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أثر برنامج قائم على تقنية الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة  واألمان في استخدام التكنولوجيا 

 لدى الطفل التوحدي
 .على جوده محمد عبد الوهابد /  أ 

  .ناصـــــر فـــــؤاد علي غبيــشد/ أ 

  / عبد الهادي محمد أحمدمروه أ 

 

 مستخلص البحث 
هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج مقترح  قائم على استخدام تقنية الواقع المعزز، والتعرف على تأثيره في تنمية 

مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي، واستخدم البحث المنهج التجريبي تصميم 

( أطفال ممن 8)المجموعة التجريبية الواحدة وإجراء التطبيق القبلي والبعدي لألدوات على عينة البحث، والتي بلغ قوامها

عادل عبد هللا، )يعانون من التوحد البسيط، واستخدم البحث مجموعة من األدوات وهي: مقياس الطفل التوحدي إعداد

استبانة تحديد مهارات السالمة واألمان الالزمة لألطفال ذوي وحد، (، واستمارة بيانات الطفل ذي اضطراب الت2005

وبطاقة مالحظة مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي، وبرنامج  اضطراب طيف التوحد،

 حدي.باستخدام الواقع المعزز لتنمية مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التو

وقد أسفرت نتائج البحث عن فعالية البرنامج المقترح القائم على استخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارة 

السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي، حيث وجدت فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات 

ة السالمة واالمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي لصالح القياسين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة مهار

القياس البعدي، تعزى إلى البرنامج المقترح، كما وجد حجم أثر كبير للبرنامج القائم على تقنية الواقع المعزز في تنمية 

 علية البرنامج المقترح.مهارة السالمة واالمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي، مما يشير إلى فا

 

 

 

 

 

 الطفل التوحدي. -مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا -الواقع المعززالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

  

                                                

  المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية التربيـــة جامعة بنها.أستاذ 

  جامعة المنياأستـــاذ مناهج الطفل ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية التربية للطفولة المبكرة والعميد األسبق للكلية. 

 .باحثة بمرحلة الماجستير بقسم العلوم التربوية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنيا 
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ABSTRACT: 

"The impact of a program based on augmented reality technology to 

develop safety and security skills in using technology for an autistic child. 
 

The aim of the current research is to prepare a proposed program based on the use of 

augmented reality technology, and to know its impact on developing safety and security 

skills in the use of technology in the autistic child. 8) Children suffering from simple autism, 

and the research used a set of tools, namely: The Autistic Child Scale Prepared(Adel 

Abdullah, 2005), A child with autism data form, a questionnaire for determining the safety 

and security skills needed for children with autism spectrum disorder, a note card for the 

safety and security skill in using technology for an autistic child, and a program using 

augmented reality to develop the skill of safety and security in using technology for an 

autistic child. 

The results of the research resulted in the effectiveness of the proposed program based 

on the use of augmented reality technology in developing the skill of safety and security in 

the use of technology in the autistic child. Dimensional measurement, attributed to the 

proposed program, and the size of a significant impact of the program based on augmented 

reality technology in developing the safety and security skill in using technology for the 

autistic child, which indicates the effectiveness of the proposed program. 
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  :المقدمةأوالً:
يعد االهتمام باألطفال في أي مجتمع اهتماماً بمستقبل هذا المجتمع بأسره، ويقاس مدى تقدم المجتمعات ورقيها بمدي 

 والعناية بهم ودراسة مشكالتهم والعمل علي حلها.اهتمامها باألطفال 

وقد اهتمت العديد من الدراسات الحديثة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وبخاصة الطفل التوحدي، حتى أننا نجد 

أغلب دوريات العلوم التربوية في الخارج أخذت في إعداد مقاالت متخصصة عن هذه الفئة من األطفال، والشك أن 

االزدياد العالمي لهذه النوعية من األطفال قد أدى إلي ضرورة إجراء دراسات متخصصة وسريعة لمعرفة طرق العالج 

، 2011عادل عبد هللا، )وإمكانية إعداد برامج  تربوية عالجية لمساعدة اآلباء والمشرفين والمعلمين في تعديل سلوكهم.

15) 

الهتمام فى العملية التعليمية ؛ بهدف تقديم المساعدة إلى المتعلمين ؛ ليتمكنوا ولقد نالت تقنية الواقع المعزز قدراً من ا

من التعامل مع المعلومات وإدراكها بصريا ً بشكل أسهل وأيسر من استخدام الواقع االفتراضي، يمكن أن تمدهم بطرق 

دياً، باإلضافة إلى ذلك يمكن استخدام مختلفة لتمثيل المعلومات واختبارها بشكل ديناميكي وسريع وسهل وتوفر تعليماً مج

تقنية الواقع المعزز في األلعاب التعليمية؛ لزيادة تفاعل المتعلمين مع المادة العلمية، ففي جامعة ويسكونسون األمريكية 

إليجاد بيئة العاب افتراضية يمكن توظيفها في خدمة المنهج الدراسي، كما عملت شركة  1(ARIS)تم استخدام برنامج

( تحتوى على عناصر من الواقع المعزز؛ Augmented Books)( األلمانية على تطوير كتب معززةMetaio)ايوميت

 (Kipper& Rampolla, 2013, 12 بحيث لو تم تسليط الكاميرا عليها فإن هذه العناصر تتفاعل مع البيئة الحقيقية.)

األطفال التوحديين، فمن هنا برزت أهمية التدريب وبما أن مهارات السالمة واألمان يصعب اكتسابها بسهولة من قبل 

على استخدام تقنية الواقع المعزز، نظراً ألن المثيرات البصرية والسمعية ودمجها مع الواقع تمثل أفضل الوسائل التعليمية 

لطفل إلى طلب المستخدمة مع طفل التوحد، واالستفادة منها في إجراء األنشطة المستهدفة في تتابع مناسب دون أن يلجأ ا

 مساعدة القائمين.

 :مشكلة البحثثانياً:
على الرغم من التطور التكنولوجي والرقمي في عصرنا الحالي ووجود كثير من التطبيقات الرقمية وبرامج الوسائط 

تحظ بوجود المتعددة التي تتميز بالمتعة والتشويق وجذب انتباه الالزم لتعليم هذه الفئة من األطفال إال أن هذه الفئة لم 

برامج متخصصة تساعد المعلمين وأولياء األمور على تسهيل مهمتهم، لما لهذه البرامج من مميزات إثارة انتباه األطفال، 

 وإعادة التكرار لمرات عديدة دون تعب، وتساعد كل طفل على التعلم حسب قدراته ومستواه.        

ن إهمال تلك الفئة عند التخطيط للعديد من البرامج االلكترونية وقد انبثقت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحثي

المختلفة التي تقدم في مجال التربية الخاصة وكثيرا ما تم دمجها مع فئات اإلعاقات األخرى مما يترتب عليه تقديم برامج 

حتياجاته من جانب غير مناسبة وغير مجدية فالطفل التوحدي يحتاج إلى أسلوب خاص في تعليمه يجمع بين مراعاة ا

وتوفير البيئة المناسبة للتعلم وإكساب مهارات السالمة واألمان من جانب آخر، فالتدريب على مهارات السالمة واألمان 

يساعد طفل التوحد على مسايرة بيئته، وعالج الكثير من مشكالته السلوكية والحياتية كما يسهم بصورة إيجابية في تكيف 

 حيطة. األطفال مع بيئتهم الم

وقد أكدت كثير من الدراسات على فاعلية البرامج االلكترونية والرقمية والوسائط المتعددة فى رفع مستوى المهارات 

(، كما اتفقت 2010، إملي صادق، سمية طه)المكتسبة لهذه الفئة وخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيامثل دراسة

( على أن األطفال التوحديين caroline& cathy, 2013)(،Morgan, 2012)،(Afshari, 2012)دراسات كل من

شريف عادل، )(،Goldsmith, 2013)لديهم قصور واضح في مهارات السالمة واألمان، كما أشارت نتائج دراسات

( إلى أن طفل التوحد يحتاج إلى من يقوم بحمايته، وإلى من يساعده 2009رجاء أحمد، )(،2014عبده سعيد، )(،2009

طريق، ولديه مشكالت في التعامل مع وسائل المواصالت، وأيضا أوصت هذه الدراسات بتقديم البرامج التدريبية بعبور ال

والتربوية والعالجية لألطفال التوحديين بهدف تحسين مهاراتهم الحياتية حتى يصبحوا عناصر فعالة فى المجتمع حيث 

ر بارز في إحداث تغيرات إيجابية في تنمية مهارات السالمة كان الستخدام التكنولوجيا سواء كان فرديا أم جماعيا دو

 واألمان. 

                                                
هي أنه يحول  Arisت عبر اإلنترنت، كمقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى، وأكثر خاصية مميزة في هو برنامج لتداول وتحميل جميع أنواع الملفا 1

يقوم بالعثور على المصادر تلقائًيا وتحميل الملفات من  Ares(، فـ P2Pدون وجود أية ملفات فاسدة، وهو واحد من أسرع برامج تقنية نظير لنظير )
 من سرعة تحميل الملفات بشكل ملحوظ.عدة مستخدمين في الحال. مما يزيد 
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ومما سبق تبلورت مشكلة الدراسة في أن األطفال التوحديين لديهم قصور في مهارات السالمة واألمان في استخدام  

دامهم للكنولوجيا الحديثة، التكنولوجيا، وهذا يؤثر سلباً على سلوكهم االستقاللي ويعرضهم إلى المخاطر الحقيقية عند استخ

مما يعنى الحاجة إلى بناء برنامج باستخدام التكنولوجيا الحديثة يقوم على مدخل مناسب يراعى خصائصهم ويلبى 

احتياجاتهم بهدف تنمية مهارات السالمة واألمان في التعامل مع التكنولوجيا وكيفية استخدامها، وهو ما يحاول البحث 

 الحالي القيام به. 

  :د تحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التاليوق

ما أثر برنامج قائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل 

 التوحدي؟

 -ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 التكنولوجيا التي يجب إكسابها الطفل التوحدي؟ما مهارات السالمة واألمان في استخدام  .1

ما مكونات البرنامج القائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى  .2

 الطفل التوحدي ؟

استخدام التكنولوجيا لدى ما فاعلية برنامج قائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة واألمان في  .3

 الطفل التوحدي؟
 

  :هدف البحث:ثالثاً 
 يهدف البحث الحالى إلى:

 تحديد أهم مهارات السالمة في استخدام التكنولوجيا التي يجب إكسابها للطفل التوحدي .1

التكنولوجيا لدى إعداد برنامج قائم على استخدام تقنية الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام  .2

 الطفل التوحدي.

قياس أثر البرنامج القائم على استخدام الواقع المعزز في تنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا  .3

 لدى الطفل التوحدي.

 :فروض البحث:رابعاً 
 :الباحثون ما يلىافترض فى ضوء هدف البحث 

 درجات األطفال في مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا ىداللة إحصائية بين متوسط ووجد فروق ذي .1

 القبلي والبعدي( لصالح التطبيق البعدي.)لدى أطفال التوحد فى التطبيقين

فى استخدام التكنولوجيا يوجد أثر كبير للبرنامج القائم على تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارات السالمة واألمان  .2

 دي.لدى الطفل التوح

  :حدود البحث:خامساً 
المهارات الحياتية المتعلقة بالوعي بمهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل الحدود الموضوعية:  .1

 التوحدي.

