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 التجربة هو اإلخفاق  أن ،وذكرنا أخفقنا إذا باليأس  وال نجحنا إذا بالغرور نصاب تجعلنا ال اللهم
 ، النجاح  تسبق التي

 اعتزازنا منا تأخذ فال تواضعا أعطيتنا وإذا تواضعنا منا تأخذ  فال نجاحا أعطيتنا إذا اللهم
 الدعاء هذا منا تقبل بكرامتنا،ربنا

 العالمين رب يا........آمين.....آمين.....آمين
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 فيهما هلل باركا يرتكان ،ومل العلمية رحليت يف سندي ،وكانا طالبة وأنا ،وشجعاين تلميذة ،ورافقاين صغرية ربياين من إىل

 .الكرميني والدايا......أميو أبي  عمرمها اهلل وأطال

 ."سمية ،مريم الزهراء ،فاطمة ،أسماء خديجة".....دريب ورفيقايت أخوايت إىل

 .العلم سبيل مواصلة على شجعاين اللوايت

 "،أحمد ،يونس سمير"إخويت إىل

 واملعرفة العلم حب على سانداين اللذان

 مشوارنا سنوات ثلث طوال رافقتين اليت "سعاد هامل" النفسانية األخصائية الكرمية واألخت العزيزة صديقيت إىل
 .دوما اهلل جيمعنا وأن والعلمي املهين مشوارها يف اهلل يوفقها أن ،أمتىن اجلامعي

 اهلل لوجه خالصا سار وعليه ونشره وتعليمه تعلمه يف وساهم العلم أحب ،ومن العلم طالبا شهيدا تويف من كل إىل
 .وجل عز رسوله يف وحبا

 كلثوم أم
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 .البحث هذا بإمتام على من الذي وحده كله هلل والشكر هلل احلمد

 األستاذة بالذكر ،وأخص رأي أو كلمة أو حبرف عليا يبخل ومل وتوجيهي تعليمي يف ساهم من لكل والعرفان بالشكر أتقدم وعليه
 .القيمة وإرشاداهتا توجيهاهتا على "أمينة صافة" املشرفة

 كل يف رفقاين اللذان "براهمية أحمد" التوجيه ومستشار النفسي واألخصائي"الحكيم عبد مرزوقي"األستاذ إىل واالمتنان الشكر وكل
 .واملوجه واملرشد الدليل يل ،وكانا وكبرية صغرية

 .البحث هذا مناقشة قبوهلم على املناقشة جلنة ألعضاء بالشكر أتقدم كما

 "باتنة"،" تبسة"، "مستغامن"، "بشار" من برأيهم، أفادوين الذين واألرطوفونني النفسيني واألخصائيني األساتذة مجيع إىل بشكري وأتقدم
 ."اجلزائر"، "وهران"،" الوادي"،

 ذاواألست "سعودي عبد الكريم"والربوفيسور   "نصيرة" النفسانية األخصائية إىل والعرفان الشكر جبزيل أتقدم أن يفوتين ال كما
 .يل ومساعدهتم جمهوداهتم على "زاوي ربيعة"و"فتحي أمينة"و صديقايت  "القادر عبد خالدي"

 ."بشار" بوالية أبواهبا يل فتحت اليت ذهنيا للمعاقني النفسي البيداغوجي واملركز

 ."مستغامن" بوالية مبزغران ذهنيا املعاقني ومركز

 .التوحد ألطفال األسرية واألنساق أولياء إىل اخلاص بشكري أتقدم كما

 كلثوم أم
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 :ملخص البحث

انطلقت الدراسة من فكرة أن وجود طفل توحدي قد يولد صراع داخل األسرة ،و يولد اضطرابات داخل االسرة، وقد حاولنا الكشف 

األسرة ومدى تفاعلهم وتأقلمهم مع الوضع يف ظل عن هذه االضطرابات من خالل معرفة عالقة الطفل التوحدي بوالديه وكل أفراد 

 .وجود طفل توحدي

 :وذلك انطالقا من السؤال الرئيسي للدراسة التايل 

   هل وجود طفل توحدي يف األسرة حيدث اضطراب داخل النسق األسري االتصايل؟ 

  هل وجود الطفل التوحدي يؤدي إىل اضطراب العالقة بني األبوين واألخوة؟ 

أسر حيث متت باملستشفى ( 40)جل التحقق من صحة فرضيات الدراسة قمنا بإجراء الدراسة االستطالعية ،وقد تكونت من أو من 

سنة ،وقد  30إىل  40القدمي بوحدة الكشف واملتابعة بوالية بشار، لكن متت الدراسة األساسية على أسرتني فقط، يرتاوح سنهم من 

املالحظة، واملقابلة النسقية ،واختبار : ادي املطبق يف الدراسة األساسية، األدوات املستعملة هياستندنا يف دراستنا على املنهج العي

  .اإلدراك األسري والتحليل الكيفي للمقابالت

 : وقد مت التوصل إىل النتائج التالية

 أن وجود طفل توحدي يف األسرة حيدث اضطرابا يف النسق األسري االتصايل. 

  يؤدي إىل اضطراب العالقة األبويةوجود الطفل التوحدي.  

 وجود الطفل التوحدي يؤدي إىل اضطراب العالقة بني اإلخوة.  

 وجود الطفل التوحدي يؤدي إىل اضطراب العالقة بني األبوين واإلخوة. 
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 Abstract : 

The study started from the idea that the presence of an autistic child may generate 
conflict within the family, and generate disturbances within the family, and we tried 
to uncover these disorders by knowing the relationship of the autistic child with his 
parents and all family members and the extent of their interaction and adaptation 
with the situation in the presence of an autistic child. And based on the main 
question of the following study:  
 Does the presence of an autistic child in the family cause disturbance within 

the family communication system? 
 Does the presence of an autistic child lead to a disturbance of the relationship 

between parents and brothers? 
 In order to verify the validity of the study hypotheses, we conducted an exploratory 
study, and it consisted of (04) families, as it was carried out in the old hospital in the 
Detection and Follow-up Unit in the state of Bashar. On the clinical approach 
applied in the basic study, the tools used are: observation, formal interview, family 
perception test and qualitative analysis of the interviews, the following results were 
obtained:  
 The presence of an autistic child in the family disrupts the family's 

communication system.  
 The presence of an autistic child leads to disturbance of the parental 

relationship.  
 The presence of an autistic child leads to disturbance of the relationship 

between the siblings.  
 The presence of an autistic child leads to disturbance of the relationship 

between parents and siblings. 
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 :مقدمة

 كعلم اإلنسانية العلوم خمتلف يف للبحث كموضوع كبري باهتمام حتظى اليت املواضيع أهم بني من األسرة إن      

 واألسرة( األسر)من مشتقة وهي.االجتماعي للبناء املكونة االجتماعية األنساق بني من نسق باعتبارها.العيادي النفس

 "بيرجس" وحسب(.03، ص 2444، كفايف.)أسريا أخذه قيده،وأسره وأسارا أسرا أسر يقال.القيد يعين لغة

 معيشة ويعيشون الزواج بروابط يرتبطون األشخاص من مجاعة بأهنا  The Familyكتاهبما يف األسرة "لوك"و

 املعروف ومن(.24،ص2442،القصاص.)واألخت كاألخ معينة أدوار حدود يف اآلخر مع كل ويتفاعلون واحدة،

 ،واملنهج االجتماعية ،والعادات اللغة الطفل يتعلم ،فمنها للطفل الشخصي السلوك تكوين يف فعاال أثر لألسرة أن

 احلياة عليه تقوم الذي األساس ،هي الطفل حياة من األوىل السنوات تعد ،إذ حياته يف عليه يسري الذي العملي

 .املستقبل ألبناء االجتماعية احلياة مع املتوافقة املتآلفة املستمرة النفسية

 التكيف إىل يؤدي ما كله النسق يف تغيري حيدث األسرة هلا تتعرض اليت الظروف خمتلف فإن األساس هذا وعلى

 أو عصبيتهم أو بعضهم انفعالية مستوى ارتفاع إىل أدى ورمبا بصعوبته األسرة أفراد يشعر طاملا اليت اجلديدة للظروف

 الفرد إكساب حيث ،من السليمة األسرية العالقات خالل من بناء دور لألسرة فإن لدى .السلوك يف املبالغة

 .النسق أفراد مجيع مع للتعامل املناسبة السلوكية اخلصائص

 اإلعاقات من يعد كونه التوحدي الطفل على والتعرف إبراز إىل البحثية الدراسة هذه خالل نتطرق سوف وعليه

 يف خمربة فعالني غري جيعلهم ما ،وهو أسرهم مع والتوافق التواصل بسوء يتسمون أهنم إشكاال األمر يزيد ،وما العقلية

 صراعات، من خيلق وما العالقات طبيعة على يؤثر ،وبدوره هبم االهتمام عدم حالة يف ذلك.ككل اجملتمع

 .األسري الكيان تزعزع واضطرابات

 وجود ظل يف النسقي االتصال وطبيعة األسرية العالقات على الضوء مسلطة ختطيطها يف الباحثة اعتمدت فقد وعليه

  .توحدي طفل



 مقدمة
 

3 
 

 بدراسة قمنا بدراستنا، اخلاصة الدراسات وقلة األسر يف التوحد طيف اضطراب ظاهرة انتشار مع املنطلق هذا من و

