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األلعاب اإللكترونية التعميمية واثرىا فى تنمية ميارات اإلنتباه التفاعمي لالطفال من 

 ذوي التوحد البسيط والمتوسط
 د يوسف أحمدد/ محم ،أ.د/ ايمان صالح الدين صالح ،أ/ ىند عادل محمد

 
 :المستخمص

تبمورت مشكمة البحث عن الكشف المبكر عن جوانب الضعف المختمفة لدى 
اطفال التوحد،ىذا ما دفع الباحثين الي البحث عن كيفية تنمية مستوى اإلنتباه التفاعمى 
لدى اطفال التوحد البسيط والمتوسط من خالل قياس اثر األلعاب اإللكترونية التعميمية 

البحث نحو استخدام استراتيجية  يأتي ىدف ومن ىناة ميارات اإلنتباه لدييم. عمى تنمي
 التعمم بالمعب 

اتبع البحث التصميم شبو التجريبي من خالل التطبيق عمى مجموعتين من 
من ذوي التوحد المتوسط كما تمثمت مادة  5من ذوي التوحد البسيط و 5اطفال التوحد 

 ة الكترونية تعميمية من نمط السحب واالفالت. المعالجة التجريبية ف إنتاج لعب
، وبطاقة مالحظة لميارات قد اشتممت عمى أداتين لمقياس ىما اختبار الكترونى

اإلنتباه التفاعمى لدى اطفال التوحد لدى المجموعتين زيادة اإلنتباه أشارت أىم النتائج : 
لصالح ذوي التوحد زيادة نسبة معدالت اإلستجابة بشكل اعمي  وأوضحتالتجربيتين 

 البسيط فى االختبار االلكترونى وبطاقة المالحظة .
 الكممات المفتاحية

 أطفال التوحد –التفاعمى  ميارات اإلنتباه –األلعاب اإللكترونية 
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Educational electronic games and their impact on developing 

interactive attention skills for children with mild and 

moderate autism 
Hend Adel, Prof. Eman Salah, DR. Mohamed Youssef 

Abstract 

the problem of searching for early detection, which prompted 

researchers to search for how to develop the level of interactive 

attention among children with simple and medium autism by 

measuring the impact of educational electronic games on the 

development of their attention skills. 

The research followed the experimental design through the 

application on two groups of autistic children, 5 of those with mild 

autism and 5 of those with moderate autism. The experimental 

treatment material was also represented in the production of an 

educational electronic game of drag and drop style. 

It included two measuring tools, an electronic test, and a note card 

for attention skills 

The most important results indicated: that there is a statistical 

hypothesis between the average scores of the two experimental 

groups and the improvement of the interactive attention of the 

autistic children in the two experimental groups. 
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 مقدمة

ُيعد اضطراب التوحد من أكثر االضطرابات النمائية صعوبة بالنسبة لمطفل نفسو 
ولوالديو، ويعود ذلك إلى أن ىذا االضطراب يتميز بالغموض وبغرابة أنماط السموك 
المصاحبة لو، وبتداخل بعض المظاىر السموكية مع أعراض إعاقات أخرى البد من 

 ستمرة من الوالدين.االكتشاف المبكر لو والمتابعة الم
ونظرا الن اضطراب التوحد اضطراب نمائى يتميز بصعوبات متعدده تتباين من طفل 
الى اخر إال أنو ىناك اتفاقًا عمى أن جوانب الصعوبة تكمن فى وجود عجز او قصور 

 (.naber & al , 2008فى اإلنتباه وصعوبة التواصل والتفاعل )
اة ليا تاثير مباشر عمى تطور المغة، ولذلك فإن حيث أن المشاركة فى تفاعالت اإلنتب

عجز االطفال ذوي االضطراب التوحد عن اإلنتباه والتركيز يؤثر عمى نموىم واكتسابيم 
لمغة والميارات الحياتية المختمفة، ويرتبط العجز فى ميارات اإلنتباه بالعديد من 

لمغوى واالجتماعى وميارات التاثيرات السمبية عمى مظاىر النمو المختمفة ومنيا النمو ا
 (jones &Carr ,2004المعب لدييم )

يتضمن التعمم القائم عمى األلعاب اليوم استخدام ألعاب الكمبيوتر والفيديو التي تيدف 
بشكل خاص إلى إنتاج مواد تعميمية وىو مصمم لموازنة الغرض التعميمي والمعب ، 

عارف المكتسبة وتطبيقيا عمى ويقيم فيما بعد قدرة المتعمم عمى االحتفاظ بالم
سيناريوىات العالم الحقيقي، كما تساعد بيئة التعمم الفعالة القائمة عمى المعبة المتعممين 
عمى العمل نحو اليدف أثناء اختيار اإلجراءات وتجربة عواقب تمك اإلجراءات مما 
 يحفزىم عمى ابتكار ومراجعة تصرفاتيم حتى يصموا إلى الطريقة الصحيحة لفعل
األشياء وىذا يجعل النشاط أكثر جاذبية حتى يتم تحقيق ىدف التعمم)محمد اسماعيل، 

9102). 
إن عديد المراجعات لألدبيات المتعمقة باأللعاب عمى مدار األربعين عاًما الماضية 
وجدت أن التعمم القائم عمى األلعاب الرقمية لو آثار إيجابية عموًما وباإلشارة إلى مبدأ 

اتي الذي ينص أن األلعاب فعالة جزئًيا ألن التعمم يتم في سياق ذي معنى اإلدراك الذ
يرتبط فبو الموضوع مباشرة بالبيئة التي يتعمم فييا الطالب )حصاونو واخرون، 

9101 .) 
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( إلي ان الميارات الحياتية فى السنوات االولى فى عمر 9105كما اشار سعيد رشيد )
ى الحواس واستقبال الطفل كل ميارة من خالل االطفال من خالل الدراسة تعتمد عم

استخداميا حيث تشتمل عمى الحواس السمعية والبصرية والحركية ويمكن تنمية 
الميارات الحياتية المختمفة من خالل تنمية حواسو، وتعتمد تنمية اى ميارة عمى ادراك 

 الحواس ليا والربط بين الحاسة والميارة من خالل التكرار.
 يصبح فبدونيا الطفل حياة في واليامة األساسية تاراالمي من اإلنتباه راتميا حيث تعد

 تراميا حيث ان والتعميمية اليومية حياتو تاميار  في التقدم في لدى الطفل عائقا
واالطفال ذوي طيف التوحد  -باالطفال عامة  الخاصة الميارت جميع في تدخل اإلنتباه

 عمى وتأثيرىا اإلنتباه التفاعمي تاية ميار تنم بأىمية دراسات عدة أوصت خاصة حيث
  .(  9112)مني الحديدي ،  المتعددة الميارات الحياتية جوانب

وجود نقص قى المعالجة البصرية وصعوبة  Olive( 9102كما اظيرت دراسة )
 اطفال ناإلنتباه عند التالميذ الذين يعانون من التوحد مقارنو بالتالميذ العاديين وا

 رتامي إتمام يستطيعوا كي ومتسمسمة منظمة وخدمات جيود خاصة إلى ةالتوحد بحاج
 مساعدة ألي الحاجة دون اليومية أنشطتيم ممارسة تمكنيم من التي اإلنتباه والتركيز

 ذوي اطفال لخصائص المناسبة التعميمية استخدام األساليب تم إذا وخاصة غيرىم، من
 طيف التوحد.

 يعتمد وتأىمييم تعميم ىؤالء الفئة نجاح أن  Begeer(  9102كما أشارت دراسة فى)
اذ يعد اإلنتباه استخدام حاسة البصر والتفاعل معًا   خالل من التعميم عمى كبير بشكل

من المتغيرات الميمة فى اداء الميارات الحياتية  والتعميمية والبد من تقديم البرامج 
ي اإلحتياجات الخاصة التربوية المتخصصة التى تعد خصيصا لذوي التوحد وذو 

لمساعدتيم فى تنمية قدراتيم الى اقصى قدر وتحقيق ذاتيم ومساندتيم فى التوافق 
 النفسى واالجتماعى.

( انو ال يستطيع احدا ان ينكر ان فئة ذوي  9112حيث ذكرت زينب امين )
اإلحتياجات الخاصة ىى فئة ال يستيان بيا وتتطمب خدمات خاصة ونوع خاص من 

 خدمات عديده نظرا النحراف مستوى ادائيم بالنسبة الداء اقرانيم الطبيعيين. التربية و 
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 فئة ىم الخاصة اإلحتياجات ذوي فئة من ان األفراد( 9102) كمال سعيد ووضح
 غير األفراد منيا، مختمفة مصطمحات عمييم ويطمق في كل المجتمعات موجودة

 ويحتاجون إلى العاديين األفراد وسطمت عن ممحوظا انحرافا الذين ينحرفون العاديين، أو
 في أو األفراد العاديين عن منفصل بشكل ماأ لتدريبيم وتعميميم، خاصة أساليب
 العاديين بطريقة خاصة. األفراد صفوف

( تكنولوجيا التعميم لذوي اإلحتياجات الخاصة بانيا 9102بينما عرف حسن الباتع )
تخدام وادارة وتقويم البرامج الخاصة باالفراد النظرية والتطبيق فى التصميم والتطوير واس

ذوي اإلحتياجات الخاصة لتسيير عممية التعميم والتعمم والتعامل مع المصادر المتنوعة 
 الثراء خبراتيم وقدراتيم الشخصية.

الفرصو  Oigara, James, Wallace and Nancy (2012بينما اتاح كال من )
لتعميمية واوضح انو يترتب عميو بقاء اثر التعمم ليؤالء االطفال لمتفاعل مع المواد ا

والذى يؤدى بدوره الى تحسين عممية التعميم والتعمم وذكر أن األطفال المصابون 
بالتوحد يعانون غالبًا من صعوبة التواصل البشري بسبب ضعف القدره عمى التواصل 

ة أن تكون أداة المفظى وغير المفظى في المعب وبسبب ىذا يمكن لمتدخالت التكنولوجي
 قّيمة لمتواصل مع األطفال المصابين بالتوحد بسبب بساطتيا.

