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الملخص
عالجت هذه الدراسة موضوع عالقة المرونة الذهنية بالسلوكات التكرارية في التوحد ،وطمحت إلى الكشف عن
الفروق الموجودة في أداء هذه الوظائف بين عينة مصابة بالتوحد وأخرى ضابطة .وتساءلت هل هناك عالقة ارتباط بين
مكونات الوظائف التنفيذية وبين السلوكات النمطية والتكرارية .وافترضت حصول المصابين بالتوحد على درجات متدنية في
االختبار الخاصة بهذه المرونة الذهنية .كما افترضت وجود عالقة ارتباط بين هذه الوظيفة وبين السلوكات التكرارية لدى
الطفل المصاب بالتوحد.
استخدمنا من أجل التحقق من فرضيات الدراسة ،كل من اختبار " ويسكونسين " لتصنيف البطاقات ،ومقياس
السلوكات النمطية والتكرارية .وطبقت هذه األدوات على عينة تتكون من مائة ( )666طفل ،تتراوح أعمارهم بين  8سنوات
و 66سنة ،مقسمة إلى مجموعتين؛ مجموعة ذوي التوحد وتضم خمسون ( )06طفال ،ومجموعة ضابطة تضم خمسون ()06
تلميذا من ذوي النمو العادي .كما اعتمدنا على بعض األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية ،واستعملنا برنامج اإلحصاء
االجتماعي ) ،(SPSSمن أجل معالجة وتحليل المعطيات المحصل عليها من الدراسة الميدانية.
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أكدت نتائج هذه الدراسة على وجود تباين دال في أداء اختبار المرونة الذهنية بين مجموعة "التوحد" ومجموعة
 وأشارت أهم نتائجها إلى وجود عالقة ارتباط قوية وسالبة بين متغير السلوكات التكرارية ومتغير المرونة،""غير التوحد
. وناقشت في األخير نتائجها على ضوء نتائج مجموعة من الدراسات األخرى.الذهنية
 السلوكات المحدودة، الوظائف التنفيذية، المرونة الذهنية، اضطراب طيف التوحد، التوحد:الكلمات المفتاحية
والتكرارية

Abstract
This study examined the relationship between shifting and repetitive behaviors in
autism. We tried to reveal the differences in performance of this function between an autistic
group and control groups, by wondering if there is a correlation between the components of
shifting and repetitive behaviors. It assumes that people with autism score poorly on tests for
this function. It also supposes a correlation between shifting and these behaviors in autistic
children.
In order to verify these hypotheses, we used the Wisconsin Card Sorting Test and the
stereotypical and repetitive behavior scale. These tools were applied to a sample made up of
one hundred (100) children, aged 8 to 11, divided into two groups : an autistic group
comprising fifty (50) children and a control group comprising fifty (50) normal development
students. . We also relied on certain descriptive and inferential statistical methods, and we
used the social statistics program (SPSS), to process and analyze the data from the field study.
The results of this study confirm the existence of a difference in the execution of the
tasks of shifting function between the group "autism" and the group "non-autism". The most
important results indicated the existence of a strong and negative correlation between the
variable of repetitive behaviors and the variable of shifting. Finally, these results are discussed
in the light of other studies.

Keywords : Autism Spectrum Disorders, executive dysfuntion, shifting, Restricted
and repetitive behaviors.
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المقدمة
يعد الهدف األساسي لهذا البحث ،هو التحقق من صحة جزء مهم من فرضية خلل الوظائف التنفيذية في التوحد،
وذلك من خالل دراسة عالقة االرتباط بين المرونة الذهنية وبين السلوكات التكرارية في التوحد .نجد انطالقا من هذه
الرغبة العلمية في فهم التوحد ،أنه من الضروري االهتمام بالسلوكات التكرارية على اعتبار أنها عرض رئيس في تشخيص
هذا االضطراب؛ بحيث سيمكننا فهم هذه العرض من تكوين صورة أكثر وضوحا عن التوحد كمشكل يعيق نمو وتعلم
واندماج فئة مهمة من األطفال في المجتمع .سنحاول من أجل تحقيق هذا الهدف ،أن نعتمد على وظيفة المرونة الذهنية
كنافذة على ما يقع في ذهن الطفل التوحدي ،في محاولة لفهم اشتغال هذه الوظيفة ،وذلك من خالل التعرف على درجات
االرتباط الحاصلة بينها وبين السلوكات التكرارية في التوحد.
يعتبر التوحد أو "اضطراب طيف التوحد" ) (trouble du spectre de l’autismeاضطرابا طفوليا مبكرا.
خضع تعريفه منذ أن ظهر مع كانر( ،)Kannerإلى مراجعات وتحوالت عديدة ومهمة .انتقل من كونه اضطراب ذهاني
) ،(psychotiqueإلى اعتباره "اضطراب نمائي كاسح"

(«TED» Trouble envahissant du

) ،développementوصوال إلى إدخاله في خانة "االضطرابات النورو-نمائية" (troubles neuro-
) .développementauxوتتجسد مظاهره من خالل عدم قدرة األطفال المصابين به من تطوير مهاراتهم التواصلية،
وتكوين عالقات اجتماعية طبيعية ،ويتصف سلوكهم بالحركات التكرارية ،ويتميز نشاطهم باالهتمامات المحدودة (أنظر
الخطاطة رقم .)6
الخطاطة رقم  :6أعراض طيف التوحد

المصدر :خطاطة من إنجاز الباحث ،ومستوحاة من ) (DSM 5و ) .(Tsai,2014تمثل هذه الخطاطة الشكل
التوضيحي لتطور مفهوم التوحد بعد  1662سنة إصدار النسخة الخامسة من ) .(DSMويشير إلى مفهوم قطبي أعراض
التوحد ).(Dyade autistique
يقصد بالسلوكات التكرارية والمحدودة مجموع السلوكات المشكلة) (comportements-problèmesالتي
تعتبر من أبرز مظاهر اضطرابات السلوك في التوحد ;(Beaud & Quentel, 2011; Fulceri et al., 2016
) .Lecavalier et al. 2006ويمكن تعريف هذه السلوكات المشكلة بشكل أولي،

