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مهارة التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )٭(

أ. كوثر يعقوب أحمد
باحثة في مجال التوحد، ومعلمة في وزارة التربية ـ دولة الكويت

kawthar-y-ahmad@hotmail.com
د. مرمي عيسى الشيراوي                                د. السيد سعد اخلميسي

  أستاذ مشارك                                        أستاذ مشارك
جامعة الخليج العربي ـ مملكة البحرين

امللخص:
والمنذجة  املتبادلة  )المنذجة  برناجمني  من  لك  فاعلية  مدى  قياس  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
بلغ  عينة  تطبيقها عىل  من خالل  وذلك  التقليد احلريك،  مهارة  التوحدي  الطفل  تعلمي  بالفيديو( يف 
عددها )10( أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، تراوحت أمعارمه من )4-7( سنوات من األطفال يف 
مركز عالية بالبحرين، موزعني عىل مجموعتني جتريبيتني: مجموعة خضعت للمنذجة عن طريق الفيديو 
ومجموعة خضعت للمنذجة املتبادلة، بواقع )5( أطفال يف لك مجموعة جتريبية، أظهرت النتاجئ يف 
القياس البعدي أن أطفال العينة ازدادت لدهيم القدرة عىل التقليد احلريك عند تعرضهم للربناجم يف 
التقليد، مكا حصلت لكتا املجموعتني عىل نفس  أداؤمه يف  الطريقتني حتسن  املجموعتني، فيف لكتا 
أما  والتدريب،  التعلمي  وخصائصه يف  البيئية  وظروفه  عىل حسب معره  لٍك  املتحقق  الكسب  مقدار 
النتاجئ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي  القياس التتبيع فقد أظهرت  يف 
والتتبيع، وذلك لصاحل مجموعة المنذجة بالفيديو، حيث إن مجموعة الفيديو اكنت األعىل يف احلفاظ 

عىل مهارة التقليد احلريك وتعمميها.
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Abstract
The study aimed at measuring the effectiveness of two ways (video modeling and 

Reciprocal modeling) on teaching the autistic child the kinesthetic  imitation skill. The  total 
sample of the study was (10) children with autism, between the ages (4–7) years old of  the 
children enrolled in Alia center in Bahrain, divided into two  groups: one underwent  modeling 
by video modeling and the other underwent reciprocal modeling. Each experimental group 
consisted of (5) children. The results showed statistically significant differences in the post 
test scores of motor imitation skills of the children who were exposed in the two groups. In 
both methods children’s performance has improved in imitation, and  both of the groups got 
the same amount of gain according to age and environmental conditions on the education 
and training, yet the measuring results showed that there were no statistically significant 
differences in the post and application in favor of the live  video group. On the other hand, 
the video group were the highest in maintenaning the kinesthetic  imitation skill.

)٭( جزء	من	رسالة	املاجستري	اليت	حصلت	علهيا	الباحثة		األوىل،	من	جامعة	اخلليج	العريب	عام	2015،	بإرشاف	لك	من:	الدكتورة/ 
مرمي	الشرياوي،		والدكتور/	السيد	سعد	امخلييس.
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مقدمة:
االهمتام هبا  زاد  اليت  املعروفة  المنائية  االضطرابات  أحد  التوحد  طيف  اضطراب  يعد 
وطرق  خصائصه  عىل  والتعرف  أسبابه  عن  الكشف  يف  سامه  مما  األخرية؛  السنوات  يف 
تخشيصه، وأيضًا الكشف عن االضطرابات المنائية األخرى املشاهبة يف بعض أعراضها مع 

التوحد. 

وبعد ما توصل إليه العمل والباحثون يف هذا املجال من تطور وتقدم يف ميدان التوحد 
أصبح هناك طرٌق عالجية ناحجة تعمتد عىل الرباجم التدريبية والتدخل املبكر يف الرفع من 

كفاءة الطفل، ليمتكن من مواجهة احلياة وتدبر نفسه، والتكيف مع بيئته بقدر املستطاع.

فاضطراب طيف التوحد إعاقة تطورية تؤثر بشلك ملحوظ عىل التواصل اللفظي وغري 
اللفظي والتفاعل االجمتايع، وتظهر األعراض الدالة هيلع بشلك ملحوظ أثناء معر الطفولة 
املبكره، وتؤثر سلبيًا عىل أداء الطفل الرتبوي، ومن اخلصائص واملظاهر األخرى اليت ترتبط 
بالتوحد هو انشغال الطفل باألنشطة املتكررة واحلراكت المنطية ومقاومته للتغري البييئ، 
أو مقاومته للتغري يف الروتني اليويم، إضافة إىل االستجابات غري االعتيادية أو الطبيعية 

للخربات احلسية )الزارع، 2010(.

فتعترب مهارة التقليد من أكرث جوانب القصور تأثريًا عىل الطفل التوحدي، فعن طريقها 
 Rogers,( يتعمل الطفل التفاعل االجمتايع واللغة واكتساب املعلومات من البيئة احمليطة به

.)Cook & Mery, 2005

 فبني إيزيل وآخرون )Ezell, et al., 2012( أن العجز االجمتايع املالحظ عند األطفال ذوي 
اضطراب التوحد ما هو إال نتيجة لنقص قدرهتم عىل التقليد، وهذا ُيعد من املؤرشات البارزة 
عىل اضطراب التوحد لدى الطفل، فلكام اخنفضت قدرة الطفل ذي اضطراب طيف التوحد عىل 
 Rogers,( ذلك أشار روجرز وآخرون  لديه، ويف سياق  ذلك عىل شدة االضطراب  التقليد دل 
Cook & Mery, 2005( إىل أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مه أكرث قصورًا يف لك 
من )التقليد احلريك والتقليد اللفظي( عن األطفال ذوي اإلعاقات األخرى، ويرتبط هذا القصور 

بشدة أعراض التوحد واالنتباه املشرتك بيهنم .

وميكن احَلد من قصور مهارة التقليد عند هؤالء األطفال عن طريق استخدام براجم تدريبية 
تتضمن وسائل حمببة لدهيم؛ حىت يتوافر عنرص التشويق واإلثارة واالسمتتاع أثناء معلية 
احلاسوب  وبراجم  والفيديو  واأللعاب  املساندة  التكنولوجيا  وسائل  مثل  والتدريب  التعمل 
التعلميية؛ ألهنا تساعد عىل تعزيز معليات التواصل املختلفة لدى األطفال التوحديني وحتبب 
هلم معلية التعمل، وقد ازداد االهمتام بالتكنولوجيا يف تعلمي األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، 
ومن مضهنم األطفال ذوو اضطراب طيف التوحد يف العقود الثالثة املاضية عىل حنو غري 

.)Kinney, Vedora & Stromer, 2003( مسبق

مييل الطفل بطبعه إىل التقليد، والتقليد التلقايئ لدى الطفل هو ما اشتقت منه المنذجة 
كأسلوب من أساليب الرتبية يف عمل النفس السلويك، ويعمتد الطفل عىل التقليد يف تعمل الكثري 
من املهارات، وذلك من خالل البيئة احمليطة من مثل والديه وإخوته ومعمليه أو احمليطني به 
بشلك عام، فيقوم األطفال بتقليدمه يف طريقة امليش والكالم والكثري من احلراكت، فهم يقلدون 
لك يشء تقع علهيا أعيهنم، فلك يوم يقلد الطفل فكرة جديدة عىل حسب ما يمسع أو يشاهد، 
وقد أشار معظم املتخصصني يف جمال التواصل إىل مهارة التقليد ودوره يف اكتساب مهارات 

.)Du, 2011( التواصل االجمتاعية واللغة والتفاعل لديه

 ويعترب قصور مهارة التقليد عرض من األعراض األساسية عند األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد، حيث إهنم يعانون من خلل واحض وقصور يف مهارة التقليد لدهيم، وال تمكن 
املشلكة يف القدرة عىل التقليد بل يف كون نوع التقليد الذي يمت لدى األطفال ذوي اضطراب 



73

العدد التاسع والستونمجلة الطفولة العربية فعالية برنامجني باستخدام النمذجة املتبادلة والنمذجة بالفيديو ...

طيف التوحد، فهو تقليد بال هدف وهو جمرد نخسة مطابقة للمنوذج، ويعد التقليد ذو اهلدف 
رضوريًا للتطور الطبييع، فهو تطور ملهارة التقليد وليس جمرد نخسة مطابقة، أما التقليد 
عند األخشاص ذوي اضطراب طيف التوحد فهو عدمي الفائدة ال هدف منه، مبعىن أن الصور 
العاديني  األطفال  أن  املثال جند  تظهر هلم، وعىل سبيل  اإلدراكية يمت نخسها مكا  واملالحم 
التصفيق  لعبة  ليلعبوا معهم  الكبار  أيدي  أيدهيم إىل اخلارج ملقابلة راحة  يوجهون راحات 
والغناء يف حني أن األخشاص ذوي اضطراب طيف التوحد يوجهون راحات أكفهم إىل الداخل 

حنو أنفهسم )السعد والعمر، 2008(.

مشكلة الدراسة: 
يمتثل اضطراب التوحد يف ظهور القصور يف التفاعل االجمتايع مع اآلخرين، ويف طرق 
أداء األفراد ذوي اضطراب  التواصل وحمدودية االهمتامات واألنشطة، وذلك يؤثر سلبًا يف 
اليت يعاين مهنا  األخرى  القصور  اليومية، ومن جوانب  التوحد عىل مهارات احلياة  طيف 
واليت  احلريك،  التقليد  باألخص  التقليد  واحض يف معلية  وضعف  قصور  التوحدي  الطفل 
تعد من أمه وسائل التدريب عىل اكتساب املهارات احلركية واالجمتاعية، إذ إهنا تساعد عىل 
 Ezell, et al.,( اكتساب السلوك اجليد وأداء املهام املطلوبة ألي سلوك موجه حنو هدف معني

.)2012

ويرى روجرز وآخرون )Rogers, Cook & Mery, 2005(أن هناك ضعفًا يف التقليد لدى 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وخاصة التقليد احلريك ولكن للتدخل املبكر والرباجم 
التدريبية أثرًا كبريًا يف حتسني هذه املهارات عند هؤالء األطفال، وهلذه األمور أمهية كبرية 
يف تمنية العديد من املهارات لدى األطفال التوحديني وتمنية التواصل اللفظي وغري اللفظي 
التفاعل  له عالقة كبرية بصعوبات  التقليد احلريك لدهيم  القصور يف مهارة  أن  لدهيم، مكا 

والتواصل االجمتايع عندمه.

وأشار كيين وآخرون )Kinney, Vedora & Stromer, 2003(إىل أمهية استخدام الوسائل 
احملببة لدى األطفال التوحديني يف تدريهبم، واليت تثري انتباههم وتساعدمه عىل رفع قدراهتم 

وتقوية جوانب الضعف لدهيم، مكا تساعد أيضًا عىل تعزيز معليات التواصل املختلفة.

ومن هنا جاءت أمهيُة التدريِب عىل تعمل مهارة التقليد احلريك ملا هلا من أمهية مكا ذكر 
سابقًا، جفاءت الدراسات مستخدمة طريقتني يف التدريب عىل التقليد )طريقة المنذجة املتبادلة 
 ،)Ingersoll & Lewis, 2007( ولويس  اجنرسول  دراسة  ومهنا  بالفيديو(  المنذجة  وطريقة 
تعلمي مهارة  التدريب عىل  فاعلية  بينت  )Ezell, et al., 2012( واليت  إزيل وآخرين  ودراسة 
ونسوورث  وويرت   )Cardon, 2010( اكردون  بني  مكا  املتبادلة،  المنذجة  باستخدام  التقليد 
)Wert & Neisworth, 2003( فاعلية استخدام المنذجة بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد 

.

ولكن مل توجد دراسات عربية أو خليجية يف حدود عمل الباحثة قد تناولت أو حبثت حول 
املقارنة بأي من الطريقتني )المنذجة املتبادلة أو المنذجة بالفيديو( أكرث فاعلية مع األطفال 

ذوي اضطراب طيف التوحد يف تمنية مهارة التقليد احلريك.

