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أثر بيئة تعليمية قائمة على تقنية الواقع االفتراضي في تنمية مهارات السفر  
  ا%طفال ذوي اضطراب التوحد الجوي لدى 

  إعداد الباحثة 

  موضي عبدا3 عامر العجمي

  مستخلص البحث: 
تنمية   في  االفتراضي  الواقع  تقنية  على  قائمة  تعليمية  بيئة  أثر  بيان  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 
مهارات السفر الجوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، حيث كان الهدف الرئيس الذي يسعى 

هارات الدراسة إلى تحقيقيه هو بيان ما إذا بيئة التعلم القائمة على الواقع االفتراضي في تنمية م
السفر الدولي الجوي. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم بيئة تعليمية إلكترونية قائمة على تقنية الواقع  

، كما تم تصميم مقياس لتقدير مهارات السفر الجوي طبق على    Virtual Realityاالفتراضي  
اء أمور  من أولي  ١٢ولقد تكونت عينة الدراسة من  أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب التوحد.  

ولقد أظهرت نتائج الدراسة .  التعليمية  حوليمنطقة  في مدرسة السوك التوحدي ب  األطفال التوحديين
ذات داللة إحصائية بين رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد في العينة  أن ثمة فروقاً 
التجريبية في التطبيق القبلي لمقياس مهارات السفر الجوي مقارنة بدرجاتهم في التطبيق البعدي، 

ي في تعزيز المهارات المستهدفة.  األمر الذي يشير إشارة واضحة إلى فعالية تقنية الواقع االفتراض
وبناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة بتبني تقنية الواقع االفتراضي في تنمية 
مهارات متعددة من أبرزها مهارات التفاعل االجتماعي والمهارات العاطفية، كما لهذه التقنية أثًرا  

  ة.    بالغاً في التغلب على المهارات غير المرغوب

األ!فال ذو�  -مهارات ال�ف� ال���  –ال�ل�ات ال�ف�اح�ة : ال�اقع االف��اضى 
  اض%�اب ال��ح#
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Abstract  

  

The current study aimed at investigating the effectiveness of using 

instructional environment based on virtual reality on improving air travel 

skills of children with Autism Syndrome Disorder (ASD). The main 

objective of the current study is to stand on the actual impact of using 

virtual reality (VR) in the educational settings to enhance air travel skills 

of autistic children. To achieve such goal, an instructional learning 

environment based on virtual reality was designed, also a scale to assess 

air travel skills of autistic children has been designed. The sample of the 

study includes 12 parents of children with autism in Hawali education 

zone, the state of Kuwait. Results of the study revealed that there are 

statistically significant differences in the mean ranks of the experimental 

group in the pre-testing and post-testing sessions in favor of the post-

testing session. This refers to the effectiveness using instructional 

environment based on virtual reality on improving air travel skills of 

autistic children. Accordingly, it is recommended that virtual reality 

should be used to develop various skills; social skills, and emotional skills 

of autistic children as well as getting rid of undesirable behaviors.  

 

Key words: Virtual Reality (VR); air travel skills; children with Autism.  
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  مقدمة: 

اض&�اب ذو#    "فالت��ل ال���� م� ال�ول جهدًا ح���ة م� أجل تف�� ف�ص ال�عل�� لأل     
 ��ر,+ ، وت(عى لال�ح� �في م4س(اتها ال�عل��1ة ال�21لفة، و,�1ای/   األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح

8لج�ا ال�عل�� ال�1&رة، وم8ها ما ت7ه�ه دولة�,<  =ع>ها في درجة اس�2�امه لسائل ت�م�  ال
8لج�ا ال�عل�� وتف��ها لل&ل�ة ذو# اإلعاق�، وما  ات ال�21لفةت&ر في مDال اس�2�ام وسائل ت

الت��له   لل2�مات اإلن(ان�ة م� جهد في ه�ا الD1ال =2اصة، ح�G Hعد اه�1امها    ���Fةوزارة 
8لج�ا ال�عل�� لل&ل�ة ذو# اإلعاقة��ی�ة وال�ي ت��1ل في    م� خالل تف��  ب�ف�� تNال�ق�8ات ال

 �ال18ائ�ة    والع1ل على ت�ر,P   ال�عل�� ع� =ع ال�ح� واإلعاقات  األ"فال والس�1ا ذو# اض&�اب 
.�  على ال1هارات ال�ئ�(ة ع� "�,S ال�عل� ع� =ع

�ی�ة       Dال ال�Uغ  م�   �الع�ی وجد  إلى  ال�فاعل�ة  ال�ق�1ة  8لج�ا �ال� في  ال�&ر   Wأد  �ولق
لل�اصل وال�فاعل وهي ق�,�ة إلى ح� =ع�� للاقع الفعلي. و,D7ع ذلX ال���� م� ال�اح��� الس�2�ام  

ال األم�  ال�عل�1ي،  ت� ��1�=ال ال1ل�ة  ال�فاعل�ة  وال2��ات  االف��اضي  الاقع  G(1ح ع�ض   #�
 Hاقع، ح�الت اف��اض�ة في ب�\ة اف��اض�ة ق�,�ة م� الD= ه ال�ق�8ات إلى الق�ام�ل1(�2�مي ه
االف��اض�ة،   ال��\ة  في   ���]  �ح إلى  ه4الء  و,8غ1+  الاقع،  م�  ق�,�ة  صر  ت�اول  له�  ی�اح 

رة وم� ث� ی�W ما ال �c1G رؤ,�ه في الاقع الفعلي. (مUت والUن معها =ال1� ع&�ه  و,�فاعلN
8لج�ا تعل�� ال&ل�ة ذو# اإلعاق). و ٢٠١٥خ�1+،  �الi8�,ة وال�&��S في ت��1U  "=أنها    ات ُتع�ف ت

وت&,� واس�2�ام وkدارة وتق,� ال��امج ال2اصة =األف�اد ذو# اإلعاقة ل��(�� ع1ل�ة ال�عل�� وال�عل�،  
". (ح(� ال�اتع  ته� ال�U27ةوال�عامل مع مUادر ال�عل� ال8�1عة إلث�اء خ��اته� وس1اته� وق�را

  )٢٠١٠،  ع�� العا"ي
ب�\ات الاقع االف��اضي ب�\ة [املة اف��اض�ة تNاكي ال��\ة الNق�ق�ة، وم� خالل ه�ا   وت�1ل     

ن الف�د قادرًا على الع�n وال7عرcG اضي�اقع االف�ن ه8اك ردود فعل    الcG �في ه�ه ال��\ة، وق
ت8عc+ على ه�ه ال��\ة، و,(�&�ع م(�2�م ب�\ة الاقع االف��اضي ال�عامل في الاقع االف��اضي  

الع�ض ال1صلة =ال�أس   م� خالل الع�ی� م� السائل وال�ي [ان م� أشه�ها الi8ارات أو أجه/ة 
Head-mounted Displays  اال الاقع  تق�8ه   �تع�ف  وتع�1 ال1ع/ز على  والاقع  ف��اضي 

الi8ام على رsF معال� م� الاقع الNق�قي =العU8� االف��اضي ال81اسP لها وال21/ن في ذاك�ته. 
1� إب�اه��N٩٦، ٢٠١٧،  (م(  
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ه�1ام ال�اح��� وال11ارس�� في الD1ال ا ولق� لقى ال�عل� م� خالل ب�\ات الاقع االف��اضي       
 �االس��ات��Dة ال�ي تف� الع�ی� م� ال1/اGا في الق&اع ال�عل�1ي وال�ي تقلل    ال�عل�1ي، و,i8� إلى ه

م� الق< ال1(�غ�ق في ع1ل�ة تص�ل ال1علمات، [1ا أنها ت/,� م� راحة ال�1عل�، [1ا تقلل م�  
,(اع�  و )،  Welsh et al., 2003ال1Nل ال/ائ� في ع1ل�ة نقل ال1علمات م� ال1عل� لل�1عل� (

اس��ات��Dات الاقع االف��اضي على ال8هض =ع1ل�ة ال���1U ال�عل�1ي االل���وني،    ل�عل� م� خاللا
واخ��اره، وkدارته =c7ل فعال و[�لX تس�ع ن&اق ال�عل�، وت��c1 ع1ل�ة ال�عل� م�W ال�Nاة، أضف  
إلى ذلX ی�� االس�8اد إلى تلX االس��ات��Dة في وصف مUادر وخ��ات ال�عل� ال�ي ی�� تق�1Gها  

ولل�عل� ع�� ب�\ات الاقع االف��اضي الع�ی� م� ال�11/ات وال�ي م� أب�زها   ،�ائS اإلل���ون�ة=ال&
أنه G(اع� على فUل ال1عل� وال�1عل��1 في ال/مان والc1ان، [1ا ت(اع� على تNق�S ال�فاعل ب��  

W ال�عل�1ي، ه�ا =اإل�N1الع1ل�ة ال�عل��1ة وال�ي ت�>�1 ال1عل�، وال�1عل�، وال �ضافة إلى  ع8اص
W ال�عل�1ي (�N1الKiryakova, 2009(  .  

و,�&لP ت&��S اس��ات��Dة ال�عل� م� خالل ب�\ات الاقع االف��اضي ال�فاعل ب�� ع8اص�        
�د NG ئ�+ الي�العامل ال نات الع1ل�ة ال�عل��1ة هcأن ال�فاعل ب�� م Hالع1ل�ة ال�عل��1ة، ح�

الاقع   اس��ات��Dة  وفعال�ة  نDاح   W�ب��  م ال�فاعل   wأن1ا الع�ی� م�   ��یNت  �c1,اضي، و�االف�
مة ال�عل��1ة: ال�فاعل ب�� ال1عل� وال�1عل�، تفاعل ب�� ال�1عل� وال�1عل�، ال�فاعل  i81نات الcم

W، وال�فاعل ب�� ال�1عل� واألجه/ة اإلل���ون�ة. (م�ج زغ�ود، �N1١٠٣، ٢٠٢٠ب�� ال�1عل� وال  .(
أح�   Autism Disorder Syndrome (ASD)اب ال�ح� وفي س�اق م�Uل، �1Gل اض&� 

ر  Uة، و ی��1/ =ق�c�1ل الاالض&�ا=ات االرتقائ�ة األك�� ش�عًا ب�� األ"فال خالل م�حلة ال&ف
في اإلدراك ، [1ا ی�(� األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� ب8/عة ان(Nاب�ة تع/ل ال&فل ع� ال��\ة  

ف(ه ، =H�N ب�cاد ال 7Gع� =1ا s�NG =ه م� أح�اث ال�N1&ة =ه ، وم� ث� Gع�n م8غلقًا على ن
). وم� ث� Gع� ال�ح� م� اإلض&�ا=ات  ١٧،  ٢٠١٣رحاب ص�یS،   أو أش2اص (هالة الD�واني، و

�ث م�  NG ره =1اال18ائ�ة ال�ي م� شأنها أن تع/ل ال&فل ع� ال1�D1ع ال�# Gع�n ف�ه دون شع
  أو ح�ى ج1اعة ال�فاق.حله م� أح�اث في ال��\ة اإلج�1اع�ة وال1�رس�ة 

س8ات ال&فلة    نغالق على ال�ات م8� حالة م� االوت�/ام� أع�اض اض&�اب ال�ح� مع س�ادة       
ال&فل    ال1�c�ة  /DعG  Hءًا م�  معها  ح��ب اآلخ�,�  ال�اصل مع  یD8ح  وال�تهع�   �وق ال&فل  ، 

  #�ال�ح�# م�  في ع1ل عالقات ج/ئ�ة مع األش�اء ال1ادGة وFال�الي ی�(�P في ن1 ال&فل  ال�ح
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ت�ع�د  و   ة،اللغ,ال8اح�ة   ث�  اإلنDل�/#  م�  للU1&لح  الع��Fة  ی�Autism    Wال�1�ادفات   Hح�
  ال�ع~ أنها تع8ي اإلنغالق على ال�ات، اإلج��ار,ة، ال�ات,ة، أو الU1&لح األك�� ش�عًا وه

,�ع�ر على على ال&فل ال�ح�# ال�أقل� مع اآلخ�,�، وال�عامل معه� =(�P ال(ل[�ات ال�ح�. و 
االنغالق�ة، فال&فل ال�ح�# یاجه صعFة =الغة في اللغة االس�ق�ال�ة ح�G Hعاني ه4الء األ"فال  
في إس�ق�ال ال1علمات ومف�دات اللغة وال�عل�1ات، [1ا یاجهن مc7الت في اللغة ال�ع���,ة م�  

�H صعFة تص�ل ال1علمات لآلخ�,�، وت4د# ه�ه الUعFة إلى الق�ام ب�ع~ أن1اw ال(لك ح
  Sافغ�� ال81اسP لل��\ة أو السs اإلج�1اعي الs�N1 =ه، م1ا ی4ث� على ق�رته على ال�عل� وال�

 ،��D1ال�  ). ١٣،  ٢٠١٦مع ال1�D1ع الs�N1 (ران�ا م�ت>ى ع�
,� وت&,�  أضف إلى ذلX، ی�(� ال&فل ال�ح     �ر في تUاقع و الق�# =االن(Nاب م� ال

عالقات اج�1اع�ة وعا"ف�ة مع اآلخ�,�، [1ا ی�(� ال&فل ال�ح�# =ال��دی� اآللي لل�ل1ات وال1قا"ع  
أو الU1اداة ال�ي یS&8 بها اآلخ�ون ومعارضة أW تغ��� في ال�Nاة ال�م�ة (نادGة أب ال(عد، 

ق�رة ال&فل ال�ح�# على ع�م اك�(اب ال1هارات ال�ي ت(اع�ه  و,4د# ذلX إلى ع�م    ).٦٤،  ٢٠٠٠
ن ال&فل ال�ح�# =Nاجة [���ة  cG ز ال1هارات ال�ي�م�ة. وم� أبعلى الق�ام =أن7&ة ح�اته ال�

  #Dال �إلى اك�(ابها ت��1ل في مهارات ال(فAir Travel Skills    ة والس�1ا فيNو مل�وال�ي ت�
,�ي وغ�ال ال2ل��Dة وال�ي �cG� ف�ها ال(ف� ألغ�اض  م1�Dع م�ل ال1�D1ع  ��ه م� ال1�D1عات 

إلى   =Nاجة   #�ال�ح ال&فل  DGعل   #�ال األم�  =ال2ارج،  والعالج  ال�راسة  أو  وال�(ق  ال(�احة 
 .#Dال �اك�(اب مهارات ال(ف   
  مشكلة البحث وأسئلته:

       �D�)1ال لف��وس [رونا  ال(ل��ة  األثار  ان�7ار   �إلى إح�اث    وال�#  Covid-19=ع  Wأد
الق&�عة مع ال&�ق ال�قل��Gة لل�عل��، وال�ي أج��ت األن1iة ال�عل��1ة في الع�ی� م� ال�ول الع��Fة 

8لج� �والقائ1ة على ال�فاعل�ة م� أجل تع/,/ ان�ماج ال�1عل� في الع1ل�ة   ةإلى ت�8ي ال&�ائS ال�
�ود الc1ان�ة ال�عل��1ة، [1ا ت(ه� ه�ه االس��ات��Dات وال&�ائS ال�ق�1ة الNی�ة في اخ�/ال عاملي ال�N

معها    PعUG ال�ي  األزمات  تأث��  على   Pال�غل في  فعال�ة  أك��  ن �وت ال/م�8ة،  واالخ�الفات 
اس��1ال م1ارسات ال��ر,+ ال�قل��#. ولق� [ان< حاالت اإلغالق ال�ي ف�ض�ها ال���� م� ال�ول 

� م� ان�7ار ف��وس [رو Nهًا لل�عًا أو [� س�ً�ا رئ�ً(ا في تعل�S ال�راسة على نف(ها "D�)1نا ال
م�ة وال2اصة ال�ي  cNاك/ ال�عل��1ة ال�ارس وال1�في ال41س(ات ال�عل��1ة ال�21لفة، ول� ت�� ال1
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القاع�ة، األم� ال�# تقف معه   Xاس��8اًء م� تل �ال�ح تق�م خ�ماتها لأل"فال ذو# اض&�اب 
�1ة، ولق� أد# ذلX إلى سعى األن1iة ال�عل��1ة إلى  ال41س(ات ال�عل��1ة ع� تق��G خ�ماتها ال�عل�

إDGاد ال��یل، وم� ث� ب�زت الNاجة إلى اس��ات��Dات ح�ی�ة ت/,� م� ال�فاعل�ة مع ال1(�2�م وم�  
  أب�زها اس��ات��Dة الاقع االف��اضي.        

