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 الملخص:

األطفال سر األطفال ذوي االعاقة العقلية وأل المنزليةالتحديات  الدراسة الحالية إلى التعرف على هدفت

ً لمتغير: نوع االعاقة ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورونا ، والفروق بينهما وفقا

من ذوي اإلعاقة  طفًل أسرة ( 140بواقع ) ،أسرة( 280وتكونت العينة من ) .ودرجتها، وجنس الطفل

استبانة)احمد،  استخدامب. من ذوي اضطراب طيف التوحد في الكويت طفًل أسرة  (140و) ،العقلية

وأسر  التحديات ألسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية أكثر  وأشارت النتائج إلى أن   (2020والروبي، 

غط النفسي نتيجة وجود االبن داخل بالض الشعور": كانت  األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 .كانت أقلهابالقلق نتيجة ارتفاع األسعار"  الشعورالمنزل طوال اليوم" ، بينما "

ي بررين متوسررطات التحررديات الترر( a  =0.05واظهرررت النتررائج الررى وجررود فررروق ذات داللررة إح ررائية )

ين التوحد، في ح طيف باضطرااسر االطفال ذوي تعزى لنوع اإلعاقة وجاءت ل الح تواجه األسر و

 .في هذه التحديات ق تعزى لجنس الطفل ودرجة اعاقتهفرواليوجد 

 

 .، الكويت، كورونا: اإلعاقة العقلية، اضطراب طيف التوحدالكلمات المفتاحية

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domestic Challenges Facing Children with Intellectual 

Disabilities and Autism Spectrum Disorder Under Corona 

Pandemic in Kuwait   
 

Sara Mubarak J. MubarakDr.  

 Abstract: 

This study aims to identify the domestic challenges children with intellectual 

disabilities and autism spectrum disorder families under corona pandemic and 

difference between them according to variables of:  Type and degree of 

disability and child’s gender. Sample was (280) families, (140) of them were 

child with disability family and (140) of autism spectrum disorder families in 

Kuwait. Using (Ahmed & Alrubi, 2020) questionnaire, results indicated that 

the most common challenges for children with disabilities and autism 

spectrum disorder families was: “Feeling of stress due to presence of the son 

inside the house all the day” while “feeling of anxiety due to high prices” was 

the least. 

Results clarified that there are statistically significant differences (a = 0.05) 

between averages of challenges facing families attributed disability type in 

favor of autism spectrum disorder families while there are no differences 

attributed to child’s gender and disability degree in these challenges. 

Keywords: Intellectual disabilities, Autism Spectrum Disorder, Corona, 

Kuwait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة

مما الشك فيه بأن ظهور األزمات في حياة األسرة والمجتمع ككل تولد لدى الجميع شعور يشوبه عدم 

يناير  30في  األزمات ظهور جائحة كورونا  وتهديدها للمليين حول العالم،ك ، وإحدى تلاالتزان

 19-، أعلنت منظمة ال حة العالمية حالة طوارئ ال حة العامة الدولية تزامناً مع ظهور كوفيد 2020

COVID-19 ( في ال ين باعتباره مرض تنفسي حاد يسببه فيروس كوروناSARS-CoV-2  ،

محدثاً ارتفاع في معدل الوفيات لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم   (COVID-19يسمى فيروس 

عاًما وما فوق و في األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة مثل أمراض القلب واألوعية  60

تأثير ي يل الى حد  الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري والسرطان. فلهذه األزمة

وفي محاولة للسيطرة على هذا الوباء اتتخذت العديد من الدول كدولة الكويت العديد  ؛دالفتك بحياة الفر

من التدابير لحماية المواطنين ومن يقيم على اراضيها من مثل فرض الحظر الكلي و الجزئي، وغلق 

نزلي في البقاء في المنزل والتزام الحجر الم ووجوبيةاألماكن العامة كرود السينما والمدارس والمقاهي 

 ,World Health Organization)متثاالً لتعليمان منظمة ال حة العالميةحال االصابة وغيرها ا

2020). 

ص ى األشخاائج علن المحتمل أن يكون للقيود التي فرضتها الحكومات جملة من  النتونتاجاً لهذا األمر 

 جتماعيةيا االية والدعم والمزاذوي االعاقة في جميع أنحاء العالم. لما يشمله من تأثير على الرعا

 .(Hughes, & Anderson, 2020)والتمويل االجتماعي والدعم العاطفي وال حة الجسدية والعقلية

على المجاالت لما لها من تأثير  غير تكيفية سلوكية   نماط  ي احبها أعاقات تلك اإلوباألخص ان  

 ر على ال تقت جهاد عاليةإمستويات  ول دت ذلك أن   هاشأن، والتي من  ين بهاخ  ش  النمائية لدى الم  

 Taylor, Richards, & Brady, 2005 ;) امستنفذة بذلك طاقاته األسرةل االوالدين فحسب؛ بل تط

 . (2016الزريقات، 

ذوي وة وأوجه الفروق بمتوسطاتها بين ذوي اإلعاقة العقلي التحدياتتلك  التعرف علىيجب  ،لذلك

ً منلهم  اللزملتقديم يمه د فذلك  ؛اضطراب طيف التوحد مي لطفل ومقدامن  نوعية الحياة لكل    تحسينا

 .على حد السواء الرعاية

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ن أتوقع من الم أن   إلى أشارت األدبيات ؛بعد االطلع على األدب المرتبط بموضوع الدراسة

 اضطراب طيف التوحدو لذهنيةتأثير كبير على األشخاص ذوي اإلعاقة ا COVID-19يكون لوباء 

(Embregts, van den Bogaard, Frielink, Voermans, Thalen, & Jahoda, 2020 )

ن مو لديهم جوانب النميترتب عليه آثار سلبية على  ،عاقتيناإلذوي هاتين أوجه الق ور لدى تعدد و

 عاية لهمي الروحياة مقدم التحديات التي تعيق حياتهم امولدً  ،نمو انفعالي واجتماعي وصحي واكاديمي

 (. Courtenay,2020  ؛2020احمد، والروبي، )

، هي توفير  COVID-19االستجابة لتفشي ربما كانت الحقيقة األهم وراء  ومن ناحية أخرى؛ 

 ب طيفالمعلومات والمعارف بما يكفل استعداد اسر األطفال ذوي االعاقة العقلية وذوي اطضرا

 بالعدوى لمتعلقةفالجمع بين مخاوف الرعاية ال حية والقيود اعي الجديد".  التوحد ، لـ "الوضع الطبي

ألسر قة ال دي تعزيز الرعاية المجتمعية والبيئةقد يؤدي إلى تحديات عديدة ألسرهم فهناك حاجة الى 

 دهار.، واالز للبقاء في صحة جيدة لهميخلق ذلك األساس لـمستقبل جديد مما . ذوي االعاقة واطفالهم



 

 

لعلقة اهارات وم ،الحاجة إلى إجراء دراسة للتعرف على المهارات اللغوية التعبيرية تبرز ،من هناو 

ذه هتجهت باألقران لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية واألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، فقد ا

 أوجه الفروق بينها في الكويت.و مستواها الدراسة للكشف عن

 

 الدراسةلة ئأس

طراب وي اضتحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية واسر ذما هي ال -1

 في دولة الكويت؟ طيف التوحد

 التحررديات المنزليررة الترري تواجرره اسررربررين ( α= 0.05)هررل توجررد فررروق ذات داللررة إح ررائية  -2

وع لنرفري دولرة الكويرت وفقراً  األطفال ذوي اإلعاقة العقلية واسر ذوي اضطراب طيرف التوحرد

 االعاقة؟

ن التحرديات المنزليرة التري تواجره كرل مرفري ( α= 0.05)هل توجد فروق ذات داللرة إح رائية  -3

ا فري دولرة الكويرت تبعر اسر األطفال ذوي اإلعاقرة العقليرة واسرر ذوي اضرطراب طيرف التوحرد

