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 ذوي للطلبة مدى معرفة معلمي التربية الخاصة باألدوية النفسية الموصوفة

 التوحد واآلثار الجانبية المترتبة عليها اضطراب

 الملخص 

 الدكتور 

 عمر خليل موسى عطيات

 جامعة المجمعة  –أستاذ التربية الخاصة المساعد / كلية التربية بالمجمعة 

  

 الىوصةةوفا  النفسةة ا  بيألدو ا الخيصةةا  الترب ا ىعلىي  ىعرفا  هدفت الدراسةةا الليل ا الق ا يم ىد 

 الجنم،)  ىتغ رات   ضةةةةو   عل هي في  الىترتبا  الجينب ا  واآلثير  التولد  اضةةةة را    ذوي  ىن لألفراد 

 اهداف  ولتلق ق الىسةةلي،  الوصةةفي  الىنهج الدارسةةا  واتبعت (.  الخبرة  سةةنوات   األكيد ىي،  الىؤهل

 األدو ا  لول  عيىه  ىعيرف)  األبعيد   ثالثا ىن  ىتضةةةىنا(  اسةةةتبينا) الدراسةةةا أداة  بني   تم الدراسةةةا

 (.الجينب ا النفس ا، اآلثير بيألدو ا التولد  ن النفس ا، عالج

 أشةةةيرت  ىعلىي وىعلىه ىن ىعلىي ال لبا التولد  ن. واد (  89)  ىن  الليل االدراسةةةا   ع نا  وتكونت 

 األداة  ابعيد   علق الدراسةةا  ع نا افراد   لد  الىعرفا  ىن  ىتوسةة   ىسةةتو   وجود  الق الدراسةةا  نتيئج

 فقد   الىختلفا،  االبعيد   علق  الىعرفا  ىسةتو   ىتوسة يت   تبي نت   ل ن  في  (   3.62ىجتىعا بىتوسة  )   

بىتوسة    النفسة ا  األدو ا  لول  العيىا الىعيرف   ضةم  والذي  األول  البعد  في  ىرتفع  بىسةتو   جي ت 

 بيلىرتبا  جي   ( واد   3.52بىتوسةة  )     الثين ا  الىرتبا  في  الجينب ا  االثير  بُعد   جي   ( ب نىي3.86بلغ )  

 الدراسةا  نتيئج  اشةيرت  ( ، وكذلك اد   3.48النفسة ا بىتوسة  )    بيألدو ا  التولد  ن  عالج بُعد   الثيلثا

 ىتغ ري  ألثر  تعز (  α = 0.05)عند ىسةةةتو  الداللا   إلصةةةيئ ا داللا ذات   فروق  وجود   عدم  الق

الخبرة علق ىد  ىعرفا الىعلى ن بيألدو ا النفسةةة ا واثيرهي الجينب ا علق  لبتهم   وسةةةنوات   الجنم

 = α)  عند ىسةةةتو  الداللا  إلصةةةيئ ا  داللا ذات   فروق  وجود  الق  اشةةةيرت   ل ن في  التولد  ن،

 ( دكتوراه ىيجست ر،) العل ي الىؤهالت  ليىلي لصيلح العلىي، الىؤهل ألثر تعز ( 0.05

 

 األدو ا النفس ا، عالج التولد، االثير الجينب ا. ال لبا التولد  ن، :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة 

ح في ىسةةتو  تقد م الخدىيت الىختلفا لل لبا ىن  لقد شةةهدت العقود الثالثا الىيضةة ا ت وراح ىللوفي

ذوي اضةةة را  التولد وال سةةة ىي تلك الخدىيت التدر ب ا والعالج ا والتي ىن الىىكن أن  سةةةتدل 

داث عل هي ىن خالل ز يدة عدد الىؤسةةسةةيت والىراكز التي تعنق بتقد م الخدىيت لهذه الفئا واسةةتل

البراىج الجيىع ا الىتخصةةصةةا في اعداد الكوادر الىؤهلا للعىل ىع هذه الفئا ىن ال لبا علق نلو 

  ضىن تلق ق األهداف الىرجوة ىن هذه البراىج 

وبىةي ان ىعلىي الترب ةا الخةيصةةةةةا وىقةدىي الرعةي ةا لأل فةيل التولةد  ن هم الىسةةةةةؤول ن وبةيلةدرجةا 

كةيىلةا ل لبتهم كةين البةد ىن اىتالك هؤال  االفراد للىعةيرف األولق عن تقةد م الخةدىةيت التربو ةا الىت

الالزىةا التي تنعكم إ جةيبةي علق  ب عةا الخةدىةيت الىقةدىةا لهم وىن هةذه الىعةيرف تلةك الىتعلقةا 

ب ب عا التدخالت العالج ا بيألدو ا النفسة ا والتي  خضةع لهي نسةبا كب رة ىن ال لبا التولد  ن وىي 

ج ا ىن آثير جينب ا ىن شةةهنهي ان تؤثر علق جوان  ىختلفا لد  ال فل تفرضةةه هذه التدخالت العال

، االىر الذي  سةةةةةتوج  ىعرفا هذه االثير ىن ابةل كل ىن الىعلى ن وىقةدىي الرعي ا لللةد ىن هذه 

االثير ىي أىكن ذلك وىراعية ىي تفرضه ىن ا ود ىن شهنهي أن تقود الق لدوث بعض االثير السلب ا 

 علق الفرد.

 اض رابيت   أعراض   لعالج  األدو ا  ىن  العد د   استخدام  الق  الرعي ا  األ بي  وىقدىي   لجه  ىي  إذ عيدة

 العالج   فشةةةل  عندىي الىدرسةةةا  أو الىنزل  كب ئا  الىختلفا  الدىج  ب ئيت   ىع  تتداخل  التي  التولد     ف

 (et al,2008) Leskovec. ىنه الىتواعا النتيئج تلك  قدم ال او السلوكي

تقع ىسةؤول ا االشةراف والرعي ا الصةل ا لألفراد ىن ذوي اقعياا علق   كينت   االوايت، أغل    في

الجز  االكبر ىن   الرعي ا  وىؤخرا بعد ان تلىل ىعلم الترب ا الخيصةةا وىقدىي.  عيتق الىىرضةةيت 

هةذه الىهةيم كةين البةد ىن ىعرفةا هؤال  األشةةةةةخةيه ب ب عةا هةذه التةدخالت العالج ةا وتةهث رات هةذه 

 تعةذر العقةيا ر وتعةدد هةذه االثةير الجةينب ةا وتنوعهةي لةد  االفراد ىن ذوي اقعةياةا ىن ىثةلاالدو ةا و

 ألد    اللفهي  أن  دون  تذه    ولكن في الىفيصةل،  الغث ين، الصةدا،، تصةل   الجلوم والنشةي  الزائد،

 أولئكوخيصةا    اقعياا،  ذوي  لألشةخيه  ىشةكلا  االىر الذي  ىثل.  أسةرهم وأفراد   الىوفف ن  ابل  ىن

الىعلى ن  أن  الكث رون  عتقةد  ل ن اىتعةيضةةةةةهم. في عن التعب ر علق اةيدر ن غ ر   كونون اةد  الةذ ن

 في إدارة النفسةةةةة ةا األدو ةا الكةيف ةا لول دور ىعرفةا الىعلوىةيت  وىقةدىي الةدعم  نبغي عل هم
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 Brvlewski & Duggan)األدو ا    هذه  السةلب ا ىن  اآلثير  إضةيفا الق ىعرفا  الصةعبا،  السةلوك يت 

2007) 

 الهضىي  الجهيز  واضة رابيت   الذات ا،  الىنيعا أىراض   ىن  التولد  ن االفراد    عين ه  ىي الق  وإضةيفا

 الىصةيلبا  األعراض   ىن   عينون  التولد  ن  البيلغ ن  ىن  كب رة  نسةبا  هنيلك  السةلوك ا  واالضة رابيت 

  عينون  الذ ن  البيلغ ن  لد   النفسي  االض را    انتشير  ىعدل  ارتفي، الق  بيقضةيفا  النفسة ا لألىراض 

