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اضطراب  يالتالمير ذو يفاعلية الرات لدي معلم
 التىحد وعالقتها باجتاهاتهم حنى هؤالء التالمير

 الغنيميإبراىيـ عبد الفتاح                        العثماف                إبراىيـ بف عبد هللا                     
 أستاذ التربية الخاصة المساعد    أستاذ التربية الخاصة المشارؾ                                              
 جامعة الممؾ سعود –كمية التربية                   جامعة الممؾ سعود             –كمية التربية                      

ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين ػ  الممخص
فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، واتجاىات ىؤالء 

 وكذلك التعرف عمى اختالف فاعمية الذات، المعممين نحو ىؤالء التالميذ،

الزمني، والمستوى  باختالف العمرواالتجاىات لدى ىؤالء المعممين؛ 
واالشتراك في دورات  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو  التعميمي، 

معمما من  (66). تكونت عينة البحث من تدريبية حول اضطراب التوحد
معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد. وتم استخدام مقياسي فاعمية الذات 
لدى معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد، إعداد/ الباحثين، ومقياس 
اتجاىات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد، إعداد/ الباحثين. وكشفت 

   :نتائج الدراسة عما يمي
ظيورا لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب  أبعاد فاعمية الذاتأكثر  .1  

التوحد ىو بعد الفاعمية الشخصية لممعمم، يميو بعد فاعمية التدريس العامة؛ 
أبعاد اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد إيجابية أكثر   .2

ىو بعد تقبل التدريس لمتالميذ ذوى اضطراب التوحد، يميو بعد االتجاه 
االتجاه نحو تأثير المشكالت السموكية، ويميو بعد  نحو الدمج، يميو بعد

دالة  وجود عالقة ارتباطية موجبة. 3 ،االتجاه نحو توفر المدعمات
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد في مقياس بين درجات  إحصائيا

وجود فروق دالة . 4فاعمية الذات، ودرجاتيم في مقياس االتجاىات؛ 
معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد إحصائيا بين متوسطات درجات 

المستوى و  ،العمر الزمني :كل من باختالف ،فاعمية الذات عمى مقياس
واالشتراك في دورات  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو  ،التعميمي

فروق دالة إحصائيا بين  وجود .5 تدريبية حول اضطراب التوحد،
 متوسطات درجات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى مقياس

 ،المستوى التعميميو  ،العمر الزمني :من كل باختالف االتجاىات،
واالشتراك في دورات تدريبية حول  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو 

 اضطراب التوحد.
 .، االتجاىات: فاعمية الذات، التوحدكممات مفتاحية

 مقدمةال .1
يواجو معممو التالميذ ذوي اضطراب التوحد العديد من        

التحديات، وذلك نتيجة القصور الشديد الذي يعانيو ىؤالء التالميذ 
في العديد من الجوانب، السيما القصور في التواصل، والتفاعل 
والفيم االجتماعي، واالىتمامات المحدودة والمقيدة؛ مما يؤثر في 

ميذ. والمسؤولية التي يتحمميا معممو جميع جوانب تعميم ىؤالء التال
ىؤالء التالميذ تجعميم عرضة لموقوع تحت الضغط، واالحتراق 
النفسي، والعوامل المرتبطة باستنزاف جيد المعمم، خاصة أن 
معدالت ىذا االستنزاف تعد أعمى بالنسبة لمعممي التربية الخاصة، 

  .[1]م مقارنة بمعممي التعميم العا
ية الذات، ومصادرىا لدى معممي التالميذ ذوى وفيم فاعم      

اإلعاقة يساعد في تحديد العوامل الميمة التي تسيم في تشجيع 
ىؤالء المعممين، واإلبقاء عمييم في مجال تعميم ىؤالء التالميذ. ويعد 
فحص خبرات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، خاصة فيما 

زايد عدد ىؤالء التالميذ، يتعمق بفاعمية الذات، ضروريا، نتيجة لت
ىذا الميدان، حيث أصبح اضطراب  فيوقمة المعممين المؤىمين 

من أن  [2]التوحد اضطرابا وبائيا، وىو ما أكده سولومون، وشونج 
وباء اضطراب التوحد، حيث إن  الواليات المتحدة األمريكية تواجو

 فيطفال  91اإلحصاءات األخيرة تشير إلى أن واحدا من كل 
الواليات المتحدة يعانى من اضطراب التوحد، مقارنة بالثمانينات من 
القرن العشرين، حيث كان معدل انتشار ىذا االضطراب يتراوح بين 

 . [3] طفل 16666 كل في 5 – 2
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كما تعد فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب       
الء المعممين التوحد من المتغيرات التي تؤثر بشدة في اتجاىات ىؤ 

نحو ىؤالء التالميذ، كما تؤثر في ممارساتيم التدريسية داخل 
تأثير معتقدات  [4] الفصول، حيث أوضح وولترز، ودوغيرتي 
التدريس داخل  ساتالفاعمية الذاتية لدى المعممين عمى ممار 

 الفصول. 
ارتباط فاعمية الذات  [5] وفي ىذا السياق أوضح روبل وآخرون     
المعمم بجودة التعميم، واستخدامو طرائق التدريس المستحدثة، لدى 

كما أن المعممين ذوي فاعمية الذات المرتفعة يستخدمون طرقا فعالة 
لمتعامل مع الضغوط، منيا استخدام الطرق التعميمية األكثر فعالية، 
دارة السموك داخل الفصل بصورة أكثر فعالية، وبذل الجيود من  وا 

لتخطيط، ووضع أىداف عالية لمتعميم، وتشجيع أجل التنظيم، وا
التالميذ عمى الوجود الفعال في التعمم، مقارنة بالمعممين ذوي فعالية 
الذات المنخفضة، الذين يوجيون نقدا شديدا ومتكررا لمتالميذ الذين 
يرتكبون األخطاء، ويصبحون محبطين بشدة عندما ال يتبع ىؤالء 

 التالميذ قواعد الصف.
من ثم تؤدي فاعمية الذات اإليجابية لدى معمم التالميذ ذوي و        

اإلعاقة دورا ميما في تحديد اتجاىاتو نحو التالميذ الذين يتعامل 
معيم داخل البيئة المدرسية، سواء كانت بيئة عزل، أم بيئة دمج، 
ويتضح ذلك في بذلو الجيود من أجل التنظيم، والتخطيط لمعممية 

خطاء التالميذ ومشكالتيم المرتبطة باإلعاقة التعميمية، وتقبمو أل
التي يواجيونيا، وبذلك تعد فاعمية ذات ىذا المعمم دافعا لو 

 لالستمرار في مساعدة ىؤالء التالميذ.  
بينما تنشأ االتجاىات السمبية نحو التالميذ ذوي اإلعاقات من       

االعتقادات الراسخة التي تنبت جذورىا في بداية خبرات المعممين 
مع ىؤالء التالميذ، وتشمل ىذه الخبرات صعوبة التواصل مع 
التالميذ ذوي اإلعاقات، واعتقاد المعممين أن ىؤالء التالميذ ال 

بيرة، وأنيم يجب أن يتعمموا في بيئة يستطيعون التعمم بصورة ك
أكثر تقييدا. والمعممون الجدد قد يعتقدون أن جميع التالميذ يجب 
أن يكون لدييم نفس حاجات التعمم، ويستجيبوا بصورة جيدة لنفس 

 ذالتمميطرق التعمم، وأن المعمم يجب أن يتحكم في جميع سموكات 
[6]. 

ذوي اضطراب التوحد تحدد وفاعمية الذات لدى معمم التالميذ       
موقفو من كثير من الممارسات المتبعة في ميدان التربية الخاصة، 
السيما اتجاىو نحو دمج ىؤالء التالميذ في بيئة التعميم العام، 

األساس الذي يدعم، أو يقمل  ىيباعتبار اتجاىات المعمم 
 [7]السموكات التي يقوم بيا نحو تالميذه، ومن ىنا يشير كوك 

عداد المعمم مؤثرا إلى  أنو باعتبار االتجاىات مقدمات لمسموك، وا 
في تعميمو لتالميذه بعد ذلك؛ فإن االتجاىات اإليجابية نحو الدمج 

تصبح شرطا مسبقا لمدمج الناجح وباإلضافة إلى  -كمثال  –
ذلك، فإنو من الميم زيادة جوانب القوة الخاصة بدعم التعميم القائم 

 ما قبل الخدمة.عمى الدمج بين معممي 
وتمثل فاعمية الذات دعما ذاتيا لمعممي التالميذ ذوي اضطراب       

يؤثروا في ىؤالء التالميذ، من حيث مساعدتيم ليم  كيالتوحد، 
عمى التغمب عمى كثير من المشكالت التي تواجييم، ومن ثم فإن 
ىذه الفاعمية تؤصل التجاىات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء التالميذ، 

أن فاعمية ذات معممي التالميذ  [8]ن حيث يوضح جينيت وآخرو 
عتيم أنيم يستطيعون اعتقادىم، وقنا ىيذوي اضطراب التوحد 

التأثير في تعميم التالميذ بصورة جيدة، حتى بالنسبة ليؤالء الذين 
ينظر إلييم عمى أنيم يمثمون صعوبة، أو أنيم ليس لدييم دافع 

 لمتعمم.
مما سبق يتضح أن فاعمية ذات معممي التالميذ ذوي اضطراب 

ىؤالء التوحد تعد عامال ميما لتحديد اتجاىات ىؤالء المعممين نحو 
التالميذ، من حيث تقبميم ليؤالء التالميذ، وتقبل التدريس ليم، 
ومساعدتيم لتحسين حالتيم، من خالل تنمية مياراتيم، والحد من 
كثير من المشكالت التي تواجييم، وكذلك تقبل عممية دمج ىؤالء 
التالميذ في مدارس التعميم العام، سواء كان ذلك دمجا جزئيا، أو 

مساعدة ىؤالء التالميذ، بتوفير المدعمات المختمفة دمجا شامال، و 
التي يحتاجونيا، وكذلك تفيميم لممشكالت السموكية التي تواجو 
ىؤالء التالميذ، ومساعدتيم في حل ىذه المشكالت. وىذا ما تسعى 



 
    

272013 

617 

الدراسة الحالية إلى التحقق منو، بدراسة فاعمية الذات لدى معممي 
عالقتيا باتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ ذوي اضطراب التوحد، و 

 التالميذ.
ويأتي الدافع لمقيام بيذه الدراسة من مالحظة مستوى فاعمية      

الذات لدى بعض معممي التالميذ ذوي اضطرابات التوحد أثناء 
تدريسيم ليؤالء التالميذ، وتفاعميم معيم، مما يتضح في اتجاىيم 

بذل الجيد لتحسين نحو ىؤالء التالميذ، وتقبميم لمعمل معيم، و 
حالتيم. ومن ثم اتضح أىمية فاعمية الذات لدى معممي التالميذ 
ذوي اإلعاقة بصورة عامة، وذوي اضطراب التوحد بصورة خاصة، 
وتحديدىا ألسموب وشكل تعامل ىؤالء المعممين مع ىؤالء التالميذ، 
وكذلك تحديدىا لطبيعة اتجاىات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء 

( تجاىاتفاعمية الذات، واال) يث إن ىذين المتغيرينالتالميذ، ح
يمعبان دورا واضحا في تحديد مخرجات العممية التعميمية بالنسبة 
ليؤالء التالميذ، ومن ثم فإن استكشاف ىذين المتغيرين لدى معممي 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد يجعل من السيل التنبؤ بمدى قدرة 

 ىؤالء التالميذ. ىؤالء المعممين في تحسين حالة 
وحيث إن ىناك ضرورة الستكشاف طبيعة فاعمية الذات لدى      

معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وتأثيرىا في تشكيل، وتغيير 
اتجاىات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء التالميذ؛ مما يسيم في تفيم 
كثير من الصعوبات التي تواجو ىؤالء المعممين في سبيل تحسين 

عمى مخرجات العممية  –بدوره  –مما ينعكس  ؤالء التالميذحالة ى
التعميمية الخاصة بالتالميذ ذوي اضطراب التوحد، فإن أىمية 
الدراسة الحالية تتضح عمى المستويين النظري، والتطبيقي عمى 

 :النحو التالي

 مشكلة الدراسة .2

 الدراسة واسئلتهب أ. مشكلة

تسيم الخصائص الشخصية لمعمم التالميذ ذوي اضطراب التوحد، 
خاصة الخصائص المرتبطة بفاعمية الذات، واالتجاىات نحو ىؤالء 
التالميذ، في توضيح حقيقة المنتج النيائي لدى ىؤالء التالميذ، 
عمى المستوى االجتماعي، واألكاديمي، بصورة خاصة، وكذلك 

مواجية كثير من الصعوبات في توضيح مدى استعداد ىذا المعمم ل
سبيل تنمية ىذه الجوانب لدى التالميذ ذوي اضطراب التوحد. ومن 

أن معممي التالميذ ذوي اضطراب  [5] نثم يوضح روبل وآخرو 
التوحد، ذوي فاعمية الذات المرتفعة، الواثقين في قدراتيم، ال يعانون 

 –من الشعور بالضغوط بشكل منخفض، ولكنيم يظمون  –فقط  –
في مينة التدريس فترة أطول، ويظيرون التزاما، وتقبال  -أيضا 

أكثر من المعممين الذين يشكون في قدراتيم، وبتعبير آخر فإن 
فاعمية الذات لدى المعمم من الممكن أن تخدم كعامل وقائي ضد 
االحتراق النفسي، والذي يعانى منو بشدة العديد من المعممين 

لتربية الخاصة، حيث تعد فاعمية ، السيما معممي ا[9,10,11]
الذات منبئا قويا وفعاال بالدافعية والسموك، عبر العديد من 
المجاالت الوظيفية؛ فعندما يعتقد األشخاص أنيم يستطيعون تحقيق 
النتائج المرغوبة نتيجة أفعاليم، فإنيم يصبحون أكثر دافعية، 

مكاناتيم عندما يواجيون ب العقبات، ويبذلون أقصى ما في وسعيم وا 
 والمواقف الصعبة.

وقد أوضحت نتائج العديد من البحوث الدور الواضح لفاعمية      
طبيعة  الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد في تحديد 

اتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ، من حيث تقبميم لتدريس ىؤالء 
سياميم في  توفير التالميذ، ودمجيم في مدارس التعميم العام، وا 

المدعمات الالزمة ليؤالء التالميذ، ومساعدتيم في خفض 
المشكالت السموكية، وتنمية الميارات االجتماعية لدى ىؤالء 

 . [8,12,5,13]التالميذ
وتأتى مشكمة ىذه البحث نتيجة لما تمت مالحظتو أثناء       

اإلشراف عمى طالب التدريب الميداني في مسار التوحد، من حيث 
لعديد من معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد كثيرا من مواجية ا

الصعوبات أثناء تفاعميم مع ىؤالء التالميذ. وقد الحظ الباحثان 
انخفاض فاعمية الذات لدى بعض ىؤالء المعممين، مما ينعكس 
بدوره في التأثير عمى اتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ، وبالتالي فإن 

ء المعممين تساعد في تبين اتجاىاتيم دراسة فاعمية الذات لدى ىؤال
نحو ىؤالء التالميذ، األمر الذي يتضح في مدى تقبميم ليم، وتأييد 
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فكرة دمجيم في مدارس التعميم العام، ومساعدتيم في التغمب عمى 
إمكانية توفير  فيالمشكالت السموكية التي تواجييم، وثقتيم 

 المدعمات الالزمة لتحسين حالتيم.
 :ت التاليةالسؤاالالبحث الحالي في اإلجابة عمى وتكمن مشكمة 

 ما أكثر أبعاد فاعمية الذات ظيورا لدى معممي التالميذ ذوي. 1
 اضطراب التوحد؟

ما طبيعة اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد نحو . 2
 ؟ىؤالء التالميذ

ما طبيعة العالقة بين فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي . 3
 واتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ؟اضطراب التوحد، 

ىل تختمف فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب . 4
 ،المستوى التعميميو  ،العمر الزمني :كل من التوحد باختالف

اك في دورات تدريبية واالشتر  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو 
 ؟حول اضطراب التوحد

ىل تختمف اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد نحو . 5
 ،المستوى التعميمي،  و ىؤالء التالميذ باختالف العمر الزمني

واالشتراك في دورات تدريبية  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو 
 ؟حول اضطراب التوحد

 ب. أىمية الدراسة   
 :تتضح األىمية النظرية لمبحث الحالي في إلقاء الضوء عمى   
فاعمية الذات، واالتجاىات لدى معممي التالميذ ذوى اضطراب . 1

 التوحد.
 بعض معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وما يعانونو من. 2
مشكالت تواجييم في سبيل تحسين حالة ىؤالء التالميذ، وكذلك ال

الخصائص الشخصية ليؤالء المعممين،  إلقاء الضوء عمى بعض
والتي تساعدىم إما في تحقيق تقدم في سبيل التواصل مع ىؤالء 

 التالميذ، أو تثبيطيم عن مواصمة العمل معيم.

الخدمات التعميمية، والمعززات التي تسيم في نمو فاعمية . 3
الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، باعتبار ازدياد 

الذات لدى ىؤالء المعممين مطمبا أساسيا لتعامميم مع فاعمية 

 تالميذ يعانون الكثير من المشكالت.

إعداد مقياسي فاعمية الذات، واالتجاىات لدى معممي التالميذ .  4
 ذوى اضطراب التوحد.

  األىمية التطبيقية لمبحث
 :تتضح األىمية التطبيقية لمبحث الحالي في النقاط التالية        

االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تحديد الخدمات، . 1
والمدعمات التي يمكن إتاحتيا في البيئة التعميمية التي يعمل بيا 
معممو التالميذ ذوي اضطراب التوحد من أجل زيادة فاعمية الذات 
لدى ىؤالء المعممين، وتنمية اتجاىاتيم اإليجابية نحو ىؤالء 

 التالميذ.

نتائج الدراسة الحالية في تصميم البرامج  االستفادة من. 2
اإلرشادية، التي تساعد في تنمية فاعمية الذات، واالتجاىات 
 اإليجابية نحو التالميذ لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد.

االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في إعداد ورش العمل التي . 3
اب التوحد بالتوجيات تسيم في إمداد معممي التالميذ ذوي اضطر 

الحديثة في ميدان أساليب واستراتيجيات تحسين حالة التالميذ ذوي 
مما ينعكس بدوره في تنمية فاعمية ذات ىؤالء  ؛اضطراب التوحد

 المعممين، وتحسين اتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ.
 البحثأىداؼ ج.    
بين ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى طبيعة العالقة      

ميذ ذوي اضطراب التوحد،   فاعمية الذات لدى معممي التال
ىؤالء المعممين نحو ىؤالء التالميذ، وكذلك التعرف   واتجاىات

 ىات لدى ىؤالء المعممين؛ عمى اختالف فاعمية الذات، واالتجا
 ،سنوات الخبرةو الزمني، والمستوى التعميمي،  العمر باختالف

اك في دورات تدريبية حول تر واالش ،شدة إعاقة التالميذو 
 .التوحد، من عدمو باتاضطرا
  حدود البحثد.            

يتحدد البحث الحالي بالمتغيرات التي يدرسيا، وىى فاعمية         
الذات، واالتجاىات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، 
والمنيج الذي اتبع فييا، وىو المنيج الوصفي التحميمي، والعينة 
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المستخدمة في البحث، وىى بعض معممي التالميذ ذوي 
 :اضطراب التوحد بمدينة الرياض، واألدوات المستخدمة، وىى

مقياس فاعمية الذات لدى التالميذ ذوي اضطراب التوحد، إعداد 
الباحثين، ومقياس اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب 

حصائية التوحد، إعداد الباحثين، كما تتحدد باألساليب اإل
المتوسط، )المستخدمة، والتي تتمثل في اإلحصاء الوصفي 

، ومعامل االرتباط، واختبار " ت، وتحميل (واالنحراف المعياري
 التباين.