 لمتغيري شدة اإلعاقة، والجنس؟

ر تواجه اس ديات المنزلية التيتسهم في التقليل من اثر التحالتي حلول المقترحات أو ال ما -4

زمة خلل أ في دولة الكويت اسر اطفال ذوي اضطراب طيف التوحدواألطفال ذوي اإلعاقة 

 .كورونا

 أهمية الدراسة

ي نزلية التالتحديات الملتعرف على ا اال وهو ،تتناولهمن الموضوع الذي  للدراسة اهمية نبرز    

    ا.وذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورون تواجه أسر األطفال ذوي االعاقة العقلية
  :األهمية النظرية

واجه ة التي تمحتوى نظري   وصفي   حول التحديات المنزليهذه الدراسة  تقدم ل أن  من المؤم   -1

 ثراءً ااسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة كورنا 

 الكويتية.  للمكتبة العربية، بما فيها

 لية وذويذوي اإلعاقة العق اسر في تقديم المعارف حول احتياجاتالدراسة تسهم  توقع أن  ي -2

 لتدريبيةالتعليمية وامجهم التلبيتها ضمن بر اتمهيدً  ؛خلل األزماتالتوحد اب طيف اضطر

   .المقدمة

 



 

 

 األهمية التطبيقية

حو سن نتعليم لقرار في وازرة التربية والالدراسة بنتائجها في االسهام بتوجيه اصحاب ا سهمتقد  -1

 لتوحداالقرارت التي تكفل سلمة األطفال ذوي االعاقة العقلية واألطفال ذوي اضطراب طيف 

 .واسرهم في الظروف الراهنة

حو نالطريق  مقترحات مقدمة من مقدمي الرعاية المعنيين باألمر، مما يمهد الدراسة توفرقد كما  -2

 .ة بناًء على الواقعايجاد الحلول المناسب

 ي مماالدفع نحو شن حملت دعم ألسر ذوي االعاقة بما تتضمنه من دعم نفسي واجتماعي وماد -3

 يكفل سلمة الجوانب النمائية والسلوكية ألطفالهم. 

 أهداف الدراسة

 فيما يلي:  هاتحقيق تسعى الدراسة إلىاهداف 

ال ذوي االعاقة العقلية وذوي اضطراب التحديات المنزلية التي تواجه أسر األطف لىالتعرف ع-1

  جنس الطفل. -ودرجتها قةنوع االعا :طيف التوحد في ظل جائحة كورونا والفروق بينها وفقاً لمتغيري

 لية واسرالعق تقديم مقترحات تحد من التحديات المنزلية التي تعكر صفو اسر األطفال ذوي االعاقة-2

 .األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

  وتعريفها اإلجرائي: الدراسة مصطلحات

ها إعاقة تتسم بوجود ق ور واضح بأن  تعرف : ID Intellectual Disability) ) اإلعاقة العقلية

 ،اللذين يمثلهما الق ور في المهارات المفاهيمية التكيفي؛في األداء الوظيفي العقلي، والسلوك 

حسب ماأكدته الجمعية  ةالثامنة عشر سن  والتكيفية العملية، ويظهر هذا الق ور قبل  ،واالجتماعية

 American Association on Intellectual andاألمريكية لإلعاقات العقلية والنمائية 

Development Disabilities AAIDD   (Schalock, Borthwick-Duffy, Bradley, 

Buntinx, Coulter, Craig,... & Yeager, 2010)  

ب فة هم األطفال المشخ ون في الدراسة الحالية بأن   اإجرائي  العقلية  األطفال ذوو اإلعاقةعرف ي  و

وال  والذين، على نتائج اختبارات الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي استناداً  ؛باإلعاقة العقلية رسمية

 .الكويتدولة  في ، والمقيمونيعانون من إعاقات أخرى م احبة

اضطراب  اهبأن  تعرف : Autism Spectrum Disorder  (ASD)اضطراب طيف التوحد

 ،نشطة واالهتماماتبق ور في التواصل والتفاعل االجتماعي، ومحدودية األ يتسم ،ع بي نمائي

جمعية األطباء النفسيين  كما تعرفها ونمطية السلوك، ويظهر في فترة النمو المبكرة من عمر الطفل

ً لإلصدار الخامس لها  -Diagnostic and Statistical Manual) األمريكيين وفقا

DSM5,2013.) 



 

 

شخ ون ال المهم األطفبأن   في الدراسة الحالية اإجرائي  األطفال ذوو اضطراب طيف التوحد وي عرف  

 .والمقيمون في دولة الكويتله،  اقات أخرى م احبةعدون وجود إباضطراب طيف التوحد 

ً متلزمةcovid-19كورنا ) ً  الجهاز (: هو مرض تنفسي ظهر حديثًا محدثا  التنفسي الحادة نتاجا

ظم المرضى الم ابين به أعراًضا خفيفة إلى ( ، ي ظهر معSARS-CoV-2) 2لفيروس كورونا 

اية ٪ ي ابون في نه5٪  يتطور إلى التهاب رئوي وخيم وحوالي 15معتدلة ، لكن ما يقرب من 

 (.ARDS() Cao, 2020المطاف بمتلزمة الضائقة التنفسية الحادة )

الجوانب،  ال عوبات والمشكلت التي تواجه الفرد معيقة لحياته في شتى هيChallenges :ياتالتحد

 في هذه الدراسة. ةخدمالمستاالستبانة  ها الدرجة التي يح ل عليها أفراد العينة علىبأن   اوت عرف إجرائي  

 حدود الدراسة ومحدداتها

 فيما يلي: تحددت الدراسة الحالية 

وي االعاقة ( أسرة من أسر األطفال ذ189)  من هي عينة الدراسة المتكونةو الحدود البشرية:

 ،عقليةذوي اإلعاقة ال اسرة من أسر األطفال( 96بواقع ) ،العقلية وذوي اضطراب طيف التوحد 

 . من ذوي اضطراب طيف التوحداسرة من أسر األطفال ( 93و)

رسلت وعليه ا Microsoft Formsعبر تطبيق الكتروني  طبقت االستبانةالحدود المكانية: 

 .لألسر عبر رابط الكتروني

 . م2021\2020من العام  ديسمبرشهر الحدود الزمانية: أجري البحث خلل 

 محددات الدراسة

 وتعمم نتائجها وفقا لما يلي:  هذه الدراسة تحد

 .ةستوى االضطراب لدى األطفال في العينومدقة التشخيص، ب: العينة بخ ائ ها المرتبطة -1

 بات  وث من صدق   بما امتازت به ؛وفي الدراسةالمستخدمة  الخ ائص السيكومترية للستبانة -2

 تحقيقاً ألهداف هذه الدراسة. وموضوعية

 .من قبل مطبقي االستبانةتحقيق الدقة والموضوعية  وتحريجدية المدى  -3

 منه. اختيرتم نتائجها ضمن المجتمع الذي بتعم والتي تتيح ؛حجم عينة الدراسة -4

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ب طيف و اضطراامن ذي االعاقة عقلية  االضطرابات النمائية التي تلحق الفردبالمتعلق  لألدب اثراءً 

من  ؛عاقات لك االالتوحد التي لطالما قدم الباحثون حوله  المعارف والعلوم منوهين الى ما قد تخلفه ت

 . د لتطول أسرته ومقدمي الرعاية له وغيرهمتحديات التقت ر على الفرد نفسه بل تمت

اضطراب من  وما يقتفي كل   ،مفهوم اإلعاقة العقلية واضطراب طيف التوحدبجاء هذا الجزء اذ 

 تحديات وخ ائص واحتياجات.  



