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ملخص البحث باللغة العربية
هــدف البحــث إلــى اقتــراح برنامــج تدريبــي لتنميــة المهــارات لألخصائييــن 

ــت  ــدي, وتكون ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــن للتعام ــيين واالجتماعيي النفس

ــداد  ــن إع ــق أداة م ــم تطبي ــا, وت ــيًا واجتماعيً ــا نفس ــن )56( اخصائيً ــة م العين

ــة  ــة واإلداري ــة واإلدراكي ــارات المعرفي ــن المه ــم م ــاس احتياجاته ــث لقي الباح

ــدي,  ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــي التعام ــم ف ــي تواجهه ــات الت والصعوب

وقــد توصــل البحــث إلــى نتائــج تشــير إلــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد عينــة 

البحــث علــى احتياجاتهــم مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

ــارة  ــدي, ومه ــل التوح ــع الطف ــليم م ــل الس ــة التعام ــارة معرف ــدي؛ كمه التوح

التشــبيك مــع المؤسســات العلميــة فــي الخــارج لتبــادل الخبــرات حــول أســاليب 

التعامــل مــع األطفــال التوحدييــن, ومهــارة إقامــة ورش عمــل مــع متخصصيــن 

لمعرفــة أســاليب تأهيــل األطفــال التوحدييــن, كمــا أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد 

العينــة علــى احتياجاتهــم مــن المهــارات االدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي؛ كمهــارة الحاجــة ألدراك األســاليب العالجيــة للتعامــل مــع مشــكالت 

ــة  ــم طريق ــل لتعل ــم ورش عم ــارة تنظي ــى إدراك مه ــن, وإل ــال التوحديي األطف

اكتشــاف مشــكالت الطفــل التوحــدي, وإلــى إدراك أهميــة عقــد دورات تدريبيــة 

ــة  ــن عين ــك بي ــة كذل ــل التوحــدي, وموافق ــع مشــكالت الطف ــل م ــة للتعام تعليمي

البحــث علــى احتياجاتهــم مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

ــة التعامــل  التوحــدي؛ كالحاجــة إلــى تعــاون األســر مــع األخصائييــن فــي كيفي

ــة  ــات اجتماعي ــارات لمؤسس ــى زي ــك إل ــة كذل ــدي, والحاج ــل التوح ــع الطف م

ــن, والحاجــة  ــال التوحديي ــة األطف ــي مجــال رعاي ــرات ف ــادل الخب ــة لتب وتعليمي
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إلــى التعــاون مــن األســرة الســتكمال بيانــات ملــف الطفــل, كمــا أظهــرت 

النتائــج إلــى أن هنــاك موافقــة بيــن عينــة البحــث علــى الصعوبــات التــي تواجــه 

األخصائييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي؛ كاســتعجال بعــض االســر 

ــع  ــل م ــي التعام ــرة ف ــة األس ــدم معرف ــم, وع ــم أبنائه ــي تعلي ــريعة ف ــج س لنتائ

ــل التوحــدي  ــع بســمات الطف ــل التوحــدي, وعــدم وعــي المجتم مشــكالت الطف

وكيفيــة التعامــل معهــا, وعــدم وجــود مؤسســات متخصصــة مناســبة تســتوعب 

ــن.  ــال التوحديي أعــداد األطف
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ملخص البحث باللغة اإلنجليزية

The aim of the research was to propose a training 

program for the  development of skills for psychologists 

and social workers to deal with the problems of autistic 

children. The sample consisted of )56( psychological 

and social psychologists. A tool was prepared by the 

researcher to measure their cognitive, cognitive and 

administrative skills and the difficulties they face in 

dealing with the problems of autistic children. The 

research found that there is agreement among the 

members of the research sample on their needs of 

cognitive skills to deal with the problems of autistic 

child; the skill of knowing the proper dealing with the 

autistic child, and the skill of networking with scientific 

institutions abroad to share experiences about methods 

of dealing with autistic children, The establishment of 

workshops with specialists to know the methods of 

rehabilitation of autistic children, the agreement among 

the members of the research sample on their needs of 

cognitive skills to deal with the problems of autistic child.  



307 د.سليمان بن إبراهيم الشاوي

As well as the need to understand the importance of 

holding educational courses to deal with the problems 

of autistic children, Also the agreement among the 

research sample on their management skills to deal 

with the autistic child’s problems; As there is a need 

for the cooperation of the family and the specialists in 

how to deal with autistic children, also the need for 

visiting  social and educational institutions to share the 

experiences of taking care of autistic children, and the 

need for family cooperation to complete child file data. 

The results shown that there is agreement between the 

research sample on the difficulties that faced specialists 

to deal with the problems of autistic children, such as 

the urgency of some families for a quick results on 

their children’s education , the lack of knowledge of 

the family In dealing with the autistic child problems, as 

well as the lack of awareness in the community about 

the characteristics of the children autistic and how to 

deal with them also there is the lack of appropriate 

specialized institutions to accommodate the numbers of 

autistic children.
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1-1- التمهيد للبحث:

تهتــم حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين بالســعي لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
ومواجهــه المشــكالت المتعــددة التــي تقــف فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف, ولقــد 
ــة  ــة)2030( للمملك ــم اإلعــالن عــن رؤي ــا ت ــرا عندم ــون خي استبشــر المواطن
ــن الشــريفين  ــادم الحرمي ــة لخ ــالة عظيم ــدأت برس ــي ب ــة الســعودية والت العربي
عندمــا قــال فــي بدايــة الرؤيــة » هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذًجــا ناجًحــا 
ــم علــى كل األصعــدة, وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلــك«.  ــًدا فــي العال ورائ
ومــن هــذا المنطلــق فإنــه يتحتــم علينــا جميعًــا أن نعمــل ونشــارك لتحقيــق هــذه 

الرؤيــة المســتقبلية.

ومــن ضمــن أهــداف الرؤيــة فــي مجــال القطــاع الصحــي الــذي بــذل فيــه 
ــالل  ــرد خ ــر للف ــط العم ــاع متوس ــة ارتف ــود الماضي ــالل العق ــرة خ ــود كبي جه
ــى  ــة إل ــعى الرؤي ــا, وتس ــى )74( عاًم ــن )66( إل ــة م ــة الماضي ــود الثالث العق
تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة فــي تحســين جــودة 
الخدمــات الصحيــة بشــقيها الوقائــي والعالجــي. ولقــد وضعــت الرؤيــة الســعودية 
ــة,  ــي المملك ــة ف ــة الصحي ــر الرعاي ــى تطوي ــدف إل ــدة ته ــاور ع )2030( مح
وذلــك عــن طريــق تعزيــز نمــط الحيــاة الصحــي والتركيــز علــى مكافحــة 
األوبئــة واألمــراض المعديــة واالضطرابــات وتوفيــر الطــب الوقائــي والعالجــي 

ــة, 2016م(.  ــة والتنمي ــس الشــؤون االقتصادي )مجل

ــد  ــرية, تؤك ــة البش ــال التنمي ــي مج ــة ف ــات الحديث ــإن االتجاه ــا ف ــن هن وم
علــى عمليــة التطويــر المهنــي المســتمر للممارســين فــي المهــن المختلفــة, وتقــوم 
بتقنينهــا وتضــع معــدالت لهــا لتحقيقهــا, وذلــك كمطلب رئيســي الســتمرارهم في 
مجــال العمــل مــن ناحيــة ولترقيتهــم ماديًــا ووظيفيًــا مــن ناحيــة أخــرى, وتقــوم 
ــم الخدمــات  ــة لتقدي ــة الطبي ــدان الرعاي ــر فــي مي ــدور كبي ــة ب المؤسســات الطبي
المختلفــة لفئــات المجتمــع, وألن الممارســين النفســيين واالجتماعييــن مــن أهــم 
ــكان مــن الضــروري  ــي هــذه المؤسســات, ف ــي تعمــل ف العناصــر البشــرية الت
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ــدور  ــة لهــم, حيــث أن أدائهــم المهنــي وال ــة المهني التركيــز علــى تحقيــق التنمي
الفعــال الــذي يقومــون بــه وخاصــة فــي مجــال الرعايــة النفســية واالجتماعية من 
أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تحقيــق المؤسســة ألهدافهــا )برقــاوي, 2014م(.

وتشــير العديــد مــن نتائــج الدراســات إلــى صعوبــة العمــل بمجــال رعايــة 
األطفــال التوحدييــن بســبب قصــور الطفــل التوحــدي من ناحيــة اللغــة والتواصل 
ــى أن  ــوقي,2007م( عل ــة )دس ــج دراس ــدت نتائ ــث أك ــلوك, حي ــي والس اللفظ
األطفــال التوحدييــن يتســمون ببعــض األعــراض التــي تقــف عائقًــا فــي طريــق 
ــز  ــفيات والمراك ــي المستش ــرة أو ف ــل األس ــواء داخ ــم س ــل معه ــن يتعام كل م
والجمعيــات المتخصصــة لمســاعدتهم, وهــذا يجعــل مــن يتعامــل معهــم يشــعر 
باإلرهــاق والملــل, وبالتالــي يقــل الحمــاس والجهــد المبــذول لمســاعدتهم, ومــن 
جهــة أخــرى فــإن هــذه اإلعــراض تقلــل مــن مــدى اســتفادة هــؤالء األطفــال مــن 
 )David,2010( ــد ــج دراســة ديفي ــد أكــدت نتائ ــم, وق ــة لهه ــات المقدم الخدم
تحــدي  يمثلــون  التوحــد  باضطــراب طيــف  المصابيــن  األطفــال  أن  علــى 
للممارســين, وأن العالقــة بينهــم وبيــن األطفــال عالقــة معقــدة ومضطربــة 
ومشوشــة, ولكنهــا هامــة بشــكل حيــوي فــي حيــاة هــؤالء األطفــال. وقــد أكــدت 
ــن  ــن االجتماعيي ــدى األخصائيي ــى وجــود قصــور ل ــج بعــض الدراســات إل نتائ
ــث  ــل التوحــدي, حي ــع الطف ــل م ــة للتعام ــة المهني ــداد للممارس ــاض اإلع وانخف
مســتوى  انخفــاض  إلــى  )كامل,ومحمــد,2011م(  دراســة  نتائــج  أشــارت 
ــج دراســة  ــا أشــارت نتائ ــة. كم ــي مجــاالت اإلعاق ــن ف ــي للخريجي األداء المهن
)شــكري,1995م( إلــى عــدم وجــود تدريــب كافــي لألخصائييــن االجتماعييــن 
لرفــع مســتوى أدائهــم المهنــي, وكذلــك نقــص المهــارات المعرفيــة فــي مجــال 

ــن.           ــة المعاقي رعاي

ومــن خــالل التطبيــق األولــي الــذي قــام بــه الباحــث فــي هــذا البحــث لقيــاس 
ــم  ــة مهاراته ــة لتنمي ــن التدريبي ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي احتياج
للتعامــل مــع الطفــل التوحــدي, أظهــرت النتائــج حاجتهــم للمهــارات المعرفيــة 
واإلدراكيــة واإلداريــة, كمــا أظهرت نتائج بعض الدراســات مثل؛ دراســة )زايد, 
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وعلــي, 2011م( أن هنــاك انخفاًضــا فــي مســتوى األداء المهنــي لألخصائييــن 
االجتماعييــن الذيــن يتعاملــون مــع أطفــال طيــف التوحــد وبعــض حــاالت ذوي 
ــاك  ــج دراســة )شــحاته,2012م( أن هن االحتياجــات الخاصــة, كمــا أكــدت نتائ
ــن االجتماعييــن  ــة لألخصائيي ــا فــي المعــارف والمهــارات المهني نقًصــا واضًح
فــي المجــال الطبــي, وأوصــت الدراســة بأهميــة إقامــة برامــج تدريبيــة مســتمرة 

لهــم ممــا يســهم فــي زيــادة فاعليتهــم لعمليــات الممارســة المهنيــة.            

وممــا ســبق يتضــح أهمية تطويــر أداء االخصائييــن النفســيين واالجتماعيين 
فــي مجــال التعامــل مــع أطفــال طيــف التوحــد, ولــذا ســعى الباحــث إلــى تنــاول 
هــذا البرنامــج التدريبــي المقتــرح إلكســابهم المعــارف والمهــارات المهنيــة 
الالزمــة للتعامــل مــع الطفــل التوحــدي بطريقــة علميــة صحيحــة, وســوف 
يســتفيد فيــه الباحــث مــن الخبــرات المتخصصــة فــي مجــال اضطــراب )طيــف 
ــوم  ــي تق التوحــد( فــي الداخــل والخــارج مــن خــالل المراكــز والمؤسســات الت

علــى رعايــة وتأهيــل األطفــال التوحدييــن.

1-2- مشكلة البحث: 
ــا  ــث أنه ــن حي ــرة بالنســبة لألخصائيي ــة كبي ــة أهمي ــج التدريبي ــل البرام تمث
تدفــع الممارســين المهنييــن إلــى المزيــد مــن الحمــاس فــي أداء العمــل, كمــا أن 
التدريــب يزودهــم بالمســتجدات فــي مختلــف أنشــطتهم المهنيــة ويجعلهــم أكثــر 
قــدرة للتعــرف علــى نواحــي القــوة والقصــور فــي أدائهــم المهنــي, بجانــب أن 
ــادة  ــي زي ــة يســاهم ف ــارات المهني ــارف والمه ــى المع ــن عل ــب األخصائيي تدري
جــودة العمــل المهنــي وتحملهــم المســئولية المهنيــة بصــورة أكثــر فاعليــة 

).Mantel,2009(

ــدى الممارســين  ــة ل ــات إيجابي ــن اتجاه ــي تكوي ــب ف ــة التدري ــن أهمي وتكم
لمواجهــة الصعوبــات التــي تقابلهــم فــي الميــدان ويتعيــن أن يكــون إعــداد 
محــددة                         خطــة  ووفــق  ســليمة  علميــة  أســس  علــى  قائًمــا  الكــوادر  هــذه 

.)Johnston,2001 (
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المهميــن  المتخصصيــن  مــن  واالجتماعــي  النفســي  األخصائــي  ويعــد 
ــة ذوي  ــال رعاي ــي مج ــراد ف ــة لألف ــة الطبي ــم الرعاي ــي تقدي ــون ف ــذي يعمل ال
االحتياجــات الخاصــة, ومــن المهــم إعدادهــم علميـًـا وعمليـًـا مــن خــالل التدريــب 
ــة  ــج دراس ــدت نتائ ــث أك ــم, حي ــد تخرجه ــة وبع ــاء الدراس ــي أثن ــي العال المهن
كامــل, ومحمــد )2011م( عــن وجــود انخفــاض فــي اإلعــداد للممارســة المهنيــة 
لــدى األخصائييــن االجتماعييــن وخصوًصــا فــي مجــال الممارســة المهنيــة 
مــع األطفــال التوحدييــن ســواء الخريجيــن أو األخصائييــن الذيــن يعملــون فــي 
المؤسســات الصحيــة, وتشــير نتائــج دراســة شــكري )1995م( إلــى عــدم وجــود 
ــي  ــي ف ــم المهن ــتوى أدائه ــع مس ــن لرف ــن االجتماعيي ــب كاف لألخصائيي تدري
مجــال رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة, وكذلــك نقــص المهــارات المعرفيــة 
ــن  ــد )2003م( عــن حاجــة األخصائيي ــج دراســة محم ــدت نتائ ــا أك ــم. كم لديه
ــن أداء  ــم م ــا يمكنه ــتمرة بم ــة مس ــة وتدريبي ــج تعليمي ــى برام ــن إل االجتماعيي
ــة  ــى وجــود عالق ــج إل ــث أشــارت النتائ ــة صحيحــة, حي ــة علمي ــم بطريق عمله
بيــن زيــادة الــدورات التدريبيــة لألخصائييــن االجتماعييــن والتخفيــف مــن حــدة 
ــة وتحســين  ــادة معــدل أدائهــم ألدوارهــم المهني ــي وزي ــاء المهن الشــعور باإلعي

ــة للمرضــى.  ــات المقدم ــة الخدم نوعي

ويرتبــط مفهــوم التدريــب باالحتياجــات التدريبيــة, حيث أن الهدف الرئيســي 
مــن التدريــب هــو ســد احتياجــات المتــدرب, فالتدريــب يجــب أن يصمــم ليقلــل 
االحتياجــات, كمــا يمكــن القــول بــأن العالقــة بيــن عمليــة التدريــب واالحتياجــات 
ــاك تدريــب ناجــح  التدريبيــة عالقــة ســببية, بمعنــى أنــه ال يمكــن أن يكــون هن
وفعــال إال إذا ســبق ذلــك تحديــد وتقديــر لالحتياجــات التدريبيــة, وبذلــك يصبــح 
ــي  ــا تعن ــب, ألنه ــة التدري ــوات عملي ــى خط ــة أول ــات التدريبي ــد االحتياج تحدي
مجموعــة التغيــرات والتطــورات المطلــوب احداثهــا بغــرض تحقيــق التــوازن 
ــاط  ــى ألي نش ــه ال معن ــا أن ــه, كم ــداف منظمت ــه وأه ــرد ووظيفت ــن أداء الف بي

تدريبــي مــا لــم يكــن هنــاك احتيــاج حقيقــي لــه )الجروانــي,2009م(.

ــن  ــة وم ــات اإلعاق ــن أخطــر اضطراب ــد م ــف التوح ــد اضطــراب طي ويع
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أكثرهــا انتشــارا, وقــد زاد االهتمــام بــه فــي العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة؛ 
ــل التوحــدي  ــا الطف ــي منه ــن مشــكالت يعان ــات م ــذه االضطراب ــكله ه ــا تش لم
حيــث تؤثــر فــي مجــاالت مختلفــة لديــه, كالقصــور فــي التفاعــل االجتماعــي, 
وفــي المهــارات التواصليــة, فضــال عــن صعوبــات كبيــرة فــي نمــو ســلوكيات 
اللعــب خاصــة, وال ســيما اللعــب الرمــزي التخيلــي, باإلضافــة إلــى ســلوك إيــذاء 
الــذات ومــا يصاحبــه مــن ســلوك نمطــي متكــرر, ممــا يشــكل عبئـًـا ثقيــاًل وعقبــة 
أساســية كبــرى داخــل األســرة والمؤسســات التعليميــة والترفيهيــة والمجتمعيــة 
بصفــة عامــة ؛ بســبب مــا يجــره هــذا الســلوك مــن قيــود علــى ســلوك الطفــل 

التوحــدي وعلــى أفــراد األســرة )عكاشــة, 2000م(. 

ولقــد تتابعــت البحــوث والدراســات مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن واألطبــاء 
الســتجالء هــذا الغمــوض وفهمــه بشــكل أفضــل, ومــع ذلــك وحتــى هــذه اللحظــة 
ــد،  ــف التوح ــراب طي ــة الضط ــباب المؤدي ــول األس ــوالً ح ــر مجه ــازال الس م
ــاة  ــن معان ــذى زاد م ــر ال ــر، األم ــر متوف ــر كاف وغي ــازال التشــخيص غي وم
اآلبــاء واألمهــات، وفاقــم مــن حجــم المشــكلة علــى المســتوى المجتمعــي 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــخيص اضط ــات تش ــود صعوب ــوث,2002م(. وتع )المغل
إلــى أن بعــض خصائصــه تتشــابه وتتداخــل مــع اضطرابــات أخــرى, ممــا يجعل 
التشــخيص فــي غايــة الصعوبــة وهــذا يــؤدي إلــى الوقــوع بالخطــأ, ولذلــك البــد 
مــن جمــع معلومــات دقيقــة وصحيحــة لتمييــز األطفــال التوحدييــن عــن غيرهــم 

مــن االضطرابــات األخــرى )بــدر,2006م(.

 ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى البحــث فــي البرامــج التدريبيــة لألخصائييــن 
إلعدادهــم علميًــا وعمليًــا فــي مجــال رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة لتقديــم 

الرعايــة الطبيــة لهــم بطريقــة علميــة متقدمــة. 