3

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار العاشر | تأريخ اإلصدار2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495
على أنها نوع من السلوكات غير المرغوب فيها اجتماعيا ،وتأخذ طابعا ثابتا ،وتظهر بشكل متكرر في مواقف معينة،
وتؤثر في الفرد وفي عالقاته باآلخرين ،وتسبب إزعاجا وقلقا للمحطين به (Rivard et al. , 2012; Tassé et al.
) .2010يرى "تيرنير" أن لدى األطفال الصغار ذوي التوحد سلوكات تكرارية حركية وحسية محدودة مثل االهتمام بجزء
من لعبة معينة .بينما يتميز األطفال األكبر سنا وذوي ذكاء عادي أو مرتفع بوجود سلوكات أكثر تعقيدا تتمثل في اهتمامهم
بالتواريخ أو األرقام أو بموضوع معين ).(Bodfish et al., 2000; Militerni et al, 2002; Richler et al, 2010
تعد المرونة الذهنية مكونا أساس من مكونات الوظائف التنفيذية ،التي اعتبرها "سونسابيال" )(Censabella
بأنها مجموعة من السيرورات المتدخلة في تنظيم ومراقبة السلوك ،خاصة في الوضعيات غير الروتينية التي تتطلب
بالضرورة القدرة على التطوير والتنفيذ والتقييم لمخطط ما ،والقدرة على تعديله إن اقتضى األمر ذلك ،من أجل الوصول
في النهاية إلى تحقيق هدف معين ) .(Censabella, 2007, p. 117لقد تبلورت نظرية خلل الوظائف التنفيذية على إثر
المالحظات اإلكلينيكية لمرضى إصابات الفص الجبهي ،وهي محاولة للربط بين الدماغ و السلوك ;(Hill, 2004b
) ،Russo et al., 2007بحيث اقترحت تفسيرا مميزا للسلوكات التكرارية في التوحد .واستمدت قوتها من خالل مجموعة
من الدراسات التي أثبتت وجود خلل الوظائف التنفيذية في هذا االضطراب (Czermainski et al., 2014; Hill,
).2004b; Ozonoff & McEvoy, 1994; Robinson et al., 2009
يعتبر مصطلح "المرونة الذهنية" مفهوما معقدا ومركبا ،ويتجلى ذلك أساسا في تنوع وتعدد تعريفاته .أكد مياك
وزمالئه هذا األمر الذي أشارت إليه عدة دراسات ) ،(Miyake et al., 2000ويمكن تلخيص جوهر تعريفات تلك
الدراسات من خالل الوقوف على أهمها؛ يرى فريق "كونيل" ) (Conillأن المرونة الذهنية قدرة على تكييف األفكار
واألفعال حسب مقتضيات السياق ) ،(Conill et al., 2014ويؤكد "كزيرمينسكي" ) (Czermainskiوزمالئه على
أنها إمكانية استبدال وتناوب األفكار واألفعال بارتباطها مع تغير البيئة التي يعيش فيها الشخص (Czermainski et al.,
) ،2014ويشير "بانراي" ) (Paneraiواألخرون إلى أنها عملية المرور العفوية من فعل أو فكرة إلى أخرى مختلفة
استجابة لكل مستجد ).(Panerai et al., 2014
المرونة الذهنية والسلوكات التكرارية في التوحد
من بين مكونات الوظائف التنفيذية التي تحتل مكانة أساس في تفسير اضطراب التوحد ،تأتي المرونة الذهنية
التي تحظى بأهمية خاصة ،بالرغم من تباين األطروحات حولها ،ويتجلى هذا التباين من خالل التناقض الموجود في نتائج
الدراسات حول مسألة دور المرونة الذهنية في تلك السلوكات ،وهو األمر الذي يتجسد بوجود موقفين متباينين.
يرى الموقف األول بأنه ليس هناك دليل قاطع ومتجانس على وجود عجز المرونة الذهنية في التوحد ،بل إن
"جورتيس" وبانراي" قد أشاروا إلى بعض الدراسات التي تأكد على مسألة سالمة تلك الوظيفة في التوحد (Geurts et
) .al., 2009; Panerai et al, 2014ومن بين أهم الدراسات التي تدعم هذا الموقف ،نشير أوال إلى دراسة "أوزونوف"،
وفيها تم تسجيل وجود أداء طبيعي لدى المصابين بالتوحد ،ذوي معدل ذكاء متوسط ،على النسخة اإللكترونية من اختبار
فرز البطاقات "(.(Ozonoff, 1995) ")WCST
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ثم دراسة "ليس" ) (Lissالتي لم تسجل أي اختالف دال في أخطاء المواظبة التكرارية على اختبار "( ")WCSTبين
مجموعة من األطفال ذوي التوحد وآخرين من ذوي اضطرابات اللغة ) .(Liss et al., 2001وفي األخير نشير إلى
دراسة "روبينسون" ) (Robinsonالتي تدعم نتائجها ،نتائج الدراسات السابقة ،وذلك من خالل تأكيدها على أن وظيفة
المرونة لدى مجموعة من أطفال التوحد ،في سن يتراوح بين  66و 61سنة ،تعد شبيهة بقدرات المجموعة الضابطة من
األطفال العاديين ).(Robinson et al., 2009
يدافع أصحاب الموقف الثاني مثل "روسو" و"هيل" على وجود ضعف شديد لوظيفة المرونة الذهنية في التوحد
) ،(McCrimmon et al., 2012; Russo et al., 2007بحيث أشار "جورتيس" و"فان إيلين" ) (Van Eylenإلى
عدة أعمال التي وصفت مظاهر نقص المرونة الذهنية في هذا االضطراب (Geurts et al., 2004; Van Eylen et
) .al., 2011وأكد "أوزونوف" و"هيج" وجود قصور في أداء مهمة التغيير على اختبار كامبريدج (Cambridge
) Neuropsychological testلدى مجموعة من األطفال ذوي التوحد (Hughes et al., 1994; Ozonoff et al.,
) .2004وأشار "بانيراي" إلى أن اإلصرار) (Persévéranceالمالحظ في الحياة اليومية للمصابين بالتوحد ،قد تم ربطه
باختالل المرونة الذهنية ،وأضاف بأن هذا االختالل هو حاضر في كل األعمار لدى المصابين بهذا االضطراب (Panerai
) .et al., 2014كما نستحضر أيضا ما أكده هيل ) (Hillبخصوص وجود هذا الخلل لدى المصابين بالتوحد من ثقافات
مختلفة ) (Hill, 2004aوهو ما يشير ربما ،إلى كونية هذا العجز في التوحد.
الجدير بالذكر أيضا هو أن مجموعة من الدراسات المقارنة من قبيل دراسة "أوزونوف" و"ليس" وجورتس"
) ،(Geurtsقد الحظت وجود صعوبة إنجاز فرز البطاقات في اختبار ) (WCSTلدى ذوي اضطراب طيف التوحد
مقارنة مع ذوي النمو العادي ،ومقارنة أيضا مع مجموعة من المصابين باضطرابات نمائية أخرى (Geurts et al.,
) .2004; Liss et al., 2001; Ozonoff & Jensen, 1999وتبين في دراسة "سيىزيج" ) (Sinzingأن ذوي
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ) (TDHAقد تميزوا بوجود اختالل على مستوى الكبح وذاكرة العمل .بينما تميز
ذوي التوحد بوجود خلل في كل من التخطيط والمرونة الذهنية ) .(Sinzig et al., 2008يتضح من خالل ذلك ،بأن
صعوبة المرونة الذهنية تعد خلال حاضرا بشكل قوي في التوحد أكثر من حضوره في اضطرابات أخرى.

