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وجهات نظر معلمي التربية الخاصة نحو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
راشد بن عبدالرحمن الدباس

عبدالكريم بن حسين الحسين

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

1

قدم للنشر 1440/1/3هـ  -وقبل 1440/3/3هـ

المستخلص:هدفت هذه الدراسةُ إىل التعرف على وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد ،وعالقتها بعدد من املتغريات .وقد اعتمدت املنهج الوصفي املسحي من خالل استخدام استبانة جلمع البيانات ،ولقد تكونت عينة
الدراسة من ( )٣٤٤معلماً ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن املشاركني بوجه عام حيملون وجهات نظر إجيابية حنو استخدام القصص االجتماعية.
عالوة على ذلك ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بوجهات نظرهم حنو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعود ملتغري املؤهل الدراسي وذلك لصاحل حاملي درجة املاجستري ،وبينت النتائج وجود
أيضاً فروق ذات داللة إ حصائية تعود ملتغري التدريب املسبق حول استخدام القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل الذين مل حيصلوا على تدريب مسبق،
كما أسفرت النتائج عن وجهات نظر أكثر إجيابية للمشاركني الذين سبق هلم استخدام القصص االجتماعية مقارنة باملشاركني الذين مل يستخدموها
مسب ًقا .ويف مقابل ذلك ،أشارت نتائج الدراسة إ ىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر املشاركني تعود إىل متغري اجلنس ،ومتغري
اخلربة التدريسية .ويف ضوء نتائج الدراسة ،مت التوصية مبجموعة من التوصيات اليت من شأهنا زيادة مستوى استخدام القصص االجتماعية مع هؤالء
التالميذ.
الكلمات المفتاحية :القصص االجتماعية ،اضطراب طيف التوحد ،معلمو الرتبية اخلاصة ،املهارات االجتماعية.

( )1الشكر والتقدير :يتقدم الباحثان جبزيل الشكر والتقدير ملركز حبوث كلية الرتبية وعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود لتمويل هذا البحث.
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المقدمة

املظاهر السلوكية املصاحبة هلذا االضطراب مثل تكرار
& (Delincolas
السلوكيات ،ونوبات الغضب املتكررة
) ،Young, 2007مما جيعلهم جيدون صعوبة يف التعبري عن
مطالبهم ،ورغباهتم ومشاعرهم ،وهذا كله نتاج عن التأخر
النمائي يف اجلوانب االجتماعية لديهم ).(Friedlander, 2009
ونظراً ألمهية تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
املدارس العامة مع مراعاة خصائصهم ،وقدراهتم ،ظهرت عدد
من الربامج التعليمية ،والسلوكية اهلادفة إىل تنمية قدراهتم،
ومهاراهتم ألقصى حد ممكن ،وعدم جعل تلك املظاهر عائقاً
حيول دون استفادهتم من اخلدمات التعليمية ،وحتقيق أهداف
املناهج ،والربامج الرتبوية املرسومة هلم .ومن تلك الربامج
الفاعلة ما يُسمى بالقصص االجتماعية ""Social Stories
 .)(Sansosti, Powell-Smith Kincaid, 2004فقد أشار
التقرير الصادر عن املركز الوط ي للتوحد ( National Autism
 )Center, 2015إىل أهنا من املمارسات املبنية على األدلة
للتعامل مع التالميذ ذوي اضطرب طيف التوحد .ولقد كانت
بداية القصص االجتماعية يف عام 1991عن طريق ُمطورهتا
كارول قريي ) ،)Carol Grayإذ كانت تستخدمها مع
تالميذها ذوي اضطراب طيف التوحد ،مث يف عام 1993
نشرهتا كاسرتاتيجية تعليمية ميكن استخدامها من قبل معلمي
هؤالء التالميذ (.)Gray & Garand, 1993
وتتكون القصص االجتماعية من ُمجل نصية قصرية مدعومة
بصور ورسوم توضيحية هبدف مساعدة التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد على الفهم الصحيح للمواقف
االجتماعية املختلفة ،من خالل كتابتها مبستوى مناسب
لقدراهتم وخصائصهم ( .)Gray, 2004ومن الضروري معرفة
أن مجيع اجلُمل املكتوبة ،والرسوم التوضيحية املستخدمة يف
تكوين القصة االجتماعية تصف موقفاً اجتماعياً معيناً،
وهتدف إىل تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد مهارةً
سلوكيةً حمدد ًة بشكل يراعى فيه خصائصهم النمائية،
ويساعدهم على اكتساب املهارة بشكل أكثر فعالية ( Gray,

من أولويات الرتبية اخلاصة تقدميُ أفضل الربامج التعليمية
والعالجية جلميع التالميذ ذوي اإلعاقات بغض النظر عن نوع
وشدة إعاقاهتم ،فجميع فئات اإلعاقات املختلفة هلم احلق يف
تقييدا
احلصول على التعليم والتدريب يف أقل البيئات املدرسية ً
وباستخدام الربامج العالجية املبنية على األدلة واملستخلصة
من نتائج األحباث والدراسات العلمية ذات اجلودة العالية،
وهذا ما أكد عليه قانون تربية األفراد ذوي اإلعاقات املطور
Individuals
( with Disabilities Education
 ،)Improvement, 2004وكذلك قانون تعليم مجيع األطفال
( .)No Child Left Behind, NCLB, 2001ومن هذه
الفئات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وقد حددت
مراكُز السيطرة على األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة
االمريكية ( Centers for Disease Control and Prevention,
 )CDCأن هناك طفالً واحداً من كل  ٦٨طفالً مت تشخيصه
بأن لديه اضطراب طيف التوحد ) ،(CDC, 2014ويُعد هذا
مؤشراً على أن هذا االضطراب من أكثر االضطرابات النمائية
انتشارا بني األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية ( Ryan,
ً
.)Hughes, Katsiyannis, McDaniel & Sprinkle, 2011
ويُعد القصور الواضح يف النمو اللغوي ،ومهارات التواصل،
والتفاعل االجتماعي من أهم ما يتصف به األطفال ذوو
اضطراب طيف التوحد ( American Psychiatric
 .)Association, 2013ويعاين الغالبية منهم من صعوبات يف
القدرة على التواصل اللفظي واستخدام اللغة ( Ganz et al.,
 ،)2012إذ يستخدم ما يقارب  ٪٤٠-٣٥من هؤالء األطفال
التواصل غري اللفظي ،مما يشري إىل أمهية استخدام برامج
عالجية تركز على تنمية هذه اجلوانب (.)Ryan et al., 2011
ومن اخلصائص اليت ُتيز األطفال ذوي اضطراب طيف
اخنفاض القدرة على التواصل البصري ،باإلضافة إىل
التوحد
ُ
القصور يف املهارات اإلدراكية ،واالنتباه والرتكيز ،وبعض من
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أو الداعمة تكون مساعدة له يف فهم املهارة أو السلوك املتوقع
منه بشكل إجيايب يبني له قيمته ،وحيقق اهلدف السلوكي
الذي رمست من أجله القصة (عواد ،وآخرون;2016 ،

