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معوقات التواصل بني املعلمني وأولياء أمور األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة تحديد المعوقات التي

 .1المقدمة

تؤثر في عممية التواصؿ بيف أسر ومعممي األطفاؿ ذوي اضطراب

زاد االىتماـ في السنوات األخيرة بقضايا التواصؿ في كافة

طيؼ التوحد مف وجية نظر المعمميف في مدينة الرياض بالمممكة

المجتمعات ،لما لمتواصؿ الجيد مف أثر كبير في تحقيؽ التفاىـ

العربية السعودية .استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي.

بيف األفراد والمجموعات ،فبقدر ما يكوف التواصؿ إيجابياً ومثم اًر

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات األطفاؿ ذوي

بقدر ما يكتسب الفرد ثقة بنفسو ،ويحس بالرضا عف ذاتو .لذا

اضطراب طيؼ التوحد بمعاىد وبرامج التربية الخاصة في مدينة

فإف التواصؿ الفعاؿ يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المجتمعات

الرياض ،في حيف تكونت عينة الدراسة مف ( )117معمماً ومعممة.

المختمفة إذ يتـ مف خالؿ عممية التواصؿ نقؿ كافة المعمومات

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة لمكشؼ عف معوقات

والمفاىيـ واآلراء بيف مختمؼ األفراد داخؿ المجتمع ،واذا ما تـ

التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد ومعممييـ،

نقؿ ذلؾ بوضوح فإف ذلؾ سيساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجوة

وتكونت األداة مف ( )42عبارة تـ تصنيفيا ضمف ثالثة مجاالت ىي:

مف وراء ىذه العمميات.

المعوقات التي تتعمؽ بأولياء األمور بواقع ( )15عبارة ،والمعوقات
التي تتعمؽ بالمعمميف بواقع ( )14عبارة ،والمعوقات التي تتعمؽ

فالتواصؿ التربوي مف أىـ حمقات المنظومة التربوية،

بالمدرسة بواقع ( )13عبارة .أظيرت النتائج تبايناً في مستوى معوقات

وحدوث أي خمؿ فيو يؤثر في العممية التربوية برمتيا ويؤثر -

التواصؿ بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

بالتالي -عمى جودتيا .ويعد التواصؿ بيف األسرة والمدرسة واحداً

ومعممييـ في المجاالت الثالثة .تراوحت متوسطات درجات العينة

مف أىـ أشكاؿ التواصؿ ،لما لو مف أثر واضح عمى متابعة تقدـ

عمى أبعاد االستبانة بيف المتوسطة والمرتفعة .حيث كانت المعيقات

أداء األطفاؿ في المدرسة [ .]1ومف ىنا تبرز واحدة مف أىـ

المتعمقة بأولياء األمور والمدرسة ىي أكثر المعيقات تأثي ارً في عممية

القضايا التي يعاني منيا أولياء أمور الطمبة ذوي التوحد عند

التواصؿ مقارنة مع المعيقات المتعمقة بالمعمميف .وأشارت النتائج -

تواصميـ مع المعمميف الذيف يقوموف عمى رعاية أبنائيـ ،وىي

أيضاً -إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

قضية التواصؿ ،فكمما زاد اعتماد أسر التالميذ ذوي التوحد عمى

درجات عينة الدراسة عمى المجاالت الثالثة لالستبانة (المعوقات التي

المؤسسات التربوية زاد العبء الوظيفي الذي قد يكوف سبباً في

تتعمؽ بالمعمميف ،والمعوقات التي تتعمؽ بالمدرسة ،والمعوقات التي

تقميؿ فاعمية الخدمات المقدمة ،األمر الذي مف شأنو أف يؤدي

تتعمؽ بأولياء األمور) تعزى لمتغيرات جنس المعمـ ،والبديؿ التربوي،
والدورات التدريبية التي تمقاىا المعمـ ،في حيف أشارت النتائج إلى

إلى شعور المعمـ بشيء مف اإلحباط ،حيث يجد نفسو وحيداً في

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات المعوقات التي تتعمؽ

تقديـ الخدمات التربوية ،والتعميمية لمتالميذ ذوي اإلعاقة بشكؿ

بالمعمميف والمعوقات تعزى لمتغير المؤىؿ الدراسي ،لصالح حممة

عاـ دوف أف يجد دعماً مف أسر ىؤالء التالميذ ،نتيجةً لضعؼ

درجة الماجستير .وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فقد

التواصؿ بينو وبيف تمؾ األسر [.[2

أوصى الباحث بتفعيؿ دور مجالس اآلباء في معاىد وبرامج الدمج

وفي ىذا اإلطار يشير ٌّ
كؿ مف برياف وبوريست [ ]3إلى

لألطفاؿ ذوي التوحد ،وتفعيؿ دورىا في توعية أولياء أمور التالميذ

أف البرامج التي تشجع عمى تواصؿ آباء األطفاؿ التوحدييف

ذوي التوحد بأىمية االتصاؿ مع المدرسة ،والمعمميف.

ومشاركتيـ في البرامج التربوية تحقؽ جممة مف األىداؼ الرئيسة
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مف أىميا :حصوؿ اآلباء وأطفاليـ عمى الدعـ االجتماعي

األطفاؿ؟

واالنفعالي مف المعمميف ،وتفعيؿ مجمس اآلباء وادارة المدرسة،

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

ومشاركتيـ في إعداد البرامج التعميمية.

( (α=0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة
معوقات التواصؿ تعزى لمتغير الجنس؟

 .2مشكمة الدراسة
تعد مشاركة أولياء األمور في تعميـ أطفاليـ ذوي

 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

اضطراب طيؼ التوحد مسألة جوىرية لمتقميؿ مف حدة المشكالت

( (α=0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة

الشخصية واألسرية المتعمقة بالصعوبات التي يعاني منيا الطفؿ

معوقات التواصؿ تعزى لمتغير المؤىؿ الدراسي؟

التوحدي .وكذلؾ ،فإف مشاركة أولياء األمور في البرامج

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

واالجتماعات واألنشطة تزودىـ بمعمومات موضوعية عف

( (α=0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة

مشكالت أطفاليـ والتحديات المرتبطة بيا .وىذه المشاركة ترتبط

معوقات التواصؿ تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

ارتباطاً وثيقاً بمسألة تواصؿ األسر مع الكادر التربوي ،حيث

 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

تنعكس إيجابياتيا عمى الطفؿ ،وعمى األسرة ،وعمى المدرسة

( (α=0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة

والمجتمع جراء تعزيز التعاوف والشراكة بيف اآلباء والمعمميف،

معوقات التواصؿ تعزى لمتغير المكاف (معيد أو برنامج تربية

والعكس صحيح فعند وجود قصور في عممية التواصؿ بيف أسر

خاصة)؟

األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد وبيف المعمميف؛ فإف ىذا

 -6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

ينعكس عمى عمميتي التخطيط والمتابعة ،مما يستدعى التدخؿ

( (α=0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة

لزيادة فاعمية التواصؿ ،األمر الذي يتطمب الوقوؼ عمى حقيقة

معوقات التواصؿ تعزى لمتغير الدورات التدريبية التي تمقاىا

األمر؛ لمتحقؽ مف مدى التعاوف بيف أسر األطفاؿ ذوي

المعمـ؟

اضطراب طيؼ التوحد مف جية وبيف المعمميف مف جية ثانية،

ب .أهداف الدراسة

ومحاولة التعرؼ عمى المعيقات التي تسيـ في نقصاف التواصؿ

ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي:

بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد والمعمميف .مف

 -1تحديد أىـ المعيقات التي تقؼ حائالً دوف حدوث تواصؿ

ىنا جاءت ىذه الدراسة لمبحث في معيقات التواصؿ بيف أسر

فعاؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد والمعمميف.

األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد والمعمميف في معاىد

 -2إيجاد بعض الحموؿ المناسبة لمتغمب عمى معيقات التواصؿ

وبرامج التربية الخاصة بمدينة الرياض.

بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد والمعمميف.

وبناء عميو فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الوقوؼ عمى

 -3الوقوؼ عمى درجة اختالؼ أىمية ىذه المعيقات باختالؼ

أىـ المعيقات التي تؤثر عمى عممية التواصؿ بيف أسر األطفاؿ

متغيرات الجنس والمؤىؿ الدراسي والخبرة بالنسبة لممعمميف،

ذوي اضطراب طيؼ التوحد والمعمميف ،وبشكؿ أكثر دقة تحاوؿ

والبديؿ التربوي ،والدورات التدريبية.

الدراسة الحالية اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ج .أهمية الدراسة
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يمي:

أ .أسئمة الدراسة
 -1ما معوقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب

 -تعد الدراسة الحالية استجابة لمتوجيات الحديثة في مجاؿ

طي ػؼ التوح ػد ومعمميي ػـ م ػف وجي ػة نظ ػر معممي ومعممات ىؤالء

التواصؿ بيف األسر والمعمميف.
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 -حاجة األسر في العالـ العربي بشكؿ عاـ والمممكة العربية

عمى عممية التواصؿ مف حيث القدرة عمى إرساؿ أو استقباؿ

السعودية بشكؿ خاص لتفعيؿ عمميات التواصؿ التربوي بيف

المعمومات ما بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

األسر والمعمميف.

التوحد ومعممييـ ،وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ عمى

 -تزويد أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد برؤية

أبعاد مقياس معيقات التواصؿ الخاص بيذه الدراسة.

واقعية لمدى استفادتيـ مف عممية التواصؿ مع المعمميف.

أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد :وىـ أولياء األمور

 -السعي إلى وضع أساس عممي مف الناحيتيف التربوية

ممف لدييـ أطفاؿ يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد.

والتطبيقية لمتغمب عمى معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي

معممو األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد :وىـ األشخاص

اضطراب طيؼ التوحد ومعممييـ.

