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ليفوكسفاعلية تطبيق التواصل) Livox Arabia(استخدام ات ا م رتنمية
ات م و املعلمات نظر ة وج من التوحد أطفال ِلدى

ّ ُّ
  

تلأم يب القحطا ب اد،1مش ج ت ب   2الصاندى
ســــــــعودقــــــــسم امللــــــــك جامعــــــــة بيــــــــة، ال ليــــــــة ب التعلــــــــيم، يــــــــةتقنيــــــــات العر اململكــــــــة ،

  .السعودية
ي و لك يد    mco.gmail@qaahtani.A 1 :ال

ي لك يد   sa.edu.ksu@nsaleh2 :ال

  :لصستخامل
اسة الد استخدامإردفت ة تجر ليفوكستقييم ي) Livox Arabia(تطبيق و تنميةلك

التواصل ات ا التوحدرم أطفال السعوديةلدى ية العر اململكة التوحد مراكز .عض
استخداممنوذلك ومعوقات إيجابيات استعراض التطبيقَّخالل املعلماتمنذا نظر ة وج

ات م النوو. و البحث تصميم اتباع تم اسة الد داف أ البياناترلتحقيق ع ند س الذي
رة الظا لوصف حالةردو،النوعية واسة اض الر مدينة التوحد مراكز من ن المركز

التوحدفعلت أطفال مع ليفوكس تطبيق املناسبة. استخدام البيانات مع أداةو استخدام تم
املعلمات مع مجموعات،املقابلة أداة كواستخدام اتمعال البياناتيوأجر،م تحليل

ب اسة الد أدوات عن الناتجة املوضورالنوعية التحليل أسلوب .)Thematic analysis(إتباع
التواصل ات ا م تنمية ليفوكس تطبيق استخدام إيجابيات أبر من أن النتائج رت روأظ ز

التوحد أطفال بھِتمكولدى ن املحيط مع التواصل من الطفل ات،ن ا وم اللغة روتنمية
ي جز ل ش والت. النطق الطلب ات ا م تنمية باملتعةركذلك ه تم إ إضافة اجات، ا عن عب

ً

ية العر للغة ودعمھ ستخدام، نة ومر ولة س وكذلك باه، ن فقد. ووجذب املعوقات أبر زأما
املاديتمثلت لفة املرتفعةَّالت نظامللتطبيقة ع توفره أبلIOSوعدم زة بأج اص و. ا

عدد البحث قدم السابقة النتائج قدماًضوء ال حة املق املستقبلية اسات والد التوصيات رن
املجال ذا ن تم وامل ن الباحث   .تفيد

املفتاحية لمات ليفوكس؛التوحد :ال التواصل؛تطبيق ات ا   رم
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The Effectiveness of Using the Livox Arabia Application 
in Developing Communication Skills among Autistic 

Children from the Viewpoints of Teachers and Mothers 
Amal bint Mushabab Al-Qahtani 1, Nada bint Jihad Al-Saleh 2 
Teaching Technologies Department, College of Education, 
King Saud University, KSA. 
Email: A.qaahtani@gmail.com 1 
Email: nsaleh@ksu.edu.sa 2 
Abstract: 
The study aimed to evaluate the experience of using the Livox Arabia 
application in developing communication skills among autistic 
children in some autism centers in the Kingdom of Saudi Arabia, 
through a review of the positives and obstacles to its use from the 
viewpoint of teachers and mothers. To achieve the objectives of the 
study, a qualitative research design was followed, specifically the case 
study. Two autism centers were selected in the city of Riyadh, which 
did use the Levox application with autistic children, and the study was 
administered to a sample of teachers and mothers of children in these 
centers. To collect the appropriate data, an interview and focus group 
tools were used, and thematic analysis was applied to the data. The 
results showed that one of the main advantages of using the Levox 
application in developing communication skills among autistic 
children is to enable the child to communicate with those around him, 
to develop language and pronunciation skills in part, and to develop 
the skills of demand and expressing needs, in addition to its distinction 
and enjoyment of attention, besides ease and flexibility of use, and 
support for the Arabic language. The main obstacles were the high cost 
of the application and its lack of availability on the IOS system for 
Apple devices. In light of the previous results, the research presented 
several recommendations and proposed future studies that may benefit 
researchers and those interested in this field. 
Keywords: autism; Livox Arabia application; communication skills  
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   :مقدمة
ي العر اململكة تمت السعوديَّا واسعا؛َّة تماما ا التعليم بمجال ًة لتوفو ً التعليم سعت

جودة فع و املجتمع، أفراد نمُتفلم .مستواهرميع العامب حتياجاتوالتعليم ذو يعليم
جزء اصة ا حتياجات ذو عليم جعلت بل تمام، ناحية من اصة ًا يتاي منال جزأ

التعليمية ا يل. سياس الس ذا توف و ع التعليم ة ا و رحرصت بو ز ال دمات ةَّا
جتماعي يليَّو والتأ اصةَّة ا بية ال فئات ميع مة الال وذو. زة والصم ن املكفوف يمثل

ا التوحدعاقة وحاالت ملعقلية ات. وغ املباد من كب عدد تب إ سعت دفركذلك
عليم ر الفئات تطو ذلك.ذه م،ل ذوا وتحقيق م، ا قد تنمية ع م مساعد ردف

املجتمع مع م سان،( وتكيف   ).2010والر
ن ب التوحدومن أطفال م اململكة ا تمت ا ال اصة ا حتياجات ذو يفئات

مستمر تزايد بھ صابة سبة أن ،(حيث ع،)2016املوا  اًاضطرابالتوحدباضطرادو
الفرديؤثر انمائي صية جوانب جميع جتماعية،ع وانب نفعاليةا و واملعرفية

ة؛ و واللغو النموإيؤديف عملية ساسي،تأخر ات ا امل ساب اك َّوضعف مثل،ةر
ياة ا ات ا وم باه، ن و التواصل، ات ا رم التار و تواليومية ع معيؤثر م ناصل ،خر

م احتياجا عن التعب ع ن قاد غ م جعل   . )2012الفرا،( رو
ساسي ات ا امل الضعف عت َّو ياة(ةر ا ات ا م باه، ن ات ا م التواصل، ات ا رم ر ر

التوحد) اليومية أطفال جميع كة املش الضعففيعتمد. الصفة ذا عىمستو
ال التوحد جات والشديدرد واملتوسط سيط ال ن ب اوح عراضح،ت تختلف ومعدالتيث

اء إالذ طفل ،( آخرمن ستوجب .)2017العو أطفالو ن ب الفردية ق الفر واختالف
اتيجياتالتوحد واس أساليب يةاستخدام وتد اترعليمية قد مع ناسب ت الطفلرمتنوعة

وميولھ التطًوتماشي. واحتياجاتھ مع اتيجياتا باالس تمام اد فقد التكنولوجية ات زو ر
ديثةالتعليمية ا التقنيات ع اسب،املعتمدة ا الوسائط،كإدخال تقنيات واستخدام

لعاب و وغاملتعددة، ونية اللك التقنيات من تا اتث ا امل تنمية ا رفعالي
التوحداملختلفة أطفال ا2012الفرا (لدى قواسمة،2010لعمر،؛   ). 2014؛
ليفوكسُّعدو خصيصامن) Livox Arabia(تطبيق املصممة ديثة ا يلذوًالتطبيقات
اللوحية. عاقة زة ج ع تحميلھ يتم عليم و تواصل تطبيق بأنھ صنف دو ندر وبنظام

)Android .(أنتلقدو ن ب بالتعاو ره تطو من ،)SAP(ابوس) Google(وجوجل) Intel(نتم و
مجة ال ات يةشر اسو عاقة. املختصةا ذو اص من العديد التطبيق خدم ،يو

التوحد أطفال م فيھ،فمن. وم ش ع الذي املحيط مع التواصل الطفل ستطيع خاللھ
التعليمي ات ا امل من العديد علم وكذلك احتياجاتھ، عن َّوالتعب والكتابةر القراءة ة

املعقوا اضياتَّلعمليات الر اللغةكذلك. دة يدعم أنھ ا م أ ات مم عدة التطبيق يتم
ية يحتاج،العر املتعددةإوال الوسائط من الكث ع حتو و دائم، ل ش نت باإلن  ياتصال

عملي ساعد التعليمال ات ة املم من ا   ).2018ليفوكس،(وغ
التط ذا استخدام بدأ منوقد العديد التعليميةبيق اصةاملؤسسات وا ومية ا

السعودية ية العر عاقةو ،اململكة ذو من مختلفة فئات طفالمثل ،يمع جمعية
سانية سلطان م ومدينة ن، املعرفة،املعاق أبطال مل،ومركز منبع سمة،ومركز ومركز

ا. لتفاؤ أطفال مع استخدامھ فقطواقتصر ن مركز املعرفة،لتوحد أبطال مركز ما ،و
حيث مل، منبع استخدموهومركز م التواصأ ات ا م طفال عنرلتعليم والتعب ل
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صية ال استخدامًونظرا. حتياجات ة تجر تقييم إ ا ا البحث س ة التجر داثة
ن،ذينالتطبيق خاللاملركز اايجابياستطالعمن أملا ع ا ذهومعوقا ر تطو
ة ا،التجر ن ت ع ث اتوا ا با قبل الفئةةَّالتعليميمن ذه خدمة يل س   .املختصة

البحث لة   :مش

أطفالُّعد عدد يقدر حيث طفال ن ب عة الشا النمائية ضطرابات من التوحد
ب يقا بما السعودية ية العر اململكة طفل) 400( رالتوحد دياد ،ألف ا االتذهأعدادزمع ا