 فيه، اضطراب أو صراع إىل يؤدي وكيف أسري نسق داخل توحدي طفل وجود أمهية مدى تبني  حتليلية نسقية

 أنه كما الزمرة هذه مثل وجود ظل يف ككل النسق أفراد بني التفاعالت عن لنا يكشف سوف الدراسة هلذه فانتقائنا

 هذه مثل وربط اخلصوص وجه على النفسانيني وكذا اخلاصة الرتبية جمال يف الباحثني الدراسة هذه من يستفيد سوف

 تقدمي إىل وصوال والتفاعالت الصراعات وكشف وتفسري حتليل إىل والوصول النسقي بالتوجه ،وربطها)التوحد(املواضيع

 .النسقية األسرية بالعالجات يسمى ما إطار يف أسرته داخل التوحدي بالطفل األمثل التكفل أو العالج

 البحث هذا خالل من سنحاول ،لدى التوحد طيف ظاهرة عن االحصائيات لتزايد نظرا املوضوع هلذا اختيارنا وكان

 قسمنا األساس هذا وعلى األسري النسق اضطراب حيدث األسرة داخل التوحدي الطفل وجود على والرتكيز االهتمام

 :كاآليت وهو النظري اجلانب أحدمها يسنيئر  نيزئج إىل البحث

 ،أمهية املوضوع هلذا ختيارناا ودوافع وفرضياته و البحث إلشكالية العام النظري اإلطار يف يتمثل: األول الفصل

 .اإلجرائية التعاريف ديبتحد قمنا كما وأهدافه البحث

 عرض مث ووظائفها أهافها موضحة أنواعها األسرة تعريف إىل فيه تطرقنا حبيث األسري النسق تناول: الثاين الفصل

 على التوحدي الطفل أثر توضيح مع األسري النسق اضطرابات إىل وصوال حدوده مث ومبادئه األسري النسق لتعريف

 .األسري النسق

 ،إىل املفسرة ،نظرياته انتشاره ،نسبة ،تعريفه التارخيية جذوره من التوحد طيف اضطراب إىل فيه تطرقنا: الثالث الفصل

 .للفصل عامة وخالصة التوحدي طفلها اجتاه األسرة دور إىل وصوال خصائصه إىل ،تصنيفاته وأعراضه أسبابه

 :يتضمن التطبيقي اجلانب أما
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 وخصائصها العينة ،حتديد االستطالعية الدراسة منهج حتديد خالل من للدراسة املنهجية االجراءات: الرابع الفصل

 وضعنا األخري ويف األسري اإلدراك واختبار موجهة النصف واملقابلة املالحظة من البيانات مجع وسائل وحتديد

 .للفصل خالصة

 استنتاج إىل وصوال والنتائج الفرضيات مناقشة إىل احلاالت بيانات وحتليل وعرض متهيد من انطالقا: اخلامس الفصل
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 :اإلشكالية .1

 اإلنسان فيه يتعلم الذي الوسط ،وهي البشري اجلنس هبا خيتص اليت االجتماعية املنظمات أنواع أكثر األسرة تعد

 اجلماعات ،وأقوى للمجتمع األوىل النواة هي فاألسرة.كبريا تأثريا فيها البيولوجية األصول وتؤثر االجتماعية أدواره

 2400زهران ،).للفرد االجتماعية التنشئة عوامل أهم من سلوكه،وتعد وتوجيه الفرد شخصية تكوين يف تأثريا

 (00،ص

 أهنا ،حيث الوجدانية والعالقات الطمأنينة و واألمان األمن من الطفل حاجات إلشباع هام مصدر األسرة تعد إذ

 االستقرار مظاهر أوىل له بالنسبة تشكل أهنا مث.داخلها من حاجاته معظم يشبع الطفل ألن الرضا خربات مصدر تعد

 .احلياة يف واالتصال

 النفسية املشكالت ومواجهة التفاعل وأمناط التنشئة عملية يف أمهية لألسرة أن "يسرى محمد" يرى حيث

  (00،ص 2400الناشف ،) .للطفل بالصحة كله ذلك وعالقة.االجتماعية

 ،تلك األسري النسق أفراد بني واألدوار والواجبات للحقوق نتعرض وأن البد األسرية والعالقات األسرة عن فاحلديث

 .واالقتصادية االجتماعية التغريات مع تتناسب كي للتعديل تتعرض اليت األدوار

 األطفال بإجناب يسمح حنو على املستمرة اجلنسية العالقات أساس على األسرة يعرف "ماكيفر" فنجد

 (24-00،ص 2442القصاص ،).ورعايتهم

 لتحقيق تسعى الوقت نفس يف فهي خارجية لقوى تستجيب ألهنا ذلك مستمر تغري يف األسرية األنساق فنالحظ

 املستقرة البيئة استعادة إىل اخلاصية هلذه وفقا األسري النسق يسعى حيث النسق اتزان على احلفاظ خالل من أهدافها

، 0111كفايف،) .منها السلبية خاصة التفاعالت لتصاعد عليا حدود يضع أو يزيد البيئة نظام اختلى كلما

 ( 041ص
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 هذه على التغلب يف الزوجان ينجح أن إىل النمو عن يتوقف قد الزواج ،فإن األسرة داخل إعاقة حتدث وأحيانا

 بعدم اإلحساس أمهها ،من الزوجني معاناة إىل يؤدي فقد ذلك يف فشال ،وإذا والنمو احليوية لزواجهما ويعود اإلعاقة

، 2440اخلطار،)العالقة  هذه فتضعف السليب التفاعل وإمكانية التوافق وسوء والنقص والذنب والشك واخلجل الثقة

 (.40ص

 ذات ويف أخرى إىل حلظة من يتغري ،فهو وإدراكه وطاقته تفكريه ويف جسده يف ،ينمو نام كائن الطفل وباعتبار

 ولكي أسرته أفراد مع وسالم وانضباط تكيف حالة يف يكون أن املطرد النمو وهذا املستمر التغيري هذا حيتاج الوقت

 أفراد مجيع مع وتكيفه منوه متطلبات بني توازن هناك يكو أن بد ،فال نفسيا صحيحا الطفل هذا يكون

 (2-3،ص2402حممود،)أسرته

 تعديالت يتطلب أين ،بكامله النسق املسار ومتغري حتول نقطة اخلاصة االحتياجات ذوي من طفل تضم اليت فاألسرة

 احلياة جوانب خمتلف يف عليها سلبيا مؤثر مبثابة يعترب األسرة داخل التوحدي الطفل وجود أن إذ مكثف، بنائه

 متتد وإمنا الوالدين على األسري النسق يف التوحدي الطفل وجود أثار تقتصر وال واالقتصادية، والنفسية االجتماعية

 األخوية فالعالقات اآلباء مع العالقات بداية مع تبدأ األخوية فالعالقات األسوياء اإلخوة فيهم مبا األفراد بقية لتشمل

 شخصية تكوين يف احملاور أهم من تعد كما يستدخله مث اخلارج يف الطفل يعيشه مشهد عن عبارة

 .(02،ص2442بكري،)الطفل

 تسيطر اليت والقيم والتقاليد لألعراف خيضعون ،كيف فيها يعيشون اليت االجتماعية البيئة واقع من يدركون والصغار

 .اضطراب أو خلل دون السوي والنماء االندماج على القدرة لديهم تنمو ،وكيف األسرة على

 ويصبح والديه حنو الطفل اجتاه يتغري قد ،حبيث املتأخرة الطفولة يف واضحة والديه مع الطفل خالفات أن كما

 النفسية احلالة تأزم إىل يؤدي مما عالقتهما يف حزما وأشد وعطفا حنانا ،وأقل ونقدا عقابا أكثر الوالدين

 .(22،ص2444الشربيين،)للطفل
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 سوية عالقات عقد من مينعه ،وهذا منه إخوته حلماية أو التوحدي الطفل حلماية إما اإلخوة بني التدخل يكون فقد

 أن األسرية األنساق مبدخل املهتمني الباحثني من العديد الحظ وقد االتصايل األسري النسق علي يؤثر املوقف وهذا

 .األسرة على كبري تأثري لإلعاقة

 حادة الضطرابات معرض فهو مث ومن إخوته ومع أسرته داخل االجتماعي التفاعل حتقيق عن يعجز التوحدي فالطفل

 صعوبات تواجه األسرة ،أما متكررة منطية سلوكية أمناط ظهور إىل إضافة عقلي ضعف عنها ينتج قد انفعاالته يف

 (. 385-384ص ص ، 2017، بارشيد)وطبية ،نفسية مادية

 ختلق أن  الفئة هلذه وكيف التوحد طيف اضطراب أطفال أسر إىل النظر أمهية مدى إىل البعض يشري السبب وهلذا

 ميثل قد األسرة يف توحدي طفل وجود فإن وبالتايل النسق، أفراد مجيع وعلى ال عامة بصفة أسرته على ضغوطات

 من األفراد مجيع معاناة تؤدي قد اليت األسرية العالقات نسق على تؤثر مشكالت وخيلق الوالدين على ضغوطا

 الطفل ،ويصبح حياهتم على تطرأ اليت املتغريات مع التكيف على الفرد قدرة عدم آخر مبعىن أو التكيف اضطرابات

 من األطفال وبقية التوحدي الطفل بني النمائية الفجوة اتساع نتيجة النفسي النمو الضطراب عرضة أكثر التوحدي

