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   ملخص البحث  
العالقة  طبيعة  عىل  التعرف  إىل  احلايل  البحث  هدف     
الطالب ذوي  أمور  أولياء  منها  يعاين  التي  املشكالت  بني 
منطقة  يف  املواجهة  وأساليب  التوحد  طيف  اضطراب 
آباء  من   )110( البحث:   عينة  واشتملت  الرياض، 
بمدينة  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  الطالب  وأمهات 
أنثى(  أم  الرياض، تم تقسيمهم إىل: )55 أب ذكر،و 55 
واحتوت   .)50  -  30( بني  ما  ترتاوح  زمنية  أعامر  ذوي 
منها  يعاين  التي  املشكالت  مقياس  عىل:  الدراسة  أدوات 
أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد 
الباحث(، ومقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب 
ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد الباحث(. وأسفرت 
املشكالت  بني  إرتباطية  عالقة  وجود  عن:  البحث  نتائج 
التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف 
داللة  ذات  فروق  وجدت  و  املواجهة،  وأساليب  التوحد 
الطالب  أمور  أولياء  من  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية 
ذوي اضطراب طيف التوحد يف درجة املشكالت يف اجتاه 
الذكور  اإلناث. كام وجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
طيف  اضطراب  ذوي  الطالب  أمور  أولياء  من  واإلناث 
التوحد يف درجة أساليب املواجهة يف اجتاه الذكور. وأمكن 
أمور  أولياء  منها  يعاين  التي  املشكالت  بمستوى  التنُبؤ 
الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل مستوى 

أساليب املواجهة.
الكلامت املفتاحية: 

املشكالت. أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد. 
أساليب املواجهة.

Abstract
The current study aimed at identifying the rela-
tionship between the problems suffered by par-
ents of students with autism spectrum disorder 
in Riyadh in relation to their coping styles. The 
sample comprised (110) parents of students with 
autism spectrum disorder in Riyadh (55 fathers 
& 55 mothers). Tools of this study concluded:  
Scale of the problems suffered by parents of stu-
dents with autism spectrum disorder (prepared 
by the researcher) and coping styles scale for 
parents of students with autism spectrum dis-
order (prepared by the researcher). Results in-
dicated that there was a significant relationship 
between the problems suffered by parents of 
students with autism spectrum disorder and their 
coping styles. There were statistically significant 
differences between mothers and fathers of stu-
dents with autism spectrum disorder in level of 
the problems, in favor of the mothers. There were 
also statistically significant differences between 
mother and fathers of students with autism spec-
trum disorder in coping styles, in favor of the 
fathers. Level of the problems faced by parents 
of students with autism spectrum disorder could 
be predicted through level of their coping styles.
Keywords:
problems. parents of students with autism spec-
trum disorder. coping styles.

المشكالت التي يعاني منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف 
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مقدمة:

ــد  ــف التوح ــراب طي ــن ذوي اضط ــر م ــاين الكث يع
ــل،  ــا: التواص ــاالت منه ــدة جم ــكالت يف ع ــن املش م
ــو  ــر يف نم ــؤدي إىل تأخ ــا ي ــي؛ مم ــل االجتامع والتفاع
ــا  ــي بظالهل ــي تلق ــة والت ــارات احلياتي ــن امله ــر م الكث
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــىل أولي ع
ــاء األمــور  التوحــد، حيــث ينشــأ عنهــا؛ تعــرض أولي
إىل ضغــوط نفســية تــؤدي إىل نشــوء الكثــر مــن 
ــض  ــم بع ــر لدهي ــا يث ــم مم ــية لدهي ــات النفس الرصاع
املشــكالت النفســية التــي تؤثــر يف قدرهتــم عــىل 
مواجهــة الكثــر مــن املشــكالت املرتبطــة برتبيــة 
أبنائهــم العاديــني عــىل وجــه العمــوم، وأبنائهــم ذوي 
ــوص،  ــه اخلص ــىل وج ــد ع ــف التوح ــراب طي اضط
والتــي ربــام تتطــور إىل اضطرابــات نفســية أو ســلوكية، 
وظهــور  النفســية  حالتهــم  تفاقــم  إىل  يــؤدي  ممــا 
ــر  ــم، وتؤث ــلوكية لدهي ــكالت الس ــن املش ــد م العدي
االضطرابــات الســلوكية أو النفســية يف حياهتــم بشــكل 
كبــر، حيــث تؤثــر يف عالقتهــم مــع اآلخريــن يف جمــال 

ــاء.  ــزل واألصدق ــل واملن العم
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  ويعــد 
أحــد فئــات ذوي اإلعاقــة، وهــو أكثــر االضطرابــات 
للقــدرات  الرئيســية  املجــاالت  يف  تأثــًرا  النامئيــة 
ــني،  ــامء والباحث ــامم العل ــذب اهت ــث ج ــة، حي الوظيفي
فيــام  يــزال هــذا االضطــراب مثــًرا للجــدل  وال 
يتعلــق بتشــخيصه، وأســبابه، وأســاليب عالجــه، 
ــارت  ــد أش ــه، وق ــؤ ب ــب التنب ــراب يصع ــو اضط فه
ــة  ــكالت الناجت ــات إىل أن املش ــض الدراس ــج بع نتائ
عــن وجــود هــذا االضطــراب تؤثــر ســلبًا يف األرسة، 
كــام أهنــا تــؤدي إىل تعــرض الوالديــن للضغــط النفــي 
املتمثــل يف صعوبــة وعــدم قدرهتــم عــىل إشــباع وتلبيــة 
التوحديني)الزريقــات، 2010،  حاجــات األطفــال 
14(.  وأشــارت دراســة )Gomes et al. 2015( إىل 

ــالب ذوي  ــي تعانيهــا أرس الط ــكالت الت ــرز املش أن أب
اضطــراب طيــف التوحــد وخصوًصــا األمهــات هــي 
التعامــل  تأخــر تشــخيص االضطــراب وصعوبــة 
خمتلــف  عــىل  احلصــول  وقصــور  أعراضــه،  مــع 
 Gona et al. ــار ــام أش ــي، ك ــم االجتامع ــادر الدع مص
dvn,(2016)  إىل أن أبــرز املشــكالت هــي الشــعور 

بالوصمــة، وقصــور التدخــالت املناســبة، وأعبــاء 
 Rayan & (الرعايــة، واملشــكالت املاديــة،  ويــرى
Ahmad 2017) أن أبــرز املشــكالت لــدى أوليــاء 

ــي  ــد ه ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
اإلهنــاك النفي)القلــق- االكتئــاب - الضغــوط(، 
ــات  ــاة أمه ــار)Willis et al. 2016) إىل معان ــام أش ك
ــن  ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــني م ــال التوحدي األطف
 Bozkurt et al. وأشــار)  االكتئابيــة.  األعــراض 
ــدى  ــة ل ــاء الوالدي ــتوى األعب ــاع مس 2019) إىل ارتف

طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال  أمــور  أوليــاء 
ــل  ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول ــا م ــد، وخصوًص التوح
ــون  ــة ك ــد، يف حال ــف التوح ــراب طي ــاب باضط مص
 .Suen et al ويــرى  طفلــة،  باالضطــراب  املصابــة 
)2022( ارتفــاع مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء 

ــد.  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــىل أولي ــب ع ــا جي ــن هن وم
القــدرة عــىل  امتــالك  التوحــد  اضطــراب طيــف 
مواجهــة املشــكالت التــي يعانــون منهــا ســواء تتعلــق 
باحليــاة العامــة أو الناجتــة عــن وجــود طفــل توحــدي 
يف األرسة، بــل جيــب أن يمتلــك أوليــاء األمــور القــدرة 
عــىل وضــع أهــداف معقولــة والعمــل عــىل حتقيقهــا؛ 
ــر اســرتاتيجية التعامــل مــع  وذلــك مــن خــالل تطوي
الضغــوط وأســاليب املواجهــة حلــل املشــكالت التــي 
تواجههــم، مــن أجــل احــداث تــوازن نفــي ويكــون 

ــاة. ــرات احلي لدهيــم القــدرة عــىل التكيــف مــع متغ
فأســاليب املواجهــة تعنــي قــدرة الفــرد عــىل التغلــب 
يف حــل مواقــف احليــاة الصعبــة واألزمــات التــي 
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تواجــه الفــرد يف مجيــع مراحــل حياتــه، وبالتــايل 
يســمى هــؤالء الذيــن يســتطيعون التغلــب عــىل هــذه  
املواقــف باألشــخاص الناجحــني أو غــر املقهوريــن أو 
ــة، وتتحــدد أســاليب  ذوي أســاليب املواجهــة اإلجيابي
ــرد  ــن الف ــي متك ــخصية الت ــات الش ــة يف الصف املواجه
مــن مواجهــة املحــن، وقــد ظهــر مــن خــالل العرشيــن 
ســنة املاضيــة أن أســاليب املواجهــة هــي خاصيــة 
متعــددة األبعــاد ختتلــف باختــالف الســياق، والوقــت 
والعمــر والنــوع والبعــد الثقــايف، وأيضــا داخــل الفــرد 
اخلاضــع لظــروف احليــاة املختلفة)أبو غزالــة،2009(.
وتــزداد القــدرة عــىل اســتخدام أســاليب املواجهــة مــن 
خــالل زيــادة قــدرة الفــرد عــىل التعبــر عــن مشــاعره 
ــة  ــر املعقول ــب غ ــه املطال ــة ورفض ــلبية واإلجيابي الس
واجلســارة االجتامعيــة، فــكل هــذه املكونــات تســاعد 
ــه  ــج يف بيئت ــزًة وأن ينت ــاًة متمي ــا حي ــىل أن حيي ــرد ع الف

بشــكل أفضــل.
ويذكــر ســليجامن أن املــرء يصبــح أكثــر ســعادة عندمــا 
ــا،  ــلبية، وحيلله ــكار الس ــدى األف ــه، ويتح ــاور نفس حي
ويقارهنــا بــام لديــه مــن نعــم ومزايــا ولكوهنــا تســاعد 
األفــراد عــىل مواجهــة املشــكالت والقــدرة عــىل 
Conner&Davi(ــات ــن واألزم ــم املح ــار رغ االزده
dson,2003:27(. وتشــمل أســاليب املواجهــة القــدرة 

ــا  ــن األحــداث الســلبية ، وحتمله ــىل االرتــداد م ع
 Tugarde,) ــة ــاعر اإلجيابي ــف واملش ــتعامل العواط باس

 .(2004

واســتخدمت أســاليب املواجهــة للتعبــر عــن مقــدرة 
الفــرد عــىل دوام التوافــق بعــد التعــرض لسلســة 
مــن األحــداث املؤملــة، وعرفــت بأهنــا خصائــص 
الشــخصية التــي تســاعد الفــرد عــىل أن يرفــع درجــة 
التكيــف اإلجيــايب حتــت ضغــط أو أحــداث مؤملــة 
(Wagnild:2003). واألشــخاص الذيــن يتمكنــون 

ــوارث  ــة الك ــم يف مواجه ــىل هدوئه ــاظ ع ــن احلف م
يمتلكــون مــا يســميه علــامء النفــس القــدرة عــىل 

اســتخدام أســاليب املواجهــة أو القــدرة عــىل التغلــب 
.)10 يف حــل املشــكالت واهلزائم)أمحــد،2014: 

أن  إىل   (Gomes et al. 2015 دراســة)  وأشــارت 
أبــرز أســاليب املواجهــة متثلــت يف التبــادل املعلومــايت 
ــف التوحــد  ــني أرس الطــالب ذوي اضطــراب طي ب
واالشــرتاك يف شــبكات الرعايــة الصحيــة لــذوي 
 Gona et al.(وأشــار التوحــد،  طيــف  اضطــراب 
2016( إىل أن أبــرز أســاليب املواجهــة لــدى املشــاركني 

متمركــزة حــول املشــكلة املمثلــة يف املواجهــة اإلقدامية 
ــوى  ــاد يف الق ــال كاالعتق ــول االنفع ــزة ح أو متمرك
Boz-  اخلارقــة، والصلــوات أو الروحانيــة، كــام أشــار)
kurt et al. 2019) وإىل أن األمهــات كانــت أكثــر 

ــل  ــىل التقب ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــا ألس توظيًفـ
ــر اســتخداًما ألســاليب املواجهــة  ــاء أكث بينــام كان اآلب
القائمــة عــىل التــامس العــون، وكانــت الثقــة بالنفــس، 
العــون  والتــامس  والتفــاؤل،  باليــأس،  والشــعور 
 Miranda et (منبئــات باألعبــاء الوالديــة، ويــرى
al. 2019) وجــود عالقــة موجبــة دالــة إحصائيـًــا بــني 

الضغــوط الوالديــة وشــدة أعــراض اضطــراب طيــف 
التوحــد، كــام ُيشــر) Alvarez 2021( إىل معاناة أولياء 
ــن  ــد م ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف أم
ــم  ــادر الدع ــور مص ــا قص ــكالت أبرزه ــد املش العدي
ذوي  يف  ممثلــة  باالضطــراب  اخلاصــة  واألعــراض 
ــة  ــة وحمدودي ــارات االجتامعي ــل وامله ــور التواص قص
االهتاممــات واملشــكالت الســلوكية كالعــدوان وإيــذاء 

ــال.  ــدم االمتث ــذات وع ال
وأوضحــت األبحــاث أن أســاليب املواجهــة هــي 
ــاة؛  ــايب للحي ــى إجي ــىل معن ــوي ع ــاءة تنط ــة بن عملي
ــاة  ــف احلي ــة يف مواق ــك اإلجيابي ــرون تل ــاس يظه فالن
ــون عــىل  ــة، ووصــف األشــخاص بأهنــم إجيابي الصعب
نحــو مــرن ال يعنــي أهنــم حمصنــون وال جييــزون 
الصعــاب أو الضغــوط؛ فــاألمل االنفعــايل واحلــزن هــي 
ــن  ــون م ــن يعان ــراد الذي ــدى األف ــائعة ل ــراض ش أع
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ــع إن  ــم، ويف الواق ــة يف حياهت ــدائد قوي ــات وش صدم
ــا  ــون حمفوّف ــا يك ــة غالّب ــاليب املواجه ــق إىل أس الطري
وتعتــر   .)28 االنفعايل)عثــامن،2010:  بالضغــط 
أســاليب املواجهــة مــن املحــددات األساســية لعوامــل 
ــص  ــخصية وباألخ ــه الش ــرد وخصائص ــخصية الف ش
عــىل  قــادًرا  الفــرد  جتعــل  التــي  الــذات  تقديــر 
ــك  ــس ذل ــايل ينعك ــات، وبالت ــىل الصدم ــب ع التغل
عــىل اســتخدام األســاليب القناعيــة أثنــاء االعــرتاض 
عــىل بعــض األمــور واالهتــامم بأســلوب معاجلــة 
املشــكالت واألخطــاء الشــخصية الصــادرة مــن الفــرد 

.)47 )حســان،2014: 
والتــي  الفــرد  شــخصية  يف  األساســية  واخلاصيــة 
ــاليب      ــي أس ــد ه ــف اجلي ــن التكي ــه م ــاعده ومتكن تس
املواجهــة، وتعنــي التكيــف الناجــح مــع التغلــب 
ــة  ــة يف مواجه ــر املنافس ــن وتطوي ــر واملح ــىل املخاط ع
الضغــوط، وتتضمــن: القــدرة عــىل مواجهــة ضغــوط 
ــم  ــذي يتس ــخص ال ــة، والش ــا الصعب ــاة وحتدياهت احلي
إدخــال  يتقبــل  ال  املواجهــة  أســاليب  بانخفــاض 
ــل  ــف وختت ــه التكي ــب علي ــه ويصع ــرات يف نفس تغي
ــًدا أو  ــرأ جدي ــام ط ــن، وكل ــه وباآلخري ــه بنفس عالقت
تغــرت معطيــات الواقــع، بعكــس الشــخص ذو 
القــدرة عــىل اســتخدام أســاليب املواجهــة )أمحــد 
تناولــت  التــي  الدراســات  ومــن   .)2  :2012,
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة: 
 Gomes et al. (2015)، Gona et al. (2016)،(دراسة
 Willis et al. (2016)، Rayan & Ahmad (2017)،
Shepherd et al. (2018)، Karnas (2018)، Boz-

.  (kurt et al. (2019)، Ayinla (2019

ــكالت  ــن املش ــد م ــاك العدي ــبق أن هن ــا س ــح مم ويتض
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
عــىل:  تشــتمل  التــي  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
التشــخيص  مشــكلة  مثــل:  الصحيــة  املشــكالت 