عام ،( ل اململكة). 2016املوا حرصت اوقد لذو 2030ؤر التعليم شمو يع ل
اصة ا التوحدحتياجات أطفال فئة م ف املناسببما الدعم وتوف م، عددل ادة و ز،

املتخصصة دمج. املراكز ع حرصت التعليمكما س العامرمدا م م التكيفملساعد ع
ات ا امل ساب واك املجتمع من .رمع الرغم الحظتوع خالل،تانالباحثذلك حدودمن

التطبيقات،مااطالع توظيف ونيةقلة ديثةلك التوحد،عليما وعدمأطفال
لستغالل ا التكنولال زة ج و التقنيات توفر طفاوفرصة أيدي الكبجية م وشغف ل

ا ذه. استخدام عليم والصو لعاب مثل التقليدية الوسائل ع كب ل ش ك روال
طفال من الت .الفئة ما التوحد أطفال عليم ونية لك التطبيقات استخدام أن زوحيث

وغ ن واملعلم املراكز عض قبل من فردية ب واسعُمفعلةرتجا ل البحثفقد. ش ذا س
ولتقييم املعرفة أبطال مركز ة ملميتجر ليفوكسنبع تطبيق ) Livox Arabia( استخدام

و من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م املعلماترتنمية نظر ة اتج م داثة ؛و وذلك
ا مي وأ اململكة ة ملا .التجر وتلبية

ً
نعض بھأو ) 2010العمر،؛2012الفرا،(الباحث

مية ربأ عليمتطو ديثة ا التقنيات ع املعتمدة اتيجيات س أطفالاستخدام
البحثأملُيحيث،التوحد ذا يفيد أوسعأن ل ش ا عميم و ة التجر ر لفت كذلك. تطو

ن املختص مونظر تنم روأولياء ونية لك التطبيقات وتوظيف استخدام مية أ يةإ
التوحد أطفال لدى التواصل ات ا   .رم

البحث   :أسئلة

عنيجيب   :التاليةسئلةالبحث

ليفوكس - تطبيق استخدام إيجابيات التواصل )Livox Arabia(ما ات ا م رتنمية
املعلمات؟ نظر ة وج من التوحد أطفال  لدى

إ - ليفوكسما تطبيق استخدام ا) Livox Arabia(يجابيات ات ا م لتواصلرتنمية
نظر ة وج من التوحد أطفال اتلدى  ؟م

ليفوكس - تطبيق استخدام معوقات التواصل) Livox Arabia(ما ات ا م رتنمية
املعلمات؟ نظر ة وج من التوحد أطفال  لدى

ليفوكس - تطبيق استخدام معوقات التواصل) Livox Arabia(ما ات ا م رتنمية
نظر ة وج من التوحد أطفال اتلدى   ؟م
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البحث داف   :أ

إدف عالبحث   :التعرف

ليفوكسإ - تطبيق استخدام لدى) Livox Arabia(يجابيات التواصل ات ا م رتنمية
املعلمات نظر ة وج من التوحد  .أطفال

ليفوكسإ - تطبيق استخدام لدى) Livox Arabia(يجابيات التواصل ات ا م رتنمية
نظر ة وج من التوحد  .اتمأطفال

ليفوكس - تطبيق استخدام لدى) Livox Arabia(معوقات التواصل ات ا م رتنمية
املعلمات نظر ة وج من التوحد  .أطفال

ليفوكس - تطبيق استخدام لدى) Livox Arabia(معوقات التواصل ات ا م رتنمية
نظر ة وج من التوحد اتأطفال   .م

البحث مية   :أ

ن جانب البحث مية أ نتكمن سي النظر،لو: رئ مية و إةَّو س حيث ،
املجتمع مة م فئة حو الضوء نظرلسليط إطار وتقديم التوحد، أطفال م ناوّيٍو لي

ا تنمي وطر م واحتياجا م ا ا قم إضافة. ر البحث يمثل املتعلقةبحثيةوكذلك دبيات إ
علي ونية لك التطبيقات التوحدباستخدام أطفال ي. م الثا انب ا مي،أما باأل ةَّفيتعلق

البحثفمن.  ةَّالتطبيقي ذا وتوصيات نتائج تفيد أن التطبيقاتاملمكن استخدام اعتماد
ن املختص قبل من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م لتنمية ونية مورلك كما. روأولياء

ذهيمكن تقييم نتائج ساعد اأن ر تطو ة بقية،التجر قبل من ا ن ت ثم مراكزومن
عليم التوحد ر   .التوحدأطفاللتطو

البحث   :حدود

ت ع البحث ذا موضوع ليفوكسيقتصر تطبيق استخدام  )Livox Arabia(قييم
املعلمات نظر ة وج من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م اترتنمية م التحديدو و ،

وإمعرفة التواصلاستخدامھمعوقاتيجابيات ات ا م البحث.رتنمية ذا تطبيق واقتصر
من ن مركز التوحد أطفال ات وأم معلمات من عينة ا ع اضمراكز الر بمدينة ،لتوحد

املعرفة أبطال مركز ما مل و منبع اسة.  ومركز الد تطبيق تم يروقد الثا ا الد رالفصل
عام   .ـ1440من

البحث ات   :مصط

 التوحد) Autism(:  
بالتوحد عرفُ يص اضطراب العمربأنھ من و سنوات الثالث شمل،طفال و
وضعفضعف جتماعية، ات ا اترامل ا امل ضعف لديھ و و والدافعية، اك رد نر

تھ بي ات غي أي ومقاومة بالنمطية تم و ة،   ). 2010عثمان،(اللغو
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 التواصل ات ا   :)Communication Skills (رم

اللفظي  التواصل ات ا شملرم و اللفظي اللغةوغ املنطوقة،استخدام لفاظ ،و
الوجھ عاب الصوت،و غمة التلميحات،و م إجرائيا. )2012محمد، (وف عرف او مجموعة :بأ

ت ال ات ا ُامل
نِمكر خر مع التواصل من الطفل احتياجاتھو،ن عن اتسواء ،التعب ا رم

اللغو اللغو وأ ةالتواصل البصر ،ةغ ات،يالتواصل سديةوالتعب اليد ،ا ات إشا رسواء
  .ماوغوالوجھ

 ليفوكس   ):Livox Arabia Application(تطبيق

عليمو و تواصل يإتطبيق و اللوحيلك زة ج ع دبنظامةَّعمل وندر
)Android(. عاقة ذو اص من العديد خدم و،يو التوحد، أطفال م الطفلوم تعلم

خاللھ التعليميمن ات ا امل من َّالعديد الذيوكذلك،ةر املحيط مع التواصل الطفل ستطيع
احتياجاتھ عن والتعب فيھ، ش التطبيقع املتاحة دوات خالل   .من

للبحث النظر   :يطار
ا   :لتوحداضطراب

ه وتفك وتواصلھ الطفل سلوك ع يؤثر ي سلو اضطراب بأنھ التوحد اضطراب . عرف
عمره من الثالثة الطفل بلوغ قبل أعراضھ ر الفشل. وتظ و خصائص عدة تم و

ن باآلخر تمام وعدم التقليد، ات ا م وافتقار ، ا ز وال جتماعية، رالعالقات َّ .
ق إ اترصوباإلضافة ا وغرم اللغو دعيمة( ياللغويالتواصل ابن نة، حس

صف). 2016نجار،و رانو التواصل) 2011( ا ات ا ارم املمجموعةبأ اتمن الرا
ق طر عن ا بدو أو اللغة باستخدام سواء واحتياجاتھ، غباتھ عن التعب ع الطفل رساعد

التق أو ة شا أو البصر رالتواصل سدي ا ولغة يماءات أو ). 2016،وعيدالبار(ليد
ب، تد ألي اجة ا دو بالفطرة والكالم التواصل ات ا م الطبي الطفل سب ك رو ِر

ّ حيثن
ة ف طفال سايتفاوت اتماك ا امل ذه بثالث. رل ات ا امل ذه الطفل تطو مر رو ر

من التواصل قبل ما مرحلة و را 12-6مراحل، أوحيثًش اء، بالب غباتھ عن الطفل رع
ده ير الذي ء لل اب الذ أو صوات، عمر. إصدار من اللفظي غ التواصل مرحلة ي تأ ثم

را،12-18 مرحلةًش اللغةو لتعلم مة و. م ستجيبنفي بأن اللغة م ف ع ا قاد ًرالطفل
و الطلب ع ا قاد و ي وكذلك سيطة، ال ًرلألوامر الوصفالتعبن أو ة ا. رباإلشا قاد و ي ًرأيضا ن

، التخي واللعب يحة، قة بطر اللعب اللفظي. تقليدالوع التواصل مرحلة ي تأ - 14ثم
را18 واستخدامھو ؛ًش الكالم لتعلم مستعدا الطفل و ي ًنا ،(ن  ).2017العو

الطب جمعية ذكرت حيث التوحد، ألطفال سبة بال الوضع ختلف كيةُّو مر النف
املحادثة،) 2019( ات صعو وتتمثل التواصل، مشكالت من عانو التوحد أطفال نأن

ات لإلشا ستجابة أو م ف و العواطف، أو تمامات مشاركة ة صعو روكذلك
ة صعو يجدو كذلك الوجھ، ات عب وقراءة ، البصر التواصل مثل نجتماعية، التفاعلي

اص العو .مع ذكرت التوحد) 2017(كما أطفال لدى التواصل ات ا م ضعف رأن
التواصل وضعف اللغة، تأخر تمثل و اللفظية، وغ اللفظية ات ا امل ن انب ا رشمل
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وعالقات صداقات ن و ت ة صعو كذلك سد، ا لغة استخدام وضعف ، يالبصر
و. اجتماعية املشكالت ذه نفسھوتؤثر عن ه عب و ن، خر مع الطفل تواصل ع عراض

