
ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481لعدد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، ا  
 

 -735- 

 
 
 

ممارسة األنشطة واالحتياجات املختلفة للراشذين روي 
 هن هنظىر األههات اضطراب طيف التىحذ
 
 
 
 
 
 

 إعذاد
 هذي أهني عبذ العسيس أمحذ /أ.م.د

 أستار علن النفس املساعذ مبركس هعىقات الطفىلة ــ جاهعة األزهر
 



 مف منظور األمهات ممارسة األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد
 د/هدى أميف عبد العزيز أحمد 

 

  

 -736- 

 ممخص: 
طيػؼ التوحػد مػف منظػور  اضػطراب ممارسة األنشطة واالحتياجات المختمفػة لمراشػديف ذوي

 األمهات
 هدى أميف عبد العزيز أحمد

 عمـ النفس، مركز معوقات الطفولة، جامعة األزهر، القاهرة، مصر. تخصص
 Houda.Abdel Aziz@azhar.edu.eg  البريد االلكتروني:

 الممخص:
يوميػة المختمفػة، هدؼ البحث إلى تقييـ درجة ممارسة الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحػد ألنشػطة الحيػاة ال

والتعرؼ عمى االحتياجات الفعمية غير الممباة، والفػروؽ يػي االحتياجػات ويقػا لػبعض المت يػرات الديموجراييػة، 
ومعريػػة أكثػػر االحتياجػػات أهميػػة لمراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػف منظػػور األمهات.وتكونػػت عينػػة 

نػاث(، وبمػت المتوسػط ( مف أمهات الراشديف مف ذوي اضطراب التوحػ12البحث مف ) د مػف الجنسػيف )ذكػور واث
( 6,98(، وبمػت متوسػط العمػر الزمنػي لؤلبنػاء )1,1( سػنة بػانحراؼ معيػاري )8928الحسابي لمعمر الزمني )
(. واسػػتخدمت الباحثػػة لجمػػا البيانػػات اسػػتبياف األنشػػطة واالحتياجػػات المختمفػػة 8 ,4سػػنة بػػانحراؼ معيػػاري)

د. يػػروض البحػػث: تػػدني النسػػب المءويػػة ألداء الراشػػديف ذوي اضػػطراب لمراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػ
طيػػؼ التوحػػد ألنشػػطة الحيػػاة اليوميػػة مػػف منظػػور األمهػػات. توجػػد يػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاءية يػػي النسػػب 
المءوية بيف االحتياجػات الفعميػة غيػر الممبػاة واالحتياجػات المتاحػة لمراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد مػف 

ات. توجػػد يػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاءية بػػيف متوسػػطات رتػػب االحتياجػػات المختمفػػة ويقػػا لػػبعض منظػػور األمهػػ
المت يػػرات الديموجراييػػػة )النػػوع ػػػػػػ درجػػة اإلصػػػابة( لػػدى الراشػػػديف ذوي اضػػطراب طيػػػؼ التوحػػد مػػػف منظػػػور 

صػمت األمهات. هنػاؾ احتياجػات أكثػر أهميػة لمراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد مػف منظػور األمهػات. وتو 
النتاءج إلى: وجود انخفاض يي أداء الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد ألنشطة الحياة اليوميػة، يضػبل عػف 
وجػػود يػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاءية بػػيف االحتياجػػات الفعميػػة غيػػر الممبػػاة واالحتياجػػات المتاحػػة لمراشػػديف ذوي 

المختمفػة تبعػا لدرجػة اإلصػابة. وظهػر اضطراب التوحد، كما توجد يروؽ ذات داللػة إحصػاءية يػي االحتياجػات 
أف الحاجة إلى السيطرة عمى نوبات الهياج والمشكبلت السموكية مف االحتياجػات األكثػر أهميػة لمراشػديف ذوي 

 اضطراب التوحد مف منظور األمهات.
كممات مفتاحية: اضطراب طيؼ التوحػد، أنشػطة الحيػاة اليوميػة،  الراشػديف،  ذوي اضػطراب طيػؼ 

 حتياجات.التوحد، ا
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Abstract: 

Practicingactivities and different needs of adults with Autism 

spectrum disorder from mothers’ perspective 
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Email: Houda.Abdel Aziz@azhar.edu.eg 

 

The research aims to assess the degree of practicing various daily-life 

activities by adults with autism spectrum disorder, to identify the actual 

unmet needs, the differences in needs according to some demographic 

variables, and to know the most important needs of adults with autism 

spectrum disorder from mothers’ perspective. 

Sample consisted of (49) mothers of adults with autism spectrum 

disorder of both sexes (males and females). The mothers’ mean age was 

(52.8) years with a standard deviation of (4.4). The mean age of adults 

was (25.6) years with a standard deviation of (5.1). The researcher used 

to collect data questionnaire activities and different needs of adults with 

autism spectrum disorder. Research Hypotheses: 1. Low percentage of 

adults with autism spectrum disorder practice daily-life activities from 

mothers’ perspective. 2. There are statistically significant differences 

between the actual unmet needs and available needs for adults with 

autism spectrum disorder from mothers’ perspective. 3. There are 

statistically significant differences in needs according to some 

demographic variables (type - degree of injury) in adults with autism 

spectrum disorder from mothers’ perspective. 4. There are more 

important needs for adults with autism spectrum disorder from 

mothers’ perspective. The research concluded that, from mothers’ 

perspectiveof adult with Autism spectrum disorder, there is a decrease 

in the performance of adults with autism spectrum disorder for daily-

life activities in addition to the statistically significant differences 

between the actual unmet needs and the available needs and the 

statistically significant differences in needs according to the degree of 

injury. Agitation control and behavioral problems seem to be the most 

important needs of adults with autism spectrum disorder. 

Keywords: autism spectrum disorder, daily activities for adults with 

autism spectrum disorder, adults, autistic individuals, needs.  
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 : مقدمة
يعد اضطراب طيؼ التوحد مف االضطرابات العصبية االرتقاءية ويتسـ بقصػور يػي 
التواصػػػػؿ والتفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي وسػػػػموكيات تكراريػػػػة نمطيػػػػة ومحدوديػػػػة يػػػػي األنشػػػػطة 

 Diagnostic and statistical manual of mental disorders) واالهتمامات.
5), 2013, p.50)-(DSM، خيصي واإلحصاءي لبلضطرابات النفسيةوويًقا لمدليؿ التش 

5)-(DSM  الػػػذي تصػػػدرع الجمعيػػػة االمريكيػػػة لمطػػػب النفسػػػي يػػػ ف األشػػػخاص المصػػػابيف
 ،صػػعوبة يػػي التواصػػؿ والتفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػا ا خػػريف :بػػػاضطراب طيػػؼ التوحػػد لػػديهـ

وتػػرثر هػػذع األعػػراض عمػػى قػػدرة الشػػخص عمػػى  ،واهتمامػػات محػػدودة وسػػموكيات تكراريػػة
وُيعػرؼ اضػطراب التوحػد ب نػط اضػطراب  طيػؼ   ،مـ والعمؿ وغيرهػا مػف مجػاالت الحيػاةاالتع

لوجود تبايف واسا يي نوع وشػدة األعػراض التػي يعػاني منهػا األشػخاص. ويحػدثفي جميػا 
يمكػف  اضطراب طيؼ التوحد المجموعات العرقية والثقايية واالقتصادية. وعمى الرغـ مف أف

ف التػػدخبلت التدريبيػػة والعبلجيػػة وتػػواير الخػػدمات يمكػػف أف إال أ ،أف يسػػتمر مػػدى الحيػػاة
 يحسف أعراض الشخص المصاب ويعزز قدرتط عمى العمؿ. 

ومعدالت انتشار التوحد يي تزايد مستمر ويقا لتقديرات مركز السيطرة عمى 
( طفبًل 68مف كؿ ) طفبلً  يشخصحيث  ،األمراضبشبكة رصد التوحد واالضطرابات االرتقاءية

وقد أدت الزيادة يي نسبة االنتشار إلى زيادة أعداد  ،(ASD)ب طيؼ التوحد باضطرا
وأغمب هرالء األشخاص يحتاجوف إلى الدعـ والمساندة طواؿ المراهقيف وص ار البال يف 

 .إلى ارتفاع تكاليؼ الرعاية والتدريب حياتهـ مما يردي
(Anderson, Barbaro & Maybery, 2016, p.260) 
يي الدليؿ التشخيصي واإلحصاءي الخامس تحت مصطمح ويندرج التوحد 

 ويشترؾ األشخاص ،Autism Spectrum Disorder (ASD)اضطراب طيؼ التوحد 
صعوبات يي  :يي بعض األعراض المتشابهة مثؿباضطراب طيؼ التوحد  المصابيف

ة ت ثير أما عف كيفي ،التفاعؿ االجتماعي والتواصؿ واالهتماـ الزاءد أو التكراري باألنشطة
هذع األعراض عمى حياة الشخص ييعتمد ذلؾ عمى شدة وعدد األعراض وتشترط المعايير 

األعراض ألغراض تحديد مستوى ونوع  الجديدة لتشخيص االضطراب تحديد مستوى شدة
الدعـ الخدمي والت هيمي الذي يجب العمؿ عمى تقديمط لتحقيؽ أقصى درجات االستقبللية 

 (DSM-5, 2013, p.52)يي الحياة اليومية.
ويمكف لمطبيعة المزمنة لهذع األعراض والخصاءص أف تحد مف مشاركتهـ يي 

وما ذلؾ هناؾ  ،مجاالت الحياة الرءيسية عمى سبيؿ المثاؿ التوظيؼ والمشاركة المجتمعية
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بحوث تشير إلى أف الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد يمكف أف يشاركوا يي اإلنتاج إذا 
 جيد.تـ دعمهـ بشكؿ 

(Poon& Sidhu,2017, p.78)  ;Smith et al, 2015) :دراسػػات ومنهػػا 
Nagib&Wilton, 2019; Reid, 2019) 
ويعد ذوي اضطراب التوحد مجموعة غير متجانسة؛ حيث تختمؼ مهاراتهـ 

والقدرة عمى أداء أنشطة الحياة ، الم ة المنطوقة والتواصؿ :وتحدياتهـ عمى عدة محاور
ويمكف أف تت ير اعتمادا عمى ، والعاطفة وما إلى ذلؾ، الحسيةاليومية والحساسية 

 ,Nicolaidis; Kripke& Raymaker, 2014) المحفزات البيءية والدعـ المقدـ.
p.1169) 

وهناؾ خمس مجاالت لدعـ الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد أشار لهـ 
 : اجتماع كوزاؾ يي نيوجيرسي وهي

جية اسػػتباقية لتمبيػػة احتياجػػات األعػػداد المتزايػػدة لوضػػا اسػػتراتي Planningالتخطػػيط  .1
 مف الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد.

ويجػػب أف يكػػوف الػػدعـ المػػالي لمخػػدمات  ،زيػػادة مصػػادر التمويػػؿ Fundingالتمويػػؿ  .2
 والتمويؿ الفردي. ،وكاييا لدعـ البرامج وا ليات ،ومتنوعا ،مرنا ومستداما

لتنسػيؽ ونشػر معمومػات دقيقػة  Service Delivery systemنظاـ تسميـ الخدمػة  .3
والتنسػػيؽ بػػيف الجهػػات  ،عػػف احتياجػػات الػػدعـ لمراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد

 المختمفة.
وتػػويير عػػدد كػػاؼ مػػف مػػوظفي الرعايػػة المباشػػرة  Staffingتكػػويف يريػػؽ متخصػػص  .4

 المدربيف تدريب جيد لمتعامؿ ما هذع الفءة.
هناؾ حاجػة ممحػة لتطػوير خػدمات  Specialized servicesالخدمات المتخصصة  .5

ودعػـ األسػرة والبػرامج  ،بما يػي ذلػؾ المنػزؿ ،أكثر تخصصا يي جميا مجاالت الخدمة
 والدعـ الوظيفي والسكني. ،اليومية

(The New Jersey Center for Outreach and Services for the 
Autism Community (COSAC), 2006, p. 83-91) 
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 : مشكمة البحث
وهـ  ،اؾ عدد كبير مف األطفاؿ الذيف تـ تشخيصهـ باضطراب طيؼ التوحدهن

ويمكف التوقا بزيادة كبيرة يي  ،يتزايد ما مرور الوقت وهذا العدد ،حاليا يي مرحمة الرشد
)ال توجد احصاءيات مصرية تشير إلى نسبة  ،عدد الراشديف عمى مدى السنوات المقبمة
وعمى الرغـ مف وجود العديد مف  ،وحد يي مصر(وجود الراشديف ذوي اضطراب طيؼ الت

             يهناؾ القميؿ ،األبحاث التي تتناوؿ خصاءص واحتياجات األطفاؿ المصابيف بالتوحد
 وكذلؾ ،)يي حدود ماتـ األطبلع عميط( مف االهتماـ بالمراهقيف والراشديف بوجط خاص

مات المجتمعية المتاحة لهـ وما البحوث التي تتناوؿ احتياجات الراشديف يي مقابؿ الخد
كالتوظيؼ والت هيؿ وقضاء وقت  يتعمؽ بهذع المرحمة مف تحديات واحتياجات مختمفة

  (Lorenc et al, 2017)الفراغ وأنشطة الحياة اليومية.
أشارا )Poon & Sidhu, 2017,p.77)ويي مراجعة قاما بها بوف وسدهيو

وزيادة الحاجة إلى تطوير  ،طيؼ التوحد باضطراب األيراد المشخصيف إلى زيادة حاالت
حيث تستمر الصعوبات يي التواصؿ االجتماعي يي مرحمة  ،برامج دعـ طواؿ مراحؿ الحياة

ويعانوف مف مشكبلت  ،البموغ يي حيف تقؿ األنماط التكرارية والقهرية لمسموؾ واألنشطة
يشير إلى أف ا باء ال ويعيش أكثرهـ ما الوالديف مما  ،سموكية وعاطفية أكثر مف أقرانهـ

 يزالوف مقدمي الرعاية األساسية لؤلبف البالت.
%( ممف 68%( و)18وتشير البيانات الم خوذة مف األطفاؿ إلى أف ما بيف )

يعانوف مف العزلة  ولكنهـ ،يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد ال يعانوف مف إعاقة عقمية
والمشكبلت الصحية والعقمية  ،البطالةاالجتماعية والصعوبات يي أنشطة الحياة اليومية و 

وعمى الرغـ مف أف الدعـ متاحًا لؤلطفاؿ يجد الراشديف صعوبة أكبر يي  ،والجسمية
 (Lorenc, et al, 2018, p.654) الحصوؿ عمى الدعـ المناسب.

