 

ذوقاذ تم اخضاع اإلدراك الذوقي للطفل التوحدي للتدريبات برنامج الة التوحد على االدراك الحسي لحاس
له دور إيجابي في تنمية هذا  تحليل السلوك التطبيقي و قد توفرت فيه المدة الزمنية الكافية حتى يكون

 .الجانب

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية 
 .الذوقيإيجابية في تنمية االدراك 

وك التطبيقي من خالل النتائج المتوصل اليها و التي إشارة إلى أن الفرضية القائلة أن لبرنامج تحليل السل
 .قد تحققت الذوقيفاعلية إيجابية في تنمية االدراك 

فاعلية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان :الرابعةنتائج الفرضية  مناقشة-4–1
 .السمعبية في تنمية االدراك لحاسة إيجا
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يمكن تفسير النتائج المتوصل إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك 
و دراسة ( 6002)'' داغستان''دراسة الذوقي عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 

البعدي في  حيث توصلوا الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي و( 6000)''سكوتالند''
في تنمية وتدريب أطفال التوحد على االدراك ( ABA)إثبات مدى فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي 

للطفل التوحدي للتدريبات برنامج تحليل السلوك  السمعي اذ تم اخضاع اإلدراك السمع ةلحاس الحسي
 .يجابي في تنمية هذا الجانبالتطبيقي و قد توفرت فيه المدة الزمنية الكافية حتى يكون له دور إ

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية 
 .في تنمية االدراك السمعيإيجابية 

ي تحليل السلوك التطبيق إن لبرنامجإلى أن الفرضية القائلة  والتي إشارةمن خالل النتائج المتوصل اليها 
 .قد تحققتفي تنمية االدراك السمعي فاعلية إيجابية 

( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان :لخامسةنتائج الفرضية ا مناقشة-1-5
 .لشمبية في تنمية االدراك لحاسة افاعلية إيجا

يمكن تفسير النتائج المتوصل إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك 
حيث (6000)و دراسة أحالم حسن ( 6002)عبد اهللالذوقي عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 

إثبات مدى فاعلية برنامج توصلوا الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي و البعدي في 
اذ تم لشما ةلحاس في تنمية وتدريب أطفال التوحد على االدراك الحسي( ABA)تحليل السلوك التطبيقي 

للطفل التوحدي للتدريبات برنامج تحليل السلوك التطبيقي و قد توفرت فيه المدة  الشمياخضاع اإلدراك 
 .هذا الجانب الزمنية الكافية حتى يكون له دور إيجابي في تنمية

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية 
 .شميإيجابية في تنمية االدراك ال

تحليل السلوك التطبيقي  إن لبرنامجإلى أن الفرضية القائلة  والتي إشارةمن خالل النتائج المتوصل اليها 
 .قد تحققت في تنمية االدراك الشمية فاعلية إيجابي

فاعلية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي التي تشير إلى ان :العامةنتائج الفرضية  مناقشة-6–1
 .الحسي عند الطفل التوحديبية في تنمية االدراك إيجا
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يمكن تفسير النتائج المتوصل إليها المتعلقة بفاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي في تنمية االدراك 
الى وجود فروق ذات داللة لت توصحيث itchoiaالحسي عند الطفل التوحدي، وهذا ما أكدته دراسة 

في ( ABA)التطبيقي  إحصائية بين القياس القبلي و البعدي في إثبات مدى فاعلية برنامج تحليل السلوك
عند طفل التوحدي اذ تم اخضاع اإلدراك الحسي للطفل تنمية وتدريب أطفال التوحد على االدراك الحسي

التوحدي للتدريبات برنامج تحليل السلوك التطبيقي و قد توفرت فيه المدة الزمنية الكافية حتى يكون له 
 .دور إيجابي في تنمية هذا الجانب

ه الدراسة مع ما أشار اليه هؤالء الباحثين على لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي فاعلية وقد اتفقت نتائج هذ
 .إيجابية في تنمية االدراك الحسي

