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مجلة العلوم اإلسالمية

تصدرها  فــصــلــيــة،  محكمة  عــلــمــيــة،  مجلة 
في  العراقية  الجامعة  في  اإلسالمية  العلوم  كلية 
بغداد »العراق« وتعنى بنشر المقاالت، والبحوث، 
والتطبيقية  والمبتكرة،  األصــلــيــة،  والـــدراســـات 
كافة،  ية  والتربو والعلمية،  اإلسالمية،  الفروع  في 
الخبراء  من  يم  والتقو للمراجعة  تخضع  أن  بعد 

والمختصين في داخل العراق وخارجه. 
المقدمة  المشاركة  تكون  أن  المجلة:  وتشترط 
ية  ر أو دو ا في مجلة  إليها للنشر غير منشورة سابقـً

أخرى. 
منتدى  تمثل  أن  الــمــجــلــة:  هـــذه  مــن  يقصد 
ضمن  متعددة،  وعلمية  إسالمية،  الختصاصات 

مجتمع البحث العلمي في العراق. 
الــمــعــرفــة، وتوفير  نــشــر  إلـــى  الــمــجــلــة:  وتــهــدف 
المراجع، والمصادر المقومة في الفروع: اإلسالمية، 
ــة، وكــذلــك إيــجــاد قــنــوات  ي ــو ــرب ــت والــعــلــمــيــة، وال
كاديميين، والخبراء، والباحثين،  للتواصل بين األ
ميدان  في  تنفيذه  على  والقائمين  القرار،  وصناع 

االختصاص.

* * *
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شروط النشر

بحوثهم،  نشر  يسرها  و والدارسين،  بالباحثين  اإِلسالمية  العلوم  مجلة  أسرة  ترحب 
اآلتية: الشروط  ضمن 

ن يكون البحث رصينًا علميًا، مراعيـًا معايير البحث العلمي: 
َ
يشترط أ

و نشره 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم ِإرساله ِإلى مجلة أخرى، أ

فيها. 
مالية  مبالغ  الزيادة  يترتب على  و البحث )30( صفحة،  ز عدد صفحات  يتجاو ال 

رمزية. 
لكتروني وتقدم ثالث نسخ منه  ا على الحاسب اإِل ن يكون البحث مطبوعـً

َ
أ ينبغي 

 .CD صيلة( مع قرص
َ
)من ضمنها النسخة األ

عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:	 
  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

اليمنى  الجهة  وتترك مسافة من  الصفحة 3.5 سم،  سفل 
َ
وأ على 

َ
أ الحاشية من   -٢

والجهة اليسرى 3سم.
سطر مفردة: ١سم. 

َ
3- المسافات بين األ

 Times( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

.)New Roman
كان البحث باللغة  ِإذا  5- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، و

.)Capital( كبيرة حرف األولى من الكلمات 
َ
اإِلنجليزية تكتب األ

عنوان  تحتها  يكتب  و  )١6( خط  وبحجم  غامق  بلون  الباحثين  سماء 
َ
أ تكتب   -6

ا اللقب العلمي/القسم/الكلية/الجامعة. الباحثين بحجم خط )١5( متضمنـً
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تية )الخالصة العربية، المقدمة،  يات البحث العربي ترتب بالصيغة اآل ١٧- محتو
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، 

َ
المواد وطرائق العمل أ

الخالصة  فيها  فتكتب  اإِلنجليزية  البحوث  ما 
َ
أ المصادر(.  ن وجدت، 

َ
أ االستنتاجات 

كلمة. ن ال تزيد الخالصة على ٢50 
َ
العربية قبل اإِلنجليزية على أ

موضح  كما  القرآنية  اآليــات  ذكر  عند  المنورة  المدينة  مصحف  رسم  اعتماد   -١8
أدناه: چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت مت  ىت    يتجث    چ

ِإتباع  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع 
كتابة المصادر.   طريقة الترقيم في 

كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى  ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

البحث.
رقية بعد ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص  ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية و

ا لما موجود في القرص. ن تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً
َ
يجب أ )CD( و

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

كان. ي سبب 
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

كافة باسم رئيس تحرير المجلة، وعلى العنوان  تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة 
و موقع المجلة: 

َ
لكتروني أ اإِل

إميل المجلة	 
journalislamicsciences@gmail.com

إميل مدير التحرير	 
dr.salahhemeed@gmail.com
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هيئة التحرير

........................................... رئيس التحرير. ١ أ.د. ضياء محمد محمود 
............................................... مدير التحرير. ٢ أ.د. صالح حميد عبد
.................................................... عضوًا. 3 كر عبد اهلل أ.د. محمد شا
................................................... عضوًا. ٤ كاظم خليفة حمادي أ.د. 
..................................................... عضوًا. 5 أ.د. محسن عبد فرحان
.................................................. عضوًا. 6 أ.د. حسين عليوي حسين
.................................................... عضوًا. ٧ أ.د. أحمد سامي شوكت
................................................... عضوًا. 8 أ.د. إبراهيم درباس موسى
..................................................... عضوًا. ٩ أ.د. فاضل بنيان محمد

..................................................... عضوًا. ١0 أ.د. عثمان محمد بشير
................................................. عضوًا. ١١ يعي شليبك أ.د. أحمد صو
........................................................ عضوًا. ١٢ أ.د. عبد العزيز دخان

* * *





7
»مجلة العلوم اإلسالمية - العدد الرابع والعشرون«

المقدمة



الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد؛  و

إن اإليمان والعمل الصالح من اعظم األسباب، قال تعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
النحل: ٩٧ ، فمن جمه بين اإليمان والعمل الصالح في دار الدنيا فجزاؤه الراحة والسكينة واالستقرار 
والسكينة  الراحة  مع  يتعارض  و المؤمن  على  والمصائب  االبتالءات  وقوع  يتصور  ال  إذ  ين،  الدار في 
كورونا العالمية، التي أرخت بظاللها  واالستقرار، والدليل على ذلك ما حّل بمجتمعنا خالل جائحة 
الوقت باتت  على اإلنسان وأعطت له بعدًا إنسانيًا يغلفه السكينة واالستقرار في بيوتنا جبرًا، وبنفس 
»عجبا ألمر المؤمنين  مكانة المسجد والعبادة في نفوس العباد، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
إن أصابته ضراء   ه، و

ً
المؤمنين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا إال  كه خير، وليس ذلك ألحد  أمره  إن 

صبر فكان خير له«.
جهود  توحدت  هنا  ومن  ــداف،  األه لتحقيق  أسبابا  تعالى  اله  هيأ  أن  ره  وســرو اقب  سعادة  من  إن 
األساتذة الباحثين المتخصصين في العلوم اإلنسانية والشرعية والعلوم المصاحبة بها من داخل العراق 
وخارجه في تهيئة الوسائل في فهم النصوص واستنباط االحكام مقرونة باآلداب واألخالق، فانتظمت 
بحوثهم مثل حبات اللؤلؤ في عقد فريد في سبيل تحقيق وتحصيل المعلومات حتى تتكامل البحوث 

يرفد الحركة العلمية بمولود عدد جديد من مجلتنا. الرصينة بما ينفع المجتمع و

هيئة التحرير          
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المستخلص

يهدف البحث الحالي التعرف على:
االطــفــال  لـــدى  النمطي  الــســلــوك  مــســتــوى   .١

التوحديين.
األطــفــال  لــدى  النمطي  الــســلــوك  مستوى   .٢

التوحديين وفق متغير النوع )ذكور - اناث(.
3. يقتصر مجتمع البحث الحالي من االطفال 
الــتــوحــديــيــن )الــمــســجــلــيــن والــمــســتــمــريــن على 
الدوام(، في معهد رامي وضحى للتوحد للمعاهد 
وتتراوح   ،  )٢0٢-١٧0١6( الدراسي  للعام  االهلية 

اعمارهم بين )٧- ١٢( سنة .
 ، وتلميذة  تلميذ   )  ٤0( العينة  عدد  بلغ  وقد 
ولتحقيق اهداف البحث فقد قام الباحث في بناء 
الباحث  استخرج  وقد  النمطي  السلوك  مقياس 
للمقياس مؤشرين الصدق والثبات وبعد تطبيق 

تي:  كاال المقاييس ظهرت النتائج 
لدى  النمطي  السلوك  مستوى  في  ارتــفــاع   .٤

االطفال التوحديين.
في  ــيــة  احــصــائ لــــة  دال ذات  فــــروق  تــوجــد   .5
ذكور   ( النوع  متغير  وفق  النمطي  السلوك  مقياس 
- إناث( ولمصلحة االناث ، اي ان أناث يمتلكن 
مقياس  وفــق  الــذكــور  مــن  كثر  ا نمطية  سلوكيات 

السلوك النمطي المعد في البحث الحالي .

الباحث  وضــع  فقد  البحث  نتائج  على   
ً
وبــنــاءا

 من التوصيات منها:
ً
عددا

اللغوي  ــصــال  ت اال ــهــارات  م تنمية  رة  ضـــرو  .١
والتفاعل  تــصــال  اال لهم  تــؤمــن  اللغة  الن  لديهم 
من  ذلك  يتم  و عزلتهم  حاجز  وتكسر  االجتماعي 
خالل التحدث إليهم حتى وان لم يردوا على ذلك 

او مشاركتهم اللعب.
او  الــحــد  أو  الــتــخــلــص  عــلــى  مــســاعــدتــهــم   .٢
التي  المتكررة  النمطية  السلوكيات  من  التقليل 
تشكيل  أساليب  باستعمال  وذلــك  منها  يعانون 

السلوك .
أما المقترحات:	 

١. دراسة مماثلة في المظاهر السلوكية ألطفال 
التوحد من وجهة نظر آبائهم وأمهاتهم في العراق.

٢. دراسة المظاهر السلوكية ألطفال التوحد من 
وجهة نظر معلماتهم .

* * *
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Abstract:
The current research aims to identify:.
1. The level of the typical behavior in 

children with autism
2. the level of the typical behavior of 

autistic children according to variable sex 
)males - females(.

 Community of current research of autis-
tic children )enrolled and ongoing always(، 
in Rami Institute and sacrificed for Autism 
institutes civil for the academic year )2016-
2017( is limited، and aged )7-12 years(. The 
number of the sample )40( male and female 
pupils، and to achieve aims of the research، 
the researcher at the building scale stereo-
typical behavior has unearthed a researcher to 
measure the number of validity and reliability 
indicators and after the application of stand-
ards results appeared as follows;.

1. The rise in the level of the typical be-
havior in children with autism

2. There are statistically significant dif-
ferences in scale typical behavior differences 
depending on variable sex )males - females( 
and in favor of females، meaning that more 

females than males stereotyped behaviors in 
accordance with the scale of the stereotypical 
behavior prepared in the current research.

Based on the research results of a re-
searcher has developed a number of recom-
mendations، including: 

1. The need for the development of lin-
guistic communication skills because they 
have the language provides them with com-
munication and social interaction and breaks 
the barrier of isolation and this is done by 
talking to them، even if it did not respond to 
or participation play.

2. help them get rid of or reducing or min-
imizing repetitive behaviors stereotype that 
suffer from it، and by using methods of shap-
ing behavior.

The proposals;
1. A similar study in the behavioral mani-

festations of autistic children from the view-
point of their fathers and their mothers in Iraq.

