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 الملّخص
دي ين نحو االت  ف هدفت الدراسة إلى التعر   مة في الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ لمقدَّ

ن مجتمع الدراسة  دي ين في األردن. فقد تكوَّ دي ين الذين يتل آباء وأمهاتمن جميع مراكز رعاية األطفال التََّوحُّ قون الخدمات األطفال التََّوحُّ
د، والبالغ عددها )ة والتعليمي ة اإلداري ة والتشخيصي   نة من ( 21في مراكز التََّوحُّ د، وتم  اختيار العي نة بالطريقة القصدي ة مكوَّ مركًزا للتََّوحُّ

د. ولتحقيق ذلك تم  بناء استبانة لجمع بيانات ومعلومات الدراسة. 15( ولي َأمٍر من )262)  ( مركًزا للتََّوحُّ

 ة:أظهرت الدراسة النتائج التالي

 عدم وجود فروق ذات دال ة إحصائي ة في االتجاهات نحو خدمات المراكز ُتعزى لمتغي ر الجنس. -1
 عدم وجود فروق ذات دال ة إحصائي ة في االتجاهات نحو خدمات المراكز ُتعزى لمتغي ر المستوى التعليمي.  -2
 لمتغي ر الجنسي ة.عدم وجود فروق ذات دال ة إحصائي ة في االتجاهات نحو خدمات المراكز ُتعزى  -3
 وجود فروق ذات دال ة إحصائي ة في االتجاهات نحو خدمات المراكز ُتعزى لمتغي ر العمر. -4

د في األردن على  مة من قبل مراكز التََّوحُّ في َضوء النتائج السابقة، يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في طبيعة الخدمات المقدَّ
دي ين المستوى التعليمي أو على المستوى اإل رااد،، وضرورة تبن ي األسالي  العلمي  والموضويي ة في إرااد أولياء أمور الطلبة التََّوحُّ

د  لكيفي ة التعامل مع أبنائهم، مم ا يسهم في تشكيل عالقة ايجابي ة بين أولياء األمور ومراكز التََّوحُّ

 المقدمه:
ة من أكثر الميادين التربوي   ًرا ونموًّا في العديد من دول العاَلم. فقد اهد القرن العشرون وبدايُيعدُّ ميدان التربي ة الخاص  ات ة تطو 

ة في الدول العربية.  رات كمًّا ونوًعا في مجال رعاية األطفال من ذو، االحتياجات الخاص   القرن الحاد، والعشرين تطو 

ا يجعلهم ة مم  ة أو السلوكي  ة أو االنفعالي  ة أو البدني  الحسي   ة أوة في قدراتهم العقلي  ة عن العام  ويختلف األطفال ذوو االحتياجات الخاص  
المجتمع،  فهم معة تعمل على دعم تكي  ات خاص  ل ومساعدة األسرة والمدرسة والمجتمع، لتوفير أسالي  وإمكاني  في حاجة دوًما إلى تدخ  

ة زة وبموهبة فطري  ي  ة فائقة ومتمة وبدني  ة وحسي  كانات عقلي  عون بقدرات وإمن يتمت  طلق عليهم المعاقين ومَ ويدخل في نطاق هذه الفئة َمن يُ 
 ( 2007قة. )ناصر، خال  

  "الشخص أو الطفل الذ، يختلف عن اآلخرين )العاديين( في ة أن  ( الطفل من ذو، االحتياجات الخاص  6: 2010وقد عرف سلمان )
 ةلمساعدة اآلخرين؛ كي يستطيع إنجاز حاجات  الشخصية واؤون  العام  ا يجعل  بحاجة دوًما ة مم  ة أو إمكانات  الجسدي  قدرات  العقلي  
 ة".ة واألساسي  الضروري  

د خصوًصا، تبلورت قناعة الباحثين والمرب  ة عمومً ة الخاص  ر ميدان التربي  ومع تطو   ن يا وميدان تربية األطفال ذو، اضطراب التََّوحُّ
دي ين، والتعاملمين قادرين على فهم الحاالت المتنو  عل  العاملين في هذا المجال بضرورة وجود أخصائيين وم معها  عة لألطفال التََّوحُّ

ين مة ومساندة مناسبة. كما دعمت نتائج األبحاث التي تناولت كفايات المعل  ة ونفسي  مها وحصولها على خدمات تربوي  بطريقة تضمن تقد  
دي ين وتلك التي تناولت  ال االستثنائيين  ، ترجمة مجلس األطفمة ألولئك األطفال هذا التوج  تقويم الخدمات المقدَّ وآراء آباء األطفال التََّوحُّ

د حيث تشمل تلك المعايير على كفايات معرفي  ا ملموسً واقعً  ة. )صديق، ومهاري   ةا بإصداره المعايير الالزمة لمعلمي ذو، اضطراب التََّوحُّ
2005) 
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د من اضطرابات الطفولة دد كبير من ز بالتعقيد والتداخل مع عض ل  الطفل، يتمي  ، وهو يشير الى اضطراب نمائي يتعر  وُيعد  التََّوحُّ
 (2004االضطرابات واإلعاقات األخرى المختلفة. )الشيخ ذي ، 

د وقام بوصف حالت  المرضي  ل مَ وأوَّ  د واألمراضليمي   (Leo Kanner)ة هو ليو كانر ن أطلق مصطلح التََّوحُّ النفسية  ز بين التََّوحُّ
، وقام مع (Bernard Rimland)ًدا على يد األخصائي النفسي بيرنارد ريمنالد األخرى التي يعاني منها األفراد، وبدأ االهتمام ب  مجدَّ 

 دين. ح   ة لألطفال المتوَّ ة الوطني  ة األمريكي  ين بتأسيس الجمعي  مجموعة من المهتم  

سر التي يعاني أحد أطفالها من إحدى اإلعاقات ما بين الشعور بالخجل واالرتباك ( إلى تفاوت موقف األُ 2007وتشير دراسة ناصر )
ا ينعكس على الفرد المصاب، وأفراد أسرت  بفقدانهم الثقة بأنفسهم واعورهم بالنقص أو الصدمة والغض  أو الحزن واإلحباط، مم  

ه الطفل المصاب كإهمال  أو نكران وجوده وعدم تلبية ة تجاظهرون ردود فعل سلبي  سر قد يُ والخوف من المستقبل، وبعض تلك األُ 
 لى هي متابعة اؤون  هرًبا من تحم  ة بإلحاق  بأحد مراكز الرعاية لتتول  احتياجات ، وقد يسعون إلى إخفائ  من حياتهم الخاص  

 مسؤولياتهم تجاه ، وخجاًل من اآلخرين.

مع ما المجت ة، مم ا يؤد ، إلى االعتقاد أن  األطفال من ذو، االحتياجات الخاص  سر وال زالت مثل هذه النظرة تسود اريحة واسعة من أُ 
 ديزال بحاجة إلى الكثير من التويية وإعادة التأهيل لتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الفئة، وإراادهم إلى ضرورة احتوائها وتقديم ي

 (2010أم على الصعيد النفسي. )سلمان،  العون والمساعدة لها، سواء على الصعيد التعليمي والتربوية

د، نتيجة ازدياد األعداد العالمي   لى الزيادة ا أدى إة لهذه الفئة، مم  وعلى الرغم من زيادة االهتمام في السنوات األخيرة بالطفل التََّوحُّ
فرد وذلك ا، من أجل رفع مستوى كفاية الف على أسبابها وطرق العالج والبرامج التربوية والعالجية المناسبة لهبإجراء الدراسات للتعر  

 (2001رة من العمر. )نصر، من خالل التدخل في مراحل مبك  

 م لألطفال من ذو، االحتياجاتة التي تقد  ة والتعليمي  هناك العديد من الخدمات اإلداري ة والتشخيصي   ( الى أنَّ 2001ويشير حمدان )
دي ين التي تهدف الخاص   ة ة والحسي  ة والحركي  ي  ة واللغو ة والمعرفي  ة واالنفعالي  إلى إكسابهم المهارات والخبرات االجتمايي  ة، واألطفال التََّوحُّ

المشاركة ة و ة والمسؤولي  ة الشخصي  دة الكتساب المهارات التي تساعدهم في تحقيق االستقاللي  الالزمة، وتزويدهم بفرص متعد  
 ة. في  التواصل اللفظي وغير اللفظي والمهارات التكي  ة و االجتمايية، وزيادة كفايت  في األنشطة الحركي  

فاتجاهات أولياء  الموضوع، هذا نحو الفرد ب  سيقوم الذ، التنبؤ بالسلوك في نمعي   موضوع نحو األفراد جاهاتات   معرفة ةأهمي   وتكمن
ديين حُّ وَ الكشف عن اتجاهات أولياء أمور الطلبة التَّ  ة ألطفالهم، كما أنَّ نجاح البرامج التدريبي   مدى في ردين يؤث  حُّ وَ أمور األطفال التَّ 

 ا يسهم في تعزيز تلك البرامج وتعديلها باستمرار من أجل زيادةة والضعف في تلك البرامج مم  ، الى التعرف على أوج  القو  يؤد  
دي ين نحو تها. لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن ات  فاعلي   مة ة المقد  والتعليمي   ةالخدمات اإلداري ة والتشخيصي  جاهات أسر األطفال التََّوحُّ

دي ين في األردن.  في مراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
دي ين وكثرة البرامج التدريبي    كز وتنوعها، إال  أن  ة التي تقوم بها تلك المراعلى الرغم من كثرة المراكز التي تعنى باألطفال التََّوحُّ

رة من أولياء األمور حول تلك المراكز وبرامجها. فقد الحظ الباحث من خالل لقائ  بالعديد من أولياء األمور في هناك اكاوى متكر  
د في العاصمة عمان أن   ا ها، مم  مهناك مالحظات عديدة لدى أولياء األمور حول طبيعة تلك البرامج والخدمات التي تقد   مراكز التََّوحُّ
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 لتأثير على االتجاهات نحو تلك المراكز وخداماتها المختلفة. سهم في ايُ 

 التالي: ويصيغ الباحث مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسيّ 

   دي ين نحو اجاهات أُ ما ات دي ين في مة في مراكز رعاية األطفال التَّ المقدَّ ة لخدمات اإلداري ة والشخصي ة والتعليمي  َسر األطفال التََّوحُّ َوحُّ
 األردن؟

 الذي تتفرع عنه األسئلة أدناه:
مة هل توجد فروق إحصائي ة دال ة  -1 دي ين نحو الخدمات اإلدراي ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  في ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنس ولي األمر؟
مة في ات جاهات ُأَسر األطفال هل توجد فروق إحصائي ة دال ة  -2 دي ين نحو الخدمات اإلدراي ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغي ر المستوى التعليمي لولي االمر؟
مة هل توجد فروق إحصائي ة دال ة في  -3 دي ين نحو الخدمات اإلدراي ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ

 تبًعا لمتغي ر عمر الطفل؟ ألبنائهم
مة هل توجد فروق إحصائي ة دال ة في  -4 دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنسي ة ولي االمر؟

 أهداف الدراسة
 تحّدد أهداف الدراسة الحالّية بالنقاط التالية:

دي ين نحو ا -1 مة في مراكزلخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة التعر ف على ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ رعاية األطفال  المقد 
دي ين في األردن.  التََّوحُّ

دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتع -2 مة في مراكز ليمي ة المقالتعر ف إلى الفروق في ات جاهات أهالي األطفال التََّوحُّ د 
دي ين في األردن باختالف متغيراتهم األسرية.  رعاية األطفال التََّوحُّ

مة لألطفال التقديم توصيات ومقترحات تساعد في تحسين مستوى الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة  -3 دي ين في المقد  تََّوحُّ
 مراكز العناية بهم.

 أهمية الدراسة
 هذه الدراسة أهمّية نظرّية وعملّية تتمّثل بما يلي:تكتسب 

 أوال: األهمّية النظرّية:

ة في األردن  -1 إذ إن  أغل  األبحاث أو  -على حد علم الباحث–عدم وجود أبحاث ودراسات كافية في هذا الجان  وخاص 
دي ين أكث  لك البرامج.ر من اهتمامها بقياس االت جاهات نحو تالدراسات قد انصب ت على البحث في البرامج المتعل قة باألطفال التََّوحُّ

ة.  -2  التركيز المتزايد على التعر ف على اتجاهات أولياء األمور باعتبارها حجر الزاوية في تقييم برامج التربية الخاص 
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م  الدراسة الحالي ة من إطار نظر، وأداة جمع ا -3 ح لبيانات مم ا يفسإثراء الجان  النظر، للبحوث والدراسات، من خالل ما ستقد 
 المجال أمام دراسات أخرى.

 ثانيا: األهمّية العملّية 

لة لها؛ فقد اهتمت الدراسات السابقة بالتعر ف على المظاهر المختلفة لألطفال  -1 ُتعد  هذه الدراسة امتداًدا للدراسات السابقة ومكم 
دي ين وكيفية التعامل معهم، بينما تناولت الدراسة الحالية بية متغي ًرا مهًما وهو ات جاهات أولياء األمور نحو خدمات مراكز التر  التََّوحُّ

ة.  الخاص 
ية التي تحاول التعر ف على خدمات مراكز الترب -على حد علم الباحث-تعد  هذه الدراسة من الدراسات القليلة في البيئة األردنية  -2

ة من وجهة نظر أولياء األمور.  الخاص 
ة، وتعديل برامجها يمكن أن تقود الدراسة  -3 ل إلى نتائج يمكن االستفادة منها في تحسين عمل مراكز التربية الخاص  الحالي ة للتوص 

 باالتجاه المناس  ألولياء األمور مم ا يسهم في تحسين االت جاهات نحو تلك المراكز.
ل الدراسة الحالي ة محاولة علمي ة لسد  النقص العلمي في المكتبة العربية بشكل  -4 ثرائها عام والوطني ة بشكل خاص عن طريق إتشك 

 .بالمزيد من الدراسات

 فروض الدراسة
  تسعى الدراسة للتحّقق من الفروض التالية:

دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة ال توجد فروق إحصائي ة دال ة : الفرض األول في ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ
مة   ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنس ولي األمر.المقد 

دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة توجد فروق إحصائي ة دال ة ال : الفرض الثاني في ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ
مة ألبنائهم تبًعا لمتغي ر المستوى التعليمي لولي األمر.   المقد 

دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصية والتعليمية إحصائي ة دال ة في  ال توجد فروق : الفرض الثالث ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ
مة ألبنائهم تبًعا لمتغي ر عمر الطفل.   المقد 

دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتال توجد فروق إحصائي ة دال ة في : الفرض الرابع ة والتعليمية شخيصي  ات جاهات ُأَسر األطفال التََّوحُّ
مة ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنسي ة ولي األمر.  المقد 

 منهجي ة الدراسة
تعليمي ة في اإلداري ة والتشخيصي ة وال اتجاهات اأُلَسر نحو الخدماتالدراسة الحالي ة دراسة وصفي ة نويي ة، هدفت إلى التعر ف على  ُتعد   

دي ين  وقد لجأ الباحث الستخدام منهجي ة البحث الوصفي بهدف دعم نتائج المنهجي ة الكمي ة.  ،مراكز رعاية األطفال التََّوحُّ
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 حدود الدراسة:

 اقتصرت حدود الدراسة على ما يلي:
  2019حدود زمانية: تم  إجراء الدراسة خالل العام. 
  د في مدينة عمان.حدود مكاني ة: تم  تطبيق الدراسة على آباء وأمهات األطفال المتلق ين للخدمات في  مراكز التََّوحُّ
  ُّد حدود بشري ة: تم  تطبيق الدراسة على آباء وأمهات األطفال المتلق ين للخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة في مراكز التََّوح

 في عمان.
 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائّية

 :في البحث، ألهمي ة الربط بين متغي رات ، التي تمث لت فيما يليال بد  من الوقوف على ماهي ة المصطلحات التي وردت 
جابات الفرد، لجميع ستاالت جاه: هو حالة من االستعداد أو التأه   النفسي والعصبي، تنظ م من خالل خبرات الفرد، وتكون ذات تأثير توجيهي لسلوك ، ودينامي ال

  (Autism society of american2003) .الموضوعات، والمواقف التي تستثير سلوك 
د دي ين المنتسبين إلى مراكز التََّوحُّ و الخدمات التربوي ة في األردن نح التعريف اإلجرائي لالت جاه: هو حالة االستعداد التي يكتسبها أولياء أمور األطفال التََّوحُّ

مة ألطفالهم في تلك المراكز   .واالجتمايي ة والنفسي ة المقد 
  .سي ةفة والتشخيصية والتعليمي ة: وهي يبارة عن الخدمات اإلراادي ة والتوجيهي ة، والتقييمي ة، والوقائي ة، في المجاالت االجتمايي ة، والنالخدمات اإلداري  

الجتمايي ة والنفسي ة ة في المجاالت االتعريف اإلجرائي للخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة: هي مجموعة الخدمات اإلراادي ة والتوجيهي ة والتقييمي ة والوقائي  
دي ين في األردن لألطفال المنتسبين إليها، وهي تمث ل في الدراسة الحالي ة جميع البرام مها مراكز رعاية األطفال التََّوحُّ لى المستويات النفسي ة ج واإلجراءات عالتي تقد 

دي   م إلى األطفال التََّوحُّ دواالجتمايي ة والتربوي ة التي تقد    .ين على اكل خدمات في مراكز التََّوحُّ
دي ين ذات الطبيعة اإليوائي ة، والت صة في تقديم خدمات لألطفال التََّوحُّ دي ين: هي المراكز المتخص  يبي ة، واالجتمايي ة، عليمي ة، والتدر مراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

دي ين   .والنفسي ة، والتشخيصي ة لفئة األطفال التََّوحُّ
دي ين ذات الطبيع صة في تقديم خدمات لألطفال التََّوحُّ دي ين: هي المراكز المتخص  والتعليمي ة والتدريبي ة  ة اإليوائي ةالتعريف اإلجرائي لمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

  .نيتينة التنمية االجتمايي ة ووزارة التربية والتعليم األردواالجتمايي ة والنفسي ة في المملكة األردنية الهاامي ة، التي تخضع في عملها إلى معايير واروط وزار 
د: هو إحدى حاالت اإلعاقة التي تعيق استيعاب المخ للمعلومات وكيفي ة معالجتها، وتؤد ، إلى حدوث مشاكل لدى  اضطراب التََّوحُّ

كثر السلوكي واالجتماعي، ويعتبر من أ الطفل في كيفي ة االت صال بمن حول ، وتؤد، إلى اضطرابات في اكتساب مهارات التعليم
ر، للطفل   .األمراض ايوًعا التي تصي  الجهاز التطو 

د، وينتسبون إلى مراكز رعاية  د: هم األطفال الذين تم  تشخيصهم على أن هم مصابون بالتََّوحُّ ألطفال االتعريف اإلجرائي الضطراب التََّوحُّ
دي ين في األردن، وسيتم  االعتم دالتََّوحُّ د في تحديد األطفال من ذو، اضطرابات التََّوحُّ   .اد على تشخيص األخصائيين في مراكز التََّوحُّ
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 اإلطار النظري 

د المفهوم والتعريف  اضطراب التََّوحُّ

 تمهيد 
د من االضطرابات النمائي ة المعق دة التي تتداخل مع مجموعة من االضطرابات واإلعاقات األخرى،  ل وهذا ما جعُيعد  التََّوحُّ

