Volume 1

Issue 3

Article 35

Level of Psychological stress in Mother of Autistic Children and their
Relationship to some Variable
Nazeera Salih Mohammed
University of Sulaimani, Iraq, nazeera.mohammed@univsul.edu.iq

Media Omer Hussein
Directorate of Education in Sulaymaniyah city, Iraq

Follow this and additional works at: https://www.steps-journal.com/jshss
Part of the Arts and Humanities Commons, Business Commons, Education Commons, Law Commons, and the
Political Science Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 4.0
International License.
Recommended Citation
Mohammed, Nazeera Salih and Hussein, Media Omer (2022) "Level of Psychological stress in Mother of Autistic
Children and their Relationship to some Variable," Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences: Vol. 1 : Iss. 3
, Article 35.
Available at: https://doi.org/10.55384/2790-4237.1097
This Original Study is brought to you for free and open access by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS).
It has been accepted for inclusion in Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences by an authorized editor of Journal of
STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS).

Mohammed and Hussein: Level of Psychological stress in Mother of Autistic Children

مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحد وعالقتها ببعض المتغيرات
ميديا عمر حسين

د .نزيرة صالح محمد *

تاريخ االستالم2022/04/27 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

المستخلص:
تهدف الدراسة التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد وفيما إذا كان ذلك المستوى يختلف
تبعًا لمتغيرات مثل :عمر االم ،جنس الطفل التوحدي ،الترتيب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليمي
لألم ،المستوى االقتصادي لألسرة والدخل الشهري .ولتحقيق هذا الغرض استخدم استبيان الضغوط النفسية ألمهات األطفال
من ذوي اضطراب التوحد من إعداد (نظمية فخري حجازي ،)2020 ،وتوزيعها على عينة طبقية عشوائية الحجم ()123
أم ،من اللواتي لديهن طفل مصاب بالتوحد ،واستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبعد استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة،
توصلت البحث إلى أن مستوى الضغوط النفسية لدى ا ّمهات اطفال التوحد في محافظة السليمانية في مستوى مرتقع ،وتوجد
ايضا فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى امهات اطفال التوحد تعزى لمتغيّر جنس الطفل لصالح
الذكر ،وال يوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى امهات الطفل المتوحد تعزى لمتغيّر عمر االم،
الترتيب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليمي لألم والمستوى االقتصادي لألسرة  -الدخل الشهري.
وفي ضوء هذه النتائج توصل البحث الى عدد من التوصيات والمقترحات.
الكلمات المفتاح :الضغوط النفسية ،التوحد ،أمهات اطفال التوحد.
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Abstract
This study aims to identify the psychological stress in Mother of Autistic Children and
their Relationship to some Variable. and whether, there are differences in the level towards the
(mother's age, gender of the autistic child, birth order of the autistic child, number of children
for the mother, education level of the mother the economic level of the family - monthly
income). In order to achieve this Purpose, the psychological stress questionnaire was used for
mothers with autism spectrum disorder prepared by (Nazmia Fakhri Hegazy, 2020). The study
sample, which consisted of (123) mothers who had a child with autism. The current study
followed a descriptive approach, then using the appropriate statistical methods. In addition, the
results showed that the level of self-concept of stuttering students and normal students was
moderate towards normal students. There were significant differences due to sex. Based on the
result, the researcher recommends some recommendation. The level of psychological stress
among mothers of autistic children in the Sulaimani city and Darbandikhan at a high level.
There are also statistically significant differences in the level of psychological stress of the
mothers of the autistic child due to the variable of the child’s gender in favor of the male. In
addition, there are no statistically significant differences in the level of psychological stress of
the mothers of the autistic child due to the variable of the age of the mother, the birth order of
the autistic child, the number of children of the mother, the educational level of the mother and
the economic level of the family - monthly income). Based on the result, the study reached a
number of recommendations and suggestions.
Keywords: Psycholiogical, Autistic, Mother of Autisttic Children.
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مما الشك فيه إن نظرة االسرة الى والدة الطفل الجديد يغرس اللهفة و الشوق في قلوبهم ،وخاصة االم تبدأ برسم صورة
الطفل في خيالها تبدأ برسم صورة الطفل التي تنجبنه و على ماذا تكون صورته في المستقبل ،فاالم تتوقع لطفلها المستقبل
جميل و تحاول أن تخطط ،ولكن عند والدة طفل احد فئات ذوي احتياجات الخاصة تنعكس سلبا ً أمامها مما تجعلها تتعرض
لعديد من الضغوطات النفسية و التي تؤثر على حياتها من كل جوانبها (الجسمية و االسرية و االجتماعية و المهنية.)....
فاألم منذ ظهور عالمات الحمل و إضافة الى تخيلها لشكل الطفل ،تبدأ في التخطيط لطريقة تربيته و ما يكون عليه في
المستقبل ،ولكن تعتبر اللحظة التي تكشف فيها مشكلة الطفل أو اعاقته مرحلة صعبة و حاسمة على االسرة ككل ،ومن هنا
يبدأ تغير في طبيعة العالقات داخل االسرة عموما ً و وعلى الوالدين خصوصا ً ].[1
نظرا ً للتغيرات المستمرة االجتماعية و االقتصادية والسياسية التي يتعرض االفراد لها يوميا ً من ضغوطات حياتية
مستمرة ،و ترافق ذلك نوعا من التحديات التي يكشف عن مدى قدرة الفرد على مواجهة تلك الضغوطات الحياتية وادارة
االزمات .والتخفيف من هذه الضغوطات و خلق الشعور بالرضا عن الحياة بدرجة عاليه .فيشعر االم واالب بالعبء إلثبات
وجودهم الفعال و دورهم االساسي في ظل مايجرى و يتغير من حولهم ،وكما اشار الباحثين أن الطفل المتوحد خاصة في
حاالت المستويات الشديدة ال يستطيع أن يعتمد على نفسه و يقوم بإدارة شؤونه الخاصة .وهذا ما يزيد على االسرة صور من
صور الضغوطات الحياتية المتعددە ].[2
يعد التوحد من أكثر االعاقات التطورية صعبة بالنسبة للطفل ،وقد بدأ التعرف عليه منذ حوالي نصف القرن .ويعرف
بصعوبات التواصل و العالقات االجتماعية .وقد حاول االطباء تشخيصه و معرفة اسبابه و في النتيجة يرجع الكثير منهم
اسباب االصابة به الى اسباب عضوية ال نفسية ،ع لى الرغم انها مازالت غير محددة تماما ،وايضا لم يحدد أو يجد له دواء
محدد ،وأنه غير واضح حتى المستقبل القريب ،ولو أن بعض المدخالت الطبية و السلوكية و التعليمية أظهرت الكثير من
التطورات مع االطفال مصابين بالتوحد ].[3
و االهتمام بهذه الفئة تختلف حسب تقدم الدول والثقافات المجتمع ،تختلف من مجتمع الى أخر ،إذ أن اضطراب التوحد
لحد االن التلقى العناية الكافية في المجتمع العراقي عموما ً و المجتمع الكوردي خصوصاً ،وهناك الجهل به من قبل بعض
اهالي االطفال الذين يعانونن من التوحد ،و ايضا الجهل به من قبل المجتمع من احساس بالمعاناة االسر ذوي اطفال التوحد،
وبالتأكيد هذا يحتاج الى العمل لتغيير االتجاهات سلبية لدى االسر االطفال والناس ممن حولهم ].[4