إعاقة      وهي  ال18ائ�ة  العقل�ة  االض&�ا=ات  أب�ز   �أح  �ال�ح اض&�اب  ألن  �c1G    ونi�ًا  ال 
الع�ی� م�  ,<، ولق� أشارت �ال دولة  ب�� األ"فال في  ب8(�ة [���ة  أنها سائ�ة   Hاهلها، ح�Dت

)، Trent & David, 2008ال�راسات أن أع�اد األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� في ت/ای� م(�1� (
Nلي  ول�� وعلى ال�غ� م� ذلX ل� ت8ل حiها في االه�1ام على ال1(�W ال��Nي في ال1(�W ال1

�ی�ة وال�ي Gقع في ال1�[/  Nف ال�ق�8ات ال��أو اإلقل�1ي في ال�ول ال8ام�ة والس�1ا في مDال ت
ال�Nات�ة   ال1هارات  األ"فال  م�  ال&ائفة  ه�ه  إلك(اب  االف��اضي  الاقع  تق�8ات  اس�2�ام  م8ها 

ي لأل"فال  واالج�1اع�ة ال�21لفة، و[�لX ال(ل[�ات ال(ل�1ة وال�ي ت(ه� في تع/,/ ال(لك ال���ف
 ،��ا ال(�,  )٢٠١٠ذو# اض&�اب ال�ح�. (ه

إعاقة واضNة في مDال       Gعانن م�   �ال�ح ذ[�ه أن األ"فال ذو# اض&�اب  �ر DG وم1ا
اس�ق�ال ال1علمات أو تص�لها لآلخ�,�، وت4د# به� ه�ه اإلعاقة إلى الق�ام ب�ع~ أن1اw ال(لك  

االج�1اعي    sسال أو  لل��\ة  ال1الئ1ة  ال&فل على  غ��  ق�رة  في  =ال�الي  ی4ث�  م1ا  به�   s�N1ال
،  ٢٠٠٧(أش�ف ش�,<،    ال�اصل وال�فاعل مع اآلخ�,� وال�عل�� وال�أه�ل، وفي تافقة =c7ل عام

. ولق� ت��� األث� الفعال الس�2�ام ب�\ة الاقع االف��اضي في اك(اب األ"فال ذو# اض&�اب )٦٤
 ,Lynne et al., 2005, Danielواالج�1اع�ة (ال�ح� في ت�18ة =ع~ ال1هارات ال�Nات�ة  

et al., 2007, Narcis, et al., 2007, Welch, et al., 2009 (  
و8Fاء على ذلX، وفي ضء ن�ائج الع�ی� م� ال�راسات ال�ي ت8اول< األ"فال ذو# اض&�اب      

أب�ز  ال�ح� وخUائUه� ومc7الته� ح�H ت8ع< الc71الت ال�ي تاجه ال&فل ال�ح�W وم�  
ر ال1هارات ال�Nات�ة وال�ي م� أب�زها مهارات ال(ف� وما ی�اكP معها  Uالت هي قc71ال Xتل
م� اع�1اد على الال�ی� وغ�اب االس�قالل�ة واالع�1اد على ال8ف+، األم� ال�# G(اع� ال�1عل� في 

 �ا یi8� إلى ال2�وج م� الع/الة االج�1اع�ة ال�ي Gع�n ف�ها و,4د# إلى االع�1اد على ال8ف+. ول
ر مهارات ال�اصل وال�فاعل االج�1اعي،  Uاب ی�(� =ق�على أنه اض& �اض&�اب "�ف ال�ح
إلى   ال(ا=قة  ال�راسات  الع�ی� م�  ن�ائج  ال���ف�ة. ولق� أشارت  ال�1��رة وغ��  ال(ل[�ات   Xل�و[
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ت�18ة مه ال�ح� على  ذو# اض&�اب  األ"فال   P,ر�في ت االف��اضي  الاقع  تق�8ات  ارات فعال�ة 
ال1هارات  إلى مهارات معق�ة م�ل  ال7ارع) =اإلضافة  أو مهارات ع�ر   +�Fمع�8ة (ر[ب األت

 ,Miller, Wiederhold)االج�1اع�ة وم� أب�زها ال�ع�ف على العا"ف وال�اصل ال��في.  
Miller, & Wiederhold, 2019)       

ة الاقع االف��اضي وفاعل��ه في  وفي ضء ذلX، فإن ن�رة ال�راسات ال�ي ت8اول< أث� ب�\      
ع�   لإلجا=ة  [N1اولة  األه�1ة  =الغ  الNالي   HN�لل [ان   �فق ال�21لفة،  ال�Nات�ة  ال1هارات  ت�18ة 

  ال�(اؤالت ال�ال�ة::
# الالزم ت��18ها ل�W ال&فل ال�ح�# ؟ .١Dال �ما مهارات ال(ف 

االف��اضي الالزمة ل��18ة مهارات ما أس+ إع�اد ب�\ة تعل��1ة قائ1ة على تق�8ات الاقع   .٢
# ل�W األ"فال ذو# ال�ح�؟Dال �ال(ف 

 ما فاعل�ة ب�\ة تعل��1ة قائ1ة على تق�8ات الاقع االف��اضي الالزمة ل��18ة مهارات ال(ف�  .٣

 الجوي لدى األطفال ذوي التوحد؟ 

  أهداف البحث:  

  :الNالي إلى �HN ه�ف< ال
�ی� مهارات ال(ف� ال�ئ�(ة الالزم ت8 .١Nت.#� ��1ها ل�W ال&فل ال�ح

ب8اء ب�\ة ألعاب تعل��1ة قائ1ة على ب�\ة الاقع االف��اضي إلك(اب األ"فال ذوو  .٢
 اض&�اب ال�ح� =ع~ مهارات ال(ف� م� خالل االع�1اد ال�امل على ال8ف+.   

الاقع  .٣ إس��ات��Dة  على  قائ1ة  تعل��1ة  لع�ة  في  م��1لة  تعل��1ة  ب�\ة  اس�2�ام  أث�  ب�ان 
,<. االف��ا�  ضي في ت�18ة مهارات ال(ف� ل�W األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� ب�ولة ال

  أهمية البحث:  

  ت��1 أه�1ة ال�HN الNالي في االع��ارات ال�ال�ة:
االه�1ام =ف\ة األ"فال ذوو اض&�اب ال�ح� نi�ًا لNاج�ه� إلى ال�عاGة م� خالل األن1iة  -

 األمر. ال�عل��1ة والع8اGة م� ق�ل أول�اء 

 ال�صل إلى تص�ف لل1هارات ال�ئ�(ة ال1�ت�&ة =ع1ل�ة ال(ف� والاجP عل�ه� اتقانها.  -
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ذوو اض&�اب  - األ"فال  االف��اضي إلك(اب  الاقع  ب�\ة  قائ1ة على  تعل��1ة  لع�ة   �G�تق
 ال�ح� =ع~ مهارات ال(ف�.

اض&�اب   - ذو#  لأل"فال  ال�عل��1ة  الع1ل�ة  على  القائ1ن   �تعل��1ة  ت/و, =ألعاب   �ال�ح
 . إل���ون�ة أو ب�م�Dات الاقع االف��اضي

رونا  -] ف��وس  جائNة  ان�7ار   �=ع ال�عل�1ي  الاقع  ومق�>�ات  ��وف  على   Pال�غل
�، وال�# أدW حاالت اإلغالق  D�)1الLockdown    �Nول لل�ال�ي ف�ض�ها ال���� م� ال

w�إلى ت  م� االن�7ار ال1ف Wأد #�ع&�ل ال�راسة =ال41س(ات ال�عل��1ة،  للف��وس، األم� ال
ال�عل� اإلل���وني وال�عل�� ع� =ع�، وق� ت��و ه�ه  ال�# أدW إلى االع�1اد على  األم� 
االس��ات��Dات ال�عل��1ة القائ1ة على ال�عل� اإلل���وني مالئ1ة مع األ"فال العادی��، في 

ال األم�   ،�ال�ح اض&�اب  ذو#  لأل"فال  مالئ1ة  ن �ت ال   �ق ض�ورة  ح��  ف�ض   #�
ت��ف تق�8ات الاقع االف��اضي ل��18ة ال1هارات ال�21لفة له�ه ال&ائفة ال�1�1/ة م� األف�اد 

  .ع� غ��ها
  محددات البحث: 

�دات ال�ال�ة:N1الي على الNال HN�ال �Uق�G  
�دات ال1ضع�ة: اس�2�ام ب�\ة الاقع االف��اضي [أح� أناع ب�\ات الاقع االف��اضي   -N1ال

ل نiارات الاقع االف��اضي نi�ًا لقلة ال��لفة ال1ادGة إلع�اده، ح�H أن ال��لفة م� خال
االق�UادGة ال�اهiة ل���1U ب�امج الاقع االف��اضي م� ناح�ة [�لX "��عة األ"فال ذو# 

 اض&�اب ال�ح� م� ناح�ة أخ�W ی�&لP ت�لفة اق�UادGة [���ة.

�دات ال�7�,ة: ع�8ة م�  -N1ر    ال حلي فال ذو# اض&�اب ال�ح� م� م8&قة  األ"أول�اء أم
ن< ع�8ة ال�راسة م� ال�عل��1ة� م� أول�اء أمر األ"فال ال�ح�ی��.  ١٢، ولق� ت

-   ��دات ال/م�8ة: ت� ت&��S أدوات ال�HN م� خالل ال�عل� ع� =عN1الOnline learning   
 �D�)1رونا ال .  Covid-19نi�ًا لi�وف جائNة ف��وس [
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 �� إس�2�ام األدوات ال�ال�ة في إت1ام إج�اءات ال�رسة: ی : أدوات الدراسة -

ة م#�نة م" لع ة اإلل���ونة قائ�ة على ال�اقع االف��اضي ل���ة مهارات ال�ف� �أ) ب%ة تعل
 (م� إع�اد ال�اح�ة)                      ال�4. ل*3 األ1فال ذو. اض-�اب ال��ح*.

لأل"فال  اإلل���ون�ة  االف��اضي  الاقع  على  القائ1ة  اإلل���ون�ة  ال�عل��1ة  ال��\ة   ��1Uت  �8�)G
  ال�ح�ی�� على األس+ ال�ال�ة:

لN1اكاة م� خالل األلعاب ال�عل��1ة  ت(�8� ال��\ة ال�عل��1ة القائ1ة على ب�\ات ا  . األس6 العامة:١
علي ال1�اد� األساس�ة الس�2�ام    Virtual Realityال1ع�1�ة على إس��ات��Dة الاقع االف��اضي  

الاقع  ال�غلP على ��وف ومق�>�ات  إلى  األساس  في  ته�ف  وال�ي  االف��اضي  الاقع  ب�\ات 
�، وال�# أD�)1رونا ال  LockdownدW حاالت اإلغالق  ال�عل�1ي =ع� ان�7ار جائNة ف��وس [

� م� االن�7ار ال1ف�w للف��وس، األم� ال�# أدW إلى تع&�ل  Nول لل�ال�ي ف�ض�ها ال���� م� ال
ال�راسة =ال41س(ات ال�عل��1ة، األم� ال�# أدW إلى االع�1اد على ال�عل� اإلل���وني وال�عل�� ع�  

القائ1ة على  ال�عل��1ة  ال�عل� اإلل���وني مالئ1ة مع األ"فال    =ع�، وق� ت��و ه�ه االس��ات��Dات 
ن مالئ1ة لأل"فال ذو# اض&�اب ال�ح�، األم� ال�# ف�ض ض�ورة  �العادی��، في ح�� ق� ال ت
ت��ف تق�8ات الاقع االف��اضي ل��18ة ال1هارات ال�21لفة له�ه ال&ائفة ال�1�1/ة م� األف�اد ع� 

ساس م� الN1اكاة ال�عل��1ة إلج�اءات ال(ف� غ��ها. وم� ث� ت� ت��1U اللع�ة ال�عل��1ة على أ
نات ال��\ة  cال�فاعل مع م Sق�Nورة ت�ار ض�اقع، [1ا وضع في االع�ال�ي 2Gاب�ها ال&فل في ال

  ال�عل��1ة االف��اض�ة.   
إس��ات��Dة   الفعال إلس�2�ام  ال�HN األث�  تث�قها في ه�ا  ت�  ال�ي  ال�راسات  ن�ائج  ولق� أسف�ت 

# ل�W األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح�. ب�\ات ال�عل� االDال �اض�ة في اإلرتقاء =1هارات ال(ف�ف�  
=ال8(�ة لألس+ ال8ف(�ة ال�عل��1ة القائ1ة على ب�\ات الN1اكاة م�  . األس6 ال�ف�ة وال��8�9ة: ٢

خالل األلعاب ال�عل��1ة ال1ع�1�ة على إس��ات��Dة الاقع االف��اضي ی�>�1 ال�ع� ال8ف(ي لل��\ة  
��1ة م�اعاة م��أ الف�وق الف�دGة ب�� األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح�، و[�لX م�اعاة خUائ�  ال�عل

ال18 في ال1�حلة ال�ي 1G� بها ال&فل، وأG>ًا م�اعاة جانP ال18 ال7امل وال�1�امل لل&فل م�  
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ال�1  ال18  Sق�Nاإلضافة إلى ت= X�1ة واالج�1اع�ة واالنفعال�ة، وذل)Dف�ة وال�ال1ع ازن  ال8احي 
انP، ولق� ت� م�اعاة ال1�اد� Dه م� ال�علي غ� لل&فل =H�N ال G&غي جانP م� جانP ال18
ال�ال�ة في ب8اء وت��1U وت8ف�� ال�عل��1ة القائ1ة على ب�\ات الN1اكاة م� خالل األلعاب ال�عل��1ة  

  ال1ع�1�ة على إس��ات��Dة الاقع االف��اضي: 
م  - ذات  األن7&ة  م�   �الع�ی اللع�ة    Meaningful activitiesع8ى  إس�2�ام  أه�اف   Sق�Nل�

ال�عل��1ة وkشاعة ج م� ال1�ح وال�1عة ب�� األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� =اإلضافة إلي ض1ان  
  تNق�S األه�اف ال781دة.