د. وخالل العقوٍد السابقة اهد م هوم فالعديد من المختصين التربويين واالجتماعيين إضافًة إلى األطباء يظهرون اهتماًما باضطراب التََّوحُّ
د، ُيظ صاتهم، على أن الفرد التََّوحُّ ًرا كبيًرا نتيجة الهتمام الباحثين الذين أجمعوا على اختالف تخص  د تطو  ر عجًزا في عدد من هالتََّوحُّ

 (2004المجاالت هي: المجال التفاعلي االجتماعي والتواصلي، والمجال السلوكي، واالهتمامات واألنشطة. )الشيخ ذي ، 

د  اضطراب التََّوحُّ
د في بادئ األمر على األاخاص المصابين بالفصام الطفولي، ألن  في ذلك الوقت لم تتوف ر  اضطرابُأطلق مصطلح  دوات أالتََّوحُّ

د حاليًّا أن   إعاقة نمائي ة طيفي ة  وليست انفعالي ة، حيث فر ق الدليل  (Spectrum Disorder)التشخيص الكافية ل . ُيعر ف التََّوحُّ
( بين حاالت APA، 1987الصادر عن الرابطة األمريكية للط   النفسي عام ) (DSM)التشخيصي واإلحصائي لألمراض العقلي ة 

د  د"، فالتََّوحُّ رة من الفصام، ويرجع التداخل إلى ظهور بعض  -كما جاء في الدليل-الفصام و"إعاقة التََّوحُّ ال يصنَّف أن   حالة مبك 
 األعراض المشتركة بينهما مثل االنطواء واالنعزالي ة، إال  أن   في حقيقة األمر هناك الكثير من األعراض التي تمي ز حاالت الفصام عن

دي ين. التَّ  د، فمثاًل الهلوسة أو الضالالت التي يصاب بها مريض الفصام غير موجودة عند التََّوحُّ  َوحُّ

د من االضطرابات المكتشفة حديًثا نسبة إلى بقي ة اإلعاقات األخرى، حيث كان الطبي  النفسي األمريكي ليو كانر اضطراب يعد   التََّوحُّ
Leo Kannar ل من اكتشف هذا االضط (، وكان السب  السائد بين الناس وقتها في أن  هذا 1994(، )فراج، 1421راب )الشمر،، أو 

االضطراب يرجع إلى البرود العاطفي لألم، وأن  األطفال الذين يصابون ب  هم عادة ينتمون إلى طبقة األغنياء، إال  أن  الدراسات 
د يصي  األطفال من مختلف الطبواألبحاث الحديثة والخبرات اإلكلينيكية أثبتت خطأ هذه االعت قات قادات، فقد ثبت أن  اضطراب التََّوحُّ

ْرق أو الدخل أو المستوى االجتماعي باإلصابة أو عدم اإلصابة ب .  االقتصادي ة والثقافي ة، وأن  ال عالقة أل،ٍ  من الع 

د إحدى اإلعاقات المحي رة والمربكة تحديًدا لدى األخصائيين ا ل التََّوحُّ نهم من لتربويين، بسب  عدم توف ر الطرائق السهلة التي تويشك  مك 
التعامل مع المصابين بهذا االضطراب مم ا يدفعهم إلى مضاعفة جهودهم، وبذل المزيد من الوقت من قبلهم لبلوغ أهدافهم في إكساب 

 (2001هذه الفئة المهارات الالزمة. )نصر، 

د باختالف  هذه التعريفات  من االتجاهات العلمّية والنظرّية التي حاولت فهم وتفسير هذا االضطراب.اختلفت تعريفات اضطراب التََّوحُّ
 الذي شمل عدًدا من التوصيفات هي: (Kreak, 1961)تعريف كريك 

 اضطراب في العالقات االنفعالية. -
 اضطراب في الهوي ة الذاتي ة بحيث ال تتناس  مع عمر المصاب. -
 ارتباط مرضي بموضوعات معي نة. -
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 رفض التغيير والحفاظ على روتين محدد. -
 تجارب وخبرات إدراكية غير سوي ة. -
ر وغير طبيعي. -  قلق زائد ومتكر 
ر تلك المقدرة بحس  المستوى العمر، للفرد. -  عدم القدرة على التواصل اللفظي أو عدم المقدرة على اكتساب الكالم، أو عدم تطو 
 أنماط حركي ة ااذة ومضطربة. -
 الجوان  اإلدراكية.نقص واضح في بعض  -

، مجموعة من American Psychiatric Association (APA)(1987)وقد وضعت الجمعّية األمريكّية للطب النفسي 
ديون، وهذه الصفات هي:  المعايير والصفات التي يّتصف بها التََّوحُّ

 ظهور هذا االضطراب في السنوات الثالث األولى من عمر الطفل. -
ر في النمو ال -  لُّغو،، مع عكس  للضمائر والسرعة أثناء الحديث.التأخ 
 عدم القدرة على االستجابة لآلخرين والتفاعل معهم. -
 اذوذ ردود فعل  تجاه التغييرات التي تحدث بالبيئة المحيطة ب . -
 ضعف القدرة على التخي ل وعدم ترابط األفكار، كما هو الحال لدى مرضى الفصام. -
 تماثل ونمطي ة التصرف. -

 

ن  من  أم ا عن آثار هذا االضطراب على حياة الطفل المصاب ب  فهي تتمث ل في خسارت  للعديد من العالقات االجتمايي ة، وعدم تمك 
االتصال اللفظي أو غير اللفظي، إضافًة إلى مشكالت في نظرة الطفل للعاَلم الذ، يعيش في ، وعدم قدرت  على تعل م الخبرات، 

د  وضعف قدرت  على التخي ل واإلدراك ومشاركة أقران  اللع ، وغيرها من القدرات والمهارات األخرى، وبذلك فإن  اضطراب التََّوحُّ
(Autism Disorder) .يعتبر من أكثر اإلعاقات التطوري ة تعقيًدا 

د في ضوء التعريفات التي ذكرت أن   أحد أنواع االضطرابات االرتقائ ة، التي تظهر في ي ة المعق دويمكن تلخيص مفهوم اضطراب التََّوحُّ
د،  ن من فرصة تعل م الطفل التََّوحُّ ر قد يحس  ل العالجي المبك  السنوات األولى من عمر الطفل، وتالزم  طوال فترة حيات ، وأن التدخ 

 بعض المهارات.

د،، فهو يؤث ر على تواصل  مع اآلخرين  ير سواء التواصل اللفظي أم غويؤث ر هذا االضطراب على نواحي النمو كافة لدى التََّوحُّ
اللفظي، مم ا يمنع  من بناء عالقات اجتمايي ة طبيعي ة مع األاخاص المحيطين ب ، ويحرم  االستفادة من خبراتهم، األمر الذ، غالًبا 

 ما يؤث ر على أغل  قدرات  العقلي ة.

د (Autism, 99)وتشير الدراسات واألبحاث الحديثة  ( 10.000( طفل من بين )15-10يصي  ما يقارب ) إلى أن  اضطراب التََّوحُّ
د نسبة إلى اإلناث تبلغ 18، ص2001طفل، وتذكر نصر ) ل إصابة األطفال الذكور بالتََّوحُّ ، وهو أمر ال زالت  1: 4(، أن  معد 

 أسباب  غير معروفة حتى وقتنا الحالي.
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د  المظاهر العامة للتََّوحُّ
د باإلعاقة الطيفي ة  د على صورة خليط واسع المدى يتراوح من البسيط إلى الشديد جًدا، لذلك يسم ى التََّوحُّ تظهر أعراض التََّوحُّ

(Spectrum Disorder)( ،أن  اختالط أعراض هذا االضطراب تشب  اختالط ألوان الطيف، وبناًء 1421، حيث أوضحت السويد )هـ
د من خالل خصائص  ومميزات ، إال  أن   يظهر علي  فإن   ال يوجد تماث دي ين. ورغم إمكاني ة التعرف على التََّوحُّ ل بين أ،  اثنين من التََّوحُّ

د يتصرفان بصورة مختلفة عن بعضهما بعًضا.  بصورة مختلفة لدى كل  واحد من المصابين، أْ، أن  طفلين مصابين بالتََّوحُّ

د ليس باالضطراب البسيط الذ، يسهل التعامل مع ، وإن ما يمث ل إحدى اإلعاقات النمائي ة األكثر تداخاًل وبصورة عام ة فإن  هذا  التََّوحُّ
عًبا وتعقيًدا، وتظهر على المصابين ب  العديد من المظاهر والصفات التي تمي زهم عن غيرهم منها: ضعف قدرتهم على االنتباه، أو  وتش 

د، ال ينظر في عيني ُأم   مباارة، وإن ما ينظر إلى األاياء األخرى المحيطة اعورهم بانعدام المحب ة وا ة مع والديهم. فالطفل التََّوحُّ لمود 
ًكا جسم  ورأس  بصورة مستمر ة وعلى وتيرة واحدة إلى األمام  ًقا في أصابع يدي  أو محر  ب ، وأحياًنا يمضي الكثير من الساعات محد 

دي ين لهم مظهر جميل جذ اب ال يختلف عن مظهر أقرانهم ومن والخلف، وقد ال يرغ  سوى بن وع واحد من األلعاب، والكثير من التََّوحُّ
هم في مثل عمرهم، كما أن هم يتعل مون المشي والجلوس في السنة األولى من عمرهم اأن  في ذلك اأن غيرهم من األطفال الطبيعيين. 

 (2001)نصر، 

دي ين في ا لسنتين الثانية والثالثة من أعمارهم، الحركة الزائدة، والصعوبة الواضحة في اللغة سواء بإعادة تكرار الكلمات تظهر على التََّوحُّ
والعبارات أو بانعدامها، حتى إن  بعض أولياء أمورهم يظن ون أن  طفلهم مصاب بالصمم، فهو قد ال ينتب  إلى األصوات المرتفعة فيما 

د، خالل هذه الفترة انفعاالت غير مناسبة في المواقف المختلفة، فهو عادة ما يميل إلى ينتب  لألصوات العادي ة، كما يب د، التََّوحُّ
النمطي ة في سلوكات ، أضف إلى ذلك ما يواجه  من صعوبة في تواصل  مع اآلخرين ومشاركتهم في اللع  التخيلي، وصعوبة في 

 النوم بشكل متواصل لعدد من الساعات. 

دّيين كما أوضحتها وينج  وتتلّخص المظاهر  ( بما يلي:1986) Wingالسلوكّية لألطفال التََّوحُّ

 النقص النوعي في التطّور والتواصل االجتماعي: (1
د، ليس لدي  أصدقاء، وهو ال يتفاعل مع المواقف المختلفة، كأن تمد أم   يده إلي  لتحمل ، فقد يستجي  لمثل  فالطفل التََّوحُّ

ر مع الوقت، فهو غير قادر على تقليد اآلخرين، ألن   هذا الموقف بغير وقت   المناس . أضف إلى ذلك أن  عالقت  بمن حول  ال تتطو 
يتعامل معهم كأاياء موجودة لمساعدت  فقط، وأن هم قادرون على تقديم تلك المساعدة ل  دون أن يطلبها منهم لفظيًّا، فهو عادة ما يلجأ 

 اياء بداًل من أن يذكر أسماءها.الستخدام اإلاارة للداللة على األ

 النمو اللغوي: (2
د، من ضعف في قدرت  على االتصال اللفظي وغير اللفظي، وصعوبة في فهم األمور واستيعابها، كما  يعاني الطفل التََّوحُّ

اللغة انيها الحقيقية، فأن   يميل إلى التعامل مع اآلخرين باستخدام كلمات مفردة، وترديد الكلمات والُجمل المختلفة دون إدراٍك لمع
د تلك الكلمات والُجمل في مواقف غير مناسبة، كذلك فإن   يعكس الضمائر وال يستطيع فهم  بالنسبة إلي  تعبيري ة وغير واضحة، وقد يرد 

دة والمعاني غير الحسية.  المفردات المجر 
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 ردود الفعل غير المناسبة في المواقف غير المناسبة: (3
دي ين عادة غير مالئمة في مختلف المواقف، فهو ال يبدو سعيًدا في المواقف المثيرة للضحك، تكون استجابة األطفال  التََّوحُّ

ر طبيعي ومعقول،  وكذلك بالنسبة لمواقف الغض  والحزن، وبالمقابل فإن   قد يستغرق في الضحك أو يتمادى في الغض  دون مبر 
 المكنسة الكهربائية. مثاًل: أن يضحك على طفل يتأل م، أو أن يخاف من صوت

 السلوك النمطي: (4
ر منطقي، كأن يحرك جسم  إلى األمام والخلف بصورة  وهو إعادة وتكرار الفرد السلوك نفس  دون تع  أو سأم أو مبر 
ر ذلك السلوك بصورة مستمرة ودون توق ف، أ أن  ومستمرة، أو أن يحر ك عجالت لعبة السيارة ويطيل النظر إلى حركة دورانها، وأن يكر 

د كلمات ال معنى لها.  يستخدم كأًسا وملعقة وصحًنا معينًّا ويرفض تغييرها، أو أن يرد 

 صعوبات حسية: (5
د، أن   فاقد لحاستي السمع والبصر، على الرغم من أن   يستجي  بسرعة للمثيرات البسيطة  يظهر على الطفل التََّوحُّ

يعب ر عم ا يصيب  من آالم جسدي ة كغيره من األطفال، كأْن يضرب رأس  بيدي  )كالصوت الخافت أو الضوء المفاجئ(، وهو أيًضا ال 
 إذا ما أصي  بآالم األسنان، أو أن يشرب المشروبات الساخنة جًدا أو الباردة جًدا )الثلج( دون أن يبد، رد  فعل لذلك.

 

 

 اللعب غير الهادف: (6
د، غير قادر على إدراك أبسط ال قواعد المتعارف عليها أثناء لعب  مع أقران ، كما أن  اهتمام  باللع  وذلك أن  الطفل التََّوحُّ

ينص   على أاياء معينة )كاللع  بالتراب أو الورق أو الماء ... الخ(، وهو ال يدرك الهدف من األلعاب التي يشارك فيها، وال يسعى 
 لى تطوير مهارات  من خالل اللع .إ

د  أسباب اضطراب التََّوحُّ
 :بيولوجّية عوامل( ا

 تلف الدماغ قبل الوالدة أو أثنائها نتيجة إصابة االم بالحصبة األلمانية أثناء الحمل. -

 .الوالدة أثناء االختناق -

 .الرضع وتشن جات الدماغ التهاب -

 .الحمل أثناء األم عند نزيف -

 .الحامل األم سن كبر -

 .التنفس اضطرابات -

ثة البيئ  -  .للسقوط الرأس وتعر ض الملو 
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 .الطبي  استشارة دون  الحمل أثناء األدوية األم تعاطى -

 الكروموسومات" جينّية "شذوذ عوامل( ب

 وفرصة لمتطابقةا غير التوائم احتمالي ة وانخفاض المتطابقة التوائم إصاب  احتمال وزيادة الوراثة دور إلى الباحثين بعض أاار
د أخ لدي  ثانٍ  لطفل األم انجاب  ..%6-3 هي مَتَوح 

  :اإلدراك خلل( ج

ى االستقبال تنظيم على القدرة عدم -  .مترابطة ومعاني أفكار وعدم تكوين حول ، َمن مع التكي ف عدم إلى يؤد ، الحس 
 .والعزلة االنطواء إلى يؤد ، مم ا حاجت  عن والتعبير اللفظى التواصل على القدرة عدم -
 العصبى. الجهاز وظيفة اختالل -
 .الحركي االختالل -
 .األيسر المخ وظائف فى اختالل -
 .البلوغ عند تزداد صريي ة مرضي ة نوبات -
 .الشبكي التشكيل فى خلل -
 .المركز،  العصبي الجهاز فى الهرمونات وإفراز العصبي ة النواقل فى خلل -
 .والخمائر للكبريت الناقلة األطعمة الجسم هضم عدم -
نة والبكتريا المفرطة الحساسية -  .اللبني للحامض المكو 

  :واألسرّية النفسّية العوامل( ه

 .بالطفل العاطفي االرتباط نقص -

 .المرض يزيد الطفل مع التواصل خلو   -

 .حاجات  عن والتعبير التكي ف على القدرة عدم -

 .بالطفل الوالدين اهتمام قل ة -

د، د أسباًبا رئيسية لإلصابة بالتََّوحُّ دًدا من إال  أن  كثيًرا من الدراسات الحديثة تذكر ع ال يوجد دراسات وأبحاث في الوقت الحالي تحد 
 هـ(:1421العوامل المسب بة لهذا االضطراب منها )البلشة، 

 :العامل النفسي 
د يتعل ق بالوالدين، أو بالتنشئة األسري ة غير الصحيحة، وأن  لألم دوًرا  تفترض بعض الدراسات أن  سب  اإلصابة بالتََّوحُّ

أن  السب  في ذلك يرجع إلى عدم تقديم اآلباء  Ferster، فيما يرى فيرستر  Betleheimأساسيًّ في ذلك وهذا ما أاار إلي  باتلهايم 
د. تعزيًزا مناسًبا للط فل لتطوير استجابات . إال  أن  بعض الدراسات خالفت هذا الرأ،، ونفت أن يكون الوالدان سب  إصابة طفلهم بالتََّوحُّ

 (2001)نصر، 
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 :العامل الجيني 
دي ين عدم وجود أ، اذوذ في تركيبها، وأن  نسبة اإلصابة بهذا  تذكر الدراسات التي تناولت موضوع الكروموسومات لدى التََّوحُّ

( تقريًبا، والسب  في ذلك يرجع إلى وجود روابط وراثي ة ناتجة عن أحد %100االضطراب بين التوأمين المتطابقين تصل إلى )
هـ(، وهو أكثر ايوًعا بين الذكور من  بين اإلناث، ول  تأثير في 1421الكروموسومات الذ، يحمل نوًعا معيًنا من الجينات )السعد، 

د.من حاالت ا %10 - 7حوالي   إلصابة بالتََّوحُّ

 :)العامل العضوي )الجسمي 
د قد تظهر نتيجة لحدوث خلل في الجهاز العصبي للطفل، األمر الذ، يؤث ر على 1421يذكر السعد ) هـ( أن  أعراض التََّوحُّ

تفاع درجة ماني ة أو ار إدراك  وتفاعل  االجتماعي وقدرت  على التواصل ومهارات  في اللع  وغير ذلك، كما أن  اإلصابة بالحصبة األل
د قد يرجع إلى وجود 1421في البلشة ) (Demyer)الحرارة خالل فترة الحمل قد يكون لها أثر كذلك، ويشير ديمر  هـ( أن  سب  التََّوحُّ

د ال زال غير واضح  د حتى أخلل في النظام البيولوجي للفرد المصاب. وعلى الرغم من ذلك فإن  السب  الحقيقي لإلصابة بالتََّوحُّ و محد 
 يومنا هذا.

د  تشخيص اضطراب التََّوحُّ
د من أكثر األمور صعوبة وتعقيًدا وخصوًصا في وطننا العربي؛ ألن  عدد المتخصصين المؤه لين  ُيعد  تشخيص التََّوحُّ

د بطريقة علمي ة قليل جًدا، األمر الذ، قد يزيد من نسبة الخطأ في التشخيص، أو يؤد ، إلى التعر ف  والقاديرين على تشخيص التََّوحُّ
د ف دي ين، مم ا يؤد ، الحًقا إلى صعوبة التدخل لتقديم العالج الالزم. على إصابات التََّوحُّ رة من حياة األطفال التََّوحُّ ي مراحلها غير المبك 

فمن غير الممكن تشخيص التََّوحُّد، مع عدم مالحظة سلوك  ومهارت التواصل لدي  بشكل دقيق، ومن ثم  مقارنة ذلك كل   بمستويات 
ر الطبيعي ة، د مع غيره من االضطرابات  النمو والتطو  إال  أن  ما يجعل من عملي ة التشخيص أكثر صعوبة هو ااتراك اضطراب التََّوحُّ

د بشبكة االتصاالت   هـ( 1423بكثير من السلوكات واألعراض )موقع التََّوحُّ

http://www.gultnet.ws/tawahud/tawahud2.htm. 