2. Study the behavioral manifestations of 
autistic children from the viewpoint of their 
teachers.

* * *
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الفصل األول:	 
التعريف بالبحث	 

: مشكلة البحث 
ً
أوال

صعوبة  النمائية  اإلعــاقــات  كثر  أ مــن  التوحد 
على  تأثيرها  حيث  مــن  للطفل  بالنسبة  وشـــدة 
بين  من   )١( بنسبة  التوحد  انتشار  يقدر  و سلوكه 
)١١0( اشخاص وترتفع نسبة اإلصابة به بين الذكور 
 ،)١  :٢008، محمد   ( اإلنــاث  عن   )١  :٤( بمقدار 
ومنتشر في جميع بلدان العالم )الخطيب،٢00٩: 
يوجد  وال  قطعي  بوجه  معروفة  غير  وأسبابه   )١3
الحياة،  مدى  الطفل  مع  باق  وانه  منه،  تام  شفاء 
ان  ــذا  ه مــن  نستخلص   )١  :٢0١١ )كــيــفــوركــيــان، 
معضلة  يشكل  سوف  التوحد  ألطفال  إهمال  أي 
لهم  نفسية  ومــشــكــالت  وصــعــوبــات  اجتماعية 
ان  يمكن  كبيرة  أمــوال  هــدر  عن  فضال  يهم  ولذو
يستوجب  وهـــذا  ــرى،  ــ أخ مــجــاالت  فــي  تستثمر 
على  الباحث  إطــالع  خــالل  ومــن  بهم،  االهتمام 
ري دراســــة هــذه  ــرو ــضـ ــد ان مــن الـ دراســـــات وجـ
السلوكيات وهي السلوك النمطي ألطفال التوحد، 
وهذا ما يشير إلى الحاجة إلى دراسة من هذا النوع 
،لذا ارتأى الباحث دراسة هذا الموضوع و التعرف 
التوحديين  اطــفــال  لــدى  النمطي  السلوك  على 

)ذكور- إناث(.
: اهمية البحث

ً
ثانيا

قت  ال الــتــي  المواضيع  مــن  الخاصة  التربية 
ــة الــقــرن  ــداي كــبــيــرًا عــنــد الــعــلــمــاء فــي ب اهــتــمــامــًا 

ــقــد ظهر  ــا الـــحـــاضـــر، ف ــن ــت ــن وحـــتـــى وق ــعــشــري ال
في  ــرى  األخـ المواضيع  عــن  منفصال  موضوعها 
المواضيع  مــن  ــه  ان اعــتــبــار  على  التربية  مــيــدان 
ــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن  ــداي الــحــديــثــة فــي ب
التربية  بــفــئــات  االهــتــمــام  بـــدأ  الــعــشــريــن حــيــث 
ثقافيًا  تخلفًا  الفئة  بهذه  االهتمام  عدم  الخاصة 
 )١5-١٤  :٢005 العزيز،  عبد  و  )كوافحة  يًا   وحضار
يعد االهتمام بهم مؤشرًا من بين المؤشرات التي  و
الغفار، المجتمعات)عبد  تقدم  مدى  بها   يقاس 
ســالمــة  تـــهـــدد  مــشــكــلــة  أنـــهـــا  كــمــا   ،)٩  :٢003
المجتمع وتزيد من هدر طاقاته المادية والبشرية، 
نهاية  في  جدًا  سريع  بشكل  ازدهر  فموضوعها  لذا 
كم المعلومات البحثية  القرن العشرين من حيث 
الفئات  لتلك  أفضل  فهم  إلــى  المؤدية  والطبية 
يجوز  ال  واجبات  وعليهم  حقوق  لهم  أنــاس  فهم 
ية  كدت عليه الديانات السماو تجاهلها وهذا ما أ
من  العديد  في  الوضعية  القوانين  إليه  وأشــارت 
الدول لذا تنبهت المجتمعات لهم فقد اهتمت 
كــمــا أشـــارت وثــيــقــة األمــم  الـــدول الــكــبــرى بــهــم، 
عن  فضال  حقوقهم،  ــى  إل  ١٩٧١ ــام  ع المتحدة 
كد  أ  ١٩6٩ عــام  الطفل  لحقوق  العالمي  اإلعــالن 
المنظمات  من  العديد  وكذلك  رعايتهم،  رة  ضرو
واليونيسيف  اليونسكو  مثل  والعالمية  اإلنسانية 
العربية  والمنظمة  للصحة  العالمية  والمنظمة 
العربية  الدول  والعلوم في جامعة  والثقافة  للتربية 
تجاه نحو رعايتهم، وفي مقدمة هذه  سارت بهذا اال
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واالهتمام  الرعاية  هذه  إلى  تحتاج  التي  الفئات 
 :٢00١ )بخش،  التوحد  أطفال  فئة  هي  والعناية 
العناية  العزيز، ٢005: ١٩( الن  و عبد  كوافحة   )٤٩
ومستقبلها  األمـــة  بحاضر  عناية  تعد  بــاألطــفــال 
رة  ــرو ض مــن  وانــطــالقــًا   )١٤  :١٩86 )الــحــمــدانــي، 
الخدمات  توفير  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تطبيق 
النمو  لهم  تيسير  والتي  لهم  والتعليمية  ية  التربو
والوصول إلى أقصى ما تمكنهم منه استعداداتهم 
إذا ما أردنا ان  وقدراتهم )الحمداني، ١٩86: ١٤( و
نحسن رعايتهم ونعنى بتوجيه نموهم والتأثير عليه 
تأثيرًا طيبًا ينبغي أن نعرف المظاهر السلوكية لهم 
بوصفها المصدر األهم للوصول إلى فهم ما يجري 
مراحل  في  فسلوكهم  العقلي  وواقعهم  نفسهم  في 
النمو المختلفة هو المصدر الوحيد للتعرف على 
التي  الوحيدة  الطريقة  كونه  عن  فضاًل  الواقع  هذا 
يستطيعون بها التعبير عن التفاعل بين إمكاناتهم 
إقامة  و بهم  المحيطة  البيئة  عوامل  بين  و الذاتية 
ظــروف  بــيــن  و حاجاتهم  بين  ــوازن  ــت ال مــن  درجـــة 
حياتهم)بهاء الدين والنعيمي، ٢006: 8٩(، فضاًل 
كونه معلمًا مفيدًا لقدرتهم على التكيف مع  عن 
لقدرة  مباشر  غير  ومــؤشــرًا  بهم،  المحيط  الــواقــع 
من  تتبعه  وما  تهذيبه  على  ومجتمعهم  عوائلهم 
االجتماعية  بيئتهم  إطـــار  ضمن  ية  تربو وســائــل 
يعيق  منه  فالمشكل   )١٧٤ )العظماوي،١٩88: 
وكذلك  ألسرهم  قلق  ومصدر  لهم،  السليم  النمو 
النمطي  السوك  بيئتهم  يربك  و معهم  العاملين 

النفس  على  االنغالق  في  تتمثل  التوحد  ألطفال 
التفاعل  في  وقصور  الــذات  على  منكب  وتفكير 
لغوي  وقصور   ،)١١8 )الــبــواب،٢005:  االجتماعي 
اللفظي  اللغوي:  تصال  اال القدرة على  في  وقصور 
أنماط  ١-٢5( ووجود  اللفظي )غــزال،٢00٧:  وغير 
نمطية  مــقــيــدة  وأنــشــطــة  واهــتــمــامــات  ســلــوكــيــة 
غير  واحد  نمطي  باهتمام  االنشغال  هي:  ية  وتكرار
وأساليب  مقاومته،  مع  والروتين  والرتابة  عــادي، 
األشــيــاء  مــن  ــأجــزاء  ب واالنــشــغــال  ــأداء،  ــ ل نمطية 
بوجود  )البواب،٢005: ١١٩؛ غزال،٢00٧: ١- ٢5(، و
ــــذاء  إي ســلــوك عـــدوانـــي ونـــوبـــات مــن الــغــضــب و
للذات ولآلخرين ) الجلبي ، ٢00٧: 30(، وقصور 
الحسية  للمثيرات  واالستجابة  اإلدراك  مظاهر  في 
اللعب)البواب  في  ونقص   ،)٢ )أبوفياض،٢00٩: 
والبرود   ،)١ القريوتي، وعبابنة، ٢006:  ،٢٢5: ١١٩؛ 
هذا   ،)56 )ســلــيــمــان،٢000:  العاطفية  والــعــزلــة 
التوحد  ألطــفــال  السلوكية  المظاهر  فــي  القصور 
والتعرف  بدراستها  الــقــيــام  ــى  إل بالباحث  حــدا 
واألمهات  اآلبــاء  يستفيد  ولكي  لهم  خدمة  عليها 
ية الخاصة والعامة في التعرف  والمؤسسات التربو
ضوء  في  معهم  التعامل  كيفية  وفي  كثر  أ عليهم 
يادة تسليط  ز هذا القصور في المظاهر السلوكية، و
اجل  مــن  والــدراســات  بالبحوث  عليهم  الــضــوء 
العاديين  أقرانهم  مع  أخرى  مرة  لعودتهم  التمهيد 
اقــرب  بوصفهم  المجتمع  بوتقة  فــي  واالنــصــهــار 
الصحية  والحماية  الرعاية  تؤمن  التي  المجاالت 
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والنفسية لهم من هنا تبرز أهمية البحث والحاجة 
اليه.

ثالثًا: أهداف البحث: يهدف البحث الحالي 
التعرف على:

االطــفــال  لـــدى  النمطي  الــســلــوك  مــســتــوى   .١
التوحديين.

األطــفــال  لــدى  النمطي  الــســلــوك  مستوى   .٢
التوحديين وفق متغير النوع )ذكور - اناث(.

: حدود البحث: 	 
ً
رابعا

االطــفــال  مــن  الــحــالــي  الــبــحــث  عينة  يقتصر 
الــتــوحــديــيــن )الــمــســجــلــيــن والــمــســتــمــريــن على 
للتوحد  وضحى  رامــي  معهدي  ،فـــــــي  الـــدوام( 
اعمارهم  وتتراوح   ،  )٢0٢-١٧0١6( الدراسي  للعام 

بين ) ٧- ١٢( سنة .
: تحديد المصطلحات	 

ً
خامسا

)Baron 1985( :السلوك النمطي: عرفه كل من
بحركات  يتسم  الثبات  عالي  سلوك  وهــو   .١
متكررة متناسقة مخططة وغير متغيرة او بحركات 
ذات  تكون  قــد  مرضية  حــركــات  وهــي  متسلسلة 

.)Baron، 1985:4( .لة وظيفية دال
٢. وعرفه الدوسري )٢00٩(: مظهر سلوكي شاذ 
الناحية  من  متباينة  استجابات  هياة  على  يبدو 
كونها غير وظيفية  الشكلية النها تتشابه من حيث 

،وهو سلوك شائع لدى االطفال التوحديين . 
)الدوسري ،٢00٩:١٢٧(

كما عرفه الخطيب )٢0١0(:. هو سلوك شاذ   .3

يجذب انتباه االخرين مما يؤدي الى تطور اتجاها 
سلبية لديهم نحو الطفل الذي يظهره وكذلك يحد 
من تفاعل الطفل المتوحد مع البيئة ومن انتباهه 
يؤثر سلبًا على قدراته  للمثيرات مما  واستجابات 

على التعلم .) الخطيب ، ٢0١0: ١١6(.
تعريف  الــبــاحــث  تبنى  ــنــظــري:  ال الــتــعــريــف 
التعريف  بانه  الباحث  العتقاد   )٢00٩( الدوسري 

يف. االنسب واالشمل بين التعار
التي  الكلية  الــدرجــة  وهــو  االجــرائــي:  التعريف 
مقياس  حــول  البحث  عينة  ــراد  اف عليها  يحصل 

السلوك النمطي المعد في البحث الحالي .
كل من:	  االطفال التوحديين: وقد عرفه 

يكا )Marica ،1990(: بأنه مصطلح يشير  ١. مار
الى االنغالق على النفس، واالستغراق في الذات، 
وضعف القدرة على االنتباه، وضعف القدرة على 
اآلخرين،  مع  اجتماعية  عالقات  واقامة  التواصل 
Mari-  ( إلى جانب وجود النشاط الحركي المفرط

ca ،1990 من بخش،١١6: ٢00٢(. 
Asso-( ٢. وعرفته الجمعية األميركة للتوحد
ciation American for Autism;1999( نوع من 
ية والتي تظهر خالل السنوات  االضطرابات التطور
نتيجة  وتــكــون  الطفل،  عمر  مــن  األولـــى  الــثــالث 
المخ  وظائف  على  تؤثر  نيورولوجيه  الضطرابات 
فتجعل  النمو  نواحي  مختلف  على  تؤثر  ثم  ومن 
األطفال  هــؤالء  عند  صعبًا  االجتماعي  تــصــال  اال
تــصــال  اال فــي  صعوبة  مــن  يــعــانــون  تجعلهم  كما 
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هؤالء  يضطرب  و لفظي  غير  أم  لفظيًا  كان  أ سواء 
يكررون  األطفال من أي تغير يحدث في بيئتهم و
يقة  بطر الكلمات  من  مقاطع  او  جسميه  حركات 
Association American for Au-( آلية دائمًا .

tism;1999 من محمد،٩: ٢008( .
لأطفــال  الوطنيــة  الجمعيــة  وعرفتــه   .3
National Society for Autis-( التوحدييــن 
tics Children، 2005 ( هــو عبــارة عــن المظاهــر 
المرضيــة األساســية التــي تظهــر قبــل ان يصــل 
يتضمــن  و شــهرا،   )30( إلــى  الطفــل  عمــر 

تيــة:  اآل االضطرابــات 
١. اضطرابات في سرعة أو تتابع المراحل.