والعــالج حيــث تفتقــد األرسة القــدرة عــىل الذهــاب 
اإلعاقــات  لتشــخيص  متخصصــة  مراكــز  إىل 
وتشــمل:  االجتامعيــة  واملشــكالت  وعالجهــا، 
العائلــة واألقــارب واجلــران واألصدقــاء،  نظــرة 
ــة  ــة وتشــمل: الرامــج التعليميـ واملشــكالت التعليمي
ــد  ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط ــة لألطف املقدمـ
كاملحتــوى والوســائل وطرائــق التدريــس املناســبة 
ــي  ــكالت والت ــذه املش ــة، وه ــكالت االقتصادي واملش
ــة  ــاءة املواجه ــاض كف ــارش بانخف ــكل مب ــط بش ترتب
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــدى أولي ل
االســتبصار  انخفــاض  مظاهرهــا:  ومــن  التوحــد 
ــام  ــن، ك ــم اآلخري ــه واليفه ــم نفس ــم اليفه ــن ث وم
جيــد صعوبــة يف إقامــة عالقــات جيــدة مــع اآلخريــن، 
وانخفــاض كفــاءة الــذات، وتقديــر الــذات، وصعوبــة 
يف امتــالك مهــارات تواصليــة، وصعوبة يف املســامهة يف 
احليــاة االجتامعيــة، وصعوبــة القــدرة عــىل التكيــف مع 
الغــر. وهــذا يتطلــب بحــث العالقــة بــني املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة، ومــن 

ــث. ــذا البح ــة إىل ه ــة املاس ــاءت احلاج ــا ج هن

مشكلة البحث:
بــدأ إحســاس الباحــث بمشــكلة البحــث احلــايل 
ــالب ذوي  ــع أرس الط ــث م ــل الباح ــالل عم ــن خ م
اضطــراب طيــف التوحــد ورصــده للمشــكالت التــي 
ــط وذلــك  ــع املحي ــون منهــا؛ للتعــرف عــىل الواق يعان
ــة  ــة العملي ــالب الرتبي ــىل ط ــه ع ــالل إرشاف ــن خ م
والتدريــب امليــداين مــن الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، حيــث يــرى العديــد مــن الباحثــني أن 
هــذا االضطــراب قد أصبــح يف الوقــت احلايل مــن أكثر 
اضطرابــات النمــو انتشــارا ســواء يف املجــال البحثي أو 
املجــال اإلكلينيكــي، وخاصــة أن معــدل انتشــاره ُيعــد 
ثالــث االضطرابــات النامئيــة انتشــارا، وهــذا مــا أكدتــه 
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ــد، 2011:  ــة للتوحد)حمم ــة األمريكي ــر اجلمعي تقاري
30(، وقــد أشــارت بعــض الدراســات مثــل دراســة: 
)Segeren & Fernandes (2016التــي تناولــت دمــج 
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، إىل أن معظم 
اآلبــاء واألمهــات أظهــروا توتــر وضغــوط متوســطة، 
واالجتامعيــة  الصحيــة  املشــكالت  إىل  باإلضافــة 
التــي تــؤدي إىل زيــادة  والتعليميـــة واالقتصاديــة 
مســتوى الضغــوط النفســية؛ ممــا يــؤدي إىل انخفــاض 
مســتوى التوافــق النفــي لــدى أوليــاء األمــور والتــي 
ترجــع يف أصوهلــا إىل: انخفــاض القــدرة عىل اســتخدام 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  أســاليب املواجهــة لــدى أولي
ــاض  ــؤدي إىل انخف ــا ي ــد؛ مم ــف التوح ــراب طي اضط
ــر الــذات، والتفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن،  تقدي
ومــن الدراســات التــي أشــارت إىل وجــود عالقــة بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط

ــات: دراس
 ، Miranda et al. )2019(، Alvarez )2021(

(Corbett et al. )2021(، Suen et al. )2022. وتتمثل 

مشــكلة البحــث احلــايل يف التعــرف عــىل العالقــة بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة. 
ومــن ثــم االجابــة عــىل أســئلة البحــث احلــايل والتــي 
يتمثــل الســؤال الرئيــي فيهــا يف: مــا املشــكالت التــي 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

طيــف التوحــد ومــا عالقتهــا بأســاليب املواجهــة؟ 
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 

ــا . 1 ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــني املش ــة ب ــا العالق م
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي

التوحــد وأســاليب املواجهــة؟
ــاء . 2 ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــرق ب ــا الف م

أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف 
ــكالت؟ ــة املش درج

ــن . 3 ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــرق ب ــد ف ــل يوج ه
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي

التوحــد يف درجــة أســاليب املواجهــة؟
املشــكالت . 4 بمســتوى  التنُبــؤ  يمكــن  هــل 

ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع الت
ــتوى  ــالل مس ــن خ ــد م ــف التوح ــراب طي اضط

املواجهــة؟ أســاليب 

أهداف البحث: 
هيدف البحث احلايل إىل ما ييل: 

ــكالت . 1 ــني املش ــة ب ــة العالق ــن طبيع ــق م التحق
ــالب ذوي  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع الت
اضطــراب طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة.  

وأمهــات . 2 آبــاء  بــني  الفــروق  عــىل  التعــرف 
يف  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 
يعــاين منهــا كل منهــام. التــي  املشــكالت  درجــة 

معرفــة مــا إذا كان درجــة أســاليب املواجهــة لــدى . 3
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــاء الط آب

ــم.  ــن أمهاهت ــف ع ختتل
ــا . 4 ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بُمس التنُب

ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
أســاليب  يف  درجاهتــم  خــالل  مــن  التوحــد 

املواجهــة.

أمهية البحث: 
تشتمل أمهية البحث عىل مايأيت :-

أوالً: األمهية النظرية: 
ــور . 1 ــاء أم ــف أولي ــث يف تعري ــذا البح ــاعد ه يس

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بالعالقة 
ــاليب  ــا وأس ــون منه ــي يعان ــكالت الت ــني املش ب

ــكالت. ــذه املش ــم هل مواجهته
يســهم هــذا البحــث يف تعريــف العاملــني يف . 2

ــة أســاليب مواجهــة  ــة اخلاصــة بعالق جمــال الرتبي
ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
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التوحــد بخفــض املشــكالت التــي يعانــون منهــا 
ــطة  ــن األنش ــر م ــم للكث ــهم يف اتقاهن ــي تس والت

االجتامعيــة. 
ــراء . 3 ــال إلج ــح املج ــي بفت ــث العلم ــراء البح إث

خلفــض  املســتقبلية  الدراســات  مــن  العديــد 
املشــكالت التــي يعــاين منها أوليــاء أمــور الطالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــالل زيــادة 
قدرهتــم يف اســتخدام أســاليب املواجهــة؛ ممــا 
ــي. ــي واالجتامع ــق النف ــادة التواف ــهم يف زي يس

ثانيًا: األمهية التطبيقية:
تفتــح هــذه الدراســة املجــال إلجــراء مزيــد . 1

ــاين  ــي يع ــكالت الت ــول املش ــات ح ــن الدراس م
منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد وأســاليب املواجهــة وخاصــة 
ــم  ــة قدرهت ــم بتنمي ــي هتت ــة الت ــات الراجمي الدراس
ــن  ــد م ــة للح ــاليب املواجه ــتخدام أس ــىل اس ع

املشــكالت التــي تواجههــم.
ــي . 2 ــاء ومقدم ــر اآلب ــة بتبص ــذه الدراس ــم ه  هتت

الرعايــة بأمهيــة تنميــة قــدرة أوليــاء أمــور الطالب 
ــتخدام  ــىل اس ــد ع ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
أســاليب املواجهــة ممــا يســاعد يف خفــض مســتوى 
الضغــوط النفســية وزيــادة توافقهــم وتوافــق 

ــني. ــم التوحدي أبنائه
تبصــر العاملــني يف جمــال الرتبيــة اخلاصــة بطبيعــة . 3

العالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم

وأســاليب املواجهــة.
ــادة . 4 ــة يف زي ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــتفادة م االس

ــالب  ــور الط ــاء أم ــدم ألولي ــي املق ــم النف الدع
خــالل  مــن  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 

والنفســيني.  االجتامعيــني  األخصائيــني 

املفاهيم اإلجرائية للبحث: 
و حيدد البحث احلايل باملصطلحات اآلتية:

املشــكالت: هــي املشــكالت التــي تنتــاب أوليــاء . 1
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم
ــد  ــم بالتوح ــة طفله ــاء بإصاب ــة اآلب ــان معرف إب
واملشــكالت  النفســية،  املشــكالت  ومنهــا: 
ويعرفهــا  املاديــة.  واملشــكالت  االجتامعيــة، 
ــل  ــي حيص ــة الت ــا: الدرج ــا بأهن ــث إجرائًي الباح
عليهــا أوليــاء أمــور وأمهــات الطــالب ذوي 
مقيــاس  عــىل  التوحــد  طيــف  اضطــراب 

املشــكالت الــذي أعــده الباحــث.
 أســاليب املواجهــة: هــو أســلوب يســتخدمه . 2

الفــرد يف حــل املشــكالت التــي تواجهــه ويشــتمل 
عــىل: األســلوب املعــريف، واألســلوب االنفعــايل، 
اآلخريــن،  ومســاندة  الرتفيهــي،  واألســلوب 
ــث  ــا الباح ــي. ويعرفه ــم الروح ــلوب الدع وأس
إجرائًيــا بأهنــا: الدرجــة التــي حيصــل عليهــا 
ــف   ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
ــذي  ــة ال ــاليب املواجه ــاس أس ــىل مقي ــد ع التوح

ــث. ــده الباح أع
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف . 3

التوحــد: هــم آبــاء أو أمهــات أو مــن يتــوىل 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــة الط رعاي
مــن األقــارب أو اإلخــوان أو غرهــم ممــن يتــوىل 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــة الط رعاي

ــة. ــة دائم ــم إقام ــون معه ويقيم

حمددات البحث: 
املحــددات املوضوعيــة: اقتــرص البحــث عــىل 	 

أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 

. املواجهــة  بأســاليب  وعالقتهــا 
ــق البحــث عــىل 	  ــة: جــرى تطبي املحــددات املكاني
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عينــة مــن أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد بمنطقــة الريــاض.

 املحــددات الزمانيــة: جــرى تطبيــق البحــث 	 
العــام  مــن  الثــاين  الــدرايس  الفصــل  يف 

. ) 1هـــ 4 4 3 ( يس ا ر لد ا

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 Autism Spectrum أوال: اضطــراب طيــف التوحــد
 :Disorder

Autism Spec� دأ- مفهــوم اضطــراب طيــف التوحــ
 :trum Disorder

التوحــد  أن  إىل   ,Novaes et al(2008,213) أشــار 
اضطــراب شــديد يف التواصــل والتفاعــل االجتامعــي، 
ــة  ــغال يف ممارس ــع االنش ــو، م ــاد يف النم ــور ح وقص
أنشــطة تكراريــة وحــركات نمطيــة، وتظهــر هــذه 
ــن  ــهر م ــى 18 ش ــوالدة وحت ــني ال ــا ب ــص م اخلصائ
العمــر. وُيعــرف) Haiduc 211 ,2009) التوحــد بأنــه:  
اضطــراب نامئــي عصبــي يبــدأ يف الســنوات األوىل مــن 
العمــر، ويــؤدي إىل قصــور يف ســلوكيات االنتبــاه 
ــزي،  ــب الرم ــرصي، واللع ــل الب ــرتك، والتواص املش
وحيــدث ذلــك مــا بــني 2-5 أعــوام. ويعــرف املعهــد 
 National Institute النفســية  للصحــة  القومــي 
بأهنــم:  التوحديــني  الطــالب   of Mental Health

الذيــن يظهــرون قصــورا يف التفاعــل االجتامعــي، 
ــلوكيات أو  ــي، وس ــر لفظ ــي والغ ــل اللفظ والتواص
ــر  ــتجابات غ ــة إىل اس ــررة، باإلضاف ــات متك اهتامم
ــة للمثــرات احلســية كاألصــوات، أو األضــواء،  عادي
وختتلــف شــدة ودرجــة اإلصابــة باضطرابــات التوحــد 
مــن طفــل آلخــر وتــرتاوح مــا بــني املســتوى املتوســط 
 .(Smith&Tyler,2010, 208) إىل املســتوى الشــديد
ــد  ــواد)2011، 87( التوح ــاوي وع ــرف الرسط ويع
بأنــه: اضطــراب نامئــي تظهــر أعراضه خالل الســنوات 
الثــالث األوىل مــن العمــر متمثلــة يف إعاقــة يف التفاعل 

االجتامعــي وإعاقــة يف التواصــل، والســلوك املحــدود 
للمثــرات  اعتياديــة  غــر  واســتجابة  والنمطــي، 
احلســية، ومل حيــدد ســببه املبــارش بشــكل قطعــي حتــى 

اآلن. 

ب- خصائص ذوي اضطراب طيف التوحد: 
تتعــدد املظاهــر وختتلــف األعــراض واملشــكالت التــي 
تؤثــر عــىل الطفــل ذوي اضطــراب التوحــد مــن حيــث 
ــه؛  ــب نفس ــل الطال ــر وداخ ــل إىل آخ ــن طف ــدة م الش
فاضطــراب طيــف التوحــد يعــرف بأنــه إعاقــة طيفيــة 
ــالل  ــن خ ــر م ــره تظه ــه ومظاه ــي أن أعراض ــا يعن مم
ــة،  ــة املختلف ــي النامئي ــمل: النواح ــع يش ــدى واس م
االجتامعيــة، واملعرفيــة، واللغويــة، واحلركيــة ويمكــن 
ــث  ــن حي ــراض م ــذه األع ــن ه ــرض م ــل كل َع متثي
الشــدة فإهنــا تــرتاوح مــا بــني الدرجــة البســيطة 

ــديدة. ــة الش والدرج
األعــراض  إىل   )288 موســى)2008،  وأشــار 
التوحــد كــام يــيل: املصاحبــة الضطــراب طيــف 

ــار . 1 ــة دون اعتب ــارات املعرفي ــو امله ــذوذ يف نم  ش
ملســتوى الــذكاء العــام، ويف معظــم احلــاالت 
التخلــف  مــن  مصاحــب  تشــخيص  يوجــد 
معــدل  أي  الدرجــة  متوســط  وغالًبــا  العقــيل 

الــذكاء)49-35(.
ــة، . 2 ــة احلركي ــل: اآللي شــذوذ الوضــع واحلركــة مث

رفرفــة الذراعــني، القفــز، وحــركات الوجــه: 
أصابــع  أطــراف  عــىل  واملــي  التكشــرة، 
القدمــني، واألوضــاع الغريبــة لليــد واجلســم، 

التحكــم احلركــي(. وضعــف 
ــل: . 3 ــية مث ــارات احلس ــة لإلث ــتجابات الغريب االس

جتاهــل بعــض اإلحساســات مثــل األمل أو احلــرارة 
التوحــدي  الطالــب  يظهــر  بينــام  الــرودة،  أو 
حساســية مفرطــة إلحساســات معينــة مثــل: 
)غلــق األذنــني جتنًبــا لســامع صــوت معــني وجتنًبــا 
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ــًا يظهــر انبهــار ببعــض  أن يلمســه أحــد(، وأحيان
اإلحساســات مثــل: التفاعــل املبالــغ فيــه للضــوء 

ــح. والروائ
الــرأس . 4 خبــط  مثــل:  النفــس  إيــذاء  ســلوك 

بعنــف أو شــد الشــعر أو عــض األصابــع أو اليــد 
وإيذائهــا دون أن يتــأمل. وتتضــح ســامت وأعــراض 

ــيل: ــام ي ــد في ــف التوح ــراب طي اضط

ــدى  ــي ل ــل االجتامع ــارات التفاع ــور يف مه 1( القص
ــد: ــف التوح ــراب طي ذوي اضط

ــص  ــن اخلصائ ــي م ــل االجتامع ــور التفاع ــر قص  يعت
طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  لــدى  املشــرتكة 
التوحــد، مثــل: الصعوبــة يف تقديــم نفســه، واحلــدة يف 
التفاعــل مــع األقــران، والقصــور يف االندمــاج معهــم 
خاصــة مــع الصغــار(Frith, 2008 ,7). ويالحــظ 
ــدًءا  ــة، ب ــة الرضاع ــذ مرحل ــم من ــور لدهي ــذا القص ه
مــن ضعــف مهــارات اللعــب، وتبــادل النظــر بالعــني، 
االجتامعيــة،  والدوافــع  االنفعاليــة،  واملشــكالت 
 Soorya & Halpern,) النوايــا، والتواصــل  وفهــم 
2009,45).ويظهــر القصــور بوضــوح يف العــام الثــاين 

ــات،  ــاركة يف االهتامم ــدم املش ــث ع ــر؛ حي ــن العم م
ــاه  ــور يف االنتب ــد القص ــم، ويع ــاه لالس ــدم االنتب وع
ــر  ــت مبك ــور يف وق ــىل القص ــؤرشا داال ع ــرتك م املش

ــهرا (، ــني 14: 24 ش ــا ب ــر )م ــن العم م
 Soorya) وتــرى .(Rodman 2009; Frith, 2008, 7) 
ــراد  ــتثناء األف ــن اس ــه ال يمك Halpern, 2009 &) أن