نوا من دراسة 2001ويرى عبد هللا ) ( أن  يج  أن يقوم بعملي ة التقييم لحالة الطفل فريق متكامل من المختصين ذو، الخبرة، ليتمك 
ن هذا الفريق من: )أخصائي  الجوان  السلوكية والطبية والتربوية كافًة، مع تحديد العمر الزمني والعقلي للطفل، حيث ُيقترح أن يتكو 

، وأخصائي نفسي، أو طبي  نفسي لألطفال، وطبي  أطفال متخصص في النمو، وأخصائي عالج لغة neurologistأعصاب 
، ومعل م تربية خاصة، Occupational therapist، وأخصائي عالج مهني Speech-language pathologistوأمراض نطق 

د(.أخصائي تعليمي، والمختصين اآلخرين ممن لديهم المعرفة الكافية باضطراب ا  لتََّوحُّ

وال بد  من اإلاارة إلى أهمي ة التشخيص الفارقي، الذ، يقصد ب  المقارنة بين سلوك الطفل المراد تشخيص  مع سلوك طفل آخر يعاني 
د فصام الطفولة، وعرض  د نفسها، ومن تلك االضطرابات التي تشب  أعراضها أعراض التََّوحُّ من اضطرابات أخرى لها أعراض التََّوحُّ

 (2001، وعرض اسبيرجر واضطراب النمو اللغو،. )عبد هللا، Rett Syndrome ريت

هـ( عدًدا من المراحل المتعل قة باألسالي  المت بعة في تقويم السلوك وعالج ، والذ، يتضم ن المالحظة، ثم  1421كما ويذكر عبد هللا )
د وتمي زه عن غيره من االضطرابات. تحديد السلوك الشاذ وتعديل ، وذلك بناًء على قائمة للسلوكيات التي  تمث ل أعراض التََّوحُّ
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د أنواع تصنيف  التََّوحُّ
د وهو Sevin,Matson,loe &Fee ولو وفي  وماتسون  سيفناقترح كٌل من   مكّون  أحد األنظمة لتصنيف أنواع التََّوحُّ

 :(2004مجموعات هي )الزريقات،  أربع من

 دّية لمجموعةا  :(Atypilal Group)المنحرفة( ) جًدا البسيطة التََّوحُّ
د من القليل تظهر عليهم المجموعة هذه أفراد وهم يتمت عون بمستوى ذكاء مرتفع مقارنة بغيرهم من أفراد المجموعات  أعراض التََّوحُّ

 .األخرى 

 دية المجموعة  :(Mildy Autistic Group) البسيطة التََّوحُّ
وفق نمط ألن تبقى األحداث واألاياء  االجتمايي ة، ويظهرون حاجة قوي ة مشكالتالعديد من ال المجموعة من هذه يعاني أفراد

د دون تغيير  .بسيًطا المتخل فين تخل ًفا عقليًّا ضمن فئة المجموعة هذه ، ويصن ف أفرادروتيني محد 

 دّية المجموعة  :(Moderately Autistic Group)المتوسطة  التََّوحُّ
 ة مختلفةممارستهم لسلوكات نمطي   ،مثل قل ة تفاعلهم االجتماعي العديد من األعراض المجموعة هذه أفراد تظهر على

ت  من اخص آلخر وهم يعانون من التخل ف محددة،و  وظيفي ةلديهم  باليد، كما أن  اللغة والتلويح كالتأرجح  .العقلي مع تفاوت اد 

 دّية المجموعة  :(Severely Autistic Group)الشديدة  التََّوحُّ
 من الغال  في يعانون  فهم كذلك وظيفي ة، تواصلي ة مهارات لديهم توجد وال اجتماييًّا معزولون  أن هم المجموعة هذه أفراد يت صف

ة التخل ف  .العقلي بنس  متفاوتة من الشد 

دّيين لألطفال النمائّية الخصائص  التََّوحُّ
د، عدًدا من الطفل على تظهر األطفال  من غيره عن والمعرفي ة التي تمي زه واالجتمايي ة واللُّغوي ة سلوكي ةال خصائصال التََّوحُّ
ة باضطراب  األعراض الخصائص وتمث ل تلك العاديين، دالخاص   .نتعر ف عليهم من خاللها التي التََّوحُّ

 :الخصائص تلك ومن

 :السلوكّية الخصائص .1
ة،ال باالنفعالي ة التََّوحُّد، الطفل تت صف سلوكات ل مصدر فهي تعكس نمو ه الذاتي للطفل، حاد   .للمحيطين ب  إزعاج مم ا يجعل  يشك 

دي ين عن غيرهم، ومن تلك السلوكات: العزلة سلوكات تمي زالتي مالمح عدًدا من الهناك  أن   (2005خطاب ) ويرى   وعدم التََّوحُّ
بصورة سليمة، ورفضهم للتغيير  اللغة وعدم قدرتهم على استخدامللمفردات، ضعف فهمهم  لآلخرين وتفاعلهم معهم بسب  استجابتهم

 األفراد المحيطين بهم وتكوين عالقات معهم، مع على التواصل قدرتهم في والضعف الشديد واحتفاظهم بنمط روتيني معين لحياتهم،
ر أو الناتج عن  شديدال اعورهم بالحزن و  الكالم بشكل كامل، على القدرة فقدانهم أو الكالم في قدرتهم على وضعف كبير غير المبر 

دي ين في بعض المهارات بحيث ال يختلفون فيها عن أقرانهم  بيئتهم المحيطة بهم، تغي رات فيال حدوث القليل من وقد يتمي ز التََّوحُّ
قون عليهم ة العاديين أو قد يتفو  ديون ال يجيدون استخدام الذاكر، ومن ناحية أخقو ة  أو الموسيقى أو الرياضيات كماد  رى فإن  التََّوحُّ

رون اللع  األاياء أو اللع  باأللعاب بطريقة مناسبة، رة بصورةباأللعاب ذاتها  ويكر  وهم يستجيبون للمثيرات  معتادة، وغير متكر 
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 يغلق أحدهمقد  استجاباتهم، فمثاًل  في يبالغون  قدأحياًنا   األصوات في بيئاتهم، يسمعون  ال فيبدون كأن هم الخارجي ة بشكل غير مناس 
قد ال يستطيعون  أو أقدامهم أطراف ويمشون على النظر في أعين اآلخرين، وهم عادة ما يتجن بون  عاديًّا، عند سماع  صوًتا أذني  بيدي 
 فقد باألل م م قليلو اإلحساسوه والخمول، بالكسل فيما يتمي ز القليل منهم الزائد ويتمي ز أكثرهم بالنشاط باألقالم بأصابعهم، اإلمساك

غريبة التي ال ةجسمي  ال وهناك بعض الحركات أو أظافره، اعره بخلعقد يقوم  أو الثلجأرض مكسو ة بعلى  يمشي أحدهم حافي القدمين
ديون  هم  كذلك ،صرعال نوبات منعند بلوغهم منهم  (%25ويعاني )رفرفة الذراعين،  أو كهز الجسم بصورة مستمر ة يقوم بها التََّوحُّ

دةال يتشبثون ببعض األاياء ئ  واالستيقاظ أثنا متقطعال إضافًة إلى ما يعانون  من النوم كأن ال يرغ  بعضهم بتبديل مالبسهم، محد 
ره، ةبشد   والخلف باتجاه األمام جذعال لهز ت البيئا في أل،  تغيير ولو كان بسيًطا ومقاومتهم األمر الذ، يؤث ر على نموهم الحركي ويؤخ 

سائق  التي تقل   عادة إليها أو إذا ما تغي ر إذا ما تم  تغيير السيارة المدرسة إلى الذهاب يرفض الطفل التََّوحُّد، التي يعيشون فيها، فقد
 (2005 ،)خطاب المكان. ونفس الوقت نفس وفي من الطعام فقط واحد نوع تناول علىيصرون  وأحياًنا تلك السيارة،

 :االجتماعية الخصائص .2
دي ين، بينوايوًعا  انتشاًرا األكثر العزلة من األعراض تعد   اآلخرين اهتماماتهم وأنشطتهم بل  بمشاركة فهم ال يستمتعون  التََّوحُّ

االجتمايي ة وال يبدون رغبة في التواصل  المواقف عادة ما ينسحبون من أن هم حتى إن هم ال يرغبون بوجودهم معهم في المكان نفس ، كما
د، مع غيره هو عند تعبيره عن حاجاتهم فقط اآلخرين،مع   يشارك و ال، ما عدا ذلك فهولعل  التفاعل الوحيد الذ، يبدي  الطفل التََّوحُّ
كما أن   يواج  صعوبة في  أو غيرهم، والدي  مع طبيعي ة عالقات تكوين في ويفشل الدائرة حول  المحادثات أو حواراتال أ،  من في

ر واالجتماعي، وال العاطفي التبادل ن  من تلبية حاجات  الفطري ة فقط،  سلوك يطو  التعل ق مع والدت ، ويقتصر تفاعل  مع أم   على ما يمك 
ل اللع  وحده ويجد صعوبة في لع   وعجزه الحياة مواقف في المشاعر تبادل على قدرت  عدم وذلك بسب  ،األدوار كما أن   يفض 

 مشاعره عن يساعده على التعبير الذ، يفترض ب  أن اللفظي التواصل على قدرت  ضعف إلى إضافةً  التفاعل االجتماعي، تبادل على
 (2003وعواطف . )اند، 

 :الحركية الخصائص .3
مع وجود  السن نفس  غيره من األطفال العاديين الذين هم في لدى الحركي النمومع  التََّوحُّد، لدى الطفل الحركي النمو يتوازى 
 ذرايي  يحر ك ال الوقوف، فهو يقف ورأس  أكثر انحناًء، وقد في خاصةال ل  طريقت  فالطفل التََّوحُّد، البسيطة بينهم،بعض الفروق 

ةبشكل  بقدمي  األرض يضرب وقد المشي، أثناء ر وخاص  د، بإغالق إذا ما كان مبتهًجا وسعيًدا، متكر  عيني   وأحياًنا يقوم الطفل التََّوحُّ
ة  نفس  لحو  يدور ثم   بيدي  د، عن  النشاط يعتبر كذلك يشعر بأ،  دوار، أن مر ات دون عد  الزائد من السمات التي تمي ز الطفل التََّوحُّ
 (2000)قنديل،  غيره.

 :اللُّغوّية الخصائص .4
دي ين األطفال أولياء أمور العديد من من التي تم  جمعها المعلومات تشير لهم عندما ينادونهم إلى أن  أطفالهم ال يستجيبون  التََّوحُّ
 خالل كلماتال سوى القليل من يتعل مون  هم الكما أن   العاديين، األطفالغيرهم من  خالف على عمرهم من األولى السنة في بأسمائهم
دب اكتشاف إصابتهم وبعد أعمارهم، من الثانية السنة  بصورة تدريجي ة األطفال لدى هؤالء النمو اللغو،  ريتأخ   الثالثة، السنة في التََّوحُّ
إدراك ما  يعجزون عن األفراد المحيطين بهم، فهم مع وضعف قدرتهم على التواصل عدد جديد من الكلمات، عجزهم عن تعل م بسب 

 المدرسة، مرحلة في الممي زة للطفل التََّوحُّد، السمات من اللغة ضعف ويعد   كتعبيرات الوج  مثاًل. ُلغوي ة غير يتعر ضون ل  من مثيرات
رت ال فإم ا أن لكن ها تكون غير سليمة وغير مقبولة لدى محيطهم الذ، يعيشون  لغةال أو أن هم قد يملكون تلك بصورة مطلقة، لغتهم تطو 
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الحًقا الراد  مرحلة وعندما يبلغون  ال يملكون الكثير من المفردات، أن هم كما فتظهر بصورة ساذجة وسخيفة بالنسبة لآلخرين، في ،
دي ين يعاني المصطلحات والمفاهيم  هم يجدون صعوبة في فهمكما أن   إجراء حوارات ومحادثات مع اآلخرين، في من صعوبة التََّوحُّ
رون  وهم المستقبل، بالزمن المتعل قة  (2001مطر،  آل) حرفي ة. بصورة كالمما يسمعون  من  يفس 

 :الحواس خواص .5
ديون من خاللها، ميتعل   التي الحواس أهم تعد  حاسة البصر من فهي تتأث ر بأبسط المؤث رات وتتفاعل معها بطريقة مبالغ  التََّوحُّ

وإذا كان ما يجمع  الطفل من معلومات حول األاياء المحيطة في  خاطئة، فهي حتًما  العاد،. الضوء من كانزعاجهم الشديدفيها 
 اإلاارات وصولب تتعل ق لمشاكل قد يحدث ذلك نتيجةستكون لدي  صورة ناقصة أو غير صحيحة عن تلك األاياء، وهذا األمر 

ا الحالتين في كال أو اإلاارات تمثيل تلك ةعملي   في أو الدماغ إلى الحسي ة الحواس  بين الموازنة عن اعاجزً  الدماغ يجعل مًعا، مم 
ذ، ال األلم لمجر د تعرض  للقليل من البرد البالبرد، فقد يصاب الطفل التََّوحُّد، بحالة هستيري ة من  الشعور ذلك ومثال معقولة، بصورة

يظهر ما يدل  على اعوره باأللم.  أن دون  يده يكسر أو الحائط في رأس  يضرب يكاد يشعر ب  الشخص العاد،، وعلى عكس ذلك فقد
 (2004)يوسف، 

 :االنفعالّية الخصائص .6
دي ين األطفال عند يوجد  اعورهم الحقيقي ة، أو ألخطاراعورهم بالخوف عند تعر ضهم لكعدم  انفعالي ة غريبة فعل ردود التََّوحُّ

 المحيطين بهم، األاخاص مشاعر فهم عن يعجزون  كما أن هم معينة،ال مواقفمن بعض ال أو الضارة غير األاياء من بالخوف الشديد
أن هم  أ،ْ  لذلك، سب  دون وجود البكاء من تصيب  نوبة أو قد ما يسقط أرًضا أو يتعر ض لألذى، اخص عند رؤيةأحدهم  يضحك فقد

 (2005)خطاب،  اديد في المزاج. يعانون من تقل  

 :المعرفّية الخصائص .7
د، عن غيره من األطفال العاديين، فيؤد، هذا  يعد  الجان  المعرفي من أكثر الجوان  التي ُيمكن من خاللها تمييز الطفل التََّوحُّ

، (1998)مليكة،  المصابين ونقص في تفاعلهم مع األاخاص المحيطين بهملدى  االجتماعي التواصل االضطراب إلى ضعف في
خلل ما فإن  ذلك يؤث ر  والتخي ل( واللغة والذاكرة واإلدراك والفهم واالنتباه فإذا ما أصاب أ،  وظيفة من الوظائف المعرفي ة )كالتفكير

د، في  ر المشكالت المعرفي ة التي يعاني منها الطفلوتؤث   ،Ruble, 1993) المجاالت المختلفة كافة  في الطفل أداء على حتًما التََّوحُّ
وطريقة  وااللتزام بها، القواعد تحديد على وإبداع  وقدرت  مرونت  من وفهم المواقف واألحداث، كما أن ها تقلل محاكاة على قدرت 

المحيطة ب . )محمد،  بيئت  تعامل  وتكي ف  مع ىعل لها أثر كبير المشاكل استخدام  للمعلومات التي يحصل عليها، أْ، أن  هذه
2001) 
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مة لهم في مراكز  دي ين والخدمات المقد  الخدمات اإلراادي ة والتشخيصي ة واإلداري ة بمراكز األطفال التََّوحُّ
 الرعاية

 تمهيد
د، فإن  هذا االضطراب عادة ما يؤث ر على نمو الشخص المصاب ب  على صعيد حيات   َوفق األبحاث والدراسات المتعل قة بالتََّوحُّ

دي ين غالًبا ما يظل ون يعانون من هذا  االجتمايي ة وقدرت  على التواصل مع اآلخرين، كما وتذكر تلك الدراسات أن  األطفال التََّوحُّ
حياتهم، وأن  عملي ة التشخيص لتلك الحاالت تحتاج إلى فريق متكامل من المتخصصين القادرين على تقييم هذه الفئة  االضطراب طوال

 من األفراد وتحديد البرامج العالجي ة المناسبة. 

صة، 1986 (لورانا كما تشير وينج دي ين تحتاج إلى مؤسسات ومراكز متخص  ؤسسات كي تعنى تلك الم(، إلى أن  العناية باألطفال التََّوحُّ
ق  من بطبيعة إعاقاتهم وقدراتهم العقلي ة ومهاراتهم الحركي ة، وتقديم البرامج التعليمية والتربوية المناسبة لهم، وتعمل على تقييم ما تحق  

ن من إعاقات لذين يعانو نتائج للمنتفعين منها، إضافَة إلى توفير الرعاية اإليوائي ة لذو، اإلعاقات الشديدة من هذه الفئة أو أولئك ا
د.  ة إلى جان  إصابتهم بالتََّوحُّ  ومشكالت خاص 

وانطالًقا من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمي ة لجميع األفراد، في أ،  مجتمع حضار،، كان ال بد  من تركيز االهتمام على نويي ة الخدمات 
دي ين، التي من  مة لألطفال التََّوحُّ ر قدراتهم ومهاراتهم المختلفة. التعليمي ة والتربوي ة المقد   اأنها أْن تؤث ر في نمو هم وتطو 

دي ين تعد  من األولويات التي تسعى أسرهم لتوفيرها 26، 1421وتشير السعد ) (، إلى أن  االحتياجات التدريبي ة والتعليمي ة لألطفال التََّوحُّ
المناس  في مختلف المواقف، ثم العمل على توظيف وسائل التواصل لهم، ومن أهم  تلك االحتياجات حاجتهم للتدري  على السلوك 

 المناسبة، ثم  تطوير مهاراتهم الشخصي ة والمهني ة،ً إضافة إلى توفير األنشطة الترفيهي ة واالجتمايي ة.

