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فاعمية خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحديين وأســرىم بالمجتمع الميبي ودور الخدمة 
االجتماعية في تفعيميا   

 (دراسة مطبقة عمي المركز الميبي لمتوحد ، ومركز طرابمس لذوي االحتياجات الخاصة بطرابمس )

أعــــداد 

 الفزانــيخالد  عمي أحمد .الفيتوري صالــح أبوبكر قــــرزة  ،أ . د

 غريان/ كمية التربية / جامعة غريا 

 :مقدمة لمشكمة الدراسة

إعاقة التوحد من أكثر االعاقات العقمية صعوبة وشدة من حيث تأثيرىا السمبي عمي الطفل، وقابميتو  تعتبر 
لمتعمم واالندماج مع االخرين، أو االستقالل عنيم، أو تحقيق درجة النضج االجتماعي، وتتمثل الصعوبات أيضًا 

في درجة الغموض الذي يكتنف تمك اإلعاقة من حيث مستوي التشخيص، أو عمي مستوي فيم االسرة ليا، 
حيث إنو من أكثر المشاكل التي تواجو أسر األطفال التوحديين ىي التشخيص (1)وأسموب التعامل مع الطفل 

الصحيح ليذا االضطراب، ألنو يتشابو مع إعاقات أخري من حيث التصرفات وصعوبة التواصل والتعمم 
ويتصف األطفال التوحديون بمشكالت تتعمق بإقامة عالقات اجتماعية والمحافظة عمييا ، حيث نجد أن الطفل (2)

قامة  التوحدي ينسحب من الكثير من أشكال التفاعل والتواصل االجتماعي مما يؤدي الي صعوبة في تكوين وا 
ويبقي الطفل التوحدي في عزلتو عن اآلخرين وينصب كل تركيزه عمى عالمو الخاص (3)عالقات اجتماعية 

وال يستطيع أن يفيم اآلخرين أو يندمج معيم باعتماده عمى نفسو ‘المحيط بو، ويقع تحت سيطرة رغباتو القيرية 
 ، ويحتاج األطفال التوحديون لقدر (4)مثل األطفال االســـوياء، ولكنو يحتاج الي من يوفر لو سبل الرعاية الالزمة 

كبير من الخدمات النفسية واالجتماعية والترفييية والتعميمية ، وذلك لعديد من األسباب أىميا أن لمطفل التوحدي 
حساسو باالختالف عن غيره من األطفال ‘ بناءَا نفسًا واجتماعيًا خاصة بو نتيجة لالضطراب الذي يعانــي منو  وا 

العاديين وعجزه وعدم قدرتو عمي السيطرة عمي البيئة من حولو ، لذا كان ألسرىم دور كبير في رعايتيم ، فاذا لم 
تكن ىذه االسر عمي درجة من الــوعي والثقافة واالدراك لخطورة المواقف التي يتعرض ليا الطفل ، وكانت 
المراكــز الذي تقدم الخدمات ليؤالء األطفال ليا القدرة المادية والفنية لترتب عمي ذلك مشاكل عديده ليؤالء 

 . األطفال 
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وتسعي الخدمة االجتماعية من خالل عمميا في المؤسسات االجتماعية الي تطوير خدماتيا آخذه في االعتبار 
مستيمكي الخدمة واالنتقال من مرحمة الي مرحمة أفضل من خالل مواجية المشكالت لمتحقق من اإلنجازات 

، وتعتبر الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية اتجاىًا لمتعامل مع المواقف (5)ومعدل النجاح في تقديم الخدمات
المختمفة ، ألنيا منظور بواسطتو يري الممارس العام موقف التعامل مع األطفال التوحديين وأسرىم والمراكز التي 

تقدم ليم الخدمات ، كما أنو يوفر أساس معرفي ومياري متنوع بحيث يصبح االخصائي االجتماعي كممارس 
عام قادرًا عمي اختيار األسموب المالئم لمتعامل مع االنساق المختمفة من طفل توحدي، وأسرة، ومركز، ولذا فإن 

مــوضوع الدراسة الراىنة يتعرض الي محاولة التعرف عمي الخدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال 
 .ودور الخدمة االجتماعية في التعامل معيا التوحديين و أســـــرىم بالمجتمع الميبي ، 

أىداف الدراسة  

 :تسعي الدراسة الراىنة لمتحقق من ىدف رئيسي لمدراسة وىو

وينبثق من ، التعرف عمى مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألطفال التوحد وأسرىم بالمجتمع الميبي
 : ىذا اليدف الرئيسي أىداف فرعية وىي

التعرف عمي أىم الخصائص العممية ألرباب أسر أطفال التوحد، ومدي تأثيرىا عمى مستوي الخدمات المقدمة -1
 .بمركزي طرابمس لذوي االحتياجات والمركز الميبي لمتوحد 

 التعرف عمى مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحدين بالمجتمع الميبي؟-2

 التعرف عمى مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألسر األطفال التوحدين بالمجتمع الميبي؟-3

 تساؤالت الدراسة

 :تسعي الدراسة الراىنة لإلجابة عن تساؤل رئيسي وىو

ما ىو مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحد ين وأسرىم بالمجتمع الميبي؟وينبثق من 
 :ىذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية وىي

ما ىي أىم الخصائص العممية ألرباب أسر أطفال التوحد، ومدي تأثيرىا عمى مستوي الخدمات المقدمة  -1
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 بمركزي طرابمس لذوي االحتياجات والمركز الميبي لمتوحد ؟

 ما ىـــــــو مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحدين بالمجتمع الميبي؟-2

 ما ىـــــو مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألسر األطفال التوحدين بالمجتمع الميبي؟-3

ما التصور المقترح لدور الممارس العام في الخدمة االجتماعية لتفعيل خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة -4
 لألطفال التوحديين وأسرىم بالمجتمع الميبي؟

 :أىمية الدراسة: ثانياَا 

االىتمام المتزايد في الوقت الراىن من جميع التخصصات العممية واالجتماعية برعاية األطفال     التوحديين، - 
والتزايد المستمر ألعداد ىذه الفئة مما يتطمب ضرورة االىتمام بيا ودعميا، االمر الذي قد يقمل الضغوط النفسية 

 .واالجتماعية واالقتصادية ليذه الفئة وألسرىم

أىمية التعرف عمى مستوي الخدمات المقدمة ليذه الفئة، لمتأكد من مدي استفادة ىذه الفئة وأسرىم من - 
 .الخدمات

 .قمة البحوث التي ارتبطت باالضطراب التوحدي، وخدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ليم- 

 :  مفاىيم الدراسة

 :مفيوم الخدمات

ىي األنشطة التي يقوم بيا األخصائيون االجتماعيون وغيرىم من الفنيين، لمساعدة اإلفراد لكي يعتمدوا عمى 
أنفسيم ال عمى غيرىم، وتقوية وتدعيم العالقات األسرية واسترجاع قدرات األفراد واألسر والجماعات والمجتمعات 

(6)لمقيام بوظائفيم في المجتمع 
. 

