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   باللغة العربيةملخص الدراسة
               : الدراسةمقدمـة

د طيف التوح ومن هذه األنواع، عامة متتاز بعزلة، وعيوب معرفية واضطرا ت لغوية  إعاقة منائيةالتوحد
ه التوحد يويل ،الشديد البسيط إىل  ميتاز  عراض التوحد اليت تتباين يف مداها مناالضطرا توهو مدى من 

 روتينية ومتثل حداث بصورةاخلفيف وأفراد هذه ا موعة لديهم مشكالت اجتماعية وحاجة قوية لألشياء واأل
 وميتاز أفراد ،حيث يتمتعوا  الستقالل شبه كامل يف العمل والدراسة والتفاعل مع اآلخرين ،أفراد التوحد ثلث

التوحد املتوسط بلغتهم احملددة وأمناط سلوكية شديدة مثل التأرجح والتلويح  ليد وختلف عقلي ويبدو أ م 
لكن  شراف متخصصني يراقبو م ويوجهو م، وأفراد التوحد  و،لديهم قدرة على التعلم والعمل والدراسة

 ستوى ملحوظمبختلف عقلي يعانون من  و،ة وال توجد لديهم مهارات تواصلية وظيفيًالشديد منعزلون اجتماعيا
  .يعتمد أفراد هذه الفئة على األسرة أو املصحات ودور الرعاية يف متطلبات حيا م اليومية بشكل كاملو
  

 ،فئات الرتبية اخلاصةبني  حمل اهتمام كبري جعل تلك الفئة ًكبرياوغموضاً ً جدال فئة التوحد قد أ رتو
 اجلدلهذا ن أى َرُويـ ، على مجيع احملافل العلمية والبحثية املعنية  ذا االضطرابهاألمر الذي يعكس أثر

وتصنيف أطفال التوحد يف  ،من بينها عدم االكتشاف املبكر هلذه احلاالتالغموض يرجع إىل عدة أسباب و
العملية يف التعامل ندرة الكوادر املتخصصة اليت جتمع بني العلمية وًبعض األحيان على أ م معاقني عقليا وكذلك 

   .مع هذه الفئة
 

 ًا إعدادةة مؤهلة ومعد كوادر متخصصإىلخاصة وإىل تربية ورعاية   التوحد أطفالومن املهم أن حيتاج
ذه الفئة حىت تكون على دراية خبصائصهم وطباعهم وحىت تستطيع هذه الكوادر التواصل ه برتبيةلتقوم  ًاجيد

 إليه من أجل تربية أطفال وسعت الدراسة احلالية تناولتهوهذا ما  .أطفال التوحد ومع بعضهم البعض بنجاح مع
  . املستقبلالتوحد تربية سليمة تقوم على أسس ومقومات جتعل يف النهاية هؤالء األطفال  جحني يف

 
  : الدراسةمشكلة

 
 :اسة احلالية يف النقاط التالية مشكلة الدرتتحدد

أن هلم ما  ًدمج أطفال التوحد داخل فصول معاهد الرتبية الفكرية يف مصر مع أطفال املعاقني عقليا،  لرغم  •
 .مييزهم من خصائص وأعراض ختتلف عن اإلعاقة العقلية تستلزم رعاية وتربية من نوع خاص

ال جيدون الكوادر املؤهلة واملعدة بشكل وبرامج الدمج كثري من أطفال التوحد داخل مدارس الرتبية الفكرية   •
. أفراد  جحني يف املستقبل إىل وحتويلهم وجناح،متخصص والذين يستطيعون التعامل والتدريس هلم بفاعلية 



 ٣

  لتخصص  معلمون غري متخصصنيراهن يف مصر همأن من يقوم  لتدريس ألطفال التوحد يف الوقت الو
 .الَّالذي ميكنهم من القيام بدورهم يف تعليم وتربية أطفال التوحد بشكل فع

 قصور التجهيزات واإلمكا ت املتاحة يف املدارس اليت يتم فيها تربية أطفال التوحد والالزمة لرتبيتهم الرتبية  •
 .السليمة

ة عن األطفال الذين يعانون من التوحد والذي يساعد يف  عدم االهتمام  الكتشاف املبكر من قبل الدول •
 .هلمتقدمي اخلدمات الرتبوية املناسبة 

