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واقع اخلدمات املقدمة لألطفال التوحديني باملنطقة اجلنوبية
يف اململكة العربية السعودية واجتاهات أولياء األمور حنوها
وائل أمين العمي
كمية التربية ،جامعة نجران
الممخصٌ -دفت ٌذي الدراسة تقصي واقع الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ

فعمى الرغـ هف أف الفرضيات واآلراء أجهعت عمى أف التوحد

التوحدييف بالهىطقة الجىوبية في الههمكة العربية السعودية واتجاٌات أولياء

يىتج عف حالة وجود اضطراب في الدهاغ لدى الطفؿ التوحدي إال

األهور ىحو ٌذي الخدهات ،وتكوىت عيىة الدراسة هف هعمهي فصوؿ
التوحد بهىطقتي عسير وىجراف وآباء األطفاؿ التوحدييف كعيىة هتوفرة،
ولتحقيؽ الٍدؼ فقد قاـ الباحث بتصهيـ استبياىيف (األولى :كاىت لمهعمهيف
وكاىت تٍدؼ إلى تحديد الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة
الجىوبية في الههمكة العربية السعودية ،والثاىية :ألولياء أهور األطفاؿ
التوحدييف وكاىت تٍدؼ إلى التعرؼ عمى اتجاٌات أولياء أهور األطفاؿ
التوحدييف ىحو الخدهات الهقدهة ألبىائٍـ) .وقد أشارت الىتائج إلى أف
الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف كاىت هتوفرة بدرجة هتوسطة ،واف
هستوى رضا أولياء أهور عف الخدهات الهقدهة كاف بدرجة هتوسطة

الحاضر ،وكثير هف عاهة الىاس ال يعمهوف ها ٌو التوحد وها ٌي
الخدهات التي يىبغي أف تقدـ لٍذي الفئة.
وقد أطمؽ اسـ التوحد ( )Autismعمى األطفاؿ هشتقاً هف
المفظ اإلغريقي لبلىا أو الذات ( )Autosالذي يشير إلى الوحدة
واألىاىية ،ولـ يتـ التطرؽ لً بأبحاث عمهية لمتعرؼ عميً إال هىذ
العاـ  1943عمى يد الطبيب الىفسي ليو كاىر ()Leo Kenner
الذي تىاوؿ هجهوعة هف الطبلب التوحدييف وقدـ بعض الخصائص
الههيزة لٍـ والتي اعتبرت الحقا هف أوؿ الجٍود في تشخيص

وتوصي الدراسة بتحسف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة.
الكمهات الهفتاحية :األطفاؿ التوحدييف،

أف الفرضيات واآلراء حوؿ طبيعتً ال تزاؿ غير هفٍوهة حتى وقتىا

اتجاٌات أولياء األهور ىحو

الخدهات الهقدهة ،الهىطقة الجىوبية.

الطبلب التوحدييف حيث أشار إلى صفاتٍـ وهىٍا :عدـ القدرة عمى
إقاهة عبلقات اجتهاعية هع اآلخريف بصورة هقبولة ،والعزلة الشديدة،

 .1المقدمة
يعتبر التوحد اضطراباً ىهائياً شاهبلً يؤثر عمى الفرد في جواىب
هختمفة هىٍا :الجاىب االجتهاعي ،والجاىب السموكي ،والجاىب
المغوي في هراحؿ العهر الهختمفة ،ويكتىفً الغهوض فيها يتعمؽ
بأعراضً ،ودالالتً ،وتشخيصً ،وتداخمً هع االضطرابات األخرى
األهر الذي جعؿ الباحثيف يطمقوف عميً هصطمح اإلعاقة الغاهضة
[.]7

والقصور المغوي ،والرغبة االستحواذية في السموؾ الروتيىي ،والسموؾ
التكراري أو السموؾ الىهطي العشوائي[ .]6وهىذ ذلؾ الوقت ازداد
االٌتهاـ بالتوحد ،وازدادت األبحاث العمهية التي تىاولتً هف حيث
األسباب ،والتشخيص ،والبراهج العبلجية ،والخدهات التي تقدـ
لؤلطفاؿ التوحدييف وأسرٌـ وفتحت آفاؽ جديدة في هعرفتىا بالتوحد.
تعريف التوحد:
ٌىاؾ العديد هف التعريفات لمتوحد هىٍا ها قدهتً الجهعية
الوطىية األهريكية لؤلطفاؿ التوحدييف ( NASC National
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 )Society of Autism Childrenوالتي عرفت التوحد بأىً

الىهائية الشاهمة ( )PDDSوالتي أصبحت تضـ فئات هتعددة هىٍا

اضطراب يعرؼ سموكيا ويظٍر قبؿ ثبلثيف شٍر هف عهر الطفؿ

– التوحد ( –)Autismواضطراب ريت ()Retts Disorder

ويتضهف اضطراب في سرعة الىهو أو تتابعً ،واضطراب في

اضطراب اسبرجر ( –)Asperger Disorderواضطراب تفكؾ

االستجابات الحسية لمهثيرات ،واضطراب في الكبلـ والمغة والسعة

الطفولة (االىتكاس الطفولي) ( Childhood Disintegrative

الهعرفية ،واضطراب في التعمؽ واالىتهاء لمىاس واألحداث

غير

)Disorder

االضطرابات

والهوضوعات [ .]1وقد عرفت هىظهة الصحة العالهية ()WHO

الهحددة

التوحد بأىً اضطراب ىهائي يظٍر عمى شكؿ ضعؼ في التفاعؿ

.[8])Disorders-Not otherwise

االجتهاعي ،والتواصؿ ،وههارسة المعب ،واستخداـ المغة ويظٍر قبؿ

Developmental

التطورية
)(Pervasive

الشاهمة

)PDD.NOS

نسبة انتشار التوحد

سف  3سىوات [ .]9في حيف عرفً الوزىً [ ]3بأىً اضطراب ىهائي

ٌىاؾ الكثير هف التبايف في الدراسات التي أشارت إلى ىسبة

يتهيز بقصور في اإلدراؾ الحسي والمغة ،وفي تطور القدرة عمى

اىتشار التوحد ويرجع ذلؾ لعواهؿ عدة هىٍا التعريؼ الهعتهد لمتوحد

التواصؿ ،والتعمـ والتطور الهعرفي واالجتهاعي ،ويصاحبً اىسحاب

وكذلؾ الهعايير أو الهحكات الهستخدهة في التشخيص ،وقد أشارت

وىزعة اىطوائية عمى الذات.

اإلحصاءات الحديثة في أهريكا أف ها ٌىاؾ ىسبتً ()10000:15

ويعرفً الباحث إلى بأىً اضطراب ىهائي يؤثر عمى الطفؿ في

طفؿ يتمقوف الخدهات التربوية تحت ها يسهى فئة اضطراب التوحد.

جواىب ثبلثة أساسيةٌ :ي جاىب التواصؿ المغوي ،وجاىب التواصؿ

في حيف أشار التقرير السىوي األهريكي لقسـ التعميـ الهقدـ إلى

االجتهاعي التفاعمي ،والجاىب السموكي بها فيٍا االٌتهاهات

الكوىجرس أف ٌىاؾ 1حالة 166 :طفؿ وٌو ها هعدلً (:6 - 2

والىشاطات ويظٍر قبؿ سف ثبلثيف شٍر ويرافقً خصائص سموكية

 )1000طفؿ [ .]3وٌذا ها أيدي قسـ التربية في جاهعة ىيوهكسيكو

ههيزة لٍـ .وقد تعددت التعريفات لمتوحد وتىوعت باإلضافة إلى

في تقريرٌا اإلرشادي حوؿ اضطراب طيؼ التوحد الصادر في

تداخؿ أعراض التوحد هع أعراض اإلعاقات األخرى ،وكذلؾ كثرة

 2004الذي أشار أف ىسبة اىتشار التوحد تتراوح ها بيف (:6 –2

التخصصات التي اٌتهت بً كؿ ذلؾ اىعكس عمى التوحد سمباً،

.]10[ )1000

وأدى إلى غهوض في االضطراب ،وزاد الغهوض فيً هف حيث

وقد أشارت أبحاث أخرى إلى أف الىسبة الهقبولة لمتوحد ٌي

التقييـ والتشخيص ،وهف حيث الخدهات العبلجية الهقدهة لؤلطفاؿ

( )1:250حالة والدة واف الىسبة عىد الذكور أعمى هىٍا عىد اإلىاث

وأسرٌـ.

