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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور
(بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد يف عينة فل�سطينية .تكون جمتمع
الدرا�سة من �أطفال التوحد يف املراكز املخت�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة يف حمافظة
نابل�س البالغ عددهم( )60طفالً ،حيث تكونت العينة من( )16طف ًال منهم ( )8ذكور ،و()8
اناث.ا�ستخدم الباحث �أداة لقيا�س مهارات التوا�صل ( اللغوية وغري اللغوية) لأطفال التوحد
�أعدها بنف�سه والتاكد من ال�صدق والثبات ،كما قام ببناء برنامج تدريبي مقرتح لتنمية
مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد ،وحتقق من ال�صدق والثبات له�.أ�سفرت نتائج الدرا�سة
عن ما ي�أتي :وجود فاعلية للربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال
التوحد بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية
الذين تعر�ضوا للربنامج.كما �أ�سفرت عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )0.05≥αيف متو�سطات فاعلية الربنامج التدريبي لتنمية مهارات التوا�صل اللغوية
لدى �أطفال التوحد تعزى للربنامج التدريبي ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية الذين
تعر�ضوا للربنامج.واىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )0.05≥αيف
متو�سطات فاعلية الربنامج التدريبي لتنمية مهارات التوا�صل اللغوية لدى �أطفال التوحد
تعزى للجن�س ،و�أ�سفرت عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05≥α
يف متو�سطات فاعلية الربنامج التدريبي لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوية لدى
�أطفال التوحد تعزى للربنامج ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية الذين تعر�ضوا للربنامج.
كما بينت النتائج عدم وجو د فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )0.05≥αيف
متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد
تعزى للجن�س.يو�صي الباحث بتعميم الربنامج على عينات �أخرى  ،كما يو�صي بتعميمه
على مهارات �أخرى غري مهارات التوا�صل.
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The Effectiveness of a Training Program Based on Picture Exchange
Communication System (PECS) for Developing Communication
Skills With Autistic Children in Nablus /Palestine

Abstract:
The Effectiveness of Training Program Based on Picture Exchange
Communication System (PECS) for Developing Communication Skills of
Autistic Children in Nablus, Palestine.
The purpose of the study is to show the effectiveness of training program
based on behavior modification procedures to develop communication Skills
for autistic children in Palestine. The population of this study consists of
all autistic children in autism centers in Nablus Govenorate, Palestine. The
total number of the sample is of 16 children, 8 males and 8 females. The
researcher used a tool to measure communication skills, both linguistic and
non-linguistic, for autistic children. He proposed to build a training program
for the development of the communication skills of children with autism.
The study results:
The presence of the effectiveness of the training program for developing
communication skills at autistic children between the control group and the
experimental group is for the benefit of members of the experimental group.
There are no statistically significant differences at the level (a ≥ 0,05)
in the effectiveness of the training program for the development of linguistic
communication skills in autistic children due to gender variable.
There are statistically significant differences at the level (a ≥ 0,05)
in the effectiveness of the training program for developing non-linguistic
communication skills in autistic children due to the training program for
members of the experimental group who were exposed to the training program.
There are no statistically significant differences at the level (a ≥ 0,05)
in the effectiveness of the training program for the development of linguistic
communication skills in autistic children due to gender variable.
The researcher recommends that the program should involve other
samples, and to involve other skills.
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خلفية الدراسة ومشكلتها:
مقدمة:
يع ّد التوحد فئة من فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة الأكرث �صعوبة وتعقيداً ،نظراً
ملا يعانيه �أطفال التوحد من �إعاقة منائية ،ت�ؤثر ب�شكل كبري على مظاهر النمو املختلفة،
وت�ؤدي �إىل ان�سحابه وانطوائه ،بل انغالقه ب�شكل تام على نف�سه� .إذ �إن ا�ضطراب التوحد
من الإعاقات ال�صعبة وال�شديدة ،لأنها ت�ؤثر على �سلوك الفرد وعلى قابليته على التعلم �أو
التوا�صل �أو التطبيع �أو التدريب �أو الإعداد املهني�،أو اال�ستقالل االجتماعي واالقت�صادي،
كما �أن التوحد يعوق قدرة الفرد يف املجاالت اللغوية والعالقات االجتماعية والتوا�صلية،
حيث تقل قدرته على التفاهم والتفاعل بينه وبني املحيطني به ،كما انها تعوق قدرته على
التفاعل مع البيئة املحيطة (حممد.)2:2008،
وم�صطلح ا�ضطراب التوحد ي�شري �إىل الأفراد الذين يو�صفون بعدم قدرتهم على
�إقامة عالقات اجتماعية مع الآخرين والعامل اخلارجي ،فهم منعزلون ومن�سحبون عن
احلياة االجتماعية بل منطوون على �أنف�سهم ،ولديهم ق�صور معريف �شديد (هالهان
وكوفمان،)2008،2012،كما ميثل يف العادة جمموعة من ال�صعوبات يف التن�شئة
االجتماعية والتوا�صل وال�سلوك ،وهي تت�شكل يف جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض ترتاوح بني
ال�شديدة واملعتدلة (.)Owens, Metz & Haas 2003
ونظرا لأهمية مهارات التوا�صل لأطفال التوحد وذويهم ،ف�إن الباحث يرى �أن هذا
املو�ضوع جدير بالبحث والدرا�سة لعدم وجود درا�سات تناولته ب�شكل منفرد ،ومل يجد �أية
درا�سة تناولت هذا املو�ضوع بالبحث والدرا�سة داخل فل�سطني املحتلة على حد علم الباحث،
كما �أن مهارات التوا�صل لأطفال التوحد مهمة و�رضورية لتنمية املهارات املختلفة لدى
الطفل ،ولأجل ذلك ترجع اهمية الربنامج التدريبي املعد لهذه الدرا�سة الذي يعتمد ب�شكل
�أ�سا�س على فنيات تعديل ال�سلوك ،ملا لتعديل ال�سلوك من �أهمية يف بناء مهارات التوا�صل
وتنميتها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يرى الباحث �أن هذا املو�ضوع جدير بالبحث والدرا�سة ،خا�صة لعدم وجود درا�سات
فل�سطينية تناولته ب�شكل منفرد على حد علم الباحث ،كما �أن �أهمية نظام تبادل ال�صور (
160

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

بيك�س) يف بناء مهارات التوا�صل لأطفال التوحد وتنميتها � ،إ�ضافة ملا يراه الباحث من
�أهمية املو�ضوع من النواحي العلمية والتطبيقية على التوحد ب�شكل عام ،وعلى �أطفال
التوحد يف فل�سطني ب�شكل خا�ص  ،كما تع ّد مهارات التوا�صل من املهارات املهمة التي يجب
�أن يهتم بها الباحثون واملتخ�ص�صون بفئة التوحد.
وتربز م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س والأ�سئلة الفرعية ،وال�س�ؤال
الرئي�س :ما درجة فاعلية الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور
(بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س.

وينبثق عن ذلك الأ�سئلة الفرعية الآتية:

● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αبني املجموعة
التجريبية ،وبني املجموعة ال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد
يف نابل�س تعزى للربنامج؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αبني املجموعة
التجريبية وبني املجموعة ال�ضابطة يف بعد مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد
يف نابل�س تعزى ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αبني املجموعة
التجريبية وبني املجموعة ال�ضابطة يف بعد مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد
يف نابل�س تعزى للربنامج؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≥αبني املجموعة
التجريبية وبني املجموعة ال�ضابطة يف بعد مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد
يف نابل�س تعزى ملتغري اجلن�س؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر الربنامج التدريبي الذي ي�ستند �إىل نظام تبادل
ال�صور( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد امللتحقني يف مراكز الرتبية
اخلا�صة يف حمافظة نابل�س والتعرف �إىل فاعليته لدى العينة ،كما تهدف هذه الدرا�سة
�إىل معرفة �أثر الربنامج التدريبي على �أطفال التوحد يف �ضوء عدد من متغريات الدرا�سة
(الربنامج التدريبي ،واجلن�س).
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أهمية الدراسة :
● ●الأهمية النظرية للدرا�سة :تكمن الأهمية النظرية للبحث من خالل ما �ست�ضيفه
من معلومات جديدة �إىل املعرفة الإن�سانية واملكتبات يف توفري �إطار نظري حول الربامج
التدريبية لطفل التوحد ،وامل�ستندة �إىل ( بيك�س) ،لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال
التوحد.وتنبع الأهمية من عدم وجود درا�سة فل�سطينية �أو حتى �أردنية (يف حدود علم
الباحث) ،تناولت بناء برنامج تدريبي ي�ستند �إىل( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى
�أطفال التوحد ،بحيث يتاح للطفل �أن يتعلم ويتدرب على مهارات التوا�صل.

