كهيت انرتبيت نهطفىنت املبكرة
إدارة انبحىث واننشر انعهًي (اجملهت انعهًيت)

=======

فعانيت برنايج انكرتوني قائى عهي حتهيم انسهىك

انتطبيقي يف تنًيت يهاراث انتىاصم االجتًاعي ندي
األطفال ذوي اضطراب طيف انتىحد
إعــــــــداد
أ.د /نبيم انسيد حسن
استاذ متفرغ علم نفس الطفل
وعميد كلية التربية للطفوله المبكرة االسبق
جامعة المنيا
د /ونيد حمًد عهي
دكتوراه التربية الخاصة
كلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة المنيا
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ممخص:
ييدف البحث إلى تصميم

برنامج الكتروني قائم عمي تحميل السموك التطبيقي

والتعرف عمي فاعميتو في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد.
وفي ضوء ىدف البحث افترض الباحثان الفروض التالية توجد فروق دالة إحصائياً

بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي

اتجاه القياس البعدي ،توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة
والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة التجريبية.

تين

استخدم الباحثان المنيج التجريبي وقد استعان بالتصميم التجريبي لمجموع

احداىما تجريبية واالخري ضابطة بإتباع القياس القبمي والبعدي لو م ا.

يتمثل مجتمع البحث فى األطفال التوحديين والتي تتراوح أعمارىم ما بين

9 :5

سنوات ،وقد قام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة الع مدية والبالغ عددىم ( )20طفل تم
تقسيميما بالتساوي الى مجموعتين أحداىما تجريبية واألخري ضابطة.
واستخدم الباحث لجمع البيانات مقياس

جداول مبلحظة وتشخيص التوحد

–

النموذج الثاني ( ADOS2- module2ترجمة وتقنين الباحث) وقائمة ميارات التواصل

االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والبرنامج االلكتروني القائم عمى تحميل

السموك التطبيقي (إعداد الباحث).

وكانت من أىم النتائج فاعمية البرنامج االلكتروني القائم عمى تحميل السموك التطبيقي في
تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وكانت من

أىم التوصيات دعوة القائمين عمى المؤسسات التربوية والتعميمية فى مجال التوحد إلى

االستعانة بالبرنامج االلكتروني المقترح فى تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد .
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فعانية برنامج انكتروني قائم عهي تحهيم
انسهىك انتطبيقي في تنمية مهارات انتىاصم
االجتماعي ندي األطفال ذوي اضطراب طيف انتىحد

The Effectiveness of an Electronic
Program Based on Applied Behavioral
Analysis to Develope Social
Communication Skills in Children with
Autism Spectrum Disorder
Abstract
The current research aims to design an electronic program
based on the applied behavioral analysis and to identify its
effectiveness in developing social communication skills in children
with autism spectrum disorder.
According to the research objective, the researchers assumed
the following hypotheses there are statistically Significant differences
between the two pre-post measurements of the experimental group on
Social communication skills checklist and in the direction of post
measurement, there are statistically Significant differences between
two post measurements of control and experimental groups in the
social communication skills checklist and in the direction of the
experimental group.
The researchers used the experimental method because of its
suitability for the nature of the current research and he used the
experimental design ofthe two trials ofboth experimental and the other
officer by following the tribal measurement and its own.

و2019 انعدد انعاشر– يىنيى
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The research community is representative of children with
autism spectrum aged between 5:9 years, and the researchers has
chosen the study sample in the random way and the number of (20)
children divide them equally into two groups, one experimental and
the other an control group.
The researchers used the data collection of the ADOS2MODULE 1 and social communication skills checklist for children
with autism spectrum disorder andthe applied Behavioral Analysis EProgram (researcher preparation).
One of the most important results was the effectiveness of the
e-Program based on the analysis of Applied behavioral analysis to
develop social communication skills in children with autism spectrum
disorder, one of the most important recommendations was to invite
Educational and educational institutions in the field of care of children
with autism should use the proposed electronic program to
enhance Social communication skills in children with autism
spectrum disorder.

و2019 انعدد انعاشر– يىنيى
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أ.د /نبيم انسيد حسن
د /ونيد محمد عهي

مقدمة البحث:
يعتبر اضطراب طيف التوحد من أكثر االضطرابات التطورية صعوبة وتعقيداً ألنيا

تؤثر عمى الكثير من مظاىر نمو الطفل المختمفة

نظ اًر لكون ىذه اإلعاقة عمي درجة من

الصعوبة والشدة المتفاوتة بين كل حالة وأخرى  ،فيي بالتالي تؤدي بالطفل إلى ا النسحاب
لمداخل واالنغبلق عمى الذات  ،ومن ثم يضعف اتصال الطفل بعالمو المحيط

 ،ويأتي

اضطراب التوحد في مقدمة اإلعاقات التي تحتاج إلى رعاية وتدريب وتأىيل لضمان زيادة

كفاءة من يعانون منيا وتنمية قدراتيم ومياراتيم وتقويم سموكيم من أجل التمييد لعودتيم مرة

أخرى لمتفاعل مع أقرانيم العاديين واالنصيار في بوتقة المجتمع.
وتذكر "بروك إ ،آنا د " )5 ،2011( "Brook, I & Katherine,Mأن اضطراب
طيف التوحد إعاقة تصيب األطفال بضعف في القدرة عمى التفاعل االجتماعي والتواصل
وعدم مرونة في التفكير وسموكيات نمطية متكررة تتداخل وتؤثر عمى تعمم الطفل في
المدرسة.
ويعرف "  )413 ،2017( "Colombo.M, Reeve,Eاضطراب طيف التوحد
ٌ
بالعجز المستمر في ميارات التواصل والتفاعل االجتماعي عبر سياقات متعددة ،يصاحب
ذلك اىتمامات وأنماط متكررة من السموكيات ،ويظير االضطراب خبلل مرحمة النمو

المبكر ،ويستمر تأثيره خبلل مراحل العمر المختمفة.

يشير " إبراىيم الزريقات " (  )61 ،2018إلى أن السموك يعتبر شكل من أشكال
االستجابات المحددة  ،وفى الحقيقة فانو من األفضل أن نتحدث عن السموك فى شكل أداء

) (performanceيتبع مثي ار محددا أو نتيجة محددة لذلك المثير .ومفيوم االستجابة الذى
نقصده ال يعود إلى حركة محددة كحركة العضبلت  ،و لكن االستجابة التى نقصدىا ىنا
ىى مجموعة متكاممة من الحركات أو األداء الذى يرتبط وظيفيا بأحداث بيئية.

ويشير "  )263 ،2010 ( "Mace,f., et alأن تحميل السموك التطبيقي )(ABA
 Applied Behavior Anaitsisيعتبر من التدخبلت السموكية المكثفة والتى أثبتت نجاحيا
مع األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد .
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بينما يؤكد " أشرف إبراىيم " (  )48 ،2015أن تحميل السموك التطبيقي يركز عمى

المبلحظات السموكية اليادفة ،والتعزيز االيجابي لتعميم كل خطوة صحيحة ،ويعتمد بدرجة

كبيرة عمى المبلحظة القريبة من بيئة األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد ،واليدف من
ذلك إحداث التغير االيجابي في سموك الطفل من خبلل ضبط البيئة التى يظير فييا السموك

ومن ثم نقل ذلك السموك االيجابي إلي بيئة جديدة والتأكد من ظيوره بشكل مستمر في أثناء

سموكيات الطفل في الحياة اليومية ،وان برنامج تحميل السموك التطبيقي  ABAيعتبر من أىم
البرامج التى تطبق عمى األطفال التوحديين عمى مستوى العالم،

فتزايد االىتمام في اآلونة

األخيرة بنوعية أو بفئة من أىم الفئات الخاصة والتي تأتي في مقدمة تمك الفئات التي تحتاج

إلى رعاية وتدريب أال وىي فئة األطفال التوحديين ،وىذه الفئة تحتاج إلى سرعة التدخل

المبكر معيم ليس فقط باكتشافيم ،ولكن بتقديم برامج تدخمية عبلجية -تربوية تأىيمية لرفع
وتحسين كفائتيم وىم في سن مبكرة ليستطيعوا مواجية الحياة بصورة أسيل.
ويؤكد "  )1 ،2013( " Barret Kellyأن تحميل السموك التطبيقي  ABAيتضمن
طرق تجريبية لمعالجة البيئة واالختبارات المتسمسمة لمسموك ويسمح ذلك بالتعرف عمى