  ت� اس�2�ام الع�ی� م� ال1ع/زات ال1(�2�مة في اللع�ة ال�عل��1ة القائ1ة على الاقع االف��اضي.   -
ال��[�/ علي اس�2�ام ال1ع/زات ال�ي Gف>لها ال&فل ح�ي ت/داد إح�1ال�ة ت���< االس�Dا=ات    -

# وال�Dه�/ له واإلج�اءات االح��از,ة ال�ي  Dال �ة وال�ي ت��1ل في ال1هارات ال�1علقة =ال(فFال1�غ
دة.Uجهة ال1ق  ت��أ م� ال81/ل وصًال إلى ال

 =ة الN�NUة ع8�ما ی�ع�� وال G(�&�ع إص�ار أGة إس�Dا=ة. م(اع�ة ال&فل وتج�هه إلى االس�Dا   -
اللع�ة        ب��\ة  إدماجها  ال1(ان�ة وال�ي ت�  تق��G [افة األن7&ة  الN�ص علي  ت�   �فق ث�  وم� 

  #Dال �على ت�18ة مهارات ال(ف �االف��اض�ة =الc7ل ال�# G(اع� األ"فال ذوو اض&�اب ال�ح
�ل الUعد لل&ائ�ة، أو أث8اء صعد ال&ائ�ة أو في  ال�عامل مع  واس�2�ام ال1�افS ال�21لفة ساء ق

W اللع�ة اإلل���ون�ة  �Nب�� م Sث�"اق� ال>�افة على م�� ال&ائ�ة، ودقة ت8ف�� ال�عل�1ات، وال�sF ال
وأه�افها واألن7&ة واإلس��ات��Dات ال1�مDة ب�اخلها  وآل�ات ال�ق,� وال�# GعقP ع�ض ال1هارات 

c7= ل ال�1عل�. وم1ارس�ها�ل م� قUل مف  
االج��اعة:  ٣ األس6  ال�D�,��ة  .  1عة D1ال أ"فال  م�  =cل "فل  االه�1ام  الN�ص علي  ت� 

كع> م� أع>اء ال1Dاعة، دون ت��1/ ب�� "فل وآخ� [1ا ت� الN�ص على خلS ج م� الع1ل 
وح ال1�ادأة ل�W  ال1Dاعي وال�عاوني م1ا یف� ف�صة ل��ادل اآلراء وال�عل� م� اآلخ�,� م1ا ی18ي ر 

األ"فال م� أف�اد ع�8ة ال�راسة مG �1عانن م� اض&�اب ال�ح�، وذلX م� خالل ال�sF ب��  
  ال�&��S الف�د# ألف�اد الع�8ة و[ن ال1عل� م�اقP لل�D�Fة ال���Nة.
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والف��ل�جة:٤ الع; ة  األس6  ذو#    .  األ"فال   W�ل والعU��ة  ال8ف(�ة   PانDال م�اعاة  ت� 
�، و,��1ل ذلX في م�اعاة أال Gُ&لP م� ه4الء األف�اد الق�ام =أداء مهام تعل��1ة  اض&�اب ال�ح

وأن7&ة تفق ق�راته� العقل�ة م1ا 7Gع�ه� =العD/، [1ا 7Gع�ه� =أن اللع�ة اإلل���ون�ة غ�� م8اس�ة  
1ن ع� ال71ار[ة في تق�8ة الاقع االف��اضي. DNG عله�DG #�  له�، األم� ال

ت� الN�ص على م�اعاة القاع� األخالق�ة في اللع�ة ال�عل��1ة القائ1ة على  : . األس6 األخالقة٥
تق�8ة الاقع االف��اضي، وذلX م� ح�H ع�م إج�ار الع�8ة ال�D�,��ة علي اإلش��اك في األن7&ة  
ال1�ت�&ة بها ب�ون رغ��ه�، فق� قام< ال�اح�ة =أخ� مافقة [�اب�ة م� أول�اء أمر األ"فال م� أف�اد 

�8ة ال�D�,��ة، [1ا ت� ال�أك�� ألول�اء أمر األ"فال ال71ار[�� في ال�HN علي س�,ة ال1علمات  الع
 .sالعل1ي فق HN�ض ال�م إال لغ�  ال�1>81ة في ال�HN وال8اتDة ع8ه، وأنها ل� ت(�2

ت� إع�اد ه�ه ال�D�Fة ال���Nة ل�(�ه�ف ف\ة األ"فال  الف%ة ال�ي @��ه*فها ال�9�4ة ال ?<ة:    -
,< وال�ی� ت��اوح أع1اره� ب��  ذو# �  س8ات. ١٠و   ٦إض&�اب ال�ح� ب�ولة ال

ه�ف< تD�Fة ال�HN القائ� على اس�2�ام األلعاب اإلل���ون�ة القائ1ة  أه*اف ال�9�4ة ال ?<ة:    -
1�رسة ال(لك  = �على اس��ات��Dة الاقع االف��اضي إلي م(اع�ة األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح

�# ل�W األ"فال م� ع�8ة  ال�ح�# ب�ولة الDال �م� أجل ت�18ة واإلرتقاء =1هارات ال(ف >,
.HN�ال  

W اللع�ة اإلل���ون�ة والقائ1ة  م?��3 ال�*خل العالجي القائD على تق�ة ال�اقع االف��اضي:    -�Nت
1عة م� األن7&ة ال�عل��1ة، و[�لsimulation   Xعلى الN1اكاة  Dاضي على م�اقع االف�وآل�ات ال

هام ال�ي وتD7ع األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح� على أداء األن7&ة وتع/ز ق�راته� على الق�ام  ال1
 �=ال1هام ال�21لفة ال�ي ت4د# في ال8هاGة إلى م(اع�ة األ"فال على اتقان ال1هارات ال1&لFة. ولق

اللع�ة اإلل���ون�ة مألفة لأل"فال وتع� ال�ي ت�>81ها  الN�1�[ة وال1اقف   �ال71اه � ع�  كان< 
,��ة. ولق� ح�ص<  �ال��\ة ال�ي Gع�7ن ف�ها، [1ا أنها [ان< م�افقة مع العادات وال�قال�� الع��Fة ال
 �ال�اح�ة علي تق��G العن وال1(اع�ة لأل"فال ذو# اض&�اب ال�ح� م� أف�اد ع�8ة ال�راسة، ولق

امًا ح�ي Gع�1� ه4الء  ُروعى في تق��G العن، ولق� أخ�ت ال1(اع�ة تقل ت�ر,�Dًا ح�ى ی�الشي ت1
  األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� على أنف(ه�. 
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 (م" إع*اد ال اح<ة)  .   اس� ان مهارات ال�ف� ال�4. لأل1فال ذو. اض-�اب ال��ح* لل�ال*ی"ب)  
# ت� ت&��قه ق�ل�ًا وFع�Gًا على األ"فال م� أف�اد      Dال �ان لق�اس مهارات ال(ف����1 اس�Uت� ت

ع�8ة ال�راسة ال�D�,��ة، ولق� ص�1 ه�ا ال1ق�اس خUً�Uا لل�&��S على أول�اء أمر األ"فال ذو# 
# ل�یه�، ولق� ت� ت��1U ال1ق�اس وفDال �ض تع/,/ مهارات ال(ف�غ= �S ن1ذج اض&�اب ال�ح

) إلى ٥) إلى "�NGاج ال&فل إلى ال�ع�"، و (١)، ح�H ت�7� ( ٥) إلى (١ل�c�ت ال12اسي م� (
"ال �NGاج أ# م(اع�ة" ح�H أنه "G(�� =1ف�ده =N�,ة". ولق�اس م�W ال�ق�م ال�# NGققه ال&فل في  

� أرFع نقاw ل�ل ب8� في ال2&ات ال�ئ�(ة األرFعة ال�U2ت� ت ��ي ی8�غي  االع�1اد على نف(ه فق
ت�>�1:   وال�ي  بها  الق�ام  ی��  الNقائP،  ١أن   �Nف م�حلة  م�  ٢)  األم8ي   SقNال� م�حلة   (

ازات، Dا=ة، ٣ال  ) ال�[ب على م�� ال&ائ�ة.  ٤) االن�iار ع8� ال�
و,�� االن�قال م� م�حلة إلى أخ�W في حالة ق�ام ال&فل ال�ح�# =71اه�ة ال1ق&ع م� خالل       

، ولق� ت� تق,�    VR glassesقع االف��اضي م� خالل نiارات الاقع االف��اضي  ب�م�Dة ب�\ة الا
  كل م�حلة على ح�ة =ع� ان�هائها [1ا تلى ذلX ال�ق,� ال8هائي في نهاGة م7اه�ة ال2&ات األرFعة. 

  تعريف مصطلحات الدراسة:  -

 Virtual Realityال�اقع االف��اضي  -
ف��اضي =أنها ب�\ة مNاكاة اف��اض�ة، انغ1اس�ة وتفاعل�ة، ألش�اء  �c1G أن تع�ف ب�\ة الاقع اال     

ت� ثالث�ة األ=عاد، و,8غ1+ ف�ها  ��1�ال حق�ق�ة أو ت�2ل�ة، ثالث�ة األ=عاد، م78أة باس&ة رسم 
الi8ارات الD1(1ة والقفازات.  8لج�ات ح(�ة م�2لفة، م�ل �ال71اه� =اس�2�ام ت ال1(�2�م أو 

1� ع&�ه خ�1+، األم� ال�# DGعل ال1Nه. (م]�د سلN,نامج و��م ی�فاعل مع ال�2�)٢٠١٥.(  
       #�و,�c1 تع�,� الاقع االف��اضي =أنها مNاكاة رسم�ة تNاكي الاقع الNق�قي الفعلي ال

أو    ی�فاعل ف�ه ال1(�2�م في الi8ام ال�عل��1ة م� خالل اس�2�ام أدوات خاصة م�ل الi8ارات،
1لة على ال�أس "ال2ذات"  N1األجه/ة الHMD    رة على�ن ل�W ال1(�2�م القc,والقفازات، و ،

  ل�فاعل وال��cN في الN�[ة. ا
  ال-فل ال��ح*.:  -

Gع�ف اض&�اب ال�ح� =أنه "اض&�ا=ًا معق�ًا �c1G الi8� إل�ه على أنه اض&�اب ن1ائي ی4ث�       
سل�ًا على الع�ی� م� جانP ن1 ال&فل و iGه� على ه�\ة اس�Dا=ات سل[�ة قاص�ة و سل��ة في  
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، ف>ًال ع� وجد سل[�ات و اه�1امات ن1&�ة و    الغالP ت�فع =ال&فل إلى ال�ققع حل ذاته
 ،�1Nهللا م�  ). ٢٠٠٨ت��ار,ة و مق��ة (عادل ع�

       ��&�N1اد ال�ف اج�1اعً�ا مع األف��Gع�ف ال&فل ال�ح�# إج�ائً�ا =أنه "فل غ�� قادر على ال�
 Hال1هارات االج�1اع�ة ح� ال یه��    ساء في ال1�رسة أو ال81/ل وال�D�ان،ح�H أنه ی8قUه ن1

 �ب�دود الفعل العا"ف�ة ل�W اآلخ�,� =1ا ف�ه� الال�ی� وال1�رسة، [1ا أنه Gعاني م� االنع/ال ال7�ی
�یH والN�[ات وع�م Nار في ال��واالن(Nاب م� الاقع، [1ا أنه �1Gل إلى ال18&�ة ال7�ی�ة وال�

فال ب�اك�ة ج��ة للc1ان  تغ��� ال��\ة ال8اتج على ال(ل[�ات ال18&�ة، في ح�� ی��1ع ه4الء األ" 
  وال/مان.