  1-3- تساؤالت البحث:

يســعى هــذا البحــث إلــى اإلجابــة على الســؤال الرئيــس التالي »مــا البرنامج  
ــن  ــن النفســيين واالجتماعيي ــارات لألخصائيي ــة المه ــرح لتنمي ــي المقت التدريب
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ــم  للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي«، ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال, يت
مــن خــالل تحقيــق اإلجابــة علــى األســئلة الفرعيــة التاليــة:

ــارات . 1 ــن المه ــن م ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي ــا احتياج م
ــدي؟ ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــة للتعام المعرفي

ــارات . 2 ــن المه ــن م ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي ــا احتياج م
ــدي؟ ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــة للتعام اإلدراكي

ــارات . 3 ــن المه ــن م ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي ــا احتياج م
ــدي. ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــة للتعام اإلداري

مــا الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن . 4
للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

1-4- أهداف البحث:

يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيــق الهــدف الرئيســي التالــي  »تصميــم برنامــج 
النفســيين واالجتماعييــن  المهــارات لألخصائييــن  لتنميــة  تدريبــي مقتــرح  
ــن  ــم م ــدف يت ــذا اله ــق ه ــل التوحــدي » ، ولتحقي ــع مشــكالت الطف ــل م للتعام

ــة: ــة التالي ــق األهــداف الفرعي خــالل تحقي

تحديــد احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات . 1
المعرفيــة  للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

تحديــد احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات . 2
اإلدراكيــة  للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

تحديــد احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات . 3
اإلداريــة  للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

تحديــد الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن . 4
للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.
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اقتــراح برنامــج تدريبــي لتنميــة المهــارات لألخصائييــن النفســيين . 5
واالجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

1-5- أهمية البحث:

1-5-1- األهمية النظرية: 

ــب النظــري . 1 ــراء الجان ــة أث ــى محاول ــي إل ــث الحال ــة البح ــع أهمي ترج
إلكســاب االخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن المهــارات الالزمــة للتعامــل مــع 

ــل التوحــدي. مشــكالت الطف

تعــود أهميــة هــذا البحــث فــي إلقائهــا الضــوء علــى اضطــراب طيــف . 2
التوحــد ومشــكالته وإبــراز آثــاره الســلبية علــى الطفــل التوحــدي وأســرته ودور 

األســرة فــي إشــباع احتياجــات الطفــل التوحــدي وكيفيــة التعامــل معــه.

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي محاولــة إيجــاد برامــج لتنميــة المهــارات . 3
ــات  ــكالت واهتمام ــع مش ــل م ــة التعام ــي كيفي ــرة ف ــة لألس ــة والتثقيفي التوعوي

ــل التوحــدي. وخصائــص الطف

اهتمــام هــذا البحــث باألســرة كمنظومــة اجتماعيــة وأخالقيــة لهــا دورهــا . 4
الهــام فــي تنشــئة وتعليــم وتثقيــف األبنــاء والتعامــل مــع احتياجاتهــم ومشــكالتهم 
بأســلوب علمــي ومهنــي يراعــى طبيعــة وخصوصيــة هــذا االضطــراب الــذى 

يحتــاج إلــى نوعيــة معينــة فــي التعامــل معــه.

عامــة . 5 بصفــة  الباحثيــن  اهتمــام  زيــادة  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 
واالخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن بصفــة خاصــة لدراســة اضطــراب 
طيــف التوحــد ومشــكالته وكيفيــة التعامــل معــه واآلثــار االجتماعيــة والصحيــة 
الناتجــة عــن اإلصابــة بــه, والجهــود المهنيــة التــي يجــب أن تتبــع فــي التعامــل 
ــائر  ــن كس ــة المختصي ــن كاف ــام م ــن االهتم ــر م ــدر كبي ــى بق ــى يحظ ــه حت مع

أنــواع االضطرابــات األخــرى.
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 تكمــن أهميــة البحــث مــن خــالل اقتــراح برنامــج تدريبــي لتنميــة 6. 
المهــارات لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن للتعامــل مع األطفــال التوحديين 

ــة تأهيلهــم وعالجهــم.  وكيفي

1-5-2- األهمية التطبيقية:

ســتفيد نتائــج البحــث بــإذن هللا المســؤولين والمهتميــن فــي هــذا المجــال . 1
إلكســابهم  واالجتماعييــن  النفســيين  لألخصائييــن  تدريبيــة  برامــج  بوضــع 

ــدي. ــل التوح ــات الطف ــكالت واحتياج ــع مش ــل م ــة للتعام ــارات الالزم المه

ــة إيجــاد برامــج . 2 ســوف تســهم نتائــج هــذا البحــث بــإذن هللا فــي محاول
لتنميــة المهــارات التوعويــة والتثقيفيــة لألســرة فــي كيفيــة التعامــل مــع مشــكالت 

واحتياجــات وخصائــص الطفــل التوحــدي. 

احتياجــات . 3 لقيــاس  مالئمــة  أدوات  بتوفيــر  النفســي  القيــاس  إثــراء 
األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن التدريبيــة لتنميــة مهاراتهــم فــي التعامــل 

ــن. ــال التوحديي ــع األطف م

ســوف يســهم البرنامــج التدريبــي فــي زيــادة جــودة العمــل المهنــي لــدى . 4
األخصائييــن وتحملهــم المســؤولية المهنيــة بصــورة أكثــر فاعليــة.

1-6- حدود البحث:

يتمثل حدود البحث على النحو التالي:

1-6-1- الحدود الموضوعية:

يقتصــر البحــث علــى اقتــراح برنامج تدريبــي لتنمية المهــارات لألخصائيين 
ــي ضــوء  ــل التوحــدي, ف ــن للتعامــل مــع مشــكالت الطف النفســيين واالجتماعيي
احتياجاتهــم فــي المهــارات المعرفيــة واإلدراكيــة واإلداريــة والصعوبــات التــي 

تواجههــم.
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1-6-2- الحدود المكانية:
تتمثــل الحــدود المكانيــة للبحــث فــي األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن 
الذيــن يعملــون فــي المؤسســات والمراكــز التــي تقــوم علــى رعايــة أطفــال طيــف 

التوحــد فــي مدينــة الريــاض.

1-6-3- الحدود الزمانية:
تــم تطبيــق البحــث فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام الجامعــي 

1438هـــ  - 1437هـــ 

اإلطار المفاهيمي:

يعتمد هذا البحث على المفاهيم األساسية التالية:

- المهارات المهنية.

- اضطراب طيف التوحد.

- مشكالت الطفل التوحدي.ويمكن تناول هذه المفاهيم في اآلتي:  

2-1- المهارات المهنية:  

The concept of occupa-( 2-1-1- مفهوم المهارات المهنية
)tional skills

أي مهنــة تعتمــد فــي ممارســتها علــى »فــن« ويقصــد بالفــن: المقــدرة 
ــي  ــن المهن ــد الف ــة, ويعتم ــة المهني ــق المعرفي ــتخدام وتطبي ــى اس ــارة عل والمه
ــام  ــم والنظ ــة العل ــن محصل ــع م ــي ينب ــن المهن ــارس, فالف ــخصية المم ــى ش عل
التقنــي لــكل مهنــة, فهــو فــي أصولــه موحــد بيــن الممارســين, والفــارق هنــا هــو 
المقــدرة علــى ممارســة هــذا الفــن المهنــي وتلــك المقــدرة بدورهــا تعتمــد علــى 
ــا  ــن هن ــتمر, وم ــب المس ــداد والتدري ــة اإلع ــة بعملي ــة المرتبط ــروق الفردي الف

ــال,1988م(.  ــة )عبدالع ــتوى الممارس ــي مس ــاوت ف ــدث التف يح
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وتعــرف المهــارة فــي اللغــة بأنهــا:« الحــذق فــي الشــيء, والماهــر: الحــاذق 
بــكل عمــل )ابــن منظــور, 1997م,ص 104(.

وتعــرف المهــارة فــي موســوعة علــم النفــس والتحليل النفســي بأنهــا: »قدرة 
عاليــة علــى أداء فعــل حركــي معقــد بســهولة ودقــة« )فــي: الحفنــي,1994م,ص 

.)802

ــات  ــتخدام النظري ــى اس ــي عل ــدرة األخصائ ــا:« ق ــارة بأنه ــرف المه وتع
لتحقيــق  المهنيــة  الممارســة  مجــاالت  فــي  والمهنيــة  العلميــة  والمبــادئ 
ــع »  ــي المجتم ــة ف ــداف المتاح ــات واأله ــدود اإلمكان ــي ح ــاعدة ف ــة المس عملي

.)323 )علــي,2009م,ص 

وتعــرف المهــارة بأنهــا:« الكفــاءة والقدرة على اســتخدام وتطويــع المعارف 
النظريــة للمهنــة فــي الجانــب التطبيقــي والجانــب الميدانــي, وتتنــوع المهــارات 
التــي يســتخدمها األخصائــي النفســي تبعـًـا الختالف مجــاالت الممارســة وطرائق 
التدخــل والمشــكالت التــي تتعامــل معهــا المهنــة, والفئــات التــي تخدمهــا, إال أن 
ــي  ــى كل أخصائ ــي عل ــي ينبغ ــية الت ــارات األساس ــن المه ــى م ــد أدن ــاك ح هن
ــارات  ــى مه ــق المختصــون عل ــا يتف ــا, وربم ــل بموجبه ــابها والعم نفســي اكتس
أساســية مثــل مهــارات تكويــن العالقــة المهنيــة ومهــارات اســتخدام االختبــارات 

النفســية وتفســير نتائجهــا« )خيــاط,2016م,ص 106(.   

والمهــارات قــد تكــون إدراكيــة أو يدويــة أو فكريــة أو اجتماعيــة وغيرهــا, 
وذلــك وفقــا للنطــاق أو الجانــب المســيطر لنمــط المهــارة, وفــي ممارســة خدمــة 
الفــرد ينظــر إلــى المهــارة بكونهــا   » القــدرة علــى تطبيــق المعــارف النظريــة 
بشــكل مؤثــر وفعــال بمــا يــؤدي إلــى ممارســة العمــل المهنــي بســهولة وإتقــان, 
وبالتالــي ترتبــط المهــارة باختيــار المعــارف المناســبة للموقــف وممارســة 

النشــاط المناســب لألهــداف التــي تــم تحديدهــا« )علــي,2011م,ص 40(. 

ويعــرف الباحــث المهــارة فــي هــذا البحــث الحالــي بأنهــا: »امتــزاج معارف 
علــم النفــس والخدمــة االجتماعيــة بخبــرات الممارســة فــي القيــام بســرعة حــل 
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المشــكلة وتحديدهــا والتعامــل معهــا مــن خــالل الجهــود المهنيــة مــع العمــالء فــي 
المؤسســات والمراكــز المتخصصة«.

األخصائييــن  يســاعد  الــذي  األداء  بمثابــة  المهنيــة  المهــارات  وتعــد 
ــل  ــالء وح ــددة للعم ــات المتع ــباع االحتياج ــى اش ــل عل ــي العم ــن ف االجتماعيي
ــم االجتماعــي  ــي واقعه ــليمة ف ــرارات س ــاذ ق ــة اتخ ــم كيفي مشــكالتهم, وتعليمه

.)Masud,1998,105( عامــة  بصفــة  حياتهــم  وفــي 

:)Clinical Psychologist( األخصائي النفسي اإلكلينيكي -

يعــرف عبدالمعطــي)2007م, ص88( االخصائــي النفســي اإلكلينيكــي 
بأنــه:« ذلــك الشــخص المتخصــص الــذي يســتخدم األســس والفنيــات والطــرق 
واإلجــراءات النفســية, ويتعــاون مــع غيــره مــن األخصائييــن فــي الفريــق 
والممــرض  االجتماعــي  واألخصائــي  النفســي  الطبيــب  مثــل؛  اإلكلينيكــي 
ــه فــي تفاعــل إيجابــي بقصــد فهــم  ــه وإمكانيات النفســي, كل فــي حــدوده وتدريب
ديناميــات شــخصية المريــض وتشــخيص مشــكالته والتنبــؤ باحتمــاالت تطــور 
حالتــه ومــدى اســتجابته لمختلــف أســاليب العــالج, ثــم العمــل علــى الوصــول بــه 

ــق الشــخصي واالجتماعــي«. ــن التواف ــه م ــة تمكن ــى أقصــى درج إل

 :)Social worker( األخصائي االجتماعي -

يعــرف جيرانــد Jerand )2009,139(االخصائــي االجتماعــي بأنــه: 
ــة  ــداف الممارس ــق أه ــا لتحقي ــا وعمليً ــداًدا نظريً ــد إع ــي المع ــخص المهن “الش
المهنيــة, فهــو أداة ووســيلة المهنــة فــي تحقيــق أهدافهــا وإعــداده يؤهلــه إلدراك 
أهــداف العمــل المهنــي بدقــة, واكتســاب للمهــارات المهنيــة يزيــد قدرتــه علــى 

ــة”. ــر الممارســة المهني ــر فــي العمــل وتطوي التأثي

ويعرفــه رضــا )1990م, ص193( بأنــه:” شــخص مهنــي يحمــل درجــة 
علميــة فــي تخصــص الخدمــة االجتماعيــة, وتقــع عليــه مســئولية تأديــة مختلــف 
الخدمــات المهنيــة للعمــالء مــن خدمــات عالجيــة وتنشــئة اجتماعيــة باإلضافــة 

للخدمــات التنمويــة”. 
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2-2- اضطراب طيف التوحد:

ــا قبــل مئــة عــام, ولكــن  لــم يكــن مفهــوم اضطــراب طيــف التوحــد معروفً
توجــد بعــض الدالئــل علــى وجــوده؛ حيــث قدمــت الوثائــق التــي قــام بهــا كانــر 
ــر  ــد نش ــد, فق ــابهة الضطــراب التوح ــاالت مش ــا لح ــا تفصيليً Canner وصفً
ورقــة بحثيــة بعنــوان« االضطرابــات التوحديــة للتواصــل العاطفــي« كمحصلــة 
لعملــه مــع هــؤالء األطفــال الذيــن لديهــم أعــراض متشــابهة محــددة, وقــد 
ــي:  ــي المبكــر )ف ــح اضطــراب التوحــد الطفول ــى األعــراض مصطل ــق عل أطل

الشخص,مرســي,2016م(.

وهنــاك عــدة تعريفــات الضطــراب طيــف للتوحــد حيــث عرفــت الجمعيــة 
األمريكيــة للطــب النفســي اضطــراب طيــف التوحــد بأنــه: »اضطــراب نمائــي 
ــب  ــا الجان ــي مقدمته ــرى, وف ــو األخ ــب النم ــى جوان ــر عل ــر يؤث ــام ومنتش ع
العقلــي المعرفــي, وأن آثــاره تنعكــس بشــكل واضــح علــى ســلوكيات الطفــل« 

)APA-5 ,2013,141(

 National Society( كمــا عرفتــه الجمعيــة الوطنية لألطفــال التوحدييــن
ــات  ــن االضطراب ــلوكياً يتضم ــاً س ــه اضطراب for Autistic Children( بأن

التاليــة:

اضطراب في سرعة أو تتابع النمو.. 1

اضطراب في االستجابات الحسية للمثيرات.. 2

اضطراب في الكالم واللغة والسعة المعرفية.. 3

اضطــراب فــي التعلــق أو االنتمــاء للنــاس أو األحــداث والموضوعــات . 4
)فــي :شــاهين,2002م(.

ونشــر المجلــس القومــي لألطفــال والراشــدين المصابيــن بالتوحــد« والــذي 
ســمي فيمــا بعــد بالجمعيــة األمريكيــة للتوحــد« فــي عــام 1977م تعريفًــا 
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جامعًــا الضطــراب طيــف التوحــد , والــذي وصــف وألول مــرة علــى أنــه مــن 
اضطرابــات النمــو, وقــد عرفــوه بأنــه » عجــز فــي النمــو يتميــز بأنــه حــاد فــي 
عــدم القــدرة ومســتمر فــي الحيــاة والــذي يظهــر أصــاًل خــالل الســنوات الثــالث 

مــن الحيــاة« ووضعــوا أربعــة محــكات هــي:

أ- اضطرابات في معدل ظهور المهارات البدنية واالجتماعية واللغة.

ب- استجابات غير طبيعية شاذة للمثيرات الحسية.

ت- غياب أو عجز اللغة.

ث- طــرق غيــر طبيعيــة فــي التواصــل أو االرتبــاط بالنــاس واألشــياء 
واألحــداث )فــي: عــودة, فقيــري, 2016م, ص87(.

ويقصــد بالطفــل التوحــدي بأنــه طفــل يتســم بخلــل فــي التفاعــل االجتماعــي 
حيــث يفشــل فــي تنميــة عالقــات مــع األشــخاص، ويعانــي مــن نقــص االســتجابة 
لآخريــن واالهتمــام بهــم، ويظهــر ذلــك فــي عــدم دفــئ العنــاق معــه، ونقــص 
التواصــل بالعينيــن والوجــه، وكراهيــة العواطــف والتالمــس الجســماني، وفشــل 
فــي نمــو اللعــب الجماعــي واللعــب الخيالــي والصداقــة مــع األطفــال اآلخريــن 

) فــراج, 1996م(.

ويقصد بالطفل التوحدي إجرائياً في البحث الحالي بأنه:

الخبــراء . 1 بواســطة  حالتــه  تشــخيص  تــم  الــذي  الطفــل  ذلــك  هــو 
بســيط. توحــد  أنــه  علــى  والمتخصصيــن 

الطفــل الــذي يعانــي مــن قصــور فــي قدراتــه علــى التواصــل اللفظــي . 2
والبصــري.

الطفــل الــذي لديــه قصــور فــي القــدرة على تكويــن العالقــات االجتماعية . 3
ويعانــي من نشــاطات محدودة وســلوكيات نمطيــة متكررة.

الطفل الذي يعجز عن التعبيرعن احتياجات رعاية ذاته.. 4

الطفل الذي يعتدي على نفسه محاوالً اإلساءة لذاته.. 5
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2-3- مشكالت الطفل التوحدي:

مشكالت  ثالث  من  يعانون  التوحديين  األطفال  بأن  الباحثين  معظم  يتفق 
رئيسية:

أ- ضعف القدرة على تكوين العالقات االجتماعية.

ب- ضعف القدرة على االتصال اللفظي.

ت- االهتمامات والنشاطات المحدودة والسلوكيات النمطية المتكررة.