معوحيث. احتياجاتھو ش التعا ع الطفل ساعد أساسية ات ا م التواصل ات ا م رأن ر
ومحيطھ؛ رمجتمعھ الضر يفمن عكالو طفال من الفئة ذه وتنميةعليم تحف

ات ا امل مرذه وتقنيات حديثة اتيجيات اس   ).Meeks, 2017(ساعدةباستخدام

اتيجيات التوحدةَّالتعليميس أطفال لدى التواصل ات ا م لتنمية   :راملستخدمة

تم نا الباحث من وأساليب) 2010،فتيحة؛2012محمد، ؛2010العمر،(العديد قبطر
التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م ال. رتنمية اسات الد من العديد ت أجر ذلك يل س رو

متنوعةركزت اتيجيات اس استخدام التقليدي. ع اتيجيات س ا عَّفم اعتمدت ال ة
سمي ا شاطات ركيَّال وا املختلفةَّة ع ،ة اعتمدت ال ديثة ا اتيجيات س ا وم

الفردي. التقنية ق للفر مراعاة التنوع ذا جاء َّوقد التوحد،ةو جات د وتراوح اختالف ع ناء رو ً

والشديد واملتوسط سيط ال ن تھ ؛ب وقد طفل ل لدى املوجودة املشكالت سبة تختلف رحيث
املختلفة ات ا امل علم   . رع

التوحدعتمد أطفال لدى التواصل ات ا م تنمية التقليدية اتيجيات   :رس

التقليدي اتيجيات شطةَّس ع التوحد أطفال ات ا م لتنمية املستخدمة ركيةرة ا
املختلفة سمية املادي،وا الوسائل والعيناتَّواستخدام والنماذج املطبوعة الصو رة

ا وغ س ف .والعرا الشر ذكر أطفال) 2011(وقد ات ا م لتنمية ستخدم اتيجيات اس رعدة
ا،التوحد م ش: وأ تي اتيجية لر(TEACH) اس شو ك إ ا أعد رال مالؤ َّ عامزو )م1972(ه

لينا ار ث نو وجامعة يال،ر تأ وتقدم
ً

للطفل امال
ً

ش، وانبتو ا من مجموعة ع مل
السلوكيَّالعالجي واللغوَّة الصوَّة باستخدام التواصل تبادل اتيجية واس باسم،رة، فة وواملعر
أ (PECS)بيكس قبل من وضعت بونديوال النطق ي ست  (Bondy) خصا فر وجتھ وو  ز

(Frost)ع)م1994(عام باالعتماد اللفظي وغ اللفظي التواصل ات ا م لتنمية ستخدم و ر،
لألطفال ة املصو شاط ال جداو اتيجية اس وكذلك ة، صغ ت كر املطبوعة رالصو و لر

ن باسم ،التوحدي فة والتفاعل (PAS) وواملعر ستقاللية التوحد أطفال عليم ا دف و
متجتما خطوات تو صو ق طر التوحديرعن للطفل عليمھ املراد شاط لل   .تالية

ال يوجد التقليدييعدكما اتيجيات س من استخدمتىخرةَّد وال
ُ

ات ا م رتنمية
التوحد أطفال لدى ا ،التواصل التعلم وم ع عتمد ال القصة اتيجية  وذلك ،بالنموذج اس

وقد طفال، أمام دوار تمثيل خالل تنميةالباحثوأشادمن ا بفاعلي ات ن ا  التواصل رم
جتما ياللغو باعتماد،و التوحداوأوصوا أطفال ا مع استخدام ع ن املعلم ب روتد

ب( اتيجيات ذه فعالية من الرغم وع .)2015،من توج أن الإ س اُناك
ً

احديث
ً

نحو
اتيجياتتمام ديثة باالس التكنولوجيةالت ع املعتمدة ا شار؛قنيات الن نظرا وذلك

ً

زة ذبالذكية،ج ا عوامل من بھ تتم ق وملا شو التعليمووال عملية ة   .رثا

التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م تنمية ديثة ا اتيجيات     :رس

ا أنواع ش التقنية ع ديثة ا اتيجيات س و،عتمد اسب الذكيا زة ةَّج
ن الباحث تمام ا من ب نص ا ل ان وقد املساعدة، هللا،والتكنولوجيا عبد شا ست د رحيث ر

التعليمي) 2013( لعاب التوحدَّأثر أطفال لدى البصر التواصل ن تحس  واعتمدت ،ية
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ونة عينة ع والتجر الوصفي املن طفال) 30(من م
ً

ياًبرنامج وأعدت ،  ع اًقائم احاسو
اتيجية،ةَّالتعليمي لعاب س ذه فاعلية تجت تحسن،واست الحظت احيث

ً
التواصل

التوحديالبصر أطفال أجر. لدى حو) 2010(العمرىكما اسة لد محوسبر برنامج فاعلية
التوحد أطفال لدى اللغة ر تطو ة والبصر الصوتية ات املث ع نتائج ،قائم رت وأظ

اس فاعليًمؤشراتھرد جتماعيةَّع و اللفظية التواصل ات ا م ر تطو نامج ال  أطفال لدى رة
قواسمة. التوحد وثر استخدمت نما ات) 2014(ب ا م تنمية الفيديو باستخدام رالنمذجة

من ونة م عينة ع جتماعية طفال) 20(التواصل
ً

فئوطفلة  واستخدمت ،التوحدةمن
اتامل مقياس عة ةَّجتماعي را ق وجود عن النتائج وأسفرت ،طفال رتطو ملتا  لصا وفر

ي املجموعة   .ةَّالتجر
دبي ع طالع خالل عمعظماعتمادُيالحظاتَّومن ديثة ا اتيجيات س

الطر ش اسب ا املتعددة،قاستخدام الوسائط التعليمي سواء مجيات ال ل،ةَّأو عابأو
وقداملحوسبةةَّالتعليمي امج) 2016(التميأوصت، بال تمام ادة التعليميةزع

التوحد لذو اسب ا ع عليميل ؛ياملعتمدة أداة قَّونھ شو وال اذبية با تتم فعالة ة
ة ثا تكما. رو بو) 2010(العمرأث ال امج ال اسوب ا استخدام مية والتعليَّأ ةَّمية
التوحدألاملقدمة ب،طفال بتد التقنياتعسرروأو    . ذه
آخرو جانب شاديةمن شارأنھ) 2012(ذكرت ان زةمع واتفةَّالذكيج ال مثل

املحمولة زة ج ةشعبيةتحتل تأصبحو طفالكب ن اأصبحوب استخدامياستخدام  قفو
اسوب ا،ا وظائف عددت أكوتطبيحيث وأصبحت ا مقا ل جذبا

ً
ايقلمو ، استخدام تصر

إ بل معينة فئة طفالع جذبت حيثا الفئات افة حتياجاتسمن ذو حياة يلت
م فئا بمختلف اصة يو، (ا التوحد)Meeks,2017(ميكسذكروقد). 2019ت أطفال أن

الذكية زة ج مع فعالة؛نيتفاعلو أداة ا يجعل ممما ا ا م وتنمية م يح. رعليم ي كما
العديد ع طفال ب تد زة ج ذه ع املتوفرة والصو الرمو راستخدام ر اتز ا م رمن

سيطة. التواصل ال مل وا لمات ال ن و ت ع م عن،كتعليم والتعب الطلب ع م عليم أو
م واحتياجا م يولذل.(Abou El-Seoud et.al,2015)مشاعر ت أوصت ر) 2019(ك تطو مية بأ

يح ل ش ا استخدام وتفعيل عاقة ذو لفئة ة املوج املختلفة التعليمية يالتطبيقات
م   .  مع

ليفوكس ات لتنمية )Livox Arabia (تطبيق ا   :التوحد أطفال لدى التواصل رم

اللوحي التطبيقات أحدث أحد ليفوكس تطبيق عت زة ج ع َّاملستخدمة ُ
بنظام ة

د ركية) Android(وندر ا عاقات مثل املختلفة عاقات ذو عليم َّواملتخصصة ي
خالل من عاقة حاالت مع تكييفھ انية إلم نظرا وذلك ة؛ والبصر نية والذ اكية د ًو َّ َّ َّ ر

النظام املتوفرة الذكية ميات وار وا َّاملحددات ل ()2018ليفوكس،(ز   .)1ش
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ل ليفوكس: (1) ش تطبيق للمستخدم سية الرئ ة  الواج

  
التطبيق                  ذا عع عاقاتيذوساعد م ساعد و م ن املحيط مع التواصل

م أنفس عن ستخدم،التعب أنھ التعليميملتعليمكما ات ا امل من َّالعديد القراءةر مثل ة
املعقدة،و يم واملفا اضياتالكتابة الر ات.مثل املم من بالعديد التطبيق ذا تم و

دة الفر  :مثل،والتقنيات

ية .1 العر ا وم اللغات من العديد  .يدعم
إ .2 يمكن حيث ن، املستخدم عرمتعدد ملف لشاء ب خاص ومستخدمفي انية، إم

ب خاصة داف وأ محتو ا،ھىوضع من محدود غ عدد ولةوإضافة س ل ب  .لعناصر
ي يصال .3 ل النظام عداداتإ ضبط ع ساعد بحيث الذ ض/مستخدم ل  ل مر

ل (ھحالت حسب أبيض)2ش إ ا ل تحو أو الصو تباين التحكم يح ي فمثال ر،
ً

الضعيف النظر اب أل يح. وأسود ي مشكما باستخدام نرالتحكم  Eye) الع
Control) اصيةساعد حيث ا اذه حركياص ن استخدامعاملعاق

ن الع برمش  . فقطليفوكس
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ل ة :)2(ش مستخدواج ل ب اصة ا  معدادت