الحسية  االســتــجــابــات  فــي  اضــطــرابــات   .٢
للمثيرات.

3. اضطرابات في الكالم واللغة والمعرفة.
للناس  االنتماء  أو  القلق  في  اضطرابات   .٤

واألحداث والموضوعات. 
National Society for Autistics Chil-(
ــز،  ــزي ــع ال وعـــبـــد  كـــوافـــحـــة  مـــن   dren،2005

)٢005:١6٧
مــن  نــوع   :)٢008( الحســن  أبــو  وعرفــه   .٤
يــة ســببها خلــل وظيفــي فــي  اإلعاقــات التطور
ــي مــن  الجهــاز العصبــي المركــزي )المــخ( يعان
توقــف أو قصــور نمــو اإلدراك الحســي واللغــوي 
والتعلــم  والتخاطــب  التواصــل  علــى  والقــدرة 
والتفاعــل االجتماعــي يصاحــب هــذه األعــراض 

ــي منهــا  نزعــة إنطوائيــة تعــزل الطفــل الــذي يعان
عــن وســطه المحيــط بــه بحيــث يعيــش منغلقــا 
علــى نفســه اليــكاد يحــس بمــا حولــه ومــا يحيــط 
يصاحبــه  بــه مــن أفــراد أو احــداث أو ظواهــر ،و
ثــورات  او  نمطيــة  حــركات  فــي  اندمــاج  أيضــًا 
ــو  ــي الروتيــن. )أب ــر ف ــل ألي تغيي ــرد فع ك ــب  غض

)2  :2008، الحســن 
الوالدة  منذ  ينشأ  اضطراب   .  :)٢0١0( فطوم   .5
يتجلى  يظهر في السنوات األولى من عمر الطفل و و
،وتأخر  اآلخــريــن  مــع  التواصل  على  الــقــدرة  بعدم 
واضح في اللغة إضافة إلى التميز بالروتين ومقاومة 

التغير.)فطوم ، 2010: 2 (.
الفصل الثاني:	 
إطار نظري ودراسات سابقة	 

: االطار النظري 
ً
أوال

١. السلوك النمطي
تعد السلوكيات النمطية المتكررة من المظاهر 
ذوي  األطــفــال  من  العديد  يظهرها  التي  المميزة 
البارزة  القصور  أوجــه  أحــد  بمثابة  وهــى  التوحد، 
هؤالء  مع  يتعامل  من  يالحظها  ان  يستطيع  التي 
النمطية  السلوكيات  )أي  وهــى  بسهولة،  األطفال 
اضطراب  تشخيص  في  أساسي  عنصر  التكرارية( 
التوحد، حيث أن الدليل التشخيصي اإلحصائي 
معايير  وضع  النفسي،  للطب  األمريكية  للجمعية 
ثالثة  في  تتمثل  التوحد،  اضــطــراب  لتشخيص 

كالتالي: مجموعات من األعراض وهى 
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١. قصور في قدرات التفاعل االجتماعي.
تصال. كيفي في القدرة علي اال ٢. قصور 

مــحــدود من  األنــشــطــة علي عــدد  اقــتــصــار   .3
السلوكيات النمطية .) شبلي، ٢00١: 3(

ــة  ي ــتــكــرار ــســلــوكــيــات الــنــمــطــيــة ال فــتــعــتــبــر ال
االضــطــراب، وهى  ــك  ذل فــي تشخيص  أســاســيــة 
العديد  يظهرها  التي  الواضحة  السلوكيات  مــن 
السلوكيات  تلك  وأن  التوحد.  ذوي  األطفال  من 
التي  النمطية،  ية  التكرار واالهتمامات  واألنشطة 
بأنها مقيدة،  تتسم  ما  األطفال غالبا  يبديها هؤالء 
وذات مدى ضيق وأنهم عادة ما تتمثل في بعض 
الحركات المتكررة للجسم، أو حركات غير طبيعية 
تعيق  أو غير ذلك، فهي  اليدين  أو  باألصابع  سواء 
وتعيقه  به،  المحيطة  البيئة  يتفاعل مع  أن  الطفل 
مما  بــه،  المحيطين  األشــخــاص  مع  التفاعل  في 
كما انها تعيق  قد يؤدى إلى استثارة من حولهم ، 
الطفل عن التعلم من البيئة المحيطة واالشخاص 
المحطين. وقد يؤدى هذا السلوك أيضًا إلى ايذاء 
الجسدي  بــاإليــذاء  األطــفــال  بعض  فيقوم  الــذات 
مقلوب  سلوك  هــو  النمطي  فالسلوك  ألنفسهم. 
واحــدًا  نمطًا  يتبع  سلوك  أنــه  أي  مــرن،  غير  جامد 
متكررًا، يقوم بتكرره الطفل مرارًا وتكرارًا دون مللل، 
يعانى كثير من األطفال ذوو التوحد من السلوكيات  و
ــود وعــــدم الـــمـــرونـــة الــواضــح  ــم ــج  الــتــي تــتــســم ال
روتينية،  وأنشطة  لتصاق بسلوكيات  واال لتزام  اال و 
يقوم  الطفل  فتجد  منها،  ى  جـــدو ال  طــقــوس  أو 

يوميَا  تتغير  ال  الــتــي  الروتينية  االعــمــال  ببعض 
معين  مكان  فــي  الجلوس  مثل  متكرر،  وبشكل 
شارع  أو  طريق  من  الذهاب  يغيره،  وال  المنزل  في 
معين الى المدرسة، او اكل نوع معين من الطعام 
حاول  واذا  )محمد،٢008:5(   ،... والخ  يغيره،  وال 
قد  الروتين،  ذلك  تغير  به  المحيطين  األشخاص 
قد  الذى  والغضب،  الصراخ  من  بنوبات  يقابلهم 
النمطي  السلوك  يحدث  و العنف.  إلى حد  يصل 
أو  اليومية،  الطفل  حياة  من  مختلفة  ــات  أوق في 
ال  أوعندما  االضــطــراب،  أو  القلق  أو  الهياج  أثناء 
يكون الطفل منشغاًل بنشاطات بناءة. وهو سلوك 
بين ذوي  شائع لدى األطفال ذوي اإلعاقة عمومًا و
التوحد خصوصًا .وتصل نسبة إنتشار هذا السلوك 
بين األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 65 % من األطفال، 
واإلعاقة  التوحد  ذوي  األطفال  لدى  كثر  أ ينتشر  و

الفكرية واالنفعالية والبصرية. )العدل ٢١:٢0١0(.
ومن أسباب هذه السلوكيات النمطية اآلتي:

١. ارتفاع مستوى التوتر لدى الطفل ذو التوحد. 
٢. إتباع الطفل لمثل هذه السلوكيات لجذب 

اهتمام.
روتــيــن  أو  بــرنــامــج  تغيير  عــلــى  االعـــتـــراض   .3 

يومي له.
٤. عدم القدرة على مالءمة السلوك مع الموقف
ثــــارة  اإل ــول عــلــى  ــص ــح ال فـــي  ــة  ــمــحــاول ال  .5
أو  البيئية  ــارة  ثـ اإل فــي  النقص  عــن  يــعــوض  فهو 
ثارة الموجودة  كبر من اإل الحصول على مستوى أ
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. الطبيعية  البيئة  في 
التي  الكبيرة  البيئية  ثــارة  اإل ناتج عن  إنه  أو   .6
فيسعى  بأن  الفكرة  هذه  الطفل،  لها  يتعرض  قد 
ــلــهــروب مــن إثــــارة الــبــيــئــة الــهــائــلــة بــعــمــل هــذه  ل

الحركات النمطية، ألنه اليستطيع التعامل معها.
في  صعوبة  التوحد  ذو  الطفل  يــواجــه  قــد   .٧
فيقوم  به،  المحيطة  والبيئة  جسمه  بين  التمييز 

بإثارة ذاته لمعرفة هذه الفروق.
السلوكية  ــمــاط  لــأن الــطــفــل  تــعــلــم  عـــدم   .8

التكيفية .
سالمة  اليــهــدد  قــد  النمطي  الــســلــوك  أن  ومــع 
إال  األذى  لهم  يسبب  وال  التوحد،  ذوي  األطــفــال 
عند  اإلنتباه  يجلب  أنه  حيث  خفضه،  يجب  أنه 
الــى تطور اتجاهات  يــؤدي  الــذي  األمــر  اآلخــريــن، 
سلبية لديهم نحو الطفل صاحب المشكلة، وألن 
هذا السلوك يحد من تفاعل الطفل ذي التوحد مع 
الذي يعيق عملية  األمر   ، التي يعيش فيها  البيئة 

تعلمه .)آلفرحان٢00٩: 3(.
2. التوحد مفهومة

من  يتكون   )Autism( الــتــوحــد  مصطلح  إن 
 Aut وهي بادئة )Autim( كلمتين يونانيتين األولى
بالذات وهي مشتقة من  يتعلق  ما  أو  ذاتي  وتعني 
الكلمة اليونانية )Autos ( وتعني الذات أو النفس 
الحالة  المصطلح  من  الثاني  الجزء  وأما   ،)Self(
الذاتية )Ism( فيشير إلى التوجه أو الحالة، هكذا 
او  الذاتي  التوجه  يعني   )Autism( مصطلح  فان 

الحالة الذاتية، حيث تعد الذات هي مركز اهتمام 
استخدمت  ــد  وق  )  38٧ يـــث،١٩٩٩:  )فـــر الــفــرد 
مثل:  التوحد  إلــى  لــإشــارة  عــديــدة  مصطلحات 
ــالــذات،  ــان الــطــفــولــة، األنــانــيــة أو االنــشــغــال ب ذهـ
الطفولية،  ية  الذاتو االنكفاء،الذاتية،  ية،  االجترار
االوتيسية،  التركيب(،  )ذاتـــي  الـــذووي  الفصام 
التصنيف  حــســب  ــتــوحــد  ال يــســمــى  االوتــيــزم،و
بأسم   )DSM-IV-TR( لـــإمـــراض  يــكــي  األمــر
 ،)  Autistic Disorder الــتــوحــدي  ــراب  ــط )االض
 10-ICD لإمراض  العالمي  التصنيف  وحسب 
إال   )  Childhood Autism الطفولة  )توحد  يسمى 
ان هناك شبه إجماع بين الباحثين والمختصين 
في العالم العربي في اآلونة األخيرة على استخدام 
المسميات  تعدد  ان  حيث  الــتــوحــد،  مصطلح 
بعض  في  الفهم  ــاءة  إس و التداخل  إلــى  تــؤدي  فد 