 عينه من أطفال الروضة ذوي طيف التوحد البسيط.البحث على الحدود البشرية: تم تطبيق  .2

محافظة  (فصول التربية الفكرية الملحقة بمركز دراو)الشيخ عامر الجديدة مدرسةبتم تطبيق البحث الحدود المكانية:  .3

 م2020 /2019أسوان خالل العام 

 :مصطلحات البحث:سادساً 
 (Augmented reality)الواقع المعزز

( الواقع المعزز بأنه: " تقنيات حاسوبية تقوم على دمج صور ومناظر ومقاطع من 155، 2010)عرف جميل أطميزم

العالم الحقيقي مع العالم االفتراضي من خالل الرسومات الحاسوبية ثالثية األبعاد؛ حيث يتحكم الحاسوب بهذه المكونات 

 جميعاً."

ويعرف الباحثون الواقع المعزز إجرائياً بأنه: " دمج مكونات بيئة العالم االفتراضي مع مكونات بيئة العالم الحقيقي 

لمحتوى الرقمي؛ كالصور والفيديو، واألشكال ثالثية األبعاد، ومواقع االنترنت، التي بواسطة الحاسب اآللي؛ ليظهر ا

تتضمن مفاهيم وسلوكيات تساعد الطفل التوحدي على مواجهة مواقف الخطر واإلساءة واالستغالل في الحياة اليومية من 

 خالل األجهزة الرقمية مثل الهاتف المحمول أو التابلت وغيرها".

 safety and security skills :مة و األمانمهارات السال

( إلى أن مفهوم األمان والسالمة يعنى النجاة من الخطر، لذلك من بين أهداف السالمة 2013)يشير صبري عبد المحسن

 تجنب اآلالم والعواقب االجتماعية السلبية باإلضافة إلى حماية الحياة.
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إجرائياً بأنها: " إحدى المهارات الحياتية التي يجب تعليمها للطفل التوحدي ويعرف الباحثون مهارات السالمة واألمان 

وذلك لمساعدته على مواجهة مواقف الخطر في الحياة اليومية اثناء استخدام التكنولوجيا وكذلك تجنب مواقف اإلساءة 

 واالستغالل "

 :اإلطار النظري للبحث:سابعاً 

 المحور األول: تقنية الواقع المعزز
 (Augmented Reality )وم الواقع المعززمفه .1

المصطلحات لمفهوم الواقع المعزز، ومن خالل الرجوع إلى أدبيات الواقع المعزز الحظ الباحثون وجود عدد من  تتعدد

وجميعها مصطلحات  (الواقع المدمج –الحقيقة المعززة  –الواقع المحسن  –الواقع المضاف )المرادفات لهذا المصطلح مثل

تدل على الواقع المعزز، والسبب في اختالف األلفاظ لطبيعة الترجمة لمصطلح الواقع المعزز باللغة 

 .(Augmented Reality )اإلنجليزية

ف ( بأنه: "إضافة بيانات رقمية وتركيبها وتصويرها واستخدام طرق رقمية للواقع Larsen, et al., 2011, 41)ويعرِّ

للبيئة المحيطة باإلنسان، ومن منظور تقني غالباً يرتبط الواقع المعزز بأجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها، أو أجهزة الحقيقي 

 ذكية يمكن حملها."

( مفهوم الواقع المعزز بأنه: "نظام يتمثل بدمج بين بيئات الواقع االفتراضي والبيئات 82، 2010)كما يبين خالد نوفل

 وأساليب خاصة."الواقعية من خالل تقنيات 

( أن الواقع المعزز هو " تحويل الواقع فى العالم الحقيقي إلى 35، 2015)ويذكر كل من عبد هللا اسحق، إحسان محمد

 بيانات رقمية وتركيبها وتصويرها باستخدام طرق عرض رقمية تعكس الواقع الحقيقي للبيئة بالكائن الرقمي."

 أنواع الواقع المعزز: .2

 أنواع الواقع المعزز إلى: (Dunleavy, Dede, 2006, 15)قسَّم

 :على أساس تمييز الموقع 

، كما أن GPS توفر الوسائط الرقمية للمستخدمين بواسطة الهواتف الذكية أو األجهزة المحمولة خاصية تحديد المواقع

بعاد( تزود البيئة المادية كالنصوص والرسومات والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو واألشكال ثالثية األ)الوسائط المتعددة

 بمعلومات أكاديمية أو مالحية ذات صلة بالموقع.

 :على أساس الرؤية 

تزويد المستخدمين بوسائط رقمية بعد أن يتم تصوير شيء معين بواسطة كاميرا الهاتف المحمول أو األجهزة الذكية 

تستطيع الكاميرا التقاطها وتمييزها لعرض ( بحيث Markersأكواد، والصور متعددة األبعاد، عالمات)المحمولة مثل

 المعلومات المرتبطة بها وهذا ما سوف تستخدمه الباحثة.

( بتقسيم أنواع الواقع المعزز من حيث أجهزة العرض المستخدمة إلى ثالث فئات El sayed, 2011, 22-30)كما قامت

 رئيسية:

 :أجهزة العرض المحمولة بالرأس 

يكون على شكل خوذة أو شكل نظارات واقية توفر معظم ، وتم ارتداءه على الرأسعبارة عن جهاز عرض حاسوبي ي

 .ساً بعمق الصورة التى ينظر إليهامما يعطى المستخدم إحسا، هذه األجهزة شاشة لكل عين

 :أجهزة العرض المحمولة باليد 

 :توجد منها عدة أنواعبكثرة لسهولة حملها والتنقل بها،  يتم استخدامها

 اإلنترنت ويجمع بين الحوسبة ، جهاز يحمل فى اليد أو الجيبالرقمى الشخصي:المساعد  -

التي تطور لتبح أجهزة تجمع بين خصائص الهواتف النقالة وبين الحواسيب الالسلكية ، مع إمكانية الهواتف الذكية: -

 تنزيل تطبيقات وتصفح مواقع اإلنترنت

تقوم على استخدام عدسة مكبرة محمولة، وتتمتع يات الواقع المعزز،اعلية، من تقنوهى تقنية تفالمرآة المحمولة باليد: -

 .بخاصية نصف شفافة تسهل استخدامها كواجهة تغير عرض المعلومات المعروضة خلفها

 :أجهزة الحواسيب اللوحية 

ت وتنزيل تسمح بتصفح اإلنترن، وتدعم الشبكات الالسلكية ووهى أجهزة تحمل باليد وتعمل باللمس أو القلم الخاص بها

 التطبيقات خاصة بها وتعتبر أجهزة الحواسيب اللوحية هي األكثر انتشارا في الوقت الحالي.
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 :أجهزة العرض المكانية 

وهى تعتبر الجزاء األكبر من التقنية عند المستخدم دامجاً الواقع المعزز مع البيئة المحيطة، ومع التطور الهائل والمستمر 

 والتطبيقات ظهرت العديد من االختالفات بين الباحثين فى تصنيف أنظمة الواقع المعزز.في مجال التكنولوجيا 

 أهمية الواقع المعزز في التعليم .3

سليمان، (، هند 190، 2013)ويمكن توضيح دور الواقع المعزز في التعليم كما أشار إليه عبد هللا اسحق، إحسان محمد

 ,Xiangyuwang, 2012)(،Lee, 2012, 19)(،Ivanova, Ivanov, 2012, 189)(،57، 2015)هند مطلق

63،)(Ken, 2012،)( Mark Guzdial, 2010:في النقاط التالية ) 

أن نجاح توظيف تقنية الواقع المعزز في التعليم يتوقف على درجة امتالك المعلم للمعارف والمهارات الالزمة  -

 م هذه التقنية والتعامل معها.الستخدا

يوفر الواقع المعزز مساحة تعليم ابتكاريه وذلك عن طريق دمج مواد التعليم الرقمية بمختلف الصيغ اإلعالمية من  -

وسائل وأدوات والتي هي أجزاء مباشرة من الحيز المادي أو ما يسمى بالبيئة المادية وبالتالي تهيئة الفرصة ليتمتع 

 علم الموقفي(.الت)المتعلمون بـ

يترجم الواقع المعزز النظرية البنائية إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه، ولطالما أثبتت أساليب دمج التعلم النظري  -

والتطبيقي جدواها، كما ال يمكن تجاهل الحاجة المتزايدة والملحة في تطبيق مفاهيم التعلم اإللكتروني وإعمال 

منطلق فإن الواقع المعزز كفيل بأن يسد الثغرة الحاصلة بين التعليم النظري مختلف التقنيات بشكل فعال، ومن هذا ال

والتطبيقي، ويركز على الطريقة التي يمكن فيها دمج العالم الواقعي واالفتراضي معاً؛ لتحقيق مختلف أهداف التعلم 

             اإللكتروني ومتطلباته بل حتى بيئاته أيضاً.

 بعداَ إضافياَ جديداَ لتدريس المفاهيم مقارنة بطرق التدريس األخرى.تضيف تقنية الواقع المعزز  -

زيادة الفعالية التربوية، حيث يحقق الواقع المعزز نتائج ملموسة في عمليات التعلم التعاونية والتجريبية، وتتضمن  -

تعلم الموقفي، والعمل األساليب التي يوفرها الواقع المعزز في التعليم: اإلدراك البدني، واإلدراك المتجسد، وال

 العقلي.

تطبيقات وألعاب الواقع المعزز التعليمية التعلمية تنقل المتعلم إلى عالم المعلومات الدراسية؛ ليختبر أسسها  -

 ومسبباتها بنفسه في خبرة واقعية محفزة ومشوقة، بدالَ من التعامل مع هذه المعلومات في قالب نصي ثابت.

مجال التعليم على نطاق واسع وخصوصاَ في بيئة المختبرات العلمية والتي ظهرت  تم استخدام الواقع المعزز في -

 في اآلونة األخيرة إلجراء مختلف التجارب في الصفوف الدراسية الحقيقية.

تحفيز المتعلمين على المشاركة، ال يخفى على الجميع أن التحفيز يلعب دوراً مهماً في علمية التعلم وهذا ما يحققه  -

لمعزز؛ ألنه يجمع بين المتعة والمعرفة في ذات الوقت، وهذا من شأنه أن يحفز المتعلمين على اكتشاف الواقع ا

عالم سحري( وهو ما )المزيد في المحتوى التعليمي. عندما قاموا بتجربة لتقنية الواقع المعزز وصفوها بقولهم

عاب الفيديو، فإن الواقع المعزز ال يفصل دفعهم إلى التعمق في المحتوى التعليمي وتعلم المزيد عنه، وبعكس أل

مستخدميه عن عالمهم الواقعي؛ بل العكس تماماً فهو يستخدم هذا العالم وينقله بشكل واقعي إلى عالم رقمي وهذا 

 كفيل بأن يرفع مستوى الفضول والدهشة لدى المتعلمين ويشجعهم على االكتشاف.