 

 

  خلل جائحة كورونا وأسرهم اإلعاقة العقلية األطفال ذوي 

أنه  (،2017)ويشير الخطيب  ؛ية المتعددةت باالهتمام في الميادين العلمياإلعاقات العقلية حظ

كاء( معدل الذامة )يتضح لدى الشخص ذو اإلعاقة العقلية ميزة أساسية تتمثل في انخفاض القدرة العقلية الع

ي ظهر  ، حيثهذا االنخفاض يظهر منذ مرحلة الميلد وبخاصة ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة والمتوسطة

ات خدم قديمتستدعي ي مماالعقلية وإدراك البيئة المحيطة به مقارنة بأقرانه، الفرد تدني في مستوى القدرات 

علج وتعليمية خاصة ت حدد بطرق التدريس وأدواته، والخدمات المساندة من علج طبيعي ووظيفي 

جانب  رز منلغوي، كل ذلك من خلل وضع أسس وأساليب تقييم لألهداف بغية تحديد مستوى التقدم الم ح

 (. 2004الخطيب، والحديدي، الفرد )

لل تهم من خستوياأثبت العديد من الدراسات أن  رعاية األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بمختلف م وقد

التأهيلية وجتماعية واال تقديم التدخلت العلجية والتدريبية المناسبة المتعلقة بالجوانب التعليمية والنفسية

غير  ظرائهم منة العقلية لينعموا بحياة أكثر استقللية اقرب لن٪( من ذوي اإلعاق75ساعدت ما يقارب )

ل كد لتشمل ل تمتذوي اإلعاقة، كما أن تطبيقها على أرض الواقع ي خلف عوائد ال تقت ر على الفرد نفسه ب

ً من وطأة التحديات التي تفرضها اإلعاقة   ة عليهم،لعقليامن يرعاهم من والدين ومعلمين ومهنيين مخففا

ماعية واجت اآلخرين على التواصل معهم بطرق فعالة، ومن ناحية أخرى تعد ذات ميزات اقت ادية وتعين

جعلهم  هد فيمن خلل تقليل ما تخ  ه الدولة وتضخه من أموال لرعايتهم مقارنة بما تبذله من مال وج

 (. 2011أفراداً منتجين فاعلين في المجتمع )عبدالرحيم، وحمود، وناصر، 

 ديد من، حيث يواجه ذوو اإلعاقة العقلية العكوروناصعب تحقيقه في ظل تفشي  األمر الذيو

يسلكون والتعايش مع الوضع الراهن في  ا، فيظهرون مقارنة بغيرهم ق ورً الجانبفي هذا  المشكلت

على  اسلبً  كويؤث ر ذلوعدم التقبل او العنف تعرضهم للرفض  غير ملئمة للمواقف االجتماعية؛ سلوكات

يهم ، فالتحديات تشمل الجانب ال حي نظراً للق ور المعرفي المشخ ين به فقد ي عب عل ماسره

بة عمل وصعوم والالوصول للتعليمات ال حية والبيئات ال حية المناسبة، كما ان األمر اعاق عملية التعلي

هم بذلك  و ران ن بعد وبالتالي قلتفرص االنخراط االجتماعي والتفاعل مع األقممارسة التعليم والعمل ع

 . (who,2020اكثر حرماناً من الفرص الحقيقية مقارنة بأقرانهم من غير ذوي االعاقة) على

 

  خلل جائحة كورونا وأسرهماضطراب طيف التوحد األطفال ذوي 

ق ور في مجاالت التفاعل نطوي على ي ،تطور ع بي نمائي معقد التوحدطيف  اضطرابيعد 

(. 2016 يقات،الزر) ومحدودية االهتمام ،ارسات السلوكية النمطية المتكررةوالمم ،والتواصل االجتماعي

ح ائي ي واإلمن الجمعية األمريكية للطب النفسي عبر اإلصدار الخامس للدليل التشخي  التوحد مد  وق  

 يف التوحداضطراب طباضطراب نمائي ع بي ي عرف على أن ه  ( DSM-V) للضطرابات العقلية

 راضأعله  وقد مت ، كمااإلرباك تعريفًا وتشخيً ا لفترة طويلةاكتنفها الغموض وي الفئات الت واحد

أو  اليرد الحفي أداء الفيتم ملحظتها  ،تشخي ية سلوكية موزعة على معيارين تظهر عبر سياقات متعددة

 عتلاًل بة بمسره، لى ثمانية أعوام من عمإمرحلة الطفولة المبكرة الممتدة  وذلك في ؛التاريخ التطوري له

واصل ي التفق ور مستمر  ، ففي المعيار األول :ة على األقلم  مهفي أحد جوانبه الوظيفية ال اواضحً 

 طي شترما كقيدة. منشطة أواهتمامات و ،أنماط سلوكية متكررة هو :المعيار الثانياما  والتفاعل االجتماعي.

مه اضطرابات أخرى م احبة من عدلى وجود إإضافة  ،يحدد مستوى الشدة لألعراض السلوكية أن  

(DSMV,2013.) 

 

 



 

 

لتهم إن طبيعة خ ائص األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وتنوع مشك( الى 2016زريقات )ويشير ال

قرانه عن أ التي يواجهونها كنتيجة لهذه الخ ائص والتي تجعل لكل منهم خ ائ ه الفردية المميزة له

 الوظيفي تواصلهم، ومن أهم هذه االحتياجات حاجتهم إلى تعلم التفرض التنوع في طبيعة االحتجاجات لدي

 الحد من ة إلىالتلقائي والتفاعل االجتماعي عبر السياقات االجتماعية وغيرها من مهارات تكيفية إضاف

 وناً لهمعتكون لال عوبات السلوكية التي يظهرونها والذي يساعدهم على تعلم مهارات أخرى بفاعلية أكثر 

لمناسب اتطور هة تحديات الحياة، فالح ول على التدخلت العلجية اللزمة أمر هام  لضمان الفي مواج

 لجميع مستحقيه.

مام ، بأهمية االهتDe Vries  and Geurts (2015)وفي ذات السياق نادى كل من ديفرس وقيرتس 

راسة دائج ين ذلك بنتبذوي اضطراب طيف التوحد الذي ينعكس بدوره ايجابياً على نوعية حياتهم، مؤكد

أن اضطراب طيف التوحد بعاماً،  (8-12) اجرياها على عدد من األطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 

لتعلم لتذكر وااعلى  بما يعتريه من ق ور في األداء الوظيفي والذي يعبر عنه بالوظائف العقلية مثل: القدرة

ز ى التركيرة علضبط االستجابات غير المناسبة والقدمن األخطاء والتخطيط او التفكير واستعمال اللغة و

 لى نوعيةؤثر عالتي تتحكم في المهارات األخرى، هذه الوظائف تتأثر سلباً بوجود االضطراب وبالتالي ت

سية ية والنفجتماعالحياة ورفاهيتها لألطفال مقارنة بأقرانهم، كما وتؤثر على المجاالت االقت ادية واال

راب طيف ي اضطسرته، كما وأشار الباحثان بأن جودة الحياة تؤثر بشكل مستمر على ذووالتعليمية له وأل

دعم يم الالتوحد شديد المستوى مما يستدعي العمل على الحد من تأثير أعراض االضطراب لديهم وتقد

 أخرى دخلتتاالزم لهم وألسرهم من خلل إيجاد تدخلت تأهيلية علجية مناسبة ذات جدوى إضافة إلى 

 . د فعالينأفرا فردية تراعي طبيعتهم المتباينة وتهدف لتحسين نوعية الحياة لهم وألسرهم لي بحوا بذلك

ابات ( الى ضرورة مراعاة الجوانب ال حية لذوي االضطر2020وكما نوه كلً من أحمد والروبي )

 ته جائحةخلف جاً لماالنمائية بما فيهم ذوي اضطراب طيف التوحد وباألخص الجوانب النفسية ألسرهم نتا

  قباها.حمد عكورنا من ضغط نفسي قد يتحول الى اتجاهات سلبية نحو ابنائهم مما قد يكون له آثار الت

لت دي  ي العالمعبة فاذ يواجه ااألفراد ذوو االعاقة تحديات في حياتهم اليومية نتاجاً للتدابير المت