وتظهر مراجعة األدبيات عف الراشديف ذوي اضطراب التوحد ػػ ب ض النظر عف 
و  ،ػػ أف ال البية العظمى منهـ عاطميف عف العمؿ كميًا أو جزءياً مستويات القدرة الحالية 

باإلضاية إلى الحد األدنى  ،أف أعداد كبيرة منهـ ال تزاؿ دوف أي مف الخدمات المناسبة
 ،األدلة العممية المناسب القاءـ عمى وعدـ وجود التدريب ،مف المشاركة المباشرة لؤلسر

هميف يمثؿ تحديا كبيرا أماـ تقديـ خدمات يعالة ولذلؾ وأخيرا ي ف تواير األخصاءييف المر 
باالحتياجات الفردية لمراشديف المصابيف  هناؾ حاجة كبيرة ومتزايدة لممزيد مف االهتماـ
 ,Gerhardt & Lainer, 2011)لديهـ. باضطراب طيؼ التوحد لتحسيف نوعية الحياة

37) 
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التحديات ومنها نقص  ويواجط المصابيف بطيؼ اضطراب طيؼ التوحد العديد مف
ونقص مهارات الحياة اليومية وصعوبة إتباع  ،ومشكبلت التواصؿ ،المهارات االجتماعية

االنتقاءي لجزء مف المهمة ومشكبلت يي يهـ وقبوؿ ظروؼ مكاف  واالنتباع ،التعميمات
وصعوبة يي يهـ المعايير ، وضعؼ الثقة بالنفس ،وصعوبات يي التواصؿ، العمؿ

وانخفاض  ،Organization Difficulties وصعوبات تنظيمية ،األخبلقيةاالجتماعية و 
 (,Gilmore& Ashburner, 2015, p.7) Nearyوريض الت يير.  ،والقمؽ ،الدايعية

كما زادت نسبة اإلصابة ب مراض طبية مزمنة بما يي ذلؾ الصرع واضطرابات  
واضطراب ما بعد الصدمة  ،الجهاز الهضمي ومتبلزمة التمثيؿ ال ذاءي والقمؽ واالكتءاب

 .وزيادة التعرض لمعنؼ وسوء المعاممة ،واضطرابات النـو
Nicolaidis, Kripke & Raymaker, 2014, p.1169)(  

وتشير العديد مف الدراسات لى أف األشخاص ذوي اضطراب التوحد يعانوف مف 
الحياة بشكؿ  وهو ما يعرضهـ إلى صعوبة، قصور يي أداء أنشطة ومهارات الحياة اليومية

 ويجعمهـ يي حاجة داءمة إلى الدعـ والمساندة. ،مستقؿ عف ا خريف
                         Poon & Sidhu, 2017, p.77)( 

ويي األونة األخيرة تـ االعتراؼ باحتياجات دعـ الراشديف ذوي اضطراب التوحد 
يركد قانوف التوحد عاـ  يي دواءر السياسة العامة يي الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث

ـ عمى الخدمات المجتمعية بما يي ذلؾ الدعـ االجتماعي وخدمات اإلسكاف 9141
ويي إنجمترا تنص توجيهات قانوف  ،والتوظيؼ لتشجيا االستقبلؿ والمشاركة لمراشديف

ـ عمى اتخاذ السمطات المحمية اإلجراءات لمنا حدوث مشكبلت أكثر 9112التوحد لعاـ 
 وتوصى بتويير خدمات وقاءية. ،ديف مف ذوي اضطراب التوحدخطورة لمراش

(Lorenc et al, 2018, p. 655) 
وعمى الرغـ مف وجود عدد كبير مف البحوث األجنبية التي تناولت خصاءص 

أف هناؾ نقص يي المعمومات عف  إال ،الراشديف المصابيف باضطراب طيؼ التوحد
وقضايا عديدة مثؿ التوظيؼ  ،بشكؿ مستقؿ التحديات التي تواجههـ طواؿ الحياة لمعيش

 والعبلقات العاطفية واالجتماعية لديهـ.
Fitzpatrick; Mazefsky & Eack, 2017, p.2)-(Bishop  

وتركز معظـ السياسات التعميمية والتدخبلت التدريبية والعبلجية عمى مرحمة 
ودراسة  ،وية والعصبيةوتهتـ البحوث يي مجاؿ التوحد بالنواحي الطبية أو الحي، الطفولة
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وت يب  ،العبلقة السببية عمى حساب البحوث المتعمقة بتطوير وتقييـ الخدمات الداعمة
الدراسات الوصفية عف طبيعة األنشطة التي يمارسها الراشدوف مف ذوي اضطراب طيؼ 

ومعرية االحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي  ،واالحتياجات الفعمية غير الممباة ،التوحد
طراب التوحد هي الخطوة األولى يي يهـ كيفية دعـ وتحسيف نوعية حياة هرالء األيراد اض

ويمكننا االستفادة مف تحديد االحتياجات غير الممباة لمراشديف ذوي اضطراب  ،وأسرهـ
والتخطيط لخدمات ، وتخصيص الموارد، طيؼ التوحد يي تخطيط برامج الرعاية الفردية

 ات المقدمة لممصابيف باضطراب التوحدوتحسيف الخدم ،أكثر يعالية
 : وتتحدد مشكمة البحث يي التسارالت التالية

مػا أنشػػطة الحيػػاة اليوميػػة التػػي يسػتطيا الراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد القيػػاـ  .1
 بها مف منظور األمهات؟

واالحتياجػػات المتاحػػة لمراشػػديف ذوي  ،مػػاالفروؽ بػػيف االحتياجػػات الفعميػػة غيػػر الممبػػاة .2
 ب طيؼ التوحد مف منظور األمهات؟اضطرا

مػػاالفروقفي االحتياجػػات المختمفػػة ويقػػا لػػبعض المت يػػرات الديموجراييػػة )النػػوع ػػػػ شػػدة  .3
 اإلصابة( لدى الراشديف ذوي اضطراب التوحد مف منظور األمهات؟

مػػػا االحتياجػػػات األكثػػػر أهميػػػة لمراشػػػديف ذوي اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد مػػػف منظػػػور  .4
 األمهات؟
 : أهداؼ البحث

تقييـ درجة ممارسة الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد ألنشطة الحياة اليومية التػي  .1
 .تعد مرشر عمى القدرة عمى الحياة المستقمة واالستفادة مف خدمات الدعـ المختمفة

 ،تقيػػيـ واقػػا خػػدمات الػػدعـ الحاليػػػة المقدمػػة لمراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػػد .2
ممباة وهي الخطوة األولى يػي يهػـ كيفيػة تمبيػة هػذع ومعرية االحتياجات الفعمية غير ال

 االحتياجات.
 : أهمية البحث

 : األهمية النظرية
وهي يءػة يتزايػد االهتمػاـ بهػا نظػرا  ،يهتـ البحث بالراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد .1

 التوحد يي كؿ دوؿ العالـ.اضطراب طيؼ لزيادة نسبة انتشار اإلصابة ب
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المصػرية التػي تتنػاوؿ احتياجػات الراشػديف ذوي اضػطراب  يعد هذا البحث مف االبحاث .2
 ويقـو عمى تقييـ واقا الخدمات المتاحة مف منظور األمهات. ،طيؼ التوحد

كما يمثؿ هذا البحث بما يحويط مف أطػار نظػري ودراسػات سػابقة اسػهاما مػف الناحيػة  .3
الراشػػديف النظريػة يمكػف اف يسػتفيد منهػا البػاحثوف يػػي اجػراء المزيػدمف البحػوث عػف 

 ذوي اضطراب طيؼ التوحد .
  :األهمية العممية التطبيقية

التدريبيػة واالرشػادية المبكػرة والبلزمػة  قد تسهـ نتاءج هذا البحث يي وضػا البػرامج .1
مػػف قبػػؿ المتخصصػػيف بهػػدؼ تػػدريب ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد عمػػى ممارسػػة 

 عمؿ يي مرحمة الرشد.عمى االستقبلؿ وال والتي ترثر بدورها ،أنشطة الحياة اليومية
قد تػتـ االسػتعانة بمقيػاس األنشػطة واالحتياجػات المختمفػة لمراشػديف ذوي اضػطراب  .2

طيؼ التوحد الذي أعدتػط الباحثػة يػي بحػوث ودراسػات أخػرى تتنػاوؿ الراشػديف ذوي 
 اضطراب طيؼ التوحد.

 : دراسات سابقة
راشديف المصابيف هناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت االحتياجات المختمفة لم

  :يمكف عرض هذع الدراسات تحت محوريفو ، باضطراب طيؼ التوحد
وأنشػػطة الحيػػاة اليوميػػة لؤليػػراد ذوي اضػػطراب  دراسػػات تناولػػت مهػػارات :المحػػور األوؿ

وأشارت إلى أنط ينب ػي أف  ،طيؼ التوحد كمهارات ضرورية لمحياة يي مرحمة البموغ والرشد
يػاة اليوميػة محػور خطػط التػدريب وخاصػة لممػراهقيف خػبلؿ يكوف التدريب عمى مهارات الح

حيػث تشػير الدراسػات إلػى أف األيػراد ذوي  ،مرحمة االنتقاؿ مف المراهقة إلػى البمػوغ والرشػد
اضػػطراب التوحػػد يظهػػروف قػصػػػور يػػي مػهػػػارات الحيػػػػػاة اليػومػيػػػة بػالنػػسػبػػػة لمهػػػاراتػػهػػػـ 

تناولػػت تنبػػرات التحصػػيؿ  (Balet al, 2015)وف يفػػي دراسػػػة بيػػؿ و خػػػر  ،الػمعريػيػػػة
عػداد وجبػة  ،)مثػؿ النظايػة الشخصػية و مهػارات الحيػاة اليوميػة ،اليومي لمهارات الحيػاة واث

دارة األمػػواؿ و  هػػي مهػػارات هامػػة لمعػػيش المسػػتقؿ( عمػػي عينػػة طوليػػة تتبعيػػة مػػف عمػػر واث
ب طيػؼ التوحػد اسػتمرار وأظهر المشػاركوف ذوو اضػطرا، الثانية إلى عمر الواحد والعشريف

وكاف العمر العقمي يي مرحمة  ،يي نمو مهارات الحياة اليومية طواؿ يترة الطفولة والمراهقة
وأكػػدت الدراسػػة  ،الطفولػػة المبكػػرة أقػػوى مرشػػر عمػػى التحصػػيؿ اليػػومي لممهػػارات المعيشػػية

ي عمػػى ضػػرورة تضػػميف مهػػارات الحيػػاة اليوميػػة يػػي بػػرامج تػػدريب ذوي اضػػطراب التوحػػد يػػ
 مراحؿ الحياة المختمفة.
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أنشطة الحياة اليومية لدى  (Knüppel et al, 2019) وتناوؿ كانبيؿ و خروف
ص ار الراشديف مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف خبلؿ استطبلع رأي قاـ بط يريؽ العمؿ 

( مف أباء الراشديف الذيف تـ تشخيصهـ يي مرحمة 4966مف الباحثيف عمى عينة )ف=
قدـ األباء معمومات حوؿ النشاط  ،يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد الطفولة ب نهـ
والتاريخ السابؽ خبلؿ المدارس ، يضبل عف الخصاءص السموكية ،النهاري الحالي

وأظهرت نتاءج االستطبلع  ،وتفاصيؿ عف الدعـ المتاح يي تمؾ الفترة ،االبتداءية والثانوية
وصاحب ذلؾ وجود ، نشاط يومي منتظـ أف ما يقرب مف خمس العينة كانوا ال يمارسوف

لديهـ أكثر مف الشباب الذيف يمارسوف أنشطة  مشكبلت سموكية واضطرابات مصاحبة
وأكدت النتاءج عمى ضرورة ممارسة األنشطة اليومية لما يي ذلؾ مف أثر  ،يومية نهارية

 عمى السموؾ وقبوؿ التدريب والعمؿ.
نولوجيا المساعدة عمى تطوير عمى أثر استخداـ التك وركزت بعض الدراسات

مهارات الراشديف وكيفية االستفادة منها يي التدريب عمى مهارات التواصؿ و المهارات 
عمى  (Poon & Sidhu, 2017)البلزمة لسوؽ العمؿ مثؿ دراسة بوف و سيدهو

استخداـ التكنولوجيا بشكؿ متزايد وردود يعؿ الفيديو لتحسيف استخداـ اإلدارة الذاتية 
Self-management وتحسيف جودة  ،عمى سبيؿ المثاؿ التفاعؿ االجتماعي

كما تـ استخداـ تعميقات الفيديو لتحسيف مهارات التواصؿ االجتماعي وتوظيؼ  ،المحادثات
ومزج استخداـ مبادئ التحميؿ السموكي والتواصؿ البديؿ  ،التكنولوجيا لتطوير التواصؿ

مراشديف ذوي اضطراب التوحد المصاحب لئلعاقة باستخداـ الكمبيوتر الموحي )ا يباد( ل
كما يمكف استخداـ التطبيؽ الرقمي المساعد عمى األجهزة الموحية ويتضمف ، الذهنية

 ،والصور والتكيؼ السموكي واإلدارة الذاتية ،وقواءـ المهاـ ،التذكير بالمهمة :عناصر مثؿ
، قمؿ مف احتياجاتهـ لمدعـيضبل عف أدوات االتصاؿ ما المدرب مما يحسف مف قدراتهـ وي

وتوقعات العمؿ واإلنتاجية المطموبة مف  ،كما أف يهـ نوع الدعـ المطموب يي مكاف العمؿ
 هامة لدعـ احتياجات الراشديف ذوي اضطراب التوحد. قبؿ أصحاب العمؿ مداخؿ

بتعزيز   et al,2019) Fuster-(Pérezواهتمت دراسة بيريزياستر و خروف
ومية لدى أربعة أشخاص بال يف مف ذوي اضطراب التوحد مف خبلؿ مهارات الحياة الي

وكاف الهدؼ مف الدراسة هو تقييـ ت ثير  ،تدخؿ تجريبي بوساطة التكنولوجيا الرقمية
مقارنة بتدخؿ  Digital Technology(DT))التدخؿ ذي التكنولوجيا الرقمية المجسدة 

مف أجؿ تعزيز  )intervention(TAU Usual-As-Treatment (( العبلج المعتاد
ذكور وتكونت العينة مف أربعة  ،غسؿ الصحوف وغسيؿ المبلبس :مهارات الحياة اليومية
واستندت  ،( مف ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة العقمية73 :98تتراوح عمارهـ بيف )

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/digitization
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 ،الدراسة عمى تقنيات تعميمية لتحفيز الصوت والصورة تهدؼ إلى مساعدة المشاركيف
مف استخداـ الكمبيوتر الموحي المتصؿ (DT) التكنولوجيا الرقمية وتكوف التدخؿ بواسطة

مف استخداـ الصورة الورقية وشراءط  (TAU)العبلج المعتاد خؿوتكوف تد ،بنظاـ اإلضاءة
كاف أكثر يعالية مف  التكنولوجيا الرقمية وأشارت النتاءج إلى أف التدخؿ بواسطة المهاـ.
يي تقميؿ عدد تعميمات المعمميف المعطاة إلى ثبلثة مف المشاركيف  بالعبلج المعتاد التدخؿ
ج المهمة التي أظهرها جميا المشاركيف خبلؿ أداء وتقميؿ عدد السموكيات خار  ،األربعة

التكنولوجيا الرقمية عمى تحسيف مهارات  األنشطة؛ حيث ساعد التدخؿ الجديد بواسطة
أف  وتمثمت المساهمة الجديدة لهذا العمؿ يي إظهار ،المشاركيف اليومية يي الحياة

مة يعالة لتفاعؿ استخداـ جهاز محموؿ باليد متصؿ بنظاـ إضاءة يمكف أف يكوف وسي
 األشخاص مف ذوي اضطراب التوحد واإلعاقة العقمية يي البيءة. 