 :مفيوم الرعاية االجتماعية

ىينسق قومي من البرامج والخدمات التي تساعد عمى مواجية احتياجات الناس االجتماعية واالقتصادية 
وىي نسق منظم من الخدمات االجتماعية،  ،(7)والتعميمية والصحية والتي تعتبر أساسية في تدعيم المجتمع 

والمؤسسات االجتماعية مصمم من أجل تقديم المساعدة لألفراد والجماعات، ليتمكنوا من الحصول عمى 
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مستويات مناسبة من الصحة والعيش الكريم، إضافة الي تمكينيم من بناء عالقات اجتماعية سميمة بما يساعدىم 
مكانات المجتمع    .(8)عمى بناء، وتنمية قدراتيم وتحسين مستوي حياتيم بما يتالءم مع احتياجاتيم وا 

 :مفيوم الطفل التوحد

" وفي المغة االنجميزية (9)بقي وحده منفردا ال يخالط الناس وال يجالسيم "   تعني كممة التوحد في المغة العربية 
وتستخدم ىذه الكممة في عمم النفس وتعني ،(10)" االسترسال في التخيل تيربا من الواقع Autismتعني كممة 

ويعرف الطفل ، (11)بمعني النفسأو الذات" "Autosالمنعزل وقد دخمت إلى المغة االنجميزية من المغة اإلغريقية
طفل منسحب بشكل متطرف، ويجمس ىؤالء األطفال ليمعبوا بالساعات في أصابعيم وقصاصات )التوحدي بأنو 

ويعرف أيضا بأنو  ، (12)الورق، وقد بدا عمييم االنصراف عن ىذا العالم، وكونوا عالما خاصا بيم من خياالتيم 
ذلك الطفل الذي يعاني من عدم القدرة عمى االتصال بأي شكل من األشكال باآلخرين، وكذلك ضعف أو انعدام )

ن وجدت فإنيا تتصف بالمصاداة والتردد، كما يتسم بالسموك النمطي ومقاومة أي تغيير في البيئة  المغة لديو وا 
  .(13)من حولو

 :   االستراتيجية المنيجية لمدراسة

 :نوع الدراسة- 1 

حيث إن البحث الوصفي يصف تنتمي ىذه الدراسة بحكم موضوعيا إلي نمط الدراسات الوصفية التحميمية، 
الظواىر الكائنة ويفسرىا فيو ال يقتصر عمى مجرد الوصف إنما يعني بالعالقات الموجودة بين عناصر الظاىرة 

وتفسيرىا، ويسعي إلى تحديد الدرجة التي توجد فييا العوامل في مواقف معينة تحت ظروف معينة، وتقدير 
 (14)أىميتيا النسبية وتحديد ما بين ىذه العوامل من صالت

 :منيج الدراسة- 2

يعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي بأسموب العينة العشوائية، وذلك عمى اعتبار أنو 
محاولة منظمة لتقرير وتحميل وتفسير الوضع الراىن لنظام اجتماعي، أو جماعي، أو جماعة معينة ييدف إلـــى 

  .(15)الوصول إلــى بيانــات يمكن تصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا وذلك لالستفادة بيا فــي المستقبل

 : حدود الدراسة- 3
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 :الحد المكاني-أ

يتحدد المجال المكاني ليده الدراسة في مركز الميبي لمتوحد، ومركز طرابمس لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة 
 .طرابمس

 :مبررات اختيار المجال المكاني لمدراسة

كوزارة الشئون االجتماعية، وفرع التضامن االجتماعي )عدم وجود إحصائيات وبيانات بالجيات الرسمية -1
 .  بمراكز أطفال وأماكن تواجدىا من ناحية، وبعدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من ناحية ثانية (طرابمس

 .يعد ىذان المركزان من أكبر وأقدم مراكز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة طرابمس-2

تضم ىذه المراكز عدد ال بأس من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، األمر الذي يمكن الباحث من -3
 .الوصول إلى معمومات وبيانات تحقق أىداف بحثو

 :الحد البشري-ب
يتكون المجال البشري من أرباب أسر أطفال التوحد بالمركز الميبي لمتوحد، ومركز طرابمس لذوي االحتياجات 

رب أســـرة ، ولقد اعتمد الباحث إلي أسموب العينة العشوائية  (350)الخاصة بمدينة طرابمس والبالغ عددىم 
:من العينة المستيدفة، وفقا لجدول التالي (%30)بنسبة
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 (1)جدول رقم 

 يوضح حجم مجتمع المعاينة، وحجم العينة

 العينة مجتمع المعاينة أسم المركـــــز

 60 200 المركز الميبي لمتوحد

مركز طرابمس لذوي االحتياجات 
 الخاصة

150 45 

 105 350 المجمــــــــــوع 

 

من المجتمع % 30 من خدمات ىذه المراكز ، بنسبة نمن أرباب اسر األطفال المستفيدي (105)عينة عددىا 
 . األصمي

 :المجال الزمني

  وىي الفترة الزمنية التي تم فييا جمع البيانات من الميدان حيث استغرقت شيرين من 

 .2015/ 1 /30 حتي 20/11/2014

 : أدوات الدراسة

 :المقابمة - 

استيدفت رصد الخصائص األولية، وخدمات الرعاية : استمارة استبيان أولياء أمور األطفال التوحديين-
 .االجتماعية المقدمة لألطفال التوحد واسرىـم وقد اشتمل االستبيان عمى أربع محاور
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 (2)جدول رقم 
 يوضح محاور االستبيان

 عدد المفردات محاور االستبيان

 أرقاميا

 إلى من

 3 1 3 البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة

 6 4 3 البيانات األولية ألبناء عينة الدراسة

 10 7 4 خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحديين

 13 11 3 خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألسر األطفال التوحديين

 13 إجمالى مفردات االستبيان

 :الصدق والثبات

قد استخدمالباحث كل من الصدق الظاىري والصدق الذاتي لمتأكد من صدق االستبيان وذلك : صدق االستبيان-أ 
- : عمى النحو التالي

من السادة المحكمين المتخصصين فيالخدمة االجتماعية " 10"قامالباحثبتوزيعو عمى عدد حيث : الصدق الظاىري
 وبناءًا عمى آرائيم ومقترحاتيم ،بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية باإلسكندرية، ومتخصصين في دراسة التوحد 

 وتم إدخال كافة التعديالت واإلضافات المقترحة من قبل السادة األخربعض ال وأعيد صياغة المفرداتحذفت بعض 
 %(. 80) التي تقل نسبة االتفاق عمييا عن المفرداتالمحكمين، وقد استبعدت 

كما قامالباحث بحساب قيمة الصدق الذاتي لالستبيان من خالل الجذر التربيعي لمعامل : الصدق الذاتي -
 .  0.91ثبات االستبيان، حيث بمغت قيمة معامل الصدق الذاتي 

خمسةعشر من أولياء أمور األطفال عينة عشوائية قواميا تم تطبيق االستبيان عمى : ثبات االستبيان-ب
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بعد ذلك بإعادة  الباحثثم قامبالمراكز محل اىتمام الدراسة ممن تنطبق عمييم نفس شروط المجال البشرى، نالتوحديي
التطبيق بعد خمسة عشر يومًا من التطبيق األول عمى نفس العينة ولحساب معامل ثبات االستبيان استخدمالباحث 

 ويعتبر معامل ثبات 0.80 وقد بمغت قيمة معامل الثبات معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين األول والثاني
 . مرتفع

 المعالجات اإلحصائية

معامل  ) استخدم الباحثبعض العمميات الحسابية البسيطة مثل النسب المئوية والمعالجات اإلحصائية المتمثمة فى
   (االرتباط ،  الوسط الحسابي، والوزن المرجح، واالنحراف المعياري

 بالنسبة لصدق المحكين لمفردات االستبيان حساب نسبة االتفاق 

 :أولياء األمورالبيانات الشخصية والعامة لمفردات عينة وصف :      أوالَا 

( 3)الجدول رقم 

  الخصائص الشخصية ألفراد العينةيوضح

 

% النسبة العدد  المتغيراتالخصائص ت 

المستوى التعميمي  1

 5.77 7 أمي
 18.27 19 يقراء ويكتب
 20.19 21 تعميم ابتدائي
 6.73 7 تعميم إعدادي
 25.96 27 تعميم ثانوي

 23.08 24 تعميم جامعي

 قيمة الدخل 2
 14.29 15 500أقل من 

 59.04 62 1000–  500من
 26.67 28 1000أكثر من 

 عدد األبناء 3
 22.85 42 3-1من 
 12.38 13 6-4من 
 64.77 68 فأكثر-7من
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 :الخاص بالخصائص الديموغرافية لعينة أولياء األمور (2)يتضح من الجدول رقم 

 :المستوي التعميمي (أ)

، تمييا (%25.96)، حيث بمغت نسبتيم "تعميم ثانوي"أوضحت نتائج الدراسة أن أعمى نسبة من أفراد اعينة الدراسة 
، تمييا من (%20.19)بنسبة "ابتدائيتعميم "، تمييا الحاصمون عمى (%23.08)بنسبة "جامعي "الحاصمون عمى تعميم 

بنسبة "وأخيرًا األميون (%6.73)بنسبة "، تمييا الحاصمون عمى تعميم أعدادي(%18.27)بنسبة"يقرأون ويكتبون"
، وتشير معطيات ىذا الجدول الي أن أغمب أفراد عينة البحث لدييم مستوي تعميمي مرتفع مما قد يؤدي (10.71%)

