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 كما الغربية الضفة في التوحد اضطراب لمصابي السلوكية الخصائص

 ضوء في السلوكي للتشخيص باشا مقياس بواسطة عنها الكشف تم
 .الديمغرافية المتغيرات بعض

              *باشاسليم سامي  .د 
               **عبد الغفورفايز نضال .د

 ***كتلوحسن   كامل .د

 الملخص
لدى عينة  التوحد الضطرابالخصائص السلوكية استهدفت هذه الدراسة تعّرف درجة توافر 

م أداة باشا للتشخيص الضفة الغربية، واستخدفي  من المشخصين على أنهم يعانون من التوحد
استخدام األشياء، العالقة مع اآلخر، و : ، وتشتمل على كل من بعدسلوكي لمتالزمة التوحدال

باختالف  تختلف الخصائصهذه  إذا كانت تعّرف واالستجابة، والحواس، والتكيف، كما استهدفت
( 311)عدد من المتغيرات الديموغرافية، ولتحقيق هذا الهدف طبق المقياس على عينة تكونت من 

ة، كانت تلك المتعلقة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الخصائص انتشاراا بين أفراد العين، طفالا 
بمجال استخدام األشياء، وفي المرتبة الثانية جاءت الخصائص المتعلقة بمجال االستجابة، أما 
المرتبة الثالثة فاحتلتها الخصائص المتعلقة بمجال التكيف، وجاءت الخصائص المتعلقة بمجال 

وجود  ائج الدراسة أيضاا كما أظهرت نتومجال الحواس في المرتبة األخيرة،  العالقة مع اآلخرين 
فروق في الخصائص تعزى لمتغير عمر الطفل على مستوى األداة ككل، وعلى مستوى مجاالت 

 .لصالح األطفال األكبر عمراا ر، واستخدام األشياء واالستجابة؛ العالقة مع اآلخ

، الخصاااائص السااالوكية، التوحاااد، التوحاااديين، اضاااطراب التوحاااد، أداة باشاااا: المفتاحياااة الكلماااات
 .الديموغرافية

 .فلسطني - كلية فلسطني األهلية اجلامعية - اإلرشاد والرتبية اخلاصةقسم أستاذ مساعد يف  *
 .فلسطني -جامعة القدس املفتوحة  -كلية الرتبية  - قسم مناهج وطرائق تدريسأستاذ مساعد يف  **
 .فلسطني -جامعة اخلليل  -كلية الرتبية   -علم النفسقسم يف  أستاذ مشارك ***
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 :دراسةال مقدمة .1
 Leo) الدكتوراليت اكتشفها  (3491) عامالالتوحد إىل  متالزمة اكتشاف تاريخ يعود
kanner)، (Disturbances)  وهي تتعلق باالتصال الوجداينAffective Contact)) ،

مييل طفل  ووجد أعراضًا تظهر لدى جمموعة من األطفال متنع تواصلهم مع الناس بالطرق العادية، حيث
كما أشار أيضًا إىل وجود متالزمة جديدة، أطلق عليها   ما يسمع بدال من االستجابة،التوحد إىل تكرار 
، وقبل ذلك كان هؤالء األطفال يشخصون حتت مسمى (Infantile Autistic)توحد الطفولة 

ينظر إىل وم ظل التاريخ وحىت الي ذلكومن ، (7، ص1003كفايف، )االضطرابات العقلية أو كفصاميني 
 Statistical) وقد صنفه الدليل اإلحصائي لالضطرابات النفسية ،حمرية كمتالزمة  هذا االضطراب

Manual of Mental Disorders) (D.S.M)  1994الطبعة الرابعة الصادرة بتاريخ)) 
اليت  Pervasive Development" (Disorders)"ضمن اضطرابات النمو االرتقائي الشاملة 

 وقد مت وصفها بأهنا، "Rett " الرتو  ،"Asberger" راالسربج، و "Autism"التوحد  :نتتضم
مع اآلخرين،  أو توقف يف منو املهارات املتوقعة للطفل يف اجلوانب االجتماعية واللغوية والتواصل اتضطرابا
املراحل املبكرة  ا بعد أن تكون قد بدأت يف التبلور يفاهنأو فقد يف رصيد السلوكات املرغوب فيها،نقص و 

 ,APA)يف بناء شخصيته يؤثر و  ،ملهارات املختلفةواكتسابه ا هما يؤثر سلباً يف اكتشاف ،من حياة الطفل
إضافة إىل ذلك فإن املصاب عادة يعاين من وجود قصور واضح يف التفاعل والتواصل  ،(231 ,1994

 ألوان النشاطات وامليول واالهتمامات االجتماعي، ويف مدى االستجابة للناس احمليطني به، وحمدودية يف
 (. 1003،كفايف)

فرييان أن التوحد عبارة عن  ((Aarons & Gittens, 1999 "أرونس وجيتنس"أما 
تظهر قبل بلوغ الطفل سن ثالثني شهراً، ويشمل و  ا،عرف سلوكيا باملظاهر اخلاصة هبتاضطراب أو متالزمة 

ابات يف الكالم واللغة واالستجابة احلسية للمثريات ، واضطر هذلك اضطراب يف سرعة النمو وتتابع
نصف األطفال املصابني بالتوحد ال ، ويشار هنا إىل أن اخلارجية، واضطراب يف االنتماء لآلخرين

يواجهون عجزًا وقصورًا يف عملية تواصلهم فإهنم يستطيعون أن يكتسبوا الكالم التلقائي، وبالتايل 
 1994) "شارلوب وهاميس"ا أشار إليه العديد من الباحثني ومنهم االجتماعي مع اآلخرين، وهذا م

Charlop & Haymes,) ،بالتكس وسيمون"و" (Baltaxe & Simmons, 1981 )نالذي 
املرضي  الرتديد الصدي  )التوحد يظهرون اللغة الببغائية  من أطفال (%77) إىل أن أكثر من واأشار 
كار "كما أشار   ،ون نطق ما يسمعونه بشكل متسرععندما يتكلمون، مبعىن أهنم يعيد (مللكال
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 ,Ston & Caro" )ستون وكارو"و (Carr & Kologinsky, 1983) "وكولوجينسكي
 ،كما أهنم ال يبادرون يف الكالم  ،التوحد يفتقدون التلقائية أو العفوية يف كالمهم أن أطفال إىل( 1990

، فمن النادر جدًا أن يبدأ طفل متجه حنوهمه وال يتكلمون إال إذا بدأ الطرف اآلخر باحلديث ووجه
قد  ، بلإىل سبب واحد اضطراب معقد قد ال يكون راجعاً إذن التوحد ف ،لقاء ذاتهتالتوحد يف الكالم من 

 & Humphreys) ةالنمو يف مرحلة مبكر  يفيتكون من جمموعة متنوعة من التأثريات العصبية تؤثر 
Ramm, 1987). 
 دمنذ عقود قليلة ماضية أن سبب اإلصابة بالتوح كان يعتقد، فقد  دالتوح أسباب وفيما خيص
يف حني ختلى األطباء عن هذه الفكرة وتبنوا بدال منها فكرة العوامل الوراثية،  ،افتقاد دفء األمومة

أكثر  االضطراب وصارتالسبب الرئيسي وراء اإلصابة هبذا  ليست فكرة أن اجلينات أصبحت وسرعان ما
التوحد بصورة أسرع من تلك اليت تتسبب اجلينات يف حدوثها ببسبب ازدياد معدل اإلصابة قبوال، وذلك 

 (.1002، الوهيب عبد اهلل)
من أسباب اإلصابة ميكن أن تعد  دراسة حديثة عن التوائم تؤكد أن العوامل الوراثيةإال أن هناك 

ومن  سببًا أيضًا لإلصابة به، ميكن أن تكون ،العوامل البيئيةأن إىل  تلفت االنتباه أيضاً ولكنها  ،التوحدب
عوامل أخرى مثل عمر الوالدين أو احلمل املتكرر يؤكدون  خرباء آخرون وهناك بينها الظروف داخل الرحم،

، لوري تاركان) ء احلملأو الوزن املنخفض عند الوالدة أو تناول األمهات للعقاقري أو اإلصابة بعدوى أثنا
1033 .) 

من بيضة ملقحة )فالتوائم األحادية الزجيوت  ،التوح دبة دور يف اإلصابة يامل الوراثو وقد يكون للع
من بيضتني )مرات خلطر اإلصابة بالتوح د أكثر من التوائم الثنائية الزجيوت  (1.2) معر ضة بنسبة( واحدة

عرضة أطفال التوحد من  (% 6.2 إىل 1.7)أن  إىلائالت أشارت دراسات أجريت على الع، و (ملقحتني
إىل  أيضاً التوح د اإلصابة ب ة، وقد تعود أسبابالعقليواإلصابة باالضطرابات لإلصابة وللتأخر يف النطق 
أظهرت حبوث وحسبما  أخرى،من ناحية ، خلل يف اجلينة احلاملة للسريوتونني أسباب وراثية تتمثل بوجود

نقص يف الناقالت العصبية مها من العوامل األساسية اليت ال اخللل يف الرتكيب أو فإنية، البيولوجيا العصب
 (.2009 زيد بوأ) حدوث التوحد إىلتؤدي 

ه مما تقدم نستطيع القول إن األسباب وراء هذا االضطراب ما تزال غري معروفة، على الرغم من أن
يشار إىل عدة فرضيات قد تكون واحدة أو أكثر منها سببا أو عامال يؤدي إىل اضطراب التوحد، ومن 
هذه الفرضيات الفرضية النفسية والبيولوجية املتعلقة بالفريوسات والتطعيم والوراثية اجلينية والبيوكيميائية 

http://faculty.ksu.edu.sa/28945
http://forum.stop55.com/u83653.html
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أخرى اجتماعية وإدراكية عقلية  ويرى البعض أن هناك أسباباً  ،(1006شبيب عادل، )والفرضية األيضية 
 (.1030جميد، )

ويرى آخرون أن الفرضية األكثر احتمااًل ترى أنه اضطراب وخلل يف الدماغ، رمبا يكون قد حدث 
يف اجلينات، التهابًا فريوسياً، اضطرابات أيضية، ( خلالً )قبل الوالدة، والعوامل املسوؤلة قد تشمل تشويهًا 

لكن جيب أن نذكر أن العوامل السابقة قد تسبب ضررًا لبعض األطفال، نقص أكسجني عند الوالدة، 
 (. (Jennifer, 2009ولكنهم يف نفس الوقت قد ال يعانون من التوحد 