 Air Travelling Skillsمهارات ال�ف� ال�4.  -
م�حلة        م�  ت��أ  وال�ي  ال(ف�  في  االس�قالل�ة  ال1هارات  =أنها  إج�ائً�ا  ال(ف�  مهارات  ُتع�َّْف 

اإلع�اد لل(ف� وتDه�/ م(�8�ات ال(ف� وم�W اع�1اد ال&فل على نف(ه م� ع�مه واع�1اده على  
 �خل في  الال�ی� في ال2&ات ال�ي ت�/ام� مع ال�عامل مع ال1�افS ال�21لفة في ال1&ار وحال ال

 ال&ائ�ة وال�عا"ي مع "اق� ال>�افة وصًال إلى الجهة ال781دة. 
  ا%دب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة:

  المحور ا%ول: تقنية الواقع االفتراضي

م� الاقع االف��اضي ب�الثة أج�ال م�2لفة وم��1/ة، ح�H ت�1/ ال�Dل األول (وال�# ام�� في      
) =االس�2�ام ال(ل�ي لإلن��ن< أ# أن االس�2�ام [ان Gق�U� على  ١٩٩٩  –  ١٩٩٤الف��ة م�  

إلى    ٢٠٠٠ال1ارد ال�عل��1ة ال�قل��Gة ع�� االن��ن< فقs، وات(� ال�Dل ال�اني (وال�# ام�� م� عام  
) =االن�قال إلى ع�ض ن&اق ت�دد# أعلى، [1ا أن وسائs ت�فS ال1علمات م�ع�دة وم�&رة،  ٢٠٠٣

وز,ادة ال1ارد ال�عل��1ة اإلل���ون�ة، وkن7اء ب�\ات تعل��1ة اف��اض�ة ت>�1 الصل إلى مUادر 
ال� ال2�مات  تف��  ت>�1  [1ا  ال�1عل��1،  ب��  االتUال  =(هلة  ت�(�  [1ا  ب��  ال�عل��،  عل��1ة 

  Hال�ال فق� ت�1/ ب�مج    –وال�# ی�/ام� مع الق< الNاض�    –ال1عل��1 وال�1عل��1. أما ال�Dل 
  �Uا الع�ال1/,� م� ال�عاون، وال�7ارك وال�اصل االج�1اعي في الع1ل�ة ال�عل��1ة، وم� ث� ات(� ه

N1ون�ة، ال���س�ة ب�ق��G تعل�� قائ� على وسائs إل���ون�ة ذ[�ة، ال7�cات اإللNق�1ة، وال�اكاة ال
  )   Connolly & Stansfield, 2007, Murumba, 2012, p. 5ال(Nاب�ة وغ��ها. (
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ل الc71الت ال8ف(�ة ال8اج1ة ع� =ع~ اإلعاقات دون اس�1�ار,ة ال�1عل��1 م� ه�ه       Nت �وق
، خاصة في ال�ول الف\ة في ال�عل�� ال�قل��# وت4ث� سل�ًا على تف�� الف�ص ال�عل��1ة ال81اس�ة له�

� أن ال�عل�� ع� =ع� ه األك�� مالءمة ألنه  D8ة له�، ف�مات ال81اس�ال8ام�ة ال�ي ال ته�ئ ال2
ح�H أنه م� خالل ال�عل� م� =ع� ی��    .c1Gّ� ه�ه الف\ة وغ��ها م� ال�عّل� =P)N ��وفه� ال2اصة

ال2�مات ال�عل��1ة إلي  نقل ال�عل� وkدارته م� =ع� ع�� وسائل االتUال ال81اس�ة به�ف تص�ل  
ال�1عل��1 ال�ی� �NGاجن إل�ها، وال�1اج�ی� في أماك� م��اع�ة و,(1ح ال�عل� ع� =ع� للف�د =أن  
ی�عل� =U�ف الi8� ع� مقعه الDغ�افي، فه وس�لة ج��ة ل�ج�ه ال�عل� لل�1Dع، م�ل ال&ل�ة ذو#  

اج�1اعً�ا في ب�\ة تعل��1ة م�7�[ة ل�Nق�S  اإلعاقة، ف��sF ب�� األف�اد ال�1�اع�ی� مcانً�ا وثقافً�ا و 
ال�ی� ال G(�&�عن  ال�ع� لل&الب ذو# اإلعاقة،   S�1س�ع وتع�دة م1ا ساه� في تNاف م�أه
ال8�1عة ل1(اع�ة  ال�عل��1ة فDاءت خ�مات االن��ن<  الi8امي =ال41س(ات  ال�عل��  االن�فاع م� 

أتاح<    �ال�عل�1ي. وق الD1ال  إلي ال&ل�ة ذو# اإلعاقة في  الصل  االن��ن< ف�ص وkمcان�ات 
مUادر ال1علمات وال1ع�فة =1ا ی�ع� [فاءة وفعل�ة الع1ل�ة ال�عل��1ة وkم�اد ال1عل��1 وال&الب  
ذو# اإلعاقة =ال1اد وال1عارف ال�ي تع/ز تعل1ه� وت�(�ه� ال1هارات الالزمة لل�عامل مع ال�Nاة 

  ال�N1&ة به�. 
  مفه�م ال�اقع االف��اضي:  -

ت�7� تق�8ة الاقع االف��اضي إلى إDGاد ب�\ات اف��اض�ة ت(1ح لل&الب =N1اكاة ب�\ات م�2لفة       
وال�فاعل معها م� خالل ارت�اء نiارة أو جهاز خاص على الع�� أو م� خالل األجه/ة اللح�ة  

الف  ال�ي ت(1ح لل&الP ب�ؤ,ة أماك� أخ�W م� العال� وال�فاعل مع ب�\ات وعال� ت�2ل�ة ت�2لف =اخ�
  PانDاضي في ز,ادة ال�اقع االف�W ال�# ی�غP ال1عل� في ت�ر,(ه. ح�H ت(اه� تق�8ة ال�N1ال
اس(ال(1ع وال�U� والل1+ وال�7 وال�وق) ال�ي تع�1� [لً�ا Nاس��ارة م�2لف ال Xل�اإلدراك�ة و[

�ی�ة (Nعلى ال�ق�8ة الEden & Ingber, 2014; Straub, Dieker, Hughes & Hynes, 
2013  .(  
و,1�7ل الاقع االف��اضي على السائs ال�1ع�دة م� ال�ق�8ة م� خالل مNاكاة ب�\ات اف��اض�ة       

في أ# مcان في العال� ح�H ی��ح ال�عل� م� خالل الاقع االف��اضي ف�صة الع�n وال�عامل مع  
األ=عاد  م�ع�دة  عال�  تف�  ال�ي  ال�ق�8ة  ه�ه  خالل  م�  العال�  حل  م�2لفة  ب�\ات 

Multidimensional  ) وال�ي ت(1ح لل&الب =ال�فاعل معهاChuah, Chen & The, 2008; 
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Fowler, 2015  S,�" ارب ح(�ة ع�Dاد تDGاضي ال&الب م� خالل إ�اقع االف�)، و,(1ح ال
ال(ال�،   ع��ال�ح�1   �(ماج ال2اصة.  االح��اجات  ذو#  األ"فال   �وFاألخ ال�21لفة،  اس Nال

٤٨٣، ٢٠١٧ .(  
ن  ی     �االف��اضي� باس&ة   (VR) الاقع  إن7اؤها  ی��  األ=عاد  ثالث�ة  ب�\ات اص&8اع�ة  م� 

وال�ي ت� ��1�معها ال وال�فاعل  اس��7افها  لل1(�2�م   �c1G  )Gutierrez, Vexo & 
Thalmann, 2008  .( اع م�2لفة م� األجه/ة م�ل  وأن الاقع االف��اضي م�   �عادًة ما G(�ف�

الع�ض وأجه/ة   ال�ي  شاشات  ال�فاعل  ال�Nف�/ وتف�� وسائل   �G�ل�ق ال�أس  ال�1��ة على   �cNال�
. وُتقاس تD�Fة الاقع االف��اضي =1(�W ال�قة، ف�1ا )Kim, 2005ت4د# إلى تDارب غام�ة (

ی�عل�1D= Sع ال&�ائS الN(�ة، ال�ي �c1G أن یف�ها نiام الاقع االف��اضي. وFال�الي، فإن االن�ماج  
ل1ع�وضة م� خالل تق�8ة الاقع االف��اضي Gع� أح� األش�اء القابلة للق�اس وال�ي  في ال1هارات ا

8لج�ا ال1(�2�مة باس&ة نiام الاقع االف��اضي. وم� ناح�ة أخ�W، فإن أب�ز �تع�1� على ال�
ال��\ة   في  =الجد  ال�1عل�  في شعر  G(ه�  االف��اضي  الاقع  ال�عل� م� خالل  تD�Fة   /�1G ما 

  االف��اض N8ال ه�ا  على  وال�U�ف   ;Slater, 2003; Slater & Wilbur, 1997)�ة 
Sanchez-Vives & Slater, 2005).  

�ب ال�1ف�ة م�      Dوال S,أضف إلى ذلX، فإن م1ا �1G/ ب�\ة الاقع االف��اضي ع8اص� ال�7
قل وخلS شعر  خالله وال�ي لها الق�رة على ت/و,� ال1(�2�م�� ب�Dارب واقع�ة =1ا cGفي ل2�اع الع 

. وق� ت� =الفعل اس�2�ام ه�ه ال�ق�8ات وأث��< فعال��ها  )Bimber, 2014=الجد داخل ال��\ة (
�مة (Uال �ال8ف(�ة وم8ها عالج اض&�اب ما =ع الع�ی� م� األع�اض   ,Rizzo)في عالجات 

Hartholt, Grimani, Leeds & Liewer, 2014)  هاب�وال  ،(Emmelkamp, Krijn, 
Hulsbosch, de VS, Schuemie, van DMCAPG, 2002).اإلضافة إلى= ، ASD 

) �  .Strickland, Marcus, Mesibov, & Hogan, 1996)عالج اض&�اب ال�ح
وم� ث� فإن ه8اك ع�ة أس�اب ت��ر اس�2�ام الاقع االف��اضي م� أب�زها ق�رتها على تف��       

م1ا DGعل العالج م8ًc1ا    (Parsons & Cobb, 2011)(  ب�\ات آم8ة وواقع�ة وخاضعة لل�قا=ة
  - ألس�اب ج(�Gة (م�ل ع�م الق�رة علال الN�[ة) أو نف(�ة (م�ل القلS)    -لألش2اص ال�ی� ه�  

8c1Gه� ال2>ع لل�ع�ض في ماقف ال�Nاة الNق�ق�ة. عالوة على ذلX، فإن ه�ا 2GلS إمcان�ة  ال  
�ث ال�ع�ض الNق�قي.  NG Hد ح��Nان مcهاب إلى م�ت&��S العالجات =(هلة دون الNاجة إلى ال
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أخ�ً�ا، ح�ى ع8� اس�2�ام أجه/ة وF�امج م28ف>ة ال�1/ان�ة، فق� ث�< أن عالجات الاقع االف��اضي  
ن فعالة م�ل ال�ع�ض في ال�Nاة الاقع�ة.  � ,�c1G(Emmelkamp, Krijn, Hulsbosch أن ت
de VS, Schuemie, van DMCAPG, 2002) 

  دواعي اس�M*ام ب%ات ال�اقع اإلف��اضي:  -
ه8اك الع�ی� م� اإلDGاب�ات ال�ي �c1G أن ت�NقS =ف>ل اس�2�ام ب�\ة الاقع االف��اضي في       

عام، وفي تعل�� األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� م� جهة أخ�W، وال�ي م� أب�زها ما ال�عل�� =c7ل  
  ) Keles & Ozel, 2016یلي: (
ت��c1 ال�1عل� م� ال�عل� في الc1ان وال/مان ال1الئ��1 وFال&�,قة ال1�غFة وال�ي ت�وق  -

 له�.
 ت(ه�ل ع1ل�ة ال�فاعل ب�� ال1عل� وال�1عل�.  -
 1ل�ة ال�عل� ال�قل��#. تقل�ل ال��ال�ف ال�1�ت�ة على ع -
 ال�قل�ل م� أث� الف�وق الف�دGة ب�� ال�1عل��1.   -
 تف�� الق< والDه� ال1(�غ�ق في ع1ل�ة ال�عل�.  -
تNف�/ ال1عل� وال�1عل� وح�ه� على اك�(اب ال1عارف والق�رات ال�ي ت(اع�ه على اس�2�ام  -

8لج�ا ال�ق�1ة.��ی�ة وال�Nال�ق�8ات ال 
 الق>اء على ال���� م� م(او#ء ال��ر,+ ال�قل��# م� ق��ل ز,ادة أع�اد ال�1عل��1.  -

 ,Rosier et al., 2002, Kaufmann)وفي س�اق م�Uل، أك�ت ن��Dة الع�ی� م� ال�راسات  
et al., 2004)  :زها ما یلي�اضي م� أب�اقع االف� أن ه8اك م/اGا م�ع�دة الس�2�ام ب�\ات ال

االف��  - الاقع  ف�ص ی��ح  م�  Gع/ز   #�ال األم�  الاقع�ة  إلى  أق�ب  رة U= ال�عل�  اضي 
 اك�(اب الع�ی� م� ال1هارات =c7ل "��عي. 

,ل ال��\ات الNق�ق�ة إلى  -Nفة ب��م في ب8اء ال1ع�Gع� الاقع االف��اضي تق�8ة ق,ة ت(�2
اس ال�7�,ة.Nمع ال Sاف معلمات ت�

تN(�� أداء ال1عل�، ح�H أن ه8اك اح�1ال�ة [���ة في ز,ادة أداء ال�1عل��1 لفه� الc71الت  -
 ع8� اك�7افها بi8ام بi8ام ثالثي األ=عاد.

سهلة االس�2�ام وز,ادة ال�فاعل�ة، ح�H أن اس�2�ام الاقع االف��اضي Gع/ز ال�فاعل م�   -
 ه ال�21لفة. ق�ل ال�1عل� مع ب�\ة الاقع االف��اضي م� خالل أدوات
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إح�اء خ&%ات ال�عل" ال�ا!قة م� خالل ت�ف�� م����ات عال�ة م� ال��ار�ة و�ع	اء م���ر  -
 م�ع3د لل�&%ات ال/��ة ح�1 0/ف� ذل- ف%ص ال�عل" والفه".

ی��ل ال�اقع االف�%اضي ال�ص�ل لل�عل" ال�اصة ب9و4 االح��اجات ال�اصة والس��ا ذو4  -
 اض	%اب ال��ح3.

ال ذو4 اض	%اب ال��حI�! 3ل خاص، فإن اس��3ام تق��ات ال�اقع االف�%اضي  وف��ا ی�علD !األBف 
 ,Strickland et al, 2007; Albertoله الع3ی3 م� ال����ات وال�ي �ان م� أب%زها ما یلي: (

et al., 2009 (  

  

  ) م���ات اس���ام ب��ات ال�اقع االف�
اضي ١ش�ل (

ح�1 ت�اع3 ب�Rات ال�عل" م� خالل ال�اقع ال�/I" في ع�ل�ة إدخال ال��Q%ات وال�/ف�ات،  -
ال�اقع  ��0ب  ال��عل"، ح�1  مع  ی�الئ"  ال49  !ال�Iل  ال��Q%ات   T��&ت االف�%اضي على 
االف�%اضي الع3ی3 م� ال����ات وم�ها ال&Z%�ة وال�ي تYعل ال��قف ال�عل��ي أكQ% تعق�3ًا،  

ال�عل ال�اقع   T��&ت في  �&�ً%ا  أثً%أ  االف%اضي  لل�قع  Y0عل  ت�ف�% م�ا  في  �0اع3  !�ا  ��ي 
.D9ب وال����Yع�اص% ال 

االفتراضيمميزات بيئات الواقع 

والمحفزاتإدخال المثيرات  التحكم في عملية

التعميمتسهيل عملية 

اآلمنتحقيق التعلم 
اضطراب التوحد األطفال ذوي التفكير لدى تنمية أنماط 

التتبع البصريتنمية مهارات 

الحسيةالمشكالت التخلص من 
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-  Hالق�ام =ع1ل�ات ال�ع��1 ح� #�سهلة ع1ل�ة ال�ع��1، ح�UG HعP على ال&فل ال�ح
أنه ال Gقم ب�ع��1 ما ی�� ال�صل إل�ه مع حالة على الNاالت ال11اثلة، وعلى العc+ فإن  

  SقNG ا ألنه�ً�)G ا�عل ال�ع��1 أمًDG اضي�اقع االف�الاقع�ة لNاالت م�7ابهة م1ا Gق>ي  ال
 أGً>ا على ال1لل وال�تا=ة.