 .الي الفيم الجيد لألساليب والوسائل وطرق تعديل السموك ليذه الفئة من االفراد

 :قيمة الدخل الشيري (ب)

أوضحت نتائج الدراسة الدخل الشيري لرب األسرة حيث أن أعمي نسبة من أفراد العينة الدراسةيقع مستوي دخميم 
تمييا  (%14.29)بنسبة  (500)، تمييا الذين يقع مستوي دخميم أقل من (%59.04)بنسبة  (1000-500)ضمن الفئة 

 معطيات ىذا الجدول الي أن أغمب أفراد عينة البحث وبنسبة ، وتشير(%26.67)بنسبة  (1000)نسبة الذين دخميم أكثر من 

ل، وىذا قد يشير الي إنيم يواجيون صعوبات في دفع مصاريف أطفاليم .د1000لدييم مستوي دخل أقل من  ( 73.33) 
 .ليذه المراكز من ناحية، والي صعوبة االعتناء بيؤالء األطفال بالوجو األمثل من ناحية تانية

 :عدد االبناء (ج)

حيث بمغت نسبتيم  (فأكثر-7 ) الدراسةلدييم عدد من األبناء من من أفراد عينةأعمي نسبةأوضحت نتائج الدراسة أن 
 بنسبة(6-4 )من لدييم عدد من االبناءتمييا  (%22.85) بنسبة (3-1)من لدييم عدد من االبناء، تمييا (64.77%)
، وىذا قد يؤدي (فأكثر-7)عدد من األبناء منوتشير معطيات ىذا الجدول الي أن أغمب أفراد عينة البحث لدييم،(12.38%)

الي سرعة اكتساب األطفال التوحديين باألسرة ميارات التواصل االجتماعي، واكتساب المغة، والخروج من االنغالق 
 .حول الذات
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 :أولياء األمور عينة ألبناءالبيانات الشخصية والعامة : ثانياً 

( 3)الجدول رقم 

  الخصائص الشخصية ألفراد العينةيوضح

% النسبة العدد  المتغيرات الخصائص ت 

1 

عدد األبناء المصابين باضطراب 
 التوحد داخل االسرة

 

 66.67 70 طفل واحد

 33.33 35 طفمين 

 تاريخ اكتشاف االعاقة 2

 3.82 4 قبل اكتمال ثالث سنوات
 33.33 35 عند سن الثالث سنوات
 62.85 66 بعد اكتمال ثالث سنوات

 مدة التحاق طفمك بالمركز  3

 28.57 30 أقل من سنة 
 60.00 63  سنوات3من سنة ألقل من 

 11.43 12  سنوات 5سنوات ألقل من 3من

 

 :الخاص بالخصائص الديموغرافية لعينة أولياء األمور (3)يتضح من الجدول رقم 

 :عدد األبناء المصابين باضطراب التوحد داخل االسرة (أ)

حيث بمغت الدراسة لدييم عدد طفل واحد مصاب باضطراب التوحد  أفراد عينة أغمبأوضحت نتائج الدراسة أن 
 .%(33.33) بنسبة من لدييم عدد طفمين، تمييا (%66.67)نسبتيم 

 :تاريخ اكتشاف االعاقة (ب)

الدراسة اكتشفت أوضحت نتائج الدراسة تاريخ اكتشاف أولياء األمور لحاالت أبناءىم ، حيث أن أغمب أفراد عينة
، تمييا نسبة عن سن الثالث سنوات (62.85)حاالت أبنائيم بعد إكمال الطفل لسن ثالث سنوات حيث بمغت نسبتيم 

 (.3.82)، تمييا نسبة قبل الثالث سنوات حيث بمغت (33.33)حيث بمغت 

 :مدة التحاق طفمك بالمركز (ج)

أغمب أطفال عينة الدراسة مدة التحاق أبناءىم بالمركز لفترة زمنية من سنة ألقل مـــن أوضحت نتائج الدراسة أن 
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من مدة التحاق أبناءىم ألقل من سنةحيث بمغت نسبتيم ، تمييا (%60.00)حيث بمغت نسبتيم ثالثة سنوات
 %(.  11.43) سنواتحيث بمغت نسبتيم 5سنوات ألقل من 3مدة التحاق أبناءىم منتمييا ، %(28.57)

 :عرض ومناقشة النتائج

  ؟  ما ىو مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحديين بالمجتمع الميبي: الثانيالسؤال إجابة 

 (4)جدول
:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة

 (الخدمات الترفييية)بالبعد األول 
 

 المتوسط المرجحالعبارات  ت
 االنحراف

 المعياري
 النسبة المئوية

 %61.54 0.53 1.23 األطفال معاملة األنشطةٌحسن مسئولً  1

 %59.13 0.60 1.18  لألطفال التً تقدماألنشطةٌنوع المركز من  2

 %59.13 0.57 1.18  التروٌحٌة التً ٌمارسها الطفل احتٌاجاتهاألنشطةتشبع  3

 %58.17 0.59 1.16  لألطفال الترفٌهٌة المقدمةاألنشطةٌطور المركز  4

 %58.17 0.58 1.16  حالة طفلــً التروٌحٌة فً تحسناألنشطةتساهم  5

 %55.29 0.54 1.11 األنشطة التً تقدم داخل المركز طفلً من ٌستفٌد 6

 %53.37 0.73 1.07 األنشطة الترفٌهٌةٌؤجل المركز تنفٌذ العدٌد من  7

 %25.96 0.75 0.52  التروٌحٌةاألنشطةٌضع المركز شروط لممارسة  8

 %22.12 0.72 0.44 أنشطةٌتواجد بالمركز أخصائً  9

 %21.63 0.76 0.43 باألنشطةٌهتم المركز بتحدٌد مواعٌد للقٌام  10

 %46.79 0.32 0.94الدرجة الكلية 

 

ور مرتبة االمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول المحيوضح الجدول السابق 
يحسن انو " خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين كانت تشير إلى منويالحظ , تنازلياً 

ينوع المركز من األنشطة التي "تمييا , (%(61.54 يحتل المرتبة األولى بنسبة"مسئولي األنشطة معاممة األطفال
تشبع األنشطة الترويحية التييمارسيا الطفل "لييا بالمرتبة الثالثة ت, (%(59.13مرتبة الثانية وبنسبة  بال"لألطفالتقدم

ييتم المركز بتحديد مواعيد لمقيام " لعبارة ويالحظ من التحميل انخفاض األىمية النسبية ,(%(59.13 بنسبة "احتياجاتو
 كانت الخدمات الترفيييةدرجة أن ويتضح مما سبق , (%(21.63 بنسبة األخيرة  حيث جاءت في المرتبة "باألنشطة
" 0.94 " لجميع المحاور الترفييية  المتوسط الحسابيحيث بمغبحسب أراء عينة الدراسة" إلى حد ما قميمة " بدرجة 

"  %46.79"وبنسبة مئوية 
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 (5)جدول 

:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة
 (الخدمات االجتماعية )لثانيبالبعد ا

 
 

 العبارات ت
المتوسط 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري
 النسبة المئوية

 %25.48 0.79 0.51  واحترامبكل حبمع طفلً  االجتماعً األخصائًٌتعامل  1

 %20.67 0.73 0.41  الطفل المهارات االجتماعٌةبإكساب االجتماعً األخصائًٌهتم  2

 %20.67 0.68 0.41  االجتماعً بتدرٌب الطفل علً التفاعل االجتماعًاألخصائًٌهتم  3

األطفال االجتماعً بتكوٌن عالقات طٌبة مع األخصائًٌهتم  4  0.40 0.68 20.19% 

 %19.71 0.78 0.39  اجتماعًأخصائًٌتواجد بالمركز  5

 %19.23 0.73 0.38  حصول الطفل علً الخدماتإجراءات االجتماعً األخصائًٌبسط  6

 %16.35 0.61 0.33  االجتماعً مستوي الطفلاألخصائًٌتابع  7

المتجددة االجتماعً بدراسة احتٌاجات الطفل األخصائًٌهتم  9  0.32 0.54 15.87% 

 %15.38 0.65 0.31  حصول الطفل علً الخدماتإجراءات االجتماعً األخصائًٌوضح  10

التوحدٌٌنٌهتم المركز بالدمج االجتماعً لألطفال  11  0.27 0.63 13.46% 

 %10.58 0.50 0.21  االجتماعً بمتابعة حالة الطفلاألخصائًٌهتم  12

 %9.62 0.48 0.19  االجتماعً الفروق الفردٌةاألخصائًٌحترم  13

 %16.44 0.55 0.33 الدرجة الكلٌة

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول يوضح الجدول السابق 
ويالحظ من خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين كانت تشير , ور مرتبة تنازلياً االمح
ييتم األخصائي )تمييا  (%(25.48يحتل المرتبة األولى بنسبة ( يتعامل األخصائي االجتماعي بكل حب)انو إلى 

