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السعىدية
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي

بمكجب

تكاجو تقديـ الخدمات لذكم األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب التكحد

1421/9/23ق [ ]2لـ تكج بالمكافقة السامية عمى المشركع

مف كجية نظر أسرىـ في المممكة العربية السعكدية كىؿ تختمؼ ىذه

المكافقة

السامية

عمية

برقـ

ـ37/

كتاريخ

الكطني لمتعامؿ مع التكحد كاضطراب النمك الشامؿ رقـ 227في

الصعكبات باختبلفات متييرات الدراسة ملؿ المستكل التعميمي لكلي

1423/9/13ق كالذم حدد القطاعات التي تقكـ بتقديـ

األمر كجنسو كعمره كعدد أفراد األسرة الذيف لدييـ تكحد كغيرىا مف

الخدمات لذكم اضطراب التكحد كىي ك ازرة التعميـ ،ك ازرة

المتييرات .تككف مجتمع الدراسة مف جميع أسر األطفاؿ الذيف لدييـ

ككزرة الشئكف
الصحة ،ك ازرة العمؿ كالتنمية االجتماعية ( ا

أطفاؿ مف ذكم اضطراب التكحد في المممكة العربية السعكدية في عاـ

االجتماعية كك ازرة العمؿ سابقان) كطالب المشركع بأف تقكـ كؿ

 2016كالمسجميف في جمعية أسر التكحد الخيرية كالبالغ عددىـ

جية معنية بخدمة ىذه الفئة بإعداد احتياجاتيا لتكفير الخدمات

( )2500أسرة بحسب إحصاءات جمعية أسر التكحد في المممكة

البلزمة لمناقشتيا ضمف ميزانيتيا مع ك ازرة المالية لمنظر في

العربية السعكدية .أما عينة الدراسة فقد تككنت مف ( )736أسرة.
استخدمت الباحلة استبانة قامت بتطكيرىا كاستخراج صدقيا كلباتيا.

اعتمادىا [ ]3كنظ انر لؤلعداد المتزايدة ليذا االضطراب كالى

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد تفاعؿ ذات داللة إحصائية بيف عمر

النقص الكبير في الخدمات المقدمة ليـ مما أدل إلى كجكد

كلي األمر كالمؤىؿ التعميمي لو .كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات

إشكاالت متعددة مع مقدمي الخدمة تعميمان كتأىيبلن كعبلجان ،مع

داللة إحصائية تعزل لمتيير عمر كلي أمر الطفؿ .كما أظيرت

أف ذلؾ يعد مف حقكقيـ التي كفميا النظاـ .كلكف رغـ ما حققتو

النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتيير جنس كلي أمر

المممكة في ىذا المجاؿ إال أف الحاجة ال تزاؿ قائمة لتفعيؿ

الطفؿ التكحدم لصالح اإلناث .كلـ تظير نتائج الدراسة أم فركؽ

المشركع الكطني لمتعامؿ مع التكحد كاضطرابات النمك الشامؿ.

ذات داللة إحصائية تعزل ألم مف جنس الطفؿ أك عدد أطفاؿ التكحد

كليذا أسست جمعية أسر التكحد الخيرية في عاـ 1430

في األسرة .

ق كالتي مف أىدافيا دعـ القضايا الخاصة بحاالت التكحد في

الكممات المفتاحية :أطفاؿ التكحد ،أسر التكحد ،المشركع الكطني

الدكائر الحككمية [ ]4كأكدت عمى أف مف أىـ معاناة األسر ىك

لمتكحد.

" ضعؼ تفعيؿ األنظمة الخاصة بحاالت التكحد" كما أف ك ازرة

 .1المقدمة

الصحة مملمة في البرنامج الكطني الضطرابات النمك كالسمكؾ

تعد المممكة العربية السعكدية مف الدكؿ الميتمة بذكم

(نمك) قد كضعت دليؿ الخدمات لؤلطفاؿ المصابيف باضطرابات

االحتياجات الخاصة عمكمان كبذكم اضطراب التكحد بشكؿ

النمك كالسمكؾ ،كأشار الدليؿ إلى أف العيادات التشخيصية

خاص .كقد كانت البدايات في ك ازرة التعميـ (المعارؼ سابقان) منذ

المرخصة مف ك ازرة الصحة ىي عيادتيف فقط مقرىما الرئيس في

تأسيسيا حيث أنشئت إدارة التعميـ الخاص في عاـ ]1[ 1382

مدينة الرياض [.[5

كقد قفزت المممكة قفزات كبيرة في كؿ المجاالت التي تيـ ذكم

كبناء عمػ ػى ذلؾ فػإف ىناؾ صعكبات تكاجو تقديـ الخدمات
ن

االحتياجات الخاصة حتى صدر نظاـ رعاية المعكقيف بيا
2

ليذه الفئة مف قبؿ مقدمي الخدمة ،كحيث أف األسرة ىي األقرب

اضطرابات التكحد في األسرة كجنس طفؿ التكحد؟

كاألكلر اىتمامان بذكم اضطراب التكحد فإف معرفة كجية نظرىـ

ب .أهداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو

ىك المفتاح الحقيقي لكؿ اإلشكاليات المتعمقة بتقديـ الخدمات.

تقديـ الخدمات لذكم األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب التكحد

 .2مشكمة الدراسة

مف كجية نظر أسرىـ في المممكة العربية السعكدية كىؿ ىذه

تكمف مشكمة ىذه الدراسة في أف المممكة العربية السعكدية
في سياؽ التطكر كالتنمية التي تعيشيا خاصة في مجاؿ

الصعكبات تختمؼ باختبلفات متييرات الدراسة.

