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في توظيف مدخل  91خالل جائحة كوفيد  بسلطنة عمان الصعوبات التي واجهها أولياء أمور أطفال التوحد
 هاالتغلب علي اتالتعليم في الطبيعة للتخفيف من حدة بعض األعراض لدى أطفالهم التوحديين، وآلي

 سيف ناصر المعمري الباحث: 

 الملخص:

في  91أولياء أمور أطفال التوحد خالل جائحة كوفيد  واجهتسعت هذه الدراسة للتعرف على الصعوبات التي 
لتعرف على واتوظيف مدخل التعليم في الطبيعة للتخفيف من حدة بعض األعراض لدى أطفالهم التوحديين، 

ة مع توظيف مدخل التعلم في الطبيع للتغلب على صعوبات التوحدأطفال االجراءات التي قام بها أولياء أمور 
ابلة المقواستخدمت أداة  ،للدراسات النوعيةي هذه الدراسة تنتم، 91خالل جائحة كورونا كوفيد  أطفالهم التوحديين

)مسقط، شمال ( محافظات، 6) السلطنة من مختلف محافظات مختاره من وليات أمور أطفال التوحدعلى عينة 
( ولية أمر، وتم اجراء 02) وبلغت عينة الدراسة ،الداخلية، الظاهرة، شمال الشرقية(الباطنة، جنوب الباطنة، 

ر ونويات كانت العصبية والتوت وتوصلت للعديد من النتائج أبرزها: المقابالت عبر تطبيق زوم وجوجل ميت،
تمثلت أقل لتوحديين و عند أطفالهم ا أولياء أمور التوحدالصراخ والبكاء هي أكثر أنواع الصعوبات التي واجهها 

 وأشارت األمهات أن منالصعوبات ظهورا في مظاهر العنف كالعض والشد وتكسير األلعاب وضرب األخوة، 
لربط أطفالهم التوحديين  91لتغلب على الصعوبات التي واجهتهم خالل جائحة كورونا كوفيد ا إجراءاتبرز أ

طة وفعاليات أنشوأقاموا من أجل ربط أطفالهم التوحديين بالطبيعة  تغيير مكان السكنتمثلت في  مع الطبيعة
 سواء للمزارع أو االستراحات. الخروج مع األهل، و مختلفة في فناء البيت

 ، مدخل التعليم في الطبيعة.19الكلمات المفتاحية: الصعوبات، التوحد، كورونا 

Abstract: 

This study sought to identify the difficulties faced by parents of autistic children 
during the Covid 19 pandemic in employing the approach to learning in nature to 
alleviate some symptoms of their autistic children, and to identify the procedures 
taken by parents of autistic children to overcome the difficulties of employing the 
approach to learning in nature with Their autistic children during the Corona Covid 
19 pandemic. This study belongs to qualitative studies, and the interview tool was 
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used on a selected sample of parents of autistic children from the various 
governorates of the Sultanate (6) governorates (Muscat, North Al Batinah, South Al 
Batinah, Al Dakhiliyah, Al Dhahirah, North Al Sharqiah). The study sample reached 
(20) parents, and interviews were conducted through the Zoom and Google Meet 
application, and reached many results, most notably: Nervousness, tension, and 
yelling and crying intentions were the most types of difficulties faced by autistic 
parents in their autistic children, and the least visible difficulties were in the 
manifestations of violence Such as biting, pulling, breaking toys and hitting brothers, 
and mothers indicated that one of the most important measures to overcome the 
difficulties they faced during the Corona Covid 19 pandemic to connect their autistic 
children with nature was to change the place of Housing in order to connect their 
autistic children with nature and set up various activities and events in the yard of 
the house, and go out with the parents, whether to farms or rest houses. 

Keywords: difficulties, autism, corona 19, the entrance to education in nature. 

 المقدمة

م 0291في نهاية عام و أثر انتشار الفيروسات واألوبة على مختلف المجاالت في الحياة على مدى العصور، 
ظهرت في مدينة "يوهان" الصينية ما يعرف بفيروس كورونا األمر الذي ترتب عليه تعرض فئات المجتمع 

 .(0209)عمر، غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة لتغييرات

حد أحكومات دول العالم على إغالق المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها ك 91-وأجبرت جائحة كورونا كوفيد
في حرمان شريحة كبيرة من التعليم، وحاولت الدول حترازية للحد من انتشار المرض، مما تسبب جراءات االاإل

(، فقد أشار تقرير منظمة 0200)المجادي، بديلة للتعليم التقليدي للحد من آثار هذا اإلغالقايجاد آليات وطرق 
( دولة قد تأثروا بإغالق المؤسسات التعليمية 999( من المتعلمين في حوالي )%91اليونسكو أن حولي )

(UNESCO.2020.) 
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 وجودو غالق المؤسسات التعليمية، إ أزمة على الرغم من أهمية ودور التعليم االلكتروني )عن ُبعد( في مواجهة و 
 & Guptaالطلبة كتطبيق "كالس روم" ) لىمزايا عدة للتطبيقات االلكترونية التي تم استخدامها ع

pathania.2020 ،)ستفادة من هذا النوع من وتحديات في االصعوبات  تإال أنه ظلت هناك فئات واجه
 كأطفال التوحد. التعليم

اإلعاقات التطورية صعوبة بالنسبة للطفل ووالديه وأسرته؛ وذلك ألن هذا النوع من اإلعاقة يعد التوحد من أكثر 
من خصائصها الغموض والغرابة في أنماط السلوك الناتجة عنه، وحاجتها إلشراف مستمر من قبل الوالدين 

من اإلعاقات ، فهو (0229والقائمين عليهم سواء في البيت أو في مراكز العالج والتأهيل )الصباح والطيطي،
اضطرابات ر تظهو  ،االجتماعيالنمائية التي تؤثر سلبًا على التواصل اللفظي والغير لفظي، وعلى التفاعل 

فالطفل التوحدي ، (0202)الزاير والشيزاوي، حسية من خالل ردود أفعال وإنفعاالت مختلفة اتجاه مثيرات خاصة
والخصائص د الخاصة بالتوحوتختلف التعريفات  ،تهاوتطوير مهار يكون غير قادر على تكوين عالقات اجتماعية 

هناك تفاوت شديد في قدرات فئة ، و (0202وقد تكون لسبب واحد أو لعدة أسباب )زعرور وآخرون، بواألسبا
 ليمهم.التوحد وتشخيصها وتقييمها ومالحظتها وفي اختيار االستراتيجيات المناسبة لتع

قل األ اتوتصنف ضمن الفئ الفئات التي تأثرت بإغالق المؤسسات التعليميةتعتبر فئة أطفال التوحد أحد 
ر وذلك لوجود عدة تحديات وصعوبات قد تتعلق بالطفل نفسه أو بتوف ؛احتمااًل في االستفادة من التعليم عن بعد

 . (0209)الشهري،  اأو بشريً  االتقنية وتسهيالت الوصول لألنترنت، والدعم الالزم سواء كان ماديً 

االستراتيجيات المستخدمة في تعليم اطفال التوحد يجب أن تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم وميولهم وداعمة أن 
تية ومهارات التواصل وتحسن المهارات الحيا االجتماعيةوالتدريب على المهارات  ،للمهارات الوظيفية األساسية

 .(0209ساسية ومهارات األمان ودعم األقران)عمر،األ

ومية الحجر المنزلي وما تبعه من تغيير في روتين الحياة الي ؛التحديات التي واجهتها األسرة بسبب الجائحة ومن
ما يقابلون التغيير بالرفض وعدم التقبل، وبالتالي صعوبة التعامل مع ما يعانيه  ألطفال التوحد والذين غالياً 

  دراسة تأكد، وقد (0209)عمر، اإلنفعالياألداء وصعوبة األتزان الطفل من ضعف وقصور في مهارات 
(Mutluer et, al. 2020) اعف طفال تتضأن االضطرابات السلوكية واالنفعالية ومعدالت القلق لدى هؤالء األ

 نتيجة التغييرات الكبيرة التي حدثت في الروتين اليومي.
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عر الخوف واالحباط كما سبب موجات من الغضب وصعوبة واضحة في التعبير عن المشاعر، وظهور مشا
نسحاب، واستخدمت األسر محاوالت عديدة لتيسير وتسهيل النشطة العائلية واوالقلق ورفض المشاركة في األ

عملية التواصل مع ابنائهم التوحديين كاإلستعانة بالصور، والتدريب على طلب األشياء، ووضع جدول زمني 
 ي حيره من أمره وال يستطيع أن يحدد ما يجب عليه أنويجعله ف ،لألنشطة اليومية ألن التغيير يربك الطفل

 .(0209يفعل خالل يومه، وطريقة تعزيز السلوك لزيادة الدافعية وتثبيت السلوك المرغوب فيه)عمر،

أن االنتشار الواسع لفيروس كورونا وما صاحبه من عمليات االغالق والحجر المنزلي كإجراءات احترازية للحد 
ئحة أثر على األسر وأطفالهم، وخصوصًا أسر اطفال التوحد التي بدأت تحاول البحث عن من تفاقم مشكلة الجا

ونص  التي استمرت حوالي سنتينطرق للتخفيف من أعراض التوحد لدى أطفالها والتأقلم مع األوضاع الجديدة 
خل أصبح استخدام مدغالق المؤسسات التعليمية والمحالت التجارية والمرافق العامة إ ( . فبعد 0209جي،)شلي