مشكلة البحث
اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي أو منتشر في الواقع األمر يعتبر شكال من أشكال االعاقة العقلية ،ألن االداء
الوظيفي العقلي للطفل يتأثر سلبا من خالله .و يكون مستوى الفكري للطفل في حدود مستوى االعاقة الفكرية المتوسطة
والبسيطة .و هناك شبه اجماع بين الباحثين و العلماء ممن يهتمون بهذا المجال على ان التوحد اعاقة عقلية معقددة.
وأنه من االضطرابات النمائية ونسة انتشاره يزداد يوم بعد يوم ونسبته اليستهان بها ] .[4وفقا إلحصائيات االتحاد القومي
لدراسات وبحوث اضطراب التوحد بالواليات المتحدة االمريكية  Autism Society of Amricaإن نسبة انتشار اضطراب
التوحد قد اختلفت و ازدادت عن ما عليه من قبل ،وإن حسب احصائيات الحديث إذ ارتفعت نسبة حاالت االصابة التوحد
بشكل كبير عما كان عليه من قبل ،إذ كان في (يناير )2003 ،متوسط  250 :1حالة والدة ومقارنة باألحصائيات في عام
 1999إن  5-4طفل لكل عشرة االف حالة والدة ،و بذلك اصبح التوحد تسبق في الترتيب متالزمة الدوان ،بعد أن كان من
قبل تأتي من بعده ،وبذلك أصبح التوحد ثاني أكبر االعاقات العقلية انتشارا ] .[5و تزداد نسبة االنتشاراالصابة التوحد بين
الوالد عن البنات بنسة  ،1:4و لكن اظهرت النتائج في البحوث في حالة اصابة البنات بالتوحد يكون حاالت أكثر صعوبة و
تكون درجات ذكائهن منخفضة عن غيرهن من االوالد الذين في نفس حالتهن ].[6
هناك اسئلة كثيرة تدور في ذهن الوالدين اللذين لديهم طفل مصا بالتوحد أو هما يبحثان عن االجابة بسب ترددهم على
العيادات الطبية و المراكز التدريب و التأهيل ،فضال عن رفض من قبل المدارس العادية و عدم وجود المرغوبية االجتماعية
من قبل الناس المحطين بهم و حتى في االمكان العامة .و تزداد هموم حين تتكرر القصة و يالحظ الوالدان احتالفا في
تصرفات طفلهم مقارنة بإخوته ممن سبقوه في نفس عمره ،أو مقارنة بأقرانه من عمره ،فيالحظون انعزاله عن االطفال
وعدم تجاوبه لمن حوله في اللعب ،و يتركز اهتمامه على ترتيب االلعاب أو احذية أو اقالم على هئة الخطوط المتتالية ،و
يغضب ويتعصب اذا تغير استقامة هذا الخط ،وال يحاول كباقى االطفال االخرى ممن عمره اللعب بالسيارة أو الدمى ،و انما
لديه طريقة الخاصة .وألنه معجب أو مغرم بالتفاف أي جسم ولو كان ضغيرا ،يصبح عنده الدوران لعبة مسليه يفضي معظم
وقته في تأملها .وهكذا يعيش االسرة يوميا مع هذا الحالة ،و خاصة االم سبب تألق الطفل بها أكثر تتعرض أكثر لمواقف و
مشاكل الضغوطات النفسية ].[3
مما سبق نجد أن مشكلة الدراسة تتحدد في االسئلة اآلتية :
 -1ماهو المستوى ضغوط النفسية لدى أمهات االطفال المتوحدين في مركز محافظة السليمانية.
 -2هل توجد فروق ذات داللة احصائية لدى أمهات االطفال المتوحدين في مركز محافظة السليمانية وفق متغيرات الديمغرافيه
التاليه( :عمر االم ،جنس الطفل التوحدي ،الترتب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليم لألم ،المستوى
االقتصادي لألسرة -الدخل الشهري).

 -2أهمية البحث
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ترجع اهمية البحث الى:
 -1انها تناولت البحث العلمي احدى المشاكل التي تواجهها االم الطفل التوحدي وهي الضغط النفسي.
 -2قلة البحوث التي تتناول مواضيع متعلقة بالمشاكل التي تواجه االم أو االب لذوي االحتياجات الخاصة وخاصة التوحد في
اقليم كوردستان العراق.
 -3وفي مجال التطبيقي حسب عمل الباحثتان في مجال التربية الخاصة و اتصالهم المباشر باالسر ذوي االحتياجات الخاصة،
نرى بأن حاالت توحد تزداد يوم بعد يوم في العالم عموما واقليم كوردستان خصوصا ً وترى الباحثتان إن البحث الحالي سوف
يساعد على التعرف على الضغوط النفسية لدى االمهات االطفال المصاين التوحد فی محافظة السليمانية و يمكن نتائج البحث
تساعد مسئولين فی التخطيط البرامج فعاله لمساعدە امهات االطفال التوحودين .

 -3اهداف البحث
يهدف البحث الحالي التعرف على :
 -1التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحد في مركز محافظة السليمانية.
 -2التعرف على الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحد في مركز محافظة السليمانية وفقا لمتغيرات (جنس الطفل
التوحدي ،عمر االم ،الترتب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليم لألم ،المستوى االقتصادي لألسرة-
الدخل الشهري).

 -4حدود البحث
تشمل البحث االمهات اللواتي لديهن طفل مصاب باضطرابات التوحد و ملتحقين بالمراكز الحكومي لعالج التوحد
لعام الدراسي ( )2021 -2020في محافظة السليمانية .

