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 :مستخلص الدراسة

وذلعك معخ لع    ،هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع  ععامعا ارسعرل السععودية مع  اللتعا التولعدا والمتعاكا التعي ععواج  م

والتعرف على معدى  ،عحقيق ارهداف التالية: التعرف على أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر السعودية

عقبا ارسر السعودية وجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد، وعحديد المتك ت التي عواجه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب 

وعوضعي  دور المسسسعات  ،ا ارسعر السععودية مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعدعحديعد أسعاليب ععامع ،التولد

وقد اعتمدت الدراسة على من ج المس  االجتماعي بلريقعة العينعة  .والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

كأدال رئيسعية  االستبانةواستخدمت  ،( مستجيب801) العتوائية مخ أسر أطتا  ذوا اضلراب التولد بمحافظة جدل والتي بلغت

وللبت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة يوافقون على فقرات محور أساليب اكتتعاف  .لجم  البيانات الخاصة بالدراسة

وأن أبرز أسعاليب اكتتعاف  ،(0.00( وانحراف معيارا )8..1ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد، بمتوسط لسابي بلغ )

وأن اللتا يجد بالغعة فعي االلعت ط والتواصعا  ،ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد هي مخ ل   عدم استجابة اللتا ل م

كما أن غالبية أفراد العينة معخ ارسعر السععودية يوافقعون ولعدي م اعجاهعات إيجابيعة نحعو عقبعا وجعود طتعا معخ ذوا  ،م  اآللريخ

(، ويتمثعا ذلعك فعي رععورهم بعالقلق عنعدما يقبعرون مع  0..0( وانحراف معيعارا )8..1بمتوسط لسابي ) ،تولداضلراب ال

كما ان م يتعرون بأنه التبار معخ   والبعد معخ عقبلعه. كعفلك أفعراد  ،ويتعرون بالقلق والخوف على ليال ومستقبا طتل م ،طتل م

( وانحعراف 1..1  المبعابيخ باضعلراب التولعد، وذلعك بمتوسعط بلعغ )العينة يوافقون على وجود متعك ت عواجعه أسعر ارطتعا

أكثععر المتععك ت التععي عععواج  م هععي: عععدم وجععود الععدعم الكععافي مععخ المجتمعع  للتكيعع  معع  وضعع  طتل ععم  ( وأن...0معيععارا )

اء وذلك معخ لع   زيادل وعي المجتم  بالتولد ولجم المعانال التي عق  على عاعق اآلبوقد أوصت الدراسة بضرورل   التولدا.

 عما ندوات علمية ومحاضرات ثقافية وورش عما للتوعية ب فا االضلراب وطرق التعاما معه.

 جدل محافظة التولد، ذوا أطتا  أسر، التولدا، اللتا السعودية، ارسر ععاما، واق  الكلمات المفتاحية:
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The Reality of Saudi Families Dealing with Autistic Children and the Problems they Face 

(An Applied Study on a Sample of Families of Children with Autism in Jeddah) 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the reality of the Saudi family's dealings with the autistic child and 

the problems they face, by achieving the following goals: Identifying the methods of discovering 

children with autism in Saudi families, identifying the extent to which Saudi families accept the 

presence of a child with autism, and identifying the problems. Facing the families of children 

with autism disorder, defining the methods of dealing with Saudi families with the behaviors of 

their children with autism, and clarifying the role of institutions and support agencies for families 

of children with autism disorder. The study relied on the social survey method, using a random 

sample of families of children with autism disorder in Jeddah, which reached (108) respondents. 

The questionnaire was used as a main tool for collecting data for the study. The results of the 

study concluded that the majority of the sample members agree with the paragraphs of the focus 

of the methods of family discovery of the child with autism disorder, with a mean of (2.71) and a 

standard deviation (0.44), and that the most prominent methods of family discovery of a child 

with autism is through the child's failure to respond to them, and The child finds extreme in 

mixing and communicating with others, and the majority of the sample members from Saudi 

families agree and have positive trends towards accepting the presence of a child with autism, 

with a mean (2.51) and a standard deviation (0.60), and this is reflected in their feelings of 

anxiety when they fall short with their child They feel anxiety and fear for the life and future of 

their child, and they feel that it is a test from God that must be accepted. The sample members 

also agree that there are problems facing families of children with autism, with an average of 

(2.38) and a standard deviation (0.75), and that the most common problems they face are: The 

lack of adequate support from the community to adapt to the situation of their autistic child. The 

study recommended the necessity of increasing the community’s awareness of autism and the 

extent of the suffering that is incurred by parents through conducting scientific seminars, cultural 

lectures and workshops to raise awareness of this disorder and ways to deal with it. 

Keywords: Reality of interaction, Saudi families, Autistic children, Families, Children with 

autism, Jeddah governorate 



 
 
 
 

 

 

 

 :المقدمة. 1

ععد اإلعاقة ظاهرل إنسانية عامة ال يخلو من ا مجتم  مخ المجتمعات أو طبقة مخ اللبقات االجتماعية، وال رك أن هعف  

مخ المتك ت المختلتة ذات االبعاد االجتماعية واللبية والنتسية والتعليمية مما يقتضي االهتمام ب عا الظاهرل يترعب علي ا العديد 

 (..1.، .108واعلائ ا الكثير مخ الرعاية )كاما، 

والتعي معا زا  يكتنت عا الكثيعر معخ الغمعو  االضلرابات النمائية المنتترل في أنحاء الععالم ويعد اضلراب التولد مخ 

فمععا زا  الغمععو  يععدور لععو  السععبب الرئيسععي وراء هععفا  ،لظ ععور المععرعبط بعععدم المعرفععة الدقيقععة للسععباب والعوامععا المسديععة 

ت لما يتكله هفا االضلراب معخ متعك  العالم؛في العديد مخ دو   بدراستهوقد زاد االهتمام   .م(.108 ،االضلراب )بالتوان

وفعي الم عارات التواصعلية،  ،يعاني من ا اللتا التولدا ليث عسثر في مجاالت مختلتعة لديعه، كالقبعور فعي التتاععا االجتمعاعي

باإلضافة إلى سلوك إيفاء الفات وما يبالبه مخ سعلوك نملعي متكعرر ممعا  ،فض ً عخ صعوبات كبيرل في نمو سلوكيات اللعب

دالا ارسرل والمسسسات التعليمية والترفي ية والمجتمعية ببتة عامة بسبب ما يجعر  هعفا  يتكا عبئاً ثقي ً وعقبة أساسية كبرى

 .(81. :م.108 ،السلوك مخ قيود على سلوك اللتا التولدا وعلى أفراد ارسرل )التاوا

غيعرات أو فإنه مخ الم عم دراسعة معا يلعرأ علعى هعف  ارسعرل معخ ع ،وليث أن ارسرل هي اللبنة ارولى في بناء المجتم 

وعلعى ارنظمعة الترعيعة مثعا  ،ليث أن وجود  يسثر على النظام ارسعرا ككعا ،متاكا وعحديات، نتيجة وجود طتا عولدا في ا

(. كمعا أن االهتمعام برعايعة 1.8 :م1082 ،وآلعرون )بوزيعدوالنظعام ارلعوا كع ً علعى لعدل  ،والنظعام اربعوا ،النظام الزواجي

ارمر الفا ينعكس على الع قة الزواجية وقد يسدا إلعى التعوعر والضعغوط النتسعية  ،دل البعوبةاللتا التولدا ععتبر م مة ردي

أما على النظام ارسرا فاربوان ملالبان بالعناية باللتا التولدا وعقدير الرعايعة الكاملعة لعه نتسعياً  ،ثم إلى االنتبا  أو الل ق

 ،)السعايسسعرل عقعديم الرعايعة المللوبعة بسعبب ارعتعاع التكلتعة أو ععدم عوفرهعا وقعد ال عسعتلي  ار ،واجتماعياً وصحياً واقتبعادياً 

 (.  082. :م.108

وعجدر اإلرارل إلعى أن ارسعرل التعي يوجعد في عا طتعا عولعدا عواجعه ععدد معخ المتعك ت االجتماعيعة معخ أهم عا نظعرل 

 ،ترية العاملة مع ا وكفلك المجتم العائلة وارقارب والجيران والكوادر الب

ليث أن نتعاطات ارسعرل عتعأثر كمعا  ،إلى " أنه يبعب التعايش م  ذوا اإلعاقة (.0:مم.100ليث أرار القريوعي وآلرون ) 

وعحتعا  ارسعرل هنعا إلعى إععادل  ،أن ا عتردد في التخليط والتتكير في قضاء ارجازات أو القيام بالزيارات أو لضور االلتتعاالت

 ".  وجود فرد معوقنتلة ارسرل في ظا النظر في أ

وعحديد أهم متك ت والتياجعات  ،التولداععاما ارسرل السعودية م  اللتا  واق وفي هف  الدراسة سنقوم بالتلرق إلى          

أسعر أولئععك ارطتععا  المبععابيخ بالتولعد، وكععفلك مبععادر الععدعم والمسعاندل التععي علجععأ إلي ععا ارسعر فععي مواج ععة هععفا االضععلراب 

 عواج  ا.والمتاكا التي 

 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

أصدرت المملكة العربية السعودية العديد مخ ارنظمة والتتريعات واللوائ  لخدمة ذوا اإلعاقة بتكا عام واضعلراب 

 ،إال أن عتعيا علك ارنظمة واللوائ  ال زالت غير محققة للمولات أسر ذوا اضلرابات التولد ،التولد بتكا لاص



 
 
 
 

 

 

 

التولعد فعي المملكعة العربيعة السععودية إلعى قلعة الدراسعات ععخ ارسعاليب واللعرق الموثقعة واردلعة واقع  ميعدان ويتير  

ليعث  ،وارطر العامة المعيارية التي يمكخ االستناد إلي ا فعي اكتتعاف ارطتعا  معخ ذوا اضعلراب التولعد بتعكا علمعي وميسعر

 ،فعي المملكعة العربيعة السععودية ال زا  يكتنت عا الغمعو  م ( إلى أن أسعاليب اكتتعاف لعاالت التولعد1081،عتير دراسة )التايز

وأن العديعد معخ ارسعر ال يعرفعون معا يجعب علعي م القيعام بعه رطتعال م التولعدييخ. كمعا أن العنقت فعي مراكعز التتعخيت والتعلععيم 

م مععخ ذهععن  ووجععود الرهبععة والخععوف لععدى بععع  ارسععر ومععا يععدور فععي ،والتأهيععا وكععفلك نععدرل المراكععز الرياضععية المتخببععة

 .هـ(..80 ،التارخاستت امات لو  لالة طتل م )

ول فا نجد أن أسر ذوا اضلراب التولد يبحثون دائماً عخ الخدمات التي عقدم رطتال م في مجتمع  عسعود  االعجاهعات  

ى رععور بعالجر  وهعي عقعود ععادل إلع ،غير مرغوب فيعه ريءفاإلعاقة في المجتمعات اإلنسانية  ،السلبية نحو اإلعاقة والمعوقيخ

كمعا أن ج عات عقعديم الخعدمات لعفوا اضعلراب التولعد فعي المملكعة متععددل  .(..م:1001 ،وآلرون )الحديداوارلم واالرعباك 

اضعلراب  الخعدمات لعفواومختلتة مثا وزارات العما والتنمية االجتماعية والتعليم والبعحة وغيرهعا ممعا يجععا عقعديم ا لتلعك 

 م(.1081 ،على ارسر )التايز التولد في ا صعوبات كثيرل

 

 :أهدف الدراسة. 1.1

وذلعك معخ لع   عحقيعق  ،عسعى الدراسة إلى معرفة واق  ععاما ارسعرل السععودية مع  اللتعا التولعدا والمتعاكا التعي ععواج  م

 ارهداف التالية:

 .التعرف على أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر السعودية .8

 مدى عقبا ارسر السعودية وجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد.التعرف على  .1

 .عحديد المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد ..

 .عحديد أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد .0

 .لراب التولدعوضي  دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باض ..

 

 :الدراسة تساؤالت. 1.1

 السعودية؟ما هي أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ارسر  .8

 ما مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد؟ .1

 التولد؟ما هي المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب  ..

 التولد؟ما هي أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب  .0

 التولد؟ما هو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب  ..

 

 :أهمية الدراسة. 1.1

 عبرز أهمية الدراسة مخ ناليتيخ هما:

 األهمية النظرية. .1.1.1



 
 
 
 

 

 

 

كمنظومععة اجتماعيععة وأل قيععة ل ععا دورهععا ال ععام فععي عنتععئة وععلععيم وعثقيعع  اربنععاء والتعامععا معع  اهتمععام الدراسععة بارسععرل  -8

التياجاع م ومتك ع م بأسلوب علمي وم ني يراعى طبيعة ولبوصعية هعفا االضعلراب العفا يحتعا  إلعى نوعيعة معينعة 

 في التعاما معه.

ودور علك ارسر في  ،از آثار  السلبية على اللتا التولدازيادل اهتمام البالثيخ بدراسة اضلراب التولد ومتك عه وإبر -1

 إرباع التياجات اللتا التولدا وواق  وكيتية التعاما معه.

اليوميععة التععي ععايتعع ا أسععرل اللتععا التولععدا وإثععراء التععرا  النظععرا بدراسععة  المتععك تعحععاو  الدراسععة الوقععوف علععى  -.

علبيقيععة عحععاو  االستررععاد بالنظريععات الحديثععة ومعرفععة مععدى إمكانيععة علبيق ععا علععى المجتمعع  السعععودا وذلععك معع  نععدرل 

 .الدراسات العربية التي عناولت اللتا التولدا والمتاكا التي ععاني من ا ارسرل

راسععة إيجععاد بععرامج لتنميععة الم ععارات التوعويععة والتثقيتيععة للسععرل فععي كيتيععة التعامععا معع  متععك ت واهتمامععات عحععاو  الد -0

 ولبائت اللتا التولدا.

 .األهمية التطبيقية .1.1.1

وعلعم  ،يمكخ االستتادل مخ مخرجات الدراسة في التخببعات ذات البعلة مثعا علعم االجتمعاع اللبعي للخدمعة االجتماعيعة -8

والمسعاهمة فعي عغييعر نظعرل المجتمع   ،ليث عتناو  الدراسة عأثير اللتا التولدا على النظام ارسرا ،ارسرااالجتماع 

ونتععر ثقافععة أن المعععاق عضععواً فعععاالً فععي المجتمعع  لععه لقععوق وعليععه  ،فععي طععرق التعامععا معع  ارطتععا  المبععابيخ بالتولععد

 لية والترويحية المقدمة ل ف  التئة مخ المجتم .واجبات، والرف  إلى الج ات المعنية لتحسيخ الخدمات التأهي

الوقععوف علععى أسععاليب ععامععا ارسععر السعععودية معع  المتععك ت التععي يظ رهععا أبنععابهم ذوا اضععلراب التولععد ب ععدف علبيععة  -1

 .االلتياجات الخاصة رولئك ارطتا  ورسرهم على لد سواء

مبادر دعم ومساندل لقيقية للسرل في كيتية التعاما م  متعك ت كما عس م نتائج هف  الدراسة بإذن   في محاولة إيجاد  -.