يتضح أنها تخدم العملية التعليمية عامة والمتعلم بشكل خاص، وهذا ومن خالل استعراض أهمية تقنية الواقع المعزز 

مما يحتم على المؤسسات التعليمية توظيف التقنية ، يجعل تقنية الواقع المعزز هي االختيار األفضل للمتعلمين فى المستقبل

على الرغم من وجود تحديات الباحثون أنه الحظ لم والمتعلم والمؤسسات التعليمية، كما بما يعود بالنفع والفائدة على المع

ومعوقات لتقنية الواقع المعزز قد تؤخر من استخدامها، إال أن إمكانيات وتطور تطبيقات التقنية المتعددة قد تساهم في 

 التغلب على هذه التحديات والمعوقات.

 :المحور الثاني: مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا
 ت السالمة واألمانمفهوم مهارا .1

( هي تلك المهارات التي يجب إكسابها للطفل والتي تمكنه من إحداث تغيير 163، 2008)تُعرفها إملي صادق، وآخرون

 في سلوكه مما يمكنه من حماية نفسه من التعرض للحوادث واألخطار داخل المجتمع.

على كيفية مواجهة األخطار وتجنب األماكن التي ( بأنها تلك المهارات التي تعتمد 35، 2008)كما عرفها أحمد موسى

من المحتمل أن تسبب ضرراً على سالمة الفرد أو الغير حيث أن أكثر ذوى االحتياجات الخاصة يعجزون عن وقاية 

وأن الظروف العامة التي تتعرض لها ذوى اإلعاقات لكنه غير مهيأ لتتعامل معها وليست لدية ، أنفسهم من المخاطر

 الكافية.الخبرة 

https://www.blogger.com/null
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( بأنها القدرة على األداء المنظم المتكامل لألعمال الحركية المعقدة بدقة وسهولة مع 33، 2008)وعرفتها كريمان بدير

 التكيف مع الظروف المتغيرة المحيطة. 

ته ( إحدى المهارات الحياتية والتي يتم تعليمها للطفل ذوي اضطراب التوحد ذلك لمساعد16، 2011)تُعرفها رشا جابر

 على مواجهة مواقف الخطر فى الحياة اليومية وكذلك تجنب مواقف اإلساءة واالستغالل.

 :ومن خالل العرض السابق لتعريفات مهارات السالمة األمان يتضح ما يلي

 أن مهارات األمان والسالمة من المهارات األساسية التي يحتاج إليها الطفل التوحدي في حياته. -

 السالمة واألمان هي الحفاظ على سالمة حياة الفرد من المخاطر.الهدف من تعلم مهارات  -

 أن التدريب على مهارة السالم واألمان يجب أن يبدأ منذ مراحل العمر األولى لما لها من أهمية. -

حيث أنها ، والمجتمع، أن تلك المهارات ال تقتصر على بيئة محددة و لكنها يجب أن تمتد لتشمل المنزل والمدرسة -

 الفرد على حسن التصرف في مواقف الخطر وحاالت الطوارئ.تساعد 

  :أهمية  تنمية مهارات السالمة واألمان ألطفال التوحد .2

يتعرض أطفال ذوى التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة للعديد من المواقف في حياتهم، وبخاصة عند استخدامهم للكنولوجيا 

فيها أو يتصرفون بشكل غير صحيح وغير الئق، مما يعرضهم للعديد  الحديثة، والتي كثيراً ما ال يستطيعون التصرف

 (Claire, et al, 2006, 519)من األخطار، وال يعرفون كيف يتصرفون.

( عاماً فى 12-6)أنه فى األعوام األخيرة كانت حوادث الطرق بين األطفال من (UNICEF 2006)كما أكدت يونيسف

على أهمية تعليم المهارات  Bristolوزارة واإلدارة التنفيذية في المملكة المتحدة بوالية دول العالم األكثر تقدماً كما قالته 

 (.(Lamb, et al., 2006, 16األمن من الحرائق. –المنزل  –الحياتية الخاصة بالطرق 

 ,Himle)ومما يدل على أهمية مهارات األمان والسالمة ما أكدته كثير من نتائج الدراسات واألبحاث فأسفرت دراسة

et al., 2004, 1702.عن تحسن مهارات السالمة واألمان لدى األطفال من خالل التدريب على العاب الفيديو جيم ) 

( بعنوان" تدريب األطفال الذاتويين على طلب المساعدة عند الحاجة " Burckley E., et al. 2014)وما أكدته دراسة

الطفل الذاتوى مثل مهارة طلب المساعدة من خالل تدريب الطفل  والتي هدفت إلى تنمية بعض مهارات األمان لدى

( أطفال ذاتويين تم تدريبهم على 3)الذاتوى على التعليمات ولعب الدور والممارسة العقلية وتكونت عينة الدراسة من

ح التدريب على مهارة طلب المساعدة عند الحاجة إليها، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تعميم السلوك المراد تعلمه ونجا

 سلوكيات مهارة طلب المساعدة لدى األطفال الذاتويين.

وبناء على ما سبق يستنج الباحثون أن هناك أهمية قصوى لمهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا بالنسبة 

التوحدي لهذه المهارات للطفل التوحدي، حيث عدم امتالكه لمهارة األمان يعرض حياته الى مخاطر عديدة، فإكساب الطفل 

 يحافظ عليه من المخاطر فذلك ال غنى عن ضرورة إكسابها للطفل التوحدي وتنميتها لديه.

 مهارات السالمة واألمان فى استخدام التكنولوجيا .3

وتعتبر استخدام التكنولوجيا من طرق المساندة ، إن معظم األطفال المصابين بالتوحد يتعلمون عن طريق البصر والرؤية

لتطوير مستوى الطفل التوحدي والتي يمكن استخدامها في أي وقت فيمكن استخدام الهواتف الرقمية أو التابلت أو جهاز 

يجب تدريبهم على المخاطر التي يمكن أن ، والكمبيوتر كلها أجهزة يمكن استخدامها بسهولة بالنسبة لألطفال التوحد

 ف في استخدام األجهزة االلكترونية.يتعرضوا لها عند استخدامهم لها مثل عدم اإلسرا

ولقد أكدت دراسات عديدة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في فاعليتها مع أطفال التوحد ومن هذه الدراسات 

( بعنوان" تدريس مهارات األمان لدى األطفال التوحديين من خالل ألعاب الفيديو جيم " Himle, et al., 2004)دراسة

ت الدراسة إلى تدريب األطفال التوحديين على مهارات األمان من خالل ألعاب الفيديو جيم وقد ركزت الدراسة ولقد هدف

ال تلمس )على تعليم األطفال التوحديين البعد عن اللعب باألسلحة والتصرف السليم عند العثور على سالح بإتباع الخطوات

 اخبر شخص راشد(. –ابتعد عن المنطقة  –السالح 

( بعنوان " تقييم النمذجة بالفيديو والتدريب الوقتي لتعليم مهارات األمان لدى األفراد Morgan, 2012)أكدت دراسة كما

الذاتويين" وهدفت الدراسة إلى تقييم دور ألعاب الفيديو والتدريب عليها في الحال في تنمية مهارات األمان لدى األطفال 

علية النمذجة من خالل العاب الفيديو في تحسين مهارات األمان لدى الطفل الذاتويين، وأسفرت نتائج الدراسة عن فا

 كذلك التدريب الوقتي عليها ولكن يحتاج إلى متابعة وتكرار لممارسة المهارة.ي، الذاتو

 :اضطراب طيف التوحدالمحور الثالث:
 :مفهوم طيف التوحد .1

تكمن فى أن هناك ألفاظا عديدة ويتداولها الباحثون ( إلى أن مشكلة تعريف طيف التوحد 8، 2006)يشير حسام أحمد

وهناك ، لإلشارة إلى هذا المصطلح، فهناك من الباحثين من يسمى المشكلة بالذات واألنانية وبعضهم يسميها االجترارية
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على هذا من يسميها التوحد، والبعض اآلخر يسميها الذاتوية ويفضل بعض الباحثين تسميته التوحد، ولذلك يمكن التركيز 

 المصطلح لمعرفة ماهيته وطبيعته، وحدد مصطلح التوحد في معجم علم النفس بأنه المتجه نحو الذات.

وتعددت تعريفات اضطراب طيف التوحد بتعدد االتجاهات العلمية والنظرية التي تحاول تفسير هذا االضطراب فبعض 

 التعريفات تأخذ االتجاه الطبي واآلخر سلوكي أو اجتماعي.

( بأن الطفل التوحدي هو ذلك الطفل الذي يعانى من قصور واضح فى التفاعل 7، 2007)عرفه رشا مرزوقفت 

وقصور في اإلحساس واالنتباه واإلدراك وعجز فى المهارات الحياتية مع مصاحبته بسلوكيات نمطية ، االجتماعي

 ومحدودية في األنشطة واالهتمامات.  

( بأنه اضطراب في النمو يعانى منه الطفل قبل سن الثالثة من العمر بحيث يظهر 15، 2012)ويعرفه سليمان عبد الواحد

على الطفل في شكل انشغال دائم وزائد بذاته أكثر من االنشغال بمن حوله واستغراق في التفكير مع ضعف في االنتباه 

استجابة الطفل ضعيفة  وضعف في التواصل كما ينمو الطفل المصاب به بنشاط حركي زائد ونمو لغوى بطئ وتكون

 للمثيرات الحسية الخارجية ويقاوم التغيير في بيئته مما يجعله أكثر حاجة لالعتماد على غيره والتعلق بهم.

( أن اضطراب طيف التوحد يعانى الطفل من تأخر في النمو يبدأ في الظهور قبل اكتمال 13،  2014)ويذكر وليد جمعه

، مع قصور في التفاعل واستغراق في التفكير، ر على شكل انشغال دائم وزائد بذاتهبحيث يظه، السنة الثالثة من العمر

، ومهارات التقليد، وقصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي كما يتصف بضعف في مهارات الخيالاالجتماعي، 

 مهارات العناية بذات.و

 :خصائص أطفال التوحد .2

الخصائص والصفات، وربما يكون االختالف بين طفل وآخر أكبر  األفراد التوحديين مجموعة غير متجانسة من حيث

ومع ذلك فإن هناك عدد من الخصائص العامة التى يشترك فيها جميع التوحديين حيث اتفق عليها كثير ، من التشابه بينهما

يز بها من الباحثين وهذه الخصائص هي التي تساعد فى تشخيص التوحد، وفيما يلي عرض ألهم الخصائص التي يتم

 (2014عادل عبد هللا ، )الطفل التوحدي.

 ويمكن اإلشارة إلى أهم المالمح المميزة للخصائص االجتماعية الضطراب التوحد  في التالي:

 التواصل البصري:  

( أن األطفال التوحديين يتجنبون التواصل البصري وذلك للهروب أو Koegal, Koegal, 2013, 98)يذكر كل من

االجتماعية والتواصلية، حيث أن الكثير من التفاعالت االجتماعية البسيطة يتم تعلمها عن طريق  لتجنب التفاعالت

 المالحظة، لذلك فالطفل التوحدي يواجه صعوبة في البدء في التفاعل مع اآلخرين نتيجة تجنب التواصل البصري.