   ضيق وصعب الممارسة خارج حدود المنزل. التعلم في الطبيعة

طفل م، ب 0291نتشار اضطراب طيف التوحد في العالم خالل عام اوتقدر منظمة الصحة العالمية معدل 
كل ( ل9( طفل بعد أن كان )02( لكل )9( طفل، ويبلغ في الواليات المتحدة األمريكية ب )962من بين ) (9)
( بأن هونكونج تحتل أعلى 0209ه(، وأشارت دراسة )شليجي،9000م )محمود، 0222طفل في عام ( 952)

( طفل، تليها كوريا الجنوبية بمعدل طفل 02معدل في انتشار اضطراب التوحد في العالم بمعدل طفل لكل )
طفل حسب احصائيات عام  (05( طفل، وتأتي الواليات المتحدة األمريكية ثالثًا بمعدل طفل لكل )89لكل )

 م.0202

م )المركز الوطني 0291( حالة في عام 9586فبعد أن بلغ عددهم )في سلطنة عمان  وال يختلف الوضع
حصائيات المركز الوطني لألحصاء والمعلومات بأن عدد أفقد أشارت (، 90: 0202لألحصاء والمعلومات،

( ذكر 9099(، منهم )9250م بلغ )0202توحد في سلطنة عمان حسب تعداد األطفال المشخصين بطيف ال
( حالة، ثم 810( تليها، محافظة شمال الباطنة )022( أنثى، وترتفع نسبتهم في محافظة مسقط بعدد )809و)

( على 99-98( حالة وتأتي محافظتي مسندم والوسطى بالمراتب األخيرة بعدد )082محافظة جنوب الباطنة )
سباب ألحصائيات بأن أبرز األسباب تمثلت في: ااضطراب التوحد فقد وضحت األلي، وفيما يتعلق بأسباب التوا

(، 92( ووراثية بعدد )990(، وألسباب مرضية بعدد )016( وألسباب أثناء الوالدة بعدد )9992الخلقية بعدد )
 (.98: 0209)المركز الوطني لألحصاء والمعلومات،
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قدم ملحوظ خالل العقدين األخيرين في سلطنة عمان، فتم تقديم خدمات نوعية مختلفة شهدت التربية الخاصة ت
درت السلطنة صأسرهم على التعامل معهم، كما أومساعدة  مراكز خاصة بالتأهيل والتعليم لفئات، وافتتحتلهذه ا

المعاقين  اية وتأهيلالعديد من التشريعات والقوانين لضمان حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة كقانون رع
م، والئحة 0229نشاء مراكز تأهيل المعاقين عام ، والالئحة التنظيمية إل0229/68بالمرسوم السلطاني رقم 

م، ولعل أبرز 0221م، واللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في عام 0229تنظيم إصدار بطاقة معاق عام 
رة بطاقة الشخص المعاق" وهي وثيقة رسمية تصدرها وزاالتسهيالت المقدمة لألطفال المعاقين في السلطنة هي" 

عفاءات الجمركية والمالية إلعاق على عدد من التسهيالت وااالجتماعية تسهل عملية حصول الم التنمية
والسكنية، وال تزال سلطنة عمان ال زالت بحاجة للمزيد من الخدمات والتسهيالت المخصصة ألطفال التوحد 

 (.0291)الجدوع،

 الدراسة أسئلة

التوحد في توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في ظل جائحة  أطفال ما الصعوبات التي واجهت أولياء أمور
 ؟91كوفيد 

حة كوفيد خالل جائ همللتغلب على الصعوبات التي واجهت التوحد أطفال جراءات التي قام بها أولياء أمورما األ
 .التوحدي مع الطبيعة لهملربط طف 91

 الدراسةأهداف 

التوحد في توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في  أطفال الصعوبات التي واجهت أولياء أمورالتعرف على  -
 ؟91ظل جائحة كوفيد 

خالل  مهللتغلب على الصعوبات التي واجهت التوحد أطفال التي قام بها أولياء أمور التعرف على اإلجراءات -
 .التوحدي مع الطبيعة لهملربط طف 91جائحة كوفيد 

 أهمية الدراسة:

 حد الفئات المهمة في المجتمع والتي بدأت تشهد ارتفاع في عدد الحاالت المصابة بالتوحدأ ةتتناول هذه الدراس
، وتطرقت لموضوع جديد نوعًا ما فيما يتعلق على أطفال التوحد 91-في سلطنة عمان وآثار جائحة كوفيد

ا فرضته من موالصعوبات التي واجهة تطبيقه مع أطفال التوحد في ظل الجائحة و بمدخل التعليم في الطبيعة 
ها دبيات المتعلقة بمجال الدراسة، واالستعانة ب، ويمكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء األقيود كالحجر المنزلي
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الل فترة توحد خالسعي لتذليل الصعوبات التي واجهت أطفال الو  رعاية أطفال التوحدمن قبل القائمين على 
 .غالق والتي قد تواجههم مستقبالً اإل

 األهمية التطبيقية

ظيف التوحد في تو  أطفال الصعوبات التي واجهت أولياء أموروفرت الدراسة أداة المقابلة للتعرف على  -
 وآلية التغلب عليها. 91مدخل التعلم في الطبيعة في ظل جائحة كوفيد 

صناع القرار، لتبني هذا المدخل ودعمه ماديا ولوجستيا والتي قد تكون يمكن أن توجه نتائج البحث أنظار  -
 من معوقات تطبيقه.

 محددات الدراسة

 ( ولية أمر من مختلف محافظات سلطنة عمان.02) الحدود البشرية:

-استخدام مدخل التعلم في الطبيعة من قبل أولياء أمور أطفال التوحد خالل جائحة كوفيد الحدود الموضوعية:
91. 

 .0200ابريل  -مارس الحدود الزمنية:

ست محافظات من سلطنة عمان )مسقط، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الظاهرة،  الحدود المكانية:
  شمال الشرقية(

 المصطلحات

هي العقبات والعوائق والمشكالت التي تواجه األمهات في تعاملهن مع أطفالهن المصابين بالتوحد الصعوبات: 
 والتي تحد من استخدام مدخل التعلم في الطبيعة في المجتمع العماني.

 التوحد:

وتعني الذات وهي حالة من االضطراب النمائي   (Autos( إلى األصل األغريقي )  Autismتعود كلمة التوحد )
 (.0202تصيب األطفال )محمد،

صعوبات عالت االجتماعية والسلوكية وتؤدي لالتوحد اعاقة يستمر تأثيرها مدى الحياة وتؤثر على التواصل والتفا
اضطراب ، وهي (American Psychiatric Association,2013في النمو التعليمي وفي اكتساب المهارات )
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نمائي شامل يؤثر على الفرد في الجوانب االجتماعية واللغوية والسلوكية وهو اضطراب معقد يكتنفه الغموض 
 (.0202والتشخيص وتداخله مع اضطرابات وإعاقات أخرى )زعرور وآخرون، فيما يتعلق باألعراض والدالالت

الحسية و  التعريف االجرائي: أطفال يعانون من قصور في عملية التفاعل والتواصل والمهارات االجتماعية
 .والمعرفية

  :19كورونا 

مرض معد يصيب الجهاز التنفسي بمعدل شديد   (SARS-Cov-2( أو )Covid-19الفيروس التاجي )
بين البسيطة والشديدة،  ما 91-تتراوح أعراض كوفيد، (World Health Organization.2020الخطورة )

( يوم من التعرض للفيروس، ومن األعراض المصاحبة لإلصابة، الحمى والسعال، 90وتظهر خالل يومين إلى )
والتهاب الحلق، وفقدان حاسية التذوق والشم، وهناك أعراض أخرى قد  وضيق التنفس، والقشعريرة، والصداع،

سهال، وقد يتسبب في التهاب رئوي ومشكالت تشمل ألم ووجع وتعب في أعضاء الجسم، واحتقان األنف واإل
 (.AbdelBasst et.al.2020قلبية قد تصل للوفاة في بعض األحيان )

 خل التعلم في الطبيعة: دم

مدخل للتعليم التجريبي من خالل جميع : "أنهمدخل التعليم في الطبيعة بأ( 2021والعلوي )عرف المعمري 
 ".الحواس يتم فيه التعرض للبيئة الطبيعية

ل يتم فيه تعليم الطفل في البيئات الطبيعة من خالل ما هو متاح من بيئات كالحدائق خمدجرائي: التعريف اإل
 لتنمية المهارات والتعديل السلوك والتخفيف من االضطرابات.والمنتزهات والبحر والجبال كوسيلة 

 طار النظري والدراسات السابقة:اإل

التوحد وتأثيراتها صابتهم بإنظراً  للصعوبات المتعددة وأوجه القصور التي يعاني منها أطفال التوحد والناتجة على 
لتي اتجاوز المشكالت والصعوبات على شخصيتهم وسلوكياتهم وأنماط تفكيرهم وجب وضع برامج مالئمة ل

 وما فرضه من قيود وممارسات. 91-تفاقمت مع حائجة كوفيد

 خصائص األطفال التوحديين:

مكن أن نوضحها فيما يلي: الخصائص االجتماعية والتي وييتميز األطفال التوحديين بمجموعة من الخصائص 
تشير لصعوبة في تكوين العالقات االجتماعية والمحافظة عليها سواء كان مع الوالدين أو مع مقدمي الرعاية 
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االجتماعية، والخصائص اللغوية المتمثلة في مشكالت التعبير الشفوي والتواصل اللفظي والغير لفظي، 
سلوك واالهتمامات واألنشطة كالعزلة ومقاومة التغيير ورفض تغيير الروتين اليومي، وخصائص في مجال ال

غالبًا ما يكون اللعب لديهم غير هادف وغير مقصود وال توجد فوالخصائص في مجال التخيل واللعب والتقليد 
 في ر لديهمتظه قدالتي  عرفيةالخصائص الم، و أو التخيل مثل األطفال العاديينلديهم رغبة باللعب بالدمى 