الذي يقوموف برعاية األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد،

 -قد تفيد نتائج ىذه الدراسة ،مف خالؿ الوقوؼ عمى أىـ

وتعميميـ ،وتأىيميـ في برامج ومعاىد التربية الخاصة بمدينة

معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

الرياض [.[5

ومعممييـ ،في القياـ بإجراء دراسات أخرى تتناوؿ جوانب أخرى

ويعرفوف إجرائياً :بأنيـ المعمموف الذيف يقوموف بتعميـ األطفاؿ

ضمف ىذا المجاؿ.

ذوي اضطراب طيؼ التوحد ،ورعايتيـ ،وتأىيميـ في معاىد

د .حدود الدراسة

التربية الخاصة في مدينة الرياض ،ممف ىـ عمى رأس عمميـ

تتمثؿ حدود الدراسة الحالية بما يمي:

أثناء إجراء ىذه الدراسة.

 -الحدود الزمنية :تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي

 .3اإلطار النظري
أوال :التوحد Autism

الثاني مف العاـ الدراسي (.)2016/2015

حاز موضوع التوحد عمى اىتماـ الكثير مف العمماء

 الحدود المكانية :أجريت الدراسة في مدينة الرياض بالمممكةالعربية السعودية.

والمختصيف في جميع مياديف المعرفة ،كالتربية ،والطب ،وعمـ

 -الحدود البشرية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة تكونت مف

النفس ،وغيرىا مف العموـ .و ليس مف المستغرب أف يكوف ىناؾ

( )117مف معممي ومعممات األطفاؿ ذوي طيؼ التوحد.

كثير مف التعريفات التي وردت في موضوع التوحد .ومف ثََّـ

 -الحدود الموضوعية :يقتصر موضوع الدراسة عمى معوقات

يمكف تعريؼ التوحد عمى أنو اضطراب النمو العصبي ،والذي

التواصؿ بيف المعمميف وأولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب

يؤدي إلى ضعؼ التفاعؿ االجتماعي ،والتواصؿ المفظي وغير

طيؼ التوحد في مدينة الرياض في المممكة العربية السعودية.

المفظي ،وأنماط سموكية متكررة [.[7

وكذلؾ تحددت الدراسة بالمنيج الوصفي التحميمي ،واألدوات،

ويعرفو ستيفانتوس [ ]7عمى أنو اضطراب نمائي ينتج عف خمؿ

والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

عصبي (وظيفي) في الدماغ ،يظير في سنوات الطفؿ األولى

ه .مصطمحات الدراسة

(في السنوات الثالث األولى) ،مما يسبب صعوبات في التفاعؿ

معيقات التواصؿ :وىي المؤثرات والعوامؿ التي مف شأنيا أف

االجتماعي والتواصؿ مع اآلخريف واستخداـ المغة بشكؿ مناسب.

تمنع عممية تبادؿ المعمومات أو تعطميا أو تشوه معانييا ،أي

أما سييؿ [ ]8فيعرفو بأنو اضطراب يسبب قصو اًر في

كؿ معيقي حوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف التواصؿ ويقمؿ مف

الخصائص النمائية لمطفؿ ،مع وجود خمؿ كيفي في التفاعالت

فاعمية التواصؿ بالدرجة المناسبة [.[4

االجتماعية المتبادلة ،ومخزوف محدود أو نمطي ومتكرر في
طرؽ التواصؿ.

ويعرفيا الباحث إجرائياً :بأنيا جميع العوامؿ التي تؤثر سمبياً
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وكما ورد في تعريؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي [ ]9عمى

تبػػادؿ المعمومػػات ،واآلراء ،واألفكػػار ،والمػػشاعر ،والمواقػػؼ،

أنو إعاقة نمائية عند الطفؿ تسبب عج اًز في التفاعؿ

واالتجاىػػات ،ونقميا بػػيف األف ػراد والجماعات ،سواء داخؿ

االجتماعي ،وفي التواصؿ المفظي وغير المفظي ،ويظير خالؿ

المجتمع الواحد أو خارجو .أما أبو عرقوب [ ]11فيذكر أنو

السنوات الثالث األولى مف عمر الطفؿ.

عممية نقؿ األفكار مف شخص إلى آخر أو مف جية إلى أخرى

أعراض التوحد:

بقصد التفاعؿ المعرفي ،أو الوجداني ،أو السموكي في ىذا

يمكف تمخيص أعراض اضطراب التوحد في اآلتي:

الشخص ،أو إخباره بشيء ،أو تبادؿ المعمومات ،والخبرات،

 -1الضعؼ الواضح في ميارات التواصؿ المفظية وغير

واألفكار ،والميارات معو ،أو إقناعو بأمر ما ،أو الترفيو عنو.

المفظية.

ويمكف تعريؼ التواصؿ -أيضاً -عمى أنو عممية يتبادؿ بيا

 -2العجز في تطوير الميارات االجتماعية عند الطفؿ المصاب

األفراد المعمومات ،واألفكار ،وىذه العممية تحتاج إلى مرسؿ

بالتوحد.

يؤلؼ ،أو يرمز الرسالة ،ومتم ٍ
ؽ يحمؿ ىذه الرموز ويستوعبيا

 -3ظيور اضطراب واضح في السموؾ مثؿ القياـ بحركات

[.[12
أما بالنسبة لمتواصؿ بيف المعمـ وأسر األطفاؿ ذوي

جسدية رتيبة واظيار نوبات غضب متكررة.
 -4الضعؼ الواضح في ميارات المعب التمقائي واالبتكاري [.[2

اضطراب طيؼ التوحد فيمكف وصفو عمى أنو طريقة نقؿ

وقد ناؿ موضوع تشخيص اضطراب طيؼ التوحد حي اًز

المعمومات التي ترتبط بتعميـ األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

واسعاً مف قبؿ األطباء والتربوييف المختصيف في ىذا المجاؿ

التوحد ،وتمبية احتياجاتيـ ،وتأىيميـ إليجاد نوع مف التفاىـ

وذلؾ نظ اًر لألىمية الكبيرة التي تناليا عممية الكشؼ عف أسباب

بينيـ.

التوحد ،وذلؾ كخطوة أولى لعالجو والتخفيؼ مف معاناة

أىمية التواصؿ بيف المعمميف وأسر األطفاؿ ذوي التوحد:

التوحدييف وأسرىـ .ويعد تشخيص التوحد مف أصعب العمميات

تيدؼ عممية التواصؿ بيف المعمميف وأسر األطفاؿ ذوي

خاصة في مراحمو األولى ،وذلؾ الختالؼ أعراضو وتعددىا []7

اضطراب طيؼ التوحد إلى تنشيط الحوار وتفعيمو بينيـ مف أجؿ

ثانياً :مفيوـ التواصؿ:

الوصوؿ إلى نقاط التقاء تعمؿ عمى تسييؿ عممية رعاية األطفاؿ

تعد ميارة التواصؿ مف أىـ الميارات اإلنسانية والتي مف

التوحدييف داخؿ المدرسة وخارجيا ،وتوفير المتطمبات الالزمة

خالليا يتمكف الفرد مف فيـ ما يدور حولو مف أشياء ،وبذلؾ

ليـ ،األمر الذي يؤثر بشكؿ إيجابي في تحسيف حياة األطفاؿ

يستطيع الفرد تحميؿ ما يفكر بو اآلخروف .وتعتبر ميارة

ذوي طيؼ التوحد وأسرىـ.

التواصؿ مف أكثر الميارات اإلنسانية تعقيداً لما تتمتع بو مف

وقد ذكر كؿ مف بجوؾ أكيسوف وغرانمود [ ]13وىوارد []14

أشكاؿ ،مثؿ الرموز المنطوقة ،واإليماءات ،والصور ،والحركات،

أىداؼ التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

والعادات ،وغيرىا .وال تقتصر عممية التواصؿ عمى اإلنساف ،بؿ

والمعمميف في اآلتي:

ىي عممية متداولة بيف سائر الكائنات ،واف كانت مختمفة مف

 -1تحسيف التعمـ لدى األطفاؿ التوحدييف ،فتؤكد العديد مف

حيث النوع والدرجة.

الدراسات والبحوث التربوية عمى وجود عالقة إيجابية بيف
مشاركة أولياء األمور ومستويات تحصيؿ الطمبة واتجاىاتيـ

ويمكف تعريؼ التواصؿ في المغة عمى أنو االتصاؿ،
واالقتراف ،والترابط ،والصمة ،والجمع ،وااللتئاـ ،واإلبالغ،

وسموكياتيـ.

واإلعالـ .أما اصطالحاً ،فيعرفو بمو [ ]10عمى أنو عمميػػة

 -2مساعػ ػدة الم ػدرس ػة ف ػي ح ػؿ الكثي ػر م ػف المشكػ ػالت الػمػتػعمقة
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بحالة األطفاؿ التوحدييف وكيفية حميا.

ومف جية ثانية ينظُر آباء األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

 -3زيادة فاعمية البرامج الخاصة التي تقدميا المدرسة لألطفاؿ

إلى أف مف أىـ معيقات التواصؿ مع المعمميف واألخصائييف

التوحدييف.

يتمخص بعدـ مالئمة األماكف واألوقات التي تنفذ فييا البرامج

 -4ايصاؿ توجييات وأفكار معممي األطفاؿ ذوي اضطراب

التدريبية ،أو تعقد فييا االجتماعات واألنشطة األخرى [.[18
وبعضيـ تتبدد رغبتيـ في التواصؿ مع مقدمي الرعاية

طيؼ التوحد إلى أولياء األمور فيما يتعمؽ بتعمـ أطفاليـ.
 -5تقديـ المعمومات الكافية حوؿ حاجات الطفؿ ،وشكؿ إعاقتو،

بسبب الخبرات السابقة غير اإليجابية معيـ ،كما أف ىناؾ

وطريقة مساعدة معممي األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف

معتقداً سائداً بيف بعض أولياء األمور بأف البرامج واألنشطة ال

قبؿ أولياء األمور.

