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 ف اعلية برنامج لتنمية السلوك االيجابي لدي األمهات
 نحو أطف الهن ذوي األحتياجات الخاصة 
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 رحاب شريف حسن -(3)أحمد فخري هاني -(2)الدهان مني حسين -(0)جمال أحمد شفيق
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 المستخلص
تنمية السلوك االيجابي لألمهات من أجل مساعدة أطفالهن على تهدف هذه الدراسة الي 

رفع كفاءة العالقة بين األم والطفل بما يحقق وكذلك  ،التوافق والتواصل والتكيف مع من حولهم
التعرف على دور برنامج في تنمية السلوك االيجابي ألمهات و ل، جوا نفسيا مالئما لنمو الطف

حقين أمهات األطفال الذاتوايين من الملت( 81)تتألف عينة الدراسة من  .األطفال الذاتويين
 (.9-6)ناث تترواح أعمار االطفال من بجمعية رسالة من الذكور واإل

كما استخدمت مجموعة من  اعتمدت الدراسة علي الجمع بين المنهج الوصفي والتجريبي
والمتوسطات واالنحرفات  معامل ارتباط بيرسون، ،ألساليب اإلحصائية مثل مان ويتنيا

  .لرعاية الوالدية من اعداد الباحثكما اعتمدت الدراسة علي مقياس ا ،المعيارية
إن تدريب االمهات علي أساليب ومهارات  :وتوصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج منها

اتية يساعدهن علي تقديم رعاية والدية قائمة علي تقبل الطفل وتفهم لحاجاته وسلوكياته حي
إقامة عالقة وطيدة بين األب واألم والطفل الذاتوي يساعد في التخفيض من  ؛المضطربة

 .أعراض الذاتوية لديه
مج ضرورة االهتمام بتقديم المزيد من البرا منها :كما انتهت الي مجموعة من التوصيات

حيث  الحد من سلوكيات أخري غير مالئمة،االرشادية المهات االطفال الذاتويين في سبيل 
 .تعد االم هي االكثر تعاماًل مع الطفل واألكثر احتكاكًا به واالكثر تلبية الحتياجاته

 

 مقدمةال
تعد الذاتوية من الفئات الخاصة التي تحتاج إلى رعاية وتدريب وتعليم وتأهيل يؤدي إلى 

يادة كفاءة من يعانون منها، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتقويم سلوكهم من أجل التمهيد لعودتهم ز 
 .مرة أخرى للتفاعل مع أقرانهم العاديين واالنصهار في بوتقة المجتمع
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إضافة إلى ذلك نجد تأثير الطفل الذاتوي على أسرته تأثيرا بالغا وربما ال توجد ظروف 
سرة أصعب من ظروف وجود طفل معوق في األسرة، فاآلباء ال سيئة يمكن أن تواجه األ

ويشير إسماعيل شرف  (82، 0999إلهامي عبد العزيز، . )يتوقعون أن يولد لهم طفل ذاتوي
إلى ردود أفعال األمهات يختلف من أم ألخرى ويرجع هذا االختالف إلى ( 091، 0928)

أن طبيعة .وى ثقافتها وخلفيتها الدينيةالعديد من العوامل أهمها السمات الشخصية لألم ومست
ن األم تعد هي إ .العالقة الزوجية تعد من العوامل الهامة في توافق األم مع إعاقة طفلها

األكثر تأثرا بإعاقة الطفل، واألكثر تعرضا للضغوط النفسية الناتجة عن تعاملها معه، وهو 
ة االضطرابات أو باألساليب األمر الذي يحتم ضرورة إرشادها حيث إن عدم وعيها بطبيع

. المناسبة للتعامل مع الطفل يؤدي إلى إحباط تلك الجهود المبذولة لالرتقاء بسلوك هذا الطفل
فاألساليب التي اكتسبتها في التعليم والتربية لتستخدمها مع الطفل السوي قد ال تفيد عند 

وقد  .تضعها في حيرة شديدة استخدامها مع األطفال الذاتويين بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية
أوضحت الدراسات واإلحصائيات لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة اإلعاقة في الدول النامية 

 . من عدد السكان في تلك الدول%( 03-01)والدول المتعرضة للحروب ما بين 
 

 مشكلة الدراسة
يسي لمشكلة إن تنمية السلوك االيجابي ألمهات األطفال الذاتويين يعد المحور الرئ