ديّين  أواًل: االحتياجات التدريبّية والتعليمّية للتََّوحُّ
دّيين يحتاج إلى تحديد للمعايير التي ال بّد من مراعاتها عند تخطيط البرامج إّن التعريف بالحاجات التدريبّية  والتعليمّية لألطفال التََّوحُّ

 ( تتلخص بما يلي:1999التعليمّية الخاّصة بهذه الفئة، وهي كما يشير كل من الراوي وحماد )

صين المؤهلين القادين على التعامل مع األطف - دي ين.تحديد فئة المعل مين المتخص   ال التََّوحُّ
ة بكل  طفل َوفق حالت ، والمبني ة وفًقا لألهداف طويلة المدى  - التعليم الفرد، القائم على وضع الخطط التعليمي ة الفردي ة الخاص 

 وقصيرة المدى، مع اعتماد مبدأ تحليل المهارة إلى مهارات فردي ة.
د، من جوانب  كافة أو اًل ب - ل، ثم  االنتقال إلى تحديد األهداف الجديدة، وتحديد الخدمات واألسالي  تقييم أداء الطفل التََّوحُّ أو 

وإجراءات العمل والنشاطات المناسبة المستخدمة لتحقيق تلك األهداف، بحيث تكون واقعية ومالئمة لقدرات الطفل وإمكانات ، ثم  
ال الالزمة لتقييم أداء الطفل في أ،  مهارة، وأخيًرا في ح تحديد وقت البدء بتعل م كل  مهارة وتاريخ االنتهاء منها، ووضع المعايير

 عدم تحقق األهداف المرجوة، العمل على إجراء التعديالت المناسبة لألسلوب المت بع.
ات باع أسالي  تعديل السلوك والتعزيز، وذلك بتحديد السلوكات غير المرغوبة، ونقاط الضعف لدى الطفل، ثم  استخدام مختلف  -

 التربوي ة للحصول على السلوك المطلوب )كالتعزيز اإليجابي، والسلبي، وتشكيل السلوك، والتقليد ... الخ(.األسالي  
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دي ين. -  التركيز على مهارات العناي ة الشخصي ة ومهارات الحياة األساسي ة عند تصميم البرامج التعليمي ة لألطفال التََّوحُّ
 –لكل  حالة، ألن  تلك المعالجات لم ا يتم  التأك د من فعالياتها العلمي ة مثل: )نظام الحمية التنويع في الخيارات العالجي ة المقترحة  -

 هرمون السكريتين ...الخ(. –بعض األدوية 
توظيف المعلومات التي يتم  الحصول عليها من أولياء األمور عن طفلهم عند تطوير خطط التعليم الفردي ة، وإاراك أولياء األمور  -

 ضع الخطط.بعملي ة و 
د، ألقصى حد  ممكن من االستقاللي ة واالعتماد على النفس، مم ا يستو    جيتمث ل الهدف العام أل،  برنامج تدريبي بإيصال الفرد التََّوحُّ

 مراعاة العديد من األمور عند تصميم تلك البرامج، ومن أهمها:

  عملي ة توظيف البرنامج في حياة الطفل اليومي ة.مناسبت  لحاجة الطفل، ومالءمت  لبيئة الطفل ومحيط ، مم ا يسهل 
 .،د  نقل المهارات المراد تعليمها للطفل وتعميمها على بيئة الطفل التََّوحُّ

دي ين والمتمثلة بـ: )تعديل السلوك  المهارات االجتمايية و  –بمعنى آخر ال بد  من ااتمال البرامج التدريبي ة على احتياجات األطفال التََّوحُّ
نامج تنظيم وبر  –والمهارات األكاديمية األساسية  –والمهارات الحركية  –والمهارات االستقاللية والعناية بالذات  –لمهارات اللغوية وا –

 Vacationalوالمهارات الترفيهية المختلفة، والمهارات المهنية  –والمهارات الفنية والرياضية  –ومهارات األمن والسالمة  –الروتين 
Skills.) 

دي   ن وفًفا يوبناًء على ما سبق، برزت الحاجة إلى تصميم البرامج التربوي ة الفردي ة والعالجي ة المختلفة بحيث تناس  جميع األطفال التََّوحُّ
لحالة كل  منهم، بحيث يجر، العمل على تنفيذ تلك البرامج وتجريبها للتأك د من مدى فعاليتها، ومن مناسبتها لتدري  وتعليم الطفل 

د،، مع ضرورة التنويع في تلك البرامج لتشمل جميع أبعاد وجوان  اخصي ة الطفل وحاجات  النمائي ة، ولتحقيق ذلك ال بد  من ا لتََّوحُّ
صة،  سات ومراكز متخص  الفئة من األفراد على اختالف مستويات اإلعاقة التي يعانون منها، وتوف ر الكوادر  تعنى بهذهوجود مؤس 

 صة، القادرة على تحقيق األهداف المرجوة من البرامج التدريبي ة والتعليمي ة المختلفة. المؤه لة والمتخص  

دّيين  ثانًيا: الخدمات المقّدمة لألطفال التََّوحُّ

د:  أساليب التدّخل الضطراب التََّوحُّ
د بتشخيص الحالة، ثم العمل على تقييم مستوى اإلصابة م ، ليتم  بعدها ن قبل فريق من المختصينتبدأ أولى الخطوات نحو عالج التََّوحُّ

 تحديد الطرائق المناسبة للعالج.

د نصر ) -أاارت بعض الدراسات الحديثة د  -(2001كما تؤك  ال ُيعد  مرًضا، لذلك فمن غير الممكن القول بوجود  (Autism)أن  التََّوحُّ
د واافي للمصابين ب ، وإن ما هو اضطراب نمائي يصاب ب  بعض ا ألفراد، وبناًء علي  فهناك العديد من االتجاهات عالج محد 

دي ين وُأَسرهم على تحسين حالة المصاب بهذا االضطراب، والوصول ب  إلى  واألسالي  العالجي ة التي يمكن من خاللها مساعدة التََّوحُّ
 .أقصى ما لدي  من إمكاني ات وقدرات، إضافًة إلى التخفيف من الع ء النفسي والماد ، عن أسرت 

وتعتمد األسالي  العالجي ة المختلفة على عدد من النظري ات العالجي ة، منها: العالج السلوكي، وعالج اللغة واالتصال، والعالج 
 (1997باللع ، واإلرااد األسر،، والعالج بالفن والعرض. )المؤتمر الدولي الرابع لمركز اإلرااد النفسي، 
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دي ين، فباإلضافة هـ( بعض األسالي  األ1421ويضيف الشمر، ) ة اإلعاقة لدى بعض التََّوحُّ خرى التي تساعد على التخفيف من حد 
إلى البرامج التربوي ة التي تعنى بتعديل السلوك تعمل هذه البرامج على مساندة ودعم المصابين، منها: برامج الدمج الحسي، والتدريس 

د  (Paul Shattock)من خالل دراسة بول ااتوك المنظ م، والتدري  السمعي، والحمية الغذائي ة كما يت ضح  من وحدة أبحاث التََّوحُّ
 B6 & Manesiumوالماغنيسيوم  6بجامعة سندرالند ببريطانيا، وجرعات هرمون السكريتين، والعالج بالفيتامينات خاصة فيتامين ب

. كما أن  لبرامج التواصل االجتماعي اللفظي ة والبصري ة أهميتها (Rimland, 1987, B, 1998)وغيرها. كما تشير دراسات ريمالند 
 ( 1999في تحسين مهارات التواصل اللُّغو، واالجتماعي لدى هذه الفئة من األفراد. )الروا، وحماد، 

دي ين يستطيعون التجاوب مع برامج الترب ة في حال تم  ية الخاويت فق الباحثون في مجال التربية الخاصة على أن  األطفال التََّوحُّ ص 
د، وفًقا لحالت   يًصا لكل  مصاب باضطراب التََّوحُّ ة خص  بما و تنفيذها بشكل متكامل، وتشمل هذه البرامج عدد من األنشطة التدريبي ة المعد 

 يتناس  مع حاجات  وقدرات . 

دّيين األطفال وعالج تدريب طرق   التََّوحُّ
ر  ل العالجي المبك  دتظهر أهمي ة التدخ  ة القائم على البرامج التدريبي ة التي تهدف إلى تطوير المهارات اللغوي   لمرضى التََّوحُّ

عون األطفال  صين الذين يسيرون عملي ة التدري  ويشج  ز على األنشطة الجمايي ة بإاراف عدد من المتخص  واالجتمايي ة والسلوكي ة وترك 
دي ين من تطوير على متابعة تنفيذ األنشطة والتفاعل مع زمالئهم، و  قد ثبت عمليًّا ما لهذه البرامج من آثار إيجابي ة في تمكين التََّوحُّ

 مهاراتهم السلوكي ة واالجتمايي ة. 

ة من مختلف النظري ات العالجي ة ومنها:  دي ين على العديد من االتجاهات المستمد  م لألطفال التََّوحُّ  ويستند التدخل العالجي المقد 

 السلوكي العالج أواًل:

دي ين، الطرق  أنس  إحدى السلوك تعديل برامج تعد    العالج السلوكي، نظري ة من وهي مستمدة العالجي ة المستخدمة مع التََّوحُّ
نهم من االستفادة من ال دي ين، وتمك  ن ديد معحيث تسهم هذه البرامج في تطوير المهارات اللغوي ة والعقلي ة والعاطفي ة لدى األطفال التََّوحُّ

 Elkesth & Smith  1997)) الفرص التعليمي ة واالجتمايي ة في بيئاتهم المختلفة.

 تطبيقها على الطفل التََّوحُّد، يتم   أثًرا إيجابيًّا فعاالًّ ما لم ال تحق ق السلوكي ة البرامج ( أن  Holin & Moor 1997ومور ) هولين ويرى 
ر أ، ما قبل سن   في المدرسي ة منها أو المنزلي ة بما تتضم ن  من أنشطة حركي ة وموسيقي ة  هذه البرامج سواء تعمل الرابعة، حيث سن مبك 

 Eikeseth 1999)وفني ة على تطوير المهارات اللغوي ة والمهارات االجتمايي ة وغيرها. )

تند إلى جملة من المبادئ اإلجراءات المت بعة في برامج تعديل السلوك تس إلى أن   (1995والصماد، ) والسرطاو،  ويشير القريوتي
د،، وتقوم فلسفة البرامج السلوكي ة على تركيز االهتمام على  التعليمي ة التي يسهل فهمها من قبل األفراد المحيطين بالطفل التََّوحُّ

اب الطفل سالسلوكات المستهدفة للعمل على تعزيز وتثبيت ما كان مرغوًبا منها، وتقليل السلوكات غير المرغوبة أو العمل على إك
 المتغي رات من خالل إزالة المواقف البيئي الذ، يتمث ل بتغيير ويتحق ق ذلك عن طريق التدخ ل سلوًكا جديًدا لم يكن موجوًدا لدي ،

 إطفاء المناس ، أو العمل على السلوك العمل على تعزيز طريق عن السلوك للسلوك، وضبط توابع مناسبة بمتغي رات واستبدالها
على قيام  بالسلوكات المرغوبة، أو تعزيز الضبط  كالمكافأة لتنفيذ األنشطة المحب بة المناسبة أو استخدام الفرص المناس  غير السلوك
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ن من  بيئت  في المتغي رات المختلفة مع وكيفي ة التعامل أهداف  الخاصة تعليم  ضرورة تحديد الذاتي للطفل من خالل المحيطة ب  للتمك 
 .المرغويةبلوغ السلوكات 

 السيكودينامي العالج : ثانًيا

ية  ( Bettelheim)بتلهايم  قائمة على رؤية عالجي أسلوب هو يبارة عن ز فيها المعالج على إنشاء عالقة ود  التي يرك 
القبول غير  أو الصبرأهمي ة  إلى إضافةً  مع مجتمع  وبيئت  المحيطة، على االندماج لتشجيع الطفل ووالدي  التََّوحُّد، ودافئة مع الطفل

تجاه اآلخرين وتمكين  من بناء عالقات حقيقي ة وجيدة مع  الطفل بالثقة لدعم اعور  (Roogars) روجرز المشروط الذ، تحد ث عن 
 على الخطوات التعر ف المقننة تزيد من صعوبة المالحظات، فالمالحظات غير نجاح هذه الطريقة متعل ق بطبيعة أن   اآلخرين، إال  

 تعليمات باحتوائ  على (Bettelheim)بتلهايم  أسلوب ويتميز العالج، النجاح المرجو من التي تساعد المعالج على تحقيق فيدةالم
 (2001 )محمد، وتساعد المعالج على تأدية دوره بصورة صحيحة وفعالة. تدعم كثيرة مبااره

 بالفن العالج : ثالًثا

دي ين على تنمية إدراكهم الحسي  من خالل تطوير مهارة التعل م واالنتباهالفني ة األطفال  األنشطة تساعد  البصر،  واإلدراك التََّوحُّ
دي ين األطفال وتدري  واألبعاد واألحجام، والمسافات باأللوان والخطوط اإلحساس طريق عن كتدريبهم  األنشطة العديد من على التََّوحُّ

نهم منتساع التي األدوات والمواد على استخدام م بعضالت األيد،، فتمك  باألاياء مم ا يؤد ، إلى القدرة على  اإلمساك دهم على التحك 
م بأدوات الكتابة. )نصر،  (2002 التحك 

 أم ا عن متطل بات العالج بالفن فهي تشمل: المواد، والمكان، والزمان، وعملية التنظيم والمتابعة، واألنشطة الفني ة التي يكل ف الطفل
، ومحتوى جلسة العالج الذ، يتفاوت بين الصعوبة والتعقيد تبًعا لما هو متوف ر من أدوات ووقت، إضافًة إلى نوع العالج إذا بتنفيذها

د، لتعل م مهارة الكتابة وتطوير قدرت  على 1990 كان فرديًّا أم جماييًّا وما يهدف إلى تحقيق  من نتائج )سر،، (، كتهيئة الطفل التََّوحُّ
والُجمل، وتمكين  من تحقيق ذات ، وخفض اعوره بالقصور والدوني ة، وتطوير مهارات التواصل لدي  من خالل العمل  نسخ الكلمات

ر والمالحظة، وتطوير مهارات   الجماعي، وتدريب  على عدد من المهارات العقلي ة األساسي ة كاالنتباه والتحي ز الحركي والحفظ والتذك 
ي، ومساعدت  على التعبير عن اخصي ت  بما ينتج  من أعمال تعزز اعوره الحركي ة كحركات األيد، واألص ابع والتآزر الحركي الحس 

 (2002 باإلنجاز والنجاح. )نصر،

 بالموسيقى العالج  :رابًعا

دي ين إلى منتصف الموسيقى استخدام يرجع تاريخ  على( 1946العشرين عام ) القرن  أربعينيات وسيلًة لعالج األطفال التََّوحُّ
 األطفال مع التواصل تساعدهم على عالجي ة وسيلةً  ، فقد استخدم األمريكيون الموسيقى (Robbins & Doff)ودوف  روبنز يد

دي ين، فقد كانت من أح  األنشطة لتلك الفئة من األفراد لكونهم يفتقرون للعديد من قدرات التواصل االجتمايي ة فيما تمث ل  التََّوحُّ
  Diamond، (2000) .مًنا للتواصل مع اآلخرينالموسيقى وسيًطا آ
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 الطبي خامًسا: العالج

دّيين يشتمل األطفال مع المستخدم الطبي العالج أنّ  إلى (2004 الفهد ) يشير  :يلي ما على التََّوحُّ

د ال يعني  :باألدوية العالج - وال بد  من األخذ بعين االعتبار أن  نجاح عقار طبي ما مع إحدى الحاالت المصابة باضطراب التََّوحُّ
ل عدم استخدام أكثر من عقار طبي في الوقت ذات  ألن  ذلك يزيد من  بالضرورة أن   يصلح لعالج الحاالت األخرى، كما أن   يفض 

يل الجرعة ألقل حد  ممكن لتجن   ضرر اآلثار التي قد تتسب   بها الجرعات الزائدة، ومن صعوبة تقييم فوائد هذه األدوية، وتقل
ة للصرع وأدوية خفض النشاط الزائد والعصبي ة المفرطة، وأدوية الح دي ين األدوية المضاد   داألدوية التي يتم  وصفها لألطفال التََّوحُّ

دي ين لها إال  بوصفة طبية من الطبمن تقل بات المزاج وتحسين قدرات االنتباه والتركي ي  ز، وجميع هذه األدوية يمنع استخدام التََّوحُّ
 المختص لتحديد نوع الدواء المناس ، ومقدار الجرعة التي تحتاجها كل  حالة على حدة.

 من العناصر، مثل: مجموعة إلى خاصة بصفة التََّوحُّد، إضافًة إلى الغذاء الصحي السليم يحتاج الطفل :بالفيتامينات العالج -
 ريمالند الدكتور وينصح مم ا يحتاج  أقران  من األطفال العاديين، أعلى ، بنس Bوفيتامين  المغنيسيوم  والنحاس الزنك

(Rimland) د أبحاث مدير معهد  ,Di- methyl Glycine)جاليسين  الدايميثايل باسم المعروف الكبسوالت باستخدام التََّوحُّ
DMG) دي ين جاتاحتيا لتوفير  (.2004 )الفهد، األساسي ة الغذائي ة العناصر من األطفال التََّوحُّ

دّيين لألطفال الموّجهة والعالجّية التدريبية البرامج  التََّوحُّ
دي إلكسابه المهارات والخبرات االجتماعّية المعرفّية و  يوجد العديد من البرامج العالجّية التي يتّم من خاللها التعامل مع الطفل التََّوحُّ

 واللغوّية والحركّية وفيما يلي بعض هذه البرامج:

 أواًل: البرامج االجتماعية

يات التي تواج  األفراد المصابين باضطراب  تعد  التفاعالت االجتمايي ة وبناء عالقات ناجحة مع اآلخرين من أصع  التحد 
دي ون يعانون غالًبا من صعوبات في الم د، فالتََّوحُّ  هارات االجتمايي ة التي تعد  ذات أهمي ة كبيرة في مجمل حياتنا اليومي ة علىالتََّوحُّ

مستوياتها كافة، فهي تساعد الفرد على التكي ف مع محيط ، وهي من أهم  المجاالت التي ترتبط بها حاجات األفراد ذو، االحتياجات 
ًة لما يواجهون  من ص دي ون خاص  ة عامًة، واألطفال التََّوحُّ عوبات واضحة في مهارات االتصال والتواصل، ومع تزايد االهتمام الخاص 

 بهذه الفئة ُطورت العديد من البرامج العالجي ة التي تعنى بتطوير المهارات االجتمايية لديهم نظًرا لما ذهبت إلي  األبحاث والدراسات
دي ين مع بيئاتهم المحيطة بمن تركيز على هذا الجان  الذ، يعد  من أكثر المتغي رات التي من اأنها التأ هم. ثير في تكي ف التََّوحُّ

 (2004)زريقات، 

ركز ت برامج التدري  على المهارات االجتمايي ة، اهتمامها على الضبط وأك دت على دور أولياء األمور واألفراد المحيطين بالطفل  وقد
د، من أقارب وأصدقاء في عملي ة العالج، وفيما يلي عرض  لبعض االستراتيجيات والبرامج العالجي ة المستخدمة في تدري  التََّوحُّ

دي ين على المهارات االجتمايية:  األطفال التََّوحُّ
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  القصص االجتماعّية(Social Stories Programmes):  
نة من ثالث ُجمل أساسي ة (Garand)وغاراند  (Gray)صم م فكرة القصص االجتمايي ة غرا،  ة مكو  ، وهي يبارة عن قص 

د، في التعر ف على ما يتوج   على الفرد فعل  في المواقف االجتمايي ة المختلفة، ويتم  تحديد القصص  تساعد الشخص التََّوحُّ
ة مثل الذهااالجتمايي ة وفًقا الحتياجات كل  حالة منفردًة، وبناًء على المواقف التي يجد الفرد فيها صعوبات  ب إلى اجتمايي ة خاص 

 . (Norris & Dattilo, 1990)الطبي  والزيارات االجتمايية أو اللع . 
 التعّلم من خالل األنداد:

ل  د، كيفي ة التفاعل مع األطفال العاديين، فمن خالل هذا النوع من التدخ  ز هذه االستراتيجي ة على تعليم الطفل التََّوحُّ ترك 
ديون في أنشطة اجتمايي ة مع أطفال طبيعيين يتدر بون خاللها على كيفي ة التبادل االجتماعي عن طريق مشاركة  يتشارك األطفال التََّوحُّ

ديون على االستجابة لمبادرات األطفال اآلخرين ومس اعدتهم، ولع  األدوار، واللع  الجماعي، وفي الوقت نفس  يتدر ب األطفال التََّوحُّ
دي ين من حيث  ل بتزويد األنداد الطبيعيين بمعلومات كافية عن األطفال التََّوحُّ الطبيعيين، وتتمث ل أولى خطوات هذا النوع من التدخ 

كانا قد قاما بتصميم برنامج التعل م من  (Odom & Strain, 1984)امل معهم. ويذكر أن  كالًّ من ستراين وأودوم صفاتهم، وطرق التع
 خالل األنداد. 