أ- ضعف القدرة على تكوين العالقات االجتماعية:

القــدرة علــى االســتجابة  بالعزلــة، وفقــدان  التوحــدي  الطفــل  يتصــف 
ــهم دون أن  ــع أنفس ــن يعيشــون م ــال التوحديي ــدو أن األطف ــث يب ــن، حي لآخري
يعيــروا أي انتبــاه لوجــود اآلخريــن أو عــدم وجودهــم. ففــي حالــة وجــود النــاس 
بالقــرب منهــم فقــد يعاملــوا هــؤالء األطفــال باعتبارهــم أشــياء وليســوا بشــراً, 
فقــد نجــد أحــد هــؤالء األطفــال يتعامــل مــع أي جــزء مــن جســم الفــرد اآلخــر 
ــا  ــخص مطلقً ــذا الش ــع ه ــل م ــتخدمها دون أن يتفاع ــيلة يس ــة أو وس ــه لعب كأن

.)Brandi,2004(

ب- ضعف القدرة على االتصال اللفظي:

يتصــف األطفــال التوحدييــن بالبــطء فــي النمــو اللغــوي بشــكل عــام، ويمكن 
مالحظــة ذلــك فــي مراحــل الطفولــة المبكــرة، كمــا أنهــم يتأخــرون فــي النطــق 
ــر  ــة وتعتب ــم قليل ــكالم، ومفرداته ــات ال ــم صعوب ــيع بينه ــة وتش ــاب اللغ واكتس
بســيطة وال تتناســب مــع عمرهــم الزمنــي ) ســليمان, 2001م(.  ويفشــل نصــف 
ــم الــكالم فشــالً تامــاً فــي حيــن يطــور آخــرون نمطــاً  هــؤالء األطفــال فــي تعل
خاصــاً مــن الــكالم يســمى المصــاداه )Echolalia( أي أن كالمهــم يكــون 

صــدى للكلمــات التــي يســمعونها )الشخص,مرســي,2016م(.
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ج- االهتمامات والنشاطات المحدودة والسلوكيات النمطية المتكررة:

ــل  ــي التعام ــتحواذيًا ف ــا اس ــلوًكا نمطيً ــد س ــل المصــاب بالتوح ــر الطف يظه
مــع األشــياء يتصــف بالتكــرار وخاصــة أثنــاء اللعــب ببعــض األدوات كتحريــك 
جســم مــا بشــكل معيــن وبتكــرار دائــم ودون توقــف أو شــعور بالملــل أو التعــب 
ــى قصــور  ــة عل ــراض الدال ــن األع ــة م ــاك مجموع ــي,2012م(. وهن )صندقل

األنشــطة وغيــاب االهتمامــات لــدى الطفــل التوحــدي والتــي تتمثــل فــي :

- االندماج في حركات نمطية قوية.

- االندماج في التعامل مع بعض األشياء أو األدوات.

- استجابات سلوكية شديدة العنف ألي تغيير في البيئة المحيطة.

- التعرض لثورات من الغضب أو العنف أو إيذاء الذات أو الغير.

- االلتزام أو التمسك الشديد بالروتين اليومي.

- قصــور أو نقــص ملحــوظ فــي االهتمامــات واألنشــطة التــي يندمــج فيهــا 
مــع أقرانــه العادييــن )عــودة,2015م(.

2-3-1- بعض النظريات المفسرة الضطراب طيف التوحد:

يعــد اضطــراب طيــف التوحــد مــن المفاهيــم الحديثــة نســبيًا التــي لــم تكــن 
ــا  ــة منه ــي محاول ــدة ف ــيرات عدي ــرت تفس ــب؛ فظه ــت قري ــى وق ــة حت معروف
إلــى فهــم هــذا االضطــراب. وكانــت نظريــة التحليــل النفســي فــي الخمســينات 
والســتينات مــن القــرن الماضــي تنظــر إلــى اضطــراب طيــف التوحــد علــى أنــه 
ــى العوامــل  ــم يكــن ينظــر إل ــاء, ول ــة لألبن ــة األبويــة غيــر الدافئ نتيجــة للمعامل
ــا  ــات,2010م(. وم ــي التوحــد )زريق ــل رئيســية ف ــا عوام ــى أنه ــة عل العضوي
زالــت األســباب غيــر معروفــة, وظهــرت العديــد مــن النظريــات التــي فســرت 

حدوثــه, ومــن أهمهــا:
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 A development Theory of(أواًل: النظرية النمائية للتوحد
:)Autism

ــذه  ــد ه ــان )Witman )2004 وتؤك ــم وايتم ــة العال ــذه النظري ــس ه أس
النظريــة علــى الــدور المهــم للعمليــات النمائيــة المبكــرة للطفــل خصوصــا فيمــا 
يتعلــق بالعمليــات الحســية والحركيــة واإلثــارة والنشــاط والعمليــات االنفعاليــة أو 
العاطفيــة أو اللغويــة والتفاعــل االجتماعــي. وتــرى هــذه النظريــة أن العمليــات 
العقليــة الســابقة تلعــب دورا بــارزا فــي جهــاز التنظيــم الذاتــي , ويشــتمل هــذا 
الجهــاز عناصــر االســتجابات الحركيــة والمعرفيــة واللغويــة واالجتماعيــة 
وتؤثــر هــذه العناصــر علــى الطريقــة التــي يضبــط فيهــا الفــرد انفعاالتــه وأفكاره 
وســلوكياته, فيلعــب التنظيــم الذاتــي دورا هامــا فــي إكمــال المتطلبــات الماديــة أو 
الجســمية واألكاديميــة والتفاعــل االجتماعــي. وتســاعد مهــارات التنظيــم الذاتــي 
الفــرد علــى التعلــم والمحافظــة علــى تعميــم المهــارات المتعلمــة إلــى المواقــف 
الجيــدة وبــدون مســاعدة خارجيــة؛ ولذلــك فــان األطفــال التوحدييــن رغــم 
ــدرة  ــي عــدم الق ــم مشــتركون ف ــالف األعــراض المحــددة لالضطــراب فع اخت

علــى التنظيــم الذاتــي.

 :)Psychological theory( ثانيًا: النظرية النفسية

وهــي مــن أقــدم وأشــهر النظريــات التــي فســرت حــاالت طيــف التوحــد , 
ــة  ــه: حال ــث فســرت طيــف التوحــد بأن ــر)Canner,1949(, حي ــي بدأهــا كان والت
مــن العزلــة والهــروب مــن الواقــع الــذي يعيشــه الطفــل نتيجــة البــرود العاطفــي 
وجمــود الوالديــن والالمبــاالة بيــن األم وأبنهــا )فــي: الظاهــر,2008م(. وتصور 
ــبب  ــل المس ــد أن العام ــن التوح ــه ع ــر ل ــي أول تقري ــر )Canner )1943 ف كان
ــوه  ــي مراحــل نم ــل ف ــة المحيطــة بالطف ــل الذاتي ــن العوام ــه هــو مجموعــة م ل
المبكــرة؛ ومنهــا افتقــاد الطفــل الحــب والحنــان بينــه وبيــن أمــه, وقــد تــم رفــض 
.)Rimland( وريمالنــد )Rutter ( هــذه النظريــة مــن قبــل الكثيريــن مثــل؛ روتــر
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2-4-الدراسات السابقة: 

ســيتناول الباحــث عرضــا للدراســات والبحــوث المتعلقــة بموضــوع البحــث 
ــك الدراســات التــي  ــة لألخصائييــن, وكذل ــى البرامــج التدريبي والتــي تركــز عل
ــم تقســيمها إلــى قســمين حســب  تناولــت اضطــراب طيــف التوحــد, وســوف يت

الترتيــب الزمنــي مــن األقــدم إلــى األحــدث, وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

2-4-1-دراســات تناولــت برامــج واحتياجــات تدريبيــة لألخصائييــن؛ 
ومــن هــذه الدراســات: 

ــات  ــى االحتياج ــرف عل ــى التع ــعت إل ــي س ــحاته )2012م( الت ــة ش دراس
ــة بالمجــال  ــن العامليــن مــع الحــاالت الفردي ــة لألخصائييــن االجتماعيي التدريبي
الطبــي, وتكونــت عينــة الدراســة مــن )50( أخصائيــا اجتماعيــا مــن العامليــن 
ــي أداء  ــور ف ــج قص ــرت النتائ ــي, وأظه ــال الطب ــة بالمج ــاالت الفردي ــع الح م
ــات  ــة بعملي ــة الخاص ــاألدوار المهني ــق ب ــا يتعل ــن فيم ــن االجتماعيي األخصائيي
خدمــة الفــرد المتعلقــة بجمــع المعلومــات مــن مصادرهــا, مــع قصــور شــديد فــي 
ممارســة النمــاذج العالجيــة الحديثــة المناســبة للتعامــل مــع المرضــى وعليــات 
التقويــم والمتابعــة, كمــا أظهــرت النتائــج حاجــة األخصائييــن إلى اكتســاب بعض 
ــة,  ــع مرضــى األمــراض المزمن ــل م ــة التعام ــا؛ كيفي ــة ومنه ــارات المهني المه
ــة  ــات العالجي ــق النمــاذج والنظري واكتســاب مهــارة التســجيل والتدريــب لتطبي
الحديثــة فــي العمــل مــع الحــاالت المرضيــة, كمــا أظهــرت النتائــج الحاجــة إلــى 
تنظيــم دورات تدريبيــة تهــدف إلــى تدعيــم اتجاهــات األخصائييــن االجتماعييــن 
ــع روحهــم  ــة ورف ــة المختلف ــي المؤسســات الطبي نحــو عملهــم مــع المرضــى ف

المعنويــة.

واهتمــت دراســة نيفيــن الســيد )2012م( بفحــص واقــع ممارســة أخصائــي 
خدمــة الفــرد للمهــارات المهنيــة مــع أســر األطفــال التوحدييــن, وتكونــت 
ــة  ــال رعاي ــن بمج ــن العاملي ــا م ــا اجتماعي ــن )30( أخصائي ــة م ــة الدراس عين
األطفــال التوحدييــن, واســتخدمت الباحثــة اســتبيان يتكــون مــن البيانــات األوليــة 
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والمهــارات المهنيــة لألخصائييــن االجتماعييــن , وأظهــرت النتائــج حاجــة 
ــى  ــم مــن خــالل االطــالع عل ــر مهاراته ــى تطوي ــن إل ــن االجتماعيي األخصائيي
النمــاذج اإلرشــادية الواقعيــة واســتخدامها لتنميــة عالقــة الطفــل بمــن حولــه, كمــا 
ــم الطفــل مــن خــالل اســتثمار خبراتهــم  يحتاجــون لتطويــر مهاراتهــم فــي تعلي
ومعارفهــم فــي توجيــه األســرة نحــو األســلوب المناســب لتعليم طفلهمــا التوحدي.

وهدفــت دراســة برقــاوي )2014م( إلــى الكشــف عن االحتياجــات التدريبية 
ــة الدراســة  ــت عين ــة, وتكون ــة المهني ــق التنمي ــن لتحقي ــن االجتماعيي لألخصائيي
مــن )37( أخصائيــا اجتماعيــا مــن العامليــن بالمؤسســات االجتماعيــة, واســتخدم 
الباحــث اســتبيان لألخصائييــن االجتماعييــن العامليــن بالمؤسســات االجتماعيــة, 
ــج  ــا البرام ــب أن تتضمنه ــي يج ــات الت ــم الموضوع ــج أن أه ــت النتائ وأوضح
ــق المهــارات  ــة تطبي ــن هــي كيفي ــن االجتماعيي ــة ويحتاجهــا األخصائيي التدريبي
المهنيــة بالمؤسســة, والتدريــب علــى كيفيــة مواجهــة الصعوبــات التــي تواجههــم 

فــي عملهــم. 

التدريبيــة  االحتياجــات  علــى  )2014م(  أحمــد  دراســة  ركــزت  كمــا 
لألخصائييــن االجتماعييــن العامليــن بالمؤسســات الطبيــة لتطبيــق عمليــات 
ــن  ــة الدراســة م ــت عين ــة, وتكون ــة الطبي ــة االجتماعي ــة للخدم الممارســة العام
)61( أخصائيــا اجتماعيــا, واســتخدم الباحــث اســتبيان لألخصائييــن االجتماعيين 
العامليــن بالمؤسســات الطبيــة , ودليــل مقابلــة لعينة مــن الخبــراء والمتخصصين 
األخصائييــن  حاجــة  النتائــج  وأظهــرت  الطبيــة,  بالمؤسســات  العمــل  فــي 
ــي  ــكالت الت ــة بالمش ــات المرتبط ــارف والمعلوم ــم بالمع ــن لتزويده االجتماعيي
ــة  ــى أهمي ــج عل ــة, كمــا أكــدت النتائ ــات الممارســة المهني ــاء عملي تواجههــم أثن
ــة  ــة للخدم ــا الممارســة المهني ــي تحتاجه ــة الت ــارات المهني ــى المه ــب عل التدري
االجتماعيــة, كمــا أكــدت علــى أهميــة تنظيــم الــدورات التدريبيــة إلكســاب 
األخصائــي االجتماعــي المهــارات الفنيــة؛ كاالتصــال الفعــال أثنــاء قيامــه بــدوره 
ــارف  ــي المع ــاك قصــور واضــح ف ــأن هن ــك ب ــج كذل ــي, وأظهــرت النتائ المهن

ــة. ــات الطبي ــن بالمؤسس ــن االجتماعيي ــل األخصائيي ــة عم الخاصــة بطبيع
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أمــا دراســة إيمــان الهشاشــمي )2016م( فقــد هدفــت إلــى اقتــراح برنامــج 
تدريبــي لتنميــة المهــارات المهنيــة لألخصائييــن االجتماعييــن بالجمعيــات 
ــن طــالب  ــا م ــا وطالب ــا اجتماعي ــن )30( أخصائي ــة م ــت العين ــة, وتكون األهلي
الدراســات العليــا الذيــن يتدربــون فــي جمعيــة اختــار أســرة الخيريــة, واســتخدم 
الباحــث مقيــاس مهــارات الممارســة المهنيــة وطريقــة المقابلة, وأظهــرت النتائج 
وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن البرنامــج التدريبــي المقتــرح مــن منظــور 
ــارات  ــة ومه ــارات المهني ــة المه ــة وتنمي ــة االجتماعي ــة للخدم ــة العام الممارس

ــة. ــن بالجمعي ــن االجتماعيي ــاع والحــوار لألخصائيي االنصــات واالقن

2-4-2- دراسات تناولت اضطراب طيف التوحد؛ ومن هذه الدراسات: 

 دراســة ســوزان Suzan (2006( عــن العالقــة الزوجيــة بيــن األزواج 

الذيــن لديهــم أبنــاء توحدييــن وقد تــم جمع المعلومــات وعمل بعــض اإلحصائيات 
ــات المتحــدة  ــا بالوالي ــة كاليفورني ــاء مــن جنــوب والي ــى مجموعــة مــن اآلب عل
ــد  ــة, وق ــم الزوجي ــي عالقاته ــر االجتماعــي ف ــدى التأثي ــح م ــة لتوضي األمريكي
تــم قيــاس الدعــم االجتماعــي لــدى هــؤالء األســر ومــدى معاناتهــم مــن خــالل 
أطفالهــم التوحدييــن، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا؛ 
أنــه ال توجــد عالقــة إحصائيــة بيــن جــودة الحيــاة الزوجيــة والدعــم االجتماعــي 
لألبنــاء التوحدييــن حيــث يحــاول األزواج احتــواء أبنائهــم التوحدييــن وشــمولهم 

بالرعايــة مــن خــالل العالقــة الطيبــة بينهــم وبيــن أبنائهــم.

وفــي دراســة قــام بهــا جميــال Gamila (2006( هدفــت إلــى تقييــم 
المســتوى المعرفــي لــدى األطفــال التوحدييــن الذيــن يعانــون مــن ســوء المعاملــة 
مــع اآلخريــن، وطبقــت الدراســة علــى )30( حالــة مــن األطفــال بمركــز إقليمــي 
معتمــد فــي واليــة كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث تــم توزيــع 
ــت الدراســة  فيهــا  ــاس المســتوى المعرفــي لهــذه الحــاالت، وتوصل ــاس لقي مقي
ــن يتعرضــون  ــال التوحديي ــا؛ أن هــؤالء األطف ــج منه ــى مجموعــة مــن النتائ إل
لســوء المعاملــة أكثــر مــن األطفــال األصحــاء وأن األطفــال التوحدييــن يحتاجون 
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إلــى نوعيــة محــددة مــن الرعايــة وأنهــم يواجهــون اإلهمــال أكثــر مــن أقرانهــم 
األصحــاء.

أمــا فــي دراســة عبدالغنــي )2009م( فقــد هدفــت إلــى المقارنة بيــن درجات 
التعــرض للضغــوط النفســية وأســاليب مواجهتهــا لــدى آبــاء وأمهــات ذوي 
ــاس  ــاس الضغــوط النفســية ومقي االحتياجــات الخاصــة, واســتخدم الباحــث مقي
ــة  ــدى عين ــروق ل ــود ف ــن وج ــج ع ــرت النتائ ــة, وأظه ــتراتيجيات المواجه اس
ــي األعــراض  ــل ف ــة وعمــر الطف ــوع اإلعاق ــس ون ــر الجن ــا لمتغي الدراســة تبع
النفســية والنفسجســمية ومشــاعر اإلحبــاط والمشــكالت المعرفيــة والنفســية 
ــق مــن المســتقبل  ــة والقل ــي المشــكالت األســرية واالجتماعي ــك ف ــل, وكذل للطف

ــل. ــتقاللي للطف واألداء االس

كمــا تقصــت دراســة زعاريــر )2009م( مصــادر الضغــوط وأســاليب 
مواجهتهــا لــدى أوليــاء أمــور األطفــال التوحدييــن, وتكونــت العينــة مــن )200( 
أم وأب, واســتخدم الباحــث مقيــاس مصــادر الضغــوط النفســية ومقيــاس أســاليب 
مواجهــة الضغــوط النفســية, وأظهــرت النتائــج أن أبــرز مصــادر الضغــوط لــدى 
ــاء  ــل أعب ــى تحم ــدرة عل ــدم الق ــل وع ــتقبل الطف ــى مس ــق عل ــي القل ــرة ه األس

الطفــل والمشــكالت المعرفيــة والنفســية للطفــل.

كمــا تناولــت دراســة إيمــان شــعبان )2011م( التعــرف علــى اإلنهــاك 
النفســي لــألم التــي لديهــا طفــل توحــدي وعالقــة ذلــك بــإدارة مواردهــا األســرية, 
واشــتملت العينــة علــى )184( ربــة أســرة عاملــة وغيــر عاملــة, واســتخدمت 
الباحثــة اســتبانة عــن اإلنهــاك النفســي لــألم واســتبانة عــن إدارة المــوارد 
األســرية, وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق بيــن اإلنهــاك النفســي لــألم فــي 
المســاندة والضغــوط االنفعاليــة وكذلــك وجــود فــروق فــي الضغــوط االقتصاديــة 

لــدى عينــة البحــث.
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ــا  ــاليب مواجهته ــوط وأس ــن الضغ ــم )2015م( ع ــة غني ــت دراس وفحص

وعالقتهــا بالصالبــة النفســية والمســاندة االجتماعيــة لــدى أمهــات األطفــال ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد, وتكونــت عينــة الدراســة مــن )60( أم ألطفــال ذوي 

اضطــراب طيــف التوحــد و)30( أم ألطفــال عادييــن, واســتخدم الباحــث مقيــاس 

الضغــوط النفســية وأســاليب مواجهــة أحــداث الحيــاة الضاغطــة والصالبــة 

النفســية والمســاندة االجتماعيــة, وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق بيــن 

أمهــات األطفــال العادييــن وأمهــات األطفــال التوحدييــن فــي الضغــوط النفســية 

ــاة الضاغطــة  ــة أحــداث الحي ــاس مواجه ــى مقي ــد التفاعــل الســلبي عل ــي بع وف

لصالــح أمهــات األطفــال التوحدييــن, وفــي التصرفــات الســلوكية والتفاعــل 

اإليجابــي لصالــح أمهــات األطفــال العادييــن, كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود 

فــروق فــي أبعــاد االلتــزام والتحــدي والتحكــم علــى مقيــاس الصالبــة النفســية 

لصالــح أمهــا األطفــال العادييــن, كمــا وجــدت فــروق فــي المســاندة االجتماعيــة 

ــال العادييــن. ــح أمهــات األطف لصال



329 د.سليمان بن إبراهيم الشاوي

2-5- التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضــح مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة أن بعــض الدراســات 
والبحــوث ركــزت اهتمامهــا علــى البرامــج التدريبيــة, وأكــدت علــى ضــرورة 
باالتجاهــات  االجتماعييــن  تزويــد األخصائييــن  البرامــج  هــذه  تتضمــن  أن 
ــدت  ــا أك ــة, كم ــة للممارســة المهني ــي المجــاالت المختلف ــة ف ــارف الحديث والمع
ــل  ــن لتفعي ــن االجتماعيي ــة لألخصائيي ــد االحتياجــات التدريبي ــة تحدي ــى أهمي عل
الــدور المهنــي بمجــال الرعايــة الطبيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة, كمــا 
اهتمــت بعــض الدراســات بالمهــارات التــي يمارســها األخصائييــن االجتماعييــن 
ــا  ــن, كم ــال التوحديي ــن نحــو األطف ــن واتجاهــات الوالدي ــال التوحديي مــع األطف
ركــزت الدراســات علــى الضغــوط األســرية التــي يواجههــا األطفــال التوحدييــن 
وطريقــة معاملــة الوالديــن لهمــا، وأيًضــا ركــزت علــى اضطــراب طيــف التوحد 
لــدى األطفــال وعالقتــه بالضغــوط الوالديــة وخصائــص األطفــال المصابيــن به، 
كمــا اهتمــت بعــض الدراســات بتحديــد المشــكالت التــي تواجــه أســر األطفــال 
التوحدييــن ومعرفــة درجــة أولويــات هــذه المشــكالت. كمــا ركــزت الدراســات 
علــى البرامــج اإلرشــادية ألمهــات األطفــال التوحدييــن فــي الحــد مــن الســلوك 
ــت بعــض الدراســات اضطــراب التوحــد  ــال، وتناول االنســحابي لهــؤالء األطف
ــال  ــدى األطف ــي ل ــتوى المعرف ــى المس ــا عل ــزت فيه ــي رك ــال والت ــدى األطف ل
التوحدييــن الذيــن يعانــون مــن ســوء المعاملــة مــن اآلخريــن, وخبــرات األمهــات 
ــا اهتمــت بعــض الدراســات بمــدى  ــن، كم ــال التوحديي ــي التعامــل مــع األطف ف
تقبــل األزواج لتربيــة األطفــال التوحدييــن ومفاهيــم األســرة عــن أســباب التوحــد 
وتأثيراتــه والعالقــات الزوجيــة بيــن األزواج الذيــن لديهــم أبنــاء توحدييــن، كمــا 
ركــزت بعــض الدراســات حــول األســاليب التــي تتخذهــا األمهــات للتغلــب علــى 

التحديــات التــي تواجههــم فــي تعاملهــم مــع أبنائهــم التوحدييــن.

