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مؤشرات التحلیل البعدي لنتائج بعض اإلنتاج العلمي في مجال تحسین حالة أطفال 
  ٢٠١٣ -١٩٨٩ في الفترة األوتیزم في الوطن العربي 

 دراسة تحلیلیة ببلیومتریة ببلیوجرافیة لبعض الدراسات البرامجیة  

دراســة ) ١٠١(نتــائج  بعــدي وقــراءة ببلیومتریــة ل تحلیــل إجــراء هــدفت الدراســة إلــى:دراســة ملخــص ال
، بینــت النتــائج أن عــدد ]٢٠١٣ -١٩٨٩ [ فــي الفتــرةفــي مجــال األوتیــزم فــي الــوطن العربــيبرامجیــة 

 هـــو ٢٠١٢الرســـائل واألطروحـــات یـقــل عـــن عـــدد البحـــوث ـفــي المجـــالت والمـــؤتمرات، كمـــا أن عـــام 
ًباحـثـا اهــتم ) ٩١(طــالق ـفـي اإلنـتـاج العلمــي البرامجــي، كمــا أـفـادت النـتـائج ـبـأن هـنـاك األكثـر عـلـى اإل

بعمل دراسة برامجیـة فـي اضـطراب األوتیـزم ، وأن عـدد البـاحثین الـذكور یفـوق عـدد الباحثـات اإلنـاث 
فــي هــذا المجــال، عــالوة علــى ذلــك أفــادت النتــائج بــأن معظــم هــذه الدراســات تــم تطبیقهــا فــي مراكــز 

بیة الخاصة وبعضها لم یحدد بشكل واضح مكان التنفیذ باإلضافة إلى عدم وجود دراسة واحدة تـم للتر
تنفیــــذها فــــي مدرســــة خاصــــة بــــاألوتیزم أو مدرســــة عادیــــة للــــدمج، كمــــا تــــم التوصــــل إلــــى أن نظــــام 
ًالمجمــوعتین هــو المــنهج األكثــر اســتخداما مقارنــة بنظــام المجموعــة الواحــدة وأن اســتراتیجیات تعــدیل 
ًالســـلوك هـــي أكثـــر االســـتراتیجیات اســـتخداما فـــي البـــرامج المقدمـــة ألطـفــال األوتیـــزم، إضـــافة إلـــى أن 

 هـــي أكـثــر المتغـیــرات الـتــي اســـتهدفها الـبــاحثون فـــي ة والمهـــارات الحیاتـیــمهـــارات التفاعـــل االجتمـــاعي
حــوث كــان ، كمـا أـفـادت النـتـائج ـبـأن الرسـائل واألطروحــات والب%٥٥دراسـاتهم التجریبـیـة بنســبة بلغــت 

، مهــارات ةوالمهــارات الحیاتیـمهــارات التفاعـل (ًلهـا أثـرا ـفـي تحسـین حاـلـة أطفـال األوتـیـزم فـي جوانـب  
بینمــا لـم یكـن لهــا ذات ) االنتبـاه، تنمیـة اللغـة، مهــارات اللعـب، االضـطرابات الجنســیة، مهـارات العمـل

حركیـــة، المهـــارات -لحـــسالمشـــكالت الســـلوكیة، المهـــارات الحركیـــة و المهـــارات ا(األثـــر فـــي نـــواحي 
 ).المعرفیة

 . دراسة ببلیومتریة– األوتیزم – التحلیل البعدي :الكلمات المفتاحیة 

Meta-Analysis Indicators of the some Scientific Production  in the field 
of Autism Disorder in the Arab World in the period from 1989 until 

2013 : Analytical-Bibliometric study for Programmatic 
Abstract : This study aimed to analyze the results of (101) research in 

the field of improving the situation of people with Autism in the Arab world 
in the period [1989-2013], the results showed that the number of theses least 
of research published in journals and conferences, and the 2012 is the most 
ever in the scientific production program, also reported results that there are 
(91) as a researcher interested in a study in programmatic Autism, and the 
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number of male researchers exceeds the number of female researchers in 
this field, in addition to the results reported that most of these studies have 
been applied in centers for special education and some of them did not 
specify clearly place of execution in addition to the absence of a single 
study has been carried out in a private school for Autism or Normal School, 
has also been reached that the system of the two groups is the method most 
commonly used compared to the approach experimental system, That 
behavior modification strategies are the most commonly used strategies in 
programs offered for childrenwith Autism, in addition to the social 
interaction skills and life skills are more variables targeted by researchers in 
experimental studies, Also that the theses and research have had an impact 
strong in improving (interaction skills and life skills, attention skills, 
language development, play skills, sexual disorders, job skills), while did 
not have the same impact in the areas of (motor skills and sense of skills - 
motor, cognitive skills). 
Keywords : Autism- Analytical-Bibliometric study. 

 :الدراسة مقدمة 
شـــهدت التربیـــة الخاصـــة ـفـــي تقـــدمها وتطورهـــا العدـیـــد مـــن التطـــورات والتغـیـــرات 
الجذرـیــة ـفــي مفاهیمهـــا وعالقتهـــا ـبــالعلوم األخـــرى ـفــي مختـلــف مجـــاالت الحـیــاة وأصـــبح 
المجتمــع بشــكل عــام ینظــر إـلـى التربیــة الخاصــة باعتبارهــا عـلـم متخصــص للتعامــل مــع 

المجتمـع وهــم فـئـة األفـراد ذوي االحتیاجــات الخاصــة تلـك الفـئـات األكثـر خصوصــیة ـفـي 
 .الذین ینحرفون بشكل واضح وغیر مألوف عما یعتبره المجتمع عادي

ًویشهد العقد الحالي تطورا هائال في مجـال االهتمـام بـذوي االحتیاجـات الخاصـة،  ً
ًونشــطت كــل اـلـدول ـفـي تطــویر برامجهــا وأبحاثهــا ودراســاتها ـفـي مجــال اإلعاـقـة عمومــا، 

ًن االستجابة الفاعلة حقا لمشكلة اإلعاقـة یجـب أن تتصـف بالشـمولیة، بحیـث ال تهـتم أل
ـبـــبعض الجوانــــب المتعلـقـــة بهــــذه المشــــكلة وتغـفـــل جوانــــب أخــــرى، وأحــــد هــــذه الجوانــــب 

فالتربـیــــة الخاصـــــة بممارســـــاتها التشخیصـــــیة والتأهیلیـــــة ، الرئیســـــة هـــــو الجاـنــــب البحثـــــي
مشـروعیة تتـأتى فقـط مـن خـالل البحـث العلمـي، والعالجیة بحاجة إلى مشروعیة، هذه ال

 المنـاهج فاعلیـة مـن فـي التحقـق یسـهم الخاصة میدان التربیة في الجید العلمي فالبحث
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 المهمــة، القضــایا حــول واألسـالیب واالسـتراتیجیات والطراـئـق، وتطویـــــــــــــــــــــر المعرفـة
 ).٢٠١٠الخطیب،(المقدمة  البرامج والخدمات جدوى وتقییم

لـقـــد كـتـــب الكثیــــرون عــــن أزمــــة البحــــث العلمــــي ـفـــي اـلـــوطن العرـبـــي وهــــو هــــذا و
موضوع یستحق الكثیر مـن العنایـة واالهتمـام، ذلـك أن مكانـة البحـث العلمـي مـن التقـدم 
الحضاري لألمم تعد بمنزلة القلب من الجسد، إذ ال تطـور فـي أي ناحیـة أو مجـال دون 

 بحـــث علمـــي جـــاد، محكـــم المواصـــفات تطـــور معرفـــي، وال ســـبیل لنهضـــة معرفیـــة دون
والمعاییر، ولم یعد بالمقدور النظر إلى البحث العلمي، سـواء التطبیقـي منـه أو النظـري، 
باعتبـاره مجـرد إضـافة معـززة لإلنجـاز البشـري، بـل هـو شـرط جـوهري مـن شـروطه وهــذا 
األمر صحیح منذ أمد طویل، لكنـه الیـوم أكثـر صـحة ومنطقیـة فـي ضـوء الـنمط الجدیـد 

 .)٢٠٠٨المرهون،(والشعوب من التحدیات المتعددة المنابع التي تواجه األمم 
ًوالبحـــث العلمــــي ـفـــي مجـــال التربـیـــة الخاصــــة عمومــــا یحتـــاج مــــن آن إـلـــى آخــــر 
ــات متأنیـــة وعمیقـــة، لتحدیـــد أهـــم المشـــكالت البحثیـــة وتحدیـــد اإلنجـــازات التـــي تـــم  لدراسـ

النهایـة علـى األهـداف التـي تنشـدها تحقیقها لتطویر هذا المجال البحثي بما یـنعكس فـي 
التربیــة الخاصـــة ولعـــل أبرزهــا هـــو تحقـیــق جــودة حـیــاة حقیقـیــة لجمیــع الفـئــات الخاصـــة، 
ومــــن ثــــم فــــإن التحلـیـــل البعــــدي والدراســــة الببلیومترـیـــة لنتــــائج البحــــوث یفـیـــد فــــي التنبــــؤ 

لـى بالظواهر قید البحث والتحكم فیها وضبطها وبما ینتج عنه مـن إنتـاج بحـوث جیـدة ع
 .مستوى عال یسهم في تنمیة المجتمع

 مـن المجــاالت ذات األهمیـة ـفـي مـیـدان Autismویعـد مجــال اضـطراب األوتـیـزم 
التربیــة الخاصـــة، ـفــاألوتیزم مــن الفـئــات الـتــي یجــب النظـــر إلیهـــا بعــین االعتـبــار، لتزاـیــد 
أعـــداد األطفـــال الـــذین یعـــانون منـــه فـــي مختـلــف الثقافـــات والجنســـیات فـــي شـــتى أنحـــاء 

الم، ففــي كـــل مكــان مـــن بلــدان العـــالم یوجــد العدیــد مـــن األطفــال اـلــذین یعــانون مـــن العــ
ًاضـطراب األوتـیـزم، ونســبتهم ـفـي زیـادة مســتمرة ـتـدریجیا، ممــا یسـتدعى مزـیـدا مــن اـلـدعم  ً
والمســاندة التــي یجــب أن توجــه إلــى هــؤالء األطفــال، واالهتمــام بهــم ورعــایتهم فــي كافــة 

احــد االضــطرابات  واألوتیــزم،  أقــرانهم مــن العــادیینجوانــب النمــو، شــأنهم فــي ذـلـك شــأن



 - ٤ -

العمیقـــة فـــي الطفوـلــة یـــؤثر عـلــى األســـلوب اـلــذي یـــتعلم بـــه األطفـــال أن یكونـــوا كائنـــات 
یشــــــــــاركوا فــــــــــي أحــــــــــداث األســــــــــرة والمجتمــــــــــع اجتماعیــــــــــة وأن یهتمــــــــــوا بأنفســــــــــهم وأن 

)Goin&Myers,2004( ، ولــذلك یعــد االضــطراب الكیفــي فــي التفــاعالت االجتماعیــة
مـــــن الخصـــــائص الرئیســـــة المطلوبـــــة لتشـــــخیص األوتیـــــزم، فاالضـــــطراب الواضـــــح فـــــي 
اســــتخدام الســــلوكیات االجتماعیــــة غـیـــر اللفظیــــة المتعــــددة لتنظــــیم التفاعــــل االجتمــــاعي 

 علـى نحــو باإلضـافة إلـى القصـور ـفـي التبـادل االجتمـاعي والوجـداني خصــائص تالحـظ
 .)Bryson&Smith,1998(شائع لدى أطفال األوتیزم 

وجـــدیر بالـــذكر أن هنـــاك صـــعوبة بالغــــة متعلقـــة بتشـــخیص األوتیـــزم حیـــث تعــــد 
عملـیــة التشـــخیص هـــذه مـــن أكبـــر المشـــكالت التـــي تواجـــه المتخصصـــین بســـبب تشـــابه 
ــى حــــد مــــا مــــع اضــــطرابات أخــــرى منهــــا اإلعاقــــة العقلیــــة وفصــــام الطفولــــة  األوتیــــزم إـلـ

یص قـبـل اكتمــال عمــر واضــطرابات التواصــل وتتـفـاقم هــذه الصــعوبة عنــد محاوـلـة التشــخ
الطفل سنتین ألسباب عدة منها عـدم اكتمـال األنمـاط السـلوكیة للطفـل قبـل عامـه الثـاني 

حیـث یفقـد الطفـل فجـأة بعـض ) انتكاسـة نمائیـة(وظهور األعراض بعد فترة نمو طبیعیـة 
 .المهارات الخاصة عندما یتجاوز عامه الثاني

 فــاألوتیزم هــو إعاقــة نمائیــة أو IDEAًووفقــا لقــانون تعلــیم األفــراد ذوي اإلعاقــات 
تطوریــة تــؤثر علــى التواصــل اللفظــي وغیــر اللفظــي والتفاعــل االجتمــاعي لــدى الطفــل، 
وعادة ما یظهر هذا االضطراب بشكل عام قبل بلوغ الطفل الثالثة من عمـره ممـا یجعـل 

 وهــو عجــز یعیــق ،)٢٦:٢٠٠٨هالهــان وكوفمــان،(ًمــن شــأنه أن یــؤثر ســلبا علــى أداءه 
ر المهارات االجتماعیة والتواصل اللفظي وغیر اللفظي واللعـب التخیلـي واإلبـداعي تطوی

وهو نتیجة اضطراب عصبي یـؤثر علـى الطریقـة التـي یـتم مـن خاللهـا جمـع المعلومـات 
ومعالجتهــا بواســطة الــدماغ مســببة مشــكالت فــي المهــارات االجتماعیــة تتمثــل فــي عــدم 

ألفـراد وعـدم القـدرة علـى اللعـب واسـتخدام وقـت القدرة على االرتباط وخلـق عالقـات مـع ا
 .)١٨:٢٠٠٧علیوات،( الفراغ
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أطـفــال األوتیــزم یعـــانون مـــن قصــور ـفــي العالقــات االجتماعـیــة وال وعـــي معظــم ف
باآلخرین وانعزالیة مفرطة، كما أنهم یعانون من غیـاب الرغبـة فـي االتصـال االجتمـاعي 

معاملـة طفـل األوتیـزم لوالدیـه حیـث یكـون ًباآلخرین، وتتبدى هذه العالمات تحدیدا أثنـاء 
ً یتطلبــــــــــــون تفــــــــــــاعال اجتماعیــــــــــــا التعامــــــــــــل هنــــــــــــا علــــــــــــى أســــــــــــاس أنهــــــــــــم أشــــــــــــیاء ال ً

)Maureen&Tessa,1993:14( ، ٕففهــم وادراك طفــل األوتیــزم للعالقــات االجتماعیــة
یعــد مــن أصــعب األشــیاء علیــه وممــا یؤكــد ذـلـك أن معظــم أطفــال األوتیــزم یخفقــون فــي 

یـــة مـــع اقـــرب النـــاس إلـــیهم، فطفـــل األوتیـــزم حتـــى لـــو ابتســـم فـــإن تكـــوین عالقـــات عاد
ًابتسـامته تفتقـر إلـى العمـق االجتمـاعي عـالوة علـى كونـه یتجنـب دائمـا االتصـال ـبـالعین 

مــن مدرســیة، ویظــل  ووعــادة یظهــر عالمــات تــدل علــى عــدم تمییــزه لوالدیــه مــن أشــقائه
 ).١٤:١٩٩٧هولوین، (ن العالمات البارزة لطفل األوتیزمغیاب قلق االنفصال م

وباإلـضـــافة إـلـــى مــــا ســــبق، یعــــاني معظــــم أطفــــال األوتـیـــزم مــــن حركــــات نمطیــــة 
ًكمــــا یظهــــرون تعلقــــا غیــــر طبیعـیــــا ) Goodgive,2000,13( تكراریــــة وشــــذوذ حســــي ً

ـبــبعض األشـــیاء ومقاومـــة أي تغییـــر فـــي بیئـــتهم المحیطـــة عـــالوة عـلــى محـــاولتهم إبقـــاء 
نقصـه القـدرة علـى التفكیـر باألفكـار أن معظمهـم تًاألمور علـى مـا هـي علیـه دائمـا، كمـا 

)Happe,1994:18(. 
 كمــــــا یعــــــاني أغلبیــــــتهم مــــــن ضــــــعف فــــــي مهــــــارات التقلیــــــد واالنتبــــــاه المشــــــترك

یتســــم الســــلوك التكیفــــي للمصــــابین ـبـــاألوتیزم بوجــــود قصــــور فــــي ، كمــــا )٢٠٠٨أمــــین،(
قصــــور فــــي ٕمهــــارات التنظــــیم ومهــــارات طــــرح األســــئلة واتبــــاع التعلیمــــات إـلـــى جانــــب ال

علومــات مهــارات العمــل التعــاوني مــع الــزمالء وضــعف القــدرة علــى الــتعلم واكتســاب الم
األوتیـــزم یتســــمون فأطفـــال ، )٢٠٠٧مفضــــل و محمـــد،(مـــن مواقـــف الخبـــرات المختلفـــة 

ــي النمـــــو االنفعـــــالي یشـــــمل تفـــــادي التغیـــــرات االجتماعیـــــة واالنســـــحاب مـــــن  بقصـــــور فـــ
انهم مـــن خـــالل مواـقــف الحـیــاة الیومـیــة التـــي التـفــاعالت فهـــم ال یســـتطیعون مشـــاركة أـقــر
ماعـیـــــة معهــــــم فـــــي محــــــیط مجــــــالهم النفســــــي یمكـــــن أن تفـیـــــد ـفـــــي إقامـــــة عالـقـــــات اجت

 ).١٦:٢٠٠٢محمـــــــــد،(
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ًوعموما فكل أطفال األوتیزم یواجهون مشـكالت ومعوقـات متشـابهة ولكنهـا لیسـت 
ـــذلك یمكــــن أن نقــــول أن اضــــطراب األوتـیـــزم هــــو اضــــطراب  فــــردي نــــوعي متطابـقـــة، وـل

خـــاص، فكـــل حالـــة تعـــد حالـــة فریـــدة متمیـــزة، لـــدیها قـــدراتها الخاصـــة وكـــذلك مشـــاكلها 
النوعیة، وذلك یجعل المختصین والمعالجین والوالـدین یقفـون فـي حیـرة كبیـرة عنـد إجـراء 

أهـیـــــل ًالتشـــــخیص والتقـیـــــیم الترـبـــــوي وأیضــــــا عـنـــــد وضــــــع الخطــــــة الفردـیـــــة لرعاـیـــــة أو ت
 .)٢٠١٢كـــــاشف،(م زاألشخاص ذوي اضطراب األوتی

ألوتیزم ومــــع ذلــــك فالتــــدخل التــــدریبي والعالجــــي المبكــــر لألطفــــال المصــــابین بــــا
، وربما هذا ما دفع الكثیـرون إلـى تبنـي )٢٠٠٣صــــادق،(یحسن من حالتهم بشكل كبیر 

عـدة ـتـدخالت وـبـرامج إرشــادیة وتدریبـیـة لتحســین حالـة أطـفـال األوتـیـزم، ـبـرزت بكـثـرة ـفـي 
معظمهـا یرتكـز علـى توجهـات سـلوكیة ویهـدف إلـى عمال العلمیة البحثیة، العدید من األ

ـــاألوتیزم ســــــــــــــلوكیات أو مهــــــــــــــارات حیاتیــــــــــــــة اجتماعیــــــــــــــة  إكســــــــــــــاب المصــــــــــــــابین بـــــــــــ
)Maureen&Tessa,1993:22( ، ومــــــع تعــــــدد هــــــذه الـتـــــدخالت والـتـــــي تنبـثـــــق مــــــن

ــات وأســـس علمیـــة إال أن الكثـیــر منهـــا ـلــم یثـبــت فاعلیتـــه فـــي تحســـین حاـلــة هـــؤالء  نظرـی
 .)Din&McLaughlin,2000( األطفال

هـــذا وـقــد شـــهدت المنطـقــة العربـیــة فـــي الفـتــرة مـنــذ نهایـــة الثمانـیــات وحـتــى الوقـــت 
الحالي ظهور عدد هائل من رسائل الماجسـتیر وأطروحـات الـدكتوراه والبحـوث المحكمـة 
المنشورة في مجالت علمیـة ومـؤتمرات محلیـة أو إقلیمیـة أو دولیـة تناولـت فعالیـة بعـض 

ســـتراتیجیات أو البـــرامج أو الفنیـــات أو الطرائـــق واألســـالیب فـــي مجـــال تحســـین حالـــة اال
أطفال األوتیزم بهدف تطویر الممارسات المیدانیة الحكومیة أو األهلیة المقدمـة فـي هـذا 
المجــال، إال أن النظــرة الســطحیة لنتــائج مثــل هــذه الدراســات واألطروحــات والبحــوث لــم 

لیة اسـتراتیجیة علـى أخـرى أو برنـامج علـى آخـر أو نجـاح تظهـر دالئـل كافیـة تؤیـد أفضـ
 .ل التعامل مع المصابین باألوتیزمًتدخال بصورة یمكن تعمیمها في مجا

ًوـبـذلك تتضــح الحاجــة إـلـى ضــرورة عمــل تحـلـیالت منظمــة وأكـثـر تفصــیال لنتــائج 
لـة لحقیقي فـي مجـال تحسـین حاهذه الرسائل واألطروحات والبحوث بغیة معرفة تأثیرها ا
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، فهـــل الكـــم قـــد غلـــب علـــى الكیـــف، أم أن كـــل هـــذه األبحـــاث والجهـــود  األطفـــالهـــؤالء
 .قرار بخصوص هذه الفئةالعلمیة بالفعل قدمت ما یمكن االعتماد علیه عند صناعة 

ًهنـــاك حاجـــة ملحـــة تســـتدعي عمـــل تحـلــیالت منظمـــة وأكـثــر تفصـــیال ال شـــك أن 
ــــى ا ــــرغم مـــــن أن معظـــــم لنتـــــائج هـــــذه الرســـــائل واألطروحـــــات والبحـــــوث، فعـل رســـــائل الـل

تحســین حالـة أطـفـال األوتیـزم الـتـي أجریـت ـفـي المنطـقـة  المعنیـة ببحــوثالطروحـات واألو
 داللـة إحصـائیة لمـا العربیة إن لم یكن كلها تحمـل فـي طیـات نتائجهـا تأكیـد علـى وجـود

، إال اـنـــه بنظــــرة دقیـقـــة تحلیلیـــة ـفـــي جــــل هــــذه األعمــــال البحثـیـــة یمكــــن تـــم التوصــــل ـلـــه
" ت"أو اختبــار  ٢ اعتمادهــا عـلـى أســالیب إحصــائیة شــائعة منهــا حســاب قــیم كــامالحظــة

، ومعـروف أن نتـائج هـذه األعمـال قـد )Zقیمة (أو تحلیل التباین أو اختبار ویلكوكسون 
تكون عرضة للخطـأ النـاتج عـن القـرارات اإلحصـائیة والمعـروف بخطـأ النـوع األول وهـو 

 یسـمى خطـأ النـوع الثـاني، وهـو خطـأ یصـعب خطأ یمكن التحكم فیه، إال أن هناك خطأ
ًحسابه وهو ظاهرة شائعة نتعرض لها في البحـوث التربویـة ممـا یوجـد تضـاربا فـي نتـائج 
هــــذه البحــــوث، ـبـــل إنــــه مــــع زـیـــادة عــــدد الدراســــات حــــول موضــــوع مــــا تزیــــد احتمــــاالت 

 ).١٩٨٧عبدالحمید،(لوصول إلى نتائج متضاربة ا
لـیـــل نـتـــائج بعــــض الرســــائل واألطروحــــات لـقـــد استشــــعر الباحــــث الحاجــــة إـلـــى تح

والبحـــوث ـفــي مجـــال تحســـین حاـلــة أطـفــال األوتـیــزم ألســـباب كثـیــرة، منهـــا ـنــدرة دراســـات 
التحلیــــل البعــــدي والدراســــات الببلیومتریــــة الببلیوجرافیــــة فــــي مجــــال اضــــطراب األوتیــــزم، 
عــــالوة علــــى أن إجـــــراء هــــذه النوعـیــــة مــــن البحــــوث یســـــاعد علــــى التعـــــرف علــــى أـثــــر 

جیات وبـرامج تحســین حالـة أطفـال األوتـیـزم بوحـه عـام كمــا یسـاعد القـائمین عـلـى اسـتراتی
رعاـیـة وتأهیــل أطفــال األوتیــزم عـلـى اتخــاذ القــرار التربــوي التعلیمــي المناســب لهــذه الفئــة 

وباإلضـــــافة إـلــــى مـــــا ســـــبق ومــــن خـــــالل حضـــــور الباحـــــث للعدـیــــد مـــــن ، مــــن األطـفــــال
مـذه علـى أیـدي نخبـة مـن األسـاتذة العظـام المؤتمرات والمناقشات العلمیة ومـن خـالل تتل

