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ABSTRACT 

The study aimed to determine the training needs (knowledge and skills) necessary for social workers 

working with autistic children in the Gaza Strip and to improve their professional performance. The study 

used a descriptive design that relied on the social survey method. The study was applied to all the social 

workers working in associations for the care of children with autism, and their number was (57). The study 

found that the knowledge needs of social workers working with autistic children in the Gaza Strip were 

(strong) with a mean score (of 2.60). And that the professional skills used by social workers working with 

autistic children were (strong) with a mean score (of 2.48), and that the scientific approach contributes to 

increasing the professional performance of specialists with autistic children (strong) with an average of 

(2.72). 
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 االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد يف قطاع غزة واملهارية( لألخصائينياالحتياجات التدريبية )املعرفية، 

 حممد عبد الرمحن شقورة     زايد مجال شعبان كرت 

   Zyadkerret2030@gmail.com   ail.comShaqoura_mhamad_2009@hotm 

 فلسطني )قطاع غزة(-اجلامعة االسالمية          فلسطني )قطاع غزة(                  -جامعة االمة 

هدفت الدراسة حتديد االحتياجات التدريبية )املهارية، واملعرفية( الالزمة لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد يف 
قطاع غزة، وحتسني األداء املهين لديهم، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واليت اعتمدت على منهج املسح االجتماعي، 

( وتوصلت الدراسة أن 75ع االخصائيني االجتماعيني العاملني جبمعيات رعاية أطفال التوحد وعددهم )وطبقت الدراسة علي مجي
توس  حسا ي لل  مباالحتياجات املعرفية الالزمة لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد يف قطاع غزة كانت قوية 

 يني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد جاءت قوية مبتوس  حسا ي(، وأن املهارات املهنية اليت يستخدمها االخصائ06.2)
توس  حسا ي لل  مب التوحد قويةاملقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال ، وأن (06.2لل  )

(06506) 

 االحتياجات التدريبية، األخصائيني االجتماعيني، أطفال التوحد6 :الدالةالكلمات 

 مشكلة الدراسة أواًل:
هو  أكثر ممااآلن  أصبحت لهاملرتبطة  التوحدطيف واضطراب  التوحد، انتشارإىل أن معدالت احلديثة الدراسات نتائج تشري 

الذكور  لدى التوحد اضطراب انتشار طفاٌل ومعدالت072لكلطفل  لواقعاالنتشار  معدالت وللغت املنصرم،القرن يف معروف 
يكونون  الذكور  األجنة والرضعأن على  دليل إىل وجودذلك  يعزى ( ورمبا0:.)النسبة ترتاوح اإلانث حبيث  لدى انتشاره تفوق

 (02, ص0200,ابإلانث)مصطفي و الشرليين الوالدة قبل للضغوط  أكثر تعرضا ليولوجيا  
( 022:0مولود )022 لكلتوحد  حالةإىل ظهور تشري  ( أن اإلحصاءات العاملية0225,050) فراجويوضح عبد اللطيف 

اإلانث أقل يف يظهر و  لألسرة،والثقايف والتعليمي االجتماعي  أو املستوىأو اللون اجلنس  عنالنظر األطفال لغض  كليف  ويظهر
 أعراض التوحد ظهورا واضحاً لعد ثالثني شهرا تقريبا 6 ، حيث0:.لنسبة الذكور من 

 جعي:ر االستشهاد الم
ن االجتماعيين العاملي والمهارية( لألخصائييناالحتياجات التدريبية )المعرفية،  " (2022) محمد عبد الرحمن شقورةزياد جمال شعبان كرت، 

 .181-158ص  (،2022سنة ) (،02(، عدد )01مجلد )نسانية ، "، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية واإلفي قطاع غزة مع أطفال التوحد
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من جمموع السكان مقسمة على  %060ألف فرد ذو إعاقة يف فلسطني ومتثل  30ويشري اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أن 
من  % .26تقع إعاقة التواصل يف املرتبة الرالعة من حيث االنتشار لنسه يف الضفة الغرلية و  %062و %.06قطاع غزة لنسمة 
 (03, ص0200اجلهاز املركزي الفلسطيين,فلسطني )نسبة السكان يف 

وهذا ما لوحظ يف اآلونة  ،الفلسطيينويتضح من البياانت السالقة مدى اخلطورة اليت يواجها اجملتمع من ازدايد تلك الفئة يف اجملتمع 
 يف ظل التغريات اليت مر هبا اجملتمع الفلسطيين من حروب وحصار مفروض عليه من االحتالل اإلسرائيلي  األخرية

ويري الباحثان أن رعاية أطفال التوحد تواجه مشكالت خطرية وهي من املشكلة احلاضنة أي إهنا حتوي لداخلها العديد من 
ر فات األسرية ورفض اطفال التوحد والقلق واخلوف واالكتئاب لألساملشكالت ويواكبها وينتج عنها مشكالت اشد خطورة كاخلال

هنية ملوذويهم وختلف األساليب احلديثة واملهنية يف التعامل معهم وقد تتفاقم مشكالهتم إذا مل يتم تناوهلا ابلعالج أو ابلتدالري الوقائية ا
 املتخصصة من مهن وختصصات متنوعة6

ا اليت تتعامل مع هذه الفئة لطرقها الثالثة املتمثلة يف خدمة الفرد واجلماعة وتنظيم اجملتمع مب ومهنة اخلدمة االجتماعية من املهن
حتويه من معارف نظرية وعملية واسرتاتيجيات وتكنيكيات متكنها من التعامل مع هذه الفئة من أطفال التوحد وأيضا متتد جهودها 

لتخفيف من حدة هذه مشكالهتا واليت دائما ما تسعي إيل مساعدة تلك حثي تتكامل مع املهن األخرى املوجودة يف اجملتمع ل
املؤسسات علي القيام لوظائفها وأدوارها املنوطة هبا ، مبا يساعد هؤالء األطفال علي مواجهه مشكالهتم وإكساهبم املزيد من 

لي التواصل وهذا  هم أبنفسهم وتساعدهم عاملهارات واخلربات اليت من شأهنا أن تساعدهم علي النضوج وحتمل املسؤولية وتنمي ثقت
 (022, ص 0222)شاكر ,  آخريكله قد يساهم علي اندماجهم مع اجملتمع الذي يعيشون فيه مرة 

واألخصائي االجتماعي هو الشخص املهين املؤهل واملدرب على كيفية االتصال والتعامل مع أطفال التوحد يف البيئة امليدانية 
يها األطفال حيث أن األخصائي ميثل املؤسسة أو اجلمعية األهلية اليت سوف تتعامل مع مشكلة األطفال والطبيعية واليت يعيش ف
 ( 070, ص 0223منقر يوس, املختلفة )وتوفر هلم أوجه الرعاية 

لفئة اليت ل ويري الباحثان أن جناح وفاعلية األخصائي االجتماعي لدوره يتوقف على إعداده املهين ومنوه املهين وعلى مدى تفهمه
ألخصائي االجتماعي ونظرا الن ا التوحد،يتعامل معها وأساليب العمل املختلفة اليت متكنه من جناح دوره لكفاءة وفاعلية مع أطفال 

هو العنصر األساسي يف ممارسة مهنة اخلدمة االجتماعية لصفة عامه وطريقة العمل مع األفراد لصفة خاصة يف جمال أطفال التوحد  
وحد تكان واللد من االهتمام إبعداده اإلعداد املهين الذي يساعده على أداء أدواره املهنية داخل مؤسسات العمل مع أطفال ال

 6يف قطاع غزة
وعملية اإلعداد املهين ألخصائي العمل مع األفراد اللد أن تشمل تنمية اجلوانب اإلنسانية يف شخصية األخصائي االجتماعي من 
خالل تنظيم دورات تدريبية قبل وأثناء العمل وتصميم حمتوايهتا وأساليبها واخلربات اليت تتيحها واملهارات اليت توفرها لتدعيم هذه 
اجلوانب وتشمل على ذلك يف استخدام أساليب املمارسة احلديثة يف العمل مع أطفال التوحد سواء يف تصميم الربامج والعالج 

 (.02, ص0227فهمي , والرباهني )الذايت والبيئي املبين على األدلة 
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حتياجات التدريبية لد من  توافر وحتديد االولتحسني وزايدة فاعلية األداء املهين لألخصائيني االجتماعني للعمل مع أطفال التوحد ال
هلؤالء األخصائيني حيث يسعى التدريب إىل حتسني العمل عن طريق حماولة إحداث تغيري يف مهارات وقدرات األفراد وتطوير أمناط 

الضروري أن يعقب  نسلوكهم وال يكفى انتقاء اإلفراد اللذين يقع عليهم االختيار يف ضوء مما جري من اختبارات خمتلفة وإمنا م
عملية االختيار توفري تدريب على أعمال الوظائف اليت يشغلها العاملون هبدف رفع مستوى كفاءهتم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن 

 (02,ص0225، حيث يعترب التدريب والتنمية جزء أساسي من وظيفة إدارة املوارد البشرية)توفيق, 
علية للمشاركني الربامج التدريبية الفعالة ال يتم إال يف تقدير علمي لالحتياجات التدريبية الفويشري العديد من الباحثني إيل أن تصميم 

يف هذه الربامج إذ أن صياغة أهداف لرانمج تدرييب وحتديد حمتواه وموضوعاته وأنشطته وفعالياته واألساليب التدريبية والوسائل 
لك اعتمادا كبريا تطلبها عملية التنفيذ كلها تعتمد علي اإلعداد السليم ويعتمد ذاملناسبة لتنفيذه وحتديد املستلزمات األخرى اليت ت

(ولقد أشارت نتائج الدراسات .0,ص0225علي تقدير احلاجات التدريبية املطلوب تلبيتها لألخصائيني االجتماعيني)فتح الباب,
 ويتضح ذلك فيما يلي :السالقة على أمهية حتديد االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني 