ذوي اضطــراب طيف التوحــد مرتفعــي األداء أو ذوي 
ــي؛  ــل االجتامع ــور التفاع ــن قص ــرجر م ــة اس متالزم
للتفاعــالت  الدقيــق  التمييــز  يف  قصــور  فلدهيــم 
االجتامعيــة املعقــدة، فهــم قــد يســتطيعون حتديــد 
العواطــف األساســية ولكنهم ال يســتطيعون اســتخدام 
ــر  ــة أكث اســرتاتيجيات بديلــة مناســبة ملواقــف اجتامعي

ــًدا. تعقي

ذوي  الطــالب  لــدى  االجتامعيــة  الصعوبــات   )2
التوحــد: طيــف  اضطــراب 

لــدى  االجتامعيــة  الصعوبــات  تلخيــص  يمكــن 
التاليــة:  النقــاط  يف  التوحــدي  الطالــب 

 افتقــاد القــدرة عــى التواصــل البرصي لــدى ذوي 	 
اضطــراب طيــف التوحــد: غالبــا ال يســتجيب ذو 
اضطــراب طيــف التوحــد عندمــا يدعــى باســمه، 
ــد  ــه، ويفتق ــدث إلي ــي تتح ــه وه ــر إىل أم وال ينظ
ــة.  ــر االجتامعي ــق املعاي ــة وف ــلوكيات املقبول الس
ــأكل  ــاء أو ي ــرشب امل ــد ي ــال: ق ــبيل املث ــىل س فع
ــف  ــون يف موق ــا يك ــات عندم ــن النبات ــزاء م أج
تعليمــي للعنايــة بالنباتــات الداخليــة، وهيتــم 
ــه  ــه، ولكن ــن حول ــة مل ــر االجتامعي ــب غ باجلوان
ــة أو  ــات االجتامعي ــن العالق ــوع م ــم أي ن ال يقي

ــم. ــة معه الصداق

واالســتجابة 	  اآلخريــن  فهــم  يف  اإلخفــاق 
ملشــاعرهم لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: 
ــب  ــني الطال ــود ب ــي تس ــة الت ــة االجتامعي فالعالق
ــدو  ــن تب ــد واآلخري ــف التوح ــراب طي ذو اضط
بــاردة ال يشــوهبا اإلحســاس، وإذا حــدث وتعلــم 
ــن أو أي  ــة اآلخري ــة لتحي ــب رضورة احلاج الطال
مظاهــر أخــرى للتعبــر عــن املشــاعر فإنــه يفعــل 
ــر  ــه التعب ــدا، وال يمكن ــمية ج ــة رس ــك بطريق ذل
أو  الســعادة  مشــاعر  عــن  صحيحــة  بطريقــة 
احلــزن، وكذلــك ال يمكنــه التعــرف عــىل مشــاعر 

ــزن. ــعادة أو احل ــة بالس ــن اخلاص اآلخري

 العزلــة: الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 	 
معزولــون حتــى لــو كانــوا يف حجــرة مليئــة 
ــه  ــب إىل غرف ــب الطال ــا تصطح ــاس فعندم بالن
جتــده يتجاهــل متامــا األشــخاص املوجوديــن فيهــا 
ــياء"  ــة "األش ــب املادي ــه إىل اجلوان ــه بانتباه ويتوج
ــاًل  ــًا قلي ــون وقت ــم يقض ــة، وه ــودة يف الغرف املوج
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مــع آبائهــم مقارنــة بالطــالب العاديــني، وتالحــظ 
ــع  ــاص م ــكل خ ــة بش ــة االجتامعي ــم العزل عليه
رفــاق الســن، ولكنهــم يميلــون ألن يكونــوا أقــل 
ــة  ــدًا خاص ــني ج ــخاص املألوف ــع األش ــة م عزل

.)2006 الوالدين)النجــار، 

العالقــة التــي يكوهنــا الطالــب ذو اضطــراب طيف 	 
التوحــد مــع اآلخريــن تكــون وســيلة: بمعنــى أنــه 
ــده؛  ــا يري ــذ م ــيلة لتنفي ــن وس ــن اآلخري ــذ م يتخ
ــد األب ويضعهــا  فمثــال إذا أراد شــيئا مــا أخــذ ي
ــيلة  ــون الوس ــيء أي أن األب يك ــذا ال ــاه ه جت
ــي حتقــق هــذا الــيء، ويتعامــل مــع  أو األداة الت
ــة؛  ــزاء منفصل ــت أج ــو كان ــام ل ــم ك ــزاء اجلس أج
ــده  ــارشة جت ــا مب ــيء م ــدك ب ــه ي ــد ل ــا مت فعندم
ــل  ــد متث ــت الي ــو كان ــام ل ــا ك ــا ويقبله ــب هب يلع

ــه.  ــود بجانب ــرد املوج ــل بالف ــر متص ــزًءا غ ج
ــدى 	  ــن ل ــاط باآلخري ــي واالرتب ــاوب العاطف التج

ــة  ــف طريق ــد: ختتل ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــف  ــد للعواط ــف التوح ــراب طي ــم ذوي اضط فه
الطبيعيــني؛  األفــراد  عــن  عنهــا  وتعبرهــم 
ال  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  فالطالــب 
يتجــاوب مــع أَيــة حماولــة إلبــداء العطــف أو 
ــدم  ــن ع ــواه م ــكو أب ــا يش ــرا م ــه وكث ــب ل احل
اكرتاثــه أو اســتجابته ملحاوالهتــام تدليلــه أو ضمــه 
أو تقبيلــه أو مداعبتــه، وقــد ال جيــدان منــه اهتاممــا 
بحضورمهــا أو غياهبــام عنه)فــراج، 2005، 79(. 

ــدى ذوي 	  ــران ل ــه باألق ــادأة يف عالقات ــص املب نق
ــب  ــعى الطال ــد: ال يس ــف التوح ــراب طي اضط
ذو اضطــراب طيــف التوحــد إىل طلــب املشــاركة 
ــع  ــة م ــات اجتامعي ــة عالق ــب أو إىل إقام يف اللع
أقرانــه، وعــادة مــا يفشــل يف إقامــة عالقة تناســب 
مســتواه النامئــي، ويفضــل اللعــب الفــردي الــذي 
اللعــب  عــن  اآلخريــن  مشــاركة  يتطلــب  ال 

التفاعــيل، وإذا شــارك يف اللعــب يتعامــل مــع 
ــل،  ــال أو تواص ــال انفع ــم آالت ب ــن كأهن اآلخري
ويميــل لعبــه إىل أن يكــون ماديــا حمــددا بــدال مــن 
ــعود، 2007  ــو الس ــزي وخيايل)أب ــون رم أن يك

.)86، 2008 ، ، حممــد   91-90،
ــن 	  ــاكاة اآلخري ــد وحم ــى التقلي ــدرة ع ــدم الق ع

لــدى ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: إن أهــم مــا 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــز الط يمي
عــن الطــالب العاديــني الذيــن يكتســبوا املهــارات 
ــىل  ــدرة ع ــدم الق ــو ع ــاكاة، ه ــالل املح ــن خ م
ــد  ــد يقل ــياء، فق ــمية األش ــاكاة وتس ــم واملح الفه
اآلخريــن بشــكل آيل دون عالقــة باملوقــف وبــدون 
ــعود،2007، 86(.  ــو الس ــي للمعاين)أب ــم حقيق فه

عــدم القــدرة عــى فهــم وجهــة نظــر اآلخــر لــدى 	 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد: معظــم الطــالب 
العاديــني يف عمــر املدرســة يفهمــون أن الفــرد 
ــعور،  ــات، والش ــم يف املعلوم ــف عنه ــر خيتل اآلخ
واألهــداف، يف حــني أن الطــالب ذوي اضطــراب 
ــا  ــك مم ــم ذل ــن فه ــزون ع ــد يعج ــف التوح طي
جيعلهــم غــر قادريــن عــىل فهــم ردود فعــل 
 National Institute of) ــا ــؤ هب ــن أو التنب اآلخري

.(Mental Health, 2011

ذوي  لــدى  التواصــل  مهــارات  يف  القصــور   )3
التوحــد: طيــف  اضطــراب 

األفــكار  تبــادل  تتضمــن  عمليــة  هــو  التواصــل 
ــاليب  ــائل واألس ــتى الوس ــراد بش ــني األف ــاعر ب واملش
ــه،  ــرات الوج ــامءات، وتعب ــارات واإلي ــل: اإلش مث
ــة  ــة. واللغ ــرات االنفعالي ــن، والتعب ــركات اليدي وح
ــرد  ــح للف ــي تتي ــل الت ــكال التواص ــد أش ــر أح تعت
ــة  ــة، وعملي ــه ومفصل ــورة دقيق ــات بص ــل املعلوم نق
ــر  ــاًل غ ــا وتواص ــاًل لفظي ــن تواص ــل تتضم التواص
ضعــف  ويالحــظ   .)18  ،2006 لفظًيا)الشــخص، 
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لــدى  اللفظــي  وغــر  اللفظــي  بشــقيه  التواصــل 
ــي  ــد مرتفع ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط
ومنخفــي األداء، ولدهيــم صعوبة يف تفســر الرســائل 
احلرفيــة، ويف الفهــم اللغــوي املجــرد، وقــد أو ضحــت 
ــردات  ــة املف ــن تنمي ــن املمك ــه م ــات أن ــج الدراس نتائ
ــدى  ــة ل ــدالالت اجلامعي ــكار ال ــم وابت ــة والفه اللغوي
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، ولكــن 
يصعــب تنميــة بعــض القواعــد اللغويــة لــدى الطالب 
 Frith, 2008,)ذوي اضطــراب طيــف التوحــد البســيط

.(23

ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت
اضطــراب طيــف التوحــد: 

تتعــدد املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء الطــالب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد ومنهــا: مــا هــو تعليمــي، أو 
بيئــي أو اجتامعــي أو صحــي أو اقتصــادي أو حقوقــي 
ــه  ــي تواج ــات الت ــن الصعوب ــا م ــي و غره أو إحصائ
أرس ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف تعليــم أبنائهــم؛ 
ــات  ــك العقب ــي تل ــاهم يف تق ــك سيس ــث أن ذل حي
واملشــكالت التــي تعرتضهــم وحتــول دون مشــاركتهم 
ــاك  ــات. وهن ــذه الصعوب ــل ه ــة يف ح ــاركة الفعال املش
العديــد مــن املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء الطــالب 

ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، منهــا:

1- املشــكالت الصحيــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد: 

أهــم  مــن  تعــد  والعــالج  التشــخيص  مشــكلة 
الصعوبــات التــي تواجــه األرسة حيــث تفتقــد األرسة 
املراكــز املتخصصــة يف تشــخيص اإلعاقات ومقاييســها 
وعالجهــا وباألخــص اإلعاقــات الغامضــة مثــل: 
ــة  ــار)حممد، 2011(. إىل أن صعوب ــد أش ــد؛ فق التوح
تشــخيص التوحــد هــي أن "التشــخيص احلقيقــي 
جيــب أن يتــم بواســطة خــراء ولدهيــم اخلــرة الكافيــة 
بالتعــرف والتمييــز بــني الطالــب العــادي وغــر 

العــادي". كــام أن التشــخيص حيتــاج إىل "فريــق كامــل 
مــن خمتلــف التخصصــات للقيــام بتقييــم شــامل 
للجوانــب املختلفــة لــدى الطالــب مثــل: القــدرة 
العقليــة، واملالحظــة، واملتابعــة الطويلــة للطفــل، 
" كــام  وتقييــم التاريــخ الطبــي للطفــل وغرهــا، 
ــر مشــكالت التشــخيص مــن مصــادر الضغــوط  تعت
األساســية عــىل أوليــاء األمــور. وإن عمليــة تشــخيص 
اضطــراب طيــف التوحــد ليــس باألمــر الســهل، كــام 
ــاول األم  ــخيص؛ فتح ــأ يف التش ــدث خط ــد حي ــه ق أن
تلبيــة احتياجــات ابنهــا عــىل أســاس هــذا التشــخيص 
األم  معرفــة  وعــدم  فائــدة.  بــال  لكــن  اخلاطــئ 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــب ذي اضط ــص الطال خلصائ
وكيفيــة التعامــل معــه؛ فقــد يثــور فجــأة دون أن تــدرك 
األم الســبب وراء ذلــك؛ فقــد يكــون بســبب حتريكهــا 
ــدم  ــة، أو ع ــرتة طويل ــا لف ــكان م ــت يف م ــة كان للعب
معرفتهــا لكيفيــة التعامــل معــه يف نوبــات الغضــب، أو 
أن األم تعــر عــن حبهــا لطفلهــا باالحتضــان والتقبيــل 
بينــام ُتقابــل مــن الطالــب بالتشــنج والتصلــب أو 
ــزن  ــعرها باحل ــب األم ويش ــم قل ــا حيط ــرصاخ؛ مم ال
الشــديد ويزيــد الشــعور بالذنــب معتقــدة بعــدم 
ــور  ــا، والقص ــه فيه ــدم رغبت ــا وع ــب هل ــب الطال ح
ــر  ــلوكيات واألوام ــاع الس ــىل اتب ــب ع ــدرة الطال يف ق
ــه  ــب لدي ــات الغض ــن نوب ــد م ــه يزي ــب من ــي تطل الت
ومــن احبــاط والديــه؛ فــال يســتطيع الطالــب أن يفهــم 
ــر  ــب غ ــات الطال ــل ترصف ــه، وال تتحم ــا يقولون م
املســؤولة؛ ممــا يزيد مــن املشــكالت األرسيــة. وهنالك 
ثــالث عوامــل رئيســة تســهم يف رفــع الضغــوط لــدى 
والــدي الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هي: 
خصائــص الطــالب، وخاصــة الســلوكية املرتبطــة 
بإعاقــة التوحــد، واملشــاكل الســلوكية لــدى الطــالب، 
ــر  ــات غ ــكايف، والعالق ــص ال ــم املتخص ــص الدع نق
ــن  ــة م ــني، بداي ــن واملتخصص ــني الوالدي ــة ب املرضي
مرحلــة التشــخيص إىل مرحلــة التعــاون املحــدود 
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ــل،  ــة للطف ــة، والرتبوي ــات الطبي ــم اخلدم ــد تقدي عن
واالجتاهــات االجتامعيــة جتــاه األفــراد ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، ونقــص تفهــم املشــاكل التــي يعانــون 

منهــا هــم وأرسهم)حممــد، 2011: 35(.
وأشــار) Watson & Hayes (2013,54 إىل أن التدخل 
ــر اإلجيــايب لســلوكيات  املبكــر الــذي هيــدف إىل التغي
ــا  ــه أيض ــة، ويمكن ــاكل الوالدي ــل املش ــالب يقل الط
التدخــل  مــن  كنــوع  الوالديــة  الضغــوط  تقليــل 
املبكــر  الــذي يمكنــه مــن حتســني األداء األرسي مــن 
خــالل إعــادة التــوازن األرسي، ومــن ثــم تقليــل أثــر 
املشــاكل الســلوكية. وأشــار إىل أنــه بتقليــل املشــكالت 
الســلوكية لــدى الطــالب ســوف يقلــل اخلــرات 
الوالديــن  تزويــد  للضغــط مــن خــالل  الوالديــة 
باملهــارات الالزمــة لتغلــب عــىل املشــكالت الســلوكية 
ــه مــن مســؤولياتنا كباحثــني  ــة، وأن املســتقبلية املحتمل
حتديــد العوامــل التــي تســهم يف حتســني األداء األرسي 

ــتقبل. ــل يف املس ــز األم وتعزي

اضطــراب  ذوي  لــدى  االجتامعيــة  املشــكالت   -2
طيــف التوحــد: 

األرسة التــي يوجــد فيهــا شــخص مــن ذوي اإلعاقــة 
تواجــه عــدًدا مــن املشــكالت االجتامعيــة، مــن أمههــا: 
واألصدقــاء  واجلــران  واألقــارب  العائلــة  نظــرة 
والكــوادر البرشيــة العاملــة معهــا، وكذلــك املجتمــع" 
ــار  ــث أش ــة" حي ــع ذوي اإلعاق ــش م ــب التعاي فيصع
نشــاطات  أن  إىل   )47 وآخــرون)2012،  القريــويت 
ــر، كــام أهنــا تــرتدد يف التخطيــط والتفكــر  األرسة تتأث
ــارات أو حضــور  ــام بالزي يف قضــاء اإلجــازات أو القي
ــر  ــادة النظ ــا إىل إع ــاج األرسة هن ــاالت، وحتت االحتف
ــوق. وإن  ــرد مع ــود ف ــل وج ــطة األرسة يف ظ يف أنش
ــب  ــي تنس ــة الت ــر إىل العملي ــة تش ــة االجتامعي الوصم
األخطــاء واآلثــام الدالة عىل االنحطاط اخللقـــي إلـــى 
ــة أو  ــات بغيض ــم بصف ــع فنصفه ــخاص يف املجتم أش