تمبي حاجاتيـ االجتماعية واالنفعالية ،وال تفيد في تطور معارفيـ

 -6مساندة أولياء األمور لممدرسة في تحقيؽ أىدافيا التربوية.

ومياراتيـ ،فيـ ال يشعروف بالراحة لقياـ المينييف بتحديد

معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

حاجاتيـ وحاجات أطفاليـ [.[19
أما مف وجية نظر المعمميف فإف معيقات التواصؿ

ومعممييـ:
اتفؽ كثير مف الباحثيف عمى أف ىناؾ كثي اًر مف الحواجز

والتعاوف مع أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

التي تقؼ حائالً دوف حدوث عمميات تواصؿ فاعمة بيف أسر

تعود لالعتقاد بأف اآلباء ال يرغبوف في المشاركة في تعميـ

األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد ومعممييـ .وتؤثر ىذه

أطفاليـ ذوي اضطراب طيؼ التوحد لقناعاتيـ بأف تعميميـ

الحواجز -سمبياً -عمى طرفي عممية التواصؿ (المعمميف وأولياء

مسؤولية المدرسة والمعمميف ،كما أف معظـ آباء األطفاؿ ذوي

األمور) .ومف ىذه المعيقات ما يتعمؽ بأولياء األمور كالعوامؿ

اضطراب طيؼ التوحد يفتقروف إلى الميارات الالزمة كونيـ لـ

الثقافية واالجتماعية ،والظروؼ االقتصادية ،وتحديات العمؿ

يتمقوا التدريب الالزـ لفيـ العممية التربوية [.[20

لولي األمر ،والفقر [ .]15كما أف نقص الوعي وقمة خبرة

وقد قاـ عدد مف الباحثيف عمى تصنيؼ ىذه المعيقات بحسب

المعمميف بأىمية المشاركة والتعاوف يعد مف أىـ المعوقات التي

أطراؼ عممية التواصؿ .ويمكف تصنيؼ ىذه المعيقات ضمف

تحد مف التواصؿ والتعاوف بيف المعمـ واآلباء .مما يقمؿ مف

ثالثة مجاالت كاآلتي:

وصوؿ الخدمات التربوية لألسرة ويؤثر -سمباً -عمى ىؤالء

أوالً :المعيقات التي تتعمؽ بأولياء األمور:

األطفاؿ بشكؿ مباشر [.[16

 -1الوضع المادي السيء لألسرة.
 -2شعور أولياء األمور بالخوؼ عند تواصميـ مع المعمميف.

ومما تجدر اإلشارة إليو أف بعض أولياء األمور ال يؤمنوف
بكفاءة عممية التواصؿ مع المعمميف ،فيـ قد يشعروف بالخوؼ

 -3انشغاؿ أولياء األمور في العمؿ مما ال يتيح المجاؿ ليـ

مف االختصاصييف بسبب الميارات التي يمتمكونيا وقد ينتابيـ

لمتابعة أطفاليـ.

الشؾ في قوؿ أي شيء أماـ االختصاصييف خوفًا مف وصفيـ

 -4شعور أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

بالجيؿ ،أو أف يتـ اتياميـ بالتعامؿ مع الطفؿ بطريقة غير

باإلحراج عند تحدثيـ مع المعمميف.

مناسبة ،كما أف قمة التغذية الراجعة التي يقدميا مقدمو الخدمات

 -5عدـ اقتناع أولياء األمور بفاعمية البرامج المقدمة ألطفاليـ

ألولياء األمور وعدـ اىتماـ مقدمي الخدمات بالمتابعة تسيـ

[.[21,22

بشكؿ أو بآخر في تعميؽ مشاكؿ التواصؿ بيف أولياء األمور

ثانياً :المعيقات التي تتعمؽ بالمعمميف:

والمعمميف [.[17

 -1عػ ػدـ تق ػدي ػر المع ػممي ػف لموض ػع االجتم ػاعػي والمادي والنفسي
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ألسر األطفاؿ ذوي التوحد.

 -4تفعيؿ القوانيف واألنظمة التي تعمؿ عمى تسييؿ عممية

 -2الضغط الواقع عمى المعمميف نتيجة األعماؿ المفروضة

التواصؿ مع أولياء األمور.

عمييـ داخؿ المدرسة.

 -5تدريب المعمميف عمى ميارات التواصؿ مع أولياء األمور.

 -3فتقار المعمميف إلى األساليب الحديثة عند التواصؿ مع

 -6زيادة وعي أولياء األمور بأىمية التواصؿ مع المعمميف

أولياء األمور

والمدرسة.

 -4انشغاؿ المعمميف بالعممية التعميمية عمى حساب التواصؿ

 -7تخفيؼ األعباء عف المعمميف إلتاحة المجاؿ ليـ لمتواصؿ

مع أولياء األمور.

مع أولياء األمور.

 -5عدـ تقدير المعمميف لمدور الذي مف الممكف أف يقدمو أولياء

 -8إقناع أولياء األمور بأىمية دورىـ في عممية اتخاذ القرار.

األمور لمساعدة أطفاليـ [.[23,24

 -9استخداـ الوسائؿ واألساليب الحديثة في التواصؿ مع أولياء

ثالثاً :المعيقات التي تتعمؽ بالمدرسة:

األمور لضماف وضوح الرسائؿ التي تصؿ إلييـ.

 -1عدـ اقتناع إدارة المدرسة بأىمية التواصؿ مع أولياء

 -10تأميف الموارد المادية الكافية مف أجؿ إجراء اجتماعات

األمور.

دورية مع أولياء األمور [.[13,17,25

 -2تقميؿ إدارة المدرسة ألىمية دور التواصؿ مع أولياء األمور

 .4الدراسات السابقة

في عممية اتخاذ القرار.

تعددت الدراسات التي أجريت حوؿ موضوع أىمية التواصؿ

 -3اىتماـ اإلدارة المدرسية باألمور اإلدارية عمى حساب

والمشاركة بيف معممي األطفاؿ ذوي اإلعاقة وأولياء األمور

التواصؿ مع أولياء األمور.

بشكؿ عاـ ،ومعيقات التواصؿ بيف معممي األطفاؿ ذوي اإلعاقة

 -4كثرة الطمبات التي تطمبيا المدرسة مف أولياء األمور مما

وأولياء األمور بشكؿ خاص ،ويمكف تمخيص أىـ الدراسات في

يؤثر عمى عممية التواصؿ.

ىذا المجاؿ عمى النحو اآلتي:

 -5تخوؼ إدارة المدرسة مف المشاكؿ نتيجة التواصؿ مع أولياء

أجرى ىوساوي والقحطاني [ ]22دراسة ىدفت لمكشؼ عف

األمور.

معوقات االتصاؿ بيف معممي األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية

 -6عدـ توفر اإلمكانيات المادية لممدرسة مف أجؿ إقامة

وأولياء أمورىـ في برامج ومعاىد التربية الفكرية .تكونت عينة

االجتماعات مع أولياء أمر األطفاؿ ذوي طيؼ التوحد

الدراسة مف ( )187معمماً و( )224مف أولياء أمور التالميذ

[.[23,24

ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة الرياض .وقد طبؽ مقياس

ولمتغمب عمى ىذه المعيقات فيناؾ العديد مف اإلجراءات التي

معوقات االتصاؿ عمى جميع عينة الدراسة ،حيث تـ تصميـ

يجب اتخاذىا ،منيا:

استبانة مف ثالثة أبعاد ىي( :البعد األسري ،والبعد التعميمي،

 -1عمى المعمـ أف يكوف أكثر لباقة وخبرة في التعامؿ مع أولياء

والبعد اإلداري) .وأشارت نتائج الدراسة إلى أف المعيقات التي

األمور.

تتعمؽ بالبعد األسري ىي أىـ معيقات االتصاؿ بيف معممي

 -2العمؿ عمى توثيؽ العالقة بيف إدارة المدرسة والمعمميف مف

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء أمورىـ ،ثـ البعد اإلداري،

جية وأولياء األمور مف جية ثانية.

وفي المرتبة األخيرة جاء البعد التعميمي .وأظيرت النتائج أيضا

 -3استطالع رأي أولياء األمور باألوقات التي تناسبيـ مف أجؿ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممي التالميذ

إقامة االجتماعات.

ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء األمور عمى أبعاد المقياس ،وكانت
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النتائج لصالح المعمميف ،بينما جاء البعد األسري لصالح أولياء

ىذا المساؽ المبتكر في تطوير ميارات الطمبة المعمميف عمى

األمور ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات

التشارؾ مع أولياء األمور .وأشارت النتائج إلى تطور نظرة

داللة إحصائية في استجابات معممي التالميذ ذوي اإلعاقة

الطمبة المعمميف حوؿ دور أولياء األمور مف كونو دو اًر فرعياً إلى

الفكرية عمى جميع أبعاد المقياس ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة

دور أساسي في عممية اتخاذ القرار.
أما دراسة الحديد [ ]27فقد ىدفت إلى معرفة درجة مساىمة

إحصائية في استجابة أولياء أمور التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

أولياء األمور في عممية تعميـ أطفاليـ ذوي صعوبات التعمـ،

عمى جميع أبعاد المقياس.
بينما ىدفت دراسة ىوجيتس وآخريف [ ]25إلى الكشؼ

وقياس أثره عمى التحصيؿ األكاديمي ألطفاليـ ،حيث طبقت

عف كيفية فيـ أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

عمى طالب صعوبات التعمـ في مدراس عماف مف الصؼ الثاني

لمتواصؿ مع مراكز التربية الخاصة في مدينة ألبرتا في كندا .تـ

إلى الصؼ السادس والبالغ عددىـ ( )400طفالً ،كما شممت

استخداـ مقياس عمميات الرعاية (Measure of Processes

عينة الدراسة أولياء أمورىـ البالغ عددىـ ( )400ولي أمر.

