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  ملخــــــــــص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية التدريب عن بعد ألمهات أطفال من ذوي 
اضطراب طيف التوحد؛ لمساعدتهن في تنمية وتطوير مهارات السلوك التكيفي، و مساعدة 

مهارات الحياة  -مستواهم في مهارات السلوك التكيفي عن بعد )التواصلأطفالهم على تحسين 
( أمهات 5تكونت عينة الدراسة من ). المهارات الحركية( –التنشئة االجتماعية  –اليومية 

ألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد من منطقة مكة المكرمة، تم تشخيصهم باضطراب 
اس كارز، وتراوحت شدة اضطراب التوحد لديهم طيف التوحد من قبل مختصين باستخدام مقي

استخدمت فيها . سنوات 7إلى  3تراوحت أعمارهم بين . من التوحد البسيط الى التوحد الشديد
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بقياس أداء األطفال من . الباحثة المنهج شبه التجريبي

وك التكيفي النسخة المعربة للدكتور بندر خالل سؤال أمهاتهن باستخدام مقياس فاينالند للسل
تم تطبيقه لمدة سبعة . (، وإجراء برنامج تدريبي مبني على مقياس فاينالند2004العتيبي )

كشفت نتائج الدراسة من خالل مقارنة . ( جلسات تدريبية لألمهات7أسابيع؛ حيث تم تقديم )
داء البعدي عن فاعلية البرنامج التدريبي أداء األطفال على مقياس فاينالند في األداء القبلي واأل

المقدم لألمهات عن بعد على العينة من خالل إجابات األمهات على المقياس، ووجود فروق 
 .0.001ذات داللة إحصائية بعد تطبيق البرنامج على األمهات عن بعد عند مستوى الداللة 

 مهارات السلوك التكيفي. –تدريب األمهات  –اضطراب طيف التوحد  :الكلمات املفتاحية
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The Effectiveness of Remote Training for Mothers to Develop Adaptive 

Behavior Skills for Their Children With Autism Spectrum Disorder 
Nermeen Qutub & Alaa Aldebani 

Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of remote training 

for mothers of children with autism spectrum disorder to help them 

develop their skills in adaptive behavior, and to help their children 

improve their level of adaptive behavior skills remotely (communication 

- daily life skills - Socialization- motor skills). The sample consisted of 

(5) mothers of children with autism spectrum disorder from Makkah Al-

Mukarramah region, who were diagnosed with autism spectrum disorder 

by specialists using the CARS scale. The severity of autism disorder 

ranged from simple autism to severe autism. Their ages were from 3 to 7 

years old. The researcher used the quasi-experimental method. To 

achieve the study objectives, the researcher measured the performance of 

children by asking their mothers using Arabic version of the Vineland 

Adaptive Behavior Scale by Dr. Bandar Al-Otaibi (2004), and 

conducting a training program based on this scale. It was applied for 

seven weeks; Where (7) training sessions were provided for mothers. 

The results of the study revealed, by comparing the performance of 

children on the Vineland scale in preterm and post performance, the 

effectiveness of distance training for mothers on the sample through 

mothers ’responses to the scale0.001, and the presence of statistically 

significant differences after applying the distance program to mothers. 

Keywords: Autism spectrum disorder - Moms training - Adaptive 

behavior skills. 
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   :ةــــــــدمــــمق

ا ددا هيدده، وهددي البيئددة األولددى التددي ينشدد  فيهددا  ُتعددد األسددرة هددي أسدداس المجتمددع وجدد ء  مهم 
الطفل، ويتعلم ويكتسب المهارات والثقافات والخبرات، وهي التي تشدبع حاجدات طفلهدا األساسدية، 
وتمددددا باألمدددان والحندددان والحدددب، ويقدددع علدددى عددداتق األسدددرة مهمدددة تنشدددئة أفرادهدددا ليكوندددوا أع ددداء 

وخصوصا الوالدين في تدريب  -لذي تؤديه األسرةلذا فإن الدور ا. فاعلين ومنج ين في مجتمعهم
ُيعددد دور ا فددي  ايددة األهميددة؛ ألنهددم العددون ألطفددالهم؛  -أبنددائهم مددن ذوي اضددطراب طيددف التوحددد

 لمساعدتهم على االستقاللية وجعلهم أع اء فاعلين في بيئاتهم.
ايتدده تمثددل الخبددرات المبكددرة التددي يحصددل عليهددا الطفددل مددن بيئتدده ومددن القددائمين علددى رع

فالرعاية الوالديدة الجيددة خدالل مرحلدة الطفولدة المبكدرة التدي تهدتم بدالتنو  . مخرجات معرهية الحق ا
فدددي الخبدددرات المقدمدددة للطفدددل، وتسدددتجيب بحمددداس وتشدددجيع لمحاوالتددده بالتفاعدددل واالكتشددداف، لهدددا 

دددا خدددالل سدددنوات المدرسدددة  تددد  ير إيجدددابي علدددى تكيدددف الطفدددل انفعالي دددا واجتماعي دددا وأكاديمي دددا ال حق 
األولى، وتسهم البيئات المحف ة الحساسة وكذلك مقدمو الرعاية من الوالدين والمعلمين المتجاوبين 

تد ود مرحلدة الطفولدة المبكدرة جميدع األطفدال . في نجاح الطفل الحق ا في المدرسة وأوضا  العمل
نع هيه التد خر بفرصة مهمه لت سيس تعليمهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم، في ذات الوقت الذي تم

 (Squires et al.,2012المحتمل في النمو أو حدوث اإلعاقة.)
ُتعد األسرة التدي يولدد بهدا طفدل يعداني مدن اضدطراب طيدف التوحدد مدن األسدر التدي تمدر 
بعددددة مشدددكالت مددددن ال ددد وطات النفسددددية والقلدددق والع لدددة عددددن ا خدددرين و يرهددددا مدددن المشدددداكل، 

لوكيات  يددر التكيةيددة أو النمطيددة، وعندددما يددتم وخصوصددا عندددما يعهددر علددى الطفددل بعدد  السدد
تشخيص حالة الطفل باضطراب طيف التوحد بشكل مؤكد، عندها تبددأ ردود الفعدل المتعدددة مدن 
األهددل مددن نكددران وصدددمة، والبحددث والتقصددي عددن طددرق عالجيددة متنوعددة لمسدداعدة طفلهددم، وهنددا 

دوامددددة األسددددئلة حددددول أسددددباب هددددذا يشددددعر األهددددل باالرتبدددداك والقلددددق والتددددوتر نتيجددددة لددددذلك، وتبدددددأ 
االضطراب الذي أصاب طفلهم وشدته، وهل من الممكن عالجه؟ وكيف يتم عالجه؟ وأين يمكن 
دا للعدروف المتعلقدة باألسدرة  تقديم العالج والخدمات؟ وتختلف هذا التساؤالت من أسرة ألخرى تبع 

بيعددددة اضددددطراب طفلهددددم، وحالتهددددا الماديددددة واالجتماعيددددة وطفلهددددا، إذ أن قلددددة المعلومددددات حددددول ط
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وأسباب وجود هدذا االضدطراب، وكيةيدة التعامدل مدع الطفدل ذي اضدطراب التوحدد، وكيةيدة تعدديل 
سدددلوكه، وتدريبددده، وتعليمددده، وت هيلددده، ويكدددون التفكيدددر والتسددداؤل الددددائم لهدددؤالء األسدددر يددددور حدددول 

خدمات والدعم لده مستقبل هذا الطفل، وقلة المعلومات عن حقوقه وحقوق أسرته، وأماكن تقديم ال
ددا لدددى أمهددات األطفددال  وألسددرته، و يرهددا مددن التسدداؤالت التددي تطددرأ علددى ذهددن األسددرة، وخصوص 
ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقدوم األمهدات بالبحدث والتقصدي فدي محاولدة مدنهن إليجداد أجوبدة 
و شدداهية ومعلومددات حددول طبيعددة هددذا االضددطراب، وبالتددالي فددإن ردود األفعددال تكددون مختلفددة نحدد

 االضطراب والطفل من أسرة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد.
أن األم مددن أهددم األفددراد المددؤ رين بشددكل كبيددر فددي حيدداة وشخصددية الطفددل كوندده مددن  كمددا

ا في المراحل األولدى فدي  ذوي اضطراب طيف التوحد، ويق ي مععم وقته داخل البيت خصوص 
حيددث ُيعدد تدد  ير . حياتده، ويددتم اكتشداف هددذا االضدطراب خددالل السدنوات األولددى مدن عمددر الطفدل

بحيدث يتشدابه الطفدل مدن . ئيين الدذين يقومدون بتددريس وتعلديم الطفدلاألم أكبر من ت  ير اإلخصا
ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد مدددع األطفدددال العددداديين حيدددث إنددده يتددد  ر بمشددداعر والديددده تجاهددده، 
وعالقددتهم بدده، و الب ددا مددا يددتم بندداء شخصددية الطفددل األولددى بندداء علددى اتجدداا األهددل نحددو الطفدددل 

 (2019احلة،)الرمامنة والمك. واألسلوب المتبع معه
بينمدددا يعدددد تقدددديم الخددددمات التدريبيدددة فدددي مهدددارات السدددلوك التكيفدددي لوالددددي أطفدددال ذوي 
اضطراب طيف التوحد له آ ار اجتماعية جيدة؛ بحيث تساعد الطفل على التواصل مدع ا خدرين 
بشددكل مقبددول، ممددا يددؤدي إلددى زيددادة  قتدده بنفسدده، وزيددادة التفاعددل مددع ا خددرين الكتسدداب الخبددرات 

وتساعدهم على . تعددة، وزيادة قدرتهم على ضبط أنفسهم والتكيف مع بيئتهم بطريقة صحيحةالم
دددا الحتيددداجهم حسدددب مدددرحلتهم العمريدددة وقددددراتهم الفرديدددة . إكسددداب أطفدددالهم الخبدددرات المناسدددبة تبع 
ويهدف تدريب األمهات علدى مهدارات السدلوك التكيفدي إلدى مسداعدة األمهدات فدي فهدم احتياجدات 

مرحلة عمرية وتنمية قدرات الطفل في جوانب: المهارات االستقاللية، واالعتمداد علدى  الطفل لكل
الددددذات، ومهددددارات التواصددددل االجتمدددداعي، والمهددددارات االجتماعيددددة واالنفعاليددددة، ومهددددارات اللعددددب 

ويدددتم تقدددديم الخددددمات التدريبيدددة مدددن خدددالل فريدددق متعددددد . والمهدددارات الحركيدددة الكبدددرى والصددد رى 
 ن يتم تشخيص الطفل باضطراب طيف التوحد.التخصصات بعد أ
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 :هــة وأسئلتــدراســة الــمشكل

                                                       ( الدددى حاجدددة الوالددددين الملحدددة للتددددريب ل دددمان قددددرة الوالددددين     2020 )Boydston     أشدددار
                                                                                    للتعامددل مددع طفلهددم مددن ذوي اضددطراب طيددف التوحددد حتددى يددتم الت كددد بدد ن الوالدددين لددديهم الكفدداءة 

                                 و أضداف أي دا أهميدة تددريب الوالددين   .                         مات التدخل المبكر لطفلهدم                              الكاهية، و القدرة على تقديم خد
                                                                                  لمساعدتهم على تقديم الخددمات ألطفدالهم و خصوصدا فدي فتدرة االزمدات الصدحية، و زيدادة انتشدار 

  ،                                وارتفددا  التكلفدده الماديددة للمراكدد   ،                                                       معدددالت التوحددد، و قلددة الخدددمات المناسددبة لعمددر، وحالددة الطفددل
                                                           تفعيل األساليب باسدتخدام التقنيدة الحديثدة بدين االسدر و المختصدين         ( أهمية     2012          أوصت قطب )  و 

                                              أن خدددمات التددريب عددن بعددد تسداعد فددي احددداث ت يددرات   و   .                              ل دمان خصوصددية أسددر أطفدال التوحددد
                          ( فدي بحثده علدى ضدرورة تقدديم     2014     حسدن )           بينمدا أكدد  .                                      مهمه في حياة طفلهم و الرفع من مسدتواا 
    ومدن   .                                              يف التوحد ب رض تنمية المهارات االستقاللية لدديهم                                 برامج تدريبيه لألطفال ذوي اضطراب ط

