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 ملخص الدراسة : 
حركية فى  لية برنامج قائم على االنشطة الحسهدفت الدراسة الى اختبار فاع

 (61)الدراسة من  عينةتكونت لدى االطفال الذاتويين , و خفض حدة سلوك ايذاء الذات 
على االكاديمية  المترددينال الذاتويين ناث من االطفإ (8)/  ذكور (8ذاتويين بواقع )اطفال 

بجامعة عين شمس , واستخدمت الباحثة  اختبار  -المصرية لذوى االحتياجات الخاصة 
الختيار العينه , كما استخدمت الباحثة اختبار سلوك  الذاتويينجيليام التشخيصى لالطفال 

نشطة الحس حركية على اال قائمايذاء الذات )اعداد الباحثة( واستخدمت ايضا برنامج 
( و قد اسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج الذى تم تطبيقة بهدف خفض الباحثه)اعداد 

حدة سلوك ايذاء الذات لدى هؤالء االطفال من خالل وجود فروق دالة احصائيا بين 
لمجموعة التجريبية على مقياس سلوك ايذاء لمتوسطى درجات القياسين القبلى و البعدى 

ت نتائج الدراسة انه توجد فروق دالة احصائيا بين نكما بي –ات لصالح التطبيق البعدى الذ
متوسطات رتب درجات الذكور/ االناث لصالح الذكو . كما توصلت النتائج  الى استمرارية 

حيث كشفت النتائج عن  –الى ما بعد فترة المتابعة  الذاتويينفاعلية البرنامج لدى االطفال 
وق دالة احصائيا بين متوسطى درجات القياسين البعدى والتتبعى للمجموعة عدم وجود فر 

الى ما بعد فترة  تهالتجريبية مما يؤكد على احتفاظ العينة بأثر البرنامج واستمرارية فاعلي
مهات فى البرنامج حتى يمتد اثر التدريب فترة وجود , حيث شاركت المعلمات واألالمتابعة

 نزل. الطفل باالكاديمية والم
 الكلمات المفتاحية: 

 Sensor Motor Program  برنامج حس حركى  -
 Self-Injurious behavior            سلوك إيذاء الذات -
  Children Autistic                           األطفال الذاتويين  -
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 فاعلية برنامج قائم على املدخل احلس حركى خلفض حدة سلوك
 ( سنوات01-5االطفال الذاتويني للمرحلة العمرية )ايذاء الذات لدى 

  
 اميان عبد الوهاب حممودد.     

  قسم العلوم التأسيسية، مدرس علم نفس                                                     
 باملعهد العاىل للخدمة االجتماعية بالقاهرة    

 
 : مقدمــة

الموضوعات التى كانت ومازالت تحظى باهتمام )التوحد( من  تويةاالذيعد موضوع 
مختلف األوساط العلمية, ويتضح ذلك من خالل الدراسات والبحوث التى اهتمت بهذا 

بهذا المجال, وقد اسهمت تلك المشاركات فى  المهتمينالشأن, والتى شارك فيها العديد من 
المنطلق بدأ االهتمام فى  وأطفالهم بشكل واضح, ومن هذا الذاتويينالتعبير عن معاناة أسر 

إلى سرعة التدخل ليس فقط يحتاجون  ة األطفال الذواتيين, نظرًا ألنهماآلونة األخيرة بفئ
والعالجية لرفع وتحسين أدائهم وهم فى سن مبكرة كتشافهم, ولكن بتقديم البرامج التدريبية, أب

سات التى قام بها كل من ليستطيعوا مواجهة الحياة بصورة افضل, وهذا ما أكدته نتائج الدرا
 ,Rao Pa, beidel, Murrayوآخرون  ورا)و (Williams  et,al. 2007:15سكاهيل)وليم 
العديد من  Autismاضطراب على وقد أطلق  (Gillis. 2007:225وجيلز  2008

( وتعد كلمة )التوحد( هى المسمى الذاتويين -التوحد  -التسميات تذكر منها )االجترارية 
عًا واستخدامًا فى الدراسات والبحوث العربية, ومؤخرًا قررت منظمة الصحة األكثر شيو 

". الذاتويينإلى المسمى العلمى الصحيح وهو " Autismالعالمية تعديل الترجمة العربية لـ 
 .(5: 4002)مختار, 

النمائية ة" من أكثر اإلعاقات الذاتويأن "اضطراب  البحوثوقد أظهرت العديد من 
الذاتويه ( ويقدر انتشار 6: 4002النسبة للطفل من حيث تأثيرها على سلوكه )غزال, صعوبة وشدة ب
وترتفع نسبة اإلصابة به بين  (Barnard, 2002: 11) لكل طفل( 660من بين )بمعدل واحد إلى 
فى جميع بلدان العالم  وينتشر(, 6: 4008اإلناث )المهدى,  عند( 6: 2الذكور بمقدار )
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نه  (63: 4002)الخطيب,  وأسبابه غير معروفة بوجه قطعى, وال يوجد شفاء تام منه, وا 
 (1: 4066. )كيفوركيان, باق مع الطفل مدى الحياة

 Developmental)من أكثر اإلعاقات النمائية  (Autism)وتعد الذاتوية "
Disabitities)  الحقيقية على وجه التحديد من ناحية,  أسبابهاغموضًا لعدم الوصول إلى

غير التكيفى من ناحية أخرى. فهو حالة تتميز بمجموعة  ابشدة غرابة أنماط سلوكهوكذلك 
أعراض يغلب عليها انشغال الطفل بذاته وانسحابه الشديد, إضافة إلى بعض السلوكيات 

تسهم فى صراعات بين والتى قد النمطية وقد تتجه إلى سلوك عدوانى نحو الذات واآلخرين 
 (10: 4004 ,)سليمان "هؤالء األطفال وبين ذويهم

إلى أن االضطرابات السلوكية التى  "Siegel, 2003"وفى هذا الصدد يشير سيجل 
إيذاء كسلوك السلوك غير المقبولة أنماط نتج عنها مجموعة من يالذاتوى يعانى منها الطفل 

( وسالمته الشخصية ويتكون هذا السلوك الذاتويالذات مما يشكل خطرًا يهدد حياة )الطفل 
س يصعب السيطرة عليها مثل ضرب الرأ سلسلة من االستجابات المتكررة ونوبات هياجن م

الوجه أو جذبه بقبضة اليد وشد  ولطماث, ثفى األجسام الصلبة كالحوائط أو األرض أو اإل
الشعر, ولدغ اليد أو عضها وخدش أجزاء الجسم باألظافر, وتناول أشياء غير صالحة 

 (50: 4002لألكل. )ربيع, 
فإن عملية التدخل  الذاتويونوللتغلب على تلك السلوكيات التى يعانى منها األطفال 

المبكر قد تكون ضرورية للعمل على خفض حدة تلك السلوكيات التى قد تصل إلى إيذاء 
 ,Hadwien & Baren & Howline & Hillذاته, فقد أثبت )هادوين وآخرون الطفل ل
فال الذاتويين الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( على أن البدء فى تدريب األط1999

( سنوات له تأثير واضح على تعلم هؤالء األطفال التواصل مع اآلخرين, وذلك 5-60)
بتدريبهم على كيفية التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم بأكثر من طريقة, ويتم ذلك من خالل 

تواصل الحسى, واإلشارة إلى ما هو توفير البيئة المناسبة ليتعلم فيها الطفل مهارات ال
مرغوب فيه, واإليماءات الجسدية )الحركية( لمساعدتهم على تكوين أساليب حياتية وانفعالية 

وقد وضع  -مستقرة, وتشجيعهم على تصريف ما لديهم من طاقات فى نشاطات مفيدة 
جاباتهم )فريدريك ثورن( برنامجًا لعالج مثل هذه الحاالت يقوم على أساس تعديل است
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الوجدانية, وتدريبهم على تحمل اإلحباط, وضبط انفعاالتهم, وزيادة ثقتهم بأنفسهم اإلنفعالية 
 .المادى والمعنوى بنوعيه النجاح والتدعيمعن طريق خبرات 

إلى  (Richads, Oliver, Nelson, Noss, 2012: p. 476-489)أشار قد و  
ل يفيد فى تعديل سلوكهم وفى تدريبهم على طفاأن توجيه النشاط البدنى الزائد لهؤالء األ

  .ضبط النفس
 ,Siegelودراسة سيجل  ,6222 معمور)عبد المنان كل من كما أوضحت دراسة 

عطاء االهتمام واالنتباه لسلوك إيذاء الذات  (6223, ودراسة الخطيب 2003 أن التدعيم وا 
جراءات تإلدى األطفال الذاتويين ب تؤدى إلى خفض عديل السلوك ستخدام اإلرشاد والتعزيز وا 

ودراسة عبد اهلل,  Sandy, 2006 )ساندى دراسةأكد ذلك كما  -تلك السلوكيات حدة 
, ودراسة سميث 4066 على سليم, ودراسة 4002, ودراسة نشوى عبد الحليم 4004

التعزيز اإليجابى ستخدام إن إ( Hwang 2003 وانج, ودراسة Smith. 1995وآخرون 
 ى سلوك إيذاء الذات لدى األطفال الذاتويين. فى خفض مستو يسهم 

ألنه يعتمد , مهماً , أن المدخل الحس حركى يعتبر مدخاًل (Bucherبوشر )ويرى 
وظائف الحركة واإلدراك الحس المتمركز على اسس علمية من خالل عمليات اإلدراك على 

تعنى كل ما يتعلق الحسى والنشاط البدنى, ويسمى المظهر الوظيفى لها "القوة العضلية". و 
ما المظهر اإلدراكى أبالحركة من منظور تشريحى وظيفى من خالل عمل الجهاز العضلى. و 

لها فهى المعرفة الحركية الجسمية والمرتبطة بتصرفات الطفل وسلوكه الحركى والتى تجمع 
 (.24: 6221 جوليانا برانتوس,بين الفكر والحركة معًا. )فى 

 مشكلة الدراسة: 
البد من االهتمام همية توجيه النشاط البدنى الزائد لهؤالء األطفال. كان ونظرًا أل

 - Selfالذات ط ـضبوب ـبدراسة هذا النشاط الزائد ومحاولة تعديل سلوكهم وتعليمهم أسل
control  لدى عينة من هؤالء األطفال الذاتويين, وهذا ما سعت إليه الدراسة الراهنة. والتى

زيارة الباحثة ألحد أقاربها ممن لديهم طفل ذاتوى: حيث الحظت أن  انبثقت فكرتها من خالل
بشدة ألتفه األسباب يخبط رأسه فى الحائط, يخربش وجهه باألظافر ومحاولته يصرخ الطفل 

تهدئته. وشعرت بمعاناة  فىى محاوالت المحيطين أرمى األشياء الموجودة أمامه ولم تنجح 
شد وأصعب اضطرابات النمو لما له من تأثير ليس فقط األسرة. ويعد اضطراب الذاتوية من أ
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نما أيضًا على األسر والمجتمع الذى يعيش فيه, وذلك لما  المضطربالطفل على  به وا 
 مثاًل فىيفرضه هذا االضطراب على المصاب به من خلل وظيفى فى معظم جوانب النمو 

يذاء و النفعالى وا -اإلدراك الحسى  -التفاعل االجتماعى  -اللغة  -"التواصل  يذاء ا  الذات وا 
اآلخرين, ومع تعدد النظريات المفسرة للتوحد فقد تعددت أيضًا طرق العالج, فقد بدأ 
األخصائيون بأفكار مختلفة حول الطفل الذاتوى, وبوجهات نظر متباينة حول إمكانية أحداث 

مكانية تجاوز الصعوبات الخاصة بالطفل يتغ ة, بما فى ذلك وبالبيئير من خالل العالج, وا 
سلوك المحيطين تجاه الطفل, ويركز الذين ينظرون إلى الطفل الذاتوى على أنه حالة صحية 
على العالجات الدوائية التى تهدف إلى التخفيف من األعراض وتحسن القدرات الوظيفية 
ى النفسية, والمؤيدون للعالجات الطبية قالئل, رغم البحوث التى أجريت حول الشذوذ الكيميائ

امج ب العديد من األطفال الذاتويين حياة أفضل من خالل بر النشاط الدماغ,... واكتس
ذ يعتقد األخصائيون النفسيون المهتمون بقياس السلوك وحل عالجية مبكرة فى الحياة إ

واللغوية أن الطفل الذاتوى يمكن مساعدته ليكون أفضل, االجتماعية المشكالت واالستجابات 
إيجابية لديهم سلوكيات اجتماعية مقبولة. من خالل وضع أهداف سلوكية ويمكن أن يكونوا 

ويستخدمون المعززات لزيادة السلوك المرغوب, وتقليل السلوكيات غير المرغوب فيها 
( وتعلم المهارات المختلفة باستخدام الرفاق واهتمامات الطفل الذاتوى 4002)الزريقات, 

ية هذه المهارات بهدف تعديل السلوك غير المرغوب باألنشطة واأللعاب المختلفة بهدف تنم
 (4002)إبراهيم الزريقات, فيه. 

اء برنامج يعتمد على وعليه تبلورت فكرة الدراسة الحالية, حيث تقترح الباحثة بن
حركى, وذلك عن طريق مجموعة من األنشطة واأللعاب المتنوعة الحس  المدخل الحس

لوظائف اإلدراكية والحركية والتفاعل والتكامل والتنسيق حركية والتى تعبر عن العالقة بين ا
بين حركات اليدين والرجلين والعينين والتعرف على األشكال واألحجام واأللوان والتعرف على 
أجزاء الجسم وقدراته وسرعة االستجابة للمثيرات الخارجية, والعديد من األنشطة الحركية 

ق الحركى, كلها تساعد فى تكوين حركات الجسم فى الجانبية واالتجاهية والتوازن والتواف
بعض المهارات الحس حركية لألطفال  تنميةصورتها المثلى... مما قد يترتب على ذلك 

الذاتويين, والتى قد تؤدى إلى تعديل بعض السلوكيات غير المقبولة )كأسلوب إيذاء الذات 
يذاء اآلخرين(.   وا 
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سات حول البرامج المقدمة للطفل التوحدى العديد من الدرا إجراءوعلى الرغم من 
)الذاتوى( التى تهدف إلى االرتقاء بمستوى التواصل اللفظى واالجتماعى واالنفعالى, ولكن لم 

حركى لخفض حدة  استخدام برنامج حس الباحثةود علم تتناول أى دراسة )عربية( فى حد
نوات. مما دفع الباحثة للقيام ( س60-5سلوك إيذاء الذات لهؤالء األطفال للمرحلة العمرية )

بهذه الدراسة... ونأمل فى أن تعود هذه الدراسة بالفائدة على أكبر عدد ممكن من هؤالء 
 .وأسرهم األطفال

 السؤال التالى:  عنوعليه تتحدد مشكلة الدراسة فى اإلجابة 
حركى فى خفض حدة سلوك إيذاء  لية برنامج قائم على المدخل الحسس: ما مدى فاع

 األطفال الذاتويين؟ذات لدى ال
 األسئلة اآلتية: الرئيسى من السؤال  ويتفرع 

بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 6س
 لقياس البعدى؟فى القياسين القبلى والبعدى فى سلوك إيذاء الذات لصالح ا

سطات درجات الذكور واإلناث في هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو : 4س 
 المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى على مقياس سلوك إيذاء الذات؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في : 3س 
 المجموعة التجريبية في القياس البعدى على مقياس سلوك إيذاء الذات؟

ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة : هل توجد فروق 2س
 التجريبية في القياسين البعدى والتتبعى لصالح التتبعى؟

 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة الراهنة بشقيها النظرى والتطبيقى إلى تحقيق ما يلى: 

 الهدف النظرى:
ذوى سلوك إيذاء  ينالذاتويمحاولة وضع إطار نظرى عن الذاتوية ونوعية األطفال  -6

يذاء اآلخرين, واألنشطة القائمة على المدخل الحس حركى التى ت   سهم فى الذات وا 
 خفض حدة هذا السلوك لديهم.
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 الهدف التطبيقى:
تهدف الدراسة الراهنة إلى اختبار فاعلية برنامج قائم على االنشطة الحس حركية  -6

 الذاتويين.عينه من األطفال يذاء الذات لدى إلخفض حدة سلوك 
على مدى استمرارية فاعلية البرنامج فى خفض سلوك إيذاء الذات لدى  التعرف -4

 فترة المتابعة. وأثناءعينة الدراسة بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج 
 أهمية الدراسة: 

 أواًل: األهمية النظرية:
االضطراب فئة األطفال الذاتويين حيث أن معدل من ( تكسب الدراسة الحالية أهميتها 6)

خر إحصائية صادرة عن آأخذ فى االزدياد على المستويين العربى والعالمى حسب 
مكتب اإلحصاء األمريكى )قاعدة البيانات( فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط 

  .U.S- Census Bureau The Data Base, 2010 لعام 
 بالسنواترنة الذاتويين بكل درجاته ارتفعت مقاإضطراب حيث أشار إلى أن نسبة 

وهى فى الذكور أكثر  60 ,000 حالة فى كل ,832ففى مصر وصلت النسبة إلى  ,السابقة
 4220وفى العراق  ,482وفى السعودية  ,236وفى السودان  ,662من اإلناث بنسبة 

حالة, وقد تعذر على الباحثة الحصول على نسبة اإلصابة به من واقع السجالت المصرية 
قام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء, وزارة الصحة نظرًا لتضارب األر 

 والسكان.
بفرض البرامج العالجية على هؤالء  اً ( هذه الدراسة ربما تفيد صانع القرار فى أن يتخذ قرار 4)

 األطفال الذاتويين فى مدارسهم الحالية. 
 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

اختبار فاعلية برنامج تدريبى يحتوى على بعض األنشطة تهدف الدراسة الراهنة إلى  (6)
يذاء اآلخرين لدى ل اطفاال عينه من  الحس حركية لخفض حدة سلوك إيذاء الذات وا 

 . الذاتويين
مدى إستمرارية فاعلية برنامج قائم على المدخل الحسي حركي في خفض  التعرف على (4)

نتهاء من تطبيق البرنامج وأثناء حدة سلوك إيذاء الذات لدى عينه من الدراسة بعد اإل
 فترة المتابعة.
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                (238)      5105يناير    ، 10  العدد، النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة                

 مصطلحات الدراسة: 
 Autistic Childالطفل الذاتوى: ( 1)

إلى اسمه  الضطرابقررت منظمة الصحة العالمية تعديل الترجمة العربية السم 
الصحيح وهو "الذاتوية" ألن "التوحد" معناه, أن يتقمص الشخص مشاعر وتفكير وسلوك 

نمائى يصيب اضطراب الذاتوية, حيث أنه " إضطرابعكس ما يحدث فى األخر, وهذا 
بعض األطفال قبل أن يكتمل عمر الطفل ثالث سنوات وأن أعراضه عدم القدرة على 

تدهور من هو رض المهم األخر التواصل العاطفى واالتصال بمن حوله واالنعزال التام, والع  
وعدوانية وحركات ال إرادية مع إهمال اللغة أو غيابها مع اضطرابات سلوكية وعصبية 

 (4002للذات. )مختار, 
( األوتيزم باستخدام مصطلح "الذاتوية الرضيعية" بقوله 4002الرخاوى )ويعرف 

ى الذات ( تصف نوعًا من االنغالق علSyndrome"الذاتوية الرضيعية متالزمة )زمله = 
ن كان ينجح فى منذ الوالدة, حيث يعجز الطفل حديث الوالدة عن التواصل  مع اآلخرين, وا 

ء األشياء المادية. )الرخاوى, ارمزية( مع أجز  -عمل عالقات جزئية )تبدو كأنها سرية 
4002 :65) 

 التعريف اإلجرائى للباحثة:
كال  -هم األطفال المسجلون بمركز رعاية األطفال التوحديين بجامعة عين شمس 

سنة( ويجرى تشخيصهم  64-5)مابين  أعمارهمح تتراو من )الذكور/ واإلناث( والذين 
يذاء اآلخرين بعد عرضهم على فريق تشخيص  )كذاتويين( ويمارسون سلوك إيذاء الذات وا 

الضطراب  جيلياميحصلون على درجة مرتفعة على مقياس الذين الذاتويين وهم األطفال 
 التوحد. 

