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  تقييم خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن

 لينا سعيد عويضه
  *أ.د. جمال محمد الخطيب

 ملخص:
تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم خبرات أولياء األمور في 

ولي أمر من أولياء أمور األطفال ذوي  25تكونت العينة من و  ،الطيف التوحدي في األردن
مقياس لخبرات أولياء أمور األطفال ذوي  ولتحقيق هذه الدراسة تم إعداد ،اضطراب طيف التوحد

شارت نتائج الدراسة وأ ،وتم التحقق من دالالت الصدق والثبات ،اضطراب طيف التوحد بالتشخيص
بالتشخيص في األردن جاء إلى أن مستوى خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

في حين تراوحت المتوسطات الحسابية  ،( وبمستوى مرتفع3..9للمتوسط الكلي بمتوسط حسابي )
ولى بمتوسط ( حيث جاء البعد )أثناء عملية الشخيص( بالرتبة األ3..9و 9.93لألبعاد بين )

( ومستوى مرتفع، تاله البعد )بعد عملية التشخيص( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي 3..9حسابي )
متوسط  األخيرة بأقل، في حين جاء بعد )قبل عملية التشخيص( بالرتبة وبمستوى مرتفع( 3..9)

إحصائية عند وأشارت النتائج أيضًا لعدم وجود فروق ذات داللة  وبمستوى متوسط،( 9.93)حسابي 
تعزى للمستوى التعليمي لولي األمر. وجنس ولي األمر. والوضع االقتصادي   0.05مستوى الداللة 

 لألسرة.
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Evaluation of parents' experiences in diagnosing their children with 

autism spectrum disorder in Jordan 

 

Lina Saeed Owaida  
*Prof. Jamal M. Alkhateeb 

Abstract:  

This present study aimed at evaluating parents’ experiences in 

diagnosing their children with autism spectrum disorder in Jordan. The 

study sample consisted of (52) parents of children with autism spectrum 

disorder. To achieve the study objectives, the researchers translated and 

prepared a normative scale of parents experiences of children diagnosed 

with spectrum disorder. The validity and reliability of the instrument were 

verified. The results of the study showed a high level of experience of 

parents of children with autism spectrum disorder in Jordan with a total 

average of (3.69). The results also indicated that there were no statistically 

significant differences due to the educational level of the parents, the gender 

of the parents, or the economic status of the family. 

Keywords: Parental Experiences, Autism Spectrum Disorder, Diagnosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* anJord \ The University of Jordan \Faculty of Educational Sciences 



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

03 

 مقدمة ال
رًا متعببددة وذات أهميببة فببي حيبباة ايلعببب أوليبباء أمببور األطفببال ذوي اضببطراب طيببف التوحببد أدو 

ويواصبلون االهتمبام بالبحبث  ،أطفالهم، فهم أول من يتعرفون على المشكالت النمائيبة الموجبودة لبديهم
العالجيببة كمببا أنهببم يعتبببرون مشبباركين فببي تقببديم البببرامج  ،عببن تشببخيص وخببدمات مناسبببة ألطفببالهم

 والتعليمية لهم. 
وتعتبببر األسببرة مببن أهببم عوامببل التربيببة، فببالخبرة األسببرية هببي أول وأهببم الخبببرات التببي يمببر بهببا 
اإلنسان في حياته، وربما يكبون البدور الحاسبم لألسبرة فبي تشبكيل سبلون اإلنسبان وفبي بنباء شخصبيته 

وسبببباج االجتماويببببة والنفسببببية مببببن القضببببايا القليلببببة التببببي ال يختلببببف بشببببأنها االختصاصببببيون فببببي األ
فإذا كانت الخبرة األسرية ترسم مالمح نمو اإلنسان وقدراته وتكيفه في مرحلبة الطفولبة فهبي  ،والتربوية

ومبدى تحقيقبه  ،وتحدد مسبتوى شبعوره بالطمأنينبة ،ومفهومه لذاته في مرحلة المراهقة ،تحدد استقالليته
 (AL-Khatib,2009لذاته ووضوح أهدافه في مرحلة الرشد )

يعببد اضببطراب طيببف التوحببد أحببد االضببطرابات النمائيببة العصبببية والتببي تتميببز بالقصببور فببي و 
بمبا فبي ذلبل القصبور فبي جانبب التواصبل  ،التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي في عبدة جوانبب

والتواصبببببل ليبببببر اللفظبببببي والتفاعبببببل االجتمببببباعي، والقصبببببور فبببببي فهبببببم وتطبببببوير العالقبببببات  ،اللفظبببببي
 Americanوية والمحافظة عليها، كما يتميز بظهور سلوكيات نمطية متكررة ولير هادفة. )االجتما

Psychiatric Association [APA],2013) 
إضببببطراب طيبببف التوحببببد العديببببد مببببن التحبببديات، ومببببن أهببببم هببببذه ي وتواجبببه أسببببر األطفببببال ذو 

أن يببدخل الطفببل  التحببديات أن األسببر ال تحصببل علببى التشببخيص الببدقيق فببي كثيببر مببن األحيببان إلببى
حيث يعببر بعبا اابباء عبن عبدم رضباهم عبن عمليبة  ،(Bauchesn & Kelley,2004)المدرسة 

 ,Brogan & Knussen,2003)التشببخيص، وعببن الطريقببة التببي تببم إباللهببم فيهببا التشببخيص
(Mansell & Morris, 2004)(Osborne, McHugh, Saunders & Reed,2008)  ولتقديم

للطفببل التوحببدي فببإن ااببباء يحتبباجون إلببى معلومببات ومهببارات عمليببة حبببول خببدمات تربويببة مناسبببة 
التوحد وعملية التشبخيص وطبرق العبالف، فهبم يحتباجون إلبى اتقبان اسبتراتيجيات تعلبيم محبددة لتمكبين 
طفلهببم مبببن ا تسببباب سبببلوكيات جيبببدة وفهبببم طبيعبببة التوحببد، وكيتيبببة التبببأثير علبببى أنمببباج تعلبببم طفلهبببم 

ء أيضببًا التعامببل مببع الضببنوطات النفسببية واالنفعاليببة الناتجببة عببن وجببود طفببل والسببلون، ويحتبباف اابببا
 .(Al-Zraigat,2016توحدي في األسرة. )
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لقببببد تناولببببت عببببدة دراسببببات أردنيببببة وعربيببببة أسببببر األطفببببال ذوي اضببببطراب الطيببببف التوحببببدي 
 ,Bandari,2008, Al-mutairi,2006, Asfour,2012فبببي السبببنوات القليلبببة الماضبببية

Diab,2005, Zaarir,2009  لكببببن تلبببببل الدراسببببات بحثبببببت فببببي مسبببببتويات الضببببنوج النفسبببببية
ولببببم توجببببد أي دراسببببة عربيببببة تصببببف  ،لببببدى هببببذه األسببببر أو فببببي فاعليببببة بببببرامج تدريبيببببة لخفضببببها

خبببببرات أسببببر األطفببببال ذوي اضبببببطراب طيببببف التوحببببد سببببواء تيمبببببا يتعلببببق بالتحببببديات والصبببببعوبات 
لببببدى طفلهببببا ممببببا يببببنعكس بشببببكل إيجببببابي علببببى التببببي واجهتهببببا األسببببرة فببببي تشببببخيص حالببببة التوحببببد 

وفببببببي ضببببببوء ذلببببببل ستسببببببعى هببببببذه الدراسببببببة إلببببببى  ،تعلببببببيم الطفببببببل وتدريبببببببه، أو برعايتببببببه وتنشبببببب ته
 استكشاف هذه الخبرات وتحليلها تحلياًل علميًا موضوويا.