                                                                      خددددالل عملدددده مددددع فئددددة اضددددطراب طيددددف التوحددددد الحددددة وجددددود مشددددكالت فددددي سددددلوكية و انفعاليددددة 
         أوصدى الدى                                 فدال مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد، و                                        واجتماعية لذلك وجد من ال روري تعلديم األط

    .        أهدافه                                                  اشراك والديهم في البرنامج التدريبي ليحقق البرنامج 
                                              مددع أطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد فددي مجددال التدددخل      تددان                  ومددن خددالل عمددل الباحث

                                                                           المبكددر لتنميددة مهدداراتهم األساسددية الحعددت عدددم قدددرة بعدد  االسددر مددن ح ددور الجلسددات بشددكل 
                                                                              أسبوعي ومنتعم، و طلب جلسات متباعددة بسدبب عددم وجدود مواصدالت للطفدل تنقلده للمركد  أو 

                           بداء باإلضددافة الدى وجددود جائحددة                                 المركدد  مدددتها سداعتان، و انشدد ال ا                      سدكنهم فددي قدرى تبعددد عدن 
                                                                                 كورونا مما ي يد المهام على االم، وعدم قدرتها على التصرف بشكل صحيح مع طفلهدا مدن ذوي 

                             وقددد تلجددا االم الددى الطددرق ال يددر   .                                                  اضددطراب طيددف التوحددد بسددبب عدددم تلقيهددا التدددريب المناسددب
                                          عكدددس حاجدددة األمهدددات لتددددريب مكثدددف، ومدددنعم لفتدددرات      هدددذا ي  .                          صدددحيحة فدددي التعامدددل مدددع طفلهدددا

                                                                                 طويلدده، وتدددريب فددردي يلبددي حاجاتهددا و يجيددب عددن اسددئلتها بمددا يخددص الحاجددات الفرديددة لطفلهددا 
                                                   والحعددت الباحثددة أي ددا قلددة الدراسددات العربيددة التددي تتطددرق   .                             مددن قبددل مختصددين مدددربين و أكفدداء

  .                               ات ذوي اضطراب طيف التوحد عن بعد          لتدريب أمه
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 :ةـــدراســـة الـــأسئل
                                           تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي:

                                   ُ                                       ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي عن ُبعدد لألمهدات أطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد 
                                                               لتنمية مهارات السلوك التكيفي ألطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد؟

                                       و ينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت، هي:
      ب طيدف                                               ت داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال ذوي اضطرا               هل توجد فروق ذا - 1

                                                 البعدددي فددي مقيدداس السددلوك التكيفددي فددي االبعدداد )مهددارات                           التوحددد فددي القيدداس القبلددي و 
  (                 المهدارات الحركيدة  –            ة االجتماعيدة              مهارات التنشئ  –                      مهارات الحياة اليومية   –     تواصل  ال

                                           بعد تطبيق البرنامج التدريبي لألمهات عن بعد؟

                                                              جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال ذوي اضطراب طيدف       هل تو  - 2
                                                                            التوحددد فددي القيدداس القبلددي والبعدددي علددى بعددد التواصددل بعددد تطبيددق البرنددامج التدددريبي 

                لألمهات عن بعد ؟

                                                                   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال ذوي اضطراب طيدف  - 3
                                                 على بعد مهارات الحياة اليومية بعد تطبيق البرنامج                                 التوحد في القياس القبلي والبعدي 

                         التدريبي لألمهات عن بعد ؟

                                                                   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال ذوي اضطراب طيدف  - 4
                                                                           التوحددد فددي القيدداس القبلددي والبعدددي علددى بعددد مهددارات التنشددئة االجتماعيددة بعددد تطبيددق 

                                  البرنامج التدريبي لألمهات عن بعد ؟

                                                                توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال ذوي اضطراب طيدف     هل - 5
                                                                            التوحددد فددي القيدداس القبلددي والبعدددي علددى بعددد المهددارات الحركيددة بعددد تطبيددق البرنددامج 

                         التدريبي لألمهات عن بعد ؟

 :ةـــدراســـالمن ف دـــاهل
                بعدد ألمهدات أطفدال                                                             تسعى هذا الدراسة إلى الكشف عن فاعلية تطبيق برنامج تدريبي عدن 

       مهدددارات   –                                                                       ذوي اضددطراب طيددف التوحددد لمهدددارات السددلوك التكيفددي فددي االبعددداد )مهددارات التواصددل 
  .      البعدي                             الحركية( في االختبار القبلي و           المهارات  –                         مهارات التنشئة االجتماعية   –               الحياة اليومية 
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 :ةـــدراســـة الـــأهمي

 ة النعرية للدراسة هيما يلي:تكمن األهمي
  قلة الدراسات العربية التي تناولت تدريب األمهات عن بعد لتنمية المهارات التكيةية لدى

 أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مرحة التدخل المبكر.

  تعد هذا الدراسدة إضدافة مهمدة فدي الجاندب التربدوي فدي مجدال األبحداث المتعلقدة بتددريب
 طيف التوحد.أمهات ذوي اضطراب 

 .توفير البيانات والمعلومات للعاملين في مجال اضطراب طيف التوحد لتطبيقها بشكل أوسع 

  تقدددديم شدددكل جديدددد مدددن البدددرامج و الخددددمات المقدمدددة لدددذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد بمدددا
 . يتناسب مع ظروف األسرة و إمكانياتها

 تكمن األهمية التطبيقية للدراسة هيما يلي: 
  اسدددتعداد األمهدددات مدددن ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد علدددى تلقدددي التددددريب فدددي المهدددارات

 التكيةية لمساعدة أطفالهم على التصرف بشكل مقبول اجتماعي ا.

 المناسددبة للحاجددة  طلددب األمهددات مددن المختصددين التدددريب علددى اسددتخدام اإلسددتراتيجيات
 الفردية إلعداد جلسات تدريبية من لية بطريقة منعمة على أسس صحيحة.

   حاجة األطفال مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد لتطبيدق التددريبات التدي تدتم فدي المركد
بشكل مكثف في المن ل؛ لق اء مععم أوقاتهم فيها، لذلك ت يدد حاجدة األمهدات للتددريب 

 التكيفي. الصحيح على مهارات السلوك

  حاجددة األطفددال الملحددة مددن ذوي اضددطراب طيددف التوحددد ممددن يسددكنون فددي مندداطق ال
 توجد بها خدمات تربية خاصة للتدريب بما يناسب احتياجاتهم الفردية.
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 :ةـــدراســـات الــــمصطلح
-      ( أندده     2013 )DSM5                              ذكددر فدي الدددليل التشخيصدي الخددامس                     اضطررا  ييططل الت: ططد:

                                                               لتفاعل االجتماعي في سياقات متعددة فدي الفتدرة الراهندة، أو كمدا  بدت                       عج   ابت في التواصل وا
         اللفعيدة                    سدلوكيات التواصدل  يدر   -               التعامل العاطفي )                                    عن طريق التاريخ، وذلك من خالل ما يلي 

                                 تطوير العالقات و المحافعة عليها(.  –
      مخططدة                     ( هدو عبدارة عدن عمليدة    تان             )تعرفه الباحث    :                                البرنامج التدريبي لألمهات عن بعد

                                                                                ومنعمة مسبق ا في إطار عملي منهجي يهدف إلى تدريب بع  أمهدات أطفدال التوحدد باسدتخدام 
                                                                               منصات التواصدل مدن خدالل عددد مدن الجلسدات علدى الطدرق الالزمدة لتنفيدذ التددريب المقددم لهدن 
                                                                       من خدالل إخصدائي مخدتص فدي مجدال التوحدد ألطفدالهن مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد علدى 

                                                                   تكيفي بشكل مستمر ويومي ومكثف، بناء على أهداف محددة تم االتفاق عليها                 مهارات السلوك ال
                                                                        مسدددبق ا مدددن قبدددل األم والشدددخص المخدددتص، ممدددا يدددنعكس علدددى سدددلوك الطفدددل مدددن ذوي اضدددطراب 
                                                                                  طيدف التوحدد بشدكل إيجدابي فدي مجدداالت التواصدل ومهدارات الحيداة اليوميدة والتنشدئة االجتماعيددة 

  .  ية               والمهارات الحرك
                                       ويعرفدون اجرائيدا ب مهدات األطفدال الدذين تدم                        ذوي اضطررا  ييطل الت: طد:             أمهات أيفال 

   .                                                         تشخيصهم باضطراب طيف التوحد ممن يسكنون منطقة مكة وضواحيها
                                                           "هددو الدرجددة التددي يسددتطيع فيهددا الفددرد مواجهددة الحاجددات االجتماعيددة                  السططك:ا التفيفططي:

  (   131  .ص    2013       لروسان،  )ا  .                                                       ومتطلباتها بشكل مقبول اجتماعي ا وفق المتطلبات العمرية"
                                  أنهددددا عبددددارة عددددن مجموعددددة مددددن السددددلوكيات      تددددان             تعرفهددددا الباحث    :                   المهططططارات االجتما يططططة

                                                                          االجتماعيدددة تمكدددن الطفدددل مدددن التفاعدددل والتواصدددل مدددع األشدددخاص المحيطدددين بددده بشدددكل مقبدددول 
                                                                             اجتماعي ددا، ويحقددق  يمددة وفائدددة للشددخص نفسدده، ويعهددر علددى شددكل تواصددل لفعددي و يددر لفعددي، 

                                                                          عد الطفل على التعبير عن مشاعرا وآرائه وأفكارا، بينما تؤ ر على سلوك الطفل.            وهي التي تسا
                                                       قدددرة الفددرد علددى االعتمدداد علددى ذاتدده فددي ممارسددة أنشددطة الحيدداة                      المهططارات االسططتة:لية:

                                                                                       اليومية، مثدل إعدداد الطعدام، والنعافدة، والشدراء و يرهدا مدن شدؤون الحيداة األخدرى، التدي يحتاجهدا 
  (    2021                )الدردير وآخرون،  .              اب طيف التوحد                األفراد ذوو اضطر 
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 ةـــدراســـددات الــــحم
تحددددت الدراسددة الحاليددة بالموضددو  الددذي تتناولدده، وهددو فاعليددة برنددامج تدددريبي عددن بعددد 

 ألمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كما تحددت اجراء الدراسة بالتالي:
فدي هدذا الدراسدة معرفدة مهدارات السدلوك التكيفدي  تدانتناولدت الباحث  الحدود الم:ض: ية:

 . وطريقة تدريب أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عليها
لدراسدي اقتصرت نتائج البحث التدالي خدالل الفصدل الثداني مدن العدام ا  : الحدود الزمانية

 هد على مدى شهر ونصف.1442
ب أمهددات أطفدددال مدددن ذوي اقتصدددرت نتدددائج البحددث التدددالي علددى تددددري  الحططدود المنانيطططة:

 طيف التوحد بمنطقة مكة المكرمة. اضطراب
أمهدات ألطفدال مدن  (5اقتصدرت نتدائج البحدث التدالي علدى عيندة مدن )  الحدود البشرية:

 ذوي اضطراب طيف التوحد بمنطقة مكة المكرمة.

 ريــار النظـــاالط
           قددة بمفددا يم                                             فددي هددذا الجدد ء مددن دراسددتها علددى المحدداور ذات العال     تددان              ستسددتعرض الباحث
                            البحث والمتمثلة في التالي: 

                    عجد   ابدت فدي التواصدل -      ( أنده     2013 )DSM5                               ذكر فدي الددليل التشخيصدي الخدامس 
                                                                                     والتفاعل االجتماعي في سياقات متعدددة فدي الفتدرة الراهندة أو كمدا  بدت عدن طريدق التداريخ وذلدك 

   :              من خالل ما يلي
                                                                         عج  عن التعامدل العداطفي بالمثدل، يتدراوح علدى سدبيل المثدال مدن األسدلوب االجتمداعي  - 1

                                                                         ال ريددب مددع الفشددل فددي األخددذ والددرد فددي المحاد ددة إلددى تدددن فددي المشدداركة باالهتمامدددات 
                                                                         والعواطف أو االنفعاالت، يمتد الى عدم البدء أو الرد على التفاعالت االجتماعية.

