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  أطفال التوحد فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض المهارات الصحية لدى
 محافظة الالذقية فيشبه تجريبيَّة دراسة  -
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 ممّخص  
 

عينة مف  التحقؽ مف فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدىإلى  البحثىدؼ 
 ( طفؿ توحدي،12وبمغت عينة البحث ) ( سنوات،6 - 5بيف ) تتراوح أعمارىـ مامحافظة البلذقية،  أطفاؿ التوحد في

 اليدؼ ىذا ولتحقيؽ .( أطفاؿ8( أطفاؿ ومجموعة ضابطة مؤلفة مف )8ة تجريبية مؤلفة مف )إلى مجموع اتـ تقسيمي
وقد خضع أطفاؿ المجموعة التجريبية لمجموعة مف األلعاب االلكترونية . شبو التجريبي المنيج الباحثة استخدمت

 التعميمية بيدؼ تطوير الميارات الصحية لدييـ.
متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أطفاؿ روؽ دالة إحصائيًا بيف وجود فأظيرت النتائج 

المجموعة الضابطة عمى اختبار الميارات الصحية بعد تطبيؽ األلعاب االلكترونية التعميمية وذلؾ لصالح أطفاؿ 
عمى اختبار  التجريبيةعة المجمو  طفاؿفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أالمجموعة التجريبية، ووجدت 

وجود فروؽ عدـ  نتائج الدراسةأظيرت ، لصالح التطبيؽ البعدي. كما البعديالتطبيقيف القبمي و في  الميارات الصحية
متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ المؤجؿ دالة إحصائيًا بيف 

 لصحية.عمى اختبار الميارات ا
استخداـ األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية أنواع حوؿ إجراء دراسات  وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة      

جراء دراسات أخرى حوؿ إعداد برامج ألطفاؿ التوحد لتنمية ميارات مختمفة مف المفاىيـ والميارات لدى أطفاؿ التوحد، و  ا 
 مختمفة لدييـ.

 
 .أطفاؿ التوحد األلعاب االلكترونية التعميمية، الميارات الصحية،مفتاحية: الكممات ال
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  ABSTRACT    

 
 

The aim of the research is to verify the effectiveness of educational electronic games in 

developing some health skills among a sample of autistic children in Lattakia Governorate, 

their ages ranged between (5-6) years, and the research sample amounted to (12) autistic 

children, which were divided into an experimental group consisting of (8) children and a 

control group consisting of (8) children. To achieve this goal, the researcher used the 

quasi-experimental method. The children of the experimental group were subjected to a set 

of educational electronic games in order to develop their health skills. 

The results showed that there were statistically significant differences between the average 

scores of the children of the experimental group and the average scores of the children of 

the control group on the health skills test after the application of educational electronic 

games, in favor of the children of the experimental group, and there were statistically 

significant differences between the average scores of the children of the experimental 

group on the health skills test in the two tribal applications. and dimensional, in favor of 

dimensional application. The results of the study also showed that there were no 

statistically significant differences between the average scores of the experimental group 

children in the post application and their average scores in the delayed application on the 

health skills test. 

In light of the results, the researcher recommended conducting studies on the use of 

educational electronic games in developing different types of concepts and skills for 

autistic children, and conducting other studies on preparing programs for autistic children 

to develop different skills for them. 
 

Keywords: Educational Electronic Games, Health Skills, Autistic Children . 
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 مقدمة
 سموكية أنماط التفاعؿ، وظيور في شديد قصور مف أفراده ويعاني شيوعًا، النمو اضطرابات أكثر مف واحد التوحد يعد 

 لديو النمو عمى جوانب سمباً  يؤثر المبكرة الطفولة مرحمة في الطفؿ عمى يظير قصور أي فإف لذلؾ وتكرارية، نمطية
 البيئة المحيطة بو. مع التوافؽ عف عاجزاً  تجعمو مشكمة حدوث إلى يؤدي مما

الضطراب التوحد وقد شمؿ ىذا التقدـ جميع المفاىيـ  الفيـشيدت العقود األخيرة تقدمًا كبيرًا في ميداف وقد      
 شيده التغيير المتعاقب المرتبط بيذه الفئة في الدليؿ اإلحصائي والتشخيصي المرتبطة بالتوحد، ولعؿ التقدـ األىـ ما

DSM)) ( التابع لجمعية عمماء النفس األمريكية منذ شمولو في الطبعة الثالثةDSM-III) (Al-Jabri, 2014, 6). 
اضطراب  :جمع االضطرابات التاليةىذه الطبعة تـ في ف مف ىذا الدليؿ ((DSM-Vواألخيرة  وحتى الطبعة الخامسة

واضطراب  (Asperger) واضطراب أسبرجر ((PDD NOSواالضطراب النمائي الشامؿ غير المحدد  (ADالتوحد )
بعد أف كانت اضطرابات منفصمة عف بعضيا كما  (ASD) التوحد أطفاؿفي فئة واحدة ( (CDDنحبلؿ الطفولي اال

ومف التغيرات في ىذه الطبعة (. Colleen, et. al, 2014, 1) ريت مف فئة اضطراب طيؼ التوحد استبعدت متبلزمة
استناد التشخيص عمى معياريف بداًل مف ثبلثة وىما القصور في التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي، والصعوبات في األنماط 

واالىتمامات واألنشطة المحدودة والتكرارية والنمطية وقد تضمف المعيار الثاني اإلشارة إلى االستجابات غير  السموكية
 أساسية في التشخيص د  االعتيادية لممدخبلت الحسية كواحدة مف األعراض السموكية التي إف وجدت تع

 (Al-Jabri, 2014, 6 - 7). 
 مظاىره حيث مف أو وعواممو، مسبباتو حيث مف سواء وتعقيداً  النمائية غموضاً  اإلعاقات أكثر التوحد مف يعدّ        

 صحية مشكبلت مف التوحدييف األطفاؿ يعانيالتكيفي. و  غير سموكو أنماط غرابة أو شدة واالكمينيكية، السيكومترية
 وتعميمية اجتماعية لحياة إعدادىـ وبالتالي ليـ، الرعاية أشكاؿ كافة وتوفير بيـ العناية زيادة يتطمب مما متعددة،
 تترتب التي المشكبلت التدخؿ لمواجية مف بد ال كاف لذلؾ ومستمرة، دائمة صحية رعاية إلى بحاجة أنيـ حيث ناجحة،

لؤلطفاؿ العادييف،  ، وتنمية الميارات الصحية ضروريةالصحية الرعاية(. فKaminska, 2012, 1) اإلعاقة ىذه عمى
 طبي فريؽ قبؿ مف مستمرة ومتابعة فائقة، صحية عناية لىإ ماسة بحاجةوكذلؾ لذوي اإلعاقات، خاصة أنيـ 

 إلىدخؿ  يومنذ بداية تسعينات القرف الماض(. Legge, 2017, 2) المجاؿ ىذا في جيدة بخبرة يتمتع متخصص،
األلعاب االلكترونية التعميمية، ومنذ ىذا التاريخ لـ تعد دنيا األلعاب  يصرح تكنولوجيا التعميـ وافد جديد متمثؿ ف
 االحتياجات الخاصة يالترفيو فقط، بؿ اتجيت لمتعامؿ المباشر مع ذو  ةااللكترونية تسعى وراء االثارة والتشويؽ ومتع

(Desouky, 2003, 248 .) الترفيو ةتوفر متع يتفظيرت األلعاب ال ،المعاقيف إلىولقد امتد انجاز ىذا الوافد، 
 يف االتجاىات الحديثة تنادأKhalif (2006، 9 )ة حاجز االعاقة. ويذكر خميف يعمى تخط ةوتساعد أيضًا ىذه الفئ

ف آ يداة تكنولوجية حديثة تعميمية وترفييية فأ إلىالحاجة  أمس يف ةألف ىذه الفئ ،بتطبيؽ تكنولوجيا التربية الخاصة
مما يخرجيـ مف واقعيـ األليـ ويشعرىـ باعتمادىـ عمى ذواتيـ مف  يعمى توافقيـ النفس ياإلعاقة السمبواحد نظرًا لتأثير 

ذوي االحتياجات ولى عمى استثمار كؿ ما يمتمكو مجاؿ االعاقة العقمية يعتمد بالدرجة األ يجانب، وألف نجاح التدريب ف
ر آز دربيـ عمى التت، و يدراكيـ البصر ا  جذب انتباىيـ و ت يالقدرة عمى ذلؾ في الدييوالتكنولوجيا مف حواس،  الخاصة
( أنو 2005، 187-188) ,Obeidat, And Eyadatعياداتو أوضح عبيدات  وقد مف جانب أخر. يوالبصر  يالحرك

( زادت المطالبة بتفعيؿ التكنولوجيا 1988منذ نفاذ قانوف مساعدة التكنولوجيا لؤلفراد ذوي االحتياجات الخاصة عاـ )
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المساعدة لممعاقيف، وساىمت التكنولوجيا المساعدة في تقميؿ الفجوة بيف الطمبة العادييف، وغير العادييف في حقيـ في 
لى التعمـ المتاح لؤلفراد إالتعميـ والتعمـ ولتكوف بمثابة الجسر أو ىمزة الوصؿ ما بيف اإلعاقة والقدرة عمى الوصوؿ 

ء نفسو الذي يتعممونو ويقـو بو يوتزيؿ العقبات لتسمح بتعمـ وعمؿ الش ،تكسر العادييف، عمميًا التكنولوجيا المساعدة
أقرانيـ العادييف، ىكذا جاءت التكنولوجيا المساعدة لتحسف الحياه اليومية والميارات الفردية لممعاقيف، وىدفيا األخير 

 تحسيف نوعيو حياه أولئؾ األفراد.
في السنوات األخيرة  ىافقد أدى انتشار  ،ب األطفاؿ نحو األلعاب االلكترونيةلـ يعد غريبًا في ىذا العصر أف ينجذ      

عمميًا لكي يستفيد منيا  األطفاؿ، لذا يجب أف يتـ توظيؼ األلعاب االلكترونية توظيفاً  ةإلى بروز دورىا بوضوح في حيا
ألىمية األلعاب االلكترونية  ونظراً  خاصة. ةبصف ذوي االحتياجات الخاصةاألطفاؿ العادييف بصفة عامة، واألطفاؿ 

ميارة تناوؿ الطعاـ الصحي، إذ ، وخاصة الميارات الصحية، ومنيا: أطفاؿ التوحد التعميمية في تعزيز الميارات لدى
 الوجو ، وميارة غسؿاألمعاء في ومشاكؿ بالبطف وألـ اإلمساؾ اليضمي مثؿ الجياز في مشاكؿ مف التوحد أطفاؿيعاني 

، إذ  قبؿ واألسناف  التوحد أطفاؿ ويحتاج األطفاؿ العادييف، مف أكثر األسناف مشاكؿ مف التوحدييف األطفاؿ يعانيالنـو
إذ  الطعاـ، قبؿ اليديف غسؿ ، وميارةالفـ نظافة عدـيعود إلى  لدييـ، األسناف تسوس أسباب أف، إذ بأسنانيـ العناية إلى

الحماـ، التي تعزز االعتماد عمى  استخداـ اليديف، وكذلؾ ميارة ، نتيجة اىماؿ نظافةجانبية ثارآ مف االطفاؿ يعاني
الذات، ويحقؽ قدر مف االستقبلؿ الذاتي لدى أطفاؿ التوحد، كما أف ميارة االىتماـ بنظافة المبلبس تعد ضرورية، 

كترونية جاء ىذا البحث لمتعرؼ إلى فاعمية االل(. لذلؾ David, 2017, 8- 9لتكويف العادات الصحية السميمة )
 التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدييـ.