( بعنوان " املتطلبات املهنية الالزمة لتنمية األداء املهين لألخصائيني االجتماعيني للتخفيف من مشكالت 0202دراسة راشد) 06
اء املهين اىل حتديد املتطلبات املعرفية , القيمية , املهارية الالزمة لتنمية األد هدفت“التعلم التالميذ املوهوبني ذوي صعوابت 

لألخصائيني االجتماعيني للتخفيف من مشكالت التالميذ املوهولني ذوي صعوابت التعلم , جاءت نتائج املتطلبات وفق الرتتيب 
( , تليها املتطلبات املهارية حيث للغت نسبتها %20603بية )التايل املتطلبات املعرفية يف املرتبة األويل حيث للغت قوهتا النس

(منقسمة اىل االيت جاءت املهارة يف االتصال تليها املهارات التكنولوجية مث مهارة ادارة املقاللة مث املهارة يف تكوين %.5.60)
االجتماعي معوقات تنمية االداء املهين  ( ويرجع األخصائي5.607عالقة مهنية , تلتها املتطلبات القيمية حيث للغت نسبة قوهتا )

إىل وفق الرتتيب التايل معوقات خاصة ابألسرة , معوقات خاصة ابملدرسة , مث معوقات خاصة ابلتالميذ فمعوقات خاصة ابألخصائي 
 االجتماعي 6

حيث هدفت صرايً "اقني ب( بعنوان " تقدير احلاجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع املع0202دراسة قنديل) 06
إىل حتديد مستوي األداء املهين ومستوي احلاجات التدريبية , وحتديد الصعوابت اليت تواجه إشباع احلاجات التدريبية  لألخصائيني 

ئيني ة لألخصاواملستوي احلاجات التدريبي املهين،االجتماعيني العاملني مع املعاقني لصراًي 6 وأثبتت الدراسة أن مستوي األداء 
االجتماعيني العاملني مع املعاقني لصراي كان متوسطًا , كما توكد الدراسة على وجود عالقة ذات داللة احصائية لني املتغريات 

 الدميغرافية لألخصائيني االجتماعيني وتقديرهم للحاجات التدريبية 6
انوية دراسة للعمل مع املراهقني ابملدارس الث( بعنوان " االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني 0222دراسة هاشم) 06

ألخصائيني هدفت الدراسة إيل حتديد االحتياجات املعرفية واملهارية والقيمية ليف ضوء منوذج املمارسة املبنية على األدلة والرباهني "
خطاء الشائعة املهنية تفادي األاالجتماعيني واسفرت نتائج الدراسة أبن احلاجات املعرفية متثلت يف احلاجة لإلشراف التوجيهي ل

وفهم طبيعة مشكالت املراهقني , معرفة املصطلحات الشائعة لني املراهقني ومعرفة البيئة األسرية للمراهقني , وفيما يتعلق ابحلاجات 
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ويل مشكلة الطالب حت املهارية أكدت على أمهية البناء املهارى واكساب األخصائيني مهارة تكوين عالقة مهنية ابملراهقني واملهارة يف
ألسئلة جيب عليها وحتديد مناطق الضعف والتدريب على احليل الدفاعية وحتديد أسباب مشكالهتم , فيما يتعلق ابحلاجات القيمية 

 6فقد متثلت يف االلتزام ابلبناء القيمي للخدمة االجتماعية واملبادئ املهنية اليت جيب االلتزام هبا أثناء التعامل مع املراهقني
( بعنوان " متطلبات تفعيل األداء املهين لألخصائي االجتماعي مع متعددي اإلعاقة كمؤشرات لوضع 0222دراسة سيد ) 6.

ؤسسية هدفت الدراسة إيل حتديد املتطلبات املعرفية واملهارية واخلربات واملتطلبات اإلدارية املبرانمج تدرييب من منظور خدمة الفرد "
ين لألخصائي االجتماعي مع متعددي اإلعاقة , واسفرت نتائج الدراسة إىل أن متطلبات تفعيل األداء لالزمة لتفعيل األداء امله

( مث املتطلبات املهارية %0.( ويليها املتطلبات القيمية لنسبة )%..املهين جاءت لنسبة عالية هي املتطلبات املعرفية لنسبة )
 ( 6%02رية املؤسسية لنسبة )( كما يليها املتطلبات اإلدا%0.والتدريبية لنسبة )

دفت إيل ه( بعنوان " تقييم احتياجات األخصائيني االجتماعيني يف املدرسة يف سرياليون " Sulaiman(2020دراسة  76
استكشفت االحتياجات االجتماعية العاطفية للتالميذ يف سرياليون واخلدمات الداعمة اليت ميكن أن تليب هذه االحتياجات, مت 

من املعلمني ومديري املدارس , مت تقدمي توصيات لنشر األخصائيني االجتماعيني يف املدارس يف سرياليون  007مسح ما جمموعه 
( إشراك أولياء .( التشاور مع طاقم املدرسة ، )0( تقدمي املشورة لتالميذ املدارس ، )0تعليم الفردي ، )( لتسهيل ختطي  ال0)

( ( العمل كحلقة وصل مع أصحاب املصلحة يف اجملتمع6 جيب أن يكون األخصائيون االجتماعيون 7األمور يف تعليم أطفاهلم ، و )
 ثقافيا6ًية مع املعرفة احمللية لضمان ممارسة مؤهلة يف سرياليون مؤهلني لدمج أفضل املمارسات الدول

بعنوان " معتقدات العاملني الصحيني اجملتمعيني اإلثيوبيني ومواقفهم جتاه األطفال املصابني  Fekadu (2020)دراسة  6.
د "  هدفت إىل دراسة أتثري تدريب موجز )التثقيف الصحي والتدريب للعاملني يف اإلرشاخل تدرييب موجز ابلتوحد أتثري تد

( عمال اإلرشاد الصحي الذين أكملوا وحدة تدريبية أساسية يف جمال الصحة 0الصحي الريفي اإلثيو ي وتضمنت ثالث جمموعات )
وا تدريبًا معززًا ، يشمل تدريبًا أساسيًا يف جمال التدفئة فضاًل عن ( املرشدون الصحيون الذين تلق0( ؛ )N = 104العقلية )

( عمال اإلرشاد الصحي غري 0( ؛ و )N = 97التدريب املستند إىل الفيديو على اضطراابت النمو ودليل جيب للصحة العقلية )
طفال ملعتقدات واملسافة االجتماعية جتاه األ( أكمل مجيع املشاركني استبيااًن لتقييم اN = 108املدرلني يف جمال الصحة العقلية )

املصالني ابلتوحد6 أظهرت كل من جمموعة االويل والثانية معتقدات سلبية أقل وتقلص املسافة االجتماعية جتاه األطفال املصالني 
قل احتمالية أن درلون أكان العاملون يف اإلرشاد الصحي امل  املدرلني،ابلتوحد مقارنة مبجموعة العاملني يف اإلرشاد الصحي غري 

يكون لديهم توقعات إجيالية حول األطفال املصالني ابلتوحد من عمال اإلرشاد الصحي غري املدرلني6 هذه النتائج هلا صلة مبشاركة 
 املهام وتوسيع نطاق خدمات التوحد يف األماكن منخفضة املوارد يف مجيع أحناء العامل

ملساعدين االجتماعيني للحاجة إىل التطوير املهين يف إعداد برانمج ما بعد بعنوان " تصورات ا Walker (2021)دراسة 56
السؤال املركزي ركز على تصورات االخصائيني املساعدين يف لرامج ما لعد املدرسة فيما يتعلق كيف ميكن دعم التطوير املدرسة "

ت شبه منظمة مت مجع البياانت من مقالال عملهم،عمت املهين لعملهم6 ومشلت األسئلة الفرعية ما هي مناهج التطوير املهين اليت د
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مع مثانية مساعدين مهنيني من لرامج أفرتسكول املختلفة ومشفرة لتمييز الناشئني املوضوعات6 تضمنت النتائج حاجة املشاركني إىل 
ؤمترات والندوات وورش عمل امل التطوير املهين للتعامل مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ، مبا يف ذلك التدريبات االفرتاضية

عرب اإلنرتنت والوحدات النمطية املؤرشفة واجتماعات الفريق املستمرة , وتشمل التوصيات العمل على التطوير املهين الذي يدمج 
ىل إ اخلربات واملهارات السالقة للمسعدين االجتماعيني , ميكن أن يؤدي فهم احتياجات التطوير املهين لألخصائيني املساعدين

حتقيق نتائج إجيالية لتغيري االجتماعي من خالل توجيه وإعالم املسؤولني زايدة واستهداف الدعم والتطوير املهين هلؤالء املساعدين 
 االجتماعيني 6

بعنوان " تدريب مقدمي الرعاية الصحية على العمل مع األطفال املصابني ابضطراب  Cervantes (2011)دراسة  26
سة اىل زايدة مستوى املعرفة واملهارات والراحة ملقدمي الرعاية الصحية عند العمل مع األطفال املصالني ابلتوحد هتدف الدراالتوحد "

أو التدريب قبل اخلدمة ملقدمي الرعاية الصحية مبا يف ذلك األطباء  ساعات ليوم واحد أثناء اخلدمة 5, مت تصميم التدريب ليكون 
خصائيني االجتماعيني الطبيني العاملني داخل املستشفيات وعيادات األطفال, استخدم يف واملمرضات واألطباء املساعدين واأل

التدريب أساليب التدريس املختلفة مبا يف ذلك احملاضرة التفاعلية ، املناقشة اجلماعة ، حماكاة وأنشطة عملية ، العرض واملناظرات6 
عة من األدوات واالسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها لدعم األطفال ويقدم جممو  التوحد،يوفر التدريب حملة عامة عن واضطراب 

املصالني ابلتوحد ضمن اإلطار الطيب والدروس املستفادة ، اآلاثر املرتتبة على العمل االجتماعي واملمارسة ، ومناقشة توصيات 
 لتطوير املناهج يف املستقبل6