                                                    يددر اللفعيددة المسددتخدمة فددي التفاعددل االجتمدداعي، يتددراوح مددن                           العجدد  فددي سددلوكيات التواصددل   - 2
                                                                              ضعف تكامل التواصل اللفعدي و يدر اللفعدي إلدى الشدذوذ فدي التواصدل البصدري ول دة الجسدد، 
                                                                                    أو العج  في فهم واستخدام اإليماءات إلى انعدام تام لتعابير الوجه والتواصل  ير اللفعي.
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                                   وفهمهددا، يتددراوح مددثال  فددي صددعوبة تعددديل                                        العجدد  فددي تطددوير العالقددات والمحافعددة عليهددا  - 3
                                                                             السلوك ليالئم السياقات االجتماعية المختلفة إلى صعوبات في مشداركة اللعدب التخيلدي، 

                                               أو في تكوين صداقات إلى انعدام االهتمام باألقران.

 ة:ــاليــدة احلــد الشــديــحت

  .        المتكررة                       وأنماط السلوك المحددة،                                      تستند الشدة على ضعف التواصل االجتماعي 
B-   أنماط متكررة محدددة مدن السدلوك، واالهتمامدات، أو األنشدطة وذلدك بحصدول ا ندين                                                                     

                                                            الفتدددرة الراهندددة أو كمدددا  بدددت عدددن طريدددق التددداريخ: )األمثلدددة توضددديحية،                       ممدددا يلدددي علدددى األقدددل، فدددي
             وليست شاملة(

                                           األشدددياء، أو الكدددالم )مدددثال ، أنمددداط حركيدددة بسددديطة،                                 نمطيدددة متكدددررة للحركدددة أو اسدددتخدام - 1
  .)                                                          صف األلعاب أو تقليب األشياء، والصدى اللفعي، وخصوصية العبارات

                                                                              اإلصرار على التشدابه، وااللتد ام  يدر المدرن بدالروتين، أو أنمداط طقسدية للسدلوك اللفعدي  - 2
             عندد الت ييدر،                                                                  أو  ير اللفعي )مثال، ال يق الشديد عند الت يرات الص يرة، والصدعوبات 

                                                                              وأنماط التفكير الجامدة وطقوس التحية، والحاجة إلى سلوك نفس الطريق أو تنداول نفدس 
                الطعام كل يوم(.

                                                                              اهتمامددات محددددة بشدددة وشدداذة فددي الشدددة أو التركيدد  )مددثال ، التعلددق الشددديد أو االنشدد ال  - 3
  .)                                                 باألشياء  ير المعتادة، اهتمامات محصورة بشدة مفرطة 

                                                            اعدل مدع الدوارد الحسدي أو اهتمدام  يدر عدادي فدي الجواندب الحسدية مدن                 فرط أو تدني التف - 4
                                                                         )مثال ، عدم االكتراث الواضح لأللم /درجة الحرارة، واالستجابة السلبية ألصوات أو        البيئة

                                                                         ألنسجة محددة اإلفراط في شم ولمس األشياء، االنبهار البصري باألضواء أو الحركة(.

 ة:ـــاليـــدة احلـــد الشـــديـــحت
                                                                           تستند الشدة على ضعف التواصل االجتماعي وأنمداط السدلوك المحدددة، المتكدررة )انعدر   (   أ

  .)               القائمة الثانية
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                                                                          تعهر األعراض في فترة مبكرة من النمو )ولكن قد ال يعهر العجد  حتدى ت يدد متطلبدات   (   ب
        التددي تددم                                                                    التواصددل االجتمدداعي القدددرات المحدددودة، أو قددد ال تعهددر بسددبب اإلسددتراتيجيات

 .                        تعليمها الحق ا في الحياة(

ددا فددي مجدداالت األداء االجتمدداعي والمهنددي الحددالي، أو   (   ت                                                                            تسددبب األعددراض تنبدد   سددريري ا مهم 
 .              المناحي المهمة               في  يرها من

                                                                        ال تفسدر هدذا االضدطرابات بشدكل أف ددل باإلعاقدة الذهنيدة )اضدطراب النمدو الددذهني( أو   (   ث
                   ت خر النمو الشامل.

                                                                       تناولددت عدددد مددن الدراسددات واألدبيددات السددابقة أندده عنددد وجددود طفددل ذي اضددطراب طيددف 
                                                                           توحددددد فددددي العائلددددة يطددددرأ عليهددددا ت يددددر كبيددددر نتيجددددة تشددددخيص الطفددددل باضددددطراب طيددددف التوحددددد، 

                   تخطدديط عليدده مسددبق ا،                                                                وشددعورهم بالمسددؤولية تجاهدده؛ ممددا يددؤدي إلددى ت ييددر بعدد  األسددر لمددا تددم ال
                                                                           وتخليهددا عددن بعدد  األمددور مثددل انسددحاب أحددد الوالدددين مددن عملدده، وحدددوث مشددكالت اقتصددادية 
                                                                               على نطاق العائلة، وعادة ما تكون مسؤولية وجود طفل من اضدطراب طيدف التوحدد علدى عداتق 

                           ويجبرهددا ذلددك علددى االنسددحاب مددن   .                                                األم؛ ممددا يددؤدي إلددى تددوتر وضدد وطات نفسددية وقلددق عليهددا
    وأن   .                                                                      مهدددددا االجتماعيدددددة كال يدددددارات لألقدددددارب واألصددددددقاء وقلدددددة التنددددد ا والخدددددروج مدددددن المنددددد ل   مها

                 ووجددود طفددل مددن ذوي   .                                                              ال دد وطات التددي تواجدده األسددرة تسددتمر وقت ددا طددويال  علددى عدداتق الوالدددين
دا يشدكل                                                                                اضطراب طيف التوحد  يدر مددرب و يدر مسدتقل ويعتمدد بشدكل كلدي علدى الوالددين أي  

دا فدي      ومن ه  .            أعباء عليهم                                                             ندا تد تي أهميدة تددريب األطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد وخصوص 
                     مرحلة التدخل المبكر.

            يتعددرف ا بدداء   ،                                                            مددن خددالل تدددريب للبدداء علددى المهددارات السددلوكية للتعامددل مددع أطفددالهم  و 
                                           وأكثددر فاعليددة، والتكيددف بطريقددة بندداءة، كمددا أن   ،                                         واألطفددال علددى كيةيددة التفاعددل بطريقددة إيجابيددة

                                                                        ك  ير االجتماعي يساعد كثير من ا باء من التفاعل بطريقة إيجابيده مدع األطفدال،             تعديل السلو 
                                                                               ويعددد ز التفاعدددل علدددى فتدددرة قصددديرة، ويدددؤدي االلتددد ام طويدددل األمدددد إلدددى ت ييدددرات مهمدددة فدددي نعدددام 



(JEQR)  2022 ينـــــايـــــر(، 10دد )ــــالعـ 
 

  

             بماتتناسدب مدع                                                                           األسرة، وعند اكتساب مهدارات التفاعدل اإليجابيدة فدإن أنمداط التفاعدل يدتم تعميمهدا
  .                                                                     ويددددتم تطبيقهددددا فددددي بيئددددات متعددددددة تعميمهددددا و االسددددتمرار عليهددددا فددددي جميددددع األوقددددات  ،        أعمددددارهم

( Waters & Healy,2012.)   
                                                                          والبرنددامج التدددريبي هددو عبددارة عددن خطددة تربويددة فرديددة، تددم تصددميمها حسددب احتيدداج كددل 
                                                                                      طفل، وتم استخدام فنيات تعديل السلوك إلستراتيجيات تقوية السلوك المر وب هيه، مثدل التع يد  

                                                      بهددددف مسددداعدة الطفدددل مدددن ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد علدددى اكتسددداب   .                  والتشدددكيل والتسلسدددل
                                                                             مهدددارات تمكددددنهم مددددن االسدددتقالل بددددذاتهم فددددي مجتمعددداتهم، مثددددل مهددددارات التواصدددل والتفاعددددل مددددع 
                                                                             ا خدددددرين، ومهدددددارات العنايدددددة بالدددددذات لتدددددؤدي إلدددددى تحقيدددددق مسدددددتويات فدددددي المهدددددارات األكاديميدددددة 

   .  (    2010                                               يات النمطية والسلوكيات  ير المر وب فيها )الشخص،                         والترفيهية، وتقليل السلوك

و كمدددا هدددو . تعتبدددر األم هدددي الح دددن األول للطفدددل وهدددي مدددن تقددددم لددده الرعايدددة والحندددان
( األم هددي الشددخص 2010وأعتبر)سددليمان، .معددروف فددإن دور األم كبيددر جدددا فددي تعلدديم الطفددل

وهي الشدخص القدادر علدى ت ويدد االخصدائيين و . لطفل واألكثر معرفة به، وباحتياجاتهاألقرب ل
مدن خدالل المقدابالت المسدتمرة مدع االم تقدوم بت ويددد . العداملين مدع طفلهدا بالمعلومدات عدن طفلهدا

المختصدين بمعلومددات مهمددة و لهددا عالقددة مباشدرة بنمددو الطفددل، ومهاراتدده، وقدراتدده، و المشددكالت 
مما يسداعد العامدل فدي مجدال اضدطراب . والحسيه، و الصحية التي يعاني منها الطفلالسلوكية، 

لمسددداعدته علدددى النمدددو فدددي جميدددع . طيدددف التوحدددد علدددى بنددداء خطدددة تربويدددة فرديددده مناسدددبة للطفدددل
(إلى أهمية دور االم في اكساب طفلها من 2015و أشار صالح و حنفي ). الجوانب بشكل سليم

النهددا تعتبددر قددادرة علددى احددداث ت يددرات إيجابيددة فددي ارات جديدددة ذوي اضددطراب طيددف التوحددد مهدد
وذكددر . لددديها القدددرة علددى مسدداعدة طفلهددا لتعمدديم مهددارات سددابقة فددي بيئددات أخددرى . سددلوك الطفددل

( فددي دراسددة أهميددة تدددريب أمهددات أطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد 2015 )صددالح وحنفددي،
وخصوصدددا علدددى تددددريبهن فنيدددات تعدددديل  .لمسددداعدتهن فدددي تحسدددين كفددد تهن للعمدددل مدددع أطفدددالهن

ومددن ال ددروري . السددلوك مددن شدد نها تسدداعد علددى تقددديم األهددداف و المهددارات بطريقدده صددحيحة
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و أن . ت ويددددد األمهددددات بمعلومددددات عددددن اضددددطراب طيددددف التوحددددد، وخصائصددددهم، واحتياجدددداتهم
وأهميددة زيددادة . أ رهددا عنددد انتعددام األمهددات بجلسددات البرنددامج التدددريبي الجلسددات التدريبيددة يت ددح

دافددع األمهددات علددى تطبيددق مددا تددم تعلمدده فددي الجلسددات التدريبيددة، وتقددديم ت ذيددة راجعدده لهددن علددى 
وكما أوصى الباحث ب هميدة ت ويدد األمهدات . طريقة تطبيقهن المهام المن لية بالطريقة الصحيحة

فيدددذ البدددرامج بشدددكل مسدددتمر باالسدددتراتيجيات التربويدددة الحديثدددة التدددي يمكدددن االعتمددداد عليهدددا فدددي تن
 . المختلفة مع أطفالهم

عندما تمتلدك األم المهدارات المعرهيدة الكاهيدة بخصدائص ابنهدا مدن ذوي اضدطراب طيدف 
التوحد تقلل من االحاسيس السلبية لديها تجاا طفلها، وتقل مشداعر الحيدرة و القلدق علدى مسدتقبل 

 . (2011أظهرته أحمد)بالنسبة إلعداد األمهات وت هيلهن ضروري لكل أم وهذا ما . طفلها

 :السلوك التكيفي

                                                     ( بمقياس فاينالند للسلوك التكيفي السلوك التكيفدي ب نده:    135  .ص    2005             يعرف العتيبي)
                                                         "أداء األنشطة اليومية المطلوبة لالكتفاء الشخصي واالجتماعي".

                                      ينطوي هذا التعريف على  ال ة عناصر هي: 
ا كلمدا تقددم   ،      للطفدل              العمر ال مندي   - 1                                                             ويعندي أن السدلوك التكيفدي يد داد، ويصدبح أكثدر تعقيدد 

                الطفل في العمر.