 ( سلوك إيذاء الذات:4)
بأنه مجموعة من األفعال  سلوك إيذاء الذات "6282يعرف "عادل األشول 

المنطقية التكرارية الدائمة لعقاب الذات وغالبًا ما تؤدى إلى تلف بعض األعضاء او األنسجة 
  مثل )قلع العين باألصبع, الضرب باأليدى, ضرب الرأس بعنف...إلخ(. 

 (851, 6282األشول, عادل )                                 
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 Self-Injurious Behavior( Kendal & Hammenمن يوها كينداليعرف )
(Sib)  الطفل الذاتوى ويترتب عليه إلحاق الضرر به سلوك إيذاء الذات بأنه أى سلوك يقوم

على نحو متكرر مثل ضرب الرأس أو صفع الوجه أو خدش الجلد  اً أو لفظي اً أو األذى بدني
وتناول أو فقد األطراف. وقد يكون الضرر الناتج عن هذا السلوك فادحًا مثل فقد العين 

 (403, 621: 6228, همليكلويس  فى أشياء غير صالحة لألكل. )
( بأنه سلوكيات دالة على التحدى تظهر أثناء 4004) ويعرفه عادل عبد اهلل,

ما يكون بأيديهم وما مثل اإللقاء ببعض األشياء بعيدًا أو قذف  الغضباستثارتهم انفعاليًا أو 
العدوانية أو هو ما يعد تعبيرًا عن رغبتهم فى جذب انتباه المحيطين  إلى ذلك من السلوكيات

حداث أو أفكار معينة ال يستطيعون التعبير الصحيح عنها. وقد تعتبر تعبيرًا عن ألبهم 
 (83: 4004إحباطات معينة يمرون بها. )عبد اهلل, 

 سلوك إيذاء الذات: إجرائيًا الباحثة  وتعرف
ها الطفل الذاتوي علي مقياس سلوك إيذاء الذات المعد هي الدرجة التي يحصل علي

 لذلك ومظاهر إيذاء الذات.
 مظاهر سلوك الذات:

بأنه قيام الطفل الذاتوى بسلوكيات تؤدى إلى إيذاء جسده والتى تتمثل  :اإليذاء الجسدى -أ 
فى ضرب رأسه بقوة فى الحائط, خدش الجلد باألظافر, صفع الوجه بشدة, عض 

 اليد. 
ى اآلخرين والتى ذبأنه قيام الطفل الذاتوى بسلوكيات تؤ  :إليذاء الموجه نحو اآلخرينا -ب

 تتمثل فى رمى األشياء, وضرب اآلخرين. 
توى تتفاوت فى شدتها من االستثارة ابأنها حالة مزاجية للطفل الذ :نوبات الغضب -جـ

 البسيطة إلى التهيج الحاد. 
 Sensory – Motor Approachحركى  المدخل الحس: ثالثاً 

 ويمكن إجماله فى مفهومين اثنين...
األول يتمثل فى )المدخل الحسى( وتعرف بأنها المدركات الحسية واألشياء الخارجية 
 التى لها القدرة على تنبيه أو إثارة األعضاء الحسية المختلفة فيدركها العقل على نحو ما. 

 (30, ص 6221 ,)وليم الخولى
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المباشر بنفسه وبعالمه  التى يستقى منها الفرد اتصاله ولاس األالحواس هى األسو 
البصر  -السمع كوالتى تنتقل إلى الجهاز العصبى عبر األجهزة الحسية المختلفة )الخارجى, 

 الشم...إلخ(. -التذوق  -
والحواس هى المراصد الخارجية للجهاز العصبى والتى يتلقى بها ومنها الصور 

لعقل فرد, وقد اتفق الفالسفة فى الحضارات القديمة على أنها أبواب االحسية للعالم المحيط بال
التى تجلب لإلنسان المعرفة, وقد شرع العلماء فى التفكير فى كيفية تهذيب الحواس 

 (4000)حسين, عادل . واستغاللها فى البرامج العالجية وتعديل السلوك والتأهيل"
محسومة, إال أن العلماء قد  ويبدو أن تحديد أنواع الحواس فى ظاهرها قضية

العلمية على أن حواس اإلنسان تتعدى  البحوثاختلفوا كثيرًا حولها. فقد أكدت بعض 
)الخمس( لتصل إلى )إحدى عشر( حاسة: تشمل أربع من الحواس الخمس التقليدية )السمع 

قد الشم( أما الحاسة التى جرى العرف على تسميتها حاسة اللمس, ف -التذوق  -البصر  -
 -الضغط  -حللت إلى خمسة أنظمة حسية متخصصة تتصل بالجلد, وهى )التالمس 

بالجسم ذاته وتسميان  حاستين أخريتين متصلتيناأللم(, هذا فضاًل عن  -البرودة  -الحرارة 
ة, واألخرى تسمى اإلحساس كبالحاستان الجسميتان, إحداهما تسمى اإلحساس بالحر 

 (. 6222بالتوازن. )سعد, 
 :المدخل الحركى يتمثل في نىالثاو 

فيعرف على أنه: الحركة فى كل صورها مرتكزة على اسس علمية من خالل عمليات  
اإلدراك الحسى والنشاط الحركى, ويسمى المظهر الوظيفى لها "القوة العضلية" وتعنى كل ما 
يتعلق بالحركة من منظور تشريحى وظيفى من خالل عمل الجهاز العقلى, أما المظهر 

, برانتوس. )يةحركإلدراكى لها فهى المعرفة الحركية الجسمية والمرتبطة بتصرفات الطفل الا
6221 :50) 

ويسهم المدخل الحركى الرياضى فى تحسين اللياقة البدنية, والصحة العامة للطفل 
السلوك العدوانى اإليذائى للذات ولآلخرين, والتخلص من الطاقة العدوانية حدة وخفض 
كساب (. ونستطيع القول بأن المدخل الحركى هو 4006) ل بعض المهارات. القريطىالطف وا 

مدخل لتنمية الحواس باإلدراك والحركة وممارسة بعض األنشطة. حيث يستطيع الطفل فى 
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منصور, نبيله هذه المرحلة العمرية من تكوينه أن يوسع معرفته عن طريق جسده وحركته. )
6222 :44) 
 حركى:  الحسالمدخل 
ل يعتمد على تدريب كل طفل ذاتوى على استخدامات جسمه, ويتعلم التوازن مدخ

والسيطرة, ويكتسب المرونة من خالل نشاطات معينة لتنمية قدرته على التفاعل مع المؤثرات 
الحسية, وهذا المدخل موجه مباشرة لتحسين مقدرة المؤثرات الحسية والحركية والعمل سويًا 

مقبول... وتنبع أهمية المدخل الحس حركى بالنسبة اللوك غير ليكون رد فعل مناسبًا للس
للطفل الذاتوى من أن الحركة واإلحساس واإلدراك هم قانون الجسم الحى, فنجد أن الطاقة 

عن الطاقة السلبية التنفيس الحركية المكبوتة تتحول إلى طاقة انفعالية إيجابية تؤدى إلى 
 (613, ص 4000, الطالب وكامل طهالمكبوتة. )نزار 

 التعريف اإلجرائى للمدخل الحس حركى: 
المدخل الحس حركى من خالل مجموعة من األنشطة على "هو برنامج قائم 

والتدريبات, والممارسات العملية السهلة والبسيطة التى تتناسب مع طبيعة الطفل الذاتوى, 
والمعلومات  تحت إشراف وتوجيه من جانب الباحثة, والتى تعمل على تزويده بالخبرات

مقبول )سلوك إيذاء الوالمفاهيم والمهارات الالزمة... والتى تهدف إلى خفض السلوك غير 
لعب  -المدخل الحس حركى. مثل )التعزيز  تقنياتالذات(, والتى تعتمد على فنيات و 

 النمذجة...إلخ(. -األدوار 
 اإلطار النظرى: 

 :Austistic Disorder   االضطراب الذاتوىمفهوم 
, الطبيب النفسى لألطفال, أول من أشار إلى إعاقة Leo Kannerعتبر ليوكانر ي

التوحد, بل أول من استعمل لفظة التوحد )الذاتوية( كاضطراب يحدث فى الطفولة. وفى 
مؤسس  Bernard Rimlandلعب برنارد ريمالند من القرن العشرين أواخر الستينات 

, لوضع مقاربة تستند على علم مهماً ل توحدى دورًا الجمعية األمريكية للتوحد, وهو والد طف
وصف "ريمالند" األطفال  6228األعصاب بهدف الكشف عن أسباب التوحد.. وفى عام 

يتمتعون بقدرات  التوحديين% من 60( حيث أعلن أن التوحديينالمصابين بالتوحد )بالعلماء 
% من 6ة الذاكرة, مقارنة مع غير عادية فى مجال الموسيقى, أو الرسم أو الرياضيات أو قو 
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التشخيصى  الدليلفى  6222للطب  النفسي المتخلفين عقليًا, وقد صنفت الجمعية األمريكية 
التوحد وبعض االضطرابات المرتبطة به تحت عنوان  (DSM-IV)الرابع اإلحصائى 

 )اضطرابات النمو العامة(. 
 Rett's تاضطراب ري -Autistic disorder 3االضطراب التوحدى  -6
 اضطراب الطفولة الذهانى -Asperger  2اضطراب اسبرجر  -4

(http://www.saudiautism.com, 2010) 
أن تعدد التسميات تعكس التطور التاريخى,  (4064) سليمان ,ويرى عبد الرحمن

واختالف اهتمامات وتخصصات العاملين فى مجال التربية الخاصة والمهتمين بهذا 
التسميات كان بسبب غموض وتعقد إلى ذلك فإن استخدام عدد من االضطراب باإلضافة 

 .(12: 4064)عبد الرحمن, سليمان  التشخيص الفارق للذاتوية.
ويستخدم علماء النفس األمريكيين والمتخصصين مترادفات متعددة لتشخيص علمى 

ن . وعلى أية حال يتم تشخيص التوحد بناء على سلوك الطفل. ولذلك فإautismللتوحد 
خر فقد تظهر بعض يختلف ظهور هذه األعراض من شخص آلهناك عدة أعراض للتوحد, و 

خر ورغم أنه تم تشخيص آاألعراض عند طفل ما بينما ال تظهر هذه األعراض عند طفل 
( السمات التى يتصف بها هيوارد وأورالنسكيكليهما على إنهما مصابان بالتوحد. ويضيف )

متمثلة فى العجز الجسمى الظاهر  Traits of Autismية األطفال عند اإلصابة بالذاتو 
والبرود العاطفى الشديد, وتكرار السلوك النمطى, أو سلوك إيذاء الذات, ونوبات الغصب 

عض الطفل جسده, ويضرب رأسه يوصعوبة تعامل األهل مع األنماط السلوكية الشاذة. كأن 
 , نقاًل عن: فى األرض...إلخ

(Heward & Orlansky, 1980), (Hhttp://www.Saudiautism.com, 2007) 
  Self-Injurios Behaviorثانيًا: سلوك إيذاء الذات: 

ة )بما فيها ـذات الجسميـى إنها الـالنظر إليها عل يعني Selfأن الحديث عن )الذات( 
ر السلوك(, والذات العقلية )الفكرية(, والذات الوجدانية )اإلنفعالية(, وهناك خطا فى التعبي

عن إيذاء الذات أنه يقتصر على السلوك الخارجى والعقاب الجسدى )البدنى( فقط... ألن 
مصطلح الذات يعد أشمل كثيرًا من أن يتضمن الجانب الجسدى فقط, وذلك بالرغم من 

إال أن التصفيات الحديثة بجانب  -النظر إليه على أنه اضطراب سلوكى فى حد ذاته 
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 -على أن االضطراب السلوكى هو اضطراب سلوكى تجمع  DSM.IVV( 6222تصنيف )
 انفعالى. 

ويعانى بعض األطفال الذاتويين من سلوك انعزالى شديد كما أن بعضهم يكون 
ير الصراخ, وقد يعانى بعضهم أيضًا من سلوك ـًا كثـربًا وعدوانيـر مخـض األخـاًل والبعـخام
 (. 50: 4002ربيع, سحر )عض.بعنـف. وشد الشعر وال ط الرأسـخبل ـذات مثـذاء الـإي

 ( فى ثالثة أنواع هى: 4002 ن سكستونآكما أن إيذاء الذات عدة أنواع حددتها )
ويشتمل على جذب الشعر, أو إزالة الجلد أو الكشط إلزالة إيذاء الذات القهرى:  -6

 اللحوم الزائدة. 
عض وفيه ال يدرك الفرد أنه يؤذى ذاته, وهو عرض لب إيذاء الذات االندفاعى: -4

 االضطرابات النفسية. 
ويتميز هذا النوع بأنه استجابة منعكسة ألى نوع من الضغوط  إيذاء الذات المتكرر: -3

 اإليجابية, وفيه ال يدرك الفرد أنه يؤذى نفسه. الضغوط النفسية النفسية السلبية أو 
 (99: 4002، أن سكستون)

 الذاتويين: خصائص األطفالمن 
 ان: ) أ ( نوبات الغضب أو الهيج

المالمح المميزة لألطفال الذاتويين هى الصراخ والبكاء كإستجابة لالنزعاج أو 
اإلحباط. وفى بعض األحيان تتجه نوبات الغضب نحو الذات, ونحو اآلخرين. وهذه 
السلوكيات تتداخل مع التفاعل االجتماعى المناسب وتسهم فى أحداث صراعات بين هؤالء 

 (10, 4004 سليمان,عبد الرحمن االطفال. )
 برنامج الحس حركى: الثالثًا: 

البرنامج الحسي حركي هو الخطة التربوية القائمة غلى إستخدام تقنيات تحليل  
 –والتسلل  –والتقليد  –والنمذجة  –السلوك التطبيعي لألنشطة الحسى حركية مثل التعزيز 

جراءات المهارية الحسيىة والحركية ستخدام فتيات وا  إكساب األطفال يهدف  والحث, وا 
 الذاتويين بعض المهارات التى تؤدي إلى خفض حدة سلوك إيذاء الذات لدي هؤالء األطفال.
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  Sensor Motor Activitiesاألنشطة الحس حركية: 
يعرفها )برنامج سيتى للتدريب والدراسات فى مجال اإلعاقة العقلية( بأنها تمارين 

ل الطفل ذاته كوحدة واحدة غير مجزئة إلى نفس حركية تهتم بالحركة واإلدراك من خال
المشاعر واألحاسيس....إلخ( على أن تقدم للطفل المعلومة  -السلوك  -مسميات )الجسم 

 المجردة فى صورة محسوسة ليسهل على الطفل استيعابها. 
 ويهدف النشاط الحس حركى إلى تحقيق العديد من األهداف منها على سبيل المثال: 

الحركى مع ضبط حركتهم والتحكم فيها فى حدود  التعبيرطفال إلى إشباع حاجات األ -6
 إمكانياتهم.

