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 األردنذوي اضطراب طيف التوحد في  األطفالالمهارات العددية لدى عينة من درجة امتالك 

 *حمد الخطيبأرزان نعمان د. 
 **إبراهيم عبد هللا الزريقاتأ.د. 

 ملخص:
ذوي  األطفاللدى عينة من  رجة امتالك المهارات العدديةدتقييم  إلى حاليةهدفت الدراسة ال

األطفال ذوي اضطراب من  لةحا 01وقد اشتملت العينة على  ،األردناضطراب طيف التوحد في 
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان ببناء مقياس  ،سنة 15و 10عمارهم بين أ طيف التوحد وتراوحت 

سئلة الدراسة استخدمت ا عنجابة ولإل ،ت ددق  وببات ق من دالالقوتم التح المهارات العددية
ن مستوى األداء على أإلى شارت النتائج أو  ،tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

شارت النتائج أمستوى منخفض ومتوسط ومرتفع. كما وفقرات  تراوحت بين المهارات العددية مقياس 
ودت أو  ،تبعا لمتغير العمر المهارات العدديةإحصائية على عدم وجود فروق ذات داللة  إلى

 ذوي اضطراب طيف التوحد.طفال حسين المهارات العددية لألالدراسة بتوفير برامج عالجية لت
 .األردناضطراب طيف التوحد، المهارات العددية،  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Numerical Skills Possession among a Sample of Children 

with Autisim Spectrum Disorder in Jordan 

*Razan Numman AlKhatib 
**Zraigat-Ibrahim A. ElProf.  

Abstract: 

The present study aimed at assessing the degree of numerical skills 

possession among a sample of children with autism spectrum disorder in 

Jordan. The sample included 30 cases of children with autism spectrum 

disorder aged between 10 and 15 years. To achieve the goal of the study, the 

researchers constructed a scale of numerical skills. The reliability and 

validity of the scale were assured. To answer the questions of the study 

means, standard deviation and t-test were used. The results showed that the 

performance level on the numerical skills scale was between low, moderate, 

and high. The results also indicated that there were no statistically 

significant differences in numerical skills according to the age variable. The 

study recommended providing educational programs for the improvement of 

the numerical skills of children with the autism spectrum disorder. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Numerical Skills, Jordan. 
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 المقدمة: 
نوعا  ما، وقد بذلت محاوالت كثيرة ناجحة اهتمت بتشخيص  اضطراب التوحد حديثا   يعد ظهور

ول من ألقد كان و  ،ت المحيرةالكثيرمن التساؤال هذا االضطراب، وعلى الرغم من ذلك ال يزال يثير
( حيث ودف حالت  المرضية، حيث دنفها بشكل 0290ام )طالق اسم التوحد كانر عإقام ب

 .األطفالمنفصل عن الحاالت النفسية المرضية األخرى والتي يعاني منها 
اضطراب طيف التوحد في الوقت الراهن على أن  من االضطرابات النمائية العامة  إلىوينظر 

اب طيف التوحد ُيصنفون (% ممن لديهم اضطر 01حوالي )و  ،والتي تشخص في سن ما دون الثامنة
اللية عندما توجد إال أن البعض قد يركزون ويكونون قريبين من مستوى االستق ،بإعاقات عقلية

اضطراب طيف التوحد قد ال يشاركون باللعب  واألطفال ذو ف ،إدراكية مختلفةأعراض إعاقات 
اء أخرى في وقت الدرس، يحاولون اكتشاف أشي وويظهرون خياال  واسعا  أ ،اآلخرين األطفالويقلدون 

 ،مهارات اللفظية ومفهوم التطبيق ومهارات التنظيماألطفال من دعوبات في التعلم و ويعاني هؤالء 
وقد ركزت البحوث على  ،اضطراب طيف التوحد اعي في تطبيق اللغة يميز الشخص ذالقصور النو و 

الهتمام المشترك وهي ا ،من عجز التوادل الرئيسية عند ذوي اضطراب طيف التوحد ينابن
 ((Belson,2003واستخدام الرموز.

ونقل االهتمام بين  ،كاالهتمام بشخص آخر واالنتباه ل  ضمن أعماال  ناالهتمام المشترك ي
 إلىمتابعة تحول نظرة شخص آخر و مشاركة تعابير عاطفية مع شخص آخر، و شيئين، و شخصين أ

استخدام الرموز يتضمن: استخدام و شيء مهم، وجذب اهتمام شخص آخر لمشاركت  بشيء ممتع، 
 استخدام األشياء بتنظيم. و تعلم معاني الكلمات، و إشارات محادبة مثل اإلشارة والتلويح، 

فأشد الحاالت منهم ال يتكلمون أبدا  مع  ،يتنوع استخدام اللغة لدى ذوي اضطراب طيف التوحد
وتكون  ،من الكلمات عند الحديث حتى الذين يتكلمون يستخدمون عددا  محدودا   لكن ،قلةء أن هؤال

من بعض مظاهر السلوك المشكل لديهم يتصف بإظهار نوبات غضب، و  ،نبرة الحديث غير مناسبة
وقد  ،وقد يعتبرون هذا طريقة للتوادل ،أسلوب التكرار وإيذاء النفسو بكاء ودراخ، عدوانية، و 

قت ويشعرون بإعجاب متوادل ويصرون على حمل  طول الو  ،كتابو ُيطورون تعلقا  بشيء كوسادة أ
 فيستمرون بلمس  وشم . ،بشيء

ويحبون األشياء التي حولهم أن  ،تباع جدول وروتين قد يكون مهما لهؤالء األشخاصاإن 
مشاهدة برنامج معين في التلفاز و أ ،وقد يصرون على أكل طعام معين ،تسير بطريقة معينة متوقعة
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بنوبة هستيرية، يصعب على  وقد يصابون  ،هم ينزعجون وإذا اختلف هذا النظام علي ،في وقت معين
مشاغلهم، وال يستوعبون أن الشخص اآلخر قد و مبادئهم أو ن بالتوحد تفهم مشاعر اآلخرين أيالمصاب

