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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى خدمات التدريب المهني والتشغيل المقدمة للطلبة ذوي

اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور في األردن .استخدم الباحثان
صمم مقياس اشتمل على( )45فقرة ،وتم
المنهج الوصفي المسحي ،ولتحقيق أهداف الدراسة ُ
التحقق من دالالت صدقه وثباته .تكونت عينة الدراسة من ( )190معلماً وولي أمر موزعين بواقع
( )100معلم و( )90ولي أمر لذوي طيف التوحد تراوحت أعمارهم بين ((18-14عاماً .أشارت
النتائج إلى أن مستوى خدمات التدريب المهني المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد كان (مرتفعاً)
من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور ،بينما كان مستوى خدمات التشغيل المقدم لهم (متوسطاً).

وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائياً .في مجال خدمات التدريب المهني تُعزى لمتغير
اإلقليم إذ جاءت لصالح إقليم الوسط .كذلك وجود فروق دالة إحصائياً في مجال خدمات التشغيل
تُعزى لمتغير المستوى التعليمي ألولياء األمور ،وذلك لصالح فئة البكالوريوس .أوصت الدراسة
إجراء مزيد من الدراسات على متغيرات أخرى ذات صلة بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف
التوحد في مجال التدريب المهني والتشغيل ،وإعداد برامج مهنية متخصصة في مجال التدريب

المهني والتشغيل لألشخاص ذوي طيف التوحد.

الكلمات المفتاحية :خدمات التدريب المهني ،خدمات التشغيل ،اضطراب طيف التوحد.

* األردنeyyalsalman@gmail.com/
**كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.hadidmuna@gmail.com /
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........مستوى خدمات التدريب المهني

 منى الحديدي.د. أ،عوده محمد سلمان

The Level of Vocational Training and Employment Services Offered
to Students with Autism Spectrum Disorder from Teachers and
Parents' Point of View in Jordan
Odeh Mohammed Salman*
Prof. Muna Al-Hadidi**
Abstract:
This study aimed to find out the level of vocational training and
employment services provided to students with autism spectrum disorder
from the viewpoint of teachers and parents. The two researchers used
descriptive survey methodology. A measure included (45) items was
used.The sample was consisted of (190) teachers and parents of pupils
with autism spectrum (14-18 years). The results indicated that the level of
vocational training services provided to individuals with autism spectrum
disorder was (high) from the viewpoint of teachers and parents, while the
level of operating services provided to them was (medium). And there
were statistically significant differences in the field of vocational training
services due to the variable of the region in favor of the middle province
region. Likewise, there were statistically significant differences in the field
of employment services attributed to the variable of the educational level
of parents, in favor of the undergraduate class.
Keywords: vocational training services, employment services, autism
spectrum disorder

Jordan\eyyalsalman@gmail.com *
Faculty of Educational Sciences\ The University of Jordan\ Jordan\ hadidmuna@gmail.com **
52

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الرابع.2222 ،

المقدمة:

أنعممم ع تعممالى علممى اإلنسممان ب موافر الممنعم التممي ال تًعممد وال تُحصممى ،ولكممن اقتحممت حكمتممه
سممبحانه أن تكممون هنممات فئممة تعمماني األسممقام والعلممل الت مي تسممتدعي الرعا ممة واالهتمممام وخاصممة ذوي
االعاقممة مممنهم ،مممن خممالل تقممد م ممما هممو مفيممد لهممم واسممتغالل أقصممى مقممدراتهم وطاقمماتهم لممذلك بممرز

التأهيل المهني لذوي االعاقة بشكل عام ،وذوي طيف التوحد بشكل خاص.

عممد التأهيممل المهنممي أحممد م ارحممل عمليممة التأهيممل التممي تشممتمل علممى تمموفير الخممدمات المهنيممة

كاإلرشمماد والتوجيممه المهنممي ،والتممدريب المهنممي ومممن ثممم التشممغيل بقصممد تمكممين األفمراد ذوي االعاقممة

مممن ضمممان عمممل مناسممب واالحتفمما بممه واالرتقمماء يممه ،بممما أن عمليممة التأهيممل المهنممي تهممدف إلممى
تحقي ممق الكفا ممة االقتص مماد ة ع ممن طري ممق العم ممل واالش ممتغال بمهن ممة أو حرف ممة أو و يف ممة واالس ممتمرار
يه(.(Al-Zarea,2011

سممهم التأهيممل المهنممي لألشممخاص ذوي طيممف التوحممد إلممى تمموفير األيممدي العاملممة مممن جهممة،

وتوجيه طاقات هذه الفئة المعطلمة إلمى اإلنتما  ،وزيمادة المدخل ممن جهمة أخمرى ،فتتغيمر نظمرة النماس

واتجاهمماتهم نحممو ذوي االحتياجممات الخاصممة .أن عمليممة التأهيممل بشممكل عممام مكممن تحقيقهمما إذا أخممذ

بعم ممين االعتبم ممار م ممروف صم مماحب اإلعاقم ممة وخصائصم ممه ،وميولم ممه ومقد ارت م مه واسم ممتعداداته وسم مممات
شخصيته ،ومستوى تكيفه ومستواه التعليمي ،ودرجة إعاقته ومقمدار دعمم المجتممع لمه ،واسمتعداد همذا
المجتمع لتوفير فرص النجاح المالءمة لعملية التأهيل ).)Rafik,2010
وي ممأتي اض ممطراب طي ممف التوح ممد م ممن ض مممن اإلعاق ممات الت ممي تحت مما إل ممى مزي ممد م ممن الرعا ممة
(DSM-

واالهتمممام لممذا ُ اعممرف الطفممل ذو اضممطراب طيممف التوحممد فممي الممدليل اإلحصممائي الخممام
 )5,2013بأنه "الطفل الذي عاني من قصور نوعي ظهر في مجالين نمائيين :التفاعل والتواصل
االجتم مماعي ،وأنم مما ،متك ممررة ،ومح ممدودة للس مملوت واالهتمام ممات والنش مماطات الت ممي ج ممب أن كتم ممل
هورهما قبمل الثالثمة ممن العمممر" .وهنمات عديمد ممن الخمدمات التممي قمدمت لمذوي اإلعاقمة بشمكل عممام،

وطيف التوحد بشكل خاص ،ومنها التأهيل المهني الذي شتمل على التدريب المهني والتشغيل.

تُع مد خ ممدمات الت ممدريب المهن ممي م ممن أه ممم خ ممدمات التأهي ممل المهن ممي وال ممذي تس ممعى برامج ممه إل ممى
إكسمماب الشممخم المعمماق المقممدرة علممى متابعممة العمممل واالشممتغال بممه .وال شممك بممأن التممدريب المهنممي
عمممل علممى إعممداد العمممال ذوي اإلعاقممة كغيممرهم مممن أف مراد المجتمممع القممادرين علممى اإلنتمما  ،وتحمممل
م ممروف العمم ممل و َعم ممدهم إحم ممدى الطاقم ممات البش م مرية فم ممي المجتمم ممع
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).Organization, 1988
وتشمممل عمليممة تشممغيل الفممرد ذي االعاقممة إ جمماد مزاوجممة بممين الشممخم والمهنممة المناسممبة لممه،

ويتطل ممب التش ممغيل الن مماجح معرف ممة مص ممادر المعلوم ممات المهني ممة المتم موافرة واإلجم مراءات المتبع ممة ف ممي

التو يممف فممي سمموق العمممل ضمممن المجتمممع المحلممي وتمدريب االشممخاص ذوي اإلعاقممة علممى مهممارات

البحممث عممن العمممل ومعرفممة متطلبممات األداء الفعممال فممي المهممن المختلفممة ،وتحليممل العمممل ،وتعممديل

اتجاهات أصحاب العمل نحو األفراد ذوي اإلعاقة ).)Al-Khatib, 2011

وعلمى المسممتوى المحلممي ،شممهدت المملكممة األردنيممة الهاشمممية تقممدماً ملموسماً فممي ميممدان التأهيممل
وتو بإعالن المجل األعلى لحقوق
المهني لألشخاص ذوي االعاقة في السنوات القليلة الماضية ،ا

ص ممت الم ممادة ( )52عل ممى أهمي ممة
األش ممخاص ذوي االعاق ممة لق ممانون رق ممم ( )20لس ممنة  ،2017فق ممد ان ا
التدريب المهني والعمل من خالل األمور اآلتية:
أ .ال ج مموز اس ممتبعاد الش ممخم م ممن العم ممل أو الت ممدريب عل ممى أس مماس اإلعاق ممة أو بس ممببها ،وال تُع ممد

اإلعاقة بذاتها مانعاً من االستمرار فيهما.
ب .ال ج مموز أن تنط مموي اإلعالن ممات عمممن عممممل أو و يف ممة أو النم مماذ الخاص ممة بالتقمممدم لهمممما أو
شغلهما اشترا ،الخلو من اإلعاقة.
 .على و ازرة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسميق ممع المجلم
بما أتي:

القيمام

 .1جب أن تتحمن السياسات واالستراتيجيات وبرامج العمل والتمدريب والتعلميم المهنمي والتقنمي
والمن مماهج ت ممدابير تكف ممل اس ممتيعابها لألش ممخاص ذوي اإلعاق ممة وتحقي ممق اس ممتفادتهم منه مما عل ممى
أساس من المساواة مع األكثر.
 .5العمل على تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني ،وتوفيرهما باألشمكال
الميسرة لألشخاص ذوي االعاقة ،بما يتيح االستفادة منها.

