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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مستوى األداء النفسي والتربوي لدى عينة من أطفال التوحديين في المرا كز
المتخصصة في تشخيص وعالج أطفال التوحد في مدي نة ع مان باألردن .ولتحق يق هدف الدرا سة ف قد تم ت صميم اخت بار
التقييم النفسي والتربوي لألطفال التوحديين والذي اشتمل على  78فقرة موزعة على سبعة أبعاد رئي سة هي :المعر في،
االجتماعي االنفعالي ،اللغة االستقبالية ،اللغة التعبيرية ،الحركات الكبيرة ،الحركات الدقيقة ،واألن شطة واالهتما مات .و قد
تم التحقق من صدق األداة وثباتها .وتكونت عينة الدراسة من  04طفالً توحديا ً تم اختيارهم من أرب عة مرا كز متخص صة
في مدينة عمان .واستخدم الباحثان اختبار (ت) وتحليل التباين األحادي في اإلجا بة ع لى أ سئلة الدرا سة .وأ شارت الن تائج
إ لى أن أداء أ فراد الدرا سة في المج مل كان ضعيفا ً ع لى أب عاد األداة الم ستخدمة ،و قد جاءت األب عاد وف قا ً لمتو سطاتها
كاألتي :الحركات الكبيرة ،واألنشطة واالهتما مات ،والحر كات الدقي قة ،والل غة اال ستقبالية ،والمعر في ،والل غة التعبير ية،
واالجتماعي االنف عالي .ك ما أ شارت الن تائج إ لى أن متغ ير المؤ هل األ كاديمي للمع لم كان داالً ع لى جم يع أب عاد االخت بار
النف سي والتر بوي ،أ ما متغ ير خ برة المع لم ف قد كان داالً ف قط ع لى ب عدي الل غة اال ستقبالية والل غة التعبير ية .وأظ هرت
البيانات أيضا أن متغير جنس الطفل كان داالً في أبعاد اللغة االستقبالية واللغة التعبير ية والحر كات الدقي قة وذ لك ل صالح
اإلناث .وأوصت الدراسة بضرورة إكساب األطفال التوحديين المهارات األساسية والمشار إليها في أداة الدراسة.
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Abstract

The main purpose of the present study was to assess the psychoeducational
performance of autistic children. The sample of the study consisted of 40 autistic child
enrolled at centers for autistic children in Amman/ Jordan. An psychoeducational test was
developed and used in assessing psychoeducational performance of autistic children. The
reliability and validity of the test were established. The two researchers used the t-test and
ANOVA to answer the research questions. The results indicated that the autistic children
had poor psychoeducational performance in general. Additionally, findings revealed that
psychoeducational performance of autistic children affected by the variables of teacher
qualification, teacher experience, and child gender. The study recommended teaching
autistic children basic skills.
(* ) أستاذ مساعد التربية الخاصة /كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية .

(** ) أستاذ مشارك التربية الخاصة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
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خلفية الدراسة واإلطار النظري:
يعتبر اضطراب التوحد من اإللغاز المحيرة نظراً لتباين خصائصه ولذلك فقد استقطب اهتمام
الكثير من العلماء وظهرت تفسيرات عديدة له في محاولة لفهمه ،ويشير كل من هاالهان وكوفمان
) (Hallahan & Kauffiman, 2006إلى أن التوحد اضطراب نمائي عام يتصف بظهور قصور
نوعي في العالقات االجتماعية وعجز معرفي واضطرابات في التواصل واللغة وتكون إثارة ذاتية غير
اعتيادية وذات سلوكيات نمطية وطقوسية على أن تظهر هذه الخصائص وتشخص قبل سن الثالثة من
العمر .أما التعريف الفدرالي األمريكي للتوحد فيعرفه على أنه إعاقة نمائية تؤثر بدرجة ملحوظة على
التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي قبل سن الثالثة من العمر ويؤثر سلبا ً على األداء
التربوي ،وتشتمل خصائصه على إعاقات في التواصل وانشغال في أنشطة تكرارية وحركات نمطية
ومقاومة التغير في البيئة أو مقاومة التغير في الروتين اليومي واستجابة غير مألوفة للخبرات الحسية
) .(Kuder, 2003, p.124ويظهر األطفال التوحديين تباينا ً واسعا ً في سلوكياتهم ومهاراتهم وقدراتهم
الوظيفية وحاجاتهم التعلّمية والتي تتغير مع نموهم وتطورهم ) ،(Heflin & Alaimo, 2007وعلى
نحو ٍٍ عام فإن األطفال التوحديون يتصفون بجملة من الخصائص على النحو التالي:
ٍ
 -1قصور نوعي في العالقات االجتماعية ،حيث يعاني األطفال التوحديين صعوبات في إدراك
الحاالت االنفعالية لآلخرين ،وكذلك يواجهون مشكالت شديدة في الت ّعبير عن االنفعاالت (Hobson,
) .2005كما يتصفون بقلة االهتمام باألنشطة االجتماعية وقصور في تكوين العالقات االجتماعية
والمحافظة عليها .ومن الدالئل األخرى التي يظهرها األطفال التوحديون هي فشلهم في القيام
باإليماءات والتلميحات االجتماعية مثل القيام بإشارة مع السالمة والعجز في االنتباه المشترك Joint
 Attentionوهذا المفهوم يشير إلى النظر إلى الشيء الذي ينتظر إليه الشخص اآلخر ،ويسمح االنتباه
المشترك لألطفال في إقامة تفاعالت اجتماعية مع اآلخرين ;Carter, Davis, Klin, & Volkmar,
) 2005اإلمام.)7002،
 -7عجز في التواصل واللغة ،إذ أن نصف أطفال التوحد تقريبا يصنفون على أنهم بكم أي أنهم ال
يتكلمون ،إال إنهم أحيانا ينطقون بعض األصوات البسيطة ،كما ويظهر األطفال التوحديين سلوك
المصاداة في الكالم  Echolaliaوهو تكرار لألصوات التي يسمعوها من حولهم وقد تكون المصاداة
فوريه أي يكرر الطفل ما يسمعه مباشرة أو قد تكون المصاداة متأخر أي تكرر األصوات بعد مضي
وقت من الزمن وقد يتراوح ما بين ساعات إلى أيام ،كما يظهر األطفال التوحديين فهما ً حرفيا ً للكالم
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أو المعلومات اللفظية المسموعة ) .(Herward, 2006ويتأثر اضطراب التواصل في التوحد في
القدرة على معالجة المعلومات
 -3القدرات الوظيفية الذكائية ،فأطفال التوحد يظهرون مدى من القدرات العقلية ،ومع ذلك فقد
يظهرون قدرات عقلية متدنية جداً ،وقد أشارت الدراسات إلى أن حوالي من  %00 -%20من أطفال
التوحد لديهم إعاقات عقلية ومن جهة أخرى هناك أطفال توحديون موهوبون كما هو الحال في توحد
السافانت  .Savantكما يظهر بعض األطفال ظاهرة االنتقائية الزائدة  Over Selectivityحيث يركز
الطفل على جزء من الشيء أو الشخص بدالً من التركيز على الكل (Heward, 2006; Tsatsanis,
).2005
 -4االستجابة غير االعتيادية للمثيرات الحسية ،حيث يظهر العديد من منهم استجابة غير اعتيادية
لإلثارة الحسية فبعضهم يرفض تناول فبعضهم قد يرفض أنواع من األطعمة التي تمتاز برائحة معينة
أو لون محدد ،أو إظهارهم الحساسية ألصوات محدده ،وكذلك بعض األطفال التوحديين ال يظهرون
اإلحساس باأللم بالطريقة الطبيعة المعتادة.
اإلصرار على التماثل ،فالعديد من األطفال التوحديين يظهرون سلوكا ً قهريا ً في المحافظة على
-5
التماثل ،فهم يواجهون صعوبات عندما يتغير الروتين داخل المنزل أو الصف وقد يتصف بعضهم
بإظهار نوبات الغضب كاستجابة لذلك أو رمي األشياء ،فهو دائما ً يريد أن يرى األشياء ذاتها في نفس
األماكن وينزعج إذا حدث أي تغيير بها.
األنماط السلوكية الطقوسية وغير االعتيادية ،حيث ينشغل األطفال التوحديين بممارسة
-6
سلوكيات روتينية وتكراريه ويظهرون سلوكيات نمطية مثل هز الجسم والتمايل والتلويح باأليدي،
وباإلضافة إلى ذلك قد يقضي الطفل ساعات في النظر إلى سقف الغرفة مثال.
السلوك المشكل ،وهذا ما يزعج اسر أطفال التوحد حيث يبدون سلوكيات مشكليه ومثيرة للقلق
-2
لمن حولهم وهذه السلوكيات قد تشتمل العدوان على اآلخرين أو حتى أنفسهم ;(Heward, 2006
) -0 ًٍHeflin & Alaimo, 2007اللعب الرمزي ،حيث يظهر األطفال التوحديين مشكالت شديدة
في أداء مهارات اللعب الرمزي وتقليد األطفال اآلخرين ،إذ يعتبر العجز في التقليد من المعالم األساسية
التي تصف األطفال التوحديين وهذا يعكس عيوبا ً ذكائية واختالل وظيفي تنفيذي & (Roger, Cook,
) .Meryl, 2005ولقد أجريت العديد من األبحاث على أسباب التوحد ولكن لم تقدم هذه األبحاث إال
القليل ،وبالتالي علينا أن ال ندهش عندما نجد هذا الكم الهائل من النظريات ،وتقول إحدى االستنتاجات
من هذه األبحاث أن هذا االضطراب يمكن أن ال يكون سببه واحد فقط ،إذ أنه يمكن أن يكون ناتج عن
جملة معقدة من األسباب .فقد كان في الماضي يفسر على أنه ناتج عن الرفض للطفل من قبل اآلباء
والمشاعر السلبية تجاه الطفل وفي ضوء هذا المضمون نجد الطفل ينسحب ويعزل نفسه عن االختالط
باآلخرين والتفاعل معهم إال أن هذا التفسير لم يكن مقنعا وتم التخلي عنه .ومن األسباب المفترضة
للتوحد هي المستويات العالية من السيروتونين والدومامين ،واالختالل الوظيفي في النصف األيسر
للقشرة المخية ،والشذوذ العصبي ،وعيوب إدراكية معرفية رئيسية تسبب مشكالت في فهم األصوات،
والمطاعيم ،والمواد السامة في الجسم ،والحساسية لبعض أنواع المأكوالت ; Filipek, 2005
الزريقات.7004( )،
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د

