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 ذوي اضطراب طيف األطفالمستوى املهارات االستقاللية لدى 
يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية التوحد املدجمني يف املدارس 

  ردنهة نظر املعلمني النظاميني يف األمن وج
 ذوي األطفالتقييم مستوى المهارات االستقاللية لدى إلى هدفت الدراسة : ملخص

في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ي المدارس اضطراب طيف التوحد المدمجين ف
) ٤٥ (منالدراسة   عينةتكونت حيث األردن،من وجهة نظر المعلمين النظاميين في 

استبانة  الباحثأعد  و،الزرقاء وإربد والمفرق: معلما ومعلمة، من محافظات هي
ستبانة تكونت االاب طيف التوحد، ورلمستوى المهارات االستقاللية للطلبة ذوي اضط

، إعداد وتناول الطعام: هيأبعاد ) ٤(فقرة موزعة على ) ٤١(بصورتها النهائية من 
شارت وأ  العناية بالملبس، والمهارات الصحية، ومهارات التعرف على العملة،ومهارات
 في المرتبة األولى لمهارات إعداد وتناول الطعام المتوسطات الحسابية أنلى إالنتائج 

 . في المرتبة األخيرة،مهارات التعرف على العملةي، بينما جاءت بأعلى متوسط حساب
، وعدم محافظة تعزى ألثر الاعدم وجود فروق دالة إحصائيكما أشارت النتائج إلى 
وجود فروق دالة ، كما أشارت النتائج إلى تعزى ألثر الجنسا وجود فروق دالة إحصائي

 ،)أكثر من عشر سنوات(و )أقل من خمس سنوات (بين ا في متغير الخبرةإحصائي
  . من خمس سنواتأصحاب الخبرة األقلوجاءت الفروق لصالح 

  .المهارات االستقاللية، األطفال ذوي اضطراب التوحد: الكلمات المفتاحية
Abstract: This study aimed to assess Independence skills of 
children with autism spectrum disorder level of built- in schools , 
according to some demographic variables from the point of view 
of regular teachers in Jordan. Where the study sample consisted 
of 45 male and female teachers , in three governorates: Zarqa , 
Irbid, Mafraq , where he was selected according to the random 
method, the researcher prepared a questionnaire to identify 
independence skills for students with autism spectrum level. 
Where they formed the questionnaire finalized (41 ) items 
distributed on 4 dimensions: Prepare and eat, and skills Dress 
Care, health and skills , and the skills to identify the money. It was 
extracted semantics honesty and firmness to it. It was the use of 
averages , standard deviations, and Multiple analysis of variance, 
where the results indicated that the averages have ranged from 
(2.72-3.49), where he came to prepare and eat in the first place the 
highest average arithmetic skills was (3.49 ), while came the skills 
to identify the money in ranked last and reached a mean (2.72) , 
and the arithmetic average of the skills as a whole (3.20), The 
results indicated that there were no statistically significant 
differences (0.05=) due to the impact of the province, as the value 
of P 0.1510 statistical terms stood at 0.8610 , and the lack of 
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statistically significant differences (0.05= ) due to the effect of 
sex, as the value of P 0.099 The statistically significant and 
amounted to 0.755, The results also indicated that there were 
statistically significant differences (0.05 =  ) in a changing 
experience between (less than five years ) and (over ten years ) , 
and the differences were in favor of the owners of the experience 
for less than five years. 
key words: Independence skills , Children with autism spectrum 
disorder. 

  :المقدمة
 االضطراب من ال يزال اضطراب طيف التوحد أحجية العصر، لما يكتنف هذا

  كانريعد العالم النفسيولى السبب الحقيقي لهذا االضطراب، إوعدم التوصل  الغموض
)Kanner ( من خالل مالحظته ١٩٤٣أول من تحدث عن التوحد بشكل علمي في عام ،

  . من األطفال لسلوك إحدى عشر حالة
من  واألطفالويؤثر اضطراب طيف التوحد على العديد من المهارات في حياة 

 فالطفل يتعلم المهارات االستقاللية من ،هذه المهارات ما يتعلق بالجانب االستقاللي
 كما أن تلك المهارات تعتبر ،سرة أوال ثم من بقية أفراد مجتمعه فيما بعدو األأوالديه 

أساسا لمهارات الحقة في حياة اإلنسان كالمهارات االجتماعية واألكاديمية والمهنية 
طفال ذوي اضطراب طيف التوحد فإن تلك المهارات تعد من بة لأل وبالنس،وغيرها

المهارات الضرورية التي تحتوي عليها مناهجهم التعليمية بغض النظر عن درجات 
 حيث أن ذوي اضطراب طيف التوحد يحتاجون أكثر من ،وأنواع إعاقاتهم وتصنيفاتها

ثير من الصفات التي قد  ألن تعلمها يكسبهم الك؛غيرهم إلى تعلم مثل تلك المهارات
 والثقة ، أو بسبب العوامل المرتبطة بها كاالعتماد على الذاتاالضطرابيفقدونها بسبب 

  . بالنفس والتوافق الشخصي واالجتماعي
  : مشكلة الدراسة

دب النظري المتعلق نبعت مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحث على األ
طفال ذوي الميدانية المتكررة لمؤسسات األاب طيف التوحد ومن خالل الزيارات رباضط

اضطراب طيف التوحد، والمدارس النظامية المدمجين بها، ومالحظة التدني لديهم في 
لى ما يذكره المعلمين من انخفاض واضح للمهارات إ باإلضافةلية، الالمهارات االستق

دراسة الحالي االستقاللية عند طلبتهم من ذوي اضطراب طيف التوحد، وبالتالي جاءت ال
  :  التاليةاألسئلة على لإلجابة

ما مستوى المهارات االستقاللية لدى الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين  -
 في المدارس النظامية من وجهة نظر معلميهم؟ 
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في مستوى المهارات االستقاللية لدى ) ٠،٠٥ = α(ا هل توجد فروق دالة إحصائي -
 المدمجين في المدارس النظامية من وجهة نظر الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

  ؟ بعض المتغيرات الديموغرافيةتعزى ل معلميهم
   :هداف الدراسةأ

  : يلي لى ماإ الدراسة الحالية تهدف
التعرف على مستوى المهارات االستقاللية لدى الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد  -

 .ردني األف المدمجين في المدارس النظامية من وجهة نظر معلميهم
التعرف على الفروق في مستوى المهارات االستقاللية لدى الطلبة ذوي اضطراب  -

بعض ل وفقا طيف التوحد المدمجين في المدارس النظامية من وجهة نظر معلميهم
   .المتغيرات الديموغرافية

  : أهمية الدراسة
ه من همية النظرية من خالل ما تناولت هذه الدراسة من الدراسات ذات األدتع

متغيرات تتعلق بالمهارات االستقاللية لدى الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، ولما 
ثر واضح في تدني المهارات لدى ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل ألالضطراب من 

  .عام والمهارات االستقاللية بشكل خاص
همية العملية للدراسة في نتائجها التي يستفيد منها الباحثين تتمثل األو