 .3عدم استثناء االشخاص ذوي اإلعاقة من التدريب على أي مهنة بعد تهيئتها بسب إعاقتهم.
أ .على مؤسسات العمل الحكومية وغيمر الحكوميمة تموفير الترتيبمات التيسميرية المعقولمة التمي تتميح
لألشخاص ذوي االعاقة القيام بمهمات الو يفة أو العمل واالستمرار والتر يع فيهما.

ب .ع ممدم اإلخ ممالل بم مما يتطلب ممه العم ممل أو الو يف ممة م ممن م ممؤهالت علمي ممة أو مهني ممة ،تلت ممزم الجه ممات
الحكوميممة وغيممر الحكوميممة ،التممي ال قممل عممدد العمماملين والمممو فين فممي أي منهمما عممن ( (25وال
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يزيد علمى ( )50عمامالً ومو فماً ،بتشمغيل واحمد علمى األقمل ممن األشمخاص ذوي اإلعاقمة ضممن
شمواغرها ،واذا زاد عمدد العماملين والممو فين فمي أي منهما علمى ( (50عمامالً ومو فماً تخصمم
نسبة تصل إلى ( )%4من شواغرها لألشخاص ذوي االعاقة وفقاً لما تقرره و ازرة العمل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

عاني األشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد من عمدة مشمكالت فمي المهمارات الحياتيمة

ومنه مما مه ممارات الت ممدريب المهن ممي والتش ممغيل ،والت ممي إذا م مما اس ممتغلت بالش ممكل المناس ممب تعم ممل عل ممى
اكسممابهم المهن ممة الت ممي تتواف ممق ومق ممدراتهم وتجعله ممم غي ممر معتم ممدين عل ممى األخم مرين ،فق ممد أش ممار رفي ممق
(2010

 )Rafik,إل ممى أن نس ممبة األش ممخاص ذوي اض ممطراب طي ممف التوح ممد ال ممذين عمل ممون ف ممي

القطاعات االقتصاد ة ال تتجاوز ( )%0.1في الدول العربية.

وتأتي هذه الدراسة في ضوء محدود ة البحوث والدراسات السابقة في مجمال خمدمات التمدريب

المهني والتشغيل لذوي اإلعاقة بشكل عام ،وندرتها في مجال التوحمد بشمكل خماص ،وللوقموف علمى

ماء
مسممتوى الخممدمات المقدمممة لألف مراد ذوي طيممف التوحممد فممي مجممال التممدريب المهنممي والتشممغيل .وبنم ً
علممى ممما تقممدم مكممن تحديممد مشممكلة البحممث فممي الس مؤال اآلتممي :ممما مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي
والتشغيل المقدمة للطلبة ذوي اضطراب طيمف التوحمد ممن وجهمة نظمر المعلممين وأوليماء األممور فمي

األردن؟ ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:

 .1ما مستوى الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اضمطراب التوحمد فمي مجمال التمدريب المهنمي والتشمغيل
من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور في األردن؟

 .5همل هنممات فمروق ذات داللممة إحصممائية عنمد مسممتوى الداللممة ( )0.05≤αبمين متوسممطات مسممتوى

الخممدمات المقدمممة فممي مجممال التممدريب المهنممي ومجممال التشممغيل تُعممزى لمتغيممر اإلقلمميم (شمممال،
وسممط ،جنمموب) ومتغيممر المسممتوى التعليمممي (دبلمموم فأقممل ،بكممالوريوس ،د ارسممات عليمما) مممن وجهممة
نظر أولياء األمور في األردن؟

أهداف الدراسة:

هممدفت الد ارسممة الكشممس عممن مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي والتشممغيل المقدمممة للطلبممة ذوي

اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور في األردن .كما هدفت التعرف إلى

مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي والتشممغيل المقدمممة للطلبممة ذوي اضممطراب طيممف التوحممد فممي م اركممز
التوح ممد ف ممي األردن .فح مالً عممن ذلممك فق ممد ه ممدفت إلممى تمموفير أداة ويمماس لمسممتوى خممدمات الت ممدريب
52
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المهنممي والتشممغيل المقدمممة للطلبممة ذوي اضممطراب طيممف التوحممد مممن وجهممة نظممر المعلمممين وأوليمماء
األمور.
أهمية الدراسة:

تكم ممن أهمي ممة الد ارس ممة ف ممي س ممعيها للتع ممرف إل ممى مس ممتوى خ ممدمات الت ممدريب المهن ممي والتش ممغيل

المقدمة لذوي طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور ،والتي تتمثل في:
األهمية النظرية:

 .1تمثممل الد ارسممة إضممافة إلممى األدب النظممري المتعلممق بالتممدريب المهنممي والتشممغيل لممذوي اضممطراب
طيف التوحد.

 .5إتاح ممة المج ممال للب مماحثين التع ممرف إل ممى مس ممتوى الخ ممدمات المقدم ممة ف ممي مج ممال الت ممدريب المهن ممي
والتشغيل لذوي طيف التوحد.

 .3توفير المعلومات لصانع القرار في اتخاذ الخطوات المناسبة اتجاه هذه الفئة في إعمداد الممدربين
والمراكز التشمغيلية التمي ممن شمأنها اسمتغالل أقصمى المقمدرات لمديهم وتمدريبهم علمى المهنمة التمي

توفر لهم العيش الكريم.
األهمية العملية:

 .1تفيممد نتممائج هممذه الد ارسممة فممي تحسممين مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي والتشممغيل المقدمممة لممذوي
طيف التوحد.

 .5تستفيد األسر والمعلمون والقائمون على برامج التأهيل المهني من نتائج هذه الد ارسمة ممن خمالل
توفير بيئة عمل مناسبة ،وتقبل المجتمع لهم.

حدود الدراسة:

 حدود بشرية :تمم إجمراء همذه الد ارسمة علمى المعلممين وأوليماء أممور الطلبمة ذوي اضمطراب طيمف
التوحد في األردن للفئة العمرية ( )18-14عاماً.

 حدود زمانية ومكانية :تمم إجمراء همذه الد ارسمة خمالل شمهري (أيلمول وتشمرين أول لعمام ،)2019
في أقاليم المملكة الثالثة (الشمال ،والجنوب ،والوسط).

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

خددددمات التددددريب المهندددي :مجموعممة مممن األنش ممطة المتنوعممة تسممتخدم ف ممي تطمموير المهممارات

المهنية الجسمية والعقلية للمتدربين ،وتشمل خبرات واسعة تساعدهم علمى تحقيمق األهمداف المهنيمة،
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ويمكن تطوير المهارات المهنية بتنفيذ برامج تدريبية متنوعة في المدارس المهنية والتجاريمة ،وبمرامج
التلمذة الصناعية ،وم اركمز التأهيمل ،والتمدريب فمي أثنماء العممل .ولكمي حقمق التمدريب المهنمي الغا مة
الرئيسة المنشودة منه في تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ،فإنه جب أن يتم تدعيمه ببرامج لتطوير

مستوى التكيف الشخصي واالجتمماعي The Executive Office and the Office of Arab
).)Ministry of Social Affairs, 2001

ويعممرف إجرائيماً بأنممه الدرجممة المتحققممة علممى مقيمماس مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي المقدمممة
للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد الذي قام الباحثان بإعداده.
خدمات التشغيل :هي ما يتم تقد مه لمساعدة الشخم ذي اإلعاقة فمي الحصمول علمى عممل

كسب منه عيشمه ويسمتمر عليمه ،ويحقمق بمه مكانمة اجتماعيمة لنفسمه ،ممن حيمث كونمه عحمواً منتجماً
مادر علممى االسممتقالل الممذاتي .ويقصممد بالتشممغيل هممو التشممغيل المتخصممم والممذي عن مى بمسمماعدة
قم اً
المعاق في الحصول على العمل الذي تدرب عليه ،ويالئم مقدراته سعياً للوصمول إلمى المقمدرة علمى

الكسب واإلنتاجية ،واالستقالل الذاتي والكفا ة الذاتية ) .(Al-Zumut, 2000وتعرف إجرائياً بأنهما
الدرجة المتحققة على مقياس مستوى خدمات التشغيل المقدمة للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد.
الطلبدددة ذوو اضدددطراب طيدددف التوحدددد :هممم أطفممال عممانون مممن قصممور نمموعي فممي التواص ممل

والتفاعممل االجتممماعي والسمملوت واألنشممطة واالهتمامممات المقيممدة ،ويممتم تشخيصممهم دون سممن الثامنممة

(.)DSM-V, 2013

الطلبة ذوو اضطراب طيف التوحد :هم الطلبة الملتحقون في مراكز التوحد والمشخصون بأن

لمديهم طيمف توحمد ممن قبممل مركمز تشمخيم اإلعاقمات التمابع لممو ازرة الصمحة فمي األردن ضممن الفئممة
العمرية ((18-14