ن تشبخيص اضبطراب طيببف التوحبد للطفببل ذي اضبطراب طيبف التوحببد لبه تببأثير مبدى الحيبباة إ
وقبد يجلبب التشبخيص الصبحيح فوائبد عديبدة حيبث يسباهم فبي تبوفير إطببار  ،سبرتهعلبى الطفبل وأفبراد أ

لفهبببم االضبببطراب والحصبببول علبببى البببدعم والخبببدمات العالجيبببة الاليمبببة للطفبببل ذي اضبببطراب طيبببف 
ولكن الكثير من ااباء ال يدركون تمامًا كيتية التعامل مع الطفل ذي اضطراب طيبف التوحبد  ،التوحد

م دراسبببة وفهبببم خببببرات األسبببر التبببي يتعرضبببوا لهبببا مبببع أخصبببائيي التشبببخيص لبببذا فمبببن المهببب ،ورعايتبببه
والتعليم، وطرق اختيار الخدمات العالجية والتعليمية ألطفبالهم ذوي اضبطراب طيبف التوحبد، وبالتبالي 
اقتراح إجراءات لتحسبين خبدمات التشبخيص والعبالف والخبدمات ذات الصبلة باألطفبال ذوي اضبطراب 

 التوحد. 
 ،American Psychiatric Association [APA]األمريكية للطب النفسي ) قامت الجمعية

 ( من خالل الدليل التشخيصي واإلحصائي بتعديالت على تشخيص التوحد أبريها:2013
قتصار على ف ة واحبدة مبن اضبطراب طيبف التوحبد ببداًل مبن خمسبة أشبكال مبن الف بات ضبمن اال .3

 اضطرابات طيف التوحد.
ضببمن مجببالين رئيسببيين بببداًل مببن ثالثببة وهمببا: العجببز فببي التواصببل  أصبببحت محكببات التشببخيص .5

 والتفاعل االجتماعي، والسلون النمطي المتكرر
 أن يوجد خمسة أعراض من أصل سبعة، بداًل من وجود ستة من أصل اثني عشر. .9
تم تحديد عمر تشخيص االضطراب في فترة النمو المبكرة، وذلل مبن المبيالد وحتبى عمبر الثامنبة  .4

 من السنوات الثالثة األولى. بدالً 
 االتساع في مفهوم محدودية األنماج السلوكية وتكرارها وشمولها للشذوذ في المعالجة الحسية. .2
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 إلناء معيار الشدة وأصبح بداًل منه معيار الدعم. ..
 معايير تشخيص اضطراب طيف التوحد

طبعببة الخامسبببة ، فببإن الببدليل التشخيصبببي واإلحصببائي ال(Al-Zraigat,2016) مببا ذر ببر فبببي 
(Diagnostic and Statistical Manual. DSM-5) :يشير لمعايير تشخيص التوحد التالية 

العجبببز المتواصبببل فبببي التواصبببل االجتمببباعي والتفاعبببل االجتمببباعي عببببر السبببياقات المتعبببددة، فبببي  .3
 الوقت الراهن أو في تاريخ الطفل. 

 في الوقت الراهن أو في تاريخ الطفل.أنماج سلوكية أو اهتمامات أو أنشطة مقيدة أو تكرارية  .5
 يجب أن تظهر األعراض في الفترة النمائية المبكرة )من الميالد وحتى سن الثامنة من العمر( .9
تسبببب األعبببراض ضبببعف واضبببح فبببي المجبباالت االجتماويبببة، والمهنيبببة أو ليرهبببا مبببن المجببباالت  .4

 الهامة لألداء الوظيفي الحالي.
مببن خببالل اإلعاقببة العقليببة )اضببطراب النمببو العقلببي( أو  ال تنطبببق هببذه األعببراض بشببكل أفضببل .2

التببأخر النمببائي الشببامل، فاإلعاقببة العقليببة واضببطراب طيببف التوحببد كثيببرًا مببا يتشبباركان مببن حيببث 
عاقبببة العقليبببة، لبببذا ينبنبببي أن يكبببون اجبببراءات التشبببخيص المرضبببي الضبببطراب طيبببف التوحبببد واإل

 ى النمو العام. التواصل االجتماعي أقل مما هو متوقع على مستو 
ويعتبببر التشببخيص الببدقيق لحبباالت التوحببد لببيس ببباألمر السببهل، خاصببة وأن األفببراد التوحببديين 
ليسببوا متجانسببيين فببي قببدراتهم وخصائصببهم، وبسبببب وجببود أمببراض واعاقببات مصبباحبة لحالببة التوحببد، 

مبا يجعبل التواصبل باإلضافة إلى أن التوحد يصيب الفرد في جوانببه االجتماويبة والتواصبلية والذاتيبة م
مع الطفل التوحدي أ ثر صعوبة، كذلل قد تتشابه أعراض التوحد مع كثير مبن االضبطرابات النمائيبة 

 . (Al-Khateb et al, 2016) األخرى 
وتبعببًا لببذلل يعببد االعتنبباء باألطفببال الببذين يعببانون مببن التوحببد مطلبببًا أساسببيًا يقببع علببى عبباتق  

ولبى عبن الطفببل، ويمكبن أن تزيبد عوامبل خطبورة معانباة أمهببات األهبل وخصوصبًا، ألنهبا المسب ولة األ
األطفببال الببين يعببانون مببن التوحببد صببعوبات نفسببية واجتماويببة، والتببي بببدورها تبب ثر علببى حيبباة األسببرة 

باإلضببافة إلببى أن اببباء األطفببال الببذين تببم  وتزيببد مببن المشببكالت النفسببية واالجتماويببة فببي المسببتقبل،
هم أ ثبر إجهبادا فبي تربيبة أبنبائهم بالمقارنبة مبع أيبة إعاقبة أخبرى،  تشخيصهم بإضطراب طيف التوحد

وأمهببات هببب الء األطفبببال أ ثبببر عرضبببة ل صبببابة باال ت بباب بالمقارنبببة مبببع أمهبببات األطفبببال مبببن ليبببر 
  .(Mouridsen Rich Isager & Nedergaard,2007)اضطراب طيف التوحد
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ام مببن قببببل الببباحثين فبببي مختلبببف يحبببل التوحببد فبببي بلبببدان عديببدة سبببوى القليببل مبببن االهتمبببولببم 
هنان حاجة إلى مزيد مبن الدراسبات فبي مختلبف الثقافبات والبلبدان  لولذل ،Daley)(2002,المجاالت

مببن جميببع أنحبباء العببالم مببن أجببل فهببم أفضببل لتجببارب األسببر حببول تشببخيص طفلهببم ذوي اضببطراب 
 .طيف التوحد وتربيته وتأثير ثقافتهم على تلل التجارب

ضبطراب طيبف اطفاًل يتم تشخيصبهم ب 88من أصل  3ت الحالية إلى أن حوالي وتشير التقديرا
(، Centers for Disease Control and Prevention,2012التوحبد فبي الواليبات المتحبدة  )

فببإن هببذه الف ببة تتطلببب عببددًا مببن الخببدمات بمببا فببي ذلببل تببوفير العببالف السببلوكي المناسببب، والرعايببة 
أصبببح مببن المهببم  كمببا (،2010al et Smith,الببدعم، وليببر ذلببل )الاليمببة، والتعلببيم الخببا  و 

للمجتمعبببات المحليبببة فهبببم كيتيبببة تقبببديم خبببدمات ودعبببم أفضبببل لهببب الء األطفبببال وأسبببرهم، ونظبببرًا لهبببذه 
 طببوال التوحببد طيببف اضبطراب ذوي  مببن شببخص لببدعم للمجتمبع التكلفببةاالحتياجبات يقببدر أن متوسببط 

 .Ganz)2007,(ريكى مليون دوالر أم  3.2 تقريبا هو حياته
هنببان الكثيببر مببن التسببا الت التببي تطببرح مببن قبببل األسببر التببي تشببل بببأن طفلهببا ال يتطببور ن إ

بشبببكل طبيعبببي، حبببول خيبببارات التشبببخيص وخيبببارات العبببالف المتاحبببة لألطفبببال البببذين تبببم تشخيصبببهم 
فقبد  ،((Daley,2002األسرة مع الطفل بعد تلقي التشبخيص  وكيتية تعاملضطراب طيف التوحد، اب

يحتببباف اابببباء إلبببى وقبببت ليعتبببادوا علبببى إجبببراءات التقيبببيم، ولمببباذا ترعمبببل  ومببباذا تعنبببي النتيجبببة التقيبببيم 
ن وفببي المسببتقبل  ولببذلل فببإن ااببباء يحتبباجون إلببى والتشببخيص لحالببة طفلهببم، ومبباذا يمكببن عملببه اا

 (Al-Zraigat,2016)النصيحة والدعم والمساعدة بعد إجراء التشخيص. 
 ةمشكلة الدراس

ان الحصببول علببى تشببخيص للطفببل ذي اضببطراب طيببف التوحببد يعتبببر عمليببة مرهقببة، ومربكببة 
وطويلة لكثير من ااباء واألمهات، وتعتبر من التحديات التي يواجههبا ابباء هب الء األطفبال باإلضبافة 
إلى صعوبة عمليبة العثبور علبى الخبدمات لألطفبال واختيبار التبدخالت العالجيبة والتعليميبة والحصبول 

ن العديبد إحيبث  (Gallagher Byrne, Doherty, Dillenburger, Keenan &2010,)عليهبا
هبببم وتصبببوراتهم حبببول ءراآعتببببار مبببن اابببباء يعتقبببدون ببببأن األخصبببائيين والمهنيبببين ال يأخبببذون فبببي اال

أسبباليب الرعايببة اليوميببة ألطفببالهم ذوي اضببطراب طيببف التوحببد، كمببا أنبببه ال  تشببخيص أو عببالف أو
بينما يحباول هبذا البحبث مبلء الفجبوات  ،راء حول أسباب أو عالف هذا االضطرابي اايوجد توافق ف

حبببول معرفتنبببا عبببن كيتيبببة فهبببم التجبببارب والخببببرات التبببي يمبببر بهبببا أوليببباء األمبببور تيمبببا يتعلبببق بطبببرق 