وجه القصور أ والعاملين مع هؤالء الطلبة حيث سيتعرف من خاللها على خصائيينواأل
المختلفة في المهارات االستقاللية، وبالتالية وضع البرامج العالجية لتحسين المهارات 
االستقاللية لدى الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد؛ مما يسهل عملية دمجهم في 

  . المدرسة والمجتمع
  : حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة الحالية على
اقتصرت الدراسة على معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في : الحدود المكانية

  . ردنية الهاشميةربد، ومحافظة المفرق، ومحافظة الزرقاء في المملكة األإمحافظة 
   ٢٠١٦ / ٢٠١٥تم تطبيق الدراسة في العام الجامعي : الحدود الزمانية
 من معلمي الطلبة ذوي ةسة على عينة عشوائيااقتصرت عينة الدر: ةالحدود البشري

  . األردنوالزرقاء في  ربد والمفرقإاضطراب طيف التوحد في محافظتي 
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اقتصرت الدراسة على تقييم مستوى المهارات االستقاللية لدى الطلبة : الموضوعية
  .نظر معلميهمذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس النظامية من وجهة 

  : التعريفات اإلجرائية
  : Independent living Skills مهارات االستقاللية -

 به، الخاصة الوظائفب القيام في ذاته على على االعتماد مقدرة الشخص هي
  ).٢٠٠٧ ،إبراهيم(شؤونه الحياتية ب والمتعلقة

طيف الدرجة التي يحصل عليها الطالب ذوي اضطراب : جرائيا بأنهاإوتعرف 
المهارات :  المجاالت التاليةيتضمن الذي ،مهارات االستقالليةالالتوحد في مقياس 

 مهارات التعرف باللباس،مهارات العناية و، الطعاممهارات إعداد وتناول و ،الصحية
  .العملةعلى 

  : Autism Spectrum Disorder  اضطراب طيف التوحدو الطلبة ذو-
 يؤثر في شديد،اضطراب نمائي : أنهيعرف اضطراب طيف التوحد نظريا ب

اللغة مجاالت التفاعل االجتماعي وويكون فيه قصور نوعي في  للطفل، صحيحاألداء ال
  ).Matson,2008 (ولى من عمرهشهر األ) ٣٦(والسلوك، ويظهر على الطفل خالل 

الطلبة الملتحقين في مؤسسات التربية الخاصة المتخصصة  :جرائياإويعرف 
ردن لتحقين في برنامج الدمج، وتم تشخيصهم من المراكز المعتمدة في األفي التوحد، وم

  .بأنهم من ذوي اضطراب طيف التوحد
  :  والدراسات السابقةة النظريالمفاهيم

يعد التوحد أحجية العصر، لما يكتنف هذا االضطراب من الغموض، ويعد العالم 
) Kanner(العالم النفسي كما يعد ، عراضهأ والحظول من تحدث عن التوحد أبلويلر 

، من خالل مالحظته لسلوك ١٩٤٣أول من تحدث عن التوحد بشكل علمي في عام 
كالفشل في  إحدى عشر حالة من األطفال، وما يصدر عنهم من صفات غير عادية،

.  وعدم استخدام اللعب الخيالي وغيرها من الصفات،الكالم، وعدم إدراك الناس
)Wing,1976( .  

  : التوحد  طيفتعريف اضطراب
  :  منها، تناول بعض التعاريفويمكن أن،  كثيرةاتتعريفبعدة عرف التوحد 
من ، لجميع الذين يبحثون في التوحد يعد تعريف كانر المرجع: تعريف كانر

والتي تشمل على عدم القدرة على بناء عالقات مع ، خالل مالحظته لسلوك األطفال
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اللعب النمطي والتكراري والتماثل، وضعف في و، وتأخر في اكتساب الكالم، اآلخرين
   ) Johnson, and Myers,2007 (.التحليل

إعاقة في : هم األطفال الذين يتصفوا بعدة خصائص منها: تعريف كريك
المقاومة الشديدة للتغير، وعدم الوعي بالهوية الشخصية، والعالقات مع اآلخرين، 

انخفاض في القدرة العقلية، وي الحركة، تشوه ف وفقدان الكالم أو الفشل في تطويره،و
  .دراكية شاذةإوخبرات 

اضطراب نمائي يترك أثرا : يعرف القانون الفدرالي األمريكي التوحد على أنه
ملحوظا في قدرة الطفل على التواصل اللفظي وغير اللفظي والتفاعل االجتماعي، ويظهر 

 و يتزامن مع التوحد ،ديمي أداء الطفل األكافي سنوات، مما يؤثر ٣عادة قبل سن 
 والحركات ،االنخراط في جملة من األنشطة التكرارية: الخصائص األخرى التالية

االستجابات غير  ومقاومة التغيير في البيئة أو التغير في الروتين اليومي،والنمطية، 
في حالة ) التوحد(ينطبق هذا المصطلح  الحسية، وال) الخبرات(االعتيادية للمدخالت 

ن األداء األكاديمي للطفل قد تأثر وبصورة شديدة نتيجة لوجود االضطرابات كو
   ).( Kraijer, 1997 .االنفعالية

  : نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد
، 1:4 إن اضطراب طيف التوحد يظهر عند الذكور أكثر من اإلناث ويكون بنسبة

دم التصرف بطريقة ويوصف األطفال التوحديون بجميع الدول بصفات مشابهة، من ع
عادية وتظهر لديهم األعراض قبل سن ثالث سنوات، وال ينحصر انتشاره في جنس معين 

 ،دون أخر، أو طبقة دون أخرى، أو في بيئة محصورة، بل تجده يصيب مختلف األطياف
 PKU.( Kraijer, 1997(وهو أقل انتشارا في متالزمة داون، بينما مرتفع في حاالت 

).(     
كبر، ويبقى اللغز أصبحت ظاهرة بشكل أحظ أن نسبة انتشار التوحد مالل اومن

المحير، وال زالت البحوث في هذا المجال جارية، ونسب االنتشار تختلف من بحث آلخر، 
والتوحد قد يأتي لوحده، أو قد يكون مصحوبا باضطراب آخر، كالصرع، واضطراب 

تباه في عملية التشخيص لكي ال  وظائف الدماغ، وال بد من االنفييض، مما يؤثر األ
   .عاقة الذهنية والتوحديحصل الخطأ في التشخيص، ال سيما بين اإل

  : أسباب اضطراب طيف التوحد
نتيجة للغموض الذي يكتنف اضطراب طيف التوحد، وعدم توصل البحوث 
العلمية في التوحد إلى سبب قاطع ونتيجة قطعية حول السبب المؤدي إلى التوحد، فال 

 عن حدوث التوحد، بيد أن هناك المسئول أن سببا معينا ثبت علميا هو القولن يمك
يوجد ، و ونظريات أشارت إلى أن أمورا معينة كانت السبب في حصول التوحدابحوث



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٠٤ -

العديد من النظريات والفرضيات التي تفسر اضطراب طيف التوحد، ويمكن تقسيمها إلى 
  .حديثةالنظرية القديمة النظرية ال: ماقسمين ه