                                      وجدددداول النمدددو مقارندددة بمتوسدددط أداء الطفدددل                                    يدددتم تحديددددا مدددن خدددالل المعدددايير الخاصدددة   - 2
   .               باألطفال ا خرين

       فبينمددا   .                                                                     يددتم  يدداس السددلوك التكيفددي مددن خددالل أداء الطفددل العملددي ولدديس عددن طريددق القدددرة   - 3
                                                                                تكددون القدددرة ضددرورية ألداء األنشددطة اليوميددة،" فددإن السددلوك التكيفددي لفددرد مددا قددد يكددون  يددر 

  . (   135  .ص    2005                                                           مالئم إذا لم يتم إظهار القدرة عندما يتطلب األمر ذلك")العتيبي،
ُ                                                                             ُيعد السلوك التكيفي من أهم الدالئل علدى قددرة الطفدل علدى التكيدف واالنسدجام مدع محيطده 

                                                               من خالل االستجابات اإليجابية والسدلوكيات الدذي يعهرهدا تجداا المثيدرات                     االجتماعي، ويعهر ذلك 
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                                                                                      المختلفة من خالل توافقه مع أقرانه والمحيطين بده، ويت دمن السدلوك التكيفدي عددة مجداالت نمائيدة 
                                                                               االجتماعيدددة واالسدددتقاللية والمعرهيدددة والتواصدددلية، ويدددرتبط السدددلوك التكيفدددي بمسدددتوى الدددذكاء    :     ومنهدددا

  .(Algood & Harris,2001)                                        ات التكيةية نتيجة تدني القدرات العقلية              فتت  ر المهار 
                                                     قددددرة الشدددخص وتمكنددده مدددن االسدددتقالل بذاتددده واالعتمددداد عليهدددا فدددي   :     ب نددده     تدددان             وتعرفددده الباحث

                                                                                       مهددارات الحيدداة اليوميددة والتواصددل االجتمدداعي والتعبيددر عددن انفعاالتدده بمددا يتناسددب مددع عمددرا ال منددي 
ا فددي مهددارات السددلوك      يعهددر   .               حسددب جدددول النمددو                                                             األفددراد ذوو اضددطراب طيددف التوحددد قصددور ا واضددح 

                                                                                   التكيفي بسبب المشكالت في التواصل والتفاعل االجتماعي وضعف التقليد والسلوكيات النمطية.

  :ةـــابقـــات الســـدراســـال
                                   مدددن أوليددداء أمدددور أطفدددال مدددن ذوي اضدددطراب    5          دراسدددة علدددى   Gerald   (2021 )    أجددرى 
                                                                  هددفت لدراسددة نوعيددة لتجدارب ا بدداء مدن ذوي اضددطراب طيددف التوحدد يددتم تدددريب             طيدف التوحددد، 

                          تددم اختيددار العينددة مددن منصددات   .                                تحليددل السددلوك التطبيقددي فددي المندد ل  ABA                 أبنددائهم علددى عددالج
                                                                            التواصل االجتماعي، ومدن شدروط العيندة تشدخيص الطفدل باضدطراب طيدف التوحدد، و االختيدار 

                                                  لمددة ال تقدل عدن سدنة فدي المند ل، وأن ال ي يدد عمدر الطفدل   ABA                           أن يجتاز الطفل تدريب ا على 
                                                                    تدم جمدع البياندات والمعلومدات مدن الوالددين عدن طريدق مقدابالت باتصدال هداتفي،   .    سنة    11    على 

                                                       أشدداد المشدداركون فدي الدراسددة ب هميددة التددريب المن لددي؛ بحيددث   .      د يقدة    00                     واسدتمرت المقابلددة مدددة 
                                              هم بطريقة أف دل، وأدى ذلدك إلدى مسداعدتهم ألطفدالهم                                    نمت عالقتهم مع أطفالهم، وفهمهم لحاالت

                                                                          مددددن ذوي اضددددطراب طيددددف التوحددددد بشددددكل إيجددددابي، وا ددددراء خبددددراتهم، و أندددده يددددؤدي لتحسددددن فددددي 
                                                                              المهارات األبوية للرعاية، والتقليل من اإلجهاد، وزيادة التفاعالت بين أفراد األسرة.

                     مجموعدة مدن ا بداء لدذوي                          بدإجراء دراسدة تجريبيدة علدى   Boydston  (2020)      قام   بينما
  .                                                                             اضددطراب طيددف التوحددد المتواجدددين فددي األريدداف ومندداطق بعيدددة عددن تقددديم الخدددمات ألطفددالهم

      قائمددة CBCL       مقيدداس   و   cars                                                      بحيددث شددملت العينددة أربعددة أطفددال، تددم تطبيددق مقيدداس فاينالنددد و
   عدن                                                              وتم التواصل مع األهل وتطبيدق الجلسدات وجمدع المعلومدات والبياندات  .               فحص سلوك الطفل
                                                         لمسداعدة األهددل علدى تسدجيل الجلسدات والرجددو  إليهدا مدن قبدل األهددل     ؛ ZOOM           طريدق تطبيدق 
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                                            ومدن شدروط إجدراء البرندامج تشدخيص الطفدل باضدطراب   .                                 والمختصين بجمع البيانات عن الطفدل
                                                      الوصدول إلدى اإلنترندت، وتشد يل الدردشدة، وتسدجيل فيدديو، وأن   علدى                       طيف التوحد، وقدرة األهل 

                                                                    منطقدة بعيددة عدن الخددمات منخف دة المدوارد، وأن يكدون الوالددان متداحين مدددة                تسدكن األسدرة فدي
  .                                          أسبوع ا، وأن الطفدل ال تقددم لده خددمات من ليدة    21   الى  10                                ساعة ونصف أسبوعي ا مدة تتراوح من

                                                                                      تددم تقددديم البرنددامج عبددر المنصددات اإللكترونيددة، وتقددديم األدوات وأوراق البيانددات، وإرسددال روابددط 
                                                                ى معلومدددات تتعلدددق بالتددددريب، وت ويدددد األهدددل باأللعددداب واألنشدددطة والمعددد زات                بريديدددة تحتدددوي علددد

                                         أظهددرت الدراسددة أن تقددديم الخدددمات الصددحية عددن   .                                  المناسددبة حسددب احتيدداج ومف ددالت كددل طفددل
                                                                                       بعد يمكن أن يفيد األفراد في المنداطق النائيدة، وأهميدة تقدديم الددعم والتددخالت العالجيدة لعدائالت 

            طيف التوحد.                      األطفال من ذوي اضطراب
                      السلط هددفت إلدى اكتشداف       مدينة  ب   (    2019                                          وفي دراسة أخرى أجراها )الرمامنة والمكاحلة،

                                                                          أهدددم الحاجدددات المعرهيدددة ألمهدددات األطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد، و يددداس مددددى فاعليدددة 
دا ألطفدال     30        الدراسدة       شدملت  .                                                        برنامج تدريبي المطبق علدى األمهدات لتلبيدة الحاجدات المعرهيدة            أم 

                                                        ولتحقيددق أهددداف الدراسددة قددام الباحثددان ببندداء مقيدداس للكشددف عددن   .                      ذوي اضددطراب طيددف التوحددد
                     أشددارت النتددائج إلددى أن   .                                                        درجددة الحاجددات المعرهيددة ألمهددات أطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد

ا فدي المعرفدة بخصدا    ئص                                                                         درجة امتالك أمهدات األطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد كدان ضدعيف 
       وأشدارت   .                                                                           أبنائهم ذوي اضطراب طيف التوحد على المستوى الكلي للمقياس بالنسدبة للمجمدوعتين

                                                                                   النتائج إلى أن هناك فروق ا ذات دالالت إحصدائية فدي تلبيدة الحاجدات المعرهيدة ألمهدات األطفدال 
                                                                                  ذوي اضطراب طيف التوحد بدين المجمدوعتين ال دابطة والتجريبيدة لصدالح المجموعدة التجريبيدة، 

                                                                                    في ذلك داللة واضحة على فاعلية وأ ر البرنامج التدريبي فدي تلبيدة الحاجدات المعرهيدة ألمهدات   و 
                              األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

                                                ( دراسدة علدى عيندة مدن أطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد     2019                  وأجرى عبد الحميد )
                كشددف عددن فعاليتدده،                                                                    هددفت إلددى إعددداد برندامج تدددريبي لتنميددة بعد  المهددارات االسددتقاللية لهدم، وال

                                                               طفدددال  مددن ذوي اضدددطراب طيدددف التوحددد، تدددم اختيدددارهم مددن مدرسدددة لتعلددديم ذوي     12          طبقهددا علدددى 
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                         تدم تقدديم البرندامج مدن خدالل   .                                                      االحتياجات الخاصدة ممدن لدديهم قصدور فدي المهدارات االسدتقاللية
دددا لهدددم مدددن خدددالل مددددرب؛ لمسددداعدتهم فدددي اكتسددداب أكبدددر قددددر مدددن                                                                           أنشدددطة تدددم إعددددادها خصيص 

                                                                    وكشفت الدراسة عن تحسن في أداء المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.  .    رات     المها
                                         ( التي أجراها على مجموعة من األمهدات ألطفدال     2011                            أما دراسة )الحياري والخطيب، 
                                                أم ، فقددد أظهددرت الدراسددة فاعليددة البرنددامج التدددريبي     30                                ذوي اضدطراب طيددف التوحددد بلدد  عددددهن 

                                                  السدددلوك فدددي طريقدددة تصدددرف األمهدددات بشدددكل مناسدددب مدددع سدددلوكيات                         المسدددتند إلدددى فنيدددات تعدددديل 
                      ( علدى أدائهدن بالمقيداس α=0.05                                                 أطفالهن من ذوي اضطراب طيدف التوحدد عندد مسدتوى داللده )

                                                                                عند مستوى امتالك فنيات تعديل السلوك ككل وعلى جميع أبعادا لدى أمهدات األطفدال مدن ذوي 
                                      يدة وأفددراد المجوعدة ال دابطة علدى المقيدداس                           بددين أفدراد المجموعدة التجريب  .                  اضدطراب طيدف التوحدد

           التعامددددل مددددع                                                                   البعدددددي لصددددالح المجموعددددة التجريبيددددة؛ ممددددا يعنددددي، تحسددددن مهددددارات األمهددددات فددددي
                                                                                 سددلوكيات أطفددالهن مددن ذوي اضددطراب طيددف التوحددد، وهددذا يشددير إلددى فعاليددة البرنددامج التدددريبي 

                           لى أداء األمهات المرتفع على               ويشير الباحث ا  .                      في المجموعة التجريبية  لألمهات               الذي تم تقديمه 
                      و تعدداون األمهددات الكبيددر   ،                                                        القيدداس البعدددي نتيجددة بندداء البرنددامج السددلوكي علددى أسددس صددحيحة

                                                          و اهتمددامهم المت ايددد علددى التدددريب، ومحتددوى البرنددامج الددذي قددام   ،                         الددذي أظهرندده خددالل البرنددامج
              بتمثيددددل الشددددريك              قامددددت األمهددددات  ،                                 و البحددددث عددددن العددددالج المناسددددب ألطفددددالهن  ،              الباحددددث ببنائدددده

   .                                 األساسي بااللت ام في تعليم أطفالهن
( دراسة علدى حالدة واحددة لطفدل مدن ذوي اضدطراب طيدف 2010بينما أجرت فسيالت )

تناولددددت فيهدددا فعاليدددة برنددددامج تددددريبي فدددي تنميددددة السدددلوك التكيفدددي لدددددى . سدددنة 14التوحدددد عمدددرا 
ة جدددداول النشددداطات المصدددورة، فقامدددت بتددددريب الطفدددل التوحددددي باسدددتخدام إسدددتراتيجي. التوحددددي

ددا قبلي ددا للطفددل علددى مهددارات السددلوك . مهدداراتعدددة وركدد ت فيهددا علددى  حيددث أجددرت الباحثددة تقييم 
و كشدفت الدراسددة عددن حدددوث . التكيفدي عددن طريددق المالحعددة المباشدرة ومقيدداس السددلوك التكيفددي

مهدارات التواصدل والمهدارات االسدتقاللية  : تحسن في مهارات الطفل التوحدي في الجوانب ا تيدة
وبالتالي أسدهم البرندامج التددريبي بشدكل فعدال فدي تنميدة السدلوك التكيفدي، . واالجتماعية والحركية

 . وأسهم في استمرار مكتسبات الطفل ودوامها
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( بدراسة هدفت إلى تصميم برندامج خداص بالتددخل المبكدر لألطفدال 2015قام الق اة )
قدام بتطبيقهدا . التوحد والتحقق من فاعليته في تطدوير المهدارات االسدتقاللية ذوي اضطراب طيف