  مصطمحات البحث ىػ.     
 :Self-Efficacyفاعمية الذات 

مكاناتو، وذلك          األحكام التي يضعيا الفرد لقدراتو، وا 
لتنظيم، وتنفيذ األعمال التي يقوم بيا، لتحقيق مستوى معين من 
األداء. وتشير فاعمية الذات لدى المعمم إلى اعتقاده بأن قدرة 

تعمم التالميذ،  فيالمعممين عمى التدريس من الممكن أن تؤثر 
فاعمية التدريس )عمى الرغم من وقوعيم تحت تأثير البيئة األسرية 

 في، وكذلك اعتقاده بأنو كمعمم لديو القدرة عمى التأثير (العامة
 –وتتحدد فاعمية الذات  (.تعمم التالميذ )الفاعمية الشخصية لممعمم

بالدرجة التي يحصل عمييا معممو التالميذ ذوي  –إجرائيا 
 طراب التوحد عمى مقياس فاعمية الذات، إعداد / الباحثين.اض

 :اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد  
ميل نفسي نتيجة فكرة معينة، ترتبط باالستحسان، أو عدم       

سموك الفرد. وفى  فيمحدد، مما يتضح أثره  لشيءاالستحسان 
مجال اإلعاقة يعرف االتجاه بأنو " شعور داخمي بالتقبل، أو عدم 

عمى الجانب  –بدوره  –التقبل لذوي اإلعاقة، مما  ينعكس 
المعرفي، واالجتماعي، واالنفعالي، والسموكي لمفرد، سواء بالسمب، 
أو اإليجاب". وتتضح اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب 

دى تقبميم لمعمل مع ىؤالء التالميذ، ومواجية الضغوط م فيالتوحد 
في سبيل تحسين حالتيم، وتقبميم لدمجيم مع أقرانيم العاديين، 
وتوفير الدعم لمبرامج التعميمية المقدمة لتحسين حالتيم، وكذلك 

 اإلسيام في حل المشكالت السموكية التي تواجييم.

 –راب التوحد وتتحدد اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضط     
بالدرجة التي يحصل عمييا معممو التالميذ ذوي اضطراب  –إجرائيا 

التوحد عمى مقياس اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، 
 إعداد / الباحثين.

 :معممو التالميذ ذوي اضطراب التوحد
المعمم في مجال التربية الخاصة، بصورة عامة، ىو صاحب     

ة سامية. وىو المؤتمن عمى التالميذ، والمسئول ميمة نبيمة، ورسال
المممكة  فيعن تربيتيم تربية صالحة تحقق أىداف سياسة التعميم 

بالمممكة القواعد التنظيمية لمعاىد، وبرامج التربية الخاصة )
 (.1422العربية السعودية، 

 –إجرائيا  –ويتحدد معممو التالميذ ذوي اضطراب التوحد      
 بأنيم المعممون الذين يقدمون الخدمات ليؤالء التالميذ، بمعيدي 

 . [72]التربية الفكرية، بشرق، وغرب الرياض
 ي والدراسات السابقةاإلطار النظر . 3

 النظرياإلطار          
  :معممو التالميذ ذوي اضطراب التوحد :أوال
نتيجة لمتزايد المستمر أنو  [14]أوضح مورير وآخرون       

من المسمم بو أن كال  أصبحفإنو  ذوي اضطراب التوحد،لألطفال 
من المعممين في مجال التعميم العام، أو في مجال التربية الخاصة 

في فصوليم. ومن ىنا مثل ىؤالء األطفال سوف يكون لدييم 
الذين يدرسون  المعممين ودعمتدريب  أصبح من الضروري

 القومي. وقد اقترح مركز البحث اضطراب التوحدذوي لألطفال 
National Research Council  [15] منبئا لجودة  اثني عشر

، ثالثة من ىذه ذوي اضطراب التوحدالبرامج التي تخدم األطفال 
تمقى التدريب  -1 :، وىىوالمختصينالمنبئات خاصة بالمعممين 

إشراف  -3المصادر التخصصية الشاممة،  -2العالي، 
وبصورة عامة، أوضح إيجيد،  تقييم البرنامج. وآليات المختصين،

أن معممي التربية الخاصة يحتاجون الدعم كى   [16] وشورت
، لتعميم empoweredيصبحوا قادرين عمى الشعور بالتمكين 

 تالميذىم.
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أن معممي التربية الخاصة يحتاجون  [17]ويشير شيفون        
تغيير أسموبيم في التفكير، والتعامل كى يحققوا الحاجات المتنوعة 
لتالميذىم؛ مما تنعكس آثاره عمى تحسن حالة ىؤالء التالميذ من 

أن   [18] الناحية االجتماعية. فعمى سبيل المثال يرى وينر
ادرون؛ فإن المعممين عندما يعتقدون أن التالميذ ىم متعممون ق

ىؤالء التالميذ يعرفون ذلك، ويتعممون الثقة في أنفسيم، ويحققون 
األداء المتميز. ومن ثم تؤثر اتجاىات المعممين في الرفاىية 
النفسية، والتعميمية لمتالميذ، وفي العالقة بين المنزل، والمدرسة، 

 والتعاون بين التالميذ، وأقرانيم.
أن المعممين الماىرين في [19] كما أوضح بوندى، وبرونيل      

تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات يميمون إلى االعتقاد أن القدرة عمى 
التعمم لدى التمميذ قابمة لمتحسن، ويتقبمون بطء بعض التالميذ في 
التعمم. كما أن ىؤالء المعممين يطالبون بانتظام النصيحة من 

ييم أثناء الخبراء، ويبحثون دائما عن حل لممشكالت التي تواج
 تفاعميم مع التالميذ ذوي اإلعاقة.

يواجيو معممو التمميذ ذوي اضطراب التوحد ىو تنوع وأىم ما        
المشكالت التي يواجييا ىؤالء التالميذ عمى المستوى االجتماعي، 

، مما يؤثر في عالقة ىؤالء واالنفعاليوالسموكي، والمعرفي، 
ر ذلك عمى تدريسيم ليؤالء المعممين بيؤالء التالميذ، ومدى تأثي

أن  [20]التالميذ. وفي ىذا السياق أكدت دراسة ليكافالير وآخرين 
المشكالت السموكية لدى التالميذ ذوي اضطراب التوحد ينتج عنيا 

 زيادة الضغوط النفسية لدى والدى، ومعممي ىؤالء التالميذ.
أن التعرض دوما لخبرة الفصل   [21] ويشير ليتيل وتود     

من الممكن أن تكون خبرة ضاغطة لكل من المعمم، أو  لمدرسيا
اضطراب التوحد، من  ذيالتمميذ، ومع ذلك فإنو بالنسبة لمتمميذ 

 أكثر تحديا.  المدرسيالممكن أن يكون الفصل 
أن التالميذ ذوي اضطراب التوحد   [22] ويوضح ىيندريكس      

عن الخصائص لدييم خصائص تعميمية فريدة تختمف بصورة كبيرة 
التعميمية ألقرانيم العاديين، وذوي اإلعاقات األخرى. ومن ثم فإن 
المعممين الذين يعممون مع ىؤالء التالميذ يجب أن يكونوا عمى 

دراية بالممارسات التعميمية المتاحة، ويجب أن يكونوا قادرين عمى 
 تطبيق ىذه الممارسات بصورة فردية بناء عمى حاجة التمميذ.

تالميذ ذوي المعممي فيم  أن [14] أكد مورير وآخرون  كما     
يعد  كمجموعة غير متجانسة، اضطراب التوحد ليؤالء التالميذ،

يجب أن يعمموا في بيئة تعميمية تصبح فييا ومن ثم فإنيم  تحديا.
، خاصة حول الممارسات أشد ارتباطاوالنظم المدرسية  ،األسر

 –مختمفة يتم تطبيقيا  أساليب وبالرغم من وجودالتربوية الجيدة. 
، إال أن ىناك القميل من االىتمام الموجو التالميذمع ىؤالء  - حاليا

 ذوي اضطراب التوحدلمممارسات األكثر فاعمية لمعمل مع التالميذ 
في األوضاع التعميمية. وباعتبار ىذا النقص في االىتمام فإنو من 

 ؛ضميات المحتوىالصعب بالنسبة لمكميات والجامعات استيداف أف
 كيلذا فإن العديد من المعممين ال يكونون معدين بصورة كافية 

 بصورة فعالة. ىؤالء التالميذيعمموا 
إلى مجموعة من   [22] وقد توصمت نتائج دراسة ىيندريكس     

المالحظات الميمة الخاصة بمعممي التالميذ ذوي اضطراب 
 :التاليالتوحد، وذلك عمى النحو 

ىؤالء المعممون ذوو مؤىالت متنوعة، وبالرغم من ذلك يدرسون  -1
ليؤالء التالميذ الذين تتراوح قدراتيم بين ذوي المغة المفظية 
المحدودة، أو الذين ليس لدييم لغة لفظية، والذين لدييم قدرة معرفية 
أقل من الطبيعي، إلى ىؤالء ذوي المغة المفظية الجيدة، وذوي القدرة 

بيعية؛ مما يوضح التحديات التي يواجييا المعممون المعرفية الط
نتيجة الطبيعة متعددة األبعاد ليذا االضطراب. كما أوضح معظم 

% من المعممين( أنيم خدموا التالميذ ذوي 86عينة الدراسة )تقريبا 
إن التالميذ ذوي القدرات المعرفية الطبيعية، وذوي الوظيفية العالية. 

اضطراب التوحد في جميع المستويات التعميمية يؤثرون في 
المعممين، بغض النظر عن المستوى التعميمي لمتالميذ، سواء كانوا 

مرحمة  فيفي مرحمة الطفولة المبكرة، والمدرسة االبتدائية، أم 
 المدرسة المتوسطة، والعالية.

أو متوسطة من ىؤالء المعممون لدييم مستويات منخفضة،  -2
المعرفة حول اضطراب التوحد، والممارسات التعميمية الفعالة. ولم 
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أي من يظير ىؤالء المعممون مستويات عالية من المعرفة في 
ويتناول المعمومات العامة  :التوحد العامالجوانب الستة من الكفاءة )

الخاصة بتشخيص، وخصائص ذوي اضطراب التوحد؛ 
يم يويتناول التق :واستراتيجيات الدعم االستراتيجيات الفردية،

المناسب، والتخطيط لمبرنامج لألفراد ذوي اضطراب التوحد؛ 
ويركز عمى الممارسات، والميارات المطموبة، لتحسين  :والتواصل

ويركز عمى الممارسات،  :التواصل، والمغة؛ والميارات االجتماعية
ويركز  :والسموك والميارات المطموبة، لتحسين الوظيفية االجتماعية؛

عمى تحديد الرسائل المرسمة من السموكات، وتنمية الخطط 
، اإليجابية لتعميم الميارات الجديدة، وخفض السموكات المشكمة

ويتناول المدعمات الحسية الحركية التي  :الحركيوالنمو الحسى 
 (.ا بعض األفراد ذوي اضطراب التوحديحتاجي

منخفضة، أو متوسطة من ىؤالء المعممون لدييم مستويات  -3
الميارات  تطبيق ممارسات التدريس الفعالة، خاصة في جانب 

جيات ، واالستراتيالحركياالجتماعية، والتواصل، والنمو الحسى 
 .الفردية، واستراتيجيات الدعم

  :فاعمية الذات :ثانيا
أن فاعمية الذات تعنى ثقة الفرد في  [23] يرى ديموبولو      

قدرتو عمى تنظيم، وتنفيذ موضوعات العمل المتطمبة إلدارة المواقف 
إلى  collective efficacyالمستقبمية، وتشير الفاعمية الجماعية 

قرار وحكم المعممين في المدرسة بأن أعضاء ىيئة التدريس ككل 
يكون ىناك  كيمة يستطيعون تنظيم، وتنفيذ موضوعات العمل الالز 

عمى التالميذ. وترتبط اعتقادات الفاعمية الذاتية،  إيجابيتأثير 
 والفاعمية الجماعية بصورة قوية جدا بتقدم التالميذ.

أن فاعمية الذات محددة بالسياق،   [24] ويشير ماكوتش، وكولبرت
وتعنى أن مستوى القدرة المدركة تتغير بناء عمى الموقف أو 

اعمية الذات في أىداف وعمل الفرد، وتتأثر الميمة. وتؤثر ف
 بالمواقف داخل البيئة.

حكم  ىيأن فاعمية الذات   [25]كما يوضح ىوى، وسبيرو     
المتعمقة بالكفاءة، أكثر من  باإلدراكاتموجو مستقبميا، لو عالقة 

الكفاءة الحقيقية. وىذا تمييز ميم ألن الناس يقومون إما بتقييم 
لقدراتيم الواقعية، أو التقميل منيا، ومن ثم تعد فاعمية مبالغ فيو 

الذات أكثر مرونة في السنوات األولى لمتدريس، حيث تصبح 
 حاسمة لنمو فاعمية المعمم.
 ىيأن فاعمية ذات المعمم  [26]ويشير شالفيك، وشالفيك 

اعتقاداتو الخاصة بقدرتو عمى التأثير في النتائج المتعمقة 
من الممكن أن تؤثر في جيوده التعميمية في  بالتالميذ، والتي

مجاالت معينة؛ مثل االختيار، واألنشطة، ومستوى المجيود، 
 والمثابرة مع التالميذ.

وفاعمية المعمم مستمدة من نظرية فاعمية الذات التي تنبع من 
والتي تفترض أن  [27]النظرية المعرفية االجتماعية لباندورا 

والمواقف التي يشعرون فييا بالكفاءة،  األفراد يواصمون األنشطة،
ويتجنبون المواقف التي ال يشعرون فييا بالكفاءة. والنظرية 
المعرفية االجتماعية تؤكد أن معتقدات الفاعمية تؤثر في 
االختيارات التي يصنعيا الناس، وفي المجيود الذي يقومون بو، 

 وفي االستمرار في الميام. 
فاعمية الذات لدى المعمم عمى وينطمق مجال البحث في      

. وتتمثل رؤية باندورا في [27]ا مفيوم فاعمية الذات عند باندور 
أن العوامل الخارجة االعتقاد بأن فاعمية ذات المعمم تقل إذا اعتقد 

( أكثر رات المعممين، والبيئات المنزليةمثل قدعن التدريس )
أثير فاعمية أىمية، بالنسبة لمخرجات التعمم لدى التالميذ، من ت

 الذات لدى المعممين  في التدريس.
أن أحد المكونات األساسية   [27] وقد أوضح باندورا     

لممارسة الضبط ىو الشعور بفاعمية الذات، أو اعتقادات الفرد 
بقدراتو عمى تنظيم األداء المضاد في مسار العمل الالزم لتحقيق 

 بموغ اليدف المحدد.
فاعمية الذات بأنيا " األحكام التي   [28]ويعرف باندورا      

مكاناتيم، وذلك لتنظيم، وتنفيذ مسارات  يضعيا األفراد لقدراتيم، وا 
العمل الالزمة لتحقيق األنماط المحددة من األداء. وترتكز فعالية 
الذات عمى النظرية المعرفية االجتماعية، والتي تؤكد تطور األداء 



 
    

272013 

622 

يعون أن يمارسوا بعض التأثير ، وفكرة أن الناس يستطاإلنساني
 عمى ما يقومون بو.

وفي تفريق بين فاعمية الذات، وتقدير الذات أوضح باندورا      
أن فاعمية الذات المدركة تيتم باألحكام الخاصة بالقدرة  [27]

الشخصية، بينما ييتم تقدير الذات باألحكام الخاصة بقيمة الذات، 
مى لمشخص، أو تقييم قيمتو وأن تقدير الذات يعكس التقييم الك

الخاصة، بينما تركز فاعمية الذات عمى الميمة المحددة، فالفرد قد 
يشعر بالفاعمية الشديدة ألداء عمل معين، ولكن قد يكون لديو 

 يفعل شيئا آخر. كياعتقاد ضئيل بقدراتو 
أن مكون فاعمية المعمم يشمل بعدين   [8] ويوضح جينيت وآخرون

الفاعمية اعمية الشخصية، وىى المعادلة لتوقع الف :أساسيين، ىما
ثقة المعممين في قدرتيم عمى إحداث التغير  إلى لدى باندورا، وتشير

لدى التالميذ، وفعالية التدريس، وىى المعادلة لتوقع النتائج لدى 
باندورا، وىى ثقة المعممين أن التالميذ يستطيعون أن يتعمموا بالرغم 

 ل بيئتيم األسرية.من العوامل الخارجية، مث
القدرة  ىيأن الفاعمية الجماعية  [23] كما يوضح ديموبولو 

المدركة ألداء النظام االجتماعي ككل؛ فالمدارس أوضاع جماعية 
كبيرة، وعممية التدريس ال يمكن أن تحدث بمعزل عن ذلك. 
ومعتقدات الفاعمية الجماعية تخدم الوظائف المشابية لوظائف 

الشخصية. كما تشير الفاعمية الجماعية إلى  اعتقادات الفاعمية
االعتقادات المشتركة بين األفراد بأنيم يستطيعون العمل معا 
لتحقيق التأثيرات. ومفيوم الفاعمية الجماعية مشابو لفاعمية الذات 
دراك  في تركيزه عمى كمية المجيود، والمثابرة المكرسة لمميمة، وا 

عية بفاعمية الذات منذ ارتباط نجاح الميمة. وترتبط الفاعمية الجما
الشعور المدرك بالفاعمية الجماعية بالفاعمية الفردية المدركة 

 ألعضاء المجموعة.
ين لفعالية جانبين أساسي  [29]ويوضح كوالدارسى، وبريتون 

االعتقادات العامة لدى المعممين حول  :ىما الذات لدى المعمم،
عمى سبيل المثال التعمم )ة بما يمكن تحقيقو خالل القيود الخاص

االعتقاد بأن العوامل الخارجة عن تدريسيم تقيد ما يحققو 

 Generalتدريسيم، ويشار إلى ذلك بأنو فعالية التدريس العامة 

Teaching Efficacy (GTE) واعتقادات المعمم الخاصة .
بقدرتو الشخصية عمى زيادة تعميم تالميذه بصورة فعالة، ويشار 

 Personal Teachingفعالية التدريس الشخصية إلى ذلك بأنو 

Efficacy (PTE). 
أن فاعمية ذات المعمم، وىى األفكار [5]  نويوضح روبل وآخرو 

والمعتقدات التي لديو، والخاصة بقدرتو عمى تحقيق المخرجات 
التعميمية المرغوبة، ترتبط بالنتائج اإليجابية داخل الفصل، كما أن 

اعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي فيم المصادر المحتممة لف
الصعوبات، مثل التالميذ ذوي اضطراب التوحد، يساعد في تحديد 
العوامل التي يمكن استيدافيا في أنشطة النمو المتخصصة، 

 والمبادآت المستمرة المدعمة لممعمم.
 -1 :أربعة مصادر لفاعمية الذات، وىى [27]وقد اقترح باندورا . 1

خبرة النبوغ والتفوق، وتشير إلى التفسيرات التي يصنعيا األفراد 
 أساسيتخدم كمنبئ  الماضيألداءاتيم الماضية، فتفسيرات األداء 

الخبرة غير المباشرة، وتشير إلى الخبرة  -2 ،بفاعمية الذات
          ،اآلخرينالمكتسبة من خالل مالحظة نجاحات وأخطاء 

االجتماعية، وتشير إلى الرسائل المقنعة التي التوجيات  -3
الحاالت الفسيولوجية واالنفعالية،  -4 ،خرينيستقبميا األفراد من اآل

الخاصة و  ،إلى االستجابات الجسمية واالنفعالية لألفرادوتشير 
 .بأدائيم

ىؤالء المعممون ذوو مؤىالت متنوعة ، وبالرغم من ذلك  .2
تتراوح قدراتيم بين ذوي المغة المفظية  يدرسون ليؤالء التالميذ الذين

المحدودة، أو الذين ليس لدييم لغة لفظية، والذين لدييم قدرة معرفية 
أقل من الطبيعي، إلى ىؤالء ذوي المغة المفظية الجيدة، وذوي القدرة 
المعرفية الطبيعية؛ مما يوضح التحديات التي يواجييا المعممون 

يذا االضطراب. كما أوضح معظم نتيجة الطبيعة متعددة األبعاد ل
% من المعممين( أنيم خدموا التالميذ ذوي 86عينة الدراسة )تقريبا 

المعمم  -1 :القدرات المعرفية الطبيعية، وذوي الوظيفية العالية.
الذي يساعد التالميذ عمى التقدم يفسر مجيوده عمى أنو ذو فائدة، 
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ين حالة التالميذ ضعفو أمام تحسبينما تشعر خبرات الفشل المعمم ب
الدعم  المعمم الذى يحصل عمى مستوى أعمى من -2 )خبرة النبوغ(

المعمم الذى  -3 برة غير المباشرة(الخمن زمالئو يشعر بالنجاح )
( من زمالئو، ورؤسائو، والوالدين )تغذية راجعةيتمقى رسائل إيجابية 

غط والض القلك -4 بقيمتو )التوجيات االجتماعية( يشعره ذلك

 (.لحاالت الفسيولوجية، واالنفعاليةاشديد يعوق المعلم عن عمله )ال

أن فاعمية الذات تتضح في إدراك الذات  [27]كما يرى باندورا 
لمكفاءة،  الواقعي الحقيقيالخاص بالكفاءة، أكثر من المستوى 

أن  المبدئيحيث إن نظرية فاعمية الذات تقوم عمى االفتراض 
الحاالت النفسية، أيا كان شكميا، تخدم كوسائل إلنشاء، وتقوية 

تعمل  النفسيتوقعات الفعالية الشخصية، فجميع عمميات التغير 
، أو الفاعمية الشخصيمن خالل تغيير شعور الفرد بالنبوغ 

 الشخصية.
قائمة معدلة بالمصادر  [27]قدم باندورا  1997وفي عام 

تسيم في اعتقادات فاعمية الذات، عمى  األساسية لممعمومات التي
 :التاليالنحو 

فكرة أن األفراد يقررون كيف سيتصرفون بناء  ىيفاعمية الذات  -1
عمى ثقتيم في قدراتيم عمى اإلنجاز، أكثر من اعتقادىم في 
معرفتيم، أو مياراتيم. وقد أوضح باندورا أن فاعمية الذات ال تيتم 

 يستطيعقدرة الفرد عمى تحقيق ما بالميارات التي لدى الفرد، ولكن ب
أيا كانت الميارات التي لديو. وقد افترض باندورا أن اعتقادات 

منبئات بالسموك؛ ألنيا في النياية ذات مرجعية ذاتية،  ىيالفاعمية 
وتوجو ناحية ميام محددة، فاألفراد الذين لدييم ميل إلى أنيم سوف 

ورة أكبر أن يكونون ناجحين في ميمة محددة من المحتمل بص
مع أىداف صعبة، ويعممون بجد  التحدييكونوا كذلك؛ ألنيم يقبمون 

لتحقيق ىذه األىداف، ويثابرون بالرغم من العقبات، ويديرون 
 الحاالت االنفعالية. 

