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الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بالخدمات  

 المقدمة لهم أثناء جائحة كورونا 

 

 *د. سلوى رشدي أحمد صالح

 المستخلص

أولياء       يدركها  كما  المقدمة  الخدمات  وجودة  النفسية  الضغوط  مستوى  عن  الكشف  الدراسة  هدفت 

بين  االرتباطية  العالقة  أثناء جائحة كورونا، والتعرف على  التوحد  ذوي اضطراب طيف  األطفال  أمور 

الدراسة من مستوى الضغوط، و الدراسة. وتكونت عينة  أفراد عينة  لدى  المقدمة  الخدمات  مستوى جودة 

استبيان 294) في  الدراسة  أدوات  وتمثلت  التوحد.  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  أمور  أولياء  من   )

أثناء   المقدمة  الخدمات  واستبيان جودة  النفسية،  ذوي اضطراب   الجائحةالضغوط  األطفال  أمور  ألولياء 

توحد من إعداد الباحثة. وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى الضغوط النفسية للوالدين أثناء الجائحة، طيف ال

والترفيهية،   والصحية  التعليمية  الخدمات  من  كل  في  ما  حد  الى  مرتفع  خدمات  جودة  مستوى  ووجود 

وط النفسية  ومستوى متوسط في الخدمات اإلرشادية. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين الضغ

الدراسة   نتائج  األمور. كما أوضحت  أولياء  لدى  الجائحة  أثناء  المقدمة  الخدمات  توجد وجودة  أنه ال  إلى 

فروق في مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين، في حين وجدت فروق في  

لمتغير تعزى  الضغوط  للطف  البديل  مستوى  الخدمات  يقدم  الذي  فيما  التربوي  الدمج،  مدارس  لصالح  ل 

للوالدين لصالح   وجود فروق في مستوى الخدمات المقدمة تعزى لمتغير المستوى التعليمي أظهرت النتائج

الرعاية   للطفل لصالح مراكز  الخدمات  يقدم  الذي  التربوي  البديل  ثانوي فما دون، وفي  التعليمي  المؤهل 

التوصيات  من  عدد  إلى  الدراسة  وخلصت  ألسر    النهارية.  بعد  عن  مهنية  استشارية  خدمات  تقديم  منها 

 األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد للتخفيف من حدة الضغوط النفسية لديهم.  

 

المفتاحية: التوحد،    الكلمات  طيف  اضطراب  األطفال،  أمور  أولياء  الخدمات،  جودة  النفسية،  الضغوط 

 (. COVID-19جائحة كورونا)

 

 مقدمة

مؤسسات التنشئة االجتماعية والبيئة األولىى التىي ترعىي الفىرد، وخاصىة أهم    تُعدُّ األسرة واحدة من   

تدريب وتأهيل أبنائها، كما انهىا تتمتىع عندما يكون من ذوي اإلعاقة، فهي أحد المقومات األساسية لتعليم و

 بامتالكها أقوى المؤثرات التي تُوّجه نموَّ الطفل.

فاألسرة صاحبة المصلحة الرئيسية، فهي لديها إمكانات كبيرة للمساهمة في نجاح وتقدم أطفالهىا مىن    

ف إلى كيفية تربية وتعليم أطفالها. ويىزداد االحتيىال لز يىادة الىوعي والمشىاركة خالل زيادة الوعي والتعرُّ

mailto:srsaleh@pnu.edu.sa
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عندما يكون لدى األسرة طفٌل من األطفال ذوي اإلعاقة، ويتطور األمر إلى القيىام بىأدوار إضىافية معهىم، 

 (.2020مثل دور المعلم وإخصائي التخاُطب وإخصائي التربية البدنية وغيره من األدوار)عزت،

يث يعاني العالم من أزمة صحية، سببها فيروس ويشهد العالم حاليا حدثاً جلالً يهدد البشرية بأكملها، ح  

 الذي أجبر األفراد على المكوث في بيوتهم وفرض عليهم الحجر الصحي؛ حيث  (COVID-19كورونا )

راض البىىرد العاديىىة كالزكىىام، عىىفيىىروس كورونىىا مىىن عائلىىة فيروسىىية كبيىىرة واإلصىىابة بىىه يسىىبب أيعىىد 

مىة االلتهىاب الرئىوي الحىاد وغيرهىا مىن االمىراض ومتالزمة الشرق األوسىط التنفسىية، وحىدوث متالز

 (. 2020الخطيرة نسبياً )منظمة الصحة العالمية، 

، في مدينة ووهان في الصين، حيث يُمثِّّل 2019( في عام  COVID-19وتم تحديد فيروس كورونا ) 

يىة مفهىوم هىذه هذا الفيروس ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل، حيث بينىت التقىارير العالم

الظاهرة وأسبابها، وتأثيرها على المجتمعات من الناحية الصىحية، ويمكىن التعىرف إلىى فيىروس كورونىا 

 (.2020( عن طريق التسلسل الجيني )األمم المتحدة، 19-)كوفيد 

تأثير كبير على الطريقة التي يمضي بها النىاس حيىاتهم  (COVID-19كما كان لفيروس كورونا )    

فكان التغيير المفاجئ والتحول إلى التعليم عن بعد جنبًىا إلىى جنىب مىع التىدابير الضىرورية مثىل اليومية،  

الحجر الصحي الذاتي، والتباعىد االجتمىاعي يمثىل تحىديًا بشىكل خىاا لذطفىال ذوي اإلعاقىة وأسىرهم، 

األسىر علىى الحتيال هؤالء األطفال إلى وقت ورعاية وتدريب وتكاليف أكثر من غيرهم، واعتماد هؤالء  

 (.Toseeb, et al.,2020المعلمين واألخصائيين في المدارس والمؤسسات المعنية بأبنائهم )

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات السجالت الطبية اإللكترونيىة أن األشىخاا الىذين يعىانون      

هىم أكثىر  people with intellectual/developmental disabilitiesمن إعاقات فكرية / نمائيىة   

ذين ال (، كما أن معدالت الوفيات لديهم أعلى مىن األشىخاا الىCOVID-19عرضة لإلصابة بكورونا )

 (.Landes, et al.,2020يعانون من مثل هذه اإلعاقات )

( تحىىدياً وضىىغوطاً كبيىىرة علىىى اسىىر األطفىىال بصىىفة عامىىة COVID-19وتشىىكل جائحىىة كورونىىا )

واألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد بصفة خاصة، حيث يحصل الطفل ذو اضطراب طيف التوحىد 

يومياً مع مقدمي الرعاية في المدرسىة أو المركىز، وفىي  ساعات  6-5قبل الجائحة على تدخالت مدتها من 

الوقت الحالي وبسبب اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، اصبح هنىا  قصىور فىي دعىم 

هؤالء األطفال جسدياً من قبل مقدمي الرعاية، وتم اللجوء إلى التعلم عن بعد لحل تلك االزمىة عىن طريىق 

البرامج التعليمية والتأهيلية ألطفالها؛ وترتب على ذلك زيادة الضغط النفسي علىى مشاركة االسر في تنفيذ  

أسر االطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث أصىبح علىيهم رعايىة أبنائىه بشىكل كلىي طيلىة فتىرة 

انتشار فيروس كورونا المستجد مما أثر على قدرتهم في توجيه أطفالهم نحو الخبىرات اإليجابيىة، وتجنىب 

 خبرات الضارة. ال

وبناًء على ما سبق، سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية التي تواجه أولياء 

أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومستوى جودة الخدمات المقدمة لهىم وألبنىائهم خىالل جائحىة 

في حدود  –ه ال توجد دراسات عربية كورونا والتعرف على مستوى العالقة االرتباطية بينهما، خاصة وأن
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جمعت بين المتغيرين لدى أولياء أمور األطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد أثنىاء جائحىة   -علم الباحثة

 كورونا.

 الدراسة وأسئلتهامشكلة 

ال تزال جائحة كورونا تؤثر علىى جميىع بلىدان العىالم، ومىازال البحىث جاريىاً إليجىاد حلىول وطىرق  

 للمساعدة في التخفيف من عواقبها وتداعياتها. 

وقد تكون تربية طفىل مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد أمىًرا مرهقًىا، وتكىون تلبيىة احتياجاتىه أكثىر 

التي يحتاجها الطفل وصعوبة الحصول على الخدمات أثنىاء   صعوبة على الوالدين بسبب التدخالت المكثفة

(، بسبب التباعد االجتماعي والعزل الذاتي، فقد يؤدي االضىطراب فىي COVID-19تفشي وباء كورونا)

الروتين اليومي وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الخاصىة 

قم المشكالت النفسية لذطفال ذوي اضطراب طيىف التوحىد وزيىادة مشىكالتهم وزيادة قلق الوالدين إلى تفا

 السلوكية. 

ومن خالل اطالع الباحثة على عدد من البحوث التربوية، وخبرتهىا السىابقة واحتكاكهىا المباشىر بأسىر     

األطفىىال ذوي اضىىطراب طيىىف التوحىىد، و مشىىاركتها فىىي دورات وورد عمىىل تعىىدها داخىىل مراكىىز 

التربية الخاصة، سواء كان ذلك  حضورياً او عن بعىد، ونتيجىة لإلجىراءات االحترازيىة التىي ومؤسسات  

اتخذتها المملكة العربية السىعودية لمنىع تفشىي جائحىة كورونىا، تىم غلىق المىدارس، والمراكىز الحكوميىة 

هم التىوتر واألهلية ؛ فالحظت  الباحثة ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدي هؤالء األسىر؛ حيىث بىدا علىي

واإلجهاد الدائم وصاحب ذلك مشاعر اليأس واإلحباط، والمشاكل االجتماعية والقلق على مسىتقبل الطفىل، 

هذا فضالً عىن التحىديات  كما يواجه الوالدين فترة صعبة في إدارة سلوكيات هؤالء األطفال أثناء الجائحة،

ضطراب طيف التوحد لزيادة العبء عليهم، التي تواجههم في تطبيق التعليم عن بعد مع أطفالهم من ذوي ا

وافتقارهم إلى المعرفة بالطرق والمهارات المناسبة للتعامل مع طفلهم، فعىادة مىا يىتم تقاسىم عىبء رعايىة 

األطفال بين الوالدين ومراكز الرعاية ومدارس التربية الخاصة، ولذلك قىد تىنخفق قىدرتهم علىى التىأقلم،  

وعدم  الثقة في قىدراتهم وإمكانيىاتهم، مىع انخفىاض قىدرتهم علىى إدارة   كما قد يشعرون بمزيد من الوحدة

الضغوط والتوافق معها بدرجة كبيرة، هذا فضالً عن النظرة السلبية لذواتهم. األمر الذي ينعكس سلباً على 

٪ من أولياء 94( إلى أن  (Yılmaz,2021وأشارت دراسة حديثة    .صحتهم النفسية، وسلوكهم مع أطفالهم

األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد زادت لديهم مستويات التوتر أثناء جائحة كورونا، كمىا أفىادت أمور  

٪ أثر الوباء سلبًا على صحتهم النفسية، كما ذكر الوالدان أن الدعم الذي تلقوه من أسرهم 78.7الدراسة أن  

 فسية.خالل هذه العملية قلل من مستويات التوتر واإلرهاق لديهم وحسن من صحتهم الن

وبناًء على ما سبق، ارتأت الباحثة الكشف عن مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي 

اضطراب التوحد في طل جائحة كورونا وعالقتها بمسىتوى الخىدمات المقدمىة لهىم وألبنىائهم، وذلىك مىن 

 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ء أمور األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة ما مستوى الضغوط النفسية لدى أوليا  -1 

 كورونا؟
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ما مستوى الخدمات المقدمة لذطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد واولياء أمورهم في ظل جائحىة   -2

 كورونا؟

أوليىاء أمىور األطفىال  هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائيا بين مستوى الضغوط النفسىية لىدى -3

 اضطراب طيف التوحد ومستوى الخدمات المقدمة لهم وألبنائهم اثناء جائحة كورونا؟ذوي 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف   -4

التوحد على مقياس الضغوط النفسية تبعا للمسىتوى التعليمىي للوالىدين، ونىوع البىديل التربىوي الىذي يقىدم 

 الخدمات للطفل؟

أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   -5

التوحد على مقياس جودة الخىدمات تبعىا للمسىتوى التعليمىي للوالىدين، ونىوع البىديل التربىوي الىذي يقىدم 

 الخدمات للطفل؟

 هدف الدراسة

  :التاليةلتحقيق األهداف الدراسة الحالية  سعت 

التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحىد فىي   -1

 ظل جائحة كورونا.

التعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة لذطفال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد وأوليىاء أمىورهم   -2

 خالل جائحة كورونا.

فسية ومستوى جودة الخدمات المقدمىة لذطفىال ذوي اضىطراب تحديد العالقة بين مستوى الضغوط الن  -3

 طيف التوحد وأولياء أمورهم أثناء جائحة كورونا.

تحديد الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينىة الدراسىة فىي مسىتوى الضىغوط النفسىية لىدى أوليىاء   -4

التعليمي للوالدين، ونوع البديل التربوي تبعاً لمتغير المستوى    أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد،

 الذي يقدم الخدمات للطفل.

تحديد الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسىة فىي مسىتوى جىودة الخىدمات المقدمىة، تبعىاً   -5

 لمتغير المستوى التعليمي للوالدين، ونوع البديل التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل.

 أهمية الدراسة

راسة الحالية في الفهم العميق لتأثير تفشي جائحة كورنا على األطفىال ذوي اضىطراب التوحىد الد   ساهمت 

وأسرهم، وتسليط الضوء على أحد أهم مشكالت أسر هىؤالء األطفىال وأكثرهىا انتشىاراً؛ أال وهىي مشىكلة 

امالً والتىي قىد الضغوط النفسية لما لها من تأثيرات سلبية ليس فقط على الوالدين، بل تهدد كيان األسىرة كى

كما ستساعد   .تقف عائقا في طريق وصول هؤالء األطفال إلى أفضل مستوى تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم

هذه الدراسة في تزويد المعنين والمختصين بصورة دقيقىة علىى طبيعىة هىذه الضىغوط، وجىودة الخىدمات 

اهمة فىي تطىوير البىرامج وخىدمات المقدمة لذطفال وأسرهم خالل جائحة كورونا، والعالقة بينهما، للمسى
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الدعم المقدمة لهم وألسرهم واتخاذ اجراءات للتخفيف من أثر الضغوط النفسية الواقعة علىى أوليىاء أمىور 

هذه الفئة، وتلبية احتياجاتهم بما يعود بالفائدة بطريقة غير مباشرة على الطفل ذي اضطراب طيف التوحىد 

 يش فيها.من خالل تحسين البيئة األسرية التي يع

 محددات الــدراسة

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

مسىتوى الضىغوط النفسىية كمىا   اقتصىر موضىوع الدراسىة علىى تحديىد   الحدود الموضـوعية: ▪

يدركها أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بجودة الخدمات المقدمة لهم 

 وألبنائهم أثناء جائحة كورونا.

طبقىىت أدوات الدراسىىة خىىالل الفصىىل الدراسىىي الثىىاني مىىن العىىام الدراسىىي  الزمنيــة:الحــدود  ▪

 م. 2020/2021هى، 1441/1442

تتمثل في مدارس الدمج ومراكز الرعاية النهارية بمحافظة الرياض بالمملكىة   الحدود المكانية: ▪

 العربية السعودية.

ب طيىف التوحىد بمحافظىىة تتمثىل مىن أوليىاء أمىىور األطفىال ذوي اضىطرا الحـدود البشـرية:  ▪

 .الرياض 

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة المصطلحات التالية:

هىو وبىاء عىالمي نىاجم عىن فيىروس تىم اكتشىافه مىن سىاللة  :COVID-19) جائحة فيروس كورونـا )

فيروسات كورونىا المىرتبط بمتالزمىة الجهىاز التنفسىي الحىادة الوخيمىة، وهىو مىرض معىد، حيىث ظهىر 

، وأعلنىت منظمىة الصىحة  2019المرض ألول مىرة فىي ووهىان ، الصىين، فىي كىانون األول/ ديسىمبر 

الىى  ، كما اكدت على انىه تحىول فيىروس كورونىا  2020لثانييناير / كانون ا  30العالمية رسمياً عنه في  

 (.WHO, 2020/مارس من نفس العام)11جائحة  تؤثر على العديد من بلدان العالم  في 

الضغوط النفسية الوالدية عبارة عن االستجابة الفسيولوجية   :Psychological Stress الضغوط النفسية

ث يحدث اإلجهاد الذي ينطوي على تغييرات تىؤثر تقريبًىا علىى أو النفسية لضغوط داخلية أو خارجية، حي

كل نظام في الجسم، وبناء على ذلك يشعر اإلنسان ويتصرف، وقد يتجلى اإلجهاد الشديد من خالل إحىداث 

تغييىرات فىي العقىل والجسىد، ويسىاهم التىوتر بشىىكل مباشىر فىي الجوانىب النفسىية وحىدوث االضىىطراب 

 ,VandenBosلى الصحة العقلية والصحة الجسدية، وتقليل جودة الحياة )الفسيولوجي والمرض ويؤثر ع

2015.) 

بأنها الدرجىة التىي يحصىل عليهىا أوليىاء أمىور األطفىال ذوي اضىطراب طيىف وتعرفها الباحثة اجرائياً:  

 التوحد على استبيان الضغوط النفسية أثناء جائحة كورونا والمعد من قبل الباحثة.
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: يعرفىه الىدليل التشخيصىي واإلحصىائي  Autism Spectrum Disorder اضـطراب طيـف التوحـد

( بأنىه اضىطراب نمىائي عصىبي يظهىر فىي مرحلىة DSM-Vلالضطرابات العقلية، اإلصدار الخىامس )

الطفولة المبكرة من الميالد وحتىى الثامنىة مىن حيىاة الطفىل، وينىتج عنىه قصىور فىي التواصىل والتفاعىل 

والتكراريىىة فىىي السىىلو  واالهتمامىىات، وهىو حالىىة طيفيىىة تىىؤثر علىىى األشىىخاا االجتمىاعي، والنمطيىىة 

 (.DSM-V,2013بدرجات متفاوتة )

وتعرفه الباحثة إجرائيا: بأنه العجز في التواصل والتفاعل االجتماعي عبر سىياقات متعىددة مىن خىالل مىا 

غير اللفظىي المسىتخدمة فىي   يلي: العجز في التبادل االجتماعي والعاطفي، والعجز في سلوكيات التواصل

العجىىز فىىي تطىىوير وصىىيانة وعالقىىات التفىىاهم )وزارة التعلىىيم بالمملكىىة العربيىىة  التواصىىل االجتمىىاعي،

 هى(.1437السعودية، 

 Parents of children with autism spectrum أسـر األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التوحـد

disorder   

مىور األطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد التىي تتىراوح أعمىار وتُعرف إجرائياً على أنها أوليىاء األ   

سنة، ويتلقون الخدمات التأهيلية والتربوية في المدارس والمراكز المخصصة لذلك   12  –  6أبنائهم ما بين  

 في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 The services provided to الخـدمات المقدمـة ألسـر األطفـال مـن ذوي اضـطراب طيـف التوحـد

Parents of children with autism spectrum disorder 

وتُعرف إجرائيىاً علىى أنهىا الخىدمات التعليميىة واإلرشىادية والصىحية والترفيهيىة المقدمىة لذطفىال ذوي 

الدرجىة التىي يحصىل عليهىا أوليىاء  اضطراب طيف التوحد واسرهم خالل تفشي فيروس كورونىا، وهىي

وي اضطراب طيف التوحىد علىى اسىتبيان الخىدمات المقدمىة لهىم وألبنىائهم أثنىاء جائحىة أمور األطفال ذ 

 كورونا والمعد من قبل الباحثة والمستخدم في هذه الدراسة.