الدراسة الحالية إذ تمثل إصابة الطفل بإعاقة ما في حد ذاتها وقع الكارثة على أبويه وأسرته 
 . خاصة ومجتمعه عامة

تعد األم هي األقرب إلى الطفل واألكثر تعامال معه واحتكاكا به وهي المسئولة بدرجة 
يب على التعامل السليم مع كبيرة عن تلبية احتياجاته اليومية فهي في حاجة ماسة إلى التدر 

طفلها وتشجيعه على اكتساب السلوك االجتماعي المرغوب فيه والتخلص من مظاهر السلوك 
غير المرغوب، والدفع بالطفل إلى االندماج مع اآلخرين حيث يؤدي تدريب األم على أساليب 

الجماعي، ويتمثل التعامل المناسبة مع طفلها إلى االرتقاء بمستواه األدائي السلوكي الفردي و 
أهم ما تحتاجه األم في هذا اإلطار هو الوقوف على أساليب التعلم التي تتناسب مع طفلها 

ونظرا ألن العبء األكبر فيما يتعلق .وتعينه على اكتساب العديد من األنماط السلوكية المالئمة
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كثر تعامال برعاية الطفل ذي االحتياجات الخاصة وتوجيهه يتم على عاتق األم حيث هي األ
ومن  معه، واألكثر احتكاكا به إلى جانب مسئوليتها الكبيرة عن تحقيق وتلبية احتياجاته اليومية

هنا كان االهتمام بإعداد برنامج لتنمية السلوك االيجابي ألمهات األطفال الذاتويين، وأثره على 
 .(01ص  ،8108 اكرم عبد الحميد،.)تخفيض أعراض الذاتوية لهؤالء األطفال

 

 تساؤالت الدراسة
من خالل ( عينة الدراسة)ما أهم السلوكيات االيجابية التي يمكن أن تتدرب عليها األمهات  .0

 البرنامج التدريبي المستخدم؟
 ؟مية السلوك االيجابي لدي االمهاتي مدي يساعد البرنامج التدريبي في تنأالي  .8
أعراض  اتويين في خفضألمهات األطفال الذبرنامج تنمية السلوك االيجابي  ىمد ما .3

 الذاتوية لدى أبنائهن؟
ما مدى إمكانية استمرار تحسن السلوكيات االيجابية لألمهات على سلوك أبنائهن الذاتويين  .8

 والتخفيض من أعراض الذاتوية لديهم؟
 

 أهداف الدراسة
تنمية مهارات الرعاية الوالدية لألمهات من أجل مساعدة أطفالهن على التوافق والتواصل  .0

 (.رة التواصلامه العالقات داخل األسرة،، مهارة رعاية الذات) التكيف مع من حولهمو 
رفع كفاءة العالقة بين األم والطفل بما يحقق جوا نفسيا مالئما لنمو الطفل، وتفاعالت  .8

 .سوية
التعرف على دور برنامج في تنمية السلوك االيجابي ألمهات األطفال الذاتويين وخفض  .3

 .لهؤالء األطفالأعراض الذاتوية 
 

 حدود البحث
 .وي االحتياجات الخاصة بمدينة نصرمركز رسالة لذ :المجال المكاني
 .0/01/8102الي  0/9/8102استغرقت الدراسة شهر من  :المجال الزمني
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 منهج الدراسة
 ،لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافهاالدراسة علي المنهج التجريبي فهو ضروري  تعتمد

للدراسة هو بناء برنامج تدريبي إرشادي سلوكي للرعاية الوالدية ألمهات  فالهدف األساسي
ذاتوية لدي والتعرف إذا كان هذا البرنامج سيؤدي إلي خفض أعراض ال األطفال الذاتويين،

 .أطفالهن عينة الدراسة
 

 أهمية الدراسة
ناول أساليب تتبلور أهمية الدراسة الحالية في الحاجة دراسات تت :الجانب النظري: أولا 

الرعاية الوالدية والتنشئة االجتماعية لألطفال الذاتويين مما يساعد هؤالء األطفال في تعديل 
بعض األنماط السلوكية التي قد تصدر عنهم، وبالتالي يسهل دمجهم في المجتمع بصورة جيدة 

