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. ِدفت الدزاسة احلالية إىل التخكل وَ ودى فاعمية التدزيب باستخداً احملاوالت املٍفصمة يف تٍىية وّازات أطفاه التوحد:ومخص
ُ نىا قاً الباحجو. قاً الباحجوُ باختياز عيٍة وهوٌة وَ مثاٌية أطفاه ممَ يعاٌوُ وَ اضطساب طيف التوحد،ولتخكيل ِرا اهلدف
 وبعد. ووَ ثي تطبيل املكياس وسة أخسى بعد تٍفير الربٌاوج التدزييب،بتطبيل منوذج التكييي المغوي الشموني قبن بدء الربٌاوج التدزييب
 تبني وجود فسوم دالة إحصائيا بني وتوسطي زتب الفجوة،Z فخص فسضيات الدزاسة باستخداً اختباز ويمهونشوُ واستخساج قيىة
العىسية ألطفاه اجملىوعة التجسيبية بني الكياسني الكبمي والبعدي عمى منوذج التكييي المغوي الشموني يف جماالت التكميد احلسني
. فيىا مل يهَ ٍِاك فسوم يف جمالي التكميد المفظي والتشىية التعبريية،والتطابل والتشىية االستكبالية
. وسنز تأِين املعاقني، الطمبة ذوو اإلعاقة، التكييي المغوي الشموني:نمىات وفتاحية
_____________________________________________

Investigating the Effectiveness of a Training Program based on Discrete Trials on
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Abstract: This study aimed at investigating the effectiveness of a training program based on discrete
trials on children with autism. The sample of this study consisted of eight children with autism. To
achieve the purpose of this study, researchers implemented the Language Behavioral Evaluation Scale
prior to and after the training program in order to assess participants’ improvement. Following
hypotheses testing and data analyses using Wilcoxon test and Z score, the study revealed that there
were significant differences in averages of ranks in chronological gaps with children prior to and after
the implementation of the training program. These differences were found in areas of movement
modeling, matching and receptive naming. However; there were no significant differences in areas of
oral imitating and expressive naming.
Keywords: Linguistic and behavioral assessment, students with disabilities, rehabilitation of the
disabled center.
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يتعلم أطفاؿ التوحد بطرؽ كأساليب تختلف
عن الطرؽ التي يتعلم بها األطفاؿ العاديوف،
لذلك فهم بحاجة إلى أساليب خاصة تناسب
خصائصهم كقدراتهم .كقد حظي أسلوب
تحليل السلوؾ التطبيقي (ABA) Applied
 Analysis Behaviorبالكثير من االهتماـ
كونه طريقة ناجحة في تطوير مهارات
أطفاؿ التوحد ،كيعتبر التدريب بالمحاكالت
المنفصلة من أهم مكونات هذا األسلوب ،إال
أنه يجب أف يتم بصحبة إجراءات تحليل
السلوؾ التطبيقي عامة ).(smith, 2001
تعتبر المحاكالت المنفصلة الطريقة الرئيسة
في التدريب على الكثير من المدخالت
السلوكية المستخدمة لتعليم األطفاؿ ذكم
اضطراب التوحد كذلك بسبب نجاحها حيث
أنها تتطلب قياـ كل من المعلمين كأفراد
األسرة بتنفيذ المهارات التدريبية من خالؿ
المحاكالت المنفصلة على نحو فردم كفي
ظل بيئة خالية من المشتتات .كيعتبر هذا
األسلوب من أكثر االستراتيجيات فاعلية في
تعليم األطفاؿ التوحديين ).(Cooper, 2007
كيعود أصل المحاكالت المنفصلة إلى الطرؽ
التي استخدمت في األبحاث التجريبية التي
قاـ بها كل من ثورنديك (،)Thorndike
ككاطسوف ( ،)Watsonكبافلوؼ ( )Pavlovفي
أكاخر  0991من القرف الماضي .فعلى سبيل
المثاؿ ،فإف قانوف األثر الذم ينص على أف
السلوؾ يعتمد على نتائج السلوؾ كما
كصفه ثورندايك عاـ 0900ـ .كتقوـ
المحاكالت المنفصلة على ثالثة عناصر
أساسية للتحليل السلوكي التطبيقي كهي
المثير  ،Antecedentكالسلوؾ (االستجابة)
Consequence
كالنتيجة
،Behavior
).(Miltenberger, 2008

كيفيد كيذربي كبريزانت
) Prizant, 2000أنه من أجل نجاح التدريب
باستخداـ الحاكالت المنفصلة ال بد من توفر
عدة عوامل أهمها :أف يكوف هذا التدريب
جزء من الحياة اليومية للطفل ،كأف تتوفر
& (Wetherby