ييتم )يمييا بالمرتبة الثالثة , (%(20.67مرتبة الثانية وبنسبة بال( االجتماعي بإكساب الطفل الميارات االجتماعية
ويالحظ من التحميل انخفاض )%(20.67 بنسبة (األخصائي االجتماعي بتدريب الطفل عمي التفاعل االجتماعي

 بنسبة األخيرة  حيث جاءت في المرتبة  "يحترم األخصائي االجتماعي الفروق الفردية" لعبارة األىمية النسبية 
حيث بحسب أراء عينة الدراسة" قميمة "  كانت بدرجة الخدمات االجتماعيةدرجة  أن ويتضح مما سبق)%(9.62

 .(%16.44)وبنسبة مئوية ((0.33بمغ المتوسط الحسابي

 
 



 2018  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   يونيو 
  

196 

 
 
 
 

 (6)جدول 

:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة
 (الخدمات النفسية )لثالثبالبعد ا

 
 

العبارات  ت
المتوسط 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري
 النسبة المئوية

 %84.13 0.67 1.68 األسر النفسً وبٌن األخصائًتوجد عالقة طٌبة بٌن  1

 %83.17 0.63 1.66  بكل حب واحتراماألطفال النفسً مع األخصائًٌتعامل  2

 %75.96 0.72 1.52  النفسً فً كثٌر من الحاالتاألخصائًد ال ٌتواج 3

 %73.56 0.85 1.47 تعقد الجلسات النفسٌة لألطفال بشكل ٌومً 4

 %69.23 0.74 1.38  النفسً الفروق الفردٌةاألخصائًٌراعً  5

 %69.23 0.69 1.38 ٌساعد العالج النفسً علً تعدٌل االتجاهات السلبٌة 6

 %66.35 0.67 1.33 سلوكٌات أبنى الخاطئةتساهم الخدمات النفسٌة فً تعدٌل  7

 %60.10 0.63 1.20 ٌستجٌب الطفل للعالج النفسً 8

 %58.17 0.94 1.16 توجد مواعٌد محددة لجلسات العالج 9

 %57.69 0.66 1.15 حدث تقدم ملحوظ فً الحالة النفسٌة للطفل 10

 %58.17 0.94 1.16 توجد مواعٌد محددة لجلسات العالج 11

 %57.21 0.55 1.14  النفسًبالتأهٌلٌهتم المركز  12

 %56.73 0.74 1.13  كال حسب قدراتهاألطفال النفسً مع األخصائًٌتعامل  13

 %67.10 0.46 1.34الدرجة الكلية 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول يوضح الجدول السابق 
ور مرتبة تنازليًا ويالحظ من خالل النسب المئوية والمتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين كانت تشير االمح
تميــــــــــــــــيا %84.13 األولى بنسبة جاءت في (توجد عالقة طيبة بين األخصائي النفسي وبين األسر)انو إلى 

لييا بالمرتبة ت%83.17مرتبة الثانية وبنسبة  بال(يتعامل األخصائي النفسي مع األطفال بكل حب واحترام)
ويالحظ من التحميل انخفاض %75.96بنسبة (  اليتواجد األخصائي النفسي في كثير من الحاالت)الثالثة

 حيث جاءت في المرتبة (يتعامل األخصائي النفسي مع األطفال كال حسب قدراتو)لعبارة األىمية النسبية 
بحسب أراء عينة " عالية "  كانت بدرجة الخدمات النفسيةدرجة أن ويتضح مما سبق56.73 بنسبة األخيرة
. " %67.10"وبنسبة مئوية " 1.34" فقد بمغ المتوسط الحسابي الدراسة
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 (7)جدول 
:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة

( الخدمات التعميمية والثقافية  )لرابعبالبعد ا
 

العبارات  ت
المتوسط 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري
 النسبة المئوية

 %75.96 0.75 1.52  البرامج التعلٌمٌةأحدثٌستخدم المركز  1

 %75.48 0.70 1.51  ٌستخدمها مع الطفلالتً التعلٌمٌة األسالٌبٌطور المركز من  2

 %73.08 0.74 1.46  تخاطبأخصائًٌوجد بالمركز  3

 %72.60 0.75 1.45 ٌقٌم المركز المستوي التعلٌمً للطفل بشكل مستمر 4

 %68.27 0.75 1.37 ٌتوافر بالمركز وسائل تعلٌمٌة حدٌثة 5

 %66.35 0.72 1.33 حدث تقدم ملحوظ فً مستوي الطفل التعلٌمً 6

 %60.10 0.64 1.20  فً مدارس تعلٌم األطفال العادٌٌن للتعلمابلٌن القاألطفالٌهتم المركز بدمج  7

 %58.17 0.66 1.16 ٌتعامل مقدمً البرامج التعلٌمٌة مع الطفل بكل حب وعطف 8

 %55.29 0.56 1.11 تساهم البرامج التعلٌمٌة فً تنمٌة المهارات اللغوٌة 9

 %50.48 0.58 1.01 ٌوجد بالمركز مكتبة خاصة بالطفل 10

 %63.05 0.46 1.26الدرجة الكلية 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول يوضح الجدول السابق 
ين كانت ثويالحظ من خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحو, المحور مرتبة تنازلياً 

        تأتي بعد ذلك %75.96المرتبة األولى بنسبة جاءتب (يستخدم المركز أحدث البرامج التعميمية)انوتشير إلى 
لييا ت%75.48مرتبة الثانية وبنسبة  بال( يطور المركز من األساليب التعميمية التي يستخدميا مع الطفل) 

ويالحظ من التحميل انخفاض األىمية %73.08 بنسبة (يوجد بالمركز أخصائي تخاطب) بالمرتبة الثالثة 
ويتضح %50.48 بنسبة األخيرة  حيث جاءت في المرتبة (يوجد بالمركز مكتبة خاصة بالطفل)لعبارة النسبية 
 فقد بمغ المتوسط بحسب أراء عينة الدراسة" عالية " كانت بدرجة الخدمات التعميمية والثقافية درجة أن مما سبق
 ."%63.05"وبنسبة مئوية " 1.26"الحسابي 
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  الخدمات المقدمة لألطفال التوحديينخالصة تحميل أبعاد: 

( 8)جدول 

  مفردات العينة حول الخدمات المقدمة لألطفال التوحديين في كل بعد من األبعادلتقييم" ت"يبين المتوسط الحسابي واختبار 

 المجــــــــــــــال ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

"ت"االختبار  

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 قبول 0.000 7.549 0.462 1.342 الخدمات النفسٌة 1

 قبول 0.000 5.789 0.460 1.261 الخدمات التعلٌمٌة والثقافٌة 2

 قبول 0.042 2.056- 0.318 0.936 الخدمات الترفٌهٌة 3

 قبول 0.000 12.356- 0.554 0.329 الخدمات االجتماعٌة 4

 رفض 0.42 1.060- 0.318 0.967  التوحديينلألطفالالخدمات المقدمة 

 

الخدمات المقدمة لألطفال يتبين من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله أن المتوسط العام لمعناصر المتعمقة 
األول بالترتيب لخدمات النفسيةتحيث جاء " موافق إلى حد ما"  عينة الدراسة كان بدرجة استجابةوفق التوحديين
 كما" موافق"  كانت بالترتيب الثاني وكانت درجة استجابة عينة الدراسة عمييما بدرجة  والثقافيةالتعميميةوالخدمات 