تحليل السلوك التطبيقي  إن لبرنامجالتي إشارة إلى أن الفرضية القائلة من خالل النتائج المتوصل اليها و 
 .قتفاعلية إيجابية في تنمية االدراك الحسي قد تحق

 :العاماالستنتاج 

( ABA)تحليل السلوك التطبيقي بعدما تم التطرق لمناقشة نتائج فرضيات الدراسة القائلة بأن لبرنامج 
 :وفرضياتها الفرعيةالقائلةفاعلية إيجابية في تنمية االدراك الحسي لطفل التوحد

 .البصرحاسة تنمية االدراك ل فاعلية إيجابية في( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

 .المسلحاسة في تنمية االدراك فاعلية إيجابية ( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

 .االدراك لحاسةذوقتنمية  فاعلية إيجابية في( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

 .السمعلحاسة تنمية االدراك  فاعلية إيجابية في( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

 .لحاسة الشم تنمية االدراك فاعلية إيجابية في( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

 .التوحديفل تنمية االدراك الحسي لط فاعلية إيجابية في( ABA)لبرنامج تحليل السلوك التطبيقي -

داللة الفروق  والقياس البعديوالتأكد منللتمييز بين درجات القياس القبلي '' ت''حيث تم استخدام اختبار 
في ( ABA)تحليل السلوك التطبيقي بين المتوسطات الحسابية فقد توصلت الطالبة وبعد تطبق برنامج 

 :إلىي تنمية االدراك الحسي لطفل التوحد

 .ي تنمية االدراك لحاسة البصروجود فروق ذات داللة إحصائية ف- 
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 .المسوجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االدراك لحاسة -

 .الذوقوجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االدراك لحاسة -

 .السمعوجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االدراك لحاسة -

 .الشموجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االدراك لحاسة -

 اك الحسي لطفل التوحديوجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية االدر -

للفئة الحساسة التي يتناولها موضوع الدراسة حاولت  والبعدي، ونظراوهذا من خالل نتائج القياس القبلي 
هذا البرنامج الذي  ومحاولة تطبيقالذي يكتنفه الغموض  الطالبة في أن تخوض في مضمار هذا العلم

الدراسة أهميتها في أنها تمثل مجهودا  هنا تأخذتأمل في أن تكون منبرا لمشاريع أخرى تخص الفئة ومن 
الخروج بهذا الطفل التوحدي إلى العالم  لمحاولةبصيص أمل  والبحث عنمتواضعا في سبيل العلم 

.لبرنامج من تقديم ولو بقليل من الخدمة لمن يعانون من هذا االضطرابالخارجي بحيث يمكن لهذا ا  

على عدد واسع ن اإلجراءات واألساليب التي  (ABA)السلوك التطبيقي  لتحليويشمل التدريب ببرنامج 
والتمييز ( البصريوالسمعي)تساعدهم في تنمية االدراك الحسي وهذا ما قد يساعدهم على التواصل 

عن التواصل مع  يعيفهمباعتبار أن أطفال التوحد يمثل لهم االدراك الحسي مشكل كبير  (الذوقيةوالشمي)
البرامج  هاتهفي الخروج أو التقليل من هذا المشكل يمثل جزء أساسي  حولهم، وبالتالي فإنمحاولةمن 

 .التدريبية

 :الطالبة هذه الدراسة تم صياغة بعض االقتراحات من طرف واستكماال لنتائج

ضرورة االهتمام بالبرامج التدريبية التي تقدم لألطفال ذوي اضطراب التوحد حتى تساعدهم  -

 .المجتمععلى االندماج في وسط 

البرامج التدريبية الخاصة بتنمية المهارات يتم بها تقديم  باألساليبوالطرق التيضرورة االهتمام  -

 .االجتماعي واالعتماد علىأنفسهمالتي تساعد الطفل التوحدي على زيادة كم التفاعل 

 .جماعيةتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهؤالء الفئة من خالل اشراكهم في أنشطة  -