مواصفات بيئية للمكاف الذم يتم فيه
التدريب من حيث الهدكء كالخلو من
المشتتات ،كجاهزية األدكات كالمعززات
المستخدمة في التدريب كتفرها في متناكؿ
المعلمة ،كالجلسة المريحة بالنسبة للطفل،
كإعطاءق استراحات متقطعة من  7-5دقائق،
كأف يكوف التعزيز فوريا ال يزيد عن فترة
تتراكح بين  5-3ثواني ،ككذلك كتغيير
المعززات تبعا لميوؿ الطفل ،كتسجيل
استجابات الطفل مباشرة .كتؤكد فيريولي
& (Ferraioli, Hughes
كهوجز كسميث
) Smith, 2005أف  01-8جلسات تعد فترة
كافية للحكم على مدل تحسن الطفل
كاكتسابه للمهارة ،في حين أف غياب التحسن
يعطي دليال على فشل الطفل في اكتساب
المهارة مما يتطلب تعديل الهدؼ أك تغييرق.
كيتمثل غياب التحسن في زيادة مشكالت
السلوؾ كالتي غالبا ،تكوف مرتبطة بانخفاض
مستول االستجابات الصحيحة ،إضافة إلى
ضعف تعميم المهارة خارج نطاؽ التدريب.
كتمتد التعليمة الواحدة في المحاكالت
المتقطعة عادة بين  91-5ثانية ،يتم تطبيقها
من قبل شخص مدرب جيدا بشكل فردم في
بيئة خالية من المشتتات .كيتضمن هذا
التدريب خمسة أجزاء هي :المثير التمييزم
المقدـ ،الحث ،االستجابة ،النواتج كالفترات
الفاصلة .كتعتمد فترة الوقت التي يقضيها
المتعلم على البرنامج العالجي المصمم تبعا
الحتياجات المتعلم الفردية .كتعتبر مهارات
اللغة كاالتصاؿ من المهارات األساسية التي
يتم تنميتها من خالؿ التدريب باستخداـ
المحاكالت المنفصلة ،إضافة إلى تنمية
الحصيلة اللغوية كإدارة السلوؾ المضطرب،
كعلى الرغم من قيمة هذا األسلوب ،إال أنه
يؤخذ عليه االعتماد على التلميحات المعطاة
للمتعلم ،كنقص تعميم المهارات ،إضافة إلى
كثافة التدريب المطلوب مع كل حالة.
كيعتبر التدريب بالمحاكالت المنفصلة
األسلوب التعليمي الوحيد الذم يستدؿ على
فعاليته من خالؿ األدلة التجريبية
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المستخدمة في تطوير سلوكيات جديدة
ألطفاؿ اضطرابات طيف التوحد (smith,
).2001

كيؤكد ستيج كآخركف
على العديد من إيجابيات التدريب من خالؿ
المحاكالت المنفصلة ،من أهمها :اعتبارق
طريقة جيدة في تطوير مهارات التسمية،
كاالستقباؿ ،كالتقليد اللفظي ،كالتقليد
الحركي ،كغيرها من المهارات .كهذق
االستجابات المستهدفة تعد قابلة للقياس
كمن السهل جمع البيانات حولها .فالطفل
مثال يتدرب من خالؿ المحاكالت المنفصلة
على االنتباة ،كعندما يستجيب بشكل صحيح،
فسيتم تعزيزق إيجابيا ،كما أنه كذلك
يتعلم الجلوس بهدكء على المقعد .كعلى
الرغم من أهمية هذا األسلوب إال أنه يتطلب
إجراءات إضافية لتعزيز التعميم عند الطفل،
ككما أف المعززات قد ال تكوف متوفرة في
البيئة الطبيعية للطفل.
)(Steege et al., 2011

مشكلة الدراسة كأهميتها
يعتبر اضطراب التوحد احد اإلعاقات الغامضة
التي انبرل الباحثوف طواؿ السنوات الماضية
من محاكلة فهمها كايجاد االستراتيجيات
التدريبية كالتي قد تسهم في تطوير مختلف
المهارات ألفراد هذق الفئة ،لذلك فقد هدفت
الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على أثر
فاعلية التدريب باستخداـ المحاكالت
المنفصلة في تنمية مهارات أطفاؿ التوحد
في دكلة اإلمارات ،كذلك من خالؿ تطوير
مستول مهاراتهم في مجاالت التقليد
كالتواصل .كبذلك تم تحديد مشكلة
الدراسة في إجابتها عن السؤاؿ الرئيسي
التالي:
"ما مدل فاعلية برنامج التدريب باستخداـ
المحاكالت المنفصلة في تنمية مهارات
أطفاؿ التوحد؟".
كبناء عليه ،فػإف هػذق الدراسػة تهػدؼ إلػى
إكساب األطفاؿ مهارات اجتماعيػة كتكيفيػة
كتواصلية عن طريق انخراطهم فػي برنػامج

تػػدريبي قػػائم علػػى التػػدريب بالمحػػاكالت
المنفصلة ،ككػذلك التعػرؼ علػى فاعليػة
التدريب بالمحاكالت المنفصلة المستخدـ مع
أطفػاؿ التوحػد فػػي تطػوير مهػاراتهم فػػي
مجػػاالت التقليػػد الجسػػدم كالسػػلوكي،
ككذلك التسمية االستقبالية كالتعبيرية.
فرضيات الدراسة
الفرضية الصفرية األكلى :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التقليد
الحركي.
الفرضية الصفرية الثانية :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التقليد
اللفظي.
الفرضية الصفرية الثالثة :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التطابق.
الفرضية الصفرية الرابعة :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التسمية
االستقبالية.
الفرضية الصفرية الخامسة :توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
المجموعة
ألطفاؿ
العمرية
الفجوة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم على
بعد التسمية التعبيرية.
حدكد الدراسة
تتحدد الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت
فيها كالتي استغرقت ( 3شهور) ،كذلك في
الفصل الدراسي األكؿ من العاـ الدراسي
 .9105/9102كما أنها مقتصرة على ثمانية
أطفاؿ من المسجلين بمراكز تأهيل

المعاقين الحكومية بدكلة اإلمارات العربية
المتحدة.
مصطلحات الدراسة
التوحد  :Autismهو إعاقة تطوريه تظهر
دائما في الثالث سنوات األكلى من العمر
كذلك نتيجة الضطرابات عصبية مما يؤثر
على كظائف الدماغ كيسبب ضعفا في
التواصل اللفظي كغير اللفظي كضعفا في
التواصل االجتماعي كأنشطة اللعب التخيلي
(عبد الرحمن كخليفة.)9112 ،
التدريب بالمحاكالت المنفصلة
 :Trial Teachingطريقة في التدريب تعتمد
على تقديم التعليمات لألطفاؿ بشكل مبسط
كفردم كذلك بغرض تحسين عملية
تعليمهم أشكاؿ جديدة من السلوؾ
كاالستجابة الصحيحة لمهارات المختلفة.
فبدال من تدريس المهارة دفعة كاحدة ،يتم
كفق هذق الطريقة تقسيم المهارة إلى
خطوات فرعية تدرس كل كاحدة منها على
حدة على نحو يسمح بإعادة بناء المهارة
بشكل كلي (.)Smith, 2001
Discrete