اإلطار النظري:

تُعممد قح ممية التأهي ممل المهن ممي لألش ممخاص ذوي اإلعاقممة بش ممكل ع ممام واض ممطراب طي ممف التوح ممد
بشكل خاص من القحما ا ذات األهميمة بمكمان التمي تواجمه المجتمعمات ،وتسمعى إلمى وضمع الحلمول

المناسبة لها ،وتأتي هذه الدراسة استكماالً لما تم بحثه من دراسات سابقة فمي همذا المجمال ،وتسمليط
الحمموء علممى مسممتوى الخممدمات المقدمممة لممذوي اضممطراب طيممف التوحممد فممي مجممالي التممدريب المهنممي

والتشغيل المهني.
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التدريب المهني لذوي اضطراب طيف التوحد

ُعد التدريب المهني جزءاً أساسياً ومهماً من عملية التأهيل المهني ،ويهدف إلى تدريب الفرد
ذي اإلعاقة على المهارات الالزمة لتأد ة العمل والمهنة التي تم توجيهه إليها ).(Hilal, 2009
نصت التوصية رقم ( )99لمنظمة العمل الدولية 1981على أن أحد أهداف التدريب المهني
وقد ا
تمكين المعوقين من القيام باألنشطة التي تعزز الدورة االقتصاد ة في الدولة وذلك من خالل
استغالل إمكاناتهم المهنية ،ومقدراتهم الجسد ة في ضوء فرص التشغيل المتوفرة.
وتتخممذ الممدول المتقدمممة والمؤسسممات المجتمعيممة إج مراءات قانونيممة اسممتثنائية فممي مجممال التأهيممل

المهني والحرفي لذوي اإلعاقة ،لتمكنهم من تحسين أدائهم العملي ،والوصمول إلمى حمدود ممن العممل
والمقممدرة والكفمماءة المهنيممة تحمممن لهممم حممق المشمماركة فممي العمليممة اإلنتاجيممة فممي مجتمعمماتهم ،يممأتي
التدريب المهني الحرفي لذوي طيمف التوحمد ليمؤهلهم ويطمور إمكانماتهم فمي الكثيمر ممن نمواحي الحيماة

التطبيقية اآلتية:
 .1الناحيممة االجتماعيممة :مممن خممالل دمجممه ف ممي عالقممات اجتماعيممة جدي ممدة يممؤدي دوره فيهمما خدم مة
اء في العمل أم السكن.
الجماعة ،ويتحمل فيها جزءاً من المسؤولية االجتماعية ،سو ً
 .5الناحية المعر ية :من خالل تعرفه على البيئة المحيطة بمه ،وحثمه علمى االهتممام بحد قمة السمكن
أو العمل.
 .3الناحية الحركية :من خالل تنشميط فعمل اليمدين فمي المسمك والقمبط والقطمع ،وحركمة الجسمم فمي
أثناء ممارسة أي فعل يبعده تدريجياً عن أنما ،السلوت التكراري ،وتسهم عروض العمل الفرد مة
المناسبة لالضمطرابات علمى تطموير شخصميته وتمنحمه قمد اًر ممن االسمتقاللية فمي عمليمة اإلنتما ،
ممن خمالل تقمد م التحفيمزات المسمماعدة علمى إنجماز العممل فممي خطموات صمغيرة متتابعمة ومنتظمممة

(.)Rafik, 2010

وهنات عديد من خدمات التدريب المهني التي تم تقد مها لذوي اضطراب طيمف التوحمد والتمي

منهمما إجمراءات التقيمميم ،وإعممادة التأهيممل واإلرشمماد ،وخممدمات النقممل ،والتشممخيم والعممال  ،واالسممتعداد

الممو يفي ،والتممدريب األكمماد مي ،والتممدريب فممي أثنمماء العمممل ،وخدمممة اإلحالممة ،والبحممث عممن و يفممة،
واسم ممتخدام التكنولوجيم مما فم ممي إعم ممادة التأهيم ممل ،والتم ممدريب علم ممى جاهزيم ممة العمم ممل
).Smith,2010
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التشغيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد:

ُعد التشغيل المهني الخطوة النهائية والتي تأخذ أشمكاالً متعمددة منهما تكييفماً وتعمديالً للخمدمات
والوسممائل المتمموفرة لألف مراد العمماديين حسممب احتياجممات األف مراد ذوي االعاقممة ( & Chiocchio
 .)Frigon,2006وتُعرف االتفاوية العربية رقم ( )17التشمغيل بأنمه االسمتفادة ممن طاقمات المعماقين
المتاحة لتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع مقدراتهم ،واالستمرار به والترقي يمه ( ILO,
.)1993

وأشارت جمعية التوحد في المملكة المتحدة إلى أن ( )%6من األشمخاص ذوي طيمف التوحمد

لمديهم و مائس بمدوام كاممل ( .)Barnard, Harvey and Potter, 2001همذا عنمي أن هنمات

مزيداً من العمل الذي نحتا أن نؤد ه في مجال تو يف األفراد ذوي طيمف التوحمد .فمإذا لمم يلتحمق
الشخم ذو اإلعاقة ٍ
بعمل فإن الهدف ممن التأهيمل المهنمي لمم يتحقمق ،لمذلك تُعمد خمدمات التشمغيل
هي العنصر المهم في التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة ومحصلتها النهائية ،وهكذا سمتطيع
الشممخم ذو اإلعاقممة تحقيممق االنممدما االجتممماعي واالسممتقاللية االقتصمماد ة (.)Gilbride, 2000

على الرغم من أن األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد قد كونوا مؤهلين فكرياً لشغل و يفة مما ،إال
(Barnhill,et.
أنه ممم بسمممبب عج ممزهم ف ممي التواص ممل االجتم مماعي ُيمممؤثر ف ممي فرص ممهم الو ي ي ممة

) .al,2011وتتمي ممز الو يف ممة المدعوم ممة لألفم مراد ذوي طي ممف التوح ممد بأنه مما تك ممون ف ممي مح مميط عم ممل

مدمج ،وتكون و يفمة مدفوعمة ،ويكمون هنمات دعمم مسمتمر لهما ( & McClannahan, MacDuff
 .)Krantz,2002وأشارت دراسة ( )García, Villamisa & Hughes,2007إلى أن التو يف
المهني المدعوم حسن من األداء المعرفي لذوي اضطراب طيف التوحد.
المهن المناسبة لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد:

هنممات عديممد مممن المهممن التممي مكممن أن تمارسممها هممذه الفئممة والتممي منهمما (العمممل بالبريممد ،العمممل

بالمطاعم ،إدارة ماكنة يدوياً ،ري النباتات ،العمل في كافتيريا للمشمروبات ( .)Murphy,2010أمما
عممن الجهممود المحليممة فممي هممذا المجممال فقممد حممرص األردن علممى تش مريع الق موانين التممي تُعنممى بممذوي
اإلعاقة بشكل عام وذوي طيف التوحد بشكل خاص في كثير ممن المجماالت ،فقمد أصمدر المجلم

األعلممى لش ممؤون األش ممخاص المع مموقين ق ممانون األش ممخاص المع مماقين رق ممم ( )31لس ممنة  2007وال ممذي
ي ممنم عل ممى أن م ممن مهم ممات المجلم م

وض ممع المع ممايير الالزم ممة لج ممودة البم مرامج والخ ممدمات المقدم ممة

لألش ممخاص ذوي اإلعاق ممات بالتنس مميق م ممع الجهمممات ذات العالق ممة ،فق ممد أخ ممذ المجلم م
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االضممطالع بهممذه المسممؤولية وتنفيممذها بممما حقممق رايتممه ورسممالته انطالق ماً مممن الحاجممة الفعليممة إلممى

تطمموير معممايير ومؤش مرات معتمممدة تتناسممب مممع واقممع العمليممات ،وواقممع البيئممة األردنيممة بهممدف ضممبط
العمليات المتعلقة ببرامج مؤسسات ومراكز التربية الخاصة.
ولهذا قام المجل

بإطالق معايير االعتمماد العمام لمؤسسمات وبمرامج األشمخاص المعماقين فمي

األردن سممنة ( ،)2009ثممم اتبعهمما بممإطالق معممايير االعتممماد الخمماص لمؤسسممات وب مرامج األشممخاص

ذوي اإلعاقم مات العقلي ممة وذوي اض ممطراب التوح ممد ف ممي األردن لس ممنة ( .)2010أم مما مع ممايير االعتم مماد
الخ مماص لمؤسس ممات وبم مرامج اض ممطراب التوح ممد ،فإشم متملت ثماني ممة مج مماالت ،وه ممي( :الراي ممة والفك ممر

والرس ممالة ،واإلدارة والع مماملون ،والبيئ ممة التعليمي ممة ،والتقي مميم ،والخ ممدمات والبم مرامج ،ومش مماركة األسم مرة،
والمدمج والخمدمات االنتقاليمة ،والتقيميم المذاتي (Supreme Council for the Rights of 5212
 .)Persons with Disabilities,ومممن خمالل الد ارسممة الحاليممة حمرص الباحثممان علممى أن ُظهممر

بعط الخدمات المقدمة لذوي طيف التوحد فمي مجمال التمدريب والتشمغيل المهنمي ،وأن تكمون مجماالً
للتطبيق في مراكز التوحد السميما وأن الد ارسمات العربيمة والمحليمة فمي همذا المجمال نمادرة حسمب علمم

الب مماحثين باس ممتثناء د ارس ممة ( )Al-Zoyot,2018الت ممي أ ه ممرت نتائجه مما فاعلي ممة برن ممامج مهن ممي ف ممي

اإلنتمما النبمماتي لممذوي طيممف التوحممد .أممما المهممن التممي عمممل األشممخاص مممن ذوي اضممطراب طيممف
التوح ممد ف ممي األردن والت ممي منهم ما مو ف ممة حح ممانة ،والعم ممل ف ممي مح ممل تج مماري (المم موالت) ،ومو ممس

استقبال ،ومو س فندق.
الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت التدريب المهني لذوي طيف التوحد.