 والد  االال  علق  لد هم  التولد  ن  البيلغ ن  ىن٪  75  ىن  أكثر  أن الدراسةةيت   بعض   وتقدر  التولد   ىن

 االكتئيبي،  االضةةة را    القلق،  كيضةةة رابيت   الل ية  ىد   الىسةةةتىرة  النفسةةة ا  االضةةة رابيت   ىن

 إلق  تصةل)  كب رة  نسةبا في  لولفت   كىي القهري،  الوسةوام  واضة رابيت   الق     ثنيئي  اضة را  

 فصةةةيىي اضةةة را   ذلك في  بىي)  ذهين ه  اضةةة رابيت   التولد   ىن   عينون  الذ ن  البيلغ ن  ىن٪(  50

 وجنون  واالوهيم،  الجيثوم،  الهلوسةةةةا،)  ذهين ه  أعراض  وكذلك  ،(الشةةةةخصةةةة ا  وانفصةةةةيم  عي في

 (Taylor,2016( )العفىا

 

 دراسةا   سةتوج    الذي  االىر.  ىقصةودة  غ ر  سةلب ا  آثيرا  علق  تن وي  ان التدخالت   جى ع  شةين  ىن

 بوصةفه  وتصةرف  العقل ا  الىؤثرات   تلت   تندرج  االدو ا  هذه  كون  سة ىي  وال''   الجينب ا  اآلثير''   هذه

 وث ق،  بشةةكل  التدخالت  هذه  ىراابا  العالج  فر ق  ىن   ت ل   الذي  االىر  ال ب  ،  ىن  خيصةةا   ب ا

 .سوا  لد  علق األىد   و لا او اص رة للتدخالت  سوا . بلكىا واستخداىهي

Matson and Hess, 2011)) 

 ىن  الفئا  هذه  األدو ا النفسةةة ا في  آثير  دراسةةةا   جعل  التولد   اضةةة رابيت   ذوي  تجينم  اال أن عدم

 اال  لهم،  الىتيلا  الل ية  نوع ا  تلسة ن  لغي يت   والرعي ا العالج  تقد م  الىىكن  ىن  ولكن  االفراد تلد ي،

 الوسةةيئ    الىتعدد  العالج  ىع  الدوائي العالج   قترن  أن  ضةةرورة  الق  هني  اقشةةيرة  ىن  لني  بد   ال  انه

 التلد يت  في إدارة الىسةةةيعدة  ىن  ىىكن ادر  وأسةةةرهم أكبر  الىرضةةةق  قع ي      التكيىلي  العالج

 (Moyal & Lord &Walkup,2014)   E7  واجهونهي التي ال وى ا

هذا وتسةتخدم العد د ىن االدو ا النفسة ا لغي يت تلسة ن بعض الوفيئف العصةب ا والدىيغ ا ىن ىثل 

ز يدة ىسةتو  الترك ز وخفض االعراض اقكتئيب ا والىشةكالت االنفعيل ا والسةلوك ا، ىع ضةرورة 

د بل اقشيرة هني الق انه ىي ىن أدو ا بع نهي تم تصن عهي خص صي لألفراد ىن ذوي اض را  التول
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هي في االغلة  أدو ةا نفسةةةةة ةا، االىر الةذي  فرض تلةد ةي في عىل ةا اخت ةير نو، العالج او الةدوا  

الىنيسةةةة  وتلد د الجرعا الىالئىا للليلا بسةةةةب  ىن تبي ن فعيل ا هذه االدو ا ىن شةةةةخه آلخر 

 (2004،333، الشيىي) وتبي ن اآلثير الجينب ا النيجىا عنهي.

  

تلسةة ن القدرة علق الق يم بيلوفيئف الىختلفا وتلسةة ن نوع ا ل ية  في  النفسةة ا  لقد أسةةهىت األدو ا

لد  شةر لا واسةعه ىن .  النفسة ا  بىختلف االضة رابيت   ىىن تم تشةخ صةهم  األشةخيه   ىن العد د 

  االدو ا النفسةةة ا     العقل ا  للىؤثرات   الن يق  الواسةةةع  وفي فل االسةةةتخدام  السةةةن،  األ فيل وكبير

في ىختلف   للىنياشةةا  ىوضةةوعي  األخ رة  اآلونا  االىر الذي أصةةبح في  الذهين،  ىضةةيدات   وخيصةةا

 (.Szalavitz 2011 ؛Wilson 2009) اقعالم وسيئل

 والىراهق ن األ فةيل ىن% 37 ىن ألكثر األ بةي  ابةل ىن الىوصةةةةةوف الةدوائي العالج  عتبر إذ 

 فهؤال  اثةيرهةي وىن ىنهةي واللةد  التولةد  اضةةةةة رابةيت  ىع الىتزاىنةا الىشةةةةةيكةل ىن بعض  لىعةيلجةا

 الفرد   ل ةية  نوع ةا  علق   نعكم  الةذي االىر  النفسةةةةة ةا  االدو ةا  هةذه ىن  األاةل  علق والةد   نو،   ةهخةذون

 االدو ا  ىن لعدد   اق جيب ا  االثير  لول الدراسةيت   ىن العد د   له اشةيرت   ىي ذلك  وىثيل  واسةرته  نفسةه

 وبيلىقيبل  وانه  اال  ،  oxytocin  األوكسةة توسةة ن  ،  aripiprazole  أر ب برازول:  ىثل  ىن  النفسةة ا

 ابل  ىن  االدو ا  هذه  تعي ي  ليل  في  الىلتىلا  السةةةةلب ا  بيآلثير  بلثت   التي الدراسةةةةيت   بعض   هنيك

 (   (Moyal & Lord &Walkup,2014 التولد  ن والىراهق ن األ فيل

 تشةخ صةهم  تم  الذ ن  األى رك  ن%  50  ىن  ألكثر  توصةف  النفسة ا  االدو ا هذه  بهن  ذكره   جدر  وىىي

 االختالجيت،  ىضةةةةيدات   أو العقلي،  التهث ر ذات   العقيا ر  تلك  ىثل  ىن  التولد،    ف  بيضةةةة رابيت 

   ف  اضةةة رابيت   ليالت   ىع  التعيىل  في  شةةة وعحي  األكثر  االدو ا  ىن.  االكتئي   ىضةةةيدات   وتعتبر

 ىن فكةل الةذهةين، ىضةةةةةيدات  عن النفر وبغض ( Oswald And Sonenklar,2007)  التولةد 

 اضةةةةة رابةيت  ىن   عةينون الةذ ن األ فةيل  ته ج عالج في فعةيل ةا لهىةي  ور سةةةةةب ر ةدون  أر ب رازول

 (.Ghanizadeh et al ,2013 التولد)

 عدة  وجود  الق  التولد   لىرضةةةةةق  الدوائي العالج  لول اللةيل ةا  السةةةةةر ر ا  األبلةيث   واد اشةةةةةيرت 

 ذوي  ىن  األ فيل  لد   التك ف ا  غ ر  السةلوك يت   عالج  في  تسةتخدم اد   التي  األدو ا  لىختلف ىؤشةرات 

 األسةةةةيسةةةة ا  االهتىيىيت   تتىثل  التولد  ن  فئا  ىع  الدوائ ا التدخالت   بد   عند .  التولد   اضةةةة رابيت 

 العالج  هذا  تعي ي  ىن  الىلتىلا  الفوائد   تق  م  الق  إضةةيفا  العالج  تلىل  علق  والقدرة  االفراد   بسةةالىا
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 علق اقدىةين او التعود  او الجةينب ةا بةيألعراض  ىىثلةا لهةي  تعرض  اةد  التي الخ ورة نسةةةةةبةا ىقةيبةل

 (Scandurra,2011)  &Canitano   بع نه ىع ن بدوا 

 ىن  بسةةب    العقيا ر،  تجيه  االعت يد ا  غ ر  االسةةتجيبيت   بعض   بيلتولد   الىصةةيب ن  األ فيل   بدي  واد 

 ال  ان  الق  اقشةيرة  ىع  السةلب ا،  الجينب ا  اآلثير  بعض   فهور  ىع  النفسة ا  االدو ا هذه  اسةتعىيل  تزاىن