إشكالية البحث
اتجه الباحثون في مسألة خلل الوظائف التنفيذية بصفة عامة ،وخلل المرونة الذهنية بصفة خاصة في التوحد ،نحو
منحيين رئيسين :األول يرى أن خلل هذه الوظيفة يعد مسؤوال عن اضطرابات السلوك في التوحد ،بما فيها السلوكات التكرارية.
أما الثاني فيؤكد على عدم وجود خلل لها في التوحد.
الجدير بالتنبيه بيه في هذا اإلطار هو ما يتعلق بمالحظة بعض الدراسات التي نفت فكرة وجود عالقة ارتباط بين
الوظائف التنفيذية والسلوكات التكرارية .ودفعت هذه الدراسات ببعض الباحثين إلى التشكيك في صدق نظرية خلل الوظائف
التنفيذية ،باعتبارها نظرية تفسيرية للتوحد .وتظهر من خالل المالحظة السابقة ،أهمية الدراسة الحالية التي تهدف من
جهتها ،دراسة المرونة الذهنية من خالل استخدام أحد مظاهر اضطراب التوحد ،الذي يتمثل في اضطراب السلوكات
التكرارية.
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ونطمح من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين المرونة الذهنية والتكرارية ،كما نهدف إلى الكشف
عن الفروق الموجودة في أداء هذه الوظيفة بين عينة مصابة بالتوحد وأخرى ضابطة .وسنحاول أيضا مناقشة بعض القضايا
التي ترتبط بإشكالية بحثنا من قبيل التساؤل عن مدى تأثير المرونة الذهنية على السلوكات التكرارية؛ أصحيح أن هذه
الوظيفة تأثر في ظهور تلك السلوكات؟ أم أن اختاللها منفصل عن السلوكات التكرارية في التوحد؟
يمكن تلخيص بناء على ما سبق ذكره ،إشكالية هذا البحث في التساؤالت التالية:
-

هل هناك فروق في أداء الوظائف التنفيذية بين األطفال المصابين بالتوحد وبين األطفال ذوي النمو "العادي"؟

-

هل هناك عالقة ارتباط بين وظيفة المرونة الذهنية وبين السلوكات التكرارية؟

فرضيات البحث
صيغت فرضيات هذا البحث استنادا على االفتراض األساسي ،والذي يدور حول توقعي بأن يكون السلوك التكراري
مرتبط بالمرونة الذهنية لدى الطفل المصاب بالتوحد .كما أتوقع أن نجد اختالفات دالة ألداء هذه الوظيفة بين المصابين
وغير المصابين بالتوحد ،بحيث أفترض حصول المصابين بالتوحد على درجات متدنية في االختبار الخاص بهذه الوظيفة.
وقد تفرع من هذه الفرضية األساسية عدة فرضيات فرعية وهي كالتالي:
 .6أفترض وجود تباين أداء وظيفة المرونة الذهنية بين مجموعة "التوحد" ومجموعة "غير التوحد".
 .1أفترض أن هناك عالقة ارتباط بين وظيفة المرونة الذهنية وبين السلوكات التكرارية لدى الطفل المصاب بالتوحد.

أدوات البحث
نعرض فيما يلي وصفا لألدوات التي استعملت من أجل خدمت أهداف هذه الدراسة:
 اختبار ويسكونسين لتصنيف البطاقات ) :(Wisconsin Card Sorting Test) )WCSTتستعمل في هذا االختبارمجموعة من البطاقات المختلفة في اللون والعدد والشكل .ويقيس القدرة على االنتقال بسرعة من فكرة إلى أخرى ،وهي القدرة
التي تجسد المرونة الذهنية .نجد في هذا االختبار أربع بطاقات مستهدفة ،واحدة تحمل نجمة حمراء اللون ،الثانية تحمل مثلثين
باللون األصفر ،الثالثة بها ثالثة مستطيالت خضراء والرابعة تحمل أربع دوائر زرقاء اللون ،وبذلك تختلف البطاقات من
حيث اللون والعدد والشكل .ويعطى المفحوص مجموعة من البطاقات المختلفة من حيث تلك األبعاد الثالثة .ويطلب منه أن
يقارن بين كل بطاقة في المجموعة التي معه مع احدى البطاقات المستهدفة .ويبلغ المفحوص بعد كل تصنيف يجريه ،إذا ما
كانت مقارنته تلك صحيحة أم ال .يتطلب من المفحوص أن يتوصل بنفسه إلى المبدأ الذي على أساسه تصنف البطاقات
المطلوبة؛ بحيث يخضع هذا المبدأ وبالتوالي إلى أحد المعاير التالية :اللون ،ثم الشكل ،وأخيرا العدد (Chevalier & Blaye,
).2006; Ozonoff, 1995
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الجدير باإلشارة في هذا الصدد هو أنه قد أدخلت بعض التعديالت الشكلية على هذا االختبار (انظر الصور رقم 2
ورقم  ،)0والتي تتمثل في اإلجراءات التالية:
 إضافة أربعة علب بالستيكية متشابهة (شكال ،حجما ولونا) ،والتي توضع عليها البطاقات المستهدفة .ويهدف هذا االجراءإلى إعادة هيكلة هذا االختبار من أجل تجاوز مشكل اختالط األوراق عند توزيعها من طرف المفحوص ،ثم من أجل تجاوز
مشكل اإلصرار على وضع البطاقات الموزعة فوق البطاقات المستهدفة وليس بجوارها.
 أما االجراء الثاني فيتمثل في إعطاء المفحوص بطاقة واحدة في كل مرة ،من أجل تصنيفها حسب التعليمات ،بدل من إعطائهكل البطاقات جملة واحدة ،كما هو معمول به في اختبار ( )WCSTاألصلي .وقد تم اللجوء إلى هذا اإلجراء بعدما الحظنا
في الدراسة االستطالعية ،أن جل أفراد عينة التوحد ( 8من بين  66أفراد) قد مالت في حالة منحها كل البطاقات مجموعة
من أجل تنفيذ عملية التصنيف ،إلى وضع كل تلك البطاقات بشكل أتوماتيكي ،وبحركة واحدة في مكان واحد.
 يتعلق التعديل الثالث بإضافة استعمال إشارة اليد إلى جانب التعبير اللفظي من أجل تبليغ المفحوص إن كان أداءه صحيحاأم خاطئا ،وذلك بعد كل محاولة يقوم بها  .وتتجلى أهمية هذا التعديل (استعمال إشارة "ال " أو إشارة "جيد" باليد) في كونه
إجراء يساعد على تجاوز مشكل التواصل اللفظي لدى عينة التوحد.