 االنتباه المشترك:        

عمر الطفل الطبيعي وتساعد الطفل لطلب شيء أو الحصول على مساعدة تظهر هذه المهارة في نهاية السنة األولى من 

%  33-30شخص بالغ، أو مشاركة اجتماعية للطفل وفقدان هذه المهارة شائع بين األطفال التوحديين فهي تنتشر بنسبة 

-5ل التوحديين والتي هي بين األطفال التوحديين إلى حد أنه يعتبر عنصراً تشخيصياً مهماً أما النسبة المتبقية من األطفا

 ,Hedland)% ممن لديهم مهارة االنتباه المشترك فيفعلون بطريقة تختلف عما يفعله األطفال اآلخرين. 1 0

Gyllensten, 2015, 227 ) 

 العزلة واالنسحاب االجتماعی: 

 ,Weiss et al(، و)148، 2014)(، وأسامة فاروق، السيد كامل111، 2014)يشير كل من إبراهيم العثمان وآخرون

( إلى أن الطفل التوحدي يتصف بالعزلة االجتماعية، وقد اعتبر هذا المظهر السلوكي من األعراض 288 ,2009

الجوهرية للتوحد منذ اكتشاف هذا االضطراب، البقاء وحيدا، ويتجنب المواجهة  بالنظر والتحديق بالعينين في األشياء 

ألخريين، وفقدان القدرة على االستجابة لآلخرين بصورة عامة وشديدة، وفي اآلخرين إضافة إلى ضعف التواصل مع ا

ويفضلون البقاء وحدهم، وال يرغبون في االحتضان، أو الضم، ويظهرون الالمباالة للوالدين، ويرجع الوالدان ذلك إلى 

ضعف استخدام اللغة أن الطفل ال يهتم متى إذا كان، وحدة أو بصحبة آخرين، كما تظهر عند الطفل التوحدي مشكالت 

 الوظيفية، واالتصال غير اللفظي مما يؤدي إلى صعوبة في عملية التفاعل االجتماعي. 

  عدم الرغبة في تكوين صداقاتsocially passive: 

( أن األطفال التوحديين يعانون من صعوبة في 2010،79، شربيمان لوران  )(،39، 2007)ذکر كل من محمد شاکر

األصدقاء ولكن ال يحافظون عليهم وهذه ظاهرة شائعة عند األطفال الذين يعانون من أعراض أسبرجر الحصول على 

ن الحديث أولعل من أبرز أسباب الفشل في جعل عالقاتهم مستمرة مع األخرين هو االفتقار إلى التفاعل االجتماعي و

 ية.يدور حول أنفسهم وأنانيتهم فضالً عن عدم تعلمهم المهارات االجتماع
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 :سلوك األمن والسالمة لدى الطفل التوحدي .3

ألنهم ال يعنون معنى الخطر وهذا يعنى أنهم ، غالباً ما يتسم األطفال التوحديين بالجرأة وعدم الخوف في التسلق واالتزان

مع األدوات التعامل الخاطئ  –اللعب بالكهرباء )فهو ال يعرف الشعور بالخطر، في خطر دائم إذا لم يتم مالحظتهم جيداً 

عبور الطريق أثناء سير السيارات( وهى سلوكيات مخيفة لآلخرين وبخاصة الوالدين، فالطفل  –الحادة في المنزل 

أو طلب المساعدة من األشخاص الموثوق ، التوحدي لدية قصور في فهم المواقف التي تهدد حياته وكيفية التعامل معها

 (10، 2009، شريف عادل)به من تنمية الوعي لديه بمهارات السالمة واألمان. بهم وهو ما تحاول الدراسة الحالية القيام

 النظريات المفسرة للتوحد: .4

( إلى تقارب  وجهات النظر حول األسباب Ernspberger, 2016, 15(، و)23، 2016)يشير كل من شحاتة سليمان

 :ويمكن تصنيف وجهات النظر إلى، التي تفسر التوحد

ولكن لى ضعف العالقة بين الطفل واألم،تؤكد هذه النظرية أن السبب في اإلصابة بالتوحد يعود إ :النظرية النفسية (أ)

 هذه النظرية رفضت و ذلك لعدم وجود حقائق تؤيد صحتها.

لوحظ أن األطفال الذين يعانون من التوحد يجدون صعوبة في إدراك الحالة العقلية لآلخرين، لقد  نظرية العقل: (ب)

ألساسية في التوحد هي عدم القدرة على استنتاج الحالة العقلية للشخص اآلخر، يجد أطفال وجد أن الخاصية ا

التوحد صعوبة في تصور أو تخيل اإلحساس والشعور لدى اآلخرين أو ما قد يدور في ذهن اآلخرين من التفكير، 

خرون، وقد يعتقدون بأنك وهذا بدوره يقود إلى ضعف مهارات التقمص العاطفي وصعوبة التكهن بما قد يفعله اآل

تعرف تماما ما يعرفونه هم ويفكرون فيه، وعلى الرغم من معرفة األطفال التوحديين لما ينظر إليه اآلخرون إال 

، فؤاد محمد صالح)إنهم يعانون من صعوبة كبيرة في القدرة على إدراك ما يدور فى عقول األخرين من أفكار.

 (13، 2010عبد الجوالدة، 

ترجع هذه النظرية المشكالت التي يعانى منها الطفل التوحدي إلى إصابة بنية مناطق محددة  عصبية:النظرية ال (ج)

في النظام العصبي المركزي، فهناك مناطق خلل في الدماغ في المناطق المسئولة عن التخطيط أو التحكم وتنظيم 

وحد أكبر من حجم دماغ األشخاص االنفعاالت والحركة، ووجد أن حجم الدماغ عند الطفل الذي يعانى من الت

 (34، 2010سوسن شاكر، )العاديين.

مثالً تركيز حمض ، إن وجود عوامل كيميائية فى الجسم تلعب دوراً كبيراً في حدوث التوحد النظرية الكيمائية: (د)

 (98، 2008، جيهان أحمد)الهوموفانيليك وأيضا زيادة تركيز عنصر السيرتونين.

شحاتة سليمان، )ألسباب البيولوجية الخفية لم يتم التعرف عليها فى الوقت الراهن.إن ا النظرية البيولوجية: (ه)

2016 ،421) 

ومن خالل ما سبق يستخلص الباحثون أن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب محير؛ احتار فيه العلماء والمتخصصون، 

لذا ينبغي أن ، نسبة نجاحها من طفل آلخرولكن تتفاوت ، وأن هناك أساليب عالجية عديدة تستخدم مع األطفال التوحديين

تراعى البرامج مرونة الخدمة المقدمة وتغييرها بتغير حالة الطفل التوحدي، وأن هذا التنوع الكبير في األساليب العالجية 

 يدل على مدى االهتمام من جانب عدد كبير من الباحثين في المجاالت المختلفة.

 :: خطة وإجراءات البحثثامناً 

 :البحثمنهج  (1
المنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي باستخدام المجموعة الواحدة الختبار فروض البحث واإلجابة تم استخدام 

مهارات )برنامج قائم على استخدام الواقع المعزز( على المتغير التابع وهي)عنها، وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل وهو

التكنولوجيا( مع ضبط جميع المتغيرات الخارجية إلحداث تأثيرات إيجابية على أفراد السالمة واألمان في استخدام 

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد(.)العينة

 :عينة البحث (2
تم اختيار أطفال مجموعة البحث من مدرسة الشيخ عامر الجديدة فصول التربية الفكرية الملحقة بمركز دراو محافظة 

(، وتم اختيار أطفال العينة 60،9 )سنوات بمتوسط عمري يساوى 6: 4تتراوح أعمارهم من ( أطفال 8)أسوان وعددهم

عادل )بعد  تطبيق مقياس الطفل التوحدي (32،19- 30)ممن كانت نسبة معدل اضطراب التوحد لديهم يتراوح ما بين

 أطفال ثبت أنهم منخفضي األداء.( 7)( طفالً يعانون من اضطرابات التوحد، وتم استبعاد عدد15)على (2005عبد هللا ,

  



74 
 

  :أدوات البحث (3
 تمثلت أدوات البحث فيما يلي:

 (2ملحق )(2005عادل عبد هللا، )مقياس الطفل التوحدي إعداد (أ)

 (3ملحق )استمارة بيانات الطفل التوحدي (ب)

 (4ملحق)استبانة تحديد مهارات السالمة واألمان الالزمة لألطفال التوحديين (ج)

 (5ملحق )السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحديبطاقة مالحظة مهارات  (د)

ملحق )برنامج باستخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي. (ه)

6) 

 (2ملحق )(2005, عادل عبد هللا)مقياس الطفل التوحدي (أ)

 :الهدف من المقياس 

الطفل التوحدي أحد أهم المقاييس التشخيصية التي تهدف إلى التعرف على األطفال ذوى اضطراب التوحد يمثل مقياس 

و ذلك حتى يتم تقديم الخدمات  ،وتحديدهم وتمييزهم عن غيرهم من األطفال ذوى االضطرابات األخرى المشابهة لهم

 م على االندماج مع اآلخرين في المجتمع.والخطط التدريبية والعالجية والتربوية والتعليمية لهم بما يساعده

  :وصف المقياس 

( DSMIV 1994)تم صياغة عبارات هذا المقياس في ضوء محكات التشخيص الوارد في الدليل التشخيصي الرابع

الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي، إلى جانب مراجعة التراث السيكولوجي والسيكومترى حول ما كتب عن 

ال(، وتمثل هذه )أو ب (نعم)عبارة يجيب عنها األخصائي أو ولى األمر ب 28راب، ويتكون المقياس من هذا االضط

على األقل وانطباقها على  (عبارة 14)العبارات أعراض اضطراب التوحد، ويعنى وجود نصف هذا العدد من العبارات

درجة للطفل على هذا المقياس حيث يتم استخدامه الطفل أنه يعانى فعالً من اضطراب التوحد، وفى الغالب ال يتم إعطاء 

ال(، وبذلك فإن حصول )بنعم( وصفر لإلجابة ب)بغرض تشخيصي فقط وأحياناً يمكن إعطاء الطفل درجة واحدة لإلجابة

( عبارة عليه وهو ما يتفق مع ذكر ذلك  سابقاً، ومن ثم ال يوجد 14)درجة على هذا المقياس يعنى انطباق 14الطفل على 

( عبارات فقط قد تكون كافية لكي تحكم من خاللها على الطفل بأنه 10)نى تعارض بين األسلوبين ومما ال شك فإنأد

 توحدي، ولكن لزيادة التأكيد يفضل أن تنطبق عليه نصف عدد العبارات للحصول على نتائج صحيحة وصادقة.