طفدال  40بل دت العيندة . سدنوات 0-5على مجموعة من األطفال التوحديين في المرحلة العمريدة 
تددم تطبيددق مقيدداس . تددم تقسدديمهم بالتسدداوي بالطريقددة العشددوائية إلددى مجمددوعتين ضددابطة وتجريبيددة

ردنية على جميع أفراد العينة قبل بدء الدراسدة، ومدن  دم قدام بتطبيدق البرندامج فاينالند بالصورة األ
ومددن  دم قددام الباحددث بتطبيدق برنددامج التدددخل المبكددر . أشددهر 3علددى  التددريبي مددن قبددل المعلمدات
وقددد أظهددرت المجموعددة التجريبيددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية . علددى المجموعددة التجريبيددة

(α=0.05) داء الكلي.في ناتج األ 
( دراسدددة هددددف الدددى التعدددرف علدددى أ دددر تطبيدددق برندددامج 2015حنفدددي )و أجدددرت صدددالح 

تدريبي مقدم لألمهات في تنمية مهارات تعاملهن مع أطفدالهن مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد، 
أطفددال مددن  7تدد لف عدددد أفددراد العينددة مددن . وأ ددرا علددى خفدد  المشددكالت السددلوكية لدددى أطفددالهن

توحدددد وأمهددداتهم، واشدددترطت الدراسدددة وجدددود درجدددات علدددى اختبدددار الدددذكاء ذوي اضدددطراب طيدددف ال
وتشخيصهم بتوحد متوسط بناء على مقياس التوحد، وأعمار األمهدات ، 90-75تراوحت ما بين 
ددا، وحصددولهن علددى درجددات منخف ددة فددي مقيدداس مهددارات األمهددات  41-25تراوحددت بددين  عام 

هدددات علدددى مجموعدددة مدددن المهدددارات )التواصدددل، تدددم تددددريب األم. للتعامدددل مدددع أطفدددالهن التوحدددديين
والتفاعل االجتماعي، وإشبا  الحاجات األساسية، ومواجهة السلوكيات الم دطربة(، تمدت خدالل 

كشددددفت نتدددائج الدراسددددة عدددن تحسدددن فددددي درجدددات أمهددددات .  ال دددة أشدددهر بواقددددع جلسدددتين أسدددبوعي ا
د. المجموعة التجريبية بعد مشاركتهن في جلسات البرندامج ا عدن تحسدن فدي درجدات وكشدفت أي  
ا عن تحسن لددى األطفدال . األمهات في المجموعة التجريبية حتى في فترة المتابعة وكشفت أي  

ذوي اضددددطراب طيددددف التوحددددد فددددي المجموعددددة التجريبيددددة بعددددد حصددددول أمهدددداتهم علددددى التدددددريب، 
 ة.وتم تقنين الدراسة على البيئة السعودي. وتحسنهم في فترة التدريب من خالل المتابعة

( بددإجراء دراسدددة هددددفت لفهددم كيةيدددة القيددام بالددددعم األف دددل Jonna,2014قددام الباحدددث )
لوالدي األطفدال مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد ومتالزمدة اسدبرجر وذوي المشدكالت السدلوكية، 
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 وأشدددددار فدددددي دراسدددددته بمسدددددمى. وتحديدددددد الحاجدددددات لمسددددداعدتهم بتقدددددديم دعدددددم وخددددددمات إضددددداهية
وشددارك فيهددا أوليدداء األمددور الملتحقددون ببرنددامج تجريبددي . الرعايددة للطفددل)أحددد الوالدددين( لمقدددمي 

بمجموعددات تعلدديم ودعددم الوالدددين المقدددم لوالدددي األطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد واسددبرجر 
وكدان ال درض مدن دراسدته تقيديم تد  ير . والمشكالت السلوكية الذين تم تشخيصدهم بنداء علدى ذلدك

وتركددد  علدددى الوالددددين بعدددد المشددداركة فدددي . عدددم وتعلددديم الوالددددينمشددداركة الوالددددين فدددي مجموعدددة د
( ومؤشددددر PSOCتدددم تطبيددددق المقددداييس الخاصدددة بكفدددداءة الوالددددين واألسدددرة ) البرندددامج التددددريبي.
( ومؤشدددر اإلجهددداد للمدددراهقين األبدددوين FLIS( وضدددعف الحيددداة األسدددرية )PSIاإلجهددداد األبدددوي )

(SIPA) . وكانددت عبددارة عددن اجتماعددات مدددتها سدداعة أفددراد 10بحيددث تدد لف عدددد العينددة مددن ،
واحدددة فددي األسددبو  لمدددة ا نددي عشددر أسددبوع ا، تمددت مناقشددة عدددة مواضدديع مددن اهتمامددات مقدددمي 
الرعاية واحتياجاتهم لتدريب األطفال، مثل التدريب على استخدام الحمام، وعالقدة اإلخدوة و يرهدا 

لتجريبيدة عدن معددالت عاليدة مدن رضدا وكشفت إحدى نتائج هذا الدراسة ا. من المواضيع المهمة
وأن البرندامج أسدهم فدي بنداء معلومدات جيددة عندد . الوالدين هيما يتعلق ببرندامج التددريب المشدترك

الوالددددين عدددن أبندددائهم، وجعلهدددم شدددركاء جيددددين فدددي اتخددداذ القدددرارات الالزمدددة ألبندددائهم فدددي تحديدددد 
س التددي تددم تطبيقهددا عددن انخفدداض بينمددا كشددفت المقددايي. األهددداف وتنفيددذها ضددمن إطددار األسددرة

 معدالت االكتئاب واألعراض النفسية األخرى، وكان تقييمهم أكثر إيجابية.
 10( دراسدددة اسدددتهدفت تددددريب عيندددة مدددن األمهدددات البدددال  عدددددهن 2011أجدددرت )أحمدددد،

تدريب األمهات ليكدون لهدن دور فعدال فدي  هدفت. أمهات ألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد
تدراوح العمدر . تدريب أطفالهن من ذوي اضدطراب طيدف التوحدد، وتقيديم فاعليدة برندامج تددريبي لهدن

. عام ا، والمستوى التعليمي من المرحلة المتوسدطة وحتدى الدراسدات العليدا 40-30ال مني لهن بين 
فعدددالي والمهددداري علدددى العيندددة وهدددو مدددن إعدددداد تدددم تطبيدددق اسدددتمارة تقيددديم المسدددتوى المعرفدددي واالن و

طرحدددت فيهدددا . أسدددابيع بواقدددع جلسدددتين أسدددبوعي ا 3 دددم تدددم تطبيدددق البرندددامج التددددريبي خدددالل . الباحثدددة
. الباحثددة عدددة موضددوعات، منهددا تعددديل الجانددب المعرفددي واالنفعددالي لهددن، وتنميددة الجانددب المهدداري 

االسدددتمارة علددديهن، وأظهدددرت النتدددائج تحسدددن ا  وبعدددد تطبيدددق البرندددامج قامدددت الباحثدددة بإعدددادة تطبيدددق
 ملحوظ ا لصالح القياس البعدي على المستوى المعرفي واالنفعالي والمهاري لألمهات.
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جانب ا مهم ا من الجوانب التدي يجدب مراعاتهدا   (    2019                    )الرمامنة والمكاحلة،تناولت دراسة 
لألمهدات، والحاجدة الملحدة لتعريدف األمهدات بخصدائص أبندائهم مدن  عند البدء بالعملية التدريبيدة

ذوي اضطراب طيف التوحد وحاجاتهم ومتطلباتهم حسب المراحل العمرية، وكيةية التعامل معهم 
وأشددارت الدراسددة إلددى أهميددة . لتدددريبهم بشددكل أف ددل يراعددي جميددع احتياجدداتهم بطددريقتهم الخاصددة

فدي رفدع كفداءة الطفدل مدن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد  معرفة األمهات بالخصائص لمساعدتهن
 لإلنجاز في البرنامج التدريبي.
                                   ( إلدى أهميدة معرفدة أمهدات األطفدال ذوي     2011                  )الحيداري والخطيدب، كما أشارت دراسة 

                                                السدددلوك للتعامدددل مدددع سدددلوكيات أطفدددالهن، وأن البرندددامج   تعدددديل                         اضدددطراب طيدددف التوحدددد بفنيدددات 
أطفددالهن بفعاليددة، وركدد  المددنهج علددى اإلسددتراتيجية االسددتبا ية  تحسددن مهددارات                 التدددريبي أدى إلددى 

لمنع مشكلة السلوكيات، وتعليم مهارات التدريس لتعليم السلوكيات والمهارات الجديددة واالسدتجابة 
دا مدا، ومدن وجهدة نعدر  3كان الوقت حوالي . للمشاكل السلوكية أشهر وهدي فتدرة ُتعدد قصديرة نوع 

 وقت أطول حتى تمتلك القدرة على المتابعة الجيدة وفهم الهدف.الباحثة أن األسر تحتاج ل
علدى   (    2011                  )الحياري والخطيدب، ( 2015الق اة )  Gerald( 2021 )اتفقت الدراسات 

أهميدددة تددددريب أمهدددات أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد ممدددا يسددداعدهن علدددى فهدددم متطلبدددات 
واالرتقداء بهدم لمسداعدتهم علدى  أبنائهن وسلوكياتهم، ومساعدتهن علدى تحسدين مسدتوى أطفدالهن،

االندماج مع المجتمع والتكيف مع متطلباته ومن هذا المبدأ قامت الباحثة بوضع أهداف دراستها 
لتطبيقهددا علددى األمهددات؛ لمسدداعدتهن فددي فهددم خصددائص أبنددائهم، وطريقددة مسدداعدتهم؛ لالرتقدداء 

المبكر لألطفال في المرحلدة ( إلى أهمية التدخل 2015بينما أشارت دراسات الق اة ). بمستواهم
سنوات، وأن التدريب في هذا المرحلة العمرية أ را مستمر إذا كان التدريب  1إلى  3العمرية من 

ددا ومسددتمر ا علددى نفددس الددوتيرة وأندده يسدداعد الطفددل علددى االسددتقالل بذاتدده فددي مراحددل عمريددة . مكثف 
هدددارات االسدددتقاللية والتكيدددف وأن مهدددارات السدددوك التكيفدددي المشدددتملة علدددى )التواصدددل والم. أكبدددر

االجتماعي والحركية( هي مهارات يكون تعليمها األساسي فدي المند ل؛ ألنده ُيعدد البيئدة األساسدية 
 الستمرار السلوك والمحافعة عليه.
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و التي اتفقت مع الدراسة الحالية وهي   Boydston ( 2020    )بينما أظهرت نتائج دراسة 
دا للددعم  الحاجة الملحة لوالدي أطفال ذوي  اضطراب طيف التوحد لتقديم الخددمات وحداجتهم أي  

عنددد عرضدده للمشددكالت  -وأشددار الباحددث فددي دراسددته. واألدوات، وتدددريبهم علددى األدوات المقدمددة
وذكدر الباحدث فدي . إلى عدم وصدول األدوات لألهدل أو وصدولها فدي وقدت متد خر -التي واجهته

ددا انسددحاب أ لددب األهددالي فددي بدايددة تقددديم البرنددامج بسددبب مددرض الطفددل، وانشدد ال  دراسددته أي  
األبوين، ومن األف ل لو تدم تقدديم البرندامج فدي األوقدات المناسدبة لألهدل والبددء معهدم بالبرندامج 

وتعددديل البيئددة . فددي المندد ل مددع تقددديم األدوات وشددرح طريقددة اسددتخدامها، ومتددى يمكددن اسددتخدامها
ليدتمكن األهددل مدن التطبيددق أمددام . عددن بعددد ومددن  دم إكمددال الجلسدات. لتتناسدب مددع حاجدة الطفددل

 اإلخصائي لتقديم المالحعات بسبب اختالف المستويات التعليمية لألهل.
( إلددى أهميددة Jonna,2014)  Gerald( 2021)  Boydston( 2020     )أشددارت دراسددات و 

وجود أحد الوالدين أو كليهمدا، وتفدر هم بشدكل ج ئدي للتددريبات وأن يكدون لدديهم وقدت فدرا  كداف  
ا إلى أن تقديم . قدموا ألطفالهم من ذوي اضطراب طيف التوحد التدريبات المن ليةلي وأشارت أي  