تحليل السلوؾ التطبيقي
 :Behavior Analysisتحليل السلوؾ
التطبيقي هو الجانب التقني للميداف العلمي
المعركؼ بالتحليل السلوكي .يشتمل هذا
المفهوـ التطبيق المنظم ألشكاؿ التدخل
القائمة على المبادئ التطبيقية للسلوؾ
السلوكيات
تحسين
بغرض
كذلك
االجتماعية المالئمة ككذلك إلثبات أف
التدخالت المستخدمة هي المسؤكلة عن
تحسن في السلوؾ ))Steege et al., 2007
Applied

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
تناكلت بعض الدراسات األجنبية موضوع
تحليل السلوؾ التطبيقي في تعديل
سلوكيات التوحد كتطوير مهاراتهم
النمائية ،كخاصة تقنية التدريب بالمحاكالت
المنفصلة .كمن هذق الدراسات الحديثة،
دراسة يونج كآخركف )(Young et al., 2012

التي هدفت إلى تقييم فعالية التعليم الذاتي
لدل أكلياء أمور أطفاؿ التوحد ،اثناء تطبيق
التدريب بالمحاكالت المنفصلة .كقد طبقت
الدراسة على خمسة من أكلياء األمور ،حيث
بينت هذق الدراسة أثر التدريب على تحسن
األطفاؿ لثالثة من أكلياء األمور بطريق
التدريب الفردم ،حيث دللت النتائج على
فعالية تدريب الوالدين على التدريب
بالمحاكالت المنفصلة في تطور المهارات
التي يمتلكها أطفالهم ذكم التوحد.
كاستخدمت دراسة هولدينج كبرم ككيهل
) (Holding; Bray & Kehle, 2011طريقتين
تربويتين مع أطفاؿ التوحد :التدريب
بالمحاكالت المنفصلة كتدريب الطالقة في
اكتساب كتعميم كاالحتفاظ بالمسميات عند
أطفاؿ التوحد ،كالتي طبقت على أربعة
أطفاؿ في المرحلة االبتدائية ،حيث تم
تدريبهم على التعبير عن األسماء باستخداـ
كال الطريقتين ،كتم تقييم أعداد األسماء
التي اكتسبها األطفاؿ باستخداـ كال
الطريقتين بعد مركر ستة أسابيع من بدء
التدريب .كقد أظهرت النتائج أف تدريب
الطالقة قد تفوؽ على التدريب بالمحاكالت
المنفصلة.
كأكدت دراسة إلديفيك كآخركف
) et al., 2013على أهمية التدريب بالمحاكالت
المتقطعة في تحسين العديد من المهارات
لدل أطفاؿ التوحد مثل فهم البيئة المحيطة.
كقد ربطت هذق الدراسة هذا التحسن بتدريب
الكادر الفعاؿ ،حيث استخدـ الباحثوف طريقة
تدريب الكادر باستخداـ برنامج المحاكاة
المحوسب كطريقة التدريب الحي لػ 09
مدربا ،كالتي اتضح من خاللها تطور مهارات
الكوادر العاملة مع أطفاؿ التوحد على
طريقة التدريب بالمحاكالت المنفصلة،
كبالتالي تطوير مهارات األطفاؿ بشكل
ملحوظ من خالؿ تقييم أداء المجموعة
التجريبية حيث اتضح تطور قدرات هؤالء
األطفاؿ على تعميم المهارات المكتسبة في
مواقف مختلفة .فيما أشارت دراسة داكنز
(Eldevik
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كداكنز كجوهانسوف كفوسم

;(Downs

إلى أف
)Downs; Johansen & Fossum
طريقة التدريب بالمحاكالت المنفصلة قد
حظيت بكثير من الدعم التجريبي لمدل
فاعليتها في تطوير الكثير من مهارات أطفاؿ
التوحد .كقد حاكؿ الباحثوف التحقق من
تأثير ذات الطريقة على األطفاؿ من اإلعاقات
النمائية األخرل كذلك من خالؿ نطاؽ
برنامج ما قبل المدرسة ،حيث تم اختيار
عينة عشوائية للدراسة كتدريبهم كفق هذق
الطريقة ،كمدل تأثيرها على النواحي
المعرفية ،اللغوية ،السلوكية كالوظائف
كبينت
كالتقليد.
االجتماعية-االنفعالية
النتائج أف تغيرات إيجابية في تطور مهارات
السلوؾ التكيفي كالوظائف االجتماعية-
االنفعالية لدل أطفاؿ المجموعة التجريبية
التي تلقت التدريب بالمحاكالت المنفصلة.
أما دراسة سميث ) ،(Smith, 2001فقد ركزت
على استخداـ تحليل السلوؾ التطبيقي مع
أطفاؿ التوحد كتحديدا التدريب بالمحاكالت
المنفصلة من أجل تطوير سلوكيات جديدة
كمهارات تسهم في التحكم في االضطرابات
السلوكية .كأكصت الدراسة على استخداـ
التدريب بالمحاكالت المتقطعة جنبا إلى
جنب مع أشكاؿ التدخل األخرل ،كاستخداـ
التدريب بشكل مكثف مع األطفاؿ خاصة في
المرحلة األكلى من بدء البرنامج ،كضركرة
تقديم التدريب المتخصص للمعلم .كقد
قيمت دراسة تسيورم كسيمونز كباكؿ
) (Tsiouri; Simmons & Paul, 2012فعالية
حزمة من برامج التدخل ألطفاؿ التوحد
كمن بينها التدريب بالمحاكالت المنفصلة
بالتزامن مع برنامج موجه للوالدين ركزت
على ظهور الكلمات األكلى عند الطفل
التوحدم الذم يعاني من ضعف أك فقداف
اللغوم  ،حيث تركز عملية التقييم على
أهداؼ محددة للتدخل كمخرجات لغوية
كظيفية .كبينت النتائج أف ثالثة من أصل
خمسة أطفاؿ تمكنوا من اكتساب بعض
الكلمات ضمن برنامج التدريب بالمحاكالت