 .)2004وختتلف القصص االجتماعية عن األساليب التدريسية
املباشرة؛ إذ تساعد التالميذ على فهم املوقف االجتماعي،
والسلوك املطلوب منه فعله من خالل عرض اجلُمل التوضيحية
أمامه (.)Ivey, Heflin, & Alberto, 2004
وقد احتوت القصص االجتماعية يف صورهتا األولية،
واألساسية على أربعة أشكال من اجلُمل وهي :اجلملة الوصفية
" ،"descriptive sentenceواجلملة التصورية perspective
" ،"sentenceواجلملة اإلجيابية أو الداعمة "affirmative
"sentenceواجلملة التوجيهية "Gray & ( "directive sentence
Garand, 1993; Gray, 2004; Reynhout & Carter, 2006؛
عواد ،سليمان ،والشريف  ،)2016 ،مث تطورت فأصبحت
حتتوي على ستة أشكال من اجلُمل ميكن استخدامها يف
إعداد القصة وهي :اجلملة الوصفية ،واجلملة التصورية،
واجلملة التوجيهية ،واجلملة اإلجيابية ،واجلملة التعاونية أو
التشاركية " ،"cooperative sentenceواجلملة الضابطة
") "control sentenceعواد ،وآخرون2016 ،؛ Gray, 2004
.)& Gray, 2014; Reynhout & Carter, 2006
ومن الضروري أن حتتوي القصة االجتماعية على اجلملة
الوصفية ،باإلضافة إىل استخدام نوع أو أكثر من أشكال
اجلُمل األخرى ( Gray, 2004; Reynhout & Carter,
)2006؛ إذ تقدم اجلمل الوصفية ،وصفاً وتوضيحاً شامالً
للموقف االجتماعي ،وما حيتويه بشكل تسلسلي ومرتب ،يف
حني تقدم اجلملة التصورية توضيح األشياء املتوقع من اآلخرين
القيام هبا خالل املوقف االجتماعي املصور ،أما اجلملة
التوجيهية فتقدم للتلميذ توضيحاً لألشياء املتوقع منه أن يقوم
هبا سواء أ لفظية كانت أم سلوكية خالل املوقف
االجتماعي ،وذلك بعكس اجلملة التشاركية واليت توضح له
من سيقوم مبساعدته يف املوقف االجتماعي املصور ،يف حني
أن اجلملة التوجيهية تقدم له عدة خيارات سواء أ لفظية كانت
أم سلوكية تساعده على استدعاء األشياء املتوقع منه القيام هبا
خالل املوقف االجتماعي املصور ،وأخرياً فإن اجلملة اإلجيابية

& Gray, 2004; Rust & Smith, 2006; Reynhout

.)Carter,2006
ويلزم مراعاة عدد من األسس عند إعداد القصة
االجتماعية ،منها أنه جيب أال هتدف القصة االجتماعية إىل
تعليم التلميذ فقط جمموعة من التعليمات ،والتوجيهات بل
جيب أن تركز أكثر على الوصف ،والتوضيح باإلضافة إىل
تقدمي وصف مطابق ،ومناسب للموقف االجتماعي بشكل
يساعده على اكتساب املهارة ،وإظهار السلوك املتوقع منه.
وكذلك ،جيب أن حتتوي القصة االجتماعية على مجلة توجيهية
بعد كل مجلتني وصفيتني على األقل خالل سرد القصة أو
املوقف االجتماعي ( Gray, 1998; Gray, 2000; Scattone,
Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002; Spencer,

;.)Simpson & Lynch, 2008
وحددت قريي ( )Gray, 2000عدداً من اخلطوات عند
البدء يف إعداد قصة اجتماعية ،وهي:
 .1جيب حتديد اهلدف أو املهارة املراد تقدميها للتلميذ
بشكل دقيق.
 .2جيب مجع وحتديد املعلومات الكافية حول املوقف
االجتماعي ،واملهارة املراد تقدميها للتلميذ من خالل حتديد
املكان ،والزمان ،واألشخاص الذين يتطلب املوقف
تواجدهم فيه.
 .3عند كتابة القصة االجتماعية جيب مراعاة تقسيمها إىل
ثالثة أجزاء (عنوان ،ومقدمة ،وحمتوى مث خاتة) ،وتقدمي
ُمجل حتتوي على كلمات توضح املهارة أو النشاط السلوكي
املراد تصويره ،والكتابة حسب ما ميكن أن يتصوره التلميذ
للموقف االجتماعي باستخدام لغة واضحة ودقيقة،
وإجيابية ومجل قصري.
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االجتماعية يف خفض تكرار السلوكيات غري املرغوب فيها
(مثل الصراخ وإخراج الطعام من الفم ورميه) لدى ثالثة
تالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد .وتبني أيضاً من
نتائج عدة دراسات ( & Agosta, Greatz, Mastropieri,
Scruggs, 2004; Reynhout & Carter, 2007؛ حبيب،
 )2016أن استخدام القصص االجتماعية فعال يف خفض
السلوك النمطي غري املرغوب فيه لديهم .وكذلك أشارت
دراسة كويتلر وآخرين ( (Kuttler, Myles & Carlson, 1998
إىل فعالية استخدام القصص االجتماعية يف خفض مسببات
النوبات املتكررة ،وهذا ما أكدته أيضاً دراسة لورمير وآخرين
( )Lorimer, Simpson, Smith Myles & Ganz, 2002بأن
استخدام القصص االجتماعية ساهم يف منع حدوث النوبات
املتكررة لذوي اضطراب طيف التوحد.
وأظهرت الدراسات فاعلية استخدام القصص االجتماعية
يف حتسني مستوى األداء الوظيفي لدى التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد ( .)Hutchins & Prelock, 2013كما
تبني فاعليتها يف تدريب التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
على مهارات السلوك التكيفي بوجه عام ،ومهارات احلياة
اليومية بوجه خاص داخل الصف العادي وجبانب أقراهنم
العاديني سواء لدى من هم يف سن املدرسة أم قبل هذا السن
(املهريي ،والسرطاوي ،وعبدات ،وطهBraumont, 2014 ،
; .)2008كما أن استخدام القصص االجتماعية له فاعلية يف
حتسني مستويات األداء يف املهارات االجتماعية ،والتفاعل
االجتماعي ،والتواصل اللفظي لدى التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد (علي ;2008 ،القصريين ;2016 ،أمحد وآخرون،
 .)Brown & Stanton-Chapman, 2015 ;2016وأيضاً مت
استخدام القصص االجتماعية يف تسهيل انتقال التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد من مرحلة دراسية إىل مرحلة أخرى،
ومن خربة إىل خربة جديدة (.)Briody & McGarry, 2005
وتبني من مراجعة األدبيات تناول عدد من الدراسات ملدى
استخدام املعلمني واملعلمات للقصص االجتماعية داخل