العبلقات الوظيفية بين السموك والمتغيرات البيئية المحيطة بالطفل وتحسينيا ،ويستخدم
تحميل السموك التطبيقي لزيادة السموكيات االيجابية المطموبة وتنمية ميارات المغة والتعمم
باستخدام نظرية التحميل السموكي لسكنر وفنيات تحميل السموك التطبيقي .ويذكر " نايف

الزارع " (  )208 ،2017إنو لكي يتم إعداد برنامج تحميمي تطبيقي لمسموك  ABAالبد ان
يتضمن زيادة السموك المرغوب فيو وخفض المشكبلت السموكية ،وتشكيل سموكيات جديدة
مناسبة ،كما يتم تدريب المعممين والعاممين مع

األطفال التوحديين عمى كيفية ضبط وادارة

السموك لدى ىؤالء األطفال.
وتذكر " ىبل السعيد " (  )354 ،2014انو يبلحظ عمى األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد عدم فيم التعميمات المفظية والشفوية وعدم القدرة عمى تسمية األشياء وعدم
القدرة عمى استخدام الرموز وذلك لضعف القدرة التخيمية والعجز في المعب التخيمي لؤلدوات

أو األشخاص أو القصص.
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فعانية برنامج انكتروني قائم عهي تحهيم
انسهىك انتطبيقي في تنمية مهارات انتىاصم
االجتماعي ندي األطفال ذوي اضطراب طيف انتىحد

ويذكر " نبيو إبراىيم " (  )56 ،2009أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
لدييم صعوبات خاصة بضعف القدرة عمى االستجابة لممثيرات المفظية ،والمواقف
االجتماعية ،وبالتالي عدم القدرة عمى البدء بالتواصل مع اآلخرين ،ومع والدييم  ،والبدء
بالتفاعبلت االجتماعية واالستجابة المناسبة لمتفاعل االجتماعي معيم ،وىم ليس لدييم

القدرة عمى التأثر بغيرىم عمى أساس المعايشة االجتماعية ،فضبل عن عدم استجابتيم ألية

صورة من صور التواصل البصري.

مشكمة البحث:
يري "سميمان رجب" (  )49 ،2006أن ميارات التواصل االجتماعي تتمثل في

اكتسابيا وأدائيا بكفاءة وفعالية في

الميارات الحياتية البلزمة لمطفل ،والتى يحتاج إلي

مواقف التفاعبلت االجتماعية مع أسرتو وزمبلئو والمحيطين بو ،بحيث تصبح لبنة في بناء
شخصيتو الحالية والمستقبمية ،سعيا بو نحو االيجابية.
بينما تذكر كل من " باربرا ،نيزوورث " )30 ،2003( " Babara, Neisworth
أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من صعوبات حادة في ميارات التواصل

االجتماعي وتشتمل ىذه الصعوبات عمى ضعف التقميد ونقص التواصل البصري ،ونقص
االستجابة لآلخرين باإلضافة إلى االضطرابات المغوية مع وجود بعض االضطرابات

السموكية التى قد ترجع إلى نقص التواصل.
وتشير "ليندا ىودجدون “

hodgdon

 )16 ،2011( "Lindaأن ىناك بعض

الصعوبات المرتبطة بالتواصل يعاني منيا األطفال المصابين بالتوحد أوليا الصعوبة في

تحويل االنتباه واعادة التركيز حيث ويميل ليؤالء األطفال إلى األشياء واألنشطة التى تتميز
بالثبات وعدم التغير أو تمك التى يتوقع حدوثيا .أما االخري فتتضح في صعوبة التركيز

عمى األصوات المباشرة واستبعاد األصوات الخمفية حيث يوجد في كل بيئة تواصمية عدة
مصادر صوتية تعمل في آن واحد ،ويعاني األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من عدم
قدرتيم عمى اختيار الرسائل السمعية حيث يتمقون جميع المعمومات السمعية بنفس القوة إما

يتمقونيا كميا أو أن يستبعدوىا كميا.
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من خبلل مبلحظة الباحثان ألكثر من طفل من األطفال ذوي اضطراب التوحد،

بوجود صعوبات في ميارات التواصل االجتماعي وتؤثر عمى أدائيم الوظيفي خبلل اليوم،
ويري الباحثان أن نقص ميارات التواصل االجتماعي يؤدي إلي صعوبات في التفاعل
االجتماعي بين األقران التى تؤدي بدورىا إلي كثير من المشكبلت السموكية االجتماعية التى
تظير في المراحل العمرية

المبكرة ،وبالتالي البد من تنشيط الميارات

االجتماعية لدي

األطفال واالىتمام بتدريبيم عمييا لتبلفي حدوث تمك المشكبلت مستقببل.
ونتيجة لمصعوبات التي تواجو األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فيم في حاجة
ماسة لمتدريب عمى ميارات التواصل االجتماعي .ولمتغمب عمى صعوبات التواصل التي

يعاني منيا ىؤالء األطفال فإن عممية التدخل قد تكون ضرورية جدا لتنمية مياراتيم في
االعتماد عمى أنفسيم قدر اإلمكان  ،وأن استغبلل جوانب القوة لدي األطفال المصابين
بالتوحد في معالجة المعمومات البصرية لتجاوز الصعوبات في معالجة المعمومات السمعية

والتنظيم والذاكرة تعتبر من أفضل الطرق في تعميم وتعديل السموكيات غير المرغوبة لدي
ىؤالء األطفال.
ومن خبلل اطبلع الباحثان عمي الدراسات والبحوث السابقة وجد الباحث ندرة في
الدراسات التى تناولت استخدام برامج التعمم االلكترونية وكذلك ندرة في استخدام برامج تحميل
السموك التطبيقي عمي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،مما استثار دافعية الباحث

لمقيام بيذا البحث كمحاولة الستخدام البرامج االلكترونية معتمداً عمي تحميل السموك التطبيقي
والتعرف عمي دورىا في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدييم.

ويستثير البحث التساؤل الرئيسي ما فعالية البرنامج االلكتروني القائم عمي تحميل
السموك التطبيقي في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب طيف

التوحد وذلك من خبلل التساؤالت الفرعية التالية :

ىل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعةالتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه القياس البعدي ؟
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ىل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتينالضابطة والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة

التجريبية ؟

هدف البحث:
ييدف البحث إلى تصميم

برنامج الكتروني قائم عمي تحميل السموك التطبيقي

والتعرف عمي فعاليتو في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب

طيف التوحد.

فروض البحث:
 .1توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
التجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه القياس البعدي.

 .2توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتين

الضابطة والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة

التجريبية.

حدود البحث:
الحدود البشرية :
يتحدد باألطفال التوحديين والتي تتراوح أعمارىم ما بين  9 :5سنوات والبالغ عددىم
( )20طفل تم تقسيميما بالتساوي الى مجموعتين أحداىما تجريبية واألخري ضابطة.
الحدود المكانية :
المركز المصري لتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة بالمنيا.
الحدود الزمانية :
تصل مدة تطبيق البرنامج عمى

األطفال خمسة أسابيع تطبق عمى األطفال ذوي التوحد

الممتحقين بالمركز المصري لؤلطفال ذوي اإلعاقة بالمنيا.
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المصطمحات المستخدمة في البحث:
تحميل السموك التطبيقي:
ه "  )9،2008( "Albert, kبأنو مدخل لتغيير السموكيات السمبية أ و التى تؤثر
يعرف

في التعمم إلى سموكيات وظيفية تساعد الطفل عمى التعمم بكفاءة واكتساب الخبرات من
المواقف والخبرات اليومية ".

ويعرف الباحان إجرائيا بأنو أحد مداخل تغيير السموك والذي يستفيد من مبادئ
التعمم المثبتة عممياً في إحداث ىذه التغيرات ،والبد االىتمام عند استخدامو بالمثيرات
واالستجابة والنواتج  ،مما يساىم في تنمية الميارات

بالتوحد.