 .(Westling & Fox, 2009)سؤال يكررون  فينزعجون بشدة  عنال يعرف اإلجابة 
راب طيف التوحد يتميزون ذوي اضط األطفالالمهارات التوادلية، فإن  ضعفونتيجة ل

ذ يعتبر االنهماك واالنشغال الكامل بموضوع محدد إطقوس واهتمامات وسلوكيات نمطية، بممارسة 
ذلك يطور كثير من أطفال التوحد اهتمامات بتجميع كميات  إلى ضافة  إ ،أمر ا مألوف ا ألطفال التوحد

البيئة المعتاد عليها يؤدي  وروتين أكسر الو مالحظة أن أي مقاومة لتغيير أ عواحد، مكبيرة لشيء 
ولذلك تعتبر برامج . (Head, 2002) األطفالالشعور بالقلق واالكتئاب واإلحباط عند هؤالء  إلى

ذوي اضطراب  ألطفاللتنمية المهارات االجتماعية والتوادلية من أهم البرامج التربوية التي تقدم 
 طيف التوحد

 سئلتها:أمشكلة الدراسة و 
اضطراب  والطفل ذو ص الطفل ذي اضطراب طيف  التوحد على األداء التربوي، خصائ تؤبر

كذلك  يمارس أنواع من و التفاعل االجتماعي ، و في التوادل  متوادال   ا  طيف التوحد  يظهر عجز 
عليم من تالو نظرا   لما تتطلب  عملية التعلم و  ،الطقوسي غير المرغوب و التكراري  و السلوك النمطي  

 ،أن هذه الخصائص تؤبر سلبا  على عملية التعلم لهذه الفئةو تركيز، و انتباه و عل موج  تفاو توادل 
تعد المهارات العددية من المهارات الحياتية  و هذا ما يؤبر سلبا  على اكتساب المهارات الالزمة، و 

كتساب ألن خصائص الطفل تؤبر سلبا  على او  ،اليومية التي يحتاج اليها الطفل في األنشطة اليومية
منظمة خصيصا  لتقييم المهارات العددية لدى ذوي و هذه المهارات، جاءت هذه الدراسة لتوفر موجهة 

 اضطراب طيف التوحد.
األطفال ذوي وهكذا تتمثل مشكلة الدراسة الراهنة في تقييم المهارات العددية لدى عينة من 

عن سؤال  تحاول اإلجابة ن هذه الدراسة سوفإوبالتحديد ف ،األردنفي اضطراب طيف التوحد 
 تي:الدراسة اآل

 لمهارات العددية؟لذوي اضطراب طيف التوحد  األطفالامتالك  ما درجة 
  ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عندα= 0.05  في المهارات العددية لألطفال ذوي )

 اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير العمر؟
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 هدف الدراسة:
ذوي اضطراب طيف  األطفالتقييم المهارات العددية لدى عينة من  إلىتهدف الدراسة الحالية 

 .األردنفي التوحد 
 أهمية الدراسة:

وقد تمثل  ،حظي التوحد في السنوات األخيرة باهتمام واسع من قبل الباحثين واالختصاديين
 ،لخادةهذا االضطراب واحتياجات  ا فهم إلىهذا االهتمام بإجراء العديد من الدراسات والتي هدفت 

ويشرف  ،ذوي اضطراب طيف التوحد الرعاية والتأهيل في مراكز خادة بهم األطفالعادة ما يتلقى و 
كثر المشكالت أوتعد دعوبات التوادل من  ،على تعليمهم معلمون متخصصون في التربية الخادة

مهارات العليم خرى، ولتوفير برامج لتجتماعية والسلوكية والنمائية األعلى المهارات اال حرجا وتؤبر
مراجعة وعند  وال  أ هذه المهاراتطيف التوحد فان  ال بد من تقييم طفال ذوي اضطراب ة لألالتعلمي

نترنت فلم يجد الباحث وتلك المتوفرة على شبكة اإل ،يةاألردنقواعد البيانات المتوفرة في الجامعات 
من هنا و  ،اضطراب طيف التوحدذوي  األطفالدى لدراسات عربية اهتمت بدراسة المهارات العددية 

ذوي اضطراب طيف  األطفالتكمن أهمية الدراسة الحالية في تقييم المهارات العددية لدى عينة من 
 . األردنفي التوحد 

 مصطلحات الدراسة:
 تشتمل الدراسة على المصطلحات اآلتية:

 في مستمرعجز الذين يعانون من  األطفالهم و  اضطراب طيف التوحد: وذو  األطفال
وعجز في إقامة التفاعالت االجتماعية وسلوكيات وأنشطة واهتمامات مقيدة وعلى أن  ،التوادل

ويعرف  (Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015) العمرمن  منةيشخصوا دون سن الثا
ن و المشخص األطفالبأنهم أولئك  إجرائيااضطراب طيف التوحد في هذه الدراسة  وذو  األطفال

 .األردنبمراكز رعاية التوحد في  وملتحقون  ،لتوحدباضطراب طيف ا
الجمع والطرح  :ساسيةلى القيام بالعمليات الحسابية األوهي القدرة ع مهارات العددية:ال

ة التي يحصل عليها المستجيب جرائيا هي الدرجة الكليإو  El-Zraigat,2010)) والقسمة والضرب
 داة الدراسة.أعلى 

 حدود الدراسة الحالية بالحدود التالية: تمثلت الدراسة ومحدداتها: حدود
 الدراسة.في  العينة المشاركينحدود بشرية: وتتمثل باألفراد 
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وهي الفصل الدراسي األول  ،حدود زمانية: وتتمثل بالفترة الزمنية التي تجمع بها البيانات
9100  /9102  

 تشمل مراكز التوحد في عمانو حدود مكانية: 
 ّدد نتائج هذه الدراسة بخصائص عينتها ومنهجية البحث المستخدمة.تتح محددات الدراسة:

 طار النظري والدراسات السابقة اإل
 Autism Spectrum Disorderاضطراب طيف التوحد 

اضطراب عصبي يمتاز بشكل رئيسي بقصور في التوادل والتفاعل االجتماعي مع  وه 
نشطة ألوا ،واالهتمامات ،والطقوسية ،والتكرارية ،األشخاص اآلخرين، واالنشغال بالسلوكيات النمطية

يتنوع هذا االضطراب و . (American Psychiatric Association (APA), 2013)المحددة 
 ،في مظاهره ودرجت ، البعض من ذوي اضطراب طيف التوحد يصنفون بذوي إعاقات شديدة

هتمام حاجات أجسامهم وبعضهم ال يشكل سبب رئيسي بسبب التحديات التي يواجهونها في اال
 وشذوذ في نم والتوحد ه ن اضطراب طيفأيرى البعض و ،وبسبب تفاعلهم مع اآلخرين ،الخادة

وقد ينتج عن بعض األدوية المعروفة مثل: حمض فالبوريك الذي يستخدم لعالج  ،الدماغ يتأبر ورابيا  
ذوي اضطراب طيف التوحد  األطفالنسبة و  ،الجلطات واالضطرابات بنائية القطب، والميسوبروستول

والصفات المالزمة الضطراب طيف التوحد هي: ضعف  ،طفل 011من  0في الواليات المتحدة 
خيال محدود في اللعب، و ينشغل بسلوك متكرر، اهتمامات  قليلة ومحدودة، و التفاعل االجتماعي، 

الطفل بعض العالمات المبكرة الضطراب طيف التوحد هي أن ال يتوادل و وسلوك طقوسي، 
ال يعرف اسم  و  ،ال يجمع بين كلمتين في عمر سنتينو شهرا ،  01بطريقت ، ال ينطق بكلمة في عمر 

توادل بصري ضعيف، تشتمل على  ،إشارات أخرى مبكرة الضطراب طيف التوحدو  ،عندما تنادي 
عدم و غرض معين، و التعلق بلعبة أو دف األلعاب بطريقة غريبة، و عدم معرفة متى يلعب بألعاب ، و 

 وكأن  ال يسمع.  ووأحيانا يبد ،االبتسام

 خصائص اضطراب طيف التوحد:
 التالي: واضطراب طيف التوحد بمجموعة من الخصائص المميزة ل  وهي على النح يتصف

  الخصائص التواصلية:
قصورا  كليا  في تطوير اللغة و أ ،ذوي اضطراب طيف التوحد بأن لديهم تأخرا   األطفاليودف 

جمل  وأ ،مثل تكرار كلمات ،نمطية وتودف اللغة القواعدية باستعمال لغة تكرارية أو المنطوقة، 
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ويمتلكون  ،الجوانب االجتماعية للغة متأبرة أنلغتهم لها خصودية غريبة، كما و مرتبطة بالمعنى، 
شخاص الذين يمتلكون الكالم بأن  غير يودف توادل بعض األو مشاكل شديدة في التوادل، 

 األطفاليمكن تلخيص الصعوبات التوادلية التي يعاني منها و  ،يعيد كالم االخرينبعضهم و عادي 
 :اضطراب طيف التوحد فيما يلي وذو 

 وطبيعي لإلشارات أ استخدام غير واللفظي مثل تعبيرات الوج  أ دعوبات في التوادل غير -
 .االنتباه تبادل اآلخرين في تركيز وأ ،ضعف مشاركةو  ،وغير مناسبة ،أوضاع جسمية غريبة

 .تأخر واضح في مهارات اللغة التعبيرية -

 .اختالفات جوهرية في اللغة المنطوقة عند الذين يطورون اللغة -
 .سريع لكالم بطيء أوا ومعدل غير مألوف، وأ تنغيم غريب -

 .طبيعي ودوت رتيب إيقاع غير -

 متكررة.و نماذج لغوية نمطية  -
 .م اآلخرينلكال في متأخرتكرار حر  أو ،اداة كالمية فوريةضم -

 .محاولة للتوادل إلى لغة بدون معنى ولكنها قد تشير تظهر -

 على تعلم األسماء ضعف القدرة -

 .رفض تنظيم البيئة الفيزيائية والطلبات أ وعجز في االستجابة للتعليمات أ -

 .المواضع المواظبة على مناقشة موضوع واحد واالستمرار في  ودعوبة في تغير إلىالميل  -

 .المكتوبة غير دء بالتوادل ودعوبة في استخدام القواعددعوبة في الب -

 (.(Wary, Silove, &Konott. 2005مقاطع لغوية غير مناسبة  -
 الخصائص االجتماعية:

عاقة في التفاعالت االجتماعية من أبرز الخصائص المميزة لألشخاص المصابين تعد اإل
عاقة حيث تشتمل اإل ،عمارهمأ ية حسب انواع العالقات االجتماع يطورون  فهم ال ،باضطراب التوحد

 ،عاقة في استخدام العديد من السلوكات غير اللفظية مثل التوادل البصري إ االجتماعية على 
شكال المختلفة من التفاعالت رات الوج  المستخدمة في تنظيم األيماءات وتعبيواستخدام اإل

قامة عالقات اجتماعية إ وء أمشكالت في تكوين األددقا إلىضافة إ ،االجتماعية والتوادلية
 عليها.  والمحافظة
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  النشاطات المقيدة:و االهتمامات و السلوك 
حيث يلعبون بشكل طقوسي بأشياء  ،ضيقة المدىو االنهماك بأشياء محدودة و أي االنشغال 

ينزعجون ألي تغيير و  ،شياء من نوع محددأإظهار اهتمام مفرط في  وأ ،لساعات في الوقت نفس 
ذا تم إو  ،يديهمأعض و أ ،يديهم أمام أعينهمأم بالحركات التكرارية مثل تلويح قيامهو لبيئة، يحدث في ا

نهم سوف يظهرون نوبات من إمقاطعتهم ف وأ ،السلوكات النمطية ومنعهم من أداء تلك الطقوس أ
 الغضب.