املتبادلة  )المنذجة  وسيلتني  باستخدام  الدراسة  هذه  تقوم  سوف  املنطلق  هذا  ومن 
التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  تمنية  للتدريب عىل  بالفيديو(  والمنذجة 
ومقارنهتم ببعض، وبيان مدى فاعلية أي طريقة من الطرق املذكورة يف تدريهبم واكتساهبم 

مهارة التقليد احلريك.
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أسئلة الدراسة: 
وبعد حتديد مشلكة الدراسة ميكن بلورهتا ملجموعة من األسئلة:

تساؤالت الدراسة: 

والمنذجة . 1 التبادلية  المنذجة  املجموعتني  للكتا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تطبيق  قبل  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  لدى  احلريك  التقليد  مهارة  يف  بالفيديو 

الربناجم؟
المنذجة . 2 لربناجم  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

بالفيديو يف تمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
المنذجة . 3 لربناجم  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املتبادلة يف تمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟
المنذجة . 4 الربناجمني  لكال  البعدي  التطبيق  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املتبادلة والمنذجة بالفيديو لتمنية مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد؟

الربناجمني . 5 لكال  والتتبيع  البعدي  التطبيق  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
المنذجة بالفيديو والمنذجة املتبادلة؟

هدف الدراسة: 
بالفيديو( يف تمنية  والمنذجة  املتبادلة  )المنذجة  الطريقتني  فاعلية لك من  املقارنة بني 

مهارة التقليد احلريك لألطفال ذوي اضطراب التوحد.

أهمية الدراسة: 
ميكن أن تفيد نتاجئ هذه الدراسة يف توفري برناجم مناسب للتدريب عىل اكتساب مهارة . 1

التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
تسامه هذه املقارنة يف حتديد الطريقة األنسب للتعمل وتدريب األطفال ذوي اضطراب . 2

طيف التوحد.
ال يوجد يف حدود عمل الباحثة أي دراسات يف البيئة العربية أو اخلليجية حول املقارنة . 3

بني هذين األسلوبني يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد.

االرتقاء باملستوى احلريك عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وزيادة رغبهتم يف . 4
تعمل املزيد من أجل التواصل والتفاعل للوصول إىل أقىص درجة ممكنة من التكيف مع 

بيئهتم.
زيادة الدافعية لدى الطفل التوحدي يف تعمل مهارة التقليد احلريك، وذلك باستخدام . 5

الوسائل األكرث فاعلية واحملببة لدهيم.

مصطلحات الدراسة: 
1 . :)Autism Spectrum Disorder( اضطراب طيف التوحد

لالضطرابات  اخلامس  التخشييص  الدليل  للتوحد يف  النفيس  للطب  األمريكية  أشارت امجلعية 
العقلية DSM-5، بأنه: حالة من القصور املسمتر يف مهارات التواصل االجمتايع للطفل، يمتزي باحنراف 
واحلسية  واللغوية  االجمتاعية  املهارات  بمنو  املرتبطة  األساسية  النفسية  الوظائف  منو  يف  وتأخر 
وظهور سلوك منيط وروتيين باإلضافة إىل االهمتامات احملددة، وتظهر األعراض خالل املراحل املبكرة 

)American Psychiatric Association )APA), 2013(  يف المنو
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التعريف اإلجرائي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: 
مه األطفال التابعون ملركز عالية للتدخل املبكر يف مملكة البحرين، الذين ترتاوح أمعارمه 
من )4 -7( سنوات، وال يكون لدهيم إعاقة حركية أو إعاقة ذهنية شديدة، ويعانون من قصور 

يف مهارة التقليد.

2 .:)Imitation( التقليد
إعادة عرضها مكا  املهارة مث تعملها مث  أو  السلوك اجلديد  التقليد: عبارة عن مالحظة 

.)Rogers, Cook & Mery, 2005( تعملها الخشص من الطرف اآلخر

التعريف اإلجرائي للتقليد: 
الدرجة اليت حيصل علهيا الطفل يف مقياس مهارة التقليد احلريك املستخدم.

3 .:)Imitaion motor skills( التقليد احلركي
هو أسلوب الفرد يف تقليد حركة بطريقة مبارشة باستخدام أعضاء اجلسم )حسن وحسن، 

.)2012

التعريف اإلجرائي للتقليد احلركي:
يه املهارة اليت تدرب علهيا الطفل من خالل برناجم تعلمي مهارة التقليد احلريك للطفل 
ذي اضطراب طيف التوحد، واليت يعرب عهنا من خالل الدرجة اليت حيصل علهيا الطفل عىل 

مقياس التقليد احلريك املستخدم.

4 .:)Video Modeling( النمذجة بالفيديو
الطفل هذا  أن يراقب  الفيديو هبدف  السلوك املسهتدف عىل رشيط من  تقنية يتجىل فهيا 
 .)Bellini, Akullian, Hopf, 2007; Maione & Mirenda, 2006( السلوك، ويقوم بتنفيذه وتقليده

التعريف اإلجرائي للنمذجة بالفيديو: 
التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  تدريب  الربناجم يف  املستخدمة يف  التعلميية  الوسيلة 

مهارة التقليد احلريك ملعرفة مدى فعاليهتا.

:)Reciprocalo Imitation( تعريف النمذجة املتبادلة
المنذجة املتبادلة: أي التعمل بالتقليد، ويه وسيلة وأسلوب لتعلمي األطفال ذوي اضطراب 
الكبار  مع  واالخنراط  االجمتايع  التفاعل  خالل  من  وذلك  احلريك،  التقليد  مهارة  التوحد 

. )Ingersoll & Schreibman, 2006(

التعريف اإلجرائي للنمذجة املتبادلة:
الوسيلة املستخدمة يف الربناجم لتدريب األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عىل مهارة 

التقليد احلريك ملعرفة مدى فعاليهتا.

الدراسات السابقة: 
يتضمن هذا اجلانب من الدراسة عرضًا ألمه الدراسات السابقة اليت انقمست إىل ثالثة 

حماور:

ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  يف  القصور  تناولت  اليت  الدراسات  ويه  األول  احملور   -
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اضطراب طيف التوحد، أما احملور الثاني وهو فاعلية الرباجم يف تمنية مهارة التقليد احلريك 
استخدمت  اليت  الدراسات  فهو  الثالث  أما احملور  التوحد،  ذوي اضطراب طيف  األطفال  عند 

المنذجة بالفيديو يف تعلمي مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

اضطراب  ذوي  األطفال  عند  التقليد  مهارة  يف  القصور  تناولت  التي  الدراسات  األول:  احملور 
التوحد:

قام لك من روجرز وآخرون )Rogers, Cooke & Mery, 2005( بدراسة هدفت إىل قياس 
مستوى التقليد عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومقارنهتا باألطفال ذوي اضطرابات 
المنو الشاملة، وأمهية التدخل املبكر يف تمنية القصور يف مهارة التقليد، حيث مت تقسمي 
أطفال العينة إىل )4( مجموعات، )24( طفاًل يعانون من اضطرابات التوحد، و)18( طفاًل من 
ذوي اضطراب متالزمة X اهلش و)20( من األطفال ذوي االضطرابات المنائية، و)15( طفاًل من 
ذوي اإلعاقات األخرى، واكن متوسط أمعارمه )24( هشرًا، حيث مت قياس عدة أنشطة لدهيم 
استخدم  وفهيا  المنوذج(.  وتقليد  اليدوية  واألنشطة  احلركية  واملهارات  املشرتك،  )االنتباه 
املبكرة،  الطفولة  التوحد يف  أعراض  شدة  عىل  للتعرف  الوالدية  واملقابلة  املالحظة  أسلوب 
أبعاد  أربعة  يقيس  الذي  المنايئ  االختبار  إىل  باإلضافة  املبكر،  للتعلمي  )مولن(  ومقياس 
)احلراكت الدقيقة - احلراكت الكبرية - التواصل البرصي - اللغة( أيضًا استخدام املعززات مع 
املجموعات األربع، وتطبيق مقياس مريل باملار )Merrill-Palmer Scale ( للكشف عن التواصل 
والتواصل البرصي املاكين للطفل، ومقياس فينالند للتكيف االجمتايع، باإلضافة إىل بطارية 
لقياس مستوى التقليد Imitation Battery، والذي يقيس )16( مهارة: )7( أمعال يدوية، )4( 
تقليد المنوذج، و)5( تقليد حراكت الفم والوجه، فتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن األطفال ذوي 
التقليد،  مهارة  باملجموعة يف  األطفال  من  بكثري عن غريمه  أقل  التوحد مه  اضطراب طيف 
مكا أن مهارات التقليد عند األطفال املصابني متالزمة X اهلش تتأثر بشدة يف حالة وجود 
اضطراب التوحد لدهيم، ومدى شدة أعراض التوحد وقصور يف االنتباه املشرتك لدهيم، وعند 
مقارنة املجموعات ببعضها تبني أن مهارة التقليد تتعلق باللغة والتواصل البرصي املاكين 

وقدرات األطفال المنائية األخرى.

قياس  إىل  بدراسة هدفت   )Laine, Rauzy, Tardif, & Gepner, 2011( وآخرون  لني  قام 
مهارات التقليد احلريك )الوجه واجلسم( لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومقارنهتا 
األطفال من ذوي اضطرابات المنو األخرى، وأطفال ذوي متالزمة داون، انقمست العينة إىل)19( 
طفاًل توحديًا و)17( طفاًل من ذوي متالزمة داون و)37( طفاًل من ذوي االضطرابات المنائية 
األخرى، حيث مت تخشيص أطفال العينة تبعًا ملعايري الدليل التخشييص اإلحصايئ الرابع 
)DSM-IV( ومقياس تقدير التوحد الطفويل )CARS( عىل أطفال العينة لتحديد شدة التوحد 
لدهيم، توصلت النتاجئ إىل أن األطفال ذوي اضطراب التوحد أقل بكثري من ذوي االضطرابات 
المنائية األخرى يف مهارة التقليد، مكا أن معظم أطفال التوحد يف العينة استفادوا أكرث من 

طريقة العرض احلي للحراكت.

لدى  التقليد  القصور يف  عن  الكشف  إىل  هدفت  بدراسة   )Takagi, 2012( تااكيج  قام   
األطفال  من  مجموعة  عىل  الدراسة  عينة  واشمتلت  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال 
مت  حيث  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  من  سنوات   )10-5( من  أمعارمه  ترتاوح  التوحديني 
استخدام قامئة مقياس االستجابة االجمتاعية )Social Responsiveness Scale )SRS ومقياس 
إىل  الدراسة  فتوصلت  التقليد،  مهام  وقامئة  للوالدين،  واستبانة  التكييف،  للسلوك  فاينالند 
عالقة  وجود  وكذلك  الدراسة  عينة  لدى  العينة  أطفال  لدى  التقليد  مهارة  يف  قصور  وجود 
إجيابية بني التقليد ولك من الوظائف االجمتاعية واملهارات احلركية ومستوى التطور والمنو 

واملهارات اللغوية لدهيم.
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 كذلك هدفت دراسة ديلتون (Dalton, 2012) إىل الكشف عن القصور يف التقليد، وبيان 
االنتباه املشرتك ملجموعة من األطفال ذوي  التقليد احلريك والقدرة عىل  العالقة بني مهارة 
اضطراب طيف التوحد تراوحت أمعارمه بني )3-6( سنوات، مت تقسميهم إىل ثالث مجموعات، 
استخدمت معهم مهام أنشطة لفظية، وأنشطة غري لفظية، ومهارات الفم احلركية، املجموعة 
أطفال   )6( عىل  اشمتلت  والثانية  التوحد،  اضطراب  ذوي  أطفال   )10( عىل  اشمتلت  األوىل 
عاديني، والثالثة اشمتلت عىل )6( أطفال ذوي األداء اللفظي املنخفض. فطبق علهيم مقياس 
اللفظية، واختبار تطابق املفردات، ومقياس مولن للتعلمي املبكر، ومقياس املهارات  املهارات 
احلركية، وتوصلت نتاجئ الدراسة إىل أن األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 
الفم  وحراكت  اجلسم  حراكت  وتقليد  أمامه  المنوذج  تقليد  وصعوبة يف  شديد  لدهيم جعز 
والوجه، حيث إن جعزمه يف التقليد يؤدي إىل التأثري سلبًا عىل تعلميهم املهارات األخرى 
مكا أن جعزمه عىل تقليد حراكت الفم قد يؤدي إىل التأثري سلبًا عىل تطوير مهارات التخاطب 

لدهيم.