فاعمية الذات ليا عالقة بإدراك الذات الخاص بالكفاءة أكثر  -2
فراد يبالغون لمكفاءة. وىذا تمييز ميم، ألن األ الواقعيمن المستوى 

في تقدير قدراتيم الحقيقية بصورة منتظمة، أو يستخفون بيا. وتحتل 

لمنظرية  السببيفاعمية الذات المدركة دورا محوريا في البناء 
المعرفية االجتماعية، وذلك ألن اعتقادات الكفاءة تؤثر في التكيف، 

ى، والتغير، وكمما كان الشعور بفاعمية الذات الخاصة بالمواجية أقو 
 كمما كان السموك أكثر جرأة.

تعترف نظرية فاعمية الذات بالتنوع في القدرات اإلنسانية،  -3
ومن ثم تعالج نظام الفاعمية، ليس كسمة شاممة، ولكن كوضع 

اعتقادات مميز العتقادات الذات، ترتبط بمجاالت وظيفية متمايزة. و 
 يفيمن حيث المجاالت، والسياقات،  - فقط –الكفاءة ال تختمف 

فعالة، ومفعمة بالحياة، وتتشكل بصورة مستمرة كمما تغيرت أفكار 
الناس، وحاالتيم االنفعالية، وظروفيم المعيشية. وحيث إن الناس 
وحدات فريدة نتيجة لخصائصيم، وقدراتيم المعرفية المتمايزة، فإن 
األفراد المختمفين ذوي الميارات المتشابية، أو نفس الفرد، تحت 

يؤدون بصورة فقيرة، أو بصورة كافية، أو بصورة ظروف مختمفة، 
غير عادية اعتمادا عمى التقمبات في اعتقادىم الخاص بالفاعمية 

 الشخصية.

ومن المفاىيم الشائعة في النظرية المعرفية االجتماعية      
، والتوقعات efficacyالتمييز بين الفاعمية   [28]لباندورا 

. ويعرف توقع outcome expectationsالمرتبطة بالنتائج 
النتيجة بأنو تقدير الفرد أن سموكا محددا سوف يؤدى إلى نتائج 
محددة. وتوقع الكفاءة ىو قناعة أن الفرد يستطيع أن يؤدى 

ينتج نتيجة معينة. ويتضح ذلك في  كيالسموك المطموب بنجاح 
 :التاليالشكل 
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 1 شكؿ 
 نموذج الحتمية التبادلية

تفترض النظرية المعرفية االجتماعية أن الوظيفية اإلنسانية تتحدد  : Model of Reciprocal Determinismنموذج الحتمية التبادلية     
 .[28] التأثيرات البيئية -السموك ج -، واألحداث البيولوجية بواالنفعاليالعوامل الشخصية، والتي تتضح في الجانب المعرفي،  -أ :بواسطة
عة الفرد أنو يستطيع أن ينسق ومن ثم فإن توقع الكفاءة ىو قنا     

األعمال الضرورية ألداء ميمة محددة، بينما توقع النتيجة ىو تقدير 
الفرد لمنتائج المحتممة ألداء ىذه الميمة، بناء عمى المستوى المتوقع 
من الكفاءة، وتحدد توقعات الكفاءة كمية المجيود الذي سوف يبذلو 

 جية العقبات.مدى سوف يثابرون في موا أي لي األفراد، 
أن معممي التربية الخاصة ذوي الشعور  [30]وقد وجد أليندر      

المرتفع بالفاعمية يميمون إلى إظيار التنظيم الشديد، واإلنصاف، 
والوضوح في التعمم، كما أنيم يميمون بصورة أكبر إلى التجريب 
التعميمي، والذي يشير إلى االستعداد لتجريب العديد من المواد 

ل في التدريس، والنماذج في التدريس، رغبة في إيجاد طرق أفض
أن  [25]وتطبيق الفنيات التقدمية والمبتكرة. وقد وجد ىوى وسبيرو 

التدريب عمى استخدام الفنيات االبتكارية يزيد شعور الفرد بالكفاءة، 
وفعالية التدريس لديو. كما ترتبط فاعمية المعمم بنوع التعمم الذي 

اعمية الذات يتمقاه الطالب؛ فالمعممون الذين لدييم درجة عالية من ف
الطرق  تجريبأكثر انفتاحا عمى األفكار الجديدة، وأكثر رغبة في 

 .[31]الجديدة، لتحقيق احتياجات طالبيم 
أن فاعمية الذات متغير  [32]وأوضح ىاستينجس، وبراون      

لمتنبؤ بالسموك، ففاعمية الذات األكثر إيجابية ترتبط  جوىري
 . لنفسيابالرفاىية النفسية، وانخفاض الضيق 

أن المعممين ذوي الشعور المرتفع  [33]وأشار بوديل وسوداك      
بالفاعمية يعممون لتحقيق احتياجات الطالب الذين يظيرون 

مشكمة في فصوليم. كما أن الشعور بالفاعمية لدى  تسموكيا
المعممين يؤثر بصورة شديدة عمى قرارىم لتحويل التمميذ إلى خدمات 

 التربية الخاصة.
 كما أن الم    

عممين ذوي فاعمية الذات المرتفعة قادرون عمى العمل بصورة أكثر 
اىتماما مع التالميذ الذين يعانون من صعوبات عمى المستوى 
األكاديمي، والذين يحتاجون خدمات التربية الخاصة، مقارنة 

. وال ينظرون إلى  [33] بزمالئيم ذوي فعالية الذات المنخفضة
كامنة داخل مينتيم، ويشتركون في األنشطة اآلباء كعوامل ضغط 

 . [29] المدرسية
والمعممون الذين يشعرون بالثقة في قدراتيم عمى تعميم الطالب      

ذوي اإلعاقات من المحتمل بصورة أكبر أن ينشغموا في ممارسات 
تعميمية فعالة، بينما المعممون ذوو الشعور المنخفض بالثقة من 

 .[34]التالميذ الذين ال يتعممون بسرعة المحتمل أن يبتعدوا عن 
أن فاعمية المعمم الجماعية   [35]ويوضح جودارد، وآخرون     

تساعد في شرح التأثير المختمف الذي تستطيع أن تقوم بو المدارس 
عمى أداء التمميذ، مما يسيم في زيادة الفيم الختالف المدارس في 

      الشخص                        العوامل النفسية الداخلية         
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 تحقيق أىدافيا األكثر أىمية في التعميم.
مكونين لمفاعمية الجماعية  [36]وقد افترض جودارد وآخرون      

تحميل ميمة التدريس، وتحميل كفاءة التدريس.  :لممعمم، ىما
ويتضمن تحميل ميمة التدريس تقييم قدرات ودافعيات التالميذ، 
تاحة المواد التعميمية، ووجود المصادر والقيود المجتمعية،  وا 

اخل المدرسة. وبتعبير آخر فإن ومالءمة التسييالت المادية د

تحميل الميمة يتعامل مع المصادر، والعوائق الخارجية التي تؤثر 
في إدراكات المعممين لقدراتيم عمى تعميم التالميذ. ويتضمن تحميل 

بميارات وقدرات التدريس لدى كفاءة التدريس اإلدراكات الخاصة 
لمعممين لتعميم أعضاء ىيئة التدريس بالمدرسة، والتي تمثل قدرات ا
تطور،  التاليالتالميذ داخل مدارسيم بنجاح. ويظير الشكل 

  :ومكونات فاعمية المعمم الجماعية
 

 

 

 

 2شكؿ 
 [36] النموذج المبسط لفاعمية المعمـ الجماعية

شارة إلى مجموعة من العوامل الميمة التي تدعم وتجب اال    
فاعمية الذات لدى المعمم من جانب رئيس العمل، وىى كما حددىا 

التواصل  :التاليعمى النحو  [37]وسمير وولكر، 
Communication،  المراعاة واالحترام وConsideration، 

 Empoweringتمكين الموظفين  و  ،Disciplineاالنضباط و 

Staff، لمرونة واFlexibility،  المشرفين معالتأثير و  Influence 

with supervisors،  استميام ىدف المجموعة وInspiring 

group purpose،  نمذجة التوقعات التعميميةوModeling 

instructional expectations،  مراقبة وتقييم التعمم و
Monitoring and evaluating instruction،  ا عطاء و

 ،Providing contingent rewardsالمكافآت المشروطة 
 .Situational awarenessالوعى الموقفي و 

  :االتجاىات نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد :ثالثا     
يعد االتجاه أحد المفاىيم األساسية التي تحكم حياة جميع       

، واالجتماعي، بحيث تصبح حياة النفسياألفراد عمى المستوى 
، أو موقف معين، واتجاه شيءنحو  إيجابيالفرد محكومة باتجاه 

، أو موقف آخر. كما تعد االتجاىات مكونات شيءسمبى نحو 
ل عمى طبيعة االتجاه افتراضية ال تالحظ بشكل مباشر، حيث يستد

 المالحظة التي يقوم بيا.  تالسموكيالدى الفرد عن طريق 
االتجاه بأنو ميل  [38]ومن ثم يعرف عبد الحميد، وكفافي      

ثابت، أو تييؤ لالستجابة بطريقة معينة إزاء شخص، أو جماعة، 
م، والخبرة، والعمميات أو فكرة. واالتجاىات نتاج مركب لمتعم

 االنفعالي.
أن لالتجاه مكونا معرفيا،   [39]وأوضح ليثرمان، ونيمير     

إلى  االنفعاليومكونا انفعاليا، ومكونا سموكيا. يشير المكون 
االنفعاالت والمشاعر المرتبطة باالتجاه. وبالنسبة التجاه المعمم 

يعتمد عمى  االنفعاليحول دمج التالميذ ذوي اإلعاقة، فإن المكون 
 كيالفيم المعرفي لإلعاقة، والذي من الممكن أن يدفع األفراد 

يشتركوا في العمل مع الطفل الذي يعانى من إعاقة، أو ينتج 
المشاعر التي تجعميم يستبعدون ىذا الطفل. وتكون االنفعاالت، 
والمشاعر إيجابية أو سمبية بناء عمى موضوع االتجاه. ويرتبط 

ألفعال التي يقوم بيا الفرد بناء عمى اتجاه المكون السموكي با

 مصادر الفاعمية الجماعية
 خبرة النبوغ

 الخبرة غير المباشرة
 اإلقناع االجتماعي
 الحالة االنفعالية
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محدد، حيث يتعامل المكون السموكي مع الميل لمتصرف، أو 
االستجابة بأسموب معين عند االتصال بالتالميذ ذوي اإلعاقات. 
دراكات الفرد الخاصة  ويرتبط المكون المعرفي لالتجاه بأفكار وا 

ة واألفكار بموضوع محدد، حيث يتعمق المكون المعرفي بالمعرف
حول أسباب سموك التالميذ ذوي اإلعاقات في وضع الدمج. 
ويكتمل تشكيل االتجاه كناتج لمتفاعل بين العمميات المعرفية، 
والعمميات االنفعالية، والعمميات التقييمية، وىذا يوضح أن المعممين 
يشكمون اتجاىاتيم نحو التالميذ ذوي اإلعاقة، وفي النياية نحو 

عمى خصائص الطفل، والعوامل داخل الفصل، الدمج، بناء 
 وخبراتيم السابقة. 

الباحثان أن االتجاه ىو شعور  وفي ميدان اإلعاقة يرى     
 –بالتقبل، أو عدم التقبل لذوي اإلعاقة، مما  ينعكس  داخمي
، واالنفعاليعمى الجانب المعرفي، واالجتماعي،  –بدوره 

 اإليجاب.والسموكي لمفرد، سواء بالسمب، أو 
أن المعممين تنمو لدييم  [40]وأوضح كاجين، وتيبنس      

اتجاىات نحو التالميذ قبل أن يقابموا ىؤالء التالميذ. كما وجد 
أن اتجاىات المعممين نحو التالميذ ذوي  [41]سنتر، ووارد 

اإلعاقات تعكس مستوى انخفاض الثقة التي لدييم في مياراتيم 
أن  [42]الريفي  لتالميذ. كما أوضحمع ىؤالء االخاصة بالعمل 

اتجاىات المعممين نحو التالميذ تتأثر بمستوى المعمومات، 
والمعرفة المكتسبة، والميارات المكتسبة، والخبرة بالتالميذ ذوي 

 اإلعاقات.   
أن اتجاىات واعتقادات المعممين تجاه  [43]ويوضح ىاش      

عة بفترة طويمة من خالل التعميم، والتالميذ تنمو قبل دخوليم الجام
الخاص بالمالحظة، والذي يخبرونو أثناء خبراتيم  المينيالتدريب 

في الفصول الدراسية، وىى اتجاىات تقاوم التغير بشدة، وعادة ما 
تكون مبسطة، وغير مبينة، وتكون ذات عالقة بجميع جوانب 

 المنيج.
أن من األمور الجوىرية أن ينمى معممو  [6] ويرى سيمفرمان     

التربية الخاصة، ومعممو التعميم العام االتجاىات، واالعتقادات 

التي تدعم الممارسة التدريسية الفعالة. وتؤثر اتجاىات واعتقادات 
المعممين، بصورة مباشرة، في سموكيم مع التالميذ، ومن ثم 

خ الفصل، تتضمن ىذه االتجاىات قوة ىائمة لمتأثير في منا
والمخرجات لدى الطفل. وبالتالي فإنو من الضروري أن يتم إعداد 
المعممين الذين بدأوا وظائفيم لخمق بيئات مدرسية تدعم نجاح 

 جميع التالميذ، بمن فييم التالميذ ذوو اإلعاقات.
أن أىمية تغيير تمك  [44]كما يرى عبد المطمب القريطي       

تجاىات المعممين نحو ذوى االتجاىات تتضح في أن تدني ا
اإلعاقة تنعكس بصورة سمبية عمى ذوي اإلعاقات، وتحصيميم 

 . االنفعاليالدراسي وتوافقيم 
وتستخدم النمذجة لمساعدة المعممين في تشكيل االتجاىات       

 ىياإليجابية تجاه الدمج. فنمذجة التقبل، واالتجاىات اإليجابية 
لدمج؛ فالقيادة اإلدارية منبئ مدراء المدرسة في بيئة ا ةمسؤولي

قوى باالتجاىات اإليجابية لممعمم في المدارس، عندما يطبقون 
عمى الدمج لألطفال ذوي  الممارسات في البيئة التعميمية القائمة

  [71]  اإلعاقات
أن الخبرات الماضية مع  [39]وأوضح ليثرمان، ونيمير      

يث إنو من الدمج تشكل اتجاىات المعممين نحو الدمج، ح
الضروري إمداد المعممين بخبرات الدمج اإليجابية، من أجل تقوية 
االتجاىات اإليجابية تجاه الدمج. وعندما يتم تعزيز المعممين، أو 
إمدادىم بالخبرات اإليجابية، فإن سموكاتيم واتجاىاتيم سوف يتم 
تعزيزىا أيضا، ويجعميم ذلك يظيرون السموكات، واالتجاىات 

 والتي ينتج عنيا ممارسات الدمج الناجحة. اإليجابية،
أن ىناك أربع مراحل لمتعمم  [45]وقد أوضح جروسيك       

بالمالحظة، وىى تؤثر في نمو االتجاه. تشمل المرحمة األولى 
االنتباه المباشر تجاه موضوع االتجاه، والمرحمة الثانية تشمل 
ضرورة تذكر الفرد لمحدث أو الفعل، والمرحمة الثالثة تشمل قيام 

ود الفرد بتحويل النشاط إلى سموك، والمرحمة الرابعة تشمل وج
يستمر في أداء ىذا السموك تجاه موضوع  كيالدافعية لدى الفرد 

 االتجاه.
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أن اتجاىات معممي التربية   [6]ويوضح سيمفرمان       
الخاصة، واعتقاداتيم تؤثر بصورة مباشرة في سموكيم تجاه 
التالميذ ذوي اإلعاقة، كما تؤثر بصورة كبيرة في المناخ داخل 

لدى التمميذ. ومن ثم فإنو من ، والنتائج المدرسيالفصل 
الضروري أن يعد المعممون الذين بدأوا في ممارسة مينتيم لخمق 
بيئات مدرسية تدعم النجاح لجميع التالميذ، ويتضمن ذلك 
التالميذ ذوي اإلعاقات. وىناك اتجاه محدد، واعتقاد محدد يمعب 
كل منيما دورا ميما في التدريس الناجح في وضع الدمج، وىما 

تجاىات اإليجابية نحو الدمج، واالعتقادات مرتفعة المستوى اال
high-level beliefs حول المعرفة والتعمم، أو ما يسمى ،
 .epistemological beliefsباالعتقادات المعرفية 

وتضع اإلدراكات المبكرة حول األفراد ذوي اإلعاقة األساس       
مسة تقريبا يشكل لتشكيل االتجاه. وفي الواقع، فإنو في سن الخا

ويكون التالميذ اإلدراكات، سواء كانت إيجابية، أو سمبية، حول 
 .[46]التالميذ الصغار ذوي اإلعاقات 

أن ىناك ثالثة عوامل رئيسة ضرورية  [6] انويشير سيمفرم      
يحتفظوا باتجاىات إيجابية نحو التالميذ  كيبالنسبة لممعممين 

  :ذوي اإلعاقة، في وضع الدمج، وىى
يجب أن يعتقدوا أن التالميذ ذوي اإلعاقات يستطيعون أن  :األول

يتعمموا، وأن ينجزوا بأقصى ما في وسع قدراتيم. والمعممون ذوو 
ىذا االعتقاد يثابرون من أجل دمج ىؤالء التالميذ بصورة كاممة 
في أنشطة الفصل. وباإلضافة إلى ذلك فإن التالميذ من غير 

ن بصورة إيجابية تجاه زمالئيم ذوي ذوي اإلعاقات سوف يشعرو 
اإلعاقات في الفصل إذا فعل المعممون ذلك، حيث إن اتجاه 
المعمم يتوسط بصورة جزئية تقبل األقران. وبالتالي فإن التالميذ 
ذوي اإلعاقات الذين ينظر إلييم معمموىم بصورة إيجابية سوف 

 األكاديميينجحون في الفصول النظامية عمى المستويين 
 جتماعي.واال

إن جميع المعممين يحتاجون شعورا قويا بفاعمية الذات  :الثاني  
عمى سبيل ذ ذوي اإلعاقات في أوضاع الدمج )لتدريس التالمي

لميارات لمقيام المثال الثقة التي يظيرونيا، والتي تظير أن لدييم ا
(. فالمعممون ذوو فاعمية الذات المرتفعة يميمون بذلك بصورة فعالة

ى تكييف المنيج، لتعميم التالميذ ذوي اإلعاقات، وأن أكثر إل
يكونوا أكثر صبرا ومرونة إلمداد ىؤالء التالميذ بمساعدة إضافية. 
وعمى العكس فإن المعممين ذوي فاعمية الذات المنخفضة يميمون 

االبتعاد عن التالميذ الذين ال يتعممون بسرعة،  –أ  :إلى
اتباع  –دافعية التمميذ، ج تكوين نظرة تشاؤمية ل –وبسيولة، ب 

 أسموب إدارة متصمب لمفصل.
إن معممي التربية الخاصة، ومعممي التعميم العام  :الثالث

يحتاجون إلى أن ينظر بعضيم إلى بعض بصورة متساوية، أنيم 
 رفقاء داعمون بصورة تبادلية في تعميم جميع التالميذ. وىذا
التصور يزيد من احتمالية أن معممي التربية الخاصة، ومعممي 
التعميم العام سوف يتواصمون بصورة ىادفة حول كل أبعاد التعميم 
القائم عمى الدمج، بدال من التواصل ببساطة لحل مشكالت 

 التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.
أن اتجاىات معممي التربية   [6]كما يرى سيمفرمان       
خاصة الجدد تجاه الدمج قد تكون سمبية؛ ألنيم ينقصيم خبرة ال

العمل بصورة تعاونية مع معممي التعميم العام. كما أنيم قد 
يعتقدون أن معممي التعميم العام ال يفيمون احتياجات التالميذ 

 الفرديذوي اإلعاقات، وأنيم لن يمدوا ىؤالء التالميذ بالتعميم 
 الضروري.

