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امللخص:
ومعرفة  املعلمات،  نظر  وجهة  من  التوحد  أطفال  عند  السلوكية  املشكالت  عن  الكشف  الدراسة  استهدفت 

الحاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات يف معهدي الحسني وحمائم 

السالم يف محافظة النجف األرشف، وتكونت عينة الدراسة من )55( معلمة، للعام الدرايس 2017 – 2018، ولتحقيق 

اإلرشادية يف ضوء  الحاجات  السلوكية واستبانة  املشكالت  استبانة  استبيانني هما  ببناء  الباحثة  البحث قامت  هدف 

املشكالت السلوكية وكانا يحتويان عىل )17( فقرة تضمنتا أربعة مجاالت هي نفسية واجتماعية ومعرفية وحسية، 

وتم تطبيقهما بعد التأكد من صدقهما وثباتهما، كشفت نتائج البحث عن تصدر املشكالت السلوكية املعرفية املرتبة 

األوىل وبذلك حصلت عىل ترتيب عاٍل جداً وجاءت املشكالت االجتماعية والنفسية والحسية عىل املرتبة الثانية والثالثة 

والرابعة عىل التوايل وبذلك حصلتا عىل ترتيب عال، أما الحاجات اإلرشادية فتصدرت الحاجات اإلرشادية املعرفية املرتبة 

األوىل وبذلك حصلت عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الحاجات اإلرشادية االجتماعية والنفسية والحسية جاءت باملرتبة الثانية 

والثالثة والرابعة عىل التوايل وحصلت عىل ترتيب عاٍل، وتقدمت الباحثة بمجموعة من التوصيات واملقرتحات.

Counseling needs in the light of the behavioral problems of children of autism from the 
point of view of teachers

 Ameera Jabber Hashamz Department of Educational and Psychological Sciences - College of Education 
for Girls - University of Kufa - Iraq

Abstract
The study aimed to detect behavioral problems in autistic children from the point of view 

of the teachers and to identify the counseling needs in the light of the behavioral problems of the 
children of autism from the point of view of the teachers in the institutes of Al Hussein and the 
Doves of Peace in Najaf. The study,s sample consisted of (55) teachers in the academic year 2017-
2018. To achieve the goal of the research, the researcher constructed two questionnaires: Behav-
ior Questionnaire and a questionnaire of instructional needs in the light of behavioral problems. 
They included (17) items representing four areas : psychological, social, cognitive, and sensory, 
and were applied after confirming their validity and reliability, The results revealed that cognitive 
behavioral problems ranked first and thus obtained a very high ranking. The social, psychologi-
cal, and sensory problems were ranked second. third and fourth respectively. As for the counseling 
needs, the cognitive guidance topped the first place, and thus obtained a very high ranking. The 
social, psychological and sonsery needs came second, third and fourth respectively, thus obtaining 
a high ranking. The researcher presented a set of recommendations and suggestions.

)1( تم استالم البحث يف إبريل 2018، وأجيز للنرش يف سبتمرب 2018.

Doi:10.29343 /1- 86-2
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املقدمة:
يعّد االهتمام بالتالميذ يف أي مجتمع اهتماماً بمستقبل املجتمع بأرسه، ويقاس مدى تقدم املجتمعات 
العديد  اهتمت  لذا  حلها،  عىل  والعمل  مشكالتهم  ودراسة  بهم  والعناية  بالتالميذ  اهتمامها  بمدى  ورقيها 
أكثر  التوحد من  التوحديني، واضطراب  الخاصة وبخاصة  بالتالميذ ذوي االحتياجات  الحديثة  الدراسات  من 
منفرد،  سبب  عىل  االضطراب  هذا  أسباب  تقترص  وال  للنمو،  الرئيسة  املعالم  يف  تأثرياً  النمائية  االضطرابات 
الطبيب  ويعّد  وأساليب عالجه،  للجدل من حيث تشخيصه  االضطراب مثرياً  يزال هذا  وال  متعددة،  فأسبابه 
النفيس يل كانر )Lee Kanner( أول من قام بإطالق اسم التوحد )Autism( ووصف حالته املرضية وكان ذلك 
التقارير  هذه  معظم  ولكن  التوحد،  اضطراب  انتشار  نسبة  حول  التقارير  يف  اختالف  وهناك   ،1943 عام  يف 
الرقابة وضبط  تشري إىل أن هناك زيادة يف نسبة االنتشار عما كانت عليه سابقاً، وحسب احصائيات مركز 
التوحد  اضطراب  وأن  التوحد،  أعراض  من  بواحدة  مصاب  طفالً   )88( كل  من  طفالً  أن  األمريكي  األمراض 
نتائج  املختلفة، وأشارت  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  والجماعات  األجناس واألعراف  موجود بني كل 
نسبته  الذكور  فعند   ،)5  -  1( أضــعاف  بخمسـة  اإلناث  من  أكثر  الذكور  بني  منترش  التوحد  أن  الدراسات 
)1 - 54(، بينما عـند اإلناث )1 - 25( )الزارع، 2010: 45( , ولألسف ال توجد دراسات عراقية تساعدنا يف 
إعطاء إحصائية دقيقة لنسبة انتشار التوحد أو الفروقات بني الجنسني يف نسبة االنتشار، أن معرفة خصائص 
ومشكالت تالميذ التوحد وتحديدها بشكل دقيق ذات أهمية كبرية يف عمليتي الكشف والتشخيص، ملا يرتتب 
عليهما من اتخاذ قرارات هامة تتعلق بتحديد الطرق العالجية والتدريبية واختيار البدائل الرتبوية والنفسية 
التي تتناسب خصائص ومشكالت كل طفل عىل حدة )فاروق والرشبيني، 2011 : 52(، ويعّد ضعف التواصل 
من أهم الخصائص املميزة للتالميذ التوحديني خاصة فيما يتعلق بالتفاعل االجتماعي، حيث تظهر املؤرشات 
يعاني  أقرانهن كما  باللعب مع  والتفاعل وال يرغب  التواصل  ال يستطيع  العمر، فمثالً  يف مرحلة مبكرة من 
 ،)66 )الجلبي،2010:  ومعرفية   / حركية  أسباب  إىل  ترجع  متنوعة  تجدي  سلوكيات  من  بالتوحد  املصابون 
وإعاقة التوحد من أكثر اإلعاقات صعوبة وشدة من حيث تأثريها عىل سلوك الفرد الذي يعانيها، وعىل قابليته 
للتعلم أو تنشئته االجتماعية أو تدريبه أو قدرته عىل العمل أو عىل حماية ذاته )الشمري،2007: 71(، وهذا 
يعني أن تالميذ التوحد يظهرون صعوبات نمائية عىل كافة األصعدة وبمستويات مختلفة تحتاج إىل التعامل 
معها من خالل وضع أسس علمية للتخفيف من آثار املشكالت السلوكية الناتجة من التوحد، فاإلرشاد النفيس 
الجهود  التوحد وفيه تختلف  التي يعاني منها تالميذ  املداخل األساسية للمساعدة يف حل املشكالت  أكثر  من 
واألموال مقارنة باملداخل العالجية األخرى فال يمكن ألي عملية إرشادية أن تحقق أهدافها ما لم تستند عىل 
التوحدي،  الطفل  يعاني منها  التي  املشكالت  التي تحدده خالل دراسة تشخيص  اإلرشادية  الحاجات  تحديد 
وتعّد عملية تقيم املشكالت وتشخصيها ووضع الحاجات اإلرشادية لها أمراً رضورياً يساعد يف عملية التنمية 

والعالج، وهذا ينسجم مع األهداف الرتبوية والنفسية التي تسعى الرتبية الخاصة إىل تحقيقها.

مشكلة البحث:
الحظت الباحثة من خالل زيارتها العلمية إىل مركز التوحد، وجود وصفات لدى تالميذ التوحد قد تسبب 
لهم مشكالت، مما دفعها إىل البحث عن تلك املشكالت، ومن خالل استقراء الواقع، والقراءة املعمقة للدراسات 
واألدبيات الخاصة بالتوحد، وجد اتفاقهما عىل أن تالميذ التوحد يظهرون الكثري من املشكالت السلوكية التي 
تعد عائقاً يف طريق كل من يتعامل معهم سواء يف داخل األرسة أو املراكز الرتبوية الخاصة ملساعدتهم من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن هذه املشكالت تقلل استفادة التالميذ أنفسهم من الخدمات املقدمة لهم، وتبني للباحثة 
بعدم وضوح الحاجات اإلرشادية التي تهم تالميذ التوحد إىل القائمني عىل رعايتهم، ناهيك عن قلة الدراسات 
الباحثة،  التوحد يف صور مشكالتهم السلوكية يف حدود علم  التي قامت بدراسة الحاجات اإلرشادية لتالميذ 
السيما أصبح التوحد واقعاً مؤملاً نظراً الرتفاع معدالتها وتزايدها باستمرار يف جميع املجتمعات ويصنف أنه 
ثالث أكثر االضطرابات النمائية شيوعاً )نصار ويونس، 2010 : 44(، لذا برَزت عند الباحثة فكرة إجراء هذه 
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الدراسة وخصوصاً أنها تستكشف تلك الحاجات املرتبطة باملشكالت من وجهة نظر املعلمات، لكونهن أكثر 
األشخاص قرباً من تالميذ التوحد ويمكن االعتماد عليهن يف تقدير أبرز تلك الحاجات.

مشكالتهم  ضوء  يف  التوحد  تالميذ  عند  اإلرشادية  الحاجات  عىل  التعرف  يف  البحث  مشكلة  تتمحور 
السلوكية من وجهة نظر املعلمات، لذا فإن البحث حاول اإلجابة عن السؤالني التاليني:

- ما املشكالت السلوكية التي يعاني منها تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات؟

- ما الحاجات اإلرشادية املرتبطة باملشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات؟

أهمية البحث:
اأوًل: الأهمية النظرية:

تناول البحث عينة من التالميذ يف مرحلة الطفولة، والتالميذ هم مستقبل كل أرسة ومجتمع ودولة   -
وخاصة يف ضوء التطورات االجتماعية والثقافية الحاصلة.

تصديـه الضطـراب التوحـد الذي يصيـب التالميـذ، وقد تسـتمر معهم طـول العمر، ويعـّد أصعب   -
االضطرابات االنمائية لصعوبة تشخيصه وتمدد جوانبه وتداخل أسبابه.

قد تشكل الدراسة إضافة نوعية يف مجال التوحد نظراً لندرة البحوث التي تناولت هذا الجانب السيما   -
يف الدراسات العراقية والعربية.