 -5مصطلحات البحث
تعريف الضغط النفسي:
ويعرف الزاروس (" )Lazarusالضغغط النفسغي بأنه محصغلة تقدم الفرد لمصغادره الذاتية للتعرف على مدى كفايتها
ومناسغغغبتها لتلبية احتاجاته ومتطلبات البئية الحياتية ،ويحدث عندما تفوق مطالب الحياة مصغغغادر الفرد التكيفية وتقديره
المعرفي لألمور" ].[7
و في معجم علم النفس وتحليل النفسغغي جاءالضغغغوط النفسغغية بأنه هو " وجود عوامل خارجية ضغغاغطة على الفرد
سواء بكليته أو جزء منه وبدرجة توجد لديه إحساسا بالتوتر ،أو تشويها في تكامل شخصيته" ].[8
قامتا الباحثتان بتبني تعريف الزاروس تعريفا نظريا بسبب اعتمادهما على نظريته في المقياس الضغوط النفسية.
وتعرف الباحثتان الضغغغغط النفسغغغي إجرائيا في البحث الحالي هو الدرجة الكلية التي يحصغغغل عليها االمهات اطفال
التوحد في االجابة على مقياس الضغط النفسي المعد ألغراض هذا البحث.

تعريف اضطراب الطيف التوحد
عرف (الخولى )2007 ،التوحد أو  Autismبأنه هو اضطراب نمائي يصيب بعض االطفال قبل ان يكتمل عمر
الثالث سنوات وله عدة اسباب ويظهر بعدة صور وعلى الرغم من انه قد اطلقت عليه عدة مسميات هي (التوحد،
االجترارية ،الذاتوية( اال ان مصطلح التوحد هو االكثر شيوعا في البحوث والدراسات العربية ].[9
واضطراب اضطراب طيف التوحد ( Autism Spectrum Disorders )ASDمن المصطلحات العامة لمجموعة
من االضطرابات المعقدة لنماء الدماغ .تتميز هذه االضطرابات ،بصعوبات في التفاعل االجتماعي ،والتواصل اللفظي
و الغير لفظي والسلوكيات النمطية بدرجات متفاوتة ][10
عرف (محمد )2009 ،اضطراب طيف التوحد بأنه "اضطرابات انفعالي و اجتماعي ينتج عن عدم القدرة علي فهم
التعبيرات االنفعالية,خاصة في التعبير عنها بالوجة او باللغة يؤثر دلك في العالقات االجتماعية مع ظهور بعض المظاهر
السلوكية النمطية " ].[11
ً
و يعرف الباحثتان التعريف اضطرابات طيف التوحد نظريا في البحث الحالي بانه ) (ASDحالة نمو معقدة تنطوي
على تحديات مستمرة في التفاعل االجتماعي والكالم والتواصل غير اللفظي والسلوكيات المقيدة المتكررة .تختلف
آثار  ASDوشدة األعراض من شخص آلخر.

إطار نظري و دراسات سابقة:

4

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/35
DOI: 10.55384/2790-4237.1097

Mohammed and Hussein: Level of Psychological stress in Mother of Autistic Children

الخلفية النظرية :
مفهوم الضغوط النفسية:
إن الضغط النفسي تعتبر من المواضيع المهمة و ظاهرة نفسية معقدة و متعددة الجوانب التي يهتم بها العلماء
والمتخصصين والباحثين في علم النفس والعلوم االنسانية عموما ،و اختلفت التعريفات لضغوط الننفسية حسب الخلفيات
والنظريات.