أن ىناك ثالثة متغيرات   [47]وىانراىان  وقد أوضح ما،     
 :ىيتؤثر في اتجاىات المعممين نحو الدمج، وىذه المتغيرات 

إعداد المعمم لمدمج، وعمر المعمم، وخبرة المعمم في ميدان 
التدريس لمتالميذ ذوي اإلعاقات. وىى متغيرات ليست مستقال 

لدمج بعضيا عن بعض. فالمعممون الذين تمقوا تعميما في مجال ا
لدييم اتجاىات أكثر إيجابية نحو ىذه الممارسة مقارنة بالمعممين 
الذين لم يتمقوا ىذا التعميم. كما أن المعممين األكبر سنا لدييم 
اتجاىات أقل إيجابية نحو الدمج. فالمعممون األكبر سنا الذين 
حاولوا وفشموا في تعميم التالميذ ذوي اإلعاقات ينمو لدييم 
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نحو الدمج. كما أن إعداد المعمم يجب أن يوضع اتجاىات سمبية 
في االعتبار لفيم العالقة السمبية بين عمر المعمم، واالتجاه نحو 

 الدمج.
وبصورة عامة ىناك مجموعة من المتغيرات األساسية التي      

تؤثر سمبا في فاعمية ذات، واتجاىات معممي التالميذ ذوي 
 .أ :ىي المتغيراتىذه اضطراب التوحد نحو ىؤالء التالميذ، و 

نقص اإلعداد في مرحمة ما قبل الخدمة في ميدان التدريس 
نقص التشجيع والتوجيو  .لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد؛ ب

نقص  .خالل المرحمة األولى من إعدادىم كمعممين مبتدئين؛ ج
خالل حياتيم المينية. كما أن ىناك مجموعة  التبادليالمجتمع 

من المتطمبات األساسية التي تدعم فاعمية ذات، واتجاىات ىؤالء 
المستمر الذي يتصف بالجودة؛  المينيالنمو  .أ :المعممين، وىى

ورش العمل الصيفية المكثفة لتحديث معرفتيم، ومياراتيم.  -ب
 .[48]  واتضح ذلك في دراسة وولفي

حتفظ معمم التالميذ ذوي اضطراب التوحد بفاعمية ي يوك     
ذات مرتفعة، واتجاىات إيجابية نحو ىؤالء التالميذ يجب أن 

المستمر. وفي ىذا السياق  المينييسعى ىذا المعمم إلى النمو 
ثالثة عوامل أساسية تسيم  [49]سميث، وليتل  -حدد كوشران
 -مقابل -المعرفة -أ :ىيلممعمم، وىذه العوامل  المينيفي النمو 
وتقوم عمى افتراض أنو  :knowledge-for-practiceالممارسة 

كمما اكتسب المعمم معرفة أكثر حول المادة الدراسية، كمما كان 
تعميمو أكثر فاعمية. ويحدد ىذا النموذج المعمم بأنو من يتقبل 
المعمومات الجديدة، وبعد ذلك يقوم بتكييف طرق تعميمو طبقا 

، ولكنو ال يعد المينيذا المنظور يعد األساس لمنمو لذلك. وى
المعرفة في الممارسات  -بمفرده فعاال لتحسين تعمم المعمم؛ ب

knowledge-in-practice:  ويفترض ىذا النموذج أن المعرفة
التي يحتاج المعمم أن يعرفيا ال يتم تعمميا من خالل التعميم 

برة، ومن خالل التأمل ، ولكنيا يتم اكتسابيا من خالل الخالرسمي
، الذي يتحقق من خالل العضوية في self-reflection الذاتي

 –عبر الوقت  -لزمالء العمل، والذي يشارك  المينيالمجتمع 

المعرفة  -ج ،، ويناقش حاالت التالميذالدراسيخبرات الفصل 
وىدف ىذا  :knowledge-of-practiceمن الممارسات 

لممدرسة من خالل تصميم برنامج  الفوريىو اإلصالح  النموذج
قائم عمى التأمل، حيث يطمب من المعممين دراسة ممارساتيم 
الخاصة، وتحديد االفتراضات التي قد يقومون بيا، أو المخاوف 
التي قد تكون لدييم، ويشمل ذلك ليس فقط استراتيجياتيم 

استراتيجيات مدارسيم لتحقيق حاجات  –أيضا  –الخاصة، ولكن 
الذي يشمل  المينيوىذا المطمب يحدث داخل المجتمع  التالميذ.

المعممين اآلخرين، والمديرين، والباحثان التربويين في بيئة التعمم 
 .التبادلي
إلى تحديد المتغيرات  [48]وقد توصمت نتائج دراسة وولفي      

األساسية التي تؤثر سمبا في فاعمية ذات، واتجاىات معممي 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد نحو ىؤالء التالميذ. وىذه 

نقص اإلعداد في مرحمة ما قبل الخدمة في  -أ :ىيالمتغيرات 
نقص  -ميدان التدريس لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد؛ ب

رحمة األولى من إعدادىم كمعممين التشجيع والتوجيو خالل الم
خالل حياتيم المينية. كما  التبادلينقص المجتمع  -ج ،مبتدئين

أن ىناك مجموعة من المتطمبات األساسية التي تدعم فاعمية 
المستمر  المينيالنمو  -أ :ذات، واتجاىات ىؤالء المعممين، وىى

ورش العمل الصيفية المكثفة لتحديث  -ب الذي يتصف بالجودة
 معرفتيم، ومياراتيم.

 الدراسات السابقة. 3
يجب التنويو ىنا إلى ندرة الدراسات التي تناولت فاعمية       

الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وعالقتيا 
ثم سوف يتناول الباحثان بعض البحوث  بمتغيرات أخرى. ومن

والدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة، سواء عمى مستوى 
معممي التربية الخاصة، بوجو عام، أو معممي التالميذ ذوي 
اضطراب التوحد، بوجو خاص، بما يخدم أىداف الدراسة الحالية. 

 :وفيما يمي بيان ذلك
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 :الدراسات التي تناولت فاعمية الذات وال.أ   
إلى فحص تأثير المعممين  [50]ىدفت دراسة شروك      

المتعاونين، وخبرة التدريس لمدة عام عمى اتجاىات معممي ما 
قبل الخدمة نحو الدمج، وفاعمية التدريس لمتالميذ ذوي اإلعاقات. 
أوضحت نتائج الدراسة أن المعممين الطالب أظيروا اتجاىات 
أكثر إيجابية تجاه الدمج، وفاعمية أقل لتدريس التالميذ ذوي 
اإلعاقات، مقارنة بمعممييم المتعاونين. كما أن المعممين الطالب 

ينشغمون في الممارسات الدمجية  أكدوا أن معممييم المتعاونين
(، ولدييم اتجاىات إيجابية ، والتعاون، واالستشارةالتمييزيالتعميم )

جعميم يخبرون تزايدا في اتجاىاتيم اإليجابية نحو الدمج، مما 
 نحو الدمج، وفاعمية لتدريس التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

إلى استكشاف   [8]فيما استيدفت دراسة جينيت وآخرين      
لدى معممي التالميذ ذوي  النفسيالمتغيرات المرتبطة باالحتراق 

معينة لمعالج، اضطراب التوحد، والتي تشمل االلتزام بفمسفة 
وفاعمية الذات المينية. وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من 

كل منيما أسموبا معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد يستخدم 
 التطبيقي( معمما يستخدمون تحميل السموك 34عالجيا معينا، )

ABA(معمما يستخدمون عالج وتعميم التالميذ ذوي 36، و )
عاقات التواصل األخرى. أوضحت نتائج اضطراب التوحد، وذوي إ 

الدراسة وجود فرق دال بين االلتزام بفمسفة معينة بين 
المجموعتين، ولكن لم توجد فروق دالة في فاعمية  التدريس، أو 

. كما وجدت عالقة دالة بين االلتزام بأسموب النفسياالحتراق 
 .النفسي، وأبعاد محددة لفاعمية  التدريس، واالحتراق تدريسي
إلى فحص  [31]وقد استيدفت دراسة رومى، وليزر      

( 1155عتقادات فاعمية الذات لدى )االتجاىات نحو الدمج، وا 
معمما التحقوا بأحد عشر كمية تربية مختمفة، وأتيح ليم التدريب 
المتاح لمعممي التربية في المرحمة االبتدائية، والمدارس العالية، 

، ومعممي الرسميالتعميم غير  ومعممي التربية الخاصة، ومعممي
الطفولة المبكرة، والمعممين في مجال العمل في ميدان التالميذ 
والشباب. أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب المعممين أظيروا 

دعما أكبر لمدمج، وأن بعض المعممين أظيروا اىتماما أقل 
بالمشكالت السموكية في أوضاع الدمج، ولكنيم أظيروا اىتماما 

بالنقص في الميارات لدى الكثير من المعممين، وأن معممي  أكبر
ما قبل الخدمة الذين لدييم فاعمية ذات تدريسية عالية، ودرجات 

 منخفضيمرتفعة من الشعور بالفاعمية في العمل مع الطالب 
التحصيل يحصمون عمى درجات عالية في الفاعمية الشخصية 

ي التربية الخاصة لممعمم. كما أوضحت نتائج الدراسة أن معمم
أكثر تشجيعا لمدمج أكثر من معممي التعميم العام، وأكثر اىتماما 
بنقص اإلعداد، ونقص ميارات معممي التعميم العام لمعمل مع 

 التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.
إلى فحص  [51]روما وآخرين -كما استيدفت دراسة فيل     

الجماعية، والرضا  العالقة بين مستويات فاعمية الذات، والفاعمية
( معمما من معممي التربية الخاصة. أوضحت 46الوظيفي لدى )

نتائج الدراسة أن فاعمية الذات لدى المعمم تؤثر بصورة مباشرة 
عمى الرضا الوظيفي. كما أن الفاعمية الجماعية تؤثر بصورة 

لذات لدى المعمم. ولم توجد فروق دالة مباشرة في فاعمية ا
إحصائيا في ىذه المتغيرات عبر المجموعات الفرعية من 

وسط، المرتفع(، ، المتاالبتدائيلمعممين باعتبار مستوى التدريس )ا
، والمصدر، أو الدمج(، ونوع الذاتياالحتواء ووضع التدريس )

 (.اليةذوو المؤىالت العالية، وغير ذوي المؤىالت العالشيادة )
فحص العالقة بين االلتزام  [12]وتناولت دراسة سيو، وىو 

( من معممي 115جية محددة، وفاعمية الذات لدى )بتوجيات عال
التالميذ ذوي اضطراب التوحد. وقد اشترك في الدراسة معممون 
يستخدمون واحدا من توجيين عالجيين مختمفين في ميدان 

حد، وىذان التوجيان تحسين حالة التالميذ ذوي اضطراب التو 
 Applied Behavior Analysis التطبيقيتحميل السموك  :ىما

(ABA) وعالج وتعميم التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وذوي ،
 Treatment and Educationاإلعاقات المرتبطة بالتواصل 

of Autistic and Communication – related 

Handicapped Children (TEACCH) أوضحت نتائج .
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 التطبيقيالدراسة أن المعممين الذين يستخدمون تحميل السموك 
لدييم فاعمية  ذات شخصية تدريسية مرتفعة بصورة دالة، مقارنة 
بمجموعة عالج، وتعميم التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وذوي 
اإلعاقات المرتبطة بالتواصل، كما أنو لم توجد فروق دالة بين 

 اعمية الذات التدريسية العامة.المجموعتين في ف
بتقييم فاعمية الذات لدى  [5] نكما قامت دراسة روبل وآخري     

( معمما من معممي التربية الخاصة، ممن يدرسون لألطفال 35)
سنوات.  9 -3حد، الذين تتراوح أعمارىم بين ذوي اضطراب التو 

ل من خال والذي يقاسائج الدراسة أن الشعور بالنبوغ )أوضحت نت
( يرتبط إيجابيا بفاعمية الذات، وأن التوجيات عدد سنوات التدريس

معمم حول قيادة، والتي تقاس من خالل تقرير الاعية )االجتم
( ترتبط بصورة مباشرة بفاعمية الذات، وأن ودعم رئيس العمل

والتي تقاس من خالل االحتراق االت الفسيولوجية / االنفعالية )الح
رتبط سمبيا بفاعمية الذات. كما أوضحت ( تالمعمم لدى النفسي

نتائج الدراسة وجود عالقة دالة بين فاعمية الذات بالنسبة إلدارة 
الفصل، وجميع المتغيرات الواردة بالمقاييس الفرعية لمقياس 

اإلنجازات  :عمى سبيل المثاللدى المعمم ) النفسياالحتراق 
 (.الشخصية ، وتبدداالنفعاليالشخصية، واإلنياك 

فحص العالقة بين   [13] كما استيدفت دراسة سكولر     
( معمما من معممي 684واالحتراق النفسي لدى ) فاعمية الذات،

التالميذ ذوي اضطراب التوحد، واتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ. 
أوضحت نتائج الدراسة أن العوامل البيئية تعد عوامل مستقمة عن 

وي اضطراب التوحد، باستثناء اتجاىات المعممين نحو التالميذ ذ
الساعات التي يتم قضاؤىا في ورشة عمل خاصة باضطراب 
التوحد. كما أوضحت نتائج الدراسة أنو بالنسبة لمعممي التربية 

طراب التوحد، فإن الخاصة الذين يتعاممون مع التالميذ ذوي اض
التدريس الخاصة تعد  كال من فاعمية التدريس العامة، وفاعمية

ىامة لدمج التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وتقديم أوجو  متغيرات
الدعم المختمفة ليؤالء التالميذ. كما اتضح وجود عالقة بين 

لدى المعمم، واالتجاىات نحو التالميذ، ومواجية  النفسياالحتراق 

لدى المعمم ىما  النفسيالضغوط، وأن فاعمية  الذات، واالحتراق 
ن نحو التالميذ ذوي اضطراب منبئان قويان باتجاىات المعممي

 التوحد.
   :الدراسات التي تناولت االتجاىاتثانيا.  
بفحص العالقات بين االستراتيجيات  [52]قام بيندر وآخرون . 1

التعميمية، واالتجاه نحو الدمج لدى معممي التربية الخاصة. 
إن  -1 :ىيأوضحت نتائج الدراسة مجموعة من االستنتاجات، 

المعممين ال يستخدمون جميع االستراتيجيات التي ثبتت فعاليتيا في 
إن المعممين يستخدمون  -2تسييل أداء التالميذ ذوي اإلعاقات؛ 

تعديالت محدودة بالنسبة ليؤالء التالميذ، ويترددون في تطبيق 
إن المعممين الذين لدييم اتجاىات  -3تعديالت أكثر موضوعية؛ 

حو الدمج يستخدمون استراتيجيات دمج فعالة أكثر أكثر إيجابية ن
من المعممين الذين لدييم اتجاىات أقل إيجابية نحو الدمج. كما 
أوضحت نتائج الدراسة أن المعممين الذين لدييم دورات أكثر في 

نحو ممارسات الدمج  تعميم التالميذ ذوي الصعوبات أكثر إيجابية

 بصورة عامة.

بفحص تأثير دورة تمييدية في  [53] ارتكما قام شاد، وستيو      
التربية الخاصة عمى اتجاىات معممي ما قبل الخدمة في التعميم 
العام، وفي التربية الخاصة تجاه دمج التالميذ ذوي اإلعاقات. 
أوضحت نتائج الدراسة تغيرا إيجابيا في االتجاه لدى معممي ما 

ة. كما أوضح قبل الخدمة في التعميم العام، وفي التربية الخاص
يس فرعية لمعممي تحميل النتائج وجود داللة بالنسبة لخمسة مقاي

ميذ اآلخرين، المعمم، السموك، مفيوم الذات، التالالتعميم العام )
(، ووجود داللة بالنسبة لخمسة مقاييس فرعية لمعممي والوالدين

، السموك، مفيوم الذات، الدراسيالتربية الخاصة )وضع الفصل 
(. وىذه النتائج تؤكد العالقة بين اتجاه المعمم والوالدين ،الدافعية

نحو الدمج، والدورات الدراسية في التربية الخاصة. كما تمقى ىذه 
الدراسة الضوء عمى فوائد تدريب معممي التربية الخاصة، ومعممي 
التعميم العام في مجال التربية الخاصة، والتي تعد مفيدة جدا 

 لمعمم.بالنسبة لبرامج إعداد ا
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إلى فحص   [54] وىدفت دراسة ماك جريجور، وكامبل      
 22معمما في برامج الدمج،  49متخصصا، و 23وجيات نظر 

بدون خبرة. تم سؤاليم  27ذوو خبرة في ميدان اضطراب التوحد، و
حول مميزات، وأضرار التكامل داخل برامج الدمج لألطفال ذوي 

، والتنبؤ بالنجاح. أوضحت اضطراب التوحد، وقدرتيم عمى التعامل
نتائج الدراسة أن عددا قميال من عينة الدراسة أكدوا عمى أن 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد يجب أن يدمجوا كمما كان ذلك 
ممكنا، كما أظير المعممون في برامج الدمج ذوو الخبرة باضطراب 
ر التوحد ثقة أكبر، وكانوا أكثر إيجابية لمتعامل مع التالميذ، أكث

 ممن ليس لدييم خبرة.
اتجاىات   [55]وقد تناولت دراسة ىاستينجس وأوكفورد     

معممي التالميذ بناء عمى فئة إعاقة التمميذ، وتدريب معمم التمميذ. 
المعممين تتأثر بطبيعة أوضحت نتائج الدراسة أن اتجاىات 

اإلعاقة العقمية، في مقابل اإلعاقة االنفعالية، واإلعاقة اإلعاقة )
(. حيث إن التالميذ ذوي اإلعاقات االنفعالية، أو يةالسموك

السموكية يشكمون تأثيرا سمبيا أكثر عمى المعمم، وعمى التالميذ 
اآلخرين، وعمى البيئة المدرسية، وبيئة الفصل. كما أن تدريب 

( ال يؤثر المحدد لمتمميذ )أصغر، أو أكبر المعمم بالنسبة لمعمر
دراسة تمقى الضوء عمى حقيقة أن اتجاه في اتجاه المعمم. وىذه ال

المعمم ليس ىو العامل الوحيد المرتبط بنجاح الدمج. حيث إن 
نوع الصعوبة التي يواجييا التمميذ من الممكن أن تؤثر في اتجاه 

 المعمم.
بتوضيح اتجاىات  [56]وقامت دراسة ليفينس وآخرين      

ج الدراسة أن المعممين نحو التالميذ ذوي اإلعاقة. أوضحت نتائ
الخبرة الشخصية، والتخصصية ال تعد عامال مؤثرا في االتجاه 
نحو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. كما أوضحت نتائج 
الدراسة أن االتجاىات نحو التالميذ ذوي االحتياجات المعرفية 
أكثر إيجابية من االتجاىات نحو التالميذ ذوي االحتياجات 

نحو التالميذ ذوي االحتياجات الجسمية، وأن االتجاىات 
االجتماعية أقل إيجابية. كما أوضحت النتائج أن األفكار 

اإليجابية ترتبط بالنوايا لألفعال اإليجابية، وأن األفكار السمبية 
ترتبط باألفعال السمبية. كما أن األفكار السمبية ارتبطت بنوايا 

اجات المعممين لمحصول عمى خبرة أكثر بالتالميذ ذوي االحتي
 الخاصة.