 .4جيب تقدمي القصة االجتماعية للتلميذ بالرتكيز على
اهلدف منها ،والعنوان املوضوع هلا ،بشكل خمطط ومرتب
له.
وتعد القصص االجتماعية من األساليب املناسبة
لالستخدام مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
خمتلف املراحل الدراسية ابتداء من مرحلة ما قبل املدرسة حىت
املرحلة الثانوية مادام أن لديهم قدرة على السمع والبصر،
ولديهم قدرة على إخراج بعض األصوات ( Gray & Garand,
 .)1993ولقد مت استخدامها يف تدريب التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد على مهارات سلوكية خمتلفة بشكل
فعال .إذ أشارت نتائج دراسة كروزير و تيتاين ( & Crozier
 )Tincani, 2007إىل أن القصص االجتماعية هلا فعالية يف
تدعيم السلوك االجتماعي اإلجيايب ،وخفض السلوك غري
املرغوب فيه لدى تلميذين من ذوي اضطراب طيف التوحد يف
مرحلة ما قبل املدرسة يف أثناء اللعب مع أقراهنم العاديني.
ويف دراسة أخرى أشار شان ) (Chan, 2009إىل أن
القصص االجتماعية هلا فعالية يف دعم وتنمية التواصل،
والرتكيز البصري لدى ستة من التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد يف فصول التعليم العام .كما استخدم كورميبش وآخرون
& (Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gazzo, Ingersoll

) Anderws, 2009القصص االجتماعية يف تطوير مهارات
اللعب اجلماعي لدى جمموعة من التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد ترتاوح أعمارهم ما بني  7إىل  14سنة ،وأشارت
نتائج الدراسة إىل فعالية القصص االجتماعية يف تنمية
مهارات اللعب اجلماعي.
ويف نفس النطاق تبني من دراسة آدامز وآخرين ( Adams,
 )Gouvousis, VanLue, & Waldron, 2004فعالية استخدام
القصص االجتماعية يف خفض الشعور بالفشل واإلحباط يف
أثناء إكمال الواجبات املنزلية لدى عينة من التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد .كذلك أشارت دراسة كواك ومريندا
( )Kuoch & Mirenda, 2003إىل فعالية استخدام القصص
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االجتماعية .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مجيع املعلمني
الذين تت مقابلتهم قد سبق هلم استخدام القصص
االجتماعية .كما أن املعلمني لديهم أيضاً اجتاه إجيايب حنو
استخدامها ،باإلضافة الكتساهبم الوعي مباهية القصص
االجتماعية وكيفية إعدادها ،واستخدامها .كذلك أوضحت
النتائج أن عدم توفر الربامج ،واألجهزة التقنية املساعدة يف
عرض القصص االجتماعية ،باإلضافة إىل عدم وجود قصص
مالئما لثقافتهم وبيئتهم؛ قد تعيق
إعدادا
اجتماعية ُمعدة
ً
ً
استخدامهم للقصص االجتماعية .وعلى الرغم من أمهية
النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة؛ فإهنا أجريت على
املعلمني الذكور فقط ،الذين يعملون يف معاهد الرتبية اخلاصة،
والذين سبق هلم استخدامها مع طالهبم ،ومل تشمل على
املعلمني ،واملعلمات يف مجيع املدارس احلكومية ،واملراكز
اخلاصة.
استكماال للدراسات السابقة يف هذا اجملال تأ ي الدراسة
و
ً
احلالية الستهداف مجيع معلمي ومعلمات التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد مبختلف املراحل الدراسية باملدارس
احلكومية واملراكز اخلاصة سواء سبق هلم استخدامها مع
تالميذهم أو مل يسبق هلم.

املدارس ،واملراكز التعليمية والتأهيلية ،ومعرفة اجتاهاهتم حنو
استخدامها ،فقد قام رينهوت وكارتر ( Reynhout & Carter,
 )2009بدراسة هدفت إىل معرفة مدى استخدام معلمي
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد للقصص االجتماعية،
واجتاهاهتم حنو استخدامها ،باإلضافة إىل فعاليتها مع
تالميذهم ،وتكونت عينة الدراسة من  105معلم ومعلمة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مجيع املشاركني يستخدمون
القصص االجتماعية يف فصوهلم الدراسية ،يف حني ما يقارب
 ٪29منهم يستخدموهنا خارج املدرسة ،باإلضافة إىل فصوهلم
الدراسية .وبالنظر إىل اجتاهاهتم حنو استخدامها فقد ظهر
وجود اجتاهات إجيابيه ،وتبني أن هناك  ٪٩٣منهم َيرون
فاعليتها وسهولة تطبيقها يف خمتلف البيئات التعليمية و()٪78
يـََرون أهنا مالئمة لعدد كبري من التالميذ ،وكذلك يرون أن
استخدامها أكثر فعالية مع التالميذ الذين لديهم قدرة على
التواصل اللفظي.
وقام ديف ( )Dev, 2014بدراسة استخدمت املنهج
النوعي ( )qualitative approachهبدف التعرف على مستوى
معرفة معلمات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد بكيفية
إعداد واستخدام القصص االجتماعية ،والتعرف على
اجتاهاهتن حنو فعالية استخدامها .وقد قام الباحث مبقابلة
ست من املعلمات ،وأشارت نتائج الدراسة إىل ضعف
معرفتهن حول كيفية إعداد القصص االجتماعية ،وأوضحت
اجتاها إجيابيًا حنو فعالية
النتائج ً
أيضا أن مجيع املعلمات أظهرن ً
استخدامها يف تنمية املهارات االجتماعية لدى تالميذهن
عندما يتم استخدامها مع تطبيقات أخرى منها على سبيل
املثال :املعينات البصرية " "visual aidsمثل الصور ""pictures
او البطاقات التذكريية "."reminder cards
ويف السياق ذاته قام العتييب ،ودميرتيادي ،وكيمب
( )Alotaibi, Dimitriadi & Kempe, 2016بدراسة باستخدام
أسلوب املقابلة هبدف معرفة تصورات ( )15معلماً للتالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد حول استخدام القصص

مشكلة الدراسة:
يتضح من مراجعة األدبيات السابقة مناداةُ املختصني
بضرورة تربية وتعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
املدارس العادية ،واستخدام األساليب العالجية املثبت فعاليتها
علمياً ( ،)National Autism Center, 2015وتُعد القصص
نصح باستخدامها
االجتماعية إحدى تلك األساليب اليت يُ َ
اسعا مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
استخداما و ً
ً
عند تدريسهم املهارات االجتماعية والسلوكيات املرغوب فيها
( Adamas et al, 2004; Sansosti, 2008; Test, Richter,
 ،)Knight & Spooner, 2011غري أن وجهات نظر املعلمني
السلبية حول األساليب الفاعلة قد حتول دون استخدامها؛ لذا
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 -4هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري وجود
تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية؟
 -5هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري
االستخدام املسبق للقصص االجتماعية؟
 -6هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري املؤهل
الدراسي؟

فإن دراسة وجهات نظر املعلمني حنو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يُعد أمراً
مهماً وملحاً ملعرفة مدى تقبلهم الستخدامها ،ومع ذلك
أظهرت مراجعة األدبيات ندرةً يف تلك الدراسات ،وعليه فإن
هناك حاجة لدراسة وجهات نظر هؤالء املعلمني حول
استخدامها مع تالميذهم ،واليت قد تساعد يف حتديد العوائق
اليت قد حتول دون استخدامها ( ;Alotaibi et al.; Dev, 2014
) .Reynhout & Carter, 2009كما تبني من خالل مالحظة
الباحثَني ،وزيارهتما جملموعة من املدارس اليت تُقدم اخلدمة
للتالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،أن هناك قلة يف
استخدام القصص االجتماعية مع هؤالء التالميذ ،وقد يرجع
إىل وجود وجهات نظر سلبية حول استخدام املعلمني هلا ،مما
حيرم هؤالء التالميذ من الفوائد العائدة من جراء استخدامها
معهم ،ويقلل من فُرص إمكانية دجمهم مع أقراهنم العاديني؛

هدف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة وجهات نظر معلمي
الرتبية اخلاصة حول استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وعالقتها مبتغريات
الدراسة( :اجلنس ،واخلربة يف التدريس ،ووجود تدريب مسبق
على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية ،واالستخدام املسبق
للقصص االجتماعية ،واملؤهل الدراسي).