فـي المجـال وقرـبـه مـنهم بحكـم التتلمــذ علـى ـیـدیهم أو بحكـم العمـل معهــم داخـل الجامعــة 
ًفقـــد الحـــظ الباحـــث أن كثیـــرا مـــن هـــؤالء األســـاتذة األجـــالء یشـــعرون بعـــدم الرضـــا عـــن 
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شــككون فــي ًنوعیــة البحــوث البرامجیــة التــي یــتم تنفیــذها مــع أطفــال األوتیــزم وكثیــرا مــا ی
ً، كـل ذلـك كـان دافعـا للباحـث  وفـي تكرارهـانتائجها وفي عالقتهـا بمـا یحـدث فـي المیـدان

هل بالفعل هذه البحوث جیـدة ؟ هـل لهـا تـأثیر حقیقـي ؟ هـل تتمتـع : الحالي أن یتساءل 
هــل هــل بالفعـل هــي تكــرار لمـا ـتـم دراســته ؟ نتائجهـا بالصــدق ؟ هــل لهـا فاـئـدة حقیقـیـة ؟ 

ًأن األمــر بــات كمـیـا فقــط لـیـه عنــد صــیاغة قــرار یخــص هــذه الفئــة أم لهــا كـیـف یعتمــد ع
 .الخ... ؟

ومــن هنــا حــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة الببلیومتریــة الببلیوجرافیــة ذات التحلیــل 
البعــدي تكشــف حقــائق مــا یجــیش فــي صــدره مــن تســاؤالت، إن الدراســة الحالیــة ترتكــز 

زم فـي الجامعـات العربیـة وذلـك مـن خـالل على تحلیل االهتمام العلمـي البرامجـي بـاألوتی
مراجعـــــة استكشـــــافیة تحلیلیـــــة ببلیوجرافیـــــة ببلیومتریـــــة للرســـــائل واألطروحـــــات والبحـــــوث 

 ) .٢٠١٣-١٩٨٩(العلمیة المنجزة في الفترة 
ًانبثاـقـا مــن الفلســفة التربوـیـة التــي تعنــي بــذوي اضــطراب األوتیــزم والمرتكــزة عـلـى ف

التقـــــدم، ظهـــــرت الكثـیــــر مـــــن الـتــــدخالت التعلیمیـــــة أن كـــــل طـفــــل أوتـیــــزم قاـبــــل لـلــــتعلم و
واالســــتراتیجیات التأهیلـیـــة الـتـــي تعـنـــي بهــــم، وألن األوتـیـــزم مــــن اإلعاـقـــات الـتـــي شــــغلت 
الـبـاحثین والدارســین فــي اـلـوطن العرـبـي بشــكل الفــت للنظــر ظهــرت العدیــد مــن البحــوث 

 لتحسـین حاـلـة تدریبیـة/ والرسـائل واألطروحـات العلمیـة التـي قـدمت عـدة بـرامج إرشـادیة 
هــؤالء األطفــال، هــذه البــرامج التــي قــدمها البــاحثون أظهــرت فاعلیــة علــى نحــو ایجــابي 
ــل ـفــي تحســـین العدـیــد مـــن الجوانـــب ـلــدى األطـفــال المصـــابین ـبــاألوتیزم خاصـــة فـــي  تمـث
تحســین مهــارات االنتبــاه وتطــویر المهــارات التواصــلیة واالجتماعیــة والســلوكیة، فاإلنتــاج 

لمتمثل فـي رسـائل الماجسـتیر وأطروحـات الـدكتوراه وبحـوث المجـالت العلمي البرامجي ا
والمــؤتمرات واـلـدوریات العلمیــة هــو الراـفـد اـلـرئیس للمعرـفـة اإلنســانیة فــي تزوـیـدنا بأفضــل 
الطـــرق لرعایـــة وتأهیـــل وتربیـــة أطفـــال األوتیـــزم، كمـــا أن یســـاعدنا علـــى إیجـــاد الحلـــول 

ه القــــائمین عـلـــى رعــــایتهم التــــي تواجــــللمشــــكالت المختلفــــة التــــي تــــواجههم والمشــــكالت 
 .وتأهیلهم
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وال شك أن تراكم المعرفـة شـرط أساسـي لنمـو العلـم فـي أي مجـال علمـي، ویعتبـر 
ـــائج البحــــوث وتولیفهــــا معــــا عنصــــرا هامــــا للتوصــــل إلــــى تعمیمــــات وقــــوانین  ًتركیــــب نتـ ً ً

أوا مـن ٕومسلمات تساهم فـي بنـاء العلـم وتقدمـه واتاحـة فرصـة للبـاحثین الحقیقیـین أن یبـد
حیث انتهى اآلخـرون، فالتحلیـل والتولیـف وجهـان لعملـة واحـدة فـي البحـث العلمـي، وأن 
ًاســــــــــتخدامهما معــــــــــا بطریقــــــــــة جیــــــــــدة یشــــــــــكالن أبعــــــــــادا أساســــــــــیة للبحــــــــــث العلمــــــــــي ً 

)Yager,1982(. 
ومــن األســالیب التــي یمكــن االعتمــاد علیهــا ـفـي عملیــة التركـیـب والتــألیف هــذه مــا 

یة، وفـیـــه یـقـــوم الباحــــث بتســــجیل اســــتنتاجاته عــــن نتــــائج یســــمى بأســــلوب التـقـــاریر الســــر
مجموعــة مـــن البحــوث ـفــي صــورة تقرـیــر علمـــي ذي طبیعــة كیفـیــة حیــث یـقــوم بالتحلـیــل 
النقــدي للطــرق والنتــائج فــي كــل منهــا ثــم یتوصــل إـلـى اســتنتاجات عامــة حــول مــا یجــب 

ؤه عنــدما اســتبعاده أو اإلبقــاء علیــه مــن نتــائج هــذه البحــوث وهــذا األســلوب یســهل إجــرا
ًیكــون مقــدار البحــوث التــي یــتم عرضــها ونقــدها وتحلیلهــا محــدودا، لــذلك ظهــر أســلوب 

 وفیـه یؤسـس الباحـث اسـتنتاجاته حـول مجموعـة Votingآخر یسمى أسـلوب التصـویت 
ًمــــن البحــــوث علــــى حســــاب تكــــرار البحــــوث ذات النتــــائج التــــي تؤكــــد فرضــــا معینــــا أو  ً

ذا األســـلوب عـــدم قدرتـــه علـــى تكشـــف تدحضـــه، إال أنـــه مـــن اخطـــر نـــواحي قصـــور هـــ
 ).١٩٨٧عبدالحمیـــد،(ة وق التي ال تصل إلى مستوى الداللالفر

ً أســـلوبا آخـــر یواجـــه جوانـــب القصـــور ١٩٧٦ عـــام Glass" جـــالس"ـلــذلك اقتـــرح 
  Meta-Analysis" التحلیــــل البعــــدي"الكامنــــة فــــي األســــالیب الســــابقة عــــرف بأســــلوب 

نـتــائج مجموعـــة مـــن البحـــوث ـفــي مجـــال مـــا وهـــو عـبــارة عـــن أســـلوب تحلیـــل إحصـــائي ل
بهــدف اســتقراء تعمیمــات مفیــدة مــن البیانــات والنـتـائج التــي توصــلت إلیهــا هــذه البحــوث، 
هذا ویشـترك أسـلوب التحلیـل البعـدي مـع الدراسـات المسـحیة فـي كثیـر مـن خصائصـها، 

میـة فهو عملیة لمسح وتحلیل التجمع الهائل لنتائج الدراسـات فـي مجـال معـین بطریقـة ك
ویختلـف عنهـا فـي كـون الدراسـات المســحیة تفتقـر إلمكانیـة التوصـل للمتغیـر الثالـث ـفـي 
البحوث وهو العالقة السببیة بـین المتغیـرات المسـتقلة والتابعـة، فأسـلوب التحلیـل البعـدي 
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أسـلوب كمــي إحصــائي مـنظم لتنظــیم واســتخراج وتلخـیص المعلومــات مــن كـم هاـئـل مــن 
صــــلت إلیهــــا مجموعــــة مــــن البحــــوث فــــي مجــــال مــــا بطریقــــة البیاـنـــات والنتــــائج التــــي تو

موضـــوعیة، األمـــر الـــذي یســـاعد علـــى التوصـــل إلـــى اســـتنتاج عـــام بشـــأن فعالیـــة هـــذه 
البحـــوث ومـــن ثـــم علـــى إمكانیـــة التوصـــل إلـــى اتخـــاذ قـــرار معـــین فـــي تبنـــي نتـــائج هـــذه 

 ).١٩٩٥المیهنـــــــي،(ه البحوث من عدم
راءات المنظمـــــة لحـــــل التعارضـــــات فالتحلیـــــل البعـــــدي هـــــو مجموعـــــة مـــــن اإلجـــــ

الواضــحة فــي نتــائج البحــوث المختلفــة، حیــث یـتـرجم القــائم بالتحلیــل البعــدي النتــائج مــن 
عدد من الدراسات المختلفة إلى وحدات قیاسیة وباستخدام األسالیب اإلحصـائیة یوضـح 
العالقة بین خصائص الدراسات والنتائج، وهو بصـورة نمطیـة یعتمـد علـى مجموعـة مـن 

لخطوات تبدأ بتحدید الباحث ألغراض التحلیل والسؤال البحثي ثـم یـتم اختیـار مجموعـة ا
مــــن الدراســــات الكمیــــة والـتـــي تقابــــل المعــــاییر الـتـــي یحــــددها الباحــــث وـیـــتم تنظــــیم هــــذه 

ر العـام المسـتنتج ًالدراسات وفقا لبعض خصائصها ثـم إجـراء لحسـاب متوسـط حجـم األثـ
ًفالتحلیـــل البعـــدي یعـــد أســـلوبا لمســـح وتحلیـــل ، )Drowns,1991(ت مـــن هـــذه الدراســـا

ــع كبیـــر مـــن نتـــائج الدراســـات والبحـــوث فـــي مجـــال معـــین بطریقـــة كمیـــة الســـتخراج  تجمـ
معلومــات مــن كــم هاـئـل مــن البیاـنـات والنـتـائج بهــدف التعــرف عـلـى فاعلـیـة هــذه البحــوث 

 ).١٩٨٧عبدالحمیـــد، (والتوصل إلى مبادىء هامة تساعد على إنتاج بحوث جیدة
ذا وقــد أخــذت أهمیــة التحلیــل البعــدي تــزداد بصــورة ملحوظــة بــین البــاحثین فــي هــ

العلوم النفسیة والتربویة ألنه یساعد في تقدم النظریات والمعـارف فـي هـذه العلـوم، حیـث 
مـــن الممكـــن بواســـطته تحدـیــد مـــدى الحاجـــة إـلــى إجـــراء المزـیــد مـــن البحـــوث ـفــي مجـــال 

وحـة فـي ضـوء مـا یـتم التوصـل إلیـه مـن معین وكذلك فحص مصـداقیة النظریـات المطر
 وعـلـى اـلـرغم مــن اتفــاق ،)Carson et al.,1990(ة فــنـتـائج باســتخدام عیـنـات مختل

ًمعظــم الـبــاحثین علــى أهـــداف مــنهج وأســـلوب التحلیــل البعـــدي، إال أنــه ال یمـثــل أســـلوبا 
ــزم ـبــه هــؤالء الـبــاحثون، وانمـــا هـــو عبــارة عـــن مظـلــة ینــدرج تحتهـــا العدـیــد مـــن  ٕواحــدا یلـت ً

 ).٢٠٠٥حســــن،(ف التي تسعى إلى تحقیق هذه األهدااألسالیب واالستراتیجیات 
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وللتحلیل البعدي مجموعة من الخطوات التـي یمكـن إتباعهـا فـي اسـتعراض نتـائج 
الدراســــات البحثـیـــة التجریبیــــة، تتمـثـــل هــــذه الخطــــوات ـفـــي تحدـیـــد بــــؤرة االهتمــــام، جمــــع 

وصــیف الدراســات والبحــوث، جدولــة الدراســات والبحــوث، فحــص الدراســات والبحــوث، ت
البیاـنـــات والنتــــائج وتبویبهــــا، وحســــاب حجــــم األـثـــر وذـلـــك إلیجــــاد حجــــم األثــــر للمتغیــــر 

م الحكــم التجریبــي األساســي فــي الدراســة یلــي ذلــك حســاب قیمــة متوســط حجــم األثــر ثــ
 ـفـإذا كــان حجــم ،)Glass,1976 ; Glass,1982( رعـلـى قیمــة متوســط حجــم األـثـ

ٕ فإن ذلك یدل على حجم صغیر لألثر، واذا كان حجـم األثـر النـاتج ٠,٢= األثر الناتج 
 ٠,٨=  فإن ذلك یدل على حجم متوسـط لألثـر، أمـا إذا كـان حجـم األثـر النـاتج ٠,٥= 

 ).Cohen,1988,28(ر فإن ذلك یدل على حجم كبیر لألث
 التعــــرف عـلـــى حجــــم الـتـــأثیر للدراســــات )Baggett,2005(" باجــــت"حــــاول لـقـــد 
 ١٩٩٤لعالجیــة التــي تــم تنفیــذها مــع أطفــال األوتیــزم فــي الفتــرة الزمنیــة مــن البرامجیــة ا

 دراســة تــم الحصــول علیهــا مــن قواعــد البیانــات ٤١، ومــن خــالل تحلیــل ٢٠٠٤وحتــى 
 إـلــى ٨االلكترونیــة توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن الفـئــة العمریــة ألطفــال األوتیــزم مــن 

یــذ البــرامج والتــدخالت العالجیــة معهــا،  ســنة هــي أكثــر الفئــات العمریــة التــي تــم تنف١١
بینمــا لــم تــزد نســبة % ٧٧,٥كمــا كانــت نســبة الــذكور فــي جمیــع هــذه الدراســات حــوالي 

من هذه الدراسات كانت الحاالت المشـاركة فیهـا % ٩٢، و حوالي %١٧,٦اإلناث عن 
أطفــال أوتیــزم، بینمــا كانــت هنــاك حــاالت لــم یــتم تشخیصــها بالشــكل الــدقیق وقــد بلغــت 

، وتركــز اهتمــام هــذه الدراســات عـلـى خـفـض الســلوكیات الشــاذة ـلـدى %٨بتها حــوالي نســ
أطفــــال األوتیــــزم وعلــــى رأســــها الســــلوك العــــدواني باإلضــــافة إلــــى تحســــین االســــتجابات 

ـــى مــــا ســــبق تبنــــت معظــــم هــــذه الدراســــات  ـــدیهم، وباإلضــــافة إـل %) ٧٥,٦(التواصــــلیة ـل
بینمــــا تبـنـــت ـبـــاقي هــــذه الدراســــات اســــتراتیجیات عالجـیـــة منـفـــردة للتحـقـــق مــــن فاعلیتهــــا 

، كمـا )أكثـر مـن أسـلوب عالجـي فـي البرنـامج المسـتخدم(استراتیجیات عالجیـة متكاملـة 
ًاحتلت جداول النشاط المصور المرتبـة األولـى مـن حیـث أكثـر االسـتراتیجیات اسـتخداما 

 .االتعلیمات اللفظیة المرتبة الدنیفي هذه الدراسات بینما احتلت استراتیجیة 
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 دراســــة تحلیـــل بعـــدي لنـتـــائج )Hourmanesh,2006(" هورمـــانش"ا أجـــرى كمـــ
الدراســات البرامجیــة التــي اســتهدفت تقیــیم فعالیــة تــدخل معــین أو برنــامج عالجــي مقــدم 

 ١٩٦٥ً شــهرا  وذـلـك منــذ عــام ٨٤-١٢ألطفــال األوتیــزم الـلـذین تتــراوح أعمــارهم مــابین 
مـــابین رســـائل وأطروحـــات  دراســـة علمیـــة ٩٠ ، هـــذا ومـــن خـــالل تحلیـــل ٢٠٠٥وحتـــى 

وبحـــوث تـــم تجمیعهـــا مـــن خـــالل قواعـــد البیانـــات االلكترونیـــة توصـــل الباحـــث إـلـــى أن 
اهتمـام كــل هـذه الدراســات تركــز علـى تحســین ثالثـة جواـنـب رئیســة لـدى أطـفـال األوتـیـزم 

المهـارات المعرفـیـة، مهـارات اللغـة، والمهــارات التكیفیـة، ومـن خــالل حسـاب حجــم : هـي 
راســــة عـلـــى حــــدا توصــــل الباحــــث إـلـــى أن الـبـــرامج والـتـــدخالت العالجـیـــة التـــأثیر لكــــل د

ًالمقدمة بغرض تحسین المهارات المعرفیـة لـدى أطفـال األوتیـزم كانـت نتائجهـا اكبـر أثـرا 
یلیهــــا تـلـــك التــــي اســــتهدفت المهــــارات اللغوـیـــة ـثـــم ـتـــأتي تـلـــك الـتـــي اســــتهدفت المهــــارات 

 التــــي انبثقــــت مــــن التحلیــــل التطبیقــــي التكیفیــــة، كمــــا أن البــــرامج والتــــدخالت العالجیــــة
ً كــان أكثــر أثــرا مقارنــة بغیرهــا مــن البــرامج والتــدخالت التــي قامــت علــى ABAللســلوك 

ـــدى أطفــــال  أســــس نظریــــة أخــــرى، وأن التوقیــــت المثــــالي لتحســــین المهــــارات المعرفیــــة ـل
  ســنوات، ولتحســین المهــارات اللغوـیـة أكـبـر٤ إـلـى ٣األوتیـزم هــو ـفـي الفـتـرة العمرـیـة مــن 

 ســـنوات، أمــا المهـــارات التكیفیــة فینبغـــي تــدریب أطـفــال األوتیــزم علیهـــا بعــد تمـــام ٤مــن 
ســــنوات، كمــــا أـفـــادت الدراســــة بأـنـــه حـتـــى تحـقـــق الـبـــرامج والتــــدخالت ٣اكتمــــال عمــــرهم 

العالجـیـة أهــدافها لتحســین المهــارات المعرفـیـة واللغوـیـة والتكیفـیـة ألطـفـال األوتـیـزم ینبغــي 
 .ة ساعة تدریبی٢٥ األطفال عن هؤالءأال یقل معدل تدریب 

 "وادل" ومــــن خــــالل تبنــــي أســــلوب التحلیــــل البعــــدي والمــــنهج الببلیــــومتري، قــــام 
)Waddell,2007( دراســة برامجیــة تــم تنفیــذها مــع أطفــال األوتیــزم ٦٣ بتحلیــل نتــائج 

ً حصــل علیهــا الكترونیــا هادفــا بــذلك حســاب حجــم ٢٠٠٦ وحتــى ١٩٩٦فــي الفتــرة مــن  ً
كـــل دراســـة علـــى حـــدا، وقـــد توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن جـــل هـــذه األثـــر وداللتـــه ل

الدراسـات ركــزت اهتمامهــا علـى تحســین الـنـواحي االجتماعـیـة لـدى أطـفـال األوتـیـزم، كمــا 
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كاـنـت نســبة اـلـذكور المشــاركین ـفـي هــذه الدراســات تعــادل ثالـثـة أضــعاف نســبة اإلنــاث، 
 .تئج هذه الدراساات الناجمة عن نتاولم تكن هناك فروق دالة في التأثیر

دراســــــــة ببلیومترـیـــــــة  )Zhang,2008(" زهــــــــانج"وفـــــــي الصــــــــدد نفســــــــه، أجـــــــرى 
ببلیوجرافیـــة ذات تحلیـــل بعـــدي للدراســـات البرامجیـــة التـــي اســـتهدفت تحســـین التفـــاعالت 
االجتماعیة لدى أطفـال األوتیـزم مـن خـالل تبنـى اسـتراتیجیة  نظـائر األقـران وذلـك بغیـة 

هـذه الدراسـات، وفـي هـذه الدراسـة اسـتطاع الباحـث تجمیـع تحدید حجم األثر الناتج عـن 
، وقـــد توصـــلت نتـــائج ٢٠٠٦ وحتـــى ١٩٧٨ دراســـة علمیـــة فـــي الفتـــرة الزمنیـــة مـــن ٤٥

الدراسة إلى أن استخدام نظائر األقـران كاسـتراتیجیة تعلیمیـة ألطفـال األوتیـزم فـي مجـال 
، وأن حجـــم ٠,٠١توى ًالمهـــارات االجتماعـیــة  التفاعلـیــة ذو أثـــر دال احصـــائیا عـنــد مســـ

األثــر الخــاص بدراســات تحســین المهــارات االجتماعیــة التفاعلیــة مــن خــالل اســتراتیجیة 
 .ةبحجم الحاالت المشاركة في الدراسنظائر األقران یتأثر 

 مراجعــة منهجیــة )Tachibana et al.,2012(" تاكیبانــا وآخــرون"كمــا أجــرى 
أطفـــال األوتیـــزم ـفــي عمـــر الروضـــة وتحلـیــل بعـــدي للدراســـات البرامجیـــة المســـتخدمة مـــع 

واســــتهدفوا منهــــا مراجعــــة األدبیــــات التــــي تــــم كتابتهــــا فــــي هــــذا المجــــال وتحدیــــد أـنــــواع 
ٕالتــدخالت التــي ـتــم االعتمــاد علیهــا واجـــراء تحلیــل بعــدي لهـــذه الدراســات واجــراء مقارـنــة  ٕ

  دراســة علمیــة لتحلیلهــا فــي الفتــرة مــن٨٧بینهــا، واســتطاع البــاحثون هنــا الحصــول علــى 
 مـــــن خـــــالل اعتمـــــادهم علــــى قواعـــــد البیاـنــــات االلكترونـیــــة، وـقــــد ٢٠١١ وحتــــى ١٩٥٦

توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن معظــم الدراســات البرامجیــة تركــز علــى تحســین النــواحي 
مـن الدراســات % ٩٨ٕالسـلوكیة ـلـدى أطفـال األوتـیـزم واكسـابهم الـقـدرة علـى التواصــل، وأن 

المنبثقــة مــن التحلیــل التطبیقــي للســلوك، ویوجــد هــذه تقــوم علــى االســتراتیجیات والبــرامج 
 .ًتأثیر دال احصائیا لنتائج الدراسات البرامجیة التي تم تنفیذها مع أطفال األوتیزم

 حصـر الدراسـات التجریبیـة )Ganz et al.,2012(" جـانز وآخـرون"كمـا حـاول 
ئصـها في مجال تحسین التواصل لـدى المصـابین بـاألوتیزم للتعـرف علـى طبیعتهـا وخصا

ومـــدى تعـــدد الفنیـــات واألســـالیب التـــي اســـتخدمت فیهـــا، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، اســـتخدام 
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مـا أثـر اسـتخدام الوسـائل التواصـلیة البدیلـة : التحلیل البعدي لإلجابة علـى تسـاؤالت هـي 
عـلــى المنـــاحي الســـلوكیة المختلفـــة ـلــدى أطفـــال األوتیـــزم ؟، هـــل هنـــاك فـــرق فـــي التـــأثیر 

ســتراتیجیة التواصــلیة البدیلــة المســتخدمة ؟، ومــن خــالل تحلیــل یمكــن رده إلــى طبیعــة اال
 دراسـة اسـتطاع البـاحثون التوصـل إلیهـا وحسـاب معامـل تأثیرهـا مـن ٢٤ودراسة وفحص 

خــالل اســتخدام المعــادالت الحســابیة المختلفــة للتحلـیـل البعــدي أـفـادت نتــائج الدراســة إـلـى 
تحسـین الجوانـب السـلوكیة المختلفـة وجود أثر دال الستخدام أنظمـة التواصـل البدیلـة فـي 

لــــدى أطفــــال األوتیــــزم، ووجــــود اخــــتالف لحجــــم تــــأثیر هــــذه الدراســــات بــــاختالف نظــــام 
التواصــل البــدیل المســتخدم فــي الدراســة، عــالوة علــى أن نظــام التواصــل بتبــادل الصــورة 

)PECS ( مالبدیلة فاعلیة مع أطفال األوتیزیعد من أكثر أنظمة التواصل. 
تضــح اهتمــام البــاحثین باســتخدام المــنهج الببلیــومتري ومــنهج التحلیــل وممــا تقــدم ی

البعـــدي فـــي فحـــص اإلنتـــاج العلمـــي المتعلـــق باضـــطراب األوتیـــزم، وتمخـــض عـــن ذلـــك 
یعـد مـن أكثـر ) PECS(العدید من النقاط الهامة منها أن نظام التواصل بتبـادل الصـورة 

یـث كـان حجـم األثـر للدراسـات التـي أنظمة التواصل البدیلة فاعلیـة مـع أطفـال األوتیـزم ح
اسـتخدمته كبیـر، باإلضـافة إلـى أن اسـتخدام نظـائر األقـران كاسـتراتیجیة تعلیمیـة ألطـفـال 
ًاألوتیــزم فــي مجــال المهــارات االجتماعیــة  التفاعلیــة ذو أثــر دال احصــائیا عنــد مســـتوى 