لغة
جاء في المنجد يقال لضغط في اللغة ضغط ،يضغط ،ضغط ،عصره (زحمة) وعليه ضيق عليه ]. [12
و تعرف كلمة الضغط " "Stressحسب قاموس اكسفورد ) (Oxfordبأنه "حالة من الحاالت التي تنطوي علىضعف
في الطاقة الجسدية او العقلية" وفي لغة الطب يعرف "الضغط" بأنه اضطراب الجسم ،ويمكن أن يكون سب الضغط
المهني العممل الكثير أو قليل جدا ،وضبط الوقت ،و المواعيد النهائةي ،والتعب الجسدي ليئة العملن و السفر لساعات
الطويلة  ،واالضطرار الى التعامل مع التغيرات في العمل]. [13
وكما يعرفها سيلي بانها استجابة الغير محددة للجسم ازاء االعباء البدنية او النفسية التي يتعرض لها الفرد ].[14
إن الضغوط النفسية هو صراع أو حالة من التوتر النفسي الشديد ،وتعرف الضغوط النفسة على انها عوامل خارجية
ضاغططة على الفردن سواء بكليته أو جزء منه ،وبدرجة توجد لديه إحساسا بالتوترن أو تشويها في تكامل شخصيته،
وحينما تزداد حدة هذه الضغوط ...فإن ذلك قد يفقد الفرد قدرته على التوازن ،ويغير نمط سلوكه عما هو عليه الى نمط
جديد ].[15
الضغغط النفسغي هو جميع العوامل الخارجية التي تضغغط علي الحالة النفسغية ألم الطفل المتوحد لدرجة تجعلها في حالة
من التوتر و القلق و التأثير السغلبي في قدرته علي تحقيق التكامل و التوازن في شغخصغيتها .ووجود طفل مصغاب بالتوحد بما
لديه من مشغاكل من كافة نواحيه الحياتية يصبح مصدرا دائما للقلق و الضغوط على االسرةن و أن تأثير هذه الضغوط تكون
على جميع افراد االسغرة ،وال يقتصغر أثرها فقط على االطفل ،واالسغرة أيضغا يعيش معظم الوقت مع طفل مصغاب بالتوحد،
وهو مغا يتطلغب عليهم التكيف مع نمط حيغاتغه ،ونفعغاالتغه ،ألن االعالقغة بينغه و بين االسغغغغرة تكون عالقغة تبغادليغة ،ألن وجود
طفل ذي اضغغغطراب التوحد يتطلب من االسغغغرة توفير كثر من االمكانيات النفسغغغية و االقتصغغغادية و المادية واالجتماعيةن
لضغمان حياة كريم ة ،اضغافة الى ذلك ما يمر ون به و يعشغون فيه من حالة انفعالية و صغدمة في اللحظات االولى ،وبعد ذلك
من المحتمل أن يتعرضون لمشاعر السلبية و االحباط و ممكن أن يصل الى المشكالت االسرية ].[16
نظريات مفسرة للضغوط النفسية:
اوال :النظرية التحليل النفسي )( Psychoanalytic theory
لقد ذكر نظرية التحليل النفسي وعلى رأسهم الفرويد أن سبب الضغوط النفسية ترجع الى الصراعات الالشعورية داخل
الفرد خاصة الذين يعانون من المشكالت العدوانية و االهتمامات الجنسية و الرغات أخرى ،و ذكر علماء النفس في مدرسة
التحليل النفسي أن الضغوطات النفسية التي تعانى منها الفرد في سلوك أو موقف ،هي ناتجه عن صراع بين نزاعات ورغبات
متعارضة أو متباينة بين الفرد و داخل نفسة أو الفرد والمحيط الخارجي .وذلك عندما تبدأ تصصدم الفرد بين النزاعات
الغريزية بعدم تقل من المحيط االجتماعي أو من الرقابة النفسية الداخلية التي يمثلها (األنا االعلى) و إن هذه التفاعالت تؤدي
الى ظهور االليات الدفاعية .و حسب نظرية الحليل النفسي إلن معظم االفراد لديهم صراعات الشعورية و هذه صراعات
تكون لدى بعض حادة جدا ومتعددة ،وهؤالء يرون ظروف و أحداث حياتهم مسببات للضعوط النفسية وأن مواجهة هذه
الضغوطات تكون عن طريق الكبت التي اعتبره فرويد ميكانيكية الدفاع تجاه الضغوط التي تواجه الفرد ]. [17
ثانيا :نظرية سيلي (Hans Selye) 1956
العال هانز يعد من ابرز العلماء المفسيرين للضغوط النفسية عى اسا س فسيولوجى ،برى بان الضغوط النفسية استجابة
ألحداث مثيرة من البيئة  ،ويصب اهتمامه على االستجابة التي اليمكن ينظر اليها كدليل على ا\ن الفرد حقا تحت ضغط يئئة
مزعجة .ويعرف الضغط بأنه استجاة جسدية عامة او غيرمحددة ،يقوم ها الجسد في مواجهعة ما يطلب منه .وعلى هذا
االساس استجابة الفرد للبيئة الضاغطة وأ ن هناك انماط معينة من االستجابات يمكن االستدالل بها على أن الشخص يقع
تحت تحت تأثير موقف ضاغط وهذه االستجابة تعتبر ضغطا ،وحدوثها تكون مصحوبا بأعراض تمثل بالفعل حدوث الضغط
]. [18
وقد قسم سيلي الضغوط النفسة الى اربعة أنواع كما يلي:
 -1الضغط النفسي الطبيعي :هذا النوع من الضغوط النفسية لديه متطلبات إلعادة التكيف ن مثل  :السفر أو المنافسة الرياضية
و والدة الطفل.
 -2الضغط النفسي المنخفض :الذي يحدث الملل لشخص و انعدام التحدي واالثارة.
 -3الضغط النفسي الزائد :هذا النوه ناتج عن تراكم االحداث المسببة للضغط النفسي بحيث تتجاوز مصادر افرد و قدراته
على التكيف معها.
 -4الضغط النفسي السيء :وهو ما يضع على الفرد متطلبات زائدة ويطلق عليه الكرب ].[19
ثالثا :نظرية" سبيلبرجر )) speilberger
هذه النظرية يرتبط بين الضغوط النفسية و بين القلقن حيث تعتبر نظريو سبيلبرجر مقدمة لفهم الضغوط النفسية ،حيث
ضاغط معين يسبب حالة القلقن كما أنه يميز بيم المفهوم الضغط  Stressمفهوم
يرى بأن الضغط النفسي ناتج عن
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التهديد  ، Threadألن كالهما مفهومان مختلفان ،مصطلح ضغوط ،تشير الى االحتالفات في الظروف واالحوال اليئية التي
تترتب عليها تهديد النفسي و الضيق ،وقد يصل الى درجة معيند من الخطر على الفرد .لكن التهديد يشير الى تفسير ظروف
موقف معين وتحليله على أنه خطر ومرعب ومخيف ]. [17
رابعا :نظرية الزاروس ) (Lazarus
نشأة نظرية المعرفية لضغط نتجة االهتمام الكبير بعملية االدراك و العالج الحسي االدراكي ،و التقدير المعريفي هو
المفهوم االساسي للنظرية ،و تقدير كم للتهديد رابطة بين البيئة الخارجية المحيطة بالفرد و خبراته الشخصية مع الضغوط
النفسية ،ومن خالل هذا يستطيع الفرد تفسير الموقف ،ويعتمد تقديم الفرد للموقف على عدة عوامل ،منها العوامل الشخصية
و الخارجية ]. [16
الزاروس يؤمن بأن العوامل العقلية والمعرفية أكثر اهمية في تفسير الضغوط من االحداث نفسها ،و يرى بأن المثير و
االستجاية اليحددان الضغط ولكن إدراك الشخص و تفسيراته النفسية هي التي تحدد الضغط ،و اعطى الزاورس االهمية
للتقييم الشخصي للموقفن و اقل اهمية إلستجاية و االنفصاليةن و إهتم كثيرا بدراسة المنغصات و المنتعشات اليومية ].[18
يتضح مما سبق أن هناك اختالف بين النظريات في تفسير الضغوط النفسية كلية حسب نشوئه و مصادره ،لكل منهم
اعتقادات و وجهة نظر خاص به و رؤيته من الوزاية العلمية ،لهذا نجد أن نظرية التحليل النفسي ترى بأن الضغوطات
النفسية هي موقف أو سلوك ناتجة عن صراع بين الهو والتي تمثل الرغبات و المشاعر الغريزية ،و التي في االغلب تحريم
أو تضبط من قبل المحيط الخارجي للفرد ،وبين االنا االعلي التي تمثل الرقابة النفسيةو التي تسمى الضمير ،وهذه الصراعات
تؤدي الى ظهور الليات الدفاعية لدى الفرد ،ونظرية الفزيولوجية لسيلي تعتقد بأن الضغط النفسي هو االستجابة العضوية
للعوامل النفسية و االجتماعية .أما نظرية سبيلبيرجر اكد على دور العمليات المعرفية و طريقة تفكير و ادراك الفرد للمواقف
المضغوطة على الفرد ومدى تأثيره عليه ،و تفسر الضغط النفسي حسب العوامل البيئية الضاغطة و تحدد خصائصها و
نوعيتها ،و النظرية الزوراس تؤكد العمليات المعريفية حيث تفسر الضغوط النفسية على اساس تفاعل العوامل الذاتية مع
وجود متغيرات الوسطية بينهما .فكل نظرية له دور في اظهار الضغوط النفسية و كل منهم له دور تفسير الظاهرة و تكملة
النظرية االخرى.