وهي النظرية السيكولوجية والتي بدأها كانر، وتفسر أسباب : النظرية القديمة :أوال
نه هروب من الواقع المؤلم الذي يعيشه الطفل نتيجة البرود أالتوحد على أساس 

إالم (العاطفي مع العالقة بين إالم وابنها التي قد تبني على أساس العالقة بين الزوجين 
ثناء حملها تجاه ابنها وهو أمن خالل إالم  ي مشاكلأهناك  ال تكونن أ فيمكن ،)واألب

لنظرية تفسر اجنين األمر الذي يجعل احتمالية إصابة الطفل بالتوحد أمر محتما وهذه 
أسباب التوحد بما يمد الطفل من إحداث ومشاعر مؤلمة معتمة، وهذه النظرية غير معتد 

عالم بتلهايم الذي تبنى هذه النظرية ببيان بها وقام العالم ريمالند عند رده على ال
  :  ) ٢٠٠٤زريقات،  ( ومنها ما يلي،سباباأل
 هناك أطفال لديهم اضطراب التوحد ينتمون آلباء ليس لديهم أنماط مرضية في -

  . الشخصية
 األطفال يولدون وهم يعانون ومصابون بالتوحد ولم يتعرضوا للخبرة السلبية في -

  . التنشئة
   .ن لديهم إخوة عاشوا معهم بنفس الظروف ولم يصابوا بالتوحدو التوحدي-

ن العالقة الباردة بين إالم والطفل تسبب أ ترىن أ النظرية لهذهوعليه ال يمكن 
  التوحد 

هناك العديد من النظريات الحديثة في مجال تفسير : النظريات الحديثة: ثانيا
    :)2004 ،زريقات(اضطراب التوحد ومنها 

  :  البيوكيميائيةالنظرية
ن أسباب التوحد مشكلة في كيمياء الدماغ تؤثر سلبا أتنظر هذه النظرية إلى 

السيروتونين من النوافل العصبية المهمة في الدماغ " األداء الوظيفي للطفل ويعد في
  . وهو مسئول عن مجموعة من الوظائف المتعلقة بالذاكرة والسلوك النمطي والنوم

  : الفرضية العصبية
نه يوجد أ التوحد ناشئ من أصل عصبي بمعنى أن  النظرية العصبية تفترض

اضطراب في المنطوقة العصبية للمخ فقد أظهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ 
د فروق في المخيبين الحاالت المصابة ج وكذلك تو،وجود اختالفات في تشكيل الدماغ

مور في المخيخ عند المتوحدين يصل نه لوحظ وجود خأذلك و ،مصابةالوالحاالت غير 
  )NRC, 2001 (.وخاصة في خاليا بوركنجي%) ١٣(إلى 
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وأشار بعض العلماء إلى وجود شذوذ وخلل في نشاط كهرباء الدماغ أو 
والقشرة الدماغية األمر الذي يسبب لدى الطفل ما  القصور الوظيفي ألداء صدع الدماغ

ين جعل العلماء يالعصبي لدى األطفال التوحدإن الشذوذ ، كما تراه من سلوكيات توحدية
إن التكوين المعقد في جذع الدماغ  Land النديرى مثال فيصفون العديد من االفتراضات 

 بعض حاالت التوحد لديهم أنللطفل التوحدي يفشل التزويد باإلثارة المناسبة والحظ 
  جافاليروأشار، كما نيقصر من خدع الدماغ لدى األطفال غير التوحديأخدع دماغ 
Gavaleerين لديهم خلل في الجهاز العصبي الطرفي مما يؤثر ين األطفال التوحدلى أ إ

 إن تركيز حامض  بعض العلماءقال، كما و سلوك االجتماعية واالنفعالية والذاكرةفي
الهوموفونوليك يكون أكثر انتشارا في السائل المخي والنخاع الشوكي قياسا بالط فال 

  )NRC, 2001 (.عراضن مما يشكل لديهم فائدة من مجموعة األيغير التوحدي
  :ة والكروموسوميوالجينية الفرضيات الوراثية 

ا ما يفسر إصابة أحد ذ وه، أحد أسباب أضطراب التوحدالوراثةيمكن أن تكون 
، لى أن يحصل تشوهات في الكروموسومات لدي التوحديينإقاربهم أاألطفال التوحديين و

وجد جيلير أن ، و من التوحديين لديهم أضطراب الكروموسومات%)٥-٤(ويوجد 
لى أن إ ةضافباإل، )x(من التوحديين يعانون من تشوهات في كروموسوم ) %٢,٥(

وبين ظهور صفات التوحد به ألن بعض ) ٧’٢( بين كروموسومين ارتباطاًهناك 
كون هو يمكن أن ي )HoXA1(يحمل جينا لدى ) ٧(ووجد أن الكروموسوم ، األطفال
ن أعتقاد اوهناك ، ي يحتمل أن يكون سببا في ظهور أمراض التوحدذألقوي الاالجينا 

الدين يرتبطان الحصول متالزمة براد ويلي ) ١٣,١٥(الخلل الذي يصيب الكروموسوم 
  )٢٠١٥الخالدي، (.ومتالزمة أنجيلمان قد يسبب ظهور أمراض التوحد

  ):Theory of Mind(نظرية العقل 
 توجد  التوحد ال ذوي اضطراب طيفاألطفال أن ) TOM( ة العقل نظريترى 

 وذلك عن طريق فهم مشاعر ،لديهم القدرة على فهم الحاالت العقلية واالنفعالية لآلخرين
مر  والتي هي في واقع األمر تختلف عما هي موجودة لديهم األ،وأفكار ومقاصد اآلخرين

يعة الحاالت العقلية واالنفعالية الموجودة لى عدم قدرتهم على فهم طبإالذي يؤدي بدوره 
لكي يتم التعامل مع اآلخرين بفعالية عبر المواقف االجتماعية المختلفة فالبد من و ،لديهم

فهم أن األفراد يحملون حاالت انفعالية تختلف باختالف المواقف االجتماعية وربما 
ك تلك الحاالت دراإتختلف ضمن الموقف الواحد نفسه، ومن ثم يجب على الفرد 

 الوجهية واإليماءات اإلشاراتاالنفعالية الموجودة والمتغيرة لدى اآلخرين عبر مراقبة 
والجسدية لهم، والبد للفرد من توظيف جملة من الكلمات أو التعابير االنفعالية التي 
تتناسب مع طبيعة الموقف االجتماعي أو طبيعة مستوى الحوار، والبد أيضا من توظيف 

ن االستجابات السلوكية للتجاوب مع التعابير االنفعالية المختلفة الصادرة من قبل جملة م



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٠٦ -

دراكات العقلية تبدو هذه السلسلة من اإلو ،اآلخرين أثناء عملية التفاعل االجتماعي
 لذا تبدو آليات التعبير عن حاالتهم االنفعالية و تجاوبهم مع ،صعبة لدى أفراد التوحد
 ). NRC, 2001 ( وصعبة في معظم األحيانحاالت اآلخرين مضطربة

    :خصائص ذوي اضطراب طيف التوحد
 أن لكل منها األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد بخصائص كثيرة، يتسم