٪ من األطفال الذين  55-01سنوات فى ما يقرب من  2تظير األعراض قبل عمر 
يعانون من اضطراب التوحد ولدييم أيضا إعاقات ذىنية، ولكن يمكن لبعض األطفال 

 Scottالفكرية المتوسطة )الذين يعانون من اضطراب التوحد تطوير القدرات 
Lindgren, 2011).  

كما أورد الدليل االحصائى والتشخيص الخامس لمجمعية األمريكية لمطب النفسى 
(dsm-5;apa,2013)  ان المحكات الخمسة لمتشخيص التى وردت فى الدليل الرابع

وتصنيف االطفال الى حاالت اسبيرجر واضطراب التوحد واضطراب انحالل وتفكك 
ولة واالضطرابات النمائية غير المحددة واضطراب ريت وجمعيم فى مصطمح واحد الطف

وىو اضطراب التوحد كما قمص الدليل االحصائى والتشخيص مجاالت الضعف الذى 
 يعانى منيا الطفل التوحدى من ثالث مجاالت الى مجالين فقط ىما:

 التفاعل والتواصل االجتماعى. -0
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 المحددة. األنماط السموكية المتكرره غير -9
ومن خالل الدراسات السابقة توصل الباحثون الى ان الطفال التوحد بعض الميارات 

 والسمات الحياتية التى من خالليا يمكن الكشف عن وجود ىذه اإلعاقة:
 .تأخير المغة المنطوقة 
  ضعف اإلنتباه. –ضعف االتصال البصري 
 .عدم االىتمام باألطفال اآلخرين واالصوات من حولو 
 ركات التكرارية.الح 

أن االستخدام الواسع النطاق لدعم األشخاص ذوي  Mechling( 2011كما اوضح )
اإلعاقة من خالل العدد المتزايد من الدراسات التي تبحث في استخدام التدخالت القائمة 
عمى التكنولوجيا بما في ذلك التقنيات المتنقمة. وقد حثت األبحاث عمى استخدام البرامج 

ة باستخدام التقنيات اإللكترونية لدعم وتعميم الطالب ذوي اضطراب طيف التعميمي
 التوحد لتكون أكثر استقالال.

فى دراسة لمجاالت عالج التوحد والميارات  chary and Nancy( 9109)كما ذكر 
الحياتية التي يمكن تعزيزىا باستخدام جياز كمبيوتر محمول بشاشة تعمل بالممس 

(TSMCوىى تعنى ) (touch screen mobile compute)   لتسييل تجربة التعمم
عمى استجابة فورية  TSMCاالذاتى لدى اطفال التوحد تحتوي شاشة الممس البسيطة لـ 

لمسبب والتأثير تمكن ىؤالء الطالب من أن يكونوا أكثر استقالاًل أثناء عممية التعمم ىذه 
التوحد في الفصل الدراسي ولتعزيز مكماًل مثاليًا لعالج  TSMCالعوامل الرئيسية تجعل 

 الميارات الحياتية في المنزل.
مصممة لتكون بسيطة  -تم تصميم واجية Max and Elisa  ( (2015و فى دراسة 

تم إنشاؤىا  -وسيمة اإلدارة وودية، مع األنشطة التي تحفز النمو المعرفية والحركية 
قل لمساعدتو فى تطوير مياراتو إلخراج الطفل التوحدي من مكان اختبائو، أو عمى األ

الذاتية والحياتية وقد أجري التقييم مع مجموعة من األطفال الذين يعانون من اضطراب 
طيف التوحد والذين كانوا يحضرون بانتظام العالج في المستشفى الحكومي وكانت 

 النتائج مشجعة لمغاية ألن األطفال أظيروا اىتماًما باستخدام البرنامج.
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أن الواجية الرسومية أسيل في االستخدام من  lee( 9100ت نتائج دراسة )ظير كما ا
نحتاج الى توظيف االندرويد فى التعميم من خالل بناء نموذج البيئة التقميدية كما 

 لالستخدام االمثل لتطبيقات التقنيات اإللكترونية.
ارب السابق يتضح أنو يوجد فئات من المتعممين تحتاج إلى تج يتضح من العرض

فعالة وتفاعمية تحفزىم عمى المشاركة الفعالة في عممية التعمم وواحدة من الطرق التي 
تساعد في القيام بذلك ىي من خالل التعمم القائم عمى األلعاب اإللكترونية حيث انيا 
تعتمد عمى النظرية المعرفيو والبنائيو واالتصالية وقد جاءت النظرية البنائية بعد 

تعد النظرية البنائية من أكثر نظريات التعميم التي  ة وىي امتداد ليا،المدرسة المعرفي
ينادي بيا التربويون في العصر الحديث في تصميم المواقف التعميمية المختمفة، 

 وخاصة الحقيقية منيا واالجتماعية.
 مشكمة البحث

 تتبع الباحثون اإلحساس بالمشكمة من عدة مصادر اىميا:
 اواًل: المالحظة:

الباحثون الحظت أن ىناك مشكمة فى االنتباه التفاعمى لدي االطفال من ان  -
 ذوي التوحد.

فاتضح فى حدود عمم الباحثون انو ال يوجد اى تطبيقات لتنمية ضعف مشكمة  -
 اإلنتباه التفاعمي لدى اطفال التوحد.

 ثانيا الدراسات السابقة:
لمرتبطة بميارات في حدود عمم الباحثون توجد ندرة في الدراسات العربية ا -

 اإلنتباه لدى اطفال التوحد.
وجود بعض الدراسات االجنبية التى تناولت تعامل اطفال التوحد مع الموح  -

 االلكترونى بشكل فعال.
 ثالثا توصيات المؤتمرات:

 :تحميل الباحثون نحو توصيات المؤتمرات العمميو والتى شممت 
  تحت عنوان  9102جامعو المنيا المؤتمر الدولى التانى لكمية التربية النوعيو

)التعميم النوعى.. وخريطو الوظائف المستقبميو( وقد قدم المؤتمر عديد من 
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الوصايا ومن اىميا أىمية توظيف تكنولوجيا التعميم لعالج مشكالت ذوي 
 اإلحتياجات الخاصة.

   الممتقى العممى االول لقسم تكنولوجيا التعمم بكميو التربية النوعية ببنيا-
بعنوان )المؤسسات العمميو االكاديمية لتكنولوجيا التعميم بين النظرية  9102

والتطبيق( والذى جاءت توصياتو لتاكد عمى أىمية ان يتمتع اخصائى 
تكنولوجيا التعميم بقدرات عديده ومنيا استخدام اساليب وأدوات مناسبو لعمميتى 

ت الخاصة وأىمية دور التعميم والتعمم لمقدره عمى التعامل مع ذوي اإلحتياجا
 االخصائى فى إنتاج المواد التعميمية وتوظيفيا.

  توصية الممتقى العممى الثانى لقسم تكنولوجيا التعميم بجامعو عين شمس
بعنوان )ىندسو البحوث العممية فى تكنولوجيا التعميم( والذى اكد في  9105

وبايل ) التعمم توصياتو عمي أىمية التعمق في الدراسات الخاصة بالتعمم بالم
اإللكتروني ( والتطبيقات التعميمية اإللكترونية والتعمم القائم عمى المعب وايضا 
أىمية تطبيق استراتيجية التفكير المعبى كما شممت توصيات الممتقى أىمية 

 -والتعمم الذاتى لذوي اإلحتياجات الخاصة  hapticتفعيل تكنولوجيا الممس 
 لتشييت بالنسبة لذوي اإلحتياجات الخاصة.ومراعاة البيئة التعميمية وا

  (:0دراسة إستكشافية )ممحق 
قام الباحثون بإجراء دراسة استكشافية اشتممت عمي استبانة تم تطبيقيا عمي 

 معممين: 5مجموعة من معممى ذوي اإلحتياجات الخاصة وعددىم مكون من 
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدول )
ات نسبة االستجاب البند م

 بنعم
 أكثر اإلعاقات المتواجده والمنتشره بين االطفال 0

 اعاقات ذىنية -0
 اعاقات جسدية -9
 توحد -2
 صعوبات تعمم -2

 
21 % 
21 % 
21 % 
21 % 

 المشكالت التي تواجيو المعممين أثناء تدريس اطفال التوحد 9
 عدم التركيز وتشتت اإلنتباه -0
 التشويش من البيئة المحيطو -9
 نفس النشاطالفروق الفردية فى تنفيذ  -2
 قصور التازر البصري وتشتت اإلنتباه -2

 
21 % 
21 % 
011 % 
011 % 

 أكثر المشاكل الحسية التى يعاني منيا الطفل التوحدى 2
 لمسية -0
 تذوقية -9
 بصرية -2
 حركية -2
 شمية -5

 
01 % 
21 % 
011% 
21 % 
21 % 

ىل استخدمت االلعاب االلكترونية اثناء تدريسك الطفال  2
 التوحد؟

91 % 

 % 21 ستخدام التكنولوجيا مع اطفال التوحدىل يمكن ا 5
ىل يمكن ان تسيم لعبة رقمية فى تنمية قصور اإلنتباه  0

 التفاعمى لدى اطفال التوحد
21 % 
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:
  وجود عدد كبير من االطفال ذوي اإلعاقات المختمفة عاما ومن اطفال التوحد

% من اجمالى  21دت ذلك حوالى بشكل خاص حيث بمغت النسبة التى اي
 استجابة المعممين الذين شممتيم االستبانة.

  وجود مشكمة لدى اطفال التوحد تتمثل فى وجود قصور واضح ميارات التازر
البصري بالمقارنو باالطفال االسوياء حيث بمغت نسبة االستجابات التى ايدت 

 .% من اجمالى المعممين الذين شممتيم االستبانة 011ذلك 
  وجود أكثر من مشكمة حسية لدى اطفال التوحد ومنيم المشكمة الحسية

% من اجمالى  011البصرية والتي بمغت نسبة االستجابات التى ايدت ذلك 
 المعممين الذين شممتيم االستبانة.

  ايضا من أكثر المشاكل الحسية التى يعانون منيا اطفال التوحد المشكمة
% من  21االستجابات التى ايدت ذلك  الحسية الحركية حيث بمغت نسبة

 اجمالى المعممين الذين شممتيم االستبانة.
  من اجمالى  91كما اتضح فى ضوء االستبانة ان عدد ضئيل بنسبة %

المعممين الذين شممتيم االستبانة قد استخدموا األلعاب االلكترونية فى تدريس 
 اطفال التوحد.