تNق�S ال�عل� اآلم�، ح�H تف� ب�\ات ال�عل� القائ� على الاقع االف��اضي األمان لأل"فال  -
 ذو# اض&�اب ال�ح� تعل� آم� الك�(اب ال1هارات ال�Nات�ة ال�21لفة. 

-  �ح�H ی4[� الاقع االف��اضي على    ت�18ة أن1اw ال�ف��� ل�W األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح
االس�Dا=ة ال�U�,ة وال(1ع�ة األم� ال�# G(اع� على ت�18ة ال1هارات ال�U�,ة وال(1ع�ة  

.� لأل"فال ذو# اض&�اب ال�ح
� واألن7&ة ال��ن�ة   -)D[ة ال�ح �ت�18ة مهارات ال���ع ال�U�#، ح��c1G H للف�د الق�ام ب�ص

 في ب�\ة الاقع االف��اضي. 
الc71الت الN(�ة، ح�H یاجه األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� مc7الت   ال�2ل� م� -

م�ع�دة م�علقة =1عالDة ال1�خالت الN(�ة، م1ا DGعل في تق�8ة الاقع االف��اضي وس�لة  
 ج��ة لل�غلP على مc7الت معالDة ال1�خالت الN(�ة.

ة لل�اقع االف��اضي:  -�  االس�M*امات ال�عل
ضي فاعل�ة [���ة في ال���� م� األغ�اض ال�عل��1ة، ح��c1G H اس2�ام ل��\ات الاقع االف��ا     

تق�8ات الاقع االف��اضي في تعل�� مضعات عل�1ة م�2لفة وفي ماد دراس�ة م�ع�دة، ح�H أن 
ل��\ات الاقع االف��اضي أثً�ا إDGابً�ا في رفع م(�W ال��UNل ال�راسي واألكاد1Gي وال11ارسات  

)= Xداخل ال�عل��1ة وذل ال�فاعل  الc1ان وkمcان�ة  الق< وت2&ي حاج/  تف��  �P ق�رتها على 
اإلعاقات   ذو#  األ"فال  مع  =فعال�ة  ت(�2�م  [1ا  الفعلي،  الاقع  7G�ع   #�ال االف��اض�ة  ال��\ة 

) .� ,.Alberto, et al., 2009, Elinda, et alال�21لفة، و[�لX األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح
2009, Chen, et al., 2007) 

ال�21لفة م1ا DGعل ال&فل       ال�Nات�ة  ال1هارات  للاقع االف��اضي فعال�ة في ت�18ة  ولق� [ان 
et al.,  Navarroال�ح�# أق�ب إلى ال(,ة في ال�U�فات وال(ل[�ات، فلق� أ�ه�ت دراسة  

7ارع  األث� اإلDGابي ل�ق�8ات الاقع االف��اضي في القاGة م� اإلصا=ات ع8� ع�ر ال  (2013)
ل�W األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح�، ح�H �ه� تغ�� في سلك األ"فال ال�ی� تلقا ال��ر,P ع�  
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"�,S الاقع االف��اضي =ع� ثالثة أساب�ع م� تع�ضه� لل��نامج ال��ر,�ي، [1ا أسف�ت ن�ائج دراسة  
Parsons (2005)    ماج�أن األ"فال ال�ی� Gعانن م� "�ف ال�ح� یاجهن م7&الت في االن

في ال2��ات الN�[�ة والN(�ة، ح�H ت��� أن تق�8ات الاقع االف��اضي له تأث�� في ت�ل�ل العق�ات  
والUعFات ال�ي ت4ث� سلً�ا على ج�1ع جانP ال���ف واألداء اإلدراكي واالج�1اعي واألكاد1Gي،  

Xی4د# ذل Hع/ز   ح�G #�ال مNالة إلى �هر ال(ل[�ات ال18&�ة والDام�ة وال���ار,ة، األم� ال
 م� ف�ض�ة أن الاقع االف��اضي له =الغ األث� تN(�� ال(ل[�ات ال���ف�ة.   

وت(اع� ب�\ات الاقع االف��اضي في حل مc7لة ع�م تق��G العالج لأل"فال ذو# اض&�اب      
 �ال�ح� في ال��\ات ال&��ع�ة، ح�H أن م� أب�ز اس��ات��Dات ت�ر,+ األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح
الاقع االف��اضي إلع&اء  ل�لX جاء  ال&��ع�ة،  ال��\ات  ال�1��رة في  ال11ارسة  ن م� خالل cG

ل�1عل��1 الف�صة لل��ر,P على ال1هارات ال�21لفة وال�ي ی�� ت8ف��ها م� خالل ب�\ات اف��اض�ة  ا
)Josman & Weiss, 2008 ي)Nال =ال��امل  للاقع االف��اضي مق��نًا   ،Xذل إلى  ). أضف 

لل&فل ال�ح�# له تأث��ه على ج�1ع جانP ال���ف واألداء الN�[ي واالج�1اعي واألكاد1Gي له4الء  
الN�[ي  األ االن�ماج  صعFات  على   Pال�غل في  ال�1ح�ی�  األ"فال   �G(اع  #�ال األم�  "فال، 

). وفي س�اق م�Uل، ت� ت��ف ب�\ات الاقع االف��اضي في  Lee, & Suh (2005والN(ي  
ت�18ة مهارات اإلدراك ال�U�# في شcل مNاكاة لل��\ة، وذلX ل�ع~ األن7&ة ال�م�ة ال>�ور,ة  

د، ح�H ت(اع� ال&��عة ال�فاعل�ة ل��\ات الاقع االف��اضي في تع/,/ ال1هارات ل�(��� ح�اة الف� 
)، [1ا ت��� أن ت��ف  Magyar, & Károlyi Geiszt, Lányi,-Sik 2006ال�Nات�ة ال�1ع�دة (

ب�\ات الاقع االف��اضي في ت��1ل ماقف ال�Nاة ال�م�ة =1ا cG(� م� ح�ة االن&اء ل�W األف�اد 
  ).Mitchell, et al., 2007ال�ح�ی�� (

         �وعلى الUع�� اآلخ�، ق� ی�جح ال�ع~ ف�ض�ة ع�م ال��c1 م� اس�2�ام ال�عل�� ع� =ع
 �مقاع إلى  ال�جع  =c1ان  ال>�ورة  م�  DGعل   #�ال األم�  ال18ائ�ة،  اإلعاقات  ذو#  األف�اد  مع 

(ة ال�عل��1ة، وه8ا ی8�غي  ال�راسة في �ل ال�عل�� ال�قل��# ال�# ی�&لP ح>ر ال�1عل� إلى ال41س
=ارت�اء غ&اء  ال1عل1ات  على  تق>ي  وال�ي  االح��از,ة  االج�اءات  م�اعاة  ال��[�/ على ض�ورة 
  �ال��اع Gف�ض   Xل�] واأل"فال،  ال1عل1ة  ب��  ال1�اش�  ال�اصل  Gعق   #�ال األم�  والف�  األنف 

�# Gقلل م� ف�ق ال�اصل  االج�1اعي على ال1عل1ة ت�ك م(افة أمان ب�8ها و��F ال�1عل� األم� ال
=الع�� وال�عل� الN�وف وم2ارجها م� خالل ح�[ات ال7فاة وغ��ها، م1ا DGعل العPء [���ًا على  
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االف��اضي   الاقع  تق�8ات  خالل  م�  وع�ضها  ال1هارات  ه�ه  ت(�Dل  ی��  أن   Virtualال1عل� 
Reality     ال1ع/ز الاقع  ذل�c1G X تAugmented Reality  �1Uأو  إلى  � عازل ، أضف 

زجاجي ب�� ال1عل� وال&فل ح�H ی�W ال�1عل� ج�1ع ما Gقم =ه ال1عل� م� مهارات رئ�(ة وف�ع�ة  
  م1ا 8c1Gه تقل��ها وق�ام ال1عل� ب18�ج�ها.   

ال��18ة        لD1ال  جهدها  م�  [��ً�ا  ت/ال  وال  ال2ل�Dي  ال�عاون  مDل+  دول  وجه<  ث�  وم� 
عل�� وال��ر,P. ومع شعر ه�ه ال�ول =الNاجة إلى ال�سع االج�1اع�ة وم� ب�8ها مDال ال���Fة وال�

في تف�� ف�ص ال�عل�� ، وض�ورة ت��ف تق�8ة االتUال وال1علمات في مDاالت ع�ی�ة وم�  
  Xز تل��1ة ال�21لفة. وم� ث� [ان م� أبGو# اإلعاقات ال18ائ�ة واألكاد�ب�8ها ال�عل�� ع� =ع� ل

�ی�ة تق�8ة الاقع االNاأل"فال  ال�ق�8ات ال P,ر�ف��اضي والاقع ال1ع/ز وال�ي [ان لها =الغ األث� في ت
  ذو# اض&�اب ال�ح� لل1هارات ال�Nات�ة واالج�1اع�ة واالنفعال�ة ال�21لفة.

  م�او.ء ال��ت -ة Nاس�M*ام تق�ات ال�اقع االف��اضي: -
ال أن ثمة العديد من  على الرغم من اإليجابيات التي ترتبط باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي، إ

ذاتها بل   ترتبط بشكل رئيس بطبيعة االستراتيجية  استخدامه والتي ال  تنتج عن  التي  المشكالت 
  ) ١٠٤، ٢٠٢٠بظروف األفراد من مستخدميها، والتي من أبرزها: (مرج زغدود، 
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 ) عوائق استخدام بيئة الواقع االفتراضي ٢شكل (

 

الع3ی3 م� ال�[س�ات ال�عل���ة وال�ي ی�قZها ال\�Q% م� أجل ضعف ال&��ة ال�/��ة في   -
 ت	&�D اس�%ات��Yات ال�عل" ال%ق�ي.

وال�Yه�د   - ال�ق^  م�   %�Q\ال االف�%اضي  !ال�اقع  وال��علقة  ال&%م�Yات  ت/_�%  ��0غ%ق 
 وال�\لفة أ0_ًا. 

ال�عل�"  ال�قاومة ال�_	%دة م� القائ��� على الع�ل�ة ال�عل���ة و�دارتها له9ا ال��T م�   -
 وأن ی%وا أنه ل�e في اإلمIان أب3ع م�ا �ان. 

-  Dت�عل وال�ي  ال�ق��ة  لل�هارات  ال�عل���ة  الع�ل�ة  على  القائ���  م�   %�Q\ال ام�الك  ع3م 
 !اس��3ام ال�ق��ات ال/3یQة وال�\��ل�ج�ا ال%ق��ة. 

  

  

  

عدم امتالك الكثير من 
التعليمية للمهارات القائمين على العملية 

التقنية 

ة ضعف البنية التحتي
في العديد من 

 المؤسسات التعليمية

المقاومة المضطردة 
العملية التعليمية من القائمين على 
وإدارتها لهذا النمط 

من التعليم 

استغراق تحضير 
بالواقع االفتراضي البرمجيات والمتعلقة 
الكثير من الوقت 
.والمجهود والتكلفة
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 Autism Syndrome Disorderالمحور الثاني: اضطراب طيف التوحد  

  مفه�م اض-�اب 1ف ال��ح*  - 
) أول م� ع�ف ال�ح� ال&فلي ح�H قام م� خالل مالح�iه  GKanner, 1943ع��� [ان� (     

إلح�W ع7�ة حالة بصف ال(ل[�ات والU2ائ� ال�11/ة لل�ح� وال�ي ت17ل ع�م الق�رة على  
ل غ�� تاصلي ت&,� عالقات اج�1اع�ة مع اآلخ�,� ، وال�أخ� في اك�(اب ال�الم ، واس�ع1ا

ال��2ل   وضعف  ال�1اثل  على  والN1افiة  وت��ار,ة  ن1&�ة   Pلع ون7ا"ات   ، ت&ره   �=ع لل�الم 
لل�ح� ح�ى وق�8ا    Kannerوال�Nل�ل ، وما زال< الع�ی� م� ال�ع�,فات ت(�8� على وصف [ان�  

ف\ات و,i8� إلى األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� على أنه� ف\ة م�  ).  ٢٠٠٤ال7امي،  وفاء  ال�اه� (
ذو# االح��اجات ال2اصة مG �1عانن م� إعاقة واضNة في مDال اس�ق�ال ال1علمات أو تص�لها 
 sسلآلخ�,�، وت4د# به� ه�ه اإلعاقة إلى الق�ام ب�ع~ أن1اw ال(لك غ�� ال1الئ1ة لل��\ة أو ال

ا ال�اصل وال�فاعل مع  ال&فل على  =ال�الي في ق�رة  الs�N1 به� م1ا ی4ث�  آلخ�,�  االج�1اعي 
  ). ٦٤، ٢٠٠٧وال�عل�� وال�أه�ل، وفي تافقة =c7ل عام. (أش�ف ش�,<، 

) ال�ح� =أنه " عD/ ناتج ع� اض&�اب ٢٣،  ٢٠١٥وم� جان�ها تع�ف عال [1ال ح(P هللا (     
ال�ماغ،  ال1علمات و معال�Dها باس&ة  ی�� م� خاللها ج1ع  ال�ي  ال&�,قة  عU�ي ی4ث� على 

ال1هارات اإلج�1اع�ة، ت&,� ال�اصل اللفiي وغ�� اللفiي، اللعP م(�P في ذلX مc7لة في  
 Pرة على اللع�ال��2لي و اإلب�اعي، ع�م الق�رة على االرت�اw و خلS عالقات مع األف�اد، وع�م الق
ر وال�8اء و ال1الئ1ة ال��2ل�ة، وعD/ ال�اصل iGه� Uع� ال� /Dاغ ، الع�ام وق< الف�و اس�2

ر و ال�8اء و ال1الئ1ة ال��2ل�ة  في ع�م الق�رة على  Uع� ال� /Dاغ ، الع�ام وق< الف�اللعP واس�2
، وعD/ ال�/واصل iGه� في ع�م الق�رة على ال�ع��� ع� ال�ات تلقائ�ًا وF&�,قة و��ف�ة مالئ1ة،  
والعD/ ع� فه� ما Gقله اآلخ�,� واس�2�ام مهارات أخ�D= WانP ال1هارات اللف�iة ل1(اع�ة الف�د 

�رة على ال�اصل وع�م ال�أقل� مع ال��\ة �1cG في العD/ ع� الق�ام =أداء و��في، م(ای�ة  في الق
  أمر ال�Nاة أو ت1Nل ت�خل اآلخ�,�.  