واالحتياجػػػات  ،دراسػػػات تناولػػػت تقيػػػيـ واقػػػا خػػػدمات الػػػدعـ الحاليػػػة :المحػػػور الثػػػاني
 المستقبمية لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد والعقبات التي تحوؿ دوف تمقي الخدمات.

احتياجات ما بعد  (Neary et al, 2015) نيري و خروف تناولت دراسة
المدرسة لص ار الراشديف المصابيف باضطراب طيؼ التوحد ذو المستوى الوظيفي المرتفا 

الذيف يعيشوف يي كوينز الند  ( مف ا باء28وتكونت العينة مف ) ،مف وجهة نظر ا باء
يي منزؿ األسرة وأشارت النتاءج إلى أف ال البية العظمى مف الراشديف يعيشوف  ،باستراليا

%( منهـ يعمموف يي وظاءؼ ال تتطمب 86) والذيف يعمموف كاف ،وعاطميف عف العمؿ
ووجد أنهـ يقضوف معظـ أوقاتهـ يي أنشطة انفرادية أو أنشطة تعتمد عمى  ،مهارات

وأشار ا باء إلى ضرورة االهتماـ  ،والقميؿ مف الوقت يي أنشطة اجتماعية ،التكنولوجيا
ويمي ذلؾ دعـ متخصص  ،العمؿ باعتبارع أولوية قصوى ألبناءهـ وبناتهـبالتوظيؼ ودعـ 

والتدريب والمساعدة لدعـ االنتقاؿ مف  ،لممساعدة يي استكماؿ التعميـ ما بعد المدرسة
 والتدريب عمى المهارات االجتماعية. ،المدرسة الثانوية إلى مرحمة الرشد

عة منهجية لتقييـ يعالية بمراجLorenc et al, 2017) مورانس و خروف )وقام
التوحد دوف إعاقة ذهنية مصاحبة مف خبلؿ ذوي اضطراب التدخبلت الداعمة لمراشديف 

وتبيف أف برامج  ،مراجعة اثنتاف وثبلثوف دراسة تركز معظمها عمى المشاركيف الذكور
وركزت معظـ  ،التوظيؼ والتدريب عمى المهارات االجتماعية مف أكثر البرامج يعالية

وتضمف الدعـ  ،خبلت عمى التخفيؼ مف أوجط العجز المحددة بدال مف تقديـ الدعـالتد
المقدـ المساعدة يي إيجاد العمؿ والتدريب عمى مهارات الحياة اليومية والتفاعؿ 

وأكدت هذع المراجعة عمى أنط  ،االجتماعي بما يي ذلؾ الصداقة وجماعات دعـ األقراف
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كوف متاحًا لؤلطفاؿ يجد الراشديف صعوبة أكبر يي عمى الرغـ مف أف الدعـ غالبا ما ي
 الحصوؿ عمى الدعـ المناسب.
احتياجات الدعـ الحالية والمستقبمية (D'Astous,2017)وتناوؿ داستوس

 ،ووجهة نظر أيراد األسرة المتوقعة لمراشديف ذوي اضطراب التوحد مف وجهة نظرهـ
( مف أيراد أسر 12و)، التوحد( راشدًا مف ذوي اضطراب طيؼ 31وتكونت العينة مف )

المصابيف بالتوحد ومف خبلؿ مقاببلت يردية شبط رسمية تـ استخداـ تقييـ كامبروؿ 
 Camberwell Assessment) ،لحاجات الراشديف المصابيف ب عاقات نماءية وعقمية

of Need for Adults with Developmental and Intellectual 
Disabilities (CANDID) ميؿ مقارف لفءتيف عمريتيف مف ص ار الراشديف ذوي وتـ تح

عاـ( لبحث أوجط التشابط  71عاـ( والراشديف )يوؽ  48: 92اضطراب التوحد )مف 
وأشارت النتاءج الكمية إلى وجود عبلقة بيف العمر  ،واالختبلؼ يي الحاجات والدعـ المقدـ

عاـ( أكثر  71رهـ عف )حيث كاف مف تزيد أعما ،ومستوى احتياجات الدعـ لدى الراشديف
 ،عاـ( 48: 92احتياجا لمدعـ وعدـ تواير الخدمات بالمقارنة بص ار الراشديف )مف 

عبلوة عمى ذلؾ ، يي الخدمات الداعمة لمراشديف وسمطت النتاءج الضوء عمى الفراغ
يمشكبلت التواصؿ ونقص مهارات الحياة اليومية وضا الراشديف ذوي اضطراب التوحد يي 

وكاف الدعـ المستقبمي وجودة الحياة  ،الحياة المستقمة دوف دعـ كاؼ ويعاؿ خطر صعوبة
 والسبلمة لمراشديف المصابيف بالتوحد مف الشواغؿ األسرية.
 Bishop-Fitzpatrick et)ويي دراسة قامت بها بيشوب ياتزبتريؾ و خروف

al,2017) شديف ذوي عمى جودة حياة الرا عف ت ثير الدعـ االجتماعي المقدـ والتوتر
( مف الراشديف ذوي 11وتكونت العينة مف ) ،اضطراب التوحد بدوف إعاقة ذهنية مصاحبة
( 98و) ،عاـ( 11ػػ 48تتراوح أعمارهـ بيف )، اضطراب التوحددوف إعاقة ذهنية مصاحبة

وأشارت النتاءج إلى أف الراشديف ذوي اضطراب التوحد يحصموف  ،مف الراشديف العادييف
كما أظهرت  ،بكثير مف الدعـ االجتماعي مقارنة بمجموعة العادييف عمى مستويات أقؿ

النتاءج وجود عبلقة مباشرة دالة بيف الدعـ االجتماعي والتوتر وجودة الحياة لدى الراشديف 
وأكدت النتاءج عمى أف التدخبلت التي تركز عمى تدريب الراشديف  ،ذوي اضطراب التوحد

مية العبلقات االجتماعية تحسف مف جودة الحياة عمى مهارات التعامؿ ما التوتر وتن
 لديهـ.

مري ،وزاريزني ،وعبر دراسة استػقػصػاءػية كندية بش ف اإلعاقة أكدويكر  واث
(Zwicker, Zaresani&Emery, 2017)  عدـ التجانس يي االحتياجات غير الممباة

ة الخدمات وأشار إلى أف الخطوة األولى يي سياس ،لدى الراشديف ذوي اضطراب التوحد
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كما كانت مشاركة القوى العاممة مف  ،الفعالة هي يهـ أيضؿ لبلحتياجات والتحديات
الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد يي كندا أدني نسبة بالمقارنة بالعمالة مف المصابيف 

 ب عاقات أخرى.
بحث الخدمات المقدمة (Dudley et al, 2018)دراسة دودلي و خروفوتناولت 

والصعوبات التي تواجط تقديـ  ،واالحتياجات غير الممباة ،ي اضطراب التوحدلمراشديف ذو 
( مف مقدمي الرعاية لؤليراد 931وتكونت العينة مف ) ،الخدمات لدى عينة كبيرة منهـ

 ،الذيف تـ تشخيصهـ باضطراب طيؼ التوحد مف قبؿ األطباء يي جامعة كارولينا الشمالية
الديموجرايية المعروؼ ارتباطها بمجاؿ تقديـ الخدمات وبعد دراسة العديد مف المت يرات 

وجد أف الوضا المعيشي مف المنبآت التي لها داللة يي مجاؿ الخدمات  ،واالحتياجات
المقدمة والصعوبات المتعمقة بالوصوؿ لمخدمات؛ حيث كشفت النتاءج عمى أف الراشديف 

يضبل عف  ،مات بشكؿ أقؿذوي اضطراب التوحد الذيف يعيشوف ما أسرهـ يستخدموف الخد
 والمزيد مف العواءؽ لموصوؿ إلى الخدمات.  ،وجود العديد مف االحتياجات غير الممباة

يي دراستهـ عمى  (Anderson et al,2018) وركز اندريسوف و خروف
وتناولت  ،العقبات التي تحوؿ دوف تمقى الشباب ذوي اضطراب طيؼ التوحد لمخدمات

ذوي اضطراب طيؼ التوحد لفهـ أيضؿ الطرؽ التي تردي إلى  الدراسة تجارب أسر الشباب
( مف  باء وأمهات الشباب الذيف أكمموا 91مف خبلؿ عينة مف ) ،وصوؿ الخدمات إليهـ

وقد وصفوا تجاربهـ يي االنتقاؿ  ،( دقيقة21المدرسة الثانوية وأجريت معهـ مقابمة لمدة )
ؽ بالخدمات والتعميـ ما بعد الثانوي. تـ والوضا الحالي ييما يتعم ،مف المدرسة الثانوية

وأشارت النتاءج إلى أف هناؾ العديد  ،تسجيؿ المقاببلت النوعية رقميا ونسخها وتحميمها
مف العقبات التي تحوؿ دوف تمقي الشباب الخدمات المناسبة. وهو ما أكدتط أيضا دراسة 

ا باء والشباب  التي تناولت وجهات نظر (Sosnowy et al , 2018) سنواي و خروف
( مف ا باء واألمهات 94وتـ إجراء مقاببلت ما عينة مف ) ،حوؿ االنتقاإللى مرحمة الرشد

إلى  وتـ بحث تجاربهـ عف االنتقاؿ ،( مف الشباب ذوي اضطراب طيؼ التوحد91و)
مرحمة الرشد لفهـ ما يعتبرونط نواتج مرغوبة وكيؼ يسعوف لتحقيقها؛ حيث سيساعد يهـ 

ورأى معظـ ا باء والشباب يي الدراسة أف  ،ظر هذع عمى تحديد مجاالت الحاجةوجهات الن
وبالنسبة لمشباب كاف االبتعاد عف  ،العيش بعيدا عف المنزؿ خطوة مهمة نحو االستقبلؿ

المنزؿ خطوة مرغوبة تتطمب االستقبلؿ المالي وهو مجاؿ يواجط ييط الكثيروف صعوبات 
وكشفت النتاءج عف أف هناؾ ، االجتماعية والعاطفية لمعمؿ كما ذكر الشباب الفواءد ،كبيرة

العديد مف التحديات التي تواجط التوظيؼ يالشباب الذيف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد 
لديهـ معدالت توظيؼ منخفضة مقارنة ما عمـو السكاف وكذلؾ ما األقراف ذوي اإلعاقات 
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هو نقص يرص العمؿ التي تناسب قدرات وكاف أحد االهتمامات الرءيسية لآلباء  ،األخرى
 الشاب واحتياجاتط وتفضيبلتط. 

وأهتمت مجموعة مف الدراسات بالتحديات التي يواجهها الراشدوف ذوو اضطراب 
وتقديـ أساليب  ،طيؼ التوحد )مف ذوي اإلصابة البسيطة( يي مجاؿ العمؿ والتوظيؼ

Smith et al, Hendricks ;2010 , :)ومف هذع الدراسات، لمواجهة هذع التحديات
2015; Nagib &Wilton, 2019; Reid, 2019;Taylor et al,2019; 

Whittenburg et al,2019;Goldfarb, Gal& Golan, 2019) 
ويعتبر العمؿ وما يترتب عميط مف وضا اجتماعي ذو صمة بالوظيفة وزيادة 

ويبقى العمؿ  ،رسةاالستقبلؿ المادي أمرا أساسيا لتحسيف نوعية حياة الفرد بعد المد
وتشير التقارير إلى ارتفاع  ،بالنسبةلمعظـ الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد بعيد المناؿ

 ,Gerhardt & Lainer%(. )21معدؿ البطالة ونقص العمالة بنسبة تصؿ إلى )
2011, p.39) 

وحددت بعض الدراسات مواصفات محددة لبيءة العمؿ الصالحة لذوي اضطراب 
تناولت العقبات )(Hillier & Galizzi, 2014وجيمزي ،يفي دراسة لهيمر ،طيؼ التوحد

وأهمية تويير المزيد مف الخدمات لممساعدة يي تويير  ،التي تحوؿ دوف العثور عمى عمؿ
والتي  ،وأكدت عمى أهمية تواير البيءة الداعمة، يرص عمؿ لذوي اضطراب طيؼ التوحد

وأف ذلؾ يعد استراتيجية  ،هـ يي أماكف العمؿتدعـ احتياجات الراشديف وتوير اإلقامة ل
وما ذلؾ لـ يعمؿ سوى عدد  ،والموظؼ ،ناجحة لتمبية كؿ مف احتياجات صاحب العمؿ

 قميؿ مف الشباب يي بيءة داعمة.
ومدة  ،البحث عف وظيفةWei et al,2018) )وتناولت دراسة وي و خروف 

حيث ظهرت أدلة تشير إلى  ،دويقداف الوظاءؼ بيف الشباب ذوي اضطراب التوح ،العمؿ
وأكدت عمى أنط مف  ،نتاءج توظيؼ ضعيفة بشكؿ خاص لمشباب ذوي اضطراب التوحد

كما أظهرت  ،المهـ يهـ خبراتهـ الوظيفية مف أجؿ تطوير تدخبلت يعالة تمبي احتياجاتهـ
 ،النتاءج أف ص ار الراشديف يواجهوف صعوبة كبيرة يي الحصوؿ عمى عمؿ طويؿ األجؿ

 حاجة إلى المزيد مف البحوث لتحديد استراتيجيات لتحسيف نتاءج التوظيؼ. وهناؾ
بدراسة العوامؿ المرتبطة  (Chan et al,2018)وأهتمت دراسة شيف و خروف

بالعمالة المجتمعية المستدامة بيف الراشديف المصابيف بالتوحد واإلعاقة العقمية مف خبلؿ 
عوامؿ األسرية والخصاءص الفردية عمى العمالة دراسة البيانات الطولية الكتشاؼ ت ثير ال

مف  %(4127وأشارت النتاءج إلى أف ) ،(418)ف=  ،شهر( 48عمى مدار ) ،المستدامة
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كما  ،الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد واإلعاقة العقمية هـ الذيف استمروا يي العمؿ
والبيءة  ،اع دخؿ األسرةوارتف ،أكدت النتاءج عمى ارتباط مهارات الحياة اليومية المستقمة
  المدرسية الشاممة يي مرحمة الطفولة المبكرة بفرص العمؿ.

