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 امللخص:

المناعة النفسية الكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف  لىإالدراسة الحالية  تىدف
اضطراب طيؼ أطفاؿ  أسرمف  30وتكونت عينة الدراسة مف  ،وأساليب مواجية الضغوط

، واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس المناعة النفسية، ومقياس اأم 15، واأب 15، التوحد
عالقة ارتباطية  وجودمواجية الضغوط إعداد الباحثيف، وأشارت نتائج الدراسة إلى أساليب 

األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ التوحد وأميات األطفاؿ ذوي  آباءذات داللة إحصائية بيف درجات 
، كما أشارت اضطراب طيؼ التوحد عمى مقياس المناعة النفسية وأساليب مواجية الضغوط

وأميات األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ  آباءالتنبؤ بالمناعة النفسية لدى  يةنامكإ إلى النتائج
 .التوحد مف خالؿ أساليب مواجية الضغوط

أسر أطفاؿ اضطراب طيؼ المناعة النفسية، أساليب مواجية الضغوط، لمفتاحية: الكممات ا
 جائحة كوروناالتوحد، 

 

Psychological immunity and its relationship to coping strategies styles 

among families of children with autism spectrum disorder during 

Corona pandemic 

The current study aimed at exploring relationship between psychological 

immunity and coping strategies styles. The sample of the study included 30 

parents of children with autism spectrum disorder (15 males, 15 females). 

Tools of the study included scales prepared by the researchers: psychological 

immunity scale and coping strategies scale. Results of the study show that there 

is a positive significant correlation between psychological immunity and 

coping strategies among parents of children with autism spectrum disorder. 

Results also show the capability of coping strategies to predict psychological 

immunity. 

Keywords: Psychological immunity- coping strategies styles- families of 

children with autism spectrum disorder -Corona pandemic. 

 



 م2024( 88) -2ج-أغسطسعدد                                                               ...  المناعة النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 618 - 

 
 املكدمة

كورونا المستجد العالـ وتفشي الوباء وانتشر بشكؿ سريع مما اجتاح وباء فيرس لقد 
و تطور شكؿ خطورة عمى سالمة أرواح الشعوب وصحتيـ البدنية والنفسية وانتشر بيدوء لكن

أعمنت  2020وقد آثار القمؽ والرعب لدي الجميع وفي يناير  بشكؿ مفاجئ ال يمكف تجنبو،
تثير قمقا دوليا وعندما  عامةصحية  طارئةستجد كورونا الم جائحةمنظمة الصحة العالمية أف 

 خمصت إلى أنو يمكف وصفو بالجائحة، وبدأو  19أجرت المنظمة تقييما لمرض كوفيد 
التساؤؿ حوؿ فيرس كورونا ووضح الدليؿ الشامؿ أف فيروسات كورونا عبارة عف عائمة 

لعادية ومتالزمة الشرؽ فيروسية كبيرة ومف المعروؼ أف اإلصابة بيا تتسبب في نزالت البرد ا
 نسبياً وتدعي متالزمة اإللتياب الرئوي الحاد وغيرىا مف األمراض الخطيرة  ،األوسط التنفسية
 .(4، 2020 )الدليؿ الشامؿ،
ال يتجزأ مف الجيود المبذولة إلنقاذ األرواح  اً شؾ فيو أف التدخؿ النفسي جزء ومما ال

وأثناء مواجية الوباء أصبحت سالمة األرواح ميددة وانتشرت المخاوؼ والقمؽ  وأبداً  دائماً 
 والذعر دوف حسيب وال رقيب.

لي تفاقـ الضرر الناجـ عف الوباء، ومف أجؿ إ دىأالعوائؽ النفسية مما  وزادت جداً  
 تكاتؼ العالـ بأكممو وتبادلوا ،تخفيؼ الضغط النفسي لدي الناس وتحسيف المناعة النفسية

ىي المبنة األولي في تكويف المجتمعات البشرية وأكثرىا ثباتا  األسرةوألف  ؛الدعـ والمساعدة
ينظر الكثير مف  األسرةوفي إطار  األسرىـ نتاج ىذه  طفاؿاألفي تاريخ اإلنساف الطويؿ و 

مة األفراد إلى الطفؿ باعتباره االمتداد الطبيعي ليـ، وتعتبر مشكمة اإلعاقة مف المشكالت اليا
إذ ال يخمو أي مجتمع مف المجتمعات مف وجود نسبة ال يستياف بيا  التي تواجو كؿ مجتمع،

خر مف اإلعاقات الجسمية أو العقمية، بآبنوع أو  اأصيبو مف أفراده ممف يواجيوف الحياة وقد 
والتوجو نحو العناية واالىتماـ باألفراد المعاقيف وأسرىـ عممية ، أو العصبية، أو النفسية

التي يوجد بيف أعضائيا  األسرورية لتكامؿ المجتمع وتضامنو وتآزره خصوصا وأف ضر 
شخص معاؽ بأي نوع مف أنواع اإلعاقة تواجو صعوبات وتحديات قد ينوء بيا كاىميا بسبب 

 (. 79، 2013 ،وعبدالحؽ ،صباح)األسرالتي تعيشيا تمؾ  الظروؼ غير العادية
المعاقيف مف القمؽ والخوؼ بسبب  طفاؿاأل أسرولما كاف في األوقات الطبيعية يعاني 

ت ألقالتيميش الذي كانوا يتعرضوا لو وعدـ االىتماـ فإف أزمة كورونا التي عصفت بالعالـ 
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يـ وآبائيـ أضعاؼ ما أمياتمخاوؼ كثيرة في نفوس ىذه الفئة مما أثار القمؽ لدييـ ولدي  
ثقيؿ لما سوؼ يتعرضوف إليو في ألف ذلؾ سبب ليـ عبء  ؛كاف لدييـ في الظروؼ الطبيعية

 . (40، 2019 بنائيـ في المنزؿ )السعيد،أالتعامؿ مع 
ىناؾ ضغوط متعمقة باألعراض النفسية يتعرض الوالداف إلى اإلحباط الناتج عف و  

 طفاؿاألالتأثيرات السمبية لسموؾ الطفؿ المعاؽ وكثرة متطمباتو. كما يتعرض أولياء أمور 
 1985 ,)ؿ دراسة أني أظيرتمستويات مرتفعة مف القمؽ واالكتئاب فقد  ىالتوحدييف إل

Annel)  ذوي االحتياجات الخاصة يتعرضوف لمستويات عالية مف الضغوط  طفاؿاألسر أأف
 بالضغوط.أكثر تأثرأ  األمياتاالنفعالية وأف 

 باءاآلوعندما تسبب فيرس كورونا في غمؽ المراكز التأىيمية ووجود األبناء مع 
 باءاآللمعمؿ والتنزه واإلقامة المستمرة بالمنزؿ جعؿ  األسربالمنزؿ بصفة مستمرة وعدـ خروج 

يتعرضوف إلى ضغوط نفسية متعددة وجعميـ في تفكير مستمر لمتخمص  اوبدأو عر في حالة ذ  
 ,Carbonal) حياتيـ بالكامؿ تأثيرا سمبياً  وط والتغمب عمييا حتى ال تؤثر عمىالضغ ىذهمف 

1990, 47).     
السموؾ كما  خبرة حادة مؤلمة وليا تأثيرىا عمىالضغوط كظاىره إنسانية تنتج عنيا و 

بير وعدـ التغضعؼ التكيؼ وارتفاع شدة  مثؿ ،أف ليا أىميتيا البالغة في فاعمية التكيؼ
إلي ذلؾ السمات المزاجية التي تسيـ في توليد الضغوط  ةإضافالتنبؤ، والنشاط المرتفع 

 . (55 ،9102، )إيبو المرتفعة
المنزؿ يعد  أف البقاء في HEALTH Liveوكما أشار التقرير المنشور عبر موقع 

 وأيضا يعرضيـ لتغيرات مفاجئة غير سابقة اإلنذار.، التوحد أطفاؿ مف األمور الصعبة عمى
 أمياتو  آباءوقد أوضحت نتائج عدد مف الدراسات مدي الضغوط النفسية التي يتعرض ليا 

 أساليبدراسة ما تسعي لو الدراسة الحالية الي  وىذاالتوحد، في الظروؼ الطبيعية  أطفاؿ
التوحد في ظؿ جائحة  أطفاؿ أمياتو  باءآل مواجية الضغوط ووعالقتيا بالمناعة النفسية

 ؟وكيؼ يواجيوف ىذه الضغوط ويتغمبوف عمييا ؟وىؿ يتأثروف سمبيا أـ إيجابيا ،كورونا
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 :مصللة البحح

حدث تغيرا سريعا في السياؽ الذي يعيش فيو يمكف أف ي   19صابة بفيروس كوفيد اإل      
الطفؿ فإجراءات الحجر الصحي مثؿ إغالؽ المدارس والقيود عمى الحركة تعطؿ الروتيف 

يحصموف عميو كما يؤدي ذلؾ الي ضغوط  اكانو  والدعـ االجتماعي الذي طفاؿاليومي لأل
خيارات جديدة  ة الذيف قد يضطروف الي العثور عمىلرعايجديدة عمى الوالديف ومقدمي ا

 -أو أف يتوقفوا عف العمؿ كما قد يؤدي الوصـ والتمييز المرتبطاف بكوفيد  ،طفاؿاأللرعاية 
دليؿ استرشادي، )االجتماعي  -كثر عرضة لمعنؼ والضغط النفسيأ طفاؿاألإلى جعؿ  19

9102 ،2).  
المشخصيف  طفاؿاأل مياتالحالة النفسية ألوعادة ما يغفؿ المجتمع عف أىمية 

فاألىؿ بشكؿ عاـ واألـ بشكؿ خاص  ؛باضطراب طيؼ التوحد وأىميتيا خالؿ مراحؿ العالج
مف ضغوط نفسية  األمياتتكوف متواجدة في كؿ مراحؿ حياة طفميا/ طفمتيا، حيث تعاني 

جراء تشخيص طفميا باضطراب طيؼ توحد وىذه مف أصعب المواقؼ في حياة أي أـ أو أب 
 تـ تشخيص طفميـ باضطراب طيؼ التوحد.

وعادة يفضؿ التوحدييف الروتيف ويقاوموا التغيير وذلؾ لمحفاظ عمى النظاـ داخؿ   
األماف حيث وجود البيئة عمي حساس باإلالبيئة عمي نفس الترتيب دوف تغيير لممحافظة عمي 

حساس باليدوء واالستقرار وعدـ القمؽ ولما كانت المدارس الخاصة إنفس ترتيبيا يعطييـ 
ثر عمييـ بطرؽ متعددة وكاف مف أبيـ تعد جزء مف الروتيف اليومي ليـ فغمؽ المدارس 

ندما تغير الضروري عمي ولي األمر أف يتعامؿ مع طفمو بحكمة ويوفر لو اإلحساس باألماف ع
التوحدييف ألماكنيـ والجموس في المنزؿ  طفاؿاألروتينو اليومي، وىذا يدؿ عمي أف تغيير 

سوؼ يسبب ليـ وألبائيـ عديد مف التقمبات المزاجية التي تؤدي الي الضغوط النفسية 
اضطراب طيؼ  التوحد  فيميـ ومعالجتيـ لمعالـ المحيط بيـ  أطفاؿالشديدة، والمعروؼ عف 

 طفاؿاألخفاؽ إالطبيعييف ويظير ىذا االختالؼ في  طفاؿاألبشكؿ ممحوظ عف تختمؼ 
المصابيف باضطراب طيؼ التوحد في تنمية ميارات لغوية تعبيرية واستيعابية طبيعية وفي 

 (.  95،  2012العمر المتوقع لنمو ىذه الميارات ) آؿ اسماعيؿ، 
فقد الحظا  ؛ذوي اضطراب طيؼ التوحد طفاؿاألف مع أسر يومف خالؿ تعامؿ الباحث

مواجية الضغوط مف أسرة ألخرى  أساليبأف كثيرا منيـ تختمؼ مستويات المناعة النفسية و 
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وخصوصا في ظؿ جائحة كورونا التي سيطرت عمى العالـ كمو وما زالت مما ظيرت آثاره  
دراسة  توقد أشار عمى مختمؼ مناحي الحياة الدراسية، والمنزلية، والصحية، واالقتصادية، 

(Polizzi, et al., 2020 إلى أىمية الدور الذي تمعبو المناعة النفسية في تقميؿ اآلثار )
ستراتيجياتأىمية المساندة االجتماعية، والشفقة بالذات، و  وكذلؾ السمبية لجائحة كورونا  ا 

دراسة المتغيرات ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة الحظ الباحثاف ندرة في ، المواجية
المرتبطة بأفراد العينة عمى مستوى الوطف العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما لـ 

مواجية الضغوط  أساليبدراسة جمعت بيف المناعة النفسية و  فيفي حدود عمـ الباحثوجد ي
طيؼ التوحد عمى مستوى الوطف العربي، ومحاولة مف ذوي اضطراب  طفاؿاأللدى أسر 

في مصر؛ مما  لدييـمواجية الضغوط  أساليبالعالقة بيف المناعة النفسية، و الكشؼ عف 
في  دفع الباحثاف إلى دراسة ىذا الموضوع ألىميتو مف ناحية وقمة البحوث التي أجريت عميو

بالصحة النفسية، وأف  كما أف المناعة النفسية ترتبط إيجابياً البيئة العربية مف ناحية أخرى، 
ر الفرد بقمة الصحة النفسية؛ مما يترتب عميو تعريض سالمتو شع  فسية قد ي  تدني المناعة الن
  وبالتالي يمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في األسئمة التالية: ،النفسية لمخطر

