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المستخلص:
يهدف البحث إلى خفض أعراض االكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد من خالل برنامج ارشادي ،وتكونت العينة من ( )19أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين هما المجموعة
التجريبية ( )9أمهات ،والمجموعة الضابطة ( )10أمهات .تم استخدام قائمة بيك لالكتئاب وإعداد مقياس
االحتراق النفسي ،وإعداد جلسات البرنامج اإلرشادي .حصلت أمهات أطفال المجموعة التجريبية على
( ) 14جلسة إرشادية ،وبعد انتهاء الجلسات تم القياس البعدي لقائمة بيك لالكتئاب ،ومقياس االحتراق
النفسي ،وتم القياس التتبعي بعد مرور شهر .أظهرت النتائج انخفاض مستوى االكتئاب واالحتراق النفسي
لدى أمهات المجموعة التجريبية ،واستمرار انخفاض المستوى خالل القياس التتبعي.
الكلمات المفتاحية :برنامج إرشادي – االكتئاب – االحتراق النفسي – األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد.
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تهتم معظم الدول بذوي اإلعاقة من خالل توفير الرعاية والوقاية والتأهيل ،وتمكينهم في المجتمع،
وذلك لتخفيف العبء عن أسرهم ،وإمكانية االنتفاع بهم في بناء المجتمع.
ويمثل األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد إحدى فئات ذوي االحتياجات الخاصة ،وهم أفراد لديهم
اضطراب نمائي يؤثر على ما يقرب من ( )1من كل ( )68طفالً حول العالم ،ويتميز ذلك االضطراب
بالسلوك النمطي المتكرر ،وقصور في التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي والبصري (Christensen
).et al., 2016
ويواجه األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد تحديات يومية كثيرة في مجاالت متعددة من حياتهم
تتمثل في ضعف اللغة ،والشعور بالوحدة ،وضعف التفاعل االجتماعي ،والعدوانية ونوبات الغضب
وتدمير الممتلكات ).(Huang et al., 2014
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ولعل الطبيعة المزمنة الضطراب طيف التوحد وما يرتبط بها من تحديات سلوكية وانفعاالت ،تدفع
الوالدين إلى التكفل بمساعدة أطفالهم ،وتقديم العديد من الخدمات لهم ،مما يؤدي إلى حدوث المزيد من
الضغوط عليهما ).(Benson and Karlof, 2009
وتؤدي كثرة الضغوط التي يتعرض إليها والدي الطفل ذو اضطراب طيف التوحد إلى ارتفاع معدل
شعورهما بالقلق واالكتئاب ).(Mugno et al., 2007
وذلك جعل البعض ينظرون إلى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أنهن أكثر عرضة
لإلصابة باالكتئاب مقارنة بأمهات األطفال ذوي اإلعاقات األخرى مثل إعاقات النمو الذهني أو متالزمة
داون ).)Riahi et al., 2007
وسبب ذلك أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من وجود تأخر وعجز في العديد من
مجاالت النمو ،ويظهرون مشكالت سلوكية عديدة مثل نوبات الغضب وإيذاء الذات والعدوان والسلوك
الهدام وإيذاء اآلخرين ،مما يضع العديد من التحديات أمام أمهاتهم للوفاء بمسؤولياتهم تجاه هؤالء األطفال
).(Pisula, 2011
وذلك جعل أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هن أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب بثالث
أمثال أمهات األطفال الذين ال يعانون من اضطراب طيف التوحد ،وأن االكتئاب يستمر لديهن على األقل
طوال السنوات األولى من حياة أطفالهن ).(Cohrs and Leslie, 2017
ويرجع السبب في ذلك إلى شعور والدي الطفل ذو اضطراب طيف التوحد باإلجهاد وأنهما ومثقلين
باألعباء طوال اليوم ،وأنهما يحصالن على دعم اجتماعي أقل ،وأن األمهات تحملن أعباء أكثر من اآلباء
).(Picardi et al., 2018
ولعل تعرض أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لإلجهاد المفرط والتعب واإلحباط
واالكتئاب والمشكالت النفسية المختلفة ،يدفعهن إلى الشعور الدائم باإلرهاق المزمن ،والفشل في التعامل
مع أطفالهن ،ويؤدي على المدى الطويل للشعور باالحتراق النفسي ).(Bilgin and Gozum, 2009
ويظهر الشعور باالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عند شعورهن
بخيبة األمل وأنهن غير قادرات على التعامل مع المواقف الحياتية ،وأن لديهن استنزاف للطاقة ،وأنهن
وصلن لنقطة ال يمكن عندها العطاء ).)Kuhn and Carter, 2006
وهناك تفسير آخر لوجود االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،أنه
بسبب قلة الدعم النفسي واالجتماعي من الزوج والمحيطين (سعيد ومحمد .)٢0٢0،
وكذلك فقد يتسبب قلة وعي أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بهذا االضطراب وأعراضه،
وطرق التعامل مع هؤالء األطفال إلى الشعور بانخفاض جودة الحياة ،والذي يؤدي إلى اإلحساس
باالحتراق النفسي لديهن ).(Abhilash and Jasseer, 2020
ويرى القراله وآخرون ( )٢018أن توفير برامج إرشادية ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
دورا حيويًا
التوحد يساعدهن على حسن التدبر مع أطفالهن ،ويكسبهن مهارات التعامل معهم ،حيث لألم ً
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في تعليم طفلها ذو اضطراب طيف التوحد وتدريبه ،وأن االفتقار إلى هذه المهارات يجعلها عائقًا أمام تقدم
طفلها وتعلمه دون أن تعرف.
ويضيف األطرش وآخرون ( )٢0٢1أن البرامج االرشادية تعزز من قدرات أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد على الصمود النفسي عند مواجهة الضغوط والتحديات واألعباء الناجمة عن
رعاية أطفالهن ،وتزيد من ثقتهن بأنفسهن ،وتوعيتهن بطبيعة اضطراب طيف التوحد.
يتضح مما سبق أن أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تعانين من مستوى مرتفع من
االكتئاب واالحتراق النفسي ،وأنهن بحاجة إلى البرامج االرشادية التي ترشدهن إلى أفضل السبل لمواجهة
التحديات والصعوبات الناجمة عن وجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد باألسرة ،ولخفض مستوى
عا من المساندة االجتماعية لديهن.
الضغوط التي يتعرضن إليها ،وأن ذلك يعد نو ً
مشكلة البحث:
الحظ الباحثان من خالل التردد على مراكز رعاية األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،تعدد
شكوى أمهاتهن من األعباء االقتصادية والنفسية ،والعناية المجهدة ألطفالهن طوال الوقت ،والشعور
بوصمة العار من وجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد باألسرة ،وشعورهن بالحرج جراء قيام أطفالهن
بتصرفات غير الئقة ومزعجة أمام الغرباء ،وبالتوتر واالنفعال بسبب الصراخ والبكاء لفترات طويلة دون
انقطاع.
ومن خالل إطالع الباحثان على األطر النظرية ونتائج البحوث السابقة – في حدود ما تم االطالع
عليه -تم مالحظة أن العديد من أولياء األمور يفتقرون إلى طرق التعامل مع أطفالهم ذوي اضطراب طيف
التوحد بسبب خصائصهم مثل بحث ) ،)Dawson and Burner, 2011وكذلك نقص الدعم االجتماعي
المقدم لوالدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،والذي يؤدي إلى زيادة الضغوط ،ويتسبب في حدوث
مشكالت نفسية لديهم كما في بحث ) ، (Serrata, 2012وأفادت بحوث أخرى مثل Swaab et al.
) (2017أن آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يشعرون باإلجهاد واالرهاق بسبب تلبية
احتياجات أطفالهم التي تستغرق وقتًا طويالً يوميًا ،وتوصل ) Marsack and Perry (2018إلى أن آباء
وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تتملكهم مشاعر سلبية مثل الحزن واالكتئاب والشعور
بالذنب واللوم والقلق نتيجة لتقديم الرعاية المستمرة ألطفالهم.
وترجع خطورة إصابة أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باالكتئاب ،إلى ما يوضحه
إسماعيل ( ) ٢015وهو أن االكتئاب يبدأ منخفض المستوى ومع مرور الوقت يزداد إذا لم يتم العرض
على اخصائي نفسي للتخلص من هذه الحالة ،ومن األفكار التي قد تدفعهن إلى االنتحار وقتل النفس كحل
للهروب مما تعانين منه .وأكد ذلك ) Walker et al. (2015الذي توصل إلى أن األشخاص المصابين
باالكتئاب يتعرضون للوفاة بنسبة تمثل ( )1,86مرة مقارنة باألشخاص غير المصابين باالكتئاب.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إصابة أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باالحتراق النفسي يؤدي
إلى العديد من األضرار على األم ،يصفها ) Sharoon, et al., (2018في زيادة مستوى الضغط النفسي
عليهن ،وظهور أعراض القلق واالكتئاب .ويضيف ) Bishop, et al. (2013أن االحتراق النفسي
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يُشعر أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالعجز أثناء أداء المهام ،مما يؤثر على صحتهن
الجسمية والنفسية.
وفي مجال البحوث التي سعت إلى خفض التوتر واالكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،فقد توصل ) Bilgin and Gozum (2009إلى انخفاض مستوى الشعور باإلرهاق الذي تعاني
منه أمهات األطفال المعاقين ذهنيًا عندما حضروا برامج تعليمية مصممة لهذا الغرض ،وتوصل سعادة
( )٢018إلى خفض الضغوط النفسية واالكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عقب
البرنامج االرشادي في ضوء النظرية السلوكية.
ولكن على الرغم من أهمية البرامج اإلرشادية في تخفيف العديد من الجوانب السلبية لدى أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وكذلك توجد العديد من اآلثار الضارة التي تترتب على إصابتهن
باالكتئاب أو االحتراق النفسي ،إال أنه – في حدود ما تم االطالع عليه – توجد ندرة بالبحوث العربية
واألجنبية التي تناولت فعالية برنامج إرشادي في االكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،وهذا ما حدد مشكلة البحث الحالي في أسئلة البحث.
أسئلة البحث:
-

ما مدى انخفاض مستوى الشعور بأعراض االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحدد
في المجموعة التجريبية عقب االنتهاء من البرنامج االرشادي؟
ما مدى انخفاض مستوى الشعور بأعراض االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد في المجموعة التجريبية عقب االنتهاء من البرنامج االرشادي؟
ما مدى استمرار انخفاض مستوى الشدعور بدأعراض االكتئداب بعدد مدرور شدهر مدن انتهداء البرندامج
االرشادي؟
ما مدى استمرار انخفاض مسدتوى الشدعور بدأعراض االحتدراق النفسدي بعدد مدرور شدهر مدن انتهداء
البرنامج االرشادي؟

أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث الحالي في خفض مستوى االكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهدات األطفدال ذوي
اضطراب طيف التوحد بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية عقدب االنتهداء مدن جلسدات البرندامج
االرشادي ،والكشف عن استمرار األثر خالل القياس التتبعي بعد مرور شهر من القياس البعدي.
أهمية البحث:
أوالا-األهمية النظرية:
 يستمد البحث أهميته من الشريحة التي يتناولها وهن أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحدالالتي تعانين من االكتئاب وتشعرن باالحتراق النفسي ،مما يعوقهن عن تولي مهمة رعاية أطفالهن.
ً
تأصيال نظريًا لفعالية البرامج اإلرشادية المقدمة ألمهات األطفال ذوي اضطراب
 يقدم البحث الحاليطيف التوحد في خفض مستوى االكتئاب واالحتراق النفسي لديهن.
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ثانيا ا -األهمية التطبيقية:
 يسهم البحث الحالي في توفير الخدمات النفسية ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المتمثلةفي خفض مستوى االكتئاب واالحتراق النفسي ،وتخفيف اآلثار المترتبة على إصابة أطفالهن
باضطراب طيف التوحد ،مما يعينهن على رعاية أطفالهن.
 نتائج البحث الحالي ترشد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى أهمية إعداد المزيد من البحوث التيتتناول البرامج اإلرشادية لخفض الضغوط المختلفة التي تؤثر سلبًا على أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد.
 نتائج البحث الحالي ترشد القائمين على الجمعيات النسائية التي تهتم باألطفال ذوي اضطراب طيفالتوحد وأسرهم إلى إعداد دورات لألخصائيين النفسيين بكل جمعية عن كيفية خفض الضغوط
واالكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
مفاهيم البحث:
البرنامج اإلرشاديCounseling Program :
()1
هي مجموعة من األنشطة والخبرات والفنيات المستندة إلى أسس علمية ومنظمة ومخططة ،ومحددة
بخطة زمنية لتقديم خدمات إرشادية ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،بهدف خفض مستوى
االكتئاب واالحتراق النفسي الناجم عن وجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد باألسرة.
االكتئابDepression :
()2
هو الشعور الدائم باليأس والحزن و/أو الشعور بفقدان االهتمام بما كان يحقق البهجة ،ويترافق معه
اضطرابات النوم واضطرابات الشهية للطعام واضطرابات العمليات العقلية والذهنية (الشتري.)٢0٢0 ،
االحتراق النفسي Psychological Burnout:
()3
هو إفراط الفرد في استخدام مجهوده وطاقته ليتمكن من أداء متطلبات زائدة عن قدرته وإمكاناته
(المطيري.)٢0٢0 ،
ويُقسم مالل ومحرزي ( )٢018أبعاد االحتراق النفسي إلى:
االنهاك االنفعالي :هو الشعور باإلحباط واالنهاك وخاصة عند االستيقاظ ،واالحساس بفقد الرغبة في
التعامل مع اآلخرين.
تبلد الشعور :هو اإلحساس بالصالبة والالمباالة بما يحدث لآلخرين ،وعدم النظر إليهم كأفراد،
ً
مسؤوال عن مشاكلهم ،وعدم االلتزام بما يقوم به.
والشعور بأنهم يعتبرونه
نقص اإلنجاز الشخصي :هو نقص الشعور بأهمية ما يقوم به الفرد من أعمال ،والشعور بعدم
الفاعلية ،وعدم فهم مشاكل االخرين ،وعدم التأثير اإليجابي في حياتهم ،مما يشعره بعدم النشاط خالل أداء
األعمال.
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اضطراب طيف التوحدAutism Spectrum Disorder:
()4
هو أحد اضطرابات النمو االرتقائي المتميزة بالقصور في النمو االدراكي الحسي واللغوي ،ويتبعه
قصور في القدرة على التواصل والنمو االجتماعي والمعرفي والتعلم ،ويرافقه نزعة انطوائية انسحابيه
واالنغالق على الذات ،والجمود االنفعالي (غوافرية.)٢019 ،
محددات البحث:
 محددات موضوعية :يتحدد البحث الحالي بمتغيراته المتمثلة في البرنامج اإلرشادي ،واالكتئابالنفسي ،واالحتراق النفسي ،وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
 محددات بشرية :اقتصر البحث على عينة من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمحافظةالطائف بالمملكة العربية السعودية.
 محددات زمانية :تم إجراء هذا البحث خالل العام الدراسي  144٢-1441هد. محددات مكانية :تم تطبيق أدوات البحث على عينة من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحدالمسجالت في جمعية الطائف الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة الطائف من خالل نماذج
نظرا النتشار جائحة كورونا.
جوجل ،وبرنامج )ً (Zoom
اإلطار النظري:
ً
أوال :اضطراب طيف التوحد
اضطراب طيف التوحد هو مجموعة غير متجانسة من الحاالت العصبية النمائية التي تبدأ في الطفولة
المبكرة ،وتتميز بنقص مستمر في التواصل والتفاعل االجتماعي ووجود سلوكيات واهتمامات وأنشطة
مقيدة ونمطية  (American Psychiatric Association, 2013).ويصاحب ذلك العديد من
األعراض مثل اضطرابات النوم ،والنوبات ،واألمراض المعدية والمعوية ( .)Bauman, 2010ويختلف
معدل االصابة باضطراب طيف التوحد بين الجنسين ،حيث ُوجد أن معدل اإلصابة لدى الذكور هو 5-4
أضعاف لدى اإلناث ) .)Fombonne, 2009وقد يستمر اضطراب طيف التوحد لدى الفرد مدى الحياة
بسبب العوامل الوراثية والبيئية ) .(Haimour, and Obaidat ,2013ويتم تشخيص ما يقرب من  1من
كل  59فردًا بأنه مصاب باضطراب طيف التوحد وفقًا لإلحصائيات الحديثة ).)Baio et al. 2018
يتضح مما سبق أن اضطراب طيف التوحد هو اضطراب عصبي يظهر لدى الطفل منذ الميالد
ويستمر طوال حياته ،ويحد من قدرته على التواصل اللفظي والغير لفظي ،والتواصل االجتماعي،
وتختلف حدة االضطراب والحاجة إلى الدعم من طفل إلى آخر ،حيث أن كل طفل توحدي يختلف في
جانب من جوانب التوحد ،ولكن قد يعاني اغلب األطفال إلى قصور في الجانب االجتماعي بشكل مالحظ،
لذلك ،فإن توفير الدعم االجتماعي المناسب لهم ،يساعدهم على العيش بصورة جيدة.
أسباب اضطراب طيف التوحد:
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رغم كثرة الدراسات التي ركزت على أسباب اضطراب طيف التوحد ،إال انه لم يتم تحديد سبب معين
لحدوث هذا االضطراب ) .(Lord et al., 2018ويشير ) Sandin et al. (2014إلى أن أسباب
اضطراب طيف التوحد معقدة للغاية ،وتتضمن تداخل بين العوامل الوراثية والبيئية.
فيشير ) De Rubeis et al. (2015إلى أن العوامل الوراثية لها تأثير قوي في حدوث اضطراب
طيف التوحد .في حين يرى ) Carter and Scherer (2013أن المسببات الوراثية لحوالي ( )%90من
األفراد ذوي اضطراب طيف غير واضحة .حيث أنه تم تحديد العديد من الجينات التي تسبب التوحد في
العقود الماضية ،وهو ما يمثل  % ٢0-10من حاالت اضطراب طيف التوحد ).(Geschwind, 2011
حيث يشير ) Almandil et al. (2019إلى أن تفاعالت البروتينات بين الجينات المتشابكة  NLGNو
 SHANKو  NRXNقد تؤدي إلى خلل في اللدونة المشبكية ويمكن أن يكون أحد أسباب حدوث
اضطراب طيف التوحد.
باإلضافة إلى ذلك ،يعد تلوث الهواء من أكثر العوامل البيئية المسببة لإلصابة باضطراب طيف
التوحد مثل استنشاق الجسيمات الصغيرة الموجودة في الهواء مثل ) (PM10) ،(PM2.5وثاني أكسيد
النيتروجين ،وثاني أكسيد الكبريت ،وأول أكسيد الكربون ،واألوزون ).(Lam et al.,2016
دورا مه ًما في حدوث اضطراب طيف التوحد لدى األطفال
وقد أظهرت األدلة المتزايدة أن البيئة لها ً
) .(Karahmadi et al., 2017وأتضح ذلك خالل ما أشارت إليه احصائيات البنك الدولي في عام
 ٢017إلى أن أكثر من ( )%61من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حول العالم يعيشون في بلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل). (World Bank.,2017
يتضح من سبق أن أسباب اإلصابة باضطراب طيف التوحد غير معروفة إلى االن ،فهناك من أشار
إلى أسباب جينية ،والبعض أرجعوها ألسباب بيئية ،وآخرون إلى أسباب وراثية وبيئية معًا ،ولكن هناك
اتفاق أن اضطراب طيف التوحد ال يظهر فجأة لدى الطفل ،وال يكون مكتسب من البيئة المحيطة ،ولكنه
يعد عملية تدهور تتم بصورة تدريجية للقدرات العقلية ،وأن االكتشاف المبكر لها يقلل من ذلك التدهور.
سمات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:
يذكر ) McClintock et al. (2003أن األشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد و  /أو اإلعاقة
الذهنية ) (IDلديهم معدالت أعلى من السلوك المضر بالنفس بالمقارنة بعامة السكان.
ً
عجزا
ويرى ) Turner et al. (2006أنه غالبًا ما يُظهر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
متزامنًا في التواصل ،حيث يحدث اضطراب اللغة لدى ( )%65على األقل منهم.
ويشير ) Uljarevic and Hamilton (2013أن أداء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أقل
جودة في المشاعر األساسية الستة للسعادة والغضب والحزن والخوف واالشمئزاز والمفاجأة بالمقارنة
بالعاديين.
ويرى ) Miller et al. (2014أن أداء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كان أضعف من أداء
أقرانهم العاديين في الوظائف الحركية األساسية ،وحركات العين ،والتنسيق الحركي ،والتكامل الحركي
البصري.
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ويذكر ) Floris et al. (2016أن ( )% 80من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون من
عجز حركي.
ويرى ) Ben-Sasson, et al. (2019أنه باإلضافة إلى مشكالت التواصل االجتماعي والسلوكيات
المقيدة والمتكررة المميزة الضطراب طيف التوحد ،فنجد هؤالء األطفال يظهرون فرط نشاط أو نقص في
المنبهات الحسية ،والتي تُعتبر اآلن سمة أساسية للحالة في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات
العقلية اإلصدار الخامس.
وفي ضوء ذلك يضيف ) Hollander et al. (2011أن اختالف أعراض اضطراب طيف التوحد
بين األفراد المصابين به يؤدي إلى تنوع االحتياجات المحددة لكل فرد اعتمادًا على درجة الضعف
والظروف المتزامنة.
يتضح مما سبق أن التشخيص المبكر الضطراب طيف التوحد هو أحد الطرق للتخفيف من شدته،
حيث أول من يالحظ ذلك هم األهل من خالل عدم استجابة الطفل لما يسمع ،وقد يفسره بعض أولياء
األمور بخلل في السمع ،ولذا فمن المهم أن يتم الكشف المبكر على هؤالء األطفال من خالل األخصائيين
النفسيين للتحقق من مدى االصابة باضطراب طيف التوحد ،والبدء في العرض على أخصائي تخاطب،
وأخصائي لتعديل السلوك لتالفي تفاقم المشكلة.
المشاكل والضغوط النفسية التي يتعرض لها والدي الطفل ذو اضطراب طيف التوحد:
من بين الصعوبات التي تواجه األسر التي لديها طفل ذو اضطراب طيف التوحد ،هي وجود
صعوبات مالية بسبب نفقات الرعاية الطبية ،وقد يتركون وظائفهم من أجل رعاية أطفالهم ،وال يجدون
الوقت الكافي لقضاء احتياجاتهم الشخصية ،ويعاني باقي أطفال األسرة من مشاكل التعليم ،والتحديات
األكاديمية التي تزيد من مستويات االحتراق النفسي واالكتئاب لدى الوالدين (Hecimovic and
).Gregory, 2005
شعورا بخيبة األمل واليأس والضغط
ويؤكد ذلك فكرة أن إنجاب طفل ذو احتياجات خاصة يخلق
ً
شعورا باالكتئاب (رضوان.)٢007 ،
المفرط على األسرة ،ويولد لديهم
ً
ويعاني أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من ظهور معدالت أعلى من التوتر وأعراض
االكتئاب ).)Springer et al., 2013
وذلك جعل العديد من أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ينظرون إلى هذا االضطراب
كبيرا عليهم وعلى نظام الرعاية الصحية
على أنه مصدر قلق صحي لهم ،وعبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا
ً
).(Cidav et al., 2012
ويعاني والدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من تحمل مسؤولية تلبية احتياجات أطفالهم طوال
حياتهم ،وتوفير الرعاية الجسدية واالنفعالية والدعم المالي )(Marsack and Perry ,2018
وقد سعت العديد من البحوث إلى استخدام البرامج االرشادية لخفض العديد من الضغوط لدى أمهات
هؤالء األطفال ،حيث هدف بحث جابر ( )٢008إلى خفض الضغوط النفسية لدى ( )30أ ًما من أمهات
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األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة الرياض من خالل برنامج إرشادي ،وحصلن على ()1٢
جلسة إرشادية ،وتوصلت النتائج إلى خفض مستوى الضغط النفسي لدى أفراد العينة.
وسعى بحث سعادة ( )٢018إلى خفض مستوى الضغوط النفسية واالكتئاب من خالل برنامج
إرشادي قائم على النظرية السلوكية لدى ( )16أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في
المملكة العربية السعودية ،وتم تقسيمهن بالتساوي إلى ( )8أمهات بالمجموعة التجريبية )8( ،أمهات
بالمجموعة الضابطة ،وحصلت أمهات المجموعة التجريبية على ( )16جلسة إرشادية بواقع جلستين
أسبوعيًا ،ثم ُ
طبقت قائمة بيك لالكتئاب ومقياس الضغوط النفسية ،وأهم ما توصلت النتائج إليه هو خفض
مستوى االكتئاب لدى أمهات المجموعة التجريبية.
واستهدف بحث اليحيى ( )٢018إلى تنمية أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة مكونة من ()9
أمهات ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل برنامج إرشادي جمعي ،وتوصلت النتائج إلى تنمية
مستوى أساليب مواجهة الضغوط النفسية عقب االنتهاء من الجلسات اإلرشادية ،واستمرارية تحسين
المستوى خالل القياس التتبعي.
وهدف بحث منيف ( )٢0٢0إلى تخفيف قلق المستقبل لدى عينة مكونة من ( )30أ ًما من أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل برنامج إرشادي معرفي سلوكي ،وتم تقسيم العينة إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة ،وحصلت أمهات المجموعة التجريبية على ( )9جلسات إرشادية ،وأظهرت
النتائج خفض مستوى قلق المستقبل لدى أمهات المجموعة التجريبية.
يتضح مما سبق أن البحوث التي اعتمدت على البرامج االرشادية في تخفيف الضغوط التي تتعرض
لها أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،إنما هي اهتمت بتعليم والدي الطفل ذو اضطراب طيف
التوحد كيفية التفاعل واللعب مع الطفل بطرق تهدف إلى تحفيزه على تعلم المهارات االجتماعية ،وتقلل
من المشكالت السلوكية كالعدوان ،وإيذاء الذات ،وتكسبهم المهارات الحياتية اليومية وكيفية التواصل مع
المحيطين.
ثانيًا :االكتئاب:
يرى إسماعيل ( )٢015أن االكتئاب هو شعور الفرد بالحزن والشجن بشكل متواصل ،بدون معرفة
أسبابه ،برغم أنها ترجع لخبرات وأحداث أليمة ،ومؤثرة انفعاليًا ،وتجعله يشعر باإلعياء ألقل مجهود
وعدم الراحة وعدم االستمتاع بالحياة ،وعدم المقدرة على التركيز ،والتفكير بالموت والشعور بالرغبة في
االنتحار.
ويذكر صخري ( )٢016أن االكتئاب النفسي هو الشعور الدائم بالحزن ،ويصاحبه تقلب في المزاج،
وإحساس بالفشل بالتشاؤم وفقدان الشعور بمتعة الحياة ،والشهية للطعام ،وكراهية النفس وكثرة ارتكاب
األخطاء ،والعجز عن القيام بأي أعمال.
ويشير بلحسيني واالمام ( )٢019أن االكتئاب النفسي هو الشعور بالحزن وتدني المزاج وعدم
االهتمام بالجوانب المعرفية والجسدية واالجتماعية ،وتعكر المزاج بشدة ،والتفكير باالنتحار أو التخطيط
له ومحاولة تنفيذه.
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يتضح مما سبق أن الشعور االكتئاب هو مرض يصيب الجسم والعقل معًا ،ويمنع الفرد من التفكير
بطريقة سليمة ،وفي حالة استمراره يشعر الفرد بعدم الرغبة في الحياة ،وفقدان االستمتاع بالحياة
نظرا للشعور الدائم بالحزن ألسباب غير معروفة.
بصورتها الطبيعيةً ،
أعراض االكتئاب:
تختلف أعراض االكتئاب من فرد آلخر ومن مرحلة عمرية آلخري من حيث الشدة أو عدد
األعراض ،حيث يرى ) (Aqeel et al.,2021; Jara et al., 2021; Mei et al., 2021أنها تتمثل
في فقدان التركيز ،وصعوبة التفكير أو اتخاذ القرارات ،واالستدعاء من الذاكرة ،والشعور بالتعب والوهن
والحزن واإلحباط والتوتر ،والبكاء بدون سبب محدد ،واليأس ،واستثارة االنفعاالت ألقل سبب ،وفقدان
االهتمام واالستمتاع بأنشطة الحياة العادية ،واضطرابات النوم مثل األرق أو النوم لفترات طويلة ،وفقدان
الطاقة الجسدية ألداء المهام ،وفقدان الشهية للطعام ،أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ،وتباطؤ
التحدث أو التفكير أو حركات الجسم ،والشعور بعدم التقدير من المجتمع ،أو الشعور بالذنب ،ولوم الذات،
والتفكير باستمرار في الموت أو األفكار االنتحارية ،وتكرار محاوالت االنتحار ألسباب غير مبررة.
مما سبق يتضح أن أعراض االكتئاب تعد مؤشرات لتعرض األفراد للخطر ،ويمكن مساعدتهم بتقديم
الدعم النفسي لهم من خالل حثهم على تجنب مصادر االكتئاب ،وتخفيف أعراض االكتئاب بإشراكهم في
خدمة المحيطين ،وذلك ليشعروا أنهم بإمكانهم تقديم المساعدة لآلخرين ،والذي يتسبب في تحسن مزاجهم،
ويجعلهم يشعرون بجودة الحياة.
أسباب شعور أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باالكتئاب:
يرى ) Konstantareas and Homatidis (1989أن إيذاء األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
ألنفسهم ،وفرط االنفعال أكثر من أقرانهم العاديين ،يعد من أكثر العوامل التي تتنبأ بالضغوط الوالدية،
ويزداد ذلك لدى األمهات المتقدمات في السن.
ويشير) Duarte et al. (2005إلى أن الشعور بالضغوط لدى األمهات يرتبط طرديًا بإنجاب طفل
ذو ا ضطراب طيف التوحد ،ويزداد مع ظهور أعراض ضعف القدرة على التعبير عن االنفعاالت وقلة
الرعاية االجتماعية من المحيطين ،وزيادة عمر الطفل ذو اضطراب طيف التوحد وإنجاب أخ أصغر منه.
ويذكر) Hastings et al. (2005أن األزواج يتأثرون بسلوك زوجاتهم أكثر من سلوكيات الطفل ذو
اضطراب طيف التوحد ،وأن الضغوط التي تتعرض لها األمهات تتأثر بالمشكالت السلوكية ألطفالهن
الذين يعانون من االضطراب وشعور الزوج باالكتئاب.
ويؤكد ذلك ما توصل إليه ) Lamminen (2008وهو وجود ارتباط عكسي بين الدعم االجتماعي
والضغوط المتوقعة لدى والدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
ويضيف) Fiske (2009أن المشكالت السلوكية للطفل ذو اضطراب طيف التوحد تعد مؤشر مهم
لمشاكل الصحة العقلية لدى الوالدين.
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وحدد( Farrugia (2009أن الشعور بوصمة العار المتوقعة بسبب وجود طفل ذو اضطراب طيف
التوحد باألسرة يعد من العوامل التنبؤية بمشكالت الصحة العقلية األبوية ،مثل الشعور بالتوتر والقلق
واالكتئاب.
ووف ًقا لد ) Ang and Loh (2019فتعاني األمهات من مستويات ضغوط أعلى بكثير من اآلباء،
وأن الضغوط تعد مؤشر مهم للشعور باالكتئاب لكل منهما ،وأن الدعم االجتماعي باستخدام أسلوب
التجنب النشط يعدل العالقة بين التوتر وحدوث االكتئاب لدى الوالدين.
يتضح مما سبق أن البحوث لم تحدد سببًا محددًا إلصابة أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
باالكتئاب ،ولكنها تُرجع السبب إلى الشعور بالتوتر واالجهاد الناجم عن الضغوط اليومية ،واألزمات
المالية التي تقع فيها األسرة بسب ب وجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد بها ،والتفكير في مستقبل الطفل
مؤشرا على أن أعراض االكتئاب تقل أو تختفي
في حالة الوفاة ألحد الوالدين أو كالهما ،ولكن ذلك يعد
ً
بزوال األسباب التي دفعت إليه مثل بدء تعلم الطفل للمهارات االجتماعية أو مهارات التواصل مع
اآلخرين ،أو التحسن في دورات التخاطب.
اآلثار المترتبة على إصابة أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باالكتئاب:
يتسبب شعور األمهات باالكتئاب في ظهور رد فعل عنيف تجاه بكاء أطفالهن ذوي اضطراب طيف
التوحد أو تصرفاتهم ،مما يؤدي إلى تفاقم الضيق االنفعالي ألطفالهن ).)Field, 2002
وكذلك يؤدي شعور األم باالكتئاب إلى آثار ضارة على حالتها المزاجية العامة ،وعدم الشعور بجودة
الحياة ).(Zablotsky et al., 2013
وتزداد معدالت الطالق بشكل ملحوظ في أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مقارنة بأسر
األطفال العاديين ).)Hartley et al. 2010
وسعت العديد من البحوث إلى خفض مستوى االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،حيث هدف بحث ) Nguyen et al. (2015إلى التحقق من أثر ارشاد أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد إلى مهارات حل المشكالت ،وتكونت العينة من ( )٢4أ ًما ألطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد ،وتلقت األمهات ( )8جلسات على مهارات حل المشكالت ،وأظهرت النتائج انخفاض
مستوى االكتئاب وتقليل أعراض الضغوط عقب االنتهاء من الجلسات واستمرار األثر بعد مرور ثالثة
أشهر خالل القياس التتبعي.
بحث العواودة ( )٢017إلى تحسين درجات الصحة النفسية (الجسدي ،والنفسي ،واالجتماعي) ،حيث
تضمن الجانب النفسي (االكتئاب ،والحساسية الزائدة ،والعزلة ،وعدم الكفاءة الذاتية ،والقلق) ،وتكونت
العينة من ( )30أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة الخليل ،وتم تقسيم العينة إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة ،وحصلت أمهات المجموعة التجريبية على ( )1٢جلسة في برنامج
إرشادي ،وتوصلت النتائج إلى تحسن درجات الصحة النفسية لدى أمهات العينة التجريبية.
وقام بحث ) Alaedein and Al-Sharaa (2020بالتحقق من أثر برنامج االرشاد الجمعي في الحد
من الضغوط الوالدية واالكتئاب لدى أمهات األطفال األردنيين ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتكونت
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العينة من ( )40أ ًما ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتم تقسيم العينة بالتساوي إلى مجموعتين
تجريبية وضابطة ،وحصلت المجموعة التجريبية على ( )14جلسة إرشادية ،وأظهرت النتائج انخفاض
مستوى الضغوط واالكتئاب لدى أمهات المجموعة التجريبية واستمرار ذلك خالل القياس التتبعي.
يتضح مما سبق أن شعور أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باالكتئاب يترتب عليه العديد
من المشكالت االنفعالية لديهن ،وأن إهمال معالجة االكتئاب يجعله يتفاقم ،ويجعلهن يشعرن بالعجز ،وأنهن
غير قادرات على التأقلم مع الحياة ،ويفكرن في االنتحار ،وتعانين من نوبات من البكاء بدون سبب محدد،
وتفقدن الرغبة في ممارسة األمور اليومية االعتيادية ،وأن االهتمام بإشراكهن في البرامج االرشادية
النفسية يقلل لديهن من تلك االثار.
ثالثًا :االحتراق النفسي:
عرف ) Schaufeli and Bakker (2004االحتراق النفسي بأنه حالة نفسية أو جسدية تظهر خالل
الشعور بالسخط على الذات واآلخرين ،والشعور بالتوتر وعدم االستقرار النفسي والعزلة .وحدد الزيودي
( )٢007االحتراق النفسي بأنه الحالة النفسية التي تزعج األفراد الذين يقدمون خدمات اجتماعية وإنسانية
لآلخرين .ويذكر ) Noushad (2008أن االحتراق النفسي هو نوع من الشعور بالتوتر وعدم الرضا
يصيب الفرد نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها بسبب أعباء الواجبات المكلف بها ،ونتيجة استنزاف
الجهد.
ويرى ) Roskam (2017أن االحتراق النفسي لدى الوالدين هو الشعور باإلرهاق الشديد المرتبط
بالدور الذي يقومان به ،حيث يصبح كالً منهما منفصل انفعاليًا عن أطفاله ويشك في قدرته على أن يكون
والد صالح أو والدة صالحة .ووفقًا لد ) Roskam et al. (2018فإن االحتراق النفسي لدى الوالدين هو
الشعور باإلرهاق والضجر خالل أداء دوره كوالد أو والدة ،واالبتعاد االنفعالي عن أطفاله.
يتضح مما سبق أن االحتراق النفسي ينجم عن الضغوط التي يتعرض لها الفرد سواء في المنزل أو
مقر العمل ،ويتمثل في الشعور بالتعب النفسي ،وعدم القدرة على اإلنجاز وتحقيق األهداف التي يسعى
إليها ،مما يُكون لديه اتجاهات سلبية نحو المكان الذي يشعر فيه بالضغوط ،وفقدان القدرة على العطاء به،
وينعكس أثر ذلك على طريقة تعامله مع األفراد في ذلك المكان.
أعراض االحتراق النفسي:
 -1اإلنهاك االنفعالي:
وفقا ً ) Maslach (2001االنهاك االنفعالي هو شعور الفرد أنه ال يملك ما يقدمه من جهد ،وأنه
مستنفذ انفعاليًا ،وال يستطيع تقديم المزيد على الصعيد االنفعالي أو العقلي .ويذكر Watkins et al.
) (2014أن اإلنهاك االنفعالي هو استجابة إلرادية للضغط الناجم عن المجهود العقلي المفرط ،وبذل الجهد
الشديد تحت الضغط .وعند ) Reb et al. (2017فإن الفرد يشعر باإلنهاك االنفعالي عندما تكون الموارد
الشخصية التي يمتلكها غير كافية للتعامل مع المشكالت الموجودة في العمل أو المنزل .ويشير Dyrbye
) et al., (2018إلى أن اإلنهاك االنفعالي هو حالة مزمنة من الضعف االنفعالي أو الجسدي بسبب
مشاكل أو تحديات في الحياة العملية أو العائلية.
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ويرى الباحثان أن االنهاك االنفعالي هو شعور الفرد بالتوتر والقلق واالستنزاف االنفعالي ،وعدم
وجود طاقة إلكمال دوره في خدمة االخرين ،وفقد القدرة على التحكم في االنفعاالت ،واالنفعال الزائد ألقل
سبب.