ص التي تشير إلضطراب في بعض الخصائقلية أو العكس، والخصائص الحسية مستوى القدرات الع انخفاض
 (.00: 0299و الحساسية اتجاه سلوك أو مثير معين )الخطيب،أالحسية مثل اللمس والشم والتذوق والبصر 

والغير  خلل التواصل اللفظي، و لمجتمعامشكلة التفاعل مع  بثالث سمات جوهرية: التوحديين طفاليتميز األ
 (02: 0290نمط متكرر من الحركات مع اهتمامات ضيقة ومقيدة. )سناء،، و لفظي

اضطراب الكالم ، اضطراب في سرعة وتتابع النمو( هذه الخصائص في: 0295في حين أوضح )نجاتي، 
 Adamson)كما أكدت دراسة  .اتاضطراب في التعلق واألسماء للناس واألحداث والمعلوم، واللغة والمعرفة
et al, 2001من أبرز سمات األطفال ذوي اضطراب التوحد يعتبر القصور في التواصل االجتماعي  ( أن

 .بالتفاعل مع اآلخرين ةوهي عدم قدرة الفرد على التفاعل والتجاوب مع المعطيات االجتماعية والمبادر 

 أسباب اضطراب التوحد:

عوامل كال( 0292)نصار حسن،شارت إليه دراسة أنذكر منها ما  ألسباب التوحد من التصنيفاتهناك العديد 
ضعف في الكروموسوم الهش، والتحجر والتصلب في بعض الخاليا، وعوامل من خالل وجود الجينية والوراثية 

بيئية مثل ظروف الحمل واللقاحات واالصابة ببعض الفيروسات، ومشكالت التمثيل األيضي والجهاز المناعي، 
 والعوامل العصبية المتمثلة في خلل في الجهاز العصبي 

التوحد من منظور  كما يلي: (.أ0209المعمري والعلوي،)أوردته دراسة سباب التوحد أوفي تصنيف آخر يوضح 
ن منظور بيولوجي التوحد مو ، واالنطواءم والطفل والتي تتسم بالتباعد سيكودينامي ويمثل الخبرات الباكرة بين األ

لتصلب و اأم بالحصبة االلمانية ثناء الوالدة، كإصابة األأوالذي يشير لحدوث تلف ف الدماغ قبل أو بعد أو 
و االختناق أثناء الوالدة والتهاب الدماغ وغيرها من األسباب، واضطراب التوحد من منظور بيوكيمياي أدي الح

 .ارتفاع نسبة السيروتونين في الدموالذي يعود بسبب 

 األساليب العالجية للتوحد:
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فيها المعالج  يقومساليب العالجية السائدة في عالج التوحد التحليل النفسي الذي يعتمد على مرحلتين من األ
ركيز في حباط، والمرحلة الثانية تقوم على التشباعات وتجنب اإلبتزويد الطفل بأكبر قدر من التدعيم وتقديم اإل

ي القائم رضاء، وهناك العالج السلوكشباع واإلجيل اإلأتطوير المهارات االجتماعية التي تتضمن التدريب على ت
 ج البيئيق المختصين، والعالبواسطة الوالدين أو في المراكز عن طري على طرق تعديل السلوك سواء في البيت

عالج طبي نفسي يقوم على تعديل أو تناول ظروف حياة المريض أو بيئتة المباشرة، والعالج الطبي والذي ك
عراض السلوكية باستخدام األدوية، والعالج بالحياة اليومية والذي يتضمن االحتكاك يقوم على تخفيف األ

 (.0229رة )الطيطي والصباح،سلتفاعل مع األقران واألوا

 أن التدخل في وقت مبكر يحقق نجاحًا ملموسًا ويسهل التعامل في تنمية مهارات التواصل ألطفال التوحد.

وحدي طفال المصابيين به، وألن الطفل التضطراب التوحد وصعوبة التعامل مع األبسبب االنتشار المتزايد الو 
سر على األ نقطاع عن مراكز التعلم؛ فينبغيالالمهارات بسهولة عند عدم التدريب والتعليم وبعد ا يفقد الكثير من

ث عن مرجوة والبحبنائهم وايجاد الطرق المناسبة للتعامل معهم وتحقيق األهداف الأالفهم الجيد لخصائص 
 (0202)زعرور وآخرون،  لتعليمهم وتطوير مهاراتهم الوسائل البديلة

ساليب يعتبر العالج بركوب الخيل من األديد من األساليب العالجية التي تتعامل مع الطفل التوحدي، و هناك العو 
ما يسمى ، وظهر مؤخًرا (Ward et al. 2013التي تساهم في تحسين التواصل االجتماعي والمعالجة الحسية )

لتوحد إال أن طفال اأبمدخل التعلم في الطبيعة كأحد المداخل الحديثة التي بدأت تظهر نتائجها االيجابية على 
تطبيق هذا المدخل واجه عدد من الصعوبات في ظل جائحة كورونا؛ فاستوجب اجراء دراسات حولها للتعرف 

 عليها، ووضع أساليب علمية للتعامل معها.

 

 الطبيعة: مدخل التعلم في

ويطلق عليه أيضًا التعلم الخارجي أو التعلم في الهواء الطلق، والذي ينادي بأهمية الرجوع للطبيعة والتفاعل 
معها بطريقة مباشرة، ويعتبر جاك روسو أهم فالسفة هذا المدخل وهو الرائد الحقيقي له وتظهر الدراسات التي 

خل في تأهيل أطفال التوحد وعالج العديد من االضطرابات أجريت في هذا المجال األثر االيجابي لهذا المد
تت التقليل من أعراض التش ،السلوكية، ومن فوائد مدخل التعلم في الطبيعة والتعرض للمساحات الخضراء

وضعف االنتباه ونقص التركيز، وينمي التآزر البصري والحسي والحركي، وينمي اإلدراك واألحساس بالبيئة 
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من خالل االحتكاك بمكونات الطبيعة، وتحقيق النمو المعرفي من خالل ما يوفره من مساحات  التي يعيشون فيها
للتحرك واللعب بطريقة غير رسمية، ويطور مهارات مختلفة وينشط الدماغ ويزيد من تدفق الدم، والنمو االنفعالي 

 (.أ 0209والجسدي والصحة النفسية )المعمري والعلوي،

( أن التعلم خارج الصف يتيح بيئات تعليمية مرنة بخيارات أكثر مما هو عليه داخل الصف، 0292)الفيل، وأكد
ويقوي التواصل الثقافي بين الطالب ومجتمعه، ويعزز المهارات االجتماعية والتفكير اإلبداعي، ويحسن األداء 

لتعلم، ملية مشاركة الطالب بنفسه في عملية األنه يزيد من ع األكاديمي، ويزيد من حماس ودافعية الطلبة للتعلم،
وينمي المهارات الحركية والبدنية والثقة بالنفس، ويخفض النشاط الزائد، ويعلم األطفال احترام األنظمة البيئة 

 المحيطة.

 اللجوء ألسرةلوبالتالي يعتبر مدخل التعلم في الطبيعة مدخل تعليمي تنموي عالجي ترفيهي ألطفال التوحد يمكن 
ما له من دوات التي يحتاج إليها، و ألإليه واستغالله في ظل األوضاع الراهنة لسهولة تطبيقه من ناحية المواد وا

 دور ايجابي في حياة األطفال.

 الدراسات السابقة

( بعنوان: "دراسة لبعض السمات النفسية واالجتماعية لألطفال التوحديين 0229هدفت دراسة )الصباح والطيطي،
فظات الشمالية من وجهة نظر المختصين وأمهات الطفال التوحديين" للتعرف على أهم السمات النفسية في المحا

واالجتماعية لألطفال التوحديين في المحافظات الشمالية من وجهة نظر المختصين وأمهات األطفال التوحديين، 
( أخصائيْا من العاملين 00ة من )وإلى معرفة الفروق في السمات تبعًا لبعض المتغيرات، تكونت عينة الدراس

( أما من أمهات أطفال التوحد، تم االختيار بطريقة 68في مؤسسات التربية الخاصة الحكومية واألهلية وعلى )
عشوائية، استخدمت الدراسة أداة االستبانة من إعداد الباحثتين، وأظهرت النتائج أن متوسطات السمات النفسية 

ديين جاءت مرتفعة وأكثرها انتشار االنسحابية ثم التواصل اللغوي ثم التفاعل واالجتماعية لألطفال التوح
 االجتماعي، واقلها اضطراب السلوك الحسي، لألمهات واالختصاصيين.