األحيان )صادق، ٢00٤: ٧-١٢(.
التوحد  مصطلح  ان  دراســـة  وتــطــور  نــشــاة   .٢
بين  األمـــر  بــدايــة  فــي  ذكـــره  تـــردد  نسبيًا،  حــديــث 
يعتقدان  و النفسانيين،  واألطباء  النفس  علماء 
يسري  السو النفسي  الطبيب  هــو  قدمه  مــن  أول 
حيث   ١٩١١ عام   )Eugen Bleuler( بلولر  ايجن 
المنعزلين  األشــخــاص  ــه  ب ليصف  اســتــخــدمــه 
الحياة  عن  والمنسحبين  الخارجي  العالم  عن 
الفضل  ان  غير   ،  )٢0١0 )العدل،٢١:  االجتماعية 
الــتــوحــد واالهــتــمــام به  الــتــعــرف على  كــبــر فــي  األ
 )Leo ليوكانر  يكي  األمر النفساني  للطبيب  يرجع 
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 )١١( عــلــى  ــة  ــ دراس بـــإجـــراء  قـــام  الـــذي   Kaner(
طفاًل، ومن خالل مالحظته قدم وصفًا لسلوكهم 
وأطلق   ،  )١٩٤3( عــام  نشرت  التي  دراســتــه  فــي 
األطفال  يتصف  حيث  الطفولي،  التوحد  عليهم 
بالعزلة االجتماعية ، وعجز في التواصل، وسلوك 
نمطي واهتمامات وفي الوقت نفسه اعد اسبرجر 
في  الجامعية  األطــفــال  عيادة  من   )Asperger(
دكــتــوراه  رســالــة  تــمــامــًا  مستقل  ،وبــشــكــل  فيينا 
الــنــوع مــن األطــفــال وقــد استخدم هو  حــول هــذا 
هذا  جوهر  إلى  لإشارة  يه(  )الذاتو مصطلح  أيضًا 
يث،3: ١٩٩٩(، وفي ستينيات القرن  المرض )فر
الماضي تم تشخيص هذه الفئة على أنها نوع من 
 )Infantile Schesophrenia( الطفولي  الفصام 
ــيــة من  ــثــان ال الــطــبــعــة  فـــي  رد  و ــا  مـ ــق  ــ وف وذلــــك 
العقلية  األمراض  لتشخيص  اإلحصائي  القاموس 
ولم   )Diagnostic Statistical Manual.2R(
عــام  إلــى  التصنيف  هــذا  بخطأ  االعــتــراف  يــتــم 
من  المعدلة  الثالثة  الطبعة  نشرت  حينما   ١٩80
القاموس نفسه حيث تم التعرف من خاللها على 
كإعاقة وليس مجرد  التمايز بين الفصام والتوحد 
 )  ٩  :٢000 )سليمان،  االنفصام  من  مبكرة  حالة 
كإعاقة منفصلة في  وأصبح ينظر إليه -التوحد- 
خالل  من  واضحًا  ذلك  يظهر  و الخاصة  التربية 
المعاقين  األفراد  وتعليم  للتربية  يكي  األمر القانون 
والذي يرى ان الطفل المعاق هو الطفل المصاب 
او  الــســمــعــيــة  ــات  ــاقـ أو اإلعـ الــعــقــلــي  بــالــتــخــلــف 

ية أو  ية أو اإلعاقات البصر اإلعاقات النطقية واللغو
المركبة  اإلعاقات  أو  الشديد  االنفعالي  الضطراب 

أو التوحد )Autism( )غزال:٢00٧ ،١-٢5(.
الــدولــي  المعهد  تقرير  فــي  انــتــشــاره  نسبة   .٢
للصحة )National Instites of Health( عام ١٩٩0 
طفل   )500( بين  من   )١( يصيب  التوحد  ان  رد  و
كثر  مولودنتيجًة لالهتمام المتزايد بالتوحد وظهور أ
من أداة لتشخيصه وتقييمه فان هناك اتفاق على 
ان نسبة ظهور التوحد آخذة في التزايد )العثمان، 
طفاًل   )١66( بين  مــن   )١( ــى  إل لتصل   )٤  :٢00٤
مصابًا بالتوحد دون سن الثامنة من العمر حسب 
 ٢00١ عام   )M.R.C( الطبية  البحث  لجنة  تقرير 
و)١( من بين )١١0( أشخاص مصاب بالتوحد في 
جميع األعمار حسب تقرير اللجنة الدولية للتوحد 
 )  2000Barnard،et al،2002:11 عام   )A.N.C(
بمقدار  الذكور  بين  بالتوحد  اإلصابة  نسبة  وترتفع 
نادر  ١(،وهــو   :٢008، )المهدي  اإلنــاث  عن   )١:٤(
الحدوث بين أفراد العائلة نفسها )العثمان، ٢00٤: 
يظهر خالل السنوات الثالث األولى من عمر  ٤( ،و
 Melmed ، 2008: 3 ; Simons، et al ،( الطفل 
يستمر مدى الحياة )كيفوركيان،٢0١١:  2 :2010( و
١( ، والتوحد ليس مرضًا وال اضطرابًا معديًا )صادق 
كلهم  األطفال  في  يظهر  و  )3  :٢00٤، والخميسي 
المستوى  أو  العرق  أو  الجنس  عن  النظر  بغض 
)أبو  لأسرة  التعليمي  أو  الثقافي  أو  االجتماعي 
بلدان  جميع  في  منتشر  وهو   ، الــحــســن،١:٢008( 
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العالم )الخطيب،٢00٩:١3(
وأعراض  واعرضه من خصائص  3. خصائصه 

التوحد ما يأتي: 
١. ضعف التفاعل االجتماعي. 

٢. البرود العاطفي الشديد. 
3. ضعف االستجابة للمثيرات الخارجية. 

الــلــغــة والــتــواصــل مع  ــدام  ــخ ــت ٤. ضــعــف اس
اآلخرين. 

5. إيذاء الذات.
6. فقدان اإلحساس بالشخصية.

٧. االنشغال المرضي بموضوعات معينة.
8. الشعور بالقلق الحاد. 

٩. القصور في أداء بعض المهارات االستقاللية 
والحياتية.

العقلية  الــوظــائــف  مستوى  فــي  انخفاض   .١0
 .) Standifer، 2009: 2- الجلبي:٢00٧ ،3١ -٢5 ؛(

أشكال التوحد	 
الــحــاالت  مــن  مجموعة  الــى  الــتــوحــد  ينتمي 
الثالثة  سن  تحت  األطفال  تصيب  التي  النفسية 
ــؤدي إلـــى قــصــور يشمل مــجــاالت  ــ مــن الــعــمــر، وت
وتعرف  والنفسي،  االجتماعي  التطور  من  واسعة 
مجموعة هذه الحاالت النفسية - العصبية باسم 
)االضطرابات  أو   ) العامة  النمائية  )االضطرابات 
 Pervasive Developmental الشاملة(  ية  التطور
الــتــوحــد  عـــن  فــضــاًل  إلــيــهــا  تــنــتــمــي   Disorders

تية: االضطرابات األربعة اآل

 .  Asperger’s Disorder. رت  اضــطــراب   .١
Rett’s Disorder

 Childhood. ــر  ــ ــرج ــ ــب ــ اس اضـــــطـــــراب   .٢
 Disintegrative Disorder

3. اضطراب التفككي الطفولة . 
٤. اضطراب تطوري شامل غير محدد ) توحد 

غير نموذجي (
)Pervasive Developmental = Nos 

)Atypical Autism 
سابقًا  الــمــذكــورة  األربــعــة  االضــطــراب  وتشترك 
Rob-:8( فضاًل عن التوحد في بعض المميزات 

. )erts، 2004
من أساليب عالج التوحد ما يأتي:

١. التحليل النفسي.
٢. العالج السلوكي

3. طريقة تحليل السلوك التطبيقي.
٤. العالج التعليمي.

5. العالج الطبي بالعقاقير.
يب على التكامل السمعي. 6. التدر

٧. التواصل الميسر.
8. العالج بالتكامل الحسي.

٩. العالج بالموسيقى.
ير عالقات الصداقة ومهارات التواصل. ١0. تطو

١١. العالج بالحمية الغذائية .
تــعــدد األســالــيــب العالجية  الــرغــم مــن  وعــلــى 
للتوحد إال انه ال يوجد شفاء تام منه، وانه باق مع 
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المصاب مدى الحياة )الجلبي،٩٢ -80: ٢00٧؛ 
كيان،١: ٢0١١ (. كيفور 

النظريات المفسرة للسلوك النمطي لألطفال 	 
التوحديين

بعض  فــســر  ــنــفــســي:  ال الــتــحــلــيــل  ــة  ي ــظــر ن  .١
التحليل  ية  بنظر المتأثرين  النفسانيين  األطباء 
التربية  ينتج من  انه  التوحد على  يد  لفرو النفسي 
الــخــاطــئــة خـــالل مــراحــل الــنــمــو األولـــى مــن عمر 
كثيرة  ذهنية  اضطرابات  إلى  يؤدي  وهذا  الطفل 
 Bruno( عنده ،وفسر العالم النفسي برونو بيتلهيم
خلل  عن  ناتج  التوحد  سبب  أن   )Bettelheim
أساسي  بشكل  اللوم  وضع  و  الوالدين  من  تربوي 
كان يطلق عليها سابقًا لقب األم  على األم حيث 

الثالجة )غزال:٢00٧ ،٢5- ١(.
هذه  أصحاب  من  العاطفي:  البرود  نظرية   .٢
التوحد  كانر )Leo Karner( مكتشف  ليو  النظرية 
داخل  المرضية  العالقات  ان  النظرية  هذه  ترى   ،
الطفل  تجاه  المتشددة  الوالدين  ومواقف  األســرة 
تؤدي  عوامل  لمطالبه  االستجابة  وضعف  رفضه  و
يبديها  التي  االنفعاالت  لنماذج  ينه  تكو عدم  إلى 
كما ال تتكون لديه أي قاعدة لنمو اللغة  اآلخرون ، 
ينتج عن ذلك ان ينسحب  والمهارات الحركية و
داخل عالم من الخياالت ومن ثم حدوث التوحد 

)صادق و الخميسي،٢00٤:6(.
تشير   :)Theory of Mind  ( العقل  نظرية   .3
نظرية العقل إلى الكيفية التي يتعامل بها الفرد مع 

إدراك  أفكار ومعتقدات ومشاعر اآلخرين من فهم و
األطفال  قدرة  إلى صعوبة  اإلشــارة  وتنبؤ من خالل 
الــتــوحــديــيــن عــلــى االســتــنــتــاج وتــقــديــر الــحــاالت 
في  صعوبة  يــجــدون  إنهم  ذلــك  ومــثــال  العقلية، 
اآلخرين  لدى  والشعور  اإلحساس  تخيل  أو  تصور 
وهذا  تفكير،  من  اآلخرين  ذهن  في  ر  يــدو قد  ما  أو 
ره يقود إلى ضعف مهارات التقمص العاطفي  بدو
واألطفال  اآلخرون،  يفعله  قد  بما  التكهن  وصعوبة 
ما  تماما  تــعــرف  بــأنــك  يعتقدون  قــد  الــتــوحــديــون 
معرفة  من  الرغم  وعلى  فيه،  يفكرون  و هم  يعرفونه 
األطفال التوحديين لما ينظر اليه اآلخرون إال أنهم 
إدراك  على  القدرة  في  كبيرة  صعوبة  من  يعانون 
)فريث،١٤  أفكار  من  اآلخرين  عقول  في  ر  يــدو ما 

-١3:١٩٩٩؛ الجارحى،ب.ت:١335(.
ــي: تــفــتــرض هــذه  ــض ٤. نــظــريــة االضـــطـــراب االي
بيبتايد  وجـــود  نتيجة  التوحد  يــكــون  ان  النظرية 
)Peptide( خارجي المنشأ )من الغذاء ( يؤثر على 
المركزي  العصبي  الجهاز  داخــل  العصبي  النقل 
خالل  من  أو  مباشر  بشكل  يكون  قد  التأثير  وهــذا 
التأثير على تلك البيبتايدات الموجودة والفاعلة في 
الجهاز العصبي مما قد يؤدي ان تكون العمليات 
 )Peptides( البيبتايدات  ،هــذه  مضطربة  داخله 
لبعض  الكامل  غير  التحلل  حــدوث  عند  تتكون 
مثل   )Gltines( الجالتين  على  المحتوية  األغذية 
في  الموجود  ين  الشعير،الشوفان،والكاز القمح، 