 الطفل يرفض أين مفاجئة بصفة الوضع يتغري مث النمو يف سوية بفرتة ميرون التوحديني األطفال فبعض العمرية، مرحلته

  وأن سبق اليت االجتماعية واملهارات اللغة مهارات ويفقد شاذة أو غريبة بصورة يتصرف ونراه اآلخرين، التوحدي

 وحمدودية السلوك يف قصور أمهها ومسات خصائص له التوحد طيف ،فاضطراب حوله ممن تعلمها أو بالفطرة اكتسبها

 األعراض بثالوث وتعرف جمتمعة تظهر السمات هذه األسرة مع جيدة بصورة االتصال على قادر غري جتعله املعارف

 .التخيل على القدرة يف ،وقصور والتواصل اللغة يف ،قصور االجتماعي التفاعل يف قصور:وهي

 من وذلك هلا إجابة عن البحث البد كان اليت والتساؤالت من للعديد التماسنا بسبب املوضوع هذا اخرتنا قد و

 حيث"توحدي طفل وجود ظل يف األسري النسق اضطراب "يف املتمثل املاسرت شهادة نيل إطار يف حبثنا خالل

 أال املطروح السؤال على لإلجابة حماولتنا ،ويف األسرة داخل اضطرابات ظهور إىل يؤدون التوحد أطفال أن الحظنا
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 من بالعديد مررنا" االتصايل األسري النسق داخل اضطراب حيدث األسرة يف توحدي طفل وجود هل "وهو

 حيث (2014) سنة "نعيمة غازلي"ل العربية الدراسة ،فوجدنا االضطراب موضوع تناولت أهنا رأينا اليت الدراسات

 لدى االنتحارية احملاولة بظهور عالقة له األسري النسق شكل أو طبيعة عن الكشف هو الرئيسي اهلدف كان

 توصلت ،وقد سنة17 إىل 14 من سنهم يرتاوح املراهقني فئة من حالة 20 من الدراسة عينة تراوحت املراهق،حيث

 معدل ارتفاع ،و املراهق لدى االنتحارية احملاولة بظهور عالقة له املدرك األسري النسق لشكل أن إىل الدراسة نتائج

 املنتحرين غري املراهقني فئة لدى اخنفاضه و لالنتحار احملاولني املراهقني فئة لدى املختلفة بأنواعه الظاهرة الصراع

 السلبية احللول على أكثر االعتماد مقابل لالنتحار احملاولني املراهقني فئة لدى للصراعات حل غياب ظهور كذلك

 لالنتحار احملاولني املراهقني بفئة اخلاصة األسرية األنساق عناصر أن إىل ،إضافة املنتحرين غري املراهقني فئة لدى

 .أقل يكون الضغط فإن املنتحرين غري املراهقني مبجموعة مقارنة متفاوتة بدرجات ضغط كمصدر

 سنحاول معينة معطيات على اهتمامها ألقت دراسة كل أن ،إال أجنبية ومنها عربية دراسات وجدنا حبثنا وخالل

  :يلي فيما عرضها

 يؤدون (التوحد) النمائية اإلعاقة ذوي األطفال أن  معرفة إىل (2011) سنة"ميشال"و"داي" دراسة خلصت قدف

 محمد فتيحة" دراسة أظهرت فقد .وعائلية والدية مشكالت وظهور بالتشاؤم ارتبطت أعلى نفسية ضغوط ظهور إىل

 األطفال أسر من أسرة 80 على اشتملت اليت (2017) سنة "بارشيد عمر سلوى"و "باحشوان محفوظ

 صعوبة تواجه التوحديني أسر أن إىل ،إضافة التوحد مرض عن التوعية يف فقر من يعاين اجملتمع أن إىل التوحديني

 تتوفر ال أهنا إال للتوحد مراكز توجد ،أيضا التوحد أطفال ألسر متويل مصادر ،وعدم التوحدي الطفل مع التعامل

 والتشريعات السياسات يف قصور هناك وتأهيلهم األطفال هؤالء خلدمة الالزمة واملعدات والتجهيزات اإلمكانيات فيها

 وطفلة طفال 40 على (2000) سنة"السعد أبو نادية" هبا قامت دراسة ويف .التوحد أطفال ورعاية بكفالة اخلاصة

 ارتباطية عالقة وجود إىل نتائجها خلصت فقد وأمهاهتم طبيعيني وطفلة طفال40و وأمهاهتم  بالتوحدية مصابني
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 مولود آيت" من كل دراسة أثبتت وقد .األم لدى  الوالدية الضغوط وزيادة بالتوحدية إصابة بني دالة موجبة

  الكحول على املدمنني املراهقني فئة من حاالت 5 على هبا قاما اليت (سنة دون) "حبوس الدين نصر"و"ياسمين

 ال املدمن أن حني يف منغلق نسقه وأن بالصراع ميتاز الكحول على املدمن املراهق لدى املدرك األسري النسق أن إىل

 161 من تكونت عينة على 1997 سنة وآخرون "لويز" أجراه حبث خالل ومن .ومتوازن منفتح نسقه بأن يدرك

 أن إىل فتوصل أسوياء أبناؤهم أسرة 164و عقليا معاق طفل لديهم أسرة 123و ذهنيا معاق طفل هلم أسرة

 من أكثر ،والضغوط املشقة من ومرتفعة متساوية مستويات تعانيان وجسديا ذهنيا املعاقني األطفال أسر جمموعيت

  .الثالثة اجملموعة

 اجلانب هبذا االهتمام بدأ املنطلق هذا ،ومن دراستنا من املبهم اجلانب لنا أظهرت اليت الدراسات هذه على اعتمادا

 األساس ،وهذا األسرة داخل واضطرابات صراعات من إليه تؤول ،وما األسري النسق أفراد بني العالقات فهم حملاولة

 فقد لدراستنا كتمهيدا الفضل هلا كان اليت عدة تساؤالت وطرح دراستنا ملوضوع عديدة قراءات إىل أدى الذي

   :اآليت النحو على وصياغتها التساؤالت هذه الباحثة بلورت

 :العام التساؤل

 االتصايل؟ األسري النسق داخل اضطراب حيدث األسرة يف توحدي طفل وجود هل 

 :الفرعية التساؤالت

 اليت املعلومات على العثور من متكننا اليت تساؤوالت وضع إىل نعمد العادة يف فإننا الفرعية التساؤالت حصر وميكن

  :كاآليت الفرعية إشكاليتنا صياغة متا لدى عنها نبحث

 األبوية؟ العالقة اضطراب إىل يؤدي  التوحدي الطفل وجود هل  

 األخوة؟ بني العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود هل  

 واألخوة؟ األبوين بني العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود هل  
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 :كالتايل الفرضيات وضعت للتساؤالت مؤقتة وكإجابات  :فرضيات الدراسة  .2

 :العامة الفرضية.1.2

 االتصايل األسري النسق يف اضطرابا حيدث األسرة يف توحدي طفل وجود. 

 :الجزئية الفرضيات.2.2 

 األبوية العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود. 

 اإلخوة بني العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود. 

 واإلخوة األبوين بني العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود. 

 :البحث أهداف و أهمية  .0

 :أهداف

 بعض عن الكشف أجل من السيكولوجي الباحث يضعها أساسية خطوة أول هو البحث من اهلدف حتديد إن

 التوحد أو التوحدي للطفل األسري النسق هو بشدة انتباهي ولفت أثارين الذي فاملوضوع .حبثه يف النفسية املظاهر

 موضوع تكون أن ميكن اليت اإلشكاليات من جمموعة طرح مت الدراسة هذه عمق ،ويف العام بشكلها األسرة داخل

 :التالية النقاط يف حبثنا أهداف إجياز ميكننا لذلك مستقبال العلمي البحث

 وعليه والسلوكي التحليلي املنظور من التوحد طيف اضطراب موضوع تناولت والبحوث الدراسات معظم كون 

 .النسقية الزاوية من املوضوع هذا رؤية مت

 تواجهها اليت االضطرابات خمتلف ملواجهة احللول بعض إعطاء يف تساعد قد رمبا تقريبية حقائق إىل الوصول 

 .التوحدي الطفل بوجود األسرية األنساق خمتلف

 توحدي طفل بوجود وتأثر تأثري ناحية من األسرية العالقات أمهية مدى إبراز الباحثة حماولة. 