 .9102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

03 

التشخيص األ ثر مالئمة، ما يبنعكس علبى تقبديم تبدخالت عالجيبة وتعليميبة لألطفبال ذوي اضبطراب 
ه الء األطفال بالتشخيص فبي األردن قبد تسبهم فبي اتخباذ  فمعرفة خبرات وتجارب أسرطيف التوحد، 

 إجراءات لتوفير المعلومات والدعم حول التشخيص بشكل أفضل ألسر األطفال ذوي طيف التوحد.
 أسئلة الدراسة

 خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن ما  .3
خببببرات أوليببباء األمبببور فبببي  يفببب )(a=0.05مسبببتوى روق ذات داللبببة إحصبببائية عنبببد توجبببد فببب هببل .5

تعبببزى للمسبببتوى التعليمبببي لبببولي  تشبببخيص أطفبببالهم ذوي اضبببطراب الطيبببف التوحبببدي فبببي األردن
 األمر، جنس ولي األمر، والوضع االقتصادي االجتماعي لألسرة 

 هدف الدراسة:
ات أولياء األمور في تشخيص أطفبالهم ذوي خبر مستوى هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن 

وبالتببالي العمببل علببى التعببرف علببى مببدى مطابقتهببا للحقببائق  ،اضببطراب الطيببف التوحببدي فببي األردن
 .العلمية

 تمثلت أهمية هذه الدراسة بما يلي:: أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: 

 ضببطراب التوحببد فبببي التعببرف علببى خببببرات وتجببارب أوليبباء األمبببور فببي تشببخيص أطفبببالهم ذوي ا
 األردن.

  تبببوفير معلومببببات حببببول العالقبببة بببببين خبببببرات أوليببباء أمببببور األطفببببال ذوي اضبببطراب التوحببببد فببببي
 الحصول على التشخيص ومتنيرات تتعلق باألسرة.

 األهمية التطبيقية
 خببرين علببى إجببراء المزيببد مببن الدراسببات التببي تتنبباول فهببم خبببرات واحتياجببات تشببجيع الببباحثين اا

ر األطفبببال ذوي اضبببطراب التوحبببد فبببي الحصبببول علبببى البببدعم والتشبببخيص الصبببحيح أوليببباء أمبببو 
 المناسب ألطفالهم.

 مصطلحات الدراسة تعريف
أسببر األطفببال ذوي التحببديات والصببعوبات التببي واجهتهببا هببي التجببارب و  :خبرررات أوليرراء األمررور -

ذا كببان ، وتقريببر تيمببا إاضببطراب طيببف التوحببد خببالل البحببث عببن التشببخيص المناسببب ألطفببالهم
 (Chamak et al, 2011) يعاني من اضطراب طيف التوحد أم ال
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: بأنها الدرجة الكلية ألداء أفراد الدراسة على أداة الدراسة التي تم اسبتخدامها فبي وتعرف إجرائيا  
 هذا البحث. 

يعببد اضببطراب طيببف التوحببد أحببد االضببطرابات النمائيببة العصبببية والتببي اضررطراب طيررف التوحررد:  -
بمبببا فببي ذلبببل  ،صببور فبببي التواصببل االجتمببباعي والتفاعببل االجتمببباعي فببي عبببدة جوانبببتتميببز بالق

والقصببور فببي  االجتمبباعي،القصبور فببي جانببب التواصببل اللفظببي والتواصببل ليببر اللفظببي والتفاعببل 
فهم وتطوير العالقات االجتماويبة والمحافظبة عليهبا، كمبا يتميبز بظهبور سبلوكيات نمطيبة متكبررة 

  (American Psychiatric Association APA,2013 ) ولير هادفة.
طفبال مبن قببل جهبات بأنبه الحالبة التبي تبم تشخيصبها لبدى األ الدراسة:ويعرف إجرائيا  في هذه 

 معتمدة باستخدام أدوات تشخيص اضطراب طيف التوحد.
 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية 

األمرور بالمشرررات  مسرتو  معرفرة أوليراءلدراسبة Abu Sbeih,2015)   (هبدفت دراسبة
وتكونبت عينبة  ،األولية الضطراب طيف التوحد لألطفال دون سن الثالثة في ضوء بعض المتغيررات

الدراسبة مببن أوليبباء أمببور األطفبال ممببن هببم دون سببن الثالثببة المبراجعين لمرا ببز األمومببة والطفولببة فببي 
تببم تبببوييعهم و  ،( ذكببر283( أنثببى، و ).332( مبببويعين إلببى ).3.9والبببالع عببددهم ) الوسببط،إقلببيم 

مقيبباس مسببتوى معرفببة أوليبباء األمببور بالم شببرات األوليببة الضببطراب طيببف التوحببد بعببد التحقببق مببن 
حيبببث أثبتبببت النتبببائج أن مسبببتوى معرفبببة أوليببباء األمبببور بالم شبببرات األوليبببة  ،دالالت الصببدق والثببببات

متوسبطة المسبتوى. وال  )االجتماوية، والتواصلية والسلوكيات النمطية( الضطراب طيف التوحبد كانبت
ببببين أفبببراد عينبببة الدراسبببة علبببى مقيببباس  (α=0.05)توجبببد فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية عنبببد مسبببتوى 

الم شببرات )االجتماويببة، والتواصببلية، والسببلوكيات النمطيببة( الضببطراب طيببف التوحببد لببدى األطفبببال 
ق ذات داللبة إحصبائية وتوجد فرو  ،دون سن الثالثة تعزى لمتنير العمر، والجنس، والمستوى التعليمي

بببين أفببراد عينببة الدراسببة علببى مقيبباس الم شببرات )االجتماويببة، والتواصببلية،  (α=0.05)عنببد مسببتوى 
والسلوكيات النمطيبة( الضبطراب طيبف التوحبد لبدى األطفبال دون سبن الثالثبة تعبزى لمتنيبر المسبتوى 

صببببائية عنببببد مسببببتوى وتوجببببد فببببروق ذات داللببببة إح ،التعليمببببي لببببألم لصببببالح البكببببالوريوس فمببببا فببببوق 
(α=0.05) .بين أفراد عينة الدراسة تعزى لمتنير المستوى االقتصادي لصالح المرتفع 
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إلى بنراء مشرررات ضرال الةرود  فري البررامب التربويرة ) (Al-Zareer,2008 ةهدفت دراس
لألطفررال التوحررديين وتحديررد درجررة اعطاامهررا علررى مراتررد األطفررال التوحررديين فرري المملكررة العربيررة 

( مركبببزًا مببن مرا بببز األطفببال التوحبببديين الحكوميببة تقبببدم 53وتكونبببت عينببة الدراسبببة مببن ) ،سررعود ةال
بحيبببث مثلبببت مختلبببف منببباطق المملكبببة وتنبببوع الببببرامج )معهبببد  البببذكور،خبببدماتها لألطفبببال التوحبببديين 

وبرنبببامج دمبببج(. ولجمبببع البيانبببات فقبببد تبببم بنببباء مقيببباس م شبببرات ضببببط الجبببودة فبببي الببببرامج التربويبببة 
( 3.2تكبون المقيباس مبن )و  ،طفال التوحديين بعد التوصل إلى العناصر األساسية لهذه الم شبراتلأل

وأشبببارت  ،وتبببم التوصبببل إلبببى دالالت صبببدق وثببببات للمقيببباس فرعبببي، ( م شبببر  .33م شبببرًا رئيسبببيًا و)
النتببائج أن هنببان م شببرات لعنصببرين مببن عناصببر ضبببط الجببودة انطبقببت بدرجببة عاليببة هببي م شببرات 

( وم شبببرات عنصبببر 3.84رنبببامج الترببببوي الفبببردي والخطبببة التعليميبببة الفرديبببةب وبمتوسبببط )عنصبببر بالب
( في حين أن هنان م شرات ألربعبة عناصبر انطبقبت بدرجبة 3.83تحليل السلون التطبيقي بمتوسط )

(، وم شبرات 4..3متوسطة وهي على التوالي: م شرات عنصر ب طرق التدريس والتدريبب بمتوسط )
(، 4..3(، وم شبرات عنصبر ب الته يبة للبدمجب بمتوسبط )3..3المرجعبيب بمتوسبط )عنصر بالمنهاف 

(. وبباقي م شبرات العناصبر المتبقيبة وعببددها 3.28وم شبرات عنصبر بالتقيبيم والتشبخيصب بمتوسبط )
خمسة انطبقت بدرجة متدنية وهي: م شرات عنصر بالبي ة التعليمية الماديةب وم شرات عنصر بتقيبيم 

وم شرات عنصر بالخدمات المساندة بمتوسبط  منهما،( لكل 3.43م والمركزب بمتوسط )البرنامج المقد
(، وكانببت أقبل الم شببرات انطباقببًا هببي .3.9(، وم شبرات عنصببر بالكببوادر العاملبةب بمتوسببط )3.43)