لبان)العدل ، ٢0١0:٢6(. الحليب ومنتجات األ
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هــذه  تستند  بــالــمــعــادن:  الــتــســمــم  يــة  نــظــر  .5
الثابتة والحقيقة  المالحظة  إلى  باألساس  النظرية 
الــرصــاص  مــثــل  الثقيلة  بــالــمــعــادن  التسمم  ان 
األدمغة  وباألخص  بالدماغ  ضــررا  يسبب  والزئبق 
كما عند األطفال )الدوسري  التي في مرحلة النمو 

واخرون،٢١: ٢00٩(.
إحـدى  اللقاحـات  اللقاحـات:  يـة  نظر  .6
 كبيـرًا فـي بدايـة األمر 

ً
النظريـات التـي وجـدت قبـوال

باللقاحـات  التوحـد  اضطـراب  عالقـة  نظريـة  هـي 
الثالثـي  اللقـاح  وبخاصـة  لأطفـال  تعطـى  التـي 
هـذا  فـي  الرئيـس  ،والسـبب   )MMP( الفيروسـي 
بالـذات هـو توقيـت إعطـاء  اللقـاح  الربـط مـع هـذا 
اللقـاح الـذي يكـون مـع بلـوغ العـام األول مـن العمـر 
الكالميـة  القـدرات  فـي  التقـدم  بدايـة  يوافـق  وهـو 
الكالميـة  قدراتهـم  التوحـد  أطفـال  بعـض  )يفقـد 
بيـن ١8 و٢0 شـهرًا( ) الدوسـري وآخـرون:٢00٩ ،٢١-
٢0(. رغـم هـذه التفسـيرات االجتماعيـة والنفسـية 
ال  انـه  اال  يـة  كيمياو والبيـو  العقليـة   - كيـة  واإلدرا
ليكـون  الجميـع  عليـه  يتفـق  رئيـس  سـبب  يوجـد 
ان  القـول  ،وخالصـة  بالتوحـد  لإصابـة  المسـبب 
سـبب اإلصابـة بـه ال يـزال رهـن البحـث والدراسـة 
 Hill & Frith،2002:( دقيقـا  تحديـدا  يحـدد  ولـم 

.)١:٢0١0 فطـوم،  281؛ 
: دراسات سابقة	 

ً
ثانيا

١. دراسة بخش )2٠٠١(
ــســلــوك  )دراســـــــة تــشــخــيــصــيــة مـــقـــارنـــة فـــي ال

االنسحابي لألطفال التوحديين وأقرانهم المتخلفين 
(هدفت الدراسة إلى تشخيص األداء الفارق 

ً
عقليا

عقليًا  المتخلفين  وأقرانهم  التوحديين  لأطفال 
االجتماعي،وضمت  بــاالنــســحــاب  يتعلق  فيما 
العينة )٤6( طفاًل، )٢3( طفاًل لكل مجموعة من 
والمتخلفين  التوحديين  من  الدراسة  مجموعتي 
سنة،   )8-١٤  ( بــيــن  أعــمــارهــم  تــتــراوح  عــقــلــيــًا، 
مقياس  على   )5٤  -  68( بين  ذكــائــهــم  ونــســب 
مــقــيــاس جـــودار  ــودار، وجـــرى فيها اســتــخــدم  ــ جـ
للذكاء، ومقياس الطفل التوحدي ،إعداد محمد 
لأطفال  االنسحابي  السلوك  ومقياس   ،)٢000(
إعداد محمد )٢00١(، وأسفرت الدراسة عن وجود 
من  االنسحاب  في  المجموعتين  بين  دالــة  فــروق 
الدرجة  ،وفــي  االجتماعية  والتفاعالت  المواقف 
لحساب  ــــك  ،وذل االنــســحــابــي  للسلوك  الكلية 
األطفال التوحد يين في الحاالت الثالث ،حيث 
المتخلفين  أقرانهم  من  انسحابًا  كثر  األ هم  كانوا 

عقليًا.)بخش،٢00١: ٤٧(.
2. دراسة صادق والخميس )2٠٠4(

)دور أنشطة اللعب الجماعية في تنمية التواصل 
لدى األطفال المصابين بالتوحد(

الــتــعــرف عــلــى فاعلية  إلـــى  الـــدراســـة  هــدفــت 
في  المستخدم  الجماعية  اللعب  أنشطة  برنامج 
تنمية التواصل لدى األطفال التوحديين، وتكونت 
بالتوحد  مصابين  أطفال   )3( من  الدراسة  عينة 
وتـــراوحـــت أعــمــارهــم بــيــن )٩-١١(ســـنـــة وكــانــت 
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البيانات األولية ومقياس  الدراسة استمارة  أدوات 
استخدام  ،وتــم  اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل 
لحساب  الصغيرة  للعينات  يلكوكسون  و اختبار 
،وتوصلت  المرتبطة  المتوسطات  فـــروق  لـــة  دال
الدراسة الى ان أنشطة اللعب الجماعية قد أدت 
التوحديين  األطــفــال  لــدى  الــتــواصــل  تنمية  ــى  إل

)صادق والخميسي ،١: ٢00٤-٢3(.
3. دراسة غزال )2٠٠7(

المهارات  تنمية  في  تدريبي  برنامج  )فاعلية 
في  التوحديين  األطفال  من  عينة  لدى  االجتماعية 

مدينة عمان(
برنامج  فعالية  اخــتــبــار  ــى  ال ــة  ــدراس ال ــدف  ه
ير المهارات االجتماعية لدى عينة  يبي لتطو تدر
تألفت  ،وقد  عمان  مدينة  في  التوحد  أطفال  من 
عينة الدراسة من مجموعتين )تجربية وضابطة( 
من  يعانون  ذكور  من)١0(أطفال  منها  كل  تألفت 
ــراوحــت أعــمــارهــم بين )5ـ٩(ســنــوات  ت الــتــوحــد 
الباحث  قــام  الــدراســة  أســئــلــة  ،ولــإجــابــة عــلــى 
االجتماعية  الــتــفــاعــالت  يــر  تــقــر قــائــمــة  يــر  بــتــطــو
اسئلة  لمعالجة  ،واســتــخــدم  الــتــوحــد  ألطــفــال 
واالنــحــرافــات  الحسابية  المتوسطات  الــدراســة 
التباين  تحليل  استخدام  جانب  الى  ية  المعيار
لة  وتلخصت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات دال
أفــراد  بين  االجتماعية  الــمــهــارات  فــي  إحصائية 
على  الضابطة  والمجموعة  التجربية  المجموعة 
أفراد  لصالح  المتابعة  وقياس  البعدي  القياس 

التجربية)غزال،١: ٢00٧(. المجموعة 
4. دراسة الكيكي ) 2٠١١(

معهد  في  التوحد  ألطفال  السلوكية  )المظاهر 
الغسق وسارة من وجه نظر اباهم وامهاتهم(

المظاهر  على  الــتــعــرف  ــى  إل البحث  يــهــدف 
آبائهم  نظر  وجهة  مــن  التوحد  ألطــفــال  السلوكية 
لة الفروق إحصائيًا في  وأمهاتهم، والتعرف على دال
متوسط درجات المظاهر السلوكية ألطفال التوحد 
اختيرت  وقد   ،) أمهاتهم   - نظر)آبائهم  وجهة  من 
عينة البحث اختيارا عشوائيًا، بلغت )٤6( آبا وأمًا 
ألطفال التوحد في معهدي الغسق وسارة في مركز 

محافظة نينوى.
الباحث  اعد  البحث  أهــداف  تحقيق  لغرض 
فقرة   )3٢( مــن  يتألف  للبحث  كـــأداة  استبيانًا 
الصدق  من  التحقق  وتم  السلوكية،  المظاهر  في 
من  مجموعة  على  بعرضه  لالستبيان  الظاهري 
ثــبــات االستبيان  تــم حــســاب  الــخــبــراء، وكــذلــك 
الوسط  واستخدم   ،)%٧0( بلغ  إذ  جتمان  بطريقة 
التائي  ــار  ــب واالخــت ــفــقــرات،  ال لــتــرتــيــب  الــمــرجــح 
الفروق  لــة  دال عن  للكشف  مستقلتين  لعينتين 
اآلبــاء  لمجموعتي  الحسابية  المتوسطات  بين 

واألمهات، وأظهرت النتائج ما يأتي:
عند  السلوكية  المظاهر  من  العديد  وجــود   .١

أطفال التوحد من وجهة نظر آبائهم وأمهاتهم.
إحصائية  ــة  لـ دال ذات  ــروق  فـ ــود  وجـ عـــدم   .٢
ألطفال  السلوكية  المظاهر  درجــات  متوسط  بين 
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رة  ضرو منها  توصيات  وضع  تم  البحث  نتائج  ضوء  وفي   ،) أمهاتهم   - نظر)آبائهم  وجهة  من  التوحد 
تصال والتفاعل االجتماعي وتكسر حاجز  تصال اللغوي لديهم الن اللغة تؤمن لهم اال تنمية مهارات اال
اللعب.  مشاركتهم  أو  ذلك،  على  يردوا  لم  وان  حتى  إليهم  التحدث  خالل  من  ذلك  يتم  و عزلتهم 

)الكيكي ، ٢0١١: ٧6( .
الفصل الثالث:	 
إجراءات البحث	 

١. مجتمع البحث 
تألف مجتمع البحث الحالي من االطفال التوحديين )المسجلين والمستمرين على الدوام( ،فـي 
معهدي رامي وضحى للعام الدراسي )٢0١6-٢0١٧( ، والبالغ عددهم )٧١( تلميذ وتلميذة ، كما مبين 

في جدول )١( ش

جدول )١( مجتمع البحث حسب المعهد والموقع

المحافظةاسم المعهد
والموقع

نوع
المعهد

عدد
الذكور

عدد
االناث

المجموع

35١١٤6اهليبغداد/ الكرخرامي

١٢١3٢5اهليبغداد/الكرخضحى للتوحد

٤٧٢٤٧١--المجموع

2. عينات البحث
قام الباحث باختيار عينتين وهما: 

أ. عينة التحليل االحصائي .
لغرض اجراء التحليل االحصائي لفقرات مقياس السلوك النمطي واستخراج الصدق والثبات والقوة 
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التمييزية ، قام الباحث باختيار عينة عشوائية تألفت من )50( تلميذ وتلميذة من معهد رامي والضحى 
لأطفال التوحديين وتراوحت اعمارهم بين )٧- ١٢( سنة .