املحتويمكن .4 ضالذيىمشاركة مر أو لطالب اللو از ا ع شاؤه إ معتم
ن آخر اص آخر،أ ض مر لصفحة نقلھ فائقةأو  .سرعة

اتصاال .5 يتطلب ال
ً

نت اًدائم  .باإلن
تحت .6 مكتبة ع عييحتو منيو ة)24000(أك دقةرصو عاليةو ذات معجودة ،

انية منضافةإإم اصستوديورصو اا ام ال نتأوأو يح. ن ي استخدام كما
املتعددة واملوسيق،ىخرالوسائط الصوت ل(ىالفيديو،  .)3ش

ل ن :)3(ش املستخدم ألحد معدة ات خيا ة   رواج
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او ع ليفوكس تطبيق نالحاز فقد وائز ا من ألعظملعديد التكنولو ار بت جائزة
عام واشنطن) 2014(أثر للتنمية الدو ي مر البنك من عام. مقدمة أبو) 2015(و

مم من مقدمة العالم شامل تطبيق أفضل ع العاملية القمة جائزة ع حصل ظ
التكنول. املتحدة جائزة ع حصل عامكما مة كر سانية إ أجل من من) 2017(وجيا مقدمة

، فا و سيل التكنولوجيا ةنفسھالعام ونمتحف مباد أفضل جائزة ع رحصل
دافوس شواب مؤسسة من مقدمة عام. اجتماعية ثالثالتطبيقحصل )2018(و ع

ك و يو ب للتكنولوجيا س شوس ماسا د مع من ناملعجائزة: ورجوائز واملوج ن جائزةو،لم
وج املتقدمة، للتقنيات ز موتو سانيرال ن لتحس صطنا اء الذ  العاملية ةَّجائزة
   .)2018ليفوكس،(

ستخدم حالياتطبيقُ ليفوكس
ً

املميالعد عاقة مراكز من السعوديةلكد ية العر ة
اصة ا بية ال فئات من العديد بالذكر. ومع جدر أنو جاءاستخدامنا التطبيق ذا

صي ات َّبمباد املراكزر ذه من عاقةة ذو أطفال وتنمية عليم ر تطو يل عدو. يس
املعرفةيمركز ملوأبطال التوحدمنبع مراكز من ن اعتمدااململكةاثن تطبيقاللذان ع

عليم التوحدليفوكس ما .أطفال ة أن و ذ تجر اململكةاستخدام التطبيق ية ا  العر
عد مُّالسعودية وغ مراكزُحديثة جميع ع ا عممة ا البحث س لتقييم التوحد،

املعلمات نظر ة وج من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م لتنمية ليفوكس تطبيق راستخدام
اتو التعر؛م يجابيُّدف ع والسلبيَّف ةَّات التجر ذه ل ة ،ات التجر ر عوتطو ث وا

با قبل من ا ن التوحدت   .مراكز

للبحث امل   :طار
  :البحث من

ا سياق ما رة لظا منظمة اسة د بأنھ عرف والذي النو التصميم البحث ذا راتبع
الكمية البيانات ع عتماد دو م،( نالطبي الكر اسة). 2012العبد د من اعتماد روتم

الة النوعية) (Case studyا البحوث منا أحد و إجراء ،و ع عتمد عميقوالذي تحليل
شاط و ت قد واحدة الة
ً

فردان فراداًأو من مجموعة عن،أو بيانات بجمع الباحث قوم و
الة املختلفة ا البيانات جمع أدوات خالل ي،(من دفوحيث). 2018القحطا  البحثأن

إ معينةلالوصو الة متعمق م ات،ف ا م لتنمية ليفوكس تطبيق استخدام ة تجر رو
التوحد أطفال لدى الة ،التواصل ا اسة د من اختيار تم دافملالءرفقد أ مع  ،البحث متھ

متعمقوأل ل ش ة التجر ذه تخص ال للمعلومات الوصو   .لجل

   :البحثوعينةمجتمع

بجم ا ا البحث مجتمع املتخصصةيتمثل التوحد مراكز يةاململكةيع العر
ا سمية إحصائية البحث ذا إعداد وقت ح ن الباحثت تجد لم وال عود. رالسعودية، قد

ا م رات م عدة إ ذلك ب التوحد: الس إعاقة ن ب لط ،ا خر العقلية عاقات ىو
مراكزكذلك املتوحدين طفال خرحتياجادمج اصة ا ات. ىت مباد ناك رولكن

ن مركز اختيار تم وقد املتخصصة، التوحد مراكز من عدد س تأس إ سعت صية و وطنية
اسة الد عينة ليمثال املراكز ذه مارمن ومركزو املعرفة أبطال مممركز اختيار. لنبع وتم

قصدية، قة بطر البحث معينة الوحيدين ن املركز ما و اللذل اض الر استخدمايدينة ن
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التوحد أطفال مع ليفوكس ات. تطبيق وأم معلمات عض ع اسة الد أدوات تطبيق روتم
ن املركز ذين التوحد التا،أطفال دو ع) 1(لوا تو   .العينةزيو

البحث:)1(لجدو عينة ع   زتو

  املركز
معلماتجماإ

التوحد
  كزاملر

من   العينة

  املعلمات

التوحدإجما أطفال ات أم
  املركز

من العينة
أطفال ات أم

  التوحد

املعرفة أبطال   2  2  مركز
تطبيق7 (9 استخدموا فقط

  )ليفوكس
3  

مل منبع   1  2  مركز
تطبيق6 (9 استخدموا فقط

  )ليفوكس
4  

  3  4  املجموع
تطبيق13(18 استخدموا فقط

  )ليفوكس
7  

ا قمش ردو من) 1(ل ونت ت البحث عينة أن أصلمعلمات) 3(إ ) 4(من
عملن ملمعلمات ومنبع املعرفة أبطال العينة. يمركز بلغت ات) 7(كذلك أصلأم من

التطبيق) 13( استخدام م ل سبق الذين التوحد أطفال ات أم من مالئم. أم العدد ذا عت و
الن بحاث واجراءات ومجموعاتلطبيعة املقابلة مثل نوعية أدوات ع عتمد وال وعية

البيانات جمع ك   . ال
البحث   :أدوات

عي م وصغر البحث داف أ إ جمع،تھبالنظر أدوات من ن أدات استخدام تم
النوعية املقابلة: البيانات امل) Interview(و املراكز املعلمات مع طبقت وال

ُ
ة ،رختا

ه ا وأف ومعتقداتھ املبحوث اء آ معرفة التعمق للباحث املقابلة يح ت رحيث العبد( ر
م، اختيارلذلك). 2012الكر دقة، تم أك معلومات ع صو ا غبة داة لذه

ً
ر

التطبيق استخدام ن تجر عن املعلمات من متعمق ل ش ستفسار داةكما. و تمثلت
مجمو كالثانية ال مساحة) Focus Groups(عات يح ت حيث ات، م ع ا تطبيق تم وال

قد يوفر قد ما و و ات، وا اء وتبادل ر ا للنقاش ة ركب ار
ً

اكب
ً

املختلفة البيانات من
نظر وتقديم ة وج ع التعرف خالل من ا، ل ات ومعوقاتتفس إيجابيات حو ات لم

لي تطبيق ناستخدام أطفال لدى التواصل ات ا م تنمية استخدام. رفوكس البحث وتم ي أدا
سلس ل ع ش عتماد تم منبياناتالحيث باملعلماتالعائدة اصة ا املقابلة أداة

ك ال بمجموعات اصة ا سئلة ة استما التا،رإعداد ل سلسل) 4(والش تطبيقيو
البحث   .أدوات
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ل البحث): 4(ش أدوات تطبيق   سلسل
أوال
ً

املقابلة:    :)Interview( أداة

أمتم ا و ن الباحثت إلحدى صية ال ة ا ع املقابلة أداة بناء ستفادة ات
ً

توحد ديثة لطفل ا التكنولوجيا باستخدام املتعلقة السابقة دبيات مراجعة ع االعتماد َّو

من الفئة ذه املقابلةتمو. طفالمع ة استما وليةرتصميم ا ن رصو أساسي ن رمحو
ما ليفوكس: و تطبيق استخدام التوحدإيجابيات أطفال لدى التواصل ات ا م رتنمية

استخدامھ للمجيب. ومعوقات سمح وال املفتوحة سئلة قة بطر سئلة صياغة ُوتم

والشرح عرض. بالتفس وطلبداةتم ن املختص ن املحكم من مجموعة ع ولية ا بصو
ُ

ر
البحث داف أل ا ومناسب سئلة وضوح مدى حيث من م أ إبداء م مراجعة. رم تمت ثم

عض اتفق حيث سية، الرئ داة محاو حذف تم حيث م، ا آ ضوء ا عديل و رداة ر
و إيجابيات إ سئلة يف تص عدم ع ن وقداملحكم سئلة، عض صياغة عديل و معوقات

من ائية ال ا صو املقابلة أداة ونت التا) 15(رت سؤ
ً

:  

أطفال - لدى البصر التوصل ة ا م لتنمية ليفوكس تطبيق باستخدام أيك يما ر ر
 التوحد؟

اللغو - التوصل ة ا م لتنمية ليفوكس تطبيق باستخدام أيك يما ر ية(ر التعب اللغة
التوحد؟) ستقباليةواللغة أطفال  لدى