ومــن ناحيــة أوجــه االتفــاق واالختــالف بيــن البحــث الحالــي والدراســات 
الســابقة, فقــد اتفــق البحــث الحالــي مــع بعــض الدراســات الســابقة؛ فــي دراســة 
ــن,  ــن االجتماعيي ــة لألخصائيي ــات التدريبي ــة االحتياج ــي ودراس ــج تدريب برنام
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وبرقــاوي  )2012م(,  )2016م(,وشــحاته  الهشاشــمي  إيمــان  كدراســة 
)2014م(, وأحمــد )2014م(, كمــا اتفــق البحــث مــع بعــض الدراســات التــي 
 )Suzan (2006 ــال التوحدييــن وأســرهم, كدراســة؛ ســوزان تناولــت األطف
ــر )2009م( ,  ــي )2007م(, وزعاري ــال Gamila(2006 (, وعبدالغن وجمي
وإيمــان شــعبان )2011م( , وغنيــم )2015م(. واتفــق البحــث كذلــك مــع بعــض 
الدراســات الســابقة حيــث تــم تصميــم اســتبيان لقيــاس االحتياجــات التدريبية لعينة 
البحــث, كدراســة شــحاته )2012م(, وبرقــاوي )2014م(, وأحمــد )2014م(, 
واختلــف البحــث الحالــي مــع جميــع الدراســات الســابقة فــي عينــة البحــث حيــث 
يشــمل البحــث الحالــي األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن, بينمــا اقتصــرت 

جميــع الدراســات الســابقة علــى األخصائييــن االجتماعييــن فقــط. 

واســتفاد البحــث الحالــي مــن الدراســات الســابقة فــي بنــاء وإثــراء اإلطــار 
النظــري وفــي بنــاء االســتبانة المطبقــة علــى عينــة البحــث, وكذلــك فــي التعــرف 
علــى األســاليب اإلحصائيــة المناســبة, واالســتفادة فــي عــرض ومناقشــة النتائــج.

وقــد تميــز البحــث الحالــي بكونــه يتنــاول اقتــراح برنامــج تدريبــي لتنميــة 
ــال  ــع أطف ــون م ــن يتعامل ــن الذي ــن النفســيين واالجتماعيي ــارات لألخصائيي المه
طيــف التوحــد, حيــث يعتبــر البحــث األول فــي حــدود علــم الباحــث الــذي يتنــاول 

المتخصصيــن فــي مجــال اضطــراب طيــف التوحــد. 

 إجراءات البحث:
ــم  ــد منهــج البحــث ومجتمــع البحــث، ث ــل إجــراءات البحــث فــي تحدي تتمث
عرًضــا لعينــة البحــث, ثــم عرًضــا لكيفيــة بنــاء أداة البحــث والتأكــد مــن صــدق 
وثبــات أداة البحــث )المقيــاس(، وعرًضــا للبرنامــج التدريبــي, ثــم أســاليب 

ــات. ــل البيان ــي تحلي ــي اســتخدمت ف ــة الت المعالجــة اإلحصائي

3-1- منهج البحث:
ــارات  ــة المه ــي لتنمي ــج تدريب ــراح برنام ــى اقت ــي إل ــث الحال ــدف البح يه
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ــك  ــدي, ولذل ــل التوح ــع الطف ــل م ــن للتعام ــيين واالجتماعيي ــن النفس لألخصائيي
ســوف يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى دراســة 
الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع, ويهتــم بوصفها وصفـًـا دقيقًا ويعبر عنهــا تعبيًرا 
كيفيـًـا أو كميـًـا, فالتعبيــر الكيفــي يصــف لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا, أمــا 
ــا يوضــح الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات  ــا رقميً ــر الكمــي فيعطــي وصفً التعبي

ارتباطهــا مــع الظواهــر المختلفــة األخــرى.
 3-2- مجتمع البحث:

ــن  ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــع األخصائيي ــن جمي ــث م ــع البح ــون مجتم تك
ــي  ــز الت ــات والمراك ــي المؤسس ــاث( ف ــور وإن ــي )ذك ــم )80( اخصائ وعدده
ــاض, وهــي:  ــة الري ــي مدين ــن ف ــال التوحديي ــل األطف ــة وتأهي ــى رعاي ــوم عل تق
ــن فهــد للتوحــد, مركــز عــزام للتوحــد, مركــز  ــر فيصــل ب ــدة األمي مركــز وال
األميــر ســلطان للخدمــات المســاندة للتربيــة الخاصــة, مركــز األميــر ناصــر بــن 
عبدالعزيــز للتوحــد, المركــز الوطنــي للتوحــد, وحــدة التوحــد بمركــز التأهيــل 

ــة. ــز والدرعي بالمل
3-3- عينة البحث:

تــم تطبيــق أداة البحــث علــى األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن العامليــن 
ــا  ــا وإلكترونيً ــع المقيــاس يدويً ــام الباحــث بتوزي مــع الطفــل التوحــدي, حيــث ق
علــى األخصائييــن جميعـًـا بأســلوب الحصــر الشــامل فــي المؤسســات والمراكــز 
المتخصصــة فــي مجــال اضطــراب طيــف التوحــد فــي مدينــة الريــاض واســتبعد 
الباحــث بعــض االســتمارات الناقصــة واصبــح عــدد العينــة الكلــي )56( 

اخصائــي مــن الذكــور واإلنــاث.
3-4- أدوات البحث:

ــق  ــة لتحقي ــالت اإلحصائي ــن األدوات والمعام ــد م ــث بالعدي ــتعان الباح اس
ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــى تســاؤالته وذل ــة عل ــداف البحــث واإلجاب أه

ــة،  ــة العلمي ــادة النظري ــى الم ــك للحصــول عل ــي: وذل ــث المكتب أواًل: البح
ــات. ــع البيان ــتمارة جم ــم اس ــابقة، وتصمي ــات الس والدراس
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ثانيـًـا: بنــاء مقيــاس تقديــر احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن 
ــث  ــام الباح ــن, وق ــال التوحديي ــع األطف ــل م ــم للتعام ــة مهاراته ــة لتنمي التدريبي
بتصميــم األداة بنــاء علــى اإلطــار النظــري، والدراســات الســابقة، والنظريــات 

العلميــة والمالحظــات الواقعيــة لمشــكالت الطفــل التوحــدي.
وقــام الباحــث بالخطــوات اآلتيــة لبنــاء مقيــاس تقديــر االحتياجــات.

التدريبيــة لألخصائييــن :
أواًل: تــم االطــالع علــى الدراســات والبحــوث واألدوات الســابقة التــي 

تناولــت البرامــج التدريبيــة لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن.
ثانيًا: صياغة الصورة المبدئية للمقياس: 

قــام الباحــث بصياغــة عبــارات المقيــاس فــي صورتــه المبدئيــة, حيــث بلــغ 
عــدد العبــارات )66( عبــارة موزعــة علــى أربعــة أبعــاد )المهــارات المعرفيــة, 
المهــارات اإلدراكيــة, المهــارات اإلداريــة, الصعوبــات(. ثــم عرضــت الصــورة 
ــرة  ــم عش ــغ عدده ــن؛ بل ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــاس عل ــن المقي ــة م المبدئي
محكميــن مــن المتخصصيــن فــي علــم النفــس والخدمــة االجتماعية, وقــام الباحث 
بإجــراء بعــض التعديــالت فــي صياغــة العبــارات بمــا يتناســب مــع وجهــة نظــر 
المحكميــن, حيــث التــزم الباحــث بنســبة 90% فأكثــر الختيــار البنــود التــي تــم 

االتفــاق عليهــا مــن قبــل المحكميــن العتمــاد صــدق بنــود المقيــاس.  
ثالثًا: التجريب المبدئي للمقياس على العينة االستطالعية:

ــات  ــا مواصف ــتطالعية له ــة اس ــى عين ــاس عل ــب المقي ــام الباحــث بتجري ق
عينــة البحــث مكونــة مــن )15( أخصائــي نفســي واجتماعــي بهــدف التأكــد مــن 
فهــم أفــراد العينــة لمفــردات المقيــاس, واتضــح أن جميــع العبــارات واضحــة, 
كمــا تــم التأكــد مــن مالءمــة عبــارات المقياس مــن حيث المحتــوى لعينــة البحث, 

باإلضافــة إلــى الوقــوف علــى المعامــالت اإلحصائيــة الخاصــة بالمقيــاس.     
رابعًا: اشتمل المقياس في صورته النهائية على البنود التالية:

البيانــات األوليــة: وهــى خاصــة بالقائميــن علــى برامــج رعايــة األطفــال . 1
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التوحدييــن مــن األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مثــل؛ الحالــة االجتماعيــة, 
المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبــرة فــي التخصــص، عــدد ونــوع الــدورات 

التدريبيــة فــي مجــال العمــل.

عبارات وأبعاد المقياس: . 2

تكون المقياس من )66( عبارة  مقسمة على أربعة أبعاد وهي:. 3

ــن . 4 ــة المرتبطــة باحتياجــات األخصائيي البعــد األول: المهــارات المعرفي

ــن )19(  ــون م ــدي, وتتك ــل التوح ــع الطف ــل م ــن للتعام ــيين واالجتماعيي النفس

ــارة. عب

البعــد الثانــي: المهــارات اإلدراكيــة لألخصائيين النفســيين واالجتماعيين . 5

للتعامــل مــع الطفــل التوحــدي, وتتكــون مــن )17( عبارة.

 البعــد الثالــث: المهــارات اإلداريــة لألخصائيين النفســيين واالجتماعيين 6. 

للتعامــل مــع الطفــل التوحــدي، وتتكــون مــن )15( عبارة.

النفســيين 7.  األخصائييــن  تواجــه  التــي  الصعوبــات  الرابــع:  البعــد   

واالجتماعييــن للتعامــل مــع الطفــل التوحــدي، وتتكــون مــن )15( عبــارة.

ــارة بوضــع . 8 ــن كل عب ــة ع ــث اإلجاب ــراد البح ــن أف ــث م ــب الباح وطل

ــة: ــارات التالي ــد الخي ــام أح ــة )√( أم عالم

3- ال. 2- أحياناً.   1- نعم.   
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 وقد تم تحديد فئات المقياس المتدرج الثالثي كما هو موضح في الجدول 
رقم )1-3(: 

 جدول رقم )1-3( تحديد فئات المقياس المتدرج الثالثي
الأحيااًننعم

3.0 – 2.342.33 – 1.671.66 -1

3-5- تقنين المقياس:

3-5-1- قياس الصدق:

 صــدق المقيــاس يعنــي التأكــد مــن أنــه ســوف يقيــس مــا أعــد لقياســه, كمــا 
يقصــد بالصــدق شــمول المقيــاس لــكل العناصــر التــي يجــب أن يحتويهــا البحث. 

3-5-1-1- الصدق الظاهري ألداة البحث )صدق المحكمين(: 

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة البحــث تــم عرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن 
ــاد  ــك لالسترش ــة وذل ــة االجتماعي ــس والخدم ــم النف ــي عل ــن ف ــن المتخصصي م

بآرائهــم، وفــي ضــوء آرائهــم، تــم إجــراء التعديــالت الالزمــة.

3-5-1-2- صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:

ــيين  ــن النفس ــات األخصائيي ــور )احتياج ــي لمح ــاق الداخل ــدق االتس أ( ص
واالجتماعييــن لتنميــة مهــارات التعامــل مــع األطفــال التوحدييــن – الصعوبــات 
التــي تواجــه األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت 

ــدي(. ــل التوح ــات الطف واحتياج

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث قام الباحث بتطبيقها على عينة 
استطالعية مكونة من )15( أخصائي نفسي واجتماعي, ثم قام بحساب معامل 
معامل  حساب  تم  حيث  للمقياس,  الداخلي  الصدق  لمعرفة  لبيرسون  االرتباط 
خالل  من  يتضح  كما  وذلك  لألداة،  الكلية  والدرجة  محور  كل  بين  االرتباط 

الجدول رقم )2(.
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جدول رقم )2-3(

لكلية                  بالدرجة  المقياس  أبعاد  لفقرات  بيرسون  ارتباط  معامالت 
)ن=15(

المهارات اإلداريةالمهارات اإلدراكيةالمهارات المعرفية
معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة

1**0.5721**0.6591**0.569
2**0.6072**0.7182**0.611
3**0.6153**0.7773**0.632
4**0.6714**0.5824**0.498
5**0.5165**0.5925**0.615
6**0.6916**0.4456**0.599
7**0.7097**0.7427**0.511
8**0.6778**0.5998**0.747
9**0.5259**0.7739**0.764
10**0.63710**0.81610**0.663
11**0.49411**0.59311**0.556
12**0.72412**0.47412**0.665
13**0.67713**0.75313**0.470
14**0.63514**0.69814**0.496
15**0.43515**0.56115**0.730
16**0.46016**0.639--
17**0.59417**0.642--
18**0.673----
19**0.617----

** دال عند مستوى )0.01( 
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جدول رقم )3-3(

معامالت ارتباط بيرسون لفقرات بعد )الصعوبات التي تواجه األخصائيين 
االجتماعيين والنفسيين للتعامل مع مشكالت الطفل التوحدي( بالدرجة الكلية 

للمقياس
معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة

1**0.5756**0.75511**0.551

2**0.6557**0.46112**0.659

3**0.6848**0.55213**0.619

4**0.6189**0.63414**0.659

5**0.54710**0.48215**0.571
** دال عند مستوى )0.01(

االجتماعييــن  األخصائييــن  )احتياجــات  لمحــور  البنائــي  الصــدق  ب( 
التوحدييــن(. مــع األطفــال  التعامــل  لتنميــة مهــارات  والنفســيين 

تــم التحقــق مــن الصــدق البنائــي للمحــور األول مــن خــالل إيجــاد معامــالت 
االرتبــاط بيــن الدرجــة الكليــة لــكل بعــد والمجمــوع الكلــي للمحــور ، وذلــك كمــا 

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-3(.
جدول رقم )3-4( معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد المقياس بالدرجة 

الكلية
معامل االرتباطاألبعاد

الطفل  مع  للتعامل  واالجتماعيين  النفسيين  لألخصائيين  المعرفية  المهارات 
0.876**التوحدي.

الطفل  مع  للتعامل  واالجتماعيين  النفسيين  لألخصائيين  اإلدراكية  المهارات 
0.916**التوحدي.

الطفل  مع  للتعامل  واالجتماعيين  النفسيين  لألخصائيين  اإلدارية  المهارات 
0.701**التوحدي.

** دال عند مستوى 0.01 
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مستوى  عند  دالة  المحاور  جميع  أن   )4( رقم  الجدول  خالل  من  يتضح 
بين )0.701 ، 0.916(  ما  االرتباط  قيم معامالت  تراوحت  )0.01(، حيث 

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت الصدق البنائي للمحور.

3-5-2- ثبات أداة البحث:

قــام الباحــث بقيــاس ثبــات أداة البحــث باســتخدام معامــل ثبــات الفاكرونبــاخ، 
ــات لمحــاور أداة  ــم )5( يوضــح معامــل الثب ــة، والجــدول رق ــة النصفي والتجزئ

البحــث وهــي:

  جدول رقم )3-5( معامل ألفاكرونباخ  والتجزئة النصفية لقياس ثبات 

أداة البحث       )ن=15(

عدد احملورالرقم
الفقرات

التجزئة النصفيةالفا كرونباخ
معامل 
الثبات

معامل 
جتماناالرتباط

للتعامل 1 النفسيني واالجتماعيني  املعرفية لألخصائيني  املهارات 
190.8740.6920.818مع الطفل التوحدي.

املهارات اإلدراكية لألخصائيني النفسيني واالجتماعيني للتعامل 2
170.8770.7170826مع الطفل التوحدي.

املهارات اإلدارية لألخصائيني النفسيني واالجتماعيني للتعامل 3
150.8510.6770.807مع الطفل التوحدي.

واالجتماعيني 4 النفسيني  األخصائيني  تواجه  اليت  الصعوابت 
150.8520.6540.769للتعامل مع الطفل التوحدي.

660.9350.6910.886الثبات الكلي

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )3-5( أن المقيــاس يتمتــع بثبــات مقبــول 
إحصائيـًـا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الكليــة )ألفــا( )0.935(، وبمعامــل 
التجزئــة النصفيــة بعــد التصحيــح »جتمــان«)0.886( وهــي درجــة ثبــات 
عاليــة، كمــا تراوحــت معامــالت ثبــات أداة البحــث مــا بيــن )0.851- 0.877( 
ــتخدام  ــن )0.769، 0.826( باس ــا بي ــت م ــاخ، وتراوح ــا كرونب ــتخدام الف باس
ــي  ــا ف ــوق به ــن الوث ــة يمك ــات مرتفع ــالت ثب ــي معام ــة، وه ــة النصفي التجزئ

تطبيــق البحــث الحالــي. 
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3-6- بناء البرنامج التدريبي: 

 The Concept of Training(  3-6-1- مفهوم البرنامج التدريبي
:)program

يعــرف البرنامــج التدريبــي بأنــه: » مجموعــة العمليــات التعليميــة التــي يتــم 
بهــا أعــداد وتأهيــل الفــرد للقيــام بمســؤوليات عمــل معيــن بالطريــق األفضــل، 
وبمعــدل أداء أكبــر ومســتوى كفــاءة وإنتاجيــة أعلــى مــن خــالل إكســابه 
ــاح«            ــة للنج ــة والالزم ــارات المرغوب ــات والمه ــة واالتجاه ــارف النظري المع

.)Loewenberg,1999,206(

ــي  ــراءات الت ــة اإلج ــه: »مجموع ــا بأن ــي أيض ــج التدريب ــرف البرنام ويع
تصمــم لمســاعدة األفــراد علــى اكتســاب المهــارات واالتجاهات الالزمــة لتطوير 
أدائهــم المهنــي, وهــو مجموعــة مــن التدريبــات المخططــة المالئمــة الحتياجــات 
ــي, وتتضمــن هــذه  ــة مســتوى أدائهــم المهن ــى تنمي ــي تهــدف إل ــن والت المتدربي
التدريبــات إكســاب المتدربيــن معــارف نظريــة لتنميــة المهــارات لزيــادة أدائهــم 

.)Jangsma,2010,7( ورفــع قدراتهــم فــي مجــال معيــن

ويعــرف الباحــث البرنامــج التدريبــي فــي البحــث الحالــي بأنــه :» مجموعــة 
مــن المعــارف والمهــارات والعمليــات واإلجــراءات التــي تصمــم لمســاعدة 
األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن لتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم للتعامــل مــع 

األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد «

3-6-2- إجراءات تصميم البرنامج التدريبي:

لتصميــم البرنامــج التدريبــي المقتــرح؛ قــام الباحــث باالطــالع علــى االطــار 

ــن  ــن النفســيين واالجتماعيي ــة لألخصائيي ــي مجــال الممارســة المهني النظــري ف

الذيــن يتعاملــون مــع اضطــراب طيــف التوحيــد ومــا يشــتمل عليــه مــن معــارف 
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ــات  ــوث والدراس ــى البح ــددة وعل ــة متع ــاج عالجي ــات ونم ــارات ونظري ومه

الســابقة التــي تتعلــق بموضــوع البحــث, وتحليــل وتفســير نتائــج البحــث 

بعــد تطبيــق مقيــاس تقديــر االحتياجــات التدريبيــة لألخصائييــن النفســيين 

واالجتماعييــن.