المنفصلة كقطعوا مرحلة جيدة في استخداـ
اللغة المنطوقة الوظيفية المبكرة.
كفي دراسة أخرل لكامينجس ككار
) (Cummings & Carr, 2009حوؿ أثر عملية
جمع المعلومات على المهارات التي يكتسبها
أطفاؿ التوحد من خالؿ برامج العالج
السلوكي باستخداـ المحاكالت المنفصلة،
حيث طبقت الدراسة على ستة أطفاؿ تم
تدريبهم على مهارات متعددة ثم قياس مدل
اكتسابهم لها عن طريق نموذج التقييم
اللغوم السلوكي  ،BLAFحيث تبين أثر
العالج السلوكي على هؤالء األطفاؿ،
ككذلك القياسات المتقطعة لعملية
اكتسابهم للمهارات كأثرها في إمكانية
احتفاظهم بها.
فيما يتعلق بالدراسات العربية التي تناكلت
هذا الموضوع فتعتبر محدكدة كقاصرة على
الرغم من تناكلها مواضيع ذات عالقة بتأثير
برامج تدريبية مشابهة على أطفاؿ التوحد.
فقد أجرل مفضل كمحمد ( )9115دراسة
حوؿ تنمية بعض جوانب السلوؾ التكيفي
لدل أطفاؿ الركضة ممن يعانوف من التوحد
بمدينة قنا المصرية كذلك بعد تطبيق
برنامج تدريبي ألربعة منهم يشتمل على
مبادئ تحليل السلوؾ التطبيقي .كقد هدفت
الدراسة هذق إلى خفض بعض أعراض
التوحد من خالؿ إكساب األطفاؿ المهارات
كاألنشطة المستهدفة كإكسابهم بعض
السلوكيات المرغوبة اجتماعيا كتعديل
السلوؾ غير المالئم .كبينت نتائجها تحسن
مستول السلوؾ التكيفي االجتماعي عند
أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد تطبيق
البرنامج التدريبي عليهم كانخفاض بعض
أعراض التوحد.
أما عبد الغفار( ،)0999فقد قاـ بدراسة
هدفت إلى تنمية المهارات االجتماعية لدل
األطفاؿ التوحديين من خالؿ استخداـ
استراتيجية عالجية تعتمد على الطفل ذاته،
كاستراتيجية عالجية أخرل تعتمد على

األسرة حيث تم استخداـ المحاكاة كاللعب
كالقصص المصورة فيها .تكونت عينة
الدراسة من ثالث مجموعات :مجموعة
تجريبية أكلى مكونة من  2أطفاؿ ذكور
طبق عليهم برنامج المهارات االجتماعية،
كمجموعة تجريبية ثانية مكونة من 2
أطفاؿ طبق على أسرهم برنامج إرشادم،
كمجموعة تجريبية ثالثة مكونة من 2
أطفاؿ طبق عليهم برنامج المهارات
االجتماعية ،إضافة إلى برنامج إرشادم
أسرم .كأشارت النتائج إلى كجود تأثير داؿ
لبرنامج المهارات االجتماعية كبرنامج
اإلرشاد األسر في تخفيف أعراض توحد
الطفولة لدل عينة من األطفاؿ التوحديين،
حيث كأصبحوا قادرين على المبادأة
بالحديث مع اآلخرين كاستمرار الحديث
لفترات قصيرة.
أما دراسة عادؿ ( ،)9111فقد هدفت إلى
تقديم برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية
كالسلوكية لألطفاؿ التوحديين كالتحقق
من مدل فعاليته في إحداث تواصل اجتماعي
بينهم كبين أقرانهم كإكسابهم مستول جيد
من هذق السلوكيات .اشتملت عينة الدراسة
على عشرة أطفاؿ توحديين تم تقسيمهم
إلى مجموعتين متساكيتين في العدد األكلى
تجريبية كالثانية ضابطة.
كأظهرت النتائج فاعلية البرنامج التدريبي
المستخدـ الذم اتبع مبادئ تعديل السلوؾ
كاستخداـ المعززات ،حيث ساعد هذا
البرنامج على تنمية مهارات التفاعل
االجتماعي لدل أفراد المجموعة التجريبية
مقارنة بالمجموعة الضابطة كذلك
باستخداـ االختبار القبلي كالبعدم ،كما
ثبت استمرار أثر البرنامج بعد انتهاء
تطبيقه بشهرين.
نالحظ من خالؿ الدراسات السابقة أف
الدراسات العربية المحدكدة التي استخدمت
برامجا تدريبية لتطوير المهارات السلوكية
كاالجتماعية لدل أطفاؿ التوحد ،لم تستخدـ

بشكل مباشر نظاـ التدريب باستخداـ
المحاكالت المنفصلة ،على الرغم من أف هذق
البرامج قد أثبتت فاعليتها النسبية في بعض
المجاالت .لذلك فمن األهمية بمكاف إثراء
البيئة العربية بمزيد من الدراسات كأحدث
أساليب التعليم كالتأهيل المتبعة مع أطفاؿ
اضطراب التوحد ،كونه ما زاؿ يمثل إعاقة
غامضة إلى حد كبير ،كيحتاج إلى مزيد من
التقصي كالبحث حوؿ إمكانية تطوير مهارات
التواصل االستقبالي كالتعبيرم كالتقليد
الحركي كالشفوم لديهم ،ككذلك
مقدرتهم على المطابقة عند أطفاؿ التوحد
باستخداـ التدريب بالمحاكالت المنفصلة.
علما أف مثل هذق الدراسات تساعد في تقديم
اقتراحات كبرامج عملية من شأنها تطوير
قدرات هؤالء األطفاؿ بما يساهم في
استقاللهم الذاتي كقدرتهم على التواصل مع
اآلخرين.