 ة تحسين وتنمية ميارات اطفال التوحد كان لممعممين نظرة تفاؤلية حول امكاني
%  21من خالل استخدام التكنولوجيا حيث كان نسبة المعممين المؤيدين لذلك 

 من اجمالى المعممين الذين شممتيم االستبانة.
  استخدام لعبة رقمية لتنمية ميارات التازر البصري الحركي الطفال التوحد

اجمالى المعممين الذين  %من 21وصمت نسبة االستجابات التى ايدت ذلك 
 شممتيم االستبانة.
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 أسئمة البحث
مما سبق يمكن بمورة مشكمة البحث فى وجود ضعف فى اإلنتباه التفاعمي لدى اطفال 

 التوحد يحاول البحث الحالى االجابة عمى السؤال الرئيس التالى:
لتفاعمي لعبة تعميمية الكترونية فى تنمية ميارات اإلنتباه ااثر استخدام ما  -0

 ؟لالطفال من ذوي التوحد البسيط والمتوسط
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعيو التالية:

ما المعايير المتطمبة لمعبة اإللكترونية التعميمية الموجة لذوي اطفال التوحد البسيط  .0
 والمتوسط؟

إلنتباه ما اثر استخدام المعبة اإللكترونية التعميمية عمى الجانب المعرفى لميارات ا .9
 لدى االطفال من ذوي التوحد البسيط والمتوسط؟

ما اثر استخدام المعبة اإللكترونية التعميمية عمى الجانب االدائى لميارات اإلنتباه  .2
 لدى االطفال من ذوي التوحد البسيط والمتوسط؟

 أىداف البحث

 و ايضا  الكشف عن االنتباه التفاعميىذا البحث إلى توضيح بعض ميارات  يسعى
اثر تنميتو من خالل االلعاب اإللكترونية  وذلك من خالل اختيار نموذج تصميم 

 تعميمى مناسب  
قياس اثر األلعاب اإللكترونية عمى تنمية الجانب األدائى لالنتباه التفاعمي لدى  -

 اطفال التوحد البسيط والمتوسط .

 أىمية البحث:
 تتبع أىمية البحث الحالي من 

 اجات االطفال من ذوي التوحد والمساىمة فى عالجيم القاء الضوء عمى احتي
 وتنمية مياراتيم.

  تشدد عمى أىمية تشخيص االطفال من ذوي التوحد وتصنيفيم من حيث شده
 االعاقة ومساعدتيم من خالل التكنولوجيا المناسبة ليم.
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  ويمكن أىمية ودور البحث في توجيو نظر المسؤولون فى المؤسسات التعميمية
والمعممات الى ضرورة توظيف التكنولوجيا لتنمية ميارات اطفال  والمعممين
 التوحد.

  التأكيد عمي تشجيع الباحثين فى مجال تكنولوجيا التعميم عمى البحث العممي
فى االساليب والطرق التعميمية لتعميم ذوي اإلحتياجات الخاصة خاصة واطفال 

 التوحد خاصة.
  تصميم تطبيقات نقالو لجميع مستويات يفتح افاقا جديدة لممصمم التعميمى فى

 ذوي الفئات الخاصة.
 .يسمح لطفل التوحد ان يكون أكثر ذاتيا فى تعممو 
 .يسمح لالباء واالميات بمتابعو اداء ابنائيم أثناء اداء األنشطة والتعمم 
  تنمية ميارة اإلنتباه التفاعمي لدى اطفال التوحد من خالل األلعاب اإللكترونية

 التعميمية.

 دود البحث:ح
 التزم البحث الحالي بالحدود التالية:

 في شكل لعبة بازل لمتعرف عمى  : اشتمل عمى ميارات اإلنتباهحد المحتوى
 االشكال والتطابق الشكمى والتركيب.-بعض اشكال الفواكو والخضراوات

 أطفال من ذوي طيف التوحد( يتم  01عينة البحث )تتكون من  :حدود بشرية
سنو ذو توحد بسيط او متوسط  09سنوات الى  2من عمر اختيار االطفال 

يتم اختيارىم بشكل مقصود من خالل االطفال الموجودين فى مركز كيان 
 .المعتمد لذوي اإلحتياجات الخاصة

 ( 5و –اطفال من ذوي التوحد البسيط  5يتم تصنيف االطفال الى مجموعتين 
 .اطفال من ذوي التوحد المتوسط(

 9190- 9191البحث فى الفصل الدراسي االول لسنة  حدود زمنية: تطبيق. 
  حدود مكانية: يتم تطبيق البحث من خالل مركز كيان المرخص بمركز المنيا لذوي

 اإلحتياجات الخاصة من خالل التابمت .
 :أدوات البحث
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 أدوات جمع البيانات:  -0
  لذوي  المعايير المتطمبة لمعبة اإللكترونية التعميمية الموجةاستبيان لتحديد

 اطفال التوحد البسيط والمتوسط؟
 الالزم اكسابيا الطفال ذوي  استبيان لتحديد قائمة بميارات اإلنتباه

 التوحد.
 مادة المعالجة التجريبية: -9

  نتاج لعبة تعميمية الكترونية ذات طابع بسيط وال تحتاج الى تصميم وا 
 ميارات عميا وتشتمل عمى ميارات السحب واالفالت.

 صوت أحد الباحثون. بالمعبة:الصوت الممحق  -
 تم إنتاجيا وتحريرىا باستخدام برنامج الفوتوشوب. الصور: -
ادوبي  –لغو جافا  –إنتاج التطبيق من خالل برنامج اندرويد استوديو  -

 انيميت.
 أدوات القياس: -2
  اختبار الكترونى لقياس الجانب المعرفى لميارات االنتباه من إعداد الباحثون - أ
 اس الجانب االدائى لميارات االنتباه من اعداد الباحثون.لقي بطاقة مالحظة - ب

 منيج البحث:
اتبع البحث الحالي المنيج الوصفى التحميمي فى مرحمة البحث والتحميل، واإلستفادة منو 
ختيار الميارات المناسبة لذوي التوحد و إعداد أدوات البحث من اإلختبار  في إعداد وا 

 شكل المناسب لعينة البحثاإللكتروني وبطاقة المالحظة بال
المنيج التجريبي وذلك لمالئمتو لطبيعو البحوث فى العموم االنسانية وتمثل فى )تطبيق  

قبمي ألدوات القياس عمى عينة تجريبية( ومن ثم تنطبيق أدوات القياس قبميًا وبعديًا 
ارات عمى مجموعتي البحث لمعرفة فاعمية واثر لعبة تعميمية الكترونية عمى تنمية مي

 اإلنتباه لدى اطفال التوحد البسيط والمتوسط.
 

 متغيرات البحث:
 :تمثمت متغيرات البحث فى 
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 .المتغير المستقل: لعبة الكترونية تعميمية 
 .المتغير التابع: ميارة اإلنتباه 

 التصميم التجريبي لمبحث:
 اتبع البحث الحالى التصميم شبو التجريبي لمجموعتين من اطفال التوحد البسيط
والمتوسط حيث طبق عمييم أدوات القياس قبميًا ثم تم تطبيق ماده المعالجة التجريبية 
ومن ثم أدوات القياس بعديًا. ويشير الشكل التالي الى التصميم التجريبي فى البحث 

 الحالى:

 
 ( التصميم التجريبي لمبحث 1شكل ) 

 فروض البحث:
 لتالية:سعي البحث الحالي الي التحقق من صحة الفروض ا

( بين متوسطى 1.15) >وجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى ي -
فى التطبيق القبمى والبعدى الطفال  درجات اطفال المجموعتين التجريبيتين

 ذوي التوحد البسيط والمتوسط لالختبار التحصيمى االلكترونى.
( بين متوسطى 1.15) >يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ال المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى الطفال ذوي درجات اطف
 .لالداء الميارى لميارات اإلنتباهالتوحد البسيط والمتوسط لبطاقة المالحظة 

 المجموعة التجريبية االولي
 توحد متوسط

 قبميا
بطاقة  -اختبار الكتروني 

  مالحظة

 مادة المعالجة التجريبية
 لعبة الكترونية

 بعديا
بطاقة  -اختبار الكتروني 
 مالحظة

 المجموعة التجريبية الثانية
 توحد بسيط

 قبميا
بطاقة  -اختبار الكتروني 

  مالحظة

 مادة المعالجة التجريبية
 لعبة الكترونية

 بعديا
بطاقة  -اختبار الكتروني
 مالحظة
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 إجراءات البحث:
  اعداد اإلطار النظرى من خالل مراجعة االدبيات والدراسات المرتبطة العربية

حالى وىي )  األلعاب التعميمية واالنجميزية ذات الصمو بمتغيرات البحث ال
 اطفال التوحد ( لالستفادة منيا فى مراحل –ميارات اإلنتباه  –اإللكترونية 

 . إعداد قائمة الميارات الخاصة بميارات اإلنتباه 
  إعداد اختبار تحصيمى الكترونى ثم عرضو عمى المحكمين إلجازتو إعداد

 الباحثون .
 نتاج مادة المعالجة التجريبية )تصميم سيناريو لماده المعالجة التج إنتاج  ريبية وا 

( وعرضيا عمى مجموعيمن المحكمين وتم اجراء لعبة تعميمية الكترونية
 التعديالت المقترحو .

 وعرضيا عمى مجموعو من المحكمين وتم إجراء  ةمالحظ ةإعداد بطاق
 التعديالت المقترحة.