 والتياجات ولبائت اللتا التولدا بحسب النتائج التي عوصلت إلي ا الدراسة.

 

 :الدراسة مصطلحات. 1.1

 :اضطراب التوحد ▪

يعرف الدليا التتخيبي اإللبائي ارمريكي الخامس البادر عخ جمعية اللب النتسي ارمريكيعة اضعلراب التولعد 

بأنه " هو اضلراب نمائي عببي ذو عأثير راما على كافة جوانب النمو يظ ر في اللتولعة المبكعرل فيعسدا إلعى اضعلراب فعي 

 American)لجانعب السعلوكي وارنتعلة واالهتمامعان المحعددل " الجوانعب االجتماعيعة والتواصعا اللتظعي وغيعر اللتظعي فعي ا

Psychiatric Association, 2013:250) ) 

هععو مععر  يبععيب ارطتععا  فععي سععخ مبكععر يتميععز اللتععا بععاالنلواء  :ويعععرف البالععث اضععلراب التولععد إجرائيععا بأنععه

 .  ارولى مخ عمر اللتاويظ ر في السنوات الث  ،وضع  االعبا  االجتماعي وانعدام الثقة بالمحيليخ

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 :األسرة ▪

يعرف ليندبر  ارسرل بأن ا " هي نظام إنساني وجد ليحافظ على النوع البترا ويتم بدالله ممارسعة ارنمعاط السعلوكية 

االجتماعيععة واالقتبععادية والتربويععة والترويحيععة ويععتم بععدالل ا عمليععات الضععبط االجتمععاعي وعسععرب القععيم  :المتعععددل الجوانععب

  .(8.م:1080،واكتساب العادات" )الخوالدا وآلرون

علعك ارسعر التعي عحتضعخ ذلعك اللتعا المبعاب بإعاقعة التولعد ومعا  :ويعرف البالث أسر ارطتعا  المبعابيخ بالتولعد بعأن م

كفلك ما عحتاجه علك ارسرل مخ مبادر للمعلومعات  ،فا اللتا مخ مج ود وععاما يختل  عخ بقية ألوعه ارصحاءيتللب من ا ه

 .والفا يحتا  عفليل ا له لكي يعيش م  أسرعه بأفضا اللرق الممكنة ،فيما يختت به مخ ععاما يرافقه في كا مرالا لياعه

 :الطفل ▪

 اللتا في اللغة هو البغير في كا ريء. وأصا اللتظ مخ اللتولة أو النعومة. وكلمة طتا عللق على الفكر وارنثى. 

 -:واللتا عند علماء االجتماع يعرف في ث ثة أوجه هي

 ارولى: هي مخ مرللة التكويخ ونمو التخبية وعبدأ مخ المي د لتى طور البلوغ.  -

 الثانية: إن اللتولة عتحدد لسب السخ ليث يسمى طت ً مخ لحظة المي د لتى سخ الثانية عتر مخ عمر .  -

وعختل  مخ ثقافة إلى ألرى وقعد عنت عي عنعد البلعوغ أو عنعد العزوا   الررد،الثالثة: اللتولة هي مدل الحيال مخ المي د إلى  -

  .(022 :م.100،)القتقتي

 هو كا إنسان في سخ السابعة ولم يتجاوز سخ الثامنة عتر مخ عمرل. :لللتاأما التعري  اإلجرائي 

 :المشكالت ▪

 معخ لتتعرل بعالبع  بعضع ا وممتزجعة متتعابكة وقعائ  أو ألعدا  ععدل معخ عتكعون ظعاهرل ععرف المتك ت بأن ا " هي

 وعحليل عا ب عا المحيلعة والظعروف أسعباب ا معرفعة قبعا لل عا ويبععب الجماعة أو الترد عواجه واللبس الغمو  ويكتنت ا الوقت

 .(.1. :م8221 ،)بدوا "بتأنه قرار اعخاذ إلى للوصو 

وعقع   ،مواقع  عامعة عواجعه أسعر أطتعا  التولعد فعي المجتمع  السععودا هعي :ويعرف البالث المتك ت اجرائياً بأن عا

 .للبيعيةقدراع م وإمكانياع م عاجزل عخ لل ا ومواج ت ا بتاعلية ويسثر ذلك في مجرى لياع م ا

 

 الخلفية النظرية للدراسة .1

 النظريات الموجهة للدراسة .1.1

يرى البالث في ضوء دراسته أن يستررد بث   نظريات ك ً من ا يقدم طرلاً نظرياً مختلتاً ويلقعي الضعوء علعى محعاور البحعث 

 :كما يلي

 :النظرية البنائية الوظيفية .1.1.1

ععام يحتعوا داللعه علعى ث ثعة أنظمعة ععمعا مععاً لتسلع  النظعام ارسعرا وهعف  ارنظمعة وطبقاً ل فا االعجا  فان ارسرل هعي نظعام 

وارسرل نظام اجتمعاعي  ،عختت بمجموعة مخ المسئوليات والواجبات التي مخ رأن ا أن عحقق بين ا نوع مخ التوازن في ارسرل

لك يعني عغيراً في اردوار والتوقعات ووجود ويمكخ أن يتعر  هفا النظام لظروف متاجئة ومتك ت ال يمكخ التخلت من ا وذ

 (.81م:.100،طتا مخ ذوا االلتياجات الخاصة مخ أهم ارزمات الحياعية )البلته



 
 
 
 

 

 

 

أما إنجاب طتا عولدا فانه قد يسدا إلى معانال ارسرل مخ صعوبات في التأقلم والتكي  م  اإلعاقعة قعد عبعا إلعى لعد الضعغط  

ومن عا إنجعاب طتعا  ،ون بدراسة عأثير ارلدا  اليومية الضاغلة وارزمات على النظعام ارسعراولقد قام البالث ،النتسي المزمخ

 (.0.1.م:.108،عولدا ووجدوا أن ا مخ أكثر ارلدا  صعوبة على اربويخ )السايس

 

 :نظرية األزمة .1.1.1

ومعخ لع   مرالعا نمعو  االجتمعاعي والعقلعي  ،لتوصي  وعتسير وععميد الحالة التي ععايتع ا ارسعرل منعف بدايعة عتعخيت اللتعا

ليث ععدور نظريعة ارزمعة لعو  أن ارسعرل سعوف عععاني معخ للعا  ،البد مخ معرفة كيتية مواج ة ارسرل لتلك ارزمة ،والنتسي

يعرل وظيتي عندما يكون في ا طتا عولدا ارمر الفا يدف  ارسرل لمواج ة صعوبات في التكي  م  متللبات رعاية اللتا المتغ

( أسرل لدي ا طتا يعاني مخ اضلرابات التولعد وجعد .0وفي دراسة طبقت على ) ،والتي عحتا  إلى استغراق كاما مخ الوالديخ

درجعة لعدل  ،معدى غمعو  ارزمعة، درجعة معانعال ارسعرل :أن هناك عدل عواما عسثر فعي ععأملم ارسعرل مع  ارزمعة وهعي كعاآلعي

فعة ارسعرل مع  المحيلعيخ ب عم طبيععة اإلعاقعة وكلمعا كانعت اإلعاقعة بسعيلة كلمعا كعان أما عخ غمعو  ارزمعة فععدم معر ،ارزمة

 (...0.م:.108،التكي  أقا بسبب معانال اآلباء مخ اإلنكار وعدن عقبا التتخيت )السايس

 :نظرية المرونة األسرية .1.1.1

واالسععتتادل مععخ  ،رد كععرد فعععا ل زمععةععععرف المرونععة ارسععرية بأن ععا السععلوك االيجععابي والععوظيتي والععفا عقععوم بععه ارسععرل أو التعع

عظ ععر مقاومععة  :ويضععم هععفا التعريعع  عععدل عناصععر هععي ،الظععروف المحيلععة لمحاولععة إعععادل التكامععا واالنسععجام للنسععق ارسععرا

والبد أن عتوفر في ارسرل لبائت معينة لتعى عسعتلي  اسعتعادل عوازن عا بغع  النظعر  ،ارسرل في اروقات البعبة وارزمات

وأن مت ععوم التكيعع  عنععد ارسععرل يتللععب أن يتحلععى يقععدر أكبععر مععخ المرونععة والقععدرل علععى المحافظععة علععى  ،رزمععةعععخ صعععوبة ا

وعتميعز المرونعة التعي عتعير إلي عا هعف  النظريعة بقعدرل النسعق ارسعرا للععودل إلعى  ،استقرارها برغم الظروف البعبة واروقعات

نظريعة عركعز علعى عوامعا التعوعر فعي النظعام ارسعرا بعدالً معخ التركيعز علعى وأن ال ،لالته اللبيعية التي كان علي ا قبعا ارزمعة

 هـ(...80 ،)التارخااللت الت الوظيتية 

 الدراسات السابقة .1.1

دراسلة اننوجراييلة علل   :م( بعنوان "المشاكل االجتماعية التي تعاني منها أسرة الطفلل التوحلدي1111 ،( دراسة )السايس1

 ". األطفال التوحديين يي مدينة جدة أسر

كعفلك معرفعة المعانعال اليوميعة التعي ععايتع ا  ،وقد هدفت الدراسة إلى الكت  عخ عأثير وجود طتا عولعدا علعى النظعام ارسعرا

أسرل اللتا التولعدا ولاصعة ارمعر معخ أجعا ععوفير التياجاععه االجتماعيعة والنتسعية والبعحية والتأهيليعة وكعان معخ أهعم نتعائج 

 بعخ وكعفلك المرالعا العمريعة ل ،الدراسة أن درجعة عحمعا الضعغوط النتسعية والج عد الجسعماني يختلع  بعالت ف عمعر الوالعديخ

كما عوصلت الدراسة إلى أن أهم العواما التي عساعد أسرل اللتا التولدا للتكي  مععه كانعت عأهيعا وععدريب ارسعرل  ،التولدا

 ،والحاجعة المسعتمرل للعدعم المعرفعي واالجتمعاعي والنتسعي ،كفلك التختيع  معخ الععبء المعادا ،للتعاما م  المتك ت السلوكية

مخ الضغوط المادية نتيجة ما عستلزمه رعاية اللتا التولدا مخ كلتة اقتبادية وما يترعب  وأوصت الدراسة بضرورل التختي 

 .عليه مخ استنزاف لمعظم موارد ارسرل االقتبادية



 
 
 
 

 

 

 

م( بعنللوان "مللدا رضللا أوليللاع األمللور عللن  للدمات التللد ل المبكللر المقدمللة ألطفللاله  مللن  وي 1111،( دراسللة )عبيللدات1

 ". ةمدينة جد اضطراب التوحد يي

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمعة رطتعال م معخ ذوا اضعلراب 

وكان مخ أهم نتائج الدراسة أن مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمعة رطتعال م معخ  ،التولد في مدينة جدل

كمععا وجععدت  ،بينمععا عععراو  بععيخ المرعتع  والمتوسععط علععى أبعععاد اردال ،علععى الدرجعة الكليععة ذوا اضعلراب التولععد كععان متوسععلاً 

الدراسة فروقاً ذات دالله إلبائية في مدى رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكر المقدمة رطتال م مخ ذوا اضلراب 

إجراء دراسعة عتنعاو  المقارنعة بعيخ المراكعز الحكوميعة  وقد أوصت الدراسة بضرورل ،التولد ععود إلى متغير المستوى التعليمي

 .التي عقدم لدمات التدلا المبكر والمراكز ارهلية

ره  يلي م( بعنوان "الصعوبات التي تواجه تقدي  الخدمات لذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر أس1112 ،( دراسة )الفايز1

 ".  المملكة العربية السعودية

التعرف على البعوبات التي عواجه عقديم الخعدمات لعفوا ارطتعا  العفيخ يععانون معخ اضعلراب التولعد وقد هدفت الدراسة إلى 

مخ وج ة نظعر أسعرهم فعي المملكعة العربيعة السععودية وهعا عختلع  هعف  البععوبات بعالت ف متغيعرات الدراسعة مثعا المسعتوى 

يعرهم معخ المتغيعرات وكعان معخ أهعم نتعائج البحعث وجعود التعليمي لولي ارمر وعمر  وععدد أفعراد ارسعرل العفيخ لعدي م عولعد وغ

كمعا أظ عرت النتعائج وجعود فعروق ذات داللعه إلبعائية  ،عتاعا ذات دالله إلبائية بعيخ عمعر ولعي ارمعر والمسهعا التعليمعي لعه

دد أطتعا  ولم عظ ر النتائج أا فروق ذات دالله إلبائية عععزى را معخ جعنس اللتعا أو عع ،ععزى لمتغير عمر ولي أمر اللتا

 .التولد في ارسرل

جهتهلا ملن وجهلة نظلر أوليلاع مشلكالت األطفلال  وي اضلطراب التوحلد وأسلالي  موام( بعنوان "1112،( دراسة )الخرعان1

 ". أموره 

وقد هدفت الدراسة إلى عحديعد المتعك ت التعي يواج  عا ارطتعا  ذوو اضعلراب التولعد والوقعوف علعى أسعاليب مواج عة ارسعر 

وكعان معخ أهعم النتعائج أن مجعا  " متعك ت  ،وعحديد مبادر الدعم والمساندل التي يلجأ إلي ا أولياء ارمعور ،لسلوكيةللمتك ت ا

التتاعا االجتماعي" قد لبا علعى متوسعط لسعابي بعيخ المجعاالت السعتة فعي لعيخ جعاء المجعا  الرابع  " مجعا  متعك ت إيعفاء 

ائج أن أسعاليب ععامعا ارسعر مع  المتعك ت السعلوكية التعي يظ رهعا أطتعال م كما أظ عرت النتع ،الفات " قد لبا على أقا عقدير

وقععد أوصععت الدراسععة بضععرورل العنايععة بععالبحو  والدراسععات المتعلقععة  ،عراولععت معظم ععا بععيخ الععدرجتيخ المتوسععلة والمرعتعععة

 .بالتولد وذلك للتعرف على أهم أسباب هفا االضلراب في المجتمعات العربية

دراسللة حالللة  :م( بعنللوان "دور األسللرة والمركللز يللي رعايللة وت هيللل الطفللل  و اضللطراب التوحللد1112بللي، ( دراسللة )العر1

 بمركز التميمي للتوحد بمحايظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية".

كعفلك  ،وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور ارسرل في رعاية وعأهيا اللتا ذو اضلراب التولعد والكتع  ععخ متعك ع م

الوقوف على البرامج التعليمية والتدريبية والخدمات المساندل المقدمة ل م بالمتاركة م  ارسرل ومعرفة معدى االسعتتادل معخ علعك 

البرامج  وكان مخ أهم نتائج الدراسة أن ارسعرل علععب دور فععا  فعي رعايعة وعأهيعا اللتعا التولعدا ليعث أن عا ععوفر لعه جميع  

   ،ليمية وع جية ومتللبات الحيال اليومية وبيئة منزلية مريحةالتياجاعه مخ لدمات عع



 
 
 
 

 

 

 

كما يعد التدلا المبكر أو   ،كفلك فإن معظم متك ت ارطتا  التولدييخ عتمركز لو  افتقار اللتا التولدا لم ارات التواصا

معام ببعرامج اإلررعاد ارسعرا وقد أوصت الدراسة بضرورل دمج اللتا التولدا بعالمجتم  واالهت ،وأهم للوات الع   للتولد

 والبرامج التدريبية التي عساعد في علور ارسرل واللتا معاً.