 عيوب حسية ظاهرة: 
هذا يسبب مشكالت و ة، لديهم قصور في االستجابة الحسي وأ ،إما أن يكونوا شديدي الحساسية
يضا  دعوبة المشاركة أو ذوي اضطراب طيف التوحد،  األطفالفي معالجة المدخالت الحسية لدى 

لكن بعض و  ،بعضهم يستجيبون كأنهم دم مع أن حاسة السمع سليمةو في المواقف الطبيعية، 
عل غريبة ردود ف إلىدراك المدخالت الحسية تؤدي إو  ،الشذوذات في القشرة الدماغية في دمج

 اللمس و األضواء و متنوعة لألدوات و 
 يذاء الذات: إسلوك 

هذا يثير و العض، وحك الجلد، و تشمل: ضرب الرأس، و أي االنشغال بسلوكيات مؤذية ألنفسهم 
جراءات تعديل إيعالج هذا السلوك من و  ،دعوبات اجتماعية إلىيؤدي و  ،الرعب لدى االخرين

  .السلوك
 العجز المعرفي:
فيقومون باستجابات  ،دراكيةالتوحد عجزا  في العمليات اإلاضطراب طيف  ذووراد يظهر األف

دراكي يكون التوجي  اإلو معالجتها، و لديهم عيوب في دمج المعلومات و غير مألوفة لالبارة الحسية، 
دعوبة في نقل و نتاج أفكار جديدة إلديهم دعوبة في و باتجاه العنصر أكثر من الشكل الكلي، 

 مخزون سلوكي محدد.و قصور في التخيل و عجز و  ،ن المالمح المألوفة للمثيراالنتباه م
 القدرة العقلية: 

، فغالبا  يكون التوحد عاقة العقليةهم في مدى اإلمنهم من يتصفون بمعامالت ذكاء تضع
العديد منهم يظهرون فروق هامة في القدرات اللفظية و شديدة،  إلىعاقة عقلية متوسطة إمصحوبا  ب

 .El-Zraigat,2010))اللفظية غير و 
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 DSM Vاضطراب طيف التوحد وفقا ل  معايير تشخيص
العجز الثابت في التوادل والتفاعل االجتماعي عبر السياقات المتعددة، وذلك من خالل ما يلي  .أ

 ليست شاملة(:و )أمثلة توضيحية 
تعبيرية  وأة جراء محادبة االستقباليإشل في العجز االجتماعي العاطفي؛ يتراوح ما بين ف .0

انخفاض مستوى االنتباه المشترك،  إلىضمن سياق اجتماعي غير طبيعي، مما يؤدي 
 الرد على التفاعالت االجتماعية والفشل في البدء أ إلىجذب االنتباه، و والعواطف، أ

العجز في السلوكيات التوادلية غير اللفظية المستخدمة في التفاعل االجتماعي، ويتراوح  .9
العجز  وولغة الجسد أ ،انعدام التوادل البصري  إلىدل غير اللفظي البسيط ما بين التوا

 في فهم واستخدام اإليماءات، واالنعدام التام لتعابير الوج  والتوادل غير اللفظي.
المحافظة عليها، ويتراوح ما بين الصعوبات و العجز في تطوير واكتساب وفهم العالقات ا .0

الصعوبات في اللعب التخيلي  إلى االجتماعية المختلفةفي السلوك التكيفي ضمن السياقات 
 في تكوين الصداقات مع األقران. وأ

: تستند شدة االعاقة على ضعف التوادل والتفاعل االجتماعي، شدة االعاقة الحالية تحديد
 واألنماط السلوكية التكرارية.

على األقل مما يلي )أمثلة  األنماط السلوكية تكرارية واهتمامات واألنشطة مقيدة، وبظهور ابنين .ب
 ليست شاملة(:و توضيحية 

 الكالم المتكرر )على سبيل المثال، دف األلعاب و الحركات النمطية واستخدام األشياء أ
 اداة(.ضالم وأتقليب األشياء، و أ

 األنماط الشكلية من السلوك  واإلدرار على التمابل، وااللتزام غير المرن باإلجراءات، أ
 فظي.غير اللو اللفظي أ

  ،التركيز واالهتمام على األمور غير طبيعية من حيث التركيز )على سبيل المثال
 االنشغال بأشياء غير عادية(. واالرتباط القوي أ

  االهتمامات غير عادية في الجوانب الحسية  وزيادة الحساسية للمدخالت الحسية أ وأقلة
ودرجة الحرارة، واالستجابة السلبية للبيئة )على سبيل المثال، الالمباالة الواضحة لأللم / 

 لألدوات(.
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عاقة على ضعف التوادل االجتماعي والقيود، وأنماط تستند شدة اإلشدة اإلعاقة الحالية:  تحديد
 السلوك. 

 يجب أن تظهر األعراض في الفترة النمائية المبكرة )من الميالد وحتى سن الثامنة من العمر(.  .ج
غيرها من المجاالت و االت االجتماعية، والمهنية، أتسبب األعراض ضعف واضح في المج .د

 الهامة لألداء الحالي.
 والعقلي( أ وعراض بشكل أفضل من خالل اإلعاقة العقلية )اضطراب النمال تنطبق هذه األ .ه

لتوحد كثيرا ما يتشاركان من حيث التأخير النمائي الشامل، فاإلعاقة العقلية واضطراب طيف ا
الضطراب طيف التوحد واإلعاقة العقلية، لذا ينبغي أن يكون  جراءات التشخيص المرضيإ

 العام. ومتوقع على مستوى النمو التوادل االجتماعي أقل مما ه
ضمن اضطراب التوحد، واضطراب  DSM-IVلـ األفراد الذين تم تشخيصهم وفقا   مالحظة:

من ضمن اضطراب  ن يشخصوا على أنهمأالعامة غير المحددة يجب  واضطرابات النم واسبرجر، أ
معايير  طيف التوحد، واألفراد الذين اتصفوا بالعجز في التوادل االجتماعي، ولكن لم يحققوا

 ذا كان لديهم اضطراب التوادل االجتماعيإا لتحديد ما ن يقيمو أاضطراب طيف التوحد، يجب 
((El-Zraigat,2016 

 لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد: عدديةالقدرات ال
لألطفال ذوي من أن الممارسين يعبرون عن قلقهم بشأن القدرات الرياضية  على الرغم

ن التقارير الودفية تقدم أدلة متناقضة على كفاءة الرياضيات لدى أال إاضطراب طيف التوحد، 
مثال، قدمت دراسات الحالة القصصية أدلة على القدرات  ،األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد

 مية، وتحفيظ أنماط رياضية عند األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.الحسابية المتفوقة، والك

يتطلب تدريس الرياضيات من المعلمين تحديد احتياجات كل طالب، اذ يتكون الرياضيات من 
العديد من المكونات، مثل األرقام والعمليات، والجبر، والهندسة، والوقت، والقياس، والمهارات 

لك، فإن  يتضمن تحليل البيانات واالحتمال، وعمليات حل المشاكل، ذ إلى إضافة   ،الخادة بالنقود
 والمنطق واإلببات، والتوادل، والتمثيل. 

ذوي  األطفالإن تعليم المهارات الحياتية المستقلة لذوي االحتياجات الخادة، بما في ذلك 
عامة، فإن وبصفة  ،الهدف المشترك للخدمات التعليمية المقدمة لهم واضطراب طيف التوحد، ه

مهارات العيش المستقل هي تلك التي يحتاج إليها األفراد للحفاظ على حياتهم بشكل مستقل دون 
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 إلىمساعدة من اآلخرين. جزء كبير من هذه المهارات يتبع مسار التقدمية من مراحل الطفولة 
ت التوادل، المهارات الالزمة للعيش المستقل هي المهارات االجتماعية، ومهاراو  ،مرحلة البلوغ

ومهارات الرعاية الذاتية، والمهارات الحياتية اليومية، والمهارات المهنية، والمهارات األكاديمية 
 الوظيفية.

وتحتل المهارات  ،وتشتمل المهارات األكاديمية الوظيفية على القراءة والكتابة والحساب
ات معقدة لألطفال ذوي مهارات الرياضيو  ،الرياضية مكانة هامة بين مهارات العيش المستقل

اآلخرين الذين يعانون من ضعف  األطفالالحال بالنسبة للعديد من  وكما ه ،اضطراب طيف التوحد
وتشتمل مهارات الرياضيات األساسية على الجمع والطرح والضرب والقسمة،  ،في مهارات التعلم

 اإلضاف،ى مهارات وهذا ينطبق أيضا عل ،وحل المشكالت، ومعرفة قطع النقود، ووحدات الوقت
وتعتبر إضافة أرقام من رقم واحد وإيجاد رقم مؤلف من رقمين الخطوة األولى في اإلضافة 

.(Cawley, Hayes, & Foley, 2008) 
ن  يجب إحد في تعليم مهارات الرياضيات، فذوي اضطراب طيف التو  األطفاللضمان نجاح 

وهذا يعني أن  ،وي اضطراب طيف التوحدذ األطفالعداد الترتيبات التعليمية الخادة بتعليم إ 
وبعبارة أخرى، اكتساب مفهوم رياضي  ،مطالبون بتنفيذ معايير تعلم العمليات الرياضية األطفال

ولذلك، فإن العالقة  ،المهارات المكتسبة سابقا ومهارة يعتمد بالضرورة على تطبيق المفاهيم أو أ
تؤخذ بعين االعتبار عند تدريسها. وعالوة على ذلك، العمليات  واألساسية بين المفاهيم والمهارات، أ

ذوي اإلعاقة يختلفون عن بعضهم البعض خالل عملية التعلم، ومع ذلك،  األطفالمن المعروف أن 
وبعبارة أخرى،  ،فمن الممكن لمعظمهم اكتساب مهارات الرياضيات عند استيفاء الشروط المناسبة

اآلخرين ذوي اإلعاقة،  األطفالاب طيف التوحد، مثل ذوي اضطر  األطفالمن الحقائق الهامة أن 
لديهم احتياجات تعليمية محددة. ولذلك، فإن تصميم مناهج خادة واستخدام طرق تدريس مختلفة 

وألنهم غير قادرين على تركيز اهتمامهم  ،ضرورية لضمان نجاحها في دفوف الرياضيات
ذوي اضطراب طيف التوحد يحتاجون  األطفالوالمحافظة على انشغالهم بنشاط لفترة طويلة، فإن 

اضطراب  وذو  األطفاليستجيب  ،ترتيبات تعليمية خادة أبناء عملية تعلم المهارات األكاديمية إلى
كدت الدراسات أكما  ،لذا فان  يسرع ويسهل عملية التعلم ،المثيرات البصرية بفعالية إلىطيف التوحد 

هم القابلية لتعلم مهارات الرياضيات األساسية، وقادرين ذوي اضطراب طيف التوحد لدي األطفالأن 
 . (Yıkmış, 2016)ذا توافر المنهاج المناسب إعلى أداء الجمع والطرح والقسمة  بشكل خاص
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ظهر الدراسات أن أساليب مثل التعليم المباشر كثيرا ما تستخدم في تعليم األفراد ذوي وتُ 
وهناك أيضا تقنيات مختلفة ، ذوي اضطراب طيف التوحد األطفالاالحتياجات الخادة، بما في ذلك 

متاحة في تدريس مهارات الرياضيات األساسية مثل تقنية خط األرقام، وتقنيات عد اإلدبع، 
في  ووالتقنيات القائمة على المخطط، وتقنية الرياضيات اللمسية، واستخدام النمذجة الذاتية بالفيدي

 ,Kasap(. كما استخدم كاساب (Burton, Anderson, Prater, & Dyches, 2013تدريس 

( منهجية المخطط المعرفي اكتساب وتعميم مشاكل الرياضيات اللفظية لألطفال ذوي (2015
 اضطراب طيف التوحد. 