الصور رقم  :2صور توضح اختبار فرز البطاقات ) (WCSTقبل تعديله

المصدر :صور من إنجاز الباحث
الصور وقم  :0صور توضيحية الختبار ) (WCSTبعد تعديله

المصدر :من إنجاز الباحث ،تظهر التعديل الذي يتمثل في إضافة العلب البالستكية.
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 مقياس السلوك التكراري والنمطي :أعد هذا المقياس من أجل أن يكون خاص بهذه الدراسة ،ونؤكد على أنه موجه إلى خدمةأهداف هذا البحث فقط .ونهدف من خالله التعر ف على مستوى تردد ومستوى شدة وحدة السلوكات التكرارية لدى عينة
البحث من ذوي التوحد .إذ يتكون هذا المقياس في نسخته النهائية من  28بند ،بما فيها بند وضع بصيغة سؤال مفتوح .وقد
وزعت هذه البنود على ثالثة محاور ،بحيث يضم كل محور تسعة بنود ،وهي:
 محور السلوكات التكرارية المرتبطة بالجسد ،وقد تشكل من البنود التي تحمل األرقام-12 -11 -16 -16 -0 -0 -1 - 6 :.10
 محور السلوكات التكرارية المرتبطة بالطقوس والروتينات والمحدودة ،وهي تضم البنود التي تحمل االرقام التالية-1 -2 :.11 -11 -61-61 -60 -60 -61
 محور السلوكات التكرارية المرتبطة باستعمال االشياء ،وتضم البنود رقم.10 -68 -61 -62-66 -66 -1 -8 -1 :مرت عملية بناء الصيغة النهائية لهذا المقياس من عدة مراحل ،يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:
 -6االطالع على جل ما يتعلق بالسلوكات التكرارية من الناحية النظرية ومراجعتها.
-1االستفادة من مقياسين خاصين بقياس السلوك التكراري والنمطي في التوحد ،وهما (Timed Stereotypies Rating
» Scale) «TSRSو ) .«RBS-R» (Repetitive Behavior Scale -revisedوتجدر اإلشارة هنا إلى مالحظة مفادها
أنه ال توجد ،حسب علمنا ،نسخة مغربية أو عربية لهذين المقياسين.
 -0قمنا أيضا بإجراء دراسة قبلية كان الهدف منها تحديد المجاالت والمفردات والصفات الخاصة بالسلوكات التكرارية في
التوحد  ،وذلك من خالل مقابلة موجهة لعينة من آباء وأمهات بعض األطفال ذوي التوحد ( 1من اآلباء و 66من األمهات)،
باإلضافة إلى  0من المربيين واألطر القائمين على رعاية هؤالء األطفال (العينة تنتمي إلى جمعية الغد للتوحد بمراكش).
وتمركز محور هذه المقابلة حول السؤال التالي " :من خالل تعاملكم مع هؤالء األطفال ،ما هي السلوكات التكرارية التي
يظهرونها؟ " .وقد سمحت إجابات هذه العينة ،بتكوين الئحة تضم  18بند من السلوكات التكرارية (أنظر الملحق رقم ،)1
بحيث استفدنا من تلك الالئحة في صياغة جزء مهم من بنود مقياس السلوك التكراري والنمطي.
 -0اعتمدنا بحكم اشتغالنا مع المصابين بالتوحد على التجربة المهنية ،التي راكمنا في هذا المجال ،بحيث لعبت المالحظة
االكلينيكية دورا مهما في بناء الصيغة األولية من مقياس السلوك التكراري والنمطي.
-1عدلت الصورة األولية بعد تجريبها في الدراسة االستطالعية االولى ،ثم عدلت بعد ذلك للمرة الثانية ،وذلك بفضل
استفادتنا من مالحظات واقتراحات المحكمين ،وأيضا بفضل ما توصلنا إليه من خالصات من خالل نتائج المرحلة الثانية
من الدراسة االستطالعية االولى.
 -8وقد تمت دراسة صدق وثبات الصورة النهائية لهذه األداة من خالل الطرق التالية:
أ -الصدق الضاهر وذلك من خالل:
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 صدق المحكمين :حيث عرض المقياس على مجموعة من األساتذة والمتخصصين في هذه المجال .وقد وصلتنسبة االتفاق بين المحكمين حول بنود هذه االداة إلى ما بين  86و666بالمائة ،كما اتفقوا على وجود  1بنود هي بحاجة إلى
التعديل في الصياغة اللغوية .واتفقوا أيضا على ضرورة استبعاد  1من بنود المقياس ،ودمج بعض البنود في بند واحد ،وإضافة
بندين ،أحدهما هو عبارة عن سؤال مفتوح .وقد اقترح  0من 8محكمين أن نصوغ بنود المقياس بالدارجة المغربية ،كما اقترح
 2من  8محكمين ،فكرة دمج مقياس الشدة ومقياس تكرار السلوك في مقياس واحد ،وهي الفكرة التي رجحنا اعتمادها بعدما
اتضح من نتائج الدراسة االستطالعية االولى في مرحلتها الثانية ،أن  16بالمائة من عينة الدراسة قد أكدت أن مستوى تردد
السلوك التكراري والنمطي يعادل درجات مستوى الشدة؛ وهو االمر الذي تأكد أيضا من خالل معامل االرتباط بيرسون بين
درجات مستوى التردد ودرجات شدة السلوك ،الذي بلغ  6،162وبقيمة ذات داللة أقل من  .6،66وبناء على ما ذكر من
مالحظات وتعديالت المحكمين ،والتي أخذت جلها بعين االعتبار ،يمكن القول إن هذا المقياس أصبح صادقا من وجهة نظر
المحكمين.
ب -ثبات المقياس :لقد تمت دراسة ثبات هذا االختبار من خالل طريقة تطبيق المقياس وإعادة تطبيقه بعد مرور  1أسابيع من
التطبيق االول على نفس العينة .وقد بلغ معامل االرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين  6،810وبقيمة داللة أقل من ،6،66
كما بلغ معامل ألفا دو كروباخ ) (Alfa de Cronbachقيمة  ،6،112األمر الذي يشير إلى ثبات هذا المقياس.