لذا ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس :ما

وجهات نظر معلمي التربية الخاصة نحو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف

التوحد؟

أسئلة الدراسة:

حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد؟
 -2هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري
اجلنس؟
 -3هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري اخلربة
يف التدريس؟

أهمية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل ما يأ ي:
 .1تُعد الدراسة احلالية إضافة جديدة ألدبيات الرتبية اخلاصة
العربية فيما يتعلق باستخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد؛ نظراً لقلة
الدراسات العربية اليت تطرقت الستخدامها مع أفراد هذه
الفئة ،واجتاهات معلميهم حنوها.
 .2تُعد القصص االجتماعية إحدى الطرق املبنية على البحث
العلمي لتعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد؛ لذا
فإن معرفة وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو
استخدام القصص االجتماعية قد يساهم إما يف حتسني
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مصطلحات الدراسة:

وجهات نظر املعلمني جتاهها ،أو يف حتفيزهم على
استخدامها مع تالميذهم.
 .3تُفيد نتائج الدراسة احلالية يف حتديد االحتياجات التدريبية
للمعلمني؛ إذ يتم تزويدهم من خالل الربامج التدريبية مبا
حيتاجونه لتفعيل استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
 .4اإلسهام يف حتسني واقع استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل معرفة
وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول استخدامها مما
يرتتب عليه زيادةُ وجهات النظر اإلجيابية ،أو العمل على
حتسني وجهات النظر السلبية.

القصص االجتماعية:
طريقة تستخدم يف تدريس التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد مهارات اجتماعية وسلوكيات حمددة يُتوقع منهم القيام
هبا خالل موقف اجتماعي معني باستخدام صور أو رسومات
توضيحية مقرونة جبمل وصفية قصرية (.)Gray, 2004
وتعرف إجرائياً بأهنا قصة حتكي موق ًفا اجتماعيًا تستخدم
فيها لغة بسيطة ،ومجل خمتصرة ،مع صور ،أو رسومات
لتساعد التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد على تعلم
مهارات ،وسلوكيات اجتماعية إجيابية.
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد

حدود الدراسة:

الدليل التنظيمي لربامج الرتبية اخلاصة يف اململكة
يُعرف
ُ
العربية السعودية التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد بأهنم
التالميذ الذين لديهم "عجز مستمر يف التواصل االجتماعي
والتفاعل االجتماعي عرب سياقات متعددة وذلك من خالل ما
يأ ي:
 .1العجز يف التبادل االجتماعي والعاطفي.
 .2العجز يف سلوكيات التواصل غري اللفظي املستخدمة يف
التواصل االجتماعي.
 .3العجز يف تطوير وصيانة وعالقات التفاهم" (وزارة
التعليم ،1437 ،ص.)11
ويعرفون إجرائياً بأهنم التالميذ الذين مت تشخيصهم
باضطراب طيف التوحد من قبل جهات رمسية يعمل هبا
خمتصون يف جمال تقييم وتشخيص األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد ،ويتلقون تعليمهم يف املعاهد ،أو الفصول
املخصصة هلم مبدارس التعليم العام ،أو املراكز اخلاصة.

تتحدد هذه الدراسة باحلدود اآلتية:

-1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على وجهات
نظر معلمي ومعلمات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
حنو استخدام القصص االجتماعية يف تعليم تالميذهم،
وعالقتها مبتغريات الدراسة اليت اشتملت على :اجلنس،
واخلربة يف التدريس ،ووجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق
القصص االجتماعية ،واالستخدام املسبق للقصص
االجتماعية ،واملؤهل الدراسي.

-2الحدود الزمنية :يتحدد اجملال الزم ي للبحث بالفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي 1438-1437ه.

-3الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مدينة الرياض
باململكة العربية السعودية.

-4الحدود البشرية :حتددت عينة الدراسة باالقتصار على
معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يعملون
يف مرحلة رياض األطفال ،واملرحلة االبتدائية ،واملرحلة
املتوسطة ،واملرحلة الثانوية باملدارس احلكومية واملراكز اخلاصة.

منهج الدراسة وإجراءاتها
قام الباحثان باستخدام منهج البحث الوصفي الذي يدرس
الظاهرة هبدف الوصول إىل استنتاجات ميكن االستفادة منها
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1438ه ،واملقدر عددهم بـ ـ ـ ( )400معلماً ومعلمة حسب
البيانات املتوفرة من اجلهات ذات العالقة.

يف فهم وتطوير الواقع احلايل أو املستقبلي (عبيدات ،وعدس،
وعبد احلق)2005 ،؛ وذلك ألنه يعد املنهج األنسب لطبيعة
الدراسة احلالية ،وللوصول إىل األهداف اليت يسعى الباحثان
إىل حتقيقها.

عينة الدراسة:
مت توزيع االستبانة على مجيع معلمي ومعلمات التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد يف املدارس احلكومية ،واملراكز
اخلاصة مبدينة الرياض ،وقد استجاب ( )344معلماً ومعلمة،
منهم ( )166معلماً و( )178معلمة .ويبني اجلدول رقم ()1
توزيع العينة بناءً على متغريات الدراسة.

مجتمع الدراسة:
جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمي ومعلمات
تكون
ُ
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف املدارس احلكومية،
واملراكز اخلاصة مبدينة الرياض للعام الدراسي -1437
جدول 1
خصائص عينة الدراسة:
م

المتغيرات

1

اجلنس

2

املؤهل الدراسي

3

سنوات اخلربة

4

وجود تدريب على إعداد وتنفيذ القصص االجتماعية

5

االستخدام املسبق للقصص االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية

ذكر
أنثى
بكالوريوس
ماجستري

166
175
298
44

48
52
87
13

أقل من  3سنوات

86

25

من  4سنوات إىل  6سنوات
من  7سنوات إىل  9سنوات
أكثر من  9سنوات
نعم
ال
نعم

117
77
64
82
262
204

34
22
19
24
76
59

ال

140

41

 .3مراجعة االستبانات األجنبية ذات العالقة باستخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد( Cavanaugh, 2012; Reynhout & Carter,
.)2009; Williamson-Henriques, 2013
 .4صياغة العبارات املتضمنة يف االستبانة باالعتماد على ما
ورد يف تلك الدراسات.
وبناء على اخلطوات السابقة مت بناء االستبانة ،وتكونت من
قسمني ،إذ جيمع القسم األول معلومات أولية عن املشاركني
وهي :اجلنس ،واملؤهل الدراسي ،وسنوات اخلربة ،ووجود