 االجتىيعي  التفيعل  ضةعف  ىثل  األسةيسة ا  التولد  أعراض   ىن   خفف  او   ز ل دوا   او  لعقير  وجود 

 (Buitelaar,2003. )التواصل ىهيرات  وضعف

اقصةةةيبا بيضةةة رابيت التولد اد   ورا   لألسةةةبي  الكيىنا الىلدود   وىىي  جدر ذكره هني بهن الفهم

 ل ن ركزت   األسةةيسةة ا. في  التولد   أعراض   تسةةتهدف  التي  األدو ا الىركبيت   عىل ا ت و ر  أعيات 

االجتىةيع ةا واللةد ىن العجز االجتىةيعي لةد  االفراد ىن ذوي  في ز ةيدة الفعةيل ةا الةدوائ ةا الىعةيلجةا

وأر ب برازول فقد   ىثل ر سةب ر دون  الذهين  أىي ىضةيدات   الىنيل،  بع دة تزال  ال  اضة رابيت التولد 

بعض الىفةيهر السةةةةةلوك ةا كةيالنةدفةيع ةا، ىع اقشةةةةةيرة هنةي الق ان  لعالج لةد هةي فعةيل ةا  فهرت بةهنأ

 لعالج( FDA) األىر ك ةا والةدوا  الغةذا  إدارة ابةل ىضةةةةةيدات الةذهةين اةد تم الىوفقةا عل هةي ىن

 ىضةةةةيدات   فعيل ا  علق أدلا  وجود   وعلق الرغم  التولد.  ىن   عينون  الذ ن  الشةةةةبي   االندفيع ا لد 

 الق التبي ن  أ ضي  ىع اقشيرة هني  ،ASD  في تخف ف االعراض الىصيلبا الض را  التولد   الذهين

 ىن  كث ر التي تفهر في الغذائي  أو في اضةةة رابيت التىث ل للعالج،  في االسةةةتجيبا  الكب ر، سةةةوا 

 (Blankenship et al,2010) ؛(Stigler et al,2009 ) جينب ا لىضيدات الذهين.  كآثير  األل ين

 

 ,Posey et al., 2008; Stigler, Potenza, Posey, & McDougle) من  كد  أشددددد   وقد  

 ب لتوح ،  مصد بين لألشدا     الذه ن،  مضد  ا    من  شديوا   األكث   الج نبية  اآلث    أن إلى   (2004

 االا اض  هدذ  ومثد  الوزن زيد    الح كدة، الهيجد ن ااتالال   او واالند اد ايدة بد لامو  تتمثد 

 ت تبط ذلك، إلى  ب إلضدد اة  لالسددتعم    الطوي   الم ى  او  القصددي   الم ى  الى  سددوا   تظه   مجتمعة

 ب ل م،  ال هني     وزي     السددددك  ،  م ض :  اإلضدددد ا   الوزن  زي     مع  أيضدددد   اا ى  ج نبية  آث  

 ال موية واألواية القلب  وأم اض 
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 (2003امدد  ايمدد  يتعلل بسدددددلوكيدد   العدد وان وايددذا  الددذا  اقدد  أشدددددد   بدد جدد ا ل  وآا ون  

 Baghdadli et al.,2003  م  بين 50( الى ان نسدددبة انتشددد   سدددلوك إيذا  الذا  تزي  ان %

 % يب ون سلوك إيذا  ذا  ش ي   14,6األا ا  التوح يين، متضمنةً م  نسبته 

 

االن ا اية   مث   السددددلوكية  مع ا   من االضددددط اب     التوح    طيف يقت ن اضددددط اب   م   وغ لب 

 االجتم ا ،  التواصدددد   ا   إضدددد اة الى العجز  النشدددد ط ونق  االنتب  ، والقلل   وا ط  والع وان

ا  الوق    يوج    ب لعجز الع طف  وال  مصدددحوب   يكون م   وغ لب   والسدددلوكي   النمط  والتك ا ية،

االضددط اب، ب  اوج   بعض اال وية  لهذا  األسدد سددية  األا اض   لعالج أ وية اوج     أية  الح ل 

 األطف   والم اهقين   بع  من  أكث   أن  النفسدية كمضد  ا  الذه ن لعالج االا اض المصد حبة، ويق  

 (Coury et al,2012   النفسية ب أل وية العالج التوح  يتلقون من يع نون الذين

ح،  تدخالح   تسةةةتوج    والتي  التولد   بيضةةة رابيت   الىرتب ا  والىشةةةكالت   االضةةة رابيت   وىن  عالج ي

 التولد   اضةةةة رابيت   ذوي  ىن  والىراهق ن  األ فيل  ىن  % 86  – 40   بدي إذ   النوم  اضةةةة رابيت 

 البقي    سةةتدعي  االنتبيه ىىي  ونقه   وفر  النشةةي ،  بيألرق   رتب  الذي  االىر  النوم  في  اضةة رابيت 

 (  Miano & Ferri, 2010) ىرة.  كل في لسيعيت  ىست قفي

 

 أن  شددهنه  من  Risperidone  ال يسددبي ي ون  االج  ب ن  ثب   ق    الحصدد   ال  هن   المث    سددبي   اعلى

 ه مون اا از ا  زيد    الى يقو   وكدذلدك مبك   ام يدة م احد  ا  الوزن زيد    اط  الى يؤ  

 الحيوان     وضدددعف  التث    وح وث   اإلن ث،  ان    اللبن  اث   إلى  يؤ   ق   الذ   ال م ا   الب والكتين

 العالم     م اقبة  يتطلب   الذ   االم    كليهم   ان    الجنسددد  العجز  الى  إضددد اة الذكو ،  ل ى  المنوية

 ( Anderson et al., 2007) الب والكتين مستوي    حو  الس ي ية

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تع  اضددددط اب   التوح  اح ى اا   الت بية الا صددددة الت  از ا  االهتم م به  وب لا م   المق مة 

ألا ا هد  مؤا اً ومسدددددتوى هدذ  الاد مد   والب امة الت بويدة المقد مدة ومد ى اعد ليتهد  وتقد يمهد  الى 

ا    ايد   معلمين وااصددددد ايين الى قد   من الكفد يدة واألهليدة، ونتيجدة للتطو  الكبي  والمتسددددد   
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طبيعة الا م   المق مة لهذ  الفاة من الطلبة والسدددديم  تلك الا م   العالجية منه ، ك ن الب  الى 

معلم الت بيدة الاد صدددددة ان يكون ملمد  بطبيعدة هدذ  التد اال  ، ألن المعلمين اذا مد  تفهموا طبيعدة 

اع لية واكث  اضدط اب   التوح  واصد اصده  ومظ ه ه  وانم طه   وت االته العالجية ك نوا أكث  

اح ازا للتقد م مع طلبتهم ، اد متالك معلم  الت بيدة الاد صدددددة الفيدة مع ايدة كد ايدة حو  الط   

العالجية لألا ا  من ذو  اضط اب التوح  وب لتح ي  تلك ال وااية منه  ، ك ن  تلك أولى الاطوا  

  وقبوله قبوال ً غي  الف الة ا  ضدم ن سدي  العملية الت بوية بشدك  سدلئ ق ام الى تفهم ح لة الطف

 معلم  مشددد وط ، إال أن هن ك ا   من التسددد ؤال  الت  من شدددهنه  أن تط   حو  م ى مع اة

التوح ،  اضددط اب   ذو   من لألا ا    الموصددواة  والعق قي   لأل وية  الج نبية  ب آلث    الا صددة  الت بية

  اسددة الح لية اإلج بة وهذا م  سددتح و  ال  اسددة الح لية البحث ايه والى وجه التح ي  سددتح و  ال

 ان األسالة الت لية:

 لألا ا   النفسددية الموصددواة  ب أل وية والعق قي   الا صددة  الت بية  معلم  م ى مع اة  م "  -1

 " ؟ المت تبة اليه  الج نبية التوح  واآلث   اضط اب  ذو  من

 مع اةم ى   ا (   α≤0.05      اللة  مسددتوى  ان    احصدد اية  ذا   اللة  ا و   توج    "ه -2