 
 بحثمشكمة ال
تسػػارعت تطبيقػػات التكنولوجيػػا فػػي تعمػػيـ وتأىيػػؿ األفػػراد ذوي االحتياجػػات الخاصػػة فػػي العقػػود الثبلثػػة الماضػػية         

نحػػػو غيػػػر مسػػػبوؽ، فػػػاألدوات التكنولوجيػػػة تقػػػدـ فرصػػػًا مفيػػػدة لؤلطفػػػاؿ ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة لمػػػتعمـ والتػػػرويح  ىعمػػػ
واالستقبللية، واالندماج في الحياه العامػة لممجتمػع، كػذلؾ تسػيـ التكنولوجيػا فػي مسػاعدة أعػداد كبيػرة مػف ىػؤالء األطفػاؿ 

فػػػي الميػػػارات األكاديميػػػة فحسػػػب، ولكػػػف فػػػي غيرىػػػا مػػػف  عمػػػى التعػػػويض عػػػف مػػػواطف الضػػػعؼ الموجػػػودة لػػػدييـ لػػػيس
التكنولوجيا المساندة مػف  د  تعمؿ عمى تطوير الميارات المعرفية والمغوية والسمعية والبصرية والحركية وتع يالميارات، في

االحتياجػػات تحظػػى باىتمػػاـ كبيػػر حاليػػًا مػػف قبػػؿ الػػذيف يبػػذلوف جيػػودًا لمسػػاعدة الطمبػػة ذوي  يمجػػاالت التكنولوجيػػا التػػ
 ي( "األدوات التكنولوجيػػة المعقػػدة أو البسػػيطة التػػAssistant Technologyالخاصػػة، ويقصػػد بالتكنولوجيػػا المسػػاندة )

تفرضػيا إعػاقتيـ  يتستطيع مساعدة األشػخاص ذوي الحاجػات الخاصػة عمػى تحسػيف أدائيػـ أو التعػويض عػف القيػود التػ
مواطف القػوة فػي أداء األطفػاؿ ذوي الحاجػات الخاصػة لتتعػادؿ مػع مػواطف  عمييـ"، فالتكنولوجيا المساندة تستطيع تطوير

االسػتفادة مػف ىػذه المسػتحدثات  يأصػبح مػف الضػرور وقػد  .(Al- Khatib, 2008, 63 - 64)العجػز الموجػودة لػدييـ. 
توظيػػػػؼ ف أZeitoun  (2003، 67 )ويػػػرى زيتػػػوف العمميػػػة التعميميػػػة لػػػذوي االحتياجػػػات الخاصػػػػة. يالتكنولوجيػػػة فػػػ
موره وتمبيو الكثير مػف حاجاتػو بأقػؿ جيػد، وأقػؿ عنػاء، أتسييؿ  إلى ييؤد ذوي االحتياجات الخاصةحياه  يالتكنولوجيا ف

 تقديـ الكثير مف المياـ الناجحة لممعاقيف وتوفيرىا. إلىدت التكنولوجيا أوقد 
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مجاؿ تدريب  يقد اىتمت االتجاىات الحديثة فف ،نمو الطفؿ يتساعد ف ةخصب ةونظرًا لما توفره األلعاب التربوية مف بيئ
البرامج المقدمة ليـ، وذلؾ لما يتوفر فييا مف خصائص  يبإدخاؿ األلعاب التربوية ف ذوي اإلعاقةوتعميـ األطفاؿ 

ومميزات تستثير دافعية الطفؿ، وتحثو عمى التفاعؿ النشط مع المادة التعميمية بما تشممو مف حقائؽ، ومفاىيـ، وميارات 
التعامؿ معيا بأسموب ممتع لتحقيؽ أىداؼ  إلىويسعى  ،دراكو الحسي، وتجعمو ينجذب اليياإقريب مف  يجو واقع يف

 وتنفيس االنفعالي، لمتنفيس المعب يستغؿ إذ نفسيًا، المضطربيف األطفاؿ عبلج في ميمة طريقة بالمعب العبلجف .معينة
 األلعاب اعتماد في البحث أىمية جاءت ىنا المرغوب، مف السموؾ وتعميـ الصراعات، عف الزائدة، والتعبير الطاقة

 يلمتعمـ، وى ميمةاأللعاب التربوية أداه  المصابيف بالتوحد. وتعد لؤلطفاؿ الصحية الميارات بعض لتعمـ االلكترونية
شكؿ  يمف تدريبات ف، وزيادة قدرتيـ عمى االنتباه بما تقدمو ليـ ذوي اإلعاقةزيادة الدافعية عند األطفاؿ  إلى يتؤد

نماط مختمفة لمتعميـ أومما يدعـ ذلؾ أنو قد أجريت العديد مف الدراسات التي أظيرت فاعمية استخداـ  جذاب ومثير.
واستنادًا عمى  .مف ذوي االحتياجات الخاصةفي اكساب بعض الميارات لؤلطفاؿ  واليواتؼ الذكية بمساعدة الكمبيوتر

فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض المهارات  ما ّسؤاؿ اآلتي:بال بحثمشكمة ال تدتحدّ  ما سبؽ
 ؟الصحية لدى أطفال التوحد في محافظة الالذقية

 أسئمة البحث: 
فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد في محافظة  السؤاؿ الرئيس: ما

 البلذقية؟
 فرضيات البحث: 

 (:0.05اختبرت فرضيات البحث عند مستوى داللة )
ابطة في التَّطبيؽ البعدي  .1 ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطّي درجات أطفاؿ المجموعتيف التَّجريبيَّة والضَّ

 .لدى أطفاؿ التوحد الختبار الميارات الصحية
المباشر التَّطبيقيف القبمي والبعدي ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطّي درجات أطفاؿ المجموعة التَّجريبيَّة في  .2

 .لدى أطفاؿ التوحد الختبار الميارات الصحية
ناث(ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطّي درجات  .3 باشر المالتَّطبيقيف البعدي المجموعة التَّجريبيَّة في  )ذكور وا 

 .لدى أطفاؿ التوحد الختبار الميارات الصحية
المباشر والبعدي التَّطبيقيف البعدي ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطّي درجات أطفاؿ المجموعة التَّجريبيَّة في  .4

 .لدى أطفاؿ التوحد الختبار الميارات الصحيةالمؤجؿ 
 

 وأهدافه أهميَّة البحث
 مبحثل النظرية هميَّةاأل: 

 مبحث الحالي في الّنقاط اآلتية: ل النظرية ىميَّةاألتتجمى 
االعتبار النتائج السمبية  فيخذ يعد البحث في موضوع التوحد مف الموضوعات الميمة جدًا وخاصة بعد األ -

  . الشخص ضمف البيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا توافؽالتي يتركيا ىذا االضطراب عمى 
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لتوحػػد فػػي مرحمػػة الطفولػػة، كونيػػا مرحمػػة أساسػػية لمتػػدخؿ المبكػػر، وتأسػػيس واكتسػػاب أىميػػة التوجػػو ألطفػػاؿ ا -
 لمميارات المختمفة، ومنيا الميارات الصحية. 

 تػأىيميـ فػي يسػيـ وىػذا األلعػاب االلكترونيػة، طريػؽ عػفألطفػاؿ التوحػد  الصػحية الميػارات تنميػة أىميػة -
 يمكػف طاقػة أنيـ حيث وذلؾ مف الخبرات الصحية لدييـ، وزيادة جية، مف المجتمع مع الجيد التفاعؿ عمى ومساعدتيـ
ذا الصػحيح، التوجيػو توجيييػا تػـ إذا منيػا االسػتفادة  مػا دورىػـ ومواجيػة ممارسػة عمػى تسػاعدىـ بطريقػة إرشػادىـ تػـ وا 
 مجػتمعيـ،ومػع  أنفسػيـ مػع التوافػؽ يمكػنيـ حتػى فعمية إمكانيات مف لدييـ ما واستثمار وتنمية مشكبلت، مف يعترضيـ

 ليـ. الصحة الجسدية والنفسية تحقيؽ ثـ ومف
 مبحثل التطبيقية هميَّةاأل: 
قػػػد تفيػػػد نتػػػائج ىػػػذا البحػػػث فػػػي تقػػػديـ رؤيػػػة حػػػوؿ دور األلعػػػاب االلكترونيػػػة، كأسػػػموب تربػػػوي تعميمػػػي، يمكػػػف  -

اسػػتخدامو مػػع أطفػػاؿ التوحػػد، مػػف خػػبلؿ عػػرض مفصػػؿ خطػػوات تطبيػػؽ ىػػذا االسػػموب، وذلػػؾ لمسػػاعدة المعممػػات فػػي 
راب طيػػؼ التوحػػد أكثػػر إيجابيػػة فػػي مراكػػز ذوي اإلعاقػػة فػػي تفعيػػؿ دور األلعػػاب االلكترونيػػة، وجعػػؿ الطفػػؿ ذوي اضػػط

 عممية التعمـ. 
 ىؤالء لرعاية تبذؿ كثيرة جيوداً  ىناؾ أف مف الرغـ فعمى في مرحمة الطفولة لدى أطفاؿ التوحد،ندرة الدراسات  -

 تخطيطيا في ليا ىادياً  تكوف حتى الميدانية، البحوث مف المنبثقة البرامج نتائج إلى بحاجة ىذه الجيود أف إال ،األطفاؿ
 لرعايتيـ.