الطريقة كاإلجراءات
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من األطفاؿ ذكم
التوحد الملتحقين بمراكز تأهيل المعاقين
الحكومية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة،
حيث تم تشخيصهم من قبل المركز كفقا
الختبار  CARSللتوحد .كقد بلغ عدد هؤالء
األطفاؿ ثمانيػػة (  )8منهم ( 5ذكور ك3
أناث) تراكحت أعمار األطفاؿ بين 8-6
سنوات ،بمتوسط حسابي ( )6993كانحراؼ
معيارم (.(1965
أدكات الدراسة
اشتملت أدكات الدراسة على نموذج التقييم
اللغوم السلوكي كبرنامج تدريبي قائم على
المحاكالت المنفصلة.
السلوكيBLAF

اكال :نموذج التقييم اللغوم
المخصص لقياس مستول المهارات التي
يتمتع بها الطفل قبل بدء البرنامج التدريبي
كبعد تنفيذق ،كيحظى هذا النموذج بدرجات
صدؽ كثبات مناسبة ألغراض االستخداـ على
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أطفاؿ التوحد كذكم االضطرابات اللغوية
) .(Sundberg & Partington, 1998يتكوف هذا
النموذج كالمقياس المبني عليه من ()09
مجاال تقيس جوانب تواصلية كإدراكية
كسلوكية عند األطفاؿ ،تم اختيار ()5
مجاالت منها فقط لمالءمتها ألغراض
الدراسة كالبرنامج التدريبي المتبع ،كهي
كالتالي:










التقليد الحركي :كتبين قدرة
الطفل على تقليد الحركات
الجسدية باستخداـ كل من
الحركات الكبيرة كالدقيقة للجسم،
مثل التصفيق ،القفز كغيرها،
كذلك بعد أف تقوـ المعلمة بهذق
الحركات.
التقليد اللفظي :كتقيس قدرة
الطفل على ترديد األصوات
كالكلمات عندما يطلب منه ذلك من
قبل المعلمة ،مثل :سيارة ،بيت ،كلد،
بنت.
التطابق مع نموذج :كتمثل قدرة
الطفل على مطابقة األشياء مثل
الصور ،التصاميم حسب النموذج
المقدـ إليه ،مثل صور :قلم ،كاس،
كرة ،مثلث.
التسمية االستقبالية :كتبين مدل
فهم الطفل الكلمات االستقبالية
الموجهة له ،أك قدرته على اتباع
ارشادات أك تعليمات ،مثل :افتح
الباب ،ضع يدؾ على رأسك ،قف.
التسمية التعبيرية :كتمثل قدرة
الطفل على التعرؼ على األشياء
كاألفعاؿ كالعمل على تسميتها عندما
تعرض عليه ،مثل :كرة ،دائرة،
شنطة ،سيارة.

كتسجل المعلمة استجابة الطفل في كل
مجاؿ من هذق المجاالت كفقا لمقياس
متدرج الصعوبة مكوف من خمس مستويات،
بحيث تمثل الدرجة ( )0عدـ قدرة الطفل

على اتقاف المهارة ،فيما تمثل الدرجة ()5
قدرة الطفل التامة على اتقاف المهارة دكف
مساعدة .كيوفر هذا المقياس تقييما سريعا
للطفل كذلك بغرض المساعدة في تقديم
برنامج تدريبي مناسب للطفل ،فالبرنامج
يعتبر مفيدا لألطفاؿ الذين يعانوف من
محدكدية السلوؾ الشفوم .كهو ال يستغرؽ
كقتا طويال في التطبيق كيساعد المعلمين
في تحديد أم المهارات التي يجب أف تعلمها
للطفل أكال كأم أشكاؿ من االستجابة
المناسبة التي تستخدـ معه ،كبالتالي فهو
نموذج جيد لبداية التخطيط للبرامج
العالجية ألطفاؿ التوحد.
ثانيا :برنامج تدريبي قائم على المحاكالت
المنفصلة :استفاد الباحثوف من مجموعة من
الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة من أجل تصميم البرنامج التدريبي
;(Holding; Bray & Kehle, 2011; Tsiouri
) Simmons & Paul, 2012من حيث تصميم

الجلسات التدريبية كالمهارات التي يتم
عرضها على الطفل ،كإعداد نموذج لتسجيل
استجاباته .كيحتوم البرنامج التدريبي على
مجموعة األهداؼ التدريبية التي يتم تدريب
األطفاؿ عليها ،كالتي تتضمن إصدار مجموعة
من األكامر الشفهية التي يطلب من الطفل
االستجابة لها ،أك التعليمات الجسدية
المطلوب منه تقليدها ،أك المثيرات التي يتم
عرضها عليه كمطلوب منه االستجابة
الشفهية أك الجسدية لها .كمن ثم تقديم
التغذية الراجعة إما بالتعزيز أك بتصحيح
السلوؾ الذم يقوـ به الطفل ،مع استخداـ
مجموعة من المساعدات الجسدية كالشفهية
عند الضركرة ،كإتاحة الفرصة للطفل
بالمحاكلة عدة مرات من أجل اتقاف
االستجابة المطلوبة.
كينقسم هذا البرنامج إلى خمسة أقساـ
باالنسجاـ مع نموذج التقييم السلوكي
المستخدـ في الدراسة ،كهي:











التقليد الحركي :كيتضمن مهارات:
التصفيق ،القفز ،كضع اليد على
الرأس ،رسم خط ،نفخ فقاعة،
التقليد اللفظي :كتقيس قدرة
الطفل على ترديد األصوات
كالكلمات عندما يطلب منه ذلك من
قبل المعلمة ،مثل :سيارة ،بيت ،كلد،
بنت.
التطابق مع نموذج :كتمثل قدرة
الطفل على مطابقة األشاء بصور،
التصاميم حسب النموذج المقدـ
إليه ،مثل صور :قلم ،كاس ،كرة،
مثلث.
التسمية االستقبالية :كتبين مدل
فهم الطفل للكلمات االستقبالية
الموجهة له ،أك قدرته على اتباع
ارشادات أك تعليمات ،مثل :افتح
الباب ،ضع يدؾ على رأسك ،قف.
التسمية التعبيرية :كتمثل قدرة
الطفل على التعرؼ على األشياء
كاألفعاؿ كالعمل على تسميتها عندما
تعرض عليه ،مثل :كرة ،دائرة،
شنطة ،سيارة.