  :صدق المقياس 

عرضه على عدد من المحكمين من أساتذة الصحة النفسية تم استخدم عدة أساليب لحساب صدق المقياس، حيث تم 

على األقل من إجماع المحكمين وكان  %95واألطباء النفسيين، وبعد ذلك تم اإلبقاء على تلك العبارات التي حازت على 

اس.وقد ( عبارة تمثل الشكل النهائي للمقي28)من نتيجة ذلك حذف خمسة عبارات ليصبح العدد النهائي للعبارات المقياس

ر( بين تقييم األخصائي )وبحساب قيمة 0.863(، وبلغ معامل الصدق 13ن=)تم تطبيقه على عينة من األطفال التوحديين

 .0.01وهى جميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى  0.938وتقييم ولي األمر بلغت 

 ثبات المقياس: 

( ثم أعيد تطبيق 13ن = )تم استخدام أكثر من أسلوب واحد لحساب الثبات حيث تم تطبيق هذا المقاس على أفراد العينة 

نفس المقياس عليهم مرة أخرى بعد مرور شهر واحد من التطبيق األول وإتباع نفس اإلجراء السابق في إعطاء درجة 

وهى بطبيعة  0.846بلغت   KR-21و باستخدام معادلة 0.917للمفحوصين على المقياس بلغت قيمة معامل الثبات 

 وهذا يعنى أن المقياس بذلك يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق والثبات يمكن الثقة بها. 0.01الحال قيم دالة إحصائياً عند 

 الصدق والثبات الخاص بالبحث الحالي: 

 صدق المحك الخارجي: 

( كمحك 2005)من األطفال التوحديين عند استخدام مقياس عادل عبد هللا( 15)طبق  الباحثون المقياس على عينة قدرها

وهي قيم  0.870خارجي، واتباع نفس اإلجراءات في إعطاء الدرجات للمفحوصين على المقياس بلغ معامل الصدق 

  0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

 ثبات المقياس: 

( من أطفال ذوى 15)تم تطبيق هذا المقياس على عينة استخدم الباحثون أسلوب تطبيق المقياس لحساب الثبات حيث

اضطراب طيف التوحد، ثم تم تطبيق المقياس عليهم مرة أخرى بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول، وبلغت قيمة 

، وهذا يعنى أن المقياس بذلك يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق 0.01وهى قيمة دالة إحصائيا عند  0.860معامل الثبات 

 ثبات يمكن الثقة به، ويالحظ أن معامالت الصدق والثبات دالة إحصائيا مما يتيح استخدام المقياس في الدراسة الحالية.وال

 (3ملحق )استمارة بيانات الطفل ذي اضطراب التوحد إعداد الباحثة (ب)
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 وصف االستمارة والهدف منها: 

كشوف المدرسة، ومن ولي أمر الطفل التوحدي وتتضمن تشمل االستمارة على البيانات األولية وتجميع هذه البيانات من 

االستمارة االسم والسن وتاريخ الميالد والترتيب داخل األسرة والعنوان ورقم التليفون وتتضمن أيضا سؤالين عن تحديد 

 معرفة الطفل باستخدام تقنية الواقع المعزز من قبل، وهل يستخدم األجهزة الرقمية الحديثة؟

مجموعة البحث( وأسرته لالستفادة من المعلومات )لبيانات الشخصية األولية عن الطفل التوحديوتهدف إلى جمع ا

 الالزمة، والتعرف على مدى استخدام الطفل لتقنية الواقع المعزز من قبل؛ أم ال.

 (4ملحق )استبانة تحديد مهارات السالمة واألمان الالزمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (ج)

باالطالع على المراجع والدراسات السابقة التي تناولت مهارات السالمة واألمان لألطفال بصفة عامة وذوي قام الباحثون 

(، وعبد 2011)(، ورشا جابر2017)(، وأنوار مختار2017)االحتياجات الخاصة بصفة خاصة ومنها دراسة أمل علي

 (، وبناًءا علي هذه القراءات توصلت الباحثة لآلتي: 2009)(، وغادة محمد2008)العليم محمد

تحديد أهم مهارات السالمة واألمان الالزمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ومن ثّم إعداد قائمة الستطالع الرأي 

 حول هذه المهارات.

العلوم التربوية، والعلوم ( بأسمائهم في تخصصات 1ملحق)ثم قام الباحثون باستطالع رأي عدد من السادة الخبراء

التكنولوجية، والتربية الخاصة، وذلك للحكم على تلك المهارات من حيث مدى حاجة األطفال ذوي اضطراب طيف 

 التوحد إلى المهارات الرئيسية والفرعية المدرجة باالستبانة.

( 5)الستبانة وقد تضمنت عددوقد أسفرت هذه الخطوة عن موافقة السادة الخبراء على جميع المهارات المدرجة في ا

مهارات السالمة واألمان الشخصي، ومهارات السالمة واألمان في المنزل، ومهارات السالمة )مهارات أساسية وهي

 واألمان في الشارع، ومهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا، ومهارات السالمة واألمان في الروضة(.

والذي ينص على: ما مهارات السالمة واألمان التي يجب إكسابها لطفل التوحد ؟ كما أنه وبذلك نجيب عن السؤال األول 

 بناًء على هذه القائمة تم تصميم بطاقة مالحظة مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي. 

 ( 5ملحق )طفل التوحدي.بطاقة مالحظة لمهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى ال (د)
قام الباحثون ببناء بطاقة مالحظة مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي بهدف قياس 

 الجوانب األدائية المرتبطة بهذه المهارة لدى عينة البحث. 

 وصف بطاقة المالحظة:  

لتنمية مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا للطفل تتكون بطاقة المالحظة من خمسة مجموعة من السلوكيات 

 ( عبارات.6)التوحدي وتشمل عدد

وقد استخدم الباحثون أربعة خيارات أمام كل عبارة وعلى ولى األمر أو اإلخصائى أن يختار أية عبارة تنطبق على 

نادراً(  –أحياناً  –غالباً  -دائماً )اختياراتالطفل، وتحدد درجات بطاقة المالحظة طبقا لميزان تقدير رباعي يتضمن 

أحياناً: تحدث في بعض األحيان( )(،1)غالباً: تحدث كثيراً( وقيمتها)صفر(،)دائما: تحدث باستمرار( وقيمتها)بحيث

درجة،  18(، وعلى ذلك تكون الدرجة العظمى لبطاقة المالحظة 3)نادراً: تحدث بدرجة قليلة جداً( وقيمتها)(،2)وقيمتها

 والدرجة الصغرى صفر. 6والدرجة األقل من المتوسطة  12والدرجة المتوسطة 

 خطوات بناء بطاقة المالحظة: 

 مر إعداد بطاقة المالحظة بالخطوات اآلتية:

مراجعة اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت مهارات السالمة واألمان لدى أطفال اضطراب  (1

 طيف التوحد.

الهدف العام من بطاقة المالحظة والذي تمثل في تقييم مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى تحديد  (2

 الطفل التوحدي.

بأسمائهم في تخصصات العلوم التربوية،  (1ملحق)قام الباحثون باستطالع رأي عدد من السادة الخبراء (3

ت بطاقة المالحظة من حيث مدى انطباق هذه السلوكيات والتكنولوجيا، والتربية الخاصة، وذلك للحكم على عبارا

 على الطفل التوحدي ومدى إمكانية تحقيق المهارة، وإضافة أو حذف أي عبارة يراها المحكم.
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 حساب الصدق والثبات لبطاقة المالحظة:  

 حساب الصدق:  

في العلوم التربوية، تم عرض بطاقة المالحظة في صورتها األولية على مجموعة من الخبراء في تخصصات 

( محكماً، بهدف التأكد من تسلسل الخطوات السلوكية للمهارة، وسالمة 11)والتكنولوجيا، والتربية الخاصة، بلغ عددهم

تعليمات البطاقة ودقة صياغة العبارات وسهولتها، حذف أو إضافة بعض الخطوات بما يتناسب مع كل المهارة واقتصرت 

 .من إجمالي المحكمين %80لبنود، وحذف بعض البنود التي لم تصل نسبة االتفاق فيها علىالتعديالت على صياغة بعض ا

 :الصدق العاملي 

( طفل، ويوضح 15)قام الباحثون بحساب الصدق العاملي لبطاقة المالحظة وذلك بتطبيقها على عينة التقنين التي بلغت

 ( ذلك.1)الجدول رقم

 (1)جدول
 المالحظة مهارة السالمة واألمانالتحليل العاملي ألبعاد بطاقة 

 في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي

 نسب الشيوع قيم التشبع األبعاد م

1 
مهارات السالمة واألمان في استخدام 

 التكنولوجيا
0.858 0.736 

تعبيراً جيداً عن مهارات ( تشبع أبعاد بطاقة المالحظة على عامل واحد، مما يعني أن هذا البعد يعبر 1)يتضح من الجدول

 السالمة واألمان التي وضعت بطاقة المالحظة لقياسها بالفعل، مما يؤكد تمتع بطاقة المالحظة بدرجة مرتفعة من الصدق.

 حساب الثبات لبطاقة المالحظة: 

تم حساب معامل ثبات البطاقة باستخدام أسلوب تعدد المالحظين على أداء الطفل الواحد، وتم حساب معامل االتفاق بين 

حيث تم عرض بطاقة المالحظة على أحد المعلمين ومعرفة محتواها  ،" Cooperتقديراتهم باستخدام معادلة كوبر " 

حظة أداء ثالثة أطفال ذوي توحد، وتم حساب معامل االتفاق بين وتعليماتها الستخدامها في تطبيق البطاقة وذلك لمال

 .م وبين مالحظة ولي األمر لكل طفلمالحظة المعل

 (2)جدول
 معامل االتفاق أداء ثالثة أطفال

معامل االتفاق على أداء الطفل 

 األول

معامل االتفاق على أداء الطفل 

 الثاني

معامل االتفاق على أداء الطفل 

 الثالث

85%  91%  88%  

( وهذا يعني أن بطاقة المالحظة %88)( أن متوسط معامل اتفاق المالحظين لثالثة أطفال يساوى2)يتضح من الجدول

 على درجة عالية من الثبات أي أنها صالحة كأداء للقياس.

مرتفع كما يتضح (، وهو معامل ثبات 0.881)كما قام الباحثون بحساب معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات يساوى

 (.3)من الجدول

(3)جدول  
 معامالت الثبات ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة

 لمهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي

 الداللة معامل ألفا األبعاد م

 0.01 0.864 مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا. 1

( يعد منخفضاً، %70)معياراً لمعامل الثبات ذكر فيه أن معامل الثبات األقل من (331 ،2008)حيث حدد رشدي أحمد

  ( يعد ثباتاً مرتفعاً. %80)وأن معامل الثبات األكثر من
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برنامج قائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارة السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل (ه)

 (6ملحق )التوحدي

اعتمد الباحثون في بناء البرنامج على مراجعة اإلطار النظري واألدبيات التربوية واالطالع على الدراسات العربية 

(، Yuen, et all., 2011)(، ودراسة2012إيمان عوضه، )واألجنبية التي تناولت نماذج التصميم التعليمي، كدراسة

خصصة في التصميم التعليم اإللكتروني، وقام الباحثون بإعداد (؛ والسيما النماذج المتChoi, et all., 2016)ودراسة

(، وذلك لمناسبته لتصميم وبناء مادة 2013)تقنية الواقع المعزز وفق نموذج عبد اللطيف الجزار للتصميم التعليمي

 المعالجة التجريبية في هذا البحث.