العددالج والتدددريبات ال يقتصددر علددى المدرسددة والمركدد  الخاصددة، وأندده يجددب أن يمتددد إلددى المندد ل؛ 
عد ألن االستمرارية في تقديم التدريبات المن لية تساعد الوالددين علدى فهدم متطلبدات طفلهدم، وتسدا

علددى نمددو العالقددة بددين الوالدددين والطفددل، والطفددل وأخوتدده، وتقلددل مددن ال دد وطات التددي يواجههددا 
 . وهذا ما سعت اليه الدراسة الحالية حتى تتمكن األمهات من تحقيق أهداف الدراسة. الوالدان

بينمدددا ركددد ت الدراسدددة . أشدددارت الدراسدددات السدددابقة أهميدددة تددددريب األمهدددات بشدددكل مباشدددر
ى التدددددريب عددددن بعددددد لمسدددداعدة األمهددددات، واعطددددائهن التدددددريبات الالزمددددة لمسدددداعدة الحاليددددة علدددد

أطفدددالهن، واالسدددتمرار علدددى تددددريب أطفدددالهن حسدددب األوقدددات المناسدددبة لهدددن، و باسدددتخدام طدددرق 
وقدمت الدراسة الحالية التدريبات الفردية لألمهات . (ZOOMالتواصل اإللكترونية عبر منصة )

تشابهت معها في الطريقة .  Gerald( 2021)  فردية بناء على دراسةحسب احتياجات أطفالهن ال
 بحيث شملت الدراسة الحالية مهارات السلوك التكيفي بشكل شامل.. واختلفت في األهداف
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 :ةــدراســج الــمنه

المدنهج شدبه التجريبدي عرفده أبدو سدمرة و طيطدي  تداناستخدمت الباحثلتحقيق اهداف الدراسة 
أي ال تتحقدددق فيهدددا ، بدراسدددة العددداهرة مدددع مجموعدددات كمدددا هدددي بخصائصدددها يقدددوم الباحدددث ("2020)

 .  (، باستخدام تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي و البعدي105)ص العشوائية"

 :ةـــدراســـع الـــجمتم

                                     مدددن أمهدددات أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد   تكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن مجموعدددة
                                                       لدواتي  بدت تشدخيص أطفدالهن باضدطراب طيدف التوحدد مدن قبدل طبيدب                        بمنطقة مكة المكرمدة، وال
    .                                                   ف على على مقياس كارز دون االشتراط على وجود درجة ذكاء    30                  نفسي، وتسجيل درجة 

   :ةـــدراســـة الـــعين

تددم اختيددار عينددة البحددث بطريقددة جمددع العينددات  يددر االحتماليددة باسددتخدام أخددذ العينددات 
وتطدو  األمهدات  تدانيق الوقت وعدم توفر بيانات كاهية لدى الباحثالصدهية )المتيسرة( بسبب ض

( مدددن أمهدددات أطفدددال ذوي اضدددطراب 5واشدددتملت عيندددة الدراسدددة علدددى ). فدددي االلتحددداق بالبرندددامج
 .( سنوات من منطقة مكة المكرمة7-3طيف التوحد ممن تتراوح أعمارهم بين )

 :ةـــدراســـأدوات ال

عطططدة أدوات لتحةأطططق أهطططدا  الدراسطططة وا طططتمكل عكطططى فطططي دراسطططتها  تطططا اسطططتتدمل البا ث
 : المةاييس واألدوات التالية

باسدتخدام مقيدداس فاينالندد للسددلوك التكيفدي للدددكتور بنددر العتيبددي نسددخة  ثتددانقامدت الباح
ة مستوى األطفال من ذوي اضطراب المقابلة )الصورة المسحية( حسب المعايير السعودية؛ لمعرف

بتطبيددددق أربعددددة أبعدددداد مددددن المقيدددداس  تددددانو قامددددت الباحث. طيددددف التوحددددد فددددي المهددددارات التكيةيددددة
المهددارات الحركيددة( تحددت مسددمى مهددارات  –التنشددئة االجتماعيددة  –الحيدداة اليوميددة  –)التواصددل 

 (.2السلوك التكيفي ملحق رقم )



(JEQR)  2022 ينـــــايـــــر(، 10دد )ــــالعـ 
 

  

م، وصدددممه إدجدددار دول فدددي 1935تدددم تصدددميم مقيددداس فاينالندددد للسدددلوك التكيفدددي عدددام 
م  1905وفددي عددام . صددورته األولددى بمسددمى )مقيدداس فاينالنددد للن ددج االجتمدداعي( دون معددايير

 . ظهر كمقياس مقنن للنمو
م مدن قبدل سدبارو وبداال سيكشدتي كنسدخة مطدورة لمقيداس  1914بعد ذلك تدم تطدويرا عدام 

صددورة المقابلددة، والصددورة  : اينالنددد للن ددج االجتمدداعي، اشددتمل فيهددا علددى صددورتين رئيسددتين همدداف
. الصددورة الموسددعة والصددورة المسددحية : وقددد تددم تقسدديم صددورة المقابلددة إلددى صددورتين همددا. المدرسددية

 والتشخيص.تتمي  الصورة المسحية بقلة عدد البنود، وفاعلية القياس . وكلتاهما تقيس نفس األبعاد
م "السددددلوك التكيفددددي ب ندددده أداء األنشددددطة اليوميددددة 1914عددددرف سددددبارو وبدددداال سيكشددددتي 

 (135.ص2005المطلوبة لالكتفاء الشخصي واالجتماعي".)العتيبي،

 Vinelandهدددي تلدددك الصدددورة العربيدددة )المسدددحية( لمقيددداس فاينالندددد للسدددلوك التكيفدددي 

Adaptive Behavior Scale  والذي قام بترجمته الدكتور بندر العتيبي إلى الل دة العربيدة مدن
 5م، وتتدد لف هددذا الصددورة مددن 1914النسددخة التددي قددام بهددا كددل مددن سددبارو وبدداال سيكشددتي عددام 

دددا للسدددلوك التكيفدددي يسددداعد فدددي تحديدددد جواندددب القدددوة  297أبعددداد رئيسدددة تشدددمل  ا تقييمي دددا عام  بندددد 
وتقددديس مراحددل النمدددو مددن المددديالد . السدددلوك بحسددب اسدددتجابة الفددردوتختلدددف تقددديرات . وال ددعف
  : وتشمل األبعاد الرئيسة جوانب الحياة المختلفة. 11وحتى سن 

  وت ددددم  ال ددددة أبعدددداد فرعيددددة )الل ددددة االسددددتقبالية، والل ددددة التعبيريددددة، مهططططارات الت:ا طططط :
 والقراءة والكتابة(.

 ة )المهدددارات الشخصدددية، واألنشدددطة وت دددم  ال دددة أبعددداد فرعيددد: مهطططارات الحيطططاة الأ:ميطططة
 المحلية، والمهارات المجتمعية(.

 وت ددم  ال دددة أبعدداد فرعية)العالقدددة مددع ا خدددرين، ووقدددت مهططارات التنشطططجة االجتما يطططة :
 الفرا  والترهيه، ومهارات التعايش(.
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 وت دددددددم بعددددددددين همدددددددا )المهدددددددارات الحركيدددددددة الكبيدددددددرة والمهدددددددارات : المهطططططططارات الحر يطططططططة
 .الحركية الص يرة(

 ويقيس مجموعة من السلوكيات  ير االجتماعية ) يدر المر دوب : غأر التفيفي السك:ا
 بها(، والتي قد تؤ ر على األداء الوظيفي التكيفي للفرد.

وقددد تددوفر للمقيدداس دالالت صدددق و بددات عدداليتين، وقددد اسددتخدم الدددكتور بندددر العتيبددي 
 : ألساليب التاليةم( ا2004)

 وذلك للنعر في مدى مالءمة كل عبارة وارتباطها ب بعاد المقياس.:  دق المحنمأن -1

 (.0.99-0.95وقد تراوحت معامالت الصدق الذاتي بين ) :الصدق الذاتي -2

 :وتم  ياسه عن طريق:  دق االتساق الداخكي -3
 رتبدددداط مددددا بددددين ارتبدددداط العبددددارة بالدرجددددة الكليددددة للبعددددد الددددرئيس: امتدددددت معددددامالت اال
( تدددم حدددذفها، 0.05( عددددا عبدددارة واحددددة سدددجلت داللدددة عندددد مسدددتوى )0.92 -0.52)

 عبارة.290وبالتالي أصبح المجمو  الكلي لعبارات المقياس في الصورة النهائية 

 امتدددددددت معدددددامالت االرتبددددداط بددددددين  : ارتبددددداط العبدددددارة بالدرجدددددة الكليددددددة للبعدددددد الفرعدددددي
(0.52-0.92.) 

 سددجلت جميددع  : ليددة لألبعدداد الفرعيددة بالدرجددة الكليددة للبعددد الددرئيسارتبدداط الدددرجات الك
 : (، أما  بات المقياس فقد تم استخراجه عن طريق0.01األبعاد درجة داله عند )

( مفحددوص بعددد 100تددم إعددادة تطبيددق المقيدداس علددى عينددة قوامهددا ): معامطط  االسططتةرار -4
 ال دددة أسدددابيع مدددن التطبيدددق األول، وأظهدددرت النتدددائج معدددامالت ارتبددداط عاليدددة ودالدددة فدددي 

 ( 0.01جميع األبعاد الفرعية والرئيسة عند مستوى )

(؛ ممدددددا يؤكدددددد علدددددى التناسدددددق 0.97-0.10امتددددددت  ددددديم المعامدددددل بدددددين ): ألفاكرونبطططططا  -5
 للمقياس.الداخلي 

امتدددددددت معددددددامالت االرتبدددددداط بددددددين درجددددددات العبددددددارات ال وجيددددددة : التجزئططططططة النصطططططط ية -0
 (0.95-0.00والفردية بين )
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ويت ددح لنددا مددن خددالل درجددات الصدددق والثبددات السددابقة أن المقيدداس يتمتددع بخصددائص 
 .سيكومترية جيدة ومالئمة للتطبيق في البيئة السعودية

   :يــرتونــان إلكــــاستبي
(لجمدع البياندات األوليدة عدن 1ملحق رقدم ) (تاناستبان إلكتروني)من اعداد الباحث تم بناء

وتدددم (تددداريخ المددديالد -عمدددرال -اسدددم الطفدددل  ال ي دددا)تشدددمل البياندددات ، الطفدددل ووالدتددده كخطدددوة أولدددى
. على مقياس كدارز للتوحدد 30سنوات ودرجة التوحد أعلى من  9 -3اختيار األطفال من عمر 

بيانددات عددن والدددة الطفددل: اسددم األم وعمرهددا وتدداريخ ميالدهددا والدرجددة العلميددة والقسددم ا خددر مندده 
 .الحاصلة عليها، بحيث تكون الدرجة العلمية لألم من المرحة المتوسطة حتى درجة البكالوريوس

   :يــدريبــج التــــامــربنــال
بتحكددديم البرندددامج مدددن قبدددل عددددد مدددن  اقامتددد. بدددإجراء البرندددامج التددددريبي تدددانقامدددت الباحث
ا ألمهددات ذوي اضددطراب طيددف افددي سددير البرنددامج التدددريبي الددذي قدددمت االمختصددين، و اعتمدددت

التوحد على مقياس فاينالند للسلوك التكيفي، وبناء األهداف التدريبية في البرنامج على المهارات 
ضدطراب طيدف التوحدد بشدكل الموجودة بمقياس فاينالند على حسب احتيداج كدل طفدل مدن ذوي ا

أسددبوعي علددى مدددار خمسددة أسددابيع تدريبيددة، ومتابعددة والدتدده فددي تقدددم الطفددل مددن ذوي اضددطراب 
طيف التوحد عن طريق جدول تفصيل األهداف التي تم اختيارهدا بنداء  علدى بندود أبعداد المقيداس 

فدي مهدارات بحيث عند عدم قدرته على تسجيل درجة في أحد البندود، وتسدجيل )واحدد أو صدفر( 
البنود التي تكون ضدمن مرحلتده العمريدة أو أقدل مدن عمدرا ال مندي، تقدوم الباحثدة باختيدارا كهددف 
وتدددريب والدتدده علددى تقددديم الهدددف فددي المندد ل مددن خددالل جدددول متابعددة اسددبوعي يددتم هيدده تحليددل 

 –ن لدم يدتق –المهارات بشكل أبسط، وطريقة تسجيل إتقان طفلها من خالل خمسة معايير )أتقن 
 . مساعدة إيمائية( –مساعدة لفعية  –مساعدة جسدية 

                         و ا  سأر البرنامج  اآلتي:  ،                                     بحأث تم تربأق البرنامج عكى عدة جكسات
 45)الجلسة األولية( تم تنفيذها مع جميع األمهات كل أم علدى حددة مددتها ): الجكسة األولى-

 المناسبة لهن خالل األسبو .واختيار األمهات األوقات . ( د يقة حسب احتياج كل أم00
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 الجلسة التدريبية( تم تنفيذها مع جميع األمهات كل أم على حدة مدتها : الجكسة الثانية(
و تعبئددة بيانددات ، الختيددار األهددداف وتدددريبهن علددى طريقددة تدددريب أبنددائهن ( د يقددة45)

 .و تقديم المع ز، و ت ويدهن باالدوات، جداول المتابعة
  جلسدات التطبيدق( تدم تنفيدذها مدع جميدع األمهدات كدل أم علدى ابعطة: الجكسة الثالثة والر(

اختيدار أهدداف جديددة، و و ، لمتابعدة سدير التددريب مدع األمهدات. ( د يقدة45حدة مددتها )
 تقديم المالحعات على طريقة تطبيق األهداف.