اضطراب طيؼ  أطفاؿ آباءىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات  -1
ومقياس  اضطراب طيؼ التوحد عمى مقياس المناعة النفسية أطفاؿ أمياتالتوحد و 

 أساليب مواجية الضغوط؟
اضطراب طيؼ التوحد عمى  أطفاؿ أمياتو  آباء درجات متوسطات بيف فروؽ توجد ىؿ ۔2

 ؟مقياس المناعة النفسية
وأميات أطفاؿ اضطراب طيؼ التوحد عمى  آباءىؿ توجد فروؽ بيف متوسطات درجات  -3

 مقياس أساليب مواجية الضغوط؟
ذوي اضطراب طيؼ التوحد  طفاؿاأل أمياتو  آباءىؿ يمكف التنبؤ بالمناعة النفسية لدى  -3

 ؟مواجية الضغوط أساليبمف خالؿ 
 أهداف البحح: 

 مواجية الضغوط لدى أسر أساليبالمناعة النفسية و  العالقة االرتباطية بيفالكشؼ عف -1
 .اضطراب طيؼ التوحد أطفاؿ

 كدرجة كمية وكأبعاد.مواجية الضغوط  أساليبالمناعة النفسية و الكشؼ عف الفروؽ في -2
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اضطراب طيؼ التوحد مف خالؿ  أطفاؿ أمياتو  آباءالتنبؤ بالمناعة النفسية لدى  -3 
 مواجية الضغوط. أساليب

 أهمية البحح:

في دراسة وفحص متغيرات إيجابية في مجاؿ عمـ النفس: المناعة النفسية  وتتمثؿ-1
طيؼ التوحد، واالستفادة مف ذوي اضطراب  طفاؿاألمواجية الضغوط لدى أسر  أساليبو 

  .نتائجو
كما تتمثؿ أىمية البحث الحالي في تصميـ مقياسيف ىما: مقياس المناعة النفسية، -2

 .اما وثباتيممواجية الضغوط، والتحقؽ مف صدقي أساليبومقياس 
مواجية الضغوط  أساليبقمة الدراسات التي اىتمت بمعرفة مستوى المناعة النفسية، و  -3

  .طيؼ التوحد، واالستفادة منيا نحو صحة نفسية أفضؿذوي اضطراب  طفاؿاأللدى أسر 
اضطراب طيؼ  أطفاؿ أمياتو  آباءأغمب الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية عند أف  -4

التوحد كانت في الظروؼ الطبيعية وليس في ظؿ ظروؼ جائحة كورونا ولذلؾ اىتـ 
 .بدراسة تمؾ المشكمة في ظؿ وجودىذه الجائحة افالباحث

 مصطلحات البحح: 

  Psychological immunity: املهاعة الهفشية -1
بأنيا نظاـ وجداني دينامي متغير يجعؿ الفرد يستخدـ  (Kagan, 2006)عرفيا 

مشاعره وقدراتو في التمييز بيف األشياء المفيدة والضارة والمحايدة، مف خالؿ الذاكرة والقدرة 
دراؾ معززات الحياة وصياغة  عمى التخيؿ والتخطيط وتقييـ المخاطر والحماية أو الدفاع، وا 

  بداع. واليوية واإلاة والكياف الجسدي خطط العمؿ مف أجؿ وقاية وحماية الحي
" نظاـ متعدد األبعاد يتضمف ( بأنيا 363: 2017، وحسني ،الممؾ عبدوعرفيا )

ية وقدرة عمى التحكـ الذاتي، مجموعة مف السمات الشخصية التي تزود الفرد بإرادة قو 
حياتية، ومواجية صرار عمى تحقيؽ أىدافو، مما يمكنو مف المواجية االيجابية لمشكالتو الواإل

    ار سمبية في إطار مف الثقة بالنفس والتوجو الديني. آثما ينتج عنيا مف 
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ىي مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا عينة وتعرؼ المناعة النفسية إجرائيًا بأنيا  
فقرات مقياس المناعة النفسية  ىالتوحد( مف خالؿ اإلجابة عم أطفاؿ أمياتو  آباءالبحث )

 وكانت أبعاده كالتالي: ،فعداد الباحثيإالمستخدـ في ىذا البحث مف 
االلتزاـ الديني: ويعني إيماف اإلنساف بتعاليـ دينو، مما يحميو مف االضطرابات النفسية، -أ

  .ويساعده عمى تجاوزىا في حالة ضعفو أماميا
 .لألحداث، وتوقع أحسف النتائجالتفاؤؿ: ميؿ الفرد لمجانب المشرؽ -ب
حؿ المشكالت: تعامؿ الفرد مع المشكالت بإيجابية والعمؿ عمى حميا، وصوال لمشعور -جػ

 .بالراحة النفسية
 .المبادرة الشخصية: أبادر في القياـ بمسئولياتي دوف توجيو مف أحد-د
ؼ دوف تردد ودوف صر ت، فياألخريفالثقة بالنفس: الشعور الذي يمنح صاحبو قيمتو أماـ  -ىػ

 .األخريفخوؼ مف ردود فعؿ 
 ,Taylor, 1995)) يعرفيا coping strategies styles الضغوط موادوة أساليب -2

 شاقة أنيا عمى تقيميا يتـ بأنيا عممية إدارة المطالب الداخمية أو الخارجية والتي 258
مع  Sarafino,195)قدرات الشخص، ويتفؽ تعريؼ ) أو مصادر عمى مفرطة أو

 منو محاولة في الفرد إلييا يمجأ التي العممية تمؾ ىي المواجية أف عمىالتعريؼ السابؽ 
 السابؽ التعريؼ في إدارة وكممة القدرات، أو والمصادر المطالب بيف فيما التعارض إلدارة
نما الفرد، ليا يتعرض التي حؿ المشكمة إلى بالضرورة تشير ال  أو التجنب إلى تشير قد وا 

 الضرر.  قبوؿ أو اليروب
وتعرؼ أساليب مواجية الضغوط اجرائيا في ىذا البحث بأنيا: الدرجات التي يحصؿ 

التوحد في مقياس الضغوط النفسية مف إعداد اضطراب طيؼ وأميات أطفاؿ  آباءعمييا 
 الباحثيف.

( Arpold,et al., 1991) يذكر Psychological Stressالنفسية أما الضغوط  
 عمىأنو حالة مف الحاالت التي تنطوي  عمىكممة الضغط حسب قاموس اكسفورد  تعريؼ

يعرؼ بأنو اضطراب  وفي لغة الطب )الضغط( .أو الطاقة العقمية ،ضعؼ في الطاقة الجسدية
 ،الجسـ ويمكف أف يكوف سبب الضغط الميني العمؿ الكثير جدا أو القميؿ جدا وضغط الوقت
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لجسدي لبيئة العمؿ والسفر المفرط لساعات طويمة واالضطرار والمواعيد النيائية والتعب ا 
 (. 56 - 55، 2019، يبوإالتغيرات في العمؿ في ) التعامؿ مع إلى
فيروسات كورونا ىي فئة كبيرة مف الفيروسات موجودة  COVID-19 /  دائحة كورونا -3

ألنيا تتخذ شكؿ التاج عند  بيذا االسـ نظرأ نطاؽ واسع في الطبيعة وسميت  عمى
رتبة الفيروسات  ، ينتمي فيرس كورونا المستجد إلىفحصيا تحت المجير اإللكتروني

العشية فصيمة الفيروسات التاجية، جنس الفيروسات التاجية، ومف المعروؼ حاليا أف 
حجـ جينيوـ فيروسات كورونا ىي األكبر بيف فيروسات الحمض النووي الريبوزي كما 

ف ومف الممكف أف يسبب امراضأ اآل ىورونا يصيب الفقاريات فقط حتفيروس ك وجد أف
في الجياز التنفسي والجياز اليضمي والجياز العصبي لدي اإلنساف والحيواف في 

 (.2، 2020)الدليؿ الشامؿ، 
فصيمة كبيرة مف الفيروسات التي قد تسبب المرض  بأنيا:تعرؼ فيروسات کورونا 

لإلنساف ومف المعروؼ أف عددا مف فيروسات كورونا تسبب لدي البشر حاالت عدوي الجياز 
التنفسي التي تتراوح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخاصة مثؿ متالزمة 

الوخيمة )السارس(. ويسبب فيروس  الشرؽ األوسط النفسية والمتالزمة التنفسية الحادة
في )دليؿ توعوي صحي شامؿ،  19 -كورونا المكتشؼ مؤخرة مرض فيروس كورونا کوفيد 

2020،2 ( . 
ىو اضطراب في النمو Autism spectrum disorder / اضطراب طيف التوحد  -4

ساسية: التواصؿ، الميارات االجتماعية، أمجاالت  ةالتطور في ثالث صبي يؤثر عمىالع
نحاء العالـ وبمختمؼ الجنسيات والطبقات االجتماعية أالتخيؿ. ويظير التوحد في جميع 

 (. 19 ،2004، بالتساوي )الشامي
ضطراب طيؼ المصابوف با طفاؿاأل آباءالتعريؼ اإلجرائي ألب الطفؿ التوحدي/ ىـ   
 بني سويؼذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة  طفاؿالتأىيؿ لأل لتوحد المسجميف في مراكزا

   .عامميفالالعامميف وغير 
باضطراب طيؼ ف يالمصاب طفاؿاأل أمياتـ الطفؿ التوحدي/ ىف التعريؼ االجرائي أل

بني سويؼ ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة  طفاؿالمسجميف في مراكز التأىيؿ لأل التوحد
 .ربات المنزؿ والعامالت
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 الهعري والدراسات الشابكة اإلطار

  Psychological immunityاملهاعة الهفشية:  -

عد مفيوـ المناعة النفسية مف المفاىيـ التي تنتمي لعمـ النفس اإليجابي والتي تيتـ ي  
بفضائؿ اإلنساف، وحيويتو نحو سعيو لتحقيؽ الصحة النفسية وطيب العيش وتطوير حياتو 

وقد شيد االجتماعية، واالقتصادية، لنفسية، والصحية، و بشكؿ أفضؿ عمى كافة المستويات ا
في معظـ دوؿ العالـ،  COVID-19 العالـ بأسره حالة مف القمؽ جراء تفشي فيروس كورونا

وقد تسببت تمؾ الجائحة حدثا غير مألوؼ ترتب عميو توقؼ حركة الطيراف في العالـ أجمع، 
يقاؼ كافة األنشطة  غالؽ الحدود بيف الدوؿ، وا  التعميمية في المدارس والجامعات، وتوقؼ وا 

كافة األنشطة الرياضية، وصاحب ذلؾ ركود اقتصادي وتجاري عمى مستوى العالـ، وفرض 
مع تسخير كؿ الجيود   اإلجراءات االحترازية الصارمة، وكثير مف القيود غير المعتادة،
تغمب وىزيمة الفيروس؛ مما العالمية إليجاد سفينة النجاة المتمثمة في إيجاد المصؿ الفعاؿ لم

انعكس في شعور عاـ بالقمؽ مف اإلصابة بالعدوى، وتوىـ المرض، خاصة بعد تزايد أعداد 
 .الوفيات فضال عف اإلصابات بشكؿ مخيؼ

فقد  COVID-19وقد ترتب عمى عدـ وجود مصؿ معتمد فعاؿ وآمف لفيروس كورونا 
أشارت العديد مف الييئات الطبية إلى أف التعافي مف فيروس كورونا يعتمد عمى المناعة 
الجسدية لإلنساف؛ فضال عف الحالة المعنوية والذي يتمثؿ في المناعة النفسية 

Psychological Immunity  لمفرد وقدرتو عمى التعايش، والتصرؼ بكفاءة انفعالية تجاه
  .غير المعتادة، والتزامو باإلجراءات االحترازية ليتجنب اإلصابة بالعدوىتمؾ األحداث الطارئة و 

 & Albert, Albert, Kádár, Krizbai) وآخروفوالمناعة النفسية كما عرفيا ألبرت 
, 2011,104Márton-Lukácsلقدرة عمى مواجية الضغوط ( بأنيا: امتالؾ الفرد ا

ا مف مشاعر وأفكار تجعمو في مأمف مما النفسية، وتحمؿ الصعاب، ومقاومة ما ينتج عني
 .يعاني منو أنداده ممف تعرضوا لنفس الظروؼ

أف جياز المناعة  (Dubey & Shahi, 2011)كال مف ديبي وشاىي ويشير 
النفسية يعمؿ عمى حماية الفرد مف األضرار الناتجة عف القمؽ والتوتر الذي يعاني منو المرء 

أىمية العناصر المتمثمة لمنظاـ المناعة النفسي مف  في الحياة اليومية، وقد أكدا عمى
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التفاؤؿ، والتوجو المستقبمي، والتفكير اإليجابي، والفكاىة، والمرونة وغيرىا مف المتغيرات  
 .الميمة

ا لممناعة النفسية وىي: التفكير اإليجابي، ( اثني عشر بعدً 2013وقد حدد زيداف )
واالتزاف، الصمود والصالبة النفسية، فعالية الذات، الثقة اإلبداع وحؿ المشكالت، ضبط النفس 

 & Bhardwajبينما أشار )، بالنفس، التحدي والمثابرة، المرونة النفسية والتكيؼ، والتفاؤؿ
Agrawal, 2015,10المناعة النفسية تتضمف الثقة بالنفس، التوافؽ،  ( إلى أف أبعاد

 .ه اإليجابي نحو الماضيالنضج االنفعالي، السعادة النفسية، واالتجا
( السمات التي تميز األفراد ذوي المناعة النفسية Kagan, 2006وقد حدد )