3-7- األساليب اإلحصائية الُمستخدمة:

لتحقيــق أهــداف البحــث وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعها، فقد تم اســتخدام 

العديــد مــن األســاليب اإلحصائيــة المناســبة باســتخدام الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم 

والتــي   Statistical Package for Social Sciences االجتماعيــة 

ــس  ــاب المقايي ــم حس ــك ت ــد ذل ــز )SPSS(، وبع ــاًرا بالرم ــا اختص ــز له يرم

اإلحصائيــة التاليــة:

 Pearson( التكــرارات والنســب المئويــة، معامــل ارتبــاط بيرســون

ــة  ــاخ )Cronbach’s Alpha( والتجزئ ــل ألفاكرونب Correlation(، معام

 Standard “ االنحراف المعيــاري ،”Mean “ النصفيــة، المتوســط الحســابي

.”Deviation
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عرض نتائج البحث ومناقشتها:

يتنــاول هــذا الجــزء عــرض نتائــج البحــث الميدانيــة ومناقشــتها مــن خــالل 

ــة عــن  ــك باإلجاب ــاس وذل ــارات المقي ــى عب ــراد البحــث عل ــات أف عــرض إجاب

أســئلة الدراســة علــى النحــو التالــي:

4-1- النتائج المتعلقة بالبيانات األولية:

جدول رقم )4-1( يوضح الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث
النسبة املئويةالتكراراتمتغريات الدراسة

احلالة االجتماعية
2544.6أعزب
2646.4متزوج
58.9مطلق

نوع املؤهل العلمي
3053.8بكالوريوس علم نفس

1628.3بكالوريوس خدمة اجتماعية
1017.9بكالوريوس اجتماع

 عدد سنوات اخلربة يف
التخصص

1323.2أقل من سنتني
21119.6- أقل من 4 سنوات
41221.4-أقل من 6 سنوات
58.9أقل من 8 سنوات
81526.8 سنوات فأكثر

 عدد الدورات التدريبية يف
جمال العمل

1323.2أقل من 4 دورات
41323.2- أقل من 8 دورات
8610.7- أقل من 12 دوره

2442.9أكثر من 12 دورة تدريبية

 نوعية الدورات التدريبية يف
جمال العمل

916.1يف جمال أساليب حل مشكالت األبناء
2748.2يف جمال مهارات حل املشكالت

58.9يف جمال مهارات التعامل مع األسرة
1526.8أخرى

56100.0االمجايل

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-1( أن هنــاك )26( مــن أفــراد الدراســة 
ــة  ــراد الدراس ــن أف ــاك )25( م ــن أن هن ــي حي ــن، ف ــبة )46.4%( متزوجي بنس
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ــن أفــراد الدراســة بنســبة  ــر متزوجيــن، وهنــاك )5( م بنســبة )44.6%( غي
ــاك )30(  ــم )6( أن هن ــن. كمــا يتضــح مــن خــالل الجــدول رق )8.9%( مطلقي
مــن أفــراد الدراســة بنســبة )53.8%(  مؤهلهــم العلمــي بكالوريــوس علــم 
نفــس، فــي حيــن أن هنــاك )16( مــن أفــراد الدراســة بنســبة )28.3%( مؤهلهــم 
العلمــي بكالوريــوس خدمــة اجتماعيــة، وهنــاك )10( مــن أفــراد الدراســة بنســبة 
)17.9%( مؤهلهــم العلمــي بكالوريــوس اجتمــاع. وبينــت النتائــج بالجــدول رقــم 
)6( أن هنــاك )15( مــن أفــراد الدراســة بنســبة )26.8%( خبرتهــم )8 ســنوات 
ــم  ــراد الدراســة بنســبة )23.2%( خبرته ــن أف ــاك )13( م ــا أن هن ــر(، كم فأكث
فــي التخصــص أقــل مــن ســنتين ، فــي حيــن أن هنــاك )12( مــن أفــراد الدراســة 
بنســبة )21.4%( خبرتهــم تتــراوح مــا بيــن )4- أقــل مــن 6 ســنوات(، إضافــة 
إلــى مــا ســبق فــإن هنــاك )11( مــن أفــراد الدراســة بنســبة )19.6%( تتــراوح 
خبرتهــم مــا بيــن )2- أقــل مــن 4 ســنوات(، وهنــاك )5( مــن أفــراد الدراســة 

بنســبة )8.9%( خبرتهــم )أقــل مــن 8 ســنوات(.

كمــا أظهــرت النتائــج بالجــدول رقــم )6( أن مــا يقــارب مــن نصــف أفــراد 
الدراســة حصلــوا علــى أكثــر مــن )12( دورة تدريبيــة فــي مجــال العمــل بتكرار 
)24( فــرد وبنســبة )42.9%(، فــي حيــن أن هنــاك )13( مــن أفــراد الدراســة 
بنســبة )23.2%( حصلــوا علــى )أقــل مــن 4 دورات ، 4 – أقــل مــن 8 دورات( 
فــي مجــال العمــل، وهنــاك )6( مــن أفــراد الدراســة بنســبة )10.7%( يتــراوح 
عــدد الــدورات التــي حصلــوا عليهــا فــي مجــال العمــل مــا بيــن )8- أقــل مــن 
12 دورة(. وفــي األخيــر فقــد أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم )6( أن مــا 
يقــارب مــن نصــف أفــراد الدراســة حصلــوا علــى دورات فــي مجــال مهــارات 
حــل المشــكالت، فــي حيــن أن هنــاك )15( مــن أفــراد الدراســة حصلــوا علــى 
الــدورات فــي مجــاالت أخــرى )التخصــص، مقاييــس نفســية، تدريــب، تعديــل 
ســلوك، تطويــر ذات، التواصــل ، التعامــل مــع األطفــال ذوي االحتياجــات 
ــوا  ــراد الدراســة بنســبة )16.1%( حصل ــاك )9( مــن أف الخاصــة(، كمــا أن هن
علــى دورات فــي مجــال أســاليب حــل مشــكالت األبنــاء، وهنــاك )5( مــن أفــراد 
ــارات  ــي مجــال مه ــة ف ــى دورات تدريبي ــوا عل الدراســة بنســبة )8.9%( حصل

التعامــل مــع األســرة.
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4-2- النتائج المتعلقة بتساؤالت البحث:

- الســؤال األول: مــا احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي؟

لإلجابــة علــى الســؤال تم حســاب التكرارات والنســب المئوية والمتوســطات 
الحســابية واالنحــراف المعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
المعرفيــة  المهــارات  النفســين واالجتماعييــن مــن  احتياجــات األخصائييــن 
للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، وذلــك كمــا يتضــح مــن خــالل الجــدول 

ــم )2-4(. رق

جدول رقم )4-2( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول احتياجات األخصائيين 
النفسين واالجتماعيين من المهارات المعرفية للتعامل مع مشكالت الطفل 

التوحدي.

الفقراتم
درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

يب
ترت

ال

ًنعم الأحيانا
%ك%ك%ك

نحتاج إلى معرفة مهارة التعامل السليم مع 1
4275.01323.211.82.730.491الطفل التوحدي.

ليس لدينا معرفة بمهارة القدرة على فهم 2
1425.02748.21526.81.980.7318الطفل التوحدي.

ينقصنا مهارة التعرف على االحتياجات 3
1832.12544.61323.22.090.7516األساسية للطفل التوحدي بسهولة.

نحتاج إلى المهارة لمعرفة المشكالت 4
3053.61933.9712.52.410.7110السلوكية للطفل التوحدي.

لدينا معرفة باالحتياجات الصحية للطفل 5
2137.52239.31323.22.140.7714التوحدي وكيفية التعامل معها.

ينقصنا معرفة مهارات التواصل مع الطفل 6
1730.42850.01119.62.110.7115التوحدي لكي نفهم مشكالته.

نحن في احتياج لمعارف عن مهارة 7
2646.42544.658.92.380.6511التواصل مع الطفل التوحدي وأسرته.
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الفقراتم
درجة الموافقة
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وس
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ًنعم الأحيانا
%ك%ك%ك

نحتاج إلى تزويدنا بمعرفة عن مهارة تقدير 8
2850.01933.9916.12.340.7512االحتياجات التعليمية للطفل التوحدي.

نتعامل مع احتياجات الطفل التوحدي بدون 9
1221.42137.52341.11.800.7719مهارات معرفية.

نعتمد على معرفة مشاكل الطفل التوحدي 10
2544.61832.11323.22.210.8013من األسرة واألطباء.

نجهل مهارة تقدير مشكالت الطفل التوحدي 11
1425.03053.61221.42.040.6917عندما يصرخ.

نحتاج إلى معرفة مهارة التقبل لفهم 12
2951.82239.358.92.430.669تصرفات الطفل التوحدي

13
نحتاج إلى فهم مهارة إقامة العالقات 
االجتماعية الطيبة مع األسرة لتفسير 

تصرفات الطفل التوحدي.
3358.91933.947.12.520.637

14
نحتاج إلى المعرفة بالمهارة العلمية التي 

تعرفنا مشكالت األطفال التوحديين وكيفية 
التعامل معها.

3867.91628.623.62.640.555

15
نحتاج إلى معرفة مهارة التشبيك مع 
المؤسسات العلمية في الخارج لتبادل 

الخبرات حول أساليب التعامل مع األطفال 
التوحديين.

4071.41526.811.82.700.502

16
نحتاج إلى معرفة مهارة التعاون مع 

الجامعات لمعرفة البحوث والدراسات 
العلمية حول التعامل مع األطفال 

التوحديين.
3867.91628.623.62.640.55   5

مكرر

17
نحتاج إلى معرفة مهارة عقد جلسات 

إرشادية مع متخصصين لمعرفة أساليب 
التواصل مع األطفال التوحديين.

4071.41425.023.62.680.544

18
نحتاج إلى معرفة مهارة إجراء مقابالت 
فردية مع األسرة للتعرف على سلوك 

الطفل التوحدي.
3562.51425.0712.52.500.718

19
نحتاج إلى معرفة مهارة إقامة ورش عمل 

مع متخصصين لمعرفة أساليب تأهيل 
األطفال التوحديين.

2 مكرر4071.41526.811.82.700.50

-2.370.37المتوسط الحسابي العام



344 برنامج تدريب مقترح لتنمية المهارات لألخصائين النفسين واألجتماعين.....

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-2( أن محــور احتياجــات األخصائييــن 
النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 
التوحــدي يتضمــن )19( فقــرة، تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــم بيــن 
)1.80 ، 2.73(، وهــذه المتوســطات تقــع بالفئتيــن الثانيــة والثالثــة مــن فئــات 
ــتجابات  ــاوت اس ــى تف ــابقة إل ــة الس ــير النتيج ــي، وتُش ــدرج الثالث ــاس المت المقي
ــن  ــن م ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي ــول احتياج ــة ح ــراد الدراس أف

ــل التوحــدي. ــة للتعامــل مــع مشــكالت الطف المهــارات المعرفي

يبلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.37(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك 
ــك  ــدي، وكذل ــل التوح ــع الطف ــليم م ــل الس ــارة التعام ــة مه ــات )معرف االحتياج
معرفــة مهــارة التشــبيك مــع المؤسســات العلميــة فــي الخــارج لتبــادل الخبــرات 
ــة مهــارة  ــى معرف ــة إل ــن، إضاف ــال التوحديي حــول أســاليب التعامــل مــع األطف
إقامــة ورش عمــل مــع متخصصيــن لمعرفة أســاليب تأهيــل األطفــال التوحديين، 
ــن  ــال التوحديي ــا بمشــكالت األطف ــي تعرفن ــة الت ــة المهــارة العلمي ــك معرف وكذل
وكيفيــة التعامــل معهــا، ومعرفــة مهــارة التعــاون مــع الجامعات لمعرفــة البحوث 
والدراســات العلميــة حــول التعامــل مــع األطفــال التوحدييــن(. وقــد اتفقــت نتيجــة 
ــى  ــت إل ــي توصل ــد )2014م( والت ــة أحم ــة دراس ــع نتيج ــة م ــة الحالي الدراس
حاجــة األخصائييــن االجتماعييــن لتزويدهــم بالمعــارف والمعلومــات المرتبطــة 

بالمشــكالت التــي تواجههــم أثنــاء عمليــات الممارســة المهنيــة.

أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-2( أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس 
احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهارات المعرفيــة للتعامل 
مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )1 ، 15 ، 19 ، 17، 

14( مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــل . 1 ــارة التعام ــة مه ــى معرف ــاج إل ــم )1( وهــي )نحت ــرة رق جــاءت الفق



345 د.سليمان بن إبراهيم الشاوي

الســليم مــع الطفــل التوحــدي( بالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )2.73( 
ــراد  ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــاري )0.49(، وه وانحــراف معي
الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى معرفــة مهارة التعامل الســليم مع الطفــل التوحدي 
ــة  مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات المعرفي
ــة  ــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحالي للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي, وق
ــن  ــى أن األخصائيي ــت إل ــي توصل ــحاته )2012م( والت ــة ش ــة دراس ــع نتيج م
االجتماعييــن فــي حاجــه إلــى اكتســاب بعــض المهــارات المهنيــة ومنهــا: كيفيــة 

ــة. التعامــل مــع مرضــى األمــراض المزمن

جــاءت الفقــرة رقــم )15( وهــي )نحتــاج إلــى معرفــة مهــارة التشــبيك . 2
مــع المؤسســات العلميــة فــي الخــارج لتبــادل الخبــرات حــول أســاليب التعامــل 
مــع األطفــال التوحدييــن( بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )2.70( وانحــراف 
معيــاري )0.50(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى 
أن الحاجــة إلــى معرفــة مهــارة التشــبيك مــع المؤسســات العلميــة فــي الخــارج 
لتبــادل الخبــرات حــول أســاليب التعامــل مــع األطفــال التوحدييــن مــن احتياجــات 
ــع  ــل م ــة للتعام ــارات المعرفي ــن المه ــن م ــين واالجتماعيي ــن النفس األخصائيي

مشــكالت الطفــل التوحــدي.

ــة . 3 ــارة إقام ــة مه ــى معرف ــاج إل ــي )نحت ــم )19( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
ــن(  ــال التوحديي ــل األطف ــاليب تأهي ــة أس ــن لمعرف ــع متخصصي ــل م ورش عم
بالمرتبــة الثانيــة مكــرر بمتوســط حســابي )2.70( وانحراف معيــاري )0.50(، 
وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى 
ــل  ــاليب تأهي ــة أس ــن لمعرف ــع متخصصي ــل م ــة ورش عم ــارة إقام ــة مه معرف
ــن مــن  ــن النفســين واالجتماعيي ــن مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي األطف
المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي, وقــد اتفقــت نتيجــة 
الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة شــحاته )2012م( والتــي توصلــت إلــى أن 
األخصائييــن االجتماعييــن فــي حاجــه إلــى اكتســاب بعــض المهــارات المهنيــة 
ومنهــا: اكتســاب مهــارة التدريــب لتطبيــق النمــاذج والنظريــات العالجيــة الحديثة 
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فــي التعامــل مــع الحــاالت المرضيــة، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع 
ــدورات  ــم ال ــة تنظي ــى أهمي ــت إل ــي توصل نتيجــة دراســة أحمــد )2014م( والت
التدريبيــة إلكســاب األخصائــي االجتماعــي المهــارات الفنيــة؛ كاالتصــال الفعــال 

أثنــاء قيامــه بــدوره المهنــي.

ــد . 4 ــارة عق ــة مه ــى معرف ــاج إل ــي )نحت ــم )17( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
ــال  ــع األطف ــاليب التواصــل م ــة أس ــن لمعرف ــع متخصصي ــادية م جلســات إرش
ــاري  ــة بمتوســط حســابي )2.68( وانحــراف معي ــة الرابع ــن( بالمرتب التوحديي
ــى أن  ــة عل ــراد الدراس ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي )0.54(، وه
الحاجــة إلــى معرفــة مهــارة عقــد جلســات إرشــادية مــع متخصصيــن لمعرفــة 
أســاليب التواصــل مــع األطفــال التوحدييــن مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين 
واالجتماعييــن مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )14( وهــي )نحتــاج إلــى المعرفــة بالمهــارة العلميــة . 5
ــة  ــا( بالمرتب ــة التعامــل معه ــن وكيفي ــال التوحديي ــا مشــكالت األطف ــي تعرفن الت
الخامســة بمتوســط حســابي )2.64( وانحــراف معيــاري )0.55(، وهــذا يــدل 
ــة  ــى المعرف ــة إل ــى أن الحاج ــة عل ــراد الدراس ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن عل
بالمهــارة العلميــة التــي تعرفنــا مشــكالت األطفــال التوحدييــن وكيفيــة التعامــل 
معهــا مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات 
ــدول  ــج بالج ــت النتائ ــدي. وبين ــل التوح ــع مشــكالت الطف ــل م ــة للتعام المعرفي
رقــم )7( أن أقــل ثــالث فقــرات بمحــور احتياجــات األخصائييــن النفســين 
واالجتماعييــن مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي 
يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )11 ، 2 ، 9( مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي 

لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

جــاءت الفقــرة رقــم )11( وهــي )نجهــل مهــارة تقديــر مشــكالت الطفــل . 6
التوحــدي عندمــا يصــرخ( بالمرتبــة الســابعة عشــر بمتوســط حســابي )2.04( 
وانحــراف معيــاري )0.69(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة إلــى حــد مــا 
بيــن أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى معرفــة مهــارة تقديــر مشــكالت الطفل 
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التوحــدي عندمــا يصــرخ مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن 
مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

ــدرة . 7 ــارة الق ــة بمه ــا معرف ــس لدين ــي )لي ــم )2( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
علــى فهــم الطفــل التوحــدي( بالمرتبــة الثامنــة عشــر بمتوســط حســابي )1.98( 
ــراف معيــاري )0.73(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة إلــى حــد  وانح
ــى  ــدرة عل ــارة الق ــة مه ــى معرف ــة إل ــى أن الحاج ــة عل ــراد الدراس ــن أف ــا بي م
فهــم الطفــل التوحــدي مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي, وقــد اتفقــت نتيجــة 
الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة شــحاته )2012م( والتــي توصلــت إلــى أن 
األخصائييــن االجتماعييــن فــي حاجــه إلــى اكتســاب بعــض المهــارات المهنيــة 

ومنهــا: كيفيــة التعامــل مــع مرضــى األمــراض المزمنــة.