 -2تبلد المشاعر:
يرى أبو مسعود ( )٢010أن تبلد المشاعر هو امتالك الفرد التجاهات سلبية وساخرة وتهكمية تجاه
األشخاص المسؤول عنهم ،ويتعامل معهم على أنهم جماد وليس أدميين ،والشعور بالسلبية والالمباالة
والبرود تجاههم ،وعدم الرغبة في العناية بهم .ويشير خالصي ( )٢013إلى أن تبلد المشاعر تعني
انقطاع الفرد انفعاليًا وعاطفيًا عن المجتمع المحيط به ،وذلك لحماية نفسه من المجهدات التي ال يستطيع
التغلب عليها بسبب نفاذ طاقته التي يمتلكها.
ويرى الباحثان أن تبلد المشاعر هو عدم القدرة على التفاعل مع األحداث التي تتطلب التعبير عن
المشاعر أو االنفعاالت مثل الحزن أو الفرح ،ويندر االكتفاء باإليماء مع القليل من التعبيرات اللفظية،
شعورا بأن األمر ال يخصه ،ويتعامل مع اآلخرين بفتور.
وينتاب الفرد
ً
 -3انخفاض اإلنجاز الشخصي:
يرى ) Maslach et al. (2001أن انخفاض اإلنجاز الشخصي يعني شعور الفرد أنه ال قيمة له ،وال
يستطيع أن يساهم في بيئته ،ويصبح بدون أهداف أو اتجاهات .ويشير Schaufeli and Bakker
) (2004إلى أن انخفاض اإلنجاز الشخصي يعني ميل الفرد إلى تقييم نفسه بشكل سلبي وعدم الرضا
عن حياته سواء في العمل أو المنزل .ويذكر مخلوف ( )٢01٢أن انخفاض الشعور باإلنجاز هو تقييم
الفرد لنفسه بطريقة سلبية ،وخاصة في العالقات االجتماعية ،والشعور بعدم فعالية الجهد المبذول ،وتدني
الشعور بالرضا عن الذات.
ويرى الباحثان أن انخفاض اإلنجاز الشخصي هو اعتقاد الفرد أن مجهوده يضيع هبا ًء ،وأنه لن يتمكن
من النجاح بالمستوى الذي يرضى عنه ،وأنه عاجز عن أداء المهام اليومية المكلف بها سواء في المنزل
أو العمل بسبب هبوط مستوى أداءه.
اآلثار المترتبة على االحتراق النفسي:
توجد العديد من اآلثار السلبية التي تترتب على شعور الفرد باالحتراق النفسي ،وتتمثل في:
التأثيرات االجتماعية :يتسبب االحتراق النفسي في تدهور عالقات الفرد االجتماعية ويصبح في
عزلة عن المجتمع ،وتتأثر سلبًا عالقته االسرية (الفريحات والربضي.)٢010 ،
التأثيرات السلوكية :يصف األشخاص المصابين باالحتراق النفسي أنفسهم بأنهم مستهلكون،
ومحبطون ،ويقاسون ،ويشعرون بالالمباالة ،ويفتقرون إلى الطاقة ،وليس لديهم دافع ،ويفتقرون إلى
االبداع ،وعدم القدرة على تقدير المشكالت أو إيجاد حلول لها ،والشعور بعدم الرضا ،والشعور بعدم
الكفاءة ) .)Brehm et al.,2002; Tina ,2008ويؤثر االحتراق النفسي على الوالدين في زيادة
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سلوكيات اإلهمال ،والعنف تجاه األطفال ،والشعور بانخفاض أو اختفاء الطاقة والدوافع التي يحتاجونها
لتربية أبنائهم ).(Zaidman-Zait et al. ,2017; Mikolajczak et al. ,2019
التأثيرات الفسيولوجية :يؤثر االحتراق النفسي في الشعور بالتوتر ،وارتفاع ضغط الدم ،والغثيان،
واآلالم بالظهر ،والصداع ،واضطرابات النوم ).)Omar et al. ,2015
التأثيرات النفسية :يؤثر االحتراق النفسي في تدني تقدير الذات ،والشعور الدائم بالتعاسة ،والحزن،
والعجز ،واالكتئاب ،واإلحباط ،والغضب ،والقلق ،وفقدان روح الدعابة ،وإهمال األولويات الشخصية
).)Omar et al. ,2015
التأثيرات المعرفية :يتسبب االحتراق النفسي في حدوث مشاكل في الذاكرة ،وعدم القدرة على
التركيز على مهمة محددة ،وسوء التقدير لألمور ،ورؤية الجانب السلبي فقط ،والتشاؤم ،واألحالم السيئة .
)(Thompson, 2015
ويرى الباحثان أن كثرة األعمال التي يكلف بها الفرد ،والتي ال تتناسب مع إمكاناته وقدراته الجسمية
أو العقلية تؤدي إلى انخفاض الدافعية ألداء أية أعمال ،وتقلل من القدرة على التحكم والسيطرة على حجم
كبيرا
دورا
ً
الضغوط التي يتعرض لها ،كما أن الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها تلعب ً
في الشعور باالكتئاب والضغط النفسي والقلق ،وهو ما يؤدي إلى الشعور باالحتراق النفسي ،ويؤثر على
الجانب النفسي والفسيولوجي والسلوكي واالجتماعي للفرد.
العوامل المؤثرة في الشعور باالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:
توجد العديد من العوامل التي تؤثر في مستوى الشعور باالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،وتتمثل في:
وجود طفل من ذو االحتياجات الخاصة باألسرة :يزداد االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة مقارنة بأمهات األطفال العاديين). (Gérain and Zechbb, 2008
الخلفية االجتماعية والديموغرافية :يزداد االحتراق النفسي بانخفاض الوضع المالي لألسرة ،وزيادة
عمر الوالدين ،وكثرة عدد األطفال وزيادة أعمارهم أو تأخرهم في النمو ،أو األمراض الدائمة
).)Lindström et al., 2011
عمل األم  :يزداد االحتراق النفسي لدى األمهات بسبب تعرضهن المتكرر للنزاع بين العمل واألسرة
).)Balogun, 2014
اإلرهاق االنفعالي أو الجسدي :يزداد االحتراق النفسي بسبب الشعور باإلرهاق االنفعالي أو الجسدي
).)Hinds et al., 2015
الكمالية  :يزداد االحتراق النفسي عند الشعور بالكمالية الذاتية أو الوصف االجتماعي للفرد بالكمالية،
والذي يجعله يضع معايير ذاتية عالية مصحوبة بالنقد الذاتي القاسي.)Hill and Curran, 2016) .
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عمر الطفل ذو اضطراب طيف التوحد :الطفل ذو اضطراب طيف التوحد األكبر س ًنا يسبب لدى
والديه مستوى أعلى من االحتراق النفسي مقارنة بوالدي الطفل ذو اضطراب طيف التوحد األصغر سنًا
).(Kwiatkowski and Sekulowicz, 2017
الذكاء والمرونة  :توافر المستوى المرتفع من الذكاء والمرونة يخفف من آثار التوتر واالنفعاالت
السلبية الناجمة عن االحتراق النفسي(Szczygiel et al., 2018) .
ويرى الباحثان أنه كلما زاد عدد العوامل المؤثرة على االحتراق األكاديمي لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد كلما زاد اإلحساس بالضغط الناجم عن عدم قدرتهن على الموائمة بين األعمال
المكلفات بها والقدرات التي لديهن ،وتشعرن بتناقص القدرة على العطاء ،وتتكون لديهن رغبة في
االنعزال عن المحيطين واالنسحاب من الجماعة.
أسباب الشعور باالحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:
ذكر ) Koydemir and Tosun (2009أن قلة المعلومات المتاحة عن اضطراب التوحد لدى
األمهات تتسبب في ارتفاع مستوى الشعور باإلجهاد واالحتراق النفسي لديهن.
ويشير ) Allala and Alzubairi (2016إلى أن شعور أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد بوصمة العار والخجل االجتماعي يسبب الشعور باالحتراق النفسي لديهن.
ويفيد ) Ardic (2020أن رعاية الطفل ذو اضطراب طيف التوحد والعبء الناجم عن تلبية
احتياجاته والصعوبة في المشاركة في الحياة االجتماعية تتسبب في الشعور باالحتراق النفسي لدى
األمهات.
ووجد ) Cetinbakis et al. (2020أن الرضا عن الحياة ينخفض لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد بسبب أعباء ومسئوليات رعاية أطفالهم.
وقد سعت العديد من البحوث إلى خفض مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،حيث هدف بحث ) Kowalkowski (2012إلى التحقق من تأثير العالج
الجمعي القائم على القبول وااللتزام لدى لولدي األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتكونت العينة من
( )17أ ًما ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتمت جلسات العالج لمدة ( )8أسابيع ،وتم التقييم عقب
االنتهاء من العالج ،وبعد مرور ثالثة أشهر خالل القياس التتبعي ،وأظهرت النتائج انخفاض مستوى
االحتراق النفسي لدى أمهات المجموعة التجريبية.
وسعى بحث سعيد ومحمد ( )٢0٢0إلى تخفيف االحتراق النفسي لدى ( )14أ ًما من أمهات األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل برنامج إرشادي ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية
وضابطة بالتساوي ،وحصلت المجموعة التجريبية على ( )16جلسة إرشادية ،وتوصلت النتائج إلى
خفض مستوى االحتراق النفسي لدى األمهات في المجموعة التجريبية.
واستهدف بحث ) Şahin et al. (2020التحقق من أثر األنشطة الترفيهية في االكتئاب واالحتراق
النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتكونت العينة من ( )15أ ًما ألطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،وتم تطبيق مقياس بيك لالكتئاب ومقياس مالتش لالحتراق النفسي قبل وبعد
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الجلسات ،وتوصلت النتائج إلى خفض مستوى االكتئاب لدى األمهات عقب الجلسات ،في حين لم ينخفض
مستوى االحتراق النفسي لديهن.
ويرى الباحثان أن التفكير في خفض مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب
نظرا النهما
طيف التوحد ،يعد من الضروريات التي تسهم في تحسين قدرتهن على مواجهة التوتر والقلقً ،
يعودان عليهن بعواقب سلبية ،ويتم ذلك من خالل ارشادهن إلى التماس الدعم من األسرة ،وإعادة ترتيب
أولويات حياتهن ،والتشاور مع أخصائي نفسي أو اجتماعي للحصول على الدعم االجتماعي ،وذلك حتى
تتمكن كل منهن من استعادة الطاقة الالزمة لرعاية أطفالهن.
تعقيب على اإلطار النظري:
يعد وجود طفل باألسرة يعاني من اضطراب طيف التوحد من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على
نظرا لتعدد أدوارهن كأمهات وزوجات وربات بيوت،
العديد من الجوانب النفسية لألسر وخاصة األمهات ً
وأن ذلك يضع عليهن العديد من الضغوط التي تؤثر على عالقتهن باألصدقاء والجيران واألقارب،
وقدرتهن على تقديم الخدمات لباقي أفراد األسرة ،وتصاب الكثيرات منهن باالكتئاب بسبب المعاناة من
المشكالت والضغوط ،ولعل رغبتهن في تحسين مستوى أداء أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد
يجعلهن يبذلن المزيد من الجهد لتمكين األطفال من االعتماد على أنفسهم ،ولكن يقابل ذلك في أغلب
األحيان بالفشل بعد التدريب ،مما يؤدي إلى شعور األمهات باالحتراق النفسي ،ودفع ذلك العديد من
الباحثين إلى محاولة البحث عن أساليب ارشادية واستراتيجيات تساعد األمهات على تقبل وجود طفل
توحدي باألسرة ،وفهم كيفية التعامل مع هذه الفئة ،ومحاولة التغلب على الضغوط النفسية التي يتعرضن
إليها.
فروض البحث:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيالقياس البعدي لمقياس االكتئاب لصالح المجموعة التجريبية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيالقياس البعدي لمقياس االحتراق النفسي لصالح المجموعة التجريبية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لمقياساالكتئاب.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لمقياساالحتراق النفسي.
منهج البحث:
نظرا لمناسبته لمتغيرات البحث ،وسعيه للتعرف على
تم استخدام المنهج التجريبي في البحث الحالي ً
أثر المتغير المستقل وهو (البرنامج اإلرشادي) في المتغيرين التابعين (االكتئاب واالحتراق النفسي) ،حيث
تم استخدام القياس القبلي للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،وكذلك القياسين البعدي
والتتبعي للتحقق من فعالية البرنامج.
عينة حساب الخصائص السيكومترية:
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تم اختيار ( )٢9أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمحافظة الطائف بالمملكة
العربية السعودية للتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث ،حيث متوسط أعمارهن الزمنية
شهرا.
شهرا بانحراف معياري ()7٢.1
()40٢
ً
ً