أجمرى بمارنرد وهمارفي وبموتر وبريمر ))Barnard, Harvey, Potter, & Prior,2001

دراسة همدفت إلمى التعمرف إلمى العممر المو يفي لألفمراد ذوي طيمف التوحمد ومعمدل التشمغيل بيمنهم ،

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ( )%6من البالغين ذوي طيف التوحد تم تشمغيلهم فمي و مائس لوقمت

كامممل وأن ( )%4مممن البممالغين ذوي طيممف التوحممد تممم تشممغيلهم فممي و ممائس لجممزء مممن الوقممت وأن

الفروق بين األفراد الذين يتم تشغيلهم لوقت كاممل أو لجمزء ممن الوقمت تعمود إمما لطبيعمة الو يفمة أو
لطبيعة خصائم هؤالء األفراد.

وأجرى بيلسمتيدات ( )Bellstedt,2005د ارسمة همدفت إلمى التعمرف إلمى التغيمرات االجتماعيمة

والتشممغيل علممى ( )120فممرداً مممن ذوي اضممطراب طيممف التوحممد ،وأشممارت النتممائج إلممى أن أكثممر مممن
03

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الرابع.2222 ،

( )%90مممنهم لممم يممتم تشممغيلهم ،وذلممك لطبيعممة سمملوكهم االجتممماعي الممذي حممول دون تفمماعلهم مممع
أقرانهم في بيئة العمل.

أج ممرى مطحن ممة ( )Mathanah,2008د ارس ممة ف ممي مص ممر ،ه ممدفت إلم ممى التع ممرف إل ممى م ممدى

اكتساب أفراد ذوي طيف التوحد لبعط المهارات المهنية ،ومدى تأثيرها في سلوكهم ،وتكونت عينة

الد ارس ممة م ممن ( )28ف ممرداً م ممن ذوي طي ممف التوح ممد .وك ممان م ممن المق ممايي
المه ممارات المهني ممة لألطف ممال ذوي طي ممف التوح ممد .وق ممد توص مملت نت ممائج الد ارس ممة إل ممى اكتس مماب عين ممة
المس ممتخدمة برن ممامج تنمي ممة

األطفال المهمارات المهنيمة التمي قمدمها البرنمامج المهنمي فمي عمدة مجماالت منهما (النجمارة ،والنسميج،

والخياطة ،والخيزران ،والزراعة ،والطهي) وبشكل ملحو  ،وتأثر سلوت األطفال بالتحسن من خمالل
انخفاض حدة األنما ،السلوكية الالتوافقية لديهم.
وأج م م ممرى هن م م ممدريك

( (Hendriks,2010د ارس م م ممة ه م م ممدفت إل م م ممى التع م م ممرف إل م م ممى التح م م ممد ات

واالسممتراتيجيات لتو يممف البممالغين ذوي اضممطراب طيممف التوحممد .أشممارت النتممائج إلممى أن األفمراد مممن
ذوي طيممف التوحممد كممان لممديهم المقممدرة والرغبممة فممي العمممل ولكممن مممازال هنممات عديممد مممن التحممد ات،

أ حاً أن الغالبية العظمى من غير مو فين عانون من البطالة ،وبالنسبة لهؤالء الذين حصلوا على
و يفممة عممانون مممن البطالممة الجزئيممة ،لممذلك فممإن تطبيممق الممدعم والمسمماعدات المناسممبة لهممم مكممن أن
يتسبب في نجاحهم الو يفي واستقرارهم في العمل

وفي دراسة أجرها تومينو )Tomaino, 2011هدفت إلى مناقشة برنامج ( )Rosesالتدريبي

اإلرشممادي لفممرص تو يممف الطممالب البممالغين مممن ذوي طيممف التوحممد .فقممد اعتمممد هممذا البرنممامج علممى
واحممد مممن أكبممر التحممد ات التممي تواجممه المجتمممع ف مي مجممال التوحممد وهممو معممدل البطالممة العممالي الممذي
غطممي أكثممر مممن ( )%88مممن ذوي اضممطراب طيممف التوحممد .أشممارت النتممائج إلممى أوجممه عديممدة مممن

العمل التمي تناسمب ذوي طيمف التوحمد مثمل :التسموق ،والشمحن واإلدارة ،أو الجمرد ،وإدخمال البيانمات
والمعلومات ،وصيانة مواقع الويب ،واستقبال طلبات خدمة العمالء وزراعة األشجار.

وقمام ديللممي ( )Delli,2016بد ارسمة هممدفت إلمى تطمموير مهممارات الموعي الممذاتي لمدى عينممة مممن

ذوي طي م ممف التوح م ممد ،ليكونم م موا عل م ممى عل م ممم بالنظ م ممام التعليم م ممي ود ارس م ممات مه م ممن الحي م مماة االجتماعي م ممة

واالقتصمماد ة شممملت فئممة البممالغين الممذين ال تقممل أعمممارهم عممن ( )11عام ماً .رك مزت منهجيممة الد ارسممة
دوليا والتي تهمدف إلمى التمدريب المهنمي لألفمراد ذوي اضمطراب طيمف
على البرامج التي تم تطويرها ً
التوح ممد .أكم ممدت النتم ممائج علمممى ض ممرورة االطم ممالع علم ممى بم مرامج التم ممدريب المهن ممي واإلدم مما للبم ممالغين
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المصممابين والتممي منهمما برنممامج  TEACCHلتممدريبهم علممى تطمموير مهمماراتهم المهنيممة ،كممذلك التممدريب
في بيئة الدعم بدالً من العمل المحمي.

أجم ممرت كا م مما ( )Kaya,2016د ارسم ممة هم ممدفت إلم ممى معرفم ممة مم ممدى الخصم ممائم الد موغ ار يم ممة،

واستحقاقات العجز والحمان االجتماعي ،وتأثيرهما فمي خدمات التأهيمل المهنمي وعلى نتائج العمالة

التنافسية للشباب م ممن ذوي طي ممف التوح ممد .جمع ممت البيان ممات م ممن خ ممالل قاع ممدة بيان ممات تق ممارير إدارة
خدمات إعادة التأهيمل لسمنة  .2011أشمارت النتمائج إلمى أن المشماركين المذين تلقموا المدعم فمي أثنماء
العمل ،وخدمات التو يف ،وتكنولوجيا إعادة التأهيل ،والتدريب المهني ،وخدمات أخرى ،والمساعدة

في البحث عن العمل ،واإلرشاد والتوجيه المهني كان لديهم احتمماالت كبيمرة لتحقيمق عمالمة تنافسمية

مع المشاركين الذين لم يتلقوا تلك الخدمات.

وأجمرى الزيمموت د ارسممة ( )Al-Zoyot ,2018همدفت إلممى استقصمماء أثمر برنممامج تأهيممل مهنممي

بمجممال اإلنتمما النبمماتي فممي تمكممين األشممخاص ذوي اضممطراب طيممف التوحممد مهني ماً واجتماعي ماً فممي
األردن .تكونممت عينممة الد ارسممة مممن ( )32فممرداً مممن األف مراد ذوي اضممطراب طيممف التوحممد الملتحقممين
بم اركممز التربيممة الخاصممة فممي عمممان ،تراوحممت أعمممارهم مممن ( )32-18عام ماً تممم اختيممارهم بطريقممة
قصد ة .وتم توزيع أفمراد الد ارسمة بطريقمة عشموائية إلمى مجمموعتين ضمابطة وتجريبيمة بالتسماوي .وتمم

تطوير برنامج تدريبي لإلنتا النباتي تحممن خطموات ومهمارات محمددة .اسمتمر تنفيمذ البرنمامج لممدة
مدي
أربعة أشهر .أ هرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في أداء األفمراد علمى القيماس البع ا
لصالح المجموعة التجريبية.
التعقيب على الدراسات السابقة

مممن خممالل اإلطممالع علممى الد ارسممات السممابقة نجممد أن منهجيممة البحممث فممي جممزء منهمما اسممتخدم