جــاءت الفقــرة رقــم )9( وهــي )نتعامــل مــع احتياجــات الطفــل التوحــدي . 8
ــة التاســعة عشــر بمتوســط حســابي )1.80(  ــة( بالمرتب ــدون مهــارات معرفي ب
وانحــراف معيــاري )0.77(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة إلــى حــد ما بين 
أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى معرفــة المهــارات المعرفــة للتعامــل مــع 
احتياجــات الطفــل التوحــدي مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعيين 

مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

ــن . 9 ــين واالجتماعيي ــن النفس ــات األخصائيي ــا احتياج ــي: م ــؤال الثان الس
ــدي؟ ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــة للتعام ــارات اإلدراكي ــن المه م

لإلجابــة علــى الســؤال تم حســاب التكرارات والنســب المئوية والمتوســطات 
الحســابية واالنحــراف المعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلدراكيــة 
للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، وذلــك كمــا يتضــح مــن خــالل الجــدول 

ــم )3-4(. رق
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جدول رقم )4-3( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول احتياجات األخصائيين 
النفسين واالجتماعيين من المهارات اإلدراكية للتعامل مع مشكالت الطفل 

التوحدي

الفقراتم
درجة الموافقة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم

يب
ترت

ال

ًنعم الأحيانا
%ك%ك%ك

1
نحتاج ألدراك األساليب العالجية 

للتعامل مع مشكالت األطفال 
التوحديين.

4275.01221.423.62.710.532

2
نحتاج إلى إدراك لمهارة تنظيم ورش 

عمل نتعلم منها طريقة اكتشاف 
مشكالت الطفل التوحدي.

4071.41425.023.62.680.545

3
نحتاج إلى إدراك أهمية عقد دورات 
تدريبية تعليمية للتعامل مع مشكالت 

الطفل التوحدي.
4173.21017.958.92.640.6410

ندرك أهمية مهارة حل المشكلة 4
4071.41526.811.82.700.503للتعامل مع األطفال التوحديين.

5
نحتاج إلى أدراك مهارة التدخل 
السريع في حل مشكالت األطفال 

التوحديين.
3562.51628.658.92.540.6614

6
ينقصنا اإلدراك السليم لمهارة 

تحليل السلوك للتعامل مع األطفال 
التوحديين.

2341.12646.4712.52.290.6817

7
نحتاج إلى مزيد من اإلدراك السليم 
لكيفية تنمية المهارات االجتماعية 
للتعامل مع مشكالت الوحدة عند 

األطفال التوحديين.
3766.11526.847.12.590.6312

8
ندرك أهمية مهارة  االتصال الفعال 
مع المؤسسات األكاديمية  لمساعدة 

أسر األطفال التوحديين.
4173.21221.435.42.680.587

9
نحتاج إلى مزيد من اإلدراك  

للتعامل مع أسر األطفال التوحديين 
لمساعدتهم.

3257.12035.747.12.500.6315



349 د.سليمان بن إبراهيم الشاوي

الفقراتم
درجة الموافقة
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لمت
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حرا
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ا
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عيا
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ال

ًنعم الأحيانا
%ك%ك%ك

10
نحتاج إلى مزيد من االدراك لمهارة 
العمل الجماعي في حل مشكالت 

األطفال التوحديين.
3358.92137.523.62.550.5713

11
ندرك أهمية استخدام مهارة التعامل 
ضمن فريق والتي نحتاج إليها في 

تعاملنا مع األطفال التوحديين.
4173.21323.223.62.700.544

12
نحتاج إلى مهارة التواصل مع 

مؤسسات المجتمع المحيط لمساعدة 
األطفال التوحديين وأسرهم.

4071.41425.023.62.680.54 5
مكرر

13
نحتاج إلى مزيد من اإلدراك 

للمهارات الحياتية لمعرفة أساليب 
تعامل األسرة مع األطفال التوحديين.

3664.31933.911.82.630.5211

14
نحتاج إلى اإلدراك السليم لفنيات 
التعامل مع أسباب المشكالت التي 

يعاني منها األطفال التوحديين.
4173.21119.647.12.660.618

15
ندرك ضرورة مهارة دراسة 

المشكالت وتحديد االحتياجات التي 
نحتاج إليها في التعامل مع األطفال 

التوحديين.
4987.5610.711.82.860.401

16
نحتاج إلى مزيد من اإلدراك لمهارة 

التشخيص للمشكالت وإشباع الحاجات 
في تعاملنا مع األطفال التوحديين.

3969.61425.035.42.640.599

17
نحتاج إلى مزيد من اإلدراك الستخدام 

مهارة المالحظة في تعاملنا مع 
سلوكيات األطفال التوحديين.

3257.11933.958.92.480.6616

-2.620.34المتوسط الحسابي العام
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يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-3( أن محــور احتياجــات األخصائييــن 
النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 
التوحــدي يتضمــن )17( فقــرة، تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــم بيــن 
)2.29 ، 2.86(، وهــذه المتوســطات تقــع بالفئتيــن الثانيــة والثالثــة مــن فئــات 
ــتجابات  ــاوت اس ــى تف ــابقة إل ــة الس ــير النتيج ــي، وتُش ــدرج الثالث ــاس المت المقي
أفــراد الدراســة حــول احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 

ــل التوحــدي. ــة للتعامــل مــع مشــكالت الطف المهــارات اإلدراكي

يبلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.62(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات االدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك 
االحتياجــات )الحاجــة إلدراك األســاليب العالجيــة للتعامل مع مشــكالت األطفال 
التوحدييــن، وكذلــك نحتــاج إلــى إدراك لمهــارة تنظيــم ورش عمــل نتعلــم منهــا 
طريقــة اكتشــاف مشــكالت الطفــل التوحــدي،  وإلــى  إدراك أهميــة عقــد دورات 
ــة إلدراك  ــدي، والحاج ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــة للتعام ــة تعليمي تدريبي
أهميــة مهــارة حــل المشــكلة للتعامــل مــع األطفــال التوحدييــن، وكذلــك الحاجــة 
ــن(,  ــال التوحديي ــى أدراك مهــارة التدخــل الســريع فــي حــل مشــكالت األطف إل
وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة شــحاته )2012م( والتــي 
ــم دورات  ــى تنظي ــه إل ــي حاج ــن ف ــن االجتماعيي ــى أن األخصائيي ــت إل توصل
ــم اتجاهــات األخصائييــن االجتماعييــن نحــو عملهــم  تدريبيــة تهــدف إلــى تدعي

مــع المرضــى فــي المؤسســات الطبيــة المختلفــة ورفــع روحهــم المعنويــة.

أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-3( أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس 
احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات االدراكيــة 
للتعامــل مــع مشــكالت واحتياجــات الطفــل التوحــدي يتمثــل فــي الفقــرات رقــم 
ــك  ــا، وذل ــاً للمتوســط الحســابي له ــاً وفق ــة تنازلي )15 ، 1 ، 4 ، 11، 2( مرتب

علــى النحــو التالــي:

جــاءت الفقــرة رقــم )15( وهــي )نــدرك ضــرورة مهــارة دراســة . 1
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المشــكالت وتحديــد االحتياجــات التــي نحتــاج إليهــا فــي التعامــل مــع األطفــال 
ــاري  ــابي )2.86( وانحــراف معي ــى بمتوســط حس ــة األول ــن( بالمرتب التوحديي
ــى أن  ــة عل ــراد الدراس ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي )0.40(، وه
الحاجــة إلــى مهــارة دراســة المشــكالت وتحديــد احتياجــات التعامــل مــع األطفال 
التوحدييــن مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات 

ــل التوحــدي. ــة للتعامــل مــع مشــكالت الطف اإلدراكي
ــة . 2 ــاليب العالجي ــاج ألدراك األس ــي )نحت ــم )1( وه ــرة رق ــاءت الفق ج

للتعامــل مــع مشــكالت األطفــال التوحدييــن( بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 
)2.71( وانحــراف معيــاري )0.53(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن 
أفراد الدراســة على أن الحاجة إلدراك األســاليب العالجية للتعامل مع مشــكالت 
ــن مــن  ــن النفســين واالجتماعيي ــن مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي األطف
المهــارات اإلدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي, وقــد اتفقــت نتيجة 
ــة مــع نتيجــة دراســة برقــاوي )2014م( والتــي توصلــت إلــى  الدراســة الحالي
ــة ويحتاجهــا  ــي يجــب أن تتضمنهــا البرامــج التدريبي أن أهــم الموضوعــات الت
األخصائييــن االجتماعييــن هــي التدريــب علــى كيفيــة مواجهــة الصعوبــات التــي 

تواجههــم فــي عملهــم.
ــكلة . 3 ــل المش ــارة ح ــة مه ــدرك أهمي ــي )ن ــم )4( وه ــرة رق ــاءت الفق ج

للتعامــل مــع األطفــال التوحدييــن( بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي )2.70( 
ــراد  ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــاري )0.50(، وه وانحــراف معي
ــع  ــل م ــكلة للتعام ــل المش ــارة ح ــة مه ــة إلدراك أهمي ــى أن الحاج ــة عل الدراس
ــن مــن  ــن النفســين واالجتماعيي ــن مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي األطف
المهــارات اإلدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي, وقــد اتفقــت نتيجة 
ــة مــع نتيجــة دراســة برقــاوي )2014م( والتــي توصلــت إلــى  الدراســة الحالي
ــة ويحتاجهــا  ــي يجــب أن تتضمنهــا البرامــج التدريبي أن أهــم الموضوعــات الت
األخصائييــن االجتماعييــن هــي التدريــب علــى كيفيــة مواجهــة الصعوبــات التــي 

تواجههــم فــي عملهــم.
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جــاءت الفقــرة رقــم )11( وهــي )نــدرك أهميــة اســتخدام مهــارة التعامل . 4

ضمــن فريــق والتــي نحتــاج إليهــا فــي تعاملنــا مــع األطفــال التوحدييــن( بالمرتبة 

ــدل  ــذا ي ــاري )0.54(، وه ــة بمتوســط حســابي )2.70( وانحــراف معي الرابع

ــة  ــى أن الحاجــة إلدراك أهمي ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن عل

ــع  ــا م ــي تعاملن ــا ف ــاج إليه ــي نحت ــق والت ــن فري ــارة التعامــل ضم اســتخدام مه

ــن مــن  ــن النفســين واالجتماعيي ــن مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي األطف

المهــارات اإلدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )2( وهــي )نحتــاج إلــى إدراك لمهــارة تنظيــم . 5

ورش عمــل نتعلــم منهــا طريقــة اكتشــاف مشــكالت الطفــل التوحــدي( بالمرتبــة 

الخامســة بمتوســط حســابي )2.68( وانحــراف معيــاري )0.54(، وهــذا يــدل 

ــارة  ــى أن الحاجــة إلدراك مه ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن عل

ــدي  ــل التوح ــاف مشــكالت الطف ــة اكتش ــا طريق ــم منه ــل نتعل ــم ورش عم تنظي

مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلدراكيــة 

ــل التوحــدي. للتعامــل مــع مشــكالت الطف

ــور . 6 ــرات بمح ــالث فق ــل ث ــم )4-3( أن أق ــدول رق ــج بالج ــت النتائ بين

احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات االدراكيــة 

للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )9 ، 17 ، 6( 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــا، وذل ــاً للمتوســط الحســابي له ــاً وفق ــة تنازلي مرتب

جــاءت الفقــرة رقــم )9( وهــي )نحتــاج إلــى مزيــد مــن اإلدراك  . 7

ــة الخامســة عشــر  ــال التوحدييــن لمســاعدتهم( بالمرتب للتعامــل مــع أســر األطف
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ــاري )0.63(، وهــذا يــدل علــى أن  بمتوســط حســابي )2.50( وانحــراف معي

ــد مــن اإلدراك  ــى مزي ــى أن الحاجــة إل ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق هن

للتعامــل مــع أســر األطفــال التوحدييــن لمســاعدتهم مــن احتياجــات األخصائييــن 

النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )17( وهــي )نحتــاج إلــى مزيــد مــن اإلدراك . 8

ــن(  ــال التوحديي ــا مــع ســلوكيات األطف ــي تعاملن الســتخدام مهــارة المالحظــة ف

معيــاري  وانحــراف  بمتوســط حســابي )2.48(  السادســة عشــر  بالمرتبــة 

)0.66(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفراد الدراســة علــى أن الحاجة 

إلــى مزيــد مــن اإلدراك الســتخدام مهــارة المالحظــة فــي تعاملنــا مــع ســلوكيات 

ــن مــن  ــن النفســين واالجتماعيي ــن مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي األطف

ــل التوحــدي. ــة للتعامــل مــع مشــكالت الطف ــارات اإلدراكي المه

جــاءت الفقــرة رقــم )6( وهــي )ينقصنــا اإلدراك الســليم لمهــارة تحليــل . 9

ــة الســابعة عشــر بمتوســط  ــن( بالمرتب ــال التوحديي الســلوك للتعامــل مــع األطف

حســابي )2.29( وانحــراف معيــاري )0.66(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك 

موافقــة إلــى حــد مــا بيــن أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى اإلدراك الســليم 

لمهــارة تحليــل الســلوك للتعامــل مــع األطفــال التوحدييــن مــن احتياجــات 

ــع  ــل م ــة للتعام ــارات اإلدراكي ــن المه ــن م ــين واالجتماعيي ــن النفس األخصائيي

ــل التوحــدي. مشــكالت الطف
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الســؤال الثالــث: مــا احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي؟

لإلجابــة علــى الســؤال تم حســاب التكرارات والنســب المئوية والمتوســطات 

الحســابية واالنحــراف المعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 

اإلداريــة  المهــارات  مــن  واالجتماعييــن  النفســين  األخصائييــن  احتياجــات 

للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، وذلــك كمــا يتضــح مــن خــالل الجــدول 

ــم )4-4(. رق

جــدول رقــم )4-4( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية 

واالنحــراف المعيــاري الســتجابات أفراد الدراســة حــول احتياجــات األخصائيين 

النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي.
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نحتاج إلى إجراءات إدارية مبسطة لقبول الطفل 1
4173.21425.011.82.710.4913التوحدي بالمؤسسات االجتماعية والتعليمية.

نحتاج إلى تعاون األسر في تعاونهم مع الطفل 2
5292.947.100.02.930.261التوحدي.

نحتاج توفير قاعدة بيانات عن المؤسسات االجتماعية 3
4682.1712.535.42.770.547التي تدعم أسرة الطفل التوحدي.

لدينا احتياج للتواصل مع األسرة للكشف عن 4
4275.01323.211.82.730.499سلوكيات الطفل في المنزل.

نحتاج التعاون من األسرة الستكمال بيانات ملف 5
4682.1916.111.82.800.443الطفل.

نعمل على تيسير اإلجراءات اإلدارية لنقل الطفل 6
3766.11323.2610.72.550.6915التوحدي من مؤسسة إلى أخرى.

نهتم بالتواصل مع األسرة كل فترة الطالعهم على 7
4478.6916.135.42.730.5610كل جديد في التعامل مع الطفل التوحدي.

نحتاج إلى التواصل مع جهات ومؤسسات لتدعيم 8
4682.1814.323.62.790.495الخدمات الصحية والتعليمية للطفل التوحدي.

نحتاج للتعاون مع إدارات المؤسسات من أجل 9
4580.41017.911.82.790.464تطوير الخدمات المقدمة للطفل التوحدي.

نحتاج إلى مزيد من التعاون مع باقي فريق العمل  10
10 4478.6916.135.42.730.56في حل مشكالت األطفال التوحديين.

مكرر

نحتاج إلى زيارات لمؤسسات اجتماعية وتعليمية 11
4682.11017.900.02.820.392لتبادل الخبرات في مجال رعاية األطفال التوحديين .

12
نحرص على تزويدنا بمهارة التواصل مع مؤسسات 

المجتمع المحيط لمساعدة األطفال التوحديين 
وأسرهم.

3969.61526.823.62.660.5514

نحتاج إلى اإلدراك السليم إلجراءات التعامل مع 13
4376.81221.411.82.750.488المشكالت التي يعاني منها األطفال التوحديين.

نهتم بدراسة االحتياجات التعليمية التي تحتاج اليها 14
10 4478.6916.135.42.730.56أسرة األطفال التوحديين.

مكرر

نحتاج إلى تنمية المهارات التكنولوجية لتيسير 15
5 4682.1814.323.62.790.49الجوانب اإلدارية على األسرة .

مكرر

-2.750.29المتوسط الحسابي العام

ــن  ــم )9( أن محــور احتياجــات األخصائيي يتضــح مــن خــالل الجــدول رق
النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 
التوحــدي يتضمــن )15( فقــرة، تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــم بيــن 
ــاس  ــات المقي ــة مــن فئ ــة الثالث ــع بالفئ )2.55 ، 2.93(، وهــذه المتوســطات تق
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المتــدرج الثالثــي والتــي تتــراوح مــا بيــن  ) 2.34 إلــى 3.0(، وتُشــير النتيجــة 
الســابقة إلــى تفــاوت اســتجابات أفــراد الدراســة حــول احتياجــات األخصائييــن 
النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي.

يبلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.75(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن 
المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك 
االحتياجــات )الحاجــة إلــى تعــاون األســر فــي تعاونهــم مــع الطفــل التوحــدي، 
وكذلــك الحاجــة إلــى زيــارات لمؤسســات اجتماعيــة وتعليميــة لتبــادل الخبــرات 
ــاون  ــى التع ــة إل ــى الحاج ــة إل ــن، إضاف ــال التوحديي ــة األطف ــال رعاي ــي مج ف
ــع إدارات  ــاون م ــل، والحاجــة للتع ــف الطف ــات مل ــتكمال بيان ــن األســرة الس م
ــك  ــدي، وكذل ــل التوح ــة للطف ــات المقدم ــر الخدم ــل تطوي ــن أج ــات م المؤسس
ــة  ــم الخدمــات الصحي ــع جهــات ومؤسســات لتدعي ــة إلــى التواصــل م الحاج

ــل التوحــدي(. ــة للطف والتعليمي

أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-4( أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس 
احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامل 
مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )2، 11 ، 5 ، 9، 8( 

مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

جــاءت الفقــرة رقــم )2( وهــي )نحتــاج إلــى تعــاون األســر مــع طفلهــم . 1
ــاري  ــراف معي ــابي )2.93( وانح ــط حس ــى بمتوس ــة األول ــدي( بالمرتب التوح
ــى أن  ــة عل ــراد الدراس ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي )0.26(، وه
الحاجــة إلــى تعــاون األســرة فــي تعاونهــم مــع الطفــل التوحــدي مــن احتياجــات 
األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع 

ــل التوحــدي. مشــكالت الطف

ــرة رقــم )11( وهــي )نحتــاج إلــى زيــارات لمؤسســات . 2 جــاءت الفق
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اجتماعيــة وتعليميــة لتبــادل الخبــرات فــي مجــال رعايــة األطفــال التوحدييــن( 
بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )2.82( وانحــراف معيــاري )0.39(، وهــذا 
يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى زيــارات 
ــال  ــة األطف ــي مجــال رعاي ــرات ف ــادل الخب ــة لتب ــة وتعليمي لمؤسســات اجتماعي
التوحدييــن مــن احتياجــات األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات 

اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )5( وهــي )نحتــاج التعــاون مــن األســرة الســتكمال . 3
ــابي )2.80( وانحــراف  ــة بمتوســط حس ــة الثالث ــل( بالمرتب ــف الطف ــات مل بيان
ــة  ــراد الدراس ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــاري )0.44(، وه معي
ــل  ــف الطف ــات مل ــتكمال بيان ــرة الس ــن األس ــاون م ــى التع ــة إل ــى أن الحاج عل
ــة  ــارات اإلداري ــن مــن المه ــن النفســين واالجتماعيي مــن احتياجــات األخصائيي

ــل التوحــدي. ــع مشــكالت الطف ــل م للتعام

جــاءت الفقــرة رقــم )9( وهــي )نحتــاج للتعــاون مــع إدارات المؤسســات . 4
مــن أجــل تطويــر الخدمــات المقدمــة للطفــل التوحــدي( بالمرتبــة الرابعــة 
ــاري )0.46(، وهــذا يــدل علــى أن  بمتوســط حســابي )2.79( وانحــراف معي
هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى أن الحاجــة إلــى التعــاون مــع إدارات 
المؤسســات مــن أجــل تطويــر الخدمــات المقدمــة للطفــل التوحــدي مــن احتياجات 
األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع 

مشــكالت الطفــل التوحــدي.