ة ي االعاقية ذوي البقاء بالمنازل تحد من استقلللجائحة كورونا فنرى ان فرض حظر التجوال وااللزام ف

لمقدمة، مات الما تفرضه من قيود قد اليعون اسبابها، اذ قد يجد العديد منهم صعوبة في ادراك التعلي

لمدارس اقبل  وصعوبة تقبل التغير في الروتين اليومي وتوقف الدعم التدريبي العلجي المقدمة لهم من

 (.who.2020ومراكز التربية الخاصة )

 

 الدراسات السابقة

اب طيف ذوي اضطرواألطفال عاقة العقلية اإلذوي  األطفالالعديد من المخت ين والباحثين في 

 عق بموضوالمتعلالنظري  لألدب الباحثة ، وبمراجعةوأسرهم قدموا جملة من الدراسات الرصينةالتوحد 

طفال اسر األن م لدى كل    للتحديات والمشكلت  من الدراسات التي تطرقت بمحتواها عدد ح ر تم   ؛الدراسة

  :كما يأتي التوحد ذوي اضطراب طيفاسر األطفال و ،ذوي اإلعاقة العقلية

ت النمائية في التحديات التي تواجه أسر األطفال ذوي االضطرابا(2020)  كل من أحمد والروبي قارن     

 بية سرة ألطفال ذوي اضطرابات نمائية ع( ا240)وشملت الدراسة  ضوء جائحة كورنا في المنزل، 

ة لعربيفي المملكة ا كاضطراب طيف التوحد واالعاقة العقلية واضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

  .استبانه من اعداد الباحثيناستخدام  تم  و ،السعودية

 



 

 

 حمايته منتياً وذا اكثر التحديات التي تواجه افراد العينة هي: صعوبة في رعاية الطفلعن  كشفت النتائجو

ورة هم ب المخاطر، ثم العجز في تطبيق البرنامج التدريبي الفردي للطفل، وصعوبة في مواصلة اعمال

النوع  متغيرلطبيعية، واشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة اح ائية بين متوسطات التحديات تعزى 

تغير بين متوسطات التحديات تعزى لمل الح امهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ووجود فروق 

 .درجة االعاقة ل الح ذوي اضطراب طيف التوحد بدرجة شديدة

( بدراسة هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه Courtenay,2020وقام كورنتينيا )

ألفراد ذوي اإلعاقة العقلية في ظل جائحة كورونا في المملكة المتحدة. وأشارت النتائج إلى ان ا األفراد

ذوي االعاقة العقلية يواجهون مشكلت نتاجا العتمادهم على غيرهم في ظل تفشى كورونا بما احدثته 

من تحديات لذوي االعاقة العقلية واسرهم كتحديات سلوكية تزيد من الضيق واالثارة لديهم لغلق مراكز 

ي االعاقة للتغيرات في الرعاية النهارية لذوي االعاقة، وتحديات أخرى ك عوبة تحمل األفراد ذو

الحياة، اضافة الى الطلب المتزايد لألدوية النفسية لألفراد ذوي االعاقة لدعم األسر في ادارة سلوك 

ً للوقاية من  ابنائهم. واوصت الدراسة الى اهمية دعم اسر ذوي االعاقة بتقديم الدعم اللزم ضمانا

 المرض.  

اآلثار ( إلى تفسير ,Perera, 2020 Courtenay &كورتينيا وبيريرا ) دراسةوهدفت 

قلية عآثار  اذا خلفت هذه الجائحة، المترتبة من جائحة كورونا على األفراد ذوي االعاقة العقلية

ة ة الذاتيلرعايوجسدية واجتماعية عليهم، منها زيادة العبء على اآلباء اثناء الحجر ال حي لتقديم ا

ر ات وتغييجراءة، اضافة الى ما احدثته الجائحة من فرض الوالحماية ألبنائهم من ذوي االعاقة العقلي

غير  لروتين يومي اعتاد عليه األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد محدثة اجهاد مترجم بسلوكات

 مقبولة والذي استلزم استخدام عقاقير طبية نفسية لضبط السلوك ودعمه.

ت أثير ضغوط الحياة والمشكلالكشف على تبدراسة هدفت إلى 2018) ) غنيم، وال ماديوقام 

ذوي من  ألطفالااسر واالعاقة العقلية األطفال من ذوي  السلوكية واستيراتيجيات التعامل معها لدى أسر

ان  لعقليةامن ذوي اإلعاقة  ( طفًل 111نت عينة الدراسة من )تكو  و .اضطراب طيف التوحد في عم 

اس السلوكية ومقياس ضغوط الحياة ومقيالمشكلت استخدم مقياس والتوحد، ذوي اضطراب طيف و

 . التعامل مع الضغوط، ومقياس التكيف األسري

ن فئتين روق بيمستوى ضغوط الحياة لدى أفراد العينة كانت متوسطة واليوجد ف أن   وأشارت النتائج إلى

ين ح ية فياالعاقة. وكانت المشكلت السلوكية ذات مستوى منخفض  لدى األطفال ذوي االعاقة العقل

ائية كان متوسط المستوى لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وال توجد فروق ذات داللة اح 

انت كألسر بين المجموعتين، واوضحت النتائج الى ان اكثر استيراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى ا

دراسات اء الروأوصت الدراسة باهمية اجالعدوان ولوم الذات ووسائل الدفاع واعادة البناء المعرفي. 

 تحديداً للمشكلت والحديات لدى اسر ذوي االعاقات األخرى.

 

 



 

 

ة الكشف عن الضغوط االجتماعية والنفسية والماديإلى  (2017) وهدفت دراسة البلهان

ي دولة وحد فوالتعليمية لدى أسر ذوي االعاقة بما فيهم ذوي االعاقة العقلية وذوي اضطراب طيف الت

عينة  كونتتوقد  ،المتغيرات: كنوع االعاقة ، ودرجتها ، وجنس الطفل وغيرها الكويت وعلقتها ببعض

مقياس ، وتم  استخدام ( سنة18 - 55، وتراوحت أعمارهم من )( اسر ذوي االعاقة151الدراسة من )

ط الضغون  ائج أ، وأظهرت النتالضغوط النفسية واالجتماعية والتعليمية والمادية لدى اسر ذوي االعاقة

وبلغت  (44.79% لدى افراد العينة، واتت الضغوط النفسية بنسبة ) %(  53.22دية اتت بنسبة )الما

رت النتائج %(، واشا 34.38%(، اما الضغوط التعليمية فقد بغلت ) 37.34نسبة الضغوط االجتماعية )

ة الجتماعياوط ضغبأن الضغوط النفسية تتأثر بالنوع وتعليم األخوة والخبرة في التربية الخاصة، اما ال

تتأثر  لتعليميةغوط افهي تأثر بتعليم الوالدة واالخوة وايضاً ترتيب الحالة بين األخوة، في حين كانت الض

ة ي التربيفخبرة بدرجة القرابة وتعليم الوالدة واالخوة وترتيب الحالة بين األخوة ودرجة االعاقة وال

 الخاصة.