االجتماعية لدي األطفال المصابين

مهارات التواصل االجتماعي:
تعرفيا " وفاء الشامي " (  )133 ،2004بأنيا مصطمح يستخدم لئلشارة إلى أي

سموك لو عبلقة بالناس اآلخرين .وىناك مجموعة واسعة جدا من السموكيات التي يشمميا

ىذا المصطمح .قد تمتد من مجرد النظر إلى شخص آخر وتصل إلى االتصاف بفيم جيد
الحتياجات الغير والى كون الشخص ذا شخصية قيادية ومؤثرة وجذابة.
ويعرفيا " الباحثان " بأنيا قدرة الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد عمى
استخدام مجموعة من الميارات المغوية واالجتماعية التى تمكنو من البدء واالستمرار في

بالتفاعل االجتماعي مع شخص أو عدة أشخاص والتكيف مع المواقف االجتماعية بصورة
تحقق لو االستقبللية والشعور بالسعادة والرضا ،وتتمثل ىذه الميارات الفرعية في (التعرف
عمى المجسمات والمواقف – تسمية المجسمات والمواقف – االجابة عمى اسئمة االخرين -

تقبل القرب من اآلخرين – مشاركة اآلخرين الموقف – انتظار الدور – تبادل األدوار).
الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد :

يعرف "جمال الخطيب ،مني الحديدي" (  )6 ،2005بأنو الطفل الذي يعاني من

اضطراب في النمو يترتب عميو قصور في التفاعل االجتماعي
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فعانية برنامج انكتروني قائم عهي تحهيم
انسهىك انتطبيقي في تنمية مهارات انتىاصم
االجتماعي ندي األطفال ذوي اضطراب طيف انتىحد

المشتركة ،باإلضافة إلى تأخر في النمو المعرفي والمغوي واالنفعالي  ،ويكون ذلك مصحوبا
بسموكيات نمطية غير مقبولة اجتماعيا ويحدث ذلك قبل عمر ( )3سنوات.

الدراسات السابقة:
راسة " حسام محمد " (  )2014وىدفت الدراسة إلى توضيح مفيوم االنتباه االنتقائي 1د

والكشف عن أىمية تفعيل االنتباه االنتقائي لمطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد في
عممية تعديل وتطوير االستجابات المرغوبة في سموكو من خبلل تقديم برنامج معرفي

الكتروني قائم عمى توظيف االنتباه االنتقائي في تحسين استجابات التواصل لدى ىؤالء
األطفال  ،وتحددت عينة الدراسة من

 20طفل قسمت إلى مجموعتين ضابطة

وتجريبية ،واستغرق تطبيق البرنامج  4شيور  ،ومن أىم نتائج الدراسة تحسن استجابات

التواصل لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
االلكتروني.

نتيجة تطبيق البرنامج المعرفي

راسة " سمر سمير " ( )2014وتناولت تعريب برنامج تحميل السموك التطبيقي ( )ABA 2د
وقياس أثره عمى تحسين ميارات عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في

البيئة المصرية ،وتكونت عينة الدراسة من (

 ) 10أطفال من ذوي اضطراب طيف

التوحد تتراوح أعمارىم من (  )9-3سنوات ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة

وتجريبية تكونت كل مجموعة من ( )5أطفال ،وكانت من أىم نتائج الدراسة اثر برنامج

تحميل السموك التطبيقي  ABAذو جدوى وتأثير عمى تحسن ميارات االطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد وىو مبلئم لمبيئة المصرية بعد تعريبو.
راسة "  )2012( " jang. jina, et alعن تقييم فعالية برنامج التعميم اإللكتروني 3د

لتدريب أفراد األسرة من األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في مبادئ
واجراءات العبلج تحميل السموك التطبيقي .وشارك مجموع ة 2من  8أفراد األسرة في ىذه

العشوائية ،التي األسر التى في قائمة االنتظار لمحصول عمى خدمات تأىيل وتدريب
ألبنائيم ذوي اضطراب طيف التوحد ،وقسمت األسر إلى مجموعتين مجموعة ضابطة
ومجموعة تجريبية ،ومن أىم نتائج الدراسة وجود اختبلفات في متوسطات رتب درجات
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المجموعة التجريبية في أداء المجموعة التجريبية عند تطبيق فنيات تحميل السموك
التطبيقي مع أطفاليم في المنزل عن متوسطات رتب المجموعة الضابطة.

راسة " عبد الحميم محمد " ( )2011وىدفت الدراسة الكشف عن مدى فاعمية البرنامج 4د
المقترح في تنمية التواصل االجتماعي والذي

يتمثل في تحسين التفاعل االجتماعي

وكذلك تقميل السموكيات النمطية ،واعتمدت الدراسة الحالية عمي المنيج شبو التجريبي،
وتتكون عينة الدراسة الكمية من (  )16فرد من الذكور واإلناث تنحصر أعمارىم من : 7

 13سنة تنقسم إلى مجموعتين تجريبية (  ،)8وضابطة (  ،)8واستخدم الباحث األدوات
التالية مقياس الطفل التوحدي (إعداد  :عادل عبد اهلل )2003 ،واختبار لوحة جودارد

لقياس الذكاء وبرنامج تدريبي لتنمية الميارات االجتماعية (إعداد  :الباحث ) ،ومن أىم
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد

المجموعة التجريبية في التواصل االجتماعي في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس

البعدي  ،وج ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في التواصل االجتماعي في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.

راسة " واينر وآخرون  )2011( " Wainer et alوركزت عمى استخدام التكنولوجيا 5د
الحديثة لمكمبيوتر لتدريب األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عمى ميارات التواصل

االجتماعي .حيث ركزت الدراسة عمى تقديم برامج كمبيوتر تفاعمية تقدم ليؤالء األطفال
وأيضا تقدم ليم ميام محددة يستطيع

األطفال إنجازىا وتتضمن تقديم ليم تعميمات

اإلنجاز مما يساىم في تنمية مياراتيم التواصمية واالجتماعية ،وخمصت الدراسة إلي أن
استخدام التكنولوجيا في تنمية ميارات التواصل االجتماعي يعتبر مدخل حديث وينبغي

االىتمام بيذا المدخل واجراء العديد من الدراسات التجريبية عن اثر استخدام تكنولوجيا
ي تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد.
الكمبيوتر ف
راسة " ريتشو ب وآخرون )2009( " Reichow B, et al .واستيدفت تنمية قدرة 6د
األطفال التوحديين عمى المبادأة لتحية اآلخرين من خبلل القصص االجتماعية ،حيث
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تم استخدام القصص االجتماعية لزيادة قدرة طفل مصاب بالتوحد في سن  11عام عمى
تحية اآلخرين شفويا من خبلل التدريب عمى إبداء التحية الشفوية لآلخرين بتكرار خبلل
 5فترات مع مراقبة دقيقة ،وأظيرت النتائج المبدئية عدم استخدام التحية من الطفل قبل
تطبيق البرنامج ،ثم بعد التطبيق من خبلل الوسائل البصرية التى تتضمنيا القصص
االجتماعية تمت مبلحظة زيادة في قدرة الطفل عمى المبادأة وتكرار التحية الشفوية

بم ستويات جيدة.

راسة " رأفت السعيد " ( )2005واستيدفت التعرف عمى فاعمية برنامج تدريبي سموكي 7د
لتنمية االنتباه لدى األطفال التوحديين  ،كما ىدفت إلي تنمية االنتباه لدى األطفال

التوحديين باستخدام بعض الفنيات اإلرشادية من خبلل النظرية السموكية والتعرف عمى
مدى التحسن في االنتباه بعد البرنامج  ،وتكونت من  10أطفال توحديين من ذوى التوحد

البسيط حيث يتراوح مستوى التوحد لدييم

ما بين  36 -30درجة عمى مقياس تقييم

توحد الطفولة (إعداد :سكوبمر وآخرون  )1980تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية 5
أطفال وضابطة  5أطفال وتتراوح أعمارىم ما بين

 14 : 9سنة  ،وكان من أدوات

الدراسة مقياس اضطراب قصور االنتباه لؤلطفال التوحديين (إعداد الباحث)

والبرنامج

التدريبي (إعداد الباحث) ومقاييس الذكاء عن طريق لوحة جودار ومقياس رسم الرجل

جودإنف ىاريس ومقياس الطفل التوحدى (إعداد عادل عبد اهلل  ،)2001وأظيرت نتائج
الدراسة فاعمية البرنامج التدريبي السموكي المستخدم

حيث ساعد البرنامج في تنمية

ميارات االنتباه لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تم تطبيق البرنامج عمييا وذلك وفقاً

لممقياس المستخدم أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فمم يحدث ليا أي تغيير وذلك
باستخدام االختبار القمبي والبعدي.