 

 اإلطار النظري

 المحور األول: جائحة كورونا

 على األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم:COVID)-19)تأثير جائحة كورونا 

 Developmentalشهدت الحقبة األخيرة من القرن العشرين اهتماما ملحوظاً باالضطرابات النمائية 

Disorders   التي تصيب األطفال، والتي تؤثر على نموهم بشكل واضح، وذلك بهدف التشىخي  المبكىر

بمىا يحقىق لهىم لها، وتنمية قدراتهم واستثمارها بمىا يمكىنهم مىن االنىدمال والتفاعىل اإليجىابي بىالمجتمع؛  

 مستوى مناسب من التوافق النفسي، ويحول دون تبديد طاقاتهم وإمكاناتهم.

ويعد اضطراب طيف التوحد أحد االضطرابات النمائية العصبية غير المتجانسة، وهو يتصف بوجود   

، عجز في التواصل االجتماعي المتبادل والتفاعالت االجتماعيىة، ووجىود أنمىاط سىلوكية متكىررة ومقيىدة

ويحتال معظم األشخاا ذوي اضطراب طيف التوحد إلى رعاية أو مساعدة من والىديهم واسىرهم طىوال 

فترة حياتهم، ورغم خطورة ذلك االضطراب، إال أنىه ال توجىد عالجىات محىددة أو أدويىة فعالىة لعالجىه، 
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صىلية، وخفىق ويعتمد العالل بشكل أساسي على التدريب التأهيلي لتحسىين المهىارات االجتماعيىة والتوا

 حدة االضطرابات المصاحبة األخرى

                                                              APA,2013., Wang,et al.,2021) ) 

( فيرى أن التوحد أحد االضطرابات النمائية واكثرهىا تىأثيراً علىى 2016ويؤكد على ذلك الزريقات ) 

فية، حيث جىذب اهتمىام العلمىاء والبىاحثين، وال يىزال هىذا االضىطراب المجاالت الرئيسية للقدرات الوظي

مثيراً للجدل فيما يتعلق بتشخيصه، وأسبابه، فال توجد أسباب واضحة ومحددة لهذا االضطراب حتى اآلن، 

فهو اضطراب يصعب التنبؤ به، وقد أشارت نتائج الدراسىات إلىى أن المشىكالت الناتجىة عىن وجىود هىذا 

سلباً على األسىرة، كمىا أنهىا تىؤدي إلىى تعىرض الوالىدين للضىغط النفسىي المتمثىل فىي  االضطراب تؤثر

 قدرتهم على إشباع وتلبية حاجاتهم.ة ومحدودية صعوب

؛ ونتيجة النتشار وباء فيروس كورونا في كل دول العالم، والذي استوجب بقىاء 2020وفي بداية عام   

ب العىدوى، والىذي اسىتوجب ذلىك الىى اسىتخدام سكان العالم بأسره داخل منازلهم إلجراء احتىرا زي لتجنىُّ

ل األسرة مسئولية  التعلم المتمركز على المنزل من خالل استخدام التكنولوجيا كوسيلة للتعليم عن بُْعد وتحمُّ

وأعباء تعليم أبنائهم داخل المنزل، مما ادى ذلك إلى زيادة األعباء والضىغوط النفسىية علىى أسىر الطىالب 

 (.2020ذوي اإلعاقة بصفة خاصة )عزت ،بصفة عامة و

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على األطفىال مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد، ونظىراً لطبيعىة   

سلوكية بسبب قدرتهم المحدودة على التوافق، فهنا  مشكالت    وخصائ  هؤالء األطفال حيث يعانون من

رفضون استخدام المعقمات بسبب رائحتها او تركيبتها من يعاني منهم من المشكالت الحسية التي تجعلهم ي

اللزجة، ومنهم من يحتال إلى التحفيز الحسي عن طريق وضع األشياء في أفواههم، وهىو األمىر الىذي قىد 

 (. Goswami,2021يزيد من فرا إصابتهم بفيروس كورونا )

واتباع الروتين اليومي لذطفىال ذوي خرول األطفال من المنزل،  وندرة    وقد أدى إغالق المدارس،     

اضطراب طيف التوحد في معاناة شديدة، حيث يمكن أن تؤدي التغييرات طويلة األمد في جداول التىدريب 

إلى تراجع في النمو وخسارة  في المهارات التي تم اكتسابها لهىؤالء األطفىال، وكىذلك ظهىور السىلوكيات 

دانيىة المختلفىة، كمىا أن عىدم الحصىول علىى مىا يكفىي مىن المضطربة المتزايدة وحدوث المشىكالت الوج

التدريبات الخاصة بإعدادات المنزل يمثل تهديدًا خطيًرا على الصحة البدنية والعقلية، مما يؤثر سىلبًا علىى 

فعالية إعادة تأهيلهم، وجودة حياة األسرة بأكملها، كما واجهت أسر األطفال ذوي اضطراب التوحد العديىد 

وخاصة في تحول التعليم من التعلىيم الحضىوري الىى التعلىيم عىن بعىد وهىو أسىلوب جديىد   من المشكالت 

ا علىى األسىرة وتقىديم الىدعم الىالزم  ومختلف بالنسبة لهؤالء األطفال واسرهم، والذي فرض عبئًا مزدوجىً

 (.Güzel,et al.,2020لذطفال ذوي اضطراب التوحد، مما يؤثر ذلك على صحتهم النفسية )

جىا   ل على فهم شامل الحتياجات األطفال ذوي اضطراب طيىف التوحىد وأسىرهم، وضىحوللحصو  

تحديد العوامىل التىي تجعىل التوافىق أسىهل )العوامىل الً: انه يجب أو  (Jacques, et al.,2021)وآخرون

الميسرة( وتلك التي تعيق التوافق )الحىواجز( أثنىاء الجائحىة، لىذلك أجىروا دراسىة كىان الهىدف منهىا هىو 

حصول على فهم أفضل الحتياجات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحىد وأسىرهم فىي سىياق الجائحىة، ال

من خالل تحديد العوامل التيسيرية والعوائق، لتقىديم توصىيات يمكىن أن تسىاعد فىي توجيىه الخىدمات مىن 
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ا وجهىات نظىر األطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد  خالل التعرف على وجهات نظر الوالدين، وأيضىً

نفسهم، لذلك تم عمل مسح يتضمن أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وكذلك أطفالهم حول أ

( تحديد العوامل التي تعيق أو تسهل العمل 1احتياجاتهم وتصوراتهم، بتعبير أدق كان الهدف من الدراسة )

لضمان نوعيىة حيىاة األطفىال،  ( تحديد استراتيجيات المواجهة التي سيتم تنفيذها2اليومي أثناء الجائحة ؛ )

( التوصىىية بالممارسىىات وآليىىات الىىدعم والخىىدمات التىىي سىىيقدمها المجتمىىع 3وكىىذلك تكيىىف األسىىرة ؛ )

والمؤسسىات والحكومىات فىي وقىت تىم فيىه توقىع موجىات أخىرى مىن الوبىاء،  وقىد  حىدد األطفىال ذوي 

االجتماعيىىة علىىى التىىوالي كأحىىد اضىىطراب طيىىف التوحىىد وأوليىىاء أمىىورهم العزلىىة االجتماعيىىة والتنشىىئة 

الصعوبات الرئيسية التي ينبغي مواجهتها أثناء الوباء، كما سلطت الدراسة الضوء على الحاجة إلى النظر 

في خصائ  الطفل التوحدي واهتماماته لتعديل أماكن اإلقامة والخىدمات فىي حىاالت الطىوارا، والعمىل 

 .على تجنب انقطاع الخدمات المقدمة لهم

 الثاني: الضغوط النفسية المحور

 الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

تعد ظاهرة الضغوط النفسية من أكثر الظواهر اإلنسانية المعقدة لمىا لهىا مىن تأثيرهىا كبيىر علىى حيىاة 

صىحية اإلنسان ومستويات أداءه واستقراره النفسي، فهي تؤدي إلى اإلصىابة بالعديىد مىن االضىطرابات ال

والنفسية والجسمية، فالضغط النفسي له عالقة بالفرد وبيئته؛ ونتيجة للمواقف الضاغطة التي يتعىرض لهىا 

الفرد وتفوق إمكاناته وقدراته يوثر ذلك علىى توازنىه النفسىي فيشىعر بالضىيق والتىوتر والقلىق واإلحبىاط 

وكيات غير مالئمة، ممىا يسىبب لىه وغيرها من األعراض والمظاهر السلبية األخرى التي تدفعه للقيام بسل

 صعوبة في التكيف الشخصي واالجتماعي.

الضىغوط النفسىية بأنهىا مىا يحىدث للفىرد عنىدما يتعىرض  (1998ويعىرف السىرطاوي والشىخ  )  

لمواقىىف تتضىىمن مىىؤثرات يصىىعب عليىىه مواجهىىة متطلباتهىىا، وبالتىىالي يتعىىرض لىىردود فعىىل انفعاليىىة، 

 بية، وأعراض فسيولوجية تدل على تعرضه للضغوط.وعضوية، وعقلية، تتضمن مشاعر سل

( بأنها مثيرات ومتغيرات تحدث فىي بيئىة الفىرد سىواء الداخليىة او 2006كما يعرفها عبد المعطي )   

القدرة التكيفية؛ وفىي ظىروف معينىة يمكىن أن تىودي ضعف    الخارجية وتكون دائمة وشديدة وتسبب للفرد 

الذي يظهر احيانا في صورة أعراض مرضية بسيطة، واحياناً أخىرى   التوافقندرة    إلى اختالل السلو  أو

في صورة اضطرابات عضوية شديدة، وترتبط األعراض الجسمية والنفسية غير الصحية باسىتمرار تلىك 

 الضغوط.

للضىغوط النفسىية الوالديىة بانهىا عبىارة عىن االسىتجابة   (VandenBos.2015)فاندنبوس    ويشير    

الفسيولوجية أو النفسية لضغوط داخلية أو خارجية، حيث يحدث اإلجهاد الذي ينطوي على تغييرات تىؤثر 

تقريبًا على كل نظام في الجسم، وبناء على ذلك يشعر اإلنسىان ويتصىرف، فعلىى سىبيل المثىال قىد تتجلىى 

قلىب والتعىرق وجفىاف الفىم وضىيق التىنفس والتملمىل، والكىالم المتسىارع، الضغوط عن طريق خفقىان ال

والتضخيم السلبي للعواطف والمشاعر )إذا تىم تجربتهىا بالفعىل(، والمعانىاة مىن مىدة أطىول مىن التعىب و 

اإلجهاد، وقد يتجلى اإلجهاد الشديد من خالل إحداث تغييىرات فىي العقىل والجسىد، ويسىاهم التىوتر بشىكل 



 
   

 الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بالخدمات المقدمة لهم أثناء جائحة كورونا 
 

          
 2022 الثانيالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 190 - 

لجوانىب النفسىىية وحىدوث االضىطراب الفسىيولوجي والمىىرض ويىؤثر علىى الصىحة العقليىىة مباشىر فىي ا

 والصحة الجسدية، وتقليل جودة الحياة .

 النظريات المفسرة للضغوط النفسية ما يلي: ومن-    

 نظرية التحليل النفسي

يرى علماء النفس التحليليون وعلى رأسهم "فرويد "أن الضغوط النفسية من خالل اي موقف او سلو  

هي تعبير عن الصراع مابين الرغبات والمشاعر الغريزية " الهو " والرقابة النفسية الداخلية والتي يطلىق 

يىىأتي مىىن المحىىيط  عليىىة الضىىمير" األنىىا األعلىىى"، وعنىىدما تصىىطدم النزعىىات الغريزيىىة بىىالتحريم الىىذي

االجتماعي أو من الرقابة النفسية الداخلية فإن التفاعالت تؤدي إلى نشوء اآلليات الدفاعية عنىد الفىرد التىي 

 تواجه هذه الضغوط عن طريق الكبت الذي اعتبره فرويد ميكانيكية الدفاع تجاه الضغوط.

وإذا مىا واجىه اإلنسىان أنواعىا مىن  وطبقا للنظرية التحليلية فإننا جميعا لدينا صراعات غيىر شىعورية،

الصراعات النفسية الداخلية نتيجة الضغوط الحياتية المختلفة، فإنه يتغير السلو  المتوقىع حدوثىه وهىذا مىا 

يسمى بالمرض النفسي الناتج عن الضغوط التي يحتال إلى عالل. ويؤكد "يونغ" على أن الضغط النفسىي 

نه ناتج عن الطاقة التي هي تولىد مىع اإلنسىان بىالفطرة وهىذه كمسبب لذمراض واالضطرابات النفسية، أ

الطاقة تنتج عن سلوكيات فطرية، وتطورها لخبرات الطفولة مما يكون شخصية الفرد المستقبلية والسلو  

 (.1999)الرشيدي، المتوقع

 Spille Berger نظرية "سبيل برجر  

لفهم نظريته بالضىغوط النفسىية، حيىث أقىام للقلق مقدمة  Spille Bergerتعتبر نظرية سبيل برجر    

أي قلق موقفي أو  Anxiety Stateنظريته في القلق على أساس التميز بين نوعين من القلق، القلق كحالة 

وهو القلق العصبي أو المزمن  Anxiety Trait موضوعي يعتمد على الظروف الضاغطة، والقلق كسمة

سىبيل برجىر فىي نظريتىه للضىغوط بىين  الفىرد. ويىربط وهو استعداد طبيعي أي سمة من سمات شخصية

 Thread ومفهوم التهديد  Stressالضغط وقلق الحالة، ويستبعد القلق كسمة؛ كما يميز بين مفهوم الضغط 

فكالهما مفهومان مختلفان، فالضغط يشير إلى االختالفات في الظروف واألحوال البيئية التي يترتب عليها 

ضيق وتهديد نفسي يتسم بدرجة الخطر الموضوعي، بينمىا تشىير كلمىة التهديىد إلىى تفسىير موقىف معىين 

 (.2008وتحليله على أنه خطير ومخيف ومرعب )خليفة، وعيسى،

 األسري نموذج هيل للضغط   

( Aويتضىمن أربعىة عوامىل هىي: )  1949يعتبر هيل أول من وضع نموذل للضغط االسىري عىام     

( X( التعريف الذي تضعه األسىرة للحىدث، )C( موارد األسرة لمقابلة هذا الحدث، )Bالحدث الضاغط، )

الحىدث. وعنىد تطبيقنىا  اهذ  بوجود  المرتبطة الفعل ردود  في المتمثلةأو السلبية  االيجابيةاالستجابة النفسية 

( حدث حياتياً Aلهذا النموذل على أسرة الطفل المعاق نجد تطابق لهذا النموذل مع واقعنا الحالي، فالعامل)

)اكتشاف اإلعاقة( حيث يؤثر على األسرة تأثيرا متباينا ممىا يىؤدي الىى حىدوث تغييىر فىي نظىام االسىرة، 

اف اإلعاقىة( مىن أن يهىدم أو يهىدد كيىان األسىرة، أمىا ( قدرة األسرة على منىع الحىدث )اكتشىBوالعامل )

( فهو تعريف األسرة للحدث وخطورته حيث يعكس قيم األسرة وتماسكها وخبراتها السابقة فىي Cالعامل )
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ألسىرة ا قىدرة فىي جميعهىا ؤثرتى A.B.Cالتعامل مع مثل هذا الحدث أو أحداث مشابهة، والعوامل الثالثىة 

( فالكارثة تعكس عجز األسرة عن االحتفاظ بىالتوازن Xلق كارثة العامل)على منع الحدث الضاغط من خ

والثبات ، ويمكن لذسرة استخدام الموارد الموجودة لديها في تعريفها وتفسيرها للموقف الضاغط فتتخطاه 

 (.2013وتتوافق معه)كاشف، 

وجود طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد في االسرة يولد حدثاً ضاغطاُ، فغالبًاً ما يضيف أعبىاء   إن

 أكثىر احتياجاتىه تلبيىة  وتكىون؛  للضىغوط  دائمة على األسرة تستمر طيلة حياة الطفل، فيعتبر مصدرا دائًما

ق قىدراتهم وخصائ  غيىر مرغوبىة تتطلىب جهىداً يفىو  صفات   من  يحمله  ما  بسبب   الوالدين  صعوبة على

ويصعب عليهم تحمل مسؤولية رعايته، فيتعرضون لتلك المشاعر السلبية، والمشكالت األُسرية والتي من 

 أبرزها األزمات الزوجية واالكتئاب واإلحباط والقلق والتوتر والعزلة على الناس.

 ضغوطا جديدة علىى أسىر األطفىال ذوي اضىطراب التوحىد، COVID-19وشكلت جائحة كورونا   

أشارت إحدى الدراسات أنه خىالل جائحىة كورونىا أفىاد العديىد مىن آبىاء األطفىال مىن ذوي االحتياجىات و

أن التغييرات التي مروا بها عند إغالق المدارس كىان لهىا تىأثير  (SENDs)التعليمية الخاصة واإلعاقات  

 (.Asbury, et. Al., 2020سلبي على صحتهم النفسية، وكذلك على صحة أطفالهم )

بأنىه قىد يواجىه األطفىال ذوي اضىطراب  (Yılmaz, et al.,2021)كد على ذلىك يلمىاز وآخىرون وأ 

طيف التوحد صعوبات كبيرة عندما يتغير روتىين حيىاتهم اليىومي، وقىد يىؤثر ذلىك علىى الصىحة النفسىية 

 173لىى  مقالة، حيث تم تقييم النصىوا الكاملىة 6389لوالديهم، وقد أكدت نتائج المراجعة التي قام بها لى  

 12مقالة للتأكد من أهليتها، وبعد استبعاد المقاالت المسىتبعدة مىن البحىث فىي الىن  الكامىل، تىم تضىمين 

من آباء هؤالء األطفال، تمت مناقشة النتائج التي تىم الحصىول عليهىا مىن المقىاالت   7105دراسة شملت  

ل مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد التي تحتوي على بيانات حول الصحة النفسية لآلباء الذين لديهم أطفا

، وأوضخت النتائج أن قلق الوالدين وتوترهم قىد ازدادا أثنىاء الجائحىة، وأنهىم   COVID-19أثناء جائحة  

بحاجة إلى مزيد من الدعم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، كما كانوا يواجهون صىعوبة فىي التىأقلم. فىي هىذه 

أثرت سلبًيا على الصىحة النفسىية آلبىاء األطفىال المصىابين  االمراجعة المنهجية، استنتج أن جائحة كورون

 باضطراب التوحد.