 (.3.99م شرات عنصر بمشاركة ودعم وتمكين األسرب، إذ كان المتوسط )
قييم البرامب التربوية والعالجيرة المقدمرة لألطفرال إلى تهبدفت  ،(Alwan,2006)أما دراسة 

حيببث تكونببت عينببة الدراسببة مببن  التوحررديين فرري األردن مررن وجهررة عظررر أوليرراء األمررور والمعلمررين،
( معلمبًا مبن العباملين 3.( يمثلون أولياء أمبور األطفبال التوحبديين و )3.( فردًا، وتم توييعهم )353)

( فقبرة مويعبة علبى أربعبة مجباالت. 3.الباحث أداة تكونت من ) في مرا ز التربية الخاصة، وقد طور
وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرامج االجتماوية والبرامج التربوية المقدمة لألطفال التوحبديين فبي 

وأظهبرت نتبائج الدراسبة عبدم وجبود فبروق ذات داللبة  والمعلمين،األردن من وجهة نظر أولياء األمور 
 (. α =0.05قييم أولياء األمور والمعلمين على البرامج ككل عند مستوى داللة )إحصائية بين ت

التعرف على مستو  التكيف االجتماعي لرد  أمهرات Sweidan,2012 )  (ةوأشارت دراسب
حيبث تكونبت عينبة األطفال ذوي اضطراب التوحد وعالمته بالمستو  اإلمتصادي والتعليمي لألسرر ، 
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ومسببجلون فبي مرا ببز تربيبة خاصببة  ،أطفببال يعبانون مببن اضبطراب التوحبد أمببًا لبديهن .3الدراسبة مبن 
تتبببع ويارة التنميببة االجتماويببة فببي عمببان، وتحقيقببًا ألهببداف الدراسببة فقببد تببم تصببميم أداة القيبباس التببي 
تألفببت مببن خمسببة أبعبباد ذات صببلة بببالتكيف االجتمبباعي لألمهببات، حيببث أشببارت النتببائج أن مسببتوى 

 أمهبببات األطفببال ذوي اضبببطراب التوحبببد جببباء بشببكل عبببام ضبببمن المتوسبببطالتكيببف االجتمببباعي لبببدى 
والبببذي كبببان ضبببمن المسبببتوى  ،باسبببتثناء مجبببال العالقبببة مبببع أمهبببات االطفبببال ذوي اضبببطراب التوحبببد

المرتفببببع، كمببببا بينببببت نتببببائج الدراسببببة عببببدم وجببببود فببببروق ذات داللببببة احصببببائية عنببببد مسببببتوى الداللببببة 
(α=05.0) ى أمهببات األطفببال ذوي اضببطراب التوحببد يعببزى إلببى فببي مسببتوى التكيببف االجتمبباعي لببد

المسبببتوى االقتصبببادي لألسبببرة، والمسبببتوى التعليمبببي لبببألم، وقبببد توصبببلت الدراسبببة إلبببى مجموعبببة مبببن 
رشبادي لتحسبين مسبتوى التكيبف االجتمباعي لبدى إالتوصيات كإجراء دراسة تهدف إلى وضبع برنبامج 

 أمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد.
 يةالدراسات األجنب

( ,Stampoltzis & Michailidi 2016وميتشبليدي )فبي دراسبة قبام بهبا كبل مبن سبتامبولتس 
عملية التشرخيص ألطفرالهم ذوي اضرطراب  اليوعاعيين حولمعرفة تصورات اآلباء والتي تهدف إلى 

وقببد اشببتملت الدراسبة علببى جوانببب مختلفببة مببن  وأمببًا. اً ( أبب339)وتكونبت عينببة الدراسببة مببن  ،التوحررد
التشببخيص ومقيبباس الرضببا والتصببورات بعببد عمليببة التشببخيص، ومببن حيببث أداة الدراسببة فقبببد  عمليببة

شبهر  93طفبالهم قببل سبن أ انت استبانة مسحية، وأشبارت النتبائج إلبى أن اابباء البذين تبم تشبخيص 
  انوا أ ثر ادرا ًا وتفا اًل من اابباء البذين تبم تشبخيص أبنباءهم فبي مراحبل متبأخرة كمبا أشبارت النتبائج

علببى الببرلم مببن أن العديببد مببن إلببى أهميببة األدوار التببي يقببوم بهببا المهنيببين أثنبباء عمليببة التشببخيص، و 
إلى أن عملية التشخيص ال تبزال تشبكل تحبديًا كبيبرًا  ،ااباء ال يشعرون بالرضا عن عملية التشخيص

 لجميع المشاركين في هذه العملية.
ببإجراء  (Bernard, Forge & Abbott,2012)  وقبد أشبار كبل مبن أببوت، بيرنبارد وفورجيبه

وقد وصف األهل ضمن المقبابالت التبي تبم  للتعرف على خبرات تسع أسر في اعةلترا،دراسة نووية 
خببارهم فيهبا ببأن طفلهبم قبد تبم تشخيصبه علبى أنبه إجرا هبا شبكل ونوويبة ومحتبوى الجلسبات التبي تبم إ

نفسبية لألطفببال والببالنين فبي شببرق مصباب باضبطراب طيبف التوحببد، أثنباء تلقبيهم لخببدمات الصبحة ال
شبببمال انجلتبببرا، وقبببد تبببم تحليبببل البيانبببات التبببي تبببم جمعهبببا ضبببمن أرببببع محببباور رئيسبببية هبببي: الوضبببع 

كميببة المعلومببات التببي تببم تلقيهببا ومببدى وضببوحها، و االنفعببالي لألسببرة وردود فعلهببا اتجبباه التشببخيص، 
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وقبد  ،ارة وعالقبة األخصبائي بالطفبلشكل الجلسة التي تم اخبارهم فيها عن التشخيص، وشكل االستشب
أشارت النتائج إلى أن مبن ثمانيبة إلبى تسبعة أسبر أشباروا إلبى شبعورهم ببالقلق قببل حضبورهم الجلسبة، 
وأشار جميع األسبر إلبى رضباهم عبن المبدة الزمنيبة التبي اسبتنرقتها الجلسبة، كمبا أشباروا إلبى صبعوبة 

جميببع األسببر تقببديرهم لسببير عمليببة التشببخيص  اسببتيعابهم لجميببع المعلومببات التببي تلقوهببا، كمببا أبببدوا
 وتقييم الطفل ورضاهم عن الدعم الذي تلقوه من األخصائي عند اخبارهم بالتشخيص

معرفررة ترر تير تشررخيص تهببدف إلببى  والتببي ،McCabe,2008)وفببي دراسببة قببام بهببا مكببابي ) 
جبل أومبن  اً وامب اً ابب 58وقد تألفت عينة الدراسة مبن  ،طفل ذو اضطراب التوحد على اآلباء واألمهات

تحقيق هدف الدراسة قد تم استخدام أس لة مفتوحة ومقابالت، وقد لوحل عدد من االختالفات بين أثبر 
ذلببل علبببى اابببباء واألمهبببات وأبريهببا أن األمهبببات يشبببعرون أن تشبببخيص طفلهببم يببب ثر علبببى تفببباعلهم 

أطفبالهم فقبط وأنهبم ال  ن حيباتهم تتمحبور حبولأو  ،اجتماويبة نشبطةأاالجتماعي وعلبى مشباركاتهم فبي 
 مببنهم يشببعرون بالضببنط النفسببي و والقلببق نحببو مسببتقبل %44يمتلكببون حيبباة خاصببة بهببم، وان نسبببة 

إال أن  ،مببنهم بببأن أيواجهببم يشببعرون بببذلل أيضببا %49واال ت بباب، ومببن جهببة أخببرى أشببار ، أطفببالهم
وأنهببم ال يشببعرون  حيبباتهم يوجببد تببأثير علببىيببرون انهببم ال يشببعرون بببذلل وأنببه ال  مببن ااببباء 99%

أن عالقبتهم مبع  مبن األمهبات إلبى % 33أمبا عنبد الحبديث عبن عالقبتهم الزوجيبة فقبد أشبارت ،بالقلق
ونسببببة يببرون ببببأن عالقبباتهم مبببع أيواجهببن لبببم تتنيببر  %53وبالمقاببببل أيواجهببن أصبببحت أ ثبببر بعببدا 

أ ثبببر  وجبببدت ببببأن عالقبباتهم أصببببحت %59رأت بببأن هبببذه العالقبببة قببد تحسبببنت، بينمبببا نسبببة  39%
 إيجابية وتعاوناً 

تةربة األمهرات فري تشرخيص الطفرل حبول  Gane, Amanda,2008) (وكان النرض من دراسة
، هبببو محاولبببة فهبببم تجرببببة األمهبببات وعالقبببتهم مبببع أطفبببالهم البببذين تبببم ضرررطراب طيرررف التوحرررداالمصررراب ب