ب. عينة التطبيق االساسية 
تلميذ   )٤0( بلغت  إذ  سمعيًا  المعاقين  التالمذة  من  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  اختيار  تم 
لالطفال  الكلي  للمجتمع  ممثلة  العينة  كانت  إذ  المتناسب  يع  بالتوز العينة  يع  توز تم  وقد  وتلميذة 

كما في جدول )٢( . التوحديين في مدينة بغداد الكرخ للعام الدراســــي )٢0١6-٢0١٧( 

اسم المعهد
المحافظة

والموقع
نوع

المعهد
عدد

الذكور
عدد

االناث
المجموع

١0١0٢0اهليبغداد/ الكرخرامي

١0١0٢0اهليبغداد/ الكرخضحى للتوحد

٢0٢0٤0--المجموع

جدول ) 2 ( عينــة البحث موزعة على المعهد رامي والضحى في مدينة بغداد
ثانيًا: أداة البحث

١. السلوك النمطي:
على   - التوحديين  لأطفال  النمطي  السلوك  تقيـــــس  عربيــــــة  أو  محلية  أدوات  توافر  لعدم  نظرًا 
ثقافة  العراقية، وتتماشى مع  للبيئة  الحالية ومالئمة  الدراسة  الباحث - وتتناسب مع عينة  حد علم 
المجتمع فضاًل عن أن اعتماد األداة الجاهزة والمصممة لبيئة مختلفة عن بيئة الدراسة قد ال تعطي 
قتصادية ألي مجتمع عما هو عليه في  ية والثقافية واال النتائج الدقيقة ، ونظرًا الختالف العوامل الحضار
كافيًا يجعلنا نسعى لبناء األدوات النابعة من واقع بيئتنا ومجتمعنا  مجتمعنا، وهذا يعد وحده سببًا 
، ونتيجة لذلك فقد تطلب االمر بناء مقياس السلوك النمطي لتحقيق اهداف البحث ، وقد مر بناء 
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تية:  مقياس السلوك النمطي باألجراءات اآل
أ. إعداد فقرات المقياس وتعليماته:

إن من الخطوات األساسية في بناء المقاييس 
مفهومة  بطريقة  وصياغتها  الــفــقــرات  جمع  هــي 
وواضحة بعد التخطيط للمقياس وتحديد معنى 
المفهوم الذي يبنى حوله المقياس بدقه وتحديد 
من  ذلــك  يتم  و ــدت(  وج )ان  ته  أومجاال مكوناته 
السابقة  والــمــقــايــيــس  األدبـــيـــات  مــراجــعــة  خـــالل 

والدراسات التي تناولت ذلك المفهوم. 
وبالنسـبة إلـى مقيـاس السـلوك النمطـي ، فقـد 
 ، النمطـي  السـلوك  أدبيـات  علـى  الباحـث  اطلـع 
كمـا اطلـع علـى عدد من مقاييس السـلوك النمطي 

ومنهـا: 
- مقياس السلوك النمطي الذي أعده معلوف 

)٢006( والذي يتكون من )6٧( فقرة. 
- مقياس السلوك النمطي الذي أعده الكيكي 

)٢0١١( والذي يتكون من )3٢( فقرة. 
ــي  واالجــرائ الــنــظــري  التعريفين  تحديد  وبــعــد 
مجموعة  الباحث  وضع  النمطي  السلوك  لمفهوم 
بمضامينها  تعبر  الــتــي  المقترحة  الــفــقــرات  مــن 
ينبغي  التي  الــشــروط  معتمدًا  المفهوم  هــذا  عــن 
اعتمادها في تحديد الفقرات وصياغتها، وقد بلغ 
عدد فقرات المقياس بصيغة األولية قبل التعديل 

كما في ) ملحق ٢ ( . )36( فقرة ، 
لــلــمــقــيــاس تهدف  تــعــلــيــمــات  كــمــا وضــعــت 
مع  لها  صـــورة  بأبسط  المقياس  فــكــرة  شــرح  إلــى 

عملية  لتسهيل  النمطي  للسلوك  واضــح  تعريف 
الواضحة  التعليمات  ألن  وذلك   ، القياس  اجــراء 
صدق  مــعــامــالت  رفــع  على  تساعد  والمفهومة 
ــــد تضمنت  وق الــمــقــيــاس  ومــوضــوعــيــة  وثـــبـــات 
كما  تعليمات المقياس مثال بين أسلوب واالجابة 

في )ملحق 3(.
 :)Validity( ب. الصدق

الصدق،  الســتــخــراج  متعددة  طــرق  وهنالك 
الخاصية  هــذه  توافر  من  التحقق  منها  والــغــرض 
فقد   ، النمطي  السلوك  مقياس  في  السايكومترية 

استعمل الباحث الصدق الظاهري.
)Face Validity( الصدق الظاهري

فقرات  عرض  تم  الظاهري  الصدق  ولتحقيق 
فقرة   )  35  ( والبالغـــــــة  النمطي  السلوك  مقياس 
على لجنة من الخبراء المتخصصين من أساتذة 
آرائــهــم  البـــداء  مــلــحــق١(   ( والــتــربــيــة  النفس  علم 
التعديالت  وذكر  المقياس  فقرات  صالحية  حول 
ــذ الــبــاحــث بــمــالحــظــات  ــد أخــ ــ ــمــقــتــرحــة، وق ال
المحكمين حيث تم تعديل فقرة واحدة وعدلت 
كاي عند  فقرات أخرى من خالل استعمال مربع 
له ) 0،05 ( فضاًل عن  درجة حرية)١(ومستوى دال
المحكمين  بين   )  %  ٩٩  ( اتفاق  نسبة  استعمال 
فقرة  وعدلت  فقرة   )35( القرات  نفس  بقيت  وقد 

واحدة.
السلوك  مقياس  لفقرات  االحصائي  التحليل 

النمطي: ويتضمن:
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:) Discrimination Power of Items( ١- القوة التميزية للفقرات
الباحث في  اعتمد  فقرة فقد  البالغة )35(  النمطي  السلوك  لفقرات  التميزية  القوة  ايجاد  من أجل 

تية: حساب معامل تمييز الفقره الخطوات اآل
١. رتبت الدرجات التي حصل عليها التالمذة ترتيبًا تنازليًا .

وقد  المتطرفتين  المجموعتين  لتمثيل  الدرجات  من  الدنيا  و٢٧%  العليا   %  ٢٧ نسبة  اختيار   .٢
 وتلميذة .

ً
كل مجموعة على )١٩( تلميذ اشتملت 

كل فقرة من  المجموعتين في  بين  الفرق  التائي لعينتين مستقلتين اليجاد  3. استخدام االختبار 
الفقرات .

وأظهرت النتائج أن هناك فقرة ال تميز بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا هما الفقرة )١١( وذلك 
، ١( عند درجة حرية  والبالغة )65  المجدولة  التائية  القيمة  أقل من  لها  المحسوبة  التائية  القيمة  ألن 
 )3( وجدول  النتائج  تحليل  عند  المقياس  من  استبعادهما  تم  وقد   ،  )  0،  05( لة  دال ومستوى   )6٢(

يوضح ذلك. 

جدول )3( القوة التمييزية لفقرات مقياس السلوك النمطي

القيمة التائيةالمجموعة الدنياالمجموعة العليات
 المحسوبة

المتوسط التباينالمتوسط الحسابي
الحسابي

التباين

١٢،٢500،386١،0٩30،8٧6٩،٤٩٢

٢٢،٢١80،٤٩8١،3٤30،٢3٢5،٧86

3٢،3٤30،٢٩٧١،٤680،٢5٧6،6٤٧

٤٢،3٧50،٤٩٩١،0٩30،8٧6٩،٤5٤

5٢،٢١80،٤3٤١،03١0،5٧٩٩،8٤3

6٢،٧560،3٩3١،٩060،3٧6٤،٧٢8
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٧٢،8560،5٢٢١،8500،6٤٤٢،١٢6

8٢،66٢0،5١١١،8٩30،3١٢٢،٧١8

٩٢،٤٩30،٤٧٤١،١560،١356،٧85

١0٢،٧٢50،٤٩٩١،٧3١0،٤503،8٤5

١١٢،3١٢0،5٤3٢،٢١80،٤٩80،5١٩

١٢٢،5٢١0،335١،86٤0،٢٧88،١٧٧

١3٢،88٧0،٤٩8١،36٧0،3565،0٩٩

١٤٢،٩8٩0،٢٩8١،٤١١0،3٧١6،3١5

١5٢،٢٢80،3٩٩١،١٩٩0،١٩٧٧،٩58

١6٢،٧650،3٤٤١،8٤50،١٩٩٧،056

١٧١،٩0٤0،53٧١،5880،58٧٢،١٧3

١8٢،١860،388١،٤8٧0،3٧85،056

١٩١،٩360،5١٢١،٧000،٧٤٤٢،٢0١

٢0٢،٧٩00،٤٩8١،٢٢٢0،١806،5٧٧

٢١٢،٢١30،٤55١،8٢30،١8٧٧،5٤٧

٢٢٢،8٩80،٤3١١،3880،٢00٤،65٤

٢3٢،١٩٤0،٤53١،٢5٢0،١٩86،308

٢٤٢،٤٧60،٤٤٤١،0650،83٤١0،١0٤

٢5٢،٢3٤0،38٤١،3850،٢٢36،٧٤3

٢6٢،5000،33١١،83٢0،٢٩٩8،١08

٢٧٢،65٤0،50٧١،0330،30٩٩،٤5٤

٢8٢،30٧0،٤5٤١،5٩80،33٤٤،٩٧6

٢٩٢،٢550،3٧6١،8٧٩0،٢٩86،٢65

30٢،5٤30،3٧5١،0560،3٧6١3،٩6٩

3١٢،3650،٤50١،5٢00،٢٧٤5،5٤٩
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3٢٢،٤3٢0،38٤١،0٢30،065١3،308

33٢،30٩0،٤١٤١،١٧٤0،١٢٧8،٧٤٩

3٤٢،٢3٧0،3١5١،0٩50،8٧3٩،٤٩٧

35٢،٢580،٤٩5١،3٢٩0،٢٢65،٧63

لة )0،05(. - القيمة التائية الجدولية )65، ١( عند درجة حريـة )36(، ومستوى دال
)Validity of Items( 2. صدق الفقرات

البنائي،  الصدق  أنواع  أحد  يعد من  و النمطي،  السلوك  فقرات مقياس  التحقق من صدق  لغرض 
استخراج  خالله  من  يمكن  داخليًا  محكًا  يعده  و للمقياس  الكلية  الــدرجــة  على  الباحث  اعتمد 
معامالت صدق فقرات المقياس وذلك في حاله عدم توافر محك خارجـي، واستخرج لذلك معامل 

كل درجة فقرة والدرجة الكلية للتلميذ.  إرتباط بيرسون )person correlation coefficient( بين 
وظهرت النتائج أن الفقرة )١١( غير داله احصائيًا ، ألن قيمة معامل االرتباط المستخرج أقل مـــــــــــن 
لة )0،05(،  القيمـة الجدولية لمعامل االرتباط والبالغه ) ١٩6، 0( عند درجة حرية ) ١١8( ومستوى دال
وهي الفقرات نفسها التي تم استخراج القوة التميزية لها بأسلوب المجموعتين المتطرفتين ، وقد تم 
استبعادهما من المقياس عند تحليل النتائج ، وقد أصبح المقياس بصورته النهائية مكون من )3٤( 

فقرة ، وجدول )٤( يوضح ذلك.

جدول )4( عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس السلوك النمطي

 معامل االرتباطت. الفقرة معامل االرتباطت. الفقرة معامل االرتباطت. الفقرة

١0،666١50،5٤3٢٩0،5٧8

٢0،8٩8١60،5٤3300،٧٩0

30،٤8٧١٧0،٢5٤3١0،٤8٧

٤0،٢88١80،٧٧٧3٢0،٧56



32

«)السلوك النمطي لدى األطفال التوحديين من وجهة نظر معلماتهم )السلوك النمطي األطفال التوحديين»

م.م عامر عباس عزيز

50،٤٤6١٩0،٢٩8٤50،63٧

60،٤٧6٢00،58٧3٤0،53٤

٧0،8٧٧٢١0،555350،٤٤٤

80،3٧8٢٢0،٧3٩

٩0،5٧٩٢30،555

١00،٤٩8٢٤0،6٤٧

١١0،08٩٢50،٤١٧

١٢0،588٢60،5٧6

١30،٤8٩٢٧0،656

١٤0،58٧٢80،٤66

لة )0،05(. القيمة الجدولية لمعامل االرتباط )0،٢١١(عند درجة حرية)68( ، ومستوى دال
اصبح المقياس بصيغته النهائية ) 3٤( فقرة.

:)Scale Reliability( ج - ثبـات المقياس
لحساب الثبات في مقياس السلوك النمطي اعتمد الباحث طريقتين هما:.