 التوحدي والطفل األسري النسق حول متكامل ككل نظري إطار تقدمي الباحثة حماولة. 
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 :البحث أهمية

 أن اليوم نعترب أن ،وميكن توحدي طفل وجود ظل يف األسري النسق اضطرابات بدراسة يتعلق دراستنا موضوع إن

 اضطرابات ظهور أما جهة من النفس علم جمال يف الباحثني قبل من كبري اهتمام وجد الذي العصر مرض التوحد

 االهتمام قلة الباحثة طرف من لوحظ فقد دراستنا موضوع هو الذي توحدي الطفل هبا يتواجد اليت األسري النسق

 :يلي فيما الدراسة أمهية تلخيص وميكن معا باملتغريين

 تناولت اليت املواضيع لقلة اعتبارا األسري النسق داخل التوحدي بالطفل األسرية العالقات على الضوء تسليط 

 .األجنبية أو العربية الدراسات سواء توحدي طفل وجود ظل يف األسري النسق اضطرابات

 أفراد على االضطراب هذا بتأثري االهتمام وقلة بالتوحد اهتمت دراستها يف البحوث معظم فإن تطلعنا خالل من 

 .االتصايل األسري النسق على التوحدي اضطراب أثر بدراسة األمهية بالغة كفرصة تقدميه نود ما هذا األسرة

 ما أن ،حبيث الطفل تنشئة يف األساسية النواة باعتباره األسري النسق جانب دراسة خالل من كذلك أمهيته تربز 

 له يتعرض ما ضرورة ،وبالتايل نسقها أفراد على األثر له األسرة يف التوحدي الطفل وجود أي تغريات من حيدث

 .اضطرابات من النسق هذا

 ألهل تسمح كإضافة التوصيات من جمموعة تقدم أن البحثية الدراسة بإمكان أنه كون يف رؤيتها الباحثة حتدد 

 التوحدي والطفل األسرة أفراد بني والتواصلية التفاعلية الرابطة تقوي وعالجية إرشادية برامج بوضع االختصاص

 .االضطرابات ظهور من تقليل ،وبالتايل وانسجام توافق أكثر األنساق تصبح حىت
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  :البحث اختيار ودوافع أسباب .0

 وجود عن الناجتة االضطرابات جممل فهم حماولة هو لدراستنا كموضوع األسري النسق اضطرابات اختيار إن

 مجلة يف نوجزه أن ميكننا احملاولة هذه يف طرحه نود الذي اإلشكايل اهلم فإن ،وهكذا األسرة داخل توحدي طفل

 :التالية األسباب من

 وتقدمي معاناهتم ورؤية األطفال هؤالء بأسر االحتكاك ومتا التوحد أطفال مع اجملال هذا يف عملت الباحثة كون، 

 .املوضوع هذا حول حبث إلجراء ماسة حاجة هناك كانت لذلك األسرية الزواجية خاصة املتكررة الشكاوي

 للباحثة بالنسبة خاصة البالغة أمهيته و املوضوع حداثة. 

 املواضيع من النوع هبذا عامة بصفة اجلزائرية املكتبة إثراء يف الرغبة.     

 :للمصطلحات اإلجرائية التعاريف .3

 أو اإلشكالية، هلذه السليم الفهم من ستمكننا اليت األساسية املصطلحات حتديد منا تستدعي البحث إشكالية إن

 ذلك طبيعة بدقة نعرف أن علينا يتعني معني موضوع أو قضية عن مفيدة أسئلة طرح من لنتمكن أخرى بعبارة

 فبعد.حبثنا يف عمليا نستخدمه أن نستطيع إجرائي تعريف وضع طريق عن ذلك عمل العادة يف وحناول املوضوع،

 تساؤالت وضع من نتمكن حىت للدراسة األساسية املصطلحات مفاهيم حتديد علينا يلزم للدراسة العام اإلشكال

 هذه بدراسة اختصت اليت واآلراء االجتاهات خمتلف على الضوء إلقاء إمكانية لنا تتاح حيث مضبوطة بطريقة للفرضية

      .عادة املفاهيم يسود الذي الغموض عن شيئا نبتعد حىت املتغريات
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 األسرةThe family:  

 هي أو القرابة صلة تربطهم واإلخوة واألم األب من تتكون ما غالبا واحدة بقعة يف يعيشون األفراد جمموعة هي

 كل يتفاعلون ، واحدة بقعة يف واحدة معيشة ويعيشون أو والدم الزواج بروابط يرتبطون األشخاص من مجاعة

 .مشرتكة ثقافة ويشكلون ، واألخت األخ  واألب ،األم والزوجة الزوج أدوار حدود يف اآلخر مع

 التوحد طيف اضطراب: Autism spectrum disorder (ASD)  

 انعدامه، أو االتصال بضعف يتميز  سنوات (3-2) مابني مبكرة سن يف األطفال يصيب منائي اضطراب هو

 املختص األطفال طبيب طرف من حالتهم شخصت الذين األطفال جمموعة هو أو.النمطي والسلوك واالنطواء

   .بشار القدمي مبستشفى واملتابعة الكشف وحدة يف العالج يتابعون والذين

 األسري النسق: Family layout 

 يتم ،حبيث األسري نسقه داخل التوحدي الطفل بني حتدث اليت والتفاعالت والتواصل العالقات جممل هو

 يصرحه الذي الصراع وحل داخلها االضطرابات على التعرف اجل من ببعض بعضها األجزاء عالقة دراسة

 .األسري اإلدراك االختبار بطاقات على باإلجابة النسق
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  :تمهيد

 يف املباشر التأثري ذات العالقات أوىل األسرة تضم حيث النسقي التنظيم يف بالغة جد أمهية األسري للكيان إن

 منوه مراحل أثناء استثناء دون كليهما على تؤثر واليت التوحدي الطفل و األم بني ما العالقة وأمهها األسرية العالقات

 ،طفل أم الثالثية العالقة ميس و التأثري هذا يتطور قد بينهما،حبيث القائمة العالقة طبيعة تغيري يف األمهية بالغ تأثريا

  .كذلك اإلخوة لتشمل ،واألب توحدي

 عليها يطرأ الذي التغيري وجود ظل يف الصراعات وحل االستقرار دوام على تبحث دائما فاألسرة املنطلق هذا ومن

 .أفرادها بني العالقات ترابط على احلفاظ مع السليمة بالطرق

  .ككل األسري النسق على التوحدي الطفل تأثري مدى وما النسق اضطرابات ألهم عرض يتم سوف وعليه

  The Family  :األسرة تعريف .1

 كل يف موجودة وهي البعض بعضها مع املتداخلة القدمية املفاهيم من األسرية والعالقات والعائلة األسرة مفهوم إن

 يعرف إطار يف األسرية حلياة لفهم واضحة صورة لنا تقدمي  األخصائيني من العديد جهود سامهت حبيث.جمتمع

 .األسر لفهم عمل كإطار يعترب الذي األسري النظام أو النسق نظرية أو األسرية األنساق مبدخل

 شبه هناك أن إال األسرة مصطلح تعريف يف والنفسية االجتماعية العلوم جمال يف الباحثون اختالف من الرغم وعلى

 .واألطفال والزوجة الزوج منهم كل يضم مشرتك مصطلح على اتفاق

 بني اجتماعية رابطة ،وهي ذرية تصطحبها قد اليت الزواج برابطة معا يرتبطان حينما واملرأة الرجل جمموع هي واألسرة

 ."الزواج رابطة" املقدس بالرباط اجتماعية وحدة إذا ،فهي آخر جانب من وأطفاهلما جانب من وزوجة زوج

 أو وواحد واألم األب من عادة تتكون صغرية اجتماعية مجاعة بأهنا األسرة يعرف "بوجاردوس"أن "الكندري" ويقول

 القيام من متكنهم حىت األطفال برتبية األسرة هذه وتقوم املسؤولية، ويتقامسون احلب يتبادلون األطفال، من أكثر

 .اجتماعية بطريقة يتصرفون أشخاصا ليصبحوا وضبطهم، بتوجيههم
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 تتمتع وقد أطفال، غري من أو واألطفال والزوجة الزوج من تتكون األسرة أن يري "نيمكوف"أن "الكندري "ويضيف

 أو الوفاة حالة يف وذلك واألطفال الزوجة أو واألطفال الزوج من ،وتتكون والبقاء الدميومة بصفة

 (20-20ص،1992بدران،)الطالق

 الفرد شخصية تكوين يف تأثريا اجلماعات ،وأقوى للمجتمع األوىل النواة هي األسرة (1998)"زهران حامد" ويعرف

 (00،ص 2011زهران،)للفرد االجتماعية التنشئة عوامل أهم ،وتعد سلوكه وتوجيه

 أو أطفال بدون أو وأطفاهلا وزوجة زوج من تتكون اجتماعية رابطة عن عبارة األسرة أن "وينمكوف"و"أوجبرن" ويرى

 ،فتشمل ذلك مع مشوال أكرب تكون قد األسرة أن إىل يشري ،كما أطفاهلما مع زوجه أو أطفاله مع مبفرده زوج من

 (04 ،ص 2005، غامن).األقارب بعض أو واألحفاد كاألجداد آخرين أفرادا

 وجود عن النظر بغض والزوجة، الزوج بني ودائمة مستمرة عالقة بأهنا األسرة فيعرف  Ogburan"وجبرنأ" أما

 إليهم ينتمون األوالد و الزوجني غري آخرين أفرادا األسرة تتضمن وقد .مميزاهتا أهم من اجلنسية الناحية وتعد أوالدهم،

 (.15 ،ص 2000اجمليد، عبد) األسرة وليس البيت هي املكونة الوحدة تكون احلالة هذه ويف قرابة، بصلة

 :التعاريف على تعقيب

 واحد سقف حتت واملرأة الرجل بني الزواج عالقة توفر ضرورة على أمجعت بأهنا األسرة تعاريف ألهم عرض بعد

 . الباحثة عليه اتفقت ما وهذا األوالد وإجناب

 :األسرة أنواع .2

 :األنواع هذه أهم عرض سيتم يلي وفيما األسر، من كثرية أنواع هناك

 :النووية األسرة.1.2

 احلايل، اجملتمع نواة النمط هذا ويعد .واحد بيت يف يعيشون والذين وأطفاهلما (الزوجني) واملرأة الرجل من مكونة وهي

 متيز مسة أساسا هي النووية األسرة أن إىل (1983)"أمين فاروق" عليها،ويشري متعارف اجتماعية وحدة اصغر أو
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 إىل يدفعهم مما هبم، خاص دخل هلم ويكون أسرهم، عن اقتصاديا األفراد يستقل حيث الصناعية،   اجملتمعات