فتح املجال أمام الباحثني للقيام بمزيد من األبحاث املتخصصة يف الحاجات اإلرشادية عند تالميذ   -
التوحد.

ثانيًا: الأهمية العملية:

قد تساعد نتائج دراسة البحث الحالية لوضع قاعدة لبناء برامج تربوية وإرشادية لتعديل السلوك   -
يف مجال اإلرشاد النفيس للرتبية الخاصة.

توعية العاملني يف مراكز التوحد عىل التعامل مع تالميذ التوحد بطرق تربوية إرشادية نفسية قائمة   -
عىل أسس علمية قد تسهم يف تحقيق التوافق النفيس واالجتماعي للطفل التوحدي.

التعرف عىل الحاجات اإلرشادية عند تالميذ التوحد فطرة أساسية تساهم إيجابياً يف التالميذ أنفسهم   -
وأرسهم ومعلماتهم.

يسهم البحث الحايل يف تقديم قاعدة بيانات بخصوص الحاجات اإلرشادية لتالميذ التوحد قد تساعد   -
القائمني عىل شؤون الطفولة والرتبية الخاصة لتوسيع خدماتهم مما يحقق تنمية متكاملة.

تتمثل أهمية البحث يف إعداد أداة سكومرتية للحاجات اإلرشادية املرتبطة باملشكالت السلوكية عند   -
تالميذ التوحد تتوافر فيها خصائص الصدق والثبات.

تنبثق أهمية البحث من خالل تقديمها ملجموعة من التوصيات للقائمني عىل شؤون الطفولة والرتبية   -
الخاصـة من أجل برامج إرشـادية ووقائية وإنمائية وعالجية التي تسـهم يف تحقيق أهداف الرتبية 

الخاصة.

هدفا البحث: يهدف البحث الحايل التعرف إىل:

املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات.  -

الحاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات.  -



العدد السادس والثمانونمجلة الطفولة العربية احلاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

36

احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

حدود البحث:
حدود ب�شرية: تتمثل بعينة من معلمات تالميذ التوحد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني )6 - 12( سنة من 

الذكور واإلناث واملسجلني يف مراكز الرتبية الخاصة االهلية.

حدود زمنية: تم تطبيق البحث خالل السنة الدراسية 2017 – 2018.من الفرتة املمتدة من 1/12/2017 

إىل 1/2/2018.

حدود مكانية: تتمثل بمحافظة النجف األرشف التي تقع بها مراكز التوحد األهلية )معهد الحسني، 

ومعهد حمائم السالم( ويلتحق بها تالميذ التوحد ضمن أفراد عينة البحث.

حتديد املصطلحات:
- امل�شكالت ال�شلوكية:

عرَّفها )حسن،2011: 32(: األنماط السلوكية الشاذة التي ال تتفق مع القيم واألعراف السائدة يف املجتمع 
الذي ينتمي إليه الطفل، والتي تلحق األذى والرضر بالطفل نفسه وباملجتمع املحيط به. وتبنت الباحثة تعريف 

)حسن، 2011(.

التعريف الإجرائي للم�شكالت ال�شلوكية: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطفل الذي ينتمي إىل عينة 

البحث بعد تقرير املعلمة عليه وفقاً ملجاالتها )اجتماعية، نفسية، معرفية( يف املقياس املعّد يف هذا البحث.

- احلاجات الإر�شادية:

التعبري عن مشكالته  اإلرشادية قصد  للمساعدة  الطفل  2010: 21(: نقص وافتقار  )الروييل،  عرفها 
بأسلوب منظم يهدف إىل إشباع حاجاته من أجل تحقيق التكيف النفيس واالجتماعي. وتبنت الباحثة تعريف 

)الروييل، 2010(.

التعريف الإجرائي للحاجات الإر�شادية: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطفل الذي ينتمي إىل عينة 

البحث بعد تقرير املعلمة عليه وفقاً ملجاالتها )اجتماعية، نفسية، معرفية( يف املقياس عىل املعّد يف هذا البحث.

- التوحد:

األوىل  الثالث  السنوات  يف  يظهر  التطورية  النمائية  االضطرابات  من  نوع   :)11  :2010 )الزارع،  عرفه 

تأثري شامل عىل كافة جوانب نمو  املخ، ذات  الطفل ينتج عن اضطرابات عصبية تؤثر يف وظائف  من حياة 
فيصبح  اللفظي،  وغري  اللفظي  التواصل  ومهارات  االجتماعي  التفاعل  مهارات  يف  قصور  إىل  فتؤدي  الطفل، 
الطفل نتيجة ذلك منعزالً عن محيطه االجتماعي، وإىل ظهور مشكالت وسلوكيات مضطربة. تبنَّت الباحثة 

تعريف )الزارع، 2010(.

دراسات سابقة:
)فاعلية برنامج تدريبي يف خفض النشاط الزائد عند التالميذ   :)2018( واآخرين  الغامدي  درا�شة   -  1

ذوي اضطراب طيف التوحد(.

هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي يف خفض النشاط الزائد عند التالميذ ذوي اضطراب 
للرتبية  كيان  بمركز  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  تالميذ   )7( من  البحث  عينة  وتكونت  التوحد،  طيف 
الخاصة بمملكة البحرين أعمارهم بني )4 – 7( سنوات، وتكونت أدوات الدراسة من مقياس النشاط الزائد 
التدريبي  والربنامج  اللعب  قائمة  ثم  التالميذ  املعززات عند  التعرف عىل  التوحد وقائمة  ذوي اضطراب طيف 



العدد السادس والثمانونمجلة الطفولة العربية احلاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

37

احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

وأشارت  )الباحثني(،  إعداد  من  وجميعهم  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  التالميذ  عند  الزائد  النشاط  لخفض 
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط الزائد عند تالميذ ذوي اضطراب التوحد قبل وبعد تطبيق 
الزائد عند تالميذ طيف  النشاط  يف  إحصائية  داللة  ذات  البعدي وعدم وجود فروق  القياس  الربنامج لصالح 

التوحد يف القياس البعدي والتتبعي للربنامج.)الغامدي وآخرين، 2018: 123 - 159(.

2 - درا�شة النجادات والزريفات )2016(: )فاعلية التدريب عىل التواصل الوظيفي يف خفض السلوكيات 
غري املرغوب فيها وتنمية املهارات االجتماعية عند تالميذ التوحد يف األردن(.

 هدفت الدراسة التعرف إىل فاعلية التدريب عىل التواصل الوظيفي يف خفض السلوكيات غري املرغوب 
فيها وتنمية املهارات االجتماعية عند عينة من تالميذ التوحد يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من )20( طفالً 
توحدياً تراوحت أعمارهم بني )6 – 10( سنوات، وتم تقسيمهم عشوائياً إىل مجموعتني ضابطة وتجريبية، 
ومقياس  فيها،  املرغوب  غري  السلوكيات  لتقدير  مقياس  مقاييس  ثالثة  إعداد  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
فيها  املرغوب  السلوكيات غري  الوظيفي لحفظ  التواصل  التدريب عن  االجتماعية، ومقياس  املهارات  لتقدير 
الدراسة  مستوى  عند  إحصائية  دراسة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  وقد  االجتماعية،  املهارات  وتنمية 
ومقياس  فيها  املرغوب  غري  السلوكيات  مقياس  عن  التجريبية  املجموعة  لصالح  التالميذ  بني   )a  =  0.05(

العالقات االجتماعية.)النجادات والزريفات، 2016(.

3 - درا�شة امل�شدر )2015(:  )فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي يف تعديل سلوك أطفال التوحد(.

استهدفت الدراسة التعرف إىل فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي يف تعديل سلوك أطفال التوحد، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي، واملنهج شبه التجريبي، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن 
مقياس كارز لتشخيص حاالت التوحد، وقائمة مهارات الواجب تنميتها لدى أطفال التوحد، وبطاقة مالحظة 
مهارات وسلوكيات أطفال التوحد، وبرنامج مقرتح قائم عىل تحميل السلوك التطبيقي، وتضمن الربنامج )3( 
إىل مجموعتني األوىل  الدراسة )51( من تم تقسيمهم عشوائياً  التوحد، وتراوحت عينة  جلسات ألرس أطفال 
ضابطة، أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية برنامج تحليل السلوك التطبيقي يف تنمية مهارات أطفال التوحد، 

وتعديل سلوكهم، وخفض التوحد لديهم، )املصدر، 2015: ص 3 - 134(.

3 -  درا�شة بديوي )2011(: )فاعلية الربنامج التدريبي املستخدم تحليل السلوك النمطي)Lovass( يف 
تخفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال التوحديني(.

استهدفت الدراسة التعرف عىل فاعلية الربنامج التدريبي املستخدم تحليل السلوك النمطي)Lovass( يف 
تخفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال التوحديني، واشتملت العينة عىل )15( طفالً من 
إناث( تراوحت أعمارهم بني )3 – 9( سنوات تم اختيارهم من إحدى جمعيات رعاية   7 الجنسني )8 ذكور 
األطفال التوحديني باملعادي، وأشارت نتائج الدراسة إىل فاعلية الربنامج يف خفض اضطرابات )إيذاء الذات، 

نوبات الغضب، استثارة الذات، عصيان األوامر( )بديوي، 2011(.

التوحد يف معهدي الغسق وسارة من وجهه  )املظاهر السلوكية لتالميذ  الكيكي )2011(:  درا�شة   -  4
نظر آبائهم وأمهاتهم(.

 استهدف البحث التعرف إىل املظاهر السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة نظر آبائهم وأمهاتهم، والتعرف 
آبائهم،  نظر  وجهة  من  التوحد  لتالميذ  السلوكية  املظاهر  درجات  متوسط  يف  اإلحصائية  الفروق  داللة  عىل 
ولغرض تحقيق أهداف البحث أعد الباحث استبانة كأداة للبحث يتألف من )32( فقرة يف املظاهر السلوكية، 
وأظهرت النتائج إىل وجود العديد من السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة آبائهم وأمهاتهم، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املظاهر السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة آبائهم وأمهاتهم 

)الكيكي، 2011: 76  - 99(.
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- درا�شة جون�شتون واآخرين  )Johnston، etal 2004( : )فاعلية إسرتاتيجية التدخل املبكر لتعليم   5
األطفال التوحديني يف مرحلة ما قبل املدرسة نظام التواصل البرصي، وأثره يف التفاعل االجتماعي(.