وي لطفل ذعقلية داخل االسرة وعلقتها بعمر امشكلت األطفال ذوي االعاقة البهدف تقييم 

ذوي اإلعاقة  ا من( فردً 220أ جريت دراسة على عينة قوامها ) ؛االعاقة العقلية ودرجة اعاقته وجنسه

تقدير لقياس مستويات حدوث  قائمةاستخدام  تم  وا، ( عامً 18 - الميلدتراوحت أعمارهم بين )و ،العقلية

تيباً تبة ترواشارت النتائج الى المشكلت اتت مر ؛ا يراها األهاليهذه المشكلت لدى األطفال كم

ذات. لايذاء ا خيراً تنازلية: الحركة الزائدة، ثم االنسحاب االجتماعي، فالسلوك النمطي، ثم العدوان، وا

جات ين دربواظهرت النتائج الى وجود فروق دالة في المشكلت لدى األطفال ذوي االعاقة العقلية 

لمشكلت ة في ال الح ذوي االعاقة العقلية الشديدة، في حين اليوجد فروق ذات داللة اح ائياالعاقة 

طفال سر األألباألخذ بدعم ، وأوصت السلوكية لدى األطفال ذوي االعاقة العقلية تعزى لمتغير الجنس

بنية اساليب موت جياذوي االعاقة العقلية بتقديم التدريب اللزم للتعامل مع تلك المشكلت وفق استيراتي

 (. 2005القمش، )على األسس العلمية

إمبريغتس ، وفان دن بوجارد ، وفريلينك ، وفورمانز ، وتالين ، وجاهودا أجرى كما 

(Embregts, van den Bogaard, Frielink, Voermans, Thalen, & Jahoda, 2020  )

وي االعاقة العقلية بدرجة بسيطة دراسة كان الهدف منها هو الكشف عن تجارب واحتياجات األفراد ذ

في هولندا، اذ اعتمد الباحثون  COVID-19خلل فترة فرض حظر التجوال في ظل حائجة كورنا 

على المنهج الوصفي النوعي باستخدام مقابلت فردية شبه منظمة مع ستة أشخاص يعانون من إعاقة 

ئج الى وجود ثلثة تحديات كانت عقلية بسيطة. تم تحليل البيانات بشكل موضوعي، واشارت النتا

األبرز خلل تلك الفترة اال وهي: فقدان التواصل االجتماعي ووجود أشخاص مقربين ؛ االقامة طوال 

تم كما واليوم في املنزل غيرت نمط الحياة اليومي، باألضافة الى صعوبة في فهم التدابير الوقائية.  

خلل فترة  بسيطة العقلية بدرجةعاقة ذوي اإلن م االفرادالح ول على رؤى مهمة حول احتياجات 

 . COVID-19حظر 

اذ سيكون مفيدًا لهم توفير موقع الكتروني سهل القراءة ويمكن الوصول إليه مع للح ول على 

وغيرها من األفكار التي  ، باستخدام كل من الن وص وال ور COVID19معلومات محدثة حول 

 .الثانية المحتملة أو تفشي العدوى في المستقبل COVID-19تعد ذات قيمة فيما يتعلق بموجة 



 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة

 ن أهدافماتطرقت له مفي  اغلبهاشابه الدراسة الحالية مع عرض الدراسات السابقة لوحظ تب

عقلية عاقة الالتحديات المنزلية التي تواجه أسر األطفال ذوي االالبحث في إلى تسعى كسابقاتها  اذ

 ن  كل جنس الطفل. -وذوي اضطراب طيف التوحد والفروق بينها وفقاً لمتغيري: نوع االعاقة ودرجتها

ة روف زمنيظبحثها في لك التحديات في من حيث  الدراسات السابقةمعظم  الدراسة الحالية تختلف عن

 تلفتواخ هي وجود وباء مرضي )كورونا( بما يقتضيه من اجراءات احترازية،وصحية محدده اال و

ً في  في  وتحليلها ةالدراسات السابقمراجعة من  ت االستفادةوقد تم  متغيراتها. ومكان الدراسة ايضا

 اعداد الدراسة وتحليل ومناقشة نتائجها.

 

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة 

دراسة داف الا لتحقيق أهملئمً  اعتمدت عليه الدراسة باعتبارهو ما ه والنوعيالمنهج الوصفي 

 .وغاياتها

 ح ائية  المعالجات اإل

 (SPSS) اإلح ائية للعلوم االجتماعية الرزم عبروإدخالها  بيانات الدراسة تم ترميزها

Statistical Package for social sciences  تية:اإلح ائية اآلوالمعالجات  األساليبواستخدام 

 انيل والثلإلجابة على سؤالي الدراسة األو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةحساب  -1

قلية اقة العتحديات المنزلية التي تواجه كل من اسر األطفال ذوي اإلععلى ال للتعرف  ؛والرابع

 .ووجود الفروق وفقاً لمتغير نوع االعاقة واسر ذوي اضطراب طيف التوحد

الي لى سؤعلإلجابة  تحليل التباين الثنائيوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حساب المتو -2

سر الدى  التحديات المنزليةمستوى من وجود فروق في متوسطات  بالتحقق ؛الثالث الدراسة 

لطفل عاقة اوفقاً لدرجة ا األطفال ذوي اضطراب طيف التوحداسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية و

 وجنسه.

 



 

 

 

 الدراسة نةعي

عاقة العقلية اسرة من أسر األطفال ذوي اال( 30ا لتبلغ )عشوائي  االستطلعية الدراسة  عينة

  .من خارج عينة الدراسة النهائيةوذوي اضطراب طيف التوحد 

ل ذوي االعاقة األطفا ة من أسرأسر( 189لتبلغ ) ااختيرت عينة الدراسة النهائية عشوائي  كما  

  :(1راب طيف التوحد بمستويات اعاقة متباينة كما هو موضح في الجدول)العقلية وذوي اضط

 (1جدول )

 التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 50.8 96 اإلعاقة العقلية نوع اإلعاقة

 49.2 93 اضطراب طيف التوحد 

 59.8 113 ذكر الجنس

 40.2 76 أنثى 

 64.6 122 بسيطة شدة اإلعاقة

 32.8 62 متوسطة 

 2.6 5 شديدة 

 100.0 189 المجموع

 

 أدوات الدراسة 

ً تحقيق (2020على استبانة )أحمد، والروبي، االعتماد  تم   ستبانة بحثاً في اعلى  غايات الدراسةل ا

في ظل  لتوحدوي اضطراب طيف االتحديات المنزلية التي تواجه أسر األطفال ذوي االعاقة العقلية وذ

ترية كوميلسالى الخ ائص ، باإلضافة إةادلتلك األوفيما يأتي وصف   .جائحة كورونا في دولة الكويت

 ، كما يلي:لها

طيف  اضطراب التحديات المنزلية التي تواجه أسر األطفال ذوي االعاقة العقلية وذويغاية تحديد ل 

اً ديث نسبيح استبانة لحداثة الموضوع ووفرة، ونظرا د العينةفرالدى أكورونا التوحد في ظل جائحة 

  .(0.774 – 0.8882تراوحت معاملته بين )وثبات  مقبولة تمتع بدالالت صدق



 

 

ضحة فقرات وابما تتضمنه من ( فقرة ببدائل خمسة وسؤال موضوعي 15من )االستبانة اذ تكونت 

  ال ياغة والمعنى شاملة معظم التحديات المنزلية.

 طبيقهاألداة بتالتحقق من الخ ائص السيكومترية )ال دق والثبات( ل تم  و االستبانةوعليه تم اعتماد 

ذوي طفال اسر األوة العقلية طفال ذوي اإلعاقاسرة من اسر األ( 30) على عينة استطلعية قوامها

 ا: ف لهوفيما يأتي وص، من خارج أفراد عينة الدراسة ،في دولة الكويت اضطراب طيف التوحد

-وفيدئحة ك( الستبانة الحديات التي تواجه األسر في ظل جاالخ ائص السيكومترية )ال دق والثبات

 (.2020)أحمد، والروبي،  19

 

 صدق المقياس

  صدق البناء:

، اسررتخرجت معرراملت للسررتبانة لتطبيقهررا فرري دولررة الكويررتالسررتخراج دالالت صرردق البنرراء  

 (30مرن ) تكونتاستطلعية من خارج عينة الدراسة في عينة للمقياس ة مع الدرجة الكلي الفقرةارتباط 

رجرة الدمرع  الفقررة وقرد تراوحرت معراملت ارتبراط  أسرة من أسرر األطفرال ذوي االعاقرة فري الكويرت،

 .يبين ذلك (2)والجدول  ،(0.62-0.38)بين  ماللمقياس الكلية 

 (2جدول)

 للمقياسية الدرجة الكلو الفقرة معامالت االرتباط بين 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .62(**) 6 .38(*) 11 .49(**) 

2 .57(**) 7 .40(*) 12 .39(*) 

3 .53(**) 8 .46(**) 13 .62(**) 

4 .62(**) 9 .40(*) 14 .41(*) 

5 .45(*) 10 .37(*) 15 .55(**) 

 

  (.0.05يا عند مستوى الداللة )*دالة إحصائ

 (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

  

م يرتم ، ولرذلك لرودالرة إح رائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معاملت االرتبراط كانرت ذات درجرات مقبولرة

 حذف أي من هذه الفقرات.