 باآلتي: أهداف البحثيمكف تحديد و     
 استخداـ األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد. فاعمية تعرؼ -
ابطة في التَّطبيؽ البعدي الختبار تعرؼ ال - الميارات فرؽ بيف متوسطّي درجات أطفاؿ المجموعتيف التَّجريبيَّة والضَّ

 .لدى أطفاؿ التوحد الصحية
في المباشر، وكذلؾ التَّطبيقيف القبمي والبعدي فرؽ بيف متوسطّي درجات أطفاؿ المجموعة التَّجريبيَّة في تعرؼ ال -

 .لدى أطفاؿ التوحد الختبار الميارات الصحيةالمباشر والبعدي المؤجؿ التَّطبيقيف البعدي 
ناث()ذكفرؽ بيف متوسطّي درجات تعرؼ ال - الختبار المباشر التَّطبيقيف البعدي المجموعة التَّجريبيَّة في  ور وا 

 .لدى أطفاؿ التوحد الميارات الصحية
 منهجيَّة البحث:

في تنمية بعض كمتغير مستقؿ استخداـ األلعاب االلكترونية التعميمية  استخدـ المنيج شبو التَّجريبي لتحديد أثر   
والقائـ عمى اختيار مجموعتيف، إحداىما تجريبيَّة تـ توظيؼ األلعاب االلكترونية  ،التوحدالميارات الصحية لدى أطفاؿ 

انطبلقًا مف تعريؼ المنيج شبو التَّجريبي أنَّو التعميمية في تعميميا، ومجموعة ضابطة تـ تعميميا بالطريقة االعتياديَّة 
بلحظة ما ينتج عف ىذا التَّغير مف آثار في الواقع أو "تغير ُمتعمد ومضبوط لمشروط أو الظاىرة موضوع الدِّراسة، وم

 (. Dr, 2014, 312) الظاىرة"
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 حدود البحث:
الّدراسي العاـ مف  8/1/2021حتى الفترة  2020/ 1/10تـ تطبيؽ البحث خبلؿ الفترة الواقعة مف  الحدود الّزمانية:
 ـ. 2021/2020

 محافظة البلذقية.( سنوات في 6 – 5مف عمر ) أطفاؿ التوحدلدى تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى  الحدود البشرية:
 محافظة البلذقية.مركز بسمتي في في  البحث تطبيؽ تـالحدود المكانية: 

األلعاب االلكترونية استخداـ  مف خبلؿتنمية الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد  البحث تناوؿالحدود الموضوعية: 
 . التعميمية

 والتَّعريفات اإلجرائية: البحث مصطمحات
 ذوي اضطراب طيف التوحد: األطفالChildren with autism spectrum disorder)):  ىـ األطفاؿ

الذي يتصؼ بقصور في التواصؿ االجتماعي والتفاعؿ االجتماعي، و ضطراب في النمو العصبي الذيف يعانوف مف ا
 American Psychiatricالمحدودة والتكرارية والنمطية )ىتمامات واألنشطة واال وصعوبات في األنماط السموكية

Association, 2013, P51 .)مف  ىـ األطفاؿ الذيف تـ تشخيصيـ باضطراب طيؼ التوحد: ويعرفون إجرائيًا بأنهم
جبمة في محافظة البلذقية، في مدينة  بسمتي بناء عمى االختبارات الرسمية المعتمدة في مركز( سنوات 6 – 5عمر )

 .ممتحقوف بوالو 
 :عبر تطبيؽ  مف ألعاب األندرويد مجموعةىي  األلعاب االلكترونية إجرائيًاBabybus) يتـ تحميميا مف )

ييدؼ إلى تعميـ أطفاؿ  ،( سنوات6 – 5مف عمر ) معدة خصيصًا ألطفاؿ التوحد( Google Playمتجر جوجؿ )
سناف والممبس واختيار الطعاـ تنظيؼ اليديف واألمثؿ: التوحد بعض الميارات الصحية وكيفية تطبيقيا في حياتيـ اليومية 

 والبصرية، السمعية المثيرات عمى عدـ التعقيد، وتجذب انتباه الطفؿ المصاب بالتوحد، وتركزب.... الخ، وتتمتع الصحي.
تنمية بعض الميارات الصحية لديو، مما قد يساعد عمى التعمـ القائـ عمى السبب والنتيجة،  بيدؼ التكرار،والبساطة مع 

يصبح التعمـ بالمعب لدييـ تحديًا كبيرًا لعدـ قدرتيـ عمى التواصؿ مع اآلخريف بشكؿ فعاؿ، كما يكوف لدييـ حساسية 
ذا فإف اختيار االلعاب االلكترونية التعميمية المناسبة زائدة تجاه بعض األصوات واإلضاءة ومممس بعض االشياء، ل

 ألطفاؿ التوحد أمراً حيويًا لعبلجيـ وتطور مياراتيـ.
 ىي مجموعة مف الميارات المتعمقة بالقدرة عمى الحفاظ عمى النظافة الشخصية، واكتساب  :الصحية راتمهاال

المتوازف، والتغذية السميمة، والمحافظة عمى نظافة الغذاء العادات الصحية السميمة، والقدرة عمى اختيار الطعاـ 
(Signorelli, 1998, 327) والطرؽ األساليب مف مجموعة أنياب البحث، ىذا في رائياً إج الصحية راتمهاال تعرؼ. و 

المبلبس، غسؿ استخداـ الحماـ، غسؿ مف خبلؿ تنمية الميارات الصحية اآلتية ) التوحد، أطفاؿ رعاية تستخدـ في التي
 الصحي وضعيـ تحسيف في ُتسيـ قد والتي(، اليديف قبؿ الطعاـ، تناوؿ الطعاـ الصحي، غسؿ الوجو واألسناف قبؿ النـو

، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة البحث عمى االجتماعي والتكيؼ والغذائية، الجسمية، النواحي مف
 االختبار الموجو إلييـ. 
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 وعينته: البحث مجتمع
( طفبًل وطفمة، وتـ اختيار 213تكوف مجتمع البحث مف جميع أطفاؿ التوحد في محافظة البلذقية والبالغ عددىـ )    

في مدينة جبمة لمعاـ الّدراسي ( سنوات 6 – 5مف عمر )المجموعة التجريبية مف مركز بسمتي لذوي اإلعاقات 
( أطفاؿ مف مركز دار األماف التخصصي لذوي 8اختيار )( أطفاؿ، في حيف تـ 8والبالغ عددىـ ) 2020/2021

نت عينة البحث مف ) ( طفبًل وطفمة، أما العينة االستطبلعية فقد شممت 16اإلعاقات في مدينة جبمة، وبذلؾ فقد تكوَّ
 ( طفبًل وطفمة مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد في جمعية التوحد بمدينة البلذقية.18)

 اإلطار الّنظري:
يعد  اضطراب طيؼ التوحد مف االضطرابات النمائية التي تتسـ  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:مفهوم  - 1

في صيؼ بالغموض حتى يومنا ىذا، وقد شيد ىذا االضطراب تعريفات متعددة تبعًا لممراحؿ التاريخية التي مر بيا، ف
يصي واإلحصائي لبلضطرابات العقمية_ ( أصدرت الجمعية األمريكية لؤلطباء النفسييف الدليؿ التشخ2993عاـ )

بحيث أصبحت تضـ  والذي توسع فيو مفيـو االضطرابات النمائية الشاممة( (DSM-IV-TRالطبعة الرابعة 
اضطرابات طيؼ التوحد والتي ىي اضطراب التوحد، متبلزمة اسبرجر، متبلزمة ريت، اضطراب تفكؾ أو انحبلؿ 

 – Alsheikh) المحددو ما يسمى باالضطرابات النمائية الشاممة غير الطفولة، واضطراب التوحد غير النمطي أ

Theeb, 2004, 18،) ( تـ استخداـ مصطمح اضطراب طيؼ التوحد، وقد 0224أما في الطبعة الخامسة مف الدليؿ )
حددت معايير تشخيصو بقصور التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي متمثبًل بػ )فشؿ في إنشاء تفاعبلت اجتماعية تبادلية، 
نقص القدرة عمى مشاركة االىتمامات والمشاعر، صعوبة في إقامة عبلقات اجتماعية والمحافظة عمييا، قصور في 

فظية وغير المفظية، صعوبات في المعب التخيمي(، وبوجود أنماط سموكية واىتمامات وأنشطة محدودة السموكات الم
متمثمة بػ )طريقة نمطية في استخداـ الجسـ واألغراض أو الكبلـ، واإلصرار عمى الرتابة ومقاومة التغيير، االنشغاؿ 

بلت الحسية(. وقد شمؿ مفيـو اضطراب التوحد باىتمامات محدودة وغريبة، نقص أو فرط في ردود الفعؿ تجاه المدخ
وفؽ ىذا الدليؿ كؿ مف )اضطراب التوحد، متبلزمة اسبرجر، االضطراب النمائي الشامؿ غير المحدد(، والتي كانت 
منفصمة عف بعضيا البعض في الطبعة الرابعة منو، مشيرًا مف خبلؿ دمجيا تحت مسمى واحد إلى أنيا تشكؿ سمسمة 

األعراض إال أنيا مختمفة في الشدة، كما قامت ىذه النسخة مف الدليؿ باستبعاد متبلزمة ريت  متشابية في بعض
 ,American Psychiatric Association, 2013واضطراب التفكؾ الطفولي مف مظمة اضطراب طيؼ التوحد 

P51-52).) 
االعتماد  يصعب معيا لدرجة التوحد اضطراب تنوعت نتائج الدراسات في تحديد أسباب حدوث: أسباب التوحد – 2

يتفؽ عميو الباحثوف حاليًا ىو النظر لمتوحد  اعتباره عامبًل مسببًا الضطراب التوحد، إال أف مابعمى أحد ىذه األسباب 
الخمل أواًل:  يمي عرض لبعض العوامؿ المفترضة الضطراب التوحد: وفيماكاضطراب متعددة العوامؿ ومعظميا وراثي، 

في المناطؽ  ييفطفاؿ التوحداألأشارت العديد مف الدراسات التشريحية إلى وجود خمؿ تشريحي ووظيفي لدى : الدماغي
التي تعد المسؤوؿ عف و الدماغية كالقشرة األمامية مف الفص الجبيي، والفص الصدغي، والتمفيؼ المغزلي والموزة 

، كما أشار العديد مف الباحثيف إلى أف التوحد يحدث نتيجة Leithead, 2012, 547)ات االجتماعية لمفرد )يالسموك
ظيرت العديد مف األبحاث  العوامل األيضية:ثانيًا: . (Ollat,1999, 30)لمخمؿ في نمو الجياز العصبي المركزي 

بأف  (Paul Shattock, 1997)خمؿ عضوي في عمميات األيض، فقد أشار بوؿ شاتوؾ   ؤكد وجودالتي حاولت أف ت
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يحدث توحد وحسب وجية النظر ىذه فإف ال Autism as metabolic Disorderأساس اضطراب التوحد ىو أيضي 
، وىي مادة تنشأ مف البروتينات نتيجة اليضـ، وتحدث نتيجة التحميؿ غير المكتمؿ (Peptide)نتيجة تأثير الببتايد 

( الموجود في مادة القمح والشعير (Glutenيف الجموتيف أثناء العممية األيضية لبعض أصناؼ الطعاـ، وتحديدًا بروت
في  (Peptide)( الموجود في الحميب ومشتقاتو، بحيث يؤثر تراكـ مادة الببتايد (Casienومشتقاتو، وبروتيف الكازيف 

الدـ عمى النقؿ العصبي ويحدث اضطراب في وظائؼ الجياز العصبي المركزي مما ينتج عنو عددًا مف االضطرابات 
أشارت  العوامل الجينية:ثالثًا: (، Al-Zoubi, 2011, 55)المعرفية والتواصمية واالجتماعية وحدوث أعراض التوحد 

الدراسات أف معدؿ تماثؿ وتطابؽ اإلصابة باضطراب التوحد ترتفع بيف التوائـ المتماثمة في حيف تقؿ ىذه النسبة بيف 
أكدت بعض الدراسات عمى وجود عبلقة ارتباطية  :البيوكيميائيةالعوامل . رابعًا: (Ollat, 1999)التوائـ غير المتماثمة 

بيف الخمؿ في األجيزة العصبية البيوكيميائية واإلصابة بالتوحد، كما أشارت إلى أف المستويات المرتفعة لبعض النواقؿ 
-Al-Qamsh, and Al) العصبية في الدـ عند األطفاؿ التوحدييف ينتج عنو تأخر في النضج وقصور في الفيـ