ســامت جتلــب هلــم العــار وتثــر حوهلــم الشــائعات ، 
كــام يســهم شــيوع اســتعامل هــذه املســميات الســلبية 
يف نمو مشــاعر الرفض واملقاومـــة واالبتكـــار، وربمـــا 
ــؤدي إىل  ــة وي ــن أرس ذوي اإلعاق ــل م ــعور باخلج الش
تصميــم املــدركات واالجتاهــات الســلبية عىل املســتوى 
ــه  ــا حتمل ــك مل ــراد، وذل ــؤالء األف ــو ه ــي نح االجتامع
هــذه املســميات مــن دالالت عــىل العجــز وعــدم 
الكفــاءة يف القيـــام بـــاألدوار االجتامعيــة املتوقعــة مــن 
ــًا:  ــوم اجتامعي ــد، 2010، 40(. واملوص كل منهم)عبي
هــو الشــخص املرفــوض واملنبــوذ اجتامعيــًا وحتيــط بــه 

ــار. ــرات االزدراء واالحتق نظ

3- املشــكالت التعليميــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد: 

ــا  ــب: بعضه ــدة جوان ــكالت يف ع ــذه املش ــل ه وتتمث
يتعلــق بالرامج التعليميـــة املقدمـــة لـــذوي اإلعاقـــة، 
والبعــض االخــر يتعلــق بالبيئــة التعليميــة، وعــىل 
الســائدة  االجتامعيــة  االجتاهــات  التحديــد  وجــه 
ســـواًء مـــن أقـــران وزمــالء الطــالب ذوي اإلعاقــة، 
مســتوياهتم  عــىل  اإلداريــني  أو  املعلمــني،  مــن  أو 
كافـــة ســـواًء داخـــل جــدران الفصــول باملدرســة أو 
ــة يف  ــة التعليمي ــكالت العملي ــدأ مش ــك. وتب ــر ذل غ
ــة  ــر البيئ ــدم تواف ــالل ع ــن خ ــة م ــة التعليمي املؤسس
ــد  ــال يوج ــة؛ ف ــة ذوي اإلعاق ــبة للطلب ــة املناس العلمي
ــا  ــتالءم طردًي ــا يـ ــة بمـ ــة التعليمي ــث للمؤسس حتدي
مــع ازديــاد الطــالب ذوي اإلعاقــة ممــا يشــكل عائًقــا 
وحتدًيــا  كبــًرا هلــذه الرشحيــة املهمـــة بعـــدم اإلفـــادة 
مـــن املســتلزمات واالمكانــات التــي يفــرتض توافرها 
العلميــة  قدراهتــم  لتطويــر  التعليميــة  املؤسســة  يف 
والعمليــة، بــام يف ذلــك غيــاب التخطيــط الســليم مــن 
خمططــي املناهــج والرامــج التعليميــة يف املــدارس 
بوضـــع أســـس ومعـــاير اختيــار املحتوى والوســائل 
ــدم  ــة، وع ــذوي اإلعاق ــبة ل ــس املناس ــق التدري وطرائ
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ــدرات ذوي  ــع ق ــب م ــة تتناسـ ــاهج مرنـ ــوافر منـ تـ
.)92  ،2007 اإلعاقة)كاشــف، 

إىل   Trajkovski & Nolcheva (2015,96(أشــار  
أمهيــة تقديــم الدعــم للوالديــن مــن املجتمــع املحيــط 
ــوط  ــتوى الضغ ــض مس ــأنه خيف ــن ش ــث م ــام، حي هب
ــة إىل  ــني باإلضاف ــىل املتخصص ــب ع ــام جي ــام، ك لدهي
تقديــم اخلدمــات املبــارشة املوجهــة إىل الطــالب ذوي 
ــوا  ــا أن يكون ــي أيض ــد، ينبغ ــف التوح ــراب طي اضط
مصــادر دعــم لــألرسة ؛ ليــس فقــط ألمهيــة مشــاركة 
الوالديــن يف عمليــة التدخــل نفســها اخلاصــة باألبنــاء، 
بــل ألمهيــة تواجدهــم يف حالــة وجــود أي استفســار، 
وتشــجيع الوالديــن عــىل البحــث عــن بدائــل ملصــادر 
ــراد  ــن أف ــاء، وم ــن األصدق ــم م ــل: الدع ــم، مث الدع
األرسة اآلخريــن، ومــن دوائرهــم االجتامعيــة عمومــا 
مــع تشــجيع الوالديــن عــىل اســتخدام الدعم الرســمي 

ــام. ــورة هل ــم املش ــمي، وتقدي ــر الرس وغ

ــف  ــراب طي ــدى ذوي اضط ــية ل ــكالت النفس 4- املش
التوحــد: 

ــة لضغــوط نفســية  تتعــرض أرسة الطفــل ذوي اإلعاق
تبــدأ منــذ إعالمهــم بــأن لــدى ابنهــم إعاقــة، إذ 
ــد  ــض وق ــكار والرف ــاعر اإلن ــة ومش ــدث الصدم حت
يمتــد األمــر إىل الشــعور بالذنــب، واالكتئــاب، ولــوم 
الــذات، وإســقاط املشــاعر عــىل اآلخريــن مــن أطبــاء 
وخمتصــني وأقــارب، وقــد يشــمل األمــر قــدرة الفــرد 
عــىل القيــام بالســلوك املقبــول اجتامعًيــا واالســتجابات 
الرسيعــة ورسعــة االســتثارة والغضــب.و أن آثــار 
ال  األرسة  يف  خــاص  احتيــاج  ذو  طفــل  وجــود 
تقتــرص عــىل الوالديــن وإنــام متتــد لتشــمل بقيــة أفــراد 
ــم  ــوياء، إذ إن تكليفه ــوة األس ــم األخ ــام فيه األرسة ب
ــعرهم  ــد تش ــاق ق ــم املع ــة أخيه ــؤوليات رعاي بمس
بالضغــط النفــي، وقــد تنتاهبــم مشــاعر الشــعور 
حســد  و  االســتثارة  ورسعــة  والغضــب  بالذنــب 

أخيهــم املعــاق عــىل الرعايــة واالهتــامم الــذي حيظــى 
بــه مــن الوالديــن، ويف الوقــت نفســه قــد تكــون هنــاك 
آثــار نفســية واجتامعيــة إجيابيــة عــىل األخــوة، تتمثل يف 
القــدرة عــىل التحمــل والصــر واملثابــرة عــىل العمــل، 
واإلنســانية واحلنــان يف التعامــل مــع اآلخريــن، وعــدم 
ــاًل  ــكالت، فض ــل املش ــدواين يف ظ ــلوك الع ــاع الس إتب
ــو  ــم نح ــراد األرسة وتضامنه ــف أف ــادة تكات ــن زي ع

ــة.  ــم ذي اإلعاق أخيه
كــام أشــارت دراســة كاشــف)2013( إىل نوعــني 
ــال  ــات أطف ــام أمه ــرض هل ــي تتع ــكالت الت ــن املش م
التوحــد مهــا: ضغــوط نفســية مثــل االكتئــاب، التوتــر، 
احلــزن الشــديد، وقلــق اإلنجــاب، والشــعور بالذنــب، 
االحتياجــات  اشــباع  عــدم  مــن  نابعــة  ضغــوط 
ــة،  ــة، واملعرفي املرتبطــة باإلعاقــة مثــل الضغــوط املادي
والرتبويــة، ردود فعــل األخريــن نحــو الطفــل، وعــدم 

ــل. ــع الطف ــل م ــىل التواص ــدرة ع الق
النفســية  الضغــوط  اهلل)2010(  جــاد  وحــدد 
ــالب ذوي  ــا أرس الط ــرض هل ــي تتع ــة الت واالجتامعي

إىل:  التوحــد  طيــف  اضطــراب 

1- الضغوط النفسية: 
وتنقسم إىل: 

ــاط أ.  ــعور باإلحب ــمل الش ــية: وتش ــوط النفس الضغ
والعجــز لعــدم القــدرة عــىل حتمــل رعايــة الطفــل 

داخــل األرسة. 
االبــن، ب.  مســتقبل  عــىل  بالقلــق:  اإلحســاس   

ــاة باقــي األرسة مــن  ــه وحي واملحافظــة عــىل حيات
املخاطــر. 

2. الضغــوط االجتامعيــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد: 

وتنقسم إىل: 
ــة لــدى ذوي اضطــراب طيــف أ.  الضغــوط األرسي

التوحــد: وتشــمل تأثــر العالقــات بــني الزوجــني، 
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ــود  ــة وج ــاء نتيج ــي األبن ــني وباق ــني الزوج وب
ــد. ــف التوح ــراب طي ــل ذي اضط الطف

ذوي ب.  لــدى  االجتامعيــة  العالقــات  ضغــوط   
العزلــة  وتشــمل  التوحــد:  طيــف  اضطــراب 
اضطــراب  ذي  طفــل  وجــود  يفرضهــا  التــي 
طيــف التوحــد عــىل عالقــات األرسة االجتامعيــة 
ــت  ــام أرجع ــاء. ك ــارب واألصدق ــران واألق باجل
ــىل  ــة ع ــوط االجتامعي ــات الضغ ــض الدراس بع
األمهــات ألهنــا املســئولة األوىل عــن االهتــامم 
داخــل  ذلــك  كان  ســواء  ورعايتــه  بالطفــل 
ــا  ــام أهن ــرص، 2008، 68( .ك ــزل أو خارجه)ن املن
ــي  ــه، وه ــة احتياجات ــس يف تلبي ــدور رئي ــوم ب تق
املــالذ اآلمــن للطفل)اخلفــش، 2014 ،124(، 
وهنــاك الكثــر مــن املشــكالت التــي تواجــه 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــذ اضط ــور تالمي ــاء أم أولي
وأوليــاء أمــور الطــالب العاديــني التــي غالًبــا مــا 
تصاحــب عمليــة الدمــج. ومــن املهــم إدراك هــذه 
ــن  ــف م ــي تق ــباب الت ــم األس ــكالت، وتفه املش
ورائهــا، وذلــك للعمــل عــىل جتــاوز كل مشــكلة، 
وحلهــا بالطريقــة التــي تناســبها وبــام يتامشــى مــع 

 .)56  ،2004 الطفل)الوقفــي،  مصالــح 

 : Coping Styles ثانيًا: أساليب املواجهة
)Coping(مصطلًحــا  املواجهــة  مفهــوم  أصبــح 
ــم النفــس وباألخــص  ــًدا يف جمــال عل ــداواًل ومتزاي مت
بالدراســات اخلاصــة بالضغــط النفــي؛ حيــث ال 
يمكــن أن نتطــرق للضغــوط النفســية دون أن نتحــدث 
عــن أســاليب مواجهتهــا، ألن فهــم طبيعــة وآثــار 
ــا؛  ــب عليه ــاليب التغل ــم أس ــط بفه ــوط ترتب الضغ
ــف  ــن املواق ــد م ــه العدي ــرد يف حيات ــه الف ــث يواج حي
ــف  ــا، وختتل ــف معه ــه التكي ــم علي ــة ويتحت الضاغط
تبًعــا  النفســية  الضغــوط  مواجهــة  اســرتاتيجيات 
ــف  ــة املوق ــص الشــخصية وطبيع الختــالف خصائ

نفســه، وتبًعــا ملصــادر املواقــف الضاغطــة ســواًء 
أكانــت داخليــة أو خارجيــة وهــو بذلــك يوجــه قدراته 
ــق  ــة لتحقي ــلوكية واملعرفي ــه الس ــخصية ومقومات الش
غايــة التوافــق، وهلــذا فــإن قيمــة وتأثــر العامــل 
الضاغــط يتحــددان بالتقديــر الــذي يعطيــه الفــرد لــه.

 Coping styles : أ- مفهوم أساليب املواجهة
يعــرف قامــوس رابطــة علــم النفــس األمريكيــة 
 American  Psychological Association , 2015 ,)

252) أســاليب املواجهــة بأهنــا سلســلة مــن اإلجراءات 

أو عمليــة التفكــر املســتخدمة يف مواجهــة الوضــع أو 
ــل  ــل رد فع ــار أو تعدي ــر الس ــط أو غ ــف الضاغ املوق
ــاليب  ــذه األس ــون ه ــف وتك ــذة املواق ــاه ه ــرد جت الف
ــىل  ــك ع ــاكل، وذل ــارش للمش ــي ومب ذات إدراك واع
التــي تكــون  الدفــاع  ميكانيزمــات  العكــس مــن 
ــرد  ــدرة الف ــل ق ــي متث ــعور، فه ــتوى الالش ــىل مس ع
ــن  ــدًءا م ــف ب ــن املواق ــة م ــة متنوع ــىل إدارة جمموع ع
ــو  ــديدة، وه ــات الش ــة إىل االضطراب ــاكل العادي املش
آليــة واعيــة هتــدف إىل التكيــف مــع املوقــف الضاغــط 

ــق.  ــر والقل ــل التوت وتقلي
     وتشــر املواجهــة إىل عمليــة إدارة املطالــب )اخلارجية 
أو الداخليــة( التــي تقيــم مــن قبــل الفــرد بأهنا شــاقة أو 
تفــوق امكانياتــه، ويشــمل هــذا التعريــف عــدة مظاهر 
مهمــة: أوهلــا أن العالقــة بــني التعامــل واحلــدث 
املســبب للضغــط تتســم بالديناميكيــة؛ فاملواجهــة 
تشــمل عــىل سلســلة مــن التفاعــالت مــا بــني الفــرد 
ــم،  ــات، والقي ــن اإلمكان ــة م ــك جمموع ــذي يمتل ال
ــا،  ــددة بمصادره ــة املح ــني البيئ ــا ب ــات، وم واإللتزام

ــا. ــا، وقيوده ومطالبه
أمــا املظهــر الثــاين يف تعريــف املواجهــة هــو: اتســاعه 
ــل، وردود  ــن الفع ــًدا م ــًرا ج ــدًدا كب ــع ع ــث جيم حي
 Taylor)ــة ــروف الضاغط ــة الظ ــد مواجه ــال عن األفع

            .(, 2012, 167
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    كــام يعــرف الزاروس وفولكــامن )1984( املواجهــة 
ــلوكية  ــة والس ــود املعرفي ــتمر يف اجله ــر مس ــا: تغي بأهن
املحــددة  الداخليــة  أو  اخلارجيــة  املطالــب  إلدارة 
التــي يتــم تقييمهــا وفقــا لقــدرات الشــخص، بغــض 
ــة أو  ــود إجيابي ــذه اجله ــج ه ــت نتائ ــام إذا كان ــر ع النظ
In Suldo, S., Shaunessy, E., & Hard-  ) ةســلبي
ــة التصــدي  esty, .2008,274). واملواجهــة هــي عملي

للمتطلبــات الداخليــة واخلارجيــة التــي يقدرهــا الفــرد 
ــادره  ــتنزف مص ــة، أو تس ــة أو مكلف ــا مرهق ــىل أهن ع
ومــوارده، وتتكــون عمليــة املواجهــة من اجلهود ســواًء 
ــات  ــاول إدارة املتطلب ــي حت ــلوكية الت ــية أو الس النفس
البيئيــة والداخليــة والرصاعــات التــي تنشــأ بــني هــذه 
ــف،2007،43(. ــة واخلارجية)يوس املتطلبات الداخلي
هــي  بأهنــا:  املواجهــة  أســاليب  تعــرف  كــام      
ــي  ــلوكية الت ــة والس ــرتاتيجيات املعرفي ــرق واإلس الط
يســتخدمها الفــرد يف التعامــل مــع املواقــف الضاغطــة 
والصعوبــات التــي تواجهــه يف حياتــه التــي متثــل 
ــك يف  ــرد؛ وذل ــخصية الف ــا لش ــًدا ورضًرا وحتدَي هتدي
ــات  ــدوث اضطراب ــة ح ــب إمكاني ــه لتجن ــة من حماول
واجلســمية  واالنفعاليــة  االجتامعيــة  الوظائــف  يف 
)حســني،  الضاغطــة  للمواقــف  التعــرض  عقــب 
وحســني،2006،84(. وعــرف عبــد املعطــي)2006، 
98( أســاليب املواجهــة بأهنــا: جمموعــة من النشــاطات 
ــعي  ــي يس ــة الت ــلوكية واملعرفي ــرتاتيجيات الس أو االس
ــل  ــط حل ــف الضاغ ــع املوق ــا لتطوي ــن خالهل ــرد م الف
املشــكلة أو ختفيــف التوتــر االنفعــايل املرتتــب عليهــا. 
ــكل  ــف بش ــة التكي ــا: عملي ــا)Carolyn( بأهن وعرفه
واألحــداث  والتهديــدات  الصدمــات  مــع  جيــد 
الضاغطــة األخــرى بطــرق خمتلفــة وبأهنــا بنــاء معقــد 
ينظــر إليــه كاســرتاتيجية مــع متغــرات كامنــة واضحة؛ 
فهــي اســرتاتيجية تتألــف مــن وحــدات للتحليــل 
تصــف كيــف يســعي األشــخاص نحــو األهــداف أو 
 )Laurie( ويعــرف .(Carolyn :2005)املهام يف احليــاة

ــداد  ــىل االرت ــدرة ع ــا: الق ــىل أهن ــة ع ــاليب املواجه أس
Lau- ) ةبعــد املحنــة أو القــدرة عــىل ختطــي املحنــ

