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لدى األطفال املصابني بالتوحد أمناط التعلم األكثر شيوعا    
 إلهام مصطفى القصيري

 المممكة العربية السعودية -  جامعة الممك عبد العزيز
استقصاء أنماط التعمـ األكثر  إلى الحالية ىدفت الدراسة_ ممخصال

طبقت . عض المتغيراتببشيوعا لدى األطفاؿ المصابيف بالتوحد وعالقتيا 
تـ  األطفاؿ المصابيف بالتوحد( مف 150الدراسة عمى عينة مكونة مف )

أفراد الدراسة عمى استبانة أعدت لتحقيؽ  استجاباختيارىـ عشوائياً. وقد 
المفظي البصري، البصري، الحس ) أنماط التعمـأىداؼ الدراسة مكونة مف 

أنماط أكثر الدراسة أف  نتائج وبعد تحميؿ النتائج بينت (.حركي، السمعي
ثـ  النمط الحس حركي، يميو النمط المفظي البصريىي  التعمـ شيوعا

كما تبيف أف ىناؾ . البصري، وال يفضؿ المصابيف بالتوحد النمط السمعي
شدة اإلعاقة  إلىتعزى  األنماط المفضمةفروؽ ذات داللة إحصائية في 

. وبناء عمى نتائج الجنس إلىوال توجد فروؽ دالة تعزى ، لصالح البسيطة
حث القائميف عمى  إلىمجموعة مف التوصيات ىدفت  قُدمت الدارسة، 

 .رعاية وتعميـ األطفاؿ المصابيف بالتوحد مراعاة النمط التعميمي
 .توحد، أنماط تعمـ:  كممات مفتاحية

 مقدمة. ال1
مف الموضوعات الحديثة نسبيًا في ميداف  التوحدُيعد موضوع      

التربية الخاصة بالرغـ مف اىتماـ الكثير مف العمـو في تفسير 
أسباب ىذه الظاىرة، وقياسيا وتشخيصيا، ولما كاف يطمؽ عمى 
ىذه الفئة )اإلعاقة المحيرة( تبرز مشكمة تشخيصيـ والتعرؼ عمى 

 المظاىر المختمفة لمصعوبات التي يعانوف منيا.
إف مشكمة تزايد انتشار التوحد ُتمثؿ تحديًا كبيرًا لمعامميف في      

مجاؿ التربية الخاصة، سواء أكاف ذلؾ في البالد المتقدمة أـ في 
محنة خطيرة  إلىغيرىا مف دوؿ العالـ الثالث، وتشير ىذه النسب 

تتمثؿ في مشكالت مختمفة سمبية تعوؽ تعمـ ىؤالء التالميذ عف 
قوؿ إف خصائص التالميذ المصابيف بالتوحد التعمـ، ويمكف ال
 .ومتباينةمختمفة ومتعددة 

أف المشاركة النشطة لمطمبة  إلىىذا وتشير األدبيات التربوية      
في العممية التعميمية تشعرىـ بالتمكف والقوة وتنعكس إيجابيًا عمى 
فرص نجاح تعمميـ. وأحد االعتبارات في تشجيع الطمبة لممشاركة 

طرقيـ وأساليبيـ المفضمة  إلىـ الذاتي يتمثؿ في التعرؼ في تعممي
في التعمـ. فمف الحقائؽ الميمة التي يتجاىميا القائميف عمى رعاية 
المصابيف بالتوحد عمميًا في كثير مف األحياف أف لألفراد أنماطًا 

 .  [1]مختمفة يفضمونيا في تعمـ األشياء والتفكير بيا
إف فيـ كيفية تعمـ الطالب يعتبر محورًا ميمًا في اختيار      

استراتيجيات التعمـ، ولكف لسوء الحظ، فإف التعميـ في كثير مف 
األحياف يستمر بالطرؽ القديمة، متجاىاًل الفروؽ الفردية بيف الطمبة 
وأنماط التعمـ.  إف الحاجة لفيـ أنماط تعمـ الطالب تتزايد في ظؿ 

ـ الجماعي داخؿ الصفوؼ غير المتجانسة، وقد التعم إلىالدعوة 
 أولى األدب التربوي ىذا الجانب نصيبًا مف البحث ال بأس بو.

النظر إليو كأداة لمتفكير بئدة المبدئية ألنماط التعمـ α وتبدو     
بالفروؽ الفردية، وعندما نساعد الطمبة عمى اكتشاؼ أساليبيـ 

األدوات التي  إلىالتعميمية الخاصة، فإننا نمنحيـ فرصة التوصؿ 
يمكف أف تستخدـ في الموضوعات المدرسية وفي مواقؼ كثيرة 

 فالنمط التعممي ىو األسموب الفردي الذي خارج المدرسة )التعميـ(.
يفضمو الطالب لتأدية الميمة التعميمية وبذلؾ فالنمط التعميمي ىو 

 . [2]أحد أوجو الفروؽ الفردية التي تؤثر عمى التعمـ
 باىتماـوقد حظيت األنماط التعممية في السنوات الماضية      