 المحور الثالث: الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اضطراب التوحد بالمملكة العربية السعودية

أولت المملكة العربية السعودية اهتماًما كبيًرا بحقوق ذوي اإلعاقة، فمنذ سىتين عامىاً والمملكىة تهىتم    

برعايتهم وتعليمهم ويظهر ذلك جليا من خالل برامج الدعم المقدمة لهم فىي شىتى القطاعىات سىواء كانىت 

 (.2010التعليمية، أو الصحية، أو االجتماعية )الموسى، 

ومن خالل التزام المملكة العربية السعودية ببنود االتفاقية الدولية لحقوق األشخاا ذوي اإلعاقة والتي 

، ومن ذا  الوقت أخذت المملكة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزهىا، وعملىت 2008صدقت عليها عام  

الجهات المختصة على تقىديم الخىدمات لىذوي اإلعاقىة فىي جميىع المجىاالت لإلسىهام فىي تنميىة قىدراتهم، 

 .(2021واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة )هيئة حقوق االنسان، 
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والتي رسىمت   2030دور؛ في اآلونة األخيرة أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها  وتأكيداً لهذا ال  

خطوات واضحة تعىد بمثابىة الموجىه األول لجميىع انشىطة الدولىة بقطاعاتهىا المختلفىة للنهىوض بىالوطن 

والمواطن من خالل تحقيق بيئة ايجابية تكفل للشخ  مقومىات جىودة حيىاة قائمىة علىى رعايىة اجتماعيىة 

حية وتعليمية ممكنّة، كما تضمنت الرؤية على خطط وبرامج  لتمكىين األشىخاا ذوي اإلعاقىة ومىن وص

ضىىمنهم ذوي اضىىطراب طيىىف التوحىىد، وتىىوفير الىىدعم الشىىامل لهىىم وألسىىرهم عبىىر تىىوفير سىىبل الوقايىىة 

يرهىا والرعاية والتأهيل ؛ ليصبحوا أعضاء فاعلين ومستقلين في المجتمع. وتشتمل الخىدمات التىي تىم توف

 -من قبل الدولة لهذه الفئة على مايلي: 

 خدمات تقدمها وزارة الصحة والتي تشتمل على:   -1

وضع آليات التشخي ، واالكتشاف المبكىر الضىطرابات النمىو الشىامل ومىن ضىمنها اضىطراب طيىف -

 التوحد.

يىادات اإلشراف والمتابعة علىى تقىديم الخىدمات لذشىخاا ذوي اضىطراب طيىف التوحىد بمراكىز وع  -

 اضطرابات النمو الشامل.

 تدريب الكوادر المتخصصة، واستقطاب الكفاءات المؤهلة في هذا المجال. -

 طيف التوحد.ا اضطراب المشاركة في التوعية الشاملة باضطرابات النمو والسلو  ومن ضمنه -

 تعريف األسر بطبيعة االضطراب وتدريبها على كيفية العناية بأبنائهم ورعايتهم. -

 (.1435إجراء األبحاث والدراسات والمسوح الميدانية التي تخدم هذا المجال )وزارة الصحة السعودية،-

واثناء جائحة كورونا يمكىن ان يسىتفيد ذوي اإلعاقىة وأسىرهم ومىن ضىمنهم ذوي اضىطراب طيىف   

لرسىائل التوحد من تطبيق )صحة(: الذي يقدم استشارات طبية عن بُعىد مىن خىالل االتصىال المرئىي، أو ا

(: التي تقدم استشارات طبية عبر االتصال الصوتي. كمىا تىم 937النصيّة، أو الرسائل الصوتيّة، وخدمة )

 تطبيق اإلجراءات االحترازية والتباعد في مراكز التشخي  والتقييم.

 امها ما يلي :خدمات تقدمها وزارة التعليم والتي من مه  -2

 سنوات( وأسرهم. 6ذوي اضطراب طيف التوحد )قبل تقديم خدمات التدخل المبكر لذطفال  -

سىنوات(   6تقديم الخدمات التربوية والتعليمية للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد )بدء القبول من عمر  -

في معاهد وبرامج التربية الخاصة بعد التأكد مىن أهليتىه واسىتحقاقه، وتحديىد المكىان التربىوي والتعليمىي 

 -وتقيداً ، كما تحدد األهلية بحيث يكون فصل التعليم العام مع غرفىة مصىادر للمرحلىة ابتدائيىةاألقل عزالً  

ثانوية لطالب ذوي اضطراب طيف التوحد البسيط،  وفصىول خاصىة ملحقىة بمىدارس التعلىيم –متوسطة  

العام لطالب ذوي اضىطراب طيىف التوحىد المتوسىط المصىاحب للعىوق الفكىري والتىي ال يمكىن دمجهىم 

صول التعليم العىام مىع تىوفر عوامىل النجىاح للىدمج المكىاني، وتقبىل حىاالت اضىطراب طيىف التوحىد بف

 المتوسطة والشديدة المصاحبة للعوق الفكري بمعاهد التوحد ومعاهد التربية الفكرية .

 تحويل الحاالت التي ال تستفيد من البرنامج التعليمي إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -
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 (.1437صرف مكافأة شهرية للطالب حسب المتبع ببرامج التربية الخاصة )وزارة التعليم،  -

( الدليل الشامل للمعلىم لبىرامج ذوي اضىطراب طيىف التوحىد، 2021وأصدرت وزارة التعليم )        

طيىف   حيث احتوى هذا الدليل على اآللية الشاملة والمتكاملة لكيفية تقديم الخدمات للطالب ذوي اضطراب 

التوحىىد، والتىىي تشىىمل معلومىىات عامىىة عىىن هىىؤالء الطىىالب وخصائصىىهم وطىىرق القيىىاس والتشىىخي ، 

واستراتيجيات التعامل معهم، باإلضافة الى توضيح دور فرق العمل في البرنامج، كما اشىتمل أيضىاً علىى 

عامىة لكيفيىة تعامىل البيئة التعليمية والخدمات المساندة المناسبة وكيفية توفيرهىا، مىع وضىع اإلرشىادات ال

 المعلمين مع طالبهم من ذوي اضطراب طيف التوحد.

باالنتقىال مىن التعلىيم   COVID-19))  كما سعت المملكة ممثلة بوزارة التعليم أثناء جائحىة كورونىا   

االلكتروني الى التعلم عن بعد واستمرارية التعليم لجميع الطالب بما في ذلىك طىالب ذوي اإلعاقىة ومىنهم 

راب طيف التوحىد حيىث قامىت بتىدريب المعلِّمىين علىى كيفيىة التعامىل مىع الطىالب مىن ذوي ذوي اضط

اضطراب طيف التَّوحد عن بعد، وإعداد المواد التعليمية وسهولة الوصول لها، وكذلك تدريب األسر علىى 

 اإلسهامِّ في تعليم أبنائهم.

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والتنميــة االجتماعيــة ) خـدمات تقــدمها وزارة المــوارد البشــرية  -3

 :يلي سابقاً( والتي من مهامها ما

مراكىز التأهيىل المهنىي  تدريب وتأهيل طالب ذوي اضطراب التوحىد المحىولين مىن وزارة التعلىيم فىي  -

 واالجتماعي الشامل.

 صرف اإلعانات لكل مصابي اضطراب طيف التوحد بحسب الضوابط المحددة المتبعة في الوزارة -

تشجيع الجمعيات الخيرية على توفير الخدمات لجميع فئات اضطرابات النمو الشاملة والتي مىن ضىمنها   -

 اضطراب طيف التوحد.

الخىاا  تسهيل وتنسيق وإعطاء التراخي  الالزمة لفتح مراكز خاصة لذوي اضطراب التوحد بالقطاع -

 (.2016)الفايز، 

ادر مىن برنىامج     وأصدر دليل الخدمات التيسيرية لذشىخاا ذوي اضىطراب طيىف التَّوحىد، والصىَّ

اإلرشىىىادات والىذي وضىح  ،2017هدف بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والذي صىدر عىام 

اضىطراب العمليىىة ألصحىىاب العمىىىل بشىىىأن مواضيىىىع محىىىددة تتعلىىىق بتوظيىىىف األشىىىخاا ذوي  

طيف التوحد؛ حيث يبرز المعلومات التي يتَّصىفون بهىا، والتعريىف بىالقوانين التىي تخصىهم سىواًء كانىت 

المحلية أو الدولية، وأي خدمىات أخىرى تهىدف إلىى تشىجيع توظيىف هؤالء الفئة ، كما تقدم الوزارة خدمة 

هم من الحصول على األولويىة فىي إمكانية اصدار بطاقة الكترونية لذشخاا ذوي اضطراب التوحد تمكن

الخدمات عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بكىل سىهوله فىي انحىاء المملكىة الكترونيىاً. 

ويمكن اصدار شهادة اضطراب التوحد عن طريق البوابة االلكترونية وطباعتها او ارسالها له عبر البريىد 

الي ليس بحاجة لزيارة الشىخ  الفىرع اال فىي حىال ان ( وبالتPDFااللكتروني الخاا به بصيغة ملف )

رغبته التقديم واستالم بطاقة بالستيكية عىن طريىق الفىرع )وزارة المىوارد البشىرية والتنميىة االجتماعيىة 

،2017 ،2021.) 
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بتىىاري   37( بأنىىه بعىىد صىىدور نظىىام رعايىىة المعىىوقين بالمملكىىة رقىىم م2016وتوضىىح الفىىايز )   

وافقة السامية على انشاء المشروع الوطني للتعامل مىع اضىطراب طيىف التوحىد هى تمت الم23/9/1421

هى، مىع تحديىد القطاعىات التىي تقىدم الخىدمات 1423/  13/9بتاري   277واضطرابات النمو الشاملة رقم  

لهؤالء الفئىة وهىي وزارة الصىحة، وزارة التعلىيم، وزارة المىوارد البشىرية والتنميىة االجتماعيىة )وزارة 

والتنمية االجتماعية سابقاً(، وطالب المشروع بأن تقوم جهة معينة بتقديم الخىدمات لذشىخاا ذوي العمل  

اضطراب طيف التوحد وأسرهم من خالل اعداد احتياجاتهم وتوفير الخدمات الالزمىة لهىم ومناقشىتها فىي 

هىذا المجىال اال انىه    ميزانيتها مع وزارة المالية العتمادها، وعلى الرغم من جهود المملكة وما حققتىه فىي

والنق  الكبير في الخدمات المقدمة لهم ، أدى    نتيجة لزيادة أعداد األشخاا المصابين باضطراب التوحد 

ذلك إلى وجود إشكاالت متعددة مع مقدمي الخدمة تعليمياً،  وتأهيال، وعالجياً ، ممىا جعىل الحاجىة الماسىة 

 ذلك حق من حقوقهم التي كفلها القانون.لتفعيل هذا المشروع أمراً حتمياً، ألن  يعد  

 تعقيب

يتضح مما سبق أنه من أهم التحديات التي واجهت أسر األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في     

بداية جائحة كورونا هو تغييىر الىروتين، فاألطفىال مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد يفضىلون الىروتين 

تقرار، واالمان عند وجود البيئة بنفس الترتيب؛ فتوقف الذهاب التغيير إلحساسهم بالهدوء، واالس  ويقاوموا

للمدرسة او للمركز ليس من السهولة لتقبله من قبل هؤالء األطفىال وخاصىة أن التغيىر فىي الىروتين غيىر 

واضح المعالم فليس بمقدور األسر التوضيح ألطفالهم متى سىتعود األمىور الىى طبيعتهىا، ممىا يسىبب لهىم 

بات المزاجية التي تؤدي الي الضغوط النفسية الشىديدة لهىم وألسىرهم. وبىالنظر إلىى افتقىار العديد من التقل

الوالدين للمعرفة بالطرق المناسبة للتعامل مع الطفل من ذوي اضطراب التوحد، تظهر الحاجة إلىى الىدعم 

واجهة الظىروف النفسي واالجتماعي، وتلبية احتياجاتهم من خالل تقديم الخدمات المتنوعة والضرورية لم

الجديدة والتكيف معها، مما يخفف من الضغوط النفسىية لىديهم، فاألسىرة هىي الىداعم األساسىي فىي نجىاح 

 .البرامج المقدمة ألطفالهم، فهي البيئة األولى األكثر فاعلية في مواجهة مشكالت الطفل

 دراسات سابقة

اب طيف التوحد ولكن قبل تفشي تعددت الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية لدى اسر ذوي اضطر

 -حسىىب اطىىالع الباحثىىة-، وبسىىبب حداثىىة موضىىوع الدراسىىة، لىىم توجىىد COVID-19فيىىروس كورونىىا 

دراسات سابقة للضغوط النفسية لىدى أسىر األطفىال مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد وعالقتهىا بجىودة 

تقديم بعق الدراسات ذات الصلة قىدر الخدمات المقدمة في ضوء جائحة فيروس كورونا، فقررت الباحثة  

 اإلمكان.

دراسات تناولت الضغوط النفسـية  الخـدمات المقدمـة ألسـر ذوي اضـطراب طيـف التوحـد أثنـاء   -أوالً:  

 .COVID-19جائحة كورونا 

هدفت إلى التعرف على مستوى الدعم االسري  دراسة (Al-Tal,et al.,2021)أجرت التل وآخرون  

( أمىاً مىن 86اضطراب التوحد في ظل جائحة كورونا، واشتملت عينة الدراسىة علىى )المقدم لذبناء ذوي 

أمهات االشخاا ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين بمراكز التربية بمدينة عمان باألردن، واسىتخدم 

( أبعاد )النفسىي، التىدريبي، والترفيهىي( مىن 3( فقرة موزعة على )29الباحثون مقياس للدعم تكون من )



 
   

 الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بالخدمات المقدمة لهم أثناء جائحة كورونا 
 

          
 2022 الثانيالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 195 - 

وتوصلت النتائج إلى أن مستوى الدعم األسري المقدم لذبناء فىي ظىل جائحىة كورونىا مىن   الباحثينداد  إع

وجهة نظر األمهات جاء متوسطاً في الدرجة الكلية للمقياس المعد وفي أبعاده الثالثة، كمىا أشىارت النتىائج 

لذبنىاء ذوي اضىطراب طيىف فروق ذات دالة احصائية في مستوى الدعم االسري المقدم  إنه ال توجد  إلى  

التوحد في ظل جائحة كورونا يرجع لمتغيرات الحالة االقتصىادية، والمؤهىل الدراسىي لذمهىات، ومتغيىر 

العمر لذبناء، واوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة بتأثير جائحة كورونا علىى ذوي 

اإلعاقة بضرورة تزويد أسىر ذوي اضىطراب   اضطراب طيف التوحد، كما أوصت الجهات المعنية بذوي

 طيف التوحد بالمعلومات الكافية والالزمة عن الدعم األسري وأهميته وآلية تنفيذه.

الكشف عن اتجاهات أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب   (Althiabi,2021)وسعت دراسة الذيابي  

النفسىية المدركىة أثنىاء جائحىة كورونىا، طيف التوحد تجاه رعاية أبنائهم، وكذلك قلقهم والعنايىة بصىحتهم 

من آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالمملكة العربية   211واشتملت عينة الدراسة على  

السعودية مشاركين عبر األنترنت، واستخدم الباحث كىل مىن اسىتبيان التقريىر الىذاتي، واسىتبان معيىاري 

على األسئلة المفتوحة وتحليلها نوعياً. وأظهرت نتائج الدراسىة   المرجع، وتم تحليل البيانات وجمع الردود 

أن اتجاهات الوالدين تجاه رعاية أطفالهم من ذوي اضطراب التوحد تأثرت بعمر الوالىدين وعمىر الطفىل، 

وكانت األمهات أكثر تأثراً من اآلباء. عالوة على ذلك، كان قلق الوالدين خىالل كورونىا أعلىى بكثيىر ممىا 

قبل كورونا. كما وجد أن الحالة النفسية للوالدين خالل الجائحة توسىطت فىي التفاعىل بىين القلىق   كان عليه

والعناية بالصىحة النفسىية المدركىة. وأشىارت األسىئلة المفتوحىة إلىى أن أوليىاء األمىور طلبىوا الىدعم مىن 

أثنىاء تفشىي الوبىاء، المعلمين وأفراد األسرة واألخصائيين للتعامل مع أطفالهم من ذوي اضطراب التوحىد 

وأوصت الدراسة بالجلسىات التدريبيىة والىدروس عبىر اإلنترنىت مىع الوالىدين إلىى جانىب الىدعم النفسىي 

والمالي في سياق العنايىة بالصىحة النفسىية المدركىة، كمىا أوصىت بضىرورة التعىاون بىين وزارة التعلىيم 

 ين صحتهم النفسية بشكل عام. والصحة لتقديم تدخالت لآلباء واألطفال ذوي اضطراب التوحد لتحس

الكشىف عىن مشىاعر  إلىىAbdelfattah, et al)  (2021,.كما هدفت دراسة عبد الفتاح وآخـرون 

لدى عينة من أوليىاء أمىور األطفىال  COVID-19 القلق ومصادر الضغوط النفسية خالل جائحة كورونا

المشاعر السىلبية لىدى أوليىاء األمىور وكيفيىة وصف  ذوي اإلعاقة بالدول العربية، كما هدفت الدراسة إلى

من أولياء أمور األطفىال  623مواجهة الضغوط النفسية أثناء تفشي الجائحة، واشتملت عينة الدراسة على 

فلسىطين(   –البحىرين    -اإلمىارات   -عمان  -السودان  -األردن-ذوي اإلعاقة ببعق الدول العربية )السعودية

مجموعات  –تويتر  ترنت )على مواقع التواصل االجتماعي الفيس بو ،من خالل نشر استطالع رأي باألن

. وأسفرت النتائج عن ارتفاع مستوى القلق لدى أوليىاء أمىور 2020يونيه 20 -4الواتساب( في الفترة من 

عينة الدراسة بسبب احتمالية إصابة طفلهم بالعدوى، وفقدان أطفالهم، كما تواصل ارتفاع قلقهم على عالل 

م ورعايتهم. كما أشارت النتائج إلى أن مسىتوى الضىغوط النفسىية لىدي أوليىاء أمىور األطفىال ذوي أطفاله

اإلعاقة الحاصلين على درجة البكالوريوس مرتفع مقارنة بأولياء األمور الذين حصلوا على تعليم أقل مىن 

بيىة الخاصىة أثنىاء ٪ من أولياء األمىور لىم يتلقىوا خىدمات مىن مراكىز التر  59الثانوية، وذكرت أن نسبة  

٪ راضي عن الخىدمات التىي تقىدمها مراكىز التربيىة الخاصىة، كمىا أن أوليىاء األمىور 41الجائحة، وكان  

الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى كىانوا أقىل رضىا عىن خىدمات مراكىز التربيىة الخاصىة ، كمىا 

اسة بتنفيذ االستراتيجيات التي تدعم أوصت الدراسة مراكز التربية الخاصة  بالدول العربية المشمولة بالدر

 أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة. 
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إلى معرفىة الضىغوط النفسىية والرفىاه الوجىداني  راسة هدفت د  (Alhuzim,2021)وأجرى الحازمي 

لىىدى أسىىر األطفىىال ذوي اضىىطراب طيىىف التوحىىد بالمملكىىة العربيىىة السىىعودية خىىالل جائحىىة كورونىىا ، 

أبىاً وأمىاً ألطفىال مىن ذوي اضىطراب طيىف التوحىد بمنىاطق مختلفىة   150علىى  واشتملت عينة الدراسة  

تضىمنت البيانىات التىي تىم  بالمملكة العربية السعودية ، واستخدام الباحث استطالع  رأي عبىر االنترنىت،

جمعها، البيانات الديموغرافية للوالدين، حالة األسرة، ودعم األسرة أثناء جائحة كورونا، وشىدة سىلوكيات 

األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مقارنة بسلوكهم قبل كورونا ، والضغوط  النفسية الوالدية ، و الرفاه 

( ، للحصىىول علىىى Abidin,1995لعابىىدين) PSI-short (PSI-SF)الوجىىداني. تىىم االسىىتعانة بمقيىىاس 

( ، GHQ-12العامىىة )البيانىىات المتعلقىىة بضىىغوط الوالىىدين، كىىم تىىم االسىىتعانة بمقيىىاس اسىىتبيان الصىىحة 

 النتائج(  للحصول على البيانات المتعلقة بالرفاه الوجداني للوالدين. وأفادت Goldberg,1992لغولدبرغ )

أن عمر وجنس الطفل المصاب بالتوحد، وشدة أعراضه كان لها تأثير كبير على ظهور الضغوط  النفسىية 

لضغوط  النفسية وانخفق الرفاه الوجداني للوالدين للوالدين وانخفاض الرفاه الوجداني لديهم ، كما زادت ا

بتكرار وفائدة الدعم المقدم لذسرة أثناء الجائحة، وتأثرت هذه ايضاً سلبا بالتغير في شدة سلوكيات أطفالهم 

من ذوي اضطراب التوحد ، وأيضاً أشارت النتائج إلى أن الضغوط  النفسية للوالدين كان لها تىأثير سىلبي 

لوجىىداني بشىىكل عىىام، كمىىا أن الضىىغوط النفسىىية والرفىىاه الوجىىداني ألوليىىاء أمىىور األطفىىال علىىى الرفىىاه ا

 .COVID-19المصابين بالتوحد في المملكة العربية السعودية قد تأثرت بشكل سلبي بجائحة كورونا 

بدراسة هدفت إلىى معرفىة كيفيىة تعامىل آبىاء األطفىال مىن  (Goswami,2021)  كما قام جوسوامي 

اب طيف التوحد في ظل التغييرات التي احدثتها جائحة كورونىا، وتىأثير ذلىك علىى رعىايتهم ذوي اضطر

الذاتية وصحتهم النفسية، كما هدفت الدراسة الى معرفة استراتيجيات مواجهة الضغوط والتحديات الناجمة 

حيىدر أبىاد  ( مىن اآلبىاء بمدينىة5عن جائحة كورونا، واستخدم الباحث المنهج النوعي على عينة عىددها )

بالهند، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم قائمىة التقيىيم الىذاتي للوالىدين، اسىتبيان مفتىوح، مقابلىة هاتفيىة مىع 

المشاركين عينة الدراسة. وأشارت الدراسة أن وباء كورونا وأغالق المدارس سبب لآلباء ضىغوط نفسىية 

غوطات التي واجهت اإلباء اال انهىم أفىادوا )كان لها آثر كبير عليهم وعلى عائلتهم(، وعلى الرغم من الض

استخدامهم الستراتيجيات مواجهىة تلىك الضىغوط بىالتركيز علىى اإليجابيىات، ومشىاركة أطفىالهم بطىرق 

كمىا   إبداعية بالرغم من محدودية اإلمكانات، وبذل جهودا كبيرة التخاذ خطوات لتعزيز صحتهم النفسىية ،

ن التكنولوجيىا )تطبيقىات الوسىائط االجتماعيىة مثىل الفىيس بىو  وافق  جميع المشاركين باإلجماع علىى أ

Facebook  وقنىوات اليوتيىوبYouTube  وحتىى، الواتسىاب WhatsApp  سىاعد فىي تخفيىف القلىق

 والتوتر الناجمين عن وباء كورونا.

الكشىف عىن  مسىتوى  هىدفت إلىى فقىد ( (Manning,et al.,2021 مـانين  وآخـرون وعـن دراسـة

الضغوط النفسية التي يعاني منهىا أسىر األشىخاا ذوي اضىطراب التوحىد أثنىاء انتشىار جائحىة وأسباب  

كورونا؛ وكذلك تحديد ما إذا كان هنا  ارتباط بين عمل الوالدين ومسىتوى شىدة سىلوكيات الشىخ  ذوي 

مىىن اسىىر األشىىخاا ذوي اضىىطراب التوحىىد،  471اضىىطراب التوحىىد،  واشىىتملت عينىىة الدراسىىة علىىى 

البىىاحثين اسىىتطالع راي عبىىر االنترنىىت يجيىىب عليىىه األسىىر) الوالىىدين، أخىىوة األشىىخاا ذوي واسىىتخدم 

اضطراب طيف التوحد، األجداد، الشخ  ذوي التوحد(، وكشفت الدراسة ان األشخاا ذوي اضىطراب 

يعانوا مىن ارتفىاع فىي مسىتوى الضىغوط النفسىية واضىطراب الحيىاة، وسىبب هىذه  طيف التوحد وأسرهم

لعزلة، والمرض والتمويل المالي والخوف من فقدان الوظيفة بسبب عدم الموازنة بين رعاية الضغوط هو ا
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الشخ  ذوي اضطراب التوحد والعمل ، كما أشارت النتائج ان مقدمي الرعاية أفادوا كلما كىان الشىخ  

وكىذلك كلمىا زادت شىدة أعىراض  ذوي اضطراب التوحد صىغير كلمىا كانىت الضىغوط النفسىية مرتفعىة،

توحد زادت الضغوط النفسية لديه وذلك بسبب نق  الوصىول إلىى الخىدمات، والعزلىة والوقىت الطويىل ال

الذي يقضيه مقدمي الرعاية في تقديم الخدمات للشخ  ذوي اضطراب التوحد بجانىب تقىديم االحتياجىات 

 األخرى لبقية األسرة . 

فهدفت إلى وصىف  (El-Zraigat & Alshammari,2020)أما عن دراسة الزريقات والشمري 

الحالة النفسية واألثار االجتماعية لذشخاا ذوي اإلعاقىة بدولىة الكويىت فىي ظىل جائحىة كورونىا حيىث 

مشاركا، ولتحقيق أهداف الدراسة، تىم اعىداد مقيىاس ذات بعىدين، أحىدهما   150تكونت عينة الدراسة من  

أن جائحة كورونا تسببت فىي أسىباب نفسىية  لذثار النفسية واآلخر لذثار االجتماعية. وأشارت النتائج إلى

وأثار اجتماعية على األشخاا ذوي اإلعاقة، واختلفت هىذه األثىار حسىب نىوع اإلعاقىة، كمىا أكىد أفىراد 

العينة أن فيروس كورونا أحدث تغييرا في حياتهم االجتماعية اليومية الروتينية، وأثر سلبًا على مشاركتهم 

الدراسىة بضىرورة تىوفير الخىدمات النفسىية واالجتماعيىة والصىحية في األنشىطة االجتماعيىة. وأوصىت  

 لذفراد ذوي اإلعاقة في دولة الكويت.

إلى معرفىة تىأثير فيىروس كورونىا  Asbury., et al.,2020) (كما هدفت دراسة اسبوري وآخرون

 241الدراسىة علىى  على األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات وأسرهم، واشتملت عينة  

أسرة بالمملكة المتحدة، وطلب مىنهم اإلجابىة علىى اسىتبيان يصىف تىأثير فيىروس كورونىا علىى صىحتهم 

وصحة أطفالهم النفسية، واظهرت نتائج الدراسة أن كالً من أسر األطفال وأبنائهم يعانون من الفقد والقلىق 

سىبب انتشىار فيىروس كورونىا، وأفىاد بعىق والتغيرات السلوكية والمزاجية نتيجة للتغيرات االجتماعية ب

 اآلباء عن شعورهم بالضغوط واإلرهاق وتأثير ذلك على فهم الطفل ووعيه.

إلى التحقق من التأثير السىلبي لتفشىي  Colizzi., et al.,2020) (وسعت دراسة كوليزي وآخرون   

ع رأي عبىر فيروس كورونىا علىى األطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد واسىرهم، مىن خىالل اسىتطال

اإلنترنت يستجيب عليه من قبل الوالدين، كما هدفت الدراسىة  للتحقىق ممىا إذا كانىت هنىا  أي خصىائ  

قبىل الجائحىة مىن شىأنها التنبىؤ بالتىأثير السىلبي للجائحىة علىى رفاهيىة اكلينيكيىة  اجتماعية ديموغرافية أو

ذوي اضىطراب طيىف التوحىد   األشخاا ذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك تحديد احتياجات األطفىال

وأسرهم من خالل جمىع تصىورات الوالىدين باإلجابىة علىى أسىئلة مفتوحىة كخطىوة أوليىة لتحسىين جىودة 

أسرة من أسر األطفال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد   527الرعاية الصحية، واشتملت عينة الدراسة على

طيىىف التوحىىد ويتلقىىون  عىىام( ، ومشخصىىين باضىىطراب  13بشىىمال إيطاليىىا، متوسىىط أعمىىار أبنىىائهم )

مىىنهم( ، كمىىا أن معظىىم أوليىىاء األمىىور أعضىىاء فىىي شىىبكات دعىىم التوحىىد ودعىىم األسىىرة  ٪66.2عالجىىاً)

سؤال. وتوصلت النتائج  40منهم(، واستخدم الباحثين استطالع راي عبر االنترنت يحتوي على   67.1٪)

ا تىىأثير سىىلبي علىىى حيىىاتهم مىىن األسىىر أفىىادوا ان حالىىة تفشىىي فيىىروس كورونىىا كىىان لهىى ٪93,9الىىى ان 

٪, كمىا 75.7٪ منهم، واألنشطة المنظمة  78.1وصعوبات في إدارة األنشطة اليومية خاصة وقت الفراغ  

٪ من أولياء األمور  أفادوا أن مسؤولية رعاية طفلهم مىن بىين العوامىل التىي 19.1أشارت النتائج إلى أن  

اء الجائحة مما جعلهم يتلقون الدعم من طبيىب نفسىي؛ تزيد من إجهادهم  وزيادة الضغوط النفسية لديهم أثن

بسبب ظهور مشاكل سلوكية جديدة على أطفالهم وبسبب شعورهم بالعجز. كما اشارت النتائج إلى أن قيود 

٪ من المشاركين 47.4حظر التجول المفاجئة تسببت في ضغوط على أولياء األمور وأطفالهم، حيث ذكر  
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٪يحتاجوا لتعزيز دعمهم فىي المنىزل، فىي 30خدمات الصحية أثناء الجائحة،  أنهم بحاجة إلى المزيد من ال

 ٪ إلى مزيد من دعم الدولة في الحجر الصحي.16.8حين احتال 

آبىاء األطفىال ذوي  إلىى تقيىيم(Toseeb.,et al,2020) كمـا اسـتهدفت دراسـة توسـيب وآخـرون  

المتحدة لمستوى الدعم الذي تلقوه خالل جائحة كورونا، االحتياجات التعليمية الخاصة واإلعاقات بالمملكة  

آرائهىم حىول كيفيىة دعىم أطفىالهم وكىذلك    وكيف يرغبون في الحصول علىى هىذا الىدعم خىالل الجائحىة،

األطفىال ذوي االحتياجىات  آبىاءمىن  339لالنتفال بنجاح إلىى المدرسىة ، واشىتملت عينىة الدراسىة علىى 

من عينة الدراسىة آبىاء أطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد، وكىان   ٪81التعليمية الخاصة واإلعاقات ،

(، واسىتخدم البىاحثين اسىتطالع رأي عبىر االنترنىت لمىدة 18-5سىنوات)من  10متوسط اعمار األطفىال  

٪( أفادوا أن مستوى الدعم الذي تلقوه كان كافيىاً 40أسبوعين. وأوضحت النتائج أن أقل من نصف اآلباء )

الهم، كما تشير الدراسة الى وجود تفاوت كبير في دعم اسر األطفال ذوي االحتياجىات لتلبية احتياجات أطف

التعليمية الخاصة واإلعاقات بالمملكة المتحدة، كما اقترح اآلباء إنشاء خدمة استشارية مهنية عن بُعد آلباء 

ا ال حتياجىاتهم هؤالء األطفال، جنبًا إلى جنب مع ضىمان حصىول أطفىالهم علىى التعلىيم المصىمم خصيصىً

 وتقديمه من قبل المتخصصين.

ثانياً: دراسات تناولت الضغوط النفسية  الخدمات المقدمة ألسر ذوي اضطراب طيف التوحد قبل جائحـة 

 .COVID-19كورونا 

إلى معرفة مستوى الضىغوط النفسىية لىدى أمهىات أطفىال ذوي اضىطراب   (2016هدفت دراسة الديب )

ك التعرف علىى عالقىة الضىغوط النفسىية باالحتياجىات. وتكونىت عينىة طيف التوحد، واحتياجاتهن، وكذل

أماً من أمهات األطفال من ذوي اضطراب التوحد الملتحقين بأحد مراكز تأهيل المعاقين   174الدراسة من  

مقياس الضغوط النفسية،  التابع لوزارة تنمية المجتمع بدولة االمارات العربية المتحدة، واستخدمت الباحثة

بانة احتياجات أمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد، من إعداد الباحثة. وأشارت نتائج الدراسة إلىى واست

أهم خمس مصادر للضغوط النفسية؛ حيث احتلت ضغوط خصائ  سلو  الطفل المرتبة األولى، وجاءت 

لذهنيىة، كمىا الضغوط االنفعالية في المرتبة الثانية، فيما كان اقل مسىتوى للضىغوط الضىغوط السىلوكية وا

وضحت نتائج الدراسة الى مستوى مرتفع من االحتياجات لىدى أمهىات األطفىال ذوي اضىطراب التوحىد، 

فىي المرتبىة  حيث جاءت االحتياجات المجتمعية في المرتبة األولى، تلتها االحتياجات المعرفية والتدريبيىة

ا فىي المرتبىة األخيىرة جىاءت االحتياجىات الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاءت االحتياجات االجتماعية، بينم

المادية.  كما أشارت نتائج الدراسة أيضا الى وجود عالقة إيجابية بين الضىغوط النفسىية بأبعادهىا الخمسىة 

 بإبعادها األربعة. واالحتياجات 

والتي هدفت الكشىف عىن الضىغوط النفسىية ألمهىات المىراهقين مىن ذوي (  2012ودراسة عصفور )-  

أمهىاً ، واسىتخدمت الباحثىة مقيىاس الضىغوط النفسىية  41وحد، واشتملت عينة الدراسة على اضطراب الت

فقرة موزعة علىى سىتة أبعىاد. أظهىرت   60ألمهات المراهقين من ذوي اضطراب التوحد الذي تكون من  

نتائج الدراسة أن مستوى الضغوط النفسية لدى األمهات عينىة الدراسىة فىي جميىع مجىاالت المقيىاس كىان 

من المتوسط، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الجنس والمستوى ض

التعليمي لذم والمستوى االقتصادي لذسرة في درجة الضغوط النفسية لدى األمهات؛ بينما أظهرت وجود 

ة واالجتماعيىة لىدى فروق ذات داللة إحصائية لمجال القلق على مستقبل الطفل ومجال المشىكالت األسىري

 األسر.
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دراسىة هىدفت معرفىة ترتيىب كىل مىن االحتياجىات والضىغوط النفسىية   (2010كما أجرى عبد الغني )  

وأساليب مواجهتها لدى أسر ذوي اإلعاقىة، وكىذلك عالقىة تلىك االحتياجىات بالضىغوط النفسىية وأسىاليب 

راهقين مىن ذوي اإلعاقىة مىن القطىريين أباً وأمىاً ألطفىال ومى  50مواجهتها، واشتملت عينة الدراسة على  

من األمهات(، واستخدم الباحث   28من اآلباء،    22والمقيمين بدولة قطر وجميعهم من الجنسيات العربية )

بطارية مكونة مىن: مقيىاس االحتياجىات، مقيىاس الضىغوط النفسىية، ومقيىاس أسىاليب مواجهىة الضىغوط 

لباحىىث. وتوصىىلت النتىىائج إلىىى وجىىود عالقىىة بىىين النفسىىية مىىن اعىىداد السىىرطاوي، والشىىخ ، وتقنىىين ا

االحتياجىىات والضىىغوط النفسىىية  وأنىىه كلمىىا زادت الحاجىىة إلىىى الىىدعم االجتمىىاعي والمىىادي كلمىىا زادت 

األعراض السيكوسوماتية  والمشكالت االجتماعية بىين الىزوجين وزيىادة اإلحسىاس بىالقلق علىى مسىتقبل 

ت الحاجىة إلىى الىدعم االجتمىاعي أدى ذلىك إلىى زيىادة اسىتخدام الطفل ، كما أظهرت النتائج أنه كلمىا زاد 

أساليب الممارسات الهروبية والتجنبيىة عنىد مواجهىة المشىكالت الخاصىة بالطفىل، وزيىادة الىدعم المىادي 

المقدم للوالدين يؤدي إلى زيادة استخدام الممارسات المعرفية المتخصصة والعامة، كما اشارت النتائج إلى 

حتياجىىات ودراسىىتها هىىي وسىىيلة تنبؤيىىه بكىىل الضىىغوط التىىي تعىىاني منهىىا األسىىرة وأسىىاليب أن معرفىىة اال

 مواجهتها ، وبالتالي اإلسهام في التخفيف من حدة هذه الضغوط. 

 تعليق على الدراسات السابقة:

مما ال شك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيراً مما سبقها من دراسات، فمن خالل عرض الدراسىات 

ابقة يالحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي، وأداة الدراسىة الس

هىذه الدراسىة مىع دراسىة   أنها اتفقت االستبانة، وفي جزء من العينة وهي أولياء األمور، كما يالحظ أيضاً 

مىن حيىث   (Abdelfattah., et al,2021; Alhuzim ,2021;Manning.,at al,2021كىل مىن )

لدى أسىر االشىخاا ذوي اإلعاقىة، او أسىر ذوي اضىطراب طيىف   الكشف عن مستوى الضغوط النفسية

في معرفىة (Al-Tal., et al,2021;Toseeb.,et al,2021) التوحد خالل جائحة كورونا ، ومع دراسة 

-ائحة؛ إال أنه ال توجد دراسات عربيىة أو أجنبيىة  مستوى الخدمات او الدعم المقدم لهؤالء األسر أثناء الج

-COVIDتناولت  العالقة بين متغيرات الدراسة الحاليىة أثنىاء جائحىة كورونىا   -في حدود اطالع الباحثَة

 ، وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.19

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

أسئلتها، اعتمدت الدراسىة الحاليىة علىى المىنهج الوصىفي،   عنمن أجل تحقيق هدف الدراسة واإلجابة  

عن طريىق وصىف الظىاهرة موضىوع الدراسىة؛ مىن خىالل جمىع البيانىات حولهىا بواسىطة أداة الدراسىة 

 االستبانة. 