[ .]11في حيف أشارت هعظـ الهراجع أف ىسبة اىتشار التوحد ها

وقد اٌتهت الجهعية األهريكية لمطب الىفسي ( )APAبتقييـ

بيف الذكور واإلىاث ٌي بهعدؿ  1 :3أو  1 :4عمى الترتيب [.]6

التوحد وتشخيصً ويتضح ذلؾ هف خبلؿ إصدار الدليؿ التشخيصي

وتفتقر هعظـ بمداىىا العربية إلى وجود إحصائيات ألطفاؿ التوحد

واإلحصائي لؤلهراض واالضطرابات العقمية ( DSM)(Diagnostic

لذلؾ يتـ االعتهاد غالبا عمى الىسب واإلحصائيات العالهية .وتجدر

 )and Statistical Manual of Mental Disorderوالذي

اإلشارة ٌىا إلى أف التقدـ والزيادة في ىسبة اىتشار التوحد لمدراسات

تىاوؿ تشخيص الطبلب التوحدييف وفئاتٍـ ،حيث اعتبر الدليؿ في

الجديدة عف الدراسات السابقة يعود إلى االٌتهاـ الهتزايد بخدهات

طبعتً الثالثة التوحد عمى اىً إعاقة صحية وبظٍور الطبعة الرابعة

التقييـ والتشخيص وزيادة الوعي بهحكات التشخيص ،وتطوير أدوات

اعتبر التوحد اضطراب ىهائي وتـ اإلشارة لً بهفٍوـ االضطرابات

قياس أكثر دقة [.]12
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ٌىاؾ الكثير هف التبايف واالختبلؼ في الخصائص الههيزة

أسباب التوحد
ٌىاؾ اختبلؼ كبير في أسباب التوحد ها بيف الهراجع

لؤلطفاؿ التوحدييف فٍـ فئات غير هتجاىسة هف حيث الخصائص

الهختمفة ،حيث ال يوجد إجهاع عمى أسباب هحددة تؤدي إلى

والصفات إال أف ٌىاؾ هجهوعة هف الخصائص السموكية الهشتركة

التوحد ،واف كاىت هعظـ الدراسات الحديثة تشير إلى وجود اختبلؿ

لٍؤالء األطفاؿ تساعد األخصائييف عمى التشخيص وٌي ها يعرؼ

في األداء الوظيفي لمدهاغ ،وٌذا االختبلؿ كها يرى كوفهاف []13ال

بالخصائص السموكية[. ]7
وهف ٌذي الخصائص ها يأتي:

يزاؿ غير هعروؼ بالتحديد ها الذي سببً وبالتالي فٍىاؾ العديد هف
الىظريات جاءت لتفسر سبب ٌذا االضطراب في أداء الدهاغ.

أوال :قصور في التفاعبلت االجتهاعية :يبلحظ عمى الطبلب ها

وهىٍا:

يمي:

 -الىظريات التي تىاولت الفيروسات والمقاح وخاصة المقاح الثبلثي

 -األطفاؿ في هرحمة الهٍد ال يستجيبوف بطريقة عادية لحهمٍـ أو

( )MMRودورٌا السمبي عمى الدهاغ عىد الطفؿ وهىٍا:

احتضاىٍـ.

 -الىظريات التي أشارت إلى الجاىب الوراثي الجيىي ووجود خمؿ أو

 -ال يبتسـ لآلخريف.

ضعؼ في الجيىات أو الكروهوسوهات لدى الطفؿ التوحدي.

 -عدـ التواصؿ بصرياً هع األشخاص هف حولٍـ.

 -الىظريات التي تىاولت الجاىب البيولوجي وأشارت إلى وجود تمؼ

 -التعمؽ باألشياء أكثر هف األشخاص[. ]4

هعيف في الدهاغ أو ىتيجة لعدـ اكتهاؿ ىهو الخبليا العصبية لمطفؿ

 -عدـ القدرة عمى تكويف صداقات هع األقراف.

التوحدي.

 -هشكبلت واضحة في المعب هع األطفاؿ [.]14

 -الىظريات التي تىاولت عدـ قدرة الجسـ عمى ٌضـ بروتيىات

 -ثاىياً :قصور واضح في التواصؿ :ويتضح جمياً هف خبلؿ ها

(الىظرية األيضية) هعيىة كبروتيف الجموتيف ( )Glutenالهوجود

يأتي:

بالقهح والشعير وهشتقاتٍا وبروتيف الكازيف ( )Casinالهوجود في

 -عدـ تطور الكبلـ بشكؿ كمي واالكتفاء باإلشارات.

الحميب.

 -تطور الكبلـ بشكؿ غير طبيعي وكمهات ىهطية وترديد لمعبارات

 -الىظريات التي تىاولت الجاىب الىفسي وبرود عاطفة األـ تجاي

وصدى لمصوت.

ابىٍا أو ها يطمؽ عميً (األـ الثبلجة).

تطور الكبلـ بشكؿ طبيعي هع وجود هشكبلت في ىبرة الصوت

 -الىظريات التي تىاولت التموث البيئي :ودوري في إحداث تمؼ في

وعدـ القدرة عمى استخداـ التعابير الجسهية (غير المفظية)

الدهاغ ىتيجة التموث بالزئبؽ والرصاص والهواد الحافظة.

وهشكبلت في ارتفاع الصوت واىخفاضً [.]1

 -ىظرية العقؿ والتي فسرت األسباب بعدـ اكتهاؿ ىهو األفكار لدى

ثالثاً :هشكبلت في السموؾ واألىشطة واالٌتهاهات :ويبرز ذلؾ هف

الطفؿ بشكؿ يواكب عهري.

خبلؿ سموكيات هعيىة تظٍر بشكؿ واضح لديٍـ هثؿ:

 -الىظريات البيوكيهيائية والتي أشارت إلى إهكاىية وجود خمؿ في

 -السموؾ الروتيىي وهقاوهة التغيير في الروتيف بالبيئة.

الىواقؿ العصبية لدى الطفؿ التوحدي[. ]1

 -الىشاط الحركي الزائد لدى البعض أو الخهوؿ.

خصائص الطبلب التوحدييف:
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 -االستهتاع بمؼ وتدوير وترتيب األشياء بشكؿ هستهر والتعمؽ بٍا

 -العبلج بٍرهوف السكرتيف الذي يساعد تحسيف عهمية الٍضـ عىد

[.]3

األطفاؿ.

رابعاً :الخصائص الهعرفية :حيث يظٍر ها يقارب  ٪70هف

 -العبلج بالفيتاهيىات التي تىقص األطفاؿ (.)B.Mg.Ca. Z

الطبلب التوحدييف قدرات عقمية هتدىية تصؿ إلى حدود اإلعاقة

 -العبلج بالحهية الغذائية هف بروتيىات الجموتيف والكازيف.

العقمية وتتراوح ها بيف اإلعاقة البسيطة والشديدة ،في حيف يظٍر ها

 -العبلج بالتكاهؿ السهعي.

ىسبتً  ٪10هىٍـ قدرات عقمية هرتفعة وعالية وخاصة في جواىب

 -العبلج بالتكاهؿ الحسي.

كالذاكرة والحساب والرسـ والهوسيقى وغيرٌا ،ويظٍر هعظـ األطفاؿ

ثاىيا :البراهج العبلجية الهعتهدة عمى الهٍارات هثؿ:

غالبا

 برىاهج التواصؿ بالصور. -القصص االجتهاعية.

هشكبلت واضحة في االىتباي والذاكرة والهزاج [. ]1
خاهساً :الخصائص الحسية
 -حاسة السهع :لدى الطبلب التوحدييف

 برىاهج التواصؿ الهيسر.في الغالب حساسية

ثالثاً :البراهج العبلجية الهعتهدة عمى الىظريات الىفسية هثؿ:

سهعية أو عتبة سهعية هرٌفة لذا يشعروف بالتحسس واالىزعاج هف

 -برىاهج هٍارات الحياة اليوهية.

األصوات العالية في الهىزؿ كصوت الهكىسة الكٍربائية أو الخبلط

 -برىاهج التدريس الهىظـ لسكوبمر (.)TEACCH

الكٍربائي ..وبالهقابؿ يظٍر الطفؿ وكأىً ال يسهع عىدها يىادى

 -برىاهج ديىفر[. ]1

باسهً أوال يستجيب السهً لذا غالبا ها يعتقد األٌؿ بوجود هشكمة

الخدهات التي يحتاجٍا الطبلب التوحدييف
يىطوي عمى تقديـ الخدهات لؤلطفاؿ التوحدييف كثير هف

في السهع لديً.
 -حاسة البصر :ويظٍر لدى بعض طبلب التوحد تحسسا هف ألواف

التحديات ويىجـ جزء هف ٌذي التحديات عف طبيعة التوحد ىفسً،

هعيىة والخوؼ هف رؤيتٍا.