كبير مف الباحثيف في المياديف التربوية والنفسية. وبوجو عاـ، ثمة 
األكاديمي مف خالؿ تنفيذ التدريس  األداءاعتقاد بإمكانية تحسيف 

 .[3]عمى نحو يراعي األنماط التعممية لمطمبة 



262013 

562 
 

ويمعب المعمـ دورا ىاما في عممية التعرؼ عمى األنماط      
التعممية لمطمبة، وذلؾ بحكـ قربو وعالقتو معيـ، وبالتالي تبني ىذه 

مف األنماط في تدريس الطمبة سيعود بالنفع عمى كؿ مف الطالب 
خالؿ تحسف تعممو، وعمى المعمـ في تخفيؼ العبء واختصار 

 الوقت والجيد.
وقد تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى نموذج دف ودف      

سنة عمى يد ريتا دف وكينيث دف.  25الذي طور طواؿ 
وبشكؿ عاـ، فإف ىذا النموذج يقدـ إطارًا تعميميًا عالجيًا 
وتشخيصيًا، ويعتمد عمى نظرية مفادىا أف كؿ طالب يتعمـ 

تشخيص  إلىأفضؿ بطريقتو الخاصة بو، ولذلؾ يدعو 
فضمة لدى الطالب التي يتعمـ بيا بالشكؿ الطرؽ الم

األفضؿ، واستخداـ ىذه المعمومة في تصميـ اإلجػراءات 
 .[4] واألوضػػاع التعميمية التػي تالئػػـ نمػط ىػػذا الطالب

عنصرًا ضمف ىذا النموذج، موزعة ضمف خمسة أبعاد  20وقد عرؼ دف ودف 
بعد تماعي، والبعد الجسدي، والوىي: البعد البيئي، والبعد الوجداني، والبعد االج

 .(1كما ىو موضح في الجدوؿ ) النفسي
 1جدول 

 عناصر أنماط التعمم حسب نموذج دن ودن
 التصميـ، الصوت،  الضوء،  درجة الحرارة أنماط بيئية

 الدافعية،  المثابرة،  المسؤولية،  البنية أنماط وجدانية
 النضج،  التنويعالنفس،  األزواج المجموعة،   أنماط اجتماعية

 الحس،  تناوؿ الطعاـ والشراب،  الوقت،  الحركة أنماط جسدية
 شمولي/تحميمي ما يتعمؽ بنصؼ كرة الدماغ اندفاعي/تأممي أنماط نفسية

ويركز ىذا البحث عمى العنصر الحسي مف األنماط الجسدية،      
وذلؾ لتجنب التشتت في العمؿ بأبعاد مختمفة، ونظرًا إلمكانية 
حداث التغيير بصورة أكبر مف بعض  العمؿ في ىذا المجاؿ، وا 

 ، كاألنماط البيئية.خرىاألبعاد األ
 
 

 مشكمة الدراسة. 2
بصورة عممية واقعية  -تكمف أىمية الدراسة في التعرؼ      

لدى األطفاؿ  انتشاراعمى األنماط التعممية األكثر  -شاممة 
المصابيف بالتوحد الممتحقيف بمراكز التعميـ والتأىيؿ بالمممكة 
العربية السعودية، مف منطمؽ اف التوحد بات مف أكثر أشكاؿ ذوي 

تعد االحتياجات الخاصة انتشاراً  حسب اإلحصائيات العالمية. لذا 
عممية تحديد األنماط التعممية، وتحديد نوع النمط التعممي مف أىـ 

لخطوات في تحسيف تعمـ ىؤالء األطفاؿ، وتقديـ األساليب ا
المناسبة لنمطيـ التعممي، وذلؾ ألف عدـ إدراؾ  واالستراتيجيات

المعمـ لمنمط التعممي المناسب لمطالب يترتب عميو آثار خطيرة في 
توجيو حياتو المستقبمية ومدى استفادتو مف يومو الدراسي. حيث 

 بتيا عف األسئمة التالية:تتمخص مشكمة الدراسة في إجا
 ما أنماط التعّمـ السائدة لألطفاؿ المصابيف بالتوحد؟ -
ىؿ تختمؼ نسب شيوع كؿ نمط مف أنماط التعمـ لدى أطفاؿ  -

 التوحد حسب الجنس؟
ىؿ تختمؼ نسب شيوع كؿ نمط مف أنماط التعمـ لدى أطفاؿ -

 التوحد حسب شدة اإلعاقة؟
و الطالب بؿ كيؼ يتعمـ ىذا ليس ما يتعمم التعمـ إف نمط     

التعمـ تساعدنا في تفسير لماذا طالب يمكنو أف  أنماط الطالب. إف
الحروؼ، وطالب آخر يمكنو  كتاب يقوؿ الحروؼ بعد قراءتيا في

تعمـ الحروؼ أثناء المعب بقوالب كتبت عمييا الحروؼ، بينما 
 .A,B,C .طالب آخر يمكف اف يتعمـ الحروؼ بغناء أغنية

عداد إة نمط تعمـ الطالب يساعد المعمميف عمى فإف معر كما      
 اتوذ (Personalized) شخصياً  تكوف أكثرلالخبرات التعميمية 