 استهدفت الدراسة التعرف إىل فاعلية إسرتاتيجية التدخل املبكر لتعليم األطفال التوحديني يف مرحلة ما 
قبل املدرسة نظام التواصل البرصي، وأثره يف التفاعل االجتماعي، واشتملت العينة عىل )3( أطفال، تراوحت 
أعمارهم بني )4 – 5( سنوات، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية نظام التواصل البرصي يف زيادة التفاعل االجتماعي 

.)Johnston,etal 2004:PP123 - 130. ( وتطوير اللغة لدى األطفال

6 - درا�شة اي�شكالونا واآخرين Escalona ،etal( 2002(: )تأثري التقليد يف السلوك االجتماعي ألطفال 
التوحد(.

 استهدفت الدراسة معرفة تأثري التقليد يف السلوك االجتماعي ألطفال التوحد، ولتحفيق أهداف الدراسة 
تم استخدام املنهج التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة من )20( طفالً توحدياً من بينهم )12( ذكر )8( إناث، 
التقليد،  بدور  يقومون  أطفال   )10( من  األوىل  املجموعة  وتكونت  تجريبيتني،  مجموعتني  إىل  تقسيمهم  )تم 
الربنامج  فعالية  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  تفاعل،  كمجوعة  أطفال   )10( من  الثانية  املجموعة  وتكونت 
التدريبي يف تطوير مهارة التقليد لدى األطفال التوحديني، حيث أظهروا أن التقليد يعد طريقة فعالة لتسهيل 
القيام ببعض أنماط السلوك االجتماعي كاالقرتاب من اآلخرين، ومحاولة املس، والنظر إىل التحرك إتجاههم. 

.)Escalona,etal , 2002(

 موؤ�شرات ودللت من الدرا�شات ال�شابقة: 

بعد عرض الدراسات السابقة فيما يتعلق باملشكالت السلوكية لتالميذ التوحد يمكن أن تسجيل بعض 
املالحظات واملؤرشات والدالالت عىل النحو التايل من حيث أهدافها وحجم ونوعية عيناتها املشمولة بالبحث 

وأدوات القياس املستخدمة فيها.

تتباين أهداف الدراسات السابقة تبعاً لتباين املتغريات التي تتناولها كل دراسة، فقد استهدفت دراسة 
الغامدي وآخرين إىل معرفة فاعلية برنامج تدريبي يف خفض النشاط الزائد عند التالميذ ذوي اضطراب طيف 
يف  الوظيفي  التواصل  عىل  التدريب  فاعلية  معرفة  إىل   )2016 والزريفات،  )النجادات  دراسة  وهدفت  التوحد 
حفض السلوكيات غري املرغوب فيها وتنمية املهارات االجتماعية عند تالميذ التوحد يف األردن، وهدفت دراسة 
آبائهم  نظر  الغسق وسارة من وجهه  التوحد يف معهدي  لتالميذ  السلوكية  املظاهر  )الكيكي،2011( معرفة 
تعديل  يف  التطبيقي  السلوك  تحليل  برنامج  فاعلية  معرف  إىل  هدفت   )2015( املصدر  دراسة  أما  وأمهاتهم، 
سلوك أطفال التوحد، وهدفت دراسة بديوي )2011( إىل معرفة فاعلية الربنامج التدريبي املستخدم لتحليل 
السلوك النمطي)Lovass( يف تخفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال التوحديني، أما دراسة 
يف  التوحديني  األطفال  لتعليم  املبكر  التدخل  إسرتاتيجية  فاعلية  إىل معرفة  2004 هدفت  وآخرين  جونستون 
مرحلة ما قبل املدرسة نظام التواصل البرصي، وأثره يف التفاعل االجتماعي، وهدفت دراسة ايسكالونا وآخرين 

Escalona ,etal إىل معرفة تأثري التقليد يف السلوك االجتماعي ألطفال التوحد.

دراسة  كل  أهداف  طبيعة  حسب  وذلك  والجنس،  العدد  حيث  من  السابقة  الدراسات  عينات  وتتباين   
الحايل )55( معلمة. ومن  البحث  اما عينة  السابقة )3 - 51( طفالً توحدياً،  الدراسات  فقد تراوحت عينات 
حيث املنهج يتضح من الدراسات السابقة اتبعت املنهج التجريبي كما يف دراسة )الغامدي وآخرين، 2008(، 
ودراسة)النجادات والزريفات، 2016( ودراسة )املصدر، 2015(، أما الدراسة الحالية اتبعت املنهج الوصفي 
التحلييل، تناولت الدراسات السابقة املظاهر السلوكية بشكل منفرد، أما الدراسة الحالية تناولتها كلها وتمثلت 

بمجاالت هي النفيس واالجتماعي واملعريف وكذلك يف الحاجات اإلرشادية.

- أفادت الدراسات السابقة يف تدعيم حجه الباحثة يف تناولها ملوضوع البحث ذلك بسبب قلة الدراسات 
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السابقة التي تناولت الحاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات، 
مما أعطى مؤرشاً عىل أهمية الدراسة الحالية. 

- انفردت الدراسة الحالية بدراسة الحاجات اإلرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد من 
وجهة نظر املعلمات.

منهج الدراسة وإجراءاته:
اأوًل- منهج الدرا�شة:  تقوم الدراسة الحالية عىل املنهج الوصفي التحلييل القائم عىل جمع البيانات ثم 

وصفها وتفسريها.

ثانيًا- جمتمع الدرا�شة:  يتكون مجتمع الدراسة من مدربات يف مراكز التوحد )2017 - 2018(، والبالغ 

عددهن )55( معلمة، وعدد الطالب )150( حسب إحصائيات معهدي التوحد يف محافظة النجف األرشف.

عينة  باختيار  الباحثة  قامت  االستطالعية:  العينة  الآتي:  النحو  على  وكانت  الدرا�شة:  عينة  ثالثًا- 

استطالعية عشوائية من املجتمع، قوامها )10( معلمة موزعات بالتساوي بني املعهدين،، وقد استعملت هذه 
العينة لغرض الحصول عىل عبارات تقيس املشكالت السلوكية والحاجات اإلرشادية عند تالميذ معهدي التوحد.

عينة ا�شتخراج اخل�شائ�ص ال�شيكومرتية لال�شتبانة: تم اختيار العينة التي بلغ قوامها )55( معلمة، 

موزعات بني املعهدين، لحساب صدق وثبات االستبانة حتى يمكن استعمالها مع العينة النهائية.

من  معلمة  قوامها)55(  بلغ  البحث،  مجتمع  ذاتها  هي  الدراسة  عينة  أفراد  كان  النهائية:  العينة 

املعهدين، بمقدار )150( تلميذاً وبواقع )122( تلميذاً، و)28( تلميذة.

رابعًا- اأداتا الدرا�شة:  لغرض تحقيق أهداف الدراسة الحالية، قامت الباحثة ببناء أداتني هما املشكالت 

السلوكية والحاجات اإلرشادية عند التالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات، وذلك وفق الخطوات التالية:

1. مراجعة األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع.

2. إجراء دراسة استطالعية عن املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر مدرباتهم عىل 
عينة قوامها )10( معلمة, وقد تضمنت السؤالني التاليني:

ماذا تالحظني عىل تالميذ التوحد؟  -

ماهي املشكالت السلوكية التي تالحظينها عىل تالميذ التوحد؟  -

ما هي الحاجات اإلرشادية التي يحتاجها التالميذ يف ضوء مشكالتهم.  -

3. تحديد اإلجابات مما سبق يف صورة استبانتني وتصنيفهما يف مجاالت وذلك تمهيداً إلعداد الصورة 
إرشادية،  حاجات  تقابلها  سلوكية  مشكلة   )17( تمثل  مجاالت  ثالثة  تضمنت  والتي  لالستبانتني،  النهائية 
اللغوية، وبعد ذلك تم تطبيق  التعديالت  وذلك لعرضها عىل مجموعة من املحكمني، وبناًء عىل ذلك تم إجراء 
االستبانتني عىل عينة قوامها )55( معلمة من املعهدين، من أجل الوقوف عىل مدى مالئمة االستبيان ومدى 
اإلحصائية،  بالطرق  وثباتها  صدقها  حساب  طريق  عن  الدراسة  أداة  تقنني  ولغرض  للعينة  عباراته  وضوح 

وللتطبيق النهائي لالستبيانني، وفيما يأتي مجاالت االستبانتني وأرقام عباراتهما الدالة عليهما: 

اأوًل: املجال النف�شي: 

اأ – امل�شكالت ال�شلوكية: هو سلوكيات غري مرغوب فيها تحتاج إىل تعديل، فهي تمثل حالة من القلق 

والتوتر مما تودي إىل سوء التوافق النفيس، وكانت عدد عبارات هذا املجال )5( مشكلة سلوكية.
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ب – احلاجات الإر�شادية: الحاجات ذات الطبيعة النفسية التي تؤدي إىل الوصول إىل االتزان النفيس، 

وكانت عدد عبارات هذا املجال )5( حاجات إرشادية.

 ثانيًا: املجال الجتماعي:

التوافق  سوء  إىل  تودي  مما  املجتمع  قبل  من  مرغوب  غري  سلوكيات  هو  ال�شلوكية:  امل�شكالت   – اأ   

االجتماعي وكانت عدد عبارات هذا املجال )4( مشكلة سلوكية.

التفاعل االجتماعي للطفل مع  التي تتعلق بتطوير مهارات  الحاجات  تلك  – احلاجات الإر�شادية:  ب 

اآلخرين واملجتمع املحيط به، وكانت عدد عبارات هذا املجال )4( حاجات إرشادية. 

ثالثًا:املجال املعريف:

التعلم  عملية  سري  عىل  تؤثر  املتوحد  عن  تصدر  مرغوب  غري  سلوكيات  هو  ال�شلوكية:  – امل�شكالت  اأ 

والتعليم. مما تودي إىل سوء التوافق املعريف، وكانت عدد عبارات هذا املجال )6( مشكلة سلوكية.

ب – احلاجات الإر�شادية: الحاجات املتعلقة يف تحسني األداء املعريف لدى الطفل التوحيدي، وكانت عدد 

عبارات هذا املجال )6( حاجات إرشادية.

ثالثًا: املجال احل�شي:

هو سلوكيات غري مرغوب تصدر عن املتوحد تؤثر عىل التواصل االجتماعي.  اأ – امل�شكالت ال�شلوكية: 

مما تودي إىل سوء التوافق الحيس، وكانت عدد عبارات هذا املجال )2( مشكلة سلوكية.