 مجتمع الدراسة

( اسرة 1054عدد )  1442-1441حسب إحصائية جمعية أسر التوحد بالمملكة العربية السعودية بعام  

لذطفال ذوي اضطراب التوحد على مختلف مستوياتها )البسيطة والمتوسطة والشديدة( مسجلين بالجمعيىة 

راكىز التربيىة من محافظ الرياض، والذين يتلقىون أبنىائهم خىدمات تأهيليىة أو تعليميىة بمىدارس الىدمج وم

 عام. 13الخاصة، والرعاية النهارية وأعمارهم تحت سن 
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 عينة الدراسة

قامت الباحثة باستخدام العينة العشوائية البسيطة، حيث تم توزيع االستبانات على أولياء أمىور األطفىال 

النهاريىة   ذوي اضطراب التوحد والذين يتلقون خدمات تأهيلية أو تعليمية بمدارس الدمج ومراكز الرعايىة

( أباً وأماً من أولياء أمور األطفال عينة الدراسىة، وبعىد 310االستبيان ) عنبمحافظة الرياض، وقد أجاب 

( استبانة لم تكن مىن المحافظىة المطلوبىة؛ ممىا أدى 16فح  ومراجعة جميع االستبيانات تبين أن هنا  )

( توزيىع 1ئي ويوضىح الجىدول رقىم)( أصبحت صالحة للتحليل اإلحصىا294إلى استبعادها، وبذلك فإن )

 : عينة الدراسة

 (  1جدول )

 -توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات األولية: 

النسبة  العدد  المفردات المتغير

 المئوية

 %31 91 مدارس الدمج  البديل التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل 

 %69 203 مراكز الرعاية النهارية

 %100 294 اإلجمالي

 %31.6 93 ثانوي فما دون  المستوى التعليمي للوالدين 

 %68,4 201 جامعي فما فوق 

 %100 294 اإلجمالي
 

 أدوات الدراسة 

   استبانة الضغوط النفسية في ظل جائحة كورونا: -أوالً: 

الهدف من هذه االستبانة هو تحديد مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضىطراب  

توفر مقياس مناسب يتناسب ندرة ، حيث اتضح للباحثة  COVID-19طيف التوحد في ظل جائحة كورونا  

 مع هدف الدراسة.

 بناء استبانة الضغوط النفسية  

تم بناء استبانة الضغوط النفسىية مىن خىالل االطىالع علىى األدبيىات والدراسىات السىابقة ذات الصىلة  

(، ودراسىىة 1998بموضىىوع الدراسىىة، ومىىن أبرزهىىا مقيىىاس الضىىغوط النفسىىية )السىىرطاوي والشىىخ ،

 2020Abdelfattah., et al,2021;Manning.,at al,2021; Asbury, et)الزريقىات والشىمري،

al.,2020). 

 مكونات استبانة الضغوط النفسية  

تكونت االستبانة من جزئيين؛ يحتوي الجزء األول على معلومات أولية عن أفراد عينة الدراسة مثل:   

على   الثاني  الجزء  يحتوي  بينما  للطفل،  خدمات  يقدم  الذي  التربوي  والبديل  للوالدين،  التعليمي  المستوى 

ال15) الضغوط  لقياس مستوى  تهدف  فقرة  تم (  وقد  الدراسة.  عينة  أفراد  لدى  أثناء جائحة كورونا  نفسية 

 االستبانة. عن عبارات اعتماد تدرل ليكرت السباعي لإلجابة  
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 طريقة تقدير الدرجة الستبانة الضغوط النفسية.

يجيب أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على كل عبارة من عبارات االستبانة وفق  

  -مرتفع إلى حد ما  -متوسط    –منخفق إلى حد ما    –منخفق    –تدرل ليكرت السباعي )منخفق بشدة  

)  -مرتفع الدرجات  تقابله  حيث  بشدة(  تصحيح  7  -6  -5  -4  -3  -2  -1مرتفع  واتجاه  الترتيب،  على   )

مدى  ا ويتراوح  المفحوا.  اختارها  التي  البدائل  لكل  الجبري  بالجمع  ويكون  وسلبي  إيجابي  لعبارات 

بين ) النفسية لدى أولياء أمور 15الدرجات التي يحصل عليها المفحوا  الدنيا للضغوط  ( وهي الدرجة 

ء أمور عينة  ( وهي الدرجة العليا للضغوط النفسية لدى أوليا107األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ) 

 التالي: الدراسة. وتم تقسيم مستويات الضغوط النفسية ك

قيمة المتوسط  درجة االستجابة  

 الحسابي 

إلى   1.00من  مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد المنخفض بشدة.  

1,86 

إلى   1,87من  مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد المنخفض.    

2,72 

مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد منخفض إلى حد  

 ما.      

إلى   2,73من

3,58 

إلى   3,59من مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد المتوسط.         

4,44 

 5.3إلى   4,45من مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد المرتفع إلى حد ما.   

 6,16إلى   5,4من مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ء ذوي اضطراب التوحد المرتفع 

 7إلى  6,17من  مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد المرتفع بشدة. 
 

 الخصائص السيكو مترية الستبانة الضغوط النفسية في ظل جائحة كورونا  

 ثبات استبانة الضغوط النفسية  -1

الستبانة الضغوط النفسية لىدى أوليىاء  Alpha Cronbachقامت الباحثة بحساب معامل ألفاكرونباخ  

( وتىدل تلىك القيمىة علىى أن عبىارات 0.984أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وبلغىت قيمتىه )

 ( يوضح ذلك: 2االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، وجدول )

 ( يوضح معامل الفاكرونباخ 2جدول )

 األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد خالل جائحة كورونا الستبانة الضغوط النفسية لدى أسر 

 

 

 

 

 

 الفاكرونباخ  البعد

أولياء أمور األطفال ذوي   الضغوط النفسية لدى

 اضطراب طيف التوحد خالل جائحة كورونا

0.984 
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 حساب الصدق:  -2

 صدق المحكمين-أ

 ( من  والمكونة  األولية  بصورتها  االستبانة  إعداد  من  االنتهاء  بعرض عبارة،  (  18بعد  الباحثة  قامت 

(، من  11االستبانة على مجموعة من أساتذة التربية الخاصة وعلم النفس، وبعق الخبراء في المجال)ن= 

تنتإبداء  أجل   التي  بالمحاور  وارتباطها  ووضوحها،  العبارات  دقة  حيث  من  تم  مرئياتهم  وقد  إليها.  مي 

عليها   اتفق  التي  التعديالت  بصورتها  80اجراء  االستبانة  فقرات  عدد  وصل  أن  إلى  المحكمين  من   ٪

 ( إلى  أولياء  عبارة.  (  15النهائية  لدى  النفسية  الضغوط  لقياس  االستبانة  عبارات  إلى صالحية  وأشاروا 

 ارتباطاً مباشراً بموضوع االستبانة.  جائحة كورونا، وأنها ، مرتبطة خاللأمور األطفال عينة الدراسة 

 

 ب. صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(

تم التحقق من صدق المقارنة الطرفية بحساب داللة الفروق بىين متوسىطي درجىات عينىة المنخفضىين 

)الحاصلين علي درجة أقل من األربىاعي األدنىى(، وعينىة المىرتفعين )الحاصىلين علىي درجىة أكبىر مىن 

( 3دول )والجى 0.05األرباعي األعلى( في كل عبارات عينة التقنين لالستبيان، وكانت دالة عنىد مسىتوى 

 يوضح ذلك:

 ( معامالت االرتباط 3جدول )

يبين المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة) ت (لعينتين مستقلتين لحساب الصدق التمييزي بطريقة 

 المقارنة الطرفية 

المتوسط   العدد  المجموعة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجات   قيمة )ت( 

 الحرية 

 مستوى الداللة 

 0.00 26 8.25 4.4 99.42 14 العليا 

 دالة 

 20,1 54.00 14 الدنيا 

 

 ج. االتساق الداخلي 

لحساب صدق االتساق الداخلي الستبانة الضغوط النفسية لدى أوليىاء أمىور األطفىال ذوي اضىطراب   

طيف التوحد خالل جائحة كورونا، تم حساب معامل ارتبىاط بيرسىون بىين الدرجىة لكىل عبىارة والدرجىة 

 ( يوضح ذلك:4( وجدول )SPSSالكلية لالستبانة، وتم استخدام برنامج )

 ( 4جدول )

استبانة الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف   عباراتمعامالت االرتباط بين 

 التوحد والدرجة الكلية

 الضغوط النفسية لدى الوالدين 

 1ر العبارة  1ر العبارة  1ر العبارة 

1 0.485** 6 0.432** 11 0.648** 

2 0.709** 7 0.953** 12 0.746** 

3 0.874** 8 0.771** 13 0.853** 

4 0.907** 9 0.805** 14 0.841** 

5 0.879** 10 0.476** 15 0.817** 
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دالة   (4يتضح من جدول ) للمحور  الكلية  بين مفردات االستبانة والدرجة  أن معامالت االرتباط 

االستبانة وعلى أن أداة الدراسة مما يعني التأكد من صدق االتساق الداخلي، قوة االرتباط الداخلي لعبارات  

 .تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما صممت لقياسه

 

 ً   : استبانة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم خالل جائحة كوروناثانيا

مستوى  تحديد  هو  االستبانة  هذه  من  التوحد   الهدف  ذوي اضطراب طيف  لذطفال  المقدمة  الخدمات 

 وأسرهم خالل جائحة كورونا، حيث اتضح للباحثة عدم توفر مقياس مناسب يتناسب مع هدف الدراسة.

 

 استبانة الخدمات المقدمة  بناء

تم بناء استبانة الخدمات من خالل االطالع على األدبيىات والدراسىات السىابقة ذات الصىلة بموضىوع  

البحىىث، ومىىن أبرزهىىا بطاريىىة قيىىاس الضىىغوط النفسىىية وأسىىاليب المواجهىىة واالحتياجىىات ألوليىىاء أمىىور 

-El؛2010؛ عبىىد الغنىىي،2016كىىل من)الفىىايز ،(، ودراسىىة 1998المعىىاقين )السىىرطاوي، والشىىخ ،

Zraigat & Alshammari,2020; Colizzi, et al,2020 Toseeb,,2020.) 

 

 مكونات استبانة الخدمات المقدمة 

تكونت االستبانة من جزئيين؛ يحتوي الجزء األول على معلومات أولية عن أفراد عينة الدراسىة مثىل:  

المستوى التعليمي للوالدين، والبديل التربوي الذي يقدم خدمات للطفىل، بينمىا يحتىوي الجىزء الثىاني علىى 

م خالل جائحة كورونىا، ( عبارة تهدف لقياس مستوى الخدمات المقدمة األطفال عينة الدراسة وأسره23)

( عبارات، 5( عبارات، الخدمات اإلرشادية )8موزعة على أربعة أبعاد رئيسية، وهي الخدمات التعليمية )

( عبارات، وقد تىم اعتمىاد تىدرل ليكىرت السىباعي 5( عبارات، الخدمات الترفيهية )5الخدمات الصحية )

 لإلجابة على فقرات االستبانة.

 تبانة الخدمات المقدمة طريقة تقدير الدرجة الس

يجيب أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على كل عبارة من عبارات االستبانة وفق تدرل ليكىرت 

درجىة   –درجة توفر منخفق إلىى حىد مىا    –درجة توفر منخفق    –السباعي )درجة توفر منخفق بشدة  

وفر مرتفىع بشىدة( حيىث تقابلىه درجة تى  -درجة توفر مرتفع  -درجة توفر مرتفع إلى حد ما  -توفر متوسط  

( على الترتيب، واتجاه تصحيح العبارات إيجابي وسلبي ويكون بالجمع 7  -6  -5  -4  -3  -2  -1الدرجات )

الجبري لكل البدائل التي اختارها المفحوا. وبذلك يتراوح مدى الدرجات التي يحصل عليهىا المفحىوا 

( هي الدرجة العليا للخدمات. وقىد 161ال واسرهم، )( وهي الدرجة الدنيا للخدمات المقدمة لذطف23بين )

 :تم تقسيم مستويات الخدمات كما يلي
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قيمة المتوسط  درجة االستجابة     

 الحسابي 

إلى   1.00من  مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة منخفضة بشدة.

1,86 

إلى   1,87من  مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة منخفضة.

2,72 

إلى   2,73من مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة منخفضة إلى حد ما. 

3,58 

إلى   3,59من مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة متوسطة. 

4,44 

 5.3إلى   4,45من مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة لألطفال مرتفعة إلى حد ما. 

 6,16 إلى  5,4من مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة مرتفعة

 7إلى  6,17من  مستوى درجة توفر الخدمات المقدمة مرتفعة بشدة.

 

ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم خالل  ال  طفة لأل الخصائص السيكومترية الستبانة الخدمات المقدم

  -جائحة كورونا: 

  ثبات استبانة الخدمات -1

ألفاكرونباخ    معامل  بحساب  الباحثة  لىذطفال   Alpha Cronbachقامت  المقدمة  الخدمات  الستبانة 

( وتدل تلك القيمة على أن فقرات االستبانة  0.933ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وبلغت قيمته )

 ( يوضح ذلك: 5جدول ) تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، و

 الستبانة   ( يوضح معامل الفاكرونباخ5جدول )

 اضطراب طيف التوحد وأسرهم خالل جائحة كورونا الخدمات المقدمة لألطفال من ذوي 

 الفاكرونباخ  البعد

الخدمات المقدمة لألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد 

 وأسرهم خالل جائحة كورونا

0.933 

 

 : حساب الصدق -2

 صدق المحكمين -أ 

( من  والمكون  األولية  بصورتها  االستبانة  إعداد  من  االنتهاء  عبارة،  27بعد  بعرض  قامت  (  الباحثة 

ل  (، من أج10االستبانة على مجموعة من أساتذة التربية الخاصة وعلم النفس، وخبراء مهنين بالمجال)ن= 

اجراء  إبداء   تم  وقد  إليها.  تنتمي  التي  بالمحاور  وارتباطها  العبارات ووضوحها،  دقة  من حيث  مرئياتهم 

االستبانة بصورتها النهائية إلى  عبارات    ٪ من المحكمين إلى أن وصل عدد 80التعديالت التي اتفق عليها  

وأشاروا إلى صالحية عبارات االستبانة لقياس الخدمات المقدمة لدى األطفال عينة الدراسة، عبارة.   (23)

 وأسرهم وأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بموضوع االستبانة. 
 

 ب. صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(

تم التحقق من صدق المقارنة الطرفية بحساب داللة الفروق بىين متوسىطي درجىات عينىة المنخفضىين 

)الحاصلين على درجة أقل من األربىاعي األدنىى(، وعينىة المىرتفعين )الحاصىلين علىى درجىة أكبىر مىن 
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( 5دول )والجى 0.05األرباعي األعلى( في كل عبارات عينة التقنين لالستبيان، وكانت دالة عنىد مسىتوى 

 يوضح ذلك:

 ( معامالت االرتباط 6جدول )

يبين المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة)ت (لعينتين مستقلتين لحساب الصدق التمييزي بطريقة 

 المقارنة الطرفية 

المتوسط  العدد  المجموعة  االبعاد

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.00 26 29.69 0.26 55.92 14 العليا  الخدمات التعليمية

 4,6 18.71 14 الدنيا  دالة

الخدمات  

 االرشادية

 0.00 26 50.58 0.85 34.57 14 العليا 

 1,85 6.92 14 الدنيا  دالة

 0.00 26 25.18 0.00 35.42 14 العليا  الخدمات الصحية 

 11,85 11.85 14 الدنيا  دالة

الخدمات  

 الترفيهية 

 0.00 26 23.58 0.53 34.85 14 العليا 

 3,97 9.57 14 الدنيا  دالة
 

 ج. االتساق الداخلي

لحساب صدق االتساق الداخلي الستبانة الخدمات المقدمة لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد   

الكلية  الدرجة لكل عبارة والدرجة  بين  بيرسون  تم حساب معامل ارتباط  وأسرهم خالل جائحة كورونا، 

 ( يوضح ذلك: 7( وجدول ) SPSSلالستبانة، وتم استخدام برنامج )

 معامالت االرتباط(  7جدول )

بين مفردات استبانة جودة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم والدرجة  

 الكلية للمحور التابع له

 الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم 

 المحور األول 

 الخدمات التعليمية 

 المحور الثاني 

 الخدمات اإلرشادية 

 المحور الثالث 

 الخدمات الصحية 

 المحور الرابع 

 الخدمات الترفيهية 

المفرد 

 ة 

 1ر المفردة  1ر المفردة  1ر المفردة  1ر المفردة  1ر

1 0.834*

* 

6 0.906*

* 

1 0.91** 1 0.88** 1 0.909*

* 

2 0.92** 7 0.917*

* 

2 0.935*

* 

2 0.95** 2 0.906*

* 

3 0.94** 8 0.923*

* 

3 0.954*

* 

3 0.882*

* 

3 0.886*

* 

4 0.907*

* 

  4 0.923*

* 

4 0.945*

* 

4 0.857*

* 

5 0.905*

* 

  5 0.953*

* 

5 0.82** 5 0.889*

* 
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( من جدول  بين  7يتضح  االرتباط  معامالت  أن  مما   عبارات (  دالة  للمحور  الكلية  والدرجة  االستبانة 

الدراسة   أداة  أن  االستبانة وعلى  لعبارات  الداخلي  االرتباط  قوة  الداخلي،  االتساق  التأكد من صدق  يعني 

   تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما صممت لقياسه.

 إجراءات تطبيق الدراسة 

 -لي وفق الخطوات التالية: أجريت الدراسة الميدانية للبحث الحا

 تحققت الباحثة من صدق األداة وثباتها. -

توزيع ونشر استبانتا الدراسة إلكترونياً )تم جمعهم بنموذل واحد تجيىب عليىه عينىة الدراسىة، للوصىول   -

 لنتائج صحيحة(، بعد تصميمهما من خالل نماذل جوجل.

 بانتين، للقيام بتجميع ورصد الدرجات.بعد مرور أسبوعين، تم إغالق النموذل الخاا باالست -

 .SPSSمعالجة البيانات والدرجات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -

 تقديم التوصيات؛ بناء على النتائج التي توصلت إليها الباحثة. -

 نتائج الدراسة

على ينص  والذي  األول  ذوي   " :السؤال  من  األطفال  أمور  أولياء  لدى  النفسية  الضغوط  مستوى  ما 

حساب  تم  النفسية  الضغوط  مستوى  على  وللتعرف  كورونا"؟  جائحة  ظل  في  التوحد  طيف  اضطراب 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول التالي يوضح تلك النتائج:  

 (  8جدول )

ارية والترتيب للمتوسط الحسابي لمستوى الضغوط النفسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 لدى أسر األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورونا 

المتوسط  المتغير م

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 المستوى الرتبة

أشعر بأني ُمقصر في حق أبني ذي اإلعاقة نتيجة ما  1

 إجراءات.فرضه فيروس كورونا من 

مرتفع إلى حد  13 2.3 4.9

 ما

المصدر الرئيسي للتوتر في حياتي هو طفلي ذي  2

 اإلعاقة. 

مرتفع إلى حد  10 2.2 5.1

 ما

أشعر باإلرهاق بسبب وجود طفلي لفترة كبيرة بالمنزل  3

 بسبب غلق المدارس.

 مرتفع  3 1.9 5.9

توجد بعق أشياء التي كان من الضروري أن افعلها  4

 البني ولكني لم أفعلها بسبب فيروس كورونا. 

 مرتفع  1 1.7 6.0

السلوكيات التي يمارسها طفلي في المنزل مرهقة  5

 بالنسبة لي.

 مرتفع  5 2.2 5.6

 مرتفع  6 1.8 5.5 أنا راضي عن نفسي كوالد لطفل ذي إعاقة.  6

أشعر بالقلق بسبب خوفي على ابني من اإلصابة   7

 نق  مناعته.بفيروس كورونا بسبب 

مرتفع إلى حد  8 2.1 5.2

 ما

اواجه صعوبة في ممارسة عملي من المنزل بسب   8

 طفلي ذي اإلعاقة. 