ـیــة مـــن ، وأن حجــم األـثــر الخـــاص بدراســـات تحســین المهـــارات االجتماعـیــة التفاعل٠,٠١
خالل استراتیجیة نظائر األقران یتأثر بحجم الحاالت المشاركة فـي الدراسـة، عـالوة علـى 
ما سبق یتضح للباحث أن الدراسـات الببلیومتریـة التحلیلیـة یمكـن االعتمـاد فیهـا علـى أي 
عدد من الدراسات كما یمكن أن تكون هذه الدراسات ورقیة أو الكترونیـة المهـم أن یتـوفر 

 .ات التي یمكن االعتماد علیها في حساب حجم األثر وداللتهبها البیان

  :مشكلة الدراسة
ـــدكتوراه وبحــــوث  مــــن المؤكــــد وجــــود عــــدد كبیــــر مــــن رســــائل الماجســــتیر وأطروحــــات اـل
ٕالمجـــالت العلمیـــة والبحـــوث المنشـــورة فـــي مـــؤتمرات محلیـــة واقلیمیـــة ودولیـــة فـــي مجـــال 
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خـالل العدیـد مـن البـرامج التدریبـیـة أو تحسـین حالـة أطفـال األوتیـزم بـالوطن العرـبـي مـن 
ًاإلرشـــادیة المقترحـــة ـلــذلك، ممـــا وـلــد كمـــا معرفیـــا هـــائال ـفــي میـــدان التعامـــل مـــع أطفـــال  ً ً
األوتیـــزم، ویحتـــاج هـــذا الوعـــاء اـلــذي یتضـــمن ذلـــك الكـــم المعرفـــي إـلــى إجـــراء عملیـــات 

ه فحص ومراجعة له من حین إلى آخر للتعـرف علـى خصائصـه لتقـویم مسـیرته وتوجیهـ
وترشیده لتحقیق أفضل عائد منه، والوصول به إلـى المزیـد مـن الفائـدة لمجتمـع البـاحثین 

وفـي حـدود علـم الباحـث، فهـذا المیـدان یعـانى مـن ، وجمهور المستفیدین من هذا الوعـاء
افتقـــار إلـــى وجـــود دراســـات مـــن مثـــل هـــذا النـــوع، فلكـــي یصـــل اإلنتـــاج العلمـــي المعنـــي 

إـلـى غایاتــه وتحقــق هــذه الرســائل واألطروحــات الجامعیــة بتحســین حاـلـة أطفــال األوتیــزم 
والبحــوث العلمیــة المنشــورة مقاصــدها فــإن األمــر یتطـلـب إلقــاء نظــرة فاحصــة عـلـى ذـلـك 
ٕالجهــد العلمــي، واعمــال مبضــع الجــراح فیــه وتشــریحه، واجــراء عملیــات فحــص وتحلیــل  ٕ

ائصـه وذلـك ومراجعة له بین حـین وآخـر، للتعـرف علـى جوانبـه وتوجهاتـه وجودتـه وخص
ًتقویمـــا لمســـاره وزیـــادة لكفاءتـــه لیحقـــق غایاتـــه ومقاصـــده وممـــا ســـبق فمشـــكلة الدراســـة ، ً

 : الحالیة تتلخص في التساؤالت التالیة 
أطفـال األوتیـزم فـي الـوطن واقع اإلنتاج العلمي البرامجي في مجال تحسین حالـة ما ) ١

: اج العلمـــي البرامجـــي  ویقصـــد هنــا بواـقــع اإلنتــ.؟) ٢٠١٣-١٩٨٩(العربــي ـفــي الفتــرة 
رســـالة ماجســـتیر، أطروحـــة دكتـــوراة، بحـــث مجلـــة علمیـــة، بحـــث (فئـــة اإلنتـــاج العلمـــي 

الفنیـة المسـتخدمة، / ، نـوع االسـتراتیجیة )ذكـر، أنثـى(، سنة النشر، نـوع الباحـث )مؤتمر
المتغیـــر التـــابع المســـتهدف، كفایـــة المعلومـــات الدیموجرافیـــة للحـــاالت المشـــاركة، مكـــان 

نظــــام المجموعــــة الواحــــدة، نظـــــام (لدراســــة، ونــــوع المــــنهج التجریـبــــي المســــتخدم تنفیــــذ ا
 ).المجموعتین التجریبیة والضابطة

مــا مـــدى تحـقــق مؤشـــرات الجـــودة ـفــي اإلنتــاج العلمـــي البرامجـــي ـفــي مجـــال تحســـین ) ٢
 ویقصـــد هنـــا .؟) ٢٠١٣-١٩٨٩(أطـفــال األوتیـــزم ـفــي اـلــوطن العرـبــي ـفــي الفتـــرة حاـلــة 

تقـدیم مـبـررات : دى ـتـوفر النقـاط التالـیـة فـي الدراســات محـل التحلـیـل بمؤشـرات الجــودة مـ
علمـیـــة ومنطقـیـــة الســــتخدام اســــتراتیجیة أو فنـیـــة مــــا، وصــــف البرـنـــامج المـقـــدم بوضــــوح 
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والتأصیل النظري لـه، وصـف دقیـق للحیـز المكـاني لتطبیـق الدراسـة، تقـدیم إطـار نظـري 
صائیة المناسـبة، االسـتعانة بالوالـدین دقیق عن المتغیرات التابعة، اختیار األسالیب اإلح

 . في مواقف التعامل مع الحاالت
-١٩٨٩(ـفـي الـوطن العربـي فـي الفـتـرة مـا أثـر اإلنتـاج العلمــي البرامجـي بوجـه عـام ) ٣

ویقصــد بتحســین حاـلـة أطـفـال األوتـیـزم هـنـا .  ـفـي تحســین حاـلـة أطـفـال األوتـیـزم؟)٢٠١٣
م دراســتها فــي اإلنتــاج العلمــي الخاضــع التحســن الحاصــل فــي المتغیــرات التابعــة التــي تــ

 .للتحلیل في الدراسة الحالیة
 فـي )٢٠١٣-١٩٨٩( فـي الـوطن العربـي فـي الفتـرة ما أثر اإلنتاج العلمي البرامجي) ٤

/ اإلســتراتیجیة  نــوع :عنــد اعتبــار متغیــرات  تحســین حالــة أطفــال األوتیــزم بصــفة عامــة
 نوعیـة – مكـان تنفیـذ الدراسـة –المسـتخدم المنهج التجریبي  نوعیة - المستخدمة الفنیة 

 .؟اإلنتاج العلمي 

  :أهمیة الدراسة
 نظریــة واألخــرى تطبیقیــة، إذ تتمثــل أهمیتهـــا أحــداهماللدراســة الحالیــة أهمیتــان،  
ـة  فــي تبنیهــا لمنهجــین بحثیــین همــا مــنهج التحلیــل البعــدي والمــنهج الببلیــومتري، النظرـی

دراســـــات المتعلقـــــة ـبــــاألوتیزم وخاصـــــة المـــــنهج وهمـــــا منهجـــــان یـنــــدر اســـــتخدامها ـفــــي ال
الببلیــــومتري، ولعــــل ذلــــك یشــــجع البــــاحثین عـلـــى اســــتخدامه فــــي دراســــتهم، إذ انــــه مــــن 
المناهج المهمـة فـي تقـویم اإلنتـاج العلمـي فـي مختلـف العلـوم النفسـیة والتربویـة، كمـا أن 

 أن ـتـؤرخ هـذه الدراســة محاولـة واجتهــاد متواضـع ومحــدود مـن الباحــث فـي كونهــا تحـاول
لتطـور حركـة النشـر العلمـي فـي مجـال التـدخالت المقدمـة ألطفـال األوتیـزم فـي المنطـقـة 
ًالعربیـــة لتـقـــدم دـلـــیال مختصـــرا لواـقـــع الدراســــات البرامجیـــة الـتـــي ـتـــم تنفیـــذها مــــع أطـفـــال  ً
األوتـیـزم، ومــن ناحـیـة أخــرى فالدراســة الحالیــة خطــوة نحــو تــدعیم البحــوث البرامجیــة فــي 

 .ً أطفال األوتیزم وتكاملها من أجل تقدیم تفسیرات أكثر إقناعامجال تحسین حالة
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 فتتمثـــل ـفــي كونهـــا قـــد تســـهم ـفــي تطـــویر مســـیرة الرســـائل التطبیقـیــةأمـــا أهمیتهـــا 
واألطروحـــات الجامعیـــة فـــي مجـــال اضـــطراب األوتیـــزم مـــن خـــالل توضـــیح أوجـــه القـــوة 

رر بحثهــــا والقصــــور فیهــــا وكــــذلك مــــن خــــالل توضــــیح الفــــروع والموضــــوعات التــــي تكــــ
والمجــاالت الـتـي تحتــاج إـلـى مزیــد مــن البحــث ممــا ـقـد یســهم بدرجــة أو بــأخرى ـفـي رســم 
خارطـة للدراسـات والبحــوث المسـتقبلیة ـفـي مجـال تحســین حالـة أطـفـال األوتیـزم، كمــا أن 
نتائجهـا قـد تسـاعد صـانعي القـرار المتعلـق بهـؤالء األطفـال والخـاص بتبنـي اســتراتیجیات 

اقـــف التعامــــل معهـــم داخـــل المؤسســــات التربویـــة واالجتماعـیـــة أو بـــرامج محـــددة ـفـــي مو
الحكومیــــة منـهــــا أو األهلیــــة، أي أن نـتــــائج هــــذه الدراســـــة قــــد تســـــاعد صــــناع السیاســـــة 
التعلیمیة والباحثون في مجال األوتیزم على استقراء بعـض التعمیمـات المفیـدة مـن نتـائج 

 .التحلیل البعدي

  :أهداف الدراسة
 : إلى تهدف الدراسة الحالیة

التعــرف علــى أثــر البــرامج التدریبیــة واإلرشــادیة والتأهیلیــة المقدمــة ألطفــال األوتیــزم  )١
 .في رسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه وبحوث المجالت العلمیة والمؤتمرات

 مـــن واـقــع الدراســـات الســـابقة فـــي ضـــوء مؤشـــرات التحلیـــل االســـتفادةدراســـة إمكانیـــة  )٢
 .ول علیهاالبعدي للنتائج التي تم الحص

ـــق أســــلوب التحلیــــل البعــــدي علــــى الدراســــات والبحــــوث البرامجیــــة فــــي مجــــال  )٣ تطبیـ
  .اضطراب األوتیزم

إحـداث تكامـل بـین نتـائج رسـائل الماجسـتیر وأطروحـات الـدكتوراه وبحـوث المجــالت  )٤
  .في مجال تحسین حالة أطفال األوتیزمالعلمیة والمؤتمرات 

م بأســـلوب التحلیـــل البعـــدي والمـــنهج تعریـــف القـــارىء فـــي مجـــال اضـــطراب األوتیـــز )٥
الببلیـــــومتري الببلیـــــوجرافي كأســـــالیب لتجمـیـــــع وتولیـــــف نتـــــائج البحـــــوث والدراســــــات 

 .السابقة
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وصف خصائص اإلنتاج العلمي في مجـال تحسـین حالـة أطفـال األوتیـزم فـي الفتـرة  )٦
٢٠١٣-١٩٨٩. 

  :مصطلحات الدراسة
 :تتبنى الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة    

 تحلـیـل البـعـدي الMeta-Anayasis:  یتبنــى الباحــث هـنـا تعریــف جــالس Glass 
أســـلوب تحلـیــل إحصــائي لنـتــائج مجموعـــة مـــن :  للتحلیــل البعـــدي عـلــى أنــه ١٩٨٨

البحــوث ـفــي مجــال مـــا بهــدف اســـتقراء تعمیمــات مفـیــدة مــن البیاـنــات والنتــائج الـتــي 
 .توصلت غلیها هذه البحوث

  لى أنـه النشـاط البحثـي باللغـة العربیـة الـذي یقـوم  ویعرفه الباحث ع:اإلنتاج العلمي
ماجســتیر أو دكتــوراه أو بحــث علمــي (بــه شــخص مــا للحصــول علــى درجــة علمیــة 

بهــدف ) بحــوث مشــتركة(أو مجموعــة مــن األشــخاص ) منشـور ـفـي مجـلـة أو مــؤتمر
تقدیم برنامج عالجي أو تعلیمي أو إرشادي أو تدریبي لفئـة المصـابین بـاألوتیزم فـي 

 .العربيالوطن 
  اضطراب األوتیزمAutism: أحـد االضـطرابات النمائیـة :  ویعرفـه الباحـث علـى أنـه

القصـور النـوعي الواضـح فـي المجــاالت / الشـاملة التـي یتصـف صـاحبها بالضــعف 
الحیاتیــة األساســـیة المتمثـلــة ـفــي التفاعـــل االجتمـــاعي واالنفعـــالي، التواصـــل اللفظـــي 

 واـلــوظیفي، باإلضـــافة -الرمـــزي– التخیـلــي -وغـیــر اللفظـــي، ونظـــام اللعـــب التمثیـلــي
إـلـــى مجموعــــة مــــن الســــلوكیات المتكــــررة القالبیــــة المصــــحوبة بقصــــور واضــــح فــــي 

 .ممارسة األنشطة المتنوعة واإلفراط في العدید من المشكالت السلوكیة المتحدیة
  مصــطلح یطـلـق عـلـى منطـقـة جغرافیــة :  ویعرـفـه الباحــث عـلـى أـنـه :اـلـوطن العرـبـي

ًغــة وثقافــة ودیــن مشــترك تمتــد مــن المحــیط األطلســي غربــا إلــى بحــر ذات تــاریخ ول
ًالعـرب والخلـیج العرـبـي شـرقا، شــامال الـدول التـي تنضــوي فـي جامعــة الـدول العربـیـة  ً

 .في غرب آسیا وشمال أفریقیا وشرقها
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  ـة ـة الببلیوجرافـی ـة الببلیومترـی تلــك : ویعرفهــا الباحــث علــى أنهــا : الدراســة التحلیلـی
 تستخدم المعالجة الكمیة لخواص المادة المكتوبة والسـلوك المـرتبط بهـا الدراسة التي

بهــدف تقصــي خصــائص وســمات وتوجهــات األدبیــات المنشــورة فــي مجــال معرفــي 
ًمعین متضمنة دراسة االتجاهات العددیة والنوعیة لإلنتاج الفكـري مسـتخدمة الطـرق  ً

تـلـك الدراســة التــي تهــتم اإلحصــائیة واألســالیب الریاضــیة فــي تحلیــل البیانــات، وهــي 
إضــــافة إـلـــى ) الشــــكلیة والنصــــیة(بالـتـــأریخ لمصــــادر المعلومــــات ودراســــة مالمحهــــا 

 .ضبط وحصر ووصف اإلنتاج الفكري في مجال معین

  :حدود الدراسة
للدراسة الحالیة حـدود موضـوعیة وأخـرى زمنیـة، فحـدودها الموضـوعیة تتمثـل فـي 

ماجسـتیر القدمة ألطفال األوتیـزم فـي رسـائل تغطیتها لموضوعات البرامج والتدخالت الم
منشــورة ـفـي مجــالت علمـیـة أو مــؤتمرات، المحكمــة البحــوث الدكتوراه أو اـلـأو أطروحــات 

، ویلخـــص الباحــــث ٢٠١٣ وحـتـــى ١٩٨٩أمـــا الحـــدود الزمنـیـــة فتمثلـــت ـفـــي الفتـــرة مـــن 
تحلیـل المعاییر التي اتبعهـا فـي اختیـاره للرسـائل واألطروحـات والبحـوث التـي أخضـعها لل

 : في هذه الدراسة 
 التـــي كانـــت عیناتهـــا أطفـــال أوتیـــزم وذات صـــبغة *الرســـائل واألطروحـــات والبحـــوث) ١

دون غیرهـــا مـــن ) مجمـــوعتین تجریبـیــة وضـــابطة أو مجموعـــة تجریبـیــة واحـــدة (تجریبیــة 
 .البحوث

ــائل واألطروحــــات والبحــــوث التــــي أشــــیر فــــي عنوانهــــا أو فــــي أهــــدافها أو فــــي ) ٢ الرســ
ى استخدام برنـامج إرشـادي أو تـدریبي أو فنیـة محـددة أو عـالج محـدد أو أي حدودها إل

 .أسلوب وطریقة بهدف تحسین جانب من جوانب القصور لدى أطفال األوتیزم
الرســائل واألطروحــات والبحــوث الـتـي طبـقـت فــي البـلـدان العربـیـة فـقـط وأجـیـزت ســواء ) ٣

 .بالمناقشة أو التحكیم ونشرت باللغة العربیة

                                                
 .١ى الرسائل واألطروحات والبحوث التي تم تحلیلها في الدراسة الحالیة انظر ملحق رقم  لإلطالع عل*



 - ٢٠ -

ـــائل واألطروحـــــات والبحــــوث الـتــــي تضــــمنت بیاـنــــات كافیــــة یمكـــــن اســـــتخدامها الر) ٤ سـ
 واســـتطاع الباحـــث ٢٠١٣ وحتـــى ١٩٨٩لحســـاب حجـــم األـثــر والمنجـــزة ـفــي الفتـــرة مـــن 

ًسواء ورقیا أو الكترونیا) Full-Text(الحصول علیها بشكل كامل  ً. 
 

 الطریقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة : أوالً  
سـة الحالـیـة ومشــكلتها وأهــدافها، فقـد قامــت الدراســة الحالـیـة فـي ضــوء طبیعــة الدرا

 المــــنهج الببلیــــومتري الببلیــــوجرافي وهــــو أحــــد المنــــاهج العلمیــــة :األول  :عـلـــى منهجــــین
المقننة في مجال علم المكتبات والمعلومات ویعنـي بدراسـة الظـواهر العلمیـة واستكشـاف 

أسـلوب  : فهـو الثـانيلیلها، أما سمات اإلنتاج الفكري المتخصص ودراسة اتجاهاته وتح
التحلـیـل البعــدي وقــد نشــأ هــذا األســلوب كــرد فعــل لحاجــة بحــوث التربـیـة بوجــه عــام إـلـى 
طریقة مقننة لتحلیل نتائج البحوث بهدف التعرف على فعالیتها ومـن ثـم إمكـان التوصـل 

وب إلى اتخاذ قرار معین في تبني نتائج هذه البحـوث، وأسـلوب التحلیـل البعـدي هـو أسـل
كمي یعتمد على األعداد والطرق اإلحصائیة لتنظیم واستخراج المعلومات مـن كـم هائـل 

 .من البیانات والنتائج التي یصعب استخراجها بأسالیب أخرى

 :عینة البحوث : ًثانیا 
 ســواء دراســة علمیــة محكمــة) ١٠١(اعتمــدت الدراســة الحالیــة عـلـى تحلیــل نتــائج 

 أو بحـث منشـور فـي مجلـة علمیـة أو مـؤتمر علمـي رسالة ماجستیر أو أطروحة دكتوراه
ًمحكم استطاع الباحث الحصول علیها بشكل كامـل إمـا الكترونیـا أو ورقیـا، وجمیـع هـذه  ً

 .الدراسات تنطبق علیها حدود الدراسة سالفة الذكر
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  :اإلجراءات : ًثالثا 
 ١/٤/٢٠١٣ًشـــهور، اعتـبــارا مـــن ) ٤(اســتغرق تنفـیــذ الدراســـة الحالـیــة مـــا یـقــارب 

، وقـد مـر الباحـث بالعدیـد مـن المراحـل والخطـوات اإلجرائیـة لتنفیـذ ٣٠/٨/٢٠١٣وحتى 
 :هذه الدراسة وهي 

ـقـام الباحـث للوصــول إلـى الدراســات والرسـائل واألطروحــات : اختیـار عیـنـة البحـوث  )١
الـتـي اعتمــد علیهــا ـفـي هــذه الدراســة بعـقـد زیــارات لمكتـبـة كلـیـة التربیــة بجامعــة بنهــا، 

 التربیــة بجامعــة المنوفیــة، مكتبــة كلیــة التربیــة بجامعــة الزقــازیق، مكتبــة مكتبــة كلیــة
كلیــة التربیــة بجامعــة طنطــا، المكتبــة المركزیــة بجامعــة عــین شــمس، ومكتبــة معهــد 
الدراسات العلیا للطفولة بجامعة عـین شـمس، كمـا قـام الباحـث بالتواصـل مـع بعـض 

 لســـؤالهم عـــن * بجامعـــة بنهـــازمالـئــه وبعـــض طـــالب الدراســـات العلیـــا بكلـیــة التربیـــة
بعض الدراسات البرامجیة في مجـال اضـطراب األوتیـزم، باإلضـافة إلـى ذلـك اعتمـد 
الباحـــث علـــى بعـــض قواعـــد المعلومـــات العربیـــة االلكترونیـــة التـــي تتـــیح النصـــوص 

 .الكاملة و التي استطاع الدخول علیها من خالل شبكة االنترنت
 عـلــى الدراســات والرســائل واألطروحـــات بعـــد أن اســتقر الباحــث: تصــنیف البحــوث  )٢

رسـالة (بحـث علمـي ) ١٠١(التي سیعتمد علیهـا فـي هـذه الدراسـة والتـي بلـغ عـددها 
، ـقـــام )بحـــث منشــــور فـــي مجلـــة أو دورـیـــة أو مـــؤتمر-أطروحـــة دكـتـــوراه-ماجســـتیر

 مصــدر ،نــوع المعالجــة المســتخدمة فــي الدراســة: ًالباحــث بتصــنیفها طبقــا لمــا یلــي 
 .نوعیة العوامل التابعةلنشر، ، سنة االدراسة

وفــــي هــــذه الخطــــوة ـقـــام الباحــــث بتعیــــین متوســــط درجــــات أفــــراد : جدوـلـــة البیانــــات  )٣
المجموعــــة التجریبیــــة والضــــابطة أو التجریبیــــة فقــــط حســــب مــــا تــــوفر للباحــــث مــــن 
بیانات في الدراسة وقیمة االنحراف المعیاري أو أي قیمة یمكنه االعتمـاد علیهـا فـي 

                                                
حاصـلة علـى درجـة الماجسـتیر فـي (الزهـراء مهنـي عراقـي محمـد /  یتقدم الباحث بخـالص الشـكر والتقـدیر إلـى الباحثـة *

دراسـات ورسـائل فـي مجـال تحسـین حاـلـة لمـا قدمتـه للباحـث مــن ) التربیـة الخاصـة مـن كلیـة التربیـة النوعـیـة بجامعـة بنهـا
 .أطفال األوتیزم
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ثیر وفـق المعـادالت المختلفـة والعدیـدة التـي یمكـن اسـتخدامها فـي حساب معامل التأ
هــذا الغــرض، كمــا قــام الباحــث بجدولــة التصــنیفات التــي قــام بإعــدادها فــي لیســهل 

 .على القارىء استنباط المعلومات منها بیسر وسهولة
حیــــث قــــام الباحــــث باســــتخدام المعــــادالت والطــــرق : حســــاب متوســــط حجــــم األثــــر  )٤

ل البعــدي لحســـاب حجــم األثــر النــاتج مـــن البیانــات التــي تمخضـــت المختلفــة للتحلیــ
 .عنها الخطوة السابقة في كل بحث من البحوث

 : نتائج الدراسة
واقـــع اإلنـتـــاج العلمـــي البرامجــــي فـــي مجــــال مــــا  :بالنســـبة للـســـؤال األول وهـــو 

 .؟)٢٠١٣-١٩٨٩(أطفال األوتیزم في الوطن العربي في الفترة من تحسین حالة 
ـلـى إجاـبـة هــذا التســاؤل ـقـام الباحــث بعــدة تصــنیفات للبحــوث الخاضــعة للوصــول إ

تصــــنیف اإلنتــــاج العلمــــي )  ١(للتحلیــــل فــــي الدراســــة الحالیــــة، حیــــث یوضــــح الجــــدول 
 :ًالبرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي طبقا لفئة النشر كما یلي 

 ٌضطراب األوتیزم في الوطن العربي طبقا لفئة النشرتصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق با : ١جدول 
 النسبة )التكرار(العدد  فئة اإلنتاج العلمي
  %٢٣,٨ ٢٤ رسالة ماجستیر
 % ١٢,٨ ١٣ أطروحة دكتوراة
  %٥١,٥ ٥٢ بحث مجلة علمیة

 % ١١,٩ ١٢ بحث مؤتمر
  %١٠٠ ١٠١ المجموع

رســـالة، عـــدد ) ٢٤(یتضـــح أن عــدد رســـائل الماجســـتیر هــو  ) ١( ومــن الجـــدول 
أطروحـــة بنســـبة ، عـــدد بحـــوث المجـــالت العلمیـــة هـــو ) ١٣(أطروحـــات الـــدكتوراة هـــو 