 

 

 ثبات أداة الدراسة:

( test-retestالختبرار وإعرادة االختبرار )للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة ا 

نرة مر ( 30ن )بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسرة مكو 

برين  ومرن ثرم ترم حسراب معامرل ارتبراط بيرسرون أسر األطفال ذوي االعاقة في دولة الكويت،اسرة من 

 (.0.89تقديراتهم في المرتين اذ بلغ )

يضاً حساب معامرل الثبرات بطريقرة االتسراق الرداخلي حسرب معادلرة كرونبراا ألفرا، اذ بلرغ وتم أ 

 .( واعتبرت هذه القيم ملئمة لغايات هذه الدراسة0.83)

 

 :وت حيحه طريقة تطبيق المقياس 

لعقلية العاقة اااسر األطفال ذوي استجابات  عبر ؛االستبانةتطبيق  : طريقة التطبيق: يتم  أواًل 

ك لى سلوإباختيار اإلجابة األقرب  االستبانةعلى فقرات  الطفال ذوي اطضراب طيف التوحدوأسر ا

عبر  ناسبة.لما الفقرة( أسفل xوضع علمة )ب وذلك ،االذي تتم ملحظته والبيئة المنزلية له المفحوص

 التدريج الخماسي المعتمد: دائما، وغالباً، وأحياناً، ونادراً، وأبداً.

ً د: )الخماسيعلى التدريج  االستبانةحساب درجات فقرات  الت حيح: يتم  : طريقة ثانيًا (، 5:ائما

( ً كمرا (، 75-15ن )وتترراوح الدرجرة الكليرة للمقيراس مر( 1(، و)أبرداً: 2: نادراً )و (،3أحياناً:(، )4:غالبا

ي زلية التلمنمستوى  التحديات ا األسر من افراد العينة على االستبانة يكون كلما ارتفعت درجات عتمدا

 التي مثلتها الفقرات مرتفع. 

 الدراسةإجراءات إعداد 

اعد قو عبر نفسه لمتعلق بموضوع الدراسة واألدوات المتاحة في المجاللنظري اراجعة األدب ام-1

 .البحث

مة المتاحة ( المنشورة في احد المجلت العربية المحك2020اعتماد اداة دراسة )احمد، والروبي، -2

 للباحثين.

ً م الظروف الرهنة في اتحويل -3 ، ليتم لعالمفقرات االستبانة م الورق الى نسخة الكترونية تماشيا

عاقة وي االاعتماد آلية التطبيق االلكتروني لها على افراد عينة الدراسة م أسر األطفال ذ

 العقلية واسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دولة الكويت.

عالجات الم وللجابة على تساؤالت الدراسة عبر توظيف ،(SPSS) عبرترميز البيانات وإدخالها -4

 . المناسبةاإلح ائية 

 التوصيات.  وتقديم ،في ضوء األدب والدراسات السابقة ومناقشة النتائجتحليل -5



 

 

   ومناقشتها نتائج الدراسة  

اإلعاقة  ذويل ما هي التحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفا : "لإلجابة عن سؤال الدراسة األول

 في دولة الكويت؟ العقلية واسر ذوي اضطراب طيف التوحد

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات  

في  لتوحداالمنزلية التي تواجه كل من اسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية واسر ذوي اضطراب طيف 

 .أدناه يوضح ذلك( 3)دولة الكويت، والجدول

 

 (3جدول )

لية عاقة العقوي اإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات المنزلية التي تواجه كل من اسر األطفال ذ

 واسر ذوي اضطراب طيف التوحد

 الفقرات الرقم

األطفال ذوي اإلعاقة 

 العقلية
 العينة ككل اضطراب طيف التوحد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

نحرااال

ف 

المعيار

 ي

 الرتبة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 الرتبة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

 الرتبة

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

1 

شعور األسرة بالضغط 

النفسي نتيجة وجود االبن 

 داخل المنزل طوال اليوم

4.15 .833 1 4.24 .713 1 4.19 1 .776 

14 

عجز األسرة عن تطبيق 

ن البرامج التدريبية لالب

 داخل المنزل.

4.10 .989 2 3.24 .786 12 2.88 13 .951 

12 

تواجه األسرة صعوبة في 

مواصلة أعمالهم بصورة 

 طبيعية

3.85 1.056 3 1.41 .494 15 1.46 15 .531 

4 
تراجع مستوى الطفل في 

 التواصل
3.74 .684 4 4.20 .618 4 3.97 3 .691 

7 

شعور األسرة بالقلق الشديد 

ما ازدادت حيال االبن كل

 (.19نسبة انتشار )كوفيد

3.73 .703 5 3.47 .829 9 3.43 9 .858 

9 
صعوبة عناية االبن لذاته 

 وحمايته من المخاطر.
3.57 .937 6 3.46 1.079 10 2.95 12 1.193 

15 
انعزال االبن وانسحابه عن 

 المشاركات االجتماعية
3.53 1.076 7 3.70 .719 8 3.71 6 .709 

10 

رة باألسى لعدم شعور األس

تكوين االبن العادات 

السليمة الخاصة بالتغذية 

 والكالم والنوم.

3.41 .865 8 2.75 .893 14 2.84 14 .885 

5 

عدم توفر األماكن المناسبة 

لممارسة نشاطاتهم 

 الترفيهية

3.39 .887 9 3.74 .806 7 3.66 7 .877 



 

 

 الفقرات الرقم

األطفال ذوي اإلعاقة 

 العقلية
 العينة ككل اضطراب طيف التوحد

المتوس

ط 

الحساب

 ي

نحرااال

ف 

المعيار

 ي

 الرتبة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 الرتبة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

 الرتبة

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

11 

شعور األسرة باألسى لعدم 

وجود قنوات للتواصل مع 

لمختصين للتوعية وطلب ا

 االستشارة.

3.14 .913 10 3.45 1.068 11 3.43 10 .968 

13 

غصب األسرة عندما 

يمارس االبن تصرفات غير 

 مقبولة طوال الوقت.

2.98 .740 11 3.09 1.120 13 3.11 11 1.018 

8 

عجز األسرة عن إقامة 

مشاركات اجتماعية فعالة 

بين االبن وإخوته 

 بالمنزل.

2.93 .874 12 4.09 .686 5 3.97 4 .899 

2 
شراء األدوية لتخفيف حدة 

السلوكيات غير المقبولة 

 لدى االبن.

2.53 .973 13 4.23 .724 2 3.59 8 .961 

6 
صعوبة فهم األسرة لما 

يريده االبن طوال تواجده 

 في المنزل

2.45 1.085 14 4.22 .673 3 4.16 2 .848 

3 
شعور األسرة بالقلق 

جة ارتفاع المستمر نتي

 األسعار.