كتستند مبادئ هذا البرنامج التدريبي إلى
تحليل السلوؾ التطبيقي  ،ABAالذم يتم
تطبيقه بنظاـ العمل مع الطفل بشكل فردم،
كتقوـ مبادؤق على تقديم المثير للطفل
كانتظار االستجابة المناسبة له ،كمن ثم
تقديم التعزيز الفورم كالمباشر للطفل في
حاؿ اإلجابة الصحيحة .كعدـ تقديم التعزيز
في حاؿ اإلجابة الخاطئة ،مع تقديم
التصحيح المناسب ،كاستخداـ أساليب الحث
كالمساعدة التي تتدرج من المساعدة
الجسدية الكلية إلى الجزئية إلى اللفظية،
حتى يتقن الطفل المهارة بأقل قدر ممكن
من المساعدة.
كقد تم صياغة األهداؼ التربوية الفردية
لألطفاؿ كفقا للمجاالت التدريبية السابقة،
كتبعا لقدرات كل طفل على حدق ،كذلك

بعد تطبيق نموذج التقييم اللغوم السلوكي
قبل تطبيق البرنامج التدريبي.

منهجية الدراسة
استخدـ الباحثوف التصميم التجريبي ذك
المجموعة التجريبية الواحدة ) )OXOذات
القياسين القبلي كالبعدم ،كتحددت متغيرات
الدراسة على النحو التالي:
المتغير المستقل :البرنامج التدريبي القائم
على المحاكالت المنفصلة
كالمتغير التابع :المهارات النمائية الخمس:
(التقليد الحركي ،التقليد اللفظي ،التطابق
مع نموذج ،التسمية االستقبالية ،التسمية
التعبيرية)
كما اعتمدت الدراسة على مجموعة تجريبية
تكونت من ( )8أطفاؿ متجانسين من حيث
العمر كشدة األعراض السلوكية كالقدرات
ممن تم تشخيصهم مسبقا على أنهم من
أطفاؿ التوحد.
إجراءات تطبيق الدراسة
قاـ الباحثوف باختيار مجموعة من األطفاؿ
الذين يعانوف من التوحد كالملتحقين
بمراكز تأهيل المعاقين الحكومية كالبالغ
عددهم ( )8أطفاؿ ،حيث تم اعتبارهم
كمجموعة تجريبية .كقد طبق على هذق
العينة التجريبية نموذج التقييم اللغوم
السلوكي لقياس مستول المهارات التواصلية
كالسلوكية التي يتمتع بها األطفاؿ قبل بدء
البرنامج التدريبي .كقد تلقت المعلمات دكرة
تدريبية في تطبيق مبادئ تحليل السلوؾ
التطبيقي كمنها التدريب بالمحاكالت
المنفصلة ،ككذلك تطبيق نموذج التقييم
اللغوم السلوكي .ثم تم اختيار معلمتين قد
تمكنتا من أداء البرنامج على نحو أمثل،
لتطبيق نموذج التقييم اللغوم السلوكي
التواصلية
المستويات
على
للتعرؼ
كالسلوكية لألطفاؿ كفقا للمجاالت
الخمسة .كمن أجل التحقق من موثوقية
التطبيق كالقياس ،تمت المتابعة المباشرة من
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بلغ المتوسط الحسابي للفارؽ بين أعمار
األطفاؿ الزمني كالنمائي في مجاؿ الجسمي
( )93.0شهرا قبل تطبيق البرنامج ك()91.3
شهرا بعد تطبيق البرنامج ،كهذا يعني تقلص
الفجوة النمائية بين العمر الزمني كالعمر
النمائي في هذا المجاؿ .كلمعرفة فيما إذا
كانت هذق الفركؽ ذات داللة إحصائية ،تم
للعينات
Wilcoxon
اختبار
استخداـ
المترابطة لالختبارات ،ككانت النتائج على
النحو التالي كما يوضحها جدكؿ .0

قبل الباحثين كالمشرفات التربويات في
مراكز ذكم اإلعاقة دكف التشويش على أداء
الطفل.
كبعد ذلك تم تطبيق برنامج التدريب
بالمحاكالت المنفصلة من قبل المعلمتين
على عينة الدراسة كفقا للخطط التربوية
الفردية الخاصة بكل طفل ،حيث تم اختيار
األهداؼ المالئمة لألطفاؿ في كل مجاؿ من
المجاالت ،بحيث كاف نصيب الطفل ()5
جلسات تدريبية يوميا على المجاالت
الخمسة ،ككانت مدة كل جلسة ()91
دقيقة.

يتضح من نتائج جدكؿ  0كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية النمائية ألطفاؿ المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم في
مجاؿ التقليد الحركي .كيرجع الباحثوف
السبب في ذلك إلى كضوح التعليمات
الحركية المطلوبة من الطفل كونها
مرتبطة بجسمه ،كبالتالي قدرته على
تقليدها بالتكرار كالمحاكالت مع التصحيح
الجسدم المباشر عند ظهور االستجابة
الخاطئة .كاتفقت هذق النتيجة مع دراسة
داكنز كداكنز كجوهانسوف كفوسم ;(Downs
) Downs; Johansen & Fossumكالتي أثبتت
تأثير طريقة التدريب بالمحاكالت المنفصلة
على النواحي المعرفية كالتقليد عند أطفاؿ
التوحد ،ككذلك مع دراسة سميث (Smith,
) 2001التي أكصت باستخداـ ذات التدريب من
أجل تطوير سلوكيات أخرل جديدة لديهم.