 التوح   اضددط اب   ذو   من لألا ا    الموصددواة  والعق قي   ب أل وية  الا صددة  الت بية  معلم 

الجنئ ، المؤهد  األكد  يم ، اد   سدددددنوا    الد  اسدددددة لمتغي ا   واقد  الجد نبيدة وآثد  هد 

  ؟"(الاب  

 أهداف الدراسة:

الا صدة بطبيعة اآلث   ته ف ال  اسدة الح لية الى التع ف الى م ى مع اة معلم  الت بية  

الجد نبيدة لأل ويدة والعقد قي  الموصدددددوادة لألق ا  من ذو  اضدددددط اب التوحد ، من اال  

مع اتهم باصدددد ا  اضددددط اب التوح  واصدددد ا  هذ  اال وية وتف االته  ال وااية، 

 ومع اتهم ب لت اال  الطبية والت بوية لهذا االضط اب 
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 أهمية الدراسة:

االولى من نواه  حو  م ى -بح و  الم الب حثين  -ة ا  كونه   تكمن أهمية ال  اسددة الح لي

معلم  الت بية الا صدة بطبيعة اآلث   الج نبية لأل وية والعق قي  الموصدواة لألا ا  مع اة  

وسدتق م لن  نت اجه  مؤشد ا  حو  مسدتوى هذ  المع اة  وتب و   من ذو  اضدط اب التوح  

ه ااه  للمعلمين ممن يق مون الا م   الت بوية أهمية ال  اسدة الح لية أيضد ً من اال  اسدت

للطلبدة من ذو  اضدددددط اب التوحد ، نظ ا لحد جدة هؤال  الطلبدة الى معلمين الى قد   من 

االهلية والكف ية والمهنية الع لية وب لت ل  يسددتوجب امتالك هؤال  المعلمين للمع اة الك اية 

ت بوية او طبية    ا  من إج ا احو  اإلج ا ا  العالجية المتبعة مع ح ال  التوح  سددددو

امع اة مث  هذ  المعلوم   من شد نه أن ينعكئ إيج ب  ال الى الطلبة انفسدهم اقط ب  الى 

اسد هم والمؤسدسد   التعليمية الت  يتلقون الا م   الت بوية ايه  ، من اال  م  سديقوم به 

الى الجوانب اال ااية المعلمين من ت اال  ت م  الى الح  من هذ  االث   الج نبية لأل وية  

 الماتلفة ل ى الطلبة 

 

 حدود الدراسة ومحدداتها: 

تتح   نت اة هذ  ال  اسدة بطبيعة مجتمع ال  اسدة واينته  واقتصد  ه  الى بعض م اكز الت بية     

 الا صة وم اكز التوح  ا  م ينة ال ي ض 

 

 : مصطلحات الدراسة 

 الطلبة ذوي اضطراب التوحد: -

هم أولاك الطلبة ممن تم تشايصهم  سمي  من قب  الجه   المعنية بهنهم يع نون من اضط اب    

 التوح  وملتحقين بإح ى م اكز ومؤسس   الت بية لا صة ضمن اينة ال  اسة  

 هو م ى المع اة الت  يحققه  معلم  الت بية الا صة الى أ ا  ال  اسةمدى المعرفة:  -

 

 اه  ابد    ان تدهثي  سدددددلب  غي  المنشددددده  االاتالال  االجيدة أحد   ه   االثاار الااايبياة: -

من  المسدته ف  األث   مع اإلشد    الى ا م ا تب ط هذا األث  السدلب  مع  م ،  لعالج    مقصدو  

 ا  ح لة اسدتا ام  يظه  ق    أنه  أ  الج اة الزاا   من العالج،  يظه  بسدبب من  وال العالج
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 الى  سددددلب   أث  ذا    الج نبية  هذ  األث    تكون  وغ لي ً م واق  لم  ق  أوصدددد  ايه    العالج

 (Matson &Hess, 2011 الم يض  

 الدراسات السابقة

 الت بية  معلم  مع اة  بم ى  والمتعلل  السد بل واسدتع اض األ ب   بم اجعة  الب حثين  لق  ق م     

وق    التوح    اضط اب   ذو   من لألا ا    الموصواة  والعق قي   لأل وية  الج نبية  اآلث    بطبيعة  الا صة

 البحث     اسددة ا بية ح ول    ا   وجو    ا م  –  اطالاهم  وح و    المهم  وبحسددب   -للب حثين  اتضدد 

الح لية، مع وجو  بعض ال  اسددد   األجنبية الت  بحث  موضدددو  اآلث    ال  اسدددة  موضدددو   ا 

ح  بشددك  الج نبية لأل وية بشددك  ا م الى ماتلف اا   اإلا قة واالا ا  من ذو  اضددط اب التو

م ى ومسددتوى مع  ف معلم  الت بية   ا  البحث   العالقة الى ذا   ال  اسدد     اشددتمل    ا  ،انم 

الا صددة بفا   معينة من اا   الت بية الا صددة ، من مث   صددعوب   التعلم ، ا ط الح كة ونق  

  شدد بهه االنتب  ، او مع اتهم ب سددتا ام الوسدد ا  التكنولوجية الح يثة ، وم  الى ذلك من مواضدديع م

 بمتغي ا   الصددددلة ذا    واالجنبية  الع بية ال  اسدددد     من ا    ذك   الى  الب حث   سدددديهت   هن   ومن

 ال  اسة

 الدراسات العربية  

 

الى تع ف الهد اد  إلى  ( 2014ا    اسدددددة قد م بهد  كد  من الجد ب   وملحم والعبد اال   

معلم  الت بية الا صدة وق  تكون  اينة ال  اسدة مسدتوى المع اة ب ضدط اب التوح  ل ى  

ذو  اضط اب من  ( معلم  ومعلمة من معلم  الت بية الا صة الع ملين مع الطلبة  70 من  

ال  اسدددة بجنئ   متغي ا  وق  تمثل     قصددد  بشدددك     التوح  ا  م ينة ام ن تم ااتي  هم

بمقي ئ ه ف  ال  اسدددةأ ا     وق  تمثل  الاب   المهنية  وا   سدددنو  العلم ،والمؤه     المعلم،

اق   موزاة الى ثالثة   30قي ئ مسددتوى المع اة ب ضددط اب التوح   واشددتم  الى    الى

 الت بوية   االاتب  ا  وبع     التشدداي ،وبع  مع يي     الع مة،بع  الاصدد ا   ب  تمثل  أبع    



11 
 

أشد    نت اة ال  اسدة إلى أن مسدتوى المع اة ب ضدط اب التوح  ل ى المعلمين ك ن وق   

ا م وجو  ا و    كذلك إلىبع  من أبع   األ ا  ولأل ا  كك   وأشد    النت اة    متوسدط ً لك 

حصد اية ا  مسدتوى المع اة ب ضدط اب التوح  بين المعلمين تعزى لمتغي   إذا   اللة  

نت اة إلى وجو  ا و  ذا   اللة إحصد اية ا  الحين أشد       والمؤه  العلم   ا   الجنئ

  جة المع اة بين المعلمين تعزى لمتغي  الاب   المهنية لصدد ل  الفاة األالى اب   مهنية 

ا  حين لم توج  ا و  ذا   اللة إحص اية    لفا   األا ى،سنوا ( مق  نة ب 5 أكث  من  

 (2014، والعب اال   وملحم  الج ب      الاب   العملية األا ى بين اا

( اق  أج ى   اسددددة ه ا  الى التع ف الى م ى مع اة معلم  الت بية 2013وق  أج ى حيمو  

الا صددة بصددعوب   التعلم غي  اللفظية وأث  ب ن مة ت  يب  ا  تنميته ، والكشددف ان أث  ك  من 

ون  اينة ال  اسدة من متغي ا  الجنئ والمؤه  العلم  وسدنوا  الاب   الى هذ  المع اة، وق  تك

معلم  ومعلمه ام  نت اة ال  اسدة اق  اشد    الى ان مسدتوى مت ن من تق ي  المعلمين لمسدتوى   116

مع اتهم بصددددعوب   التعلم غي  اللفظية، وكذلك اشدددد    النت اة الى ا م وجو  ا و  ذا   الله 