حيث ليس ٌىاؾ استجابات هشتركة يظٍرٌا جهيع الطبلب

 -حاسة المهس :ويظٍر لدى بعض الطبلب التوحدييف إحساسا

التوحدييف ،فكؿ طفؿ لً شخصيتً الخاصة وأىهاط سموكية ههيزة

هرٌفاً لؤللـ أحياىا في حيف يظٍر البعض تبمدا وعدـ إحساس باأللـ

لً[ .]11وهع ذلؾ فاف الطبلب التوحدييف قادريف عمى التعمـ وٌو

[.]1

حؽ هف حقوقٍـ بشكؿ عاـ.

البراهج العبلجية التي يحتاجٍا الطبلب التوحدييف

 -ويحتاج الطبلب التوحدييف إلى توفير براهج تربوية توفر لٍـ

استىدت البراهج العبلجية الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف لمىظريات

فرصة هكثفة لمتعميـ الفردي الهىاسب الكتساب الهٍارات الهىاسبة

التي فسرت بىاء عميٍا سبب التمؼ في الدهاغ لدى الطفؿ التوحدي

التي تؤٌمٍـ أف يكوىوا هستقميف قادريف عمى االىدهاج في الهجتهع

وبالتالي كاىت البراهج العبلجية هبىية عميٍا وهف البراهج العبلجية

[.]2

ها يأتي:

ويحتاج الطبلب التوحدييف إلى هجهوعة هف الخدهات وهىٍا ها

أوال البراهج الفسيولوجية وهىٍا:

يأتي:
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 -خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر (في هرحمة الطفولة الهبكرة):

 -كوادر هؤٌمة لمتدريس :تحهؿ درجة البكالوريوس في التوحد أو

والذي يساعد عمى فرز الطبلب التوحدييف بعهر هبكر هىذ بداياتً

التربية الخاصة.

[.]5

 -هعمهيف هساعديف خاصة في حاؿ زيادة عدد الطبلب عف الحد

 -خدهات التقييـ والتشخيص الدقيؽ :والذي يتـ هف خبللً إصدار

الطبيعي الهعقوؿ.

حكـ دقيؽ بوضع الطفؿ وتحويمً لمبرىاهج التربوي الهىاسب لً.

 -حجـ الطبلب :ويبغي أف ال يزيد عدد الطبلب في الصؼ عف 4

 -خدهات التعميـ والتدريب :وتشهؿ ها يأتي:

طبلب.

 -إعداد البرىاهج التربوي الفردي الهىاسب لقدرات الطفؿ واهكاىياتً.

 -توفر هىاٌج دراسية ليستعيف بٍا الهعمـ في إعداد الخطة التربوية

 -براهج تعديؿ السموؾ التي تٍتـ بإكساب الطفؿ السموكيات السوية

الفردية لمطبلب.

والهحافظة عميٍا وتعزيزٌا ،وتقميؿ السموكيات السمبية واطفائٍا.

 -ساحات وقاعات لؤللعاب لمتدريب عمى التفاعؿ االجتهاعي هف

 -خدهات التأٌيؿ الهٍىي والتي يتـ فيٍا تأٌيؿ الطفؿ لمتدرب عمى

خبلؿ المعب.

هٍىة ها هستقببلً.

 -دورات تدريبية لمهعمهيف أثىاء الخدهة تتعمؽ بكؿ جديد في هيداف

 -خدهات التدريب الهٍىي :وفيٍا يتـ تدريب األطفاؿ عمى هٍف

التوحد .

هعيىة تساعدٌـ عمى االعتهاد عمى أىفسٍـ واف يكوىوا أفرادا هىتجيف

 -االلتزاـ والتعٍد هف قبؿ الفريؽ الهشارؾ وتحديد واضح لؤلدوار

في الهجتهع.

والعهؿ بروح الفريؽ في اتخاذ ق اررات لهصمحة الطالب [. ]3

 -خدهات التشغيؿ الهٍىي وفيٍا يتـ التعاقد هع هؤسسات وشركات

 -خدهات الدهج هع األطفاؿ العادييف وتوعية الهجتهع الهحمي

وهصاىع لتشغيؿ األطفاؿ بأعهاؿ هىاسبة لقدراتٍـ.

بالتوحد.

 خدهات التوعية لذوي الطبلب التوحدييف :وذلؾ هف خبلؿ إيجادوسائؿ لمتواصؿ الفعاؿ ،وهف خبلؿ الىشرات والهحاضرات وعقد
الدورات التدريبية ألولياء األهور.

 .2مشكمة الدراسة
أ .مشكمة الدراسة وأسئمتها
تهثؿ الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف تحدياً كبي اًر

 -خدهات اإلرشاد الىفسي :والذي يساعد عمى تحقيؽ التكيؼ لمطفؿ

الهسؤوليف عف تقديـ تمؾ الخدهات ،ويىجـ ٌذا التحدي عف طبيعة

واألسرة.

األطفاؿ التوحدييف هف ىاحية ،وعف هدى توافر اإلهكاىيات الهختمفة

 -الخدهات العبلجية :وفيٍا يتـ عهؿ براهج عبلجية هعيىة لؤلطفاؿ

لتقديـ أفضؿ الخدهات لٍؤالء األطفاؿ ،وبالتالي فاف الدراسة الحالية

بالتعاوف هع األطباء تىاسب األطفاؿ هثؿ (العبلج باألدوية والعقاقير

حاولت استقصاء الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة

التي يحتاجٍا الطبلب التوحدييف ،العبلج بالفيتاهيىات التي تىقص

الجىوبية في الههمكة العربية السعودية واتجاٌات أولياء األهور ىحو

األطفاؿ( ،)B.Mg.Ca.Zالعبلج باألوكسجيف ،العبلج بالحهية

ٌذي الخدهات سعياً لتقديـ أفضؿ الخدهات لٍذي الفئة.

الغذائية هف بروتيىات الجموتيف والكازيف ،العبلج بٍرهوف السكرتيف

وبالتالي يهكف تحديد هشكمة الدراسة في الهحاولة عمى اإلجابة عمى

الذي يساعد تحسيف عهمية الٍضـ عىد األطفاؿ ،العبلج بالتكاهؿ

األسئمة التالية:

السهعي).

 -ها ٌو واقع الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة

 -خدهات تتعمؽ بالبيئة :وتشهؿ ها يأتي:

الجىوبية في الههمكة العربية السعودية.
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ٌ -ؿ ٌىاؾ فروؽ ذات داللة عىد هستوى ( )α ≤ 0.05في واقع

ب .أهمية الدراسة

الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف تعزى لعاهؿ الهىطقة؟

يأتي في هقدهة أٌهية وهبررات ٌذي الدراسة أىٍا تٍدؼ إلى

 -ها ٌي اتجاٌات أولياء أهور األطفاؿ التوحدييف ىحو ٌذي

تقديـ أفضؿ الخدهات لؤلطفاؿ التوحدييف هف خبلؿ الوقوؼ عمى

الخدهات.

الخدهات هف حيث توافرٌا هف عدهً ،سعياً لتقديـ الىصح بالخدهات
غير الهتوفرة والتي يحتاجٍا األطفاؿ التوحدييف حتى يتـ توفيرٌا
لٍـ.

ج .محددات الدراسة

 -8الخدهات العبلجية.

زهىية  :العاـ الدراسي ٌ 1433 – 1432ػ.

 -9خدهات البيئية.

هكاىية :هىطقة ىجراف وهىطقة عسير كعيىة هتوفرة أهكف التواصؿ

 -10خدهات الدهج.

هعٍا.

 .3الدراسات السابقة

بشرية :أولياء أهور األطفاؿ التوحدييف بهىطقة عسير وىجراف

ٌىاؾ هجهوعة هف الدراسات أشارت إلى الخدهات الهقدهة

وهعمهي وهشرفي فصوؿ األطفاؿ التوحدييف.

لمطبلب التوحدييف ورضا أولياء عف الخدهات وهىٍا ها يأتي:

د .التعريفات اإلجرائية

ففي دراسة قاـ بٍا روبيؿ [ ]19وٌدفت الدراسة التعرؼ عمى ىتائج

األطفاؿ التوحدييفٌ :ـ األطفاؿ الهمتحقوف بفصوؿ التوحد التابعة

الخدهات الهقدهة ألسر األطفاؿ الذيف يعاىوف هف اضطراب طيؼ

إلدارة التربية والتعميـ بالهىطقة ،والذيف تـ تشخيصٍـ عمى إىٍـ هف

التوحد وأجريت الدراسة عمى عيىة هف الطبلب التوحدييف وعددٌـ

األطفاؿ التوحدييف وذلؾ باالختبارات التشخيصية الهعتهدة هف قبؿ

( )113طفؿ تقدـ لٍـ الخدهات الهختمفة هف هثؿ خدهات العبلج

و ازرة التربية والتعميـ.