إلى فحص اتجاىات معممي   [57] وىدفت دراسة الشمارى     
التربية الخاصة بالكويت تجاه التالميذ ذوي اضطراب التوحد في 
مدرسة لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد بالكويت. أوضحت نتائج 
دراسة الحالة ىذه أن ىناك حاجة لمنيج مصمم بصورة كاممة 

وحد، وأن معممي التربية الخاصة لدييم لمتالميذ ذوي اضطرابات الت
اتجاىات إيجابية نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد، ويحتاجون 
الشتراك الوالدين لدعم عمميم مع ىؤالء التالميذ. كما أوضحت 

( ال يؤثر تأثيرا داال أن جنس المعممين )ذكر، أو أنثى ةالدراسنتائج 
التوحد، وأن مستوى عمى اتجاىاتيم نحو التالميذ ذوي اضطراب 

عاد األربعة تعميم، أو تدريب المعممين ال يؤثر تأثيرا ثابتا عمى األب
ميارات المعممين، وقرارات المعممين، التي تقيس االتجاه )

(، والحكومي، الشخصيوممارسات المعممين داخل الفصل، والدعم 
وأن خبرة التدريس لدى المعممين في كل من ميدان التعميم العام، 

يدان التربية الخاصة، ال يؤثر عمى اتجاىاتيم نحو ىؤالء وم
 التالميذ.

إلى فحص اتجاه المعمم نحو دمج  [58]وىدفت دراسة بارنس      
التالميذ ذوي اضطراب التوحد بناء عمى سنوات الخبرة في 

الحالي، ومستوى التدريب الذي حصل  التدريسيالتدريس، والوضع 
عميو المعمم في ميدان الدمج. أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى 
التدريب في ميدان اضطراب التوحد يؤثر تأثيرا إيجابيا في اتجاه 
المعمم نحو دمج التالميذ ذوي اضطراب التوحد، كما أن سنوات 

 في اتجاه المعمم نحو الدمج. -سمبيا  –الخبرة تؤثر 
بقياس اتجاه المعمم نحو الدمج من خالل  [59]وقام إليوت      

المقارنة بين مستويات الممارسة، والنجاح الخاص بالتالميذ ذوي، 
وغير ذوي اإلعاقات. أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود تفاعل دال 
بين اتجاه المعمم، ونوع اإلعاقة لدى التمميذ. كما أن اتجاه المعمم ال 
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اوالت الممارسة بالنسبة لمتالميذ. كما أوضحت يؤثر في عدد مح
نتائج الدراسة أن التالميذ الذين تعمموا بواسطة المعممين ذوي 

تجاه الدمج أعطوا محاوالت أكثر ممارسة مقارنة  اإليجابياالتجاه 
 بالتالميذ الذين تعمموا بواسطة معممين ذوي اتجاه سمبى نحو الدمج. 

بقياس قمق المعمم، ورفضو تجاه  [60]وقام كوك، وكاميرون      
التالميذ ذوي اإلعاقات. أوضحت نتائج الدراسة أن معممي 
التالميذ غير ذوي اإلعاقات لدييم مستويات منخفضة من القمق 
مقارنة بالتالميذ ذوي صعوبة التعمم، واالضطراب المعرفي، 
واضطراب صعوبة االنتباه، واالضطراب السموكي. كما أوضحت 

ة أن معدالت الرفض بالنسبة لمتالميذ غير ذوي نتائج الدراس
اإلعاقات أقل مقارنة بالتالميذ ذوي صعوبة التعمم، واإلعاقة 
السموكية. كما أن معدالت الرفض بالنسبة لمتالميذ ذوي الصعوبة 

 السموكية أعمى من ذوي االضطرابات المعرفية. 
توضيح اعتقادات معممي   [61] وىدفت دراسة كوزميرل      

، ومعممي التربية الخاصة حول دمج التالميذ ذوي النظاميالتعميم 
اضطراب التوحد في المرحمة االبتدائية. أوضحت نتائج الدراسة أن 
معممي التربية الخاصة أكثر تقبال لدمج التالميذ ذوي اضطراب 

 .يالنظامالتوحد في فصول التعميم العام مقارنة بمعممي التعميم 
فحص  [62]فى حين استيدفت دراسة بارك، وشيتيو 

اتجاىات المعممين نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد. أشارت 
اتجاىات  –بصفة عامة  –نتائج الدراسة إلى أن المعممين لدييم 

إيجابية نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد، خاصة تجاه دمج 
حت نتائج الدراسة ىؤالء التالميذ داخل المدارس العامة. كما أوض

أن المعممين األصغر سنا لدييم اتجاىات أكثر إيجابية نحو 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وأن المعممين في المرحمة االبتدائية 
أكثر إيجابية نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد، مقارنة بالمعممين 
في مستوى المدرسة المتوسطة، والعالية. كما أوضحت نتائج 

أن اإلناث لدييم اتجاىات أكثر إيجابية من الذكور، وأن  الدراسة
المعممين الذين حضروا العديد من ورش العمل لدييم اتجاىات أكثر 

 إيجابية تجاه التالميذ ذوي اضطراب التوحد.

فحص خبرات معممي التربية  [48]بينما استيدفت دراسة وولفي 
س لمتالميذ الخاصة في سعييم لتحسين ممارستيم في ميدان التدري

ذوي اضطراب التوحد. أوضحت نتائج الدراسة أن معممي التربية 
الخاصة الذين يدرسون لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد يشتركون في 

نقص اإلعداد في مرحمة ما قبل الخدمة في  -أ :الخبرات التالية
نقص التشجيع  -ميدان التدريس لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد؛ ب

 -مرحمة األولى من إعدادىم كمعممين مبتدئين؛ جوالتوجيو خالل ال
خالل حياتيم المينية. وقد أوضحت  التبادلينقص المجتمع 

المقابالت مع ىؤالء المعممين رغبتيم في أن يحصموا عمى أفضل 
يتأكدوا من أنيم  كيالممارسات لتالميذىم ذوي اضطراب التوحد، 

حتياجيم سوف يحققون جودة الحياة. كما عبر المعممون عن ا
التالميذ، ولتحسين  تسموكياالكتساب القدرات األساسية لتحسين 

قدرتيم عمى العمل بصورة مستقمة. وبغض النظر عن إعدادىم في 
وا في بعض األفكار، مرحمة ما قبل الخدمة فإن المعممين اشترك

المستمر الذي يتصف بالجودة يعد  المينيالنمو  -أ :وىى أن
في مجال تعميم التالميذ ذوي اضطراب  –حاليا  –ضروريا لمبقاء 

تعد وسائل لتحديث ورش العمل الصيفية المكثفة  -التوحد؛ ب
معرفتيم، ومياراتيم، والتي تؤدى إلى تحسين المخرجات التعميمية 

 لدى التالميذ.
بفحص اتجاىات معممي  [63]وقامت دراسة ويمكيرسون      

لتالميذ في التالميذ ذوي اضطراب التوحد نحو دمج ىؤالء ا
. أوضحت نتائج الدراسة أن معممي ىؤالء مدارس التعميم العام

التالميذ لدييم بصورة عامة اتجاىات إيجابية نحو دمج ىؤالء 
التالميذ، وأن المعممين األكبر سنا ذوي الخبرة الكبيرة في التدريس 
أقل تقبال لممارسات الدمج، وأن معممي التربية الخاصة أكثر 

ت الدمج من معممي التعميم النظامي، وأن نقص تقبال لممارسا
التدريب الرسمي، والكافي الخاص بالتوحد، يرتبط بصورة ثابتة 
باالتجاىات األقل إيجابية نحو الدمج. كما أوضحت نتائج الدراسة 
وجود عالقة دالة بين إدراكات المعمم لألدوار، والوظائف 

مية، والعمر، الدرجة العم :التخصصية، وخصائص المعمم التالية



 
    

272013 

633 

وسنوات الخبرة في التدريس، ووجود طفل ذي اضطراب توحد في 
الفصل، ودرجة حدة اضطراب التوحد، والتدريب الكافي الخاص 
باضطراب التوحد، والتدريب الرسمي الخاص باضطراب التوحد، 
ووجود عالقة بين اعتقادات المعمم حول فعالية الدمج، وخصائص 

تواصل مع األفراد ذوي اضطراب التوحد، تكرار ال :المعمم التالية
والتدريب الكافي في مجال التوحد، والتدريب الرسمي في مجال 

 التوحد.
عمى فحص االتجاىات،  [64]وركزت دراسة كيران      

واالحتياجات المدركة لدى المعممين الذين يقومون بالتدريس لتالميذ 
المرحمة العالية ذوي اضطراب التوحد، ذوي الوظيفية العالية. 
أوضحت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا بين مجموعات 
المعممين في القضايا التخصصية لممقياس الفرعي لمدمج، ولم يوجد 

إحصائي بين ىذه المجموعات عمى المقياس الفرعي لمزايا  فرق
وأضرار الدمج. كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة بين 
كمية التدريب التي تعرض ليا المعمم، وفمسفتو في تقبل أو 
معارضة الدمج. وقد عبر المعممون عن احتياجيم لمبيئات المرنة، 

، والتدريب األكثر، والفرص والدعم إلتاحة البيئة األقل تقييدا
ضرورة إتاحة  -أ :لمتعاون. وتضمنت توصيات الدراسة ما يمي

الفرص لمتعاون بين معممي التعميم العام، ومعممي التربية الخاصة 
داخل برامج اإلعداد، وبرامج النمو الميني لممعممين، والمسئولين، 

دة ضرورة زيا -ضرورة إثراء وزيادة التعاون بين األسر، ج -ب
 فاعمية الذات لمعممي التربية الخاصة، ومعممي التعميم العام.

بفحص تأثير تشخيص  [65]وقامت دراسة جونسون 
التالميذ عمى أنيم يعانون من اضطرابات التوحد عمى اتجاىات، 

معمما من معممي المدارس المتوسطة، واالبتدائية.  97 توسموكيا
أوضحت نتائج الدراسة أن المعممين ذوي الخبرة األقل، وفاعمية 
الذات المرتفعة تنبئوا باتجاىات أكثر إيجابية، وتوقعات األداء 

 المرتفع بالنسبة لمتالميذ.
 
 

   :تعقيب عمى الدراسات السابقة      
ما تم عرضو من دراسات سابقة، يمكن استخالص ما  بمراجعة

 :يمي
فيما يتعمق بفاعمية الذات، اتضح أنيا، سواء كانت فاعمية      

تدريس عامة، أو ما يطمق عمييا الفاعمية الجماعية، أو فاعمية 
شخصية معممي التالميذ  فييؤثر  جوىريشخصية لممعمم، مكون 
بتالميذىم، واتجاىيم عالقتيم  في ءسواذوى اضطراب التوحد، 

ميدان العمل مع ىؤالء  في الوظيفيرضاىم  فينحوىم، أو 
سبيل الشعور بفاعمية  في. ويواجو ىؤالء المعممون [51]التالميذ 

ىذا الشعور، سواء  فيالذات الشخصية، والعامة تحديات تؤثر 
بالزيادة، أو النقصان، ومن ىذه التحديات مستوى الشعور بالنبوغ، 

، االنفعاليالعمل، واإلنجازات الشخصية، واإلنياك  ودعم رئيس
، مما يجعل فاعمية  الذات النفسيوتبدد الشخصية، واالحتراق 

لدى المعممين منبئا قويا باتجاىاتيم نحو التالميذ ذوي اضطراب 
معمم بفمسفة عالجية محددة، . ومن ثم فإن التزام ال[5,13]التوحد 
مجال التوحد،  فيمن االستراتيجيات، والبرامج، والفنيات  تنطمق

يدعم شعور معمم التالميذ ذوى اضطراب التوحد بفاعمية ذاتو، من 
  [66,8,12].حيث تحقيقيا لألىداف المرجوة 

وفيما يتعمق باالتجاىات اتضح أن معممي التالميذ ذوي      
ة نحو اتجاىات إيجابي -بصفة عامة  –اضطراب التوحد لدييم 

ىؤالء التالميذ، خاصة تجاه دمج ىؤالء التالميذ في المدارس العامة 
 تؤثر في التي، كما اتضح أن ىناك مجموعة من المتغيرات [62]

منيم معممو التالميذ ذوى و اتجاىات معممي التربية الخاصة )
( نحو التالميذ ذوي اإلعاقة، ومنيا استخدام التوحد اضطراب

واالشتراك في الدورات التدريبية، ية الفعالة، الستراتيجيات التعميما
 [52,53,58]مما يؤدى بدوره إلى زيادة فاعمية ذات ىؤالء المعممين

، [54]واختالف مستوى الخبرة في ميدان اضطراب التوحد 
اإلعاقة العقمية، في مقابل اإلعاقة واختالف طبيعة اإلعاقة )

التعمم، واالضطراب االنفعالية، واإلعاقة السموكية، وصعوبات 
 (وبة االنتباه، واالضطراب السموكيالمعرفي، واضطراب صع
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ذوو االحتياجات المعرفية، واختالف احتياجات التالميذ ) 55]،[60
، [56]الجسمية  االجتماعية، وذوو االحتياجات وذوو االحتياجات

، واختالف تخصص المعمم [59]وتقبل أو عدم تقبل فكرة الدمج 
، واختالف عمر،  [61](معمم تربية خاصة – ام)معمم تعميم ع

 .[62]وجنس المعمم، والمرحمة التعميمية  لمتالميذ 
 :فروض البحث    
لى نتائج الدراسات السابقة النظرياستناد إلي اإلطار       ، وا 

لي مشكمة البحث، وأىدافو، ومتغيراتو، صاغ  التي تم عرضيا، وا 
محتممة لمتساؤالت التي تمت الباحثان الفروض اآلتية كإجابات 

 :إثارتيا في مشكمة البحث
بين فاعمية الذات  توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا. 1

لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، واتجاىاتيم نحو ىؤالء 
 التالميذ.

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي . 2
 باختالف ،فاعمية الذات مى مقياسالتالميذ ذوى اضطراب التوحد ع

شدة و  ،سنوات الخبرةو  ،المستوى التعميميو  ،العمر الزمني :كل من
واالشتراك في دورات تدريبية حول اضطراب  ،إعاقة التالميذ

 التوحد، من عدمو.

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي . 3
 باختالف االتجاىات، التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى مقياس

شدة و  ،سنوات الخبرةو  ،المستوى التعميميو  ،العمر الزمني :كل من

واالشتراك في دورات تدريبية حول اضطراب  ،إعاقة التالميذ
 التوحد، من عدمو.

 . الطريقة واالجراءات4

 منيج البحث  . أ          
اعتمد البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي، وذلك      

التعرف عمى طبيعة من حيث محاولتو لطبيعة موضوع البحث، 
العالقة بين فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب 

ىذا  وييتم التوحد، واتجاىات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء التالميذ.
المنيج بجمع البيانات وتصنيفيا، ووصف الظاىرة موضوع 
يضاح خصائصيا الكمية والنوعية، وذلك لموصول إلى  البحث، وا 
استنتاجات وتعميمات، يمكن من خالليا فيم المشكمة موضوع 

 البحث.
 عينة البحث ب.     

( 25ونت عينة البحث االستطالعية من )تك :العينة االستطالعية 
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، وقد استفاد معمما من 

 الباحثان من تمك العينة في تقنين المقياسين.
ة البحث في صورتيا النيائية من تكونت عين :العينة األساسية    

( معممًا من معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد، العاممين 60)
 التربية الفكرية، بشرق، وغرب الرياض. بمعيدي

 1جدوؿ 
 تقسيـ أفراد العينة، وفقا لمتغيرات الدراسة

 التقسيـ المتغيرات العدد

 أقل من جامعي المستوى التعميمي 8

 جامعي  38

 أعمى من جامعي  14

 عاما 36 – 26من  العمر 33

 عاما 46 – 31من   15

 عاما فأكثر 41  12

 سنوات 5من  أقل سنوات الخبرة 38

 سنوات 16 – 5من   7

 سنوات 16أكثر من   15
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 1تابع جدوؿ 
 بسيطة مستوى إعاقة الطفل 20

 متوسطة  30

 شديدة  10

 حضور حضور دورات تدريبية 25

 عدم حضور  35

 أدوات الدراسة  ج.
قام الباحثان في ىذه الدراسة بتصميم أداتين تخدمان أىدفيا. 

 :وىاتان األداتان ىما
مقياس فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب . 1

 التوحد. 

 مقياس اتجاىات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد.. 2

مقياس فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب  :أوالً 
 داد/ الباحثين.التوحد. إع
 :الخطوات التالية إلعداد الصورة األولية لممقياس ناتبع الباحثا

، والدراسات السابقة، والتعريفات النظريمراجعة اإلطار  -أ
، وأبعادىا، واستعراض بعض المقاييس بفاعمية الذاتالخاصة 

السابقة التي تضمنت بنودا أو عبارات ليا صمة بشكل أو بآخر 
ذوي اضطراب التوحد، وذلك  معممي التالميذلدى  بفاعمية الذات

لالستفادة منيا في إعداد الصورة األولية لممقياس، ومن ىذه 
موران،  -شعور المعممين بالفاعمية، لتشانينالمقاييس مقياس 

ومقياس الفاعمية الجماعية لممعمم لجودارد   [67] ىوى -وولفولك
        .[36]وآخرين 

 ،ء دراسة استطالعية في شكل سؤال مفتوحبإجرا الباحثانقام  -ب
أبعاد فاعمية الذات لدى معممي التالميذ لالستفادة منيا في تحديد 
معممي ىؤالء ، وذلك عمى عينة من ذوي اضطراب التوحد

في ميدان المختصين بعض بآراء التالميذ. كما استعان الباحثان 
. ألطفالالتي تقدم الخدمات ليؤالء امراكز اضطراب التوحد في ال

 :التالي لسؤالتضمنت الدراسة االستطالعية او 
ما األفكار التي ، في ضوء خبرتكم في ميدان اضطراب التوحد

يمكن أن تدور في ذىن معمم التالميذ ذوي اضطراب التوحد، 

والخاصة بالعوامل المؤثرة في النتائج الخاصة بتعميم ىؤالء 
 .التالميذ؟

إن  :الدراسة االستطالعية ما يمىوكان أىم ما أسفرت عنو      
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد يتأثرون بمجموعة من 
األفكار التي تؤثر في فاعميتيم في التدريس ليؤالء التالميذ. ومن 

تأثير البيئة األسرية عمى تعمم التالميذ، وتأثير  :ىذه األفكار
عمم لمتدريب ميارات وقدرات المعمم في تعميم التالميذ، واحتياج الم

المستمر لتحسين حالة التالميذ، ومدى ثقة المعمم في قدرتو عمى 
تعميم التالميذ، ومدى استطاعة المعمم تغيير طرق تدريسو، 

 .واستراتيجياتو وفقا لمطبيعة الفردية لكل تمميذ
ن مجموعة من يتجمع لدى الباحثوبناء عمى ما تقدم      

بعدين تحت  يا الباحثانصاغ( مفردة، 39)المفردات التي بمغت 
 فاعمية الذات لدى معممي التالميذالصورة المبدئية لمقياس  نمثالي

 :التالي النحو طراب التوحد، وذلك عمىذوي اض
 .مفردة"  19ويتضمن "  فاعمية التدريس العامة. -
 .مفردة"  20ويتضمن "  الفاعمية الشخصية لممعمم. -

قام الباحثان بتقنين  ،ولموصول إلى الصورة النيائية لممقياس
 :التاليالمقياس عمى النحو 

  :صدؽ المقياس 
، عمى النحو بالتحقق من صدق المقياس بعدة طرق نقام الباحثا

 :التالي
 :صدؽ المحكميف 

لحساب صدق المحكمين قام الباحثان بعرض الصورة      
المبدئية لممقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين األساتذة في 

وذلك  بكمية التربية، جامعة الممك سعود، التربية الخاصة،مجال 
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وسالمة  العبارات،لمحكم عمى المقياس من حيث وضوح 
إلى البعد الخاص بيا،  عبارةصياغتيا، وتحديد مدى انتماء كل 

ضافة أية  عباراتوتعديل أية   عباراتتحتاج إلى تعديل، وا 
 -% 90عمى  التي حازت العباراتمقترحة. وقد تم اإلبقاء عمى 