احملور الثاني: فاعلية البرامج يف تنمية مهارة التقليد احلركي عند األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد:

قام لك من اجنرسول وجسيربمبان )Ingersol & Schreibman, 2006( بدراسة هدفت إىل 
تعلمي مهارة التقليد لألطفال الصغار ذوي اضطراب طيف التوحد عن طريق استخدام برناجم 
ذوي  األطفال  من  عينة  عىل  وذلك  املشرتك،  واالنتباه  واللعب  اللغة  عىل  ذلك  وأثر  تدرييب، 
اضطراب طيف التوحد بلغ عددمه )5( تراوحت أمعارمه من )29-45( هشرًا، مت تخشيصهم 
 Scales ومت استخدم مقياس ،)DSM-IV( تبعًا ملعايري الدليل التخشييص اإلحصايئ الرابع
تقدير  مقياس  وطبق  هشرًا،   )29-15( بني  تراوحت  حيث  العقلية،  أمعارمه  لتحديد   Bayley
حيث  لدهيم،  التوحد  ومستوى  شدة  لتحديد  العينة  أطفال  عىل   )CARS( الطفويل  التوحد 
تراوحت شدته بني الثالث مستويات )اخلفيف واملتوسط والشديد(. بينت نتاجئ الدراسة زيادة 
مستوى مهارة التقليد لدى أطفال العينة بعد التدريب، وتعمميها يف بيائت خمتلفة، باإلضافة 

إىل زيادة يف التواصل االجمتايع لدهيم.

أما اجنريسول وجشيربمان )Ingersoll & Schreibman, 2006)  فقاما بدراسة هدفت إىل 
تعلمي مهارة التقليد لألطفال الصغار ذوي اضطراب طيف التوحد عن طريق برناجم تدرييب، 
حيث شارك )5( أوالد من ذوي اضطراب طيف التوحد، تراوحت أمعارمه من )34-49( هشرًا، من 
ذوي التوحد اخلفيف واملتوسط، مت تخشيصهم مضن معايري الدليل التخشييص اإلحصايئ 
 Bayley Scale of Infant Development مكا طبق علهيم مقياس باييل لمنو الطفل ،)DSM(
التوحد  تقدير  ومقياس   Mullen Scale of Early Learning املبكر  للتعلمي  مولن  ومقياس 
الطفويل )CARS( واسمتارة للوالدين، وتوصلت النتاجئ إىل زيادة مستوى التقليد عند أطفال 
العينة، مكا بني ذلك عىل خط القاعدي بعد التدريب، وتطبيق الربناجم علهيم باإلضافة إىل 

تعممي املهارة مكا ظهر ذلك بعد هشر من التدريب.

وبالنسبة لدراسة اجنرسول ولويس ) Ingersoll & Lewis, 2007) فقد هدفت إىل الكشف 
عن أثر برناجم يف تمنية العجز يف االنتباه والقصور يف مهارات التقليد لدى األطفال ذوي 
أطفال صغار من ذوي اضطراب طيف   )5( من  العينة  تكونت  التوحد، حيث  اضطراب طيف 
التوحد يستخدمون مهارات التقليد هبدف االنتباه ووصف احلراكت، وقد مت استخدام أسلوب 
املالحظة للعينة باإلضافة إىل مقياس التقليد عند األطفال التوحديني ومقياس التقليد احلريك، 
التقليد  التدرييب ازداد لدهيم إمياءات  النتاجئ إىل أن مجيع املشاركني يف الربناجم  أسفرت 
بعد تطبيق اجللسات التدريبية يف الربناجم، وقد اسمتر التحسن يف أداء التالميذ بعد هشر 
من املتابعة، باإلضافة إىل أن )3( من أفراد العينة ازداد لدهيم استخدام االمياءات واإلشارات.

مكا هدفت دراسة اجنريسول (Ingersoll, 2008) إىل تعلمي األطفال ذوي اضطراب طيف 
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واللعب،  اللغة  أثر  عن  للكشف  تدرييب  برناجم  استخدام  طريق  عن  التقليد  مهارة  التوحد 
والسلواكت االجمتاعية عىل التقليد، وذلك عىل عينة مكونة من )5( أطفال من ذوي اضطراب 
طيف التوحد تراوحت أمعارمه الزمنية بني )29-45( هشرًا، بيمنا تراوحت أمعارمه العقلية بني 
DSM-(15-29) هشرًا، وقد مت تخشيصهم مضن معايري الدليل التخشييص االحصايئ الرابع
IVباإلضافة إىل استخدام مقياس تقدير التوحد الطفويل )CARS( لتحديد مدى شدة التوحد 
لدهيم، حيث مت تقدمي اجللسات التدريبية هلم ملدة )10( أسابيع تلهيا املتابعة لتلك احلاالت 
بعد هشر من انهتاء اجللسات لتقومي ومعرفة مدى تعممي تلك املهارة، فتوصلت نتاجئ الدراسة 
إىل أن مجيع أطفال العينة حصلوا عىل معدالت أعىل يف التقليد بعد التدريب، باإلضافة إىل 
ذلك ارتفع مستوى التواصل االجمتايع مبا يف ذلك اللغة، اللعب، واالنتباه املشرتك، و بينت 
النتاجئ أيضًا فعالية تدخل الرباجم العالجية يف معاجلة قصور مهارة التقليد لدى األطفال 

ذوي اضطراب التوحد واألطفال الذين يعانون من العجز يف سلوك التواصل االجمتايع .

أما دراسة اجنريسول واللوند)Ingersoll & Lalonde, 2010)  فقد هدفت إىل تدريب األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد عىل التقليد اللفظي املتبادل، وذلك عىل عينة مكونة من )4( من 
معايري  استخدام  مت  )35-41( هشرًا،  بني  أمعارمه  تراوحت  التوحد،  اضطراب  ذوي  األطفال 
لتطوير  باييل  ومقياس  التوحد  لتخشيص   )DSM( الرابع  اإلحصايئ  التخشييص  الدليل 
الطفلBayley Scale of Infant Development، فقد أظهرت النتاجئ حتسنًا ملحوظًا يف مهارة 
التقليد اللفظي لـ )3( من أطفال العينة بعد تعرضهم للتدريب، حيث زاد لدهيم مستوى اللغة 

والتقليد اللفظي أثناء التدريب.

قام إزيل وآخرون )Ezell, et al., 2012( بإجراء دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر برناجم 
طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  عند  املشرتك  االهمتام  سلوك  عىل  التقليد  مهارة  لتحسني 
التوحد، وذلك عىل عينة بلغ عددها )20( طفاًل توحديًا ذكورًا وإناثًا، تراوحت أمعارمه بني 
الدليل  ملعايري  تبعًا  اللفظي، مت تخشيصهم  التواصل غري  لدهيم قصور يف  )4-6( سنوات 
التوحد  تقدير  مقياس  استخدام  إىل  باإلضافة   DSM-IV الرابع  اإلحصايئ  التخشييص 
الطفويل (Childhood Autism Rating Scale )CARS  لتحديد مدى شدة التوحد لدهيم، حيث 
مت توزيعهم بشلك عشوايئ عىل مجموعتني، املجموعة األوىل يطلب مهنا تقليد خشص بالغ، 
وقياس االنتباه املشرتك بيهنم، والثانية يطلب مهنم تقليد واستجابة غري مرشوطة، توصلت 
نتاجئ الدراسة إىل ارتفاع مستوى التقليد يف املجموعة األوىل ، فاكن تقليد الكبار أثناء اللعب 
أكرث فعالية عىل الطفل التوحدي خاصة إذا مت ذلك يف سن مبكر جدًا معهم، باإلضافة إىل 
العينة يف املجموعة األوىل، يف  القامئ بالربناجم وأطفال  زيادة مهارة االنتباه املشرتك بني 
حني أظهر أطفال املجموعة الثانية مستوى أقل يف مهارة التقليد ووجود عالقة قوية بني تقليد 

الكبار وسلوك االهمتام املشرتك يف لكتا املجموعتني.

لدى  التقليد  مهارة  تعليم  يف  بالفيديو  النمذجة  استخدمت  التي  الدراسات  الثالث:  احملور 
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:

مث قام اكردون )Cardon, 2010( بدراسة هدفت إىل حتسني مهارات التقليد لدى األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك من خالل املقارنة بني فاعلية التقليد املتبادل وبني المنذجة 
املرئية )الفيديو( يف تدريس التقليد لألطفال التوحديني، واشمتلت عينة الدراسة عىل )6( أطفال 
توحديني ترتاوح أمعارمه ما بني )20-40( هشرًا، حيث استخدم مقياس تقدير الطفل التوحدي، 
ومقياس التقليد احلريك، وجدول مالحظات تخشيص التوحد، باإلضافة إىل استبانة الوالدين. 
 Video Modeling )VM( قمست العينة إىل مجموعتني جتريبيتني: المنذجة املرئية بالفيديو
من  وخضع   ،Reciprocal Imitation Training )RIT( التبادلية  )المنذجة  املتبادل  والتقليد 
خالهلا األطفال إىل )3( جلسات عالجية يف األسبوع ملدة )4( أسابيع.فأظهرت نتاجئ الدراسة أن 
 )VM-RIT( األطفال املشاركني لدهيم القدرة عىل التقليد عند تعرضهم لملعاجلة يف املجموعتني
فيف لكتهيام ازدادت لدهيم مهارة التقليد، ومت تعممي تلك املهارة يف مواقف متعددة، مفعاجلة 
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ٌل  )VM( اكنت تتطلب وقتًا أكرث وتاكليف أكرث من )RIT(، إال أن لكتا املعاجلتني اكن هلا تدخُّ
فعااًل يف تدريس التقليد لألطفال الصغار.

كذلك هدفت دراسة ماريندا واكلبريجر )Kleeberger & Mirenda, 2010( إىل التعرف عىل 
فاعلية استخدام لُكّ من المنذجة التبادلية والمنذجة بالفيديو يف تعلمي طفل من ذوي اضطراب 
طيف التوحد )مرحلة ما قبل املدرسة( مهارات التقليد، وذلك من خالل أنشطة املوسيقا واللعب، 
وتعلميه تقليد األغاين احلركية وتقليد حراكت األصابع واللعب باأللعاب، من خالل )7( جلسات 
تدريبية، وذلك مع حالة طفل يبلغ من العمر)4( سنوات يعاين من اضطراب شديد يف التوحد، 
الفيديو لقياس األثر قبل وبعد اجللسات، حيث مت تنفيذ  وقد استخدمت المنذجة من خالل 
التدريب والربناجم، مث مقارنة النتاجئ قبل وبعد اجللسات باإلضافة إىل استخدام التعزيز.
تعممي  مع  العينة  لدى  التقليد  مهارة  اكتساب  يف  فعالة  الفيديو  طريقة  أن  النتاجئ  أظهرت 

املهارات عىل بيائت خمتلفة.

املتبادل  التقليد  طريقيت  بني  املقارنة  إىل  هدفت  بدراسة   (Wick, 2010) ويك  قامت  مكا 
المنذجة  طريق  عن  والتقليد   ،Reciprocal Imitation Training )RIT( املتبادلة(  )المنذجة 
العمر  من  يبلغ  توحدي  لطفل  التقليد  مهارة  تعلمي  يف   Video Modeling )VM( بالفيديو 
.)RIT( باستخدام )( و)2VM( باستخدام )السنتني، حيث مت تقدمي )4( جلسات تعلميية )2
الدراسة إىل فعالية لكتا الطريقتني يف تدريب طفل من ذوي اضطراب طيف  توصلت نتاجئ 
التوحد عىل مهارة التقليد، لكن باختالف مستوى الدرجات اليت مت احلصول علهيا قبل وبعد 
التدريب، حيث أظهرت طريقة التدريب عن طريق )VM( ارتفاع مستوى الدرجات يف النتاجئ 

.)RIT( الهنائية باملقارنة إىل طريقة التدريب عن طريق

قام لك من اكردون وويلكوكس (Cardon & Wilcox, 2011) بدراسة هدفت إىل املقارنة بني 
والتدريب عن طريق   Reciprocal Imitation Training )RIT( املتبادل  التقليد  التدريب عىل 
المنذجة بالفيديو )VM( Video Modeling، يف تعزيز اكتساب مهارة التقليد لدى )6( من األطفال 
ذوي اضطراب طيف التوحد، ممن تراوحت أمعارمه بني )20-48( هشرًا، وقد مت اسستخدام 
مقياس قبيل وبعدي ملعرفة أثر الطريقتني عىل أطفال العينة، حيث مت تطبيق برناجم تدرييب 
 )CARS( أسابيع، ومت استخدام مقياس مقياس تقدير التوحد الطفويل )عىل العينة ملدة )5
واملهارات  والتواصل  االجمتاعية  املهارات  لتقومي  وذلك  التكييف،  للسلوك  فينالند  ومقياس 
احلركية والسلوك التكييف يف حياهتم اليومية، ومقياس خاص ملقدم الرعاية للطفل )الوالدين 
أو املعمل ( من إعداد الباحثني يقيس فيه مدى مالءمة مهارة التقليد ومهارات اللعب لعمر الطفل 
التوحدي، أظهرت النتاجئ أن مجيع أطفال العينة زادت مهارة التقليد لدهيم بدرجات متفاوتة، 
حيث إن )VM( أكرث فعالية يف اكتساب مهارة التقليد لدى األطفال الصغار من ذوي اضطراب 
طيف التوحد، مكا أن استخدام )VM( أدى إىل زيادة رسيعة يف مهاراهتم اخلاصة بالتقليد 
باإلضافة إىل احملافظة علهيا وتعمميها، يف حني أن األطفال الذين تلقوا طريقة )RIT( ازدادت 

لدهيم مهارة التقليد، وذلك بزيادة عدد اجللسات .