ًبحثا بنسـبة، ممـا یعنـى ) ١٢(ًبحثا، وعدد البحوث المنشورة في مؤتمر علمي هو ) ٥٢(
ـــائل الماجســـــتیر وأطروحـــــات اـلــــدكتوراة مجتمعـــــة یـقــــل عـــــن عـــــدد البحـــــوث  أن عــــدد رســ
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ات العلمیــة وأن النشــر العلمــي فــي المــؤتمرات ـلـم یحظــى المنشــورة فــي المجــالت واـلـدوری
  .الهتمام الكافي من قبل الباحثیناب

 إلیـه مـن رسـائل لأما فیما یخص سنة النشر، فقـد قـام الباحـث بتصـنیف مـا توصـ
وأطروحـــات وبحــــوث وفـــق ســــنة النشـــر ـفـــي الفـتـــرة الزمنیـــة المحــــددة فـــي هــــذه الدراســــة، 

العلمــي البرامجــي المتعـلـق باضــطراب األوتیــزم یوضــح تصــنیف اإلنتــاج  ) ٢( والجــدول 
 :ًفي الوطن العربي طبقا لسنة النشر كما یلي 
 

 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي : ٢جدول 
 ً طبقا لسنة النشر

سنة 
 النشر

عدد 
 البحوث

سنة  النسبة
 النشر

عدد 
 البحوث

سنة  النسبة
 النشر

عدد 
 حوثالب

 النسبة

١٢,٨٧ ١٣ ٢٠٠٩  %١,٩٨ ٢ ١٩٩٩  %٠,٩٩ ١ ١٩٨٩%  
١٤,٨٥ ١٥ ٢٠١٠  %١,٩٨ ٢ ٢٠٠٠  %٠ ٠ ١٩٩٠%  
١١,٨٨ ١٢ ٢٠١١  %٢,٩٧ ٣ ٢٠٠١  %٠,٩٩ ١ ١٩٩١%  
١٨,٨١ ١٩ ٢٠١٢  %٢,٩٧ ٣ ٢٠٠٢  %٠ ٠ ١٩٩٢%  
٠,٩٩ ١ ٢٠١٣  %٠,٩٩ ١ ٢٠٠٣  %٠ ٠ ١٩٩٣%  
  %١٠٠ ١٠١ وعالمجم  %١,٩٨ ٢ ٢٠٠٤  %٠ ٠ ١٩٩٤
٠,٩٩ ١ ٢٠٠٥  %٠ ٠ ١٩٩٥%     
٢,٩٧ ٣ ٢٠٠٦  %٠ ٠ ١٩٩٦%     
٧,٩٢ ٨ ٢٠٠٧  %١,٩٨ ٢ ١٩٩٧%     
١١,٨٨ ١٢ ٢٠٠٨  %٠ ٠ ١٩٩٨%     

 وحتــى نهایــة عــام ٢٠٠٠یتضــح أن الفتــرة الزمنیــة مــن عــام  ) ٢( ومــن الجــدول 
خاصـــة باضـــطراب  هـــي أكثـــر الفتـــرات الزمنیـــة التـــي شـــهدت دراســـات برامجیـــة ٢٠٠٩

 عـلـى ٢٠١٣ وحـتـى ٢٠١٠األوتـیـزم ـفـي اـلـوطن العرـبـي یلیهــا مباشــرة الفـتـرة الزمنـیـة مــن 
 هـــو األكـثــر ٢٠١٢الــرغم مـــن التـفــاوت ـفــي المســاحة الزمنـیــة ـبــین الفـتــرتین ویظــل عـــام 

 . على اإلطالق في كمیة اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق بأطفال األوتیزم
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 لفـقـد قـام الباحــث بتصـنیف مــا توصــ) أنثـى/ ذكــر (أمـا فیمــا یخـص ـنـوع الباحـث 
 وبحـــوث وـفــق ـنــوع الباحـــث، كمـــا ـقــام الباحـــث بعـــدم تكـــرار وأطروحـــاتإلیــه مـــن رســـائل 

یوضــح تصــنیف  ) ٣( إحصــاء نـفـس الباحــث حــال كــون ـلـه أكـثـر مــن دراســة، والجــدول 
 ًاإلنتـــاج العلمـــي البرامجـــي المتعـلــق باضـــطراب األوتیـــزم فـــي اـلــوطن العربـــي طبقـــا لنـــوع

 :الباحث كما یلي 
 

 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي : ٣جدول 
 ًطبقا لنوع الباحث

 النسبة التكرار نوع الباحث
 % ٥٣,٢٦ ٤٩ ذكر
  %٤٦,٧٤ ٤٣ أنثى

  %١٠٠ ٩٢ المجموع

ربـي اهـتم ًباحثا وباحثة فـي الـوطن الع) ٩٢(یتضح أن هناك  ) ٣( ومن الجدول 
، وأن ٢٠١٣-١٩٨٩بعمـــل دراســـة برامجیـــة فـــي اضـــطراب األوتیـــزم فـــي الفتـــرة الزمنیـــة 

عــدد البــاحثین اـلـذكور یفــوق عــدد الباحـثـات اإلنــاث ـفـي هــذا المجــال، حـیـث بلغــت نســبة 
  %. ٤٦,٧٤بینما كانت نسبة الباحثات اإلناث % ٥٣,٢٦الباحثین الذكور 

ة المســتخدمة ـفـي الدراســة البرامجـیـة فقــد الفنیــ/ أمــا فیمــا یخــص ـنـوع االســتراتیجیة 
 وبحـــــوث وـفــــق ـنــــوع وأطروحـــــات إلـیــــه مــــن رســـــائل لقــــام الباحـــــث بتصـــــنیف مـــــا توصـــــ

الفنیــة المســتخدمة فــي الدراســة البرامجیــة فــي الفتــرة الزمنیــة المحــددة فــي / االســتراتیجیة 
یســة ًهــذه الدراســة، مــع مالحظــة أن التصــنیف تــم بنــاء علــى االســتراتیجیة أو الفنیــة الرئ

التـــي تقـــوم علیهـــا الدراســـة بغـــض النظـــر عـــن األســـالیب األخـــرى المتبعـــة فـــي الدراســـة 
یوضـــح تصـــنیف اإلنتـــاج  ) ٤( والالزمـــة ألي تـــدخل یقـــدم ألطفـــال األوتیـــزم، والجـــدول 

ــي البرامجـــي المتعلـــق باضـــطراب األوتیـــزم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الفتـــرة الزمنیـــة  العلمـ
 :كما یلي  الفنیة المستخدمة/ ع االستراتیجیة ًالمحددة في هذه الدراسة طبقا لنو
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 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي : ٤جدول 
 الفنیة المستخدمة/ ً طبقا لنوع االستراتیجیة

 النسبة التكرار الفنیة المستخدمة/ نوع االستراتیجیة 
  %٣,٩٦ ٤ .العالج بالفن 
  %٢,٩٧ ٣ . التدریب على التواصل استراتیجیات

  %٣٧,٦٢ ٣٨ .استراتیجیات وفنیات تعدیل السلوك 
  %٩,٩٠ ١٠ . حس حركیة-فنیات وأنشطة حركیة 

  %١١,٨٨ ١٢ .العالج باللعب
  %٤,٩٥ ٥ .جداول األنشطة المصورة

  %٠,٩٩ ١ ).برنامج لوفاز(التحلیل التطبیقي للسلوك 
  %١,٩٨ ٢ .نموذج فلورتایم

  %٠,٩٩ ١ .تقنیة الواقع االفتراضي
  %٠,٩٩ ١ .العالج بالعمل
  %١,٩٨ ٢ .العالج البیئي

  %٣,٩٦ ٤ .نظام التواصل بتبادل الصورة
  %٧,٩٢ ٨ العالج بالموسیقى

  %٠,٩٩ ١ .استراتیجیات الذاكرة 
  %٠,٩٩ ١ .العالج المهني

  %٢,٩٧ ٣ .القصص االجتماعیة
  %٠,٩٩ ١ ).هیجاشي(ة العالج بالحیاة الیومی

  %٠,٩٩ ١ .نمذجة الفیدیو
  %٠,٩٩ ١ .برنامج البورتیج

  %٠,٩٩ ١ .برنامج تیتش
  %٠,٩٩ ١ .استراتیجیة االكتشاف الموجه

  %١٠٠ ١٠١ المجموع

یتضـــــــــح أن اســـــــــتراتیجیات تعـــــــــدیل الســـــــــلوك هـــــــــي أكثـــــــــر ) ٤(ومـــــــــن الجـــــــــدول 
فــال األوتیــزم فــي الدراســات البرامجیــة ًاالســتراتیجیات اســتخداما فــي البــرامج المقدمــة ألط

في الوطن العربي یلیها العالج باللعـب ثـم الفنیـات الحركیـة بنسـبة ثـم العـالج بالموسـیقى 
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 PECSبنسبة مع مالحظة تدنى استخدام الباحثین في الوطن العربي اسـتراتیجیة نظـام 
 .VM و النمذجة بالفیدیوTEACCHو برنامج 
 ل المســتهدف، فقـد ـقـام الباحــث بتصــنیف مــا توصــ فیمــا یخــص المتغـیـر الـتـابعاأمـ

) ٥( وبحــــوث وفـــق المتغیـــر الـتـــابع المســـتهدف، والجــــدول وأطروحـــاتإلیـــه مـــن رســــائل 
یوضــــح تصــــنیف اإلنتــــاج العلمــــي البرامجــــي المتعـلـــق باضــــطراب األوتیــــزم فــــي اـلـــوطن 

ف كمــا ًالعربـي فـي الفـتـرة الزمنیـة المحـددة ـفـي هـذه الدراســة طبقـا للمتغیـر الـتـابع المسـتهد
 :یلي 

 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي : ٥جدول 
 ً طبقا للمتغیر التابع المستهدف

 النسبة التكرار المتغیر التابع المستهدف
  %٥٤,٤٥ ٥٥  مهارات التفاعل االجتماعي

  %٥,٩٤ ٦ مهارات االنتباه
  %١٩,٨٠ ٢٠ المشكالت السلوكیة

  %٥,٩٤ ٦ تنمیة اللغة
  %١,٩٨ ٢ مهارات اللعب

 % ٠,٩٩ ١ االضطرابات الجنسیة
  %٣,٩٦ ٤ المهارات الحركیة و المهارات الحسحركیة

  %٤,٩٥ ٥ المهارات المعرفیة
  %١,٩٨ ٢ )المهارات المهنیة(مهارات العمل 

 %١٠٠ ١٠١ المجموع

 هـــي أكثــر المتغـیــرات عيمهــارات التفاعـــل االجتمــایتضـــح أن ) ٥(ومــن الجــدول 
التــي اســتهدفها البــاحثون فــي دراســاتهم التجریبیــة یلیهــا المشــكالت الســلوكیة ثــم مهــارات 
االنتـبـــاه وتنمـیـــة اللغــــة، بینمــــا كانــــت االضــــطرابات الجنســــیة ومهــــارات اللعــــب ومهــــارات 
ًالعمــل هــي أقــل المتغـیــرات اســتهدافا فــي اإلنتــاج العلمـــي البرامجــي المتعلــق باضـــطراب 

  .٢٠١٣-١٩٨٩یزم في الوطن العربي في الفترة األوت
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أما فیما یختص بكفایـة المعلومـات الدیموجرافیـة للحـاالت المشـاركة فـي الدراسـات 
 فقـد ٢٠١٣-١٩٨٩البرامجیة المتعلقة باضطراب األوتیزم فـي الـوطن العربـي فـي الفتـرة 

 وبحــــوث وفــــق كفایــــة وأطروحــــات إلیــــه مــــن رســــائل لقــــام الباحــــث بتصــــنیف مــــا توصــــ
المعلومـات الدیموجرافیـة للحــاالت المشـاركة ـفـي الدراسـات البرامجـیـة المتعلقـة باضــطراب 

یوضــح تصــنیف اإلنتــاج ) ٦(األوتیــزم فــي الــوطن العربــي فــي الفتــرة المحــددة، والجــدول 
ــي البرامجـــي المتعلـــق باضـــطراب األوتیـــزم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الفتـــرة الزمنیـــة  العلمـ

 لكفایــة المعلومــات الدیموجرافیــة للحــاالت المشــاركة فــي ًالمحــددة فــي هــذه الدراســة طبقــا
 :الدراسات البرامجیة المتعلقة باضطراب األوتیزم في الوطن العربي كما یلي 

ًتصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي طبقا لكفایة المعلومات  : ٦جدول 
 في الدراسات البرامجیة الدیموجرافیة للحاالت المشاركة 

 النسبة التكرار المعلومات الدیموجرافیة
  %٤١,٩٥ ٤٢ نعم كافیة

  %٥٨,٤١ ٥٩ ال غیر كافیة
 %١٠٠ ١٠١ المجموع

مــن اإلنتــاج العلمــي البرامجــي المتعـلـق  % ٤١,٩٥یتضــح أن ) ٦(ومــن الجــدول 
ات  تضـــمن معلومـــ٢٠١٣-١٩٨٩باضـــطراب األوتیـــزم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الفتـــرة 

كافیـــة عـــن الحـــاالت المشـــاركة ـفــي هـــذه الدراســـات أي أعمـــار أـفــراد الحـــاالت المشـــاركة 
ومتوسط أعمارهم واالنحراف المعیاري لـه ومسـتواهم االقتصـادي واالجتمـاعي والمسـتوى 

مــن هــذه الدراســات خلــى علــى األقــل مــن % ٥٨الثقــافي ألســرهم ونســب ذكــائهم، بینمــا 
 .لحاالت المشاركة في الدراسات البرامجیةواحد من المعلومات الدیموجرافیة ل

أمـا فیمـا یتعلـق بمكـان تنفیـذ الدراســات البرامجیـة المتعلقـة باضـطراب األوتیـزم ـفـي 
 إلیـه مـن ل فقـد قـام الباحـث بتصـنیف مـا توصـ٢٠١٣-١٩٨٩الـوطن العربـي فـي الفتـرة 

یوضـــح تصـــنیف ) ٧( وبحـــوث وـفــق مكـــان تنفـیــذ الدراســـة، والجـــدول وأطروحـــاترســـائل 
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ــاج العلمـــي البرامجـــي المتعلـــق باضـــطراب األوتیـــزم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الفتـــرة اإل نتـ
 :ًالزمنیة المحددة في هذه الدراسة طبقا لمكان تصنیف الدراسة كما یلي 

 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي  : ٧جدول 
 ًطبقا لمكان تنفیذ الدراسة

 النسبة التكرار  الدراسةمكان تنفیذ
  %٠ ٠ مدرسة خاصة بأطفال األوتیزم

  %٠ ٠ مدرسة عادیة مدمج بها أطفال أوتیزم
  %٨٠,١٩ ٨١ )أهلي/حكومي(مركز تربیة خاصة 

  %١١,٨٨ ١٢ مدرسة تربیة فكریة
  %٧,٩٣ ٨ غیر ذلك 
 %١٠٠ ١٠١ المجموع

مجیـــــة المتعلقـــــة مـــــن الدراســـــات البرا % ٨٠,١٩یتضـــــح أن ) ٧(ومـــــن الجـــــدول 
بأطفـال األوتیـزم ـفـي الـوطن العرـبـي تـم تطبیقهــا فـي مراكــز تربیـة خاصــة أهلیـة كاـنـت أو 

مـــن هـــذه الدراســـات تـــم اختیـــار الحـــاالت المشـــاركة فیهـــا مـــن  % ١١,٨٨حكومیـــة وأن 
مـــن هـــذه الدراســـات لـــم یحـــدد  % ٧,٩٣ًمـــدارس للتربیـــة الفكریـــة كمـــا یتضـــح أیضـــا أن 

راسة باإلضافة إلى عدم وجـود ولـو دراسـة واحـدة تـم تنفیـذها بشكل واضح مكان تنفیذ الد
 .في مدرسة خاصة بأطفال األوتیزم أو مدرسة عادیة مدمج بها أطفال أوتیزم

أما فیما یتعلـق بنـوع المـنهج التجریبـي المسـتخدم فـي الدراسـات البرامجیـة المتعلقـة 
ام الباحــــث  فقــــد قــــ٢٠١٣-١٩٨٩باضــــطراب األوتیــــزم فــــي اـلـــوطن العربــــي فــــي الفتــــرة 

ًبتصــــنیف اإلنتــــاج العلمــــي الخاضــــع للتحلیــــل فــــي الدراســــة الحالیــــة طبقــــا لنــــوع المــــنهج 
یوضــح تصــنیف اإلنتــاج العلمــي البرامجــي المتعلــق ) ٨(التجریبــي المســتخدم، والجــدول 

ًباضطراب األوتیزم فـي الـوطن العربـي فـي الفتـرة الزمنیـة المحـددة فـي هـذه الدراسـة طبقـا 
 :بي كما یلي لنوع المنهج التجری
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 تصنیف اإلنتاج العلمي البرامجي المتعلق باضطراب األوتیزم في الوطن العربي : ٨جدول 
 ًطبقا لنوع المنهج التجریبي المستخدم

 النسبة التكرار نوع المنهج التجریبي المستخدم
  %٥٤,٤٥ ٥٥ )تجریبیة وضابطة(نظام المجموعتین 

  %٤٥,٥٥ ٤٦ نظام المجموعة الواحدة
 %١٠٠ ١٠٠ لمجموعا

یتضـــح أن المـــنهج التجریبـــي نظـــام المجمـــوعتین هـــو المـــنهج األكثـــر ) ٨(ومـــن الجـــدول 
ًاسـتخداما ـفـي اإلنـتـاج العلمــي البرامجــي المتعلـق باضــطراب األوتـیـزم ـفـي اـلـوطن العرـبـي 

مقارنـــــة بـــــالمنهج التجریـبــــي نظـــــام المجموعـــــة % ٥٤ بنســـــبة٢٠١٣-١٩٨٩ـفــــي الفتـــــرة 
 .الواحدة

ــاني وهـــو بالنســـبة للســـؤا  مـــا مـــدى تحقـــق مؤشـــرات الجـــودة فـــي اإلنتـــاج :ل الـث
أطفــال األوتـیـزم ـفـي اـلـوطن العرـبـي ـفـي الفتــرة العلمــي البرامجــي ـفـي مجــال تحســین حاـلـة 

 .؟) ٢٠١٣-١٩٨٩(
للوصــــول إلــــى إجابــــة هــــذا التســــاؤل قــــام الباحــــث بمراجعــــة البحــــوث والدراســــات 

ى ـتـوافر مؤشــرات الجــودة فیهــا، الخاضــعة للتحلیــل فــي الدراســة الحالـیـة والتحقــق مــن مــد
یوضـــح مـــدى تحـقــق مؤشـــرات الجـــودة ـفــي اإلنـتــاج العلمـــي البرامجـــي فـــي ) ٩(والجـــدول 

-١٩٨٩(مجـــال تحســـین حالـــة أطفـــال األوتیـــزم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الفتـــرة الزمنیـــة 
 : كما یلي )٢٠١٣
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تحسین حالة أطفال األوتیزم مدى تحقق مؤشرات الجودة في اإلنتاج العلمي البرامجي في مجال  : ٩جدول 
 )٢٠١٣-١٩٨٩(في الوطن العربي في الفترة الزمنیة 

 مؤشرات الجودة البحثیة المجموع النسبة التكرار
 
 
  

  %١٠٠ ال نعم ال نعم

  %١٠٠  %٢٦,٧٤  %٧٣,٢٦ ٢٧ ٧٤ تقدیم مبررات علمیة الستخدام االستراتیجیة 
  %١٠٠  %٣٦,٦٤  %٦٣,٣٦ ٣٧ ٦٤ وصف البرنامج المقدم بوضوح

  %١٠٠  %٧٣,٢٧  %٢٦,٧٣ ٧٤ ٢٧ وصف دقیق للحیز المكاني للتطبیق
  %١٠٠  %٤,٩٦  %٩٥,٠٤ ٥ ٩٦ تقدیم إطار نظري دقیق عن المتغیرات التابعة

  %١٠٠  %١٨,٨٢  %٨١,١٨ ١٩ ٨٢ اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة
  %١٠٠  %٧٠,٣٠  %٢٩,٧٠ ٧١ ٣٠ االستعانة بالوالدین

یتضـــــح أن مؤشـــــرات الجـــــودة البحثیـــــة فـــــي اإلنتـــــاج العلمـــــي ) ٩(ومـــــن الجـــــدول 
البرامجـــي المتعـلــق بأطـفــال األوتـیــزم یشـــوبه بعـــض القصـــور، ویظـــل جاـنــب تـقــدیم إطـــار 
ًنظـــري دقیـــق عـــن المتغیـــرات التابعـــة هــــو األكثـــر تحققـــا بینمـــا مؤشـــر الجـــودة المتعـلـــق 

 .ًباالستعانة بالوالدین هو المؤشر األقل تحققا

فــي مــا أـثـر اإلنـتـاج العلمــي البرامجــي بوجــه عــام  :لنـسـبة للســؤال الثاـلـث وـهـو با
 .حالة أطفال األوتیزم؟ في تحسین )٢٠١٣-١٩٨٩(الوطن العربي في الفترة 

 وذلـك لحسـاب حجـم ١"جـالس"لإلجابة على هذا التساؤل استخدم الباحث معادلـة 
 بحسـاب حجـم األثـر لكــل األثـر النـاتج لكـل دراسـة مــن الدراسـات موضـع التحلیـل، وذـلـك

متغیــــر مســــتقل مــــن خــــالل حســــاب متوســــط درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة والمجموعــــة 
الضــابطة وقیمــة االنحــراف المعیــاري لــدرجات حــاالت المجموعــة الضــابطة لكــل متغیــر 

فــي الدراســات التــي یتــوفر " كــوهن"ًـتـابع، كمــا اســتخدم الباحــث صــورا أخــرى مــن معادـلـة 
 ٢النسـبة الحرجـة أو النسـبة الفائیـة أو النسـبة المئویـة أو قیمـة كـاأو قیمـة " ت"فیهـا قیمـة 
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باإلضــافة لعــدد الحـــاالت المشــاركة، كمـــا قــام الباحــث بعـــد ذلــك بحســـاب متوســط حجـــم 
األـثـر لجمیــع الدراســات الخاضــعة للتحلیــل وذـلـك عـلـى مســتوى كــل متغیــر مــن متغیــرات 

قابلـة لقیمـة متوسـط حجـم األثـر الدراسة، بعـد ذلـك قـام الباحـث بتحدیـد قیمـة المسـاحة الم
بغیــــة الحكـــــم علـیــــه وذـلــــك عـــــن طرـیــــق اســـــتخدام جـــــدول التوزـیــــع االعـتــــدالي لـلــــدرجات 

یوضــح عــدد الدراســات ومتوســط حجــم التــأثیر وقیمــة التغیــر ) ١٠(المعیاریــة، والجــدول 
لكــــل متغیــــر تــــابع عنــــد اعتبــــار االســــتراتیجیات والفنیــــات والبــــرامج ) س(فــــي المســــاحة 

-١٩٨٩(فــي الــوطن العربــي فــي الفتــرة مــن اإلنتــاج العلمــي البرامجــي المســتخدمة فــي 
 : بوجه عام كما یلي )٢٠١٣

لكل متغیر تابع عند ) س(وقیمة التغیر في المساحة ) أ.ح.م(ومتوسط حجم األثر ) ن(عدد البحوث  : ١٠جدول 
في الوطن العربي في الفترة من  اعتبار االستراتیجیات والفنیات والبرامج المستخدمة في اإلنتاج العلمي البرامجي

  بوجه عام )٢٠١٣-١٩٨٩(
 س أ.ح.م ن المتغیر التابع

 *٠,٥١ ٨,١٤ ٥٥ ةوالمهارات الحیاتیمهارات التفاعل 

 *٠,٤٩ ٢,١٦ ٦ مهارات االنتباه

 *٠,٢٥ ٣,١ ٢٠ المشكالت السلوكیة

 *٠,٥١ ٢,٤ ٦ تنمیة اللغة

 *٠,٤٦ ١,٠٩ ٢ مهارات اللعب

 *٠,٤٩ ٦,٢٤ ١ سیةاالضطرابات الجن

 ٠,٢١ ١,٩٨ ٤ حركیة-المهارات الحركیة و الحس
 ٠,٢٣ ٣,٠١ ٥ المهارات المعرفیة

 *٠,٤٨ ٦,٣٢ ٢ ).المهارات المهنیة(مهارات العمل 

بالنسـبة للمتغیـرات ) س(یتضـح أن قیمـة التغیـر فـي المسـاحة ) ١٠(ومن الجدول 
ات االنتبـــاه، تنمیـــة اللغـــة، مهـــارات ، مهـــارةوالمهـــارات الحیاتیـــمهـــارات التفاعـــل (التابعـــة 

 كانـــت أكبـــر مـــن - كـــل علـــى حـــده–) اللعـــب، االضـــطرابات الجنســـیة، مهـــارات العمـــل
المشـــــكالت (لمتغیـــــرات ) س( بینمـــــا كانـــــت قیمـــــة التغیـــــر فـــــي المســـــاحة ٠,٢٥القیمـــــة 