       W�ی  Sال81&ل ه�ا  (وم�  ف�اج"   P��ل أح� ٥٢،  ٢٠٠٢"ع�1ان  على   Sل&G  �ال�ح أن   (
ر أو تقف في  Uاالرتقائي ال7املة ال�ي ت��1/ =ق ن1 اإلدراك الN(ي واللغة، اض&�ا=ات ال18

  PاحU,في واالج�1اعي، و�ال1ع وFال�الي في ن1 الق�رة على ال�اصل وال�2ا"P وال�عل� وال18
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لX ن/عة ان(Nاب�ة ان&ائ�ة وانغالق على ال�ات مع وجد ج1د عا"في وانفعالي، و,U�ح [أن  
 �ق ال12+  و[أن حاسه  الع1ل،  ت1امًا ع�  تقف   �ق له  العU�ي  الع1ل،   الDهاز  عD/ت ع� 

وFال�الي Gع�n ال&فل م8غلقًا على ذاته في عال1ه ال2اص، ف�1ا ع�ا ان�ماجه في أع1ال أو ح�[ات  
  wن1&�ة ع7ائ�ة غ�� هادفة لف��ات ",لة أو ثرات غ>P عارمة [�د فعل أل# تغ��� أو ضغ

  خارج�ة تع1ل على إخ�اجة م� عال1ه ال2اص).
ـــ�ات األ1ـفال ذو. اضـــــــــ-�اب 1ف    - ال�حـ� على ال18 ال&��عى لل1خ فى  ی4ث� ال��حـ*:  ســـــــ

مDاالت ال�Nاة اإلج�1اع�ة ومهارات ال�اصــل ل�Gه، ح�H یاجه األ"فال واألشــ2اص الU1ــابن  
ــعFات   ــعFات فى مDال ال�اصـــل غ�� اللفiى، وال�فاعل اإلج�1اعى و[�لX صـ =ال�ح� عادة صـ

ى صــعFة فى ال�اصــل مع األخ�,� وفى فى األن7ــ&ة ال��ف�ه�ة، ح�H ی4د# إضــ&�اب ال�ح� إل
1� علي [امل، Nالعال� ال2ارجى (م= wا�٥، ٢٠٠٥اإلرت.( 

       sات اإلج�1اع�ة وال�فاعل اإلج�1اعى فق�]ــل ــر فى ال(ـــ وال Gعانى ال&فل ال�ح�W م� قUـــ
Fـة، عـ�م فه� إنفعـاالت وم7ـــــــــــــــاع�    -�c1ال �اإلج�1ـاع�ـة غ� �م� ح�ـH صــــــــــــــعFـة فه� القاعـ

 �ــاع�ه، ال�1�[/ حل ال�ات، ع�م الق�رة على ال�اصـــــل  األخ�,�، ع م الق�رة على ال�ع��� ع� م7ـــ
بل Gعانى ال&فل   -اللفiى وغ�� اللفiى، ع�م الق�رة على إســـــ�2�ام اللغة فى ال(ـــــ�اق الUـــــ�Nح  

  s�N1مع العال� ال W�ـU�وال��ا=ع ال W�ـU�اصـل الال�ح�W م� صـعFة فى اإلدراك ال�Uـ�W وال�
�c1G ن    =ه. وم� ث��القل =أن ال&فل ال�ح�W ق� 2Gاب� شـcًال م� أشـcال الN(ـاسـ�ة الN(ـ�ة ف�

ن مف�w الN(ـــاســـ�ة أو م28ف~ الN(ـــاســـ�ة  cG �اســـ�Dا=ات الف�د الN(ـــ�ة م�&�فة، ول�لX فإنه ق
 �لل��1�ات الN(ـــــ�ة ال�21لفة ال�Uـــــ�,ة أو ال(ـــــ1ع�ة أو ال7ـــــ�1ة أو ال��وق�ة أو الل1(ـــــ�ة، وه ما ق

ــة وال ــ�ة له. (عادل ع��هللا  DGعل ال1�رســــــ ــ�ة =7ــــــــcل عام خ��ة م�2فة وم4ل1ة =ال8(ــــــ �Nاة ال1�رســــــ
 ،�1N١٢ – ٦١، ٢٠١٤م.(  

یاجه ال&فل ال�ح�# معاناة في الق�ام =أ=(s ال1هارات االج�1اع�ة    أع�اض اض-�اب ال��ح*:   -
األساس�ة الNاجات  ل�ل��ة  [���ًا  ع�\ًا  ی�1Nلن  ال�ی�  اآلخ�,�  مع  وال�فاعل  لل&فل    وال�Nات�ة، 

ال�ح�#، وعلى ال�غ� م� وجد الع�ی� م� ال��امج والعالجات لل&فل ال�ح�#، فل� ی��< أن ه8اك  
   .�  ب�نامDًا أو دواء أف>ل، وأنه ه العالج الح�
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و,اجه األف�اد ال�ح�ی�� صعFات [���ة في جانP م�ع�دة ل�# تاصله� مع اآلخ�,� داخل      
ال81/ل وال1�رسة و[�لX في ال1�D1ع الs�N1 به�، وت�2ل� تلX الUعFات في ال8احي األساس�ة  

 ال(ع�،ال�ي ت�أث� فعل�ًا و,&لS عل�ها ال�الث أو االض&�ا=ات ال�الث�ة وهي: (س�1�ة ع�� الل&�ف  

٤١، ٢٠٠١ (  

  

  ) أع�اض اض-�اب ال��ح* ٣ش#ل (
 

االج��اعي: - ١ اس�1�ار عالقة   ال�فاعل  أو  ب�ء  في  صعFة  األش2اص  ه4الء   �DG  Hح�
ن ضع�فة وخال�ة م� "ال�وح" �اج�1اع�ة، وع8�ما Gقمن ب�لX فإن عالقاته� غال�ًا ما ت

  ال�ي ت�1/ العالقات اإلن(ان�ة.
ن ل�یه� صعFات في ال�اصل اللفiي وغ�� اللفiي، فه�    ال��اصل االج��اعي: - ٢cG Hح�

�ون صعFة في فDG .االح��اجات Pو"ل �مات وال71اعه� دور اللغة [س�لة ل��ادل ال1عل
 �DG ف�ة، ف�1ًال�ة وحU,قة ناق�م8ها =&�2�)G ًا�ة فإنه� غال,ن< ل�یه� مهارات لغ�وkذا ت
�ون [�لX صعFة  DG ،ف�Nال1ع8ي ال �الم غ��ال���� م8ه� صعFة في فه� أ# مع8ي لل

Uات ال��جه، أو نت. في فه� تعاب�� ال 

التفاعل 
االجتماعي

التواصل 
االجتماعي

اللعب 
التخيلي
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لي:   - ٣Mال� Uور,ة لل�عل� اللع�ال��2لي ال> Pمهارات اللع �,�ون صعFة في ت&DG Hح�
ن مع�i ن7ا"اته� أو ألعابه� ن1&�ة ومc�رة، وغال�ًا یه�1ن ب�فاص�ل �وفه� ال�Nاة ول�ا ت
رة ال�1�املة ل7ئ أو ن7اw أو لع�ة،  Uم� فه1ه� لل �ال1ه1ة) أك� �ة لألش�اء (غ���جان

ت�2لف في وتUاحP ه�ه   وال�ي  ال18&�ة  ال(ل[�ات  األساس�ة ع�دًا م�  االض&�ا=ات 
 .��ة والc7ل م� ش2� آلخ� بل أنها ق� ال تiه� ج�1عها ل�# نف+ ال27Nال 

� الع�ل " (     Nف " عادل م�<G ٢٠١٣[1ا  ��یNال�ي م� شأنها ت �) ال1/,� م� الU2ائ
�ی�اً Nت � دق�قًا، وم� أب�ز ه�ه الU2ائ� ال�ي  ه4الء األف�اد ال�ی� Gعانن م� اض&�اب ال�ح

ی�Uف بها ال&فل ال�ح�W ما یلي: ضعف ال�فاعل االج�1اعى، ال��ود العا"فى ال7�ی�، ضعف 
  Xل�االس�Dا=ة ل��1�ات ال2ارج�ة، ضعف اس�2�ام اللغة وال�اصل مع اآلخ�,�، إی�اء ال�ات، و[

1عة أخ�W م�  ٢٠٠٩ي " (فق�ان اإلح(اس =اله,ة ال�U27ة.  وت�[� " ان7�اح ال71�فDم (
ف�1ا  ال�ي وردت  الUفات   Xتل ال�ع~ اآلخ� ع�  ت�7ا=ه في =ع>ها وت�2لف في   �الU2ائ
س�S، وم� أه� ه�ه الU2ائ�: إی�اء ال�ات، اإلثارة ال�ات�ة، االنفUال االج�1اعي، ع�م االك��اث  

الع8اGة =ال�ات، =�1 حله�، ال>عف الN(ي ال�اذب، ال(لك ال7اذ، االض&�اب اللغ#، ع�م  
 ع�م الق�رة علي ت1Nل ال�غ���.

ال��ح*:    - �ی� س��ًا واح�ًا أو أس�ا=ًا م�فS عل�ها تقف وراء ه�ا أس اب Nن تال�اح� ل� G(�&ع 
االض&�اب ال�# G&لS عل�ه ال�ح� ح�ى وق�8ا ه�ا ، ول�� على ال�غ� م� ذلX فإن ه8اك ش�ه  

ل�ح� ی�جع إلى أس�اب مع�8ة لU2ا ل8ا [ل م�  "  ق8اعة للعامل�� في ه�ا الD1ال ، =أن ح�وث ا
  ) في ال8قاw ال�ال�ة: ١١٤،   ٢٠٠٤إب�اه�� ع�� هللا ف�ج ال/ر,قات " (
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  ) أس اب اض-�اب ال��ح*٤ش#ل (
ة: )١�ــ اب ال�راثة أو ال4 ــ�P لل�ح� ح�H ت�لغ   تلعP الراثة  دوراً   األسـ هامًا [عامل م(ـــ

% م� األ"فال في ال1�D1ع Gعانن م� ال�ح� ، وفي =HN مقارن    ٤  -٢ن(�ة االت7ار  
ب�� ع�8ة م� ال�ائ� ال�1&ا=قة م� ب,>ــــــــــــــة واح�ة وأخ�W م� ال�ائ� ال7�1ــــــــــــــابهه (م�  

ــ�ة   ــ� ب8(ـ ــ��� م�2لف���) ، وج� أن اضـــ&�اب ال�ح� ی7�8ـ لى،  في الع�8ة األو   ٪٣٦ب,>ـ
 ول� یج� إ"القًا في الع�8ة ال�ان�ة. 

ه8اك م� ی�sF ب�� حالة ال�ح� واالخ�الفات ال��لج�ة    األســـ اب العWـــ�8ة والع;ـــ ة: )٢
والعUــــــــــــ��ة في ال�ماغ، ح�H أ�ه�ت =ع~ االشــــــــــــعة ال1ق&ع�ة لل�ماغ اخ�الفات غ��  

في ح�D  عادGة في ت7ـــ�cل ال�ماغ مع وجد ف�وق واضـــNة =ال�21خ، فق� وج�وا ضـــ1رًا  
م� ح�D ال�21خ ال&��عي خUــصــًا في الفUــ�ات ال�ودGة ب��    ٪١٣ال�21خ UGــل إلى 

٧ -٦ .� ل�W األ"فال الU1اب�� =ال�ح
ة: )٣%ــاب�� =ال�ح� ق� تع�ضـــ� ل�عق��ات في    األســ اب ال  لح� ان أمهات األ"فال الU1ـ

ــ< ت ــانـ ــاالت ال8/,� ال�ي [ـ ــل حـ ــادی��، م�ـ ــال العـ ــات األ"فـ ــل أك�� م� امهـ ع��ه�  ال1Nـ
خUــــصــــًا =ع� ال�الثة أشــــه� األولى م� ال1Nل ، [1ا أن ن(ــــ�ة ح�وث ال�ح� ت/,� في  

  حاالت الالدة ال1�c�ة ، والع1ل�ات الق�U�,ة "�,قة للالدة.

 أو الوراثية األسباب
الجينية

األسباب العضوية 
والعصبية

األسباب البيئية
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  منهجية البحث وأدواتها: 

  Experimental research  designإع�1�ت ال�HN الNالي على م8هج ال�HN ال�D�,�ي       
1عة ال�D�,��ة ثالثة م�ات ح�H ی�� ت&��S أداة  D1راسة على ال�وال�# Gقم على ت&��S أداة ال
  S��&ال� �الق�اس عل�ها ق�ل�ًا وFع�Gًا و,>اف ل�لX ال�&��S ال���عي ح�H ت�� ال1عالDة ال�D�,��ة =ع

i8�# ل�1غ��ات  الق�لي ألداة ال�راسة، [1ا ی�� االع�1اد على م8هج ال�HN الصفي في ال�أص�ل ال
  ال�راسة ال�ئ�(ة.

وFع�Gًا       ق�ل�ًا  ت&��قه  ت�   #Dال ال(ف�  لق�اس مهارات  اس���ان  ال�راسة م�  أداة  ن< �ت  �ولق
  S��&ا لل�Uً�Uا ال1ق�اس خ�وت��ع�ًاعلى األ"فال م� أف�اد ع�8ة ال�راسة ال�D�,��ة، ولق� ص�1 ه

# ل�یه�، ولق�   على أول�اء أمر األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� =غ�ض Dال �تع/,/ مهارات ال(ف
) إلى "�NGاج  ١)، ح�H ت�7� (٥) إلى (١ت� ت��1U ال1ق�اس وفS ن1ذج ل�c�ت ال12اسي م� (

) إلى "ال �NGاج أ# م(اع�ة" ح�H أنه "G(�� =1ف�ده =N�,ة". ولق�اس  ٥ال&فل إلى ال�ع�"، و ( 
 �� أرFع نقاw ل�ل ب8� في    م�W ال�ق�م ال�# NGققه ال&فل في االع�1اد على نف(ه فق�U2ت� ت

� الNقائP،  ١ال2&ات ال�ئ�(ة األرFعة ال�ي ی8�غي أن ی�� الق�ام بها وال�ي ت�>�1:  Nحلة ف�م (
ازات، ٢Dاألم8ي م� ال SقNحلة ال��ا=ة، ٣) م  .   ) ال�[ب على م�� ال&ائ�ة٤) االن�iار ع8� ال�

  نتائج الدراسة ومناقشتها: 

  وم�اق�Yها األول الف�ض ) ن�ائج١
      �ال�راسة الف�ض  ی8 ف�وض  م�  ب"     "على األول  اح;ائة  داللة  ذات  ف�وق  ت�ج* 

م��س-ات رتU درجات ال���4عة ال�8�4 ة في القاس الق لي وال ع*. الس� ان مهارات ال�ف� 
األفWل االت4اه  وفي  ال ع*.   ]ال�-  ل;الح  ولل�NقS  ال�4.   ت� الف�ض  ه�ا صNة م� ". 