 .(rie:2001

ب- تصنيف أساليب املواجهة: 
ــق  ــة، لتتف ــاليب املواجه ــف أس ــرق تصني ــددت ط تع
مــع افــرتاض أن املواجهــة تســعى إىل تعديــل أو تغيــر 
ــايل.  ــرر االنفع ــف ال ــة لتخفي ــرد والبيئ ــة الف عالق
84(  تصنيفــات خمتلفــة  ويعــرض )أمحــد،2004: 
ــاليب  ــيم أس ــن تقس ــث يمك ــة حي ــاليب املواجه ألس

ــا: ــني، مه ــة إىل نوع املواجه
الضغــوط:  مواجهــة  يف  إقداميــة  إجيابيــة  أســاليب 

إىل: املواجهــة  أســاليب  فيهــا  تصنــف 
العمــل مــن خــالل احلــدث: ويشــر إىل اســتفادة . 1

الفــرد مــن احلــدث يف حياتــه احلــارضة، وتصحيح 
ــالل  ــن خ ــتقبل م ــات املس ــبة لتوقع ــاره بالنس مس
التفكــر املتــأين املنطقــي فيــام تتضمنــه طبيعــة 

ــدث. احل

ــرد . 2 ــاوالت الف ــن حم ــة: وتتضم ــاندة االجتامعي املس
للبحــث عمــن يســانده يف حمنتــه ويمــده بالتوجيــه 

للتعامــل مــع احلــدث.
العالقــات االجتامعيــة: وهــي تشــر إىل إجيــاد . 3

ــا يف  ــر هب ــي م ــداث الت ــن األح ــس ع ــرد متنف الف
ــم. ــد معه ــن بالتواج ــع اآلخري ــات م عالق

تنميــة الكفــاءة الذاتيــة: ويتضمــن تكريــس الفــرد . 4
ــط  ــات وخط ــاز ملرشوع ــل واإلنج ــده للعم جه

ــه. ــرىض طموحات ــدة ت جدي
ــام الفــرد بأفعــال ملواجهــة . 5 ــل يف قي ــادأة: وتتمث املب

ــدث. احل

األساليب السلبية اإلحجامية يف مواجهة الضغوط: 
وفيها تصنف أساليب املواجهة إىل:

يف . 1 الفــرد  جهــد  نقــص  يف  وتتمثــل  الســلبية: 
التعامــل مــع املوقــف الضاغــط مثــل النــوم 
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التليفزيون...إلــخ. ومشــاهدة 
ــي . 2 ــرى: وه ــطة أخ ــات وأنش ــات إىل اجتاه اإللتف

ــه  ــم حيات ــادة تنظي ــىل إع ــرد ع ــدرة الف ــن ق تتضم
ــياء  ــر يف األش ــة، والتفك ــف الضاغط ــد املواق بع

ــه.  ــدة يف حيات اجلدي
إنــكار . 3 إىل  تشــر  وهــي  واإلنــكار:  التجنــب 

ــد  ــدث، وتبل ــىل احل ــة ع ــج املرتتب ــاين والنتائ املع
ــاالة إزاء األحــداث  اإلحســاس، والشــعور باالمب

ــا. ــر هب ــي م ــة الت الصادم
ــلوب . 4 ــذا األس ــري: وه ــام القه ــاح واإلقتح اإلحل

تدخــل  مــدى  إىل  يشــر  للمواجهــة  الســلبي 
ــورة  األفــكار والتلقائيــة املرتبطــة باحلــدث بص
قهريــة، وتكــرار املوجــات املؤملــة مــن األحاســيس 
والســلوكيات املتكــررة املتعلقــة باحلــدث بحيــث 

ــد ،2004: 84(. ــا) أمح ــراًرا منه ــد ف الجي
ــي  ــكالت الت ــت املش ــي تناول ــات الت ــن الدراس  وم
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع
ــا  ــة، م ــاليب املواجه ــا بأس ــد وعالقته ــف التوح طي

ــيل: ي

دراســة )Gomes et al. )2015 التــي هدفت إىل إجراء 
حتليــل بعــدي من أجــل الكشــف عــن التحديــات التي 
تواجههــا أرس الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
بالرازيــل وأســاليب املواجهــة املســتخدمة يف هــذا 
الصــدد، وأجريــت املراجعــة املنهجية للدراســات ذات 
ــرت  ــبتمر 2013م. وأظه ــرشت يف س ــي ُن ــة الت الصل
ــدة  ــل واح ــة متث ــاء االنفعالي ــادة األعب ــج أن زي النتائ
مــن أبــرز التحديــات التــي تعانيهــا أرس الطــالب ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد وخصوًصــا األمهــات، 
وكانــت أبــرز الضغــوط تأخــر تشــخيص االضطــراب 
ــول  ــور احلص ــه، وقص ــع أعراض ــل م ــة التعام وصعوب
ــت  ــي. ومتثل ــم االجتامع ــادر الدع ــف مص ــىل خمتل ع
أبــرز أســاليب املواجهــة يف التبــادل املعلومــايت بــني أرس 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد واالشــرتاك 
يف شــبكات الرعايــة الصحيــة لــذوي اضطــراب طيــف 

التوحــد.

الكشــف   Gona et al. (2016( وتناولــت دراســة
عــن التحديــات التــي يعانيهــا أوليــاء أمــور األطفــال 
ــاليب  ــا بأس ــد وعالقته ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
املواجهــة. واعتمــدت الدراســة عــىل املدخــل الكيفــي. 
ــال  ــور األطف ــاء أم ــن أولي ــة)37( م ــارك بالدراس وش
ــات  ــم مجــع البيان ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وت
باســتخدام املقابــالت الشــخصية واملناقشــات اجلامعيــة 
ــور  ــاء أم ــة أولي ــج معايش ــت النتائ ــزة، وأوضح املرك
مــن  للعديــد  التوحــد  اضطــراب  ذوي  األطفــال 
بالوصمــة، وقصــور  الشــعور  أبرزهــا  املشــكالت 
ــكالت  ــة، واملش ــاء الرعاي ــبة، وأعب ــالت املناس التدخ
لــدى  املواجهــة  أســاليب  أبــرز  وكانــت  املاديــة، 
املشــاركني متمركــزة حــول املشــكلة املمثلــة يف املواجهة 
ــة أو متمركــزة حــول االنفعــال كاالعتقــاد يف  اإلقدامي

ــة. ــوات أو الروحاني ــة، والصل ــوى اخلارق الق

ــف  ــة )Willis et al. (2016 إىل الكش ــت دراس وهدف
أمــور  أوليــاء  مــن  اجلنســني  بــني  الفــروق  عــن 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد يف التفــاؤل، 
واملواجهــة، واألعــراض االكتئابية، وشــارك بالدراســة 
)46( مــن األمهــات و )43( مــن اآلبــاء ألطفــال 
ــج  ــفت النتائ ــد، وكش ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــن  ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــات م ــاة األمه ــن معان ع
ــة وتوظيفهــن ألســاليب مواجهــة  األعــراض االكتئابي
إجيابيــة وســعيهن للحصــول عــىل الدعــم مقارنــًة 
باآلبــاء، ومل تكــن هنــاك فــروق بــني األمهــات واآلبــاء 

ــة. ــة التجنبي ــتخدام املواجه ــاؤل أو اس يف التف

 Rayan & Ahmad (2017( كــام هدفــت دراســة
عــىل  القائمــة  املواجهــة  بــني  العالقــة  حتديــد  إىل 
ــق  ــي )القل ــاك النف ــة واإلهن ــة املعرفي ــادة اهليكل إع
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أمــور  أوليــاء  لــدى  الضغــوط(   - االكتئــاب   -
ــارك  ــد. وش ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
ــال ذوي  ــور األطف ــاء أم ــن أولي ــة )104( م بالدراس
اضطــراب طيــف التوحــد، والذيــن قامــوا باســتكامل 
ــىل  ــة ع ــة القائم ــي واملواجه ــاك النف ــاس اإلهن مقي
ــاط  ــج ارتب ــة. وأوضحــت النتائ ــة املعرفي إعــادة اهليكل
املعرفيــة  اهليكلــة  إعــادة  عــىل  القائمــة  املواجهــة 
ــوط(  ــاب - الضغ ــق- االكتئ ــي )القل ــاك النف باإلهن
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
التوحــد عــىل نحــو ســالب؛ وذلــك بغــض النظــر عــن 

ــن. ــوع والس ــيل الن عام

ــد  ــة )Shepherd et al. (2018  حتدي ــت دراس وتناول
العالقــة بــني تقديــرات الوالديــن ألعــراض اضطــراب 
والكشــف  الوالديــة،  والضغــوط  التوحــد  طيــف 
ــة  ــة يف العالق ــاليب املواجه ــيط ألس ــدور الوس ــن ال ع
الوالديــة،  بــني أعــراض االضطــراب والضغــوط 
ــور  ــاء أم ــن أولي ــة )178( م ــة الدراس ــوام عين وكان ق
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحد، وتــم القياس 
باســتخدام مقيــاس أســاليب املواجهــة، ومقيــاس 
ــراب  ــراض اضط ــاس أع ــة، ومقي ــوط الوالدي للضغ
النتائــج أن الضغــوط  التوحــد؛ وأظهــرت  طيــف 
الوالديــة تــزداد تبعـًــا لشــدة أعــراض اضطــراب 
طيــف التوحــد، وتوســطت بعــض أســاليب املواجهــة 
العالقــة بــني الضغــوط الوالديــة وشــدة أعــراض 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط

كــام تناولــت دراســة )Karnas (2018  الكشــف عــن 
ــة وأســاليب املواجهــة  العالقــة بــني الضغــوط الوالدي
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــاء  ــة الدراســة )144( مــن أولي التوحــد. ومتثلــت عين
أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. وتــم 
ــوط  ــؤرش الضغ ــاس م ــتخدام مقي ــات باس ــع البيان مج
الوالديــة - اإلصــدار الرابــع املختــرص، ومقيــاس 

ــرت  ــرصة. وأظه ــخة املخت ــة - النس Cope للمواجه

النتائــج وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــــا بــني الضغــوط 
ــكار -  ــة )اإلن ــاليب املواجه ــن أس ــتة م ــة وس الوالدي
املســاندة األدائيــة - االنســحاب الســلوكي - التنفيــس 
االنفعــايل - املــرح - لــوم الــذات( لــدى أوليــاء أمــور 

ــد. ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف

ــف  ــة )Bozkurt et al. (2019 الكش ــت دراس وتناول
ــدى  ــا ل ــاليب مواجهته ــة وأس ــاء الوالدي ــن األعب ع
أوليــاء األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، 
ــاء  وبلــغ عــدد املشــاركني بالدراســة )131( مــن أولي
أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد برتكيا. 
وجلمــع البيانــات تــم تطبيــق مقيــاس مــؤرش اإلهنــاك 
ــاس  ــة( ومقي ــد بالدراس ــة )املع ــدم الرعاي ــي ملق النف
النتائــج  وأظهــرت  الضغــوط.  مواجهــة  أســاليب 
ارتفــاع مســتوى األعبــاء الوالديــة لــدى أوليــاء أمــور 
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وخصوًصــا 
ــراب  ــاب باضط ــل مص ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول م
طيــف التوحــد، ويف حالــة كــون املصابــة باالضطــراب 
ــاليب  ــا ألس ــر توظيًفـ ــات أكث ــت األمه ــة. وكان طفل
ــر  ــاء أكث ــام كان اآلب ــل بين ــىل التقب ــة ع ــة القائم املواجه
ــامس  ــىل الت ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــتخداًما ألس اس
ــأس،  ــعور بالي ــس، والش ــة بالنف ــت الثق ــون، وكان الع
باألعبــاء  منبئــات  العــون  والتــامس  والتفــاؤل، 

ــة. الوالدي

وكشــفت دراســة )Ayinla (2019 عــن مــدركات 
طيــف  اضطــراب  عــن  األفارقــة  األمــور  أوليــاء 
التوحــد وعالقتــه بالضغــوط الوالديــة وأســاليب 
املواجهــة، وشــارك بالدراســة )107( مــن أوليــاء أمور 
ــا.  ــد بنيجري ــف التوح ــراب طي ــال ذوي اضط األطف
وتــم مجــع البيانــات عــن طريــق املقابــالت الشــخصية. 
وأظهــرت النتائــج أن غالبيــة أوليــاء األمــور املشــاركني 
ــراب  ــة اضط ــم طبيع ــور يف فه ــم قص ــة لدهي بالدراس
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طيــف التوحــد، ويعانــون مــن مســتويات متوســطة إىل 
حــادة مــن الضغــوط والتحديــات النامجــة عــن رعايــة 
ــاليب  ــروا أس ــراب، ويظه ــن االضط ــاين م ــل يع طف
مواجهــة ســالبة يف التعامــل مــع مــا جيلبــه االضطــراب 
ــات  ــرت األمه ــد أظه ــكالت، وق ــط ومش ــن ضواغ م
ــاء،  ــة باآلب ــوط مقارن ــن الضغ ــة م ــتويات مرتفع مس
وكان للنــوع وترتيــب ميــالد الطفــل تأثــر املــدركات 
الوالديــة حــول االضطــراب، حيــث كانــت االجتاهات 
أكثــر ســلبية نحــو الطفــل حــال كونــه أنثــى، بينــام كان 
الرتتيــب امليــالدي األول منبــئ باالجتــاه الوالــدي 

ــة. ــتباقي يف املواجه االس

وتناولــت دراســة )Miranda et al. (2019 اســتقصاء 
الضغــوط الوالديــة لــدى أمهــات األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد وعالقتهــا باملشــكالت 
ــة  ــاندة االجتامعي ــة واملس ــاليب املواجه ــلوكية وأس الس
الوظيفيــة. وشــارك بالدراســة )52( مــن أمهــات 
وتــم  التوحــد.  طيــف  اضطــراب  ذوي  األطفــال 
القيــاس باســتخدام اســتبيان الضغــوط الوالديــة، 
ومقيــاس مواجهــة املشــكالت، ومقيــاس القــوى 
للمســاندة   Duke-UNC واســتبيان  والصعوبــات، 
االجتامعيــة، كــام تــم تقديــر األعــراض الشــديدة 
ــن  ــج ع ــفت النتائ ــد. وكش ــف التوح ــراب طي الضط
ــا بــني الضغــوط  وجــود عالقــة موجبــة دالــة إحصائيـً
ــد  ــف التوح ــراب طي ــراض اضط ــدة أع ــة وش الوالدي
ذوو  األبنــاء  يظهرهــا  التــي  املشــكالت  وكذلــك 
ــىل  ــة ع ــوط الوالدي ــت الضغ ــام ارتبط ــراب، ك االضط
نحــو ســالب دال إحصائيـــًــا بأســلوب املواجهــة 
اإلقداميــة واملســاندة االجتامعيــة الوظيفيــة، وتوســطت 
املواجهــة اإلقداميــة لألمهــات واملشــكالت الســلوكية 
لألبنــاء العالقــة بــني شــدة أعــراض اضطــراب طيــف 

التوحــد والضغــوط الوالديــة.
كــام تناولــت دراســة )Alvarez (2021 اســتقصاء 

ــاء  ــدى أولي ــا ل ــبل مواجهته ــة وس ــوط الوالدي الضغ
التوحــد.  أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
ــي.  ــي الفينومينولوج ــل الكيف ــة املدخ ــت الدراس وتبن
ــور  ــاء أم ــن أولي ــة يف )10( م ــة الدراس ــت عين ومتثل
األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، وتــم مجــع 
ــي  ــخصية والت ــالت الش ــق املقاب ــن طري ــات ع البيان
ــكال  ــا أش ــايل: م ــا كالت ــؤالني مه ــول س ــزت ح مترك
الضغــوط التــي يواجههــا أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
ــات  ــي ميكانزم ــا ه ــد؟ وم ــف التوح ــراب طي اضط
ــال ذوي  ــور األطف ــاء أم ــوم أولي ــي يق ــة الت املواجه
اضطــراب طيــف التوحــد بتوظيفهــا؟، وكشــفت 
النتائــج عــن معانــاة أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
ــكالت  ــد املش ــن العدي ــد م ــف التوح ــراب طي اضط
أبرزهــا قصــور مصــادر الدعــم واألعــراض اخلاصــة 
التواصــل واملهــارات  باالضطــراب ممثلــة قصــور 
واملشــكالت  االهتاممــات  وحمدوديــة  االجتامعيــة 
وعــدم  الــذات  وإيــذاء  كالعــدوان  الســلوكية 
االمتثــال، وكانــت أبــرز أســاليب املواجهــة التــي 
ــا  ــة بتوظيفه ــاركني بالدراس ــور املش ــاء األم ــوم أولي يق
ــل،  ــة، والتأم ــة الديني ــون، واملواجه ــامس الع ــي الت ه
وممارســة الرياضــة، واإلنــكار واالنســحاب الســلوكي 

والتجنــب.