خطة واجراءات البحث:
منهج البحث :
استخدم الباحث المنيج التجريبي وقد استعان بالتصميم التجريبي لمجموع
أحداىما تجريبية واالخري ضابطة بإتباع القياس القبمي والبعدي لو م ا.
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مجتمع وعينة البحث :
يتمثل مجتمع البحث فى األطفال التوحديين والتي تتراوح أعمارىم ما بين

9 :5

سنوات ،وقد قام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة الع مدية من خبلل اختيار األطفال
من ذوي اضطراب التوحد الممتحقين بالمركز المصري لتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة
بالمنيا والبالغ عددىم (  )20طفل تم تقسيميما بالتساوي الى مجموعتين أحداىما تجريبية
واألخري ضابطة.
توزيع أفراد العينة توزيعاً إعتدالياً :

مقياس

قام الباحثان بالتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى ضوء

تشخيص التوحد  ADOS2وقائمة ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ( :)1المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمعينة قيد
البحث فى المتغيرات قيد البحث (ن = )20
االنحراف

معامل

المتوسط

المعياري

االلتواء

7.40

7.50

0.82

0.37-

ميارات التفاعل االجتماعي

15.40

15.50

2.37

0.13-

ميارات

ميارات المغة األستقبالية

15.95

16.00

1.67

0.09-

التواصل

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

15.60

16.00

1.31

0.91-

االجتماعي

ميارات التواصل غير المفظي

9.35

9.50

1.18

0.38-

الدرجة الكمية

56.30

56.00

4.11

0.22

المتغيرات

الحسابي

مقياس تشخيص التوحد ADOS2

الوسيط

يتضح من جدول ( )1ما يمي :
تراوحت معامبلت االلتواء لمعينة قيد البحث فى مقياس تشخيص التوحد ADOS2
وقائمة ميارات التواصل االجتماعي لمطفل التوحدي

ما بين ( )0.22 ،0.91-أي أنيا

انحصرت ما بين ( )3 + ،3-مما يشير إلى أنيا تقع داخل المنحنى االعتدالي وبذلك تكون
العينة موزعة توزيعاً إعتدالياً.
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االجتماعي ندي األطفال ذوي اضطراب طيف انتىحد

جدول ( :)2داللة الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبميين لممجموعتين الضابطة
والتجريبية عمى قائمة مهارات التواصل االجتماعي (ن = )20
المجموعة الضابطة
المهارات
مقياس تشخيص التوحد ADOS2
ميارات التفاعل
االجتماعي
ميارات المغة
ميارات

األستقبالية

التواصل

ميارات المغة التعبيرية

االجتماعي

والتواصل المفظي
ميارات التواصل غير
المفظي
الدرجة الكمية

المجموعة التجريبية

قيمة

المتوسط

متوسط

مجموع

المتوسط

متوسط

مجموع

الحسابي

الرتب

الرتب

الحسابي

الرتب

الرتب

7.30

9.70

97.00

7.50

11.30

113.00

0.65

15.20

10.30

103.00

15.60

10.70

107.00

0.15

16.10

11.20

112.00

15.80

9.80

98.00

0.54

16.00

12.05

120.50

15.20

8.95

89.50

1.21

9.50

11.20

112.00

9.20

9.80

98.00

0.55

56.80

12.05

120.50

55.80

8.95

89.50

1.18

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

Z

)0.01

يتضح من جدول ( )2ما يمي :
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين

متوسطي رتب أطفال المجموعتين التجريبية

والضابطة فى القياس القبمي عمي قائمة ميارات التواصل االجتماعي ،مما يدل عمى تكافؤ
مجموعتي البحث.

أدوات البحث:
استخدم الباحث األدوات اآلتية:
 -1جدول المالحظة التشخيصية لمتوحد  -اإلصدار الثاني – النموذج األول ADOS2-
moudel1
يعد جدول المبلحظة التشخيصية لمتوحد -اإلصدار الثاني  - ADOS2تقييم شبو
منظم ومقنن لميارات التواصل والتفاعل االجتماعي والمعب واالستخدام التخيمي
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والسموكيات النمطية والتك اررية لؤلشخاص الذين يمكن أن يكونوا مصابين باضطراب طيف

التوحد .كما يعتبر تحديث لجدول مراقبة وتشخيص التوحد ( ADOSلورد راوتر ،ديبلفور،
ريسي  ،)1999والذي كان يشار إليو انو أداة تقييم ذات معايير ذىبية لمبلحظة وتشخيص
األفراد المصابين بطيف التوحد.
ويحتوى عمى خمسة نماذج لمتقييم .ويقدم كل نموذج مجموعة من األنشطة المقننة
والتى تم تصميميا لمتعرف عمى السموكيات التى ليا ارتباط بتشخيص طيف التوحد

وبمستويات نمائية وعمرية مختمفة .ويساعد الفاحص كتاب دليل وضع الدرجات لمبلحظة

السموكيات واألنشطة ووضع الدرجات المعيارية .وىناك عدة خصائص جديدة لجدول مراقبة
وتشخيص التوحد  -اإلصدار الثاني  ADOS2ىي كاآلتي :

 .1تحديث لكل من نماذج التقييم ودليل وضع الدرجات ،مع إرشادات محدثة لوضع
الدرجات وتفسير الدرجات.
 .2درجات معيارية تم تحديثيا لمنماذج من 3 : 1
 .3مقارنة لمدرجات الخاصة بالنماذج من 3 :1

 .4نموذج خاص باألطفال الرضع ودليل لمدرجات المعيارية خاص بو وذلك لتقييم
األطفال في عمر مبكر.
ويحتوي جدول المبلحظة التشخيصية لمتوحد  -اإلصدار الثاني  ADOS2عمى

أربعة مكونات :

 دليل  ADOS2يحتوي عمى جزأين ويجب عمى كل مستخدمي  ADOS2أن يكونعمى معرفة وخمفية بكبل الجزئيين الموجودين في الدليل

 دليل  ADOS2الجزء األول  :النماذج من  4 :1حيث يتضمن الجزء األول نظرةعامة عمى

 ADOS2وطريقة وضع الدرجات وتفسيرىا وتطور

أداة التقييم

والخصائص السيكومترية التى تتعمق بنماذج التقييم من  .4 :1وبالرغم من أن الجزء
األول يركز عمى النماذج األربعة لمتقييم ولكنو يعطي أيضا إرشادات أيضا لمنموذج

الخامس.
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 دليل  ADOS2الجزء الثاني :نموذج األطفال الرضع  :في الجزء الثاني يركزبصورة محددة على األطفال بالرضع حيث يقدم تعميمات لكيفية تقييم األطفال في
عمر  12شير.
المعامالت العممية لممقياس في البحث الحالي:
أـ الصدق :
لحساب صدق المقياس استخدم الباحث صدق المحك حيث قام بتطبيق المقياس
عمي عينة قواميا (  )20طفل من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية،

كما قام

بتطبيق مقياس كارز  cars2-STعمي نفس العينة ،ثم قام الباحث بحساب معامبلت
االرتباط بين درجات العينة عمي المقياسين لحساب صدق المحك ،وقد بمغ

معامل االرتباط

( )0.82وه و معامل ارتباط دال إحصائياً مما يشير إلى صدق المقياس.
ب ـ الثبات :
لحساب ثبات المقياس قام الباحثان ابستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبيق وذلك
بتطبيقو عمى عينة قواميا (  )20طفل من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية،

وقد

بمغ معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لممقياس ( ،)0.90وه و معامل ارتباط دال
إحصائياً مما يشير إلى ثبات المقياس.

