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 الملخص

معوقات العاملين مع ذوي اضطراب التوحد من هدفت الدراسة التعرف الى 
والعمل على اقتراح سبل لعالجها، ولتحقيق هذا الهدف المعلمين من وجهة نظرهم 

فقرة باالستفادة من االدب التربوي ، وطبقت  11مكونة من  استبانةصيغت 
معلم من معلمي االشخاص  90االستبانة بعد ان تم التأكد من صدقها وثباتها على 

 .الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج  ذوي اضطراب التوحد

 

ان من اهم المعيقات التي تواجه العاملين مع ذوي نتائج الدراسة وقد بينت 
، عاملينللالبرامج الترفيهية والتثقيفية اضطراب التوحد تقصير المراكز في توفير 

المعيقات  ضمنفي المراكز، ومن  فريق متعدد التخصصاتكذلك في عدم توفر 
 .بالشكل المطلوب تواصل اولياء االمور مع المعلمين التي تواجههم عدم 

 

برامج جعل : التوصياتعدد من  الىت الباحثة لوصتوفي ضوء هذه النتائج 
اإلرشاد االسري ضمن خطط مدير المركز وتفعيل هذه البرامج بتعاون الفريق 

متعدد التخصصات،كذلك بتوفير برامج ترفيهية وتثقيفية للمعلمين لدعمهم واثراء 
 .العملية التعليمية 

 



 ..  بداية البحث



 التوحداضطراب 

 

ناتج عن خلل  اضطراب نمائي " autism التوحداضطراب •
في الدماغ يحدث في السنوات الثالث األولى مـن  عصبي وظيفي

األطفال صـعوبات في التواصـل مـع  العمـر ويظهـر فيـه
واللعب التخيلي إضافة إلى  اآلخـرين، والتفاعـل االجتماعـي،

، 2016,الفايز)" بروز أنمـاط مـن الـسلوك غـير المناسـب

 (3ص

 



 أعراض اضطراب التوحد

 



 العالج

 

 

ليس هناك عالج فعال الضطراب التوحد ولكـن يجمـع أهـل "•

االختصـاص عـلى ضرورة وأهمية التدخل العالجي المبكر 
 (. "13، ص2017خالد، )



 معلم التربية الخاصة

 

 

يعتبر التربية الخاصة له مكانه عظيمة في النظام التعليمي فهو معلم 

التعليمية في مجال التربية أهم الركائز التي تقوم عليها العملية من 

بدور أساسي في تربية وتعليم األطفال ذوي فهو يقوم ككل، الخاصة  

 .اإلعاقة وتنمية وتطوير قدراتهم وإعادة تأهيلهم

 .(138-137، ص2012عوض، )

 



 معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد
 

 

 

معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد هم من معلمي التربية إن •

الخاصة الذين يحتاجون إلى تطوير وتحديث مهارات التدريس 

نظراً للخصائص التعليمية المميزة للفئة التي يتعاملون معها 
 (. 2008الخطيب وآخرون ،)

 



 معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد
 

 

 

كما يرى الخبراء والمختصون أن تعليم األطفال ذوي اضطراب •
 )التوحد ال بد أن يبدأ مبكرا وبشكل مكثف حتى يكون فعال 

Hallahan, and Kauffman,2003). 

 



 معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد
 

 

 

إذا كانت رعاية الطالب العادي صعبة فهي أكثر صعوبة وأكثر •

مشقة بالنسبة للطلبة ذوي اضطراب التوحد، الن معلميهم 

يواجهون مشكالت ويتصدون لتحديات خاصة، فاضطراب 

التوحد غالبا ما ينطوي عليه صعوبات نفسية ومادية وطبية 

 (.2008الخطيب، . )واجتماعية وتربوية



 النتائج
ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصل إليها البحث فيما يتعلق باإلجابة على 

 :تساؤالته وتحقيق أهدافه، على النحو التالي

 

 

على الترتيب ( 11)رقم ( يوفر المركز برامج ترفيهية وتثقيفية للمعلمات)العبارة حصلت •

 .(2.53)بمتوسط حسابي ( األول)

على الترتيب ( 2)رقم ( يتوفر في المركز فريق متعدد التخصصات)حصلت العبارة •

 (.2.37)بمتوسط حسابي ( الثاني)

رقم ( يتواصل أولياء األمور مع معلمة طفلهم ذوي اضطراب التوحد)حصلت العبارة •

 .(2.08)بمتوسط حسابي ( األخير)على الترتيب ( 8)

 

 

 



 التوصيات

 .ضرورة وضع شروط للمراكز بحيث يتوفر فريق عمل متعدد التخصصات•
ضرورة تقديم المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في مراكز تأهيل ورعاية الطلبة •

 .ذوي اضطراب التوحد لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية التي يعانوا منها
 .ضرورة توفير إقامة المؤتمرات وورش العمل بالمركز وحضور المعلمات واألسر فيها•
ضرورة توفير برامج ترفيهية وتثقيفية للعاملين تساعدهم في التعامل مع الطلبة ذوي •

 .اضطراب التوحد
العمل على توفير األجهزة والوسائل العالجية المناسبة للمركز حسب احتياجات العاملين •

 .به
وتفعيل هذه البرامج لتبادل الخبرات المركز جعل برامج االرشاد االسري ضمن خطط •

 .ضمن عملية تشاركية مع فريق متعدد التخصصات
توجيه االعالم بكافة سبله من تلفاز واذاعة وصحف أللقاء الضوء على االطفال ذوي •

وذلك لتعديل االتجاهات السلبية  ومن ضمنهم ذوي اضطراب التوحد الخاصةالحاجات 
 .من المفاهيم الخاطئة حولهم
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