مرتفع إلى حد  13 2.4 4.9

 ما

أشعر باالستياء لتعود طفلي على وجودي بالمنزل  9

 لفترات طويلة.

مرتفع إلى حد  10 2.2 5.1

 ما
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المتوسط  المتغير م

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 المستوى الرتبة

أشعر بعدم الرضا عن تعليم ابني من خالل المنصات  10

 اإللكترونية.

مرتفع إلى حد  8 2.3 5.2

 ما

أشعر باالستياء نتيجة عدم قدرتي على الموازنة بين   11

 عملي ومتطلبات رعاية ابني. 

مرتفع إلى حد  15 2.2 4.5

 ما

تحدث كثير من المشكالت بين طفلي المعاق واخواته  12

 التواجد في المنزل لفترات طويلة.نتيجة 

مرتفع إلى حد  12 2.3 5.0

 ما

زادت أزمة كورونا من شعوري بالقلق على ابني في   13

 المستقبل. 

 مرتفع  3 1.8 5.9

أصبح التعليم اإللكتروني لطفلي يمثل عبء إضافي  14

 علي. 

 مرتفع  7 2.2 5.4

أعباء الحياة أثناء فترة فيروس كورونا أصعب مما   15

 كانت عليه قبله.

 مرتفع  1 1.9 6.0

المجموع الكلي لمستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال  

 ذوي اضطراب طيف التوحد 

 مرتفع 1.5 5.4

  

 ( جدول  من  ذوي  8يتضح  األطفال  أسر  لدى  النفسية  الضغوط  لمستوى  العام  الحسابي  المتوسط  أن   )

مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابي  (. وعلى  7.0من    5.4اضطراب طيف مرتفع، حيث بلغ )

( بين  ما  العينة  أفراد  نظر  وجهة  من  الموافقة  )6  –  4.5لدرجة  أصل  من  درجة  جاءت  7(  درجات،   )

توجد بعق أشياء التي  و  العبارتين )أعباء الحياة أثناء فترة فيروس كورونا أصعب مما كانت عليه قبله،

لم أفعلها بسبب فيروس كورونا( في المرتبة األولى بمتوسط    كان من الضروري أن افعلها البني ولكني

 ( نتيجة  1.9،1.8( وانحراف معياري )6حسابي  باالستياء  المرتبة األخيرة )أشعر  التوالي. وفى  (، على 

( مرتفع إلى حد ما  4.5عدم قدرتي على الموازنة بين عملي ومتطلبات رعاية ابني.( بمتوسط حسابي )

 (. 2.2وانحراف معياري ) 

ما مستوى الخدمات المقدمة لذطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد  " :السؤال الثاني والذي ينص على

كورونا؟  جائحة  ظل  في  المئوية  عن    ولإلجابة  ."واسرهم  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال،  هذا 

الخدما ألبعاد  الحسابي  للمتوسط  والترتيب  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المقدمة  والمتوسطات  ت 

 - :لذطفال وأسرهم والجداول التالية توضح ذلك
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 ( 9جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي ألفراد العينة حول عبارات  

البُعد األول: الخدمات التعليمية لمستوى جودة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  

 ظل جائحة كوروناوأسرهم في 

المتوسط  المتغير م

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 المستوى الرتبة

 أوال الخدمات التعليمية

يتوفر دليل إرشادي يتضمن كيفية الدخول إلى المنصة   1

 التعليمية اإللكترونية بمدرسة أو مركز ابني. 

مرتفع إلى  4 2.11 5.19

 حدما

حالة حدوث مشكالت  تتوفر خدمات الدعم الفني في  2

 اثناء تعليم ابني عن بُعد. 

مرتفع إلى  3 2.24 5.29

 حدما

توفر المنصات التعليمية اإللكترونية أساليب تعلم   3

تتناسب مع طبيعة إعاقة ابني )سمعية، بصرية، ... 

 ال (. 

مرتفع إلى  5 2.35 4.71

 حدما

تم تدريبي على التعامل بفاعلية مع التعلم عن بُعد  4

 وتالفي مشكالته.

مرتفع إلى  6 2.47 4.52

 حدما

تتناسب مع طبيعة يتم تكليف ابني بواجبات ومهام  5

 التعلم عن بُعد. 

مرتفع إلى  2 2.08 5.31

 حدما

المعلمون مؤهلون لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة عن   6

 بُعد. 

 مرتفع  1 1.89 5.43

يتلقى ابني جلسات تدريبية عن بُعد لتدريبه على   7

 مهارات الحياة المختلفة.

 متوسط  8 2.70 4.26

بُعد لتعديل السلوكيات  يتلقى ابني جلسات تدريبية عن  8

 غير المرغوبة ودعم السلوكيات المرغوبة.

 متوسط  7 2.72 4.31

 مرتفع إلى حدما  2.08 4.88 الدرجة الكلية للخدمات التعليمية

  

( أن المتوسط الحسابي العام للخدمات التعليمية المقدمة لذطفال ذوي اضطراب 9يتضح من جدول ) 

في ظل   وأسرهم  )التوحد  بلغ  حيث  ما،  حد  إلى  مرتفع  كورونا  مستوى  7.0من    4.88جائحة  وعلى   .)

 ( بين  ما  العينة  أفراد  نظر  وجهة  من  الموافقة  لدرجة  الحسابي  المتوسط  تراوح  فقد    –  4.26العبارات 

5.43 ( أصل  من  درجة  مؤهلون  7(  )المعلمون  مرتفع  حسابي  بمتوسط  واحدة  عبارة  جاءت  درجات،   )

اإل ذوي  الطالب  ) لتعليم  حسابي  بمتوسط  األولى  المرتبة  في  بُعد(  عن  معياري  5.43عاقة  وانحراف   )

(،. وفى المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة واألخيرة جاءت عبارتين بمتوسط حسابي بمتوسط )يتلقى  1.89)

 ابني يتلقى  ابني جلسات تدريبية عن بُعد لتعديل السلوكيات غير المرغوبة ودعم السلوكيات المرغوبة، و

( حسابي  بمتوسط  المختلفة.(  الحياة  مهارات  على  لتدريبه  بُعد  عن  تدريبية  (  4.26،  4.31جلسات 

 ( على التوالي. 2.70،  2.72وانحراف معياري ) 
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 ( 10جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي ألفراد العينة حول عبارات البُعد   

رشادية لمستوى جودة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في  الثاني: الخدمات اإل

 ظل جائحة كورونا

المتوسط   المتغير  م

 الحسابي 

 المستوى الرتبة  االنحراف المعياري 

 ثانياً الخدمات إلرشادية 

خدمات إرشادية مختلفة من خالل المنصات    يتلقى  ابني 1

 التعليمية. 

 مرتفع إلى حدما 1 2.50 4.55

اتلقى خدمات اإلرشاد األسري من خالل اللقاءات التي   2

 تجرى من بُعد.

 مرتفع إلى حدما 2 2.55 4.45

توفير خدمات االستشارات عن بعد لذسرة اسبوعياً   3

 والسلوكية البني.إلدارة المشاكل األكاديمية 

 متوسط  4 2.57 4.24

اتلقى انا وابني جلسات إرشادية لتخفيف حدة الضغوط   4

 الناتجة عن وجود فيروس كورونا.

 متوسط  5 2.67 3.88

تجرى اجتماعات مستمرة ودورية بيني وبين معلمي   5

ومديري مدرسة / أو مركز ابني لحل المشكالت  

 المختلفة. 

 متوسط  3 2.70 4.26

 متوسط  2.39 4.28 الدرجة الكلية للخدمات اإلرشادية 
 

( أن المتوسىىط الحسىىابي العىىام للخىىدمات اإلرشىىادية المقدمىىة لذطفىىال ذوي 10يتضىىح مىىن جىىدول ) 

(. وعلىى مسىتوى 7.0مىن  4.28اضطراب التوحد وأسرهم في ظل جائحة كورونا متوسىط، حيىث بلىغ )

العبارات فقد كان المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة من وجهة نظر أفراد العينة لثالث عبارات من خمسىة 

متوسط، وعبارتين بمتوسط حسابي مرتفع الى حد ما  ، وجاءت عبارة)اتلقى انىا وابنىي جلسىات إرشىادية 

( 3.88لتخفيف حدة الضغوط الناتجىة عىن وجىود فيىروس كورونىا( بالمرتبىة األخيىرة بمتوسىط حسىابي)

 (.2.67وانحراف معياري) 

 (  11جدول )

المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي ألفراد العينة حول عبارات البُعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

الثالث: الخدمات الصحية لمستوى جودة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم أثناء  

 جائحة كورونا 

المتوسط   المتغير  م

 الحسابي 

 المستوى الرتبة  االنحراف المعياري 

 الصحية ثالثا الخدمات 

يتوفر خط ساخن للرد عن تساؤالتي المتعلقة بابني أثناء  1

 فيروس كورونا. 

مرتفع إلى  4 2.33 4.67

 حدما

تتوفر مقاطع فيديو ونشرات ومواد إعالمية مختلفة تتناسب  2

مع طبيعة إعاقة ابني لتدريبه على حماية نفسه من فيروس  

 كورونا. 

مرتفع إلى  3 2.39 4.74

 حدما

متابعة ابني بصفة مستمرة من قبل المركز الصحي  يتم  3

 التابع له.

مرتفع إلى  2 2.37 5.05

 حدما

يتم التواصل إلكترونيا معي وتزويدي بكل جديد يتعلق   4

 بفيروس كورونا وكيفية حماية ابني من اإلصابة به. 

مرتفع إلى  5 2.59 4.48

 حدما

المناسبة عند احتيال ابني يتم اتخاذ اإلجراءات االحترازية  5

لعمليات التشخي  والعالل التي تجرى داخل المراكز  

 الطبية. 

 مرتفع  1 1.90 5.55

 مرتفع إلى حدما  2.05 4,9 الدرجة الكلية للخدمات الصحية
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( أن المتوسط الحسابي العام للخدمات الصحية المقدمة لذطفىال ذوي اضىطراب 11يتضح من جدول )

(، وعلى مسىتوى العبىارات فقىد 7.0من    4.9جائحة كورونا مرتفع إلى حد ما، حيث بلغ )التوحد في ظل  

كان المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة من وجهة نظر أفراد العينىة ألربىع عبىارات مرتفىع الىى حىد مىا  ، 

يىىات وجىاءت بالمرتبىة األولىى عبىارة)يتم اتخىاذ اإلجىراءات االحترازيىة المناسىبة عنىد احتيىال ابنىي لعمل

( وانحىىىراف  5.55التشىىىخي  والعىىىالل التىىىي تجىىىرى داخىىىل المراكىىىز الطبية(بمتوسىىىط حسىىىابي)

(، والمرتبىة األخيىرة عبىارة ) يىتم التواصىل إلكترونيىا معىي وتزويىدي بكىل جديىد يتعلىق 1.90معياري)

 (.2.59( وانحراف معياري) 4.48بفيروس كورونا وكيفية حماية ابني من اإلصابة به(بمتوسط حسابي)

 

 ( 12جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي ألفراد العينة حول عبارات   

البُعد الرابع: الخدمات الترفيهية لمستوى جودة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  

 وأسرهم أثناء جائحة كورونا

المتوسط   المتغير  م

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 المستوى تبة الر

 رابعاً الخدمات الترفيهية 

تتيح  المدرسة/ أو المركز  للطالب من ذوي اإلعاقة   1

فرا التفاعل مع بعضهم البعق أثناء األنشطة من خالل  

 المنصات التعليمية.

مرتفع إلى  2 2.49 4.69

 حدما

تحرا  المدرسة/ أو المركز  على إقامة مسابقات عن   2

 اإلعاقة. بُعد للطالب ذوي 

 متوسط  5 2.61 3.71

يمارس الطالب ذوي اإلعاقة بعق األنشطة الرياضية مع   3

 معلميهم عن بُعد.

 متوسط  4 2.52 4.10

تحرا  المدرسة/ أو المركز  على تكليف ابني ببعق  4

األعمال الترفيهية في صورة أنشطة مثل الرسم والتلوين  

 وتسجيل األغاني واألناشيد. 

مرتفع إلى  1 2.25 5.19

 حدما

توفر بعق مؤسسات المجتمع أنشطة للطالب من ذوي   5

 اإلعاقة تراعي اإلجراءات االحترازية الخاصة بهم.

مرتفع إلى  2 2.63 4.69

 حدما

 مرتفع إلى حدما  2.19 4.48 الدرجة الكلية للخدمات الترفيهية
 

( أن المتوسط الحسابي العام للخدمات الترفيهية المقدمة لذطفال ذوي اضطراب  12يتضح من جدول )

( بلغ  ، حيث  إلى حد ما  واسرهم في ظل جائحة كورونا مرتفع  (. وعلى مستوى  7.0من    4.48التوحد 

 ( بين  ما  العينة  أفراد  نظر  وجهة  من  الموافقة  لدرجة  الحسابي  المتوسط  تراوح  فقد    –  3.71العبارات 

( درجات، وجاءت بالمرتبة األولى عبارة)تحرا  المدرسة/ أو المركز  على  7( درجة من أصل ) 5.19

األغاني  وتسجيل  والتلوين  الرسم  مثل  أنشطة  صورة  في  الترفيهية  األعمال  ببعق  ابني  تكليف 

حسابي)  معياري)  5.19واألناشيد.(بمتوسط  وانحراف  ع2.25(  واألخيرة  الرابعة  والمرتبة  بارتين)  (، 

أو  المدرسة/  تحرا   بُعد،  عن  معلميهم  مع  الرياضية  األنشطة  بعق  اإلعاقة  ذوي  الطالب  يمارس 

( متوسط  حسابي  اإلعاقة.(بمتوسط  ذوي  للطالب  بُعد  عن  مسابقات  إقامة  على  ( 3.71،  4.10المركز  

 ( على التوالي. 2.52،2.61وانحراف معياري)  
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 (  13جدول )

واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة لمستوى جودة الخدمات)الكلي( المقدمة  المتوسطات الحسابية 

 لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في ظل جائحة كورونا

المتوسط  المتغير

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

 المستوى

 مرتفع نوعا ما  2.08 4.88 الخدمات التعليمية 

 متوسط  2.39 4.28 الخدمات اإلرشادية

 مرتفع نوعا ما  2.05 4.9 الخدمات الصحية 

 مرتفع نوعا ما  2.19 4.48 الخدمات الترفيهية

 مرتفع نوعا ما  2.05 4.66 جودة الخدمات ككل 
 

السباعي أن مستوى جودة الخدمات المقدمة ككل لذطفال   ( وحسب مقياس ليكرت 13يتضح من جدول ) 

والصحية   التعليمية،  الخدمات  وكذلك  كورونا،  جائحة  ظل  في  وأسرهم  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

 والترفيهية مرتفع إلى حد ما، عدا الخدمات االرشادية فقد جاءت بدرجة متوسطة. 
 

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائيا بين مستوى الضغوط  " السؤال الثالث والذي ينص على:

وألبنائهم؟   لهم  المقدمة  الخدمات  وجودة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  أمور  أولياء  لدى  النفسية 

طيف ." اضطراب  ذوي  األطفال  أسر  لدى  النفسية  الضغوط  مستوى  بين  العالقة  طبيعة  على  وللوقوف 

 قدمة أُستخدم معامل ارتباط بيرسون، والجدول التالي يوضح النتائج:                           التوحد وجودة الخدمات الم

 ( 14جدول )

 نتائج مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة الخدمات المقدمة  

 قيمة معامل االرتباط المتغيرات

مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة  

 والخدمات التعليمية المقدمة  

0.002 

مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة  

 والخدمات اإلرشادية المقدمة 

-0,069 

مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة  

 والخدمات الصحية المقدمة  

0.04 

مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة  

 والخدمات الترفيهية المقدمة 

0.02 

مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة  

 الخدمات المقدمة  ككل

-0.004 

   0.05، * وجود داللة عند 0.01** وجود داللة عند 

أولياء أمور األطفال  عالقة ارتباطية بين مستوى الضغوط النفسية لدىإنه ال توجد ( 14يتضح من جدول )

الصحية،   االرشادية،  )التعليمية،  وكذلك  ككل  المقدمة  الخدمات  وجودة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

 الترفيهية(. 

إحصائية بين متوسطات درجات أولياء هل توجد فروق ذات دالة  " :السؤال الرابع والذي ينص على

أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على استبيان الضغوط النفسية تبعا للمستوى التعليمي للوالدين،  
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للطفل؟ الخدمات  يقدم  الذي  التربوي  البديل  بين    ."ونوع  الفروق  حساب  تم  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 

 والجداول التالي توضح تلك النتائج:                                         T-testر  متوسطات درجات المجموعتين باستخدام اختبا

 (  15جدول )

 للفروق في استجابات أفراد العينة  T-testنتائج اختبار 

حول الضغوط النفسية خالل جائحة كورونا حسب مستوى تعليم الوالدين )جامعي فما فوق   ثانوي فما  

 دون(

 جامعي فما فوق  المتغير

 ( 201ن = )

 ثانوي فما دون 

 ( 93ن = )

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة اإلحصائية عند  

0.05 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

ً  0.141 1.45 19.81 77.38 23.53 81.51 الضغوط النفسية   غير دالة احصائيا

 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أمهىات األطفىال ( أنه ال توجد 15)  يتضح من جدول

جائحىة كورونىا تبعىا لمتغيىر المسىتوى ذوي اضطراب طيف التوحد على استبيان الضغوط النفسية خالل  

  التعليمي للوالدين )جامعي فما فوق، ثانوي فما دون(.
 

 ( 16جدول )

 للفروق في استجابات أفراد العينة  T-testنتائج اختبار

حول الضغوط النفسية خالل جائحة كورونا حسب نوع البديل التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل 

 الرعاية النهارية(.)مدارس الدمج  مراكز 

 مراكز الرعاية النهارية المتغير

 ( 203ن = )

 ثانوي فما دون 

 ( 93ن = )

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

اإلحصائية 

 0.05عند 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

دالة  0.003 3.14 21.13 86.3 22.6 77,51 الضغوط النفسية 

 ً  احصائيا
 

وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات درجات أمهات األطفال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد 

على استبيان الضغوط النفسية خالل جائحة كورونىا تبعىا لنىوع البىديل التربىوي )مىدارس الىدمج، مراكىز 

الحسابية نجد أن الفروق لصالح )مدارس الدمج( وهذا يعني الرعاية النهارية(. وبالرجوع إلى المتوسطات  

أن مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحىد الملتحقىين بمىدارس الىدمج 

 مرتفع مقارنة بمستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية.