 :دراسةالمشكلة  .2
يعد التوحد من االضطرابات األكثر صعوبة لدى األطفال من حيث تأثريها يف سلوكهم وخمتلف 

ى أسرهتم وجمتمعهم، كون هذا االضطراب يبقى مع الطفل طوال حياته،  جوانب حياهتم، بل ميتد تأثريه عل
كما أنه مازال جمهول األسباب، مع كثرة من الدراسات اليت تناولته، إذ تباينت النتائج اليت توصلت إليها، 
ومهما تكن األسباب اليت تقف وراء هذا االضطراب، فإنه من األمهية مبكان دراسة انعكاساته على سلوك 

صابني به، لعل ذلك يسهم يف إجياد آليات وإسرتاتيجيات متكن من التعامل مع هذه الفئة من املصابني امل
بطريقة سليمة ختفف من آثاره يف سلوكاهتم اليومية، ومن هذا املنطلق، وألن نسبة انتشاره ال يستهان هبا؛ 

مقارنة إىل اإلناث أربعة إىل  حيث تقدر بواحد من بني كل مئة وعشر أشخاص، ونسبة انتشاره بني الذكور
أضف إىل ذلك كله غياب املؤسسات الرمسية اليت تعىن بأفراد هذه الفئة يف الضفة الغربية، وندرة  واحد،

نبعت فكرة إجراء هذه  ،املراكز التشخيصية هلا، وقلة اهتمام األكادمييني هبذا االضطراب والذين يعانون منه
 : ال الرئيس اآليتالدراسة لتتمحور املشكلة حول السؤ 

 األكثر شيوعا لدى مصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية؟اخلصائص السلوكية ما 
 :دراسةال أسئلة .3

 :نيالتاليتسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني 
 األكثر شيوعا لدى مصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية؟اخلصائص السلوكية ما . 3. 1
اخلصائص  يف( α =0.07)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  هل هناك. 1. 1

وعمر األم، وجنس الطفل،  الطفل، عمرملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية تعزى لكل من السلوكية 
 وعدد أفراد األسرة؟
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 :دراسةال فرضيات .4
 :تحاول فحص الفرضيات اآلتيةلإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة فإن هذه الدراسة س

اخلصائص يف ( α=0.07)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية . 3. 9
 .الطفل عمرملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية تعزى ملتغري السلوكية 

صائص اخليف  (α=0.07)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية . 1. 9
 .ملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية تعزى ملتغري جنس الطفلالسلوكية 

اخلصائص يف  (α=0.07)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية . 1. 9
 .ملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية تعزى ملتغري عمر األمالسلوكية 

اخلصائص يف  (α=0.07)ئية عند مستوى الداللة اإلحصائية هناك فروق ذات داللة إحصا. 9. 9
 .ملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية تعزى ملتغري عدد أفراد األسرةالسلوكية 

 :دراسةال أهداف. 5
لدى ملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية وذلك يف  األكثر شيوعا اخلصائص السلوكيةحتديد . 3. 7

 .ع اآلخر، واستخدام األشياء، واالستجابة، واحلواس، والتكيفالعالقة م: جماالت
ملصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية  األكثر شيوعاً  اخلصائص السلوكيةديد إذا ما كانت حت. 1. 7

 .وعمر األم، وجنس الطفل، وعدد أفراد األسرة الطفل، مرع: باختالف املتغريات الدميوغرافية التالية ختتلف
 :دراسةال ةأهمي. 6

أطفال التوحد يف اجملتمع ف ،عليها أجريتالعينة اليت طبيعة  من أمهيتهاالدراسة هذه تكتسب 
كما   ،وماً االحتياجات اخلاصة عم ونفس درجة االهتمام اليت حظي هبا األطفال ذو ب واالفلسطيين مل حيظ

حبسب علم فريق  – فلسطني أيضا من كوهنا الدراسة األوىل من نوعها يف هذا اجملال يف أمهيتهاتكتسب 
أطفال التوحد د يحتدحتاول فهي  ،التشخيصي للتوحد أمهية تطبيقية تتمثل يف اجلانبتتمتع بكما البحث،  

 ،بسيطةطفيفة، )مستويات التوحد حتديد درجات أو كذلك حتاول  و األطفال، من هم ن غريهم يز يومت
ىن بأفراد هذه الفئة وكذلك ذوي التوحديني وبعض ما سيتيح اجملال أمام املراكز اليت تع (شديدة، متوسطة

املؤسسات ذات العالقة كرياض األطفال واملدارس، لإلفادة من نتائج الدراسة يف تعر ف خصائصهم 
تسعى إىل اإلسهام يف سد  وتصنيفاهتم ووضع اآلليات والربامج املالئمة للتعامل معهم، فضاًل عن أهنا

هذه الدراسة  زكما متتا ،وما زالت قليلة ،اليت تناولت هذا االضطراب خاصة الفجوة يف الدراسات العربية
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العربية القليلة اليت حتتاج  س؛ وهي إحدى األدوات اجلديدة اليت تعد من املقاييباألداة املستخدمة فيهاأخرياً 
 . إليها املكتبة

 :دراسةلا حدود. 7
 :ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء احملددات التالية

مت تنفيذ الدراسة يف النصف الثاين من العام األكادميي ما قلل من فرص التفرغ هلا : احملدد الزماين .3. 7
 .من قبل أعضاء البحث

اخلليل، بيت حلم، : )اقتصرت على حمافظات الضفة الغربية السبع الرئيسية؛ وهي: احملدد املكاين. 1. 7
 (.القدس، رام اهلل، نابلس، طولكرم، جنني

 . التحليلي الوصفي املنهج املنهج الذي اتبعته الدراسة، حيث اعتمدت. 1. 7
حتكيمه ونشره  مت استخدام أداة باشا للتشخيص السلوكي ملتالزمة التوحد، عن مقياس مت: األداة. 9. 7

 .1030يف اجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو عام 
 :مصطلحات الدراسة. 8
كما يشري األدب السابق، هو أحد اضطرابات النمو  (:Autism)األوتيزم  /اضطراب التوحد. 3. 6

وبالتايل ىف منو القدرة على التواصل والتخاطب ، اليت تتميز بقصور أو توقف ىف منو اإلدراك احلسي واللغوي
والتعلم والنمو املعريف واالجتماعي، ويصاحب ذلك نزعة انسحابية انطوائية، وانغالق على الذات، مع 

فعايل، ويصبح الطفل وكأن جهازه العصيب قد توقف متامًا عن العمل، أما يف هذه نضوب عاطفي وان
الدراسة، فتم حتديد التوحد باخلصائص السلوكية املتضمنة يف املقياس املستخدم يف الدراسة وبارتباط 
سلوكات الطفل بتصنيفات هذا املقياس؛ ابتداء من توحدي خفيف إىل متوسط وشديد، يف جوانب 

وأخريا ( و تشمل اللمس والتذوق والشم)مع اآلخر، واستخدام األشياء، واالستجابة، واحلواس العالقة 
 .التكيف

 :وهي ؛كما وردت يف مقياس باشا  تشري إىل اخلصائص السلوكية للتوحد: اخلصائص السلوكية. 1. 6
  .، والتكيفاحلواسو  ،االستجابةاألشياء، و واستخدام  ،العالقة مع اآلخر

 :لنظرياإلطار ا. 9
الشاملة، اليت تتميز بقصور واضح يف منو  وأحد اضطرابات النم(: Autism)يعد التوحد 

اإلدراك احلسي والتواصل اللفظي وغري اللفظي مصحوباً بقصور واضح يف مهارات التفاعل االجتماعي مع 
(. (Gillham et al., 2000 مجود عاطفي وانفعايل، وتظهر هذه األعراض قبل سن الثالثة من العمر
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أو أنه  وقد يعرف بأنه اضطراب منائي يؤثر يف التواصل االجتماعي وميتاز بسلوك منطي وتكراري حمدد،
 (. 1006حممد، )إعاقة عقلية اجتماعية معقدة 

ولذا ، تعلماليزود الطفل خبربات تعليمية تساعده على وعند احلديث عن التفاعل االجتماعي، فإنه 
ورًا كبريًا وهامًا يف عملية النمو االجتماعي لدى كل من األطفال العاديني فالتفاعل االجتماعي يؤدي د

وكأي فرد من أفراد اجملتمع حيتاج هؤالء األطفال للتفاعل االجتماعي الذي يكسبهم الثقة  التوحد،وأطفال 
يل إىل العزلة غري قادر على االستجابة للمؤثرات االجتماعية املوجهة إليه، وبالتايل مي التوحدفطفل  ،واألمان

فعالمات ، اآلخرين جتماعية معالقامة العالقات اإ يف يهوهذا يدل على وجود عجز لد ،واالنسحاب
واصل مع ال يستطيع الت ، إذتظهر عند الطفل منذ األشهر األوىل من عمره العجز يف التواصل االجتماعي

أسرته وخاصة أمه، فال تظهر لديه القدرة الطبيعية للطفل العادي يف التعلق واالرتباط بوالدته وأبيه وأسرته، 
 ,.Patricia, et al) يالحظ األهل أن تفاعل الطفل معهم غري طبيعي وأن له عامله اخلاص بهبل 

1998). 
يعانون قصورًا يف التواصل اللفظي وغري وباالنتقال إىل التواصل، فإن املصابني مبتالزمة التوحد 

اللفظي، ويعد التواصل اللفظي وغري اللفظي أحد األبعاد الرئيسية يف تشخيص متالزمة التوحد، وهذا ما 
" هاستد وجاريكا"و ،(Mundy et al., 1995) "ماندي"جعل الكثري من الدراسات مثل دراسة 

(Husted ,k. & Garica. J., 2005 )  كأحد املداخل لتحسني مهارات تركز على ذلك
 .التواصل

، أو اللغة اللفظية بأنه أحد (Verbal Communication)ويعرف التواصل اللفظي 
أشكال التواصل اليت تتيح للفرد نقل املعلومات، وتنمي مهارات التواصل اللغوي ملعظم األفراد دون عناء، 

الذين يعانون ( Autism) أطفال التوحدولكن  قليال منهم يعانون مشكالت حادة يف تلك العملية ك
 (. 91، 1007 ،الشخص)هم من التفاعل مع اآلخرين اضطراباً يف مهارات التواصل اللفظية اليت متنع

فيتضح لدى أطفال ( Nonverbal Communication)أما التواصل غري اللفظي 
تعكس وجهوههم إال  التوحد، حيث جندهم يعجزون عن استخدام أساليب التواصل غري اللفظية، فال