  .سليمةوسيساعد أيضا األسرة في التعامل مع هؤالء األطفال بشكل مناسب وبطريقة علمية و 
 :الجانب التطبيقي: ثانياا 

عينة )إنها تقدم برنامجا تدريبيا لتنمية بعض السلوك االيجابي ألمهات األطفال الذاتويين  (0
يمكن أن يدعم دورهن ومشاركتهن في مساعدة هؤالء األطفال على تحسين ( الدراسة

 .سلوكياتهم واندماجهم وتفاعلهم مع من حولهم
لهؤالء األطفال ال يتم إال بإرشاد األسرة وخاصة األم حيث  إن تقديم الخدمة المتكاملة (8

 .تضطلع بدور أساسي في توجيه الطفل وتشخيص سلوكه
إنها تتناول فئة من ذوي االحتياجات الخاصة تكاد تكون مهملة في مجتمعنا العربي عامة  (3

 .على الرغم من تناولها باهتمام في البلدان المتقدمة
ين ج من نتائج إيجابية سوف تخدم بال شك فئة األطفال الذاتويإن ما يتوصل إليه البرنام (8

 .وأسرهم وتخفف من وطأة الضغوط الوالدية
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 مصطلحات البحث
البرنامج هو مجموعة من األنشطة والممارسات العلمية التي يقوم بها  :مفهوم البرنامج .0

ات الطفل تحت إشراف وتوجيه من جانب المشرفة التي تعمل علي تزويده بالخبر 
والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات التي من شانها تدريبه علي أساليب التفكير السليم وحل 

 (01ص ،0992 لويس كامل مليكة،) .المشكالت والتي ترغبه في البحث واالستكشاف
التنمية عملية نفسية وتربوية مستمرة تتغير تبعًا لحاجات الفرد األساسية وتتم : فهوم التنميةم .8

البحث الحالي عن طريق برنامج لألمهات من خالل مواقف تعليمية بغرض  التنمية في
. سلوك االيجابي لديها نحو أبنائهاإكسابها بعض المفاهيم في خطة زمنية محددة لتنمية ال

 ( 81ص ماجد السيد،)
أن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة هم الذين  :يف األطفال ذو االحتياجات الخاصةتعر  .3

توسط بعدًا واضحًا سواء في قدراتهم العقلية أو التعليمية أو االجتماعية أو يبعدون عن الم
ن الجسمية بحيث يترتب على ذلك حاجاتهم إلى نوع من الخدمات والرعاية لتمكنهم م

 .  تحقيق أقصى ما تسمح به قدراتهم
 في التعامل مع( خطيرة)الذاتوية بأنها حالة عقلية تتميز بصعوبات شديدة  :الذاتوية .8

مرجع سابق ذكره  ،ماجد السيد) .اآلخرين واستخدام اللغة واستخدام المفاهيم المجردة
 (31ص
 

 الدراسات السابقة
، ، والرعاية الوالدية الفارقةحالت الطفل المزاجية"بعنوان ( 2103)دراسة ريفرز وآخرون

ه الدراسة بحثت هذ "توية الطيفيةوعالقات األشقاء لدى األطفال المصابين باضطرابات الذا
( 11)الروابط بين حاالت األشقاء المزاجية والرعاية الوالدية الفارقة، ونوعية العالقات بين 

طفال مصابا باضطراب الذاتوية الطيفي وأشقائهم الذين نموهم طبيعي وأشارت نتائج الدراسة أن 
ة األشقاء، ، ترتبط بنوعية عالقلنشاطبعد الحالة المزاجية في المثابرة، ولكن ليس مستوى ا

وكان اإلصرار أيضا البعد المزاجي المرتبط بالرعاية الوالدية الفارقة مع مستويات زائدة من 
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لى درجة ما األطفال المصابين  الرعاية الوالدية الفارقة التى تحدث عند ما كان األشقاء وا 
رعاية باضطراب الذاتوية منخفض في اإلصرار والمثابرة وعندما كان األشقاء بعيدين عن ال

 .الوالدية الفارقة تم التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بعالقة األشقاء
، لوالدية للطفل الذاتوى في الكويتالرعاية ا: بعنوان( 2102)دراسة محمد الكندرى طالب

هدفت هذه الدراسة الوصفية ، تيات الالتي لديهن أطفال ذاتويونصوت وخبرات األمهات الكوي
، وذلك بهدف الوصول إلى جوهر حياة آلباء فيما يختص بالذاتويةبرات االكيفية إلى فحص خ