إف اكتشاؼ  ،(Effective) وأكثر فاعمية  (Meaningful)معنى
 نمط تعمـ الطالب ىو اكتشاؼ كيؼ يتعمـ ىذا الطالب بفاعمية

 أكثر.
ودية مف الدوؿ الرائدة في مجاؿ تعتبر المممكة العربية السعىذا و 

وبما أف  ،تقديـ خدمات تربوية لفئات ذوي االحتياجات الخاصة
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التوحد أحد أشكاؿ ذوي االحتياجات الخاصة التي يمحظ تزايد 
فإف الدراسة  ،أنتشارىا بشكؿ واضح، حسب اإلحصائيات العالمية

الحالية تكمف أىميتيا في التعرؼ بصورة عممية واقعية عمى 
ماط التعممية األكثر انتشار لدى األطفاؿ المصابيف بالتوحد مما األن

يساعد القائميف عمى رعايتيـ تبني النمط التعممي المناسب ليـ، 
 مما يوفر الوقت والجيد.

مما سبؽ تبدو أىمية الدراسة واضحة في كونيا تركز عمى       
       الجوانب التالية: 

بيف الطمبة  اانتشار التوصؿ لحقيقة األنماط التعممية األكثر  -
والتي إذا لـ يتـ التدخؿ لتوظيفيا بالشكؿ  المصابيف بالتوحد.

معاناة الطفؿ في المراحؿ الالحقة،  إلىالمناسب فإنيا سوؼ تؤدي 
 ويكوف مف الصعب التغمب عمييا ومواجيتيا .

ينعموا بحقوقيـ في التعميـ ينبغي لألطفاؿ المصابيف بالتوحد أف  -
والتربية كغيرىـ مف أبناء المجتمع، لذلؾ ينبغي التكفؿ بيـ في 
المدرسة أساسا، وفي المجتمع وذلؾ بإعطائيـ الفرص المناسبة 

 حسب قدراتيـ.
كما يمكف أف تسيـ نتائج الدراسة في تقديـ مجموعة مف  -

أف توجو  المعنية بالتوحد، مف شأنيا التوصيات التربوية لمجيات
  .مزيدا مف الدعـ والرعاية ليـ

 فرضيات الدراسةأ. 
( α =0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 لمجنس.تبعًا االنماط التعممية األكثر شيوعا في 
( α =0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 اإلعاقة.لشدة تبعًا االنماط التعممية األكثر شيوعا في 
 حدود الدراسةب. 
تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينات عشوائية، مف جميع األطفاؿ      

الممتحقيف بمراكز تعميـ وتأىيؿ األطفاؿ المصابيف بالتوحد، في 
مدينة جدة في المممكة العربية السعودية. كوف ىناؾ أنماط تعمـ 

الدراسة الحالية عمى انماط التعمـ الحسية  اقتصرت، متعددة

، سمعي، حس حركي(، في تحديد نمط بصريلفظي،  بصري)
 التعمـ.

 مصطمحات الدراسةج. 
: أسموب التعّمـ الذي يفضمو المتعمـ ويستخدمو دوف نمط التعّمم

غيره مف األساليب في دراستو، وبو تتـ معالجة المعمومات وتخزينيا 
وترميزىا واسترجاعيا، وفي ىذه الدراسة تـ تحديده إجرائيًا بأنو 
مجموعة المؤشرات والسموكات اإلدراكية والوجدانية والميارية الثابتة 

د مع البيئة المحيطة بو، بيدؼ استيعابيا نسبيًا في تفاعؿ الفر 
وبالتالي التكيؼ معيا، وحدد نمط التعّمـ لمطالب في ضوء التكرار 

النمط الذي  إلىالمنتمية  االستبانةاألكثر الستجاباتو عمى فقرات 
 صنؼ فيو.

اضطراب نمائي عاـ يتميز بقصور التفاعؿ االجتماعي : التوحد
نشطة واالىتمامات وعادة ما وقصور التواصؿ ومدى محدود مف اال

 .[5]يبدأ قبؿ الشير الثالثيف مف العمر
 الدراسات السابقة. 3

تندر الدراسات التي تناولت أنماط التعمـ لذوي االحتياجات      
أثناء  ةالباحث تالخاصة أو تكاد تكوف غير موجودة حسب ما وجد

إعداد الدراسة الحالية، فمعظـ الدراسات تناولت أنماط التعمـ لمطمبة 
العادييف، وعمى األغمب في مراحؿ تعميمية متأخرة )ثانوية، 

 جامعية(، وىذا يضفي أىمية إضافية لمدراسة الحالية:
التعرؼ عمى أنماط التعمـ  إلىبدراسة ىدفت  [6]قاـ الشورة      

والعالقة بينيما لدى طمبة صعوبات  نجازلإلالشائعة والدافعية 
التعمـ الممتحقيف بغرؼ المصادر في مديرية تربية وتعميـ لواء 

( طالب وطالبة مف 90، وتكونت عينة الدراسة مف )مأدباقصبة 
طمبة صعوبات التعمـ، وتـ اختيارىـ بالطريقة القصدية مف المجتمع 

ياس دافعية ومق األصمي، وثـ تـ تطبيؽ مقياس أنماط التعمـ،
التعمـ المذيف أعدىما الباحث بعد  االنجاز لدى طمبة صعوبات
 التحقؽ مف صدقيما وثباتيما.
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أظيرت النتائج أف أنماط التعمـ الشائعة لدى طمبة صعوبات      
حركي والذي احتؿ الترتيب األوؿ، -التعمـ كاف أعالىا النمط الحس

حيف أف النمط  بينما جاء النمط البصري في الترتيب الثاني في
  السمعي كاف أقؿ أنماط التعمـ شيوعًا والذي احتؿ الترتيب الثالث.

وقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة معممي التربية الخاصة، 
والمعمميف بشكؿ عاـ لمكونات الدافعية عند تدريس الطمبة ذوي 
صعوبات التعمـ، والعمؿ عمى تعزيز الدافعية الداخمية لدى الطمبة 

حركي( في -لمعمميف عمى كيفية توظيؼ التعمـ )الحسوتدريب ا
المواقؼ الصفية عمى اعتبار انو النمط المفضؿ لدى طمبة 

وأىمية تضميف المناىج المقدمة لطمبة صعوبات  صعوبات التعمـ،
التعمـ عمى أنشطة وتدريبات )حسية، بصرية، سمعية(، ألىمية ذلؾ 

 في تعمـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ.
التعرؼ عمى أثر برنامج  إلىىدفت  [7] دراسة لمعيمة وفي     

التفكير الرياضي لدى  مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية ميارات
طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظات غزة . ولتحقيؽ أىداؼ 

أنماط التعمـ  استبانةالدراسة استخدمت الباحثة األدوات التالية: 
التفكير الرياضي، وكال األداتيف  اختبار)حركي، سمعي، بصري(، 

يتمتعاف بدالالت صدؽ وثبات مناسبة. ودلت نتائج الدراسة عمى 
 وجود فروؽ دالة لصالح المجموعة التجريبية.

 إلىىدفت   [8]آخروفوأظيرت دراسة قاـ بيا رواشده و      
أنماط التعمـ لدى طمبة الصؼ التاسع، وأثرىا في  استقصاء

الجنس، واستخدمت أستبانو  باختالؼذلؾ  واختالؼالتحصيؿ، 
لتحديد أنماط التعمـ لمطمبة عينة الدراسة، وأظيرت النتائج أف 

% 18% مف أفراد العينة مف ذوي نمط تعمـ منفرد، بينما كاف 82
% 18% تفاعمي، 34.5منيـ بنمطيف أو ثالثة أنماط موزعة 

% خارجي، وكانت ىناؾ فروقات دالة 14% إجرائي، 14داخمي، 
 ح الذكور.لصال
التعرؼ عمى أنماط التعمـ  إلى [9] وىدفت دراسة أبو النادي     

األكثر تفضيال لدى طمبة جامعة االسراء في األردف، وىؿ ىناؾ 

عالقة بيف نمط التعمـ والجنس، المستوى الدراسي، والتخصص، 
أتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي، وأظيرت النتائج تفوؽ 

و النمط البصري، كما أشارت النتائج لوجود النمط الحس حركي، يمي
في انماط التعمـ تعود لمتخصص، وعدـ وجود فروؽ في  اختالفات

 تفضيؿ النمط تعزى لمجنس.
حوؿ أنماط التعمـ  [10]وبينت دراسة طالفحة، الزغوؿ      

المفضمة لدى طمبة جامعة مؤتو وعالقتيا بالجنس، أف ىناؾ سيادة 
لمنمط األيسر مف التعمـ يميو النمط األيمف فالمتكامؿ، لدى أفراد 
عينة الدراسة، كما دلت النتائج عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

 إحصائية في نسب أنتشار االنماط الثالثة تبعا لمتغير الجنس.
أنماط تعّمـ المغة  بدراسة حوؿ [11]كما قاـ عقؿ، محمود      

ولتحقيؽ ذلؾ، طرح  اإلنجميزية لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية،
الباحثاف عدد مف األسئمة منيا: ما ىي أنماط التعمـ التي يوظَّفيا 
طمبة القسميف المذكوريف في تعمميـ لمغة اإلنجميزية؟ ىؿ توجد 

في أنماط وعادات  0.05ية عمى مستوى فروؽ ذات داللة إحصائ
متغيرات الجنس، التخصص، المعدؿ، مكاف  إلىالتعمـ والتي ُتعزي 

السكف واستخداـ الحاسوب ومستوى الطمبة األكاديمي؟ تكوف 
طالب وطالبة مف القسميف وتـ اختيار  320مجتمع الدراسة مف 
% مف مجتمع 37.8طالبًا وطالبة أو  120عينة عشوائية بمغت 

فقرة عمى  29لدراسة. قاـ الباحثاف بتطبيؽ استبانة مكونة مف ا
أشخاص الدراسة لمتعرؼ عمى أنماط وعادات التعمـ لدييـ. بعد 
جمع البيانات، قاـ الباحثاف باستخداـ اختبار ت وتحميؿ التبايف 
األحادي لتحميؿ نتائج الدراسة. أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود 