هذه الدراسة إىل  هدفتبعنوان " جتربة تدريب العاملني الصحيني اجملتمعيني يف إيران: دراسة نوعية "(  Sara(2012دراسة 36
من العاملني  30واثئقي مبقالالت فردية مع أستخدم الباحث التحليل ال حتليل عملية تدريب العاملني الصحيني اجملتمعيني يف إيران

مقاطعة ميثلون جمموعة واسعة من األعمار وخربة العمل واملستوايت التعليمية ، ذكوراً وإاناثً ,  02الصحيني اجملتمعيني اإليرانيني من 
ي الوطين يسهل تنفيذ الربانمج صحإن التعرف على النتائج لربانمج العاملني الصحيني اجملتمعيني وتدريبهم على التخطي  والتمويل ال

واستدامته6 يوفر وجود مراكز تدريب متخصصة تديرها شبكة صحية للمنطقة ليئة تدريب مناسبة توفر تدريًبا شامالً وتزيد من معرفة 
وقت عدًدا متزايًدا لومهارات وحتفيز العاملني الصحيني اجملتمعيني خلدمة اجملتمعات احمللية6 تعكس التغيريات يف حمتوى التدريب مبرور ا

اء العمل مما يعقد العمل املتوقع من العاملني الصحيني اجملتمعيني حتتاج أن تنفذ أثن األولية،من الربامج املدجمة يف الرعاية الصحية 
 حىت تليب االحتياجات الفعلية امليدانية يف اجملتمع احمللي6

ب املتصورة ألخصائي التأهيل اجملتمعي دراسة واحتياجات التدري CBR( بعنوان مصفوفة Deepak (2011دراسة 026
اهلدف توفري مصفوفة مقرتحة يف إرشادات وحتليل أنشطة التأهيل اجملتمعي , طُلب من عينة من العاملني ذوي  البلدانمتعددة , 

عل ، مون هبا ابلفدول احلصول على معلومات حول األنشطة املختلفة اليت يقو  5اخلربة النشطني يف التأهيل اجملتمعي على مستوى 
وذلك لفهم قاللية تطبيق إطار مصفوفة التأهيل اجملتمعي يف هذا اجملال , وحتديد احتياجات التعلم األكثر إحلاًحا يف جماالت خمتلفة 
 ىمن مصفوفة التأهيل اجملتمعي , ُتظهر هذه الدراسة أن مصفوفة التأهيل اجملتمعي ميكن أن تكون إطارًا مفيًدا لفهم األنشطة عل
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ث اجملاالت املختلفة من حي األولوية،املستوى امليداين يف مشاريع التأهيل اجملتمعي6 حددت الدراسة عدًدا من احتياجات التعلم ذات 
ومن حيث اإلعاقات املختلفة6 كما يُظهر أن اجملاالت املتعلقة ابلدعوة والضغ  واحلماية القانونية والنهج القائم  ،CBRملصفوفة 

 اجملتمعي6ى الصعيد العاملي هي أهم احتياجات التعلم اليت حددها العاملون يف التأهيل على احلقوق عل
بعنوان دعم املشرفني اخلارجيني لالحتياجات التنموية  Kieran and Donoghue (2019)Moدراسة 006

يني يف , هتدف ايل حتديد احتياجات واسرتاتيجيات اإلشراف لألخصائيني االجتماعيني الصينلألخصائيني االجتماعيني الصينيني
ات اإلرشاد دم املشرفون يف الدراسة جمموعة من االسرتاتيجيات من مهار ضوء االعتبارات النظرية والنتائج التجريبية احلديثة ، استخ

إىل املشورة االستشارية, وهذا يسل  الضوء على حاجة األخصائيني االجتماعيني لتلقي التعليم والدعم النفسي من املشرفني عليهم6 
كون مشرفًا اإلشراف6 يُقال أيًضا أنه من أجل أن تتشري النتائج إىل وجود عالقة لني االحتياجات التنموية واختيار اسرتاتيجيات 

 جيب على املرء أن أيخذ يف االعتبار مفهوم الثقافة وأمهيتها يف السياق اإلشرايف 6 فعااًل،
بعنوان تصور االخصائيني االجتماعيني حول االحتياجات واخلدمات لرعاية  Jessica and Winnie (2019)دراسة 006

هدفت الدراسة اىل حتديد تصورات األخصائيني االجتماعيني من احتياجات ذوي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ,
ة مشاركني من ا من عشر االحتياجات اخلاصة وحصوهلم على اخلدمات استخدم الباحثني مقالالت نوعية مع أسئلة مفتوحة جلمعه

األخصائيني االجتماعيني والتحليل املوضوعي لتحليل البياانت النوعية ظهرت من حتليل البياانت حتدايت األخصائيني االجتماعيني 
يف توفري الرعاية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واحلاجة إىل الدعم املؤسسي إلدارة تقدمي اخلدمات اخلاصة لشكل فعال ,  

احلصول على تدريب لآلابء واألخصائيني االجتماعيني  وجدت الدراسة أن األخصائيني االجتماعيني يواجهون حتدايت يف كذلك
، والتنقل يف التمويل املعقد , العمليات وإدارة الرغبات غري املتسقة لني الوالدين واملوظفني ،والتعامل مع العدد احملدود من دور 

 لقسم لقضاايادمات رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل التغيريات وحتسينات داخل احلضانة القادرة علي حتسني خ
 املمارسة املهنية ، مثل التغيري التنظيمي أو إدارة املوارد6

 السابقة:التعليق على الدراسات 
املزيد من  فال التوحد ما زال حيتاج إيلومن واقع الدراسات السالقة يتضح لنا أن األداء املهين لألخصائي االجتماعي للعمل مع أط -

الربامج التدريبية اليت تؤدى إيل صقل مهارات ومعارف وخربات األخصائي االجتماعي وان هذه الربامج تعرب عن االحتياجات 
 لنجاح6التدريبية للمتدرلني حيت حتقق هذه الربامج أهدافها 

 لتوحد6اأمهية التدريب هلؤالء األخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال  علىكما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السالقة  -
كما ساعدت نتائج الدراسات السالقة الباحثان على صياغة مشكلة الدراسة احلالية وحتديد لعض األهداف املتعلقة هبا ووضع  -

 عنها6الدراسة احلالية لإلجالة  اليت تسعيلعض التساؤالت 
ائيني لل وهناك من الرسائل من اندت إيل عمل الربامج التدريبية لألخص التدريبية،ونظرا لندرة الدراسات اليت تناولت االحتياجات  -

االجتماعني للعمل مع أطفال التوحد لذلك يسعي الباحثان إيل التعرف علي هذه االحتياجات التدريبية واليت تؤدى يف النهاية إيل 
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ت التدريبية ما احلاجا" يتلذلك مت صياغة مشكلة الدراسة يف اآل املستقبل،خصائيني االجتماعيني يف رفع مستوي أداء األ
 لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد يف قطاع غزة " 

 اثنياً: أمهية الدراسة 
عترب مرحلة رية يف اجملتمع حيث تأن االهتمام لقضااي الطفولة وحتسني أوضاعهم يعد خطوة هامة من خطوات التنمية البش  -0

 قبل6شخصية اإلنسان يف املست علىالطفولة اليت يوليها املتخصصني مجيعاً اهتماماهتم ملا هلا من أتثري كبري 
االهتمام املتزايد يف الوقت احلايل من مجيع التخصصات العلمية واالجتماعية لرعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ومن   -0

لينهم األطفال التوحديني والتزايد املستمر ألعداد هذه الفئة مما يتطلب ضرورة االهتمام هبا ودعمها مما يقلل الضغوط النفسية 
 ذه الفئة حيث يصنف التوحد أبنه اثلث أكثر االضطراابت النمائية شيوعا6ً واالجتماعية واالقتصادية هل

يعترب األطفال التوحديني فئة من أشد فئات اإلعاقة اليت مل حتظي ابالهتمام الكايف داخل اجملتمع الفلسطيين رغم إن هذا النوع   -0
 من املهن ومنها مهنة اخلدمة االجتماعية6من اإلعاقات يتطلب نوعا من الرعاية املتكاملة اليت يشرتك فيها العديد 

احلاجة الفعلية إيل دورات تدريبية لألخصائيني االجتماعني العاملني مع أطفال التوحد تواكب الظروف االجتماعية الراهنة  -.
 واملستحدثة عاملياَ ويف اجملتمع الفلسطيين خاصة

ؤثر يف العملية عيون ميثل ضرورة ملحة نتيجة للتطورات اليت تإن األخذ أبسباب التعليم والتدريب املستمر لألخصائيني االجتما -5
 .االجتماعنيالتعليمية لألخصائيني 

 أهداف الدراسة  اثلثاً:
  لتوحد؟ااالحتياجات التدريبية )املهارية، واملعرفية( الفعلية الالزمة لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال حتديد  -0
 لتوحد6احتديد املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال  -0
 تساؤالت الدراسة  رابعاَ:

  لتوحد؟ااملهارية، واملعرفية( الفعلية الالزمة لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التدريبية )ما هي االحتياجات  06
 املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد ؟ما  -0

 مفاهيم الدراسة  خامساَ:
 مفهوم االحتياجات التدريبية  .2

يعرف معجم العلوم االجتماعية أبهنا " لفظ يستخدم لإلعراب عما يفتقر إليه الكائن احلي للحفاظ  االحتياجات:مفهوم  -أ
الطعام والشراب أو حلمايته كحاجاته للوقاية من األمل وجتنب املخاطر لتحقيق املتعة واحملافظة علي  إىلعلى حياته كاحلاجة 

 (0.0ص0357)مذكور,النوع

أبهنا متطلبات فردية وجسمية ونفسية واقتصادية واجتماعية الزمة لبقاء اإلنسانعلى  ماعيةتعرف يف قاموس اخلدمة االجتكما 
 Barker,1987,p105)( 6ابلسعادةاإلجناز والشعور 
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هو عملية لتحقيق وتطوير معارف ومهارات واجتاهات العاملني عن طريق استخدام جمموعة من الوسائل  :مفهوم التدريب -ب
وتتم من خالل املمارسة امليدانية وتستخدم فيها اسس  (0.0, ص 0200)خزام , وكفاءة ادائهمواالساليب لزايدة فاعلية 