( وذلك بناء المراحل 2013د اللطيف الجزار)وفيما يلي عرض لخطوات ومراحل تصميم وتطبيق البرنامج وفق نموذج عب

 التالية:

 :مرحلة التحليلالمرحلة األولى:
 تحديد أهداف البرنامج: 

  :الهدف العام (1

يهدف البرنامج الحالي إلى تنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى أطفال طيف التوحد الملتحقين 

سنوات  (6-4 )أ( ممن تتراوح أعمارهم من بين)التربية الفكرية الملتحقة تمهيديبمدرسة الشيخ عامر الجديدة فصول 

 وذلك من خالل عدد من األنشطة المقدمة بتقنية الواقع المعزز.

 :األهداف الفرعية (2

 تم صياغة األهداف الفرعية من خالل تحليل المحتوى لقائمة مهارات السالمة واألمان وهى كالتالي:

 المعزز على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. تطبيق تقنية الواقع -

 تنمية وتحسين مهارات السالمة واألمان الستخدام التكنولوجيا لطفل اضطراب طيف التوحد. -

 :األهداف اإلجرائية السلوكية (3

طة تم صياغة األهداف اإلجرائية السلوكية في ضوء الهدف العام واألهداف الفرعية للبرنامج، وقد تم توزيعها على أنش

 البرنامج بحيث يكون الطفل بعد االنتهاء من النشاط يستطيع أن:

 :النشاط  األول

 .يتجنب التحدث مع الغرباء 

  يمتنع عن التالمس الجسدي مع شخص غريب 

  يتجنب السير مع  شخص غريب 

 يرفض تقبل الهدايا من الغرباء 

 :النشاط الثاني

  يتمكن من استخدام األجهزة الكهربائية 

   يبتعد عن إدخال أجزاء معدنية في مقابس الكهرباء 

 يضع الفيشة في مكانها الصحيح 

  :النشاط الثالث

  يتعرف خطر اللعب بالوالعة أو الكبريت 

  يبتعد عن األواني الساخنة 

   يتعرف خطر اللعب بالوالعة أو الكبريت 

   يبتعد عن األواني الساخنة 

   :النشاط الرابع

    يتمكن من استخدام السكين بطريقة آمنة 

   يتمكن من استخدام المقص بطريقة آمنة 

  بطريقة آمنة  (معلقة –شوكة  )يستخدم أدوات المائدة 

    يتمكن من استخدام السكين بطريقة آمنة 

   يتمكن من استخدام المقص بطريقة آمنة 

  بطريقة آمنة (معلقة –شوكة  )يستخدم أدوات المائدة 
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 :النشاط الخامس

 يتجنب رفع األكواب والزجاج المكسور بنفسه 

 :النشاط السادس

   ينتبه للسيارات عند عبور الشارع 

   يلتزم بجانب الطريق عند السير 

  يذكر مكونات الشارع 

 :النشاط السابع

   يتبع إشارات المرور عند عبور الطريق 

  .يبتعد عن السير على البالوعات المفتوحة 

 اللعب والجري وسط الطريق. يذكر مخاطر 

 :النشاط الثامن

  الباص( بطريقة آمنة )يصعد وينزل من.  

  .يتجنب إخراج يده أو رأسه من السيارة أثناء سيرها 

  .يتجنب النزول من السيارة أثناء سيرها 

 :النشاط التاسع

   يطلب المساعدة من األفراد المسئولين عن سالمته 

   يتعرف على مهنة الطبيب 

  يحذر أخذ الدواء دون استشارة الطبيب 

 :النشاط العاشر

    .يبتعد عن الخطر عند سماع إنذار الحريق 

  .يميز أصوات اإلنذار بالخطر 

  .يحمي نفسه عند اندالع حريق 

   :النشاط الحادي عشر

  يتعرف شكل علب السوائل الضارة 

 يميز شكل الدواء من علب الحلوى 

  (المنظفات و األدوية)الضارة مثليتجنب استخدام السوائل  

  :النشاط الثاني عشر

   يبتعد عن تسلق الشباك أو البلكونة أو أثاث المنزل 

  :النشاط الثالث عشر

    يحرص على مشاركة الوالدين في محتوى الفيديوهات واأللعاب االلكترونية 

  :النشاط الرابع عشر

   يتعرف على شكل األجهزة الرقمية و كيفية استخدامها بحرص ووظيفتها 

 .يتجنب استخدام األجهزة الرقمية وقت طويل 

 .يجيد استخدم األجهزة الرقمية بطريقة آمنة 

 ينظم وقته بين األلعاب الرقمية واللعب باأللعاب 

  :النشاط الخامس عشر

 (الشرطي )يتعرف األشخاص المسئولين عن أمان الفرد 

  يحذر من األشخاص الغرباء 

 يطلب المساعدة من األفراد المسئولين عن حمايته مثل الشرطي 

  :النشاط السادس عشر

 يحافظ على ترشيد الكهرباء. 

  يتعرف على أهمية الكهرباء في حياتنا 

 يتعرف على مصادر الكهرباء داخل المنزل 
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  يحافظ على ترشيد الكهرباء. 

  يتعرف أهمية الكهرباء في حياتنا 

  :النشاط السابع عشر

 .يتجنب الحديث مع الغرباء 

 (األم –األب )يطلب مساعدة من األفراد المسئولين عن سالمته 
 

 تحديد خصائص المتعلمين: 

على أهم الخصائص لدى الفئة المستهدفة، فالطفل ذوي اضطراب  يهدف تحليل خصائص األطفال إلى التعرف

طيف التوحد هو المستفيد األول من تقنية الواقع المعزز، وبالتالي يجب مراعاة خصائص نموه وحاجاته وميوله، وقدراته، 

م طبقاً لخصائص ومراعاة الفروق الفردية بين األطفال وذلك عن طريق تنوع محتوى األنشطة، والتكرار في عملية التعل

 ذوي اضطراب طيف التوحد في القدرة على االنتباه وضعف الذاكرة.

 تحديد المحتوى التعليمي: 

يتكون محتوى البرنامج من مجموعة من األنشطة التي تتناول في تطبيقاتها بعض مهارات السالمة واألمان في استخدام 

عة من السلوكيات والمواقف على شكل صور مجسمة وصور التكنولوجيا، ويتبع المحتوى عرضاً للنشاط يتكون من مجمو

ثالثية األبعاد وفيديوهات وذلك باستخدام الهواتف الذكية من خالل تقنية الواقع المعزز التي تحمل على الهاتف نظام 

رة اندرويد، مع كتيب يحتوى على مجموعة من الصور وعنوان للمهارة، حيث يتم الطلب بتوجيه كاميرا الهاتف إلى صو

الخاصة بكل مهارة على أن تظهر التفاعل مع الصفحات في شاشة الموبيل بشكل إلكتروني تفاعلي من حيث تشغيل 

الروابط أو الفيديو في كل صفحة، حيث تكون المجسمات ثالثية األبعاد معبرة عن الموضوع مع فيديو اليف والمؤثرات 

صاحبة للوصف متزامنة مع الكالم تكون مصاحبة في جذابة وعبارات توضيحية مستخدماً شخصية بنت كرتونية م

 الفيديو، وذلك لغرض تحقيق األهداف المنشودة من خالل ممارسة األطفال لألنشطة المختارة.

 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم
 تحديد تصور لمرحلة اإلنتاج: 

إنتاج البرنامج كامال حوالي شهراً، حيث أن تم وضع تصور مبدئي للزمن الالزم والتكملة للبرنامج، وقد تستغرق عملية 

 إنتاج المجسمات ثالثية األبعاد تستغرق وقتا طويالً.

 تحديد إستراتيجية استخدام البرنامج:  

يتعلم الطفل عن طريق التعلم الفردي، يمكن لكل طفل التعامل مع البرنامج بمفرده، حيث إن كل ما يحتاجه امتالكه لهاتف 

 ذكي.

 دمة في تنفيذ البرنامجاألدوات المستخ: 

  -تابلت" بنظام األندرويد –جهاز ذكى "هاتف )استخدم الباحثون مجموعة من األدوات لتنفيذ أنشطة البرنامج تمثلت في

 كتيب يحتوى على تقنية الواقع المعزز( –سماعات 

 محتوى البرنامج المقترح: 

التوحديين، حيث قام الباحثون بإعداد مجموعة من األنشطة التي يتناسب محتوى البرنامج ومستويات واحتياجات األطفال 

تساعد على اكتسابهم معرفة بالحفاظ على حياتهم من المخاطر التي تواجههم، وذلك من خالل تنمية مهارات السالمة 

تقنية الواقع ( يوضح عرض لبعض أنشطة محتوى البرنامج القائم على 7)واألمان في استخدام التكنولوجيا لديهم، والملحق

 المعزز.

( محكماً من الخبراء في 11)( نشاط على السادة المحكمين وبلغ عددهم25)تم عرض أنشطة البرنامج التي تتكون من

 بهدف التحقق من األتي:(1ملحق )تخصصات العلوم التربوية، والعلوم التكنولوجية، والتربية الخاصة

 دقة الصياغة اللفظية والعلمية للبرنامج. 

  مناسبة األنشطة المستخدمة ألفراد العينةمدى. 

 .مدى مناسبة األنشطة لتحقيق كل هدف 

 مدى مناسبة زمن النشاط. 

وقد قام الباحثون بحصر آراء السادة المحكمين في المحاور السابقة، وتم إجراء التعديالت في ضوء المتطلبات السابقة، 

 ف البرنامج، وتعديل بعض التطبيقات التربوية بعد كل نشاط(.تعديل بعض أهدا)وكان من أهم مقترحات السادة المحكمين
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 الفنيات واألساليب المستخدمة في البرنامج:  

قام الباحثون باستخدام مجموعة من األساليب وذلك لتنمية بعض مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لألطفال 

المستخدمة في البرنامج بتقنية الواقع المعزز، واستخدام بعض الفنيات ذوي اضطراب طيف التوحد، من خالل األنشطة 

 -:التي ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج وفيما يلي توضيح لتلك الفنيات

تعنى النمذجة تقديم نموذج صحيح يستطيع الطفل تقليده أي أن يقوم فرد آخر بأداء السلوك كنموذج سواء النمذجة: (1

مجسم، فيديو وترى الباحثة أن النمذجة تعد من أهم الفنيات التي يجب استخدامها في  كان هذا النموذج شخص أو

تعليم األطفال التوحديين حيث أن تعتمد بشكل أساسي على وجود نموذج سليم يستطيع الطفل تقليده ولذلك تم 

ط من داخل تقنية الواقع االستعانة بفنية النمذجة، حيث يتم تدريب الطفل على السلوك معين من خالل مشاهدة النشا

 المعزز كنموذج يتم محاكاته.

وهو إثابة الطفل على اإلجراء الذي قام به وذلك بمكافأة لتعظيم أو تثبيط السلوك وبنص مبدأ التعزيز على التعزيز: (2

 أن اإلنسان يميل إلى تكرار السلوك الذي يعود عليه.