المنذجة  استخدام  بني  املقارنة  إىل  هدفت  بدراسة   (Spurlock, 2011) وقامت سبريلوك 
بالفيديو والمنذجة التبادلية يف تعلمي لغة اإلشارة لدى )3( من األطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد، حيث تراوحت أمعارمه من )2-3( سنوات طبقت علهيم املعايري اآلتية ) أن ال يكون ذا 
إعاقة مسعية أو برصية، وأن يكون قادرًا عىل استخدام )10( لكامٍت عىل األقل، فمت استخدام 
استبانة مع الوالدين مجلع البيانات حول العينة باإلضافة إىل املقابلة الخشصية مع األمهات، 
ومت استخدام منوذج التقومي يف الربناجم ملعرفة عدد مرات احملاوالت الصحيحة واخلاطئة 
أثناء التدريب عىل التقليد، فمل تظهر نتاجئ هذه الدراسة فارقًا كبريًا بني استخدام المنذجة 
ذوي  األطفال  عند  اإلشارة  لغة  تقليد  تعلمي  يف  املتبادلة  المنذجة  استخدام  وبني  بالفيديو 
اضطراب طيف التوحد، لكهنا أظهرت أن المنذجة بالفيديو ميكن أن تكون هنجًا جديدًا وبدياًل 

لتدريس لغة اإلشارة لألطفال ذوي اضطراب التوحد.
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أما ريرَي (Rayer, 2011) فقد قام بدراسة حالة هدفت إىل املقارنة بني استخدام المنذجة 
بالفيديو، وبني استخدام األخوة الكبار للطفل التوحدي كوسيلة لتعلميهم مهارة التقليد عن 
طريق المنذجة املتبادلة، وذلك مع طفل من ذوي اضطراب التوحد الشديد، يبلغ من العمر )15( 
سنة، وقد ُدرِّب باستخدام الطريقتني السابقتني، المنذجة التبادلية بواسطة شقيقه األكرب، مث 
إعداد وجبة طعام،  وتقليد  النقدية،  بالقطع  املطابقة  تقليد  مهارات:  لعدة  آخر،  بالغ  خشص 
والتقليد اللغوي، مث إعادة تلك املهارات عن طريق المنذجة بالفيديو. حيث استخدمت الدراسة 
مقياس فينالند للسلوك التكييف، ومقياس التوحد الطفويل )CARS(. فتوصلت النتاجئ إىل 
وجود تغريات طفيفة يف مهارات التقليد للحالة يف هذه الدراسة، ويف قدرته عىل أداء السلواكت 
املسهتدفة الناجتة عن أي حاالت المنذجة بالفيديو، مكا أن استخدام المنذجة بالفيديو مل تؤِد 
إىل تغريات كبرية يف األداء االجمتايع للحالة، حيث إنه ال ميكن أن يكون مستقاًل بنفسه يف 
بعض املهارات اليت تدرب علهيا كإعداد وجبة طعام، ويعزى ذلك إىل أن مهارة التقليد املسبق 

رشط مهم وأسايس عند استخدام المنذجة بالفيديو بطريقة ناحجة.

نظرًا لقلة الدراسات العربية واخلليجية - عىل حد عمل الباحثة - حول هذا املوضوع فقد 
اكن هناك حاجة لدراسة ومعل برناجم تدرييب حول مدى فاعلية استخدام المنذجة املتبادلة 

والمنذجة بالفيديو يف تعلمي الطفل التوحدي مهارة التقليد احلريك.

ولقد تناولت الباحثة موضوع مدى فاعلية استخدام المنذجة املتبادلة والمنذجة بالفيديو 
يف تعلمي الطفل التوحدي مهارة التقليد احلريك لتربز مدى احلاجة إىل وجود براجم تدريبية 
باستخدام أكرث الوسائل فعالية يف تدريب االطفال ذوي اضطراب التوحد، واليت تكون األنسب 
هلم من حيث كوهنا مثريًا جاذبًا لالنتباه واحلفظ والتذكر، مكا أن املعملني، ومن يقوم عىل 
رعاية هؤالء األطفال حباجة أيضًا إىل الوصول للوسيلة املناسبة اليت تساعدمه يف إيصال 
املهارات واملعلومات لألطفال ذوي اضطراب التوحد بطريقة تكون أكرث مرونة وهسولة، وبأقل 
جهد ووقت، وأيضًا لبيان مدى احلاجة إىل استخدام الوسائل التعلميية البرصية يف تعلمي 
الطفل التوحدي واكتسابه مهارات جديدة، وهكذا تشرتك هذه الدراسة وتتفق مع الدراسات 
استخدام  حيث  من  فاعلية  وأكرثها  الوسائل  أنسب  بني  املقارنة  موضوع  بتناوهلا  السابقة 
التقليد املتبادل والمنذجة بالفيديو يف تعلمي مهارة التقليد للطفل التوحدي، وذلك باستخدام 
التدرييب  الربناجم  بإعداده وكذلك  الباحثة  الذي قامت  التقليد احلريك  تقدير مهارة  مقياس 
تقدير  مقياس  إىل  باإلضافة  حمددة،  وأنشطة  جلسة   )18( املتضمن  الباحثة  قبل  من  املُعد 

.)CARS( التوحد الطفويل

بالفيديو  والمنذجة  التبادلية  المنذجة  طريقة  الباحثة  اختيار  جاء  املنطلق  هذا  ومن   
كوسيلتني يف الربناجم املستخدم ملعرفة مدى فاعلية أي مهنم يف تعلمي األطفال ذوي اضطراب 

التوحد مهارة التقليد احلريك.

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من حيث التشابه يف تناوهلا لعينة الدراسة، 
حيث اكنت األمعار أقل من )7( سنوات، ماعدا دراسة ريري )Rayer, 2011(، وهذا دليل عىل أمهية 
 Ezell,( التدخل املبكر يف تدريب وتعلمي األطفال التوحديني، ويمتثل ذلك يف دراسة إزيل وآخرين
et al., 2012(، وتااكيج )2012( Takag، وديلتون (Dalton, 2012) واجنريسول واللوند )2010( 
Ingersoll & Lalonde واجنرسول ولويس، (Ingersoll & lewis, 2007)  واجنرسول وجسريمبان 
)Ingersoll & Schreibman, 2006( وروجرز وآخرون )Rogers, Cooke & Mery, 2005( ، واكردون 
 Cardon,( واكردون   ،)Spurlock, 2011( وسبريلوك   ،)Cardon & Wilcox, 2011( وويلكوكس 
2010(، وويك (Wick, 2010)، وأيضًا تشاهبت يف مشلكة تلك الدراسات من حيث وجود قصور 
التدريب علهيا الكتساهبا وممارسهتا يف معر  التوحد، وأمهية  أطفال  لدى  التقليد  يف مهارة 

مبكر، واكن ذلك واحضًا من خالل نتاجئ هذه الدراسات بعد التدريب والربناجم.
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منهج الدراسة:

وطبيعهتا  العينة  خلصائص  نظرًا  اختياره  مت  وقد  التجرييب،  شبه  املهنج  استخدم 
 Gay, Mills, & Airasian,( واختيارها، واملهنج شبه التجرييب وفقًا لتعرف غاي، ميلز وأريسيا
2012( وهو من أنواع البحوث اليت ميكن أن حتقق حصة الفروض واألسئلة لتأسيس عالقة 
قامئة عىل سبب ونتيجة لظروف العينة وخصائصها؛ لذا مت استخدام املهنج شبه التجرييب 
حىت يمت االستدالل من خالله عىل أثر برناجم يف تمنية واكتساب األطفال التوحديني مهارة 

التقليد احلريك.

اعمتدت هذه الدراسة عىل االختبار القبيل والبعدي، مث التتبيع ملجموعتني جتريبيتني، 
الطفل ذي اضطراب  الطريقتني يف تعلمي  النتاجئ ومعرفة فاعلية أي من  وذلك للوصول إىل 

التوحد مهارة التقليد احلريك.

متغيرات الدراسة: 

املتغري املستقل: . 1
- برناجم تدرييب للتقليد باستخدام المنذجة التبادلية.

- برناجم تدرييب مصور للتقليد باستخدام الفيديو.

املتغري التابع: مهارة التقليد احلريك.. 2

مجتمع الدراسة: 
املتوسط،  التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  من  الدراسة  يف  املسهتدف  املجمتع  يتكون 

وامللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر مبملكة البحرين، وعددمه )40( طاًل.

محكات اختيار العينة: 
أن ينطبق علهيم حماكت تخشيص التوحد. ¦
أن يكون من األطفال امللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر يف مملكة البحرين. ¦
التقليد  ¦ مقياس  تطبيق  خالل  من  احلريك  التقليد  مهارة  يف  قصور  من  يعاين  أن 

احلريك املستخدم يف الدراسة.
أو ذهنية بسيطة أو شديدة وذلك من خالل االطالع عىل  ¦ إعاقة جسدية  عدم وجود 

ملفات األطفال يف املركز.
أال يقل التحاق الطفل باملركز عن سنة واحدة. ¦
أن ترتاوح أمعارمه ما بني )4-7( سنوات. ¦

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدراسة من (10)  أطفال توحديني من امللتحقني مبركز عالية للتدخل املبكر 
يف مملكة البحرين، واليت تراوحت أمعارمه ما بني )4-7( سنوات من الذكور، خالل الفصل 
الدرايس األول من العام الدرايس 2014-2015، وقد مت اختيار أقل املستويات يف مهارة التقليد 

بناءً عىل مقياس مهارة التقليد احلريك املستخدم يف الدراسة.

وفميا ييل اجلدول رمق )1( لوصف العينة:
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جدول )1( وصف العينة

العمراجلنس

شدة التوحداالنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعإناثذكورالعدداملجموعة

متوسط54.80.44-55النمذجة التبادلية

متوسط56.20.84-55النمذجة بالفيديو

أدوات الدراسة: 

أواًل- مقياس تقدير مهارة التقليد احلركي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد )من إعداد 
الباحثة(.

لملرحلة  التوحدي،  الطفل  لدى  احلريك  التقليد  مهارة  عن  الكشف  إىل  املقياس  هيدف 
العمرية اليت ترتاوح ما بني )4-7( سنوات، يشمتل املقياس عىل )18( مهارة من مهارات التقليد 
احلريك مكا هو موحض، لك مهارة تندرج حتهتا )4( خيارات حيث يمت اختيار واحدة مهنا، 
فتمت اإلجابة بالتحديد عن سلوك الطفل جتاه هذه املواقف من خالل املعمل أو ويل األمر، أو 

القامئ برعاية الطفل.

خطوات بناء املقياس: 
األطفال . 1 عند  احلريك  التقليد  مهارة  يف  القصور  تتناول  دراسات  عدة  عىل  االطالع   

.)Ezell, et al., 2012( وإزيل وآخرين ،)Takagi, 2012( التوحديني كدراسة تااكيج
اإلطالع عىل بعض املقاييس املتوفرة واملتعلقة هبذا املوضوع ومن بيهنا: . 2

الطفل  لدى  اللغوي  االتصال  تقدير  مقياس  من  الفريع  احلريك  التقليد  مقياس   )1
التوحدي )نرص، 2002(.