 بحذف من إجماع المحكمين، ومن ثم قام الباحثان –عمى األقل 
، عبارة 36المقياس  لعبارات النيائيليصبح العدد  عبارات، ثالث

 :التاليوذلك عمى النحو 
 .مفردة"  18ويتضمن "  فاعمية التدريس العامة. -
 .مفردة"  18ويتضمن "  الفاعمية الشخصية لممعمم. -

قام الباحثان بعد ذلك بتحديد نظام االستجابة عمى بنود      
، وكذلك معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحدالمقياس، من جانب 

 خمسةلو  رأياكل عبارة تمثل  :التاليمفتاح التصحيح، عمى النحو 
الموافقة بدائل اختيارية لالستجابة، حيث تأخذ االستجابة الدالة عمى 

( درجات، 4جابة الدالة عمى الموافقة )االست( درجات، و 5بشدة )
تجابة ( درجات، واالس3الدالة عمى الموافقة إلى حد ما )واالستجابة 

لدالة عمى عدم ( درجتين، واالستجابة ا2الدالة عمى عدم الموافقة )
( درجة واحدة. ويتم تصحيح بعض العبارات 1الموافقة مطمقا )
( 1الموافقة بشدة )مى حيث تأخذ االستجابة الدالة عبصورة عكسية، 

( درجتين، 2ستجابة الدالة عمى الموافقة )درجة واحدة، واال
ابة ( درجات، واالستج3دالة عمى الموافقة إلى حد ما )واالستجابة ال

الدالة عمى عدم ( درجات، واالستجابة 4الدالة عمى عدم الموافقة )
وأرقام العبارات التي تصحح بصورة  .( درجات5الموافقة مطمقا )

 .29، 15، 13، 12، 11، 5، 4، 3، 2، 1 :ىيعكسية 

البعد (، و 90ظمى في البعد األول )وبالتالي تكون الدرجة الع     
 أي(. 180كون الدرجة العظمى لممقياس ككل )(، وت90) الثاني

عمى المقياس  التي سوف يحصل عمييا المعممأن الدرجة الكمية 
 .درجة (180و)، (36بين ) ما تتراوح
ثم قام الباحثان بصياغة تعميمات تطبيق المقياس، حيث      

اختيار استجابة واحدة من االستجابات  المعمميطمب فييا من 
، وعميو أن يضع عالمة عبارات المقياسمن  عبارةلكل  الخمس

، وأال يضع عميواالستجابة التي يشعر بأنيا تنطبق  تحت( √)
 .ةالواحد العبارةاستجابات  تحتمة أكثر من عال

 :الظاىريالصدؽ  -2
قام الباحثان بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية بمغ      

، ذوي اضطراب التوحدمعممي التالميذ من  ( معمما25)قواميا 
حيث اتضحت مالءمة التعميمات الخاصة بالمقياس، ووضوح 

ومن ثم لم يتم البنود التي يتضمنيا المقياس، وسيولة فيميا. 
 بند من بنود المقياس. أيحذف 

  :الداخميصدؽ االتساؽ  -3
لممقياس عن  الداخميقام الباحثان بحساب صدق االتساق      
 :طريق

 :حساب صدؽ مفردات المقياس -أ

عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل  وذلك     
مفردة من مفردات المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، وذلك 
بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس، ويوضح 

 .ءنتائج ىذا اإلجرا التاليالجدول 

 2جدوؿ 
والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية  فاعمية الذات،مفردة مف مفردات مقياس  معامالت االرتباط بيف درجة كؿ

 لممقياس
 الفاعمية الشخصية لممعمـ فاعمية التدريس العامة

 معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة
1 56,** 1 63,** 
2 41,** 2 52,** 
3 53,** 3 48,** 
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 2تابع جدوؿ 
4 61,** 4 62,** 
5 62,** 5 56,** 
6 48,** 6 72,** 
7 61,** 7 66,** 
8 58,** 8 45,** 
9 55,** 9 56,** 
10 72,** 10 62,** 
11 65,** 11 73,** 
12 43,** 12 55,** 
13 52,** 13 56,** 
14 67,** 14 63,** 
15 57,** 15 60,** 
16 59,** 16 71,** 
17 71,** 17 55,** 
18 53,** 18 47,** 

 01,0** مستوى الداللة 
أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (1)يتضح من الجدول      

والدرجة الكمية لممقياس فاعمية الذات، مفردة من مفردات مقياس 
الدرجة الكمية لممقياس دالة عند بعد حذف درجة المفردة من 

 ، مما يدل عمى صدق مفردات المقياس.,01مستوى 

 :المقياس أبعادحساب صدؽ   - أ

عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل  وذلك     
بعد من أبعاد المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، وذلك بعد 
حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس، ويوضح الجدول 

 :نتائج ىذا اإلجراء التالي
 3جدوؿ 

فاعمية معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس 
 والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد مف الدرجة  الذات،

 الكمية لممقياس

 01,0* مستوى الداللة  

أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (2) يتضح من الجدول     

والدرجة الكمية لممقياس بعد  الذات،فاعمية بعد من أبعاد مقياس 
 ,01حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى 

 مما يدل عمى صدق أبعاد المقياس.
 :المقياس ثبات 
، عمى النحو المقياس بعدة طرق ثباتبالتحقق من  الباحثانقام  

 :التالي
 :إعادة تطبيؽ المقياس. 1

معمما  25تم تطبيق المقياس عمى أفراد عينة التقنين وعددىا       
ثم أعيد تطبيق المقياس ذوي اضطراب التوحد،  من معممي التالميذ

، وكان والثانيبفاصل زمنى قدره أسبوعان بين التطبيقين األول 
وىو معامل ثبات دال إحصائيا عند  0،,83معامل ثبات المقياس 

 ".,01مستوى "
 :التجزئة النصفية طريقة . 2

باتباع الخطوات  ،تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية
 :التالية

 تطبيق المقياس عمى عينة التقنين وتصحيحو. -
التي تحمل  العباراتتجزئة المقياس إلى قسمين، القسم األول  -

 االرتباط معامؿ  البعد
 **,56 فاعمية التدريس العامة

 **,59 الفاعمية الشخصية لممعمم
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التي تحمل التسمسل  العباراتالتسمسل الرقمى الفردى، والقسم الثانى 
 الرقمى الزوجى، وذلك لكل مفحوص عمى حدة.

حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي المقياس، فوجد أن  -
               .00,0وىو دال إحصائيا عند مستوى  ،86,0معامل االرتباط ىو 

بمغ معامل ثبات االختبار  معادلة سبيرمان براونوبتطبيق      
مما يؤكد أن  ,01بات دال إحصائيا عند مستوى. وىو معامل ث,80

تمتع بمعامالت صدق وثبات مناسبة.المقياس في صورتو النيائية ي

  
  :الداخميثبات االتساؽ  -3

 :لممقياس عن طريق الداخميقام الباحثان بحساب صدق االتساق 
 :حساب ثبات مفردات المقياس -أ

عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل  وذلك     
مفردة من مفردات المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، 

 :نتائج ىذا اإلجراء التاليويوضح الجدول 
 4جدوؿ 

 والدرجة الكمية لممقياس فاعمية الذات،معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس 
 الفاعمية الشخصية لممعمـ فاعمية التدريس العامة

 معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة
1 61,** 1 76,** 
2 52,** 2 59,** 
3 60,** 3 56,** 
4 76,** 4 71,** 
5 71,** 5 66,** 
6 58,** 6 80,** 
7 56,** 7 76,** 
8 63,** 8 58,** 
9 68,** 9 68,** 
10 80,** 10 66,** 
11 78,** 11 82,** 
12 65,** 12 68,** 
13 59,** 13 65,** 
14 71,** 14 58,** 
15 64,** 15 62,** 
16 65,** 16 83,** 
17 83,** 17 67,** 
18 62,** 18 58,** 

 01,0** مستوى الداللة 

أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (3)يتضح من الجدول      
والدرجة الكمية لممقياس فاعمية الذات، مفردة من مفردات مقياس 

 مفردات المقياس. ثبات، مما يدل عمى ,01دالة عند مستوى 
 :المقياس أبعاد ثباتحساب  -أ

 وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل      

 
من أبعاد المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، ويوضح  بعد

 :نتائج ىذا اإلجراء يالجدول التال
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 5جدوؿ 
فاعمية معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس 

 والدرجة الكمية لممقياس الذات،

 01,0** مستوى الداللة 

أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (4) يتضح من الجدول     
والدرجة الكمية لممقياس دالة  فاعمية الذات،بعد من أبعاد مقياس 

 أبعاد المقياس. ثباتمما يدل عمى  ,01عند مستوى 
اضطراب التوحد.  مقياس اتجاىات معممي التالميذ ذوي :ثانيا    

 إعداد/ الباحثاف
 :الخطوات التالية إلعداد الصورة األولية لممقياس الباحثاناتبع 

، والدراسات السابقة، والتعريفات النظريمراجعة اإلطار  -أ
، وأبعادىا، واستعراض بعض المقاييس باالتجاىاتالخاصة 

السابقة التي تضمنت بنودا أو عبارات ليا صمة بشكل أو بآخر 
ذوي اضطراب التوحد، وذلك  ممي التالميذمعلدى  باالتجاىات

لالستفادة منيا في إعداد الصورة األولية لممقياس، ومن ىذه 
اتجاىات المعممين نحو اضطراب التوحد، ألوالى المقاييس مقياس 

 .[69]ومقياس االتجاىات نحو الدمج لولزينسكى  ،[68]وآخرين 
 ،الباحثان بإجراء دراسة استطالعية في شكل سؤال مفتوح قام -ب

أبعاد اتجاىات معممي التالميذ ذوي لالستفادة منيا في تحديد 
معممي ىؤالء التالميذ. كما ، وذلك عمى عينة من اضطراب التوحد

في ميدان اضطراب المختصين بعض بآراء استعان الباحثان 
تضمنت و . ؤالء األطفالالتي تقدم الخدمات ليمراكز التوحد في ال

 :التالي لسؤالالدراسة االستطالعية ا
ما أىم المشاعر، ، في ضوء خبرتكم في ميدان اضطراب التوحد

واالتجاىات التي قد تكون لدى معمم التالميذ ذوي اضطراب 
وتقبمو لمعمل التوحد، وتؤثر في سموكياتو نحو ىؤالء التالميذ، 

سيامو في حل المشكالت السموكية التي تواجييم   ؟معيم، وا 

إن معممي  :يت عنو الدراسة االستطالعية ما يموكان أىم ما أسفر 
التالميذ ذوي اضطراب التوحد يتأثرون بمجموعة من المشاعر، 

نحو ىؤالء التالميذ. ومن ىذه  مسموكياتيواالتجاىات التي تؤثر في 
مدى الرضا نحو التدريس ليؤالء التالميذ،  :جاىاتالمشاعر، واالت

مدى تقبل دمج ىؤالء التالميذ مع أقرانيم العاديين، مدى توافر 
اإلمكانات الالزمة لتعميم ىؤالء التالميذ، ومدى المشكالت السموكية 

 .التي تعوق ىؤالء التعميم عن اكتساب الخبرات
وعة من تجمع لدى الباحثان مجموبناء عمى ما تقدم      

أربعة صاغيا الباحثان تحت ( مفردة، 30)المفردات التي بمغت 
 اتجاىات معممي التالميذالصورة المبدئية لمقياس  أبعاد يمثمون

 :التالي النحو ذوي اضطراب التوحد، وذلك عمى
"  8ويتضمن "  تقبل التدريس لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد. -

 .مفردات
 .مفردات"  8ويتضمن "  االتجاه نحو الدمج / العزل. -
 " مفردات. 7االتجاه نحو الحاجة لممدعمات. ويتضمن "  -
"  7االتجاه نحو تأثير المشكالت السموكية. ويتضمن "  -

 مفردات.
قام الباحثان بتقنين  ،ولموصول إلى الصورة النيائية لممقياس

 :التاليالمقياس عمى النحو 
  :صدؽ المقياس 

، عمى النحو صدق المقياس بعدة طرق قام الباحثان بالتحقق من
 :التالي

 :صدؽ المحكميف أ. 
لحساب صدق المحكمين قام الباحثان بعرض الصورة       

المبدئية لممقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين األساتذة في 
وذلك  بكمية التربية، جامعة الممك سعود، مجال التربية الخاصة،

وسالمة  العبارات، لمحكم عمى المقياس من حيث وضوح
إلى البعد الخاص بيا،  عبارةصياغتيا، وتحديد مدى انتماء كل 

ضافة أية  عباراتوتعديل أية   عباراتتحتاج إلى تعديل، وا 
 -% 90التي حازت عمى  العباراتمقترحة. وقد تم اإلبقاء عمى 

 معامؿ االرتباط البعد

 **,63 فاعمية التدريس العامة

 **,69 الفاعمية الشخصية لممعمـ
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 بحذف من إجماع المحكمين، ومن ثم قام الباحثان –عمى األقل 
، وذلك عبارة 28المقياس  لعبارات النيائيلعدد ليصبح ا عبارتين،

 :التالي عمى النحو
"  7ويتضمن "  تقبل التدريس لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد. -

 .مفردات
 .مفردات"  7ويتضمن "  االتجاه نحو الدمج / العزل. -
 " مفردات. 7االتجاه نحو الحاجة لممدعمات. ويتضمن "  -
 " مفردات. 7تأثير المشكالت السموكية. ويتضمن   االتجاه نحو -

قام الباحثان بعد ذلك بتحديد نظام االستجابة عمى بنود      
، وكذلك معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحدالمقياس، من جانب 

 خمسةلو  رأياكل عبارة تمثل  :التاليمفتاح التصحيح، عمى النحو 
الموافقة الستجابة الدالة عمى بدائل اختيارية لالستجابة، حيث تأخذ ا

( درجات، 4االستجابة الدالة عمى الموافقة )( درجات، و 5) بشدة
( درجات، واالستجابة 3الدالة عمى الموافقة إلى حد ما )واالستجابة 

دالة عمى عدم ( درجتين، واالستجابة ال2) الدالة عمى عدم الموافقة
ض العبارات ( درجة واحدة. ويتم تصحيح بع1الموافقة مطمقا )
( 1الموافقة بشدة )حيث تأخذ االستجابة الدالة عمى بصورة عكسية، 
( درجتين، 2االستجابة الدالة عمى الموافقة )درجة واحدة، و 

ابة ( درجات، واالستج3واالستجابة الدالة عمى الموافقة إلى حد ما )
دالة عمى عدم ( درجات، واالستجابة ال4الدالة عمى عدم الموافقة )

وأرقام العبارات التي تصحح بصورة  .( درجات5فقة مطمقا )الموا
، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 3 :ىيعكسية 

17 ،18 ،20 ،21 ،23 ،25 ،27. 

البعد (، و 35وبالتالي تكون الدرجة العظمى في البعد األول )     
 وتكون(. 35(، والبعد الرابع )35والبعد الثالث )(، 35) الثاني

التي أن الدرجة الكمية  أي(. 140الدرجة العظمى لممقياس ككل )
، (28بين ) عمى المقياس تتراوح ما سوف يحصل عمييا المعمم

 .درجة (140)و
ثم قام الباحثان بصياغة تعميمات تطبيق المقياس، حيث      

اختيار استجابة واحدة من االستجابات  المعمميطمب فييا من 
، وعميو أن يضع عالمة بارات المقياسعمن  عبارةلكل  الخمس

، وأال يضع عميواالستجابة التي يشعر بأنيا تنطبق  تحت( √)
 .ةالواحد العبارةاستجابات  تحتأكثر من عالمة 

 :الظاىريالصدؽ . 2
قام الباحثان بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية بمغ      

حيث ، التوحدذوي اضطراب معممي التالميذ من  معمما 25قواميا 
اتضحت مالءمة التعميمات الخاصة بالمقياس، ووضوح البنود 

 أيالتي يتضمنيا المقياس، وسيولة فيميا. ومن ثم لم يتم حذف 
 بند من بنود المقياس.

  :الداخميصدؽ االتساؽ . 3
 :لممقياس عن طريق الداخميقام الباحثان بحساب صدق االتساق 

 :حساب صدؽ مفردات المقياسأ. 

وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل      
مفردة من مفردات المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، وذلك 
بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس، ويوضح 

  :نتائج ىذا اإلجراء التاليالجدول 
 6 جدوؿ 

لمفردة مف الدرجة الكمية والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة ا االتجاىات،معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس 
 المشكالت السموكية الحاجة لممدعمات الدمج / العزؿ تقبؿ التدريس

 معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة
1 48,** 1 55,** 1 63,** 1 61,** 
2 67,** 2 43,** 2 56,** 2 49,** 
3 53,** 3 59,** 3 71,** 3 68,** 

 6تابع جدوؿ 
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4 56,** 4 68,** 4 58,** 4 71,** 
5 63,** 5 66,** 5 61,** 5 63,** 
6 73,** 6 68,** 6 67,** 6 66,** 
7 65,** 7 73,** 7 60,** 7 62,** 

 01,0** مستوى الداللة        
أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (5)يتضح من الجدول       

والدرجة الكمية لممقياس بعد االتجاىات، مفردة من مفردات مقياس 
الدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى حذف درجة المفردة من 

 ، مما يدل عمى صدق مفردات المقياس.,01
 :المقياس أبعادحساب صدؽ  أ. 

عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل  وذلك     
بعد من أبعاد المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، وذلك بعد 
حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس، ويوضح الجدول 

 :نتائج ىذا اإلجراء التالي
 7جدوؿ 

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس 
الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد مف  والدرجة االتجاىات،

 الدرجة الكمية لممقياس

 01,0** مستوى الداللة 
أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (6) يتضح من الجدول     

والدرجة الكمية لممقياس بعد حذف  االتجاىاتبعد من أبعاد مقياس 
مما  ،,01درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى 

 يدل عمى صدق أبعاد المقياس.
 :المقياس ثبات    

، عمى النحو المقياس بعدة طرق ثباتقام الباحثان بالتحقق من 
 :التالي

 

 :إعادة تطبيؽ المقياس .1
معمما  25تم تطبيق المقياس عمى أفراد عينة التقنين وعددىا      

ثم أعيد تطبيق ذوي اضطراب التوحد،  من معممي التالميذ
، والثانيالمقياس بفاصل زمنى قدره أسبوعان بين التطبيقين األول 

إحصائيا وىو معامل ثبات دال  78,0وكان معامل ثبات المقياس 
 ".,01عند مستوى "

 :طريقة التجزئة النصفية. 2
باتباع  ،تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

 :الخطوات التالية
 تطبيق المقياس عمى عينة التقنين وتصحيحو. -
التي تحمل  العباراتتجزئة المقياس إلى قسمين، القسم األول  -

التي تحمل  العباراتالتسمسل الرقمى الفردى، والقسم الثانى 
 التسمسل الرقمى الزوجى، وذلك لكل مفحوص عمى حدة.

حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي المقياس، فوجد أن  -
               .00,0وىو دال إحصائيا عند مستوى  ،10,0معامل االرتباط ىو 

. ,83بمغ معامل ثبات االختبار  رمان براون،معادلة سبيوبتطبيق 
مما يؤكد أن  ،,01وىو معامل ثبات دال إحصائيا عند مستوى

المقياس في صورتو النيائية يتمتع بمعامالت صدق وثبات 
 مناسبة.