أقــل مــن ) حركیــة، المهــارات المعرفیــة-الســلوكیة، المهــارات الحركیــة و المهــارات الحــس
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وهـذه النتیجــة تعنـي أن الرســائل واألطروحـات والبحـوث الـتـي تـم تـقـدیمها ،  ٠,٢٥القیمـة 
ًفـي الـوطن العربـي ومـا تضـمنته مـن اسـتراتیجیات وفنیـات وبـرامج كـان لهـا أثـرا متوســطا  ً
فــي تحســین حالــة أطفــال األوتیــزم فــي جوانــب معینــة بینمــا لــم یكــن لهــا ذات األثــر فــي 

حركیــة، المهــارات -لحركیــة و المهــارات الحــسالمشــكالت الســلوكیة، المهــارات ا(نــواحي 
 ).المعرفیة

 فـي الـوطن العربـي  ما أثر اإلنتاج العلمي البرامجي:بالنسبة للسؤال الرابع وهو 
عنـد اعتبـار   فـي تحسـین حالـة أطفـال األوتیـزم بصـفة عامـة)٢٠١٣-١٩٨٩(في الفتـرة 
هج التجریـبـي المســتخدم المــن نوعـیـة - المسـتخدمة الفنـیـة / اإلســتراتیجیة  ـنـوع :متغیـرات 

  .؟ نوعیة اإلنتاج العلمي – مكان تنفیذ الدراسة –
لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل اســتخدم الباحــث المعــادالت الســابقة التــي اســتخدمها 

توضــــح عــــدد )  ١٤(، )١٣(، )١٢(، )١١(لإلجاـبـــة عـلـــى التســــاؤل الثاـلـــث، والجــــداول 
لكـل متغـیـر ـتـابع عـنـد ) س(ســاحة الدراسـات ومتوســط حجــم الـتـأثیر وقیمـة التغـیـر ـفـي الم

المـــنهج التجریبـــي  نوعیـــة - المســـتخدمة الفنیـــة / اإلســـتراتیجیة  نـــوع :اعتبـــار متغیـــرات 
 : نوعیة اإلنتاج العلمي على الترتیب كما یلي – مكان تنفیذ الدراسة –المستخدم 
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 لكل متغیر تابع عند اعتبار االستراتیجیات والفنیات المستخدمة) س(ساحة وقیمة التغیر في الم) أ.ح.م(ومتوسط حجم األثر ) ن(عدد البحوث : ١١جدول 
مھارات التفاعل والمھارات 

 الحیاتیة
المھارات الحركیة و  االضطرابات الجنسیة مھارات اللعب تنمیة اللغة المشكالت السلوكیة مھارات االنتباه

 حركیة-لمھارات الحسا
مھارات العمل  المھارات المعرفیة

 ).المھارات المھنیة(
المتغیر 
 التابع

 
 
 

االستراتیجیة                         

 س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - *٠٫٥٣ ٦٫٠٣ ٢ - - - *٠٫٤١ ٣٫٠٢ ٢ العالج بالفن
التدریب 

 على
 .التواصل 

- - - - - - ٠٫٨٢ ١٠٫٢ ٣* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

تعدیل 
 .السلوك 

٠٫٤٥ ٦٫٢٣ ٣ - - - *٠٫٤٨ ٦٫٢٥ ٥ *٠٫٤٥ ٥٫٢٣ ٦ *٠٫٨٢ ٨٫٩٥ ٢٤* - - - - - - - - - - - - 

أنشطة 
 .حركیة 

٠٫٤١ ٧٫٩٦ ٤ - - - - - - - - - *٠٫٤٨ ٨٫٢٤ ٢ - - - ٠٫٢١ ١٫٤١ ٤* - - - - - - 

العالج 
 .باللعب

٠٫٢٥ ٣٫٢١ ١ *٠٫٤٠ ٣٫٦٥ ٢ *٠٫٢٥ ١٫٢٥ ١ *٠٫٤٨ ٧٫٥٢ ٨* - - - - - - - - - - - - - - - 

جداول 
 .األنشطة

٠٫٤٨ ٨٫٥١ ٥* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

التحلیل 
 .التطبیقي

٠٫٤٥ ٣٫٢٥ ١* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

نموذج 
 .فلورتایم

٠٫٣٩ ٣٫٨٩ ١ - - - - - - - - - *٠٫٤١ ٥٫٢٣ ١* - - - - - - - - - - - - 

الواقع 
 .االفتراضي

٠٫٢١ ١٫٤١ ١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

العالج 
 .بالعمل

- - - - - - - - - - - - - - - ٠٫٢٢ ١٫٢١ ١ - - - - - - - - - 

العالج 
 .يالبیئ

٠٫٢٢ ٢٫١٣ ١ - - - ٠٫٢٣ ٢٫١١ ١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

تبادل 
 الصورة

٠٫٤٩ ٤٫١ ١ *٠٫٤٨ ٨٫٢٤ ٣* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

العالج 
 بالموسیقى

٠٫٤١ ٢٫٩٦ ٣ - - - - - - *٠٫٤٢ ٣٫٥١ ٥* - - - - - - - - - - - - - - - 

استراتیجیات 
  .الذاكرة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ٠٫٢٤ ٣٫١٢ ١ - - - 

العالج 
 .المھني

٠٫٢١ ٢٫٠١ ١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

القصص 
 .االجتماعیة

٠٫٢٣ ١٫١٤ ١ - - - *٠٢٥ ٢٫٠١ ٢ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

العالج 
بالحیاة 
 .الیومیة 

٠٫٢٣ ٣٫٢٤ ١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

نمذجة 
 .الفیدیو

- - - - - - - - - - - - ٠٫٤٩ ٣٫١٤ ١* - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - *٠٫٤٥ ٢٫٩٥ ١ - - - - - - - - - .البورتیج
برنامج 

 .تیتش
٠٫٤٨ ٤٫٢٦ ١* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

االكتشاف 
 .الموجھ

٠٫٢٢ ٢٫٣١ ١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 لكل متغیر تابع عند  اعتبار نوعیة المنهج التجریبي) س(وقیمة التغیر في المساحة ) أ.ح.م(ومتوسط حجم األثر ) ن(عدد البحوث : ١٢جدول 
 مھارات التفاعل والمھارات

 الحیاتیة
المھارات الحركیة و  االضطرابات الجنسیة مھارات اللعب تنمیة اللغة المشكالت السلوكیة مھارات االنتباه

 حركیة-المھارات الحس
المھارات (مھارات العمل  المھارات المعرفیة

 ).المھنیة
المتغیر 
 التابع

 
 

المنھج 
 ریبيالتج

 س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن

نظام 
 .المجموعتین

٠٫٤٥ ٣٫٢٦ ٢ *٠٫٤١ ٣٫٦٣ ٣ *٠٤٥ ٢٫٦٣ ١ - - - - - - *٠٫٤١ ٨٫٥١ ٥ *٠٫٤٨ ٤٫٢٣ ٧ *٠٫٤١ ٨٫٢١ ٤ *٠٫٤٥ ٦٫٢٥ ٣٣* 

نظام 
المجموعة 

 .الواحدة

٠٫٤٨ ٤٫٢١ ٢ *٠٫٤١ ٤٫٥٦ ٣ *٠٫٢٥ ٢٫٦٥ ١ *٠٫٢٨ ٣٫٢١ ٢ *٠٫٢٥ ٢٫٣٢ ١ *٠٫٤٠ ٣٫٦٢ ١٣ *٠٫٤٨ ٧٫٥١ ٢ *٠٫٢٥ ٥٫٣٦ ٢٢* - - - 

 لكل متغیر تابع عند اعتبار مكان التنفیذ)  س(وقیمة التغیر في المساحة ) أ.ح.م(ومتوسط حجم األثر ) ن(عدد البحوث : ١٣جدول 
مھارات التفاعل والمھارات 

 الحیاتیة
المھارات الحركیة و  االضطرابات الجنسیة مھارات اللعب تنمیة اللغة وكیةالمشكالت السل مھارات االنتباه

 حركیة-المھارات الحس
المھارات (مھارات العمل  المھارات المعرفیة

 ).المھنیة
المتغیر 

 التابع
 
 
 

مكان 
 التنفیذ

 س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن

مدرسة 
خاصة 
بأطفال 

 زماألوتی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

مدرسة 
عادیة 
 دمج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

مركز 
تربیة 
 خاصة

٠٫٣٦ ٣٫٢١ ١ *٠٫٤٧ ٨٫٦٩ ٣ - - - ٠٫٢٢ ٣٫٠٢ ١ *٠٫٢٥ ٣٫٥٢ ١ *٠٫٤٣ ٦٫٣٥ ٥ *٠٫٤٣ ٩٫٦٤ ١٦ *٠٫٤٣ ٩٫٢٦ ٤ *٠٫٤٦ ٨٫٥٢ ٤٩* 

مدرسة 
تربیة 
 فكریة

٠٫٢٥ ٤٫٢٦ ١ *٠٫٢٥ ٨٫٣٢ ٤ *٠٫٢٩ ٦٫٣١ ٢ *٠٫٣٥ ٣٫٦٢ ٥*  - - - - - - - - - - - - - - 

 *٠٫٢٥ ٢٫٣٦ ١ *٠٫٣٨ ٦٫٣٢ ٢ *٠٫٤٠ ٦٫٩٨ ٤ - - - *٠٫٢٦ ٢٫٣٢ ١ - - - - - - - - - *٠٫٣٨ ٢٫٣١ ١ غیر ذلك

 لكل متغیر تابع عند اعتبار نوعیة اإلنتاج العلمي) س(تغیر في المساحة وقیمة ال) أ.ح.م(ومتوسط حجم األثر ) ن(عدد البحوث : ١٤جدول 
مھارات التفاعل 

 والمھارات الحیاتیة
المھارات الحركیة و  االضطرابات الجنسیة مھارات اللعب تنمیة اللغة المشكالت السلوكیة مھارات االنتباه

 حركیة-المھارات الحس
مھارات العمل  المھارات المعرفیة

 ).المھارات المھنیة(
المتغیر 
 التابع

 
 

 
اج  ة اإلنت نوعی

 العلمي

 س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن س أ.ح.م ن

رسالة 
 ماجستیر

٠٫٢٩ ٢٫٨٤ ١ - - - - - - *٠٫٤٩ ٤٫٥٣ ٣ *٠٫٢٥ ٣٫٢١ ١ *٠٫٢٥ ٢٫٣١ ١ *٠٫٤٥ ٩٫٥٢ ١٨* - - - - - - 

 أطروحة
 دكتوراة

٠٫٣٨ ٢٫٣١ ١ *٠٫٢٨ ٢٫٠٦ ١ - - - *٠٫٢٥ ٢٫٣٠ ١ *٠٫٣٨ ٢٫٣٤ ١ - - - *٠٫٣٨ ٦٫٣٢ ٩* - - - - - - 

بحث 
 مجلة

٠٫٤١ ٤٫٢٦ ٢ *٠٫٤٥ ٣٫٦٩ ٤ - - - - - - *٠٫٣٦ ٣٫٢٤ ٢ - - - *٠٫٤٨ ٩٫٦٥ ١٦ *٠٫٤١ ٦٫٣٥ ٤ *٠٫٤١ ٤٫٢٣ ٢٤* 

بحث 
 مؤتمر

٠٫٣٨ ٢٫٠٩ ١ *٠٫٤٠ ٤٫٧٥ ٢ - - - - - - *٠٫٤٥ ٣٫٥١ ٢ *٠٫٤٥ ٣٫٠١ ٢ ٠٫٢٢ ٢٫٠١ ١ *٠٫٤٩ ٧٫٥٢ ٤* - - - 
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مهـــارات (بالنســـبة للمتغیــرات التابعـــة ) س(یتضــح أن قیمـــة التغیــر ـفــي المســاحة ) ١١(ومــن الجـــدول 
، مهــارات االنتـبـاه، تنمـیـة اللغــة، مهــارات اللعــب، االضــطرابات الجنســیة، مهــارات ةوالمهــارات الحیاتـیـالتفاعـل 

 اختلفـــت بـــاختالف نـــوع االســـتراتیجیة والفنیـــة التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي اإلنتـــاج -لـــى حـــده كـــل ع–) العمـــل
العلمــي، إذ یتضــح أن اســتخدام العــالج ـبـالفن كــان ـلـه أـثـر متوســط ـفـي تحســین مهــارات التفاعــل االجتمــاعي 

 كمــا ومهـارات الحـیـاة الیومـیـة ـلـدى أطـفـال األوتـیـزم كمــا كــان لـه نـفـس األـثـر ـفـي خـفـض مشــكالتهم الســلوكیة،
كان للتدریب على التواصل أثر قوي في خفض حدة المشـكالت السـلوكیة لـدى أطفـال األوتیـزم، نفـس الحـال 
ًبالنسـبة الســتراتیجیات تعــدیل الســلوك والـتـي كـان لهــا أیضــا أـثـر ـقـوي فـي تحســین مهــارات االنتـبـاه والمهــارات 

ًللعــالج باللعــب الــذي كــان فــاعال فــي االجتماعیــة لــدى فئــة أطفــال األوتیــزم، وال یختلــف هــذا األثــر بالنســبة 
ــة ومهـــارات االنتبـــاه وتنمیـــة اللغـــة عـــالوة علـــى تـــأثیره القـــوي فـــي تخفیـــف حـــدة  تحســـین المهـــارات االجتماعیـ
المشـــكالت الســـلوكیة، وهكـــذا بالنســـبة لجـــداول األنشـــطة المصـــورة ونظـــام التواصـــل بتـبــادل الصـــورة والعـــالج 

ًبالموســیقى اـلـذي أظهــر أثــرا متوســطا فــي تح ســین المهــارات االجتماعیــة وتنمیــة اللغــة لــدى أطفــال األوتیــزم، ً
ًبینمـا أظهــرت النتـائج أیضــا وجــود تـأثیر ضــعیف لتقنـیـة الواقـع االفتراضــي ـفـي تحسـین المهــارات االجتماعـیـة 
والحیاتیة ألطفال األوتیزم وتأثیر ضعیف الستراتیجیة القصـص االجتماعیـة فـي خفـض المشـكالت السـلوكیة 

ود تأثیر ضعیف الستراتیجیة االكتشاف الموجه والعـالج بالحیـاة الیومیـة فـي تحسـین النـواحي إضافة إلى وج
 .االجتماعیة ألطفال األوتیزم

ال تتـــأثر بنوعیـــة المـــنهج التجریبـــي ) س(یتضـــح أن قیمـــة التغیـــر فـــي المســـاحة ) ١٢(ومـــن الجـــدول 
نتـــائج وجـــود تـــأثیر متوســـط فـــي المســـتخدم ســـواء نظـــام المجمـــوعتین أو المجموعـــة الواحـــدة، إذ أوضـــحت ال

 .تحسن الجوانب المتعلقة باألوتیزم بغض النظر عن نوعیة المنهج التجریبي المستخدم في اإلنتاج العلمي
بالنســبة للمتغیــرات التابعــة ) س(یتضــح أن التغیــر فــي المســاحة ) ١٤(والجــدول ) ١٣(ومــن الجــدول 

ه، تنمیـة اللغـة، مهـارات اللعـب، االضـطرابات الجنسـیة، ، مهـارات االنتبـاةوالمهـارات الحیاتیـمهارات التفاعل (
وكـذلك ال ) بحـث مجلـة أو مـؤتمر-دكتـوراه-ماجسـتیر(ًال تتأثر كثیـرا بنوعیـة اإلنتـاج العلمـي ) مهارات العمل

  .للتربیة الخاصة) مدرسة أو مركز(تتأثر بطبیعة مكان التنفیذ 

 :ملخص النتائج 
 :حالیة في النقاط التالیة مما سبق یمكن إجمال نتائج الدراسة ال

عــدد رســائل الماجســتیر وأطروحــات الــدكتوراة مجتمعــة یقــل عــن عــدد البحــوث المنشــورة فــي المجــالت ) ١
 .والدوریات العلمیة وأن النشر العلمي في المؤتمرات لم یحظى باالهتمام الكافي من قبل الباحثین

 .لمي البرامجي المتعلق بأطفال األوتیزم هو األكثر على اإلطالق في كمیة اإلنتاج الع٢٠١٢عام ) ٢
عــدد البــاحثین الــذكور یفــوق عــدد الباحثــات اإلنــاث فــي مجــال إنتــاج دراســات برامجیــة متعلقــة بأطفــال ) ٣

  .األوتیزم في الوطن العربي
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ًاستراتیجیات تعدیل السلوك هي أكثر االستراتیجیات استخداما فـي البـرامج المقدمـة ألطفـال األوتیـزم فـي ) ٤
دراسات البرامجیة في الوطن العربي یلیهـا العـالج باللعـب ثـم الفنیـات الحركیـة بنسـبة ثـم العـالج بالموسـیقى ال

 و برنــــامج PECSبنســــبة مــــع مالحظــــة تــــدنى اســــتخدام البــــاحثین فــــي الــــوطن العربــــي اســــتراتیجیة نظــــام 
TEACCHو النمذجة بالفیدیو VM. 

 التـي اسـتهدفها البـاحثون فـي دراسـاتهم التجریبیـة یلیهـا مهـارات التفاعـل االجتمـاعي هـي أكثـر المتغیـرات) ٥
المشــكالت الســلوكیة ثــم مهــارات االنتبــاه وتنمیــة اللغــة، بینمــا كانــت االضــطرابات الجنســیة ومهــارات اللعــب 
ًومهـارات العمــل هـي أـقـل المتغیـرات اســتهدافا فـي اإلنـتـاج العلمـي البرامجــي المتعلـق باضــطراب األوتیـزم ـفـي 

  .٢٠١٣-١٩٨٩في الفترة الوطن العربي 
مــن اإلنـتــاج العلمـــي البرامجـــي المتعلــق باضـــطراب األوتـیــزم ـفــي الــوطن العرـبــي ـفــي الفـتــرة  % ٤١,٩٥) ٦

 تضمن معلومات كافیة عن الحاالت المشاركة في هـذه الدراسـات أي أعمـار أفـراد الحـاالت ٢٠١٣-١٩٨٩
قتصــادي واالجتمــاعي والمســتوى الثقــافي المشــاركة ومتوســط أعمــارهم واالنحــراف المعیــاري ـلـه ومســتواهم اال

مــــن هــــذه الدراســــات خلــــى علــــى األقــــل مــــن واحــــد مــــن المعلومــــات % ٥٨ألســــرهم ونســــب ذكــــائهم، بینمــــا 
  .الدیموجرافیة للحاالت المشاركة في الدراسات البرامجیة

فـي مراكـز من الدراسات البرامجیة المتعلقـة بأطفـال األوتیـزم فـي الـوطن العربـي تـم تطبیقهـا  % ٨٠,١٩) ٧
مـن هـذه الدراسـات تـم اختیـار الحـاالت المشـاركة فیهـا  % ١١,٨٨تربیة خاصة أهلیة كانت أو حكومیة وأن 

مـن هـذه الدراسـات لـم یحـدد بشـكل واضـح مكـان  % ٧,٩٣ًمن مدارس للتربیة الفكریـة كمـا یتضـح أیضـا أن 
مدرسـة خاصـة بأطفـال األوتیـزم أو تنفیذ الدراسة باإلضافة إلـى عـدم وجـود ولـو دراسـة واحـدة تـم تنفیـذها فـي 

 .مدرسة عادیة مدمج بها أطفال أوتیزم
ًالمنهج التجریبي نظام المجمـوعتین هـو المـنهج األكثـر اسـتخداما فـي اإلنتـاج العلمـي البرامجـي المتعلـق ) ٨

مقارنــة ـبــالمنهج التجریـبــي % ٥٤ بنســـبة ٢٠١٣-١٩٨٩باضــطراب األوتـیــزم فــي اـلــوطن العربــي ـفــي الفتــرة 
 .مجموعة الواحدةنظام ال

مؤشرات الجودة البحثیـة فـي اإلنتـاج العلمـي البرامجـي المتعلـق بأطفـال األوتیـزم یشـوبه بعـض القصـور، ) ٩
ًویظل جانـب تقـدیم إطـار نظـري دقیـق عـن المتغیـرات التابعـة هـو األكثـر تحققـا بینمـا مؤشـر الجـودة المتعلـق 

 .ًباالستعانة بالوالدین هو المؤشر األقل تحققا
رســائل واألطروحــات والبحــوث التــي تــم تقــدیمها فــي الــوطن العربــي ومــا تضــمنته مــن اســـتراتیجیات ال) ١٠

ًوفنیـات وبـرامج كـان لهــا أثـرا متوسـطا فـي تحســین حالـة أطفـال األوتـیـزم فـي جوانـب معینـة بینمــا لـم یكـن لهــا  ً
ة، المهــــارات حركـیـــ-المشــــكالت الســــلوكیة، المهــــارات الحركیــــة و المهــــارات الحــــس(ذات األـثـــر ـفـــي نــــواحي 

 ).المعرفیة
اسـتخدام العــالج ـبـالفن كــان لـه أـثـر متوســط ـفـي تحســین مهـارات التفاعــل االجتمــاعي ومهــارات الحـیـاة ) ١١

 .الیومیة لدى أطفال األوتیزم كما كان له نفس األثر في خفض مشكالتهم السلوكیة
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أطـفـال األوتیـزم، نـفـس التـدریب علـى التواصــل لـه أـثـر قـوي ـفـي خفـض حــدة المشـكالت الســلوكیة لـدى ) ١٢
ًالحـــال بالنســـبة الســـتراتیجیات تعـــدیل الســـلوك والـتــي كـــان لهـــا أیضـــا أـثــر قـــوي ـفــي تحســـین مهـــارات االنتبـــاه 
والمهــارات االجتماعیــة لــدى فئــة أطفــال األوتیــزم، وال یختلــف هــذا األثــر بالنســبة للعــالج باللعــب الــذي كــان 

نتبـاه وتنمیـة اللغـة عـالوة علـى تـأثیره القـوي فـي تخفیـف ًفاعال فـي تحسـین المهـارات االجتماعیـة ومهـارات اال
 .حدة المشكالت السلوكیة

وجـــود تـــأثیر ضـــعیف لتقنیـــة الواقـــع االفتراضـــي فـــي تحســـین المهـــارات االجتماعیـــة والحیاتیـــة ألطفـــال ) ١٣
األوتیزم وتأثیر ضعیف الستراتیجیة القصص االجتماعیة في خفض المشـكالت السـلوكیة إضـافة إلـى وجـود 

ثیر ضـــعیف الســـتراتیجیة االكتشـــاف الموجـــه والعـــالج بالحیـــاة الیومیـــة فـــي تحســـین النـــواحي االجتماعیـــة تـــأ
 .ألطفال األوتیزم

نسبة التحسن في مهـارات التفاعـل والمهـارات الحیاتیـة، مهـارات االنتبـاه، تنمیـة اللغـة، مهـارات اللعـب، ) ١٤
بحـث مجلـة -دكتـوراه-ماجسـتیر(عیة اإلنتـاج العلمـي ًاالضطرابات الجنسیة، مهارات العمل ال تتأثر كثیرا بنو

  .للتربیة الخاصة) مدرسة أو مركز(وكذلك ال تتأثر بطبیعة مكان التنفیذ ) أو مؤتمر

 :تفسیر النتائج ومناقشتها 
دراســـة علمیـــة برامجیـــة متعلقـــة ) ١٠١(اشـــتملت هـــذه الدراســـة علـــى مراجعـــة وتحلیـــل مـــا مجموعـــه   

، ســـواء رســـائل ماجســـتیر أو ٢٠١٣ وحتـــى ١٩٨٩ العربـــي فـــي الفتـــرة مـــن باضـــطراب األوتیـــزم فـــي الـــوطن
أطروحــات دكتــوراة أو بحــوث منشــورة ـفـي مجــالت ودورـیـات ومــؤتمرات علمـیـة، وتمثـلـت أهــم أهــداف الدراســة 

 ٢٠١٣-١٩٨٩فــي وصــف خصــائص اإلنتــاج العلمــي فــي مجــال تحســین حالــة أطفــال األوتیــزم فــي الفتــرة 
ـــى أثــــر البــــرا مج التدریبیــــة واإلرشــــادیة والتأهیلیــــة المقدمــــة ألطفــــال األوتیــــزم فــــي رســــائل وكــــذلك التعــــرف عـل

 .لمیة والمؤتمرات في تحسین حالتهمالماجستیر وأطروحات الدكتوراه وبحوث المجالت الع
وبدایة وقبل الخوض في تفسیر أهم نتـائج هـذه الدراسـة ومناقشـتها یمكـن اإلقـرار بوجـود قصـور نـوعي 

رامجـــي المتعـلــق باضـــطراب األوتـیــزم فـــي اـلــوطن العربـــي، هـــذا القصـــور یتجـلــى فیمـــا ـفــي اإلنتـــاج العلمـــي الب
توصـلت إلیـه الدراسـة الحالـیـة مـن نتـائج، أولهــا أن عـدد رسـائل الماجسـتیر وأطروحــات الـدكتوراة التـي حصــل 
علیهــا الباحــث كــان أقــل مــن عــدد البحــوث المنشــورة فــي مجــالت أو مــؤتمرات علمیــة، وهــذا یعــد مــن وجهــة 