 -2قائمة مهارات التواصل االجتماعي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد :
وه ي قائمة من إعداد الباحث واتبع فى إعدادىا الخطوات التالية :
 1ـ القراءة واإلطالع :
قام الباحثان باإلطبلع عمى العديد من الدراسات والمراجع التى تناولت

الميارات

االجتماعية كدراسة " رأفت السعيد " ( ،)2005دراسة "ريتشو ب وآخرون B, et al.
.)2009( " Reichow
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 2ـ تحديد هدف القائمة :
ميارات التواصل االجتماعي

تم تحديد ىدف القائمة وقد تمثل فى التعرف عمى

لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
 3ـ تحديد محاور القائمة :

من خبلل إطبلع الباحث ان عمى الدراسات والبحوث السابقة ،قام الباحث بتحديد
مجموعة من المحاور ،وقد تمثمت محاور القائمة في األتي :
 المحور األول (ميارات التفاعل االجتماعي).
 المحور الثاني (ميارات المغة االستقبالية).

 المحور الثالث (ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي).
 المحور الرابع (ميارات التواصل غير المفظي).
وقام الباحث بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء فى مجال رياض األطفال والعموم
النفسية قواميا (  )6خبراء بحيث ال تقل مدة خبرتيم فى المجال عن (

 )10سنوات وذلك

إلبداء الرأي فى مدي مناسبتيا ،وقد تم اختيار الم حاور التى حصمت عمى نسبة %80
فأكثر من مجموعة أراء الخبراء ،والجدول ( )3يوضح ذلك.

جدول ( :)3أراء السادة الخبراء حول مدي مناسبة م حاور القائمة (ن = )6
المحور

التكرار

النسبة المئوية

ميارات التفاعل االجتماعي

6

%100

ميارات المغة االستقبالية

6

%100

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

6

%100

ميارات التواصل غير المفظي

5

%83

يتضح من جدول (:)3

تراوحت النسبة المئوية ألراء الخبراء حول مدي مناسبة محاور

القائمة ما بين

( ،) %100 : %83وبناءاً عمى أراء السادة الخبراء تم الموافقة عمى جميع الم حاور وذلك
لحصوليم عمى نسبة أكثر من  %80من آراء السادة الخبراء.
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 4ـ صياغة عبارات القائمة :
قام الباحث بوضع مجموعة من العبارات لكل محور من محاور القائمة وىي كالتالي :
 .1ميارات التفاعل االجتماعي.

وعدد عباراتو ( )12عبارة.

 .2ميارات المغة االستقبالية.

وعدد عباراتو ( )14عبارة.
وعدد عباراتو (

 .3ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي
 .4ميارات التواصل غير المفظي.

 )15عبارة.

وعدد عباراتو ( )7عبارات.

 5ـ الصورة المبدئية لمقائمة :
قام الباحث بعرض تمك العبارات عمى مجموعة من الخبراء فى مجال تربية الطفل

والعموم النفسية قواميا (  )6خبراء بحيث ال تقل مدة خبرتيم فى المجال عن (  )10سنوات
وذلك إلبداء الرأي فى مدي مناسبة العبارات لمحاور البحث ،ويوضح جدول ( )4ذلك.
جدول ( :)4عدد العبارات المبدئية والتى تم حذفها من الصورة المبدئية لمقائمة
وعدد العبارات النهائية
المحاور

عدد العبارات

عدد

المبدئية

المحذوفة

فى الصورة

العبارات

أرقام العبارات
المحذوفة

عدد

العبارات
النهائية

ميارات التفاعل االجتماعي

12

1

8

11

ميارات المغة االستقبالية

14

2

26 / 22

12

15

2

37 / 27

13

7

ـ

ـ

7

48

5

43

ميارات المغة التعبيرية
والتواصل المفظي
ميارات التواصل غير
المفظي
اإلجمالي
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يتضح من جدول (:)4

تم حذف العبارات التى حصمت عمى نسبة أقل من

 %80من اتفاق الخبراء وقد

بمغت عدد العبارات المحذوفة ( )5عبارات ،لتصبح الصورة النيائية مكونة من ( )43عبارة.
 6ـ تصحيح القائمة :
لتصحيح القائمة قام الباحث بوضع ميزان تقديري ثبلثي ،وقد تم تصحيح العبارات كالتالي:
ـ دائماً (

 )3ثبلثة درجات.

ـ أحياناً

( )2درجتان.

ـ أبداً

( )1درجة واحدة.

 7ـ المعامالت العممية لمقائمة :
قام الباحث بحساب المعامبلت العممية لمقائمة عمى النحو التالي :
أ ـ الصدق :
لحساب صدق القائمة استخدم الباحث الطرق التالية :
( )1صدق المحكمين :
قام الباحثان بعرض القائمة فى صورتو المبدئية عمى مجموعة من الخبراء فى
مجال تربية الطفل والعموم النفسية قواميا (  )6خبراء وذلك إلبداء الرأي فى مبلءمة القائمة
فيما وضعت من أجمو سواء من حيث المحاور والعبارات الخاصة بكل محور ومدى مناسبة

تمك العبارات لممحور الذى تمثمو ،والجدول التالي (  )5يوضح النسبة المئوية ألراء الخبراء
عمى عبارات القائمة.
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جدول ( :)5النسبة المئوية ألراء الخبراء عمى عبارات القائمة (ن = )6
المحاور

مهارات

التفاعل
االجتماعي

العبــــــارات
رقم العبارة

1

2

3

4

5

6

7

8

تكرارىا

6

6

5

6

6

5

5

3

%100

%100

%83

%100

%100

%83

%83

%50

رقم العبارة

9

10

11

12

تكرارىا

6

5

5

6

%100

%83

%83

%100

النسبة
المئوية

النسبة
المئوية
رقم العبارة

13

14

15

16

17

18

19

20

تكرارىا

6

6

5

5

5

5

6

6

%100

%100

%83

%83

%83

%83

%100

%100

22

23

24

25

26

6

5

6

2

%83

%100

%33

النسبة
مهارات المغة

المئوية

األستقبالية

رقم العبارة

21

تكرارىا

6

4

%100

%67

%100

النسبة
المئوية

مهارات المغة
التعبيرية

والتواصل
المفظي

رقم العبارة

27

28

29

30

31

32

33

34

تكرارىا

3

6

6

5

6

5

6

5

%50

%100

%100

%83

%100

%83

%100

%83

رقم العبارة

35

36

37

38

39

40

41

تكرارىا

6

6

3

5

6

6

5

%100

%100

%50

%83

%100

%100

%83

رقم العبارة

42

43

44

45

46

47

48

تكرارىا

6

5

6

5

5

5

6

النسبة
المئوية

النسبة
المئوية
مهارات

التواصل غير
المفظي

النسبة
المئوية

%100

%83

%100

21
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يتضح من جدول (: )5
: %33

تراوحت النسبة المئوية ألراء الخبراء حول عبارات القائمة ما بين (

 ،)%100وبذلك تم حذف عدد (  )5عبارات لحصوليا عمى نسبة أقل من  %80من اتفاق
الخبراء لتصبح الصورة النيائية مكونة من (  )43عبارة.
( )2صدق االتساق الداخمي :
لحساب صدق االتساق الداخمي لمقائمة قام الباحث ان بتطبيقو عمى عينة قواميا
( )15طفل من مجتمع البحث ومن غير العينة األساسية للبحث ،وقد تم حساب معامبلت

لممحور الذى تنتمي إليو،

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات القائمة والدرجة الكمية

وكذلك معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات القائمة والدرجة الكمية لمقائمة ،كما
تم حساب معامبلت االرتباط بين مجموع درجات كل محور والدرجة الكمية لمقائمة ،والجداول

( )8( ،)7( ،)6توضح النتيجة عمى التوالي.