نطباق معرفبة تشخيصهم باضطراب طيف التوحد، وهذه الدراسة نووية استكشاتية حيث تهدف إلى توسبيع 
أطفببال مصببابين باضببطراب طيببف التوحببد وتجبباربهم الفريببدة مببن نوعهببا، تببم اختيببار  ناألمهببات الببذين لببديه

مهات لديهم أطفال يعانون مبن اضبطراب التوحبد أعمبارهم بحبدود الخمبس سبنوات وأجريبت مقبابالت أعشرة 
ألسب لة علبى مواضبيع مثبل: وركبزت ا ،تيمبا يتعلبق بتجباربهم فبي رعايبة الطفبل المتوحبد اً مع تسبعة عشبر أمب

)أ( تصببوراتهم الخاصببة )ب( كيتيببة الحصببول علببى التشببخيص )ف( الجوانببب األ ثببر صببعوبة  )د( العالقببة 
بببين األطفببال واألمهببات، حيببث أبلببع المشبباركون عببن شببعورهم باإلحببباج إياء معبباملتهم مببن قبببل المسبب ولين 

ضبافة إلبى ذلبل، أشباروا إلبى عبدد كبيبر مبن عن الرعايبة الصبحية والمهنيبين ومبن األنظمبة المدرسبية، وباإل



 لينا عويضه، أ.د. جمال الخطيب                          تقييم خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي.... 

33 

وجببود  األدوار التبي كببان علببيهم أن يلعبوهبا، وأوصببت هببذه الدراسببة إلجبراء المزيببد مببن البحبو  بشببأن تببأثير
 أطفال مصابين باضطراب التوحد على األسر وكيتية تلبية احتياجاتهم الفردية.

كونهبا حاولبت استكشباف ب (Midence & O’neill, 1999) وتميبزت دراسبة مايبدنس وأونيبل 
جررراء مقررابالت ررراه منظمررة مررع أربعررة أهررالي ألطفررال إمن خررالل رررمال ويلررد خبرررات األهررالي فرري 

، وقد تم تحليل استجابات األهل من خالل تبنبي منحبى نظبري متبين ضطراب طيف التوحدامصابين ب
ص الخبباط ، التشببخيو االرتبببان، و وقببد نببتج عببن هببذا التحليببل سببتة ف ببات رئيسببية هببي تطببور السببلون، 

الدعم، والقبول والتكيف، وقد تضبمنت هبذه الف بات كباًل ممبا يلبي: الصبعوبات التبي يواجههبا و التوحد، و 
االرتبببان الببذي يواجهونببه نتيجببة لعببدم قببدرتهم لفهببم و األهببل فببي فهببم سببلون الطفببل )تطببور السببلون(، 

حصببول علببى تشببخيص الصببعوبات التببي يواجهونهببا أثنبباء محبباوالتهم الو سببلوكيات الطفببل )اإلرتبببان(، 
الشبببعور باالرتيببباح بعبببد حصبببولهم علبببى التشبببخيص الصبببحيح و لحالبببة الطفبببل )التشبببخيص الخببباط (، 

)التوحببد(، باإلضبببافة إلببى فهبببم وقبببول اضبببطراب طيببف التوحبببد والمحببددات التبببي تترتببب علبببى الطفبببل 
 )الدعم(، وتطور التكيف مع الحالة ضمن حياة األسرة )القبول/ التكيف(.

 راسات السابقةالتعقيب على الد
خبرات أسر  علىوتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تسعى للتعرف 

سواء تيما يتعلق بالتحديات والصعوبات التي طفال ذوي اضطراب طيف التوحد وصفًا كميًا األ
أو بعد واجهتها األسرة في تشخيص حالة التوحد لدى طفلها، سواء قبل عملية التشخيص أو أثنائها 

خبرات دراسة السابقة  لم يسبق ألي من الدراسات فإنه-الباحثةوبحدود علم  -عملية التشخيص. 
 .أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد في األردن

 الطرق واإلجراءات 
وات تتضمن وصفًا إلجراءات الدراسة التي تم اتباعها، باإلضافة إلبى وصبف أفبراد الدراسبة واألد

المسببتخدمة فببي الدراسببة، وكيتيببة التحقببق مببن صببدقها وثباتهببا، كمببا تتنبباول المعالجببة اإلحصببائية التببي 
 ستستخدم في تحليل البيانات واستخال  النتائج.

 أفراد الدراسة
( ولببببي أمببببر، وتببببم اختيببببار العينببببة بطريقببببة متيسببببرة مببببن أوليبببباء 25تكببببون أفببببراد الدراسببببة مببببن )

يهم، والبببببذين تعبببباونوا مبببببع الباحثبببببة فببببي مرا بببببز التربيبببببة الخاصبببببة األمببببور البببببذين تمكبببببن الوصببببول إلببببب
 والتوحد داخل العاصمة عمان. 
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 منهةية الدراسة
تتبعببت هبببذه الدراسبببة الراهنبببة المبببنهج المسبببحي الوصبببفي لتحقيبببق هبببدف الدراسبببة المبببرتبط بتقيبببيم 

 خبرات أولياء األمور في أطفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد بالتشخيص في األردن.
 رات الدراسةمتغي

 الوضببع االقتصببادي االجتمبباعي لألسببرةو عمببر الطفببل، و جببنس الطفببل، المتغيرررات المسررتقلة: 
أنثببى( والوضببع  ذكببر،جببنس ولببي األمببر )و للمسببتوى التعليمببي لببولي األمببر )ثببانوي، دبلببوم، جببامعي(، 

 االقتصادي لألسرة )متدني، متوسط، عالي( 
 ص اضطراب التوحد. خبرات أولياء األمور في تشخي المتغير التابع:

 أدا  الدراسة
أوليبباء أمببور األطفببال ذوي اضببطراب طيببف لتحقيببق أهببداف الدراسببة المتمثلببة فببي تقيببيم خبببرات 
أوليببباء أمبببور وترجمبببة مقيببباس لتقيبببيم خببببرات التوحبببد بالتشبببخيص فبببي األردن، قامبببت الباحثبببة بإعبببداد 

 ات إعداد المقاييس: وتيما يلي عرض لخطو  ،األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في التشخيص
 أوال : مقياس تقييم خبرات أولياء األمور في تشخيص طفلهم ذوي اضطراب طيف التوحد 

قامبت الباحثبة بترجمببة مقيباس لتقيبيم خبببرات أوليباء أمبور األطفببال ذوي اضبطراب طيبف التوحببد 
 في التشخيص وفق الخطوات االتية:

األطفببال ذوي اضببطراب طيببف التوحببد فببي مراجعببة األدب السببابق المتعلببق بخبببرات أوليبباء أمببور  -
 & Saggu, Ramen ) التشببخيص، وقببد تببم الرجببوع إلببى األداة الموجببودة فببي دراسببة

Kaur,2015)  
تعريببف خببببرات أوليبباء أمبببور األطفببال ذوي اضبببطراب طيبببف التوحببد فبببي التعلببيم إجرائيبببًا، لتتوافبببق  -

ل التشبخيص، والبذي تكبون مبن وأهداف الدراسية الحالية، وتوييعها علبى ثالثبة مجباالت: مجبال قبب
ومجببببال بعببببد عمليببببة  ،( فقببببرات3( فقببببرات. ومجببببال أثنبببباء عمليببببة التشببببخيص، وتكببببون مببببن )9)

 ( فقرة. 33التشخيص، وتكون من )
( فقبببرة علببى شبببكل وبببارات، وجميعهبببا 59تمببت ترجمببة وصبببيالة فقببرات المقيببباس البببالع عببددها ) -

افبق، محايبد، ال أوافبق، ال أوافبق بشبدة(، وفقبًا بشبدة، أو  )أوافبقيجاب عليها بناءًا على سلم التقدير 
 للمجاالت الثالثة. 