المرتفعة ومنيا: التصرؼ بإيجابية في مواقؼ األزمات، تجاوز الخبرات المؤلمة كأحداث 
جادة استخداـ المعرفة، واإلدراؾ اإليجابي لمذات   .جديدة، التحمي بالتفاؤؿ، وا 

( لتعزيز النظاـ المناعي النفسي مجموعة ركائز منيا: أوال: 2020) وذكرت زكراوي
البحث عف معني في الحياة؛ فإذا عرؼ األفراد لماذا يعيشوف؟ سيقدروف ال محالة كيؼ 

ثانيا: التركيز عمى ما ىو إيجابي؛ فمف يركز عمى الجانب المشرؽ  .يتجاوزف أصعب المواقؼ
نما يحوؿ الم ثالثا: السيطرة عمى االىتماـ فإذا تمكف  .حنة إلى منحةفي الحياة، فال ينيار وا 

الفرد مف السيطرة عمى انتباه نحو أشياء تجذبو وتعمي مكانتو فسيطور نظاـ المناعة النفسية 
وأخيرا: التدريب عمى االنفصاؿ: بمعنى النظر إلى تدفؽ األشياء في الحياة حيث  .بشكؿ أفضؿ

واألحداث السيئة ال تكوف أبدية؛ فاأللـ والمعاناة تأتي وتذىب األشياء الجيدة والسيئة، 
 .سيختفياف ال محالة

يستخمص الباحثاف مما سبؽ أف الجياز المناعي النفسي يظير مف خالؿ مجموعة 
 .كبيرة مف القدرات والميارات التي تدعـ قدرة الفرد عمى مواجية األزمات

بيا تقييـ الفرد لموقؼ مواجية الضغوط يقصد  أساليب( أف 2015يشير حيدر )بينما 
ضاغط، أو استجابة لمتطمبات الواقع، وعممية التفاعؿ بيف متطمبات البيئة المحيطة وقدرة 

 .الفرد عمى تمبية ىذه المتطمبات
مواجية الضغوط بأنيا: استجابة  أساليب( Vandenbos,2015,1036وعرؼ )

فرد، ويشمؿ الضغط النفسي فسيولوجية ونفسية لمضغوط الداخمية والخارجية التي يواجييا ال
 .التغيرات المجيدة التي تؤثر في سموؾ الفرد وانفعاالتو
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وقد أرجع الزاروس في نظرية العمميات التقيمية والتعامالت تنوع استجابات األفراد  
لألحداث الضاغطة إلى عمميات التقييـ التي يجرييا الفرد لمحدث الضاغط، ودوره في تحديد 

 ,Gregory & Rosenbergالفرد لمواجية الموقؼ )الطرؽ التي يستخدميا 
2014,485). 

مواجية الضغوط إلى  إستراتيجيات( Lazarus & Folkman ,1984وقسـ )
سموكية  أساليب :مرتكزة حوؿ المشكمة وتتضمف أوال إستراتيجياتجانبيف: الجانب األوؿ: 

فنيات معرفية ويقصد بيا تغيير الفرد ألفكاره لمواجية  :يتخذىا الفرد لمواجية المشكمة، وثانيا
مرتكزة حوؿ االنفعاالت، ويتجو فيو الفرد نحو ردود  إستراتيجياتالمشكمة، والجانب الثاني: 

 .األفعاؿ االنفعالية تجاه المواقؼ الضاغطة
( أف انتشار جائحة كورونا وما تفرضو مف أحداث طارئة 2020وتؤكد زكراوي ) 
األفراد إلى المرجعية الدينية والمتضمنة لمتسميـ والرضا بقضاء اهلل وقدره في  تحيؿ أغمب

االبتالء وأف أوؿ ممتجأ لألفراد ىو إيماف يسيـ في تسييرىا، يكسب الفرد الصبر والتحمؿ 
رجاع األمر كمو هلل مما يجعمو في  ويشعر باالطمئناف النفسي واستمياـ العبر مف األزمات، وا 

 .والتوتر واإلحباط والجزعمأمف مف القمؽ 
ىذا وقد تنوعت الدراسات التي تناولت متغيرات البحث المختمفة ووجد الباحثاف دراسة 

مواجية  أساليبتناولت العالقة بيف المناعة النفسية و  -في حدود عمـ الباحثاف–عربية واحدة 
العالقة  عمى تعرؼالى ال( ىدفت 2020الضغوط لدى طالب الجامعة وىي: دراسة الرباعي )

مواجية الضغوط النفسية لدى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ  أساليببيف المناعة النفسية و 
(، باإلضافة إلى معرفة الفروؽ في المناعة النفسية و  مواجية  أساليب)كميتي الحقوؽ والعمـو

طالب  200الضغوط النفسية والتي تعزى لمتغيري )الجنس، التخصص(، وبمغت عينة الدراسة 
(، 2015البة مف طالب السنة الثانية، وتـ تطبيؽ مقياس نظاـ المناعة النفسية لمشريؼ )وط

(، وأشارت نتائج Roger, et al., 1993المواجية لروجر وأخريف ) أساليبواستبياف 
الدراسة إلى وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيا بيف كؿ مف المناعة النفسية ومقاييسيا الفرعية 

ية التكيفية، تنظيـ الذات(، وبيف كؿ مف األسموب العقالني وأسموب اتخاذ )االحتواء، المواج
مسافة، كما أشارت النتائج إلى وجود ارتباط سالب داؿ إحصائيا بيف كؿ مف المناعة النفسية 
ومقاييسيا الفرعية )االحتواء، المواجية التكيفية، تنظيـ الذات(، وبيف كؿ مف األسموب 
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وأشارت النتائج كذلؾ إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف  .نبياالنفعالي واألسموب التج 
متوسطات درجات األفراد عمى مقياس المناعة النفسية تعزى لمتغيري )الجنس، التخصص( 
وذلؾ لصالح الذكور وطالب كمية العمـو )قسـ الفيزياء( عمى التوالي، وأشارت النتائج أيضا 

درجات األفراد عمى مقياسي األسموب العقالني إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات 
وأسموب اتخاذ مسافة تعزى لمتغيري )الجنس، التخصص(، وذلؾ لصالح الذكور وطالب كمية 
العمـو )قسـ الفيزياء( عمى التوالي، وأخيرا أشارت النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالمناعة النفسية 

 .مواجية الضغوط النفسية أساليبمف خالؿ 
العالقة بيف عمى تعرؼ الى ال( التي ىدفت Dubey& shahi, 2011) ودراسة

طبيب  200المواجية لدى األطباء، وتكونت عينة الدراسة مف  أساليبالمناعة النفسية و 
وطبيبة مف أطباء الطوارئ، تـ تطبيؽ أربعة مقاييس )مقياس اإلنياؾ النفسي، مقياس إدراؾ 

المواجية(،  وأشارت نتائج  أساليب، مقياس الضغوط النفسية، مقياس المناعة النفسية
مواجية  أساليبالدراسة إلى أف نظاـ المناعة النفسية يظير كمنبىء أفضؿ الستخداـ 

الضغوط النفسية الفعالة، وأف ذوي المناعة النفسية المرتفعة ىـ أقؿ تأثرا بالضغط واإلنياؾ 
األكثر فعالية في تقميؿ  ىي تنظيميةالنفسي، وأخيرا أشارت نتائج الدراسة إلى أف اإلمكانات ال
مواجية الضغوط مثؿ حؿ  أساليبأثر الضغوط النفسية، حيث إنو يساعد عمى تطبيؽ 

 .المشكالت والنظرة اإليجابية لممواقؼ
نما  لـ يجد الباحثاف دراسات مباشرة تربط بيف المناعة النفسية وفيروس كورونا وا 

 , Leeالنفسية مثؿ التفاؤؿ، وضبط الذات مثؿ دراسة )ىناؾ عالقة بيف أحد أبعاد المناعة 
( ىدفت معرفة ضبط الذات كمتغير وسيط بيف الشدة المدركة لجائحة كورونا ومشكالت 2020

مواطنا صينيا، وأشارت  4607الصحة النفسية لدى الصينييف، وتكونت عينة الدراسة مف 
كاف لو داللة عمى الصحة  -فسيةكأحد أبعاد المناعة الن-النتائج أف ارتفاع ضبط الذات 

النفسية لدى الصينييف، كما أشارت نتائج الدراسة أف األفراد منخفضي ضبط الذات كانوا أكثر 
 .عرضة باالضطرابات النفسية أثناء تفشي الجائحة

 & ,Kuper-Smith, Doppelhofer, Oganian, Rosenblauدراسة )
Korn, 2020تقدات المتفائمة والتأثر بفيروس كورونا، ( ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف المع

 265مف ألمانيا، و 199مف المممكة المتحدة، و 364فرد،  828وتكونت عينة الدراسة مف 
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مف أمريكا، مف األفراد األصحاء وغير المخالطيف لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا، وأشارت  
كأحد أبعاد المناعة  -ابيةالنتائج تمتع العينات مف الدوؿ الثالث بتفاؤؿ واعتقادات إيج

  .واستبعاد تعرضيـ لإلصابة بالعدوى والتفاؤؿ بشأف األحداث واألزمات المحيطة بيـ -النفسية
( ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف االستجابة المناعية Yuana, et al., 2020دراسة )

مريضا  96مف والتقرير الذاتي لالكتئاب في فترة النقاىة مف فيروس كورونا، وتكونت العينة 
في فترة النقاىة مف فيروس كورونا، وقد أشارت النتائج وجود عالقة عكسية بيف االستجابات 

 .المناعية وأعراض االكتئاب
( ىدفت إعطاء رؤية شمولية ألىمية االرتباط بيف دعـ 2020دراسة زكراوي )

ذكاء الجانب الديني / الروحي، وأشارت النتائج في ظؿ  جائحة كورونا المناعة النفسية وا 
ذكاء الجانب الديني/  أىمية دعـ الجانب النفسي المتمثؿ في المناعة النفسية مف ناحية، وا 

 .الروحي لتحقيؽ األمف والسالمة بأبعادىا المختمفة
( ىدفت التعرؼ عمى الدوافع التي مف شأنيا أف تزيد مف طمب 2020دراسة ىاشـ )

،  COVID-19جائحة كورونا المستجد كبار السف عمى ممارسة النشاط البدني في ظؿ 
مف كبار السف، وتـ تطبيؽ قائمة دوافع ممارسة النشاط  478وتكونت عينة الدراسة مف 

البدني في ظؿ جائحة كورونا، وأشارت نتائج الدراسة وجود فروؽ في دوافع ممارسة النشاط 
ور القائمة، البدني وفقا لمتغير نوع الجنس لصالح الرجاؿ مف كبار السف في جميع محا

وجاءت أولويات عينة الدراسة فيما يخص دوافع ممارسة النشاط البدني بالترتيب )الدوافع 
المرتبطة بالحالة الصحية ودعـ مناعة الجسـ، دوافع مرتبطة بالحالة البدنية، دوافع مرتبطة 

 ).بالحالة النفسية واالجتماعية
ا والحجر الصحي عمى ( ىدفت معرفة تداعيات أزمة كورون2021دراسة ميرية )

معرفية لمتعاطي معيا -نفسية إستراتيجياتالصحة النفسية لمفرد، وأشارت النتائج تفعيؿ 
 .والتصدي ليا

كما تنوعت الدراسات التي تناولت المناعة النفسية مع غيرىا مف المفاىيـ النفسية 
بيف المناعة ( وىدفت الكشؼ عف العالقة االرتباطية 2020المختمفة مثؿ: دراسة الميثي )

مف طالب الجامعة،  465النفسية وكؿ مف القمؽ وتوىـ المرض، وتكونت عينة الدراسة مف 
واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس المناعة النفسية، ومقياس توىـ المرض لدى طالب 
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(، 2015الجامعة إعداد الباحث، مقياس مظاىر القمؽ لدى المراىقيف إعداد الدسوقي ) 
وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بيف المناعة النفسية وكؿ مف القمؽ وتوىـ  وأشارت النتائج

المرض لدى عينة الدراسة، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا في القمؽ وتوىـ 
إناث( لصالح اإلناث، ولـ تتضح فروؽ دالة إحصائيا في القمؽ -المرض تعزى لمنوع )ذكور

  .ؽ الريفية والحضريةوتوىـ المرض بيف طالب المناط
( ىدفت تعرؼ مستوى المناعة النفسية وعالقتو بالسعادة لدى 2020دراسة األحمد )

طالبا يتيما، وتـ  131عينة مف الطالب األيتاـ بالمرحمة العميا، وتكونت عينة الدراسة مف 
الطالب  تطبيؽ مقياسييف أحدىما لممناعة النفسية، واألخر لمسعادة، وأشارت نتائج الدراسة أف

األيتاـ ذوي المستوى التحصيمي المتوسط والمرتفع أفضؿ في السعادة مف الطالب ذوي 
المستوى التحصيمي المنخفض، كما أشارت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا 

 .بيف معظـ أبعاد المناعة النفسية والسعادة
اعة النفسية لدى طالب ( ىدفت تعرؼ مستوى المن2019دراسة منوخ، والعبيدي )

مف طالب المدارس اإلعدادية، وقاـ  400المرحمة اإلعدادية، وتكونت عينة البحث مف 
بتطبيؽ مقياس المناعة النفسية إعداد الباحثيف، وأظيرت النتائج تمتع الطالب بمستوى جيد 

  .مف المناعة النفسية
مى البناء العاممي ( التعرؼ ع1( ىدفت تحقيؽ أىداؼ أربعة: )2019دراسة  فتحي )