�اماس�2  Pائ�ة األسال�Uار اإلح�,ة وال�ي ت��1ل في اخ��ن  الال=اروم�)]�  Wilcoxon و,ل
(w)   ���8لع� X&���وذل�ت�اب  ،م)Nوق  ل�س&ات  ب��  الف1عة ال�D�,��ة   درجات  رتP  م�D1ال

أمر  أول�اء  &G�S على   #�وال  #Dال ال(ف�  مهارات  اس���ان  في   #�وال�ع الق�لي   S��&ال� في 
 �ب�وف�ل ال�N(�   =1قارنة ال��اني ال���1ل خالل م� ال�اح�ة قام< [1ا  ،األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح

#  الNادث في  Dال �مهارات ال(فW�1عة ال�D�,��ة لD1في ال ،#��ول الق�اس الق�لي وال�عDوال 
  :الف�ض  ه�ا ن�ائج یضح ال�الي
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ال*رجات   رتU م��س-ات ب" للف�وق  ودالل�ها (z)وق�ة  و8ل��_��ن  اخ� ار ) ن�ائج١ج*ول (
  مهارات ال�ف� ال�4. مقاس  على الق لي وال ع*. القاس في ال�8�4 ة لل���4عة

  
مهارات ال(ف�  مق�اس  في إحUائ�اً  دالة جه�,ة ف�وق  ) وجد ١(   ج�ول م� ی�>ح          

ال�رجة #، م� خالل Dال   S��&وال� الق�لي   S��&ال� ب��   #Dال ال(ف�  مهارات  ال�ل�ة الس���ان 
1عة ال�D�,��ة،ال�ع�# ألف�اد  D1ال  Hكان<  ح� Xوق  تل�دالة الف  � وFال�جع ،0.05)(  م(�W  ع8

ی�>ح ل�ًال  ال�رجات  م�س&ات  إلى  #�ال�ع  S��&وال� الق�لي   S��&ال� رتP  م�س&ات  أن م� 
1عةD1ال أعلى درجات   #Dال ال(ف�  مهارات  الس���ان   #�ال�ع  S��&ال� في   م� ال�D�,��ة 

1عة لUالح  ال�الة الف�وق  ه�ه أن على ی�ل �&��S، وه�ارتP درجاته� في ال م�س&ات D1ال 
لل(ف�   ح�H  ال�D�,��ة ال�21لفة  ال1�احل  في  ال8ف+  على  االع�1اد  مع�الت  في   �)Nت ح�ث 

,ة  Dال1&ار وال>�افة ال Sاف�ام م��، =c7لوالس�2Nمل   �)Nث< ت�وkن ل� �cG [���ًا    –ك1ا ح
 الف�ض  صNة تNقS ال�8ائج االج�1اع�ة مع "اق� ال>�افة وال�N1&��، وه�هفي م(�W ال�فاعالت  

  األول. 

 ]̀  ال�-  االن?�اف    ال���س
  ال�عار. 

م��س` 
Uال�ت 

م��4ع  
Uال�ت  

 Uال�ت
  ال��ج ة 

 Uال�ت
  ال�ال ة

 ق�ة  
Z  

  

م���3  
 ال*اللة

    b12 a0 00. 00. 7.42 27.42 الق لي
3.072 

دالة 
  �ع8

  Wم(�
٠.٠١ 

 78.00 6.50 7.96 48.00 ال ع*. 
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  ) ال��*�ل ال(�اني ل'�ائج الف
ض األول ٥ش�ل (

في م���j إدراك مهارات ال�ف% واالع��اد على   إحZائ�اً  مل/�iة دالة ف%وق  و��_ح وج�د      
) م%حلـة ٢ف/o ال/قـائـn،    ) م%حلـة١ال�فe في �ـل م%حلـة م� هـ9ه ال�%احـل ال�ي ت�_ــــــــــــــ��:  

ال&�ا!ــــة،  ٣ال�/قD األم�ي م� ال�Yازات،   ــائ%ة، في  ٤) االن��ــــار ع�ــــ3  ) ال%��ب على م�� ال	ــ
ال�	&�D ال&عـــ43 مقـــارنـــة !ـــال�	&�D الق&لي ألف%اد ال���Yعـــة ال�Y%�&�ـــة، األم% الـــ49 �0ه% تف�ق  

ــ��j  ال���Yعة ال�Y%�&�ة في ال�	&�D ال&ع43 مقارنة ب9ات ال���Yعة في ال�	 &�D الق&لي في م�ـــــــــ
مهارات ال�ـــف% ال4�Y ح�1 أن م�ـــ��j االع��اد على ال�فe ف��ا ی�علD !اســـ��3ام م%افD ال�ـــف% 
ال4�Y م� ال�	ار وم�� ال	ائ%ة �ان م%تفع إلى ح3 �&�%. ولق3 ن�ج ذل- !�ـIل م&اشـ% م� خالل 

فاءة االســــــــ�%ات��Yة  ال�3رب على اســــــــ��3ام تق��ة ال�اقع االف�%اضــــــــي، وه9ا ی3ل داللة �&�%ة على �
  Dة ل�/ق�Qال�3ر�&�ة ال�ق�%حة وال�ي ب��^ على أســـــــاس م� ال�اقع االف�%اضـــــــي ال�ع3 م� ق&ل ال&اح
ــ��j االع��اد على ال�فe وع3م االت\ال�ة على   أه3اف ال&/1، م� أجل ال�صــــــــ�ل إلى ت���ة م�ــــــ

ــIل �&�%. وم� ه9ا ال��	لD فإن   ــف% ال4�Y !�ــــــــ ال��ائج ت�ه%  اآلخ%�� ف��ا ی�علD !�هارات ال�ــــــــ
ــف% ال4�Y لj3 األBفال ذو4 اضــــــــــ	%اب   فعال�ة تق��ة ال�اقع االف�%اضــــــــــي في ت���ة مهارات ال�ــــــــ

  ال��ح3.
درجات أف%اد ع��ة   رتn  م��س	ات  ب�� إحZائ�اً  دالة ج�ه%�ة ف%وق  وم� ث" ی�_ح أن ه�اك     

ذو4 إض	%اب  Bفالال���Yعة ال�Y%�&�ة في ال�	&�D ال&ع43 ودرجاته" في ال�	&�D الق&لي لj3 األ
̂  ال��ح3، ارتفع^ ل3یه" مهارات ال�ف% ال4�Y،    ، ح�1 ال�Y%�&�ة ال���Yعة لZالح الف%وق  تل- و�ان

48

7.96 6 0 0 0.258 0

47.92

7.58 7.2

م متوسط الرتب مجموع الرتب ةالرتب الموجب ةالرتب السالب قيمة  ةمستوى الدالل

التمثيل البياني لنتائج الفرض األول

القبلي البعدي
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الاقع االف��اضي    =أن  ال�8ائج تلX تف(�� األول. و,�c1  الف�ض  ت4[� صNة ال�8ائج  وه�ه تق�8ة 
ساع�ت [���ًا في ال��cN في ع1ل�ة إدخال ال��1�ات والN1ف/ات، وال�ي ساع�ت على ت�(�s ال��1�ات  
وم8ها   ال��71ات  م�   �الع�ی لل�عل�  الفعلي  الاقع  7ب G  Hال�1عل�، ح� مع  ی�الئ�   #�ال =الc7ل 

DGعل م1ا  تعق��ًا،  أك��  ال�عل�1ي  ال1قف  تDعل  وال�ي  في    ال�U�,ة  [��ً�ا  أثً�أ  االف�اضي  للقع 
.S,�ب وال�7Dال �ع8اص �ف� ت�(�s الاقع ال�عل�1ي =1ا G(اع� في ت

       �[1ا �c1G أن تف(� ال�8ائج على أنها تع/ز م� فعال�ة تق�8ة الاقع االف��اضي في ت�18ة الع�ی
ع1ل�ة ال�ع��1، ح�H في   م� ال1هارات ال�Nای�ة ال�21لفة نiً�ا ل�فاءة الاقع االف��اضي في سهلة

ی��   ما  ب�ع��1  Gقم  ال  أنه   Hح� ال�ع��1  =ع1ل�ات  الق�ام   #�ال�ح ال&فل  على   PعUG األصل 
ال�صل إل�ه مع حالة على الNاالت ال11اثلة، ولق� ساع� الاقع االف��اضي ال�1عل��1 على ال�ع��1  

 <ًGق>ي أG االت م�7ابهة م1اNاقع�ة ل ا على ال1لل وال�تا=ة. أمً�ا G(�ً�ا ألنه NGقS ال
       W�أضف إلى ذلX، فإن تق�8ة الاقع االف��اضي G(اع� ال�1عل��1 على ت�18ة أن1اw ال�ف��� ل

  - األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� ح�H ی4[� الاقع االف��اضي على ت�ع�� االس�Dا=ات ال�U�,ة  
ا في  ال(1ع�ة األم� ال�# G(اع� على ت�18ة ال1هارات ال�U�,ة وال(1ع�ة لNDراسة م�1 ن�ع�8ة ال

ال�sF ب�� ما ت� م7اه�ة م� مقا"ع الاقع االف��اضي م� خالل نiارات الاقع االف��اضي وال�ي  
 �#. [1ا ت(اع� تق�8ة الاقع االف��اضي األ"فال على ال�2لDال �عة لل(فFات األرع�ض< لل2&

ال�راسة ذ  الN(�ة، وال�ي تاجه األ"فال م� ع�8ة  الc71الت  ال�1علقة  م�   �ال�ح و# اض&�اب 
على   Pلل�غل ج��ة  وس�لة  االف��اضي  الاقع  تق�8ة  في  DGعل  م1ا  الN(�ة،  ال1�خالت  =1عالDة 

 مc7الت معالDة ال1�خالت الN(�ة. 
مع      الف�ض  ه�ا  ب�ائج   Sی�عل ف�1ا  الNال�ة  ال�راسة  ن�ائج   >1D)ان  � ,Miller   ولق

Wiederhold, Miller, & Wiederhold, (2019)   اصلوال�ي أ�ه� فعال�ة ت&��S أن7&ة ال�
# ل�W أف�اد ع�8ة ال�راسة  Dال �اضي ل��18ة مهارات ال(ف�اقع االف�ال��في القائ� على تق�8ة ال

نة م� ت&��S على هاتف اآلGفن  cئ�(ة م�راسة ال�  iPhone Xم� ال�ح�ی��، ولق� [ان< أدة ال
ل�# ت� ال��ر,P عل�ها لD1ة ثالثة أساب�ع، وا  Google Cardboard deviceم� خالل أداة   

ال(ف�   مهارات  ل�ع/,/   �ال�ح اض&�اب  ذو#  لأل"فال  الال�ی�  على  ال�ئ�+  االس���ان   S�&,و
1ل N1ال S��&ابي لل�DGاال �ت ال�8ائج األث�أ�ه �#، ولقDالMobile application   ی�� #�وال

# إلى ح� [���. ت8/,له م� خالل م�D� اآلGفن في ت�18ة مهارات ال(فDال � 
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وال�ي أ�ه�ت   Yang, Zhou & Shen (2016)[1ا جاءت ال�8ائج م�افقة مع ن�ائج دراسة       
الاقع   تق�8ة  =اس�2�ام  =اس�قالل�ة  ال(ف�  مهارات  العقل�ة  اإلعاقة  ذو#  األ"فال  تعل��  فعال�ة 

ر,ة  N1م� ال1هارات ال �ن أن مهارات ال(فال�ي ی8�غي على األ"فال  االف��اضي، ولق� رأW ال�اح�
ذو# اإلعاقة العقل�ة اك�(ابها وال��رب عل�ها =فعال�ة. ولق� اع�1�ت ال�راسة على ب�\ة مNاكاة ثالث�ة  
 W�األ=عاد، ولق� أشارت ن�ائج ال�راسة فعال�ة ال�ق�8ة االل���ون�ة ال1ق��حة في ت�18ة مهارات ال(ف� ل

 ل�ح�. أف�اد ع�8ة ال�راسة م� األ"فال ذو# اض&�اب ا
-Simoes, Bernardes, Barros, & Casteloوفي س�اق م�Uل، جاءت ن�ائج دراسة       

Branco (2018)     ادةDب�\ة تعل��1ة قائ1ة على األلعاب ال �, seriousوال�ي ه�ف< إلى ت&
game    وت�18ة �,وال�ي یi8� إل�ها على أنها "ب�\ة تعل� آم8ة" Gقم م� خاللها الالع�ن ب�&
أب�زها مهارات ر[ب األت�F+، وال�ي ت�/ام� مع ات2اذ ج�1ع    مهارات  ال��# وال�ي م�  ال(ف� 

اإلج�اءات اإلح��از,ة وال�ي م� شأنها أن تع/ز ال(ل[�ات ال���ف�ة ل�W األف�اد م� ذو# اض&�اب 
.�  ال�ح

 ال<اني وم�اق�Yها  الف�ض ) ن�ائج٢
      �ال ت�ج* ف�وق ذات داللة اح;ـــائة ب" م��ســـ-ات رتU   " :أنه علىني  ال�ا الف�ض  ی8

 ولل�NقS  ".درجات ال���4عة ال�8�4 ة في القاســــ" ال ع*. وال�� عي ل�هارات ال�ــــف� ال�4. 
ــ�2�م<  الف�ض  ه�ا صــــــNة م� [(ــــــن  اخ��ار ال�اح�ة اســــ�ــلب  Wilcoxon (W) و,ل [أســــ

 داللة اخ��ار به�ف وذلX &���،م�ت� ع����8 ب�� الف�وق  داللة الخ��ار ال=ارام��#  إحUـــــــائي
1عة ال�D�,��ة درجات  رتP  ب�� م�سـ&ات  الف�وق D1ان ال��في على اسـ� #Dال �مهارات ال(ـف 

�ول، ال�ع�# وال���عي الق�اس��Dضح ال�الي وال  :الف�ض  ه�ا ن�ائج ی
 درجات رتU  م��س-ات ب" للف�وق  ودالل�ها  Zوق�ة  و8ل��_��ن  اخ� ار ) ن�ائج٢ج*ول (

  مهارات ال�ف� ال�4.  مقاس على ال ع*. وال�� عي القاس" ال�8�4 ة في ال���4عة

  