ومع تعدد النظريات المفسرة للتوحد فقد تعددت أيضا طرق العالج ،فقد بدأ األخصائيون بأفكار
مختلفة حول الطفل التوحدي ،وبوجهات نظر متباينة حول إمكانية إحداث تغير من خالل العالج،
وإمكانية تجاوز الصعوبات الخاصة بالطفل والبيئة بما في ذلك سلوك المحيطين تجاه الطفل .ويركز
الذين ينظرون إلى التوحد على أنه حالة صحية على العالجات الدوائية التي تهدف إلى التخفيف من
األعراض وتحسن القدرات الوظيفية النفسية ،والمؤيدون للعالجات الطبية قالئل ،رغم البحوث التي
أجريت حول الشذوذ الكيميائي لنشاط الدماغ .واكتسب العديد من األطفال التوحدين حياة أفضل من
خالل برامج عالجية مبكر في الحياة إذ يعتقد األخصائيون النفسيون المهتمون بقياس السلوك وحل
المشكالت والذكاء واالستجابات االجتماعية أو اللغوية بأن الطفل التوحدي يمكن مساعدته ليكون أفضل
وسعيداً بدرجة أكثر ،ويمكن أن يكونوا مستقلين أكثر ولديهم سلوكيات اجتماعية مناسبة .هؤالء يضعون
أهدافا ً سلوكية ويستخدمون المعززات لزيادة السلوك المرغوب وتقليل السلوكيات غير المرغوب فيها
(الزريقات .)7004 ،وتعلم المهارات االجتماعية ومهارات التواصل في البيئة الطبيعية وباستخدام
الرفاق واهتمامات الطفل التوحدي باللعب وذلك بهدف تنمية هذه المهارات وتطويرها .وبالرغم من
المناهج المتنوعة والبرامج المختلفة في عالج التوحد إال أن جميعها يشتمل العناصر األساسية بما في
ذلك بيئات التدريس المنظمة والروتينيات المتنبئ بها والمناهج الوظيفية في تعديل السلوك غير
المرغوب ومهارات االنتقال إلعداد األطفال لمرحلة الروضة (Kirk, Gallagher, & Anastasiow,
).2003; Heflin & Alaimo, 2007

أهمية الدراسة:
يتلقى األطفال التوحديين الرعاية والتأهيل في مراكز خاصة بهم ويشرف على تعليمهم معلمون
متخصصون في التربية الخاصة .ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنَّ هؤالء يعانون صعوبات في
المجاالت النمائية النفسية والتربوية & ;(Harris & Fagley, 1987; Norburg & Bishop, 2003
) .Young, Brewer, & Pattiso, 2003إال أنَّ الدراسات المختلفة أشارت إلى صعوبات ومشكالت
ومستويات أداء مختلفة أيضاً .لذلك جاءت الدراسة الحالية لمحاولة تحديد طبيعة ومحتوى هذه
الصعوبات لدى األطفال التوحديون في األردن .فالتقييم يوفر لنا معلومات عن القدرات الوظيفية النمائية
ويساعدنا في تحديد المجاالت المتأثرة ويمكننا من التعرف إلى مظاهر القوة والجوانب التي تحتاج إلى
تدريب فضالً عن أنه يزيد من فهم المعلم باالستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة أو يعرفونها ،وهذه
المعرفة تساعد على وضع البرامج العالجية ،وتحديد الطرق التي تشبع الحاجات الخاصة ألطفال
التوحد ،وباإلضافة إلى ذلك فإن التقييم النفسي والتربوي يساعد المعلمين على مراقبة البرنامج التعليمي
وتحديد تقدم األطفال فيـه ) .(McLoughlin & Lewis, 2005ومن هنا فان هذه الدراسة تهدف إلى
تحديد صعوبات األداء النفسي والتربوي لدى األطفال التوحديين في األردن .كما ويمكن استخدام األداة
المطوّ رة في هذه الدراسة في إجراء البحوث والدراسات التي تربط بين مستويات األداء النفسي
والتربوي لألطفال التوحديين وغيرها من المتغيرات لدى هذه الفئة من األطفال.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:


ما مستوى األداء النفسي والتربوي لألطفال التوحديين؟
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 هل يختلف مستوى أداء األطفال التوحديين على االختبار النفسي والتربوي باختالف المؤهل
األكاديمي للمعلم؟
 هل يختلف مستوى أداء األطفال التوحديين على االختبار النفسي والتربوي باختالف سنوات الخبرة
للمعلم؟
 هل يختلف مستوى أداء األطفال التو حديين ع لى االخت بار النف سي والتر بوي باختالف جن سهم وف قا ً
لتقديرات المعلم؟

هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 تحديد مستوى األداء النفسي والتربوي لدى األطفال التوحديين في األردن.
 توفير أداة مطوّ رة يمكن استخدامها في إجراء البحوث والدراسات التي تربط بين مستويات األداء النفسي
والتربوي لألطفال التوحديين وغيرها من المتغيرات لدى هذه الفئة من األطفال.

مصطلحات الدراسة:


األطفال التوحديون :وهم أطفال يعانون من قصور نوعي في التواصل وعجز في إقامة التفاعالت
االجتماعية وسلوكيات وأنشطة واهتمامات مقيدة وعلى أن يشخصوا دون سن الثالثة من العمر
) ،)Smith, 2007وفي هذه الدراسة يعرف األطفال التوحديين إجرائيا بأنهم أولئك األطفال
المشخصين بالتوحد وملتحقين بمراكز رعاية التوحد بمدينة عمان في األردن.



التقييم النفسي والتربوي :وهو عملية منظمة لجمع البيانات والمعلومات إلغراض تحديد المشكلة
وتعريفها وإصدار الحكم واالتخاذ القرار ) ،(Salvia & Ysseldyke, 2004ويعرّف التقييم
النفسي والتربوي إجرائيا ً بداللة الدرجات الكلّية والدرجات الفرعية ألبعاد أداة الدراسة والتي حصل
عليها أفراد الدراسة على اختبار التقييم النفسي والتربوي المستخدم.

محددات الدراسية:
تحدّد نتائج هذه الدراسة بعينتها وأدوات جمع المعلومات بدالالت صدقها وثباتها وإجراءات
جمع البيانات.