عمى أكثر االستراتيجيات )(Khalifa et al,2019وأكدت دراسة خميفة و خروف
التقميؿ إلى الحد األدنى  :وهي ،الناجحة يي مكاف العمؿ لؤليراد ذوي اضطراب طيؼ التوحد

كما يمكف أف تمعب  ،لواجبات الوظيفية المتوقعةوا ،وتقميؿ الضوضاء ،مف التشتت
وخبرة  ،االعتبارات البيءية المتعمقة باستخداـ التكنولوجيا دورا مهما يي تحسيف األداء

 ويعد دعـ أصحاب وزمبلء العمؿ جانبا مهما يسهـ يي بيءة عمؿ إيجابية. ،العمؿ
ثـ البحث  ،ظيفةعند البحث عف و  ،واهتمامات الراشد ،ومف المهـ يهـ نقاط القوة

 ،يي سوؽ العمؿ لمعرية الوظاءؼ المتاحة التي تتناسب ما هذع االهتمامات والمهارات
وهي برامج تميؿ إلى  :مثؿ برامج اليـو الواحد ،وهناؾ مف قدـ حموؿ لمشاكؿ التوظيؼ

وال سيؿ  ،تعميـ مهارات ما قبؿ التش يؿ المتعمقة ب نشطة الحياة اليومية )مثؿ الطبخ
التي تـ تصميمها  :وهناؾ برامج الت هيؿ النهاري ،والتسوؽ ... وما إلى ذلؾ( والتنظيؼ

 ،والتدريب المهني ،وبعض الخبرات المجتمعية ،لتويير التدريب عمى المهارات الحياتية
 Supported)والعمالة المدعومة (ShelteredWorkshops)وورش العمؿ المحمية 

Employment) ما اإلقرار  ،خص البالت عمى العمؿوهي توظيؼ يعترؼ بقدرة الش
 Model of Group Home)) ونموذج تعميـ األسرة ،بالحاجة إلى الدعـ المستمر

service  ويقـو عمى تدريب وتعميـ أيراد األسرة كؿ هذع الخيارات بهدؼ تويير تجربة
توظيؼ كبيرة ومتنوعة لمراشديف وهو نموذج يريد ويعاؿ ما األيراد الذيف يعانوف مف 

 حديات متنوعة.ت
                             (Gerhardt & Lainer, 2011,pp.40, 41)

مف خبلؿ تحسيف  ،ويمكف إعداد األيراد ذوي اضطراب طيؼ التوحد لمعمؿ بنجاح       
 ،االستجابة بشكؿ مناسب لمتعميمات :المهارات االجتماعية المتعمقة بالنجاح يي العمؿ مثؿ

وتقديـ التفسيرات المفظية والنمذجة ولعب األدوار ما  ،المشرؼوطمب نموذج مهمة مف 
 استخداـ المعززات لتشجيا التعميـ يي بيءات مختمفة.

ومف المحتمؿ أف تكوف المشكبلت المتعمقة بمهارات التواصؿ االجتماعي بدال مف 
 المهارات الخاصة بالوظيفة أكبر عاءؽ أماـ نجاح التوظيؼ وتتضمف التواصؿ االجتماعي

واالستجابة بشكؿ مناسب لمتعميمات  ،المرتبط بالوظيفة طمب المساعدة عند الحاجة
خطار المشرؼ عند انتهاء المهمة.  ،التصحيحية  (Grob et al, 2019, p.150)واث
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وتناولتبعض الدراسات بحث االحتياجات الطبية لمراشديف ذوي اضطراب التوحد 
إلى أف المرسسات الطبية ككؿ (Carter et al, 2017) حيث أشار كارتر و خروف 

يالمستشفيات غير  ،لبلحتياجات الفريدة لهرالء المرضى بحاجة إلى تطوير ويهـ أعمؽ
وال يتواير ييها أدوات تسمح بالتعامؿ ما ذوي اضطراب التوحد الذيف  ،مهيءة لممرضى

 ويي دراسة لجربرو خروف لديهـ وساءؿ محدودة لمتواصؿ والكثير مف التحديات الحسية
(Gerber et al, 2017) عف العوامؿ المرثرة عمى الرضا عف الرعاية الصحية لدى 

بحثت الدراسة الرضا عف الرعاية الصحية والعوامؿ  ،الراشديف ذوي اضطراب التوحد
أكمؿ المشاركوف استطبلعا  ،( مف الراشديف المصابيف بالتوحد29المتعمقة بالرضا لدى )

وأشارت النتاءج إلى أف  ،ألولية واألطباء المتخصصيفحوؿ تجاربهـ ما أطباء الرعاية ا
عاما( التي  96الرضا عف الرعاية الصحية يمكف أف يكوف مرتفعا لدى الراشديف )يوؽ 

  تتمقى دعـ جيد مف األسرة و المجتما.
 : مناقشة الدراسات السابقة

 ،يفزاد االهتماـ يي البحوث األخيرة بترتيبات العمؿ والحياة المستقمة لمراشد
وركزت البحوث الحديثة عمى نوعية التدخبلت واستخداـ التكنولوجيا المساعدة لتطوير 

وهناؾ بحوث حوؿ أنواع  ،والتدريب عمى العمؿ، مهارات التواصؿ االجتماعي واالستقبللية
والمشاركة االجتماعية وخاصة يي مرحمة  ،مختمفة مف التدخبلت لتعزيز االنتقاؿ إلى العمؿ

يالبحوث المتعمقة  ،عدد مف المجاالت تحتاج إلى المزيد مف االهتماـ والبحثوهناؾ  ،الرشد
وترتيبات المعيشة مجاالت تمقى مستويات  ،بالعمالة والتركيزعمى مشاركة المجتما المحمي

وكذلؾ الدراسات التي تستكشؼ نوع الدعـ الذي تحتاجط ، أقؿ بكثيرمف االهتماـ يي البحث
وكيفية تحسيف نوعية  ،راشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحدونوعية حياة أسر ال ،األسر

وهناؾ يراغ يي الخدمات الداعمة لمراشديف المصابيف باضطراب طيؼ  ،الحياة األسرية
وقد دعت منظمات التوحد العالمية إلى ، التوحد وهو ما أكدتط العديد مف الدراسات

 والدعـ المجتمعي. تخصيص موارد أكبر لمبحوث المتعمقة بالتعميـ وتقديـ الخدمات
وال  ،وأخيرًا ي ف معظـ الدراسات كانت دراسات مف بمداف أوربية وأمريكية األصؿ
يهناؾ  ،يزاؿ األمر يي حاجة إلى التحقؽ مف هذع التدابير عمى المستوى العربي والمصري

 ،نقص يي المعمومات عف التحديات التي تواجههـ طواؿ الحياة لمعيش بشكؿ مستقؿ
 ،وي يب التخطيط الواضح والسياسات االستباقية، عبلقات االجتماعية لديهـوالتوظيؼ وال

واالهتماـ بحصر ودراسة االحتياجات الفعمية غير الممباة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ 
واستفاد البحث مف الدراسات  ،وهو ما يهتـ بط البحث الحالي ،التوحد وأسرهـ يي مصر

وبناء  ،وتكويف األطار النظري لمت يرات البحث ،السابقة يي ت كيد األحساس بالمشكمة
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وتحديد المنهج واألساليب اإلحصاءية المناسبة يضبل عف صياغة يروض  ،أدوات البحث
 البحث.

  :يروض البحث
قامت الباحثة  ،يي ضوء ما تـ عرضط مف دراسات سابقة متعمقة بموضوع البحث

 : بصياغة يروض البحث عمى النحو التالي
لمءويػػػة ألداء الراشػػػديف ذوي اضػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد ألنشػػػطة الحيػػػاة تػػػدني النسػػػب ا .1

 اليومية مف منظور األمهات.
يػػي النسػػب المءويػػة بػػيف االحتياجػػات الفعميػػة غيػػر  توجػػد يػػروؽ ذات داللػػة احصػػاءية .2

الممبػػػاة واالحتياجػػػات المتاحػػػة لمراشػػػديف ذوي اضػػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد مػػػف منظػػػػور 
 األمهات.

اءيةبيف متوسطات رتب االحتياجات المختمفػة ويقػا لػبعض توجد يروؽ ذات داللة إحص .3
المت يػػرات الديموجراييػػة )النػػوع ػػػػ درجػػة اإلصػػابة( لػػدى الراشػػديف ذوي اضػػطراب طيػػؼ 

 التوحد مف منظور األمهات.
 هناؾ احتياجات أكثر أهمية لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف منظور األمهات. .4

  :  البحث إجراءات
 : منهج البحث .1

االحتياجات المختمفة تخدمت الباحثة المنهج الوصفي لدراسة األنشطة و اس
هي الخطوة األولى لفهـ كيفية دعـ وتحسيف نوعية حياة و لمراشديف ذوي اضطراب التوحد 

 هرالء األيراد وأسرهـ.
 : عينة البحث .2

( مف أمهات الراشديف مف ذوي اضطراب 12اشتممت العينة النهاءية عمى عدد )
( 8,89( بمت المتوسط الحسابي لمعمر الزمني )إناثمف الجنسيف )ذكور و طيؼ التوحد 

وانحراؼ  ،( سنة6,98وبمت متوسط العمر الزمني لؤلبناء ) ،(1,1سنةوانحراؼ معياري)
 ، (سنة4,8معياري)
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  :وصؼ عينة الدراسة
تـ اختيار عينة البحث مف الحاالت مف الحاالت السابؽ ترددها يي مرحمة 

بالتواصؿ  حيث قامت الباحثة ،مركز معوقات الطفولة ػػ جامعة األزهر بالقاهرة الطفولة عمى
 ما أمهاتهـ لممتابعة وتقديـ اإلرشاد النفسي لؤلمهات.

وتـ اختيار عينة الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد الذيف حصموا عمى 
 يضبل عف ،أمراض نفسية وعصبية تشخيص التوحد يي مرحمة الطفولة مف قبؿ طبيب

واضطراب اسبرجر يي الدليؿ التشخيصي  ،مطابقة المعايير التشخيصية الضطراب التوحد
وتـ تحديد درجة اإلصابة مف  ،واإلحصاءي الذي تصدرع الجمعية األمريكية لمطب النفسي

وبمت عدد الراشديف  ،((CARSتقدير التوحد يي مرحمة الطفولة  خبلؿ تطبيؽ مقياس
وكانت درجة اإلصابة باضطراب طيؼ التوحد تتراوح مف  (7وعدد اإلناث) ،(16الذكور )

( راشدًا حصموا 91وبمت عدد بسيطي اإلصابة ) ،اإلصابة البسيطة إلى اإلصابة الشديدة
 ،(CARSمقياس تقدير التوحد يي مرحمة الطفولة )( عمى 76 :71عمى درجات مف )

س تقدير مقيا( عمى 61 :73حصموا عمى درجات مف ) (98وعدد شديدي اإلصابة )
 (. (CARSالتوحد يي مرحمة الطفولة 

تـ تطبيؽ )استبياف األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ 
 كؿ أـ عمى حدع. ،التوحد( عمى األمهات يي جمستيف بحضور األبف/ األبنة

 : أدوات البحث .3
  ،وحداستبياف األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ الت

 : تـ إعداد المقياس الحالي يي ضوء الخطوات التالية• 
مراجعػػػػػة األطػػػػػر النظريػػػػػة والدراسػػػػػات السػػػػػابقة والعديػػػػػد مػػػػػف المقػػػػػاييس المرتبطػػػػػة  -

بموضوعاألنشػػػػطة واالحتياجػػػػات المختمفػػػػة لمراشػػػػديف ذوي اضػػػػطراب طيػػػػؼ التوحػػػػد 
شػػػديف ذوي واالسػػػتفادة منهػػػا ييتصػػػميـ اسػػػتبياف األنشػػػطة واالحتياجػػػات المختمفػػػة لمرا

 Waisman) ويسماف ألنشطة الحيػاة اليوميػة مقياس: ومنها التوحد اضطراب طيؼ
Activities ofDaily livingScale (W-ADL)،   مقيػػػاس أنشػػػطة الحيػػػاة

Neary; Gilmore The Typical Daily Activities (TDA) Scaleاليوميػة
& Ashburner, 2015))،  ونتػاءج مقابمػة الكبػارcome (The Adult Out

Interview (AOI)، (Farley et al, 2018) 
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وقد  ،وقد تـ االستفادة مف اإلطبلع عمى هذع المقاييس يي إعداد االستبياف
 ،حاولت الباحثة أف تجما ييط بيف األنشطة واالحتياجات المختمفة معا يي مقياس واحد

 وأف تتناسب بنود االستبياف وتعميماتط ما البيءة المصرية. 
(عبارة تقيس أنشطة الحياة 74تبياف يي صورتط األولية مف )وتكوف االس

واالحتياجات المختمفة لمراشديف مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد كؿ منها يمثؿ أحد  ،اليومية
 : أبعاد المقياس وهي

 أنشطة الحياة اليومية :البعد األوؿ
 االحتياجات المختمفة لمراشديف. :والبعد الثاني

 ،التفاعػػؿ مػػا ا خػػريف ،ممارسػػة هوايػػط معينػػة :وميػػةوتشػػمؿ أنشػػطة الحيػػاة الي
 ،ممارسػػة الرياضػػة ،العمػػؿ ،االتػػدريب عمػػى مهػػارة أو مهنػػة ،وممارسػػة أنشػػطة اجتماعيػػة
 ،المشػاركة يػي شػراء بعػض المسػتمزمات الشخصػية واألسػرية ،المشاركة يي أعماؿ منزليػة

مػػػاؿ تطوعيػػػة لمسػػػاعدة القيػػػاـ باع ،التعامػػػؿ بػػػالنقود ،القيػػػاـ بمهػػػارات الرعايػػػة الشخصػػػية
يضػػػا أنشػػػطة يرديػػػة انعزاليػػػة مثػػػؿ الجمػػػوس لسػػػاعات أمػػػاـ أنشػػػطة وشػػػممت األ  ا خػػػريف.
 والنـو لساعات طويمة. ،وممارسة األلعاب الفردية ،التميفزيوف

 ،التدريب عمى مهارات الحيػاة االسػتقبللية :وتشمؿ االحتياجات المختمفة لمراشديف
تػػواير نػػوادي اجتماعيةلممارسػػة  ،هػػارات االجتماعيػػةالتػػدريب عمػػى الم ،الػػدمج االجتمػػاعي

التربيػة  ،تواير بػرامج تدريبيػة لمسػيطرة عمػى نوبػات الهيػاج والمشػكبلت السػموكية ،الرياضة
 ،التوظيػؼ ،التوجيػط المهنػي المناسػب ،التدريب المهني ،الجنسية وحؿ المشكبلت الجنسية

تػواير خػدمات  ،حمة الشباب والرشػدخدمات التعميـ المستمر يي مر  ،دعـ المشاريا الص يرة
تػػواير مرسسػػات رعايػػة  ،الػػدعـ المػػالي المسػػتمر ،خػػدمات اإلرشػػاد الفػػردي واألسػػري ،طبيػػة

تػػػواير مرسسػػػات إلقامػػػة ورعايػػػة الراشػػػديف بعػػػد ويػػػاة  ،تػػػواير اخصػػػاءييف مػػػدربيف ،نهاريػػة
 الوالديف.