) ،of Careوالذي طبؽ عمى  152مف أسر األطفاؿ ذوي

وأظيرت النتائج أف مشاركة اآلباء في تعميـ أطفاليـ داخؿ

اضطراب طيؼ التوحد و 146مف العامميف في مراكز التربية

المدرسة ضعيفة ،وأف مشاركتيـ بالبيت متوسطة ،كما بينت

الخاصة ،باإلضافة إلى إجراء اتصاالت ىاتفية مع  19مف

النتائج أف مشاركة األـ بالمدرسة ضعيفة أيضاً ،وأف مشاركتيا

أولياء أمور األطفاؿ التوحدييف .وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ

بالبيت في تعميـ أطفاليا ذوي صعوبات التعمـ جاءت متوسطة.

ذات داللة إحصائية بيف استجابات أولياء األمور والعامميف فيما

وجاءت دراسة التويجري [ ]28بيدؼ الكشؼ عف دور

يتعمؽ بدرجة الرضا عف الخدمات المقدمة مف قبؿ مراكز التربية

الجانب الميني في تسييؿ عممية مشاركة األسر في العممية

الخاصة لصالح العامميف .وأظيرت النتائج أيضاً وجود ردود

التعميمية لمطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية في معاىد وبرامج

سمبية تجاه أنظمة أدارة الخدمات مف قبؿ إدارات المراكز .وتـ

التربية الفكرية بمدينة الرياض .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اختيرت

التوصؿ إلى أف عممية إشراؾ أولياء أمور األطفاؿ ذوي

عينة مكونة مف ( )110مف المينيات العامالت ،حيث تـ توزيع

اضطراب طيؼ التوحد والعامميف في عممية اتخاذ القرار تسيـ

استبانة الدراسة المكونة مف ثالثة أبعاد ىي :بعد مفيوـ

بشكؿ كبير في زيادة فاعمية الخدمات المقدمة مف قبؿ ىذه

المشاركة األسرية ،وبعد المشاركة األسرية ،وبعد معوقات

المراكز.

المشاركة األسرية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج

وىدفت دراسة موراي وزمالئو [ ]26إلى الكشؼ عف أىمية

اليامة ،منيا -1 :ضعؼ مشاركة األسرة بشكؿ عاـ ،ودوف

دور التعاوف بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة ومعممي ما

المستوى المطموب ،وقد تمثمت مشاركة األسرة في األشكاؿ

قبؿ الخدمة .وقد تـ تصميـ ىذه الدراسة النوعية لتقصي طرؽ

التالية بالترتيب :االتصاؿ الياتفي ،حضور االجتماعات داخؿ

توطيد الشراكة والتعاوف بيف المعمميف وأولياء األمور .فقد تـ

المدرسة ،مشاركة األـ في المقاءات المتعمقة بدراسة حالة ابنتيا.

تصميـ مساؽ جامعي ييدؼ إلى تزويد الطمبة المعمميف

و ضعؼ واضح في مشاركة األـ في البرنامج التربوي الفردي،

بالميارات الالزمة لمتعامؿ مع أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة.

وتوصمت الدراسة أيضاً إلى مجموعة مف المعيقات التي تعيؽ

حيث تـ اختيار أحد أولياء األمور ليقوـ بدور المدرس المساعد،

فاعمية المشاركة مف قبؿ األسرة ،مف أىميا :عدـ تفعيؿ خدمة

وستة آخريف مف أولياء األمور ليكونوا مشاركيف إضافييف في

اإلرشاد المدرسي ،وتدريب أولياء األمور مف قبؿ المسؤوليف،

ىذا المساؽ .وتـ إجراء التحميؿ القبمي والبعدي لمكشؼ عف أثر

عدـ وجود تعميمات تمزـ األسر عمى المشاركة في العممية
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التعميمية ،اعتقاد األسرة بأف المدرسة ىي المسؤولة بشكؿ مباشر

الى سوء الفيـ المتعمؽ بعناصر الشراكة التفاعمية ،حيث أجريت

عف تعميـ الطفؿ ،ارتباط األـ بعمؿ آخر يستنفذ الكثير مف

الدراسة عمى ( )33مف أفراد عائالت المعاقيف وغير المعاقيف،

وقتيا ،انخفاض المستوى التعميمي لألسرة.

ومقدمي الخدمات واإلدارييف ،إضافة إلى مقابمة ( )32شخصاً

أما دراسة أوكونور [ ]17فقد ىدفت إلى الكشؼ عف

ممف ليـ عالقة بيذا الجانب ،وأظيرت الدراسة أىـ مؤشرات

معيقات التواصؿ ،والمشاركة بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي

السموؾ الميني لمشراكة التعاونية بيف أولياء األمور ومقدمي

اإلعاقة ،والمختصيف ،والعامميف مع ىؤالء األطفاؿ مف وجية

الخدمات ،متمثمة في ستة أبعاد رئيسة ىي :الثقة وااللتزاـ و

نظر أولياء األمور .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إجراء ىذه الدراسة

التواصؿ و المساواة و الميارات و االحتراـ.

عمى عينة مف أولياء األمور بمغ عددىـ ( )20فرداً في شماؿ

وىدفت دراسة زييانغ وبينيت [ ]31إلى الكشؼ عف

إيرلندا ،وتوصمت الدراسة إلى األىمية الكبيرة التي تحتميا العالقة

العوائؽ التي تقؼ حائالً دوف مشاركة أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة

بيف أولياء األمور ،واألخصائييف ودورىا في تطور حالة األطفاؿ

ثقافياً ولغوياً في برامج التربية الخاصة ،وكيفية التغمب عمييا.

وتنمية قدراتيـ .وأشارت النتائج أيضاً إلى أف عدـ االستقرار

وقد سمطت الدراسة الضوء عمى زيادة وعي القائميف عمى برامج

والصراعات واختالؼ وجيات النظر بيف أولياء األمور والعامميف

التربية الخاصة عند تطوير خطط الخدمات المقدمة ألسر

يعيؽ كثي اًر عممية التواصؿ بينيما .كما وأظيرت النتائج أف

األطفاؿ ذوي اإلعاقة .وناقشت الدراسة أيضاً اآلثار المترتبة

عامؿ الحذر يطغى كثي اًر عمى العالقة بيف أولياء األمور،

عمى األسر والمعمميف والخدمات جراء إشراكيـ في تطوير برامج

والمختصيف ،وأنو مف النادر ما يتـ أخذ وجيات نظر أولياء

وخطط تشاركية مع أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة.
وجاءت دراسة كوىمر [ ]32لتقييـ الخدمات المقدمة

األمور ،ومشاركتيـ في العممية التربوية ،واشراكيـ في صياغة

لألطفاؿ ذوي التوحد ممف تتراوح أعمارىـ بيف  3إلى  9سنوات.

السياسات المتعمقة بتأىيؿ أبنائيـ.
فيما ىدفت الدراسة التي أجراىا دونيالف وميريندا []29

وقد تـ تصميـ أداة الدراسة عمى شكؿ أربعة أسئمة :ما ىي

الكشؼ إلى الكشؼ عف طرؽ التغمب عمى المعيقات التي تواجو

الخدمات المقدمة لألطفاؿ ذوي التوحد؟ وكيؼ يتـ إشراؾ أسر

أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد عند تواصميـ

األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف خالؿ ىذه الخدمات؟

مع العامميف في مراكز التربية الخاصة في والية ميتشيغاف

وكيؼ يضمف القائموف عمى الخدمات استم اررية ىذه الخدمات

األمريكية ،وتـ تصميـ أداة مكونة مف  20فقرة تختبر عدداً مف

وتنظيميا لتمبية حاجات األطفاؿ ذوي التوحد؟ وما ىي المشاكؿ

المعيقات التي تحوؿ دوف حدوث تواصؿ فعاؿ بيف أولياء األمور

التي تحوؿ دوف مشاركة األىؿ في ىذه الخدمات؟ وقد تـ توجيو

والعامميف في مراكز التربية الخاصة .وكانت أىـ النتائج أف

ىذه األسئمة إلى  25عائمة مف غرب والية بنسمفينيا .وأشارت

عممية مشاركة أسر األطفاؿ ذوي التوحد في اتخاذ القرار ىو

النتائج إلى وجود تفاعؿ بيف األسر والمينييف القائميف عمى

أكثر الحموؿ فعالية في التغمب عمى التحديات التي تقؼ في وجو

الخدمات المقدمة لألطفاؿ التوحدييف بدرجة متوسطة .وأظيرت

عممية التواصؿ بيف أولياء األمور والعامميف في مراكز التربية

النتائج وجود العديد مف المشاكؿ التي تواجو األسر عندما يتـ

الخاصة.

تقديـ الخدمات ليـ ،وتدني فرصة مشاركتيـ في المشاركة
والتخطيط لمخدمات المقدمة ألطفاليـ.

أما دراسة بمو باننج وآخروف [ ]30فقد ىدفت إلى تحديد
أىـ معيقات تطور العالقة بيف مقدمي الخدمات وأولياء األمور،

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ويعزى أحد أسباب ىذه المعيقات ىو فشؿ ىذه العالقة مما يؤدى

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة حوؿ موضوع معيقات
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التواصؿ بيف أولياء األمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

لمشراكة التعاونية بيف أولياء أمور التالميذ ذوي اإلعاقة،

ومعممييـ مف وجية نظر المعمميف ،يتضح أف ىناؾ شبة أجماع

واألخصائييف والمينييف والعامميف في مراكز التربية الخاصة.

بيف ىذه الدراسات عمى وجود العديد مف معيقات التواصؿ بيف

 .5الطريقة واإلجراءات

أولياء األمور ومعممي األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد التي

أ .منهج الدراسة

تؤثر عمى تعميـ وتمبية احتياجات األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي،

التوحد.