 الدراسات السابقة:
فلم تجد الباحثة دراسات عربية  ،يةاألردنلدى مراجعة قواعد البيانات المتوفرة في الجامعة 

وفيما يلي عرض  ،تعليم المهارات العددية لالطفال ذوي اضطراب طيف التوحداهتمت بدراسة 
 لبعض الدراسات ذات الصلة بمشكلة الدراسة.

 Westerveldروبورت )هودغ و ويبستر و تريمباث و  ويسترفيلد وباينتربها  دراسة قام

Paynter, Trembath, Webster, Hodgee & Roberts. 2017)    بالعالقة بين مهارات
والكتابة الناشئة، والقدرة المعرفية والقدرة اللغوية، وشدة التوحد، والعوامل البيئة المنزلية في القراءة 

نقاط  األطفالوأظهر  ،حالة توحد في المرحلة ما قبل المدرسة 70تعليم مهارات القراءة والكتابة في 
اظهرت دعوبات كبيرة في  القوة في مهارات القراءة والكتابة الناشئة مثل معرفة األبجدية، ولكن

كانت هناك عالقة كبيرة بين المهارات ذات  ،مهارات القراءة والكتابة الناشئة ذات الصلة بالمعنى
تحديد هذه و  ،الصلة بالمعنى، وشدة التوحد، ومهارات اللغة الشفوية العامة، واإلدراك غير اللفظي

من ذوي نجاح القراءة للطالب  العالقة سوف توج  أهداف التدخل المبكر للمساعدة في ضمان
 .اضطراب طيف التوحد 

 – Hiniker,Rosenberg)مينون و لي  –روزنبرغ و جريت من قبل هينيكر أأخرى راسة د

Lee  & Menon.2016)   طفال ذوي اضطراب أدي الرمزي للقدرات الحسابية لدى للحس العد
كانت العينة مكونة و ت الكمية بسرعة، طيف التوحد، حققت بالعدد الحقيقي، والقدرة على تقييم معلوما

تم تقييم الفطنة العددية باستخدام  ،طفال عاديين 10وطفال يعانون من اضطرابات التوحد،  01من 
وجدوا انخفاضا كبيرا نهم أال غير الرمزية . وكانت النتيجة األشكال الرمزية )العربية( وكذلك األشك

الفطنة الرمزية كانت  يعانون من اضطراب التوحد، ولكنالذين  األطفالرمزية لدى الغير في الفطنة 
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 األطفالوالقدرات الحسابية فقط في  ،غير رمزيةمزية توسطت العالقة بين الوحدة الوحدة الر  ،سليمة
الذين يعانون من التوحد، مما يدل على دور مميز لرمز الرقم الحسي في اكتساب الكفاءة الحسابية 

 األطفالأن األنظمة الرمزية قد تساعد  إلىالتي تودلنا إليها تشير النتائج و  ،في هذه المجموعة
 .الذين يعانون من التوحد على تنظيم معلومات غير دقيقة

 & Titeca, Roeyers Ceulemans)ديسوتو كيلومانس و رويرز و أجري تيتيكا 

Dessoete.2015 )      ة، وقد خرون دراسة درسوا فترة التطور الهامة في سن ما قبل المدرسآو
ولية وتشمل ما يلي: اللفظية، العد، مقارنة الحجم، التقدير، أبالتحقيق في خمسة كفاءات رقمية  قاموا

 ،طفل عاديين متطابقين في العمر 01وطفل توحدي  01وكانت الدراسة على  ،والعمليات الحسابية
ت ممابلة في كل ولية كانوجدوا أن معالجة األرقام األ ،سنوات 1وأ 7في سن  األطفالوتم فحص 

الذين  األطفالضعف أداء  إلىالتوحديين والعاديين، كما وجد أن نتائج هامة أشارت  األطفالمن 
 داء اللفظي والعد المفاهيمي.لتوحد في األيعانون من ا

 Aagaten)وبور بيلكانو كالرك و أتيوسي دانييل و من قبل أغتين مورفي خرى أفي دراسة 

Murphy, Atucci Daniel, Klaric, Bur &pellicano. 2015)  تم دراسة مهارات التقدير
التوحد وما إذا كان االختالف في هذه المهارات يمكن أن يفسر  اضطراب طيفمن أطفال  لدى عدد

تمت و  ،على األقل في جزء من نقاط القوة والضعف في اإلنجاز الرياضي )الحسابي( لألطفال
طفال نموذجيا من  09وسنة(  00-2ح أعمارهم بين طفال مصابا بالتوحد )تتراو  09الدراسة على 
 األطفالداء أأسوأ من  اضطراب طيف بالتوحدوأظهرت الدراسة أن اداء أطفال  ،عمر ممابل

، وفي اختبار اإلنجاز الرياضي رسم القيم العددية في الفضاءفي مهمة و العاديين في مهمة العد، 
 )الحسابي(.

مينون و فيليب و لينش خوزام و سوبيكار و رغ لي روسينبوو قام بها إوكوالنفي دراسة و 
(Iuculano, Rosenberg-lee, Supekar Khouzam, Philips, Menon.2014)   

طفال توحدي  02تصوير الوظيفي للدماغ للتحقيق في القدرات الرياضية ل اللتقييمات المعرفية و ل
أن معالجة  إلىدراستهم شارت أو ، الجنس، ومعدل الذكاءو طفال عادي متطابقين في العمر،  02و

الذين يعانون من التوحد يتميز بنمط فريد من التنظيم  األطفالالمعلومات الحسابية المتفوقة لدى 
وأن المناطق القشرية التي تشارك في الخبرة اإلدراكية يمكن استخدامها بطرق جديدة في  ،الدماغي

 .حاالت التوحد
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 تعقيب على الدراسات السابقة
همية تعليم المهارات العددية أ ل استعراض الدراسات السابقة مدى من خالبدا واضحا  لقد

همية اكساب أ  إلىشارت الدراسات أذلك لقد  إلىضافة إ ،لالطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
 ،والتعبير عن الحاجات الخادة ،مثل المهارات العددية األطفالسلوكيات جديدة لهذه الفئة من 