وخدهات العبلج السموكي أو إدارة السموؾ وخدهات اإلرشاد الىفسي

الخدهات :كؿ ها يقﺩن لؤلطفاؿ التوحدييف هو تسٍيبلﺕ َبﺭﺍهج

واألسري باإلضافة إلى خدهات التوعية ألولياء األهور وخدهات

َهَﺍﺩ َﺃجٍﺯﺓ َﺃساليﺏ ﺭعاية صحيةَ ،تﺭبَيةَ ،تعميهية،

التدريب لٍـ كذلؾ أشارت الدراسة إلى إف األطفاؿ الذيف قدهت لٍـ

َىفسيةَ ،ﺍجتهاعيةَ ،تأٌيميةَ ،هٍىيةَ ،ثقافية واعبلهية َﺫلﻙ

الخدهات الهختمفة بأعهار هبكرة كاىوا أفضؿ حاالً هف األطفاؿ

لمتغمﺏ عمى هشكبلتٍـ ﺍلشخصية َههاﺭسة حياتٍـ بصورة هىتجة

األكبر سىا هف حيث االستفادة هف الخدهات وكاىوا أكثر هشاركة في

وتشهؿ ٌذي الخدهات ها يمي:

الخدهات الهجتهعية التأٌيمية وأوضحت الدراسة كذلؾ أٌهية هشاركة

 -1خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر.

أولياء األهور وتواصمٍـ هع الهعمهيف ودور الدورات التدريبية التي

 -2خدهات التقييـ والتشخيص.

شارؾ فيٍا أولياء األهور في إدارة السموؾ بإيجابية لدى األبىاء.

 -3خدهات التعميـ والتدريب.

وٌدفت دراسة إيهي بيترهاف وآخروف []18

 -4خدهات التأٌيؿ والتدريب الهٍىي.

الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف وهدى قىاعة أولياء األهور بٍا

 -5خدهات التشغيؿ الهٍىي.

واستخدهت الدراسة عيىة هكوىة ( )186طفؿ في هرحمة ها قبؿ

 -6خدهات التوعية لذوي الطبلب التوحدييف.

الهدرسة ،وأشارت الدراسة إلى أف ٌىاؾ تشابٍا كبي ار هع الدراسات

 -7خدهات اإلرشاد الىفسي.

السابقة هف حيث الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف في ضوء
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قاىوف تعميـ الهعاقيف األهريكي ( )IDEAوٌي تشهؿ ها يأتي

عمى خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر لؤلطفاؿ التوحدييف ،كها

(العبلج الىطقي ،والعبلج الطبيعي ،والعبلج الوظيفي ،وهٍارات

أشارت الدراسة إلى ضرورة تأٌيؿ الطبلب التوحدييف كبار السف

االتصاؿ وخدهات اإلرشاد األسري ،والخدهات الصحية ،باإلضافة

هف اجؿ االلتحاؽ بالخدهات الهتوفرة واالىدهاج بالهجتهع ،وأشارت

إلى قياس السهع والبصر وخدهات التعميـ) كها أشارت الدراسة إلى

كذلؾ إلى ضرورة التقييـ الهستهر لمخدهات الهقدهة لمتأكد هف

عدـ رضا أولياء األهور الرضا الكاهؿ عف الخدهات ووافقت بذلؾ

هبلئهتٍا لؤلطفاؿ التوحدييف.
وٌدفت دراسة [ ]20إلى التعرؼ عمى الخدهات الهقدهة

الدارسات السابقة.
وٌدفت دراسة ووىج وستيبل [ ]16إلى التعريؼ بالخدهات التي

لؤلطفاؿ التوحدييف والتعرؼ عمى ها الذي يحتاج إلى تغيير فيٍا

تقدـ لؤلطفاؿ التوحدييف في ٌوىج كوىج وأشار فيٍا الباحثاف إلى تمؾ

وأشارت الدراسة إلى ضرورة تحسيف الخدهات كهاً وىوعاً وضرورة

الخدهات الهقدهة هىذ العاـ  1960حتى العاـ  2004وها تطور هف

توفيرٌا عمى هستوى الهىطقة وتسٍيؿ الوصوؿ إليٍا والى ضرورة

خدهات وأشا ار إلى ثبلثة أىواع هف الخدهات وٌي :خدهة التقييـ

تدريب الهعمهيف عمى التعميـ الفعاؿ هع الطبلب التوحدييف،

والتشخيص الدقيؽ ،وخدهة التدخؿ الهبكر ،وخدهة التدريب والتعميـ.

باإلضافة إلى الحاجة إلى التهويؿ الهتزايد لبراهج التوحد واىشاء

وأشار الباحثاف إلى هراحؿ هختمفة تقدـ فيٍا الخدهات وٌي ثبلثة:

فصوؿ التوحد بأهاكف هبلئهة.

الهرحمة األولى هف عهر ( ،)6-2والهرحمة الثاىية هف عهر()12-6

وأجرى [ ]21دراسة حوؿ دعـ أسر أطفاؿ التوحد – أسئمة

والهرحمة الثالثة هف عهر ( 12فها فوؽ) ،وأشار الباحثاف كذلؾ إلى

اآلباء – وٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى

احتياجات اآلباء

خدهات أساسية هف هثؿ :ضرورة إشراؾ فريؽ هتعدد التخصصات

واألسئمة التي تدور في باؿ اآلباء وتوضيح كيفية تقديـ الدعـ لٍـ

في التقييـ ويشهؿ الوالداف ،واألخصائي الىفسي ،وأخصائي العبلج

وأشارت الدراسة إلى أف عائبلت الطبلب التوحدييف هتعبة هف عدـ

الطبيعي ،وأخصائي العبلج الوظيفي ،والطبيب الىفسي ،وأخصائي

اإلجابة الشافية عمى أسئمتٍـ حوؿ أبىائٍـ ووضعً الحالي

البصريات ،وأخصائي قياس السهع ،وأخصائي الىطؽ والمغة،

والهستقبمي وأشارت إلى أكثر األسئمة التي يطرحٍا اآلباء

باإلضافة إلى هعمهي التربية الخاصة ،كها أشار الباحثاف إلى أف

والهعموهات التي يرغبوف في هعرفتٍا عف ابىٍـ ووضعً الحالي

الخدهات الحديثة تعتهد برىاهج ( )TEACCHالذي يٍتـ تىهية

والهستقبمي ودعت إلى تقديـ الخدهات التي تساعدٌـ عمى الشعور

وتطوير الجىب المغوي والجاىب االجتهاعي .كها أشار الباحثاف إلى

بالتقدـ في وضع األبىاء .وأجرى [ ]22دراسة ٌدفت إلى التعرؼ

ضرورة االٌتهاـ بالخدهات الهجتهعية لزيادة فرص التواصؿ

عمى تأثير الطبلب التوحدييف وبطيئي التعمـ واألطفاؿ الهتأخريف

االجتهاعي.

ىهائياً عمى والديٍـ وأشارت الدراسة إلى تأثير عدة عواهؿ عمى

وٌدفت دراسة أخرى قاـ بٍا [ ]17الدراسة إلى تقديـ بعض

الوالديف وهىٍا :الخصائص الشاذة لدى األطفاؿ ،باإلضافة إلى

األفكار عمى صعيد تطوير خدهات التوحد وأشار الباحث إلى بعض

هوارد األسرة الهالية ،باإلضافة إلى األىهاط الهعرفية لموالديف في

األفكار األساسية في الخدهات هف هثؿ :أٌهية إشراؾ آباء الطبلب

التعاهؿ هع الهطالب الخاصة التي تفرضٍا رعاية الطفؿ.

التوحدييف في براهج تدريبية الف ٌذا سيكوف هفيدا لتعميهٍـ كيفية

وأجرى [ ]23دراسة حوؿ تقييـ الهشاركات االجتهاعية هف

التعاهؿ هع أبىائٍـ ويسٍـ في توفير الدعـ لمطفؿ باإلضافة إلى إدارة

التبلهيذ ذوي االحتياجات الخاصة في الهدارس العادية وبالتحديد في

السموؾ لديً بصورة إيجابية ،وأشارت الدراسة إلى أٌهية التركيز

أربعة هواضيع رئيسية ٌي :الصداقات ،العبلقات ،التفاعبلت
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االجتهاعية ،االتصاالت) وأشارت الدراسة إلى وجود فروؽ واضحة

براهج التوحد الهوجودة في هىطقة ىجراف وهىطقة عسير في الفصؿ

فيها يتعمؽ بالهشاركة االجتهاعية بيف الطبلب العادييف والطمبة ذوي

الدراسي الثاىي لمعاـ الدراسي ٌ1433/1432ػ ،وبمغ عدد براهج

االحتياجات الخاصة فيها يتعمؽ بالجواىب األربعة.