 نفددس الوقددت  )محاضددرة قصدديرة( تددم تنفيددذها مددع جميددع األمهددات فددي: الجكسططة التامسططة
 انها )إعداد جلسة تدريبية من ليةمدتها )ساعتان(، وعنو 

 جلسددات التطبيددق( تددم تنفيددذها مددع جميددع األمهددات كددل أم ): الجكسططة السادسططة والسططابعة
ومسداعدتهن عندد وجدود أي مشدكله فدي ، لمتابعدة األمهدات. ( د يقدة45على حدة مدتها )

 تطبيق األهداف، و اختيار أهداف جديدة.

 الجلسددة الختاميددة( تددم تنفيددذها مددع جميددع األمهددات كددل أم علددى حدددة : لثامنططةالجكسططة ا(
 )فاينالند( وجمع البيانات )القياس البعدي(.لتطبيق مقياس  ( د يقة45مدتها )

   :ةـــائيـــب اإلحصــاليــــاألس
                                                                قامدددددت الباحثدددددة للكشدددددف عدددددن داللدددددة تحقدددددق الفدددددروض باختيدددددار االسددددداليب االحصدددددائية 

                                                     ( للكشدددف عدددن الفدددروق بدددين االختبدددار القبلدددي والبعددددي للمحددداور ality testnorm            الالبدددارامتري)
                                                                                األربعددددة، وألن العينددددة التددددي التحقددددت بالبرنددددامج التدددددريبي صدددد يرة سدددديتم االعتمدددداد علددددى اختبددددار 

   (.Wilcoxon signed ranks )                  للعينات المترابطة            ويلكوكسون 

 :ةــدراســج الــائــنت
البرندددامج التددددريبي علدددى أمهدددات أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف  تدددانبعدددد أن طبقدددت الباحث

التوحد خالل سبعة أسابيع تدريبيه بناء على أهداف الدراسة، توصدلت الباحثدة إلدى نتدائج فدروض 
الدراسدددددة بندددددداء علدددددى البيانددددددات التددددددي جمعتهدددددا مددددددن األمهددددددات باسدددددتخدام األسدددددداليب اإلحصددددددائية 

Wilcoxon signed ranks)( و )     normality test.)   
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                                                                توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات رتدددب أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف 
 .                                                                             التوحد في مقياس السلوك التكيفي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لألمهات عن بعد

                                                                        مددن أجددل اختيددار االسددلوب االحصددائي المناسددب لإلجابددة علددى االسددئلة السددابقة تددم إجددراء 
                                                 للفددروق بددين االختبددار القبلددي والبعدددي للمحدداور األربعددة normality test(  )                 اختبددار االعتداليددة 

                   صدد يرة سدديتم االعتمدداد                      ولكددن بسددبب ان العينددة                                             وتبددين أن جميددع المحدداور تتبددع التوزيددع الطبيعددي؛
 Wilcoxon )                  للعيندات المترابطدة                                                      علدى االحصدائيات الالبدارامتري واسدتخدام اختبدار ويلكوكسدون 

signed ranks.)   
وبالتددالي  (p<0.05) 0.05( نالحددة ان مسددتوى المعنويددة اقددل مددن 2-1الجدددول )ومددن 
وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية بددين متوسددطات رتددب اطفددال ذوى اضددطراب طيددف يعهددر لنددا 

. التوحد في القياس القبلي والبعدي على المهارات التكيةية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لألمهات
وجددود الفددروق فددي كددل بعددد مددن ابعدداد المقيدداس وهددذا يدددل علددى أ ددر ( يعهددر لنددا 1ففددي الجدددول )

 . التدريب في كل بعد
 (1 ) دولــــــج

 الختبار اعتدالية البيانات Shapiro-Wilk نتائج اختبار

 رارــــــــالق ةــداللــوى الــمست ةــــريــات احلــدرج يـائـار االحصـاالختب ةـــدراســـاد الـــأبع
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.505 5 0.916 التواصل  

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.096 5 0.809 احلياة اليومية

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.880 5 0.971 التنشئة االجتماعية

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.351 5 0.889 املهارات احلركية

 (2) دولــــــج
 التكيفيةالختبار املهارات  Shapiro-Wilk نتائج اختبار

 النتيجة مستوى الداللة  zقيمة متوسط الرتب العدد اإلشارات نوع املقاييس احملور

 يوجد 0.001 3.322- 40.5 27.59 11 48 سالبة موجبة بعدى/ القبلي املهارات التكيفية 
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    طيددددف                                                                توجددددد فددددروق ذات الداللددددة اإلحصددددائية بددددين متوسددددطات رتددددب أطفددددال ذوي اضددددطراب 
                                                                                           التوحد في القياس القبلي والبعدي على بعد التواصل بعد تطبيق البرنامج التدريبي لألمهات عن بعد.
                                                                توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات رتدددب أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف 
                                    ُ                                                  التوحد في القياس القبلي والبعدي على ُبعد التواصل بعد تطبيدق البرندامج التددريبي لألمهدات عدن 

                                                        ُ    % ويت دددح أي دددا عددددم وجدددود فدددروق معنويدددة للمحددداور الخاصدددة بهدددذا الُبعدددد   95        رجدددة  قدددة ُ      ُبعدددد بد
                                                                                 )االسددتقبالية، التعبيريددة( فددي حددين كانددت درجددات األطفددال فددي محددور القددراءة والكتابددة صددفر فددي 

     بسدبب                                                                               االختبارين القبلي والبعدي تم تدريب األمهات على بع  المهدارات المندرجدة تحتهدا ولكدن
   .     تحسن                   ضيق الوقت لم يعهر

 (3)دولــــج
 ل(ــواصــد )التــلبع ونــوكســار ويلكــاختب

 النتيجة مستوى الداللة  zقيمة متوسط الرتب ددــــالع اراتــــــاالش اييسـوع املقـن ورـــــــــــاحمل
 ال يوجد 0.068 1.826- 2.5 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي االستقبالية

 ال يوجد 0.102 1.633- 2 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي التعبريية
 - - - - - - سالبة موجبة بعدى/ القبلي القراءة والكتابة

 يوجد  0.042 2.032- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي التواصل

                                                                   توجددد فددروق ذات الداللددة اإلحصددائية بددين متوسددطات رتددب أطفددال ذوي اضددطراب طيددف 
                                                                                          التوحد في القياس القبلي والبعدي على بعد مهدارات الحيداة اليوميدة بعدد تطبيدق البرندامج التددريبي 

               لألمهات عن بعد.
توجدددددددد فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين متوسدددددددطات رتدددددددب أطفدددددددال ذوي اضدددددددطراب 

بعددددد تطبيددددق  ُبعططططد مهططططارات الحيططططاة الأ:ميططططةطيددددف التوحددددد فددددي القيدددداس القبلددددي والبعدددددي علددددى 
ولكددددن يت ددددح عدددددم وجددددود فددددروق ، % 95البرنددددامج التدددددريبي لألمهددددات عددددن ُبعددددد بدرجددددة  قددددة 

 .(معنوية لمحور )االنشطة المن لية
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 ( 3 )دولــــــج
 لبعد )احلياة اليومية( اختبار ويلكوكسون

                                                                   توجددد فددروق ذات الداللددة اإلحصددائية بددين متوسددطات رتددب أطفددال ذوي اضددطراب طيددف 
                                                                                    التوحددد فددي القيدداس القبلددي والبعدددي علددى بعددد مهددارات التنشددئة االجتماعيددة بعددد تطبيددق البرنددامج 

                        التدريبي لألمهات عن بعد.
توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات رتددب أطفددال ذوي اضددطراب طيددف ال 

حيددث كانددت مسددتوى  ُبعططد مهططارات التنشططجة االجتما يططةالتوحددد فددي القيدداس القبلددي والبعدددي علددى 
، 95( بعدد تطبيدق البرندامج التددريبي لألمهدات عدن ُبعدد بدرجدة  قدة p=0.05  >0.500) الداللدة

  .(العالقة مع االخرين)ية لمحور ولكن يت ح وجود فروق معنو  %
 (4)دولــــــج
 التنشئة االجتماعية()لبعد اختبار ويلكوكسون

 النتيجة مستوى الداللة  z  قيمة متوسط الرتب ددــــالع اراتــــــاإلش وع املقاييســن ورـــــــــاحمل
 يوجد 0.042 2.032- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي العالقة مع االخرين

 ال يوجد 0.180 1.342- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي الراحة والرتفيه
 ال يوجد 0.157 1.414- 1.5 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي املسايرة

 ال يوجد 0.500 0.674- 2.5 1 4 سالبة موجبة بعدى/ القبلي التنشئة االجتماعية

                                              اإلحصددائية بددين متوسددطات رتددب أطفددال ذوي اضددطراب طيددف                      توجددد فددروق ذات الداللددة 
                                                                                     التوحدددد فدددي القيددداس القبلدددي والبعددددي علدددى بعدددد المهدددارات الحركيدددة بعدددد تطبيدددق البرندددامج التددددريبي 

               لألمهات عن بعد.

 النتيجة مستوى الداللة   z قيمة متوسط الرتب ددـــالع اراتــــــــاإلش سـاييـوع املقـن ورـــــــــــاحمل
 يوجد 0.042 2.032- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي األنشطة الذاتية
 ال يوجد 0.180 1.342- 1.5 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي األنشطة املنزلية

 - - - - - - سالبة موجبة بعدى/ القبلي اجملتمعية األنشطة
 يوجد  0.042 2.032- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي احلياة اليومية
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توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات رتدددب أطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف 
المهدددارات الحركيدددة حيدددث كاندددت مسدددتوى الداللدددة التوحدددد فدددي القيددداس القبلدددي والبعددددي علدددى ُبعدددد 

(p=0.05 > 0.043)  ولكدن ، 95بعد تطبيق البرنامج التدريبي لألمهدات عدن ُبعدد بدرجدة  قدة%
 (.الكبيرةيت ح عدم وجود فروق معنوية لمحور )الع الت ا

 (5)دولـــــج
 لبعد )املهارات احلركية( اختبار ويلكوكسون

 النتيجة مستوى الداللة  z قيمة متوسط الرتب العدد اإلشارات نوع املقاييس احملور
 يوجد 0.041 2.041- 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي العضالت الكبرية

 ال يوجد 0.066 1.841- 2.5 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي العضالت الدقيقة
 يوجد  0.043 2.023 3 0 5 سالبة موجبة بعدى/ القبلي املهارات احلركية

 :جـــائـــة النتـــاقشـــمن
دلددت النتددائج فددي بعددد التواصددل فددي الفددرض االول عددن وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية 

وجددود ارتفددا  بسدديط جدددا نتيجددة التدددريب وتتفددق نتيجددة الدراسددة فددي هددذا ، و 0.042بحيددث نتجددت 
( بحيددث ذكددر فددي دراسددته وجددود مشددكالت لدددى أطفددال طيددف 2010الجانددب مددع دراسددة العتيبددي )