لمقياس المناعة النفسية لدى المتفوقيف دراسيًّا مف طالب الجامعة، بيدؼ الکشؼ عف 
( والکشؼ عف االرتباطات بيف أبعاد المناعة النفسية، 2مستوى المناعة النفسية لدييـ، )

( 3وکؿ مف الکفاءة الذاتية المدرکة، والقدرة عمى حؿ المشکالت، والتوجو نحو اليدؼ، )
والتعرؼ عمى کوف ىذه المتغيرات الثالثة تعمؿ بوصفيا منبئات بالمناعة النفسية لدى طالب 

( وأخيرًا التعرؼ عمى الفروؽ في مکونات المناعة النفسية لدى 4الجامعة مف المتفوقيف، )
تکونت عينة   .عينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )النوع، التخصص(

 80ذکًرا،  72( طالًبا وطالبة مف المتفوقيف دراسيًّا مف طالب الجامعة )152الدراسة مف )
أنثى(،  واستخدمت الدراسة أربع أدوات ىي: مقياس المناعة النفسية )إعداد الباحثة(، مقياس 

(، مقياس 1998الکفاءة الذاتية المدرکة )تعديؿ الباحثة(، مقياس حؿ المشکالت)نزيو، 
(، ترجمة الباحثة، وأشارت النتائج إلى أف Elliot & McGregorتوجو اليدؼ إعداد )
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المناعة النفسية تتکوف مف عشرة أبعاد، ووجد مستوى مرتفع مف المناعة النفسية لدى  
المتفوقيف دراسيًّا مف طالب الجامعة، کما وجدت عالقة إيجابية بيف المناعة النفسية وکؿ مف 

شکالت والتوجو نحو اليدؼ، وأظيرت النتائج الکفاءة الذاتية المدرکة، والقدرة عمى حؿ الم
وجود فروؽ في المناعة النفسية وفًقا لمتغير الجنس )ذکور/ إناث( حيث کاف الذکور أعمى 
مف اإلناث في مستوى المناعة النفسية، في حيف لـ تظير فروؽ وفًقا لمتغير التخصص 

مناعة النفسية لدى المتفوقيف )نظري/عممي(، کما وجد أف المتغيرات الثالثة أمکنيا التنبؤ بال
 .دراسيًّا مف طالب الجامعة

التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي لدعـ المناعة النفسية  ( ىدفت2019البيومي )
وخفض مستوى األفكار الالعقالنية لدى طالب جامعة الطائؼ، وتكونت عينة الدراسة مف 

طالبا  20مف طالب الجامعة وبعد تطبيؽ مقياس األفكار الالعقالنية تـ اختيار  طالباً  145
ممف حصموا عمى أعمى درجات في مقياس األفكار الالعقالنية، وأدني درجات عمى مقياس 
المناعة النفسية، وأشارت النتائج انخفاض ممحوظ في األفكار الالعقالنية وارتفاع مستوى 

د المجموعة التجريبية الذيف طبؽ عمييـ البرنامج اإلرشادي، وىذا المناعة النفسية لدى أفرا
مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي وفنياتو وخبراتو، وممارساتو في التخمص مف األفكار 
الالعقالنية وزيادة مستوى المناعة النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية دوف الضابطة 

، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة التي لـ يطبؽ البرنامج اإلرشادي عمييـ
بيف المناعة النفسية، وزيادة األفكار الالعقالنية، وىذا يعنى أنو كمما زاد مستوى األفكار 

 .الالعقالنية انخفضت درجة المناعة النفسية لدى طالب الجامعة
الجتماعية المناعة النفسية والمساندة اعمى تعرؼ ال ( ىدفت2018دراسة مالود )

لدى طمبة كمية التربية لمعمـو واإلنسانية، وكشؼ العالقة بيف كؿ مف المناعة النفسية 
 120والمساندة االجتماعية لدى طمبة كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، وبمغت عينة الدراسة 

طالب مف طالب الجامعة، وتـ تطبيؽ مقياسي المناعة النفسية والمساندة االجتماعية مف 
(، وتوصمت نتائج الدراسة تمتع طالب الجامعة بالمناعة النفسية، 2013اد )األعجـ، إعد

والمساندة االجتماعية، كما كشؼ نتائج البحث عف وجود عالقة موجبة بيف المناعة النفسية 
  .والمساندة االجتماعية
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المناعة النفسية لدى طمبة الجامعة عمى  تعرؼال ىدفت (2017دراسة العكيمي ) 
تيا بالوعي بالذات والعفو، والعالقة االرتباطية بيف متغيرات البحث الثالثة، ومدى إسياـ وعالق

متغيري الوعي بالذات والعفو في التبايف الكمي لمتغير المناعة النفسية، وتكونت عينة البحث 
مف طالب جامعة بغداد، وتـ تطبيؽ مقاييس المناعة النفسية والوعي بالذات،  420مف 

ظيرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف المناعة النفسية وكؿ مف والعفو، وأ
الوعي بالذات والعفو، كما أظيرت النتائج إسياـ الوعي بالذات والعفو في التنبؤ بالمناعة 

 .النفسية
( ىدفت الدراسة التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادي لتدعيـ 2016دراسة الشريؼ )
خفض أعراض ما بعد الصدمة، وأشارت النتائج إلى فاعمية البرنامج نظاـ المناعة النفسية و 

اإلرشادي في رفع كفاءة المناعة النفسية لدى عينة المجموعة التجريبية مقارنة مع نفسيا 
 .قبؿ وبعد ومقارنة مع المجموعة الضابطة بعد

( ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف المناعة النفسية وتحمؿ 2015دراسة الشريؼ )
ئولية الشخصية عند طالب الجامعة، أشارت النتائج إلى أف الفرد الذي يممؾ شعور عاؿ المس

بالمسئولية الشخصية ىو فرد متحرر مف الميوؿ المضادة لممجتمع، ويكوف خاؿ مف األعراض 
العصابية والتي تعد مف إحدى نماذج كفاءة المناعة النفسية، وكفاءة المناعة النفسية تعتمد 

 .إليجابي لمذات المثالية ولخبرات الطفولة المبكرة ولممعاممة الوالديةعمى اإلدراؾ ا
طيؼ اضطراب  ذوي طفاؿاأل ويرى الباحثاف مما سبؽ أىمية دراسة المناعة النفسية لدى أسر

التوحد في ظؿ جائحة كورونا؛ وألنيـ أكثر عرضة لمواجية االضطرابات النفسية في حاؿ عدـ 
فالمناعة النفسية يعتبر ركنا أساسيا مف أركاف الصحة  قدرتيـ عمى مواجيتيا؛ ولذلؾ
  .النفسية، ومطمبا ميما لتحقيقيا

        coping strategies styles أساليب موادوة الضغوط- 
يعني أسموب التعامؿ، أو عممية التفكير  Coping Stylesأساليب المواجية: 

المستخدمة في مواجية الفرد لممواقؼ الضاغطة أو غير السارة، يسعى مف خالليا الفرد 
لمواجية الموقؼ الضاغط لحؿ المشكالت، أو تخفيؼ التوتر االنفعالي المترتب عمييا" 

(APA, 2015: 253.) 
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ساليب المعرفية استخداـ األيعني  :Coping Positiveأما المواجية اإليجابية  
ية، والسموكية إلدارة متطمبات الحالة عندما يتـ تقييميا، أو لمحد مف المشاعر السمب

 2019رمضاف )  ىتر و           (. APA, 2015: 252) والصراعات الناجمة عف الضغوط
( أف الضغوط قد تكوف نفسية أو اجتماعية أو عضوية، وقد تكوف طويمة األمد مزمنة كضغط 

قتصادية متدنية، أو يعانوف مف األلـ إجتماعية أو إجواء أبيئي مزمف كالذيف يعيشوف في 
وأمراض مزمنة، أو قد تكوف أسباب الضغوط النفسية كامنة ومخفية، وىناؾ الضغوط المؤقتة 

وييمنا مف تمؾ الضغوط  ،فرد لفترة وجيزة وتنتيي كاالستعداد لالمتحانات مثالالتي تحيط بال
ـ ولو عرفنا الضغوط التي عند األـ نجدىا تمؾ الضغوط أو الظروؼ أو األالتي تتعرض ليا 

في تمؾ  األسرةفراد أالمطالب المفروضة عمي األـ في سياؽ تفاعميا مع ابنيا وباقي 
 (.  14، 2019لطفؿ )رمضاف، جمة عف طبيعة االخصائص النا

مختمفة لمواجية الضغوط، منيا تجنب الموقؼ الضاغط، أو يستخدـ األفراد أساليب 
استجابة مفرطة نحو الموقؼ الضاغط مثؿ الغضب، في حيف يشير مفيـو أساليب المواجية 
والذي يتضمف نوعية مف السموؾ التي يستخدميا األفراد لمواجية الضغوض، والتصدي ليا، 

التكيؼ معيا، وىما المواجية اإليجابية )اإلقدامية( في مقابؿ المواجية السمبية، ووفقًا و 
لمنموذج التفاعمي لمواجية الضغوط، فإف الفرد يمكنو أف يستجيب إلى أي ضغط مف خالؿ 
تقييمو إلى أي مدى يمكف أف يتسبب لو في ضرر، ثـ مف خالؿ تقييـ ما إذا كاف يممؾ 

عامؿ مع ىذا الضغط، وبالتالي يشير ىذا النموذج إلى نوعيف رئيسييف مف القدرات الالزمة لمت
مواجية الضغوط التي تركز عمى المشكمة،  إستراتيجياتمواجية الضغوط وىما:  إستراتيجيات

ستراتيجياتو  مواجية الضغوط التي تركز عمى االنفعاؿ، حيث أشارت الدراسات السابقة بأف  ا 
 Divya etأساليب المواجية اإليجابية لمضغوط ليا أثرىما اإليجابي عمى الرضا عف الحياة  

al., 2017: 673). ) 
مواجية  إستراتيجياتىدفت  التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف ( 2018دراسة  ذوادي )

فسية والتوجو نحو الحياة لدى القابالت بالمؤسسة االستشفائية لموالدة، وتكونت الضغوط الن
قابمة عاممة بالمؤسسة االستشفائية، واشتممت أدوات الدراسة عمى  20عينة الدراسة مف 

ومقياس التوجو  (،1984مواجية الضغط النفسي )الزاروس وفولكماف،  إستراتيجياتمقياس 
( ترجمة األنصاري، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود 1985نحو الحياة )شاير وكارفر، 
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مواجية الضغط النفسي المركزة عمى حؿ المشكمة والتوجو نحو  إستراتيجياتعالقة بيف  
الحياة لدى القابالت، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة وغير دالة إحصائيا 

ة عمى االنفعاؿ والتشاؤـ وسالبة بيف إستراتيجية بيف إستراتيجية مواجية الضغط النفسي المركز 
 .مواجية الضغط النفسي المركزة عمى االنفعاؿ والتفاؤؿ

( بعنواف:   ,2017Salas, Rodríguez, Urbieta & Cuadradoدراسة )
 آباءالمواجية والفعالية الذاتية كمتنبئيف لمرضا عف الحياة لدى عينة مف  إستراتيجيات"دور 

 إستراتيجياتىدفت  التعرؼ عمى الدور الذي تمعبو ، األطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ التوحد
األطفاؿ  آباءالمواجية والكفاءة الذاتية كمؤشرات عمى الرضا عف الحياة، وذلؾ لدى عينة مف 

امرأة،  65رجاًل و 64 تقسـ إلى 129المصابيف بإضطراب طيؼ التوحد، وتكونت العينة مف 
ستراتيجياتاستبياف حوؿ الرضا عف الحياة، و  عمىدوات األواشتممت  المواجية، ومقاييس  ا 

الكفاءة الذاتية ىي المتغير الذي يفسر بشكؿ أفضؿ  وكشفت النتائج عف أفالكفاءة الذاتية، 
مستوى الرضا لدى األميات، في حيف أف استخداـ حؿ المشكالت يفسر مستوى أعمى مف 

الرجاؿ والنساء مستويات مماثمة مف الرضا عف الحياة؛ وعمى  ، كما أظيرباءالرضا لدى اآل
المواجية حيث أظيرت  إستراتيجياتالرغـ ف ذلؾ فقد تـ العثور عمى اختالفات كبيرة في 

ستراتيجياتالنساء مستوى أعمى في التعبير عف المشاعر و   الدعـ االجتماعي مف الرجاؿ. ا 
ىدفت التعرؼ عمى ماىية أساليب مواجية الضغوط النفسية   (2016دراسة عشعش )

طالبًا وطالبة مف  192وعالقتيا بالتفاؤؿ لدى عينة مف طالب الجامعة، وتكونت العينة مف 
مقياس أساليب التعامؿ مع الضغوط النفسية مف إعداد  عمىالدراسة  اشتممتو  ،جامعةالطالب 

وجود فروؽ عف النتائج  وأسفرتداد الباحثة، الباحثة، باإلضافة إلى مقياس التفاؤؿ مف إع
، كما ت األدبية والعممية في أساليب المواجية ابيف متوسطي درجات الطالب في التخصص

ت األدبية والعممية اوجود فروؽ بيف متوسطي درجات الطالب في التخصصكشفت النتائج عف 
رتباطية إوجود عالقة ف ، وأخيرا كشفت النتائج عفي أساليب مواجية الضغوط النفسية ككؿ

( بيف درجة طمبة التخصصات األدبية 0.01موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
.  عمى ب عد أساليب المواجية اإلحجامية وب عد التشاـؤ