 بالترتيب الثالث والرابع عمى التوالي ودرجة استجابة عينة الدراسة واالجتماعية جاءتالترفيييةالخدماتأن يالحظ 
 غير موافق" عمييما بدرجة 

 ما ىـــــــو مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألسر األطفال التوحديين بالمجتمع الميبي(:الثالثالسؤال إجابة 
 ؟ 
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( 9)جدول
:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة

 (الخدمات االجتماعية)بالبعد األول 
 

 

 المتوسط المرجحالعبارات  ت
 االنحراف

 المعياري
النسبة المئوية 

 %70.19 0.58 1.40  علً تقبل حالة الطفلاألسرةمساعدة  1

 %70.19 0.68 1.40 الشكاوىٌوجد بالمركز وحدة لتلقً  2

 %59.62 0.56 1.19 ارتفاع المقابل المادي 3

 %54.33 0.37 1.09 األطفالإجراء مقابالت ألسر  4

 %24.04 0.56 0.48  االجتماعً بمتابعة حالة الطفلاألخصائًٌهتم  5

 %21.63 0.60 0.43 األسرة االجتماعً مشاعر األخصائًٌحترم  6

 %15.38 0.58 0.31  التعامل مع الطفللألسرة أسالٌب االجتماعً األخصائًٌوضح  7

 %13.46 0.51 0.27  مواجهة ما ٌعترضهااألسرةعلىمساعدة  8

 %13.46 0.51 0.27 األسر االجتماعً بتكوٌن عالقة طٌبة مع األخصائًٌهتم  9

 %12.02 0.49 0.24 األسرةٌهتم المركز بتوعٌة  10

 %7.21 0.43 0.14 األسرة االجتماعً بتعدٌل اتجاهات األخصائًٌهتم  11

 %28.33 0.35 0.57الدرجة الكلية 

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول يوضح الجدول السابق 
حيث ويالحظ من خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين , المحور مرتبة تنازلياً 

يوجد )تمييا عبارة(%(70.19المرتبة األولى بنسبة ب(مساعدة األسرة عمي تقبل حالة الطفل)جاءت عبارة 
ارتفاع المقابل )ة الثالثة ــــــــــيمييا بالمرتب)%(70.19مرتبة الثانية وبنسبة بال( بالمركز وحدة لتمقي الشكاوى

ييتم األخصائي االجتماعي )لعبارة ويالحظ من التحميل انخفاض األىمية النسبية (%(59.62بنسبة ( المادي
الخدمات درجة أن ويتضح مما سبق, %7.21 بنسبة األخيرة  حيث جاءت في المرتبة (بتعديل اتجاىات األسرة

بة ــــــــــــــوبنس" 0.57" بمغ المتوسط الحسابي حيثبحسب أراء عينة الدراسة" قميمة "  كانت بدرجة االجتماعية
. "%28.33"مئوية 
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( 10)جدول 
:  مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقةاستجابة

 (الخدمات النفسية )لثانيبالبعد ا
 

 

 المتوسط المرجحالعبارات  ت
 االنحراف

 المعياري
 النسبة المئوية

 %79.81 0.65 1.60  النفسً المستوي الثقافً لألسراألخصائًٌحترم  1

 %52.40 0.55 1.05  فً عالج الطفلاألسرة النفسً بالتعاون مع األخصائًٌهتم  2

 %48.56 0.67 0.97 األسر النفسً وبٌن األخصائًٌوجد عالقة طٌبة بٌن  3

 %36.54 0.64 0.73  علً تقبل حالة الطفلاألسرةمساعدة  4

 %29.33 0.65 0.59 أسرتهٌهتم المركز بمتابعة الحالة النفسٌة للطفل مع  5

 %28.85 0.75 0.58  التوحدأطفال النفسً بتوعٌة اسر األخصائًٌهتم  6

 %19.71 0.66 0.39  التخلص من المشاعر السلبٌةاألسرةعلىمساعدة  7

 %12.50 0.52 0.29  فً تنفٌذ خطة العالجاألسرةتشارك  8

 %32.37 0.39 0.65 الدرجة الكلٌة

 

 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول المحور يوضح الجدول السابق 

حيث جاءت عبارة ويالحظ من خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين , مرتبة تنازلياً 
ييتم األخصائي  )تمييا عبارة(%(79.81المرتبة األولى بنسبة ب (يحترم األخصائي النفسي المستوي الثقافي لألسر)

يوجد عالقة ) لييا بالمرتبة الثالثة ت( %(52.40مرتبة الثانية وبنسبة بال( النفسي بالتعاون مع األسرة في عالج الطفل
لعبارة ويالحظ من التحميل انخفاض األىمية النسبية (%(48.56 بنسبة طيبة بين األخصائي النفسي وبين األسر

درجة أن ويتضح مما سبق)%(12.50 بنسبة األخيرة حيث جاءت في المرتبة ( في تنفيذ خطة العالجاألسرةتشارك (
وبنسبة مئوية (0.65)فقد بمغ المتوسط الحسابيبحسب أراء عينة الدراسة" قميمة "  كانت بدرجة الخدمات النفسية

(32.37%)  .
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 (11)جدول 

: إستجابة مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة
( الخدمات التعميمية والثقافية  )الثالثبالبعد 

 
 

 المتوسط المرجحالعبارات  ت
 االنحراف

 المعياري
النسبة المئوية 

 %60.10 0.87 1.20  البرامج التعلٌمٌة لألسر كٌفٌة متابعة الطفلوٌشرح مقدم 1

 %54.33 0.80 1.09  التعلٌمٌةاألسالٌب البرامج التعلٌمٌة من وٌجدد مقدم 2

3 
حصل علٌها فً تعدٌل أسالٌب التعامل مع ت من المعلومات التً تتستفٌداألسرة

 الطفل
1.03 0.79 51.44% 

 %40.87 0.88 0.82  كٌفٌة التعامل مع الطفلأالمٌهتم المركز بأعداد كتٌبات لتعلٌم  4

 %17.31 0.60 0.35 ألسر تركز علً كٌفٌة التعاملتدرٌبٌةعمل دورات  5

 %9.13 0.46 0.18 األطفال لألسر تثقٌفٌةٌهتم المركز بعمل ندوات  6

 %7.21 0.43 0.14  علٌهااإلطالعٌوجد بالمركز مكتبة ٌسم ألسر  7

 %30.72 0.47 0.61 الدرجة الكلٌة

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات عينة البحث حول يوضح الجدول السابق 
حيث ويالحظ من خالل النسب المئوية و المتوسط الحسابي أن إجابات المبحوثين , المحور مرتبة تنازلياً 

المرتبة األولى بنسبة ب(  البرامج التعميمية لألسر كيفية متابعة الطفلويشرح مقدم) جاءت عبارة
مرتبة الثانية وبنسبة  بال ( البرامج التعميمية من األساليب التعميميةويجدد مقدم)تمييا عبارة (%(60.10
تستفيد األسرة من المعمومات التي تحصل عمييا في تعديل أساليب التعامل ) لييا بالمرتبة الثالثة ت54.33%

يوجد بالمركز مكتبة يسمح )لعبارة ويالحظ من التحميل انخفاض األىمية النسبية (%(51.44 بنسبة (مع الطفل
ييتم المركز بعمل ندوات )وعبارة )%(7.21 بنسبة األخيرة  حيث جاءت في المرتبة ( عمييااالطالعلألسر 
" كانت بدرجة الخدمات التعميمية والثقافية درجة أن ويتضح مما سبق%((9.13بنسبة  (األطفالألسر تثقيفية
 ."%30.72" وبنسبة مئوية "0.61" فقد بمغ المتوسط الحسابي بحسب أراء عينة الدراسة" قميمة 
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  الخدمات المقدمة ألسر لألطفال التوحديينخالصة تحميل أبعاد: 

( 12)جدول 

لألطفال التوحديين في كل بعد من ألسر لتقييم مفردات العينة حول الخدمات المقدمة "  ت"يبين المتوسط الحسابي واختبار 
األبعاد 

 المجــــــــــــــال ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعٌاري

 قٌمة

 "ت"االختبار

القٌمة 

 االحتمالٌة
 القرار

 قبول 0.000 9.182- 0.392 0.647 الخدمات النفسٌة 1

 قبول 0.000 8.427- 0.467 0.614 الخدمات التعلٌمٌة والثقافٌة 2

 قبول 0.000 12.718- 0.347 0.567 الخدمات االجتماعٌة 3

 قبول 00.00 12.078- 0.330 0.610 الدرجة الكلٌة

 