عينة البحث األساسية:
تكونت عينة البحث األساسية من ( )19أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية ،وكانت لهن الخصائص التالية:
شهرا بانحراف
 تراوحت األعمار الزمنية لألمهات بين ( )44 -٢5سنة ،بمتوسط ()399,05ً
شهرا.
معياري ()6٢,05
ً
 تراوحت األعمار الزمنية ألطفالهن ما بين ( )14 -٢سنة. تنتمي جميع األمهات إلى مستوى أعلى من المتوسط. ال توجد أمهات مطلقات أو أرامل بين أفراد العينة.وتم تقسيمهن إلى مجموعتين (تجريبية  9أمهات ،ضابطة  10أمهات) ،وتم التكافؤ بينهما في
المستوى االجتماعي االقتصادي من خالل أخذ رأي األخصائية النفسية في "جمعية الطائف الخيرية لذوي
االحتياجات الخاصة" ،حيث جميع أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تنتمي إلى مستوى
اجتماعي اقتصادي أعلى من المتوسط ،وتم االستعانة باالختبار الالبارامتري مان وتني ،وذلك للتحقق من
تكافؤ المجموعتين في متغيرات العمر الزمني والقياس القبلي لقائمة بيك لالكتئاب ومقياس االحتراق
النفسي ،وهو ما يوضحه الجدول (.)1
جدول ( )1نتائج االختبار الالبارامتري مان وتني للتحقق من التكافؤ بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيري العمر الزمني ومستوى االكتئاب واالحتراق النفسي
متغير