الدراسة االستطالعية
أجريت الدراسة االستطالعية بمدرسة أحمد الراشدي بمدينة مراكش ،التي تحتوي على مركز جمعية "الغد"
ألطفال التوحد .تضم هذه الجمعية الخاصة برعاية األطفال ذوي التوحد 01،مستفيدا ،تتراوح أعمارهم بين  0و 60سنة.
يستفيد بشكل مباشر  66طفال ،من خالل التتبع الدائم واليومي لهم .ويستفد الباقي بشكل غير مباشر ،وذلك من خالل
مساهمة أطر هذه الجمعية في وضع برامج خاصة فردية لهم ،وتوجيه أباءهم ومرافقيهم ،وتكوينهم في طرق الرعاية
الخاصة.
أتاحت هذه الجمعية فرصة استعمال أدوات بحثنا التي قمنا بتجريبها على عينة تحتوي على  66أطفال من ذوي
التوحد ،و 0أطفال بدون توحد من تالميذ هذه المدرسة .استخدمنا في البداية مقياس السلوكات التكرارية بمساعدة كل من
أباء ومربي هؤالء األطفال .ثم قمنا بتجريب اختبار ( .)WCSTوقد استمرت هذه الدراسة االستطالعية لمدة  0أشهر،
بمعدل  8أيام في الشهر وذلك من  1661/61/16إلى  ،1661/61/60باستثناء شهر غشت.

ميدان وعينة الدراسة
ميدان البحث  :لقد تم إنجاز الجزء التطبيقي من هذا البحث في مكانين مختلفين ،وذلك حسب نوع العينة .المكان األول هو
مركز الترويض وإعادة التأهيل وصناعة وتركيب األطراف ،التابع لوزارة الصحة والكائن بحي الداوديات ،بمدينة مراكش.
يتميز هذا المركز بتقديم خدماته الصحية والشبه الصحية لكل ذوي االحتياجات الخاصة ،الذين ينتمون إلى المجال الترابي
الخاضع لجهة مراكش أسفي .ويستفيد من خدمات هذا المركز ،عددا كبيرا من ذوي اضطراب طيف التوحد.
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ويتوفر هذا المركز على عدة تخصصات ،من أهمها يمكن ذكر مصلحة الترويض النفسي-الحركي )،(Psychomotricité
ومصلحة ترويض وتقويم النطق ) .(Orthophonieأما المكان الثاني من ميدان هذا البحث فهو مدرسة " أحمد الراشدي
االبتدائية" العمومية ،التي تحتضن مركز جمعية الغد ألطفال التوحد ،والتي وفرت لنا قاعة من أجل تطبيق أدوات الدراسة
على العينة الضابطة ،التي تتكون من  06تلميذا من ذوي النمو العادي.
عينة البحث  :لقد انتقينا مجموعتي عينة هذا البحث من أماكن مختلفة ،بحيث حاولنا تحقيق بعض التطابق في مميزات أفراد
المجموعتين ،من خالل احترام عامل السن ،والجنس ،باستثناء عامل اإلصابة باضطراب طيف التوحد الذي ميز مجموعة
ذوي التوحد عن المجموعة الضابطة .ويضم هذا البحث عينة قوامها مائة ( )666فرد ،مقسمة إلى مجموعتين (أنظر الجدول
رقم :)66
 مجموعة ذوي التوحد :تضم خمسين ( )06مصابا بالتوحد ،من رواد مركز الترويض وصناعة وتركيب األطراف الصناعية،ومن مركز االستشفائي الجامعي محمد السادس ،وأيضا من منخرطي بعض الجمعيات التي تشتغل في ميدان التوحد ،بمدينة
مراكش .وتتراوح أعمار أفراد هذه العينة بين  8سنوات و 66سنة.
 المجموعة الضابطة (السليمة) :تضم خمسين ( )06تلميذا من مدرسة أحمد الراشدي بمراكش ،وكما في مجموعة التوحدفإن سن أفراد هذه المجموعة يتراوح بين  8و 66سنة .وقد راعينا في اختيار هؤالء التالميذ الشروط التالية :أال يكون
المفحوص أو أحد إخوته مصاب بالتوحد .وال يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي واضح ،وال يشتكي األطر التربوية
واإلدارية من سلوكه وتصرفاته .وال يعاني من صعوبات التعلم ،ولم يسبق له أن رسب في أية سنة دراسية طيلة مشواره
الدراسي.
جدول رقم  :66تلخيص لخصائص العينة وإجراءات الدراسة
مجموعة التوحد

مجموعة الضابطة (=50مج)

(=50مج)

الفئة العمرية

جنس العينة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

من  8إلى  9سنوات

29

% 58

24

% 48

من  10إلى  11سنة

21

% 42

26

% 52

ذكر

39

% 78

38

% 76

أنثى

11

% 22

12

% 24

بدون تأطير

22

% 44

4

% 08

16

% 32

8

% 16

قسم مدمج
المستوى الدراسي

مركز خاص
روض

11

% 22

الرابع

13

% 26

الثالث

الخامس

12

% 24

السادس

14

% 28

مكان الدراسة
إجراءات البحث

مركز الترويض وإعادة التأهيل "الداوديات"

مدرسة أحمد الراشدي

مقياس السلوك التكرار والنمطي
أدوات البحث

اختبار فرز البطاقات ))((WCST

المصدر :من إنجاز الباحث ،ويوضح بعض خصائص عينة الدراسة ،وإجراءات البحث.
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أسلوب التحليل والمعالجة اإلحصائية
اعتمدنا في هذا البحث على بعض األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية ،واستعنا ببرنامج اإلحصاء االجتماعي
) ، (SPSSمن أجل معالجة وتحليل المعطيات المحصل عليها من الميدان .ويمكن حصر أهم األساليب اإلحصائية المستعملة
فيما يلي :معدالت النزعة المركزية (المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري )...من أجل مقارنة متوسطات مجموعتي عينة
الدراسة ،والفئات المكونة لتلك العينة .و معامل االرتباط بيرسون من أجل دراسة عالقة االرتباط بين الوظائف التنفيذية
ومكوناتها وبين السلوكات التكرارية ،وكذلك من أجل التحقق من ثبات مقياس السلوكات التكرارية .ومعامل كاي(Khi 2) 1
من أجل دراسة استقاللية متغيرات هذه الدراسة .وحساب قيمة اختبار " ت " )» (Test «Tمن أجل دراسة تباين نتائج
مجموعتي الدراسة .ثم حساب قيمة "انوفا" ) (ANOVAمن أجل دراسة تباين نتائج الفئات الفرعية لعينة الدراسة.
نتائج البحث
جدول رقم  :6وظيفة المرونة الذهنية بين مجموعتي "التوحد" و"غير التوحد".