م( بعنللوان "المشللكالت واالحتياجللات التللي تواجلله أسللر أطفللال التوحللد ودور الم سسللات يللي 1112 ،( دراسللة )باحشللوان2

 دراسة عل  عينة من األسر يي مدينة المكال".  :مواجهتها

والتعععرف علععى دور  ،ى التعععرف علععى المتععك ت وااللتياجععات التععي عواجععه أسععر ارطتععا  التولععديخوقععد هععدفت الدراسععة إلعع

المسسسات والج ات الداعمة ل ف  ارسر سواء كان مخ النالية التأهيلية أو المادية في مواج ت ا وكان مخ أهم نتائج الدراسة عدم 

وععدم وجعود مبعادر  ،ييخ صعوبة التعاما م  اللتعا التولعداعواجه أسر التولد ،وجود عوعية لدى المجتم  عخ مر  التولد

أيضاً عوجد مراكز للتولعد إال أن عا ال عتعوفر في عا اإلمكانيعات والتج يعزات والمععدات ال زمعة لخدمعة  ،عمويا رسر أطتا  التولد

 .عاية أطتا  التولدإضافة إلى أن هناك قبوراً في السياسات والتتريعات الخاصة بكتالة ور ،أطتا  التولد وعأهيل م

 ".ف األطفال  وي اضطراب طيف التوحدم( بعنوان "أسالي  األسر السعودية يي اكتشا1112 ،)الفايز( دراسة 2

وإذا معا كانعت هعف   ،هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب ارسر السععودية فعي اكتتعاف أطتعا  ذوا اضعلراب طيع  التولعد

وكان مخ أهم النتائج أن بع  ارسر ال عرسا أطتال عا لتتعخيت اضعلراب طيع   ،ارساليب عختل  بالت ف متغيرات الدراسة

كما أظ رت النتائج أن متغير مستوى التعليم ذو دالله إلبائية مما يعني أن التعلعيم عامعا م عم فعي وععي  ،التولد في سخ مبكرل

ليث ال عوجد  ،أما المتغيرات ارلرى فلم يكخ ل ا أثر ذو دالله إلبائية ،أهمية إرسا  أطتال م للتحت المبكراآلباء وارم ات ب

فروق جوهرية بيخ استجابات أفراد العينة لسب جنس ولي ارمر أو مكعان السعكخ أو ععدد لعاالت التولعد فعي ارسعرل واكتتعاف 

ارسر السععودية بتعكا أكبعر لعو  أهميعة التحعت المبكعر الضعلراب  وقد أوصت الدراسة بضرورل ععلم ،أطتال م باالضلراب

 .التولد

ضللوع بعلل   م( بعنللوان "الوللاوط النفسللية لللدا فبللاع األطفللال التوحللديين بمحايظللة ا حسللاع يللي1112،بوزيللددراسللة ) (2

 ".المتايرات الديموغرايية

ارطتا  ذوا اضلراب طي  التولعد بمحافظعة اإللسعاء وقد هدفت الدراسة لمعرفة مستويات الضغوط النتسية التي يعاني ا آباء 

وكععان مععخ أهععم نتععائج الدراسععة أن آبععاء ارطتععا  ذوا اضععلراب طيعع  التولععد فععي محافظععة اإللسععاء يعععانون مععخ ضععغوط نتسععية 

  كما عوصلت الدراسة إلى أنه ال عختلع ،وعتوزع علك الضغوط على عدد مخ اربعاد وعختل  درجة كا بعد عخ ارلر ،منختضة

وقعد أوصعت  ،الضغوط النتسية لدى والد اللتا ذا اضلراب طي  التولد الت فاً داالً إلبائيا بالت ف العواما الديموغرافيعة

 .الدراسة بضرورل العما على عقديم مزيد مخ البرامج الوقائية واإلررادية آلباء ارطتا  ذوا اضلراب التولد

 .التعقي  عل  الدراسات السابقة

يتض  مخ الدراسات السابقة أهمية موضعوع الدراسعة الحاليعة، ليعث أن معرفعة " واقع  ععامعا ارسعر السععودية مع  اللتعا        

التعي ععواج  م " موضع  اهتمعام العديعد معخ الدراسعات، وكمعا يتضع  معخ الععر  السعابق لعبع  الدراسعات  التولدا والمتعاكا

ارطتعا  ذوا اضعلراب  )أسعرولم عكخ هناك دراسة والدل اهتمعت بدراسعة مجتمع  المرعبلة الت ف عيناع ا بالت ف أهداف ا، 

 .وهفا ما يميز هف  الدراسة عخ غيرها مخ الدراسات السابقة جدل(التولد بمحافظة 



 
 
 
 

 

 

 

وبالنظر إلى الدراسات السابقة يتض  أن الدراسات السعابقة والدراسعة الحاليعة عتتعق معخ ليعث موضعوع ا، ف عي عتنعاو  

 ،)التعايزإالّ أن ا عختل  مخ ليث عناول ا للموضوع، فدراسعة كع  معخ  ،رسرا م  اللتا المباب باضلراب التولد""التعاما ا

م( علرقت إلى عحديد أهم المتك ت والبعوبات التعي .108 ،م( و )السايس.108،م( و)بالتوان.108،م( و) الخرعان.108

م( إلى عحديعد أهعم الضعغوط النتسعية 1082،علرقت دراسة ) بوزيدفي ليخ  ،عواجه أطتا  ذوا اضلراب التولد وكفلك أسرهم

م( علرقععت إلععى عوضععي  دور ارسععرل .108،م( و )العربععي1081،أمععا دراسععة كعع  مععخ )التععايز ،لععدى آبععاء ارطتععا  التولععدييخ

ى عحديد معدى م( إل.108،في ليخ علرقت دراسة )عبيدات ،وأساليب ا في اكتتاف ورعاية ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

إال أن هعف  الدراسعة علرقعت إلعى  .رضا أولياء ارمور عخ لدمات التدلا المبكعر المقدمعة رطتعال م معخ ذوا اضعلراب التولعد

واقعع  ععامععا ارسععرل السعععودية معع  أطتععا  ذوا اضععلراب التولععد وذلععك مععخ وج ععة نظععر أسععر ارطتععا  ذوا اضععلراب التولععد 

 بمحافظة جدل.

ي بيئعات الدراسععة ليعث طبقععت غالبيعة الدراسعات السععابقة بالمملكعة العربيعة السعععودية ولكعخ فععي كمعا أن هنعاك الت فععا فع

دراسعة وطبقعت  ،(م.108 ،)السعايسو  م(.108،)عبيعداتليث طبقعت فعي محافظعة جعدل دراسعة كع  معخ  ،مناطق ومدن مختلتة

بمدينعة المكع   م(.108 ،دراسعة )بالتعوانو ،م( بمحافظعة اإللسعاء1082،بوزيعددراسة )و ،م( بمحافظة عنيزل.108)العربي، 

 العربية السعودية.  جدل بالمملكةأن هف  الدراسة طبقت بمحافظة  باليمخ إال

 أهميت عا،وفي ضوء ما سبق ذكر  فإن الدراسة الحالية عختلع  ععخ الدراسعات التعي سعبقت ا فعي ععدل نقعاط عمثعا مبعدر 

 في مجا  علم االجتماع والخدمة االجتماعية. –بإذن   ععالى  –وعكسب ا صتة اإلضافة العلمية 

ولقعد ععم االسععتتادل معخ الدراسعات السععابقة فعي بنععاء للتيعة معرفيعة عععخ هعفا الموضععوع وقعد سعاهمت فععي صعياغة متععكلة 

اد اإلطعار النظعرا وإععداد أدوات الدراسعة وفعي عتسعير الدراسة، ويمكخ للدراسة الحالية أن عستتيد مخ الدراسات السابقة في إععد

 وعحليا نتائج الدراسة.

 

 :الدراسةمفاهي  وأبعاد  .1.1

 :مقدمة

لمعا عواج عه  ،وصععوبة متعقةعععد أكثعر وعربيعة اللتعا ذوا اإلعاقعة  ،ن عربية ارطتا  مسعئولية كبيعرل وصععبة ورعاقةإ

فاإلعاقعة غالبعاً معا عنلعوا علعى صععوبات  ،سعر جميععاً التعي عواج  عا ارإلعى علعك إضعافة  ،االسرل مخ متك ت وعحديات لاصعة

سعر فكعا أسعرل ل عا لبائبع ا ليست متتاب ة عند جميع  اروم  ذلك فإن آثار اإلعاقة  ،نتسية ومادية وطبية واجتماعية وعربوية

 م(..108 ،بالتوانالتريدل )

 اهتمعام جعفب اممع ،الرئيسعية النّمائيّعة المععالم علعى ععأثيراً  النّمائيّعة االضعلرابات أكثعر معخ دالتولع اضعلراب يععدكمعا و

 اضعلراب واليعزا  متععّددل فأسعبابه منتعرد، سعبب علعى المحيعر االضعلراب هعفا أسعباب عقتبعر وال ،والبالثيخ خااللتباصيي

  مت عوم وفعي هعفا التبعا سعوف يعتم التلعرق العى عوضعي ،ع جعه وأسعاليب وأسعبابه عتخيبعه ليعث معخ للجعد  مثيعراً  التوّلعد

كما يتم التلرق الى االسرل واللتا التولعدا، و اآلثعار  ،ع جه، وطرق عتخيبه وأعراضه وطرق وأسبابه ،اضلراب التولد

 االسرل عجا  وجود اللتا التولدا.وردود فعا  ،التي يترك ا وجود طتا عولدا على ارسرل



 
 
 
 

 

 

 

 النظرة التاريخية الضطراب التوحد:

النمائية المتداللة والمعقدل التي عظ ر عادل ل   السنوات الث   ارولى مخ عمر اللتعا يعتبر التولد إلدى اإلعاقات 

وغالبععاً مععا يعععرف التولععد علععى انععه اضععلراب متتعععب يحععد  ضععمخ نلععاق  ،نتيجععة الضععلراب عبععبي يععسثر فععي عمععا الععدماغ

spectrums  خ الختي  والحادبمعنى أن أعراضه وصتاعه عظ ر على ركا أنماط كثيرل متداللة عتتاوت بي. 

وقعد  ،عامعاً  81بدراسة لالة اللتا فيكتور والفا يبلغ مخ العمر ( (Itardم قام اللبيب الترنسي إيتارد 8.22وفي عام 

وعتلعابق عليعه أوصعافه إلعى  ،وأطلق عليه الببي المتولش مخ غابة أفيرون بترنسعا ،عثر عليه بالقرب مخ غابة أفيرون بترنسا

 (..108لد كبير م  أعرا  التولد )التافعي وآلرون، 

 ،م اسععتخدم التلبيععب السععويدا بلععويلر مبععلل  التولععد لوصعع  المرضععى البععالغيخ المنسععحبيخ اجتماعيععاً 8288كمععا أنععه فععي عععام 

 (..108 ،ووص  أسلوب عتكير التولدييخ التاذ بأنه عتكير عولدا )التافعي وآلرون

م كان العالم هنرا مودزلي أو  طبيب نتسي أعار هفا االضلراب اهتمامعاً واضعحاً معتبعراً إن التعألر ..81ي عام وف 

 )1000واالنحدار في التلور عند ارطتا  مر  نتسي )التامي،

كما يعد ليوكانر أو  مخ عرف التولد كمت زمة أمرا  سلوكية وهو طبيعب أطتعا  نتسعي أميركعي الجنسعية، فعي ععام 

طت ً ارتركوا في سلوكيات ال عتتابه مع  أا اضعلراب ععرف آنعفاك، لعفا اقتعر  أن يللعق  88م نتر دراسة وص  في ا .820

 .علي ا اسم عولد طتولي

 

 :مفهوم اضطراب التوحد

 قعدمت وجعود ؛ ليعث علعى العدالئا بعع  ولكعخ عوجعد م،ععا مئعة قبعا معروفًعا التولعد طيع  اضعلراب مت عوم يكخ لم

" بعنعوان بحثيعة نتعر ورقعة التولعد، فقعد الضعلراب متعاب ة لحعاالت عتبعيلياً  وصعتًا Canner كعانر ب عا قعام التعي الوثعائق

 وقعد أطلعق ،محعددل متتعاب ة أععرا  لدي م الفيخ هسالء ارطتا  م  العاطتي" كمحبلة لعمله للتواصا التولدية االضلرابات

 .(80.م: .108،المبكر في التخت ) التاوا التولد اللتولي اضلراب مبلل  ارعرا  على

م( أن القعانون ارمريكعي لتعلعيم ارفعراد 1000) strockيوضع   ليعث للتولعد طيع  الضعلراب ععريتعات ععدل وهنعاك

 ،( أن التولععد هععو " عبععارل عععخ إعاقععة علويريععة عععسثر بتععكا ملحععوظ علععى التواصععا اللتظععي وغيععر اللتظععيIDEAالمعععاقيخ ) 

وعععسثر سععلبياً علععى أداء اللتععا  ،وعظ ععر ارعععرا  الدالععة عليععه بتععكا ملحععوظ قبععا سععخ الثالثععة مععخ العمععر ،والتتاعععا االجتمععاعي

ومخ الخبائت والمظاهر ارلرى التي ععرعبط بالتولعد هعو انتعغا  اللتعا بالنتعاطات المتكعررل والحركعات النمليعة  ،التربوا

إضعافة إلعى االسعتجابات غيعر االعتياديعة أو اللبيعيعة للخبعرات  ،وميومقاومته للتغيير البيئي أو مقاومتعه للتغييعر فعي العروعيخ اليع

 الحسية ". 