ددا التواصددل اللفعددي، وبسددبب أن أطفددال العينددة اال لددب ا لتوحددد فددي التواصددل بشددكل عددام وخصوص 
منهم  ير ناطق، أما بالنسبة لألطفال ا خرين فل تهم  ير واضحة، وترى الباحثة أنه من المهم 
تقديم خدمات عالج النطق والتخاطدب لهدم مدن قبدل مختصدين، وأهميدة تقدديم طدرق تواصدل بديلدة 

بينمدا لدم يدؤدأي أي طفدل . (PECSتخدام الصور مثل نعام التواصل بتبدادل الصدور )من خالل اس
فددي مهددارة القددراءة والكتابددة بسددبب حاجددة العينددة الملحددة لخدددمات التدددخل المبكددر، وعدددم وصددولهم 

 للمرحة األكاديمية.
مهددارات الحيدداة اليوميددة بعددد التدددريب؛ ألندده يعددد  فددي0.042بينمددا أظهددر التدددريب نتيجددة 

االحتيددداج األكبدددر لألطفدددال لمسددداعدتهم علدددى االعتمددداد علدددى أنفسدددهم، ويعهدددر ذلدددك فدددي األنشدددطة 
اسددتخدام الحمددام(، وكونهددا مددن المهددارات التددي  –تندداول الطعددام  -الذاتيددة )ارتددداء وخلددع المالبددس

فددددق مددددع الدراسددددة التددددي قددددام بهددددا )عبددددد وهددددذا يت. تحتدددداج ألكبددددر قدددددر مددددن التدددددريب ووقددددت أكبددددر
( تؤكدددد علدددى أهميدددة تددددريب األطفدددال مددن ذوي اضدددطراب طيدددف التوحدددد بينمدددا قدددام 2019الحميددد،
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بحيددث قددام بتددوفير األدوات، انشدداء مواقددف . بتطبيددق برنددامج لتدددريبهم علددى المهددارات االسددتقاللية
 (2014)حسدددن وآخدددرون،بينمدددا أظهدددرت دراسدددة . افتراضدددية أظهدددر األطفدددال فيهدددا تحسدددنا  ملحوظدددا  

اعددداد  وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية لصددالح االختبددار البعددد بعددد تطبيددق برنددامج تدددريبي مددن
أطفددددال مددددن ذوي  0المهددددارات االسددددتقاللية تددددم اجددددراءا علددددى عيندددده مددددن الباحثددددة للعنايددددة بالددددذات و 
البيئدة لتتناسدب تهيئة أهمية توفير األدوات التدريبيه و تشير الباحثه الى و . اضطراب طيف التوحد

 . مع األهداف المقدمة للطفل؛ حتى يعهر تحسن بشكل أسر 
، ويدل على عدم وجود 0.500بعد التنشئة االجتماعية مستوى دالله أقل من  بينما قدم

فدددرق فدددي األداء القبلدددي والبعددددي فدددي بعدددد التنشدددئة االجتماعيدددة، ولكدددن بنسدددبة بسددديطة؛ ألن مدددن 
                                 نددادرا مددا يبدددأ التفدداعالت، وإذا فعددل   راب طيددف التوحددد "السددمات التشخيصددية ألطفددال ذوي اضددط

                                                                                   فإندده يعتمددد مقاربددات  يددر م لوفددة؛ لتلبيددة االحتياجددات فقددط ولالسددتجابات للمقاربددات االجتماعيددة 
                                             بينمددددا لددددم تقدددددم العينددددة أيددددة معلومددددات تجدددداا األنشددددطة   . DSM5(2013)                    المباشددددرة بشدددددة فقددددط." 

                        تقتدرح الباحثدة عندد تددريب   .   19-             فدايروس كوفيدد                                            المجتمعية نتيجة الوضع الراهن؛ بسدبب انتشدار
        ب للطفدددل                                                                        األهدددل علدددى بعدددد التنشدددئة االجتماعيدددة انشددداء بيئدددة افتراضدددية بوجدددود طفدددل بعمدددر مقدددار 

                           مشددداركة األطفدددال ومسددداعدته علدددى   و   .                           تحديدددد سددداعات أسدددبوعية تدريبددده                        التوحددددي المدددراد تدريبددده و 
          لتوحددد علددى               ي اضددطراب طيددف ا                                                     االندددماج مددع أقراندده بشددكل تدددريجي؛ حتددى يددتمكن الطفددل مددن ذو 

              أتبا  قواعدا.                     االندماج في مجتمعه، و 
                              في بعد المهارات الحركية كونهدا   0.043                                        بينما أظهرت العينة فروق ذات داللة احصائية

دددا فدددي المهدددارات   .                                                     مهدددارات ممتعدددة يمكدددن تعليمهدددا لألطفدددال بعددددة طدددرق وبشدددكل مكثدددف                     وخصوص 
         وال تحتدداج   .                              مددن التددوازن والمرونددة فددي الحركددة                                             الحركيددة الكبددرى، بحيددث عنددد تدددريبها للطفددل تمكندده 

                                                       ألدوات كثيرة، وأ لبها تحتاج لمساحة حرة يمكن اللعب فيها.
يالحة أنه توجد فروق ذات داللدة إحصدائية فدي مهدارات السدلوك التكيفدي لددى أفدراد العيندة 

علدى أن  ، وهذا يددل0.001في األداء القبلي والبعدي ناتج عن تدريب األمهات عن بعد لدى الدالة
اتفقدددت نتددددائج الدراسدددة مددددع الدراسدددة التددددي اجراهددددا بشدددكل إيجددددابي فدددي أداء األطفددددال، و  التددددريب أ ددددر

بحيث أشارت نتائج الدراسدة التدي اجرهدا علدى مجموعدة مدن األمهدات    (    2011                  )الحياري والخطيب، 
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جلسدة تدريبيدة، بحيدث اسدفرت النتدائج  11من ذوي اضدطراب طيدف التوحدد والدذي تدم تطبيقده علدى 
ويشدير ، في الدرجة الكلية بدين أداء المجموعدة التجريبيدة و ال دابطة 0.05عن فروق عند مستوى 

الى تحسن مهدارات تعامدل األمهدات مدع أطفدالهن ذوي اضدطراب طيدف التوحدد، ويسدير الدى فاعليدة 
 وتعهر الدراسة الحاليدة أهميدة تددريب األمهدات لتطبيدق المهدارات فدي بيئدة الطفدل. البرنامج التدريبي

والتدددريب عددن بعددد لألطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد لدده أهميتدده بسددبب زيددادة أعددداد . الطبيعيددة
وقدد يكدون البعدد عددن منداطق تقدديم الخددمات، وقلددة . األطفدال المشخصدين باضدطراب طيدف التوحددد

المواصدددالت، وارتبددداط الطفدددل بوالدتددده بشدددكل كبيدددر، وبسدددبب بعددد  األزمدددات مثدددل انتشدددار فدددايروس 
 أجبر الجميع على مالزمة منازلهم والخروج لل رورة القصوى.كورونا مما 

كشدددفت الدراسدددة عدددن أهميدددة تقدددديم التددددريب والددددعم لألمهدددات وتددددريبهن علدددى طريقدددة تنفيدددذ 
األهداف في المن ل لمساعدة أطفال ذوي اضطراب طيدف التوحدد علدى التعمديم ونقدل أ در التددريب، 

وأن اقتصدددار المختصدددين علدددى تددددريب األطفدددال  .ولمسددداعدتهم علدددى الدددتعلم فدددي فتدددرة زمنيدددة أقصدددر
وتهمدديش أوليدداء األمددور ينددتج عندده قلددة فددي وعدديهم، وعدددم قدددرتهم علددى معرفددة خصددائص أبنددائهم، 
وبالتددالي يددنعكس علددى ضددعف المعرفددة احتياجدداتهم، وزيددادة الفتددرة التدريبددة وأحيانددا فقدددان المهددارات 

فمدددن . (2019لتدددي أجراهدددا الرمامندددة والمكاحلدددة )التدددي تدددم تدريبددده عليهدددا مسدددبق ا بنددداء  علدددى الدراسدددة ا
ا أساسي ا في اختيار األهداف؛ لرفدع كفداءة الطفدل التوحددي مدن خدالل  ال روري اعتبار األهل شريك 

ا بين المختص وأولياء األمور.. التدريب والتعليم  وأن يكون هناك تعاون ا مشترك 
( على أولياء أمدور ألطفدال Gerald, 2021اتفقت نتائج البحث مع البحث الذي أجراا )

ذوي اضدددطراب طيددددف التوحددددد، بحيددددث أسددددفرت عددددن تحسددددن عالقددددة الوالدددددين ب طفددددالهم مددددن ذوي 
اضطراب طيف التوحد، وفهمهم بشكل أف ل، وقددرتهم علدى تقدديم المسداعدة والتددريب بالطريقدة 

 الصحيحة المناسبة حسب احتياجاتهم الخاصة.
شدهور  4أهميدة زيدادة مددة التددريب بحيدث ال تقدل عدن  نتدامن خالل تقديم البرنامج ات دح للباحث

متواصدلة بحيددث تعطددي نتددائج أف دل، ويسددتطيع األطفددال مددن خاللهدا التدددرب علددى مهددارات أكثددر 
علدددى األسدددر بمددددة تتدددراوح مدددن  Boydston(2020)فدددي البيئدددة المن ليدددة بنددداء  علدددى بحدددث أجدددراا 
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تدددوفير األدوات واألنشدددطة لألهدددل أسدددبوع ا، ومدددن خدددالل بحثدددة ات دددح أنددده مدددن المهدددم  21الدددى 10
لتقددديم الهدددف فددي الوقددت المناسددب؛ للحددول دون حدددوث أي إربدداك فددي العمليددة التدريبيددة، ويترتددب 

 عليها زيادة مدة التدريب على الهدف.
ا فددي النتددائج ويرجددع ذلددك بسددبب  ددا بسدديط ا جددد  ومددن خددالل النتددائج يت ددح أن هندداك ارتفاع 

؛ بسبب اقتصار الدراسدة البحثيدة علدى مسدتوى دراسدي واحدد، وأن المدة ال منية التي لم تكن كاهية
دا مدن . األمهات لم ي خذن كفايتهن من التدريب، وحاجتهن لتدريب مكثف مستمر ويعهر لنا أي  

أمهدددات ألطفدددال ذوي اضدددطراب طيدددف  5خدددالل الدراسدددة قلدددة أفدددراد العيندددة، بحيدددث تدددراوح عدددددها 
ددا مددن خددال21التوحددد، بينمددا تددم تسددجيل ) وتددم اسددتبعاد األمهددات الالتددي لددم يشددخص . ل الددرابط( أم 

 . أطفالهن باضطراب طيف التوحد من قبل مختصين

 :ةـــدراســات الــوصيــت
فدي مجدال العمدل  تانبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفي ضوء خبرة الباحث

 : تيمع األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مرحلة التدخل المبكر توصي با 
  تقدددددديم خددددددمات تدريبدددددة مكثفدددددة ألوليددددداء أمدددددور األطفدددددال ذوي اضدددددطراب طيدددددف التوحدددددد

 وخصوصا لمقدمي الرعاية لهم )األم أو المربية(.

  تدددريب اإلخصددائيين والمعلمددين العدداملين بخدددمات التدددخل المبكددر لددذوي اضددطراب طيددف
قدديمها ألطفدالهم التوحد التعامل مع األمهات، وتدريب األمهات على األهداف التي يدتم ت

 في نفس الوقت، وتقديم األدوات التي تساعدهم على متابعة طفلهم بطريقة صحيحة.

  ،تحديد ساعات أسبوعية يدتم تددريب األمهدات وأوليداء األمدور علدى المهدارات االسدتقاللية
 والمهارات التي ال يمكن تدريبها للطفل في المراك  المتخصصة.

  أطفدددال التوحدددد المتواجددددين فدددي منددداطق بعيددددة عدددن أن تخصدددص المراكددد  خددددمات ألسدددر
خددددمات التربيدددة الخاصدددة مدددن خدددالل جلسدددات ح دددورية شدددهرية، يدددتم ت ويدددد األسدددر فيهدددا 
باألهدددداف واألدوات، ومتدددابعتهم مدددن قبدددل المختصدددين بطريقدددة تددددريب أطفدددالهم، ومدددن  دددم 

 تقديم جلستين أسبوعي ا عبر منصات التواصل أو عن طريق االتصال الهاتفي.
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