جدول ( :)6معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذى ينتمي إليه
(ن = )15
مهارات التفاعل االجتماعي

مهارات المغة

مهارات المغة التعبيرية

مهارات التواصل

األستقبالية

والتواصل المفظي

غير المفظي

معامل

معامل

م

معامل االرتباط

م

1

**0.94

12

**0.81

2

**0.93

13

**0.86

25

3

**0.85

14

**0.73

26

**0.73

4

**0.81

15

**0.84

27

**0.68

40

5

**0.80

16

**0.92

28

**0.80

41

**0.97

6

**0.91

17

**0.84

29

**0.69

42

**0.78

7

**0.91

18

**0.65

30

**0.74

43

**0.97

8

*0.55

19

**0.68

31

**0.81

9

**0.77

20

**0.85

32

*0.62

10

**0.91

21

*0.53

33

**0.77

االرتباط

22

م

معامل االرتباط

م

24

**0.83

37

**0.97

**0.81

38

**0.80

39

**0.67
**0.80

االرتباط
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مهارات المغة

مهارات التفاعل االجتماعي

مهارات المغة التعبيرية

األستقبالية

معامل

م

معامل االرتباط

م

11

**0.86

22

**0.84

23

**0.95

االرتباط

مهارات التواصل

والتواصل المفظي

م

معامل االرتباط

34

**0.87

35

**0.84

36

**0.86

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

غير المفظي

م

معامل

االرتباط

)0.01

يتضح من جدول ( )6ما يمي :
تراوحت معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي
إليو ما بين (  )0.97 : 0.53وىى معامبلت دالة إحصائياً مما يشير إلى االتساق الداخمي
لممحاور.

جدول ( :)7معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمقائمة (ن = )15
م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

1

**0.92

12

**0.78

23

**0.90

34

**0.78

2

**0.87

13

**0.79

24

**0.93

35

**0.71

3

**0.79

14

**0.79

25

*0.62

36

**0.81

4

**0.65

15

**0.83

26

**0.83

37

**0.81

5

**0.78

16

**0.84

27

**0.78

38

*0.62

6

**0.94

17

**0.83

28

**0.78

39

*0.59

7

**0.81

18

**0.68

29

*0.55

40

*0.62

8

**0.66

19

**0.73

30

**0.65

41

**0.81

9

**0.65

20

**0.74

31

**0.62

42

**0.67

10

**0.94

21

*0.62

32

**0.66

43

**0.81

11

**0.76

22

**0.77

33

**0.75

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

23

)0.01
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يتضح من جدول ( )7ما يمي :
تراوحت معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات القائمة والدرجة الكمية
لمقائمة ما بين (  )0.94 : 0.55وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائياً مما يشير إلى االتساق
الداخمي لمقائمة.

جدول ( :)8معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لمقائمة (ن = )15
م

المحور

معامل االرتباط

1

ميارات التفاعل االجتماعي

**0.95

2

ميارات المغة األستقبالية

**0.97

3

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

**0.95

4

ميارات التواصل غير المفظي

**0.83

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

)0.01

يتضح من الجدول (  )8ما يمي :
تراوحت معامبلت االرتباط بين مجموع درجات كل

محور من محاور القائمة

والدرجة الكمية لمقائمة ما بين (  )0.97 : 0.83وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائياً مما

يشير إلى االتساق الداخمي لمقائمة.
( )3صدق المحك :

لحساب صدق المقياس استخدم الباحثان صدق المحك حيث قام بتطبيق المقياس

عمي عينة قواميا (  )20طفل من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية،

كما قام

بتطبيق مقياس التفاعل االجتماعي لبلطفال "اماني عيدالمقصود ،اسماء السرسي" ( )2014
عمي نفس العينة ،ثم قام الباحث بحساب معامبلت االرتباط بين درجات العينة عمي

المقياسين لحساب صدق المحك ،وقد بمغ معامل االرتباط ( )0.71وه و معامل ارتباط دال

إحصائياً مما يشير إلى صدق المقياس.
ب ـ الثبات :

لحساب ثبات القائمة استخدم الباحثان الطرق التالية :
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( )1التطبيق واعادة التطبيق :
لحساب ثبات القائمة قام الباحثان ابستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبيق وذلك

بتطبيقو عمى عينة قواميا (  )15طفل من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية بفاصل
زمني مدتو أسبوع ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)9معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني للقائمة (ن = )15
م

المحور

معامل االرتباط

1

ميارات التفاعل االجتماعي

**0.93

2

ميارات المغة األستقبالية

**0.91

3

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

**0.93

4

ميارات التواصل غير المفظي

**0.87

الدرجة الكمية لمقائمة

**0.93

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

)0.01

يتضح من جدول ( )9ما يمي :
تراوحت معامبلت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لمقائمة ما بين

(: 0.87

 ،)0.93كما بمغ معامل االرتباط لمقائمة (  ،)0.93وه و معامل ارتباط دال إحصائياً مما
يشير إلى ثبات القائمة.

( )2معامل ألفا لكرونباخ :

لمتأكد من ثبات القائمة قام الباحث ابستخدام معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقو

عمى عينة قواميا (  )15طفل من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية ،والجدول ()10

يوضح ذلك.

جدول ( :)10معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ للقائمة (ن = )15
م

المحور

معامل الفا

1

ميارات التفاعل االجتماعي

**0.95

2

ميارات المغة األستقبالية

**0.94

3

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

**0.94

4

ميارات التواصل غير المفظي

**0.93

الدرجة الكمية لمقائمة

**0.97

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

25

)0.01
انعدد انعاشر– يىنيى 2019و

مجمة " دراسات في الطفولة والتربية" – جامعة اسيوط
____________________________________________________________

يتضح من جدول ( )10ما يمي:
تراوحت معامبلت ألفا لمحاور القائمة ما بين (  ،)0.95 : 0.93كما بمغ معامل
الفا لمقائمة ( ،)0.97وىى معامبلت ارتباط دالة إحصائياً مما يشير إلى ثبات عالي لمقائمة.
 9ـ الصورة النهائية لمقائمة :
قام الباحثان بوضع القائمة فى صورتو ا النيائية بعد تعديل السادة الخبراء وبعد
إجراء المعامبلت العممية للتجربة االستطبلعية وقد بمغ العدد النيائي لمعبارات (  )43عبارة.
 -3البرنامج االلكتروني القائم عمى تحميل السموك التطبيقي :
الهدف العام لمبرنامج :
ييدف البرنامج إلي تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد.
األهداف الفرعية لمبرنامج :
 .1تنمية السموكيات المفظية لمطفل التوحدي مثل (ميارات الطمب – الرفض – جذب
االنتباه – التعميق – التعبير عن المشاعر – إعطاء معمومة).

 .2تنمية بعض السموكيات االجتماعية.

 .3تنمية وعي الطفل بذاتو ومساعدتو عمى تنمية ثقتو بنفسو.
 .4تنمية قدرة األطفال التوحديين عمى التواصل المفظي والتعبير عن أنفسيم.
 .5أن يتمكن من تحديد مصدر الصوت.

 .6أن يتمكن من معرفة وتذكر أسماء وأشكال بعض األشياء التي يستخدميا.
 .7أن يكتسب القدرة عمى االنتباه.

 .8ان يكتسب الطفل القدرة عمى انتظار الدور وتبادل االدوار مع االخرين.
محتوى البرنامج :
يحتوى البرنامج عمى مجموعة من األنشطة المختمفة،

وتتضمن ىذه األنشطة

المختمفة ما يمي :
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ـ وظائف األشياء.
ـ صور األفعال.

أ.د /نبيم انسيد حسن
د /ونيد محمد عهي

ـ أسئمة أين.
ـ صور العبلقات.

ـ التعميق بجممة من كممتين .ـ التعميق بجممة من ثبلث كممات.
ـ تقميد الحركات.

ـ التعرف عمي المواقف الخطأ.

ـ وصف أحداث قصة.
ـ ماذا تفعل لو.

ـ اإلجابة عمي أسئمة من.

ـ اختيار صور الصفات.

ـ التعميق بجمل تعبر عن الصفات .ـ تسمية صور المجموعات.
ـ اختيار وتسمية صور المشاعر.
المهارات األساسية المستخدمة في البرنامج االلكتروني تبعا لتحميل السموك التطبيقي
:ABA
أوال  :الطمب Manding
 اليدف منو  :أن يتواصل الطفل لفظيا أو من خبلل الصور لمتعبير عن رغباتوواحتياجاتو .
 -الوسائل  :الضغط عمى أيقونو الصورة في البرنامج االلكتروني لظيور الصوتالمعبر عن الصورة.