مساعدة الجهاز الحس حركى للطفل على اكتساب ارتباطات عضلية عصبية سليمة  -4
عن طريق الجرى والقفز والزحف والتسلق وغيرها من األنشطة البسيطة التى تتناسب مع 

 الطفل الذاتوى. 
لعضالت جسم الطفل وخاصة عضالت االطراف والقفص  توفير حرية النمو الحركى -3

 الصدرى. 
االرتقاء بالنمو الحس حركى عن طريق إثارة األعضاء الحسية الموجودة فى العضالت  -2

واألعصاب والمفاصل, فهى تزود العقل بالمعلومات بما يجب أن تفعله أجزاء الجسم عند 
 (46: 4003الفخرانى,  ,خالدالقيام بتنفيذ أى مهارة. )

( إلى أنه من أهم االعتبارات التى تساعد على 6224)راتب,  أسامةو  الخولىأمين ويشير 
 نجاح إدارة وتنفيذ برامج الحس حركية للمعاقين ما يلى: 

 استثارة اهتمامات الطفل المعاق.  (6)
مراعاة االحتياجات النوعية, والقدرات العقلية للطفل من خالل نوعية االنشطة البسيطة  (4)

 تبسيط قواعد اللعب, والنواحى االستراتيجية فى النشاط.والسهلة, و 
كى, مع ر استخدام أجهزة وأدوات متنوعة الشكل والحجم واللون للعب بالنشاط الح (3)

 مراعاة شروط األمن والسالمة فى األجهزة واألدوات المستخدمة.
عادة التعليمات أكثر (2) من  يراعى فى طريقة التدريب إلقاء التوجيهات بطريقة بسيطة, وا 

 مرة وببطء ووضوح.
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ضرورة االستعانة بالنموذج فى تعليم المهارات الحركية المناسبة لحالة الطفل, مع  (5)
 بينتعليمه مهارات حركية ال تستلزم أبعادًا معرفية كثيرة, أو مستوى عاليا من التوافق 

 أجزاء الجسم. 
م عرضها بشكل وقد راعت الباحثة هذه االعتبارات عند تصميم البرنامج والتى سوف يت

 مفصل عند عرض البرنامج. 
 دراسات سابقة:

 لطفل الذاتوى: التعديل سلوك أواًل: دراسات تناولت المدخل الحس حركى 
إلى التعرف على  .Michelle, Suarez A (2012)ميشيل  سواريزدراسة هدفت 

أثر المعالجة الحسية لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد وأثرها على السلوك 
-2تراوحت أعمارهم ما بين ) ذاتويين( أطفال 2لمضطرب, أجريت الدراسة على عينة من )ا
سنوات(, والذين يظهرون بعض أنماط السلوك غير السوية, والسيما اضطراب التعديل  8

فى األنشطة الفعالة. وتوصلت  المشاركةالحسى الذى يؤدى إلى مزيد من العجز ويعوق 
كتشاف المبكر لالضطرابات يمكن تعديل السلوك من خالل الدراسة إلى أنه من خالل اال

لى المكاسب الوظيفية فى اضطراب التوحد  المعالجة الحسية والتوصل إلى العالج. وا 
 واضطراب التعديل الحسى. 

إلى دراسة التكامل الحس  - Velasques, (2011)دراسة فيال سكويس وهدفت 
تناول و ى المتعلقة باالضطرابات النفسية حركى وعلم النفس المرضى, شذوذ التحكم الحرك

العالقة بين الجوانب الحس حركية والمعرفية فى بعض االضطرابات النفسية, ومراجعة 
النماذج النظرية فيما يتعلق بالتكامل الحس حركى والشذوذ المرتبطة ببعض االضطرابات 

ستخدام المنهج النفسية مثل مرض الزهايمر, والطفل التوحدى, واعتمدت الدراسة على ا
البيولوجرافى, وقواعد البيانات, وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عملية التكامل الحس حركى 

فى اآلليات األولية المتضمنة فى ظهور الشذوذ فى معظم االضطرابات  مهماً يلعب دورًا 
ًا النفسية والسلوكية الشائعة. فقد أظهرت نتائج الدراسة أن التكامل الحس حركى يلعب دور 

 فى اضطرابات التحكم فى السلوك مثل سلوك إيذاء الذات كما فى اضطراب التوحد.  مهماً 
( هدفت إلى إعداد مدخل مقترح للحس حركى 4003)نشوان,  ندراسة نشوا

لتطوير بعض القدرات البدنية والحس حركية, لألطفال التوحديين, وتكونت عينة الدراسة من 
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 اً واضح اً سنة( وقد أظهرت نتائج الدراسة تأثير  64-2ين )ب ما( طفاًل تراوحت أعمارهم 42)
نخفاض سلوك إيذاء ذاتهم  كما أظهرت  -للمدخل المقترح فى تطوير بعض القدرات البدنية وا 

 الدراسة تطورًا فى القدرات الحركية. 
( هدفت إلى التعرف على تأثير المدخل الحس 4003معارك, )أحمد  دراسة 

( 40اكية لدى األطفال الذاتويين, واشتملت عينة الدراسة على )حركى على القدرات اإلدر 
, وقد أظهرت  ىكستخدم الباحثون مقياس بوردو لإلدراك الحس حر ا  وطفلة ذاتويين, و  طفالً 

نتائج الدراسة أن المدخل الحس حركى له أثر إيجابى فى تنمية القدرات اإلدراكية الحركية 
 على عينة الدراسة. 

( فاعلية مدخل حس حركى على تنمية بعض المهارات 4003حسن ) نجده دراسة
ن وأقرانهم ـالحس حركية, لمواجهة سلوك إيذاء الذات والسلوك العدوانى لألطفال الذاتويي

أستخدمت  –ذهنيًا  اً ( طفال معاق43( طفال من الذاتويين )46المعاقين ذهنيًا, على عينة )
وأشارت الدراسة إلى تأثير  -( 4002) الباحثة مقياس سلوك إيذاء الذات لسيد البهاص

ات الحس حركية لدى عينة الدراسة في سلوك إيذاء الذات البرنامج على بعض القدر 
 واآلخرين.

 حدة سلوك إيذاء الذات:  خفضثانيًا: دراسات تناولت برامج 
. إلى التعرف على أثر Allison et al. (1991)دراسة اولسيون وآخرون هدفت 

على السلوك العدوانى لدى  "Larazepam", واستخدام عقار "لورازيبام" األنشطة الحركية
على األنشطة الحركية والعالج  يشتملالذاتوية, واستخدم الباحثون برنامج  حالة. تعانى من

, أجريت الدراسة على مفحوص يعانى من الذاتوية عمره لورازبياممع عقار بالتبادل الطبى 
نشطة فض السلوك العدوانى لديه بعد تطبيق برنامج األخ عن( سنة, أسفرت النتائج 42)

 الحركية. 
إلى معرفة أثر برامج التدخل  دراسه هدفت (Scotland, 2000)اسكوتالند  وأجرت

المبكر فى تحسين مهارات التواصل فى مرحلة الطفولة, لخفض بعض أنماط السلوك 
يذاء اآل خرين لدى عينة من األطفال االجتماعى غير المرغوب فيه, كأسلوب إيذاء الذات وا 

 60 - 3)ما بين أعمارهم  ت( طفاًل تراوح82التوحديين غير الناطقين, والذين بلغ عددهم )
سنوات(, وقد تم بناء أداة لتقييم التحسن الذى يحرزه األطفال فى قدراتهم على التواصل 
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لتواصل... وقد بمتابعة أدائهم على أنشطة البرنامج التى تضمنت مواقف الحياة اليومية ل
تطوير مهارات التواصل ما قبل اللغة, كما  في أسفرت النتائج عن أهمية التدخل المبكر

 أظهرت النتائج تحسن قدرة األطفال على التواصل, وخفض سلوك إيذاء الذات واآلخرين. 
( وقد هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج سلوكى 4004) بخش أميرة دراسة 
عينة من األطفال التوحديين لتنمية مهارات تفاعلهم االجتماعى, وخفض  تدريبى على

 ذاتوياً ( طفاًل 42اآلخرين, وقد تكونت عينة الدراسة من )نحو سلوكهم العدوانى نحو الذات و 
 بين رى وتراوحت أعمارهم ما من الملحقين بمركز األمل لإلنماء الفك

وأخرى ضابطة تتضمن كل منها  جريبيةتسنة(, وقد قسمت إلى مجموعتين إحداهما  2-62)
, توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج فى خفض حدة سلوك إيذاء اً ( طفاًل توحيدى64)

الذات لدى عينة الدراسة, كما وجدت فروق دالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة 
 .بعادهأو القبلى والبعدى للسلوك العدوانى  القياسيينالتجريبية فى 
عن مظاهر العجز  فالكشالدراسة إلى فقد هدفت ( 4003الغامدى )عزه دراسة أما 

 -واستخدام اإليماءات  -والتقليد  -فى مهارات التواصل اللغوى )االنتباه االجتماعى 
( أطفال توحديين بمدينة الرياض تراوحت 60ت الدراسة على )يالمحاكاة الحركية...إلخ( وأجر 

خرى األوات, تم تقسيمهم إلى مجموعتين. إحداهما ضابطة, و ( سن2-2أعمارهم ما بين )
تجريبية ومتكافئتين, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا فى متوسطات رتب 
درجات أطفال التوحد افراد المجموعة التجريبية على مقياس مظاهر العجز فى التواصل 

 د تطبيق البرنامج. اللغوى, والتفاعل االجتماعى ألطفال التوحد قبل وبع
التحقق من مدى فاعلية برنامج عالجى باللعب ( 4002خطاب )محمد دراسة وهدفت 

ينها إيذاء الذات لدى عينة من لخفض درجة بعض االضطرابات السلوكية والتى من ب
ة, ـ( أطفال توحديين كمجموعة تجريبي60طفال الذاتويين, أجريت على عينة مكونة من )األ
سنة( أظهرت  64-60بين )ما م ـت أعمارهـويين كمجموعة ضابطة وتراوح( أطفال ذات60)

وأفراد المجموعة نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية 
االضطرابات السلوكية  حدةفي لصالح المجموعة التجريبية, حيث حدث انخفاض الضابطة 

 .والتى من بينها سلوك إيذاء الذات
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فى تنمية التفاعل  (Teach)( فاعلية برنامج 4001مدبولى )أسامة دراسة أما 
 تيتشهدفت إلى التحقق من مدى فاعلية برنامج فقد االجتماعى لألطفال التوحديين, 

Teacch  حداث تحسين للتفاعل االجتماعى لألطفال التوحديين ودمجهم فى المجتمع إفى
مل مع هؤالء األطفال بشكل مناسب, وتكونت عينة بصورة جيدة ومساعدة االسرة فى التعا

( سنوات, وتم 2-1( طفاًل من األطفال ذوى التوحد, تتراوح أعمارهم من )61الدراسة من )
تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية, أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

جتماعى بعد تطبيق البرنامج. كما تحسنا ألفراد المجموعة التجريبية فى مهارات التفاعل اال
 ثبت تأثير استمرار أثر البرنامج بعد االنتهاء تطبقه بعد مرور شهرين. 

برنامج تدريبى التحقق من فاعلية الى فقد هدفت ( 4002حميدة, )رشا دراسة أما 
لتنميه االدراك البصرى وأثره على خفض السلوك النمطى لدى الطفل التوحدى. تكونت عينة 

ذوي ة من مركز نختيرت العيأ. ( طفالً 64)بلغت سة من مجموعة االطفال التوحديين الدرا
االحتياجات الخاصة بمحافظة الغربية. قسمت العينة الى مجموعتين  احداهما تجريبية و 

 –خدمت الباحثة مقياس رسم الرجل لجودانف هاريس لقياس الذكاء تاالخرى ضابطة. اس
مقياس الطفل  القتصادى اعداد عبد العزيز الشخص,اس المستوى االجتماعى و اـمقي

, مقياس تقدير السلوك النمطى, البصريمقياس تقدير مهارات االدراك  ,4006التوحدى 
لدراسة فاعلية البرنامج التدريبى المستخدم االبرنامج التدريبى ) اعداد الباحثة( اظهرت نتائج 

مما ادى لخفض حده السلوك النمطى , حيث ساعد البرنامج على  تنمية االدراك البصرى 
للمجموعة النمطي لدي األفراد  في السلوكلم يحدث تغيير دى افراد المجموعة التجريبية , و ل

 الضابطة.
( إلى التحقق من فاعلية برنامج سلوكى يقوم 4004عبد اهلل )عادل دراسة وهدفت 

ت الدراسة على عينة على االنشطة الجماعية المتنوعة فى خفض السلوك العدوانى... أجري
( أطفال ذاتويين تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين فى العدد )إحداهما 60مكونة من )

سنة(. أظهرت نتائج الدراسة  63-2ار العينة )متجريبية واألخرى ضابطة, وتراوحت أع
 وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس البعدى للسلوك

هرت المتابعة استمرار التحسن الذى ظالعدوانى وأبعاده, حيث انخفض السلوك العدوانى, وأ
 أحرزه األطفال. 
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. هدفت الدراسة التأكد من فاعلية Foxx & Garito (2007)و تدراسة فوكس وجاري
سلوكيات  -يذاء الذات إ -برنامج تدريبى لخفض بعض السلوكيات المضطربة )العدوان 

أجريت الدراسة على مراهق ذاتوى قامت بتبنيه أسرة أمريكية منذ أن كان عمره التدمير(... 
 سنتين, أظهرت النتائج حدوث إنخفاض فى كل السلوكيات المضطربة لدى المراهق الذاتوى,

فى التعليم األكاديمى وزيادة ملحوظة فى المهارات والعالقات  اً وحقق الطفل تقدمكما 
 االجتماعية. 

 من الدراسات السابقة: أوجه االستفادة
تأكيد كثير من الدراسات والبحوث على وجود سلوك إيذاء الذات لدى األطفال  (6)

لخفض حدة هذا السلوك, أظهرت  اً تلقوا تدريب حين الذاتويين, وأن هؤالء األطفال
 فى سلوكياتهم.  تحسن ملحوظوجود نتائج ال

الحسية المتنوعة يؤدى إلى أن ممارسة السلوك المقبول اجتماعيًا واكتساب المهارات  (4)
على تلك المهارات, لهم زيادة معدالت التفاعل بين األطفال الذاتويين والمدربين 

الشخصية واالجتماعية. ومن ثم يعدل  بالكفايةباإلضافة إلى شعور الطفل الذاتوى 
سلوكه العدوانى نحو الذات أو نحو اآلخرين مما شجع الباحثة لتقديم برنامج لخفض 

 ك إيذاء الذات لدى تلك الفئة من األطفال.سلو حدة 
استفادت الباحثة من جدوى األنشطة المختلفة مع األطفال الذاتويين مما دعم كما  (3)

فى الحس حركية المستخدمة فى الدراسات السابقة الدراسة فى تناول بعض األنشطة 
 فيالسكويس وآخرون velasques,et.al دراسةمثال إعداد البرنامج الحس حركى )

 (. 4004, عادل عبد اهلل 4003 ان, نشو 4002, محمد خطاب 4066
التطبيق لمجموعة واحدة تجريبية قياس  مجموعةأيضًا استفادت الباحثة فى تحديد عدد  (2)

( أطفال ذاتويين كما فى 60بعدى وفى تحديد عينة الدراسة إلى عدد )قياس قبلى, و 
 (.4004, عادل عبد اهلل 4002, محمد خطاب 4004بخش دراسة )

كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فى تحديد مشكلة الدراسة واإلطار النظرى,  (5)
 والبرنامجإيذاء الذات  مقياسدراسة, وتصميم الوتحديد المفاهيم, وصياغة فروض 

 .من إعداد الباحثة -المستخدم 
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 فروض الدراسة:
حث فى المجموعة د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البجتو  (6)

القياس لصالح الذات مقياس سلوك إيذاء على القبلى والبعدى القياسين التجريبية فى 
 البعدى.

متوسطات درجات الذكور واإلناث في ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (4)
 المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي على مقياس سلوك إيذاء الذات.

ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في ال يوجد فروق ذ (3)
 المجموعة التجريبية في القياسالبعدي على مقياس سلوك إيذاء الذات.

درجات أطفال المجموعة التجريبية متوسطى رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (2)
 في القياسيين البعدي والتتبعي لصالح التتبعي.

 راسة: اإلجراءات املنهجية للد
 منهج الدراسة: -أ 

استندت الباحثة على المنهج التجريبى باعتباره منهج يعتمد على تجربة هدفها 
التعرف على مدى فاعلية برنامج حس حركى قائم على األنشطة الحس حركية )كمتغير 
مستقل( فى خفض حدة سلوك إيذاء الذات لدى عينة من األطفال الذاتويين )كمتغير تابع( 

المجموعة الواحدة من خالل القياس القبلى ي لدراسة على التصميم التجريبى ذوتعتمد ا
م إجراء القياس البعدى وأخيرًا المقارنة بين القياسين لمعرفة مقدار تأثير ثوتطبيق البرنامج 

 البرنامج, وحجم التغير الذى حدث لدى عينة الدراسة.
 عينة الدراسة:

 العينة االستطالعية:
سلوك إيذاء الذات لألطفال وهي ستطالعية لتقنين أداة الدراسة مقياس تكوين العينة اال

( إناث للتعرف على مدى صالحية 60( ذكور/ )62ذاتويًا ) ( طفالً 42الذاتويين من )
العبارات ووضوحها, ومدى فهم القائمين على رعاية الذاتويين للعبارات التى تقيس سلوك 

 ية االطفال الذاتويين. إيذاء الذات من عدة مراكز متخصصة لرعا
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 العينة التجريبية:
( 60( ذكور, )62بعد تطبيق اإلستمارة على العينية الكلية مقسمين على النحو التالي )

بجامعة عين شمس تم  –إناث من أطفال األكاديمية المصرية لذوي اإلحتياجات الخاصة 
 العينة المختارة.( إناث مما ينطبق عليهم شروط 8( ذكور, )8( طفاًل )61اختيار )

 شروط اختيار العينة:  
( من 60-5)بين العينة بطريقة عمدية على أن تتراوح أعمارهم من  أختيارتم  -6

 األطفال الذاتويين.
 اإلناث.و  أن تكون العينة من الذكور -4
 المرتفع. ذوى سلوك إيذاء الذات أن يكون أطفال العينة  -3
 للذاتويه.ت أخرى مصاحبة جميع أفراد العينة النهائية من إعاقاأن يخلو  -2
 كون افراد العينة من المنتظمين فى الحضور إلى قسم الذاتويين باألكاديمية.يأن  -5

 أدوات المقياس: -ب
 (4004) ترجمة وتعريب عادل عبد اهلل -التشخيصمقياس جيليام  -6

( حيث تم إعادة حساب 4004أعد هذا المقياس للبيئة العربية )عادل عبد اهلل 
في البيئة المصرية, وهو عبارة عن قائمة سلوكية تساعد على تحديد  صدقه ومعاييره

( بندًا موزعه على أربعة 51ن المقياس من )و األشخاص الذين يعانون من الذاتويه, ويتك
البعد الثاني: ,  Stereotyped Behaviorsالبعد األول: السلوكيات النمطية , أبعاد

