أثر فاعلٌة البرنامج القائم على تحلٌل السلوك التطبٌقً لتعدٌل سلوك لدى طفل طٌف التوحد .
دراسة مٌدانٌة بعٌادة بسمة
من إعداد الطالبة كلثوم قٌرالثانٌة ماستر علم النفس العٌادي وااإلشراف  -د .نوار شهرزاد قسم علم النفس جامعة
قاصدي مرباح –ورقلة-

.

فرضٌات الــدراسة

المشكلــــــــــــة:
ٌخضع تقدم األمم وتحضرها لمدى اهتمامها وعناٌتها بتربٌة األجٌال بكافة فئاتها وعلى نحو خاص األطفال
صا األطفال ذوي إضطراب التوحد ،هذا
ذوي اإلحتاجات الخاصة ،ومن بٌن تلك الفئات التً تحتاج اهتما ًما خا ً
األخٌرٌشكل إشكالٌة عالمٌة ٌقع أثرها على المجتمع عامة وعلى األسرة الطفل التوحدي خاصة ،وهذا
انتشارا حادا فً الفترة األخٌرة فً مجتمعنا فهو
اإلضطراب له ممٌزات وأعراض خاصة ،وقد عرف التوحد
ً
مرض ٌطارد حوالً ()80000طفل فً الجزائر

كبٌرا فً فهمنا
وحظً موضوع الذاتوٌة فً السنوات الماضٌة على على مزٌد من اإلهتمام وتقد ًما
ً
لإلضطراب ولعلى مامٌزهذا التقدم كونه تقد ًما شامال تناول جمٌع المفاهٌم المرتبطة بالذاتوٌةاطلق
على اضطراب الذاتوٌة المعروف بإضطراب طٌف التوحد بإختصار ( )ASDمسمٌات عدٌدة التوحد
 ،اإلجترارٌة ،والذاتوٌة أحد اإلضطرابات النمائٌة التً تظهر خالل السنوات الثالثة االولى من
عمرالطفل (مصطفى راغب االقرع،2017 ،ص،)3وهذا ٌكون نتٌجة إلضطرابات عصبٌة تؤثر فً
وظائف المخ وبالتالً على مختلف نواحً النمو وتعٌق التفاعل اإلجتماعً وتجعل لدٌه صعوبة فً
التواصل اللفظً وغٌر اللفظً (، 2016،conص . )1باإلضافة الى سلوكٌات غٌر معتادة مثل
الحركات النمطٌةوٌكون منشغال بشكل مفرط لالشٌاء ( .)VSMAR،2005والتوحد اضطراب
ٌحتاج الى متابعة مستمرة ومكثفة وٌحتاج الى برامج متنوعة سواء أكانت عالجٌة أم إرشادٌة أم
تدرٌبٌة (البطاٌنٌة،2011،ص،. )301وصٌاغة برامج مناسبة إلكسابهم بعض المهارات ،وتعدٌل
سلوكهم وتكفل بهم ومن خالل ماسبق ذكره نحاول التعرف على أثر فاعلٌة البرنامج القائم على
تحلٌل السلوك التطبٌقً لتعدٌل سلوك طفبل طٌف التوحد.

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن درجات
القٌاس القبلً والبعدي لدى عٌنة الدراسة على
كل من إختبار CARS2وpep3وبطاقة تقدٌر
المهارات ومقٌاس تقدٌر السلوك النمطً وبطاقة
تعدٌل السلوك وفق الخط القاعدي بعد تطبٌق
البرنامج.

أهداف الدراســــــة
التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن
درجات القٌاس القبلً والبعدي لدى عٌنة الدراسة
على كل من إختبار CARS2وpep3وبطاقة تقدٌر
المهارات ومقٌاس تقدٌر السلوك النمطً وبطاقة
تعدٌل السلوك وفق الخط القاعدي بعد تطبٌق
البرنامج.

اهمٌة الـــدراسة

تكمن فً االهمٌة النظرٌة والتطبٌقٌة للدراسة فً تناولها لإلضطراب النمائً من
اكثر اإلضطرابات غموضا األهمٌة النظرٌة فً توضٌح صورة اإلضطراب والبرنامج
الى من ٌهمه االمر من اخصائٌٌن وأباء ومعلمً الطفل الذاتوي .التعرف أكثر على
برنامج لوفاس القائم على تحلٌل السلوك التطبٌقً ومبادئه وفنٌاته واالهمٌة التطبٌقٌة
قد تساعدنتائج الدراسة المتوصل الٌها كل من الجمعٌات والمؤسسات المهتمة باطفال
الذاتوٌة (التوحد) حٌث ان البرنامج الذي تبنته الباحثة ٌعد منهجا لتعدٌل سلوك اطفال
الذاتوٌة بالتعاون مع ذوٌهم .كما تكمن االهمٌة فً توضٌح فاعلٌة البرنامج فً تاهٌل
اطفال الذاتوٌة من ناحٌة اكسابهم وتنمٌة لدٌهم قدرات مهارتٌة وخفض السلوكٌات
غٌر التكٌفٌة من خالل النتائج الدراسة المتوصل إلٌها.

المــفاهٌم اإلجرائٌة

العٌنة  :إشتملت عٌنة الدراسة على 10حاالت ٌعانون من إضطراب
طٌف التوحد تتراوح اعمارهم بٌن 4الى 7سنوات تم اإلختٌارالعٌنة
بطرٌقة قصدٌة

الـــمنهج
تعتمد هذه الدراسة على التناول التكاملً
بإعتباره المنهج المناسب وهو عبارة عن
دراسة كمٌة ودراسة كٌفٌة الجانب الكٌفً
متمثل فً دراسة الحالة و الجانب الكمً
المتمثل فً الشبه تجرٌبً تصمٌم
للمجموعة الواحدة ٌتم من خاللها معرفة
الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدي بعد
إدخال المتغٌر التجرٌبً.
األسالٌب اإلحصائٌة:
استخدام  T testلقٌاس قبلً وبعدي مجموعتٌن مرتبطتٌن .
مالحظة تخضع الدراسة الى برامج إلكترونٌة متطورة لوجسٌال خاص
لبرنامج تحلٌل السلوك التطبٌقً ولوجسال لدراسة الحالة باإلضافة الى
اإلختبار التشخٌصً إلكترونً : CARS2

الموسم الجامعي2017/2018:

األدوات المستخدمة
اختبارCARS2إلكترونً،إختبار
،PEP3بطاقة مالحظة المهارات
،مقٌاس السلوك النمطً،بطاقة
تعدٌل السلوك،المقابلة
والمالحظة،

التوقعــــات
من خالل المتابعة الٌومٌة نتوقع
وجود فروق بٌن القٌاسٌن القبلً
والبعدي لصالح القٌاس البعدي

المراجع :إستندت الدراسة الى مراجع عربٌة وأخرى أجنبٌة
باإلضافة الى دراسات سابقة