ضابطة (ن = )10
تجريبية (ن = )9
االنحراف متوسط مجموع
االنحراف متوسط مجموع
المتوسط
المتوسط
المعياري الرتب الرتب
المعياري الرتب الرتب

قيمة
U

قيمة
Z

الداللة

االحتراق النفسي

العمر الزمني  0.254 42.00 97.00 9.70 56.2 388.6 93.00 10.33 69.3 410.6غير دالة
االكتئاب
االنهاك
االنفعالي
تبلد
المشاعر
انخفاض
االنجاز
الدرجة
الكلية

19.6

1.2

19.6 84.00 9.33

 0.538 39.00 106.0 10.60 1.1غير دالة

 0.386 40.50 104.50 10.45 0.84 31.4 85.50 9.50 0.83 31.2غير دالة
1.48 27.50 117.50 11.75 1.02 28.2 72.50 8.06 0.86 28.0
26.6 80.50 8.94 0.83 25.7
85.0

غير دالة

 0.797 35.50 109.50 10.95 1.2غير دالة

0.73 36.00 91.00 9.10 2.04 86.2 99.00 11.00 1.5
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يتضح من الجدول ( )1عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في العمر الزمني ،والقياس القبلي في قائمة بك لالكتئاب ومقياس االحتراق النفسي،
وهو ما يشير إلى تحقق التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في هذه المتغيرات.