طفال التوحد من وجهة نظر أالمظاهر السلوكية األكثر شيوعًا عند ( بعنوان: " 0295هدفت دراسة )عبدالعظيم،
ر " للتعرف على بعض المظاهيدرسون هؤالء األطفال في مدينتي المرج وبنغازي المعلمين والمعلمات الذين 

كثر شيوعاً لدى أطفال التوحد من وجهة نظر المعلمات والمعلمين في بنغازي ومركز الرعاية الشاملة السلوكية األ
اهر ظفي مدينة المرج، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت مقياس سلوكي لقياس الم
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( معلم ومعلمة، برزت النتائج في أربعة مجاالت فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي 51السلوكية على عينة قوامها )
، تكرار السلوك مثل هز األرجل وتكرار الضحك وبعض الكلمات، صعوبة التحدث وطلب الشيء وتفضيل العزلة

قوط شياء المحيطة كالنار والكهرباء والسمن األخوف االهتمام بمن حوله وعدم ال مالجمود والتلبد العاطفي مثل عد
 .ريب األشياءبالحائط عض وقرص األخرين وتخ يذاء الذات واآلخرين مثل ضرب الرأسإمن المرتفعات، و 

"حاجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطرابات التوحد في المملكة  ( بعنوان:0295هدفت دراسة )أحمد نجاتي،
وعالقتها ببعض المتغيرات" للتعرف على احتياجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطرابات العربية السعودية 

التوحد في المملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وبلغت 
لعديد توصلت الدراسة ل ( ولي أمر من أولياء أمور أطفال التوحد تم اختيارهم بطريقة عشوائية،92عينة الدراسة )

صلت الدراسة وتو ، تليها االحتياجات األساسية لألسرة  ،من النتائج منها: احتلت الحاجات المادية المرتبة األولى
لعدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمتغير العمر ودرجة اضطراب التوحد على جميع الحاجات، ووجود أثر 

، أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى على عينات جديدة للمستوى التعليمي ومتغير مستوى الدخل
ومتغيرات أخرى، وإنشاء مراكز خاصة لمتابعة احتياجات أولياء أمور األطفال ذوي اضطرابات التوحد وتوفير 

 العالج والرعاية الطبية والتأهيلية والخدمات المساندة.

"حاجات أولياء أمور األطفال التوحديين وعالقتها ( والتي جاءت بعنوان: 0295هدفت دراسة )عبدالله وعلي،
ببعض المتغيرات في بعض مراكز ذوي االحتياجات الخاصة بوالية الخرطوم" للتعرف على حاجات أولياء أمور 
التوحديين وعالقتها بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وذلك في ضوء بعض المتغيرات ) المستوى 

ياس حاجات مق تمثلن أدوات البحث فير، النوع(، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التعليمي ألولياء األمو 
( زوجًا من أولياء 02، بلغت عينة الدراسة )واالجتماعيس المستوى االقتصادي يامقو أولياء أمور التوحديين، 

م حسب ر لحاجاتهأمور التوحديين، توصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائية في ترتيب أولياء األمو 
أهميتها بالنسبة لهم وجاء ترتيبها كالتالي: الحاجات المجتمعية ثم الحاجات المادية تليها الحاجات االجتماعية 

سرة في لأل واالجتماعيثم المعرفية، ووجود عالقة طردية دالة بين حاجات أولياء األمور والمستوى االقتصادي 
 .باء وجميع الحاجات لدى األمهاتآلالمجتمعية( لدى ا -الحاجات )االجتماعية

( والتي جاءت بعنوان: "مشكالت األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأساليب 0296هدفت دراسة )هناء، 
مواجهتها من وجهة نظر أولياء أمورهم" لتحديد المشكالت التي يواجهها األطفال ذوو اضطراب طيف التوحد، 

الت السلوكية، وتحديد مصادر الدعم والمساندة التي يلجأ إليها والوقوف على أساليب مواجهة األسرة للمشك
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( ولي أمر ألطفال يعانون من 66أولياء األمور، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من )
( سنة، قامت الباحثة بتطوير أداة لقياس المشكالت التي 90-8اضطراب طيف التوحد تراوحت أعمارهم بين )

ها الطلبة ذو اضطراب طيف التوحد وأساليب التعامل معها، ومصادر الدعم من وجهة نظر الوالدين، يواجه
وتكون المقياس من ثالثة بنود: مجال المشكالت، مجال أساليب التعامل مع المشكالت، مجال البحث عن 

ل وحد جاءت في مجاالدعم والمساندة، توصلت الدراسة أن أبرز المشكالت التي يعاني منها أطفال طيف الت
، النفعاليةاثم المشكالت  االنتباهعلى متوسط، تليها مشكالت أ مشكالت التفاعل االجتماعي فقد حصلت على 

لجو سرة للمشكالت السلوكية تمثلت في الخيرة مشكال إيذاء الذات، وأبرز أساليب مواجهة األوجاءت بالمرتبة األ
 واستخدام استراتيجيات تعديل السلوك، شغل االبن بمهام متنوعة،إلى الله بالدعاء للطفل ولنفسي، والعبادات 

مور فقد تمثل الزجر والتنمية والمشاركة بألعاب جماعية، أما فيما يتعلق بمصادر الدعم التي يلجأ إليها أولياء األ
 االبنة بني، التواصل مع مدرساأبرزها في: البحث عن برامج تدريبية تساعد في كيفية التعامل مع مشكالت 

عبر مختلف الوسائل المتاحة، البحث عن المعلومات وتثقيف النفس ذاتيًا، واالستعانة بصديق، وأوصت الدراسة 
بأهمية إعداد برامج ارشادية أسرية وتوظيفها بهدف التخفيف من الضغوطات النفسية التي قد تتعرض لها أسرة 

 الطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

( والتي جاءت بعنوان: " فاعلية برنامج تدريبي باستخدام األنشطة الحركية للحد 0292هدفت دراسة )نصار،
من السلوك العدواني لدى عينة من أطفال التوحد" لمعرفة فاعلية برنامج تدريبي باستخدام األنشطة الحركية للحد 

ن المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة م من السلوك العدواني لدى عينة من أطفال التوحد، استخدم الباحث
( 90( سنة تم توزيعهم إلى مجموعتين بمعدل )90-9( طفل من أطفال التوحد، تراوحت أعمارهم بين )00)

طفل لكل مجموعة، ضابطة وتجريبية، استخدم الباحث أداة استبانة السلوك العدواني والبرنامج التدريبي باستخدام 
ي حصائية فإطفال التوحد من إعداد الباحث، توصل الباحث لوجود فروق ذات داللة األنشطة الحركية لدى أ

 .المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي للسلوك العدواني

( بعنوان: " المشكالت السلوكية السائدة لدى أطفال اضطراب التوحد من 0299هدفت دراسة )العتيبي عبدالله، 
ين والمعلمات بدولة الكويت" للتعرف على المشكالت السلوكية السائدة لدى أطفال التوحد وجهة نظر المعلم

( معلمة ومعلمة تابعين لمراكز 02بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، تكونت عينة الدراسة من )
متوسطات اسة على أن الالتوحد الخاصة في الكويت، تم تصميم استبانة موزعة إلى ثالث مجاالت، وتوصلت الدر 

الحسابية لمجاالت الدراسة جميعها جاءت بدرجة كبيرة حيث حصل مجال )المظاهر السلوكية في مجال تكرار 
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السلوك( على المرتبة األولى، يليه التواصل، والتفاعل االجتماعي وفي المرتبة الخيرة الجمود العاطفي وإيذاء 
 الذات.

عنوان: "فاعلية برنامج تدريبي قائم على العالج باللعب في تنمية مهارات ( ب0299سعت دراسة )الزيود وآخرون،
ب بمستويات ج باللعاللغة التعبيرية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد" لتقصي فاعلية برنامج قائم على العال

على تنمية  (وات الكالمية، استخدام الكلمات، الجمل والتعبير، المعلومات واأللعاب االلكترونيةصأربع )نطق األ
( سنوات في مدينة عمان االردنية، 92-6اللغة التعبيرية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد في المرحلة العمرية )

 ،لتدريب في المركز األردني للتوحد( طفاًل من أطفال طيف التوحد ممن يتلقون ا92تكونت عينة الدراسة من )
( طفل في كل مجموعة؛ تلقت المجموعة 02ة، بعدد )تم توزيعهم لمجموعتين مجموعة تجريبية وأخرى ضابط

أفراد المجموعة  ( جلسة تدريبية، ولم يتلق00من ) التجريبية برنامج تدريبي قائم على العالج باللعب مكون 
طة حصائية بين المجموعتين التجريبية والضابإالضابطة أية تدريب، توصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة 

أوصت الدراسة بعاده الفرعية، و أفي تنمية اللغة التعبيرية لصالح المجموعة التجريبية على البرنامج ككل وعلى 
بضرورة إعداد برامج للتدريب والعالج باللعب ألطفال التوحد وإجراء دراسات يتم ربطها بمتغيرات الجندر والعمر 

 جتماعي واالقتصادي لألسرة.ضع االوالو 

( بعنوان: "فاعلية برنامج تدريبي في خفض النشاط الزائد لدى األطفال 0299هدفت دراسة )الغامدي وآخرون،
ذوي اضطراب طيف التوحد" للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي لخفض النشاط الزائد لدى األطفال ذوي اضطراب 

لطفل، وقام مدت على التدريب الفردي لطيف التوحد، تنتمي هذه الدراسة لنمط الدراسات شبة التجريبية حيث اعت
( أطفال من ذوي اضطراب طيف 2الباحثون بتطبيق المقياس القبلي والبعدي ثم التتبعي، تكونت الدراسة من )

( سنوات، وأشارت الدراسة لوجود 2-0التوحد بمركز كيان للتربية الخاصة بمملكة البحرين تتراوح أعمارهم بين )
ي النشاط الزائد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في القياس البعدي حصائية فإفروق ذات داللة 

وصت الدراسة بعمل ورش عمل ألمهات األطفال ذوي النشاط الزائد لتطبيق البرنامج في أوالتتبعي للبرنامج، 
رامج بالمنزل وتعميم الفائدة، وضرورة تطبيقه في سن مبكرة لكي ال يواجه الطفل صعوبة في االستفادة من ال

 الدراسية المقدمة مستقباًل.