  :الداخميثبات االتساؽ  -3
لممقياس عن  الداخميقام الباحثان بحساب صدق االتساق 

 :طريق

  :ثبات مفردات المقياس حساب - أ

وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل      
 مفردة من مفردات المقياس، والدرجة الكمية لممقياس نفسو، 

  :نتائج ىذا اإلجراء التاليويوضح الجدول 
 
 

 

 معامؿ االرتباط البعد

 **,63 تقبل التدريس
 **,65 الدمج / العزل

 **,61 الحاجة لممدعمات
 **,66 المشكالت السموكية
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 8جدوؿ 
 والدرجة الكمية لممقياس االتجاىات،درجة كؿ مفردة مف مفردات مقياس  معامالت االرتباط بيف

 المشكالت السموكية الحاجة لممدعمات الدمج / العزؿ تقبؿ التدريس

 معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة معامؿ االرتباط رقـ المفردة

1 55,** 1 60,** 1 66,** 1 65,** 
2 71,** 2 54,** 2 68,** 2 58,** 
3 60,** 3 61,** 3 76,** 3 67,** 
4 61,** 4 72,** 4 63,** 4 78,** 
5 71,** 5 77,** 5 66,** 5 71,** 
6 78,** 6 69,** 6 81,** 6 63,** 
7 59,** 7 78,** 7 70,** 7 61,** 

 01,0الداللة ** مستوى 
أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (7)يتضح من الجدول      

والدرجة الكمية لممقياس دالة االتجاىات، مفردة من مفردات مقياس 
 مفردات المقياس. ثبات، مما يدل عمى ,01عند مستوى 

 :المقياس أبعاد ثباتحساب   -ب

 9جدوؿ 
 االتجاىات،االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد مقياس  معامالت

 والدرجة الكمية لممقياس
 معامؿ االرتباط البعد

 ,**68 التدريس تقبل

 ,**69 الدمج العزل

 ,**76 الحاجة لممدعمات

 ,**67 المشكالت السموكية

 01,0** مستوى الداللة 

أن معامالت االرتباط بين درجة كل بعد  (8) يتضح من الجدول
والدرجة الكمية لممقياس دالة عند  االتجاىاتمن أبعاد مقياس 

 مما يدل عمى صدق أبعاد المقياس. ،,01مستوى 
 . النتائج5

 :األوؿ السؤاؿنتيجة  .1

ما أكثر أبعاد فاعمية الذات ظيورا  :األول عمى السؤالينص      
 ؟ التوحد لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب

استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية،  السؤالولإلجابة عمى ىذا 
  .التاليواالنحرافات المعيارية، كما يظير في الجدول 

 10جدوؿ 
مقياس فاعمية  لبعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الذات
 الترتيب االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي بعدا فاعمية الذات

فاعمية التدريس 
 العامة

65.87 3.9 2 

الفاعمية 
 الشخصية لممعمم

84.13 3.63 1 

أبعاد فاعمية الذات ظيورا ( أن أكثر 10من الجدول ) يتضح      
لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد ىو بعد الفاعمية 

 الشخصية لممعمم، يميو بعد فاعمية التدريس العامة. 
 :الثاني السؤاؿنتيجة . 2

ما طبيعة اتجاىات معممي التالميذ  :عمى الثاني السؤالينص 
 ذوي اضطراب التوحد نحو ىؤالء التالميذ ؟

 11جدوؿ 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس االتجاىات

 الترتيب االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي أبعاد االتجاىات

 1 2.4 32.67 تقبل التدريس

 2 1.19 29.8 االتجاه نحو الدمج

 4 2.47 17.23 االتجاه نحو توفر المدعمات

 3 3.2 19.47 االتجاه نحو تأثير المشكالت السموكية



 
    

272013 

643 

أبعاد اتجاىات معممي ( أن أكثر 11من الجدول ) يتضح       
التالميذ ذوي اضطراب التوحد إيجابية ىو بعد تقبل التدريس، يميو 
بعد االتجاه نحو الدمج، يميو بعد االتجاه نحو تأثير المشكالت 

 السموكية، ويميو بعد االتجاه نحو توفر المدعمات. 
 :نتيجة الفرض األوؿ. 3

باطية موجبة " توجد عالقة ارت :ينص الفرض األول عمى أنو     

دالة إحصائيا بين درجات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد 
 في مقياس فاعمية الذات، ودرجاتيم في مقياس االتجاىات ".

  ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب معامل االرتباط      
معامل االرتباط بين درجات أفراد  التاليلبيرسون، ويوضح الجدول 
 مستوى الداللة.العينة عمى المقياسين، و 

 21جدوؿ 

 االتجاىاتودرجاتيا عمى مقياس  فاعمية الذات،معامؿ االرتباط بيف درجات العينة ككؿ عمى مقياس 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط االنحراؼ المعياري المتوسط المقياس

 6.61 6.661 4.7 156 فاعمية الذات

  8.1 167.5 االتجاىات
 

دالة  وجود عالقة ارتباطية موجبة( 12)يتضح من الجدول 
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد في بين درجات  إحصائيا

 مقياس فاعمية الذات، ودرجاتيم في مقياس االتجاىات.
 :الثانينتيجة الفرض . 4

توجد فروق دالة إحصائيا بين  :عمى أنو الثانيينص الفرض      
متوسطات درجات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى 

المستوى و  ،العمر الزمني :كل من باختالف ،فاعمية الذات مقياس

واالشتراك في  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو  ،التعميمي
  .اضطراب التوحد، من عدمودورات تدريبية حول 

 قام الباحثان باستخدام ،ىذا الفرض مدى صحة ولمتحقق من
بين االتجاه، واختبار " ت " لحساب الفروق  أحاديتحميل التباين 

متوسطات درجات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى 
 .فاعمية الذات مقياس

 21جدوؿ 

 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس فاعمية الذات، باختالؼ العمر الزمني أحاديتحميؿ التبايف 
 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

   417.49 2 834.99 بين المجموعات

 6.61 54.46 7.67 57 436.95 داخل المجموعات
    59 1271.93 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات      
عاما، والذين تتراوح  30 – 20الثالث، الذين تتراوح أعمارىم بين 

عاما  41عاما، والذين تبمغ أعمارىم  40 – 31أعمارىم بين 

فأكثر، قام الباحثان بتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى 
 :التاليالنحو الموضح في الجدول 

 21جدوؿ 
 اختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فاعمية الذات، بناء عمى العمر الزمني

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 3 144.33 12 عاما 46أكثر من  1

 2 147.47 15 عاما 46 – 31من  2

 1 153.27 33 عاما 36 – 26من  3
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( 14(، و)13توضح البيانات المعروضة في الجدولين )      
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي التالميذ 
ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح المعممين األصغر 

عاما، مقارنة بمن تتراوح  30 – 20سنا الذين تتراوح أعمارىم بين 
 عاما فأكثر. 40عاما، ومن تبمغ أعمارىم  40 – 31أعمارىم بين 

  21 جدوؿ
 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس فاعمية الذات، باختالؼ المستوى التعميمي أحاديتحميؿ التبايف 

 مستوى الداللة قيمة " ؼ " المربعاتمتوسطات  درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

   369.36 2 738.72 بين المجموعات

 6.61 39.48 9.36 57 533.21 داخل المجموعات

       59 1271.9 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات      
، وذوي الجامعيالثالث، ذوي المستوى التعميمي أعمى من 

، وذوي المستوى التعميمي أقل من الجامعيالمستوى التعميمي 

، قام الباحثان بتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى الجامعي
 :التاليالنحو الموضح في الجدول 

 21جدوؿ 
 لعينة عمى مقياس فاعمية الذات، بناء عمى المستوى التعميمياختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد ا

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 3 144.8 8 أقل من الجامعي 1

 2 149 38 الجامعي 2

 1 155.9 14 أعمى من الجامعي 3

     (، 15توضح البيانات المعروضة في الجدولين )
( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي 16و)

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من 

، مقارنة بمن حصل عمى الجامعيحصل عمى تعميم أعمى من 
 ، فأقل.جامعيتعميم 

 21جدوؿ 
 مي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس فاعمية الذات، باختالؼ سنوات الخبرةاالتجاه الستجابات معم أحاديتحميؿ التبايف 

 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 354.36 2 768.7 بين المجموعات
  

 6.61 36 9.88 57 563.2 داخل المجموعات

       59 1272 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات      
 – 5سنوات، ومن خبرتيم من  10الثالث، من خبرتيم أكثر من 

سنوات، قام الباحثان بتطبيق  5سنوات، ومن خبرتيم أقل من  10

اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى النحو الموضح في الجدول 
 :التالي
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 21جدوؿ 
 اختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فاعمية الذات، بناء عمى سنوات الخبرة

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 3 147.52 38 سنوات 5أقل من  1

 2 152 7 سنوات 16 – 5من  2

 1 155.47 15 سنوات 16أكثر من  3

( وجود 18(، و)17توضح البيانات المعروضة في الجدولين )
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي التالميذ ذوي 

 10اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من خبرتو أكثر من 

سنوات، ومن خبرتو أقل  10 – 5سنوات، مقارنة بمن خبرتو من 
 سنوات. 5من 

 21جدوؿ 
 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس فاعمية الذات، باختالؼ شدة إعاقة الطفؿ أحاديتحميؿ التبايف 

 مستوى الداللة " ؼ "قيمة  متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 444.83 2 889.67 بين المجموعات
  

 6.61 66.33 6.71 57 382.27 داخل المجموعات

       59 1271.93 المجموع

باين بين المجموعات ومن أجل الكشف عن مصدر الت
يتعاممون مع تالميذ ذوي إعاقة شديدة، ومن  الثالث، من

يتعاممون مع تالميذ ذوي إعاقة متوسطة، ومن يتعاممون مع 

تالميذ ذوي إعاقة بسيطة، قام الباحثان بتطبيق اختبار شيفيو، 
 :التاليوكانت النتائج عمى النحو الموضح في الجدول 

 12جدوؿ 
 مكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فاعمية الذات، بناء عمى مستوى شدة إعاقة الطفؿاختبار شيفيو ل

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 2 14744 22 ذوو اإلعاقة البسيطة 1

 1 153473 32 ذوو اإلعاقة المتوسطة 2

 3 14442 12 ذوو اإلعاقة الشديدة 3

      (، 19توضح البيانات المعروضة في الجدولين )     
( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي 20و)

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من 

يتعاممون مع تالميذ ذوي إعاقة متوسطة، مقارنة بمن يتعاممون مع 
 ذوي إعاقة بسيطة، أو شديدة.تالميذ 

 12وؿ جد
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد  الذيف حضروا دورات تدريبية، والذيف لـ يحضروا دورات تدريبية درجات  متوسطيداللة الفروؽ بيف 

 في مقياس فاعمية الذات
 مستوى الداللة قيمة " ت" المعياري االنحراؼ المتوسط الحسابي العدد العينة

 3.22 153.96 25 من حضر دورات تدريبية

من لم يحضر دورات  6.61 7.9
 تدريبية

35 147.23 3.26 
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وجود فرق دال إحصائيا بين  (21)يتضح من الجدول رقم 
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد الذين درجات  متوسطي

حضروا دورات تدريبية، والذين لم يحضروا دورات تدريبية في 
 .مقياس فاعمية الذات، لصالح من حضروا دورات تدريبية

 :نتيجة الفرض الثالث .2
توجد فروق دالة إحصائيا "  :ينص الفرض الثالث عمى أنو

بين متوسطات درجات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى 

المستوى و  ،العمر الزمني :كل من باختالف االتجاىات، مقياس
واالشتراك في  ،شدة إعاقة التالميذو  ،سنوات الخبرةو  ،التعميمي

 ".دورات تدريبية حول اضطراب التوحد، من عدمو 
 قام الباحثان باستخدام ،ىذا الفرض مدى صحة ولمتحقق من

بين االتجاه، واختبار " ت " لحساب الفروق  أحاديتحميل التباين 
درجات معممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد عمى متوسطات 

  .االتجاىات مقياس
 11 جدوؿ

 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس االتجاىات، باختالؼ العمر الزمني أحاديتحميؿ التبايف 
 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 2433.7 2 4867.4 بين المجموعات
  

 6.61 156 16.23 57 925.24 داخل المجموعات

       59 5792.6 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات 
عاما، والذين تتراوح  30 – 20الثالث، الذين تتراوح أعمارىم بين 

عاما  41عاما، والذين تبمغ أعمارىم  40 – 31أعمارىم بين 

فأكثر ، قام الباحثان بتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى 
 :التاليالنحو الموضح في الجدول 

 11جدوؿ 
 أفراد العينة عمى مقياس االتجاىات، بناء عمى العمر الزمني اختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 3 96.25 12 عاما 46أكثر من  1

 2 162.27 15 عاما 46 – 31من  2

 1 117.24 33 عاما 36 – 26من  3

( 23(، و)22توضح البيانات المعروضة في الجدولين )     
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي التالميذ 
ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح المعممين األصغر 

عاما، مقارنة بمن  30 – 20سنا الذين تتراوح أعمارىم بين 
 40رىم عاما، ومن تبمغ أعما 40 – 31تتراوح أعمارىم بين 

 عاما فأكثر.
 11جدوؿ 

 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس االتجاىات، باختالؼ المستوى التعميمي أحاديتحميؿ التبايف 
 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 865.48 2 1736.95 بين المجموعات
  

 6.61 12.15 71.26 57 4661.65 داخل المجموعات

       59 5792.6 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات الثالث،      
، وذوي المستوى التعميمي الجامعيذوي المستوى التعميمي أعمى من 

، قام الباحثان الجامعي، وذوي المستوى التعميمي أقل من الجامعي
 :التاليبتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى النحو 
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 25جدوؿ 
 ميمياختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس االتجاىات، بناء عمى المستوى التع

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 3 96.38 8 أقل من الجامعي 1

 2 116.13 38 الجامعي 2

 1 114.43 14 أعمى من الجامعي 3

( 16(، و)15توضح البيانات المعروضة في الجدولين )    
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي التالميذ 
ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح من حصل عمى 

، جامعي، مقارنة بمن حصل عمى تعميم الجامعيتعميم أعمى من 
 فأقل.

 26جدوؿ 
 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس االتجاىات، باختالؼ سنوات الخبرة أحادييؿ التبايف تحم

 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 2692.81 2 4185.62 بين المجموعات
  

 6.61 74.23 28.19 57 1666.98 داخل المجموعات

       59 5792.6 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات      
 – 5سنوات، ومن خبرتيم من  10الثالث، من خبرتيم أكثر من 

سنوات، قام الباحثان  5سنوات، ومن خبرتيم أقل من  10

بتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج عمى النحو الموضح في 
 :التاليالجدول 

 27جدوؿ 
 اختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس االتجاىات، بناء عمى سنوات الخبرة

 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 1 115.58 38 سنوات 5أقل من  1

 2 161.57 7 سنوات 16 – 5من  2

 3 97 15 سنوات 16أكثر من  3

( 27(، و)26توضح البيانات المعروضة في الجدولين )     
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي التالميذ 
ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح من خبرتو أقل من 

سنوات، ومن خبرتو 10سنوات، مقارنة بمن خبرتو أكثر من  5
 سنوات. 10 - 5من  

 28جدوؿ 
 االتجاه الستجابات معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد عمى مقياس االتجاىات، باختالؼ شدة إعاقة الطفؿ أحاديتحميؿ التبايف 

 مستوى الداللة قيمة " ؼ " متوسطات المربعات درجة الحرية مجموع المربعات اإلجراءات

 1394.7 2 2789.4 بين المجموعات
  

 6.61 26.47 52.69 57 3663.2 داخل المجموعات
       59 5792.6 المجموع

ومن أجل الكشف عن مصدر التباين بين المجموعات      
الثالث، من يتعاممون مع تالميذ ذوي إعاقة شديدة، ومن يتعاممون 

مع تالميذ ذوي إعاقة متوسطة، ومن يتعاممون مع تالميذ ذوي 
إعاقة بسيطة، قام الباحثان بتطبيق اختبار شيفيو، وكانت النتائج 



 
    

272013 

648 

 :التاليعمى النحو الموضح في الجدول 
 29جدوؿ 

 إعاقة الطفؿ  س االتجاىات، بناء عمى مستوى شدةمقيااختبار شيفيو لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة عمى 
 المقارنة المتوسط الحسابي العدد المجموعة ـ

 1 116.6 26 ذوو اإلعاقة البسيطة 1

 2 168.8 36 ذوو اإلعاقة المتوسطة 2

 3 96.2 16 ذوو اإلعاقة الشديدة 3

       (، 28توضح البيانات المعروضة في الجدولين )     
( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي 29و)

لصالح من     التالميذ ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات 

يتعاممون مع تالميذ ذوي اإلعاقة البسيطة، مقارنة بمن يتعاممون 
 مع تالميذ ذوي اإلعاقة المتوسطة، أو شديدة.

 30جدوؿ 
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد  الذيف حضروا دورات تدريبية، والذيف لـ يحضروا دورات تدريبية درجات  متوسطيداللة الفروؽ بيف 

 في مقياس االتجاىات
 مستوى الداللة قيمة " ت " االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد العينة

 5.42 116.52 25 من حضر دورات تدريبية

من لم يحضر دورات  6.61 6.63
 تدريبية

35 164.14 9.16 

وجود فرق دال إحصائيا بين  (30)يتضح من الجدول رقم      
الذين  عممي التالميذ ذوي اضطراب التوحدمدرجات  متوسطي

حضروا دورات تدريبية، والذين لم يحضروا دورات تدريبية في 
 .مقياس االتجاىات، لصالح من حضروا دورات تدريبية

 نتائجال مناقشة. 6
أبعاد فاعمية الذات أكثر عن أن األول  السؤالكشفت نتائج      

ظيورا لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد ىو بعد الفاعمية 
وتتفق ىذه الشخصية لممعمم، يميو بعد فاعمية التدريس العامة. 

من  [51]روما وآخرين  –النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة فيل 
أن فاعمية الذات الشخصية لدى معممي التربية الخاصة تؤثر عمى 

الوظيفي لممعمم، كما أن الفاعمية الجماعية تؤثر بصورة  الرضا
مباشرة في فاعمية ذات المعمم، إال أنيا ال تتضمن تأثيرا مباشرا عمى 
الرضا الوظيفي. ومن ثم تظير الفاعمية الشخصية لمعمم التالميذ 
مكاناتو،  ذوي اضطراب التوحد كانعكاس لثقة المعمم في قدراتو، وا 

لة ىؤالء التالميذ، وفقا لما لديو من خبرات، وقدرتو عمى تحسين حا

في  –وأساليب اكتسبيا لتحقيق ذلك. وثقة المعمم في قدراتو تفوق 
ثقتو في قدرة المعممين اآلخرين عمى تحقيق  –كثير من األحيان 

 التحسن في أداء التالميذ.
، وجينيت، [66]كما أوضحت دراسات كل من شروك 

ن فاعمية ذات معممي التالميذ ذوي أ [12]، وسيو، وىو  [8]وآخرين
اضطراب التوحد تختمف باختالف الممارسات التدريسية التي يتبعيا 
ىؤالء المعممين، وباختالف االلتزام بفمسفة عالجية معينة، مثل 

، وأن االلتزام بفمسفة عالجية معينة يؤثر في التطبيقيتحميل السموك 
ن االتجاىات . كما أالنفسيمدى شعور المعممين باالحتراق 

اإليجابية نحو الدمج تدعم استخدام المعممين لمممارسات التي تدعم 
 عممية الدمج.

، [5]وفي نفس السياق أوضحت دراسة روبل وآخرين 
أن ىناك مجموعة من المتغيرات التي قد   [13]ودراسة سكولر 

تزيد، أو تنقص فاعمية الذات لدى معممي التالميذ ذوي اضطراب 
ذه المتغيرات الشعور بالنبوغ،  ودعم رئيس العمل، التوحد. ومن ى
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، وتبدد الشخصية، وأن االنفعاليواإلنجازات الشخصية، واإلنياك 
لدى المعممين ىما منبئان قويان  النفسيالذات، واالحتراق  فاعمية

 باتجاىاتيم نحو التالميذ ذوي اضطراب التوحد.
أن معممي التالميذ  [70]بالمر وآخرين كما أوضحت دراسة      

ذوي اإلعاقة يواجيون تحديات كبيرة في سبيل تعميم ىؤالء التالميذ، 
عمى فاعمية  -بالضرورة  -خاصة في أوضاع الدمج، مما ينعكس

ذات ىؤالء المعممين، واتجاىاتيم نحو ىؤالء التالميذ. ومن ىذه 
بصورة كافية ليؤالء  النظاميالتحديات عدم تكييف فصول التعميم 

، أكثر من الميارات األكاديميتالميذ، والتركيز عمى المنيج ال
 الوظيفية األساسية في الحياة.

تأثير نوعية [60] وأوضحت نتائج دراسة كوك، وكاميرون     
اإلعاقة في بعض الخصائص الشخصية لممعمم، فمعممو التالميذ 
غير المعاقين لدييم مستويات منخفضة من القمق، والرفض ليؤالء 

ميذ، مقارنة بمعممي التالميذ ذوي صعوبة التعمم، واالضطراب التال
 المعرفي، واضطراب صعوبة االنتباه، واالضطراب السموكي. 