م( أن التولد هو " إعاقة نمائية )علورية( رديدل عنجم عخ اضلراب نمائي ويرافق ا 1080وأرار الخليب والحديدا )

 االجتماعي ".  مدى واس  مخ المتك ت التلورية وبخاصة في مجالي التواصا اللتظي وغير اللتظي والتتاعا



 
 
 
 

 

 

 

بأنه " هو نوع مخ االضلرابات النمائية ويتم عحديعد  ععخ طريعق االضعلراب  ( التولد20 :م1081كما يعرف محمد )

النمائي النوعي وصله التواصا اللتظي وغير اللتظي والقدرات اللغوية التقديرية والمعد  المحدود مخ االهتمامات واالفتقار إلى 

 رار الك م والمعالجة البديلة التراغية والمعرفة االجتماعية والفاكرل التبورية واإلدراكية ". التماسك وذاكرل الحتظ بتك

 أسباب اضطراب التوحد:

 األسباب العووية: .1

الرك أن الخلا العضوا لدا اللتا التولدا  قد يسدا إلى إعاقعة نمعو  اإلدراكعي أو العقلعي أو اللغعوا أو االنتععالي سعواء كعان 

ببورل عسدا إلى إعاقة نمعو  اإلدراكعي أو العقلعي أو االنتععالي أو اللغعوا أو  ،أم في أج زعه ،عركيب ل يا الجسمأكان للا في 

أن للا نظعام التنتعيط التعبكي فعي المع  يععد مسعئوالً ععخ (  Hutt,1970ويرى بع  البالثيخ أمثا  )  ،،جميع ا ببورل عادية

للعا  فعأظ رت وجعود ،طتعً   1.بتتري  جثعث لععدد ( (Baby,1976اسات وعندما قامت إلدى الدر ،اضلراب التولد اللتلي

( أن التولعد 8220كمعا يعرى رايتعليت ) ،إال أن طبيعته  عختل  مخ طتا إلعى آلعر ،طتً  ويمكخ عحديد 1.طتًا مخ  .1عببي 

 .اللتلي هو نتيجة للا في جينات التخت المباب

 :األسباب البيئية .1

كمعا يععد الحرمعان الععاطتي عامعا أساسعي  ،البرود العاطتي للوالديخ مخ أسباب اضلراب التولد اللتلعيععد التنتئة ارسرية أو 

فعالبرود الععاطتي للوالعديخ يسعبب ععدني  ،م(..82مسبب لمر  التولد اللتلي وذلك معخ وج عة نظعر كعا معخ كعانر وآيزنبعر  )

طتعا  التولعدييخ عسكعد وجعود ع قعة مضعلربة بعيخ اللتعا والعزلعة عنعد ار ،لمتاعر الدفء االجتماعي لدا ارطتعا  التولعدييخ

 نتيجة ما يتخف  الوالدان نحو  مخ االعجاهات السلبية. ،ووالديه

 التفاعل بين األسباب البيئية والعووية: .1

ف أن عدم كتاءل رعاية الوالعديخ للتعا ع يعل الظعرو اللتا،هناك فرضية لدى أصحاب هفا االعجا  أو االستعدادات العضوية لدى 

 ،الرعاية الوالدية المناسبة م  غيابفارطتا  الفيخ يعانون مخ ل   عضوا بسيط  ،في الن اية إلى لدو  التولد اللتلي

فالعوامعا العضععوية  ،فعإن م يبععبحون أكثعر عرضعة لظ ععور أععرا  اللتعا التولععدا ،أو يعترضعون لرعايعة والديععة مضعلربة 

أمعا  ،ولكنه ال يحعد  إال إذا عععر  لخبعرات بيئيعة صعادمة أو رعايعة والديعة مضعلربة ،عض  االستعداد لدى اللتا ل ضلراب

قععد ال عظ ععر  ،لكععن م يعيتععون فععي ظععا ظععروف رعايععة والديععة متميععزل ،أولئععك ارطتععا  الععفيخ لععدي م اسععتعداد داللععي ل ضععلراب

 (.1080االضلراب بالتعا )محجوب،  أعرا  ذلك

 :معايير تشخيص اضطراب التوحد

  :( كما يلي01.م: 1081يفكرها التايز )لجمعية ارمريكية لللب النتسي معايير لتتخيت اضلراب التولد وضعت ا

التتاععا والتواصعا االجتمعاعي مع  المواقع   قبل عا فعيصعوبات مستمرل لدا التولدييخ سواء في المرالعا الحاليعة أو معا  (أ

 :المختلتة ومن ا على سبيا المثا  ال الحبر ما يلي

 .والغير لتظي التواصا اللتظي االجتماعي مثاضع  في السلوكيات المستخدمة في التتاعا  -8

 .العاطتي –ي التباد  االجتماعي ضع  ف -1

 .ضع  في إنتاء الع قات والحتاظ علي ا أو ف م ا -.



 
 
 
 

 

 

 

بالتحديعد أو التكعرار الميا الكبير إلى أنماط سلوكية أو اهتمامات أو أنتلة سواء في المرالعا الحاليعة أو معا قبل عا عتبع   (ب

 :من ا على سبيا المثا  ال الحبر ،في اثنتيخ على ارقا مما سيفكر

 .أو استخدام لركات الجسم واررياء في الك منملية وعكرار  -8

 ملتت.اهتمامات محددل وثابتة ببورل غير طبيعية مخ نالية التدل والتركيز وبتكا  -1

 .أو اللبيعة أو اللقسية أو السلوك اللتظي وغير التظي ،أو ارفعا  الروعينية ،اإلصرار على عماثا ارفعا  -.

أو نقت العفكاء واضعلراب طيع  التولعد  ،يجب أال عتسر هف  االضلرابات بسبب نقت في الفكاء أو عألر النمو التاما (ج

يعة للتواصعا االجتمعاعي وعما عتخيت ثنائي ل ضلرابيخ فعي اضعلراب والعد يجعب أن عكعون القابل ،معاً  ًيظ ران عادل

 .أقا مخ المستوى المتوق  في النمو اللبيعي

ال عظ ر ارعرا  بتكا واض  لتى عظ عر الحاجعات  )وربماوجوب ظ ور ارعرا  في التترل المبكرل مخ نمو اللتا  (د

محل عا ة عحعا مكتسعب اسعتراعيجيات جديعدلأو قعد ال عظ عر أبعدأ لحلعو   ،االجتماعية مدى القدرات المحدودل لللتا التولعدا

 ارليرل(. ل   فترات النمو

نتيجعععة والععفا يكععون  ارلععرى الضععروريةالواضعع  فععي التعاليععات االجتماعيععة والوظيتيعععة والتعاليععات الحياعيععة  الضععرر هلل (

 .ارعرا 

 أعراض اضطراب التوحد:

 صعوبة التتاعا االجتماعي واالعبا  والع قات م  اآللريخ والميا للعزلة واالنسحاب.  -1

مثا اضلرابات اللغعة أو فقعدان القعدرل علعى الكع م أو امعت ك اللغعة البدائيعة  ،صعوبة في التواصا اللتظي والغير لتظي -2

 ذات النغمة الموسيقية أ متك ت في عألر النلق. 

 انختا  في معد  الفكاء. -3

 يفكرها اآللرون أمام اللتا بلريقة روعينية رديدل. والعبارات التياإلعادل للكلمات  -4

 وارنتلة السلوكية المتكررل. إلى ارنماطالميا الكبير  -5

 اضلرابات في المظاهر الحسية. -6

 :عالج اضطراب التوحد

وجميع ععا عسععتخدم فععي ع جععه ومن ععا مععا ذكععر  لولععة وآلععرون  ،هنععاك العديععد مععخ الع جععات المسععتخدمة لععع   التولععد

 :يلي ( على سبيا المثا  ال الحبر ما. :.108)

هناك العديد مخ الع جات اللبية التي عستخدم للتولد لع   متكلة محددل أو لل ا عخ طريعق إعلعاء أدويعة  :الطبيةأ( العالجات 

 م(..100)المغلو ، .عند عدد كبير مخ أطتا  التولد ومن ا اردوية المضادل للبرع لكثرل وجود نوبات صرع ،أو فيتامينات

، وي عدف هعفا العع   إلعى أيدا لبعراء معدربيخ فعي هعفا المجعا متخببة وعلى يتم دالا مراكز نتسية  :ب( العالجات النفسية

مساعدل هسالء ارطتا  في التواصا م  اآللريخ مخ ل   ععديا سلوك م والحد مخ السلوك الغيعر مقبعو  أو إكسعاب م الم عارات 

كما يمكخ استخدام استعما  بع  اردوية النتسية التي عقلا مخ عوار  مر  التولد لدى اللتا وعساعد  علعى  ،ال زمة لفلك

 عخ عقديم اإلرراد النتسي للسرل مخ ل   هف  المراكز والمتخببيخ. فض ً  التعلم



 
 
 
 

 

 

 

والعمعا علعى السعيلرل علعى سعلوكه  ،وهفا الع   ي دف إلى ععديا ارنماط السلوكية الخاطئة للتا التولد :ج( العالج السلوكي

وقعد يعتم ذلعك فعي المنعز  معخ  ،التوضوا مخ ل   إكسابه م ارات سلوكية صحيحة وععديا سعلوكه أو مكافعأل السعلوك البعحي 

 م(.1000سليمان، ) .لاصةل   أولياء ارمور أو في فبو  دراسية 

 

 :األسرة والطفل التوحدي

كمعا يععد بدايعة ل معوم  ،لي عاع مما الرك أن وجود طتا عولدا دالا ارسرل يربك لسابات ارسرل ويتكا عبء كبيعر 

ف عفا اللتععا يععد امتععداد بيولعوجي ونتسععي ل معا ومتععروع المسعتقبا الععفا  ،نتسعية وصعدمة كبيععرل ال عحتمعا علععى الوالعديخ لاصععة

اد  والعبع  يحعد  عنعد  عحلعيم لع رادل وععدم ثقعة فعي العفات وعبع ،لعداكا هفا يت رى عندهم بمعي د طتعا عو ،يستثمرون فيه

وال رعك أن أا متعاكا انتعاليعة وعاطتيعة عععاني من عا ارسعرل ععنعكس  ،، والتعور بعدم الرضعا ععخ الحيعالاع امات بيخ الزوجيخ

دها   وهعفا اللتعا التولعدا مثلعه ووض  اللتا التولدا دالا ارسرل يكون عبعاً العجاهات أفرا ،على اللتا التولدا وعسثر فيه

ويمكعخ أن يتععر بععد االرعيعا  ولعفالن عنعدما  ،مثا أا طتا آلر إذا رعر بأنه مرغوب مخ المحيلعيخ بعه فيكعون ملمئنًعا وآمنًعا

 (.82:م.108 ،يدرك أنه غير مرغوب فيه أو م ما  )العربي

 

 :عل  األسرة معاقاآلنار التي يتركها وجود طفل 

معي د  عكعون هنعاك أعبعاء فمنعف  ،عحت ضغط نتسعي وعبعبي رعديد للسرل يض  الوالديخ واإللول معاً إن وجود طتا معاق 

( أهعم 18:م.108ويعفكر العربعي )  ،ع قات مضعلربة بعيخ العزوجيخ، وللا في اردوار وثر ععقيداً وع قات أسرية أك ،إضافية

 :يلييترك ا اللتا المعاق على أسرعه كما  اآلثار التي

 .فسيةاآلنار الن -1

وهعفا الضعغط النتسعي متمثعا فيمعا  ،مخ المسكد أن مسعتوى الضعغط النتسعي يرعتع  عنعد أسعر المععاقيخ مقارنعة بأسعر الععادييخ

فضعً  ععخ ارسعاليب واالسعتراعيجيات المختلتعة التعي علجعأ إلي عا ارسعرل  ،ععانيه ارسعرل معخ أعبعاء وضعغوط وردود فععا مختلتعة

 لتتعايش م  اإلعاقة.

 :االجتماعيةاآلنار  -1

أو  ،ومثا  على ذلك قد يحد  عدم عوافق بيخ ارقران ة دالا ولار  ارسرل عتأثر عأثراً كبيراً ال رك أن الع قات االجتماعي

 أو عميا ارسرل إلى االبتعاد والعزلة عخ ارسر ارلرى. ،صراعات بيخ الزوجيخ وزيادل في معدالت الل ق

 :اآلنار االقتصادية -1

 أكثعر،كمعا يحتعا  اللتعا المععاق إلعى اهتمعام ورعايعة ووقعت  ،اقتبادية إضافية معاق دالا ارسرل أعباءً  ود طتايتكا وج

باإلضافة إلى برامج عدريبيعة وعأهيليعة فعي مراكعز التربيعة الخاصعة عحتعا  لنتقعات ربمعا عتعوق إمكانيعات العديعد معخ ارسعر فتععود 

 بارثر السلبي على جمي  أفراد ارسرل.

 :كما يلياإلعاقة في ارسرل طرق التعاما م  عواما عحدد ( أن هناك عدل  م1001) والبماداويفكر الحديدا 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 .المستوا التعليمي والثقايي لآلباع واألمهات -8

معا يكعون وقععه ألع   لجم ارسرل يسثر ويتأثر باإلعاقة فمث ً والدل طتا معاق في أسعرل كبيعرل الععدد غالبعاً  :حج  األسرة -1

 على أفرادها 

أا عععزداد المسععسوليات الملقععال علععى عععاعق الوالععديخ وبععاقي أفععراد ارسععرل وكععفلك ارعبععاء الماديععة  :نللوا ا عاقللة واللدتها -.

 .والنتسية واالجتماعية المترعبة على ارسرل عزداد عبعاً لنوع اإلعاقة وردع ا

حو طتل م المعاق عختل  عبعاً لجنسه لاصةً في مجتمعاعنا العربية ليث إن استجابات ارها وردود فعل م ن :جنس المعوق -0

 ،هناك عحيز واض  في ارسرل نحو الفكور، وعليه فإن والدل ذكر معاق في ارسرل يزيد في التعور بارسى بعيخ الوالعديخ

ك إلعى كعون العفكر هعو العفا أما إذا كان المولود أنثى فإن وق  اإلعاقة قد يكون أل  والتععور بالخسعارل أقعا ويععزون ذلع

كمععا أن والعدا اللتععا  ،سعيحما اسعم العائلععة ويسعاهم فععي اسعتمرار ذكرهععا علعى عكععس التتعال التعي عنتقععا إلعى أسععرل زوج عا

 طتل عم ومحاولعة إلراجعه معخ عزلتعه  المباب بالتولد في لاجة ماسة للمساعدل لتس يا عملية التتاعا المنظم والمثمر م 

 (..80 :م1000،) أبو السعود

 :ردود يعل األسرة تجاه وجود الطفل التوحدي

ردود فعا ارسرل منف لحظة إدراك وجود االضلراب لتى مرللة التقبا وذلعك معخ  (Whitman,2004,244)يبن  وايتمان 

 :( هي ..1- 1.8م:1082ل   لمس مرالا أساسية يفكرها بوزيد )

 وعزداد بمعرفت م بتتخيت لالته  ،وعبدأ البدمة عندما يتك ارها بوجود للا ما في نمو اللتا :الصدمة -8

ف عي ضعرورية للتختيع  معخ وطعأ البعدمة، والسعما  للسعرل بالوقعت الكعافي  ،البدمة علي مرللةوهي مرللة  :النكران -1

 .خ طبيب لآللر بحثًا عتخيت آلرالنتقا  موللنكران أركا  متعددل من ا ا ،لتقبا الواق  بدرجات عستلي  التعاما مع ا

وعوجيه  ،وعكون بوجود العديد مخ المتاعر السلبية مثا الغضب وعأنيب الضمير والتعور بالفنب والحزن :اآلالم النفسية -.

 اللوم للفات أو اآللريخ أو اللتا نتسه.