مفهوم اضطراب طيف التوحد Autism Spectrum Disorder
اضطراب طيف التوحد ) (ASDمن االضطرابات النمائية االكثر شيوعأ بين االضطرابات التي تظهر خالل مرحلة
طفولة المبكرة ( .الجروائي و صديق )17 :2013 ،وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية ( (WHOهي مجموعة من
االعتالالت المتنوعة التي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل االجتماعي والتواصل ]. [19
وقد وصف ( .)DSM-5, 2014اضطرابات طيف التوحد  .Autism Spectrum Disorderبأنه عجز ثابت في
التواصل والتفاعل االجتماعي في سياقات متعددة ،في الفترة الراهنة أو كما ثبت عن طريق -التاريخ وذلك من خالل ما
يلي )،األمثلة توضيحية ،وليست شاملة):
 -1عجز عن التعامل العاطفي بالمثل ،يتراوح ،على سبيل المثال ،من األسلوب االجتماعي-
الغريب ،مع فشل األخذ والرد في المحادثة ،إلى تدن في المشاركة باالهتمامات ،والعواطف ،أو االنفعاالت ،يمتد إلى عدم
البدء أو الرد على التفاعالت االجتماعية.
 -2العجز في سلوكيات التواصل غير اللفظية المستخدمة في التفاعل االجتماعي ،يتراوح من -ضعف تكامل التواصل
اللفظي وغير اللفظي ،إلى الشذوذ في التواصل البصري ولغة الجسد أوالعجز في فهم واستخدام اإليماءات ،إلى انعدام تام
للتعابير الوجهية والتواصل غير اللفظي.
 -3العجز في تطوير العالقات والمحافظة عليها وفهمها ،يتراوح ،مثالً من صعوبات تعديل السلوك لتالئم السياقات االجتماعية
المختلفة ،إلى صعوبات في مشاركة اللعب التخيلي أو في تكوين صداقات ،إلى انعدام االهتمام باألقران ]. [20
خصائص الطفل ذوي اضطراب التوحد
إن خصائص الطفل التوحد تختلف في ما بينهم من طفل آلخر ،والتي ليست بالضرورة أن تجمع كل الصفات في طفل
واحد ،ويمكن تقسيمها الى:
 -1خصائص االجتماعية Social Characteristics
يعانى الطفل ذوي أضطراب التوحد من صعوبة في بدء العالقات االجتماعية و المحافظة عليها وهو ابرز خصائص يالحظه
االهل من االطفل مصاب التوحد.[1] .
 -2خصائص االنفعالية Emotional Characteristics
التي تظهر في اشكال عدم االهتمام بمشاعر االخرينن وصعوبة التعرف على التعبيرات االنفعالية لآلخرين ،عدم الثبات
االنفعالي  ،و عدم االحساس بالمخاطر المحيطة به]. [4
وألن الطفل المتوحد يتمسك بالروتين وال يحب التغير فهو يتوتر ويغضب اذا حدث أي تغير ولو كان بيسطا في نمط حياته
]. [21
 -3خصائص اللغوية ):Verabal Characteristics (Langustic
يعاني الطفل المتوحد من قصور لغوي والذي يحدث بسبب وجود خلل وظيفي في المركز العصبية الخاصة بتطور اللغة
لديه ،وهي تختلف من طفل آلخر ،عند بعض الحاالت يستعملون الكلمات أو االصوات فقط ]. [22
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 -4الخصائص المعرفية Cognitive Characteristics
التي تظهر في اشكال منها تدني القدرات العقليه ،صعوبة االدراك،اضطربات في االنتباه  ،النشاط الزائد ،التشتت السريع
وفقدان االهتمام بالمهمات ن صعوبة التركيز ]. [4

 -1مراحل ردود فعل االسرة اتجاه وجود الطفل التوحد
 -1الصدمة  /هناك توقعات يحتفظ بها اآلباء بانسبة آلطفالهم حديثي الوالدة ,فأدا ماوقع عكس ذلك تكون النتيجة فاجعة لآلباء
].[23
 -2االنكار  /حيلة دفاعية عند المواقف الصحية أما االنكار نوعا من الوقاية الذاتية و الراحة النفسية ضد الحقائق.
 -3مرحلة الحزن و االسي /هي رد فعل يحدث بعد التشخيص ,ويشعر الوالدين بأنهما السبب في وجود هذا الطفل .
 -4الخجل و الخوف  /عدم قدرتهما على تعايش مع الطفل التوحدي
 -5اليأس واآلكتأب  /المشاعر يمتزج فيها الخوف باآلسي و خيبة االمل مع الشعور بااذنب و االرتباك و الحرج.
 -6مرحلة الغضب و إسقاط اللوم على اللذات او اآلخرى.
 -7الرفض و الحماية الزائدة
 -8التكيف و االعاقة التقبل و التوجه للخارج
وعلىيه الوالدين يتقبل االعاقة والتكيف معها وفي أغل الحاالت اليتقبل االعاقة اال بعد مرور مراحل الصعبة من ذلك ،والتقبل
االعاقة من قبل الوالدين تصبح االسرة أكثر تقبالً للواقع ]. [24

 -2دراسات سابقة التي تناولت الموضوع
دراسة فرحات ((2019
بعنوان :الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد وعالقتها ببعض المتغيرات
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات اطفال التوحد ،و عالقتها ببعض المتغيرات حسب
نوع الطفل وعمره وعمل االم و مستوى دخلها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ وتمثلت أداة الدراسة في االستبيان
لضغوط النفسية ألمهات كوسيلة لجمع المعلومات ,وبلغت عينة الدراسة ( )54أم ،تم اختيارهن بالطريقة القصدية ،وأظهرت
النتائج أن مستوى الضغوط النفسية ألمهات أطفال طيف التوحد في جميع مجاالت المقياس كان ضمن المستوى المتوسط.
أثبتت الدراسة أن جميع األمهات الالتي لديهن أطفال طيف التوحد لديهن ضغوطات نفسية ،ولكن بدرجات متفاوتة عن بعضهم
البعض .وأثبتت الدراسة أن من أهم الضغوط النفسية التي تتعرض لها األمهات نتيجة إلصابة أطفالهن باضطراب طيف
التوحد هو الشعور باإلحباط وعدم الرغبة بالحياة ،و أطهرت ايضا ان ارتفاع مستوى الضغوط االجتماعية على عاتق األم
لدرجة تصل بها إلى اليقين بأن أسرتها مهددة باالنهيار بسبب وجود طفل توحدي في األسرة ،وكشفت الدراسة أن الضغوطات
العضوية التي تتعرض لها األمهات هو حدوث اضطرابات في دقات القلب قد تكون بشدة الضغوطات الملقاه على عاتقهن
بوجود طفل توحدي داخل األسرة .أثبتت الدراس ة وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين ترتيب الطفل بين أخوته
ومستوى الضغوطات التي تتعرض لها األمهات بمستوى دالة إحصائية ]. [25
دراسة حجازى ()2020
بعنوان "مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحديين بمحافظة طولكرم وعالقتها ببعض المتغيرات
الديمغرافية "
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال التوحديين بمحافظة طولكرم وعالقتها
ببعض المتغيرات الديمغرافية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ وتمثلت أداة الدراسة في االستبيان لضغوط النفسية
ألمهات كوسيلة لجمع المعلومات ,وبلغت عينة الدراسة ( )25أم ،تم اختيارهن بالطريقة القصدية .،وأظهرت النتائج أن
الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى أمهات االطفال التوحديين كانت مرتفعة ،وانه توجد فروق ژات الدالله احصائه لمتغير
الجنس لصالح أم أالطفال الذكور .و ايضا التوجد فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغير (مستوى التعليمي و الترتيب
الوالدي للطفل و عدد ابناء و مستوى االقتصادي لألسرة ]. [1
دراسة السحيمي ()2021
بعنوان :الضغوط النفسية لدى أولياء أمور اطفال التوحد وعالقتها بحاجاتهم الى االرشاد النفسي في مراكز الرعاية
النهارية في المدينة المنورة.
هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة بين اضغوط النفسية و بين الحاجات االرشادية لدى أولياء االمور االطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية المدينة المنورة .و تهدف ايضا الى الكشف عن مستوى الضغط
النفسي لدى أولياء أمور االطفال ذوي اضطراب طيف التوحد و الكشف عن الفروق عن الضغوط النفسية من خالل المتغيرات
الديموغرافية ( النوع ن المؤهل العلمي ،أوضاعهم المادية) ،حيث تكونت العينة الدراسة من ( )52أولياء أمور االطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،تتراوح اعمارهم مابين ( )60-25عاماً .واستخدمت استبيان الضغوط النفسية ألولياء أمور االطفال
ذوي اضطراب التوحد .اظهرت النتائج أن مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
جاء بدرجة متوسطة ،واثبتت ايضا أن ضغوطات ناجمة عن وجود طفل توحدي يأتي ً
أوال ،يليه بعد الضغوط االجتماعية،
وأخيرا :بعد الضغوط الجسمية والنفسية ،كما كشفت النتائج ايضا أن مستوى الحاجات اإلرشادية لدى
ثم الضغوط المالية،
ً
أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد جاء بدرجة مرتفعة ،وجاء محور الحاجات المعرفية والتدريبية :يأتي
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ً
وأخيرا :بعد الحاجات االجتماعية،و اسفرت
أوال ،يليه بعد الحاجات المعرفية والتدريبية ،يليه بعد الحاجات المجتمعية،
ً
النتائج أيضا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في مستوى الضغوط النفسية لدى أولياء أمور
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،تُعزى لمتغيرات :النوع ،المؤهل التعليمي ،أوضاعهم المادية .كما أنه توجد عالقة
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا عند مستوى( )0.05بين الضغوط النفسية ومحاورها ،والحاجات اإلرشادية وأبعادها لدى
أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ].[16