يتضح من خالل نتائج (الجدول رقم  )6أن مدى نقط المرونة الذهنية لعينة البحث ،يتراوح بين  16و 00نقطة ،وبلغ
متوسط الدرجات التي حصل عليها أفراد مجموعة التوحد ( )21،28بانحراف معياري ( ،)0،826وقيمة الوسيط هي (.)21
بينما بلغ متوسط مجموعة "غير التوحد" قيمة ( )01،81بانحراف معياري قدره ( ،)0،661وباستخدام اختبار " "Tمن أجل
دراسة الفروق بين متوسطات مجموعة "التوحد" ومجمو عة "غير التوحد" في درجات المرونة الذهنية ،قد الحظنا أن قيمة
" "Tبلغت ( )60،021وبقيمة ذات داللة إحصائية أقل من ( .)6،60وبالتالي يتأكد وجود فروق دالة بين مجموعة "التوحد"
ومجموعة "غير التوحد" في أداء وظيفة المرونة الذهنية ،وذلك لصالح متوسط المرونة الذهنية لمجموعة "غير التوحد" الذي
وصل إلى (.)01،81
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جدول رقم  :1معامل االستقاللية لمتغيري مستوى وظيفة المرونة ومستوى السلوكات التكرارية

يتضح من خالل (الجدول رقم  )1أن نسبة  %16من ذوي مستوى جيد لوظيفة المرونة ،ليست لديهم سلوكات
تكرارية ونمطية ،وأن جل األفراد ذوي مستوى ضعيف لوظيفة المرونة ،لديهم مستوى سلوك تكراري ونمطي يتراوح بين
الضعيف والمرتفع.
حصل  61فردا من بين ( 11أي بنسبة  )%81،0من ذوي مستوى السلوك التكراري والنمطي المتوسط ،على أداء
ضعيف في وظيفة المرونة .وأن نسبة  %666من االفراد ذوي مستوى مرتفع من السلوك التكراري والنمطي قد سجلوا أداء
ضعيف في تلك الوظيفة .ومن خالل معامل التباين ) (ANOVAالذي بلغ ( )622،286وبقيمة ذات داللة إحصائية أقل من
( ،)6،60قد اتضح لنا أن هناك تباين في السلوكات التكرارية بين الفئات الثالثة لمستويات وظيفة المرونة الذهنية ،وذلك
لصالح المتوسط الحسابي لمجموعة ذوي مستوى الضعيف من وظيفة المرونة الذي بلغ ( ،)20،10وبانحراف معياري قدره
( .) 8،181كما يتضح من خالل هذا الجدول أن متغير مستوى وظيفة المرونة الذهنية ومتغير السلوكات التكرارية هما
متغيران غير مستقالن ،وذلك ألن قيمة معامل ) (Khi 2لالستقاللية قد بلغ ( )16،012وبمستوى ذات داللة إحصائية أقل
من ( ،)6،60وبالتالي تأكد أن هذين المتغيرين غير مستقلين ،وتوجد بينهما عالقة ارتباط.
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الرسم البياني رقم  :6متوسطات السلوكات التكرارية بين فئات مستوى المرونة الذهنية.

يؤكد الرسم البياني (رقم  )6ما جاء في نتائج الجدول رقم  ،68إذ يوضح أن ذوي مستوى جيد من المرونة الذهنية
ليس لديهم سلوكات تكرارية .وفي المقابل فإن ذوي مستوى ضعيف من تلك الوظيفة قد حصلوا على مستوى مرتفع من
السلوكات التكرارية.
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا المحور من خالل التأكيد على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات متغير
وظيفة المرونة الذهنية ،وذلك بين مجموعة "التوحد" ومجوعة "غير التوحد" ،حيث أن أداء المجموعة الضابطة (السليمة)
كان أفضل من أداء المجموعة المصابة بالتوحد في اختبار وظيفة المرونة .وتوضح النتائج أيضا وجود عالقة ارتباط خطي
سالب بين السلوكات التكرارية وبين وظيفة المرونة الذهنية .كما تؤكد أخيرا هذه النتائج ،على وجود احتمال التنبؤ باتجاه
مستوى السلوكات التكرارية من خالل معرفة مستوى األداء في وظيفة المرونة الذهنية ،وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود
تأثير وظيفة المرونة على السلوكات التكرارية .وتمثل هذه النتائج مؤشرات ذات دالالت إحصائية مهمة ،إذ تسمح لنا بالتأكيد
على صحة الفرضية الدراسة التي توقعت وجود عالقة ارتباط بين وظيفة المرونة الذهنية وبين السلوكات التكرارية.