تعبريات ضعيفة، وقليالً ما يستخدمون تعبريات بدنية على حنو ما يفعل الطفل العادي، ومع ذلك جند 
بعضهم يستخدمون وسائل أخرى غري لفظية فيلجؤون إىل البكاء أو الصياح كي يثريوا انتباه اآلخرين، كما 

 (. 1000، قنديل)أهنم يعجزون عن فهم مشاعر اآلخرين بطريقة صحيحة 

http://www.dlu3at.com/vb/article30378.html
http://www.dlu3at.com/vb/article30378.html
http://www.dlu3at.com/vb/article30378.html
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النشاطات اآللية املتكررة، وحاجته إىل : السلوكية اليت يتسم هبا طفل التوحد اخلصائصمن 
االستثارة حلل مشاكله، وتشري الدراسات يف هذا الصدد إىل أن األطفال الذين يظهرون خلاًل؛ أو نشاطًا 

، 1000حيىي، )خلاًل وظيفياً  زائداً أو غريباً، هم أطفال قد تعرضوا أكثر من غريهم إىل عوامل قد تسبب
وأن مستوى نشاطهم ال يناسب أعمارهم، وطفل التوحد يتصرف ويقاوم بعنف يف كثري من  ،(363

قد  األحيان، إذا مت إجباره على التنويع يف النشاطات، ويستجيب مع التغيري بطريقة غري مناسبة، و بعضهم
احلديدي واخلطيب، )ميكن أن حيدث يف بيئته  يستمر بالنشاط الذي يقوم به دون االهتمام ألي تغيري

1007 .) 
أما فيما يتعلق باحلواس، فطفل التوحد ال يركز على األشياء اليت يراها، وهنا ميكن عده كفيفاً 
 جزئياً، فهو حيصل على انطباعات جزئية عن امللموسات اليت تقع يف نطاق يده، ويظهر أطفال التوحد

حلسية، فقد ال يستجيب الطفل إىل أصوات عالية ومزعجة مباشرة حىت صعوبة يف استخدام املعلومات ا
    (.130، 1000حيىي، )ولو كانت قريبة منه، لدرجة أن احمليطني به ميكن أن يعتقدوا أنه ال يسمع 

أما عن حاسة التذوق؛ فيميل أطفال التوحد إىل وضع األشياء يف الفم حىت األشياء غري القابلة 
ألشياء بفمهم بطريقة غري مناسبة لعمرهم، وترتبط حاسة الشم بالذوق، إذ يقوم للمضغ، ويتفحصون ا

عبد )الطفل بشم مجيع األشياء اليت تصادفه بطريقة غري مناسبة لعمره وبعيدة عن التفحص العادي لألشياء 
وحد ، أما استخدام اجلسم فيتم فيه االنتباه لدرجة االستخدام الشاذ جلسم الطفل املت(1003الرحيم، 

حيىي، )وخاصة عند األكل والشرب باإلضافة إىل أنه يظهر يف أغلب األحيان أصغر من عمره احلقيقي 
فإهنا تتأخر أو تكون شبه معدومة لديهم، ما يؤثر يف تأخر  والتقليد ألطفال التوحد ةأما احملاكا ،(1000

الل احملاكاة والتقليد نستطيع أن القدرات اللغوية، أو فقداهنا وبالتايل على التواصل مع اآلخرين، ومن خ
نكتشف بوادر التوحد، فالعالقة بني التوحد والتقليد واحملاكاة عالقة عكسية، فإذا كان الطفل متوحداً 

االنفعالية  ت، أما االستجابا(13، 1030 ،باشا)والعكس صحيح تكون احملاكاة لديه غري ناضجة، 
تتضمن  سلبية، ه مناسبة لعمر الطفل، وتكون انفعاالتفيالحظ أهنا انفعاالت غري مرتبطة بأي حدث وغري

استجابات معربة عن حالة انفعال مصحوبة مبشاعر سلبية عدوانية حنو الذات، وقليالً ما توجه حنو اآلخرين 
، ويواجه عدد كبري من أطفال التوحد صعوبات اجتماعية وانفعالية بأنواع خمتلفة (1001السيد، )

ضعف : ذ أشكااًل خمتلفة من الضعف أو العجز يف االستجابة االنفعالية؛ مثلومستويات متفاوتة، وتأخ
مهارات التفاعل االجتماعي، واالنسحاب، وعدم التكيف، واالفتقار إىل الثقة بالذات أو الزيادة يف 

 ،(3444شعبان وتيم، )االستجابة االنفعالية؛ كالتهور، والعدوان، والفوضى، والتخريب، والنشاط الزائد 
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العقلية، واالجتماعية، واالنفعالية، واحلركية، إال أنه  :لعب مهم لألطفال من مجيع النواحيمع أن الو 
والرتكيز على جزء ( مثل ضرب اللعبة أو عضها)يالحظ على طفل التوحد سلوكات عدائية حنو األلعاب 

 .اءمن اللعبة باندهاش مع حتريكها بتكرار، ولديه االستعداد للتمسك القهري باألشي
التوحد، فان التشخيص يتطلب تقييمًا شاماًل من قبل تشخيص اضطراب وباالنتقال إىل موضوع 

طبيب أطفال، وأخصائي علم نفس، ومعاجل نطق، وممرض، وأخصائي اجتماعي، وتتضمن  لفريق يشم
عملية التشخيص االستماع إىل مالحظات الوالدين، ودراسة تاريخ احلالة كما يصفوهنا، حيث يالحظ 
على أطفال التوحد يف الشهور األوىل عدم رغبتهم يف لفت انتباه الوالدين وافتقارهم للتعبريات الوجهية 
واإلميائية ورفضهم لالحتضان واللمس من اآلخرين، وكذلك غياب استخدام التعبريات االنفعالية، ومييلون 

أن الطفل التوحدي قبل (Jennifer, 2009) "جنيفر"لتكوين ابتسامات ثابتة يف كل املواقف، ويرى 
 ىبلوغ العامني إما أن يكون هادئا جدًا أو كثري احلركة والبكاء باملقارنة مع باقي األطفال من جيله، وير 

أن من املالمح التشخيصية؛ الفشل يف االستجابة لسلوك االحتضان من جانب األم أو ( 1003كفايف، )
، واالستجابة الوجهية واالتصال اجلسدي، (eye contact)اآلخرين ونقص كل من االتصال البصري 

، ال يستطيع ممارسة اللعب (7-1)والالمباالة ونقص العاطفة، وعندما يدخل الطفل مرحلة الطفولة املبكرة 
، أي كلما كان التشخيص مبكراً، كانت (3444إمام، )مع األطفال اآلخرين وتنمية صداقات معهم 

املبكر حيسن من أساليب التواصل بني الطفل الذي يعاين من  النتائج أفضل للطفل والعائلة، فالتدخل
  .التوحد والبيئة اليت يعيش فيها، ويقلل من أنواع السلوك غري املرغوب فيها

ومن املؤشرات السلوكية الثابتة املرتبطة بأعراض متالزمة التوحد، وميكن مالحظتها األعراض التالية  
ال يتأثر باألصوات العالية  تكون نظرته سريعة ومن طرف عينه، و و  يتحاشى النظر أمامه (:1003كفايف، )

ال يظهر اهتمامًا باللعب عمومًا وال يشارك ا تكون لديه حساسية لبعض األصوات، و كباقي األطفال ورمب
 .يف اللعب كباقي األطفال وال جيذب انتباهه أي لعبة

إىل جمموعة  ((2004 اريخالصادر بت (DSM)الدليل اإلحصائي لالضطرابات النفسية  ويشري
 :االضطرابات النمائية الشاملةاملتعلقة ب اخلصائص من
  :التالية على األقلاملظاهر اختالل كيفي يف التفاعل االجتماعي كما يتجلى يف اثنتني من . 3
يف عني والتعبري  اً اختالل صريح يف استخدام السلوكيات غري اللفظية العديدة كالتحديق عين. 3. 3

 .ات اجلسدية واإلمياءات اليت ختدم تنظيم التفاعل االجتماعييوالوضع الوجهي
 .اإلخفاق يف تطوير عالقات مع األقران تكون مناسبة للمرحلة التطورية. 1. 3
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مثل )غياب السعي العفوي للمشاركة يف املتعة أو االهتمامات أو اإلجنازات مع الناس اآلخرين . 1. 3
 (.رة إىل األشياء اليت يهتم هبا أو إحضارهاعدم البحث عن الظهور أو اإلشا

 .انعدام التبادل االجتماعي أو االنفعايل .9. 3
 :اختالالت كيفية يف التواصل كما تتبدى يف واحدة من التظاهرات التالية على األقل. 1
الل ض من ختعويوال يرتافق ذلك مع حماولة ال) تأخر يف تطور اللغة املنطوقة أو غياهبا الكامل .3. 1

 (.مناذج بديلة من التواصل كاإلمياء والتلميح
يكون لدى األشخاص الذين ميتلكون كالماً كافياً، اختالل واضح يف القدرة على استهالل حديث  .1. 1

 .ه مع اآلخرينفيأو االستمرار 
 .استخدام لغة خاصة للغة أواستخدام متكرر ومنطي  .1. 1
 .ألعاب احملاكاة االجتماعية املناسبة للمستوى التطوريانعدام ألعاب اخليال املنوعة أو  .9. 1
مناذج من السلوك واالهتمامات واألنشطة املقيدة التكرارية والنمطية كما تتجلى يف واحدة من . 1

 :التظاهرات التالية على األقل
 .يزانشغال كلي مبوضوع اهتمام أو مواضيع اهتمام مقيدة ومنطية شاذة يف الشدة أو يف الرتك .3. 1
 .التقيد الصارم بصورة واضحة بطقوس أو روتينات نوعية وغري وظيفية .1. 1
أو حركات معقدة لكامل  ،مثل الضرب باليد أو باإلصبع أو لي هما)أسلوبية حركية متكررة ومنطية. 1. 1

 (.اجلسم
 .االنشغال املستمر بأجزاء من األشياء .9. 1

، القيام بالوظائف بشكل شاذ أو متأخر قبل وتشري خالصة احملكات التشخيصية ونتائجها إىل
يف التواصل االجتماعي،  مالتفاعل االجتماعي، اللغة كما تستخد: سن الثالثة يف واحد من امليادين اآلتية

 (. 1003 كفايف،)اللعب الرمزي أو التخيلي 
إىل أن ( 3460)الصادر عام ( DSM lll)الدليل التشخيصي  االنتشار فيشرينسبة أما 