التوحد (الذي يهثؿ هجتهع البحث) في هىطقة ىجراف ثبلثة براهج
وجهيعٍـ همتحقوف بهدرسة الهغيرة بف شعبة وعدد الطبلب الهمتحقيف
فيٍا تسعة طبلب فيها بمغ عدد الطمبة التوحدييف الهمتحقيف ببراهج

تعقيب عمى الدراسات السابقة:
يتضح لىا هف خبلؿ الدراسات السابقة اٌتهاـ الهجتهعات بتقديـ

لمتوحد بهىطقة عسير 27طالباً همتحقيف بستة براهج بالهىطقة.

الخدهات لؤلطفاؿ التوحدييف ويبلحظ أف الدراسات السابقة هثؿ:

وباعتبار أف األصؿ في البحث العمهي إجراء البحث عمى

دراسة بيترهاف [ ]18ودراسة ووىج [ ]16ودراسة دىبلب [ ]17تركز

جهيع أفراد هجتهع البحث في حاؿ قدرة الباحث عمى الوصوؿ إلى

عمى أٌهية تقديـ الخدهات لؤلطفاؿ التوحدييف بعهر هبكر هف خبلؿ

جهيع أفراد هجتهع البحث ،فقد تكوىت عيىة الدراسة هف جهيع

خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر في حيف اٌتهت دراسة جىيفر

هعمهي األطفاؿ التوحدييف وعددٌـ 15هعمهاً وجهيع أولياء أهور

باألسئمة التي تدور في باؿ اآلباء وتوضيح كيفية تقديـ الدعـ لٍـ.

الطمبة التوحدييف الهمتحقيف بالبراهج في الهىطقة وعددٌـ  36ولي

واٌتهت دراسة بيترهاف [ ]18بسرد الخدهات التي تقدـ لؤلطفاؿ
التوحدييف في هرحمة هبكرة هف العهر وأشارت إلى توافقٍا هع
دراسات سابقة تىاولت رضا وقىاعة أباء الطبلب التوحدييف واف
ٌىاؾ رضا جزئي أو عدـ رضا تهاـ الرضا عف الخدهات والحاجة
إلى تقديـ الهزيد هف الخدهات.

أهر ،ويبرر ذلؾ بقمة أعداد الطمبة التوحدييف الهمتحقيف بالبراهج
الهخصصة لٍـ وقمة البراهج في الهىطقة.
ب .أداة الدراسة
لتحقيؽ ٌدؼ الدراسة الرئيس وٌو هعرفة واقع الخدهات الهقدهة
لمطبلب التوحدييف واتجاٌات اآلباء ىحوٌا قاـ الباحث بتطوير

وتتشابً دراستي هع دراسة ووىج [ ]16في أىٍا حاولت هسح

استبياىيف احدٌها يحدد واقع الخدهات ويتـ تقديهٍا لمهعمهيف

الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف في هديىة ٌوىج كوىج فيها

والهشرفيف لتحديد هدى توافر الخدهات أو عدـ توافرٌا هف ىاحية،

تٍدؼ دراستىا إلى هسح الخدهات الهقدهة في الهىطقة الجىوبية في

واستباىة أخرى تقيس اتجاٌات أولياء أهور الطبلب التوحدييف ىحو

الههمكة العربية السعودية ،وكذلؾ إلى تقديـ وصؼ لمخدهات التي

الخدهات الهقدهة ألبىائٍـ هف ىاحية أخرى ،وقد تـ ذلؾ عمى الىحو

يىبغي أف تقدـ لؤلطفاؿ التوحدييف (التي يحتاجٍا الطبلب التوحدييف)

اآلتي:

باإلضافة إلى استطبلع هدى رضا اآلباء عىً ٌذي الخدهات وتشابً

االستباىة األولى:

ٌذي الدراسة هع دراسة بيترهاف [ ]18في سعيٍا لمتعرؼ عمى هدى

استباىة تحديد واقع الخدهات

رضا أولياء أهور الطبلب التوحدييف عف الخدهات الهقدهة ألبىائٍـ.

 -تـ الرجوع إلى دراسات سابقة وهراجع عمهية حديثة حددت

 .4الطريقة واإلجراءات

الخدهات التي يىبغي أف تقدـ لمطمبة التوحدييف -تـ إعداد االستباىة
استىاداً إلى ٌذي الدراسات السابقة والهراجع الحديثة التي حددت

أ .مجتمع وعينة الدراسة
تكوف هجتهع البحث هف هعمهي الطمبة التوحدييف الهمتحقيف

الخدهات.

ببراهج التوحد الهوجودة في الهىطقة الجىوبية بالههمكة العربية

 -تـ تجهيع الخدهات التي يىبغي أف تقدـ لمطمبة التوحدييف في

السعودية وأولياء أهور ٌؤالء الطبلب ،وقد تـ اختيار العيىة هف

فقرات وضهت  29فقرة هرتبة بحسب أولوية تقديهٍا لمطالب عىد
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التحاقً بالبرىاهج في صورتٍا األولية ،أو بحسب احتياج الطبلب

خبلؿ طريقة التجزئة الىصفية وهف خبلؿ االتساؽ الداخمي (كروىباخ

التوحدييف لٍا في هراحمٍـ العهرية الهختمفة.

ألفا) وبمغت درجة ثبات األداة ( )0.89وتعد ٌذي القيهة درجة ثبات

 -وقد تـ وضع خياراف أهاـ كؿ عبارة ،الخيار األوؿ :يوجد ويعىي

هقبولة ألغراض الدراسة.

أف الخدهات هوجودة ،والخيار الثاىي :ال يوجد ويعىي أف الخدهات

االستباىة الثاىية:
استباىة اتجاٌات أولياء األهور:

غير هوجودة .وعميً فقد تـ تحديد هدى الهقياس الذي يحقؽ التساوي
بيف الفئة واألخرى وٌو 0.33وبىاء عميً فاف الدرجة التي تحصؿ

قاـ الباحث بإعداد استباىة تقيس هشاعر أولياء األهور

عميٍا العبارة وتكوف هف (صفر )0.33 -تعىي أف الخدهات هتوفرة

واتجاٌاتٍـ وردود أفعالٍـ ىحو الخدهات الهقدهة ألبىائٍـ في براهج

بصورة ضعيفة أو غير هتوفرة ،وأها الدرجة هف ()0.66 – 0.34

التوحد في الهىطقة الجىوبية ،وروعي عىد تصهيـ االستباىة هكوىات

فتعىي أف الخدهات هتوفرة بدرجة هتوسطة ،وأها الدرجة هف (0.67

االتجاٌات الثبلث :الهكوف الوجداىي ،الهكوف الهعرفي ،والهكوف

فها فوؽ) فتعىي أف هتوفرة بصورة جيدة.

السموكي ،حيث يفترض عمهاء الىفس وجود عبلقة بيف ٌذي

ج .صدق األداة

الهكوىات بدرجات هختمفة ،ويتشكؿ االتجاي عىدها تترابط ٌذي

 -لمتحقؽ هف صدؽ االستباىة تـ عرضٍا عمى هجهوعة هف

الهكوىات فعىدها يظٍر في أفؽ الشخص هوضوع جديد ،يبدأ في

الهحكهيف الخبراء وكاف عددٌـ ( )7أعضاء ،خهسة هىٍـ بقسـ

استدعاء الهعاىي الهىاسبة هف خبرتً السابقة.