 :(Picture Exchange Communication System: PECS)التواصل من خالل تبادل الصور

ر هذا البرنامج "أند، بوند،"  وهو يبارة عن نظام  1994عام  (Lori Frost)"ولور، فروست"  (Andy Bondy)طو 
د، مع اآلخرين من خالل  ر، وُيعد  هذا النظام إحدى طرائق التواصل البديلة، فيتواصل الطفل التََّوحُّ للتواصل من خالل تبادل الصو 

 ، (Bondy & Frost, 2002)الصور 

 ثانًيا: البرامج التربوية

ل  هة ُتعد  البرامج التربوي ة من أهم برامج التدخ  في عالج الطفل التََّوحُّد،، ولقد ظهر العديد من البرامج التربوي ة المختلفة الموج 
دي ين، وسوف نستعرض البرامج التربوي ة العالمي ة التي أثبتت فاعلي تها من خالل الوسائل التعليمي ة وهي: برنامج  يتش تلألطفال التََّوحُّ

(Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handcapped Children: TEACCH) ،
 (HIGASHI)، وبعض المدارس الشهيرة مثل مدرسة هيقااي (DOUGLASS)ودغالس  (LOVAAS)ولوفاس 

 ثالًثا: برامج تعديل السلوك

غيير إيجابي داث تيستند العالج السلوكي على تطبيق مجموعة من األسالي  المنبثقة عن قوانين النظري ة السلوكي ة، بهدف إح
د دور تلك األسالي  في التغي ر الذ، طرأ في السلوك. )الخطي ،   (2003في السلوكات، بتقديم األدلة التجريبية التي تؤك 

ز اهتمام هذا األسلوب في العالج على الطرائق والتقنيات دي ين، وقد ترك   حق ق العالج السلوكي نجاًحا مع الكثير من األطفال التََّوحُّ
سلوكي ة التي تساعد على تحديد العوامل البيئي ة واألحداث التي تؤد ، إلى ظهور السلوكات غير المرغوبة واستمراريتها، وتطبيق ال

التقنيات السلوكي ة لتعزيز استقاللي ة الشخصي ة والسلوك المسؤول لدى الطفل من خالل تدريب  على المهارات األساسي ة، وزيادة مخزون  
 (2005ماعي، واألنشطة االجتمايية. )صديق، السلوكي االجت
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دي ين وفي تدريبهم على تعل م بعض أنماط السلوك والمهارات  د األسالي  التي أثبتت فاعليتها في تعديل سلوك األطفال التََّوحُّ وتتعد 
د،األخرى، وفيما يلي بعض تكنيكيات تعديل السلوك الفاعلة في زيادة حدوث السلوك المرغوب في  لدى الط  :فل التََّوحُّ

 التعزيز التفاضلي

ُيعد  التعزيز التفاضلي من األسالي  التي أثبتت فاعليتها في خفض السلوكات غير المرغوبة فيها، وهو يبارة عن مجموعة من 
 األسالي  التي تعتمد على تعزيز غياب السلوك غير المرغوب. 

 التشكيـل: -
غالًبا السلوك التي ُتستخدم لتكوين سلوكات جديدة، لتحقيق التكي ف الجي د للفرد، و  ُيعد  التشكيل من األسالي  المت بعة في تعديل

 ما يكون لدى الفرد أنماط سلوكي ة مشابهة، حيث تعتبر أنماط السلوك تلك بداية التشكيل التي تقود إلى التشكيل النهائي.

 التلقيـن:

لوبة لجسمية، والبصرية للطفل، لتشجيع  على إظهار االستجابة المطتشتمل هذه االستراتيجي ة على تقديم المساعدات اللفظية، وا
م للطفل لتمكين  من االستجابة للمهارة المطلوبة بشكل 2003واكتسابها، )الخطي  والحديد،،  ( وهو نوع من المساعدات التي تقد 

 صحيح، وزيادة قدرت  على تأدية تلك المهارة. 

 التسلسـل:

تعزيز الفرد في خطوات أدائ  المصغ رة للوصول إلى تأدية السلوك النهائي بصورت  الكاملة، ويستخدم يعتمد هذا اإلجراء على 
هذا اإلجراء عندما يحتو، السلوك النهائي على مجموعة من السلوكات التي تسم ى بالحلقات، ويعني ذلك أن  إجراء التسلسل يتضم ن 

ة حلقات اعتمادً   (2003ا على مستوى صعوبة المهارة والمستوى العقلي للفرد. )الخطي ، الحديد،، تحليل المهارة المستهدفة إلى عد 

 التعليم من خالل المحاوالت المنفصلة:

دي ين لما حق ق  من نجاح  ُيعد  التعليم من خالل المحاوالت المنفصلة أحد أهم التطبيقات التعليمي ة في مجال تعليم األطفال التََّوحُّ
وفي هذه الطريقة يتم  تعليم الطفل بشكل فرد، في بيئة خالية من المثيرات التي قد تزيد من تشتيت االنتباه، ملحوظ في هذا المجال، 

ر ومتتابع من ) ( مرات، وتسم ى كل  مر ة يعرض فيها 9-5ومن خالل هذه االستراتيجي ة يتم  عرض األهداف التعليمي ة بشكل متكر 
 (2004ي ة هي المثير واالستجابة وتوابع السلوك. )الشامي، الهدف بمحاولة، وتتضم ن ثالثة عناصر أساس

 النمذجـة:

تتضم ن هذه الطريقة تعليم الطفل للمهارة المطلوبة من خالل مالحظة قيام طفل آخر بتأديتها بالشكل الصحيح، ولتحقيق ذلك 
ز الطفل عند لبدء بسلوك بسيط نسبيًّا، وأخيًرا تعزيال بد  من جذب انتباه الطفل للمهارة المطلوبة، وتزويده بالتعليمات المناسبة، ثم  ا

ن  من تقليد السلوك الذ، الحظ  بصورة مناس . )الخطي ، الحديد،،   (2003تمك 
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 : التصحيح الزائد

هو يبارة عن إجراء سلوكي يتم  من خالل  توبيخ الطفل عند قيام  بسلوكات غير مرغوبة، كوضع إصبع  في فم ، وعند قيام 
رت مثل هذه السلوكات نطل  من الطفل غسل أصابع  خمس  الطفل بذلك نقوم بلوم  لفظيًّا بأن نقول ل  )ال، ال تفعل ذلك( وإذا تكر 

 (2004مرات مثاًل. )رايد، 

ن عومن مي زات هذا األسلوب أن   يؤد ، إلى نتائج سريعة ألن  عملي ة التصحيح هنا تتعل ق بإزالة آثار األفعال أو السلوكات التي تصدر 
الطفل، فعندما يصدر عن الطفل أفعال هادئة ومستقر ة وغير عدواني ة ال بد  من تعزيزه بشكل إيجابي، أم ا إذا صدر من  سلوك عدواني 

 (.2004فيتم  سح  هذا التعزيز من ، )رايد، 

 ـاء: اإلطف

 إلطفاء إزالة جميع المعززاتيطلق هذا المصطلح على عملي ة تجاهل الطفل عند قيام  بسلوكات غير مرغوبة، ويتضم ن ا
التي يحصل عليها الطفل عادة أو التقليل منها بعد ظهور السلوكات غير المرغوبة، ويعد  هذا أمًرا فاعاًل في عالج السلوك العدواني، 

يؤد ،  ام ب وعدم الطاعة، كما ويستخدم مع السلوكات التي تهدف إلى جذب االنتباه، ألن  تجاهل السلوك غير المرغوب وعدم االهتم
 (. 2004إلى انخفاض دافعي ة الطفل نحو القيام بالسلوك، وبالتالي عدم تكراره في المستقبل)رايد، 

 العـزل:

هو يبارة عن إجراء عقابي يتضم ن إبعاد الفرد عن كافة المعززات التي يتزامن ظهورها مع ظهور السلوك المستهدف، فهو  
معززة إلى بيئة غير معززة، وعلى الرغم من تباين فترات العزل في مدتها إال  أن  معظم األبحاث بذلك يعمل على نقل الفرد من بيئة 

دقيقة، وعند تطبيق هذا اإلجراء ال بد  من التأك د من أن  البيئة  20-5تشير إلى أن  استخدام هذا اإلجراء يكون لفترة زمني ة تتراوح من 
( أم ا عن اإلجراءات التي تزيد من فاعلية هذه الطريقة فتتمث ل 2004مكان العزل، )زريقات،  )مكان العزل( أقل تعزيًزا من البيئة خارج

وتحديد  ،بتحديد السلوك المستهدف وتعريف  تعريًفا إجرائيًّا، وتحديد مكان العزل، والتأك د من أن  بيئة العزل أقل تعزيًزا من البيئة العادية
ي كل  مرة يظهر السلوك المستهدف، أخيًرا ال بد  من التحل ي بالثبات والهدوء أثناء تطبيق وقت العزل، ثم  العمل على عزل الطفل ف

 (.2003العزل. )الخطي ، 

 التمريـن: 

قد تساعد التمارين الجسدي ة المتزامنة وغير المتزامنة على التقليل من السلوكات غير المرغوبة، وتتضم ن التمارين المتزامنة 
ا التمارين غير المتزامنة فتكون على فلسفة إاغال أن يقوم الشخص بممارس ة تمرينات جسدي ة فور ظهور السلوك غير المرغوب، أم 

الفرد بعدد من األنشطة والتمارين المكث فة قبل حدوث المواقف التي يتوق ع فيها ظهور بعض السلوكات غير المرغوبة، وعند تنفيذ تلك 
السلوك المستهدف، ونوع النشاط الحركي الذ، سوف يقوم ب  الفرد، والمواقف التي سوف التمارين ال بد  بداية من تحديد كل  من 
 (2004تستعمل في  هذه التمارين. )زريقات، 
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 تكلفة االستجابة

ويقصد ب  أن يحصل الطفل على األاياء المحببة لنفس  عند قيام  بالسلوكات المرغوبة، وأن تسح  من  تلك األاياء عند 
دي ين. قيام  بالسلوك ات غير المرغوبة، وقد أثبت هذا اإلجراء فاعليت  في التقليل من السلوك العدواني وإيذاء الذات لدى األطفال التََّوحُّ
 (2004)زريقات، 

 :(Facilitated Communication)التواصل الميسر 

ر هذه الطريقة روزمار، كروسلي  على يد دوغلس  1989وُأدخلت إلى الواليات المتحدة عام  (Rosemary Crosley)طو 
، وقد صممت هذه الطريقة ليتم  استخدامها مع األطفال الذين يعانون من مشكالت حركي ة، وُيعد  التواصل (Douglas Bilkin)بيلكلين 

لكبس على لوحة المفاتيح أو لوحة المي سر طريقة لمساعدة الشخص العاجز عن الكالم على إيصال أفكاره من خالل اإلاارة، أو با
ل يقوم بمساعدة الشخص العاجز عن التواصل من  الطباعة أو أ،  وسيلة تواصلي ة أخرى، مع وجود اخص مساعد ُيعرف بالمسه 
ل يستطيع الشخص العاجز عن الكالم أن يعب ر عن أفكاره من  خالل مسك ذراع  من أجل تسهيل اإلاارة علي ، وإذا نجح هذا التدخ 

 الل طباعة كلمات أو تهجئة حروفها. خ

 رابًعا: البرامج الترفيهية:

دي ين؛ لقدرتها على إدخال البهجة والسرور إلى نفو   سأثبتت العديد من الدراسات أهمي ة البرامج الترفيهي ة في تعليم األطفال التََّوحُّ
خرين، وتشمل هذه البرامج: الرحالت، واألنشطة المختلفة، هؤالء الطلبة، وتوفيرها فرص التفاعل االجتماعي من خالل االختالط مع اآل

 والمخيمات المشتركة مع األطفال العاديين. 

 واالتصال اللغة مشكالت عالج خامًسا: برامج

دي ين األطفال لدى التواصل اضطرابات ُتعد    مثل أخرى  اضطرابات ظهور إلى التي تؤد ، األساسي ة االضطرابات من التََّوحُّ
ومن بين المشكالت اللغوية التي يعاني منها األطفال  الطفل لمهارة اللغة، بشكل مباار باكتساب يتأث ر الذ، االجتماعي التفاعل

دي ين: ل  عن المشاعر التعبير فهم اللغة، وقل ة حصيلتهم اللغوية، وصعوبة على قدرتهم ضعف التََّوحُّ واالنفعاالت، وبناًء علي  فإن  التدخ 
دهم بحصيلة لغوي ة العالجي يتم  من  خالل ات باع أسالي  تدريبي ة لتعليم هذه الفئة من األطفال مجموعة من المهارات البديلة التي تزو 

نهم من تعل م أاكال  التي الجديدة والمهارات االجتمايي ة السلوكات بعض تعل م على وتساعدهم ،لالتصال والتواصل بديلة جديدة تمك 
 (2001نصر، سها/ األطفال.) هؤالء التي يعاني منها واللغوي ة السلوكي ة اباتاالضطر  التقليل من على تعمل

 فورورد  فاست الحاسوب بواسطة اللغة برنامج(FAST-FORWARD)  

دي ين، وقد لدى األطفال اللغو،  تحسين المستوى  يهدف إلى الحاسوب، بواسطة يعمل إلكتروني برنامج عن يبارة وهو  التََّوحُّ
 قامت فقد تقريًبا، سنة 30 مدى علىPotter, 1999) بها بوتر ). التي قامت العلمية البحوث على بناء البرنامج هذا تصميم تم  

نوا من اكتساب البرنامج هذا استخدموا الذين األطفال أن   البرنامج وبي نت هذا بتصميم  خالل المهارات اللغوية من سنتين يعادل ما تمك 
 حاسوب اااة يجلس في  أمام الطفل، في الوقت الذ، أذني على سماعات وضع على البرنامج هذا فكرة وتقوم .فترة زمنية قصيرة

ز هذا البرنامج هذه عن الصادرة إلى األصوات ويستمع ليلع   قدرة فهو يفترض واالنتباه، واالستماع اللغة جوان  على األلعاب. ويرك 
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 هذا نجاح مدى محايدة لقياس علمي ة بحوث اآلن حت ى تجرَ  ولم .سلوكية مشكالت وجود دون  الحاسوب مقابل الطفل على الجلوس
دي ين، األطفال مع البرنامج  .اللغوية المهارات زيادة في بأن   نجح افهي ة روايات هناك كانت وإنْ  التََّوحُّ

دّيين  خصائص البرامج التدريبّية الخاّصة باألطفال التََّوحُّ
ة البرامج التعليمي ة بناء ال بد  من مراعاتها عند الخصائص التي( مجموعة من 2003زيتون ) يذكر  باألطفال الخاص 
دي ين، ًدا، وأن يت بع البرنامج نظاًما البرنامج، وأن من أساسي كجزء الفرد، التدري  على االعتماد يتم   وهي أن التََّوحُّ يتضم ن  محد 
 قصير، وكذلك أن وقت في تحقيقها الطفل يستطيع وبسيطة صغيرة أهداف على يحتو، البرنامج اجتمايي ة، وأن أنشطة البرنامج

دة، وتعميم واضحة تعليمات يتضم ن البرنامج وتطبيق ، واستخدام  البرنامج وضع في عملي ة اآلباء التعليمي ة، وإاراك الخبرات ومحد 
 نمو مراحل األهداف تناس  منطقي، وأخيًرا أنْ  لتسلسل وفًقا األهداف ة، وبناءاليومي   حياة الطفل في للتطبيق قابلة وظيفية معلومات
 .الطفل

دّيين  معايير بناء البرامج لألطفال التََّوحُّ
دي ين فهي الطالب تدريس عند مراعاتها يج  أم ا عن المعايير التي  ( فهي تتمث ل في أن2001محمد ) يذكر كما التََّوحُّ

 والمعينات، والحرص على اختيار مكان هادئ الوسائل التدري ، والتنويع في استخدامة عملي   أثناء الطفل مواجهة في المدر ب يجلس
 أسلوب مختلفة، واستخدام المدعم ات الالزمة، واستخدام األدوات والسمعي ة خالل عملي ة التدري ، وتجهيز البصري ة المثيرات من وخالي
 التي أفعال  والعالمات بردود الطفل، واالهتمام انتباه ص على جذبالتدريس، والحر  عملي ة انقطاع عدم والتشجيع، ومراعاة الحث  
 .وجه  على تظهر

د في األردن  الخدمات التي تقّدمها مراكز التََّوحُّ
 ىَوْفًقا لما ذكرت  وزارة التنمية االجتمايي ة األردني ة في موقعها الرسمي فإن   يوجد في المملكة األردني ة واحد وعشرون مركًزا تعن

دي ين وُأَسرهم، وكل  واحد من هذه المراكز والمؤسسات يشتمل على عدد من األقسام التي تهتم  برعاية األطفال التَّ  دي ين َوحُّ باألطفال التََّوحُّ
المنتسبين إليها، مع تفاوت واختالف األقسام التي تشملها تبًعا لتفاوت واختالف األهداف التي تسعى تلك المراكز لتحقيقها، ومثال ذلك 

د الذ، يشتمل على:  لالمركز االستشار، للت َوحُّ  وحدة النطق والتواصل، ووحدة العالج الوظيفي، ووحدة التعليم العالجي، ووحدة التدخ 
ر، ووحدة المثيرات الحسية، ووحدة السكن الداخلي )المادة أخذت بتاريخ  بينما . (/http://ccajo.comمن موقع :  22/3/2014المبك 

د التي  وحدة ، ومّيةوالوحدة التعليمركز التشخيص والتدّخل المبّكر، ووحدة الدمج التعليمي، تشتمل على: األكاديمي ة األردني ة للتََّوحُّ
ومركز تواصل للّتوحد . (jo.com-http://www.autismمن موقع :  22/3/2014)المادة أخذت بتاريخ الخدمات الطبية المساندة 

ذه شرف عليها معّلمات متخّصصات، وتقسم هتالقسم التربو، الذ، يحتو، على عدد من الصفوف التي الذي يضم األقسام التالية: 
ثم   الصف التأسيسي، الصفوف َوفق المستوى اإلدراكي والعمر الزمني للطفل، حيث يتدّرج الطفل المنتسب للمركز ضمن مراحل

قسم العالج الطبيعي، وقسم العالج صف الدمج في المدارس العادي ة، و وأخيًرا  الصف األكاديمي،ثم   الصف ما قبل األكاديمي
 .(center.com-www.tawasulمن موقع :  25/3/2014الوظيفي، وقسم النطق واللغة )المادة أخذت بتاريخ 
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 الدراسات السابقة
 التمهيد

مة ف يستعرض الباحث في هذا المبحث الدراسات التي اط لع عليها وتناولت دي ين وواقع الخدمات المقد  ي حاجات األطفال التََّوحُّ
لت إ يها، لمراكز الرعاية الخاصة بهم، متناواًل فيها األهداف التي تسعى إلى تحقيقها واإلجراءات العملي ة التي تت بعها والنتائج التي توص 

 ثم  يعق   عليها الباحث.