 Corbett et al. (2021( دراســة  تناولــت  كــام 
اســتقصاء الضغــوط والقلــق وأســاليب املواجهــة 
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــن الط ــدى )122( م ل
ــاء أمورهــم خــالل  التوحــد وأقراهنــم العاديــني وأولي
فــرتة جائحــة كورونــا. وتــم القيــاس باســتخدام 
ــا  ــة كورون ــط بجائح ــق املرتب ــوط والقل ــاس الضغ مقي
- نســختي الطفــل وويل األمــر- ،  وأظهــرت النتائــج 
ــاة الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن  معان
مســتويات مرتفعــة مــن قلــق الســمة والضغــوط 
ــا،  ــي جلبتهــا جائحــة كورون ــات الت اســتجابة للتحدي
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ــدى  كذلــك ارتفعــت مســتويات القلــق والضغــوط ل
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــا  ــروس كورن ــار ف ــاهبا إىل انتش ــن انتس ــي أمك والت
ــة  ــات الرعاي ــول إىل خدم ــور الوص ــتجد، وقص املس
أبنائهــم.  ألبنائهــم، والقلــق بخصــوص مســتقبل 
ذوي  للطــالب  املواجهــة  أســاليب  أبــرز  وكانــت 
ــة يف  ــم ممثل ــاء أموره ــد وأولي ــف التوح ــراب طي اضط

ــحابية. ــة االنس املواجه

ــة  ــن طبيع ــة )Suen et al. (2022 ع ــفت دراس وكش
ــة وأســلوب املواجهــة  العالقــة بــني الضغــوط الوالدي
القائــم عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة اإلجيابيــة، وجــودة 
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ــاة ل احلي
طيــف التوحــد. وأجــري املســح عــن الدراســات ذات 
Scopus, PubMed, Wi- تالصلــة عــىل قواعــد بيانــا
ley, ScienceDirect Online, and EBSCO، وتــم 

ــكات  ــا حم ــت عليه ــي انطبق ــات الت ــني الدراس تضم
الوالديــة،  للضغــوط  تناوهلــا  يف  ممثلــة  التضمــني 
واملواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
ــور ذوي  ــاء أم ــدى أولي ــاة ل ــودة احلي ــة، وج اإلجيابي
اضطــراب طيــف التوحــد؛ وأظهــرت النتائــج ارتفــاع 
مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد، وهــو مــا أمكــن عــزوه إىل 
توظيفهــم ألســاليب مواجهــة غــر فاعلــة وانخفــاض 
أســاليب  ارتبطــت  كــام  لدهيــم.  احليــاة  جــودة 
ــودة  ــن ج ــة م ــتويات املرتفع ــة باملس ــة التوافقي املواجه
ــة  ــاة، بينــام ارتبطــت أســاليب املواجهــة الالتوافقي احلي
ــت  ــاة. وكان ــودة احلي ــن ج ــة م ــتويات املنخفض باملس
هنــاك عالقــة ســالبة دالــة إحصائيــًـا بــني معنــى احليــاة 
وأســاليب املواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة 
املعرفيــة، والتــي قــام أوليــاء أمــور األطفــال ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد بتوظيفهــا لتحفيــز أنفســهم 
نحــو حتديــد أهــداف حياتيــة جديــدة مــن أجــل كــرس 

ــالبة  ــة س ــدت عالق ــم. ووج ــة يف حياهت ــدة النمطي ح
ــة  ــة واملواجه ــوط الوالدي ــني الضغ ــة ب ــة إحصائي دال
ــاة  ــودة احلي ــة وج ــة املعرفي ــادة اهليكل ــىل إع ــة ع القائم
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــادة  ــىل إع ــة ع ــة القائم ــهمت املواجه ــد. وأس التوح
التوافــق مــع  اهليكلــة املعرفيــة أوليــاء األمــور يف 
الضغــوط والتحديــات التــي تفرضهــا إعاقــة ذوهيــم.

فروض البحث: 
صــاغ الباحــث الفــروض التاليــة لتكــون بمثابــة 
ــكلة  ــا يف مش ــي أثاره ــئلة الت ــة لألس ــات حمتمل إجاب

البحــث.
ــي . 1 ــكالت الت ــني املش ــة ب ــة إرتباطي ــد عالق توج

يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطراب 
ــة. ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح طي

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور . 2
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  مــن  واإلنــاث 
اضطــراب طيــف التوحــد يف درجــة املشــكالت يف 

ــاث. ــاه اإلن اجت
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور . 3

ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  مــن  واإلنــاث 
اضطــراب طيــف التوحــد يف درجــة أســاليب 

املواجهــة يف اجتــاه الذكــور.
ــاين . 4 ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بمس ــن التنب يمك

منهــا أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
ــاليب  ــتوى أس ــالل مس ــن خ ــد م ــف التوح طي

املواجهــة.

إجراءات البحث: 

ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــث: اعتم ــج البح أواًل: منه
ــرف  ــدف للتع ــا هت ــي، ألهن ــي اإلرتباط ــج الوصف املنه
عــىل طبيعــة العالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا 
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــا كان التصميــم هلــذه  وأســاليب مواجهتهــا، ومــن هن
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ــراب  ــالب ذوي اضط ــاء الط ــان: آب ــة جمموعت الدراس
ذوي  الطــالب  وأمهــات   ، التوحد)ذكــور(  طيــف 

ــاث(. ــف التوحد)إن ــراب طي اضط

ثانيــًا: عينــة البحــث: اشــتملت عــىل )110( مــن آبــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــات الط وأمه
بمدينــة الريــاض، وأشــتملت الدراســة عــىل)32( 
ــة  ــد يف مدين ــراب التوح ــالب ذوي أضط ــج للط برنام
ــات  ــور وأمه ــاء ذك ــيمهم إىل آب ــم تقس ــاض وت الري
ــى(  ــر، 55 أم أنث ــام)55 أب ذك ــوام كل منه ــاث ق إن
ذوي أعــامر زمنيــة تــرتاوح مــا بــني )30 - 50( عاًمــا 
ــاري  ــراف معي ــنة وانح ــدره )44.00( س ــط ق بمتوس

قــدره )8.06(.

ثالثــًا: أدوات البحــث: يســتخدم الباحــث يف هــذا 
التاليــة:  األدوات  البحــث 

1- مقيــاس املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور 
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد:

ــدة  ــاس بع ــذا املقي ــداد ه ــر إع ــث(، وم ــداد الباح )إع
خطــوات هــي: االطــالع عــىل البحــوث والدراســات 
الســابقة التــي تناولــت املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء 
التوحــد؛  الطــالب ذوي اضطــراب طيــف  أمــور 
لتحديــد األبعــاد األساســية للمقيــاس ومنهــا: بطاريــة 
الضغــوط النفســية وأســاليب املواجهــة واالحتياجــات 
الرسطــاوي  املعوقني)إعــداد  أمــور  ألوليــاء 
ــية  ــكالت النفس ــاس املش ــخص،1998(، ومقي والش
ــد  ــني بالتوح ــال املصاب ــة لألطف ــة والعقلي واالجتامعي
شــبيب،2008(،  اآلباء)إعــداد  نظــر  وجهــة  مــن 
وحاجــات أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحد)إعــداد يونــس، 2015(، ومقيــاس 
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــات أولي احتياج

طيــف التوحد)إعــداد اخلفــش، 2014(.

2- وصف املقياس:
 تكــون املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن)51( مفــردة 

مقســمة إىل ثالثــة أبعــاد وهــي:

وهــي 	  النفســية:  املشــكالت  األول:  البعــد 
الصعوبــات التــي يتعــرض هلــا أوليــاء أمــور 
الطفــل ذوي اإلعاقــة واملتمثلــة يف مشــاعر القلــق 
واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل الطفــل 

املعــاق وتشــتمل عــىل )18 مفــردة(.

البعــد الثــاين: املشــكالت االجتامعيــة: وهــي 	 
ســواء  األرسة  تواجــه  قــد  التــي  الصعوبــات 
أكانــت عــىل صعيــد العالقــات داخــل األرسة أي 
ــاق، أو  ــل املع ــني األم والطف ــني، أو ب ــني الزوج ب
ــوة  ــني األخ ــن، أو ب ــالب اآلخري ــني األم والط ب
العالقــات  صعيــد  عــىل  أو  املعــاق،  والطفــل 
اخلارجيــة، أي بــني األرسة واجلــران واألصدقــاء 

واألقــارب وتشــتمل عــىل)16 مفــردة(.

وهــي 	  املاديــة:  املشــكالت  الثالــث:  البعــد 
ــة  ــة النامج ــوط املادي ــة بالضغ ــات املتصل الصعوب
عــن إعاقــة الطفــل نتيجــة إلحلاقــه بمراكــز الرتبيــة 
اخلاصــة وعرضــه عــىل األطبــاء واحتياجــات 
الطفــل، وتــدين الدخــل الشــهري وتشــتمل عــىل) 

17 مفــردة(. 
وتــم تقديــر الدرجــة ككل عــىل املقيــاس وفًقــا ملقيــاس 
ــا)3  ــات(، أحياًنـ ــًرا ) 4درج ــيل: كث ــام ي ــرت ك ليك
درجــات(، نــادًرا )درجتــان(، أبــًدا )درجــة واحــدة(.
أوالً: اخلصائــص الســيكومرتية ملقيــاس املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 

التوحــد:  اضطــراب طيــف 

1- صــدق التحليــل العامــي ملقيــاس املشــكالت التــي 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

ــد: ــف التوح طي
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معادلــة  باســتخدام  البنــاء  صــدق  حســاب  تــم 
ــه  ــي تواج ــكالت الت ــاس املش ــيل ملقي ــل العام التحلي
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــداد  ــن إع ــية م ــات األساس ــة املكون ــتخدام طريق باس
ــادة  ــيل ع ــل العام ــدأ التحلي ــج Hottelin، ويب هوتلن

ــع  ــم ختض ــة)3 × 3( ث ــة االرتباطي ــاب املصفوف بحس
هــذه املصفوفــة للتدويــر املائــل؛ ويوضــح جــدول)1( 
العوامــل املســتخرجة للمصفوفــة االرتباطيــة )ملقيــاس 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت

ــد(: ــف التوح ــراب طي اضط
جدول )1( العامل املستخرج من املصفوفة االرتباطية )3 × 3( ملقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )2( معامالت ثبات مقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور 
الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام معامل ألفا - كرونباخ

نسب الشيوعقيم التشبع بالعاملاألبعاد
0.7700.593املشكالت النفسية

0.8220.676املشكالت االجتامعية
0.8530.728املشكالت املادية

1.997اجلذر الكامن
66.567نسبة التباين

كشــفت النتائــج يف جــدول )1( عــن أن التحليــل 
ــفر  ــد أس ــة )3 × 3( ق ــة االرتباطي ــيل للمصفوف العام
عــن وجــود عامــل واحــد مــن الدرجــة األوىل [اجلــذر 
الكامــن = 1.997، نســبة التبايــن= 66.567] وقــد 

ــة: ــاد التالي ــىل األبع ــبع ع تش

التشبعاتاألبعاد
0.770املشكالت النفسية

0.822املشكالت االجتامعية
0.853املشكالت املادية

وقــد أطلــق عــىل هــذا العامــل بعــد فحــص مكوناتــه: 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت

اضطــراب طيــف التوحــد.
ــا  ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــاس املش ــات مقي ــا: ثب ثانًي
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد:

1- طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ: 
تــمَّ حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس املشــكالت التــي 
تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
ــاد  ــاخ ألبع ــا – كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــد باس التوح
املقيــاس وكانــت كل القيــم مرتفعــة، ويتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات، وبيــان ذلــك يف اجلــدول )2(:

معامل ألفا – كرونباخأبعاد املقياسم
0.653املشكالت النفسية1
0.675املشكالت االجتامعية2
0.691املشكالت املادية3

0.707الدرجة الكلية

يتضــح مــن خــالل جــدول)2( أنَّ معامــالت الثبــات 
ــاس،  ــات املقي ــًدا لثب ا جي ــؤرشًّ ــى م ــا يعط ــة، مم مرتفع

ــه يمكــن العمــل بــه. ــاًء علي وبن

ــي  ــكالت الت ــاس املش ــي ملقي ــاق الداخ ــا: االتس ثالًث
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع

ــد: ــف التوح طي

أ- االتســاق الداخــي للمفــردات مــع الدرجــة للبعــد 
التابــع لــه: 

أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت  ملقيــاس 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  أمــور 
وذلــك مــن خــالل درجــات عينــة التحقــق مــن 
ارتبــاط  معامــل  بإجيــاد  الســيكومرتية  الكفــاءة 
مفــردة  كل  درجــات  بــني   )Pearson(برســون
ــح  ــدول )3( يوض ــاس واجل ــة للمقي ــة الكلي والدرج

ذلــك.
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جدول )3( معامالت االرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )4( مصفوفة ارتباطات مقياس املشكالت التي تواجه أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

املشكالت املاديةاملشكالت االجتامعيةاملشكالت النفسية
معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم
1**0.6711**0.4221**0.351
2**0.4702*0.2982**0.491
3**0.4003**0.6313**0.443
4**0.3354**0.4424**0.495
5**0.4905**0.4545*0.274
6**0.4216**0.4136**0.377
7*0.2737*0.3107**0.396
8**0.3578**0.4068*0.328
9**0.4449*0.2999**0.403

10**0.41010**0.35210**0.351
11**0.40811**0.33111*0.302
12*0.30912**0.55112*0.286
13**0.39313**0.45613**0.476
14*0.27514**0.34614**0.383
15*0.25915**0.34815**0.558
16*0.33116**0.49816*0.291
17**0.60217**0.469
18**0.390

* دالة عند مستوى داللة 0.05       ** دالة عند مستوى داللة 0.01

يتضــح مــن جــدول)3( أنَّ كل مفــردات مقيــاس 
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــي تواجــه أولي املشــكالت الت
اضطــراب طيــف التوحــد معامــالت ارتباطهــا موجبــة 
ــا عنــد مســتويني)0.01، 0.05(، أي  ودالــة إحصائيًّ

ــيل. ــاق الداخ ــع باالتس ــا تتمت أهنَّ

ب- االتســاق الداخــي لألبعــاد مــع الدرجــة الكليــة: 

ــل  ــتخدام ُمعام ــاط باس ــالت االرتب ــاب معام ــم حس ت
برســون )Pearson( بــني أبعــاد املشــكالت التــي 
تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
ــم  ــة، وارتباطه ــن ناحي ــض م ــا البع ــد ببعضه التوح
بالدرجــة الكليــة للمقيــاس مــن ناحيــة أخــرى، 

ــك: ــح ذل ــدول )4( يوض واجل

الكلية123األبعاد م
-املشكالت النفسية1
-0.426**املشكالت االجتامعية2
-0.576**0.490**املشكالت املادية3

-0.856**0.809**0.780**الدرجة الكلية
** دال عند مستوى داللة )0.01(

يتضــح مــن جــدول )4( أنَّ مجيــع معامــالت االرتبــاط 
ــىل  ــدل ع ــا ي ــة )0.01( مم ــتوى دالل ــد مس ــة عن دال

ــيل. ــاق الداخ ــاس باالتس ــع املقي متت

2- مقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحد)إعــداد الباحث(: 

أعــد الباحــث هــذا املقيــاس بعــد االطــالع عــىل 
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جدول )5( العامل املستخرج من املصفوفة االرتباطية )5 × 5( ملقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

تناولــت  التــي  الســابقة  والدراســات  البحــوث 
الطــالب  أمــور  املواجهــة لــدى أوليــاء  أســاليب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد، لتحديــد األبعــاد 
ــه  ــاس يف صورت ــون املقي ــاس. وتك ــية للمقي األساس
ــاد  ــة أبع ــىل مخس ــة ع ــردة موزع ــن)40( مف ــة م النهائي
هــي: األســلوب املعــريف)11 مفــردة(، األســلوب 
الرتفيهــي)6  األســلوب  مفــردات(،  االنفعــايل)7 
مفــردات(، مســاندة اآلخريــن)6 مفــردات(، أســلوب 
الدعــم الروحــي)10 مفــردات(، وتــم تقديــر الدرجــة 
ــيل:  ــام ي ــرت ك ــاس ليك ــا ملقي ــاس وفًق ــىل املقي ككل ع
دائــاًم )5 درجــات( ، غالًبــا )4 درجــات( ، أحياًنــا 
ــدة(. ــة واح ــاًدا )درجتان(،أبًدا)درج ــات(، ن )3درج

أســاليب  ملقيــاس  الســيكومرتية  اخلصائــص  أوالً: 
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد:

أســاليب  ملقيــاس  العامــي  التحليــل  صــدق   -1
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

التوحــد: طيــف 
معادلــة  باســتخدام  البنــاء  صــدق  حســاب  تــم 
التحليــل العامــيل ملقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء 
التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب  أمــور 
ــداد  ــن إع ــية م ــات األساس ــة املكون ــتخدام طريق باس
هوتلنــج Hottelin، وبــدأ التحليــل العامــيل عــادة 
ــع  ــم ختض ــة )5 × 5( ث ــة االرتباطي ــاب املصفوف بحس
هــذه املصفوفــة للتدويــر املائــل؛ ويوضــح جــدول )5( 
العوامــل املســتخرجة للمصفوفــة االرتباطيــة )ملقيــاس 
ذوي  الطــالب  أمــور  ألوليــاء  املواجهــة  أســاليب 