نتهػت هػذع الخطػوة تـ صياغة العبارات المخصصة لمبعديف بعد تحديد األبعاد إجراءيػا وا -
 إلى إعداد الصورة األولية لممقياس. 

( محكمػػيف مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس 41عػػرض المقيػػاس يػػي صػػورتط األوليػػة عمػػى ) -
والتربيػة الخاصػة وذلػػؾ إلبػداء الػرأي حػػوؿ مػدى ارتبػػاط كػؿ مفػردة بالبعػػد الخػاص بهػػا 

ا ػ غيػر لقياس ما وضعت لقياسط وذلؾ عمى مقياس ثبلثي )مػرتبط ػ مػرتبط إلػى حػد مػ
وأسفرت عممية التحكيـ عف بعض التعديبلت يي بعض الكممات وأستقر الػرأي  ،مرتبط(

 %28عمى اإلبقاء عمى العبارات التي حظيت بموايقة أكثر مف 
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( عبػػارة موزعػػة عمػػى بعػػديف كمػػا 74أصػػبحت الصػػورة النهاءيػػة لممقيػػاس تتكػػوف مػػف ) -
 : يمي
 ( 41أنشطة الحياة اليومية)عبارة 
 عبارة( 43لمختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد)االحتياجات ا 

أعػػػدت طريقػػػة اإلجابػػػة عمػػػى المقيػػػاس حيػػػث وضػػػعت تعميمػػػات شػػػارحة لمهػػػدؼ مػػػف  -
المقياس وكيفية اإلجابة عميط واالستجابة عمػى عبػارات البعػد األوؿ لممقيػاس )أنشػطة 

: جػة كالتػاليالحياة اليوميػة( يػي مقيػاس ثبلثػي متػدرج )نعػـ ػ أحيانػا ػ ال( وتعطػى الدر 
وبػػذلؾ تكػػوف الدرجػػة الكميػػة لمبعػػد األوؿ لممقيػػاس مػػا  4ال =  ،9أحيانػػا =  ،7نعػـ = 
 (19 :41بيف )

أعػػدت طريقػػة اإلجابػػة عمػػى البعػػد الثػػاني لممقيػػاس )االحتياجػػات المختمفػػة لمراشػػديف ذوي 
 :  اضطراب طيؼ التوحد( يي مقياس ثبلثي متدرج كالتالي

 7كؿ كاؼ ويعطى درجة = توجد خدمات يي هذا المجاؿ بش 
  = 9توجد بعض الخدمات يي هذا المجاؿ ولكف بشكؿ غير كاؼ ويعطى درجة 
 = 4ال توجد خدمات عمى اإلطبلؽ يي هذا المجاؿ وهناؾ احتياجات وتعطى درجة 

 (84: 43وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لمبعد الثاني لممقياس ما بيف )
 : الخصاءص السيكومترية لممقياس

 :  حساب الصدؽ بطريقتيفتـ  :ب الصدؽحسا :أوال
الهػدؼ منػط معريػة صػبلحية المظهػر العػاـ لممقيػاس ومػدى مناسػبتط  :أ ػ الصدؽ الظػاهري

لعينة الدراسة ويظهر ذلؾ مف خبلؿ وضوح التعميمات ودقتها ومبلءمتها لقيػاس مػا وضػعت 
 :  لقياسط وقد تـ حساب هذا النوع مف الصدؽ بطريقتيف

( مػػف أمهػػات الراشػػديف مػػف ذوي 91مجموعػػة اسػػتطبلعية بم ػػت ) بتطبيقػػط عمػػى :األولػػى
 لمتحقؽ مف وضوح العبارات ويهمها لجميا األمهات. ،اضطراب طيؼ التوحد

( محكمػػيف مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس والتربيػػة الخاصػػة 41بعػػرض االسػػتبياف عمػػى ) :الثانيػػة
تػـ ت ييػر بعػػض % و 88: 81أقروا صبلحية المقيػاس لمتطبيػؽ بنسػبة موايقػة تتػراوح بػيف 

 لـ تحذؼ أي عبارة مف االستبياف.، الكممات
تػػـ حسػػاب صػدؽ المقيػػاس باسػػتخداـ المقارنػة الطرييػػة كمػػا  :ب ػ صػػدؽ المقارنػػة الطرييػة

 : يظهر مف الجدوؿ التالي



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481لعدد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، ا  
 

 -755- 

 (4جدوؿ )
داللة الفروؽ بيف األكثر ممارسة ألنشطة الحياة اليومية واألقؿ ممارسة ألنشطة الحياة 

 اليومية

مجموع  Zقيمة لةالدال 
 الرتب

متوسط 
درجة ممارسة  العدد ـ ع الرتب

 األنشطة

1.14 92827 
 األقؿ ممارسة 3 4211 1211 1211 98211

األكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  8 7211 1211 41211 81211
 ممارسة

( وهػػػي قيمػػػة دالػػػة 9.827( بم ػػػت )Zمػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح أف قيمػػػة )
ممػا يشػير  ،سػة ألنشػطة الحيػاة اليوميػة( لصػالح األكثػر ممار 1.14إحصاءيا عند مسػتوى)

إلى قدرة المقياس عمى التمييز بيف األكثر ممارسة ألنشطة الحياة اليوميػة واألقػؿ ممارسػة 
 ألنشطة الحياة اليومية.

 ويعرض الجدوؿ التالي لنتاءج صدؽ االمقارنة الطريية لمجزء الثاني مف االستبياف
 (9جدوؿ )
 نخفضيف يي االحتياجات المختمفةداللة الفروؽ بيف المرتفعيف والم

مجموع  Zقيمة الداللة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مستوى  العدد ـ ع
 االحتياجات

1214 92284 
 

 منخفضيف 8 4211 1211 7211 48211
 المرتفعيف 8 7211 1211 2281 36211

وهػػػي قيمػػػة دالػػػة  (92284( بم ػػػت )Zمػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح أف قيمػػػة )
لصالح المرتفعيف مما يشير إلى قدرة المقياس عمى التمييػز ( 1214)إحصاءيا عند مستوى 

 بيف الفءتيف.
 حساب الثبات  :ثانيا

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة االختبػػارعمى عينػػة 
وقػد  ،( بفاصػؿ زمنػي أسػبوعيف91مف أمهػات الراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد )ف= 

خداـ تمػػؾ الطريقػػة لمجػػزء األوؿ مػػف االسػػتبياف ػػػػ أنشػػطة الحيػػاة بمػػت معامػػؿ الثبػػات باسػػت



 مف منظور األمهات ممارسة األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد
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وبمػػػت معامػػػؿ الثبػػػات لمجػػػزء الثػػػاني مػػػف االسػػػتبياف ػػػػػ االحتياجػػػات  ،(1.867اليوميػػػة ػػػػػ )
 ( 1.294المختمفة ػػ )

 : األساليب االحصاءية المستخدمة
 نظػرا ،(Mann Whitney Test قامت الباحثة باستخداـ االحصاء البلبارامترى)

  ( مف اإلناث مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد.7) ،(مف الذكور 16لص ر حجـ العينة )
 : نتاءج البحث

تػدني النسػب المءويػة ألداء الراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ  :لمتحقؽ مػف الفػرض األوؿ
التوحد ألنشطة الحياة اليومية مػف منظػور األمهػات. تػـ حسػاب التكػرارات والنسػب المءويػة 

 : نشطة الحياة اليومية كما يوضح الجدوؿ التاليوالوزف النسبي أل 
 (7جدوؿ )

 التكرارات والنسب المءوية والوزف النسبي ألنشطة الحياة اليومية
 

 الترتيب
 

الوزف 
 النسبي

  نوع النشاط البياف
 ال أحيانا نعـ ـ

   ؾ % ؾ % ؾ %  
 4 الجموس أماـ التميفزيوف 4 921 94 1922 93 8824 9287 4
 9 األلعاب الفردية 99 1122 43 7123 41 9121 9273 9
القياـ بمهارات الرعاية  98 8421 41 9121 41 9826 9248 7

 الشخصية
7 

 1 التفاعؿ ما المحيطيف 46 7923 93 8824 6 4929 4281 1
 8 التعامؿ بالنقود 77 6327 8 4129 44 9921 4288 8
اؿ المشاركة يي أعم 98 8421 97 1622 4 921 4284 6

 منزلية
6 
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 الترتيب

 
الوزف 
 النسبي

  نوع النشاط البياف
 ال أحيانا نعـ ـ

التدريب عمى مهارة أو  93 8824 99 1122 ػػػػػ ػػػػػ 4218 3
 مهنة

3 

 8 النـو لساعات طويمة 77 6327 46 7923 ػػػػػ ػػػػػ 4277 8
المشاركة يي شراء  78 3421 41 9826 ػػػػػػ ػػػػػػ 4292 2

 المستمزمات
2 

 41 يةممارسة لعبة رياض 78 3326 44 9921 ػػػػػػ ػػػػػػ 4299 41
 44 العمؿ يي مهنة أو وظيفة 72 3226 41 9121 ػػػػػ ػػػػػ 4291 44
 49 القياـ ب عماؿ تطوعية 72 3226 41 9121 ػػػػػ ػػػػػ 4291 44
 47 يمارس هواية معينة 19 8823 6 4929 4 9.1 4246 49
 41 ممارسة أنشطة اجتماعية 16 2722 7 624 ػػػػػ ػػػػػ 4216 47

انخفاض يي أداء الراشديف ذوي اضطراب  ؿ السابؽ أف هناؾويتضح مف الجدو
حيث بم ت النسبة المءوية لمف ال يمارسوف أنشطة  ،التوحد ألنشطة الحياة اليومية

، %(27اجتماعية كالمشاركة يي نادي أوحضور مناسبة اجتماعية ك عياد الميبلد واأليراح)
نسبة مف ال يقوموف ب عماؿ و ، %(8823و نسبة مف ال يمارسوف هواية معينة كالرسـ)

ونسبة مف ال  ،%(3226وال يعمموف يي مهنة أو وظيفة )، تطوعية لمساعدة ا خريف
%( ال يشاركوف 3421وكاف)، %(3326يمارسوف لعبة رياضية بشكؿ منتظـ كالسباحة)

%(ال يستطيعوف 6327يي حيف كاف هناؾ) ،يي شراء المستمزمات الشخصية واألسرية
%( يمضوف 6327وكاف ) ،كالعد وحساب المتبقي مف عمميات الشراءالتعامؿ بالنقود 

كما كانت نسبة مف يجمسوف أماـ التميفزيوف لساعات طويمة  ،ساعات طويمة يي النـو
مما يشير إلى القصور يي إداء أنشطة الحياة اليومية وهو ما أكدتط العديد  ،%(8824)

 ودراسة، (Bal et al,2015)مف الدراسات منهادراسة بيؿ و خروف 
(Knüppel et al 2019)، أشارت إلى أنط ينب ي أف يكوف التدريب  والتي

عمى مهارات الحياة اليومية محور خطط التدريب وخاصة لممراهقيف خبلؿ مرحمة االنتقاؿ 
طيؼ  حيث تشير الدراسات إلى أف األيراد ذوي اضطراب ،مف المراهقة إلى البموغ والرشد

ولذلؾ ي نط مف الضروري أف  ،أنشطة الحياة اليومية التوحد يظهروف قصور يي ممارسة



 مف منظور األمهات ممارسة األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد
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والتي تعد  ،تشمؿ برامج التدريب مهارات وأنشطة الحياة اليومية يي مراحؿ الحياة المختمفة
 مف المهارات الضرورية والممهدة لمعمؿ.

ليومية يعرض يضبل عف ذلؾ ي ف االنخفاض يي إداء أنشطة ومهارات الحياة ا
الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد إلى صعوبة الحياة بشكؿ مستقؿ والحاجة إلى الدعـ 

 ،وتواجط العديد مف األسر مسرولية العناية باالبف مدى الحياة، والمساندة مدى الحياة
وتضطر بعض األمهات إلى ترؾ العمؿ والبقاء يي المنزؿ وهو ما أكدع بحث بوف 

 وسيدهيو
dhu, 2017, p.77)Poon& Si( مف أف الوالديف ما زالوا هـ مقدمو الرعاية
وهو ما يشكؿ قمؽ كبير لدى معظـ األسر التي لديها  ،الرءيسية لمراشد المصاب بالتوحد

 بالت مف ذوي اضطراب التوحد نظرا لخويهـ مف الوياة وتركط لمصير مجهوؿ.  شاب أو
يجاء عمى النحو  بيأما عف ترتيب ممارسة األنشطة مف حيث الوزف النس

 : التالي
حيث بمت  ،نشاط الجموس أماـ التميفزيوف لساعات طويمة جاء يي الترتيب األوؿ

( وهو ما يعكس السمبية ومشكبلت إدارة وقت الفراغ وخمو اليوـ مف 9287)الوزف النسبي 
 ،ريفوجاء يي المرتبة الثانية ممارسة األلعاب الفردية والعزلة عف ا خ ،األنشطة الهادية

( وهو أحد أهـ أعراض اضطراب التوحد والتي تستمر طواؿ 9273وكاف الوزف النسبي )
وتمى ذلؾ يي  ،الحياة وخاصة لدى ذوي اضطراب طيؼ التوحد الذي يصاحبط إعاقة عقمية
( وهو ما 9248الترتيب نشاط القياـ بمهارات الرعاية الشخصية وبمت الوزف النسبي )

راب طيؼ التوحد وعجز أكثرهـ عف العناية ب نفسهـ يعكس واقا الرشديف ذوي اضط
جاء يي المرتبة التالية التفاعؿ ما المحيطيف حيث بمت  ،وحاجتهـ لمدعـ طواؿ الحياة

وجاء يي  ،وهو ما يعكس أحد األعراض األساسية لبلضطراب (4281الوزف النسبي)
 (.4288ف النسبي) الترتيب الخامس ألنشطة الحياة اليومية التعامؿ بالنقود وبمت الوز

ويعد اكتساب مهارات الحياة اليومية أمرا أساسيا يي تعميـ األشخاص ذوي 
ألف ذلؾ يمكف أف يسهـ بشكؿ كبير  خاصة ذوي اإلعاقة العقمية؛ ،اضطراب طيؼ التوحد

وهناؾ ارتباط بيف القياـ ب نشطة  ،ورضاهـ عف الحياة ،يي استقبلليتهـ وثقتهـ ب نفسهـ
يكمما زادت ممارسة الراشد المصاب بالتوحد ألنشطة  ،الحاجة إلى الدعـالحياة اليومية و 

الحياة اليومية بمفردع كمما زادت حاجتط لخدمات الدعـ المختمفة كالتدريب عمى المهارات 
وكمما قمت  ،والعمؿ والتدريب والت هيؿ والتوجيط المهني ،والدمج االجتماعي ،االجتماعية

اة اليومية قمت حاجتط إلى مزيد مف خدمات الدعـ كفاءتط يي ممارسة أنشطة الحي
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ومف ثـ  ،نظرا لوجودع ضمف الفءة ال ير قادرة عمى الحياة بشكؿ مستقؿ ،المجتمعية
  :وهو ما أكدتط نتاءج العديد مف الدراسات ومنها ،االعتماد والعيش عالة عمى األسرة

Neary, Gilmore & Ashburner, 2015; Pérez-Fuster, Sevilla & 
Herrera, 2019. 