أبعاد اتجاىات أكثر عن أن  الثاني السؤالوكشفت نتائج      
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد إيجابية ىو بعد تقبل 

يميو بعد االتجاه نحو تأثير التدريس، يميو بعد االتجاه نحو الدمج، 
وتتفق  .المشكالت السموكية، ويميو بعد االتجاه نحو توفر المدعمات

من أن  [62]ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة بارك، وشيتيو 
معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد لدييم اتجاىات إيجابية نحو 

لمدارس ىؤالء التالميذ، خاصة تجاه دمج ىؤالء التالميذ في ا
العامة. ويمكن تفسير ذلك في إطار أن معممي التالميذ ذوي 
اضطراب التوحد، إما يحبون فعال التدريس ليؤالء التالميذ بوازع 

في كثير  –الحب، والمعرفة، والتميز في المجال، أو يفرض عمييم 
تقبل التدريس ليؤالء التالميذ، مما يجعمو تقبال زائفا،  –من األحيان 
ا، بوازع زيادة الدخل. وتقبل التدريس ليؤالء التالميذ وليس حقيقي

يوضح فيم ىؤالء المعممين لخصائص ىؤالء التالميذ، مما يجعميم 
يدركون فوائد دمجيم في التعميم العام، من حيث اكتساب الخبرات 

أثناء التفاعل مع أقرانيم العاديين، ويقممون من حقيقة  تقيدىمالتي 

 ليؤالء التالميذ. تأثير المشكالت السموكية
التأثير الواضح لالتجاىات  [59]كما أوضحت دراسة إليوت     

اإليجابية، أو السمبية لمعممي التالميذ ذوي اإلعاقات نحو دمج 
ىؤالء التالميذ،  حيث إن التالميذ الذين تعمموا بواسطة المعممين 

تجاه الدمج قاموا بمحاوالت أكثر ممارسة  اإليجابيذوي االتجاه 
مقارنة بالتالميذ الذين تعمموا بواسطة معممين ذوي اتجاه سمبى نحو 

 الدمج. 
 وجود عالقة ارتباطية موجبةوكشفت نتيجة الفرض األول عن     

معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد في بين درجات  دالة إحصائيا
ات. وفي ىذا ي مقياس االتجاىمقياس فاعمية الذات، ودرجاتيم ف

أن معممي التربية الخاصة الذين  [23] السياق أوضح ديموبول
لدييم شعور مرتفع بالفاعمية تجاه قدراتيم التدريسية من الممكن أن 
يدفعوا ذوي األداء المنخفض، ويزيدوا نموىم، كما أن ىؤالء 

قوى بالفاعمية إلنجاز ىدفيم  جماعيالمعممين لدييم إحساس 
، والصمود في وجو اإلحباطات التي تواجييم. ومن ثم كاديمياأل

تدعم فاعمية الذات العالية لمعمم التالميذ ذوي اضطراب التوحد 
اتجاىاتو اإليجابية نحو ىؤالء التالميذ؛ مما يتضح في تقبل 
التدريس ليم، وتقبمو لدمجيم في التعميم العام، ومساعدتو ليم عمى 

وكية التي تواجييم، وتقبمو لمستوى التغمب عمى المشكالت السم
الدعم المقدم ليم، وبذلو الجيد في سبيل زيادة ىذا الدعم. كما 

أن معممي التربية الخاصة  [31]أوضحت دراسة رومى، وليزر 
أكثر تشجيعا لمدمج من معممي التعميم العام، وأكثر اىتماما بنقص 

التالميذ ذوي اإلعداد، ونقص ميارات معممي التعميم العام لمعمل مع 
 االحتياجات الخاصة. 

   :عما يمى الثانيوكشفت نتيجة الفرض  
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي      

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح المعممين 
األصغر سنا. ويمكن تفسير ذلك في إطار كون معممي التالميذ 

التخرج، ومن ىم في السنوات األولى  يثيحدذوي اضطراب التوحد، 
في العمل مع ىؤالء األطفال ما زال لدييم الحماس لمساعدة ىؤالء 
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مكاناتيم عمى تحقيق  التالميذ، مما يجعميم يثقون في قدراتيم، وا 
في اإلمكانات  -نوعا ما  –اإلفادة ليؤالء التالميذ، وكذلك يثقون 

المتاحة لدعم ىؤالء التالميذ داخل إطار المدرسة، وكذلك تعاونيم 
 في توفير بعض المدعمات لمساعدة ىؤالء التالميذ.

ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي      
التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من حصل 

، مقارنة بمن حصل عمى تعميم الجامعين عمى تعميم أعمى م
. فتعرض معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد الذين ، فأقلجامعي

لمعديد من الخبرات المتميزة  الجامعيحصموا عمى تعميم أعمى من 
في ىذا الميدان نتيجة استمرارىم في التعمم الكتساب المعرفة، 

م في مواقف وممارستيم في الميدان الكتساب الخبرة، واشتراكي
عممية لتطبيق بعض االستراتيجيات الناجحة في الميدان ينعكس 
بدوره عمى إحساسيم بفاعمية الذات الشخصية، والجماعية، مما 
يتضح في ثقتيم في قدراتيم عمى تحقيق التغير في سموكات 
التالميذ، وكذلك ثقتيم في قدرتيم عمى تحقيق التعاون الفعال مع 

 لمدرسة لتحسين حالة ىؤالء التالميذ.المعممين اآلخرين في ا
ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي      

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من خبرتو 
. فتراكم المعرفة، والخبرة في الميدان يجعل سنوات 10أكثر من 

ت عمى معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد يشعرون بفاعمية الذا
، السيما أن الخبرة المتزايدة تشعرىم والجماعي، الشخصيالمستوى 

بقدرتيم عمى التأثير في اآلخرين، سواء كانوا تالميذ، أو معممين 
زمالئيم في الميدان، وىذا يشعرىم بكونيم يكتسبون الخبرة التي ال 
تتاح لكثيرين في الميدان، خاصة من تتنامى معارفيم األكاديمية، 

عمى شيادات عممية أعمى، ولكن تنقصيم الخبرة  ويحصمون
الميدانية. فامتالك الخبرة في الميدان ال يجعميم عناصر فعالة 
فحسب، ولكن يجعميم أيضا شركاء فعالين في تحديد المسارات 
الصحيحة لتحسين حالة ىؤالء التالميذ. ومن ثم فإن ساعة في 

تغنى عن قراءة  لمتالميذ ذوي اضطراب التوحد قد الحقيقيالميدان 
 كتاب مختص بمعارف ىذا الميدان. 

ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي       
التالميذ ذوي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لصالح من 
يتعاممون مع تالميذ ذوي إعاقة متوسطة، مقارنة بمن يتعاممون مع 

ذلك بإمكانية تالميذ ذوي إعاقة بسيطة، أو شديدة. وقد يرتبط 
تحقيق التميز لتحسين حالة ىؤالء التالميذ، خاصة وأن التالميذ 
ذوي اإلعاقة المتوسطة تتضح عمييم معالم التحسن في سموكاتيم، 
أكثر من التالميذ ذوي اإلعاقة الشديدة، والبسيطة، مما يجعل 
المعممين الذين يتعاممون يبذلون ما في وسعيم ليتضح التحسن عمى 

الميذ، ويزيد بذلك فاعمية ذاتيم لتحقيق ىذا اليدف. وىذا ىؤالء الت
، الشخصيبدوره يعكس فاعمية ذات ىؤالء المعممين عمى المستوى 

 .والجماعي
معممي درجات  متوسطيوجود فرق دال إحصائيا بين و      

التالميذ ذوي اضطراب التوحد  الذين حضروا دورات تدريبية، 
في مقياس فاعمية الذات، لصالح  والذين لم يحضروا دورات تدريبية

من حضروا دورات تدريبية. فحضور الدورات التدريبية حول 
اضطراب التوحد يدعم إحساس المعمم بفاعمية الذات، حيث إن في 
ذلك اكتسابا لممعارف، والخبرات الميدانية، وكذلك دعم ثقة المعمم 
في ذاتو المينية، من حيث القدرة عمى استخدام األساليب 

ستراتيجيات المتخصصة لتحسين حالة ىؤالء التالميذ، سواء واال
عمى مستوى تنمية مياراتيم، أو الحد من المشكالت السموكية التي 

 تواجييم.
   :وكشفت نتيجة الفرض الثالث عما يمى

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي     
المعممين التالميذ ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح 

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة بارك،  األصغر سنا.
أن معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد من  [62]وشيتيو 

األصغر سنا لدييم اتجاىات أكثر إيجابية نحو التالميذ ذوي 
اضطراب التوحد، وأن المعممين في المرحمة االبتدائية أكثر إيجابية 

طراب التوحد، مقارنة بالمعممين في مستوى نحو التالميذ ذوي اض
المدرسة المتوسطة، والعالية، وأن اإلناث لدييم اتجاىات أكثر 
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إيجابية من الذكور، وأن المعممين الذين حضروا العديد من ورش 
العمل لدييم اتجاىات أكثر إيجابية تجاه التالميذ ذوي اضطراب 

 -بعد  –مييم فكثير من المعممين الجدد لم تتراكم عالتوحد. 
الضغوط النفسية النابعة من العمل في ىذا الميدان، ومن ثم تكون 
لدييم اتجاىات إيجابية نحو التدريس ليؤالء التالميذ، وقدرتيم عمى 

 الحد من المشكالت السموكية التي تواجييم.
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي  ووجود     

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح من حصل 
، مقارنة بمن حصل عمى تعميم الجامعيعمى تعميم أعمى من 

، فأقل. وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة جامعي
ت من عدم وجود فروق دالة احصائيا في اتجاىا [57]  الشمارى

معممي التالميذ ذوي اضطراب التوحد نحو ىؤالء التالميذ باختالف 
(، أنثى يرات اليامة، مثل جنس المعممين )ذكر، أوبعض المتغ

ومستوى تعميم، وتدريب المعممين، وخبرة التدريس، وأن كما أن 
شراك  ىناك ضرورة لوضع منيج مخصص ليؤالء التالميذ، وا 

ويمكن تفسير نتيجة ىذا الفرض في ضوء الوالدين لدعم المعممين. 
في ىذا المجال يدعم  الجامعيأن االستمرار في التعميم ما بعد 

االتجاىات اإليجابية لمعمل مع ىؤالء التالميذ، حيث إن االستمرار 
يكسب المعمم العديد من الخبرات التي  الجامعيفي التعميم ما بعد 

تي تواجيو أثناء تساعده في التغمب عمى كثير من الصعوبات ال
العمل مع ىؤالء التالميذ، فال يضخم من تأثير ىذه الصعوبات عمى 
ذاتو، ألنو اكتسب العديد من الخبرات والمعارف التي توضح لو 
طبيعة ىؤالء التالميذ، وتدعم قدرتو عمى مساعدتيم في التغمب عمى 

 المشكالت السموكية التي تواجييم، وىذا يدعم ثقتو في ذاتو.
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي و      

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح من خبرتو أقل 
سنوات، ومن خبرتو 10سنوات، مقارنة بمن خبرتو أكثر من  5من 

سنوات. وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو  10 - 5من  
تجاىات معممي من اختالف ا [54]ماكجريجور، وكامبل دراسة 

التالميذ ذوي اضطراب التوحد ذوي الخبرة العالية في الميدان أكثر 

ويمكن تفسير نتيجة ىذا إيجابية، خاصة نحو دمج ىؤالء التالميذ. 
الفرض في ضوء أن ذوي الخبرة القميمة في الميدان ما زالت 
اتجاىاتيم إيجابية نتيجة جيودىم لتحقيق الذات في عمميم مع 

ميذ، ومن ثم يكونون أكثر نشاطا لدعم ىذه االتجاىات ىؤالء التال
بما يحقق ليم النمو الوظيفي، ويكسبيم القدرة عمى مواصمة العمل 

 في الميدان.
ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معممي      

التالميذ ذوي اضطراب التوحد في االتجاىات لصالح من يتعاممون 
بسيطة، مقارنة بمن يتعاممون مع تالميذ مع تالميذ ذوي اإلعاقة ال

وتتفق ىذه النتيجة مع ما ذوي اإلعاقة المتوسطة، أو شديدة. 
اتجاىات معممي التالميذ  من أن [56]توصمت إليو دراسة ليفينس 

ذوي اإلعاقة تختمف باختالف احتياجات ىؤالء التالميذ، حيث إن 
أكثر إيجابية من االتجاىات نحو التالميذ ذوي االحتياجات المعرفية 

االتجاىات نحو التالميذ ذوي االحتياجات االجتماعية، والجسمية، 
وىذا يظير أثره في سموكات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء التالميذ. 

التي توصمت إلى اختالف  [55] ودراسة ىاستينجس وأوكفورد 
الميذ باختالف اتجاىات معممي التالميذ ذوي اإلعاقة نحو ىؤالء الت

ة االنفعالية، اإلعاقة العقمية، في مقابل اإلعاقاإلعاقة   ) طبيعة
(، حيث إن التالميذ ذوي اإلعاقات االنفعالية، أو واإلعاقة السموكية

السموكية يشكمون تأثيرا سمبيا أكثر عمى المعمم، وعمى التالميذ 
اآلخرين، وعمى البيئة المدرسية، وبيئة الفصل. ويوضح ذلك أنو 

ة شديدة، كمما أثر ذلك عمى اتجاه المعمم بالسمب، كمما كانت اإلعاق
حيث يصبح تحقيق نتائج إيجابية ممموسة عمى مستوى سموكات 
التالميذ أمرا صعبا، وعمى الجانب اآلخر فإن اإلعاقة البسيطة 
تسمح لممعمم بأن يكون أكثر تأثيرا في تحسين حالة التمميذ، مما 

 ينعكس عمى اتجاىاتو نحو ىؤالء التالميذ.
معممي درجات  متوسطيوجود فرق دال إحصائيا بين و 

التالميذ ذوي اضطراب التوحد الذين حضروا دورات تدريبية، والذين 
لم يحضروا دورات تدريبية في مقياس االتجاىات، لصالح من 

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو حضروا دورات تدريبية. 
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،  [53]تيوارت، وشاد، وس[52]دراسات كل من بيندر وآخرين 
من تأثير االستراتيجيات التعميمية الفعالة، واالشتراك  [58]وبارنس 

في الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة في اتجاىات معممي 
التربية الخاصة نحو التالميذ ذوي اإلعاقة، مما يوضح الدعم الذي 

عممين يقوم بو ىذان المتغيران في سبيل زيادة فاعمية ذات ىؤالء الم
 أثناء تعامميم مع ىؤالء التالميذ. 

التالميذ ذوى فاعمية الذات لدى معمم مما تقدم يتضح أن      
لكثير من الخصائص التي يتصف بيا ىذا  مؤشرا اضطراب التوحد

ىؤالء تسيم في مساعدتو عمى التعامل الفعال مع  يالمعمم، والت
التالميذ، والعمل معيم، التالميذ، بداية من تقبل ىذا المعمم ليؤالء 

يجاىد ىذا المعمم من أجل  يالمستمر الذ يمرورا بالنمو المين
تحقيقو، حتى يصبح عمى عمم بالتطور الحادث في ميدان التربية 

يتعامل معيا عمى وجو الخصوص،  يالخاصة عموما، والفئة الت
الخصائص، والتشخيص، وتطبيق البرامج ب فيما يتعمقخاصة 

حسين حالة ىؤالء التالميذ جسميا، وعقميا، لت االستراتيجياتو 
التالميذ ذوى  معممي واجتماعيا، وانفعاليا. كما أن فاعمية الذات لدى

توضح اتجاىات ىؤالء المعممين نحو ىؤالء  اضطراب التوحد
التالميذ، من حيث تقبميم لمتدريس ليؤالء التالميذ، وموافقتيم عمى 

تساعد ي فيرىم لممدعمات التدمجيم في مدارس التعميم العام، وتو 
في تحسين حالة ىؤالء التالميذ، وتخفيف حدة المشكالت السموكية 

 تواجييم.  يالت
 توصيات. ال7

ضرورة االىتمام بمعممي التالميذ ذوى اضطراب التوحد، . 1
تفاعميم مع ىؤالء  فييعانون منيا  التيبالتعرف عمى المشكالت 

 حل ىذه المشكالت. فيالتالميذ، واإلسيام 

بين معممي التالميذ ذوى اضطراب  التكامميأىمية دعم العمل . 2
التوحد، وذلك لمتوصل إلى رؤية متكاممة حول طبيعة الخدمات 
الضرورية الالزمة ليؤالء التالميذ، وذلك من خالل االستفادة من 

 خبراتيم الميدانية.

م فيو رئيس العمل تييئة المناخ المالئم داخل المعيد، والذى يسي. 3
بدعم فاعمية الذات لدى المعممين، من خالل التمكين، والمرونة، 

 ومنح المكافآت المشروطة بتحقيق تحسن حالة التمميذ.

إتاحة الفرص لممعممين لالتصال بالييئات البحثية، والتدريبية . 4
الميدان، مما يشعر  فيلالستفادة منيا، واالطالع الدائم عمى الجديد 

 ، ويدعم لديو فاعمية الذات.المينيبالنمو  المعمم

توفير الدعم المستمر لمدورات اإلرشادية لممعمين المعرضين . 5
، وذلك نتيجة صعوبة اندماجيم النفسيلمضغوط النفسية، واالحتراق 

الميدان لطبيعة إعاقة التالميذ، حيث يقوم بالبرامج اإلرشادية  في
 مجموعة من المختصين.

، مما يسيم العمميشراكة األسرية عمى المستوى دعم مفيوم ال. 6
شعور المعمم بفاعمية الذات الشخصية، والجماعية، خاصة  في

 حالة التمميذ. فيعندما ينتج عن ىذه الشراكة تحسن واضح 

إتاحة الدورات التدريبية المستمرة حول طرق التدريس، . 7
 فييم ميدان اضطراب التوحد، مما يس فيواالستراتيجيات الفعالة 
الذات، نتيجة اكتسابو لكثير من المعارف  فيشعور المعمم بالثقة 

 مع ىؤالء التالميذ، وزيادة تقبمو لمتدريس ليم. الميدانيحول التفاعل 

إتاحة المدعمات الالزمة لعمل المعمم مع ىؤالء التالميذ، مما . 8
تساعده عمى تحسين حالة  التييشعر المعمم بتوافر اإلمكانات 

 ذ.التالمي

إكساب المعمم الميارات الالزمة لمتدريس داخل بيئة الدمج، . 9
 وذلك تمييدا لحدوث الدمج بعد ذلك.

مساعدة المعمم عمى تبنى استراتيجيات عالجية محددة من  . 16
المجال، مثل تحميل السموك  فيثبتت فعاليتيا  التي تاالستراتيجيا
سبيل تحسين حالة التالميذ  في، وجداول النشاط المصورة، التطبيقي

 ذوى اضطراب التوحد، مما يسيم فى شعوره بفاعمية الذات.

 بحىث مقترحة

لدى معممي التالميذ  الوظيفيوعالقتيا بالرضا  فاعمية الذات -1
 ذوى اضطراب التوحد.
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االتجاه نحو الشراكة األسرية وعالقتو بفاعمية الذات لدى  -2
 التوحد.معممي التالميذ ذوى اضطراب 

لدى معممي التالميذ  االنفعاليفاعمية الذات وعالقتيا بالذكاء  -3
 ذوى اضطراب التوحد. 

لتنمية فاعمية الذات لدى معممي التالميذ  إرشاديفعالية برنامج  -4
 ذوى اضطراب التوحد.
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Abstract- Current research aims to identify the nature of the relationship between self-

efficacy and attitudes toward students with autism among teachers of these students, As well 

as to identify the different of self-efficacy and attitudes among these teachers according to 

chronological age, educational level, years of experience, severity of disability among 

students, and participating in training sessions on autism. The research sample consisted of 

(60) teachers of students with autism. Two measures about self-efficacy and attitudes was 

used. The results of the study revealed that: 1- The most effective dimension of self-efficacy 

is personal self-efficacy followed after the general self-efficacy, 2- The Most positive 

dimension of teachers attitudes is accepting the teaching of students with autism followed 

after the attitudes towards inclusion, the attitude towards impact of behavioral problems, and 

the attitudes towards providing aids, 3- There were a statistically significant positive 

correlation between the scores of teachers of students with autism in the scale of the self-

efficacy, and scores in the scale of attitudes, 4- there were a statistically significant 

differences between the mean scores of teachers of students with autism in the scale of self-

efficacy, according to both: chronological age, educational level, years of experience, 

severity of disability among students, and participating in training sessions on autism, 5- 

there were a statistically significant differences between the mean scores of teachers of 

students with autism in the scale of attitudes, according to both: chronological age, 

educational level, years of experience, severity of disability among students, and 

participating in training sessions on autism. 
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