( بعنوان: "درجة وعي أولياء األمور والقائمين على أطفال التوحد بالمظاهر السلوكية 0291هدفت دراسة )الجدوع،
لألطفال التوحديين في سلطنة عمان" للتعرف على درجة وعي أولياء األمور والقائمين على أطفال التوحد 

لتوحديين في سلطنة عمان، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت بالمظاهر السلوكية لألطفال ا
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( فرد 52أداة القياس في مقياس يقيس درجة الوعي بالمظاهر السلوكية لألطفال التوحديين، تم تطبيقه على )
سطة، متو  من أولياء األمور والقائمين على أطفال التوحد، جاءت درجة الوعي بهذه المظاهر السلوكية بدرجة

وتمثلت أبرز المظاهر السلوكية في صعوبة التحدث، والنشاط البدني الزائد، حب اللعب بالدمى واألشياء، وتدوير 
األشياء وهز الجسم أو األرجل بدون سبب واضح، وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين استجابات أولياء األمور 

 السلوكية.والقائمين على أطفال التوحد فيما يتعلق بالمظاهر 

( والتي جاءت بعنوان" االحتياجات التدريبية ألمهات األطفال ذوي 0291هدفت دراسة )الرفاعي وأبو حسن، 
طيف التوحد: دراسة ميدانية في مراكز التربية الخاصة في محافظة دمشق" إلى التعرف على االحتياجات 

شق والتعرف على الفروق بين حاجات التدريبية ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في محافظة دم
األمهات حسب متغيرات )شدة اضطراب التوحد، المستوى التعليمي لألم، وجنس الطفل(، استخدمت الباحثة 

( أم ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تم اختيارهم بطريقة 29المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
ة تكونت من بعدين ُبعد خاص بالمعارف النظرية وُبعد خاص بالمهارات عشوائية، استخدمت الدراسة أداة االستبان

عدين التدريبية جاءت مرتفعة عند الب الحتياجاتهنالتطبيقية، أشارت نتائج الدراسة أن درجة تقدير االمهات 
 .المعارف النظرية والمهارات التطبيقية وعلى المستوى اإلجمالي 

بعنوان: "فاعلية برنامج تدريبي قائم على ركوب الخيل في تحسين ( 0202سعت دراسة )الزاير والشيراوي،
المعالجة الحسية والتواصل االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد" للكشف عن فاعلية برنامج 

( عالج االستجابة المحورية في تحسين المعالجة الحسية PRTقائم على ركوب الخيل باستخدام فنيات )
ماعي لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، تنتمي الدراسة لنمط الدراسات شبة التجريبية، والتواصل االجت

( 9( طفاًل من ذوي اضطراب طيف التوحد مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وعدد )96وتكونت العينة من )
لتحقين ( سنوات من األطفال الم92-6( أطفال تراوحت أعمارهم بين )9أطفال ومجموعة ضابطة وعددها )

دراسة الذهنية والتوحد لمملكة البحرين، تكونت أدوات ال لإلعاقةبمركز الوفاء للتوحد التابع للجمعية البحرينية 
ومقياس التواصل االجتماعي من إعداد   (Dunn 1999من مقياس البروفايل الحسي المختصر من إعداد )

(Rutter, Bailey & Lord,)  حسين المعالجة الحسية والتواصل االجتماعي من باإلضافة للبرنامج التدريبي لت
إعداد الباحثين، توصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة 

اعي، ومقياس التواصل االجتمفي القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية على مقياس المعالجة الحسية، 
مع ركوب الخيل لألطفال ذوي اضطراب طيف   (PRTلبرنامج المعتمد على تقنية )مما يدلل على فاعلية ا
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التوحد، وبالتالي يمكن القول بأن النشاط التدريبي قد ساهم في تحسين التفاعل االجتماعي لألطفال المشاركين 
 .والتواصلوالحركات النمطية 

على أطفال طيف التوحد"  91-"تأثير كوفيد( بعنوان: Rita,  et al.2020هدفت دراسة ريتا أموريم وآخرون )
، تنتمي هذا الدراسة 91-سرهم من العزلة االجتماعية خال تفشي كوفيدأللكشف عن معاناة أطفال التوحد و 

( ولي أمر من بينهم 11للدراسات المسحية التي استخدمت أداة المالحظة واالستبيان، بلغت عينة الدراسة )
مور أطفال طبيعيين كمجموعة ضابطة، توصلت أ( من أولياء 56حد و)( ولي أمر ألطفال طيف التو 08)

الدراسة بأن األطفال المصابين بطيف التوحد حدثت لديهم تغييرات في السلوك وارتفاع في معدالت القلق وإدارة 
العواطف خصوصًا لدى االطفال الذي شهدوا تغيرًا في الروتين اليومي بعكس المجموعة الضابطة، كما ظهرت 

ضطرابات نفسية على اطفال طيف التوحد ومقدمي الرعاية لهم، وأوصت بضرورة االستعداد لما بعد الجائحة ا
 ومراقبة االضطرابات النفسية بين األسر.

وفيد كير النفسي واالجتماعي والسلوكي لبعنوان: "التأث  (Colizzi, et al,2020)كوليزي وأخرون هدفت دراسة 
، للتحقق من تأثير جائحة كوفيد على األفراد "مسح للوالدين عبر األنترنت على اضطراب طيف التوحد: 91

الذين يعانون من طيف التوحد وفق خصائص اجتماعية وسريرية وديمغرافية، ووصف احتياجاتهم بطريقة 
في مدينة  ( مشارك عبر االنترنت باستخدام أداة االستبيان502وصفية، تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها )

 ، وقد توصلت الدراسة أن تفشي كوفيد أدى لوجود صعوبات لدى أطفالآلباء األطفال التوحديين يطاليةفيرونا اإل
التوحد بنسبة كبيرة في األنشطة اليومية، والمشاكل السلوكية، والسلوك التخريبي، والقلق والعنف الذاتي، وصعوبة 

 لحركية السلبية.مقاومة الروتين، باإلضافة إلى السلوكيات ا

( بعنوان: "آثار Bellomo, Prasad, Munzer & Laventhal, 2020 ) بيلومو وآخرون  هدفت دراسة
على  91على األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد " لدراسة االثار السلبية لوباء كوفيد  91جائحة كوفيد 

يين بشكل طفال التوحدودراسة سبب ضعف األ ، وتحديد احتياجاتهمفي الواليات المتحدة األمريكية التوحديين
خاص، وتحديد بعض االستراتيجيات للتخفيف من ضغوط األطفال المصابين بالتوحد وأولياء أمورهم، واستكشاف 
التحديات المحتملة إلعادة االندماج في المجتمع مع تحسن الظروف، وتوصلت الدراسة أن من أهم اآلثار 

 هي العزلة االجتماعية بدرجة كبيرة، وضعف استراتيجيات الرعاية الصحية.السلبية التي تسببها الجائحة 

بعنوان "تصورات أخصائي التوحد حول دور مدخل التعلم الخارجي . ب( 0209، سعت دراسة )المعمري والعلوي 
في التخفيف من حدة االضطرابات السلوكية ألطفال التوحد" إلستقصاء تصورات أخصائي التوحد حول دور 
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التعلم الخارجي في التخفيف من حدة االضطرابات السلوكية ألطفال التوحد بسلطنة عمان" استخدمت  مدخل
( أخصائي وأخصائية في مجال التوحد، 95الدراسة المنهج النوعي، وطبقت أداة المقابلة شبة المقننة مع )

فل حيث أهميته للطتوصلت الدراسة للعديد من النتائج ووضعت تصورات حول مدخل التعلم الخارجي من 
 .التوحدي وألخصائي التوحد، ومالئمه هذا المدخل ألطفال التوحد ومعوقات استخدامه

تحديات تعليم الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل "( بعنوان: 0209سعت دراسة )الشهري وسليماني،
م طالب ذوي التي تواجه تعلي للتعرف على التحديات "جائحة كورونا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية

اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورونا، اعتمدت الدراسة على استخدام منهج البحث التحليلي الوثائقي، 
التحديات التقنية، التحديات األسرية والشخصية للطالب، التحديات   ألبرز التحديات فيوتوصلت الدراسة 

لمنهج الدراسي، والتحديات المادية واإلدارية، واقترحت الدراسة ضرورة المتعلقة بالمعلم، والتحديات المتعلقة با
 تقييم تجارب تعليم الطالب ذوي اإلعاقة عن بعد في ظل جائحة كورونا من أجل تالقي أوجه القصور الحقًا.

يعة لطب: " دور األسرة العمانية في استخدام مدخل التعلم في ابعنوان (.أ0209هدفت دراسة )المعمري والعلوي، 
سرة العمانية في استخدام مدخل التعلم في الطبيعة لدى أطفالهم لدى أطفالهم التوحديين" للتعرف على دور األ

( 02ة )وبلغت عينة الدراس ،التوحديين، استخدمت الدراسة المنهج النوعي، واعتمدت على أداة مقابلة شبة مقننة
ت نضمتلفة لالستجابات تنبثق منها فئات ثانوية، وتولي أمر من محافظة مسقط، تضمنت النتائج تصنيفات مخ

كل فئة تصورات معينة تمحورت حول معارف األسرة العمانية لمدخل التعلم في الطبيعة، وممارساتهم القائمة 
وصت أعلى مدخل التعلم في الطبيعة مع أطفالهم التوحديين، ومعوقات استخدام المدخل مع أطفالهم التوحديين، و 

ديد من النتائج مثل: تضمين برامج التدريب المقدمة ألولياء أمور أطفال التوحد آليات توظيف مدخل الدراسة بالع
التعلم في الطبيعة مع أطفالهم، وابتكار حدائق منزلية مهيئة تتناسب مع أطفال التوحد وسماتهم، وابتكار مراكز 

نزلية تقوم على االستفادة من الحدائق الم تأهيل ذات تصميم يدمج الطبيعة في برامجها المقدمة، وابتكار أنشطة
 والمساحات الخارجية للمنازل، وابتكار سياسات حضرية يتم فيها مراعاة احتياجات هذه الفئات.