 االستجابة المطموبة  :أن يبدأ الطفل بطمب شيء.ثانياً  :التقميد غير المفظي Non-Vocal Imitation
 اليدف منو  :تعميم الطفل بأن يقمد الحركات الجسدية الكبيرة والدقيقة . الوسائل  :ظيور صورة لحركة معينة والطمب من الطفل بأن يقمد حركتيا . االستجابة المطموبة  :أن يقمد الطفل السموك الحركي في الصورة وأيضا سموكالمعمم.
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ب المستمع لمشيء ولموظيفة Listener Response to Function
ثالثاً  :استجا ة
 اليدف منو  :تعرف الطفل عن الشيء من خبلل اسمو أو وظيفتو. الوسائل  :نقول لمطفل " أشر عمى القمم " " ،اشر عمى الشيء المي نكتب بو". االستجابة المطموبة  :أن يقوم الطفل باإلشارة إلى القمم .رابعاً  :المطابقة Matching
 اليدف منو  :أن يدرك الطفل وجود مثيرين متطابقين ألن ليما خصائص متماثمة. الوسائل  :أن يقوم المعمم لمطفل " طابق " أو أن يقوم المعمم بالبداية بالمطابقة. االستجابة المطموبة  :أن يطابق الطفل شيئين بشكل مبلئم .خامساً  :إتباع األوامر Instruction Following
 اليدف منو  :أن يستطيع الطفل إتباع خطوة أو خطوتين من التوجييات. الوسائل  :مثبلً إعطاء الطفل أمرين" قف " و " صفق ". االستجابة المطموبة  :أن يقوم الطفل بإتباع األوامر .سادساً  :التقميد المفظي Vocal Imitation
 اليدف منو  :زيادة قدرة الطفل عمى تقميد األصوات والكممات التي يسمعيا. الوسائل  :إصدار الصوت أو الكممة التي ترغب بأن يقمدىا الطفل . االستجابة المطموبة  :أن يقوم الطفل بتقميد ما قام باالستماع إليو .سابعاً  :التعبير عن وصف شيء Expressive Object Labeling
 اليدف منو  :أن يسمي الطفل الشيء إما لفظياً أو من خبلل اإلشارة من خبلل البرنامج. الوسائل  :عرض شيء لمطفل وسؤالو " ما ىو ىذا الشيء ". -االستجابة المطموبة  :أن يقوم الطفل بتسمية الشيء المعروض أمامو.
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أ.د /نبيم انسيد حسن
د /ونيد محمد عهي

الخطة الزمنية لمبرنامج :
 ينفذ البرنامج في حدود خمسة أسابيع بواقع ثبلثة أيام في األسبوع. يتم تنفيذ ميارة كل وحدة بواقع ( )3ميارات أسبوعياً. ينفذ البرنامج من (نصف شير مايو إلى نياية يونيو .)2019 مدة النشاط ( )30دقيقة.تقييم البرنامج :
يعد التقييم بمثابة تغذية راجعة  Feed Backترشد مصمم البرنامج إلى القيام

بتعديبلت نحو األفضل ،ومن ثم يضمن الباحث التقدم في البرنامج وتحقيق اليدف الذي
صمم من أجمو.

ويتم تقييم البرنامج عمى أكثر من مرحمة :

 -1التقييم القبمي :
ويتم قبل بدء تطبيق البرنامج ،وذلك بتطبيق قائمة ميارات التواصل االجتماعي
عمى األطفال التوحديين ،أي قياس مدى تمكن األطفال التوحديين من تمك السموكيات لدييم.
 -2التقييم أثناء البرنامج :
ويتم تقييم أداء األطفال أثناء تنفيذ جمسات البرنامج ،وال يتم االنتقال إلى الميارة
التالية إال بعد إتقان الطفل لمميارة ،واليدف منو الحكم عمى مدى تقدم الطفل أثناء تطبيق
البرنامج.
 -3التقييم البعدي :
ويتم بعد تطبيق البرنامج ،وذلك بإعادة تطبيق قائمة ميارات التواصل االجتماعي
عمى األطفال التوحديين بعد انتياء البرنامج ،وذلك لمتعرف عمى فعالية البرنامج في تنمية
ميارات التواصل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد.
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خطوات إجراء الدراسة:
أ ـ الدراسة االستطالعية :
قام الباح ثان بإجراء دراسة استطبلعية ألدوات البحث حيث قامت بتطبيقيا عمى

عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية قواميا (  )15طفل فى الفترة من : 6
2019 / 5 / 13م وذلك بغرض التعرف عمى مدى مناسبتيا لمتطبيق عمى عينة البحث.
ب ـ تطبيق البحث :
بعد تحديد العينة واختبار أدوات البحث والتأكد من صدقيا وثباتيا قام الباحث

بتطبيق البرنامج عمى جميع أفراد العينة التجريبية والبالغ قواميا (  )10طفل وكانت فترة
التطبيق من 2019 / 5 / 16م إلى 2019 / 6 / 30م.
المعالجات اإلحصائية :
ـ النسبة المئوية.

ـ معامل االرتباط.
 )Zلداللة الفروق.

ـ معامل الفا لكرونباخ .ـ اختبار (
ـ نسبة التحسن المئوية.

وقد ارتضي الباحثان مستوى داللة عند مستويي (

 ،)0.01 ،0.05كما استخدم

برنامج  Spssلحساب بعض المعامبلت اإلحصائية.
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها :
 -1عرض نتائج الفرض األول :
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة

التجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه القياس البعدي.
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جدول ( :)11داللة الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
التجريبية عمى قائمة مهارات التواصل االجتماعي (ن = )10
القياس القبمي
المهارات

القياس البعدي
قيمة Z

المتوسط

متوسط

مجموع

المتوسط

متوسط

مجموع

الحسابي

الرتب

الرتب

الحسابي

الرتب

الرتب

ميارات التفاعل االجتماعي

15.60

0.00

0.00

20.90

5.00

45.00

**2.67

ميارات المغة األستقبالية

15.80

1.00

1.00

19.90

5.50

44.00

**2.57

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

15.20

0.00

0.00

18.30

5.00

45.00

**2.82

ميارات التواصل غير المفظي

9.20

0.00

0.00

12.40

5.00

45.00

**2.81

الدرجة الكمية

55.80

0.00

0.00

71.50

5.00

45.00

**2.81

)0.01

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

يتضح من جدول ( )11ما يمى :
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة

التجريبية قيد البحث عمى قائمة ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه القياس البعدي.

جدول ( :)12نسبة التحسن المئوية لممجموع ة التجريبية عمي قائمة مهارات التواصل
االجتماعي (ن = )10
متوسط القياس

متوسط القياس

نسبة

القبمي

البعدى

التحسن %

ميارات التفاعل االجتماعي

15.60

20.90

%33.97

ميارات المغة األستقبالية

15.80

19.90

%25.95

ميارات المغة التعبيرية والتواصل المفظي

15.20

18.30

%20.39

ميارات التواصل غير المفظي

9.20

12.40

%34.78

الدرجة الكمية

55.80

71.50

%28.14

المهارات

يتضح من جدول ( )12ما يمي :
تراوحت نسبة التحسن المئوية لممجموعة التجريبية فى قائمة ميارات التواصل
االجتماعي ما بين ( ،)%34.78 : %20.39مما يدل عمى إيجابية البرنامج المقترح فى
تنمية ميارات التواصل االجتماعي لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
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ويرجع الباحثان تمك النتيجة إلى أن البرنامج االلكتروني القائم عمي تحميل السموك

التطبيقي قد أدي تنمية ميارات االجتماعي لدي األطفال التوحديين ،فالبرامج المعتمدة عمى
تحميل السموك التطبيقي ليا دو اًر كبي ار فى تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي الطفل
التوحدي فيي تعمل عمى زيادة تفاعبلتو االجتماعية وقدرتو عمي أداء حياتو الشخصية

والعممية بسيولة ،كما تؤدي إلى زيادة تفاعمو مع أقرانو وشعورىم بأنيم جزء ال يتج أز من

كيان الجماعة مما يؤدى إلي تحسين الجانب الشخصي والنفسي لدييم وجعميم قادرين عمى
ممارسة حياتيم أفضل مما كانوا عمييا بدرجة مناسبة.
كما أن استخدام الجانب التكنولوجي والمتمثل في البرمجية االلكترونية والذي يعتبر

من الجوانب المحببة إلى نفوس األطفال لما تحوية من شخصيات كاتونية ورسوم وصور وما
إلى ذلك قد ساعد في تحسين ميارتيم االجتماعية وقدراتيم عمى التعبير عن حاجاتيم
األساسية وزيادة اعتمادىم عمى أنفسيم .وساعدت المعممين واآلباء عمى أن يكونوا أكثر

نجاحا عند استخدام تمك التقنية مع أطفاليم من خبلل تحميل السموك التطبيقي .فتمك

السموكيات تساعد الطفل عمى فيم وأداء الميام المطموبة وتساعده عمى سيولة التواصل

االجتماعي مع أقرانو.