 وتم إعداد المقياس بصورته األولية. -
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( محكمًا مختصبًا باإلرشباد والتربيبة الخاصبة )ملحبق 34تم عرض المقياس بصورته األولية على ) -
 . وقد أوصى المرحكمون بما يأتي:رقم(
 األول.( لنويًا في المجال 5تعديل صيالة الفقرة ) .أ
 ( في المجال الثاني. .(، وتعديل صيالة الفقرة )2حذفت الفقرة ) .ب
 ( لنويًا في المجال الثالث. .، 4، 9، 5تعديل صيالة الفقرات ) .ج
 فصل الفقرة رقم إلى فقرتين )شفهية، مكتوبة(.  .د

 .وقد تم إجراء جميع التعديالت التي أوصى بها المحكمون 
 صدق البناء 

مقيبببباس تقيببببيم خبببببرات أوليبببباء األمببببور فببببي تشببببخيص طفلهببببم ذوي للتحقببببق مببببن صببببدق البنبببباء ل
اضببطراب طيببف التوحببد تببم اسببتخراف معامببل ارتببباج فقببرات المقيبباس بالبعببد المنتميببة لببه ومببع الدرجببة 

 الكلية للمقياس، والجدول التالي يبين هذه المعامالت:
ة للاعد المنتمية له ومع الدرجة ( معامالت ارتااط فقرات مقياس التشخيص مع الدرجة الكلي 1الةدول ) 

 الكلية للمقياس
 معامل الرمم

 االرتااط مع الاعد
 معامل

 معامل الرمم االرتااط مع الدرجة الكلية
 االرتااط مع الاعد

 معامل
 االرتااط مع الدرجة الكلية

3 .809 .767 39 .697 .801 
5 .749 .699 34 .529 .550 
9 .632 .664 32 .996 .915 
4 .499 .490 3. .564 .548 
2 .775 .770 3. .754 .706 
. .806 .807 38 .742 .693 
. .714 .770 33 .668 .555 
8 .584 .575 53 .726 .691 
3 .653 .699 53 .634 .593 

33 .737 .782 55 .706 .713 
33 .981 .943 59 .534 .602 
35 .994 .962    

رات مقيباس التشبخيص مبع البعبد المنتميبة لبه تراوحبت ( أن معامالت ارتبباج فقب3يبين الجدول )
 3.932( وتراوحبت معبامالت االرتبباج ببين الفقبرة والدرجبة الكليبة للمقيباس ببين )3.833و 983بين )

 صدق البناء للمقياس. وتدل علىمناسبة  وهي قيم(، .3.83و
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 تاات المقياس 
خيص طفلهم ذوي اضطراب تم التحقق من ثبات مقياس تقييم خبرات أولياء األمور في تش

ستخدام معادلة كرونباخ ألفا والجدول التالي يبين اطيف التوحد باستخدام طريقة االتساق الداخلي ب
 هذه القيم:
( معامالت الثاات بطريقة االتساق الداخلي لمقياس تقييم خبرات أولياء األمور في تشخيص 2الةدول )

 طفلهم ذوي اضطراب طيف التوحد
 معامل الثاات بطريقة كروعااخ األبعاد الرمم
 0.854 مبل عملية التشخيص 1
 0.832 أتناء عملية التشخيص 2
 0.871 بعد اعتهاء عملية التشخيص 3
 0.930 مقياس التشخيص ككل 

وجببباء لبعبببد قببببل  (3.393( أن معامبببل الثببببات بلبببع للدرجبببة الكليبببة للمقيببباس )5يببببين الجبببدول )
(، ولبعبد بعبد االنتهباء مبن عمليبة 3.895)اء عمليبة التشبخيص أثن ( ولبعد3.824عملية التشخيص )

 ثبات المقياس.  وتدل على( وهي قيم مرتفعة 3.8.3)التشخيص 
 عتائب الدراسة

ما خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب  األول:النتائب المتعلقة بالسشال 
 الطيف التوحدي في األردن؟

اسبببتخراف المتوسببطات الحسبببابية واالنحرافببات المعياريبببة ومسبببتوى ل جابببة عبببن هببذا السببب ال تببم 
خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالتشبخيص فبي األردن والجبدول التبالي يببين 

 هذه النتائج:
أولياء األمور في تشخيص  ومستو  خبرات واالعحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (3الةدول )

 اضطراب الطيف التوحدي في األردن مرتاة تنازليا  أطفالهم ذوي 
 المستو   االعحراف المعياري  المتوسل الحسابي االبعاد الرمم الرتاة

 مرتفع 662. 3.79 أثناء عملية الشخيص 5 3
 مرتفع 650. 3.70 بعد عملية التشخيص 9 5
 متوسط 1.034 3.31 قبل عملية التشخيص 3 9

 مرتفع 641. 3.69 المتوسط الكلي للتشخيص  
( أن مستوى خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 9يبين الجدول )

( وبمستوى مرتفع. في حين 3..9بالتشخيص في األردن جاء للمتوسط الكلي بمتوسط حسابي )
( حيث جاء البعد )أثناء عملية الشخيص( 3..9و 9.93تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين )
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( ومستوى مرتفع، تاله البعد )بعد عملية التشخيص( بالرتبة 3..9تبة األولى بمتوسط حسابي )بالر 
، في حين جاء بعد )قبل عملية التشخيص( بالرتبة وبمستوى مرتفع( 3..9الثانية بمتوسط حسابي )

 .وبمستوى متوسط( 9.93)متوسط حسابي  األخيرة بأقل
 وتاليا  تفصيل لألبعاد:

 التشخيص أوال : مبل عملية
أولياء األمور في تشخيص  ومستو  خبرات واالعحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (4الةدول )

 بعد مبل عملية التشخيص مرتاة تنازليا   أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن مرتاة تنازليا  
المتوسل  الفقرات الرمم الرتاة

 الحسابي
االعحراف 
 المستو   المعياري 

 نت أعرف اسم المتخصص الذي سيقوم بالتشخيص وخلفيته  9 3
 متوسط 1.253 3.37 المهنية قبل الحضور للموعد الخا  بالتشخيص.

لقد تم إعالمي بكل ما يتعلق بخدمة التقييم قبل حضوري للموعد  3 5
 متوسط 1.112 3.31 األول.

 متوسط 1.157 3.27 لقد تم تزويدي معلومات تصف عملية التقييم قبل الموعد. 5 9
( أن مستوى مستوى خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 4يبين الجدول )

 .9.5بالتشخيص لبعد قبل عملية التشخيص للفقرات تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين )
مهنية ( حيث جاءت الفقرة ) نت أعرف اسم المتخصص الذي سيقوم بالتشخيص وخلفيته ال.9.9و

( ومستوى .9.9قبل الحضور للموعد الخا  بالتشخيص.( بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )
لقد تم تزويدي معلومات تصف عملية التقييم قبل الموعد( بالرتبة الفقرة )متوسط، في حين جاءت 

 .وبمستوى متوسط( .9.5)متوسط حسابي  األخيرة بأقل
 تاعيا : أتناء عملية التشخيص

ومستو  خبرات أولياء األمور في تشخيص  واالعحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (5الةدول )
 ُبعد أتناء عملية التشخيص مرتاة تنازليا   أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي مرتاة تنازليا  

المتوسل  الفقرات الرمم الرتاة
 الحسابي

االعحراف 
 المستو   المعياري 

 مرتفع 905. 4.25 .طبيب للتأ د من تشخيص طفليلقد قمت بزيارة أ ثر من  3 3
 مرتفع 967. 4.08 استمع المهنيون لي بعناية واهتمام. 5 5
 مرتفع 928. 4.04 شعرت بالثقة واألمان خالل تعاملي مع المهنيين الذين قابلتهم. 9 9
 مرتفع 1.078 3.88 تم إعطائي الوقت الكافي لمناقشة مخاوفي بشأن طفلي. 4 4
د االجتماع األول كنت أتمنى أن يتم تزويدي بتقرير حول بع 2 2

 مرتفع 1.118 3.75 الخطة ومواعيد التقييمات القادمة.
 متوسط 1.064 3.65  انت عملية دخول طفلي في عملية التقييم سهلة ومريحة. 3 .
 متوسط 1.008 3.65  انت عملية التشخيص مرضية. . .
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المتوسل  الفقرات الرمم الرتاة
 الحسابي

االعحراف 
 المستو   المعياري 

 متوسط 1.000 3.52 ية الراجعة في وقت التشخيص.أتيحت لي الفرصة لتقديم التنذ . 8
هنان أجزاء من عملية التشخيص كنت أرلب في القيام بها  8 3

 متوسط 1.024 3.33 بطريقة مختلفة.

( أن مستوى مستوى خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 2يبين الجدول )
 9.99اوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين )بالتشخيص لبعد أثناء عملية التشخيص للفقرات تر 

( حيث جاءت الفقرة )لقد قمت بزيارة أ ثر من طبيب للتأ د من تشخيص طفلي.( بالرتبة 4.25و
( ومستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة )هنان أجزاء من عملية 4.25األولى بمتوسط حسابي )

( 9.99)رتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي التشخيص كنت أرلب في القيام بها بطريقة مختلفة.( بال
 .وبمستوى متوسط

 تالثا : بعد عملية التشخيص
أولياء األمور في تشخيص  ومستو  خبرات واالعحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (6الةدول )

 لُاعد بعد عملية التشخيص مرتاة تنازليا   أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي مرتاة تنازليا  
المتوسل  الفقرات الرمم تاةالر 

 الحسابي
االعحراف 
 المستو   المعياري 

تلقيت معلومات إضاتية عن حالة طفلي في نهاية التقييم إما بشكل  33 3
 مرتفع 841. 4.13 شفهي أو مكتوب.

أتيحت لي الفرصة لطرح األس لة إما في جلسة المراجعة أو في  3 5
 مرتفع 896. 3.98 االجتماع التالي.