متعددة هبدف احداث تغريات يف الفرد من انحية املعلومات واخلربات واملهارات واالجتاهات مما جيعل هذا الفرد الئقا للقيام 
 (0.7,ص0202اطي,)ألو املع لعمله لكفاءة وانتاجية عالية وفقا ملتطلبات وظيفته

جمموعة املعارف واملهارات واالجتاهات واخلربات اليت يتطلبها  :وميكن حتديد االحتياجات التدريبية يف هذه الدراسة على ما يلي
عني لقطاع غزة , من خالل التعرف على املستوي احلايل ألداء األخصائيني االجتما رعاية التوحدالعمل مع أطفال التوحد يف مجعيات 

 ومستوي األداء املتوقع لتحقيق األهداف املطلولة لديهم 6
يطلق علي الطفل التوحدي " الطفل الذي فقد االتصال ابآلخرين أو مل حيقق هذا االتصال ق  وهو : مفهوم أطفال التوحد 06

نشغاال كامال خبياالته وأفكاره وأبمناط سلوكية مثل لرم األشياء أو لفها ومن اخلصائص املميزة له الالمباالة منسحب متاما ومنشغل ا
 (000, ص0337)مذكوروإيذاء الوالدين واآلخرين والعجز عن حتمل الغري وعيوب النطق والكالم واخلرس

التوحد أبنه  Society for Qutistic Children(N.S.A.C)( 1987وتعرف اجلمعية القومية لألطفال التوحديني )
اضطراب يعرف سلوكيا وأن املظاهر املرضية املتضمنة جيب أن تظهر قبل أن يصل عمر الطفل ايل ثالثني شهرًا ويتضمن ذلك 

اضطراب و  اضطراب يف سرعة أو تتالع النمو, واضطراب يف االستجالة احلسية للمثريات واضطراب يف اللغة والكالم والسعه املعرفية
كذلك هو الطفل الذي مت تشخيص حالته لواسطة ص(00, .022)لدر,يف التعلق واالنتماء للناس أو األحداث واملوضوعات

طبيب أمراض عصبية ونفسية على انه طفل أوتزم، ومت مطالقة األعراض لدية على قائمة معايري التشخيص لالوتيزم يف دليل 
 (002,ص0222)منصور,فسية والعقليةالتشخيص اإلحصائي الرالع لألمراض الن

الطفل الذي لديه قصور يف العالقات االجتماعية اليت تتمثل يف عدم القدرة  ويقصد ابلطفل التوحدي يف هذه الدراسة أبنه:
عبري عن ولديه قصور يف التواصل واللغة اليت تتمثل يف عدم القدرة علي الت اآلخرين،علي االرتباط وتكوين العالقات مع األفراد 

ن على فضال على أن هؤالء األطفال يرتددو  األويل،ويظهر تلك القصور يف السنوات الثالث  السلوك،والنمطية يف  النفس،
حلديثة للتوحد , مجعية الشمال للتنمية والتطوير اإلرادة ا مركز املؤسسات االجتماعية مجعية احلق يف احلياة , مجعية أصدقاء التوحد,

 اجملتمعي 6
 للدراسة:االجراءات املنهجية  سادساً:

ول على الطريقة اليت يعتمد عليها الباحث يف احلص وهيالدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية  : تصنفالدراسةنوع  -0
 معلومات دقيقة تصور الواقع االجتماعي وتسهم يف حتليل الظاهرة

يات األخصائيني االجتماعيني العاملني جبمع الدراسة على منهج املسح االجتماعي الشامل جلميع : تعتمدالدراسةمنهج  -0
 غزة6رعاية أطفال التوحد يف قطاع 
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 راسة:جماالت الد -3
( مجعيات وهم )مجعية احلق .ويتمثل يف مجعيات رعاية أطفال التوحد يف حمافظة مشال قطاع غزة والبال  عددهم ) املكاين:اجملال  -أ

يرجع أسباب اختيار و مجعية الشمال للتنمية والتطوير اجملتمعي ( مركز اإلرادة احلديثة للتوحد ,  التوحد،مجعية أصدقاء  احلياة،يف 
 املكاين للمربرات اآلتية:ذلك اجملال 

 يف العمل مع اطفال التوحد6 مهمةأن هذه اجلمعيات هلا خربات وممارسات  06
 زايدة عدد األطفال املستفيدين من اخلدمات واألنشطة اليت متارسها تلك اجلمعية6  06
 التوحد6تضم عدد كبري من األخصائيني االجتماعيني الذين يعملون مع أطفال  06
  ابلعديد من الربامج واالنشطة اليت من شاهنا حتقق الرعاية االجتماعية والتأهيل الذايت لألطفالقيام تلك اجلمعيات  6.
 األخصائيني االجتماعيني العاملني جبمعية احلق يف احلياة ومجعية أصدقاء التوحد ومركز اإلرادة جمعفي :اجملال البشري ويتمثل -ب

( أخصائيا حيث قام الباحث جبمع لياانت االستبيان 75) اجملتمعي وعددهماحلديث للتوحد ومجعية الشمال للتنمية والتطوير 
 منهم مجيعاً وذلك أبسلوب احلصر الشامل6

 0/2/0200ايل  0/5/0200وهي فرتة مجع البياانت اليت استغرقت شهر من  اجملال الزمين: -ت
وع الدراسة ذات صلة مبوض تنظريهبا راسات وكتقام الباحثان إبعداد استبانة من خالل االطالع على ما سبق من د أداة الدراسة: -.

( عبارة وهي أواَل حمور االحتياجات املعرفية لألخصائيني .0ومن مث حتددت حماور االستبانة ضمن حماور رئيسية اشتملت علي )
 العاملني  االجتماعيني( عبارة، اثنياَ حمور املهارات املهنية اليت يستخدمها االخصائيني3االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد )

 عبارات( 2( اثلثاَ حمور املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال التوحد )5مع أطفال التوحد )
( يعطي ثالث درجات  0/ ال=0/ ايل حد ما =0الباحثان لوضع تدرج ثالثي حيث االستجالة لكل عبارة هي ) نعم = وقام

 ودرجتان حلد ما ودرجة واحدة ايل ال6ايل نعم 
 صدق االداة: -أ

( من املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة .عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني وعددهم ) الصدق الظاهري: .2
 التحكيم()االسالمية وجامعة األقصى إللداء الراي وااتحة ما يرونه سيادهتم مناسباً من عبارات ويف ضوء نتائج الصدق الظاهري 

هائي لالستبانة لعد الشكل الن أصبحية لبعض العبارات وحذف لعضها ولذلك مت االخذ جبميع مالحظاهتم وتعديل الصياغة اللغو 
 ( عبارة0.6) علىالتحكيم يشمل 

( مفردة وذلك 75حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة البال  حجمها ) الداخلي: متصدق االتساق  06
( أن معامالت االرتباط املبينة دالة 0محور التالعة له ولني جدول رقم )حبساب معامالت االرتباط لني كل فقرة والدرجة الكلية لل

ولذلك تعترب تلك الفقرات صادقة 2620القيمة االحتمالية جلميع الفقرات كانت أقل من  إن( حيث 2620داللة )عند مستوى 
 ملا وضعت لقياسه6
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 ( الصدق الداخلي لفقرات االستبانة2جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 **721. 19 **621. 13 **597. 7 البعد االول
 **481. 20 **601. 14 البعد الثاين **516. 1
2 .529** 8 .581** 15 .632** 21 .673** 
3 .503** 9 .634** 16 .511** 22 .550** 
 **620. 23 البعد الثالث **534. 10 **462. 4
5 .505** 11 .426** 17 .430** 24 .640** 
6 .643** 12 .581** 18 .249**   

 (0.05(   ** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )0.01** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
لة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه العبارة جاءت أغلبها دايتبني من اجلدول السالق أن معامالت ارتباط العبارات ابلدرجة 

(، وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط قيم عالية، حيث تراوحت يف البعد األول املهارات 0.01إحصائياً عند مستوى داللة )
الثاين: طبيعة االحتياجات (، ويف البعد **643. -**462.اليت يستخدمها االخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد)

، ويف البعد الثالث املقرتحات العلمية اليت ( **632.-(**426.املعرفية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد
مما يدل على توافر درجة عالية من صدق  (**721. -(**249. التوحدتسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال 

 الداخلي لعبارات املقياس6االتساق 

مت التحقق من الصدق البنائي أللعاد االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط لني الدرجة الكلية  :صدق االتساق البنائي .3
 لكل لعد واجملموع الكلي لالستبانة، ويوضح نتائجه اجلدول التايل:

 ة مع املعدل الكلي لفقرات االستبانة( معامل االرتباط بني كل حمور من حماور الدراس2جدول رقم )

 احملور م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 **0.000 0.639 طبيعة املهارات اليت يستخدمها االخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد 1
 **0.000 0.753 طبيعة االحتياجات املعرفية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد  2
 **0.000 0.814 املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال التوحد  3

 2627 معنوية مستوى عند دال**     2620 معنوية مستوى عند دال**
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رتفعة حيث تراوحت جاءت لقيم ميتبني من اجلدول السالق أن قيم معامالت االرتباط أللعاد االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة 
( , مما يدل على توافر درجة عالية من 2620(، وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (0.639-0.814لني

 الصدق البنائي أللعاد االستبانة6
 مت حساب معامالت ثبات ألفا كرو نباخ حلساب ثبات االستبيان، ويتضح ذلك يف اجلدول التايل: ثبات االداة: -ب

 ( يوضح طريقة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة3جدول رقم )

عدد  احملور م
 الفقرات

معامل ألفا  
 كرونباخ

 0.639 7 التوحد أطفال طبيعة املهارات اليت يستخدمها االخصائيني االجتماعيني العاملني مع 1
 0.761 9 طبيعة االحتياجات املعرفية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد  2
 0.725 8 املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال التوحد  3