ب – احلاجات الإر�شادية: الحاجات املتعلقة يف تحسني األداء الحيس لدى الطفل التوحيدي، وكانت عدد 

عبارات هذا املجال )2( حاجات إرشادية.

 اخلصائص السايكومترية لالستبانتني:
اأوًل- �شدق ال�شتبانة:

يكون  أن  املهم  قياسه، ومن  أجل  ما وضع من  يقيس  الذي  الصادق هو  االختبار   :Validity ال�شدق 

 .)Allen& Yen ،75 :1979( االختبـار صادقـاً ألننا نريـد أن نقيـس ظاهرة معينة وليس ظاهرة أخرى غريها
وقد تحقق يف االستبانتني الحاليتني نوعان من الصدق هما:

أوالً: الصدق الظاهري.

ثانياً: صدق االتساق الداخيل لالستبانتني.

أ - عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لالستبانة: إن الفقرات تعد صادقة إذا كان معامل االرتباط بينها وبني 
إذ  داخلياً  محكاً  للمقياس  الكلية  الدرجة  الباحثة  اعتمدت  خارجي،  محك  توفر  ولعدم  عالياً،  الكلية  الدرجة 
أشارت انستازي )Anastasi , 1997( يف حالة عدم توفر محك خارجي، فإن الدرجة الكلية للمقياس أفضل 
محك داخيل )Anastasi , 1997 :112(، لحساب معامالت االرتباط بني درجات أفراد العينة عىل كل فقرة من 
فقرات االستبانـني وبني درجاتهن الكلية لالستبانتني، تم استخراج معامل ارتباط بريسون لـ )55( استمارة 
للمعهدين، وكانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0,05( بدرجة حرية )53(، كما 

هو موضح يف جدول رقم )1(.
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جدول رقم )1( يبني معامالت االرتباط للدرجات عىل كل فقرة من فقرات االستبانتني بالدرجة الكلية لالستبانتني

الحاجات اإلرشادية املشكالت السلوكية

معامالت االرتباط ت معامالت االرتباط ت
معامالت 
االرتباط

ت

0.401 13 0.481 7 0.304 1 0.348 13 0.459 7 0.376 1

0.369 14 0.452 8 0.481 2 0.404 14 0.390 8 0.412 2

0. 400 15 0.394 9 0.379 3 0.425 15 0.411 9 0.400 3

0.349 16 0. 404 10 0. 469 4 0.435 16 0.446 10 0.377 4

0.435 17 0.415 11 0.384 5 0.435 17 0.436 11 0. 340 5

0.317 12 0.424 6 0.415 12 0.380 6

Correlation is significant at 0.05 level )2-tailed(

الباحثتان  قامت  لذا  بينها،  فيما  تختلف  االستبانتني  مجاالت  كانت  ملا  املجال:  بدرجة  الفقرة  عالقة   - ب 
باستخراج العالقة االرتباطية بني كل درجة والدرجة الكلية للمجال الذي توجد به، ولتحقيق ذلك تم حساب الدرجة 
الثالث،  االستبانتني  مجاالت  وفق  عىل  استمارة   )55( عددها  البالغ  الدراسة  استمارات  من  استمارة  لكل  الكلية 
الواحد يف كل استبانة، وكانت جميع  الكيل للمجال  ارتباط )بريسون( بني كل درجة واملجموع  ثم حسب معامل 

معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0,05( بدرجة حرية )53(، كما موضح يف جدول رقم )2(.

جدول رقم )2( يبني معامالت االرتباط للدرجات عىل كل فقرة من فقرات االستبانتني بدرجة املجال لالستبانتني

الحاجات اإلرشادية المشكالت السلوكية

المجال
الحسي

المجال
المعرفي

المجال 
االجتماعي

المجال
النفسي

المجال
الحسي

المجال 
المعرفي

المجال 
االجتماعي

المجال 
النفسي

معامالت 
االرتباط ت معامالت 

االرتباط ت معامالت 
االرتباط ت معامالت 

االرتباط ت معامالت 
االرتباط ت معامالت 

االرتباط ت معامالت 
االرتباط ت

معامالت 
االرتباط ت

0.459 16 0.436 10 0.431 6 0.561 1 0.445 16 0.341 10 0.466 6 0.496 1

0.499 17 0.411 11 0.469 7 0.444 2 0.377 17 0.426 11 0.389 7 0.511 2

- - 0.372 12 0.375 8 0.453 3 - - 0.545 12 0.452 8 0.389 3

- - 0. 502 13 0.429 9 0.392 4 - - 0.477 13 0.429 9 0.401 4

- - 0.489 14 - - 0. 477 5 - - 0.386 14 0. 379 5

0.429 15 0.436 15

 Correlation is significant at 0.05 level )2-tailed (
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كل  بني  الداخلية  االرتباطات  إيجاد  بواسطة  الصدق  تم حساب  املجاالت:  بني  االرتباطية  العالقة   - ت 
مجال وآخر من املجاالت الثالثة يف االستبانتني، باستعمال طريقة )بريسون( لحساب معامالت االرتباط بني 
كل مجال ومجال آخر للعينة السابقة، ونتيجة لهذه اإلجراءات أصبحت لدينا مصفوفة ارتباط، كما موضحة 
يف جدول رقم)3(، ويالحظ من خالل املصفوفة أن جميع معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى 

)0.05(، ويمكن أن يدل ذلك عىل وجود عالقات مشرتكة بينها.

جدول رقم )3( يبني العالقة االرتباطية بني مجاالت االستبيانني لعينة الدراسة

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية

الحيساملعريفاالجتماعيالنفيساملجالالحيساملعريفاالجتماعيالنفيساملجال

----النفيس----النفيس

---0.433االجتماعي---0.514االجتماعي

--0.5620.585املعريف--0.4310.563املعريف

-0.6810.4450.593الحيس-0.4810.4690.573الحيس

ثانيًا- الثبـات:

ثبات االستبانة Reliability: يتصف االختبار الجيد بالثبات، واالختبار الثابت هو االختبار الذي يعطي نتائج 
متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة يف ظروف متماثلة، ويف هذا الصدد قامت الباحثتان بحساب الثبات 
بطريقة إعـادة االختبار )Test - Retest( )معامل االستقرار( لالستبانتني، ولحساب الثبات بهذه الطريقة، طبقت 
االستبانتني عىل عينة عشوائية قوامها )30( معلمة وكانت موزعة بني املعهدين، وتم إعادة تطبيق االستبـانتني 
عىل املجموعة ذاتها بعد ميض فرتة أمدها )14( يوماً، وتم حساب معامل ارتباط )بريسون( بني درجات األفراد يف 
التطبيقني، وكانت معامالت االرتباط للعينة ككل وللمجاالت مناسباً، إذ يرى كروالند أن االختبار يعدُّ جيداً إذ تراوح 

معامل ثباته بني )Grounlund 86: 1981( )0.60 - 0.85(، وجدول رقم )4( يوضح ذلك.

جدول رقم )4( يبني معامالت الثبات ملجاالت االستبانة لعينة الدراسة بطريقة إعادة االختبار

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية

معامالت االرتباطاملجالمعامالت االرتباطاملجال

0,76النفيس0,75النفيس

0,76االجتماعي0,71االجتماعي

0,73املعريف0,75املعريف

0,74الحيس0,74الحيس

0,78العينة الكلية0,77العينة الكلية
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ت�شحيح ال�شتبانتني:

تهدف الباحثتان إىل إجراء دراسة علمية لذا نتمنى تعاونكم يف اإلجابة عن فقرات االستبانة الرفق بكل 
دقة ورصاحة وذلك بوضع عالمه صح أمام كل فقره تحت البديل املناسب علماً أنه ال توجد إجابة صحيحه 
من  السلوكية  املشكالت  االستبانة  عىل  اإلجابة  تكون  العلمي.  البحث  ألغراض  اإلجابة  وتستعمل  وخاطئة 
البدائل  يتفق مع وجهة نظرها من خالل  الذي  البديل  العبارة وتحت  أمام   )ü( املعلمة عالمة  خالل وضع 
اآلتية )يتكرر كثرياً جداً، يتكرر، بشكل متوسط، يتكرر قليالً، ال يتكرر( وتصحح باألوزان )5 ،4 ،3 ،2 ،1( 
عىل التوايل، وتكون الدرجة الكلية يف كل مجال بالشكل التايل: مجال النفيس بني )25 - 5( درجة، واملجال 
االجتماعي بني )20 -4( درجة، ومجال املعريف بني )30-6( درجة، واملجال الحيس بني )10 - 2( درجة، وبذلك 
تكون الدرجة الكلية لالستبيان املشكالت السلوكية بني )85 - 17( درجة، وبذلك تم التوصل إىل االستبانة 
بصورته النهائية املقدم للمعلمات، تكون اإلجابة عىل استبانة الحاجات اإلرشادية من خالل وضع املعلمة 
عالمة )ü( أمام العبارة وتحت البديل الذي يتفق مع وجهة نظرها من خالل البدائل اآلتية )يحتاجها بدرجة 
شديدة جداً، يحتاجها بدرجة شديدة، يحتاجها بدرجة متوسطة، يحتاجها بدرجة ضعيفة، ال يحتاجها( 
وتصحح باألوزان )5 ،4 ،3 ،2 ،1( عىل التوايل، وتكون الدرجة الكلية يف كل مجال بالشكل التايل: مجال النفيس 
واملجال  درجة،   )6-30( بني  املعريف  ومجال  درجة،   )4  -  20( بني  االجتماعي  واملجال  درجة،   )5-25( بني 
الحيس بني )10 -2( درجة، وبذلك تكون الدرجة الكلية لالستبانة الحاجات اإلرشادية بني )85-17( درجة، 

وبذلك تم التوصل إىل االستبانتني بصورته النهائية املقدم للمعلمات.

الو�شائل الإح�شائية:

يف  املرجح  الوسط  قوة وضعف  ولتحديد  ارتباط بريسون.  معامل   -  - املئوي  الوزن   - املرجح  الوسط 
استخرج النتائج, استعملت الباحثة الوسائل التالية:

أ -املدى: وتم استخراجه بطرح الوزن املئوي األعىل من الوزن املئوي األدنى أي:1-5=4 

ب - طول الفئة: الستخراج طول الفئة يتم القسمة املدى عىل أعىل وزن مئوي أي 4÷5= 0.8

ت - إضافة طول الفئة إىل أقل وزن , ثم باقي األوزان, ويكون بالشكل التايل:

من 1 - 1,8 درجة منخفض.