 Social Interactionتفاعل اإلجتماعي البعد الثالث: ال, Communicationالتواصل 
  Development Distributiveوالبعد الرابع: اإلضطرابات النمائية 

 التحقق من الشروط السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:
 الصدق - أ

 تم حساب صدق المقياس في الدراسة الحالية بطريقتين
  بين درجات المقياس الحالى الصدق المرتبط بالمحك: حيث تم حساب معامل اإلرتباط

( طفاًل ودرجات نفس األطفال على مقياس الطفل الذاتوي 42على عينة من األطفال )
.( 84( وكانت قيمة معامل اإلرتباط )4002)إعداد السيد عبد الرحمن, منى خليفه, 

 .(06وهي دالة إحصائيًا عند )
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  الدرجات المعيارية صدق اإلتساق الدالخلي: حيث تم حساب معامالت اإلرتباط بين
لألبعاد األربعة وبعضها البعض في عالقتها بالدرجة الكلية )معامل التوحد( إلستحابات 
كل من األمهات ومعلمات األطفال الذاتويين وكانت جميع معامالت اإلرتباط دالة عند 

 .( ممات يحقق صدق اإلتساق الداخلي للمقياس.06مستوي )
 :الثبات 

 نتم حساب الثبات بطريقتي
: حيث يتم حساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية الثبات بطريقة التجزئة النصفية -

مان براون, حيث كانت جميع معامالت ر يبس هرقة التجزئية النصفية بما يعادلبإستخدام ط
 ( مما يحقق ثبات المقياس., 06) ىالثبات دالة عند مستو 

( يومًا. 46بفاصل زمني مقداره )( طفل 42: على عينة )الثبات بطريقة إعادة التطبيق -
ياس والدرجة الكلية في التطبيقين حيث كانت وتم حساب معامالت اإلرتباط بين أبعاد المق

 ( مما يؤكد درجة الثبات عالية للمقياس., 06جميع معامالت الثبات دالة عند مستوى )
 إعداد الباحثة -مقياس سلوك إيذاء الذات 

 ( فقرة 20( من )ائيةفي صورته النهيتكون المقياس )
 الخطوات التي مر بها بناء المقياس

تم االطالع على بعض مقاييس سلوك إيذاء الذات )مقياس االضطرابات السلوكية إعداد  -6
, مقياس 4002, مقياس سلوك إيذاء الذات إعداد سيد أحمد البهاص 4002محمد خطاب 

 (. 4001أبو سيف, الخصائص السلوكية والتربوية للطفل الذاتوى, إعداد/ حسام 
....... وقد أفاد األطالع على هذه المقاييس الباحثة فى التعرف على المؤشرات  -4

الرئيسية التى يمكن االعتماد عليها فى تصميم المقياس.. وقد راعت الباحثة أن تكون 
بنود المقياس بصورة مبسطة وسهلة وذات لغة مفهومة مع تحديد المعنى بدقة. وتم 

 ( بندًا. 20ى صورته األولية, وقد تضمن المقياس )إعداد المقياس ف
من أساتذة علم النفس والصحة  (*)المحكمين السادة تم عرض المقياس على ستة من -3

النفسية واالجتماع والخدمة االجتماعية لتقويم سالمة الصياغة اللغوية للبنود وبيان 

                                           
 ( أسماء المحكمين:  *)
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آراء السادة المحكمين  وضوحها, وما إذا كان هناك تشابه بينها, وقد أسفر األطالع على
 عن سالمة جميع عبارات المقياس وارتباطها بالمعنى المراد الوصول إلى قياسه. 

( فقرة للمقياس سواء بالحذف أو 24تمت تفريع البيانات في صورة بنود بلغ عددها ) -2
 اإلضافة.

تم توزيع المقياس على المعلمات واألمهات للتعرف على مستوى سلوك إيذاء الذات  -5
يذ  اء اآلخرين لدى األطفال الذاتويين من وجهة نظرهم في القياس القبلي.وا 

تم توزيع المقياس بعد تطبيق البرنامج وفي القياس التتبعى على المعلمات واألمهات  -1
 لمعرفة أثر البرنامج بعد مرور شهر من تطبيقه.

 طريقة تصحيح أداء القياس سلوك إيذاء الذات:
اس وفق تدرج خماسى لعدد اإلستجابات التي للمقي الخامتم تحديد الدرجات 

يذاء اآلخرين عند األطفال  تتصمنها أداة القياس, والتي تعكس درجة سلوك إيذاء الذات وا 
غير متأكد تأخذ  –( 2أوافق تأخذ الدرجة ) –( 5تأخذ الدرجة ) ,والمتمثلة في )أوافق بشدة

تراوح الدرجة الكلية للمقياس من (. ت6غير موافق إطالقًا ) –( 4غير موافق ) –( 3الدرجة )
      ( درجة.20-400)
 الخصائص السيكومترية للمقياس:  -3

 تم حساب الكفاءة السيكومترية للمقياس على النحو التالى: 
 ما بينوطفلة ذاتوية تتراوح أعمارهم  ( طفالً 42تم تطبيق المقياس على عدد )

ة العبارات ووضوحها, ومدى ذكور( للتعرف على مدى صالحي 62إناث/  60( )5-60)
 فهم القائمين على رعاية األطفال للعبارات.

 

                                                                                                   
أستاذ الصحة النفسية   –جامعة عين شمس. أ.د/ مختار الكيال  -كلية تربية  -أ.د/ فيوليت فؤاد إبراهيم  

 جامعة عين شمس.  -
 جامعة األزهر.  -كلية تربية  -أستاذ علم النفس اإلرشادي  -أ.د. أحمد شبيب  
 معهد الدراسات العليا للطفولة. -مدرس علم النفس التربوي  -عود د. نشأت قا 
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة. -أستاذ خدمة الفرد المساعد  -أ.م.د/ سالمة منصور  
 جامعة االزهر. -كلية الدراسات اإلنسانية   –أ.د.م: عبير السيد عبد ربه, أستاذ علم النفس المساعد  
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 الثبات: -6
 وللتحقق من ثبات المقياس تم حساب الثبات بطريقتين

 طريقة ألفا كرونباخ -1
 طريقة التجزئية النصفية -4

طريقة التجزئة النصفية بين الفقرات الزوجية والفقرات الفردية بإستخدام معادلة 
 وبراون والتي تتخذ الصورة التالية:التنبؤ لسبيرمان 
     معامل الثبات =

 
 

( 6جدول )  
مقياس سلوك 
 إذاء الذات

 التجزئة النصفية
 ألفا كرونباخ

 مستوى الثبات
اإلرتباط قبل 

 التعديل
معامل الثبات 
 بعد التعديل

06. 

 دال , 255 , 216 , 225 درجة المقياس
( وهو معامل ثبات , 255نباخ للمقياس )( أن معامل ألفا كرو 6يتضح من الجدول )

.(, كما يتضح من الجدول السابق أن معامل 06دوال إحصائيًا عند مستوي دالل )و  مرتفع
(, وهو معامل ثبات مرتفع ودال , 225صفية للمقياس )الثبات بإستخدام التجزئية الن
 .(06إحصائيًا عند مستوى داللة )

 :صدق المقياس
 صدق المحكمين:   (6)

المقياس في صورته األولية  على مجموعة من المحكمين ذوي  تم عرض
يهم أي وذلك إلبداء ر ساإلختصاص في مجال علم النفس والصحة النفسي واإلرشاد النف

ومدى مالئمة الفقرات لما وضعت لقياسه, وتم تعديل  تومالحظاتهم في دقة ووضوح الفقرا
, وأصبح المقياس مكون  و الحذفالصياغة أو اإلضافة أبعض الفقرات من حيث اللغة أو 

  .( فقرة في صورته النهائية24من )

 معامل اإلرتبط×4
 +معامل6
 
 
 
 اإلرتباط 
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 (4جدول )
 يوضح نسب االتفاق للسادة المحكمين على المقياس

 سلوك إيذاء الذات
 نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق % رقم العبارة

6 80% 46 20% 
4 80% 44 20% 
3 20% 43 600% 
2 20% 42 600% 
5 600% 45 20% 
1 20% 41 80% 
2 20% 42 20% 
8 600% 48 80% 
2 80% 42 20% 
60 20% 30 20% 
66 80% 36 600% 
64 600% 34 600% 
63 600% 33 600% 
62 20% 32 20% 
65 20% 35 600% 
61 20% 31 80% 
62 600% 32 20% 
68 80% 38 20% 
62 80% 32 600% 
40 20% 20 80% 

 صدق اإلتساق الداخلي: (4)
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  إرتباطبيرسون بين م التحقق من صدق اإلتساق الداخلي من خالل حساب معامل ت
( وللتحقـــق مـــن صـــدق spssكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقيـــاس والدرجـــة الكليـــة بواســـطة برنـــامج )

اإلتســـاق الــــداخلي للمقيــــاس قامــــت الباحثــــة بتطبيــــق مقيــــاس ســــلوك إيــــذاء الــــذات علــــى عينــــة 
 الذاتوي. الطفلمن عدة مراكز متخصصة لإلعاقة  ( طفاًل وطفلة42إستطالعية مكونة من)

(3جدول )  
 معامالت اإلرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

معامل  الفقرة م
 مستوي الداللة قيمة الداللة اإلرتباط

.533 يضرب نفسه أثناء الغضب  (6  .06داله عند  .00 
.126 يجرح نفسه بأدوات حاده  (4  .06داله عند  .00 
 .06داله عند  .00 .166 يرمي نفسه على األرض بدون سبب  (3
 .06داله عند  .00 .216 يضرب رأسه بالحائط أثناء الغضب  (2
 .06داله عند  .00 .260 يضع أشياء ضاره في فمه وتجرحه  (5
 .06داله عند  .00 .526 يصرخ ألتفه األسباب  (1
 .06داله عند  .00 .853 يضرب وجهه بيديه ساعة بدون سبب  (2
 .06داله عند  .00 .866 يشد شعره حين الغضب  (8
 .06داله عند  .00 .226 يعض أجزاء من جسده  (2
 .06داله عند  .00 .885 يضغط على عينه بشده حتي تتورم  (60
 .06داله عند  .00 .822 يركل كل زمالئه أو أخواته بدون سبب  (66
 .06داله عند  .00 .801 يدخل أصابعه في فتحات جسمه  (64
.853 شعر زمالئه أو أخواته بدون سببيقوم بشد   (63  .06داله عند  .00 
 .06داله عند  .00 .222 يقوم بعض زمالئه أو أخوته بدون سبب  (62
 .06داله عند  .00 .856 يدخل أصابعه في فمه حتى يتقيأ  (65
 .06داله عند  .00 .845 يصرخ بإستمرار في وجه اآلخرين  (61
 .06ند داله ع .00 .131 يتلف األشياء التي حوله  (62
 .06داله عند  .00 .188 يتلف األلعاب الخاصة به  (68
 .06داله عند  .00 .580 يقوم بتمزيق مالبسه ساعة الغضب  (62
 .06داله عند  .00 .528 يلدغ )يقرص( أجزاء من جسمه  (40
 .06داله عند  .00 .136 يقوم بتكسير األشياء بالمنزل  (46
 .06داله عند  .00 .222 يخربش جسده بأظافره  (44
 .06داله عند  .00 .225 دخل أصابعه داخل فيش الكهرباءي  (43
 .06داله عند  .00 .130 يستخدم أدوات مؤذية أثناء لعبه  (42
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 .06داله عند  .00 .265 يكوي نفسه بالسجائر أو النار  (45
 .06داله عند  .00 .122 يلعب ألعاب عنيفه مؤذيه  (41
 .06داله عند  .00 .834 تنتابه حاالت من التشنجات  (42
 .06داله عند  .00 .822 ستخدم أدوات حادة في التعامل مع اآلخريني  (48
 .06داله عند  .00 .834 يجرش على أسنانه بشده  (42
 .06داله عند  .00 .856 يخنق رقبته بيده أو بأشياء أخري  (30
 .06داله عند  .00 .846 يرمي األشياء بشده على األرض  (36
 .06ند داله ع .00 .235 يقفز من األماكن المرتفعة   (34
 .06داله عند  .00 .886 ال يصرخ وال يحزن عندما ينجرح  (33
 .06داله عند  .00 .882 ال يبدي خوفًا من المخاطر المحيطة به  (32
يجلس في الحمام مع فتح الماء الساخن دون أن يشعر   (35

 باآللم
 .06داله عند  .00 .264

 .06داله عند  .00 .845 يعض أصابعه حتي تدمى  (31
 .06داله عند  .00 .825 بأسنانهيقضم أظافره   (32
 .06داله عند  .00 .146 يركل الحوائط بقدميه  (38
 .06داله عند  .00 .130 ينخر الجروخ التى في جسمه  (32
 .06داله عند  .00 .822 يأكل أشياء ضاره كالشعر والتراب  (20

 

وجود عالقة  يبمعن السابق أن جميع فقرات المقياس دالة إحصائيا يتضح من الجدول
.( = 06مستوي الدالله أقل من ) sigن كل هذه الفقرات مع المجال الكلي للمقياس حيث بي
 .تعتبر فقرات القياس صادقة ما وصفت لقياسه كولذل 2
 )إعداد الباحثة(   رنامج الحس حركى الب -

 تعريف البرنامج:
ويتحدد مفهوم البرنامج الحسي حركي المقترح في الدراسة الحالية في ضوء 

زيادة فترة تركيز  –من األساليب والفئات الحسى حركية مثل )التواصل البصري  مجموعة
وتنمية المهارات  –إتباع األوامر البسيطة  –التقليد, تقليد حركات الجسم الكبري  –اإلنتباه 

 الحسية السمعية.
 وإلعداد هذا البرنامج قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:

تى تناولت موضوع الدراسة واإلطالع على برامج إجراء مسح للدراسات والبحوث ال 
 velasques(, )4003)التعامل الحس حركية والنماذج الواردة في الدراسات التالية نشوان,
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( بهدف التمكن من فهم العناصر 4003)(, دراسة نجده 4003, معارك, أحمد )4066
 األساسية للبرنامج الحس حركى. 

 اد البرنامج الحس حركى:وفيما يلى عرض تفصيلى لخطوات إعد
 ( إجراء صدق البرنامج: 1) 

تم التحقق من صدق محتوى البرنامج فى هذه الدراسة بعرض الصورة األولية )قبل 
التطبيق( على لجنة من المحكمين المتخصصين فى مجال علم النفس, والخبراء فى 

ب منهم تحديد ( محكمين, حيث طل2االحتياجات الخاصة والتربية الرياضية بلغ عددهم )
مدى مالءمة كل جلسة )لألطفال الذاتويين( والوقت المخصص لها. كما طلب إبداء أية 
تعديالت أخرى مناسبة يرون ضرورة إجرائها على الجلسات الحس حركية, حيث تم إجماع 

%( من المحكمين, وهذا بدوره كاف لتعديل إجراءات كل جلسة حس حركية. 20ما نسبته )
الجلسة تراوح زمن ت ( جلسات5بواقع ) ( جلسة45مج بصوره النهائية على )أن استقر البرنا

( دقيقة. وقد قامت الباحثة بإعداد هذا البرنامج بهدف خفض 10 - 25)ما بين الواحدة 
سلوك إيذاء الذات لألطفال الذاتويين. وطبق البرنامج على عينة من األطفال الذاتويين تم 

يام لتشخيص األطفال الذاتويين( الذين ينطبق عليهم سلوك )جيل مقياساختيارهم بعد تطبيق 
بجامعة  -إيذاء الذات من المترددين على األكاديمية المصرية لذوى االحتياجات الخاصة 

للتأكد من استمرارية تأثير البرنامج و من خالل جلسات فردية وأخرى جماعية  -عين شمس 
عينة البرنامج بعد مضى شهر من انتهاء تم تطبيق مقياس سلوك إيذاء الذات على األطفال 

  .تطبيقال
 : الهدف من البرنامج( 4) 

حدة في خفض  تهيعتبر الهدف األساسى للبرنامج فى هذه الدراسة هو اختبار فعالي
 سلوك إيذاء الذات لألطفال الذاتويين من خالل ما يلى: 

 تقليد الحركات.  : تنمية قدرة الطفل على Imitationالقدرة على التقليد والمحاكاة -6
تنمية قدرة الطفل على التفاعل : Emotional Responseاإلنفعالية االستجابة  -4

 وغير السارة.اقف و والمفى المواقف السارة 
تنمية قدرة الجسم للقيام بالحركات المختلفة,  :Body Useحركات الجسم إستخدام  -3

 وكافة األوضاع.
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 .واألشياءتخدام الطفل لأللعاب تعنى تنمية اس :Object USEاستخدام االشياء  -2
تعنى تنمية قدرة الطفل لاللتفات  :Visual responseاالستجابة البصرية  -5

 البصرى الطبيعى نحو المثيرات.
تنمية االلتفات السمعى نحو  :Listening Response إستجابة اإلنصات -1

 المؤثرات الصوتية والموسيقية. 
 Tast, Smel, touchاالستجابات لحواس التذوق، والشم، واللمس -2

Response and USE  وتعنى تنمية حواس التذوق والشم واللمس للمتغيرات
 المختلفة. 