أدوات البحث:
( )1قائمة بيك لالكتئاب – ملحق (( :)1إعداد  –Backترجمة غريب )1985
تهدف القائمة إلى تقدير مستوى االكتئاب بشكل سريع لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ،وتتكون القائمة من ( )٢1مجموعة ،وكل مجموعة تتضمن أربع جمل تتدرج من ( )0إلى ()3
لتعكس تدرج شدة األعراض السريرية لالكتئاب ،ويكلف المفحوص بقراءة العبارات واختيار العبارة
المناسبة له.
ويقيس المقياس الشعور بالجوانب التالية :الحزن – التشاؤم – الفشل – السخط – الندم واإلحساس
بالذنب – توقع العقاب – كراهية الذات – إدانة الذات – التفكير باالنتحار – البكاء – عدم االستقرار
النفسي – االنسحاب – التردد – تغير صورة الجسم – انخفاض مستوى الكفاءة – اضطراب النوم –
الشعور باإلرهاق– فقدان الشهية للطعام – تناقص الوزن – االنشغال بالصحة  -تأثير الطاقة الجنسية.
تقدير الدرجات :إذا حصل المفحوص على درجة ( )9-0ال يوجد اكتئاب ،وإذا حصل على ()15-10
يوجد اكتئاب بسيط ،وإذا حصل على ( )٢3 -16يوجد اكتئاب متوسط ،وإذا حصل على درجة (أكبر من
 )٢4يوجد اكتئاب شديد.
ثبات القائمة :تم التحقق من الثبات بإعادة التطبيق بفاصل زمني قدره أربعة أسابيع على عينة حساب
الخصائص السيكومترية (ن = )٢9أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،حيث ُوجد أن
قيمة معامل الثبات هي ( )0.89للدرجة الكلية ،وهي قيمة تشير إلى أن القائمة تتسم بالثبات ،مما يدعو إلى
الثقة في نتائج استخدامها.
صدق القائمة :تم استخدام صدق المحكمين من خالل عرض القائمة على ( )9محكمين من أعضاء
هيئة التدريس تخصصي التربية الخاصة وعلم النفس في بعض جامعات المملكة العربية السعودية ،وأتفق
جميع المحكمين على صدق القائمة في تقدير االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
وكذلك تم التحقق من صدق القائمة باستخدام الصدق التمييزي ،حيث تم تطبيق قائمة بيك على عينة
"حساب الخصائص السيكومترية" ،وتم ترتيب درجاتهم ،وتم تحديد ( )%٢7الدنيا ،وتحديد ( )%٢7العليا،
ووجد أنهن ثمانية أمهات بكل منهما ،وتم استخدام اختبار مان وتني لحساب الفروق بين المجموعتين،
وجدول ( )٢يوضح ذلك:
جدول ( )2نتائج اختبار مان وتني لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أمهات األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد في الفئتين الدنيا والعليا في قائمة بيك لالكتئاب
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8
8
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مجموع
متوسط الرتب
الرتب
36,00
4.50
100,00
12.50
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الداللة

U

Z

0,000

3,414

دالة

يتضح من الجدول السابق أن قائمة بيك لالكتئاب لهم القدرة التميزية بين الفئتين الدنيا والعليا ،مما
يشير إلى صدق القائمة.
( )2مقياس االحتراق النفسي – ملحق (( :)2إعداد الباحثان)
يهدف المقياس إلى تحديد مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد،
وإلعداد المقياس تم االطالع على مقاييس مشابهة مثل (أغبارية٢017 ،؛ مهدي ،)٢017 ،وتم صياغة
عبارات المقياس وعرضه على تسعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس تخصصي التربية الخاصة وعلم
النفس في بعض جامعات المملكة العربية السعودية ،بهدف التحقق من وضوح وكفاءة عبارات المقياس،
والجدول ( )3يوضح ذلك:
جدول ( )3نسب اتفاق المحكمين على وضوح وكفاءة عبارات مقياس االحتراق النفسي
نسبة االتفاق

عبارة

نسبة االتفاق

عبارة

نسبة االتفاق

عبارة

نسبة االتفاق

عبارة

1

%88.88

10

%100

19

%100

28

2

%77.77

11

%100

20

%100

29

%100

3

%100

12

%100

21

%100

30

%100

4

%100

13

%88.88

22

%100

31

%100

5

%100

14

%100

23

%100

32

%100

6

%100

15

%100

24

%88.88

33

%100

7

%100

16

%100

25

%100

8

%100

17

%88.88

26

%100

9

%88.88

18

%88.88

27

%100

%88.88

يتضح من الجدول ( )3أن نسب اتفاق المحكمين على وضوح وكفاءة عبارات المقياس تراوحت
عرض عليهم بعد التعديل وأفادوا جميعًا بصالحية
بين ( ،)%100 - %77.77وتم إجراء التعديالت ،و ُ
عبارات المقياس ،وأصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من ( )33عبارة تقريرية تصف االحتراق
النفسي موزعة على ثالثة أبعاد هي تتمثل في االنهاك االنفعالي ويضم العبارات ( ،)1٢ – 1وتبلد
المشاعر ويضم العبارات ( ،)٢3 -13وانخفاض اإلنجاز الشخصي ويضم العبارات ( )33-٢4وتم
إدراج ثالث خيارات أمام كل عبارة (دائ ًما – أحيانًا – أبدًا) ،وتقدر بالدرجات ( ،)1-٢-3حيث جميع
العبارات في االتجاه السالب ،وال توجد عبارات في االتجاه الموجب ،وعلى ذلك فالنهاية العظمى للمقياس
هي ( )99درجة ،والنهاية الصغرى للمقياس ( )33درجة ،وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع مستوى
االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،والعكس صحيح.
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الخصائص السيكومترية للمقياس:
ثبات المقياس :تم التحقق من الثبات بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمني قدره أربعة أسابيع ،وكذلك
طريقة ألفاكرونباخ على عينة حساب الخصائص السيكومترية (ن = )٢9أ ًما من أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد ،حيث ُوجد أن قيمة معامل الثبات في طريقة إعادة التطبيق هي (،0.76 ،0.7٢
 )0.83 ،0.70لألبعاد وللدرجة الكلية على الترتيب ،وفي طريقة ألفاكرونباخ هي (،0.77 ،0.74
 )0.87 ،0.74لألبعاد والدرجة الكلية على الترتيب ،وهي قيمة تشير إلى أن المقياس يتسم بالثبات ،مما
يدعو إلى الثقة في نتائج استخدامه.
صدق المقياس :تم حساب صدق المقياس باستخدام صدق المحك الخارجي ،حيث تم حساب معامل
االرتباط بيرسون بين درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في عينة حساب الخصائص
السيكومترية (ن=  )٢9في مقياس االحتراق النفسي (إعداد الباحثان) ودرجاتهم في مقياس االحتراق
النفسي  -إعداد (أغبارية ،)٢017 ،ووجد أن قيمة معامل االرتباط ( )0.81وهي دالة عند مستوى
( ،)0.01وتدل على أن المقياس يتسم بالصدق.
( )3البرنامج االرشادي:
الهدف العام :يهدف البرنامج اإلرشادي إلى خفض مستوى االكتئاب واالحتراق النفسي لدى أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،حيث يتبنى البحث الحالي نظرية االرشاد االنفعالي العقالني
آلليس ،والتي ترى أن االنسان هو عقالني وال عقالني في نفس الوقت ،وعندما يفكر ويتصرف بطريقة
عقالنية يصبح شخص فعال وسعيد وأكثر كفاءة.
األهداف االجرائية:
 أن تتعرف األم على اآلثار النفسية التي تنتابها نتيجة الحديث الذاتي االيجابي والحديث الذاتي السلبي. أن تغير األم األفكار السلبية إلى أسئلة ثم اإلجابة عنها بحديث ذاتي إيجابي. أن تعرف األم األفكار الالعقالنية الخاطئة وتستبدلها بأفكار عقالنية صحيحة. أن تتمكن األم من االسترخاء الذهني والجسمي.الفنيات المستخدمة:
 المحاضرة إلكساب األمهات المزيد من المعلومات التي تتعلق باألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. المناقشة للتقليل من األفكار الخاطئة عن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وطرق التعامل معهم. االسترخاء الذهني والعضلي لتخفيف االنقباضات العضلية المصاحبة للضغوط التي تؤدي إلىاالكتئاب.
 إعادة البناء المعرفي ،وهو يتم من خالل تغيير الحديث الذاتي السلبي إلى الحديث الذاتي االيجابي.زمن الجلسات :استغرق تنفيذ كل جلسة ( )90دقيقة تقريبًا ،على مرحلتين بينهما استراحة لمدة ()10
دقائق.
مصادر إعداد البرنامج :إلعداد جلسات البرنامج تم االطالع على بعض البرامج االرشادية التي سعت إلى
تخفيف الضغوط والمشكالت النفسية التي تتعرض لها أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مثل
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(االسكندراني٢011 ،؛ فكري٢015 ،؛ عبدالحميد٢016 ،؛ القراله ،)٢018 ،وذلك للتعرف على كيفية
إعداد الجلسات االرشادية ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،والزمن ،وطرق السير بها.
األسس التي يقوم عليها البرنامج االرشادي:
 يتميز سلوك أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بالثبات النسبي والقابلية للتعديل.نظرا لحاجتهن إلى
 أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لديهن استعداد للتوجيه واإلرشادً
مواجهة المشكالت التي تقابلهن أثناء رعاية أطفالهن.
 مراعاة الفروق الفردية بين أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من حيث قدراتهنواستعداداتهن ،والميزات الشخصية لدى كل منهن.
 مراعاة سر المهنة وعدم افشاء أية أسرار تتعلق بأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. تتغير طرق التوجيه واإلرشاد خالل الجلسات لتتناسب مع حاجات واستعدادات أمهات األطفال ذوياضطراب طيف التوحد.
 حق أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في التوجيه واإلرشاد لتخفيف الضغوط والمشكالتالتي تتعرضن إليها ،وحقهن في تقرير مصيرهن.
التحقق من صالحية الجلسات االرشادية :تم صياغة محتوى الجلسات االرشادية ،وعرضها على تسعة
محكمين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الخاصة ببعض جامعات المملكة العربية السعودية ألخذ
آرائهم ومقترحاتهم حول محتوى الجلسات ومدى مناسبتها لألهداف التي تم صياغتها ،والزمن المحدد،
ومناسبتها لطبيعة المشكالت والضغوط التي تتعرض لها أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد،
وبعد تجميع آراء ومقترحات المحكمين ،تم إجراء التعديالت التي أشاروا إليها ،وعرضت عليهم مرة
أخرى ،وأفادوا جميعًا بصالحية الجلسات االرشادية للتطبيق على عينة البحث الحالي.
وصف وحدود الجلسات االرشادية :استغرق تطبيق الجلسات "اإلعالمية" و"التدريبية التنفيذية" (14
جلسة) في مدة سبعة أسابيع تقريبًا ،حيث تضمنت تلك الجلسات جلستين إعالميتين )1٢( ،جلسة إرشادية،
وتم التنفيذ بمعدل جلستين اسبوعيًا لعينة مكونة من ( )9أمهات بالمجموعة التجريبية من أمهات األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد المترددات على "جمعية الطائف الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة"
نظرا النتشار جائحة كورونا في العام الجامعي
بمحافظة الطائف ،وتم التدريب باستخدام برنامج ً ،Zoom
صا لجلسات البرنامج االرشادي:
 144٢/1441هد ،ويوضح الجدول ( )4ملخ ً
جدول ( )4ملخص الجلسات االرشادية
رقم
الجلسة
1
اعالمية

عنوان زمن
الجلسة الجلسة
90
طيف
التوحد دقيقة

االكتئاب 90
٢
اعالمية واالحتراق دقيقة
النفسي

الفنيات المستخدمة
المحاضرة
والمناقشة
المحاضرة
والمناقشة

الهدف اإلجرائي من الجلسات
 أن تتعرف األمهات على مفهوم طيف التوحد. أن تذكر األمهات أنواع طيف التوحد. أن تفهم األمهات أعراض طيف التوحد. أن تعرف األمهات أساليب عالج طيف التوحد. أن تعرف األمهات مفهوم االكتئاب. أن تذكر األمهات أعراض االكتئاب. أن تفهم األمهات أسباب االكتئاب. أن تعرف األمهات أساليب عالج االكتئاب. أن توضح األمهات كيفية الوقاية من االكتئاب.- 313 -
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الهدف اإلجرائي من الجلسات

 أن تعرف األمهات مفهوم االحتراق النفسي. أن تفهم األمهات أسباب االحتراق النفسي. أن توضح األمهات مراحل االحتراق النفسي. أن تذكر األمهات أعراض االحتراق النفسي. أن تفهم األمهات كيفية الوقاية من االحتراق النفسي أن تتعرف األم على اآلثار النفسية التي تنتابها نتيجةالمحاضرة
 14-3الجلسات 90
الحديث الذاتي االيجابي والحديث الذاتي السلبي.
المناقشة
ارشادية االرشادية دقيقة
االسترخاء الذهني  -أن تغير األم األفكار السلبية إلى أسئلة ثم اإلجابة
عنها بحديث ذاتي إيجابي.
والعضلي
إعادة البناء المعرفي  -أن تعرف األم األفكار الالعقالنية الخاطئة وتستبدلها
بأفكار عقالنية صحيحة.
 -أن تتمكن األم من االسترخاء الذهني والجسمي.