وىذا ما أكدتو دراسة " حسام محمد " (  )2014حيث أشارت نتائجيا إلى تحسن
استجابات التواصل لؤلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد نتيجة تطبيق البرنامج المعرفي
االلكتروني ،ودراسة " سمر سمير " (  )2014حيث أشارت نتائجيا إلى اثر برنامج تحميل

السموك التطبيقي  ABAذو جدوى وتأثير عمى تحسن ميارات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،و دراسة "عبد الحميم محمد" (  )2011حيث أشارت نتائجيا إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في التواصل االجتماعي

في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي ،ودراسة " واينر وآخرون Wainer et al

" ( )2011حيث أشارت نتائجيا إلى

استخدام التكنولوجيا في تنمية ميارات التواصل
االىتمام بيذا المدخل  ،ودراسة " ريتشو ب

االجتماعي يعتبر مدخل حديث وينبغي

وآخرون )2009( " Reichow B, et al .حيث أشارت نتائجيا إلى عدم استخدام التحية
من الطفل قبل تطبيق البرنامج ،ثم بعد التطبيق من خبلل الوسائل البصرية التى تتضمنيا
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القصص االجتماعية تمت مبلحظة زيادة في قدرة الطفل عمى المبادأة وتكرار التحية الشفوية
بم ستويات جيدة.
 -2عرض نتائج الفرض الثاني :

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتين

الضابطة والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة التجريبية.
جدول ( :)13داللة الفروق بين متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة
والتجريبية عمى قائمة مهارات التواصل االجتماعي (ن = )20
المجموعة الضابطة
المهارات

المجموعة التجريبية
قيمة Z

المتوسط

متوسط

مجموع

المتوسط

متوسط

مجموع

الحسابي

الرتب

الرتب

الحسابي

الرتب

الرتب

ميارات التفاعل االجتماعي

15.70

5.50

55.00

20.90

15.50

155.00

**3.81

ميارات المغة األستقبالية

17.00

6.80

68.00

19.90

14.20

142.00

**2.84

16.80

6.80

68.00

18.30

14.20

142.00

**2.91

ميارات التواصل غير المفظي

10.00

6.30

63.00

12.40

14.70

147.00

**3.24

الدرجة الكمية

59.50

5.50

55.00

71.50

15.50

155.00

**3.80

ميارات المغة التعبيرية والتواصل
المفظي

* دال عند مستوي ( ** )0.05دال عند مستوي (

)0.01

يتضح من جدول ( )13ما يمي :
متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتين

وجود فروق دالة إحصائياً بين

الضابطة والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة التجريبية .
ويرجع الباحثان تمك النتيجة إلى إيجابي ة البرنامج االلكتروني المقترح القائم عمي

تحميل السموك التطبيقي وقدرتو عمى المساىمة في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي
األطفال التوحديين والتي تعمل عمي اندماجيم مع المجتمع المحيط وعدم ابتعادىم عن
التعامل مع المجتمع نتيجة إحساسيم بالنقص ،فقد أشارت النتائج الخاصة بالمجموعة

التجريبية وجود تحسن ممحوظ في قائمة ميارات التواصل االجتماعي مما يدل عمى ايجابية

البرنامج المقترح فى انخراط األطفال التوحديين داخل المجتمع وبعدىم عن العزلة االجتماعية
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التى كانت تمحق بيم ،فتحميل السموك التطبيقي يساعد األطفال المصابين بالتوحد عمى

االندماج مع أقرانيم داخل المركز أو المدرسة

وتكوين صداقات معيم وتساعد عمى تنمية

قدراتيم عمى تنظيم البيئة المحيطة لو وتييئتيم لمواجية التغيرات المحتممة ومساعدتيم عمى
أداء الميام المطموبة منيم بصورة ناجحة.
وىذا ما أكدتو

دراسة "  )2012( " jang. jina, et alحيث أشارت نتائجيا إلى

وجود اختبلفات في متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في أداء المجموعة التجريبية
عند تطبيق فنيات تحميل السموك التطبيقي مع أطفاليم في المنزل عن متوسطات رتب

المجموعة الضابطة ،ودراسة " عبد الحميم محمد " (  )2011حيث أشارت نتائجيا إلى وج ود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
الضابطة في التواصل االجتماعي في القياس البعدي لصالح أفراد

ودراسة " رأفت السعيد " ( )2005حيث أشارت نتائجيا إلى
السموكي المستخدم حيث ساعد البرنامج في تنمية

والمجموعة

المجموعة التجريبية ،

فاعمية البرنامج التدريبي

ميارات االنتباه لدى أفراد المجموعة

التجريبية التي تم تطبيق البرنامج عمييا وذلك وفقاً لممقياس المستخدم أما بالنسبة لممجموعة
الضابطة فمم يحدث ليا أي تغيير وذلك باستخدام االختبار القمبي والبعدي.

االستخالصات:

 .1فاعمية البرنامج االلكتروني القائم عمى تحميل السموك التطبيقي في تنمية ميارات
التواصل االجتماعي لدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 .2إيجابية البرنامج فى تطوير قدرات األطفال

ذوي اضطراب طيف التوحد

فى

التاصل االجتماعي مع أقرانيم داخل وخارج المدرسة مما يساعد عمى تدعيم
و
العبلقات االجتماعية.

 .3المساىمة فى إيجاد بدائل غير تقميدية باستخدام البرنامج االلكتروني المعد وفقاً

الواصل اال جتماعي والتى يصعب
لفنيات تحميل السموك التطبيقي لتنمية ميارات ت
عمى المربين تنميتيا بالطرق التقميدية.
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 .4وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
التجريبية قيد البحث عمى قائمة

ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه القياس

البعدي.

 .5وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة
والتجريبية عمى ميارات التواصل االجتماعي وفي اتجاه المجموعة التجريبية.

التوصيات:
فى ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي :
 .1دعوة القائمين عمى المؤسسات التربوية والتعميمية فى مجال التوحد إلى االستعانة
بالبرنامج االلكتروني المقترح فى تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدي األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد.

برمج االلكترونية القائمة عمي تحميل السموك التطبيقي كمدخل
 .2ضرورة االىتمام بال ا
تدريبي وتأىيمي يستخدم مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حيث أن استخدام

البرامج المعدة وفقاً لتحميل السموك التطبيقي ليا تأثير إيجابي فى تحسين الميارات

االجتماعية لدييم.

 .3توعية األسر التى لدييا طفل توحدي بأىمية برنامج تحميل السموك التطبيقي وأثره عمييم
في مساعدة األطفال في االلتحاق واالندماج داخل المؤسسات التربوية والتعميمية.
 .4االىتمام باألنشطة الجماعية لما ليا من تأثير عمى العبلقات االجتماعية وكذلك
توافق الطفل التوحدي مع نفسو ومع اآلخرين.

 .5صقل القائمين عمى تدريب األطفال التوحديين بالميارات النفسية واالجتماعية من

خبلل عقد دورات لصقميم بتمك الميارات وذلك لمواجية ما يتعرضوا لو من ضغوط

نفسية واجتماعية قد تؤثر عمى مستوى أدائو.
 .6االىتمام بالتعميم االلكتروني لؤلطفال التوحديين وأن يكون مدموجا بالتعمم من خبلل
المواقف الطبيعية واعتماده كمدخل تدريبي حديث يمكن إجراء العديد من الدراسات

المستقبمية عن فاعميتو في تدريب وتأىيل األطفال التوحديين.
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