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ضرورة وضع شروط للمراكز بحيث يتوفر -1
 .فريق عمل متعدد التخصصات

ضرورة تقديم المزيد من الدورات التدريبية -2
للعاملين في مراكز تأهيل ورعاية الطلبة ذوي 
اضطراب التوحد لتوعيتهم بكيفية التعامل مع 

 .الضغوط النفسية التي يعانوا منها
ضرورة توفير إقامة المؤتمرات وورش العمل -3

 .بالمركز وحضور المعلمات واألسر فيها
ضرورة توفير برامج ترفيهية وتثقيفية للعاملين -4

تساعدهم في التعامل مع الطلبة ذوي اضطراب 
 .التوحد

العمل على توفير األجهزة والوسائل العالجية -5
 .المناسبة للمركز حسب احتياجات العاملين به

 

 الخالصة

 أهداف البحث
 :تهدف هذه الدراسة إلى

تحديد المعوقات التي تواجه العاملين مع ذوي 
اضطراب التوحد من المعلمين من وجهة نظرهم 

 .والعمل على اقتراح سبل لعالجها
إثراء البحوث المعنية باضطراب التوحد 

 .ومعلميهم

 

هذه النتائج الى اهمية وجود برامج  ودتع-1
ترفيهية وتثقيفية للمعلمين والمعلمات في 

مراكز التربية الخاصة تساهم في رفع 
وتعزيز اداء وثقة المعلمين وتخفف من 

اعبائه اليومية، ومن الواضح وجود ثغرة في 
هذا المجال مما يجعله المعيق االول بنظر 

.المعلمين  
ضرورة قيام فريق متعدد التخصصات -2

بوضع البرامج التربوية والتأهيلية الفردية 
. المعوقينلألشخاص  . 

اولياء االمور مع معلمي تواصل عدم -3
بشكل اطفالهم ذوي اضطراب التوحد 

 المطلوب

 منهجية العمل

من أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ اعتمدت الباحثة 
المنهج الوصفي التحليلي، لما تتطلبه الدراسة من 

بيانات واستقصاء ومعلومات خاصة بمجتمع 
ويختص المنهج الوصفي على جمع : "الدراسة

البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها؛ بهدف 
استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثم الوصول 

" إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة  
 

 :مجتمع الدراسة وعينته
يشتمل مجتمع البحث الدراسة الحالي على جميع 
العاملين من المعلمين والمعلمات مع الطلبة ذوي 
اضطراب التوحد بالمملكة العربية السعودية لعام 

ه؛ واشتملت عينة الدراسة على 1439-1440
فرد منهم يمثلون مجتمع الدراسة، واختيرت ) 90(

 .العينة بالطريقة العشوائية
 

 :أداة الدراسة وتصميمها
، االدبيات التربويةبعد أن تم االطالع على 

والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، 
قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة بهدف تحديد 

بالمراكز مع ذوي اضطراب العاملين معوقات 
 .التوحد

 
):االستبانة(وصف أداة الدراسة 

  
) 11(احتوت االستبانة في صورتها النهائية على 

عبارة؛ وقد تم استخدام مقياس ليكرت الثالثي 
؛ )موافق -موافق إلى حد ما  –غير موافق (

للتعرف على معوقات العاملين بالمراكز مع ذوي 
 .اضطراب التوحد

 
 

 اإلستنتاج النتائج
هدفت هذه الدراسة التعرف الى معوقات العاملين 

مع ذوي اضطراب التوحد من المعلمين من وجهة 
نظرهم والعمل على اقتراح سبل لعالجها، 

 11ولتحقيق هذا الهدف صيغت استبانة مكونة من 
فقرة باالستفادة من االدب التربوي، وطبقت 

االستبانة بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها على 
معلم من معلمي االشخاص ذوي اضطراب  90

التوحد، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
  .التحليلي 

وقد بينت نتائج الدراسة أن من اهم المعيقات التي 
تواجه العاملين مع ذوي اضطراب التوحد تقصير 

المراكز في توفير البرامج الترفيهية والتثقيفية 
للمعلمات، كذلك في عدم توفر فريق متعدد 

ضمن المعيقات التخصصات في المراكز، ومن 
التي تواجههم عدم تواصل اولياء االمور مع 

  .المعلمين بالشكل المطلوب
الباحثة بجعل توصلت وفي ضوء هذه النتائج 

برامج اإلرشاد االسري ضمن خطط مدير المركز 
وتفعيل هذه البرامج بتعاون الفريق متعدد 

التخصصات، كذلك بتوفير برامج ترفيهية وتثقيفية 
.للمعلمين لدعمهم وإثراء العملية التعليمية  
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 شكر وتقدير

العصيميموضي عبدهللا  ابراهيم   
الفاخريعبدالرحمن مي . د  

 معوقات العاملين مع ذوي اضطراب التوحد

البحثعنوان   
 عمادة البحث العلمي

 عمادة إ�� بالشكر  الباحث�ن يتقدم"
 سعود امللك جامعة �� العل�ي البحث

 املشروع هذا وتمو�ل دعم ع��
 (       –     –     – URSP) رقم البح�ي

 طلبة أبحاث دعم برنامج خالل من

 ".الب�الور�وس

  مقدمة
مما ال شك فيه أن المعلم يبذل قصارى جهده في 

سيبل تأديته لرسالته المؤتمن عليها، ولكننا نجد في 
المعلم ال يؤدي عمله بالشكل  انأغلب األحيان 

المطلوب وعند البحث عن األسباب نجد قائمه 
طويلة من المعيقات والتي تتوزع على عدة 

متغيرات في العملية التعليمية، فنجد أن المعلمين 
يعانون من معيقات تتمثل في التعامل مع الطلبة 

.  والطاقم اإلداري والمناهج وأولياء األمور وغيرها
ومهنة التـدريس مـن المهـن الشـاقة 

بالضغوط، المفعمة بالهموم التي تثقل كاهل  المليئـة
المعلمين، وترهق أعصابهم، وتتعب أبدانهم، 

فيخرجون من  وربمـا تنـوء بـالكثيرين مـنهم
السباق؛ مغادرين الميـدان بـاحثين عـن عمـل 

وإذا كـان األمـر كـذلك بالنسـبة لتـدريس . آخـر
الطـلبة العاديين، فال ريب أن التدريس لذوي 

اإلعاقة أشق وأصعب، وأن مجال تأثير الضـغوط 
وأرحب، وأن آثارها  أكبر  المهنيـة فيـه أوسـع

كما يواجه معلمي التربية الخاصة ضغوطاً  .وأكثر
مهنية تفوق التي تواجه معلمي الطلبة العاديين؛ 

طلبة تقتضي إعاقاتهم استخدام  حيث يعملون مـع
أساليب وطرق تدريس مختلفة؛ ومثلهم مثل معلمي 

خطط الدروس،  الطلبة العاديين يقومون بإعداد
والتدريس، وتقويم أداء الطلبة، إال أن لديهم 

التزامـات إضـافية مثـل المشاركة في تشـخيص 
ذوي اإلعاقة، والعمل مع المتخصصين في  الطلبة

الخدمات ذات الصلة، وإعـداد وبنـاء الـبرامج 
وتوجيه وإرشاد اآلباء  التربويـة الفرديـة،

 . بخصوص حالة أبنائهم
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