التوحد بصفة  حتياجات اخلاصة بصفة عامة وأطفالقصور بعض التشريعات والقوانني اليت  تم برتبية ذوي اال  •
 .خاصة

 

ل التوحد ال جيدون الرعاية املناسبة وهنا تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف أن هناك حاالت كثرية من أطفا
 وندرة الكوادر البشرية املدربة ،كما أن اخلدمات الرتبوية املقدمة إليهم يصيبها القصور والعجز يف بعض األحيان

واملعدة اإلعداد اجليد للتعامل مع أطفال التوحد والذين يستطيعون تربية هؤالء األطفال و لتايل فهنايل احتياج 
،  العاملية احلديثة يف هذا ا الدة االهتمام برتبية طفل التوحد واالستفادة من اخلربات والتجاربشديد إىل ز 

  . حبقوق هؤالء األطفاليفي ا تمعحىت 
  

  :أهداف الدراسة
  :لتاليةتتحدد أهداف الدراسة احلالية يف النقاط ا

اسية ويضمن تكافؤ فرص تعليمية ّالتمهيد لرتبية أطفال التوحد يف مصر بشكل تربوي حيسن البيئة الدر •
 .هلؤالء األطفال مثل بقية األنواع األخرى من اإلعاقات

التوصل إىل تشريعات وقوانني تضمن بيئة تعليمية ألطفال التوحد، وأن تكون هذه البيئة التعليمية  •
 .تناسب طبيعة إعاقتهم

 .دحتديد أهم املقومات األساسية الضرورية والالزمة لرتبية أطفال التوح •
عرف على سبل مواجهة حتديد الصعو ت واملعوقات اليت تواجه تربية طفل التوحد ورعايته يف مصر و الت •

  .تلك الصعو ت، والوقوف على اجلوانب املطلوبة واملأمولة يف تربية هذا الطفل
لرتبية أطفال التوحد بشكل يضمن احلد املناسب هلؤالء األطفال من الفرص   مقرتحتصوروضع  •

  .مية، ويليب احتياجا م اخلاصةالتعلي
  
  



 ٤

 :أهمية الدراسة
 تزال هذه الفئة من املعاقني  فال،التوحد تربية طفل تتصدى له الدراسة احلالية أال وهو الذيأمهية املوضوع  .١

 قتصاديإو اجتماعي فحسب بل من منظور إنساين حاجة إىل مزيد من االهتمام والعون ال من منظور يف
 ً.أيضا

على وجه  وتربية طفل التوحد اآلن برتبية املعاقني بصفة عامة العامليسة احلالية لالهتمام مواكبة الدرا .٢
 .التوحد أطفال وكيفية رعاية التوحد الدول وا تمعات املختلفة حلجم وخطورة مشكلة ك، وإدرااخلصوص

ية التعليمية هلم،  مصر حباجة إىل مزيد من الدراسات والبحوث اليت تستهدف تطوير العمل يفالتوحد أطفال .٣
 . ومساعد م على التكيف مع ا تمع وحتويلهم إىل طاقة منتجة ال مستهلكةالتوحد ألطفالًخدمة 

 احلصول على خمتلف يف جمتمع ال ميكن إغفاهلا أو إمهال حقوقها أي يف فئة موجودة التوحد أطفالميثل  .٤
ُيعد طاقة بشرية معطلة إن مل  طفل التوحدكما أن  تناهلا الفئات العادية، اليتاخلدمات الرتبوية واالجتماعية  ُ

 يف العناية والرعاية الكافية والتأهيل الالزم لتحويل هذه الطاقة إىل قوى بشرية منتجة تشارك  جيابية َيلق
 .ً واقتصاد ً فسوف ختسر الدولة اجتماعياا تمع

بية اخلاصة واملؤسسات الرتبوية  ميكن أن تسهم الدراسة احلالية يف ز دة وعى املسئولني عن الرت .٥
 واالرتقاء التوحد تربية أطفال، وإدراك دورهم يف التوحد أطفالواالجتماعية، وكذا القائمني على تربية 