ن بوضع  أفضعا ممععا كانعت عليعه سععابقاً وفعي هععف  المرللعة عبعب  ارسعرل أكثععر عقعب ً للواقع  وبععفلك عكعو :التوجله للخلارج -0

وعبععدأ بعالتلل  لمعا لول ععا معخ بععدائا  ،والحقععائق المتعلقعة بوضع  اللتععا والخعدمات التععي قعد عسعاعد  ،السعتيعاب المعلومعات

 كما أن هف  المرللة ععلي مسرًرا على عكي  ارسرل وعقبل ا ارمر أم ال. ،وإمكانيات لمعالجة اللتا ورعايته

 ،عتسم هف  المرللة بدرجعة معخ النضعج والعتت م لمعدى ععأثير االضعلراب علعى ليعال اللتعا وارسعرل ككعا :احتواع األزمة -.

يعأعي هعفا العتت م بتعكا ععدريجي مقرونعاً بوصعو  أفعراد ارسعرل إلعى عقبعا ذواع عم  ،وللتلور المنلقي المتوق  لحالعة اللتعا

 .والقدرل على البقاء والتحدا ،الضميروالتخلت مخ المتاعر السلبية الناعجة عخ التعور بالفنب وعأنيب 

 :عوامل ا تالف استجابة اآلباع تجاه اضطراب الطفل

عختلعع  اسععتجابات اآلبععاء بحسععب عوامععا متعععددل عععسثر فععي مسععاعدع م علععى مواج ععة الضععغوط الناجمععة عععخ اضععلراب اللتععا 

 :( أن مخ بين ا811 م:.108ويفكر القريلي ) ،التولدا

 .وعتسير إدراك الوالديخ للموق   -8

 .نوع الجنس لللتا وعرعيب مي د  بيخ إلوانه وعمر  الزمني -1



 
 
 
 

 

 

 

 .المستوى االجتماعي واالقتبادا للسرل  -.

 طبيعة ودرجة اضلراب اللتا. -0

 معلومات عخ االضلراب لدا الوالديخ.  -.

 ودرجة عدين ا. ،قول إيمان ارسرل بقضاء   وقدر  -.

 الترابط ارسرا والتوافق بيخ الزوجيخ. -.

 ارقارب والجيران والمختبيخ نحو اللتا ومساندع م. اعجاهات -1

 ردود أفعا  ارطباء وارلبائييخ والمعلميخ. -2

 في المجتم  لرعاية اللتا عأهيلياً وععليمياً واجتماعياً.إمكانية عوفر الخدمات والتس ي ت المتالة  -80

 

 ا جراعات المنهجية للدراسة . 1

 :تمهيد

الدراسععة واالجععراءات المتبعععة، والععفا يتضععمخ: عحديععد المن جيععة المتبعععة فععي الدراسععة، يتنععاو  هععفا التبععا وصععتاً لمععن ج 

وعحديد المجتم  والعينة المست دفة، وأدواعه مخ ليث البناء وكيتية التحقعق معخ صعدق علعك ارداء وثباع عا، والعمليعات اإللبعائية 

 التي ستستخدم في عحليا البيانات، وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة:. 1.1

الدراسة الحالية مخ الدراسات الوصتية اعتمدت الدراسة على من ج المس  االجتمعاعي بلريقعة العينعة العتعوائية وذلعك فعي 

وجمع  البيانعات الميدانيعة وعحويل عا معخ بيانعات كيتيعة إلعى بيانعات  ،جم  بيانات الدراسة مخ ل   عحليا نتعائج الدراسعات السعابقة

ا التولعدا والمتعاكا التعي واق  ععامعا ارسعر السععودية مع  اللتعوذلك لتحليا  ،كمية ليس ا التعاما مع ا في الوص  والتحليا

 عواج  م.

 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

مجتمع   ويتكعونبالدراسعة، مجتم  البحث هو بمثابة ولدات محعددل معخ العناصعر الموجعودل فعي المجتمع  يسعت دف م البالعث       

 .التولد بمحافظة جدل اضلرابأسر أطتا  ذوا  الدراسة مخ جمي 

 عينة الدراسة:. 1.1

وعم التيعار عينعة عتعوائية معخ أسعر أطتعا  العينة هي ولدل جزئية مخ المجتم  يتم التيارها وفقاً لمعايير إلبائية محددل، 

 ( مستجيب.801ظة جدل والتي بلغت )ذوا التولد بمحاف

 إجراعات تطبيق أداة الدراسة:. 1.1

قعام البالعث بتحويعا االسعتبيان إلعى اسعتبيان الكترونيعة لتعى عسع ا عمليعة جمع  البيانعات، وبععد ذلعك ععم إرسعا  العرابط إلععى 

ععم إدلعا  البيانعات إلعى البرنعامج )الحزمعة اإللبعائية للعلعوم االجتماعيعة( ( مسعتجيب، وقعد 801المستجيبيخ وجم  الردود معخ )

SPSS  ومخ ثم إجراء التحليا اإللبائي بغية الوصو  للهداف المرجول، وذلك عخ طريق استخدام العديعد معخ 10اإلصدارل ،

 ارساليب اإللبائية.



 
 
 
 

 

 

 

 حدود الدراسة:. 1.1

 الدراسة على واق  ععاما ارسر السعودية م  اللتا التولدا والمتاكا التي عواج  م.عركز )أ( الحدود الموضوعية: 

 ستلبق الدراسة على عينة مخ أسر أطتا  ذوا التولد بمحافظة جدل. الحدود البشرية:)ب( 

 سوف علبق الدراسة في محافظة جدل. )ج( الحدود المكانية: 

 م.1111-  8001ل   التبا الدراسي الثاني لعام  )د( الحدود الزمانية: 

 

 أداة الدراسة:. 2.1

عععم اسععتخدام االسععتبانة كععأدال ل ععف  الدراسععة لجمعع  البيانععات المتعلقععة ب ععا، نظععراً للبيعت ععا مععخ ليععث أهععداف ا ومن ج ععا 

ومجتمع ا، وععتبر مخ أكثر أدوات البحث انتتاراً وعسعتخدم فعي مختلع  مجعاالت العلعوم والمعرفعة، ف عي أكثعر فاعليعة معخ ليعث 

أكبر عدد معخ ارفعراد، كمعا أن عا عسع ا اإلجابعة علعى بعع  ارسعئلة التعي عحتعا  إلعى  الوقت والتكلتة، وإمكانية جم  البيانات عخ

 وقت مخ قبا المبحو  وكفلك عتضا في لالة كون المبحوثيخ منتتريخ في مناطق جغرافية واسعة.

 صدق ونبات االستبانة:

البحث العلمي، ويرج  السبب في ذلعك يُعتبر صدق وثبات البيانات التي عوفّرها اردال هي مخ أهم أسس جم  البيانات في 

 إلى أن ضع  ثبات وصدق اردال قد يسدا إلى ضع  صّحة نتائج البحث العلمي بأكمله،

وععدم صعّحة نتععائج البحعث العلمعي عجعععا البحعث بعدون قيمععة علميعة، لعفلك يجععب علعى البالعث الحععرص علعى التيعار أدال عمتععاز  

 بالثبات والبدق.

 الصدق الظاهري: -أ

كد مخ البدق الظاهرا ل ستبانة مخ ل   عوزي  االستبانة على ذوا االلتباص )محكميخ( لمعرفة آرائ عم ععخ عم التأ

 مدى س مة االستبانة مخ ليث البياغة ومدى قياس العبارات للمحاور التي عتب  ل ا.

 :صدق االتساق الدا لي لالستبانة -ب

  لساب معاما االرعباط لبيرسون بيخ كا عبارل والدرجة الكليعة عم لساب صدق االعساق الداللي ردال الدراسة مخ ل 

 للمحور الفا عتب  له، وجاءت النتيجة كما يلي:

 صدق االعساق الداللي للمحور ارو  (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .262** 0.006 7 .236* 0.014 

2 .606** 0.000 8 .436** 0.000 

3 .236* 0.014 9 .682** 0.000 

4 .411** 0.000 10 .614** 0.000 

5 .528** 0.000 11 .764** 0.000 

6 .708** 0.000    



 
 
 
 

 

 

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الثاني (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .298** 0.002 6 .576** 0.000 

2 .388** 0.000 7 .682** 0.000 

3 .361** 0.000 8 .648** 0.000 

4 .514** 0.000 9 .637** 0.000 

5 .422** 0.000    

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الثالث (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .491** 0.000 6 .516** 0.000 

2 .600** 0.000 7 .660** 0.000 

3 .691** 0.000 8 .629** 0.000 

4 .540** 0.000 9 .730** 0.000 

5 .415** 0.000    

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الراب  (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .261** 0.006 7 .288** 0.002 

2 .416** 0.000 8 .571** 0.000 

3 .391** 0.000 9 .526** 0.000 

4 .531** 0.000 10 .284** 0.003 

5 .416** 0.000 11 .671** 0.000 

6 .445** 0.000 12 .645** 0.000 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 صدق االعساق الداللي للمحور الخامس (.1-1جدول رق  )

 رق  العبارة
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية
 رق  العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 ا حصائية

1 .652** 0.000 6 .810** 0.000 

2 .860** 0.000 7 .869** 0.000 

3 .787** 0.000 8 .466** 0.000 

4 .781** 0.000 9 .432** 0.000 

5 .808** 0.000 10 .725** 0.000 

 

 

 نبات االستبانة:  -ج

 وجاءت النتائج كما يلي: ،(Cronbach Alpha) عم التحقق مخ ثبات االستبانة عخ طريق استخدام معاما ألتا كرونباخ

 ألتا-معام ت الثبات ل ستبانة بلريقة كرونباخ (.2-1جدول رق  )

 ألفا-كرونباخ العبارات المحاور

 11..0 88 أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد

 10..0 2 مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 8...0 2 المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب 

 التولد
81 0..82 

 0.110 80 دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد

 1.211 11 كامل االستبيان

 

 أوزان اإلجابات لسب مقياس ليكرت الث ثي. (.2-1جدول رق  )

 المتوسط الموزون الوزن ا جابة

 0.. – 0..1 . موافق

 0..1> - ...8 1 محايد

 ...8> - 8.0 8 غير موافق

 

عم لساب المتوسلات الحسابية المرجحة لكا عبارل مخ عبارات أدال الدراسة ومقارنت عا مع  المعدى الموجعود فعي الجعدو  أعع   

 وععلى اإلجابة المقابلة للمدى الفا يق  بدالله متوسط العبارل.



 
 
 
 

 

 

 

 وتحليلهانتائج الدراسة  .1

 تمهيد:

سععيتم فععي هععفا التبععا إجععراء اإللبععاءات الوصععتية التحليليععة للبيانععات التععي عععم جمع ععا مععخ أفععراد العينععة وفقععاً للمحععاور 

بوص  العينة، ثم لساب كا مخ المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعياريعة  ابة على التسابالت، وذلك ابتداءً الموضوعة ل ج

ل جابة على التسابالت، ثم التبار التروق فعي المحعاور ل جابات على العبارات المكونة لمحاور أدال البحث  والتبار مرب  كاا

 وذلك على النحو التالي: وفقاً لبع  المتغيرات ارولية،

 وصف العينة ويقاً للبيانات األولية: .1.1

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً للجنس.1-1جدول رق  )

 سبة المئويةالن العدد الجنس

 % 86.1 93 ذكر

 %13.9 15 أنثى

 %100.0 108 المجموع

 

(. التعكا التعالي % 2..8( هم ذكور، وأن نسبة اإلنا  بلغعت )% 8..1مخ ل   الجدو  السابق يتض  أن غالبية العينة بنسبة )

 يوض  هف  النسب:

 

 

 للوالد.(. توزيع أيراد العينة ويقاً للمستوا التعليمي 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد المستوا التعليمي للوالد

 4.6 % 5 ابتدائي

 31.5 % 34 ثانوا أو متوسط

 63.9 % 69 فأعلى جامعي

 %100.0 108 المجموع

86.1%

13.9%

توزيع أفراد العينة وفقًا للجنس( 1)شكل رقم 

ذكر

أنثى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً للمستوا التعليمي للوالدة.1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد المستوا التعليمي للوالدة

 6.5 % 7 ابتدائي

 52.8 % 57 ثانوا أو متوسط

 40.7 % 44 فأعلى جامعي

 %100.0 108 المجموع

 

 

 

 توزيع أيراد العينة ويقاً للد ل.(. 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد الد ل

 14.8 % 16 ضعي 

 75.9 % 82 متوسط

 9.3 % 10 عالي

 %100.0 108 المجموع

4.6%

31.5%

63.9%

توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي للوالد(. 2-4)شكل رقم 

ابتدائي

متوسط أو ثانوي

جامعي فأعلى

6.5%

52.8%

40.7%

توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي للوالدة(. 3-4)شكل رقم 

ابتدائي

متوسط أو ثانوي

جامعي فأعلى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 توزيع أيراد العينة ويقاً لمدا المعرية السابقة باضطراب التوحد.(. 1-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد مدا المعرية السابقة باضطراب التوحد

 64.8 % 70 معرفة لدينا ليس

 30.6 % 33 بسيلة معلومات

 4.6 % 5 الكافية المعرفة لدينا

 %100.0 108 المجموع

 

( أفادوا بعأن % ..0.( أفادوا بأنه )ليس لدينا معرف( باضلراب التولد، وأن نسبة )% 0.1.)مخ ل   الجدو  يتبيخ أن نسبة 

( أفععادوا بععأن )لععدينا المعرفععة الكافيععة( باضععلراب التولععد. % ..0لععدي م )معلومععات بسععيلة( عععخ اضععلراب التولععد، وأن نسععبة )

 التكا التالي يوض  هف  النسب:

 

 

 العينة ويقاً لوجود إعاقة أ را ألحد أيراد األسرة.(. توزيع أيراد 2-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد هل توجد إعاقة أ را ألحد أيراد األسرة

 12.0 % 13 نعم

 88.0 % 95 ال

 %100.0 108 المجموع

 

14.8%

75.9%

9.3%

توزيع أفراد العينة وفقًا للدخل(. 4-4)شكل رقم 

ضعيف

متوسط

عالي

64.8%

30.6%

4.6%

توزيع أفراد العينة وفقًا لمدى المعرفة السابقة باضطراب التوحد(. 5-4)شكل رقم 

ليس لدينا معرفة

معلومات بسيطة

لدينا المعرفة الكافية



 
 
 
 

 

 

 

أفعراد ارسعرل، بينمعا ( أفعادوا بأنعه ال عوجعد إعاقعة ألعرى رلعد % 11.0مخ ل   الجدو  السابق يتض  أن غالبية العينة بنسعبة )

 ( أفادوا بوجود إعاقة ألرى رلد أفراد ارسرل. التكا التالي يوض  هف  النسب:% 81.0نسبة )

 

 

 (. توزيع أيراد العينة ويقاً لمت  ت  اكتشاف اضطراب التوحد عند طفلك.2-1جدول رق  )

 النسبة المئوية العدد مت  ت  اكتشاف اضطراب التوحد عند طفلك

 1.9 % 2 الوالدل قبا

 1.9 % 2 أر ر 6 مخ أقا

 8.3 % 9 سنة إلى أر ر 6 مخ

 33.3 % 36 سنتيخ مخ اقا – سنة مخ

 54.6 % 59 سنتيخ مخ أكثر

 %100.0 108 المجموع

 

 

 

 تساؤالت الدراسة: تحليل نتائج .1.1

 ؟ارسر السعوديةهي أساليب اكتتاف ارطتا  ذوا اضلراب التولد لدى ما  نتائج التساؤل األول:

12.0%

88.0%

رةتوزيع أفراد العينة وفقًا لوجود إعاقة أخرى ألحد أفراد األس(. 6-4)شكل رقم 

نعم

ال

1.9% 1.9%
8.3%

33.3%54.6%

كتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتى تم اكتشاف اضطراب التوحد عند طفل(. 7-4)شكل رقم 

قبل الوالدة

أشهر6أقل من 

أشهر إلى سنة6من 

اقل من سنتين–من سنة 

أكثر من سنتين



 
 
 
 

 

 

 

، وذلك أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولدل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور ارو : 

 بحساب المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتبار مرب  كاا إلجابات أفراد العينة على عبارات المحور، وكما يلي:

أسعاليب  المتوسط الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبار مرب  كاا ل جابات على عبعارات المحعور ارو : :(2-1جدول رق  )

 .اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

 1 0.000 104.0 موافق 0.10 2.99 . مخ ل   عدم استجابة اللتا لي.8

 3 0.000 198.4 موافق 0.23 2.96 . عدم قيام طتلي باللعب م  اآللريخ.1

. يجععد طتلععي صعععوبة بالغععة فععي االلععت ط .