Maaytah, 2010, 38) .التَّوحد، ىو ناقؿ  طيؼ ومف النَّواقؿ الَّتي تـ الربط بيف الخمؿ فييا واإلصابة باضطراب
ارتفاع  أفّ إلى الدوباميف الذي يمعب دورًا ميمًا في االنتباه والتَّحفيز الذاتي والنَّشاط الحركي، فقد أشارت الدِّراسات 

تعددت األسباب البيئية: (. خامسًا: Paval, 2017, P356) مستوى ىذا النَّاقؿ في الجسـ يسبب أعراض التَّوحد
تناوؿ األـ الحامؿ لمعقاقير: ومف ) التَّوحد منيا:طيؼ األسباب البيئية الَّتي تـ افتراضيا كأسباب مسؤولة عف اضطراب 

( الذي يستخدـ في بعض البمداف لئلجياض، إضافة إلى حمض Misoprostolىذه العقاقير عقار ميسوبروستوؿ )
الوالدة المبكرة و  .(Moore, et. al, 2000, 489) ،( الذي يستخدـ كمضاد لبلختبلجValproic Acidالفالبرويؾ )

األطفاؿ الذيف يولدوف قبؿ األواف معرضوف بشدة لخطر اإلصابة بتمؼ  بينت الدِّراسات أفّ  :ووزف المولود عند الوالدة
 ,Goldin & Mastonالتَّوحد ) طيؼ وبالتَّالي قد تحدث لدييـ مشكبلت متعددة منيا اإلصابة باضطراب ،الدماغ

2015, P203) سَّامة وىي مادة ألحد المواد ال تعرض األـحدى الدِّراسات الَّتي تناولت تأثير إالتَّعرض لمتسمـ: في . و
ف بدرجة و األطفاؿ المعرضحيث أظير تبيف وجود تأثيرات سمبية،  ،( عمى نمو الجنيفChlorpyrifosالكموربيريفوس )

ومؤشرات توحد أكثر مف األطفاؿ الذيف تعرضوا ليا بمستوى أقؿ  ،وفرط حركة ،في النَّمو اً عالية ليذه المادة تأخر 
(Rauh, et. al, 2006, p1). 
والتَّواصؿ بشقيو المفظي  ،تتجمى ىذه الخصائص بالقصور في التَّفاعؿ االجتماعي ئص اضطراب التَّوحد:خصا - 3

 Socialالخصائص االجتماعيَّة  - 1 :ي عرض ألىـ الخصائص الَّتي تميز ىذا االضطرابأتي وفيما ،وغير المفظي

Characteristics:   المسار الّطبيعي مف أكثر المظاىر الَّتي تميز نحراؼ تطور الميارات االجتماعيَّة عف ايعد
كمينكية األساسية الَّتي تظير في الشيور األولى مف حياة الّصفات اال ىحدإوىي  ،اضطراب طيؼ التَّوحد االّطفؿ ذ
شبو طبيعي في ميارات التَّفاعؿ  اً بعض ىؤالء األطفاؿ يظيروف تطور  . فعمى الرغـ مف أفّ (Nasr, 2002, 41)الّطفؿ 

أننا نجد معظميـ يظيروف إال والَّتي تبدأ بالتَّراجع بعد دخوليـ عاميـ الثاني،  ،االجتماعي في السَّنة األولى مف عمرىـ
الشؾ فيو أف ىذا القصور في  . ومما(Farraj, 2002, 56)األولى  قصورًا شديدًا في تمؾ الميارات منذ األشير

ذا ما نظرنا إلى  االجتماعيَّة سيخمؽ لدييـ صعوبة عمى صعيد إقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف،التَّبادالت  وا 
تشوبيا المشاعر، فيؤالء  العبلقات الَّتي تسود بيف األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التَّوحد واآلخريف نجد أنيا باردة ال

ؤلشخاص المحيطيف، ونجد لدييـ صعوبة في التَّعبير األطفاؿ يعانوف مف نقص في إدراؾ أو تمييز الحالة العاطفية ل
مجاؿ استخداـ اإلشارات واإليماءات محدود  عف أبسط المشاعر، كالسَّعادة والحزف بطريقة مناسبة لمموقؼ، كما أفّ 
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الخصائص  - 2. (Attoowd, 2010, P85جدًا، إضافة إلى الّصعوبة لدييـ في فيـ قواعد السَّموؾ االجتماعي )
القصور في القدرة عمى استخداـ المغة واستخداـ ميارات  فّ إ :Communication Characteristicsمية التَّواص

يتعمؽ  ماوفي. مف معايير تشخيص اضطراب طيؼ التَّوحد اً ر اتواصؿ غير لفظية، كاإلشارات، واإليماءات كانت معي
بخصائص التَّواصؿ غير المفظي لدى ىؤالء األطفاؿ نجد لدييـ ضعفًا واضحًا فييا، فيـ يتجنبوف النَّظر بعيف الشخص 

والتَّنسيؽ بيف النَّظر واألفعاؿ األخرى  ،القدرة عمى تتبع نظرات اآلخريف ا فيضعفونجد لدييـ ، معيـالذي يتحدث 
 ،ذكر يجدوف صعوبة في فيـ تعبيرات الوجو لآلخريف لتَّوحد إضافة إلى ماأطفاؿ او  (.Jamnia, 2001, P3) كالتَّحدث

وفي قراءة أو استخداـ اإليماءات التَّعبيرية ولغة الجسـ بشكؿ يتناسب مع السَّياؽ االجتماعي، وتعد  ميارة االنتباه 
ء األطفاؿ القياـ بيا نتيجة وىي مف الميارات الَّتي يصعب عمى ىؤال ،المشترؾ مف أىـ وسائؿ التَّواصؿ غير المفظي

. (Al – Bar, 2011, 33) وضعؼ االنتباه االجتماعي والتَّفاعؿ االجتماعي لدييـ ،التَّواصؿ البصري لميارة ـافتقارى
  مثؿ ،منيا ندرة استخداـ كممات تشير إلى القدرات العقمية ،الكبلـ لدييـ يتسـ بمجموعة مف السَّمات أفّ  كما
استخداـ المفاىيـ المجردة، وغير ذلؾ مف  والعجز فييعتقد، يظف(، ىذا إضافة إلى استخداـ الضمائر بطريقة عكسية، )

 .(Mustafa, and El-Sherbiny, 2011, 73) ف وينيوف الحديثو مثؿ عدـ معرفتيـ متى يبدؤ  ،الّصعوبات
ات المعرفية والعقمية لدى أطفاؿ طيؼ تتفاوت القدر  :Cognitive Characteristicsالخصائص المعرفية  - 3 

% والذيف 25% منيـ يعانوف مف تأخر ذىني يتراوح مف بسيط إلى متوسط، أما النَّسبة المتبقية 75التَّوحد، فحوالي 
ظير لدى ت. كما (Al-Sharqawi, 2018, 161)يعانوف مف تأخر ذىني  األداء العالي فيـ ال ويطمؽ عمييـ ذو 

 ،يطمؽ عميو جزر القدرات، ويتمتع بعضيـ بميارات العالـ وىذا ما ،تفوؽ مستوى إدراكيـ العاـبعضيـ قدرات جزئية 
كأف يكوف لدييـ قدرات فائقة ، يـن% م10 يقارب وتظير ىذه القدرات لدى ما ،والَّتي تمثؿ شكبًل آخر مف جزر القدرات
ذا ما(Al – Shami, 2004, 257 - 258في الرياضيات أو الرسـ أو الموسيقي )  ة،تناولنا بعض الجوانب المعرفي . وا 

ىؤالء األطفاؿ يتسموف بعدـ القدرة عمى الرؤية الشاممة والكميَّة لؤلشياء، فينظروف لمشيء مف  نجد أفّ  كاإلدراك والتَّفكير
القدرة  ، كما يجدوف صعوبة فييدركوف الكؿ أي أنيـ يدركوف الجزء وال ،جانب واحد دوف إدراؾ الشكؿ بأبعاده المختمفة

اضطراب  ويتعمؽ باالنتباه يعاني جميع األطفاؿ ذو  وفي ما ،(Salem, 2006, 65) نتقاؿ أثر التَّعميـاعمى التَّعميـ و 
طيؼ التَّوحد مف صعوبات في االنتباه بمختمؼ أشكالو، إذ يواجو ىؤالء األطفاؿ صعوبة في توجيو حواسيـ نحو 

فقد ذكر  بالذاكرةيتعمؽ  وفيما (.Sheinkopf, 2005, P155إلييا ) ينتبيوا أف األشخاص واألشياء الَّتي ينبغي
(Millward, et. al, 2009, P19 ّأف )  األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التَّوحد لدييـ ذاكرة صماء فيما يتعمؽ

 ،وروالصّ  ،عبلناتواإل ،بالمعمومات الَّتي تتطمب استدعاء ومعالجة ذىنية. كما نجد لدى بعضيـ ذاكرة قوية لؤلغاني
رقات الَّتي ساروا بيا، وبغض النَّظر عف التَّأخر الذىني لدييـ فيـ يمتمكوف ذاكرة جيدة الطّ والحقائؽ التَّاريخية و 

  .(Lind & Bowler, 2009, 3 - 4تتطمب فيمًا ) لممعمومات الَّتي ال
 ىػذا نسػيج مػف جػزء ىػـ الخاصػة، الحاجػات ذوي األطفػاؿ أف بمػاالتوحةد:  ألطفةال تقةدم التةي الصةحية الرعايةة - 4

 مسػاعدتيـ لػذلؾ يجػب التوحػدييف، األطفػاؿ فئػة وخاصػة ودائمػة، خاصػة صػحية رعايػة إلػى بحاجػة وىػـ المجتمػع،
 األخطػار، مػف وحمػايتيـ المجتمػع، فػي واالنصػيار العػادييف،رانيـ أقػ مػع لمتفاعػؿ أخػرى مػرة لعػودتيـًا تمييػ ورعػايتيـ،
 التػي الصػحية المشػاكؿ مػف الكثيػر لػدييـ األطفػاؿ، ىػؤالء أف خصوصػاً  إلييػا، يتعرضػوف قػد التي ضراواألم والحوادث،

 العاـ، بمظيره ييتـ وال ،منعزالً  يكوف التوحدي الطفؿ أف إلى سات،راالد مف العديد أشارت حيث المستمرة، لمرعاية تحتاج
 والبيئة األسرة اطار في لمطفؿ والطبي السموكي العبلج مف بد ال لذلؾ السميمة، الصحية والعادات السموكيات عيراي وال
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 لمطفػؿ االجتمػاعي اإلطػار ضػمف اندماجػو تعيػؽ قػد التػي المشػكبلت تمؾ عمى التغمب في لمساعدتو والمجتمع، المحيطة
(Mansoury, 2018, 22ف .)وجػود مػف وبػالرغـ صػعوبة، أكثػر األسػرة حياة تجعؿ التي االضطرابات مف واحد التوحد 