ألسر الخدمات المقدمة يتبين من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله أن المتوسط العام لمعناصر المتعمقة 
 بالترتيب األوللخدمات النفسيةتحيث جاء"موافق غير "  عينة الدراسة كان بدرجة استجابةوفق لألطفال التوحديين

غير "  كانت بالترتيب الثاني وكانت درجة استجابة عينة الدراسة عمييما بدرجة الخدمات التعميمية والثقافيةو
االجتماعية جاءت بالترتيب الثالث ودرجة استجابة عينة الدراسة عمييما بدرجة الخدمات كما يالحظ أن " موافق

 ." غير موافق" 

 :النتائج العامة لمدراسة

 :الخصائص الديموغرافية والعممية لعينة الدراسة: أوال

، (%25.96)، حيث بمغت نسبتيم "تعميم ثانوي"أوضحت نتائج الدراسة أن أعمى نسبة من أفراد اعينة الدراسة -1
 %(.23.08)بنسبة "جامعي "تمييا الحاصمون عمى تعميم 

أوضحت نتائج الدراسة الدخل الشيري لرب األسرة حيث أن الغالبية العظمى من أفراد العينة الدراسةيقع مستوي -2
 %(.59.04)بنسبة  (1000-500)دخميم ضمن الفئة 
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حيث بمغت  (فأكثر-7 )لدييم عدد من األبناء من نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة أوضحت-3
 .%(64.77)نسبتيم 

لدييم عدد طفل واحد مصاب باضطراب التوحد  نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أفراد العينة أوضحت-4 
 %(.66.67)حيث بمغت نسبتيم 

أوضحت نتائج الدراسة تاريخ اكتشاف أولياء األمور لحاالت ابنائيم حيث أن الغالبية العظمى من أفراد -5
 .(62.85)اكتشفت حاالت أبنائيم بعد اكتمال الطفل لسن ثالث سنوات حيث بمغت نسبتيم العينة

حيث  سنوات3مدة أبناء الغالبية العظمى بالمركز كان لفترة زمنية من سنة ألقل من  نتائج الدراسة أن أوضحت-6
 .%(60.00)بمغت نسبتيم 

 :خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحدينبالمجتمع الميبي:ثانياً 

"   حيث كانت عمى الترتيب التالي  الخدمات الترفييية المقدمة لألطفال التوحدين أوضحت نتائج الدراسة -1
مرتبة  بال"لألطفالينوع المركز من األنشطة التي تقدم"،تميياالمرتبة األولىب" األنشطة معاممة األطفالمسئولويحسن 
ييتم " ، فيما جاءت عبارة "تشبع األنشطة الترويحية التي يمارسيا الطفل احتياجاتو"لييا بالمرتبة الثالثة ،تالثانية

 . في المرتبة األخيرة "المركز بتحديد مواعيد لمقيام باألنشطة

أوضحت نتائج الدراسة الخدمات االجتماعية المقدمة لألطفال التوحدين حيث كانت عمي الترتيب التالي  -2
 األخصائي النفسي مع يتعامل)،تمييا عبارة األولىجاءت في (توجد عالقة طيبة بين األخصائي النفسي وبين األسر)

بالمرتبة (ال يتواجد األخصائي النفسي في كثير من الحاالت) عبارة لييا،تمرتبة الثانية بال(األطفال بكل حب واحترام
 .األخيرةالمرتبة ( ألخصائي النفسي مع األطفال كال حسب قدراتويتعامال)فيما جاءت عبارةالثالثة

 حيث أوضحت نتائج الدراسة الخدمات النفسية المقدمة لألطفال التوحدين حيث كانت عمى الترتيب التالي -3
يتعامل األخصائي )،تمييا عبارة   ىــــــ األولفي(توجدعالقة طيبة بين األخصائي النفسي وبين األسر)جاءت عبارة 

ال يتواجد األخصائيالنفسي في كثير من )لييا تمرتبة الثانية  بال(النفسي مع األطفال بكل حب واحترام
  .األخيرةالمرتبة (يتعامل األخصائي النفسي مع األطفال كال حسب قدراتو)فيما جاءت عبارةبالمرتبة الثالثة(الحاالت

 المقدمة لألطفال التوحدين حيث كانت عمى الترتيب لخدمات التعميمية والثقافيةلأوضحت نتائج الدراسة -4
يطور المركز من  )تمييا عبارة   المرتبة األولى ب (يستخدم المركز أحدث البرامج التعميمية)جاءت عبارة حيثالتالي

بالمرتبة (يوجد بالمركز أخصائي تخاطب)  عبارةلييا،تمرتبة الثانية  بال( األساليب التعميمية التي يستخدميا مع الطفل
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  .األخيرة في المرتبة (يوجد بالمركز مكتبة خاصة بالطفل)فيما جاءت عبارةالثالثة 

 :خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألسر األطفال التوحديينبالمجتمع الميبي:ثالثاً 

  التوحديين حيث كانت عمى الترتيب التالياالجتماعية المقدمة لألسر االطفالأوضحت نتائج الدراسة الخدمات  -1
 بالمركز وحدة لتمقي يوجد)تمييا عبارةالمرتبة األولى ب( األسرة عمي تقبل حالة الطفلمساعدة)جاءت عبارةحيث

 األخصائي االجتماعي ييتم)فيما جاءت عبارة (الماديارتفاع المقابل )يمييا بالمرتبة الثالثة الثانيةمرتبة بال(الشكاوى
 .األخيرةفي المرتبة (األسرةبتعديل اتجاىات 

جاءت  حيث التوحديين حيث كانت عمى الترتيب التاليالنفسية المقدمة ألسر االطفالأوضحت نتائج الدراسة لمخدمات  -2
 األخصائي النفسي بالتعاون ييتم )تمييا عبارةالمرتبة األولى ب (يحترم األخصائي النفسي المستوي الثقافي لألسر)عبارة

 عالقة طيبة بين األخصائي النفسي وبين يوجد)لييا بالمرتبة الثالثة ت،الثانيةمرتبة بال( مع األسرة في عالج الطفل
  .األخيرة في المرتبة (يستخدم المعالج النفسي أساليب عالجية تتناسب مع ثقافة األسر(،فيما جاءت عبارة(األسر

  المقدمة لألطفال التوحديين حيث كانت عمى الترتيب التاليلخدمات التعميمية والثقافيةلأوضحت نتائج الدراسة -3
 ويجدد مقدم)تمييا عبارة المرتبة األولى ب(  البرامج التعميمية لألسر كيفية متابعة الطفلويشرح مقدم) جاءت عبارةحيث

تستفيد األسرة من المعمومات التي ) لييا بالمرتبة الثالثة ،تمرتبة الثانية  بال(البرامج التعميمية من األساليب التعميمية
 االطالعيوجد بالمركز مكتبة يسمح لألسر )فيما جاءت عبارة(تحصل عمييا في تعديل أساليب التعامل مع الطفل

 تثقيفيةييتم المركز بعمل ندوات )وعبارة (عمييا

 .األخيرةالمرتبة (األطفالألسر  -4

من منظور الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية لتفعيل خدمات الرعاية تصور مقترح 
 .االجتماعية المقدمة لألطفال التوحديين وأسرىم بالمجتمع الميبي

:  المقترحاألسس التي يقوم عمييا التصور: أوالً 

 .نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي أعتمد عمييا الباحث في ىذه الدراسة .1

 .  توصمت إليياالتيتحميل معطيات الدراسة الميدانية الراىنة والنتائج  .2

 .  لمينة الخدمة االجتماعيةالنظري لمممارسة العامةاإلطار  .3

 اإلدارية المشرفة الجيات-مؤسساتيا-برامجيا-أىدافيا "مراكزرعاية األطفال التوحديين بالمجتمع الميبي  .4
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".  عمييا 

:   يسعى التصور لتحقيقياالتياألىداف : ثانياً 

:     اليدف العام واألساسي ليذا التصور ىو

لتفعيل خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة  لمممارسة المينية لمينة الخدمة االجتماعية  عامالوصول إلى إطار
: ، وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية األتيةلألطفال التوحديين وأسرىم بالمجتمع الميبي