 

( والتي جاءت بعنوان" التجارب األساسية Orit Karnieili et, al 2021هدفت دراسة أوريت كارنيلي وآخرون )
" التعرف على التجارب األساسية 91-الل فترة األغالق بسبب جائحة كوفيدآلباء األطفال المصابين بالتوحد خ

آلباء أطفال التوحد خالل فترة الجائحة من خالل اآلراء والتجارب والتحديات والمخاوف واستراتيجيات التأقلم 
لى هؤالء ع واالحتياجات خالل الحجر المنزلي، والتعرف على االثار الوظيفية واالجتماعية والسلوكية لألغالق
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( ولي أمر 89األطفال وكيف تم التعامل معها، اعتمدت الدراسة على أداة المقابالت وبلغت عينة الدراسة )
( طفل مصاب باضطراب التوحد، تمثلت أبرز االثار في إغالق نظم التعليم الخاصة مما وضع االباء 05و)

هارات األساسية في هذا الجانب، كما عانوا من في مقدمة مقدمي الرعاية ألطفالهم على الرغم من افتقارهم للم
القلق، وتغيير الروتين، والمساحات المادية المحدودة، واضطرابات الطعام والنوم كما عانى بعض األطفال من 
اضطرابات سلوكية واجتماعية وتنموية، استفادت بعض األسر من هذه التغييرات وكان هناك ارتباط بين قدرة 

احتياجات اطفالهم ونجاح أطفالهم في تجاوز هذه التجربة، وأن أفضل الطرق لدعم أطفال  الوالدين على تلبية
 التوحد هو استثمار نظام الوالدين وتقديم الدعم المناسب لهم.

( بعنوان: "التغييرات السلوكية لدى التوحديين أثناء الحجر الصحي 0209هدفت دراسة )شليحي وبلحاج،
كما يراها األولياء دراسة مسحية على بعض األولياء، للتعرف على أهم  91 المفروض لجائحة كورونا كوفيد

التغييرات السلوكية التي طرأت على سلوكيات الطفل المصاب بالتوحد خالل تفشي فايروس كورونا على المستوى 
( ولي 59العالمي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، باستخدام أداة مسحية على عينة من األولياء بلغ عددهم )

( أب، طبقت االداة المسحية ألهم التغييرات السلوكية التي طرأت على أطفالهم من وجهة 00( أم و )86بينهم )
نظرهم، وتم التوصل إلى أن التغييرات السلوكية جاءت ضمن المجاالت الحركية واالنفعالية والنفسية والحياة 

ة وجنس وجد فروق ذات داللة احصائية بين التغيرات السلوكي، وال تظاليومية، باإلضافة لسلوكيات النوم واالستيقا
 أولياء األمور.

( بعنوان: "الدعم األسري المقدم لألبناء ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة 0209هدفت دراسة )التل،
" للتعرف على مستوى الدعم األسري المقدم لألبناء ذوي اضطراب التوحد في ظل جائحة 91وفيد ككورونا 

( أبعاد )النفسي، 8، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، صمم الباحثون أداة تكونت من )91وفيد ك
( أم من أمهات األبناء ذوي اضطراب طيف التوحد الملحقين بمراكز 96التدريبي، الترفيهي( بلغت عينة الدراسة )

راسة للعديد من النتائج أهمها: أن مستوى م في مدينة الرياض، توصلت الد0291/0202التربية الخاصة لعام 
من وجهة نظر أمهاتهم جاء متوسط في الدرجة الكلية  91الدعم األسري المقدم لألبناء في ظل جائحة كوفيد 

ن الدراسات النفسي، أوصت الدراسة بإجراء المزيد مو الترفيهي و لمقياس الدعم األسري وفي أبعاده الثالثة التدريبي 
على ذوي اإلعاقة وخصوصًا أطفال التوحد، كما أوصت الجهات ذات العالقة  91بتأثير كوفيد ذات العالقة 

بضرورة تزويد أسر وأمهات ذوي اضطراب طيف التوحد بالمعلومات الكافية والالزمة عن الدعم األسري وأهميته 
 وآلية تنفيذه.



( 2222العدد الثاني واالربعون ) عدد سبتمبر   مجلة الطفولة  

 

1017 
 

 تعقيب على الدراسات السابقة

لصعوبات لدى أطفال التوحد، والتي بدورها تؤثر على قدرتهم في التعلم أكدت الدراسات السابقة وجود عدد من ا
أو التفاعل مع الوسط المحيط بهم، كما أكدت تأثرهم بجائحة كورونا وما فرضته من حجر منزلي، والذي أعاق 

دخل م العديد من مداخل التعلم التي يمكن استخدامها مع أطفال التوحد، وتوجد ندرة في الدراسات التي تناولت
، وفيما يتعلق بعينات الدراسة أغلب 91-التعلم في الطبيعة مع أطفال التوحد خصوصًا في ظل أوضاع كوفيد

عتمدت على عينة أطفال التوحد وبعضها أولياء أمورهم، كما يكثر فيها استخدام المنهج التجريبي، ا الدراسات 
كل عتمدة على أداة المقابلة والتي تم استخدامها بشلتأتي هذه الدراسة لتتناول عينة األمهات من أطفال التوحد م

الكتروني عن بعد عبر التطبيقات المتاحة مثل الزووم وجوجل مييت، ولتغطى مناطق جغرافية مختلفة من 
 ( محافظات.6سلطنة عمان )

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

 سير النتائج.عتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي الوصفي في بناء األدوات وتفا 

 عينة الدراسة

 ( محافظات في سلطنة عمان.6( ولية أمر ألطفال التوحد من )02بلغت عينة الدراسة )

 :أداة الدراسة

 تمثلت أداة الدراسة في المقابلة التي تم تطبيقها بشكل الكتروني.

 صدق المقابلة

من المحّكمين المتخّصصين في تمَّ التحّقق من الصدق الظاهري للمقابلة عن طريق  عرضها على مجموعة 
التربية الخاصة وفي القياس والتقويم، وعلى المختصين في وزارة التنمية االجتماعية بسلطنة عمان، وعدد من 
ذوي الخبرة واالختصاص، وقد طلب منهم الباحثين إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول أسئلة المقابلة من حيث: 

ديالت أو إضافات أو مالحظات يرونها مناسبة ، وقد أبدى األفاضل وأّية تع درجة وضوح األسئلة، ودقتها،
المحّكمون  آراءهم ومالحظاتهم التي تسهم في تحقيق أهداف الدراسة ،وتّم تعديل األداة  حّتى ظهرت في 

 صورتها النهائية.
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 ثبات المقابلة 

أمر  يا في )وليتاد عينة الدراسة تمّثلتللتحّقق من ثبات المقابلة قام الباحثين بتطبيقها على اثنتين من خارج أفر 
طفليين توحديين(؛ من أجل التعرف على وضوح األسئلة وعدم غموضها، والوقوف على األسئلة التي تحتاج 

لى مزيد من التغير وعلى الوقت الذي تحتاجه المقابلة، ومن أجل التدّرب على كيفية إجرائها من قبل الباحثين. إ
( دقيقة وأّن األسئلة 05( إلى )02إلى أنَّ إجراء المقابلة تحتاج لمدة زمنية تتراوح من ) وبعد ذلك توّصل الباحثين

 واضحة للمستجيبين.

 تطبيق المقابلة

 بعد إعداد أداة المقابلة بصورتها النهائية والتأّكد من صدقها وثباتها قام الباحثين باآلتي:

 مقابالت معهّن. اختيار مجموعة من وليات أمور أطفال التوحد إلجراء ال -
إقناع المشاركات في المقابلة بقيمتها وفائدتها من خالل إعطائهّن وصفاً بسيطاً عن هدف المقابلة، وتوضيح  -

 أّن البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلمّي. 
( من وليات أمور أطفال التوحد من محافظات مختلفة 02جمع بيانات المشاركات في المقابلة وعددهّن ) -

 عمان. بسلطنة
 االّتفاق مع المشاركات على زمان المقابلة حسب رأي المشاركات. -
حسب رغبة المشاركات  Google Meetأو جوجل مييت  Zoomزوم  إجراء المقابلة عن طريق برنامجي -

في الزمان المحّدد وتسجيلها صوتيًا لضمان أخذ المعلومة بدقة، وإمكانية الرجوع إليها حيث تّم تطبيق 
 م0200ابريل  5م حتى 0200مارس  08المقابلة في الفترة 

 
 تحليل المقابلة

ائّي الذي يّتبع األسلوب االستقر لتحقيق أهداف الدراسة قاَم الباحثين بتحليل بيانات محتوى المقابالت باستخدام 
نظام ترميز وتحديد الفئات والجمل التي تّشكل مع بعضها مجموعات، باالعتماد على األفكار التي تظهر من 

 :(Braun, and Clarke, 2006)البيانات التي تّم جمعها من المقابالت شبه المقّننة وفق الخطوات االتية 

قة إلى الّنصوص المكتوبة حّتى يسهل التعامل مع العبارات والمعاني تحويل المقابالت من الّنصوص المنطو  -
 ويمكن الرجوع إليها بشكل أسرع.
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( ترميز 1بعد االنتهاء من التفريغ، تّم استخدام نظام الترميز للمشاركات في المقابلة، ويوّضح الجدول ) -
 المشاركات.

تصنيف البيانات بإعطاء عناوين للمعلومات المتوفرة من المقابالت وذلك بالتركيز على المعلومات المتعّلقة  -
 بموضوع الدراسة. 