ية دراسة تناولت تقييم أية لم يجد األردنات في المتوفرة في الجامعات ولدى مراجعة قواعد البيان
من هنا جاءت مشكلة الدراسة الراهنة و المهارات العددية لالطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، 

 .األردنذوي اضطراب طيف التوحد ب األطفالوالمتمثلة في تقييم المهارات العددية لدى عينة من 
 الطريقة واإلجراءات: 

 فراد الدراسة:أ
والملتحقين  ،ضطراب طيف التوحداالمشخصين ب األطفالطفال من  01الدراسة على  تشتملا

لتحقين في سنة والم 07-01عمارهم ما بين وقد تراوحت أ  في مراكز التوحد الخادة في عمان،
 .األردنفي طلس الشرق للتوحد في مدينة عمان مركز أ

 أدوات الدراسة: 
 العددية:اختبار المهارات 

ذوي اضطراب طيف  األطفالالباحثان بتصميم اختبار لقياس المهارات العددية لدى  قام
طفال ذوي اضطراب األالصلة بموضوع المهارات العددية عند ي األدب ذ إلىوذلك بالرجوع  ،التوحد

وذلك على  ،بنائيلتدرج  ا  وفق ،فراد العينةأعلى سلوك المهارات العددية لدى  وتم الحكم ،طيف التوحد
 اآلتي: دح، خطأ  و النح

 ثبات اختبار المهارات العددية:
 عداده،إ ختبار المهارات العددية الذي تم الباحثان ببات المقدرين ال استخدم ثبات المقدرين:

اضطراب طيف التوحد من خارج ي و ذ  من( طفال  07وذلك بتطبيق االختبارعلى عينة مكونة من )
 .0.93لغ معامل ببات المقدرين أفراد عينة الدراسة، وقد ب

ختبار المهارات العددية الذي تم الباحثان ببات كرونباخ الفا ال استخدم ثبات كرونباخ الفا:
طيف التوحد من اضطراب ي و ذ من ( طفال  07وذلك بتطبيق االختبارعلى عينة مكونة من ) عداده،إ 

 خارج أفراد عينة الدراسة. 
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 الفا لمقياس المهارات العددية. . نتائج ثبات كرونباخ1الجدول: 
 معامل الثبات المهارة

 557. مهارة عد االرقام

 580. مفهوم االعداد

 562. مهارة ترتيب االرقام

 502. النمط إدراكمهارة 

 494. مهارة الطرح

 498. مهارة مقارنة االعداد

 564. مهارة القسمة

 577. مهارة الضرب

 628. مهارة حساب الوقت

 683. النقود إلىالتعرف  مهارة

  494.ن معامالت الثبات تراوحت ما بين أ إلى 0البيانات الواردة في الجدول رقم  تشير
 غراض الدراسة.وهي مقبولة أل  494.و

 صدق اختبار المهارات العددية:
 صدق المحتوى:

 01 على يطورهاالباحثان ددق المحتوى، وذلك بعرض االختبار الذي سوف  استخدم
ين في هذا المجال التوحد والتربية الخادة والتقييم النفسي والتربوي وعلم النفس؛ وذلك من مختص

أجل الحصول على آرائهم حول مدى مالئمة الفقرات وارتباطها بالمجاالت التي تنتمي إليها، وكذلك 
مين عليها عن بعد ذلك تّم االحتفاظ بالفقرة التي تزداد نسبة اتفاق المحك ،كفاية عدد الفقرات للمجال

 فأكثر. %21نسبة 
 صدق البناء:
ويوضح  ،وذلك بداللة الفقرة مع البعد الكلي للمقياس ،استخدم الباحثان ددق البناء كذلك
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية. 9الجدول رقم 

 . داللة الفقرة مع البعد الكلي لمقياس المهارات العددية2الجدول: 
 الفقرة بالدرجة الكليةمعامل ارتباط  المهارة

 62. مهارة عد االرقام

 53. مفهوم االعداد

 60. مهارة ترتيب االرقام

 77. النمط إدراكمهارة 

 80. مهارة الطرح

 81. مهارة مقارنة االعداد

 61. مهارة القسمة

 59. مهارة الضرب
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 الفقرة بالدرجة الكليةمعامل ارتباط  المهارة
 62 . مهارة حساب الوقت

 63 . النقود إلىمهارة التعرف 

ن معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس أ إلى 9الواردة في الجدول رقم  تشير البيانات
 غراض الدراسة.مقبولة أل وهي 81.و 53.المهارات العددية تراوحت ما بين 

 معيار الحكم على المهارات:
 عدد المستويات /تجريج(  أدني –تدريج  )أعلىالمدى 

(0-0/)0 =1.11 
 0.11 إلى 0المستوى المنخفض من 
 9.00 إلى 0.10المستوى المتوسط من 
 0 إلى 9.09المستوى المرتفع من 

 عداد البحث:إ جراءاتإ
 عداد الدراسة:إ تية في اتبع الباحثان الخطوات اآل

مراجعة األدب الخاص بالمهارات العددية والحسابية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  .0
 العلمية.الكتب و المنشور في المجالت و 

 .األطفالفي التعليم لهذه الفئة من  العددية المستهدفةلمهارات تحديد ا .9
 عداد مقياس المهارات العددية.إ  .0
المعلمين في مجال اضطراب طيف التوحد للتأكد و عرض المقياس على مجموعة من المحكمين  .9

 من سالمة المهارات.
 الصورة النهائية للمقياس. إلىالودول  .7
 جمع البيانات. .1
 تحليل البيانات. .0
 قشة النتائج والتوديات.منا .2

 منهجية الدراسة: 
 األطفالتقييم المهارات العددية لدى عينة من  إلىتعد الدراسة الحالية دراسة مسحية تهدف 

جل اإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المتوسطات أومن  ،األردنفي ذوي اضطراب طيف التوحد 
 .ت المستقلة" للعيناtاختبار " و الحسابية وانحرافات المعيارية 
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 من الدراسة النتائج التي تودلت اليها الدراسة: ءيعرض هذا الجز : نتائج الدراسة
ذوي اضطراب طيف التوحد  األطفالدرجة امتالك : ما النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 لمهارات العددية؟ل
مستوى و االنحرافات المعيارية و لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