 .مراكز األطفال التوحديين بالمجتمع الميبي داخل الممارس العامالتأكيد عمى دور -1

 .خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفال التوحديين داخل ىذه المراكزالتأكيد عمى أىمية  -2

مساعدة أســر األطفال التوحديين عمى تنمية معموماتيم وقدراتيم من خالل االشتراك في برامج الجماعات  -3
داخل مراكز األطفال التوحديين، لكي يتزودوا بالخبرات الجماعية وتزيد من قدرتيم عمى التكيف االجتماعي مع 

 .المشكالت داخل وخارج أســـرىم

وزارة – الشئون االجتماعية مثل وزارة المراكز، وبين الوزارات ذات العالقة بيذه إيجاد حمقة وصل بين ىذه المراكز-4
 .المراكز رسم السياسات والخطط بيذه ًاأساسيًافي تمعب دوروالتيإلخ،  .... وزارة الثقافة واالعالم–التعميم

:  استراتيجيات التصور المقترح: ثالثاً 

 (إعادة التــــوازن األســـــري)استراتيجية -1

 تيدف ىذه االستراتيجية إلي مساعدة االسر عمي االستقرار المرن لتمبية المتطمبات الجديدة لمنسق االسري، 
ويستخدم االخصائي ىنا مياراتو المتنوعة في المناقشة والتحميل وااليضاح لمعرفة مناطق الضعف في النسق 

االسري التي تؤثر عمي أداء االسرة ألدوارىا بفعالية، ويسعي االخصائي الي توجيو التغييرات في ضوء توظيف 
، ويستخدم االخصائي االجتماعي ىذه االستراتيجية لمساعدة ىذه االسر عمي تقبل (xvi)أساليب التفاعل واالتصال 

حالة الطفل التوحدي ، ومساعدتيم عمي التخمص من المشاعر السمبية اتجاه أطفاليم ، وكدلك مساعدة ىذه االسر 
عمي مواجية ما يعترضيا من مخاوف ، ومشكالت اجتماعية قد تؤدي الي تفكك ىذه االسرة ، وتتطمب ىذه 

 :االستراتيجية من االخصائي االجتماعي ما يمي 

 .التأكيد عمى ممارسة عمميات االتصال والتفاعل بين األنساق الفرعية داخل النسق االسري - أ
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 .العمل عمى استقرار االسرة تبعا لمتغيرات الجديدة في المفاىيم واالدوار والمسؤوليات ومعايير التعامل وانماظ التفاعل - ب

تدعيم نقاط القوة في النسق االسري ومساعدتو عمى تعميم الخبرات الناجحة باألسرة، وتوسيع دائرة االتصال والتفاعل  - ج
 .بما يحقق التوازن األسري والمشبع لرغبات األعضاء

 (إعادة البناء المعــــرفـــــي)استراتيجية-2

تعديل األفكار الذاتية غير المنطقية، واالنفعاالت غير المناسبة عند أسر  اليدف من استخدام ىذه االستراتيجية ىو 
األطفال التوحديين لتوجيو سموكيم نحو التغيرات المرغوبة، وتغيير المعتقدات الالعقالنية، مما يترتب عميو عقالنــي 
ىذه االسر ال يتعارض مع الواقع المحيط بو،ويستخدم االخصائي االجتماعي ىذه االستراتيجية لتوعية ىذه االسر 

بقدرات أطفاليم النمائية واألكاديمية والتي تحتاج الي أساليب وطرق وميارات خاصة لكي يمكن استخراجيا، 
 : وتتطمب ىذه االستراتيجية من االخصائي االجتماعي ما يمي

تفعيل دور الندوات المختمفة التي تشير الي التعرف عمى طبيعة األطفال التوحديين وكيفية التعامل معيم داخل -أ
 .وخارج االسرة

إقناع المسئولين عمى ىذه المراكز بالقيام بدورات تدريبية ليذه االسر تدور حول أساليب التعامل مع أطفاليم في -ب
مكانية تخطييا لعدم حدوث مشكالت اجتماعية  .المواقف الصعبة، وا 

استخدام وسائل االعالم المحمية من أجل تعريف المجتمع المحمي باضطراب التوحد، وعدم النظر اليو عمى أنو -ج 
 .حالة ميؤوس منيا

 (المساعدة الذاتية)استراتيجية-3

تيدف ىذه االستراتيجية الي دعم القدرات الذاتية، والذات التنموية في أفراد المجتمع الذين يواجيون مشكالت 
حداث تغييرات في قيميم واتجاىاتيم ومعارفيم  متشابية، في محاولة لتحسين فرص الحياة ورفع مستوي المعيشة، وا 

ويستخدم االخصائي االجتماعي ىذه االستراتيجية لمساعدة األطفال التوحديين أثناء (xvii)أثناء قياميم بالعمل معاً 
دمجيم مع أقرانيم في إكسابيم بعض الميارات التي يحتاجونيا في حياتيم اليومية، وتتطمب ىذه االستراتيجية من 

 :االخصائي االجتماعي ما يمي

تصحيح مفاىيم االسرة عن حال الطفل، وتبصيرىا بدورىا في تقبمو والتعايش مع حالتو وتييئة مناخ أســــري آمن  - أ
 .خاٍل من الضغوط البيئية بقدر اإلمكان
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 إمداد االسرة بكافة المعمومات المتاحة عن التوحد، وذلك لنقص الوعي العام لدى الغالبية بطبيعة تمك اإلعاقة  - ب
 .وتأثيرىا عمي الطفل

 القيام بتدريب الطفل عمي بعض ميارات االعتماد عمى النفس، باالشتراك مع االسرة وذلك لتقميل اعتماده  - ج
 .المستمر عمى الوالدين

: التكنيكات المستخدمة لمتصور المقترح: ثالثاً 

:  أسموب المناقشة الجماعية-1 

 أطفاليم، نحو أســر األطفال التوحديين واتجاىاتيم بغرض التعرف عمى أفكار االخصائي االجتماعيويستخدميا 
 . منياالسمبي، والعمل عمى تصحيح العالجية بالمراكز استجاباتيم لممشاركة في البرامج ىومد

:  االتصال المباشر-2

عن مدى  تكوين فكرة شاممة بأسر األطفال التوحديين، بيدف باالتصال المباشر االخصائي االجتماعيحيث يقوم 
 بمشاركة فريق العمل، والقيادات لمعالج، وىذا الفيم يدفعو إلى وضع الخطط المناسبة معرفتيم باضطرابات أطفاليم

. من ناحية ثانيةاالخصائي االجتماعي ثقةأسر األطفال التوحديين من ناحية، وكذلك ىذا االتصال يؤدى إلى كسب 

:  الدافعية-3

 من مشاعرىم السمبية اتجاه أرباب أسر األطفال التوحديين بغرض تخميص االخصائي االجتماعي    ويستخدميا 
شعارىم بأىميأطفاليم . ة البرامج التعميمية السموكية لمطفل التوحـــدي، وا 

:  االستثارة-4

 انتباىأسرة الطفل التوحدي إلى جوانب الضعف أو القوة لدي الطفل، بتركيز االخصائياالجتماعي      حيث يقوم 
 .الفعالة لموالدين منذ عممية التشخيص حتى صياغة البرامج التربوية وتطبيقيا وتقييمياواستثارتيم لضرورة المشاركة 

:   حل المشكمةتكنيك-6

  اطفاليم تواجوالتي عمى حل بعض المشكالت أسر األطفال التوحديين بمساعدة االخصائياالجتماعي   حيث يقوم 
األخصائي االجتماعيباالستعانةبأخصائي تربية ، ومنيج التفكير، وليس بطريقة عشوائية، وذلك كقيام عمميبأسموب 
.   العالقة بمشكالتيمذوي، أو االستعانة ببعض الخبراء ىذه االســـر إلرشاد خاصة،
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:   النماذج التعميميةتكنيك-7

أسر األطفال التوحديين،والمسئولين عمى المراكز  باستخدام ىذا التكنيك مع االخصائياالجتماعي    حيث يقوم 
اضطراب التوحد، ومدي استفادتيا بالبرامج التربوية  وذلك عن طريق عرض النماذج الناجحة في مجال التدريبية،
.   السموكية