البحث التجريبي كمما فمي د ارسمة ( ،)Mathanah,2008ود ارسمة ( )Al-Zoyot, 2018وبعحمها
أخذ منهجية البحث الوصفي كمما فمي د ارسمة ( ،)Seaman,2016كمما نجمد أن بعحمها ركمز علمى

جانب التدريب المهني لذوي اضطراب طيف التوحمد كمما فمي د ارسمة ( ،)Tomaino,2011ود ارسمة

ديللي ( ،)Delli,2016ومنها ما تناول جانب التشغيل لذوي اضطراب طيف التوحد كما في د ارسمة
( ،)Barnard, Harvey and Potter,2001ود ارسمة ( ) Bellstedt, 2005ود ارسمة (2010
.(Hendriks,

وتممأتي هممذه الد ارسممة اسممتكماالً لممما تممم بحثممه فممي الد ارسممات السممابقة لموضمموع التممدريب المهنممي
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والتشغيل لذوي اضطراب طيف التوحمد فمي األردن ،وحسمب علمم البماحثين ،فإنهمما لمم جمدا إال قليمل
من الدراسات األجنبيمة والعربيمة فمي همذا المجمال .وقمد أفمادت الد ارسمة الحاليمة ممن الد ارسمات السمابقة

فممي تممدعيم اإلطممار النظممري وتنظيممه لهممذه الد ارسممة وفممي بنمماء أداة الد ارسممة .وتميم امزت الد ارسممة الحاليممة
عممن الد ارسممات السممابقة بأنهمما هممدفت إلممى االطممالع علممى مسممتوى الخممدمات المقدمممة لممذوي التوحممد فممي
مجال التدريب والتشغيل المهني في مراكز التوحد في األردن.
المنهجية واإلجراءات

اسمتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي المسممحي للتعممرف إلممى مسممتوى الخممدمات المقدمممة فممي مجممال

التممدريب المهنممي والتشممغيل للطلبممة ذوي اضممطراب طيممف التوحممد مممن وجهممة نظممر المعلمممين وأوليمماء
األمور في األردن.
مجتمع الدراسة:

ت اكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الطلبمة ذوي اضمطراب طيمف التوحمد وعمددهم ()149
معلمماً ومعلممة ،وأوليماء أممور طلبمة ذوي طيمف التوحمد والبمالم عمددهم ( )641ولمي أممر (أب ،وأم)،
وتممم حصممر عممددهم بمعرفممة أعممداد الطلبممة فممي م اركممز التربيممة الخاصممة والتوحممد المنتش مرة فممي أقمماليم

المملكة الثالث (الشمال والوسط والجنوب) حسب إحصائية و ازرة التنمية االجتماعية لعام .2018
عينة الدراسة:

تكونمت عينمة الد ارسمة مممن ( )190معلمماً وولمي أممر تممم اختيمارهم بالطريقمة العشموائية الطبقيممة

ممموزعين بواقممع ( )100معلممم ومعلمممة ،و( )90ولممي أمممر (أب/أم) ،والجممدول ( )1يبممين توزيممع أف مراد
العينة.

الجدول( )1توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
المستوى
التعليمي
اإلقليم

المستويات
الدبلوم فأقل
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع
شمال وجنوب
وسط
المجموع

المعلمون
النسبة المئوية
العدد
%15
15
%73
73
%12
12
%100
100
%16
16
%84
84
%122
122
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أولياء األمور
النسبة المئوية
العدد
%50
45
%44.4
40
%5.6
5
%100
90
%20
18
%80
72
%122
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مقياس الدراسة:

طور الباحثان مقياساً للدراسة بعد اطالعهما على األدب النظمري ،والد ارسمات السمابقة العربيمة
ا
واألجنبيممة المتعلقممة بموضمموع التأهيممل المهنممي لألشممخاص ذوي اإلعاقمة بشممكل عممام ،وذوي اضممطراب
طيف التوحد بشكل خاص ،مثل د ارسمة ( ،)Kaya, 2016ود ارسمة ( ،)Seaman, 2016ود ارسمة

الزيمموت ( ،)Al-Zoyot, 2018بهممدف التعممرف إلممى مسممتوى خممدمات التممدريب المهنممي والتشممغيل

المقدم ممة للطلب ممة ذوي اض ممطراب طي ممف التوح ممد م ممن وجه ممة نظ ممر المعلم ممين وأولي مماء األم ممور .ت اك ممون
المقياس من ( )42فقرة ،تم توزيعها على ُبعدين )27( :فقرة لخدمات التدريب المهني ،و( )15فقمرة

لخدمات التشغيل.
صدق المقياس:

للتحقق من صمدق المقيماس فقمد تمم عرضمه علمى عشمرة ممن المحكممين ممن ذوي االختصماص

والخبرة في كليات العلوم التربويمة فمي الجامعمة األردنيمة ،وجامعمة اليرمموت ،وجامعمة الطفيلمة التقنيمة،

ماء علم ممى مراء المحكم م ممين
لمعرفم ممة مم ممدى مالءم م ممة فق م مرات المقيم مماس وس م ممالمة صم ممياغتها لغوي م ماً ،وبن م م ً
واقتراحاتهم تم حذف بعط الفقمرات لتشمابهها ،وإضمافة أخمرى وإعمادة الصمياغة لمبعط الفقمرات التمي
تتناسب ومحتوى الدراسة ،وتمت الموافقة على فقرات المقياس بنسبة زادت على ( )%80واعتمادهما

من قبل المحكمين ،وأصبح المقياس بصورته النهائية مكوناً من ( (45فقرة.
ثبات المقياس:

للتحقممق مممن ثبممات مقيمماس الد ارسممة قممام الباحثممان باسممتخدام طريقممة االختبممار وإعممادة االختبممار

( )test-retestلقياس ثبات المقياس ،واستخدام طريقة حسماب معاممل االتسماق المداخلي باسمتخدام
معادلة كرونباخ (ألفا  )Cronbach Alphaعلى عينمة اسمتطالعية تكونمت ممن ( )24معلمماً وولمي
أمممر مممن خممار عينممة الد ارسممة ،إذ تممم تطبيممق أداة القي ماس علممى أف مراد العينممة وإعممادة تطبيقهمما بفممارق

أسمبوعين .وتممم حسمماب وميم معامممل الثبممات باسمتخدام معامممل ارتبمما ،بيرسمون ،وبلممم ( ،)0.802بينممما
جم مماءت ويمم ممة معامم ممل الثبم ممات باسم ممتخدام طريقم ممة االتسم مماق الم ممداخلي باعتمم مماد معادلم ممة كرونبم مماخ ألفم مما

( )2.1.3وهذه القيم مقبولة لغا ة هذه الدراسة.
تعليمات تطبيق وتصحيح المقياس:

ت ممم تطبي ممق المقي مماس عل ممى عين ممة الد ارس ممة المس ممتهدفة وه ممم معلم ممو وأولي مماء أم ممور الطلب ممة ذوي

اضطراب طيف التوحد في مراكز التربية الخاصة والتوحمد فمي القطماع الخماص ،إذ تمم الطلمب ممنهم
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تحديمد مسمتوى الخدممة المقدممة ممن خمالل وضمع إشممارة (√) تحمت أحمد البمدائل التمي تمم ترتيبهما وفقماً
لنظام ليكرت الخماسي ،وتم منح كل بديل الدرجة ضمن المستويات اآلتية :يتوفر بدرجة كبيمرة جمداً

( )5درجمات ،يتمموفر بدرجمة كبيمرة ( )4درجمات ،يتمموفر بدرجممة متوسمطة ( )3درجممات ،يتمموفر بدرجممة
قليلممة درجت مين ،ال يتمموفر درجممة واحممدة .وللحكممم علممى ومميم المتوسممطات الحسممابية تممم اعتممماد المعادلممة
اآلتية:

الحد األعلى((5

–

الحد األدنى )(1

3

=

1.33

من خالل هذه المعادلة ،تكون ويم المستويات على النحو اآلتي:
( )2.33-1.00درجة توفر بمستوى منخفط
( )3.67-2.34درجة توفر بمستوى متوسط.
( )5.00–3.68درجة توفر بمستوى مرتفع.
متغيرات الدراسة:

المتغيرات المستقلة:

 .1المسممتوى التعليمممي لممولي األمممر :ولممه ثالثممة مسممتويات (الممدبلوم فأقممل ،والبكممالوريوس ،ود ارسممات
عليا).
 .5اإلقليم :وله ثالثة مستويات (الشمال والجنوب ،والوسط).
المتغير التابع:

خدمات التدريب المهني ،وخدمات التشغيل.

إجراءات الدراسة :قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:

 .1مخاطبممة إدارة كليممة العلمموم التربويممة فممي الجامعممة األردنيممة للتواصممل مممع و ازرة التنميممة االجتماعيممة
للحصول على الموافقة الرسمية لتسهيل المهمة.
 .5أخذ الموافقة الرسمية من و ازرة التنمية االجتماعيمة لزيمارة م اركمز التربيمة الخاصمة والتوحمد التابعمة
لها ،للقاء أفراد العينة ،وتطبيق مقياس الدراسة.