1,9 - 2.7 درجة متوسط.

2,8 – 3,6 درجة عايل.

3,7 – 4,5 درجة عايل جداً.

إجراءات الدراسة:
* االطالع عىل األدب الرتبوي والنفيس والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع املشكالت السلوكية 

والحاجات اإلرشادية للتوحديني وجهة نظر املعلمات.

* تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.

* إجراء دراسة استطالعية من خالل تطبيق استبانة مفتوحة عىل عينة عشوائية قوامها )10( معلمة.

* إعداد االستبانتني يف صورتهما األولية وعرضهما عىل مجموعة من الخرباء، وإجراء بعض التعديالت 
يف ضوء آرائهم ومقرتحاتهم.

تمهيداً  االستبانتني  وثبات  صدق  لحساب  معلمة،   )55( قوامها  الدراسة  عينة  عىل  األداتني  تطبيق   *
لعرضهما عىل العينة النهائية واألساسية.
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إىل معهد الحسني ومعهد حمائم السالم املشمولة  الرسمية )تسهيل مهمة(  املوافقة  * الحصول عىل 
بالدراسة، لتطبيق الدراسة فيهما عىل العينة النهائية البالغة )55( معلمة،، وقيام الباحثة بتوزيع 

االستبانات بنفسها واسرتجاعها 

* استخراج النتائج وتفسريها.

* وضع االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات. 

عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ومناقشتها عىل النحو اآلتي:

● - عرض النتائج: تقوم الباحثة بعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية عىل وفق هدفيها 
املبينني يف الفصل األول وعىل النحو اآلتي:

● - أوالً: عرض نتائج الهدف األول: معرفة املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات، 
باستعمال  املعلمات،  نظر  وجهة  من  التوحد  لتالميذ  السلوكية  املشكالت  استخراج  الهدف،تم  هذا  ولتحقيق 
عبـــارات  عبارة من  ولكل  لدرجه شمولها،  طبقاً  األسباب  لرتتيب  واملئوي كمعيار  والوزن  املرجح  الوسط 

االستبانة، للعينة وللمجاالت املتضمنة له، والجداول التالية توضح ذلك.

اأوًل- جمال النف�شي: 

جدول )5( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيبها للمشكالت السلوكية للمجال النفيس من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبيان

العبارات
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة العبارة وفقاً 

لوسطها املرجح

3,3884,5ًيظهر عىل الطفل الحزن والكآبة1 عاٍل جدا

عاٍل جدا3,2380,75ًتظهر عىل نوبات غضب2

عاٍل3,0175,25يتغري مزاجه بدون سبب3

4
يقوم الطفل بإيذاء الذات بدون شعور باأللم وال 

يبدي خوفاً من املخاطر املحيطة به
عاٍل2,9573,75

5
يبدو عىل الطفل الخوف والقلق وعدم اإلحساس 

باألمان
عاٍل2,7568,75

عاٍل3,0676,6الدرجة الكلية

بوسط  التوايل،  والثاني عىل  األول  بالرتتيب  2( جاءت   ,  1( الفقرات  أن   )5( رقم  يتضح من جدول 
مرجح قدره )3,38( درجة،)3,23(، عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارتان عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الفقرات 
قدره  التوايل، بوسط مرجح  والسادس عىل  والخامس  والرابع  الثالث  بالرتتيب  6( فقد جاءت   ,5,  4  ,  3(
)3,01( درجة، )2,95( درجة،)2,75( درجة، )2,70( درجة عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارات األربع عىل 
ترتيب عاٍل، أما املجال النفيس الحيس للمشكالت السلوكية فحصل عىل وسط مرجح قدره )3,06( درجة 

وبرتتيب عاٍل.
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ثانيًا - جمال الجتماعي:

جدول )6( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيبها للمشكالت السلوكية للمجال االجتماعي من وجهة نظر املعلمات

تسلسل العبارة 

يف االستبيان
العبارات

الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة العبارة

وفقاً لوسطها املرجح

3,4486ًيعتمد الطفل كلياً عىل غريه اعتماداً كلياً 6 عاٍل جدا

عاٍل جدا3,2380,75ًيميل إىل العزلة والوحدة7

عاٍل2,9172,75يتجنب الطفل التعامل مع الغرباء.8

عاٍل2,7969,75يشعر الطفل أنه غري مرغوب فيه من قبل اآلخرين9

عاٍل3,0977,31الدرجة الكلية

يتضح من جدول رقم )6( أن الفقرات )6 , 7( جاءت بالرتتيب األول والثاني عىل التوايل، بوسط مرجح 
قدره )3,44( درجة، )3,23( درجة عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارتان عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الفقرات 
)8 , 9( فقد جاءت بالرتتيب الثالث والرابع عىل التوايل، بوزن مئوي قدره )2,91( درجة،)2,79( درجة عىل 
السلوكية فحصل عىل  للمشكالت  االجتماعي  املجال  أما  عاٍل،  ترتيب  العبارتان عىل  وبذلك حصلت  التوايل، 

وسط مرجح قدره )3.09( درجة وحصل عىل ترتيب عاٍل.

ثانيًا - جمال املعريف: 

جدول رقم )7( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيبها للمشكالت السلوكية للمجال املعريف من وجهة نظر املعلمات

تسلسل العبارة يف 
االستبيان

العبارات
الوسط 
املرجح

الوزن 
املئوي

ترتيب قوة العبارة 
وفقاً لوسطها املرجح

عاٍل جدا3,6591,25ًيتجنب الطفل التواصل البرصي 10

3,6090ًيعاني الطفل صعوبة يف الرتكيز 11 عاٍل جدا

عاٍل جدا3,4385,75ًضعف قدرة الطفل يف استعمال اللغة12

3,3383,25ًيعاني الطفل من تشويش التفكري 13 عاٍل جدا

عاٍل3,0576,25يواجه الطفل صعوبة يف الفهم واإلدراك14

عاٍل2,9373,25يفشل الطفل يف أداء الواجبات املدرسية15

عاٍل جدا3,3383,29ًالدرجة الكلية
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احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

يتضح من جدول رقم )7( أن الفقرات ),10 11, , 12 , 13( جاءت بالرتتيب األول والثاني والثالث والرابع عىل 
التوايل، بوسط مرجح قدره )3,65( درجة،)3,60( درجة، )3,43( درجة، )3,33( درجة عىل التوايل، وبذلك حصلت 
العبارات األربع عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الفقرات )17 , 18( جاءت بالرتتيب الخامس والسادس عىل التوايل، بوسط 
مرجح قدره )3,05( درجة، )2,93( درجة عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارات األربع عىل ترتيب عاٍل، أما املجال 

املعريف للمشكالت السلوكية فحصل عىل وسط مرجح قدره )3.33( درجة وحصل عىل ترتيب عاٍل جداً. 

جدول رقم )8( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيبها للمشكالت السلوكية للمجال الحيس من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبيان

العبارات
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة العبارة

وفقاً لوسطها املرجح

عاٍل2,7368,25شديد الحساسية يف تعامله مع اآلخرين ومن األصوات العالية16

17

يعاني الطفل من عادات غريبة ولزمات عصبية )كمص 
أصابع، الدوران حول نفسه، يكرر بعض الجمل والكلمات 
بطريقة  اآلخرين  غريبة،يلمس  بأصوات  يهم  باستمرار، 

غريبة، يقضم أظافره، يحرك أسنانه بصوت مسموع(.

عاٍل2,7067,5

عاٍل2,7267,88الدرجة الكلية

يتضح من جدول رقم )8( أن الفقرات )18,17( جاءت بالرتتيب األول والثاني عىل التوايل، بوسط مرجح 
الحيس  املجال  أما  عاٍل،  ترتيب  عىل  العبارتان  حصلت  وبذلك  التوايل،  عىل  درجة  درجة،)2,70(   )2,73( قدره 

للمشكالت السلوكية فحصل عىل وسط مرجح قدره )2.72( درجة وحصل عىل ترتيب عاٍل.

ويتبني من الجداول أعاله أن املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات كانت ترتاوح 
بني العايل والعايل جداً، وهذا يعني وجود مشكالت وتتطلب حاجات إرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية.

- املقارنة بني جمالت ال�شتبانة:

الجدول )9( يوضح املقارنة بني املجاالت.

جدول )9( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية

ومستوى ترتيب مجاالت االستبانة املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات

ترتيب قوة العبارة وفقاً لوسطها املرجحالوسط املرجحالوزن املئوياملجالت

عاٍل جدا3,3383,29ًاملعريف1

عاٍل3,0977,31االجتماعي2

عاٍل3,0676,6النفيس3

عاٍل2,7267,88الحيس5
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احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

يالحظ من الجدول )9( أن املجال املعريف للمشكالت السلوكية جاء يف املرتبة األوىل فقد حصل عىل ترتيب 
عاٍل جداً وتاله مجال االجتماعي فحصل عىل ترتيب عاٍل ثم جاء كل من مجال النفيس فقد حصل عىل ترتيب 

عاٍل أيضاً. 

ويتبني من الجداول أعاله أن املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات كانت 
املشكالت  يف ضوء  إرشادية  وتتطلب حاجات  يعني وجود مشكالت  وهذا  والعايل جداً،  العايل  بني  ترتاوح 

السلوكية.

السلوكية  املشكالت  اإلرشادية يف ضوء  الحاجات  الثاني: معرفة  الهدف  نتائج  ثانياً: عرض   -  ●
لتالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات، ولتحقيق هذا الهدف،تم استخراج الحاجات اإلرشادية لتالميذ 
األسباب  املرجح والوزن واملئـوي كمعيار لرتتيب  الوسط  باستعمال  املعلمات،  التوحد من وجهة نظر 
والجداول  له،  املتضمنة  وللمجاالت  للعينة  االستبانة،  عبارات  من  عبارة  ولكل  شمولها،  لدرجه  طبقاً 

التالية توضح ذلك.