 .الزواج بعد هبم خاصة اسر تكوين

 :نقاط عدة من النووية األسرة بنية تناول ميكن أنه كما

 .األطفال تربية يف أو املادية، املصروفات دفع يف سواء البعض بعضهما مع الزوجني تعاون

 .مشكالت من له يتعرضون ما تناول يف البعض بعضهما الزوجني اشرتاك

 .عاملة الزوجة كانت إذا خاصة املنزل أعمال يف املساعدة احلديثة األجهزة على األسرة اعتماد يزداد

 .حمدودة الزوجني وقت ألن ،وذلك األطفال عدد من تقليل

 :الممتدة األسرة.2.2

 قرابة صلة على يكونون ما وغالبا واحد، منزل يف مجيعا يقيمون أكثر أو عائلتني من مكونة اجتماعية تركيبة هي و

 أسرة وتسمى األجيال بني االتصال على النمط هذا يف األسرة ،وتبقى معني عمل بينهم جيمع ما وغالبا ببعضهم،

 (36-34 ص ،ص 1996، الكندري)املتصلة النواة

 بكبري وتعتين ترعى فهي.أعمارهم خمتلف على ألبنائها واحلماية الرعاية من نوعا توفر أهنا املمتدة األسرة ميزات ومن

 بيئة توفر إهنا.لوحدهم احلياة مصاعب يواجهون أفرادها ترتك ال أهنا أي العمل عن ،وبالعاطل ،وباملريض السن

 يف اآلخرين األفراد حنو االلتزام من بنوع يشعر فيها فرد كل.والرمحة واملودة األلفة قوامها اجتماعية

 (.32 ،ص1997بريى،)األسرة

 :األسرة خصائص .3

 :التالية النقاط يف إمجاهلا ميكن هبا تتميز خصائص عدة لألسرة
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 جمتمع يوجد فال وانتشارا عمومية االجتماعية الظواهر أكثر وهي االجتماعي، البنيان منها يتكون خلية أول األسرة

 مل إذا اإلنسانية حالة نتصور أن ميكننا ال إذا االجتماعية احلياة يف االستقرار ساأس واألسرة األسري، النظام من خيلو

 .أسر يف منظمة تكن

 .التبين أو بالدم الزواج روابط تربطهم اجتماعية مجاعة متثل أشخاص من تتكون األسرة

 .فيه للعيش البيت وهو واحد مكان يف عادة األسرة أعضاء ينتظم

 االجتماعية اخللية األسرة أن باعتبار حبدودها وااللتزام مسايرهتا أجل من األفراد على تفرض معايري على األسرة تقوم

 .االجتماعي الكيان عليه يستند الذي

 ،وطبيعتها خصائصها عليهم وتضفي حياهتم تشكل اليت ،فهي أفرادها تصرفات حيدد الذي العام اإلطار هي األسرة

 .ألفرادها االجتماعية التنشئة بعملية وتقوم

 كما واحلضاري القومي والرتاث االجتماعي الوعي عربة فهي وبالتايل العنصر على والرتبية التنشئة بفضل األسرة حتافظ

 والوصية الدين دعامة ،وهي آلخر جيل من تورثه اليت العامة واآلداب السلوك وقواعد والتقاليد العادات مصدر أهنا

 .وتعاليمه طقوسه على

 إشباع هبدف اجملتمع قبل من حمددة تكون األدوار من بكثري أعضاؤها ويقوم األشخاص بني التفاعل وحدة تعترب

 .حاجاهتم

 .هبا وتتأثر االجتماعية النظم يف تؤثر اجتماعي نظام بوصفها األسرة

 والبقاء كاحلب واالجتماعية الطبيعية الفطرية اإلنسان دوافع لتحقيق اجملتمع عليها اصطلح الذي الوسط هي األسرة

 .الوجدانية واملشاركات االجتماعية والعواطف واالتصاالت واجلنسية الغريزية الدوافع وحتقيق

 وهو مشكالت من األسرة يواجه ما أكثر ،وإن أخرى مجاعة أي من أكثر أعضائها على مسئوليات األسرة تلقي 

 .مسئوليتهم عن األفراد بعض ختلي

 .آخر إىل جيل من ينتقل الذي ويضفي حياهتم ويشكل أفرادها تصرفات حيدد الذي العام اإلطار تعترب 
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 أبو) االقتصادي النشاط أوجه مبختلف القيام خالل من إليه حتتاج ما إنتاج إىل هتدف اقتصادية وحدة األسرة

 (57،ص 2011سكينة،

 :األسرة أهداف .4

 اجتماعيا مقبولة وسيلة توفر ،واألسرة احلب إىل واحلاجة األمن إىل احلاجة:بينها من أسباب لعدة األسرية النظم تنشأ

 لديهم تكون قد اآلخر ،والبعض للذات كامتداد للطفل ينظر اإلجناب،فالبعض أسباب توفري مع األطفال إلجناب

 من درجة لتحقيق كوسيلة ألطفاهلم ينظرون طائفة ،وهناك باألمان يشعرهم الطفل أن يشعرون ،والبعض دينية أسباب

 لبعض موجز اآلتية النقاط ويف.مرغوبني غري يكونون وبالتايل مقصود غري إجناهبم يكون وقد العائلة اسم وبقاء اخللود

 :األسرة أهداف

 .البشري اجلنس وبقاء استمرار

 .املتعمقة البينشخصية للعالقات مصدر تقدمي 

 .الذاتية اهلوية وحتقيق لالنتماء أساسية مرجعية مجاعة تقدمي 

 .عملية ووحدة اقتصادية وحدة واستمرار خلق 

 .للوالدين الرعاية تقددمي 

 :أمهها األهداف لبعض توضيحا (1980)"زاندان فاندر" أضاف فقد

 .واجملتمع لألسرة اإلضافية االحتياجات تلبية يتم اجتماعي نسق خالل من يكون:اإلجناب أن

 .السائدة االجتماعية والعادات والقيم السلوكية األمناط الطفل اكتساب أجل من:االجتماعية التنشئة 

 .األطفال وتنشئة واإلعالة باحلماية ودورها بأدائها القيام يف األسرة استمرار هبا يقصد:االستمرارية

 .الذات مفهوم وتنمية اجملتمعية باإلقامة يرتبط ألفرادها ومكان مركز تقدمي يف يتمثل األسرة هدف:اإلقامة

 من أفرادها جلميع الشخصية االحتياجات تشبع ال اليت األسرية فالعالقات هدف أهم وهو:الذاتية احلاجات إشباع

 (19،ص2400، زهران) االنفعالية واالضطرابات واليأس اإلحباط إىل تؤدي أن املمكن
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 :األسرة نسق وظائف .5

 :يلي ما واملراهقني األطفال اجتاه لألسرة األساسية الوظائف  أهم بني من

 :والتوجيه الحماية وظيفة.1.5

 اليت واآلالم األمراض من عليهم واحملافظة والنفسية، اجلسدية كاحلماية متوازنة محاية األسرة مسؤولية األطفال محاية إن

 بناء يف أساسيا دورا تلعب اليت العامة واملؤثرات العوامل من األسرية البيئة أن وهكذا .منها ووقايتهم هبا يصابون قد

 كبري حد إىل املسؤولة فهي أبنائها وإرشاد توجيه على األسرة تعمل كما .للطفل السليمة واجلسمية النفسية الصحة

 .اجملتمع قوانني ويتعلم األفراد من غريه مع التعامل وكيفية حقوق من وماله واجبات من عليه ما الطفل تعليم على

 :التربوية الوظيفة.2.5

 لتعلم املستمرة واملتابعة الدائم باإلشراف تقوم اليت فاألسرة والتعليمي، العقلي النمو يف هامة بوظيفة األسرة تقوم

 أكثر واملراهقني األطفال يكون وبذلك أبنائها، لدى التفكري على القدرة تنمية يف كبري بقدر تساهم فهي أبنائها،

 .املختلفة حياهتم مراحل يف هذا كل ألن املختلفة السلوك وأمناط واملعايري القيم من جمموعة تعلمهم عند وعيا

 :النفسية الوظيفة.3.5

 والنمو النفسية الصحة إىل تؤدي أن شأهنا من األسرة طريق عن السيكولوجية املراهق أو الطفل حاجات إشباع إن

 بالراحة والشعور واحلماية والعطف واحلنان احلب إىل احلاجة هي السيكولوجية باحلاجات ونقصد السليمني، النفسي

 احلاجات هذه إشباع فرص توفر عدم أن يرى "ماسلو" أن "عيادي محمد"و "سالمة محمد" يؤكد حبيث .واالنتماء

 (61 ،ص 2006، غامن)نفسيا اضطرابه إىل تؤدي للفرد

 (:اإلنجاب) البيولوجية الوظيفة.4.5

 اجلنسي اإلشباع لتحقيق للزوجني األساسية الوظائف من ،وهي األسرة هبا تقوم اليت الفطرية الوظائف من تعترب

 .بينهما العالقات ولتقوية
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 ،ولقد النوع على للمحافظة اجملتمعات غالبية يف األسرة هبا تستأثر اليت األساسية الوظيفة هي اإلجناب فوظيفة

 عملية ،وتتوقف واالجتماعيةوالثقافية االقتصادية بالتغريات ذلك يف متأثرة تنظيمية لعمليات الوظيفة هذه تعرضت