كخالؿ فترة التطبيق ،قاـ الباحثوف بمتابعة
المعلمات خالؿ تلك الفترة كذلك للتأكد
من دقة التطبيق كفق الخطة الزمنية
المحددة سلفا .كعقب انتهاء فترة تطبيق
البرنامج كالتي استمرت ثالثة أشهر ،قامت
المعلمات مرة أخرل بتطبيق نموذج التقييم
اللغوم السلوكي على المجموعة التجريبية
بإشراؼ مباشر من الباحثين ،كذلك بغرض
قياس الفركؽ اإلحصائية بين القياسين
القبلي كالبعدم كمدل التحسن الذم حصل
لدل أفراد عينة الدراسة.

نتائج الدراسة
الفرضية الصفرية األكلى :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التقليد
الحركي.
جدول 1

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب الفجوة العمرية ألطفال المجموعة التجريبية بين القياسين
القبمي والبعدي في مجال التقميد الحركي
أبعاد مقياس الصورة الجانبية
التقميد الحركي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

الرتب
السالبة

0

0.0

0.0

-0.5.0

*0.000

الموجبة

7

4

08

التساوي

0

المجموع

8

كخاصة التواصل الشفهي ،كلذلك فإف تنمية
اللغة الشفوية لدل هؤالء األطفاؿ تتطلب
تدريبا مكثفا كلفترة طويلة من قبل
المختصين ،علما بأف الكثيرين منهم
أخرل كبدائل في
يستخدموف طرقا
التواصل للتعويض عن التواصل اللغوم.
كاتفقت هذق النتيجة مع دراسة هولدينج
كبرم ككيهل (Holding; Bray & Kehle,
) 2011التي أثبتت فعالية تدريب الطالقة على
التدريب بالمحاكالت المنفصلة في قدرة
أطفاؿ التوحد على التعبير عن األسماء ،فيما
اختلفت مع دراسة سميث ) (Smith, 2001في
نفس الجانب كالذم قد يكوف مردق اختالؼ
المدة الزمنية للبرنامج التدريبي.

نتائج الفرضية الصفرية الثانية :توجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
المجموعة
ألطفاؿ
العمرية
الفجوة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم على
بعد التقليد اللفظي.
بلغ المتوسط الحسابي للفارؽ بين أعمار
األطفاؿ الزمني كالنمائي في مجاؿ المساعدة
الذاتية ( )92.0شهرا قبل تطبيق البرنامج
ك( )90.9شهرا بعد تطبيق البرنامج ،كهذا
يعني تقلص الفجوة النمائية بين العمر
الزمني كالعمر النمائي في هذا المجاؿ.
كلمعرفة فيما إذا كانت هذق الفركؽ ذات
داللة إحصائية ،تم استخداـ اختبار
 Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات،
ككانت النتائج على النحو التالي كما
يوضحها جدكؿ  9يتضح من نتائج جدكؿ 9
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين
متوسطي رتب الفجوة العمرية النمائية
ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين القياسين
القبلي كالبعدم في مجاؿ التقليد اللفظي.
كيرجع الباحثوف السبب في ذلك إلى أف
مشكالت التواصل هي من المشكالت الرئيسية
لدل أطفاؿ التوحد

الفرضية الصفرية الثالثة :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التطابق.
بلغ المتوسط الحسابي للفارؽ بين أعمار
األطفاؿ الزمني كالنمائي في مجاؿ التطور
االجتماعي ( )92.5شهرا قبل تطبيق البرنامج
ك( )92.3شهرا بعد تطبيق البرنامج ،كهذا
جدول 0

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب الفجوة العمرية ألطفال المجموعة التجريبية بين القياسين
القبمي والبعدي في مجال التقميد المفظي
أبعاد مقياس الصورة الجانبية
التقميد المفظي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

السالبة

0

0.0

0.0

-0.7.0

0.08.

الرتب
الموجبة

.

0.0

6.0

التساوي

المجموع

5
8

جدول .

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب الفجوة العمرية ألطفال المجموعة التجريبية بين القياسين
القبمي والبعدي في مجال التطابق
أبعاد مقياس الصورة

الجانبية

التطابق

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

السالبة

0

0.0

0.0

-0.5.0

*0.000

الموجبة

7

التساوي

0

المجموع

8

4.0

08.0
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فاعلية برنامج التدريب باستخداـ المحاكالت المنفصلة في تنمية مهارات أطفاؿ التوحد
عبد العزيز السرطاكم كآخركف

ك( )99.9شهرا بعد تطبيق البرنامج ،كهذا
يعني تقلص الفجوة النمائية بين العمر
الزمني كالعمر النمائي في هذا المجاؿ.
كلمعرفة فيما إذا كانت هذق الفركؽ ذات
داللة إحصائية ،تم استخداـ اختبار
 Wilcoxonللعينات المترابطة لالختبارات،
ككانت النتائج على النحو التالي كما
يوضحها جدكؿ .2

يعني تقلص الفجوة النمائية بين العمر
الزمني كالعمر النمائي في هذا المجاؿ.
كلمعرفة فيما إذا كانت هذق الفركؽ ذات
داللة إحصائية ،تم استخداـ اختبار للعينات
المترابطة لالختبارات ،ككانت النتائج على
النحو التالي كما يوضحها جدكؿ .3
يتضح من نتائج جدكؿ  3كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية النمائية ألطفاؿ المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم في
مجاؿ التطابق .كيرجع الباحثوف السبب في
ذلك إلى اعتماد هذا المجاؿ على الناحية
البصرية ،حيث يعتبر اطفاؿ التوحد متعلمين
بصريين يعتمدكف على حاسة البصر في أداء
الكثير من المهارات ،علما بأف تكرار التدريب
كالممارسة له دكر بارز في اتقاف المقارنات
البصرية التي تعرض عليهم .كاتفقت هذق
النتيجة مع دراسة سميث ) (Smith, 2001من
حيث فعالية أثر التدريب بالمحاكالت
المنفصلة على تطوير سلوكيات جديدة
كمهارات متطورة لدل أطفاؿ التوحد.