التربية الخاصة في جاهعة ىجراف (هىٍـ واحد برتبة أستاذ وثبلثة

وقد تـ وضع ثبلثة خيارات أهاـ كؿ عبارة ،الخيار األوؿ

برتبة أستاذ هساعد وواحد برتبة هحاضر) ،و( )1بقسـ الهىاٌج برتبة

هوافؽ ويعىي أف ولي األهر هوافؽ عمى تمؾ الخدهة ،والخيار الثاىي

أستاذ هشارؾ ،و( )1هشرؼ براهج التوحد بهىطقة ىجراف ،وقد سمـ

ال أعمـ وتعىي أف ولي األهر ال يعمـ بتقديـ الخدهة البىً ،والخيار

كؿ هىٍـ صورة عف االستباىة بصورتٍا األولية وتـ استبلـ األو ارؽ

الثالث غير هوافؽ ويعىي أف الخدهة غير هوجودة أو ال تمبي رغبة

والتعديؿ عميٍا بىاء عمى أراء الهحكهيف وذلؾ بحذؼ بعض الفقرات

ولي األهر .وعميً فقد تـ تحديد هدى الهقياس الذي يحقؽ التساوي

واضافة فقرات وتعديؿ بعضٍا وتقسيـ بعضٍا إلى فقرتيف باإلضافة

بيف الفئة واألخرى وٌو  0.66وبىاء عميً فاف الدرجة التي تحصؿ

إلى تبويب الفقرات ضهف أبواب أو هجاالت هرتبة تبعاً لمحاجة إليٍا

عميٍا العبارة وتكوف هف( )0.66 -0تعىي أف اآلباء راضيف بصورة

هف قبؿ الطبلب وذلؾ وفقاً لهبلحظات الهحكهيف .

قميمة ،وأها الدرجة ( )1.33 -0.67تعىي أف اآلباء راضيف بصورة

 -وقد كاىت االستباىة هكوىة هف  29فقرة في صورتٍا األولية وبعد

هتوسطة ،أها الدرجة ( )2 -1.33تعىي أف اآلباء راضيف بصورة

التعديؿ أصبحت االستباىة هبوبة في ثهاىية أبواب وبعدد فقرات 34

جيدة.

فقرة وذلؾ حسب ها أوصى بً الهحكهوف.

صدق االستبانة
لمتحقؽ هف صدؽ االستباىة تـ عرضٍا عمى هجهوعة هف

د .ثبات األداة
 -باعتبار أف عدد عيىة البحث قميؿ بحيث لو تـ تطبيؽ األداة

الهحكهيف الخبراء وكاف عددٌـ ( )11أعضاء ،ستة هىٍـ بقسـ

واعادة تطبيقٍا هرة ثاىية عمى جزء هىٍا واستبعاد ذلؾ الجزء هف

التربية الخاصة في جاهعة ىجراف (هىٍـ واحد برتبة أستاذ وأربعة

العيىة أثىاء عهؿ البحث ستصبح العيىة حيىٍا صغيرة جداً هها يؤثر

برتبة أستاذ هساعد وواحد برتبة هحاضر) )1( ،بقسـ الهىاٌج برتبة

عمى ىتيجة البحث لذا فقد تـ حساب هعاهؿ الثبات لبلستباىة هف

أستاذ هشارؾ ،و( )3برتبة أستاذ هساعد بقسـ عمـ الىفس و()1
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هشرؼ براهج التوحد بهىطقة ىجراف ،وقد سمـ كؿ هىٍـ صورة عف

 -لقاء الهشرفيف لبراهج التوحد بالهىطقتيف ،والتواصؿ هعٍـ وتعريفٍـ

االستباىة بصورتٍا األولية وتـ استبلـ األوراؽ هىٍـ والتعديؿ عميٍا

بالدراسة وأٌهيتٍا ،وطمب الهساعدة في تطبيؽ االستبياىات.

بىاء عمى آراء الهحكهيف وذلؾ بحذؼ بعض الفقرات واضافة فقرات

 -تزويد هعمهي فصوؿ التوحد باالستبياىات والطمب هىٍـ قراءتٍا

وتعديؿ بعضٍا وتقسيـ بعضٍا إلى فقرتيف باإلضافة إلى إضافة

بعىاية واإلجابة بكؿ صدؽ ألغراض البحث العمهي واف اإلجابات

فقرات أخرى لهكوف ها لهوازىة الهكوىات الثبلث بحيث تكوف

ستعاهؿ بسرية تاهة.

هتىاسبة هعاً وذلؾ وفقاً لهبلحظات الهحكهيف.

 بعد استبلـ االستبياىات الخاصة بالهعمهيف تـ التواصؿ هعٍـوتزويدٌـ باالستبياىات الخاصة باآلباء لتوزيعٍا عميٍـ.

وقد كاىت االستباىة هكوىة هف  28فقرة في صورتٍا األولية
وبعد التعديؿ أصبح عدد فقراتٍا  34فقرة وذلؾ حسب ها أوصى بً

 -بعد استبلـ االستبياىات اآلباء تـ إجراء الهعالجات اإلحصائية

الهحكهوف.

البلزهة.
 .5نتائج الدراسة

ثبات االستبانة
باعتبار أف عدد عيىة البحث قميؿ بحيث لو تـ تطبيؽ األداة
واعادة تطبيقٍا هرة ثاىية عمى جزء هىٍا واستبعاد ذلؾ الجزء هف

 تـ توزيع االستباىة عمى هعمهي فصوؿ التوحد وبمغ عددٌـ 15هعمهاً وكاف عدد االستبياىات الصالحة التي تـ استبلهٍا .15

العيىة أثىاء عهؿ البحث ستصبح العيىة حيىٍا صغيرة جداً هها يؤثر

لئلجابة عمى السؤاؿ األوؿ لمدراسة وٌو :ها ٌو واقع الخدهات

عمى ىتيجة البحث لذا فقد تـ حساب هعاهؿ الثبات لبلستباىة هف

الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة الجىوبية في الههمكة العربية

خبلؿ طريقة التجزئة الىصفية وهف خبلؿ االتساؽ الداخمي (كروىباخ

السعودية.

ألفا) وبمغت درجة ثبات األداة ( )0.87وتعد ٌذي القيهة درجة ثبات

فقد تـ استخراج الهتوسطات الحسابية لواقع الخدهات الهقدهة

هقبولة ألغراض الدراسة.

لؤلطفاؿ التوحدييف والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

ه  .إجراءات الدراسة
 قاـ الباحث بعد االىتٍاء هف إعداد االستبياىات بالتواصؿ هع إدارةالتربية والتعميـ بهىطقة ىجراف وهىطقة عسير.
الجدول 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة المعلمين التي تحدد وجود الخدمات
الفقرات

الهتوسطات الحسابية

االىحرافات الهعيارية
.488

الخدهات الهساىدة 5

N
15

.33

خدهات الدهج 1

15

.67

.488

خدهات الدهج 2

15

.40

.507

خدهات الدهج 3

15

.40

.507

خدهات اقتصادية 1

15

.60

.507

خدهات اقتصادية 2

15

.53

.516

خدهات اقتصادية 3

15

.53

.516
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تابع الجدول 1
خدهات اقتصادية 4

15

.73

.458

التواصؿ هع األسر 1

15

.47

.516

التواصؿ هع األسر2

15

.07

.258

التواصؿ هع األسر3

15

.27

.458

التواصؿ هع األسر4

15

.60

.507

التواصؿ هع األسر 5

15

.53

.516

هجاؿ خدهات الكشؼ الهبكر

15

.2000

.36839

هجاؿ خدهات التقييـ والتشخيص

15

.4381

.26156

هجاؿ خدهات التعميـ والسموؾ

15

.6000

.33806

هجاؿ خدهات التدريب الهٍىي

15

.2500

.31339

هجاؿ الخدهات الهساىدة

15

.2933

.29147

هجاؿ خدهات الدهج

15

.49

.375

هجاؿ خدهات اقتصادية

15

.6000

.20702

هجاؿ خدهات التواصؿ هع األسر

15

.3867

.21996

الهجاالت كمٍا بشكؿ عاـ

15

.4157

.14867

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )1أف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ  -هجاؿ الخدهات الهساىدة.
التوحدييف كاىت هتوفرة بصورة هتوسطة حيث بمغ هتوسطٍا العاـ  -وبالتالي يتضح هف خبلؿ استجابات الهعمهيف عف توافر الخدهات
( )0.42ولوحظ

كذلؾ أف ٌىاؾ تبايف في هدى توفر الخدهات في ىواحي أساسية وٌي التعميـ والسموؾ والخدهات االقتصادية،

لؤلطفاؿ التوحدييف بحسب هجاؿ الخدهات حيث كاىت بعض الدهج ،التقييـ والتشخيص ،التواصؿ هع األسر.
الخدهات هتوفرة بدرجة هتوسطة في كها الهجاالت اآلتية وٌي  -وقصور الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف في هجاالت هثؿ
بالترتيب كها يأتي:

الكشؼ الهبكر ،التدريب الهٍىي ،والخدهات الهساىدة.

 -هجاؿ التعميـ والسموؾ.

وبالتالي كاىت اإلجابة عمى سؤاؿ االستباىة األوؿ وٌو ها واقع

 -هجاؿ خدهات اقتصادية.

الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف بالهىطقة الجىوبية بالههمكة

 -هجاؿ الدهج.