 ( األسس التى يقوم عليها البرنامج الحس حركى: 3)
 األسس النظرية والمفاهيم األساسية الخاصة بالمهارات الحس حركية. -أ 
ات والدراسات الخاصة بخفض حدة على النظريمل تاألدبيات التربوية والنفسية التي تش -ب

 سلوك إيذاء الذات.
 البرامج الحس حركية المتصلة بالموضوع. -ج
وضع تصور مبدئى لإلطار العام للبرنامج المستخدم, بحيث يتضمن األهداف والفئة  -د

المستهدفة باإلضافة إلى محتوى جلسات التدريب, والمهام المقترحة واألهداف الفرعية 
ميدان التربية رضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى لكل جلسة, وتم ع

والصحة النفسية وذلك لالستفادة من توجيهاتهم فى إجراء  -علم النفس و  الخاصه
 للتطبيق...إتمام التعديل أصبح البرنامج معدًا التعديالت الالزمة... وبعد 

 واألدوات المستخدمة: الفنيات
مة أهداف البرنامج إلى سلوكيات وممارسات استخدمت الباحثة عدة فنيات لترج

 -هى: المحاكاة, النمذجة, وكذلك التعزيز الذى يكون فى صور لفظية مثل )المدح 
أن يكون  , وأن يكون فى مستوى فهم الطفل أوةواإلطراء(, حيث يقدم بعد أداء الفعل مباشر 

فة للعب بالحركات , باإلضامثل إعطاء حلوى )شيكوالته( فى صورة مادية ملموسة التعزيز
 -مالبس وأحذية رياضية  -أحبال  -أطواق  -استخدمت الباحثة )مقاعد سويدية  واألشياء
عضلى العصبى, ألعاب بالستيكية بهدف تنمية مهارات التوازن واإليقاع والتحكم ال -كور 

 ومستوى إدراك الطفل للمجال واالتجاهات والتوجيه الفراغى. كما استخدمت الباحثة أسلوب
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المقارنة بين  -اللمس -البصرى -التوجيه الحس حركى بجميع أنواعه )السمعى
صور حيوانات  -كشاف النور  -مناديل  -االشياء...إلخ باستخدام أقنعة الوجه المختلفة

واسطوانات  -جهاز تسجيل  -ألوان -أدوات متنوعة الملمس والشكل واللون والحجم -مختلفة
ت الحسية لتكون قادرة على تنظيم ومعالجة المثيرات البيئية ( بهدف تنمية اإلدراكاموسيقية

 القادمة من المدخالت الحسية المختلفة.
 وقد راعت الباحثة مجموعة من االعتبارات أثناء تطبيق البرنامج:

الذاتويين إلعطائهم خبرات تتناسب مع مستوى كل كل طفل من األطفال تحديد قدرات  -6
 طفل.

 ة للوصول لخفض حدة سلوك إيذاء الذات.اتباع خطوات متسلسلة مبسط -4
 ومراعاة فترات الراحة بين الجلسات. -التنوع فى تقديم أنشطة البرنامج  -3
اإليجابى سواء المادى أو المعنوى حسب احتياجات واهتمامات كل  التعزيزاستخدام  -2

 طفل.
 طرق قبل البدء في أنشطةالعمل على إستثارة اإلنتباه البصري الذاتوي بها شكل ال -5

 البرنامج بما في ذلك الجلسات األولى للبرنامج.
 التهوية. وجيد –وتوفير اإلضاءة الكافية  ءتوفر مكان هادئ بعيد عن الضوضا -1

 أسلوب التدريب:
 أسلوب يجمعوهو  يتم إستخدام أسلوب التدريب عن طريق المحاوالت المنفصلة,

 -والتقليد  –والحث  –بين إستخدام أكثر من فنية من فنيات تعديل السلوك )التعزيز 
يذاء الذات  وان تتضمن كل إلخفض حدة سلوك  المهارات الالزمةوالنمذجه( إلكساب الطفل 

أو جزء منها, الواحدة ارة ه( محاوالت( للتدريب على الم60جلسة محاوالت متكررة ) حوالي )
 من المهارات أكثروأن تتضمن الجلسة الواحدة التدريب على 

 لمدربيننسبة األطفال إلى ا 
( وكلما تحسن إنتباه الطفل وأحرز تقدمًا في التدريب 6:6في البداية يتم التدريب فرديا )

على المهارة, وأظهر فهمًا أفضل, وتعلمًا من خالل المالحظة, فكان يتم ضم أطفال آخرين 
 إلى الجلسة بحيث تكون جلسة جماعية.
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 ض األهداف:يمحك تخف 
السلوك أو  ويتخقق إنجاز الطفل لهدف محدد أو تمكينه من أداء المهارة أ

األداء الناتج الطفل  يصلعندما يستجيب الطفل بطريقة صحيحة وثابته بحيث  المستهدف
% كمحك 600% لما يزيد عن يومين أو أكثر وال يتم إستخدام نسبة 20 -% 80من 

والملل, فليس واقعيًا أن تتوقع نسبة أداء لألداء حيث أن هذا اإلجراء قد يسبب اإلحباط 
% بينما قد تكون هناك أخطاء ناتجة عن العديد من العوامل المتعلقة بالطفل أو 600

المعلمة  أو األم أو بيئة التدريب, مع مراعاة أن يكون هناك توازن بين األنشطة والعمل في 
 البرنامج.% على األقل من الجلسة موجه ألهداف 20كل جلسة, بحيث يكون 

 :مدة البرنامج 
جلسات حيث يبلغ عدد  5يحتاج البرنامج في تطبيقه شهر ونصف تقريبًا بواقع 

 ( جلسه 45الجلسات)
 :زمن الجلسة 

دقيقة بحيث تخصص خمس دقائق تمهيدًا  25 – 35يتراوح زمن الجلسة ما بين  
ستمارة التسجيل, وهكذا أخر ) عداد األدوات, وا  ائق, حيث يساعد ( دق5للعمل مع الطفل وا 

الطفل مع   كويتم إنهاء الجلسة بطريقة إيجابية يمتدح فيها سلو  األدواتالطفل في وضع 
الطفل على اإلستجابة وذلك من  يحثمراعاه أن يسود الجلسة جوًا من المرح والتنوع بما 

ستخدام اللغة  –)إستخدام نغمات حماسية  خالل اإللتزام بما يلي: تي ال البسيطةالتصفيق, وا 
التي تستدعى في بعض الجلسات بمكان واحد لتدريب الطفل  التقييدعدم  –يفهمها الطفل 

إستخدام أدوات شيقة ومثيره لها والحساسية  –ذلك, إستخدام تعليمات مناسبة ألداء المهارة 
 لتفضيالت األطفال, المحافظة على نجاح مرتفع, إستخدام معززات منوعة

 المشاركات فى البرنامج: 
 احثة لتنفيذ البرنامج. الب -6
 األدوات. وتطبيقاألخصائية النفسية لمساعدة الباحثة فى اختيار العينة  -4
 مع األطفال. وجودهنالمعلمات بحكم  -3
في الواجبات المنزلية  األممشاركة األمهات حتى يمتد اثر الجلسات للمنزل عن طريق  -2

  للطفل.
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( أطفال 61التجريبية وعددهم )طبق البرنامج على افراد المجموعة  تطبيق البرنامج:
ء التطبيق بمعلمات ( سنوات, وقد استعانت الباحثة أثنا60-5)تتراوح أعمارهم بين ذاتويين 
 طفال واألمهات للواجبات المنزلية وتطبيق المقياس.هؤالء األ
 تنفيذ البرنامج: مراحل

 مراحل أساسية:  أربعطبق البرنامج من خالل 
تم فيها التعارف بين الباحثة واألطفال بهدف إعدادهم  :)التهيئة( المرحلة األولى

للبرنامج حيث تم فيها التطبيق القبلى لمقياس سلوك إيذاء الذات من جانب الباحثة وخالل 
المرحلة األولى: تم تدريب األمهات والمعلمات على كيفية المشاركة فى البرنامج بما يحقق 

( 4003فى هذا المجال مثل: كريستناولورا )أهدافه, وهذا ما أكدته الدراسات التى تمت 
Christin & Laura( 4002, مارى )Marie. L.,. 

برنامج الحس حركى الذى يحتوى على العديد الفقد تم تطبيق  أما المرحلة الثانية:
من األلعاب واألنشطة المختلفة, التى تهدف إلى خفض حدة سلوك إيذاء الذات لألطفال 

 ي والجماعي وذلك لتحقيق الهدف من البرنامج.للتدريب الفرد الذاتويين
: تم فيها إعادة تدريب األطفال الذاتويين على المهارات الحس أما المرحلة الثالثة

 حركية, وذلك فى مواقف مختلفة للتأكد من تمكنهم من أدائها.
للتأكد من  الذاتسلوك إيذاء قياس متم تطبيق  بعد مرور شهر المرحلة الرابعة:

 . تأثير البرنامج )قياس تتبعى( استمرارية
 ملخص الجلسات الحسى حركية للبرنامج المقترح:

بعض الجلسات طبقت بشكل فردي والبعض اآلخر طبقت بشكل جمعي, حسب 
امت الجلسة األولى )تمهيد وتعارف( من خالل إقامة كالمهارة المطلوب تدريبهم عليها, ف

ة والمشاركات معها في تطبيق يبيعة التجر لمجمو اعالقات تفاعلية بين الباحثة واألطفال 
مع  –األمهات( والتأكيد عليهن باإللتزام بمواعيد تطبيق الجلسات  –البرنامج )المعلمات 

الجلسة تطبيق المقياس القبلي لألطفال في هذه تم وقد  –توضيح الهدف من البرنامج 
الباحثة في  بدأتلثالثة( الذاتويين من قبل األمهات والمعلمات.... من الجلسة )الثانية: ا

 –)اإلدراك البصري مع بداية الجلسات بدأت إستخدام مهارات حركي  إستخدام المدخل الحس
وزيادة قدرات التركيز واإلنتباه(. حيث عملت الباحثة خاللهما على الكشف عن القدرات 
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يذاء ال –الغضب  ثوراتالذاتية للطفل, وتوجيهها توجيهًا إيجابيًا بداًل من  من خالل  –ذات وا 
تنمية اإلنتباه البصري من المتابعة البصرية للضوء, مع تنمية مهارة توجيه الذات بالتركيز 

إكساب الطفل الذاتوي على الباحثة عملت )الرابعة:السابعة( أما الجلستان واإلنتباه البصري, 
م على تقليد بعض المهارات الحسى حركية بهدف التناسق ما بين اليدين والعينين وتم تدريبه

نماذج لحركات الجسم الكبرى والصغرى وتنمية عضالت جسم الطفل من خالل لضم الخرز 
وتنمية التمييز واإلدراك البصرى بين األلوان, واألحجام, واألشكال وبين األطوال  –

كما عملت الباحثة من خالل تلك الجلسات على تنمية إحساس الطفل  –والمسافات المختلفة 
وتقليد  –م ككل من خالل معاونة الطفل على تقليد حركات الجسم الكبرى بأجزاء الجس

األطفال بإستخدام األشياء لتفريغ الطاقة الكامنة داخل الطفل, وتدريب الطفل على إستخدام 
الشرح والنمذجه )ومن ثم إستخدمت الباحثة في ذلك إلى جانب  –جسده بشكل صحيح 

الثامنة: العاشرة( تم )الجلسات في أما  (تعزيز اللفظيوفنيات اإلقتصاد الرمزي, ولتدعيم وال
دراك أوجه التشابة واإلختالف بين األشياء,  التدريب على تقليد أفعال بإستخدام األشياء وا 

ة كوالتدريب على مهارة الحر  –بهدف أن يتعود الطفل على النظام والتمييز بين األشياء 
يسار(, ومن ثم تدريبه  –حت( )يمين ت –)فوق  ن خاللميحة دون أن يؤذي ذاته حالص
مهارة إثارة اإلدراك البصرى, وتقليد الحركات بإستخدام األشياء, وفي الجلستان )الحادية  على

الثالثة عشر( تم تدريب األطفال على بعض المهارات لتهذيب السلوك )من خالل  -عشر 
قف  –اتويين مثل )أجلس إتباع بعض التعليمات البسيطة التى تتناسب مع قدرات األطفال الذ

أو باإلشارة إلى بعض األشياء( وبهدف تمكين األطفال من مهارة إستخدام أجزاء  –تعالى  –
وخالل الجلسات الجسم بشكل سليم. وأن يتعود األطفال على إتباع التعليمات واألوامر... 

واإلقتصاد  –النمذجه  –والتعزيز  –فنيات الشرح اللفظي للسلوك.. والحث  تستخدم الباحثة
 التأزرالسادسة عشر( على مهارات ) –الرمزى. كما تم تدريبهم من الجلسات )الرابعة عشر 

الكرة  –تحديد الكرة األقرب  –الحركي لليدين( من خالل )تمييز ألوان الكرات  –البصري 
 إدراك المستوى األعلى واألسفل(. ثم بعد ذلك تدريب األطفال –تمييز حجم الكرات  –األبعد 

 مرة أخرى,بإستخدام النشاط الحسى حركى للتعرف على أجزاء جسم الطفل األيمن واأليسر 
دها للطفل ويرد معها ويكرر دوتسميتها وتر  اليسرىوتقوم الباحثة باإلشارة إلى أجزاء الجسم 

ذلك عدة مرات, ويمارس هذا النشاط بشكل جماعى األطفال الذاتويين بهدف توحيد التفاعل 
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وأن يعي األطفال أهمية األخذ والعطاء مع اآلخرين  –عدم التمركز حول الذات مع األقران و 
دون إيذاء  تخدامه بشكل صحيحسوكذلك التعرف على األجزاء المختلفة الجسامهم كيفية إ –

 أنفسهم وكذلك التعويد على إتباع األوامر.
النمذجه  –التكرار  –وقد إستخدمت الباحثة أيضًا خالل تلك الجلسات فنيات الشرح 

التعزيز اللفظي وذلك من خالل كلمات  –التدعيم واإلقتصاد الرمزي  –لعب األدور  –
الرتب على الكتب وقد إستخدمت الباحثة الفنيات التي سبق ذكرها أو من خالل أحسنت, 

المهارات الحسية تم تدريب األطفال على  (وفي الجلستان )السابعة عشر :الثامنة عشر
األغاني( وبعض  –الحيوانات  –ز بين األصوات المختلفة )أألشخاص )السمعية( للتميي

)الكراسى الموسيقية( بهدف التعرف على األشخاص المألوفين وتمييز من حيث حدة الصوت 
تفريغ الطاقة الكامنة داخل  –بين السمعى  للمثيروتنمية سرعة رد الفعل  –وغلظته  –

ندماج الطفل مع أقرانه. األطفال بطريقة هادفة بعيدًا عن إيذاء الذ أن تذكر وال ننسي ات. وا 
كما قامت بتدريب  –في تلك الجلسات ثم تدريب الطفل على التمييز بين أصوات الحيوانات 

من خالل الموسيقي واألغاني المختلفة  –األطفال على تحديد المكان الصادر منه الصوت 
فل بعد أن تختبئ في مكان ما تنادى الباحثة على الطفمن خالل أن  –المحببة لألطفال 

ستخدمت الباحثة لذلك فنيات الشرح اللفظي للسلوك, التكرار, النمذجه, حيث  داخل الغرفة وا 
كانت تقوم هى بالسلوك كنموذج وتطلب من األطفال أن يؤدوا ما قامت بأدائه من خالل 

فكانت تعطي  لعب األدوار وال تنس الباحثة أيضًا ذكر إستخدامها لفنية اإلقتصاد الرمزي
نجوم للطفل الذي يؤدى بطريقة صحيحة تجمع تلك النجوم في نهاية كل مهارة وتعطيه جائزة 

تقوم مثل شيكوالته أو لعبه محببه للطفل, أما ما يخطئ في األداء فكانت  هكمعزز لسلوك
لى جانب ذلك فقد تم إستخدام فنية التدعيم والتعزيز  بالخصم من النجوم التي حصل عليها وا 
اللفظي من جانب الباحثة... وفي الجلسات )التاسعة عشر: الثامنة عشر( قامت أثناء تلك 

للتدريب على التمييز بين درجات الحرارة  (اللمسىالجلسات بإستخدام اإلدراك الحسى )
المختلفة وملمس األشياء من الناعم إلى الخشن والحاد والمدبب وتنمية العالقة بين الكل 

عرف على أجزاء الجسم والمالبس واألدوات التي يستخدمها الطفل وكيف والجزء وبهدف الت
ن تمكن إستخدامها دون إيذاء ذاته وقد إستخدمت في سبيل ذلك فنيات  يتم إستخدامها, وا 
الشرح, والتكرار, والنمذجه, ولعب الدور, والتدعيم واإلقتصاد الرمزي, التعزيز اللفظي, وتذكر 
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السلوكيات السليمة بعض التعرف على على تدريب الطفل الباحثة في تلك الجلسات تم 
السلوكيات الخاطئة من خالل التأثر البصرى والصور لبعض الكروب المرسوم عليها وبعض 

تلك السلوكيات وتطلب الباحثة أن يشاور الطفل على السلوك اإليجابي أو الصحيح. أما في 
بين الروائح على التمييز ب األطفال فقد قامت الباحثة بتدري الجلسة )الثالثة والعشرون(

بل  هاوكسر  هااألشياء أو رمي لالكريهة والطيبة وتعويده على النظام ونظافة المكان وعدم رك
ات األطفال. ـوضعها في مكانها المناسب وترتيب وتنظيم غرفته بمساعدة الباحثة وأمه

ستخدمت الباحثة في تلك الجلسات فنيات )الحث, التشكيل, التعزي ز( وفي الجلسة )الرابعة وا 
( قامت الباحثة بإعادة تدريب األطفال على بعض المهارات الحس والخامسة والعشرون

حركية والتى قد تعين على منع حدوث إنتكاسه بعد إنتهاء البرنامج إذ يسهم في إستمرار أثر 
مهات األ هالبرنامج وفاعليته خالل فترة المتابعة.. وقامت الباحثة في سبيل ذلك يدعو 

والمعلمات لعمل حفل ختامي لجلسات البرنامج في حديقة األكاديمية وقد عملت الباحثة في 
الذاتويين مع زيادة قدرتهم على  تلك الجلسة على توجيه السلوك العدوانى لدى األطفال

يذاء أنفسهم, إإلى حد ما على التعبير عن الغضب, وعدم  قدرتهماإلندماج مع األقران وزيادة 
حول الذات واإلتجاه نحو  زأداء األنشطة المختلفة بالحفل عدم التمركعلى ذلك عد وقد سا

األخرين, واألشياء واإلندماج مع بعضهم البعض, كما قامت الباحثة أثناء الجلسة بتدريب 
ء من خالل مواقف ااألطفال على التفاعل اإلجتماعى من خالل تدريبهم على األخذ والعط

بعض الزهور, والحيوانات على أن يقوم األطفال بتبادل األلوان رسم اللوحات تتضمن رسم 
واألوراق معًا. مع سماع األغاني المحببة إليهم أثناء أداء النشاط. كما تم تدريبهم على بعض 

الجري لمسافات قصيرة, وركوب الدراجات, والوثب, والتناسق كاأللعاب الجماعية أثناء الحفل 
عني تطوير الجهاز الدهيلزي المسئول عن بملدهليزي, الحركي, للتدريب على الحسى ا

اإلحساس بالجاذبية, والتوازن, والتناسق الحركي المتمثل في القدرة على إستخدام جانبى 
والسرعة الضرورية وما هى الجسم عند ركوب الدراجة أو القفز فوق الحبل, والوثب والقوه 

الكراسي التي تم التدريب عليها  لعبةمثل حركى من خالل سماع الموسيقي سلوك ألداء 
. وتطلب الباحثة من األطفال وتحاول الباحثة أن تطلب منهم جلسات البرنامجأثناء سابقًا 

دراك موقع القدم  القيام بسلوك حركي معين مثل اإلشارات الضوئية للجلوس على الكرسي, وا 
. في محاولة من عند سحبها للخلف, وهو ما يعد إعادة التدريب على التفاعل مع اآلخر
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وأستخدمت الباحثة في سبيل  –الباحثة لتوجيه سلوك إيذاء اآلخر إلى التفاعل مع اآلخر 
 ذلك فنيات الشرح, التكرار, والنمذجه ولعب الدور.