مناقشة نتائج البحث
أكدت نتائج هذه الدراسة على نقطتين مهمتين وهما:
 تتعلق النقطة األولى ،بم سألة وجود فروق دالة بين مجموعة "التوحد" ومجموعة "غير التوحد" في أداء وظيفة المرونةالذهنية ،بحيث أكدت نتائج هذه الدراسة على أن عينة "التوحد" قد حصلت على مستوى ضعيف في أداء تلك الوظيفة ،مقابل
أداء جيد لجل أفراد مجموعة "غير التوحد" .ويعد هذا الضعف في مستوى األداء ،مؤشرا قويا على وجود صعوبة في وظيفة
المرونة الذهنية لدى المصابين بالتوحد .وقد تمثلت هذه الصعوبة في ثبات السلوك وعدم تغيير االختيارات أثناء اجتياز اختبار
فرز البطاقات ) ،(WCSTإذ الحظنا بأن جل أفراد مجموعة "التوحد" قد مالت إلى إعادة تكرار نفس االختيارات في تصنيفها
لبطاقات هذا االختبار ،بالرغم من تأكيدنا على خطئ اختيارهم.
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تتفق هذه النتيجة مع نتائج مجموعة من الدراسات ،من أهمها نذكر دراسة "جورت" و"هيجس" و"أوزونوف" و"فيرتي"
) ، (Vertéالتي قارنت نتائج أداء وظيفة المرونة الذهنية للعينة من الصابين بالتوحد ،ونتائج عينات ضابطة (Geurts et
) .al., 2004; Hughes et al., 1994; Ozonoff & Jensen, 1999; Verté et al., 2005وقد تبين من خالل هذه
الدراسات وجود ضعف ذو داللة مهمة في أداء تلك الوظيفة في التوحد .اعتمد "هيل" على مجموعة من الدراسات من أجل
توضيح العالقة بين المرونة الذهنية واالستجابات التي تتميز باإلصرار) (persévéranceفي التوحد )، (Hill, 2004b
األمر الذي يظهر أيضا في الحياة اليومية لذوي التوحد من خالل جمود وثبات وعدم تغير سلوكهم وأنشطتهم ،وتكرار وإعادة
تكرار نفس السلوكات والتصرفات.
شككت في مقابل ذلك ،بعض الدراسات في فرضية وجود عالقة ارتباط بين المرونة الذهنية والتوحد ،بحيث خلصت
دراسة "جورتس" إلى نفي وجود أدلة متجانسة تؤكد اختالل تلك الوظيفة في التوحد) ،(Geurts et al., 2009وقد استندت
في خالصتها على بعض الدراسات من قبيل (Barnard et al., 2008; Joseph & Tager–Flusberg, 2004; Landa
) .& Goldberg, 2005وتبين ل "أوزونوف" من خالل تطبيقه للنسخة اإللكترونية من اختبار) ،(WCSTأن أداء وظيفة
المرونة الذهنية لعينة مصابة بالتوحد من ذوي الذكاء المتوسط ،هو أداء عادي وال يشير إلى وجود خلل في تلك الوظيفة
).(Ozonoff, 1995
يمكن القول بخصوص النقطة األولى ،بأن نتائج الدراسة الحالية قد اتفقت مع بينات جل الدراسات التي تشير إلى وجود
ضعف شديد لوظيفة المرونة الذهنية في التوحد ،والتي تؤكد على وجود فروق دالة في أداء تلك الوظيفة بين المصابين بالتوحد
وبين المجموعات الضابطة ).(Lopez et al., 2005; McCrimmon et al., 2012; Russo et al., 2007
 بينما تتعلق النقطة الثانية في هذا المحور ،بمسألة عالقة وظيفة المرونة الذهنية بالسلوكات التكرارية ،بحيث الحظنا أننتائج الفرضية الثانية للدراسة الحالية قد اتفقت مع نتائج عدة دراسات .نستحضر بداية دراسة "سوت" ) (Southالتي أكدت
وجود عالقة ارتباط نسبيا مهمة بين المرونة الذهنية والسلوكات التكرارية ) .(South et al., 2007وأكدت دراسة
"موسكوني" على أن عدم المرونة يؤدي إلى السلوكات المحدودة ) .(Mosconi et al., 2009وربطت دراسة "ييريس"
بين السلوكات التكرارية في التوحد وبين نقص المرونة الذهنية ) ،(Yerys et al., 2009وتبين ل"دكروز" ) (D’Cruzأن
السلوكات التكرارية والمحدودة في التوحد ترتبط بشكل كبير بخلل وظيفة المرونة الذهنية ).(D’Cruz et al., 2013
تشير دراسة ) (Sucksmith et al., 2011ودراسة ) (Richard & Lajiness-O’Neill, 2015إلى أن
السلوكات التكرارية في التوحد هي عبارة عن صعوبات يعود تفسير جزء منها إلى وجود عجز في المرونة الذهنية .وأكدت
دراسة "ميلير" ) (Millerعلى وجود خلل وظيفة المرونة الذهنية ،وذلك من خالل توضيحها لمسألة ضعف قدرة التغيير،
بحيث ركزت هذه الدراسة على عدم قدرة المصابين بالتوحد في أن يحافظوا على استمرارية االستجابات الجديدة ،والحظت
بأن أفراد عينة "التوحد" كانت تميل إلى تفضيل الرجوع إلى االستجابات القديمة والمألوفة بدل المحافظة على االستجابات
الجديدة ) .(Miller et al., 2015ونعتقد أن هذا األمر يفسر إلى حد ما وجود بعض االستجابات التي تتميز بتكرار السلوكات
بطريقة نمطية ،وهو االمر الذي سبق مالحظته أثناء تطبيق اختبار) (WCSTعلى عينة "التوحد" في دراستنا الحالية.
طرح "جورتس" تصورا مغايرا لما سبق ذكره ،بحيث عرضت دراسته نتائج مجموعة من الدراسات ،التي
خلصت إلى أن العالقة بين المرونة الذهنية وبين السلوكات التكرارية والمحدودة ،عالقة غير واضحة االرتباط (Geurts
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) .et al., 2009وأشار "روبينسون" من جانبه إلى نتائج بعض الدراسات التي لم تجد أية عالقة بين هذين المتغيرين،
وأكد كذلك على سالمة وظيفة المرونة الذهنية .لكنه وجد في مقابل ذلك ،خلال في وظيفتي الكبح والتخطيط لذى ذوي التوحد
) .(Robinson et al., 2009ونستحضر أيضا دراسة "ليس" التي لم تسجل نتائجها أي اختالف في أداء اختبار فرز
البطاقات ) (WCSTبين األطفال ذوي التوحد وبين آخرين من ذوي اضطرابات اللغة )(Liss et al., 2001؛ األمر الذي
يعني بطريقة غير مباشرة عدم وجود عالقة بين السلوكات التكرارية التي تميز التوحد وبين وظيفة المرونة الذهنية.
يمكن التأكيد في األخير على أن نتائج دراستنا الحالية قد اتفقت مع نتائج جل الدراسات السالفة الذكر ،وبصفة
خاصة مع تلك التي اعتمدت في قياس وظيفة المرونة في التوحد على تطبيق اختبار فرز البطاقات ) (WCSTفي نسخته
الورقية.
خطاطة رقم  :1شكل توضيحي لنوع العالقة بين السلوكات التكرارية ،والوظائف التنفيذية