هي: الدراسات المحلّية، والدراسات العربّية، والدراسات األجنبّية، وسيتم عرض  وقد تّم تقسيم الدراسات السابقة ضمن ثالث فئات
 هذه الدراسات من األقدم إلى األحدث على النحو التالي:

 الدراسات المحلية
(، أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقّدمة 2011عاكف عبد هللا الخطيب )سوى دراسة  -فيما يعلم-ولم يجد الباحث

د في مؤّسسات ومراكز التربية الخاّصة في األردن في ضوء المعايير العالمّية.ل قد و  ألطفال ذوي اإلعاقة العقلّية واضطراب التََّوحُّ
مة لألطفال ذو، اإلعاقة العقلي ة، واألطفال ذو، اضطراب  هدفت هذه الدراسة إلى بناء ُأنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقد 

ة في األردن، في ضوء المعايير العالمي ة، لمعرفة مدى مالءمة الخدمات لمستويات التََّوحُّ  سات ومراكز التربية الخاص  د في مؤس 
مة لها، والتعر ف على نقاط القو ة والضعف في العملي ة التربوي ة وقد املت الدراسة جميع مؤسسات ومراكز  .وخصائص هذه الفئات المقد 

م البرامج  التربية الخاصة في األردن ة التي تقد  )حكومي، خاص، تطوعي، دولي(، والمتمثلة في مؤسسات ومراكز التربية الخاص 
د في األردن، وعددها ) سة ومركز. ولتحقيق 153والخدمات التربوي ة لألطفال ذو، اإلعاقة العقلي ة واألطفال ذو، اضطراب التََّوحُّ ( مؤس 

ما: أداة لتقييم مستوى فاعلي ة برامج األطفال ذو، اإلعاقة العقلي ة، وأداة لتقييم مستوى فاعلية أغراض الدراسة قام الباحث بإعداد أداتين ه
د.  برامج األطفال ذو، اضطراب التََّوحُّ

 وقد أاارت نتائج الدراسة فيما يتعل ق باإلعاقة العقلي ة إلى أن  هناك ُبعًدا واحًدا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو: "ُبعد البرامج
د فقد أظهرت النتائج أن  هناك ُبعًدا واحًدا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو: ُبعد  الخدمات "والخدمات"، أم ا فيما يتعل ق باضطراب التََّوحُّ

 ( 2011والبرامج". )الخطي ، 

 الدراسات العربية
 الدراسة األولى:

د لالحتياجات التدريبّية 1997دراسة سميرة عبد اللطيف السعد ) (: )دراسة حول تقدير والدي األطفال المصابين بالتََّوحُّ
دي ين هدفت الدراسة إلى التعر ف على االحتياجات التدريبي ة والتعليمي ة لألطفال التََّوحُّ والتعليمّية ألطفالهم في دولة الكويت والسعودية(. 

لكويت والمملكة العربية السعودي ة من وجهة نظر والديهم، مع محاولة بيان أولوي ات هذه االحتياجات من وجهة نظر الوالدين في دولة ا
ص للمستقبل. وكذلك تسعى الدراسة إلى التعر ف على وجهات نظر هؤالء الوالدين َوفق خلفياتهم  ليكون أساًسا لبرنامج تعليمي متخص 

هل لذلك تأثير على نظرتهم نحو احتياجات هؤالء األطفال من خالل تحليل أهمي ة هذه االحتياجات في ضوء الشخصي ة والتعليمي ة، و 
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دة. وقد استخدمت الباحثة أسلوب التحليل اإلحصائي، من خالل إعداد استبانة ثم  توزيعها على عي نة من والد، األطفال  عوامل محد 
دي ين ) ة )بالمملكة العربية السعودية(.( ُأسرة في كلٍ  من الكو 95التََّوحُّ  يت وجد 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  جميع االحتياجات التي ذكرت في البحث مهم ة من وجهة نظر الوالدين مع التفاوت في أهمي تها، وإْن كان 
دة، وكذلك الت د، هو التدري  على السلوك المناس  في المواقف المتعد  يلة تواصل دري  على استخدام وسأهم  ما يحتاج  الطفل التََّوحُّ

د، وهذه االحتياجات مكن ي مناسبة للطفل مع اآلخرين سواء أكانت هذه الوسيلة لفظي ة أم غير لفظي ة، وهذا األمر يت فق مع أدبي ات التََّوحُّ
 (1997السعد، ) .اعتبارها أهداًفا مقترحة أل،  برنامج تعليمي وتربو، لتعليم هؤالء األطفال

 الثانية:الدراسة 

دي في المملكة العربية 2000هـ / 1421دراسة فهد حمد المغلوث ) م(: )طبيعة وواقع الخدمات المقّدمة للطفل التََّوحُّ
د، في المملكة العربي ة السعودي ة، ومدى إاباع تلك  السعودّية(. هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة وواقع الخدمات المقد مة للطفل التََّوحُّ
دي ين الخدمات ال ة واحتياجات ُأسرت ، ومشكالتهم وتطل عاتهم، عن طريق التعر ف على نسبة الفئة المخدومة من التََّوحُّ حتياجات  الملح 

د واالضطرابات األخرى. ولتحقيق هذه  صة، ثم  التعر ف على الفوارق التشخيصي ة بين التََّوحُّ صة وغير المتخص  بالمراكز المتخص 
المنهج الوصفي مستعيًنا بالدراسات االستطاليي ة المعتمدة على المسح االجتماعي، وجمع بيانات الدراسة عن األهداف استخدم الباحث 

طريق تطبيق االستبانة، التي صم مها الباحث ووز عت على مجتمع الدراسة المكون من كافة المسؤولين والمسؤوالت بالمراكز الموجودة 
 ( مركًزا يخدم الطفل التََّوحُّد،، وذلك بعد حصرها امواًل. وكانت نتائج الدراسة كما يلي:21بالمملكة العربية السعودي ة وعددها )

د حتى عام  - د، مقارنة بالعدد الكلي التقريبي لفئة التََّوحُّ صة لخدمة الطفل التََّوحُّ  م.2000قل ة عدد المراكز المتخص 
د، والحاجة لبرامج تدري  للعاملين.ندرة األخصائيين المؤه لين القادرين على التعامل مع التَّوَ  -  حُّ
د،، مم ا يؤد ، إلى عدم توف ر البرامج والخدمات  - مة للطفل التََّوحُّ عدم وجود ات فاق ما بين المراكز على نويي ة الخدمات المقد 

لت في واقع النتائج اإلحصائي ة ما نسبت   صة، فنتج عن  الحاجة لتلك البرامج التي اك  ( من االحتياج %100)التعليمي ة المتخص 
 هـ(1421بالمراكز كافًة. )المغلوث، 

 
 الدراسة الثالثة:

م(: )استخدام طريقة التواصل عن طريق تبادل الصور كأسلوب لمعالجة 2000هـ / 1421دراسة بدرّية يوسف بوزبون )
د(، هدفت الدراسة إلى استخدام طريقة التواصل عن طريق تبادل الصور كأسلوب لمعالجة  األطفال الذين يعانون من مشكلة التََّوحُّ

د. وقد استخدمت عدة طرائق لهذا العالج، منها: )مساعدة الطفل على التعرف على األاياء  األطفال الذين يعانون من مشكلة التََّوحُّ
ة لألطفال المحيطة ب ، تعليم  الربط بين األاياء وبعضها ربط المجسمات بالص ور والعكس(. وقد ُطبق ت الدراسة في مدرسة خاص 
طة لفئة عمري ة من ) د 6سنوات(، وكانت عي نة البحث على ) 4الذين يعانون من صعوبات التعل م بدرجة متوس  ( أطفال من فئة التََّوحُّ

، ثم  فيديو خاص بالتواصل وتبادل الصور مرحلة الروضة. وقد ات بعت الباحثة أسلوب البحث النوعي، كذلك إجراءات أخرى منها اريط
إعداد استبانة وز عت على المعل مات الالتي يتعاملن مع العينة نفسها التي ُأجر، عليها البحث، واستبانة وز عت على أهالي العي نة 

تبادل الصور، ق التواصل بالبحثي ة بجان  المقابالت الشخصية لهم، ودراسة الحالة عن طريق القيام باختبار العي نة قبل وبعد تطبي
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وتدوين المالحظات من قبل المعلمات. وقد َثُبَت أن  هذا األسلوب يمكن تطبيق  بسهولة في أ،  مكان حتى المنزل. كذلك فإن   يلع  
 دوًرا مع األطفال ذو، المشاكل السلوكي ة فيقل ل من نسبة اإلصابة باإلحباط لعدم قدرتهم التواصل مع اآلخرين. 

 لت الباحثة للنتائج التالية:وقد توّص 

ن وتغيير سلوكات الطفل المضطربة من خالل استخدام التواصل بتبادل الصور، حيث كان يعاني من صعوبة في التواصل. -  تحس 
 أصبح الطفل اجتماييًّا أكثر، مع تحسين بسيط في االت صال البصر،. -
 ـ(2000استخدام الصور مع المعلمات. )بوزبون،  أصبح الطفل أكثر قدرة على الفهم والتعبير عن طريق اإلاارة أو -

 الدراسات األجنبّية
 الدراسة األولى:

 What do Parents of Children.With Moderate and Severe“:(Westling, 1996)دراسة ويستلنج 
Disabilities Want?” ( د 163أجريت الدراسة على ( اخًصا من أولياء أمور تالميذ مختلفي اإلعاقة )تخل ف عقلي، تعد 

مة ألبنائهم لت الدراسة إلى أن  درجة اإلعاقة لها تأثير في مستوى رضا أولياء األمور عن الخدمات المقد  د(، وقد توص   اإلعاقة، َتَوحُّ
ة، فقد أك دت الدراسة أن   كل ما ازدادت درجة اإلعاقة كلما قل  مستوى الرضا لدى أولياء األمور، ويعزى ذلك  في برامج التربية الخاص 

إلى صعوبة الحصول على خدمات فاعلة على تغطية جميع جوان  القصور لدى أبنائهم، وقد أظهرت الدراسة رضا أولياء األمور 
مة ألبنائهم، كذلك رضاهم عن ا مة في المدرسة كالرعاية الصحي ة بشكل عام عن الخدمات التربوي ة المقد  لخدمات المساندة المقد 

ات الخ مة.والتأمين والمعد  ة وكذلك االستشارات المقد   اص 

 الدراسة الثانية:

 Strain:(The Needs for longitudinal, Intensive social skills) ,2000)دراسة سترين 

Intervention: Leap follow-Up Outcomes for Children With Autism. Early Children Special 

Education Summer)..  تهدف الدراسة إلى استخدام طريقة(LEAP)(Longitudinal EducationalAutistic Plan)  وتعني
برنامج  . وهي يبارة عن(Longitudinal, Intensive Social Skill Intervention)التداخل الطولي المكث ف للمهارات االجتمايي ة

دي ين. وقد افترض في هذه الطريقة أن ذخيرة المهارات االجتمايي ة  اجتماعي اامل للحد  من المشاكل االجتمايي ة عند األطفال التََّوحُّ
د، بحاجة إلى التعزيز. فإن  المواقف السلبي ة أيًضا تنتج من األطفال الذين لديهم نقص في المهارات واألداء، ولل أك د من تللطفل التََّوحُّ

هذه الفروض تم  اختيار عي نة من ستة أفراد يت صفون في حاجتهم للعناية باالتصال، والتفاعل، والتقب ل االجتماعي. وقد صن فوا من فئة 
د الشديد. وطب ق عليهم مقياس اجتماعي  دي ين المتغي ر  (DSM.111)التََّوحُّ  ، والمالحظة المباارة(CARS)ومقياس األطفال التََّوحُّ

ة سنتين، وتمي ز بتقديم  الطريقة د،، والتفاعل االجتماعي ل ، كاختبار قبلي للبرنامج الذ، استمر  تطبيق  لمد   لسلوك الطفل التََّوحُّ
الة للبيت والمجتمع في د، بناًء على احتياج  وليس بناًء على احتياج المنهج المرك  ، بجان  المشاركة الفع   الفردي ة للطفل التََّوحُّ

د المتوسط وليس الشديد، وجود فاعرنامج، وبإجراء االختبار البعد، كانت النتائج كالتالي: الب لي ة انتماء العي نة من األطفال لفئة التََّوحُّ
ر االجتماعي، وزيادة في السلوكات المقبولة لدى أفراد العي نة، فأصبح المستوى اإليجابي للتفاعل االجتماعي  بداًل من  %23في التطو 

( أطفال بالعي نة قد أصبحوا يدرسون في الصفوف العادي ة دون الحاجة لخدمات التربية 6( أطفال من واقع )5كما وجد أن  عدد ) ،3%
 Strain) ,2000الخاصة. )
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 الدراسة الثالثة:

-Understanding parent and professionalsatisfaction with family:(Neitzel, 2005) دراسة نتزل

centered early intervention services foryoung children with autism..  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى
دي ين الذين تتراوح أعمار أطفالهم بين ) ( سنوات، واالختصاصيين اللذين يقدموا ألطفالهم خدمات 5 – 2رضا آباء األطفال التََّوحُّ

دي ين، حيث التدخل المبكر، وخلصت الدراسة إلى أن االختصا صيين أكثر رضا من اآلباء عن خدمات التدخل المبكر لألطفال التََّوحُّ
كان اآلباء أقل رضا عن نويية الخدمات بصورة عامة، والخدمات الفردية بصورة خاصة، كما أاارت النتائج إلى أن المتغيرات 

قة الباحث بإجراء المزيد من الدراسات للتعرف على عال الديموغرافية ال عالقة لها بمستويات رضا اآلباء واالختصاصيين، وقد أوصى
 .(Neitzel, 2005)الرضا عن الخدمات المقدمة لهذه الفئة بمتغيرات أخرى 

 إجراءات الدراسة

 منهجية الدراسة
علومات ماستخدم الباحث المنهج الوصفي، لمالءمت  ألغراض الدراسة، ويعرف المنهج الوصفي أن : "طريقة للحصول على 

تتعل ق بالحالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاهرة، والتعر ف على العالقات المتداخلة في حدوث تلك الظاهرة 
 ووصفها وتصويرها وتحليل المتغيرات المؤث رة في نشوئها ونمو ها".

ت حقيقي ة دقيقة تساعد في الكشف عن مستوى االتجاهات نحو واستخدم الباحث هذا المنهج دون غيره؛ ألن   يساعد في إعطاء معلوما
دي ين. ويتجلى  خالل من الدراسة هذه الوصفي في المنهج توظيف الخدمات التربوي ة واالجتمايي ة والنفسي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

واالجتمايي ة والنفسية بمراكز رعاية األطفال  االتجاه نحو الخدمات التربوي ة للكشف عن والمعلومات والمعطيات؛ البيانات جمع
دي ين من وجهة نظر ُأسرهم.  التََّوحُّ

 مجتمع الدراسة
ن مجتمع الدراسة من جميع  دي ين الذين يتلقون خدمات تربوي ة وتعليمي ة واجتمايي ة ونفسي ة في  آباء وأم هاتتكو  األطفال التََّوحُّ

د في العاصمة عمان، التي يبلغ عددها ) د21مراكز التََّوحُّ ، وقد تم  اختيار األطفال الذين كان آباؤهم وأمهاتهم على قيد ( مركًزا للتََّوحُّ
وذلك َوفق  ( طفاًل وطفلة1352ويبلغ عدد األطفال المستفيدين من خدمات هذه المراكز )وقوي ة،  الحياة، وال زالت الرابطة الزوجي ة قائمة

 . االحصاءات الصادرة عن وزارة التنمية االجتمايي ة، وهذه المراكز تخضع لوزارة التنمية االجتمايي ة

 عّينة الدراسة
"، من خالل اختيار ولي أمر )أب أو أم( Purposive Sampleتم  اختيار عي نة الدراسة بالطريقة القصدي ة "العي نة القصدي ة 

ل قاعدة مناسبة د،، ويعد  هذا النوع من العي نات أساًسا متيًنا للتحليل العلمي ومصدًرا ثريُّا للمعلومات التي تشك  لباحث ل الطفل التََّوحُّ
 الدراسة حول موضوع
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 وقد اختار الباحث عّينته بالطريقة القصدّية لألسباب التالية:

 أن يكون والد، الطفل على قيد الحياة والرابطة الزوجي ة ال زالت قائمة بينهما. -1
مة من قبل  -2 ن لدي  فكرة عن طبيعة الخدمات المقد  أن يكون ولي الطفل ممن سبق ل  اصطحاب الطفل الى المركز حت ى تتكو 

 المركز.
د،.  -3  أن يكون ولي الطفل ممن حضر ورش عمل أو ندوات أو محاضرات داخل المركز للتويية بآلية التعامل مع الطفل التََّوحُّ

نة من ) لت النسبة السابقة )15( ولي أمر من )262وقد تم  اختيار عي نة مكو  د، فقد اك  ( من مجتمع الدراسة. %20( مركزا للتََّوحُّ
 ن التكرارات والنس  المئوي ة ألفراد العي نة تبًعا لمتغي رات الدراسة.( يبي  2والجدول )
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 (2جدول )

 متغّيرات الدراسةَوفق  التكرارات والنسب المئوّية
 النسبة التكرار الفئات 

 43.1 113 ذكر الجنس

 56.9 149 أنثى

المستوى األكاديمي لولي 
 األمر

 16.8 44 أم ي

 34.0 89 دون البكالوريوس

 28.2 74 بكالوريوس

 21.0 55 فوق البكالوريوس

 30.5 80 سنوات 4دون  عمر الطفل

 37.0 97 سنوات 10-4من 

 19.1 50 15-11من 

 13.4 35 15أكثر من 

 43.1 113 أردني جنسية ولي األمر

 56.9 149 غير أردني

 100.0 262 المجموع
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 أدوات الدراسة
 لجمع البيانات أداةً بوصفها لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث االستبانة 

 (4جدول )

 ةمعامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكليّ 

 المجال
االتجاهات نحو 
 الخدمات اإلدارّية

االتجاهات نحو 
الخدمات 
 ةالتشخيصيّ 

االتجاهات نحو 
الخدمات 
 األكاديمية

الدرجة 
 ةالكليّ 

    1 جاهات نحو الخدمات اإلدارّيةاالتّ 

   1 **831. ةجاهات نحو الخدمات التشخيصيّ االتّ 

  1 **678. **611. ةجاهات نحو الخدمات التعليميّ االتّ 

 1 **907. **834. **826. ةالدرجة الكليّ 

 (.α≤ 0,05ا عند مستوى الداللة )ة إحصائي  *دالّ 

 (.α≤ 0,01الداللة )ا عند مستوى ة إحصائي  **دالّ 

 ثبات أداة الدراسة 
 التحقق بطريقة "االختبار وإعادة االختبار"  د من ثبات أداة الدراسة، تم  للتأك  
(test-retest ُبتطبيق االختبار، وإعادة تطبيق  بعد أ )  نة من )سبوعين على مجموعة من خارج عي فرًدا من )آباء ( 20نة الدراسة مكو 

 حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين على أداة الدراسة ككل. تم   ثم   ،وأمهات(

ن ( يبي  4، والجدول رقم )Cronbach Alpha)ساق الداخلي حس  معادلة كرونباخ ألفا )أيًضا حساب معامل الثبات بطريقة االت   وتم  
 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. ،اور واألداة ككلفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمحساق الداخلي وَ معامل االت  

 ة.ها فقرات إيجابي  ( فقرة وكل  44نة من )ة مكو  أصبحت األداة في صورتها النهائي   وقد
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 (5جدول )

 ةساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليّ معامل االتّ 
 الداخلي االتساق ثبات اإلعادة المجال

 0.89 0.88 االت جاهات نحو الخدمات اإلداري ة

 0.87 0.84 االت جاهات نحو الخدمات التشخيصية

 0.90 0.86 االت جاهات نحو الخدمات االتعليمية

 0.93 0.85 االّتجاهات ككل

 تطبيق أدوات الدراسة
 لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باإلجراءات التطبيقة التالية: 

د المستهدفة بالدراسة، حيث ارح لهم الباحث فكرة الدراسة والهدف منها؛ ليتسن ى للباحث لقاء أفراد العي نة )أولياء زيارة  - مراكز التََّوحُّ
 أمور الطلبة(.