لموقوؼ عمى معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب

وتشابيت الدراسة الحالية مف حيث اليدؼ مع دراسة

طيؼ التوحد ومعممييـ مف وجية نظر معممي األطفاؿ ذوي

ىوساوي والقحطاني [ ،]22ودراسة أوكونور [ ،]17وزييانغ

اضطراب طيؼ التوحد في مدينة الرياض.

وبينيت [ ]31التي ىدفت إلى التعرؼ إلى معيقات التواصؿ،

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

والمشاركة بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية،

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات األطفاؿ

والمختصيف ،والعامميف مع ىؤالء األطفاؿ مف وجية نظر أولياء

ذوي اضطراب طيؼ التوحد بمعاىد وبرامج األطفاؿ ذوي التوحد

األمور .واختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث

في مدينة الرياض ،والبالغ عددىـ تقريباً ( )260معمماً بحسب

العينة التي اعتمدت عمى معممي األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

اإلحصائيات الرسمية.

التوحد مدينة الرياض ،وكذلؾ اختمفت عنيا مف حيث المنيجية

حيث تـ توزيع ما مجموعو ( )150استبانة عمى معممي

المستخدمة لتحديد معيقات التواصؿ بيف المعمميف واألسر.

ومعممات األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد في مدينة

وانسجمت -أيضاً -مع الدراسات التي قاـ بيا كؿ مف

الرياض ،وتـ استرداد ( )117استبانة صالحة لمتحميؿ ،شكمت

ىوجيتس وآخريف [ ،]25والتويجري [ ،]28ودونيالف وميريندا

عينة الدراسة .ويوضح الجدوؿ اآلتي خصائص العينة بحسب

[ ]29وسباف وزمالئو [ ]24لتحديد مؤشرات السموؾ الميني

متغيرات الدراسة.

جدول 1

خصائص عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة
المتغير

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

71

60.7

أنثى

46

39.3

بكالوريوس

104

88.9

ماجستير

13

11.1

1-5

70

59.8

6-10

30

25.6

11-15

4

3.4

16-20

8

6.8

غير ذلؾ

5

4.3

معيد تربية فكرية

84

71.8

برنامج دمج

33

28.2

نعـ

93

79.5

ال

24

20.5

المؤىؿ الدراسي
سنوات الخبرة

البديؿ التربوي
الدورات التدريبية

واإلناث ( ،)46حيث كانت نسبة استجابات الذكور ()%60.7

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف عدد المعمميف الذكور ()71
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أكثر مف نسبة استجابة اإلناث ( ،)%39.3وأف عدد المعمميف

تصحيح األداة:

الذيف يحمموف شيادة البكالوريوس كاف ( )104وبنسبة استجابة

اعتماداً عمى ما تقدـ فإف قيـ المتوسطات الحسابية التي توصمت

( )%88.9والمعمميف مف حممة الماجستير ( )13وبنسبة

إلييا الدراسة سيتـ التعامؿ معيا وفقاً لممعادلة التالية:

( .)%11.1أما بخصوص البديؿ التربوي (المكاف) فكاف عدد

القيمة العميا – القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسومة عمى عدد

المعمميف في معاىد التربية الفكرية ( )84ونسبة استجابتيـ كانت

المستويات ،أي:

( )%71.8والمعمميف برامج الدمج ( )%33وبنسبة استجابة

 (5-1) = 4 = 1.33وىذه القيمة تساوي طوؿ الفئة.

وصمت إلى ( .)%28.2وفيما يخص المعمميف الذيف تمقوا

وبذلؾ يتراوح المستوى المنخفض بيف ((2.33 – 1

دورات تدريبية ،فقد وصؿ عددىـ إلى ( )93معمماً ومعممة،

ويتراوح المستوى المتوسط بيف ((3.67 – 2.34

( )24مف المعمميف والمعممات لـ يتمقوا تدريباً بنسبة ()%79.5

ويتراوح المستوى المرتفع بيف ((5 – 3.68

و( )%20.5عمى التوالي .ويرى الباحث أف العينة متفاوتة في

صدق األداة:

ضوء المتغيرات األربعة ،مما يعطي الدراسة قوة في قابمية تعميـ

لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف

النتائج.

المحكميف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة ،حيث طمب

ج .أداة الدراسة

مف المحكميف إبداء الرأي في فقرات المقياس ،مف حيث انتمائيا

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة لمكشؼ

لمجانب الذي تقيسو ومدى وضوح الصياغة المغوية وكفايتيا.

عف معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

وأشار المحكموف إلى إجراء بعض التعديالت مف حذؼ بعض

التوحد ومعممييـ مف وجية نظر معممي ومعممات األطفاؿ ذوي

الفقرات واضافة فقرات أخرى حتى تتناسب مع أىداؼ الدراسة،

اضطراب طيؼ التوحد في مدينة الرياض ،وذلؾ بعد الرجوع

كما اتفقوا عمى صالحية باقي فقرات المقياس ودقتو في الكشؼ

لإلطار النظري واألدب السابؽ كمرجع أساسي ،كما شكمت

عف معيقات التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

الدراسات السابقة مرجعاً إضافياً.

التوحد ومعممييـ مف وجية نظر معممي ومعممات األطفاؿ ذوي
اضطراب طيؼ التوحد في مدينة الرياض.

وتكونت األداة مف جزأيف :الجزء األوؿ يطمب مف
المفحوص وضع المعمومات العامة والتي تفيد في تحديد

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية عمى

متغيرات الدراسة وىي :الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،الدورات

كؿ بعد مف جوانب المقياس الثالثة ،والدرجة الكمية عمى

التدريبية ،والبديؿ التربوي .بينما اشتمؿ الجزء الثاني مف

المقياس ككؿ ،وكانت معامالت االرتباط ،ألبعاد المقياس مع

االستبانة عمى مجموعة مف الفقرات وعددىا ( )42فقرة تـ

العالمة الكمية ( )0.67-0.87-0.88عمى التوالي .وتعد

تصنيفيا ضمف ثالثة مجاالت وىي :المعيقات التي تتعمؽ

مؤشرات الصدؽ المتوفرة ليذا المقياس كافية ألغراض ىذه

بأولياء األمور بواقع ( )15فقرة والمعيقات التي تتعمؽ بالمعمميف

الدراسة.

بواقع ( )14فقرة ،والمعيقات التي تتعمؽ بالمدرسة بواقع ()13

ثبات األداة:

فقرة .وقد استخدـ الباحث مقياس ليكرت الخماسي ،وذلؾ بتحديد

تـ حساب معامالت الثبات لممقياس باستخداـ معامؿ

خمسة خيارات لمتقديرات ،تراوحت درجاتيا بيف ( ،)5-1حيث

(كرونباخ ألفا) وقد بمغ معامؿ الثبات لممقياس ككؿ (،)87.

أشارت الدرجة ( )1إلى أف المعمـ يرى أف الفقرة معيؽ مؤثر ،في

ويالحظ مف ذلؾ أف معامؿ ألفا كرونباخ مرتفع وموجب اإلشارة،

حيف أشارت الدرجة ( )5إلى أف المعمـ ال يرى أف المعيؽ مؤث ًار.

مم ػ ػا يعن ػ ػي أنػ ػو يمكػ ػف الوثوؽ بيا واالطمئناف إلى نتائج المقياس
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بعد تطبيقو عمى عينة الدراسة.

الدراسي والخبرة والدورات التدريبية والمكاف.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 .5اختبار شيفيو لممقارنة البعدية لمتعرؼ عمى اتجاه الفروؽ.
 .6النتائج

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية الستخراج نتائج الدراسة
الحالية:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى "ما معيقات

 .1اختبار آلفا كرونباخ ) (Cronbach's alphaلحساب ثبات
مقياس مستوى معيقات التواصؿ.

التواصؿ بيف أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

 .2التك اررات والنسب المئوية لوصؼ خصائص العينة.

ومعممييـ مف وجية نظر معممي ومعممات ىؤالء األطفاؿ بمدينة

 .3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة

الرياض؟" تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات

في كؿ مجاؿ.

المعيارية لممجاالت الثالثة عمى النحو اآلتي:

 .4اختبار "ت" ،وتحميؿ التبايف األحادي لحساب داللة الفروؽ

أوالً :مجاؿ المعيقات المتعمقة بأولياء األمور يوضحيا الجدوؿ

بيف المتوسطات ،والتي تعزى لمتغيرات متغيرات الجنس والمؤىؿ

(.)2
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بأولياء األمور مرتبة تنازلياً
الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

الرقم

3.90

0.91

1

8

جيؿ أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد ألىمية أدوارىـ في تحسف حالة أطفاليـ.

0.86

2

4

عدـ التزاـ أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بالبرامج المقدمة ألطفاليـ.

3.75

3

12

الفيـ الخاطئ مف جانب أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد لطبيعة عمؿ المدرسة.

3.72

0.89

4

3

عدـ تحمى أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بالصبر تجاه البرامج الخاصة المقدمة ألطفاليـ.

3.72

0.95

5

2

انخفاض مستوى توقعات أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بمدى فاعمية البرامج المقدمة ألطفاليـ.

3.62

1.00

6

1

7

5

إخفاء أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد كثي اًر مف المعمومات الخاصة بأطفاليـ عف المعمميف.

3.56

1.04

سوء الوضع المادي ألسر التالميذ ذوي التوحد.

3.46

0.88

8

6

شعور أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بالحرج عند التحدث عف حالة أطفاليـ.

3.32

1.06

9

14

شعور أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد أف البرامج المقدمة ألطفاليـ غير مجدية.

3.26

0.96

10

11

تردي الوضع االجتماعي ألسر التالميذ ذوي التوحد.

3.25

0.92

11

13

شعور أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد باإلحباط عند تواصميـ مع المعمميف.