Alpha cronbach كرونباخ ١. طريقة الفا
كرونباخ )8٧، 0( ، وهو معامل ثبات  قد بلغ معامل الثبات المستخرج للبحث الحالي بطريقة الفا

عال.
2. طريقة التجزئة النصفية: .

قد بلغ معامل الثبات المستخرج وباستعمال معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات الفردية والزوجية 
يعد المقياس  )0،٧8( وبعد التصحيح بمعادلة سبيرمان- براون بلغ )0،88( ، وهو معامل ثبات جيد و

متسقًا داخليا.
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د. تصحيح مقياس السلوك النمطي
تم تصحيح جميع فقرات مقياس السلوك النمطي على أساس مقياس ثالثي حيث اعطيت ثالث 
كل فقرة وهي )دائمًا ، احيانًا، غالبًا( ، اما درجات هذه البدائل فهي )١،٢،3( للفقرة السلبية  بدائل امام 
كثر سلوكًا نمطيًا والعكس  وبالعكس اذا كانت ايجابية ، إذ ان كل ما ارتفعت درجة المفحوص كلما كان أ

صحيح ، وتبلغ اعلى درجة للمقياس ) ١0٢ ( ، واقل درجة ) 3٤ ( ، بمتوسط فرضي قدره )68( درجة .
التطبيق النهائي:	 

بعد إكمال أداة البحث )مقياس السلوك النمطي( ، وبعد اطمئنان الباحث إلى صالحية المقياس 
من خالل توفر شرطي الصدق والثبات فضاًل عن سالمة االجراءات األخرى في بناء المقياس.

يخ ٢0١6/١١/٢٧ على عينة البحث البالغة عددها  قام الباحث بتطبيق األداة بصيغتها النهائية بتار
رامي  معاهد  في  الــدوام  على  والمستمرين  المسجلين  التوحديين  التالمذة  من  وتلميذة  تلميذ   )٤0(
والضحى وقد استعان الباحث بالباحثين والباحثات ومعلمات لأطفال التوحديين الموجودين في 
امثلة توضيحية  الباحث  المقياس ،وقدم  والموضوعية في االجابة عن فقرات  الدقة  المعهد من أجل 

كيفية االجابة. عن 
: الوسائل االحصائية:

ً
ثالثا

 .)Spss( استعمل الباحث الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية
الفصل الرابع	 
نتائج البحث	 
الهدف األول:	 

التعرف على مستوى السلوك النمطي لدى االطفال التوحديين
البحث  في  اعــداده  تم  الذي  النمطي  السلوك  مقياس  بتطبيق  الباحث  قام  الهدف  هذا  لتحقيق 
التائي  االختبار  استعمل  ،وقد  وتلميذة  تلميذ   )٤0( عددهم  والبالغ  التوحديين  االطفال  على  الحالي 
لعينة واحدة، حيث بلغ الوسط الحسابي للدرجات الكلية التي حصل عليها افراد العينة على مقياس 
كما  السلوك النمطي ) ١١١،٧6( وبانحراف معياري ) ٢١،35( وهو اعلى من الوسط الفرضي )5،8٧( ، 
بلغت القيمة التائية المحسوبة )٧،٤5( وهي اعلى من القيمة الجدولية )١،٩6( عند درجة حريه )3٩( 

كما موضح الجدول )5(.  لة )0،05(  و مستوى دال
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جدول )5(
نتائج االختبار التائي لالطفال التوحديين على مقياس السلوك النمطي

عدد افراد
 العينة

الوسط
الفرضي

الوسط 
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

لة  القيمة التائية الدال
االحصائية

  0،05
المجدولةالمحسوبة

دالة احصائيًا353٩٧،٤5١،٩6،5١١١،٧6٢١،٤08٧

يتضح من الجدول اعاله ان هناك فرقًا حقيقيًا بين متوسط درجات افراد العينة والوسط الفرضي، 
لة )0،05( وبدرجة حرية  كبر من القيمة الجدولية عند مستوى دال كانت القيمة التائية المحسوبة ا اذا 

)3٩(، مما يدل على ان العينة لديها مستوى عال من السلوكيات النمطية.
الهدف الثاني:	 

التعرف على مستوى السلوك النمطي لدى األطفال التوحديين وفق متغير الجنس ) ذكور - اناث(
النتائج  لغرض التعرف على الفروق بين الذكور واالناث في مقياس السلوك النمطي فقط اظهرت 
اما متوسط االناث ) ١٢٧،٤3( وبانحراف  إن متوسط الذكور ) ٩6،0٩( وبانحرف معياري ) ٩٤،١6( ، 
الذكور  متوسط  بين  دال  فــروق  يوجد  أنه  اتضح  ية  المعنو لة  الدال اختبار  وعند   ،  )٢5،٧6  ( معياري 
وهي   )٢،05( المحسوبة  التائية  القيمة  بلغت  حيث   ، النمطي  السلوك  مقياس  في  االنــاث  ومتوسط 
لة )0،05( بدرجة حرية )38(، المتوسطات  كبر من القيمة الجدولية البالغة )١،٩6( عند مستوى دال ا

واالنحرافات وقيمة )t( لدرجات االطفال التوحديين وفق متغير الجنس ) ذكور - اناث(
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جدول )٦(

الوسط العددالجنس
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

 مستوى  القيمة التائية
الداللة المجدولةالمحسوبة

0،05  ٢0٩6،0٩١6،٩٤38١،05١،٩6ذكور

٢0١٢٧،٤3٢5،٧6إناث

األستنتاجات:	 
في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يستطيع الباحث استنتاج األتي:

١. ارتفاع في مستوى السلوك النمطي لدى االطفال التوحديين.
ذكور -   ( الجنس  متغير  النمطي حسب  السلوك  مقياس  في  احصائية  لة  دال فروق ذات  يوجد   .٢
اناث( ولمصلحة االناث ، اي ان أناث اكثر سلوكيات نمطية من الذكور وفق مقياس السلوك النمطي 

المعد في البحث الحالي .
التوصيات والمقترحات	 

أوال: التوصيات
بناء على ما توصل اليه البحث من نتائج تم وضع التوصيات اآلتية: 

تصال والتفاعل االجتماعي  تصال اللغوي لديهم الن اللغة تؤمن لهم اال رة تنمية مهارات اال ١. ضرو
يتم ذلك من خالل التحدث إليهم حتى وان لم يردوا على ذلك او مشاركتهم  وتكسر حاجز عزلتهم و

اللعب.
٢. مساعدتهم على التخلص أو الحد او التقليل من السلوكيات النمطية المتكررة التي يعانون منها 

وذلك باستعمال أساليب تشكيل السلوك .
رة التدخل لتنمية القدرات والمهارات االجتماعية لهم باستعمال جميع األنشطة المحببة  3. ضرو
بإشراكهم في المواقف والخبرات  لهم في ذلك، وباستخدام هواياتهم وأدوات اللعب التي يفضلونها ،و
والتواصل  التفاعل  نحو  ودفعهم  وتشجيعهم  تحفيزهم  اجل  من  المتكررة  والمناسبات  االجتماعية 
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مع  عالقات  إقامة  يستطيعون  لكي  االجتماعي 
أنفسهم ومع اآلخرين.

عزلتهم  واقــتــحــام  لكسر  الــتــدخــل  رة  ضـــرو  .٤
يحصرون  )بيئتهم(التي  قوقعتهم  من  إخراجهم  و
لذتهم  تستثير  أنشطة  باستخدام  فيها  أنفسهم 

)اللعب(،موضوعات جامدة.
يــاضــيــة ،واخــتــيــار  5. االهــتــمــام بــاألنــشــطــة الــر
ومستواهم  وســلــوكــهــم  تتناسب  الــتــي  لــعــاب  األ
مشاعر  من  للتخفيف  العالجي  وتكيفهم  العقلي 
القلق والتوتر االنفعالي ولتنشيط القدرات البدنية 

والحركية والعقلية واالجتماعية لديهم.
مدركاتهم  وتنمية  أحاسيسهم  على  التركيز   .6
لمعالجة  الحسي  التكامل  باستعمال  الحسية 

نقص الخوف لديهم من المخاطر الحقيقية .
: المقترحات	 

ً
ثانيا

يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
١. دراسة مماثلة في المظاهر السلوكية ألطفال 

التوحد من وجهة نظر آبائهم وأمهاتهم في العراق.
٢. دراسة المظاهر السلوكية ألطفال التوحد من 

وجهة نظر معلماتهم .
بين  السلوكية  المظاهر  في  مقارنة  دراســة   .3

أطفال التوحد والمتخلفين عقليًا .

* * *
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المصادر

المصادر العربية	 
الفيصل  ااهلل  عبد  بنت  ،سميرة  فرحان  آل   .١

)٢00٩( الطفل التوحدي ،من االنترنيت 
http://www.kfshrc.edu.sa/atfalouna/

Issue19/Atfa4-24.pdf.
 )٢008( محمود  محمد  نبيل  الحسن،  أبو   .٢
أطفال  اسر  يب  تدر لبرامج  االجتماعي  يق  التسو
ومستقبل،  ــع  ــ ...واق التوحد  الــتــوحــد،  اضــطــراب 
العالم  في  التوحد  كز  لمرا األول  العلمي  الملتقى 

العربي.
أساسيات   )١٩٩8( كامل  فريد  ينة،  ز أبــو   .3

يم في التربية ،ط ٢،مكتبة الفالح. القياس والتقو
عن  تــعــرف  ــاذا  مـ  )٢00٩( روال  فــيــاض،  أبـــو   .٤

التوحد، ملحق صوت الزبداني، مركز الزبداني.
أميرة طــه)٢00١( دراســة تشخيصية  5. بخش، 
مقارنة في السلوك االنسحابي لأطفال التوحديين 
ية  التربو العلوم  المتخلفين عقليا، مجلة  واقرانهم 

والنفسية ،المجلد)٢(،العدد)3(.
عبد  صــالح  النعيمي  و  ثناء  الــديــن،  بهاء   .6
السلوكية  المظاهر  مقياس  بناء   )٢006( الــقــادر 
التربية  كلية  مجلة  االبتدائية،  المدرسة  لتالميذ 

األساسية، العدد )٤8(.
النفسية  الموسوعة  البواب، خليل )٢005(   .٧

،ط ١،بيروت، دار اليوسف.
زكريا  واثــنــاســيــوس  الجبار  عبد  البياتي،   .8
لــي  واالســتــدال الــوصــفــي  اإلحــصــاء   )١٩٧٧( زكــي 
مؤسسة  مطبعة  بغداد،  النفس،  وعلم  التربية  في 

الثقافة العمالية .
٩. الجارحى، سيد )ب.ت( استخدام القصة 
في  القصور  على  للتغلب  كمدخل  االجتماعية 
التوحديين،  األطفال  لدى  العقل  نظرية  مفاهيم 

كلية التربية،  جامعة الفيوم، 
http://dr-banderalotaibi.com/new/

admin/uploads/3/1i.pdf.
اهلل  عـــبـــد  حــبــيــب  ــالل  ــ شـ ــوري،  ــ ــب ــجــ ــ ال  .١0
الجامعة  بــغــداد،  التطبيقي،  اإلحــصــاء   )١٩٩٢(

المستنصرية، دار الحكمة.
التوحد   )٢00٧( كر  شا سوسن  الجلبي،   .١١
العلوم  لشبكة  لــكــتــرونــي  اال الــكــتــاب  الــطــفــولــي، 
النفسية، إصدارات شبكة العلوم النفسية العربية 

، العدد)6(.
 )١٩86( عيدان  محمد  قيس  الحمداني،   .١٢
ــن وجــهــة نظر  يــم تــجــربــة الــتــربــيــة الــخــاصــة م تــقــو
جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  معلماتها، 

كلية التربية. بغداد، 
التوحدي  الطفل   )٢0١0( رندا  الخطيب،   .١3
الملف.اطفالنا،  الحياة،  فضاء  لها  يتسع  ال  براءة 