في نهاية التقييم، كانت لدي معلومات كاتية بشأن عملية تقييم  3 9
 مرتفع 928. 3.96 وتشخيص طفلي.

 مرتفع 930. 3.81 تمكنت من فهم التقرير الخا  بطفلي. 2 4
 مرتفع 977. 3.79 تم إيصال نتائج التقييم لي على نحو فعال بوسائل شفهية. 5 2
 متوسط 1.118 3.65 شاماًل مكتوبًا عن تشخيص طفلي.في نهاية التقييم تم إعطائي تقريرًا  4 .
شعرت أنني تلقيت معلومات كاتية عن حالة طفلي، والتدخالت  33 .

 متوسط 1.013 3.62 المستقبلية المناسبة المتعلقة بالتوحد.

يحتوي التقرير على صفحة أولية تتضمن نتائج التقييم الموثقة  . 8
 متوسط 1.015 3.60 ع.بوضوح ودقة كما جرى على أرض الواق

 متوسط 1.093 3.52 أبديت رأيي في المعلومات التي ينبني أن يتضمنها التقرير. 8 3
 متوسط 886. 3.37  ان من الممكن اإلبالغ عن نتائج التقييم بطريقة مختلفة. 9 33
 متوسط 1.080 3.33 تمكنت من مناقشة تقرير التقييم في الموعد التالي. . 33

( أن مستوى مستوى خبرات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .) يبين الجدول
 9.99)في التشخيص لبرعد بعد عملية التشخيص للفقرات تراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين 

( حيث جاءت الفقرة )تلقيت معلومات إضاتية عن حالة طفلي في نهاية التقييم إما بشكل 4.39و
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الفقرة ( ومستوى مرتفع، في حين جاءت 4.39الرتبة األولى بمتوسط حسابي )شفهي أو مكتوب.( ب
( 9.99تمكنت من مناقشة تقرير التقييم في الموعد التالي.( بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي ))

 وبمستوى متوسط.
( 5...النتائب المتعلقة بالسشال الثاعي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  )

خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن تعد  في 
 لألسر ؟ والوضع االمتصادياألمر،  وجنس وليللمستو  التعليمي لولي األمر 

 ل جابة عن هذا الس ال تم استخراف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس
يص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن تعزى خبرات أولياء األمور في تشخ

يبين للمستوى التعليمي لولي األمر وجنس ولي األمر والوضع االقتصادي لألسرة والجدول التالي 
 النتائج. هذه

على مقياس خبرات أولياء األمور في تشخيص  واالعحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية  (7الةدول )
األمر  وجنس وليطراب الطيف التوحدي في األردن تعد  للمستو  التعليمي لولي األمر أطفالهم ذوي اض

 لألسر  والوضع االمتصادي
 االعحراف المعياري  المتوسل الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير
 490. 3.59 17 ذكر الجنس

 705. 3.74 35 انثى

 المتسوى التعليمي

 545. 4.43 3 تعليم اساسي
يم ثانوي تعل  14 3.70 .519 

 941. 3.80 7  لية مجتمع
 602. 3.58 27 بكالوريوس

 . 3.52 1 دراسات عليا

 الوضع االقتصادي
دينار 233اقل من   26 3.79 .782 

3333الى اقل من  233من   19 3.43 .354 
3233الى اقل من  3333من   4 4.12 .399 

دينار فأ ثر 3233  3 3.88 .504 
( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على .لجدول )يبين ا

خبرات أولياء األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن تعزى  مقياس
ولمعرفة داللة هذه  ،والوضع االقتصادي لالسرة ،وجنس ولي األمر ،للمستوى التعليمي لولي األمر

 إجراء اختبار تحليل التباين الثالثي عديم التفاعل والجدول التالي يبين هذه النتائج:الفروق تم 
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داللة الفروق على مقياس خبرات  التفاعل لمعرفةعتائب اختاار تحليل التااين الثالتي عد م  (8الةدول )
ألمر وجنس أولياء امور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالتشخيص تعد  للمستو  التعليمي لولي ا

 ولي األمر والوضع االمتصادي لألسر 
 مستوي الداللة قيمة )ف( متوسل المربعات الحرية درجات مةموع المربعات مصدر التااين
 327. 985. 367. 1 367. الةنس

 175. 1.666 620. 4 2.481 المستو  التعليمي
 135. 1.954 727. 3 2.182 الوضع االمتصادي

    51 20.966 الكلي   372. 43 16.008 الخط 
( أن قيمببة بفب لمتنيببر الجببنس لمقيبباس خبببرات أوليبباء األمببور فببي تشببخيص 8يبببين الجببدول )

( ولمتنيبببر المسبببتوى التعليمبببي 3.382)أطفبببالهم ذوي اضبببطراب الطيبببف التوحبببدي فبببي األردن بلنبببت 
د مسببتوى ( وهببي قبيم ليببر دالببة إحصبائيًا عنبب3.324) ولمتنيببر الوضبع االقتصببادي(، ....3)بلنبت 
، أي أنبه ال يوجببد فببروق ذات داللبة إحصببائية فببي خببرات أوليبباء األمببور فبي تشببخيص أطفببالهم 3.32

ذوي اضبببطراب الطيبببف التوحبببدي فبببي األردن تعبببزى لمتنيبببرات الجبببنس والمسبببتوى التعليمبببي والوضبببع 
 االقتصادي.

وق علبببى أبعببباد وتاليبببًا جبببدول تحليبببل التبببباين الثالثبببي المتعبببدد عبببديم التفاعبببل لمعرفبببة داللبببة الفبببر 
 مقياس خبرات أولياء امور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في التشخيص في األردن

على أبعاد مقياس خبرات أولياء  MANOVAتحليل التااين الثالتي المتعدد عد م التفاعل  (9)الةدول 
مي لولي األمر األمور في تشخيص أطفالهم ذوي اضطراب الطيف التوحدي في األردن تعد  للمستو  التعلي

 لألسر  والوضع االمتصاديوجنس ولي األمر 
مةموع  األبعاد المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسل 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الةنس
 309. 1.058 1.030 1 1.030 قبل التشخيص
 907. 014. 006. 1 006. اثناء التشخيص
 140. 2.260 858. 1 858. بعد التشخيص

 المستو  التعليمي
 246. 1.413 1.376 4 5.503 قبل التشخيص
 262. 1.364 581. 4 2.325 اثناء التشخيص
 199. 1.573 597. 4 2.387 بعد التشخيص

 الوضع االمتصادي
 107. 2.160 2.103 3 6.308 قبل التشخيص
 303. 1.252 534. 3 1.601 اثناء التشخيص
 169. 1.762 669. 3 2.006 بعد التشخيص

 الخط 
   380. 43 16.319 بعد التشخيص   426. 43 18.331 اثناء التشخيص   973. 43 41.852 قبل التشخيص
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مةموع  األبعاد المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسل 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الكلي
    51 21.535 بعد التشخيص    51 22.330 اثناء التشخيص    51 54.536 قبل التشخيص

عاد مقيباس خببرات أوليباء ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على جميع أب3يبين الجدول )
األمببور فببي تشببخيص أطفببالهم ذوي اضببطراب الطيبببف التوحببدي فببي األردن تعببزى لمتنيببرات الجبببنس 

 .  والوضع االقتصاديوالمستوى التعليمي 
 منامشة النتائب والتوصيات
  منامشة عتائب السشال األول:

اضبطراب طيبف التوحبد بينت نتائج الس ال الحالي أن مستوى خبرات أولياء أمور األطفبال ذوي 
 ( وبمسبتوى متوسببط.3..9فبي تشبخيص أطفبالهم فبي األردن جباءت للدرجببة الكليبة بمتوسبط حسبابي )

 ما جاءت نتائج مستوى خببراتهم باألبعباد الثالثبة التاليبة )مجبال قببل عمليبة التشبخيص، ومجبال أثنباء 
 عملية التشخيص، ومجال بعد عملية التشخيص( متوسطة. 