3.21

0.94

12

15

تدني المستوى التعميمي ألولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

3.12

0.99

13

10

افتقار أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد إلى التركيز الكافي أثناء تحدثيـ مع المعمميف.

3.11

0.88

14

9

شعور أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بالخوؼ أثناء تحدثيـ مع المعمميف.

3.09

0.96

15

7

عدـ التزاـ أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد بآداب االستماع عند التحدث مع المعمميف.

2.53

1.01

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة الثامنة "جيؿ أولياء

حيث حصمت عمى متوسط حسابي وقدره ( )2.53وانحراؼ

أمور التالميذ ذوي التوحد ألىمية أدوارىـ في تحسف حالة

معياري ( .)1.01كما ويالحظ أف جميع المعوقات الواردة في

أطفاليـ ".قد حصمت عمى أعمى متوسط حسابي وقدره ()3.90

مجاؿ المعيقات المتعمقة بأولياء األمور تراوحت بيف المستوى

وانحراؼ معياري وقدره ( )0.91وبذلؾ احتمت المرتبة األولى

المتوسط والمستوى المرتفع.
ثانياً :مجاؿ المعيقات المتعمقة بالمعمـ يوضحيا جدوؿ (.)3

بيف المعيقات المتعمقة بالمعمـ ،في حيف جاءت الفقرة السابعة
التي تنص عمى "عدـ التزاـ أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد
بآداب االستماع عند التحدث مع المعمميف" في المرتبة األخيرة
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جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بالمعممين مرتبة تنازلياً
الترتيب

الرقم

المتوسط

االنحراف

الفقرة

الحسابي

المعياري

1

6

معاناة المعمميف مف كثرة األعباء الممقاة عمى عاتقيـ

3.85

1.04

2

11

الضغوط النفسية التي يواجييا المعمموف عند التعامؿ مع التالميذ ذوي التوحد وأسرىـ.

3.59

0.99

3

7

افتقار المعمميف إلى الممارسات الحديثة كبرامج تعميـ الوالديف لتحسيف عممية التواصؿ مع أولياء أمور

3.44

1.13

التالميذ ذوي التوحد.
4

2

صعوبة فيـ أولياء األمور لكثير مف المعمومات التي يقدميا معممو أطفاليـ ذوي التوحد.

3.23

0.95

5

8

عدـ ثقة المعمميف في قدرة أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد عمى مساعدتيـ.

3.18

1.12

6

13

تركيز المعمميف عمى العممية التعميمية عمى حساب التواصؿ مع أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

3.16

1.12

7

4

افتقار كثير مف المعمميف إلى الخبرة في إدارة الحوار والنقاش.

3.00

1.08

8

14

قياـ المعمميف بإلقاء كثير مف الموـ عمى أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

2.96

1.13

9

3

تجاىؿ المعمميف لمحالة النفسية التي تعاني منيا أسر التالميذ ذوي التوحد.

2.80

1.09

10

1

استخداـ المعمميف مصطمحات غير مفيومة عند التواصؿ مع أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

2.69

1.08

11

5

ال يتيح المعمميف الوقت الكافي ألولياء أمور التالميذ ذوي التوحد لشرح حالة أطفاليـ.

2.60

1.09

12

10

افتقار المعمميف إلى استخداـ األلفاظ المناسبة عند التواصؿ مع أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد مما يؤثر

2.57

1.08

عمى مضمونيا.
13

12

عدـ استيعاب المعمميف ألسس التواصؿ مع التالميذ ذوي التوحد وأولياء أمورىـ.

2.55

1.00

14

9

تجاىؿ المعمميف المعمومات التي يقدميا أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد عف حالة أطفاليـ.

2.46

1.16

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة السادسة "معاناة

عمى متوسط حسابي وقدره ( )2.46وانحراؼ معياري (.)1.16

المعمميف مف كثرة األعباء الممقاة عمى عاتقيـ" قد حصمت عمى

كما ويالحظ أف جميع المعوقات الواردة في مجاؿ المعيقات

أعمى متوسط حسابي وقدره ( )3.85وانحراؼ معياري وقدره

المتعمقة بالمعمميف تراوحت بيف المستوى المتوسط والمستوى

( )1.04وبذلؾ احتمت المرتبة األولى بيف المعيقات المتعمقة

المرتفع.

بأولياء األمور ،في حيف جاءت الفقرة التاسعة التي تنص عمى

ثالثاً :مجاؿ المعيقات المتعمقة بالنظاـ المدرسي يوضحيا جدوؿ

"تجاىؿ المعمميف المعمومات التي يقدميا أولياء أمور التالميذ

(.)4

ذوي التوحد عف حالة أطفاليـ "في المرتبة األخيرة حيث حصمت
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعمقة بالنظام المدرسي مرتبة تنازلياً
الترتيب

الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

13

زيادة عدد الطمبة داخؿ الفصؿ الدراسي.

3.32

1.39

2

9

عدـ وجود سياسات تعميمية تضمف التواصؿ الفعاؿ مع أولياء األمور.

3.26

1.23

3

11

عدـ وجود ميزانيات مدرسية إلجراء االجتماعات مع األسر.

3.20

1.22

4

10

عدـ تفعيؿ القوانيف التعميمية التي تحقؽ التواصؿ مع أسر أطفاؿ التوحد.

3.16

1.12

5

6

تركيز المدرسة عمى األمور اإلدارية عمى حساب عممية التواصؿ مع أولياء أمور التالميذ ذوي

3.15

1.18

التوحد.
6

5

عدـ اختيار الموعد المناسب لعقد االجتماعات مع أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

2.99

1.19

7

3

خوؼ المدرسة مف حدوث مشاكؿ جراء التواصؿ مع أولياء األمور.

2.97

1.24

8

8

تجاىؿ المدرسة المشاكؿ التي يعاني منيا أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد مما يحد مف فاعمية

2.91

1.13

548

التواصؿ.
9

12

تجاىؿ المدرسة الحالة النفسية التي تعاني منيا أسر التالميذ ذوي التوحد.

2.91

1.21

10

1

عدـ تشجيع المدرسة عمى التواصؿ مع أولياء األمور.

2.79

1.24

11

7

شعور المدرسة بعدـ جدوى عممية التواصؿ مع أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد.

2.67

1.07

12

4

تجاىؿ المدرسة لمدور الياـ الذي يمعبو أولياء أمور التالميذ ذوي التوحد في اتخاذ القرار.

2.63

1.13

13

2

عدـ اقتناع المدرسة بأىمية التواصؿ مع األسر.

2.40

1.08

المستوى المتوسط والمستوى المرتفع.

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة الثالثة عشرة " زيادة
عدد الطمبة داخؿ الفصؿ الدراسي " قد حصمت عمى أعمى

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

متوسط حسابي وقدره ( )3.32وانحراؼ معياري وقدره ()1.39

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى "ىؿ توجد

وبذلؾ احتمت المرتبة األولى بيف المعيقات المتعمقة بأولياء

فروؽ ذات داللة إحصائية ( (α = 0.05بيف متوسطات درجات

األمور ،في حيف جاءت الفقرة التاسعة التي تنص عمى " عدـ

عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ تعزى لمتغير جنس

اقتناع المدرسة بأىمية التواصؿ مع األسر "في المرتبة األخيرة

المعمـ؟" ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت"

حيث حصمت عمى متوسط حسابي وقدره ( )2.40وانحراؼ

لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي درجات عينة الدراسة حسب

معياري ( .)1.08كما ويالحظ أف جميع المعوقات الواردة في

متغير الجنس .والجدوؿ أدناه يبيف ذلؾ.

مجػ ػاؿ المعيق ػات المتعمق ػة بالنظ ػاـ المدرسػ ػي األم ػور تراوحت بيف
جدول 5
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات وفقا لمتغير الجنس
األبعــــاد

النوع

العدد (ن)

المتوسط

الحسابي

المعياري

معوقات تتعمؽ بأولياء األمور

ذكر

71

3.3675

0.50102

أنثى

46

3.3841

0.54906

ذكر

71

3.0684

0.66858

أنثى

46

2.9099

0.62532

ذكر

71

3.0314

0.90107

أنثى

46

2.8278

0.92977

معمميف

71

3.1636

0.58471

معممات

46

3.0538

0.58514

معوقات تتعمؽ بالمعمميف
معوقات تتعمؽ بإدارة المدرسة
معوقات بشكؿ عاـ

االنحراف

درجات

قيمة (ت)

مستوى

115

0.168

0.867

الحرية

115
115
115

1.284
1.179
0.992

الداللة

0.202
0.241
0.323

يتبيف مف الجدوؿ ( )5عدـ وجود فروؽ ذات داللة

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف متوسطات

إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف متوسطات درجات

درجات عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ تعزى

عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ (المعوقات التي

لمتغير المؤىؿ الدراسي لممعمـ؟" ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ

تتعمؽ بالمعمميف ،والمعوقات التي تتعمؽ بالمدرسة ،والمعوقات

استخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطي درجات

التي تتعمؽ بأولياء األمور) تعزى لمتغير جنس المعمـ.

عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ الدراسي لممعمـ؟" .والجدوؿ

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

أدناه يبيف ذلؾ.

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى "ىؿ توجد فروؽ
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جدول 6

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات وفقا لمتغير المؤهل الدراسي
األبعــــاد

المستوى

العدد (ن)

المتوسط الحسابي

معوقات تتعمؽ بأولياء األمور

بكالوريوس

104

3.3663

0.52689

ماجستير

13

3.4359

0.45592

بكالوريوس

104

2.9547

0.66203

ماجستير

13

3.4176

0.40495

بكالوريوس

104

2.9105

0.94224

ماجستير

13

3.2781

0.56921

بكالوريوس

104

3.0879

0.59916

ماجستير

13

3.381

0.37721

معوقات تتعمؽ بالمعمميف
معوقات تتعمؽ بإدارة المدرسة
معوقات بشكؿ عاـ

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة

االنحراف

درجات

المعياري

الحرية
115
115
115
115

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

0.455
2.459
1.372
1.718

0.65
0.015
0.173
0.089

الماجستير مقابؿ البكالوريوس.

إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف متوسطات درجات

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ (بعد المعوقات التي

لإلجابة عف السؤاؿ الرابع والذي ينص عمى "ىؿ توجد

تتعمؽ بالمدرسة ،وبعد المعوقات التي تتعمؽ بأولياء األمور)

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف

تعزى لمتغير المؤىؿ الدراسي ،في حيف أشارت النتائج إلى وجود

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ

فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات عينة الدراسة عمى

تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟" ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية

استبانة معوقات التواصؿ (بعد المعوقات التي تتعمؽ بالمعمميف)

بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي كما

تعزى لمتغير المؤىؿ الدراسي ،وذلؾ لصالح حممة درجة

ىو موضح في جدوؿ (.(7
جدول 7

نتائج تحميل التباين األحادي ألثر متغير سنوات الخبرة
مجموع

متوسط

قيمة (ف)

القيمة

درجات الحرية

المتغير

مصدر التباين

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

4

0.173

0.636

0.638

معوقات تتعمؽ بأولياء األمور

بيف المجموعات

0.692

0.561.

داخؿ المجموعات

30.453

112

الكمي

31.145

116

بيف المجموعات

2.568

4

0.642

داخؿ المجموعات

47.019

112

0.42

الكمي

49.587

116

بيف المجموعات

3.948

4

0.987

داخؿ المجموعات

92.947

112

0.83

الكمي

96.895

116

بيف المجموعات

1.546

4

0.378

داخؿ المجموعات

38.13

112

0.34

الكمي

39.676

116

المربعات

معوقات تتعمؽ بالمعمميف

معوقات تتعمؽ بإدارة المدرسة

معوقات بشكؿ عاـ

1.529

1.189

1.136

0.198

0.319

0.344

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة

عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ (المعوقات

إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف متوسطات درجات

التي تتعم ػؽ بالمعمميػ ػف ،والمعوقػ ػات الت ػي تتعم ػؽ بأولي ػاء األمػ ػور،
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والمعوقات التي تتعمؽ بالمدرسة) تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ

النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:

تعزى لمتغير البديؿ التربوي (معيد أو برنامج تربية خاصة)؟.
ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ

لإلجابة عف السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى "ىؿ توجد

استخداـ اختبار "ت" كما ىو موضح في جدوؿ (.(8

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف

جدول 8

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات وفقا لمتغير البديل التربوي
األبعــــاد

المكان

العدد (ن)

معوقات تتعمؽ بأولياء األمور

معيد

84

3.4082

برنامج

33

3.2869

0.5964

معيد

84

3.0451

0.64288

برنامج

33

2.9069

0.6808

معيد

84

2.9835

0.91307

برنامج

33

2.8695

0.92517

معيد

84

3.1556

0.56782

برنامج

33

3.031

0.6262

معوقات تتعمؽ بالمعمميف
معوقات تتعمؽ بإدارة المدرسة
معوقات بشكؿ عاـ

المتوسط

االنحراف

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

0.48364

115
115
115
115

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

1.141
1.029
0.606
1.037

0.256
0.306
0.546
0.302

يبيف الجدوؿ ( )8عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

لإلجابة عف السؤاؿ السادس والذي ينص عمى "ىؿ توجد

مستوى ) (α = 0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة عمى

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05بيف

استبانة معوقات التواصؿ (المعوقات التي تتعمؽ بالمعمميف،

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى استبانة معوقات التواصؿ

والمعوقات التي تتعمؽ بأولياء األمور ،والمعوقات التي تتعمؽ

تعزى لمتغير الدورات التدريبية التي تمقاىا لممعمـ؟" ولبياف داللة

بالمدرسة) تعزى لمتغير البديؿ التربوي الذي يدرس بو الطالب.

الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار

النتائج المتعمقة بالسؤال السادس:

"ت" كما ىو موضح في جدوؿ (.(9
جدول 9

نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في المتوسطات وفقا لمتغير الدورات التدريبية
األبعــــاد

الدورات التدريبية

معوقات تتعمؽ بأولياء األمور

نعـ

93

ال

24

3.3111

نعـ

93

2.9677

0.66836

ال

24

3.1548

0.58321

نعـ

93

2.895

0.93545

ال

24

3.1699

0.80613

نعـ

93

3.096

0.61052

ال

24

3.2153

0.47148

معوقات تتعمؽ بالمعمميف
معوقات تتعمؽ بإدارة المدرسة
معوقات بشكؿ عاـ

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات

(ن)

الحسابي

المعياري

الحرية

3.3902

0.52518

115

0.49565

ويظير مف الجدوؿ ( )9عدـ وجود فروؽ ذات داللة

115
115
115

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

0.665
1.252
1.318
0.89

0.507
0.213
0.19
0.375

والمعوق ػات الت ػي تتعم ػؽ بأولي ػاء األم ػور ،والمعوق ػات الت ػي تتعم ػ ػؽ
بالمدرسة) تعزى لمتغير الدورات التدريبية التي تمقاىا المعمـ.

إحصائية ) (α = 0.05بيف متوسطات درجات عينة الدراسة
عمى استبانة معوقات التواصؿ (المعوقات التي تتعمؽ بالمعمميف،
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في العممية التربوية ،واشراكيـ في صياغة السياسات المتعمقة

 .7مناقشة النتائج

بتأىيؿ أبنائيـ .وتشابيت مع نتائج دراسة الحديد [ ]27التي

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

أظيرت أف مشاركة اآلباء في تعميـ أطفاليـ داخؿ المدرسة

أظيرت النتائج اإلحصائية تبايناً في مستوى معيقات
التواصؿ بيف أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

ضعيفة.

ومعممييـ في المجاالت الثالثة (المعيقات التي تتعمؽ بأولياء

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

األمور والمعمميف والمدرسة) ،وقد تراوح متوسط الدرجات بيف

أشارت النتائج اإلحصائية إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

المتوسط والمرتفع .حيث كانت المعيقات المتعمقة بأولياء األمور

إحصائية لمتوسطات المعوقات التي تتعمؽ بالمعمميف والمعوقات

والمدرسة ىي أكثر المعيقات تأثي اًر في عممية التواصؿ مقارنة

التي تتعمؽ بالمدرسة والمعوقات التي تتعمؽ بأولياء األمور تعزى

مع المعيقات المتعمقة بالمعمميف .ويعزو ىذه النتيجة إلى

الختالؼ جنس المعمـ ،وتعد ىذه النتائج منطقية ،حيث أف

الضغوط التي يشعر بيا أولياء األمور لوجود طفؿ ذي توحد

جنس المعمـ ال يمعب دو اًر مؤث اًر في عالقة األسر بيـ،

لدييا ،فوجود طفؿ توحدي في األسرة يشكؿ صدمة كبيرة لألسرة

فالمعمميف والمعممات يسيروف وفؽ سياسة موحدة ،كما أنيـ

مما يتسبب بكثير مف المشكالت التي تتسبب بحدوث معيقات

يعيشوف نفس الظروؼ المعيشية ،كونيـ ينتموف لنفس البيئة

في التواصؿ مع المعمميف والمدرسة .وىذا ما أشارت لو نتائج

الجغرافية التي تتسـ بنفس العادات والتقاليد ،وىذه النتيجة

دراسات كؿ مف كوىمر [ ،]32والتويجري [ ،]28وأوكونور [.]17

انسجمت مع ما جاءت بو دراسة ىوساوي والقحطاني [ ]22التي

وتتشابو ىذه النتائج مع النتائج التي توصمت إلييا دراسة

أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة

ىوساوي والقحطاني [ ]22والتي أشارت إلى أف المعيقات التي

معممي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى جميع أبعاد المقياس.

تتعمؽ بالجانب األسري ىي أىـ معيقات االتصاؿ بيف معممي

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء األمور ،ثـ البعد اإلداري،

أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ لممعيقات التي تتعمؽ

وفي المرتبة األخيرة جاء البعد التعميمي .كما وانسجمت مع

بأولياء األمور والمعيقات التي تتعمؽ بالنظاـ المدرسي في حيف

نتائج دراسة كوىمر [ ]32التي أشارت إلى وجود تفاعؿ بيف

أشارت النتائج إلى وجود فروؽ في المعيقات التي تتعمؽ

األسر والمينييف القائميف عمى الخدمات المقدمة لألطفاؿ

بالمعمميف تعزى لمتغير (المؤىؿ الدراسي) وذلؾ لصالح حممة

التوحدييف بدرجة متوسطة ،وكذلؾ تقاطعت مع نتائج دراسة

درجة الماجستير مقابؿ البكالوريوس .ويعزو الباحث ىذه النتيجة

التويجري [ ]28التي أظيرت أف مشاركة أسر األطفاؿ التوحدييف

إلى أف المعمميف األعمى (حممة شيادات الماجستير) تعرضوا

تعتبر ضعيفة بشكؿ عاـ ،ودوف المستوى المطموب ،وانسجمت

لبرامج دراسية متقدمة أكثر مف تمؾ التي تعرض ليا أقرانيـ ممف

مع نتائج دراسة ىوجيتس وآخريف [ ]25التي أظيرت أف عممية

يحمموف درجة البكالوريوس ،وبالتالي فيـ أكثر قدرة عمى

إشراؾ أولياء أمور األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد

التواصؿ مع األسر ،وذلؾ لالنفتاح الذي يظيرونو ضمف ىذا

والعامميف في عممية اتخاذ القرار تسيـ وبشكؿ كبير في زيادة

المجاؿ .وانسجمت ىذه النتائج مع دراسة ىوساوي والقحطاني

فاعمية الخدمات المقدمة مف قبؿ ىذه المراكز .وكذلؾ تقاطعت

[ ،]22والتي أشارت إلى وجود فروؽ في اختالؼ مستوى

مع دراسة أوكونور [ ]17التي أشارت إلى أف عامؿ الحذر

معيقات االتصاؿ باختالؼ المؤىؿ الدراسي لممعمـ.