ومن هنا  تى .  التعليمية والتأهيلية املناسبة هلم، ووضع الربامجألطفال التوحد خلدمات التعليمية املقدمة 
 .األمهية النظرية للدراسة احلالية

ميكن أن تسهم نتائج الدراسة احلالية يف ز دة وعى فئات مهنية وحبثية عديدة ميكن هلا أن ترتجم هذه  .٦
مصر، وبذلك تربز  يف التوحد ألطفالالنتائج إىل واقع فعلى يسهم يف تطوير الربامج الرتبوية والدراسية 

 .األمهية التطبيقية للدراسة احلالية
 والذي يتطلب حشد ،تربز أمهية هذه الدراسة يف كو ا  يت استجابة ملتطلبات الواقع الذي تعيشه مصر .٧

كافة الطاقات واجلهود الالزمة للعمل واإلنتاج وجتاوز كافة العقبات اليت تقف يف طريق العمل والبناء ومن 
ل طاقات ا تمع التوحد دون رعاية واهتمام يؤدي إىل تعطيطفل لتوحد وذلك الن ترك بينها مشكلة ا
 .واإلساءة إليه

 مل يتوصل إىل دراسة تناولت التوحدمن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة اليت أجريت يف جمال  .٨
 تعترب إضافة جديدة يف جمال  الدراسةومن مث فان هذهتربية طفل التوحد يف ضوء فلسفة الرتبية ا تمعية 

  .التوحد
  



 ٥

   : الدراسةمنهج
  

  .مناسب هلذه الدراسة الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  عتباره استخدم
  

  :حدود الدراسة
  

مدارس الرتبية الفكرية وبرامج أسس ومقومات تربية طفل التوحد يف  على حتديد الدراسة هذه اقتصرت
  . ضوء فلسفة الرتبية ا تمعيةتربيتهم يفو ال التوحد الرتكيز على أطفومت، الدمج

  

اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي الرتبية اخلاصة ومديري املدارس وأعضاء إدارة الرتبية اخلاصة 
  .واملوجهني واألخصائيني وأولياء األمور مبحافظة سوهاج

  

:  
 

   .د العينةومت تطبيقها على أفرااستبانه من إعداد الباحث  -١
 .مع أفراد العينة موضع الدراسة يف سوهاجمقننة غري مقابالت شخصية  -٢

  

  : السري يف الدراسةةطخ
 

  : الدراسة وفقاً لإلجراءات التاليةسارتلإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها 
ا وحدودها وذلك من وأسئلتها وأمهيتها وأهدافها ومنهجيتها ومصطلحا تناول الباحث مشكلة الدراسة  ً:أوال

  ."البنية اهليكلية للدراسة" بعنوان وكانخالل الفصل األول من الدراسة 
  

املقـصود برتبيـة طفـل التوحـد ؟، ومـا أبعـاد ما :  الباحث عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهوأجاب :ًثانيــا
الفلـسفة  وماملفهـوة طفـل التوحـد؛ تربيـ"مـن خـالل ختـصيص الفـصل الثـاين مـن الدراسـة بعنـوان ؟ تربية هـذا الطفـل 

  ".واألبعاد
  

فلسفة الرتبيـة ا تمعيـة وعالقتهـا برتبيـة طفـل ما :  الباحث عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة وهوأجاب :ًثالثا
  ".فلسفة الرتبية ا تمعية وتربية طفل التوحد: "من خالل ختصيص الفصل الثالث من الدراسة بعنوان. ؟التوحد 

  

 أهــم املقومــات األساســية لرتبيــة أطفــال  مــا: الباحــث عــن الــسؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســة وهــوأجــاب :ًرابعــا
  ".مقومات تربية طفل التوحد:"من خالل ختصيص الفصل الرابع من الدراسة بعنوان .؟التوحد

  



 ٦

  ورعايتـه يف مـصرواقـع تربيـة طفـل التوحـدما :  الباحث عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وهوأجاب :خامسا
  ".إجراءات الدراسة امليدانية: "من خالل ختصيص الفصل اخلامس من الدراسة بعنوان ؟
  

مـا الـصعو ت واملعوقـات الـيت تواجـه تربيـة :  الباحث عن السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة وهوأجاب :ًسادسا
ــة واملأمولــة يف تربيــة طفــل ، ومــا؟ طفــل التوحــد يف مــصر  مــن خــالل ختــصيص الفــصل .؟  التوحــداجلوانــب املطلوب