 إف كما ساعة، والعشريف األربع مدار عمى عناية إلى يحتاج التوحدي الطفؿ فأ إال ،التوحد اضطراب مف متعددة أنواع
 مرتبطػة أخػرى وصػعوبات ومتطمباتػو، بالطفػؿ اليوميػة كالعنايػة الصػعوبات، مػف كثيػر لػدييا التوحػد أطفػاؿ عػائبلت

مكانيػاتيـ األسػرة أفػراد بػاقي باحتياجػات  قػد أنيػـ كمػا ،التوحػد أطفػاؿ والػداي عمػى شػديدة ضػغوط تسػبب قػد والتػي وا 
(. Sevim, 2007, 6) العػادييف األطفػاؿ والػداي مػف أكثػر باالنتحػار التفكيػر أو والقمػؽ باالكتئػاب لشػعور يتعرضػوف

 شػاممة رعايػة إلػى يحتػاجوف التوحػدييف األطفػاؿ أف ( إلػى2011 ،11) Kteshat, et., al فو وآخػر  قطيشػات يشػيرو 
 جسػمياً  الطفػؿ، صػحة تقويػة، اإلعاقػات عػف المبكػر الكشػؼ) وتشػمؿ ؛األوليةة الصةحية الخدمات -أ  :يأتي مما تتكوف
، المضػاعفات حػدوث لمنع المناسبة، بالعقاقير التوحدي، الطفؿ إلييا يتعرض قد التي ضرااألم عبلج، واجتماعياً  ونفسياً 

 اآلتػي عمػى وتشػتمؿ النػوعي، العػبلج بيػا ويقصػد ؛الطبيػة الرعايػة -ب (، مسػتمر بشػكؿ الصػحي ؼراواإلشػ المتابعػة
 النفسػية، لمرعايػة التوحػدي الطفػؿ يحتػاجحيػث  :النفسةية الرعايةة -ج (، الطبيعػي العػبلج، ةراحػوالج باألدويػة العػبلج)

 التػي االجتماعيػة، المشػكبلت حػؿ بيػا ويقصػد :االجتماعيةة الرعاية -د ، بو المحيطة البيئة مع التكيؼ عمى لمساعدتو
 .التوحدي الطفؿ تواجو

المعب وسيمة الكتساب  يعد   :أطفال التوحد دور األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية المهارات الصحية لدى – 5
تنظيـ عممية التعمـ  يدورًا فاعبًل ف يف األلعاب التربوية إذا ما أحسف تخطيطيا وتنظيميا واإلشراؼ عمييا تؤدأالتعمـ، و 

الحر  يميفعف طريؽ المعب التمث الصحية الميارات ومنيا الميارات، العديد مف إكساب الطفؿ يلما ليا مف قيمة كبيرة ف
وما يشعر بو لذلؾ  ،ما يفكر فيو مف ذوي االحتياجات الخاصةواستعماؿ الدمى والمكعبات واأللواف نستوحى مف الطفؿ 

إحداث تفاعؿ الطفؿ مع عناصر البيئة، ويمثؿ وسيمة  يميداف التربية الخاصة أداه تربوية تسيـ ف يأصبح المعب ف
 أوضح القمش والسعايدةوقد  .(Shukair, 2005, 408) األشياء يإدراكو لمعان يتساعد ف ميمةتعميمية 

 Al – Kamshy, And Alsaieda (2008، 238 الدور الذي تقـو بو األلعاب التعميمية لذوي االحتياجات )
عناصر اآلتية: )تقصير فترة التدريب، وتقديـ خبرات تحاكي الواقع، وتزيد مف ثقة الطالب والذي يتمخص في ال ،الخاصة

( مزايا استخداـ األلعاب Griffiths, 2002, p332 - 336ويعرض ) المتدرب نفسو، وتساعد في اكتساب الميارات(.
ممارسة تمؾ األلعاب اآلتية )اصر تتمخص في العن يوالت مف ذوي االحتياجات الخاصة،التربوية االلكترونية لؤلطفاؿ 
تختصر األلعاب التعميمية اإللكترونية وقت وجيد ، و كتشاؼ والمحاولة والخطأوالتعمـ باال ييسيـ في تنميو التعمـ الذات

ف األلعاب التعميمية االلكترونية ليا دور فعاؿ في ، وأالمعمـ، وتساعده عمى القياـ بوظيفتو كمساعد وموجو لتقدـ الطفؿ
وؿ عف نفسو أثناء المعب، وال ؤ مف الفوائد األساسية لمعب األطفاؿ اإللكترونية أيضًا أنيا تعد الطفؿ مس، و ة التعمـعممي

الوجدانية  يلمطفؿ مف النواح يثار ميمة تتعمؽ بالنمو النفسآعمى  يوىذا األمر ينطو  ،يحتاج لمراقبة اآلخريف
تعميـ  ي( أىمية الدور الذي تقـو بو األلعاب ف2005، 107) Alzaahir ويذكر الظاىر .(جتماعية والنفسيةواال

أف يكوف التركيز  يحيث يرى أنو مف الضرور والصحية، الميارات العقمية، والحسية، والحركية  ذوي اإلعاقةاألطفاؿ 
فعمية، والتعميـ عف طريؽ الممارسة ال يعمى الخبرة المباشرة، والنشاط الذات ذوي اإلعاقةمجاؿ تعميـ  يف ياألساس

  والجانب الممموس المحسوس.
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 دراسات سابقة:
 لألطفةال الغذائيةة الحالةة ( فةي مصةر، بعنةوان: برنةامخ تةدخمي لتحسةين2004وآخةرون ) دراسةة غنةيم 

 لؤلطفػاؿ الغذائيػة الحالػة تحسػيفىػدفت الدراسػة إلػى  اإلسةكندرية. مدينةة ( سةنوات فةي5 – 2التوحةديين مةن سةن )
 حيث ، استخدـ المنيج شبة التجريبي،اإلسكندرية مدينةفي  النيارية الرعاية كزراسنوات بم( 5 – 2التوحدييف مف سف )

 معيػـ، ولمعػامميف لموالػديف، غػذائي تثقيفػي برنػامج تقػديـالدراسػة  شممت وقد( طفبًل توحديًا، 974) مف العينة حجـ تكوف
 معيـ، والعامميف الوالديف وعي زيادة بسب األطفاؿ، ألولئؾ الغذائي الوضع في ممحوظاً  تحسناً الدراسة  تمؾ أظيرت وقد
 عمػى أثػر لػو كػاف البرنػامج أف عمػى يػدؿ ممػا التجريبيػة، لممجموعػة الباحػث قدمػو الػذي التػدريبي، البرنػامج تطبيػؽ بعػد

 .التدريبي لمبرنامج خضعت التي التجريبية، المجموعة
 وهينيكةين فةولكس دراسةة Faulks & Henequen (2008 فةي ،) فرنسةا، بعنةوان:  تقةديم برنةامخ صةحي

 Evaluation of a long-Term Oral. الخاصةة الحاجةات ذوي مةع والعةاممين المهتمةين توعيةةطويةل المةدى ل

Health Program by Careers of Children and Adults with Intellectual Disabilities 
 الفػـ صػحة عمػى المحافظػة كيفيػة فػي الخاصػة، الحاجػات ذوي مػع والعػامميف الميتمػيف توعيػة إلػى الدراسػة ىػدفت.

 في المقيميف ،)التوحدييف األطفاؿ (الخاصة االحتياجات ذوي أسناف تصيب التي ضرااألم مف الوقاية وطرؽ واألسناف،
 تكونت حيث الخاصة، الحاجات لذوي فرنسية كزرام ثبلثة عمى تدريبي، برنامج بتطبيؽ الباحثاف قاـ حيث ،راكزالم ىذه

 العامميف، راتوميا واتجاىات، سموكيات، تغيير عمى البرنامج قدرة الدراسة ىذه نتائج أظيرت وقد ،فرداً  (50) مف العينة
 الباحثػاف ويؤكػد ،البرنػامج نجػاح عمػى دليػؿ وىػذا ،%(60%(، إلػى )36) مػف ارتفعػت األسػناف تنظيػؼ نسػبة أف وتبػيف
 .الخاصة التربية كزرام في العامميف راتميا تنمية أىمية عمى
 الةوعي لتنميةة إرشةادي، برنةامخ فاعميةة :بعنةوان، السةعودية العربيةة المممكةة في (،2009) المهيبي دراسة 

 األميػات تواجػو التػي الغذائيػة، المشػكبلت تعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت .بجةدة التوحةد أطفةال ومشةرفات ألمهات الغذائي،
 اسػتخدمت كاممػة، سػنة لمػدة واألميػات، لممشػرفات إرشادي برنامج خبلؿ مف وذلؾ التوحد، أطفاؿ تغذية في والمشرفات

 اختيػرت مشػرفة،( 29) مػف مكونػة مجموعػة كػؿ مجمػوعتيف، مف البحث عينة وتكونت والتجريبي، الوصفي المنيج فييا
 أثػر ظيػور الدراسػة نتػائج أظيػرت، وقػد لمتوحػد جػدة ومركػز المنشػود، األمػؿ ومركػز لمتوحػد، البنػات مركػز مػف كػؿ مػف

 مػف والمشػرفات، األميػات لػدى الغػذائي الػوعي مسػتوى رفػع إلػى ذلػؾ أدى حيػث ،إحصػائياً  داؿ وبشػكؿ لمبرنػامج،
 .المتوسط إلى المنخفض

 ( دراسة فاضلFadel( )2015 :في سورية، بعنوان )بعض لتنمية المعب باستخدام تدريبي برنامخ فاعمية 
 تػدريبي برنػامج فاعميػة مػف التحقػؽ إلػى الدراسػة ىػدفت. التوحةد اضةطراب ذوي األطفةال لةدى المغةوي التواصةل مهةارات
 عينػة تكونػت وقػد .آمػاؿ لممعػوقيف السػورية المنظمػة فػي التوحػدي أطفػاؿ لػدى المغػوي التواصػؿ ميػارات بعػض لتنميػة
 الدراسػة أغػراضتحقيػؽ ول. ضػابطة، و تجريبيػة مجمػوعتيف إلػى تػوزيعيـ تػـ بالتوحػد، مصػاباً  طفػبلً  (12) مػف الدراسػة

 التواصؿ ميارات بعض لتنمية تدريبي برنامج ببناء قامت كما، المغوي التواصؿ ميارات تقدير مقياس الباحثة استخدمت
 ميػارات بعػض تنميػة فػي البرنػامج فاعميػة إلػى الدراسػة أشػارت (، وقػدالتسػمية التعبيػر، الفيػـ،) ميػارات اسػتيدؼ المغوي

 التواصؿ ميارات تنمية في البرنامج ىذا فاعمية إلى الدراسة نتائج أشارت كما التوحد، أطفاؿ لدى المفظي غير التواصؿ
 .المؤجؿ البعدي القياس خبلؿ مف تطبيقو مف شير مرور بعد المغوي
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  الحايةكدراسةة AL Hayek (2018 :فةي األردن، بعنةوان )العنايةة مهةارات تنميةة فةي تةدريبي برنةامخ أثةر 
 ىػدفتأردنية.  عينة في المتغيرات ببعض وعالقتها التوحد بمراكز عمى رعايتهم لمقائمين التوحديين باألطفال الصحية