Imitation Battery (Rogers, Hepburn, Stackhouse & Wehner, 2003) )2 بطارية 
مقاييس التقليد.

   (Chopler, Richler, 3( مقياس ختطيط النفس - تربوي اإلصدار الثالث   
 Bashford, Lansing, Marcus, 2004).

3 ..TEACCH Program Imitation االطالع عىل أنشطة التلقيد احلريك يف برناجم تيتش
ُأعدت الصورة األولية لملقياس، والذي يتكون من )18( بندًا.. 4
ُعرض املقياس عىل مجموعة من أساتذة جامعة اخلليج العريب، وبعض املرشفات من . 5

أحصاب اخلربة يف املراكز اخلاصة بالتوحد يف مملكة البحرين، وعددمه )10(، وذلك 
إجراء  ومت  وهدفها،  الدراسة  لعينة  املقياس  وأنشطة  بنود  مناسبة  من  التأكد  هبدف 
التعديالت اليت اتفق علهيا بنسبة )100%( عىل عدم حذف أو إضافة أي بند عىل املقياس 

وذلك من حيث تعديل الصياغة اللغوية.
مت الوصول إىل النخسة الهنائية لملقياس حيث يتكون من )18( بندًا خاصًا بالتقليد . 6

احلريك عند األطفال التوحديني.
مت استخدام أسلوب )موازين التقدير( املامثلة ملقياس ليكرت، ومت إعطاء الدرجة )4( عند . 7

اإلجابة عىل االختيار األول، الدرجة )3( لالختيار الثاين، الدرجة )2( لالختيار الثالث، 
الدرجة )1( لالختيار الرابع.

(PEP3)
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جدول )2( البنود التي مت إعادة صياغتها يف املقياس

عدد العبارات 
عدد العبارات إضافة بنودتعديل صياغةحذف البنودقبل التعديل

بعد التعديل
18-6-18

حساب صدق وثبات املقياس:
قامت الباحثة بدراسة استطالعية حلساب صدق وثبات املقياس، وذلك عىل عينة مكونة 
 ،(6.58) مبتوسط  سنة،   )12-3( بني  أمعارمه  تراوحت  الدراسة،  جممتع  من  طفاًل   )36( من 
واحنراف معياري )2.12(، واكن اهلدف من ذلك التأكد من مالءمة املقياس ألفراد العينة، ومدى 
إماكنية فهم العبارات من قبل املعملات، ومعرفة الزمن املتوقع لتطبيقه عىل األطفال، وأظهرت 
نتاجئ الدراسة االستطالعية بأن املعملات مل تواجهن أي صعوبة يف فهم عبارات املقياس املراد 

تطبيقها عىل األطفال وبأن الطفل احتاج إىل )30( دقيقة لتطبيق املقياس هيلع.

أواًل - صدق احملتوى )صدق احملكمني(:
بعد االنهتاء من املقياس مت عرضه كصورة أولية عىل مجموعة من األساتذة يف جامعة 
اخلليج العريب، وبعض املختصني مبراكز التوحد يف مملكة البحرين، فقاموا بإبداء آراهئم 
الصياغة  عىل  التعديالت  بعض  إجراء  مت  اآلراء  تلك  ضوء  يف  املقياس،  حول  ومالحظاهتم 

اللغوية.

ثانيًا - صدق االتساق الداخلي: 
مت التأكد من صدق االتساق الداخيل عن طريق حساب معامل االرتباط بني لك عبارة وبني 

الدرجة اللكية لملقياس، للتأكد من التجانس الداخيل ألداة الدراسة. 

جدول )3( معامالت االرتباط بني كل بند بالنسبة للدرجة الكلية

رقم البند
االرتباط

رقم البند بالدرجة الكلية
االرتباط 

رقم البندبالدرجة الكلية
االرتباط 

بالدرجة الكلية

1.803**6.663**11.839**

2.486*7.644**12.827**

3.614**8.451*13.530*

4.721**9.838**14.648**

5.555**10.735**

15.661**17.748**

16.514*18.765**

**دال	إحصائيًا	عند	مستوى	0.01.     *دال	إحصائيًا	عند	مستوى	0.05. 

يتبني من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط للعبارات مرتفعة بالنسبة للدرجة 
اللكية وذات داللة إحصائية، حيث ترتاوح معامالت االرتباط بني )**839.( و)*451.(، مما يشري 

إىل متتع املقياس باتساق داخيل مرتفع.

ثبات املقياس: 
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 
بلغت قمية  النصفية حيث  التجزئة  بطريقة  وأيضًا   ،).924( الثبات  معامل  بلغت قمية  حيث 
معامل الثبات )879.(، فأشارت النتاجئ إىل متتع املقياس مبستوى ثبات جيد وعاٍل مناسب 

لغرض الدراسة.
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طريقة تطبيق وتصحيح املقياس:
يطبق املقياس بطريقة فردية عىل لك طفل من قبل الباحث أو املعمل أو ويل األمر، فيقوم 
الفاحص بوضع الطفل أمامه وجبانبه األدوات املذكورة يف املقياس، ُيطلب من الفاحص قراءة 
املقياس والبنود، مث جييب عن املقياس عن طريق مالحظة سلوك الطفل أثناء املواقف املذكورة 
يف لك بند، وحتديد اإلجابة من خالل اخليارات املتاحة، ووضع عالمة دائرة أمام اخليار األكرث 
أداء الطفل لملهام واألنشطة  الدرجات من حيث كيفية  الطفل، ومن مثَّ توزيع  مطابقة لسلوك 
املطلوبة، فإذا قام الطفل باملهمة والنشاط بصورة اكملة يأخذ )4(، وإذا قام جبزء منه يأخذ )3(، 

وإذا قام بنشاط ال يرتبط بالنشاط املطلوب يأخذ )2(، وإذا مل يستجب ألي يش يأخذ )1(.

توضع الدرجة عىل لك نشاط من (1-4(، والدرجة اللكية لملقياس )72(، حيث إن الدرجة 
املرتفعة تشري إىل ارتفاع مهارة التقليد احلريك لدى الطفل التوحدي، والعكس حصيح.

من   The Childhood Autism Rating Scale (CARS) الطفويل  التوحد  تقدير  مقياس   
إعداد جسيبلر، رجيلر ورينري(Schopler, Reichler & Renner, 1988( ترمجة المشري )2002(:

هيدف املقياس إىل تخشيص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهو عبارة عن )60( 
بندًا موزعًا عىل )15( ُبعدًا يندرجون حتت غرض واحد، وهو بيان األعراض األساسية للتوحد، 
سلواكت  مراقبة  أثناء  اإلجرايئ  الوصف  خالل  من  هبا  واألخذ  الدرجات  حساب  يمت  حيث 
الطفل التوحدي أثناء املهام، ومواقف معينة مذكورة يف املقياس، أو من خالل تقدير املعملني 

واألمهات.

يأخذ االختبار ما بني )30-45( دقيقة يف التطبيق، يمت من خالهلا تقومي حالة الطفل يف 
املواقف السلوكية، لذا ال يقترص فقط عىل التخشيص، بل حتديد مستويات التوحد )متوسط - 

بسيط - شديد(.

حساب صدق وثبات املقياس:
مت القيام بعمل صدق وثبات هلذا املقياس لنفس العينة االستطالعية يف الدراسة.

صدق املقياس:. 1
مت التأكد من صدق االتساق الداخيل عن طريق حساب معامل االرتباط بني لك ُبعد والدرجة 

.CARS اللكية لملقياس، للتأكد من التجانس الداخيل ملقياس

داللة  وذات  اللكية  للدرجة  بالنسبة  مرتفعة  اكنت  للعبارات  االرتباط  معامالت  جفميع 
إحصائية، حيث ترتاوح معامالت االرتباط بني (**615.) و(*618.)، مما يشري إىل متتع املقياس 

باتساق داخيل مرتفع، مكا هو موحض يف اجلدول اآليت:

جدول )4( معامالت االرتباط بني كل ُبعد وبني الدرجة الكلية

االرتباط بالدرجة رقم الُبعد
االرتباط بالدرجة رقم البندالكلية

االرتباط رقم الُبعدالكلية
بالدرجة الكلية

1.615 **8.587**15.451*

2.478**9.654**16.703**

3.659**10.559**17.685**

4.753**11.606**18.618**

5.479**12.694**

6.659**13.702*

7.753**14.668**
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ثبات املقياس: . 2
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 
حيث بلغت قمية معامل الثبات (885.(، وتشري هذه النتيجة إىل متتع املقياس مبستوى ثبات 

جيد وعاٍل مناسب لغرض الدراسة.

طريقة تطبيق وتصحيح املقياس:. 3
مت تطبيق مقياس (CARS) من خالل تقدير معملات املركز، حيث مت مقابلة معملات أطفال 
املعملات من حيث  املقياس عىل  الدراسة اليت مت حتديدمه، مت رشح طريقة تطبيق  مجمتع 
للطفل،  األنسب  السلوك  اختيار  اإلجابة عنه من  الطفل، مث  ُبعد، ومقارنته بسلوك  قراءة لك 
ومدى احنراف سلوك الطفل عن سلوك من مه يف مثل معره الزمين، وذلك من بني اخليارات 
عند  التوحد  شدة  يف  اخنفاض  إىل   )1( يشري  حيث   )4:1( من  التقدير  يكون  حيث  املتاحة. 
الطفل ويطابق احلدود الطبيعية ملستوى معره الزمين، والدرجة )2( تشري إىل وجود احنراف 
بسيط عن الدرجة السوية، الدرجة )3( تشري إىل وجود احنراف متوسط، والدرجة )4( تشري 
إىل وجود احنراف شديد عن املستوى الطبييع، مث مجتع الدرجات اخلام ويمت حتويلها إىل 
درجات هلا قمية يف االختبار، مث يمت حتديد هل إذا اكن الطفل لديه اضطراب يف التوحد أم ال، 
وحتديد درجة وشدة هذا االضطراب، مكا أن هناك درجات بينية تحمس للفاحص باختيارها 
إذا اكن السلوك يرتاوح بني درجتني مثاًل خيتار )2.5( إذا تراوح السلوك بني االختيار )2( و)3(.

 )30( حتت  تقع  اليت  األطفال  فدرجات   ،60:15 من  لملقياس  اللكية  الدرجة  ترتاوح 
يصنفون عىل أنه ليس لدهيم اضطراب توحد، بيمنا األطفال الذين بلغت درجاهتم )30( 
تراوحت  أطفال  إىل:  فينقمسون  التوحد  اضطراب  لدهيم  أن  عىل  يصنفون  فهم  فأكرث 
درجاهتم بني )30-36(، فهم يصنفون حتت فئة اضطراب التوحد البسيط - إىل املتوسط، 
اضطراب  فئة  يصنفون حتت  فهم   )60-37( بني  ما  درجاهتم  تراوحت  الذين  األطفال  أما 

التوحد الشديد.

ثانيًا - برنامج تعليم مهارة التقليد احلركي للطفل ذي اضطراب طيف التوحد )إعداد 
الباحثة(:

الطفل  تعلمي  التقليد احلريك هبدف  لتعلمي مهارة  برناجم مقرتح  بإعداد  الباحثة  قامت 
التوحدي مهارة التقليد احلريك باستخدام اإلسرتاتيجيات واألدوات املناسبة.

الهدف العام من البرنامج:
األطفال  لدى  التقليد  مهارة  لتحسني  الطرق  أنسب  عن  الكشف  إىل  الربناجم  هيدف 

التوحديني.

الهدف اإلجرائي للبرنامج:
الكشف عن فعالية طريقتني من األساليب التدريبية؛ لتحسني مهارة التقليد احلريك لدى 

األطفال التوحديني، إما عن طريق الفيديو، أو طريقة المنذجة املتبادلة واملقارنة بيهنم.