جدول )10( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيب الحاجات اإلرشادية

يف ضوء املشكالت السلوكية يف مجال النفيس عند تالميذ التوحيدين من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبيان

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة 

العبارة وفقاً 

لوسطها املرجح

يظهر عىل الطفل 1

الحزن والكآبة

تجاهل انفعاالته املبالغة فيها ألبسط 

األسباب ومساعدة الطفل عىل ضبط نفسه

3,3884,5ً عاٍل جدا

تظهر عىل نوبات 2

غضب

عدم االستجابة له بادى األمر وبعد انتهاء 

نوبة الغضب، معرفة األسباب املؤدية إىل 

ذلك وتلبية احتياجاته يف ضوء السبب

3,1779,25
عاٍل جداً

يتغري مزاجه بدون 3

سبب

تشجيع الطفل عىل عدم االستسالم مع 

الرتويح والرتفيه له

عاٍل2,8671,5

يقوم الطفل بإبداء 4

الذات بدون شعور 

باأللم وال يبدي 

خوفاً من املخاطر 

املحيطة به

الطفل بحاجة إىل التخفيف من حدة 

اإلساءة والتمييز بني املثريات بمساعدة 

األهل واملعلمات

عاٍل2,7368,25

يبدو عىل الطفل 5

الخوف القلق وعدم 

اإلحساس باألمان

الطفل بحاجة إىل االسرتخاء وإحساسه 

باألمان، والطفل بحاجة إىل رابطة وجدانية 

مع االخرين.

عاٍل2,6265,5

عاٍل2,9573,8الدرجة الكلية
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احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

يتضح من جدول رقم )10( أن العبارتني)1 , 2( جاءت بالرتتيب األول والثاني عىل التوايل، بوسط مرجح 
قدره )3,38( درجة،)3,17( درجة، عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارتان عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الفقرات )3 
, 4 , 5 ,( جاءت بالرتتيب الثالث والرابع والخامس عىل التوايل، بوسط مرجح قدره )3,00( درجة، )86 2,( 
درجة، )2,73(، )2,62(، )2,42(عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارات الخمسة عىل ترتيب عاٍل، أما الحاجات 

اإلرشادية يف املجال النفيس فحصل عىل وسط مرجح قدره )2,95( درجة وحصل عىل ترتيب عاٍل.

جدول )11( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيب الحاجات اإلرشادية

يف ضوء املشكالت السلوكية يف مجال االجتماعي عند تالميذ التوحيدين من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبانة

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة العبارة

وفقاً لوسطها 

املرجح

6
كليـاً  الطفـل  يعتمـد 
ً عىل غريه اعتمـاداً كليا

وزيادة  الطفل مسؤولية  تحميل 

ثقته بنفسه من خالل تشجيعه 

القيام ببعض املهام التي تناسبه

3,6691,5ً عاٍل جدا

يميل إىل العزلة والوحدة7

عىل  التدريب  إىل  بحاجة  الطفل 

الجماعة  اإلندماجي مع  السلوك 

مع التدعيم اإليجابي لذلك 

عاٍل3,5576,25

8

يتجنـب الطفل التعامل 

مع الغرباء.

تحسـني مهارة تكويـن الصداقات  

اماكـن  إىل  التالميـذ  واصطحـاب 

التسلية والرتفيه املتنوعة والهادفة 

والقصص االجتماعية 

عاٍل2,9265.5

9

يشـعر الطفـل أنه غري 

مرغـوب فيه مـن قبل 

اآلخرين

الطفل بحاجة إىل الشعور باالنتماء 

إىل  والحاجـة  الرمـزي  واللعـب 

التواصل االجتماعي

عاٍل2,9363,25

عاٍل3,2174,13الدرجة الكلية

يتضح من جدول رقم )11( أن العبارة )6( جاءت بالرتتيب األول، بوسط مرجح قدره )3,66( درجة، 
وبذلك حصلت العبارة عىل ترتيب عاٍل جداً، أما الفقرات )7 , 8 , 9( جاءت بالرتتيب الثاني والثالث والرابع عىل 
التوايل، بوسط مرجح قدره )3,05( درجة، )2٫82( درجة، )2,62(، )2,53(، )2,44(عىل التوايل، وبذلك حصلت 
العبارات الستة عىل ترتيب عاٍل، أما للحاجات اإلرشادية يف املجال االجتماعي فحصل عىل وسط مرجح قدره 

)3,21( درجة وحصل عىل ترتيب عاٍل.
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احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

جدول )12( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيب الحاجات اإلرشادية

يف ضوء املشكالت السلوكية يف مجال املعريف عند تالميذ التوحيدين من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبانة

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة 

العبارة وفقاً 

لوسطها املرجح

يتجنب الطفل التواصل 10

البرصي 

الطفـل بحــاجة إىل اكتساب 

مهارات التواصل البرصي 

3,8897ً عاٍل جدا

صعوبة 11 الطفـل  يعاني 

يف الرتكيز 

الطفل بحاجة إىل تشكيل سلوك 

الرتكيـز واالنتبـاه واسـتعمال 

األدوات املرئية

عاٍل جدا3,7994,75ً

الطفل يف 12 ضعف قـدرة 

استعمال اللغة

الطفـل بحاجـة إىل تدريبـه عىل 

الجمل وتجاهله عند  اسـتخدام 

الرصاخ وبمساعدة األهل واملعلم

3, 4085ً عاٍل جدا

مــن 13 الطفل  يعـــاني 

تشويش التفكري 

-الطفـل بحاجة إىل املسـاعدة 

يف اسـتعمال التفكـري املرئـي 

)الصورة(.

-الطفـل بحاجـة االسـتعمال 

الصحيح يف وضوح اإلشـارات 

واألوامر املطلوب تأديتها .

- الطفل بحاجة إىل اسـتخدام 

الحث اللفظي والبدني.

3.1077,5ً عاٍل جدا

الطفـل صعوبة 14 يواجه 

يف الفهم واإلدراك

حاجـة الطفل إىل التمييز بني 

الحـث  واسـتعمال  األشـياء 

اللفظي وغري اللفظي والتأني 

يف مراقبتـه لتعلم واكتسـاب 

املهـارات واملفاهيـم نمائيـاً 

ودرجة نضجه العقيل

عاٍل2,7368,25

أداء 15 يف  الطفـل  يفشـل 

الواجبات املدرسية

الطفل بحاجة إىل اإلنجاز والنجاح 

بمساعدة األهل واملعلم مع التعزيز 

االيجابي والسلبي

عاٍل2,6265,5

عاٍل جدا3,2582,33ًالدرجة الكلية
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احلاجات االرشادية يف ضوء املشكالت السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر املعلمات

يتضح من جدول رقم )12( أن العبارات )10 , 11 , 12 , ,13( جاءت بالرتتيب األول والثاني والثالث 
والرابع عىل التوايل، بوسط مرجح قدره )3,88( درجة،)3,79( درجة، )3,40( درجة، )3.10( درجة عىل التوايل، 
وبذلك حصلت العبارات عىل ترتيب عاٍل جداً، أما العبارتان )14 , 15( جاءت بالرتتيب الخامس والسادس عىل 
التوايل، بوسط مرجح قدره )2,73( درجة، )2٫62( درجة عىل التوايل، وبذلك حصلت العبارات السّت عىل ترتيب 
عاٍل، أما الحاجات اإلرشادية يف املجال املعريف فحصل عىل وسط مرجح قدره )3,25( درجة وحصل عىل ترتيب 

عاٍل جداً.

جدول )13( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيب الحاجات اإلرشادية

يف ضوء املشكالت السلوكية يف مجال الحيس عند تالميذ التوحيدين من وجهة نظر املعلمات

تسلسل 

العبارة يف 

االستبانة

الحاجات اإلرشاديةاملشكالت السلوكية
الوسط 

املرجح

الوزن 

املئوي

ترتيب قوة 

العبارة وفقاً 

لوسطها املرجح

شـديد الحساسية يف تعامله 7

مع اآلخرين ومـن األصوات 

العالية

الطفل بحاجة إىل تدريبه عىل 

الصوت  االسـتجابة ملصادر 

التكامـل  عـىل  وتدريبـه 

والسمعي  والبرصي  الحيس 

والتواصل االجتماعي

عاٍل2,4461

يعانـي الطفـل من عـادات 12

عصبيـة  ولزمـات  غريبـة 

الـدوران  أصابـع،  )كمـص 

حـول نفسـه، يكـرر بعض 

باستمرار،  والكلمات  الجمل 

يهم بأصـوات غريبة،يلمس 

اآلخريـن بطريقـة غريبـة، 

يحـرك  أظافـره،  يقضـم 

أسنانه بصوت مسموع(.

الطفـل بحاجـة إىل عـالج 

إيقافه  حيس وتعزيزه عند 

اللزمـات العصبية والقيام 

وتوفري أماكـن متخصصة 

ألنشـطة اللعب الحيس مع 

توفري الوسائل التعليمية

عاٍل2,4260,5

عاٍل2,4360,75الدرجة الكلية
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- املقارنة بني جمالت ال�شتبانة:

الجدول )13( يوضح املقارنة بني املجاالت.

جدول )13( يبني األوساط املرجحة واألوزان املئوية ومستوى ترتيب مجاالت االستبانة الحاجات اإلرشادية

يف ضوء املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد من وجهة نظر املعلمات

وزن مئويوسط مرجحاملجالت
ترتيب قوة العبارة

وفقاً لوسطها املرجح

عاٍل جدا3,2582,33ًاملعريف1

عاٍل جدا3,2172,12ًاالجتماعي2

عاٍل2,9572,07النفيس3

الحيس4
2,4360,75

عاٍل

يالحظ من الجدول )13( أن املجال املعريف للحاجات اإلرشادية جاء يف املرتبة األوىل فقد حصل عىل ترتيب 
عاٍل جداً وتاله مجال االجتماعي فحصل عىل ترتيب عاٍل ثم جاء كل من مجال النفيس فقد حصل عىل ترتيب 
عاٍل أيضاً، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بني املشكالت السلوكية والحاجات اإلرشادية يف الرتتيب عند عينة البحث.