 0.792 24 اجملموع

ات إىل وتشري هذه القيم من معامالت الثب متوسطة،يتضح من اجلدول السالق أن قيمة معامل الثبات الكلي لالستبانة كانت 
 صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق هبا6

ياانت لناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعي لتحقيقها مت حتليل الب االساليب االحصائية املستخدمة يف الدراسة: -ت
 :اآلتية( واستخراج النتائج لألساليب االحصائية SPSSابستخدام لرانمج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 التكرار والنسب املئوية ومتوس  الوزن املرجح -
توس  ت أو عدم تشتت استجاابت املبحوثني كما يساعد يف ترتيب العبارات مع ماالحنراف املعياري: ويفيد يف معرفة مدى تشت -

 الوزن املرجح6
 لقياس صدق املقياس واختبار ) ألفا كرو نباخ( معرفة ثبات املقياس  لريسون( )ارتباطمعامل  -
احلد  من خالل طرحمنخفض( وذلك  -متوس  -)مرتفعمعادلة املدي: وذلك للحكم على فعالية كل لعد من ألعاد املقياس  -

( ..06=0/0عدد خالاي االستجاابت الثالث ) على( مث تقسيم هذا املدى 0=0-0األعلى للدرجة من احلد األدىن للدرجة )
( ..06ايل 0لعد ذلك يتم اضافة احلد األدىن للدرجة لتحديد فعالية العبارة أو البعد أو املقياس كما يلي: املتوس  احلسا ي )من 

( مستوي 0ايل  .060املتوس  احلسا ي )من  ،متوس ( مستوي 0600ايل  06.5املتوس  احلسا ي )من  ،ضعيفمستوي 
 قوي6 
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 ومناقشتها:عرض جداول الدراسة  سابعاً:
 :البياانت الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة - (1)

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة من حيث البياانت الدميوغرافية التالية:4جدول رقم )
 النسبة التكرار املتغريات النسبة التكرار املتغريات

 اجلنس
 21.1 12 ذكر

املؤهل 
 العلمي

 19.3 11 دللوم خدمة اجتماعية
 57.9 33 لكالوريوس خدمة اجتماعية 78.9 45 أنثي

 السن
 

 14.0 8 لسانس علم اجتماع 54.4 31 سنة 25اقل من 
 5.3 3 اجتماعية ماجستري خدمة 33.3 19 35ايل اقل من  25من 
 8.8 5 45ايل اقل من  35من 

 3.5 2 دكتوراه خدمة اجتماعية
 3.5 2 سنة فاكثر 45

سنوات العمل 
يف جمال 
 التوحد

املسمى  70.0 40 سنوات 5أقل من 
الوظيفي 
داخل 
 املؤسسة

 43.3 11 أخصائي اجتماعي
 42.1 24 أخصائي تعديل سلوك 10.5 6 10ايل اقل من 5من 
 10.5 6 ابحث اجتماعي 9.0 5 15ايل أقل من  10من 

 28.1 16 متطوع 10.5 6 سنة فأكثر 20
هل حصلت 
 علي دورات

عدد  100 57 نعم
الدورات اليت 
حصلت 
 عليها

 42.1 24 دورة واحدة
 26.3 15 دوراتن 0 0 ال

هل استفدت 
 من الدورات

 22.8 13 ثالث دورات 70.2 40 نعم
 8.8 5 أرلع دورات 29.8 17 ال

( لينما  5263الغالبية العظمي من االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة من اإلانث وذلك لنسبة ) يوضح اجلدول السابق ان:
( وقد يرجع ذلك ايل ارتفاع نسبة االخصائيني االجتماعيني من الذكور 0060جاءت االخصائيني االجتماعيني من الذكور لنسبة )

ر فيها يف قطاع غزة ايل ان فئة أطفال التوحد حتتاج لدرجة كبرية من الرعاية اخلاصة تتواف مجعيات رعاية أطفال التوحد العامليني يف
 احلنان واحلب واللعب والصرب لعكس الذكور حيث تتميز ابحلزم والشدة وهذا يتناىف مع طبيعة األنثى 

سنة ( لنسبة  07الدراسة تقع اعمارهم يف الفئة العمرية ) أقل من الغالبية العظمي من االخصائيني االجتماعيني عينة  -
( 7.ايل اقل من  07( ، يليها الفئة العمرية )%0060( لنسبة )07ايل اقل من 07( ، يليها الفئة العمرية )من  % .7.6) 

التوحد حيتاج ايل الكثري من  سنة فأكثر( وقد يرجع ذلك ايل أن العمل مع أطفال7.( , وأخرها الفئة العمرية )% 262لنسبة ) 
اجلهد وحيتاج ايل عمل الشباب نظراً لقدرهتم على التعامل مع هذه الفئة من حيث النزول ايل متطلبات وحاجات االطفال ويالحظ 

سنة ( أي يوجد تقارب نسىب ما  07ايضا أن الفئة العظمي من االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة تقع اعمارهم ) أقل من 
 ني املراحل العمرية مما يساعد االطفال علي تعبريهم عن حاجاهتم ومشكالهتم حبرية 6ل
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الغالبية العظمي من االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة من احلاصلني علي ) لكالوريوس خدمة اجتماعية ( لنسبة  -
، ويليها احلاصلني علي  )ليسانس علم ( %0360( ، ويليها احلاصلني علي ) دللوم اخلدمة االجتماعية ( لنسبة ) 7563%)

(,وأخرها احلاصلني على ) دكتوراه %760( ويليها احلاصلني علي )ماجستري خدمة اجتماعية( لنسبة ) %0.62اجتماع ( لنسبة )
مل ع( ويرجع ذلك ايل ان اهتمام تلك اجلمعيات لتعيني األخصائيني االجتماعيني املؤهلني لل%067اخلدمة االجتماعية( لنسبة )

مع تلك الفئة نظرا لطبيعة الدراسة العلمية والعملية اليت يتلقاها طالب اخلدمة االجتماعية مما جيعلهم من اقدر الناس على العمل 
مع هذه الفئة ، وايضاً ان نسبة احلاصلني على ماجستري والدكتوراه يف اخلدمة االجتماعية من األخصائيني االجتماعني عينة الدراسة 

 وذلك لعدم وجود أقسام علمية متخصصة يف اخلدمة االجتماعية يف قطاع غزة متنح درجيت املاجستري والدكتوراه 6 سبمن أقل الن
الغالبية العظمي من االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة العاملون يف مجعيات التوحد لديهم خربة يف جمال العمل ) اقل  -

سنوات( تليها  02سنوات ال قل من  7يب الثاين اخلربة يف جمال العمل ) من ( ويليها يف الرتت%52سنوات ( لنسبة ) 7من 
سنة ( لنسبة 07سنوات إىل 02( ، ويليها يف الرتتيب الثالث واالخري يف جمال اخلربة ) من %0267)عشرين سنة فأكثر( لنسبة ) 

 7 الفئة ) أقل من ث ترتكز الغالبية العظمي يف( ويتضح لنا من الرتتيب السالق تنوع اخلربات ابلنسبة لعينة الدراسة حي362%) 
مي من حيث اتضح من البحث الغالبية العظ سنوات ( وهذا يشري ايل اخنفاض سنوات اخلربة يف جمال العمل مع اطفال التوحد

حداثة العمل ( سنة ، ويرجع اخنفاض اخلربة يف  07االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة تقع يف الفئة العمرية من ) اقل من 
لألخصائيني االجتماعيني للعمل مع اطفال التوحد مما يستدعى الكثري من تنفيذ دورات تدريبية هلم واكساهبم اخلربات الكافية يف 

 جمال العمل مع أطفال التوحد يف قطاع غزة 6
( لنسبة  اجتماعيالغالبية العظمى من االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة املسمى الوظيفي لديهم ) أخصائي  -
( يليها يف الرتتيب الثالث ) متطوع ( لنسبة %060.( ، ويليها يف الرتتيب الثاين ) أخصائي تعديل سلوك( لنسبة )060%.) 
( ويرجع ذلك ايل ان طبيعة العمل مع %0267( وجاءت يف الرتتيب الرالع واألخري ) ابحث اجتماعي ( لنسبة ) 0260%) 

دخل ومالحظات طوال الوقت وايضا لطبيعة عمل هذه اجلمعيات حيتاج اىل ان يكون االخصائيني أطفال التوحد حتتاج اىل ت
االجتماعيني معدلني سلوك داخل اجلمعيات اليت يتواجد فيها هؤالء االطفال نتيجة حلاجة األطفال التدريب على املهارات احلياتية 

لى أسر تقليل التكلفة املادية وينعكس ذلك على التخفيف ع ةلشكل أساسي , كما تعتمد هذه اجلمعيات على املتطوعني نتيج
 أطفال التوحد6

كذلك من خالل حتليل البياانت االحصائية من اجلدول السالق ميكن استخالص ان النسبة األعلى من االخصائيني  -
( وقد %022االجتماعيني العامليني مع أطفال التوحد قد حصلوا على دورات تدريبية يف جمال العمل مع أطفال التوحد لنسبة )

 حصلوا على دورات تدريبية ولكن دورات غري متخصصة يف العمل مع أطفال يرجع ذلك ايل ان غالبية االخصائيني االجتماعيني
حيث أشارت جيب أن يكون األخصائيون االجتماعيون مؤهلني  (Sulaiman,2020)التوحد ،وهو ما أكدت علية دراسة 

حيث  Oladosu ) 2013,ضل املمارسات الدولية مع املعرفة احمللية لضمان ممارسة مؤهلة ثقافياً وفسرت ذلك دراسة )لدمج أف
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رية فق  لألغراض ويستخدمه نسبة صغ ألساسكشفت أن غالبية األخصائيني االجتماعيني يزورون اإلنرتنت ألسباب شخصية يف ا
املهنية, فإن معظمهم يفتقر إىل الكفاءة يف استخدام خدمات اإلنرتنت فهم ال يلتزمون ابحلاجة للتدريب القائم على استخدام 