ثالثا – أجراءات البحث
 -1منهج البحث Method of Research
استخدم الباحثتان المنهج الوصفي لظاهرة موضوع الدراسة ،من خالل جمع المعلومات و البيانات من عينة الدراسة،
و المراجع و االبحاث و الدراسات ،و تحليل هذه المعلومات و البيانات للوصول الى النتائج.

 -2مجتمع البحثPopulation of Research :
تكون مجتمع الدراسة الحالي من امهات اطفال مصاين باضطراب التوحد ملتحقين بالمراكز الحكوميية والمدارس
ّ
قسم التربية الخاصة لسنة  2021و  2022حيث كان العدد االجمالي لمجتمع الدراسة غير محدد لعدم وجود احصائيية
دقيقة من قبل مديرية التربية العامة ودائرة احصاء في محافظة السليمانية .

 -3عينة البحث Sample of Research
وتكونت عينة البحث من ) (124أمهات لألطفال ذوي االضطرابات الطيف التوحد من مختلف االعمار في مركز
محافظة السليمانية ،وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية  Stratified Randomness Samplingمن خالل
المراكز خاص بالتوحد و المدارس التي بها جناح التربية الخاصة.

 -4أداوات البحث Tools of Research
قامتا الباحثتان باستخدام استبيان الضغوط النفسية ألمهات ذوي اضطراب طيف التوحد (إعداد نظمية فخري
حجازي )2020 ،و لمعرفة مستوى مستوى الضغوط النفسية لدى أمهات ذوي اضطرابات التوحد تم ترجمة االستبان
الى اللغة الكوردية ،حيث أن اللغة االم لعينات الدراسة هي اللغة الكوردية.
وتكون االداة من ( )29فقرة وقد تكون سلم اإلجابة على كل فقرة من خمس استجابات) حسب مقياس ليكرت الخماسي
(موزعة كما يلي :ال يحدث أبداً(  )5درجات  ،يحدث نادرا ً ( )4درجات ،يحدث قليال ( ) 3درجات ،يحدث كثيرا ()2
درجة ،يحدث دائما ( )1درجة.

صدق األداة

Validity

استخدمت الباحثتان صدق الظاهري للمحكمين وذلك بعرض األداة على ) ( )7محكمين من ذوي االختصاص بهدف
التأكد من مناسبة األداة لما أعدت من أجله وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين على فقرات األداة )  )%90وكان
مالحظاتهم فقط على ابقاء كل الفقرات ولم يوصوا بحذف أي فقرة ،لهذا بقي المقياس كما هو في اللغة العربية..

ثبات األداة Reliability
استخدمت باحثتان معامل الثبات لإلستبيان ،معامل الثبات كرونباخ ألفا  Cronbach alphaوقد بلغ
معامل الثبات ) . (856و استدخدم ايضا طريقة التجزئة النصفية  ،Split- Half Methodوقد بلغ معامل الثبات
(.)0.822

 -4دقة الترجمةTranslation Accuracy :
ترجم المقياس الضغوط النفسية مأخوذ من الدراسة (حجازى )2020 ،الى اللغة الكوردية  ،وقد عرض على ()4
من الخبراء متخصصين في اللغة الكوردية للحكم على المقياس وترجمته ، ،طلب من الخبراء تأكد من دقة الترجمة ،بعد
ما أكد الخبراء المتخصصون بأن المقياس مترجم الى اللغة الكوردية واضح اللغة ويتناسق مع البيئة الكوردية ،وصالحة
للتطبيق على عينة الدراسة ،واتضح أن نسبة التطابق هو ( )%98وكان مالحظاتهم فقط على تعديل بعض الكلمات في
الفقرات ولم يوصوا بحذف أي فقرة ،لهذا بقي المقياس كما هو في اللغة العربية.

 -5المعالجات اإلحصائية
تمت معالجة البايانات احصائيا باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوتم تطبيق العمليات
االحصائية التالية:
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 -1طريقة تحليل التباين باستعمال معادلة كرونباخ الفا .Chrubach Algha
 -2طريقة اختبار العينة واحدة . One sample T test
 -3تحليل اختبار  T testللعينة المستقلة . Independe sample T test
 -4تحليل تباين االحادي . One way ANOVA
 -5نسبة المئوية.