الخدمات التي تقدميا لذكم اضطراب التكحد كالتي خطت فييا

ج .أهمية الدراسة

خطكات كبيرة حيث أصدرت التشريعات كالنظـ كالمكائح لخدمة

تكمف أىمية الدراسة في أىمية المكضكع نفسو حيث أف

ىذه الفئة إال أف تفعيؿ تمؾ األنظمة كالمكائح ال زالت غير محققة

الصعكبات التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب التكحد

لطمكحات أسر ذكم اضطراب التكحد .فيناؾ نقص في مراكز

محط اختبلؼ كبير في المجتمع السعكدم كغيره ،كقد تـ النقاش

التشخيص كالتعميـ كالتأىيؿ ككذلؾ ندرة في المراكز الرياضية

حكليا في عدد مف الصحؼ كالمجبلت ككسائؿ التكاصؿ

كخكؼ كبير لدل تمؾ األسر في حالة كفاة الكالديف كما يدكر في

االجتماعي كتأتي ىذه الدراسة محاكلة لحؿ تمؾ الصعكبات

ذىف العديد مف آباء كأميات التكحدييف مف استفيامات حكؿ

كتكحيد تمؾ الخدمات كصيرىا في ىيئة أك ك ازرة ،ألف ىذا سكؼ

حالة طفميـ [ ]3كليذا نجد أسر ذكم التكحد يبحلكف عف

يفيد أسر ذكم اضطرابات التكحد كيفيد المؤسسات الحككمية

الخدمات التي تقدـ ألطفاليـ في مجتمع "تسكده االتجاىات

المسؤكلة عف تقديـ ىذه الخدمات كما يفيد صناع القرار في

السمبية نحك اإلعاقة كالمعكقيف فاإلعاقة في المجتمعات اإلنسانية

اتخاذ ما يعكد بالنفع عمى ذكم اضطرابات التكحد كأسرىـ .كما

شيء غير مرغكب فيو ،كىي تقكد عادة إلى شعكر بالجرح كاأللـ

أف ىذه الدراسة ىي الدراسة العممية األكلى التي تتخذ المشركع

كاالرتباؾ" [ ]6كما أف جيات تقديـ الخدمات لذكم اضطراب

الكطني لمتعامؿ مع التكحد كاضطرابات النمك الشامؿ أساسان

التكحد في المممكة متعددة كمختمفة كىي ك ازرات العمؿ كالتنمية

كمنطمقان ليا حيث لـ ترصد الباحلة ام دراسة حكؿ ىذا المشركع

االجتماعية كالتعميـ كالصحة كغيرىا مما يجعؿ تقديميا الخدمات

مف خبلؿ مصادر المعمكمات المتاحة.

لذكم اضطراب التكحد فيو صعكبات كليرة عمى األسر ،كليذا

 .3اإلطار النظري

تملمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما الصعكبات

مفيكـ التكحد:

التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب التكحد في المممكة

تتعدد التعاريؼ بتعدد الباحليف كغيرىـ ،كلعؿ أفضؿ

العربية السعكدية؟

التعاريؼ ما كاف مستندان إلى رأم جمعية متخصصة أك تمؾ

أ .أسئمة الدراسة

التي تستند إلى القكانيف كالتشريعات ،كليذا فسكؼ تستخدـ

ينبلؽ مف السؤاؿ الرئيس مجمكع األسئمة الفرعية التالية:

الباحلة تعريؼ جمعية أسر التكحد الخيرية بالمممكة العربية

 -ما الصعكبات التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب

السعكدية كالذم يشير إلى أف التكحد " autismاضطراب نمائي

التكحد في المممكة العربية السعكدية؟

ناتج عف خمؿ عصبي كظيفي في الدماغ يحدث في السنكات

 -ىؿ تختمؼ الصعكبات التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم

اللبلث األكلى مف العمر كيظير فيو األطفاؿ صعكبات في

اضطراب التكحد في المممكة العربية السعكدية باختبلؼ

التكاصؿ مع اآلخريف ،كالتفاعؿ االجتماعي ،كالمعب التخيمي

متييرات :المستكل التعميمي لكلي األمر كعمره كجنسو كعدد ذكم

إضافػ ػة إل ػى ب ػركز أنم ػاط مػ ػف السم ػكؾ غي ػر المناسب" [ .]7كىذا
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ىك التعريؼ الذم سكؼ تعتمده الباحلة في ىذه الدراسة.

اإلعاقة ،كأف يشتمؿ التحكيؿ عمى تقرير طبي نفسي كاجتماعي

الخدمات المقدمة لذكم اضطرابات التكحد في المممكة العربية

شامؿ عف الحالة كاألمراض المصاحبة ،ككذلؾ نتائج المقاييس
النفسية

السعكدية:
جاء اىتماـ المممكة العربية السعكدية بالخدمات المقدمة

البلزمة

كالتشخيص

حسب

التصنيؼ

الدكلي

لبلضطرابات النفسية ) (ICD-10مدعمان بتكصيات الطبيب
المعالج [.[5

بناء عمى مطالبات بعض األسر
لذكم اضطراب التكحد
ن

 -عقد محاضرات مكلفة لمفرؽ المعالجة بمستشفيات الصحة

كمحاكالتيـ الجادة في إنشاء مراكز متخصصة لذكم اضطراب

التكحد حيث تبنى المشركع الكطني لمتعامؿ مع التكحد

النفسية كمستشفيات األطفاؿ لمتعريؼ باضطرابات النمك الشامؿ

كاضطرابات النمك الشامؿ رقـ  227كالصادر بتاريخ -9-13

كمف بينيا اضطرابات التكحد كمعايير التشخيص كطرؽ العبلج.

1423ق المكافؽ 2002-11-17ـ تـ اعتماده مف مجمس قبؿ

لانيان :ك ازرة التعميـ :كمف مياميا ما يمي:

الكزراء [ ]3كالذم حدد الخدمات التي تقدـ لذكم اضطراب

 -اعتماد برامج التدخؿ المبكر لخدمة فئات التكحد مف الجنسيف

التكحد بحسب القطاعات ذات العبلقة كىي ك ازرة الصحة،

قبؿ بمكغ سف السادسة.

كالتعميـ كالعمؿ كالتنمية االجتماعية كطالب المشركع بالتنسيؽ

 -قبكؿ حاالت التكحد مف الجنسيف ممف يتضح مف خبلؿ

بيف الخدمات كاالستمرار في تقديميا لفئات التكحد عف طريؽ

التشخيص إمكانية استفادتيا مف البرامج التعميمية المعدة ليذه

تمؾ القطاعات كحدد ميمة كؿ قطاع عمى النحك التالي:

الفئة.

أكالن :ك ازرة الصحة :كمف مياميا ما يمي:

 -بدء قبكؿ ىذه الفئة في سف ( )6سنكات.

 -تشخيص اضطرابات النمك الشامؿ كمف ضمنيا التكحد كالتأكد

 -تحديد البديؿ التربكم المبلئـ كالبرنامج المناسب لكؿ حالة

مف انطباؽ التشخيص حسب التصنيؼ الدكلي المعتمد ،عمى أف

كفؽ خطة تربكية فردية كحسب طبيعة كؿ حالة كاحتياجاتيا.

يعمـ عمى المستشفيات العامة كمستشفيات األطفاؿ كمستشفيات

 -صرؼ مكافأة شيرية لكؿ طالب كطالبة بحسب ما ىك متبع

الصحة النفسية في القطاعيف الحككمي كالخاص ،كعمى أف

في برامج التربية الخاصة األخرل.