لكون دورات مي الكمبيوتر واإلنرتنت واحلصول على املعلومات من أجل التطوير املهين ومن هذا جتد أن االخصائيني االجتماعيني ال
 متخصصة يف التعامل مع أطفال التوحد لقطاع غزة 6

( ويليها يف الرتتيب الثاين ان األخصائيني %060.االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة قد حصلوا على) دورة واحدة ( لنسبة ) 
 الرتتيب الثالثان االخصائيون ( وجاءت يف%0.60االجتماعني عينة الدراسة قد حصلوا على ) دوراتن تدريبيتان( لنسبة ) 

( ، وحصل االخصائيني االجتماعيني عينة الدراسة على ) أرلع %0062االجتماعيون قد حصلوا على ) ثالث دورات ( لنسبة ) 
( وهذا يدل على عدم حرص االخصائيني االجتماعيني علي احلصول على دورات تدريبية متخصصة %262دورات ( لنسبة ) 
ال التوحد على حترص مجعيات رعاية أطف مع أطفال التوحد وزايدة مهاراهتم ومعارفهم العلمية والعملية ، وايضاً مل متكنهم من العمل

تدعيم عملية املساعدة لألخصائيني االجتماعني عن طريق عقد دورات تدريبية الزمة واليت متكن األخصائيني االجتماعني من حتقيق 
حيث أشارت إىل أن العاملون االجتماعيني (Fekadu,2020) ذلك دراسة ويفسر االهداف اليت تسعى املؤسسة حتقيقها

املدرلون تدريب أقل لديهم احتمالية أن يكون لديهم توقعات إجيالية حول األطفال املصالني ابلتوحد من العاملون االجتماعيني 
ارد يف مجيع ات التوحد يف األماكن منخفضة املو والصحيني غري املدرلني هذه النتائج هلا صلة مبشاركة املهام وتوسيع نطاق خدم

 أحناء العامل
( وتليها مل استفيد %5260أما من حيث االستفادة من الدورات التدريبية كانت اإلجالة لنعم عالية جدا وهى لنسبة ) -

ملؤسسة على ( وقد يرجع ذلك ايل عدة عوامل واسباب ومن امهها حرص ا0362من الدورات التدريبية منخفضة وهي لنسبة )
اختيار املدرلني ذو اخلربة واملعرفة الكافية يف جمال العمل مع االطفال التوحد وخاصة الوفود الدولية واملؤسسات األورولية ، وايضا 
حرص االخصائيني االجتماعيني علي االستفادة من تلك الدورات من خالل املشاركة الفعالة واالدالء ابآلراء وتبادل االفكار 

املوضوعات اهلامة اليت تتعلق لكيفية العمل مع هؤالء االطفال ، وكذلك احملتوي النظري والعملي هلذه الدورات يكون ومناقشة 
 , Walkerدراسة)ؤكد وت متمركزا أو منصبا على املشكالت واخلصائص واالسباب اليت تتناول التوحد وكيفية العمل مع هذه الفئة

ية وورش العمل واملؤمترات والندوات عرب اإلنرتنت والوحدات النمطية املخزنة واجتماعات (على استخدام التدريبات االفرتاض2021
فريق عمل املستمرة يعمل على التطوير املهين الذي يدمج اخلربات واملهارات السالقة للمساعدين االجتماعيني ,كذلك ميكن أن 

ل توجيه وإعالم قيق نتائج إجيالية للتغيري االجتماعي من خاليؤدي فهم احتياجات التطوير املهين لألخصائيني املساعدين إىل حت
 6املسؤولني وزايدة الدعم والتطوير املهين هلؤالء املساعدين االجتماعيني
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 ( يوضحأوجه االستفادة من الدورات التدريبية يف جمال العمل مع أطفال التوحد5جدول رقم )
رقم 
 ةالفقر 

ال التدريبية يف جمأوجه االستفادة من الدورات 
 العمل مع أطفال التوحد

 

 1 2 3 4 5 6 

1 
احلصول على املعارف النظرية احلديثة للعمل مع 

 أطفال التوحد
 9 8 10 8 2 3 ن
% 5.3 3.5 14.0 17.5 14.0 15.8 

2 
التعرف علي مشكالت واحتياجات أطفال 

 التوحد والتخطي  ملواجهتها
 2 3 8 4 15 8 ن
% 14.0 26.3 7.0 14.0 5.3 3.5 

3 
التعرف على كيفية االستفادة من الربامج املقدمة 

 ألطفال التوحد يف جمال املمارسة املهنية 
 5 8 9 4 4 10 ن
% 17.5 7.0 7.0 15.8 14.0 8.8 

4 
التعرف علي فريق العمل واختصاصاته وكيفية 

 تنسيق العمل لينهما يف املؤسسة 
 8 4 2 6 7 13 ن
% 22.8 12.3 10.5 3.5 7.0 14.0 

 التعرف علي موضوعات مرتبطة ابإلرشاد االسري 5
 3 4 7 13 12 1 ن
% 1.8 21.1 22.8 13.3 7.0 5.3 

6 
تنمية املهارات اليومية والتواصل االجتماعي 

 ألطفال التوحد
 13 12 4 5 1 5 ن
% 8.8 1.8 8.8 7.0 21.1 22.8 

أوجه االستفادة من الدورات التدريبية يف جمال العمل مع االطفال التوحد كانت النتائج كالتايل االستجالة يوضح اجلدول السابق أن:
( , يليها )التعرف علي %0.60)التعرف علي مشكالت واحتياجات أطفال التوحد والتخطي  ملواجهتها( ابعلي نسبة وقدرها ) 

سري, تنمية نهما يف املؤسسة , التعرف علي موضوعات مرتبطة ابإلرشاد االفريق العمل واختصاصاته وكيفية التنسيق يف العمل لي
( , يليها العبارتني )احلصول على املعارف النظرية احلديثة %0062املهارات اليومية والتواصل االجتماعي ألطفال التوحد ( لنسبة ) 

نسبة متساوية ألطفال التوحد يف جمال املمارسة املهنية( ل للعمل مع أطفال التوحد, التعرف على كيفية االستفادة من الربامج املقدمة
( حيث يتضح من ذلك وجود تنوع يف اوجه االستفادة من الدورات التدريبية ومن املعارف اليت حصل عليها %0567قدرها ) 

ناحية العلمية من ال االخصائيني االجتماعيني من هذه الدورات ، وهذا يؤدى ايل صقل مهارات وخربات االخصائيني االجتماعيني
والعملية مما يكون له اكرب االثر يف كيفية العمل مع تلك الفئة واليت تتسم لسمات وخصائص نفسية ذات طبيعة خاصة وتؤكد 

( على أن  التدريب يوفر حملة عامة عن اضطراب التوحد ، ويقدم جمموعة من األدوات (Cervantes,2011دراسة 
خدامها لدعم األطفال املصالني ابلتوحد ضمن اإلطار الطيب والدروس املستفادة ، واآلاثر املرتتبة واالسرتاتيجيات اليت ميكن است

 على العمل االجتماعي واملمارسة ، ومناقشة توصيات لتطوير مناهج املمارسة امليدانية يف املستقبل6
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 ع أطفال التوحد( أسباب عدم االستفادة من الدورات التدريبية يف جمال العمل م6جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

من الدورات التدريبية يف  عدم االستفادةأسباب 
 جمال العمل مع أطفال التوحد

 

 1 2 3 4 5 

1 
مدة وقت الربانمج التدرييب غري كافية مما جتعل 

 االستفادة حمدودة
 6 3 2 2 4 ن
% 7.0 3.5 3.5 5.3 10.5 

2 
 جمال يفعدم اجلدية لعقد الدورات التدريبية اخلاصة 

 املمارسة املهنية
 2 4 5 5 1 ن
% 1.8 8.8 8.8 7.0 3.5 

3 
الفجوة لني احملتوي النظري للربانمج وما هو ممارس مع 

 أطفال التوحد
 3 1 2 1 10 ن
% 17.5 1.8 3.5 1.8 5.3 

4 
عدم مناسبة حمتوايت الربانمج التدرييب لالحتياجات 

 حدالتو الفعلية لألخصائيني العاملني يف جمال 
 3 3 4 5 2 ن
% 3.5 8.8 7.0 5.3 5.3 

 نقص اخلربة واملهارة لدى املختص ابلدورات التدريبية 5
 4 7 3 2 1 ن
% 1.8 3.5 5.3 12.3 7.0 

 :أسباب عدم االستفادة من الدورات التدريبية يف جمال العمل مع أطفال التوحد كانت النتائج كالتايليوضح اجلدول السابق أن:
(, يليها )نقص %0567االستجالة )الفجوة لني احملتوي النظري للربانمج وما هو ممارس مع أطفال التوحد( ابعلي نسبة وقدرها ) 

( , يليها )مدة وقت الربانمج التدرييب غري كافية مما جتعل %0060اخلربة واملهارة لدى املختص ابلدورات التدريبية( لنسبة ) 
( , يليها العبارتني )عدم اجلدية لعقد الدورات التدريبية اخلاصة يف جمال املمارسة املهنية , عدم %0267االستفادة حمدودة( لنسبة )

( %262مناسبة حمتوايت الربانمج التدرييب لالحتياجات الفعلية لألخصائيني العاملني يف جمال التوحد ( لنسبة متساوية قدرها ) 
ظري وامليداين نتيجة اعتماد مجعيات رعاية التوحد على املشاريع املمولة من حيث يتضح من ذلك وجود فجوة لني احملتوي الن

اخلارجة ويلزم أصحاهبا ابلتدريب الدويل وهو ما يؤدي إىل قصر مدة الربامج التدريبية املتخصصة ونقص املعارف وعدم االستفادة 
خصائيني االجتماعيني يواجهون حتدايت ( على أن األ(Jessica and Winnie,2019يف جمال رعاية التوحد وتؤكد دراسة 