الطريقتان يف نفس اهلدف  الربناجم إىل قمسني حيث تشرتك  التدريب عىل  تنقسم طريقة 
العرض والتنفيذ، خفضعت لك  العام واهلدف اإلجرايئ واحملتوى واجللسات باختالف طريقة 
مجموعة يف العينة لطريقة واحدة من تلك الطرق للتدريب عىل مهارة التقليد احلريك، ويه اكآليت:

 Reciprocal Imitation املتبادلة  النمذجة  بطريقة  التقليد  مهارة  تعليم  األول: 
:Training )RIT(

الكرة-  )ريم  مثل  تدريبية حركية  )18( جلسة  الربناجم عىل  الطريقة يف  حيث حتتوي هذه 
رمس دائرة - قذف الكور يف الصندوق - رمس أجزاء من الوجه - أخذ ملعقة واستخدامها لأللك- 
تشكيل الصلصال - مهارات املساعدة الذاتية - حتريك الذراع واألرجل واليدين - تشكيل مزنل 
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باملكعبات - الطرق عىل الطبل - التقاط الكور اإلسفنجية( تسبقها جلستني متهيديتني وتعارف 
مع األطفال ازدادت مدهتا حبسب اختالف خصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف 
العينة، فيمت عرض األداة اخلاصة للك جلسة عىل الطفل، مث جتري الباحثة املهارة، وتطلب من 

الطفل معل ذلك، مث حُتسب احملاوالت الصحيحة، وتعزز الطفل عىل ذلك.

:Video Modeling )VM(  الثاني: تعليم مهارة التقليد باستخدام النمذجة بالفيديو
العرض،  باختالف طريقة  لكن  املدة  التدريبية وبنفس  استخدام نفس اجللسات  وقد مت 
حيث مت تصوير نفس املهارات لكن بالفيدو )صوتًا وصورة(، ومت عرضها عن طريق شاشة 
عرض عىل الطفل بدون أي تدخل من الباحثة سوى حساب عدد احملاوالت الصحيحة وتعزيز 

الطفل عىل ذلك.

خطوات إعداد البرنامج:
مت االطالع عىل مجموعة من األحباث والدراسات املهمتة بالرباجم التدريبية اخلاصة . 1

وويلكوكس اكردون  كدراسة  التوحديني  لألطفال  احلريك  التقليد  مهارة  بتعلمي 
 ،(Cardon, 2010) واكردون    )Rayer, 2011( وريري   (Cardon & Wilcox, 2011)
لالستفادة من اخلربات السابقة ونتاجئها وطريقة استخدامها يف إعداد الربناجم، 
األطفال  لدى  التقليد احلريك  اليت تيمن من مهارة  األنشطة  إعداد عدد من  مث مت 

التوحديني.
2 ..Teach Program Imitation االطالع عىل أنشطة التقليد احلريك يف برناجم تيتش
مت عرض الربناجم عىل مجموعة من األساتذة واملختصني يف جمال التوحد والرباجم . 3

الدراسة  وعينة  هلدف  )مناسبهتا  من  لك  حول  ومالحظاهتم  آراهئم  ألخذ  التدريبية 
وإجراءات لك جلسة وتقسمي األنشطة وتسلسلها، ومت إجراء التعديالت اليت مت االتفاق 

علهيا من حيث تقسمي األنشطة وإعادة تسلسلها.

جدول )5( نتائج حتكيم البرنامج التدريبي

عدد األنشطة
عدد األنشطةإضافة أنشطةإعادة يف الصياغةحذف األنشطة قبل التعديل

بعد التعديل
182-218

تسبقها . 4 نشاطًا،   )18( من  يتكون  للربناجم، حيث  الهنائية  النخسة  إىل  الوصول  مت   
جلستان متهيديتان.

حيث . 5 املريئ،  التصوير  يف  خمتص  مبساعدة  بالفيديو  الربناجم  جلسات  تصوير  مت 
مت جتهزي ماكٍن مناسٍب للتصوير، مث جتهزي أدوات األنشطة املستخدمة يف الربناجم. 
استغرقت جلسات التصوير )7( أيام متتالية، بعد ذلك مت عرض اجللسات املصورة عىل 
مجموعة من األساتذة املختصني يف جمال التدريب والتعلمي عن بعد بقسم الدراسات 
دقهتا  ومدى  املصورة  اجللسات  حول  بآراهئم  لألخذ  واملرشفني؛  اللكية  يف  العليا 

ووضوحها يف التصوير بالنسبة للطفل التوحدي.
مث قامت الباحثة بدراسة استطالعية للربناجم عىل عينة قوامها)4( أطفال مت اختيارمه . 6

لك  يف  طفلني  مبعدل  مجموعتني  إىل  قمسوا  مث  الدراسة،  جممتع  بني  من  عشوائيًا 
مجموعة، مجموعة طبق علهيا الربناجم بطريقة المنذجة التبادلية، واملجموعة الثانية 

بطريقة المنذجة بالفيديو، وذلك هبدف:

التعرف عىل مدى مناسبة هدف وحمتوى الربناجم لعينة الدراسة. ¦
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الوصول إىل أنسب الطرق والوسائل اليت تتالءم مع طبيعة ومنط األطفال التوحديني. ¦
حتديد الفرتة الزمنية املالمئة إلمتام اجللسات التدريبية وتنفيذ الربناجم. ¦
التدريب عىل تنفيذ الربناجم واألنشطة والتعرف عىل نقاط القوة والضعف فيه. ¦
التأكد من سالمة األدوات املستخدمة مع األطفال التوحديني. ¦
الوقوف عىل الصعوبات اليت قد تعرتض الباحثة أثناء تنفيذ الربناجم. ¦

وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن:
حذف بعض األنشطة نظرًا لصعوبهتا وتعديل بعضها ليك تتناسب مع عينة البحث. ¦
التعرف عىل أكرث املعززات رغبة لدى أطفال التوحد اكألجهزة اإللكرتونية الذكية. ¦
مناسبة األدوات املستخدمة يف تنفيذ الربناجم، مكا مت فصل بعض األنشطة وتقسميها  ¦

عىل نشاطني لتهسيل اجللسة عىل الطفل.

تنفيذ البرنامج:
مت تطبيق الربناجم بشلك مكثف خالل )4( أسابيع نظرًا لالعتبارات اآلتية:

-  ظروف املركز وارتباطاهتم.

-   مضان عدم غياب األطفال.
-  تطبيق اجللسات بأيام متتالية لضامن جودة التطبيق.

طبقت اجللسات بواقع جلسة يف لك يوم للك مجموعة، حيث خضعت املجموعة األوىل 
الفيديو ولكتا  المنذجة يف  الثانية خضعت ألسلوب  واملجموعة  التبادلية،  المنذجة  ألسلوب 
الطريقتني يمت تطبيق الربناجم ذاته دون أي تغيري يف اجللسات، لك جلسة مدهتا )30( دقيقة 

تسبقها هتيئة للطفل.

جدول )6( محتوى جلسات البرنامج

زمن اجللسة عدد اجللساتاملجموعات
بالدقيقة

الزمن الكلي 
للبرنامج

عدد اجللسات يف 
االسبوع

عدد األسابيع
مع اجللسات التمهيدية

183054064المنذجة التبادلية

4

4
المنذجة بالفيديو

املجموع

18

36

30

60

540

1080

6

12

أسئلة الدراسة:

السؤال األول ونتائجه والذي ينص على:

والمنذجة  التبادلية  المنذجة  املجموعتني  للكتا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   
بالفيديو يف مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني قبل تطبيق الربناجم؟ 

لدرجات  املعياري  املتوسط احلسايب واالحنراف  األول مت حساب  السؤال  لإلجابة عن   
التقليد احلريك  ملهارة  القبيل  القياس  الرتب يف  الفروق بني متوسطات  املجموعتني، وداللة 

لدهيم، ويوحض ذلك اجلدول رمق )7(:

جدول )7( نتائج اختبار مان - وتني لداللة الفروق بني متوسطات درجات العينة 
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يف املجموعتني وذلك يف القياس القبلي

املتوسط عدد األفراداملجموعات
احلسابي

االنحراف 
متوسط مجموع الرتباملعياري

مستوى قيمة Uالرتب
الداللة

مجموعة المنذجة 
بالفيديو

5471.11377.6020.032

مجموعة لمنذجة 
املتبادلة

533.73.64173.40

يتضح من اجلدول بأن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات املجموعتني يف القياس 
القبيل، حيث إن مجموعة المنذجة بالفيديو بلغ متوسطها احلسايب (47) باحنراف )1.11(، وهو 
أعىل من متوسط مجموعة المنذجة التبادلية اليت بلغ متوسطها احلسايب )33.7(، باحنراف 
 ،)Mann- Whitney معياري )3.64(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )مان وتين
وأشارت النتاجئ إىل أن متوسط رتب مجموعة المنذجة بالفيديو (7.60) وهو أعىل من متوسط 
رتب مجموعة المنذجة املتبادلة )3.40(، مكا بلغت قمية )U( اخلاصة بالفروق يف القياس القبيل 
لملجموعتني التجريبيتني )2(. وأشارت نتاجئ اختبار- مان وتين - أن الفرق دال إحصائيًا حيث 

بلغ مستوى الداللة )0.032( وهو أقل من املستوى )0.05(، مكا هو موحض باجلدول السابق.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
أشارت نتيجة السؤال األول بأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف التطبيق القبيل 
إن مجموعة  حيث  الصباحية،  املجموعة  )VM( ويه  بالفيديو  المنذجة  لصاحل مجموعة 
)VM( اكنت األعىل يف مهارة التقليد احلريك عىل املقياس القبيل مقارنة مبجموعة المنذجة 
التبادلية )RIT(، وميكن تفسري تلك النتيجة إىل تفاوت األمعار بني املجموعتني حيث إن 
)RIT( اكنت  )5-6-7( سنوات، أما مجموعة  )VM( اكنت األمعار تتفاوت ما بني  مجموعة 
أمعارمه تتفاوت ما بني )4-5-6(، مكا أن مجموعة المنذجة بالفيديو )الصباحية( ختضع 
جللسات )Applied Behavior Analysis )ABA، بصورة يومية مسمترة أكرث من مجموعة 
املجموعة  مضن  وإدراجهم  هبم  لألخذ  الباحثة  فاضطرت  التبادلية)املسائية(،  المنذجة 
التجريبية الصباحية؛ حيث اكنوا مه األقل قصورًا مقارنة ببقية أطفال املركز يف الفرتتني، 
يف  املعمتدة  املراكز  لقلة  وأيضًا  التبادلية،  المنذجة  مجموعة  أطفال  مع  احلال  وكذلك 
إسرتاتيجياهتا التدريسية اخلاصة بالتوحد يف مملكة البحرين، واكن أيضًا من الرضوري 
يف  اإلسرتاتيجيات  لنفس  وخيضعون  املركز،  نفس  من  املجموعتني  يف  العينة  تكون  أن 
التاكفؤ بني املجموعتني يف  فإنه مت مراعاة  الرمغ من ذلك  املبكر، وعىل  التعلمي والتدخل 
ألمهية  املبكرة  الطفولة  مرحلة  مضن  األمعار  تكون  وأن  اجلنس،  ونوع  التوحد  مستوى 

التدخل املبكر.

السؤال الثاني ونتائجه والذي ينص على:
المنذجة  ملجموعة  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري لدرجات 
مجموعة المنذجة بالفيديو يف االختبار القبيل والبعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم ويوحض 

ذلك اجلدول رمق )8(:

جدول )8( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي )االختبار القبلي والبعدي(

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيمجموعة النمذجة بالفيديو
4711.11االختبار القبلي

644.74االختبار البعدي
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المنذجة  مجموعة  متوسطات  بني  إحصائيًا  دالة  فروقًا  هناك  بأن  اجلدول  من  يتضح 
احلسايب  متوسطها  بلغ  القبلية  الدرجات  إن  حيث  والبعدي،  القبيل  القياس  يف  بالفيديو 
)47( باحنراف )1.11(، وهو أقل من متوسط الدرجات البعدية الذي بلغ متوسطها احلسايب 
)64( باحنراف معياري )4.74(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )ويلكوكسون - 

:)Wilcoxon

جدول )9( داللة الفروق بني متوسطات رتب القياسني القبلي والبعدي ملقياس مهارة التقليد احلركي ملجموعة 
النمذجة بالفيديو

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبالرتب

00السالبة

2.030.042 153 املوجبة

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع أطفال العينة يف مجموعة الفيديو اكنت درجاهتم يف 
القياس البعدي أعىل من القياس القبيل، ويتضح إىل أن متوسط الرتب املوجبة )3( تقابلها 
)0( للسالبة، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن النتيجة ذات داللة إحصائية، حيث اكن 

مستوى الداللة )0.042( أقل من املستوى احملدد )0.05(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
أشارت نتاجئ السؤال الثاين إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي 
التقليد  مهارة  تعلمي  برناجم  بأن  النتيجة  هذه  تفسري  وميكن  بالفيديو.  المنذجة  ملجموعة 
احلريك عن طريق الفيديو بأنشطته وفنياته، واليت اسُتخدم فهيا الفيديو كوسيلة تعلميية 
التدريب عن طريق  العينة، وذلك وفقًا ألسلوب معني، حيث مت  برصية، ومكثري جيد ألطفال 
حتديد النشاط املطلوب، وعرضه بالفيديو، مث الطلب من الطفل تقليد ذلك، مما ساعد ذلك عىل 

حتسني قدرة الطفل عىل أداء النشاط.