 األسرة وظائف أن كما(.51،ص 2011، خضر)فيه اإلجناب الزوجان عنده يفضل الذي الزمين العمر على اإلجناب

 الذات ،تنشئة وجدانية وظائف من األسرية احلاجات لتلبية والضرورية لألسرة املتداخلة احلياتية املهام كل تشمل

 متعددة بطرق وتتأثر والدخل األسرة أفراد عدد: مثل خصائص بعدة تتأثر الوظائف هذه فإن وغريها وتعليمية

 ما أن Hallahan§ Kauffman (1996) "كوفمان"و "هلهان" ذكر الصدد هذا ،ويف اإلعاقة حباجات

 يف اآلباء مشاركة الضروري من أنه ،حيث لألسر املتعددة الوظائف من يعد التعليم أن املعلمون يدركه أن ينبغي

 يف املشاركة يف ونفوذ سلطة لآلباء أن حقيقة إلدراك حاجة يف ،فاملعلمون حال أي وعلى ألطفاهلم التعليمية الربامج

 (.14،ص 2008، حنفي)الربامج

 :األسرية العالقات .6

 .األفراد بباقي تربطه اليت العالقات على فرد كل سلوك فيه ،يتوقف نشيط ككل اعتبارها يقتضي األسرة تناولن إ

 عبارة العالقة ،ألن اتصاالهتم بكيفية يتحدد ،الذي األفراد بني الواقع ،والتفاعل الوجدانية اجلاذبية تلك هي فالعالقة

 .االخرتاق هلذا الوحيد السبيل هو واالتصال لألنساق اخرتاق خالله يتم تفاعل عن

 "بولبي" يرى حيث .حياته يف األولية العالقات أمهية إىل يشري أن دون الطفل بدراسة قام من الباحثني من هناك ليس

J.Boulby جتربة ،وأن حميطه مع الطفل تكيف مبدى التنبؤ من متكننا اليت هي وأمه الطفل بني العالقة نوعية أن 

 .العامل على ينفتح أن للطفل تسمح األولية العالقات خالل احلنان

 "كستيالن" يعتربها اليت األحادية للعالقة جتربة أول ،ميارس أمه حضن يف الطفل يكون ،عندما األوىل اللحظات فمنذ

 العالقات عقد مببادئ لتزويده البداية منذ الطفل هتيئة تبدأ .االجتماعية التنشئة أنواع لكل Castellan متهيدا 

 .والتعلم النمو يف لالستمرار حيتاجها اليت السوية
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 منها الطبيعية وخاصة الرضاعة عملية أن إذ األساسية الطفل حلاجات واستجابتها حبضورها العالقة هذه األم وجتسد

 .(16 ،ص 2005، مسعود) احلياة يف رغباته أوىل بتحقيق للطفل تسمح

 :الدائرية العالقة.1.6

 رقم االبن إىل مث األم إىل األب من العالقة تبدأ حيث األسرة، نسق أفراد حلاجات إشباعا الطرق أكثر الدائرية العالقة

 تنتقل وتظل األسري النسق أفراد عدد حسب أبناء ثالثة من أكثر إىل العالقة تتطور وقد (3) ،(2) رقم وإىل (1)

 :ذلك يوضح التايل والشكل األب إىل ثانية لتعود

 
 :األسري النسقتعريف  .7

 Family layout :النسق ريفتع.1.7

 عالقتهما يف أجزائه دراسة خالل من إال فهمه ميكن ال الكل أن فكرة علىيستند System  النسق تعريف إن

 متفاعلة لعناصر معقد نظام بأنه لذلك طبقا النسق يعرف ،حيث لألداء الكلية بالعملية عالقتهما ويف ببعض بعضهما

 .ببعض بضها
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 مع ورد أينما جنده للمصطلح املعىن وهذا.إغريقي املصطلح ،وأصل منظم كل أي إىل عامة بصفة املصطلح ويشري

 عادة حيدد ،ولكنه منفردا يستخدم اللفظ جند أن يندر فإنه واتساعه االستخدام اختالف وبسبب.السياقات اختالف

 .العصيب ،اجلهاز  املفتوح ،النسق الدينامي ،النظام الدوري اجلهاز مثل كلمات أو أخرى بكلمة

 تغري حدوث حبيث بعضها، بني الرتابط الشديدة املتغريات من جمموعة أنه على (1978) "بدون زكي أحمد" عرفه

 الوحدة هي والنسق(.40،60، 2009 كفايف،) األخرى املتغريات على حىت تأثري له يكون املتغريات أحد يف

 يف وتناقضها بل وتعقدها كثرهتا من الرغم ،على  املتفاعلة املكونات و العناصر من كبري عدد من تتألف اليت الشاملة

 "الكل" تكوين يف الداخلية العناصر من عنصر أو جزء كل بأن التسليم ضرورة تقتضي بذلك فهي األحيان من كثري

 ،ص 2006، عدنان") الكل" هذا متاسك يف اإلسهام شأهنا من بالذات معينة وظيفة يؤدي الكل ذلك كان أيا

472). 

 أحدها تبدل إذا بروابط بينيا مرتبطة أي مرتابطة عناصر مجلة هو النسق أن مبدأ على العامة األنساق نظرية ترتكز و

 الناس سلوك تفسري حياول مفهومي توجه  كذلك ،وهي متبدال اجملموع يغدو ،وبالتايل كلها األخرى الروابط تبدلت

 وكذلك النسق داخل املتفاعلة العناصر على التعرف خالل من ،وذلك Holistic مجعية أو كلية بطريقة واجملتمعات

 العناصر تلك جتعل اليت العوامل على التعرف خالل من وذلك النسق داخل املتفاعلة العناصر على التعرف خالل من

 اجملال ضمن مفاهيم تستخدم النظرية هذه أن ،إذ التوازن من حالة ،ويف مستقرة (Subsystems فرعية أنساق)

 .عليها تعتمد اليت املصطلحات  من وغريها والعالقات ،األدوار ،احلدود املغلق والنسق املفتوح ،النسق كالنسق

 (.103،ص 2013، الدخيل)

 : األسري النسق مفهوم.2.7

 وعلى ببعض، بعضها األجزاء عالقة دراسة خالل من إال به اإلملام ميكن ال الكل أن فكرة على قائم األسري  لنسقا

 من "نسق" عليه نطلق أن ميكن تفاعل أو بعالقات البعض بعضها مع مرتبطة أجزاء يتضمن تكوين أي فان حال أية
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 منهم كل واجتاهات وميول شخصية على والتعرف مالحظتهم وميكن ،والذي واألبناء الزوجني من له املكونني األفراد

 احلياة حليز وظيفة أو دالة يعترب اإلنساين السلوك ،فإن(LEVINE) "ليفين" أفكار ضوء ويف .وقدراته واستعداداته

 وليس مريضا باعتبارها ككل األسرة إىل ينظرون النفسيني من فالعديد.وحميطه الفرد بني التفاعل عن ناجتا يعد الذي

 ذلك عالقة من أيضا ينتج ولكنه ، وحده به اخلاصة اخلصائص من ينتج ال الفرد سلوك ،ألن منها عنصرا أو فيها فردا

 .بالكل وبعالقته اآلخرين األفراد أو األخرى باألجزاء اجلزء

 جتاهل فيه ذلك ألن ، مضلل أو كنسق األسرة أفراد من فردين أو جزئيني أي بني حيدث الذي االتصال دراسة وتعترب

 غالبا األمر وهذا.اللفظي التبادل صور يف حيدث املتتابع للنسق بالنسبة يقني عدم هناك أن كما.للنسق الكلية للحالة

 أن ،ويدعى اآلخر على اللوم يلقي كالمها وزوجها الزوجة ،فنرى األسرية املشاحنات من العديد خلف يكون

 نصورم) املتتابع النسق نظرة ذلك وتعترب.اآلخر الطرف من مناسب غري لسلوك فعل رد إال يكن مل وسلوكه استجابته

 (. 31،32ص ،ص 2000،

 النسق وهو ، عناصره يف املعقدة األنساق أنه على األسري للنسق Halley (1993) "هالي" تعريف يف وجاء

 األسري النسق لبقاء ضروريني مفهومني والتغيري االستقرار ،ويعترب الذايت الضبط على جدير ،إنه املعقد احلي

 .لألجيال وحتويال واألوالد لزوجني كتشكيال األهداف إصابة حيث من ضروري ،فاالستقرار

 مناذج خالل من تعمل اجتماعي كنسق األسرة أن على Sauber and oth (1993)، وآخرون "سوبير" ويؤكد

 أحسن يف ذاته على األسري النسق وحيافظ بينهم فيما العالقات ،وطبيعة األفراد تفاعالت من ،وتتشكل انتقالية

 (10 ،ص 2007، حنفي) .تقييم إعادة إىل حيتاج املستوى هذا يف خلل وأي صورة

 :األسري النسق مبادئ .8

 جتعل وراسخة منتظمة أمناط توجد حبيث القواعد، هذه حسب األسرة أفراد تفاعل وينتظم قواعد، حيكمه نسق األسرة

 غري وهي القواعد هذه مثل إن .منه متوقع هو ما أو به له مسموح هو ما معرفة األسرة أفراد من فرد لكل املمكن من
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 األسرة، تقاليد تطور  يف األساس وتشكل كوحدة، األسرة عمل كيفية تثبيت على تساعد  عادة كلمات يف مصاغة