1.51 .562 15 3.97 .840 6 3.75 5 .989 

 286.  3.41  251. 3.55  248. 3.27 اإلعاقة العقلية 

  

لمتوسرطات اان ( 3يبين الجدول ) في دولة الكويت بالنسبة  ألسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

شررعور " والترري ترنص علررى( 1رقرم ) ة، حيرث جرراءت الفقررر(4.15-1.51الحسرابية قررد تراوحرت مررابين )

متوسرط فري المرتبرة األولرى وب" األسرة بالضغط النفسي نتيجرة وجرود االبرن داخرل المنرزل طروال اليروم

 عجرز األسررة عرن تطبيرق البررامج" والتري ترنص علرى( 14رقرم ) ةجاءت الفقرر، و(4.15حسابي بلغ )

رقرم  ةت الفقربينما جاء، (4.10بلغ )في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي " التدريبية للبن داخل المنزل

سرط حسرابي بالمرتبة األخيرة وبمتو" شعور األسرة بالقلق المستمر نتيجة ارتفاع األسعار"ون ها ( 3)

 (.3.27ككل )لإلعاقة العقلية وبلغ المتوسط الحسابي  .(1.51بلغ )

 

 



 

 

ان ( 3الجردول ) يبرين في دولة الكويت ذوي اضطراب طيف التوحداالطفال سر البالنسبة  اما  

 لرىوالتي ترنص ع( 1رقم ) ة، حيث جاءت الفقر(4.24-1.41المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )

ولررى فرري المرتبررة األ" شررعور األسرررة بالضررغط النفسرري نتيجررة وجررود االبررن داخررل المنررزل طرروال اليرروم"

سرررة عنرردما غ ررب األ" والترري تررنص علررى( 13رقررم ) ةجرراءت الفقررر، و(4.24وبمتوسررط حسررابي بلررغ )

، (4.23فري المرتبرة الثانيرة وبمتوسرط حسرابي بلرغ )" يمارس االبن ت رفات غير مقبولة طوال الوقرت

المرتبرة ب" شرعور األسررة برالقلق المسرتمر نتيجرة ارتفراع األسرعار"ون رها ( 3)رقرم  ةبينما جاءت الفقر

 (.3.55وبلغ المتوسط الحسابي للتوحد ككل ) .(1.41األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

مماسبق عرض من تحديات منزلية تواجة أسر ذوي االعاقة العقلية واسر ذوي اضطراب 

الرغم من التحديات التي اعترت افراد العينة والتي أثبتها األدب النظري والواقع ايضاً  طيف التوحد فعلى

ن قيود وتغيير في تدخلت إال أنه يمكن أن ن رجع تلك النتيجة بالمقام األول إلى الوضع القائم بما يعتريه م

والبرامج العلجية والدعم اللزم، لتتماشى بذلك مع ما اكدته اغلب الدراسات التي بحث في التحديات التي 

 (،2020تواجه األطفال ذوي االعاقات واسرهم كدراسة )احمد، والروبي،

 ,Embregts, van den Bogaard, Frielink, Voermans, Thalen, & Jahodaودراسة ) 

 (         .Courtenay, & Perera, 2020( ، ودراسة )2020

ت التحررديابررين ( α= 0.05)هررل توجررد فررروق ذات داللررة إح ررائية  الثررانيلإلجابررة عررن سررؤال الدراسررة 

ولرة فري د المنزلية التي تواجره اسرر األطفرال ذوي اإلعاقرة العقليرة واسرر ذوي اضرطراب طيرف التوحرد

 الكويت وفقاً لنوع االعاقة؟

للتحديات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

ية، ذوي لعقلاإلعاقة احسب متغير نوع اإلعاقة ) المنزلية التي تواجه اسر األطفال في دولة الكويت

 ارختبا(، ولبيان الفروق اإلح ائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اضطراب طيف التوحد

 ( أدناه توضح ذلك.4"ت"، والجدول)

 

 

 

 



 

 

 (4جدول )

راب طيف وي اضطالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر نوع اإلعاقة )اإلعاقة العقلية، ذ

 التوحد( على التحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفال

 العدد  

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

رجات د

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 000. 187 7.806 248. 3.27 96 العقلية اإلعاقة التحديات

    251. 3.55 93 التوحد طيف اضطراب

  

اقرة ( تعزى ألثرر نروع اإلعa  =0.05( وجود فروق ذات داللة إح ائية )4يتبين من الجدول )

( وبداللرة إح رائية بلغرت 7.806) التوحد حيث بلغت قيمرة ت طيف وجاءت الفروق ل الح اضطراب

(0.000.) 

فعلى الرغم مما واجه اسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية من تحديات، إال أنه وبشكل عام قد يواجه 

اسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تحديات منزلية اكثر  وهو ما أكدته تماماً نتيجة الدراسة الحالية 

ة المتمثلة بنمطية السلوك والروتين فبتفشي كورونا وباالجراءات والتي ت عزى إلى سماتهم التشخي ي

االحترازية المتبعة ادت الى احداث تغير في الروتين اليومي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وهو 

-DSM) (2016الزريقات) هكما أكدفالتمسك المفرط بالروتين احد سماتهم التشخي ية مايرفضونه تماماً 

IV,2013).  لتتفق مع نتيجة هذا السؤال من الدراسة.( 2020 والروبي، ،احمدت دراسة: )وجاء 

 

زلية التيي تواجيه التحديات المنفي ( α= 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : - الثالث السؤال

عيا فيي دولية الكوييت تب كل من اسر األطفيال ذوي اإلعاقية العقليية واسير ذوي اضيطراب طييف التوحيد

 اإلعاقة، والجنس؟ لمتغيري شدة

لمنزليية التحيديات تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة عن هذا السؤال

 فيي دولية التي تواجه كيل مين اسير األطفيال ذوي اإلعاقية العقليية واسير ذوي اضيطراب طييف التوحيد

 والجدول أدناه يبين ذلك.متغيري الجنس وشدة اإلعاقة حسب  الكويت

  وال: اإلعاقة العقليةأ

 

 

 



 

 

 
 

 (5جدول رقم )

ب لعقلية حسعاقة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفال ذوي اإل

 متغيري الجنس وشدة اإلعاقة

 المتوسط الحسابي  
االنحراف 

 المعياري
 العدد

 50 266. 3.25 ذكر الجنس

 46 228. 3.29 أنثى 

 51 235. 3.22 خفيفة شدة اإلعاقة

 40 259. 3.31 متوسطة 

 5 202. 3.41 شديدة 

ً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) يبين الجدول  ً ظاهريا حديات للت( تباينا

دة نس وشمتغيري الجبسبب اختلف فئات  المنزلية التي تواجه اسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

 الثنائي لتبايناولبيان داللة الفروق اإلح ائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل ة اإلعاق

 (.6جدول )

 (6جدول رقم )

 عقليةإلعاقة الال ذوي تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس وشدة اإلعاقة على للتحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفا

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 524. 408. 024. 1 024. الجنس

 110. 2.262 136. 2 271. شدة اإلعاقة

   060. 92 5.519 الخطأ

    95 5.822 الكلي

 اآلتي: (6) يتبين من الجدول 

مة ف الجنس، حيث بلغت قي( تعزى ألثر α  =0.05جود فروق ذات داللة إح ائية )عدم و -

 .0.524وبداللة إح ائية بلغت  0.408

شدة اإلعاقة، حيث بلغت قيمة ( تعزى ألثر α  =0.05جود فروق ذات داللة إح ائية )و عدم -

 0.110وبداللة إح ائية بلغت  2.262ف 

 



 

 

 ثانيا: التوحد

 (7جدول رقم )

 ذوي ر اطفالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات المنزلية التي تواجه اس

 اضطراب طيف التوحد في دولة الكويت حسب متغيري الجنس وشدة اإلعاقة

 

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 63 225. 3.48 ذكر الجنس

 30 250. 3.69 انثى 

 71 259. 3.54 خفيفة شدة االعاقة

 22 227. 3.58 متوسطة 

  

ً في الم7) يبين الجدول ً ظاهريا ات حديللتية توسطات الحسابية واالنحرافات المعيار( تباينا

فئات  بسبب اختلف في دولة الكويت المنزلية التي تواجه اسر اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

تخدام تم اس ولبيان داللة الفروق اإلح ائية بين المتوسطات الحسابيةمتغيري الجنس وشدة اإلعاقة 

 (.8جدول ) الثنائيتحليل التباين 

 (8ل رقم )جدو

تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس وشدة اإلعاقة على التحديات المنزلية التي تواجه اسر اطفال ذوي اضطراب طيف 