 والتواصا م  اآللريخ.
 2 0.000 100.1 موافق 0.14 2.98

 6 0.000 140.4 موافق 0.49 2.82 . أقوم بمقارنة طتلي بارطتا  العادييخ.0

مععخ لعع   عجنععب طتلععي النظععر مبارععرل . .

 إلى رخت آلر.
 5 0.000 170.7 موافق 0.39 2.90

 7 0.000 131.2 موافق 0.50 2.81 . يتضا الجلوس لولدل لساعات طويلة..

. معخ لع   إجعراء التبعارات معمليعة قبعا .

 الوالدل.
1.39 0.77 

غير 

 موافق
103.2 0.000 11 

. يععععاني معععخ صععععوبة وععععألر فعععي اللغعععة 1

 وف مه للكلمات والضمائر.
 4 0.000 181.6 موافق 0.33 2.93

. قمععععت بمتععععاهدل البععععرامج التععععي عنععععاقش 2

 اضلراب التولد.
 9 0.000 92.4 موافق 0.72 2.63

 8 0.000 135.7 موافق 0.50 2.80 . يردد الكلمات دون ف م معناها.80

. عظ ععر لديععه سععلوكيات عدوانيععة كالميععا 88

 اررياء.للتحليم وعكسير 
 10 0.000 77.2 موافق 0.74 2.58

    موافق 0.44 2.71 الدرجة الكلية للمحور

 

 أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.22. )مخ ل   عدم استجابة اللتا لي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ )8

( ومسعتوى 1.21)يجد طتلي صعوبة بالغة في االلعت ط والتواصعا مع  اآللعريخ( فعي المرعبعة الثانيعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). 1

 استجابة )موافق(.



 
 
 
 

 

 

 

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.2. )عدم قيام طتلي باللعب م  اآللريخ( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

( ومسعتوى .1.2لغة وف مه للكلمعات والضعمائر( فعي المرعبعة الرابععة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). )يعاني مخ صعوبة وعألر في ال0

 استجابة )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 1.20. )مخ ل   عجنب طتلي النظر مباررل إلى رخت آلر( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلعغ ).

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11مرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ). )أقوم بمقارنة طتلي بارطتا  العادييخ( في ال.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.18. )يتضا الجلوس لولدل لساعات طويلة( في المرعبة السابعة بمتوسط لسابي بلغ ).

 )موافق(.( ومستوى استجابة 1.10. )يردد الكلمات دون ف م معناها( في المرعبة الثامنة بمتوسط لسابي بلغ )1

( ومسعتوى اسعتجابة ...1. )قمت بمتاهدل البرامج التي عناقش اضلراب التولعد( فعي المرعبعة التاسععة بمتوسعط لسعابي بلعغ )2

 )موافق(.

( ومسعتوى 1..1. )عظ ر لديه سلوكيات عدوانية كالميا للتحليم وعكسير اررياء( في المرعبة العاررل بمتوسط لسابي بلعغ )80

 استجابة )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 2..8. )مخ ل   إجراء التبارات معملية قبا الوالدل( في المرعبة الحادية عتعر بمتوسعط لسعابي بلعغ )88

 )غير موافق(.

 

 ؟مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولدما  نتائج التساؤل الثاني:

معدى عقبعا ارسعر السععودية لوجعود طتعا معخ ذوا اضعلراب ل جابة علعى هعفا التسعاب  فسعيتم عحليعا عبعارات المحعور الثعاني: 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:

معدى  الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبعار مربع  كعاا ل جابعات علعى عبعارات المحعور الثعاني: المتوسط (:2-1جدول رق  )

 .عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. أرعععر بععالقلق والخععوف علععى ليععال 8

 طتلي.ومستقبا 
 2 0.000 170.9 موافق 0.35 2.91

. أرعر بأنعه التبعار معخ   والبعد أن 1

 أعقبله.
 3 0.000 170.9 موافق 0.35 2.90

. أرعععععر بععععالقلق عنععععدما أقبععععر معععع  .

 طتلي.
 1 0.000 171.2 موافق 0.31 2.92

 4 0.000 126.7 موافق 0.51 2.80. أرعععععر بععععارلم رن طتلععععي سععععيبقى 0



 
 
 
 

 

 

 

 طوا  لياعه معاق.

. ال ع منععععععععي متععععععععاعر اآللععععععععريخ .

 ونظراع م.
 5 0.000 112.7 موافق 0.61 2.73

. أرععععر بعععأن أقعععاربي يتعععفمرون معععخ .

 طتلي.
 8 0.000 25.2 محايد 0.89 2.25

طتعععععا  إلنجعععععاب. أرععععععر باإللبعععععاط .

 مباب بالتولد.
 6 0.000 40.2 موافق 0.81 2.42

. أرعععر بالخجععا مععخ نظععرات النععاس 1

 في االماكخ العامة.
 7 0.000 48.2 موافق 0.89 2.35

. أرعر بعأن أصعدقائي قعد عخلعو عنعي 2

 طتلي. إنجاببسبب 
1.34 0.73 

غير 

 موافق
110.1 0.000 9 

    موايق 0.60 2.51 الدرجة الكلية للمحور

 فقد عم عرعيب العبارات عنازلياً وفقاً لدرجة الموافقة، وذلك كما يلي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.21طتلي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ ). )أرعر بالقلق عندما أقبر م  8

( ومسععتوى اسععتجابة 1.28. )أرعععر بععالقلق والخععوف علععى ليععال ومسععتقبا طتلععي( فععي المرعبععة الثانيععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )1

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.20لسابي بلغ ) . )أرعر بأنه التبار مخ   والبد أن أعقبله( في المرعبة الثالثة بمتوسط.

( ومسععتوى اسععتجابة 1.10. )أرعععر بععارلم رن طتلععي سععيبقى طععوا  لياعععه معععاق( فععي المرعبععة الرابعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )0

 )موافق(.

 فق(.( ومستوى استجابة )موا...1. )ال ع مني متاعر اآللريخ ونظراع م( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.01طتا مباب بالتولد( في المرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ) إلنجاب. )أرعر باإللباط .

( ومسعتوى اسعتجابة ...1. )أرعر بالخجا مخ نظرات الناس فعي االمعاكخ العامعة( فعي المرعبعة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 )موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 0..8طتلي( في المرعبعة التاسععة بمتوسعط لسعابي بلعغ ) إنجاب. )أرعر بأن أصدقائي قد عخلو عني بسبب 1

 )غير موافق(.

 

 ؟هي المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولدما  نتائج التساؤل الثالث:

المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا  المبععابيخ باضععلراب ل جابععة علععى هععفا التسععاب  فسععيتم عحليععا عبععارات المحععور الثالععث: 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:



 
 
 
 

 

 

 

 سععط الحسععابي، االنحععراف المعيععارا، والتبععار مربعع  كععاا ل جابععات علععى عبععارات المحععور الثالععث:المتو (:11-1جللدول رقلل  )

 .المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. دللنا في متعك ت أسعرية نتيجعة لوجعود 8

 طتلنا التولدا.
 9 0.000 50.7 محايد 0.91 1.67

 2 0.000 136.3 موافق 0.60 2.78 . نجد صعوبة في ععليم طتلنا التولدا 1

. العععععدلا ال يكتعععععي بععععععد مجعععععيء طتلنعععععا .

 التولدا.
 5 0.000 77.4 موافق 0.75 2.57

. أرى ععععععدم عقععععععدير المحيلععععععيخ لولنععععععا 0

 لظروفنا البعبة.
 4 0.000 100.2 موافق 0.68 2.67

. ال نجد الدعم الكافي مخ المجتم  للتكيع  .

 م  وض  طتلنا التولدا
 1 0.000 140.2 موافق 0.54 2.81

. ال يوجد انسجام بيخ طتلنا التولدا وبيخ .

 إلوانه وألواعه
 3 0.000 135.7 موافق 0.61 2.77

. ال نسعععععتلي  ععععععوفير االدويعععععة الرعتعععععاع .

 أسعارها.
 6 0.000 65.7 موافق 0.83 2.48

. ضعععتت ع قتنععا بارهععا واالصععدقاء بعععد 1

 مجي طتلنا التولدا.
 7 0.000 23.7 محايد 0.93 1.85

. اضلر لحرمان أسعرعي أليانعاً معخ أجعا 2

 عوفير الما .
 8 0.000 29.6 محايد 0.93 1.81

    موايق 0.75 2.38 الدرجة الكلية للمحور

 

 أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:وبالتالي فإن أكثر المتك ت التي عواجه 

( 1.18. )ال نجععد الععدعم الكععافي مععخ المجتمعع  للتكيعع  معع  وضعع  طتلنععا التولععدا( فععي المرعبععة ارولععى بمتوسععط لسععابي بلععغ )8

 ومستوى استجابة )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1..1بلغ ) . )نجد صعوبة في ععليم طتلنا التولدا( في المرعبة الثانية بمتوسط لسابي1

( ومستوى اسعتجابة ...1. )ال يوجد انسجام بيخ طتلنا التولدا وبيخ إلوانه وألواعه( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

 )موافق(.



 
 
 
 

 

 

 

توى اسععتجابة ( ومسعع...1. )أرى عععدم عقععدير المحيلععيخ لولنععا لظروفنععا البعععبة( فععي المرعبععة الرابعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )0

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(....1. )الدلا ال يكتي بعد مجيء طتلنا التولدا( في المرعبة الخامسة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.01. )ال نستلي  عوفير االدوية الرعتاع أسعارها( في المرعبة السادسة بمتوسط لسابي بلغ ).

( ومسعتوى .8.1نا بارها واالصعدقاء بععد مجعي طتلنعا التولعدا( فعي المرعبعة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ). )ضعتت ع قت.

 استجابة )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة 8.18. )اضلر لحرمان أسعرعي أليانعاً معخ أجعا ععوفير المعا ( فعي المرعبعة الثامنعة بمتوسعط لسعابي بلعغ )1

 )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة ...8جة لوجود طتلنا التولدا( في المرعبة التاسعة بمتوسط لسعابي بلعغ ). )دللنا في متك ت أسرية نتي2

 )محايد(.

 

 ؟هي أساليب ععاما ارسر السعودية م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولدما  نتائج التساؤل الرابع:

ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب  أساليبل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور الراب : 

، وذلععك بحسععاب المتوسععلات الحسععابية واالنحرافععات المعياريععة والتبععار مربعع  كععاا إلجابععات أفععراد العينععة علععى عبععارات التولععد

 المحور، وكما يلي:

 علععى عبععارات المحععور الرابعع :المتوسععط الحسععابي، االنحععراف المعيععارا، والتبععار مربعع  كععاا ل جابععات  (:11-1جللدول رقلل  )

 .أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري
 المستوا

مربع 

 كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. ألجعععععأ إلعععععى   عبعععععر العععععدعاء للتلعععععي 8

 ورسرعي.
 1 0.000 170.7 موافق 0.45 2.88

 3 0.000 155.2 موافق 0.52 2.83 .ارغا ابني بم ام متنوعة. ألاو  أن 1

 4 0.000 135.7 موافق 0.50 2.81 .. أرارك أبني بأنتلة جماعية.

. اسعععتخدم المععععززات الماديعععة والمعنويعععة 0

 والرمزية.
 2 0.000 150.2 موافق 0.45 2.85

. أعاقععب طتلععي عنععدما يتبععرف بلريقععة .

 غير مناسبة 
 10 0.000 40.2 محايد 0.98 1.97

 6 0.000 100.7 موافق 0.60 2.71 . ألاو  أن أجد أصدقاء البني..

. أعجاهعععععا المتعععععك ت السعععععلوكية التعععععي .

 يظ رها طتلي.
 7 0.000 106.2 موافق 0.74 2.64

 11 0.000 93.7غير  0.76 1.40 . أرغا نتسي بأا عما كي ال أراهد ابني 1



 
 
 
 

 

 

 

 موافق

علعععععك . أغعععععادر المنعععععز  عنعععععدما أواجعععععه 2

 المتك ت.
1.36 0.72 

غير 

 موافق
96.5 0.000 12 

. أعاب  كا جديد في سبيا مسعاعدل طتلعي 80

 التولدا
 5 0.000 135.4 موافق 0.56 2.79

. ال نجعععد أا صععععوبة فعععي التعامعععا مععع  88

 طتلنا التولدا
 8 0.000 24.7 محايد 0.90 2.22

. ععتبر سلوكياعه طبيعيعة بالنسعبة لنعا فعي 81

 ارسرل
 9 0.000 20.1 محايد 0.93 2.10

    موايق 0.68 2.38 الدرجة الكلية للمحور

 

 وبالتالي فإن أكثر ارساليب التي عتبع ا ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد جاءت بالترعيب اآلعي:

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11) . )ألجأ إلى   عبر الدعاء للتلي ورسرعي( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ8

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.1. )استخدم المعززات المادية والمعنوية والرمزية( في المرعبة الثانية بمتوسط لسابي بلغ )1

 ( ومستوى استجابة )موافق(..1.1. )ألاو  أن ارغا ابني بم ام متنوعة( في المرعبة الثالثة بمتوسط لسابي بلغ ).

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.18رارك أبني بأنتلة جماعية( في المرعبة الرابعة بمتوسط لسابي بلغ ). )أ0

( ومسععتوى اسععتجابة 2..1. )أعععاب  كععا جديععد فععي سععبيا مسععاعدل طتلععي التولععدا( فععي المرعبععة الخامسععة بمتوسععط لسععابي بلععغ ).

 )موافق(.

 ( ومستوى استجابة )موافق(.8..1بمتوسط لسابي بلغ ). )ألاو  أن أجد أصدقاء البني( في المرعبة السادسة .