 .بعض إزاء بعضهم األسرة أعضاء من متوقع هو ما كبرية درجة إىل وحتدد

 وفق يسري األسرة يف التفاعل أن الحظ من أول األسرة عالج رواد أحد وهو "جاكسون دون" كان الصدد هذا ويف

 أن جيدان أسرة وتكوين الزوجية حياهتما بداية ويف يتزوجان عندما ،فالزوجان ثابتة معنية قواعد أو وقوانني أمناط

 .معينة قواعد وفق ينجزاها أن عليهما األمور من كثري أمامهما

 أو دوافعهم أو األفراد احتياجات وليس األسرة قواعد أن أكد حيث األسرة قواعد دراسة "جاكسون" واصل وقد

 أمناط تصف وصفية القواعد تكون أن ،وميكن األسرة أفراد بني التفاعل تتابعات حتدد اليت هي شخصياهتم مسات

 ألهنا حدوثه يبغي ال أو حدوثه ميكن ال وما األفراد بني  حدوثه ميكن ما حتدد توجيهية تكون وقد والتبادل، التفاعل

 األسرة على اإلبقاء هو العالقات هذه على اإلبقاء بأن علما عليها، واإلبقاء األسرية العالقات إقامة إىل هتدف

 اخلاصة واحلقوق واالمتيازات االلتزامات من جمموعة جوهرها يف األسرية والقواعد أسرة أمامنا يكون فال ذاهتا،وإال

 متغريات والواجبات واحلقوق واالمتيازات االلتزامات وحيدد وهكذا، اآلخر للبعض واجبات هي واليت األعضاء ببعض

 (79-78 ص ،ص 2009، كفايف).(أصغر أخ أكرب، ،أخ أم أب،) األسرة يف املركز أو اجلنس أو العمر :مثل

 

 the border :األسري النسق حدود .9

 يتميز ،إذ النسق يف املتضمنة واألحداث العالقات كل احلدود هذه تضم حبيث داخلها ينحصر حدود له نسق كل

 أو األكرب النسق داخل الفرعية األنساق بني أو وآخر نسق بني الفاصلة اخلطوط لتعيني مرئي غري خط بأنه احلد

 وتصون النسق كيان وحتمي احلدود حتيط كاألسرة نسق ويف احمليطة، اخلارجية والبيئة الفرد بني حىت أو الفوقي

 .عنه ومنفصال النسق خارج يعترب الذي وما منه جزاءا أو النسق داخل يعترب الذي ما وتقرر سالمته،
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 متيز نفسها األسرة وداخل ومنه، النسق إىل املعلومات تدفق يضبط الذي البوابة حارس مبهمة النسق حدود وتقوم

 واضحة تكون أن جيب التقسيمات هذه أن "منوشن" ويؤكد األسري، النسق يف املتضمنة الفرعية األنساق بني احلدود

 يف معيقا يكون وقد ضروري، غري تدخل بدون مهامهم بأداء الفرعية األنساق ألفراد لتسمح كافية بصورة وحمددة

 احلدود فإن وهكذا .واآلخرين الفرعي النسق أعضاء بني الصحي االتصال حدوث وضوح فيه يتيح الذي الوقت

 ،ص2000 الشربيين،) .األسرة يف بينها املتبادل االعتماد على احلفاظ مع الفرعية األنساق استقالل محاية يف تساعد

34) 

 :األسري النسق اتزان.1.9

 يقصد بعمليات يقوم الذي األسري النسق مقدمتها يف و التوازن إحداث منها يقصد بعمليات األسري النسق يقوم

 تشبيه يتم ما ،وعادة البيئة نظام اختل كلما البيئة استعادة األسرة أفراد أن أي بيئة يف واالستقرار التوازن إحداث منها

 معني مستوى عند احلرارة درجة يبقي الذي احلرارة مبنظم احنرف أو اختل ما إذا توازهنا الستعادة األسرة حماوالت

 "ديل" مثل النقاد بعض نظر يف  فائدته جتاوز قد التشبيه هذا أن ولو اخنفضت، إذا ويرفعها ارتفعت إذا فيخفضها

 النسق من أجزاء أن مبعىن ازدواجيته، يتضمن احلرارة منظم منوذج أن يريان الذين (1981) "هوفمان" ،و (1982)

 نقطة إىل احلرارة بدرجة يعود احلرارة منظم أن كما التعبري، يف أجزائه مجيع تشارك األسري النسق أن حني يف تتقابل

 كل أن حيث من دائما النقطة نفس إىل يعود فال األسري النسق أما التغيري، قبل سائدة كانت اليت وهي ثابتة

 .لقمط ثبات هلا وليس وتتطور تتغري واالجتماعية اإلنسانية األنساق

 عالقاهتم حتدد اليت القواعد تفعيل خالل من االستقرار على احلفاظ يف وظائفها االتزان آليات وتؤدي

 (110 ،ص1999كفايف،)
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 :األسري النسق أنواع .11

 املسافة أن وهي املنغلقة األسرة متيز هامة مالحظة إىل "ليمر"و "كانتور" يشري :األسرة من المنغلق النسق.1.11

 من قبل من املرور حركة بتنظيم أشبه منظمة ،وهي وصارما جامدا حتديدا حمدودة األعضاء بني واملادية االجتماعية

 اخلارجية احلدود كانت وإذا زائدا انغماسا ينغمسون أفرادها أن عزلتها إىل إضافة املنغلقة األسر وتتميز السلطة بيدهم

 األسرة داخل الفرعية األنساق بني الداخلية احلدود فإن لعزلتها طبقا للنفاذ قابلة وغري صلبة املنغلق األسري للنسق

 ال األسر هذه مثل ففي املرونة وعدم اجلمود وهي املنغلقة األسر متيز أخرى خاصية إىل ،إضافة ومتميعة ضعيفة تكون

 التغريات وحىت تتغري ال هي كما العالقة وتظل باجلمود عالقاهتم ،وتتسم التغري من ضئيل بقدر إال فيها يسمح

 االتصاالت فإن وبالتايل تغيري فيها حيدث ال أدوارهم و األسرة أفراد أوضاع تغري على ترتتب أن ينبغي اليت الضرورية

 .وميكانيكية جامدة تكون املنغلقة األسرة داخل

 احلدود ألن ذلك (هناية هلا ليس اليت املباريات) "سيبرج" تسميه ما على مقتصرا داخلها التفاعل يصبح ما أحيانا و

 ، اخلاصة قواعده تغيري على القدرة يفقد النسق فإن جديدة بيانات وجود وبدون جديدة معلومات أية وبني بينه حتول

 .األمناط ونفس التفاعل بنفس داخله املعلومات تدوير يف ويستمر

 ، التشكيل وإعادة تغيري على قادرا يكون عندما منفتحا األسري النسق يسمى:األسرة من المنفتح النسق.2.11

 وعدم الطاقة ادخار على قادر أنه حيث ،ومن متميزا نسقا منه جتعل اليت احلدود على الوقت نفس يف حيافظ بينما

 املكونات بتغيري يرتبط الذي األوىل الدرجة ،تغري التغري من النوعني بكال القيام على قادر املنفتح والنسق .تبذيرها

 من جديدة وبيانات معلومات ورود نتيجة يتم الذي الثانية الدرجة ،وتغيري خارجية تأثريات أية عن املنفصل الداخلية

 املدخالت من يستفيد أن للنسق تسمح اليت املرنة القواعد هي النسق يف االنفتاح حالة على حيافظ ،والذي اخلارج

 هو النسق هذا هبا يتميز اليت املالمح وأول .هلا يتعرض اليت للضغوط ويتكيف نفسه ينظم لكي اجلديدة البيئية

 اخلارجي العامل على االنفتاح يوجد املنغلق النسق يف الداخل على واالنكفاء العزلة مقابل ففي اخلارجي االتصال
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 يف الرغبة ،ولديها والضيوف الزوار من كبريا عددا تستقبل األسر هذه أن بقوهلما املناخ هذا "ليمر"و"كانتور" ويصف

 االتصال أساليب و وسائل على ورشيدة مرنة رقابة وجود مع املعلومات تبادل يف حرية ،وهناك اجملتمع استكشاف

 والتفاعل باخلارج االتصال سهولة يف تتمثل اليت املرونة هي و املنفتح النسق متيز أخرى خاصية وجود إىل إضافة

 ، االنغماس يف اإلفراط بدون األسرة أفراد بني الداخلي االتصال على القدرة ،وهي السوية االتصالية معه،وخاصية

 وأن تقابلها اليت   واملشكالت الضغوط مع وتتواءم تتكيف أن البعض بعضها مع برتابطها املنفتحة األسرة وتستطيع

 "جولدنبرج"و"جولدنبرج" ويصف وحده واجهها لو فيها املفرد العضو تقتلع أن ميكن اليت والرياح العواصف متتص

 .للطاقة جيد توظيف لديها أنساق بأهنا املنفتحة األسرية األنساق

 املدخالت من مستمرة عملية خالل من نفسه على حيافظ كان إذا منفتح نسق بأنه النسق يوصف وكذلك

 ، كفايف.)ووينم يتجدد بذلك ،وهو اخلارجية والبيئة والطاقة للمعلومات دائم تبادل حال يف أنه ،أي واملخرجات