الدراسات السابقة:
يعرض هذا الجزء من البحث الدراسات ذات الصلة بمشكلة الدراسة وهي منظمة وفقا ً
لتسلسلها الزمني ،فقد أجرى كريدون ( )Creedon, 1973دراسة هدفت إلى التعرف على النمو اللغوي
لدى األطفال التوحديين اللذين يتصفون بغياب اللغة المنطوقة ،وقد اشتملت الدراسة على  71طفالً
توحديا ً تراوحت أعمارهم ما بين  9-4سنوات ومشاركين في برنامج تعليم التواصل ،وقد أشارت
الدراسة إلى أن أطفال الدراسة يظهرون أنماط صوتية غير مدركه والفشل في أداء مهارة لعب الدور
واستعمال األشياء على نحو غير مناسب وغير وظيفي وسلوك عدواني بسيط.
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قام بانك ( )Bank, 1983بتقييم أنماط التفاعل االنفعالي بين األطفال التوحديين وإباءهم ،وقد
اشتملت الدراسة على سبعة أطفال توحديين تراوحت أعمارهم ما بين  3,2سنة و  6,4سنة ،وقد استخدم
نظام ترميز تفاعل بانك  Bank Interaction Coding Systemوقد أشارت النتائج أن األنماط
التواصلية االنفعالية لألطفال التوحد مع إباءهم كان محدودة جداً ومدته قصيرة.
وفي دراسة بوتشر وزمالءه ( )Boettcher, et al, 1983والتي هدفت إلى تقييم الحاجات
التربوية لدى عينة مكونه من  23طفل توحدي ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدم المالحظون المدربون
والمعلمون والمقابالت مع المعلمون واستبيان مصمم لهذا الغرض وقد أشارت النتائج إلى أطفال التوحد
يحتاجون إلى برامج عالجية سلوكية وتواصليه واجتماعية.
وقامت هاريس وفاجلي ( )Harris and Fagley, 1987بتقييم  79طفل توحديا ً باستخدام
الملف النمائي  Developmental Profileوقد أشارت النتائج إلى أن األطفال التوحديين يواجهون
صعوبات شديدة في مجاالت رعاية الذات والمهارات الحركية والمهارات االجتماعية والعمل المدرسي
والكالم.
وقام لوشا ) (Losche, 1987بدراسة مقارنة للتطور الحسي الحركي وتطور النشاط لدى
عينتان من األطفال :األولى مكونه من ثمان أطفال طبيعيين والثانية اشتملت على ثمان أطفال شخصوا
بالتوحد الحقا ،وقد حللت مظاهر النمو الحركي الحسي استنادا إلى نظرية بياجيه والمستويات النمائية
للكفاءات السلوكية الحركية ،وقد تراوحت أعمار عينة الدراسة ما بين  47-4شهرا ،وقد أشارت النتائج
إلى أن أطفال المجموعتين يظهرون فروقا واضحة في اكتساب المعالم النمائية في مجال النمو الحركي
– الحسي واألنشطة واللعب االجتماعي المشترك واللعب الرمزي حيث أظهر األطفال التوحديين تأخر
في اكتسابها مقارنة باألطفال العاديين الذين أظهروا نمواً طبيعيا ً لها.
وفي دراسة طوليه قام أوجورا ) (Ogura, 1987بدراسة العالقة بين نمو اللغة المبكر
واللعب الرمزي والمهارات الحسية الحركية والنمو االجتماعي لدى طفلين توحديين من الذكور اليابانيين
أعمارهم ما بين  4-7سنوات في األوضاع المنزلية والرعاية الصحية والعيادية ،وكان طفل مكتسب
للكالم بينما اآلخر لم يكتسبه ،وقد قام كل من الطفلين بنجاح بالقيام بالمهام الحسيه الحركية المحددة .وقد
استنتج أن هذه المهارات لم ترتبط بتطور اللغة المبكر ،بينما كان هناك ارتباط بين تطور اللغة المبكر
واللعب الرمز ي لدى طفل واحد ،كما لم ترتبط المصاداه الكالمية الفورية والمتأخره باللعب الرمزي،
وكذلك أشارت النتائج إلى أن كال الطفلين يعانيان من عيوب في الوظائف الرمزية المشتملة على تطور
اللغة واللعب الرمزي والتفاعالت االجتماعية.
وقام سلوتنيك ( )Slotnick, 1988بدراسة الفروق المعرفية في تطبيق المهمات لدى عينة من
األطفال التوحديين ،وقد هدف الباحث إلى معرفة فيما إذا كان األطفال التوحديين يظهرون نفس المراحل
النمائية المعرفية كما هي لدى نظائرهم من األطفال العاديين أو أنها مختلفة عنهم ،وقد أشارت النتائج
إلى أن األطفال التوحديين يظهرون أنماط نمائية معرفية تختلف عن تلك التي لدى اقرأنهم العاديين.
وقد قام ميلر ( )Miller, 1990بدراسة خصائص األطفال التوحديين من خالل مراجعة األدب
الصلة ،وقد استخدم الباحث تعريف كانر  Kannerللتوحد وتعريف لجنة ايوا لدراسة التوحد Autism
 Study Committee of Iowaوجدول المالحظــة التشخيصية للتوحد Autism
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 Diagnostic Observation Scheduleونظام الترميز السلوكي البيئي Ecobehavioral
 .Coding Systemوقد أشار ميلر  Millerإلى أن األطفال التوحديين يتصفون بإعاقات في التواصل
والنمو المعرفي والنمو االجتماعي ،وقد أكد مراجعة ميلر  Millerإلى األطفال التوحدين يظهرون
خصائص متنوعة وانه يجب تقديم التدخالت العالجية في وقت مبكر ما مكن وضرورة استمرارية
الخدمات خالل مراحل حياة الطفل التوحدي.
وقام فين وزمالءه ( )Fein, et al, 1991بمقارنة تطور اللعب الرمزي لدى خمسة مجموعات
من األطفال هي على النحو اآلتي :المجموعة األولى اشتملت على  41طفالً طبيعيا ً والمجموعة الثانية
اشتملت على ( )741طفالً يعاني من التأخر اللغوي ،والمجموعة الثالثة ضمت  21طفالً توحديا ً ذو
قدرات ذكائيه طبيعيه ،أما المجموعة الرابعة فقد اشتملت على ( )92طفل يعانون من إعاقة عقلية ،بينما
اشتملت المجموعة األخيرة على ( )06طفالً يعاني من عيوب عقليه .وقد قيمت هذه المجموعات من
خالل جلسة لعب منظمة مدتها ( )75دقيقه وقد أشارت النتائج إلى أن تطور اللعب يعتمد على القدرات
المعرفية والفهم االجتماعي وان أطفال التوحد يتصفون بمشكالت شديدة في اللعب الرمزي.
قام كل سيجمان وسينا ( )Sigman & Sena, 1993بدراسة هدفت إلى تقييم النمو المعرفي
لدى عينة من أطفال التوحد ،وقد استخدم الباحثان اللعب التظاهر أو التخيلي كأداة تقييم معرفيه،
وأشارت نتائج الدراسة إلى فشل األطفال التوحديين في تحقيق تطور نمائي في اللعب.
وقام كل من نوربوري وبيشوب ) (Norburg & Bishop, 2003بدراسة العالقة بين القدرة
اللغوية التراكبية والكفاءة اللغوية البراجمانية في التعبير القصصي لدى عينة من األطفال التوحديين
واألطفال الذين يعانو ن من اإلعاقات اللغوية المحددة واألطفال العاديين ،وقد استخدمت قائمة تواصل
األطفال  ،Children’s Communication Checklistوأشارت النتائج إلى أن األطفال التوحديين
يظهرون أخطاء نحوية أكثر من األطفال ذوي اإلعاقات اللغوية المحددة واألطفال العاديين وان قصتهم
كذلك تتصف بالغموض.
وهدفت دراسة قام بها كل من يونج وبرور وباتسون & (Young, Brewer,
) Pattiso,2003إلى تقييم األنماط السلوكية غير الطبيعية لدى األطفال التوحديين ،وقد اشتملت الدراسة
 123أبا ً ألطفال توحديين قاموا بمليء استمارة مصممة للكشف عن المشكالت التي يعاني منها أطفالهم
التوحديين ،وقد حدد اآلباء المشكالت التي تواجه أطفالهم على النحو اآلتي :صعوبات في الحركات
الكبيرة ،وعيوب في اإلدراك االجتماعي ،ومشكالت تواصلية وأنماط سلوكية غير اعتيادية أو غير
مألوفة.
قامت بوتينج ( )Botting, 2004بدراسة المهارات اللغوية البراجمانية لدى عينة مكونة 15
طفالً توحدياً ،وقد استخدمت الباحثة قائمة تواصل األطفال Children’s Communication
 Checklistوقد أشارت النتائج إلى األطفال التوحديين المستهدفين في الدراسة يتصفون بإعاقات لغوية
شديدة.
و قام ه يدنبرو وت جاس ( )Hedenbro & Tjus, 2007بدرا سة حا لة الت فاعالت القائ مة بين
اآلباء وأطفالهم التوحديين ،وقد اشتملت الدراسة على  70أسره سويديه ،حيث قيمت أنماط تفاعلهم مع
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أط فالهم التو حديين خالل طري قة ل عب لو سانا  Lausanne Triadic Play Methodو قد جم عت
البيانات الكمية والنوعية عندما كان األطفال في سن  3و 9و 10و 40شهرا ،وقد أشارت ن تائج الدرا سة
إ لى أن األط فال التو حديين يظ هرون تأخر في الم هارات اللغو ية ،وخل صت الدرا سة إ لى أهم ية ت قديم
الخدمات التدخل المبكر وأهمية تقييم تفاعالت األسرة.
ويتضح من العرض السابق للدراسات أنَّ األطفال التوحديين يعانون من مشكالت في المجاالت
النمائية المختلفة ،ونظراً لندرة الدراسات العربية في هذا المجال فقد اهتمت الدراسة الحالية في تحديد
هذه الصعوبات ووصفها لدى األطفال التوحديين الملتحقين في مراكز رعاية التوحد بمدينة عمان في
األردن.

الطريقة واإلجراءات
أفراد الدراسة:
ا شتملت الدرا سة ع لى  40ط فالً تو حديا ً منهم  76ط فالً و 14طف ً
لة من الملتح قين بمرا كز رعا ية
التوحد بمدينة عمان في األردن ،حيث كان متوسط أعمارهم عشرة سنوات.