أداة الدراسة:
قام الباحثان ببناء أداة الدراسة من خالل القيام بعدد من
اخلطوات وهي:
 .1مراجعة اإلطار النظري املتعلق مبوضوع الدراسة.
 .2مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد ( ;Alotiabi et al, 2016; Cavanaugh, 2012
;2009

Carter,

&

Reynhout

.)Williamson-Henriques,2013

;2014

Dev,
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موافق بشدة (درجة واحدة) ،وقام الباحثان باستخدام املعادلة
اآلتية لتصنيف استجابات املشاركني إىل مخسة مستويات
متساوية املدى:
طول الفئة (املدى) = (أكرب قيمة-أصغر قيمة) ÷ عدد
بدائل األداة = ( ،0.80 = 5 ÷ )1-5للوصول إىل التصنيف
املوضح يف اجلدول رقم (.)2

تدريب على استخدام القصص االجتماعية ،واالستخدام
املسبق للقصص االجتماعية .يف حني مشل القسم الثاين من
االستبانة -بصورته النهائية -على ( )26فقرة تقيس وجهات
نظر املعلمني حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد .وأجاب املشاركون عليها من
خالل اختيارهم :موافق بشدة (مخس درجات) ،موافق (أربع
درجات) ،حمايد (ثالث درجات) ،غري موافق (درجتان) ،غري
جدول 2

توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة:
إيجابي بدرجة عالية

الوصف
مدى املتوسطات
الوصف

إيجابي

5.00-4.24
إجيايب بدرجة عالية

متوسط

4.23-3.43
إجيايب

سلبي

3.42-2.62
متوسط

سلبي بدرجة عالية
1.80-1.00
سليب بدرجة عالية

2.61-1.81
سليب

الوصف
مدى املتوسطات
الوصف

احملكمني إجراءُ بعض التعديالت الالزمة على بعض فقرات
االستبانة لزيادة وضوحها.

إجراءات الدراسة

الصدق العاملي:

صدق وثبات أداة الدراسة:

وللتحقق من الصدق العاملي ألداة الدراسة قام الباحثان
بإجراء التحليل العاملي االستكشايف بطريقة ألفا فاكتورينج
( )Alpha factoringإذ إهنا أنسب الطرق للتحقق من الصدق
العاملي للمقاييس واالختبارات ،إىل جانب ذلك مت التأكد
من كفاية حجم العينة عن طريق اختبار كايزر وماير وأولكن
معامل  ،KMOومعامل بارتلت  Bartelttللتكورية ،فكانت
النتائج على النحو اآل ي يف اجلداول ( ،)3و( ،)4و(:)5

صدق المحكمين:
قام الباحثان بعرض االستبانة بصورهتا األولية على
جمموعة من املختصني يف جمال اإلعاقات النمائية والفكرية من
أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرتبية اخلاصة يف عدد من
اجلامعات السعودية ،من أجل معرفة مدى مناسبة فقرات
االستبانة ألهداف الدراسة ،ووضوحها ،ومناسبة الصياغة
اللغوية هلا ،وعليه مت استبعاد الفقرات اليت مل حتصل على نسبة
اتفاق تعادل  %80فأكثر ،كما مت بناءً على اقرتاحات
جدول 3
اشتراكيات بنود االستبانة
البند

1

2

3

4

5

6

7

8

9

االشرتاكيات
البند
االشرتاكيات
البند
االشرتاكيات

.784
11
.750
21
.656

.794
12
.617
22
.576

.848
13
.575
23
.647

.720
14
.816
24
.825

.839
15
.818
25
.790

.842
16
.831
26
.810

.568
17
.749
27
855

.784
18
.827
28
.833

.763
19
.650
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جدول 4
قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل
الحل العاملي قبل التدوير

العوامل
1
2

جدول 5
تشعبات للعوامل
البند
التشبع
البند
التشبع
البند
التشبع

اجلذر الكامن

نسبة التباين

النسبة التجميعية للتباين

18.596
1.088

71.524
4.185

71.524
75.710

1
.885
11
.828
21
.770

2
.891
12
.761
22
.757

3

4

.921
13
.715
23
.786

.844
14
.894
24
.907

5

6

7

8

9

10

.911
15
.904
25
.884

.907
16
.908
26
.890

.732
17
.794
27
.715

.882
18
.872
28
.828

.871
19
.772

.520
20
.910

توضح نتائج التحليل يف اجلداول املذكورة أعاله أن معامل
 KMOبلغ ( ،)0.974كما حسب معامل بارتلت Barteltt

للتكورية إذ كانت قيمة مربع كاي ( )11735.109بدرجات
حرية ( )325وكانت دالة عند مستوى (.)0.000

وكشف التحليل العاملي عن عاملني كما يوضح ذلك
( )Scree Plotوقيم اجلذر الكامن وفق حمك كايزر ،وبلغ اجلذر
الكامن للعامل األول ( )18.596وفسر ( )%71.524من
التباين املشاهد ،يف حني كان اجلذر الكامن للعامل الثاين
( )1.088وفسر ( ،)%4.185وهذه القيم تشري بوضوح إىل
أن االستبانة أحادية البعد ذات عامل واحد يفسر أكثر من

 %70من التباين املشاهد ،ولذا مت التعامل مع االستبانة على
هذا األساس يف حتليل النتائج.
ثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان بالتحقق من ثبات االستبانة من خالل
حساب معامل ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's alphaوأشارت
النتائج إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،فقد
كانت درجةُ ثباهتا (.).984
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االتساق الداخلي:

بالدرجة الكلية لالستبانة ،ومجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى
( ،)0.01ويُظهر اجلدول رقم ( )6قيم معامالت االرتباط
لكل فقرة.

مت التحقق من االتساق الداخلي لالستبانة من خالل
حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة ،والدرجة الكلية
لفقرات االستبانة ،وقد أشارت النتائج إىل أن الفقرات مرتبطة

جدول رقم 6
معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالستبانة
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.891
**0.894
**0.924
**0.854
**0.914
**0.910
**0.744
**0.855
**0.876
**0.543

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.834
**0.768
**0.724
**0.897
**0.908
**0.911
**0.798
**0.874
**0.781
**0.910

21
22
23
24
25
26

**0.775
**0.766
**0.803
**0.909
**0.888
**0.894

** دالة عند مستوى0.01

طيف التوحد) بوجهات نظر املشاركني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد.

األساليب اإلحصائية:
بعد االنتهاء من مجع البيانات مت إدخاهلا إىل برنامج
واستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية لتحليلها ،وهي:
 .1اإلحصاءات الوصفية من تكرارات ،ونسب مئوية،
ومتوسطات حسابية ،واحنرافات معيارية ،وُرتب ،وذلك
للتعرف على وجهات نظر املشاركني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد.
SPSS

 .2اختبار (ت) للمجموعات املستقلة (

 .3اختبار حتليل التباين األحادي (

one-way analysis of

 )varianceمن أجل مقارنة املتوسطات عند مستوى
الداللة ( )0.05أو أقل ،ملعرفة عالقة متغري الدراسة
(اخلربة يف التدريس) املكون من أكثر من جمموعتني
بوجهات نظر املشاركني حول استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.