حاالت بني كل عشرة أالف حالة، وفيما بعد مت تعديل نسبة ( 9-1)ضطراب نادر ونسبة انتشاره هي اال
حاالت من بني كل عشرة أالف حالة، أما معدل اإلصابة بني الذكور ( 7-1)االنتشار لرتتفع إىل 

، (3- 1) ةبنسبواإلناث فقد أشارت الطبعة الثالثة للدليل إىل أنه أكثر انتشارًا بني الذكور من اإلناث 
زادت بني الذكور لتصل إىل أربعة أو مخسة أضعاف نسبتها يف اإلناث،   وأظهرت الطبعة الرابعة أن نسبته

 .مرة (70)كما أشارت إىل أنه أكثر انتشاراً بني إخوة وأشقاء األطفال التوحديني 
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 :دراسات سابقة. 31
انب خمتلفة، وسنلقي الضوء هنا هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع التوحد من جو 

 :على بعض الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة
تعر ف  وقد هدفت هذه الدراسة إىل( Lauren. Etal, 2010" )وزمالؤه لوران" دراسة

حيث مت  وأسرهم، التوحديني لألطفال العالجية واإلسرتاتيجيات والدميوغرافية، االجتماعية اخلصائص
 واشتملت رعايتهم، على والقائمني نفسية أمراض من يعانون الذين األطفال من عينةتطبيق العينة على 

 بوظائف يقومون التوحديني األطفال أن النتائج إىل أشارت املعاجلني، من( 300)و طفالً  (136)على 
 تعلقت فروق وجود عدم إىل والدميوغرافية االجتماعية باخلصائص املتعلقة النتائج وأشارت ومعقدة، عالية
 بعدد وكذلك اإلحالة، مبصدر أو السنوي األسرة دخل أو بالرعاية يتعلق فيما أو وعمره، الطفل بعرق

 تأثري حجم أن ولوحظ مبصدره، أو اجللسات حبضور الوالد أو الولد التزام أو واألدوية العالجية اجللسات
 لإلسرتاتيجيات تعزى فروق وجود عدم لوحظ باإلسرتاتيجيات، يتعلق وفيما ضعيفا، كان اخلصائص هذه
 األطفال آباء لصاحل املنزلية الواجبات يف اجملموعتني بني فروق هناك وكان أسرهم، ومع األطفال مع املتبعة

 . التوحديني
 الذين لدى األطفال النفسية االضطرابات( ,Simonoff 2008" )سيمنوف وآخرون"دراسة 

لدى  النفسية الدراسة الوقوف على االضطراباتالتوحد، وقد استهدفت  طيف اضطرابات من يعانون
طفالً  (331) من مكونة التوحد، وقد طبقث على جمموعة طيف اضطرابات من يعانون الذين األطفال

 والقلق، الطفولة الضطرابات DSM-IV تشخيصهم باستخدام مت( 39-30)بني  ترتاوح أعمارهم
 التشنج، واضطرابات النشاط، فرط/االنتباه ونقص واضطراب السلوك واملعارضة والتحدي واالكتئاب،

 النفسي للطب وتقييم الطفل باستخدام الوالدين مقابلة البول، ومت ذلك من خالل وسلس الشعر، ونتف
 االضطرابات األقل على املشاركني يعانون من واحد من %70 وفيما خيص النتائج وجد أن للمراهقني،
 هامش االجتماعي اضطراب القلق شيوعاً  األكثر التشخيصات وكانت أكثر، أو من اثنني ٪93و املرضية،

 النفسية االضطرابات الشارد، وخرجت باستنتاج أن العناد احلركة، واضطراب فرط/االنتباه الثقة، نقص
 أهدافا حتدد أن وميكن. التوحد طيف اضطرابات من يعانون الذين لدى األطفال متعددة وغالباً  شائعة

 .هلؤالء األطفال السريري التقييم يف روتينياً  اتقييمه وينبغي للتدخل
طفال التوحد يف معهدي الغسق وسارة من وجهة املظاهر السلوكية أل( 1033 ،الكيكي) دراسة

طفال التوحد يف معهدي الغسق وسارة ف املظاهر السلوكية ألىل تعر  إمهاهتم، اليت هدفت أبائهم و آنظر 



 كتلو. عبد الغفور ود .ا ودباش .د .........................................التوحد اضطراب لمصابي السلوكية الخصائص
 

 

88 

مهاهتم، وقد أبائهم و آسط درجات هذه املظاهر من وجهة نظر حصائية يف متو وحتديد داللة الفروق اإل
 باً أ( 92)عشوائية بسيطة تكونت من  فقرة مت توزيعه على عينة( 11)تألف من  اً استخدم الباحث استبيان

وجود العديد من املظاهر السلوكية عند أطفال التوحد نذكر منه عدم اخلوف من  :ظهرت النتائجأو ، ماً أو 
االنزعاج والصراخ عند و االستغراق يف الذات، و اآلخرين يف اللعب،  ةعدم مشاركو ، مة هباملخاطر احمليط

عدم وجود فروق ذات كما أظهرت  ،عدم تركيز البصرو شياء عند الغضب، تدمري األو صوات عالية، أمساع 
 .طفال التوحدبني متوسط درجات املظاهر السلوكية أل إحصائيةداللة 

 انتشار نسبة حتديد إىل هدفت( Carpenter, et al, 2008)" وآخرون كاربنرت" دراسة
( 97,712) العينة من وتكونت املتحدة، الواليات يف سنوات( 6) عمر يف السلوكية وخصائصه التوحد
 طفالً ( 147)إىل أن  فأشارت نتائجها أما للتشخيص،( DSM-IV) معايري واستخدمت طفالً،

 من أعلى الذكور نسبة وكانت ،(3000)لكل ( 2,1) نسبة تقابل اليت التوحد، معايري عليهم انطبقت
 الذكور، من أكثر العقلية القدرات لديهن تنخفض اإلناث أن أظهرت كما ،(1.3:3) بنسبة اإلناث
 اللعب يف ضعف لديهم%( 34,1)و سلوكية مشكالت لديهم األطفال من %(17,1) أن إىل وأشارت
 .التخيلي

وغري متماثل مت  متماثالً  توأماً  (341) بفحصاهتمت اليت ( 1033وآخرون،  ريش)دراسة 
وهناك على األقل أحد األخوين التوأمني مصاب  ،من خالل قاعدة بيانات كاليفورنياالتعرف على حاالهتم 

بالنوع التقليدي من التوحد، الذي من أعراضه االنسحاب الكبري من احلياة االجتماعية واملعاناة من 
ويف العديد من احلاالت، فإن األخ اآلخر مصاب أيضا  ،لوكيات املتكررةيف التواصل والس مشكالت

وتتقاسم التوائم ، اخلفيفة مثل متالزمة أسربجر "طيف التوحد"توحد التقليدي أو بأحد اضطرابات بال
لذا فإنه باملقارنة بني  ،ة نصف اجلينات فقطاملتماثلة اجلينات كاملة بينما تتقاسم التوائم غري املتماثل

، متكن الباحثون من حتديد أمهية اجلينات بالنسبة للعوامل ائمالتو  هعدالت التوحد يف كلتا احلالتني من هذم
 .البيئية

واكتشفت الدراسة أن التوحد أو واحد من اضطرابات طيف التوحد، يصيب كال الطفلني بنسبة 
كما هو متوقع، فإن نسبة اإلصابة و  ،من التوائم اإلناث املتماثلة% 70من التوائم الذكور املتماثلة و% 77

، بينما بلغت %13بني التوائم الذكور  بالتوحدبلغت نسبة اإلصابة  إذبني التوائم غري املتماثلة كانت أقل؛ 
% 16أن النماذج الرياضية تشري إىل أن  فريق البحث ر دهشةاث، وما أ.%12نسبته بني التوائم اإلناث 

اليت تشري إليها دراسات % 40مل وراثية باملقارنة مع نسبة الـفقط من حاالت اإلصابة تعود إىل عوا
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من % 76وما هو أكثر غرابة من ذلك، أن العوامل البيئية املشرتكة تكون سبب اإلصابة يف  ،سابقة
 (. 11952، العدد1033جريدة العرب الدولية، أغسطس، : الشرق األوسط) احلاالت
 التوحد من يعانون الذين األطفال الشاذة لدى السلوكيات( 1007 دومينيك وآخرون،)دراسة  
 األطفال لدى الشاذة اللغة، اليت استهدفت دراسة السلوكات ضعف من تاريخ لديهم الذين واألطفال

النمطية  غري والعادات اللغة كالرتدد، ضعف من تاريخ لديهم الذين واألطفال التوحد من يعانون الذين
( 307) آباء مقابلة ومتت الغضب، ونوبات والعدوان بالذات املضر والسلوك والنوم، املتعلقة باألكل،

 مت التوحد ممن اضطراب من يعانون طفالً ( 27)و ضعف اللغة من تاريخ لديهم طفالً ( 14) أطفال؛
 من كل يف أعمار األطفال وتراوحت ،DSM-IV معايري باستخدام اخلرباء األطباء قبل من تشخيصهم
 واللغة، السلوكات الشاذة هذه بني العالقة سنة، ومت يف الدراسة أيضا تقييم( 39 إىل 9) بني اجملموعتني
 .واالكتئاب التوحد أعراض ومقارنتها بشدة الذكاء،
 املضر والسلوك الغضب، ونوبات الطبيعية، غري النوم وأمناط النمطي، األكل غري سلوك كانو 

 من تاريخ لديهم الذين هؤالء من التوحد من نيعانو  الذين األطفال يف كبرية بدرجة شيوعاً  بالذات أكثر
 .اللغة ضعف

 ذكائهم معدل يكون أكثر شاذة سلوكات يظهرون الذين التوحد، جمموعة وتبني أن األطفال ضمن
 أشد االجتماعي ويكون العجز التعبريية، اللغة مستويات ويعانون من اخنفاض أقل، اللفظي غري

 ومقاييس الشاذة السلوكيات من عدد بني عالقة توجد أنه ال ظيف حني لوح ،تكراراً  أكثر والسلوكيات
وجد ارتباط  ذلك، اللغة، ومع ضعف من تاريخ لديهم الذين الجمموعة األطف يف اللغوية أو املعرفية القدرة

 .اللغة من ضعف يعانون الذين األطفال لدى املقيدة املتكررة السلوكيات وزيادة الشاذة السلوكيات بني كثرة
 املختلفة املتغريات حتديد إىل هدفت( Bondy, et al, 2005) "وآخرون بوندي" ةدراس