 ار ، ولمتاكد من فاعمية إجراء التجربو اإلستطالعية لحساب صدق وثبات االختب
اداء ماده المعالجة التجريبية ومعرفة صعوبات التطبيق وسبل عمميا تمييدا 

 لمتطبيق الفعمى عمى العينة الفعمية بعد إجراء التعديالت .
  اختيار اطفال العينة من االطفال المسجمين فى مركز كيان من ذوي التوحد

 البسيط والمتوسط  بشكل مقصود
 بطاقو المالحظة (عمى  –لقياس قبميا ) االختبار اإللكتروني تطبيق أدوات ا

 العينة الفعميو
 تطبيق ماده المعالجة التجريبية عمى عينة البحث 
  بطاقة المالحظة(  –تم التطبيق البعدى ألدوات القياس )االختبار اإللكتروني

 وتسجيل البيانات.
 لتوصل النتائج رصد البيانات ومعالجتيا احصائيا الختبار صحة الفروض وا

 ومناقشتيا فى ضوء الدراسات والنظريات المرتبطة.
 .تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما توصمت اليو نتائج البحث 

 مصطمحات البحث:
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2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 :اتفق تعريف بينما ُيعرفيا الباحثون اجرائيًا بانيا  األلعاب التعميمية اإللكترونية
جياز نقال وتراعى الفروق الفردية تطبيق نقال عمى شكل لعبة تعميمية تثبت عمى 

 الطفال التوحد وتساعد فى تنمية مياراتيم الحياتية وميارة اإلنتباه لدييم.
 :ًيعرف الباحثون اإلنتباه بانو مدى التحسن قبميًا وبعديًا فى مقياس اإلنتباه اإلنتباه– 

 مدى قدرة الطفل عمى التنيسق العين واليد لتحقيق نشاط محدد او مستوى معين
 بداخل المعبة.

  :ُيعرف اجرائيًا بأنو مرض عضوى نمائى يصيب االطفال فى عمر صغير التوحد
 يتسبب عنو مشاكل فى الميارات الحياتية واإلنتباه.

 االطار النظرى: 
 ةالمرتبط توافق االطار النظرى لمبحث مع مجموعة من االدبيات والدراسات السابقة

يمية اإللكترونية )مفيوميا واىميتيا وخصائصيا بمتغيرات البحث وىما) األلعاب التعم
وانماطيا (، اإلنتباه لدى اطفال التوحد )المفيوم و التشخيص وعالقو بالتوحد( اطفال 

 التوحد )المفيوم والتشخيص والخصائص والدراسات والبرامج العالجية(.
 المحور االول: األلعاب التعميمية اإللكترونية:

 رونية األلعاب التعميمية اإللكت
من خالل تحميل الباحثون لمفيوم األلعاب التعميمية اإللكترونية الوارده فى دراسة كال 

(  9102(  ، عمى قورة ووجيو ابو لبن)9102من عاطف عبد العال ومحمد النجار )
 ،  coamas and aggoun  (9100  ، )tackleves &timothy Brent  (   

 -:وجدت أن 2016)
 ة محددة تمارس فيو لكل لعبة نظام وبيئ -
 المعبة يمعبيا العب او أكثر ، يتفاعل كل منيم مع بيئة المعبة . -
 األلعاب تحاكى الواقع الحالى او تمثل جزء من الواقع . -
 تتمركز األلعاب حول قدرة كل العب ومعدل خطواتو فى أثناء سيره بالمعب . -
 المعبة لدييا ىدف او أكثر  قابل لمقياس . -

 تعميمية اإللكترونية :أىمية األلعاب ال
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( ، عمياء عبد العال 9105ذكرت العديد من االدبيات التربوية ومنيا عائشة بمييش )
( ان أىمية األلعاب 9102( ، وليد نادى ) 9102( ،عمى قورة ووجيو ابو لبن) 9102)

 التعميمية اإللكترونية الرقمية يمكن استخالص بعضيا فى النقاط اآلتية :
حاسة لدى الطفل مما يجعل التعميم ذو اثر فعال وابقى تستخدم أكثر من  -0

 بالذاكرة.
 تزيد من دافعية الطفل الن المعب من الميول الفطرية التى يميل ليا الطفل . -9
 تعد من افضل الوسائل التى تثير التفكير لدى الطفل وتساعد فى نمو عقمو . -2
 بو.غير مرتبط بزمن معين ، حيث يمكن لمطفل ان يمعب باى وقت يرغ -2
 التخمص من الضغوط النفسية الناتجة عن الممارسات التربوية . -5
تقوم األلعاب بتقسيم المعمومات الى خطوات صغيره تتطمب استجابو وتعطى  -0

 رجع فورى.
تمكين عممية التعمم من خالل تكرار األلعاب التعميمية  حتى الوصول الى  -5

 مرحمة االتقان
 تعزيز القدرة عمى التعمم . -2
فقا لقدرات االطفال ى تفريد التعميم ومراعاة الفروق الفردية و اداه فعالة ف -2

 .وامكانياتيم
 وسيمة الثبات الذات والثقو بالنفس عند النجاح فى الميمات التى تقدميا المعبة.-01

 مميزات األلعاب اإللكترونية التعميمية : 
 إللكترونية :أنو من أىم المميزات لتمك األلعاب التعميمية ا Barab& al( 9100) ذكر 

تحفز االطفال والسماح ليم بتنمية الوعى بالنتائج التى يحققونيا بيئة مثالية  .0
لمتعمم مصممو بشكل امن ومحفز وتوفر الممارسات والنشاطات الالزمة 

 لمتعمم.
 بيئة تفاعمية مميئة بالخبرات والتغذية الراجعة. .9
 تقمص الفجوة بين المتعممين سريعى وبطيئي التعمم . .2

 األلعاب اإللكترونية :  أىمية 
 أىمية األلعاب اإللكترونية لذوى االحتياجات الخاصة : ( 9102حسن عمر )حدد 
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 سرعة الفيم والتعمم وسرعة انجاز الميام . -0
 المعالجة المتوازنة فى مقابل المعالجة الخطية . -9
 التواصمية واالنفتاح . -2
 النشاط والحيوية فى مقابل السمبية .-2
 ة نحو حل المشكالت .التوج-5
 الرغبة فى المكافاه الفورية .-0
 تنمية الخيال.-5
 تكوين النظرة اإليجابية نحو التكنولوجيا.-2

 انواع األلعاب اإللكترونية :
تم تصنيف األلعاب اإللكترونية اما بحسب طبيعة المنافسة او بحسب النشاط المستخدم 

حيث ذكرت ممارسة المعبة وبشكل عام اما بحسب الناتج التعميمي المستيدف من خالل 
 أنو يمكن تقسيميا الى قسمين: ( 9100مروه الباز )

  العاب الكترونية تعميمية تكون غرضيا الرئيسي ىو تحديد وتنمية ميارات معينو لدي
الطفل وتقدم بشكل ممنيج ومسمسل بحيث ال يتخطى الطفل مرحمو من مراحل المعب 

 ذون اتقان ما قبميا 
 ترونية ترفييية حيث الغرض الرئيسي التسميو والمعب لمطفل وال تحتاج تسمسل العاب الك

  لمميارات محدد
 األلعاب اإللكترونية التعميمية :تصميم وانتاج معايير 
تمركز محتواىا حول اىتمامات الطالب وميوليم ويشبع حاجاتيم ومطالبيم  .0

 البيولوجية والنفسية.
 ية قبل تعمم الجديد.تؤكد عمى المفاىيم والميارات القبم .9
 تستخدم المثيرات البصرية كالصور واالشكال والرسوم. .2
تقدم تغذية راجعة مباشرة لزياده الدافعية وتنبو الطالب لخطتو الى الطريق  .2

 .الصحيح
يكون محتواىا وثيق الصمة باىداف بسيطة ومحددة فى شكل يمكن مالحظتو  .5

 وقياسو.
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 تعبر عن أفكار محددة . .0
 اصيل حتى ال تشتت اإلنتباه .تكون قميمة التف .5
تكون سيل االستخدام من حيث تشغمييا والدخول الييا والخروج منيا والتعامل  .2

 معيا.
 تراعي المحتوى مستوى تفكير الطالب والفروق الفردية. .2
 .تكون األنشطة الموجودة بداخل المعبة مبتكرة. 01

 مراحل استخدام المعبة اإللكترونية:
 اواًل: مرحمة االعداد:

 المرحمة التى تسبق المعبة وتتكون من الخطوات و االجراءات التالية: ىى
 التعرف عمى المعبة من كافو نواحييا 
 تجريب المعبة قبل التطبيق عمى الطالب 
 شرح كيفيو فتح وغمق المعبة 
 التدريب عمى كيفيو المعب 

 
 ثانيًا: مرحمة التنفيذ:

 ويفضل أن: ىى المرحمة التى يقوم بيا الطالب باستخدام المعبة
  يكون المعب تحت اشراف المعمم فى البداية وذلك من اجل السير الصحيح فى المعب

وتحقيق االىداف المرغوبة والتى من اىميا اكتساب خبرات تعميمية وتنمية تفكير 
 الطالب الذين يمارسون المعب.

 .يترك المعمم الفرصو لممتعمم كي يصل الى اليدف المنشود 
 ب حسب امكانياتو وقدراتو الذاتية.كل طالب يسير بالمع 

 
 ثالثًا: مرحمة التقويم:

ىي المرحمة التى يقوم بيا المعمم بتقييم الطالب لمدى نجاحيم فى تحقيق 
 اليدف من المعبة وتتضمن :
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التعرف عمى نقاط القوه والضعف عند المتعمم وذلك لتنميتيا والتعرف عمى نقاط  -
معرفو مدى تحقيق اليدف من المعبة عند الضعف لتالفييا وتيدف ىذ المرحمة الى

 المتعممين ومدى اكتساب المتعممين الخبرات التعميمية المرغوبة .
 

 رابعًا: مرحمة المتابعة:
وفى ىذه المرحمة يتابع المعمم المتعمم ليثرى خبراتو ويؤكد عمى وجودىا لدى المتعمم  -

 ميارات اخرى  .ويتاكد من اتقانو ليذه الميارات والمعمومات لالنتقال الى 
 استخدام أن إلى    Bawa, Watson& Watson ( 2018سة    )   درا  أشارت قد

 وزيادة الطالب تحفيز عمى إيجابي يؤثر بشكل اإللكترونية، األلعاب عمى ئمالقا التعمم
 األلعاب مثل الرقمية اإللكترونية األلعاب الدراسة وظفت حيث التعمم، نحو دافعيتيم
 تعمم بيئة توفير  فى قوية كأداة األلعاب تعمل ان ىذه حيث التعمم فى نالالعبي متعددة
 ىم المتعممين وبما ان التعميمية، العممية فى وانغماسيم المتعممين تحفيز عمى تساعد
يجب االىتمام بتصميم تعميمي فعال يجعل  لذا التعمم؛ عممية تصميم فى التركيز نقاط

ثمت احد النتائج الرئيسية فى ان محفزات األلعاب العممية التعميمية أكثر فاعمية وتم
 اإللكترونية ومواقع األلعاب التعميمية تزيد دافعيو المتعمم نحو التعمم .