يككف تشخيص اضطرابات النمك الشامؿ كمنيا التكحد عف

 -تحكيؿ الحاالت التي لـ تستفد مف البرنامج التربكم المطبؽ أك

طريؽ كؿ مف :الطبيب النفسي (كيفضؿ أف يككف متخصصان في

التي بميت سف ( )18سنة إلى ك ازرة الشؤكف االجتماعية [.[1

الطب النفسي لؤلطفاؿ) .أك طبيب أطفاؿ (كيفضؿ أف يككف

لاللان :ك ازرة الشؤكف االجتماعية سابقان ) ك ازرة العمؿ كالتنمية

متخصصان في طب األعصاب عند األطفاؿ) ،أك طبيب

االجتماعية) كمف مياميا ما يمي:

أعصاب.

 -رعاية فئات التكحد مف الجنسيف التي تحكليا ك ازرة التعميـ

 -تعريؼ األسر بطبيعة االضطرابات كتلقيفيـ بكيفية التعامؿ

كتأىمييـ في مركز التأىيؿ الميني كاالجتماعي الشامؿ.

مع الطفؿ.

 -صرؼ إعانة لكؿ مصاب بحسب الضكابط المحددة المتبعة

 -السعي إلى التحكـ في بعض األعراض المصاحبة

في الك ازرة.

الضطرابات النمك الشامؿ سكاء بعبلج دكائي أك برنامج سمككي

 -حث الجمعيات الخيرية كتشجيعيا عمى تكفير الخدمات

يقكـ بو فريؽ يضـ أطباء كأخصائييف نفسييف كأخصائي النطؽ.

الخاصة لفئات اضطرابات النمك الشامؿ.

 -تحكيؿ الحالة التي تكتشؼ إلى جية االختصاص (ك ازرة

 -الترخيص لمراكز التكحد في القطاع الخاص ،كذلؾ بتسييؿ

التعميـ أك ك ازرة الشؤكف االجتماعية) بحسب نكع الحالة كدرجة

كتنسيػ ػؽ إعط ػاء التراخي ػص البلزم ػة لفتػ ػح مراك ػز خاصة بحاالت
4

كاألميات كبعد حاجات اآلباء كاألميات مف الخدمات .أظيرت

التكحد مف قبؿ القطاع الخاص [.[3

نتائج كجكد الكلير مف المصاعب كالمعيقات في حصكؿ األسر

 .4الدراسات السابقة
أجرل عبيدات [ ]8دراسة عف مدل رضا أكلياء األمكر

عمى الخدمات كالتكمفة العالية في الحصكؿ عمى الخدمات.

عف خدمات التدخؿ المبكر المقدمة ألطفاليـ مف ذكم

كأظيرت النتائج مستكل متدني في قناعات اآلباء كاألميات في

اضطرابات التكحد في مدينة جدة حيث تككنت عينة الدراسة مف

الخدمات المقدمة .كما أظيرت النتائج ضركرة التدخؿ المبكر

 66كلي أمر مستخدما استبانة مككنة مف  60فقرة .أظيرت

كاإلرشاد العائمي كالحاجة لممعرفة المجتمعية لمخدمات.

نتائج الدراسة أف مدل رضا أكلياء األمكر عف الخدمات المقدمة

كأجرل القريني [ ]11دراسة لتقديـ مكجز عف خمقية

ألطفاليـ مف ذكم اضطرابات التكحد كانت متكسطة بالمجمؿ

النظاـ التربكم في السعكدية كالخدمات كالبرامج الحديلة المقدمة

مع كجكد مستكل رضا متدني في بعض الفقرات .كأظيرت

لمطمبة أصحاب اإلعاقات .كأفادت الدراسة أف المممكة العربية

الدراسة أف األكلر رضان مف أكلياء األمر ىـ ممف مستكاىـ

السعكدية تتقدـ كتتطكر بشكؿ مضطرد في مجاؿ البرامج

التعميمي لـ يتجاكز اللانكية العامة.

التربكية الخاصة .كأظيرت الدراسة أنو مف أجؿ تحقيؽ المزيد

كما أجرل الحيارم [ ]9دراسة لتقدير حاجات أسر األطفاؿ

مف التقدـ كالتطكر في مجاؿ الخدمات التربكية لذكم االحتياجات

ذكم اضطرابات التكحد في مدينة عماف في األردف .تككنت

الخاصة فإنو ال بد مف إجراء البحكث المتخصصة في ىذا

عينة الدراسة مف  161أسرة مف أسر األطفاؿ ذكم اضطرابات

المجاؿ كخصكصان حكؿ اتجاىات أكلياء األمكر نحك أصحاب

التكحد الممتحقيف بمراكز التربية الخاصة ،كاستخدـ الباحث

اإلعاقات ككيفية التعامؿ معيـ.
كأجرل الخطيب [ ]12دراسة أنمكذج مقترح لتطكير

الصكرة المعربة مف مقياس)(Bailey & Simeinsson
كخمصت الدراسة إلى أف أكلر المجاالت حاجة كاف مجاؿ

البرامج كالخدمات المقدمة ألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية

الحاجة لممعمكمات يميو الحاجة لمخدمات ككبلىما بدرجة عالية،

كاضطراب التكحد في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في

كجاءت الحاجات المالية كالحاجة لمتفسير لآلخريف كالحاجات

األردف في ضكء المعايير العالمية .كتككنت عينة الدراسة مف

المرتبطة باألداء األسرم بدرجة متكسطة .كلـ تظير الدراسة أية

جميع األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية كاألطفاؿ ذكم اضطراب

فركؽ ذات داللة تعزل لمتيير الجنس كعمر الطفؿ ،فيما كاف

التكحد في جميع مراكز التربية الخاصة في اقاليـ األردف اللبللة

ىناؾ فركؽ ذات داللة تعزل لمتيير الحالة االجتماعية كمتيير

(الشماؿ ،كالكسط ،كالجنكب) كعددىا  153مؤسسة كمرك انز .قاـ

المستكل التعميمي لمكالديف كمتيير المستكل االقتصادم لمكالديف

الباحث بتطكير أداتيف لجمع البيانات أحدىا مستكل فاعمية

لصالح الكالديف ذكم المستكل االقتصادم المنخفض كالمتكسط.