 اإلسباين كوستاريسا مركز يف التوحد من املصابني باضطراب عينة يف الذكاء معدل يف املؤثرة
(CVCR)، املطورة اإلسـبانية النسخة باستخدام التوحديني لألفراد التشخيصية املعلومات مجع مت وقد 

 ذكاء معدل لديهم فقط العينة من%( 37) أن النتائج وأظهرت ،(ADOS)و( ADI-R) اسملـــقي
 أيضا وتوصلت ،%(17) نسبته ما إىل توصلت اليت السابقة، الدراسات معظم مع مقارنة املتوسط، ضمن
 برامج يوجد ال كذلك أنه الدراسة هذه أظهرت وقد ،(IQ<50)ذكاء  معدل لديهم%( 20) أن إىل

 خدمات هناك وإمنا التوحد، من يعانون الذين لألفراد احلكومية املؤسسات من داعمة خيصيةوتش وقائية
 االضطرابات العقلية ذوي من اخلدمات، تتلقى اليت التوحد حاالت ومعظم اخلاصة، املراكز من مقدمة
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 التدخل برامج توفري إىل حاجة هنالك أيضًا أن وأظهرت مالحظتها، تتم أن املمكن من اليت الشديدة،
 يتلقوا ومل املتوسط الذكاء معدل ذوي التوحد من حاالت لتعر ف واملعلمني األخصائيني تدريب وإىل املبكر،
 .بعد العالج

 :الدراسة إجراءات. 33
التحليلي، وسعت للحصول على استجابات  الوصفي املنهجاعتمدت الدراسة  :الدراسة يةمنهج. 3. 33

ديــد اخلصــائص األكثــر شــيوعا لــدى األطفــال التوحــديني مــن ناحيــة، حــول أفــراد عينــة الدراســة ألغــراض حت
الطفـل، وعمـر األم، وجـنس الطفـل، وعـدد أفـراد  عمـر)ولفحص تأثري املتغريات املستقلة للدراسـة واملتمثلـة بــ

 (.لألطفال التوحديني اخلصائص السلوكية)على املتغري التابع املتمثل بـ( األسرة
تكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع األطفال الـذين مت تشخيصـهم بـأهنم : هاتمع الدراسة وعينتجم. 1. 33

مصـابون مبتالزمــة التوحــد يف تسـعة مراكــز يف الضــفة الغربيــة مـن عــدد مل يــتم حصـره مــن املراكــز واملؤسســات 
واجلمعيـات الـيت تعـىن بأطفـال التوحـد يف الضـفة الغربيـة، لـذلك فقـد طبقـت الدراسـة علـى عينـة قصـدية مـن 

طفـاًل وطفلـة، واجلـدول التـايل ( 311)فال الذين صنفوا على أهنم مصابون بالتوحد، وقد بلغ عددهم األط
 .ينة حبسب متغرياهتا الدميوغرافيةيبني خصائص الع

 3جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حبسب املتغريات الدميوغرافية

 النسبة املئوية العدد املستوى املتغري

 عمر الطفل
 41.4 55 سنوات 1-7

 46.6 62 سنة 14-8
 12.0 16 سنة 14أكثر من 

 عمر األم

 04.5 6 سنة 20أقل من 
 29.3 39 سنة 30-20من 
 40.6 54 سنة 40  - 31من 

 24.5 34 سنة 40أكثر من 

 جنس الطفل
 68.4 91 ذكور
 31.6 42 إناث

 عدد أفراد األسرة
1-3 15 11.3 
4-6 92 69.2 

 19.5 26 6أكثر من 
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؛ وهـي لتشـخيص اضـطراب التوحـد مقياس باشا السلوكياستخدمت هذه الدراسة  :الدراسة اةأد .1. 33
 :وهـي؛ موزعـة علـى مخـس خصـائص للتوحـد ،بعـداً ( 37) تقـيس فقـرة( 26)مـن  يتكـونعبارة عن مقياس 
التواصـــل غـــري و التواصـــل اللفظـــي، و احملاكـــاة والتقليـــد، و العالقـــة مـــع األفـــراد، )وتتضـــمن  ؛العالقـــة مـــع اآلخـــر

اســـتخدام و  اســـتخدام اجلســـم،)وتتضـــمن  ؛اســـتخدام األشـــياء، و (32-3)ومتثلهـــا الفقـــرات مـــن ، (اللفظـــي
 االنفعاليــة، االســتجابة)وتتضــمن  ؛االســتجابة، و (16-37)ومتثلهــا الفقــرات ، (مســتوى النشــاطو  األشــياء،

، واسـتخدام (99-14)لهـا الفقـرات ومتث، (االسـتجابة السـمعيةو االستجابة البصـرية، و االستجابة العقلية، و 
 ات،عبري الت)ويشمل  ؛التكيف، و (72-97)ومتثلها الفقرات ، (الشمو التذوق، و اللمس، ) وتشمل ؛احلواس

وفـق تـدريج ربـاعي علـى النحـو  املقيـاسوقـد أعـد  ،(26-77)ومتثلها الفقـرات  ،(عامالنطباع واال اخلوف،و 
، أما درجات (9)ودائماً وهلا  ،درجات (1)وأحياناً وهلا  ،درجة (1)ونادراً وهلا  ،درجة (3)التايل أبداً وهلا 

، وفيمــا خيــص صــدق (70-96، 1030باشــا، )فيمــا يتعلــق بشــمولية وتقنــني األداة وموضــوعيتها، انظــر 
 (. 74-77، 1030ا، باش)األداة وثباهتا فانظر 

 :تطبيق األداة. 9. 33
توحــد يف احملافظــات الســبع الرئيســية يف الضــفة الغربيــة؛ مت اختيــار تســعة مراكــز تعــىن بأطفــال ال .3. 9. 33
 (.اخلليل، وبيت حلم، والقدس، ورام اهلل، ونابلس، وطولكرم، وجنني: )وهي
 .مت تدريب فريق مكون من تسعة باحثني على استخدام املقياس .1. 9. 33
خصــائيني املشــرفني علــى متــت زيــارة املراكــز مــن قبــل البــاحثني ومت تنفيــذ املقيــاس مــن خــالل األ. 1. 9. 33

 .هذه املراكز، ومن خالل البيانات املتوافرة يف سجالت هذه املراكز عن األطفال يف كل مركز
بعـــــد مجـــــع البيانــــــات، مت تفريغهـــــا وإدخاهلـــــا إىل احلاســـــب،   معاجلتهــــــا  :ةاإلحصـــــائي املعاجلـــــات. 7. 33

 ،واالحنرافـات املعياريـة والنسـب املئويـةحسـاب املتوسـطات احلسـابية ، حيـث مت (spss)باستخدام برجميـة الــ 
 One)، واختبـار حتليـل التبـاين األحـادي (ت) رلإلجابـة عـن سـؤال الدراسـة األول، ومت اسـتخدام اختبـا

way anova)  لفحــص فرضــيات الدراســة املنبثقــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين، كمــا مت اســتخدام اختبــار
 .واطن الفروق ووجهتهاللكشف عن م (Tuky) "توكي" املقارنات البعدية

 :الدراسة عرض نتائج. 31
 اخلمــس األكثــر شــيوعاً اخلصــائص الســلوكية مــا : املتعلقــة بالســؤال األول الــذي يــنص علــى نتــائجال. 3. 31

هبدف اإلجابة عـن السـؤال السـابق مت اسـتخراج النسـب  ؛لدى مصايب اضطراب التوحد يف الضفة الغربية ؟
 .ستخدم، واجلدول التايل يوضح ذلكاد العينة حبسب املقياس املللخصائص السلوكية ألفر  ةاملئوي
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 1جدول 
 درجة امتالك أفراد العينة للخصائص السلوكية اخلمس

 النسبة املؤية العدد الدرجة اخلصائص السلوكية

 العالقة مع اآلخر

 %19.63 11 طفيف
 %91.23 74 خفيف
 %34.77 12 متوسط
 %33.17 37 شديد

 اءاستخدام األشي

 %9.73 2 طفيف
 %13.76 91 خفيف
 %99.12 74 متوسط
 %34.77 12 شديد

 االستجابة

 %36.6 17 طفيف
 %17.07 12 خفيف
 %13.77 91 متوسط
 %11.77 10 شديد

 احلواس

 %17.74 70 طفيف
 %13.76 91 خفيف
 %13.07 16 متوسط
 %4.76 31 شديد

 التكيف

 %16.77 16 طفيف
 %14.11 14 خفيف
 %11.13 13 متوسط
 %36.60 17 شديد

تظهـر عليـه أعراضـاً قـد  وإمنـا تعـين وجودهـا بدرجـة متدنيـة جـداً، حيـث املقصود بطفيف هنا ال تعين غياب اخلاصية أو عدم وجودها لدى الشـخص، *
 تتقاطع مع أعراض اضطرابات أخرى

ياس، كما مت الكشف عنها أن الدرجات التشخيصية األربع للمق( 1)يتبني من اجلدول السابق 
طفيف : بواسطة مقياس التشخيص السلوكي لكل بعد من أبعاد الدراسة، كانت لبعد العالقة مع اآلخر

طفيف : ، يف حني كانت لبعد استخدام األشياء(37)، وشديد (12)ومتوسط  ،(74)، وخفيف (11)
، (17)طفيف : نت، أما بعد االستجابة فكا(12)، وشديد (74)، ومتوسط (91)، وخفيف (2)
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، وخفيف (70)طفيف : فكانت ، أما بعد اللمس(10)، وشديد (91)، ومتوسط (12)وخفيف 
: ببعد التكيف ، يف حني جاءت الدرجات التشخيصية اخلاصة(31)، وشديد (16)، ومتوسط (91)

 (.17)، وشديد (13)، ومتوسط (14)، وخفيف (16)طفيف 
بني أفراد الدراسة كانت تلك املتعلقة مبجال استخدام  مما سبق يتضح أن أكثر اخلصائص انتشاراً 

، وجند هنا (0.29)األشياء، إذ بلغت نسبة الذين ظهرت لديهم هذه اخلصائص بدرجيت متوسط وشديد 
من أن التوحديني يتميزون خبصائص متيزهم من ( 1003عبد الرحيم، )أن الدراسة تتوافق مع ما أشار إليه 