، اشتملت الدراسة الحالية على عقد مقابالت ين لديهم أفراد مصابين بالذاتويةالوالدين الذ
لمقارنة ، واي لديهن أطفاال مصابين بالذاتويةشخصية مع إحدى عشرة أما من األمهات الالت

وقد أشارت نتائج الدراسة  (.الطبية/ النفسية )دام القصص استخ، وقد اعتمد الباحث باألسوياء
ذلك يمر إلى أن خبرة أن يكون لديك طفل مصاب بالذاتوية أمرا صعبا وضاغطا وكنتيجة ل

 .، وبعد ذلك ينظمون مجهوداتهم ومواردهم لمساعدة أطفالهمالوالدان بمراحل اإلدراك
اتوي لدى األطفال وعالقته بالضغوط الضطراب الذ)بعنوان  (2102) نادية إبراهيمدراسة 
وهدفت الدراسة إلى دراسة نظام الوالدية بأسر األطفال الذاتويين للتعرف على  .(الوالدية

العالقة بين اإلضطراب الذاتوي والضغوط الوالدية، كما سعت الدراسة إلى دراسة الفروق 
طفال العاديين، وذلك باستخدام وداللتها بين الضغوط الوالدية بأمن األطفال الذاتويين، وأمن األ

طفال وطفلة من الذاتويين وأمهاتهم، ( 81)وتكونت عينة الدراسة من . مقياس ضغوط الوالدية
 08-6)طفال وطفلة من األطفال العاديين وأمهاتهم وكان المدى العمري لألطفال من ( 81)و

ن االضطراب الذاتوي وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة بي (.سنة
وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة بين ثالثة أبعاد من خصائص الطفل  .والضغوط الوالدية

درجات الحالة المزاجية  الذاتوي درجات تدعيم الطفل للوالدين مع الرابطة العاطفية بالطفل،
 .ة بالطفلللطفل مع الرابطة العاطفي
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 االطار النظري
واالجرائي  (بافلوف) لي نظريات التعلم ويمثلها التعليم االشتراطييعتمد ع المحور األول

فإن أنماط السلوك االجتماعي يمكن ( السبافلوف وسكينر)ووفقا للمحور االول . (سكينر)
وفقا لقوانين التعزيز والتدعيم فإن قدر كبير من التعلم يتم من  إكتسابها وتعلمها بإستمرارها

وهو يتعلمها حين يبدأ في محاولة تقليد  .ستجابات الماهرةشخص آخر يؤدي االخالل مشاهدة 
ريقة التي هذه االستجابة الماهرة التي شاهدها من خالل الشخص النموذج أو القدوة بهذه الط

 .يمكن للمشاهد أن يتعلم
يعتبر باندورا الشخصية فأما المحور الثاني الذي يعتمد علي نظرية التعلم االجتماعي 

                                              ً                   التعلم االجتماعي والتعلم بالمالحظة وهو يقول موضحا  أهمية النمذجة أن التي بها مفهوم 
بإستطاعه الفرد اكتساب الفرد األنماط السلوكية المعقدة من خالل مالحظة أداء النماذج 

فاالستجابات االنفعالية يمكن اشراطها بالمالحظة وذلك من خالل مشاهدة ردود  المناسبة،
رين يمرون بخبرات مؤلمة أو غير سارة ويمكن التغلب علي الفعل االنفعالية ألشخاص آخ

الخوف دون التعرض لعواقب سلبية ويمكن خفض السلوك من خالل مشاهدة آخرين يعاقبون 
                 ً                                                                     عليه تأديته وأخيرا  يمكن المحافظة علي إستمرارية أداء الفرد لإلستجابات المتعلمة وتنظيمها 

ويري أصحاب هذه .در عن النماذج المؤثرة               ً                       وضبطها اجتماعيا  من خالل األفعال التي تص
النظرية أن السلوك اإليجابي يتم تعلمه من خالل عدة أساليب هما التعزيز والنمذجة ولعب 
                                                                ً      ً             الدور واالستماع الي القصص وتري الباحثة ان هذه النظرية قد لعبت دورا  كبيرا  في تفسيرها 