 
 نظريات التعمم وعالقتيا باأللعاب اإللكترونية التعميمية

 اوال النظرية السموكية :
يئة مثيرة إلىتمام ترتكز النظرية السموكية عمى القياس التجريبي لسموك الطفل ، فى ب

الطفل وميولة مع تعزيز ودعم سموكياتو المستيدفة .كما ان سرعة اإلستجابة لتفاعالتيم 
داخل المعبة تنمي الرغبة لدييم فى مزيد من التفاعل لمستويات متقدمة منيا ومثابرة 
عمى الفور وتحقيق النصر ومن ىنا يتضح لنا مطابقة األلعاب الرقمية التعميمية لمبادئ 

 النظرية السموكية
 ثانيا النظرية المعرفية :

ترى أنو البد من التدرج فى تقديم المعرفة لممتعمم من خالل مستويات متسمسمة من 
السيل الى الصعب وىذا يحدث تماما فى األلعاب الرقمية التعميمية ، فى تتضمن 
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لدى  مستويات لعد متدرجة من السيل الى الصعب وعادة ما يكون المستوي الميارى
 الطفل فى البداية منخفض ، وتدريجيا ينمو المستوي الميارى لدييم من خالل المعبة .

 ثالثا النظرية البنائية  :
ان المعرفة تتم من خالل التفاعل مع ) البيئة المحيطة ،االقران ، اكتساب خبرات 

عمى  جديدة ( لتجديد المعرفة لدى الطفل .حيث يتم استخدام استراتيجيات محددة تؤكد
االستنتاج واإلستدالل وذلك لتحقيق اىداف التقتصر فقط عمى التذكر والفيم وانما تمتد 
الى التفكير، التفاعممع البيئة ، ربط التعمم بالمجتمع ،التركيز عمى ميول الطفل او 

 الطالب .
 

 واأللعاب الرقمية لذوي اإلحتياجات الخاصة واقرانيم ةالنظرية البنائي
( ان المدخل البنائي يتمركز حول المتعمم وتنظر الى 9112)يذكر  محمد خميس 

المتعمم عمى انو كائن عضوى حىيشارك بفاعمية فى التعمم وترى ان التعمن يعنى 
المعرفة ، و المعرفة ىي عممية بناء معارفو الخاصة بانفسيم واسترتيجيات التحكم 

ه المعمم او البرنامج  مسبقا التعميمي التى تقوم بيا المتعمم افضل من التحكم الذى يحدد
ولذلك فان الخصائص الفنية ليذا المدخل تتوافق تماما مع الخصائص الفنية لتصميم 
النظم التى تراعي خصائص كل متعمم وافكاره وخبراتو الفردية وحيث انيا تنظر ان كل 

 طالب كفرد بعينة .
 المحور الثانى اإلنتباه:

اجتماعيو تواصميو تظير مبكرا حيث يقوم الطفل  مفيوم اإلنتباه يندرج تحت انو ميارة
باستخدام حركو العين وااليماءات والنظرات لمشاركة اإلنتباه مع االخرين والمحيطين 
والبيئة المحيطو ، وتمعب ىذه الميارة دورا محوريا فى التطور المغوى واالجتماعى 

 والتواصمى لمطفل .
نتباه المشترك الى سمو من سمات االطفال كما انو يعد قصور اإلنتباه التفاعمي او اإل

ذوي اضطرابات طيف التوحد وبالتالى اصبح من الضرورى العمل عمى تطوير وتنمية 
 jones &Carrىذه الميارة عند اعدا برنامج التدخل المبكر ليؤالء الفئة من االطفال ) 
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استخدام ( ويشير ايضا مدى التوافق البصري بين االشياء واالشخاص و    2004)
 االخرين . عااليماءات فى المشاركة م

 
 Jennifer Olson (2002  ،vismaraميارات االنتباه وقد اوضح كال من ) 

&lyons  (2007 : ان ميارات اإلنتباه التفاعمى والمشترك تتمثل فى ) 
اإلستجابة لالنتباه : ويقصد بيا استخدام الطفل السموكيات لتتبع الحدث من  -0

 توجيو النظر التركيز السمعى – خالل االلتفات
المبادأه باإلنتباه : ويقصد من خالليا رد الفعل الناتج عن اإلنتباه لمحدث  -9

السابق سواء بتنظيم اإلنتباه او ابداء سموكيات معينة او عمل ايماءات او 
 إشارات 

 
 اإلنتباه لدى االطفال من ذوي التوحد :
% من صغار االطفال من ذوي  21ى ال 21يميز القصور فى ميارات اإلنتباه نحو 

التوحد، كما يؤدى ذلك التاخر فى تاخر النمو لدييم وقصور فى السموكيات مثل : 
 –المبادأه باإلنتباه من خالل االشارات  –صعوبة تتبع التغير فى نظرات االخرين 
 Jenniferالتمقيد التمقائي كما اوضح   –اإلستجابة لالخرين عند مناداتيم باسمائيم 

Olson  (2002  ان مقاييس اإلنتباه التفاعمى المشترك واحده من اقوى المؤشرات )
 التشخيصية المبكره لمتوحد .

 
 أىمية تنمية ميارات اإلنتباه التفاعمى المشترك لالطفال من ذوي اضطراب التوحد :

اصبح من الضرورى ان يبحث المتخصصون والباحثون عن المؤشرات التى تسبق 
ند الطفل مثل اإلنتباه وذلك ليتسنى ليم ايجاد العالج المناسب . حيث ظيور المغة ع

يمكن االستفادة من ميارة اإلنتباه بتتبع االشارات كعنصر مكمل فى عالج التوحد فعمى 
سبيل المثال فإن التدريب عمى ىذه الميارة قد يساعد فى تحسين ميارة تتبع النظرات 

الخرين ،وىذا باالضافو الى إمكانية وكذلك عالج سموكيات تجنب النظر الى ا
استحداث دراسة عالجية محكمو توضح كيفية استخدام كل من ميارتي تتبع االشارات 
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وتتبع النظرات فى تحسين الميارات السموكية واالكاديمية لذى االطفال ذوي التوحد) 
Michael Patterson ,1996   . ) 

دراسة بعنوان التوجة    shay Benton and reavis (2003كما اجريت ) 
االجتماعى كاساس لتشكيل اإلنتباه المشترك وقصور ميارات التقميد عند االطفال من 

 ذوي اضطراب التوحد 
دراسة بعنوان تطور اإلنتباه المشترك  Hanna kovshoff(   2006ايضا أجرى  )

دخل لدى صغار االطفال ذوي اضطراب التوحد فى مرحمو ما قبل المدرسة : تاثير الت
 المبكر والمكثف .

دراسة بعنوان المعب واإلنتباه المشترك    Wong Connie( 2006 ) كذلك أجرى  
لدى اطفال من ذوي التوحد فى فصول ما قبل المدرسة حيث اتفقت تمك الدراسات 
عمى أن ميارات اإلنتباه اساس لتشكيل وتكوين المعب والتواصل اإلجتماعي مع البيئة 

يضا تمك الدراسات ان اطفال التوحد لدييم قصور ممحوظ فى الخارجية واتفقت ا
 ميارات اإلنتباه التفاعمي .

 
 المحور الثالث : اطفال التوحد

( ( ىي مجموعة من اإلعاقات العصبية النمائية ASDs) اضطرابات طيف التوحد ) 
التي يتم تحديدىا من خالل ضعف كبير في التفاعل االجتماعي ، ونقص في التواصل 

ووجود سموكيات جامدة ومصالح محدودة. يمكن أن تختمف قدرات التفكير والتعمم ، 
من الموىوبين إلى محدودة  -لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد 

عادًة قبل سن الثالثة ويزيد احتمال حدوثو عند الذكور بأربع مرات  ASDلمغاية. يبدأ 
 عمى األقل عن اإلناث.

 :توحدمقاييس تشخيص ال
 تعددت المقاييس التي يمكن استخداميا في تشخيص التوحد ومن ىذه المقاييس:

– النفسي لمطب األمريكية الجمعية من " النفسية لألمراض التشخيصي الدليل .0
 ". DSM-4 الرابعة الطبعة 

 " . ICD-10 العالمية الصحة منظمة من " النفسية لألمراض التشخيصي الدليل .9
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 لمتوحد. التشخيصية المقابمة .2
 .CARS كارز مقياس .2
 أدوس. اختبار .5
 اختبار جيميام. .0
 : النفسي األخصائي طريق عن النفسية االختبارات .5
 (. بينيو ستانفورد أو وكسمر مقياس ) مثل معرفية قدرات اختبار 
 االجتماعي. لمنضج فاينالند اختبار 
 المبكر. لمتعمم مولين مقياس 
 لألداء. الدولي ليتر مقياس 
 : الفردية الخطة لوضع المساعدة تعميميةال االختبارات .2
 بيب اختبار . 
 لممراىقين بيب اختبار . 

وقد تم اختار مجموعتي العينة بعد اختبارىم بمقياس كارز من قبل المركز الذي تم فيو 
  التطبيق.