البرامج المقدمة لؤلطفاؿ أصحاب اإلعاقة كتككنت مف 89

كأجرل الجابرم كزمبلؤه [ ]10دراسة لمتعرؼ عمى

مؤش انر كأداة لتقييـ البرامج المقدمة لؤلطفاؿ ذكم اضطرابات

تصكرات الكالديف لمخدمات المتاحة لؤلطفاؿ ذكم اضطراب

التكحد كتككنت مف  110مؤش انر .أظيرت النتائج بخصكص

التكحد في األردف .تككنت عينة الدراسة مف  60مف اآلباء

اإلعاقات العقمية كجكد بعد كاحد ىك بعد البرامج كالخدمات كاف

كاألميات ممف لدييـ أطفاؿ يعانكف مف اضطراب التكحد ممف

ذات مستكل فاعمية عاؿ كلبللة أبعاد ذات مستكل متكسط كىي

أعمارىـ بيف  18-5سنة .استخدـ الباحث استبانة مف خمسة

بعد البيئة التعميمية كبعد التقييـ كبعد اإلدارة كالعامميف كباقي

أجزاء ىي البعد الديميرافي كبعد الخدمات التي تمقكىا كبعد طرؽ

األبعاد كانت ذات مستكل فاعمية متدنية كىي بعد الرؤية كبعد

كمصاعب الحصكؿ عمى الخدمات كبعد قناعات اآلباء

تمكيف األسرة كبعد الدمج كالخدمات االنتقالية كبعد التقييـ
5
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الذاتي .أما بخصكص اضطرب التكحد فقد أظيرت النتائج أف

المراكز كالمعاىد تحتاج لدعـ كتقييـ دكرم بيية تحسيف مستكل

بعد الخدمات كاف بمستكل عاؿ كلبللة أبعاد بمستكل فاعمية

األداء كمتابعة التطكرات مف أجؿ يتـ تحقيؽ احتياجات الركاد

متكسط كىي بعد التقييـ كبعد البيئة التعميمية كبعد اإلدارة أما

بشكؿ مناسب.
كقاـ الميمكث [ ]15بدراسة استطبلعية عف طبيعة ككاقع

أبعاد الرؤية كبعد تمكيف األسرة كبعد الدمج كالخدمات االنتقالية

الخدمات المقدمة لمطفؿ التكحدم في المممكة العربية السعكدية

كبعد التقييـ الذات فكانت بمستكل فاعمية متدنية.
كأجرل السرطاكم كقراقيش [ ]13دراسة لمتعرؼ عمى

كقد ىدفت الدراسة إلى تكفير بيانات كمية ككيفية تصمح لتخطيط

الخدمات التي يحتاجيا األطفاؿ التكحدييف كأسرىـ مف جية،

خدمات الرعاية االجتماعية لمطفؿ التكحدم .تككف مجتمع

كالتعرؼ عمى الخدمات المقدمة ليـ كمدل رضا األسر عف تمؾ

الدراسة مف جميع المراكز التي تخدـ الطفؿ التكحدم في المممكة

الخدمات مف جية أخرل في مدينة الرياض بالمممكة العربية

العربية السعكدية كعددىا ( )21مرك انز كأكاديمية كمدرسة كركضة

السعكدية مف أجؿ تكجيو أنظار الجيات المسؤكلة ،كمف أجؿ

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع تمؾ المؤسسات في عاـ

تمبية احتياجات األطفاؿ كاألسر كذلؾ بالعمؿ عمى تكفير

.1420كقد أسفرت الدراسة عف بعض النتائج كاف مف أىميا أف

الخدمات غير المتكفرة كتحسيف نكعية الخدمات المقدمة فعميان

ىناؾ احتياجات ممحة لؤلطفاؿ التكحدييف ملؿ الحاجة

كاالرتقاء بمستكاىا بما يحقؽ الرضا عنيا .كقد تككنت عينة

ألخصائييف مؤىميف كالى برامج تربكية كتعميمية كاجتماعية

الدراسة مف  72مف أكلياء األمكر منيـ  30كالدان ك 42أمان .كقد

كنفسية كالى دعـ مالي كمعنكم كالى تدريب كتكعية شاممة.

تـ استخداـ قائمة الخدمات التي يحتاجيا أطفاؿ التكحد كأكلياء

كأجرت الحديدم كزمبلؤىا [ ]6دراسة الستقصاء الضيكط التي

األمر كقد تككنت مف محكريف :األكؿ يتعمؽ بخدمات األطفاؿ

تتعرض ليا أسر األطفاؿ المعاقيف .اشتممت عينة الدراسة عمى

حيث تككف مف  19خدمة مف خدمات تعميمية كخدمات مساندة،

 192أسرة منيا  144أسرة لدييا أطفاؿ معكقيف عقميان أك بصريان

أما المحكر اللاني فقد تككف مف ( )12خدمة تركز عمى

أك حركيان ك 48أسرة ليس لدييا أطفاؿ معكقيف .استخدـ الباحلكف

الخدمات المجتمعية كاإلرشادية كالمعرفية كالتأىيمية .كقد أظيرت

صكرة مطكرة عربية لمقياس ىكلركيد ) (Holroydلمضيكط

الدراسة أف نسبة كبيرة مف أكلياء األمكر يركف أف الكلير مف

النفسية الناتجة عف اإلعاقة .بينت النتائج كجكد فركقات ذات

الخدمات المساندة ملؿ الخدمات الصحية كأشكاؿ العبلج

داللة في مستكل الضيكط النفسية بيف األسر التي لدييا أطفاؿ

المختمفة ال تقدـ لؤلطفاؿ كما أسفرت النتائج إلى أف ىناؾ نقصان

ذات إعاقات كاألسر التي ليس لدييا أطفاؿ معكقيف .كأظيرت

كاضحان في مختمؼ الخدمات اليامة التي تحتاجيا تمؾ األسر.

النتائج أف أكلر الضيكط كانت لدل األسر التي لدييا أطفاؿ
معاقيف عقميان تمييا أسر ذكم اإلعاقة السمعية كمف لـ أسر

كما كأجرل السريحي [ ]14دراسة عف خدمات المعمكمات
المتاحة لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة في مدينة جدة،

األطفاؿ المعاقيف حركيان كأخي انر المعاقيف بصريان.

كركزت عمى مستكل تأىيؿ العامميف في المراكز كالمعاىد

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الرسمية كالخاصة الميتمة بالمعاقيف .شممت الدراسة أحد عشر

يبلحظ مف مجمؿ الدراسات السابقة أف اضطراب التكحد

مرك انز كمعيدان مف أصؿ ستة عشر مرك انز كمعيدان في محافظة

ال يزاؿ لـ يمؽ المستكل المطمكب مف العناية بو مف قبؿ الجيات

جدة .أظيرت النتائج حرص اليالبية مف المراكز كالمعاىد عمى

الرسمية في المممكة العربية السعكدية ،بالرغـ مف صدكر

تقديـ خدمات كمعمكمات مناسبة الحتياجات األطفاؿ ذكات

القكانيف كاألنظمة كالتعميمات التي تعالج معظـ قضايا اضطراب

اإلعاقة كتكفير بعض التجييزات .كأظيرت النتائج كذلؾ أف

التكحد ككيفية التعامؿ مع أطفاؿ اضطراب التكحد كذكييـ .كما
6

أف ىذه الدراسة تختمؼ عف الدراسات السابقة حيث تعد األكلى

كتحميميا.