خطوات تطبيق البحث:
-1

-٢
-3

-4
-5
-6
-7

تم إعداد البرنامج االرشادي ،ومقياس االحتراق النفسي ،واختيار قائمة بيك لالكتئاب ،والحصول
على موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة الطائف على تطبيق أدوات البحث على أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المترددات على "جمعية الطائف الخيرية لذوي االحتياجات
الخاصة" بمحافظة الطائف.
تم التحقق من الخصائص السيكومترية ألداتي البحث على عينة حساب الخصائص السيكومترية
(ن=  )٢9أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
نظرا
تم التطبيق القبلي لقائمة بيك لالكتئاب ومقياس االحتراق النفسي من خالل نماذج جوجل ً
النتشار جائحة كورونا على ( )43أ ًما من أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وتم
تحديد األمهات الالتي لديهن مستوى مرتفع من االكتئاب واالحتراق النفسي (تقع درجاتهن في
االرباع األعلى) ،ووجد أنهن ( )19أ ًما.
تم تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي وعددها ( )14جلسة على األمهات الالتي تم تحديدهن.
عقب انتهاء الجلسات اإلعالمية واالرشادية تم القياس البعدي بتطبيق قائمة بيك لالكتئاب ومقياس
االحتراق النفسي.
بعد مرور شهر تم القياس التتبعي لقائمة بيك لالكتئاب ومقياس االحتراق النفسي.
تم التحليل اإلحصائي وتفسير النتائج وصياغة التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء األطر
النظرية ونتائج البحوث السابقة.

نتائج البحث وتفسيرها:
الفرض األول :ينص هذا الفرض على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي لقائمة بيك لالكتئاب لصالح المجموعة التجريبية" .والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام
اختبار مان ويتنى Mann Whitneyالالبارامتري لألزواج غير المتماثلة لبحث داللة الفروق بين
متوسطي رتب درجات قائمة بك لالكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
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جدول ( )5نتائج اختبار مان وتني لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أمهات األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لقائمة بيك
لالكتئاب
المقياس

المجموعة ن المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط مجموع
الرتب الرتب

معامل
مان
ويتنىU

حجم
مستوى
التأثير
قيمة Z
الداللة

االكتئاب

التجريبية 11,77 9
الضابطة 20,00 10

1,20
1,05

45,00 5,00
145,0 14,50

0,00

0.86

3,714

دالة

يتضح من الجدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتدب درجدات أمهدات األطفدال ذوي
اضطراب طيف التوحد في المجموعتين التجريبية والضدابطة فدي القيداس البعددي لقائمدة بيدك لالكتئداب،
وهي دالدة عندد مسدتوى ( )0,01لصدالح أمهدات األطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد فدي المجموعدة
التجريبية ،كما تراوحدت قيمدة حجدم األثدر باسدتخدام القدانون (قسدمة قيمدة  Zعلدى جدذر مجمدوع عدددي
المجموعتين التجريبية والضابطة) هو ( )0,86مما يعني أن ( )%86من تبداين درجدات أمهدات األطفدال
ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية في القياس البعدي لقائمدة بيدك لالكتئداب تعدود ألثدر
البرنامج االرشادي وهذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع بحث ) Nguyen et al. (2015الذي توصل إلى أن إرشاد أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد إلى مهارات حل المشكالت يؤدي إلى خفض مستوى االكتئاب،
وبحث العواودة ( )٢017الذي توصل إلى أن تحسين مستوى الصحة النفسية لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد يؤدي إلى خفض مستوى االكتئاب لديهن ،وبحث Alaedein and Al-Sharaa
) (2020الذي توصل إلى انخفاض مستوى االكتئاب والضغوط النفسية نتيجة المشاركة في جلسات
برنامج االرشاد الجمعي.
ويُرجع ا لباحثان انخفاض مستوى الشعور بأعراض االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد بالمجموعة التجريبية إلى المشاركة بالبرنامج االرشادي ،والذي جعلهن أكثر وعيًا
بالمعلومات عن التوحد وطرق التعامل مع هذه الفئة ،حيث أسهمت الفنيات التي اعتمد عليها البرنامج مثل
المحاضرة في تغيير اتجاهات األمهات نحو أطفالهن ذوي طيف التوحد ،وأصبحن أكثر ً
تقبال لألمر
الواقع ،وفنية المناقشة والتي سمحت لألمهات بتبادل اآلراء المختلفة والخبرات حول المشكالت التي تمر
بها كل منهن ،والتي تتسبب في شعورهن باالكتئاب ،وممارستهن لفنية االسترخاء الذهني والعضلي التي
جعلتهن أكثر قدرة على تصفية األفكار الالعقالنية والتعامل مع الضغوط ،والحد من التوتر العصبي
والنفسي ،وكيفية التغلب على الحديث الذاتي السلبي واستبداله بحديث ذاتي إيجابي خالل التعامل اليومي
مع أطفالهن ،أما فنية إعادة البناء المعرفي فدفعتهن إلى التركيز على األفكار السلبية التي تتسبب في
شعورهن بأعراض االكتئاب ،والمعتقدات غير المنطقية التي تتفكرن بها ،فأصبحن أكثر قدرة على تحديد
األفكار السلبية ،والالعقالنية المتعلقة بطيف التوحد ،واستبدالها بأفكار عقالنية تقوي من عزيمتهن عند
الشعور بالضغوط التي يتم التفكير بها طوال اليوم ،مما أدي على انخفاض مستوى الشعور بالحزن،
والتفكير في االستمتاع بأنشطة كان يتم االستمتاع بها سابقًا ،وأصبح لديهن تفكير إيجابي بضرورة
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ضا خالل القياس البعدي لمقياس
االستمتاع بالحياة ،وهو ما أظهر مستوى الشعور باالكتئاب منخف ً
االكتئاب.
الفرض الثاني :ينص هذا الفرض على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي لمقياس االحتراق النفسي لصالح المجموعة التجريبية" .والختبار صحة هذا الفرض تم استخدم
اختبار مان ويتنى Mann Whitneyالالبارامتري لألزواج غير المتماثلة لبحث داللة الفروق بين
متوسطي رتب درجات مقياس االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ،ويتضح ذلك في الجدول التالي:
جدول ( )6نتائج اختبار مان وتني لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أمهات األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس االحتراق
النفسي
البعد

المجموعة

االنهاك
االنفعالي

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

تبلد
المشاعر
انخفاض
اإلنجاز
الشخصي
الدرجة
الكلية

حجم
االنحرا
متوسط مجموع
المتوس
قيمة Uقيمة  Zالداللة التأثير
ف
ن
الرتب الرتب
ط
المعياري
45.00 5.00 0.83 24.2 9
 3.72 0.00دالة 0.86
145.0 14.5 1.2 33.3 10
45.00 5.00 1.5 22.8 9
 3.71 0.00دالة 0.86
145.0 14.5 0.81 28.0 10
45.00 5.00 0.66 20.2 9
 3.72 0.00دالة 0.86
145.0 14.5 1.1 28.1 10
45.00 5.00 1.8 67.3 9
 3.69 0.00دالة 0.85
145.0 14.5 2.1 89.4 10

يتضح من الجدول ( )6وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات أبعاد االحتراق النفسدي
المتمثلة في " االنهاك االنفعدالي ،وتبلدد المشداعر ،وانخفداض اإلنجداز الشخصدي" ،والدرجدة الكليدة لددى
أمهات المجموعتين التجريبية والضابطة في القيداس البعددي ،وهدى دالدة وموجبدة عندد مسدتوى ()0.01
لصالح أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد فدي المجموعدة التجريبيدة ،كمدا تراوحدت قديم حجدم
األثر باستخدام القانون (قسمة قيمة  Zعلى جذر مجموع عددي المجموعتين التجريبية والضابطة) ما بدين
( ،)0.86( ،)0.85ممددا يعنددي أن مددن ( )%85إلددى ( )%86مددن تبدداين درجددات أمهددات األطفددال ذوي
اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية في القياس البعدي لالحتراق النفسي يعود ألثدر البرندامج
اإلرشادي وهذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث ) Kowalkowski (2012الذي توصدل إلدى أن العدالج الجمعدي القدائم
على القبول وااللتزام يؤدي إلى خفدض مسدتوى االحتدراق النفسدي لددى أمهدات األطفدال ذوي اضدطراب
طيف التوحد ،وبحث سعيد ومحمد ( )٢0٢0الذي توصل إلى خفض مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات
األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل برنامج إرشادي.
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وتختلف النتيجة مع بحث ) Şahin et al. (2020الذي توصل إلى أن استخدام األنشطة الترفيهية لدم
يخفض مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
ويُرجع الباحثان انخفاض مستوى الشدعور بداالحتراق النفسدي لددى أمهدات األطفدال ذوي اضدطراب
طيف التوحد بالمجموعة التجريبية إلى مشاركتهن بالبرندامج االرشدادي الدذي سدعى إلدى خفدض مسدتوى
الضغوط النفسية التي تشعر بها األم في محيط تفاعلها مع طفلهدا ذو اضدطراب طيدف التوحدد ،واسدتخدام
فنية المحاضرة التي أتاحت الفرصة لألمهات لمعرفة العديد من المعلومات عن أفضل الطرق للتعامدل مدع
األطفال في هذه الفئة ،فأصبحوا أكثر وعيًا بمصادر االحتراق النفسي لديهن ،وفنية المناقشة التدي أسدهمت
في توضيح النقاط الغامضة عن القدرات الفعلية المنخفضة لهدذه الفئدة ،وعددم توقدع الكثيدر بعدد تددريبهم،
ً
فعداال فدي خفدض التدوتر النداجم عدن المواقدف
دورا
وفنية االسدترخاء الدذهني والعضدلي والتدي كدان لهدا ً
الضاغطة خالل مالحظة سلوكيات أطفالهن ،والتخفيف مدن ردود الفعدل الفسديولوجية التدي تتعرضدن لهدا
نتيجة الفشل في تعديل سلوكيات األطفال ،وفنية إعادة البناء المعرفي التي أسدهمت فدي تعدديل المعلومدات
لديهن عن طيف التوحد فساعدتهن على التعامل مدع الضدغوط ،وأصدبحن تفكدرن بضدرورة التوقدف عدن
األفكار الالعقالنية والسلبية التي تشغل تفكيرهن ،وضرورة االعتماد على التفكير اإليجابي في التعامل مع
تنظيمدا للوقدت حتدى ال
المشكالت التي تواجهن يوميًا ،وتفكرن بحكمة وتروي وعقالنية وايجابيدة ،وأكثدر
ً
عا بأن الطفل ذو اضطراب طيف التوحد
تتعرضن لإلجهاد المستمر الناجم عن رعاية أطفالهن ،وأكثر اقتنا ً
يستجيب ببطيء تبعا ً إلمكاناته العقلية ،مما يعندى ضدرورة التخلدي عدن فكدرة الفشدل فدي اإلنجداز ،وعددم
االستسالم للشعور بتبلد المشاعر تجاه االخرين عند الشعور باإلجهاد ،أو عند الشعور بعدم جدوى تددريب
األطفال علدى أيدة مهدارات ،ومدن ثدم تمكندت األمهدات مدن إعدادة التدوازن النفسدي والجسددي ،والشدعور
بالطمأنينة ،وإعادة ترتيب األفكار ووضع تسلسل لألولويدات ،وهدو مدا أظهدر مسدتوى االحتدراق النفسدي
ضا خالل القياس البعدي.
منخف ً
الفرض الثالث :ينص هذا الفرض على أنه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية في القياسين البعدي
والتتبعي لقائمة بيك لالكتئاب" .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلككسون
 Wilcoxonالالبارامتري لألزواج المتماثلة ،والجدول ( )7يوضح النتائج المرتبطة بهذا الفرض.
جدول ( )7نتائج حساب قيمة " "Zلمتوسطي رتب درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد في المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لقائمة بيك لالكتئاب
المتغير
الدرجة
الكلية
لقائمة بيك
لالكتئاب