ىدفت التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف أساليب مواجية  ( 2016فخرو )دراسة 
والطالبات مف ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة  الضغوط والشعور باألمف النفسي لدى الطالب
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تحديد الفروؽ في استخداـ أساليب مواجية الضغوط المتمركزة حوؿ و المتوسطة والثانويػة،  
عينة  تكونت الاإلنفعاؿ والمتمركزة حوؿ المشكمة لدى الطالب مف ذوي اإلعاقة البصرية، وقد 

مقياس أساليب مواجية الضغوط ة عف دراسأدوات الاشتممت طالبًا مف المكفوفيف، و  30مف 
ومقياس األمف النفسي، وكاف مف أبرز النتائج التي أسفرت عنيا تمؾ الدراسة وجػود عالقػة 
ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف أساليب المواجية المتمركزة حوؿ المشكمة ودرجة 

طية سالبة ذات داللة وجود عالقة ارتبا، كما أشارت النتائج إلى الشعور باألمف النفسي
 نفعاؿ ودرجة الشعور باألمف النفسي.ساليب المواجية المتمركزة حوؿ اال إحصائية بيف أ

ف الضغوط تصبح أمرًا خطيرًا عندما تتداخؿ مع القدرة إوبناًء عمى ما تـ عرضو يمكف القوؿ ب
والتأثير عمى العيش حياة طبيعية وذلؾ عمى المدى الطويؿ، مما يتسبب في ضعؼ التركيز 

السمبي عمى الصحة، وىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف الضغوط اإليجابية والرضا عف الحياة، 
 ,.Divya et alبينما يوجد عالقة ارتباطية سالبة بيف الضغوط السمبية الرضا عف الحياة )

2017: 672). 
 ةاالستجابة غير محدد :الضغوط النفسية بأنيا (sylly، 1983) سيمي ويعرؼ

 لمجسـ تجاه أي وظيفة تتطمب ذلؾ سواء كانت سبب أو نتيجة لظروؼ مؤلمة أو غير سارة
 (. 24، 2009أبو أسعد،  ،الغرير)

 :أنواع الضغوط الهفشية

نواع عديدة مف الضغوط التي تؤثر عميو نفسًيا وجسدًيا أ إلىنساف يتعرض اإل 
أنواع لمضغوط التي حددىا  ةربعىناؾ أو  صدرىا وشدتيا،ويختمؼ تأثير الضغوط حسب م

(1993، selye): 
اإلنجاز وينمي الثقة بالنفس ويدفع  ة: وىذا النوع مف الضغوط يدفع إلىالضغوط اإليجابي -1 

 سرعة إنجاز األعماؿ ويكونوا مثاريف جسميا وعقميا. إلىاألفراد 
 .ومؤذية لمفردإلى أحداث سمبية ميددة  تنتمي التي الضغوط بيا ويقصد: السمبية الضغوط ۔9
الضغط المرتفع: ويقصد بو الضغط الناتج عف تراكـ األحداث المسببة لمضغط والتي مرت  -3

  بالفرد وفشؿ في التوافؽ معيا.
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نعداـ اإلثارة -4  الضغط المنخفض: ويقصد بو حالة الممؿ والضجر التي يعيشيا الفرد وا 
وعندما يعاني الفرد مف تدني  ف الفرد ال يمارس فييا أي أنشطة أو أعماؿ،إوالتحدي حيث 

 (.18 ،2014، السميراف، والمساعيدالشعور بتحقيؽ الذات مايؤدي إلى حالة الضغط. )
 اضطراب طيف التوحدذوي  طفا األ أمواتو آباءمصادر الضغوط الهفشية لدي  
 يئية:الب األحداخ-١ 

، وقد تشمؿ مختمؼ الظروؼ واألحداث التي تحيط بالفرد وتؤثر عميو تأثيرات مواتية 
مشكالت منيا الطبيعية الضاغطة لممثيرات حيث تعتبر نسبية ومتفاوتة في يؤدي ذلؾ إلى 

البيئية المثيرة لمضغط تساعد  تأثيراتيا بالزمف الذي تحدث فيو، ولذلؾ فإف تحديد الظروؼ
 عمييا وتحاشييا وبالتالي وقاية الفرد منيا.محاولة التغمب  عمى

 :االستذابات الفشيولودية -۲

يتـ تحديد مفيـو الضغط في ضوء ردود الفعؿ العضوية لمطالب البيئة كمصادر  
الضغوط، وبما أف الضغط ىو استجابة عضوية غير محددة ألي شي يستثيره، فإف مثيرات 

 زف كميا تسبب ردود فعؿ كيميائية في جسـ الفرد.الفرح، والح مثؿ البرد، الحرارة، العقاقير،
 االستذابات الهفشية:-٣

إف االستجابات النفسية لمواقؼ حقيقية يدركيا الفرد وتفرض عميو مطالب معينة 
في مواقؼ معينة غير  مشاعره القمؽ، الخوؼ، أو الطريقة التي يعبر بيا الفرد عف مثؿ، 

توتر عصبي   صورة دقيقة والتي يصاحبيا عادةوالتي يصعب تحديد مصدرىا ب ومرغوبة لدي
دراؾ الفرد بإنوو   ،لـ في المعدةأأو  تمقائية سيمة لخوفو  ال يؤدي واجباتو في الحياة بصورة ا 

عمي األداء الطبيعي في المواقؼ المختمفة كؿ ذلؾ يعد مصدرا مف مصادر  مف عدـ قدرتو
الضغط النفسي ىي المواقؼ التي ف مصادر إالذي يمكننا القوؿ  ،ط النفسية لدييـو الضغ

مواجية متطمباتيا مما يعرض الفرد لردود فعؿ  يا الفرد وتتضمف مؤثرات يصعب عميويتعرض ل
انفعالية، وعضوية، وعقمية، تتضمف مشاعر سمبية، وأعراًضا فسيولوجية تدؿ عمي تعرضو 

 (.21:19، 2009لمضغط ) زعارير،
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 العوامل االدتماعية -٤

لمطفؿ المعاؽ قد يكوف التي تحدد طبيعة ردود أفعاؿ الوالديف  أحد العوامؿ إف
عندما يتـ  وبالتالي االنسحاب االجتماعي، حتىحراج لموالديف اإلالتي تسبب  األخريفاتجاىات 

  :يواجيوف صراعات تتمثؿ في باءاآلف إدمج الطفؿ المعاؽ ف
 العادييف.  طفاؿاألالتذكير اليومي بحقيقة الفروؽ بيف طفميا المعاؽ و  -
 طفاؿاأل أمياتو  آباءعاقة وربما بعدـ احتراـ أو قبوؿ مشاركة طمفيما بالشعور بوصمة اإل -

 .العادييف
 .األخريف طفاؿاأل أمياتو  آباءالتعبير عف فقداف االىتماـ باألشياء العامة المشتركة مع  -
 .المعاؽيما لطفمجتماعي اإلحساس بالضيؽ فيما يتعمؽ بصعوبة التكيؼ اإل -
حساس بالضيؽ الناجـ عف كوف الوضع المدرسي العادي يفتقر الخدمات المساندة التي اإل-

 .(189: 187، 2014، السميراف، والمساعيديما المعاؽ )طفملييا إيحتاج 
 :الهعريات املفشرة للضغوط الهفشية

ظاىرة الضغوط النفسية مف الظواىر اإلنسانية المعقدة تفسر عمي أسس بيولوجية 
فيميا  النظرية التي ساعدت عمىوعقمية ونفسية واجتماعية، حيث ظيرت عديد مف المبادئ 

وتفسيرىا، ولكف األساس النظري يمثؿ القاعدة األساسية ألية دراسة عممية، فاختالؼ 
ختالؼ األطر النظرية التي تبنتيا وانطمقت منيا اللضغوط طبقا النظريات التي اىتمت بدراسة ا

أساس أطر فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية،  لنظرية، فالضغوط النفسية فسرت عمىتمؾ ا
 كما اختمفت ىذه النظريات فيما بينيا بناء عمى ذلؾ مف حيث سمات كؿ منيما.

 :Hans selye سيلينعرية هانز  -أوال
أف التعرض  ي إذ يرىب الحقيقي لدراسة الضغط النفسيعد العالـ ىانز سيمي األ 

تأثيرات سمبية في حياة الفرد مما يفرض متتطمبات  إلىالمستمر أو المتكرر لمضغط يؤدي 
واجية محشد كؿ طاقتو ل ا وىذا يؤدي إلىمفسيولوجية أو انفعالية أو نفسية أو الجمع بيني

 منيا في شكؿ أعراض فيسيولوجية.تمؾ الضغوط وىنا يدفع ث
وتنطمؽ نظريتو مف  ،كاف ىانز متأثرا بتخصصو فدرس الضغط دراسة فيسيولوجية

ساس أف الضغط متغير غير مستقؿ وىو استجابة لعامؿ ضاغط يميز الشخص ويضعو عمى أ
لمضغط ساس استجابة لمبيئة الضاغطة، ويعد سيمي أف أعراض االستجابة الفسيولوجية أ
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راحؿ لمدفاع ضد الضغط الكياف والحياة، وحدد سيمي ثالث م وىدفيا المحافظة عمىعالمية  
 :أف ىذه المراحؿ تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ وىي ورأى
وفيو يظير الجسـ تغيرات واستجابات  (Alarm Responseاإلنذار ) -االستجابة  -1

تتميز بيا درجة التعرض المبدئي لمضاغط ونتيجة ليذه التغيرات تقؿ مقاومة الجسـ 
حيث يستدعي الجسـ كؿ قواه الدافعية لمواجية الخطر الذي يتعرض لو وقد تحدث 

  .الوفاة عندما تنيار مقاومة الجسـ ويكوف الضغط شديد
( وتحدث عندما يكوف المتعرض لمضاغط (Resistance Stageمرحمة المقاومة  -2

في المرحمة األولي الجسـ  فتختفي التغيرات التي قد ظيرت عمىمتالزمًا مع التكيؼ 
التكيؼ، وىذه المرحمة ميمة في نشأة األعراض  خري تدؿ عمىأوتظير تغيرات 
أو النفس جسمية ويحدث ذلؾ عند مواجية المواقؼ عف طريؽ رد  السيكوسوماتية

 .تكيفي كاؼ
تعقب المقاومة  مرحمة) fatigue & Exhaustion Stage (مرحمة اإلعياء واإلنياؾ -3

ذا كانت ويكوف الجسـ فيو قد تكيؼ غير أف الطاقة الضرورية تكوف  قد استنفدت وا 
مراض التكيؼ ومنيا تنقص يمة فقد ينتج أافعية شديدة ومستمرة لفترة طو ستجابة الداال

مقاومة الجسـ وتصاب الكثير مف األجيزة بالعطب ويسير المريض نحو الموت بخطي 
  (.41 ،2019،40، )رمضاف سريعة

 Waiter Cannon نعرية ويرت كانون  -ثانيا 
ىو عالـ فيسيولوجي مف أوائؿ الذيف استخدموا عبارة الضغط وعرفو برد الفعؿ في 

الطوارئ، ففي بحوثو عمى الحيوانات استخدـ عبارة الضغط االنفعالي ليصؼ عممية رد حالة 
)األلـ والخوؼ والغضب(  الفعؿ الفيسيولوجي وقد بينت دراستو أف مصادر الضغوط االنفعالية

التغيرات في إفرازات عدد مف  إلىتسبب تغيرا في الوظائؼ الفسيولوجية لمكائف الحي يرجع 
ا ىرموف األدريناليف الذي ييي الجسـ لواجية المواقؼ الضاغطة وقد أولي اليرمونات أبرزى

وتر كانوف اىتماما لدور الجياز السمبثاوي أو التعاطفي، الذي ىو أحد أقساـ الجياز 
العصبي الذاتي في تييئة الجسـ لمواجية المواقؼ الضاغطة وتمكيف الجسـ مف االحتفاظ 

 .(47، 2004، الدقوشليو. )إبالتوازف المشار 
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  : Autism Spectrum Disorderc( ASD) اضطراب طيف التوحد  -

 , DSM-5ي عػػرؼ الػػدليؿ التشخيصػػي واإلحصػػائي الخػػامس لالضػػطرابات العقميػػة 
بأنػو "  Autism Spectrum Disorder (ASD)اضػطراب طيػؼ التوحػد  (809 , 2013

اضػػطراب يتميػػز بعجػػز فػػي بعػػديف أساسػػييف ىمػػا: عجػػز فػػي التواصػػؿ والتفاعػػؿ االجتمػػاعي، 
ومحدودية األنماط واألنشطة السموكية ويتضمف ثالث مسػتويات، عمػى أف تظيػر األعػراض فػي 

 فترة نمو مبكرة مسببة ضعؼ شديد في األداء االجتماعي والميني.
( عمػػى أنػػو اضػػطراب نمػػائي وعصػػبي معقػػد يمحػػؽ بالطفػػؿ قبػػؿ 2014 )عبػػداهلل  كمػػا يعرفػػو    

سػػف الثالثػػة مػػف عمػػره ويالزمػػو مػػدى حياتػػو، ويمكػػف النظػػر إليػػو مػػف جوانػػب سػػتة عمػػى أنػػو 
اضطراب نمائي عػاـ، أو منتشػر يػؤثر سػمبًا عمػى العديػد مػف جوانػب نمػو الطفػؿ، ويظيػر عمػى 

فع بالطفػؿ إلػى التقوقػع حػوؿ ذاتػو، كمػا ىيئة استجابات سموكية قاصػرة وسػمبية فػي الغالػب تػد
يػػتـ النظػػر إليػػو أيضػػًا عمػػى أنػػو إعاقػػة عقميػػة واجتماعيػػة، وعمػػى أنػػو إعاقػػة عقميػػة اجتماعيػػة 
متزامنة أي تحدث في ذات الوقت، وكذلؾ عمى أنو نمط مف أنمػاط طيػؼ التوحػد يتسػـ بقصػور 

جػػود سػػموكيات واىتمامػػات فػػي السػػموكيات االجتماعيػػة، والتواصػػؿ، والمعػػب الرمػػزي فضػػاًل عػػف و 
 نمطية وتكرارية مقيدة، كما أنو يتالـز مع اضطراب قصور االنتباه .