الجدول و ذوي اضطراب طيف التوحد  األطفاللدى  العددية وفقرات األداء على مقياس المهارات 
 النتائج:التالي يبين هذه 

العددية مستوى األداء على مقياس المهارات و االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية و (. 3الجدول )
 ة ترتيبا تنازلياذوي اضطراب طيف التوحد مرتب األطفاللدى  وفقراته

 ء على مقياس المهارات العدديةاألدامستوى أن المتوسطات الحسابية و  (0يبين الجدول )
بمستوى ( و 9.10وجاءت للمتوسط الكلي ) ،ذوي اضطراب طيف التوحد األطفاللدى فقرات  و 

ستوى منخفض ومتوسط وبم ،(9.70و 0.11)في حين تراوحت المتوسطات الحسابية بين  ،منخفض
بمستوى ( و 9.70بأعلى متوسط حسابي )حيث جاءت المهارة )عد االرقام.( بالرتبة األولى  مرتفع،و 

في حين  متوسط،بمستوى ( و 9.90االعداد( بمتوسط حسابي ) تالها جاءت المهارة )مفهوم مرتفع.
 بمستوى منخفض.و  (0.11القسمة( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )جاءت مهارتي )الضرب و 

( في α= 0.05المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) النتائج
 ذوي اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير العمر؟ العددية لألطفالالمهارات 

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المهارات الرقم الرتبة
 مرتفعة 504. 2.57 مهارة عد االرقام 1 1

 متوسطة 430. 2.23 مفهوم االعداد 2 2

 متوسطة 548. 2.10 مهارة ترتيب االرقام 3 3

 متوسطة 669. 2.03 النمط إدراكمهارة  4 4

 متوسطة 484. 1.80 النقود إلى مهارة التعرف 11 5

 منخفضة 479. 1.33 مهارة الجمع 5 6

 منخفضة 547. 1.33 مهارة حساب الوقت 11 7

 منخفضة 379. 1.17 مهارة الطرح 6 8

 منخفضة 379. 1.17 مهارة مقارنة االعداد 7 9

 منخفضة 000. 1.00 مهارة القسمة 8 11

 منخفضة 000. 1.00 مهارة الضرب 9 11

 منخفضة 170. 1.61 متوسط الكلي للمقياسال  
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اختبار "ت" تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عن هذا السؤال  لإلجابة
 العمر،التوحد تبعا لمتغير ذوي اضطراب طيف  العددية لألطفاللمقياس المهارات المستقلة  للعينات

 الجدول التالي يبين هذه النتائج:و 
اختبار "ت" للعينات المستقلة لمقياس المهارات و االنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية 4الجدول )

 لمتغير العمرذوي اضطراب طيف التوحد تبعا  العددية لألطفال
 العدد العمر المقياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المهارات العددية
 183. 1.57 14 00 إلى 01من 

 155. 1.65 16 07 إلى 09من  227. 28 1.235-

ذوي  دية لألطفالالعدالمهارات ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 9يبين الجدول )
 اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير العمر

 مناقشة النتائج:
 ليها الدراسة:إمناقشة للنتائج التي تودلت  ءيعرض هذا الجز 

ذوي اضطراب طيف التوحد  األطفالدرجة امتالك : ما النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة 
 لمهارات العددية؟ل

 مرتفع،و متوسط و منخفض  (، وبمستوى 9.70و 0.11)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
بمستوى مرتفع و ( 9.70حيث جاءت المهارة )عد االرقام.( بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )

بمستوى متوسط، وتعود هذه النتيجة و ( 9.90تالها جاءت المهارة )مفهوم االعداد( بمتوسط حسابي )
طفال ذوي نشطة اليومية لأللفة في األأكثرها أخداما و كثر المهارات استأن هذه المهارات من أ إلى

وفي المقابل جاءت مهارتي )الضرب  ،عداد وماذا تعنييعرفون األ األطفالاضطراب طيف التوحد، ف
ن هذه المفاهيم بمستوى منخفض، وذلك ألو ( 0.11والقسمة( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي )

ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون  األطفالن ثر من غيرها، وألكأتطلب القدرة واالنتباه والتركيز ت
وبالتالي  ،من دعوبات في التوادل فان هذه الصعوبات ابرت سلبا على اكتساب هذه المهارات

تيتيكا وتتفق هذه النتائج مع دراسات كل  ،جاءت الصعوبة في استخدام مهارات الضرب والقسمة
ودراسة  (Iuculano,et al,2014)اخرون وو إوكوالنة ( ودراس( Titeca, et al,2015وزمالئ  
 (Hiniker,et al.2016)اخرون و دراسة هينيكر ( و (Murphy.et al . 2015اخرون و مورفي 

 .(Westerveld,et al.2017 )اخرون و دراسة ويسترفيلد و 
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 =αمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

 ذوي اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير العمر؟ العددية لألطفال( في المهارات 0.05
ذوي  العددية لألطفالالمهارات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  إلىشارت النتائج أ

ن خصائص اضطراب أحقيقة  إلىوتعود هذه النتيجة  ،اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير العمر
وتتفق  ،لم تقدم لها الخدمات الخادة وبغض النظر عن العمر إذاظهور طيف التوحد تستمر في ال

ضطراب طيف ن خصائص اأكد على أوالذي  El-Zraigat,2016)) لي إشار أهذه النتيجة مع ما 
 كاديمي بما في  االداء في المهارات العددية. داء األأالتوحد تؤبر سلبا على 

 التوصيات:
 بالتوديات التالية: نخلص إلىفي ضوء نتائج الدراسة، 

 جراء دراسات اخرى لتقييم المهارات العددية لذوي اضطراب طيف التوحد.إ 
 .ضرورة تعليم المهارات العددية لذوي اضطراب طيف التوحد 
 .بناء برامج لتعليم المهارات الحسابية بناء يتوافق مع خصائصهم وقدراتهم 
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