 .3توزيع مقياس الدراسة على الفئة المستهدفة في العينة )90( :معلماً ومعلمة ،و( )100ولي أمر
(أب ،أم) لممذوي طلبممة اضممطراب طيممف التوحممد فممي الم اركممز الخاصممة والتوحممد فممي أقمماليم المملكممة
الثالثة (الشمال والجنوب ،والوسط).
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 .4تم إدخال بيانات المقياس حاسوبياً وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.
التحليل اإلحصائي:

استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 لإلجابة عن السؤال األول :تم استخ ار المتوسطات الحسابية واالنحرافات.

االنحرفممات المعياريممة وتحليممل
ا
 لإلجابممة عممن السمؤال الثمماني :تممم اسممتخ ار المتوسممطات الحسممابية والتباين الثنائي المتعدد (.)MANCOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتددددائج المتعلقددددة بالسدددد ال األول ومناقشددددتها :م مما مس ممتوى الخ ممدمات المقدم ممة للطلب ممة ذوي

اضطراب التوحد في مجال التمدريب المهنمي والتشمغيل ممن وجهمة نظمر المعلممين وأوليماء األممور فمي

األردن؟

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات المقدممة للطلبمة ذوي

اضطراب التوحد في مجال التمدريب المهنمي والتشمغيل ممن وجهمة نظمر المعلممين وأوليماء األممور فمي
األردن ،على النحو اآلتي:
مجال التدريب المهني:

الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمستوى الخدمات المقدمة للطلبة ذوي

اضطراب التوحد في مجال التدريب المهني والتشغيل من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور في األردن؟
الرقم

3

7

9

الفقرات
ينمي المركز
مهارات التواصل
لذوي اضطراب
طيف التوحد.
يبني المركز
برنامجاً تدريبياً بعد
التقييم الشامل
لذوي اضطراب
طيف التوحد لغا ة
التدريب.
يوفر المركز تدريباً
لألشخاص ذوي
اضطراب طيف

الرتبة

المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر

المستوى

الرتبة

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

1

4.24

.830

مرتفع

5

4.22

.871

مرتفع

2

4.22

.949

مرتفع

13

4.03

1.086

مرتفع

3

4.19

1.143

مرتفع

3

4.31

1.098

مرتفع
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الرقم

8

4

6

1

2

14

17

الفقرات
التوحد بشكل فردي
أو جماعي بحسب
الحاجة.
حدد المركز فترة
تدريبية محددة
للمهارة التي يتدرب
عليها ذوو
اضطراب طيف
التوحد.
طور المركز
ا
المهارات
االجتماعية لذوي
اضطراب طيف
التوحد.
ستخدم المركز
التدريب األكاد مي
العالجي (القراءة،
الكتابة) لألشخاص
ذوي اضطراب
طيف التوحد.
ستخدم المركز
تدريبات وأنشطة
تتوافق مع
خصائم الطالب
ذو اضطراب طيف
التوحد.
ستخدم المركز
إجراءات تعديل
السلوت وضبط
األنما ،السلوكية
غير المرغوبة.
عمل المركز على
تجزئة المهارة
المهنية ليسهل
تدريب الشخم ذو
اضطراب طيف
التوحد عليها.
عمل المركز على
اطالع أسر ذوي

الرتبة

المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

4

4.18

.869

مرتفع

9

4.10

1.017

مرتفع

5

4.16

.950

مرتفع

1

4.41

.935

مرتفع

6

4.14

.985

مرتفع

16

3.96

1.131

مرتفع

7

4.13

.906

مرتفع

4

4.30

.905

مرتفع

7

4.13

1.022

مرتفع

2

4.31

1.002

مرتفع

9

4.12

1.047

مرتفع

11

4.09

1.088

مرتفع

10

4.08

1.079

مرتفع

6

4.22

.871

مرتفع
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مستوى خدمات التدريب المهني........

الرقم

19

13

27

10

12

الفقرات
اضطراب طيف
التوحد على
المهارات التدريبية
التي يتدرب عليها
ابنائهم.
يوفر المركز بيئة
مناسبة إ جابية
وممنة لتدريب
األشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد مهنيا،
بحيث أن تكون
داعمة لألفراد
واحتياجاتهم.
طبق المركز
أساليب في
التدريب المهني
تراعي خصائم
ذوو اضطراب
طيف التوحد.
سعى المركز من
خالل عملية
التدريب إلى دمج
ذوي اضطراب
طيف التوحد
للتغلب على
عزلتهم.
ستخدم المركز
خطة فرد ة
للتدريب المهني
تراعي مقدرات
واستعدادات
واحتياجات
األشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد.
قدم المركز
التدريب للشخم
ذي اضطراب

الرتبة

عوده محمد سلمان ،أ.د .منى الحديدي
المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

11

4.05

1.019

مرتفع

10

4.10

1.039

مرتفع

12

4.03

1.058

مرتفع

17

3.96

1.151

مرتفع

13

4.02

1.044

مرتفع

7

4.14

1.157

مرتفع

14

3.98

1.172

مرتفع

14

4.01

1.176

مرتفع

14

3.98

.953

مرتفع

25

3.62

1.147

متوسط
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الرقم

15

25

26

11

5

18

24

الفقرات
طيف التوحد بما
يتناسب وخبراته
السابقة (إعادة
التأهيل).
ستخدم المركز
خطط وبرامج
تدريب مهني تنمي
المهارة المهنية
لذوي اضطراب
طيف التوحد.
يوفر المركز بيئة
تدريبية صحية
وممنة لذوي
اضطراب طيف
التوحد.
يهتم المركز
بتحقيق جودة
خدمات التدريب
ويلتزم بها.
قوم المركز
بتنسيق محتوى
البرنامج التدريبي
لذوي اضطراب
طيف التوحد مع
خطة التأهيل
المهني التي تم
إعدادها.
شرت المركز ذوي
اضطراب طيف
التوحد بالمواقس
المجتمعية.
تتوافر في المركز
إجراءات لمتابعة
اكتساب األشخاص
ذوي اضطراب
طيف التوحد
الالزمة للعمل.
يوفر المركز
مدربين مختصين

الرتبة

المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

16

3.92

1.022

مرتفع

20

3.73

1.058

مرتفع

17

3.91

1.129

مرتفع

12

4.04

1.141

مرتفع

17

3.91

1.074

مرتفع

18

3.84

1.048

مرتفع

19

3.81

1.061

مرتفع

19

3.78

1.036

مرتفع

20

3.80

1.073

مرتفع

8

4.11

1.022

مرتفع

21

3.78

1.040

مرتفع

15

3.97

1.166

مرتفع

22

3.72

1.181

مرتفع

21

3.72

1.374

مرتفع
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الرقم

23

22

28

16

29

20

الفقرات
وذوي خبرة لتدريب
األشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد على المهن.
يتوفر في المركز
األجهزة واألدوات
الالزمة لتدريب
األشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد.
يوفر المركز فرصاً
لألشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد إل هار
مقدراتهم اإلبداعية
والفنية والفكرية.
عتمد المركز
تعريفا واضحا
لخدمات التدريب
والتشغيل المهني
لذوي اضطراب
طيف التوحد
مستخرجة من
المعايير الدولية.
عمل المركز على
تدريب االشخاص
ذوي اضطراب
طيف التوحد على
المهن المشابهة لها
في سوق العمل.
يتوفر في المركز
بيانات توضح
أعداد المتدربين
وأماكن عملهم.
ستعين المركز
ببعط األشخاص
من ذوي اضطراب
طيف التوحد الذين
تم تأهيلهم في

الرتبة

عوده محمد سلمان ،أ.د .منى الحديدي
المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

23

3.64

1.173

متوسط

23

3.69

1.295

مرتفع

24

3.63

1.244

متوسط

22

3.69

1.056

مرتفع

25

3.57

1.130

متوسط

27

3.52

1.238

متوسط

26

3.55

1.095

متوسط

26

3.53

1.229

متوسط

27

3.46

1.388

متوسط

27

3.52

1.238

متوسط

28

3.22

1.194

متوسط

28

3.08

1.300

متوسط
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الرقم

21

الفقرات
مساعدة أقرانهم من
ذوي طيف التوحد
على اكتساب
المهارات المهنية.
قوم المركز
بالتنسيق مع
أصحاب العمل
لتوفير التدريب
المهني لألشخاص
ذوي اضطراب
طيف التوحد في
أماكن عملهم.
الدرجة الكلية

الرتبة

29

المعلمين
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

من وجهة نظر
المستوى

2.75

1.366

متوسط

3.87

.754

مرتفع

الرتبة

29

أولياء األمور
الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المستوى

2.90

1.507

متوسط

3.90

.720

مرتفع

يبممين الج ممدول ( )5أن المتوس ممط الحس ممابي الكل ممي لمس ممتوى خ ممدمات الت ممدريب المهن ممي المقدم ممة

للطلبمة ذوي اضممطراب طيممف التوحممد مددن وجهددة نظددر المعلمددين بلممم ( )3.87وبمسممتوى مرتفممع ,فممي
حين تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس بين ) )4.24-2.75وبمستوى متوسط ومرتفع,