دي ين في المراكز التي تمث ل عي نة الدراسة، فتم  توضيح هدف الدراسة لهم وأهميت ، إضافًة إلى  ىالتق - الباحث بأولياء أطفال التََّوحُّ
دي ين أن  إجاباتهم لن تستخدم إال  ألغراض البحث العلمي وسوف تعامل بسري ة تام ة.  تأكيدات الباحث ألولياء أمور الطلبة التََّوحُّ

 المقياس على ولي األمر)األب ، األم( يدويًّا، حيث قام الباحث بعملي ة التوزيع بنفس .تم  توزيع  -
 ترك الباحث لولي األمر حري ة اإلجابة عن فقرات المقياس.  -
دي ين في ) -  ( مركًزا 15تم  تطبيق المقياس على أولياء أمور الطلبة التََّوحُّ

 إجراءات الدراسة
 الباحث باإلجراءات اآلتية:للتوصل إلى نتائج الدراسة قام 

االت جاهات نحو الخدمات التربوي ة واالجتمايي ة والنفسي ة بمراكز رعاية األطفال تحديد هدف الدراسة المتمث ل بالكشف عن   -1
دي ين.  التََّوحُّ

بناء أداة الدراسة في ضوء األدب النظر، والدراسات السابقة ذات العالقة، ثم  التأك د من صدقها وثباتها وفًقا لإلجراءات العلمي ة   -2
 المت بعة في بناء األدوات وحساب الصدق والثبات.

ًها إلى الجهات المشرف  -3 د فالحصول على أعداد مجتمع الدراسة في ضوء كتاب تسهيل عمل الباحث موج  ي   على مراكز التََّوحُّ
 عمان.

 اختيار العين ة ثم  مقابلة أفراد عين ة الدراسة وارح هدف الدراسة لهم.  -4
 توزيع أداة الدراسة )االستبانة( على أفراد عي نة الدراسة.  -5
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هم بكل  صدق ة عن وجهة نظر تعبئة البيانات الالزمة من قبل أفراد عينة الدراسة ثم  اإلجابة على فقرات االستبانة كما يرونها معبر   -6
 وموضويي ة، بعد إحاطتهم علًما أن  إجاباتهم سري ة ولن تستخدم إال  ألغراض البحث العلمي فقط.

لتحليل البيانات، وإجراء  (SPSS)جمع البيانات ثم  إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، ثم  استخدام البرنامج اإلحصائي   -7
 ستخراج النتائج، ثم  مناقشتها وتفسيرها ووضع التوصيات والمقترحات.التحليالت اإلحصائي المناس  وا

 نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها وتفسير ها
يتضم ن هذا الفصل عرًضا وتحلياًل ومناقشة وتفسير نتائج الفروض بناًء على استجابات أفراد عي نة الدراسة نحو االت جاه نحو 

دي ين من وجهة نظر ُأسرهم، ولتحقيق ذلك تم  جمع البيانات من الخدمات اإلداري ة والتشخصي ة والت عليمي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ
ائي ة صخالل استبانة تم  إعدادها والتأك د من صدقها وثباتها، ثم  تم  ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيًّا باستخدام الرزمة اإلح

 :وفيما يلي نتائج الدراسة، SPSS)للعلوم االجتمايي ة )

 نتيجة الفرض األول مناقشته وتفسيره: 
دّيين نحو الخدمات اإلدارّية والتشخيصّية والتعليمّية توجد فروق إحصائّية داّلة : "ينص الفرض على  في اّتجاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ

 المقّدمة ألبنائهم تبًعا لمتغّير جنس ولي االمر".

ة طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةتم   الفرضي ة للتحق ق من صح  ة االت جاه نحو الخدمات اإلداري  لمستوى  استخراج المتوس 
دين من وجهة نظر ُأسرهم ق اإلحصائي ة بين ولبيان الفرو ، تبًعا لمتغي ر الجنس، والتشخيصي ة والتعليمي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

طات الحسابي ة تم   ح ذلك:يول أدناه اوالجد، استخدام اختبار "ت" المتوس   وض 
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 (6جدول )

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واختبار "ت" ألثر الجنس على مستوى االّتجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشخيصّية 
دّيين من وجهة نظر ُأسرهم  والتعليمّية بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

 
جنس ولي 

 مراأل
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة

 "ت"
درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 اإلدارّية

 224. 260 1.218- 703. 3.82 113 آباء

    654. 3.92 149 أمهات

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 ةصيّ يالتشخ

 330. 260 976.- 628. 3.40 113 آباء

    653. 3.47 149 أمهات

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 ةالتعليميّ 

 958. 260 053. 626. 3.30 113 آباء

    646. 3.30 149 أمهات

 446. 260 763.- 601. 3.50 113 آباء االتجاهات ككل

    613. 3.56 149 أمهات

طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة لمجاالت األداة مع مالحظة ارتفاع المتوسط الحسابي عند 6يتبي ن من الجدول ) ( أن  تباين المتوس 
طات الحسابية واالنحرافات المعياري ة لباقي  كل من )اآلباء واألمهات( في مجال االتجاهات نحو الخدمات اإلداري ة، بينما كانت المتوس 

ت األداة متقاربة، وبناًء على ذلك تم  إجراء اختبار "ت" ألثر الجنس على مستوى االتجاه نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة مجاال
دي ين من وجهة نظر أسرهم، وتبي ن عدم  في  (α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائي ة )والتعليمية بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

  خدمات المراكز تعزا لمتغي ر الجنس.االت جاهات نحو 

دي ين نحو الخد ة الفرض أن   ال توجد فروق دال ة إحصائيًّا في ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ ات موبناًء على ذلك، فالنتيجة حق قت صح 
مة ألبنائهم تبًعا لمتغي ر الجنس.  االجتمايي ة والنفسي ة المقد 

( أن  المتغي رات الديموغرافي ة ال عالقة لها بمستويات رضا اآلباء، وكذلك دراسة 2005) Neitzelسة وتت فق هذه النتيجة مع نتائج درا
(، التي أظهرت النتائج أن  الرضا اأُلسر، عن الخدمات يكون أعلى لدى أولياء أمور التالميذ المتخل فين عقليًّا، ثم  يأتي 2007العتيبي )

د،  د. بعدهم أولياء أمور التالميذ متعد   اإلعاقة وأخيًرا أولياء أمور التالميذ ذو، التََّوحُّ

دي ين يرون أن  أبناءهم يخضعون لنفس اأُلسس والبرامج التي تقد   ر الباحث النتيجة السابقة بأن  أولياء أمور األطفال التََّوحُّ ها مويفس 
د تكاد تكون متقاربة من حيث اإلمكانات المادي   د، إضافًة إلى أن  مراكز التََّوحُّ صة في مجال التََّوحُّ  ةالمراكز األخرى غير المتخص 

ى إلى عدم ظهور  والتعليمي ة، وكل ذلك أسهم في تقارب االت جاهات نحو تلك المراكز، وبالتالي أسهم في تكوين ات جاهات متقاربة مم ا أد 
ر التقارب بين الذكور اإلناث لعوامل مرتبطة في  فروق دال ة إحصائيًّا في االتجاهات. وفيما يتعل ق بمتغي ر الجنس فإن  الباحث يفس 
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د، وأاكال الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المناسبة لهم. وعلى الرغم من افتراض محدودي   ة المعرفة عن طبيعة اضطراب التََّوحُّ
الباحث وجود اختالف بين الجنسين، إال  ان النتائج اثبتت عكس ذلك؛ نتيجًة لعوامل قد ترتبط بمستوى الوعي لدى كل  من اآلباء 

د، ويمكن اعتبار هذه النتيجة اسكتشافي ة لطبيعة الفروق التي يمكن واألم هات حول ال مة ألبنائهم من ذو، اضطراب التََّوحُّ خدمات المقد 
 أن تكون تبًعا لمتغي ر الجنس. 

 :مناقشته وتفسيرهنتيجة الفرض الثاني 
دّيين نحو الخدمات االجتماعّية والنفسّية المقدّ في اّتجاهات ُأسر األطفال توجد فروق إحصائّية داّلة "ال  :ينص الفرض على مة التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغّير المستوى التعليمي لولي األمر".
ة هذه الفرضي ة طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةتم   وللتحق ق من صح  اإلداري ة  االت جاه نحو الخدماتلمستوى  استخراج المتوس 

دي ين من وجهة نظر ُأسرهموالتشخيصي ة  ح ذلك.و  ،، تبًعا لمتغي ر المؤه ل العلميوالتعليمي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ  الجدول أدناه يوض 
 

 (7جدول )

عاية األطفال بمراكز ر ة ة والتعليميّ صيّ يجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشخة لمستوى االتّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 
د  سرهم تبًعا للمستوى ين من وجهة نظر أُ يّ التََّوحُّ

 التعليمي لولي األمر 

 االنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوسّ  العدد المستوى التعليمي 

االتجاهات نحو الخدمات 
 اإلدارّية

 684. 3.82 44 ميأ

 731. 3.76 89 دون البكالوريوس

 690. 3.94 74 بكالوريوس

 522. 4.01 55 فوق البكالوريوس

 676. 3.87 262 المجموع

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 ةصيّ يالتشخ

 599. 3.42 44 امي

 687. 3.40 89 دون البكالوريوس

 662. 3.43 74 بكالوريوس

 579. 3.54 55 فوق البكالوريوس

 643. 3.44 262 المجموع

 670. 3.20 44 ميأ
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االتجاهات نحو الخدمات 
 ةالتعليميّ 

 686. 3.26 89 دون البكالوريوس

 610. 3.39 74 بكالوريوس

 554. 3.32 55 فوق البكالوريوس

 636. 3.30 262 المجموع

 604. 3.47 44 ميأ جاهات ككلاالتّ 

 666. 3.47 89 دون البكالوريوس

 605. 3.58 74 بكالوريوس

 506. 3.61 55 فوق البكالوريوس

 608. 3.53 262 المجموع

ة صي  ياالتجاه نحو الخدمات اإلداري ة والتشخلمستوى  ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ا في المتوس  ( تبايًنا ظاهريًّ 7ن الجدول )يبي  
دوالتعليمي   ولبيان داللة الفروق  ،ر المستوى التعليميبسب  اختالف فئات متغي   سرهمين من وجهة نظر أُ ي  ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ
 (.8الجدول ) َوْفقحاد، استخدام تحليل التباين األُ  ة تم  طات الحسابي  ة بين المتوس  اإلحصائي  

 (8جدول )

عاية األطفال ة بمراكز ر ة والتعليميّ صيّ يل العلمي على مستوى االتجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشختحليل التباين األحادي ألثر المؤهّ 
د  سرهمين من وجهة نظر أُ يّ التََّوحُّ

مجموع  المصدر 
متوّسط  درجات الحرّية المرّبعات

الداللة  قيمة ف المربعات
 اإلحصائّية

 االستنتاج

االّتجاهات نحو الخدمات 
 اإلدارّية

  139. 1.845 835. 3 2.505 بين المجموعات

    452. 258 116.724 داخل المجوعات

     261 119.229 الكلي

االّتجاهات نحو الخدمات 
 التشخيصّية

  631. 577. 239. 3 718. بين المجموعات

    415. 258 107.024 داخل المجوعات

     261 107.743 الكلي

االتجاهات نحو الخدمات 
 التعليمّية

  410. 964. 390. 3 1.171 بين المجموعات

    405. 258 104.453 داخل المجوعات

     261 105.624 الكلي

  417. 950. 351. 3 1.053 بين المجموعات
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    369. 258 95.277 داخل المجوعات االتجاهات ككل

     261 96.329 الكلي

في المجاالت للمستوى التعليمي تعزا  (α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة )عدم  (8يتبي ن من الجدول )
ة الفرضي ة.0.417-0.139االت جاهات ككل حيث تراوحت قيمة ف بين )جميعها، وفي   ( مم ا يثبت صح 

أاارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي ة في مستوى الرضا ألفراد  ( التي2007العتيبي )وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
أولياء األمور اأُلميين، في حين كانت درجة الرضا األقل عند العي نة باختالف مستوياتهم التعليمي ة، فقد كانت أعلى درجة رضا لدى 

أولياء األمور من حملة البكالوريوس، ورب ما يعود هذا االختالف الى اختالف خصائص العي نة في الدراستين كلتيهما، وكذلك اختالف 
 مكان التطبيق للدراستين.

د وكيفيوُتعزا النتيجة إلى أن   ورغم تفاوت المستوى التعليمي ألو  ة التعامل لياء األمور إال  أن هم ال يمتلكون المعرفة الكافية بحقيقة التََّوحُّ
د نفس  الذ، يضعون أبناءهم في  د، من حيث المبدأ لدى أفراد العي نة، وجل  ما يتوافر لديهم مصدر مركز التََّوحُّ فأد ى  ،مع الطفل التََّوحُّ

مم ا أدى إلى عدم ظهور فروق دال ة إحصائيًّا. ونظًرا لحداثة  -إلى حد  ما -ر بصورة متقاربةإلى التأثير في االت جاهات ألولياء األمو 
 نالتجربة حول طبيعة االضطراب، والتباين العلمي في تفسيره والخدمات المناسبة ل  فإن   من المتوق ع أن يكون المستوى التعليمي للوالدي

بة ل . فالتعلم وحده قد ال يكفي ما لم يقترن باهتمام ودافعي ة للبحث عن الخدمات ل  دور محدود في تحديد طبيعة الخدمات المناس
د من أجل معرفة الخدمات المثالي ة منها.   المناسبة لألطفال من ذو، اضطرابات التََّوحُّ

 نتيجة الفرض الثالث مناقشته وتفسيره:
دّيين نحو الخدمات االجتماعّية والنفسّية المقّدمة اّتجاهات ال توجد فروق إحصائّية داّلة في ينّص الفرض على: " ُأسر األطفال التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغّير عمر الطفل".

ة الفرضي ة  طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةتم   للتحق ق من صح  ي ة االت جاه نحو الخدمات اإلدار لمستوى  استخراج المتوس 
دي ين من وجهة نظر ُأسرهموالتشخيصي ة والتعليمي ة بمراك ح ذلك.والجدول أدناه ي ،، تبًعا لمتغي ر العمرز رعاية األطفال التََّوحُّ  وض 
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 (9جدول )

اية األطفال ة بمراكز رعة والتعليميّ صيّ ية لمستوى االتجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشخة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 
د  ر العمرسرهم تبًعا لمتغيّ من وجهة نظر أُ  ينيّ التََّوحُّ

 االنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوسّ  العدد العمر 

جاهات نحو الخدمات االت  
 اإلداري ة

 

 

 

 

 659. 3.83 80 سنوات 4دون 

 743. 3.86 97 سنوات 10-4من 

 674. 3.94 50 15-11من 

 515. 3.94 35 15كثر من أ

 676. 3.87 262 المجموع

جاهات نحو الخدمات االت  
 ةصي  يالتشخ

 

 

 

 

 556. 3.38 80 سنوات 4دون 

 687. 3.40 97 سنوات 10-4من 

 706. 3.56 50 15-11من 

 600. 3.52 35 15كثر من أ

 643. 3.44 262 المجموع

جاهات نحو الخدمات االت  
 ةالتعليمي  

 

 

 

 

 595. 3.17 80 سنوات 4دون 

 688. 3.28 97 سنوات 10-4من 

 594. 3.50 50 15-11من 

 579. 3.35 35 15كثر من أ

 636. 3.30 262 المجموع

 جاهات ككلاالت  

 

 

 

 

 552. 3.45 80 سنوات 4دون 

 667. 3.50 97 سنوات 10-4من 

 617. 3.66 50 15-11من 

 524. 3.60 35 15كثر من أ

 608. 3.53 262 المجموع

ة صي  يخجاه نحو الخدمات اإلداري ة والتشاالت  لمستوى  ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ا في المتوس  ظاهريًّ ( تبايًنا 9ن الجدول )يبي  
دوالتعليمي   ة فروق اإلحصائي  ولبيان داللة ال، ر العمربسب  اختالف فئات متغي   سرهمين من وجهة نظر أُ ي  ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

 (.10الجدول ) َوفقحاد، استخدام تحليل التباين األُ  ة تم  بي  طات الحسابين المتوس  
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 (10جدول )

ال ة بمراكز رعاية األطفة والتعليميّ صيّ يجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشخحادي ألثر العمر على مستوى االتّ تحليل التباين األُ 
د  سرهمين من وجهة نظر أُ يّ التََّوحُّ

 المصدر 
مجموع 
 الحريةدرجات  المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 اإلدارّية

 752. 402. 185. 3 555. بين المجموعات

   460. 258 118.674 داخل المجوعات

    261 119.229 الكلي

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 ةصيّ يالتشخ

 356. 1.086 448. 3 1.343 بين المجموعات

   412. 258 106.399 المجوعاتداخل 

    261 107.743 الكلي

جاهات نحو الخدمات االتّ 
 ةالتعليميّ 

 034. 2.929 1.160 3 3.479 بين المجموعات

   396. 258 102.145 داخل المجوعات

    261 105.624 الكلي

 244. 1.397 513. 3 1.540 بين المجموعات جاهات ككلاالتّ 

   367. 258 94.789 داخل المجوعات

    261 96.329 الكلي

االتجاهات نحو الخدمات للعمر في  اتعز  (α=0.05ة عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائي   (10ن من الجدول )يتبي  
ن في الجدول ما هو مبي  بطريقة افي  كة استخدام المقارنات البعدي   ة تم  طات الحسابي  ا بين المتوس  ة إحصائيًّ ولبيان الفروق الدال   ة،التعليمي  

(11.) 

 (11جدول )

 ةجاهات نحو الخدمات التعليميّ ألثر العمر على مستوى االتّ  هة بطريقة شفيالمقارنات البعديّ 

ط المتوس   العمر 
 الحسابي

 4دون 
 سنوات

 10-4من 
 سنوات

-11من 
15 

كثر من أ
15 

جاهات نحو االت  
  ةالخدمات التعليمي  

     3.17 سنوات 4دون 

    11. 3.28 سنوات 10-4من 

   22. *33. 3.50 15-11من 
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  15. 07. 18. 3.35 15كثر من أ

 (.α  =0.05) ة عند مستوى الداللةدالّ  *

، وجاءت  15-11من والفئة  سنوات 4دون الفئة العمري ة  ( بينα  =0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائي ة 11يتبي ن من الجدول )
ة الفرضي ة فقد  االت جاهات نحو الخدمات التعليمي ة، في مستوى  15-11من الفروق لصالح الفئة العمري ة  مم ا يشير إلى عدم صح 

 ظهرت فرق ذات داللة إحصائي ة. 