، فالسلوك ور الوراثة في ظهورها هذا السلوكللسلوك اإليجابي ولكن هذه النظرية أغفلت د
 . اإليجابي كأي سلوك يمكن ان يبدأ كأستعداد موروث لدي الفرد

 يري رائد هذه النظرية أن نظريات التحليل النفسي،، نظرية التعاهد اإلجتماعي المتبادل
لبعض والتعلم االجتماعي، والدور اإلجتماعي ال تقم بصورة مفردة أو متكاملة مع بعضها ا

ً                                                                       تفسيرا  شامال  ومتكامال  لعملية التنشئة اإلجتماعية ويعزو ذلك للعوامل التالية يقوم الفرد في هذه          ً      ً     
النظرية بدور ايجابي أثناء تطبيعه ال تبين أي من هذه النظريات أهمية اإللتزام االجتماعي 

 . أثناء حدوث عملية التطبيع أو التنشئة اإلجتماعية
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 جراءات الدراسةإ 
أمهات أطفال ذاتوايين من الملتحقين بجمعية ( 81)تتألف عينة الدراسة من  :لبحثعينة ا

وتترواح نسبة  2.2بمتوسط ( 9-6)رسالة من الذكور واألناث تترواح أعمار االطفال من 
بحث التقارير الموجودة  61.21علي مقياس ستانفورد بينية بمتوسط (21-11)ذكائهم بين 

أفراد العينة الي مجموعتين متساويتين في العدد تتألف كل منهما  هذا وقد تم تقسيم .بسجالتهم
تطبيق البرنامج اإلرشادي أمهات وكانت أحدي هاتين المجموعتين تجريبية وتم  (01)من 

م ومجموعة ضابطة لم تخضع ألي إجراء تدريبي أو تجريبي ولم تحضر االمهات المستخد
 .جلسات التدريب
المستوي  .ن غير منفصليناالوالد. (88-33)من  االمهاتترواحت أعمار  :خصائص العينة

 .ود طفل ذاتوي واجد فقط في األسرةوج .يدالتعليمي ج
 .(ةاعداد الباحث)الرعاية الوالدية  إعتمدت هذه الدراسة علي مقياس :أدوات الدراسة

 :خطوات اعداد المقياس
ربية لتناسب اهداف الدراسة اعد المقياس بهدف توفير أداة سيكومترية مستمدة من البيئة الع .0

  .وعينتها
اإلطالع واإلستعانة ببعض المقاييس التي اهتمت بموضوع الرعاية الولدية مثل مقياس  .8

 (.0992)الرعاية األبوية للطفل 
تعرف علي أبعاد الرعاية مفردة بهدف ال (13)عمل دراسة استطالعية علي عينة قوامها  مت .3

واجراء بعض  وعرضه علي مجموعة من المحكمين،ثم تحليل مضمون المقياس  ،الوالدية
  .ق من صدق مقياس الرعاية الوالديةثم التحق التعديالت،

العالقة  عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي بعد (11)يتكون المقياس وصف المقياس  .8
ويجاب عليه  .مهارات التواصل .مهارات رعاية الذات .المهارات االجتماعية .داخل األسرة

وقد تم صياغة هذه العبارات في ضوء المحكات التي حددها  (الي حد ما) ،(ال) ،(نعم)
  DSM-IVدليل التشخيص اإلحصائي الرابع لألمراض واالضطرابات النفسية والعقلية 

لتحديد ثبات أداة الدراسة بطريقة إعادة التطبيق تم توزيع المقياس علي عينة عشوائية من  .1
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غير عينة الدراسة االصلية وبطريقة إعادة التطبيق بفارق آباء وأمهات اطفال ذاتويين من 
يوما بين التطبيق األول والتطبيق الثاني وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ( 08)زمني 

بات وهو معامل ث( 1.28)بين درجات أفراد العينة في مرتي التطبيق فبلغ معامل الثبات 
 .كما تشير األدبيات والدراسات

أمكن اإلعتماد على عبارات ( 1.1)للمقياس عن  إذا زادت قيمة ألفا :قياسالثبات والصدق للم
 . المقياس وتطبيقه على عينة الدراسة

 ثبات عبارات أبعاد المقياس :(0)جدول
 قيمة ألفا عدد العبارات المقياسأبعاد 

 1.992 08 العالقات داخل االأسرة
 1.981 00 رعاية الذات

 1.961 08 المهارات االجتماعية
 1.999 2 مهارات التواصل

 1.991 82 المقياسإجمالي 
ت قيم معامل الثبات بلغحيث  مرتفعةيتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات 