وفي نهاية الحفل وبالتالى نهاية الجلسات قدمت الباحثة بعض الهدايا العينة لألمهات 
في الجلسات وتعاونهم أثناء تنفيذ جلسات البرنامج  والمعلمات واألطفال على حسن مشاركتهم

 وعدم التخلف عن مواعيدها وعلى اإلستمرار في أداء الواجبات المنزلية بعد كل جلسة.
بدأت الباحثة بتوزيع مقياس سلوك إيذاء الذات على األمهات والمعلمات وبعدها 
على ثة اإلتفاق مع المعلمات ولم تنسى الباح –بعد إنتهاء جلسات البرنامج  –للقياس البعدى 

 مع األطفال والمقابلة بعد شهر لتطبيق المقياس ةاإلستمرار على أداء الواجبات المنزلي
 وذلك للتأكد من األستمرار في أداء أثر البرنامج وفاعليته خالل فترة متابعةللقياس التتبعى 

 الواجبات المنزلية مع األطفال.
 دور المعلمة فى البرنامج:

وقت طويل مع من خالل مساعدة الباحثة على قضاء الباحثة باألطفال, تعريف 
 هؤالء األطفال, تمهيدًا للبرنامج.

نواحي مساعدة الباحثة فى جمع البيانات عن األطفال, ومعرفة نواحى القصور و 
التطورات والتغيرات التى قد تطرأ على الطفل أثناء وجود مالحظة و القوة عند كل طفل 

 وجودها.الباحثة وعدم 
عداد المكان المناسب لتنفيذ البرنامج المعلمة تتعاون كما  مع الباحثة فى تهيئة وا 

 . والعمل على تكرار أنشطة البرنامج والتأكيد مع األطفال فى عدم وجود الباحثة وأنشطته
األطفال, وأيضًا سلوكيات االتصال الدائم بالباحثة وباألسرة لتعريفهما بتطورات 

 جديد يطرأ على الحالة.  لوكسبأى إلخطارها 
 دور األم فى البرنامج:

معاونة إلنجاح البرنامج, وذلك ألنها تتابع نصائح الباحثة المقدمة تلعب األم دور ال
ألطفال, وأيضًا تكون العين األخرى للباحثة لمعرفة أى تطور يطرأ للها قبل تقديم البرنامج 

طفال البد من التكرار الدائم ألى مهارة هؤالء األكل طفل من ألن  فورىبشكل  الطفلعلى 
 أو معلومة يكتسبونها ليستفيدوا بها. 
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وألهمية دور المعلمة/ األم أو القائم على رعاية هؤالء األطفال, فإنه كان على 
بيق البرنامج, وذلك قبل وأثناء وبعد تطمعهن الباحثة عقد لقاءات واجتماعات دورية 

لكل ما  وأيضًا ألنها تقوم بالمتابعة معهنه فى كل مرحلة, بعناصر البرنامج وأهداف لتعريفهن
 يمكن أن يطرأ على الطفل من تغيرات. 

 وسائل تقويم البرنامج:
 روعى فى تقويم البرنامج أن يكون على عدة مراحل، كما يلى: 

ثناء تطبيق جلسات البرنامج, بحيث ال يتم االنتقال من نشاط ألخر أتقويم مرحلى:  -6
د من إتقان الطفل للنشاط السابق, باإلضافة إلى تقويم كل مهارة بعد إال بعد التأك

 االنتهاء من تطبيق الجلسات الخاصة بها. 
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج مباشرة )تطبيق بعدى( وذلك بتطبيق تقويم نهائى:  -4

 . سلوك إيذاء الذاتمقياس 
ن تطبيق البرنامج وذلك بإعادة تطبيق المقياس بعد مضى شهر م تقويم تتبعى: -3

 للتحقق من فاعلية البرنامج. فى خفض حدة سلوك إيذاء الذات لديهم. 
 :األساليب اإلحصائية 

 المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري. -6
 للعينات المستقلة. Mann – Whitneyويتني  –إختبار مان  -4
 ويلكوكسون للعينات المرتبطة. -3
 اب ثبات مقياس.سبيرمان براون  لحس –معامل ألفا كرونباخ  -2
 اإلتساق الداخلى لعبارات المقياس سلوك إيذاء الذات.الصدق و معامل بيرسون لحساب  -5

 نتائج الدراسة:  
 وفيما يلى عرض نتائج الدراسة:

( واستخدام spssعلى )برنامج للبيانات اعتمدت الباحثة فى التحليل اإلحصائى 
 اإلحصاء الالبرامترى نظرًا لصغر عينة الدراسة. 
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 األول: ضواًل: نتائج الفر أ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات ينص )الفرض( " 

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدى على مقياس سلوك إيذاء الذات لصالح 
 القياس البعدى.

سيين القبلى وللتحقق من هذه الفرضيه تم حساب المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري للقيا
( يوضح قيم المتوسط الحسابى واإلنحراف المعياري لقياس عينة 2والبعدى والجدول رقم )

 الدراسة في القياسين القبلي والبعدى.
 (2جدول )

 يوضح الفروق بين متوسطات اإلنحراف المعياري للمجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى
 اف المعيارىاإلنحر  المتوسط الحسابى ن المقياس
 24,285 643.3 61 قبلي
 20.220 28.45 61 بعدى
ولحساب مستوى داللة الفروق في المتوسطات للمجموعة التجريبية في القياسين  

القبلى والبعدى )قبل تطبيق البرنامج وبعده(. كما تم تطبيق أختبار )ويلكوكسون 
Wilcoxon-testبلى والبعدى( لقياس الفروق بين المتوسطات للقياسين الق 

 (5جدول )
 يوضح الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى

متوسط  الرتب القياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  (zقيمة )
 الداللة

دال عند  3.54 631 8.82 61 ةسالب قبلي
 صفر صفر صفر موجبة بعدى .06

وسطات رتب المجموعة التجريبية في كما يوضح الجدول السابق الفروق بين مت 
.( 06( وهي دالة عند مستوى داللة )z( )3.54القياسين القبلي والبعدى, حيث بلغت قيمة )

وبالتالى يتحقق صحة الفرض األول. أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
س البعدى, رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى لصالح القيا

( نجد أن هناك فرق في المتوسط الحسابى لصالح القياس 6وبالعودة إلى الجدول رقم )
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(... 643.3( في حين كان المتوسط القبلي )28.45البعدى, حيث بلغ المتوسط الحسابى )
وهذا يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياسين القبلى والبعدى لصالح عينة الدراسة 

 البعدى. في القياس
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الفاعلية واألثر اإليجابي للتدريب على أنشطة البرنامج 
القائمة على المهارات الحس حركية في خفض حدة سلوك إيذاء الذات لدى األطفال 

 الذاتويين للمجموعة التجريبية.
 ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:

دراسة على مقياس سلوك إذاء الذات, حيث تحسنت درجات األطفال الذاتويين عينة ال -6
م المختلفة التي إعدتها الباحثة بغرض تدريب اتتضمن البرنامج عددًا من األنشطة والمه

االطفال الذاتويين على خفض حدة سلوك إيذاء الذات على سبيل المثال تدريبهم من 
تباع األوامر ا وبعض  –لبسيطة خالل مهارة التواصل البصري, وزيادة فترة اإلنتباه, وا 

ومهارة تعديل سلوك  من  –اللعب والتواصل مع اآلخرين  -مهارات الحركة الكبرى
التمييز بين األشكال المختلفة و ظم صندوق اللعب الخاص بالطفل يتنو خالل طرق الباب 

كما تم تدريب الطفل التمييز  ,الحادة والمستوية والتمييز بين الروائح الكريهة والطيبة 
ألشياء الخشن والناعم والتمييز بين الساخن والبارد وتمييز العالقة بين بين بين ملمس ا
ه ووظيفة كل جزء من دعلى أجزاء جسالتعرف كما تم تدريب الطفل  –الكل والجزء 

ه كما تم عرض بعض الكروت والصور لبعض السلوكيات الخاصة مثل صورة مجس
 الخاطئةرف على السلوكيات يقوم بتمشيطه.. وهكذا للتع ىطفل لشعر, وآخر اللشد 

الطفل على  اآلخرين إلى مساعدةالتفاعل مع األطفال وقد أدى والسلوكيات السليمة, 
عدم التمركز حول الذات, وتفريغ الطاقة الكامنة داخل األطفال من خالل األنشطة 

التدعيم ,لعب األدوار  ,التعزيز  ,أستخدمت الباحثة فنيات الشرح  وقدالمختلفة 
اد الرمزي .. وعليه تتفق نتائج العديد من الدراسات, مثل دراسة )عادل عبد اهلل اإلقتص,
 ودراسة( Foxx & Garito, 2007( ودراسة ) 6222)(, ودراسة )رشا محمد 4004)

) Scotland4000( ودراسة )Allison 1991 ( ودراسة )Michelle, Suare, 
( حيث أكدت تلك 4003)( ودراسة نجده حسن 4003)( ودراسة نشوان, 2012

وهو المختلفة الدراسات تحسن سلوك األطفال الذاتويين بعد تعرضهم ألنشطة البرنامج 
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ما كان له الدور واألثر في تفريغ الطاقات السلبية داخل هؤالء األطفال الذاتويين, 
وبالتالى خفض حدة سلوك إيذاء الذات إكتسابهم آلية التعامل مع األفراد المحيطين بهم 

 .واسرهم
كما إن إستخدام الباحثة في الدراسة الحالية لبعض الفنيات كان له األثر في تحقيق  -4

 –التقليد  –التعزيز  –)النمذجه الفرص وخفض حدة سلوك إيذاء الذات مثل فنيات 
اإلقتصاد الرمزى ... وغيرها( مما ساعد على  –الواجبات المنزلية  -التسلسل –التكرار 

لتجريبية ألنشطة البرنامج, وظهور التحسن في سلوكياتهم إستجابة أطفال المجموعة ا
وكذلك نتيجة ممارسة أنشطة البرنامج بشكل جماعى وبشكل فردى مما يتناسب مع نوع 

الدراسات السابقة أهمية إستخدام تلك الفنيات  بعضعليها وتؤكد  التدريبالمهارة المراد 
ج بشكل جماعي. فردي, يعتبر أداة كما أن ممارسة أنشطة البرنام البرامجاثناء ممارسة 

عالجية نفسية هادفة لألطفال المتخلفين عقليًا أو المصابين بإضطرابات كاألطفال 
تفريغ الطاقة السلبية الذاتويين, حيث يتمكن الطفل من خالل ممارسة هذه األنشطة 

لتعبير اجلسات البرنامج مع إستخدام الباحثة للفنيات المختلفة وتطبيقها من خالل داخلة 
قد إتفقت نتائج هذه الدراسة مع راته وسلوكه اإليذائي لذاته ولآلخرين, وتعن إنفعاالته وت
ودراسة  ,  Michelle. Suare سةا( در 4001)شرين المصرى دراسة كاًل من 

Velasques (2011,ودراسة نشوان ) (ودراسة أحمد معارك, 4003 )(كما 4003 )
ض مع العديد من الدراسات الحديثة وآراء اصحاب تتفق نتيجة ما توصل إليه هذا الفر 

, من فاعلية إستخدام lang, والنج la an, وال كان  lievinالنظريات العلمية أمثال 
 يذاء الذات لدى األطفال الذاتويين.إالمدخل الحس الحركي في خفض حدة سلوك 

 الفرض الثاني:
متوسطات رتب درجات ال توجد فروق ذات داللة  إحصائية بين "ينص الفرض أنه 

في المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى على مقياس سلوك  "اإلناث –الذكور"
 إيذاء الذات.

وللتحقق من هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى للذكور واإلناث 
 قبل وبعد تطبيق البرنامج.
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الباحثة من نتائج الفروق بين ( يوضح ما توصلت إليه 1وفيما يلى جدول )
المتوسطات الحسابية, في القياسين القبلى والبعدى ألفراد المجموعة التجريبية لكل من الذكور 

 واإلناث على مقياس سلوك إيذاء الذات.
 (1جدول )

 يوضح الفروق بين المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري في القياسين القبلى والبعدى 
 ة التجريبية لكل من الذكور واإلناثألفراد المجموع

 بعد التطبيق قبل التطبيق ن  
 إنحراف متوسط إنحراف متوسط    
 26.352 22.45 26.022 6232.82 8 ذكور أ
 33.208 22.45 56.222 603.25 8 إناث ب

أنه توجد فروق واضحة بين التطبيق القبلى والبعدى لعينة يشير الجدول السابق 
مما يدل على أثر البرنامج المطبق في إحداث التغيير في سلوك األطفال الذكور واإلناث 

الذاتويين نحو السلوك األفضل والذى من شأنه أن يساهم في التحسن في توافقهم النفسى 
 واإلجتماعى مع أنفسهم ومع من يحيطون بهم من األفراد واألشياء.

اسين القبلى والبعدى ألفراد المجموعة ه داللة الفروق بين القيهوللتحقق من النتائج وتحديد وج
 – wilcoxnلتجربة من الذكور واإلناث إستخدمت الباحثة إختبار ويلكوكسون الالبارمترى 

test  ( يوضح ذلك.2الفروق بين المتوسطات الحسابية والجدول ) هذهللتعرف على داللة 
 (2جدول )

 لتطبيق بين الجنسين في ا قيوضح مستوى الداللة للتعرف على الفرو 
 (8القبلى والبعدى على مقياس سلوك إيذاء الذات )ن =

متوسط  ن الرتب ن  
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

دالة عند  4.54 31 2.5 8 سالبة 8 قبلى ذكور
 صفر صفر صفر موجبة 8 بعدي .06

 دالة عند 4.65 33 2.26 2 سالبة 8 قبلي إناث
 3 3 6 موجبة 8 بعدى .06



  ايذاء الذات فاعلية برنامج قائم على املدخل احلس حركى خلفض حدة سلوك 

                (224)      5105يناير    ، 10  العدد، النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة                

بين التطبيق القبلى  إحصائيةتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة ي
والتطبيق البعدى لمقياس سلوك إيذاء الذات لعينة الذكور واإلناث, ولقد كانت الفروق دالة 

يعنى وجود فروق بين التطبيق القبلى والبعدى  وهذا.( 06إحصائيًا عند مستوى داللة )
 الذكور واإلناث. لصالح التطبيق البعدى لعينة

 الفرض الثالث:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في 

 المجموعة التجريبية في القياس البعدى لمقياس سلوك إيذاء الذات.
وللتحقق من تحديد وجهة داللة الفروق بين مجموعتي الذكور واإلناث إستخدمت 

( األبارامترى وللتعرف على داللة هذه الفروق بين Mann-Whitneyالباحثة إختبار )
 ( يوضح ذلك.2الجدول ) ثمجموعتى الذكور واإلنا

 (8جدول )
يوضح مستوى الداللة للتعرف على الفروق بين الجنسيين في التطبيق البعدى 

 لمقياس سلوك إيذاء الذات.
متوسط  ن الحث

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة مان 
 ويتي

قيمة  ( zقيمة )
 داللةال

مستوى 
 الداللة

دال  .046 4.362 60 20.00 66.45 8 ذكور
إحصائيًا 

 .05عند 
 21.00 5.25 8 إناث

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس سلوك إيذاء 
 الذات في التطبيق البعدى بين مجموعتى )الذكور واإلناث( لصالح الذكور.

سط نسبة سلوك إيذاء الذات لدى الذكور في القياس القبلي وترى الباحثة أن متو 
( وهذا يشير إلى التحسن الذي طرأ 22,45دي بلغت )ع( وفي القياس الب623,82بلغت )

متوسط نسبة اإلناث في القياس القبلي بلغت كما أن  على مجموعة الذكور التجريبية
رف على الفرق بين متوسط ( ومن خالل التع22,45( وفي القياس البعدى بلغت )603,25)

بلغت النسبة  حيث ( وبالنسبة لمتوسط اإلناث22,14الذكور واإلناث تجد تحسن الذكور )
( وهذا يشير إلى التحسن الذى طرأ على مجموعة الذكور كان أعلى من التحسن 42,50)
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من خالل حيث أن إستفادة الذكور من البرنامج كانت اإلناث الذى طرأ على مجموعة 
والفنيات المستخدمة التي أتاحت قدر كبير من التنفيس اإلنفعالى ت البرنامج المذكورة الجلسا

كان لها التأثير اإليجابى في التغيير نحو السلوك الذكور  لدى العينة التجريبية وخصوصاً 
في بيئة ال تعرف كيف تمتص شحنات الغضب لدى هذه الفئة من األطفال وهذا األفضل 

قة بين الباحثة والعينة وأدى إلى التحسن الذي طرأ على مستوى لنشوء عالحيث أتاحت 
لدى العينة ككل وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من سهير, أمين, إيذاء الذات سلوك 

ختلفت نتائج 4008) ( ودراسة صالح والبنا,4001)نادية بنت كامل,  سةا( ودر 4004) ( وا 
(, ودراسة 1995) smith, p.k ودراسة( 4004هذا الفرض مع دراية كل من )بخش, 

على عدم وجود فروق بين الجنسين في القياس البعدى  ت( اآلتي أكد4002)البهاص, سيد, 
 إناث(.  -لدي الجموعة التجدريبية )ذكور 

 الفرض الرابع:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة 

 والتتبعى لصالح التتبعى. التجريبية في القياسين البعدى
من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات واإلنحرافات  قوللتحق

( يوضح 2المعيارية لمقياس سلوك إيذاء الذات في التطبيقين البعدى والتتبعى والجدول )
 ذلك.