 .وتوجيههم ألفضاللسبلاشراك االسرة في البرامج التدريبية  -

 .اللعبخاصة اثناء  العادييندمج األطفال التوحديين مع  -

 .عينات اكبر وعلى اجراء دراسات أوسع  -

 .النهوض ببناء مؤسسات خاصة لتأهيل و تدريب هذه الفئة  -
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 المراجع قائمة

دار :عمان (.1ط)ذوي اضطراب التوحد الخصائص و العالج(.4002.)عبداهلل فرج الزريقاتإبراهيم، -
 .وائل للنشر والتوزيع

( ABA)الحقيبة التدريبية طريقة لوفاس في استخدام برنامج(.4002.)احمد، بن رزق اهلل الحارث  -
 .ة، كلية التربية، جامعة الملك سعود رسالة ماجستير غير منشور .تحليل السلوك التطبيقي 

مكتبة المصري الحديث للطباعة و :االسكندرية(.4ط)أصول علم النفس(.1291.)أحمد،عزت راجح-
 النشر 

دار :عمان(.1ط)التشخيص والعالج.االسباب .التوحد(.4011.)كامل، السيد شربيني.أسامة، فاروق -
 .المسيرة للنشر والتوزيع 

تأثير برنامج تعليمي في تطوير بعض المدركات الحسية و (.4000.)كاظم محمد الخفاجي ،ساهرة رزاق-
 .جامعة بغداد.كلية التربية الرياضية .رسالة دكتورة .مستوى األداء في الجمناستيك االيقاعي 

توى التوافق لدى األطفال المعرفية و عالقتها بمس الوظائفاضطراب بعض (.1222.)لرافعي،االسيد-
 .جامعة عين الشمس.معهد الدرات العليا للطفولة .غير منشورة . الة دكتورةرس .نالذاتويو 

مكتبة :مصر.بصري والسمعي االدراك الحسي ال(.4001.)فائف،محمد بدر.سيد أحمد السيد،علي-
 .النهضة 

فاعلية التدخل المبكر المكثف في تحسين السلوك التكيفي لألطفال ( .4002.)حسن، منى خليفة علي -
 (.422-111(.)29)مجلة كلية التربية بالزقازيق مصر.ن بإستخدام تحليل السلوك التطبيقي التوحديي

 .تلمسان.دورة تدريبية.برامج لتأهيل الطفل التوحدي (.4012.)خالد،عياش-

 .دار المسيرة للنشر و التوزيع:القاهرة(.1ط)اضطراب التوحد (.4000.)خولة،يحيى-

 دار الفكر العربي :القاهرة(.1ط)خاص بين اإلعاقة والمتالزمات طفل (.4002.)زكرياء ، أحمد شربيني -

 .دار النشر المؤلفة:مصر(.1ط)معاناتي والتوحد(.1224.)سميرة،عبد اللطيف السعد-

 .دار الفكر:عمان(.1ط)الطفل التوحدي أو الذاتوي انطواء حول الذات (.4001.)عبد اهلل ،محمد قاسم-
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و المصابين بالتخلف العقلي الذاكرة لدى المصابين بالذاتوية(.4002.)عبد الحليم ،محمد عبد الحليم -
 .جامعة عين الشمس.كلية االدب . قسم علم النفس.رسالة ماجستير غير منشورة .

االضطرابات الحسية و كيفية عالجها لدى أطفال (.4002.)عبد الحليم،محمد عبد الحليم-
 .دار البيان :القاهرة.التوحد

الخصائص النفسية و الجتماعية و العقلية لألطفال المصابين بالتوحد و (.4001.)عادل،جاسب شبيب -
 .بريطانيا.االكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح.غير منشورة .رسالة ماجستير .جهة نظر اإلباء 

 .دار الرشاد: القاهرة(.1ط)أطفال التوحد دراسة تشخيصية و برامجية (.4001).عادل ،عبد اهلل محمد-