● ●الأهمية العملية (التطبيقية) للدرا�سة:
�سوف ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة امل�سئولني وذوي العالقة يف تطوير الواقع الرتبوي
واملهتمني ب�إدخال �أ�ساليب جديدة يف تعليم �أطفال التوحد وتدريبهم ،مما يكون له الأثر
الكبري يف التقدم املعريف والتكنولوجي على املجتمع والوطن ككل ،كما يتوقع من النتائج
�أن ت�سهم يف تنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد  ،كما ت�ستفيد منها الأ�رسة يف معرفة
كيفية تنمية مهارات اطفالهم ،كما ي�ؤمل من نتائج هذه الدرا�سة قدرتها على الإجابة عن
الأ�سئلة التي �أعدت لتخدم هذه الفئة ،و�أن تكون حافزاً للتمهيد لإجراء درا�سات الحقة.

حدود الدراسة:
1 .1احلدود املكانية :املراكز املتخ�ص�صة يف الرتبية اخلا�صة( حمافظة نابل�س) وهما
مركزان  ،الأول اللجنة املحلية لت�أهيل املعوقني(خميم العني /نابل�س) ،والثاين جمعية
رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة (رفيديا/نابل�س) (علم ًا ب�أن كالهما موجودان
يف حمافظة نابل�س.
2 .2احلدود الزمانية :العام الدرا�سي (.)2013-2012
3 .3احلدود الب�رشية� :أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
◄◄الربنامج التدريبي :هو «جمموعة �إجراءات منظمة حتتوي على خدمة خمططة،
تهدف �إىل م�ساعدة الفرد يف املجموعة ليتمكن من حل امل�شكالت التي تواجهه يف حياته
اليومية ،وتهدف �إىل حتقيق الإن�سجام والتوافق معها» ( زهران .)10:1997،و �أما �إجرائي ًا
فهو عدد اجلل�سات املنظمة ب�شكل تتنا�سب مع �أ�س�س نظريات تعديل ال�سلوك وفنياتها،
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وباالعتماد على بيك�س التي ت�شمل جمموعة من املهارات والن�شاطات خالل فرتة زمنية
حمددة ،وذلك بهدف تنمية مهارات التوا�صل لطفل التوحد ،والتي ت�شمل مهارات التوا�صل
اللغوية وغري اللغوية.

◄◄التوحد:
كما عرفته اجلمعية الوطنية الأمريكية هو جمموعة من املظاهر املر�ضية الأ�سا�سية
التي تظهر قبل �أن ي�صل عمر الطفل �إىل � 30شهراً وي�شمل ا�ضطرابات عدة هي :ا�ضطراب
وا�ضح يف عملية التعلق �أو االنتماء للآخرين والأحداث والأ�شياءوا�ضطراب يف �رسعة �أو
تتابع النمو،وا�ضطراب يف اال�ستجابات احل�سية للمثريات ،وا�ضطراب وا�ضح يف الكالم
واللغة واملعرفة ( .يحيى .)70:2000،و�إجرائي ًا هم الأطفال امللتحقون يف مراكز الرتبية
اخلا�صة يف مدينة نابل�س الفل�سطينية ،وامل�شخ�صون على �أنهم يعانون من التوحد بناء على
�أ�س�س الت�صنيف املتبعة يف تلك املراكز والبالغ عددهم( )60طفالً.

◄◄مهارات التوا�صل :
«قدرة الفرد على التعبري من خالل الأفعال واللغة غري اللفظية ،والقدرة على الدخول يف
حوار متبادل �أو مناق�شة حتى لو كانت ب�سيطة»(كامل .)60:1998،و�إجرائي ًا فهي الدرجة
التي يح�صل عليها �أطفال التوحد على مقيا�س مهارات التوا�صل املعد يف هذه الدرا�سة.

االطار النظري:
قدم �شبيب ( )2008نبذة تاريخية حول التوحد وهي كما ي�أتي:
يف عام �1911إيجن بلولر  ،Eugen Bleulerوهو طبيب نف�سي �سوي�رسي ،يع ّد �أول من
ا�ستخدم التوحد لي�صف الأ�شخا�ص املنعزلني عن حميطهم االجتماعي واملن�سحبني كليا عن
احلياة االجتماعية .ويف عام 1943م ن�رش ليو كانر  Leo Kannerورقته امل�شهورة عن
التوحد لي�صبح �أول باحث يقدم التوحد كا�ضطراب حمدد يف الع�رص احلديث.
يف عام  1944ن�رش ا�سربجر ورقته وهو من فيينا التي و�صفت حالة م�شابهة للتوحد
حيث �أُطلق عليها فيما بعد متالزمة ا�سربجر.
خصائص التوحدCharacterestics of Autism :

● ●�أوال:ق�صور يف التفاعل االجتماعي:غري قادرين على �إقامة وتكوين عالقات
اجتماعية واملحافظة عليها ،ولديهم عجز يف االنتباه  ،وف�شل وا�ضح يف القيام بالإيحاءات
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والتلميحات االجتماعية ،مثل :القيام ب�إ�شارة مع ال�سالمة ،واالن�سحاب االجتماعي و�ضعف
التوا�صل (الزريقات .)2009،
● ●ثانيا:عجز لغوي :ن�صف �أطفال التوحد يع ّدون (بكماً) ،مبعنى �أنهم ال يتكلمون �إال
�أنهم يقومون بنطق بع�ض الأ�صوات الب�سيطة ،ويكون لديهم تكرار للأ�صوات امل�سموعة من
الآخرين (.الزريقات.)2009

الطرق والربامج العالجية للتوحد:
يجمع العديد من الباحثني ب�أن عالج طفل التوحد �أمر �صعب للغاية ،ويرجع ذلك �إىل
�صعوبة فهم �سبب �إ�صابة الطفل بالتوحد ،وي�شري القم�(ش(� )2011إىل �أن (اوجرمان �Gor
 )manو�ضح �أن تفاعل املعالج �أو الأخ�صائي املدرب مع الطفل التوحدي ،والطرق التي
ي�ستخدمها يف عالجه ،يجب �أن تكون قائمة على �إدراكه لطبيعة هذا الطفل ،كما �أن ف�شل
الطفل يف عملية التح�سن بعد �ساعات من العمل معه مبعنى �أن املعالج مييل �إىل اعتبار
الطفل غري قابل للعالج ،وبالتايل فعلى املعالج �أن يكون مثالي ًا واعياً ،فيتقبل الطفل ،ويزيد
من �إ�رصاره وت�صميمه على اال�ستمرار يف عالجه.
أنواع التدخالت العالجية السلوكية كما بينها شبيب (:)2008
1 .1نظام التوا�صل بتبادل ال�صور(.)PECS
2 .2برنامج لوفا�س )Young Autistic Program (YAP
3 .3برنامج معاجلة �أطفال التوحد وذوي �إعاقات التوا�صل وتعليمهم .TEACCH
يع ّد نظام ( )PECSمن �أف�ضل الربامج التي ت�ساعد يف تنمية مهارات التوا�صل لدى
�أطفال التوحد ،لأن هذا النظام ي�ستخدم لأطفال التوحد طوال احلياة  ،وهو م�صمم لتعليم
الطفل التوا�صل املق�صود ،وقد طُ ِّور نظام تبادل ال�صور ( )PECSيف برنامج ديالور للتوحد
على يد كل من :بوندي وفرو�ست ( )1985وذلك لتعليم الأفراد غري القادرين على ا�ستخدام
اللغة املنطوقة للمبادرة باحلديث ب�شكل عادي وطبيعي يف بيئاتهم ،والتعبري عن نواياهم
التوا�صلية ،واجلدير بالذكر �أن ك ًال من بوندي وفرو�ست ت�أثرا ب�أفكار �سكرن التي اعتمدت
مبادئ التحليل ال�سلوكي التطبيقي .)Bondy, A. & Frost, L. (2009) Fiorino Alaimo
واملراحل الأوىل لنظام تبادل ال�صور تقوم على تعليم التلقائية يف التوا�صل �أي تعليم الطفل
كيفية �إعطاء �صورة ال�شيء الذي يرغب به ل�رشيك التوا�صل ،وهو �إما املعلم �أو �أحد �أفراد الأ�رسة.
بينما تهدف املراحل املتقدمة �إىل تعليم الطفل بناء جملة ب�سيطة با�ستخدام ال�صور مثل:
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�أريد ماء .ويتم زيادة طول اجلملة وتعقيدها بالتدريج مع تقدم الطفل يف املراحل �إىل �أن
ي�صل الطفل �إىل املرحلة التي ي�ستطيع فيها و�صف ال�شيء الذي يريده ( حجمه ،لونه)Frost,(.
)L. & Bondy, A. (2002