  ثالثا إجراءات البحث
- dgbl)   ،9112 )Digital Game Based Learningتم اختيار نموذج 

Instructional Design   إلنتاج مادة المعالجة التجريبية بعد اطالع الباحثون
نتاجو ومن ىذه النماذج والخطوات  عمى بعض نماذج وخطوات التصميم التعميمي وا 

 9105: خطوات تصميم المستحدثات التكنولوجيو التى ذكرىا ) زينب امين ، 
لتصميم المحتوى  (والنموذج العام لمتصميم التعميمي ونموذج عبد المطيف الجزار

   dgbl( ونموذج  9102حسين ،  دسوقى  ) محمود  اإللكتروني ونموذج محمدال
باحثون تشابو ىذه النماذج لتصميم األلعاب التعميمية الرقمية ، فالحظت ال

والخطوات فى مراحل التحميل والتصميم والبناء والتقويم ولكن تم اختيار نموذج 
dgbl     ألنو معد خصيصا لتصميم األلعاب التعميمية الرقمية وىى ماده المعالجة

 ليذا البحث .
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  (2شكل )

 التصميم التعميمي –االلعاب التعميمية الرقمية 
(Source: Mat Zin, Jaafar & Wong, 2009) 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 تفصيلا  DGBL (  نموذج  3شكل ) 

 اوال مرحمة التحميل :
 تحميل المتطمبات والمشكمة  -0

تتضمن ىذه الخطوة تحديد اليدف العام من البحث الحالى كمحاولو لحل 
مشكمة البحث ، حيث ىدف البحث الى معرفة اثر إنتاج لعبة الكترونية تعميمية 

 نتباه التفاعمى الطفال ذوي التوحد البسيط والمتوسط عمى ميارات اإل
 تحديد اىداف التعمم ) قائمة ميارات االنتباه ( -9

بناءا عمى تحديد اليدف العام ، تم تحديد االىداف التعميمية وصياغتيا فى  
عبارات بصورة اجرائية يمكن مالحظتيا وقياسيا عند مستويات ) الفيم ، 

 يب ( بناءا عمى تصنيف بموم المعرفى وىى كاالتى : التطبيق ، التحميل ، الترك
 -ان يكون الطفل من ذوي اعاقة التوحد قادرا عمى :

 ينجذب بصريا مع شاشات البرنامج . 
 يضع يده عمى الشاشة ليتفاعل مع العناصر. 
 .يحرك العنصر الموجود عمى الشاشة 

 (DGBL)نموذج 

 

 مرحمة التحميل -1
 تحميل المشكمة والمتطمبات-
 تحديد أىداف التعمم-
 تحديد خصائص المتعممين -
 تحديد فكرة المعبة -

 تحديد البيئئة التعميمية
 

 مرحلة التصميم -2

 عناصر المحتوي -

 تصميم اللعبة -

 تحديد أدوات القياس -

 البناء والتطوير-3
 بناء موارد ومصادر التعمم-
 بناء أدوات القياس-

 

 ضمان الجودة -4
 جودة المعبة -
 جودة المحتوي -
 جودة أدوات القياس -

 التقويم والتطبيق-5
 التجربة اإلستطالعية -
 التجربة األساسية -
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 .يضع الشكل في مكانو الصحيح 
 طئة.يستجيب الى التغذية الراجعة الخا 
 .يعطى رد فعل مع التغذية الراجعة الصحيحة 
 .يميز الحجم الصحيح لوضعو فى مكانو 
 .يميز العنصر الصحيح من بين عده اختيارات 
 .يكمل الشكل المكون من جزئين 

وتم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من السادة اعضاء ىيئة التدريس و 
لمتاكد من مدى دقة كل ىدف اخصائي تنمية الميارات لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 ومناسبتو لمسموك التطبيقي المراد الوصول اليو من خالل ماده المعالجة التجريبية 
 تحديد خصائص الطالب  -2

اطفال ) من  01الخصائص العامة : اطفال من ذو اعاقة التوحد وعددىم  -
 مركز كيان لالعاقات  ( بمحافظة المنيا .

سنو من الذكور  09سنوات الى  2من  الخصائص الشخصية : تتراوح اعمارىم -
 واالناث، وتتراوح شدة اإلعاقة من البسيطو لممتوسطة .

 
 تحديد فكرة التطبيق لعبة الكترونية -2
 تعريف  البيئة التعميمية من خالل المعبة  : -5

 اوال طريقة المعبة
 5اطفال من اطفال التوحد البسيط و 5يتم تطبيق المعبة اإللكترونية عمى  -

 وي التوحد المتوسطاطفال من ذ
 ثانيا متطمبات التشغيل 

التطبيق االلكترونى والذى  –مطمب الكتروني ويتضمن ) تابمت بنظام اندرويد  -
 يمثل ماده المعالجة التجريبية (

وجود  –مطمب بيئي ) توفير بيئة خاليو من التشويش تناسب الطفل والتطبيق  -
 االخصائي لمالحظو الطفل ومتابعتو (

 تجربة البحثاماكن تطبيق  -0



 

 29 

2022مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

اطفال من ذوي األعاقة البسيطة والمتوسطة من  01وتمثمت عينة البحث فى  -
التوحد المتواجدين بمركز كيان محافظة المنيا لذوي اإلحتياجات الخاصة بشكل 

 فردى عمى الموبايل الخاص بالباحثون .
 

 ثانيا مرحمة التصميم :
فى تطبيق نقال قائم  تحديد عناصر المحتوى الذى يتناسب مع الفئة لتقديمو -0

 عمى األلعاب الرقمية
 وقد تم تحديد واختيار المحتوى وفقا لممعايير االتية 

 ان يكون المحتوى واضحا ومفيوما يتناسب مع العينة -
 ان يتسم المحتوى بالبساطو والدقة  -
 ان يكون عرض المحتوى خالى من التشويش ويتناسب مع العينة -

 لصدق وثبات التحميل .وفقا لممعايير السابقة تم حساب ا
 تصميم األلعاب اإللكترونية -9

تصميم المعبة اإللكترونية فى ضوء االطالع عمى االدبيات والدراسات،  -
تم والتعديالت التى قام بيا الساده المحكمين ، والتجربية االستطالعية 

ليوضح المعايير التى ارتكزت عمييا الباحثون استخالص وتعديل الجدول االتي 
 ميم التطبيق .فى تص
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( 2دول رقم ) ج
 الشاشات المعايير
شاشو تعميمات اليضاح اسموب وقواعد المعب  - النفسية  األسس

 واليدف من التطبيق .
مستويات باالضافة الى  2المعبة مصممو من  -

ذك ال يمكن لمطفل الدخول الى اى مستوى دون 
 ان يتخطى المستوى الحالى

تنمي قدرتو  يستخدم مع الطفل المثيرات التى -
عمى التركيز وايضا التغذية الراجعة الفورية 

 لتعزيز عممية التعمم .
 
 

  التعميمية األسس
 وضوح اليدف من المعبة -
 الصياغة الصحيحة ألىداف المعبة . -
 تالئم ىدف المعبة مع أىداف المحتوى. -
 الصياغة المغوية لمحتوى المعبة السميم -
 الدقة العممية لمحتوى المعبة . -
 بع المنطقى لمحتوى المعبة .التتا -
 تحقيق المعبة لالألىداف التعميمية الموضوعو. -
 حث المحتوى لمطفل لمتفاعل مع المعبة. -
 وضوح المحتوى وخموه من الرموز الغامضة. -
التوظيف المناسب لعناصر الوسائط المتعددة فى  -

 .التطبيق
 

   -البرمجية  األسس
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

أخطاء التطبيق يعمل بشكل صحيح وبدون  - التشغيمية
 تشغيميو. -برمجيو 

 تحميل المعبة بسيولة. -
 تشغيل المعبة بسالسو  -
 خمو المعبة  من أخطاء التكرار المنطقى. -
سيولة التنقل عبر شاشات المعبة  باستخدام  -

 األزرار.
يوفر المعبة  لمطفل تشغيل آمن ، وال يتسبب أى  -

 خطأ فى توقفيا.
 تعميمات االستخدام واضحة وبسيطة ومختصرة. -
بة مدعمة ببعض الممحقات األخرى المع -

 كالصوتيات .
توافر اإلجراءات المناسبة لتدعيم استجابات  -

 االطفال داخل المعبة .
ال يتاح لمطفل االنتقال من شاشة الى اخرى اال  -

 بعد استجابتو .
 

  التقنية األسس
 التوظيف المناسب لمساحة الشاشة. -
 إطارات وخمفيات العرض متنوعة وجذابة. -
 المونية بين جميع عناصر الشاشة. الموائمة -
 مراعاة إنقرائية الشاشة.. -
 وضوح عناصر الصوت داخل التطبيق. -
 عرض المعمومات بطريقة شيقة وممتعة. -
مراعاة توزيع االشكال عمى الشاشة بطريقة  -

 سميمة.
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 تدعيم المؤثرات السمعية والبصرية لعممية التعمم. -
 .محتويات الشاشة تتيح الحركة الطبيعية لمعين -

 
  المنيجية األسس

تتوافق المعبة مع اىداف استخدام التكنولوجيا مع  -
 ذوي اإلحتياجات الخاصة

يتفق المعبة مع االتجاىات الحديثو لتعميم ذوي  -
 اإلحتياجات الخاصة

المعبة ال تقيد المعمم باستخدام طريقة تدريس  -
 معينة.

ترتيب خطوات السير فى المعبة  وفقًا لمبادئ  -
 التعمم.

 
 م قائمة الميارات الخاصة باإلنتباه التفاعمي تصمي -

 وات القياس دأتحديد  -9
 اختبار الكتروني ) إعداد الباحثون ( -0
 بطاقة مالحظة  )إعداد الباحثون ( -9

 ثالثا مرحمة البناء :
 بناء مصادر وموارد التعمم  -

قامت الباحثون بتحديد عناصر التطبيق النقال القائم عمى األلعاب الرقمية وىي 
المكتوب ،الصوت ، الصور ، والرسومات والعناصر بداخل الشاشات النص 
الباحثون فى إنتاج العناصر عمى مجموعو من برامج اإلنتاج  اعتمدوقد 

 -والتاليف وىي كاالتي :
 Adobe Photoshopالنص المكتوب : تم استخدام برنامج الفوتوشوب  -ا

ون المعايير الخاصة الستخدامو كصورة فى برنامج التاليف وقد راعت الباحث
 لتصميم النصوص من حيث حجم الخط ونوعو ولونو .
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

الصوت : اعتمدت الباحثون فى تسجيل صوتيا من خالل برنامج  - ت
gold wave   وقد راعت الوضوح بالنسبة لشده ومستوى الصوت

 ووضوح المخارج .
 & Adobe illustratorالصور : تم استخدام برنامج  - ث

Adobe Photoshop   نتاج بعض الصور وقد  لتحرير وا 
راعت الباحثون المعايير الخاصة بتصميم الصور وتحقيقيا 

 Adobeلميدف ، وقد تم تحريك الرسوم من خالل برنامج 
animate   . 