ومن هذه  حالة من التوحد خصوصيتها، بيد أنه هناك خصائص عامة مشتركة بينهم،
  : الخصائص

   :رابات في التواصل االجتماعيطاض - ١
قصور نوعي في  تجدهم يقبلون على التفاعل مع اآلخرين، ويعانون من فال

التفاعالت االجتماعية المتبادلة؛ حيث ال يهتم الطفل المصاب بالتوحد بمشاعر اآلخرين، 
 ،وال يفهم حاجة اآلخرين للخصوصية، وال يشعر بالحاجة إلى مساعدة اآلخرين له

 ملى بناء عالقات صداقة مع اآلخرين، فهويبدي التوحديون قصوراً كبيراً في القدرة ع
 باأللعاب ون ال يشاركم على فهم أصول التفاعل االجتماعي، كما أنهينغير قادر

  . الجماعية بل يفضل أن يلعب لوحده
 : ي التواصل اللغوي فاضطرابات - ٢

 نوعي في التواصل اللفظي وغير اللفظي؛ حيث فطفل التوحد يعاني من ضعف
ا شاذاً في التوصل حيث أنه ال يرحب بالزائرين، وال ينظر إلى يظهر التوحدي أسلوب

الشخص الذي يتفاعل معه وال يبتسم له، ويحملق بطريقة ثابتة في المواقف االجتماعية، 
وهو يبدي قصوراً واضحاً في القدرة على تقليد اآلخرين، أو التحدث معهم رغم امتالك 

لتحدث في موضوع معين على الرغم من عدم الطفل القدرة على الكالم فهو أحيانا يكرر ا
ما (تجده يردد ) ما اسمك؟(، فمثال إذا قال أحد له )اللغة التكرارية(استجابة اآلخرين له 

وقد يقوم التوحدي بإخراج الكالم بطرق شاذة سواء من حيث شدة الصوت أو ). اسمك؟
  .إيقاعه أو معدله

  :  النمطيةالسلوكات - ٣
شاطات واالهتمامات، حيث يبدي الطفل إصرارا غير إظهار مدى محدود من الن

 نفس الطريق عند إتباع نفس النمط في النشاطات، مثل اإلصرار على إتباعمعقول على 
األكل أو اإلصرار على حمل شيء معين أو لبس شيء معين أو لمس شيء معين بشكل 

، أو ترتيب متكرر، وتنزعج ألي تغير يحصل في البيئة، كأن يغير شيء ما في الغرفة
 ,Hallahan & Kauffman. (الغرفة، ويحافظ التوحدي على التماثل ومقاومة للتغيير

2003(  
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  :  حسيةعيوب - ٤
تميل استجابة األطفال التوحديين إلى األحاسيس السمعية والبصرية واللمسية 
بطريقة غريبة وغير اعتيادية، فهم إما شديدو الحساسية، أو عندهم ضعف في 

حسية، وهذا يسبب مشكالت في معالجة المدخالت الحسية لدى األطفال االستجابات ال
المتوحدين، كما وأنهم ال يحبذون االتصال الجسمي، ولديهم حساسية من بعض األصوات 
فيظهرون االنزعاج والهيجان كرد فعل عند سماع هذه األصوات، فيعتقد كثير من آباء 

يبوا إلى األصوات بأنهم يعانون من األطفال التوحديين بأن أبنائهم عندما ال يستج
      )Edelson, 2003.(صمم

  : Independence Functioning Skillsالمهارات االستقاللية توظيف  
سـواء   ،المهارات االستقاللية من المهارات األساسية في حياة كل إنسان        تعد  

مهارات مـن    في بداية حياته هذه ال     اإلنسانكان لديه اضطراب أو لم يكن لديه، ويتلقى         
وفيمـا يخـص    ، ثم من بقية أفراد مجتمعه فيما بعـد       خالل األسرة وخاصة األب واألم،    

 فإن تلك المهارات تعد من المهارات الضرورية التـي تحتـوي            اإلعاقةذوي  األشخاص  
ن إ حيث ،عليها مناهجهم التعليمية بغض النظر عن درجات وأنواع إعاقاتهم وتصنيفاتها

 ألن تعلمه يكسبهم    ،كثر من غيرهم إلى تعلم مثل تلك المهارات       عاقة يحتاجون أ  ذوي اإل 
الخالـدي،   (.أو غيرها من األسباب   الكثير من الصفات التي قد يفقدونها بسبب اإلعاقة         

 في تحتاج إلى توافق وتآزر تلك األنشطة التي هيالمهارات االستقاللية ، أي أن )٢٠١٥
   .)٢٠١٠، العساف ومزاهرة( داءاستخدام العضالت بشكل يؤدي إلى الجودة في األ

  :مهارات االستقالليةالتصنيفات 
، ورغـم   يةهناك العديد من التصنيفات التـي وضـعت للمهـارات االسـتقالل           

االختالفات الكثيرة في التصنيفات إال أنها تتفق جميعها على ضرورة تعلقها بمهـارات             
دد من هذه التصنيفات    استعراض ع ويمكن  العيش المستقل، أو مهارات الحياة اليومية،       

   :مثل
 لالضطرابات الذهنية والنمائية التي تنطلـق مـن         األمريكيةتصنيف الجمعية   

  : ، حيث صنفت المهارات االستقاللية إلى السلوك التكيفيمقياسها وهو مقياس
  .وتناول السوائل، وآداب الطعام، وغيرها، تناول الطعام: ، مثل مهارات تناول الطعام-١
، والتي تركز على كيفية استخدام الطفـل للمرحـاض          تعمال المرحاض  مهارات اس  -٢

 .وقضاء حاجته
  .مهارة العناية بالمالبس، وارتداء المالبس:  الشخصي، مثل مهارات المظهر-٣
 .وغيرها، ، وغسل الوجه، واالستحمامغسل اليدين: مثل ، مهارات النظافة-٤



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٠٨ -

 .تخدام المواصالت العامةاسو،  باالتجاهاتاإلحساس: ، مثل مهارات التنقل-٥
 على المهارات األساسـية     ويقصرهاوهناك من يصنف المهارات االستقاللية،      

الطعـام  إعداد  ، واللباس، و   الصحية وسالمته دالعناية بالجس  ):٢٠١٢عواد و يوسف،  (
  .مهارات التواصل، واألمان والعناية باألدوات الشخصيةبيت، والعناية بالوتناوله، و

 في المهارات االستقاللية التصنيفات تتفق بشكل كبير ن جميعيتضح مما سبق إ
األساسية، رغم وجود بعض المهارات األخرى التي يعتقد المختصين أنها ضرورية في            

اختيار التصنيف التالي لمهارات يه تم وعلجة كبيرة، رحين يعتقد البعض بعدم أهميتها بد
  :المهارات االستقاللية األساسية باعتبارها االستقاللية لذوي اضطراب طيف التوحد

  : المهارات الصحية :أوال
ذاتيـة،  مهارات النظافة ال: يشتمل هذا الجانب على العديد من المهارات وهي       و