ثانياً  -الدراسات السابقة:
تناولت درا�سات عربية و�أجنبية ا�ضطراب التوحد وعالقته ببع�ض املتغريات ذات
العالقة ،و�سوف يتم ا�ستعرا�ض �أهم الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغريات الدرا�سة.
درا�سة باتري�شا ( Patricia (1999التي هدفت ملعرفة فعالية نظام تبادل ال�صور
( بيك�س) يف تنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد يف والية نيوجر�سي يف �أمريكا.
تكونت عينة الدرا�سة من �أربعة طالب من مرحلة ما قبل املدر�سة  ،وقد قدم �إليهم مقيا�س
مهارات التوا�صل من �إعداد الباحث ،وقد �أظهر امل�شاركون الأربعة يف الدرا�سة زيادة يف
مهاراتهم التوا�صلية ،وقدرتهم على طلب احتياجاتهم الأ�سا�سية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
درا�سة املهارات االجتماعية لدى عينات اخرى.
ويف درا�سة حممد ،عادل ،وخليفة ،منى ( ) 2001التي هدفت �إىل التعرف �إىل فعالية
الربنامج التدريبي املقرتح لتنمية مهارات التوا�صل على بع�ض املظاهر ال�سلوكية لأطفال
التوحد يف م�رص.تكونت عينة الدرا�سة من(  )20طفالً ،وا�ستخدمت �أدوات عدة للدرا�سة منها:
مقيا�س جودار للذكاء ،ومقيا�س الطفل التوحدي( من �إعداد الباحثني) ،ومقيا�س امل�ستوى
االجتماعي االقت�صادي الثقايف املطور للأ�رسة �إعداد حممد بيومي خليل(  ،)2000وقائمة
كونرز لتقدير �سلوك الطفل (�أعدها للبيئة العربية (ال�سمادوين  ،)199وبرنامج تدريبي
لتنمية مهارات التوا�صل للأطفال التوحديني (�إعداد /الباحثني)� .أظهرت نتائج الدرا�سة
فاعلية الربنامج التدريبي امل�ستخدم ،حيث �ساعد الربنامج يف تخفي�ض م�ستوى العدوانية،
وم�ستوى �ضعف االنتباه واالندفاعية وفرط الن�شاط احلركي ،وازدياد م�ستوى املهارات
االجتماعية لدى �أع�ضاء املجموعة التجريبية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الت�شخي�ص املبكر
للتوحد لتنمية مهارات خمتلفة ،و�رضورة تدريب االخ�صائيني على تنمية مهارات التوا�صل
لدى االطفال ،وا�ستخدام احلا�سوب يف تقدمي اخلدمات لالطفال.
وقامت ن�رص ( )2001بدرا�سة هدفت للتحقق من مدى فاعلية برنامج عالجي لتنمية
مهارة االت�صال اللغوي لدى بع�ض الأطفال التوحديني يف م�رص ،تكونت عينة الدرا�سة
من(� )10أطفال توحديني،منهم ( )8ذكور ،و (� )2إناث.ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س الطفل
التوحدي ،ومقيا�س التقدير اللغوي للأطفال التوحديني ،وبرنامج �إر�شادي للطفل والآباء
165

فاعلية برنامج تدريبي سلوكي يستند إلى نظام تبادل الصور (بيكس)
لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد في نابلس /فلسطني

د .خالد شريف عيسى عياش

واملعلمني� ،أظهرت النتائج وجود �أثر للربنامج يف تنمية االت�صال اللغوي لدى عينة
الدرا�سة ،كما �ساعد الربنامج يف تنمية مهارة التقليد والتعرف والفهم واالنتباه ،و�إىل �أثر
للجن�س ل�صالح الذكور.
ويف درا�سة �أجراها كري�ستي ( )Khristy ،2002هدفت �إىل معرفة �أثر نظام تبادل
ال�صور (بيك�س) على ظهور التعبري الكالمي يف اللعب ويف الإعدادات الأكادميية ،و�أثره يف
�سلوكيات التدابري امل�ساعدة االجتماعية التوا�صلية.ا�ستخدم الباحثان عينة مكونة من ثالثة
�أطفال م�صابني بالتوحد من والية نك�سا�س يف �أمريكا .وا�ستخدمت الدرا�سة عن نظام تبادل
ال�صور( بيك�س) واملالحظة املبا�رشة ل�سلوكيات الأطفال الثالثة� .أ�سفرت نتائج الدرا�سة
�أن الأطفال الثالثة و�صلوا �إىل معيار التعلم يف نظام تبادل ال�صور ( بيك�س)� ،إىل زيادة
ملحوظة يف الكالم والتعبري �أللفظي و�أن �سلوكيات امل�ساعدة االجتماعية التوا�صلية ارتبطت
مع زيادة يف التوا�صل االجتماعي ،ونق�صان يف امل�شكالت ال�سلوكية.
كما هدفت درا�سة بن �صديق (� )2007إىل التحقق من فعالية برنامج تدريبي ،وذلك
بهدف تنمية مهارات التوا�صل غري اللفظي و�أثره على ال�سلوك االجتماعي للأطفال التوحديني
يف مدينة الريا�ض بال�سعودية ،بلغت عينة الدرا�سة ( )38طف ًال توحدي ًا من الفئة العمرية
من(� )6-4سنوات ،حيث ُق�سم �أفراد العينة �إىل جمموعة �ضابطة و�أخرى جتريبية ،و�أظهرت
النتائج فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التوا�صل غري اللفظي للمجموعة
التجريبية ،و�إىل عدم فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية ال�سلوك االجتماعي املنا�سب
لأفراد املجموعة التجريبية ،وفعالية الربنامج التدريبي يف خف�ض ال�سلوك االجتماعي غري
املنا�سب لدى املجموعة التجريبية ،وتو�صي الباحثة باجراء مزيد من الدرا�سات ملعرفة �أثر
الربامج ال�سلوكية يف تطوير ال�سلوك االجتماعي املقبول ،وخف�ض ال�سلوك االجتماعي غري
املقبول.
وقام دلهوم ( ) 2007ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل قيا�س فاعلية نظام التوا�صل
بتبادل ال�صور يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوي عند الأطفال التوحديني يف عمان.
ت�ألفت عينة الدرا�سة من( )20طف ًال توحدياً ،وزعوا ع�شوائيا �إىل جمموعتني� :ضابطة
وجتريبية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س االت�صال اللغوي لدى الطفل التوحدي كاختبار
قبلي وبعدي واختبار متابعة .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا
يف مهارات الإت�صال اللغوي بني املجموعة التجريبية التي ُد ّربت على نظام التوا�صل
بتبادل ال�صور و�أفراد املجموعة ال�ضابطة بنتائج القيا�س البعدي ،وقد كانت هذه الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
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يف مهارات التوا�صل اللغوي لدى املجموعة التجريبية بنتائج قيا�س املتابعة بعد توقف
الربنامج ب�أربعة �شهور.

ويف درا�سة كل م ن هولني،جوردون ،با�سكو� ،شريمان (.)2007

�Howlin&, Gor

 .don&, Pasco& Wade, A. & Charmanالتي هدفت �إىل تقومي فعالية التدريب
واال�ست�شارات ملعلمي الأطفال التوحديني با�ستخدام نظام تبادل ال�صور( .)pecsتكونت
عينة الدرا�سة من  84طف ًال يف مدر�سة ابتدائية ،متو�سط العمر� 6،8سنوات يف بريطانيا
،ا�ستخدمت الدرا�سة برنامج املقايي�س بك�س ،وا�ستخدام املالحظة ملعرفة �سلوكهم .و�أظهرت
نتائجها �أن هناك فعالية جيده لنظام تبادل ال�صور ( بيك�س) ،كما بينت النتائج عدم وجود
زيادة يف احل�صيلة اللغوية والكالمية للأطفال� ،أو حت�سن لدى �أطفال التوحد.
وقام �شيانغ ( Chiang CH )2008بدرا�سة هدفت �إىل بحث التوا�صل غري اللفظي عند
�أطفال ذوي التوحد ،تكون جمتمع الدرا�سة من ()23طف ًال لديهم توحد ،و ( )23لديهم ت�أخر
منائي ،و( )22من الأطفال بلغوا من العمر � 18شهراً من تايون ،ا�ستخدم الباحث مقايي�س
التوا�صل االجتماعي املبكر الختبار الأنواع الثالثة من مهارات التوا�صل غري اللفظي ،وقد
�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن �أن الأطفال ذوي التوحد الذين بلغوا من العمر �3_2سنوات �أظهروا
خل ًال يف القدرة على االنتباه امل�شرتك ،وخا�صة يف املهارات عالية امل�ستوى.
ويف درا�سة العمر ( )2010التي هدف الباحث من خاللها �إىل التعرف �إىل فاعلية
برنامج حمو�سب يف تطوير مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد يف منطقة الريا�ض .تكونت
عينة الدرا�سة من( )30طف ًال توحدي ًا  ،حيث قام الباحث بتق�سيمهم �إىل جمموعة جتريبية
وعددها( )15طف ًال وجمموعة �ضابطة وعددها( )15طف ًال توحدياً ،ا�ستخدم الباحث يف
درا�سته مقيا�س فاينالند لل�سلوك التكيفي الذي طوره العتيبي(.)2004وقد نتج عن هذه
الدرا�سة وجود فروق بني �أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ل�صالح املجموعة
التجريبية.