بينم  اشدد    النت اة إحصدد اية ا  مسددتوى مع اة المعلمين تعزى الى متغي   الجنئ والاب   ، 

الى وجو  ا و  ذا   اللده إحصددددد ايدة تعو  الى متغي  المؤهد  العلم  وقد  جد    هدذ  الف و  

 لص ل  المعلمين ممن هم   جة بك لو يوئ ام  او 

 

( اق  أج ى   اسدددة ه ا  الى التع ف الى مسدددتوى مع اة معلم  الطلبة من 2012أم  الزا    

 ي  السددلوك ا  ظ  ا   من المتغي ا  والت  تمثل  ب لجنئ، ذو  اضددط اب التوح  بهسدد ليب تع

( معلم  ومعلمة من مح اظة 58المؤه  العلم ، وسدددنوا  الاب  ، وق  تكون  اينة ال  اسدددة من  

ج  ، وق  تمثل  أ ا  ال  اسددددة ب اتب   لقي ئ مسددددتوى المع اة من اا ا  الب حث ، وق  تكون هذا 

سددتوى األو  مب  ت تع ي  السددلوك ، والمسددتوى الث ن  أسدد ليب االاتب   من ثالثة مسددتوي   ، الم
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تقوية السددلوك الم غوب ، ام  المسددتوى الث لث اق  تمث  ألسدد ليب تقلي  السددلوك غي  الم غوب ، 

الم تبة   الم غوب  السددلوك  تقوية  وق  اشدد    نت اة ال  اسددة الى اتا ذ المسددتوى الث ن  أسدد ليب 

الم غوب ب لم تبة الث نية بينم    غي   السددلوك  تقلي   أسدد ليب   ث لث ال  المسددتوى  ا  حين ج   األولى ،

السدددلوك ب لم تبة الث لثة ، وق  أشددد    النت اة كذلك الى وجو    تع ي   ج   المسدددتوى األو  مب  ت

ا و  تعزى لمتغي  الجنئ لصددد ل  االن ث ،أم  متغي  المؤه  العلم  الم تشددد  النت اة الى وجو  

شدد نه  ان تعزى اليه شددهنه ا  ذلك شددهن متغي  سددنوا  الاب   الذ  لم تشدد  ا و  ذا   الله من  

 (2012النت اة أيض  الى وجو  ا و  ذا   اللة تعزى اليه  الزا  ،

 الدراسات األايبية:

 هد اد  الى تحد يد   Fretwell and Felce(  2007ا    اسدددددة قد م بهد  كد  من ا يتويد  وايلئ  

 لألا ا  من ذو   ال ا ية  مق م   من قب   الج نبية  وآث  ه   للذه ن  المضد     ب أل وية  المع اة  مسدتوى

 لهم هذ   توصدددددف  الذين  العيش المسدددددتق   من من ز   مجمواة  ا   يعيشدددددون  ممن  الذهنية  اإلا قة

مق م لل ا ية الا م   التم يضدية ا  ب امة ا يل  ام   25وق  تكون  اينة ال  اسدة من     األ وية

المجتمع ، وق  أج ي  مق بال  مع اينة ال  اسدددة حو  مع اتهم حو  هذ  اال وية وآث  ه  التعليم  

الج نبية ومصدد    مع اتهم هذ  واحتي ج تهم الت  يبية ا  هذا الصدد  ، وق  أشدد    نت اة ال  اسددة  

الى ان مسددددتوى مع اتهم ك ن  مح و   ب سددددتثن   اثنين من المشدددد  كين ممن أب وا مسددددتوى من 

 وشع وا اا ا  العينة ب لح جة الى تلق  مزي  من الت  يب ا  هذا الص    المع اة،

 Fretwell and Felce,2007) )                                                          

اقد            Donley, and Chan and Webber(  2011)أمد  كد  من  ونل  وتشددددد ن وويب    

اج وا   اسددة ه ا   الى تح ي  مسددتوى مع اة مق م  ال ا ية لألا ا  من ذو  اإلا قة ب أل وية 

النفسددية المضدد    للذه ن الموصددواة لطلبتهم وح ج تهم التعليمية حو  هذ  اال وية وق  أج ي  هذ  

اوح  أام  هم م  ت   250ال  اسددة ا  مق طعة ايكتو ي  ا  اسددت الي  وتكون  اينة ال  اسددة من  

( ا م  من مق م  ال ا ية ، تم ا سد   أ ا  ال  اسدة اليهم اب    41(ا م وبمتوسدط      65-  21   نبي
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% (، وق  تطو  سدتة 46.8أ ا  مج ب اليه  وبنسدبة إا         117الب ي  االلكت ون  ، وتم اسدتع     

مق م  ال ا ية   غ لبية  أن  ىمن اا ا  العينة بإج ا  المق بلة الشدداصددية وأشدد    نت اة ال  اسددة ال

 ولكنهم  والمشدد اين، العم   ا   زمالاهم  من  ب نهم يمتلكون مسددتوى جي  من المع اة ب ام  يشددع ون

   وبد االهد  العقليدة لأل ويدة  الجد نبيدة تحد يد ا حو  اآلثد   الى معلومد   أكث  بحد جدة أنهم يشدددددع ون

 2011 Donley, and Chan and Webber,) 

 واإلاراءات: الطريقة

 :واينته  ال  اسة مجتمع

معلم  الطلبة من ذو  اضددددط اب   التوح  الع ملين ا    جميع  من  الح لية ال  اسددددة  مجتمع  تكون

للتوح ،   زاب  العزي  بن  ن صدد   األمي  ال ي ض: م كز  م ينة  ا   ال ايسددية  التوح   م اكز  من  ثالثة

 وقد   ( معلمد ً،179والبد ل  اد  هم  ال يد ض، وم كز توحد  غ ب ال يد ض  شددددد   توحد   وم كز

ممن اسددددتج بوا أل ا    المعلمين،  معلم  ومعلمه من هؤال (  89   من  الح لية تكون  اينة ال  اسددددة

 ال  اسة 

 ( 1    قم  ج و 

 ال  اسة  مجتمع أا ا   توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 (2جدول رقم )

 عدد معلمي الطلبة ذوي اضطرابات التوحد  اسم المؤسسة

 االنيث الذكور 

 19 15 عبد العز ز ىركز األى ر نيصر بن  1

 14 17 ىركز تولد شرق الر يض   2

 13 11 غر  الر يض  تولد  ىركز 3

 46 43 الىجىو، 

 89 الىجىو، الكلي  
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 متغيرات الدراسة حسب   التكرارات والنسب المئوية

 
 

 

 

 

 

 

 أداة الدراسة:  

 مع ادة مد ىهد اد  الى التع ف الى  والت   لد  اسدددددة ا  ببند   أ ا  ونألغ اض الد  اسدددددة قد م البد حث

 ذو  اضددط اب   من لألا ا    الموصددواة  النفسددية  الا صددة ومق م  ال ا ية ب أل وية  الت بية  معلم 

 الخطوا  اآلتية ا  بن ء اال ا : ونوق  اتبع الب حث اليه  المت تبة الج نبية واآلث   التوح  

وصددوال الى   الح لية،ب الطال  الى األ ب السدد بل الم تبط بموضددو  ال  اسددة   ونالب حث  أوالً: ق م

 ومق م   الا صدة  الت بية  معلم   مع اةوضدع األبع   والفق ا  الت  من شدهنه  أن تسد ا  ا  قي ئ  

 المت تبة  الج نبية  واآلث    التوح   اضددط اب   ذو   من لألا ا    الموصددواة  النفسددية  ب أل وية  ال ا ية

 اليه  

 ً أبع   شددددكل  األ ا  بصددددو ته    3اق   موزاة الى    39  اا ا  أ ا  مكونة  التوصدددد  إلى  تم  :ث ني 

  األولية

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 %48 43 ذكر الجنس

 %52 46 أنثى 

 %81 72 بكالوريوس األكاديمي المؤهل

 %13 12 ماجستير 

 %6 5 دكتوراه 

 %49 44 3-1من  الخبرة
 %18 16 6-4من  

 %9 8 9-7من  

 % 24 21 سنوات فأكثر 10 

 %100 المجموع 
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مي ان   واالاتصدد   ا محكم ً من ذو  الاب      11األولية الى     بصددو ته  اال ا تم ا ض    ث لث ً:

او اضددد اة   تع يله ،او   الفق ا ،حذف بعض    بين،وق  تب ين  آ ا  المحكمين م     الا صدددة،الت بية  

 اق ا  ج ي   

او او الحذف   ب إلضددد اة ابع ً: تم إج ا  التع يال  الت  الموصدددى به  من قب  المحكمين، سدددوا  

أبع   يق بله  سدددلم   3اق   موزاة الى    31التع ي  وأصدددبح  األ ا  بصدددو ته  النه اية مكونة من  

واال غي  مأواال،   غي     مد ،الى حد   واال،مواال بشددددد  ، م  جد   ه :   امئتقد ي   مكون من  

 ( يوض  ابع   األ ا  وا   اق ا  ك  بع  بصو ته  النه اية 2بش    والج و   قم  

 (3الادول رقم)

 توزيع ابعاد الدراسة وعدد فقراتها بصورتها اليهائية

 عدد الفقرات    البعد   الرقم

 10 اليفسية  األدوية حول عامه معارف 1

 7 اليفسية باألدوية التوحديين عالج 2

 14 الاايبية اآلثار 3

 

 صدق أداة الدراسة: 

تمَّ التوصدد  إلى صدد   األ ا  الت  تمَّ بن ؤه  وتطوي ه  ب للجو  إلى أسددلوب  صدد   المحتوى       

وصدد   البن    وق  تم التحقل من  الال  صدد   المحتوى ب الاتم   الى م اجعة الممحك،مين، إذ تم 

المجمعة   ج معةمحكم ً، من أاضد   الهياة الت  يسدية ا  ك  من  اح ى اشد    ا  الى  توزيع هذا األ

 وطلب ،ومعلم  التوحد   ،  بن طال  اال  نيدة وجد معدة البلقد   التطبيقيدة وجد معدة الحسدددددين    ، الجد معدة

منهم م اجعة األ ا  و إب ا  آ ااهم ا  م ى مالامة اال ا  أله ااه  وم ى وضددو  اق اته  وانتم اه  

ا  وق  اجمع المحكمون الت  تن  ج ضمنه  ، ليتحقل بذلك ص   المحتوى وص   البن   لأل    لألبع   

الفق ا  لألبع   الت  تنتم  اليه  وأظه   المالحظ   بع  اسددتع    ا ا  ال  اسددة اتف   انتم    الى  

   % 86المحكمين بنسبة 

   ثبات أداة الدراسة:
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 بتطبيل(  test-retest   االاتبد    وإا     االاتبد    بط يقدة  التحقل  تم ال  اسدددددة، أ ا   ثبد     من  للتدهك  

نة  ال  اسددددة  اينة  ا  ج  من  مجمواة  الى  أسددددبواين  بع    تطبيقه  وإا     المقي ئ،  (19   من  مكو،

  الم تين ا  تق ي اتهم بين بي سون ا تب ط مع م  حس ب  تم ثم ومن معلم  ومعلمة،

تم اسدتا اج  الال  ثب   أ ا  ال  اسدة بط يقة االتسد   ال اال ، ب سدتا ام مع  لة ك ونب ف ألف ، ثم  

، ا  حين ت اوح  قيم مع مال  الثب   الى األبع   ال ايسددددة م  (0.88 ع م  الثب   الكل   وبل  م

( يبين قيم مع مال  الثب   الت  تم التوصد  إليه  ب سدتا ام 3   والج و   قم  (0.92 –  0.86 بين  

 ألف  لك  بع  ب إلض اة للثب   الكل                                                                                         -مع  لة ك ونب ف

 (4ادول رقم)

 ألفا-ة كرويباخ قيم معامالت الثبات باستخدام معادل

 

 

الذ  يجع  منه  أ ا  يمكن   نسدبي ً االم   أنه م تفعيتضد    لأل ا ،إلى مع م  الثب   الكل     وب الطال 

اإن   صد   وثب  ،  لأل ا  من  الال  وبن ً  الى م  تحقل   ال  اسدة االاتم   اليه  لتحقيل أغ اض  

 ال  اسة أ ا  ال  اسة بصو ته  النه اية تع  مقبولة ألغ اض هذ  

 

 

 

 

 

 

 : اإلحصائي المعيار

 معامل الثبات اإلعادة ثبات البعد الرقم

 0.86 0.84 اليفسية  األدوية حول عامه معارف 1

 0.92 0.89 اليفسية باألدوية التوحديين عالج 2

 0.87 0.86 الاايبية اآلثار 3

 0.88 0.86 معامل الثبات الكلي لألداة        
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 واح     جة  اق اته  من اق    ك   بإاط   ال  اسدة، أ وا    لتصدحي   الام سد   ليك     سدلم  ااتم     تم

 وه (  بشدددد    مواال  غي  أواال،  غي   م ، ح    الى مواال،  بشدددد  ،  مواال   الامئ    ج ته  بين  من

ً   تمث   :النت اة تحلي  ألغ اض  الت ل  المقي ئ ااتم    تم  وق    الت تيب،  الى(  1  ،2  ،3  ،4  ،5    قمي 

   قليلة               2.33 - 1.00  من

   متوسطة    3.67 - 2.34  من

   م تفعة     5.00 - 3.68  من

 وهكذا     

 : الت لية المع  لة استا ام  اال   من المقي ئ احتس ب  تم وق  

 ( 1  للمقي ئ  األ نى  الح  -( 5  للمقي ئ  األالى  الح  

 ( 3   المطلوبة الفا    ا             

     5  -  1                 =1.33   

        3 

   ااة  ك  نه ية  ( إلى 1.33   الجواب  إض اة ثم ومن 

 : الدراسة  إاراءات 

وك لة البحث   السدم   األاالق  من  بكت ب   والمتمثلة  ال سدمية،  الموااق     ب سدتصد ا   الب حثون  ق م  ثم

 الم اكز  إلى  التوجه  تم ذلك  وبع     القص ية  ب لط يقة ال  اسة  اينة  ااتي    تم  ثم  العلم  ا  الج معة 

مع المعلمين ممن شدددكلوا اينة ال  اسدددة من اال  شددد   اله ف من ال  اسدددة الح لية   والتنسددديل

 اسددتغ ق   اليهم، وق    األ ا   وتطبيل ولكونه  ألغ اض البحث العلم  وآلية االسددتج بة الى األ ا ،

 وام   تف يغه   تم  البي ن     جمع  من  االنته    وبع     تق يب شدددده  ونصددددف    م    البي ن     جمع  املية

  المن سبة االحص اية المع لجة

 

 

 :الدراات استخراج
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 سددلم  تحوي   تم  حيث   اق  ، لك     جة  إاط    تم ال  اسددة،  اينة  الى األ ا   تطبيل  من  االنته    بع  

 بشدددد  ( امئ   ج  ،  مواال   اإلج بة  بإاط    وذلك   قم  سددددلم  إلى  الام سدددد   اللفظ   اإلج بة

  (بشددددد   مواال   غي   أواال(   جتين،   غي    جد  ، مد ( ثالث  حد    الى   جد  ،   مواال( أ بع

  واح     جة

 اق ا    جميع  الى  المتحققة ال  ج     جمع  ط يل  ان  معلم، لك   كلية    جة  اسددددتا اج  تم  ثم  ومن

 مسدددددتوى المع ادة وتعكئ (   جدة155  ه  األ ا  الى ممكندة   جدة أالى ادإن وهكدذا األ ا ،

  ال ني  بصو ته المع اة مستوى وتعكئ (   جة31  ه    جة وأ نى القصوى بصو ته

  البحث ميهاية

 لإلج بة  المسدح   الوصدف   المنهة  الى ال  اسدة  اه اف  تحقيل  الى  وصدوالً   الح لية ال  اسدة  اسدتن   