، وتمشيط الشعر، وتنظيف األنـف      مهارة قص األظافر  ، واالستحمام، و   غسل اليدين  مثل
 وتجنـب اإلصـابات     واألذن، ومهارات السالمة العامة كتجنب التعرض لحوادث السير،       

  .)٢٠١٥ هارون والعطوي ،الروسان(وغيرها من المهارات ، كالحروق أو السقوط
  : وتناول الطعامإعدادمهارات  :ثانيا

ويـرتبط   ،تناول الطعام من المهارات االستقاللية األساسيةإعداد و مهارات   تعد
أن قدرة الطفل ذي    ارتباطا وثيقا بالعمر الزمني للطفل ونوع وشدة اإلعاقة، ذلك          تعلمها  

 مهارة إعداد طعامه لوحده، وتناوله في نسق سـلوك       إتقاناضطراب طيف التوحد على     
اجتماعي مقبول هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه عند الطفل لما له من أهمية كبير فـي                

 والعطـوي،  هـارون، صـالح   و فـاروق  ،الروسـان ( .عملية استقالل الطفل التوحدي   
  )٢٠١٥،رويدا
  :لباست العناية بال مهارا:ثالثا

ذوي  تنميـة قـدرة       من تعلم مهارات العناية باللباس هو      األساسيإن الهدف   
 ارتداء مالبسه وخلعها حسب     عملية  على االعتماد على نفسه في     اضطراب طيف التوحد  

 مهارة العناية باللباس تعتمد بشكل كبيـر تعلم ، كما أن واختيار اللبس المناسب  ،الحاجة
وتتـضمن   ذي اضطراب التوحـد،      عاقة والظروف التعليمية للطفل   درجة اإل نوع و على  

: )٢٠٠٥الخطيـب والحديـدي     (على العديد من المهارات هي      مهارات ارتداء المالبس    
فك ، وتزرير القميص، وخلع المالبس، وارتداء المالبس، واختيار المالبس حسب الطقس

  . ، خلع الحذاءربط الحذاء، ولبس الحذاء، وأزرار القميص
  ):النقود  (لعملةمهارات التعرف على ا: رابعا

 إلى تعلم مهـارة     يعتبر الطفل ذوي اضطراب التوحد كغيره من األطفال بحاجة        
العملة، سواء كانت ورقية أم معدنية، حيث يساعده تعلم هذه المهارة على            التعرف على   

مهـارة  راء، فللـش  يحتاج إليها يوميـا  ذلك ألنه توضيح العالقة بينه وبين البائع مثال،    



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٠٩ -

 .اإلعاقة يالطفل ذ  همة في حياة  مالتعرف على النقود تعتبر من المهارات االستقاللية ال       
& Kaarlela, 1990) Orr(  

 أن يـرى العملـة   وكي يتم تدريب الطفل التوحدي على هذه المهارة يجب أوال   
ويربط عملية الحصول على حاجاته الشرائية بتوفر هذه العملة أو النقـود معـه، ثـم                

 فيتعرف الطفل على أشكال      وبين العمالت األخرى،   إعطائها له كي يلمسها ويفرق بينها     
  ).٢٠٠١ ،عبيد( مثال العملة المعدنية

  : دراسات سابقة
تناولـت مـستوى المهـارات      يالحظ أن هناك عدد قليل من الدراسات التـي          

االستقاللية عند الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، ومن خالل مـسح األدب المـرتبط              
  :بموضوع الدراسة، خلص الباحث إلى الدراسات التالية

لى تحديد أثر المهـارات  إدراسة هدفت ) Jasmin & et al, 2009(أجرى 
طفال التوحد في مرحلة ما قبل      أد   المهارات الحياتية االستقاللية عن    فيالحسية الحركية   

ظهـرت نتـائج الدراسـة    أطفال في كندا، و  ) ٣٥(تكونت عينة الدراسة من     والمدرسة،  
ظهور استجابات حسية غير طبيعية، ونقص شديد في مهارات االسـتقالل والمهـارات             

ثر واضح أله مما كان ظهرت الدراسة النقص في المهارات الحس حركية  كما أالحركية،
  .طفال التوحديينهارات االستقاللية عند األ المفي

لى التعرف على الفروق    إدراسة هدفت   ) ٢٠١٠( خرونآالقادر و  جرى عبد أو
داء المرتفـع والمـنخفض،     طفال التوحـديين ذوي األ    في المهارات االجتماعية بين األ    

طقال من ذوي اضطراب طيـف التوحـد تراوحـت          أ) ١٠(تكونت عينة الدراسة من     و
ظهرت النتائج وجود فـروق دالـة فـي التبـادل           أسنة، و ) ١٣ – ٦(بين  ما  عمارهم  أ

طفـال التوحـديين ذوي     بين األ  االجتماعي والمشاركة االجتماعية واالهتمام االجتماعي    
  .داء المرتفع والمنخفض لصالح ذوي االتجاه المرتفعاأل

لى التعرف على المظاهر السلوكية لدى إدراسة هدفت ) ٢٠١١( وأجرى الكيكي
تكونت عينة الدراسـة  ومهاتهم في العراق،   أبائهم و آطفال التوحديين من وجهة نظر      األ

طفـال  ظهرت الدراسة وجود قصور في االتصال اللغوي لدى األ        أولي أمر، و  ) ٤٦(من  
قصور في مهـارات تجهيـز      التوحديين بشكل واضح وقصور في التفاعل االجتماعي و       

دم القدرة علـى االسـتجابة للمثيـرات        دراك وع قصور في مظاهر اإل   وتناول الطعام، و  
  . الحسية الخارجية

لى تقيـيم المهـارات   إدراسة هدفت ) Caroline & Cathy,2012(جرت أو
سنوات في مملكـة    ) ١٠-٧(بين  ما  عمارهم  أالحركية لدى االطفال التوحديين تتراوح      

 وجود  ظهرت نتائج الدراسة  أو طفال توحديا، ) ١٨(تكونت عينة الدراسة من     و،  بريطانيا
 التوحديين مقارنة مـع المجموعـات       األطفالقصور في المهارات الحركية العامة لدى       
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 إلـى  والتي تحتاج    ،نشطة المعقدة ويظهر القصور في المهارات الحركية في األ       خرىاأل
  .رتوازن بشكل كبي

  
  

  : الطريقة واإلجراءات
دمة التي   وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها، واألدوات المستخ      الجزءيتضمن هذا   

تم استخراج دالالت الصدق والثبات لها، وتحديد متغيرات الدراسة وإجراءاتها والمعالجة 
  . مها لإلجابة عن تساؤالت الدراسةااإلحصائية التي تم استخد

  : منهجية الدراسة
 الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتقييم مستوى المهارات االستقاللية         استخدم

ب طيف التوحد المدمجين في المـدارس فـي ضـوء بعـض        ذوي اضطرا  األطفاللدى  
  .المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن

  : مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيـف التوحـد             

للعـام  ) فـرق  والم، والزرقـاء ،  اربـد (المدمجين في المدارس النظامية في محافظات       
تم  حيث،  معلما ومعلمة ) ٤٥(وتكونت عينة الدراسة من      .)٢٠١٦ – ٢٠١٥( الجامعي