ا�ستنتج الباحث  -ومن خالل اطالعه على الدرا�سات ال�سابقة التي وردت يف
الدرا�سة احلالية -ما ي�أتي:
 اتفقت معظم الدرا�سات على �أهمية الربامج التدريبية لتنمية املهارات املختلفة
لدى طفل التوحد ،وخا�صة مهارات التوا�صل لديهم ،كما يف درا�سة هولني،جوردون ،با�سكو،
�شريمان( ،)2007و دلهوم( ،) 2007و درا�سة بن �صديق( ،)2007ودرا�سة ن�رص()2001
ودرا�سة حممد ،عادل ،وخليفة ،منى ( ،) 2000العمر(.)2010
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 �أثبتت الدرا�سات �أهمية الربامج التي تقدم �إىل �أطفال التوحد ،وخا�صة نظام تبادل
ال�صور ( بيك�س) ،حيث اتفقت على ح�صول تطور مقبول يف مهارات التوا�صل لدى �أطفال
التوحد و�أهم الدرا�سات التي ا�ستخدمته كو�سيلة للتدريب لتنمية مهارات التوا�صل هي:
درا�سة مارتن ،باتري�شا )Patricia M. Martin,1999( .ودرا�سة دلهوم( ،) 2007درا�سة
هولني،جوردون ،با�سكو� ،شريمان(Howlin, P., Gordon, R. K., Pasco, G., .)2007
-.Wade, A. & Charmanت�ستفيد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدامها
ملقايي�س مهارات التوا�صل اللفظي ،وغري اللفظي وذلك ملعرفة مهارات التوا�صل لدى �أطفال
التوحد ،حيث اتفقت مع درا�سة مارتن ،باتري�شا ( ،)Patricia M. Martin,1999ودرا�سة
ن�رص( ،)2001ودرا�سة دلهوم( ،) 2007ودرا�سة �شيانغ (.Chiang CH )2008
 تتميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت عينة فل�سطينية وهم �أطفال
التوحد يف فل�سطني وهي العينة التي مل تهتم بها اي من الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :
اُ�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ملنا�سبته لطبيعة هذه الدرا�سة
جمتمع الدراسة :
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أطفال التوحد يف مراكز التوحد والرتبية اخلا�صة يف
حمافظة نابل�س وامل�شخ�صني بالتوحد من قبل املراكز املتواجدين فيها منذ �سنوات عدة.
حيث بلغ عددهم ( )60طف ًال وطفلة ،منهم ( ) 35طفالً ،و ( )25طفلة انتظموا يف ( )4مراكز،
وذلك وفقا للإح�صائيات ،كما يو�ضح ذلك اجلدول (.)1
الجدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس.

عدد الأطفال

الن�سبة املئوية

اجلن�س
ذكور

35

58.33

�إناث

25

41.66

60

%100
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عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية وذلك ل�صعوبة تناول �أفراد جمتمع الدرا�سة
جميعهم ،حيث وقع االختيار على مركزين من مراكز الرتبية اخلا�صة يف حمافظة نابل�س،
تكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني �إحداهما جتريبية قوامها ( � ) 8أطفال توحديني ( 4
) ذكور و( � ) 4إناث ،والأخرى �ضابطة قوامها ( � ) 8أطفال توحديني (  )4ذكور و( ) 4
�إناث موزعني على مركزين ،الأول وهو اللجنة املحلية لت�أهيل املعوقني(خميم العني/
نابل�س) ،والثاين جمعية رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة (رفيديا/نابل�س) وكال
املجموعتني من حمافظة نابل�س ،واجلدول ( )2يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
متغري اجلن�س واملجموعة.
الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس والمجموعة.

اللجنة املحلية لت�أهيل املعوقني-
خميم العني (نابل�س)

جمعية رعاية الأطفال ذوي االحتياجات
اخلا�صة (رفيديا /نابل�س)

املجموع

�ضابطة

6

2

8

جتريبية

6

2

8

12

4

16

املجموعة

الكلي

ولغر�ض الت�أكد من التكاف�ؤ بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،قبل تطبيق
الربنامج التدريبي ،اُ�ستخدم اختبار(ت) للعينات امل�ستقلة (Independent Samples
 )Testكما هو وا�ضح يف اجلدول (.)3
الجدول ()3
نتائج اختبار ت ( )t-testللفروق في المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية والضابطة.

املتغري
املهارات اللغوية
املهارات غري اللغوية

العدد

املتو�سط
احلا�سبي

االنحراف قيمة ت
املعياري املح�سوبة

�ضابطة قبلي

8

1.9125

0.7347

جتريبية قبلي

8

1.7250

0.2591

�ضابطة قبلي

8

2.8920

0.6359

جتريبية قبلي

8

2.9830

0.5630

املجموعة

169

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.782

7

0.460

0.541-

7

0.605
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د .خالد شريف عيسى عياش

يت�ضح من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05≥α
بني متو�سطات �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة قبل بدء برنامج تدريبي ي�ستند
�إىل نظام تبادل ال�صور( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل ( اللغوية وغري اللغوية) لدى
�أطفال التوحد يف نابل�س ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية على االختبار
القبلي على مقيا�س مهارات التوا�صل اللغوية ( )1.91بينما بلغ املتو�سط احل�سابي على
اختبار املجموعة ال�ضابطة ( )1.72كما تبني �أن قيمة (ت=  )0.782عند م�ستوى الداللة
( .)0.460وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية على االختبار القبلي على مقيا�س
مهارات التوا�صل غري اللغوية ( )2.89بينما بلغ املتو�سط احل�سابي على اختبار املجموعة
ال�ضابطة ( )2.98كما تبني �أن قيمة (ت= )-0.541عند م�ستوى الداللة (.)0.605
أدوات الدراسة:
● ●�أوالً -مقيا�س مهارات التوا�صل :بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�سات ال�سابقة
والأدوات امل�ستخدمة مثل درا�سة ن�رص( ، )2001ودرا�سة بن �صديق( ،)2007ودرا�سة
دلهوم( ،)2007وعلى الأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة و�أهدافها وفرو�ضها ،قام
التعرف �إىل مهارات التوا�صل اللغوية وغري اللغوية لدى �أطفال
ببناء مقيا�س خا�ص من �أجل ّ
التوحد يف عينة فل�سطينية
 �صدق الأداة :مت الت�أكد من �صدق الأداة بعر�ضها على ( )13حمكم ًا من املتخ�ص�صني
يف الرتبية اخلا�صة وعلم النف�س ،وكان هناك اتفاق بينهم بن�سبة( )%80على �صالحية الأداة
ومدى مالءمة فقراتها لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد ومدى �شمولية الفقرات
ومدى �سالمة ال�صياغة اللغوية للفقرات ،ومن ناحية �أخرى مت التحقق من ال�صدق بح�ساب
م�صفوفة ارتباط فقرات الأداة مع الدرجة الكلية ،حيث طبق الباحث الأداة على عينة من
الأطفال التوحديني خارج عينة الدرا�سة( عينة ا�ستطالعية) تكونت من ( )60طف ًال وطفلة،
منهم ( )30طفالً ،و( )30طفلة ،من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ب�أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س،
وبعد �إجراء املعاجلات الإح�صائية الالزمة تبني �أن جميع قيم معامالت االرتباط للفقرات
مع الدرجة الكلية لكل بعد (لغوي ،وغري لغوي) دالة �إح�صائياً ،مما ي�شري �إىل متتع الأداة
بال�صدق العاملي ،و�أنها ت�شرتك مع ًا يف قيا�س مهارات التوا�صل اللغوية وغري اللغوية لدى
�أطفال التوحد  ،يف �ضوء الإطار النظري الذي بنيت الأداة على �أ�سا�سه.
طبق الباحث الأداة على عينة من الأطفال
 ثبات املقيا�س :للت�أكد من ثبات الأداة ّ
خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )60طف ًال وطفلة ،منهم ( )30طف ًال و( )30طفلة ،من
املراكز وامل�ؤ�س�سات العاملة اخلا�صة بالرتبية اخلا�صة يف مدينة( نابل�س ) وخميماتها
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والقرى املحيطة منها واجلدول ( )4يبني نتائج معامل الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا:
الجدول ()4
نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على األبعاد

