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  .من سورة البقرة  32اآلیة 
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 شكر وتقدير                         

طيباً مباركاً على نعمه الكثيرة وعطائه الجزيل ، والصالة  الحمد هللا حمداً كثيراً    
والسالم على خير الشاكرين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

  .تسليماً كثيراً 

خالص الشكر والعرفان لكل من اقتطع من وقته ، وجادت نفسه عطاء ألجل رقي  
  :منابر العلم والمعرفة  ، وأخص بالشكر 

  .ي الكريمة للدعم والتشجيع الدائم لمواصلة الدراسة ُأسرت •
أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها ، وقسم التربية وعلم النفس ،  للمساعدة  •

  .العلمية الستكمال الدراسة 
 .معتوق المثناني ، مشرف البحث لجهده الكبير وتوجيهه المستمر: الدكتور  •
 ةفزان ، للمساعد/ فرع الهيئة العاملين بإدارة صندوق التضامن االجتماعي  •

  . والمساندة  
يوسف أبوبكر الذي قدم لي كل العون بتزويدي بالعديد من المراجع  :الدكتور •

 .العلمية
  .أحمد السني الذي قام بالمراجعة اللغوية للبحث : األستاذ  •
  .أهالي أطفال التوحد الذين ساندوني لتطبيق البرنامج اإلرشادي •
  . أخواتي رفيقات دربي الالتي جمعني بهن طريق العلم والمعرفة  •
  . ولكل من ساعدني الستكمال هذا العمل   •

  .  نسأل اهللا العلي القدير أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل               
  الباحثة                                                                                                                                     
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اإلهداء  
 

 

إلى الذین یحتار الیراع عند ذكرھم  ، ویعجز اللسان عن شكرھم :  
 أھدي عملي ھذا ،،،
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   ةالعربيباللغة ملخص ال                         

  .فاعلية برنامج إرشادي تربوي أسري لتعديل سلوك الطفل التوحدي : عنوان البحث

إلى التعريف باضطراب التوحد ، مع تصميم وتنفيذ برنامج إرشادي هدف البحث 
  .تربوي أسري والكشف عن فاعليته في تعديل سلوك أطفال التوحد 

وتتضح أهمية البحث في تقديم إطاراً نظرياً الضطراب التوحد  وإمكانية المساهمة 
  .في إعداد برامج عملية لخدمة أطفال التوحد مستقبالً

تصميم برنامج تربوي إرشادي أسري تحددت فيه األهداف قامت الباحثة ب -
المطلوب تحقيقها ، وتم اختيار األساليب والوسائل المناسبة ، كما تم تطبيق 

 . البرنامج وفقاً للخطة المحددة له 
سري لتعديل سلوك الطفل األتربوي الرشادي اإلبرنامج الومن خالل تطبيق  -

 :ت الباحثة للنتائج التالية واختبار صحة فروض البحث توصل التوحدي
أكدت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بين مستوى تعليم  -

السليمة والمعاملة االيجابية ؛ وهذا يدل  ةاألمهات وإتباعهن لألساليب التربوي
على إنه كلما ارتفع مستوى تعليم األمهات زادت معرفتهن باألساليب التربوية 

 .التوحد المناسبة ألطفال 
أوضحت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطيه بين المستوى االقتصادي لألسرة  -

) 7.2= (المحسوبة  2لطفلها التوحدي حيث كانت قيمة كا اوأساليب معاملته
عند مستوى الداللة المعتمد للبرنامج ) 13.28(وهى أقل من القيمة الجدولية 
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تفاني األمهات في توفير ؛ كما اظهر البحث )  Spss )0.01 اإلحصائي 
 .متطلبات الطفل المعيشية بغض النظر عن المستوى االقتصادي لألسرة 

وهذه )  10.04( التابع هي ) ت ( أظهرت النتائج اإلحصائية إن قيمة اختبار  -
وهذا يؤكد اختالف معاملة األمهات عينة البحث ) 0.000( القيمة دالة إحصائياً 

وبالتالي وجود فروق  سرياألرشادي اإلج برنامألطفالهن بعد تلقيهن ال
 .للمجموعة بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي

: أظهرت األمهات عينة البحث تحسن استجابة أطفالهن في األبعاد الثالثة  -
التفاعل االجتماعي ، التواصل البصري ، والنمو اللغوي وبالتالي وجود فروق 

 .االختبار البعديذات داللة إحصائية لصالح 
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