 :ايم  يل  ال  اسة متغي ا   تمثل   وق   الح لية، ال  اسة أسالة ان

   المستقلة المتغيرات 

 ( أنثى  ذك ،   هم    مستوي ن وله  الجنئ -1

 (    بك لو يوئ، م جستي ،  كتو ا     مستوي    ثالث   األك  يم  وله المؤه -2

  سنوا  10سنوا ،  9-  7سنوا ،  6-4سنوا ،  3-  1سنوا  الاب   وله  أ بعة مستوي     -3

   (اهكث 

 من لألا ا    الموصواة  النفسية  ب أل وية  الا صة  الت بية  معلم   مع اة  بم ى  الت بع  المتغي   تمث   وق  

اال    من  حققوه   الت   ب ل  جة ذلك  ممثالً   اليه   المت تبة  الج نبية  واآلث    التوح    اضددددط اب   ذو 

  ذلك تقيئ الت  ال  اسة أ ا  األ ا  الى

 

 

 

 : اإلحصائية المعالاة
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ط     احتسد ب   تم،   األو ،  السدؤا   ان  لإلج بة  السدتج ب     المعي  ي،ة،  واالنح اا     الحسد بية  المتوسد،

 ااتب   اج ا   تم  الث ن ،  السدؤا   ان  ولإلج بة   ال  اسدة  أبع     من بمع    لك   واق  ال  اسدة  اينة اا ا  

 النفسدية  ب أل وية  الا صددة  الت بية  معلم  مع اة  م ى  ا   الف و   ان للكشددف  المتع     التب ين  تحلي 

 لمتغي ا   واقد   اليهد   المت تبدة  الجد نبيدة  واآلثد   التوحد   اضدددددط اب  ذو  من لألا ا   الموصدددددوادة

 واق   الف و   تعو    من  لصددد ل   وللكشدددف(  سدددنوا  الاب  ،  المؤه  األك  يم ،  الجنئ،  ال  اسدددة

    البع ية للمق  ن    ش اية ااتب   استا ام تم المؤه  األك  يم ، اق   لمتغي 

 : اليتائج عرض

 الموصدددواة  النفسدددية  والعق قي   ب أل وية  الا صدددة  الت بية  معلم   مع اة م ى  م "  :السااا ال األول

 " اليه ؟ المت تبة الج نبية واآلث   التوح   اضط اب  ذو  من لألا ا  

 م ىلالمعي  ية  لإلج بة ان هذا السددؤا  تم اسددتا اج المتوسددط   الحسدد بية واالنح اا     

 اضددط اب   ذو   من لألا ا    الموصددواة  النفسددية  والعق قي   ب أل وية  الا صددة  الت بية معلم   مع اة

 والج و  أ ن   يوض  ذلك  اليه ، المت تبة الج نبية واآلث   التوح  

 (5ادول )

 اليفسية والعقاقير باألدوية الخاصة التربية معلمي معرفة مدىلالحسابية وااليحرافات المعيارية  المتوسطات 
مرتبة تيازلياً حسب المتوسطات  عليها المترتبة الاايبية واآلثار التوحد اضطراب ذوي لألفراد الموصوفة

 الحسابية

 الدراة االيحراف المعياري المتوسط الحسابي الماال الرتبة رقمال

 مرتفعة 620. 3.86 اليفسية األدوية حول عامه معارف 1 1

 متوسطة 710. 3.48 اليفسية باألدوية التوحديين عالج 3 2

 متوسطة 840. 3.52 الاايبية اآلثار 2 3

 متوسطة 700. 3.62 الكلية الدراة

   حيدث جد  ،  (3.86-3.48  نبيالمتوسدددددطد   الحسددددد بيدة قد  ت اوحد  مد  أن ( 5يبين الجد و   

، بينم  (3.86 متوسدط حسد ب  بل   بهالى  ا  الم تبة األولى    النفسدية  األ وية  حو   الع مة مع  فال
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وق  ج   بمع    3.48)ا  الم تبة الث نية بمتوسدط حسد ب   النفسدية    ب أل وية  التوح يين  االجبمع     ج  

 لل  جة(، وبل  المتوسدط الحسد ب   3.52وبمتوسدط حسد ب  بل      ا  الم تبة األاي   الج نبية  اآلث  

 ( 3.62  كك الكلية 

 م ى ا (    α ≤0.05     اللة  مسددتوى  ان    احصدد اية   اللة ذا    ا و   توج    ه ":  الثايي  الساا ال

 التوح    اضدددط اب   ذو   من لألا ا    الموصدددواة  والعق قي   ب أل وية  الا صدددة  الت بية معلم   مع اة

  " ؟(الاب   سنوا   ، األك  يم  المؤه  الجنئ،  لمتغي ا   واق  الج نبية وآث  ه 

آل ا  المعي  ية    تم اسددتا اج المتوسددط   الحسدد بية واالنح اا    لإلج بة ان هذا السددؤا  

  لألا ا   الموصدواة  والعق قي   معلم  الت بية الا صدة حو  تق ي هم لم ى امتالكهم للمع اة ب أل وية

 ، وسدنوا  الجنئ، والمؤه  األك  يم حسدب متغي ا   الج نبية    وآث  ه   التوح   اضدط اب   ذو   من

 الاب    والج و  أ ن   يبين ذلك 

 (6ادول رقم )

 الاايبية وآثارها التوحد اضطراب ذوي من لألفراد الموصوفة والعقاقير باألدوية الخاصة التربية  معلمي معرفة
 والم هل األكاديمي الايس، وسيوات الخبرة، حسب متغيرات 

 العدد  االيحراف المعياري  المتوسط الحسابي   

 43 330. 4.13 ذكر  الايس 

 46 518. 4.12 أيثى  

 72 484. 3.36 بكالوريوس  الم هل 

 12 297. 4.22 مااستير  

 5 353. 4.23 دكتوراه  

 44 437. 4.06 3-1من  الخبرة 

 16 535. 4.10 6-4من  

 8 354. 4.28 9-7من  

 21 352. 4.18 سيوات فأكثر  10 
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ً 6) يبين الادول آلراء أعضااااء هيئة التدريس في المتوساااطات الحساااابية وااليحرافات المعيارية ظاهرياً  ( تباييا

 بساابب اختالف فئات متغيراتحول تقديرهم لمدى توافر معايير الاودة في بريامج إعداد معلمي التربية الخاصااة 

ولبيان داللة الفروق اإلحصاااائية بين المتوساااطات الحساااابية تم   الايس، وسااايوات الخبرة، والم هل األكاديمي

 .(7ادول )الثالثي  استخدام تحليل التباين

 (7ادول رقم )

آراء أعضاء هيئة التدريس حول على  الايس، وسيوات الخبرة، والم هل األكاديميتحليل التباين الثالثي ألثر 
 تقديرهم لمدى توافر معايير الاودة في بريامج إعداد معلمي التربية الخاصة

 .Sum of Squares df Mean Square F Sig المصدر 

 160. 2.064 279. 1 279. الايس 

 000. 12.685 1.712 2 3.423 الم هل العلمي 

 958. 103. 014. 3 042. سيوات الخبرة 

   135. 35 4.723 الخطأ 

    41 8.327 الكلي 

  

 

 اآلت : (7  يتبين من الج و 

، حيدث بلغد  قيمدة ف تعزى ألث  الجنئ  (α  =0.05جو  ا و  ذا   اللدة إحصددددد ايدة  واد م  -

  0.160وب اللة إحص اية بلغ   2.064

، حيث بلغ  قيمة ف تعزى ألث  المؤه  العلم   (α   =0.05جو  ا و  ذا   اللة إحصددد اية  و  -

بين المتوسدط   ال الة إحصد اي   ولبي ن الف و  الزوجية  ،  0.000وب اللة إحصد اية بلغ     12.685

   (-ين ا  الج و   كم  هو مب شيفيهالحس بية تم استا ام المق  ن   البع ية بط يقة 
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سدنوا  الاب  ، حيث بلغ  قيمة تعزى ألث     (α   =0.05جو  ا و  ذا   اللة إحصد اية  و  ا م  -

  0.958وب اللة إحص اية بلغ   0.103ف 

 (8ادول )