االبميكيشن : تم ربط جميع عناصر التطبيق النقال فى برنامج  - ج
اندرويد ستوديو واستخدام لغة الجافا فى اعداد الصورة النيائية 

 يق .لمتطب
 بناء أدوات القياس  -

 االختبار اإللكتروني  -0
شاشات التى تحقق المحاور الثالثة القائم عمييا  5يتكون االختبار من 

المحتوى ، بحيث يكون الشاشة االولى والثانية تخاطب محور التطابق 
الشكمى وىنا تقيس الشاشة مدى قدرة الطفل عمى تطابق الشكل بمكانو 

ة والرابعو تخاطب المحور الثاني وىو التطابق الصحيح ، الشاشة الثالث
الحجمي حيث تقيس مدى استيعاب الطفل لفيم االحجام المختمفة والقدرة 
عمى اختيار وتطابق الحجم المناسب الى مكانو الصحيح ،اما بالنسبة 

لمشاشة الخامسو فإنيا تخاطب المحور الثالث وىو التكممة الجزئية لالشكال 
شكل الموجود بجزئو الصحيح من بين ثالث اختيارات وىنا يكمل الطفل ال

 احداىم صحيح واالختيارين االخرين خطأ .
 بطاقة المالحظة  -9

عبارات تقيس من خالليا قدرة الطفل عمى التفاعل مع المعبة  2تتكون من 
وكيفية استجابتو مع شاشات المعبة وتحقيقة لالىداف الموجوده فى كل 

  (9ممحق)عبارة 
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 ضمان الجودة :رابعا مرحمة 
 التحقق من جودة المعبة -0

بعد االنتياء من اعداد المعبة ثم عرضيا عمى مجموعو من المحكمين إلستطالع 
ارائيم حول صالحية تنفيذ ىذه المعبة اإللكترونية التعميمية ابدى إعجابيم بالمعبة 

 وصالحية تطبيقيا بعد إجراء التعديالت وتمثمت التعديالت فى االتى :
 و باىداف المعبة الرشاد المتخصص او المرافق لمطفل وجود شاش -0
 تكبير حجم العناصر نوعا ما بما يتناسق مع الشاشة -9
 وجود رسمو متحركو كارشاد بما سيقوم بو الطفل -2

وقد تم إجراء التعديالت المقترحو من قبل المحكمين وبذلك يكون قد اصبحت المعبة 
 . جاىزه لمتطبيق عمى العينة االستطالعية لمبحث

 التحقق من جوده المحتوى -9
 التحقق من جودة أدوات القياس من خالل صدق المحكمين

 التحقق من جودة أدوات القياس من خالل صدق المحكمين -2

 خامسا مرحمة التقويم والتطبيق 
 اوال   : التجربة االستطالعية 

 اليدف من التجربة االستطالعية  -0
لمتاكد من وضوح ونية التعميمية تم إجراء التجربة االستطالعية لمعبة اإللكتر  -

 .ومناسبتو لمفئة المستيدفة المحتوى التعميمي
التعرف عمى اوجو القصور فى التطبيق بحيث يمكن تالشييا قبل البدء فى  -

 تنفيذ التجربة االساسية
التحقق من ثبات أدوات القياس ومناسبتيا ووضوحيا لمتالميذ ، وذلك لموصول  -

ون قبل البدء فى تنفيذ التجربة االساسية بالتطبيق الى افضل شكل ومضم
 لمبحث .

 عينة التجربة االستطالعية  -9
( اطفال من اطفال التوحد بمركز  01تم إجراء التجربة االستطالعية عمى )  -

المصرى لذوي اإلحتياجات الخاصة لمتاكد من دقة النتائج التى يتم الحصول 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

ر وتالفييا قبل البدء فى عمييا ، وحتى تتمكن الباحثون من تحديد اوجو القصو 
 تنفيذ التجربة االساسية 

اوضحت الباحثون واالخصائي المسئول عن الطفل كيفية المعب لمطفل قبل  -
 التطبيق 

دقيقو فى الجمسة  25الى  91تراوحت مده التطبيق لكل طفل عمى حده من  -
 الواحده

 بطاقة المالحظة  -2
المحكمين  تم ضبط محاور وعبارات بطاقة المالحظة حسب توجييات -

جازتيا.  وا 
 االختبار االلكترونى -2

جازتوضبط شاشات اإلختبار والتاكد من صالحية من خالل المح  كمين وا 
 (.2ممحق)

 معوقات التجربة االستطالعية وكيفية تالشييا -5
غياب بعض االطفال بسبب عدم اىتمام ولى االمر بالحضور بانتظام ،وقد تم  -

 استبعادىم من العينة التجريبية
من قبل بعض األطفال عند التطبيق بعد الجمسات المخصصو ليم الرفض  -

بالمكان ، بسبب اإلجياد اليومي المسبق قبل التطبيق  ، وتم التعامل مع ىذا 
 من خالل التطبيق عمييم فى وقت مسبق قبل الجمسات المحددة ليم

تأثير بعض العقاقير عمى االطفال كالشعور باالرتخاء والنوم ،وتم تضبيط  -
 دالتطبيق مع االخصائي المسئول عن كل طفل بما يتناسب مع حالتو .مواعي

 تحسين جودة المعبة  -0
اسفرت نتائج التجربة االستطالعية عن ضرورة اخذ بعض المالحظات بعين  -

االعتبار ، حيث تم إجراء بعض التعديالت عمى المعبة وتم تعديميا بعد 
 توجييات السادة المحكمين.

 االساليب اإلحصائية 
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 statistical package for theاجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  تم
social science  ) spss )) 

 لتحميل البيانات التى تم الحصول عمييا والتحقق من صحة الفروض البحثية .
عادة التطبيق ،  لحساب ثبات اإلختبار استخدمت الباحثون طريقة التطبيق وا 

يق اإلختبار عمى عينة من مجتمع البحث ومن غير العينة حيث قامت الباحثون بتطب
( أطفال ثم أعادت التطبيق عمى نفس العينة بفاصل زمني 01األصمية لمبحث قواميا )

الثاني إليجاد مدتو عشرة أيام ، وتم حساب معامالت االرتباط بين التطبيقين األول و 
 ثبات ىذا اإلختبار.

عاد  ة التطبيق لالختبار معامل الثبات بطريقة التطبيق وا 
تراوحت معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبار قيد البحث ما بين  -
( وىي معامالت ارتباط دال إحصائيًا مما يشير إلى أن االختبار عمى 1.25:  1.20)

 درجة مقبولة من الثبات.
عادة - التطبيق ، حيث  لحساب ثبات البطاقة استخدمت الباحثون طريقة التطبيق وا 

قامت الباحثون بتطبيق البطاقة عمى عينة من مجتمع البحث ومن غير العينة األصمية 
( أطفال ثم أعادت التطبيق عمى نفس العينة بفاصل زمني مدتو 01لمبحث قواميا )

عشرة أيام ، وتم حساب معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني إليجاد ثبات 
 ىذه 
عامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لمبطاقة قيد البحث ما بين تراوحت م -
( وىي معامالت ارتباط دال إحصائيًا مما يشير إلى أن البطاقة عمى 1.25:  1.20)

 . درجة مقبولة من الثبات
 تطبيق التجربة عمى المجموعتين التجريبيتين االساسيتين -
 

 رابعا تفسير النتائج والتوصيات :
داللة الفروق بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد بطريقة ( يوضح 9ول )جد -0

مان وتنى الالبارومترية  لمتطبيق القبمى  لإلختبار اإللكتروني                 
 (01)ن = 
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 

 االختبار
 (بسيطي التوحد9مجموعة) (متوسطي التوحد0مجموعة)

متوسط  zقيمة 
 مجموع الرتب الرتب

متوسط 
 لرتبمجموع ا الرتب

 *2.40 16.50 3.30 38.50 7.70 التطابق الشكمي
 *2.41 16.50 3.30 38.50 7.70 التطابق الحجمي
 **2.62 15.00 3.00 40.00 8.00 التكممة الجزئية
 **2.61 15.00 3.00 40.00 8.00 الدرجة الكمية

 
 9.52( = 1.10)  0.20( = 1.15( الجدولية عند مستوى داللة )zقيمة )

 (1.10** دال عند مستوي )  (1.15ند مستوي )* دال ع

 
( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى 9شكل بياني)  

 لممجموعتين
 ( ما يمي : 9يتضح من الجدول ) 

ـ وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد في االختبار قيد 
رة االختبار عمى التميز بين البحث ولصالح بسيطي التوحد ، كما يشير إلى قد

 المجموعات المختمفة .
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 داللة الفروق بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد  لإلختبار اإللكتروني        ( 2جدول )
 (01لمتطبيق البعدى                   )ن =  -بطريقة مان وتنى الالبارومترية  

 

 االختبار

(متوسطي 0مجموعة)
 التوحد

ي ( بسيط9مجموعة)
 التوحد

 قيمة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 **3.54 0.89 1.60 0.89 3.60 التطابق الشكمي
 **3.50 0.71 2.00 0.55 3.40 التطابق الحجمي
 **4.44 0.87 5.28 0.18 7.04 التكممة الجزئية
 **4.45 2.27 8.88 1.26 14.04 الدرجة الكمية

 2.20( = 1.10)  9.20( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
 (1.10** دال عند مستوي )  (1.15* دال عند مستوي )

 
 ( يوضح قيمة ت الجدولية2شكل بياني )
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 ( ما يمي : 2يتضح من الجدول ) 
يد ـ وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد في االختبار ق

ما يشير إلى قدرة االختبار كالبحث ولصالح بسيطي التوحد ايضا لمتطبيق البعدى ، 
 عمى التميز بين المجموعات المختمفة .