( ومسععتوى اسععتجابة 0..1. )أعجاهععا المتععك ت السععلوكية التععي يظ رهععا طتلععي( فععي المرعبععة السععابعة بمتوسععط لسععابي بلععغ ).

 )موافق(.

سععتوى اسععتجابة ( وم1.11. )ال نجععد أا صعععوبة فععي التعامععا معع  طتلنععا التولععدا( فععي المرعبععة الثامنععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )1

 )محايد(.

 ( ومستوى استجابة )محايد(.1.80. )ععتبر سلوكياعه طبيعية بالنسبة لنا في ارسرل( في المرعبة التاسعة بمتوسط لسابي بلغ )2

( ومسعتوى اسعتجابة .8.2. )أعاقب طتلي عندما يتبرف بلريقعة غيعر مناسعبة( فعي المرعبعة العارعرل بمتوسعط لسعابي بلعغ )80

 )محايد(.

( ومسعتوى اسعتجابة )غيعر 8.00)أرغا نتسي بأا عما كي ال أراهد ابني( في المرعبة الحادية عتر بمتوسط لسعابي بلعغ ). 88

 موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة )غيعر ...8. )أغادر المنز  عندما أواجه علك المتك ت( في المرعبة الثانية عتر بمتوسط لسابي بلعغ )81

 موافق(.

 



 
 
 
 

 

 

 

 ؟هو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد ما نتائج التساؤل الخامس:

، وذلعك دور المسسسات والج ات الداعمعة رسعر أطتعا  التولعدل جابة على هفا التساب  فسيتم عحليا عبارات المحور الخامس: 

 راد العينة على عبارات المحور، وكما يلي:بحساب المتوسلات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتبار مرب  كاا إلجابات أف

 

دور  المتوسط الحسابي، االنحراف المعيارا، والتبار مرب  كاا ل جابات على عبارات المحور الخامس: (:11-1جدول رق  )

 .المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد

 المتوسط العبارات
االنحراف 

 المعياري

المستو

 ا
 مربع كاي

الداللة 

 ا حصائية
 الترتي 

. هناك العديد مخ الدورات والبرامج التدريبيعة 8

عساعدني على كيتية التعاما م  المتك ت التعي 

 عواجه طتلي.

 3 0.000 28.5 محايد 0.93 1.83

. عتوافر مراكز للرعاية الكافيعة بمحافظعة جعدل 1

 لخدمة طتلي ومخ مثله.
1.44 0.74 

غير 

 موافق
70.1 0.000 9 

عتعععععوافر اردوات والتج يعععععزات والمععععععدات . .

 ال زمة طتلي.
1.60 0.86 

غير 

 موافق
51.7 0.000 7 

. عسعع م طبيعععة الخععدمات المقدمععة للتلععي فععي 0

 عتاعله م  أفراد المجتم .
1.58 0.82 

غير 

 موافق
43.2 0.000 8 

. عقععععدم المراكععععز المتخببععععة لرعايععععة ذوا .

للتعامعا التولد لعدمات عأهيليعة لللتعا ودورات 

 السليم مع م.

1.66 0.88 
غير 

 موافق
41.1 0.000 5 

. عسعع م طبيعععة الخععدمات المقدمععة للتلععي فععي .

 إيجاد ليال أفضا له.
1.65 0.90 

غير 

 موافق
52.7 0.000 6 

. المجتمععع  واع بكيتيعععة التعامعععا مععع  المععععاق .

 ولاصة طتا التولد.
1.31 0.69 

غير 

 موافق
113.6 0.000 10 

 1 0.000 170.7 موافق 0.45 2.88 مادياً مخ الدولة. . نتلقى دعماً 1

. عوجد مسسسات ليرية ععدعمنا وعسعاعدنا فعي 2

 ع   اللتا.
 2 0.000 37.2 محايد 0.89 2.31

. ال أجد أا صعوبة مع  طتلعي التولعدا فعي 80

 ظا دعم مسسسات المجتم  مادياً ومعنوياً.
 4 0.000 29.1 محايد 0.85 1.68

    محايد 0.80 1.79 للمحورالدرجة الكلية 

 عم عرعيب هف  اردوار وفقاً لدرجة الموافقة، وذلك كما يلي:



 
 
 
 

 

 

 

 ( ومستوى استجابة )موافق(.1.11. )نتلقى دعماً مادياً مخ الدولة( في المرعبة ارولى بمتوسط لسابي بلغ )8

( ومسعتوى اسعتجابة 8..1بمتوسط لسابي بلغ ). )عوجد مسسسات ليرية عدعمنا وعساعدنا في ع   اللتا( في المرعبة الثانية 1

 )محايد(.

. )هناك العديد مخ العدورات والبعرامج التدريبيعة عسعاعدني علعى كيتيعة التعامعا مع  المتعك ت التعي عواجعه طتلعي( فعي المرعبعة .

 ( ومستوى استجابة )محايد(..8.1الثالثة بمتوسط لسابي بلغ )

ا دعم مسسسات المجتمع  ماديعاً ومعنويعاً( فعي المرعبعة الرابععة بمتوسعط لسعابي . )ال أجد أا صعوبة م  طتلي التولدا في ظ0

 ( ومستوى استجابة )محايد(.1..8بلغ )

. )عقدم المراكز المتخببة لرعاية ذوا التولعد لعدمات عأهيليعة لللتعا ودورات للتعامعا السعليم مع عم( فعي المرعبعة الخامسعة .

 غير موافق(.( ومستوى استجابة )...8بمتوسط لسابي بلغ )

( ومسعتوى ...8. )عس م طبيعة الخدمات المقدمة للتلي في إيجاد ليال أفضا له( فعي المرعبعة السادسعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 استجابة )غير موافق(.

( ومسعتوى اسعتجابة 0..8. )عتوافر اردوات والتج يزات والمعدات ال زمة طتلي( في المرعبة السعابعة بمتوسعط لسعابي بلعغ ).

 ير موافق(.)غ

( ومستوى 1..8. )عس م طبيعة الخدمات المقدمة للتلي في عتاعله م  أفراد المجتم ( في المرعبة الثامنة بمتوسط لسابي بلغ )1

 استجابة )غير موافق(.

( 8.00. )عتععوافر مراكععز للرعايععة الكافيععة بمحافظععة جععدل لخدمععة طتلععي ومععخ مثلععه( فععي المرعبععة التاسعععة بمتوسععط لسععابي بلععغ )2

 ومستوى استجابة )غير موافق(.

( ومسعتوى 8..8. )المجتم  واع بكيتية التعاما م  المعاق ولاصة طتا التولد( في المرعبة العارعرل بمتوسعط لسعابي بلعغ )80

 استجابة )غير موافق(.

 

 الفروق يي محاور أداة الدراسة ويقاً للمتايرات األولية: .1.1

لدراسععة التععروق فععي محععاور أدال الدراسععة وفقععاً  (ANOVAوعحليععا التبععايخ ارلععادا )عععم إجععراء التبععار )ت( للعينععات المسععتقلة 

للمقارنععات البعديععة  مععدى المعرفععة السععابقة باضععلراب التولععد(، باإلضععافة إلععى التبععار )رععيتيه( –الععدلا  –للمتغيععرات )الجععنس 

 وذلك كما يلي: الثنائية،

 .لدراسة التروق في متوسلات محاور أدال الدراسة وفقاً لمتغير الجنس نتائج التبار )ت( للعينات المستقلة (.11-1جدول رق  )

 يئات المتاير المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 Tاال تبار 

الداللة 

 ا حصائية

أسعععاليب اكتتعععاف ارسعععرل لللتعععا 

 المباب باضلراب التولد

 0.22 2.72 ذكر
1.21 0.230 

 0.27 2.64 أنثى

مدى عقبا ارسعر السععودية لوجعود 

 طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 0.30 2.53 ذكر
1.29 0.201 

 0.46 2.41 أنثى



 
 
 
 

 

 

 

المتعععععك ت التعععععي عواجعععععه أسعععععر 

ارطتععععا  المبععععابيخ باضععععلراب 

 التولد

 0.41 2.41 ذكر

1.73 0.086 
 0.63 2.19 أنثى

أسععععععاليب ععامععععععا ارسععععععرل معععععع  

سععععععلوكيات أطتععععععال م المبععععععابيخ 

 باضلراب التولد

 0.29 2.37 ذكر

-0.58 0.565 
 0.39 2.42 أنثى

دور المسسسات والج عات الداعمعة 

 رسر أطتا  التولد

 0.53 1.72 ذكر
-3.59 0.001 

 0.59 2.25 أنثى

لدراسعة التعروق فعي متوسعلات محعاور أدال لجدو  السابق يوض  نتعائج التبعار )ت( للتعروق بعيخ متوسعلات العينعات المسعتقلة ا

 والداللة اإللبائية نجد اآلعي: الدراسة وفقاً لمتغير الجنس، وبمتابعة قيم االلتبار )ت(

أسعاليب اكتتعاف ارسععرل لللتعا المبععاب محعاور أدال الدراسععة )أفعراد العينعة نحععو  ال عوجعد فعروق ذات داللععة إلبعائية فععي آراء

المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا   –ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولعد مدى عقبا  –باضلراب التولد 

 –( وفقعاً لمتغيعر الجعنس أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد –المبابيخ باضلراب التولد 

 (..0.0مخ مستوى المعنوية )أكبر  ليث أن جمي  قيم الداللة اإللبائية المقابلة ل ف  المحور جاءت

لدراسة التروق في متوسلات محعاور أدال الدراسعة وفقعاً لمتغيعر  (ANOVAنتائج عحليا التبايخ ارلادا ) (.11-1جدول رق  )

 .الدلا

 مصادر التباين المحاور
مجموا 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

 Fاال تبار 

الداللة 

 ا حصائية

اكتتاف ارسرل لللتا المباب أساليب 

 باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.4 2 0.19 

دالا  0.024 3.86

 المجموعات
5.3 105 0.05 

  107 5.7 الكلي

مدى عقبا ارسر السععودية لوجعود طتعا 

 مخ ذوا اضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.3 2 0.15 

دالا  0.227 1.51

 المجموعات
10.8 105 0.10 

  107 11.1 الكلي

المتعععك ت التعععي عواجعععه أسعععر ارطتعععا  

 المبابيخ باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
2.1 2 1.06 5.72 0.004 



 
 
 
 

 

 

 

دالا 

 المجموعات
19.5 105 0.19 

  107 21.6 الكلي

أسعععاليب ععامعععا ارسعععرل مععع  سعععلوكيات 

 أطتال م المبابيخ باضلراب التولد

بيخ 

 المجموعات
0.5 2 0.26 

دالا  0.060 2.89

 المجموعات
9.6 105 0.09 

  107 10.1 الكلي

دور المسسسات والج ات الداعمة رسر 

 أطتا  التولد

بيخ 

 المجموعات
0.4 2 0.21 

دالا  0.528 0.64

 المجموعات
33.6 105 0.32 

  107 34.0 الكلي

 

( بقيمععة .1..المبععاب باضععلراب التولععد، فقععد بلغععت قيمععة االلتبععار )أسععاليب اكتتععاف ارسععرل لللتععا : بالنسللبة للمحللور األول

( .0.0( مما يتير إلى معنوية التروق وفقاً للدلا، بمعنى أنعه عوجعد فعروق ذات داللعة إلبعائية عنعد مسعتوى )0.010التمالية )

ا، وقعد أظ عر التبعار المقارنعات بيخ آراء أفراد العينة نحو أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولعد وفقعاً للعدل

 البعدية )ريتيه( وجود فروق بيخ فئتي الدلا )ضعي ( و )متوسط( لبال  )متوسط( بالمتوسط الحسابي ارعلى.

( بقيمة 1...المتك ت التي عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد، فقد بلغت قيمة االلتبار ): بالنسبة للمحور الثالث

( .0.0( مما يتير إلى معنوية التروق وفقاً للدلا، بمعنى أنعه عوجعد فعروق ذات داللعة إلبعائية عنعد مسعتوى )0.000)التمالية 

بيخ آراء العينة نحو المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب التولعد وفقعاً لمتغيعر العدلا، وقعد أظ عر التبعار 

 ئتي الدلا )ضعي ( و )عالي( لبال  )عالي( بالمتوسط الحسابي ارعلى.المقارنات البعدية )ريتيه( وجود فروق بيخ ف

( ممعا يتعير .0.0فقد جاءت القيم االلتمالية المقابلة ل ا أكبعر معخ مسعتوى المعنويعة ): بالنسبة للمحاور الثاني والرابع والخامس

لة إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )مدى عقبعا إلى عدم معنوية التروق في ا وفقاً للدلا، وبالتالي فإنه ال عوجد فروق ذات دال

أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب  -ارسر السعودية لوجود طتعا معخ ذوا اضعلراب التولعد 

 دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الدلا. -التولد 

لدراسة التعروق فعي متوسعلات محعاور أدال الدراسعة وفقعاً لمعدى  (ANOVAالتبايخ ارلادا ) نتائج عحليا (.11-1جدول رق  )

 .المعرفة السابقة باضلراب التولد

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 مصادر التباين المحاور
مجموا 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربعات 

 المتوسطات

قيمة 

اال تبار 

F 

الداللة 

 ا حصائية

أسعععاليب اكتتعععاف ارسعععرل لللتعععا 

 التولد المباب باضلراب

 0.07 2 0.1 بيخ المجموعات

 0.05 105 5.5 دالا المجموعات 0.272 1.32

  107 5.7 الكلي

مدى عقبا ارسعر السععودية لوجعود 

 طتا مخ ذوا اضلراب التولد

 0.12 2 0.2 بيخ المجموعات

 0.10 105 10.9 دالا المجموعات 0.329 1.12

  107 11.1 الكلي

عواجعععععه أسعععععر المتعععععك ت التعععععي 

ارطتععععا  المبععععابيخ باضععععلراب 

 التولد

 0.19 2 0.4 بيخ المجموعات

 0.20 105 21.2 دالا المجموعات 0.401 0.92

  107 21.6 الكلي

أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات 

أطتعععععال م المبعععععابيخ باضعععععلراب 

 التولد

 0.03 2 0.1 بيخ المجموعات

 0.10 105 10.0 دالا المجموعات 0.737 0.31

  107 10.1 الكلي

دور المسسسات والج عات الداعمعة 

 رسر أطتا  التولد

 1.88 2 3.8 بيخ المجموعات

 0.29 105 30.3 دالا المجموعات 0.002 6.52

 0.000 107 34.0 الكلي

 

( ممعا .0.0أكبعر معخ مسعتوى المعنويعة ) ل عافقد جاءت القيم االلتمالية المقابلة : بالنسبة للمحاور األول والثاني والثالث والرابع

، وبالتععالي فإنععه ال عوجععد فععروق ذات داللععة مععدى المعرفععة السععابقة باضععلراب التولععديتععير إلععى عععدم معنويععة التععروق في ععا وفقععاً ل

معدى عقبعا ارسعر السععودية  –إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المبعاب باضعلراب التولعد 

أسعاليب ععامعا  –المتعك ت التعي عواجعه أسعر ارطتعا  المبعابيخ باضعلراب التولعد  –لوجود طتا مخ ذوا اضلراب التولعد 