العربية السعودية؟ بأىٍا هتوفرة بدرجة هتوسطة وذلؾ هف وجٍة ىظر

 -هجاؿ التقييـ والتشخيص.

الهعمهيف الذيف يقوهوف بتدريس ٌؤالء الطبلب.

 -هجاؿ التواصؿ هع األسر.

ولإلجابة عن السؤال الثاني في الدراسة وهوٌ :ؿ ٌىاؾ فروؽ ذات

في حيف كاىت الخدهات هتوفرة بدرجة ضعيفة أو غير هتوفرة في داللة عىد هستوى ( )0.05 ≤ αفي واقع الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ
الهجاالت اآلتية وٌي بالترتيب هف اقؿ الخدهات تواف اًر كاآلتي:

التوحدييف تعزى لعاهؿ الهىطقة؟

 هجاؿ الكشؼ الهبكر. -هجاؿ التدريب الهٍىي.

فقد تـ حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية
لمهجاالت بحسب الهىطقة والجدوؿ رقـ ( )2يوضح ذلؾ:
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الجدول2
الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية وهستوى الداللة حسب الهىاطؽ
المتوسطات الحسابية
.2000
.2000
.5143
.2857
.6000
.6000
.2750
.2000
.2000
.4800
.33
.80
.6000
.6000
.3600
.4400
.4029
.4412

االنحرافات المعيارية
.34960
.44721
.26255
.20203
.31623
.41833
.34258
.27386
.24944
.30332
.351
.183
.24152
.13693
.20656
.26077
.13588
.18602

العدد
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5

المنطقة
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran
Asser
Najran

المجال
خدهات الكشؼ الهبكر
خدهات التقييـ والتشخيص
خدهات التعميـ والسموؾ
خدهات التدريب الهٍىي
الخدمات المساندة
خدمات الدمج
خدمات اقتصادية
خدمات التواصل مع األسر
األداء الكلي على المجاالت جميعها

يبيف الجدوؿ رقـ ( )2وجود فروؽ ظاٌرية بيف الهىاطؽ والختبار ٌذي الفروؽ تـ إجراء هقارىة بيف الهتوسطات باستخداـ اختبار( ت)
لمتأكد هف داللة ٌذي الفروؽ وأظٍرت ىتائج الهقارىة ها يمي:
الجدول 3
اختبار (ت) للتأكد مه داللة الفروق بيه المتوسطات الحسابية لمىطقتي عسير ووجران
فرق المتوسطات

مستوى الداللة

درجات الحرية

قيمة (ت)

.00000

1.000

13

.000

.22857

.113

13

1.700

.00000

1.000

13

.000

.07500

.679

13

.424

-.28000

.078

13

-1.913

-.467

.016

13

-2.754

.00000

1.000

13

.000

-.08000

.527

13

-.650

-.03824

.656

13

-.456
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المجال
خدمات الكشف المبكر
خدمات التقييم والتشخيص
خدمات التعليم والسلوك
خدمات التدريب المهني
الخدمات المساندة
خدمات الدمج
خدمات اقتصادية
خدمات التواصل مع األسر
األداء الكلي على المجاالت جميعها
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بشكؿ عاـ أشارت الىتائج أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة

لمدراسة وٌو :ها ٌي اتجاٌات أولياء أهور األطفاؿ التوحدييف ىحو

إحصائية عىد هستوى (  )0.05 ≤ αفي هستوى الخدهات الهقدهة ٌذي الخدهات؟
لؤلطفاؿ التوحدييف تعزى لهتغير الهىطقة بيف هىطقتي عسير تـ توزيع استباىة اآلباء عمى أولياء أهور الطبلب التوحدييف بهىطقتي
وىجراف .باستثىاء الهجاؿ السادس وٌو هجاؿ خدهات الدهج حيث عسير وىجراف وكاف عدد االستبياىات الهرتجعة ( )14استباىة ()7
كاف هستوى الداللة فيً أقؿ هف ( )0.05في واقع الخدهات الهقدهة هىٍا هف هىطقة عسير و( )7هىٍا هف هىطقة ىجراف وتـ االكتفاء بٍا
لمطبلب التوحدييف وذلؾ لصالح هىطقة ىجراف .وهف خبلؿ الرجوع

لمدراسة ،حيث كاف ٌىاؾ عدد هف االستهارات الهفقودة التي لـ يتـ

إلى الدراسات السابقة لـ يتضح وجود هقارىات بيف الهىاطؽ حوؿ إرجاعٍا .ويوضح الجدوؿ التالي ( )4الهتوسطات الحسابية
الخدهات الهقدهة لمطبلب التوحدييف لئلجابة عمى السؤاؿ الثالث واالىحرافات الهعيارية التجاٌات أولياء األهور ىحو الخدهات الهقدهة
ألبىائٍـ.
الجدول 4
الهتوسطات واالىحرافات الهعيارية التجاٌات أولياء األهور
االنحرافات المعيارية
.78446
.64621
.74495
.75593
.92878
.74495
.65044
.99725
.57893
.00000
.72627
.97496
.82874
.72627
.64621
.61125
.82874
.97496
.91687
.85163
.93761
1.02711
.85163
.85485
.72627
.97496
.94926
.72627
.75593
.53452
.93761
.85163
1.03775
1.03775

العدد
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

المتوسطات
1.0000
.4286
.6429
.5714
.6429
.6429
.5000
1.0714
1.7857
2.0000
1.7143
1.2143
.9286
.2857
.4286
.2857
.9286
1.2143
.9286
1.4286
1.4286
.8571
.4286
.5000
1.7143
.7857
.8571
.2857
1.5714
1.8571
1.4286
1.5714
1.0000
1.0000
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ويبيف الجدوؿ رقـ ( )4أف أولياء أهور الطبلب التوحدييف كاىوا هع دراسة ستيسي [ ]20والتي أشارت إلى ضرورة تحسيف الخدهات
الهقدهة كها وىوعاً وتوفيرٌا في الهىطقة هع تسٍيؿ الوصوؿ إليٍا.

راضيف بصورة هتوسطة حيث بمغ هتوسطٍا العاـ (.)0.9979

أها بالىسبة لمسؤاؿ الثاىي فقد أشارت الىتائج وبشكؿ عاـ إلى

وقد تراوحت درجة الرضا عمى الفقرات ها بيف ضعيفة وجيدة حيث

كاف ٌىاؾ فقرات ىالت درجات لرضا وفقرات ىالت درجات رضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة في هستوى الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ
ضعيفة وكاف األداء هتبايىا هف حيث هستوى الرضا عمى الخدهات التوحدييف تعزى لهتغير الهىطقة بيف هىطقتي عسير وىجراف .باستثىاء
ولكف هستوى الرضا العاـ عىٍا كاف هتوسطاً.

الهجاؿ السادس وٌو هجاؿ خدهات الدهج حيث كاف هستوى الداللة

 .6مناقشة النتائج

فيً أقؿ هف ( )0.05في واقع الخدهات الهقدهة لمطبلب التوحدييف

أشارت الىتائج فيها يتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ في الدراسة إلى وجود وذلؾ لصالح هىطقة ىجراف .وهف خبلؿ الرجوع لمدراسات السابقة لـ
تبايف في الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ التوحدييف في الهىطقة الجىوبية يتضح وجود هقارىات بيف الهىاطؽ حوؿ الخدهات الهقدهة لمطبلب
بالههمكة فٍىاؾ خدهات هتوفرة بصورة هتوسطة كخدهة التعميـ التوحدييف.
أها بالىسبة لمسؤاؿ الثالث فقد أشارت الىتائج وبشكؿ عاـ إلى

والسموؾ ،والخدهات االقتصادية ،والدهج ،وخدهة التقييـ والتشخيص،

والتواصؿ هع األسر .في حيف كاىت الخدهات هتوفرة بدرجة ضعيفة أف آباء الطبلب التوحدييف كاىوا راضيف بصورة هتوسطة عف هستوى
أو غير هتوفرة (قصور في الخدهات) كخدهة الكشؼ الهبكر ،الخدهات الهقدهة .واف ٌىاؾ تفاوت في درجة الرضا عف بعض
والتدريب الهٍىي ،والخدهات الهساىدة.

الخدهات الهقدهة فقد حازت بعض الفقرات درجة رضا عالية هثؿ:

وتشترؾ دراستىا ٌذي هع دراسة روبيؿ [ ]19والتي أشارت إلى  -يحرص الهعمهوف عمى إكساب طفمي التوحدي السموؾ الجيد.
قصور في خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر وضرورة تقديـ ٌذي  -يؤرقىي بطء التحسف في أداء ولدي في الجواىب االجتهاعية
الخدهة لمطبلب التوحدييف في عهر هبكر ألىٍـ سيكوىوف أفضؿ والسموكية.
حاالً هف حيث االستفادة هف البراهج الهقدهة لٍـ الحقاً.