 راكزم في العامميف الخاصة التربية ألخصائي الصحية، العناية راتميا لتنمية تدريبي برنامج أثر تقييـ إلى ة،راسالد ىذه
 عمػى القػائميف الخاصػة التربيػة أخصػائي أداء عػف لمكشػؼ مقيػاس إعػداد تـ ذلؾ عمى وبناء ،البمقاء محافظة في التوحد
 نتػائج أظيػرت(. وقػد 16) مػف مكونػة عينػة عمػى المقيػاس طبػؽ، فقػرة،( 53) مػف وتكػوف، التوحػدييف األطفػاؿ رعايػة

 الصػحية، العنايػة راتميػا مقيػاس عمػى والضػابطة، التجريبيػة المجموعػة بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ ة وجػودراسػالد
 التجريبيػة المجموعػة بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود ة عػدـراسػالد نتػائج أظيػرت بينمػا ،البرنػامج ألثػر يعػزى

 .العممي لمتحصيؿ يعزى الصحية العناية  راتميا مقياس عمى والضابطة،
 ( دراسةة الصةادو وآخةرونAlsadek, et. al, 2019) :مةن مقتةرح برنةامخ تةأثير، فةي الجزائةر، بعنةوان 

 ألطفةال مةرام لجمعيةة ميدانيةة ألطفةال التوحةد: دراسةة االجتمةاعي التواصةل مهةارات بعةض تنميةة في الصغيرة األلعاب
 التواصػؿ ميػارات بعػض تنميػة في الصغيرة األلعاب مف مقترح برنامج ىدفت الدراسة إلى تعرؼ تأثير تيجالبي. التوحد

 تقػدير قائمػة التجريبػي، وطبقػت المػنيج تيجبلبػيف، واسػتخدـ التوحػد مػراـ ألطفػاؿ لدى جمعيػة التوحد ألطفاؿ االجتماعي
األلعػاب  عمػى اعتمػد الػذي البرنػامج أف النتػائج إلػى وتشػير التعميمػي. البرنػامج وكػذلؾ عمػييـ، االجتمػاعي التواصػؿ
 عمػى سػاعدىـ كمػا التوحػد، أطفاؿ بيف والجماعي الفردي والمعب واالحتكاؾ التفاعؿ مف جواً  خمؽ قد الصغيرة الرياضية
 انتظػار البسػيطة، األوامػر وتنفيػذ ،والمحاكػاة التقميػد خػبلؿ مػف اآلخػريف، وذلػؾ مػع والتواصػؿ والتفاعػؿ المعب تعمـ كيفية

 اجتماعيػة، ميػارات عػدة األطفػاؿ والبصرية، واكتساب السمعية المثيرات إلى والتعرؼ المعب في مشاركة الزمبلء الدور،
 طبيعية. بصفة حياتو عمى ممارسة عدهتسا وعاطفية، وحركية، وعقمية،

مف خبلؿ عرض البحوث والّدراسات الّسابقة ذات الّصمة بموضوع البحث يتضح  التَّعقيب عمى الّدراسات الّسابقة:  -
 قمة الّدراسات التَّي تناولت تنمية الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد مف خبلؿ االلعاب االلكترونية، فبعضيا استخدـ

، (Alsadek, et. al, 2019دراسة )كألطفاؿ التوحد  االجتماعي التواصؿ ميارات بعض تنمية في الصغيرة األلعاب
، كما الخاصة الحاجات ذويل إلى تقديـ برنامج صحيFaulks & Henequen (0222 )في حيف تطرقت دراسة 

(، 2009)التوحدييف كدراسة كؿ مف  باألطفاؿ الصحية العناية ميارات الغذائي الوعي تنميةاىتمت دراسات أخرى في 
AL Hayek (2018 وقد تميز البحث الحالي عف الدراسات السابقة بأنو تـ توظيؼ األلعاب اإللكترونية في تنمية .)

الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد، وتـ تصميـ اختبار يتناوؿ بعض الميارات الصحية مؤلؼ مف خمس مجاالت ىي 
ميارة غسؿ المبلبس، ميارة غسؿ اليديف قبؿ الطعاـ، ميارة تناوؿ الطعاـ الصحي، ميارة غسؿ ميارة استخداـ الحماـ، )

(، والتي لـ يتـ تناوليا في دراسات سابقة، في البيئة المحمية، بحسب عمـ الباحثة، كما تميز  الوجو واألسناف قبؿ النـو
ة في محافظة البلذقية، وقد استفادت الباحثة البحث الحالي بأنو طبؽ عمى عينة مف أطفاؿ التوحد في مراكز متخصص

 مف الدراسات السابقة في بناء قائمة الميارات الصحية، وفي بناء اختبار البحث لدى أطفاؿ التوحد.
 وحساب الخصائص الّسيكومترية:إعداد أدوات البحث وتطبيقها   -
طفاؿ أكاف اليدؼ مف القائمة ىو تحديد بعض الميارات الصحية لدى  طفال التوحد:ألقائمة المهارات الصحية . 1

( ميارة، موزعة عمى خمسة مجاالت، ىي: 26وقد تضمنت ) ،قامت الباحثة ببناء قائمة الميارات الصحية، إذ التوحد
يارات الخمسة أف يستخدـ الطفؿ المرحاض بمفرده عند قضائو الحاجة، وذلؾ باتباع الم مهارة استخدام الحمام: -أواًل 
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أف يستخدـ الطفؿ المناديؿ النظيفة بعد قضائو  - 2أف يخمع الطفؿ ثيابو عند قضاء الحاجة في المرحاض،  - 1اآلتية )
أف يغسؿ الطفؿ يديو جيدًا بعد  - 4أف يغسؿ الطفؿ المرحاض بفتحو صنبور الماء بعد االستخداـ،  - 3لمحاجة، 

 ثانيًا: مهارة االهتمام بنظافة المالبس:ديو منشفة نظيفة بعد غسمو يديو(. أف يمسح الطفؿ ي - 5استخداـ المرحاض، 
أف يضع  - 2أف يفتح الطفؿ صنبور الماء.  - 1أف ييتـ الطفؿ بنظافة مبلبسو وذلؾ باتباع الميارات الستة اآلتية: )

أف يستخدـ الطفؿ  - 4اب. أف يستخدـ الطفؿ الصابوف لتنظيؼ البقع مف الثي - 3الطفؿ الممبس المتسخة في الماء. 
أف يعمؽ الطفؿ الثياب النظيفة عمى لوح  - 6أف يعصر الطفؿ الثياب مف الماء.  - 5الفرشاة لتنظيؼ الثياب مف البقع. 

أف يغسؿ الطفؿ يديو بمفرده قبؿ الطعاـ، وذلؾ باتباع الميارات الثبلثة  ثالثًا: مهارة غسل اليدين قبل الطعام:الغسيؿ(. 
ػأف يتخمص الطفؿ مف الجراثيـ الموجودة  - 2أف يغسؿ الطفؿ اليديف بالصابوف جيدَا قبؿ تناوؿ الطعاـ.  - 1اآلتية: )

ًا: مهارة تناول الطعام رابعأف يشطؼ الطفؿ فقاعات الصابوف عف يديو بالماء(.  - 3عمى يديو باستخداـ الصابوف، 
أف يرتدي  - 1أف يتناوؿ الطفؿ الطعاـ الصحي الذي يختاره بمفرده، وذلؾ باتباع الميارات الثبلثة اآلتية: ) الصحي:

أف يضع الطفؿ الطعاـ الصحي الذي يحبو  - 2الطفؿ المريمة الخاصة بالطعاـ لتجنب الفوضى أثناء تناوؿ الطعاـ. 
أف خامسّا: مهارة غسل الوجه واألسنان قبل النوم: ؿ الطفؿ الطعاـ الصحي بمفرده(. أف يتناو  - 3داخؿ الصحف. 

، وذلؾ باتباع الميارات التسعة اآلتية ) أف يغسؿ  – 1يغسؿ الطفؿ وجيو جيدًا ويستخدـ فرشاة األسناف جيدًا قبؿ النـو
 . أف يستخدـ الطفؿ فرشاة األسناف  - 3ء. أف يستخدـ المنشفة لتنظيؼ الوجو مف الما - 2الطفؿ وجيو جيدًا قبؿ النـو

أف يستخدـ الطفؿ الماء لتنظيؼ الفـ مف األوساخ المنحمة  - 5أف يفرِش الطفؿ أسنانو جيدًا ببطء.  - 4الخاصة بو. 
أف يذىب الطفؿ إلى فراشو المناسب  - 7أف يبصؽ الطفؿ الماء مف فمو بعد فرشو ألسنانو.  - 6مف فرشاة األسناف. 

 . ،  - 8لمنـو أف يطفئ الطفؿ األنوار  - 9أف يضع الكتب وااللعاب الموجودة عمى السرير في مكانيا المناسب قبؿ النـو
.)  قبؿ الذىاب لمنـو

اعتمدت الباحثة عمى األلعاب اإللكترونية بشكؿ أساسي، وىي مف التَّقنيات التَّكنولوجيَّة التَّي  . األلعاب اإللكترونية:2
مف المعايير الخاصة بتصميميا؛ كي تخرج في صورتيا الّنيائيَّة بشكؿ جيد، ولتحقؽ األىداؼ  البدَّ مف مراعاة مجموعة

( يتـ تحميميا مف متجر جوجؿ (Babybusعبر تطبيؽ  المرجوة منيا، حيث قامت الباحثة بتجييز األلعاب اإللكترونية
(Google Play)لى أطفاؿ التوحد.، وتحديد المعايير الخاصة باأللعاب اإللكترونية الموجية إ 
 طفاؿ التوحدألالميارات الصحية شكمت قائمة إعداد االختبار:  –: أ طفال التوحدألالمهارات الصحية . اختبار 3

، الذي تـ إعداده وصياغة بنوده في ضوء محتوى ىذه طفاؿ التوحدألالصحية بصورتيا الّنيائيَّة أساسًا الختبار الميارات 
(، 26القائمة، وتتمثؿ فقرات االختبار في الميارات التَّي تـ التَّوصؿ إلييا مف خبلؿ القائمة. وبمغ عدد أسئمة االختبار )

جاب (، إذا أ1. ويحصؿ طفؿ التوحد عمى الدرجة )طفاؿ التوحدألالميارات الصحية تنمية بعض  اليدؼ منو وكاف
لمتأكد مف صدؽ : المحتوىصدو  -االختبار: صدو  -ب ( إذا أجاب إجابة خاطئة. 0إجابة صحيحة، والدرجة )

( إلبداء 5االختبار، تـ عرضو في صورتو األوليَّة عمى عدد مف المحّكميف، المتخّصصيف في ىذا المجاؿ، وعددىـ )
حوؿ االختبار: )االختبار جيد في صورتو األوليَّة،  رأييـ فيو، وتعّرؼ مبلحظاتيـ. وقد جاءت مبلحظات المحّكميف

الصدو  - والّصياغة المغويَّة لؤلسئمة جيدة(، وأصبح االختبار في صورتو الّنيائيَّة ّصالحًا لتطبيؽ التَّجربة االستطبلعية.
نت مف ) :البنائي )االتساو الداخمي( ( طفؿ توحدي مف 18قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار، عمى عينة استطبلعيَّة تكوَّ