يطغى كثي اًر عمى العالقة بيف أولياء األمور والمختصيف ،وأنو

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

مف النادر ما يتـ أخذ وجيات نظر أولياء األمور ،ومشاركتيـ

أشارت النتائج إلى ع ػدـ وج ػود فروؽ ذات داللة إحصائي ػ ػة
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لمتوسطات المعوقات التي تتعمؽ بالمعمميف والمعوقات التي

المترتبة عمى األسر والمعمميف والخدمات جراء إشراكيـ في

تتعمؽ بأولياء األمور والمعوقات التي تتعمؽ بالمدرسة تعزى

تطوير برامج وخطط تشاركية مع أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة،

لمتغير سنوات الخبرة ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف

كما وانسجمت ىذه النتيجة مع دراسة التويجري [ ]28التي

الغالبية العظمى مف المعمميف والمعممات في مراكز و معاىد

توصمت نتائجيا إلى أف عدـ تفعيؿ خدمة تدريب أولياء األمور

التربية الخاصة ىـ مف تبمغ خبرتيـ مف  5سنوات فأقؿ ،مما

و إرشاده ممف قبؿ المسؤوليف مف أىـ المعيقات التي تحوؿ دوف

أدى إلى ىذه النتيجة .ويتضح مف جدوؿ خصائص العينة أف

المشاركة الفعالة مف قبؿ األسرة.

عدد المستجيبيف ممف ىـ مف فئة سنوات الخبرة مف ()5 – 1

ختاماً فإف عممية مشاركة أسر األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ

بمغ  70معمما ومعممة مف أصؿ  117مستجيبا ،األمر الذي لـ

التوحد في اتخاذ القرار ىو أكثر الحموؿ فعالية في التغمب عمى

يظير فروقا دالة إحصائيا عمى أثر عامؿ الخبرة في عممية

التحديات التي تقؼ في وجو عممية التواصؿ بيف أولياء األمور

التواصؿ بينيـ و بيف أولياء األمور.

والعامميف في مراكز التربية الخاصة ،وىذا ما أكدتو دراسة

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:

دونيالنوميريندا [ ]29ولعؿ أبرز مؤشرات السموؾ الميني

أشارت النتائج اإلحصائية إلى عدـ وجود فروؽ ذات

لمشراكة التعاونية بيف أولياء األمور واألخصائييف ،تتمثؿ في ستة

داللة إحصائية لمتوسطات المعيقات التي تتعمؽ بالمعمميف

أبعاد رئيسة ىي :الثقة وااللتزاـ والتواصؿ والمساواة والميارات

والمعيقات التي تتعمؽ بالمدرسة والمعيقات التي تتعمؽ بأولياء

واالحتراـ .وذلؾ ما أكدت عميو دراسة بمو باننج وآخروف [.[30

األمور تعزى لمتغير البديؿ التربوي .وتعد ىذه النتائج منطقية

 .8التوصيات
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصي

حيث أف الغاية مف إيجاد معاىد التربية الفكرية وبرامج الدمج
ىي تقديـ المساعدة لألفراد غير العادييف مف أجؿ تنمية قدراتيـ

الباحث باآلتي:

إلى أقصى حد ممكػف ،وتأىيميـ لمتكيؼ مع الوسط (البيئة) الذي

 -1تفعيؿ دور مجالس اآلباء في المعاىد وبرامج الدمج ،وتفعيؿ

يتواجدوف فيو .حيث أف المعمميف العامميف في كال البديميف

دورىا في توعية أولياء أمور التالميذ ذوي طيؼ التوحد بأىمية

التربوييف يمتمكوف نفس الخصائص والكفايات والمؤىالت تقريباً،

االتصاؿ مع العامميف بالمدرسة.

كونيـ متخرجيف مف نفس الجامعات ،وينتموف لنفس البيئة

 -2وضع خطط مف قبؿ اإلدارة المدرسية يحدد فييا أساليب

الجغرافية وىي العاصمة الرياض.

التواصؿ مع أولياء األمور ،وتحديد مكاف وزماف مخصص يمتقي

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس:

فيو أولياء األمور بمعممي أبنائيـ.
 -3إتاحة الفرصة ألولياء األمور في المشاركة الفعالة

أشارت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس إلى عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية لمتوسطات المعيقات التي تتعمؽ

بالمناسبات ،واالحتفاالت ،واألنشطة التي تقاـ داخؿ المدرسة.

بالمعمميف والمعيقات التي تتعمؽ بالمدرسة والمعيقات التي تتعمؽ

 -4إجراء المزيد مف البحوث التي تتناوؿ معيقات االتصاؿ بيف

بأولياء األمور تعزى لمتغير الدورات التدريبية .ويبرر الباحث

معممي التالميذ ،وأولياء أمورىـ عمى عينات أخرى مف التالميذ

ىذه النتيجة بأف الدورات التدريبية التي تمقاىا المعمموف لـ

ذوي اإلعاقة.
المراجع

تتطرؽ إلى الجانب المتعمؽ باستخداـ برامج تدريب المعمميف
لتحسيف عممية التواصؿ مع أولياء أمور ،وتتقاطع ىذه النتيجة

أ .المراجع العربية

مع دراسة زييانغوبينيت [ ]31التي حاولت الوقوؼ عمى اآلثار

] [1حجازي ،مصطفى ( .)2000االتصاؿ الفعاؿ في اإلعاقات
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اإلنسانية واإلدارة .ط .3بيروت :المؤسسة الجامعية لمنشر

استراتيجيات العمؿ معيـ ،وتدريبيـ ،ودعميـ ،الرياض،

والتوزيع.

المممكة العربية السعودية.

] [2الزارع ،نايؼ بف عابد (2006ـ) .تأىيؿ ذوي االحتياجات

] [21أبو النصر ،مدحت (2004ـ) .تأىيؿ ورعاية متحدي

الخاصة .عماف :دار الفكر ناشروف وموزعوف.
][4

5
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اإلعاقة .القاىرة :دار المعرفة.

العثيميف ،فيد بف سعود1425(.ىػ) .االتصاالت

] [22ىوساوي ،عمي والقحطاني ،سيؼ ( .)2015معيقات

االدارية.ط.3المدينة المنورة :دار يثرب لمنشر والتوزيع.

االتصاؿ بيف معممي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء
أمورىـ في معاىد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض.

] [5و ازرة التربية والتعميـ (1422ىػ) .القواعد التنظيمية لمعاىد

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)4العدد

وبرامج التربية الخاصة .األمانة العامة لمتربية الخاصة:

(.)5

الرياض.

] [27الحديد ،شامة ( .)2009مشاركة أولياء األمور في تعميـ

] [8سييؿ ،تامر فرح ( .)2008التوحد :التعريؼ ،األسباب،

أطفاليـ ذوي صعوبات التعمـ وأثرىا عمى كؿ مف التحصيؿ

التشخيص ،والعالج .دار الشيماء لمتوزيع والنشر ،عماف،

األكاديمي ،ومفيوـ الذات ،والسموؾ المدرسي االجتماعي

األردف.

ألطفاليـ وتطوير معايير الجودة لممشاركة .رسالة دكتوراه

] [10بمو ،محمد عباس1426(.ىػ).نظرية االتصاؿ وتطبيقاتيا

غير منشورة ،الجامعة األردنية.

في االدارة التربوية .مجمة مركز البحوث التربوية .العدد

] [28التويجري ،منيرة (2008ـ) .دور المينيات في تفعيؿ

( ،)6المجمد (.)3

المشاركة األسرية في العممية التعميمية لمتمميذات ذوات

] [11أبو عرقوب ،إبراىيـ (2001ـ) .االتصاؿ اإلنساني ودوره

التخمؼ العقمي في معاىد وبرامج التربية الفكرية بمدينة

في التفاعؿ االجتماعي ،المركز العربي لمبحوث التربوية

الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة الممؾ

لدوؿ الخميج ،مسقط :عماف.

سعود :الرياض.
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THE COMMUNICATION CHALLENGES
BETWEEN AUTISTIC CHILDREN PARENTS
AND THEIR TEACHERS
MOHAMMED ALI ALKAHTANI
Saudi Arabia
ABSTRACT_ The present study aimed at identifying the challenges that affect the process of
communication between the families and teachers of autistic from the point of view of teachers in
Riyadh City, Saudi Arabia. This study used the descriptive survey. And The study population
consisted of all teachers of children with autism spectrum institutes and programs for special
education centers in the city of Riyadh, while the study sample consisted of (117) teachers. To
achieve the objectives of the study, the researcher built a questionnaire for the detection of
challenges of communication between families with autistic children and their teachers, the tool
consisted of (42) items which were classified into three areas: the challenges related to Parents
(15) items, challenges related to teachers by (14) items, and challenges related to school by (13)
items. The results showed variation in the level of challenges of communication between parents of
children with autism spectrum disorder and their teachers in the three areas. The sample average
grades ranged between medium and high. The challenges related to parents and school were the
most influential challenges in the process of communication compared with the challenges related
to teachers. The results indicated -also- to a lack of statistically significant differences between the
averages of the study sample degrees on the three areas of the questionnaire (challenges related to
teachers, and challenges related to the school, and challenges related to Parents due to the
variables of sex, educational alternative, training courses, while the results indicated a
statistically significant differences in the averages of the challenges related to teachers and
challenges due to the academic qualification variable differences, towards master degree holders.
In the light of the findings of the study, the researcher recommended activating the role of parents
in the institutes and programs for integration of children with autism, and activating their role in
parents’ education of children with autism, and the importance of contact with school and
teachers.
Key Word: Communication Challenges, Autistic Children, families and teachers.
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