كيف؟ - م؟ احتياجا عن التعب ع التوحد أطفال ليفوكس تطبيق ساعد  ل

داف - و شطة حيث من التوحد أطفال احتياجات ليفوكس تطبيق يناسب ل
دوات؟  و

التوحد؟ - أطفال وخصائص ات مستو مع ناسب ي ليفوكس تطبيق تصميم  ل

الوسائ - أيك وضعترما ال داف تخدم ل و ليفوكس؟ تطبيق املوجودة ط
ا؟ أجل  من

عام؟ - ل ش ليفوكس تطبيق استخدام إيجابيات ما  برأيك

التوحد؟ - أطفال مع ليفوكس تطبيق استخدام تك واج ال املعوقات  ما

ليفوكس؟ - تطبيق استخدام تفعيل معكم مو أولياء عاو رصفي  ن

اة المقابلة إعداد أد
 للمعلمات

تطبیق المقابلة 
 وتحلیل بیاناتها

تطبیق مجموعات 
 التركیز وتحلیل بیاناتها 

 مجموعات التركیزإعداد أداة 
باإلستفادة من البیانات 

 السابقة
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است - عت طفالل و ن للمعلم سبة بال ال س أم صعبا ليفوكس تطبيق خدام
ً ً

؟ مو  روأولياء

من - ة صعو ن تواج ل و ليفوكس؟ تطبيق ع ب التد ستغرقھ الذي الوقت ركم
الوقت؟  ناحية

التطبيق؟ - خالل من طفال مستو تطو تقييم ة صعو ن تواج ىل  ر

ليفوكس - تطبيق شراء سوم أن عتقدين ا؟رل توف صعب و لفة  م

للتطبيق؟ - امل ال والتق الف الدعم املشغلة الشركة تقدم   ل

املقابلة تنفيذ   :إجراءات

ع صو ا مةاملوافقاتلعد البحثزالال معلتطبيق التواصل التوحدتم مراكز ات رإدا
املعلمات مع املقابلة إلجراء مناسب موعد لتحديد ة، راملختا

ُ
مركز املواعيدو. ل ع ناء

تم فردياملحددة ل ش ن مع املقابالت أ. إجراء شرح تم املقابلة، البحثبداية داف
املعلمة حقووإطالع اع املعلوماتشأنق ة وسر املشاركة ة اوأ حر موافق إجراءخذ ع

اكما. املقابلة ئذا اس صوتياتم املقابلة يل ب
ً

ع.  سئلة طرح ا علمةاملتم إعطا مع
اجة ا عند والسؤال ، والتعب جابة ة ر ا ال والوقت أ. املساحة

ُ
املقابال ت ع تجر

نمدى من،يوم مقابلة ل ل املستغر الوقت تراوح من. دقيقة20- 15قوقد اء ن عد
غ تفر تم يجاباتاملقابالت الصو يل ال جا،من و لت ا وتنظيم ا للتحليلنومراجع زة

  . النو

ثانيا
ً

ك:  ال مجموعات   ):Focus Groups(أداة

أحد ك ال مجموعات النوعت البحث منالأدوات مجموعة مقابلة ا ف يتم
ثمانية إ ستة من م عدد اوح ي أو،فراد مباشر ل مباشرش اتفغ ال ق طر أيعن أو

، أخر وغرضىوسيلة ع مالتعرف ا وآ فراد نظر ات ي،(رج تمت). 2018القحطا كما
سئلة عض من ستفادة تمت فقد ، سلس ل ش استخدمت دوات أن سابقا ة ًشا

ر
سئلة تنوعت وقد ، ك ال مجموعات أداة أسئلة بناء ا عل ن وإجابا املعلمات إ ة َّاملوج

ا عدد بلغ امل) 9(وال من وسلبياتھعدد التطبيق إيجابيات مثل سية الرئ وضوعات
استخدامھ من. ومعوقات مجموعة ع سئلة عرض تم داة صدق من التأكد يل س و

من توحد أخصائية ع ا تجر تم كما م، مالحظا ع بناء ا عديل و ن، املتخصص ن ًاملحكم

ا ضوح و ا مناسب من للتأكد العينة انت.وخارج التاو   :سئلة

أيك - التومرما ات ا م لتنمية ليفوكس تطبيق التوحد؟ارباستخدام أطفال لدى  صل

أيك - عنمرما التعب لتنمية التوحد أطفال مع ليفوكس تطبيق باستخدام
م؟  احتياجا

أيك - وضعتمرما ال داف تخدم ل و ليفوكس؟ تطبيق املوجودة الوسائط
ا؟ أجل  من
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عام؟مامبرأيك - ل ش ليفوكس تطبيق استخدام  إيجابيات

تك - واج ال املعوقات التوحد؟مما أطفال مع ليفوكس تطبيق  استخدام

لك؟ - سبة بال ال س أم صعبا ليفوكس تطبيق استخدام عت ل
ً ً 

ل - و ليفوكس؟ تطبيق ع ب التد ستغرقھ الذي الوقت تمركم ةواج صعو
 استخدامھ؟

تقيمو - لفةنكيف ت ليفوكسىمستو تطبيق عليھشراء صو ا ولة  ؟لوس

للتطبيق؟ - امل ال والتق الف الدعم املشغلة الشركة تقدم   ل

ك ال مجموعات تنفيذ   :)Focus Groups(إجراءات

بما ك ال مجموعات إجراء عملية يل س ناسبل افةي ل والزمانية انية امل ف الظر ومع
ات تقر م ونياإج رفقد الك ك ال مجموعات راء

ً
أب س الوا تطبيق ع مباشر غ ل ش  .و

املشاركة ع ن م املوافقة أخذ عد ات م قام أ ع صو ل املراكز مع التواصل تم رحيث ل
خالل. بحثال من ترك مجموع تنفيذ أبارتقر س الوا ع تواصل مجموع ،شاء

مركز أطفال ات بأم خاصة أبطالممجموعة أطفال ات بأم خاصة أخر ومجموعة مل ىنبع
ن. املعرفة عاو ع ات م شكر تم داة تطبيق منھبداية دف ال وتوضيح ،البحث،

ا وأ ن، بيانا ة سر ع فقطسَّوالتأكيد العل البحث ألغراض طرح. ستخدم بدأ ثم ومن
جمااملجموعةةسئل ل ش واملناقشة لإلجابة أم ل ل ا ال الوقت إعطاء مع عد. ، و

املحادثات غ تفر تم اء لتحليلن استعدادا خاص ملف ا وتنظيم البيانات وجمع
ً

  . ا

البيانات   :تحليل

عتماد املوضوتم التحليل قة طر لتحليل) Thematic analysis(ع ية كمن
النوعيةالبي خاللوذلك،انات ومن يف منتص استخالصھ تم ما جميع سواءتحليل البيانات
ك وأاملقابالتمن ال موضوعاتمجموعات منضمن البحثُمشتقة داف ولةمثلأ س

التطبيق التطبيقواستخدام اتتنميةكفايات ا تفعيل التواصلو اللغةرم ومتطلبات
اتھ التطبيق ا ومم بيانات. وغ تحليل تم ذلك عد و أوال، املعلمات مقابالت تحليل تم

ً

ات م مع ك ال من. مجموعات خطواتالبياناتولالستفادة اتباع تم ممكن قدر بأك
  : التاليةالتحليل

غ .1 تفر مجموعاتتم من أو املقابالت من سواء ا عل صو ا تم ال النوعية نات لالب
ك و ال ندات مستقلةومس و. رد قة بطر جابات ترم تم فمثالاوقد ة

ً
تم

الرمز و )1م(استخدام ، و و) 2م(للمعلمة الثانية الثالثة) 3م(للمعلمة  .للمعلمة
بـ و ك ال مجموعة إ ة شا بـ) 1مج(روتم الثانية ك ال  ).2مج(ومجموعة

ف .2 للتمعن مرة من أك البيانات قراءة يح،تمت ل ش ا م وف تما استخالصثم
للبحث سة الرئ باملوضوعات ا ط و ار  .رف

ا .3 ط و دلة وجمع سة الرئ باملوضوعات مرتبطة جداو البيانات يف تص رتم ل
من باالستفادة ا وتفس جابات، ن ب ة ا و منطقية عالقات ن و وت وببعض

العينة أفراد افة  .بيانات
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    :البحثنتائج
جابة ونتائج ساؤ ال لعن إ :ل ليفوكس يجابياتما تطبيق ) Livox Arabia(استخدام

املعلمات؟ نظر ة وج من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م   رتنمية

إ السؤال ذا إيجابيُّالتعر دف حو املعلمات نظر ة وج ع َّف تطبيقل استخدام ات
لتنمية التوحد أطفال مع م ليفوكس لد التواصل ات ا عدة .رم املقابالت نتائج رت أظ وقد

التوحدمعتطبيقالالستخدامعامةإيجابيات ولةحيث.أطفال س ع املعلمات جميع اتفقت
التطبيق ذكرت،استخدام جد): "1م(حيث ل س ستطيعاًاستخدامھ أنصُّأيو

م ستخدمھ ف التوحدبما ج): "2م (وأضافت ،"أطفال ل طفاًدس و الا وقتل ًيحتاجو ان
عل فقديھالتعلم يا التعليميةدافوحققوا التطبيقاستخدامعلموا، س قص وقت

ً
". 