مكا أن الوسائل واملثريات البرصية هلا أمهية كبرية يف استخدامها كوسائل تعلميية يف 
تيمن  املصورة  والسلواكت  املهارات  إن  حيث  مهارة،  ألي  التوحد  اضطراب  ذي  الطفل  تدريب 
التقليد واحملااكة لدهيم، وتتيح فرصًا جديدة ملعاجلة جعز وقصور تلك املهارة لدى األطفال ذوي 
 ،)Kleeberger & Mirenda, 2010( اضطراب التوحد، مكا أظهرت ذلك دراسة اكلبريجر وماريندا
واليت بينت أن طريقة الفيديو فعالة يف اكتساب مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد 

مع االحتفاظ هبا وتذكرها.

القدرة عىل  لديه  تزيد  التوحد  اضطراب  ذا  الطفل  أن  التطبيق  أثناء  الباحثة يف  ورأت 
االنتباه لملثريات البرصية، مكا لوحظ ذلك أثناء جلسات الربناجم عند عرض النشاط بالفيديو 
عىل الطفل، فبالرمغ من بطء الطفل يف تقليد املهارة بنفس الوقت فإنه اكن يتواصل برصيًا 
البرصي  التواصل  القدرة عىل  لديه  ليس  الذي  املعروض ويتفاعل معه، والطفل  النشاط  مع 
مع النشاط املصور اكن الفيديو جيلب انتباهه، فاكن يؤدي النشاط بصورة أحسن من أفراد 
الفرح  عن  تعرب  اليت اكنت  أفعاله  ردود  ذلك واحضًا يف  التبادلية، واكن  المنذجة  مجموعة 
والرغبة يف أداء النشاط املطلوب، فاكن ذلك عاماًل يف زيادة احملاوالت الصحيحة واحَلد من 
احملاوالت اخلاطئة، مما سامهت يف ختفيف الشعور بامللل والتعب عىل الطفل أثناء اجللسة.

ومكا لوحظ أن األنشطة املصورة بالفيديو ال تقترص فائدهتا يف جمال التقليد فقط، بل 
أهنا تقلل احلراكت الالإرادية والمنطية الصادرة من الطفل خارج اجللسة، فاكنت تقل نوعًا ما 
يف أثناء اجللسة، وخاصة أثناء اجللسة التدريبية بالفيديو، ومتَّ ربط سبب ذلك بوجود مثري 

برصي )الفيديو( يثري انتباه الطفل ويقلل املشكالت السلوكية والمنطية لديه.

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة واليت أظهرت 
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أثر الفيديو واملثريات البرصية يف تعلمي الطفل ذي اضطراب التوحد مثل دراسة سبريلوك 
قادرون عىل  التوحد  اضطراب  ذوي  من  والكبار  األطفال  أن  بينت  واليت   )Spurlock, 2011(
االنتباه لملثريات البرصية أثناء التعمل وتذكرها وتعزز االنتباه والويع والتذكر لدهيم فميا 
 )Cardon & Wilcox, 2011( بعد أكرث من غريها. مكا اتفقت مع دراسة اكردون وويلكوكسون
اليت بينت أن األطفال ذوي اضطراب التوحد غالبًا ما يواجهون صعوبة يف االنتباه لملثريات 
المسعية، ومن مَثَّ فإن املثريات البرصية تزيد من معلية التواصل والتفاعل لدهيم، مكا بينوا 
أمهية استخدام )VM( كتقنية حديثة يف التدخل املبكر لألطفال الصغار؛ ألهنا فعالة يف تعزيز 
البرصي  التعلمي  أن  مكا  وتعمميه،  هيلع  واحلفاظ  التقليد  اكتساب  يف  متفاوتة  مستويات 
يستخدم لتهسيل وتيسري لغة االستقبال، واالنتباه املشرتك، واإلحياءات، ويف تعلمي املهارات 

احلياتية.

السؤال الثالث ونتائجه، والذي ينص على:
المنذجة  ملجموعة  والبعدي  القبيل  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

التبادلية يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لدرجات  املعياري  املتوسط احلسايب واالحنراف  الثالث مت حساب  السؤال  لإلجابة عن 
مجموعة المنذجة التبادلية يف االختبار القبيل والبعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم ويوحض 

ذلك اجلدول رمق )10(:

جدول )10( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي  يف القياسني القبلي والبعدي

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابيمجموعة النمذجة التبادلية
33.63.64االختبار القبلي

511.02االختبار البعدي

يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات مجموعة المنذجة 
التبادلية يف القياس القبيل والبعدي، حيث إن الدرجات القبلية بلغ متوسطها احلسايب )33.6( 
 )51( احلسايب  متوسطها  بلغ  الذي  البعدية  الدرجات  متوسط  من  أقل  وهو   ،)3.64( باحنراف 
:)Wilcoxon- باحنراف معياري )1.02(، وللتحقق من داللة الفرق مت استخدام اختبار )ويلكوكسون

جدول )11( داللة الفروق بني متوسطات رتب القياسني القبلي والبعدي ملقياس مهارة التقليد احلركي  
ملجموعة النمذجة التبادلية

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبالرتب

00السالبة

2.020.043 153الموجبة

يتضح من اجلدول السابق أن أطفال العينة يف مجموعة المنذجة التبادلية اكنت متوسطات 
درجاهتم يف القياس البعدي أعىل من القياس القبيل، ويتضح أن متوسط الرتب املوجبة )3( 
تقابلها )0( للسالبة، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن النتيجة ذات داللة إحصائية 

حيث اكن مستوى الداللة )0.043( أقل من مستوى )0.05(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
أشارت نتاجئ السؤال الثالث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القياس البعدي 
التدرييب  الربناجم  أنشطة  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  التبادلية،  المنذجة  ملجموعة 
العينة،  اليومية، وفنياته، واألدوات املستخدمة فهيا، واليت ناسبت أطفال  املكثفة  وجلساته 
ومن ناحية أخرى فإن درجة التوحد وتوسط شدته لدهيم قد سامه يف حتسن مستوامه يف 
التقليد بعد التدريب عىل ذلك، ومكا ذكر السعد والعمر )2008( أن مستوى التقليد عند األطفال 
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ذوي اضطراب التوحد يتأثر بشدة التوحد لدهيم، فلكام زادت شدة أعراض التوحد ودرجته 
قلت قدرة الطفل عىل التقليد.

وأيضًا تعزو الباحثة تلك النتيجة إىل االلزتام باحملاكت يف اختيار العينة، فكون هؤالء 
األطفال ال يعانون من صعوبة يف التوازن أو الوقوف وامليش، أو يف املهارات احلركية الكبرية 
والدقيقة؛ جعلهم يستجيبون لألنشطة التدريبية، مما جعل أداءمه يتحسن مكا اكن ذلك واحضاً 
يف القياس البعدي، فمكا ذكر جانسويسس وآخرون (Jansiewics, et al. 2006) أن الطفل ذا 
اضطراب التوحد الذي يعاين من صعوبة يف تعمل األنشطة احلركية لضعف املهارات احلركية 

الدقيقة والكبرية لديه فهو يعاين أيضًا من ضعف يف مهارة التقليد. 

مكا أن عدم وجود قصور يف التآزر البرصي مع األشياء، وأيضًا عدم وجود صعوبة 
أثناء اجللسات،  البرصي واحلريك( يف  )التآزر  البرص  مع  اليد  تنسيق حراكت  يف 
دراسة  نتاجئ  مع  ذلك  واتََّفق  لدهيم.  املهارة  زيادة  يعزى هلا سبب  عنارص  مجيعها 
إزيل وآخرين (Ezell, et al., 2012)  من حيث ارتفاع نسبة مهارة التقليد عند األطفال 
ذوي اضطراب التوحد بعد التدخل العاليج عن طريق برناجم متعدد األنشطة، حيث 
زاد لدهيم مستوى االنتباه املشرتك والتواصل البرصي مع األشياء، مكا أهنا اتفقت 
مع نتاجئ دراسة اجنرسول ولويس (Ingersoll & Lewis, 2007)  اليت توصلت إىل 
حتسني العجز يف االنتباه والقصور يف مهارات التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب 

التوحد عن طريق الربناجم التدرييب.

يف  األطفال  مع  رئيسية  جلسة  قبل لك  المتهيدية  اجللسات  بزيادة  الباحثة  قامت  وقد 
البسيطة اليت زادت تفاعلهم معها واجللوس معهم يف  لكتا املجموعتني من خالل األنشطة 
املاكن الذي يرغب به الطفل، ومن مَثَّ زاد ذلك من رغبة األطفال باملشاركة، وزاد تفاعلهم معها 
باجللسات، ومن باب أوىل أن يكون أهايل األطفال يف هذه املجموعة قد اسمتروا يف التدريب 
مع األطفال باملزنل، وقد لوحظ ذلك أثناء سؤال األمهات حول كيفية تطبيق اجللسات وأنواع 
األنشطة املستخدمة يف الربناجم، وأيضًا خضوع األطفال جللسات يف التقليد مع معملاهتم 

يف الصف تزامنًا مع اجللسات التدريبية للربناجم.

 Laine, Rauzy, Tardif, &( وآخرين  لني  دراسة  مع  السؤال  هذا  يف  النتاجئ  واتفقت 
Gepner, 2011( اليت بينت فعالية برناجم يف تمنية مهارات التقليد احلريك لدى األطفال ذوي 

اضطراب التوحد والذين استفادوا أكرث من طريقة العرض احلي والتباديل للحراكت.

 )Ingersol & Schreibman, 2006( وتوافقت أيضًا مع نتاجئ دراسة اجنريسول وجشيربمبان
طريق  عن  التوحد  اضطراب  ذوي  الصغار  لألطفال  التقليد  مهارة  تعلمي  أن  إىل  توصلت  اليت 

برناجم تدرييب يح وتباديل يساعد يف زيادة تلك املهارة لدهيم بصورة واحضة.

السؤال الرابع ونتائجه، والذي ينص على:
المنذجة  املجموعتني  للكتا  البعدي  التطبيق  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التبادلية والمنذجة بالفيديو يف التدريب عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟ 

لدرجات  املعياري  واالحنراف  املتوسط احلسايب  الرابع مت حساب  السؤال  عن  لإلجابة 
املجموعتني يف التطبيق البعدي ملهارة التقليد احلريك لدهيم، ويوحض ذلك اجلدول رمق )12(.

جدول )12( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لدرجات مهارة التقليد احلركي يف القياس البعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعات
644.73مجموعة النمذجة بالفيديو

511.02مجموعة النمذجة المتبادلة
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يتضح من اجلدول السابق أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بني متوسطات املجموعتني 
احلسايب  متوسطها  بلغ  بالفيديو  المنذجة  إن مجموعة  حيث  البعدي،  القياس  يف 
)64( باحنراف )4.73(، وهو أعىل من متوسط مجموعة المنذجة التبادلية الذي بلغ 
مت  الفروق  داللة  من  وللتحقق   ،)1.02( معياري  باحنراف   )51( احلسايب  متوسطها 
استخدام اختبار )مان وتين Mann- Whitney( مكا هو موحض يف اجلدول رمق )13(:

جدول )13( داللة الفرق بني متوسطات رتب القياسني ألفراد املجموعتني على مقياس مهارة التقليد احلركي

مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبمجموعة الرتبعدد األفراداملجموعات
5397.90.5000.008النمذجة بالفيديو

5153.10النمذجة التبادلية

يوحض اجلدول رمق )13( أن متوسط رتب مجموعة المنذجة بالفيديو )7.90(، وهو أعىل 
من متوسط رتب مجموعة المنذجة التبادلية )3.10(، حيث بلغت قمية )U( اخلاصة بالفروق يف 
القياس البعدي لملجموعتني التجريبيتني (500.)، وأشارت نتاجئ اختبار- مان وتين - إىل أن 

الفرق دال إحصائيًا حيث بلغ مستوى الداللة )0.008(، وهو أقل من املستوى (0.05).