ــي اإلنـتــاج العلمـــي المتعـلــق بالدراســـات البرامجـیــة التجریبـیــة الضـــطراب األوتـیــزم ـفــي نظـــر  الباحـــث قصـــور ـف
ــك ألن رســـائل الماجســـتیر وأطروحـــات الـــدكتوراة تشـــكل أحـــد المصـــادر الرئیســـة للبحــــث  الـــوطن العربـــي، ذلـ

ت العلمیــة مســتلة العلمــي فــي العــالم، إذ أن الكثیــر مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي المجــالت والمــؤتمرا
من تلك الرسائل واألطروحات، فالرسائل واألطروحات الجامعیـة تعـد مـن أبـرز مصـادر المعلومـات فـي عـالم 
االتصال العلمي، وذلك لما تتمتع به من سمات رئیسة مثـل التزامهـا المنهجـي وتـوافر االبتكـار فیهـا ومرورهـا 

 ).٢٠٠٩العبید و فراج،(ا زته العلمي منذ تسجیلها وحتى إجابكثیر من قنوات التحكیم
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وعالوة على مـا سـبق، فـالطالب اللـذین یقومـون بإعـداد رسـائل للماجسـتیر وأطروحـات للـدكتوراة یكـون 
إعدادهم وفق برامج دراسیة متخصصة ومواكبة للحراك العلمي العالمي ومستندة علیـه وتحـت إشـراف أسـاتذة 

ات تــدقیق ومتابعـــة وتحكــیم علمـــي جیــد أكـثــر متخصصــین، فالرســـائل واألطروحــات الجامعـیــة تخضــع لعملـیــ
 وأطروحــاتبكثیــر مــن البحــوث العلمیــة المنشــورة فــي مجــالت ودوریــات علمیــة محكمــة، فرســائل الماجســتیر 

الدكتوراة لیسـت مجـرد تمـارین بحثیـة بـل هـي أعمـال بحثیـة متكاملـة، لـذا فهـذه األعمـال تقـدم إضـافات نوعیـة 
اث العلمـي اإلنسـاني التراكمـي، الـذي یتـیح للبـاحثین اآلخـرین أن في مجال المعرفـة المتخصصـة یضـاف للتـر

یســـتفیدوا منـــه وینطلـقـــوا منـــه ویبـنـــوا علیـــه ویضــــیفوا إلیـــه، كمــــا أن هـــؤالء الطلـبـــة ومـــن خــــالل دراســـتهم ـفـــي 
الماجســتیر أو الــدكتوراة یــتم إعــدادهم ككــوادر مهنیــة حقیقیــة یمكــن االعتمــاد علــیهم فــي الممارســة المیدانیــة 

ـــدكتوراة وأطروحــــات ألطـفـــال األوتـیـــزم، وربمــــا یفســــر الباحــــث انخـفـــاض عــــدد رســــائل الماجســــتیر الحقیقـیـــة  اـل
المتعلقة باضطراب األوتیزم إلى محدودیـة أقسـام التربیـة الخاصـة فـي جمهوریـة مصـر العربیـة باعتبارهـا قبلـة 

ــي فـــي اـلــوطن العربـــي، حـتــى أقســـام الصـــحة النفســـیة المعنـیــة بمثـــل هـــذه الدراســـ ات تعـــاني مـــن البحـــث العلمـ
محدودیــة مســارات األوتیــزم بهــا فــي مرحلــة الــدبلوم المهنــي، ممــا یعنــي تقلــص فــرص إمكانیــة التســجیل فــي 
دراسات متعلقة بهـذا االضـطراب أثنـاء دراسـة الماجسـتیر، وعلـى الـرغم مـن التوسـع الشـدید فـي تدشـین أقسـام 

ًامعـات السـعودیة إال أنهـا مازالـت بكـرا للتربیة الخاصة في كثیر من جامعات الـوطن العربـي وعلـى رأسـها الج
في مجـال الدراسـات العلیـا، كـل تلـك العوامـل مجتمعـة مـع بعضـها الـبعض أدت إلـى وجـود نقـص فـي رسـائل 

 .رامجیة لألوتیزم في الوطن العربيالماجستیر واطروحات الدكتوراة المعنیة بالتدخالت الب
 علمیـــة فیفســـره الباحـــث فـــي ضـــوء أن أمـــا فیمـــا یخـــص ارتفـــاع عـــدد البحـــوث المنشـــورة فـــي مجـــالت

ًاألوتیزم أصبح أكثر االضـطرابات النمائیـة انتشـارا فـي العـالم بأسـره، وأصـبحت أعـداد األطفـال المصـابین بـه 
فــي زیــادة مســتمرة، هــذا األمــر دفــع كثیــر مــن البــاحثین الجــادین فــي اقتحــام هــذا المجــال والبحــث فیــه بجدیــة 

 في الواقع المیداني الفعلـي، عـالوة علـى كـون البحـث فـي مجـال األوتیـزم للخروج بنتائج یمكن االستفادة منها
ًیعد نوع من التمیز للباحث باعتبار أن األوتیزم من أكثر المیادین البحثیـة الحالیـة نشـاطا ورواجـا فـي  الـوطن ً

 .العربي في الفترة الحالیة
 فـي اإلنتـاج العلمـي البرامجـي أما النقطة الثانیـة التـي دفعـت الباحـث إلـى اإلقـرار بوجـود قصـور نـوعي

المتعلق بأطفال األوتیزم في الوطن العربي هو وصول نتائج هذه الدراسة إلى محدودیـة اعتمـاد العمـل داخـل 
هذه الدراسات على الوالـدین، فالتحسـن المنشـود لـدى أطفـال األوتیـزم بـأي درجـة ممكنـة وبـأي صـورة مطلوبـة 

ًدور الواـلـدي أیضـا ـفـدور الوالـدین ال یقـل أهمـیـة عـن دور كــل ال یقتصـر فقـط عـلـى األخصـائي ـبـل یكتمـل بالـ
مــن الطبیــب أو األخصــائي، فمشــاركة الوالــدان هــي عنصــر أساســي وجــوهري ألي برنــامج ســلوكي تعلیمــي، 
فــالعالج والتعـلـیم والـتـدریس الســلوكي القــائم عـلـى المنــزل ینــتج تغییــرات ســلوكیة وتنمویــة للطفــل بشــكل أكبــر، 

ن بمعرفــة تلــك المهــارات التــي ینبغــي تقــدیمها لطفلهــم األوتیــزم والكیفیــة التــي یمكــن مــن وكــذلك یــزود الوالــدی
خاللها تقدیم تلك المهارات بشكل أكثـر فعالیـة، ممـا یـؤدي بـدوره إلـى حـدوث تـأثیر إیجـابي وفعـال علـى أفـراد 

ًاصـلي وكـذلك أمـرا األسرة ككل، فالعالقة بین الوالدین والطفل بوجـه عـام أسـاس فـي التطـور االجتمـاعي والتو
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ًحاســـما فـــي نمـــو األطفـــال ذوي اضـــطراب األوتیـــزم، فقـــد أوصـــى المجلـــس القـــومي للبحـــوث بضـــرورة تقـــدیم 
 ).٢٠١٣الدوایدة،(ة كیفیة تعلیم أطفالهم مهارات جدیدالفرصة ألولیاء األمور في التعرف على 

لبرامجـــي المتعـلــق وباإلضــافة إـلــى مـــا ســـبق، یعـــد مـــن نـقــاط الضــعف الواضـــحة ـفــي اإلنـتــاج العلمـــي ا
باضطراب األوتیزم في الوطن العربي قلة عدد الدراسات التي اسـتهدفت تحسـین مهـارات االنتبـاه لـدى أطفـال 

دراسـة حصــل ) ١٠١(دراسـات فقـط مــن أصـل ) ٦(األوتیـزم، حیـث لـم یســتطع الباحـث الحصـول ســوى علـى 
ات االنتبـاه لـدى أطفـال األوتـیـزم علیهـا، هـذه الدراسـات السـت هـي التـي اسـتهدفت بشـكل مباشـر تحسـین مهـار

وهـذا مـن وجهـة نظـر الباحـث قصـور شـدید ـفـي اإلنتـاج العلمـي البرامجـي المتعلـق بأطفـال األوتیـزم ذـلـك ألن 
ضــعف االنتبــاه هــو ـلـب وصــمیم وجــوهر اضــطراب األوتـیـزم وأحــد المحكــات الرئیســة فــي تشــخیص اإلصــابة 

ًاالنتبــاه لــدى أطفــال األوتیــزم اهتمامــا أكثــر مــن ذلــك، بــاألوتیزم وبالتــالي كــان مــن المفتــرض أن ینــال جانــب 
حتــى الدراســـات الـتــي اســـتهدفت تحســـین مهـــارات التفاعـــل أو التواصـــل االجتمـــاعي فـقــد الحـــظ الباحـــث خـلــو 
معظمها من جلسات تمهیدیة للتدریب على االنتباه واالنتباه المتـرابط خاصـة أن معظـم المشـكالت التواصـلیة 

 Jointضــعف االنتبــاه المتــرابط : األطفــال تتبلــور تحــت نقطتــین رئیســیتین همــا التــي یعــاني منهــا هــؤالء 
attention و محدودیة القدرة على  استخدام الرموز Symbol use.  

 أو المهـارات Job Skillsكما أن حصول الباحث على دراستین فقط اهتمت بتحسـین مهـارات العمـل 
ور الشـــدیدة فـــي اإلنـتــاج العلمـــي، فإعـــداد أـفــراد األوتیـــزم المهنـیــة ـلــدى أطفـــال األوتـیــزم یعـــد مـــن أوجـــه القصـــ

لالنخــراط فــي بیئــات العمــل ال بــد وأن یســبقه تأهیــل مهنــي جیــد متعــدد المراحــل، هــذا التأهیــل المهنــي عبــارة 
عـن متصــل بدایـتـه هــو إكسـابهم مهــارات العمــل األساســیة ومنتصــفه هـو إكســابهم الســلوكیات المهنـیـة العامــة 

م المهــارات الخاصــة، وهــذا یعنــي أن إعــداد المصــابین بــاألوتیزم للعمــل والحصــول علــى ونهایتــه هــو إكســابه
ًفرص وظیفیة في المستقبل ینبغي أال یكون في بدایـة مرحلـة المراهقـة فحسـب بـل ینبغـي أن یسـیر جنبـا إلـى 

ً والتـي غالبـا جنب بجوار التدخالت التأهیلیة المبكرة التـي عـادة مـا تركـز علـى النـواحي األكادیمیـة والسـلوكیة
مــا یخضــع لهــا أفــراد األوتیــزم فــي أوقــات مبكــرة مــن حیــاتهم، وبالتــالي فــإن الخطــوة األولــى للتأهیــل المهنــي 

ســلوكیات العمــل األساســیة وهــذا یعنــي إدخــال تعــدیالت معینــة / للمصــابین بــاألوتیزم هــي إكســابهم مهــارات 
 .على سلوكیاتهم من النواحي المهنیة والنفسیة واالجتماعیة

ــا تـقــدم، فقـــد الحـــظ الباحـــث أیضـــا قصـــور شـــدید ـفــي اســـتخدام بعـــض االســـتراتیجیات  ًوعـــالوة عـلــى مـ
التأهیلیة التي أثبتت كفائتها في مجال تحسین حالـة المصـابین بـاألوتیزم، علـى رأسـها اسـتراتیجیة / التعلیمیة 

م األساســیة للتواصــل  والتــي تهــدف إـلـى تعـلـیم أطفــال األوتیــزم المعــالPECSنظــام التواصــل بتبــادل الصــورة 
وتعلیمهم المبادأة والمبادرة بالتواصل وهذا عنصر رئیسي لنظام التواصل بتبـادل الصـورة، فالطفـل مـن خـالل 
ًهذه االستراتیجیة ال یتعلم فقط التعبیر عن رغباته، بل أیضا یصبح مدفوعا للتفاعـل مـع اآلخـرین مـن خـالل  ً

 ).Bondy& Frost,1994(ر  دفء وحب وتقدیر ذات من قبل اآلخمشاعر
كما لم یتوصـل الباحـث سـوى لدراسـة واحـدة فقـط تبنـت اسـتراتیجیة النمذجـة بالفیـدیو فـي تحسـین حالـة 
أطفـال األوتیـزم عـلـى الـرغم مــن أن النمذجـة بالفـیـدیو تعـد مـن أكـثـر أنمـاط النمذجــة مـن حـیـث ضـبط مثـیـرات 
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ًأداء األشــخاص كمــا أنهــا تعــد تلقینــا محكمــا یســـاعد الشــخص علــى أد اء الســلوك الجدیــد فهــي تمــد المـــتعلم ً
ـــلوك بشـــــكل صـــــحیح والوقـــــت المناســـــب ألدائـــــه والنتـــــائج المترتبـــــة علـیـــــه  بمعلومـــــات عـــــن كیفیـــــة أداء الســ

)Sarafino,2001:23(ؤثر عـلــى االســـتجابات الالحـقــة للشـــخص ، عــالوة عـلــى كونهـــا تعـــد مثـیــر ممـیــز ـیــ
)Masia& Chase,1997.(  

ة باالهتمــام المطـلـوب مــن البــاحثین فــي الدراســات البرامجیــة كمــا ـلـم تحظــى جــداول األنشــطة المصــور
المعنیة بتحسـین حالـة أطفـال األوتیـزم بـالوطن العربـي وهـذا یعـد جانـب قصـور فـي اإلنتـاج العلمـي ذلـك ألن 
اإلجــراءات التــي تتضــمنها جــداول األنشــطة المصــورة تعمـــل علــى تعلــیم المصــابین بــاألوتیزم مجموعــة مـــن 

نمـى المســتوى اللغــوي ـلـدیهم وتزیـد مــن تـفـاعالتهم االجتماعیـة، فهــذه االســتراتیجیة تعمــل المهـارات كمــا أنهــا ت
على تحقیق قدر عالي من التوافق والتكیف ألطفال األوتیزم بشكل مستقل في المجتمـع، حیـث تؤكـد الفلسـفة 

محیطــة مــع التــي تقــوم علیهــا هــذه االســتراتیجیة علــى المــدخل اإلیجــابي والعملــي مــن حیــث تكییــف البیئــة ال
 ومـع ذلـك لـم )Din&McLaughlin,2000( عیوب األوتیزم مـن أجـل تعلـیم أطفـال األوتیـزم مهـارات جدیـدة

تحظــى هــذه االســتراتیجیة باهتمــام كــافي مــن قـبـل الـبـاحثین المعنـیـین بإعــداد الدراســات البرامجـیـة الـتـي تهــدف 
الباحـث أن أغلبیـة هـذه الدراسـات التـي إلى تحسین حالة أطفال األوتیزم، وباإلضافة إلى ما تقدم، فقد الحظ 

 ســنوات، وهــذه ٧ إـلـى ٤اســتطاع الباحــث الحصــول علیهــا تــم تطبیقهــا عـلـى أطفــال تتــراوح أعمــارهم مــا بــین 
المرحلــة العمریــة تقابــل مرحلــة ریــاض األطفــال، ومــع ذلــك الحــظ الباحــث أن نســبة البــاحثین الــذكور كانــت 

ن كـون اإلنـاث هـن األكثـر مالئمـة للتعامـل مـع هـذه المرحلـة أعلى من نسبة الباحثـات اإلنـاث علـى الـرغم مـ
 .ٕالعمریة ألطفال األوتیزم واال لوجدنا الذكور یتم تأهیلهم للعمل في مرحلة ریاض األطفال

ًوعلى وجه العموم، أفادت نتائج الدراسـة بـأن جـل اهتمـام البـاحثین كـان منصـبا علـى تحسـین مهـارات 
ة الیومیــة لــدى أطفــال األوتیــزم وهــذا أمــر منطقــي فــي ظــل أن العـــرض التفاعــل االجتمــاعي ومهــارات الحیــا

الرئیس والمشكلة الحقیقیة لمعظم أطفـال األوتیـزم هـي قصـور وضـعف قـدراتهم االجتماعیـة األمـر الـذي دفـع 
ًمعظـم الـبـاحثین إـلـى تركـیـز اهتمامــاتهم البحثـیـة تجــاه تحسـین هــذا الجاـنـب ـفـي أطـفـال األوتـیـزم، فطبـقـا لـلـدلیل 

یعـــد ) ١٩٩٤ (DSM-IVصـــي لألمـــراض النفســـیة الصـــادر عـــن الجمعـیــة األمریكیـــة للطـــب النفســـي التشخی
الخلل في التفاعل االجتماعي وضعف عملیـة التواصـل مـن المحكـات الرئیسـة فـي تشـخیص أطفـال األوتیـزم 

مــن الدراســات البرامجـیـة إـلـى التركـیـز عـلـى  % ٥٤ وهــذا مــا دـفـع أكـثـر مــن )ABA,2000(م لتعــرف عـلـیهوا
 .ب االجتماعیة لدى أطفال األوتیزمسین الجوانتح

ــائج الدراســة ـبــأن اســتراتیجیات تعـــدیل الســلوك هـــي أكثــر اإلســـتراتیجیات اســتخداما ـفــي  ًكمــا أفــادت نـت
تحســین حاـلـة أطفــال األوتـیـزم، ویفســر الباحــث هــذه النتیجــة فــي ضــوء أن الـتـدخالت التــي تـقـوم عـلـى التوجــه 

المصابین باألوتیزم على األداء بقدر أكبر مـن النجـاح فـي األمـور التـي السلوكي تساعد األطفال والمراهقین 
ًتتعلـــق ـبـــالمنزل والمدرســـة والعـمـــل، وأن مثـــل هــــذه التـــدخالت مــــن شـــأنها أن تحــــدث قـــدرا كبـیـــرا مـــن التـقـــدم  ً

 فتعـــدیل الســـلوك هـــو) ٢٠٠٢ محمـــــــــــد،؛ ٢٠٠٢محمـــــــــــد،(م طـفــال المصـــابین ـبــاألوتیزوالتحســـن الحقیـقــي لأل
جـوهر التربیـة الخاصـة وأسـاس العمـل بهـا، فجمیـع بـرامج التـدخل المقدمـة ألطفـال األوتیـزم تعمـل بطریـقـة أو 
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ًبـأخرى عـلـى تعــدیل سـلوك هــؤالء األطـفـال سـواء بإكســابهم ســلوكیات جدیـدة مرغوـبـة اجتماعـیـا أو بتخلیصــهم 
  ).٢٠١٢ـــــــد،محمــــــــــــ (ًمن سلوكیات غیر مرغوبة اجتماعیا والعمل على انطفائها

ًســلوكیة، وأحیانـا أخــرى ) إفراطـات(فأطفـال األوتیـزم ـقـد یظهـرون ســلوكیات بكثـرة كبـیـرة تسـمى زـیـادات 
ســـلوكیة، وبالتـــالي فـــإن النظـــرة ) عیـــوب(یظهـــرون ســـلوكیات محـــددة بشـــكل نـــادر الحـــدوث تســـمى نـــواقص 

زیـادات ســلوكیة، تتمثـل الـنـواقص السـلوكیة لألوتـیـزم تـرى أن األوتـیـزم مـا هــو إال تكـوین مركــب مـن ـنـواقص و
ـفـــي العـیـــوب االجتماعـیـــة واللغوـیـــة وعیــــوب االنتـبـــاه، أمــــا الزـیـــادات فتتمثــــل ـفـــي الســــلوكیات النمطـیـــة، إثــــارة 

الخ، وتفسـیر هـذه السـلوكیات وعالجهـا ال یـتم إال فـي ضـوء تحدیـد المثیـرات التـي تسـبقها والوقـوف ...الذات،
 مــن خــالل النظــر لألوتیــزم مــن  خــالل مــا یعــرف بــالتوافق ثالثــي علــى طبیعتهــا الوظیفیــة، وهــذا ال یــتم إال

، فالمقدمات أو السـوابق هـي تلـك األحـداث البیئیـة المحیطـة )النتائج–السلوكیات–المقدمات (ABCاألطراف 
التي تسبق السلوك الذي یظهـره طفـل األوتیـزم، والنتـائج هـي مـردود هـذه السـلوكیات علـى ذات الطفـل، ومـن 

 فــي وجهــة نظـــر الســلوكیین مــا هــو إال ارتبــاط لعـــدد مــن الســلوكیات المحــددة بمثیــرات معیـنــة هنــا فــاألوتیزم
ًیســتلزم للحــد منهــا مــا یعــرف بضــبط الســلوك األمــر الــذي یفســر نوعــا مــا إقبــال البــاحثین علــى اســتراتیجیات 

 .تعدیل السلوك في مواقف تعاملهم مع أطفال األوتیزم
الدراسة الحالیـة هـو وجـود تـأثیر قـوي السـتراتیجیة التـدریب علـى ومن النتائج الهامة التي توصلت لها 

التواصــل فــي خفــض حــدة المشــكالت الســلوكیة لــدى أطفــال األوتیــزم، ویعــزى الباحــث ذلــك التــأثیر إـلــى أن 
التواصــل بــأي حــال مــن األحــوال هــو موجــود لــدى أطفــال األوتیــزم وبصــورة متباینــة ومختلفــة ولكــن المشــكلة 

 التواصــل، فــالطرق التواصــلیة التــي یتبعهــا أطفــال األوتیــزم هــي وظیفیــة بالنســبة لهــم تكمــن فــي وظیفیــة هــذا
وتكمـن المشـكلة هنـا بالنســبة لنـا كمتعـاملین مــع هـذه الفئـة مــن األطفـال، وبالتـالي فنـفـي القـدرة علـى التواصــل 

مكــن التأكیــد ـلـدى أطـفـال األوتیــزم هــو خطــأ علمــي، فانعــدام القــدرة علــى التواصــل هــو نهایــة الحیــاة ولــذلك ی
علـى أن المشــكلة لیســت ـفـي انعــدام أو ضــعف الـقـدرة عـلـى التواصــل ـبـل أن المشــكلة تكمــن ـفـي وظیفـیـة هــذا 
ٕالتواصـــل، فتـــدریب أطفـــال األوتیـــزم عـلــى وظیفیـــة التواصـــل وتعـلــم اللغـــة مـــن بیئـــاتهم واكســـابهم القـــدرة عـلــى 

ورة إلـى انخفـاض معـدل المشـكالت المبادرة في عملیة التواصل یساعد على تحسن حالتهم كما یؤدي بالضر
الســـلوكیة التـــي یعـــانون منهـــا وعلـــى رأســـها ســـلوكیات إیـــذاء الـــذات ونوبـــات الغضـــب والســـلوكیات العدوانیـــة 
وكــذلك ســلوكیات إثــارة اـلـذات وكثیــر مــن الســلوكیات التكراریــة النمطیــة القالبیــة التــي تعــد عالمــة تشخیصــیة 

 .اصلیة مستأنسة لدى الكثیر من أطفال األوتیزمصارخة لألوتیزم والتي بدورها تعد أسالیب تو
وباإلضـــافة إـلــى مـــا ســـبق، توصـــلت نتـــائج الدراســـة إـلــى وجـــود تـــأثیر ایجـــابي للعـــالج بـــالفن والعـــالج 
ًبالموسیقى فـي تحسـین حالـة أطفـال األوتیـزم، ویعـزى الباحـث ذلـك إلـى أن العـالج بـالفن یعـد واحـدا مـن أهـم 

فســي، فهـو یســاعد عـلـى معرفـة مظــاهر االضــطراب التـي یعــاني منهــا طـرق التنـفـیس والتشـخیص والعــالج الن
طفـل األوتیـزم ومــن ثـم عالجهــا ومـن خــالل العـالج ـبـالفن تتحـول الســلوكیات المضـطربة ـلـدى طفـل األوتـیـزم 
إلـى سـلوكیات بنـاءة هادفـة مـن خـالل ممارسـة الفـن، فیعـدل سـلوكه ویصـبح أكثـر فاعلیـة فـي تحقیـق االتـزان 

ــــواد والبلــوي، (االجتمــاعيالســلوكي والتفاعــل   كمــا أن العــالج بالموســیقى یعــد وســیلة فعالــة فــي ،)٢٠١٢عــــــ
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تحسین التآزر البصري الحركي لدى أطفال األوتیـزم، كمـا یعمـل علـى تحسـین مهـارات التواصـل مـن جـانبهم 
 عـلـى تحســین ًومهـاراتهم االجتماعـیـة واللغویـة والحــد مــن المشـكالت اللغوـیـة الـتـي تـواجههم، كمــا یعمــل أیضـا

 ).٢٠٠٨محمـــــد و شریت، (مدى انتباههم للمثیرات المختلفة وتحسین استجاباتهم للمثیرات الحسیة المختلفة
وخاتمـة القـول، إن مــن أهـداف هـذه الدراســة هـو تقیـیم واـقـع اإلنتـاج العلمـي البرامجــي المتعلـق بأطـفـال 