التعمـ لدى الطمبة مف الجنسيف ولكف فروؽ ذات داللة في أنماط 
أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة في أنماط التعمـ لدى 

استخداـ الحاسوب. وفي ضوء  إلىالطمبة والتي يمكف أف تعزى 
نتائج الدراسة، يوصي الباحثاف بتنويع أساليب التدريس وتغيير 
فة أماكف الجموس واستعماؿ وسائؿ تعميمية وتقنيات تربوية مختم

وجعؿ مساؽ الحاسوب مساقًا إجباريًا لطمبة قسـ المغة اإلنجميزية 
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عؿ في اعتماد الطالب عمى أنفسيـ. كما αوأساليب التدريس لدوره 
يوصي الباحثاف إجراء دراسات في الجامعات لمعرفة العالقة بيف 
السمات الشخصية وأنماط التعمـ التي يستخدميا الطمبة في تعمميـ 

وأثر ىذه األنماط عمى الصحة النفسية عندما  لمغة اإلنجميزية
 ينخرط ىؤالء الطمبة في سوؽ العمؿ.

 الطريقة واإلجراءات. 4
يتناوؿ ىذا الجزء وصفًا لكؿ مف مجتمع الدراسة وعينتيا،      

وصؼ أدوات الدراسة وكيفية التحقؽ مف صدقيا  إلىإضافة 
وثباتيا، وكذلؾ اإلجراءات التي اتبعت في تطبيؽ الدراسة 

 والمعالجات اإلحصائية المستخدمة .
مجتمع الدراسة وعينتهاأ.   

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع األطفاؿ المصابيف بالتوحد      
( 2الممتحقيف بمراكز التأىيؿ والرعاية في منطقة جدة والتي تشمؿ )

( مراكز خاصة، في الفصؿ الدراسي األوؿ 8مراكز حكومية و)
مركزيف مف مجموع المراكز  اختيارـ، وقد تـ  2012/2013

ة الدراسة التي تكونت مف عين الختياربالطريقة العشوائية البسيطة 
 ( إناث.51( ذكور، )99)

  أداة الدراسة ب. 
وذلؾ  االستبانةبتصميـ أداة الدراسة المكونة مف  ةالباحث تقام

 عمى النحو التالي:
يمثؿ أنماط التعمـ )بصري، سمعي،  استبيافتـ تطوير       

لمتعرؼ [4] دف ودف ونموذج حركي( بالرجوع لمدراسات السابقة، 
األنماط التعممية األكثر شيوعا لدى األطفاؿ المصابيف  إلى

أفراد عينة  إلى. ويشتمؿ ىذا الجزء عمى رسالة موجية بالتوحد
الدراسة لتوضيح أىداؼ الدراسة، والتأكيد عمى سرية البيانات، 
وكذلؾ عمى مجموعة مف متغيرات الدراسة المستقمة المتمثمة في: 

سمـ ليكرت الخماسي لتسجيؿ  وتـ استخداـ. الجنسشدة اإلعاقة، 
استجابات عينة الدراسة عمى االستبانة والتي تضمنت مجموعة مف 

  أنماط التعمـ .

القائميف وتـ تطبيؽ أداة الدراسة أثناء المقابمة الشخصية مع      
، وذلؾ لضماف فيـ الفقرات عمى رعاية األطفاؿ المصابيف بالتوحد

عطاء اإلجابات الحقيقية عمييا، وخ  إلىاصة أنيـ يحتاجوف وا 
بالتعاوف مع اإلدارات  ةالباحث تتفسير بعض العبارات، وقام

 ومشرفو المراكز بتوزيع أداة الدراسة بشكؿ فردي وااللتزاـ بمتابعة
أثناء استيفاء األداة وذلؾ بغرض اإلجابة عمى  المستجيبيف

 استفساراتيـ أو تقديـ أية مساعدة في تعبئتيا.
  الدراسةصدق وثبات أداة ج. 
تـ عرض أداة الدراسة عمى خمسة مف المحكميف مف حممة      

الدكتوراه في مجاؿ رعاية وتأىيؿ المعاقيف وعمـ النفس، وكذلؾ 
المصابيف بالتوحد  طفاؿخمسة مف العامميف في مجاؿ تأىيؿ األ

وأولياء أمور المعاقيف الناشطيف في ميداف اإلعاقة. وُطمب إلييـ 
مف فقرات األداة  مف حيث صياغتيا المغوية الحكـ عمى كؿ فقرة 

ومدى عالقتيا مع الموضوع الذي صممت لقياسو. وقد تـ تعديؿ 
 أداة الدراسة بناء عمى آراء المحكميف ومالحظاتيـ وتوصياتيـ.

 االتساؽوفيما يتعمؽ بثبات أداة الدراسة، فقد تـ استخداـ معامؿ 
ي درجة وى  0.90والذي بمغ  Alpha Chronbachالداخمي 

 مناسبة ألغراض البحث العممي.
 إجراءات الدراسةد. 