أطفاؿ جمعية التوحد بمدينة البلذقية مف خارج عينة الدِّراسة الفعمية. وتـ التَّحقؽ مف صدؽ االتساؽ الّداخمي لبلختبار 
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معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ بند مف بنود االختبار والّدرجة الكميَّة لو، كما ىو موضح في حساب مف خبلؿ 
 (.0.01يتبيَّف منو وجود ارتباط داؿ عند مستوى داللة )(، والذي 1الجدوؿ )

 
 (: معامالت االرتباط الّداخميَّة بين كل بند من بنود االختبار والّدرجة الكميَّة له1جدول )
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2 26.3** **26.02 2 دال 26223  *2650 25 دال 26225  **26220 00 دال 26224   دال 26222 

0 26..** **26224 9 دال 26224  **..265 .2 دال 26222  **26253 04 دال 26223   دال 26222 

4 26.9** **26.39 22 دال 26220  **26020 20 دال 26223  **26249 03 دال 26222   دال 26222 

3 26023** *26534 22 دال 26222  **2609 22 دال 2620  **26224 05 دال 26222   دال 26222 

5 26.23** *26352 20 دال 26220  **26035 29 دال 26232  **2623 .0 دال 26222   دال 26222 

. 26022** **2623 24 دال 26222  **26039 02 دال 26222       دال 26222 

0 26...** **26004 23 دال 26224  **.26.5 02 دال 26222       دال 26222 
 (2021** دال عند مستوى الّداللة )           2020* دال عند مستوى الّداللة 

 

ترتيب مف خبلؿ تـ مقارنة درجات الفئات المتطرفة لعينة األطفاؿ  التَّمييزي(:الّصدو )المقارنة الطرفية  صدو –
مف  (%25اختيار أعمى )ومف ثـ  .تنازلياً  ، ترتيباً ( مف ذوي اضطراب التوحد18البالغة ) درجات العينة االستطبلعية

مف الدرجات والتي ( %25والتي تمثؿ الفئة العميا مف الدرجات ومقارنتيا بأدنى ) االختبارالدرجات المتحصمة عمى ىذا 
درجات الفئتيف لكؿ مجموعة مف العينة رتب حساب الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسط وتـ  تمثؿ الفئة الدنيا.

 .(2، بحيث كانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ )(Mann-Whitney U) اختبار استخداـباالحصائية 
 

 

 عمى العينة االستطالعية ت الصحية ألطفال التوحد( صدو المقارنة الطرفية الختبار المهارا2جدول )
اختبار الميارات الصحية 

 ألطفاؿ التوحد
 القرار قيمة االحتماؿ Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب الفئة

 26 2.5 الربع األدنى
 داؿ 0.018 -2.366 0.000

 10 6.5 الربع األعمى
    
روؽ ذات ف بالتالي توجد(، و 0.05(، وىي أقّؿ مف )p = 0.000) االحتماؿ قيمة( أّف 2مف خبلؿ الجدوؿ ) يتبّيف 

 االختباراألدنى، األمر الذي يدؿ عمى أّف  الربعاألعمى ومتوسط درجات  الربعداللة إحصائّية، بيف متوسط درجات 
 يتمتع بالصدؽ بداللة الفرؽ المتقابمة أو المتعارضة. ، و قادر عمى قياس ما وضع ألجمو

ُيَعد  معامُؿ الثبات ألفا كرونباخ مف  :(Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ )طريقة  - :االختبارثبات  -ج 
مؤّشرات االّتساؽ الّداخمي لبلختبار، وقامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات عمى عّينة مغايرة لعينة التجربة االستطبلعّية 

، وتَـّ حساب درجة التَّجانس بيف بنود التوحد في مدينة البلذقية التوحد في جمعية( طفبًل مف أطفاؿ 18قواميا )
(، وىي قيمة جيدة إحصائّيًا كمؤشر 0.961(، وبمغت قيمة معامؿ الثبات )3االختبار، كما ىو موضح في الجدوؿ )

 عمى ثبات االختبار. 
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 ( معامالت ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ 3الجدول )
 الثبات بطريقة  ألفا كرونباخ عدد العبارات  الصحية ألطفاؿ التوحداختبار الميارات 

26 0.961 
 
البالغة  عمى أفراد العينة االستطبلعية و، وذلؾ مف خبلؿ تطبيقاالختبارتـ حساب ثبات طريقة الثبات باإلعادة:  -
، ومف ثـ حساب معامؿ بثبلثة أسابيع، ومف ثـ إعادة تطبيقو عمى نفس العينة بعد فترة زمنية تقدر ( طفبًل توحدياً 18)

 .(4االرتباط بيرسوف بيف نتائج التطبيقيف األوؿ والثاني، حيث كانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ )
 

 ( معامل االرتباط بيرسون بين نتائخ التطبيقين األول والثاني لالختبار عمى العينة االستطالعية4الجدول )
 القرار قيمة االحتماؿ قيمة معامؿ االرتباط اؿ التوحداختبار الميارات الصحية ألطف

 دال** 26222 .2609

  (2021** عند مستوى داللة )

 
بيف درجات العينة االستطبلعية  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

( وقيمة معامؿ 0.000، إذ بمغت قيمة االحتماؿ )طفاؿ التوحدألالميارات الصحية الختبار التطبيقيف األوؿ والثاني  في
 .وىو بالتالي صالح لمتطبيؽ عمى عينة البحث ،يتصؼ بمعامؿ ثبات عاؿ   االختبارف أأي (، 0.796االرتباط بمغت )

التوحد ( طفبًل مف أطفاؿ 18)ثبات االستبانة عمى عينة استطبلعية بمغت  التحقؽ مفتـ الثبات بالتجزئة النصفية:  -
، يضـ األوؿ بعد تطبيقو عمى أفراد العينة االستطبلعية إلى نصفيف االختبارقسـ  ، إذ(5كما ىو مبيف في الجدوؿ )

، وتـ حساب معامؿ االرتباط يفالنصفكؿ مف الثاني العبارات الزوجية، واحتسبت مجموع درجات و العبارات الفردية 
(، ثـ جرى تعديؿ طوؿ البعد باستخداـ معادلة سبيرماف براوف 0.704النصفيف، وقد بمغ )( بيف Pearsonبيرسوف )

(Spearman-Brown)  (0.827) بمغالذي( كما بمغ معامؿ غوتماف ،Guttman( )0.826 ،) جيدة، وىي قيـ
 .ألغراض البحث الحالي ومقبولة

 
 ( يوضح معامل ثبات االختبار بطريقة التَّجزئة النصفية 5الجدول )

اختبار الميارات الصحية 
 ألطفاؿ التوحد

 معامؿ غوتماف معامؿ االرتباط بعد التَّعديؿ معامؿ االرتباط قبؿ التَّعديؿ عدد العبارات
0. 0.023 0.200 2620. 

، ثـ تـّ 2020/ 3/12طبؽ االختبار القبمي عمى عينة البحث في لبلختبار،  وبعد التَّأكد مف الخصائص الّسيكومتريَّة
، أي بعد تطبيؽ األلعاب اإللكترونية، ثـ تـ تطبيؽ االختبار المؤجؿ في 26/1/2021تطبيؽ االختبار البعدي في 

كذلؾ الفروؽ بيف ، وتـ حساب الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية وفؽ العمر الزمني باألشير، و 8/1/2021
 المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار الميارات الصحية في التطبيؽ القبمي عمى النحو اآلتي:

أفراد لمكشؼ عف الفروؽ وداللتيا لدى  وفو العمر الزمني باألشهر: الفروو بين المجموعتين الضابطة والتجريبية -
ماف  اختبار استخداـ، تـ إجراء الفروؽ ؿتبعًا لمعمر الزمني لؤلطفاالتوحد أطفاؿ الضابطة والتجريبية( مف ) تيفمجموعال

 كما ىو موضح النتائج وكانت ،في التطبيؽ القبميالمجموعتيف  متوسطي بيف مفروؽ( لMann-Whitney Uوتني )
 (.  6) جدوؿ في
 



 جببلوي                                          أطفاؿ التوحد فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدى

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

197 

 الزمني )األشهر( في التطبيو القبمي( يوضح نتائخ اختبار مان وتني لداللة الفروو تبعًا لمتغير العمر 6الجدول )
 القرار قيمة االحتماؿ Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العينة المجموعة
 80 10 8 الضابطة

 غير داؿ 0.204 -1.27 20
 56 7 8 التجريبية

 
 وعند مقارنة القيمة االحتمالية "Uالنتائج في الجدوؿ السابؽ، ومف خبلؿ تحميؿ القيـ اإلحصائية الختبار " يتضح مف 
"P( 0.05" مع مستوى الداللة )( وىذا يشير 0.05(، وىي أكبر مف )0.204يتبيف أف قيمتيا بمغت ،)وجود  عدـ إلى

الضابطة، ومتوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  مجموعةالفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات أفراد 
 .غير دالة إحصائياً  في التطبيؽ القبميأي أف الفروؽ في العمر عند متغير العمر الزمني، 

لمكشؼ عف الفروؽ وداللتيا لدى  الفروو بين المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى اختبار المهارات الصحية: -
 الفروؽ باستخداـ عمى اختبار الميارات الصحية، تـ إجراء التوحدأطفاؿ الضابطة والتجريبية( مف ) أفراد المجموعتيف

 كما ىو موضح النتائج وكانت ،في التطبيؽ القبميالمجموعتيف  متوسطي بيف ( لمفروؽMann-Whitney Uاختبار )
 (.7) جدوؿ في
   

 ( يوضح نتائخ اختبار مان وتني لداللة الفروو بين المجموعتين 7الجدول )
 الضابطة والتجريبية عمى اختبار المهارات الصحية في التطبيو القبمي

 القرار قيمة االحتماؿ Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العينة المجموعة
 71.5 8.94 8 الضابطة

 غير داؿ 0.721 0.37- 28.5
 64.5 8.06 8 التجريبية

 
يتبيف أف قيمتيا بمغت  ،(0.05" مع مستوى الداللة )P، ومف خبلؿ مقارنة القيمة االحتمالية "(7)يتضح مف الجدوؿ 

(، وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات 0.05(، وىي أكبر مف )0.721)
غير  في التطبيؽ القبمي عمى االختبارالفروؽ  عمى اختبار الميارات الصحية، أي أف التجريبيةو الضابطة،  تيفالمجموع

 .دالة إحصائياً 
η) يتا تربيعاقيـ إذا بمغت  حجـ أثر مرتفعولتقدير حجـ األثر تـ اعتماد معادلة كوىيف، ويكوف 

(، ومتوسطًا 0.14) (2
 (.0.01(، ومنخفضًا إذا بمغت )0.06إذا بمغت )

 
 الّنتائخ والمناقشة

فاعمية األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض المهارات الصحية لدى أطفال  لإلجابة عن السؤال الرئيس ما
 التوحد في محافظة الالذقية؟ وضعت الفرضيات اآلتية:

ابطة في الفرضّية األولى: ال يوجد فرو دال إحصائيًا بين متوسطّي درجات أطفال المجموعتين التَّجر  يبيَّة والضَّ
لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط رتب درجات أطفاؿ  .لدى أطفال التوحد التَّطبيو البعدي الختبار المهارات الصحية

 (، باستخداـ0.05المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة، تـ إجراء الفروؽ عند مستوى )
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 في كما ىو موضح النتائج عمى الحصوؿ وتـ مستقمتيف، عينتيف متوسطي بيف ( لمفروؽMann-Whitney Uاختبار )
 (8) جدوؿ

 
 ( نتائخ اختبار مان وتني لمفروو بين المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى اختبار المهارات الصحية في التطبيو البعدي11الجدول )

 القرار األثر االحتماؿقيمة  Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العينة  المجموعة
 36 4.5 8 الضابطة

0.000 -3.39 0.001 
0.43 

 داؿ
 100 12.5 8 التجريبية

 
( يتبيف أف 0.05" مع مستوى الداللة )P، ومف خبلؿ مقارنة القيمة االحتمالية "(8)يتضح مف النتائج في الجدوؿ  

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات  (، وىذا يشير إلى0.05(، وىي أقؿ مف )0.001قيمتيا بمغت )
لدى  الصحية اتميار الأي أف . (0.43، واألثر مرتفع بمغ )التجريبية في التطبيؽ البعديو الضابطة  تيفأطفاؿ المجموع
ابطاأللعاب االلكترونيةيمكف تنميتيا وفؽ أطفاؿ التوحد  ة، مما ، حيث تفوقت المجموعة التَّجريبيَّة عمى المجموعة الضَّ

وىذا يعود إلى تنوع األلعاب . أطفاؿ التوحد )المجموعة التجريبية(لدى  الصحية اتميار اليشير إلى أثرىا في تنمية 
اإللكترونية المستخدمة في الجمسات التدريبية لتنمية الميارات الصحية، إذ أف األلعاب المتنوعة حاولت توظيؼ حواس 

الصحية لديو، فطبيعة ىذه األلعاب راعت خصائص واحتياجات أطفاؿ  أطفاؿ التوحد في عممية إكساب الميارات
الصادؽ وآخروف و  (2018)الحايؾ و  ،(2004وآخروف ) غنيـالتوحد. واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف 

 التي أكدت عمى فاعمية الحاسوب واأللعاب اإللكترونية في تنمية ميارات مختمفة لدى أطفاؿ التوحد.    (2019)
التَّطبيقين القبمي الفرضّية الثانية: ال يوجد فرو دال إحصائيًا بين متوسطّي درجات أطفال المجموعة التَّجريبيَّة في 

لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط رتب درجات أطفاؿ  .التوحدلدى أطفال  الختبار المهارات الصحيةوالبعدي المباشر 
اختبار  المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي ومتوسط رتب درجاتيـ في التطبيؽ البعدي، تـ إجراء الفروؽ باستخداـ

 النتائج عمى الحصوؿ وتـ ( إلشارات الرتب لؤلزواج المترابطة في التطبيقيف القبمي والبعدي،Wilcoxonويمكوكسوف )
 (. 9) جدوؿ في كما ىو موضح

 
 ( نتائخ اختبار ويمكوكسون لمفروو بين متوسطي درجات المجموعة 9الجدول )

 التجريبية عمى اختبار المهارات الصحية في التطبيقين القبمي والبعدي 
 القرار األثر قيمة االحتماؿ Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة التجريبية

 0 0 0 السالبة الرتب
-2.524 0.012 

0.44 
 داؿ

 36 4.5 8 الرتب الموجبة
 

وعند مقارنة القيمة  ويمكوكسوف، ومف خبلؿ تحميؿ القيـ اإلحصائية الختبار (9)يتضح مف النتائج في الجدوؿ 
(، وىذا يشير إلى 0.05مف )(، وىي أقؿ 0.012( يتبيف أف قيمتيا بمغت )0.05" مع مستوى الداللة )Pاالحتمالية "

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح 
التَّي تناولتيا  الصحيةميارات اليشير ىذا إلى حدوث تعزيز في جميع و . (0.44واألثر مرتفع بمغ ) التطبيؽ البعدي

لتَّحسف واضح عند مقارنة المستوى في التَّطبيقيف القبمي والبعدي، وقد ترجع الباحثة الّسبب في ، فااأللعاب االلكترونية
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 بطريقة مشوقة تختمؼ عف الطريقة التَّقميدية.أطفاؿ التوحد بقدرتيا عمى جذب انتباه  األلعاب االلكترونيةذلؾ إلى تمّيز 
بشغؼ ومتعة، وتحمس لؤلطفاؿ المشركيف في ىذه األلعاب،  فاأللعاب كانت جذابة لدى أطفاؿ التوحد، إذا تـ متابعتيا

في ظؿ وجود معززات فورية، وتشجيع مستمر، وخطوات متتابعة مف السيؿ إلى الصعب، مع التكرار الدائـ لمميارات 
يـ المقدمة ليـ لمتأكد مف اكتسابيا لدى األطفاؿ، وشعور األطفاؿ بأىمية ىذه الميارات وحاجتيـ لممارستيا في حيات

( 2019الصادؽ وآخروف )( و 2018)الحايؾ و  ،(2004وآخروف ) غنيـاليومية. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 
 التي أكدت عمى تحسف الميارات مختمفة لدى أطفاؿ التوحد باستخداـ الحاسوب واأللعاب اإللكترونية في تنميتيا.

ناث(ال يوجد فرو دال إحصائيًا بين متوسطّي درجات  :الثالثةالفرضّية  المجموعة التَّجريبيَّة في التَّطبيقين  )ذكور وا 
 لدى أطفال التوحد. الختبار المهارات الصحيةالمباشر البعدي 

ناث  ذكورلمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط رتب درجات  اختبار  المجموعة التجريبية، تـ إجراء الفروؽ باستخداـوا 
(Mann-Whitney Uلمفروؽ ) جدوؿ في كما ىو موضح النتائج عمى الحصوؿ وتـ مستقمتيف، عينتيف متوسطي بيف 
(10): 

ناث( المجموعة التَّجريبيَّة عمى اختبار المهارات الصحية في التطبيو البعدي10الجدول )  ( نتائخ اختبار مان وتني لمفروو بين )ذكور وا 
 القرار قيمة االحتماؿ Zقيمة  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العينة  المجموعة التجريبية

 14 4.67 5 ذكور
 داؿغير  0.88 0.151- 7

 22 4.4 3 إناث
 

( يتبيف أف 0.05" مع مستوى الداللة )P، ومف خبلؿ مقارنة القيمة االحتمالية "(10)يتضح مف النتائج في الجدوؿ 
)ذكور وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب عدـ (، وىذا يشير إلى 0.05مف ) كبرأ (، وىي0.88قيمتيا بمغت )

ناث( أطفاؿ لدى  الصحية اتميار الأي أف  ،المجموعة التَّجريبيَّة في التطبيؽ البعدي عمى اختبار الميارات الصحية وا 
 سوية.لدى الذكور واإلناث بنفس ال ،األلعاب االلكترونيةتنميتيا وفؽ  التوحد تـ
التَّطبيقين البعدي : ال يوجد فرو دال إحصائيًا بين متوسطّي درجات أطفال المجموعة التَّجريبيَّة في الرابعةالفرضّية 

لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط رتب درجات . لدى أطفال التوحد الختبار المهارات الصحيةالمباشر والبعدي المؤجل 
اختبار ويمكوكسوف  البعدي المؤجؿ، تـ إجراء الفروؽ باستخداـو  التجريبية في التطبيؽ البعدي المباشر ةأطفاؿ المجموع

(Wilcoxon،إلشارات الرتب لؤلزواج المترابطة في التطبيقيف البعدي المباشر والبعدي المؤجؿ ) كما  النتائج وجاءت
 (. 11) جدوؿ في ىو موضح

 
 ن لمفروو بين متوسطي درجات المجموعة( نتائخ اختبار ويمكوكسو11الجدول )

 التجريبية عمى اختبار المهارات الصحية في التطبيقين البعدي والبعدي المؤجل )التتبعي( 
 القرار قيمة االحتماؿ Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة التجريبية

 0 0 0 السالبة الرتب
 داؿغير  1 0

    0 0 0 الرتب الموجبة
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(، 1( يتبيف أف قيمتيا بمغت )0.05" مع مستوى الداللة )P، وعند مقارنة القيمة االحتمالية "(10)يتضح مف الجدوؿ 
(، وىذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط رتب درجات أطفاؿ المجموعة 0.05وىي أكبر مف )

أي أف األلعاب اإللكترونية حققت نجاحًا في نشر لتتبعي(. التجريبية في التطبيؽ البعدي المباشر البعدي المؤجؿ )ا
الوعي الصحي لدى أطفاؿ التوحد، كما ساىمت في تحويؿ ثقافتيـ الصحية إلى عادات سموكية يومية يطبقونيا خبلؿ 

 .أنشطتيـ اليومية
تحقيؽ األىداؼ الّتي مة في كانت فاع في البحث الحالي ةالمستخدميتبيف أف األلعاب االلكترونية التعميمية مما سبؽ    

في تنمية بعض الميارات الصحية لدى أطفاؿ التوحد في محافظة البلذقية، إذ بمغ حجـ والّتي تمثمت  ،وضع ألجميا
، المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار الميارات الصحية في التطبيؽ البعدي درجات أطفاؿ بيف( 0.43األثر )
اختبار عمى المجموعة التَّجريبيَّة في التَّطبيقيف القبمي والبعدي المباشر  أطفاؿدرجات ( بيف 0.44حجـ األثر ) كما بمغ

 .الميارات الصحية
 

 وصياتاالستنتاجات والتَّ 
توصؿ البحث إلى وجود فاعمية الستخداـ األلعاب االلكترونية التعميمية في تنمية بعض الميارات الصحية لدى أطفاؿ 

 الّنتائج التَّي تـ التَّوصؿ إلييا قّدمت التَّوصيات اآلتية:التوحد. وبناء عمى 
التَّواصػؿ المفظػي،  كميػارات أطفػاؿ التوحػد لدى متنوعة في تنمية مياراتاأللعاب االلكترونية التعميمية  توظيؼ .1

 الميمة. الميارات مف وغيرىا والميارات االجتماعية، والميارات الحياتية،
تجييػػز المراكػػز التخصصػػية لػػذوي اإلعاقػػات بػػالتجييزات الماديػػة الحديثػػة، مػػف حواسػػيب وسػػبورة ضػػوئية لتنميػػة  .2

 الميارات المختمفة لدى أطفاؿ التوحد. 
اسػتخداـ األلعػاب االلكترونيػة التعميميػة فػي تنميػة أنػواع مختمفػة مػف إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية حػوؿ  .3

 ى أطفاؿ التوحد.المفاىيـ والميارات لد
إجراء دراسات أخرى حوؿ إعداد بػرامج ألطفػاؿ التوحػد لتنميػة ميػارات مختمفػة لػدييـ مثػؿ الميػارات التواصػمية،  .4

 والميارات الحياتية، والميارات المغوية، والميارات االجتماعية.
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