أدوات الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة ،فقد جمعت البيانات من خالل اختبار التقييم النف سي والتر بوي و قد أ ع ّده
الباحثان لهذا الغرض اعت ماداً ع لى درا سة م سحية وع لى مراج عة األدب والدرا سات ال سابقة المرتب طة
بالتقييم النفسي والتربوي لألطفال التوحديين ،مثل الملف النفسي والتربوي لألطفال التوحديين ا لذي أ عده
ا سكوبلر وز مالءه ) ) Schopler, Lansing, Reichler, & Marens, 2995ودرا سة بوتينج
( )Botting, 2004ودرا سة يونج و برور وبات سون ) ، (Young, Brewer, & Pattiso,2003و قد
اشتمل االختبار بصورته األول ية ع لى  101ف قرة ،وب عد عر ضه ع لى المح ّك مين ت كوّ ن االخت بار ب شكله
النهائي من  02فقرة موزعة على سبعة أبعاد وهي على النحو التالي:
البعد األول :المعرفي :ويشمل الفقرات اآلتية( :يستجيب لصوت ال جرس ،ي ضع األ شياء في أماكن ها
الصحيحة ،يرتب األشكال طبقا إلحجامها ،يربط  6قطع مع أشكالها ال صحيحة ،ي طابق خ مس أ شياء مع
صورها ،يختار أر بع أ شياء بنف سها ع ند ت سميتها ،ير سم خط عامودي ،ير سم األ شكال الهند سية ع ندما
يطلب منه ذلك ،يهتم ب صور في الك تاب ،ي صنف المكع بات ح سب لون ها ،ي ستجيب إ لى تقل يد سلوكياته،
يرتب أحداث مصورة زمنيا ً ،يكتب سبع أحرف بشكل صحيح).
البعد ال ثاني :االجت ماعي االنف عالي :ويت ضمن الف قرات اآلت ية( :ي ستخدم الل عب الر مزي في الل عب،
يستجيب للتفاعالت االجتماعية ،يأخذ دوره الصحيح في اللعب مع األط فال ،يت عاون مع اآل خرين ع ندما
يطلب منه ،يتواصل بصريا مع اآلخرين أثناء االحتكاك بـهم ،يط لب الم ساعدة ع ندما يحتاج ها ،ي صغي
ويبت سم إ لى اآل خرين ،ي ستمتع بعالق ته مع اآل خرين ،ي ستمتع بالل عب مع اآل خرين ،يعب ّر عن انفعاال ته
بطريقة مناسبة).
الب عد الثا لث :الل غة اال ستقبالية :ويت ضمن الف قرات اآلت ية( :ي شير إ لى ا لدائرة والمر بع والم ستطيل
والمثلث عندما تسمى له ،يشير إلى األشياء الكبيرة والصغيرة ،يع طي ثالث أ شياء بال يد لل فاحص ع ندما
يطلب منه ،يشير إلى خمس ألوان عندما تسمى له ،يستجيب إلى اإليحاءات بشكل مناسب ،يستجيب
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لكلمه "ال" ،يستجيب إلى أمر "تعال إلى هنا" ،يفهم ثالث أفعال ،يستجيب للتساؤل ،يفهم الكلمات التي
يسمعها بشكل حرفي ،ينفذ تعليمات من خطوتين ،يتبع أربع تعليمات مكونه من خطوة إلى خطوتين).
البعد الرابع :اللغة التعبيرية :ويتضمن الفقرات اآلتية( :ينطق أشكال المربع والدائرة والمثلث ،ينطق
الشكل الصغير والكبير ،ينطق خمس أشياء ،ينطق خمس أنواع فاكهه و خ مس أ نواع خ ضروات ب شكل
صحيح ،ينطق خمس أحرف بشكل صحيح ،يقرأ األرقام من  10-1بشكل صحيح ،يج يب سؤالين لنص
قرائي ،يقرأ جمله ويتبع التعليمات ،يحسب من  2-7مكعبات ،يطلب الطعام وال شراب ،ي نتج ثالث أ شباه
جمل صحيحة ،يحدد اسم عندما يطلب م نه ذ لك ،ي سمى ا سم أن ثى ع ندما يط لب م نه ،ي ستخدم التراك يب
القواعدية الصحيح ،يستخدم ضمير "أ نا" ب شكل صحيح ،ي ستخدم ضمير " هو" ب شكل صحيح ،ي ستخدم
ضمير "أنتم" بشكل صحيح ،يقرأ ثالث كلمات ،يقرأ جم له تت كون من ا سمين بن جاح ،ي قرأ جم له تت كون
من اسم وصفة بنجاح ،يقرأ جمله تتكون من اسم وفعل بنجاح).
البعد الخامس :الحر كات الكب يرة :ويت ضمن الف قرات اآلت ية( :ي قف ع لى قدم وا حده ،يق فز با ستخدام
القدمين ،يصعد الدرج باستخدام أرجله بشكل صحيح ،يظهر سيطرة إحدى اليدين ،يصفق باأليدي ،ير فع
يديه إلى األعلى ،يحرك رأسه باالتجاهات المختلفة ،يثني ظهره باالتجاهات المختلفة ،يرمي الكرة).
البعدد السدادس :الحركدات الدييقددة :ويت ضمن الف قرات اآلت ية( :يمسـك الكما شة أو الم قص بطريقـة
صحيحة ،يستعمل الكماشة في مسك األشياء ،يمسك حبة خرز واحده ،يتمكن من ن قل ست ح بات خرز،
يمسك المعلقة بطريقة صحيحة ،يمسك ال كوب بطري قة صحيحة ،يم شي بالقلم ع لى ثالث أ شكال ،ي لون
بخطوط ،ي قص أوراق بطر يق صحيحة ،ي ضع مك عب وا حد في صندوق ،ي ضع مكع بات فوق ب عض،
يشعل النور ويغلقه).
الب عد ال سابع :األن شطة واالهتما مات :ويت ضمن الف قرات اآلت ية( :ي هتمم باأل شياء المألو فة ،ي مارس
ً
متنوعة ،يهتمم باللعبة ككل ،ينوع في ألعابه ،يحافظ على ذاته وسالمتها ،يمارس سلوكيات مألوفة
أنشطة
ومتنو عة ومقبو لة ،ي ستجيب ع لى ن حو منا سب ل لروائح ،ي ستجيب ع لى ن حو منا سب لأل صوات ،يق بل
التغبير في اهتماماته أو روتينه اليومي).
ل قد ح كم ع لى م ستوى أداء أ فراد الدرا سة ع لى اخت بار التق ييم النف سي والتر بوي ع لى الن حو
األتي:


جيد جداً :إذا نفذ الطفل التوحدي المهمة بنجاح ودون مساعدة.



جيد :إذا نفذ الطفل التوحدي المهمة بنجاح مع المساعدة.



ضعيف :إذا اظهر الطفل التوحدي بعض المعرفة بكيفية أداء المهمة ولم ينجح بتنفيذها.

 ضعيف جداً :إذا لم ينفذ الطفل التوحدي المهمة بنجاح حتى بعد التوضيحات المتكررة.
وقد اتبع في تصحيح االختبار التدريج الرباعي ( جيد جداً ،ج يد ،ضعيف ،ضعيف جداً) .و تم
االعتماد على المعيار اإلحصائي ذي التدريج المطلق ،حيث قسم فيه الفارق على عدد فئات التصنيف
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جامعة عين شمس

مركز اإلرشاد النفسي
المؤتمر السنوي الرابع عشر
( ،)4 / 3وبذلك أصبح ال فارق  0,25ويمث ّ ل االنت ظام في االنت قال من ف ئة إ لى أ خرى ،وذ لك ع لى
النحــو اآلتــي )4 - 3,72( :جيــد جــداً )3,76 -7,51( ،جيــد )7,50 -1,26( ،ضــعيف)1,25-1( ،
ضعيف جداً.

صدق االختبار:
استخدم صدق المحتوى ،حيث عرض االخت بار ع لى  17مخت صا ً في هذا الم جال؛ وذ لك من
أجل الحصول على آرائهم حول مدى مالء مة الف قرات وارتباط ها بالم جاالت ال تي تنت مي إلي ها ،و كذلك
كفاية عدد الفقرات للمجال .وقد ت ّم االحتفاظ بالفقرة التي زادت نسبة اتفاق المحك مين عل يه ع لى  ،10أي
ما نسبته  %03فأكثر.