عدد الفقرات

كرونباخ �ألفا

الأداة
مقيا�س مهارات التوا�صل اللغوية

20

0.81

مقيا�س مهارات التوا�صل غري اللغوي

22

0.92

يت�ضح من اجلدول (� )4أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا بلغت( )%81على
الدرجة الكلية ملقيا�س مهارات التوا�صل اللغوية ،كما بلغت قيمة معامل الثبات( )%92على
الدرجة الكلية ملقيا�س مهارات التوا�صل غري اللغوية .وهذا م�ؤ�رش على متتع املقيا�س بدرجة
عالية جدا من الثبات و�أنه منا�سب لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 الربنامج التدريبي :قام الباحث ببناء الربنامج التدريبي الذي يعتمد على مراحل
نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) و�صياغته وعر�ضه على جمموعة من املحكمني من ذوي
االخت�صا�ص واخلربة.
 الفئة امل�ستهدفة للربنامج التدريبي :ا�ستهدف هذا الربنامج الأطفال الذين لديهم
توحد ب�شكل عام و�أطفال التوحد يف فل�سطني ب�شكل خا�ص من الفئة العمرية من () 12-6
عام
 �صدق الربنامج :ا�ستخدم الباحث �صدق املحكمني للتحقق من �صدق الربنامج
حيث ُعر�ض الربنامج على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال
الرتبية اخلا�صة وعلم نف�س يف اجلامعات واملراكز الفل�سطينية والأردنية.
الجدول()5
جدول توضيحي لمراحل نظام تبادل الصور بيكس وجلسات البرنامج التدريبي
لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد المنبثقة عنها.

رقم
اجلل�سة

التعزيز

عنوان اجلل�سة (مرحلة بيك�س)

مدة اجلل�سة

-1

تعريف الأخ�صائيات بالربنامج وبناء عالقة مع الأطفال

التعزيز الإيجابي والنمذجه

 40دقيقة

-2

التح�ضري لتطبيق الربنامج ( تدريب الأخ�صائيات) وتقدمي
املقيا�س القبلي

مادي ومعنوي

� 3ساعات
تدريب
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رقم
اجلل�سة

عنوان اجلل�سة (مرحلة بيك�س)

د .خالد شريف عيسى عياش

التعزيز

مدة اجلل�سة

-3

املرحلة الأوىل من بيك�س( مرحلة النقل الفيزيائي)

تعزيز مادي( فواكه ،بندق)
ومعنوي ( ت�شجيع)

 25دقيقه

-4

النقل الفيزيائي

تعزيز مادي( فواكه ومعنوي(

 25دقيقه

-5

النقل الفيزيائي

تعزيز فواكه
ت�شجيع لإمتام املهمة

 25دقيقه

-6

تو�صيل تلقائية التوا�صل(امل�سافة والإ�ستمرارية)� ،إزالة
ال�صورة من كتاب التوا�صل

تعزيز مادي ومعنوي( عدد)2

 25دقيقه

-7

امل�سافة والإ�ستمرارية

تعزيز مادي ومعنوي

 25دقيقه

-8

امل�سافة والإ�ستمرارية

تعزيز معنوي ومادي

 25دقيقه

-9

امل�سافة والإ�ستمرارية

تعزيز مادي ومعنوي

 25دقيقه

-10

التمييز بني ال�شي املف�ضل وغري املف�ضل للأطفال

النمذجة،
الإيحاءات ،الإعادة والتبديل

 25دقيقه

-11

التمييز بني �شيئني واحد حمبب و�أخر غري حمبب للأطفال

التقليد ،النمذجه ،املحاوالت

 25دقيقه

-12

التمييز بني �شيئني مف�ضلني

�صورتني ل�شيئني مف�ضلني

 25دقيقه

-13

التمييز بني �شيئني مف�ضلني

�صور ،طاولة

 25دقيقه

-14

تكوين اجلمل

�صور وكتاب التوا�صل

 25دقيقه

-15

تكوين اجلمل

-16

تكوين اجلمل

-17

تكوين اجلمل

كتاب التوا�صل والرموز
وال�صور املحببة
كتاب التوا�صل ،معزز حمبب
للطفل ،لوحة �أنا �أريد
�صور ،كتاب التوا�صل ،معزز

-18

اال�ستجابة �إىل ماذا تريد

-19

التعليق �أو اال�ستجابة والتلقائية

-20

�إعادة اجلل�سات ()18،19

كتاب التوا�صل ،لوحة ما تريد،
معززات حمببة للطفل� ،صور
جمموعة من ال�صور،كتاب
التوا�صل ،جم�سمات مطابقة
لل�صور ،ولوحة ماذا ترى
وماذا ت�سمع
�صور بيك�س ،كتاب التوا�صل،
معززات

-21

تقدمي املقيا�س البعدي

تطبيق املقيا�س
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إجراءات تطبيق الدراسة:

اتبعت الإجراءات الآتية من �أجل تنفيذ الدرا�سة:
بعد �إعداد �أدوات الدرا�سة واملتمثلة يف مقيا�س التوا�صل  ،والربنامج التدريبي ،قام
الباحث ب�إجراءات احل�صول على موافقة �إدارة امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال التوحد يف
فل�سطني ،وذلك للح�صول على �إح�صائيات �أعداد الأطفال املنتفعني من هذه امل�ؤ�س�سات
وتوزيع �أداة الدرا�سة  ،وتطبيق الربنامج عليهم ،ح ّدد الباحث الفئة امل�شاركة يف الدرا�سة
و ُق�سمت �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة بطريقة ع�شوائية ،ثم �أع ّد الربنامج التدريبي
،وتدريب االخ�صائيات ( وهن �رشيكات التوا�صل ،مبعنى عند تطبيق الربنامج البد من
مت التعرف �إىل التعزيز املنا�سب
وجود �شخ�صني مدرب( الباحث) و�رشيك التوا�صل) و ّ
لأطفال العينة ،والقيام بالتطبيق القبلي ملقيا�س مهارات التوا�صل اللغوية وغري اللغوية
على الأطفال امل�شمولني يف العينة التجريبية وال�ضابطة ،وطبقت الدرا�سة على العينة يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وا�ستغرق التطبيق ثالثة �شهور تقريبا بواقع ( )21جل�سة
بواقع جل�ستني �أ�سبوعيا ،حيث ا�ستغرقت كل جل�سة  25دقيقة ،ومت التطبيق البعدي ملقيا�س
مهارات التوا�صل اللغوية وغري اللغوية على الأطفال امل�شمولني يف العينة التجريبية
وال�ضابطة ،ثم جمعت البيانات وعوجلت �إح�صائيا ال�ستخراج النتائج وتف�سريها ،وا�ستخدم
الربنامج الإح�صائي  SPSSلتحليل البيانات وا�ستخراج النتائج.
متغريات الدراسة:

ا�شتملت هذه الدرا�سة على املتغريات الآتية :املتغريات امل�ستقلة:
 .أالربنامج التدريبي القائم على نظام تبادل ال�صور ( بيك�س).
.باجلن�س وله فئتان ( ذكر� ،أنثى) .املتغريات التابعة :
 مهارات التوا�صل اللغوي.
 مهارات التوا�صل غري اللغوية
املعاجلة اإلحصائية :
متت املعاجلة الإح�صائية الالزمة للبيانات ،وا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية (،)SPSSوذلك با�ستخراج الأعداد ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لدى �أفراد العينة وا�ستجاباتهم على االختبارات،
وفح�صت �أ�سئلة الدرا�سة عن طريق االختبار الإح�صائي التحليلي التايل :اختبار حتليل
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التباين ( ،)ANCOVAومعامل �آيتا
االختبار ( )Test- Retestحل�ساب ثبات الأداة.

(Squared

د .خالد شريف عيسى عياش

 ،)Etaوا�ستخدم الباحث طريقة �إعادة

نتائج الدراسة:
◄◄ال�س�ؤال الرئي�س :ما درجة فاعلية الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل
نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) يف تنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال
التوحد يف حمافظة نابل�س .للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س اُ�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام
تبادل ال�صور (بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد تبع ًا للربنامج،
وذلك كما هو وا�ضح يف
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة برنامج (بيكس)
لتنمية مهارات التواصل تبعاً لمتغير البرنامج.