البحث عن المحاور األساسّية المتعّلقة بأهداف الدراسة وأسئلتها، وكان التركيز من قبل الباحثين على  -
 لعمل التطوعي على مهارات التفكير الناقد وقيم المواطنةاألفكار والعبارات التي تشير إلى تأثير دراسة ا

 المسؤولة، وتقسيمها إلى مجموعات وفقًا لسمات التشابه بينها.
 تسمية المحاور وتعريفها وربط كّل عنصر بعناصر الدراسة الحالية وأهدافها. -
 .الدراسات السابقة اسة ونتائجاستخالص النتائج وكتابتها مع األخذ في االعتبار العالقة بينها وبين أسئلة الدر  -
 

 الدراسة جنتائ

 (9جدول )

 بيانات المشاركين من أفراد العينة وترميزهم 

 

 

 

 نتائج الدراسة

نص السؤال األول على اآلتي: ما هي الصعوبات التي واجهت أولياء أمور التوحد في توظيف مدخل التعلم 
 ؟91في الطبيعة في ظل جائحة كورونا كوفيد 

 

لإلجابة عن هذا السؤال أجرى الباحثين مقابلة لعينة من أولياء أمور أطفال التوحد، وتم حساب استجابات أولياء 
 اآلتي ذلك: 1األمور من خالل التكرارات والنسب المئوية ويوضح الجدول 
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 9م

 األم

  *    عبري  الظاهرة

 * 

*  5 9 

 9 8 *   *    صاللة ظفار 0م

 8م
الباطنة 

 جنوب
 9 6 *  *     بركاء

 9 0  * *     العامرات مسقط 0م

 تؤام 0 5  *  *    العامرات مسقط 5م

 9 0  *  *    عبري  الظاهرة 6م

 9 5  * *     بهالء الداخلية 2م

 9م
الباطنة 

 شمال
 9 6  * *     الخابورة

 9 0  *  *    نزوى  الداخلية 1م
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في توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في ظل جائحة كورونا كوفيد  الصعوبات التي واجهت أولياء أمور التوحد
19 

الصعوبات التي واجهت أولياء أمور التوحد في توظيف مدخل التعلم  م
 91في ظل جائحة كورونا كوفيد  في الطبيعة

النسبة  التكرار
 المئوية 

 9 0  * *     عبري  الظاهرة 92م

 9 0 *   *    عبري  الظاهرة 99م

 90م
الشرقية 

 شمال
 9 8  * *     بدية

 98م
الشرقية 

 شمال
 9 5  *   *   ابراء

 90م
الباطنة 

 شمال 
 0 8 *  *     الخابورة

 9 0  * *     عبري  الظاهرة 95م

 96م
الباطنة 

 شمال
 9 0  * *     لوى 

 9 6 *  *     عبري  الظاهرة 92م

 9 8  * *     السيب مسقط  99م

 9 0  *  *    بدبد الداخلية 91م

 9 6  *  *    نزوى  الداخلية  02م
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 22 90 العصبية والتوتر 9

 62 90 الصراخ 0

 52 92 البكاء 8

 05 1 العناد 0

 82 6 االنعزال واالكتئاب 5

 05 5 الملل 6

 95 8 زيادة الحركة 2

 92 0 العنف )العض، الشد، تكسير األلعاب، ضرب األخوة( 9

 92 0 مشاكل في النوم 1

 92 0 زيادة الرفرفة باليدين والدوران 92

 

( أنهن 02؛ م99؛ م92؛ م96؛ م90؛ م98؛ م92؛ م2؛ م6؛ م5؛ م0؛ م8؛ م0؛ م9لقد اتفقت المشاركات )م
بينما  91توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في ظل جائحة كورونا كوفيد واجهن العديد من الصعوبات في 

 ولكنهم لم يواجهوا صعوبات كبيرة ،( أن أبناءهن تأثروا بفترة اإلغالق91؛ م95؛ م90؛ م99؛ م1؛ م9ذكرت )م
بنتي كانت تصر ا( 0حيث ذكرت )م 91توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في ظل جائحة كورونا كوفيد  في

( عانيت كثيرا في فترة 0بالبكاء وذكرت )م أعلى الخروج للخارج في فترة اإلغالق وكانت تحضر حقيبتي وتبد
ودخلت مجموعات على الواتساب  ابني ن بحثا عن حلول لحالةاإلغالق وتواصلت مع العديد من األخصائيي

ألمهات أطفال توحديين لتشارك الخبرات كان يصر على الخروج ولم أكن أعرف ماذا أفعل ومن األشياء التي 
نصحوني بها ونفذتها شراء حيوان ألنه يحب الحيوانات فاشتريت له ماعز ووضعتها في فناء المنزل وقد أحبها 

بني يشعر بضيق شديد ويريد أن يخرج للشاطئ ا( كان 6ة أنه كان يقاسمها من طعامه وذكرت )مكثيرا لدرج
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ر نبو صبني كثيرا ألنه يرغب بالخروج فكنت افتح له ا( أرهقني 98عرف كيف أتصرف معه وذكرت )مأ وكنت ال 
ينام أمام باب الفناء ( كان ابني يصر على الخروج و 02جعله يلعب به ليهدأ وذكرت )ماالماء في فناء المنزل و 

 الخارجي ويبكي باستمرار حتى يتعب من البكاء ألننا ال نستطيع الخروج.

( لم يكن الوضع صعبا جدا كان يخرج في فناء المنزل ويلعب ويركض وعندما يشعر بالملل 9بينما ذكرت )م
نا داخل المزارع فكنا نخرج ( الحمد لله بيت1كنا نخرج به في مزارع األهل والمناطق الجبلية القريبة وذكرت )م

ولكن عندما بدأ االغالق والتزمنا بعدم الخروج عانينا معه كانت تنتابه  ،فيها وهو يحب الخروج لها بصفة يومية
( لم 95نوبات عصبية وصراخ يريد أن يخرج لذلك كنا نخرج للمزارع والطرق الداخلية في القرية فقط وذكرت م)

 ث أننا نمتلك مساحة في البيت وهيئنا له المكان ووفرنا له أشياء فكان  يقضينعاني كثيرا فقط في البداية حي
ما أشجار وبه على بعضها ان داخلياومفتوح ( نحن نمتلك فنائين متالصقين91غالب وقته في الخارج وذكرت )م

 فكما نجلس أغلب الوقت بالخارج وهو يلعب تحت األشجار بالتراب أو الماء أغلب وقته. 

لك أن أغلب الصعوبات كانت لمن ال يمتلك مساحه أو تجهيزات مناسبة وأن أغلب أفراد العينة يتضح من ذ
عانوا في البداية من أعراض مختلفة لدى أبنائهم في الفترات التي لم يتمكنوا فيها من توظيف المدخل والخروج 

ولي أمر ( 02)مع أولياء أمور أطفال التوحد وعددهم  ون أشارت نتائج المقابلة التي قام بها الباحثللطبيعة، فقد 
صعوبات تتعلق بأبنائهم  من العينة إنهم واجهوا فترات اإلغالق وعدم القدرة على الخروج( %922)يمثلون 

كثر أنواع أ وقد كانت العصبية والتوتر ونويات الصراخ والبكاءزادت معهم بعض األعراض كحيث  التوحديين
هها أولياء أمور التوحد عند أطفالهم التوحديين حيث تراوحت النسب المئوية لتكراراتها بين الصعوبات التي واج

( 0299العتيبي،)و و( 0229الصباح والطيطي،)دراسة كال من  ت عليهأكدوهذا ما  (52-22%)
أن  (Mutluer et, el. 2020)و( Rita, et al.2021)و( Orit et, el. 2021)و( 0295عبدالعظيم،)و

ة التي طفال تتضاعف نتيجة التغييرات الكبير رابات السلوكية واالنفعالية ومعدالت القلق لدى هؤالء األاالضط
التي أقرت بوجود تغييرات سلوكية انفعالية لدى ( 0209شليحي وبلحاج،)، ودراسة حدثت في الروتين اليومي

وكانت أقل الصعوبات ظهورا عند أفراد   ،(Colizzi, et al,2020)كوليزي وأخرون دراسة اطفال التوحد، و 
ال تتفق  وهذهالعينة مع أطفالهم التوحديين هي مظاهر العنف كالعض والشد وتكسير األلعاب وضرب األخوة 

التي أوضحت بأن العنف يعتبر من أبرز المشكالت  Colizzi, et al,2020) )مع نتائج دراسة كوليزي وأخرون 
ن اإلضافة لمشاكل النوم وزيادة الحركة كالرفرفة باليدين والدوراظل كوفيد، بالتي ظهرت لدى أطفال التوحد في 
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 ,Orit et)و( 0209شليحي وبلحاج،)، وقد أكدت دراسة (%92)حيث كانت النسبة المئوية لتكرارها هي 
al.2021 )وجود اضطرابات في النوم واالستيقاظ لدى أطفال التوحد. 