   .يوضح ذلك) ١(والجدول  .اختيارهم بالطريقة العشوائية
  )١(جدول 

  فراد عينة الدراسة حسب المحافظة والجنس والخبرةأتوزيع 
 النسبة التكرار الفئات  

 57.8 26 الزرقاء  المحافظة
 28.9 13 اربد 
 13.3 6 المفرق 

 55.6  25 ذكر النوع
 44.4 20 نثىأ 

 55.6 25  سنوات٥قل من أ الخبرة
 22.2 10  سنوات١٠ – ٥ 
 22.2 10  سنوات١٠كثر من أ 
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 100.0 45 الكلي 

  : أدوات الدراسة
مستوى  الباحث استبانة، بهدف تقييم طورلإلجابة على أسئلة الدراسة 

 ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس األطفالدى المهارات االستقاللية ل
، في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن

 ذوي اضطراب األطفالمستوى المهارات االستقاللية لدى داة تحديد أ الباحث وضعحيث 
 الديموغرافية من وجهة طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات

  : تم تطوير أداة الدراسة وفق الخطوات التاليةو ،نظر المعلمين النظاميين في األردن
 االطالع على األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة الحالية مـن أجـل اشـتقاق               -

  : الفقرات المعبرة عن الخدمات الواجب توفيرها وذلك من خالل
دراسات السابقة المتعلقة بالمهارات االستقاللية لدى الطلبة  مراجعة األدب التربوي وال   -

   .ذوي اضطراب طيف التوحد
 تم استطالع آراء مجموعة من المعلمين النظاميين للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد -

طفال ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين مستوى المهارات االستقاللية لدى األحول 
 . في المدارس

 .راء ومعلومات ذات صله بموضوع الدراسةآمع من  تحليل ما ج-
بناء على األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة وعلى المختصين تمكن الباحث من  -

) ٤(فقرة موزعة علـى     ) ٤١(تطوير أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة مكونة من          
، د وتناول الطعاممهارات إعداو فقرة، ) ١١( وتكون من المهارات الصحية تناولت، أبعاد

مهـارات  و فقرات) ١٠(، تكون من    مهارات العناية بالملبس  و فقرات،) ١٠(تكون من   
 وتم عرضها على سـتة محكمـين مـن        .فقرات ) ١٠(، تكون من    عملةالتعرف على ال  

أصحاب الخبرة في المجال إلبداء رأيهم في مـدى مالئمـة هـذه الفقـرات، وأوصـى          
ات، وتم حذف الفقرات التي اتفـق علـى حـذفها           المحكمون بحذف جزء من هذه الفقر     

من المحكمين، ومثلت من خالل فقرات أخرى، وبذلك تم التوصل إلـى الـصورة      % ٨٠
فقرة تمثل  ) ٤١(النهائية من هذا الجزء من االستبانة والتي تضمنت بصورتها النهائية           

ى هذه الفقرات  أهم المهارات االستقاللية لدى الطلبة التوحديين، وتضمن سلم اإلجابة عل         
  ).غير موافق بشدة ، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة(خمس مستويات هي 
  : صدق وثبات األداة

تم التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في 
المجال، وأفاد المحكمين بأن االستبانة صادقة، كما تم التوصل لدالالت ثبات األداة مـن              
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ل استخراج قيم الثبات للمقياس بطريقة االتساق الداخلي بواسطة معادلة كرونبـاخ            خال
   ).٠,٩٠( ألفا حيث بلغت معدالت الثبات

  
  
  
  

  :إجراءات الدراسة
  :ما يلي الباحث أجرى، بعد االنتهاء من بناء االستبانة بصورتها النهائية 

ب طيـف مـن خـالل     تحديد مجتمع وعينة الدراسة من معلمي الطلبة ذوي اضطرا 1-
الرجوع مؤسسات التربية الخاصة التي تقدم الخدمات للطلبـة ذوي اضـطراب طيـف              

  .التوحد
  .داة قام الباحث بالتواصل مع أفراد عينة الدراسة وتحديد المكان والزمان لتعبئة األ2-

  .داة على أفراد الدراسة وتعبئتهاتوزيع األ 3- 
  .مات وتفريغ البياناتداة الدراسة من المعلمين والمعلأ جمع 4-

  . إدخال البيانات على الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية، واستخراج النتائج5- 
  :التحليل اإلحصائي

مستوى المهارات  الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي لبيان تعتمدا
ضـوء   ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في          األطفالاالستقاللية لدى   

ولإلجابة  .بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن         
على سؤال الدراسة األول تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقـرة مـن     

  .  سؤال الدراسة الثاني تم استخدام تحليل التباين الثالثيعنولإلجابة  .فقرات االستبانة
  : نتائج الدراسة

ما مستوى المهارات االستقاللية لدى االطفال ذوي اضطراب : ولالسؤال األ
طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات 

لإلجابة عن هذا و ؟الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن
 المهارات مستوىالمعيارية لالسؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء األطفالاالستقاللية لدى 
 والجدول ،بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن

  .يوضح ذلك )٢(
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  )٢(جدول 

 األطفاللية لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المهارات االستقال
ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات 

مرتبة تنازلياً حسب  الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن
    المتوسطات الحسابية

االنحراف   المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة
  المعياري

مهارات إعداد وتناول   4  ١
 266. 34.9 امالطع

 330. 32.8 مهارات العناية بالملبس  3  ٢
 230. 33.7 المهارات الصحية  2  ٣

مهارات التعرف على   1  ٤
 602. 27.2 العملة

 245. 32.1  المهارات ككل    
، )34.9-27.2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) ٢(يبين الجدول 

متوسط حسابي بلغ بأعلى لمرتبة األولى في ا  وتناول الطعامإعدادمهارات  تحيث جاء
 في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي مهارات التعرف على العملة، بينما جاءت )34.9(

 ).32.1 ( ككل، وبلغ المتوسط الحسابي للمهارات)27.2(بلغ 
 α( عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  : "السؤال الثاني

 ذوي اضطراب األطفالهارات االستقاللية لدى مستوى الم في )٠,٠٥= 
طيف التوحد المدمجين في المدارس من وجهة نظر المعلمين النظاميين في 
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لإلجابة عن هذا السؤال و  والخبرة؟،نوعوال ،محافظةالتعزى لمتغيرات  األردن
 مستوى المهارات االستقالليةلتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض األطفاللدى 
 سب متغيرات حالمتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن

  .يوضح ذلك) ٣(، والجدول خبرة، والنوع وال،محافظةال
  
  
  
  
  )٣(جدول 
 األطفالارات االستقاللية لدى لمستوى المه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات 
 ،محافظة الحسب متغيرات الديموغرافية من وجهة نظر المعلمين النظاميين في األردن

  خبرة، والنوعوال

 
   