: القاهرة.(4ط)أطفال ذوي اضطراب التوحد دراسة تشخيصية و برامجية (.4004.)دل ،عبد اهلل محمدعا-
 . دار الرشاد

المجلس العربي للطفولة و ( .1ط.)االعاقة الذهنية في مرحلة الطفولة (4004.)عثمان، لبيب الفراج-
 . االمومة 

 .دار مكتبة الهالل :بيروت . االدراك(.1210.)غالب، مصطفى-

. مؤسسة الملك خالد الخيرية(.1ط)التوحد كيف نفهمه و نتعامل معه(.4002.)فهد، بن أحمد المغلوث-
 .الرياض

 .دار الفكر للنشر و التوزيع:عمان (.1ط)سيكولوجية الطفل التوحدي (. 4011.)الروسانفاروق ،-

 .دار وائل للنشر والتوزيع:عمان(.1ط)التوحد(.4001).قحطان،إبراهيم الظاهري-

ترجمة )مقدمة ألولياء االمورو المعلمين و المهنيينتحليل السلوك التطبيقي ( .4014.)يرني ،ألبرتك-
 .دار النشر الدولي :الرياض(.بندر ناصر العتيبي 

 .دار الهالل : مصر.أوالدنا واالمراض النفسية ( .1210.)كليير،فهم-

ية بعض مهارات العناية بالذات لدى فاعلية برنامج تدريبي لتنم(.4001.)لمياء،عبد الحميد بيومي -
 . قاناةالسويس. غير منشورة. رسالة دكتورة.األطفال التوحديين 

 .للنشر و التوزيع: مصر(.1ط)سيكولجية الطفل التوحدي (.4002.)محمد،أحمد الخطاب -
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لفكر دار ا:مصر(.التوحدي)الدليل السريع للتعرف على الطفل االوتيزم (.دت.)بو الحالوةأمحمد،السيد -
 .للنشر والتوزيع

دار الثقافة لنشر :عمان(.1ط)التوحد و نظرية العقل (. 4010.)فؤاد، عبد الجوالدة.محمد،صالحاالمام-
 .والتوزيع

 .دار الشروق (.4ط)االدراك الحسي عند ابن سينا (.1210.)محمد،عثمانالنجائي-

 .لنشر و التوزيع دار البازوري: عمان(.1ط)أطفال التوحد(.4009.)عليوات محمد ،عدنان-

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من أطفال (.4009.)مجدي،فتحي غزال-
 .جامعة األردن.غير منشورة .رسالة ماجستير في التربية الخاصة .التوحد 

نشر دار المسيرة لل:عمان(.1ط)سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة (.4011.)مصطفى، نوري قماش-
 .و التوزيع

 .دار الفكر للنشر والتوزيع:عمان( .1ط)قائمة تقدير السلوك التوحدي (4002.)نايف ،بن إبراهيم الزراع-

 .دار الفكر: عمان( .1ط)مدخل الضطراب التوحد(.4010.)نايف ،بن عابد الزراع-

النهضة للنشر و لبنان دار ( .1ط)التوحد الغز الذي حير العلماء (.4014.)هناء، إبراهيم صندقلي -
 .التوزيع

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان(.1ط) التوحد بين النظرية و التطبيق(.4011)وأخرون. وليد، خليفة-

األوصاف : المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض تصنيف اإلضطرابات النفسية والسلوكية-
والدالئل اإلرشادية التشخيصية -اإلكلينيكية-السريرية   
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 :المواقع االلكترونية -

 

www.autismarabia.com. بسمة محمد يوسف   

www.childclinic.net. عيادة عيادة الطب 

www.ibtesama.com د عماد السعداني 

www.lovas.com/about.php .ليلى الربحاوي   

 

 

http://www.autismarabia.com/
http://www.childclinic.netعيادة
http://www.childclinic.netعيادة
http://www.ibtesama.comد
http://www.ibtesama.comد
http://www.lovas.com/about.php
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