وصــل إلیهــا ینبغــي التأكیــد علــى ضــرورة إعــادة األوتیــزم فــي الــوطن العربــي، ومــن خــالل النتــائج التــي تــم الت
النظر في الخطط البحثیة المستقبلیة المقدمـة لهـذه الفئـة مـن األطفـال ومحاولـة الوقـوف علـى جودتهـا ومـدى 

 .ة المقدمة لهذه الفئة من األطفالتطابقها مع الممارسات المیدانیة الفعلی
غـیــر التجریبیـــة لتحســـین جـــودة حـیــاة هـــؤالء إنـنــا بحاجـــه لتفعیـــل نـتــائج كـــل هـــذه الدراســـات التجریبـیــة و

ًاألطفـــال، نحـــن بحاجـــه إـلــى مـــدارس خاصـــة بهـــم أو عـلــى األقـــل دمجهـــم بمـــدارس العـــادیین دمجـــا حقیقیـــا،  ً
وبحاجه إلى مزید من الدراسات المتعلقة بالعدید من النواحي األخرى في بروفیـل طفـل األوتیـزم، بحاجـه إلـى 

ات المهنیـة لـدیهم، بحاجـه إلـى دراسـات تعلیمیـة لتنمیـة قـدراتهم العقلـیـة دراسـات لتنمیـة مهـارات العمـل والمهـار
 .الخ.... االنتباه وحل المشكالت كالتفكیر والتخیل والتقلید و

إن البحـث العربـي التجریبـي المتعلـق بأطفـال األوتیـزم بحاجـه إلـى االبتعـاد عـن الموضـوعات التقلیدـیـة 
ًالنمطیة التي قتلت بحثـا وتجریبـا، لیسـت م شـكلة البحـث التجریبـي المتعلـق بأطفـال األوتیـزم تكمـن فـي نوعیـة ً

، وال بمكـان )رسـالة أو أطروحـة(وال بنوعیـة المنـتج العلمـي ) مجوعتین أو مجموعة واحـدة(المنهج المستخدم 
تطبیــق الدراســة، إننــا بحاجــة إلــى وقفــة مــع الــنفس، بحاجــة إلــى مزیــد مــن المصــداقیة العلمیــة، بحاجــة إلــى 

حقیقــي لهـــذه الفئــة، ولــن یـتــأتى ذلــك إال مـــن خــالل إعــادة النظـــر فیمــا نجریــه مـــن دراســات وفیمـــا التمكــین ال
ًنتوصــل إلیــه مــن نتــائج، بحاجــة إلــى تطبیــق كــل هــذه النتــائج تطبیقــا فعلیــا تربویــا، فمــع كــل هــذه الدراســات  ً ً

توجــد مدرســة التجریبیــة التــي حصــل علیهــا الباحــث وغیرهــا الكثیــر عجــز الباحــث عــن الحصــول علیهــا، ال 
 إمــا لهمآمــ، لیصــبح - فــي حــدود علــم الباحــث– واحــدة فــي الــوطن العربــي تــم تخصیصــها ألطفــال األوتیــزم

ًصفا دراسیا في مدارس التربیة الفكریة، أو صفا مهمشا بفناء إحدى المدارس العادیة مدعین دمجهم ً ً ً. 
وتیــزم ـفـي اـلـوطن العرـبـي، فــأین ًفـلـو ســلمنا جــدال بجــودة اإلنـتـاج العلمــي البرامجــي المتعـلـق بأطـفـال األ

ذلك على أرض الواقع ومعظم الخدمات التـي تقـدم لهـذه الفئـة بعیـدة كـل البعـد عـن مـا أنتجتـه هـذه الدراسـات 
 .والبحوث من نتائج

 :توصیات الدراسة 
ضـرورة إنشــاء مركــز متخصــص لمعلومــات بحــوث األوتـیـزم عـلـى مســتوى اـلـوطن العرـبـي لتشــكیل مصــدر  )١

برامجیـة والعالئقیـة التـي أجریـت حــول اضـطراب األوتیـزم فـي الـوطن العربـي والتـي ـتـم تجمیعـي للبحـوث ال
نشـرها ـفـي دورـیـات أو مجــالت أو مـؤتمرات علمـیـة، أو ـتـم منحهــا كرسـائل ماجســتیر واطروحــات دكـتـوراه، 

 .مما یوفر المادة الخام والبیانات الالزمة للباحثین والقائمین على رعایة أطفال األوتیزم
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ســراع بعقــد ملتقــى علمــي عربــي بــین أقســام الصــحة النفســیة والتربیــة الخاصــة بكلیــات التربیــة ضــرورة اإل )٢
بجمهورـیـة مـصـر العربـیـة وجمـیـع البـلـدان العربـیـة لوضــع خطــة بحثـیـة خاصــة ـبـاألوتیزم عـلـى مــدار خمــس 

توجیـه سنوات یتم فیها توثیق ما تم دراسته والوصول إلیه وتحدید أوجه القصـور البحثـي فـي هـذا المجـال ل
 .الباحثین في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه الراغبین في العمل بمجال اضطراب األوتیزم

ًعـلــى كلیـــات التربیـــة بـــالوطن العربـــي وخاصـــة فـــي مصـــر البـــدء فـــورا بإنشـــاء أقســـام تخصصـــیة لألوتیـــزم  )٣
 .لتخریج معلم مؤهل للتعامل مع هذه الفئة من األطفال وأال یترك األمر كما هو علیه اآلن

ینبغي لضمان جودة أعلى في الدراسـات البرامجیـة المسـتخدمة مـع أطفـال األوتیـزم ولضـمان النتـائج التـي  )٤
 والبحــوث البرامجـیــة مدعومـــة بتســجیل فـیــدیو لجمـیــع واألطروحـــاتیــتم الوصـــول إلیهـــا أن تكــون الرســـائل 

ة أو لقبــول نشــر الجلســات التدریبیــة المســتخدمة فیهــا وان یكــون هــذا التســجیل شــرط لمــنح الدرجــة العلمیــ
 .البحث

ینبغــي توجیــه البــاحثین المهتمــین بإعــداد دراســات برامجیــة متعلقــة بأطفــال األوتیــزم بتبنــي االســتراتیجیات  )٥
الفاعلــــة فــــي تحســــین حالــــة هــــؤالء األطفــــال وعـلــــى رأســــها اســــتراتیجیة نظــــام التواصــــل بتبــــادل الصـــــورة 

 . المصورةواستراتیجیة النمذجة بالفیدیو واستراتیجیة جداول األنشطة
ضــرورة توجیــه الدراســات البرامجیــة المســتقبلیة نحــو جوانــب أخــرى ـفـي شخصــیة طـفـل األوتـیـزم وأال تكــون  )٦

 .معظم الدراسات منصبة حول محور النواحي االجتماعیة فقط
ینبغــي أن یكــون للوالــدین دور أساســي فــي كــل الدراســات البرامجیــة المقدمــة ألطفــال األوتیــزم فــي الــوطن  )٧

 .العربي
" أخصـائي تعـدیل سـلوك" وعلى وجه السرعة تخصیص درجة علمیة ولتكن الدبلوم المهنـي بمسـمى ینبغي )٨

علـى أن یـتم فیهـا إعـداد كــوادر مؤهلـة للتـدخل السـلوكي مـع أطفـال األوتیـزم، عـلـى أن " محلـل سـلوكي"أو 
 .تكون هذه الدرجة العلمیة ممنوحة من كلیات التربیة في كافة البلدان العربیة

 :المراجع 
 فعالیة برنامج تدخل مبكر لتنمیة االنتباه المشترك لألطفال التوحدیین وأثره في تحسـین ).٢٠٠٨(أمیــــــن، سهــــى أحمد ] ١[

-٩٣، )٣(مجلــة العلــوم التربویــة، معهــد الدراســات التربویــة، جامعــة القــاهرة، العــدد . مســتوى التفــاعالت االجتماعیــة لــدیهم
١٤٨. 

مركـز البحـوث .  مؤشـرات التحلیـل البعـدي لبحـوث فعالیـة الـذات فـي ضـوء نظریـة بانـدورا).٢٠٠٥(حسن، السید محمد ] ٢[
 .التربویة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة

تحلیل لتوجهاتها، وجودتهـا، ) : ٢٠٠٧-١٩٩٨(البحوث العربیة في التربیة الخاصة ). ٢٠١٠(الخطیب، جمـــــــــــــــــــــال ] ٣[
 .٣٠٢-٢٨٥، ٤، عدد ٦المجلة األردنیة في العلوم التربویة، مجلد . تها بالممارسة التربویةوعالق

، مجلـة كلیـة ) األوتیسـتك( فاعلیة برنامج عالجي لتحسین حالـة األطفـال األوتیـزم ).٢٠٠٤(الخولى، هشام عبدالرحمن ] ٤[
  .٢٣٨-٢٠٨، ٢، المجلد  ٣٣التربیة، جامعة طنطا ، العدد  

مســتوى أهمیــة واســتخدام أولیــاء أمــور الطلبــة ذوي اضــطراب التوحــد الســتراتیجیات ). ٢٠١٣(دة، أحمــد موســى الدوایــ] ٥[
 .٤٠-٢١، كانون ثاني )١(، العدد )٢(المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، المجلد . تعدیل السلوك
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كتاب الـدورة التدریبیـة لمركـز اإلرشـاد . د في ضوء التشخیص تنوع حاالت التوح).٢٠٠٣(صـــــــــــــــادق، فـــــــــــــــــــاروق ] ٦[
 .، جامعة عین شمس٨/١١/٢٠٠٣ إلى ٧/١٠النفسي في الفترة من 

حولیة كلیـة التربیـة .  أسلوب التحلیل البعدي لنتائج البحوث والدراسات السابقة).١٩٨٧(عبدالحمید، محمد جمال الدین ] ٧[
 .٣٥٧-٣١٧، ٥، العدد ٥بجامعة قطر، السنة 

ــراج، عبـــدالرحمن ] ٨[ ــد، عبـــدالرحمن و ـف الرســـائل الجامعیـــة المجـــازة مـــن أقســـام علـــم الـــنفس بالجامعـــات ). ٢٠٠٩(العبـی
الواقـع واستشـراف (بحث مقدم إلى ندوة أقسام علم النفس في مؤسسـات التعلـیم العـالي السـعودیة . دراسة تحلیلیة: السعودیة 
 . مارس١٢-١١الریاض، ). المستقبل

دار الیـازوري العلمیـة للنشـر والتوزیـع، عمـان، .  األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد).٢٠٠٧(ـــــــــــــــوات، عدنان محمد علیـ] ٩[
 .األردن

ــــواد، أحمــد و البلــوي، نادیــة ] ١٠[ فعالیــة العــالج بــالفن فــي تنمیــة مهــارات التفاعــل االجتمــاعي لــدى أطفــال ). ٢٠١٢(عـ
 .٣٠-١، ٣٠ز اإلرشاد النفسي، العدد مجلة اإلرشاد النفسي، مرك. التوحد

 بالمملكـة اضـطراب التوحـد ذوي لألطفـال اللغـوي النمـو علـى  أثـر التـدخل المبكـر).٢٠٠٩(فضـــــــــــــل، زینـب محمـد ] ١١[
 .ــــودان، جامعة الخرطوم، الســـــــــــــــــــــــــــــــ)غیر منشورة( رسالة ماجستیر .الشرقیة بالمنطقة السعودیة العربیة

 .٣٥-٢٢، ١مجلة التربیة الخاصة، العدد . ًنحو فهم أكثر عمقا الضطراب التوحد). ٢٠١٢(كاشــــــف، إیمان فؤاد ] ١٢[
فعالـیـة برنـامج عالجــي لألنشـطة الموســیقیة المتنوعـة ـفـي ). ٢٠٠٨(محمـد ، ـعـادل عـبـداهللا و شــریت، اشـرف محـمـد ] ١٣[

-٨٤، ٢، الجــزء ١، العــدد ٢٤المجلــد ، المجلــة العلمیــة لكلیــة التربیــة. حــدیینتحســین مســتوى النمــو اللغــوي لألطفــال التو
١٢٦. 

سلسـلة ذوي االحتیاجـات " دراسات تشخیصیة وبرامجیة :  األطفال التوحدیون ).٢٠٠٢(محمد، عـــــــــــــــــــــادل عبداهللا ] ١٤[
 .القاهرة ، دار الرشاد ) " . ١(الخاصة 

ٕ جداول النشاط المصورة لألطفال التوحـدیین وامكانیـة اسـتخدامها مـع األطفـال ).٢٠٠٢(ـــــــــادل عبداهللا محمد، عــــــــــــ] ١٥[
 .القاهرة ، دار الرشاد ) " . ٢(سلسلة ذوي االحتیاجات الخاصة . " ًالمعاقین عقلیا

 بینیـه فـي تنمیـة – مشـتقة مـن مقیـاس سـتانفورد  فعالیة برنامج تدریبي أللعـاب).٢٠١٠(محمد، عـــــــــــــــــــــادل عبداهللا ] ١٦[
، ٥، العـدد ٢مجلـة الطفولـة والتربیـة، مجلـد . الحصیلة اللغویة وتحسین االستخدام االجتماعي للغـة لـدى األطفـال التوحـدیین

 .٧١-١٧، ١الجزء 
ائي تعــدیل ســلوك األطفــال ذوي متطلبــات تحقیــق جــودة إعــداد وأداء أخصــ). ٢٠١٢(محمــد، عـــــــــــــــــــــــادل عبــداهللا ] ١٧[

-١، ١مجلة التربیة الخاصـة، مركـز المعلومـات التربویـة والنفسـیة والبیئیـة بكلیـة التربیـة جامعـة الزقـازیق، العـدد . اإلعاقات
١٣. 

ـد ] ١٨[ ــــون، عبــدالجلیل زـی یــة جریــدة كویتیــة یوم(جریــدة القــبس .  البحــث العلمــي بــین الواقــع والمــأمول).٢٠٠٨(المرهــــــــــ
 node/kw.com.alqabas.www://http/427610: ، متاحة على )سیاسیة شاملة

 فاعلیة برنامج إرشـادي سـلوكي فـي تنمیـة بعـض جوانـب ).٢٠٠٧(مفضـــل، مصطفى أبوالمجد و محمد، خالد سعید ] ١٩[
المـؤتمر الســنوي الراـبـع عشــر لمركـز اإلرشــاد النفســي، جامعــة . التوحــدیین بمدیـنـة قـنـاالسـلوك التكیـفـي ـلـدى أطـفـال الروضـة 

 .٨٦٤-٨٣٧عین شمس، 
مجـلـة دراســات تربویــة . التحلیــل البعـــدي لنتاـئــج التعلیــــم اإلـفـرادي ـفـي مجــال العـلـوم  ).١٩٩٥(المیهـنـي، رجــب الســید ] ٢٠[

  .كلیة التربیة ، جامعة حلوان . ٢واجتماعیة ، العدد 
عـادل عبـداهللا : ترجمـة . ( سیكولوجیة األطفال غیـر العـادیین وتعلـیمهم).٢٠٠٨(هاالهان، دانیال و كوفمان، جیمس ] ٢١[

 .دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن). محمد
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 دار النهضـة). محمـد علـي كامـل: ترجمـة . (من هم األوتیزم ؟ وكیـف نعـدهم للنضـج ؟). ١٩٩٧(هولوین، باتریشیا ] ٢٢[
 .المصریة، القاهرة، مصر
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  والمؤتمرات العلمیة  والدوریاترسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه وبحوث المجالت : ١ملحق 
 تحلیل في الدراسةالتي تم إخضاعها لل

 
 مجلـة اإلرشـاد .فعالیة العالج بالفن في تنمیة مهارات التفاعل االجتماعي لـدى أطفـال التوحـد). ٢٠١٢(البلوى نادیة صالح  و احمد احمد عواد) ١ 

 .النفسي
 .طفـال التوحـدیین محـدودي اللغـة فاعلیة برنامج لتنمیة مهارات التواصل غیر اللفظـي والسـلوك االجتمـاعي لـدى األ).٢٠١٢ (حسام عباس سالم) ٢

 .مجلة العلوم التربویة
 فاعلیة برنامج تدریبي في التدخل المبكر لتنمیة مهارات التواصل واالنتباه لدى عینة من األطفال ذوي اضطراب ).٢٠١٢ (كوثر عبدربه قواسمه) ٣

 . مجلة كلیة التربیة ببنها.التوحد في األردن
مجلـة القادســیة لعـلـوم .  برنـامج حركــي مقتـرح إلطـفـاء بعـض الســلوكیات الروتینیـة لألطـفـال المصـابین بالتوحــد أـثـر).٢٠١٢ (سـها عـلـي الخفـاجي) ٤

 .التربیة الریاضیة
 فـي تنمیـة مهـارات الحیـاة الیومیـة لـدى عینـة مـن SPECTRAأثـر برنـامج التـدخل المبكـر  ). ٢٠١٢ (كوثر عبدربه قواسـمة و احمد احمد عواد) ٥

 .مجلة الطفولة والتربیة. ردنأطفال التوحد في األ
فاعلیــة برنــامج تــدریبي لتنمیــة بعــض المهــارات االجتماعیــة لــدى عینــة مــن األطفــال التوحــدیین ذوي المســتوى ). ٢٠١٢ (ســهیر إبــراهیم میهــوب) ٦

 .مجلة اإلرشاد النفسي. الوظیفي المرتفع
كلیـة .  رسـالة ماجسـتیر.استخدام اللعب لتحسین سلوكیات طفل األوتیـزم فاعلیة استخدام برنامج تدریبي قائم على ).٢٠١١ (إیمان عاطف نجیب) ٧

 .جامعة بنها. التربیة
 فاعلـیــة الـتــدریب علــى وظیفـیــة التواصـــل واســتخدام التعزـیــز التفاضـــلي للســلوك اآلخـــر ـفــي خفــض حـــدة بعـــض ).٢٠١١ (محمــد كمـــال ابوالفتــوح) ٨

 .راسات نفسیة مجلة د.المشكالت السلوكیة لدى حاالت من أطفال األوتیزم
مجلة العلوم . أثر برنامج تعدیل سلوك مقترح في خفض أنماط سلوكیة لدى أطفال التوحد). ٢٠١١ (هاني أحمد عرنوس و أسامة محمد البطاینة) ٩

 .التربویة والنفسیة
 معهـد الدراســات العلـیـا .دكـتـوراةأطروحـة . فاعلـیـة برنـامج عالجــي باللعــب لتنمیـة اللغــة لـدى األطـفـال التوحــدیین). ٢٠١٠ (أسـامه أحمــد خضـر) ١٠

 .للطفولة
مجلـة . ًاستخدام جداول األنشطة المصورة مدخال إلكساب بعض المهـارات الحیاتیـة لـدى أطفـال الروضـة الـذاتویین). ٢٠١١ (بلقیس داغستاني) ١١

 .جامعة القدس المفتوحة
عـالج اضـطرابات السـلوك لـدى  حـاالت الذاتویـة فـي الفئـة العمریـة مدى تأثیر برنامج تدریبي متعدد المهارات في ). ٢٠١١ (يواحمد علي بدی) ١٢
 .مجلة دراسات تربویة واجتماعیة.  سنوات٩ : ٦من 
فاعلـیــة برنــامج ـتــدخل مبكــر ـقــائم علــى نمــوذج فلورـتــایم لتنمیــة بعـــض مهــارات اللعـــب لــدى األطـفــال ذوي ). ٢٠١١ (ســهى احمــد أمـــین نصــر) ١٣

 .یةمجلة الطفولة والترب. اضطراب التوحد
مجلــة . فاعلیــة بیئــة واقــع افتراضــي تعلیمیــة فــي إكســاب األطفــال التوحــدیین بعــض مهــارات التفاعــل االجتمــاعي). ٢٠١٠ (هویــدا ســعید الســید) ١٤

 .دراسات في المناهج وطرق التدریس
 .ن التوحدیین ذوي مستوى مرتفـعفاعلیة برنامج العالج بالعمل لخفض درجة االضطرابات الجنسیة لدى عینة م). ٢٠١٠ (رانیا مرتضى محمد) ١٥

 .معهد الدراسات العلیا للطفولة. أطروحة دكتوراة
مدى فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة بعض المهارات الحسحركیة لدى عینة من األطفال التوحدیین ذوي المستوى ). ٢٠١٠ (عزة عبدالجواد عزازي) ١٦

 . للطفولةمعهد الدراسات العلیا.أطروحة دكتوراه. الوظیفي المرتفع
دراســة مقارـنـة عـلـى عینتــین مــن أســر أطـفـال الریــف : فاعلـیـة برنــامج معرـفـي بیـئـي لتعــدیل بیـئـة األطفــال اـلـذاتویین ). ٢٠١٠ (هــال نعــیم الســعید) ١٧

 .مؤتمر اإلقلیمي الثاني لعلم النفس ال.والحضر بدولة قطر
. ـتـایم فـي تنمـیـة التفاعــل االجتمـاعي ـلـدى عیـنـة مـن األطـفـال التوحــدیینفعالیـة برـنـامج ـقـائم علـى اســتخدام الفلور). ٢٠١٠ (أشـرف محمــد عطـیـة) ١٨

 .مجلة دراسات عربیة في علم النفس
مجـلـة البحــوث . برنــامج مقـتـرح ـفـي تعـلـیم المهــارات األساســیة للریاضــیات لتالمـیـذ المرحلــة االبتدائـیـة التوحــدیین). ٢٠١٠ (هشــام بركــات حســین) ١٩

 .النفسیة والتربویة
مجلة علوم . تأثیر منهج حركي في تعلم بعض المهارات الخاصة بالریاضیات ألطفال التوحد). ٢٠١٠ (على مكي مهدي و ینسهى علي حس) ٢٠

 .التربیة الریاضیة
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فاعلیة استخدام نظام التواصل من خالل تبادل الصور وبعض التدریبات السلوكیة لتنمیة االنتباه المشترك وأثر ). ٢٠٠٩ (خالد سعید سید أحمد) ٢١
 .مجلة دراسات تربویة واجتماعیة. ذلك في خفض السلوك االنسحابي لدى أطفال الروضة التوحدیین

مـؤتمر . فعالیة برنـامج عالجـي سـلوكي فـي تنمیـة بعـض التعبیـرات االنفعالیـة لـدى عینـة مـن األطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٩ (فایزة إبراهیم عبداهللا) ٢٢
 .جامعة دمشق

 .دراسات تربویة واجتماعیة مجلة .فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة االنتباه التواصلي لدى األطفال التوحدیین ).٢٠٠٩ (محمد یوسف محمود) ٢٣
أثر برنـامج تـدخل عالجـي باألنشـطة الفنیـة لخفـض بعـض االضـطرابات السـلوكیة لـدى الطفـل التوحـدي ذو ). ٢٠٠٩ (حنان محمد جمال الدین) ٢٤

 .ت تربویة واجتماعیةدراسامجلة . اإلعاقة العقلیة البسیطة
 األنشــطة الموسـیقیة كــأداة تدریبیـة لتحســین مهـارات االتصــال قبـل اللغوـیـة لـدى الطـفـل التوحـدي بمرحـلـة رـیـاض ).٢٠٠٩ (نیللـي محمــد العطـار) ٢٥

 .مجلة الطفولة والتربیة. األطفال
 .التوحـدیین مـن األطفـال عینـة لـدى السـلوكیة تبعـض االضـطرابا درجـة باللعب  لخفض عالجي برنامج  فاعلیة).٢٠٠٩ (محمد أحمد خطاب) ٢٦

 . الثاني لعلم النفساإلقلیميلمؤتمر ا
فعالیة برنامج عالجي لألنشـطة الموسـیقیة المتنوعـة فـي تحسـین مسـتوى النمـو اللغـوي ). ٢٠٠٨ (أشرف محمد عبدالغني و عادل عبداهللا محمد) ٢٧

 .عة أسیوطالمجلة العلمیة لكلیة التربیة بجام. لألطفال التوحدیین
فاعلیــة برنــامج قــائم علــى اســتخدام مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة بالموســیقى  لتعلــیم الطفــل المتوحــد بعــض ). ٢٠٠٨ (مانیرفــا رشــدي أمــین) ٢٨

 . مجلة دراسات تربویة واجتماعیة.المهارات االجتماعیة
 . مجلة دراسات تربویة واجتماعیة.لة للتواصل لدى األطفال التوحدیینبرنامج مقترح لألنشطة الفنیة كطریقة بدی). ٢٠٠٨ (فالنتینا ودیع الصایغ) ٢٩
 جامعـة – مجلـة كلیـة التربیـة .أثر برنامج تدریبي لما وراء الذاكرة في عملیات الذاكرة لدى األطفال التوحدیین). ٢٠٠٨ (مراد علي عیسى سعد) ٣٠
 .بنها
لتنمیـة االنتبـاه المشـترك لألطفـال التوحـدیین وأثـره فـي تحسـین مسـتوى التفـاعالت فعالیـة برنـامج تـدخل مبكـر ). ٢٠٠٨ (سهى أحمد أمـین نصـر) ٣١