متوسط    م التطبيق 
 الرتب

مجموع  
  الرتب

الرتب 
  الموجبة 

الرتب 
  السالبة

 قيمة  
Z  

  

مستوى  
 الداللة

 b5 a7  .258 6.00 7.96 48.00 القبلي
 

 دالة غير 

 7.20 7.58 47.92 البعدي 
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 درجات  رتn  م��ســـ	ي ب�� إحZـــائ�ة داللة ذات  ف%وق  وج�د  ) ع3م٢( ج3ول م� ی�_ـــح      
 الف%وق  أن ح�1  ال&ع43 وال��&عي، الق�اســـ�� في ال�ـــف% ال4�Y  على مق�اس ال�Y%�&�ة ال���Yعة

 Bف�فة، وال ت\�ن  ت\اد  ال&ع43 وال��&عي الق�اســــــــ�� في ال���Yعة ه9ه م��ســــــــ	ات درجات  ب��
�I�0 ف�فةالف%وق  تل- إرجاع	أن على ی3ل وه9ا م/3دة، أســـ&اب  إلى ال  jمهارات ال�ـــف%  م�ـــ��

 4�Yال j3عة ل��Yة ل" ی�غ�% ال��&�%Yاً  ال�%�Qة   �0_ـــــــــع�ا ل" ألنه"  %اً ن� ك�&�%Yة تYأل4 معال
̂  مQل إضاف�ة   الQاني. الف%ض  ص/ة ت/قD ال��ائج وه9ه ال�Y%�&�ة، ال���Yعة لها ال�ي تع%ض

 م��ســـ	ات درجات  كل ب�� إحZـــائ�ة داللة ذات  وغ�% Bف�فة، ف%وقاً  ث�ة أن ول9ا ی�_ـــح     
ی3ل  م�ا ال&ع43 وال��&عي، الق�اس فيمهارات ال�ــــف% ال4�Y  أ!عاد  كل ال�Y%�&�ة على ال���Yعة

ــ��j  أن على ــف% ال4�Y  م�ــــ  أو تغ��% أ4 عل�ه %أ0	 ل" ال���Yعة ه9ه أف%اد  لj3 مهارات ال�ــــ
ــ� ــ	ة على ت3ر�n  أ4 أو تY%�&�ة، أل4 إج%اءات  ت�ع%ض  ل" ألنها ن�%اً  ،مل��س ت/�ــــــ  أن�ــــــ

  . ال�هارات ل3یه" تل- ت%فع م���j  أن شأنها ومهارات م�

  
  ) التمثيل البياني لنتائج الفرض الثاني ٦شكل ( 

مهارات ال�ـــــــــف% ال4�Y لj3 أف%اد  م�ـــــــــ��j  ح3وث أ4 تغ�% ی�9% في ع3م ال&احQة وُت%جع     
  D�&	4 مقارنة !��ـــــــــــــ��اه" في ال��Yال��&عي ل�ق�اس ال�ـــــــــــــف% ال D�&	ة في ال��&�%Yعة ال���Yال�

ــها   لل�ق��ة العالج�ة القائ�ة على ال�اقع االف�%اضـــــــي لإلج%اءات ال�Y%�&�ة ال&ع43 إلى ع3م تع%ضـــــ

 على إY0اب�اً  أث%اً  وال49 ت%ك ال�اقع االف�%اضـي،على اسـ��3ام ب�Rة تعل���ة قائ�ة على   0ق�م ال49
 jــ�� ــف% ال4�Y لj3 أف%اد ال���Yعة ال�Y%�&�ة، م�ــ ــ��j مهارات ال�ــ وم� ث" ل" ت�_ــــع   ت���ة م�ــ

48

7.96 6 0 0 0.258 0

47.92

7.58 7.2

م متوسط الرتب مجموع الرتب الرتب الموجبة الرتب السالبة قيمة  مستوى الداللة

التمثيل البياني لنتائج الفرض الثاني

القبلي البعدي
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1عــة ال�D�,��ــة إلى أW معــالDــة تD�,��ــة أخ�W =عــ� ت&��S ال�ق�8ــة العالج�ــة القــائ1ــة على  D1ال
،�]�� تغ��� أ# G&�أ ل� وله�ا الاقع االف��اضــي ســالف الNــائ�ًا على دال أو ملUإح  W م(ــ�

# [1ا یالحiها أول�اء األمر.Dال �مهارات ال(ف  
  االستنتاجات والتوصيات: 

  ) االستنتاجات: ١

1عة م(ـــــ�W أداء األ"فال تN(ـــــ� ی�>ـــــح ال�8ائج تلX ضـــــء في     D1اد ال�ة م� أف��,�Dال�  
� في م(ـ�W مهارات الNم� خالل اإلرتفاع ال1ل Xاب وذل�األ"فال ذو# اضـ& W�# لDال �ـف)

 �1عة ال�D�,��ة ف�1ا ی�علS =1هارات   ح�� في ،ال�حD1اد ال�في أداء أف �Nمل �أ أ# تغ��&G ل�
W�#، لDال �ــف 1عة ال�D�,��ة في ال�&��S ال���عي أ"فال ال(ــــــــD1ال   #�وال�# ت�ع ال�&��S ال�ع

،� =7ـه� [امل م� ال�&��S ال�ع�# ألداة ال�راسـة على أول�اء أمر األ"فال ذو# اضـ&�اب ال�ح
1عــة ال�D�,��ــة في ال�&��S ال���عي ل� ی�� تــ�ر,�ه� على ت�18ــة  D1أن ال Hم8&قي ح�ــ �أم Xوذلــ

  أللعاب الDادة.=اس�2�ام تق�8ة الاقع االف��اضي م� خالل اال1هارات ال1(�ه�فة 
وم� ه�ا ال81&لS، فلق� [ان لأللعاب الDادة ال�ي ت� ت1�1Uها وع�ضها وفS تق�8ة الاقع       

  W�االف��اضي على األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح� فائ�ة [���ة في ت�18ة مهارات =الغة األه�1ة ل
#، األم� الDال �وال�ي ت��1ل في مهارات ال(ف ��# �7G� إلى ال1/اGا  األ"فال ذو# اض&�اب ال�ح

ال�ي ت�(� بها تق�8ة الاقع االف��اضي وال�ي [ان م� أه1ها ق�رة تق�8ات ال�عل� م� خالل الاقع  
ف�ص  م�  Gع/ز   #�ال األم�  الاقع�ة  إلى  أق�ب  رة U= لل�عل� الف�صة  إتاحة  على  االف��اضي 

� م� خالل ب�\ة الاقع  اك�(اب الع�ی� م� ال1هارات =c7ل "��عي. أضف إلى ذلX، فلق� [ان لل�عل 
  �)NG ,ة =1ا�7�اس الNمع ال Sاف,ل ال��\ات الNق�ق�ة إلى معلمات ت�Nرة على ت�االف��اضي ق
ال�1عل��1 على فه� الc71الت ع8� اك�7افها بi8ام  ال�# ی/,� م� ق�رة  ال�عل� =الc7ل  م� ب�\ة 

 . االس�2�ام وز,ادة ال�فاعل�ةثالثي األ=عاد، [1ا وف�ت ب�\ة ال�عل� =الاقع االف��اضي سهلة 

 ) التوصيات: ٢

  ب8اءأ على ال�8ائج ال�ي أسف�ت ع8ها ال�راسة تصي ال�اح�ة =الع�ی� م� ال�ص�ات م� أب�زها: 
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ال��ر,P م� خالل تق�8ة الاقع االف��اضي والاقع اإله�1ام =ال�سع في إس�2�ام إس��ات��Dة   .١
 في ت�ر,+ األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح�.ال1ع/ز 

ت�ق�ف أول�اء أمر األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح� وت�ر,�ه� على أف>ل اإلس��ات��Dات  .٢
.� الفعالة في ت�ر,P أ"فاله� ذو# إض&�اب ال�ح

٣.   S"ل�17ل [ل م8ا �ال�سع في ن7� م�اك/ ت�ر,P و رعاGة األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح
.>,�,< وال تق�U� على الN1افiات ال�ئ�(ة في دولة ال� ال

عى ب�� ال1ا"��8 العادی�� م�1 ل�+ ل�یه� أ"فال ذو# إض&�اب ال�ح� =أن  ن7� ال .٤
األ"فال ذو# إض&�اب ال�ح� ه� أف�اد عادی�� في حاجة إلى رعاGة خاصة وأن عل�ه�  

  تق�له� ودمDه� في ال1�D1ع، =1ع8ى أن ی�� ن7� ثقافة أنا م�2لف ول(< م�2لف.
  المراجع:

  ال��اجع الع�9ة:
  ع1ان: دار وائل لل&�اعة وال78�.ال��ح*: الM;ائc والعالج. ). ٢٠٠٤إب�اه�� ال/ر,قات (

1� ش�,< (Nف م�رة في ت�18ة  ٢٠٠٧أشU1ال wاول ال78ا�). فعال�ة ب�نامج ت�ر,�ي =اس�2�ام ج
ال1عاق�� عقل�ا.   ال�ح�ی�� م�  ال�اصل ل�W األ"فال  ال�ف�ي، مهارات  م4لة االرشاد 

  ). ٢١الع�د (، جامعة ع" ش�6
  . اإلس���ر�ة: م�س�ة ح�رس ال�ول
ة. اإلك��اف ال��� إلعاقات ال�ف�لة ).٢٠٠٩(  إن��اح إب�اه
	 ال���في

1� ع��العا"ي (Nاتع م�ة إلى ).  ٢٠١٠ح(� الال�;�D ال�عل�ي ع � االن��نe، م" ال�ل�_
�ی�ة.ال �ائة: ن�اذج وت- قاتDامعة الDر,ة: دار ال�8cاإلس .   

 ) ��D1ال�,ة.  ال��9ة ال��4ة و ال��ح*.). ٢٠١٦ران�ا م�ت>ى ع�F�ة ال���c1ر,ة: ال�8cاإلس  
) �,<. ٣. wمعاناتي وال��ح*). ٢٠٠١س�1�ة ع�� الل&�ف ال(ع�  ، م78رات ذات ال(السل، ال

) الع�ل   �1Nم لfو3  ).  ٢٠١٣عادل  ال��3�9  وال*مج  ال� #�  ال�*خل  وأث�   Dال�عل صع�9ات 
�یH.  لMاصة.االح�اجات اNاب ال��  القاه�ة: دار ال

ال��Yة ال*ور8ة  )،  ٤). ب�امج ال��خل العالجي وال�أه�لي أل"فال ال�ح� (٢٠٠٢ع�1ان ل��P ف�اج ( 
"  . ٢٠-١٨) ،  ٧١، ال(8ة ال�اسعة ع7�، الع�د (الت?اد ه%ات الف%ات الMاصة وال�ع�ق

 ال�اصل ألمهات  مهارات  ت�18ة في ت�ر,�ي ب�نامج ). فاعل�ة٢٠١٥هللا (  ح(P  أب ك1ال عال
  =ال�ح�. رسالة ماج(���، [ل�ة ال���Fة ، الDامعة اإلسالم�ة، غ/ة.  الU1اب�� األ"فال
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  ٦١  

واقع ت&��S ال1عل��1 ل�ق�8ة الاقع االف��اضي =1عاه� االمل ).  ٢٠١٧ماج� ع��ال�ح�1 ال(ال� (
ال(عد  الع��Fة  =ال11ل�ة  ال(1ع  ال�U وضعاف  دمج  ال��8�9ة  Gة.  وF�امج  العل�م  م4لة 

  . ٥٠٦- ٤٧٧)، ص ص. ٣)، الع�د (١٨، الD1ل� (وال�ف�ة
1� إب�اه�� (Nاضي.  ٢٠١٧م�اقع ال1ع/ز واالف�ال�ل�قى ال*ولي األول ل�لة ال��9ة: ت- قات ). ال

  .   ٩٦[ل�ة ال���Fة، جامعة ب8ها، ص  ال����ل�جا في ال��9ة،
1� ع&�ه خ�1+ ( Nج�ا  ٢٠١٥م8ل�8لج�ا  ). ت�8لج�ا الاقع ال1ع/ز وت�الاقع االف��اضي وت

  .wال21ل ال�علDالاقع  ت���ل�جا  مDل� م4لة  ال�عل��،  8لج�ا �ل� الU1�,ة  ال1Dع�ة   ،
  .٣-١)، ص ٢)، ع�د (٢٥(

1� على [امل (Nة: ال�*خل ال� #� و م�اجهة اض-�اب ال��ح*).  ٢٠٠٥مGد. ال11ل�ة الع��Fة ال(ع
  ل78� وال�ز,ع.م�c�ة ال(اعي ل

). ال�عل�� االف��اضي في وق< األزمات، الاقع وال�هانات: دراسة حالة وزارة  ٢٠٢٠م�ج زغ�ود (
)، ٣، مDل� (م4لة دراسات في العل�م اإلن�انة واالج��اعةال���Fة ال"�8ة الD/ائ�,ة.  

  .١١٤ –  ٩٩)، ٤ع�د (
ت� و  ال-فل ال��ح*. في األس�ة).  ٢٠٠٠نادGة أب ال(عد (��1�8�ر,ة: الP�c1 العل1ي للcاإلس .

  ال�ز,ع. 
 ) Sی�Uد ال1Nواني ، و رحاب م�Dاه�� ال�ات ل*3 األ1فال ).  ٢٠١٣هالة إبfالN مهارات الع�ا@ة

 ."�ی�ة.ال��ح*یDامعة الDر,ة: دار ال�8cاإلس  
)  Sی�ص 1د Nم رحاب  الD�واني،  اب�اه��  اال1).  ٢٠١٣هالة  ل*3  Nالfات  الع�ا@ة  فال مهارات 

"�ی�ة.ال��ح*یDامعة الDر,ة: دار ال�8cاإلس .  
) ��1� ال(�Nال��ا سع�� ع�,). فاعل�ة ب�\ة واقع اف��اضي تعل��1ة في إك(اب األ"فال  ٢٠١٠ه

االج�1اعي.   ال�فاعل  مهارات  =ع~  و�1ق  ال�ح�ی��  ال��اهج  في  دراسات  م4لة 
��Fة، جامعة ع�� ش1+، ، ال1Dع�ة الU1�,ة لل81اهج و"�ق ال��ر,+، [ل�ة ال�ال�*ر68

  .٢٠٧ –  ١٦٨، ص ص ١٦٠الع�د 
ج�ة: ال1Dع�ة الف�Uل�ة    عالج ال��ح*: ال-�ق ال��8�9ة وال�ف�ة وال- ة.).  ٢٠٠٤وفاء ال7امي (

  ال�2�,ة ال8(,ة في ال11ل�ة الع��Fة ال(عدGة.
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