السلوكات المحدودة
والتكرارية

المرونة الذهنية
المصدر :من إنجاز الباحث ،مستوحاة من نتائج هذه الدراسة
يعزى اختالف نتائج دراستنا عن نتائج بعض الدراسات إلى عدة أسباب ،يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:
 تتعلق النقطة األولى بمسألة ترتبط بعامل اختالف طبيعة عينات الدراسة ،إذ أن جل الدراسات التي تتناقض نتائجها معنتائج الدراسة الحالية قد اعتمدت في دراستها على عينة تشكلت من أطفال سن قبل التمدرس مثل دراسة "داوسون"
) ،(Dawsonالتي أكدت نتائجها عدم وجود فروق بين األطفال الصغار ذوي التوحد مع أقرانهم من العينات الضابطة
) .(Dawson et al., 2002ونعتقد أن هذه النتائج قد تأثرت بعامل السن ،وهو األمر الذي أشار إليه "جارون" و"ستال"
و"ويلش" ) ،(Welshوذلك من خالل تأكيدهم على أن الوظائف التنفيذية تنمو وتنضج في سن متأخرة من الطفولة (Garon
) .،et al., 2008; Stahl & Pry, 2005; Welsh et al., 1991اختلفت أيضا نتائج دراستنا مع بعض الدراسات مثل
دراسة "ليس" التي اعتمدت على عينات ذات قدرات لغوية ومن ذوي التوحد العالي األداء ).(Liss et al., 2001
 ترتبط النقطة الثانية بعامل اختالف األدوات التي استخدمت في الدراسة ،بحيث الحظنا على سبيل المثال ،أن "جورتس"قد عرض بعض الدراسات التي لم تجد أي عالقة بين المرونة والتوحد ،
والتي اعتمدت في بحثها على اختبارات مختلفة عما استعمل في دراستنا ،من قبيل النسخة اإللكترونية من اختبار فرز
البطاقات ) (WCSTأو "اختبار توصيل الحلقات" )» ،(Geurts et al., 2009) ( Trail making test « TMT
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ويظهر هذا االختالف أيضا في نتائج الدراسات التي قامت بتقييم السلوكات التكرارية والمحدودة من خالل استخدام مقياس
) (ADOSأو ) (ADIمثل دراسة ) .(Joseph & Tager–Flusberg, 2004; Ozonoff et al., 2004وتعد هذه
األدوات مقاييسا ذات طبيعة تشخيصية ،وليست خاصة بالسلوكات التكرارية فقط .بينما اعتمدت دراستنا الحالية من أجل
خدمة أهدافها ،على بناء مقياس خاص لقياس تلك السلوكات.
نستنتج انطالقا مما سبق ذكره ،بأن حدود الدراسة الحالية تمنع من تعميم نتائجها على كل المصابين بالتوحد.
ويتضح ذلك من خالل التذكير بأن دراستنا قد اهتمت بعينة صغيرة ضمت  06فردا ،تراوحت أعمارهم بين  8و 66سنة.
ويشير هذا المعطى إلى احتمال أن يكون نوع العالقة بين الوظائف التنفيذية والسلوكات التكرارية ،مختلفة عند األطفال
الصغار (أقل من  1سنوات) ولدى المراهقين أو الراشدين من ذوي التوحد .األمر الذي سبق لكل من دراسة " كريست"
و"فريدمان" ) (Friedmanو"لينا" و"تومان" ) (Thommenأن عالجته؛ بحيث أكدت هذه الدراسات على أن اشتغال
مكونات الوظائف التنفيذية قد يختلف بشكل كبير من مرحلة عمرية إلى أخرى (Christ et al., 2011; Friedman et
) .al., 2011; Luna et al., 2007; Thommen et al., 2016يتضح من خالل ذلك أنه من الصعب تعميم نتائج
الدراسة الحالية على باقي الفئات العمرية .ونرى أن هذا األمر يحتاج إلى إنجاز المزيد من الدراسات التي عليها استحضار
عامل السن في بحثها ،وذلك من أجل الخروج بخالصات أكثر دقة بخصوص عالقة االرتباط بين السلوكات التكرارية
والوظائف التنفيذية.

الخاتمة
حاولت هذه الدراسة تحديد نوع العالقة بين المرونة الذهنية والسلوكات التكرارية في التوحد ،وسعت تحقيق
هدفها انطالقا من مقاربة سيكو-معرفية ،وخلصت دراستنا إلى وجود عالقة ارتباط قوية وسالبة بين هذه الوظيفة وبين تلك
السلوكات ،بحيث أشارت النتائج إلى أنه كلما كان مسار أحد متغيري هذه الدراسة يتجه في اتجاه معين ،اتجه المتغير اآلخر
نحو االتجاه المعاكس (أنظر الخطاطة رقم .)1
نرى أن للخالصة األخيرة داللتين مهمتين ،بحيث تشير الداللة األولى إلى أن هذه الخالصة هي دعوة إلى تغيير
البرادايغم ) (Paradigmeالسائد في رعاية المصابين بالتوحد ،إذ تعتمد حسب علمنا ،جل مراكز الرعاية الخاصة بذوي
التوحد بالمغرب على برامج عالجية وتربوية مستوحاة من المقاربة السلوكية من قبيل " التحليل السلوكي التطبيقي"
)( (ABA= Applied Behavior Analysisعلى رأسها لوفاس) ،أو برنامج "تيتش" ) (TECCHوغيرها من
البرامج .وتعد الداللة الثانية امتدادا لما سبق ذكره ،بحيث تشير إلى ضرورة وضع المقاربة السيكو-معرفية في صلب
االهتمامات العالجية للتوحد.
تساهم خالصات هذه الدراسة أيضا في بلورة فرضية مفادها أن اعتماد وتطوير برامج عالجية مبنية على أساس
تحسين أداء الوظائف التنفيذية ،من شأنه أن يساعد في عالج اضطرابات السلوك في التوحد.
ونؤكد بالتالي على الدور الذي يجب أن تلعبه الدراسات الالحقة في توضيح تأثير البرامج العالجية المبنية على الوظائف
التنفيذية في تحسين وعالج اضطراب طيف التوحد بصفة عامة ،وفي تعديل وتغيير وإيقاف السلوكات التكرارية بصفة
خاصة.
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 وأكدت وجود عالقة،نؤكد في األخير على أن هذا البحث قد بينت نتائجه وجاهة الفرضيات التي انطلقنا منها
.ارتباط قوية بين المرونة الذهنية والسلوكات التكرارية في التوحد
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