Independent

 )Samples T-Testمن أجل مقارنة املتوسطات عند
مستوى الداللة ( )0.05أو أقل ،ملعرفة عالقة عدد من
متغريات الدراسة (اجلنس ،املؤهل الدراسي ،وجود دورات
تدريبية يف استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد ،وجود جتربة سابقة يف
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب

نتائج الدراسة ومناقشتها

السؤال األول :ما وجهات نظر المعلمين نحو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف

التوحد؟

تت اإلجابة عن السؤال األول من خالل حساب
التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات
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رقم ( )7تلك النتائج.

املعيارية ،والرتب ،لفقرات االستبانة ،كما مت حساب املتوسط
احلسايب ،واالحنراف املعياري لالستبانة كليًا .ويعرض اجلدول

جدول 7
التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب ،الستجابات المشاركين عن وجهات نظرهم حول
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وترتيبها تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
م الفقرات

غير موافق غير

وبشدة

استخدام القصص االجتماعية من األساليب التدريسية املفضلة ت 16
17
لتالميذي.
4.7% %
من املفيد استخدام القصص االجتماعية من قبل مجيع معلمي ت 20
19
التالميذ ذوي اضطراب التوحد يف صفوفهم الدراسية.
5.8% %
يسهل علي استخدام القصص االجتماعية يف صفي
7
ُ
يساعد استخدام القصص االجتماعية على جذب انتباه
18
تالميذي يف أثناء تدريسهم مهارات جديدة.

سوف ُميكن استخدام القصص االجتماعية مع تالميذي من
24
تقليد السلوكيات املناسبة بسهولة.

 14استخدام القصص االجتماعية ممتع ومشوق لتالميذي.

67

19.5%16.6%35.8% 23.5%
93

93

69

69

7.6% %

20.1%19.2%28.2% 25.0%

97

ت 20
5.8% %

20.9%16.0%26.2% 31.1%
89

90

66
55

69

107

64 118

72

51

14.8%18.6%34.3% 25.9%

ت 21

122

6.1% %

20.3%14.5%23.5% 35.5%

81

ت 21
6.1% %

20.9%13.1%25.3% 34.6%
134

87

50

71

45

70

119

55

72

68

1.210 3.22

2

1.230 3.19

3

1.234 3.15

4

1.135 3.10

5

1.248 3.08

6

1.247 3.08

7

1.235 3.07

8

19.8%16.0%20.6% 39.0%

ت 21

114

6.1% %

17.2%18.0%25.6% 33.1%

88

88

62

43

59

ت 18

125

5.2% %

20.3%12.5%25.6% 36.3%

60

1.148 3.23

1

20.1%20.1%27.0% 27.0%

ت 26

يُسهم استخدام القصص االجتماعية يف مساعدة تالميذي على ت 16
20
التصرف بطريقة أنسب وأكثر اجتماعية.
4.7% %
يسهم استخدام القصص االجتماعية يف احلد من السلوكيات
25
املزعجة والسلوكيات الصعبة لتالميذي داخل الصف.

81

57 123

وبشدة

86

أشعر باالرتياح الستخدام القصص االجتماعية يوميًا يف تدريس ت 22
21
تالميذي.
6.4% %
 15استخدام القصص االجتماعية يف صفي ممتع يل.

موافق

محايد موافق

موافق

االنحراف
المتوسط
المعياري

الترتيب

70

1.200 3.07

1.230 3.06

9

10
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أستطيع إعداد واستخدام قصص اجتماعية لتحقيق األهداف
22
السلوكية املختلفة اخلاصة بتالميذي.

16

يساعد استخدام القصص االجتماعية بفعالية يف
زيادة السلوكيات املناسبة لتالميذي.

9

استخدام القصص االجتماعية يدعم ويسهل تنفيذ
برامج التدخل السلوكية.

13

من السهل إعداد قصص اجتماعية للحد من
السلوكيات السلبية.

1

استخدام القصص االجتماعية مفيد ونافع يف
تدريس تالميذي.

4

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة املهارات األكادميية.

12

من السهل إعداد قصص اجتماعية لتنمية مهارات
وسلوكيات إجيابية لتالميذي.

2

استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد مهم لتحقيق أهداف
اخلطة الرتبوية الفردية.

8

يدعم استخدام القصص االجتماعية ممارسات
املعلمني التدريسية والصفية.

3

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة املهارات االجتماعية.

6

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة مهارات احلياة اليومية.

11

القصص االجتماعية قابلة للتطبيق يف أماكن
خمتلفة سواء داخل املدرسة أم خارجها.

ت 19

110

5.5% %

14.8%19.8%27.9% 32.0%

113

3.04

ت 29

81

96

56

68

51

65

1.154 3.06

1.260

11

12

18.9% 16.3% 23.5% 32.8% 8.4% %
ت 25

122

76

59

62

3.03

1.241

13

18.0% 17.2% 22.1% 35.5% 7.3% %
ت 17

131

77

61

58

3.03

1.197

14

16.9% 17.7% 22.4% 38.1% 4.9% %
ت 31

125

75

37

76

3.01

1.312

15

22.1% 10.8% 21.8% 36.3% 9.0% %
ت 24

129

72

59

60

3.01

1.236

16

17.4% 17.2% 20.9% 37.5% 7.0% %
ت 23

127

72

66

56

3.01

1.218

17

16.3% 19.2% 20.9% 36.9% 6.7% %
ت 25

126

76

58

59

3.00

1.231

18

17.2% 16.9% 22.1% 36.6% 7.3% %
ت 22

128

84

49

61

3.00

1.218

19

17.7% 14.2% 24.4% 37.2% 6.4% %
ت 26

140

59

53

66

2.98

1.279

20

19.2% 15.4% 17.2% 40.7% 7.6% %
ت 36

128

60

47

73

2.98

1.335

21

21.2% 13.7% 17.4% 37.2% 10.5% %
ت 37

125

61

70

38

74

2.96

1.330

22
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21.5% 11.0% 20.3% 36.3% 10.8% %
5

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة مهارات التواصل.

26

سوف يؤدي استخدام القصص االجتماعية إىل
خلق بيئة تعلم تفاعلية.

23

من املهم تدرييب حول كيفية إعداد واستخدام
القصص االجتماعية.

10

ليس هناك آثار سلبية الستخدام القصص
االجتماعية.

ت 32

141

51

54

66

2.94

1.307

23

19.2% 15.7% 14.8% 41.0% 9.3% %
ت 29

136

69

48

62

2.94

1.262

24

18.0% 14.0% 20.1% 39.5% 8.4% %
ت 70

100

51

46

77

2.88

1.458

25

22.4% 13.4% 14.8% 29.1% 20.3% %
ت 38

121

99

40

46

2.81

1.189

26

13.4% 11.6% 28.8% 35.2% 11.0% %
3.03

املتوسط العام

يوضح اجلدول رقم ( )7أن املشاركني حيملون وجهات
نظر متوسطة حول استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد إذ كان املتوسط احلسايب
لالستبانة كليًا ( ،)3.03كما تراوحت قيم املتوسطات
احلسابية للفقرات بني ( .)3.23-2.81وهذا يتفق مع ما
توصلت إليه الدراسات السابقة (Alotiabi et al, 2016; Dev,
 2014; (Reynhout & Carter, 2009يف أن املعلمني يُظهرون
إجتاهاً إجيابياً حنو القصص االجتماعية بوجه عام .وهذه
النتيجة تؤكد على أمهية حتفيز املعلمني على استخدام القصص
نظرا لآلثار اإلجيابية الفاعلة جراء استخدامها مع
االجتماعية؛ ً
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ( Ali & Frederickson,