ثبات االختبار:
وللتحقق من ثبات البيانات التي جمعت فقد استخدم الباح ثان ث بات إ عادة االخت بار test-retest
لمجمو عة اخت يرت ع شوائيا ً مكو نة من 15ط فل ،ح يث أع يد التطب يق ب عد  10أ يام من التطب يق األول
ويوضح الجدول ( )1معامالت الثبات:
الجدول ( :)1معامالت الثبات إلبعاد االختبار النفسي والتربوي
البُعد
المعرفي
االجتماعي االنفعالي
اللغة االستقبالية
اللغة التعبيرية
الحركات الكبيرة
الحركات الدقيقة
األنشطة واالهتمامات
الكلي

معامل الثبات
.06
.97
.09
.90
.04
.02
.05
.00

يالحظ من الجدول أعاله أنَّ معامالت الثبات قد تراوحت ما بين  0.04و 0.97وهي معامالت
ثبات مقبولة ألغراض البحث.

جمع البيانات:
لغا يات هذا الب حث ،ف قد قام الباح ثان ب تدريب معل مو األط فال التو حديون ع لى كيف ية تطب يق
اختبار التقييم النفسي والتربوي على أطفالهم التوحديين وتوضيح معيار الحكم على أدائهم ال سابق ا لذكر.
وقد وفرت غرفة خاصة لتحقيق هذا الهدف ذات تهوية وإنارة جيدة وكذلك وفرت كا فة األدوات الالز مة
للكشف عن مستوى أداء األطفال التو حديين النف سي والتر بوي الم حدد بأداة الدرا سة .و قد كان التطب يق
فردي واستغرق  60دقيقة في المعدل.
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التقييم النفسي والتربوي لدى عينة من أطفال التوحد باألردن

التصميم والتحليل اإلحصائي:
ُتع ّد الدراسة الحالية درا سة م سحية و صفية هدفت إ لى تحد يد م ستوى األداء النف سي والتر بوي لدى
األطفال التوحديين في األردن .وقد اشتملت الدراسة على المتغيّرات اآلتية:
المتغيرات المستقلة:
*جنس الطفل التوحدي :وله مستويان (ذكر ،أنثى).
*المؤهل األكاديمي للمعلم :وله ثالثة مستويات (دبلوم كلية مجتمع ،البكالوريوس ،الدراسات العليا).
*سنوات خبرة المعلم :ولها أربعة مستويات ( 3سنوات فاقل 2-4 ،سنوات 11-0 ،سنة 17 ،سنة فأكثر)
المتغير التابع:
*مستوى أداء األطفال التوحديين على اختبار التقييم النفسي والتربوي.
وقــد اســتخدمت اإلحصــاءات اآلتيــة فــي اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة :المتوســطات واالنحرافــات
المعيارية ،واختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي ،واختبار شيفيه للمقارنات البعدية.

النتائج:
يعرض هذا الجزء من الدراسة النتائج التي ت ّم التوصل إليها ،وهي منظمة وفقا ألسئلتها.
نتائج السؤال األول وينص على :ما مستوى األداء النفسي والتربوي لطأطفال التوحديي؟
الجدول ( :)2المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء األطفال التوحديين
على أبعاد االختبار النفسي والتربوي
البُعد
المعرفي
االجتماعي االنفعالي
اللغة االستقبالية
اللغة التعبيرية
الحركات الكبيرة
الحركات الدقيقة
األنشطة واالهتمامات
الكلي

المتوسط الحسابي
7.05
1.60
7.30
1.09
3.74
7.29
7.06
7.41

االنحراف المعياري
0.30
0.74
0.30
0.44
0.37
0.73
0.70
0.31

اعتماداً على المعيار اإلحصائي ذي التدريج المطلق تبين إن مستوى أداء األطفال التوحديين على
االختبار النفسي والتربوي كان جيدا على أبعاد الحركات الكبيرة والحركات الدقيقة و األنشطة
واالهتمامات ،بينما كان أداؤهم ضعيفا ً على األبعاد التالية :المعرفي ،واللغة االستقبالية واللغة التعبيرية.
أما البعد االجتماعي االنفعالي فقد كان األداء عليه ضعيف جداً.
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المؤتمر السنوي الرابع عشر

جامعة عين شمس

مركز اإلرشاد النفسي

نتائج السؤال الثاني وينص على :هل يختلف مستوى أداء األطفال التوحديي؟ على االختبار
النفسي والتربوي باختالف المؤهل األكاديمي للمعلم
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على أبعاد االختبار
النفسي والتربوي وفقاً لمتغير المؤهل األكاديمي للمعلم
دبلوم

البعد
المعرفي
االجتماعي االنفعالي
اللغة االستقبالية
اللغة التعبيرية
الحركات الكبيرة
الحركات الدقيقة
األنشطة واالهتمامات

المتوس
ط
الحساب
ي
2.06
1.70
2.64
2.42
3.33
2.91
2.85

االنحرا
ف
المعياري
0.16
0.16
0.20
0.12
0.18
0.21
0.14

بكالوريوس
المتوس
ط
الحساب
ي
2.22
1.79
2.41
1.62
3.35
2.76
2.98

االنحرا
ف
المعياري
0.19
0.19
0.14
0.11
0.21
0.19
0.16

دراسات عليا
المتوس
ط
الحسابي
1.50
1.30
1.64
1.38
2.67
2.54
2.54

االنحرا
ف
المعياري
0.09
0.13
0.25
0.10
0.31
0.20
0.55

الكلي
المتوسط
الحسابي
2.05
1.68
2.38
1.89
3.24
2.79
2.86

االنحرا
ف
المعياري
0.30
0.24
0.38
0.44
0.32
0.23
0.28

كما يتضح من البيانات الواردة في الجدول ( )3أن هنالك فروقا ً ظاهر ية بين المتو سطات الح سابية
الممثلة ألداء األطفال التوحديين على أبعاد االخت بار النف سي والتر بوي وفقااً لمتغيار المؤ هل العل مي
للمعلم ،وللمقارنة بين هذه المتو سطات ف قد أ جري اخت بار تحل يل الت باين األ حادي ،ويظ هر ال جدول
( )4نتائج هذا التحليل.
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التقييم النفسي والتربوي لدى عينة من أطفال التوحد باألردن
الجدول ( :)4نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مستويات أداء أفراد الدراسة على أبعاد
االختبار النفسي والتربوي وفقاً لمتغير المؤهل األكاديمي للمعلم
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمةF

مستوى الداللة

بين المجموعات

2.377

2

1.189

42.357

*0.000

ضمن المجموعات

1.038

37

0.02806

الكلي

3.416

39

البعد
المعرفي

االجتماعي االنفعالي

اللغة االستقبالية

اللغة التعبيرية

الحركات الكبيرة

الحركات الدقيقة

األنشطة واالهتمامات

بين المجموعات

1.1

2

0.55

ضمن المجموعات

1.058

37

0.02859

الكلي

2.158

39

بين المجموعات

4.321

2

2.16

ضمن المجموعات

1.22

37

0.03296

الكلي

5.54

39

بين المجموعات

7.147

2

ضمن المجموعات

0.48

37

الكلي

7.627

39

3.574

19.234

65.541

275.664

*0.000

*0.000

*0.000

0.01296

بين المجموعات

2.312

2

1.156

ضمن المجموعات

1.75

37

0.04731

الكلي

4.063

39

بين المجموعات

0.603

2

0.301

ضمن المجموعات

1.437

37

0.03884

الكلي

2.04

39

بين المجموعات

0.885

2

ضمن المجموعات

2.263

37

الكلي

3.148

39

0.442

24.439

7.76

7.231

*0.000

*0.002

*0.002

0.06117

ت بين البيا نات المو جودة في ال جدول ( )4أن جم يع قيم ف دا لة إح صائيا ً ع ند م ستوى دال لة ≤ α
 ،0.05ولمعرفة لصالح من تعود الفروق ،فقد أجري اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ()5
يظهر نتائج هذا االختبار.
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المؤتمر السنوي الرابع عشر

جامعة عين شمس

مركز اإلرشاد النفسي

الجدول ( :)5نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير المؤهل األكاديمي للمعلم على أبعاد
االختبار النفسي والتربوي
البعد
المعرفي

االجتماعي االنفعالي

اللغة االستقبالية

اللغة التعبيرية

الحركات الكبيرة

الحركات الدقيقة

األنشطة واالهتمامات

دبلوم
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

بكالوريوس
*0.160

دراسات عليا
*0.562
*0.722

0.089

*0.400
*0.490

*0.227

*1.000
*0.773

*0.798

*1.041
*0.243

0.012

*0.667
*0.678

0.148

*0.369
0.222

0.125

*0.315
*0.440

ت بين من البيا نات في ال جدول ( )5أن م صادر دالالت ال فروق ع ند م ستوى دال لة ≤ α

0.05

كا نت بين متو سطات أداء األط فال التو حديين لصااالت تقااديرات المعلمااين ال مؤهلين بدر جة الب كالوريوس
مقابل المعلمين المؤهلين بدرجة الدبلوم في األبعاد اآلتية :المعر في ،واالجت ماعي االنف عالي ،و الحر كات
الكب يرة ،واألن شطة واالهتما مات .ك ما تو جد فروق ع ند م ستوى دال لة  0.05 ≤ αبين متو سطات أداء
األط فال التو حديين لصااالت تقااديرات المعلمااين ال مؤهلين بدر جة الب كالوريوس مقا بل المعلمااين ال مؤهلين
بدرجة الدراسات العليا في األبعاد اآلتية :المعر في ،واالجت ماعي االنف عالي ،و الل غة اال ستقبالية ،و الل غة
التعبير ية  ،و الحر كات الكب يرة ،واألن شطة واالهتما مات .ويت ضح ال جدول نف سه ا نه تو جد فروق ع ند
م ستوى دال لة  0.05 ≤ αبين متو سطات أداء األط فال التو حديين لصااالت تقااديرات المعلمااين ال مؤهلين
بدرجــة الــدبلوم مقابــل المعلمااين المــؤهلين بدرجــة الدراســات العليــا فــي األبعــاد اآلتيــة : :المعرفــي،
واالجتماعي االنفعالي ،و الل غة اال ستقبالية ،و الل غة التعبير ية  ،والحر كات الكب يرة ،والحر كات الدقي قة،
واألنشطة واالهتمامات.
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التقييم النفسي والتربوي لدى عينة من أطفال التوحد باألردن
نتائج السؤال الثالث وينص على :هل يختلف مستوى أداء األطفال التوحديي؟ على االختبار
النفسي والتربوي باختالف سنوات الخبرة للمعلم
الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على أبعاد االختبار
النفسي والتربوي وفقاً لمتغير خبرة المعلم
البعد
المعرفي
االجتماعي
االنفعالي
اللغة
االستقبالية
اللغة
التعبيرية
الحركات
الكبيرة
الحركات
الدقيقة
األنشطة
واالهتماما
ت

 3سنوات فاقل
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

 7-4سنوات
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

 11-8سنة
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

 11سنة فاكثر
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

الكلي
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

2.07

0.17

1.95

0.38

2.20

0.17

2.26

0.29

2.05

0.30

1.71

0.16

1.58

0.28

1.83

0.16

1.83

0.21

1.68

0.24

2.64

0.21

2.15

0.44

2.42

0.11

2.42

0.17

2.38

0.38

2.42

0.13

1.57

0.27

1.63

0.10

1.71

0.08

1.89

0.44

3.33

0.19

3.14

0.42

3.30

0.24

3.30

0.26

3.24

0.32

2.90

0.22

2.70

0.22

2.79

0.23

2.69

0.13

2.79

0.23

2.84

0.14

2.82

0.41

2.98

0.13

2.96

0.06

2.86

0.28

كما يتضح من البيانات الواردة في ال جدول ( )6أن هنا لك فرو قا ً ظاهر ية بين المتو سطات الح سابية
الممثلــة ألداء األطفــال التوحــديين علااى أبعاااد االختبــار النفســي والتربــوي وفق ااً لمتغياار خيــرة المعلــم،
وللمقارنة بين هذه المتوسطات فقد أجري اختبار تحليل التباين األ حادي ،ويظ هر ال جدول ( )2ن تائج هذا
التحليل.

 – 15القاهرة
الفرع الرئيسي  :ابراج اغاخان – المظالت
بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا
.WWW.SLPEMAD.COM

المؤتمر السنوي الرابع عشر

جامعة عين شمس

مركز اإلرشاد النفسي

الجدول ( :)2نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في مستويات أداء أفراد الدراسة على أبعاد
االختبار النفسي والتربوي وفقا ً لمتغير خبرة المعلم
مجموع

البعد
المعرف
ي

االجتما
عي االنفعالي

اللغة
االستقبالية

اللغة
التعبيرية

الحركا
ت الكبيرة

الحركا
ت الدقيقة

األنشط
ة
واالهتمامات

المربعات

درجات

الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

0.435

3

0.145

ضمن المجموعات

2.981

36

0.083

الكلي

3.416

39

بين المجموعات

0.384

3

0.128

ضمن المجموعات

1.774

36

0.049

الكلي

2.158

39

بين المجموعات

1.82

3

0.607

ضمن المجموعات

3.72

36

0.103

الكلي

5.54

39

بين المجموعات

6.222

3

2.074

ضمن المجموعات

1.405

36

0.039

الكلي

7.627

39

بين المجموعات

0.31

3

0.103

ضمن المجموعات

3.753

36

0.104

الكلي

4.063

39

بين المجموعات

0.346

3

0.115

ضمن المجموعات

1.694

36

0.047

الكلي

2.04

39

بين المجموعات

0.147

3

0.049

ضمن المجموعات

3.001

36

0.083

الكلي

3.148

39

قيمةF
1.75

2.596

5.871

53.151

0.991

2.448

0.589

مستوى

الداللة
0.174

0.067

*0.002

*0.000

0.408

0.079

0.626

تبين البيانات الموجودة في الجدول ( )7أن قيم ف دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة  ،0.05 ≤ αع لى
بعدي اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية ح يث بل غت قي مة ف 5.871و 53.151ع لى ال توالي ،ولمعر فة
لصالح من ت عود ال فروق ،ف قد أ جري اخت بار شيفيه للمقار نات البعد ية ،وال جدول ( )0يظ هر ن تائج هذا
االختبار.
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الجدول ( :)0نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتغير المؤهل األكاديمي للمعلم على بعدي اللغة
االستقبالية واللغة التعبيرية
 3سنوات فاقل