ذكرت جد" :أنھ)3م( كما ل املاًس من بالعديد تم لالزاياو توفرمثلاستخدامھ،منس
ب خاصة طفلصفحة التطبيقل إعدادات تكييف انية إم حالتھمع مع ناسب ي مثالف ،بما

ً
لو

حركياالطفلان برمشةأنمكنًيمعاق وإذايتحكم ن، لديھ الع سمعان فيمكنضعف
أعإ الصوت و ي بحيث التطبيق املعتاد نعداد   ".من

تنمية  م سا ال التطبيق ات بمم يتعلق ةوفيما ا لدىرم التوحدالتواصل أطفال
التواصللتطبيقاساعد): "1م(ذكرت ع خاللھ،الطفل من يطلب أن ستطيع وكذلك،و

تنمية م التواصلسا ات ا طفال؛رم زة استخدامعاعتادواألن ال حيثالذكيةج
ميخلو م جعل،الأي أفضلفالتطبيق م ن املحيط مع م فوكما،تواصل معر أنوو

ضعيف البصر م تواصل و ي ن ًالتوحدي ي ليفوكسان تطبيق م ساعد االت ا عض جدا
ً

يحتو بصرأصبحف ،رصوعيألنھ الصو مع يتواصل أكرالطفل ل ش   ."ا
للتواصل): "2م(وأضافت مدة تحديد فيتم ضاءة، و لوان م تجذ طفال عض

مثال البصر
ً الطفل30 ي ذب ا واستخدم صوت أو فيديو أو صو وضع ثم لرثانية، و ،

الطفل مع التواصل ع ساعد ذا و التواصل، ة ف ادة يتم   ".زمرة
التطبيق أن املعلمات ةوذكرت قد ر اللغة عرأظ طفالاملنطوقةتنمية عض ،لدى

أجابت أو): " 1م(حيث ن ناطق غ انوا فقد النطق، التطبيق م ساعد االت ا عض لدي
عند فمثال التحدث، يرفضو

ً ومعن أحمر، از ا ينطق حمر اللو لتعليم التطبيق ناستخدام
الصوت خلف يردد أن ممكن الوقت ومع حمر، اللو ع التعرف الطفل يبدأ نالتكرار
ة ل حسب العامية ة بالل الصوت يل يمكن أنھ التطبيق م و للكالم، ناطقا ًفيصبح

بالقولن" وأضافت ،"الطفل التألأبالغ يتحدثون التوحد أطفال جميع يجعل ألن؛نطبيق
و ي طفال لةلديھنعض ضموالدماغمش التحدثرأو معھ ستحيل و منھ جزء

يح ل املحدودةلكن،ش ل املشا ذو التوحد أطفال عض ساعد ت ."يالتطبيق أشا  ركما
النطق " ):2م( ساعده التطبيق مع الطفل تفاعل الكالوأن أصبحترديد طفال عض و م،

مخارج نطق ازاليحاو ا من الصوت تقليد حاو و ف، لر طفالعض"): 3م(وأضافت ".و
ت متحس يرددحال أن املمكن فمن از ا ينطق فعندما زة، ج باستخدام ستمتعو م نأل

ستقبالية، اللغة ناحية من طفال عند التحسن الحظت وقد خلفھ، انبحيثالطفل إذا
سؤال الطفل الدى عل يؤشر ة السيا أين رمثال

ً
التطبيق، املوجودة الصو كذارأحد   ."و
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اجات اتفقت كما ا عن التعب ات ا م تنمية التطبيق فاعلية ع املعلمات رجميع
اليومية،والطلب احتياجاتھ طلب من الطفل تمكن ا قصد د،و ير عما  وذكرت،والتعب

أنا): "1م( باسم التطبيق ع مجلد وأضفنا د ورأ ما حسب ينطق عليھ الضغط عند
انت ف ا، د ير لعبة أو ا، ل أ د ير أشياء مثال طلبات قائمة ع حتو و مكتوب،

ً قةي الطر ذه
جدا
ً

م احتياجا طلب ع طفال وساعدت   ."فعالة
ب"  ):2م(وأضافت أد املياه ركنت ة دو ع ان ،رطفلة از ا حمل ولة س ب س و

الطفلة بجانب دائما متوفرا
ً

املياه، ة دو احتاجت باستخدام رفإذا املناسبةتطلب ة رالصو
التطبيق خيار ،املوجودة ثم الطلبات خيار إ ب املياهتذ ة دو باستخدام غب رأ و،ر نو

ناطق املياهليقواًالتطبيق ة لدو اب الذ د رأ ا)3م(ذلكوأيدت ".ر أيقوناتيوجد: "بقول
ف املختلفة، احتياجاتھ عن ع للطفل مثالمتنوعة

ً
يختار معينة وجبة تناو الطفل دا أ لإذا ر

أن"أيقونة د يقونةف" رأ باسم از ا ال ثمينطق ا الوجبة د الصوير خالل ل،رمن و
أيقونات ا تح يندرج الرغبةىأخرأيقونة الأنالطفلستطيعف،حسب ذيالءيطلب

ده، يلير يمكن التطبيقكما املوجود الصوت بدل ي وأكفصو أو و تباطاني ا
ً

ر
  ."بالطفل

سؤال التطبيقاملعلماتوعند عن لة املسؤ الشركة خالل من املقدم الف الدعم وعن
عاتفقت املعلمات التطبيقتوفرجميع استخدام من ليتمكنوا م الال ب زالتد ،بكفاءةر

انياتھ إم جميع من ستفادة علقت،و با): "1م(حيث تد للتطبيق املنتجة الشركة وفرت
ً

ر
ب بتد يقومو حيث التطبيق، ع رخاصا ن

ً
أ جديدةأي استخدامھخصائية أنھ،يتنو كما

الفتواصلاليمكن الدعم ق فر قمع طر أبعن س عنالوا لإلجابة وقت أي
اتنا ا) 3م(أضافتو ".راستفسا مناسبا" :بقول فنيا دعما الشركة تقدم

ً ً ً
و، تجاو سرعةمعنانو

ع أبسواء س الوا أو لناكما،يميل ةقدموا حوردو اسية الد السنة بداية ية لتد ر ر
التطبيق تقومكما ،استخدام الشركة التطبيقأن تفعيل قة طر ع للوقوف ميدانية ات ا ربز
املشا من أي وجدتوحل حال   ."ل

ات م عاو مدى عن ن سؤال ننوعند اتفقتمع التطبيق استخدام تفعيل
الس ن وحماس ات م عاو ع قالتناملعلمات ن، أطفال مع التطبيق لقد" ):1م(تخدام

التطبيق ب جداأ ا
ً

معنا" ):2م(وتضيف،"الستخدامھنوومتحمس، متفاعلو نا
مألناًجد ل سبة بال ل أس وسيلة از خرا التقليدية الوسائل ذكرت ."ىمن  ):3م (كما

تفاعل" اتيوجد م من ألنكب نالتطبيق؛ أطفال مع التعامل ن   ".ساعد
املعلماتوعند التطبيقسؤال ا يوفر أخر ات مم إيجابيات") 2م(ذكرت ،ىعن م أ أن

الوحيد التطبيق أنھ ليفوكس نوعھتطبيق اللغةمن يدعم يةالذي أغلبأحيث،العر ن
ية نجل باللغة باه ".التطبيقات ان جذب ع ساعد ليفوكس تطبيق أن املعلمات وذكرت

ذكرتالتوحد،أطفال ضبط" ):1م(حيث ي ساعد أنھ م ما الطفلأك و،جلوس نفي
ادئ الطفل
ً

ومتواصالا
ً

أفضل  ل ش و؛م ي التطبيقاًمستمتعنألنھ نحو ومنجذبا
ً

اتھ ذلك ".ومم قالت) 2م(وأيدت طفالأنالحظت" :حيث عن العض بالتواصل نيرغبو
ق سية طر ا از،طبوعةاملرصوالأوالوسائل ا عليھأما املحمل سبةجذابوالتطبيق بال

م أحيانا ،أكل وضعھ فيمكن
ً

دف ال ز لتعز إضافية ) 3م(ذلكمعوتتفق."ليالتعوسيلة
ا ابستمتعالطفل: "بقول يحتولتطبيقاستخدام و ،رصوع يحيث مكن أوفيديوضعو

صوت نامجيل أكال ل ش يجذبھ ذا   ".ف
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عننتائج ياسالجابة الثا  ) Livox Arabia(ليفوكس تطبيق استخدام يجابياتإما: لؤ
ات تنمية ا ة من التوحد أطفال لدى التواصل رم ات نظر وج   ؟م

إ السؤال ذا نظردف ة وج ع اتالتعرف ليفوكسم تطبيق استخدام لحو
م أطفال لدى التواصل ات ا م التطبيق.رلتنمية استخدام ن أ عن ات م سؤال ذكرترو
أن ك ال مجموعات ات م تقوعض حيث ستخدام، ل س اتإلالتطبيق م حدى

التطبيقأ" ):1مج( أن لىر استخدامھس طف استطاع وقد  عضيحتاجلكنوستخدام،
يوقتال استخداميتل من صائصجميعمكن اا يوفر   ".ال

أخر أم زةاستخدامعمعتادةبنا" :)1مج (ىوأضافت علمتج لذلك املحمولة
نوات ".سرعةالتطبيقاستخدام مع منفقت ات م إ) 2مج(عض تقو نلحيث  اب: "حدا

من ي عا و سنوات سبعة ت مع متوسط توحد عمره باه ش ةحركة وفرط ان كب ل ومشا ،
استخدام .النطق نا والھألنمعھ التطبيقروقر ا باستخدام جدا متعلق

ً
أن جدنا و و،

جميعا لنا ل س التطبيق استخدام
ً

اخر".  أم أن" :)2مج( منىواضافت لالتطبيقىأر  س
سبةستخدام اتبال م و   ".لألطفال

اتو ا م نمية ب يتعلق ساعدطفالرفيما ليفوكس تطبيق أن ات م عض ذكرت
من ن إحدا تقو حيث ن خر مع التواصل ع م من): "1مج(لأطفال التطبيق أعرف أن لو

تردد؛ بدو ابن مع الستخدمتھ عنقبل ا وساعد شياء من الكث ا علم ع ساعد ألنھ
ن خر مع من". التواصل أخر أم ت ىوأشا ع): "2مج(ر ا كث اب ساعد ألنھ التطبيق ب ًأ