يتضح من نتائج جدكؿ  2كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية النمائية ألطفاؿ المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم في
مجاؿ التسمية االستقبالية .كيرجع الباحثوف
السبب في ذلك إلى أف هذا الجانب ال يتطلب
من الطفل التعبير الشفوم عن األسماء ،كإنما
التعرؼ على األشياء تبعا لتعليمات المعلمة،
فالطفل في هذا الجانب يعتمد على اإلشارة
أكثر من اعتمادق على اللغة ،كبالتالي ،فإنه
شخص مستجيب للتعليمات الموجهة له.
كاتفقت هذق النتيجة مع دراسة إلديفيك
كآخركف ) (Eldevik et al., 2013التي ركزت
على أهمية التدريب بالمحاكالت المتقطعة
في تحسين العديد من المهارات لدل أطفاؿ
التوحد كمن بينها تلقي المعلومات.

الفرضية الصفرية الرابعة :توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطي رتب الفجوة
العمرية ألطفاؿ المجموعة التجريبية بين
القياسين القبلي كالبعدم على بعد التسمية
االستقبالية.

الفرضية الصفرية الخامسة :توجد فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
المجموعة
ألطفاؿ
العمرية
الفجوة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم على
بعد التسمية التعبيرية.

بلغ المتوسط الحسابي للفارؽ بين أعمار
األطفاؿ الزمني كالنمائي في مجاؿ التطور
االدراكي ( )92.5شهرا قبل تطبيق البرنامج
جدول 4

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب الفجوة العمرية ألطفال المجموعة التجريبية بين القياسين القبمي
والبعدي في مجال التسمية االستقبالية
أبعاد مقياس الصورة

الرتب

التسمية االستقبالية

السالبة

0

الموجبة

8

الجانبية

التساوي

المجموع

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

0.0

0.0

4.5

.6.0

0
8

قيمة Z

مستوى الداللة

-0.704

*0.007

جدول 5

نتائج اختبار ويمكوكسون وداللته اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب الفجوة العمرية ألطفال المجموعة التجريبية بين القياسين
القبمي والبعدي في مجال التسمية التعبيرية

أبعاد مقياس الصورة الجانبية

الرتب

التسمية التعبيرية

السالبة

الموجبة
التساوي

المجموع

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

0

0.0

0.0

-0.000

0..07

0

0.0

7
8

بلغ المتوسط الحسابي للفارؽ بين أعمار
األطفاؿ الزمني كالنمائي في مجاؿ التواصل
( )93.5شهرا قبل تطبيق البرنامج ك()93.3
شهرا بعد تطبيق البرنامج ،كهذا يعني تقلص
الفجوة النمائية بين العمر الزمني كالعمر
النمائي في هذا المجاؿ ،كلمعرفة فيما إذا
كانت هذق الفركؽ ذات داللة إحصائية ،تم
للعينات
Wilcoxon
اختبار
استخداـ
المترابطة لالختبارات ،ككانت النتائج على
النحو التالي كما يوضحها جدكؿ.5
يتضح من نتائج جدكؿ  5عدـ كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
الفجوة العمرية النمائية ألطفاؿ المجموعة
التجريبية بين القياسين القبلي كالبعدم في
مجاؿ التسمية التعبيرية .كيرجع الباحثوف
السبب في ذلك إلى أف هذا المجاؿ يعتمد
على اللغة الشفوية لدل أطفاؿ التوحد الذين
يعانوف اصال من اضطرابات كاضحة فيه مما
يتطلب اخضاعهم لفترات أطوؿ من التدريب
المكثف .كاتفقت هذق النتيجة مع هولدينج
كبرم ككيهل (Holding; Bray & Kehle,
) 2011فيما اختلفت مع دراسة سميث (Smith,
) 2001كالذم قد يعود إلى اختالؼ مدة
تطبيق البرنامج التدريبي.
التوصيات
بناء على نتائج الدراسة الحالية ،يوصي
الباحثوف بما يلي:
.0

0.0

ضركرة اتباع مراكز الرعاية
كالتأهيل ألسلوب التدريب بالمحاكالت
المنفصلة في تأهيل األطفاؿ ذكم
التوحد في المراحل العمرية المبكرة،

.9
كذلك ألهميته في اكسابهم مهارات
التواصل كالتقليد.
.3

تدريب الكوادر العاملة في مراكز
ذكم اإلعاقة كالتدخل المبكر على
استخداـ مبادئ تحليل السلوؾ
بالمحاكالت
كالتدريب
التطبيقي
المنفصلة كأساليب ناجعة في تأهيل
أطفاؿ التوحد.

.2

تدريب أسر أطفاؿ التوحد على القياـ
بدكر تأهيلي تكميلي ألساليب التدريب
التي تتم مع أطفاؿ التوحد في
مراكز تأهيل المعاقين ،كفقا لمبادئ
تحليل السلوؾ التطبيقي.

.5

إتاحة الفرصة لساعات أطوؿ من
التدريب اللغوم للطفل ،كفقا لمبادئ
التدريب بالمحاكالت المتقطعة من
أجل الحصوؿ على نتائج إيجابية في
مجاالت التقليد الشفوية كالتسمية
التعبيرية.

.6

تفريد عمليات التعليم كالتأهيل مع
أطفاؿ التوحد كذلك لمراعاة الفركؽ
الفردية بينهم ،كأهمية االستفادة من
التدريب الخالي من المشتتات كالذم
يتضمن أهدافا فردية محددة.

فاعلية برنامج التدريب باستخداـ المحاكالت المنفصلة في تنمية مهارات أطفاؿ التوحد
عبد العزيز السرطاكم كآخركف
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