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

املجموعة
�ضابطة

2.3

0.42

8

جتريبية

3.60

0.44

8

يت�ضح من اجلدول ( )5وجود اختالف بني متو�سطات املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد يف نابل�س /
فل�سطني تعزى للربنامج .ولفح�ص ال�س�ؤال ا�ستخرجت نتائج اختبار حتليل التباين
( )ANCOVAكما هو وارد يف
الجدول ()6
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANCOVAلفاعلية برنامج تدريبي
يستند إلى نظام تبادل الصور ( بيكس) لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد تبعا للبرنامج.

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة معامل �آيتا
املجموعة

6.57

1

6.561

اخلط�أ

1.49

13

0.114

151.72

16

املجموع الكلي
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( ،)0.05≥αيف متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور
(بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد تعزى للطريقة (�ضابطة
وجتريبية) ،حيث بلغت قيمة الإح�صائي (ف) ( ،)57.398عند م�ستوى داللة ()0.000
وهي دالة عند م�ستوى �أقل من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق يف ا�ستجابات �أطفال
التوحد ،بني �أفراد املجموعة التجريبية الذين تعر�ضوا للربنامج التدريبي ،وبني �أفراد
املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتعر�ضوا للربنامج التدريبي ،كما بلغت قيمة معامل �آيتا
( )0.815الذي يحدد ت�أثري املعاجلات التجريبية على م�ستوى نظام تبادل ال�صور
لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد ،حيث تع ّد قيمة معامل �آيتا م�ؤ�رشاً منا�سب ًا
متت
لت�أثري املعاجلة التجريبية على م�ستوى نظام تبادل لتنمية مهارات التوا�صل.و ّ
الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية :ال�س�ؤال الأول:هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05≥αبني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تنمية مهارات
التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س/فل�سطني تعزى للربنامج.
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور (بيك�س) لتنمية مهارات
التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد تبع ًا ملتغري الربنامج ،وذلك كما هو وا�ضح يف
جدول ()7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة نظام تبادل الصور ( بيكس)
لتنمية مهارات التواصل اللغوي تبعا البرنامج.

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجموعة
�ضابطة

1.9

0.7597

جتريبية

2.98

0.5236

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود اختالف بني متو�سطات املجموعة التجريبية وال�ضابطة
يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س تعزى للربنامج.
ولفح�ص ال�س�ؤال اُ�ستخرجت نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANCOVAكما هو وارد يف
اجلدول (.)8
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الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANCOVAلفاعلية برنامج تدريبي
يستند إلى نظام تبادل الصور ( بيكس) لتنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد تبعا للبرنامج.

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة معامل �آيتا
االختبار القبلي

4.02

1

4.015

املجموعة

5.761

1

5.761

اخلط�أ

1.95

13

107.78

16

املجموع الكلي

00.150

26.85
38.52

0.000
0.000

0.67
0.7

يت�ضح من اجلدول ال�سابق( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( ،)0.05≥αيف متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور (
بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد تعزى للربنامج ،حيث بلغت
قيمة الإح�صائي (ف) ( ،)38.519عند م�ستوى داللة ( )0.000وهي دالة عند م�ستوى �أقل
من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق يف ا�ستجابات �أطفال التوحد ،بني �أفراد املجموعة
التجريبية الذين تعر�ضوا للربنامج التدريبي ،و�أفراد املجموعة ال�ضابطة الذين مل يتعر�ضوا
للربنامج التدريبي ،كما بلغت قيمة معامل �آيتا ( )0.748الذي يحدد ت�أثري املعاجلات
التجريبية على م�ستوى نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى
�أطفال التوحد ،حيث تع ّد قيمة معامل �آيتا م�ؤ�رشاً منا�سب ًا لت�أثري املعاجلة التجريبية على
اللغوي.وبناء على النتيجة
م�ستوى نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل
ً
ال�سابقة ميكن القول �إن الربنامج التدريبي ( التجريبي) املقرتح له �أثر فاعل يف نظام تبادل
ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد الذين خ�ضعوا للربنامج
التدريبي املقرتح.

◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≥αبني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل
اللغوي لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س تعزى للجن�س.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل �إجراءات نظام تبادل ال�صور (
بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وذلك
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كما هو وا�ضح يف اجلدول (:)9
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة نظام تبادل الصور ( بيكس)
لتنمية مهارات التواصل اللغوي تبعا لمتغير الجنس.

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العدد

اجلن�س
ذكور

2.8000

0.9

8

�إناث

2.14

0.7

8

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود تقارب بني متو�سطات املجموعة التجريبية وال�ضابطة
يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س تعزى للجن�س.
ولفح�ص ال�س�ؤال ا�ستخرجت نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANCOVAكما هو وارد يف
اجلدول ()10
الجدول ()10
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANCOVAلفاعلية برنامج تدريبي يستند إلى إجراءات نظام تبادل الصور
( بيكس) لتنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال التوحد تبعا لمتغير للجنس.

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة معامل �آيتا
االختبار القبلي

1.30

1

1.30

اجلن�س

0.45

1

0.41

اخلط�أ

7.206

13

107.780

16

املجموع الكلي

0.56

2.350
0.900

0.1
0.4

0.16
0.07

يت�ضح من اجلدول ال�سابق( )10انه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )0.05≥αيف متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور( بيك�س)
لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد يف نابل�س تعزى للجن�س ،حيث بلغت
قيمة الإح�صائي (ف) ( ،)0.900عند م�ستوى داللة ( )0.360وهي غري دالة عند م�ستوى
( ،)0.05مما يعني �أنه ال يوجد اختالفات يف ا�ستجابات �أطفال التوحد تبع ًا للجن�س ،كما
بلغت قيمة معامل �آيتا ( )0.065الذي يحدد ت�أثري املعاجلات التجريبية على م�ستوى نظام
تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد ،حيث تع ّد قيمة
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معامل �آيتا م�ؤ�رشاً منا�سب ًا لت�أثري املعاجلة التجريبية على م�ستوى نظام تبادل ال�صور
(بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي.
◄◄ال�س�ؤال الثالث:هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05≥αبني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل
غري اللغوي لدى �أطفال التوحد يف نابل�س تعزى للربنامج.

للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات
التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد تبع ًا ملتغري الربنامج ،وذلك كما هو وا�ضح يف
اجلدول (:)11
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في نظام تبادل الصور ( بيكس)
لتنمية مهارات التواصل غير اللغوي تبعا للبرنامج.

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجموعة
�ضابطة

2.75

0.56

جتريبية

4.23

0.43

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود اختالف بني متو�سطات املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد يف نابل�س تعزى
للربنامج .ولفح�ص ال�س�ؤال اُ�ستخرجت نتائج اختبار حتليل التباين ( )ANCOVAكما هو
وارد يف اجلدول (.)12
الجدول ()12
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANCOVAلفاعلية برنامج تدريبي يستند إلى إجراءات نظام تبادل الصور
( بيكس) لتنمية مهارات التواصل غير اللغوي لدى أطفال التوحد تبعا للبرنامج.

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة معامل �آيتا
االختبار القبلي

0.5

1

0.5

اخلط�أ

8.3

1

8.3

اخلط�أ

2.10

13

207.148

16

املجموع الكلي

0.2
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0.1
0.000

0.16
0.7
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( ،)0.05≥αيف متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل �إجراءات تبادل ال�صور
( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد تعزى للربنامج ،حيث
بلغت قيمة الإح�صائي (ف) ( ،)36.288عند م�ستوى داللة ( )0.000وهي دالة عند م�ستوى
�أقل من ( ،)0.05مما يعني وجود فروق يف ا�ستجابات �أطفال التوحد بني �أفراد املجموعة
التجريبية الذين تعر�ضوا للربنامج التدريبي ،وبني �أفراد املجموعة ال�ضابطة الذين مل
يتعر�ضوا للربنامج التدريبي ،كما بلغت قيمة معامل �آيتا ( )0.736الذي يحدد ت�أثري
املعاجلات التجريبية على م�ستوى نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل
غري اللغوي لدى �أطفال التوحد ،حيث تع ّد قيمة معامل �آيتا م�ؤ�رشاً منا�سب ًا لت�أثري املعاجلة
التجريبية على نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي.

◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≥αبني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل
غري اللغوي لدى �أطفال التوحد يف حمافظة نابل�س تعزى للجن�س.
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل �إجراءات نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) لتنمية
مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وذلك كما هو وا�ضح
يف اجلدول (:)13
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في درجة نظام تبادل الصور ( بيكس)
لتنمية مهارات التواصل غير اللغوي تبعا لمتغير الجنس.