احلصول على تدريب لآلابء واألمهات ، والتنقل يف التمويل املعقد , العمليات وإدارة الرغبات غري املتسقة لني الوالدين واملوظفني  يف
 ،العدد احملدود من دور احلضانة6
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 نتائج الدراسة املرتبطة ابإلجابة على تساؤالت الدراسة : -(0) 
 ( يوضح طبيعة االحتياجات املعرفية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد2جدول رقم )

 رقم الفقرة
ما طبيعة االحتياجات املعرفية لألخصائيني االجتماعيني 

 العاملني مع أطفال التوحد
د ما نعم  

ىل ح
إ

 

 ال

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

سيب
 الن

وزن
ال

 

يب
لرتت

ا
 

 معرفة فريق العمل داخل املؤسسة والعمل معهم 1
 2 15 40 ن

2.66 0.545 88.6 3 
% 70.2 26.3 3.5 

2 
التعرف على املؤسسات املعاونة يف تقدمي خدمات 

 ألطفال التوحد
 1 21 35 ن

2.59 0.529 86.3 6 
% 61.4 36.8 1.8 

3 
التعرف على طبيعة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة 

 ألطفال التوحد
 2 14 41 ن

2.68 0.539 89.3 2 
% 71.9 24.6 3.5 

4 
تطوير القدرات املعرفية لألخصائيني مبا يتالءم مع 

 املتغريات املستجدة على اجملتمع
 1 24 32 ن

2.54 0.536 84.6 7 
% 56.1 42.1 1.8 

 معرفة االخصائي كيفية التعامل مع أطفال التوحد 5
 2 15 40 ن

 م 88.6 0.545 2.66
% 70.2 26.3 3.5 

 التعرف على املشكالت اليت يعاين منها أطفال التوحد 6
 4 24 29 ن

2.43 0.627 81 9 
% 50.9 42.1 7 

7 
التعرف على الربامج واألنشطة اليت ميكن االستفادة منها 

 يف التعامل مع أطفال التوحد
 1 14 42 ن

2.71 0.491 90.3 1 
% 73.7 24.6 1.8 

قدرة االخصائي على اكتشاف قدرات ومواهب أطفال  8
 التوحد

 1 19 37 ن
2.63 0.522 87.6 5 

% 64.9 33.3 1.8 

9 
يستخدم االخصائي التقومي املناسب يف جمال املمارسة 

 املهنية مع اطفال التوحد
  30 27 0 

2.52 0.503 84 8 
  52.6 47.4 0 

   86.6 ---- 2.6 الكليةالدرجة 

ابلتحليل االحصائي للبياانت جند انه من اهم االحتياجات املعرفية اليت حيتاجوهنا االخصائيني يوضح اجلدول التايل ان : 
االجتماعيني يف العمل مع أطفال التوحد حيث اوضحت االستجالة )التعرف على الربامج واألنشطة اليت ميكن االستفادة منها 

( , يليها احلاجة اىل )التعرف على طبيعة اخلدمات اليت 3260التعامل مع أطفال التوحد( يف الرتتيب االول لوزن نسيب قدره ) يف 
لينما جاء االحتياج ايل )يستخدم االخصائي  (2360تقدمها املؤسسة ألطفال التوحد( يف الرتتيب الثاين لوزن نسيب وقدره )

(وجاء يف االخري االحتياج .2سة املهنية مع اطفال التوحد( يف الرتتيب الثامن لوزن نسيب وقدره )التقومي املناسب يف جمال املمار 

http://www.mespj.com/


 

193 
 

MESP Journals   www.mespj.com  
ISSN:2961-3167 

International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Volume 01, Issue 02 

 

IJSSH 

(وتوضح النتائج ايل ان 20اىل )التعرف على املشكالت اليت يعاين منها أطفال التوحد( يف الرتتيب التاسع لوزن مرجح وقدره )
رات اجلمعيات وحيتاجون  اىل العديد من الربامج والدو  يف هلم داخلاالخصائيني االجتماعيني يعانون من حالة من النقص املعر 

( أبن احلاجات املعرفية متثلت يف 0203التدريبية املتخصصة اليت تنمى من قدراهتم اثناء العمل وقد أكدت ذلك دراسة )هاشم,
حات الشائعة لني ملصطلاحلاجة لإلشراف التوجيهي لتفادي األخطاء الشائعة املهنية وفهم طبيعة مشكالت املراهقني , ومعرفة ا

املراهقني ومعرفة البيئة األسرية للمراهقني , وفيما يتعلق ابحلاجات املهارية أكدت على أمهية البناء املهارى واكساب األخصائيني 
 نيمهارة تكوين عالقة مهنية ابملراهقني واملهارة يف حتويل مشكلة الطالب ألسئلة جيب عليها وحتديد مناطق الضعف عند املراهق

والتدريب على احليل الدفاعية وحتديد أسباب مشكالهتم , فيما يتعلق ابحلاجات القيمية فقد متثلت يف االلتزام ابلبناء القيمي 
راسة د للخدمة االجتماعية واملبادئ املهنية اليت جيب االلتزام هبا أثناء التعامل األخصائي االجتماعي كذلك لينت 

(Deepak,2011)علقة ابلدعوة والضغ  واحلماية القانونية والنهج القائم على احلقوق على الصعيد العاملي هي أن اجملاالت املت
 من أهم احتياجات التعلم اليت حددها العاملون االجتماعيني 6
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 ( املهارات املهنية اليت يستخدمها االخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد8جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

املهارات املهنية اليت يستخدمها االخصائيني ما 
 االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد

د ما نعم  
ىل ح

إ
 

 ال

سا ي
 احل

س 
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

سيب
ن الن

لوز
ا

 

يب
الرتت

 

 املهارة يف تكوين عالقة مهنية مع أطفال التوحد 1
 2 26 29 ن

2.47 0.57 82.3 3 
% 50.9 45.6 3.5 

 املهارة يف حل املشكالت االجتماعية ألطفال التوحد 2
 5 20 32 ن

2.47 0.657 82.3 5 
% 56.1 35.1 8.8 

 املهارة يف ادارة احلالة 3
 2 26 29 ن

 م 82.3 0.57 2.47
% 50.9 45.6 3.5 

 املهارة يف اعداد الربامج الرتوحيية 4
 4 25 28 ن

2.42 0.625 80.6 7 
% 49.1 43.9 7 

 املهارة يف استخدام موارد املؤسسة مع أطفال التوحد 5
 2 17 38 ن

2.63 0.555 87.6 1 
% 66.7 29.8 3.5 

املهارة يف التشخيص وتقدير االحتياجات ألطفال  6
 التوحد

 6 16 35 ن
2.5 0.684 83.3 2 

% 61.4 28.1 10.5 

ة يف احلديثاملهارة يف استخدام وسائل التكنولوجيا  7
 الربامج العالجية ألطفال التوحد

 10.5 35.1 54.4 % 6 81 0.681 2.43 6 20 31 ن

---- 2.48 الدرجة الكلية
- 

82.6   

البياانت االحصائية من البياانت السالقة جند انه من اهم االحتياجات املهارية اليت حيتاجوهنا  حتليل أن:يوضح اجلدول السابق 
االخصائيون االجتماعيون العاملني مع أطفال التوحد تتمثل يف االيت , اوضحت االستجالة ان االحتياج اىل )املهارة يف استخدام 

( , يليها احلاجة اىل )املهارة يف التشخيص وتقدير .256وزن مرجح نسيب )موارد املؤسسة مع أطفال التوحد( يف الرتتيب االول ل
( , وجاءت احلاجة اىل )املهارة يف استخدام وسائل 2060االحتياجات ألطفال التوحد( يف الرتتيب الثاين لوزن نسيب وقدره )

( , وجاءت كل من احلاجة 20لوزن مرجح وقدره )التكنولوجيا احلديثة يف الربامج العالجية ألطفال التوحد( يف الرتتيب قبل األخري 
( وهذا يؤكد على امهية املهارات .226اىل )املهارة يف اعداد الربامج الرتوحيية( ،  يف الرتتيب اخلامس على التوايل لوزن مرجح وقدره )
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ىل مهارة من امهها احلاجة االيت حيتاج اليها االخصائيون االجتماعيون حيث اكدت على اهنا حتتاج اىل العديد من املهارات و 
استخدام موارد املؤسسة مع أطفال التوحد واليت لدورها تفتح اجملال امام االخصائي إلعطاء الطفل املساعدات اليت حيتاجها ، 

ا  يستطيع من خالهلاليت او مهارة هامة جيب ان يلتزم له وايضا املهارة يف التشخيص وتقدير االحتياجات ألطفال التوحد حيث انه
حتليل شخصية األطفال والظروف البيئية اليت يعيشون فيها والتعرف على العوامل املباشرة والغري مباشرة اليت سامهت يف حدوث 

على حاجة  (Kieran and Donoghue,2019)يشري اىل وجود نقص يف اجلانب املهارى وتؤكد دراسة كذلكاملشكلة  
األخصائيني االجتماعيني لتلقي التعليم والدعم املهارى من املشرفني عليهم وتشري النتائج إىل وجود عالقة لني االحتياجات التنموية 

اىل أن األخصائيني االجتماعيني حباجة إىل عدة ( 0200ار اسرتاتيجيات اإلشراف املهين , كذلك أكدت دراسة )راشد , واختي
 مهارات ومنها املهارة يف االتصال تليها املهارات التكنولوجية مث مهارة ادارة املقاللة مث تكوين عالقة مهنية6
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 زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال التوحد ( املقرتحات العلمية اليت تسهم يف7جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

ما املقرتحات العلمية اليت تسهم يف 
زايدة األداء املهين لألخصائيني مع 

 أطفال التوحد
   

د ما نعم
ىل ح

إ 
 

 ال  

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

سيب
 الن

وزن
ال

 