مف نكعيا كالتي كضعت المشركع الكطني لمتكحد تحت المجير

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

كؿ ىذا جعمت الباحلة ترل الضركرة الممحة إلجراء ىذه الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أسر كم اضطراب التكحد

مف أجؿ تحديد الصعكبات التي تكاجو األسر لمتعامؿ مع جيات

في المممكة العربية السعكدية في عاـ  2016كالمسجميف في

تقديـ الخدمة كمستكاىا مف أجؿ تقديـ الحمكؿ المطمكبة.

جمعية أسر التكحد الخيرية التابعة لك ازرة العمؿ كالتنمية
االجتماعية كالبالغ عددىـ ( )2500أسرة بحسب إحصاءات

 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة

الجمعية  .كاشتممت عينة الدراسة عمى ( )736أسرة مف أسر

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتيا،

ذكم اضطراب التكحد المسجميف في جمعية أسر التكحد كالجدكؿ

استخدم ػت الدراسػ ػة التصػميػ ػـ المسحػ ػي الكصف ػ ػي لجم ػ ػع البيانات

التالي يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متييراتيا.

جدول 1
خصائص عينة الدراسة بحسب المتغيرات
المتغير
الجنس
العمر

المستكل التعميمي

المستويات

ولي األمر

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

443

%60.19

أنلى

293

%39.81

أقؿ أك يساكم 30

556

%75.54

مف 40 – 30

48

%6.52

أكبر مف 40

132

%17.93

أمي (أقؿ مف لانكية)

231

%31.39

لانكية فاقؿ

173

%23.51

بكالكريكس

248

%33.70

دراسات عميا

84

%11.41

الطفل
الجنس
عدد األطفاؿ

ذكر

341

%46.33

أنلى

395

%53.67

طفؿ كاحد أك طفميف

687

%93.24

أكلر مف طفؿ

49

%6.66

736

%100

المجمكع

يتضح مف الجدكؿ أف ما يزيد عف  %60مف المشاركيف

عدد أطفاؿ التكحد في األسرة ضمف عينة الدراسة فيظير

بالدراسة ىـ مف الذككر كبحدكد  %40مف اإلناث .كيتضح

الجدكؿ أف  ) %93.24( 687مف األسر لدييا طفؿ أك طفميف

كذلؾ أف أكلر الفئات العمرية المشاركة ىـ مف ىـ دكف عمر

يعانكا مف طيؼ التكحد كأف ىناؾ  )%6.66( 49مف األسر

اللبلليف عامان بنسبة مشاركة بميت  .%75.5أما بخصكص

لدييا أكلر مف طفميف يعانكف مف اضطراب طيؼ التكحد.

المؤىؿ العممي فيظير الجدكؿ أف  %55مف المشاركيف كانكا

ج .أداة الدراسة

إما أمييف أك يحممكف شيادات الدراسة اللانكية فأقؿ.

تـ تصميـ استبانة تككنت مف  21فقرة لقياس الصعكبات
التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب التكحد مف كجية نظر

أما بخصكص أطفاؿ التكحد فيظير الجدكؿ أف ىناؾ

أسرىـ في المممكة العربية السعكدية.

( )%46.33طفؿ ذكر ك( )53.67طفمة أنلى .أما بخصكص
7

5

صدؽ أداة الدراسة:

2016

9

 .1المتييرات المستقمة.

لمتحقؽ مف صدؽ األداة تـ تكزيعيا عمى خمسة مف

 .1عمر كلي األمر.

المحكميف أصحاب التخصص في اضطرابات التكحد كاإلعاقات

 .2جنس كلي األمر.

المختمفة لدل األطفاؿ كخمسة مف المدرسيف في المراكز التي

 .3جنس الطفؿ التكحدم.

تعنى باألطفاؿ ذكم اضطرابات التكحد كخمسة مف األساتذة

 .4عدد األطفاؿ التكحديكف في األسرة.

الجامعييف الذيف يدرسكف مقررات التكحد كالتربية الخاصة في

 .5مستكل تعميـ كلي األمر.

جامعات مختمفة .كتـ الطمب منيـ إبداء الرأم بمدل مناسبة

 .2المتيير التابع.

الفقرات لمكضكع الدراسة كمدل السبلمة الميكية كمدل تيطية

كاف المتيير التابع في الدراسة استجابات أكلياء األمكر

بنكد الدراسة لمكضكع الدراسة .كقد تـ جمع مبلحظاتيـ كتـ

بخصكص الصعكبات التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم

األخذ بيا فتـ تبديؿ بعض الفقرات كتـ إضافة فقرات أخرل

اضطرابات التكحد.

كأصبحت األداة في صكرتيا النيائية مككنة مف كاحد كعشريف

إجراءات الدراسة:

فقرة.

تـ جمع البيانات مف خبلؿ تكزيع االستبانة الخاصة التي أعدتيا

لبات أداة الدراسة:

الباحلة بعد التأكد مف صدقيا كلباتيا عمى ما مجمكعو 1000

تـ استخراج لبات األداة مف خبلؿ تكزيعيا عمى عشريف مف

مف أسر ذكم اضطراب التكحد ذكك اَر كانالان في المممكة العربية

اآلباء كاألميات مف خارج عينة الدراسة ،كمف لـ إعادة تكزيع

السعكدية .كتـ الطمب مف األسر تعبئة االستبانة بتركم كأعطكا

األداة عمييـ بعد عشريف يكمان ،كمف لـ تـ استخراج معامؿ

ميمة لتعبئة االستبانة قبؿ جمعيا .كألناء عممية جمع االستبانة

ارتباط بيرسكف إلجاباتيـ في المرتيف كالذم بمغ  %87.2كىذا

لكحظ أف بعض األسر أضاع اك أتمؼ االستبانة فتـ إعادة

معامؿ لبات جيد لملؿ ىذه الدراسة.

تزكيدىـ بيا مرة أخرل عف طريؽ االنترنت كالبريد اإللكتركني.