 نتشار اضطراب طيؼ التوحد والفروؽ بيف الجنسيف انسبة 
التي تؤكد نتائج الدراسات التي استخدمت معايير تشخيصية تختمؼ عف تمؾ 

في  حالة 20أعمى مف وتيـز لألوتيـز أف معدالت اإلصابة باأل  دميا كانر في تشخيصوخاست
( عمي   (Richard,1994مف المجموع الكمي مف السكاف فقد أكد ريتشارد  10,000كؿ 

ف ىناؾ بعض أطفؿ يولد حيا و  10,000وتيـز مف بيف كؿ طفال يصاب باأل  20أف ىناؾ 
نثي ذكور وأ 4ف باألوتيـز يوجد بينيـ مصابيال طفاؿاألالفروؽ بيف الجنس حيث اتضح أف كؿ 

كؿ في  أطفاؿ( أف األوتيـز يصيب حوالي خمسة (Roeyers,1995واحدة. ويذكر روپرس 
ويحدث في كؿ  (1:4ناث كنسبة )بر بيف الذكور عف اإل کأوالدة حية وبنسبة  100000

ية ومف المجتمعات بصرؼ النظر عف الموف واألصوؿ العرقية أو الطائفية أو الخمفية االجتماع
% مف أقارب  9:2الواحدة بحوالي  األسرةصابة باألوتيـز ترتفع في نسبة اإلالجدير بالذكر أف 

% أكثر مف ظيوره في المجموعة  2:1بزيادة تتراوح مف  أيضاوتيـز المصابيف باأل  طفاؿاأل
العاـ لمسكاف، وىذا يؤيد دور العوامؿ الجينية في حدوث ىذا االضطراب. وحاليا تشير التقارير 
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 ,Autism Socity of America الجمعية األمريكية لألوتيـزالحديثة الصادره عف  
ف يربعأ( أف نسبة اإلصابة بيذا االضطراب قد تجاوز نسبة طفؿ مف بيف كؿ مائة و (2009

بعمؽ لتمؾ  ءف دقيقة. والقارييف يستقبؿ طفؿ أوتيـز كؿ عشر ، وأف العالـ اآلطفال
العالـ بأسره دوف تفرقو  أطفاؿحصائيات الحديثة يمكنو استنباط مدى الخطر الذي يداىـ اإل

بيف لوف وجنس وعرؽ. وأف معدؿ االنتشار ليذا االضطراب وبتمؾ األرقاـ المخيفة جعمت مف 
 .(29:30، 2012، أبو الفتوح) كبر االضطرابات النمائية شيوعا وأكثرىا انتشاراأاألوتيـز 
 المفسرة الضطراب طيؼ التوحدالنظريات 

 نعرية العامل الهفشي-أوال

نياية الستينات نظرية العامؿ النفسي  وحتىكانت النظرية السائدة خالؿ األربعينات 
ىماؿ إتعتبر بأف التوحد يحدث بسبب  يالت ) Heflin&AlaiMO،2007بالتوحد )لإلصابة 

 Brunoبنائيـ وعدـ االعتناء بتربيتيـ، ويعتبر المحمؿ النفسي أالوالديف رعاية 
Bettelheim ـ الباردة عاطفيا ي استخدـ مصطمح األمف المؤيديف ليذا االتجاه والذ

Refrigerator Mother ضاؼ أفي أف ذلؾ الوصؼ كاف وصفة غير منصؼ، و  وال شؾ
 مف األميات مور وتحديداأولياء األما يواجية  عمىالمزيد مف العبء والشعور بالذنب 

 يف المصابيف بالتوحد.أطفالصعوبات في التعامؿ مع 
   نعرية ضعف األداء الوظيفي-ثانيا

فعمي  ؛وقد يفسر العجز في األداء التنفيذي في التوحد عديد مف األعراض التوحدية
يرتبط قة الكممات ف العجز في طالأ (Turner، 1999)سبيؿ المثاؿ يبدو وكما يقوؿ تيرنر 

التنفيذ وحوؿ  nـ القدرة عؿايجاد نماذج ذاتية بواسطة الفئات، وىذا يعني عد بعدـ القدرة عمى
سييؿ،  ) المعب الرمزي في التوحد، استنتج أف العجز يكمف في األداء وليس في الكفاءة

2015 ،91 - 97).  
 التفشري البيولودى: نعرية -ثالجا

( والػذى أكػد عمػى Kanner 1943لقد تـ التعرؼ عمى التوحػد كاضػطراب منػذ كػانر )
أف السػػػبب ىػػػو وجػػػود خمػػػؿ فػػػى العقػػػؿ وأف ىػػػؤالء األطفػػػاؿ ذوى التوحػػػد يعتبػػػروف مػػػف فئػػػات 
المعػػوقيف عقميػػًا ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى الناحيػػة الوراثيػػة أو الجنينيػػة فػػى العائمػػة، كمػػا قػػرر نيسػػموف 

سػػػرائيؿ )  Fragila( أف الضػػػعؼ فػػػى الكرومػػػوـز Nelson and Israel 1991وا 
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 choromosome   ىػػو المسػػئوؿ عػػف حػػدوث ىػػذا الخمػػؿ فػػى الناحيػػة العقميػػة ويػػؤدى إلػػى
% مػف حػاالت التوحػد، وقػد يرجػع ذلػؾ إلػى انتشػار 16% إلى 5مرض التوحد ويظير ذلؾ فى 

الخاليػػا  التوحػػد لػػدى الػػذكور أكثػػر مػػف اإلنػػاث، وأضػػاؼ سػػببًا آخػػر وىػػو أف التحجػػر فػػى بعػػض
الداخمية والتى تتحوؿ إلى الجػيف المسػيطر عمػى الناحيػة العقميػة وربمػا ذلػؾ يػؤدى إلػى حػدوث 

 .(33 ،2019 ،الحوامدة% مف الحاالت التوحد )5
 التفشري الشيلولودى: نعرية -رابعا

أسػػباب أخػػرى نفسػػية تكممػػة لدراسػػة عػػاـ   Kanner( أضػػاؼ كػػانر 1956فػػى عػػاـ )
( Eisenberg and Kanner 1956( وذلؾ مف خالؿ دراسة أجراىا مػع ايسػنبرج )1944)

عػػف التبمػػد االنفعػػالى وأوضػػحا فييػػا أف رفػػض الوالػػديف لسػػموؾ الطفػػؿ فػػى البدايػػة يػػؤدى إلػػى 
ؿ، كمػا أف التوحػد انسحاب الطفؿ وىروبو، حيث أكدا أف الوالديف ال يرغباف فى وجود ىػذا الطفػ

األطفػػػاؿ ذوى التوحػػػد غالبػػػًا مػػػا يكونػػػوف شخصػػػيات  آبػػػاءيعتبػػر مػػػف اضػػػطرابات الطفولػػػة وأف 
وسواسية ولدييـ تبمد انفعالى وجمود فى المشاعر مما يقمػؿ تفػاعميـ مػع أبنػائيـ مػع العمػـ أف 

وأميػػػػػػػات ىػػػػػػػؤالء األطفػػػػػػػاؿ كػػػػػػػانوا مػػػػػػػف المسػػػػػػػتويات والمراكػػػػػػػز التربويػػػػػػػة العاليػػػػػػػة  آبػػػػػػػاء
(Gupta:2004,P14).   

ومف ثـ يتضػح أف التفسػيرات البيولوجيػة الضػطراب التوحػد قػد اعتمػدت عمػى وجػود خمػؿ       
كمػا اعتمػدت التفسػيرات الخاصػة  ،جيني وبعض القصور فػي خاليػا الػدماغ لػدى أطفػاؿ التوحػد

ؿ يكػوف عمييػا طفػ يبالجانب السيكولوجي عمى النواحي السموكية المرتبطة بالحالة النفسية التػ
 التوحد والخصائص النفسية لو.

 تتمثؿ فروض البحث في:   : فروض البحح -
اضطراب  أطفاؿ آباءدرجات  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متوسطات -1

وأساليب  التوحد عمى مقياس المناعة النفسية اضطراب طيؼ أطفاؿ أمياتو التوحد  طيؼ
 .مواجية الضغوط

وأميات أطفاؿ اضطراب طيؼ التوحد عمى مقياس  آباءمتوسطات درجات  توجد فروؽ بيف ۔2
 .المناعة النفسية

عمى التوحد اضطراب طيؼ  أطفاؿ أمياتو  آباءبيف متوسطات درجات  فروؽتوجد  -3
  .مواجية الضغوط أساليبمقياس 
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مف طيؼ التوحد  ذوي اضطراب طفاؿاأل أمياتو  آباءلدى  يمكف التنبؤ بالمناعة النفسية -4 
 .مواجية الضغوط أساليبخالؿ 

 : البححدراءات إ

  البححمهور: 

يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره األنسب لمتحقؽ مف فروض 
وأىداؼ البحث، وجمع البيانات حوؿ متغيرات البحث. كما ييتـ بدراسة الظواىر الطبيعية 

  .واالجتماعية وارتباطيا بالظواىر األخرى
 عيهة البحح:   ●

 طفػػػاؿأل األميػػػاتو  بػػػاءاآل( مػػػف  10تكونػػػت عينػػػة البحػػػث االسػػػتطالعية مػػػف عػػػدد ) 
ذوي  طفػاؿاألاضطراب  طيؼ التوحد، بينما كانت عينة البحث األساسية عينة قصدية مف أسر 

 -( إنػاث  15، ) بػاءاآل -( ذكػور 15)     - افػرد ( 30اضػطراب طيػؼ التوحػد وعػددىـ ) 
، عاما شػريطة أف  يتمتعػوا بالصػحة العامػة 50 – 30بيف  ما  ممف تتراوح أعمارىـ ،األميات

وذلػؾ حتػى يسػتطيع  ،ال يكوف ىناؾ أي أمراض جانبية تؤثر عمى صحتيـ ومناعتيـ النفسػيةوأ
فػػي ظػػؿ جائحػػة كورونػػا  وداللتيػػا الباحثػػاف التحقػػؽ مػػف مسػػتوى الفػػروؽ فػػي المناعػػة النفسػػية

 خريػؼ الثػاني، وكاف ذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسػي مواجية الضغوط ليبأساوالتنبؤ بيا مف خالؿ 
 :  لعينة البحث ساسيةالبيانات األ ( يوضح1، وجدوؿ )2020
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 ( 1خذول )

    األعاعُح أفشاد عُُح انثسس تُاَاخ ذىصَع

انثُاَاخ 

 األعاعُح

 انُغثح انًإَح انعذد انًرغُشاخ 

 (  تا )اِ ركىس انُىع 

 (األيهاخئَاز ) 

15  

15 

58 % 

58% 

  45 انعًش

48  

58 

18  

15  

5 

33.33 % 

 58   % 

     16.68 % 

انسانح 

 االخرًاعُح

 يرضوج  

 يرضوخح

 أسيهح 

15  

18  

5 

58  % 

33.33 % 

16.68% 

انًغرىي 

 انرعهًٍُ

 دكرىساِ 

 ياخغرُش 

 يإهم عانٍ 

 دتهىو 

5  

5  

15  

5 

16.68 %  

16.68 % 

58 %  

16.68 % 

 انعايهىٌ   تا اِ انًهُح

 ٍُعايهانغُش  تا اِ

 عايالخ ان األيهاخ

 عايالخ انغُش  األيهاخ

18  

5   

5  

18 

33.33 % 

16.68 % 

16.68 % 

33.33% 

 البحح اتدحمد ●

 .2020خريؼالفصؿ  زمانية/ تـ تطبيؽ الدراسة في محددات -
ذوي  طفاؿاألتأىيؿ رعاية و مراكز  المكانية فيالدراسة حدود  وتمثمتمكانية/  محددات -

 طفاؿاأل، وتـ حصر عينة الدراسة ألسر ىؤالء بني سويؼاالحتياجات الخاصة بمحافظة 
 .المتردديف عمى ىذه المراكز

 .التوحد ذوي اضطراب طيؼ طفاؿاأل آباءو  أمياتبشرية/  محددات -
 :لبححدوات اأ ●
 ( نيالباحج إعداد) اضطراب طيف التوحد أطفا  أمواتو باءمكياس املهاعة الهفشية آل -1

قياس بمثابة محاولة لمكشؼ عف داللة الفروؽ في مف المقياس: ي عد ىذا الم اليدؼ
ذوي اضطراب طيؼ التوحد وكذلؾ التنبؤ بمستوى  طفاؿاأل أمياتو  باءالمناعة النفسية آل

مف ذوي اضطراب طيؼ  طفاؿاأل أمياتو  آباءعينة البحث ) المناعة النفسية لدييـ
  .التوحد(
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عمى  ةعبارة موزع (40) في صورتو النيائية مفوصؼ المقياس:  تكوف المقياس    
 –المبادرة الشخصية  –حؿ المشكالت  –التفاؤؿ  –االلتزاـ الديني  :ىماو أبعاد رئيسية  خمسة
 ،(1)مطمقًا (، 2(، غالبًا )3يمي دائما )جابة عمى متصؿ متدرج كما وتتـ اإل ،بالنفس الثقة