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

اجلن�س
ذكور

3.70

0.908

�إناث

3.27

0.9

يت�ضح من اجلدول ( )13وجود تقارب بني متو�سطات املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف تنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد يف نابل�س تعزى
للجن�س .ولفح�ص ال�س�ؤال ،ثم اُ�ستخرجت نتائج اختبار حتليل التغاير ( ،)ANCOVAكما
هو وارد يف اجلدول (.)14
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الجدول ()14
نتائج اختبار تحليل التباين ( )ANCOVAلفاعلية برنامج تدريبي يستند إلى نظام تبادل الصور
لتنمية مهارات التواصل غير اللغوي لدى أطفال التوحد تبعا لمتغير للجنس.

م�صدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة معامل �آيتا
االختبار القبلي

0.309

1

0.309

اجلن�س

0.140

1

0.140

اخلط�أ

11.106

13

املجموع الكلي

207.148

16

0.854

0.362
0.164

0.558
0.692

0.027
0.012

يت�ضح من اجلدول ال�سابق( )14عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( ،)0.05≥αيف متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور( بيك�س)
لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد تعزى للجن�س ،حيث بلغت قيمة
الإح�صائي (ف) ( ،)0.692عند م�ستوى داللة ( )0.164وهي غري دالة عند م�ستوى (،)0.05
مما يعني �أنه ال يوجد اختالفات يف ا�ستجابات �أطفال التوحد تبع ًا للجن�س ،كما بلغت قيمة
معامل �آيتا ( )0.012الذي يحدد ت�أثري املعاجلات التجريبية على م�ستوى نظام تبادل
ال�صور لتنمية مهارات التوا�صل غري اللغوي لدى �أطفال التوحد ،حيث تع ّد قيمة معامل �آيتا
م�ؤ�رشاً منا�سب ًا لت�أثري املعاجلة التجريبية على م�ستوى ( بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل
اللغوي.

مناقشة النتائج:
◄◄ال�س�ؤال الرئي�س  :ما درجة فاعلية الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظام
تبادل ال�صور( بيك�س) يف تنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد يف
نابل�س/فل�سطني� .أظهرت النتائج وجود �أثر وا�ضح للربنامج يف نظام تبادل ال�صور

(بيك�س) لتنمية مهارات التوا�صل لدى �أطفال التوحد .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل قدرة
الربنامج التدريبي على تنمية مهارات التوا�صل لدى �أفراد املجموعة ،حيث ا�شتمل الربنامج
على جل�سات وا�ضحة و�سهلة تنا�سب �أطفال التوحد وتنا�سب قدراتهم العقلية وتنا�سب
مهاراتهم .كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد العينة لديهم خ�صائ�ص م�شرتكه كما
بينتها الدرا�سات ،كما �أن الربنامج نف�سه �أعد لتنمية املهارات والقدرات التوا�صلية للأطفال،
والربنامج التدريبي يتميز بالب�ساطة وعدم التعقيد يف الفنيات وبقدرته على تقدمي التعزيز
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املنا�سب ،كما �أن التدريب الذي قام به الباحث للأخ�صائيات امل�شاركات( تطبيق الربنامج
ي�شمل الباحث و�أخ�صائية) يف تطبيق الربنامج وتنفيذه جعل من قدرته يف تنمية مهارات
التوا�صل لدى �أطفال التوحد جيده ومقبولة .اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة مارتن،
باتري�شا )Patricia, 1999( .التي �أدت �إىل زيادة يف مهاراتهم التوا�صلية.
◄◄مناق�شة الأ�سئلة الفرعية:
● ●ال�س�ؤال الأول :بينت النتائج وجود �أثر ظاهر للربنامج يف تبادل ال�صور لتنمية
مهارات التوا�صل اللغوية لدى �أطفال التوحد .وبالرجوع النتيجة ال�سابقة ،ميكن القول ب�أن
الربنامج التدريبي (التجريبي) املقرتح له �أثر فاعل يف نظام تبادل ال�صور( بيك�س) لتنمية
مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد الذين خ�ضعوا للربنامج التدريبي املقرتح .كما
تعزى هذه النتيجة �إىل الربنامج نف�سه من حيث الإعداد حيث �أع ّد الباحث الربنامج معتمدا
على نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) وقام بتجزئة الربنامج �إىل جل�سات عدة  ،والإعداد امل�سبق
ملعرفة التعزيز املنا�سب للأطفال العينة .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل قدرة الربنامج
التدريبي الذي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور( بيك�س)على حت�سني يف املهارات اللغوية
لدى �أطفال التوحد ،فالربنامج التدريبي  -ومن خالل تقدمي التعزيز املنا�سب  -قادر على
ت�شجيع الأطفال على املبادرة والتقليد والنمذجة ،لأن الربنامج يتميز بقدرة جيدة على رفع
قدرة الأطفال يف تنمية مهارات التوا�صل اللغوية والتجاوب مع �إجراءات الربنامج .اتفقت
نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة حممد ،عادل ،وخليفة ،منى ( ) 2000و�أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن فاعلية الربنامج التدريبي على املجموعة التجريبية يف مهارات التوا�صل،
ودرا�سة ن�رص( )2001التي �أظهرت النتائج وجود �أثر للربنامج يف تنمية االت�صال اللغوي
لدى عينة الدرا�سة ،كما �ساعد الربنامج يف تنمية مهارة التقليد والتعرف والفهم واالنتباه،
ودرا�سة كري�ستي و�آخرون ( )2002التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن هناك زيادة ملحوظة يف
الكالم والتعبري اللفظي ،و ودرا�سة بن �صديق( )2007حيث �أظهرت نتائجها فعالية الربنامج
التدريبي يف تنمية مهارات التوا�صل غرياللفظية للمجموعة التجريبية ،كما �أظهرت الدرا�سة
فعالية ا�ستخدام لغة الإ�شارة كمدعم لإنتاج اال�ستجابات اللفظية ،ودرا�سة دلهوم() 2007
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف مهارات االت�صال اللغوي بني
املجموعة التجريبية التي ُد ّربت على نظام التوا�صل بتبادل ال�صور وبني �أفراد املجموعة
ال�ضابطة.
● ●مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين � :أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )0.05≥αيف متو�سطات فاعلية الربنامج التدريبي
ي�ستند �إىل �إجراءات نظام تبادل ال�صور لتنمية مهارات التوا�صل اللغوي لدى �أطفال التوحد
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تعزى للجن�س  .يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل الإجراءات التي اتخذها الباحث لتطبيق
الربنامج حيث �أهتم بتكاف�ؤ الفر�ص بني كال اجلن�سني ،و�إظهار االهتمام بكال اجلن�سني
يف �أثناء التطبيق.كما يعزو الباحث هذه النتيجة� ،إىل ت�شابه اخللل يف التوا�صل اللغوي بني
�أطفال التوحد بغ�ض النظر عن اجلن�س ،فال يوجد اختالف من ناحية الأعرا�ض بني الذكور
واالناث ،وبالتايل ف�إن االهتمام بكال اجلن�سني من حيث تكاف�ؤ الفر�ص املقدمة للأطفال
هي واحدة بغ�ض النظر عن اجلن�س كما �أن هناك تكاف�ؤ الفر�ص يف املكان.كما يعزو هذه
النتيجة �إىل الربنامج نف�سه حيث �أع ّد الربنامج ليتنا�سب مع كال اجلن�سني ،كما �أُع ّد ب�شكل
مو�ضوعي بعيداً عن التحيز جلن�س ،فالكل لديه الفر�ص نف�سها لينمي مهارات التوا�صل لديه.