البعد
اللغة االستقبالية

 7-4سنوات

 3سنوات فاقل

*0.485

 7-4سنوات

11-8سنة

11سنة فأكثر

0.220

0.220

0.265

0.265

 11-8سنة

0.000

 12سنة فأكثر
 3سنوات فاقل

واللغة التعبيرية

*0.853

 7-4سنوات

*0.795

*0.708

0.058

0.146

 11-8سنة

0.087

 11سنة فأكثر

0.05

تبين من البيانات في الجدول ( )0أن مصادر دالالت الفروق عند مستوى داللة ≤ α

كانت بين متوسطات أداء األطفال التوحديين لصاالت تقاديرات المعلماين ذوي الخ برة  3سنوات فا قل
مقابل المعلمين ذوي الخبرة 2- 4سنوات وذلك على بعد اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية .كما توجد
فــروق عنــد مســتوى داللــة  0.05 ≤ αبــين متوســطات أداء األطفــال التوحــديين لصااالت تقااديرات

المعلمين ذوي الخبرة 3سنوات فاقل مقابل المعلمين ذوي الخبرة
 11-7سنة و المعلمين ذوي الخبرة 12سنة فأكثر على بعد اللغة التعبيرية.
نتائج السؤال الرابع وينص ع لى :هل يخت لف م ستوى أداء األط فال التو حديي؟ ع لى االخت بار
النفسي والتربوي باختالف جنسهم وفقا ً لتقديرات المعلم
الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على أبعاد االختبار
النفسي والتربوي ونتائج اختبار (ت) لمتغير جنس الطفل التوحدي وفقا ً لتقديرات المعلم
البعد
المعرفي

االجتماعي
االنفعالي

اللغة االستقبالية
اللغة التعبيرية

الحركات الكبيرة

الحركات الدقيقة
األنشطة
واالهتمامات

الجنس

N

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

ذكور

24

إناث

16

المتوسط
الحسابي
2.07

االنحراف
المعياري

ت

درجات
الحرية

مستوى
الداللة

0.34
2.03

1.69

0.463

38

0.646

0.20

0.298

38

0.767

0.33

2.857

38

*0.007

0.21
0.26

1.67
0.36

2.25
2.57

0.15

1.58
2.35
3.20

*0.00

11.073

38

0.24

0.841

38

0.405

0.21

2.684

38

*0.011

0.19

0.804

38

0.426

0.30
0.37

3.29
0.21

2.71
2.90

0.33

2.89
2.82

 – 18القاهرة
الفرع الرئيسي  :ابراج اغاخان – المظالت
بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا
.WWW.SLPEMAD.COM

المؤتمر السنوي الرابع عشر

مركز اإلرشاد النفسي

جامعة عين شمس

تشير البيا نات في ال جدول ( )9إ لى و جود فروق ذات دال لة إح صائية بين متو سطات أداء األط فال
التوحديين لصالح االناث في أب عاد الل غة اال ستقبالية والل غة التعبير ية والحر كات الدقي قة ح يث بل غت قيم
(ت)  2.684 ،11.073 ،2.857على التوالي.

مناقشة النتائج:
أشارت النتائج إلى أن أداء أفراد الدرا سة في المج مل كان ضعيفا ً ع لى أب عاد األداة الم ستخدمة ،و قد
جاء األداء على أبعاد الحركات الكبيرة والحركات الدقيقة و األنشطة واالهتمامات ج يداً ،و هذا ي عود إ لى
أن األطفال التوحديين يصفون بان لديهم مهارات حرك ية ج يدة ألن هم يحق قون مرا حل ت طورهم الحر كي
وان كان غ ير م نتظم وذ لك ما لم ي كن لديهم ق صور في ال قدرات العقل ية (ال شامي .)7004،بين ما كان
أداؤهم ضعيفا ً على األبعاد التال ية :المعر في ،والل غة اال ستقبالية ،والل غة التعبير ية ،أ ما الب عد االجت ماعي
االنفعالي فقد كان األداء عليه ضعيف جداً .وهذه النتيجة تتفق مع خصائص الطفل التوحدي الذي يتصف
بإعاقات نوعية في المجال التواصلي واالجتماعي االنفعالي وهذه النتيجة تتفق مع ما أ شار إل يه كل من
سيجمان و سينا ( ،)Sigman & Sena, 1993ونور بوري وبي شوب (Norburg & Bishop,
) ،2003وكر يدون ( ،)Creedon, 1973وه يدنبرو وت جاس ( ،)Hedenbro & Tjus, 2007ح يث
أ كدوا ع لى أن األط فال التو حديون يظ هرون أن ماط لغو ية وم هارة ل عب ا لدور غ ير منا سبة وا ستعمال
نحو غير وظيفي وسلوكيات غير مرغوبة.
األشياء على ٍ
وأظهرت ن تائج ال جداول ( )5 ،4 ،3أن ال فروق كا نت ل صالح المعل مين ا لذين يحم لون در جة
الدبلوم وهذا يؤكد على أن لديهم الدافع ية الكاف ية لت عويض ال فارق في الدر جة العلم ية بمز يد من الج هد
واثبات الذات في العمل وزيادة القابلية نحو التعامل مع األطفال التوحديين .أما الجداول رقم ()0 ،2 ،6
فقد أوضحت النتائج أن المعلمين ذوي الخبرة  3سنوات فاقل كانت تقديراتهم ألط فال عي نة الدرا سة ذات
داللة إحصائية عن المعلمين ذوي فئات الخبرة م حل الدرا سة ،و هذا ي عود إ لى أن هم مازالوا في مرح لة
الدافعية من العطاء واإلقبال على العمل المهني إلثبات و جودهم المه ني و لم يتعر ضوا ب عد إ لى ضغوط
العمل مع ذوي الحاجات الخاصة .وهذا يتفق مع ما أ شار إل ية براو نل ( )Brownell, 1997من ح يث
أن طول سنوات الخبرة في العمل مع ذوي الحاجات الخاصة والتحقيق المستمر لحاجاتهم التعليمية يجعل
تعليمهم مهنة مسببة للضغوط المؤدية لالحتراق النفسي .وقد بينت نتائج الجدول ( )9أن أداء اإلناث كان
داالً إحصائيا عن الذكور في أبعاد اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية والحركات الدقيقة ،فاإلناث بوجود أو
عدم و جود حا لة التو حد لديهن الت طور األف ضل من ح يث الل غة ك ما َيتم ي ّزن في الحر كات الدقي قة عن
الذكور.

التوصيات:
اعتماداً على نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:


ضرورة تعليم األطفال التوحديين المهارات المستهدفة في هذه الدراسة.



ربط أداة الدراسة بمتغيرات أخرى غير تلك المستهدفة في هذه الدراسة.
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