بشبببكل عبببام البببى الحاجبببة لبببدعم عمليبببة التشبببخيص وتزويبببد أوليببباء األمبببور  تشبببير هبببذه النتيجبببةو 
بالنسبة لخبرات أولياء أمبور األطفبال ذوي عتبار أن العامل األ ثر أهمية اببالمعلومات الاليمة، وذلل 

اضببطراب طيببف التوحببد هببو تلقببيهم المعلومببات الهامببة والضببرورية عببن عمليببة التشببخيص سببواء )قبببل 
إلببى أن العامببل األ ثببر أهميببة فببي ضببمان تجربببة تشخيصببية  باإلضببافة ثنائهببا(أعمليببة التشببخيص أو 

وهذا قد يلعب دورًا هامًا فبي تكبوين  ،إيجابية هو وجود عالقة تعاونية قوية بين ااباء واالختصاصيين
 & Carlsson, Miniscalco, Kadesj)وهذا يتفبق مبع دراسبة ،خبرات جيدة عن عملية التشخيص

Laakso,2016) سببعت لمعرفببة خبببرات أوليبباء األمببور حببول عمليببة التشببخيص )قبببل عمليببة  التببي
عمليببة التشبخيص( وأ ببدت النتببائج بببأن خبببرات ااببباء تببدور  التشبخيص وأثنبباء عمليببة التشببخيص وبعببد

حول ثالثة عوامل هبي: السبعي نحبو تلقبي المعلومبات، الثقبة باالختصاصبين، وتمكبين أوليباء األمبور. 
وتتفبق هبذه لبنتيجبة إلى شعور أولياء األمور بالرضبا عبن عمليبة التشبخيص.  وقد أشارت النتائج أيضاً 

التي أ دت على أهميبة األدوار التبي يقبوم  (Stampoltzis & Michailidi,2016)أيضًا مع دراسة  
 بها المهنيون أثناء عملية التشخيص.

ن اإلجببراءات تشببرن ااببباء فببي العديببد مببومببن المهببم اإلشببارة إلببى أن عمليببة التشببخيص يجببب أن 
سبتجابة لفظيبًا علبى التسبا الت التبي يقبدمها حيث تتطلب المقابلة مع أوليباء األمبور، بحيبث يقومبوا باال
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وكيبف تبتم  التشبخيص،واستنادًا إلى ذلل تتشكل معرفبة عنبد اابباء حبول عمليبة  ،أخصائي التشخيص
 ,Denman, Smart) وهببذا يتفببق مببع نتببائج دراسببة ،مببع األطفببال ذوي اضببطراب طيببف التوحببد

Dallos & Levett,2016  )  والتبي أشببارت إلببى أنبه بببالرلم مببن تعبدد طببرق تزويببد األخصببائيين
بالمعلومببات الخاصببة بأطفبببالهم ذوي اضببطراب طيبببف التوحببد ومقبببابلتهم مببن خبببالل الهبباتف أو لرفبببة 

راب تنفيبذ عبدد مبن االسبتراتيجيات لزيبادة المعرفبة واالطبالع علبى اضبطالعيادة، إال أن مبن الضبروري 
ببل إشبببران ااببباء فبببي هبببذه العمليببة، وييبببادة تببوفير خبببدمات الببدعم مباشبببرة بعبببد  طيببف التوحبببد، إذ يرفضر

 التشخيص بما في ذلل تقديم المعلومات الاليمة.
 ,Abbott, Bernard & Forge)كمبا اتفقبت النتبائج مبع دراسبة أببوت وبيرنبارد وفورجيبه  
ضببا عببن المببدة الزمنيببة التببي اسببتنرقتها الجلسببة. ( والتببي أشببارت إلببى شببعور أوليبباء األمببور بالر 2012

األسببر تقببديرها  أبببدت جميببع مببا أشبباروا إلببى صببعوبة اسببتيعابهم لجميببع المعلومببات التببي تلقوهببا. كمببا 
لسير اجبراءات عمليبة التشبخيص، وتقيبيم طفلهبم ورضباهم عبن البدعم البذي تلقبوه مبن األخصبائي عنبد 

 إخبارهم بالتشخيص.
  ,Brogan & Knussen,2003, Smith) دراسبتيسب ال مبع نتبائج وقد اختلفت نتبائج هبذا ال

Chung & Vostanis,1994)  والتبي أظهبرت أن معظبم أوليباء األمبور ليبر راضبين عبن الكشبف
عن تشخيص التوحد لعبدة أسبباب، منهبا عبدم وجبود الشبفاتية المهنيبة لبدى األخصبائيين، والتبأخير فبي 

وتفسبببر الباحثبببة هبببذا  ،مبببة إلبببى خيبببارات العبببالفالحصبببول علبببى التشبببخيص، ونقبببص المعلومبببات المقد
خببتالف فببي هببذه الدراسببة والدراسببات السببابقة إلببى احتماليببة مببا يلببي: االخببتالف فببي طببرق وأدوات اال

 القياس المستخدمة من دراسة إلى أخرى، واختالف العينة وخصائصها من دراسة إلى أخرى.
 منامشة عتائب السشال الثاعي: 
خبرات  يف (a=0.05)مستوى عند وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت النتائج إلى عدم 

طفالهم ذوي اضطراب طيف التوحد أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في تشخيص أأولياء 
وقد  ،في األردن تعزى للمستوى التعليمي لولي األمر والوضع االقتصادي لألسرة، وجنس ولي األمر

ء األمور كافة الى تزويدهم بالمعلومات الاليمة في عملية تعزى هذه النتيجة الى حاجة أوليا
التشخيص، وحاجتهم الى تلقي المعلومات الهامة والضرورية عن عملية التشخيص سواء قبلها أو 

التي  (Carlsson, Miniscalco, Kadesj & Laakso,2016) أثناءها. وهذا يتفق مع دراسة
عملية  التشخيص )قبل عملية التشخيص وأثناء سعت لمعرفة خبرات أولياء األمور حول عملية
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التشخيص وبعد عملية التشخيص( وأ دت النتائج بأن خبرات ااباء تدور حول ثالثة عوامل هي: 
كما تتفق هذه النتيجة مع  ،السعي نحو تلقي المعلومات، الثقة باالختصاصين، وتمكين أولياء األمور

والتي   (Brogan & Knussen,2003, Smith, Chung & Vostanis,1994))دراسات
أظهرت بأن معظم أولياء األمور عبروا عن النقص لديهم في معلومات التشخيص، وعن التأخر في 

 الحصول عليه .
وربما تعبود هبذه النتيجبة إلبى أن أمهبات األطفبال ذوي اضبطراب طيبف التوحبد قبد يظهبرن ردود 

مهبببات األطفبببال البببذين تبببم تشخيصبببهم أفعبببال مثبببل التعببباطف مبببع الطفبببل أ ثبببر مبببن اابببباء، وتميبببل أ
وهببذه  ،بإضببطراب طيببف التوحببد بببالمرور بضببنوج نفسببية تحتبباف الببى بببذل مسببتوى عببالي مببن الجهببد

( التبي بينبت أن هنبان فروقبا فبي مسبتوى الضبنوج النفسبية .533بوشبعراية، دراسة )النتيجة تتفق مع 
 بين ااباء واألمهات لصالح األمهات.

والتي   Mouridsen, Rich, Isager & Nedergaard,2007)) واتفقت أيضًا مع دراسة  
ضبطراب طيبف التوحبد هبم أ ثبر إجهبادًا فبي تربيبة اأشارت إلى أن اباء األطفال الذين تبم تشخيصبهم ب

أبنببائهم بالمقارنببة مببع أيببة إعاقببة أخببرى، وأن أمهببات هبب الء األطفببال أ ثببر عرضببة ل صببابة باال ت بباب 
 لير اضطراب طيف التوحد.بالمقارنة مع أمهات األطفال من 

وأشارت النتائج إلى أن متنير الوضع االقتصادي كان دااًل في مجبال التشبخيص ألن الخبدمات 
المقدمببة ترعببد مركلفببة لببذلل ذوي الببدخل المتببدني ربمببا ال يحصببلون علببى الخببدمات الاليمببة فببي مجببال 

لطفبل بسببب دخبل األسبرة التشخيص ألنها تتطلب نفقات ماليبة بالتبالي ال يحصبلون علبى مبا يحتاجبه ا
أي أن الخببدمات التببي يحصببلون عليهببا ليببر كاتيببه، ألنهببا تعتمببد علببى الوضببع االقتصببادي  ،المتببدني

(  Williams, Matson, Beighley & Konst,2015مبع دراسبة )وتتفبق هبذه النتيجبة لألسبرة. 
رة فبي الحصبول علبى إلى أن عدم توفر المبوارد الماديبة عبادًة مبا تكبون مرتبطبة بعبدم القبدالتي أشارت 

 قليات. عمليات التشخيص والتقييم لدى األ
 التوصيات: 

إجببراء بحببو  نوويببة لدراسببة خبببرات أوليبباء أمببور األطفببال ذوي اضببطراب التوحببد فببي التشببخيص  -
بشبببكل معمبببق، ودراسبببة التحبببديات التبببي يتعرضبببون لهبببا أثنببباء البحبببث عبببن التشبببخيص المناسبببب 

 والخدمات التي يحتاجها أطفالهم.
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ر بببرامج توعويببة موجهببة ألوليبباء األمببور للتعريببف بالببدالالت التشخيصببية الضببطراب طيبببف تببوفي -
 التوحد، والخدمات التي قد يحتاجها األطفال الذين لديهم هذا االضطراب.

ضبببرورة إشبببران اابببباء فبببي التشبببخيص البببذي يرقبببدم ألطفبببالهم ذوي اضبببطراب طيبببف التوحبببد لزيبببادة  -
 فالهم.معرفتهم بالتوحد وطرق التعامل مع أط
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