نصممت علممى "ينمممي المركممز مهممارات التواصممل لممذوي اضممطراب طيممف
فقممد جمماءت الفق مرة ( )3التممي ا
التوحد" في الرتبمة األولمى بمتوسمط حسمابي ( )4.24وبمسمتوى مرتفمع ,فمي حمين جماءت الفقمرة ((21
نصممت علممى " :قمموم المركممز بالتنسمميق مممع أصممحاب العمممل لتمموفير التممدريب المهنممي لألشممخاص
التممي ا
ذوي اض ممطراب طي ممف التوح ممد ف ممي أم مماكن عمله ممم" ف ممي الرتب ممة األخيم مرة بمتوس ممط حس ممابي ()2.75

وبمسمتوى متوسمط .ويمكمن تفسمير همذه النتيجمة بأهميمة مهمارات التواصمل التمي تُعمد إحمدى خصممائم
ذوي طيف التوحد ،والتي من خاللهما تتلقمى همذه الفئمة مهمارات التمدريب المهنمي النماجح .بينمما الفقمرة
التممي جمماءت فممي الرتبممة األخي مرة والتممي أ هممرت ضممعس التنسمميق بممين المركممز وأصممحاب العمممل ،قممد
ُعزى ذلك إلى عدم قناعة أصحاب العمل بالمهارات التدريبية لذوي طيف التوحد.
ويب ممين الج ممدول ( )5أ حم ماً أن المتوس ممط الحس ممابي الكل ممي لمس ممتوى خ ممدمات الت ممدريب المهن ممي

المقدمة للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهدة نظدر أوليداء األمدور بلمم ( )3.90وبمسمتوى
مرتفممع ،فممي حممين تراوحممت المتوسممطات الحسممابية لفق مرات المقيمماس بممين ( )4.41-2.90وبمسممتوى

طور المركز المهارات االجتماعيمة لمذوي
نصت على " :ا
متوسط ومرتفع ،فقد جاءت الفقرة ( )4التي ا

32

مستوى خدمات التدريب المهني........

عوده محمد سلمان ،أ.د .منى الحديدي

اضممطراب طيممف التوحممد" فممي الرتبممة األولممى بمتوسممط حسممابي ( )4.41وبمسممتوى مرتفممع .فممي حممين
نصممت علممى " قمموم المركممز بالتنسمميق مممع أصممحاب العمممل لتمموفير التممدريب
جمماءت الفق مرة ( )21التممي ا
المهنممي لألش ممخاص ذوي اضممطراب طيممف التوح ممد ف ممي أممماكن عمله ممم" ف ممي الرتبممة األخيممرة بمتوسممط

حسممابي ( )2.90وبمسممتوى متوسممط ،وتُعممزى هممذه النتيجممة إلممى أهميممة المهممارات االجتماعيممة بوصممفها
إحدى خصائم ذوي طيف التوحمد ،والتمي ممن خاللهما يمتم دممج همذه الفئمة فمي المجتممع .أمما الفقمرة
التممي جمماءت فممي الرتبممة األخي مرة والتممي أ هممرت ضممعس التنسمميق بممين المركممز وأصممحاب العمممل وقممد
ماء علمى مما
ُعزى ذلك إلمى أن أصمحاب العممل لمديهم تحفمل بالمهمارات التدريبيمة لمدى همذه الفئمة .وبن ً
تقدم تتفمق نتيجمة همذا السمؤال ممع نتمائج د ارسمة (مطحنمة ،)2008،ود ارسمة(الزيوت ،)2018،ود ارسمة

( ،)Kaya,2016ودراسة(.)Delli,2016
مجال التشغيل المهني:

الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى خدمات التشغيل المقدمة للطلبة ذوي
اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور

الرقم

36

41

35

الفقرات
قدم المركز
خدمات توعية
عن حقوق
األشخاص لمنع
التمييز ضد
األشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد.
عمل المركز
على تطبيق
التشريعات
والقوانين النا مة
لعمل األشخاص
ذوي طيف التوحد
في سوق العمل.
حاول المركز
حل المعيقات
التي قد يواجهها
الفرد أو تحول

الرتبة

المعلمين
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

من وجهة نظر

المستوى

الرتبة

أولياء أمور
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

المستوى

1

3.49

1.314

متوسط

1

3.92

1.317

مرتفع

2

3.00

1.421

متوسط

3

3.11

1.449

متوسط

3

2.99

1.432

متوسط

4

3.07

1.331

متوسط
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الرقم

30

40

31

42

43

33

الفقرات
دون وصول ذوي
اضطراب طيف
التوحد إلى سوق
العمل.
يتواصل المركز
بشكل مباشر مع
أصحاب العمل
لشرح مقدرات
العامل من ذوي
اضطراب طيف
التوحد.
عمل المركز
على تشغيل ذوي
اضطراب طيف
التوحد في
مشاغل محمية.
سهم المركز في
إجراء تعديالت
في و ائس ذوي
اضطراب طيف
التوحد بما يناسب
سوق العمل.
تعزيز فرص
العمل والتقدم
الو يفي
لألشخاص ذوي
طيف التوحد في
سوق العمل.
تمكين األشخاص
من ذوي
اضطراب طيف
التوحد من
اكتساب خبرة
العمل المطلوبة
من أجل دخول
سوق العمل
المفتوح.
سهم المركز في

الرتبة

المعلمين
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء أمور
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

المستوى

4

2.98

1.428

متوسط

6

2.90

1.629

متوسط

5

2.88

1.402

متوسط

5

3.07

1.421

متوسط

6

2.85

1.298

متوسط

8

2.71

1.501

متوسط

6

2.85

1.336

متوسط

12

2.67

1.398

متوسط

6

2.85

1.431

متوسط

13

2.66

1.342

متوسط

9

2.76

1.379

متوسط

2

3.13

1.439

متوسط
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الرقم

38

45

32

37

39

الفقرات
التحقق من مدى
مالءمة بيئة
العمل لذوي
اضطراب طيف
التوحد.
قوم المركز
بالتعرف إلى
مدى جاهزية بيئة
العمل المكانية
التي سيعمل بها
االشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد قبل
العمل.
تحسين روف
العمل لذوي
اضطراب طيف
التوحد وتطوير
وشروطه.
ساعد المركز في
إجراءات تو يف
ذوي اضطراب
طيف التوحد.
قوم المركز
بمساعدة
االشخاص ذوي
اضطراب طيف
التوحد عند
تو يفهم بإتمام
إجراءات
التو يف.
يتابع المركز
مدى التزام
أصحاب العمل
بتشغيل
مانسبته %4من
االشخاص ذوي
اضطراب طيف

الرتبة

عوده محمد سلمان ،أ.د .منى الحديدي

المعلمين
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء أمور
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

المستوى

10

2.74

1.502

متوسط

7

2.74

1.597

متوسط

11

2.69

1.549

متوسط

10

2.69

1.458

متوسط

12

2.65

1.351

متوسط

14

2.64

1.432

متوسط

13

2.62

1.434

متوسط

9

2.70

1.625

متوسط

14

2.56

1.351

متوسط

15

2.56

1.470

متوسط
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الرقم

44

34

الفقرات
التوحد.
سهم المجتمع
المحلي في
تشغيل ذوي
اضطراب طيف
التوحد.
سهم المركز في
توفير األشخاص
المؤهلين من ذوي
اضطراب طيف
التوحد للحصول
على و ائس
بالقرب من
منازلهم.
الدرجة الكلية

الرتبة

المعلمين
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

من وجهة نظر
المستوى

الرتبة

أولياء أمور
االنحراف
الوسط
المعياري
الحسابي

المستوى

15

2.48

1.410

متوسط

16

2.04

1.357

منخفط

16

2.27

1.309

منخفط

11

2.68

1.452

متوسط

2.79

1.150

متوسط

2.83

1.180

متوسط

يبين الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى خمدمات التشمغيل المقدممة للطلبمة ذوي

اضممطراب طيممف التوحممد مددن وجهدددة نظدددر المعلمددين بلغممت ( )2.79وبمسممتوى متوسممط .فممي حممين

تراوحمت المتوسممطات الحسمابية لفقمرات المقيماس بممين ( )3.49-2.27وبمسممتوى متوسممط ومممنخفط،

نصمت علمى " قمدم المركمز خمدمات توعيمة عمن حقموق األشمخاص لمنمع
فقد جاءت الفقرة ( )36التمي ا
التمييمز ضمد األشممخاص ذوي اضمطراب طيممف التوحمد" فممي الرتبمة األولممى بمتوسمط حسممابي ()3.49

نص ممت عل ممى " س ممهم المركمممز فمممي تممموفير
وبمسمممتوى متوس ممط ،ف ممي حمممين جممماءت الفقم مرة ( )34الت ممي ا
األشخاص المؤهلين من ذوي اضطراب طيف التوحد للحصمول علمى و مائس بمالقرب ممن منمازلهم"