يػي النسػب المءويػة بػيف  توجد يروؽ ذات داللة احصاءية: ولمتحقؽ مف الفرض الثاني
االحتياجات الفعمية غير الممباة واالحتياجات المتاحة لمراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد 

 مف منظور األمهات.
ة تػػػـ حسػػػاب التكػػػرارات والنسػػػب المءويػػػة والػػػوزف النسػػػبي لبلحتياجػػػات المختمفػػػ 

 : لمراشديف ذوي اضطراب التوحد كما يوضح الجدوؿ التالي
 (1جدوؿ )

 التكرارات والنسب المءوية والوزف النسبي لبلحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب التوحد
الوزف  الترتيب

 النسبي
االحتياجات  االحتياجات المتاحة

 الفعمية
 غير الممباة

 
 االحتياجات
 المختمفة

 
 ـ

ت توجد خدما
 وكايية
7 

توجد بعض 
 االحتياجات

9 

ال توجد خدمات 
 ويحتاج
4 

   ؾ % ؾ % ؾ %
 4 تواير خدمات طبية 9 124 46 7923 74 6727 9282 4
خدمات اإلرشاد الفردي  1 829 76 3728 2 4821 9241 9

 واألسري
9 

 7 التدريب المهني 71 6429 44 9921 8 4627 4288 7
 1 تواير أخصاءييف مدربيف 91 1221 98 8421 ػػػػػػ ػػػػػػ 4284 1
 8 تواير نوادي اجتماعية 73 3828 ػػػػػػ ػػػػػػ 49 9128 4212 8
 6 الدمج االجتماعي 72 3226 2 4821 4 921 4299 6
التدريب مهارات الحياة  17 8328 9 124 1 829 4291 3

 االستقبللية
3 

 8 تمرخدمات التعميـ المس 18 2428 7 624 4 921 4241 8
التدريب عمى المهارات  18 2428 1 829 ػػػػػػ ػػػػػػ 4218 2

 االجتماعية
2 

 41 تواير برامج تدريبية 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41



 مف منظور األمهات ممارسة األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد
 د/هدى أميف عبد العزيز أحمد 
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الوزف  الترتيب
 النسبي

االحتياجات  االحتياجات المتاحة
 الفعمية

 غير الممباة

 
 االحتياجات
 المختمفة

 
 ـ

ت توجد خدما
 وكايية
7 

توجد بعض 
 االحتياجات

9 

ال توجد خدمات 
 ويحتاج
4 

   ؾ % ؾ % ؾ %
 44 التربية الجنسية 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41
 49 التوجيط المهني المناسب 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41
 47 التوظيؼ 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41
 41 دعـ المشاريا الص يرة 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41
 48 الدعـ المالي المستمر 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ 41
 46 مرسسات رعاية نهارية 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41
 43 تواير مرسسات لئلقامة 12 411 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 41

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عدد كبير مف االحتياجات غير الممباة التي 
 ،%(2428: 411حيث تراوحت النسبة المءوية بيف )، أجما عميها معظـ أيراد العينة

حاجة إلى تواير مرسسات إلقامة ورعاية الراشديف مف ذوي اضطراب طيؼ يظهرت ال
التوحد بعد وياة الوالديف ؛ وهو ما يركد قمؽ الوالديف الشديد ييما يتعمؽ بمستقبؿ أبناءهـ 

و يعكس عدـ وضوح الررية ييما يتعمؽ بمستقبؿ الخدمات المجتمعية التي  ،بعد رحيمهـ
توير المجتمعات ال ربية مرسسات رعاية وبيوت إلقامة و  ،يمكف أف تقدـ لمثؿ هذع الفءة

وهو ما ن مؿ توايرع يي مصر مف  ،الراشديف وكبار السف مدعومة بشكؿ كامؿ مف الدولة
 االجتماعية. خبلؿ وزارة الشروف

والحاجة إلى برامج  ،ظهرت الحاجة إلى التدريب عمى المهارات االجتماعيةو 
ت السموكية؛حيث يصاحب اضطراب طيؼ التوحد عدد لمسيطرة عمى نوبات الهياج والمشكبل
، يهـ يجدوف صعوبة يي بدء المحادثات واستمرارها ،ال يحصى مف الصعوبات االجتماعية

أخذ وجهة  أو ،لئلشارات غير المفظية ويهـ القواعد االجتماعية الضمنية أو االستجابة
العديد مف الراشديف ذوي  وأشارت العديد مف األبحاث إلى أف ،نظر ا خريف يي االعتبار

ف لديهـ القميؿ مف العبلقات الوثيقة  ،اضطراب طيؼ التوحد ال يعيشوف بشكؿ مستقؿ واث
نهـ يعانوف  (Grob et al, 2019, p152)مف تدني نوعية الحياة. واث

وتعد المهارات االجتماعية وتكويف الصداقات والمشاركة االجتماعية مف المجاالت 
ويعاني ذوي التوحد مف ضعؼ المهارات  ،يراد ذوي اإلعاقاتالرءيسية لجودة حياة األ
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 ،(DaWalt et al, 2019)وهو ما أكدتط دراسة  ما األصدقاء وقضاء وقت أقؿ ،االجتماعية
االجتماعية  بيف ضعؼ المهارات ((Hohn et al 2019  هوف و خروف وربطت دراسة

كما يعاني الراشدوف ذوي  ،حدوزيادة نسبة األرؽ ومشكبلت النـو لدى الراشديف ذوي التو 
يي أنشطة  وصعوبات، اضطراب طيؼ التوحد بدوف إعاقة عقمية مف عزلة اجتماعية

والبطالة ومشاكؿ يي الصحة العقمية وهو ما أكدتط العديد مف الدراسات  ،الحياة اليومية
ويصاحب ، .Laugeson & Ellingsen, 2014; Lorenc et al, 2018: مثؿ

تماعية نوبات الهياج وال ضب والمشكبلت السموكية التي تشيا لدى ضعؼ المهارات االج
، المراهقيف والشباب والراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف ذوي اإلصابة الشديدة

المختمفة إلى ارتباط اضطراب طيؼ التوحد بالعديد مف المشكبلت  البحوث وتشير
خيصية الضطراب التوحد يي الدليؿ بؿ أف المشكبلت السموكية أحد المعايير التش ،السموكية

واألصوات  السموكيات :وتشمؿ ،((DSM-5التشخيصي واإلحصاءي لبلضطرابات النفسية 
يذاء ا خريف واالنتحار ،النمطية التكرارية  ،والسموؾ التخريبي ،وسموكيات إيذاء الذات واث

لمهارات وغالبا ما ترتبط هذع السموكيات بضعؼ ا، واالنهيار ونوبات ال ضب والهياج
: االجتماعية والعجز التكيفي واإلعاقة العقمية وهو ما أكدتط العديد مف الدراسات ومنها
Culpin et al, 2018; Gulsrud et al, 2018; Rattaz et al, 2018; 

Ballester et al, 2019; Wagner et al,2019 
ورية والدعـ الماليالمستمروهي حاجات ضر  ،ظهرت الحاجة إلى خدمات التعميـو 

يفتقدها أسر المصابيف بالتوحد وخاصة يي مراحؿ العمر المتقدمة )مرحمة الشباب والرشد 
يتركز معظـ الخطط التعميمية والتدريبية والبرامج التعميمية الفردية والدامجة  ،والشيخوخة(
وتتحمؿ األسر  ،وي يب التخطيط وبرامج التعميـ المستمر لمشباب والراشديف ،عمى األطفاؿ

رشادية واضحةعبء  ويضاؼ إلى ذلؾ  ،الرعاية المستمرة دوف وجود برامج تدريبية واث
غياب الدعـ المالي لمثؿ هذع األسر ومف المعروؼ ارتفاع تكمفة رعاية وتدريب المصابيف 

وخاصة حاالت التوحد الشديد التي يصاحبها إصابات عضوية ونوبات  ،باضطراب التوحد
عاقات أخري تتطمب العديد الطبية وجمسات العبلج الطبيعي  مف األدوية والمتابعة صرعية واث

والتخاطب وتنمية المهارات والعبلج السموكي وغيرها مف الخدمات التي  ،والعبلج الوظيفي
تتطمب دعـ مالي كبير ومستمر تحتاجط أسر المصابيف باضطراب طيؼ التوحد. ولذلؾ 

الت ميف الصحي وأف تستمر ن مؿ أف تكوف هذع الخدمات الطبية والسموكية تحت مظمة 
 طواؿ الحياة وتشمؿ مختمؼ حاالت اضطرب طيؼ التوحد.

حيث ، الحاجة إلى تواير مرسسات نهارية الستيعاب الراشديف وتدريبهـ وظهرت
تتركز مراكز الرعاية النهارية والمراكز والمدارس الدامجة عمى األطفاؿ ذوي اضطراب 

المراهقيف مف ذوي  الخاصة مرتفعة التكمفة لتدريبما تواير عدد قميؿ مف المراكز  ،التوحد
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وت يب مراكز التدريب الحكومية والخاصة  ،اإلصابة البسيطة دوف وجود إعاقة مصاحبة
 لرعاية حاالت التوحد الشديد يي مراحؿ العمر المتقدمة.

ويعد التعميـ  ،الحاجة إلى التربية الجنسية والتدريب عمى حؿ المشكبلت الجنسيةو 
وهناؾ العديد  ،يي الحياة الجنسية أمرا بالت األهمية لتطوير تقدير الشخص لذاتط المناسب

 ،ف التحديات التي تواجط تويير التعميـ الجنسي لؤليراد المصابوف باضطراب طيؼ التوحد
وتشير العديد مف الدراسات إلى أف  ،وقد يتعرض البعض منهـ إلى خطر اإليذاء الجنسي

قد يكونوا أكثر عرضة لبلنخراط يي السموؾ  طيؼ التوحدبعض األيراد ذوي اضطراب 
وقد يرجا ذلؾ إلى العجز  ،Sexual Offending Behaviorالجنسي المسيء

ويحتاج الراشدوف مف ذوي  ،وغياب التثقيؼ الجنسي ،االجتماعي والتواصمي والمعريي
األسرة دور وتمعب  ،اضطراب طيؼ التوحد إلى زيادة الوعي الجنسي لمنا اإليذاء الجنسي

كبير يي دعـ الحياة الجنسية الصحية وتطوير العبلقات لمشباب والراشديف ذوي اضطراب 
وهو ما يشير إلى حاجة ، طيؼ التوحد مف خبلؿ الدعـ البصري والقصص االجتماعية

األسر إلى اإلرشاد العممي المتخصص لمواجهة مثؿ هذع القضايا ما أبناءهـ.وهو ما أكدتط 
 Sevlever et al, 2013; Brown-Lavoie et :اسات مثؿ دراسةالعديد مف الدر 

al, 2014 
وتشير أحد الدراسات يي والية يموريدا إلى أف التثقيؼ يي مجاؿ الصحة 

والتنشءة االجتماعية والرعاية الطبية مف االحتياجات الكثيرة غير الممباة والتي  ،الجنسية
 ,Burke et al)ي اضطراب طيؼ التوحد.مف ذو  يجب التركيز عميها مدى الحياة لمراشديف

2019, p 98) 
التدريب عمى مهارات الحياة االستقبللية مف االحتياجات غير الممباة أيضا  وكاف

وهو ما أكدتط نتاءج الفرض األوؿ حيث أكدت النتاءج  ،%(8328وبم ت النسبة المءوية )
ألنشطة الحياة عمى أف هناؾ انخفاض يي أداء الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد 

 اليومية وهي نسبة مرتفعة تشير إلى الحاجة إلى التدريب عمى مهارات الحياة االستقبللية.
ويعاني أسر  ،%(3226) لمحاجة إلى الدمج االجتماعي بم ت النسبة المءويةو 

نظرا لممشكبلت السموكية والحسية وضعؼ  المصابيف بالتوحد مف العزلة االجتماعية
ولذلؾ جاءت الحاجة إلى نوادي اجتماعية مف االحتياجات  ،ألبناءهـ يةالمهارات االجتماع

وهو أحد أشكاؿ العزلة االجتماعية التي  ،%(3828) غير الممباة وبم ت النسبة المءوية
يواجهها ذوي اإلعاقة وأسرهـ وخاصة ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف الشباب والراشديف 

لمشريييف الرياضييف المرهميف لمتعامؿ ما هذع حيث ت يب النوادي االجتماعية وا وأسرهـ؛
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واف  ،الفءة مف المجتما وي يب الوعي المجتمعي الذي يستوعب يكرة اختبلؼ ا خر وقبولط
وجدنا اشتراؾ لذوي اإلعاقة يي النوادي أو المسابقات الرياضية ي ف ذلؾ يقتصر عمى 

كبار مف ذوي اضطراب يءات معينة مف ذوي اإلعاقات البسيطة وال يشمؿ الراشديف وال
 طيؼ التوحد باختبلؼ شدة االضطراب.