تف�شري النتائج:

يعني أن أطفال التوحد قد يعانون من اضطرابات نفسية، ومن هذه املشكالت واالضطرابات يظهر عىل 
الطفل الحزن والكآبة ويتغري مزاج الطفل بدون سبب أي يتقلب الوجدان املزاج )الضحك والبكاء بدون سبب 
واضح( الستجابات غري معروفة، وكذلك تظهر عىل نوبات غضب، وقد تكون بدون أسباب أو مقدمات واضحة 
والتعبري  اللغة  أدوات  تنقصه  التوحدي  فالطفل  واالحتجاج،  نفسه  عن  للتعبري  طريقة  هي  الغالب  يف  ولكن 
التكرارية يف  النمطية  لتلبية طلباته، فهو يعتمد عىل  الطفل  التعبري عن عاداته وقد يستعمله  أو  عن غضبه 
اللعب وقد تمتد نوبة الغضب الواحدة لعدة ساعات مما يضطر اآلخرين لتلبية طلباته، ويقوم الطفل بإيذاء 
الذات بدون شعور باأللم وال يبدي خوفاً من املخاطر املحيطة به ما يدل عن قصور يف مظاهر اإلدراك وعدم 
قدرته يف االستجابة للمثريات الحسية الخارجية كما لو أن أمه قد أصبحت عاجزة عن نقل أي مثري خارجي 
إىل جهازه العصبي رغم أن حواسه سليمة يتكرر بصورة واضحة عندما يكون الطفل غري مشغول بعمل ما 
أو لوجود إحباط داخيل لديه مهما قلت درجته مما يجعله يعرب عن نفسه بإيذاء ذاته وأنه وهذا اإليذاء يأخذ 
بالغضب والتوتر، وأفضل عالج  أدوات إليذاء نفسه وعادة ما يكون مصحوباً  أشكاالً متعددة، وقد يستخدم 
هو معرفة سبب قلق الطفل واضطرابه ومحاولة إشغال أغلب يومه باللعب وعدم إعطاء الطفل أي اهتمام 
القلق وعدم  الخوف  الطفل  2000 :56(، يبدو عىل  النتيجة مع )سليمان،  النوبة، وتتفق هذه  أو مديح وقت 
اإلحساس باألمان فهي صورة متناقضة تعبري عن نفسها يف تالميذ التوحد، فالبعض منهم يخاف من أشياء 
إىل  والرجوع  السابقة  األحداث  مراجعة  إىل  األمر  ويحتاج  الخوف،  مسببات  معرفة  صعوبة  ومن  ضارة  غري 
أو اإلشارة ولكن  باللغة  الطبيعيني يعربون عن خوفهم  الطريق ملعرفة املسببات والتالميذ  الذاكرة قد تتيرس 
التوحيدين غري قادرين عىل ذلك أن خوف الطفل من األشياء الخطرة يمكن السيطرة عليه، ولكن عدم الخوف 
يصعب التحكم فيه، فهم يتعّلمون عن طريق الحفظ لكن ال يطبقون ما حفظوا يف موقف آخر، كما أن نقص 
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الذاكرة وعدم القدرة عىل التخيل تلعب دوراً هاماً يف ذلك، لذا كان حاجة إىل االنتباه إليهم ووضع حواجز عىل 
األماكن الخطرة، ما يدل عىل أنه يتسم باالستغراق املستمر يف االنغالق الكامل عن ذاته، وعدم االهتمام بمن 
حوله، وأن تفكريه يتجه بالرتكيز عن حاجاته ورغباته الخاصة ويبعده هذا التفكري عن الواقعية التي تحكمها 
الظروف االجتماعية املحيطة به فهو يدرك العامة املحيطة به يف حدود )أي استجابة غري معتادة لإلحساس 
أكثر من املعتاد أو أن يكون أقل حساسية من املعتاد الرفض لكل ما حوله  الجسدي مثل أن يكون حساساً 
فهو يعيش فقط يف عامله الخاص يف توحد وعجز عن األشغال باآلخرين وتتفق هذه النتيجة مع املشار إليه 
)شبيل،2001: 19( لأللم أو النظر أو السمع رغباته وانكساره وتخيالته دون أي مباالة أو إحساس لآلخرين، 
فمن الواجب تقديم إرشاد له ومساعدة للحد من هذه املشكالت السلوكية من خالل تجاهل انفعاالته املبالغة 
وتجنب  غضبه  مصادر  معرفة  إىل  بحاجة  الطفل  نفسه،  ضبط  عىل  الطفل  ومساعدة  األسباب  ألبسط  فيها 
مواقف القلق واالنفعال أمام التالميذ الطفل بحاجة إىل تقدير املكانة االجتماعية، إبداء مشاعر املحبة والتقدير 
للطفل والشكر عند التزامه بالنظام وتجنب استعمال األوامر معه وتشجيع الطفل عىل عدم االستسالم والطفل 
بحاجة إىل التخفيف من حدة اإلساءة والتمييز بني املثريات بمساعدة األهل واملعلمات وكذلك الطفل بحاجة إىل 
االسرتخاء وإحساسه باألمان، والطفل بحاجة إىل رابطة وجدانية مع اآلخرين، وبحاجة بتوجيه العالج الحيس 
الثقة بالنفس وبث روح  اللزمات العصبية من أجل زيادة  إيقافه  القيام باللزمات العصبية تعزيزه عند  عند 
األمل مع تكوين عالقات اجتماعية واملشاركة يف النشاطات والرتويح عن النفس وبناء شخصية مستقلة ومد 

جذور االعتماد عىل النفس للوصول إىل االعتماد عىل النفس.

أما ما يتعلق باملشكالت االجتماعية، أنه يدل عىل وجود ضعف يف التفاعل االجتماعي لديه متمثالً يف 
عدم االهتمام بعالقته مع التالميذ اآلخرين وعدم االستماع لهم واملشاركة معهم يف املناسبات االجتماعية وهذا 
يبعده عن الواقع وعن كل ما حوله من مظاهر وأحداث األفراد ويجعله دائم االنطواء ويعاني الوحدة والعزلة 
أنه  إىل  إضافة  إليه )سليمان2000: 52(،  أشار  ما  النفيس، وهذا  بيئي يف محيطه  أي مثري  يتجاوب مع  وال 
يعاني من القصور اللغوي، وكل ذلك يجعله يتجنب كل أشكال التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وهذا يرجع 
إىل القصور يف التفاعل االجتماعي، وكذلك إىل أنه ال يتطور بنفس الخطى التي يتطور بها النمو العقيل ومن ثم 
يقل عنه بكثري ما يراه )الكيكي،2011: 92(، ما يدل قصوره يف اللعب لديه وقد يرجع إىل القصور يف التفاعل 
االجتماعي لديه يزيد من العقبات التي تصادفه يف تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين ويجعله غري قادر 
عىل االندماج أو املشاركة يف اللعب الجماعي أو تقليدهم به، كما أنه ال يستخدم اللغة يف اإلطار االجتماعي ما 
قد يدفع بالتالميذ اآلخرين إىل السخرية منه، ويدفع به إىل العزلة واالنسحاب من اللعب، وهذا ما يؤدي به إىل 

جهله كيفية تقليدهم يف اللعب.

إن من أهم األمور املميزة للتالميذ املصابني بالتوحد هو أنهم ال يستطيعون تطوير العالقات االجتماعية 
يف  الوظيفي  االختالل  يف  تتمثل  للتوحد  األساسية  الخاصية  أن  جيلسون  ويرى  وأعمارهم،  تتناسب  التي 
السلوكيات  واستخدام  تطوير  إعاقة يف  لديهم  بأن  التوحديون  التالميذ  االجتماعي، وكذلك يوصف  السلوك 
غري اللفظية مثل التواصل البرصي املتعارف عليه، وكذلك يتميز الطفل التوحدي بعدم فهم مشاعر اآلخرين 
ويشري )سليمان،2000: 61( لعدم قدرتهم عىل تبادل املشاعر أو العجز يف فهم الطبيعة التبادلية يف عملية 
التفاعل االجتماعي؛ لذا تعد عدم القدرة عىل التفاعل االجتماعي من أهم الخصائص السلوكية كمؤرش عىل 
التفاعل  أبرز مشاكل  العمرية، ومن  املراحل  يمكن مالحظتها يف جميع  الخصائص  وتلك  بالتوحد  اإلصابة 
االجتماعي عدم استطاعتهم إقامة عالقات اجتماعية واملحافظة عليها، حيث يالحظ أنه ينسحب من كثري 
من أشكال التفاعل أو التواصل االجتماعي مما يؤدي إىل تكوين أو اقامة عالقات اجتماعية، كما أن الطفل 
ميالني  هادئني  فنراهم  تواجههم،  مشكلة  باالنعزالية وهذه  ويتميز  بقائه وحده،  مع  يتطابق  ال  التوحدي 
إىل عزل أنفسهم عن املجتمع املحيط بهم ليس لديهم اهتمام باللعب أو األكل، حتى إن األهل واملعلمات قد 

يتخيّلون عدم وجود أي قدرات عند تالميذهم.

لذا وجدت الحاجة إىل التدريب عىل املهارات االجتماعية عن عدد واسع من اإلجراءات واألساليب التي 
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تهدف إىل مساعدتهم عىل التفاعل االجتماعي ومن الحاجات اإلرشادية يتعلم مهارة اللغة واملهارات االجتماعية 
واللعب الرمزي والتدريب والتكامل الحيس-السمعي ويشري )الكيكي، 2011 : 53( وتدريب حواس الطفل مثل 
التكامل الحيس والبرصي والسمعي ويمكن اتباع إسرتاتيجيات خاصة من بيئة الطفل وكما يمكن استخدام 
إسرتاتيجيات تحسني السلوك االجتماعي باستخدام القصص االجتماعية ليتعلم السلوك وفهم سلوك اآلخرين، 
فهو يحتاج تلك املهارات االجتماعية حتى يمكن استخدامها وتوظيفها يف املواقف واملشكالت الحياتية ومن 
هذه املهارات تحمل املسؤولية وتوكيد الذات وضبط الذات ومهارة التواصل االجتماعي وهذه املهارات تساعد 
الطفل عىل تزايد قدرته عىل اقامة العالقات والتفاعالت االجتماعية واالندماج مع جماعات األقران يف طمأنينة 
وزيادة ثقته بنفسه وتوكيد لذاته وتزيد من تعاونه مع أقرانه مما يؤدي إىل النمو االجتماعي بصورة سليمة 

ثم تكامل يف شخصيته وتقدير لذاته.