● ●مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )0.05≥αيف متو�سطات فاعلية الربنامج التدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور لتنمية
مهارات التوا�صل غري لغوية لدى �أطفال التوحد تعزى للربنامج التدريبي ل�صالح �أفراد
املجموعة التجريبية الذين تعر�ضوا للربنامج التدريبي.
يعزو الباحث النتيجة �إىل قدرة الربنامج يف م�ساعدة الأطفال على االنتقال من مرحلة
�إىل �أخرى وتنمية املهارات التوا�صل غري اللغوية وا�ستخدام الرموز والإ�شارات املكتوبة
والر�سوم وال�صور كو�سيلة للتوا�صل.كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل الربنامج التدريبي
الذي �أع ّده باالعتماد على نظام تبادل ال�صور ( بيك�س) ،والذي �أعده خ�صي�ص ًا ليالئم �أطفال
التوحد ،ويتفق مع البيئة الفل�سطينية .كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل قدرة الربنامج
على الت�أثري يف املجموعة التجريبية بينما املجموعة ال�ضابطة التي مل يقدم لها الربنامج
مل تتاثر بقدرة الربنامج يف تنمية املهارات التوا�صلية ،اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع
نتيجة درا�سة باتري�شا ،)Patricia, 1999( .التي �أ�سفرت عن �إظهار امل�شاركني الأربعة يف
العينة زيادة يف مهاراتهم التوا�صلية ،وقدرتهم على طلب احتياجاتهم الأ�سا�سية ، ،ودرا�سة
بن �صديق( )2007التي �أظهرت نتائجها �إىل فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات
التوا�صل غري اللفظية للمجموعة التجريبية ،ودرا�سة �شيانغ و�آخرين (Chiang CH )2008
�إىل �أ�سفرت نتائجها عن الدرا�سة �أن الأطفال ذوي التوحد الذين يبلغون من العمر 3-2
�سنوات �أظهروا خلال يف القدرة على االنتباه امل�شرتك ،وخا�صة يف املهارات عالية امل�ستوى.

● ●مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )0.05≥αيف
متو�سطات فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظام تبادل ال�صور لتنمية مهارات التوا�صل
182

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

غري اللغوية لدى �أطفال التوحد تعزى ملتغري اجلن�س .وهذا يدل على �أن الربنامج التدريبي
ُبني ليهتم بعينة الدرا�سة ككل بغ�ض النظر عن اجلن�س �سواء ذكر �أم �أنثى ،و�أن الربنامج
ق ّدم للمجموعة التجريبية وفق ظروف ومعطيات موحده لكال اجلن�سني( ذكر� ،أنثى) ،حيث
ا�ستخدم الباحث تكاف�ؤ الفر�ص بني املجموعة من حيث املكان املنا�سب حيث ُجمع الأطفال
تنمي
يف املكان نف�سه .ويعزو الباحث هذه النتيجة لكون مهارات التوا�صل غري اللغوية ّ
ب�شكل مت�ساو بني الأطفال بغ�ض النظر عن جن�س الطفل ،لأن مهارات التوا�صل غري اللغوية
ال حتتاج �إىل خ�صو�صية بني الأطفال لتنميتها ،بل ُيخ�ضع الأطفال ب�شكل مت�ساو للربامج
املعدة لتنمية هذه املهارات �سواء الربامج املنزلية �أم الربامج داخل املراكز التي حتتوي
على �أطفال التوحد .ويرى الباحث �أن لدى �أطفال التوحد ال�صفات واخل�صائ�ص والإمكانات
نف�سها ،ولديهم الطيف التوحدي نف�سه بغ�ض النظر عن اجلن�س ،وح�سب معرفة الباحث ف�إن
الدرا�سات التي تناولت اجلن�س كمتغري هي درا�سات قليلة جداً ،بل تكاد تكون غري موجودة.

التوصيات:
باالعتماد على النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة ف�إن الباحث
يو�صي مبا ي�أتي:
1 .1ا�ستخدام نظام التوا�صل بتبادل ال�صور (بيك�س) يف تنمية مهارات خمتلفة لأطفال

التوحد ب�شكل عام ،و�أطفال التوحد يف فل�سطني ب�شكل خا�ص.
2 .2تدريب الأخ�صائيني العاملني مع �أطفال التوحد على الربنامج ونظام تبادل ال�صور
ب�شكل خا�ص.
3 .3اعتماد الربنامج كطريقة جمربة وناجحة يف تنمية مهارات �أخرى كاملهارات
االجتماعية واال�ستقاللية لدى �أطفال التوحد يف فل�سطني.
�4 .4رضورة القيام بدرا�سات �أخرى ملعرفة فاعلية الربنامج مع عينات �أخرى من
�أطفال التوحد.
5 .5اعداد فريق وطني متخ�ص�ص للت�شخي�ص و�إعداد الربامج لتنمية خمتلف املهارات
والقدرات لدى �أطفال التوحد.

183

فاعلية برنامج تدريبي سلوكي يستند إلى نظام تبادل الصور (بيكس)
لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد في نابلس /فلسطني

د .خالد شريف عيسى عياش

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1 .1بن �صديق ،لينا(.)2007فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات التوا�صل غري
اللفظي للأطفال التوحديني و�أثر ذلك على �سلوكهم االجتماعي،ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
2 .2دلهوم ،جمال( .) 2007فاعلية ا�ستخدام نظام التوا�صل بتبادل ال�صور يف تنمية
مهارات التوا�صل عند الأطفال التوحديني ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان
العربية ،عمان ،االردن.
3 .3الزريقات� ،إبراهيم( .)2004التوحد :اخل�صائ�ص والعالج ،عمان :دار وائل للن�رش
والتوزيع.
4 .4الزريقات� ،إبراهيم( .)2009التدخل املبكر -النماذج والإجراءات،عمان  :دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع.
5 .5زهران ،حامد(.)1997ال�صحة النف�سية والعالج النف�سي ،القاهرة:عامل الكتب.
�6 .6شبيب،عادل(.)2008ما اخل�صائ�ص النف�سية واالجتماعية والعقلية للأطفال امل�صابني
بالتوحد من وجهة نظر الآباء ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،الأكادميية االفرتا�ضية
للتعليم املفتوح( بريطانيا).
7 .7العمر ،فهد(».)2010فاعلية برنامج حمو�سب يف تطوير مهارات التوا�صل لدى الأطفال
التوحديني يف منطقة الريا�ض»،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة -اجلامعة الأردنية-
عمان  -الأردن.
8 .8كامل ،حممد(.)1998من هم ذوي الأوتيزم وكيف نعدهم للن�ضج،القاهرة:مكتبة
النه�ضة امل�رصية.
9 .9القم�ش ،م�صطفى (.)2011الإعاقات املتعددة ،ط ،1عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.
1010حممد ،عادل وخليفة ،مني( ».)2001فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التوا�صل
علي بع�ض املظاهر ال�سلوكية للأطفال التوحديني» ،جملة بحوث كلية الآداب  -جامعة
املنوفية  -ع( ، )6م(� - )3ص()41-3
184

2015  نيسان- )10(  ع-  اجمللد الثالث- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

مدى فاعلية برنامج عالجي لتنمية مهارة االت�صال اللغوي لدى.)2001(  �سهى،ن�رص1111
، القاهرة،جامعة عني �شم�س، ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،بع�ض الأطفال التوحديني
.م�رص
�سيكولوجية الأطفال غري العاديني.)2012( جيم�س،دانيال و كوفمان،هالهان1212
 دار الفكر العمل: (ترجمة عادل حممد) عمان،وتعليمهم مقدمة يف الرتبية اخلا�صة
.)2008(اال�صلي ن�رش يف عام
. دار الفكر: عمان،)1(ط،اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية.)2000 ( خوله،يحيى1313

: املراجع األجنبية- ًثانيا
1.

Bondy, A. & Frost, L. (2009). Generalization issues pertaining to the Picture
Exchange Communication System (PECS). In C. Whalen (Ed.). Real life,
real progress for children with autism spectrum disorders: Strategies for
successful generalization in natural environments. Baltimore, MD: Paul
Brookes Publishing Company.

2.

Chiang CH, Soong WT, Lin TL, Rogers SJ)2008). Nonverbal
communication skills in young children with autism.

3.

Frost, L. & Bondy, A. (2002). The Picture Exchange Communication
System Training Manual. (2nd ed.). Newark, DE: Pyramid Educational
Products.

4.

Khristy M. (2002). Using The Picture Exchange Communication System
(PECS) with Children with Autism: Assessment of Pecs Acquisition,
Speech. Aocial-Communication Behavior, and Problem Behavior, Journal
of Applied Behavior Analysis, 35,number 3, 213:23.

5.

Owens, R., Metz, D. & Haas, A. (2003). Introduction to communication
disorders: A lifespan perspective. (2 nd ed.). Boston, MA: Pearson
Education, Inc.

6.

Patricia M. Martin.(1999).The Effectives of the use of the Picture
Exchange .Communication System (PECS on The Development of
Functional Communication Styles in Preschool Children with Autism.
Master of Arts Degree in the Graduate Division of Rowan University.
185

 خالد شريف عيسى عياش.د
7.

)فاعلية برنامج تدريبي سلوكي يستند إلى نظام تبادل الصور (بيكس
 فلسطني/لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد في نابلس

Howlin, P., Gordon, R. K., Pasco, G., Wade, A. & Charman, T. (2007). The
effectiveness of Picture Exchange Communication System (PECS) training
for teachers of children with autism: A pragmatic, group randomized
controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 48 (5), 473481.

186