بكؿ بعد،  المناعة النفسية عبارات تصؼ مظاىرعدد مف الوكؿ بعد مف ىذه األبعاد يقابمو 
مظير مف بأحد البدائؿ أماـ كؿ  اضطراب طيؼ التوحد طفاؿاألـ( أل )األب/ويجيب عنيا 

( إلى 40بيف )ما تتراوح  كانت الدرجة العظمى لممقياس، حيث مظاىر المناعة النفسية
 .( درجة120)

 اللفاءة الشيلومرتية للمكياس:

 أطفػاؿ أميػاتو  بػاءعػداد مقيػاس المناعػة النفسػية آلإقاـ الباحثػاف ب: الصدؽ الظاىري
محكمػيف فػي مجػاؿ الصػحة  عشػرةوعرضػو عمػى  اضطراب طيؼ التوحد في ظؿ جائحة كورونػا

النفسػػية والتربيػػة الخاصػػة وأسػػفرت النتػػائج عػػف إعػػادة صػػياغة بعػػض العبػػارات حيػػث أصػػبح 
 أساسػية وىمػا: ( عبارة موزعة عمى خمسػة أبعػاد40مكوف مف ) في صورتو النيائية المقياس
    .بالنفس الثقة  –المبادرة الشخصية   –حؿ المشكالت   –التفاؤؿ   –الديني االلتزاـ 

صدؽ المحؾ الخػارجي: تػـ حسػاب الصػدؽ لممقيػاس الحػالي مػف خػالؿ صػدؽ المحػؾ 
 طفػاؿلأل األميػاتو  بػاءاآلالخارجي، حيث قاـ الباحثاف بتطبيؽ المقياس الحالي عمى عينػة مػف 

 عبػػد)مػػع مقيػػاس المناعػػة النفسػػية، إعػػداد  ،(30مػػف ذوي اضػػطراب طيػػؼ التوحػػد قواميػػا )
 ( وىػػذه القيمػػة تعػػد دالػػة0077كمحػػؾ خػػارجي وكػػاف معامػػؿ االرتبػػاط ) (2018 ،الممػػؾ، قرنػػي

 .(0001) داللة حصائيًا عند مستوىإ
طريقتيف لمتحقؽ مػف ثبػات المقيػاس، طريقػة معامػؿ  افاستخدـ الباحثثبات المقياس: 

، وطريقػػة التجزئػػة األميػػاتو  بػػاءاآلمػػف ( 30)ف=  وذلػػؾ عمػػى عينػػة البحػػثكرونبػػاخ  -ألفػػا
 .افوالجدوؿ التالي يوضح النتائج التي توصؿ إلييا الباحث براوف، -لسبيرمافالنصفية 
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 (2خذول )

   انًُاعح انُفغُحلُى َرائح يعايالخ االسذثاط )انثثاخ( ألتعاد يمُاط  

طشَمح األتعاد/ و

 انثثاخ

يعايم االسذثاط تانردضئح 

انُصفُح لثم انرصسُر 

 تشاوٌ( -)عثُشياٌ

يعايم االسذثاط 

تانردضئح انُصفُح تعذ 

 -انرصسُر )عثُشياٌ

 تشاوٌ(

كشوَثاش  -أنفا 

 )يعايم أنفا(

 8.885 8.858 8.612 االنرضاو انذٍَُ         1

 8.663 8.841 8.566  انرفاؤل  2

 8.816 8.881 8.654 زم انًشكالخ 3

انًثادسج  4

 انشخصُح 

8.686 8.856 8.636 

 8.684 8.865 8.646 انثمح تانُفظ 5

 8.842 8.625 8.882 انذسخح انكهُح  6

( أف جميع قيـ نتائج التحقؽ مف الثبات 2يتضح مف خالؿ ما سبؽ عرضو بالجدوؿ )
مقياس المناعة ما يشير إلى ثبات ة الكمية لممقياس مرتفعة وموجبة ملألبعاد الفرعية والدرج

  . النفسية
 ( نياضطراب طيف التوحد )إعداد الباحج أطفا  أمواتو باءموادوة الضغوط آل مكياس -۲

وزعػة عمػى عبػارة م (30)مػف فػي صػورتو النيائيػة  وصؼ المقياس: يتػألؼ المقيػاس
،  2،  1ويشتمؿ عمى مػف العبػارات ) القمؽالتغمب عمى كما يمي: بعد  رئيسية وىماثالثة أبعاد 

 12،  11ارات ) ويشتمؿ عمػى العبػ ضبط الذات( ، بعد  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3
ويشػػػتمؿ عمػػػى العبػػػارات الطمػػػوح بعػػػد  (، 20،  19،  18،  17،  16،  15،  14،  13، 
(، وىػػػذه العبػػػارات تقػػػيس بدقػػػة  30، 29،  28،  27، 26،  25،  24،  23،  22،  21)

مف ذوي اضػطراب طيػؼ التوحػد فػي  طفاؿاأل أمياتو  آباءمواجية الضغوط النفسية لدى  كيفية
ظػػؿ جائحػػة كورونػػا، وكػػؿ عبػػارة مػػف ىػػذه العبػػارات يقابميػػا درجػػة عمػػى التػػوالي كمػػا يمػػي دائمػػا 

 إلػػى 30بػػيف  مػػا  المجمػػوع  الكمػػي لػػدرجات المقيػػاس حيػػث تػػراوح ،(1(، أبػػدًا )2(، أحيانػا )3)
القػدرة عمػى مواجيػة الضػغوط والدرجػة المنخفضػة  إلػىدرجة، حيث تشير الدرجة المرتفعة  90

 العكس.  إلىتشير 
  صدق املكياس:  

 أطفاؿ أمياتو  باءمواجية الضغوط آل عداد مقياسإقاـ الباحثاف ب الصدؽ الظاىري:
محكميف في مجاؿ الصحة  عشرةاضطراب طيؼ التوحد في ظؿ جائحة كورونا وعرضو عمى 
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النتائج عف إعادة صياغة بعض العبارات حيث أصبح النفسية والتربية الخاصة وأسفرت  
: ( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد أساسية وىـ30المقياس في صورتو النيائية مكوف مف )

 الطموح.  -ضبط الذات  -القمؽ التغمب عمى
مواجية الضغوط في البحث  صدؽ لمقياسقاـ الباحثاف بحساب الصدؽ المفردات: 

درجة كؿ بيف  عامؿ ارتباط بيرسوفالمفردات مف خالؿ حساب مصدؽ الحالي عف طريؽ 
 بعد حذؼ درجة العبارة مف الدرجة الكمية لمبعد عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

ما تراوحت قيمتيا و إحصائيا جميعيا دالة  معامالت االرتباطقيـ ، وكانت بعادبعد مف األلكؿ 
 (.  0001دالة عند مستوى )وىي قيـ (  0075 – 0032بيف ) 

 ثبات املكياس: 

وفي اعادة التطبيؽ  وألفا كرونباخ تـ حساب الثبات بعدة طرؽ منيا إعادة التطبيؽ
ذوي  األطفاؿ أمياتو  آباء( مف 30بتطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا ) قاـ الباحثاف

معامؿ االرتباط بيف  وقد بمغ يوـ 15بفارؽ زمني  اضطراب طيؼ التوحد مرتيف متتاليتيف
الكمية لممقياس عمى  لمألبعاد والدرجة (0 ,820 – 00730– 00750 -00760التطبيقيف )

 إلىمما يشير  والعينة الكمية عمى التوالي عمى حدة األمياتو  عمى حدة باءاآلمف  لكؿ التوالي
  .ثبات المقياس

 حساب تـ حيث كرونباخبات باستخداـ طريقة الفا كما استخدـ الباحثاف حساب الث
 – 00690) قيمتو وكانت ،األمياتو  باءاآل( مف 30) قواميا عينة عمى ألفا ارتباط معامؿ

 مرتفع ارتباط معامؿ وىو لألبعاد والدرجة الكمية عمى التوالي (00750 - 00680 - 00720
  .المقياس ثبات عمى يدؿ مما

 ( 3خذول )

 لُى َرائح يعايالخ االسذثاط )انثثاخ( ألتعاد يمُاط يىاخهح انضغىط  

لُى يعايالخ انثثاخ تاعادج  األتعاد/طشَمح انثثاخ و

 انرطثُك

 يعايالخ انفا كشوَثاش

 8,688 8,868 انمهك انرغهة عهً  1

 8,828 8,858 ضثظ انزاخ 2

 8,668 8,838 انطًىذ 3

 8 ,858 8 ,628 انذسخح انكهُح 4
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أف جميع قيـ نتائج التحقؽ مف الثبات لألبعاد ( 3) يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
الفرعية والدرجة الكمية لممقياس مرتفعة وموجبة مما يشير إلى ثبات مقياس مواجية 

 الضغوط.
  :ومهاقصتوا البحح وتفشريها فروضنتائر 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف درجات  الفرض األوؿ وينص عمى "
التوحد عمى اضطراب طيؼ  ذوي طفاؿاأل أمياتو التوحد  ذوي اضطراب طيؼ طفاؿاأل آباء

والختبار ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ   ."مواجية الضغوط أساليبو  مقياس المناعة النفسية
حؿ  –التفاؤؿ  -االلتزاـ الديني) النفسيةالمناعة بيرسوف لمكشؼ عف العالقة بيف أبعاد رتباط ا

وأبعاد  لممناعة النفسيةوالدرجة الكمية  الثقة بالنفس( –المبادرة الشخصية  –المشكالت 
مواجية  ساليبأل( والدرجة الكمية الطموح - ضبط الذات – القمؽ) مواجية الضغوط أساليب
 .افاحث، والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي توصؿ إلييا البالضغوط

  (4)خذول 

روٌ  طفالاأل أيهاخو آتا َىضر لُى يعايالخ االسذثاط تٍُ انًُاعح انُفغُح ويىاخهح انضغىط نذي 

 اضطشاب طُف انرىزذ. 

 يغرىي انذالنح  يعايم االسذثاط انعُُح  انًرغُشاخ 

 8,81 8,458  38 انًُاعح انُفغُح 

  38 يىاخهح انضغىط       

عند وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا ( 4)ف الجدوؿ السابؽ يتضح م
مواجية الضغوط بأبعادىا  أساليببأبعادىا وبيف  المناعة النفسية ( بيف0.01مستوى )
أنو كمما كاف الفرد لديو مناعة نفسية عالية كمما كاف لديو قدرة  إلىوىذا يشير  ،المختمفة

وبالتالي يستطيع التغمب عمى  ،عمى مواجية الضغوط المختمفة في ظؿ جائحة كورونا
الشعور  إلىالمشكالت التي تواجيو في التعامؿ مع الطفؿ ذو اضطراب التوحد مما يؤدي 

يجابي وىذا يؤثر بدوره عمى الحالة النفسية إمف النفسي وتقييـ المشكالت بشكؿ باأل
دراسات ليو معظـ الإمف ذوي اضطراب طيؼ التوحد، وىذا ما أشارت  طفاؿواالجتماعية لأل

حمد، (، دراسة ) األ 2019سة ) فتحي، (، درا 2019 ،والعبيدي، مثؿ دراسة )منوخالسابقة 
ية مرتفعة ( وبالتالي يتضح أنو كمما كانت المناعة النفس2020(، دراسة ) الميثي،  2020

وجود ارتباط موجب وداؿ احصائيا  إلىمما يشير  ،قدرة الفرد عمى مواجية الضغوط كمما زادت
مف ذوي  طفاؿاأل أمياتو  آباءمواجية الضغوط لدى  أساليببيف المناعة النفسية وبيف 
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كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة طيؼ التوحد في ظؿ جائحة كورونا،  اضطراب 
في وجود عالقة ارتباط دالة ( Dubey& shahi, 2011، ودراسة )(2020الرباعي )

جية الضغوط إحصائيا بيف كؿ مف المناعة النفسية وأبعادىا الفرعية وبيف أساليب موا
الباحثاف كمما تمتع الفرد بجياز مناعي قوي يستطيع مواجية  ؤكدالنفسية، مما سبؽ ي

ستراتيجياتالمواقؼ الصعبة في الحياة والتعامؿ معيا بطرؽ و  ، تجعمو يتجاوزىا ويتغمب عمييا ا 
مف صالبة وقدرة عمى مواجية طيؼ التوحد  اضطراب أسر أطفاؿئجو مع وىذا ما ظيرت نتا

 .اضطراب التوحد لدى أوالدىـ
 أطفاؿ أمياتو  آباءتوجد فروؽ بيف متوسطات درجات وينص عمى "  انيالفرض الث

 .عة النفسيةعمى مقياس المنا التوحد اضطراب طيؼ
 (5خذول )

 أطفال أيهاخو آتا انسغاتُح واالَسشافاخ انًعُاسَح ولًُح )خ( نذالنح انفشوق تٍُ  انًرىعطاخ 

 اضطشاب طُف انرىزذ فٍ يمُاط انًُاعح انُفغُح. 