تصحيح أداة الدراسة:

كبعد عدة محاكالت تـ استرجاع ما مجمكعة  736استبانة كىي

تـ تقسيـ مستكل رضا أكلياء األمكر إلى لبلث فئات كالستخراج

التي تـ استخداميا في التحميؿ االحصائي:

طكؿ الفئة تـ بحسب المعادلة التالية:

 .6النتائج

طكؿ الفئة = الحد األعمى لؤلداة – الحد األدنى لؤلداة

 .1النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى" :ما الصعكبات

عدد الفئات المراد إنشاؤىا

التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب التكحد في المممكة

=3-1/3 = 0.66
1 ≤ 1.66مستكل رضا منخفض.

العربية السعكدية؟" تـ استخراج التك اررات كالمتكسطات الحسابية

 1.67 ≤2.33مستكل رضا متكسط.

كاالنحرافات المعيارية لمخدمات التي تقدميا الجيات المختمفة

أكبر مف  2.33مستكل رضا عالي.

كالصعكبات التي تكاجو أسر أطفاؿ ذكم اضطراب التكحد في

متييرات الدراسة:

المممكة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
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جدول 2
التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمخدمات التي تقدمها الجهات المختمفة والصعوبات التي تواجه أسر أطفال ذوي اضطراب
التوحد في المممكة

رقم الفقرة

التك اررات

الفقرة

المتوسطات

االنحراف

الحسابية

المعياري

وزارة الصحة
1

تقكـ ك ازرة الصحة بتشخيص ذكم التكحد

736

1.80

0.69

2

ىناؾ فريؽ يقكـ بتشخيص ذكم التكحد

736

1.82

0.71

3

تقكـ ك ازرة الصحة بتعريؼ األسر بطبيعة االضطرابات

736

1.70

0.65

4

تقكـ ك ازرة الصحة بتلقيؼ األسر بطبيعة االضطرابات

736

1.74

0.65

5

تقكـ ك ازرة الصحة بعقد محاضرات مكلفة لمتعريؼ بالتكحد في المستشفيات المتخصصة

736

1.68

0.66

6

تحاكؿ ك ازرة الصحة التحكـ في بعض األعراض بعبلج دكائي

736

1.75

0.66

7

تحاكؿ ك ازرة الصحة التحكـ في بعض األعراض ببرنامج سمككي

736

1.69

0.64

8

تحيؿ ك ازرة الصحة حاالت التكحد إلى الجيات المختصة األخرل

736

1.70

0.65

9

تشرؼ ك ازرة الصحة عمى الجكانب الطبية كالتراخيص لمكادر الطبي في مراكز التكحد

736

1.70

0.70

وزارة التعميم
10

ىناؾ برامج لمتدخؿ المبكر لذكم اضطراب التكحد قبؿ بمكغ السف السادس

736

1.71

0.64

11

تقبؿ ك ازرة التعميـ األطفاؿ مف الجنسيف الذيف يتضح إمكانية استفادتيـ

736

1.67

0.65

12

تقبؿ ك ازرة التعميـ أطفاؿ ذكم اضطراب التكحد في سف ست سنكات

736

1.65

0.67

13

تضع الك ازرة خطة فردية لكؿ طفؿ مف ذكم اضطراب التكحد

736

1.69

0.66

14

تصرؼ مكافأة الطالب في كقتيا مف ك ازرة التعميـ

736

1.70

0.67

15

تحكؿ ك ازرة التعميـ الحاالت التي لـ تستفد مف البرامج التربكية إلى ك ازرة الشؤكف االجتماعية

736

1.73

0.66

16

تحكؿ ك ازرة التعميـ الحاالت التي تبمغ  18سنة إلى ك ازرة الشؤكف االجتماعية

736

1.71

0.68

17

تمنح ك ازرة التعميـ تراخيص مراكز التكحد التي تقكـ برعاية الحاالت القابمة لمتعميـ

736

1.73

0.67

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
18

تقبؿ ك ازرة الشؤكف االجتماعية الحاالت المحكلة ليا مف ك ازرة التعميـ

736

1.77

0.69

19

تصرؼ ك ازرة الشؤكف اإلعانة لمطفؿ ألتكحدم حسب النظاـ

736

1.80

0.69

20

تحث الك ازرة الجمعيات الخيرية عمى تكفير الخدمات الخاصة بذكم اضطراب التكحد

736

1.80

0.68

21

تمنح ك ازرة الشؤكف االجتماعية تراخيص المراكز إذا كاف المركز خيريا أك مف ضمف

736

1.79

0.68

الحاالت التي يتعامؿ معيا مما تنطبؽ عمييا شركط الك ازرة
736

1.74

0.60

المجموع الكمي
خدمات ك ازرة الصحة

736

1.74

0.61

خدمات ك ازرة التعميـ

736

1.70

0.62

خدمات الشؤكف االجتماعية

736

1.79

0.65

يظير الجدكؿ رقـ ) )2أف درجة الرضا لدل أسر أطفاؿ

( )1.73كالذم يشكؿ مستكل رضا في الحدكد الدنيا مف الرضا

التكحد لـ تتجاكز الحدكد الدنيا مف المستكل المتكسط حيث كاف

المتكسط .كيتضح مف الجدكؿ أف أعمى درجة رضا كانت

أعمى متكسط حسابي يساكم  1.82مف  3ككاف ذلؾ لمفقرة

لمخدمات المقدمة مف ك ازرة الشؤكف االجتماعية بمتكسط حسابي

اللانية مف الخدمات المقدمة مف ك ازرة الصحة (ىناؾ فريؽ يقكـ

مقداره ( )1.79كأف أدنى درجة رضا كانت لمخدمات التي

بتشخيص ذكم التكحد) عممان بأف الحد األدنى لدرجة المستكل

تقدميا ك ازرة التعميـ بمتكسط حسابي مقداره ( )1.70ككبل

المتكسط ىي ( .)1.67كجاء المتكسط العاـ لمفقرات مجتمعة

المتكسطيف كانا في الحدكد الدنيا مف مستكل الرضا المتكسط.
9
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كىذا يعكس عدـ كجكد رضا عف الخدمات المقدمة مف جميع

 .4عدـ كضكح إجراءات اإلحالة لك ازرة الشؤكف االجتماعية.

الك ازرات الحككمية.

لاللان :الصعكبات الخاصة بخدمات ك ازرة الشؤكف االجتماعية:
 .1عدـ كفاية اإلعانة التي تصرفيا ك ازرة العمؿ كالتنمية

كيمكف تمخيص الصعكبات بناء عمى نتائج الدراسة
المكضحة في الجدكؿ السابؽ عمى النحك التالي:

االجتماعية ألطفاؿ التكحد.