1.05

-

استخدام القصص
( ،)3.23تلتها الفقرة "من املفيد
ُ
االجتماعية من قبل مجيع معلمي التالميذ ذوي اضطراب
التوحد يف صفوفهم الدراسية" مبتوسط حسايب ( ،)3.22مث
يسهل علي استخدام القصص االجتماعية يف صفي"
فقرة " ُ
مبتوسط حسايب ( ،)3.19وبعدها جاءت الفقرة "يساعد
استخدام القصص االجتماعية على جذب انتباه تالميذي يف
أثناء تدريسهم مهارات جديدة" مبتوسط حسايب (،)3.15
وكانت خامس الفقرات األوىل "أشعر باالرتياح الستخدام
القصص االجتماعية يوميًا يف تدريس تالميذي" مبتوسط
حسايب ( ،)3.10يف حني كانت اخلمس فقرات األخرية هي:
"استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي لتعلم وممارسة
مهارات احلياة اليومية" مبتوسط حسايب ( ،)2.98تلتها الفقرة
"القصص االجتماعية قابلة للتطبيق يف أماكن خمتلفة سواء
داخل املدرسة أم خارجها" مبتوسط حسايب ( ،)2.96بعدها
جاءت الفقرتان "استخدام القصص االجتماعية يدعم
تالميذي لتعلم وممارسة مهارات التواصل" و"سوف يؤدي
استخدام القصص االجتماعية إىل خلق بيئة تعلم تفاعلية"

;2006; Graetz, Bledsoe, Smith, & Simpson, 2003

& Dodd, Hupp, Jewell, & Krohn, 2008; Mastropieri,
& Scruggs, 2009.; Reynhout & Carter, 2011; Rust

.)Smith,2006; Sansosti & Powell-Smith, 2006
وبالنظر للمتوسطات احلسابية لكل فقرة جند أن الفقرات
اخلمس األوىل بدأت بالفقرة "استخدام القصص االجتماعية
من األساليب التدريسية املفضلة لتالميذي" مبتوسط حسايب
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االجتماعية ،مع وجود وعي بكيفية استخدامها لدى
املعلمني.

مبتوسط حسايب ( ،)2.94مث الفقرة "من املهم تدرييب حول
كيفية إعداد واستخدام القصص االجتماعية" مبتوسط حسايب
( ،)2.88وأخرياً الفقرة "ليس هناك آثار سلبية الستخدام
القصص االجتماعية" مبتوسط حسايب ( .)2.81ويتضح مما
سبق أن هناك عالقة بني املعرفة واالجتاه اإلجيايب ،فقد أظهرت
النتيجة أن املعلمني يفضلون استخدام القصص االجتماعية
مع تالميذهم ،ويرون أهنا مفيدة ،وسهلة االستخدام،كما
يرون بأهنا تُساهم يف جذب انتباه تالميذهم حنو الدرس .كما
اهتماما عاليًا بالتدريب حول كيفية
أن املشاركني مل يظهروا
ً
إعداد ،واستخدام القصص االجتماعية ،وتدعم هذه النتائج
ما توصلت إليه دراسة العتييب وآخرين (،)Alotaibi et al, 2016
اجتاها إجيابيًا حنو استخدام القصص
واليت أشارت إىل أن هناك ً

السؤال الثاني :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير الجنس؟
مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري اجلنس ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم
(.)8

جدول 8
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين الذكور واإلناث على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ذكر
أنثى

166
178

3.00
3.06

.973
1.116

-.464-

.643

اجلنس ال يرتبط بقبول أو رفض استخدام القصص
االجتماعية.

يتضح من النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )8أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني واملشاركات من
الذكور واإلناث .وهذا يشري إىل أنه ليس هناك عالقة ملتغري
اجلنس بوجهات نظر املشاركني حول استخدام القصص
االجتماعية ،فالقصص االجتماعية عادة تستهوي الذكر
واألنثى ،وعليه فهي تُعد طريقة مفضلة لدى اجلميع بغض
النظر عن كوهنم ذكوراً أو إناثاً ،كما أن هذا املتغري مل يُبحث
يف الدراسات السابقة ،ومنها دراسة رينهوت وكارتر
) ،(Reynhout & Carter, 2009وعليه ميكن القول إن متغري

السؤال الثالث :هل توجد اختالفات بين استجابات

المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير الخبرة في التدريس؟
مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن
درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغري اخلربة يف
التدريس ،وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم
(.)9
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جدول 9
اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق في استجابات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير الخبرة في التدريس.
مجموع المربعات

مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

درجات الحرية

4
237

3.243
86.746

توضح النتائج يف اجلدول رقم ( )9أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05أو أقل بني
املشاركني ذوي اخلربات التدريسية املختلفة ،بعكس ما أشارت
إليه نتائج دراسة ديف ( )Dev, 2014بأن اخلربة يف التدريس
هلا دور إجيايب فيما يتعلق بإعداد واستخدام القصص
االجتماعية من قبل املعلمات .وميكن تفسري ما توصلت إليه
الدراسة احلالية بأن اخلربة يف التدريس ليس هلا تأثري على
وجهات نظر املشاركني حنو استخدام القصص االجتماعية
عندما ال يكون هناك استخدام مسبق هلا؛ فكون املعلم أو
املعلمة يقضون سنوات طويلة يف التعليم ال يع ي بالضرورة أنه
سوف يؤثر يف رؤيتهم الستخدامها ما مل تـُتَح هلم فرصة
استخدامها وجتربتها مع تالميذهم.

متوسط المربعات

قيمة ف

.811
.366

2.215

مستوى الداللة
.068

السؤال الرابع :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص
االجتماعية؟

مت استخدام اختبار"ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري (وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص
االجتماعية) ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم
(.)10

جدول 10
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية.
وجود تدريب مسبق

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

نعم
ال

82
262

2.73
3.13

1.03
1.04

-3.09-

.002

االجتماعية ،وهذه النتيجة جاءت مغايرة للدراسات السابقة
( Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout & Carter,
 )2009اليت وجدت أنه كلما حصل املعلم على تدريب مسبق
على استخدام القصص االجتماعية ارتفعت إمكانيةُ استخدام
القصص االجتماعية لديه بشكل إجيايب .وميكن عزو هذه
النتيجة املعاكسة لعدة عوامل منها أن التدريب الذي قُدم هلم
مل يكن ذا فعالية ،ومل يغط مجيع املعارف اخلاصة بالقصص

تشري النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )10إىل أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني احلاصلني على تدريب
مسبق يف إعداد وتطبيق القصص االجتماعية ،ودرجات
املشاركني الذين مل حيصلوا على تدريب مسبق يف إعداد
وتطبيق القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل املشاركني الذين مل
حيصلوا على تدريب مسبق يف إعداد وتطبيق القصص
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السؤال الخامس :هل توجد اختالفات بين استجابات