 .مدى المعرفة السابقة باضلراب التولدسرل م  سلوكيات أطتال م المبابيخ باضلراب التولد( وفقاً لمتغير ار

( بقيمععة 1...دور المسسسععات والج ععات الداعمععة رسععر أطتععا  التولععد، فقععد بلغععت قيمععة االلتبععار ): بالنسللبة للمحللور الخللامس

، بمعنعى أنعه عوجعد فعروق ذات دى المعرفعة السعابقة باضعلراب التولعدمع( مما يتير إلعى معنويعة التعروق وفقعاً ل0.001التمالية )

معدى ( بيخ آراء أفراد العينة نحو دور المسسسات والج ات الداعمة رسر أطتا  التولد وفقعاً ل.0.0داللة إلبائية عند مستوى )

معرفعة( و  لعدينا ق بعيخ فئتعي )لعيس، وقد أظ ر التبعار المقارنعات البعديعة )رعيتيه( وجعود فعروالمعرفة السابقة باضلراب التولد

 الكافية( بالمتوسط الحسابي ارعلى. المعرفة الكافية( لبال  )لدينا المعرفة )لدينا

 



 
 
 
 

 

 

 

 النتائج والتوصيات .1

 :تمهيد

سععر السعععودية معع  اللتععا التولععدا راسععة مععخ نتععائج لععو  واقعع  ععامععا اريتنععاو  هععفا الجععزء أهععم مععا عوصععلت إليععه الد

وكفلك عقعديم أهعم التوصعيات والمقترلعات التعي يمكعخ أن عسعاهم فعي طعرق وأسعاليب ععامعا ارسعر مع   ،عواج  موالمتاكا التي 

 :ارطتا  مخ ذوا اضلراب التولد كما يلي

 

 النتائج. .1.1

 :توصلت الدراسة إل  النتائج التالية

معخ العينعة أفعادوا بعأن مسعتوى ععلعيم ( % 2...( هعم ذكعور، وأن نسعبة )% 8..1غالبيعة العينعة بنسعبة )أظ رت النتعائج أن  -8

( مخ العينة أفادوا بأن مستوى ععليم ارم )متوسط أو ثانوا(، وأن غالبية العينة % 1.1.ارب )جامعي فأعلى(، وأن نسبة )

( أفعادوا بأنعه )لعيس لعدينا مععرف( باضعلراب % 0.1.( أفادوا بأن مستوى العدلا )متوسعط(، وأن نسعبة )% 2...بنسبة )

( مخ % ..0.( أفادوا بأنه ال عوجد إعاقة ألرى رلد أفراد ارسرل، وأن نسبة )% 11.0أن غالبية العينة بنسبة )التولد، و

 العينة أفادوا بأنه عم اكتتاف اضلراب التولد عند أطتال م عند بلوغ م )أكثر مخ سنتيخ(.

، اف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولعدبينت النتائج أن غالبية أفراد العينة يوافقون على فقرات محور أساليب اكتت -1

 ،(0.00( وانحراف معيارا )8..1بمتوسط لسابي بلغ )

وأن اللتعا  ،أبرز أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضلراب التولد هي معخ لع   ععدم اسعتجابة اللتعا ل عموأن  

ويعاني مخ صعوبة وعألر في اللغعة  ،  ارلريخوعدم قيام اللتا باللعب م ،يجد بالغة في االلت ط والتواصا م  اآللريخ

وأن اللتععا يتضععا الجلععوس لولععدل لسععاعات  ،وف مععه للكلمععات والضععمائر، وعجععب اللتععا النظععر مبارععرل الععى رععخت آلععر

 وعظ ر لديه سلوكيات عدوانية كالميا للتحليم وعكسير اررياء. ،ويردد الكلمات دون ف م معناها ،طويلة

أفراد العينة مخ ارسعر السععودية يوافقعون ولعدي م اعجاهعات إيجابيعة نحعو عقبعا وجعود طتعا معخ ذوا بينت النتائج أن غالبية  -.

(، ويتمثا ذلك في رععورهم بعالقلق عنعدما يقبعرون 0..0( وانحراف معيارا )8..1بمتوسط لسابي ) ،اضلراب التولد

 ن بأنه التبار مخ   والبد مخ عقبله.كما ان م يتعرو ،بالقلق والخوف على ليال ومستقبا طتل مويتعرون  ،م  طتل م

، وذلك بمتوسعط أفراد العينة يوافقون على وجود متك ت عواجه أسر ارطتا  المبابيخ باضلراب التولد بينت النتائج أن -0

ععدم وجععود الععدعم الكعافي مععخ المجتمعع   :أكثععر المتععك ت التعي عععواج  م هععي ( وأن...0( وانحععراف معيعارا )1..1بلعغ )

كمععا أنععه ال يوجععد انسععجام بععيخ طتل ععم  ،كمععا يجععدوا صعععوبة فععي ععلععيم طتل ععم التولععدا ،للتكيعع  معع  وضعع  طتل ععم التولععدا

 التولدا وبيخ إلوانه وألواعه 

المبابيخ باضعلراب التولعد، بينت النتائج أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أساليب ععاما ارسرل م  سلوكيات أطتال م  -.

أكثعر ارسععاليب التعي عتبع عا ارسععرل مع  سعلوكيات أطتععال م  وأن ،(1..0( وانحععراف معيعارا )1..1بمتوسعط لسعابي بلعغ )

 ء الى   عبر الدعاء للتل م  المبابيخ باضلراب التولد عمثلت في اللجو

دور المسسسات والج عات الداعمعة رسعر أطتعا  التولعد، وذلعك بينت النتائج أن غالبية أفراد العينة محايديخ في آرائ م عجا   -.

وعوجعد مسسسعات ليريعة  ،ويتمثعا ذلعك فعي علقعي دعمعاً ماديعاً معخ الدولعة ،(0.10( وانحراف معيعارا )2..8بمتوسط بلغ )



 
 
 
 

 

 

 

معع   وهنععاك العديععد مععخ الععدورات والبععرامج التدريبيععة التععي عسععاعدهم علععى كيتيععة التعامععا ،عععدعم وعسععاعد فععي ععع   اللتععا

 مسسسات المجتم  مادياً ومعنوياً كما أن م ال يجدوا صعوبة م  طتل م التولدا في ظا دعم  ،المتك ت التي عواجه طتل م

ال عوجد فروق ذات داللة إلبائية في آراء أفراد العينة نحو المحاور )أساليب اكتتاف ارسرل لللتا المباب باضعلراب  -.

المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا   –ود طتععا مععخ ذوا اضععلراب التولععد مععدى عقبععا ارسععر السعععودية لوجعع –التولععد 

أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعد( وفقعاً لمتغيعر  –المبابيخ باضعلراب التولعد 

 الجنس.

لمسسسععات والج ععات ( بععيخ آراء أفععراد العينععة لععو  )دور ا.0.0عوجععد فععروق ذات داللععة إلبععائية عنععد مسععتوى معنويععة ) -1

 الداعمة رسر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الجنس، وهف  التروق لبال  اإلنا  بالمتوسط الحسابي ارعلى.

( بيخ آراء أفراد العينعة نحعو أسعاليب اكتتعاف ارسعرل لللتعا المبعاب .0.0عوجد فروق ذات داللة إلبائية عند مستوى ) -2

ق بيخ فئتي الدلا )ضعي ( و )متوسعط( لبعال  )متوسعط( بالمتوسعط الحسعابي باضلراب التولد وفقاً للدلا، وهف  الترو

 ارعلى.

( بععيخ آراء أفععراد العينععة نحععو المتععك ت التععي عواجععه أسععر ارطتععا  .0.0عوجععد فععروق ذات داللععة إلبععائية عنععد مسععتوى ) -80

)عععالي( لبععال  )عععالي( المبععابيخ باضععلراب التولععد وفقععاً لمتغيععر الععدلا، وهععف  التععروق بععيخ فئتععي الععدلا )ضعععي ( و 

 بالمتوسط الحسابي ارعلى.

ال عوجد فروق ذات داللة إلبائية بيخ آراء أفراد العينة لو  )مدى عقبا ارسر السعودية لوجود طتا مخ ذوا اضعلراب  -88

دور المسسسعات والج عات الداعمعة  -أسعاليب ععامعا ارسعرل مع  سعلوكيات أطتعال م المبعابيخ باضعلراب التولعد  -التولد 

 سر أطتا  التولد( وفقاً لمتغير الدلا.ر

 

 التوصيات. .1.1

 :في ضوء ما عم التوصا إليه مخ نتائج سابقة يقدم البالث التوصيات التالية

زيادل وعي المجتم  بالتولد ولجم المعانعال التعي عقع  علعى ععاعق اآلبعاء وذلعك معخ لع   عمعا نعدوات علميعة ومحاضعرات  -8

 االضلراب وطرق التعاما معه.ثقافية وورش عما للتوعية ب فا 

ليعث أنعه كلمعا ععم  ،التولعد الضعلرابهناك ضرورل لتعلعيم ارسعر فعي السععودية بتعكا أكبعر لعو  أهميعة التحعت المبكعر  -1

 اكتتاف التولد بتكا مبكر كلما كان التأهيا والتعليم أكثر نجالاً وعأثيراً.

وأنعه يتتقعر لتكعويخ ع قعات اجتماعيعة ف عفا العدمج  حرص ارسرل على دمعج اللتعا التولعدا بعالمجتم  لاصعةضرورل أن ع -.

 .يسهله ويكسبه م ارات اجتماعية عساعد  في لياعه وعزيد مخ علور 

الخعدمات ارسعرية التعي يحتاج عا اللتعا لسعب نعوع  على عقعديمالحرص  برعاية اللتا التولدا دالا ارسرل مخ يقومعلى  -0

ن اللتا التولدا في التيا  دائم لتدريب مسعتمر لتعى يتحسعخ فعي عحقيعق وردل التولد وذلك بمعاونة جمي  أفراد ارسرل ر

 .ارهداف المخللة له

 ببرامج اإلرراد ارسرا الفا يوفر للسرل الدعم العاطتي والدعم المعلوماعي والدعم القانوني وارل قي. االهتمام -.



 
 
 
 

 

 

 

نوصى أسرل اللتا التولدا متمثلة في الوالديخ وألول اللتا ومخ يقيم مع م عقبا اللتا لتعى يسعتلي  عقبعا ذاععه وبالتعالي   -.

 .يكون أكثر استعداداً للخدمات المقدمة له

 أن ععما الدولة جاهدل في عوفير متللبعات اإلعاقعة )التولعد( معخ أطبعاء وألبعائييخ معسهليخ ومراكعز ذات جعودل عاليعة معخ -.

 ةيعة مثعا ععوفير أمعاكخ للترفيعه م يئعالخدمات لاصة وأن التولد يعتبر مخ اإلعاقات البعبة وكفلك االهتمام بالبيئعة المجتمع

 بلريقة آمنه.

ضرورل دععم أسعر ارطتعا  ذوا اضعلراب التولعد نتسعياً وماديعاً وعقعديم اإلررعاد والتوجيعه ولكعخ دون إرععارهم بالضعع   -1

 .وعدم الحيلة

غوط المادية نتيجة ما عستلزمه رعايعة اللتعا التولعدا معخ كلتعة اقتبعادية ومعا يترععب عليعه معخ اسعتنزاف التختي  مخ الض -2

 .لمعظم موارد ارسرل االقتبادية

 .ضرورل عنظيم برامج عرفي ية رسر ارطتا  التوليدييخ للتختي  مخ الضغوط التي يعانون من ا -80

 

 المراجع. 2

 المصادر العربية. .1.2

 .المكتب العلمي للتوزي  والنتر :اإلسكندرية ،اللتا التولدا في ارسرل ،م(1000نادية إبراهيم ) ،أبو السعود -8

المتعععك ت وااللتياجعععات التعععي عواجعععه أسعععر أطتعععا  التولعععد ودور  ،م(.108سعععلوى ) ،فتحيعععة محمعععد و باررعععيد ،بالتعععوان -1

المجلعد  ،مجلة ارندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،دراسة على عينة مخ ارسر في مدينة المك  :المسسسات في مواج ت ا

 .082-...ص ص  ،.8العدد  ،.8

 ،م(، عتعيا دور اآلباء في البرامج التدريبية لتلوير الم ارات االجتماعية لدى عينعة معخ أطتعا  التولعد.100أيمخ ) ،البتلة -.

 مبر.

ولدييخ بمحافظعة اإللسعاء فعي ضعوء بعع  المتغيعرات م(، الضغوط النتسية لدى آباء ارطتا  الت1082على لليا ) ،بوزيد -0

 .118-101، ص ص 801العدد  ،دراسات عربية في التربية وعلم النتس واالجتماع ،الديموغرافية

مجلعة  ،الضعغوط التعي عتععر  ل عا أسعر ارطتعا  المععوقيخ ،م(1001جمعا  ) ،جميا والخليعب ،والبمادامنى  ،الحديدا -.

 .0.-.ص ص  ارو ،( العدد 18المجلد ) ،الجامعة ارردنية ،الجزء الثالث ،دراسات العلوم التربوية

متك ت ارطتا  ذوا اضلراب التولد وأساليب مواج ت ا معخ وج عة نظعر م(، .108هياء بنت زيد بخ محمد ) ،الخرعان -.

 .0.-8ص ص  ،العدد ارو  ،.مج ،المجلة التربوية الدولية المتخببة ،أولياء أمورهم

 ارردن. ،عمان ،دار التكر للنتر والتوزي  ،مدلا إلى التربية الخاصة ،م(1080مني ) ،والحديداا  جم ،الخليب -.

 .دار التكر ،اللبعة ارولى ،ارسرل وعربية اللتا ،م(1080رسمي عبد الملك ) ،ناصر ألمد ورستم ،الخوالدا -1

طليعة  1معاا  .820الجزائعر: جامععة  .التولعداإللبعاط لعدى أم عات أطتعا   ،م(.108سعامية )  ،سعقوالي  و سعرقاني ،لولة -2

 العلوم االنسانية.



 
 
 
 

 

 

 

دراسعة اثنوجرافيعة علعى  :المتاكا االجتماعية التي ععاني من عا أسعرل اللتعا التولعدا ،م(.108آما  محمد عمر ) ،السايس -80

 ،1.الععدد  ،جامععة للعوان ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعيعة والعلعوم اإلنسعانية ،أسر ارطتا  التولدييخ في مدينة جدل

 .0.1.-.08.ص ص  ،.8الجزء 

 .القاهرل: مكتبة زهراء الترق محاولة لت م الفاعوية، م(1000محمد ) ،سليمان -88

م(، التكيعع  االجتمععاعي لععدى أم ععات ارطتععا  ذوا اضععلراب التولععد وع قتععه بالمسععتوى 1081محمععد زيععاد ) ،سععويدان -81
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فعاليعة اإلررعاد ارسعرا فعي عنميعة بعع  م عارات رعايعة  ،م(.108متعيرل علعى العديخ ) ،وصعال ة عبعاس لديج التافعي، -80
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