أكالن :الصعكبات الخاصة بخدمات ك ازرة الصحة:

 .2عدـ كفاية التنسيؽ مع الجمعيات الخيرية.

 .1عدـ كفاية خدمات ك ازرة الصحة التشخيصية لطيؼ التكحد.

 .3عدـ كفاية الجمعيات الخيرية لئلشراؼ عمى أطفاؿ التكحد.

 .2عدـ كفاية التعريؼ الذم تقدمو لتعريؼ األسر بطبيعة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ اللاني:
لئلجابة عف السؤاؿ اللاني الذم ينص عمى" :ىؿ تختمؼ

االضطرابات كعدـ كفاية محاضرات الك ازرة لمتعريؼ بالتكحد.
 .3عدـ كفاية البرامج السمككية لمتحكـ بأعراض االضطرابات.

الصعكبات التي تكاجو تقديـ الخدمات لذكم اضطراب التكحد في

 .4عدـ كفاية اإلشراؼ عمى الجكانب الطبية لمكادر الطبي.

المممكة العربية السعكدية باختبلؼ :المستكل التربكم لؤلسرة

كزرة التعميـ:
لانيان :الصعكبات الخاصة بخدمات ا

كعمر كالكالديف كعدد ذكم اضطرابات التكحد في األسرة كجنس

 .1عدـ كجكد برامج كافية لمتدخؿ المبكر قبؿ سف السادسة.

طفؿ التكحد؟ "
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات

 .2عدـ كفاية الخطط الفردية لكؿ طفؿ لدية طيؼ تكحد.

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

 .3عدـ االنتظاـ كعدـ كفاية مكافأة الطالب.

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أسر التوحد بحسب متغيرات الدراسة
المتغير
العمر

جنس كلي األمر
جنس طفؿ التكحد
عدد أطفاؿ التكحد
المستكل العممي لكلي األمر

التكرار

النسبة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستويات
أصير مف 30

555

75.51%

1.80

0.62

العمر مف  30إلى 40

48

6.58%

1.58

0.52

أكبر مف 40

132

17.96%

1.52

0.47

ذكر

293

39.86%

1.71

0.61

أنلى

442

60.14%

1.75

0.67

ذكر

340

46.26%

1.71

0.60

أنلى

395

53.75%

1.76

0.68

طفؿ أك طفميف

687

93.47%

1.74

0.64

أكلر مف طفميف

48

6.53%

1.58

0.65

أقؿ مف لانكية

231

31.43%

1.73

0.64

لانكية عامة

174

23.67%

1.80

0.65

بكالكريكس

247

33.61%

1.71

0.65

دراسات عميا

83

11.29%

1.69

0.66

داللة تمؾ الفركؽ الظاىرية اإلحصائية ،تـ استخداـ اختبار

يبلحظ مف الجدكؿ كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات

تحميؿ التبايف كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

لمختمؼ المتييرات المستقمة كخصكصان عمر كلي أمر الطفؿ
كالمستكل التعميمي لكلي أمر الطفؿ .كمف أجؿ الكشؼ عمى

10

جدول 4
نتائج اختبار تحميل التباين أنوفا لداللة الفروق بين متوسطات الصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات لذوي اضطراب التوحد في المممكة العربية
السعودية بحسب متغيرات الدراسة

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

المتغير
عمر كلي األمر

1

0.1455

0.1455

6.80

*0.009

جنس كلي األمر

1

0.0956

0.0956

4.47

*0.034

جنس الطفؿ

1

0.0625

0.0625

2.92

0.087

عدد األطفاؿ

1

0.014

0.014

1.78

0.1421

المستكل التعميمي لكلي األمر

3

0.0054

0.0018

0.08

0.968

العمر *جنس كلي األمر

1

0.058

0.058

2.73

0.099

العمر*جنس الطفؿ

1

0.041

0.041

1.96

0.162

العمر*عدد األطفاؿ

1

0.0227

0.0222

1.89

0.129

جنس كلي األمر*جنس الطفؿ

1

0.0491

0.0491

2.30

0.1301

جنس كلي األمر* عدد األطفاؿ

1

0.0122

0.0122

1.87

0.122

جنس كلي األمر* المستكل التعميمي

3

0.0612

0.0204

0.95

0.414

جنس الطفؿ* عدد األطفاؿ

1

0.0712

0.0712

0.766

0.544

عمر كلي األمر* المستكل التعميمي

3

227.733

75.9109

53.3545

**0.000

عدد األطفاؿ * المستكل التعميمي لكلي

2

0.0122

0.0061

0.87

0.552

األمر
الخطأ

711

15.2227

المجمكع

732

259.8039

0.02141

تظير النتائج في جدكؿ رقـ  4كجكد تفاعؿ ذات داللة

العامة بأعمى تقييـ تبعيـ مف مؤىميـ العممي أقؿ مف لانكية

إحصائية بيف عمر كلي األمر كالمؤىؿ التعميمي لكلي األمر.

عامة كجاء تقييـ أكلياء األمكر ممف يحممكف البكالكريكس أك

حيث ظير أف أكلياء األمكر مف عمر أقؿ مف  30عامان ىـ

الدراسات العميا منخفضان ،مما يدؿ عمى عدـ الرضا عف

األكلر قناعة بما تقدمو الجيات الحككمية المختمفة مف خدمات

الخدمات التي تقدـ ألبنائيـ الذيف لدييـ تكحد ،كما ىك مكضح

ألسر أطفاؿ طيؼ التكحد حيث جاء مف ىـ مف حممة اللانكية

في الشكؿ التالي:
2
1.8
1.6
1.4
1.2

اقل من 30
من  30الى 40

1

اكبر من 40

0.8
0.6
0.4
0.2
0
دراسات عليا

بكالوريوس

ثانوي

اقل من ثانوي

شكل 1
التفاعل بين متغير عمر أولياء األمور ومتغير المؤهل التعميمي
11
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كيظير الشكؿ السابؽ أنو كمما ارتفع المؤىؿ العممي لكلي