رابعا :عرض النتائج:
عرض نتائج الهدف االول المتمثلة بالتعرف على مستوى ضغوط النفسية لدى أمهات االطفال التوحد في مركز محافظة
السليمانية.
ألجل تحديد مستوى ضغوط النفسية لدى االمهات المتوحدين باستخدام اختبار تائي لعينة الواحدة ( one Sample T
 )testلحساب داللة مستوى الضغوط النفسسية كما هو موضح في جدول.1 /
جدول ( )1مستوى الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة من أمهات االطفال الموحديين
عدد
أفراد
العينة

المتوسط
الحسابي

الوسط
الفرضي

ضغوط النفسية لدى
االمهات

االطفال 123

66.4146

االنحراف

الدرجة

المعياري

الحرية

17.8729

87

2

التوحد

122

القيمة التائية ()T
تاء

تاء

المحسوبة

الجدولية

12.774

1.96

المستوى
الداللة

.000
الدالة

يتضح من خالل الجدول 1 /و الذي يشير النتائج الى وجود داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى لدى أمهات
االطفال التوحدين كانت (مرتفعة) ،إن القيمة تاء المحسوبة ( )12.774أكبر من تاء الجدولية ( )1.96وقد كان هناك فرق
بين التاء الحسوبة و التاء الجدولية وهي ( .)20.774و أيضا يوجد فروق ذات الداللة احصائية حيث أن المستوى الداللة كان
أقل من قيمة الداللة (.)0.05
وذلك النتيجة ارتفاع الضغوط النفسية لدى االمهات االطفال التوحديين قد يرجع الى طبيعة و خصائص االطفل التوحدين
ألنه تعتمد في كل شء على االخرين وخاصة االم في معظم الحاالت هي التي يجب أن تتحمل العبء االكبر و عليها تلبية
احتياجات الطفل ومراعاته من كافة الجوانب و قضاء معظم الوقت معه وهذا ما يجعله تكونن تحت ضغط شديد يوميا .و
اضافة الى ذلك أن االم هي عماد البيت إن دورها التقتصر على مرعاة الطفل التوحدين بل أن كل من في البيت يحتاج اليها
و على عاتقها تمشية االمور البيت و االسرة و بالشك كل هذه االمور و المتطلبات تزداد الضغوط عليها و تتعرض لضغط
شديد.
وهذه النتجة اتفقت مع نتائج الكثير من الدراسات التي اجريت على امهات االطفاأل التوحديين كدراسة دراسة السحيمي
( )2021حيث اشار الى مستوى (متوسطة) و فرحات ( )2019وحجازى ( )2020كانت النتيجة المستوى (مرتفعة) من
ضغوطات النفسية لدى االمهات الطفل التوحد.
عرض نتائج الهدف الثاني المتمثلة بالتعرف على مستوى ضغوط النفسية لدى أمهات االطفال المتوحدين في مركز
محافظة السليمانية وفق متغير ات التاليه( :جنس الطفل التوحدي ،عمر االم ،الترتب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء
لألم ،المستوى التعليم لألم و المستوى االقتصادي لألسرة -الدخل الشهري).

جنس الطفل
من أجل ومن اجل استخراج النتائج الهدف الثاني لمعرفة الفروق ذات الداللة احصائية حسب متغير جنس الطفل
تم استخدام اختبار ( ،)Independent T-testونتائج الجدول رقم 2 /تبين ذلك.
جدول ( )2نتائج اختبار ت للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين في محافظة السليمانية و تعزى لمتغير
جنس الطفل
الجنس
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قيمة تاء
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متوسط
الفرضي
ذكر

67.7619

18.1068

أنثى

58.5556

14.51256

مستوى
ت المحسوبة

ت الجدولية

الداللة
.043

87

1.96

2.045

دالة

يتضح من جدول 2 /أن نتائج اختبا ر ) (T-testللمجموعتين مستقلتين في الدرجة الكلية للضغوط النفسية أشارت
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  ( α ≤0.05تُعزى لمتغير النوع ،حيث إن المتوسط لدى الذكور
أكبر مناالناث  ،وبلغت قيمة ت المحسوبة بلغت ( )2.045عند درجة حرية ( ، (121وأن قيمة) ت (المحسوبة()2.045
أكبر من قيمة) ت (الجدولية ( ،)1.96وهو ما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية حسب متغير النوع في مستوى
الضغوط النفسية تعزى لمتغير) النوع( وأن الفروق كانت لصالح الذكور على اإلناث .وقد احتلف النتيجة مع دراسة
حجازى (.)2019
وتعزى الباحثتان هذه النتيجة إلى ثقافة المجتمع و اتجاه الوالدين حيث هناك تحيز واضح في األسرة نحو الذكور
وعليه فإن والدة ولد مصاب بالتوحد في األسرة يزيد في الشعور باألسى بين الوالدين وخاصة عند األم ويعزون ذلك
إلى كون الولد هو الذي سيحمل اسم العائلة ،وأن التربية والمتطلبات واعباء الطفل الولد أكثر على العائلة .
ومن اجل استخراج النتائج الهدف الثاني تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) (ANOVAحيث يوضح
الجدول 3 /نتائج اختبار تحليل التباين األحادي .للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين في محافظة
السليمانية ،تعزى لمتغير عمر االم ، ،الترتب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليم لألم و المستوى
االقتصادي لألسرة -الدخل الشهري).
جدول ( )3للفروق في درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (ANOVAلضغوط النفسية لدى امهات االطفال
مصابين بالتوحد تعزى لمتغير عمر االم و ترتيب الوالدي و عدد االبناء لألم و المستوى التعليم لألم و المستوى
االقتصادي لألسرة
المتغير

مصدر التباين

الحرية

بين المجموعات

2

505.541

394.670

داخل المجموعات

120

38466.313

313.592

المجموع

122

38971.654

بين المجموعات

2

1270.887

6.35444

داخل المجموعات

120

37700.966

314.175

المجموع

122

38971.856

بين المجموعات

2

602.518

301.259

داخل المجموعات

120

38369.335

319.749

المجموع

122

38971.854

2

1340.787

670.393

داخل المجموعات

120

37631.066

313.592

المجموع

122

38971.854

 -5المستوى

بين المجموعات

2

762.54

254.1

القتصادي ألسرة

داخل المجموعات

120

38209.332

321.087

(الدخل الشهري)

المجموع

122

38971.854

 -1عمر االم

 -2ترتيب الوالدي

 -3عدد االبناء لألم

 -4المستوى التعليم بين المجموعات
لألم

10

درجات

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة

ف مستوى

المحسوبة

2.138

2.023

9.42

2.138

.792

الداللة
.122
غير دالة

.137
غير دالة
0.393
غير دالة

0.122
غير دالة
0.501
غير دالة
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 -1العمر االم
يتضح من خالل الجدول 4 /أن قيمة (ف) المحسوبة قد كانت ( )2.138وهذه القيمة أقل من القيمة الجدولية ( )3.09أي
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى)  ( α ≤0.05و المستوى الداللة أكبر من  0.05للضغوط النفسية التي
تواجه أمهات األطفال التوحديين تعزى لمتغير الترتيب الوالدي للطفل ،وتفسر الباحثات عدم وجود فروق ذات الداللة
االحصائية حسب متغير العمر االم الى أن الضغوط النفسية متساوية على االمهات حسب حالة الطفل وشدة االعاقة واليوجد
فرق بينهن في أن االم أضغر سنا ً أكثر ضغوطا أو أقل عن أم أكثر سنا أو بالعكس  ،وايضا حسب رأي باحثتان ال يوجد أي
اختالف بين هذه النتيجة وبين باقي الدراسات السابقة نظرا لعدم وجود أي دراسة منها تناولت الفروق في درجة الضغط
النفسي لدى األمهات تبعا لمتغيرالعمر األم.