الكسب  مقدار  القبيل، مت حساب  القياس  درجات  املجموعتني يف  بني  فروقًا  وألن هناك 
املتحقق لملجموعتني، مث متت املقارنة بني املجموعتني من حيث مقدار الكسب املتحقق للقياس 

البعدي، وذلك مكا يوحضه اجلدول رمق )14(:

جدول )14( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري ملقدار الكسب املتحقق يف املجموعتني يف القياس البعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجموعات
17.007.87مجموعة النمذجة بالفيديو

17.401.03مجموعة النمذجة المتبادلة

مقدار  متقاربة يف  املجموعتني  بني  احلسابية  املتوسطات  أن  السابق  اجلدول  يوحض 
الكسب، حيث بلغ متوسط مجموعة المنذجة بالفيديو )17.00(، ومجموعة المنذجة التبادلية 
)17.40(، أما االحنراف املعياري فقد بلغ يف مجموعة المنذجة بالفيديو )7.87( أما مجموعة 
الفرق يف مقدار الكسب مت استخدام اختبار  )1.03(، وللتحقق من داللة  التبادلية  المنذجة 

.)Mann-Whitney مان وتين(

جدول )15( داللة الفروق يف مقدار الكسب املتحقق ألفراد املجموعتني 
على مقياس مهارة التقليد احلركي يف القياس البعدي

مان وتنيعدد األفراداملجموعات
528النمذجة بالفيديو

527النمذجة التبادلية

املتحقق من  الكسب  مقدار  نوعًا ما يف  املجموعتني تساوت  أن  السابق  يوحض اجلدول 
المنذجة  مفجموعة  املجموعتني،  بني  املتحقق  الكسب  مقدار  يف  فروق  توجد  فال  الربناجم، 
التبادلية اليت بلغت  )28(، ومجموعة المنذجة  بالفيديو بلغت قميهتا يف اختبار مان وتين 

قميهتا يف اختبار مان وتين )27(.

مناقشة نتائج السؤال الرابع:
أشارت نتاجئ السؤال الرابع إىل أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي 
لصاحل مجموعة المنذجة بالفيديو )VM(، أما من حيث مقدار الكسب فبينت النتاجئ بأن الفروق 

بسيطة بني املجموعتني، وأهنام متقاربان يف مقدار الكسب املتحقق يف االختبار البعدي.

وميكن تفسري تلك النتيجة يف إطار األثر اإلجيايب الذي أحدثه الربناجم التدرييب لدى 
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األطفال التوحديني يف مجموعة الفيديو، وأيضًا إىل وسيلة التدريب املستخدمة معهم مكثري 
برصي مرغوب لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وإىل تفاوت األمعار مقارنة بنظراهئم من 

األطفال يف املجموعة المنذجة التبادلية. 

وقد ترجع الباحثة تلك النتيجة أيضًا إىل انضامم املجموعة التجريبية )VM( إىل الفرتة 
الصباحية، حيث إهنم خيضعون للتدريب عىل طريقة الـ ABA بصورة مكثفة ويومية مقارنة 
باملجموعة التجريبية املسائية )RIT(، وأيضًا قدرة األطفال يف املجموعة األوىل عىل التواصل 

البرصي بصورة أكرث.

 ،)Cardon & Wilcox, 2011( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة اكردون وويلكوكس
ال يف اكتساب وزيادة مهارة  واليت أظهرت أن التقليد عن طريق المنذجة بالفيديو )VM( فَعّ

التقليد لدى األطفال التوحديني بدرجات متفاوتة.

أما بالنسبة ملقدار الكسب املتحقق للكتا املجموعتني التجريبيتني فقد بينت النتاجئ أن كاًل 
من مجموعة المنذجة بالفيديو ومجموعة المنذجة التبادلية اختلفت بدرجة بسيطة جدًا ومل 
تظهر فارقًا كبريًا يف مقدار الكسب املتحقق بعد الربناجم وبعد تطبيق القياس البعدي علهيا.

وميكن تفسري تلك النتيجة بأن كال الربناجمني متَّ فهيام االستفادة من األنشطة والتدريب 
علهيا، فتتفق تلك النتيجة مع دراسة سبريلوك )Spurlock, 2011( اليت مل تظهر نتاجئها فارقًا 
كبريًا بني استخدام المنذجة بالفيديو، وبني استخدام المنذجة التبادلية يف تعلمي التقليد لدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد ، لكهنا أظهرت أن المنذجة بالفيديو ميكن أن تكون هنجًا جديدًا 
 )Cardon, 2010( وبدياًل جيدًا للتدريب والتدريس، وكذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة اكردون
اليت أظهرت نتاجئها أن األطفال التوحديني ازدادت لدهيم القدرة عىل التقليد، عند تعرضهم 
للربناجم يف املجموعتني )VM-RIT( فيف لكتا الطريقتني حوفظ عىل التقليد، واكن هلام تدخل 
فعال يف تدريس التقليد لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وأيضًا تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ويك )Wick, 2010( اليت أظهرت نتاجئها إىل فعالية لكتا الطريقتني يف تدريب الطفل التوحدي 
عىل مهارة التقليد لكن باختالف مستوى الدرجات اليت مت احلصول علهيا قبل وبعد التدريب، 
حيث أظهرت طريقة التدريب عن طريق )VM( ارتفاع مستوى الدرجات يف النتاجئ الهنائية 

 .)RIT( باملقارنة إىل طريقة التدريب عن طريق

السؤال اخلامس ونتائجه، والذي ينص على:
املجموعتني  للكتا  والتتبيع  البعدي  التطبيق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل 

المنذجة التبادلية والمنذجة بالفيديو عىل مهارة التقليد احلريك لدى األطفال التوحديني؟

لدرجات  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
املجموعتني يف القياس البعدي والقياس التتبيع واملقارنة بيهنم مكا هو موحض يف اجلدول 

رمق )16(: 

جدول )16( املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري للقياسني البعدي والتتبعي يف مجموعة النمذجة بالفيديو 
ومجموعة النمذجة التبادلية

املجموعة
التتبعي البعدي 

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي

644.7462.202.39مجموعة الفيديو

5110.2547.6012.93املجموعة املتبادلة

يتضح من اجلدول رمق )16( أن متوسط درجات مجموعة المنذجة بالفيديو يف القياس 
البعدي تساوي )64( باحنراف معياري )4.74(، ومتوسطها بالقياس التتبيع يساوي )62.20( 
التبادلية يف  المنذجة  درجات مجموعة  متوسط  أن  يالحظ  مكا   ،)2.39( معياري  وباحنراف 



94

العدد التاسع والستونمجلة الطفولة العربية فعالية برنامجني باستخدام النمذجة املتبادلة والنمذجة بالفيديو ...

املتوسط  بلغت قمية  التتبيع  القياس  )10.25(، ويف  )51( باحنراف معياري  البعدي  القياس 
احلسايب لملجموعة التبادلية )47.60(، باحنراف معياري يساوي )12.93(. 

 وللتحقق من داللة الفروق بني متوسيط رتب االختبارين البعدي والتتبيع لملجموعتني 
مت استخدام اختبار ويلكوكسون مكا هو موحض باجلدول رمق )17(:

 جدول )17( نتائج اختبار ولكوكسون للعينات املرتبطة للفروق بني املجموعتني  يف القياسني البعدي والتتبعي

مستوى الداللةقيمة Zمتوسط الرتبمجموع الرتبالعددالرتب

مجموعة الفيديو

362الرتب السالبة

1.600.109 000الرتب املوجبة

2املتساوية

املجموعة التبادلية

38.502.83الرتب السالبة

1.290.197 11.501.50الرتب الموجبة

1املتساوية

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط الرتب السالبة لدرجات القياس التتبيع ملجموعة 
نتاجئ  وأشارت   )0( املوجبة  الرتب  متوسط  بلغت  )2(، يف حني  بلغت  قد  بالفيديو  المنذجة 
اختبار ويلكوكسون إىل أن الفرق غري دال إحصائيًا؛ حيث بلغت قمية مستوى الداللة )0.109(، 

ويه أكرب من مستوى الداللة )0.05(.

 وأما مجموعة المنذجة التبادلية اليت بلغت قمية متوسط الرتب السالبة )2.83(، يف حني 
بلغ متوسط الرتب املوجبة )1.50(، وأشارت نتاجئ اختبار ويلكوكسون إىل أن الفرق غري دال 

إحصائيًا حيث بلغت قمية مستوى الداللة )0.197(، ويه أكرب من )0.05(.

مناقشة نتائج السؤال اخلامس:
التطبيق  أشارت نتاجئ السؤال اخلامس إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
البعدي والتتبيع للكتا املجموعتني )المنذجة بالفيديو والمنذجة املتبادلة(، حيث مت تطبيق 
العينة يف  ألطفال  التدرييب  الربناجم  انهتاء  عند  أسابيع  ثالثة  مرور  بعد  التتبيع  القياس 
املجموعتني، واكن ذلك واحضًا يف مستوى الداللة املشاهد هلم مكا هو موحض يف اجلدول رمق 

.)17(

وميكن عزو ذلك إىل أنه نتيجة الستخدام وسائل مناسبة ومفيدة لعينة الدراسة واملرحلة 
العمرية، مث احتفاظ أطفال العينة باملهارات بعد مرور ثالثة أسابيع من القياس البعدي.

األصعب،  إىل  األهسل  من  وتدرجها  املهارات  ومستوى  املستخدمة  األنشطة  حيث اكنت 
ومن حيث البدء باملهارات اليت تعمتد عىل استخدام املهارات الكبرية مث املهارات الدقيقة أثرت 

بصورة كبرية عىل تعمل الطفل التوحدي لملهارة واالحتفاظ هبا.

مكا أن هناك عوامل مت مراعاهتا يف معلية التدريب عىل مهارة التقليد، واليت طبقت يف 
الربناجم عىل أطفال العينة واملمتثلة يف:

أن يكون المنوذج مصدرًا لضبط سلوك الطفل.. 1
أن يكون المنوذج مصدرًا للتعزيز.. 2
أن يكون المنوذج مصدرًا للحب والرعاية.. 3
وأن يمت ماكفأة الطفل، وهو )املقلد( عند قيامه بالتقليد.. 4
للطفل ذي اضطراب . 5 بالنسبة  الطفل وخصائصه  يناسب معر  املقلد  السلوك  يكون  أن 

التوحد )عبد اهلادي، 2003(
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ومن املمكن القول بناًء عىل ما سبق، بأن تمنية القصور يف مهارة التقليد احلريك لدى 
األطفال ذوي اضطراب التوحد يكون عن طريق الرباجم التدريبية، واليت ميكن أن حتدد أدواهتا 
وطريقة التدريب علهيا بناًء عىل صفات الطفل التوحدي نفسه وخصائصه، وماكن التطبيق، 

وزمانه، وخشصية القامئ بالتطبيق وتسلسل املهارات واألنشطة.

التوصيات:
من خالل النتاجئ اليت توصل إلهيا البحث ميكن القول إنه ال تزال لدينا احلاجة إلجراء 
بالوسائل واألدوات  التدريبية  الرباجم  املتعلقة بكيفية حتديد  البحوث والدراسات  املزيد من 
يف  إجيايب  أثر  له  يكون  حىت  التوحد  اضطراب  ذوي  األطفال  لدى  رغبة  واألكرث  املناسبة، 

اكتساهبم املهارات املختلفة، فتويص الباحثة بإجراء البحوث العملية اآلتية:

لدى . 1 االجمتايع  التواصل  ومهارات  التقليد  مهارة  بني  العالقة  حول  دراسات  إجراء 
األطفال ذوي اضطراب التوحد.

التقليد . 2 مهارة  التوحدي  الطفل  تعلمي  يف  اللعب  استخدام  أمهية  حول  دراسة  إجراء 
احلريك.

إجراء براجم تدريبية مشاهبة للربناجم احلايل تتناول فائت معرية خمتلفة بني الذكور . 3
واإلناث، وتتناول أنواعًا أخرى من التقليد اكلتقليد اللفظي.

إجراء دراسة حول مدى تطور مهارة التقليد لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد خالل . 4
مراحل معرية خمتلفة: دراسة طولية.

دراسة مقارنة بني األطفال ذوي اضطراب التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية واألطفال . 5
ذوي االضطرابات المنائية األخرى، كفرط احلركة وتشتت االنتباه، وذلك يف تعلميهم 

مهارة التقليد.
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