مهم األشياء، ويف املرتبة الثانية جاءت اخلصائص املتعلقة مبجال االستجابة، غريهم فيما يتعلق باستخدا
، وهذا يتوافق مع (0.77)وقد بلغت نسبة الذين ظهرت لديهم هذه اخلصائص بدرجيت متوسط وشديد 

من أن الفشل يف االستجابة لسلوك االحتضان من جانب أالم أو اآلخرين ( 1003كفايف، )أشار إليه  ما
( 3444ارونس وجينتس، )مح التشخيصية ألطفال التوحد، وتتوافق بذلك أيضاً مع ما أشار إليه من املال

أن أطفال التوحد يعانون من اضطرابات يف االستجابة للمثريات احلسية اخلارجية، أما املرتبة الثالثة فاحتلتها 
صائص بدرجيت متوسط اخلصائص املتعلقة مبجال التكيف، حيث بلغت نسبة الذين ظهرت لديهم هذه اخل

أن ( 3444ارونس وجينتس، )، وتتوافق الدراسة هبذه النتيجة مع ما أشار أليه (0.91)وشديد 
التوحديون يعانون اضطرابات يف االنتماء لآلخرين وعجزًا يف التواصل االجتماعي مع اآلخرين، ما يؤثر 

 . (1001أمني، )سلباً على قدرهتم على التكيف، وتتفق كذلك مع دراسة 
بينما جاءت اخلصائص املتعلقة مبجال العالقة مع اآلخرين وجمال احلواس يف املرتبة األخرية، وقد 

( 0.13)بلغت نسبة الذين ظهرت لديهم هذه اخلصائص بدرجيت متوسط وشديد يف اجملالني املذكورين 
ن أن أطفال التوحد م( 3444شعبان، )وتتعارض الدراسة فيما يتعلق بالعالقة مع اآلخر مع ما أشار إليه 

يواجهون صعوبات اجتماعية وانفعالية من أنواع خمتلفة ومستويات متفاوته، وتتعارض كذلك مع ما أشار 
ومع ما  من أن التوحديني يعانون من اضطرابات يف مهارات التواصل اللفظية،( 1007الشخص، )إليه 

ضطراب يف االنتماء لآلخرين، من أن التوحديني يعانون من ا( 3444ارونس وجينتس، )أشار إليه 
ويواجهون عجزًا يف التواص االجتماعي مع اآلخرين، وتتعارض الدراسة فيما يتعلق باخلصائص املتعلقة 

 .من أن التوحديني يظهرون استخداماً شاذاً ألجسامهم( 1000حيىي، )مبجال اللمس مع ما أشار إليه 
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية :  تــنص علــىمــن فرضــيات الدراســة الــيتفحــص الفرضــية األوىل . 1. 31

اخلمس ملصـايب اضـطراب التوحـد يف  اخلصائص السلوكيةيف ( α =0.07)عند مستوى الداللة اإلحصائية 
مــن فرضــيات الدراســة أجــري اختبــار حتليــل  ةلفحــص هــذه الفرضــيالطفــل؛  عمــرالضــفة الغربيــة تعــزى ملتغــري 



 كتلو. عبد الغفور ود .ا ودباش .د .........................................التوحد اضطراب لمصابي السلوكية الخصائص
 

 

999 

للطفل،  عمرال ستوى داللة الفروق حبسب متغري، لفحص م(One Way Anova)التباين األحادي 
 .التايل يوضح نتائج هذا االختبار واجلدول
 1جدول 
الختبــار مسـتوى داللــة الفــروق بــني أفــراد عينــة الدراســة حبســب ( One way anova)اختبــار  نتـائج

 متغري عمر الطفل
اخلصائص 
 السلوكية

 مصادر
 التباين

 جمموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 ربعاتامل

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

العالقة مع 
 اآلخر

 3084.843 2 6169.686 بني اجملموعات
5.588 0.00* 

 552.088 130 71771.457 داخل اجملموعات
استخدام 
 األشياء

 406.156 2 812.313 بني اجملموعات
5.147 0.00* 

 78.919 130 10259.462 داخل اجملموعات

 االستجابة
 3401.807 2 6803.614 اتبني اجملموع

9.113 0.00* 
 373.277 130 48525.950 داخل اجملموعات

 احلواس
 327.955 2 655.910 بني اجملموعات

 161.226 130 20959.338 داخل اجملموعات 0.13 2.034

 التكيف
 19.194 2 38.388 بني اجملموعات

 126.141 130 16398.289 داخل اجملموعات 0.850 152.

 األداة ككل
 22809.65 2 45619.315 بني اجملموعات

4.113 
0.010

 5546.069 130 720988.971 داخل اجملموعات *
 311= ن*  
 (α =0.07)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *  

يف ( α =0.07)يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ية بني أفراد العينة تعزى ملتغري عمر الطفل، وذلك على مستوى األداة ككل، وعلى اخلصائص السلوك

مستوى كل من جمال العالقة مع األخر، وجمال استخدام األشياء، وجمال االستجابة، وذلك ألن قيم 
وعليه تقبل الفرضية، يف حني تبني عدم وجود فروق ( 0.07)مستوى الداللة لالختبار كانت أقل من 

 .ستوى كل من جمال احلواس، وجمال التكيفعلى م
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وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على األداة ككل، وكل من جمال العالقة مع اآلخر، وجمال 
وفيما يلي  ،للمقارنات البعدية( Tuky)استخدام األشياء، وجمال االستجابة، مت إجراء اختبار توكي 

 :توضيح لنتائج هذا االختبار
 :عمر الطفل على األداة الكلية تفروق ووجهتها بني مستويامواطن ال. 3. 1. 31

 9جدول 
 للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على األداة ككل حبسب عمر الطفل( Tuky)نتائج اختبار توكي 

 مستويات متغري
 عمر الطفل

 سنوات( 7-3)من 
 (174.32)املتوسط 

 سنة (39-6) من
 (143.39)ملتوسط ا

 سنة( 39)أكثر من 
 (104.21)ط املتوس

 سنوات( 7-3)من 
 (174.32)املتوسط 

_______ - 13.4637 - 70.9239 * 

 سنة( 39-6)من 
 (143.39)املتوسط 

 _______ - 36.9746 

 سنة( 39)أكثر من 
 (104.21)املتوسط 

  _______ 

، أن الفروق الدالة بني فئات عمر الطفل على األداة ككل كانت فقط بني (9)يتضح من اجلدول 
سنوات، وذلك لصاحل ( 7-3)سنة، وأطفال الفئة العمرية من ( 39)ألطفال من الفئة العمرية أكرب من ا

 .سنة فأكثر( 39)أطفال الفئة العمرية 
 :عمر الطفل على جمال العالقة مع اآلخر تمواطن الفروق ووجهتها بني مستويا. 1. 1. 31

 7جدول 
 روق ووجهتها على جمال العالقة مع اآلخرللكشف عن مواطن الف( Tuky)نتائج اختبار توكي 

 مستويات متغري
 عمر الطفل

 سنوات( 7-3)من 
 (81.69)املتوسط 

 سنة( 39-6)من 
 (94.71)املتوسط 

 سنة( 39)أكثر من 
 (97.94)املتوسط 

 سنوات( 7-3)من 
 * 32.1922 - * 31.0366 - _______ (63,24)املتوسط 

 سنة( 39-6)من 
 1.1176 - _______  (49,73)املتوسط 

 سنة( 39)أكثر من 
 _______   (47,49)املتوسط 
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أن الفروق الدالة بني فئات عمر الطفل يف جمال العالقة مع اآلخر كانت ( 7)دول اجل يتضح من
سنوات يف جهة، وكل من األطفال من الفئات العمرية من ( 7-3)فقط بني األطفال من الفئة العمرية من 

سنة يف جهة أخرى، وذلك لصاحل األطفال من الفئتني العمريتني من ( 39)سنة، وأكثر من ( 6-39)
 .سنة( 39)سنة وأكثر من ( 6-39)

 :عمر الطفل على جمال استخدام األشياء تمواطن الفروق ووجهتها بني مستويا. 1. 1. 31
 2جدول 

 شياءروق ووجهتها على جمال استخدام األللكشف عن مواطن الف( Tuky)نتائج اختبار توكي 
 مستويات متغري
 عمر الطفل

 سنوات( 7-3)من 
 (90,09)املتوسط 

 سنة( 39-6)من 
 (99,06)املتوسط 

 سنة( 39)أكثر من 
 (97,02)املتوسط 

 سنوات( 7-3)من 
 (90,09)املتوسط 

________ - 9.0991 * - 7.0123 * 

 سنة( 39-6)من 
 (99,06)املتوسط 

 _______ - 1.4634 

 سنة( 39)أكثر من 
 (97,02)توسط امل

  ________ 

أن الفروق الدالة بني فئات عمر الطفل يف جمال استخدام األشياء كانت ( 2)اجلدول  يتضح من
( 39-6)سنوات يف جهة، وكل من أطفال الفئات العمرية من ( 7-3)فقط بني أطفال الفئة العمرية من 

سنة، ( 39-6)ني العمريتني من الفئت سنة يف جهة أخرى، وذلك لصاحل أطفال( 39)سنة، وأكثر من 
 .سنة( 39)وأكثر من 
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 :عمر الطفل يف جمال االستجابة تمواطن الفروق ووجهتها بني مستويا .9. 1. 31
 7جدول 

 للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على جمال االستجابة( Tuky)نتائج اختبار توكي 
 مستويات متغري
 عمر الطفل

 سنوات( 7-3)من 
 (77,73)املتوسط 

 سنة( 39-6)من 
 (62,07)املتوسط 

 سنة( 39)أكثر من 
 (47,16)املتوسط 

 سنوات( 7-3)من 
 (77,73)املتوسط 

________ - 30.1141 * - 13.2274 * 

 سنة( 39-6)من 
 (62,07)املتوسط 

 ________ - 33.1122 

 سنة( 39)أكثر من 
 (47,16)املتوسط 

  ________ 

فروق الدالة بني فئات عمر الطفل يف جمال االستجابة كانت فقط بني أن ال( 7)يتضح من اجلدول 
سنة، ( 39-6)سنوات يف جهة، وكل من أطفال الفئات العمرية من ( 7-3)أطفال الفئة العمرية من 

سنة، وأكثر ( 39-6) سنة يف جهة أخرى، وذلك لصاحل أطفال الفئتني العمريتني من( 39)وأكثر من 
 .سنة( 39)من 