التعرف 
على 
  العملة

مهارات ال
 الصحية

مهارات 
العناية 
 بالملبس

 إعداد
ل وتناو

 الطعام
المهارات 

 ككل
  ٣١,٣ 34.8 33.1 30.9 26.7  س محافظة

 
 الزرقاء

 304. 304.  404. 257. 700. ع  
 31.3 ٣٥,١ ٣٢,٦ ٢٩,٩ ٢٧,٨  س 
 

  اربد
 160. 216. 215. 194.  480. ع  

  31.7 35.0 32.4 31.4 28.1  س 
 

 المفرق
 045. 212. 148. 149. 401. ع  

 31.5 34.8 33.0 30.8 27.7  س ذكر نوعال
 295. 292. 395. 270. 659. ع   
 31.2 35.0 32.6 30.6 26.6  س 
 

 نثىأ
 168. 235. 232. 175. 533. ع  

 32.4 35.9 32.7 30.9 30.1  س الخبرة
 

 ٥  أقل من
 278. 275. 410. 232. 439. ع  سنوات

 30.6 34.2 32.2 30.1 26.0  س 
 

١٠-٥ 
 163. 251. 148. 194. 546. ع  سنوات

 29.7 33.1 33.8 30.6 21.3  س ١٠أكثر من  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣١٥ -

 
   

التعرف 
على 
  العملة

مهارات ال
 الصحية

مهارات 
العناية 
 بالملبس

 إعداد
ل وتناو

 الطعام
المهارات 

 ككل
 107. 122. 217. 268. 573. ع  سنوات 

  االنحراف المعياري = ع  المتوسط الحسابي=  س
تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ٣(يبين الجدول 

 .خبرة، والنوعوال ،محافظةالبسبب اختالف فئات متغيرات  المهارات االستقالليةلمستوى 
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 

  . يبين ذلك) ٤(الثالثي المتعدد على المجاالت و لألداة ككل، وجدول 
  
  
  
  
  )٤(جدول 

   المجاالت  علىخبرة، والنوع وال،محافظةال ألثر المتعدد الثالثي تحليل التباين
صدر م

مجموع  المجاالت  التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية
 غير دالة 323. 082.  2 165. التعرف على العملة  المحافظة
=ويلكس
.848  

 غير دالة 1.301 071. 2 143. المهارات الصحية
 غير دالة 066. 008. 2 016. العناية بالملبسمهارات   630.=ح
 وتناول إعدادمهارات   

 غير دالة 193. 012. 2 025. الطعام

 غير دالة 632. 161. 1 161. التعرف على العملة   نوعال
=هوتلنج
.034 

 غير دالة 004. 000. 1 000. المهارات الصحية
 غير دالة 115. 014. 1 014. العناية بالملبسمهارات  874.=ح
 وتناول إعدادمهارات  

 غير دالة 076. 005. 1 005. الطعام

2.87 2 5.743 التعرف على العملة  الخبرة
1 

11.28
4 ٠٠٠١. 

 غير دالة 737. 040. 2 081. المهارات الصحية=ويلكس
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صدر م
مجموع  المجاالت  التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية
.522  

 غير دالة 429. 051. 2 102. العناية بالملبسمهارات   002.=ح
 وتناول إعدادمهارات   

 05. 4.670 298. 2 596. الطعام

   254. 39 9.924 التعرف على العملة الخطأ
   055. 39 2.136 المهارات الصحية 
   118. 39 4.620 العناية بالملبسمهارات  
 وتناول إعدادمهارات  

   064. 39 2.489 الطعام

15.95 التعرف على العملة الكلي
7 44    

    44 2.333 المهارات الصحية 
    44 4.779 العناية بالملبسمهارات  
 وتناول إعدادمهارات  

    44 3.102 الطعام

) ٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ) ٤(يتبين من الجدول 
 = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية المجاالت، وعدم في جميع ، محافظةالتعزى ألثر 

وجود فروق ذات داللة المجاالت، كما يبين الجدول في جميع ، نوعالتعزى ألثر ) ٠,٠٥
وإعداد وتناول  التعرف على العملةمجالي في  الخبرةر تعزى ألث) ٠,٠٥  =α(إحصائية 

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ، الطعام
، بينما لم تظهر فروق )٥(المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول 

  .دالة إحصائيا في باقي المجاالت
 )٥ (جدول

  على الدرجة الكلية خبرة ، والنوع وال،محافظةال ألثر الثالثي تحليل التباين

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
 غير دالة 151. 008. 2 017. المحافظة

 غير دالة 099. 006. 1 006.  نوعال
 05. 4.046 225. 2 451. الخبرة
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   056. 39 2.173 الخطأ
    44 2.636 الكلي

) ٠,٠٥ = α(جود فروق ذات داللـة إحـصائية         و عدم) ٥(يتبين من الجدول    
، 861٠.  وبداللة إحـصائية بلغـت     151٠. ، حيث بلغت قيمة ف    محافظةالتعزى ألثر   

، حيث بلغت قيمة نوعالتعزى ألثر ) ٠,٠٥ = α(جود فروق ذات داللة إحصائية  عدم و و
   ٠,٧٥٥ وبداللة إحصائية بلغت ٠,٠٩٩ف 

تعزى ألثر  ) ٠,٠٥ = α(جود فروق ذات داللة إحصائية      و) ٥(ويبين الجدول   
، ولبيان الفروق   ٠,٠٢٥ وبداللة إحصائية بلغت     ٤,٠٤٦ قيمة ف      ، حيث بلغت  الخبرة

الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة           
  ).٦(فيه كما هو مبين في الجدول شي

  
  
  
  
  
  )٦(جدول 

   الخبرةألثر  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة 

  
المتوسط 
 الحسابي

 اقل من
٥ 

 سنوات

١٠-٥ 
 سنوات

 ١٠أكثر من 
  سنوات

    ٣٠,١  سنوات٥أقل من 
   41. 26.0  سنوات١٠ – ٥

التعرف على 
  العملة

 ١٠أكثر من 
  47.  *88. 21.8  سنوات

    35.9  سنوات٥أقل من 
   16. 34.2  سنوات١٠ – ٥

 وتناول ادإعد
  الطعام

 ١٠أكثر من 
  11.  *27. 33.1  سنوات
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    32.9  سنوات٥أقل من 
   16. 31.3  سنوات١٠ – ٥

  المهارات ككل

 ١٠أكثر من 
  07.  *23. 30.6  سنوات

  ).٠,٠٥ = α(دالة عند مستوى الداللة   *   
أقل  بين) ٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية      ) ٦(يتبين من الجدول    

أصحاب الخبرة ألقل    وجاءت الفروق لصالح     وأكثر من عشر سنوات،    من خمس سنوات  
  . من خمس سنوات

  : مناقشة النتائج والتوصيات
يتناول هذا الجزء مناقشة النتائج التي تم الحصول عليها من خالل ربط النتائج   

 ذوي اضطراب طيف األطفالمستوى المهارات االستقاللية لدى يم الكمية للبيانات عن تقي
التوحد المدمجين في المدارس في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر            

  . المعلمين النظاميين في األردن
ما مستوى المهارات االستقاللية لدى الطلبة ذوي : ولالسؤال األ -