ينص على والذي  الخامس  درجات "  السؤال  متوسطات  بين  إحصائية  دالة  ذات  فروق  توجد  أولياء   هل 

أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على استبيان جودة الخدمات تبعا للمستوى التعليمي للوالدين،  

ولإلجا للطفل؟"  الخدمات  يقدم  الذي  التربوي  البديل  بين ونوع  الفروق  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  بة 

 والجداول التالية توضح تلك النتائج:     t-testعتين باستخدام اختبار  متوسطات درجات المجمو
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 ( 17جدول )

 للفروق في استجابات أفراد العينة   t-testنتائج اختبار نتائج اختبار 

 حول جودة الخدمات حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين )جامعي فما فوق  ثانوي فما دون( 

 جامعي فما فوق  المتغير

 ( 201)ن = 

 ثانوي فما دون 

 ( 93ن = )

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

اإلحصائية 

 0.05عند 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

دالة   0.000 3.11 14.71 43.46 17.04 37.03 الخدمات التعليمية 

 ً  احصائيا

دالة   0.05 2.306 11.55 23.76 12.03 20.31 اإلرشاديةالخدمات 

 ً  احصائيا

غير دالة   0.179 0.844 10.67 25.23 10.07 24.13 الخدمات الصحية 

 ً  احصائيا

غير دالة   0.136 3.372 9.81 25.53 11.13 20.96 الخدمات الترفيهية

 ً  احصائيا

مستوى جودة  

الخدمات المقدمة 

 ككل

دالة  0.001 2.635 43.29 118.00 48.25 102.44

 ً  احصائيا

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي اضطراب 17يتضح من جدول) 

فما   ثانوي  فوق،  فما  )جامعي  للوالدين  التعليمي  للمستوى  تبعا  الخدمات  استبيان جودة  عل  التوحد  طيف 

واالرشادية والخدمات ككل، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية نجد دون( في كل من الخدمات التعليمية  

وهذا   ، التعليمية واالرشادية والخدمات ككل  الخدمات  دون( في كل من  فما  )الثانوي  الفروق لصالح  أن 

يعني أن رضا أولياء األمور ذات مستوى تعليمي ثانوي فما دون على جودة الخدمات المقدمة ككل وايضاً 

النتائج  الخدمات ال تعليمية واالرشادية أعلى من رضا أولياء األمور ذات مستوى تعليمي ، كما اوضحت 

في   التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  أسر  درجات  متوسطات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم 

 ون(. الخدمات الصحية والخدمات الترفيهية تبعا للمستوى التعليمي للوالدين )جامعي فما فوق، ثانوي فما د 
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 (  18دول )ج

 للفروق في استجابات أفراد العينة   t-testنتائج اختبار نتائج اختبار 

حول جودة الخدمات حسب متغير نوع البديل التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل )مدارس الدمج  

 مراكز الرعاية النهارية(.

 مراكز الرعاية النهارية المتغير

 ( 203ن = )

 ثانوي فما دون 

 ( 93)ن = 

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

اإلحصائية 

 0.05عند 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

دالة   0.01 9.89 13.32 26.61 14.84 44.58 الخدمات التعليمية 

 ً  احصائيا

دالة   0.001 10.91 9.05 11.76 10.54 68؟25 الخدمات اإلرشادية

 ً  احصائيا

دالة   0.00 9.44 7.27 17.07 9.66 27.79 الخدمات الصحية 

 ً  احصائيا

دالة   0.00 8.22 8.52 15.3 10.41 25.55 الخدمات الترفيهية

 ً  احصائيا

مستوى جودة  

الخدمات المقدمة 

 ككل

دالة  0.00 10.34 35.16 70.76 42.64 123.62

 ً  احصائيا

 

جدول   من  ذوي  18) يتضح  األطفال  أسر  درجات  متوسطات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود   )

اضطراب طيف التوحد على استبيان جودة الخدمات ككل وايضاً الخدمات التعليمية واالرشادية والصحية  

والترفيهية تبعا لنوع البديل التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل )مدارس الدمج، مراكز الرعاية النهارية(، 

أن  وبال يعني  وهذا  النهارية(.  الرعاية  )مراكز  لصالح  الفروق  أن  نجد  الحسابية  المتوسطات  إلى  رجوع 

الخدمات التعليمية واالرشادية والصحية والترفيهية  رضا أولياء األمور على جودة الخدمات ككل وايضاً 

عن جودة الخدمات ككل    المقدمة لذطفال الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية أعلى من رضا أولياء األمور

 وايضاً الخدمات التعليمية واالرشادية والصحية والترفيهية المقدمة لذطفال الملتحقين بمدارس الدمج.

 مناقشة النتائج

تسعى الباحثة في هذا الجزء إلى تفسىير ومناقشىة مىا توصىلت إليىه الدراسىة مىن نتىائج، باالعتمىاد علىى   

 السابقة.اإلطار النظري والدراسات 

  :مناقشة نتائج السؤال األول ▪

والذي ن  على: " ما مستوى الضغوط النفسية لدى اسر األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في  

 ظل جائحة كورونا"؟. 

التوحد   ذوي اضطراب طيف  األطفال  اسر  لدى  النفسية  الضغوط  ارتفاع مستوى  إلى  النتائج  أشارت 

( بلغ  حيث  كورونا  جائحة  االستبيان  7.0من    5.4خالل  فئات  من  السادسة  الفئة  في  يقع  مرتفع  وهو   )

(. وتفسر الباحثة ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى أفراد عينة الدراسة، 6,16إلى    5,4) السباعي من 
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( للضغط األسري فوجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد داخل Hillوذلك في ضوء تفسير نموذل هيل )  

ضاغ حدثاً  يولد  من  االسرة  العديد  تقديم  سبيل  في  تنضب  ال  وطاقة  كبيراً  جهداً  منها  يتطلب  حيث  طاً، 

لها   يمثل  وبالتالي  المتطلبات،  تلك  تحمل  قادرة على  كاهلها وتجعلها غير  تثقل  التي  المختلفة  االحتياجات 

يب ذلك ضغطاً وعبتاً ثقيالً وخاصة خالل جائحة كورونا وأغالق المؤسسات التربوية وجعل رعاية وتدر

االسر   تلك  من  العديد  فيه  تتمتع  ال  التي  ذاته  الوقت  وفي  كلي؛  بشكل  األسرة  كاهل  على  الطفل  وتعليم 

االعتماد  كان  حيث   ، ونفسياً  واجتماعياً  وسلوكياً،  تعليمياً  األطفال  تلك  مع  للتعامل  الالزمة   بالمهارات 

مما   بأبنائهم  المعنية  بالمدارس  واألخصائيين  المعلمين  على  مستمر، األكبر  نفسي  ضغط  تحت  جعلهم 

 ( جوسوامي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  كورونا  Goswami,2021واتفقت  وباء  أن  إلى  اشارت  والتي   )

 ,Asburyوأغالق المدارس سبب لآلباء ضغوطاً نفسية كان لها آثر كبير عليهم وعلى عائلتهم، ودراسة  

et al (2020 الذين )    الفقد والقلق والتغيرات السلوكية  أن كالً من أسر األطفال وأبنائهم يعيروا انون من 

من   يعانون  الوالدين  أن  كما  كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب   االجتماعية  للتغيرات  نتيجة  والمزاجية 

 الضغوط واإلرهاق مما يؤثر ذلك على فهم الطفل ووعيه.

دراسة     النتيجة  هذه  تدعم   Alhuzim,2021.,Colizzi, et al,2020., Manning,et)كما 

al.,2021)    والتي اشارت إلى ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى اسر األطفال ذوي اضطراب التوحد

(، والتي اسفرت نتائجها  2012خالل جائحة كورونا. كما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة عصفور ) 

 وسطة. إلى ان مستوى الضغوط النفسية لدى اسر المراهقين ذوي اضطراب التوحد كانت بدرجة مت

االستبيان فنجد أن العبارتين "أعباء الحياة أثناء فترة فيروس كورونا أصعب مما    عبارات وبالنظر إلى   

أفعلها بسبب   لم  افعلها البني ولكني  أن  التي كان من الضروري  قبله"، و"توجد بعق أشياء  كانت عليه 

 ( بمتوسط حسابي  األولى  المرتبة  في  ، جاءت  المتوسط  (،7من    6فيروس كورونا"  هذا  الباحثة  وتفسر 

المرتفع بأن جائحة كورونا قد أعاقت الحياة اليومية لذشخاا ذوي اضطراب طيف التوحد  وأسرهم ، 

فالقصور في التواصل لدى هؤالء األشخاا جعلهم يواجهون صعوبة فهم  البقاء في المنزل بسبب انتشار  

ومقابلة  م بها منذ سنوات عديدة ، مثل الذهاب إلى المدرسة،الجائحة، والقيام يوميًا بالمهام التي اعتادوا القيا 

فهؤالء    ، عليها  اعتادوا  التي  واألنشطة  المهام   بمختلف  للقيام  المتخصصين  مع  والتعامل   ، زمالئهم 

األشخاا يعانون صعوبة لتقبل تغيير الروتين، وبالتالي الجلوس بالمنزل سبب لهم ولوالديهم العديد من 

المزاج الذيابي التقلبات  دراسة  مع  ذلك  واتفق   . الشديدة  النفسية  الضغوط  إلى  تؤدي  التي  ية 

(Althiabi,2021)   الوالدين خالل كورونا أعلى بكثير مما كان عليه قبل كورونا بأن قلق  والتي أفادت 

COVID-19ال هذه  اتفقت  كما  وآخرون  نتيجة  ،  يلماز  ذكره  ما  قلق  (Yılmaz.,et al,2020)مع  أن 

ترهم قد ازداد أثناء الجائحة، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة،  الوالدين وتو

التعليم المرتكز  بأن    (2020أيضا مع ما وضحته عزت )قت  كما كانوا يواجهون صعوبة في التأقلم. واتف

نتيجة النتشار جائحة  بُْعد؛  للتعليم عن  التكنولوجيا كوسيلة  واستخدام  المنزل،  تطلب    على  والذي  كورونا 

ل األسرة مسئولية وأعباء تعليم أبنائها داخل المنزل،  بقاء االسر في منازلهم تجنباً النتقال العدوى، وتحمُّ

أدى ذلك إلى ضرورة تدريب األسر، وتصميم برامج للتأهيل المرتكز على األسرة، وإعداد برامج للتعليم  

 المنزلي.
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 : مناقشة نتائج السؤال الثاني  ▪

ي ن  على" ما مستوى الخدمات المقدمة لذطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في  والذ 

 ظل جائحة كورونا؟". 

مستوى جودة الخدمات لذطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في ظل أن    فأشارت النتائج إلى 

التعليمية، والصحية والترفيهية، جائحة كورونا بالدرجة الكلية لالستبيان، وكذلك في بعد كل من الخدمات  

ما كان حد  إلى  )  مرتفع  للمقياس  الكلية  الدرجة  متوسط  بلغ  الخدمات  7.0من    4.66حيث  ومتوسط   ،)

( ) 7.0من    4.88التعليمية  الصحية  الخدمات  ومتوسط  الترفيهية  7.0من    4,9(،  الخدمات  ومتوسط   )

وتعزي   (،5.3إلى    4,45بيان السباعي )من (، ويقع ذلك في الفئة الخامسة من فئات االست7.0من   4.48)

الباحثة هذه النتيجة إلى جهود المملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة كورونا ممثلة في وزارة الصحة  

تقديم   في  اإليجابي  األثر  له  كان  مما  الصارمة  االستباقية  واإلجراءات  الوقائية  التدابير  اتخاذ  خالل  من 

عبارات   شخاا بما في ذلك األشخاا ذوي اإلعاقة، ويتضح ذلك ما جاء فيالخدمات الصحية لكافة األ

اتخاذ   بمتوسط حسابي مرتفع عبارة "يتم  بالمرتبة األولى  الخدمات الصحية فجاءت  االستبيان في محور 

اإلجراءات االحترازية المناسبة عند احتيال ابني لعمليات التشخي  والعالل التي تجرى داخل المراكز  

عملية    الطبية"، إلنجاح  التسهيالت  كافة  تقديم  من  الجائحة  أثناء  به  قامت  وما  التعليم  وزارة  دور  وكذلك 

االنتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، حيث قامت بإعداد المواد التعليمية، واستحداث منصات  

ريب المعلمين واألسر  تعليمية لجميع الطالب بما في ذلك الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تم تد 

الخدمات  محور  في  االستبيان  فقرات  في  جاء  ما  ذلك  ويتضح  الطالب،  هؤالء  مع  التعامل  كيفية  على 

ذوي   الطالب  لتعليم  مؤهلون  "المعلمون  عبارة  مرتفع  بمتوسط حسابي  األولى  بالمرتبة  فجاءت  التعليمية 

  آلخر جاءت بالمرتبة السابعة والثامنة ( ، وفي الجانب ا7.0من   5.43اإلعاقة عن بُعد" بمتوسط حسابي ) 

ودعم   المرغوبة  غير  السلوكيات  لتعديل  بُعد  عن  تدريبية  جلسات  ابني  "يتلقى  العبارتان  )األخيرة( 

المختلفة"،   الحياة  مهارات  على  لتدريبه  بُعد  عن  تدريبية  جلسات  ابني  يتلقى  و""  المرغوبة،  السلوكيات 

(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن خصائ  الطفل  7,0  من  4.26،4.31بمتوسط حسابي على التوالي)

ذوي اضطراب التوحد والذي يحتال كثيًرا من الوقت والجهد للتعامل مع سلوكياته، كما ان هؤالء األطفال  

لديهم بعق السمات الشخصية التي قد تحد من فرا استفادتهم من التعليم عن بعد، واحتياجهم للمعلمين  

(  2020ارس والمراكز لتنمية تلك المهارات، وتتفق هذه النتيجة مع اشارت إليه عزت)واألخصائيين بالمد 

إلى أن الطالب الذين لديهم روتين محدد، فإنهم يعانون عند االنتقال من التعليم الحضوري الى التعليم عن  

واال المعلمين  مع  الوقت  بمرور  بناؤها  تم  التي  القوية  العالقات  على  يعتمدون  ألنهم  كما بعد؛  خصائيين. 

وآخرون توسيب  ماذكره  مع  على     (Toseeb.,et al,2020) تتفق  كبير  تأثير  كورونا  لفيروس  بأن 

إلى  جنبًا  بعد  التعليم عن  إلى  والتحول  المفاجئ  فالتغيير  اليومية،  حياتهم  الناس  بها  يمضي  التي  الطريقة 

االج  والتباعد  الذاتي،  الصحي  الحجز  مثل  الضرورية  التدابير  مع  خاا جنب  بشكل  تحديًا  يمثل  تماعي 

من   أكثر  وتكاليف  وتدريب  ورعاية  وقت  إلى  األطفال  هؤالء  الحتيال  وأسرهم،  اإلعاقة  ذوي  لذطفال 

 غيرهم، واعتماد هؤالء األسر على المعلمين واألخصائيين في المدارس والمؤسسات المعنية بأبنائهم. 

(، ويقع ذلك في  7.0من    4.28غ المتوسط ) أما الخدمات االرشادية فقد جاءت بدرجة متوسطة، فبل   

(، وجاءت عبارة)اتلقى انا وابني جلسات 4,44إلى    3,59الفئة الرابعة من فئات االستبيان السباعي )من 
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بمتوسط   األخيرة  بالمرتبة  كورونا(  فيروس  وجود  عن  الناتجة  الضغوط  حدة  لتخفيف  إرشادية 

لتي تقع على كاهل األسرة وقلة تقديم استشارات  (، ويعزى ذلك إلى كثرة الضغوط ا7.0من   3.88حسابي) 

عن بعد لذسرة إلدارة المشاكل األكاديمية والسلوكية الناتجة عن الضغوط النفسية خالل جائحة كورونا،  

وكذلك تدريب االسرة لتكون ميسرة لنمو الطفل ، كما تحتال أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 االجتماعي للتخفيف من حده هذه الضغوط. إلى الدعم النفسي والتدريبي  و

والتي أوصت مراكز   (Abdelfattah.,et al,2021)وتدعم هذه النتيجة دراسة عبد الفتاح وآخرون     

كما  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  أمور  أولياء  تدعم  التي  االستراتيجيات  بتنفيذ  العربية  بالدول  الخاصة  التربية 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  األمور    (Toseeb.,et al,2020وآخرون)   توسيب اتفقت  أولياء  اقترح  والتي 

المشاركين بهذه الدراسة إنشاء خدمة استشارية مهنية عن بُعد ألسر ذوي اإلعاقة جنبًا إلى جنب مع ضمان  

 حصول أطفالهم على التعليم المصمم خصيًصا الحتياجاتهم وتقديمه من قبل المتخصصين. 

النتيجة    هذه  اختلفت  مامتو  –كما  حد  إلى  مرتفع  المقدمة  الخدمات  الستبانة  الكلية  الدرجة  مع    -سط 

والتي أشارت نتائجها الى  ان مستوى الدعم األسري جاء   (Al- Tal.,et al,2021)دراسة التل وآخرون  

وآخرون  الفتاح  عبد  دراسة  مع  اختلف  كما   ، الثالثة  ابعاده  وعلى  للمقياس  الكلية  الدرجة  على  متوسطاً 

(Abdelfattah.,et al,2021  نسبة أن  ذكرت  التي  من    59(   خدمات  يتلقوا  لم  األمور  أولياء  من   ٪

الجائحة أثناء  الخاصة  التربية  التربية  41وكان   ،مراكز  مراكز  تقدمها  التي  الخدمات  عن  راضي   ٪

وآخرون   كوليزي  ودراسة  أنهم  47.4ذكر   التيو  Colizzi.,et) (al,2020الخاصة،  المشاركين  من   ٪

 ى المزيد من الخدمات الصحية أثناء الجائحة. بحاجة إل

 : مناقشة نتائج السؤال الثالث ▪

والذي ن  على" هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية لدى أسر   

أنه ال   األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وجودة الخدمات المقدمة لهم وألبنائهم؟"، فأشارت النتائج إلى 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الضغوط النفسية لدى أسر األطفال ذوي اضطراب توجد  

وقد جاءت  طيف التوحد وجودة الخدمات المقدمة ككل وكذلك )التعليمية، االرشادية، الصحية، الترفيهية(.

لتوقعات الباحثة فعدم توفر الخدمات المق دمة أو عدم جودتها من شأنه أن يشكل  هذه النتيجة مغايرة تماماً 

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى جهود المملكة العربية السعودية  ضغوطاً على الوالدين، فهي عالقة سالبة،

خالل جائحة كورونا، والتطور التي تشهده في التَّعليم وتقنياته الحديثة، وتهيئة الظروف التعليمية المناسبة  

ممثلة بوزارة    –المتعلمين بما ذلك الطالب ذوي اإلعاقة، فقد حرصت المملكة    والتي تلبي احتياجات جميع

على إكمال العملية التعليمية بعد انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على سالمة أبنائها الطالب من    -التعليم

حد  خالل انشاء منصات تعليمية تقدم خدمات لجميع الطالب بما في ذلك الطالب ذوي اضطراب طيف التو

ت"، منصة قصة ( وتدريب المعلمين واالسر على كيفية استخدام هذه  -ب -مثل)منصة مدرستي ، منصة"أ

السعودية في دعم ذوي   العربية  بالمملكة  إلى جهود هيئة حقوق اإلنسان  ذلك  المنصات ، كما وقد يرجع 

 ( مادته  في  للحكم   األساسي  النظام  لن   وفقاً  وذلك  وأسرهم   https://hrc.gov.sa/ar-(27اإلعاقة 

sa/HumanRightsInSaudi/Pages/disability.aspx 

https://hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/disability.aspx
https://hrc.gov.sa/ar-sa/HumanRightsInSaudi/Pages/disability.aspx
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كما تعزو الباحثة هذه النتيجة الى ان عينة هذه الدراسة من محافظة الرياض وهي أكبر مدن المملكة 

تقدم  التي  السعودية  لذا   العربية  خاصة،  بصفة  التوحد  واضطراب  عامة  بصفة  اإلعاقة  لذوي  الخدمات 

  .توصي الباحثة بإجراء هذه الدراسة على جميع مناطق المملكة

   ( الديب  من  كل  دراسة  مع  الدراسة  هذه  اختلفت  )2016كما  الغني  وعبد  اسفرت  2010(،  والتي   )

النفسية واحت  الضغوط  بين  إيجابية  ذوي اضطراب نتائجها عن وجود عالقة  األطفال  أمور  أولياء  ياجات 

 التوحد.