خيص النتائج السابقة املتعلقة بعمر الطفل من خالل إثبات الدراسة وجود فروق يف وميكن تل
على مستوى األداة ككل، وعلى مستوى جماالت العالقة مع اآلخر،  اخلصائص تعزى ملتغري عمر الطفل

 واستخدام األشياء واالستجابة، وقد جاءت هذه الفروق لصاحل األطفال األكرب عمراً؛ أي أطفال الفئتني
القول إنه كلما تقدم العمر بالطفل  سنة، وهنا ميكن( 39)سنة، وأكثر من ( 39-6)العمريتني من 

التوحدي، زادت درجة توفر اخلصائص السلوكية اخلمس اليت تضمنتها أداة باشا للتشخيص السلوكي 
ه دراسة ملتالزمة التوحد لديه، وأمكن تشخيصها بشكل أفضل، وهذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت إلي

اليت أشارت إىل عدم وجود فروق بني أطفال التوحد يف اخلصائص السلوكية ( 1030لوران وزمالئه، )
 . تتعلق بعمر الطفل

هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية )فحــص الفرضــية الثانيــة مــن فرضــيات الدراســة الــيت تــنص علــى . 1. 31
ملصـايب اضـطراب التوحـد يف الضـفة كية اخلصـائص السـلو يف ( α =0.07)عند مستوى الداللـة اإلحصـائية 
للعينات املستقلة، لفحـص ( ت)مت إجراء اختبار  ة، ولفحص هذه الفرضي(الغربية تعزى ملتغري جنس الطفل

 .التايل يوضح نتائج هذا االختبارجنس الطفل، واجلدول  مستوى داللة الفروق حبسب متغري
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 6جدول 
مســتوى داللــة الفــروق بــني أفــراد عينــة الدراســة حبســب متغــري  للعينــات املســتقلة الختبــار( T) اختبــار نتــائج
 اجلنس

 اخلصائص
 السلوكية

 املعياري االحنراف احلسايب وسطتامل العدد نساجل
 "ت"قيمة 

 احملسوبة
 اتدرج
 ريةاحل

 مستوى
 الداللة

 العالقة مع اآلخر
 23.02328 92.8681 91 ذكر

2.236 131 0.027 * 
 25.83645 82.8810 42 أنثى

 األشياء
 8.75769 43.5055 91 ذكر

1. 374 
 
131 

0.172 
 9.89190 41.1667 42 أنثى

 االستجابة
 18.82390 85.1648 91 ذكر

1.69 
 
131 

0.093 
 23.29667 78.7381 42 أنثى

 احلواس
 12.89063 34.1429 91 ذكر

0.847 131 0.399 
 12.63214 32.1190 42 أنثى

 التكيف
 10.4775 32.099 91 ذكر

1.124 
 
131 

0.263 
 12.4935 29.762 42 أنثى

 األداة ككل
 23.91743 167.241 91 ذكر

1.23 131 0.217 
 300.47776 126.334 42 أنثى

 311= ن *
 (α =0.07)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

( α=0.07)اإلحصائية داللة عند مستوى الداللة  ذات عدم وجود فروق (6)يتضح من اجلدول 
يف اخلصائص السلوكية بني أفراد العينة تعزى ملتغري اجلنس، وذلك على مستوى األداة ككل، وعلى مستوى 
جماالهتا الفرعية باستثناء اجملال املتعلق بالعالقة مع اآلخر، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة على مستوى 

د فروق بني أفراد العينة على مستواه، ومبقارنة ، أي توج(0.07)وهي أصغر من ( 0.027)هذا اجملال 
كانت لصاحل األطفال   -العالقة مع اآلخر–املتوسطات احلسابية يتبني أن الفرق يف هذه اخلصائص 

، مقابل متوسط بلغت (92.8681)الذكور، إذ كان متوسط اإلجابات املتعلقة هبم على هذا اجملال 
 .لنظرائهم من اإلناث( 82.8810)قيمته 

اليت أظهرت أن نسبة اإلناث إىل الذكور ( 1006كاربنرت وآخرون، )ذا يتعارض مع دراسة وه
الثالثة والرابعة كذلك، وهنا ميكن عزو "( DSM"الدليل التشخيصي )، وتتعارض مع ما أشار إليه (1:3)
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يودًا على ذلك إىل العوامل االجتماعية، وكون اجملتمع الفلسطيين من اجملتمعات احملافظة، اليت تفرض ق
اإلناث، ورمبا يصبح هذا املربر أكثر منطقية وقبوالً، إذا ما تعلق األمر باضطراب كالتوحد، واخنفاض درجة 

 .وعي األهايل ومعرفتهم هبذا االضطراب
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية )فحــص الفرضــية الثالثــة مــن فرضــيات الدراســة الــيت تــنص علــى . 9. 31

ملصــايب اضــطراب التوحــد يف الضــفة اخلصــائص الســلوكية يف ( α=0.07)ئية عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــا
 One) مت إجــراء اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي ةولفحــص هــذه الفرضــي( الغربيــة تعــزى ملتغــري عمــر األم

way- anova)التـايل يوضـح نتـائج  واجلـدول ،األم عمـر ، لفحص مستوى داللـة الفـروق حبسـب متغـري
 .هذا االختبار

 4 جدول
 الختبـار مسـتوى داللـة الفـروق بـني أفـراد عينـة الدراسـة( One way- anova) اختبـار يوضـح نتـائج

 حبسب متغري عمر األم

 خلصائصا
 مصدر
 التباين

 املربعات جمموع
 درجات

 ريةاحل
 املربعات متوسط

 قيمة
 ف

 مستوى
 داللةال

 0.264 1.342 784.827 3 2354.482 بني اجملموعات اآلخر
   584.721 127 74259.579 موعاتداخل اجمل 
 0.875 230. 19.666 3 58.997 بني اجملموعات األشياء
   85.359 127 10840.652 داخل اجملموعات 

 0.231 1.452 606.869 3 1820.607 بني اجملموعات ستجابةاال
   418.017 127 53088.187 داخل اجملموعات 
 0.356 1.089 180.599 3 541.798 بني اجملموعات واساحل

   165.787 127 21054.950 داخل اجملموعات 
 0.561 688. 87.537 3 262.611 بني اجملموعات تكيفال

   127.211 127 16155.801 داخل اجملموعات 
 *0.010 3.95 13212.147 3 29406.669 بني اجملموعات جمموع
   7977.272 127 247229.693 داخل اجملموعات 

 313= ن * 
 (α =0.07)داالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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يف ( α =0.07)عدم وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة  (4)يتضح من اجلدول 
اخلصائص السلوكية بني أفراد العينة تعزى ملتغري عمر األم على مستوى أي من جماالت األداة الفرعية، 

، يف حني ظهرت فروق (0.07)ت الفرعية أكرب من وجاءت قيم مستوى الداللة على كل جمال من اجملاال
وهي ( 0.010)ذات داللة إحصائية على مستوى األداة ككل، إذ بلغت قيمة مستوى الداللة لالختبار 

، وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية، ولتبيان مواطن الفروق ووجهتها على األداة الكلية (0.07)أصغر من 
ا يلي توضيح لنتائج للمقارنات البعدية، وفيم( Tuky)اء اختبار توكي حبسب متغري عمر األم فقد مت إجر 

 .هذا االختبار
 30جدول 

للكشف عن مواطن الفـروق ووجهتهـا علـى األداة ككـل حبسـب متغـري عمـر ( Tuky)نتائج اختبار توكي 
 األم

 مستويات متغري
 عمر األم

 سنة 20أقل من 
 (161.10)املتوسط 

 سنة( 30-20)من 
 (164.71)املتوسط 

 سنة( 90-13)من 
 (170.16)املتوسط 

 سنة( 90)أكثر من 
 (126.76)املتوسط 

 سنة 20أقل من 
 * 331.9313 * 333.6333 * 41.2237 __________ (161.10)املتوسط 

 سنة( 30-20)من 
 10.7702 34.3942 __________  (164.71)املتوسط 

 سنة( 90-13)من 
 3.2030 __________   (170.16)املتوسط 

 سنة( 90)أكثر من 
 __________    (126.76)املتوسط 

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق الدالة بني فئات متغري عمر األم على األداة ككل قد كانت 
يف جهة، وكل من ( سنة 10أقل من ) فقط بني األطفال الذين تقع أعمار أمهاهتم ضمن الفئة العمرية

أكثر )سنة و( 90-13)و سنة( 10-10من )هاهتم ضمن الفئات العمرية األطفال الذين تقع أعمار أم
أقل من )يف جهة أخرى، وذلك لصاحل األطفال الذين تقع أعمار أمهاهتم ضمن الفئة العمرية ( 90من 
 . سنة( 10
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية : ن فرضــيات الدراســة الــيت تــنص علــىفحــص الفرضــية الرابعــة مــ. 7. 31

ملصـايب اضـطراب التوحـد يف الضـفة اخلصـائص السـلوكية يف ( α =0.07)الداللـة اإلحصـائية عند مستوى 
مت إجـــراء اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي  ةلفحـــص هـــذه الفرضـــي؛ (تعـــزى ملتغـــري عـــدد أفـــراد األســـرةالغربيـــة 
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(One way anova)التايل عدد أفراد األسرة، واجلدول ، لفحص مستوى داللة الفروق حبسب متغري 
 .يوضح نتائج هذا االختبار

 33جدول 
ملستوى داللة الفروق بني أفراد عينة الدراسة حبسب متغري عـدد ( One way- anova)نتائج اختبار 
 أفراد األسرة

 اخلصائص
 مصدر
 التباين

 جمموع
 املربعات

 درجات
 ريةاحل

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى
 داللةال

 العالقة مع اآلخر
 *027. 3.706 2111.645 2 4223.290 بني اجملموعات
   569.765 129 73499.702 داخل اجملموعات

 األشياء
 415. 886. 74.662 2 149.324 بني اجملموعات
   84.312 129 10876.312 داخل اجملموعات

 ستجابةال
 *036. 3.421 1388.436 2 2776.873 بني اجملموعات
   405.825 129 52351.370 داخل اجملموعات

 واساحل
 187. 1.699 277.291 2 554.581 بني اجملموعات
   163.212 129 21054.351 داخل اجملموعات

 تكيفال
 *026. 3.763 452.672 2 905.343 بني اجملموعات
   120.310 129 15519.952 داخل اجملموعات

 0.07 2.74 37771.776 2 13397.7 بني اجملموعات جمموع
   7266.090 129 .711777 داخل اجملموعات