ساب المهارات المرتبطة بجوانب النمو المختلفة ويتحقق يهدف التكرار إلى تحسين قدرة األطفال على إكوالتكرار: (3

ذلك من خالل قيام الباحثة بتكرار األنشطة داخل تقنية الواقع المعزز وتدريب األطفال خالل ممارسة األنشطة 

 لتثبيت وتدعيم المهارات المكتسبة.

استخدام مثيرات ووسائل متنوعة حتى يصبح التعلم أكثر فاعلية يمكن استثارة انتباه الطفل باستثارة الدافعية: (4

تخاطب حواس الطفل وتوجيه انتباهه لموضوع التعلم وهذا ما تقوم بيه تقنية الواقع المعزز، مع تكليف األطفال 

 بأعمال بسيطة ومحددة ومرتبة وفي حدود قدراتهم مما يثير دافعيتهم للتعلم.

 :مرحلة التطبيق:المرحلة الثالثة
 :القائم على تقنية الواقع المعزز الستخدام البرنامجالتجربة االستطالعية  (أ)

على سهولة ظهور المحتوى  قام الباحثون بتطبيق برنامج تقنية الواقع المعزز على العينة االستطالعية، للوقوف

تواجه ووضع التعليمات وعمل التقويم النهائي لكل نشاط بالشكل الصحيح، وتحديد المشكالت التي من الممكن أن المعزز،

األطفال التوحديين عند استخدام التقنية، وقد أسفرت نتائج التطبيق االستطالعي لتقنية الواقع المعزز إلى عدم وجود 

 صعوبات في عرض المحتوى المعزز، وسهولة استخدامه باإلضافة إلى وضوح وسهولة تعليماته.

 :ج لتطبيق البرنامجالجدول الزمني لتطبيق البرنام (ب)

( نشاطاً مدة النشاط 25)( أيام في األسبوع، بإجمالي عدد األنشطة5)امج على مدار شهر وخمسة أيام بواقعتم تطبيق البرن

 دقيقة، كما تم تقديم األنشطة بصورة فردية. 30 :20تتراوح ما بين 

 :مرحلة التقويمالمرحلة الرابعة:
 :تم استخدام أساليب التقويم التالية في البرنامج

القياس القبلي، ويتم ذلك قبل تطبيق البرنامج بتطبيق بطاقة المالحظة لمهارات السالمة واألمان وهو التقييم القبلي: (أ)

 لدى األطفال التوحديين على أطفال عينة الدراسة ويستخدم نفس القياس كتقويم بعدي عقب االنتهاء من أنشطة البرنامج.

بداية تطبيق البرنامج وحتى نهايته، حيث يقوم بعمل وهو تقييم مستمر بشكل متالزم منذ ي(:التكوين)التقييم المصاحب (ب)

تغذية مرتدة تؤدي إلى التعديل المستمر للبرنامج ويتم ذلك من خالل مالحظة األطفال أثناء تقديم النشاط وبعده، وتقديم 

اء كل نشاط سواء التطبيقات التربوية التي يقوم بها الطفل بعد كل نشاط، والتعزيز اإليجابي الذي تقوم به الباحثة عقب أد

 تعزيز معنوي أو تعزيز مادي

وهو القياس البعدي ويتم تطبيقه عقب االنتهاء من تطبيق البرنامج، حيث يقيس أثر البرنامج القائم :التقييم البعدي (ج)

على تقنية الواقع المعزز في تنمية بعض مهارات السالمة واألمان لدى أطفال اضطراب طيف التوحد من خالل إعادة 

 بطاقة المالحظة لمهارات السالمة واألمان ومقارنة النتائج لمعرفة مدى تقدم الطفل بعد البرنامج.تطبيق 

وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الثاني ونصه ما مكونات البرنامج قائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارات 

 وحدي؟السالمة واألمان في استخدام استخدام التكنولوجيا لدى الطفل الت

 :عرض ومناقشة النتائج:ثامناً 
 :اإلجابة عن أسئلة الدراسة (أ)

  ؟السؤال األول ونصه ما مهارات السالمة واألمان التي يجب إكسابها للطفل التوحدي

ملحق )وقد تمت اإلجابة عنه في الفصل الثالث حيث تم التوصل لقائمة بمهارات السالمة واألمان الالزمة للطفل التوحدي.

4) 
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الثاني ونصه ما مكونات البرنامج القائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارة السالمة واألمان في استخدام السؤال 

 التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي؟

وقد تمت اإلجابة عنه حيث تم تصميم البرنامج وعرض مكوناته ومحتواه بعد عرضه على مجموعة من السادة 

 ( 6ملحق )الخبراء.

الث ونصه ما فاعلية برنامج قائم على استخدام الواقع المعزز لتنمية مهارة السالمة واألمان في استخدام السؤال الث

 التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي؟

وقد تمت اإلجابة عنه في هذا الفصل من خالل اختبار مدى صحة فروض البحث كما سيتم شرحه تفصيال في الصفحات 

 التالية.
 

 :البحث اختبار مدى صحة فروض (ب)
 اختبار مدى صحة الفرض األول: 

يوجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات األطفال في مهارات ينص الفرض الرئيس األول على أنه: .3

 .القبلي والبعدي( لصالح التطبيق البعدي)السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى أطفال التوحد فى التطبيقين

للكشف عن الفروق بين متوسطات  Wilcoxon(W)وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

رتب درجات القياس القبلي والقياس البعدي والتعرف على داللة هذه الفروق، حيث تمت مقارنة متوسطات رتب درجات 

الواقع المعزز المعدة لتنمية مهارات السالمة واألمان في القياسين القبلي والبعدي ألطفال عينة البحث بعد تطبيق تقنية 

 ( تلك النتائج.4)استخدام التكنولوجيا لديهم من خالل بطاقة المالحظة، ويوضح الجدول

 (4)جدول
 البعدي على بطاقة مالحظة مهارة السالمة واألمان في سطي درجات القياس القبلي والقياسداللة الفروق بين متو

 التكنولوجيا لدى الطفل التوحدياستخدام 

 الدالة قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد قياس القبلي والبعدي البعد

مهارات 

السالمة 

واألمان في 

استخدام 

 التكنولوجيا

 - الرتب سالبة

4.40 35.20 2.665 0.01 
 8 الرتب الموجبة

 - التساوي

 8 اإلجمالي

        Z=2.58   0.01عند مستوى                                             Z= 1.96  0.05عند مستوى 
 2.665( Z)( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من القياس القبلي والبعدي حيث بلغت قيمة4)يتضح من الجدول

ق وبعد التطبيق في اتجاه القياس ( بين متوسطات رتب درجات أفراد العينة قبل التطبي0.01)وذلك عند مستوى داللة

  .البعدي
 :تفسير ومناقشة نتائج الفرض األول 

مما سبق تتضح تحقق صحة الفرض األول في البحث الحالي، حيث إن استخدام تقنية الواقع المعزز تساعد أفراد العينة 

التكنولوجيا ألطفال طيف التوحد مقارنة على تحسين أدائهم على بطاقة المالحظة لمهارات السالمة واألمان في استخدام 

 بأداء نفس المجموعة قبل تطبيق تقنية الواقع المعزز، ويعزو الباحثون تلك النتائج إلى عدة نقاط كالتالي:

  أكد أولياء األمور على أن أداء أفراد العينة قد تغيير في المنزل وقد أصبح أكثر ايجابية بعد تلقي البرنامج وهذا ما

تخدام تقنية الواقع المعزز يزيد من اتقان أطفال طيف التوحد للمهارات السالمة واألمان حيث إن طريقة يثبت أن اس

 التعليم باستخدام تلك التقنية تجعل المناخ التعليمي أكثر إثارة وتشويق وتساعد في المحاكاة والنمذجة.

  مختلفة عن النمط التقليدي بحث  يكون األطفال تتيح تقنية الواقع المعزز الفرصة لعرض المحتوى التعليمي بطريقة

 التوحديين دور إيجابي في الحصول على المعرفة.

  تحتوى تقنية الواقع المعزز على العديد من الوسائط التعليمية التى تساعد األطفال على التعرف على األجزاء واألبعاد

 لتعامل مع الحقائق والمفاهيم بطريقة جيدة.والخصائص وتصور شكل المعلومة والتحقق منها والتي ساعدتهم على ا

   .تشتمل تقنية الواقع المعزز على العديد من األنشطة التى تتطلب من األطفال العمل بشكل فعال طول مدة النشاط 

 ,.Liu, et all)(، ودراسةHimle, et all., 2004وتتفق نتائج الفرض األول مع نتائج عدد من الدراسات مثل دراسة)

(، على التأثير اإليجابي لتقنية الواقع المعزز 2018)(، ودراسة نجالء سرحان2015)نهى بهنسيدراسة (، و2011

 على تنمية مهارات السالمة واألمان في المنزل.
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(، ودراسة أحمد 2013)ودراسة  أسماء محمد (El sayed, 2011)كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من

( على وجود أثر إيجابي في استخدام تقنية الواقع المعزز لرفع Kose, Deperliogla, 2012)(، ودراسة2013)موسى

 مستوى األطفال في المواد المختلفة.

 اختبار مدى صحة الفرض الثاني: 

يوجد أثر كبير للبرنامج القائم على تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارات السالمة واألمان :ينص الفرض الثاني على أنه

ي تدل على حجم ( الت²µ)وللتحقق من صحة هذا الفرض، قام الباحثون بحساب قيمة مربع إيتالدى الطفل التوحدي، 

 ( 5)كما يوضح الجدولاألثر،

 (5)الجدول
البرنامج القائم على تقنية الواقع المعزز في( لحجم أثر µ²)قيمة مربع إيتا  

 تنمية مهارات السالمة واألمان للطفل التوحدي

ت( )قيمة األبعاد (µ²)مربع إيتا   

 0.994 67.081 مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا.

البرنامج القائم على تقنية الواقع أحدثه كبيرة، مما يدل على األثر المرتفع الذي  (²µ)( أن قيمة6)يتضح من الجدول

ما فاعلية برنامج "المعزز في تنمية مهارات السالمة واألمان للطفل التوحدى وهذا يجيب عن السؤال الرئيس للبحث وهو

 "لتنمية مهارات السالمة واألمان لدى أطفال التوحد؟ قائم على استخدام الواقع المعزز

 فسير ومناقشة نتائج الفرض الثانيت: 

يمكن تفسير ذلك بصفة عامة أنه في ضوء نتائج اشتراك وانتظام االطفال في أنشطة البرنامج وفنيات المتنوعة المستخدمة 

لتنمية مهارات السالمة واألمان في استخدام التكنولوجيا لدى الطفل التوحدي، وبالرجوع إلى النتائج اإلحصائية فيما سبق 

وبعدي( لكل من بطاقة المالحظة لمهارات السالمة واألمان لألطفال  –قبلي )طبيقوالمتعلقة بشكل رئيسى بمتغير زمن الت

 :ذوي اضطراب طيف التوحد؛ نجد أن تلك النتائج اإلحصائية التي توصل إليها الباحثون على تفسير النتائج استناداً إلى

  ،كذلك بناء على ما تيسر ما ورد بالتراث التربوي المرتبط بموضوع الدراسة من أطر نظرية ودراسات سابقة

 للباحثون مالحظته أثناء إجراء الدراسة التجريبية.