 -2ترتيب الوالدي
يتضح من خالل الجدول رقم ( )4أن قيمة ف المحسوبة قد كانت ( )2.023وهذه القيمة أ أقل من القيمة الجدولية ()3.09
أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )  (α ≤0.05والمستوى الداللة أيضا أكبر من  0.05وهي غير
دالة للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين تعزى لمتغير الترتيب الوالدي للطفل ،وقد اتفقت نتيجة البحث
الحالي مع دراسة حجازى ( )2019واختلف مع دراسة فرحات ( ،)2019و تفسر الباحثاتان هذه النتيجة الى أن الضغوطات
و أعباء و معانات الطفل التوحدي على ألم و أن وجود الطفل التوحدي تشل عبئا اضافيا على االسرة بشكل عام اليختلف
حسب الترتيب الوالدي إذا كان الطفل االول أو المتوسط أو االخير ،لديهن نفس ضغوطات النفسية و فالمهام والمسؤوليات
التي تقع على عاتق األسرة تجاه طفلها التوحدي هي نفسها.

 -1عدد االبناء لألم
يتضح من خالل الجدول ( )6أن قيمة ف المحسوبة قد كانت ( )9.42وهذه القيمة أقل من القيمة الجدولية (( )0.309أي
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ) α ≤0.05للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين
تعزى لمتغير عدد األبناء .وهذه النتيجة اتفق مع النتيجة حجازى ( ،)2019و ترى الباحثتان عدم فروق بين االمهات اطفال
التوحد حسب وجود االطفال االخرى في االسرة أو اليوجد ،ألن وجود الطفل التوحدي يحتاج الى المتطلبات و لديها اعباء
كثيرة مما يجعل االم منشغل بها و يرضيه وتتحمل الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقها سواء كان الطفل مصاب التوحد
وحيد في االسرة أو لديه أخوة و االخوات االخرى ،سواء لألم ،وايضا من ممكن ان يرجع السبب ايضا الى ثقافة المجتمع
بعض العوائل مع موجود طفل التوحدي يستمرون في انجاب االطفال االكثر.

 -2المستوى التعليم لألم
يتضح من خالل الجدول ( )4أن قيمة ف المحسوبة قد كانت )  )2.138وهذه القيمة أقل من القيمة الجدولية (()0.309
أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ) α ≤0.05للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين
تعزى لمتغير مستوى تعليمي االم ،وقد اتفق النتيجة مع دراسة حجازى ( )2019و دراسة السحيمي (.)2021
وتفسر الباحثتان النتيجة بأنه ما يواجه االمهات االتي لديهن اطفال مصاين التوحد من ضغوطات النفسية ال يتأثر حسب
مؤهل أو المستوى العلمي للفرد ،ألن وجود الطفل التوحد في االسرة لديه اعباء كثيرة على االم .مراعاة و تربية الطفل
مصاب التوحد يحتاح الى خبرة والعاطفة كي تتعامل مع الحالة بالطف وحنان ودراية أكثر ما يحتاج الى المؤهل العلمي،
فمهما بلغت األم من مستوى تعليمي تبقى العاطفة هي من يسيطر عليها.

 -3المستوى االقتصادي لألسرة (الدخل الشهري)
يتضح من خالل الجدول ( )4أن قيمة ف المحسوبة قد كانت ( )0.792وهذه القيمة أقل من القيمة الجدولية ( )2.70أي
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى( ) α ≤0.05للضغوط النفسية التي تواجه أمهات األطفال التوحديين
تعزى لمتغير االقتصادي بألسرة ،و اتفقت المتيجة مع الدراسة حجازى ( )2019و دراسة السحيمي (.)2021
وتعزوالباحثتان هذه النتيجة إن الىمتطلبات الطفل التوحد يجب أن تتوفر له سواء أكان الدخل االسرة منخفضا ً أو مرتفعا
ألنها الطفل التوحد ذوي االحتياجات الخاصة و االسرة تحاول بكل امكانياتها كل ما يستطيع تقديمه ألبنائهم.

خامسا  :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
 -1االستنتاجات :
من خالل نتائج البحث اسنتج الباحثتان الى أن:
 -1الضعوط النفسية لدى االمهات االطفال التوحد في محافظة اللسمانية في مستوى مرتفع.
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 -2توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى االمهات الطفل التوحد تعزي لمتغير النوع الطفل
(الجنس) لصالح الذكر.
 -3ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى االمهات الطفل التوحد تعزى لمتغير عمر االم، ،
الترتب الوالدي للطفل االتوحدي ،عدد االبناء لألم ،المستوى التعليم لألم و المستوى االقتصادي لألسرة -الدخل الشهري).

 -2التوصيات
بناءا على ما تم التوصل إليه من خالل نتائج هذا البحث و المتعلقه بالضغط النفسي لدى أمهات األطفال التوحديين
و عالقتها ببعض المتغيارت إلستكمال و بلوغ األهداف المتوخاة من الحث نقترح مايلي:
 -1الشك فيه أن الوسائل االعالمية لها دور فعال وكبير بتعريف اضطراب التوحد و صعوبة الحاالته وما تعانيه االم الطفل
التوحد من الضغوطات و مشاكل لتعاونها من قبل المجتمع لتخفيف من االم و الهموم التي تعانيها.
 -2ارشاد االم الطفل التوحد بزيارة المراكز خاص بتدريب وتأهيل االطفال مصابين بالتوحد ،لتزويدها بالطرق التربوية
المالئمة لحالة طفلها ،و زيارة متخصص نفسي لمعالجة و تخفيف ضغوطات النفسية اذا لزم االمر.
 -3تنظيم المؤتمرات والندوات و الورشات العمل لألولياء االمور االطفال مصابين بالتوحد و عامة الناس كي يتعرفوا أكثر
على اضطراب التوحد و ما يعانونه أهلهم.

-3المقترحات
 -1اجراء البحوث اخرى عن فاعلية برنامج االرشادي لتخفيف الضغوطات التي تواجهها االمهات االطفال مصابين بالتوحد.
 -2اجراء بحوثات اخرى مشابهة للبحث الحالي في مناطق اخرى من العراق و إقليم كوردستان.
كوردستان العراق.
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