 : مناقشة نتائج السؤال الرابع  ▪

ذوي  األطفال  أسر  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  دالة  ذات  فروق  توجد  هل   " على  ن   والذي 

البديل   ونوع  للوالدين،  التعليمي  للمستوى  تبعا  النفسية  الضغوط  استبيان  على  التوحد  طيف  اضطراب 

 -التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل؟". وأشارت نتائج هذا السؤال إلى ما يلي:

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف   فروقال توجد  )أ(  

التوحد على استبيان الضغوط النفسية خالل جائحة كورونا تبعا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين )جامعي  

( والتي  2015ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء دراسة أجرتها أبو العطا ) فما فوق، ثانوي فما دون(.

شارت إلى تشابه الديناميات النفسية لدى أمهات أطفال ذوي اضطراب التوحد باستخدام بعق االختبارات أ

اختبار تفهم الموضوع(، فأمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد   -)اختبار ساكس لتكملة الجمل اإلسقاطية

ر سبب أن المستوى يعانون من ضغوط نفسية متعددة نتيجة إصابة طفلهم بهذا االضطراب، وهذا قد يفس

دراسة النتيجة  هذه  وتدعم  النفسية.  الضغوط  فارق في مستوى  أي  يحدث  (   2012عصفور ) التعليمي ال 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية يعزى لمتغير المستوى  أنه ال توجد    والتي أظهرت 

دراسة مع  الدراسة  هذه  نتيجة  واختلفت   ، لذمهات  ال  التعليمي  )عبد  وآخرون   Abdelfattah.,etفتاح 

al,2021)    والتي أشارت نتائجها إلى أن مستوى الضغوط النفسية لدي أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة

 الحاصلين على درجة البكالوريوس مرتفع مقارنة بأولياء األمور الذين حصلوا على تعليم أقل من الثانوي. 

متو )ب( بين  إحصائية  دالة  ذات  فروق  اضطراب طيف  وجود  ذوي  األطفال  أمهات  درجات  سطات 

الدمج،  )مدارس  التربوي  البديل  لنوع  تبعا  كورونا  جائحة  خالل  النفسية  الضغوط  استبيان  على  التوحد 

الدمج(  )مدارس  لصالح  الفروق  أن  نجد  الحسابية  المتوسطات  إلى  وبالرجوع  النهارية(.  الرعاية  مراكز 

النفسية   الضغوط  مستوى  أن  يعني  الملتحقين  وهذا  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  أمهات  لدى 

الرعاية   بمراكز  الملتحقين  األطفال  أمهات  لدى  النفسية  الضغوط  بمستوى  مقارنة  مرتفع  الدمج  بمدارس 

 النهارية. 

دمىج الطفىل ذوي  -وتعزو الباحثة هذه النتيجىة إلىى أن مىدارس الىدمج وهىي مىدارس التعلىيم الشىامل  

فصىل لذطفىال ذوي اضىطراب  -وكىذلك فصىول الىدمج الجزئىي   -ل التعليم العاماضطراب التوحد بفصو

اثناء تطبيىق هىذه   -بمدينة الرياض ، قد تم اغالقها خالل جائحة كورونا  -التوحد داخل مدارس التعليم العام

 واالنتقال من التعليم الحضوري إلى الىتعلم عىن بعىد    -2021-2020الدراسة الفصل الدراسي الثاني لعام  

فأصبحت األمهات هي المسؤولة عىن تنفيىذ البرنىامج التعليمىي والتىأهيلي ألطفالهىا؛ وتحميلهىا مسىئوليات 

عمليات الضبط والتعلم، كما يواجه األمهات فترة صعبة في إدارة سلوكيات هؤالء األطفىال أثنىاء الجائحىة 



 
   

 الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بالخدمات المقدمة لهم أثناء جائحة كورونا 
 

          
 2022 الثانيالعدد   23المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 219 - 

الطفىل ذوي اضىطراب طيىف  لزيادة العبء عليهم، وافتقارهم إلى المعرفة بىالطرق المناسىبة للتعامىل مىع

وترتب على ذلك زيادة الضغط النفسي على أمهات األطفىال  الملتحقىين بمىدارس الىدمج  مقارنىة  التوحد ،

بأمهات األطفال الملتحقات بمراكز الرعاية النهارية  التي كان يسمح لتلىك المراكىز بىذهاب الطىالب ذوي 

المختصين ، وبقية األسبوع يتلقىوا تعلىيمهم عىن أيام ودعمهم من قبل معلميهم و  3اضطراب طيف التوحد  

بعد مما خفف الضغط النفسي لدى هؤالء األمهات عن أمهات األطفال الملتحقين بفصول الدمج. واتفق ذلك 

ونىدرة  ( بأنه نتيجة إغىالق المؤسسىات التربويىةGüzel.,et al (2020,مع ما أشار اليه جوزيل وآخرون

الىروتين اليىومي لذطفىال ذوي اضىطراب التوحىد أدى إلىى ظهىور   خرول األطفال مىن المنىزل، واتبىاع

السلوكيات المضطربة المتزايدة وحدوث المشكالت الوجدانية المختلفة ، وعدم الحصول على ما يكفي مىن 

التدريبات الخاصة بإعدادات المنزل يمثل تهديدًا خطيًرا على الصحة البدنية والعقلية لهؤالء األطفال، ممىا 

ا علىىى فعاليىىة إعىىادة تىىأهيلهم، وجىىودة حيىىاة األسىىرة بأكملهىىا، كمىىا واجهىىت أسىىر األطفىىال ذوي يىىؤثر سىىلبً 

اضطراب التوحد العديد من المشكالت وخاصة في تحول التعليم من التعليم الحضوري الى التعليم عن بعد 

ا علىى أ سىرة  وهو أسلوب جديد ومختلىف بالنسىبة لهىؤالء األطفىال واسىرهم، والىذي فىرض عبئًىا مزدوجىً

مىع دراسىة  األطفال ذوي اضطراب التوحد، مما يؤثر ذلك على صحتهم النفسية. كما اتفقىت هىذه الدراسىة

والتي أوصت بالجلسات التدريبية والدروس عبر اإلنترنت مع الوالىدين إلىى   (Althiabi.,2021)الذيابي

أوصت بضرورة التعاون بىين   جانب الدعم النفسي والمالي في سياق العناية بالصحة النفسية المدركة، كما

وزارة التعليم والصحة لتقديم تدخالت لآلباء واألطفىال ذوي اضىطراب التوحىد لتحسىين صىحتهم النفسىية 

 بشكل عام.

 : مناقشة نتائج السؤال الخامس ▪

أوليىاء أمىور األطفىال  "هل توجد فروق ذات دالة إحصىائية بىين متوسىطات درجىات  والذي ن  على

التوحد على استبيان جودة الخدمات تبعا للمستوى التعليمىي للوالىدين، ونىوع البىديل ذوي اضطراب طيف  

 التربوي الذي يقدم الخدمات للطفل؟".

)أ( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحىد علىى 

امعي فما فوق، ثانوي فما دون( في كىل استبيان جودة الخدمات المقدمة تبعا للمستوى التعليمي للوالدين )ج

من الخدمات التعليمية واالرشادية والخدمات ككل، وبالرجوع إلى المتوسىطات الحسىابية نجىد أن الفىروق 

لصالح )الثانوي فما دون( في كل من الخدمات التعليمية واالرشادية والخدمات ككل ، وهذا يعني أن رضا 

عي فما فوق " على جودة الخدمات المقدمة ككل وايضىاً الخىدمات أولياء األمور ذات مستوى تعليمي" جام

 التعليمية واالرشادية أقل من رضا أولياء األمور ذات مستوى تعليمي" ثانوي فما دون "

هذه النتيجة بأنها نتيجة منطقية، حيث إن ارتفاع المستوى التعليمي لذسىرة يطىور مىن لوتفسير الباحثة  

أجل تسيير أمورها األسرية بشكل يتناسب مع احتياجات أفراد االسرة، وبالتالي قدراتها، وتوسيع أفقها من  

كان رضا أولياء أمور األطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد الحاصلين على درجة بكالوريوس فىأعلى 

اقىىل عىىن رضىىا أوليىىاء األمىىور الحاصىىلين علىىى درجىىة ثىىانوي فمىىا دون وخاصىىة فىىي الخىىدمات التعليميىىة 

مقدمة لهم من خالل مراكز ومؤسسات التربية الخاصىة، وهىذا يتفىق مىع دراسىة عبىد الفتىاح واإلرشادية ال

( والتىي اشىارت إلىى أن أوليىاء األمىور الحاصىلين علىى درجىة Abdelfattah.,et al,2021وآخىرون )

البكالوريوس فأعلى كانوا أقل رضا عن خدمات مراكز التربية الخاصة عن أولياء األمور الحاصلين علىى 
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والتىي  (Al- Tal.,et al.,2021)ليم ثانوي فأقل، واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة التل وآخرون تع

اشارت نتائجها إلى أنه ال توجد فروق ذات دالة احصائية في مسىتوى الىدعم االسىري المقىدم لذبنىاء ذوي 

 . اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورونا يرجع لمتغير المؤهل الدراسي لذمهات 

كما أوضحت النتىائج أنىه ال توجىد فىروق دالىة إحصىائيا بىين متوسىطات درجىات أسىر األطفىال ذوي 

اضطراب طيف التوحد في الخدمات الصحية والخدمات الترفيهية تبعا للمستوى التعليمي للوالدين )جامعي 

حية إلىى جهىود فما فوق، ثانوي فما دون(.، وتعزو الباحثة هذه النتيجة  وخاصة في مجىال الخىدمات الصى

المملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة كورونا ممثلة في وزارة الصحة من خالل اتخاذ التدابير الوقائية 

واإلجراءات االستباقية الصارمة مما كان له األثر اإليجابي  في تقديم الخدمات الصىحية لكافىة األشىخاا 

لفىت الدراسىة الحاليىة مىع دراسىة كىوليزي بما في ذلىك األشىخاا ذوي اضىطراب طيىف التوحىد.  واخت

٪ مىن المشىاركين بالدراسىة أفىادوا أنهىم 47.4والتي أشارت إلىى أن  (Colizzi.,et al,2020) وآخرون

بحاجة إلى المزيد من الخدمات الصحية أثناء الجائحة. أما الخدمات الترفيهية فيمكن تفسير هذه النتيجة الى 

اب واالنشطة الترفيهية لذطفال من خالل التعلم عن بعد للتخفيىف مىن جهود المعلمين في تقديم بعق األلع

 العزل المنزلي الذي واجه األطفال وأسرهم بسبب جائحة كورونا.  

)ب( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسىطات درجىات أسىر األطفىال ذوي اضىطراب طيىف التوحىد 

واالرشىادية والصىحية والترفيهيىة تبعىا لنىوع على استبيان جودة الخدمات ككل وايضاً الخدمات التعليميىة 

البديل التربوي الذي يقىدم الخىدمات للطفىل )مىدارس الىدمج، مراكىز الرعايىة النهاريىة(، وبىالرجوع إلىى 

المتوسطات الحسابية نجد أن الفروق لصالح )مراكز الرعاية النهارية(. وهذا يعني أن رضا أولياء األمور 

لخىدمات التعليميىة واالرشىادية والصىحية والترفيهيىة المقدمىة لذطفىال على جودة الخدمات ككل وايضىاً ا

الملتحقين بمراكز الرعاية النهارية أعلى من رضا أولياء األمور عن جودة الخدمات ككل وايضاً الخدمات 

التعليمية واالرشادية والصحية والترفيهية المقدمة لذطفال الملتحقين بمدارس الىدمج. وتفسىر الباحثىة هىذه 

النتيجة إلى أن أولياء األمور بمدارس الدمج أثناء جائحة كورونا تم االنتقال في تلىك المىدارس مىن التعلىيم 

الحضوري إلى التعلم عن بعد، ونظرا لضعف التواصل والتفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب 

ن قبل بعىق أوليىاء االمىور طيف التَّوحد من خالل المنصة مع معلميهم، وكذلك صعوبة استخدام التقنية م

لقلة خبرتهم مع عدم تمتع البعق مىنهم بمهىارات التعامىل مىع طبيعىة وخصىائ  أطفىالهم؛ وخاصىة مىع 

مشاكلهم الحسية وسلوكياتهم المضطربة، مما حد من االستفادة من التكنولوجيىا والتقنيىات الحديثىة ومزايىا 

اب طيف التوحىد والملتحقىين بمىدارس الرعايىة التعلم عن بُعد. بعكس اولياء أمو األطفال من ذوي اضطر

أيام باألسبوع للمركز مع اتباع للمركز لإلجىراءات االحترازيىة، حيىث يىتم   3النهارية كان يذهب أطفالهم  

 دعم أطفالهم من قبل معلميهم والمختصين وتقىديم الخىدمات لهىم وألبنىائهم،  ودعمىت هىذه النتىائج دراسىة

(Al-Tal.,et al,2021; El-Zraigat &Alshammari,2020 ( بىإجراء المزيىد مىن  اللىذان أوصىوا

الدراسات ذات العالقة بتأثير جائحىة كورونىا علىى ذوي اضىطراب طيىف التوحىد، كمىا أوصىوا الجهىات 

المعنية بضرورة توفير الخدمات النفسية واالجتماعية والصحية لذفراد ذوي اإلعاقىة، وتزويىد أسىر ذوي 

 ات الكافية والالزمة عن الدعم األسري وأهميته وآلية تنفيذه.اضطراب طيف التوحد بالمعلوم

 توصيات الدراسة 

 -في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج توصي الباحثة بما يلي:    
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طيف  -1 اضطراب  ذوي  األطفال  ألسر  بعد  عن  مهنية  استشارية  وخدمات  إرشادية  برامج  تقديم 

 الضغوط النفسية لديهم.التوحد تهدف إلى التخفيف من حدة 

إجراء دراسات تبحث مستوى كالً من الضغوط النفسية وجودة الخدمات المقدمة والعالقة بينهما  -2

لدى أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورنا، ويقترح أن يكون التطبيق 

العينة تحول دون تعميم نتائج  على عينة كبيرة من جميع مناطق المملكة حيث أن محدودية أفراد  

 الدراسة على جميع مناطق المملكة.

 إجراء دراسات مشابهه في ضوء متغيرات ديموغرافية أخرى مثل، عمر الوالدين، عمل الوالدين، -3

 أب( عمر الطفل، درجة إعاقة الطفل.-أمالجنس)

 التوحد.  إعادة تطبيق الدراسة على عينة من أولياء أمور الراشدين من ذوي اضطراب طيف -4

لتدريبهم على أساليب مهارات  -5 التوحد  تدريبية ألسر األطفال ذوي اضطراب طيف  عقد دورات 

 مواجهة الضغوط النفسية. 

 :المراجع

(. الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى أمهات األطفال الذاتوية، "دراسة  2015أبو العطا، غادة ) 

 . 454-373،  1( ، ل 8، )  2إكلينيكية"، مجلة التربية الخاصة والتأهيل،  

(. رفع درجة تقييم الخطر في انتشار فيروس كورونا عالميا إلى "مرتفع للغاية"،  2020األمم المتحدة. )

 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1050201 احتواءه ما زال ممكنا.

( عبير  ا2016الديب،  اضطراب  ذوي  األطفال  أمهات  واحتياجات  النفسية  الضغوط  والعالقة  (.  لتوحد 

بينهما في دولة اإلمارات العربية المتحدة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة. 

النفسية: طبيعتها  1999الرشيدي، هارون )  نظرياتها: برنامج لمساعدة الذات في عالجها،   -(. الضغوط 

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. 

 (. اإلعاقات الشديدة والمتعددة، عمان: دار المسيرة.2016زريقات، إبراهيم )ال 

(. بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب المواجهة  1998السرطاوي، زيدان، والشخ ، عبد العزيز ) 

 واالحتياجات ألولياء األمور المعاقين، العين: دار الكتاب الجامعي.

( نظر (.  2016الفايز، حصة  وجهة  من  التوحد  اضطراب  لذوي  الخدمات  تقديم  تواجه  التي  الصعوبات 

 . 14-1(، 9، )5أسرهم في المملكة العربية السعودية، المجلة الدولية التربوية المتخصصة،  

 ( ناصر  االحتياجات 2010الموسى،  ذوي  التالميذ  دمج  مجال  في  السعودية  العربية  المملكة  تجربة   .)

 الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.  التربوية )قصة نجاح(.،
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(. الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء علم النفس المعرفي " 2008خليفة، وليد، وعيسى، مراد )

 البرامج"، اسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.  –النظريات  –المفاهيم 

ات الخاصة وعالقتها بالضغوط النفسية وأساليب (. احتياجات أسر ذوي االحتياج 2010خالد )  ،عبد الغني

القاهرة، نوفمبر مواجهتها، النفسيين المصرية،  الثاني لعلم النفس، رابطة األخصائيين  -المؤتمر اإلقليمي 

 . 584-565ديسمبر، 

 (. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 2006عبد المعطي، حسن ) 

،  19تحديات التعليم المتمركز على المنزل لذطفال ذوي اإلعاقة أثناء جائحة كوفيد  (.  2020عزت، أمل )

 . 135-121(،38مجلة الطفولة والتنمية، )

(. الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحديين، )رسالة ماجستير غير منشورة  2012عصفور، غدي ) 

 ان، األردن. في اإلرشاد النفسي(، كلية العلوم التربوية والنفسية، عم

(. استراتيجية مقترحة لدعم أمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد لمواجهة الضغط 2013كاشف، ايمان )

 . 31-13(، 2،) 13واالحتياجات األسرية، مجلة التربية الخاصة، كلية التربية بالزقازيق،  

( العالمية.  الصحة  )2020منظمة  المستجد  كورونا  فيروس  مرض   .)COVID  ‐  19 و سؤال  جواب  ( 

 -، نشر بموقع:2020/ 3/ 17تاري  االسترجاع  /
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Abstract 

    This study aimed to discover the level of psychological stress and quality services provided 

for parents of children with Autism spectrum disorder during Covid-19 and examine the 

relationship between stress and quality services. The study sample included 294 parents .The 

Tools were a psychological stress survey and survey quality of services provided during 

Covid-19 for parents with Autism spectrum disorder. The results showed a high level of 

psychological stress for parents, and A fairly high level of service quality, also there is no a 

correlation between psychological stress and the quality of services during the pandemic for 

parents. In addition, there were no significant statistical differences in the level of stress due 

to the variable of the educational level of the parents, while there were significant statistics in 

the level of stress due to the variable of the type of educational alternative that provides 

services to the child in favor of the integration schools, also, there were differences in the 

level of services provided due to the variable of the educational level of the parents in favor of 

secondary education and below, and in the type of educational alternative that provides 

services to the child in favor of day care centers. The study recommended providing remote 

counseling services to parents to relieve their psychological stress. 

 

 Keywords: psychological stress, quality of services, parents with children, Autism 

spectrum disorder, Covid-19. 
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