رعايةالذات، المهارات  لكل من العالقات داخل االسرة، (1.99، 1.961، 1.981، 1.992)
هي قيمة و ( 1.991) المقياسلي جماإلوكانت قيمة ألفا ، التواصل مهارات االجتماعية،

مكانية االعتماد المقياس  عباراتالقيم من معامالت الثبات إلى صالحية  تلكتشير و  ،مرتفعة وا 
 .على نتائجه والوثوق به
تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية  :للمقياس صدق اإلتساق الداخلي

 .ساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح كاآلتيالباحثة بحساب صدق اإلت توقام
 ألبعاد المقياسصدق االتساق الداخلي  :(2)جدول

 جمالياإل المقياسأبعاد 
 (*)* 1.999 معامل ارتباط بيرسون العالقات داخل ألسرة

 1.110 الداللة المعنوية
 )**(1.992 معامل ارتباط بيرسون رعاية الذات

 1.110 الداللة المعنوية
 )**(1.992 معامل ارتباط بيرسون االجتماعية  المهارات

 1.110 الداللة المعنوية
 )**(1.999 معامل ارتباط بيرسون مهاراتالتواصل

 1.110 الداللة المعنوية
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المقياس نجد أن معامل االرتباط بين  من جدول صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد
جمالي المقياس دالة ، مما يؤكد على صدق (1.11)معنويًا عند مستوى معنوية  أبعادالمقياس وا 

، 1.992، 1.999)االتساق الداخلي ألبعاد المقياس، وبلغت قيم معامل إرتباط بيرسون 
 رعاية الذات، المهارات االجتماعية، البيئة العالقات داخل األسرة،)لكل من ( 1.999، 1.992

 .لى صدق أبعاد المقياسوهي قيم تؤكد ع على التوالي،( مهارات التواصل
واالنحرافات  المتوسطات معامل ارتباط بيرسون، أسلوب مان وتني، :المعالجة الحصائية

 .المعيارية
 

 نتائج الدراسة
 (3)جدول

أبعاد مقياس 
 الرعاية الوالدية

 المجموعة الضابطة
 (21= ن )

 المجموعة التجريبية
 (21= ن )

U Z 

الدللة
 

 م

متوسط 
الرتب

مجموع  
الرت

 ب

 م

متوسط 
الرتب

مجموع  
الرتب

 

 غير دال 16222 01621 2162 2631 3263 .236 26.1 3.63 العالقات داخل السرة
 غير دال .1630 00611 2262 2631 2262 .206 2621 2262 الجتماعية المهارات

 غير دال 16012 02611 22 2621 .226 22 2621 2260 رعاية الذات
 دال غير صفر 02621 .206 2621 262 2262 26.1 62. مهارات التواصل
 دال غير 16012 02611 2262 26.1 .236 2062 2631 2.60 مجموع البعاد

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االمهات في المجموعتين 
هذه النتيجة التجريبية والضابطة علي أبعاد مقياس الرعاية الوالدية في القياس القبلي ربما تعزو 

مهات مع أطفالهن ومن قلة خبرتهن عن والطريقة التي تتعامل بها كل األ إلي نفس األسلوب
ن طبيعة الطفل الذاتوي كيفية تعاملها مع طفلها الذاتوي وما ينقصها من معلومات وأفكار ع

يعًا مهات في المجموعتين التجريبية والضابطة يستخدمن نفس األساليب التربوية جموجد أن األ
وفي بعض االحيان يعاملن طفلهن كما يعاملن الطفل العادي إن نقص المعلومات والخبرات 

للدي األمهات ربما يعد سببًا رئيسيًا في عدم توافقهن مع  ل ىأنفسهن ومع طفلهن وا   ىطفلهن وا 
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أسلوب رعاية مناسبة لطفلها ،حيث أظهرت األمهات درجات متفاوتة من الرعاية الوالدية بين 
لبية وااليجابية ،وبين الحب والعطف الزائد وبين القلق علي مستقبل الطفل من حيث عدم الس

مقدرته علي المشاركة االجتماعية والتفاعل االجتماعي المناسب مع أقرانه وبيئته المحيطة بها 
،كذلك أشارت األمهات في المجموعتين التجريبية والضابطة الي مجموعةمن الضغوط األسرية 