مثل  اللفظي  التواصل  البرصي  التواصل  ضعف  من  يعاني  التوحدي  فالطفل  املعرفية  املشكالت  أما 
تعبريات الوجه واإليماءات غائبة أو نادرة، وإذا وجدت فتكون غري مناسبة اجتماعياً وعندما ال توجد شذوذات 
الكلمات  تكرار  اللفظية فيشمل  النمطية  أما  به خلل  ما يكون  التواصل غالباً  اللغة فإن  واضحة يف مهارات 
الذي ينم فيه، حذف  أو الجمل ودون اعتبار للمعنى ودون اعتبار للموقف االجتماعي وحديثة يكون تلغرايف 
لبعض الكلمات الصغرية واستخدام الضمائر بصورة مشوشة وخاطئة حيث يستعمل أنت عندما يود أن يقول 
أنا وعدم القدرة عىل تسمية األشياء وعدم القدرة عىل استعمال املصطلحات املجردة، وتعّد الحقائق الكالمية 
لديهم شاذة وتكرارية أو نمطية مثل تكرار الكلمات أو الجمل املرتبطة يف املعنى، ولغتهم لها خصوصية غريبة 
بحيث ال يفهم عليهم إال األشخاص الذين يألفونهم )الزارع،2010 : 23( ومن أسباب فشل اللغة هو ضعف 
استجابتهم للمؤثرات الخارجية أي يبعد عن التالميذ التوحدين لو أن حواسهم قد أصبحت عاجزة عن نقل أي 
مثري خارجي إىل جهازهم العصبي فإذا مر شخص قريب منه ونادى عليه فإنه يبدو وكأنه أصابه الصمم أو 
كف البرص. مما يؤدي إىل فشل يف اكتساب اللغة وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه )شبيل،2001 : 9(. ومن 
التواصل، كما أن بعض  أو هناك مشاكل يف  اللغة عندهم متأخر جداً  التي تعّد مشكلة لديهم أن فهم  األمور 
التالميذ التوحدين الناطقني يكون التواصل اللفظي عندهم غري عادي فقد يكرر الكلمات التي يعرفها بشكل 
الكالم  استخدام  يساعد عىل  ال  للكالم  املريض  الرتديد  الكالمية( وهذا  )املصاداة  الحالة  غري وظيفي وتسمى 
اإلدراك  :77(، وكذلك قصور يف عمليات   2005 تفاعلية مختلفة.)الجلبي،  أو  اجتماعية  أو مواقف  بسياقات 
الحيس وغريها من العمليات العقلية األخرى كالتذكر واالستيعاب والتفكري، أما تفكريهم يعتمد بالصور وليس 
بالكلمات بسب صعوبة يف معالجة سلسلة طويلة من املعلومات الشفهية وصعوبة االحتفاظ بمعلومة واحدة 
يف ذاكرتهم الشفهية يتصفون باستخدام قناة واحدة فقط من قنوات اإلحساس يف وقت واحد. لديهم صعوبة يف 
تعميم األشياء التي يدرسونها ولديهم صعوبات يف عدم اتساق أو انتظام إدراكهم لبعض األحاسيس، وهذا قد 
يؤثر عىل نفسيته يصبح متوتراً وضعف يف التفاعل االجتماعي ويبطئ يف اكتساب املهارات ألن ذاكرته ضعيفة 
وقلة الرتكيز لذا بحاجة إىل أدوات مرئية بدون استعمال اللغة التي تساعد الطفل عىل الرتكيز عىل املعلومات 
وتوضح املعلومات وتقلل من االعتماد عىل الكبار وتساعده عىل االستقرار واالعتماد عىل النفس وهذه األدوات 
الرتكيز  ضعف  إىل  إضافة  عليها،  واالعتماد  النفس  يف  التحكم  زيادة  عىل  يساعد  مما  األحداث  بتوقع  تسمح 
واالنتباه: عادة تكون القدرات الذهنية لهؤالء التالميذ طبيعية أو أقرب للطبيعية وتكون املشكلة األساسية عند 
التالميذ التوحدين أن ضعف الرتكيز ال يساعدهم عىل االستفادة من املعلومات أو املثريات من حوله ونتيجة ما 
ذكر فإنه يفشل يف أداء الواجبات املدرسية يشكل الصف املدريس بما يتطلب من انضباط ونظام وواجبات مهما 
كانت بسيطة عبئاً عىل هؤالء التالميذ ألنهم ال يفهمون املطلوب، بل ألنهم ال يستطيعون الرتكيز والثبات يف 
مكان واالنتباه لفرتة مناسبة لتدخل هذه املعلومات أو تلك إىل أذهانهم، وبالتايل تحليلها واالستفادة منها بشكل 
مناسب فهم بحاجة إىل حاجات إرشادية يتناولها برامج للتعامل مع ترصفاتهم كسلوكيات يجب تعديلها من 
خالل التعزيز اإليجابي والسلبي ثم عدم قدرته عىل إتمام النشاط واالنتقال من نشاط إىل آخر دون إتمام األول، 
حيث إن درجة اإلحباط عند هذا الطفل منخفضة، ولذا فإنه مع فشله الرسيع يف عمل يشء ما، فإنه يرتكُه وال 

يحاول إكماله أو التفكري يف إنهائه، لذا من الرضوري إشباع الحاجات بأنواعها.
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الدوران حول  الطفل من عادات غريبة ولزمات عصبية )كمص أصابع،  الحسية يعاني  أما املشكالت 
نفسه، يكرر بعض الجمل والكلمات باستمرار، يهم بأصوات غريبة، يلمس اآلخرين بطريقة غريبة، يقضم 
أظافره، يحرك أسنانه بصوت مسموع(، ما يدل عىل وجود نمطية السلوك املتكرر لديه واملتمثلة يف االندماج 
الطويل يف ترصفاته حركات نمطية متكررة لفقرات طويلة واالنشغال بالتمام نمطي واحد غري عادي وأساليب 
نمطية لألداء وبالتايل يعانون التغيري وقد ال تكون هذه األنماط السلوكية استجابة لسبب معني بل هي يف واقع 
األمر استشارية ذاتية تبدأ أو تنتهي بشكل مفاجئ تلقائي مما يؤثر عىل اكتساب املهارات كما يقلل فرص 

التواصل االجتماعي مع األفراد وتتفق هذه النتيجة مع )الكيكي، 2011 :92(

لذا وجدت الحاجة الطفل بحاجة إىل عالج حيس وتعزيزه عند إيقافه اللزمات العصبية والقيام بتوفري 
أماكن متخصصة ألنشطة اللعب الحيس مع توفري الوسائل التعليمية.

ال�شتنتاجات:

وتوقعاتهم  كفاءتهم  مستوى  يف  القصور  يتداخل  التوحد  تالميذ  عند  السلوكية  املشكالت  وجود  إن 
االجتماعية، إذا لم يكن سبباً لهم أي أن طبيعة املشكالت السلوكية التي كانت قيد الدراسة واملتمثلة بالجانب 
النفيس واالجتماعي واملعريف هي بطبيعتها مشكالت تحد من مستوى الكفاءة والتوافق النفيس واالجتماعي 
واملعريف وبالتايل يصبح من املتوقع أن يكون تالميذ التوحد الذين يظهرون أي من املشكالت السلوكية السابقة 
غري متوافقني اجتماعياً كما يدل القصور يف الجانب االجتماعي والنفيس واملعريف كمؤرش عىل وجود مشكالت 
سلوكية لديهم. إن حياة ومستقبل املتوحد يعتمد عىل نوع وشدة املشكلة وتأثريها عليه. هناك حاجات إرشادية 

يحتاجها تالميذ التوحد لخفض املشكالت السلوكية.

التو�شيات: وعىل أرضية البحث الحايل ويف ضوء نتائجه، يمكن طرح التوصيات التالية:

التوحدي  للطفل  واالجتماعي  )الذهني(  اإلدراكي  التعلم  طرق  مع  التدريس  طرق  تطابق  رضورة   -
واستعمال أدوات مرئية مساعدة تعمل عىل تعزيز التعلم عند هؤالء التالميذ.

استخدام جدول النشاط املصور كإسرتاتيجية حديثة لرتبية تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة والهدف   -
منها تعليم الطفل السلوك االستقاليل واالعتماد عىل النفس.

املخاطر  من  عندهم  الخوف  نقص  ملعالجة  الحيس  التكامل  باستخدام  الحسية  قدراتهم  تنمية   -
الحقيقية. 

وبالتايل  املبكر،  والتشخيص  التعرف  إمكانية  يخدم  مما  التوحد،  باضطراب  العلمي  الوعي  نرش   -
إمكانية البدء يف عملية الدعم التخصيص للطفل واألرسة.

تدريب كوادر متخصصة للعمل يف ميدان رعاية تالميذ التوحد.  -

رضورة إنشاء مراكز متخصصة يف مجال التوحد.  -

أهمية القيام ببحوث علمية من أجل اإلحاطة بمدى انتشار هذا االضطراب يف املجتمع العراقي.  -

االهتمـام باألنشـطة الفنيـة والرياضيـة والرتويحية واختبار األنشـطة التي تتناسـب وسـلوكهم   -
ومسـتواهم العقيل للتخفيف من مشـاعر القلق والتوتر وتنشيط القدرات البدنية الحركية والعقلية 

واالجتماعية لديهم وإلشباع حاجاتهم.

تنمية مهارات األشكال اللغوي لديهم ألن اللغة تؤمن لهم االتصال والتفاعل االجتماعي.  -

إعداد برامج متنوعة لرعاية تالميذ التوحد تتضمن األنشطة واملهارات التي تتم من خالل عدد من   -
املهام املختلفة يف سبيل تنمية مهاراتهم الشخصية واالجتماعية والعقلية.

توعية أرس تالميذ التوحد بمشكالت انتباههم من خالل برامج تربوية ونفسية واجتماعية.  -
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تطوير املناهج الدراسية بما يتالءم مع مستوى تالميذ التوحد.  -

لهم  الالزمة  الخدمات  تقديم  ويف  التوحد  تالميذ  ورعاية  تربية  يف  املدني  املجتمع  مؤسسات  إرشاك   -
والتي تعجز املدرسة أو املعهد عن توفرها.

رضورة التقليل من املعلومات والتي مفادها بأن الطفل املصاب بالتوحد ليس له عالج وغري ممكن   -
عالجه ألن األسباب غري معروفة.

القيام بمسح لألطفال املصابني بالتوحد يف البلد بعد إعداد كوادر متخصصة بالتشخيص والتدريب   -
وااللية التي يتم بها املسح والتدريب.

املقرتحات:

القيام بدراسة برنامج إرشادي لخفض املشكالت السلوكية عند تالميذ التوحد.  -

النفيس واالجتماعي  التكيف  اإلرشادية وتحقيق  الحاجات  إشباع  العالقة بني  بدراسة حول  القيام   -
واملعريف عند تالميذ التوحد.

القيام بدراسة بمقارنة يف املشكالت السلوكية لتالميذ التوحد تبعاً ملتغري الجنس والعمر.  -

دراسة مقارنة يف املشكالت السلوكية بني تالميذ التوحد واإلعاقات االخرى.  -
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