المشاركات يي البحث إلى عدـ كفاية خدمات  %( مف األمهات3728وأشارت)
الفردي  اإلرشاد الفردي واألسري حيث تحتاج مثؿ هذع األسر إلى خدمات اإلرشاد

ممصابيف لما يحدثط هذا االضطراب مف مشكبلت ل ،والجماعي يي مراحؿ العمر المختمفة
وهو ما أشارت لط العديد مف الدراسات مف أف  ،بالتوحد وأسرهـ مما يرثر عمى جودة الحياة

أسر المصابيف بالتوحد أكثر عرضة لئلصابة بالض وط وأكثر حاجة لمتدريب عمى أساليب 
كما أشارت ، (Lee, Krizova & Shivers, 2019) مواجهة الض وط ومنها دراسة

تواير  وهو ما يعكس ضرورة ،لتواير أخصاءييف مدربيف الحاجة%( مف األمهات إلى 84)
األخصاءييف المدربيف ويقا لمعايير جودة العمؿ ألخصاءي اضطراب طيؼ التوحد والتي 

ويتـ ييها تدريب األخصاءييف  ،يي جميا دوؿ العالـ أصبحت معايير عالمية معترؼ بها
ويتـ متابعة  ،تاز هذا التدريبوتمنح رخصة مهنية لمف يج ،ويقا لمعايير جودة العمؿ

عادة التقييـ لضماف جودة العمؿ ما ذوي اضطراب طيؼ التوحد وأسرهـ.  أداءهـ سنويا واث
أما عف ترتيب االحتياجات مف حيث الوزف النسبي أظهرت النتاءج تواير 

وهيمف االحتياجات المتاحة والمتويرة كما  ،(9.82)  وبمت الوزف النسبي ،الخدمات الطبية
وهو ما يعكس تواير الخدمات  ،%( مف األمهات المشاركات يي البحث6727عف ذلؾ )عبر 

وجاء يي الترتيب التالي مف  ،الطبية لمتابعة الحاالت الطبية المصاحبة الضطراب التوحد
           وبمت الوزف النسبي، حيث الوزف النسبي الحاجة إلىخدمات اإلرشاد الفردي واألسري

وتواير أخصاءييف ، (4288) وبمت الوزف النسبي ،لى التدريب المهنيوالحاجة إ ،(9.41) 
 ،والحاجة إلى نوادي اجتماعية لممارسة الرياضة ،(4284وكاف الوزف النسبي )، مدربيف

وبمت الوزف  ،ثـ جاءت الحاجة إلى الدمج االجتماعي ،(4212وبمت الوزف النسبي) 
 ما ظهر مف حساب النسب المءوية. وهي احتياجات يعمية غير ممباة ك ،(4299النسبي)

الحاجة إلى  ،لبلحتياجات مف حيث الوزف النسبي وجاء يي الترتيب األخير
ودعـ المشاريا الص يرة؛ حيث أشارت  ،والحاجة إلى التوظيؼ ،التوجيط المهني المناسب

معظـ األمهات إلىعدـ كفاءة معظـ الراشديف المصابيف باضطراب طيؼ التوحد )مف وجهة 
كما ظهر مف نتاءج الفرض األوؿ مف  ،األمهات( لبلستفادة مف هذع الخدماتنظر 

وبالتالي  ،انخفاض يي أداء الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد ألنشطة الحياة اليومية
قامة المشاريا الص يرة وهذا يركد  ،ي ف معظمهـ غير مرهؿ لمتوجيط المهني و التوظيؼ واث

ومهارات الحياة  ،ة إلى التدريب عمى المهارات األوليةعمى أف هذع الفءة ما زالت يي حاج
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%( مف أيراد العينة مف ذوي اإلصابة الشديدة 81االستقبللية ؛ وقد يرجا ذلؾ إلى أف )
ومف ثـ ي ف هذع االحتياجات ال تناسب قدراتهـ التي ال تصؿ إلى ممارسة أنشطة ومهارات 

 الحياة اليومية.
جوة كبيرة بيف االحتياجات الفعمية غير يظهر مف العرض السابؽ أف هناؾ ي

واالحتياجات المتاحة لمراشديف مف ذوي اضطراب طيؼ التوحد؛ حيث يجدوف  الممباة
المناسبة وغالبا ما تنخفض الخدمات المتاحة  صعوبة بال ة يي الوصوؿ إلى الخدمات

العقبات التي  كما أف هناؾ العديد مف، بشكؿ كبير أثناء انتقالهـ إلى مرحمة البموغ والرشد
 : وهو ما أكدتط العديد مف الدراسات ومنها الخدمات المناسبة تحوؿ دوف تمقي

D'Astous, 2017; Zwicker, Zaresani & Emery, 2017; Anderson, 
Lupfer & Shattuck, 2018; Baker-Ericzén, Brookman-Frazee & 
Brodkin, 2018;Dudley et al,2018; Burke et al,2019. 

 ،تاج غالبية المصابيف باضطراب طيؼ التوحد إلى الرعاية والدعـ طواؿ العمرويح
 ،ويعانوف مف مشكبلت جنسية ،يهـ غير قادريف عمى المشاركة يي األنشطة الترييهية

حتى بالنسبة لؤليراد ذوي اإلصابة البسيطة  ،ولديهـ صعوبات يي التعبير عف احتياجاتهـ
 (Burke et al, 2019, p 97)الذيف يمكنهـ التواصؿ شفهيا. 

)الرشػػديف ذوي اضػػطراب  ويػػي ظػػؿ غيػػاب جهػػود متضػػايرة لصػػالح جميػػا األطػػراؼ
والمهنيػيف وأصػحاب العمػؿ والمجتمػا ككػؿ( لتصػحيح أوجػط القصػور  ،طيؼ التوحد وأسرهـ

ويمخػص  ،ال يمكف توقا حؿ هذع المشكبلت يي الوقت الحػالي ،هذع وتويير الدعـ المناسب
ات الفعمية غير الممباة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مػف منظػور االحتياج (4شكؿ )

 األمهات.
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 (4شكؿ )

 االحتياجات الفعمية غير الممباة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف منظور األمهات.
بػػيف متوسػػطات رتػػب  توجػػد يػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاءية: ولمتحقػػؽ مػػف الفػػرض الثالػػث

الحتياجػػات المختمفػػة ويقػػا لػػبعض المت يػػرات الديموجراييػػة )النػػوع ػػػػ درجػػة اإلصػػابة( لػػدى ا
 الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف منظور األمهات.

تـ حساب داللػة الفػروؽ بػيف متوسػطي رتػب الجنسػيف يػي االحتياجػات المختمفػة 
 :  التالي كما يظهر مف الجدوؿ Mann-Whitney Test باستخداـ اختبار مانوتني
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 (8جدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسطي رتب الجنسيف يي االحتياجات المختمفة

مجموع  Zقيمة الداللة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 النوع العدد ـ ع

12682 
 غير دالة

 ذكور 16 92287 8279 91233 4472281 12119
 إناث 7 74263 4248 98281 88281

( وهي قيمة غير دالة 12119بم ت) Z))ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
إحصاءيا بمعنى أنط توجد يروؽ بيف الجنسيف يي احتياجات كبل منهـ ولكنها غير دالة 

 ،( ذكور16( إناث و)7إحصاءيا؛ وقد يرجا ذلؾ إلى قمة عدد اإلناث يي عينة الدراسة )
لتوحد إلى صعوبة الحصوؿ عمى عينة مف اإلناث مف ذوي اضطراب طيؼ ا وهو ما يرجا

حيث تبمت نسبة االنتشار بيف الجنسيف  ،إلنخفاض نسبة انتشار اضطراب طيؼ التوحد
ويرجا ذلؾ ايضا إلى صعوبة تردد أمهات المصابات باضطراب التوحد مف اإلناث  ،(1: 4)

مما يصعب معط الحصوؿ عمى عينة كبيرة مف  ،يي هذا العمر عمى مراكز الرعاية والت هيؿ
 اإلناث. 

ب داللة الفروؽ بيف متوسطي األيراد ذوي اإلصابة البسيطة وذوي كما تـ حسا
 : اإلصابة الشديدة كما يظهر مف الجدوؿ التالي

 (6جدوؿ )
داللة الفروؽ بيف متوسطي األيراد ذوي اإلصابة البسيطة وذوي اإلصابة الشديدة يي 

 االحتياجات
 بةدرجة اإلصا العدد المتوسط االنحراؼ المعياري قيمة ت الداللة

1218 92118 
 ذوي اإلصابة البسيطة 91 98214 6288

 ذوي اإلصابة الشديدة  98 74211 4282
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وهي قيمة دالة إحصاءيا  (92118) مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيمة ت بم ت
وهو ما يركد صحة الفرض أف هناؾ  ،( يي اتجاع شديدي اإلصابة1218) ىعند مستو 

اإلصابة حيث تختمؼ احتياجات المصابيف بالتوحد ذوي يروؽ يي االحتياجات تبعا لشدة 
والسيطرة عمى  ،وتتركز يي التدريب عمى مهارات الحياة اليومية ،اإلصابة الشديدة

يي حيف تتركز احتياجات الراشديف ذوي اإلصابة  ،والرعاية الصحية ،المشكبلت السموكية
ستكماؿ التعميـ ما بعد عمى دعـ متخصص لممساعدة يي ا البسيطة )بدوف إعاقة عقمية(

والتدريب عمى استراتيجيات التكيؼ ما  ،والتدريب عمى المهارات االجتماعية ،المدرسة
 : نتاءج العديد مف الدراسات ومنها دراسة وهو ما يتفؽ ما ،التوتر والمهارات المهنية

Neary et al, 2015; Bishop-Fitzpatrick et al, 2017 
لتقييـ يعالية  (Lorenc et al, 2017)ف وأكدتط مراجعة لورانس و خرو

وركزت  ،التدخبلت الداعمة لمراشديف ذوي اضطراب التوحد دوف إعاقة ذهنية مصاحبة
وتضمف  ،معظـ التدخبلت عمى التخفيؼ مف أوجط العجز المحددة بدال مف تقديـ الدعـ
ة والتفاعؿ الدعـ المقدـ المساعدة يي إيجاد العمؿ والتدريب عمى مهارات الحياة اليومي

وأهتمت دراسة ييرلي و خروف ، االجتماعي بما يي ذلؾ الصداقة وجماعات دعـ األقراف
(Farley et al ,2018) والعيش المستقؿ ،والعمؿ ،بوصؼ األداء االجتماعي، 
( 462بم ت العينة ) ،لػمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد واستخداـ الخدمات االجتماعية

 ،وتـ جما البيانات مف خبلؿ التقييـ المباشر ،سنة( 7828ي )شخصا متوسط العمر الزمن
%( مف العينة قدراتهـ العقمية يي مستوى ذوي االحتياجات 38وكاف ) ،والتقارير الرسمية

%( مف أيراد العينة ممف تقا 91إلى أف ) وأشارت نتاءج األداء االجتماعي، الخاصة
يط مف اإلصابة باضطراب التوحد ومستوى بس ،قدراتهـ العقمية يي المستوى الطبيعي

%( مف ذوي اإلصابة الشديدة يحتاجوف 16يي حيف أف ) ،يحققوف نتاءج أكثر استقبللية
مما يعكس اختبلؼ االحتياجات  ،إلى مستويات عالية مف الدعـ عبر معظـ مراحؿ الحياة

 تبعا لشدة اإلصابة. 
 ب طيؼ التوحدالراشديف ذوي اضطرابؿ أف هناؾ مف يرؽ بيف احتياجات ص ار 

حيث يحتاج  ،العمر الزمني يوؽ الثبلثيف() وكبار الراشديف ،(92 :48العمر الزمني مف )
ويمكف التدريب عمى ، الراشدوف األكبر سنا إلى تعمـ مهارات مجتمعية معقدة مثؿ التسوؽ

ومف  ،ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ السموؾ التطبيقي باستخداـ التشكيؿ والتسمسؿ والتعزيز الخ
وهو ما يسمى بالتعمـ  ،ويي موقا بعيد عف الفصوؿ الدراسية ،يرص تعميمية متنوعةخبلؿ 

المكثؼ القاءـ عمى المجتما. وتشكؿ مهارات الحياة اليومية مجاال حاسما لمسموكيات 
التكيفية والتي تعرؼ ب نها السموكيات الضرورية مف أجؿ العمؿ المستقؿ يي مجاالت 

 (Gerhardt & Lainer, 2011, p.38)ليومية. أو الحياة ا جتماعيالتواصؿ اال
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أكثر أهميػة لمراشػديف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد  احتياجات هناؾ :الفرض الرابا نتاءج
 مف منظور األمهات.

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب التكرارات والنسب المءوية لبلحتياجات 
ؿ المفتوح الذي ينتهي بط مف خبلؿ تفريت بيانات السرا ،األكثر أهمية مف منظور األمهات

كما يوضح  ،مف وجهة نظرها والذي يس ؿ األـ عف االحتياجات األكثر أهمية ،االستبياف
 : الجدوؿ التالي

 (3جدوؿ )
 التكرارات والنسب المءوية ألهـ االحتياجات مف منظور األمهات

النسب  التكرارات االحتياجات ـ
 المءوية

 %99 77 والمشكبلت السموكية برامج لمسيطرة عمى نوبات الهياج  4
 %91 71 التدريب عمى المهارات االستقبللية  9
 %48 96 الدعـ المالي المستمر 7
 %41 48 التربية الجنسية  1
 %2 47 التوظيؼ 8
 %8 49 تواير مرسسات لمرعاية واإلقامة بعد وياة الوالديف  6
 %7 8 تواير مرسسات نهارية لمراشديف  3
 %7 1 ييف مدربيفتواير أخصاء 8
 %9 7 التدريب المهني  2

 %9 7 دعـ المشاريا الص يرة  41
 %4 9 خدمات اإلرشاد الفردي واألسري  44
 %4 4 التوجيط المهني المناسب 49
 1 1 الدمج االجتماعي  47
 1 1 التدريب عمى المهارات االجتماعية 41
 1 1 نوادي اجتماعية  48
 1 1 يي مرحمة الشباب والرشد خدمات التعميـ المستمر 46
 1 1 خدمات طبية  43

 %411 413 المجموع الكمي
أكثػػر  احتياجػػات حيػػث ظهػػرت ؛ؿ النسػػب السػػابقة يتبػػيف صػػحة الفػػرضمػػف خػػبل 

الحاجػة إلػى السػيطرة كانػت و   ،أهمية لمراشديف ذوي اضػطراب التوحػد مػف منظػور األمهػات
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ياجػػات األكثػػر أهميػػة لمراشػػديف ذوي عمػػى نوبػػات الهيػػاج والمشػػكبلت السػػموكية مػػف االحت
وجػاء بعػدها الحاجػة إلػى التػدريب  ،%(99حيػث بم ػت النسػبة المءويػة ) ،اضػطراب التوحػد

ثػـ الحاجػة إلػى الػدعـ المػالي  ،%(91عمى المهارات االسػتقبللية وبم ػت النسػبة المءويػة )
 %(.48المستمر وبم ت النسبة المءوية )

راشػػػػديف ذوي اضػػػػطراب طيػػػػؼ التوحػػػػد ( ألهػػػػـ احتياجػػػػات ال9ويمخػػػػص الشػػػػكؿ )
 وأسرهـ.