  .مجلة العلوم التربویة. االجتماعیة لدیهم

. فاعلـیـة برـنـامج ـتـأهیلي ـفـي تنمـیـة بعــض المهـارات المهنـیـة وتحســین الســلوك التكیـفـي ـلـدى عیـنـة مــن التوحــدیین). ٢٠٠٨ (خالـد محمــد مطحـنـة) ٣٢
 .هد الدراسات العلیا للطفولةمع .أطروحة دكتوراة

مجلة دراسات عربیة . فعالیة برنامج إرشادي في تحقیق التواصل بین األم وطفلها التوحدي وزیادة سلوكه التكیفي. )٢٠٠٨ (إبراهیم محمود بدر) ٣٣
 .في علم النفس

میة بعض مهارات السلوك االستقاللي لهؤالء األطفال فعالیة برنامج إرشادي تدریبي ألمهات األطفال التوحدیین لتن. )٢٠٠٧ (محمد سید موسى) ٣٤
 . جامعة طنطا. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر.باستخدام جداول النشاط المصورة

فاعلـیـة برـنـامج إرشــادي ســلوكي ـفـي تنمـیـة بعــض جواـنـب الســلوك التكیـفـي ـلـدى أطفــال ). ٢٠٠٧ (خاـلـد ســعید ســید محمــد و  مصــطفى ابوالمجــد)٣٥
 .المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز اإلرشاد النفسي. بمدینة قنا التوحدیین ةالروض

فعالیة برنامج تدریبي باستخدام جداول النشاط المصورة في تنمیة مهارات التواصل لدى األطفـال التوحـدیین مـن ). ٢٠٠٧ (أشرف محمد شریت) ٣٦
 .مجلة اإلرشاد النفسي. ًالمعاقین عقلیا

 . جامعة حلوان–كلیة التربیة . دام نظام التواصل بالصور في تنمیة التواصل الوظیفي لدى الطفل التوحدي استخ).٢٠٠٦ (سماح قاسم سالم) ٣٧

. االجتمـاعي سـلوكهم ذلك على وأثر التوحد أطفال لدى اللفظي غیر التواصل مهارات لتنمیة مقترح برنامج فاعلیة). ٢٠٠٧ ( لینة عمر صدیق)٣٨
 .كویتیة لتقدم الطفولة العربیةالجمعیة  ال .مجلة الطفولة العربیة

فاعلـیــة برنــامج ـتــدریبي فــي تنمـیــة بعــض مهـــارات الســلوك التكیـفــي لــدى األطـفــال التوحــدیین وخـفــض ســـلوكیاتهم ). ٢٠٠٤(ســید جـــارحي الســید) ٣٩
 . جامعة عین شمس–كلیة التربیة . رسالة ماجستیر. المضطربة

ـلـبعض " التوحـدیین"یـتـه فـي تحســین مسـتویات األطـفـال ذوي االحتیاجـات الخاصــة برنـامج تدریســي عالجـي وفاعل). ٢٠٠٣ (محمـد حسـن محمــد) ٤٠
 . مجلة تربویات الریاضیات. العملیات الحسابیة األساسیة وبقاء أثر التعلم واالتجاه نحو المادة

مجلـة . ني لدى األطفال التوحدیینفعالیة برنامج تدریبي لتنمیة مهارات التفاعل االجتماعي في خفض السلوك العدوا). ٢٠٠٢ (أمیره طه بخش) ٤١
 .العلوم التربویة

یـة والمجلـة الترب. فاعلیة القصص االجتماعیة في تحسین السلوك االجتماعي لـدى عینـة مـن األطفـال التوحـدیین). ٢٠١٠ (محمود زاید ملكاوي) ٤٢
 .جامعة القصیم بلكلیة التربیة

جامعـة .  مجلة كلیة التربیـة .في تخفیف حدة االضطرابات السلوكیة لدى الطفل المتوحدفاعلیة برنامج تدریبي ). ٢٠٠٢ (سهیر محمود عبداهللا) ٤٣
 .حلوان
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مـدى فاعلیـة برنـامج تعلیمـي باسـتخدام اللعـب فـي تحسـین مسـتوى تحصـیل الریاضـیات ). ٢٠٠٢ (عـاطف شـحاته یوسـف و خیري أحمد حسین) ٤٤
 .جامعة عین شمس.  مجلة القراءة والمعرفة .عاقة الفكریةوبعض السمات الشخصیة لدى التالمیذ المتوحدیین بمؤسسات اإل

فعالیــة برنــامج إرشــادي معرفــي ســلوكي ألمهــات األطفــال التوحــدیین فــي الحــد مــن الســلوك االنســحابي لهــؤالء ). ٢٠٠١ (عــادل عبــداهللا محمــد) ٤٥
 .مجلة اإلرشاد النفسي. األطفال

بحــوث التربیــة . یاضــي مقتــرح لتنمیــة التفــاعالت االجتماعیــة لــدى األطفــال التوحــدیینفاعلیــة برنــامج ترویحــي ر). ٢٠٠١ ( ســمیرة محمــد خلیــل)٤٦
 .الزقازیق كلیة التربة الریاضیة –الشاملة 

المـؤتمر الـدولي الرابـع . فاعلیة برنامج سلوكي تدریبي في تخفیف حـدة أعـراض اضـطراب األطفـال التوحـدیین). ١٩٩٧ (عبدالمنان مال معمور) ٤٧
 .النفسيلمركز اإلرشاد 

المــؤتمر الــدولي الرابــع لمركــز . مــدى فاعلیــة العــالج بالحیــاة الیومیــة ـفـي تحســن حــاالت األطفــال ذوي التوحــد). ١٩٩٧ (إســماعیل محمــد بــدر) ٤٨
 .اإلرشاد النفسي

 والتفاعالت االجتماعیة  تأثیر برنامج لجمباز األلعاب على التكیف البدني واضطرابات االنتباه).١٩٩١ (منار شاهین و  أمیمة حسنین حجازي)٤٩
 .مجلة أسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة. والنفسیة للطفل التوحدي

 جامعـة عـین -مجلة كلیـة التربیـة. أثر برنامج تدریبي سلوكي في تنمیة المهارات االجتماعیة لدى األطفال التوحدیین). ٢٠٠٩ (یزید الغصاونة) ٥٠
 .شمس

استخدام القصص االجتماعیة في خفض بعض أنماط السلوك الالسوي وتنمیة التعبیرات االنفعالیة لدى عینة  ).٢٠١١ (سعید كمال عبدالحمید) ٥١
 . جامعة بنها-مجلة كلیة التربیة. من أطفال األوتیزم

. ابین بالتوحددور أنشطة اللعب الجماعیة في تنمیة التواصل لدى التالمیذ المص). ٢٠٠٦ (مصطفى عبدالحلیم صادق و السید سعد الخمیسي) ٥٢
 .مجلة كلیة اآلداب جامعة المنصورة

. تأثیر التأهیل الریاضي على خفض مستوى النشاط الزائد وتحسین السلوك التكیفي لدى األطفال التوحدیین). ٢٠٠٧ (أمجد عبداللطیف إبراهیم) ٥٣
 .المؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز اإلرشاد النفسي

 كلیـة . رسـالة ماجسـتیر.اضـطراب التوحـد ذوي قـینھالمـرا مـن اللعب لعینـة طریق عن اللغوي التواصل تنمیة ).٢٠١٠ (رفاه جمال یحي لمفون) ٥٤
 . السعودیة– جامعة أم القرى –التربیة 

فاعلیــة اســتخدام برـنـامج ســلوكي لخـفـض مظــاهر العجــز ـفـي التفاعــل االجتمــاعي لــدى عینــة مــن فئــة التوحــد ). ٢٠١١ (خاـلـد مســاعد الزهراـنـي) ٥٥
 . جامعة أم القرى–كلیة التربیة .  رسالة ماجستیر.لغینالبا
 علـى معـاقین الغیـر واألطفـال التوحـد ذوي إعاقـة األطفـال بـین الـدمج باسـتخدام حركـي تعبیـر برنـامج تـأثیر). ٢٠١١ (سارة یحي إبراهیم عزب) ٥٦

 . جامعة حلوان–لریاضیة للبنات كلیة التربیة ا.  رسالة ماجستیر.االجتماعي والتفاعل المهارات الحركیة بعض اكتساب
فعالیة كل من برنامج إرشـادي لألسـرة وبرنـامج للتـدریب علـى المهـارات االجتماعیـة للتخفیـف مـن أعـراض الذاتویـة ). ١٩٩٩ (سهام علي علیوة) ٥٧

 .  جامعة طنطا–كلیة التربیة فرع كفر الشیخ .  أطروحة دكتوراة).األوتیزم(
 كلیـة .أطروحـة دكتـوراه. فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض مهارات العنایـة بالـذات لـدى األطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٨ (لمیاء عبدالحمید بیومي) ٥٨

 . جامعة قناة السویس–التربیة 
الة رسـ. فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة المهارات االجتماعیة لدى عینة من األطفـال التوحـدیین فـي مدینـة عمـان). ٢٠٠٧ (مجدي فتحي غزال) ٥٩

 .الجامعة األردنیة- كلیة الدراسات العلیا.ماجستیر
 .أطروحـة دكتـوراه. فاعلیة برنامج تدریبي بنظام تبادل الصور في تنمیـة مهـارات التواصـل لألطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٧ (رضا عبدالستار كشك) ٦٠

 . جامعة الزقازیق–كلیة التربیة 
بینیـه فـي تنمیـة الحصـیلة اللغویـة وتحسـین االسـتخدام -دریبي أللعاب مشتقة من مقیاس سـتانفوردفعالیة برنامج ت). ٢٠١٠ ( عادل عبداهللا محمد)٦١

 .مجلة الطفولة والتربیة. االجتماعي للغة لدى األطفال التوحدیین
تقـائي السـمعي والبصـري فاعلیـة برنـامج تـدریبي لتنمیـة مهـارات التواصـل باسـتخدام الحاسـوب فـي االنتبـاه االن). ٢٠٠٨ (ولید السید أحمد خلیفـة) ٦٢

 .مجلة كلیة التربیة ببنها. ومدى الذاكرة العاملة لدى األطفال التوحدیین
زیادة الحصیلة اللغویة لدى عینة من أطفال األوتیزم باستخدام بعض األنشـطة الموسـیقیة  وأثـره علـى تواصـلهم ). ٢٠١٢ (الزهراء مهني عراقي) ٦٣

 . جامعة بنها–یة النوعیة  كلیة الترب.رسالة ماجستیر. االجتماعي
فاعلـیـــة األنشـــطة الفنیـــة فـــي الحــــد مـــن المشـــكالت الســـلوكیة و تنمـیـــة المهـــارات العقلیـــة و اللغویـــة لألطـفـــال ). ٢٠١٢ (هـــدى راضـــي عثمـــان) ٦٤

 . جامعة القاهرة– معهد الدراسات التربویة .أطروحة دكتوراه. االجتراریین
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أطروحـة . خدام القصص االجتماعیة في تنمیة بعض المهارات االجتماعیة لدى األطفال ذوى األوتیزماست). ٢٠١٠ (إبراهیم عبدالفتاح الغنیمي) ٦٥
 . جامعة بنها– كلیة التربیة .دكتوراه

 رسـالة .فاعلیـة التـدخل المبكـر مـن خـالل العـالج باللعـب فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة لـدى األطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٩ (أمیرة عمر حسـن) ٦٦
 . جامعة عین شمس–كلیة التربیة . یرماجست

 فاعلـیـة برنـامج للـتـدخل النفسـي الترـبـوي ـفـي تحسـین المســتوى النمـائي لألطـفـال ذوي التوحـد ـفـي مرحلـة مــا قـبـل ).١٩٨٩ (سـمیرة ـیـاقوت مرجـان) ٦٧
 . جامعة عین شمس– كلیة التربیة .أطروحة دكتوراه. المدرسة

جامعــة الــدول معهــد بحــوث . رســالة ماجســتیر. هــارات االنتبــاه المشــترك لــدى األطفــال الــذاتویینتنمیــة م). ٢٠١٢ (عبــد العزیــز عبــد المعطــى) ٦٨
 .العربیة

في تحسین السلوك التكیفي لدى األطفال التوحدیین والحد من مشكالتهم ت ة برنامج للتدریب على إدارة الذافاعلی). ٢٠١٠ (فاطمة سعید محمد) ٦٩
 . جامعة عین شمس–بیة  كلیة التر.رسالة ماجستیر. السلوكیة

فاعلیة استخدام نمذجة الفیدیو في تنمیة بعض مهارات اللعب لدى حـاالت مـن األطفـال المصـابین باضـطراب ). ٢٠١٢ (محمد كمال أبوالفتوح) ٧٠
 .مجلة كلیة التربیة ببنها. األوتیزم 

ســلوكیات العمــل األساســیة ـلـدى حــاالت مــن األطـفـال / ات فاعلـیـة برـنـامج ـتـدریبي ســلوكي لتنمـیـة بعــض مهــار). ٢٠١٢ (محمـد كمــال أبوالفـتـوح) ٧١
 .مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس. المصابین باضطراب األوتیزم من ذوي األداء الوظیفي المرتفع 

أطروحـة . واصلهم االجتماعيفعالیة برنامج تدریبي في تحسین الكالم التلقائي لدى أطفال األوتیزم وأثره على ت). ٢٠٠٩ (محمد كمال أبوالفتوح) ٧٢
 . جامعة بنها– كلیة التربیة .دكتوراه

 . جامعة طنطا–مجلة كلیة التربیة ). األوتیستك(فاعلیة برنامج عالجي لتحسین حالة األطفال األوتیزم ). ٢٠٠٤ (هشام عبدالرحمن الخولي) ٧٣
 كلـیـة .رسـالة ماجسـتیر. ارات االجتماعیـة لألطـفـال المصـابین بالذاتویـةفاعلیـة برـنـامج تـدریبي لتنمیـة المهـ). ٢٠٠٨ (محمـد الحسـیني عبـدالفتاح) ٧٤

 . جامعة بنها–اآلداب 
 التوحـد أطفـال لـدى التكیفـي السـلوك تنمیـة ثورندیك فـي لدى الكالسیكي االشتراط أسالیب استخدام فاعلیة). ٢٠٠٩ (عبداهللا بن مرشود السلمي) ٧٥

 . جامعة أم القرى– كلیة التربیة.  رسالة ماجستیر.المكرمة بمكة
مجلة . فعالیة برنامج تدریبي سلوكي لألنشطة الجماعیة المتنوعة في خفض السلوك العدواني لألطفال التوحدیین). ١٩٩٩ (عادل عبداهللا محمد) ٧٦

 . جامعة المنوفیة–بحوث كلیة اآلداب 
 مجلـة بحـوث . علـى بعـض المظـاهر السـلوكیة لألطفـال التوحـدیینفعالیة برنامج تدریبي لتنمیة مهارات التواصل). ٢٠٠٠ ( عادل عبداهللا محمد)٧٧

 . جامعة المنوفیة–كلیة اآلداب 
. فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض المهارات االجتماعیة على مستوى التفاعالت االجتماعیة لألطفال التوحدیین). ٢٠٠٠ ( عادل عبداهللا محمد)٧٨

 . جامعة المنوفیة–مجلة بحوث كلیة اآلداب 
مجلـة بحـوث كلیـة .  فعالیـة التـدریب علـى اسـتخدام جـداول النشـاط فـي تنمیـة السـلوك التكیفـي لألطفـال التوحـدیین).٢٠٠١ (عادل عبداهللا محمد) ٧٩

 .المنوفیة–اآلداب 
العلمـي الثـاني لكلیتـي المـؤتمر . فعالیة العالج بالموسیقى في الحد من اضـطرابات التواصـل لألطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٥ (عادل عبداهللا محمد) ٨٠

 .الحقوق والتربیة النوعیة بجامعة الزقازیق
المـؤتمر القـومي التاسـع . فعالیة العالج بالموسیقى في تحسین مستوى التفاعالت االجتماعیة لألطفال التوحدیین). ٢٠٠٦ ( عادل عبداهللا محمد)٨١

 .التحاد هیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین بجمهوریة مصر العربیة
المؤتمر . فعالیة برنامج عالجي لألنشطة الموسیقیة المتنوعة في تحسین مستوى النمو اللغوي لألطفال التوحدیین). ٢٠٠٧ (عادل عبداهللا محمد) ٨٢

 .األول لمركز ثقافة الطفل بجامعة قطر، الدوحة
الملتقى الثامن للجمعیـة الخلیجیـة . غوي لألطفال التوحدیینفعالیة العالج بالموسیقي في تحسین مستوى النمو الل). ٢٠٠٨ (عادل عبداهللا محمد) ٨٣

 .الشارقة. لإلعاقة 
فعالیــة التــدریب علــى اســتخدام جــداول النشــاط المصــورة فــي تنمیــة بعــض المهــارات المرتبطــة بــإدراك األطفــال ). ٢٠٠٩ (شــریف عــادل جــابر) ٨٤

 .بني سویف جامعة –كلیة التربیة . رسالة ماجستیر. التوحدیین لمخاطر الطریق
 .فعالیة برنامج تدریبي باسـتخدام اللعـب لتنمیـة مهـارات التفاعـل االجتمـاعي لعینـة مـن األطفـال التوحـدیین). ٢٠٠٨(محمد جواد علي الحاضر ) ٨٥

 . جامعة الزقازیق–كلیة التربیة . أطروحة دكتوراه
مجلـة ). التوحــــــد(ًارات األساسیة والقدرات البدنیة للمعاقین ذهنیا تأثیر برنامج تعلیمي مقترح لتطویر بعض المه). ٢٠١٠(ریاض جمعه حســـن ) ٨٦

 .جامعة البصرة-دراسات وبحوث التربیة الریاضیة
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مجلـة كلیـة التربیـة . تأثیر منهج تعلیمي باللعـب لتنمیـة التواصـل اللغـوي لألطفـال المصـابین بطیـف التوحـد). ٢٠١١(سها علي حسن الخفاجي ) ٨٧
 .ادجامعة بغد-الریاضیة

. أطروحة دكتوراة. فاعلیة برنامج تدریبي لتطویر مهارات التواصل االجتماعي لدى عینة من أطفال التوحد). ٢٠١٢(دلشاد محمد شریف علي ) ٨٨
 .جامعة دمشق. كلیة التربیة 

 .وحدیین في مرحلة الطفولة المبكرةفاعلیة برنامج البورتیج في تحسین مهارات اإلدراك واللغة لدى األطفال الت). ٢٠١٢(نسرین رشید مصطفى ) ٨٩
 . جامعة دمشق–كلیة التربیة . رسالة ماجستیر

 رســالة . التوحــدییناألطفــالمهــارات الحیــاة الیومیــة لــدى ي تحســین فــ فاعلیــة التعلــیم المــنظم لبرنــامج تیــتش). ٢٠١٢(محمــد ولیــد عبدالحســیب ) ٩٠
 . جامعة دمشق–كلیة التربیة . ماجستیر

 –كلیة التربیة .  رسالة ماجستیر.المهارات الحركیة الدقیقة لدى األطفال التوحدیینة فاعلیة برنامج تدریبي في تنمی). ٢٠١٢(ن رائد عمر الطحا) ٩١
 .جامعة دمشق

ة كلی.  رسالة ماجستیر.التواصل غیر اللفظي لدى األطفال التوحدیین هارات مفاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة). ٢٠١٢(بشرى عصام عویجان ) ٩٢
 . جامعة دمشق–التربیة 

 –كلیـة التربیـة . رسـالة ماجسـتیر.  التوحـدییناألطفـاللخفـض السـلوك العـدواني لـدى   فاعلیـة برنـامج تـدریبي سـلوكي).٢٠١٢(عبلة أحمد مكنا ) ٩٣
 .جامعة دمشق

  المشخصین بمتالزمةاألطفالاالجتماعي لدى التمارین الریاضیة لتحسیین التفاعل ى فاعلیة برنامج تدریبي قائم عل). ٢٠١٢(غالیة الماردیني ) ٩٤
 . جامعة دمشق–كلیة التربیة .  رسالة ماجستیر.اسبرجر

 رسـالة . التوحـدییناألطفـال فـي التفاعـل االجتمـاعي لـدى عینـة مـن وأثـرهاللفظـي  فاعلیـة برنـامج لتنمیـة التواصـل). ٢٠١١(ایمن حامـد الخیـران ) ٩٥
 . جامعة دمشق–كلیة التربیة . ماجستیر

فاعلـیـة برـنـامج ـتـدریبي لتنمـیـة بعـض المهــارات االجتماعـیـة وخـفـض ســلوك إـیـذاء اـلـذات ـلـدي األطـفـال ). ٢٠٠٩(سـحر ربـیـع أحمــد عـبـدالموجود ) ٩٦
 . جامعة عین شمس–كلیة التربیة .  رسالة ماجستیر.التوحدیین

 بالمنطقـة السـعودیة العربیة بالمملكة التوحد اضطراب ذوي ألطفالل اللغوي النمو على المبكر التدخل أثر). ٢٠٠٩(زینب محمد فضل محمد ) ٩٧
 . الســـــودان–جامعة الخرطوم .  رسالة ماجستیر.الشرقیة

المصـحوب بفـرط النشـاط لـدى األطفـال االنتبـاه برنامج نفسحركي مقترح و تأثیره في الحد من إضطراب نقـص ). ٢٠١٠(هشام محمد الصاوي ) ٩٨
 .جامعة اإلسكندریة-لة الطفولة والتربیةمج. التوحدیین القابلین للتعلیم

رســـالة . فاعلیـــة برنـــامج تـــدریبي لألمهـــات قـــائم علـــى اســـتراتیجیة التقلیـــد فـــي تحســـن حالـــة أطفـــالهن األوتیـــزم). ٢٠١٣(حســـني عفیفـــي غـــادة ) ٩٩
 .جامعة بنها.كلیة التربیة.ماجستیر

المجلــة . وك العــدواني لــدى عیـنـة مــن األطـفـال ذوي اضــطراب التوحــدفعالیــة الـتـدریب علــى التواصــل فــي خـفـض الســل). ٢٠١٢(ـنـایف اـلـزارع ) ١٠٠
 .التربویة الدولیة المتخصصة

مـؤتمر . فعالیة برنامج إرشـادي لألمهـات لتنظـیم البیئـة الحسـیة فـي خفـض السـلوكیات النمطیـة لـدى األوتیسـتكمدى ). ٢٠١٢(دینا مصطفى ) ١٠١
 ".توجھات العلمیة الحدیثة في التربیة الخاصة ال" بعنوان ١٢/١١/٢٠١٢-١١عمان الدولي في الفترة 
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 الصور والمعادالت المختلفة لحساب حجم التأثیر  :٢ملحق 
 

  :لحساب حجم التأثیر استخدام الصیغة الریاضیة التالیة" جالس"اقترح * 
  متوسط الضابطة–متوسط التجریبیة =    حجم التأثیر                                                                                
           

     االنحراف المعیاري للمجموعة الضابطة                                                                                   
 بحساب الفرق بین متوسطي القیاس القبلي والبعدى وقسمته على ذلكوًیمكن تطبیق هذه المعادلة أیضا في حالة القیاسین القبلي والبعدى : ملحوظة 

 .االنحراف المعیاري للقیاس القبلي
 المســتخدم اإلحصــائي إلـى معــادالت لحسـاب حجــم التـأثیر تختـلـف صـیغ هــذه المعـادالت ـبـاختالف نـوع العیـنـة واالختبـار "كــوهن"وـقـد توصـل هـذا * 

 :وهى 
 

 " : ت"تبار عینتان مستقلتان مع استخدام اخ) أ(
     ١      +       ١ت          = حجم التأثیر                                                                           

  ٢              ن١                     ن                                                                                
 

 . حجم المجموعة الثانیة ٢ حجم المجموعة األولى، ن١ت هي القیمة التائیة المحسوبة ، ن: حیث أن 
 
 " : ت"عینتان مرتبطتان مع استخدام اختبار ) ب(

  
 ) ر-١(٢ت        = حجم التأثیر                                                                             

              ن                                                                                                                         
 

 .ت هي القیمة التائیة المحسوبة ، ر معامل االرتباط بین القیاسین القبلي والبعدى ، ن حجم العینة : حیث أن 
ً فأن حجم التأثیر یكون ضعیفا أو صـغیرا ٠,٢= یمة المحسوبة لحجم التأثیر إذا كانت الق: ملحوظة   فتـدل علـى حجـم تـأثیر ٠,٥=  أمـا إذا كانـت ،ً

 .بع فتدل على حجم تأثیر مرتفع ، للمتغیر المستقل على المتغیر التا٠,٨= ٕمتوسط ، واذا كانت 
 :متوسط حجم األثر * 

 وهكذا+...... ٢األثر للدراسة+ ١األثر للدراسة   =متوسط حجم األثر                                                                        
 

                                                                                                                    العدد الكلي للبحوث

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