أما بخصكص متييرات الدراسة المختمفة فقد أظيرت

األمر كمما ارتفع عدـ رضاه عف الخدمات التي تقدـ ألبنائيـ،

النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة

بينما تزداد درجة الرضا لدل أكلياء األمكر ممف يحممكف اللانكية

إحصائية تعزل لمتيير جنس كلي أمر طفؿ التكحد كلصالح

فأقؿ .كيمكف تفسير عدـ الرضا لدل أكلياء األمكر ممف يحممكف

اإلناث حيث كاف المتكسط الحسابي لئلناث ( )1.76بينما

البكالكريكس أك أعمى عمى أنيـ أكلر دراية كمعرفة بالمصاعب

المتكسط الحسابي لمذككر ( .)1.71كما لـ تظير الدراسة أم

التي تكاجييا األسر كأطفاليـ ذكم طيؼ التكحد ،كما يجب أف

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألم مف جنس الطفؿ أك عدد

يقدـ ليـ  .كيظير الشكؿ أنو كمما قؿ المستكل التعميمي ألكلياء

أطفاؿ التكحد في األسرة أك المؤىؿ العممي لكلي أمر الطفؿ .كاف

األمكر كمما قبمكا بالقميؿ مما يقدـ ليـ كألبنائيـ كقد يككف السبب

دلت ىذه النتائج عمى شيء فإنما تدؿ عمى االتفاؽ بيف جميع

عدـ معرفتيـ بما يجب أف يقدـ ليـ كعدـ معرفتيـ بالمخاطر

أكلياء أطفاؿ التكحد عمى عدـ الرضا عف طبيعة ككيفية كمستكل

التي تكاجو األطفاؿ التكحديكف.

الخدمات التي تقدميا الدكائر كالمؤسسات الحككمية المختمفة
ألطفاؿ التكحد .كىذا يؤكد كجكد كلير مف الصعكبات التي تكاجو

كما أظير الجدكؿ رقـ ( )4عدـ كجكد أم تفاعؿ ذك داللة
إحصائية ال بيف عمر كلي األمر كجنس الطفؿ كال بيف عمر

األسر التي لدييا أطفاؿ يعانكف مف التكحد.

كلي األمر كعدد أطفاؿ طيؼ التكحد في األسرة الكاحدة كال بيف

كأشارت النتائج أيضان إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل

جنس كلي األمر كجنس الطفؿ كال جنس كلي األمر كعدد أطفاؿ

لمتيير عمر كلي أمر الطفؿ ،كمف أجؿ تحديد أم فئة عمرية

التكحد في األسرة كال بيف جنس الطفؿ كعدد األطفاؿ الذيف لدييـ

كانت أعمى قناعة بما تقدمو الجيات الرسمية المختمفة مف

طيؼ تكحد في األسرة.

خدمات ألسر كأطفاؿ التكحد الجدكؿ تـ استخداـ اختبار تككي
لممقارنات البعدية كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول 5

نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية لعمر ولي أمر طفل التوحد
مقارنات العمر

الفروق بين المتوسطات

درجة الثقة

(أقؿ مف )40 – 30( – )30

0.2233

***0.2750 - 0.1716

(أقؿ مف ( – )30أكبر مف )40

0.27373

*** 0.30702 - 0.24044

(( – )40-30أكبر مف )40

0.05040

0.00750 - - 0.05041

 -تكحيد الجية المشرفة عمى تقديـ الخدمات لذكم اضطراب

*** ذات داللة إحصائية عمى مستكل α = 0.05
تظير نتائج اختبار تككي لممقارنات البعدية أف أكلياء

التكحد في المممكة العربية السعكدية كلعمو مف المناسب أف تككف

األمكر األقؿ عم انر كانكا أكلر رضان عف طبيعة الخدمات المقدمة

ىناؾ ىيئة عامة لذكم اضطراب التكحد تقكـ بيذه الميمة

ألبنائيـ ،كىذا أمر طبيعي النيـ يتمتعكف بصحة كقكة جسمية

كتشرؼ إشرافان مباش انر عمى كؿ الخدمات التي تقدـ ليـ.

قادرة عمى التحمؿ أكلر ممف ىـ كبار في السف.
المراجع

 .7التوصيات
 -عكست نتائج الدراسة كجكد نقص كاضح بالخدمات المقدمة

أ .المراجع العربية

لؤلطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد بشكؿ عاـ ،ككجكد عدـ

] [1ك ازرة التعميـ ،المعارؼ سابقان )1406( .فصكؿ في تاريخ

كفاية فييا أك أنيا ال تسد حاجات األسر كال أطفاؿ طيؼ التكحد

التعميـ بالمممكة -التعميـ الخاص ،التطكير التربكم ،مركز

كىذا يتطمب اإلسراع في دراسة األسباب المؤدية لذلؾ.

المعمكمات االحصائية كالتربكية ،الرياض.
12

] [2مركز الممؾ سمماف ألبحاث اإلعاقة (د .ت) نظاـ رعاية

] [9الحيارم ،ىيلـ )2013( .تقدير حاجات أسر األطفاؿ ذكم

المعكقيف في المممكة العربية السعكدية ،الرياض:

اضطرابات التكحد في مدينة عماف كعبلقتيا ببعض

السعكدية.

المتييرات .رسالة ماجستير غير منشكرة .الجامعة األردنية،
األردف.

] [3الشارخ ،مكضي محمد )1433( .فاعمية برنامج ارشادم
لمساعدة أميات األطفاؿ المصابيف بالتكحد في التعامؿ مع

] [12الخطيب ،عاكؼ ( .)2011انمكذج مقترح لتطكير

ابنائيـ التكحدييف ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

البرامج كالخدمات المقدمة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية

العمكـ االجتماعية ،جامعة االماـ محمد بف سعكد

كاضطراب التكحد في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في

اإلسبلمية.

األردف في ضكء المعايير العالمية .رسالة دكتكراه ،جامعة
عماف العربية ،كمية العمكـ التربكية كالنفسية ،األردف.

] [4جمعية أسر التكحد الخيرية (بدكف تاريخ) الكتيب التعريفي،

] [13السرطاكم ،زيداف ،كقراقيش رضا ( .)2010الخدمات

المجمكعة السعكدية لؤلبحاث كالتسكيؽ( ،شركة مطابع

المقدمة ألطفاؿ التكحد كأسرىـ في ضكء حاجاتيـ كالرضا
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ABSTRACT_ This study aimed at investigating the parents attitude towards the difficulties facing
the services provided to autistic children in Saudi Arabia. The study controlled for the following
variables: parents educational attainment, gender, age, number of autistic family members in the
household and other variables. The population of the study consists of 2500 parents that
registered with the Charitable Society of Autism families in Saudi Arabia. A questionnaire was
developed and distributed to a sample of 736 parents. The results indicate that there is statistical
significance between a parent's age and their educational attainment. Results also show that there
is a statistically significant difference in age of parents and their attitudes. There is a statistically
significant difference between the genders of the parents in the study in favor of females. There is
no statistically significant difference in the gender of autistic children or the number of autistic
children in the household. Recommendations were suggested in light of the results of the study.
KEYWORD: difficulties, Autistic Children, parents.
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