 (2جدول )
 لبعدى والتتبعى.يوضح المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لمقياس سلوك إيذاء الذات في التطبيقين ا

 اإلنحراف المعيارى المتوسط ن 
 20.225 82.45 61 البعدى
 20802 80.2 61 التتبعى

ال توجد فروق واضحة بين التطبيق البعدى "يتضح من الجدول السابق أنه 
 والتطبيق التتبعى مما يدل على مدى تواصل أثر البرنامج المطبق.

الباحثة من نتائج الفروق بين  ه( يوضح ما توصلت إلى2وفيما يلى جدول ) 
البعدى والتتبعى لألطفال الذاتويين للمجموعة  القياسيينفي  z)المتوسطات الحسابية وقيمة )

 التجريبية على مقياس سلوك إيذاء الذات.
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والتتبعى  يوللتحقق من النتائج وتحديد وجهة داللة الفروق بين القياسين البعد
إختبار )ويلكوكسون  ةالباحث تة التجريبية أستخدملمتوسطات إستجابات أطفال المجموع

Wilcoxon-test( لقياس الفروق بين المتوسطات الحسابية والجدول )يوضح ذلك.60 ) 
 (60جدول )

يوضح مستوى الداللة للتعرف على الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية لمقياس 
 والتتبعى ىسلوك إيذاء الذات في القياسين البعد

مستوى  الرتب الفنيات
 الرتب

مستوى  U مجموع الرتب
 الداللة

دال غير  6.686 26.00 2.58 64 السالبة بعدى
 25.00 66.45 2 الموجبة تتبعى إحصائية

ا يشير مدالة إحصائيًا على مغير  المحسوبة z)يتضح من الجدول السابق أن قيمة )
في  التجربة  المجموعةإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد 

 البعدى والتتبعى بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج. يينالقياس
وتعزو الباحثة ذلك إلى فاعلية البرنامج المستخدم في مساعدة األطفال الذاتويين في 

ستمرار  نامج وتعميم أثر التدريب بعد ر ما إكتسبوه من مهارات وخبرات خالل فترة البو تعميم وا 
يجابي للفنيات في خفض حدة سلوك إيذاء واألثر اإلطبيق البرنامج عليهم مرور شهر من ت

( ودراسة سهير, 4004)كل من بخش, وقد إتفقت نتائج هذه الفرض مع دراسة  الذات 
األطفال والمشاركات بين حيث أتاح البرنامج المقدم فرصًا كبيرة من التفاعل (.4004)أمين, 

أثر هذا التفاعل في خفض جدة سلوك إيذاء الذات لدى في البرنامج )المعلمات, األمهات( و 
أنه ركز على األنشطة التى كانت أيضًا األطفال الذاتويين, ومن عوامل نجاح البرنامج 

تحظى بالقبول من جانب األطفال, وال سيما أن التدريب على هذه األنشطة كان مصحوبًا 
حيث يتفق هذا , والمشاركات معهامن جانب الباحثة  بالتشجيع المستمر, والتعزيز المناسب

( ودراسة شرين, 6281)ما توصلت إليه نتائج دراسة مطر, أحمد محمد, الفرض مع 
 ردور( وغيرها من الدراسات التى إهتمت 4002)( ودراسة البهاص, سيد4001)المصرى, 

كما فيه األنشطة الحركية في خفض حدة سلوك إيذاء الذات وتعديل السلوك الغير مرغوب 
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ر كبيرًا في إقبالهم ثن لبساطة األنشطة المقدمة في البرنامج ومالئمتها لعمر األطفال, أكا
 على جلسات البرنامج.

وال تنس الباحثة ذكر دور المعلمات واألمهات, وتعاونهن مع الباحثة في نجاح  
البرنامج المقدم, وذلك من خالل الواجب المنزلي في كل جلسة من جلسات البرنامج حتي 

عليه داخل المنزل مع أسرته فكلما كرر الطفل  هتنفيذ الموقف الذى تم تدريبن الطفل من تمك
ما ذلك مع حدة سلوك إيذاء الذات. ويتفق خفض ذلك  التحسن في  دلالذاتوي التدريب 

 (.4002)ودراسة محمد خطاب, ( (Scotland, 2000دراسة سكوتالند  هتوصلت إلي
اإلستمرار في تقديمم البرامج التدريبية بشكل وتستخلص الباحثة مما سبق أهمية 

 مرة أخرى. للتراجعمخطط لهؤالء األطفال, حتي ال تتعرض المهارات التى إكتسبوها 
 مناقشة النتائج:

لقد أيدت النتائج التى توصلت إليها الباحثة فاعلية البرنامج الذى تم تطبيقه فى هذه 
األطفال الذاتويين, وظهر أثره فى خفض الدراسة بهدف خفض حدة سلوك إيذاء الذات لدى 

 كما تبين أن الذكور أكثر تحسنًا من اإلناث.لدى هؤالء األطفال الذات سلوك إيذاء 
وقد اتضح ذلك من خالل وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات 

يق القياسيين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى سلوك إيذاء الذات, وذلك لصالح التطب
البعدى(, بل وأكدت النتائج استمرارية فاعلية البرنامج فى خفض حدة سلوك إيذاء الذات لدى 

واآلخرين إلى ما بعد فترة المتابعة, حيث كشفت النتائج عدم وجود لدى عينة الدراسة نحو 
والتتبعى للمجموعة التجريبية البعدى القياسين متوسطى درجات رتب فروق دالة إحصائيًا بين 

يؤكد على احتفاظ العينة بأثر التدريب واستمرارية فاعلية البرنامج إلى ما بعد فترة  مما
يز ميشيل ار )وهذا ما أثبتته دراسات سو وقد إتفقت نتائج هذه الدراسة مع  المتابعة.

Michelle, Suarez. A., (2012)( نجدة 4003, معارك, أحمد )(4003) ن, نشوا
( 6226, أوليسون )4004 بخش , أميرة Scotland( 4000(, اسكوتالند )4003حسن )

Allison  4002, محمد خطاب .) 
األطفال الذاتويين إلى من وقد يرجع التحسن الذى طرأ على المجموعة التجريبية 

استفادتهم من البرنامج القائم على األنشطة المختلفة, والتى تضمنت أنشطة حس حركية 
سة الحركات البسيطة السهلة المعتمدة على تعتمد على الحواس المختلفة للطفل وممار 
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تعتمد على مجموعة من األنشطة والفنيات والمعززات وأساليب التوجيه والتي اإلحساس 
األمهات والمعلمات  مشاركة أسهمتالمختلفة مع االهتمام بدور التغذية الراجعية الفورية, كما 

الدراسات مثل دراسة كريستينا,  فى نجاح البرنامج ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه الكثير من
 Maria L., Rocha , ودراسة مارى لـ. روشاChristina & Laura( 2003لورا )

إنخفاض سلوك من المواقف ادت إلى  حيث أتاح البرنامج المقدم فرصًا كبيرة  .(2007)
إيذاء الذات بين األطفال ذاتهم. وقد ركز البرنامج على األنشطة الحس حركية التى كانت 

بالتشجيع  اً السيما أن التدريب على هذه األنشطة كان مصحوب تحظى بالقبول من جانبهم
محمد هذه األساليب والفنيات مع ما إستخدمته دراسة وتتفق  المستمر, والتعزيز المناسب.

, دراسة عادل عبد اهلل Fox & Garito (2007), فوكس وجاريتو (4002)خطاب 
(4004.) 

واألمهات مع الباحثة فى نجاح البرنامج المقدم. المعلمات  تعاون أسهموأخيرًا فقد 
 ات, والمعلمأدوار األمهاتوتقدر الباحثة جهدهن معها فى تنفيذ البرنامج, وذلك ألهمية 

جلسات البرنامج فى المنزل وأثناء وجود بعد إنتهاء نشطة األهن على تطبيق بعض صوحر 
لوك إيذاء الذات عند هؤالء األطفال, سخفض األطفال بالمركز, وذلك لضمان استمرارية 

 لـ. روشا ماريا ودراسة Foxx & Garita (2007)ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة 
4002 ,Marie L. Rocha. 

 توصيات الدراسة:
 فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنه من األهمية التوصية بما يلى: 

من خالل التعرف على المظاهر والمؤثرات التى تدل  باألطفال الذاتوييناالهتمام  -6
عداد المتخصصين فى هذا المجال مع توفير أدوات  التشخيص  وأساليبعليه, وا 

 الالزمة لذلك.
تقييم البرامج المناسبة لمستوى األطفال الذاتويين, وتوفير جميع الخدمات األخرى التى  -4

محتوى أنشطة  -أدوات  -ين البرامج من )أشخاص مدرب كيمكن أن ترتبط بنجاح تل
 مالئمة للطفل وغيرها من األشياء التى تحتاجها مثل هذه البرامج(.
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تدريب األمهات والمعلمات على استخدام االنشطة المختلفة فى تنمية الكثير من  -3
المهارات لدى األطفال الذاتويين لما لها من أهمية بالغة فى رفع وتحسين مستوى 

 مرغوب فيها. الل, وخفض السلوكيات المضطربة غير األداء لدى هؤالء االطفا
 البحوث املقرتحة:

فى ضوء النتائج التى أسفرت عنها هذه الدراسة تقترح الباحثة بعض الدراسات التى 
 . ومنها: الذاتويينيمكن أن تقدم مزيدًا من الرعاية والتأهيل لألطفال 

تهم فى التواصل مع األطفال فاعلية برنامج تدريبى لألمهات والمعلمات لتنمية مهارا -
 الذاتويين.

الذاتويين فاعلية برنامج قائم على التكامل الحسى لتنمية مهارات التواصل لدى األطفال  -
 ( سنوات. 5-3للمرحلة المبكرة )
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 املراجـــع
 أواًل: مراجع باللغة العربية: 

, الـذاتوى برنامج تنمـوى لـبعض المهـارات, الطفـل .(4003إبراهيم, محمد عبد الحميد ) -6
 ., القاهرة, دار الفكر العربىسلسلة الثقافة األسرية

ــــى الطفــــل األوتيــــزم  .(4063أبــــو حــــالوة, محمــــد الســــعيد ) -4 ــــك الســــريع للتعــــرف عل دليل
 )التوحدى, المكتبة اإللكترونية, أطفال الخليج ذوى االحتياجات الخاصة(.

ج تـــدريبى فـــى أثـــر برنـــام .(4066أبـــو شـــعيب, منـــى محمـــد, وأســـامه محمـــد البطاينـــة ) -3
ـــال التوحـــديين نحـــو أطفـــالهم , دراســـات العلـــوم التربويـــة, تعـــديل اتجاهـــات والـــدى األطف

  .4(, ملحق 38جامعة األردن, المجلد )
ــــة برنــــامج إرشــــادى لخفــــض حــــدة بعــــض .(6222أحمــــد, رشــــاد محمــــد ) -2  مــــدى فاعلي

 راسـاتمعهـد الد, رسـالة دكتـوراه, لـدى األطفـال المعـاقين عقليـاً  –اإلضطراب السـلوكى 
 .العليا للطفولة, جامعة عين شمس

التوحــــد, اإلضــــطرابات  .(4066أســــامة فــــاروق مصــــطفي, الســــيد, كامــــل الشــــربيني ) -5
 .عمان, دار المسيرة للنشر والتوزيعاإلنفعالية, الصحة النفسية, 

 القــاهرة, مكتبــةموســوعة التربيــة الخاصــة,  .(6282األشــول, عــادل أحمــد عــز الــدين ) -1
 .األنجلو المصرية

ســـيكولوجية الفئـــات الخاصـــة, دراســـة حالـــة فـــى  .(6222مـــام, إلهـــامى عبـــد العزيـــز )أ -2
 .القاهرة, دار الكتبالذاتوية, 

القــاهرة, , دار التربيــة الحركيــة,   .(6284أمــين أنــور الخــولى, اســامه كامــل راتــب , ) -8
 .402الفكر العربى, 

االضـطرابات فعالية برنـامج تـدريبى فـى تخفـيض حـدة  .(4004أمين, سهير محمود, ) -2
 المجلـد الثـامن, العـدد الرابـع, جامعـةمجلـة كليـة التربيـة,  - السلوكية لدى طفـل التوحـد

 .658-25حلوان, ص ص 
(, 4002إيذاء الذات )التشخيص والعالج(, ترجمـة حسـن عبـد المعطـى) .آن سكستون -60

 . القاهرة, دار السحاب للنشر والتوزيع
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ــــد اللطيــــف ) -66 ل اإلنســــانى, الشــــفرات غيــــر اللفظيــــة االتصــــا .(6226أورفلــــى, فــــايزة عب
 . , الرياض, اإلدارة العامة للبحوثالحركة, اللمس, المكان, والزمان( -)المظهر 

فعاليـــة برنـــامج تـــدريبى لتنميـــة بعـــض مهـــارات التفاعـــل  .(4004بخـــش , أميـــرة طـــه ) -64
, مجلــة االجتمــاعى فــى خفــض الســلوك العــدوانى لــدى األطفــال التوحــديين, كليــة التربيــة

 . جامعة أم القرى, مكة المكرمةوم التربوية, العل
فاعليــة برنــامج تــدريبي تكــاملى للحــد مــن ســلوك إيــذاء  .(4002البهــاص, ســيد أحمــد ) -63

, مجلـة كليـة تربيـة الذات وتحسين التفاعالت اإلجتماعية لـدى األطفـال المتخلفـين عقليـاً 
 ( 1جامعة عين شمس, ع ), 

مقتــرح للتربيــة الــنفس حركيــة لتنميــة مهــارات برنــامج  .(4001التيــه, ناديــة بنــت كامــل ) -62
اإلدراك الحـــس حركـــى لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة, كليـــة التربيـــة, الريـــاض, الرئاســـة 

 مارس. 40-62المؤتمر العلمى السنوى الرابع عشر من  العامة للبنات, السعودية,
ربيـــة (: برنـــامج مقتـــرح للت4006نقـــاًل عـــن ناديـــة بنـــت كامـــل توفيـــق ) .ثـــورن, فريـــدريك -65

مجلـة النفس حركية لتنمية مهارات اإلدراك الحس حركى لدى أطفال مـا قبـل المدرسـة, 
 . ( الجزء الخامس45, الرياض, الرئاسة العامة للبنات عدد )كلية التربية

فعاليـــــة برنـــــامج تـــــدريبى فـــــى تنميـــــة مهـــــارة  .(4066الجنـــــدى, جمـــــال عبـــــد الناصـــــر ) -61
عقليـًا  إيذاء الذات لدى المراهقين المعـاقيناالستخدام االجتماعى للغة وأثره على سلوك 

 ., كلية التربية, جامعة بنى سويف, رسالة دكتوراه)القابلين للتعلم(
التربيـة الـنفس حركيـة,  .(6221( ترجمـة عبـد الفتـاح حسـن )6221جوليانا, برانتـوس ) -62

بـى, (, القـاهرة, دار الفكـر العر البدنية والصحية فى رياض األطفال )النظريـة, والتطبيـق
 .34-2ص 

, ترجمـة وتعريـف مقياس جيمليام التقديري لتشخيص إضـطراب التوحـد .جيمس جيليام -68
 (, القاهرة دار الرشاد.4004عادل عبد اهلل )

ـــــو ســـــيف ) -62 ـــــل التوحـــــدى خصائصـــــه )الســـــلوكية (. 4001حســـــام أحمـــــد محمـــــد أب الطف
 .والتوزيع يترك للنشر .. القاهرةوالتربوية( إختبارات قياس قدراته ودمجه في المجتمع

الطفـــــل التوحـــــدى خصائصـــــة )الســـــلوكية  .(4001حســـــام, أحمـــــد محمـــــد أبـــــو ســـــيف ) -40
 .يترك للنشر والتوزيع .. القاهرةوالتربوية( إختبارات قياس قدراته ودمجه في المجتمع
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األمــــــراض الســــــيكوماتية: التشــــــخيص,  .(4003حســــــن, مصــــــطفي عبــــــد المعطــــــي ) -46
 .رةالقاه –الشرق  ء, مكتبة زهرااألسباب, العالج

فاعلية برنامج تـدريبى لتنميـه االدراك البصـرى  .( 4002حميدة , رشا مرزوق العزب ) -44
, كلية التربية,  ررسالة ماجيستي وأثره على خفض السلوك النمطى لدى الطفل التوحدى

 جامعة عين شمس .
 ., القاهرة, دار الفكر العربىالنمو الحس حركى لدى األطفال .(4003خالد الفخرانى ) -43
فاعليـــة برنـــامج عالجـــى للعـــب لخفـــض درجـــة بعـــض  .(4001محمـــد أحمـــد ) خطـــاب, -42

, معهــــد , رســــالة دكتــــوراه االضــــطرابات الســــلوكية لــــدى عينــــة مــــن األطفــــال التوحــــديين
 الدراسات العليا للطفولة, جامعة عين شمس.