 
داللة الفروق بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد لبطاقة ( يوضح 2جدول ) -

 المالحظة
 (01= التطبيق القبمي    )ن  -بطريقة مان وتنى الالبارومترية              

 البطاقة

 ( بسيطي التوحد 9مجموعة) (متوسطي التوحد0مجموعة )
 zقيمة 

 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

3.00 15.00 8.00 40.00 2.64** 
 9.52( = 1.10)  0.20( = 1.15( الجدولية عند مستوى داللة )zقيمة )

   (1.10)** دال عند مستوي   (1.15* دال عند مستوي )
 ( ما يمي :2يتضح من الجدول ) 

ـ وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد في البطاقة قيد البحث 
ما يشير إلى قدرة البطاقة عمى التميز بين كولصالح بسيطي التوحد لمتطبيق القبمى، 

 المجموعات المختمفة .
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 وسطي التوحد وبسيطي التوحد لبطاقة المالحظةداللة الفروق بين مت( يوضح 5جدول )
 (01التطبيق البعدي         )ن =  –بطريقة مان وتنى الالبارومترية                

 البطاقة

 بسيطي التوحد متوسطي التوحد
المتوسط  قيمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

10.00 1.00 16.20 0.84 10.63** 
 2.20( = 1.10)  9.20( = 1.15قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

   (1.10** دال عند مستوي )  (1.15* دال عند مستوي )
 

 ( ما يمي : 5يتضح من الجدول ) 
ـ وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي التوحد وبسيطي التوحد في البطاقة قيد البحث 

طبيق البعدى، كما يشير إلى قدرة البطاقة عمى التميز بين ولصالح بسيطي التوحد لمت
 المجموعات المختمفة.

 
 يمكن تفسير النتائج الخاصة ان الفرض االول :

أوضحت النتائج أنو يوجد فرض احصائي بين متوسطي دراجات المجموعتين 
تين ، التجريبيتين وتحسين اإلنتباه التفاعمى لدى اطفال التوحد لدى المجموعتين التجربي

وايضا اوضحت النتائج زيادة نسبة معدالت اإلستجابة لصالح ذوي التوحد البسيط فى 
االختبار االلكترونى  ، حيث تم تقديم المعبة بشكل جذاب وسيل وراعى الفروق الفردية  

 مما ادى الى تحسين ميارات اإلنتباه لكل من المجموعتين 
 

 :وايضا تفسير النتائج الخاصة بالفرض التانى 
أوضحت النتائج أنو يوجد فرق احصائي بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين 

( مما 1.25:  1.50لصالح االطفال ذوي التوحد البسيط كما تراوحت قيم ايتا ما بين ) 
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يدل عمى ايجابية المعبة اإللكترونية التعميمية فى تحسين ميارات اإلنتباه التفاعمى لدى 
 والمتوسط . اطفال التوحد البسيط

كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة مثل نتائج دراسة ) امانى ابو طره 
( التى أشارت الى االثر اإليجابي لاللعاب اإللكترونية التعميمية فى تنمية  9102،

 نتائج الدراسةالميارات لدى اطفال الصف االبتدائى فى االردن، واتفقت ايضًا مع 
ان األطفال  Journal of Healthcare (2018 ) ريدة امريكيةالمعروضة في ج

المصابون ذوي التوحد يعانون غالبًا من صعوبة التواصل البشري بسبب ضعف القدره 
عمى التواصل المفظى وغير المفظى في المعب. وبسبب ىذا  يمكن لمتدخالت 

 توحد بسبب بساطتيا.التكنولوجية أن تكون أداة قّيمة لمتواصل مع األطفال المصابين بال
 الشعور بالدافع ىو المحرك الرئيسي لدى اطفال التوحد نحو التعرف عمى االشياء   
 

حيث نجح التطبيق النقال القائم عمى األلعاب الرقميو فى ايجاد الرغبة وحس 
االستكشاف داخل الطفل نحو التعامل مع المعبة والتخمص من التشتت والخوف من 

لجيد مع المعبة وعناصرىا فاعمية استراتيجية التعمم الذاتى من المحيطين والتواصل ا
حيث تصميم محتوى تعميمي بتوازن بين التعمم والمتعو وتنظيم المحتوى والمستويات 

 المختمفة لمتاكيد عمى تخطي الطفل مراحل تعمم معينة بشكل سميم.
 القيمة التربوية لمبحث :

مية اإللكترونية ليا تأثير إيجابي فى تنمية اظيرت نتائج البحث الى ان المعبة التعمي
 ميارات اإلنتباه لدى اطفال التوحد قيد البحث

يؤكد البحث الحالى عمى أىمية دمج التطبيقات اإللكترونية فى الوسائل التعميمية 
 المقدمو ليؤالء االطفال من ذوي التوحد 

وحد البد ان يتخمميا تؤكد الباحثون عمى ان السير فى العممية التعميمية الطفال الت
 المتعو والترفيو والتغذية الراجعة المحظيو لكل مرحمو وجزء يجتازه الطفل .
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 التوصيات والبحوث المقترحة :
 فى ضوء نتائج البحث الحالى يوصي البحث باالتي :

تطبيق ىذه المعبة التعميمية اإللكترونية عمى نطاق اوسع لرصد كافة  -
 ال المختمفة أثناء التعممالسيناريوىات وقدرات االطف

إنتاج أكثر من تطبيق الكترونى الكساب مثل ىؤالء الفئة الكثير من الميارات  -
 الحياتية والخبرات التعميمية من خالل المعب والمتعو والتسميو

اتاحة العديد من التطبيقات لجعل اطفال التوحد أكثر ذاتيو فى عممية التعمم  -
 اداء ابنائيم . وقدره اولياء االمور عمى متابعو

تصميم العديد من المستويات المكممة لمستويات المعبة الحالية لموصول بالطفل  -
 الى مستويات اعمى .

عقد برامج لتنمية االخصائيين المتخصصين لمتابعو ىؤالء الفئة وذوي  -
اإلحتياجات الخاصة لتعزيز فكره استخدام الوسائل التعميمية الحديثو والتطبيقات 

 مختمفة أثناء عمل الخطط العالجية ليؤالء االطفال .واأللعاب ال
عقد دورات تعميمية مكثفو لتدريب المعممين واالخصائيين عمى كيفيو تصمص  -

نتاج واستخدام مثل ىذه التطبيقات وتنفيذىا فى عممية التعمم  وا 

 البحوث المقترحة 
األلعاب دراسة تستيدف المقارنو بين األلعاب التقميدية واأللعاب القائم عمى  -

 الرقمية فى تنمية ميارة التازر البصري الحركى
 فاعمية إنتاج لعبة تعميمية فى تنمية النيارات الحياتية لدى طفال التوحد -
 اثر التعمم المعبى فى التواصل البصري واالجتماعى لدى اطفال التوحد -
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 المراجع العربية
ي تعميم ذوي االحتياجات دور التكنولوجيا الحديثة ف(  9112امين ، زينب محمد  .)

ديسمبر  2-2الخاصة، المؤتمر العممي السنوي التاسع باالشتراك مع جامعة حموان 
 .21-25، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، القاىرة، 9112

 
تكنولوجيا تعميم ذوى اإلحتياجات الخاصة (  9102الباتع ، حسن محمد عبد العاطي .)

 ر الجامعو الجديدهاالسكندرية . دا.والوسائل 
 

فاعمية مقرر الكتروني مقموب في تنمية ميارات تدريس (   9100الباز ، مروة  .) 
العموم لذوي االحتياجات الخاصة وميارات التعمم التشاركي لدى الطالب المعممين بكمية 

 جامعة بورسعيد .–مجمة البحث فى التربية وعمم النفس -لتربيةا
 

(. المدخل إلي التربية الخاصة 9112الحديدي، مني والخطيب ، جمال .)
 (.عمان،االردن:دار الفكر.0)ط
 

( التربية الخاصة 9101حصاونو، محمد احمد  ، خالد محمد ، ثائر احمد  .)
األردن  –المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عمان والتوجييات النظرية والتطبيقية ، مكتبو 

. 
(. متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا 9112خميس  ،محمد عطية . )

ديسمبر  2-2التعميم، المؤتمر العممي السنوي التاسع باالشتراك مع جامعة حموان 
 .21-02، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، القاىرة، 9112

 
منتوجات تكنولوجيا التعميم لقاىرة: دار ) . 9112محمد عطية . )خميس ، 

 .Jong et al 2008الكممة

https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1035
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1035
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1035
https://portal.arid.my/ar-LY/Publications/Details/1035
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متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة من تكنولوجيا (  9112خميس ،محمد عطية . )
ديسمبر  2-2التعميم، المؤتمر العممي السنوي التاسع باالشتراك مع جامعة حموان 

 .21-02ا التعميم، القاىرة، ، الجمعية المصرية لتكنولوجي9112
 

  - dsm –الدليل االحصائي والتشخيص الخامس لمجمعية االمريكية لمطب النفسي 
9102 

 
(. فاعمية برنامج بإستخدام بعض استراتيجيات تحميل الميمة 9102عابد، وليد نادي. )

في إكتساب ميارات الفيم القرائى لألطفال ذوي صعوبات التعمم ) رسالة ماجستير (. 
 جامعة القاىرة.

 
( .فاعمية برنامج العاب 9102عبد العال، عاطف محمودوالنجار ، محمد السيد .)

تعميمية إلكترونية في تنمية ميارات استخدام الكمبيوتر ألطفال مرحمة الرياض. مجمة 
 العموم التربوية .

 
موك (. فعالية التدريب عمى فنيات تحميل الس9102العزالي ، سعيد كمال عبد الحميد. )

التطبيقي في تنمية بعض الميارات الحياتية والثقة بالنفس لدى أطفال الروضة ذوي 
 .427-407 ,(4)4 ,مجمة العموم النفسية والتربوية .اضطراب التوحد

 
(. األلعاب التعميمية مميزاتيا ، أنماطيا ، مراحل 9105العمري ،عائشة بمييش.)

 تصميميا .
( . االستراتيجيات الحديثة لتعميم وتعمم 9102يو .)قورة، عمى عبد الميع ،وابو لبن،وج

 المغة .
( .الوسائل التعميمية التي تتعمق بذوى 9102محمد ،أحمد اسماعيل حسين . )

المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب  -األحتياجات الخاصة : المعوقات والحمول
 http://search.mandumah.com/Record/938579متوفر عمي الموقع : 

http://search.mandumah.com/Record/938579
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(.فاعمية إستخدام األلعاب التعميمية اإللكترونية فى 9102مكيو،عمياء عبد العال .)

التحصيل وبقاء اثر التعمم وتنمية اإلتجاه لدي التالميذ المتاخرين دراسيا فى مادة العموم 
 تير (.بالمرحمة اإلبتدائية )رسالة ماجس
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