آراء أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم لمدى على ألثر الم هل العلمي على  شيفيهالمقاريات البعدية بطريقة 
 معايير الاودة في بريامج إعداد معلمي التربية الخاصة توافر 

 دكتوراه  مااستير  بكالوريوس  المتوسط الحسابي  العلمي   الم هل

    3.36 بكالوريوس 

   * 86. 4.22 مااستير 

  01. * 86. 4.23 دكتوراه 

 (. α    =0.05دالة عيد مستوى الداللة ) *

بك لو يوئ من   بين  (α   =0.05 ( وجو  ا و  ذا   اللة إحصدد اية  8يتبين من الج و    

، م جسددددتي  من جهة اا ى وج    الف و  لصدددد ل  ك  من     كتو ا ، وم جسددددتي جهة وك  من  

   كتو ا و

 مياقشة اليتائج:

 النفسددددية  ب أل وية  الا صددددة  الت بية  معلم   مع اة  الى م ى  التع ف  الى  الح لية ال  اسددددة ه ا  

 ب لسددؤا   يتعلل  اليه  ، وايم   المت تبة  الج نبية  واآلث    التوح    اضددط اب   ذو  لألا ا    الموصددواة

 الموصدواة  النفسدية  والعق قي   ب أل وية  الا صدة  الت بية  معلم  مع اة  م ى  م :"  نصده  والذ   األو 

بشددك   ال  اسددة  نت اة  اشدد     ق  "  اليه ؟  المت تبة  الج نبية  واآلث    التوح    اضددط اب   ذو  لألا ا  

وجو  مسددتوى متوسددط من المع اة ل ى اا ا  اينة ال  اسددة الى ابع   األ ا  مجتمعة ا    ا م الى

حين تب ين  متوسدط   مسدتوى المع اة الى االبع   الماتلفة، اق  ج    بمسدتوى م تفع ا  البع  

ا  الم تبة االث   الج نبية  بمع     بينم  ج  النفسدددية    األ وية  حو   الع مة مع  فاألو  والذ  يضدددم ال

 الممكن  من ذلك  الى  النفسددددديدة  وبند    ب أل وية  التوح يين  الثد نيدة وق  ج   ب لم تبدة الثد لثدة بمعد  االج

 األو   نتيجة السددددؤا   حيث اتفق     المي ان   الواقع  وتح ك   منطقية  ج     ق    النتيجة  هذ   بهن  القو 

 (Donley, and Chan and Webber 2011,   اسة  مع الح لية ال  اسة من
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ومن اال  اسدددتع اض النت اة أاال  والمتعلقة ب لسدددؤا  األو  يتضددد  لن  بهن معلم  الطلبة ذو  

اضدط اب التوح  ك نوا يمتلكون مسدتوى م تفع من المع اة حو  اال وية النفسدية بشدك  ا م االم  

من المواضدديع الت  يتع يش معه  يومي  ب لتع م  مع طلبته   الذ  ق  يعزى الى كون هذا الموضددو 

ذو  اضدددددط اب   التوح  اتشدددددكلد  ل ية الفيدة ا مه حو  هذ  اال وية، ام  ايمد  يتعلل ب ناف ض 

النفسية لع  ذلك بسبب   ب أل وية  التوح يين  الج نبية، واالج  مستوى أ ا  المعلمين الى بع   االث  

 شدددد   ا  هذا الصدددد  ، والى قي مهم بعزو الكثي  من االا اض ا م تع ض المعلمين لاب ا  مب

الج نبية الت  من شددد نه  ان تظه  الى طلبتهم الى اصددد بتهم ب ضدددط اب   التوح  وب نه  اا اض 

م ااقة لالضدددط اب، مم  يت تب الية اهم لهم للكثي  من هذ  االا اض االم  الذ   يعكئ ح جة 

ن شد نه  ان تعزز مع اتهم حو  اال وية النفسدية واسدتا ام ته  هؤال  المعلمين الى ب امة ت  يبية م

 واث  ه  الج نبية ل ى أطف   التوح    

  اللة  مسدتوى  ان    احصد اية   اللة ذا    ا و   توج    ه :"  نصده  والذ   الث ن   ب لسدؤا   يتعلل  ايم   أم 

 α ≤0.05)   ذو   من لألا ا    الموصواة  والعق قي   ب أل وية  الا صة  الت بية  معلم  مع اة  م ى  ا 

 سدددددنوا   اد     األكد  يم ،  المؤهد  الجنئ،  لمتغي ا    تعزى  الجد نبيدة  وآثد  هد   التوحد   اضدددددط اب 

 ؟(الاب  

 ألث   تعزى(  α = 0.05   إحصددد اية   اللة ذا    ا و   وجو    ا م  الى ال  اسدددة  نت اة  اشددد     اق  

 = α إحصد اية       اللة ذا    ا و   ا  حين اشد    الى وجو    متغي   الجنئ وسدنوا  الاب  ،

 العلم ، لص ل  ح مل  المؤهال  العلي   م جستي ،  كتو ا  (  المؤه  ألث  تعزى( 0.05

لصددددد ل  حملدة الشدددددهد  ا  العليد   األكد  يم  المؤهد  بين مد  االقدة وجو   الى يشدددددي  الدذ  االم 

ج نبية لأل وية م ى مع اته ب آلث   ال  بين  وم    م جسددددتي ،  كتو ا ( من معلم  الت بية الا صددددة

النفسدية الى الطلبة ذو  اضدط اب   التوح ، االم  الذ  يعكئ أث  المؤه  األك  يم  الع ل  الى 

مسدتوى المع اة ب آلث   الج نبية لأل وية النفسدية الى الطلبة التوح يين ولع  ذلك يعزى الى طبيعة 

لعلي  اثن   ات     اسددتهم او قي مهم وكم المع  ف الت  يتلق ه  ح مل  المؤهال  االك  يمية والعلمية ا

 بهام لهم البحثية 

ان   الى  ي ل   مم   وسدددنوا  الاب    الجنئ  بمتغي    يتعلل  ايم    الله ذا    ا و   أ   تب    لم  حين  ا 

التوح يين ل ى معلم  الت بية الا صدة   الطلبة  الى  النفسدية  لأل وية  الج نبية  ب آلث   المع اة  مسدتوى

ال يتدهث  بجنئ المعلم او اد   سدددددنوا  اب تده كمعلم، اسدددددنوا  الاب   الت  تالو من الد و ا  
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التد  يبيدة والتدههيليدة وب امة التدههيد  اثند   الاد مدة غي  كد ايدة لتكسدددددب المعلم مجموادة المهد  ا  

ملم بك اة جوانب مهنته ومه  اته     الت بوية الماتلفة الت  من شددد نه  ن تصدددق  شددداصددديته كمعلم

 واضددددحة  ك ن    القي ئ  موضددددو   االبع     ان  الى  وكذلك من الممكن تفسددددي  هذ  النت اة بم  ي ل 

اك ن  اسددددتج بتهم الى أ ا    سددددوا   ح    معلم  الت بية الا صددددة اا ا  العينة الى  لك اة  وظ ه  

 السدؤا   إج بة  اتفق   وق    ك  منهم  هذاال  اسدة متق  بة الى ح  كبي  لكونه  تف طبيعة واقع الح   ل

والت    (2014، والعبد اال   وملحم الجد ب     :من كد    اسددددد    مع الحد ليدة الد  اسدددددة من الثد ن 

اشدددد    الى وجو  ا و  تعزى لمتغي  المؤه  العلم ، بينم  ااتلف  مع نت اة   اسدددد   ك  من 

   (2012والزا     (2013 حيمو 

اق    :مث   من  التوصدي     بعض  ال  اسدة  هذ   تقت    اليه ،  التوصد   تم  الت   النت اة  هذ   ضدو   وا 

ين وزيد    مع اتهم بد ألسددددد ليدب العالجيدة وتنفيدذ الد و ا  والو ش التد  يبيدة لمعلم  الطلبدة التوحد ي

وكدذلدك تقت   اج ا  المزيد  من البحوث  المتبعدة مع طلبتهم وال سددددديمد  الطبيدة والد واايدة منهد  

 وال  اس   ا  الموضو  قي  ال  اسة 
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