يب
لرتت

ا 
 

1 
 تنمية قدرات االخصائيني على التطبيق
العلمي للمعارف واملهارات مع اطفال 

 التوحد

 0 14 43 ن
2.75 0.434 91.6 3 

% 75.4 24.6 0 

مشاركة االخصائيني حلضور املؤمترات  2
 والندوات العلمية املتعلقة أبطفال التوحد

 1 13 43 ن
2.73 0.483 91 4 

% 75.4 22.8 1.8 

ا مالتواصل مع األكادمييني واالملام لكل  3
 هو جديد للعمل مع أطفال التوحد

 2 15 40 ن
2.66 0.846 88.4 8 

% 70.2 26.3 3.5 

زايدة الدورات التدريبية لألخصائيني يف  4
 جمال اطفال التوحد

 2 6 49 ن
2.82 0.468 94 1 

% 86 10.5 3.5 

5 
االهتمام لوضع معايري موضوعية الختيار 

 أطفالاالخصائيني الذين يعملون مع 
 التوحد

 1 17 39 ن
2.66 0.512 88.6 7 

% 68.4 29.8 1.8 

تنمية وعي العاملني أبمهية دور االخصائي  6
 االجتماعي املهين مع أطفال التوحد

 3 10 44 ن
2.71 0.559 90.3 5 

% 77.2 17.5 5.3 

7 
توفري االدوات الالزمة ملمارسة األنشطة 

 املتنوعة مع أطفال التوحد
 0 12 45 ن

2.78 0.711 92.6 2 
% 78.9 21.1 0 

8 
توفري عدد كايف من االخصائيني 
 االجتماعيني داخل املؤسسة

 2 14 41 ن
2.68 0.54 89.3 6 

% 71.9 24.6 3.5 
   90.6   2.72 الدرجة الكلية

 
 ال التوحداالخصائيون اليت تسهم يف زايدة األداء املهين مع أطفمن اهم املقرتحات العلمية اليت اوصي هبا  يوضح اجلدول السابق أن:

( , .3عبارة )زايدة الدورات التدريبية لألخصائيني يف جمال اطفال التوحد( يف الرتتيب االول لوزن نسيب قدره ) جاءت  :كالتايل
( .306) سيب قدرهنيليها )توفري االدوات الالزمة ملمارسة األنشطة املتنوعة مع أطفال التوحد ( يف الرتتيب الثاين على التوايل لوزن 

يليها يف الرتتيب األخري )االهتمام لوضع معايري موضوعية الختيار االخصائيني الذين يعملون مع أطفال التوحد( لوزن نسيب قدره 
سيب قدره يف الثامن واالخري لوزن ن ويليه )التواصل مع االكادمييني واالملام لكل ما هو جديد للعمل مع أطفال التوحد( ( ,.226)
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( حيث ترتب  تلك املقرتحات ارتباطا وثيقا ابلصعوابت واالحتياجات التدريبية اليت حددها االخصائيني االجتماعيني فيما .226)
( مما يعكس ضرورة العمل على االلتزام لكل هذه املقرتحات .,5يف جدول رقم ) التوحد متمثلةفال يتعلق لعملهم جبمعيات رعاية أط

( أن and other,2019) Saraوتشري دراسة الن هذا من شانه ان يساعد على حتقيق التعرف على احلاجات التدريبية الفعلية
مع تالدورات التدريبية املتعلقة ابلعمل مع األطفال املعاقني حتتاج أن تنفذ أثناء العمل حىت تليب االحتياجات الفعلية امليدانية يف اجمل

 احمللي6
لتحقق من تساؤالت ويشمل ذلك على عرض ألرز النتائج اليت توصل إليها الباحثان فيما يتعلق ابالنتائج العامة :  اثمنًا:

 الدراسة:
ما طبيعة االحتياجات املعرفية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد  األول:النتائج املتعلقة ابلتساؤل  06

 (2.6.6( ووزن نسيب )06.2جاءت)قوية( مبتوس  حسا ي لل  )
جاءت  املهارات املهنية اليت يستخدمها االخصائيني االجتماعيني العاملني مع أطفال التوحد الثاين:النتائج املتعلقة ابلتساؤل  06

 (.206نسيب )( ووزن 06.2)قوية( مبتوس  حسا ي لل  )
د)قوية( ما املقرتحات العلمية اليت تسهم يف زايدة األداء املهين لألخصائيني مع أطفال التوح الثالث:النتائج املتعلقة ابلتساؤل  06
 (326.6( ووزن نسيب )0650توس  حسا ي لل  )مب

 التوصيات: اتسعاً:
جديد ويطرأ على الساحة  هوما  ومجعيات رعاية أطفال التوحد يف الربامج التدريبية واملتالعة ملا كل األكادميينيضرورة الرل  لني  -0

 يف جمال التوحد6 العلمية
تنمية قدرات االخصائيني االجتماعيني علي التطبيق العلمي للمعارف واملهارات عند العمل مع أطفال التوحد وذلك من خالل  -0

 املتخصصة6الدورات التدريبية 
 حضور االخصائيني للمؤمترات والندوات العلمية املتعلقة ابلعمل مع أطفال التوحد -0

 املراجع العربية واألجنبية عاشراً:
 السكندرية،ا" اسس نظرية ومناذج تطبيقية "،  احلديثة يف ادارة املؤسسات االجتماعية االجتاهات (02026ماهر ) اطي،املعألو  06

 املكتب اجلامعي احلديث 
احلاجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني مبحاكم األسرة كمدخل للتخط  تطوير (6 0202حممود أمحد خليفة ) أمحد، 06

 جامعة أسيوط  االجتماعية،كلية اخلدمة   منشورة،رسالة ماجستري غري  ،املهيناألداء 
 القاهرة, مكتبة االجنلو املصرية  ،وعالجهالتوحدي "تشخيصه  الطفل (022.6حممود )إلراهيم  لدر، 06
  0مركز اخلربات املهنية لإلدارة ليمك ،ط اجليزة،"، مهارات أخصائي التدريب(6 " 0225الرمحن )عبد  توفيق، 6.
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 املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندريةادارة املؤسسات االجتماعية يف ليئة متغرية، (6 0200مين عطية ) خزام، 76
املتطلبات املهنية الالزمة لتنمية األداء املهين لألخصائيني االجتماعيني للتخفيف من (6 0200حممد )شيماء عالء  راشد، 6.

 ة أسيوط جامع االجتماعية،كلية اخلدمة   منشورة،رسالة ماجستري غري  ،التعلممشكالت التالميذ املوهولني ذوي صعوابت 
تفعيل األداء املهين لألخصائي االجتماعي مع متعددي اإلعاقة   (6 متطلبات0205مصطفي مجال عبد احلفيظ ) سيد، 56

 االجتماعية،ة كلية اخلدم  الفرد،قسم خدمة  منشورة،رسالة ماجستري غري  ،الفردكمؤشرات لوضع لرانمج تدرييب من منظور خدمة 
 جامعة أسيوط 

اليت تقالل األخصائيني االجتماعيني إلكساب أطفال لال مأوي املهارات االجتماعية لدجمهم  املعوقات (02226هيام ) شاكر، 26
لعدد اجملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،  ،اجلماعةابجملتمع كمؤشرات لوضع تصور مقرتح ألخصائي خدمة 

 القاهرة، جامعة حلوان الرالع، ، اجلزء 07
دراسة تقوميية ملدي فعالية الربامج التدريبية يف تنمية املهارات املهنية لألخصائيني (6 " 0225الرازق )عصام عبد  الباب،فتح  36

 جامعة حلوان العشرون،، املؤمتر العلمي العاملني مع مجاعات الشباب اجلامعي
 دار احلامد عمان،, 0ط ،والذهنية العقليةاإلعاقة (02256حسني ) اللطيفعبد  فراج، 026
 فلسطني هللا،رام  ،فلسطنياألفراد ذوي اإلعاقة يف  خصائص (02006املركزي )اجلهاز االحصاء  الفلسطيين، 006
 "، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي طريقة العمل مع اجلماعات لني النظرية والتطبيق(6 " 0227حممد سيد ) فهمي،  006
 ،صرايً لتقدير احلاجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني العاملني مع املعاقني  (02026املنعم )سارة حممد عبد  قنديل، 006

 قسم التخطي  االجتماعي, كلية اخلدمة االجتماعية, جامعة حلوان  دكتوراه،اطروحة 
 اهليئة العامة للكتاب  القاهرة، ،“ االجتماعيةمعجم العلوم (6 "0357إلراهيم ) مذكور، 0.6
 اهليئة العامة لشئون املطبعة االمريية  القاهرة، ،الوجيزاملعجم ( 0337إلراهيم ) مذكور، 076
 دار املسرية عمان،, 0ط ،العاجلالتشخيص األسباب التوحد  (02006كامل )السيد   والشرليين،فاروق أسامة  مصطفي، 0.6
حبث منشور، املؤمتر  ،فعالية العالج املعريف يف حتسني املعاملة الوالدية لألطفال املصالني ابالوتيزم  (02226سالمة ) منصور، 056

 العلمي الثالث عشر، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان
 املعاقني، اإلسكندرية، األطفال، األطفال، عمالة أطفالنا يف خطر" أطفال لال مأوي(6 " 0223منقريوس, نصيف فهمي ) 026

 املكتب اجلامعي احلديث 
( 6االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني للعمل مع املراهقني ابملدارس الثانوية 0203حممد عيد لكر ) هاشم، 036

ية اخلدمة االجتماعية, لدراسة يف ضوء منوذج املمارسة املبنية على األدلة والرباهني, رسالة ماجستري غري منشورة, قسم خدمة الفرد , ك
 جامعة أسيوط 

20. Barker ,  Robert (1987). Social Work Dictionary, Silver Spring Margland , N.A,S.W. 

21. Bulanda, Jeffrey J and Sulaiman, Jalloh ,(2020). A needs assessment for school social workers in 

Sierra Leone , Publish in OALib Journal 
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disorder : acurriculum , Copyright by ProQuest LLC, UMI 149914 

23. Chunrong, and othe(2018).Gaps in Training in Interdisciplinary Social and Behavioral Sciences and 
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