 .خصائص أفراد عينة الدراسة 

  كما راع الباحثون أن تأتى مناقشة نتائج البحث متوافقة مع الرؤية المنطقية التي يستطيع كل من العقل والمنطق أن

 يقبالها.

 )(، ودراسةTell, 2009 )لتجريبية الحالية وكان من تلك الدراسات دراسةوقد اتفقت الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة ا

Burckley, t all., 2014ودراسة ،)(Morgan, 2012 لذا يتضح فاعلية البرنامج القائم على تقنية الواقع المعزز ،)

 في تنمية مهارات السالمة واألمان لدى أطفال التوحد ومنها يؤكد الباحثون على أن: 

 لمعدة في هذه الدراسة ساهمت بشكل كبير في تنمية بعض مهارات السالمة واألمان لدى عينة الدراسة.األنشطة ا (1

التشجيع والحث والتعزيز على التعلم الذاتى ألطفال التوحد حيث يشعرهم بقدرتهم على التعلم مثل العاديين أدى إلى  (2

 .نجاح البرنامج

 ي ودور استخدام التكنولوجيا.ضرورة تنوع األنشطة المستخدمة مع الطفل التوحد (3

 استخدام كل ما هو مستحدث وجديد إلكساب المهارات المختلفة والبعد عن الطرق التقليدية والنمطية. (4

  :توصيات البحثتاسعاً:
 في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحثون بما يلي:

السالمة واألمان ألطفال اضطراب طيف التوحد داخل عداد البرامج التكنولوجية التي تستهدف تقديم مهارات أزيادة  (1

 وخارج المنزل.

 تحويل مهارات الحياة اليومية إلى برامج رقمية تفاعلية لجذب انتباه األطفال التوحديين. (2

تفعيل دور التكنولوجيا وخاصة البرامج الرقمية وبرامج الوسائط المتعددة كوسيلة فعالة في تنمية بعض المهارات  (3

 ل ذوي اضطراب التوحد بشكل عام.لدى األطفا

تقديم برامج رقمية تساعد هؤالء األطفال على االعتماد على أنفسهم بقدر اإلمكان مما قد يحسن مستوى توافقهم  (4

 النفسي واالجتماعي.

وضع الطرق والمقاييس التي تمكن األطفال التوحديين من اكتساب مهارات السالمة واألمان للمحافظة عليهم من أي  (5

 خطر.
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ضرورة إعداد وعقد دورات تدريبية وندوات لآلباء واألمهات والمشرفين للتوعية بكيفية التعامل مع البرامج  (6

 اإللكترونية والرقمية مع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 إعداد برامج تكنولوجية وألعاب رقمية لجميع فئات ذوي االحتياجات الخاصة. (7

مية التعلم من خالل استخدام تقنية الواقع المعزز لما لذلك من أثر إيجابي في توجيه اإلخصائيين والمعلمين إلى أه (8

 التعلم.

 :البحوث المقترحة
فى ضوء ما انتهت إليه هذا البحث من نتائج، رأت الباحثة إمكانية القيام بأبحاث أخرى في مجال الطفل التوحدي، بحيث 

 تتناول هذه االبحاث الموضوعات اآلتية:

 باستخدام تقنية الواقع المعزز في تنمية سلوكيات التعاون لدى األطفال المكفوفين. فاعلية برنامج (1

 برنانج قائم على تقنية الواقع المعزز وأثره في تنمية الحس الجمالي لدى األطفال الصم. (2

 تصميم منهج مقترح إلكساب وتنمية مهارات السالمة واألمان لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. (3

 ج قائم على تقنية الواقع المعزز لتقديم المناهج الدراسية ألطفال الدمج في مرحلة ما قبل المدرسة.برنام (4
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 :مراجع البحث

 :المراجع العربيةأوالً:
، دار الزهراء مدخل إلى اضطرابات التوحد, الرياض(: 2014)إبراهيم العثمان، إيهاب الببالوي، لمياء بدري .1

 للنشر.

(: فاعلية التعلم المختلط في تنمية مهارات البرمجة الشيئية لدى معلمي الحاسب اآللي 2013)أحمد موسى غازي .2

 ، كلية التربية، جامعة طنطا.رسالة ماجستيرواتجاهاتهم نحوها، 

عمان، دار السيرة العالج(,  –التشخيص –األسباب )التوحد(: 2014)أسامة فاروق مصطفى، السيد كامل الشربيني .3

 للنشر والتوزيع.

المجلة العربية لدراسات (: تنمية مهارات األمان الشخصي لألطفال ذوي اضطراب التوحد،  2017)أمل علي محمد .4

 (.7)، ع وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

(: فعالية األلعاب التربوية اإللكترونية في تنمية بعض المهارات 2010)إملي صادق ميخائيل، سمية طه جميل .5

( ، ص 13(، مج)49)، مصر، عمجلة دراسات الطفولةل المعاقين عقلياً، المعرفية لدى األطفا

233-262. 

(: فعالية استخدام اللعب التمثيلي في تنمية 2008)إملي صادق ميخائيل، سهى أحمد أمين، رحاب صالح برغوت .6

نحو صناعات آمنة  –المؤتمر العالمي الدولي األول  مهارات األمان لألطفال المتخلفين عقلياً،

 .208- 158(، ص1)لطفل، كلية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية، مجل

(: فاعلية برنامج إرشادي مقترح قائم على المشاركة الوالدية لتنمية بعض مهارات األمان 2017)أنوار مختار أحمد .7

 ، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا.رسالة ماجستيرلدى الطفل التوحدي، 

(: فاعلية برنامج مقترح في تكنولوجيا التعليم قائم على التعليم المدمج في تنمية 2012)ارثيإيمان عوضه الح .8

، كلية التربية، رسالة دكتوراهمهارات االستخدام واالتجاهات نحوها لدى طالبات كلية التربية، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

 أمريكا، مؤسسة فليبيس للنشر.، وأدواته اإللكتروني التعليم(: 2010)جميل إطميزم .9

 ، القاهره، دار أخبار اليوم.التوحد (:2008)جيهان أحمد مصطفى .10

 .، القاهره، إيتراك للنشر والتوزيعالطفل التوحدي خصائصه السلوكية والتربوية(: 2006)حسام أحمد محمد .11

 المناهج للنشر والتوزيع. ، عمان، دارتكنولوجيا الواقع االفتراضي واستخدماته التعليمية(: 2010)خالد نوفل .12

(: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات الحياتية لدى عينة من األطفال التوحديين 2009)رجاء أحمد التويتان .13

 ، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهره.رسالة دكتوراهالكويتيين، 

(: فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات األطفال التوحديين لمواجهة األخطار والحوادث 2011)رشا جابر محمود .14

 ، كلية رياض األطفال، جامعةاإلسكندرية.رسالة ماجستيرشائعة الحدوث، 

(: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية اإلدراك وأثره على خفض السلوك النمطي لدى 2007)رشا مرزوق العزب حميدة .15

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.رسالة ماجستيروحدي، الطفل الت

، القاهره، اضطراب النطق والكالم واللغة لدى المعاقيين عقلياً والتوحديين(: 2010)سليمان عبد الواحد يوسف .16

 .ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع

 .بونو للنشر والتوزيع، عمان، دار ديعالجه–تشخيصه  –خصائصه  –التوحد أسبابه (: 2010)سوسن شاكر مجيد .17

(: فعالية برنامج عالجي سلوكي في تنمية التواصل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب 2016)شحاته سليمان .18

كلية التربية للطفولة المبكرة،  مجلة الطفولة,التوحد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، 

 جامعة القاهرة.

(: فعالية التدريب على استخدام جداول النشاط المصور في تنمية بعض المهارات 2009)شريف عادل جابر .19

، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستيرالمرتبطة بإدراك األطفال التوحديين لمخاطر الطريق، 

 بنى سويف.

فال الذاتويين، (: استخدام وسائل التعليم المنظم لتنمية السلوك االستقاللي لألط2013)صبري عبد المحسن محمد .20

 ، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير

 ، القاهرة ، دار الرشاد.3، طمقياس الطفل التوحدي :(2005)عادل عبد هللا محمد .21

القاهره، الدار  النظرية والتشخيص وأساليب الرعاية(, )مدخل إلى اضطراب التوحد (:2014)عادل عبد هللا محمد .22

 المصرية اللبنانية.
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 ، القاهره، دار الرشاد.مدخل إلى اضطراب التوحد واالضطرابات السلوكية االنفعالية(: 2011)عادل محمد عبد هللا .23

القاهرة، عالم طرق تعليم المهارات األمانية واالجتماعية للمعاقين عقلياً, (: 2008)عبد العليم محمد عبد العليم .24

 الكتب.

، الرياض، مكتبة الملك الكائنات التعليمية وتكنولوجيا النانو(: 2015)عبدهللا إسحاق عطارة، إحسان محمد كنسارة .25

 فهد الوطنية للنشر والتوزيع.

(: فاعلية برنامج تدريبى للمربيات فى تنمية بعض المهارات الحياتية لدى األطفال الذاتويين 2014)عبده سعيد محمد .26

 ية، جامعة القاهره.، معهد الدراسات التربورسالة دكتوراهوخفض سلوكياتهم المضطربة، 

(: فعالية برنامج لمهارات السالمة واألمان في تنمية السلوك االستقاللي لدى المعاقين 2009)غادة محمد عبد السالم .27

 ، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستيرعقلياً، 

 ، عمان، دار المسيرة للنشر.التعلم النشط(: 2008)كريمان بدير .28

 ، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب.التوحديين العلم والخيال(: 2010لوران شربيمان) .29

 (.2)(: إعاقة التوحد طبيعتها وخصائصها، المؤتمر السنوي لكلية التربية جامعة المنصورة، مج2007)محمد شاكر .30

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. ،التوحد ونظرية العقل(: 2010)محمد صالح اإلمام، فؤاد عبد الجوالدة .31

الواقع المعزز/ اإلنفوجرافيك( في تنمية المفاهيم )(: فاعلية نمط تقديم المحتوى التعليمي2018نجالء سرحان ناصر) .32

، كلية الدراسات رسالة ماجستيرالجغرافية لطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، 

 امعة القاهره.العليا للتربية، ج

(: برنامج قائم على جداول النشاط المصور لتنمية مهارات السالمة واألمان لألطفال 2015)نهى بهنسي فؤاد .33

 ، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهره.رسالة دكتوراهالذاتويين، 

من  -(: توجيهات تقنيات مبتكرة في التعليم اإللكتروني2015)هند بنت سليمان الخليفة، هند بنت مطلق العتبي .34

، الرياض الدولي ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التعلم اإللكترونى الرابعالتقليدية إلى اإلبداعية، 

 .(2015مارس )الرابع للتعلم اإللكترونى والتعلم عن بعد

رسالة العناية بالذات لدى األطفال التوحديين،  (: فعالية برنامج تدخل مبكر لتنمية مهارات2014)وليد جمعة عثمان .35

 ، كلية التربية، جامعة قناة السويس.ماجستير
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