ويعممزى ذلممك إلممى أهميممة التوعيممة
فممي الرتبممة األخي مرة بمتوسممط حسممابي ( )2.27وبمسممتوى مممنخفطُ .
بحقوق االشخاص ذوي طيف التوحد والعمل على عدم التمييز بينهم في حقموقهم التمي أكمدت عليهما
التشريعات ،أما الفقرة التي أ هرت صعوبة حصول هذه الفئة على عمل قريب من أمماكن سمكناهم،
ُيعزى ذلك لوجود المعيقات التي تحول دون توفر فرص عمل لهم.
كممذلك ُيوضممح الجممدول ( )3أن المتوسممط الحسممابي الكلممي لمسممتوى خممدمات التشممغيل المقدمممة

للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحمد من وجهة نظر أولياء األمدور بلمم ( )2.83وبمانحراف معيماري

( )1.180وبمستوى متوسط ,في حمين تراوحمت المتوسمطات الحسمابية لفقمرات المقيماس األخمرى بمين
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نصممت علممى
( )3.92-2.04وبمسممتوى مرتفممع ومتوسممط ومممنخفط ،فقممد جمماءت الفق مرة ( )36التممي ا
" قممدم المركممز خممدمات توعيممة عممن حقمموق األشممخاص لمنممع التمييممز ضممد األشممخاص ذوي اضممطراب
طيف التوحد" في الرتبمة األولمى بمتوسمط حسمابي ( )3.92وبمسمتوى مرتفمع ،فمي حمين جماءت الفقمرة

نصممت علممى " سممهم المجتمممع المحلممي فممي تشممغيل ذوي اضممطراب طيممف التوحممد" فممي
( )2.04التممي ا
الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )2.90وبمستوى منخفط .وترجع همذه النتيجمة إلمى أهميمة التوعيمة
بحقوق االشخاص ذوي طيف التوحد ،والعمل الجماد علمى تطبيمق التشمريعات النا ممة لعملهمم ،وحمل
المعيقات التي تحول دون تشغيلهم في بيئات العمل المحمية ،والعمل على تشجيع المجتمع المحلي

وبناء علمى مما تقمدم تتفمق همذه النتيجمة
في إيالء هذه الفئة كل االهتمام والرعا ة في مجال تشغيلهم.
ً
ممع نتمائج د ارسمة ( ،)Seaman, 2016ود ارسمة ) (Hendriks, 2010ود ارسمة ( Bellstedt,
 )2005ودراسة ).)Barnard, Harvey, Potter and Prior, 2001

النتددائج المتعلقدددة بالسددد ال الادداني ومناقشدددتها :هممل هنممات فممروق ذات داللممة إحصممائية عنممد

مس متوى الداللممة ( )0.05≤αبممين متوسممطات مسممتوى الخممدمات المقدمممة فممي مجممال التممدريب المهنممي
ومجممال التشممغيل تُعممزى لمتغيممر اإلقلمميم (شمممال ،وسممط ،جنمموب) ومتغيممر المسممتوى التعليمممي (دبلمموم
فأقل ،بكالوريوس ،دراسات عليا) ،من وجهة نظر أولياء األمور في األردن؟
لإلجابممة عممن هممذا الس مؤال تممم اسممتخ ار المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة لمسممتوى

الخدمات المقدمة في مجال التدريب المهني ومجال التشغيل حسمب متغيمر اإلقلميم ومتغيمر المسمتوى
التعليمي ،من وجهة نظر أولياء األمور في األردن ،والجدول (ُ )4يبين ذلك.
الجدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات المقدمة في مجال التدريب
المهني ومجال التشغيل تبعا لمتغير اإلقليم والمستوى التعليمي ألولياء األمور

المتغير

اإلقليم

المستوى
التعليمي

المستويات

العدد

الشمال والجنوب
الوسط
المجموع
دبلوم فأقل
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

18
72
09
45
40
5
09

مجال التدريب المهني
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
.525
3.49
.728
4.00
.720
3.90
.619
3.85
.848
3.94
.502
4.03
.720
3.90
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مجال التشغيل
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
.647
3.30
1.256
2.71
1.180
2.83
.964
2.62
1.331
3.19
.706
1.86
1.180
2.83
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ُيوض ممح الجم ممدول ( )4وج ممود فم ممروق اهريم ممة بمممين المتوسم ممطات الحسمممابية لمسم ممتوى الخم ممدمات

المقدمة في مجال التمدريب المهنمي ومجمال التشمغيل حسمب متغيمري اإلقلميم والمسمتوى التعليممي ،ممن

وجهة نظر أولياء األمور في األردن .ولمعرفة مستويات داللة هذه الفروق ،تم إجمراء تحليمل التبماين
الثنائي المتعدد ،والجدول (ُ )5يبين ذلك.

الجدول ( )5تحليل التباين الانائي المتعدد ( )MANCOVAلمستوى الخدمات المقدمة في مجال التدريب
المهني ومجال التشغيل حسب متغيري اإلقليم والمستوى التعليمي
درجات
الحرية
1
1
2
2
86
86
89
89

مجموع
المجال
المصدر
المربعات
3.640
مجال التدريب المهني
اإلقليم
4.755
مجال التشغيل
.066
مجال التدريب المهني
المستوى
التعليمي
11.874
مجال التشغيل
42.252
مجال التدريب المهني
الخطأ
107.295
مجال التشغيل
46.156
مجال التدريب المهني
الكلي
124.025
مجال التشغيل
*دال إحصائيا عند مستوى ()0.05≤α

متوسط
المربعات
3.640
4.755
.033
5.937
.491
1.248

قيمة ف
7.409
3.811
.067
4.759

الداللة
اإلحصائية
*.008
.054
.935
*.011

ُيوضح الجدول ( )5أن ويمة "ف" بلغت لمستوى الخدمات المقدمة في مجال التدريب المهني
تعزى لمتغير اإلقليم ( )7.409وهي ويمة دالمة إحصمائياً ،جماءت لصمالح إقلميم الوسمط .وتُعمزى همذه
النتيجممة إلممى أن معظممم الم اركممز الخاصممة التممي تُعنممى بممذوي طيممف التوحممد تتمركممز فممي العاصمممة وممما

حولهمما لتمموفر الخممدمات والك موادر المدربممة ،وكممذلك وجممود المشمماغل المحميممة لتممدريب هممذه الفئممة .أممما

بالنسممبة لمجممال التشممغيل فقممد كانممت ويمممة "ف" ( )3.811وهممي ويمممة غيممر دالممة إحصممائياً مممما يممدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الخمدمات المقدممة فمي مجمال التشمغيل تُعمزى

لمتغير اإلقليم.

ويوضمح الجمدول ( )2أن ويممة "ف" بلغمت لمسمتوى الخمدمات المقدممة فمي مجمال التمدريب
كما ُ

المهني تُعزى لمتغير المستوى التعليمي ( ).067وهي ويمة غير دالة إحصائياً .وتُعزى هذه النتيجة
إلى أن الخدمات المقدمة لفئة التوحد ال تتأثر بالمستوى التعليمي لمن قوم على تقد مها.

ويبممين الجممدول ( )2أ حماً أن ويمممة "ف" بلغممت لمسممتوى الخممدمات المقدمممة فممي مجممال التشممغيل
تُعمزى لمتغيمر المسمتوى التعليممي ( ،)4.759وهممي ويممة دالمة إحصمائياً مممما يمدل علمى وجمود فممروق
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دالممة إحصممائياً فممي مسممتوى الخممدمات المقدمممة فممي مجممال التشممغيل تعممزى لمتغيممر المسممتوى التعليمممي.
ولمعرفة داللة الفروق تم إجراء اختبار شي يه للمقارنات البعد ة ،والجدول (ُ )6يبين ذلك.
الجدول ( )6اختبار شيفيه لمستوى الخدمات المقدمة في مجال التشغيل تبعاً لمتغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
المتوسط الحسابي
2.62
دبلوم فأقل
3.19
بكالوريوس

بكالوريوس
3.19
2.2.

دراسات عليا
1.86
2..0
*1.33

*ذات داللة عند مستوى ()2.20 ≤α

ُيوض ممح الج ممدول ( )6أن الفمممروق فم ممي مسمممتوى الخمممدمات المقدم ممة فم ممي مجمممال التشمممغيل تبع م ماً
للمسممتوى التعليمممي قممد جمماءت لصممالح المسممتوى التعليمممي البكممالوريوس .وتُعممزى هممذه النتيجممة إلممى أن

المسممتوى التعليمممي ألوليمماء األمممور الممذين حملممون درجممة البكممالوريوس ُعممزز مممن دورهممم فممي معرفممة
حاجممات ابنممائهم وطممرق التعامممل معهممم وكي يممة تنميممة المهممارات المهنيممة لممديهم لتعزيممز مقممدراتهم علممى
التو يف.
التوصيات :تُوصي الدراسة بما أتي:
 .1إج مراء مزيممد مممن الد ارسممات الميدانيممة علممى متغي مرات أخممرى ذات صمملة بالخممدمات المقدمممة لممذوي
اضطراب طيف التوحد في مجال التدريب المهني والتشغيل

 .5إع ممداد بممرامج مهنيممة متخصصممة ف ممي مج ممال التممدريب المهن ممي والتشممغيل لألش ممخاص ذوي طي ممف
التوحد.
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