ــات . 5 ــع جه ــل م ــى التواص ــاج إل ــي )نحت ــم )8( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
ومؤسســات لتدعيــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة للطفــل التوحــدي( بالمرتبــة 
الخامســة بمتوســط حســابي )2.79( وانحــراف معيــاري )0.49(، وهــذا يــدل 
ــى التواصــل  ــى أن الحاجــة إل ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن عل
مــع جهــات ومؤسســات لتدعيــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة للطفــل التوحــدي 
ــة  ــارات اإلداري ــن مــن المه ــن النفســين واالجتماعيي مــن احتياجــات األخصائيي

للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.
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بينــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-4( أن أقــل ثــالث فقرات بمحــور احتياجات 
األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع 
مشــكالت واحتياجــات الطفــل التوحــدي يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )1 ، 12 ، 6( 

مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

6. جــاءت الفقــرة رقــم )1( وهــي )نحتــاج إلــى إجــراءات إداريــة مبســطة 
لقبــول الطفــل التوحــدي بالمؤسســات االجتماعيــة والتعليميــة( بالمرتبــة الثالثــة 
عشــر بمتوســط حســابي )2.71( وانحــراف معيــاري )0.49(، وهــذا يــدل 
ــى إجــراءات  ــى أن الحاجــة إل ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن عل
ــة  ــة والتعليمي ــات االجتماعي ــدي بالمؤسس ــل التوح ــول الطف ــة مبســطة لقب إداري
ــة  ــارات اإلداري ــن مــن المه ــن النفســين واالجتماعيي مــن احتياجــات األخصائيي

ــل التوحــدي. للتعامــل مــع مشــكالت الطف

7.جــاءت الفقــرة رقــم )12( وهــي )نحــرص علــى تزويدنــا بمهــارة 
التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المحيــط لمســاعدة األطفــال التوحدييــن 
الرابعــة عشــر بمتوســط حســابي )2.66( وانحــراف  بالمرتبــة  وأســرهم( 
معيــاري )0.55(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى 
أن الحــرص علــى تزويدهــم بمهــارة التواصــل مــع مؤسســات المجتمــع المحيــط 
ــن النفســين  ــن وأســرهم مــن احتياجــات األخصائيي ــال التوحديي لمســاعدة األطف
واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

8.جــاءت الفقــرة رقــم )6( وهــي )نعمــل علــى تيســير اإلجــراءات اإلداريــة 
ــر  ــة عش ــة الخامس ــرى( بالمرتب ــى أخ ــة إل ــن مؤسس ــدي م ــل التوح ــل الطف لنق
ــاري )0.69(، وهــذا يــدل علــى أن  بمتوســط حســابي )2.55( وانحــراف معي
ــى تيســير اإلجــراءات  ــى أن العمــل عل ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق هن
اإلداريــة لنقــل الطفــل التوحــدي مــن مؤسســة إلــى أخــرى مــن احتياجــات 
األخصائييــن النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع 

ــدي. ــل التوح مشــكالت الطف
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النفســيين  األخصائييــن  الحتياجــات  الســابق  العــرض  خــالل  ومــن 
واالجتماعييــن مــن المهــارات للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، نجدهــا 

ــي: ــا يل ــاءت كم ج

جدول رقم )4-5( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الحتياجات 
األخصائيين 

النفسيين واالجتماعيين من المهارات للتعامل مع مشكالت الطفل 
التوحدي.

الترتيباالنحراف المعياريالمتوسط الحسابياالحتياجاتم
2.370.373االحتياجات من المهارات المعرفية1

2.620.342االحتياجات من المهارات اإلدراكية2

2.750.291االحتياجات من المهارات اإلدارية3

-2.580.28المتوسط الحسابي العام

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-5( أن هنــاك موافقة بين أفراد الدراســة 
علــى احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات للتعامــل 
ــاري  ــراف معي ــام )2.58( بانح ــط ع ــدي بمتوس ــل التوح ــكالت الطف ــع مش م
ــى  ــة األول ــة بالمرتب ــي االحتياجــات مــن المهــارات اإلداري ــث تأت )0.28(، حي
بمتوســط عــام )2.75( وبانحــراف معيــاري )0.29(، تليهــا االحتياجــات مــن 
ــاري )0.34(،  ــراف معي ــام )2.62( وبانح ــط ع ــة بمتوس ــارات اإلدراكي المه
ــات  ــل احتياج ــة كأق ــارات المعرفي ــن المه ــات م ــي االحتياج ــر تأت ــي األخي وف
ــكالت  ــع مش ــل م ــارات للتعام ــن المه ــن م ــيين واالجتماعيي ــن النفس األخصائيي

ــاري )0.37(. ــل التوحــدي بمتوســط حســابي )2.37( وبانحــراف معي الطف

وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة شــحاته )2012م( 
والتــي توصلــت إلــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى االحتياجــات 
التدريبيــة لألخصائييــن االجتماعييــن العامليــن مــع الحــاالت الفرديــة فــي المجال 
ــن الســيد  ــة مــع نتيجــة دراســة نيفي ــت نتيجــة الدراســة الحالي ــي، كمــا اتفق الطب
)2012م( والتــي توصلــت إلــى حاجــة األخصائييــن االجتماعييــن إلــى تطويــر 
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مهاراتهــم مــن خــالل االطــالع علــى النمــاذج اإلرشــادية الواقعيــة واســتخدامها 
لتنميــة عالقــة الطفــل بمــن حولــه, كمــا يحتاجــون لتطويــر مهاراتهــم فــي تعليــم 
ــو  ــرة نح ــه األس ــي توجي ــم ف ــم ومعارفه ــتثمار خبراته ــالل اس ــن خ ــل م الطف
األســلوب المناســب لتعليــم طفلهمــا التوحــدي، كمــا اتفقت نتيجــة الدراســة الحالية 
مــع نتيجــة دراســة برقــاوي )2014م( والتــي توصلــت إلــى أن هنــاك موافقــة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى الــدورات التدريبيــة لألخصائييــن االجتماعييــن لتحقيق 
التنميــة المهنيــة بالمؤسســات االجتماعيــة، كمــا اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة 
مــع نتيجــة دراســة أحمــد )2014م( والتــي توصلــت إلــى أن هنــاك موافقــة بيــن 
أفــراد الدراســة علــى االحتياجــات التدريبيــة لألخصائييــن االجتماعييــن العامليــن 
ــة  ــة االجتماعي ــة للخدم ــة العام ــات الممارس ــق عملي ــة لتطبي ــات الطبي بالمؤسس

الطبيــة.

ــادة  ــاهم بدرجــة كبيــرة فــي زي ــى أن التدريــب يُس ــك إل ويعــزو الباحــث ذل
المهــارات المهنيــة لــدى األخصائييــن االجتماعيــن، وتلــك المهــارات قــد تكــون 
ــاق أو  ــا للنط ــك وفق ــا, وذل ــة وغيره ــة أو اجتماعي ــة أو فكري ــة أو يدوي إدراكي
ــى  ــر إل ــرد ينظ ــة الف ــة خدم ــي ممارس ــارة , وف ــط المه ــيطر لنم ــب المس الجان
المهــارة بكونهــا “ القــدرة علــى تطبيــق المعــارف النظريــة بشــكل مؤثــر وفعــال 
ــط  ــي ترتب ــان, وبالتال ــهولة وإتق ــي بس ــل المهن ــة العم ــى ممارس ــؤدي إل ــا ي بم
المهــارة باختيــار المعــارف المناســبة للموقــف وممارســة النشــاط المناســب 
لألهــداف التــي تــم تحديدهــا” )علــي,2011م, 40(، وهــذا مــا أكــد عليــه )خياط، 
ــى اســتخدام  ــدرة عل ــاءة والق ــا: الكف ــارة بأنه ــه للمه ــي تعريف 2016م، 106( ف
وتطويــع المعــارف النظريــة للمهنــة فــي الجانــب التطبيقــي والجانــب الميدانــي, 
وتتنــوع المهــارات التــي يســتخدمها األخصائــي النفســي تبعـًـا الختــالف مجــاالت 
الممارســة وطرائــق التدخــل والمشــكالت التــي تتعامــل معهــا المهنــة, والفئــات 
التــي تخدمهــا, إال أن هنــاك حــد أدنــى مــن المهــارات األساســية التــي ينبغي على 
كل أخصائــي نفســي اكتســابها والعمــل بموجبهــا, وربمــا يتفــق المختصــون علــى 
ــارات اســتخدام  ــة ومه ــة المهني ــن العالق ــارات تكوي ــل مه ــارات أساســية مث مه

االختبــارات النفســية وتفســير نتائجهــا.
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الســؤال الرابــع: مــا الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن النفســيين 
التوحــدي؟ الطفــل  مــع مشــكالت  للتعامــل  واالجتماعييــن 

لإلجابــة علــى الســؤال تم حســاب التكرارات والنســب المئوية والمتوســطات 
الحســابية واالنحــراف المعيــاري الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 
ــع  ــل م ــن للتعام ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــه األخصائيي ــي تواج ــات الت الصعوب
مشــكالت الطفــل التوحــدي، وذلــك كمــا يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )6-4(.

جدول رقم )4-6( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول الصعوبات التي تواجه 
األخصائيين النفسيين واالجتماعيين للتعامل مع  مشكالت الطفل التوحدي.

الفقرات م

درجة الموافقة 
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سا

لح
ط ا
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لمت

ا

ري
عيا
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ف 
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نح
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ب
رتي

الت

ًنعم  الاحيانا

%ك%ك%ك

نواجه عدم معرفة األسرة في التعامل مع 1
4071.41628.600.02.710.463مشكالت الطفل التوحدي.

األسرة ال تدرك أهمية تعليم أبنائها المهارات 2
2544.63053.611.82.430.5311االجتماعية والسلوكية.

تفتقد األسرة المعارف العلمية عن طبيعة 3
2544.63053.611.82.430.5312الطفل التوحدي.

نعاني من صعوبة فهم األسر لكيفية التعامل 4
2850.02850.000.02.500.509السليم مع أطفالهم التوحديين.

ال يتوفر العدد الكافي من المتخصصين 5
2850.02035.7814.32.360.7214للتعامل السليم مع األطفال التوحديين.

ال تهتم األسرة بالجوانب التعليمية للطفل 6
2442.93155.411.82.410.5313التوحدي بالمنزل.

عجز اإلمكانيات المادية لمؤسسات تعليم 7
3053.62341.135.42.480.6010األطفال التوحديين.

إهمال األطباء في تعاملهم مع األطفال 8
2239.32442.91017.92.210.7315التوحديين.

يستغرق تعليم وتأهيل الطفل التوحدي وقت 9
4173.21526.800.02.730.452طويل للوصول إلي نتائج ملموسة.
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استعجال بعض االسر لنتائج سريعة في 10
4580.41119.600.02.800.401تعليم أبنائهم.

عدم متابعة األسر لكل الواجبات المفروض 11
3460.72239.300.02.610.497القيام بها في تعاملهم مع أبنائهم التوحديين.

عدم وعي المجتمع بسمات الطفل التوحدي 12
3969.61730.400.02.700.464وكيفية التعامل معها.

صعوبة دمج األطفال التوحديين مع زمالئهم 13
3155.42442.911.82.540.548في التعليم .

عدم  وجود مؤسسات متخصصة مناسبة 14
4275.01119.635.42.700.575تستوعب أعداد األطفال التوحديين.

عدم وجود برامج متنوعة في التأهيل 15
3867.91526.835.42.630.596االجتماعي والنفسي لألطفال التوحديين.

-2.550.31المتوسط الحسابي العام

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )4-6( أن محــور الصعوبــات التــي تواجــه 
ــن  ــدي يتضم ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــن للتعام ــن االجتماعيي األخصائيي
)15( فقــرة، تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــم بيــن )2.21 ، 2.80(، 
وهــذه المتوســطات تقــع بالفئتيــن الثانيــة والثالثــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج 
الثالثــي، وتُشــير النتيجــة الســابقة إلــى تفــاوت اســتجابات أفــراد الدراســة حــول 
الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت 

ــل التوحــدي. الطف

يبلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.55( بانحــراف معيــاري )0.31(، وهــذا 
يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى الصعوبــات التــي تواجــه 
األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، ومــن أبــرز 
ــم أبنائهــم،  تلــك الصعوبــات )اســتعجال بعــض االســر لنتائــج ســريعة فــي تعلي
وكذلــك اســتغراق تعليــم وتأهيــل الطفــل التوحــدي وقــت طويــل للوصــول إلــي 
نتائــج ملموســة، إضافــة إلــى عــدم معرفــة األســرة فــي التعامــل مــع مشــكالت 
ــة  ــدي وكيفي ــل التوح ــمات الطف ــع بس ــي المجتم ــدم وع ــدي، وع ــل التوح الطف
التعامــل معهــا، وكذلــك عــدم وجــود مؤسســات متخصصــة مناســبة تســتوعب 

أعــداد األطفــال التوحدييــن(.

أوضحــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-6( أن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس 
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الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت 
ــم )10 ، 9 ، 1 ، 12 ،  ــل فــي الفقــرات رق ــل التوحــدي يتمث واحتياجــات الطف
14( مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

جــاءت الفقــرة رقــم )10( وهــي )اســتعجال بعض االســر لنتائج ســريعة . 1
فــي تعليــم أبنائهــم( بالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي )2.80( وانحــراف 
معيــاري )0.40(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى 
أن اســتعجال بعــض االســر لنتائــج ســريعة فــي تعليــم أبنائهــم مــن الصعوبــات 
التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )9( وهــي )يســتغرق تعليــم وتأهيــل الطفــل التوحدي . 2
وقــت طويــل للوصــول إلــي نتائــج ملموســة( بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 
)2.73( وانحــراف معيــاري )0.45(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى أن اســتغراق تعليــم وتأهيــل الطفــل التوحــدي وقــت 
طويــل للوصــول إلــي نتائــج ملموســة مــن الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن 

االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

جــاءت الفقــرة رقــم )1( وهــي )نواجــه عــدم معرفــة األســرة فــي . 3
ــابي  ــط حس ــة بمتوس ــة الثالث ــدي( بالمرتب ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م التعام
)2.71( وانحــراف معيــاري )0.46(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بيــن 
أفــراد الدراســة علــى أن عــدم معرفــة األســرة فــي التعامــل مــع مشــكالت الطفــل 
التوحــدي مــن الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع 
مشــكالت الطفــل التوحــدي، وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت إليه دراســة فرانسيســكا 
)Francisca,2005( والتــي توصلــت إلــى أن األمهــات ليــس لديهــن الوعــي 

الكافــي فــي التعامــل مــع األطفــال التوحدييــن ومشــكالتهم اليوميــة.

جــاءت الفقــرة رقــم )12( وهــي )عــدم وعــي المجتمــع بســمات الطفــل . 4
التوحــدي وكيفيــة التعامــل معهــا( بالمرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي )2.70( 
ــراد  ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــاري )0.46(، وه وانحــراف معي
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الدراســة علــى أن عــدم وعــي المجتمــع بســمات الطفــل التوحــدي وكيفيــة 
التعامــل معهــا مــن الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل 

مــع مشــكالت واحتياجــات الطفــل التوحــدي.

ــم )14( وهــي )عــدم وجــود مؤسســات متخصصــة . 5 ــرة رق جــاءت الفق
ــط  مناســبة تســتوعب أعــداد األطفــال التوحدييــن( بالمرتبــة الخامســة بمتوس
حســابي )2.70( وانحــراف معيــاري )0.57(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك 
موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى أن عــدم وجــود مؤسســات متخصصــة مناســبة 
تســتوعب أعــداد األطفــال التوحدييــن مــن الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن 

االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

بينــت النتائــج بالجــدول رقــم )4-6( أن أقل ثالث فقــرات بمحور الصعوبات 
التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي 
يتمثــل فــي الفقــرات رقــم )6 ، 5 ، 8( مرتبــة تنازليــاً وفقــاً للمتوســط الحســابي 

لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــة  ــب التعليمي ــم األســرة بالجوان ــم )6( وهــي )ال تهت ــرة رق 6. جــاءت الفق
ــة عشــر بمتوســط حســابي )2.41(  ــة الثالث ــل التوحــدي بالمنــزل( بالمرتب للطف
ــراد  ــن أف ــة بي ــاك موافق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــاري )0.53(، وه وانحــراف معي
ــل التوحــدي  ــة للطف ــب التعليمي ــى أن عــدم اهتمــام األســرة بالجوان الدراســة عل
بالمنــزل مــن الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع 

ــل التوحــدي. مشــكالت الطف

7.جــاءت الفقــرة رقــم )5( وهــي )ال يتوفــر العــدد الكافي مــن المتخصصين 
ــط  ــر بمتوس ــة عش ــة الرابع ــن( بالمرتب ــال التوحديي ــع األطف ــليم م ــل الس للتعام
حســابي )2.36( وانحــراف معيــاري )0.72(، وهــذا يدل علــى أن هناك موافقة 
بيــن أفــراد الدراســة علــى أن عــدم توفــر العدد الكافي مــن المتخصصيــن للتعامل 
ــن  ــه األخصائيي ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــن م ــال التوحديي ــع األطف ــليم م الس

االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.
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8.جــاءت الفقــرة رقــم )8( وهــي )إهمــال األطبــاء فــي تعاملهــم مــع األطفال 
ــراف  ــابي )2.21( وانح ــط حس ــر بمتوس ــة عش ــة الخامس ــن( بالمرتب التوحديي
معيــاري )0.73(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة إلــى حــد مــا بيــن أفــراد 
ــن مــن  ــال التوحديي ــم مــع األطف ــي تعامله ــاء ف ــال األطب ــى أن إهم الدراســة عل
الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت 

الطفــل التوحــدي.

ــارات  ــة المه ــرح لتنمي ــي المقت ــج التدريب ــا البرنام ــس: م ــؤال الخام الس
لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي؟

1- ما هو البرنامج التدريبي المقترح؟ 

بأنــه: »مجموعــة مــن  المقتــرح  التدريبــي  بالبرنامــج  الباحــث  يقصــد 
لمســاعدة  تصمــم  التــي  واإلجــراءات  والعمليــات  والمهــارات  المعــارف 
األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن لتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم للتعامــل مــع 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد, وتدعيــم االتجاهــات التــي تحقــق لهــم 
ــة  ــة وتحســن مــن أدائهــم المهنــي وتمكنهــم مــن الممارســة الفعال ــة المهني التنمي

ــة «. ــاالت المختلف ــع الح م

2- إجراءات تصميم البرنامج التدريبي المقترح:
فــي ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج, فقــد تــم تصميــم البرنامــج 

التدريبــي المقتــرح مــن خــالل الخطــوات العلميــة اآلتيــة:

 أواًل: األســس العامــة التــي تــم االعتمــاد عليهــا لتصميــم البرنامــج التدريبــي 
المقتــرح لألخصائييــن النفســيين واالجتماعيين.

ثانيًا: تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين.