س النظامية من وجهة نظر اضطراب طيف التوحد المدمجين في المدار
 معلميهم؟ 

، )٣٤,٩-٢٧,٢(المتوسطات الحسابية تراوحت مابين لى أن إشارت النتائج أ
متوسط حسابي بلغ بأعلى  في المرتبة األولى مهارات إعداد وتناول الطعام تحيث جاء

 في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي مهارات التعرف على النقود، بينما جاءت )٣٤,٩(
  ).32.1 ( ككل، وبلغ المتوسط الحسابي للمهارات)٢٧,٢(بلغ 

مهارات لما ل، ولىويعزو الباحث حصول جانب العوامل الفنية على المرتبة األ
إعداد وتناول الطعام من أهمية كبيرة في الجانب االستقاللي، فالطالب الذي ال يستطيع 

لتي ال تعتبر بأهمية إعداد أو تناول طعامه لن يستطيع أن يمارس األنشطة األخرى ا
مهارة تناول الطعام، كما أن مهارة تعميم المهارة عند الطلبة ذوي اضطراب طيف 

ت تناول الطعام في بيئة جديدة، وكل هذه ا مما اثر في ممارستهم لمهارضعيفةالتوحد 
وتتفق نتائج ،  ستؤثر في عملية اندماجه في المدرسة مع الطلبة اآلخرينأنهااألسباب 
إلى قصور واضح شارت نتائجها أالتي ) ٢٠١١(الكيكياسة مع نتائج دراسة هذه الدر

وال ،  التوحديين في العديد من الجوانب ومنها مهارات إعداد وتناول الطعاماألطفاللدى 
   .يوجد دراسات تختلف نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية
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 α(لداللة  عند مستوى اإحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل : السؤال الثاني
 ذوي اضطراب األطفالمستوى المهارات االستقاللية لدى  في )٠,٠٥= 

 من وجهة نظر المعلمين في  النظاميةطيف التوحد المدمجين في المدارس
   والخبرة؟،نوع وال،محافظةالتعزى لمتغيرات  األردن

تعزى ألثر ) ٠,٠٥ = α (اجود فروق دالة إحصائي وعدمأشارت النتائج إلى 
جود عدم وو، 861٠.  وبداللة إحصائية بلغت151٠. ، حيث بلغت قيمة فةمحافظال

 ٠,٠٩٩، حيث بلغت قيمة ف نوعالتعزى ألثر ) ٠,٠٥=  α (افروق دالة إحصائي
   ٠,٧٥٥وبداللة إحصائية بلغت 

 في متغير )٠,٠٥= α( اوجود فروق دالة إحصائيكما أشارت النتائج إلى 
 وجاءت الفروق لصالح ،)أكثر من عشر سنوات (و )أقل من خمس سنوات (بين الخبرة

  . أصحاب الخبرة ألقل من خمس سنوات
لى وجود ثقافة إ والجنس المحافظةويعزو الباحث عدم وجود الفروق لمتغير 

 التي ن الجامعاتأ، ومعلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحدواحدة ونهج واحد بين 
يضا واحد، كما يعزو أا ونهجها  برامجه في تخصص التربية الخاصةنتخرج المعلمي

صغر أنهم ألى إ أقل من خمس سنواتلصالح   الخبرةالباحث وجود فروق دالة في متغير
أقل بالمهارات االستقاللية  وبالتالي اهتمامهم يكون أصحاب الخبرات األخرىسنا من 

 المعلمين أصحاب الخبرات األعلى للمهارات رضا، كما أن لدى الطلبة التوحديين
ستقاللية عند التوحديين وتوقعاتهم تكون أعلى وال يوجد دراسات تتفق أو تختلف اال

  . نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية
  : التوصيات

  االهتمام بشكل أكبر ببرامج التدخل المبكر التي تركز على تنمية المهارات
 . االستقاللية عند الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

 التدريبية التي تعمل على إعداد وتأهيل معلمي الطلبة ذوي عقد المزيد من الدورات 
 .اضطراب طيف التوحد في مؤسسات التربية الخاصة

  استخدام برامج تعليمية وتدريبية ذات فاعلية في تنمية المهارات االستقاللية عند
    .الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد
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 : المراجع
 االستقاللیة لدى المهاراتج تعلیمي لتنمیة أثر برنام). ٢٠٠٧ (ء هيفا،إبراهيم

 كلية ،جامعة الموصل،  رسالة ماجستير غير منشورةالخاصة، تالمیذ التربية
  .التربية األساسية

 الذهنية واضطراب اإلعاقة ذوي األشخاصتقييم مؤسسات  .)٢٠١٥ (إحسان، الخالدي
  .دمشقجامعة ، مجلة اتحاد الجامعات العربية، األردنطيف التوحد في 

دار : عمان. برنامج تدريبي لألطفال المعاقين). ٢٠٠٤( منى ، جمال والحديدي،الخطيب
  .الفكر للنشر والتوزيع

ج المهارات االستقاللية للمعوقين عقليا األهداف منها). ١٩٨٣( فاروق ،الروسان
  .مطبعة وزارة اإلعالم: البحرين. التعليمية وقياسها سلوكيا

  .  دار الفكر:عمان، ٥ط، سيكولوجية األطفال غير العاديين) 2001(فاروق ، الروسان
مناهج وأساليب تدريس ). ٢٠١٥. ( رويدا،والعطوي  صالح،هارون و فاروق،الروسان

  .دار الفكر ناشرون وموزعون:  عمان.مهارات الحياة لذوي الحاجات الخاصة
  .ئلدار وا: عمان .مهارات الحياة). ٢٠١٠. ( أيمن، جمال ومزاهرة،العساف

 التوحديين في معهدي الغسق لألطفالالمظاهر السلوكية  . )٢٠١١.(الكيكي، محسن
، جامعة بغداد، األساسية كلية التربية أبحاثمجلة ، آبائهموسارة من وجهة نظر 

  . ٩٨ -٧٦، ص )١(، العدد)١١(المجلد
   . األردن، دار وائل، الخصائص والعالج، التوحد). ٢٠٠٤ (إبراهيم، زريقات
المهارات االجتماعية ). ٢٠١٠ (إبراهيمشرف ومحمد، عراقي والغنيمي، ألقادر، عبد ا

 المؤتمر العلمي .دراسة مقارنة:  المرتفع والمنخفضاألداءوتيزم ذوي  األأطفاللدى 
   . ٣٥٠ – ٢٩١ص ، مصر، )اكتشاف الموهوبين بيمن الواقع والمأمول(
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دار : عمان. حتياجات الخاصةمناهج وأساليب تدريس ذوي اال). ٢٠٠١( ماجدة ،عبيد
  .صفاء للنشر والتوزيع

 التدخل المبكر فيأثر برنامج تدريبي سلوكي ). ٢٠١٢( صهيب ،ويوسف  أحمد،عواد
 .مجلة الطفولة والتربية. لتنمية مهارات الحياة اليومية لدى األطفال ذوى اإلعاقة
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