ن خر ومع معنا ن". التواصل أطفال مع ليفوكس تطبيق استخدام أن ات م عض تر ىكما
سيط ل ش م لد اللغة تنمية عتساعد ولكن فتقورتطوًجدا، ن، بنظر لجيد

من ن عض): "1مج(إحدا وتخرج الكالم، عض أحيانا تردد وأصبحت ا كث ت تحس ًابن ً

من". صوات ك: "ذكرت) 1مج(ىوأخر تحر وتحاو ف، ر ا عض تخرج تحاو بدأت لابن ول
التطبيق سمعھ الذي الصوت لتقلد ا من". فم أم تحسن): "2مج(وتضيف االحظت

ً

ف ر ا عض ينطق بدأ فقد طف لدى النطق ات ا وم   ".ر
نو للتطبيقسؤال أخر إيجابيات ساسيةفقد ىعن ة امل أن ع ات م أغلب اتفقت

ن احتياجا عن التعب ع ن أطفال ساعد أنھ التطبيق ذا ال،اليوميةل شياء وطلب
دو إير تقو حيث نحدلا، كث" ):1مج(من ا ي ساعد منھاواًالتطبيق استفادت حيثبن ،

يدإن وكذلكع اراملركز ااستخدامھ، وأنا ا مع استخدمھ وكيفلمل شياء ا أعلم
دتطلب تر أصبحتو،ما اشياءإش قد د تر بنابصراحة: "لتقو) 1مج(ىوأخر ".ال

ن الإ من تتمكن أولم الش بدأتالكشياء،طلبتعب ع ا دهبيد تر الذي ء
أحيانا
ً

من ." ثالثة وجبةلعبة اختيار مرحلة  ابن اًحالي): "2مج(وتضيف ة أو ن من مرغو ٣ب
ات ا كما ،راختيا ا تحرك أ د انت إذا التطبيق باتجاه يد طوةء، طلب تر   التالية وا

ادة ات عدد ز ا رختيا عليم ا عن التعب و    ".التطبيق بواسطة مشاعر
اتكما م إحدى إ) 1مج(منذكرت من باللغةأن متوفر أنھ التطبيق ذا يجابيات

ا بقول ية ية باللغة الوحيد التطبيق و ليفوكس" :العر يل يمكن ذيال العر  التواصل عملية س
جة فيھ ات تناسب رلد ا باللغة من أع انت التطبيقات بقية ا،ًجد سيطة عقلية رم أو ا ا ا رم

ية انبو ".نجل نة فقدنفسھا باملر يتم ليفوكس تطبيق أن ع ات م غالبية واتفقت
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حسب،التعامل والصو داف و إعداداتھ التغي يمكن الطفلاحتياجاترحيث
العق إ. ومستواه منلتقو ن أجميلةرالصو" ):1مج(حدا أنوأنا صوستطيع ارأضيف

ً
غ

أ ء ألي التطبيق دهاملوجودة مثال،ر
ً

تحبا  بتصورمطعمبن لوحةرفقمت
التطبيق،املطعم ة الصو ضعت رو عأصبحتو،و وتضغط ةتفتح أنمعندرالصو د تر ا

ر من وجبة من. "تطلب أخر ىوتقو ستطي): "2مج(ل أنك التطبيق نيم مارتصوع
دين بو ،تر تقومي معتاد العكسلب رالصو ستغرب ال فالطفل ،صوتك يلكذلك و ًي ان

ا ا ؛عل تھ من أل اقع بي ا رالصو وأغلب ،حياتھ وو تنا من رصو لت ،بي ي و ا صو اعل وأضف
أخر ".التطبيق وساعدتال" :)2مج (منىوذكرت عة ا رصو الر ع بالواقطف ط ،عر

أنوأ أستطيع ة صو أي ارأضيف ر بتصو أوقوم بي امن بتحميل نتمنأقوم ن شبكة
ماكن و يوانات وا ل أنأءأيأومثل د بوأ،يتعلمھر الصوتيقوم بدل ي صو ل

إذيال صوت ألنھ يالتطبيق؛ و سلك أحيانال النطق   ."ًوا
الثانتائج ساؤ ال عن ليفوكس: لثلجابة تطبيق استخدام معوقات ) Livox Arabia(ما

املعلمات؟ نظر ة وج من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م   رتنمية
إ السؤال ذا تطبيقُّالتعردف استخدام معوقات حو املعلمات نظر ة وج ع لف

التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م لتنمية ا .رليفوكس عن املعلمات سؤال أجمعنو ملعوقات
ة الكب اتھ بمم نة مقا جدا قليلھ التطبيق استخدام معوقات أن

ً
ر

ً
املثال . يل س ذكرت ع

املعلماتإ ا)1م (حدى بقول لسة ا الطفل ضبط الصعب من ان ال: "أنھ االت ا بدعض
استخد التطبيقاقبل بم أقوم أن سلوكمعھ بھوھتعديل متقبالورتد يصبح ح ضبطھ،

ً

لسة وقتل يحتاج ذا أنھولكن،اًو ءبنفسمأقوإنحيث ،طبيأمر ىأر عندال
أخراستخدام وسيلة االت" ):3م(وأضافت ".ىأي ا أستطعض التطبيقمااستخدعلم

فمثال م،مع
ً

لدي  متعلقان جدا ةحالة
ً

و زة التطبيقألمباألج معھ د؛ستخدم ير ان ألنھ
از ا بھاستخدام الوقتواللعب أوامرطوال ألي ستجيب وال ،ِ

لعدم،ىأخرّ ت اضطر رلذا
التطبيق املعلماتإىوتر ."معھاستخدام صغ) 3م(حدى الصو م ه وال،رأن تكب يمكن

ل": قائلة،التطبيق أنأتوقع واقعيو املوجودة َّالصو أفضلسةر و املوجودة؛ني الصو رألن
ا،رسومات تكب صعب او م غي   ". و

عن جابة عاسالنتائج الرا ليفوكس: لؤ تطبيق استخدام معوقات ) Livox Arabia(ما
نظر ة وج من التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م اترتنمية   ؟م

إ السؤال ذا نظردف ة وج ع اتالتعرف تطبيقم استخدام معوقات لحو
التو ات ا م لتنمية التوحدرليفوكس أطفال لدى الوقد.اصل املعوقات عض النتائج رت أظ

ليفوكس تطبيق استخدام عند التوحد أطفال ات أم املثالتواجھ يل س فع عض، ذكرت
ع عتمد وأنھ يح ل ش وتفعيلھ التطبيق استخدام ات الصعو عض وجود ات م

ديثة ا التقنيات استخدام م ات ا حيرم من، ات م إحدى ذكرت البداية" ):1مج(ث
استخدامھ ع عليھ،َصعب علمت ب التد عد ل،رولكن لو ش استخدامھ من أتمكن يوم

من ."أفضل أخر أم عض" :لتقو) 1مج( ىوأضافت وإال ناك البداية ة أ نصعو تقنلم
و امل، ل ش باستخدامھ التد مع عوال أفضل أصبحترلكن ب التد أتلقى رلت ز

أم."استخدامھ ذكرت فيحتاجالتطبيق): "2مج(منكما استخدامھ، ع مسبق ب تد ُإ أنار
ن منإ أنتھ بلم التد ناكاملةرجلسات و نأشيا، ح ا أعرف لم    ".ء
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نظام كذلك ع التطبيق توفر عدم أن ات م عض بأ(iOS)ىتر اص أبلا زة ج
إأحد ذكرت حيث مناملعوقات ات م التطبيقي أن أتم): "2مج(حدى ،رستو  توفر

ج لشراء ت اضطر أن ذاارحيث يصعب وقد عليھ، التطبيق لتحميل خاص عز مر
ات خر ات م أخر". عض ع): "2مج (منىوأضافت التطبيق تحميل يمكن أبلال زة  أج

أم عقبة ذه و ت منانوقد البعض املادية ."ام لفة الت أن ع ات م عض اتفقت ًوأيضا

مرتفعة عت ياللتطبيق س
ً

من، ن إحدا غاراحةبص): "1مج(لفتقو ولكن،التطبيق
لشرائھ ت من ."راضطر أخر سر): "2مج(ىوأضافت لبعض سبة بال غا التطبيق سعر  ."عت

أخر ىوتقو سع" ):2مج (ل أن عتريح الالتطبيق أنھ اتھ مم من ولكن ما نوعا مرتفع
ً

بد يحتاج إ مجانا استخدامھ مكنك و فقط مره او يھ ش فأنت الرخصة، تجديد إ
ً

  ". ل
آخرو جانب ةذكرتمن وصعو ج ر وا الدخو يل ب متعلقة ل مشا ات م وعض ل

من ات م إحدى ذكرت حيث يل، ال مر" :)2مج(إجراءات وعند ،بإيميلتبطلالدخو
الدخو بيانات أدخل أن البد ج ر لا املتعلمة ،و غ لألم ك مر ذا ذه ،و ت واج فقد

لة وو،املش لة املسؤ مع بفتحھوتواصلت    ".قامت
  :النتائجوتفسمناقشة

و لاملحــــــو ليفــــــوكسإ: ر تطبيــــــق اســـــــتخدام ات) Livox Arabia(يجابيــــــات ـــــــا م تنميــــــة رــــــ
التوحدا أطفال لدى   .لتواصل

عد البحث نتائج رت ليفوكسَّأظ تطبيق الستخدام إيجابيات تنمية) Livox Arabia(ة
التوح أطفال لدى التواصل ات ا ُّم املعلماتر نظر ة وج من اتد م ا،و ذكر تم س

التالية   :النقاط

 ستخدام ولة   :س

يمكن التطبيق أن ستخدام ولة س واستخدامھيقصد التوحدعلمھ أطفال مع
عزةسرع وقد ولة، واعتيادذلكىوس زة ج و التقنية شار ان اطفالإ استخدام  ،ع