عية واالقتصادية التي يتعرضن لها وكذلك أشارت األمهات الي عدد من المشاكل واالجتما
اتفقت نتيجة هذه الدراسة .الزوجية وتماسك األسرة وعدم قدرة األسرة علي مسايرة الطفل الذاتوي 

الي نطاق حياة األسرة قابل في معظمه (8112)ودراسة ( 8110)دراسة سبودي فيري وآخرون 
ة في الحياة االجتماعية للوالدين وفي الزواج والصحة الجسمية والعالقة لظهور مشكالت أسري

مع االطفال اآلخرين والروتين المنزلي المألوف باإلضافة إلي تأثير الطفل الذاتوي والذي يعد 
 .سلبيًا تماماً 

 -:في ضوء ما توصلت اليه نتائج الدراسة استطاع الباحث أن يستنتج اآلتي
دهن في فهم طبيعة ومدهن بالمعلومات والمعارف والحقائق يساع إن زيادة وعي األمهات .0

 .إعاقة الذاتوية
إن تدريب االمهات علي أساليب ومهارات حياتية يساعدهن علي تقديم رعاية والدية قائمة  .8

 .تفهم لحاجاته وسلوكياته المضطربةعلي تقبل الطفل و 
عدة األسرة في وي يزيد من مساإن إشراك الوالدين في برامج التدريب الخاصة بالطفل الذات .3

 .ة الضغوط التبي تتعرض لها األسرةومواجه ،تعاملها مع طفلها
إن إقامة عالقة وطيدة بين األب واألم والطفل الذاتوي يساعد في التخفيض من أعراض  .8

 . الذاتوية لديه
 :باآلتي في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون

ل وسائل االعالم المختلفة لتوضيح األساليب ضرورة االهتمام بحمالت التوعية من خال .0
 .ين التعامل مع أطفالهن الذاتويينوالطرق المناسبة التي يمكن للوالد

دورات وورش ضروة تفعيل دور األم في تعليم وتدريب الطفل الذاتوي من خالل إقامة ال .8
 .العمل وتدريب أفرادها
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 ،يب نفسيطب ،يب أطفالل يتولي هذه الفئة من طبضرورة توفير فريق عمل متكام .3
 .أخصائي نفسي إلي جانب المدرسة واألسرة 

ضرورة االهتمام بتقديم المزيد من البرامج االرشادية المهات االطفال الذاتوايين في سبيل . .8
ً          ، حيث تعد األم هي األكثر تعامال  مع الطفلالحد من سلوكيات أخري غير مالئمة واألكثر                             

 .ياجاته      ً                     احتكاكا  به واألكثر تلبية الحت
 -:الحالية فإن الباحث يقترح اآلتي للدراسة استكماالً  :البحوث المقترحة

 .ألسرية لألسر التي بها طفل ذاتويدراسة لبعض المشكالت ا .0
 .ابات السلوكية لدي الطفل الذاتويفعالية برنامج تدريبي للحد من االضطر  .8
ة لدي الطفل واالجتماعيدراسة أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالمشكالت النفسية  .3

 .ة وأثر الطفل الذاتوي علي األسرةدراسة ألهم الضغوط النفسي ،الذاتوي
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ABSTRACT 

The aim of this study is to develop the positive behavior of mothers 

in order to help their children to agree, communicate and adapt to those 

around them, as well as raise the efficiency of the mother-child 

relationship in order to achieve a psychological atmosphere suitable for 

the child's development. The sample of the study consisted of (20) 

mothers of autistic children who enrolled in a male and female letter 

association with children aged 6-9 years. 

The study was based on a combination of descriptive and 

experimental approaches. A range of statistical methods such as Mann 

Whitney, Pearson correlation coefficient, mean and standard deviations 

were used. 
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The study reached a number of results, including training mothers 

in life styles and skills that helps them to provide parental care based on 

the child's acceptance and understanding of their needs and troubled 

behavior, establishing a close relationship between father and mother 

and child self help to reduce the symptoms of autism. It also concluded 

a number of recommendations, including the need to pay attention to 

providing more guidance programs for mothers of self-children in order 

to reduce other behaviors inappropriate, as the mother is the most 

dealing with the child and the most contact and more to meet the needs. 