 ةالباحث تبعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة، قام
 تباإلجراءات الالزمة مف أجؿ تطبيقيا عمى عينة الدراسة. وقد أكد

لكؿ فرد مف أفراد عينة الدراسة عمى سرية المعمومات، ثـ  ةالباحث
أثناء المقابمة الشخصية التي  ةطبقت أداة الدراسة مف قبؿ الباحث

القائميف عمى رعاية األطفاؿ أجريت بشكؿ فردي مع األشخاص 
، وذلؾ لضماف فيـ الفقرات وتوفير اإلجابات المصابيف بالتوحد

عمى التأكد مف فيـ  ةلباحثا تالحقيقية عمييا. ىذا وقد حرص
المستجيبيف لألسئمة الموجية إلييـ، وذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمى 
التغذية الراجعة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة. وقد تـ اإلصغاء 
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األساليب وأنماط التعمـ المطمؽ لممستجيبيف عند الحديث عف 
 .المستخدمة في تعميـ األطفاؿ المصابيف بالتوحد

( 150مف تطبيؽ أداة الدراسة عمى عدد ) ةالباحث توقد تمكن     
تـ تبويب البيانات وترميزىا ثـ ، األطفاؿ المصابيف بالتوحدمف 

دخاليا  الحاسوب. ومف ثـ عولجت البيانات إحصائيًا  إلىوا 
 Statisticalباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

Packages for Social Sciences (SPSS) .  
 المعالجات االحصائيةهـ. 

تـ تحميؿ بيانات أداة الدراسة عف طريؽ برنامج الرـز 
استخراج وذلؾ مف خالؿ   SPSS version 17اإلحصائية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

الستجابات عينة الدراسة، لكؿ فقرة مف فقرات الدراسة وعمى األبعاد 
تحميؿ التبايف المشترؾ الفرعية لألداة وكذلؾ لمدرجة الكمية لمفقرات. 

، واختبار شيفيو لممقارنات MANOVA)) متعدد المتغيرات
وذلؾ لمتعرؼ عمى أثر ىذه  اختبار )ت( لمعينات المستقمةالبعدية و 

 .ماط التعمـأنالمتغيرات عمى 
 ة ومناقشتهاسج الدرائنتا. 5

يناقش ىذا الجزء نتائج الدراسة بعد فحص أسئمة      
وفرضيات الدراسة، ومقارنتا مع األدب النظري والدراسات السابقة 

 عمى النحو التالي:
  نتيجة السؤاؿ الرئيسي:

بالتوحد ؟ما أنماط التعّمـ السائدة لألطفاؿ المصابيف 

2  جدول  
عمى المقياس ينةالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات الع  

متوسػػػػػػػػػػػػط اسػػػػػػػػػػػػتجابات  متوسط البعد/المقياس العدد أنماط التعمـ
 العينة

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 المتوسط

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قيمة )ت(
 الحرية

 مستوى الداللة

 000. 149 25.802 8.333 3.956 38.33 30 150 لفظي بصري
 000. 149 8.021 2.900 4.428 32.90 30 150 بصري

 000. 149 7.515 3.000 4.889 33.00 30 150 حس حركي
 000. 149 9.711- 3.333- 4.204 26.67 30 150 سمعي
 000. 149 14.499 10.900 9.207 130.90 120 150 الكمي
التعميمية األكثر شيوعا ىي  االنماطيبيف الجدوؿ أعاله أف      

المفظي البصري يميو الحس حركي ثـ البصري، وال يفضؿ األطفاؿ 
 المصابيف بالتوحد النمط السمعي.

وتفسر الباحثة ذلؾ بالرجوع لخصائص األطفاؿ المصابيف      
يوجد عند الطفؿ التوحدي ايجابيات تطورية أي  بالتوحد حيث

لطبيعييف، وىذه الميارات قد ميارات قد تكوف أفضؿ مف األطفاؿ ا
مقترنو بتعميمات لفظية )كما أظيرت نتائج الدراسة تكوف بصرية 

أي لديو استعداد وقابمية الستقباؿ المعمومات عف طريؽ الحالية( 
مف الكتاب لذلؾ  أالحاسة البصرية وال يرغب في أف يكتب أو يقر 

رسومة أو يتـ اإلفادة مف الوسائؿ المرئية مثؿ الصور واألشكاؿ الم
، فالطفؿ المصاب بالتوحد يفكر في الصور بواسطة الحاسوب
يفكر كثير مف األشخاص المصابيف بالتوحد و  .وليس بالكممات

فكر باستخداـ الصور، بداًل مف يحيث  باستخداـ التفكير المرئي،
 وراه في مخيمتيكشريط فيديو  هالمغة أو الكممات  حيث تبدو أفكار 

، في حيف نجده الثانية و، والكممات لغتاألولى وفالصور ىي لغت
يمؿ مف التعميمات السمعية والصوت يزعجو وىذا يفسر ضعؼ 

 النمط السمعي لدييـ.
 : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ولىنتائج الفرضية اال     
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تبعػػًا االنمػػاط التعمميػػة األكثػػر شػػيوعا ( فػػي α =0.05عنػػد مسػػتوى )
االنمػػاط التعمميػػة األكثػػر شػػيوعا لمعرفػػة الفػػروؽ فػػي  لشػػدة اإلعاقػػة.

تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات ، تبعػػًا لشػػدة اإلعاقػػة

( 2المعياريػػػة السػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى المقيػػػاس، والجػػػدوؿ )
 يبيف تمؾ القيـ: 

 2جدول  
 الستجابات عينة الدراسة عمى المقياس تبعا لمتغير شدة اإلعاقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد شدة اإلعاقة النمط
 2.753 41.00 82 بسيطة المفظي البصري

 1.825 35.88 50 متوسطة

 3.049 33.00 18 شديدة

 4.405 32.68 82 بسيطة البصري

 4.509 32.86 50 متوسطة

 4.393 34.00 18 شديدة

 5.337 33.30 82 بسيطة الحس حركي

 4.240 32.68 50 متوسطة

 4.579 32.50 18 شديدة

 4.140 26.48 82 بسيطة السمعي

 4.279 27.12 50 متوسطة

 4.417 26.28 18 شديدة

يالحظ مف الجدوؿ أعاله وحسب المتوسطات الحسابية وجود      
تبعًا لشدة اإلعاقة  أنماط التعمـ األكثر شيوعافروؽ ظاىرية في 

عمى داللة الفروؽ في المتوسطات تـ  . ولمتعرؼاألنماطوفي جميع 

( يبيف نتائج تمؾ 3والجدوؿ) ،استخداـ تحميؿ التبايف المتعدد
  الفروؽ:

 3جدول 
 تحميل التباين المتعدد لمتعرف عمى داللة الفروق في المتوسطات تبعا لمتغير شدة اإلعاقة

 المتغير ولكس المبدا ؼ درجة الحرية البسط درجة الحرية المقاـ مستوى الداللة

 شدة اإلعاقة 396. 21.181 8.000 288.000 000.
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة عمػػى      
تبعػًا لشػدة اإلعاقػة.  أنمػاط الػتعمـ األكثػر شػيوعاالمقياس الكمي في 

نمػػػط مػػػف أنمػػػاط الػػػتعمـ ولمكشػػػؼ عػػػف أثػػػر ذلػػػؾ المتغيػػػر فػػػي كػػػؿ 

األربعػػػػة تػػػػـ اسػػػػتخداـ تحميػػػػؿ التبػػػػايف المشػػػػترؾ متعػػػػدد المتغيػػػػرات 
(MANOVA) ( يوضح ذلؾ4والجدوؿ ): 

 4جدول 

 (MANOVA)تحميل التباين المشترك متعدد المتغيرات 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أعػػػاله أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة فػػػي      
تبعػػًا لشػػدة  أنمػػاط الػػتعمـ األكثػػر شػػيوعامػػف  الػػنمط المفظػػي البصػػري

اختبػػار . ولمتعػػرؼ عمػػى مصػػدر تمػػؾ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اإلعاقػػة
  ( يبيف تمؾ القيـ: 5شافيو لممقارنات البعدية، والجدوؿ )

 5جدول 
 تبعًا لشدة اإلعاقة أنماط التعمم األكثر شيوعانحو نتائج اختبار شافيه لمتعرف عمى مصدر الفروق في االتجاهات  

 شديدة متوسطة بسيطة شدة اإلعاقة النمط
 (*)8.00 (*)5.12  بسيطة المفظي البصري

 (*)2.88   متوسطة
    شديدة

الػػػػػػنمط المفظػػػػػػي يبػػػػػػيف الجػػػػػػدوؿ أعػػػػػػاله أف ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػرؽ فػػػػػػي      
تبعػػػػػًا لشػػػػػدة اإلعاقػػػػػة  أنمػػػػػاط الػػػػػتعمـ األكثػػػػػر شػػػػػيوعا فػػػػػي البصػػػػػري

بػػػػػيف ذوي اإلعاقػػػػػة البسػػػػػيطة والمتوسػػػػػطة لصػػػػػالح البسػػػػػيطة، وبػػػػػيف 
اإلعاقػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػديدة لصػػػػػػػػػالح البسػػػػػػػػػيطة، ذوي اإلعاقػػػػػػػػػة البسػػػػػػػػػيطة و 

 المصدر المتغيرات التابعة مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات ؼ مستوى الداللة

 شدة اإلعاقة المفظي البصري 1396.053 2 698.027 109.710 000.

 البصري 25.724 2 12.862 653. 522.

 الحس حركي 17.242 2 8.621 358. 700.

 السمعي 15.991 2 7.996 449. 639.
 الخطأ المفظي البصري 935.280 147 6.362  

 البصري 2895.776 147 19.699  

 الحس حركي 3544.758 147 24.114  

 السمعي 2617.342 147 17.805  

 الكمي المعدؿ المفظي البصري 2331.333 149   

 البصري 2921.500 149   

 الحس حركي 3562.000 149   

 السمعي 2633.333 149   
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واإلعاقػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػديدة لصػػػػػػػػػػػالح وبػػػػػػػػػػػيف ذوي اإلعاقػػػػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػػػػطة 
بعػػػػػػػػػػػض االطفػػػػػػػػػػػاؿ  بكػػػػػػػػػػػوفوتفسػػػػػػػػػػػر الباحثػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػؾ  المتوسػػػػػػػػػػػطة
مرتفػػػػػػػػع بينمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػانى  وظيفػػػػػػػػيبمسػػػػػػػػتوى اداء  يتميػػػػػػػػز التوحػػػػػػػػدييف