ــد(: ــف التوح ــراب طي اضط
كشــفت النتائــج يف جــدول)5( عــن أن التحليــل 
ــفر  ــد أس ــة )5 × 5( ق ــة االرتباطي ــيل للمصفوف العام

نسب الشيوعقيم التشبع بالعاملاألبعاد
0.8250.680األسلوب املعريف

0.8180.669األسلوب االنفعايل
0.7650.585األسلوب الرتفيهي

0.5780.334مساندة اآلخرين
0.5820.339أسلوب الدعم الروحي

2.606اجلذر الكامن
52.127نسبة التباين

عــن وجــود عامــل واحــد مــن الدرجــة األوىل [اجلــذر 
الكامــن = 2.606، نســبة التبايــن= 52.127] وقــد 

ــة: ــاد التالي ــىل األبع ــبع ع تش

التشبعاتاألبعاد
0.825األسلوب املعريف

0.818األسلوب االنفعايل
0.765األسلوب الرتفيهي

0.578مساندة اآلخرين
0.582أسلوب الدعم الروحي

وقــد أطلــق عــىل هــذا العامــل بعــد فحــص مكوناتــه: 
ذوي  الطــالب  أمــور  ألوليــاء  املواجهــة  أســاليب 

ــد. ــف التوح ــراب طي اضط

ثالثــًا: ثبــات مقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء أمــور 
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد:

2- طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ: 
تــمَّ حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس أســاليب املواجهة 
ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــاس  ــاد املقي ــاخ ألبع ــا - كرونب ــل ألف ــتخدام معام باس
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ــة  ــة عالي ــع بدرج ــة، ويتمت ــم مرتفع ــت كل القي وكان
ــان ذلــك يف اجلــدول )6(: مــن الثبــات، وبي

جدول )6( معامالت ثبات مقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب 
ذوي اضطراب طيف التوحد

جدول )7( ُمعامالت ثبات مقياس أساليب املواجهة ألولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

معامل ألفا – كرونباخأبعاد املقياسم
0.646األسلوب املعريف1
0.667األسلوب االنفعايل2
0.645األسلوب الرتفيهي3
0.716مساندة اآلخرين4
0.694أسلوب الدعم الروحي5

0.727الدرجة الكلية

يتضــح مــن خــالل جــدول )6( أنَّ معامــالت الثبــات 
ــاس،  ــات املقي ــًدا لثب ا جي ــؤرشًّ ــي م ــا يعط ــة، مم مرتفع

وبنــاء عليــه يمكــن العمــل بــه.

3- طريقة التجزئة النصفية:
قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس أســاليب املواجهــة 
ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحد 
ــي  ــيكومرتية الت ــاءة الس ــن الكف ــق م ــة التحق ــىل عين ع
ــم  ــاس، ث ــح املقي ــم تصحي ــردا، وت ــتملت )60( ف اش
جتزئته إىل قســمني، القســم األول اشــتمل عىل املفردات 
الفرديــة، والقســم الثــاين اشــتمل عــىل املفــردات 
ــم  ــدة، وت ــىل ح ــب ع ــكل طال ــك ل ــة، وذل الزوجي
Pear- ــون  ــة برس ــاط بطريق ــل االرتب ــاب معام )حس
son( بــني درجــات املفحوصــني يف املفــردات الفرديــة، 

واملفــردات الزوجيــة، فكانــت قيمــة ُمعامــل ســبرمان 
ــة  ــة النصفي ــراون، ومعامــل جتــامن العامــة للتجزئ - ب
مرتفعــة، حيــث تــدل عــىل أنَّ املقيــاس يتمتــع بدرجــة 
ــدول )7(: ــك يف اجل ــان ذل ــات، وبي ــن الثب ــة م عالي

جتامنسبرمان ـ براونأبعاد املقياسم
0.7630.650األسلوب املعريف1
0.7950.678األسلوب االنفعايل2
0.7910.726األسلوب الرتفيهي3
0.9090.841مساندة اآلخرين4
0.8180.683أسلوب الدعم الروحي5

0.9120.739الدرجة الكلية

يتضــح مــن جــدول )7( أنَّ معامــالت ثبــات املقيــاس 
اخلاصــة بــكل بعــد مــن أبعــاده بطريقــة التجزئــة 
النصفيــة ســبرمان - بــراون متقاربــة مــع مثيلتهــا 
ــع  ــاس يتمت ــىل أن املقي ــدل ع ــا ي ــامن، مم ــة جت طريق
الثبــات يف قياســه ألســاليب  بدرجــة عاليــة مــن 
املواجهــة ألوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 

طيــف التوحــد.

رابعًا: خطوات البحث: 
املواجهــة ومقيــاس 	  أســاليب  مقيــاس  إعــداد 

أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي  املشــكالت 
التوحــد. طيــف  اضطــراب  ذوي  الطــالب 

اختيار أفراد العينة.                                             	 
تطبيــق مقيــاس املشــكالت التــي يعــاين منهــا 	 

ــف  ــور الطــالب ذوي اضطــراب طي ــاء أم أولي
التوحــد ومقيــاس أســاليب املواجهــة ألوليــاء 
ــد  ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط أم

ــة. ــراد العين ــىل أف ع
تصحيــح االســتجابات وجدولــة الدرجــات التــي 	 

حصــل عليهــا أفــراد عينــة البحــث عــىل املقياســني 
.Excel وتســجيلها عــىل برنامــج اكســل

ــة 	  ــتخدام حزم ــا باس ــات إحصائًي ــة الدرج ُمعاجل
االجتامعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  الرامــج 
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جدول )8( العالقة بني املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وأساليب املواجهة

جدول)9( الفروق يف درجة املشكالت يف ضوء النوع )ذكور - اناث( )ن = 110(

.SPSS V. 20 بـــرنامج  اختصــارا  واملعروفــة 
استخالص النتائج وتفسرها.                           	 
صياغة التوصيات.	 

خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
اســتخدم الباحــث حزمــة الرامــج اإلحصائيــة للعلــوم 

االجتامعيــة واملعروفــة اختصــاًرا بـ
ــار)ت(  ــمل: اختب )مSPSS. version 20)2013 وتش
 ،Pearson برســون  ارتبــاط  معامــل   ،(T-test)

املتوســط احلســايب، االنحــراف املعيــاري.

نتائج البحث:

املشكالت التي يعاين 
منها أولياء أمور الطالب 

ذوي اضطراب طيف 
التوحد

أساليب املواجهة

األسلوب املعريف
األسلوب 
االنفعايل

األسلوب 
الرتفيهي

مساندة 
اآلخرين

أسلوب الدعم 
الروحي

الدرجة الكلية

-0.894**-0.793**-0.769**-0.877**-0.824**-0.702**املشكالت النفسية
-0.852**-0.760**-0.738**-0.813**-0.753**-0.696**املشكالت االجتامعية

-0.810**-0.692**-0.671**-0.788**-0.762**-0.662**املشكالت املادية
-0.914**-0.802**-0.778**-0.887**-0.838**0.736**الدرجة الكلية

** دالة عند 0.01

نتائج الفرض األول:
الختبــار الفــرض األول الــذى ينــص عــىل أنــه " 
توجــد عالقــة بــني املشــكالت التــي يعــاين منهــا 
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 

وأســاليب املواجهــة".
ــاب  ــم حس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
قيــم معامــالت ارتبــاط برســون  )Pearson(بــني 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط

ــدول )8(: ــالل اجل ــن خ م

   يتضــح مــن جــدول )8( وجــود عالقــة عكســية ذات 
ــا  ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــني املش ــة ب ــة إحصائي دالل
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
وأســاليب املواجهــة عــىل مجيــع األبعــاد عنــد مســتوى 
ــة  ــرض األول للدراس ــون الف ــك يك )0.01(، وبذل

قــد حتقــق.

2- نتائج الفرض الثاين:
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــه "توج ــىل أنَّ ــرض ع ــص الف ين
ــور  ــاء أم ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب احصائي
ــة  ــد يف درج ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط

ــاث". ــاب اإلن ــكالت حلس املش
ــتخدام  ــم اس ــرض، ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
املســتقلتني كــام  للمجموعتــني   T-test اختبــار)ت( 

باجلــدول )9(:

درجة املشكالت
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

45.856.1263.842.7919.8130.01املشكالت النفسية
40.454.8855.764.6016.9330.01املشكالت االجتامعية
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درجة املشكالت
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

40.678.0657.253.3914.0710.01املشكالت املادية
126.9814.43176.857.6522.6470.01الدرجة الكلية

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدول )9( وج ــن ج ــح م يتض
إحصائيــة يف متوســطات درجــات مقيــاس املشــكالت 
ذوي  الطــالب  أمــور  أوليــاء  منهــا  يعــاين  التــي 
ــور  ــوع )ذك ــوء الن ــد يف ض ــف التوح ــراب طي اضط
ــة )ت(  ــت قيم ــث كان ــاث، حي ــاه اإلن ــاث( يف اجت – إن
عــىل التــوايل = )19.813، 16.933، 14.071، 
ــتوى  ــد مس ــا عن ــة إحصائًي ــم دال ــي قي 22.647( وه

.)0.01(

3- نتائج الفرض الثالث:
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــه "توج ــىل أنَّ ــرض ع ــص الف ين
ــور  ــاء أم ــن أولي ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب احصائي
ــة  ــد يف درج ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط

ــور". ــاه الذك ــة يف اجت ــاليب املواجه أس
ــتخدام  ــم اس ــرض، ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
T-test للمجموعتــني املســتقلتني مــن  اختبــار)ت( 

خــالل اجلــدول )10(:
جدول )10( الفروق يف درجة أساليب املواجهة يف ضوء النوع )ذكور - إناث( )ن = 110(

أساليب املواجهة
اإلناث )ن = 55(الذكور )ن = 55(

مستوى الداللةقيمة ت املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

37.337.1319.623.1316.8640.01األسلوب املعريف
24.183.7814.003.2415.1570.01األسلوب االنفعايل
20.404.0511.292.1114.7770.01األسلوب الرتفيهي

20.053.7411.561.9314.9470.01مساندة اآلخرين
36.953.5023.824.1717.8680.01أسلوب الدعم الروحي

138.9110.3780.296.2535.9010.01الدرجة الكلية

ــة  يتضــح مــن جــدول )10( وجــود فــروق ذات دالل
ــاليب  ــاس أس ــات مقي ــطات درج ــة يف متوس إحصائي
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــة الت املواجه
النــوع  ضــوء  يف  التوحــد  طيــف  اضطــراب  ذوي 
)ذكــور -إنــاث( يف اجتــاه الذكــور، حيــث كانــت 
قيمــة )ت( عــىل التــوايل = )16.864، 15.157، 
ــي  14.777، 14.947، 17.868، 35.901( وه

ــتوى )0.01(.  ــد مس ــا عن ــة إحصائًي ــم دال قي

4- نتائج الفرض الرابع:
ــتوى  ــؤ بمس ــن التنب ــه " يمك ــىل أن ــرض ع ــص الف ين
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش

ــالل مســتوى  ــد مــن خ ــراب طيــف التوح ذوي اضط
ــة" ــاليب املواجه أس

ــتخدم  ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
ــة  ــيط وطريق ــي البس ــدار اخلط ــل االنح ــلوب حتلي أس
االنحــدار املســتخدمة هــي طريقــة Enter، وذلــك 
ــة يف  ــاليب املواجه ــهام أس ــدى إس ــد م ــدف حتدي هب
التنبــؤ بمســتوى املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء 
التوحــد،  الطــالب ذوي اضطــراب طيــف  أمــور 

ــدول )11(:  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ وج
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جدول )11( التنبؤ بمستوى املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد من مستوى أساليب املواجهة

املتغرات املستقلةاملتغر التابع
أساليب املواجهةB احلد الثابت غر املعيارياملشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد

-263.9941.016قيمة املعامل
)T( 39.35523.388قيمة اختبار-

)T( 0.010.01مستوى الداللة
)F( 547.020قيمة اختبار

)F( 0.01مستوى الداللة
R(0.914( االرتباط

R2(0.835( التحديد
)R2( 0.834التحديد املصحح

بلغــت   )F( قيمــة  أن   )11( جــدول  مــن  يتضــح 
عنــد  احصائًيــا  دالــة  قيمــة  وهــي   )263.994(
تأثــر  عــىل  يؤكــد  ممــا   )0.01( داللــة  مســتوى 
التــي يعــاين  أســاليب املواجهــة عــىل املشــكالت 
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
التوحــد، كــام يتضــح أن قيمــة )ت( يف املتغــر املســتقل 
)املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــد( دال ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
)0.01( حيــث يوجــد تأثــر معنــوي يف نمــوذج 
معامــل  قيــم  وأن   ،)t( اختبــار  االنحــدار حســب 
ــيط  ــاط البس ــل االرتب ــي معام ــة: وه ــاط الثالث االرتب
ــد  ــل التحدي ــغ معام ــام بل ــغ )0.914(، بين ــد بل R ق
املصحــح  التحديــد  معامــل  كان  و   ،)0.835(  R2

R2 - )0.834(؛ ممــا يعنــي بــأن املتغــر املســتقل 

)املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــرس  ــتطاع أن يف ــد( اس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
)أســاليب  يف  احلاصلــة  التغــرات  مــن   )0.834(
ــام  ــب أي كل ــاط موج ــو ارتب ــة، وه ــة( املطلوب املواجه
التــي  املواجهــة زادت املشــكالت  قلــت أســاليب 
ــراب  ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه يع
ــدار  ــط انح ــة خ ــح إن معادل ــام يتض ــد ك ــف التوح طي
ــاين  ــي يع ــكالت الت ــىل )املش ــة( ع ــاليب املواجه )أس
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
ــة = 263.994 +  ــاليب املواجه ــي: أس ــد( ه التوح

ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
التوحــد )-1.016(.  ذوي اضطــراب طيــف 

مناقشة النتائج وتفسريها:
ُتشــر نتائــج البحــث احلــايل إىل وجــود عالقــة ارتباطيه 
دالــة بــني درجــات املشــكالت )النفســية، االجتامعيــة، 
املاديــة( التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمــور الطــالب 
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــن،  ــاندة اآلخري ــي، مس ــايل، الرتفيه ــريف، االنفع )املع
ــىل أن  ــك ع ــر ذل ــن تفس ــي(. ويمك ــم الروح الدع
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــكالت  ــا: املش ــكالت منه ــن املش ــر م ــون الكث يعان
ــة  ــور نتيج ــاء األم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــية والت النفس
ــعور  ــا الش ــن مظاهره ــد وم ــم بالتوح ــة طفله إصاب
بالقلــق واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل 
ــة  ــكالت اجتامعي ــور مش ــؤدي إىل ظه ــا ي ــل، مم الطف
ــات التواصــل والتفاعــل االجتامعــي  تتمثــل يف صعوب
التوحــدي،  والطفــل  األم  وبــني  الزوجــني،  بــني 
ــامم  ــدوا إهت ــن فق ــني الذي ــوة العادي ــني األم واألخ وب
ــذي  ــدي ال ــل التوح ــدوم الطف ــبب ق األم واألب بس
اســتحوذ عــىل اهتــامم األبويــن، وبــني األخــوة والطفل 
التوحــدي والــذي يفــرض عليهــم رضورة مســامهتهم 
مــع األبويــن يف اإلهتــامم بــه، أو بــني األرسة واجلــران 
ــعورهم  ــع إىل ش ــذي يرج ــارب وال ــاء واألق واألصدق
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ــام  ــدي، ك ــل التوح ــذا الطف ــدوم ه ــن ق ــة م بالوصم
يعــاين أوليــاء أمــور الطفــل التوحــدي مــن الضغــوط 
املاديــة املرتبطــة بإعاقــة الطفــل إلحلاقــه بمراكــز 
متخصصــة لتنميــة مهارتــه وتدريبــه وتعليمــه وعالجه 
والــذي يرتافــق مــع تــدين الدخــل الشــهري وإرتفــاع 
تكاليــف املعيشــة. ولكــي يواجــه أوليــاء األمــور هــذه 
املشــكالت يلجــأون إىل عــدة أســاليب منهــا: التعــرف 
عــىل أســباب املشــكلة، بجمــع معلومــات عنهــا، 
والتفكــر اإلجيــايب يف حلهــا، والتخطيــط حللهــا، 
ــا،  ــف ورائه ــي تق ــباب الت ــي لألس ــل املنطق والتحلي
واالنعــزال،  واإلنــكار،  االنفعــايل،  بالتنفيــس  أو 
ولــوم الــذات، أو بالرتفيــه مــن خــالل الدخــول عــىل 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، أو مشــاهدة التلفــاز، أو 
ممارســة الرياضــة، أو متاريــن االســرتخاء العضــيل، أو 
ــات  ــطة واهلواي ــة األنش ــق، أو ممارس ــزه يف احلدائ التن
مثــل: القــراءة، أو بطلــب املســاندة مــن اآلخريــن 
مثــل: األهــل، واألصدقــاء، وأخصائــي اإلرشــاد 
النفــي؛ بغــرض احلصــول عــىل معلومــات أو نصائــح 
ــم  ــالل الدع ــن خ ــكلة، أو م ــل املش ــادات حل وإرش
ــرب إىل اهلل  ــي تق ــياء الت ــن األش ــار م ــي باإلكث الروح
تعــاىل مثــل: الصــالة، والدعــاء، وتــالوة القــرآن. 
بــني  العالقــة  التــي أوضحــت  الدراســات  ومــن 
ــالب  ــور الط ــاء أم ــا أولي ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش
ــة  ــاليب املواجه ــد وأس ــف التوح ــراب طي ذوي اضط
ــا  ــدف كل منه ــا هل ــا تبًع ــام بينه ــت في ــي اختلف والت
أن  أظهــرت  والتــي   Gomes et al. (2015(:مثــل
أبــرز املشــكالت التــي تواجــه أوليــاء أمــور الطــالب 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد هــي: تأخــر تشــخيص 
أعراضــه،  مــع  التعامــل  وصعوبــة  االضطــراب 
وقصــور احلصــول عــىل خمتلــف مصــادر الدعــم 
االجتامعــي. وقــد متثلــت أبــرز أســاليب املواجهــة يف: 
التبــادل املعلومــايت بــني أرس الطــالب ذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد، واالشــرتاك يف شــبكات الرعايــة 