 311= ن  
 (α =0.07)دال إحصائياً عند مستوى الداللة *  

يف ( α =0.07)يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة عند مستوى الداللة 
اخلصائص السلوكية بني أفراد العينة تعزى ملتغري عدد أفراد األسرة على مستوى كل من جمال العالقة مع 

االستجابة، وجمال التكيف، ألن قيم مستوى الداللة لالختبار على كل جمال من هذه  اآلخر، وجمال
وعليه يتم قبول الفرضية على مستوى هذه اجملاالت، يف حني تبني عدم ( 0.07)اجملاالت كانت أقل من 

 .وجود فروق على مستوى األداة الكلية، واجملاالت األخرى
جمال من اجملاالت اليت ظهرت فيها الفروق مت إجراء ولتبيان مواطن الفروق ووجهتها على كل 

 :للمقارنات البعدية وفيما يلي توضيح لنتائج هذا االختبار( Tuky)اختبار توكي 
 :العالقة مع اآلخر على جمال متغري عدد أفراد األسرةمواطن الفروق ووجهتها بني مستويات . 3. 7. 31
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 31جدول 
مواطن الفـروق ووجهتهـا علـى جمـال العالقـة مـع اآلخـر حبسـب  للكشف عن( Tuky)نتائج اختبار توكي 

 متغري عدد أفراد األسرة
 مستويات متغري
 عدد أفراد األسرة

 أفراد 1-3من 
 (71.9162)املتوسط 

 أفراد 2 -9من 
 (43.7476)املتوسط 

 أفراد 6أكثر من 
 (41.1692)املتوسط 

 أفراد 1-3من 
 (71.9162)املتوسط 

___________ - 36.3241 * - 36.4720 * 

 أفراد 2 -9من 
 (43.7476)املتوسط 

 ___________ - 0.7626 

 أفراد 6أكثر من 
 (41.1692)املتوسط 

  ___________ 

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق الدالة بني فئات متغري عدد أفراد األسرة على جمال العالقة مع 
من جهة، وكل من األطفال الذين ( أفراد 1-3من )هم اآلخر كانت فقط بني األطفال ممن عدد أفراد أسر 

من جهة أخرى، وذلك لصاحل األطفال الذي ( أفراد 2أكثر من )و( أفراد 2-9من )عدد أفراد أسرهم 
 (.أفراد 2أكثر من )و( أفراد 2-9من )عدد أفراد أسرهم 

 :االستجابةال على جم متغري عدد أفراد األسرةمواطن الفروق ووجهتها بني مستويات . 1. 7. 31
 31جدول 

للكشـف عــن مـواطن الفـروق ووجهتهـا علــى جمـال االسـتجابة حبسـب متغــري ( Tuky)نتـائج اختبـار تـوكي 
 عدد أفراد األسرة

 مستويات متغري
 عداد أفراد األسرة

 أفراد 1-3من 
 (70.1677)املتوسط 

 أفراد 2 -9من 
 (69.3696)املتوسط 

 أفراد 6أكثر من 
 (62.6692)املتوسط 

 أفراد 1-3ن م
 (70.1677)املتوسط 

___________ - 31.6443 * - 32.7464 * 

 أفراد 2 -9من 
 (69.3696)املتوسط 

 ___________ - 1.2446 

 أفراد 6أكثر من 
 (62.6692)املتوسط 

  ___________ 
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جابة  يتضح من اجلدول السابق أن الفروق الدالة بني فئات متغري عدد أفراد األسرة على جمال االست
من جهة، وكل من األطفال الذين ( أفراد 1-3من )كانت فقط بني األطفال الذين عدد أفراد أسرهم 

من جهة أخرى، وذلك لصاحل األطفال الذي ( أفراد 2أكثر من )و( أفراد 2-9من )عدد أفراد أسرهم 
 (. أفراد 2أكثر من )و( أفراد 2-9من )عدد أفراد أسرهم 

 :التكيفعلى جمال  متغري عدد أفراد األسرةجهتها بني مستويات مواطن الفروق وو . 1. 7. 31
 39جدول 

حبسب متغري عدد  للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على جمال التكيف( Tuky)نتائج اختبار توكي 
 أفراد األسرة

 مستويات متغري
 د أفراد األسرةعد

 أفراد 1-3من 
 (19.773)املتوسط 

 أفراد 2 -9من 
 (11.696)املتوسط 

 أفراد 6أكثر من 
 (14.667)املتوسط 

 أفراد 1-3من 
 (19.773)املتوسط 

_________ - 6.172 * - 7.131 

 أفراد 2 -9من 
 (11.696)املتوسط 

 _________ 1.421 

 أفراد 6أكثر من 
 (14.667)املتوسط 

  _________ 

سرة على جمال التكيف  يتضح من اجلدول السابق أن الفروق الدالة بني فئات متغري عدد أفراد األ
، واألطفال الذين عدد أفراد أسرهم (أفراد 1-3من )كانت فقط بني األطفال الذين عدد أفراد أسرهم 

  (.أفراد 2-9من )وذلك لصاحل األطفال الذين عدد أفراد أسرهم  ،(أفراد 2-9من )
، على مستوى  أظهرت الدراسة وجود فروق يف اخلصائص السلوكية تعزى ملتغري عدد أفراد األسرة

كل من جمال العالقة مع اآلخر، وجمال االستجابة، وجمال التكيف، وجاءت هذه الفروق لصاحل األطفال 
الذين ينتمون ألسر كبرية احلجم، ورمبا تعد هذه النتيجة مقبولة ومنطقية على مستوى اجملاالت الثالثة اليت 

لطفل التوحدي، تساعده على إبراز ظهرت فيها الفروق، فكرب حجم األسرة ووجود أقران وإخوة ل
اخلصائص املتعلقة باجملاالت املذكورة، أكثر من غريها من اجملاالت اليت تناولتها األداة كاستخدام األشياء، 

 .واسواحل
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 :أهم النتائج. 2. 31
ر األكثـاخلصائص السـلوكية ما : "أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بسؤال الدراسة األول؛ ونصه .3. 2. 31

أن أكثـــر اخلصــائص شـــيوعاً بــني أفـــراد الدراســـة  " شــيوعاً لـــدى مصــايب اضـــطراب التوحــد يف الضـــفة الغربيــة؟
الثالثـــة  ةكانــت تلـــك املتعلقـــة مبجـــال اســـتخدام األشـــياء، فاخلصـــائص املتعلقـــة مبجـــال االســـتجابة، ويف املرتبـــ

مع اآلخرين وجمال احلواس يف  اخلصائص املتعلقة مبجال التكيف، وجاءت اخلصائص املتعلقة مبجال العالقة
 .املرتبة األخرية

هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة : "وفيمـــا خيـــص النتـــائج املتعلقـــة بســـؤال الدراســـة الثـــاين؛ ونصـــه .1. 2. 31
ملصايب اضطراب التوحد يف اخلصائص السلوكية  يف( α =0.07)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

فقـد أظهـرت " وعمـر األم، وجـنس الطفـل، وعـدد أفـراد األسـرة؟ طفـل،ال عمـرالضفة الغربية تعزى لكل مـن 
 :النتائج
وجـــود فـــروق يف اخلصـــائص تعـــزى ملتغـــري عمـــر الطفـــل علـــى مســـتوى األداة ككـــل، وعلـــى . 3. 1. 2. 31

مســـتوى جمـــاالت العالقـــة مـــع اآلخـــر، واســـتخدام األشـــياء واالســـتجابة، وقـــد جـــاءت هـــذه الفـــروق لصـــاحل 
 .األطفال األكرب عمراً 

عدم وجود فروق يف اخلصائص على مجيع اجملاالت، تعزى ملتغـري جـنس الطفـل، باسـتثناء  .1. 1. 2. 31
 .اجملال املتعلق بالعالقة مع اآلخر، قد جاءت هذه الفروق لصاحل األطفال الذكور

عــدم وجــود فــروق يف اخلصــائص علــى مجيــع اجملــاالت باســتثناء اجملــال الكلــي تعــزى ملتغــري . 1. 1. 2. 31
أمهـات األطفــال الـذين طبقــت علــيهم الدراسـة هــن مـن فئــات عمريـة دون األربعــني، مــا  ، فمعظــممـر األمع

يقلل احتمال تـأثري عمـر األم، يف حـني ظهـرت فـروق ذات داللـة علـى مسـتوى األداة ككـل، وجـاءت هـذه 
 .سنة( 10أقل من ) الفروق لصاحل األطفال الذين تقع أعمار أمهاهتم ضمن الفئة العمرية

وجود فروق يف اخلصائص السلوكية تعزى ملتغري عدد أفراد األسـرة، علـى مسـتوى كـل مـن  .9. 1. 2. 31
جمــال العالقــة مــع اآلخــر، وجمــال االســتجابة، وجمــال التكيــف، وجــاءت هــذه الفــروق لصــاحل األطفــال الــذين 

 . ينتمون ألسر كبرية احلجم
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 :دراسةال توصيات. 31
 : اله، فان الدراسة توصي بأمهيةيف ضوء النتائج املذكورة أع

 نفســياً  اً ، أخصــائياً نفســي اً طبيبـ، و طبيــب أطفــال تضـم ،تــوىل هــذه الفئــةت ةعمــل متكاملـتـوفري فــرق . 3. 31
  .املدرسةو  إىل واألسرةاإلضافة ب

 .التعامل معهم كيفية  يفآباء األطفال التوحديني  توعية. 1. 31
 .األطفال التوحديني سبيل تأهيل يفهات ذات العالقة اجل كل تضافر جهود. 1. 31
 .يف املراكز اخلاصة اليت تعىن هبم إعداد كوادر مؤهلة للعمل مع األطفال التوحديني. 9. 31
 .متخصصة للعاملني مع األطفال التوحديني إجراء دورات تدريبية .7. 31
ــــد معــــدالت إجــــراء املزيــــد مــــن البحــــوث. 2. 31 صــــة يف اجملتمــــع وخبا انتشــــار األطفــــال التوحــــديني لتحدي

 .الفلسطيين
 .، وإسرتاتيجيات عالجهأسباب التوحدإجراء املزيد من البحوث عن  .7. 31
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http://forum.stop55.com/152239.html . 
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ما اخلصائص النفسية واالجتماعية والعقلية لألطفال املصابني بالتوحد من (. 1006. )شبيب، عادل
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: القاهرة. أسس وتطبيقات -ى لألطفال التوحديني العالج باملوسيق (.1006. )حممد، عادل عبد اهلل
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 .للطباعة والنشر والتوزيع
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