تختمػػػػػػؼ قػػػػػػدرة  وبالتػػػػػػاليانخفػػػػػػاض ىػػػػػػذا المسػػػػػتوى ر الػػػػػبعض االخػػػػػػ
حسػػػػب درجػػػػة  أخػػػػرى إلػػػػىىػػػػؤالء االطفػػػػاؿ عمػػػػى الػػػػتعمـ مػػػػف حالػػػػة 

 . األداءومستوى  العقميالتوحد والمستوى 

ال توجػػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػػائية الثانيػػػػػػة: نتػػػػػػائج الفرضػػػػػػية 
االنمػػػػػاط التعمميػػػػػة األكثػػػػػر شػػػػػيوعا ( فػػػػػي α =0.05عنػػػػػد مسػػػػػتوى )

االنمػػػػػاط التعمميػػػػػة األكثػػػػػر وؽ فػػػػػي لمعرفػػػػػة الفػػػػػر  لمجػػػػػنس.تبعػػػػػًا 
تبعػػػػػػػػًا لمحالػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة، تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخراج المتوسػػػػػػػػطات شػػػػػػػػيوعا 

الحسػػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػتجابات عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة 
      ( يبػػػيف تمػػػؾ القػػػيـ: 6عمػػػى المقيػػػاس، والجػػػدوؿ )

 6  جدول
 تبعا لمتغير الجنس عمى المقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس النمط

 3.990 38.41 99 ذكر لفظي بصري
 3.923 38.18 51 أنثى

 4.292 32.87 99 ذكر بصري
 4.724 32.96 51 أنثى

 4.953 33.20 99 ذكر حس حركي
 4.788 32.61 51 أنثى

 4.543 27.07 99 ذكر سمعي
 3.356 25.88 51 أنثى

يالحظ مف الجدوؿ أعاله وحسب المتوسطات الحسابية وجود      
االنماط التعممية األكثر شيوعا فروؽ ظاىرية بيف األفراد المعاقيف 

       . نماط التعمـوفي جميع ا لمجنستبعًا 

 لمعيناتؽ تـ استخداـ اختبار )ت( ولمعرفة داللة تمؾ الفرو 
 يبيف نتائج تمؾ الفروؽ (7المستقمة. والجدوؿ )

 
 7جدول 

 اختبار )ت( لمعينات المستقمة

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( فرؽ المتوسطات المتوسطات الجنس أنماط التعمـ

لفظي 
 بصري

 38.41 ذكر
0.238 0.348 148 

  

0.729 

   38.18 أنثى

 بصري
 32.87 ذكر

-0.092 -0.12 148 0.904 
 32.96 أنثى

 حس حركي
 33.2 ذكر

0.594 0.704 148 0.483 
 32.61 أنثى

 0.101 148 1.649 1.188 27.07 ذكر سمعي
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يالحظ مف الجدوؿ أعاله أنو ال توجد فروؽ ذات داللة بيف و       
االنماط التعممية األكثر في  بالتوحد تبعا لمجنسالمصابيف األفراد 
  . أنماط التعمـوفي جميع شيوعا 
في عدـ  [10]دراسة طالفحة، الزغوؿ  وىذا يتفؽ مع نتائج      

وجود فروؽ دالة تعود لمتغير الجنس في األنماط التعممية 
كوف خصائص التوحد  إلىالمفضمة. ويرجع الباحث ذلؾ 

كاضطراب يظير لدى األطفاؿ المصابيف بشكؿ عاـ بغض النظر 
ناث ىو في نسبة عف الجنس، والفرؽ الوحيد بيف الذكور واإل

 ، أي يصيب أربع ذكور مقابؿ أنثى واحدة.1:4االنتشار التي تبمغ 
 التوصيات. 7

 :بما يأتي ةوصي الباحثتبناًء عمى نتائج الدراسة، 
عمى القائميف عمى رعاية األطفاؿ المصابيف بالتوحد مراعاة  -

النمط التعممي المفضؿ لمطفؿ مف خالؿ المالحظة المباشرة 
 الستجاباتيـ لمميمات.

 الموافقة بيف النمط التعممي المفضؿ وأساليب التدريس المتبعة. -
التركيز عمى النمط المفظي البصري، والحس حركي في  -
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Abstract -This study aimed to investigate the most common learning styles in children with autism and 

their relationship with some variables. The studies applied on a sample of (150) of the children with 

autism were randomly selected. The members of the study responded to a questionnaire prepared to 

achieve the objectives of the study consists of learning styles (visual verbal, visual, kinesthetic sense, 

auditory). After analyzing the results of the study showed that the most common learning styles are 

verbal visual style, does not fit the pattern auditory autistic. As it turns out that there are statistically 

significant differences in patterns favorite due to the severity of disability in favor of Simple disability, 

there are no significant differences due to gender. In the light of the results there were some useful 

recommendations aimed at support the preferred style. 
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