١٩، مركز والدة للتوحد فهد بن فيصل األمير 
http://www.kfshrc.edu.sa/atfalouna/
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Issue19/Atfa4-24.pdf. 
طيف   )٢00٩( وآخــرون  محمد  الدوسري،   .١٤
التوحد من دائرة الحيرة والغموض إلى دائرة الضوء 
األمير  والـــدة  مركز  ..أطــفــالــنــا،١٩،  واألمــل،الــمــلــف 

فيصل بن فهد للتوحد 
http://www.kfshrc.edu.sa/atfalouna/

Issue19/Atfa4-24.pdf.
ية  ١5. سليمان، عبد الرحمن سيد )٢000( الذاتو
»إعاقة التوحد عند األطفال« ط ١، القاهرة، مكتبة 

زهراءالشرق.
التوحد  إعاقة   )٢00١( رفيق  فادي  شبلي،   .١6

يت. كاماًل، ط ١، الكو المعلوم المجهول 
والخميسي،  احــمــد  مصطفى  صـــادق،   .١٧
ر أنشطة اللعب الجماعية  السيد سعد )٢00٤( دو
المصابين  األطــفــال  لـــدى  الــتــواصــل  تنمية  فــي 
كلية  ــز،  ــعــزي بــالــتــوحــد، جــامــعــة الــمــلــك عــبــد ال

المعلمين بمحافظة جدة.
تربية   )٢003( رجب  أحــالم   ، الغفار  عبد   .١8

المتخلفين عقليًا، دار الفجر.
البرامج   )٢00٤( اهلل  عبد  إبراهيم  العثمان   .١٩
زارة التربية والتعليم ألطفال  ية التي تقدمها و التربو
زارة  و  ، السعودية  العربية  ،المملكة  التوحد  ذوي 

التربية والتعليم، األمانة العامة للتربية الخاصة.
الموهوبون   )٢0١0( محمد  عــادل  العدل،   .٢0
استثمار  الــمــراهــقــيــن  األطـــفـــال  مــن  الــتــوحــديــون 
ــتــعــلــيــم )الـــواقـــع  ــات ال ــ ــس ــ ــؤس ــ رم الــمــوهــبــة ودو

جامعة  الثامن،  العلمي  المؤتمر   ،) والطموحات 
كلية التربية. يق،  الزقاز

كاظم )١٩88( معالم  إبراهيم  العظماوي،   .٢١
بغداد  والشباب،  والفتوة  الطفولة  سيكولوجية  فن 

دار الشؤون الثقافية العامة.
فاعلية   )٢00٧( فتحي  مــجــدي  غـــزال،   .٢٢
االجتماعية  المهارات  تنمية  في  يبي  تدر برنامج 
مدينة  فــي  التوحديين  األطــفــال  مــن  عينة  ــدى  ل
الجامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رســالــة  عــمــان، 

كلية الدراسات العليا. األردنية، 
ترجمة  ــة،  ي ــو الــذات  )١٩٩٩( يــوتــا  فــريــث،   .٢3
يت  الكو مؤسسة  العلوم،  مجلة  القال،  الدين  فخر 

للتقدم العلمي،العدد فبراير مارس.
التوحد،  مــركــز   )٢0١0( نــوفــل  هبة  فــطــوم،   .٢٤
دمشق،  جامعة  السعودية،  العربية  ية  الجمهور

ية. كلية الهندسة المعمار
إبراهيم و عبابنة، عماد )٢006(  القريوتي،   .٢5
عن  للكشف  االبعاد  متعدد  عربي  مقياس  ير  تطو
ية، مجلد  التوحد،المجلة األردنية في العلوم التربو

)٢(، عدد)٢(.
عمر  العزيز،  وعبد  مفلح،  تيسير  كوافحة،   .٢6
فواز )٢005( مقدمة في التربية الخاصة، ط ٢، دار 

المسيرة.
الــتــوحــد   )٢0١0( ــي  ــاب ج كــيــفــوركــيــان،   .٢٧
...اضطراب يزداد باضطراد، القدس الطبية، ٤6، 

األحد ، 
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h t t p : / / w w w . a s n a n - j a m e l e h .
com/1245678888.pdf ،2010/12/26

أيوب  الحميد  عبد  الدين  عالء  محمد،   .٢8
)٢008( استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي في 
تحسين المهارات الحياتية اليومية لدى األطفال 
الملتقى  ومستقبل،  واقع   ... التوحد  التوحديين، 

كز التوحد في العالم العربي العلمي األول لمرا
سعيد  بــن  محب  بــن  عــوض  المعيدي،   .٢٩
قصيرة  كرة  للذا التشخيصية  المؤشرات   )٢00٩(
المدى دراسة مقارنة بين أطفال التوحد والتخلف 
جدة،  بمحافظة  الفكرية  التربية  بمعهد  العقلي 
 ، القرى  أم  ،جامعة  منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

كلية التربية.
30. النبهان، موسى )٢00٤( أساسيات القياس 

في العلوم السلوكية، ط ١، دار الشروق.
3١. الكيكي ، محسن محمود احمد ) ٢0١١(: 
المظاهر السلوكية ألطفال التوحد في معهد الغسق 
وسارة من وجه نظر اباهم وامهاتهم ، محلة ابحاث 
 ،  ١ العدد   ،  ١١ المجلد   ، االساسية  التربية  كلية 

جامعة نينوى ، العراق.

المصادر االجنبية	 
32-Baron-cohen،s;leslieA;&frith،v.

)1985(:does the Autistis child Have a theory 
of mind .

33.Hill، E.L. & Frith. U. )2002( Under-

standing. Autism: insights from mind and 
brain، In: The Royal Society، N. 8، PP: 281-
289،

 .http://conscience.risc.cnrs.fr /arti-
cles_pdf/frith_2003.pdf

34.Roberts، J.M. )2004( A Review of 
the to Identify the Most Effective Models of 
Best Practice in the Management of Chil-
dren With Autism Spectrum Disorder، Syd-
ney: Center For Developmental Disability 
Studies، http://www.dadhc.nsw.gov.au/
NR/rdonlyres/A228AA8A-8A20-4058-
AAA0- D82C0E37F339/983/finaldrafto-
fautismreview1.pdf

35-Standifer، S.)2009( Adult Autism & 
Employment، DPS & Curators of the Uni-
versity of Missouri، http://www.dps.mis-
souri.edu/Autism/Adult%20Autism%20
&%20Employment.pdf.
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المالحق

ملحق )١(

الدرجة  حسب  للمقياس  بآراهم  الباحث  أستعان  الذين  المتخصصين  الخبراء  لجنة  أعضاء 
العلمية والحروف االبجدية

الكليةالجامعةاالسمت

كلية التربية االساسيةالجامعة المستنصريةأ.د. هناء رحب حسن١

كرام دحام صغير٢ كلية التربية االساسيةالجامعة المستنصريةأ.م.د. ا

كلية االدابجامعة بغداد. أ.د.م. افراح جاسم3  

كريم٤ كلية التربية االساسيةالجامعة المستنصريةأ.م.د سعدية 

كلية االدابالجامعة المستنصريةأ.م.د صنعاء يعقوب خضير5

كلية االدابالجامعة المستنصريةأ.م.د طالب علي مطلب6

كلية التربية االساسيةالجامعة المستنصريةأ.م.د وجدان عبد االمير٧

كلية االدابالجامعة المستنصريةأ.م.د وحيدة حسين8

كلية االدابالجامعة المستنصريةأ.م.د نجالء وداعة٩

* * *



4١

»السلوك النمطي لدى األطفال التوحديين من وجهة نظر معلماتهم )السلوك النمطي األطفال التوحديين(«

م.م عامر عباس عزيز

المحلق )2(

مقياس السلوك النمطي بالصورة النهائية الجامعة المستنصرية   
م/ مقياس السلوك النمطي كلية التربية االساسية    

قسم التربية الخاصة
عزيزي التلميذ ....  عزيزة التلميذة ..

تحية طبية...   
بيـن  يقوم الباحث باجراء بحث يستهدف التعرف على السلوك النمطي لدى االطفال التوحدين ، و
يديك مجموعة من المواقف التي تواجهك في حياتك اليومــــية االجتمـــاعية وقد تمت صياغتها على 
شكل فقرات والمطلوب منك بعد قراءة كل فقـــرة ان تضع عالمة )√( امام كل فقرة وتحت البديل الذي 
اجابتك لن يطلع  أن  . علما  رأيك  عـــــن  وأمانة  يعبر بصدق  والذي  الخمس  البدائل  مــــــن  تراه مناسبا 
عليها سوى الباحـث ، ولن تستخــدم اال ألغراض البحث العلمي .علما ان الباحث يقصد بالسلوك 
النمطي )مظهر سلوكي شاذ يبدو على هياة استجابات متباينة من الناحية الشكلية النها تتشابه من 

كونها غير وظيفية ،وهو سلوك شائع لدى االطفال التوحديين(. حيث 
مثاًل:

نادرًا احيلنًا دائمًا الفقرات ت

√ يحرك أصابع يده حول عينه .١
√ يصفق بيده دون سبب محدد .٢

√ كلمات غير مفهومه مرات عديدة ترديد  .3

ولكم جزيل الشكر والتقدير ...

الباحث          
م.م عامر عباس عزيز         
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ً
نادرا

ً
أحيانا دائما الفقرات ت

يحرك أصابع يده حول عينه  .١

يصفق بيده دون سبب محدد .٢

كلمات غير مفهومه مرات عديدة ترديد  .3

يحب اللعب بالماء والتراب )الطين( .٤

لعاب في يده بشكل عشوائي  يقلب اال .5

كن الجديدة يخاف من االما .6

يقرب االشياء التي يحملها من عينيه .٧

راق الشجر واالزهار وغيرها. كل االشياء الخضراء مثل او يأ .8

يلعب بنفس اللعبة باستمرار دون ملل .٩

كالت الجديدة يرفض اال كل و كل نوع محدد من اال يأ .١0

يكرر االوامر البسيطة بشكل غير منظم مثل )اجلس ، انهض (  .١١

يضرب قدميه باالرض بقوه  .١٢

يدفع االخرين من حوله .١3

يضرب راسه أو وجه بيده .١٤

يصرخ بوجه االخرين .١5

يبكي بدون سبب  يضحك و .١6

يضرب االخرين من حوله .١٧

يبصق بوجه االخرين  .١8

يله من الوقت ينظر الى االعلى لفترة طو .١٩

يجرك جسمه اثناء الحلوس الى االمام والخلف أو الى جانبين .٢0

يتحرك داخل الصف وال يستطيع االستقرار  .٢١

يمتنع من تغيير مالبسه .٢٢

يتعلق بشخص واحد ) االب ، االم ، المعلم( .٢3
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يحرك رأسه عند الحديث .٢٤

يتعلق ببعض االشياء المادية او الشخصية )كالمخدة ، البطانية 
،القلم ،اللعبة (

.٢5

ر األشياء )كعجلة لعبته،قلمه( يدو يلف و .٢6

يشم األشخاص واألشياء والمواد .٢٧

يصرخ عند سماعه أصوات عالية) طائرات،سيارات( ينزعج و .٢8

)كرسي،منضدة(  حول  المتكرر  رانه  كدو زائد  بدني  نشاط  لديه 
دون ملل

.٢٩

يصرخ دون سبب مؤذ من اآلخرين يبكي و .30

يدمر األشياء عندما يغضب يخرب و يكسر و .3١

ينزعج إذا تغير موعد )الطعام، اللباس، الحمام( .3٢

)يضحك ،يقهقه،يهمهم( دون سبب واضح .33

يبتعد عن مشاركة األطفال اآلخرين في اللعب .3٤

يحب االختالط مع زمالئه .35

يشعر بالخوف من زمالئه من دون سبب .36

كرامته أمام التالمذة يخشى ان أتعرض موقف مهين يقلل من  .3٧

يعتمد على اآلخرين في حل مشكالتي .38
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