ــيين  ــن النفس ــي لألخصائيي ــج التدريب ــاء البرنام ــداد وبن ــا: خطــوات إع ثالثً
واالجتماعييــن.
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أواًل: األســس العامــة التــي تــم االعتمــاد عليهــا لتصميــم البرنامــج 
المقتــرح: التدريبــي 

النفســيين . 1 لألخصائييــن  التدريبيــة  للبرامــج  النظــري  اإلطــار 
التوحــد. فــي مجــال اضطــراب طيــف  النظريــة  واالجتماعييــن, واألطــر 

البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث.. 2

نتائــج البحــث الحالــي التــي حــددت االحتياجــات التدريبيــة ) المعرفيــة . 3
- اإلدراكيــة- اإلداريــة( لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن الذيــن يتعاملــون 
ــر الركيــزة األساســية القتــراح البرنامــج  ــال التوحدييــن, والتــي تعتب مــع األطف

التدريبــي مــن خــالل تحليــل وتفســير النتائــج.

ثانيًا: تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين:

ــام  ــالل قي ــن خ ــي م ــث الحال ــي البح ــة ف ــات التدريبي ــد االحتياج ــم تحدي ت
الباحــث بتصميــم مقيــاس تقديــر احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعيين 
ــي  ــدي, والت ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــم للتعام ــة مهاراته ــة لتنمي التدريبي
تحــددت بالمهــارات )المعرفيــة - اإلدراكيــة- اإلداريــة( لألخصائييــن النفســيين 

ــن. ــال التوحديي ــون مــع األطف ــن يتعامل ــن الذي واالجتماعيي

ثالثـًـا: خطــوات إعــداد وبنــاء البرنامــج التدريبــي لألخصائييــن النفســيين 
واالجتماعييــن:

قام الباحث بالخطوات اآلتية إلعداد وبناء البرنامج التدريبي المقترح وهي:

- إعداد البرنامج :

ــا البرنامــج  ــي اســتند إليه ــة الت ــى االطــر النظري ــام الباحــث بالرجــوع إل ق
التدريبــي, وكذلــك نتائــج الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة ومــا تــم تحديــده 
ــاء  ــم بن ــن, وت ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــة لألخصائيي ــات التدريبي ــن االحتياج م

البرنامــج التدريبــي المقتــرح علــى النحــو اآلتــي: 
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1- األهداف العامة للبرنامج:

يهدف البرنامج التدريبي المقترح إلى ما يأتي:

أ- رفــع مســتوى األداء المهنــي لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن الذيــن 
يتعاملــون مــع أطفــال طيــف التوحــد.

بالمعــارف والمهــارات الالزمــة )المعرفيــة واإلدراكيــة  ب- تزويدهــم 
واإلداريــة( للممارســة المهنيــة فــي مجــال اضطــراب طيــف التوحــد. 

ت- تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة لألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن نحــو 
العمــل مــع أطفــال طيــف التوحــد.

ث- تنميــة قــدرات األخصائييــن علــى توظيــف النظريــات والمعــارف 
والخبــرات والمبــادئ المهنيــة والبحثيــة.

تنميــة قــدرة األخصائييــن فــي تنفيــذ برامــج التدخــل المهنــي وتطبيــق مهــارة 
العالقــة المهنيــة مــع أطفــال طيــف التوحــد.

2- مهارات البرنامج:

ــج  ــذا البرنام ــي ه ــن ف ــن النفســيين واالجتماعيي ســوف يكتســب األخصائيي
ــة: ــارات اآلتي ــي المه التدريب

ــن 1.  ــم ع ــد له ــي تعق ــن خــالل المحاضــرات الت ــة م ــارات المعرفي  المه
ــاذج الناجحــة لبعــض األســر  ــف التوحــد, وعــرض بعــض النم اضطــراب طي
ــي  ــرة ف ــاء األس ــن أخط ــل ع ــك ورش عم ــن, وكذل ــال توحديي ــا أطف ــي له الت

ــدي. ــل التوح ــع الطف ــل م التعام

ــز 2.  ــة لمراك ــارات المتبادل ــل الزي ــن خــالل عم ــة م ــارات اإلدراكي  المه
أطفــال التوحــد  واالطــالع علــى دور كل مركــز فــي تقديــم الخدمــات لألطفــال 

ــل التوحــدي. ــة التعامــل مــع الطف ــاش عــن كيفي ــات نق ــن, وحلق التوحديي
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 المهــارات الســلوكية مــن خــالل المناقشــات الجماعيــة حــول مراحــل 3. 
العــالج ألطفــال التوحــد, وورش عمــل عــن المهــارات المهنيــة المناســبة للتعامل 

مــع الطفــل التوحــدي وأســرته.
3-   مراحل تطبيق البرنامج:

أواًل: المرحلة التمهيدية:

ــرة  ــد فت ــر المــكان وتحدي ــة اإلعــداد للبرنامــج مــن خــالل توفي وهــي عملي
إجــراء البرنامــج وتحديــد المشــاركين فــي البرنامــج مــن المتخصصيــن, وكذلــك 
تحديــد الفئــة المســتهدفة مــن البرنامــج والجهــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ البرنامــج, 
ــا, ويشــمل تكلفــة البرنامــج والجهــة  وتســتغرق هــذه المرحلــة مــدة شــهر تقريبً

المشــرفة واإلجــراءات اإلداريــة التــي يتــم توفيرهــا لتنفيــذ البرنامــج.

ثانيًا: المرحلة التنفيذية:

وهــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ البرنامــج وفقـًـا للمــدة المحــددة أســبوعيًا 
ــلوكية  ــة والس ــة واإلدراكي ــارات المعرفي ــابهم المه ــتهدفة إلكس ــة المس ــع الفئ م
واإلداريــة, وتشــمل هــذه المرحلــة)14( أســبوًعا متواصلــة مــع الفئــة المســتهدفة 
بفريــق عمــل مــن المتخصصيــن فــي الجوانــب النفســية واالجتماعيــة والطبيــة 

والتأهيليــة واإلداريــة. 

ثالثًا: المرحلة التقويمية:

وهــي المرحلــة التــي تبــدأ بعــد انتهــاء البرنامــج, ويتــم فــي هــذه المرحلــة 
قيــاس عائــد البرنامــج التدريبــي مــن خــالل تطبيــق مقيــاس المهــارات التدريبيــة 
ــي حضــور  ــن المشــاركين ف ــن النفســيين واالجتماعيي ــى األخصائيي ــة عل المهني
البرنامــج لتحديــد مــدى تأثيــر البرنامــج علــى مهاراتهــم وتحديــد مســتوى 

ــم. ــة لديه ــارات المهني المه
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4- األساليب التدريبية المناسبة:

والمناقشــات  المحاضــرات  علــى  التدريبيــة  األســاليب  تشــتمل  ســوف 

الــدور. ولعــب  المواقــف  وتحليــل  العمــل  وورش  الجماعيــة 

5- الفئات التدريبية )المتدربون(:

ــع  ــون م ــن يتعامل ــن الذي ــيين واالجتماعيي ــن النفس ــع األخصائيي ــم جمي وه

الطفــل التوحــدي مــن الجنســين ) ذكــور وإنــاث(, والذيــن يعملــون فــي القطــاع 

ــي. الحكومــي واألهل

6- القائمون بالتدريب )المدربون(:

ــف  ــراب طي ــال اضط ــي مج ــن ف ــن المتخصصي ــات م ــاتذة الجامع 1- أس

ــد. التوح

2- المتخصصيــن الممارســين والذيــن لديهــم خبــرة طويلــة فــي التعامــل مــع 

ــل التوحدي. الطف

7- مدة البرنامج:

ــى  ــي مــوزع عل ــي جــدول زمن ــرح ف ــي المقت ــج التدريب ــم وضــع البرنام ت

)14( يــوم تدريبــي, وعــدد الســاعات للبرنامــج )42( ســاعة, وكل يــوم تدريبــي 

مدتــه )3( ســاعات. كمــا هــو موضــح أدنــاه فــي الجــدول رقــم )12(.   
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جدول رقم )4-7( البرنامج التدريبي المقترح لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين

المشاركونالهدفالموضوعالزمناليوم

محاضرة بعنوان: “التوحد وخصائصه ومشكالته 3 ساعات1
وطرق العالج”.

تزويد المتدربين بمعارف حول طبيعة التوحد 
وخصائصه ومشكالته وطرق عالجه.

متخصص في اضطرابات طيف 
التوحد.

محاضرة عن: اضطراب طيف التوحد, أسبابه, 3 ساعات2
أنواعه, والنظريات المفسرة له .

إكساب المتدربين معارف عن أسباب التوحد 
وأنواعه والنظريات المفسرة له.

متخصص في علم النفس 
اإلكلينيكي.

إكساب المتدربين المهارات اإلدراكية عرض لنماذج ناجحة لبعض أسر أطفال التوحد3ساعات3
والسلوكية للتعامل مع الطفل التوحدي

عرض تجارب ناجحة لألسر التي 
لها ابناء توحديين

ورشة عمل عن: أخطاء األسرة في التعامل مع 3 ساعات4
الطفل التوحدي

تزويد المتدربين بالمهارات اإلدراكية عن 
كيفية تعامل األسرة مع الطفل التوحدي

متخصص في برامج رعاية األطفال 
التوحديين

3 ساعات5

محاضرة عن: المهارات اإلدارية للتعامل مع أسر 
أطفال طيف التوحد وتشمل:

1-مفهوم المهارات اإلدارية التي تحتاج إليها األسر.
إجراءات التحاق األطفال بالمؤسسات والمراكز 

المتخصصة.
االستفادة من المراكز  والمؤسسات األخرى.

إكساب المتدربين المهارات التقنية للتعامل مع 
اإلجراءات اإلدارية التي تحتاج إليها األسر.

مدير المركز أو المؤسسة مع أحد 
المتخصصين في األعمال اإلدارية 

والتقنية.

3 ساعات6
ورش عمل عن مهارات التعامل مع الطفل التوحدي 

وأساليب تنمية الجوانب السلوكية لديه.
إكساب المتدربين طرق العالج  الحديثة 

للطفل التوحدي.

متخصص في تأهيل األطفال 
التوحديين في المجال النفسي 

واالجتماعي.

3 ساعات7

تبادل الخبرات من خالل زيارات إلحدى مراكز 
ومؤسسات رعاية األطفال التوحديين وتشمل:

1-عرض نماذج من البرامج واألنشطة المقدمة 
لألطفال التوحديين.

2-توضيح لدور المراكز أو المؤسسات في تقديم 
الخدمات لألطفال التوحديين وأسرهم.

تزويد المتدربين بالخبرات الميدانية في 
مراكز ومؤسسات رعاية األطفال التوحديين.

أحد المسؤولين في أحد المراكز أو 
المؤسسات التي تقوم على رعاية 

األطفال التوحديين.

3 ساعات8

حلقة نقاش عن: المداخل العالجية للتعامل مع 
مشكالت الطفل التوحدي؛ وتشمل:

1-العالج النفسي
2-العالج الطبي

3-العالج السلوكي
4-األساليب المعرفية

تزويد المتدربين بأحدث المداخل العالجية في 
مجال اضطراب طيف التوحد.

متخصص في علم النفس 
اإلكلينيكي-مسار التوحد.

3 ساعات9

محاضرة عن: المساندة االجتماعية ألسر أطفال طيف 
التوحد في التعامل مع مشكالت أبنائهم؛ وتشمل:

1-مفهوم المساندة االجتماعية.
2-أهمية المساندة االجتماعية.

3-مجاالت المساندة االجتماعية.
4-تأثير المساندة االجتماعية اإليجابية على الطفل 

واألسرة.

إكساب المتدربين المهارات السلوكية للتعامل 
مع أسرة المريض .

متخصص في علم النفس الصحي 
والخدمة االجتماعية الوقائية.

3 ساعات10
ورشة عمل عن: االتجاهات الحديثة لتطبيق  

االختبارات المعتمدة في تشخيص اضطراب طيف 
التوحد

تزويد األخصائيين بأحدث االختبارات 
المعتمدة التي  توصلت إليها المراكز الدولية 

في تشخيص اضطراب طيف التوحد.

متخصص في علم النفس اإلكلينيكي 
– مسار التوحد.
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3 ساعات11
ورشة عمل عن: المهارات المهنية المناسبة في 

التعامل مع الطفل التوحدي وأسرته.
إكساب المتدربين المهارات المهنية في 

التعامل األطفال التوحديين وأسرهم.
متخصص في الخدمة االجتماعية 

اإلكلينيكية.

3 ساعات12

مناقشة جماعية حول: مراحل التشخيص والعالج 
ألطفال طيف التوحد؛ وتشمل:

1-خطوات التشخيص السليم للوصول إلى العالج 
المناسب.

2-أشكال العالج الطبي.

3-نماذج العالج الطبي.

إكسابهم مهارات التشخيص السليم, والفنيات 
العالجية الحديثة ألطفال طيف التوحد.

متخصص في العالج الطبي ألطفال 
طيف التوحد.

3 ساعات13

محاضرة عن: اإلرشاد النفسي واالجتماعي ألسر 
أطفال التوحد؛ وتشمل:

1-أساليب التعليم االجتماعي لألسرة.
2-البرامج اإلرشادية عن كيفية تعامل األسرة مع 

الطفل التوحدي.
3-تعديل سلوك أسر أطفال التوحد كأحد األساليب 

لعالج مشكلة الطفل التوحدي.
4-  أساليب تشكيل البناء المعرفي لألسرة.

5-دور األسرة في عالج وتنمية شخصية  الطفل 
التوحدي.

تزويد المتدربين بالطرق اإلرشادية السليمة 
في كيفية تعامل األسرة مع طفلهم التوحدي.

ممارس في مجال اضطراب طيف 
التوحد.

3 ساعات14
عرض نماذج لبعض الحاالت التي تم عالجها من 
أطفال طيف التوحد وأساليب التعامل الحديثة معها.

إكساب المتدربين خبرات عن طرق العالج 
الحديثة ألطفال طيف التوحد.

متخصص ممارس في إحدى 
المراكز أو المؤسسات في مجال 

اضطراب طيف التوحد.

خالصة ألهم نتائج البحث وتوصياته:

يشــمل هــذا الجــزء علــى عــرض ألبــرز النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا 
ومــن ثــم التوصيــات المقترحــة فــي ضــوء تلــك النتائــج.

5-1- نتائج البحث:

 توصل البحث الحالي إلى العديد من التوصيات نوجزها فيما يلي:

  أواًل: أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن 
النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات المعرفيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك االحتياجــات:

معرفة مهارة التعامل السليم مع الطفل التوحدي.. 1

ــادل . 2 ــة فــي الخــارج لتب ــة مهــارة التشــبيك مــع المؤسســات العلمي معرف

ــن. ــال التوحديي ــرات حــول أســاليب التعامــل مــع األطف الخب
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ــة أســاليب . 3 ــن لمعرف ــة ورش عمــل مــع متخصصي ــارة إقام ــة مه معرف

ــن. ــال التوحديي ــل األطف تأهي

معرفــة مهــارة عقــد جلســات إرشــادية مــع متخصصيــن لمعرفة أســاليب . 4
التواصــل مــع األطفــال التوحديين.

ــن . 5 ــال التوحديي ــا مشــكالت األطف ــي تعرفن ــة الت ــارة العلمي ــة المه معرف
ــا. ــل معه ــة التعام وكيفي

ــة البحــوث والدراســات . 6 ــة مهــارة التعــاون مــع الجامعــات لمعرف معرف
ــال التوحدييــن. ــة حــول التعامــل مــع األطف العلمي

ــا: أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد البحــث علــى احتياجــات األخصائييــن  ثانيً
النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات االدراكيــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك االحتياجــات:

ــال . 1 ــع مشــكالت األطف ــل م ــة للتعام ــاليب العالجي ــة ألدراك األس الحاج
ــن. التوحديي

ــة . 2 ــا طريق ــم منه ــل للتعل ــم ورش عم ــارة تنظي ــى إدراك مه ــة إل الحاج
ــدي. ــل التوح ــكالت الطف ــاف مش اكتش

الحاجــة إلــى إدراك أهميــة عقــد دورات تدريبيــة تعليميــة للتعامــل مــع . 3
مشــكالت الطفــل التوحــدي.

الحاجــة إلدراك أهميــة مهــارة حــل المشــكلة للتعامــل مــع األطفــال . 4
التوحدييــن.

الحاجــة إلــى أدراك مهــارة التدخــل الســريع فــي حــل مشــكالت األطفــال . 5
التوحديين.
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ثالثـًـا: أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن 
النفســين واالجتماعييــن مــن المهــارات اإلداريــة للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحــدي، ومــن أبــرز تلــك االحتياجــات:

الحاجة إلى تعاون األسر في تعاونهم مع الطفل التوحدي.. 1

الحاجــة إلــى زيــارات لمؤسســات اجتماعيــة وتعليميــة لتبــادل الخبــرات . 2
فــي مجــال رعايــة األطفــال التوحدييــن.

الحاجة إلى التعاون من األسرة الستكمال بيانات ملف الطفل.. 3

الحاجــة للتعــاون مــع إدارات المؤسســات مــن أجــل تطويــر الخدمــات . 4
المقدمــة للطفــل التوحــدي.

الحاجــة إلــى التواصــل مــع جهــات ومؤسســات لتدعيــم الخدمــات . 5
التوحــدي. للطفــل  والتعليميــة  الصحيــة 

 رابعـًـا: أن هنــاك موافقــة بيــن أفــراد الدراســة علــى احتياجــات األخصائييــن 
النفســيين واالجتماعييــن مــن المهــارات للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحدي، 
حيــث تأتــي االحتياجــات مــن المهــارات اإلداريــة بالمرتبــة األولــى، تليهــا 
ــي االحتياجــات مــن  ــر تأت ــي األخي ــة، وف ــارات اإلدراكي االحتياجــات مــن المه
المهــارات المعرفيــة كأقــل احتياجــات األخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن مــن 

المهــارات للتعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

ــي  ــات الت ــى الصعوب ــراد الدراســة عل ــن أف ــة بي ــاك موافق ــا: أن هن  خامًس
ــدي،  ــل التوح ــكالت الطف ــع مش ــل م ــن للتعام ــن االجتماعيي ــه األخصائيي تواج

ــات: ــك الصعوب ــرز تل ــن أب وم

استعجال بعض االسر لنتائج سريعة في تعليم أبنائهم.. 1

اســتغراق تعليــم وتأهيــل الطفــل التوحــدي وقــت طويــل للوصــول إلــي . 2
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نتائــج ملموســة.

عدم معرفة األسرة في التعامل مع مشكالت الطفل التوحدي.. 3

عدم وعي المجتمع بسمات الطفل التوحدي وكيفية التعامل معها.. 4

عــدم وجــود مؤسســات متخصصــة مناســبة تســتوعب أعــداد األطفــال . 5

ــن. التوحديي

5-2- توصيات البحث:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يلي:

الحــاق األخصائييــن االجتماعييــن والنفســين بالــدورات التدريبيــة التــي . 1

تُســاهم فــي تنميــة المهــارات المعرفيــة واإلدراكيــة واإلداريــة لديهــم فــي التعامــل 

مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي.

توعيــة األســر بكيفيــة التعامــل مــع مشــكالت الطفــل التوحــدي، حيــث . 2

بينــت النتائــج أن عــدم معرفــة األســر بكيفيــة التعامــل مــع تلــك المشــكالت مــن 

الصعوبــات التــي تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين فــي التعامــل مــع 

مشــكالت الطفــل التوحــدي.

إنشــاء مراكــز متخصصة مناســبة تســتوعب أعــداد األطفــال التوحديين، . 3

حيــث بينــت النتائــج أن عــدم وجــود مثــل تلــك المراكــز مــن الصعوبــات التــي 

تواجــه األخصائييــن االجتماعييــن والنفســيين فــي التعامــل مــع مشــكالت الطفــل 

التوحدي.
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