دي ين من فئة ) زة ومختلفة كمًّ 15-11وتعود النتيجة السابقة إلى أن  األطفال التََّوحُّ ا وكيًفا عن تلك التى يحتاجها ( يحتاجون رعاية مرك 
. فإن  االهتمام بهذه الفئة ) ( من األطفال على وج  الخصوص أد ى الى تغي ر االت جاهات لدى أولياء 15-11األطفال دون ذلك السن 

مي ر التراك(، فهم يرون مدى االهتمام بأبنائهم بسب  خصوصي ة تلك المرحلة العمري ة، كما أن األث15-11أمور األطفال من فئة )
ى إلى ظهور الفروق لصالح  رات اإليجابي ة عليهم بسب  طول فترة التدري . كل  ذلك أد  د، وظهور بعض المؤا  لتدري  الطفل التََّوحُّ

دي ين، فإن  الفئة ال15-11أولياء أمور األطفال من فئة ) ي ت(. وبالنظر إلى هذه النتيجة في إطار الخصائص النمائي ة لألطفال التََّوحُّ
وهي نمائيًّا تقابل مرحلة المراهقة، وفي الوقت ذات  نجدهم قد اكتسبوا بعض المهارات  15-11كانت الفروق لصالحها هي الفئة 

 التواصلي ة نتيجة تعر ضهم للعديد من البرامج سواء أكانت من خالل المراكز أم من خالل البيت. 

 :مناقشته وتفسيرهنتيجة الفرض الرابع 
مة توجد فروق إحصائي ة دال ة في " :علىينص  الفرض  دي ين نحو الخدمات االجتمايي ة والنفسي ة المقد  ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ

 ".ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنسي ة ولي األمر
ة الفرضي ة طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةتم   للتحق ق من صح  داري ة و الخدمات اإلاالت جاه نحلمستوى  استخراج المتوس 

دي ين من وجهة نظر ُأسرهم )دراسة تطبيقي ة بمدينة عمان باألردن( بًعا لمتغي ر ت والتشخيصي ة والتعليمي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ
طات الحسابي ة تم  استخدام اختبار "ت"الجنسية،  ح ذيول أدناه اوالجد، ولبيان الفروق اإلحصائي ة بين المتوس   لك.وض 

 (12جدول )

ة صيّ يجاه نحو الخدمات اإلدارّية والتشخة على مستوى االتّ ة واختبار "ت" ألثر الجنسيّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ 
دوالتعليميّ   سرهمين من وجهة نظر أُ يّ ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ

ط المتوسّ  العدد ةالجنسيّ  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة

 "ت"
درجات 

 ةالحريّ 
الداللة 
 ةاإلحصائيّ 

جاهات نحو االتّ 
 الخدمات اإلدارّية

 614. 260 504.- 693. 3.85 113 أردني

    665. 3.89 149 غير أردني

جاهات نحو االتّ 
 ةصيّ يالخدمات التشخ

 675. 260 419.- 626. 3.42 113 أردني

    657. 3.46 149 غير أردني
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االتجاهات نحو 
 ةالخدمات التعليميّ 

 211. 260 1.255- 676. 3.24 113 أردني

    603. 3.34 149 غير أردني

 438. 260 777.- 624. 3.50 113 أردني االتجاهات ككل

    595. 3.56 149 غير أردني

طات الحسابي ة تبًعا لمتغي ر الجنسي ة في مجاالت األداة جميعها، ولمعرفة أثر هذا  (12يتبي ن من الجدول ) تباين ظاهر في المتوس 
التبيان وهل هو دال  إحصائيًّا أم ال؟ تم  إجراء اختبار "ت" ألثر الجنسي ة على مستوى االت جاه نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة 

دي ين من وجهة نظر ُأسرهم، وتبي ن عدم والتعليمي ة بمراكز رعاية األطفا ألثر  اتعز  (α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائي ة )ل التََّوحُّ
( وهي قيم غير 0.641-0.211في المجاالت جميعها وفي االت جاهات ككل، حيث تراوحت قيمة الداللة االحصائية بين ) الجنسي ة

 دال ة إحصائيًّا مم ا يثبت صحة الفرضي ة.

( التي أاارت إلى أن   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائي ة في مستوى الرضا 2007)العتيبي، وتت فق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
 .اأُلسر، باختالف جنس وعمر أولياء األمور

د، تتم  بناء على طبيعة حالت  وليست جنسي ت ، فالط ر النتيجة بأن  آلية التعامل مع الطفل التََّوحُّ د، يخضع آللية فتفس  ل التََّوحُّ
م وَ تدري  بناء على نتائج التشخيص والتقييم، وبناء على تلك النتائج يتم  إعداد البرامج التأهيلي ة الالزمة ل . ولم ا كانت مراكز التَّ  د تقد  حُّ

دي ين بناء على ما  عن  تستديي  حالت ، بغض النظرخدمات هي في األغل  إنساني ة فإن  تلك المراكز تتعامل مع األطفال التََّوحُّ
ع أن جنسي ت ، لذا لم تظهر فروق تبًعا لمتغي ر الجنسي ة. ونظًرا لالفتراض أن  العامل الثقافي واالجتماعي بين جنسي ة الوالدين من المتوق  

اين ى اآلباء واألمهات بتبيسهم في وجود تباين في ات جاهاتهم، إال  أن نا نجد أن  الواقع العام يشير إلى عدم وجود رؤية واضحة لد
مة ألبنائهم على  جنسي اتهم حول طبيعة االضطراب والخدمات الواج  توف رها، مم ا يسهم في التقارب في اتجاهاتهم نحو الخدمات المقد 

عة الفروق ياختالف أاكالها. لذا فان  تبن ي الباحث للفرض الذ، يشير إلى وجود اختالف من الممكن أن يكون محاولة استكشافي ة لطب
 ة.التي يمكن أْن تكون ناتجة عن متغي ر الجنسي  

 نتائج الدراسة
 الحالّية، وهي: النتائج التي كشفت عنها الدراسة فيما يلي 

دي ين من وجهة نظر  -1 طة نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة بمراكز رعاية األطفال التََّوحُّ أن  هناك ات جاهات متوس 
طة نحو مجالي أولياء أم دي ين. هناك ات جاهات عالية نحو الخدمات اإلداري ة، في حين أن  هناك اتجاهات متوس  ور األطفال التََّوحُّ

طة بشكل عام.  االتجاهات نحو الخدمات اإلراادي ة واالتجاهات نحو الخدمات األكاديمي ة. مم ا يعكس درجة رضا متوس 
مة  -2 دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  ال توجد فروق دال ة إحصائيًّا في ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ

 ألبنائهم تبًعا لمتغي ر جنس ولي األمر. 
دي ين نحو الخدمات اإلداري ة  -3 مة والتشخيصي ة والتعليمي  ال توجد فروق دال ة إحصائيًّا في ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ ة المقد 

 ألبنائهم تبًعا لمتغي ر المستوى التعليمي لولي األمر.
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مة ألب  -4 دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  ائهم نتوجد فروق دال ة إحصائيًّا في ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ
-11، وجاءت الفروق لصالح الفئة العمري ة من 15-11سنوات والفئة من  4ي ة دون تبًعا لمتغي ر عمر الطفل بين الفئة العمر 

 في مستوى االت جاهات نحو الخدمات األكاديمي ة. 15
مة   -5 دي ين نحو الخدمات اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة المقد  ال توجد فروق دال ة إحصائيًّا في ات جاهات ُأسر األطفال التََّوحُّ

 تبًعا لمتغي ر الجنسي ة. ألبنائهم 
د -6 ين ي  ال توجد فروق دال ة إحصائيًّا تبًعا لمتغي رات الجنس أو المستوى التعليمي أو الجنسي ة في ات جاهات أولياء أمور الطلبة التََّوحُّ

مها المراكز.نحو الخدمات   اإلداري ة والتشخيصي ة والتعليمي ة التي تقد 

 التوصيات
 السابقة فإّن الباحث يوصي باآلتي:في ضوء النتائج 

ة لالرتقاء بمستوى خدماتها األكاديمي ة واالراادي ة1 ألن  ذلك قد  ،. االستفادة من التجارب العالمي ة األوروبي ة وتوظيفها في مراكز التربية الخاص 
 يسهم في تنمية ات جاهات إيجابي ة نحو تلك المراكز من قبل متلق ي الخدمة.

د لتدريبهم على كيفي ة إعداد الخطط ال. عقد 2 ز مهاراتهم التعليمي ة والتشخيصي ة بمراكز التََّوحُّ الجي ة ألطفال عالدورات التدريبي ة ألولياء األمور تعز 
د اعتماًدا على نتائج التقييم المبدئي، األمر الذ، يسهم في تحسين المهارات االجتمايي ة والحياتي ة ألطفال التَّ  د، مم ا يحق ق درجة من َوحُّ التََّوحُّ

د. ل ات جاهات إيجابي ة لديهم نحو مراكز التََّوحُّ  الرضا ألولياء األمور، ويشك 

د، وتقديم خدمات إراادي ة ألولياء . ضرورة 3 اعتماد األسالي  الموضويي ة العلمي ة في التشخيص والتخطيط لبرامج االطفال ذو، اضطراب التََّوحُّ
د، ويؤد ، إلى تحقيق درجةأمور الطلبة التَّوَ  دي ين لكيفية التعامل مع أبنائهم، مم ا ُيسهم في تشكل عالقة إيجابي ة بين ولي األمر ومراكز التََّوحُّ  حُّ

مة من قبل تلك المراكز.  من الرضا المقبول عن مستوى الخدمات المقد 

نوا من القيام بالمهام األكاديمي ة والتدريبي ة لطلبة ا. ضرورة قيام الجهات اإلارافي ة بتطوير برامج إعداد أولياء األمور ف4 د؛ حت ى يتمك  د.ي التََّوحُّ  لتََّوحُّ

م ألبنائهم. 5 د تبي ن أدوارهم المساندة في الخدمات التي يج  أن تقد   . أهمي ة إعداد دورات توعوي ة ألهالي األطفال ذو، التََّوحُّ

د من وجهة نظر معل ميهم والجهات اإلداري ة المشرفة. ضرورة إجراء مزيد من التقييم لواقع الخدم. 5 مة لألطفال ذو، التََّوحُّ  ات المقد 

لخدمات ا . وضع الخطط واالسترتيجات المناسبة لمأسسة الخدمات اإلداري ة والتشخصي ة والتعليمي ة، بناًء على ُأسس ومعايير دولي ة لضمان نويي ة6
مة لهم نمائيًّ   ا وتعليميًّا. ومالءمتها للفئات المقد 

 المقترحات
 في هذا الصدد يقترح الباحث القيام بدراسات عن:

د من الناحية األكاديمي ة والمهاري ة. -1  قياس درجة معرفة أولياء األمور بخصوصي ة طفل التََّوحُّ
د.  -2  دور الخدمات األكاديمي ة في تحسين مستويات االتصال لدى األطفال المشخ صين باضطرابات التََّوحُّ
د.  -3 مة لألطفال من ذو، اضطراب التََّوحُّ  فعالي ة دور األسرة في تحقيق أهداف البرامج التربوي ة المقد 
د.  -4  مدى إدراك العاملين في مراكز التََّوحُّد إلجراءات الكشف المبك ر عن اضطراب التََّوحُّ
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 قائمة المصادر المراجع
 

 المدارس األردنية واقتراح برنامج تربوي لها وقياس فاعليتهتقييم غرف المصادر في (، 2007ناصر، محمود، )
د(. 2010سلمان، عبد الرحمن )  القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. (.2)ط إعاقة التََّوحُّ

دّيين وأثر ذلك على سلوكهم (. 2005صديق، لينا ) فاعلّية برنامج مقترح في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لألطفال التََّوحُّ
 االجتماعي

تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلّية واالجتماعّية واالستقاللّية الذاتّية لدى األطفال (. 2004الشيخ ذي ، رائد )
دّيين وقياس فاعلّيته  التََّوحُّ

 هتقييم غرف المصادر في المدارس األردنية واقتراح برنامج تربوي لها وقياس فاعليت(، 2007ناصر، محمود، )
د(. 2010سلمان، عبد الرحمن )  القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. (.2)ط إعاقة التََّوحُّ

دّيين(. 2001نصر، سها )  مدى فاعلّية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التََّوحُّ
د لدى األطفال اضطراباته وتشخيصه وعالجه(. 2001حمدان، محمد )  التََّوحُّ
تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلّية واالجتماعّية واالستقاللّية الذاتّية لدى األطفال (. 2004رائد )الشيخ ذي ، 

دّيين وقياس فاعلّيته  التََّوحُّ
د الطفولي(. 2002الشمر،، طارش والسرطاو،، زيدان )  .****مقياس تقدير التََّوحُّ

د(. 1994فراج، عثمان )  صها وتشخيصهاخوا -إعاقة التََّوحُّ
دّيين(. 2001نصر، سها )  مدى فاعلّية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التََّوحُّ
دّيين(. 2001نصر، سها )  مدى فاعلّية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التََّوحُّ
 لتربوية لألطفال المتوحدين واألطفال المتخلفين عقلي ا***الفروق في الخصائص السلوكّية وا(. 2000البلشة، أيمن )
د (. 2000السعد، سميرة ) د –برنامج متكامل الخدمات إلعاقة التََّوحُّ  نموذج مركز الكويت للتََّوحُّ
د(. 2000عبد هللا، أحمد )  .إشكالّية التشخيص في اضطراب التََّوحُّ

د(. 2004الزريقات, إبراهيم )  الخصائص والعالج –التََّوحُّ
دي(. 2005خطاب، محمد )  (.1)ط سيكولوجية الطفل التََّوحُّ

دي(. 2003اند، سميرة ومحمد، سليمان وعبد الرحمن، فوز، )  .دليل الوالدين والمتخّصصين في التعامل مع الطفل التََّوحُّ
د طبيعتها وخصائصها نحو رعاية نفسّية وتر (. 2000قنديل، ااكر )  .بوّية أفضل لذوي االحتياجات الخاصةإعاقة التََّوحُّ
دّيين واألطفال المعّوقين عقلي ا في (. 2001آل مطر، فايز ) دراسة نمائّية مقارنة ألبعاد السلوك التكيفي لدى عّينة من األطفال التََّوحُّ

 .المملكة العربية السعودية
د: عالج الذاتوية بين األمل والعون (. 2004يوسف، بشير )  .التََّوحُّ
دي(. 2005خطاب، محمد )  (.1)ط سيكولوجية الطفل التََّوحُّ
د(. 2001محمد، هالة )  تصميم برنامج لتنمية السلوك االجتماعي لألطفال المصابين بأعراض التََّوحُّ
ديون (. 1986وينج، لورنا )  .األطفال التََّوحُّ
د (. 2000السعد، سميرة ) دنم –برنامج متكامل الخدمات إلعاقة التََّوحُّ  وذج مركز الكويت للتََّوحُّ
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د ... اإلعاقة الغامضة(. 1999الراو،، فضيلة وحماد، آمال )  .التََّوحُّ
د الطفولي(. 2002الشمر،، طارش والسرطاو،، زيدان )  مقياس تقدير التََّوحُّ

 المدخل إلى التربية الخاّصة(. 1995القريوتي، يوسف والصماد،، جميل والسرطاو،، عبد العزيز )
 .علم النفس العالجي(. 1990سر،، إجالل )
 شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( شبكة الخليج(. 2004الفهد، ياسر )

د(. 2004الزريقات, إبراهيم )  . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.الخصائص والعالج –التََّوحُّ
د في أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات (. 2003الخطي , عاكف ) المقّدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلّية واضطراب التََّوحُّ

 مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في األردن في ضوء المعايير العالمّية
دّيين وأثر ذلك على سلوكهم (. 2005صديق، لينا ) فاعلّية برنامج مقترح في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي لألطفال التََّوحُّ

 االجتماعي
 المدخل إلى التربية الخاصة(. 2003لخطي ، جمال والحديد،، منى )ا

 المدخل إلى التربية الخاصة(. 2003الخطي ، جمال والحديد،، منى )
د تطّورها وكيفّية التعامل معها(. 2004الشامي، وفاء )  .سمات التََّوحُّ

 المدخل إلى التربية الخاصة(. 2003الخطي ، جمال والحديد،، منى )
فاعلّية التصحيح الزائد والتعزيز التفاضلي في خفض السلوك النمطي واإليذاء الذاتي لدى عّينة من األطفال (. 2004خالد )رايد، 

دّيين  التََّوحُّ
د(. 2004الزريقات, إبراهيم )  .الخصائص والعالج –التََّوحُّ
د في أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقّدمة (. 2003الخطي , عاكف ) لألطفال ذوي اإلعاقة العقلّية واضطراب التََّوحُّ

 مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في األردن في ضوء المعايير العالمّية
د(. 2004الزريقات, إبراهيم )  الخصائص والعالج –التََّوحُّ
 .(1التدريس لذوي االحتياجات الخاّصة )ط(. 2003زيتون، كمال )
دتصميم ب(. 2001محمد، هالة )  رنامج لتنمية السلوك االجتماعي لألطفال المصابين بأعراض التََّوحُّ

د في (. 2011الخطي ، عاكف ) أنموذج مقترح لتطوير البرامج والخدمات المقّدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلّية واضطراب التََّوحُّ
 مؤّسسات ومراكز التربية الخاّصة في األردن في ضوء المعايير العالمّية

د لالحتياجات التدريبّية والتعليمّية ألطفالهم في دولة الكويت والمملكة (. 1997د، سميرة )السع تقدير والدي األطفال المصابين بالتََّوحُّ
 العربية السعودية
دي في المملكة العربية السعودية(. 2000المغلوث، فهد )  طبيعة وواقع الخدمات المقّدمة للطفل التََّوحُّ
استخدام طريقة التواصل عن طريق تبادل الصور كأسلوب لمعالجة األطفال الذين يعانون من مشكلة (. 2000بوزبون، بدرية )

د  التََّوحُّ
برامج ومعاهد التربية الخاّصة في مستوى الخدمات المقّدمة لذوي االحتياجات الخاّصة  نعي رأُلسالرضا ا(. 2007العتيبي، بندر )

 بالمملكة العربية السعودية
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برامج ومعاهد التربية الخاّصة في مستوى الخدمات المقّدمة لذوي االحتياجات الخاّصة  نعي رأُلسالرضا ا(. 2007العتيبي، بندر )
 بالمملكة العربية السعودية

Norris, C. & Dattilo, J. (1999). Evaluating effects of social story intervention on A young girl with autism 

Bondy, A. & Frost, L. (2002). A Picture's worth : PECS and other Visual Communication Strategies with Autism 

Maryland 

Potter, C, & Whittaker, C. H. (1999). Minimal Speech Approach for Children with Autism with Little or No 

Speech, Paper in Conference Autism99 

Westling, D. L. (1996). What do Parents of Children With Moderate and Severe Disabilities Want 

Strain. Philip. S. (2000). "The Needs for Longitudinal, Intensive Social Skills Intervention: LEAP follow-Up 

Outcomes for Children With Autism." 

Neitzel, Jennifer C, (2005): Understanding parent and professional satisfaction with family-centered early 

intervention services for young children with autism 

Neitzel, Jennifer C, (2005): Understanding parent and professional satisfaction with family-centered early 

intervention services for young children with autism 
 

 

Abstract 
This study aimed at revealing attitudes the families of autistic children toward administrative, diagnostic and educational 

services which are provided in the care of autistic children centers in Jordan. The study population consisted of all parents 

of autistic children who receive administrative, diagnostic and educational services in (21) autism center. The study sample 

consisted of (262) parents from (15) autism centers. 

the results showed :  

1. there are no significant differences in trends toward the services provided by the center due to sex.  

2. there are no significant differences in trends toward the services provided by the center due to level of education.  

3. there are no significant differences in trends toward the services provided by the center due to nationality.  

4. there are no significant differences in trends toward the services provided by the center due to age.  

In light of previous results finding, the researcher recommends reconsideration in the nature of the services provided by 

autism centers in Jordan at the educational level or the indicative level, and adopting the scientific objective methods in the 

guidance of parents of autistic students on how to deal with their children which contribute in formatting positive 

relationship between the parent and autism centers. 
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