تعـــــديل ســـــلوك األطفـــــال المعـــــوقين, دليـــــل الآبـــــاء  .(6223الخطيـــــب جمـــــال محمـــــد ) -45
 . إشراق للنشر والتوزيع , عمان: داروالمعلمين

الخطيــب, جمــال. الصــمادى, جميــل. الحديــدي, منــى. العمــايرى, موســى. الروســان,  -41
 .(4060فــاروق, يحيــى, خولــه. الرزيقــات, إبــراهيم. النــاطور, ميــادة. الســور, ناديــا )

 ., دار الفكر, عمان6. طمقدمة في تعليم الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة
لطفـــل التوحـــدى, بـــراءة ال يتســـع لهـــا فضـــاء الحيـــاة, ملـــف ا .(4002الخطيـــب, رانـــدا ) -42

 . , مركز والدة األميرة فيصل بن فهد للتوحد62أطفالنا, 
http://www.kfshrc.edu.sa/atfalouna/Issue.19/Atfa 4-24. pdf 

فاعليــة برنــامج إرشــادى ســلوكى مقتــرح لخفــض  .(4066خلــود ,محمــد إبــراهيم حســن ) -48
 –. رســالة ماجيســتير لــدى عينــة مــن األطفــال الــذاتويينحــدة الســلوك النمطــي المتكــرر 

 .جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب 
فاعلية برنامج إرشادى سلوكى مقترح لخفض حدة  .(4066خلود محمد إبراهيم حسن ) -42

كليــة  –. رســالة ماجيســتير الســلوك النمطــى المتكــرر لــدى عينــه مــن األطفــال الــذاتويين
 .يةجامعة اإلسكندر  –ب ااألد

, , القـاهرةالموسوعة المختصرة فى علم الـنفس والطـب العقلـى .(6221خولى وليم )ال -30
 .دار المعارف
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فاعليــــة برنــــامج تــــدريبى لتنميــــة بعــــض  .(4002ربيــــع, ســــحر, أحمــــد عبــــد الموجــــود ) -36
, رســــالة المهــــارات االجتماعيــــة وخفــــض ســــلوك إيــــذاء الــــذات لــــدى األطفــــال التوحــــديين

 .شمس , كلية التربية, جامعة عينماجستير
مخــاطر اســتيراد األفكــار والمنــاهج والمشــاكل, شــبكة العلــوم  .(4002الرخــاوى, يحيــى ) -34

( متــــاح علــــى شــــبكة المعلومــــات العالميــــة الــــرابط 45النفســــية, وجهــــات نظــــر, العــــدد )
 اإللكترونى الثانى. 

http://www.arabpsynet.com/archives/vp/vp.Rakkaouimport's 20% risk 
20% of 20 Ideo Logies-htm. 

ـــد المـــالك -33 ـــان عب ـــين المســـتويات  .رشـــدى, حن ـــذاء الـــذات ب ـــة فـــى ســـلوك إي دراســـة مقارن
, معهــــد , رســــالة ماجســــتيرالمختلفــــة مــــن الذاتويــــة لــــدى عينــــة مــــن األطفــــال الــــذاتويين

 .4062الدراسات العليا للطفولة, جامعة عين شمس, 
الفكـر للطباعـة  ,عمان: دار5, طمقدمة فى التربية الخاصة .(4060الروسان فاروق ) -32

 والنشر والتوزيع.
, , الطبعــة العربيــة األولــىحواســك الخمــس .(6222ريبيكــا تــريس ترجمــة عــادل ســعد ) -35

 . القاهرة, دار الشروق
, عمــان, دار التوحــد الخصــائص والعــالج .(4002الزريقــات, إبــراهيم, عبــد اهلل فــرج ) -31

 وائل للنشر والتوزيع.
ــــو حــــالوة) -32 ــــى الطفــــل األوتيــــزم دليلــــك  .(4062الســــعيد, محمــــد أب الســــريع للتعــــرف عل

 .(, كلية التربية, بدمنهور, جامعة اإلسكندرية)التوحدى
ــــرحمن ســــيد ) -38 ــــال, ط .(4000ســــليمان, عبــــد ال , 6الذاتويــــة إعاقــــة التوحــــد عــــن األطف

 Gilliam autism Rating القـاهرة, الشـرق, مكتبـة الزهـراء. مقيـاس جيليـا للتوجـد
scales.(GARS) 

, الجـــزء ســـيكولوجية ذوى االحتياجـــات الخاصـــة .(4004من ســـيد )ســـليمان, عبـــد الـــرح -32
 .683الثانى, القاهرة, مكتبة زهراء الشرق, 
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برنــــامج تــــدريبى ســــلوكى مقتــــرح لتعــــديل بعــــض  .(4066الســــيد, رحــــاب اهلل محمــــد, ) -20
, , معهـد الدراسـات التربويـة, رسالة ماجسـتير السلوكيات النمطية لدى الطفل االجترارى

  .جامعة القاهرة
أثــر النشــاط الرياضــى الموجــه علــى النحــو والتكيــف  .(6222الســيد, نبيلــة منصــور ) -26

 , القـــاهرة, جامعـــة حلـــوان, ص, رســـالة دكتـــوراه االجتمـــاعى لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة
31-32. 

فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي لخفـــض حـــدة الســـلوك  .(4008صـــالح, عايـــدة والبنـــا, أنـــور ) -24
 , سلســــلة العلــــوم اإلنســــانية,بمحافظــــة غــــزه ًا,العــــدوانى لــــدى األطفــــال المعــــاقيلن عقليــــ

 ., غزهA( 6(, العدد )60المجلس )
أثــر النشــاط البــدني المــنظم علــى تطــوير بعــض  .(4002صــالحات رحــيم, ياســمين ) -23

, رســـالة ماجيســـتير, المهــارات الحركيـــة الدقيقـــة وغيـــر الدقيقـــة لـــدى األطفـــال المعـــاقين
 .الجامعة األردنية

 يم برنــامج إلكســاب الطفــل مــا قبــل المدرســة المهــاراتتصــم .(4006صــيام, أشــواق ) -22
 , معهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة عين شمس., رسالة ماجيستيرالحسى الحركية

إســــتراتيجيات تعــــديل الســــلوك  للعــــاديين وذوى  .(4008طــــه, عبــــد الحلــــيم حســــين, ) -25
 –اريطــة األز  –ش ســونير  38 -دار الجامعــة الجديــدة للنشــر –اإلحتياجــات الخاصــة 

 اإلسكندرية.
 . (, القاهرة, دار الشروقتعرف على حواسك )الخمس .(4000عادل حسين ) -21
القـــاهرة, دار الفكـــر , مقيـــاس جيليـــام التشخيصـــى التوحـــدى .(4004عـــادل عبـــد اهلل ) -22

 العربى.
 , القاهرة, دار الرشاد3مقياس الطفل التوحدى ط .(4005عادل عبد اهلل محمد ) -28
فاعلية برنامج تدريبى فى تنمية بعض المهـارات االجتماعيـة  .(4004عبد اهلل, عادل ) -22

( 2, سلسلة اإلصدارات الخاصـة, العـدد )مجلة بحوث كلية اآلداب لألطفال التوحديين,
 جامعة المنوفية. 
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فاعليـــة برنـــامج ســـلوكى تــدريبى فـــى تخفيـــف حـــدة  .(6222مـــال معمــور ) عبــد المنـــان, -50
ؤتمر الدولى الرابع اإلرشاد النفسى والمجال الم أعراض اضطرابات األطفال التوحديين,

 . , ديسمبر203, جامعة عين شمس, كلية التربية, التربوى, المجلد األول
فعاليــــة برنــــامج تــــدريبى فــــى تنميــــة مهــــارة  .(4066عبــــد الناصــــر, جمــــال, ســــليمان ) -56

ًا االستخدام االجتماعى للغة وأثره على سلوك إيذاء الذات لدى المراهقين المعـاقين عقليـ
 ., كلية التربية, جامعة بنى سويفرسالة دكتوراه ,)القابلين للتعلم(

النشـــاط الحـــس حركـــى كمـــدخل لتعـــديل الســـلوك  .(4066علـــى ســـليم زهيمـــل العتيبـــي.) -54
, معهــــد رســــالة ماجيســــتير المضــــطرب لــــدى األطفــــال المعــــاقين عقليــــًا القــــابلين للــــتعلم,

 الدراسات التربوية, جامعة القاهرة.
 العـــــالج الســـــلوكى لمظـــــاهر العجـــــز فـــــى التواصـــــل اللغـــــوى .(4003)الغامـــــدى, عـــــزة  -53

 ., كلية التربية, الرياض, رسالة دكتوراه والتفاعل االجتماعى لدى أطفال التوحد
فاعليــة برنـامج تـدريبى فــى تنميـة المهـارات االجتماعيــة  .(4002غـزال, مجـدى فتحـى ) -52

, , الجامعـة األردنيـةجستير, رسالة مالدى عينة من األطفال التوحديين فى مدينة عمان
 .كلية الدراسات العليا

, المــــؤتمر العلمــــى األويتــــزم الخطــــر الصـــامت يهــــدد أطفالنــــا .(4002الفـــولى, هشــــام ) -55
 .  , كلية تربية, جامعة بنهااألول

ســـيكولوجية ذوى االحتياجـــات الخاصـــة وتــــربيتهم,  .(4006القريطـــي, عبـــد المطلـــب ) -51
 ., القاهرة, دار الفكر العربي4ط

المدخل إلـى  .(6225يونى, يوسف والسرطاوي, عبد العزيز, والصمادي, جميل, )القر  -52
 . , اإلمارات العربية, دار القلمالتربية الخاصة

ــــــى ) -58 ــــــين الفهــــــم  .(4003كامــــــل, محمــــــد عل ــــــة الغامضــــــة ب ــــــزم )التوحــــــد( اإلعاق األوتي
 .,اإلسكندرية, مركز اإلسكندرية للكتابوالعالج

 , اضــــــــــطراب يــــــــــزداد باضــــــــــطراد, القــــــــــدس, التوحــــــــــد .(4060كيفوركيــــــــــان, جــــــــــابى ) -52
 (.21الطبعة )

 Htt:/www.asnan-yameleh-com/1245678888-pdf. 
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, عمـان: دار الثقافـة للنشـر سـيكولوجية الطفـل التوحـدى .(4005محمد أحمد خطـاب ) -10
 والتوزيع.

ـــــامج عالجـــــي باللعـــــب لخفـــــض بعـــــض  .(4002محمـــــد أحمـــــد خطـــــاب, ) -16 فاعليـــــة برن
, معهــد الدراســات , رســالة دكتــوراهينــة مــن أطفــال التوحــداإلضــطرابات الســلوكية لــدى ع

 العليا للطفولة, جامعة عين شمس.
بعـض  فاعليـة برنـامج عالجـى باللعـب لخفـض .(4002محمود أحمد محمود خطـاب ) -14

الدراســات  معهــد رســالة دكتــوراه, اإلضــطرابات الســلوكية لــدى عينــة مــن اطفــال التوحــد
 .العليا للطفولة, جامعة عين شمس

 تصحيح مفهـوم إضـطراب التوحـد إلـى الـذاتوين مدونـة, د. سـيد .(4002ر, سيد )مختا -13
 . مختار, على شبكة المعلومات العالمية, الرابط اإللكترونى التالى

http://Sayedmokhtar-mokloobblog.com/1618967 
 التحقــق مــن مــدى فاعليــة برنــامج .(4001مــدبولى, اســامه احمــد, رمــزى رســمى جــابر) -12

(Teach)  رســالة ماجســتير, معهــد تنميــة التفاعــل االجتمــاعى لألطفــال الــذاتويين, فــى
 .الدراسات والبحوث التربوية, جامعة القاهرة

 فاعليـــة برنـــامج مقتـــرح باللعـــب فـــي خفـــض حـــدة الســـلوك .(4001المصـــري, شـــرين ) -15
 .غزه –كلية تربية , رسالة ماجيستير, العدواني لدى أطفال الذاتويين

البيئيـة  دراسة للعالقة بين السلوك العدوانى وبعد العوامل .(6281مطر, أحمد محمد ) -11
جامعـة , , كليـة تربيـة, رسـالة دكتـوراهومدى فاعلية اإلرشاد النفسي فـي تخفيـف العـدوان

 .قناة السويس
 تـــأثير برنــامج للتربيـــة الحركيـــة علــى بعـــض عناصـــر اإلدراك .(4003معــارك, أحمـــد ) -12

, مجلة العلوم والفنون الرياضـية, ليم األساسىالحركى لتالميذ الصف األول بمرحلة التع
 ., غزة30(, العدد 40المجلد )

رعايــــة وتأهيـــــل المعــــوقين فـــــى المملكــــة العربيـــــة  .(6222المغلــــوث, فهـــــد بــــن حمـــــد ) -18
 .الرياض, المؤلفالسعودية, 

القـــاهرة  .(4004, ترجمـــة وتعريـــب عـــادل عبـــد اهلل محمـــد )التشخيصـــى مقيــاس جيليـــام -12
 Gilliam autism Rating scales.(GARS)ية مكتبة األنجلو المصر 
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, , القــــاهرةاإلعاقــــات العقليــــة واالضــــطرابات االرتقائيــــة .(6228مليكــــه لــــويس كامــــل) -20
 . مكتبة النهضة المصرية

 . المعاق طاقة ال إعاقة لآلباء .(4008المهدى, خالد ) -26
http:/www.elanbaa.com.kw.in 

 برنــامج مقتــرح للعالقــات المكانيــةتــأثير  .(4002نبيــل محمــود شــاكر, رفيعــة عيســى ) -24
, مجلــــة الفــــتح, شــــباط, العــــدد ى تطــــوير اإلدراك الحــــس حركــــى ألطفــــال الريــــاضف
 (, الكويت. 38)

 دار المشــــرق عمــــان,التوحــــد واضــــطرابات الســــلوك  .(4001النجــــار, أحمــــد ســــليم ) -23
 . الثقافى

 فاعليــــة برنــــامج للتمرينــــات الحــــس حركيــــة والســــلوك .(4003نجــــدة, حســــن لطفــــى ) -22
 عـــدد , مجلـــة الطفولـــة والتنميـــة,لتـــوافقى لألطفـــال المعـــاقين ذهنيـــًا وأقـــرانهم األســـوياءا
 .452: 465(, دمشق, صص 3(, مجلد )64)

 فاعليـة برنـامج للتمرينـات علـى بعـض القـدرات الحـس .(4003نجدة, حسـن لطفـى, ) -25
 ةتربيـــ , رســـالة دكتـــوراه,حركيـــة والســـلوك التكتيكـــى لألطفـــال بمـــدارس المعـــاقين ذهنيـــاً 

 .رياضية, جامعة اإلسكندرية
 بغـداد, دار الحكمـةعلـم الـنفس الرياضـى,  .(4000نزار مجيد الطالب, وكامل طه ) -21

 .للطباعة والنشر
 تــــأثير مــــنهج مقتــــرح للتربيــــة الحركيــــة فــــى تطــــوير بعــــض .(4003نشــــوان, نشــــوان ) -22

 معــةكليـة تربيــة رياضـية, جا, رسـالة دكتــوراه, القـدرات البدنيـة الحــس حركيـة للمعــوقين
 د. بغدا

 فعاليـــة برنـــامج تـــدريبي قـــائم علـــى .(4002نشـــوى عبـــد الحلـــيم عبـــد اللطيـــف البربـــري ) -28
. رســـالة الـــتعلم بالنمذجـــه فـــي تنميـــة بعـــض المهـــارات اإلجتماعيـــة لـــدى الطفـــل األوتيـــزم

 .كلية التربية, جامعة المنوفية –ماجيستير 
علـــى  ج تـــدريبي قـــائمفعاليـــة برنـــام .(4002نشـــوى عبـــد الحلـــيم عبـــد اللطيـــف البربـــري ) -22

. رسـالة التعلم بالنموذج في تنمية بعـض مـن المهـارات اإلجتماعيـة لـدى الطفـل األوتيـزم
 .كلية التربية , جامعة المنوفية –ماجيستير 
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أثـــر اســـتخدام األلعـــاب الصـــغيرة فـــى تطـــوير قـــدرات  .(4006وليـــد, كمـــال محمـــود ) -80
, رســــالة ( ســــنوات2-1ر )حركــــى لتالميــــذ المرحلــــة االبتدائيـــة بعمــــ -اإلدراك الحـــس 

 . جامعة ديالى, كلية التربية األساسيةماجستير, 
فاعليـــة برنـــامج نفـــس حركـــى لتنميـــة بعـــض المفـــاهيم  .(4066وائـــل ســـمعان ) وهبـــه, -86

 غيــر , رســالة ماجســتير,الرياضــية لعينــة مــن األطفــال المعــاقين ذهنيــًا القــابلين للــتعلم
 .ة عين شمسمنشورة, معهد الدراسات العليا للطفولة, جامع

عمان , البرامج التربوية لالفراد ذوى الحاجات الخاصة  .(4001يحيى, خوله أحمد ) -84
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
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The effectiveness of a program based on the interventing 

of the sensory motor unit to reduce self-Injurious   

behaviour among autistic children (5-10) 

 
Eman Abd El-Wahab Mahmoud (Ph.D) 

Psychology Department of Science Basis 

Higher institute of social work - Cairo 

Abstract: 
The study aimed program the effectiveness test based on some 

training activities in a training program to reduce self- injurious 

behaviour in autistic children, and the sample consisted of (16) autistic 

children of (8) males / (8) females from department of mental 

retardation in the Egyptian Academy- Ain Shams   , and the researcher 

used the “Gilliam’s Test “ to select and diagnose a sample of self- 

injurious  autistic children (by the researcher), and the training 

program based on the use of the mobility sense activities   ( by the 

researcher ,)that resulted in findings of the study on the effectiveness 

of the program that was implemented in order to  reduce self- 

injurious behaviour for those autistic children  , and the back impact on 

improving the movements of autistic children in its good manner, and 

that was evident by the presence of statistically significant difference 

between middle level measurements of tribal and post to the 

experimental group on those skills for the application of dimensional, 

and the results of study has proved that  there were statistically 

significant differences between the averages of Order degrees of male 

/ females in favour of males ,like what the results assured the 

continuity of the program’s effectiveness of the self- injurious 

behavior in autistic children and after the follow up period, where the 

results revealed that there is no statistically significant differences 

between   , middle- level measurements and dimensional inter active of 

the experimental group ,and the participation of the self- injurious 

autistic children’s mothers and teachers in the program which 

emphasizes the impact of training to keep the sample and the 

continued effectiveness of the program continued effectiveness the 

period of follow-up. 