:   التصور المقترحاالجتماعيفي المينية لممنظم األدوار: رابعاً 

:   المنسقدور-1

،  وأسر األطفال التوحديين المختصةالمراكز االجتماعي بتنسيق الجيود المبذولة بين االخصائي     حيث يقوم 
وذلك لتجنب ضياع الجيد والوقت والمال، حيث يمكن تجنب التكرار والتضارب، كما يتم التنسيق بين جيود 

 اجتماعية ذات جودة قرارات في لممساىمة قبل الجيات المسئولة، والجيود اإلدارية المبذولة من المسؤولين بالمراكز
.   عن طريق المقاءات واالجتماعات المشتركة المعدة خصيصًا ليذا الشأنبالمجال، وذلكواقتصادية 

:  كمستثيردوره-2 

، وذلك عن طريق استثارة مشاعر عدم الرضاء عن أســر األطفال التوحديين االجتماعي باستثارة االخصائييقوم 
 بيا حتى يصل إلى اقناعيم بالمشاركة الفعمية لتفعيل المراكز الخدمية، أو إنشاء وناالوضاع الخاطئة التي يشعر
، ومن ثّم االنتقال بيم من حالة عدم الرضاء إلى مستويات أفضل، وذلك من قديم خدماتمراكز جديدة تعمل عمى ت

.  خالل المقابالت الجماعية، واالجتماعات المعدة ليذا الشأن

:  المطالب والمدافعدور-3

 االجتماعي باالتصال بالوزارات المختصة، والمنظمات األخرى التي تستطيع أن تتخذ قرارات االخصائيحيث يقوم 
 إلى االعتماد عمى الخصائي وقد يمجأ اأسر األطفال التوحديين،في صالح عممو، وىنا يتكمم ويطالب باسم ولسان 
ىذه االسر، ع بين الجماعات، وذلك لمدفاع عن مطالب وحقوق قناأسموب الضغط أكثر من اعتماده عمى أسموب اال

. لمقابمة المسئولين، وأيضًا عن طريق وسائل االعالم المختمفة بيا  من خالل الزيارات التي يقوموذلك

 

:  الالزمة إلنتاج ىذا التصورالممارس العامميارات : خامساً 
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:  االجتماعي ألدواره المينية السابقة توافر مجموعة من الميارات لديو والتي تتضمنالخصائيتتطمب عممية تنفيذ ا

وىي تتمثل في قدرة االخصائي االجتماعي عمي ادرك حقيقة المشكمة االجتماعية التي :   الميارة االدراكية -1
يعاني منيا األطفال التوحديين، وطبيعة العوامل المؤثرة في المشكمة ومالحظة ما ىو ممموس وما ىو غير 

ذلك، ويبدأ األخصائي في التعرف عمي الحقائق بواقعية، وىذا يساعد الطفل عمي أن يكتسب المرونة المطموبة 
 .في الجمسة العالجية

وىذا يبنى خالل الجمسات العالجية داخل : الميارة في تكوين العالقة المينية بين االخصائي واألطفال واسرىم -2
 .المركز وخارجو

وبيا يستطيع االخصائي معرفة مدى تطور الحالة ومراحل : الميارة في التسجيل االلكتروني وتكنولوجيا االتصال -3
 . العالج التي مر بيا الطفل

يجب عمى االخصائي تفيم دوره من ناحية، وكدلك طبيعة دور كل عضو في فريق : الميارة في تفيم الدور -4
الطبيب، )العمل من ناحية أخري حتى يتم التناسق واالنسجام بين االخصائي وأعضاء الفريق العالجي مثل 

 (واالخصائي النفسي، وأخصائي التخاطب، واخصائي التغذية

: األدوات واألساليب المينية المستخدمة في التصور المقترح: سادساً 

يجب عمى االخصائي االجتماعي أن يستخدميا وذلك ألنيا تساعد عمى تقييم أدائو الميني مع : التقارير -1
الطفل، ومن خالل تحميل ىذه التقارير يستطيع االخصائي التعرف عمى مستوي النمو لمطفل داخل كل جمسة 

 .عالجية

يجب عمى االخصائي أن يستخدميا مع أسر األطفال التوحديين، وذلك ألنيا تساعد عمى التعرف : المقابمة -2
 .عمى سمات كل طفل وخصائصو

يجب عمى االخصائي أن يستخدميا مع أسر األطفال التوحديين، وذلك ألنيا تساعده في : الزيارات المنزلية -3
 .عممية متابعة تنفيذ الخطة العالجية لمطفل خارج المركز

، وذلك لمتغمب عمى بعالج اضطراب التوحدخاصة الويتم خالليا توفير األساليب العممية : ورش العمل -4
 .لدي بعض أرباب اسر ىؤالء األطفالاألفكار الخاطئة 
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 اليوامش
                                                           

 العدد –مــركز تعميم وتنمية الطفل : القاىرة)جمال فــرج ، االكتشافات المبكرة إلعاقة التوحد ، مجمة أبني ، ( (1
 .   30ص  (2007الثالث ، ابريل ، 

: حموان)سالمة منصور ، فاعمية العالج المعرفي في تحسين المعاممة الوالدية لألطفال المصابين باألوتيزم ،  ((2
 .   195ص  (2002كمية الخدمة االجتماعية ، المؤتمر العممي الثالث عشر ،جامعة حموان ، 

عادل عبداهلل محمد ، فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات التواصل عمي بعض المظاىر السموكية لألطفال  ((3
 .   46ص  (2002دار الرشاد ، : القاىرة)التوحديين ، 

 .   74ص  (1998 جامعة طنطا ، –كمية التربية الخاصة : القاىرة)محمد عمي كامل ، من ىم ذوي اوتيزم ،  ((4
ماىر أبو المعاطي عمي، قياس فعالية الخدمات بالمؤسسات االجتماعية، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية  ((5

 (  .   1197كمية الخدمة االجتماعية العدد الثالث  ، : حموان )والعموم االجتماعية االنسانية 
الشركة المصرية : القاىرة)،  ( عربى–أنجميزى )يحيى حسن درويش ،  معجم مصطمحات الخدمة االجتماعية  ((6

 .   145ص  (1998 لونجمان ، –العالمية لمنشر 
دار المعرفة الجامعية ، : اإلسكندرية)أحمد شفيق السكري ، قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية    ((7

 .   246ص  (2000
الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات : القاىرة)دياب عيوش ، فيصل الزعتون ، الرعاية االجتماعية    ((8

 .   15ص  (2009بالتعاون مع جامعة القدس ، 
 .   4779ص ( دار المعارف ، بدون دار نشر: القاىرة)عبداهلل عمي الكبير وآخرون ، لسان العرب ألبن منظور  ((9

 .   75ص  (1998دار العمم لمماليين ، : بيروت)، ( عربي- إنجميزي )منير البعمبيكي ، قاموس المورد  ((10
أفضل الطرق - عالجو - صفاتو - مرض التوحد وأسبابو - سميرة عبدالمطيف السعد ، معاناتي والتوحد  ((11

 .   9ص  (1992جمعية رعاية المعاقين : الكويت)لمتعميم ، 
 .   81ص  (1978مكتبة مدبولي ، : القاىرة)عبد المنعم الحنفي ، موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي  ((12
( 2005مكتبة زىراء الشرق ، : القاىرة)ماجد السيد عمارة ، إعاقة التوحد بين التشخيص والتشخيص الفارق  ((13

 .   16ص 
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دار المناىج : عمان )( وسائمو اإلحصائية– أدواتو –مناىجو )محسن عمي عطية ، البحث العممي في التربية (14)
 .138ص  (2009لمنشر والتوريع، 

،         (1995 ، 11مكتبة وىبو ، ط: القاىرة) عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، (15)
 .222-221ص

(xvi)  المكتب الجامعي : االسكندرية)عبدالناصر عوض أحمد ،  تنمية القدرات االبتكارية لممضطربين سموكيًا
 .89  ، ص (2012الحديث ، 

(xvii)   المكتب : االسكندرية)ماىر أبو المعاطي عمي، استراتيجيات وأدوات التدخل الميني في الخدمة االجتماعية
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