، اجلوانـــب واقــع تربيـــة طفــل التوحـــد ورعايتــه يف مـــصر" (نتــائج الدراســـة امليدانيـــة: "الــسادس مـــن الدراســة بعنـــوان
  ).املأمولة فيها

  

مـا التـصور املقـرتح لرتبيـة طفـل التوحـد يف :  الباحث عن السؤال الـسادس مـن أسـئلة الدراسـة وهـوأجاب :ًسابعا
التـصور املقـرتح : "لرتبية ا تمعية يف مـصر ؟ مـن خـالل ختـصيص الفـصل الـسابع مـن الدراسـة بعنـوانضوء فلسفة ا

  ".يف مصر لرتبية أطفال التوحد يف ضوء فلسفة الرتبية ا تمعية
 

  :نتائج الدراسة امليدانية
  .غياب الرؤية الواضحة للدولة يف تعليم وتربية أطفال التوحد -١
البشرية من العاملني مع أطفال التوحد والغالبية القصوى غري مؤهل القصور الواضح يف الكوادر  -٢

 .للتعامل مع أطفال التوحد
 .القصور يف توفري معلمني جامعيني متخصصني يف التوحد من قبل اجلامعات يف مصر -٣
ًدمج أطفال التوحد مع املعاقني عقليا بذات الفصل يف مدارس الرتبية الفكرية  لرغم من اختالف  -٤

 .ً واختالف طبيعة طفل التوحد عن املعاق عقليااإلعاقة
 .القصور يف توفر مناهج ومقررات دراسية تناسب أطفال التوحد -٥
استخدام املنهج املوحد والتدريس اجلماعي من قبل معلمي الرتبية اخلاصة يف تدريسهم ألطفال  -٦

 .التوحد
ًا يف التطور يف جمال تربية  كبري ًالقصور الواضح يف االستفادة من خربات الدول واليت قطعت شوطا -٧

 . الغري عربيةأوطفل التوحد سواء الدول العربية 
القصور الواضح يف مدارس الرتبية اخلاصة يف استخدام الربامج الرتبوية الالزمة ألطفال التوحد،  -٨

 .وكذلك القصور يف التجهيزات املكانية مبا يناسب طبيعة هذه اإلعاقة
بة واملأمولة يف جماالت تربية ورعاية أطفال التوحد، وكذلك العديد من اجلوانب املطلووجود العديد  -٩

متثلت يف رغبة أفراد العينة يف االهتمام بطفل التوحد وأمهية موضوع الدراسة، واليت من نقاط القوة 



 ٧

عديد من احملاوالت الفردية من املعلمني حول تطوير طريقة التعامل مع طفل التوحد  لرغم الووجود 
 .نظومة الدولة حول هذا املوضوعمن غياب م

وجود العديد من جوانب الضعف اليت حتول دون تربية طفل التوحد يف ضوء فلسفة الرتبية ا تمعية  -١٠
  . لشكل املطلوب

 
  :التصور املقرتح

  

ًوقدمت الدراسة يف  ايتها تصورا مقرتحا لرتبية طفل التوحد يف ضوء فلسفة الرتبية ا تمعية، ومت من  ً
ذا التصور إبراز فلسفة هذا التصور واألسس اليت يرتكز عليها وأهدافه واملستفيدون منه، كما مت إبراز خالل ه

: الالزمة واملطلوبة من أجل تربية طفل التوحد  لشكل الذي يضمن له تعليم جيد ومناسب سواء يف اإلجراءات
ل إعداد وتدريب معلم التوحد، أو يف جمال جمال اجلهود ا تمعية، أويف جمال الوعي مبفهوم التوحد، أو يف جما

اإلدارة التعليمية واملدرسية، أو يف جمال اخلطة الدراسية، أو يف جمال البيئة الرتبوية املساندة، أو يف جمال وعي 
وذلك يستلزم أن تكون هناك رؤية واضحة عند الدولة لرتبية . لرتبية طفل التوحد املسئولني  الجتاهات املعاصرة

  .توحدطفل ال
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