 
 ( احتياجات الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد وأسرهـ9شكؿ )

   :تعميؽ عاـ عمى النتاءج
هتـ البحث بتقييـ األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ ا

ة الراشديف وتوصمت النتاءج إلى أف هناؾ انخفاض يي ممارس ،مف منظور األمهات التوحد
كما أف هناؾ يروؽ ذات  ،المختمفة ذوي اضطراب طيؼ التوحد ألنشطة الحياة اليومية
أكدت النتاءج و  ،واالحتياجات المتاحة ،داللة احصاءية بيف االحتياجات الفعمية غير الممباة

الحاجة  وكانت ،عمى وجود يروؽ ذات داللة احصاءية يي االحتياجات ويقا لدرجة اإلصابة
مف االحتياجات األكثر أهمية  سيطرة عمى نوبات الهياج والمشكبلت السموكيةإلى ال

 لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد مف منظور األمهات. 
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معرية االحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد هو  كما أف
وتويير ، ةووضا سياسات يعالة وعادل ،الخطوة األولي لفهـ كيفية تمبية هذع االحتياجات

ومف  ،ويراعي تمبية االحتياجات الفردية لمراشديف ،منهج شامؿ يركز عمى الراشد واألسرة
القياـ ببعض الت ييرات الهامة يي  الممكف تويير نوعية الحياة التي يستحقونها مف خبلؿ

 ،كما أف التمويؿ المادي لخدمات الراشديف أمر ضروري ،النظـ الحالية لمتخطيط والتدخؿ
وتدريبهـ عمى أنشطة ، ؾ حاجة ماسة لتحديد ووضا البرامج المناسبة لمراشديفوهنا

وتشير البحوث إلى أف التدخبلت التي تستند إلى مبادئ تحميؿ  ،الحياة اليومية المختمفة
باإلضاية إلى  ،أكثر نجاحا ويعالية Applied Behavior Analysisالسموؾ التطبيقي 

لتوحد عمى المهارات البلزمة لبلنتقاؿ بنجاح مف تدريب األشخاص ذوي اضطراب طيؼ ا
 (Gerhardt & Lainer, 2011, p 43) حياة الطفولة والمراهقة إلى مرحمة الرشد.

ويعد نموذج تعميـ األسرة مف أيضؿ النماذج لتقديـ الخدمات لمراشديف ذوي 
يقا وهو ويركز عمى مشاركة األسرة يي تدريب وت هيؿ الراشد و ، اضطراب طيؼ التوحد
)Frazee& Brodkin, -Ericzén, Brookman-Bakerلتدريب عممي ومهني.

2018, p. 2) 
ووضا خطط  ،وحتى نتمكف مف تحسيف نوعية الحياة لهرالء األشخاص وأسرهـ

وحتى  ،تدريبية واضحة وطويمة األمد ت طي مراحؿ العمر المتقدمة )البموغ والشباب والرشد(
تخصيص قاعدة معمومات تضـ كاية المعمومات المتعمقة ال يتـ هدرالجهود والموارد عمينا 

أوجط القصور  ،والقدرات الخاصة ،ودرجة اإلصابة ،الزمنية )األعمار بهرالء األشخاص
ساعات  ،المهارات المهنية التي تـ التدريب عميها ،األعماؿ أو الوظاءؼ المناسبة ،الفردية

مى تقديـ الدعـ والمساندة وتويير مرسسات المجتما المدني القادرة ع ،العمؿ المحتممة
يهناؾ مرسسات ترحب بتوظيؼ ذوي االحتياجات الخاصة ولكنها  ،يرص العمؿ المناسبة(

ال تممؾ معمومات عف كيفية الوصوؿ لهـ وال المهارات التي يجيدونها حتى يتـ تسكينهـ 
 يي العمؿ المناسب.

األعماؿ وتويير  نحتاج يي البداية تحديد المهارات التي تحتاجها مثؿ هذع
التدريب المسبؽ لؤلشخاص الذيف تتناسب قدراتهـ ما متطمبات العمؿ ومف ثـ توجيههـ 

ومف الضروري تواير خدمات الت هيؿ المهني داخؿ مرسسات  ،إلى األعماؿ المناسبة
حيث يساعد مرشد الت هيؿ المهني يي تقييـ  ،وجمعيات ومدارس رعاية المصابيف بالتوحد

وتشمؿ  ،نقاط القوة الخاصة بط والتحديات التي تواجهط وميولط واهتماماتط الطالب وتحديد
أيضا خدمات الت هيؿ المهني التدريب الفردي والتممذة الصناعية والتدريب عمى مهارات 

 ،ومف المهارات الواجب تعممها مهارات االستماع والحديث يي األوقات المناسبة ،السبلمة
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دارة الوقت ،جماعيوالعمؿ ال ،وتنفيذ التعميمات ولعب األدوار والنمذجة  ،والتخطيط واث
نشاء  وغيرها. وعمينا تضميف األيراد ذوي اضطراب التوحد يي خطة التوظيؼ الرسمية واث
شراكات ما المنظمات العاممة يي مجاؿ اإلعاقة والتنسيؽ بيف خدمات الت هيؿ المهني يي 

 وؽ العمؿ.الجمعيات والمرسسات المهتمة بذوي التوحد ومطالب س
النظر لذوي اضطراب طيؼ التوحد عمى أف منهـ مف يستطيا مواصمة وعمينا 

العمؿ عمى وضا خطة عمؿ و  ،اذا ما توير لهـ الدعـ المناسب والخدمات، الحياة والعمؿ
ويمكف مف خبلؿ  ،واضحة لتمبية االحتياجات المختمفة لهـ يي مراحؿ العمر المختمفة

وزيادة  ،المناطؽ البعيدة عف الخدمات ومحاولة توييرها الدراسات المسحية تحديد أكثر
 ،الدعـ المقدـ والخدمات لممناطؽ التي يتركز ييها أعداد أكبر مف المصابيف بالتوحد

ويمكننا االستعانة بالممارسات والبرامج التي استخدمت بنجاح يي الدوؿ األخرى ما وجود 
 ما تسجيؿ نتاءج استخدامها. متابعة مستمرة لضماف تنفيذ هذع البرامج بفعالية

  :التوصيات
مواصمة البحوث التي تتناوؿ الراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد يػي هػذع المرحمػة  .1

وتحديػػػػد الحمػػػػوؿ المحتممػػػػة لمتحػػػػديات التػػػػي ، العمريػػػػة الهامػػػػة لبحػػػػث مشػػػػكبلتهـ
 لتحسيف جودة حياة هرالء األيراد. يوجهونها

ديف ذوي اضطراب طيػؼ التوحػد مػف أجػؿ إنشاء قاعدة بيانات شاممة لمشباب والراش .2
تسػػػاعد عمػػػى وضػػػا البػػػرامج التدريبيػػػة  الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات دقيقػػػة وحديثػػػة

 والت هيمية المناسبة ويقا لبلحتياجات الفعمية.
العمؿ عمى تطوير أداة تقييـ دقيقة لتقييـ نقػاط القػوة واحتياجػات الػدعـ لؤليػراد ذوي  .3

ياجات الدعـ لكبار السػف مػف المصػابيف ودراسة ظروؼ واحت ،اضطراب طيؼ التوحد
 بالتوحد.

زيػػادة االهتمػػاـ بالتػػدريب والت هيػػؿ المهنػػي لممػػراهقيف والشػػباب المصػػابيف بالتوحػػد  .4
وتعمػػػػيمهـ مهػػػػارات مهنيػػػػة مختمفػػػػة وتػػػػوجيههـ مهنيػػػػا وذلػػػػؾ يقمػػػػؿ مػػػػف ممارسػػػػة 

ي حػد الطػرؽ لمت مػب عمػى ممارسػة السػموكيات المشػكمة  ،السموكيات غيػر المناسػبة
 تعمـ مهارات جديدة وممارستها. هو

تقػػديـ بػػرامج تدريبيػػة عمػػى مسػػتوى متقػػدـ لموالػػديف الػػذيف يقومػػوف برعايػػة شػػاب أو  .5
مػػا تػػويير ورش العمػػؿ واالستشػػارات النفسػػية وغيرهػػا مػػف  ،راشػػد مصػػاب بالتوحػػد

 البرامج المصممة لدعـ الوالديف ورعاية المصابيف باضطراب التوحد يي المنزؿ.
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مج التعميـ المنزلي لموالديف لتدريبهـ عمى التعامؿ ما األبف المصاب ودعـ برا تويير .6
والعمؿ عمى زيادة دمػج الراشػديف ذوي اضػطراب  ،بالتوحد يي مراحؿ العمر المختمفة

 وتعزيز قدراتهـ االجتماعية. طيؼ التوحد يي المجتما
عمؿ عمى االعتراؼ بالعبء المالي الذي تواجهط األسر التي ترعى مصابا بالتوحد وال .7

وضا إعفاءات ضػريبية وغيرهػا مػف اإلجػراءات التػي مػف شػ نها أف تيسػر مسػاهمة 
وتػػويير الػػدعـ المػػالي الكػػايي لػػدعـ الخػػدمات المقدمػػة ، األسػػرة يػػي تكمفػػة الخػػدمات

 وتويير خدمات الدعـ المستمر خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة.
 ووضػا، لمجموعػةا هػذع إمكانػات مػف االسػتفادة لممرسسػات تسػمح جديدة توجهات .8

 بمشػػػاركة التوحػػػد طيػػػؼ اضػػػطراب ذوي وتشػػػ يؿ وت هيػػػؿ لرعايػػػة واضػػػحة سياسػػػات
 قػػػوة نقػػػاط لػػػديهـ أف عػػػف لهػػػـ تنظػػػر جديػػػدة وبرريػػػة، المػػػدني المجتمػػػا مرسسػػات
 وتحػػديات قصػػور أوجػػط لػػديهـ أف كمػػا، تنميتهػػا عمػػى العمػػؿ عمينػػا خاصػػة ومهػػارات

 إلػػػى الخػػػدمات هػػػذع لوصػػػوؿ يبوالتػػػدر  التخطػػػيط إلعػػػادة تحتػػػاج يرديػػػة واحتياجػػػات
 مكاف. كؿ يي التوحد طيؼ باضطراب المصابيف
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 استبياف األنشطة واالحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد
 : البيانات األولية

 
 : العمر الزمني ىأنث  ذكر       :جنس االبف/االبنة

 شديد            متوسط      بسيط      :درجة اإلصابة بالتوحد
    ال      نعـ   :وجود اضطراب مصاحب لمتوحد

  هما معا         ألب ا         األـ   :مف سيقـو بمؿء القاءمة
 القراءة والكتابة    أمية       : مستوى التعميـ        :العمر الزمني لموالد / الوالدة

   تعميـ عالي                تعميـ يوؽ المتوسط           تعميـ متوسط
 ال يعمؿ        يعمؿ    :العمؿ
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  :تعميمات الجزء األوؿ مف االستبياف )األنشطة المختمفة(
ارسػة كػؿ نشػاط ودرجػة مم ،نود التعرؼ عمى األنشطة المختمفة التي يقـو بها ابنؾ/ ابنتػؾ

   ال يمارس هذا النشاط(.، أحيانا يمارس هذا النشاط ،)معظمالوقت
 برجاء التعاوف ما االلتزاـ بسرية هذع البيانات. 

 التوحد األنشطة المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ :أوال
معظـ  أحيانا ال

 الوقت
 ـ األنشطة المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب التوحد

 4 ة معينة )عمى سبيؿ المثاؿ الرسـ(يمارس هواي   
 9 التفاعؿ ما المحيطيف   
 7 الجموس لساعات أماـ التميفزيوف   
 1 األلعاب الفردية)يي عزلة عف ا خريف(    
 8 العمؿ يي مهنة أووظيفة   
يػرح ومػا إلػى  ،ممارسة أنشطة اجتماعيػة )يشػارؾ يػي نػادى   

 ذلؾ(
6 

 3 ة التدريب عمى مهارة أو مهن   
 8 كرة(  ،تنس، ممارسة لعبة رياضية بشكؿ منتظـ)سباحة   
إعػػادة األشػػياء  ،المشػػاركة يػػي أعمػػاؿ منزليػػة)مثؿ التنظيػػؼ   

 ،غسػيؿ األطبػاؽ، إعداد الماءدة، ترتيب السرير ،إلى أماكنها
 إعداد أطعمة بسيطة وما إلى ذلؾ(. 

2 

 41 النـو لساعات طويمة   
 44 ستمزمات الشخصية واألسريةالمشاركة يي شراء الم   
 ،القيػػػاـ بمهػػػارات الرعايػػػة الشخصػػػية)مثؿ ارتػػػداء المبلبػػػس   

 الخ( ،دخوؿ المرحاض، تنظيؼ األسناف، االستحماـ
49 

 47 التحقؽ مف الحساب( ،التعامؿ بالنقود)عد النقود   
 41 القياـ ب عماؿ تطوعية لمساعدة ا خريف.   
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  :ثاني مف االستبيافتعميمات الجزء ال :ثانيا
 )االحتياجات المختمفة لمراشديف ذوي اضطراب طيؼ التوحد( 

والمطمػػوب  ،طيػػؼ التوحػػد ييمػػا يمػػي قاءمػػة باالحتياجػػات المختمفػػة لمراشػػديف ذوي اضػػطراب
 تحديد مدى تواير كؿ حاجة مف هذع االحتياجات يي المجتما.

 ب طيؼ التوحداالحتياجات المختمفة لمراشديف المصابيف باضطرا :ثانيا

توجد خدمات 
يي هذا المجاؿ 
 بشكؿ كاؼ

7 

توجد بعض 
الخدمات يي هذا 
المجاؿ ولكف بشكؿ 

 غير كاؼ
9 

ال توجد خدمات 
عمى اإلطبلؽ يي 
هذا المجاؿ 
 وهناؾ احتياجات

4 

 
االحتياجات المختمفة لمراشديف المصابيف 

 بالتوحد
 
 ـ

 4 التدريب عمى مهارات الحياة االستقبللية   
 9 لدمج االجتماعي ا   
 7 التدريب عمى المهارات االجتماعية   
 1 تواير نوادي اجتماعية لممارسة الرياضة   
تػػواير بػػرامج تدريبيػػة لمسػػيطرة عمػػى نوبػػات    

 الهياج والمشكبلت السموكية 
8 

 6 التربية الجنسية وحؿ المشكبلت الجنسية   
 3 التدريب المهني    
 8 مناسبالتوجيط المهني ال   
 2 التوظيؼ   
 41 دعـ المشاريا الص يرة   
خدمات التعميـ المستمر يػي مرحمػة الشػباب    

 والرشد
44 

 49 تواير خدمات طبية    
 47 خدمات اإلرشاد الفردي واألسري   
 41 الدعـ المالي المستمر   
 48 تواير مرسسات رعاية نهارية    
 46 تواير أخصاءييف مدربيف    
تػػػواير مرسسػػػات إلقامػػػة ورعايػػػة الراشػػػديف    

 بعد وياة الوالديف
43 

 : أهـ االحتياجات مف وجهة نظرؾ
1.  
2.  