 Gona ،ــد ــف التوح ــراب طي ــذوي اضط ــة ل الصحي
ــراب  ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم et al. 2016( أولي

التوحــد يعانــون العديــد مــن املشــكالت أبرزهــا 
ــبة،  ــالت املناس ــور التدخ ــة، وقص ــعور بالوصم الش
ــرز  ــت أب ــة. وكان ــكالت املادي ــة، واملش ــاء الرعاي وأعب
ــول  ــزة ح ــاركني متمرك ــدى املش ــة ل ــاليب املواجه أس
املشــكلة ممثلــة يف املواجهــة اإلقداميــة أو متمركزة حول 
االنفعــال كاالعتقــاد يف القــوى اخلارقــة، والصلــوات 
أو الروحانيــة، )Rayan & Ahmad (2017 أوضحــت 
ارتبــاط املواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
ــوط(  ــاب - الضغ ــق- االكتئ ــي )القل ــاك النف باإلهن
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
التوحــد عــىل نحــو ســالب، وذلــك بغــض النظــر عــن 
عامــيل النــوع والســن،)Shepherd et al. (2018 التــي 
ــدة  ــا لش ــزداد تبعــً ــة ت ــوط الوالدي ــرت أن الضغ أظه
أعــراض اضطــراب طيــف التوحــد. وتوســطت بعض 
ــة  ــوط الوالدي ــني الضغ ــة ب ــة العالق ــاليب املواجه أس
Kar- وشــدة أعــراض اضطــراب طيــف التوحــد،
nas (2018  أظهــرت وجــود عالقــة دالة إحصائيـــــًـا 

بــني الضغــوط الوالديــة وســتة مــن أســاليب املواجهــة 
)اإلنــكار- املســاندة األدائيــة - االنســحاب الســلوكي 
ــدى  ــذات( ل ــوم ال ــرح - ل ــايل - امل ــس االنفع - التنفي
أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف التوحد، 
ــة  ــود عالق ــح)Miranda et al. (2019 وج ــام أوض ك
ــة  ــوط الوالدي ــني الضغ ــا ب ــة إحصائيـــــً ــة دال موجب
ــك  ــد وكذل ــف التوح ــراب طي ــراض اضط ــدة أع وش
ــراب.  ــاء ذوو االضط ــا األبن ــي يظهره ــكالت الت املش
كــام ارتبطــت الضغــوط الوالديــة عــىل نحو ســالب دال 
ــة واملســاندة  ــا بأســلوب املواجهــة اإلقدامي إحصائيـــً
أظهــرت   Alvarez (2021 الوظيفيــة،)  االجتامعيــة 
معانــاة أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد مــن العديــد املشــكالت أبرزهــا قصــور 
ــراب  ــة باالضط ــراض اخلاص ــم واألع ــادر الدع مص
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االجتامعيــة  واملهــارات  التواصــل  قصــور  ممثلــة 
الســلوكية  واملشــكالت  االهتاممــات  وحمدوديــة 
ــت  ــال. وكان ــدم االمتث ــذات وع ــذاء ال ــدوان وإي كالع
ــور  ــاء األم ــوم أولي ــي يق ــة الت ــاليب املواجه ــرز أس أب
ــامس العــون،  املشــاركني بالدراســة بتوظيفهــا هــي الت
واملواجهــة الدينيــة، والتأمــل، وممارســة الرياضــة، 
واإلنــكار واالنســحاب الســلوكي والتجنــب. كــام 
ــتويات  ــاع مس ــرت Corbett et al. (2021) ارتف أظه
ــاء أمــور الطــالب ذوي  ــدى أولي القلــق والضغــوط ل
ــا إىل  ــن عزوه ــي أمك ــد والت ــف التوح ــراب طي اضط
ــا املســتجد، وقصــور الوصــول  انتشــار فــروس كورن
ــوص  ــق بخص ــم، والقل ــة ألبنائه ــات الرعاي إىل خدم
ــة  ــاليب املواجه ــرز أس ــت أب ــم. وكان ــتقبل أبنائه مس
للطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وأوليــاء 
 Suen et al. (،أمورهــم ممثلــة يف املواجهــة االنســحابية
2022( ارتفــاع مســتوى الضغــوط لــدى أوليــاء أمــور 

ــا  ــو م ــد، وه ــف التوح ــراب طي ــالب ذوي اضط الط
ــر  ــة غ ــاليب مواجه ــم ألس ــزوه إىل توظيفه ــن ع أمك
ــدت  ــم. ووج ــاة لدهي ــودة احلي ــاض ج ــة وانخف فاعل
عالقــة ســالبة دالــة إحصائيــة بــني الضغــوط الوالديــة 
واملواجهــة القائمــة عــىل إعــادة اهليكلــة املعرفيــة 
وجــودة احليــاة لــدى أوليــاء أمــور الطــالب ذوي 
املواجهــة  وأســهمت  التوحــد.  طيــف  اضطــراب 
ــور  ــاء األم ــة أولي ــة املعرفي ــادة اهليكل ــىل إع ــة ع القائم
يف التوافــق مــع الضغــوط والتحديــات التــي تفرضهــا 

ــم . ــة ذوهي إعاق
ــن  ــاث م ــور واإلن ــني الذك ــة ب ــروق دال ــدت ف وُوج
أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
يف درجــة املشــكالت يف اجتــاه اإلنــاث، ويمكــن تفســر 
ذلــك عــىل أن أمهــات الطــالب ذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد أكثــر عرضــة بشــكل كبــر مــن اآلبــاء للقلــق 
ــر  ــاب ممــا جيعلهــن يعانــني مــن الكث ــر واالكتئ والتوت
مــن املشــكالت منهــا املشــكالت النفســية نتيجــة 

ــعور  ــا الش ــن مظاهره ــد وم ــم بالتوح ــة طفله إصاب
بالقلــق واحلــزن واليــأس واخلــوف عــىل مســتقبل 
الطفــل، والتــي ترجــع إىل صعوبــة التواصــل والتفاعل 
ــىل  ــه ع ــه وتدريب ــة يف تعليم ــدن صعوب ــام جي ــه ك مع
التفاعــل والتواصــل مــع اآلخريــن وجيعلهــن يشــعرن 
ــزداد  ــيء، وي ــزاج ال ــر وامل ــي والتوت ــط النف بالضغ
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــتقبل. وتتف ــق املس ــن قل لدهي
ــن  ــفت ع ــي كش ــة:) Willis et al. 2016) والت دراس
الفــروق بــني اجلنســني مــن أولياء أمــور األطفــال ذوي 
ــة،  ــاؤل، واملواجه ــد يف التف ــف التوح ــراب طي اضط
ــاة  ــن معان ــفت ع ــث كش ــة حي ــراض االكتئابي واألع
ــراض  ــن األع ــة م ــتويات مرتفع ــن مس ــات م األمه
االكتئابيــة وتوظيفهــن ألســاليب مواجهــة إجيابيــة 
وســعيهن للحصــول عــىل الدعــم مقارنــًة باآلبــاء. ومل 
تكــن هنــاك فــروق بــني األمهــات واآلبــاء يف التفــاؤل 
أو اســتخدام املواجهــة التجنبيــة، كــام أشــارت دراســة 
ــتويات  ــرن مس ــات أظه )Ayinla (2019 إىل أن األمه
ــوع  ــاء. وكان للن ــة باآلب ــوط مقارن ــن الضغ ــة م مرتفع
وترتيــب ميــالد الطفــل تأثــر عــىل املــدركات الوالديــة 
ــر  ــات أكث ــت االجتاه ــث كان ــراب، حي ــول االضط ح
ســلبية نحــو الطفــل حــال كونــه أنثــى، بينــام كان 
الرتتيــب امليــالدي األول منبــئ باالجتــاه الوالــدي 

ــة. ــتباقي يف املواجه االس
كــام توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني الذكــور 
واإلنــاث مــن أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اضطــراب 
ــاه  ــة يف اجت ــاليب املواجه ــة أس ــد يف درج ــف التوح طي
ــاء ذوي  ــىل أن اآلب ــك ع ــر ذل ــن تفس ــور، ويمك الذك
الكفــاءة العاليــة لدهيــم عــدة خصائص شــخصية مثل: 
تقديــر الــذات والشــجاعة والتفــاؤل والثقــة يف الــذات 
وضبــط النفــس فتقديــر الــذات املرتفــع جتعــل الفــرد 
قــادًرا عــىل التغلــب عــىل الصدمــات، ممــا يســاعده عىل 
التكيــف الناجــح مــع التغلــب عــىل املخاطــر واملحــن 
وتطويــر املنافســة يف مواجهــة الضغــوط، والقــدرة 
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عــىل التفاعــل اجتامعًيــا مــع اآلخريــن؛ بينــام األمهــات 
يتســمن بانخفــاض أســاليب املواجهــة حيــث يصعــب 
عليهــن التكيــف وختتــل عالقاهتــن بنفســهن، ويف هــذه 
ــالل  ــىل اعت ــاًل ع ــيئ  دلي ــف الس ــون التكي ــة يك احلال
ــق  ــخصية، وتتف ــراب الش ــية أو اضط ــة النفس الصح
 (Bozkurt et al. 2019(هــذه النتيجــة مــع دراســة
التــي أظهــرت ارتفــاع مســتوى األعبــاء الوالديــة 
ــف  ــراب طي ــال ذوي اضط ــور األطف ــاء أم ــدى أولي ل
ــل  ــن طف ــر م ــوا أكث ــن يعول ــا م ــد، وخصوًص التوح
مصــاب باضطــراب طيــف التوحــد، ويف حالــة كــون 
األمهــات  وكانــت  طفلــة.  باالضطــراب  املصابــة 
ــىل  ــة ع ــة القائم ــاليب املواجه ــا ألس ــر توظيفـــــً أكث
التقبــل بينــام كان اآلبــاء أكثــر استخدامـــــًـا ألســاليب 
املواجهــة القائمــة عــىل التــامس العــون. وكانــت الثقــة 
بالنفــس، والشــعور باليــأس، والتفــاؤل، والتــامس 

ــة. ــاء الوالدي ــات باألعب ــون منبئ الع
ــاين  ــي يع ــكالت الت ــتوى املش ــؤ بمس ــن التنب ــام يمك ك
ــف  ــراب طي ــالب ذوي اضط ــور الط ــاء أم ــا أولي منه
التوحــد مــن خــالل مســتوى أســاليب املواجهــة 
ــع إىل أن  ــا ترج ــة بأهن ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح ويف
ــا  ــا وإتقاهن ــن تعلمه ــارة يمك ــة مه ــاليب املواجه أس
مــن خــالل املواقــف احلياتيــة يف املنــزل والعمــل، ممــا 
يســاعد يف حــل كثــر مــن املشــكالت وجتنــب الكثــر 
ــرة،  ــور كث ــم يف أم ــيطرة والتحك ــر والس ــن املخاط م
ــة  ــة والكآب ــن العزل ــص م ــىل التخل ــاعدهن ع ــام يس ك
ــخصية  ــاء ش ــىل بن ــاعد ع ــا يس ــص، مم ــعور بالنق والش
إجيابيــة طموحــة تــزود الفــرد بالطاقــة وجتعلــه يشــعر 
ــا  ــه أقــوى وأكثــر ثقــة. فكلــام كان الشــخص إجيابًي بأن
ــل  ــىل ح ــه ع ــزداد قدرت ــعادته، وت ــد س ــاًل تتزاي ومتفائ

ــه.  ــي تواجه ــكالت الت املش

التوصيات الرتبوية: 
ــه  ــم عرض ــا ت ــايل، وم ــث احل ــج البح ــوء نتائ يف ض

ــث  ــاغ الباح ــابقة ص ــات س ــري ودراس ــار نظ ــن إط م
ــة: ــات اآلتي التوصي

خفــض املشــكالت التــي يعــاين منهــا أوليــاء أمور . 1
الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 

ــم. ــة هل ــادية وعالجي ــج إرش ــم برام ــالل تقدي خ
تفعيــل األنشــطة التــي تنمــي قــدرة الطــالب ذوي . 2

ــي  ــل االجتامع ــد التفاع ــف التوح ــراب طي اضط
ممــا يزيــد مــن توافقهــم األكاديمــي والنفــي 

ــاء. ــا اآلب ــي يواجهه ــكالت الت ــل املش لتقلي
تنميــة أســاليب املواجهــة لــدى أوليــاء أمــور . 3

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 
ــدارس،  ــاء يف امل خــالل االشــرتاك يف جمالــس اآلب
املدرســة،  وأنشــطة  رحــالت  يف  واالشــرتاك 
ــي  ــالت الت ــرتاك يف احلف ــن لالش ــوة الوالدي ودع
ــع  ــن يف وض ــاركة الوالدي ــة، ومش ــا املدرس تقيمه
ــد مــن  خطــط غــرف املصــادر باملدرســة، ممــا يزي

ــي. ــي واالجتامع ــم النف توافقه
أمــور . 4 ألوليــاء  االجتامعيــة  املســاندة  تقديــم 

الطــالب ذوي اضطــراب طيــف التوحــد خلفــض 
الضغــوط العائليــة واالجتامعيــة مــن خــالل: 
ــدار  ــىل م ــارية ع ــوط استش ــوات وخط ــح قن فت
ــم  ــن لتوعيته ــارش للوالدي ــوم )online( أو مب الي
ــات  ــل كتيب ــم، وعم ــع أطفاهل ــل م ــة التعام بكيفي
أو مطويــات أو ورش عمــل أو نــدوات لتوعيتهــم 

ــم. ــع أطفاهل ــل م ــة التعام بكيفي

املراجع:

أوال: املراجع العربية:

أبوالســعود، ناديــة إبراهيــم )2007(. الطفــل . 1
مؤسســة  اإلســكندرية.  األرسة.  يف  التوحــدي 

حــورس الدوليــة للنــرش.

أبوغزالــة، ســمرة عــيل )2009(. مقيــاس كفــاءة . 2



193

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

املشكالت التي يعاين منها أولياء أمور الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقتها بأساليب املواجهة يف منطقة الرياض

ــرى  ــة الك ــل اخلمس ــه بالعوام ــة وعالقت املواجه
جامعــة  الرتبويــة،  العلــوم  جملــة  للشــخصية. 

 .260-205  ،2 القاهــرة، 

ــة املدرســية . 3 أمحــد، أمحــد حممــد )2012(. الدافعي
ــي  ــدى مرتفع ــدرايس ل ــل ال ــة الفص وإدراك بيئ
ومنخفــي كفــاءة املواجهــة مــن طــالب املرحلــة 
ــرة. ــة القاه ــتر(. جامع ــالة ماجس ــة )رس اإلعدادي

ضغــوط . 4  .)2004( اســامعيل  بــرشى  أمحــد، 
ــو  ــة األنجل ــية. مكتب ــات النفس ــاة واالضطراب احلي

املرصيــة.

فاعليــة . 5  .)2014( املنعــم  عبــد  رينــاد  أمحــد، 
برنامــج إرشــادي لتنميــة كفــاءة املواجهــة يف 
ــل  ــن الرتم ــة ع ــية الناجت ــوط النفس ــض الضغ خف
ــايل  ــلوك االنفع ــىل الس ــره ع ــيدات وأث ــد الس عن
واالجتامعــي )رســالة دكتوراه(.جامعــة   القاهــرة.

العالقــة . 6  .)2010( حســن  الســيد  اهلل،  جــاد 
ــة  ــة العام ــج للمامرس ــي برنام ــل املهن ــني التدخ ب
ــية  ــوط النفس ــم الضغ ــة وحج ــة االجتامعي للخدم
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