االجتماعية ،وتطبيقاهتا ،باإلضافة إىل إمكانية كون حمتوى
الربنامج التدرييب حيتوي على معلومات خاطئة؛ كذلك ميكن
أن يكون التدريب قد مت نظريًا دون تطبيق ،وهذا قد يؤدي إىل
عدم استيعاب كيفية إعداد ،واستخدام القصص االجتماعية،
ولذا ُوجدت صعوبة عند تطبيقها .وهنا ميكن القول إن ضعف
اإلعداد والتدريب يف جمال استخدام القصص االجتماعية
للمعلمني واملعلمات له دور كبري يف حتديد مدى قبول
استخدام القصص االجتماعية ،وهو ما أشارت إليه عدد من
الدراسات ( Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout
.)& Carter, 2009

المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى
لمتغير االستخدام المسبق للقصص االجتماعية؟

مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري االستخدام املسبق للقصص االجتماعية ،وجاءت
النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (.)11

جدول 11
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير االستخدام المسبق للقصص االجتماعية.
االستخدام المسبق للقصص االجتماعية
نعم
ال

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

3.17

1.19

3.035

.003

2.85

.758

20
4
14
0

االجتماعية ازدادت نظرته اإلجيابية حنو استخدام القصص
االجتماعية وفعاليتها.

تبني النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )11أن هناك فروقاً
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني الذين سبق هلم
استخدام القصص االجتماعية ،ودرجات املشاركني الذين مل
يسبق هلم استخدام القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل
املشاركني الذين سبق هلم استخدام القصص االجتماعية ،واليت
تتفق فيه مع ما مت اإلشارة إليه يف عدد من الدراسات السابقة
( & Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout
 .)Carter,2009كما أن هذه النتيجة تبني أنه كلما أتيحت
الفرصة للمعلم أو املعلمة إلعداد واستخدام القصص

السؤال السادس :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير المؤهل الدراسي؟

مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري املؤهل الدراسي ،وجاءت النتائج كما يوضحها
اجلدول رقم (.)12
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جدول 12
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير المؤهل الدراسي
المؤهل الدراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

بكالوريوس
املتغري

298
العدد

2.95
املتوسط احلسايب

.971
االحنراف املعياري

-3.55قيمة ت

.001
مستوى الداللة

االجتماعية .يف حني أوضحت النتائج أن هناك أثراً للمؤهل
الدراسي ،إذ تُعد وجهات نظر حاملي درجة املاجستري أكثر
إجيابية ممن حيملون درجة البكالوريوس .ويف السياق ذاته
وجدت الدراسة أن املشاركني الذين استخدموها مسبقاً
حيملون وجهات نظر أكثر إجيابية من غريهم ،أما املشاركون
احلاصلون على تدريب مسبق حول استخدام القصص
االجتماعية فقد أظهروا وجهات نظر أقل إجيابية ممن مل يسبق
هلم التدريب.
وبناء على نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحثان مبا يأ ي:
.１أمهية إدراج معلومات ومعارف عن كيفية استخدام
القصص االجتماعية نظريًا ،وتطبيقيًا يف برامج إعداد
معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ملرحلة
البكالوريوس مما يساعد يف إعدادهم على استخدام
القصص االجتماعية ،وخفض وجهات النظر السلبية
حنوها.
 .2ضرورة إتاحة الفرصة لطالب الرتبية امليدانية مبجال
التوحد على استخدام القصص االجتماعية ،وحتفيزهم
على تطبيقها مع تالميذهم.
 .3أشارت نتائج الدراسة إىل وجود اجتاهات سلبية لدى
املشاركني الذين سبق هلم احلصول على برامج تدريبية
حول استخدام القصص االجتماعية ،مما يشري إىل ضرورة
تقدمي برامج تدريبية نوعية للمعلمني يف أثناء اخلدمة تركز
على عرض خطوات بناء وتطبيق القصص االجتماعية
من قبل مدربني خمتصني ،وذوي كفاءة وخربة يف إعداد
واستخدام القصص االجتماعية كما مت وضعها من قبل
مطورهتا كارول قريي (.)Carol Gray

النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )12أن هناك
أظهرت
ُ
فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني احلاصلني على درجة
البكالوريوس ،ودرجات املشاركني احلاصلني على درجة
املاجستري ،وذلك لصاحل املشاركني احلاصلني على درجة
املاجستري ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه الدراسات
السابقة ( .)Dev, 2014; Reynhout & Carter, 2009وهذا
قد يفسر بأن املشاركني احلاملني لدرجة البكالوريوس مل يُقدم
هلم املعلومات واملعارف الكافية عن القصص االجتماعية
وكيفية إعدادها واستخدامها خالل مرحلة إعدادهم كمعلمني،
يف حني قد تتنبأ نتائج الدراسة احلالية بأن حاملي درجة
املاجستري قد تلقوا معلومات كافية حول القصص االجتماعية
وتطبيقاهتا ،باإلضافة إىل ما لديهم من مهارات حبثية تكنهم
من البحث يف الدراسات ذات العالقة ،واالستفادة من
املعلومات الواردة فيها.
الخاتمة والتوصيات
أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل أن معلمي ومعلمات
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد حيملون بصورة عامة
وجهات نظر إجيابية حنو استخدام القصص االجتماعية داخل
البيئات التعليمية؛ فقد ُوجد أن غالبية املشاركني يـََرون أمهية
استخدامها ،وفعاليتها يف إكساب هؤالء التالميذ املهارات،
والسلوكيات املرغوب فيها ،وخفض السلوكيات غري املرغوب
فيها .وكذلك أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أنه ليس هناك
فرق بني املعلمني واملعلمات يف متغري اجلنس واخلربة يف
التدريس فيما يتعلق بوجهات نظرهم حنو استخدام القصص
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 دعوة املختصني والباحثني يف هذا اجملال إىل إعداد وتطوير.4
مناذج من القصص االجتماعية لعدد من املواقف
 على أن يتم،االجتماعية تالئم ثقافة ولغة اجملتمع
تصميمها على شكل وسائط تقنية متعددة (كالفيديو
.)Alotaibi et al., 2016( )وغريها
 احلاجة إىل إجراء دراسات هتدف بوجه خاص إىل معرفة.5
العوامل أو األسباب املؤدية إىل وجهات نظر سلبية حنو
استخدام القصص االجتماعية مما يسهم يف تذليل هذه
الصعاب وتسهيل استخدامها من قبل املعلمني
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Abstract: The study aimed to investigate special education teachers’ perspectives regarding the use of social stories (SS)
with their students with autism spectrum disorder (ASD), and the relation of the perspectives with a number of variables.
This study used a descriptive approach by employing a survey to collect the data. The study sample consisted of 344 special
education teachers. The findings of the study indicate that the participants, in general, felt positively about using SS.
Additionally, the findings showed that there are significant differences among the participants’ perspectives toward using SS
with the students with ASD based on academic degree variable for those who hold Master’s degree. The results indicate there
are significant differences based on the variable of prior training on using SS for those who have not had prior training. As
well, the results showed that participants who have prior use of SS have more positive perspectives compared to others who
have not used SS. However, the results pointed out that there are no significant differences across the participants’
perspectives based on variable of gender and variable of teaching experience. Based on the findings, recommendations are
provided for improving the use of SS with those students.
Keywords: social stories, autism spectrum disorder, special education teachers, social skills.
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