انًرىعظ  ٌ انعُُح

 انسغاتٍ

االَسشاف 

 انًعُاسٌ

دسخح 

 انسشَح 

 لًُح 

 " خ " 

يغرىي 

 انذالنح 

 26 6,865 182,48  15  تا اِ

 

2,646 8,81 

 4,565 85,13 15 األيهاخ 

 آباءدرجات فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات وجود  (5)يتضح مف جدوؿ 
 عمى مقياس المناعة النفسية األمياتدرجات متوسطات ذوي اضطراب طيؼ التوحد و  طفاؿاأل

 .0001، وذلؾ عند مستوى داللة باءلصالح اآل
وأميات  آباءفروؽ بيف متوسطات درجات  إلى وجودتشير نتائج الفرض السابؽ 

عمى  باءاآلحيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات  أطفاؿ التوحد عمى مقياس المناعة النفسية
( بينما بمغ المتوسط الحسابي 80765( وانحراؼ معياري )102040) مقياس المناعة النفسية

( وذلؾ 40565( وانحراؼ معياري )95013عمى مقياس المناعة النفسية ) األمياتلدرجات 
، وىذا تشير لوجود الفروؽ لصالح متوسطات حصائياً إوىي قيـ دالة  0001بمستوى داللة 

(، 2020عمى مقياس المناعة النفسية وىذا النتيجة تتفؽ مع دراسة الرباعي )باءدرجات اآل
(، حيث كشفت نتائج كؿ ىذه الدراسات وجود 2019)(، ودراسة فتحي 2020ودراسة الميثي )

عف األميات وذلؾ ألف النظاـ المناعي النفسي مبني  باءفروؽ دالة بيف متوسطات درجات اآل
عمى مجموعة ركائز منيا البحث عف معنى في الحياة الذي يجعؿ الفرد قادر عمى تجاوز 
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تدفؽ األشياء في الحياة حيث أصعب المواقؼ، والتدريب عمى االنفصاؿ وتدقيؽ النظر إلى  
يصنؼ األشياء الجيدة والسيئة وىذه القدرات والميارات التي تدعـ قدرة الفرد عمى التصدي 

، وىذا ما أشارت إليو نتائج بشكؿ أفضؿ مف األميات باءلألزمات والصعاب يتمتع بيا اآل
 الفرض الثاني.

وأميات أطفاؿ  آباءتوجد فروؽ بيف متوسطات درجات وينص عمى " ثالث الفرض ال
 .  "مواجية الضغوط أساليبالتوحد عمى مقياس 

  (6)خذول 

 أطفال أيهاخو آتا انًرىعطاخ انسغاتُح واالَسشافاخ انًعُاسَح ولًُح )خ( نذالنح انفشوق تٍُ 

   انضغىط.يىاخهح  اضطشاب طُف انرىزذ فٍ يمُاط

انًرىعظ  ٌ انعُُح

 انسغاتٍ

االَسشاف 

 انًعُاسٌ

دسخح 

 انسشَح 

 لًُح 

 " خ " 

يغرىي 

 انذالنح 

 26 4,258 86,88  15  تا اِ

 

5,862 8,81 

 3,386 66,668 15  األيهاخ

 آباءمف درجات  فروؽ بيف متوسطات درجات كؿوجود  (6)يتضح مف جدوؿ 
 مواجية الضغوط أساليبعمى مقياس  األمياتذوي اضطراب طيؼ التوحد ودرجات  طفاؿاأل

 وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة باءلصالح اآل 0001عند مستوى داللة ، وذلؾ باءلصالح اآل
، (Dubey & Shahi, 2011(، ودراسة )2016(، ودراسة عشعش )2020الرباعي )

حيث تشير إلى تنظيـ اإلمكانات لدى الفرد تساعده في تقميؿ الضغوط بشكؿ أفضؿ، وتجعؿ 
، ولقد اختمفت نتيجة البحث مع المشكالتلديو القدرة عمى النظرة اإليجابية لممواقؼ، وحؿ 

( حيث أظيرت   ,2017Salas, Rodríguez, Urbieta & Cuadrado) دراسة
ستراتيجياتاألميات مستوى أعمى في التعبير عف المشاعر و  ، باءالدعـ االجتماعي مف اآل ا 

أف الدعـ االجتماعي ممطؼ ميـ ،   (361، 2015أبو عيطة، وخوندنو، وعيسى، (كما تؤكد 
وتحديد البرامج المناسبة لألطفاؿ التوحدييف يساعد لمواجية الضغوط عند أسر األطفاؿ ذوي 
االحتياجات الخاصة عموما، وأسر أطفاؿ طيؼ التوحد خصوصا ويقمؿ مف الضغط النفسي 

)الحزنوي، والزىراني، ويوضح ، المختمفة والمتنوعة ألفراد األسرة لدييـ، كما يفي باالحتياجات
األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وفيـ  آباء( عمى أىمية التعاوف مع 26، 2017والجيني، 

االحتياجات والتنوع الخاصة بيـ في تقميؿ الضغط عنيـ وبالتالي ينعكس إيجابا عمى كؿ أفراد 
( عمى الرغـ مف تعرض 262، 2015يشير )الخطيب، والحديدي، والسرطاوي، ، و األسرة



 م2024( 88) -2ج-أغسطسعدد                                                               ...  المناعة النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 648 - 

لضغوط كبيرة، وقمؽ وألـ تختمؼ باختالؼ شدة اإلعاقة لدى طفميـ؛ فإنيـ يظيروف  باءاآل 
 .مقدرة كبيرة في التعامؿ مع أكثر المشكالت تعقيدا
وتحمؿ  عمى مواجية الضغوط النفسية، باءولعؿ مف وجية نظر الباحثيف قدرة اآل

في مأمف مف  باءالصعاب المختمفة، ومقاومة األفكار السمبية والمشاعر السيئة تجعؿ اآل
 .األميات الالتي يتعرضف لنفس الظروؼ

وأميات األطفاؿ  آباءيمكف التنبؤ بالمناعة النفسية لدى وينص عمى""رابع الفرض ال          
والختبار ىذا الفرض استخدـ  ."الضغوطالتوحد مف خالؿ أساليب مواجية  ذوي اضطراب طيؼ

الباحثاف أسموب تحميؿ االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالمناعة النفسية )الدرجة الكمية( مف خالؿ 
واألميات ألطفاؿ اضطراب طيؼ التوحد في أبعاد مقياس المناعة النفسية وىما  باءدرجات اآل

الثقة بالنفس( ودرجاتيـ في  –كالتحؿ المش –المبادرة الشخصية –التفاؤؿ –)االلتزاـ الديني
الطموح(، فيما يمي  –ضبط الذات –أبعاد مقياس أساليب مواجية الضغوط )التحكـ في القمؽ
  نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد التي توصؿ إلييا الباحثاف.

 ( 8خذول )

 آتا ًىاخهح انضغىط يٍ خالل انًُاعح انُفغُح نذي ت اٍَ االَسذاس انثغُظ عُذ انرُثإَرائح ذسهُم ذث

 وأيهاخ األطفال روٌ اضطشاب طُف انرىزذ.

 يصذس انرثاٍَ
يدًىع 

 انًشتعاخ

دسخاخ 

 انسشَح

يرىعظ 

 انًشتعاخ

 لًُح

 "ف"

يغرىي 

 انذالنح

يعايم 

 انرثاٍَ

R 2 

انًُغىب انً 

 االَسذاس
165,888 1 165,888 

 

 

8,365 

 

 

8,81 

 

 

8,21 

انًُسشف عٍ 

 االَسذاس

 " انثىالٍ"

628,366 26 22,488 

  28 885,368 انكم

وجود تأثير داؿ إحصائيًا )عند مستوى  ( السابؽ ما يمي:7يتضح مف جدوؿ )
المبادرة  –التفاؤؿ –( لممتغيرات المستقمة الخمسة لممناعة النفسية )االلتزاـ الديني0.01

الثقة بالنفس( عمى درجات المتغير التابع )الدرجة الكمية ألساليب  -حؿ المشكالت –الشخصية
طيؼ التوحد، وكانت قيمة وأميات األطفاؿ مف ذوي اضطراب  آباءمواجية الضغوط( لدى 

(، وىذا يعني أف العوامؿ المستقمة الخمسة والتي تتمثؿ 0021تساوي ) (R2)معامؿ التحديد 
 -حؿ المشكالت –المبادرة الشخصية –التفاؤؿ –في أبعاد المناعة النفسية )االلتزاـ الديني
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اليب مواجية مف التغيرات الحادثة في متغير أس 0.58الثقة بالنفس( مجتمعة تفسر حوالي  
وبذلؾ فإف  0.01وىي دالة إحصائيًا عند مستوى  7.385الضغوط حيث بمغت قيمة " ؼ " 

: مف التبايف الكمي الذي يحدث في درجات المتغير التابع وىو أساليب مواجية 58حوالي 
 الضغوط  يمكف تفسيره مف خالؿ ىذه المتغيرات المستقمة الخمسة.

 ,Dubey& shahi، ودراسة )(2020باعي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الر 
( والتي تشير إلى أف نظاـ المناعة النفسية يظير كمنبىء أفضؿ الستخداـ أساليب 2011

مواجية الضغوط النفسية الفعالة، وأف ذوي المناعة النفسية المرتفعة ىـ أقؿ تأثرا بالضغط 
ة لدى الفرد ىي األكثر فعالية واإلنياؾ النفسي، كما يوضح الباحثاف إلى أف اإلمكانات المختمف

في تقميؿ أثر الضغوط النفسية، كما يساعد عمى تطبيؽ أساليب مواجية الضغوط مثؿ حؿ 
 .المشكالت والنظرة اإليجابية لممواقؼ

 (6خذول )

ًىاخهح انضغىط يٍ خالل انًُاعح انُفغُح نذي الزصائُح عُذ انرُثإ تيعايالخ االَسشاف ودالنرها ا 

 وأيهاخ األطفال روٌ اضطشاب طُف انرىزذ.  آتا 

انًرغُشاخ 

 انًغرمهح

يعايم  انًرغُش انراتع 

االَسشاف 

B 

 لًُح 

B eta 

انخطأ 

 انًعُاسٌ

 لًُح 

 "خ"

يغرىي 

 انذالنح

أعانُة يىاخهح  انثاتد 

 انضغىط

42,138 - 11,165 3,868 8,81 

انًُاعح 

 انُفغُح 

8,388 8,458 8,113 2,816 8,81 

وجود تأثير داؿ إحصائيًا موجب لممتغيرات  ( السابؽ ما يمي:8يتضح مف جدوؿ )   
الثقة  –حؿ المشكالت –المبادرة الشخصية –التفاؤؿ –المستقمة الخمسة: )االلتزاـ الديني

 آباءبالنفس( في درجات المتغير التابع )الدرجة الكمية ألساليب مواجية الضغوط( لدى 
( 0.01التوحد، حيث كانت قيـ "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى )وأميات أطفاؿ اضطراب طيؼ 

  .الطموح –ضبط الذات –لمتغيرات التحكـ في القمؽ
ومف خالؿ المعالجة االحصائية السابقة يمكف تفسير نتائج الفرض الثانى فيما يمي: 

) التحكـ واألميات في أساليب مواجية الضغوط بأبعاده الثالثة  باءأنو كمما ارتفعت درجات اآل
الطموح ( كمما كاف ذلؾ مؤشرًا واضحًا عمى المناعة النفسية  بمعنى  –ضبط الذات –في القمؽ

 –أنو يمكف التنبؤ بمستويات المناعة النفسية بدرجاتيا وأبعادىا المختمفة ) االلتزاـ الديني
الثقة بالنفس( مف خالؿ أساليب مواجية  –حؿ المشكالت –المبادرة الشخصية –التفاؤؿ
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الطموح(؛ أي أنو كمما كاف  –ضبط الذات –الضغوط بأبعادىا المختمفة )التحكـ في القمؽ 
الفرد لديو قدرة عمى مواجية الضغوط المختمفة في ظؿ جائحة كورونا كمما كاف ذلؾ مؤشر 

وأميات األطفاؿ ذوي  آباءأف  إلىأنو يتمتع بمستوى مرتفع مف المناعة النفسية وىذا يشير 
اضطراب طيؼ التوحد لدييـ قدرة عمى مواجية الضغوط النفسية الحاصمة مف أطفاليـ جراء 
تواجدىـ داخؿ المنزؿ في ظؿ جائحة كورونا أي انو كمما ازداد استخداـ الفرد ألساليب 

ي الطموح( ف –ضبط الذات –مواجية الضغوط النفسية بأبعادىا المختمفة )التحكـ في القمؽ
ظؿ جائحة كورونا كمما كاف ذلؾ منبىء جيد عمى أنو يتمتع بالمناعة النفسية المرتفعة، 
وبالتالي قدرتو عمى مواجية مختمؼ الضغوط النفسية التي تفرضيا ظروؼ الجائحة، وىذا 

مما يشير الى تحقؽ صحة يفسر لنا أنيـ يتمتعوف بمستوى مرتفع مف المناعة النفسية 
حثاف أف الفرد قادر عمى تجاوز الضغط النفسي، مف خالؿ االستفادة كما يرى البا  .الفرض

مف الخبرات المتنوعة التي يمر بيا واستثمارىا في المواقؼ المماثمة والجديدة، والتفاعؿ 
المثمر معيا حيث تظير قدرة الفرد المتمتع بمستوى مرتفع مف المناعة النفسية في قدرتو 

خاصة بو، وقدرة عمى حماية نفسو انفعاليا، وتقوية االختيار الدفاع ال إستراتيجياتعمى تعزيز 
 .الحر لديو

 توصيات البحح: 
 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، يمكف تقديـ التوصيات التالية:         

برامج إرشادية لتنمية المناعة النفسية ألسر األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة بصفة  عمؿ-1
 .عامة وأسر طيؼ التوحد بصفة خاصة

عمؿ برامج إرشادية لتنمية أساليب مواجية الضغوط ألسر األطفاؿ ذوي الحاجات -2
 .الخاصة بصفة عامة وأسر طيؼ التوحد بصفة خاصة

تضميف أبعاد المناعة النفسية، وأبعاد أساليب مواجية الضغوط في المقررات  ضرورة-3
 الدراسية لطالب المرحمة والجامعية، أو في مقرر منفصؿ.
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