 -يعهؿ الهعمهوف عمى تطوير هٍارة طفمي باالعتهاد عمى أىفسٍـ

وتشترؾ كذلؾ هع دراسة جمف دىبلب [ ]17والتي أشارت إلى باستقبللية.
أٌهية تقديـ خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر لمطبلب التوحدييف في  -أرى أف ٌىاؾ حاجة لهزيد هف الخدهات لمطبلب التوحدييف.
هراحؿ عهرية هبكرة ،وكذلؾ أىٍا أشارت إلى ضرورة تقديـ خدهات  -في حيف كاىت درجة الرضا ضعيفة في بعض الفقرات وٌي تعكس
التأٌيؿ الهٍىي لمطبلب التوحدييف كبار السف لبلىدهاج في الهجتهع.

الحاجة إلى تطوير وتحسيف الخدهات وتوفيرٌا لمهىاطؽ

وهىٍا

وتشترؾ كذلؾ هع دراسة بيترهاف وآخروف [ ]18والتي أشارت إلى الفقرات التالية:
الخدهات التي تقدـ لمطبلب التوحدييف يىبغي أف تشتهؿ عمى  -يقدـ البرىاهج لولدي تدريبات كافية في الىطؽ والمغة لتطوير
الخدهات الهساىدة الهتهثمة في (العبلج الطبيعي ،العبلج الوظيفي ،قدراتً في الىطؽ.
العبلج الىطقي ،خدهات اإلرشاد األسري ،وخدهات التعميـ والتدريب)  -يوفر البرىاهج لمطبلب التوحدييف دعـ هادي هىاسب.
وتشترؾ كذلؾ هع دراسة ووىج وستيبل [ ]16والتي أشارت إلى  -يعجبىي هستوى تقدـ ولدي في البراهج الهقدهة لً.
ضرورة تقديـ الخدهات األساسية لمطبلب التوحدييف وهىٍا الخدهات  -أرى أف ٌىاؾ اٌتهاـ بتقديـ الخدهات لؤلطفاؿ التوحدييف بأعهار
الهساىدة كالعبلج الطبيعي والوظيفي والىطقي .وتتفؽ دراستىا كذلؾ هبكرة.
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 يشارؾ اآلباء الهعمهوف في التخطيط والتىفيذ لبراهج األطفاؿ  -ضرورة توفير خدهات أساسية لطبلب التوحد كالخدهات الهساىدةهثؿ العبلج الطبيعي ،والعبلج الوظيفي ،العبلج الىطقي ،خدهات

التوحدييف.

 يقدـ البرىاهج لولدي تدريبات في العبلج الوظيفي لتقوية عضبلت اإلرشاد األسري ،خدهات القياس السهعي والبصري. -ضرورة توفير خدهات التأٌيؿ الهٍىي لمطبلب التوحدييف والحاؽ

يديً ووظائفٍا.

وتشترؾ دراستىا هع دراسة بيترهاف وآخروف [ ]18والتي أشارت كبار السف هىٍـ بٍذي الخدهات حتى يكوىوا أفراداً هىتجيف في
إلى آباء الطبلب التوحدييف غير راضيف تهاـ الرضا عف الخدهات الهجتهع.
التي تقدـ لمطبلب التوحدييف السيها أف دراستىا أشارت أىٍـ بحاجة  -ضرورة إشراؾ أباء الطبلب التوحدييف في التخطيط لمبراهج
إلى تقديـ خدهات إضافية ألبىائٍـ السيها فيها يتعمؽ بتدريبات الىطؽ والحاقٍـ في براهج تدريبية لهساعدتٍـ عمى ضبط سموكيات أبىائٍـ.
والمغة ،باإلضافة إلى ضرورة تقديـ دعـ هادي كاؼ وهىاسب لٍـ - ،ضرورة توفير دعـ هادي هىاسب لبراهج التوحد ولمطبلب
باإلضافة إلى حاجة اآلباء أف تقدـ ألبىائٍـ خدهات في أعهار التوحدييف لهساعدة أسرٌـ عمى تمبية هتطمباتٍـ اليوهية.
ويبيف الجدوؿ رقـ ( )4أف أولياء أهور الطبلب التوحدييف كاىوا

هبكرة ،وحاجتٍـ أف تقدـ ألبىائٍـ خدهات العبلج الوظيفي.

 وتتفؽ دراستىا كذلؾ هع دراسة ستيسي [ ]20والتي أشارت إلى راضيف بصورة هتوسطة حيث بمغ هتوسطٍا العاـ (.)0.9979ضرورة تحسيف الخدهات كهاً وىوعاً وتوفيرٌا عمى هستوى الهىطقة وقد تراوحت درجة الرضا عمى الفقرات ها بيف ضعيفة وجيدة حيث
كاف ٌىاؾ فقرات ىالت درجات لرضا وفقرات ىالت درجات رضا

هع تسٍيؿ الوصوؿ إليٍا.

 وتشترؾ كذلؾ هع دراسة جمف دىبلب [ ]17والتي أشارت إلى ضعيفة وكاف األداء هتبايىا هف حيث هستوى الرضا عمى الخدهاتأٌهية إشراؾ اآلباء (آباء الطبلب التوحدييف) في التخطيط لمبراهج ولكف هستوى الرضا العاـ عىٍا كاف هتوسطاً.
وفي البراهج التدريبية الف ٌذا سيكوف هفيداً لتعميهٍـ كيفية التعاهؿ

المراجع

هع أبىائٍـ حيث عبر اآلباء عف الحاجة إلى إشراكٍـ في التخطيط

أ .المراجع العربية

] [1الصهادي ،جهيؿ ،وآخروف ( .)0202هقدهة في تعميـ الطمبة

لبراهج أبىائٍـ.

ذوي الحاجات الخاصة ،دار الفكر ،عهاف ،األردف.

 .7التوصيات
في ضوء ها تحقؽ هف ىتائج الدراسة الحالية والتي كشفت عف

] [2الخطيب ،جهاؿ .والحديدي ،هىى ( .)0202الهدخؿ إلى
التربية الخاصة ،دار الفكر ،عهاف ،األردف.

الخدهات الهقدهة لمطبلب التوحدييف في الهىطقة الجىوبية في الههمكة
العربية السعودية واتجاٌات أولياء األهور ىحو الخدهات توصي

] [3الوزىة ،طمعت ( .)0222التوحد بيف التشخيص والعبلج ،هف
هىشورات وكالة الشؤوف االجتهاعية ،الرياض ،السعودية.

الدراسة بها يأتي:
 -ضرورة تحسيف الخدهات الهقدهة لمطبلب التوحدييف في الهىطقة

] [4عبد اهلل ،عادؿ ( .)0222سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف،
دار الفكر ،عهاف ،األردف.

كهاً وىوعاً هع ضرورة توفيرٌا بصورة كافية وبأهاكف هبلئهة وتسٍيؿ

] [5الخطيب ،جهاؿ .الحديدي ،هىى ( .)0200استراتيجيات تعميـ

الوصوؿ إلى تمؾ الخدهات.
 ضرورة توفير خدهات الكشؼ والتدخؿ الهبكر لؤلطفاؿ التوحدييفبأعهار ها دوف سف  6سىوات والحاقٍـ بالخدهات هبك اًر.
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الطمبة ذوي الحاجات الخاصة ،دار الفكر ،عهاف ،األردف.
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THE REALITY OF THE SERVICES PROVIDED TO
AUTISTIC CHILDREN IN THE SOUTHERN REGION
OF SAUDI ARABIA AND THEIR PARENTS’
ATTITUDES TOWARD IT
Wael Ameen Alali
Faculty of Education, Najran University
Abstract
The aim of this study was to investigate the reality of the services provided to autistic
children in southern region of Saudi Arabia and to identify the services needed by children with
autism, as well as to identify the attitudes of the parents of autistic children about these services
The study sample consisted of teachers autism classes in Asir, Najran region and parents of
children with autism as a sample available the researcher designed two questionnaires (the first:
for the teachers 'and was designed to determine the services provided to children with autism in
the southern province of Saudi Arabia, and the second: for parents of autistic children and was
aimed at identifying trends parents of autistic children about the services provided to their
children). The results showed that the services provided for children with autism were
moderately available, and that the level of satisfaction of parents for services rendered was
moderately. The study recommends the improvement of services provided to children with
autism in the region.
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