 التوحد في دولة الكويت

مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 000. 15.277 839. 1 839. الجنس

 851. 035. 002. 1 002. عاقةشدة اإل

   055. 90 4.943 الخطأ

    92 5.801 الكلي

  

 اآلتي: (8) يتبين من الجدول

 15.277الجنس، حيث بلغت قيمة ف ( تعزى ألثر α  =0.05إح ائية ) جود فروق ذات داللةو -

 ، وجاءت الفروق ل الح اإلناث.0.000وبداللة إح ائية بلغت 

شدة اإلعاقة، حيث بلغت قيمة ف ( تعزى ألثر α  =0.05اللة إح ائية )فروق ذات دعدم وجود  -

 .0.851وبداللة إح ائية بلغت  0.035

تسهم في التقليل من اثر التحديات المنزلية التي تواجه اسر التي حلول المقترحات أو ال ما: الرابعالسؤال 

 .خالل أزمة كورونا الكويت في دولة اسر اطفال ذوي اضطراب طيف التوحدواألطفال ذوي اإلعاقة 



 

 

التي  حلولالومقترحات المعيارية لللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ضطراب اال ذوي اسر اطفواثر التحديات المنزلية التي تواجه اسر األطفال ذوي اإلعاقة تسهم في التقليل من 

 أدناه يوضح ذلك. (9) والجدول ،ل أزمة كوروناخال التوحد في دولة الكويت طيف التوحد

 (9جدول )

واجه تلية التي المنز التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالمقترحات والحلول التي تسهم في التقليل من اثر التحديات

 اسر األطفال ذوي اإلعاقة واسر اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في دولة الكويت خالل أزمة كورونا

 الفقرات مالرق

اسر األطفال ذوي 

 اإلعاقة

اسر اطفال ذوي 

 اضطراب طيف التوحد
 العينة ككل

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

1 

عودة التعليم في 

المدارس مع اخذ 

االحتياطيات الالزمة 

وضرورة تقليل عدد 

المتعلمين في الغرفة 

 الصفية وغيرها.

59 63.4 3 57 59.4 3 116 61.4 2 

2 

تربية  نتوفير أخصائيي

خاصة يقدمون خدمات 

تدريبية عالجية في 

المنازل أو عبر التطبيقات 

 المختلفة.

69 74.2 2 43 44.8 5 112 59.3 4 

3 

تخصيص مراكز لذوي 

اإلعاقة للترفيهية وقضاء 

 وقت الفراغ.

73 78.5 1 73 76.0 1 146 77.2 1 

4 

ضد  شن حملة تطعيم

لفئة ذوي  19كوفيد 

اإلعاقة وأسرهم بشكل 

 استثنائي في المنازل.

54 58.1 4 60 62.5 2 114 60.3 3 

5 

تخصيص قناة تلفزيونية 

لفئة ذوي اإلعاقة لتقديم 

 اإلرشادات التوعوية لهم.

11 11.8 9 14 14.6 7 25 13.2 8 

6 

منح رخصة استثنائية 

ألسر ذوي اإلعاقة تتيح 

وقت  لهم التجول في أي

ة لدون تعرضهم للمساء

القانونية وخاصة خالل 

 ساعات حظر التجوال.

44 47.3 6 8 8.3 9 52 27.5 6 

7 

تخصيص المناطق 

الساحلية كالمنتزهات 

البحرية ألسر ذوي 

اإلعاقة وتوفير طاقم طبي 

ونفسي وإرشادي 

لإلشراف عليهم خالل 

17 18.3 7 16 16.7 6 33 17.5 7 



 

 

 الفقرات مالرق

اسر األطفال ذوي 

 اإلعاقة

اسر اطفال ذوي 

 اضطراب طيف التوحد
 العينة ككل

 الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار الرتبة النسبة التكرار

 هذه الفترة.

8 

ولياء أمور إعفاء أ

األطفال ذوي اإلعاقة من 

ساعات العمل دون 

اقتصار األمر على احد 

 الوالدين.

49 52.7 5 53 55.2 4 102 54.0 5 

9 
زيادة المخصصات المالية 

 ألسر ذوي اإلعاقة
13 14.0 8 6 6.3 11 19 10.1 9 

10 

تقديم دورات تدريبية 

ألسر ذوي اإلعاقة 

للتعامل مع أبنائهم خالل 

 حظر.فترة ال

9 9.7 10 9 9.4 8 18 9.5 10 

11 

تقديم تسهيالت لألطفال 

ذوي اإلعاقة في التقييد 

باإلرشادات األمنية 

والقوانين داخل 

المجمعات واألسواق 

 المركزية.

5 5.4 11 0 .0 12 5 2.6 12 

12 

إعداد اسر ذوي اإلعاقة 

بعمالة منزلية مدربة 

للتعامل مع األطفال ذوي 

 لفترة.اإلعاقة خالل هذه ا

1 1.1 12 7 7.3 10 8 4.2 11 

تخ ريص " والتري ترنص علرى( 3رقرم ) ة( أن الفقرر9يبين الجردول ) اسر األطفال ذوي اإلعاقةبالنسبة  

( وبنسربة 73في المرتبة األولرى برأعلى تكررار بلرغ )" جاءت مراكز لذوي اإلعاقة للترفيهية وقضاء وقت الفراغ

( وبنسربة 0غ )بالمرتبرة األخيررة بتكررار بلر" --"ون رها ( 11)رقرم  ةربينما جاءت الفقر، %(76.0مئوية بلغت )

 .%(0مئوية بلغت )

والتري ترنص ( 3رقم ) ة( أن الفقر9يبين الجدول )سر اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد اما بالنسبة أل 

رار تكيفري المرتبرة األولرى برأعلى " جراءت تخ يص مراكز لذوي اإلعاقة للترفيهية وقضاء وقت الفرراغ" على

اقررة إعررداد اسررر ذوي اإلع"ون ررها ( 12)رقررم  ةبينمررا جرراءت الفقررر، (%78.5وبنسرربة مئويررة بلغررت )( 73) بلررغ

( 1رار بلررغ )بالمرتبررة األخيرررة بتكرر" بعمالرة منزليررة مدربررة للتعامررل مررع األطفررال ذوي اإلعاقررة خررلل هررذه الفترررة

 .%(1.1وبنسبة مئوية بلغت )

 والتررري ترررنص علرررى( 3رقرررم ) ة( أن الفقرررر9يبرررين الجررردول )ككرررل  فرررراد عينرررة الدراسرررةالامرررا بالنسررربة  

بلرغ  فري المرتبرة األولرى برأعلى تكررار" جراءت تخ يص مراكز لذوي اإلعاقة للترفيهية وقضاء وقرت الفرراغ"

ذوي  تقرديم تسرهيلت لألطفرال"ون رها ( 11)رقرم  ةبينمرا جراءت الفقرر، %(77.2( وبنسبة مئوية بلغرت )146)

تكررار باألخيررة  بالمرتبة" د باإلرشادات األمنية والقوانين داخل المجمعات واألسواق المركزيةاإلعاقة في التقيي

 .%(2.6( وبنسبة مئوية بلغت )5بلغ )

 



 

 

 

 توصيات الدراسة: 

 

 اصحاب القرار الى سن القوانين ومنح الرخص التي تتيح ألسر األطفال ذويدعوة  -1

الفة دون الحاجة الى مخ ها بكل أماناالعاقة التعايش مع التحديات بظروفها وتجاوز

 . القوانين وتجاوزه

عاقة وي اإلذاألطفال  للتحديات المنزلية والبيئية التي تواحه اسرتنظيم عملية رصد مستمر  -2

 ة. احتياجاتهم التدريبي لتلبية ؛ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدسر اوا ،العقلية

نة ة المبيلمناسبالعاقة وامدادهم باألساليب التهئية أسر االطفال ذوي اتنفيذ برامج تدريبية  -3

 .على األسس العلمية للتعامل مع اطفالهم في الظروف الطارئة
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