التطبيقات من ة وكغ ولكن سيطة، و ة وا استخدامھ عليمات و التطبيق ة واج أن كما
مسبقة يئة و ب تد إ يحتاج ديدة ُا أشار. ر عةأبووقد حيثإ) 2016( شر مر، ذا

عد التوحد أطفال مع املساعدة التكنولوجيا أدوات استخدام ولة س أن استھ د روجد
استخدامھ ستمرار و التعلي ار بت تب ام اء. عنصر آ تفاوت من الرغم روع

باملس مرتبط ختالف ذا أن وجد فقد التطبيق استخدام ولة س حو ات ُم ُ التعليل ىتو
ألولياء ا مسبق ب تد تقديم ع رص ا من بد ال لذلك ، مو أولياء لدى التق ُوالتمكن ر ر

ُ

يح ل ش تفعيلھ قة وطر التطبيق استخدام ع   .رمو

 اتتنمية ا  :التواصلرم

قاديصبحأنوالتواصلراتابميقصد بھعاًرالطفل ن املحيط مع التواصل
احتياجاتھوالتعب وقدعن اسة، الد التطبيق أنروجدت ماستخدام اتتحسنسا ا رم

لدى التوحدالتواصل التطبيق،أطفال الستخدام مو ألولياء ا كب محفزا ان مر ذا روأن
ً

م أطفال الفرا. مع اسة د مع يجة الن ذه مي) 2012(روتتفق أ ت بي برمجياتةَّال عض
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التع اسوب البصرليميةا باه ن اليتنمية ه بدو ساعد والذي التوحد أطفال طفلرلدى
بھ ن املحيط مع التواصل اسوباستخدامفاعليةإ) 2010(العمرأشاروكذلك.ع ا

التوحد أطفال لدى التواصل ات ا م محمد،رتنمية اسة د فاعلية) 2012 (روكذلك ت أثب ال
ب ال لعاب اللفظيةَّواستخدام وغ اللفظي التواصل ات ا م تنمية ونية لدىرلك

   .التوحدأطفال

 ةتنمية اللغو ات ا  :رامل

ا التوحديقصد أطفال لدى النطق ات ا ادة سواء ،رم ة أو ،ةَّاللغو املفردات بز  رقد
ف عض نطق ع الناطق غ الطفل ر ستقبالية ،وا اللغة ر تطو ةوال،أو قد رع

وقد ا، ل ة شا و لمات ال م ف ع التطبيقرالطفل م ار سا ي تحسنإظ سيطجز و
ةا اللغو ات ا السابقةرمل اسات الد عض مع اسة الد ذه نتائج وتتفق التوحد، أطفال رلدى ر

أعالو اسة د يمثل فتحية) 2010(ر اسة إوال) 2010(رود ا ف استخدامخلصوا فاعلية
التوحدا أطفال لدى ة اللغو املفردات ادة رمجياتھ و من. زاسوب بد ال هولكن  إ رشا

لدىأن العقلية ات القد ع كب ل ش عتمد ا ا ا م من والتمكن اللغة ساب اك رمستو ر ى
عت ا وتحد اللغة ساب اك ات ا م أن كما م، لد الطبية الة ا وخصوصية التوحد رأطفال

امل امن ا واظ ا م للتمكن وقت ستغر قد ال املعقدة ات را   .قر

 اجات ا عن التعب ات ا م  رتنمية

ال ات ا امل ا تمكريقصد
ُّ

د ير عما والتعب اليومية احتياجاتھ طلب من الطفل ،ن
، ه وغ واللعب والشرب ل إوقداأل اسة الد رخلصت

ُ
فعال التطبيق اتأن ا م رتنمية

والطلب،التعب اجات ا الصو عن من املتعددة الوسائط استخدام التطبيق يفعل رحيث ُ

بھ يرغب ما إ ة شا الطفل ع يل س ال صوات   .رو

 ب والتد الدعم  :رتوفر

التطبيق ذا ات مم من أن إ اسة الد توف رخلصت و
ُ

من سواء عليھ املسبق ب التد ًر ُ
ر

أو ستخدام دليل املنتجةخالل الشركة قبل من ال ب التد
ُ

ق. ر فر سم ي كذلك
وقت ا ال شاد وتقديم ات ستفسا افة ع ستجابة وسرعة بالكفاءة الف رالدعم ر

اجة أن) 2016(التميأشاروقد. ا مإ ل م الال الف الدعم وتقديم املعلمات ب زتد ر
ات ا بت تب ام و أسا ذورعنصر من الطلبة مع التقنيات واستخدام يالتعليمية

  . عاقة

 ية العر للغة  :دعم

اللغة يدعم الذي الوحيد يكن لم إذا القليلة التطبيقات من ليفوكس تطبيق عد ُ

ية، ذكرالعر مع) 2016(التميوقد التعليمية والتطبيقات امج ال استخدام معوقات أحد أن
توف عدم و التوحد وأطفال حاليا استخدامھ يتم ما جميع وأن ية، عر وتطبيقات برامج ر

ً

ية نجل   . باللغة
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 نة  :واملر

ا قصد ولةو الطفلغيس حاجات حسب العقليةعدادات اتھ دافروقد و
ا،التعليمية تحقيق ة املراد الواج إعدادات ع التعديل التطبيق استخدام يح ي حيث

حيث من سية االرئ وغ والصوت العناصر م و الشاشة، وسطوع   . لوان
ي الثــــــا ليفــــــوكس: راملحــــــو تطبيــــــق اســــــتخدام ات) Livox Arabia(معوقــــــات ــــــا م تنميــــــة رــــــ

التوحد أطفال لدى   .التواصل
رت ات ال املعوقات عض النتائج أظ وأم املعلمات  استخدام عند التوحد أطفال تواجھ

ات ليفوكس تطبيق ا م التوحدرلتنمية أطفال لدى مكن ،التواصل  خالل مناتوضيح و
  :التالية النقاط

 املادية لفة  : الت

العينة تتفاوت أفراد اء املاديةرآ لفة الت مالئمة مدى ،املستفيدةللفئةللتطبيقلحو
يا، س مرتفعة ا أ ن آخر عتقد مناسبة أو معقولة البعض ا وجد ن ح ففي

ً
عودو وقد

إ ذلك ب ازالس ج التطبيق تحميل يتطلب كذلك لألسر، قتصادية ف الظر واختالف
د (بنظام تحميل) واندر يمكن عوال زةھ إأبلأج إضافة خاص از ج شراء معھ يتطلب مما ،

ً

س. التطبيق يو ر عة) 2015(ىو شر ي أعباء) 2016(وأ يتحملو التوحد أطفال أسر ًأن ن
بتأ مرتبطة ة كب مرتفعة،اقتصادية سوما التعليمية املراكز تتقا حيث م، أطفال يل

ً
ر

توف يجعل مما ا وغ يصية ال ات ختبا و الطبية، والتحاليل جراءات إ َّباإلضافة رَّ
مو أولياء ع لفا م أمرا التطبيقات وشراء زة رج ً ً . 

 ع توفره زةعدم  :)(iOSنظام أبلأج

إ اسة الد رخلصت
ُ

نظام  ع التطبيق توفر عدم أحدiOSأن أبل زة بأج اص ا
شرا أو التطبيق استخدام دو تحو ال ناملعوقات لةالوعند. ھئل املسؤ الشركة مع وتواصل

أبل شركة مع تفاق طو م أ ن نظام،رتب ع ه توف تم باiOSوس   .ًقر

 الدخو ة التطبيقلصعو  :ع

التطبي إ الدخو اليتطلب بأ وصفت محددة، دخو يل إجراءات قليال،ُمعقدةلق
ً

 
ذلكُو اىعز التعليإلختالف موىملستو ألولياء التق أن،روالتمكن النتائج رت أظ حيث

عكس ع ة الصعو ذه وا واج من م املحدود التعليم ذو مو يأولياء   . العينةأفرادبقيةر
 

  : توصياتال

يع - مثلستخداماعال ديثة اا ونية إللك ليفوكسالتطبيقات ا تطبيق وغ
م عليم تفيد قد عديدة ات مم من توفره ملا التوحد، أطفال فئة  . مع

امل - التوحد أطفال عليم اتيجيات واس أساليب ر بتطو تمام
ُ

مراكزستخدمة
ديثة،التوحد ا ات التوج مع يتما بما منعليموذلك الفئة  .طفالتلك
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وتطبيقات - برامج ر مراعاةإتطو مع التوحد، أطفال عليم ساعد ونية لك
م وخصائص م لألسر،احتياجا املادية ف للظر سعار مناسبة ع رص  .ووا

التوحد - أطفال عليم التقنية دمج مية بأ التوحد مراكز ن املختص و ادة ز
م ا ا م  .روتنمية

أموت - أولياء ب رد ل أطفال ر بالش التكنولوجية دوات استخدام ع التوحد
م ا ا م وتنمية م أطفال عليم يدعم الذي يح  .رال

اسات حة رالد   املق

افيةإجراء - منية وملدة تجر اتزبحث ا م تنمية ليفوكس تطبيق فاعلية رحو ل
التوحد أطفال لدى ن،التواصل نتائجھرومقا تائة البحثب ذا  .ج

اسة - الد ذه تطبيق مثلرإعادة كمية أساليب أستخدام و أطو منية ة ف لع ز
اس الد ذه تائج ب ا نتائج نة ومقا بانات رس  .ةر

بحاث - من د املز يةإجراء فاعليةالتجر ونيةلحو لك والتقنياتالتطبيقات
ر وتطو التوحد أطفال علم دعم ديثة ما ا ا    .رم
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