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الرتب السالبة

2

5.20

5.00

الرتب الموجبة

2

الرتب المتساوية

5

المجموع

9

2.50

5.00

Z

0.00

الداللة

غير دالة

يتضح من الجدول ( )7أن قيمة  Zفي اختبار ويلككسون جاءت غير دالة في الدرجة الكلية لقائمة بيك
لالكتئاب ،مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي،
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مما يدل على استمرارية فعالية البرنامج االرشادي في خفض مستوى االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي
اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية.
وتتفق هذه النتيجة مع بحث ) Nguyen et al. (2015والذي توصل إلى استمرار انخفاض مسدتوى
االكتئاب لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد خالل القياس التتبعي بعد مرور ثالثة أشهر من
انتهاء البرنامج االرشادي القدائم علدى مهدارات حدل المشدكالت ،وبحدث Alaedein and Al-Sharaa
) (2020الذي توصل إلى استمرار انخفاض مستوى االكتئاب خدالل القيداس التتبعدي بعدد انتهداء جلسدات
برنامج االرشادي الجمعي.
ويُرجع الباحثان اسدتمرار انخفداض مسدتوى الشدعور باالكتئداب خدالل القيداس التتبعدي لددى أمهدات
األطفددال ذوي طيددف التوحددد المشدداركات بالمجموعددة التجريبيددة إلددى مشدداركتهن بالبرنددامج االرشددادي،
واستخدام بعض الفنيات مثل المحاضرة التي أسهمت في توعيتهن بالعديد من المعلومات عن كيفية التعامل
مع الضغوط النفسية التي تقابلهن عند التعامل مع أطفالهن ،وفنيدة المناقشدة التدي أوضدحت لهدن ضدرورة
تقبل األمر الواقع ،وعدم الشعور بالذنب أو أن ذلك عقاب من هللا ،فأصبحن أكثر قدرة على التخطيط لكيفية
التعامل مع أطفالهن ،وفنية االسترخاء الذهني والعضلي التدي أسدهمت بشدكل فعدال فدي تفريدب المكبوتدات
المتراكمة نتيجة الضغوط النفسية واالجتماعية التي تم التعرض لها خالل التعامل مع أطفالهن ،وفنية إعادة
البناء المعرفي التي جعلتهن قادرات على تغيير المعلومات الخاطئة عن طيف التوحد ،وجعلتهن أكثر وعيًا
بكيفية التغلب على األفكار السلبية والالعقالنية التي كانت تتملكهن خالل التعامل مع أطفالهن ،وتتسبب في
اعتالل الحالة المزاجية ،وعدم االستمتاع أو االهتمام بأية أمور في حياتهن ،فأصبحن أكثر استفادة من تلك
المعلومات عند التعامل مع أطفالهن ،وأمتد أثر ذلدك حيدث حداولن جعدل المعلومدات المتضدمنة بالجلسدات
االرشادية نه ًجا يساعدهن على التصدي للمشكالت التي تقابلهن بعدد انتهداء الجلسدات االرشدادية ،وأصدبح
لديهن قناعة بضرورة االستمرار في ممارسة تلك اإلجراءات التي تدم اإلشدارة إليهدا بالجلسدات ،وهدو مدا
ضا خالل القياس التتبعي بعد مرور شهر من القياس البعدي.
أظهر مستوى االكتئاب منخف ً
الفرض الرابع :ينص هذا الفرض على أنه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية في القياسين البعدي
والتتبعي لمقياس االحتراق النفسي" .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلككسون
 Wilcoxonالالبارامتري لألزواج المتماثلة ،والجدول ( )8يوضح النتائج المرتبطة بهذا الفرض.
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جدول ( )8نتائج حساب قيمة " "Zلمتوسطي رتب درجات أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد في المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس االحتراق النفسي
المتغير
االنهاك
االنفعالي

تبلد
المشاعر

انخفاض
اإلنجاز
الشخصي

الدرجة
الكلية

الرتب
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة

العدد
2
1
6
9
1
2
6
9
3
2
4
9
3

الرتب الموجبة
الرتب المتساوية
المجموع

2
4
9

متوسط
الرتب
2.00

مجموع
الرتب
4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

3.00

9.00

3.00

6.00

3.00

9.00

3.00

6.00

Z

الداللة

0.577

غير
دالة

0.577

0.447

0.447

غير
دالة

غير
دالة

غير
دالة

يتضح من الجدول ( )8أن قيمة  Zفي اختبار ويلككسون جاءت غير دالة في الدرجة الكلية لمقياس
االحتراق النفسي وأبعاده ،مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات القياسين
البعدي والتتبعي ألبعاد مقياس االحتراق النفسي المتمثلة في "االنهاك االنفعالي ،وتبلد المشاعر ،وانخفاض
اإلنجاز الشخصي" ،والدرجة الكلية ،مما يدل على استمرارية فعالية البرنامج االرشادي في خفض
مستوى االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في المجموعة التجريبية.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع بحث ) Kowalkowski (2012الذي توصل إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي في مقياس االحتراق النفسي لدى
أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد المشاركات في العالج الجمعي القائم على القبول وااللتزام.
ويُرجع الباحثان هذه النتيجة إلى اشتراك األمهات في البرنامج االرشادي ،والذي تضمن استخدام
بعض الفنيات مثل المحاضرة التي أسهمت في توعيتهن وإقناعهن بضرورة تجنب األفكار السلبية
والالعقالنية التي كانت تفكرن بها عندما يفعل األطفال سلوكيات غير مقبولة أما الغرباء ،وفنية المناقشة
التي فتحت أمامهن العديد من الحلول للمشكالت والصعوبات التي تقابلهن خالل التعامل مع أطفالهن ذوي
طيف التوحد ،والتي كانت تدفعهن إلى الضغط المفرط على أنفسهن لفترات طويلة في رعاية وخدمة
أطفالهن ،وفنية االسترخاء الذهني والعضلي التي أسهمت في التغلب على الشعور بالتوتر اليومي الناجم
عن إجهاد أنفسهن خالل تدريب أطفالهن ،فأصبح لديهن قناعة بأن الضغط على أطفالهن ال يؤدي إلى
تحسين التواصل اللفظي واالجتماعي لديهم ،مما قلل من مستوى شعورهن باليأس والعجز ،وفنية إعادة
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البناء المعرفي التي أوضحت العديد من األفكار الخاطئة عن طيف التوحد ،وجعلتهن يمتلكن العديد من
األفكار عن كيفية تنمية المهارات االجتماعية والتخاطب وفق قدرات أطفالهن الفعلية ،وكيفية توزيع الوقت
والجهد طوال اليوم ،وأصبحت كل منهن تسعى إلى االستفادة من كل هذه الخبرات والمهارات في التكيف
مع الصعوبات الحياتية والتحديات التي تقابلهن خالل التعامل مع أطفالهن ،وتم ممارستها حتى بعد انتهاء
ضا
البرنامج االرشادي ،وتسبب ذلك في انخفاض الشعور باالحتراق النفسي ،وهو ما أظهر مستواه منخف ً
خالل القياس التتبعي.
التوصيات:
بناء على نتائج البحث الحالي يوصى الباحثين باآلتي:
 توفير خدمات التشخيص المبكر لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في العام األول ،وذلك للتدخلالمبكر وتقليل المشكالت التي تقابلهم ،وتخفيف األعباء التي تقابل األمهات.
 توفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة علميًا لتقديم الددعم االجتمداعي والنفسدي ألمهدات األطفدالذوي اضطراب طيف التوحد.
 توفير اخصائيين التخاطب ومدربي المهارات االجتماعية في المؤسسات التي يتردد عليهدا األطفدالذوي اضطراب طيف التوحد ،وذلك لتخفيف الضغوط النفسية على األمهات.
 توفير الدعم المادي والبشري للجمعيات األهلية التي تقدم الخدمات االرشادية ألمهات األطفدال ذوياضطراب طيف التوحد.
البحوث المقترحة:
من خالل نتائج البحث الحالي ونتائج البحوث السابقة ُوجدت مجموعة مدن المشدكالت التدي يمكدن أن
تكون موضوعات لبحوث مستقبلية:
 فعالية برنامج إرشادي في خفض مستوى قلق المستقبل لدى أمهات األطفال التوحديين. فعالية برنامج قائم على تنمية مهارات التفكير اإليجابي في الضغوط النفسية لددى أمهدات األطفدال ذوياضطراب طيف التوحد.
 االسددهام النسددبي للمرونددة النفسددية لدددى أمهددات األطفددال ذوي اضددطراب طيددف التوحددد فددي الشددعورباالكتئاب.
 فعالية برنامج إرشادي أسرى في االحتراق النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. دور استراتيجيات المواجهة لدى أمهات األطفدال ذوي اضدطراب طيدف التوحدد فدي التنبدؤ بداالحتراقالنفسي واالكتئاب.
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The Effectiveness of a Counseling Program in Reducing Depressive
Symptoms and Burnout Among Mothers of children with Autism Spectrum
Disorder.
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Abstract:
The study aimed to reduce depressive symptoms and psychological burnout
among mothers of children with autism spectrum disorder through a counseling
program, and the sample consisted of (19) mothers of children with an autism
spectrum disorder in Taif governorate in Saudi Arabia, and the sample was
divided into two groups, (9) mothers in the experimental group, and (10)
mothers in the control group, and the list was used. A list of depression was
used, the burnout scale was prepared, and the counseling program sessions were
prepared, the mothers of the experimental group got (14) a counseling session,
and after the end of the sessions, a post-measurement of the list of depression,
burnout scale, and a follow-up measurement was done after a month. The results
showed a decrease in the level of depression and burnout in mothers of the
experimental group, the level was still decreased during the follow-up
measurement.

Key Words: Counseling Program - Depression - Burnout - Mothers of Children
with Autism Spectrum Disorder.
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