منه هو نفسيات البنات حيث كن يبكين باستمرار ومكتئبات وأصعب ما  ( " أن أكثر ما عانينا90فقد ذكرت )م
في األمر أنك ال تستطيع كولي أمر أن توضح إنك مجبور على البقاء بالمنزل وال تستطيع الخروج فهن ال 

(  " ألنهم ال يستطيعون التعبير بالكالم كانوا يحضرون مفتاح السيارة والحقيبة 5يستطعن فهم ذلك" وذكرت )م
ويريدون الخروج وتصل العصبية بأحدهم لدرجة ضرب رأسه بأي شيء للخروج حتى أني في إحدى المرات وفي 

( " ابني نفسيا تعب أصبح يصرخ بشدة ويبكي وزادت 92فترة اإلغالق اضطررت للخروج بهم للخارج" وذكرت )م
صفة يومية لذلك أصبح ( " هو يحب أن يخرج للخارج ب1حركته وأصبح عنيفا ويكسر األلعاب" وذكرت )م

 .عصبيا وكثير الصراخ ويقوم بضرب نفسه كما زادت الرفرفة باليدين لديه"

بين األسر التي لديها مزارع ومساحات خضراء عن األسرة التي ليس لها تلك  وجود تباين وتوضح النتائج
البد من أخذه في ، وهذا عامل مهم 91المساحات في مواجهة الصعوبات التي وجدت خالل جائحة كوفيد 

االعتبار مستقبال لدعم األسر من لديها أطفال توحد من خالل تخصيص أراض في المخططات السكنية تكون 
بمساحات أكبر تمنح لمن لديه طفل توحدي لعمل حديقة تساعد هذه األسر في توفير طبيعة يمكن أن يلعب 

  .فيها الطفل التوحدي

 

توظيف مدخل التعلم في الطبيعة في ظل ولكن أغلبهم اتخذوا عدة إجراءات لتفادي هذه األعراض من خالل 
 .الق كما يتضح من نتائج السؤال الثانيخصوصا فترة اإلغ 91جائحة كورونا كوفيد 

 

لتي الصعوبات اللتغلب على  على اآلتي: ما االجراءات التي قام بها أولياء أمور التوحد الثانينص السؤال 
 لربط طفلك التوحدي مع الطبيعة؟ 91واجهتك خالل جائحة كورونا كوفيد 

لإلجابة عن هذا السؤال أجرى الباحثين مقابلة لعينة من أولياء أمور أطفال التوحد، وتم حساب استجابات أولياء 
 اآلتي ذلك: 2األمور من خالل التكرارات والنسب المئوية ويوضح الجدول 

 2جدول 
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جراءات التي قام بها أولياء أمور التوحد للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم خالل جائحة كورونا كوفيد اإل
 لربط أطفالهم التوحديين مع الطبيعة 91

جراءات التي قام بها أولياء أمور التوحد للتغلب على الصعوبات التي اإل م
 ديين مع الطبيعةلربط أطفالهم التوح 91واجهتهم خالل جائحة كورونا كوفيد 

النسبة  التكرار
 المئوية 

تغييرات في مكان السكن )حوض سباحة، حيوانات أليفة، رمل، شتالت،  9
 ألعاب مختلفة، دراجة هوائية، مكان معشب(

92 95 

 22 90 أنشطة وفعاليات مختلفة في فناء البيت  0

 65 98 الخروج مع األهل )المزارع، استراحات( 8

 05 5 غالقالخروج قبل فترات اإلالتركيز على  0

 95 8 التواصل مع الشرطة وأخذ األذن للخروج 5

 

( ولي أمر يمثلون 02أشارت نتائج المقابلة التي قام بها الباحثين مع أولياء أمور أطفال التوحد وعددهم )
ورونا ل جائحة كجراءات للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم خال( من العينة إنهم قاموا بعدد من اإل922%)

( من أفراد العينة إلى إنهم قاموا بتغييرات في %95لربط أطفالهم التوحديين مع الطبيعة حيث أشار ) 91كوفيد 
( إلى إنهم قاموا بأنشطة وفعاليات مختلفة 22مكان السكن من أجل ربط أطفالهم التوحديين بالطبيعة كما أشار )

( بأنهم %05مع األهل سواء للمزارع أو االستراحات بينما أشار )( منهم بالخروج %65في فناء البيت، وقام )
( إنهم اضطروا للتواصل مع %95ركزوا فترات الخروج مع أطفالهم التوحديين قبل فترات االغالق وذكر )

الشرطة وأخذ األذن للخروج مع أطفالهم في فترة االغالق وهذا يدل على حرص أولياء أمور األطفال التوحديين 
مستخدمة لطبيعة ، وقد تعود هذه االستراتيجيات اليرها اإليجابي عليهم وتعلقهم بهاط أبنائهم بالطبيعة وتأثعلى رب

المجتمع العماني ووفق ما هو متاح لدى أسر أطفال التوحد وطبيعة األنظمة المنظمة للحجر المنزلي في ظل 
سرة للمشكالت السلوكية تمثلت هة األأساليب مواج( أن أبرز 0296دراسة )هناء،أشارت  في حين، 91-كوفيد

بمهام متنوعة،  شغل االبنو إلى الله بالدعاء للطفل والعبادات واستخدام استراتيجيات تعديل السلوك،  ءفي اللجو 
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ن بعض األسر استفادت إ( Orit, et al .2021، وأوضحت دراسة )الزجر والتنمية والمشاركة بألعاب جماعية
فالهم ونجاح طأمن هذه التغييرات "الحجر المنزلي" وكان هناك ارتباط بين قدرة الوالدين على تلبية احتياجات 

فضل الطرق لدعم أطفال التوحد هو استثمار نظام الوالدين وتقديم الدعم أأطفالهم في تجاوز هذه التجربة، وأن 
( في أهمية الدعم المقدم لألسرة لتجاوز الضغوطات التي 0209سة )التل،المناسب لهم، وهذا ما أكدت عليه درا

 يف من حدتها.فتمر بها والتخ

( "أحيانا كان أبوه يضطر أن يتواصل مع الشرطة ويشرح لهم الوضع وكانوا يتعاونون معنا 9ذكرت )م فقد
( "كنت أحاول أن أشغلها بأشياء وفعاليات في المنزل وكنت أحاول 0ليهدأ" وذكرت )م ويسمحوا لنا بإخراجه

كنا نقوم بفعاليات في فناء البيت كلعب الكرة، كما كنا ( " 0م)ذكرت  بالمركز معها" نأطبق خطة األخصائيي
ما نقوم ك وهو كان يشاركنا فيها ويكون متفاعل معنا نفتح تسجيل الموسيقى ونقوم بحركات معا بشكل جماعي

( كانوا يلعبوا مع أخواتهم في المراجيح في فناء المنزل فيفرغوا جزء من طاقاتهم 5وذكرت )م "بالشوي في الخارج
( " كان 1وذكرت )م " اشتريت له حوض سباحة ووضعته في فناء المنزل له ( "6وذكرت )م ويرتاحوا قليال"
جلبنا لها حوض سباحة ( "99م)وذكرت ر معي ويلعب ويحفر في التراب فكان يهدأ حين ذلك" يسقي األشجا

كنت ها و ، كما تلعب بالكرة مع أخواتوتكون فرحه أثناء السباحة فهي تهدأ في الماء منفوخ فكانت تسبح فيه
أضفنا عدة أشياء في "( 95م)وذكرت " بدأت بقيادتها في فترة الجائحة سابقا ولكنها أحضرت لها دراجة هوائية

( 99م)وذكرت " فناء المنزل حيث قمنا بوضع فرش معشب وجلسة خارجية، كما كنا نخرج في مزارع األهل
أ وكان يحب ذلك ويرتاح كثيرا ويبد أحضرنا له حوض سباحة بالستيكي وأحواض رمل وتراب ليلعب بها "

كنت دائما أعمل على إخراجهن قبل ( "90م)وذكرت " بإصدار أصوات تعبيرا عن فرحه حيث أنه غير ناطق
ل وكان هذا الخروج لفترة بسيطة كفيل بتغيير نفسياتهن وعند العودة كن يلعبن في فناء المنز  فترة االغالق بقليل

( "بصراحة هذه الفترة كانت 96وذكرت م)" "باأللعاب وما ساعدني هو أن مساحة الفناء في بيت جدهن كبيرة
نا معها بعدها ابني تطور كثيرا كنا نجلس في الخارج مع بعض في جو عائلي ونقوم صعبة بالبداية حتى تأقلم

ا لله الحمد بني بدأ يتطور أكاديميابالشواء وقمنا بتجهيز الحديقة بمراجيح ولعبة القفز وحوض سباحة حتى أن 
ها واشتريت ل ( " نفذت كالم االخصائيين فكنت أعمل لها جلسات مساج لتهدأ92ألنني تفرغت له" وذكرت )م

دراجة هوائية كانت تحب قيادتها كثيرا في فناء المنزل وتطورت قيادتها كثيرا في هذه الفترة أصبحت ال تصطدم 
 باألشياء بل تقودها بشكل ممتاز وتستمتع بذلك" 
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أولياء أمور التوحد للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم خالل يتضح مما سبق أن اإلجراءات التي قام بها 
دم عراض الناتجة عن عقد ساهمت بتخفيف األ لربط أطفالهم التوحديين مع الطبيعة 91ائحة كورونا كوفيد ج

 التمكن من الخروج للطبيعة نتيجة الجائحة خصوصا في فترات اإلغالق والحظر.

 توصيات ال

تقديم دليل تعليمي لكيفية توظيف مدخل التعلم في الطبيعة ألسر أطفال التوحد، وكيفية تصميم الحدائق  -
 المنزلية من أجل اإلفادة منها في تعليم الطفل التوحدي 

مراجعة اإلجراءات والضوابط المتعلقة بمنح األراضي السكنية من قبل وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني من  -
يص أراض ذات مساحات كبيرة توزع على األسر التي لديها أطفال توحديين من أجل تهيئة حديقة أجل تخص

 طبيعية فيها تساعد في توظيف مدخل التعلم في الطبيعة 

 المقترحات 

دراسة فاعلية تأثير البيئات الزراعية على الحد من اضطرابات التوحد لدى األطفال الذين تسكن أسرهم في  -
 هذه األماكن.

راسة االحتياجات التدريبية ألسر أطفال التوحد من أجل توظيف مدخل التعلم في الطبيعة لدى أطفالهم د -
 التوحديين.
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