 (  92-90-89-88 ص ص ص ،ص 2008

 :االتصالي األسري النسق تعريف .11

 أو نقل تشمل اليت العملية هو االتصال بأن يرى الذي التعريف بينها من تعاريف عدة إىل االتصال مفهوم تعرض

 .مجاعة أو معني شخص إىل معني مصدر من مرمز أو مصور أو مكتوب أو منطوق رمز أو إشارة أو الرسالة توصيل

 أو التناسق معوقات من منوذج أنه على Newcomb "نيوكمب" وعرفه حمددة معينة رسائل عرب أو معينة بوساطة

 .التناغم

 اختالل أعقاب يف يأيت االتصال فإن الرأي هذا ضوء وعلى التوتر ملواجهة متعلمة مكتسبة استجابة يعترب االتصال إن

 إرسال من متكننا اليت املعلومات بتبادل تفاعل هو فاالتصال هذه التوازن حالة إعادة حنو ويتجه النسق يف التوازن

 .ومستقبل مرسل األقل على ،بوجود رسالة
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 أصبحت حيث والقناة ،املستقبل ،الرسالة املرسل:يف االتصال Cloud Shannon  "شانون كلود" وحيدد

 .ذاهتا الرتبوية املؤسسات دور عن يقل ال فعال بدور تربويا األسرة يف تسهم االتصال وسائل

 .الرموز استعمال بواسطة وتنمو اإلنسانية العالقات توجد اليت اآللية أنه "كولي شارلز" آخر تعريف ويف

 ضرورة ،وهو اجتماعي موقف يف األفراد بني اجتماعية تفاعلية عملية هو االجتماعي والتفاعل اإلنساين فاالتصال

 طريق عن االتصال عملية وتبدأ.حاجاهتم ومعرفة وعقوهلم وخرباهتم أفكارهم مشاركتهم خالل ،من األفراد لتماسك

 ،والعواطف العقل على تؤثر اليت األهداف لتحقيق الناس بني ربط عامل أنه كما .اإلنسان والدة عند اللفظية اللغة

 التجاذب إىل يؤدي ما ،فمنها ومظهرها طبيعتها يف األفراد بني تقوم اليت االجتماعية العمليات فتختلف .واالنفعاالت

 ،ص 2006، عدنان) .والصراع كاملنافسة والتفكك التنافر إىل يؤدي ما ،ومنها والتوافق التعاون كعمليات والرتابط

 هذه تتسبب أن بدون حميطه مع االتصاالت إقامة عن الشخص عجز يف النفسي املرض يتمثل ،إذ(10-102 ص

 .معا االثنني شقاء يف أو حميطه أو الشخص شقاء يف االتصاالت

 :األسري النسق في االتصال نمط .12

 ويتم وحمددا واضحا االتصال كان وكلما وسوائها توازهنا يف كبري دور له األسرة داخل ونوعيته االتصال منط إن

 مقصورا االتصال كان ،فإذا صحيح األسرة،والعكس سواء ،كان مرنة أسرية قواعد ظل ويف املفرتضة األدوار حسب

 مثل الوضوح نقص بسبب مقصورا االتصال كان ،فإذا صحيح األسرة،والعكس عضو مثل الوضوح نقص بسبب

 وكيف قيمته؟ يقلل األسرة أفراد من من حيدد أن يستطيع قيمته،وال من تقلل األسرة إن يعتقد الذي األسرة عضو

 توضيح على األفراد حيرص ال عندما غامضا االتصال ويكون ذلك؟ حيدث

 شعوري ال أو شعوري حنو على األسرة أفراد أحيانا إليه يلجأ الذي الغموض هذا بأن ،وعلما لآلخرين جيدا أنفسهم

 خالل من يهرب فهو داخله يف ما الناس يكشف أن و واضحا يكون أن يريد ال حيث لصاحبه أغراضا حيقق

 االتصال يكون ما وأحيانا الغموض
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 أو اإلشارات طريق عن أو لفظيا االتصال كان سواء مناسب غري أو منسق غري ألنه الوظيفي األداء لسوء مسببا

 مع يتعارض مضمونا اللفظية العبارات تنقل ،أو اللفظي املضمون مع يتناقض مضمونا اإلشارات تنقل حيث العبارات

 حيدث وعندما. التهكم أو السخرية مواقف معظم يف األساس هو املنسق غري االتصال وهذا.االنفعالية التعبريات

 يعرف ال للرسالة املستقبل أو املستجيب فإن عرضي حنو على كان ولو حىت الرسالة يف االتساق عدم أو التناقض

 "باتسون" عنها حتدث اليت Double bind املزدوجة الرابطة إىل يؤدي الذي املوقف هو ،وهذا يستجيب كيف

 .وزمالؤه

 ،وحددت الطفل اضطراب إىل يؤدي ،وكيف املتناقض االتصال هذا عن Satir,V "ساتيير فرجينيا" حتدثت وقد

 الرابطة مبوقف أشبه موقف يف يوقعه الطفل على ضغطا االتصال اضطراب ميثل حىت تتوافر أن  ينبغي اليت الشروط

 :كاآليت الشروط ،وهذه املرض إىل يؤدي أن ميكن موقف ،أي املزدوجة

 .الزمن من طويلة ولفرتة متكرر حنو على الرسائل من مزدوج ملستوى الطفل يتعرض أن

 .للطفل بالنسبة الكبرية السيكولوجية األمهية ذو األشخاص من تأيت أو ينبغي التأثريات هذه أن 

 الرسائل يقبل أن عليه جيب بل ذاك؟ أم هذا تقصد هل :حوله من الكبار أحد يسأل أال الصغر منذ الطفل يتعود أن 

 إىل حتويلها يف البائسة باملهمة يتطلع أن عليه ،وجيب صعوبة أو استحالة من تتضمنه ما بكل والديه من املتناقضة

 وكلما وسوائها توازهنا يف كبري دور األسرة داخل االتصال ،ولنمط(199ص ، 2012، كفايف)واحد اجتاه ذي سلوك

 والعكس األسرة سواء كان مرنة أسرية قواعد ظل ،ويف املفرتضة األدوار حسب ويتم وحمددا واضحا االتصال كان

 (.23 ،ص 2013، العبد)اإلجياب أو بالسلب سواء األداء على أيضا ذلك ويؤثر .صحيح
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 :األسري النسق محيط في االجتماعي التفاعل ديناميكية .13

 أفراد بني فيما التفاعل يتم وكيف األسرة مفهوم إىل اإلشارة منا سيدعي االجتماعي التفاعل آليات عن احلديث إن

 .األسرة هذه

 أفراد من مكونة اجتماعية مجاعة عن عبارة "بارترانه" عرفها كما  فاألسرة سبق فيما لألسرة موجز شرح تقدمي مت فقد

 .هلم املعدة لألدوار تبعا بينهم فيما فاعلون أية الزواج عالقات تربطهم

 يكون حبيث معني اجتماعي وسط يف اجتماعيني طرفني بني املتبادلة العمليات تلك إىل يشري االجتماعي والتفاعل

 .غاية إىل هتدف معينة وسائل عرب وسيط عرب االتصال ،وجيري اآلخر الطرف لسلوك مثريا منهم فرد كل سلوك

 التنشئة لعملية ضروريا يعد الذي االجتماعي التفاعل خالل ومن متعددة أشكاال االجتماعي التفاعل عمليات وتتخذ

 الفرد ،ويستخدم األسرة أفراد بني العالقات تنظم اليت واالجتاهات السلوك أمناط األسرة يف الفرد يتعلم االجتماعية

 تفاعله أجل من الوجه تعبريات أو اجلسم كاإلمياءات،حركات اللفظية وغري األفكار ونقل كاحلوار اللفظية الوسائط

 .غريه مع

 إال األسرية العمليات تنجح وال، واالجتماعية النفسية املقومات مع وتكاملها االجتماعية املقومات على األسرة تعتمد

 االجتماعي التفاعل عمليات خالل ومن .األسري اجلو يف استقرار من الزوجني بني اجتماعية عالقات هناك كان إذا

 ذلك ،ويتم حمبوب بأنه الطفل كشعور :التالية الشروط توفرت إذا خاصة سليما منوا الطفل ينمو األسرية والعالقات

 يف وترتيبه املولود جنس منها عدة عوامل للطفل األهل تقبل درجة يف ويؤثر األسرة أفراد بني الودية العالقة خالل من

 .املختلفة اإلعاقات ،أو اجلسمية األمراض من ،وحلوه األسرة

 يف تؤثر ،فهي مهمة اجتماعية وظيفة لألسرة أن القول ميكن لدى ، األسرة حميط يف تنشأ بوالديه الطفل عالقة إن

 احلاجات ،إشباع والعطاء لألخذ مفهوم أسرته أفراد مع تفاعله خالل من الطفل يتعلم وبالتايل أفرادها سلوك

 إىل إضافة األبناء وبني الوالدين بني املنتظم والتفاعل املستمر التفاعل ذلك األسرة حياة يف واملهم كاحلب األساسية
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 سالمة يف األكرب العامل هو االستقرار أن من ناشئة املنتظم والتفاعل التعامل هذا ،وأمهية أنفسهم األبناء بني التفاعل

 .وابنه األب بني تكون أن ينبغي اليت العالقة على تتوقف وهي ألبنائهم اآلباء يقدمه ما أهم األبناء نفسية

 الذي االختالل أنواع إىل التنويه من البد لألفراد النفسية احلالة سالمة يف األسرية العالقات أمهية إن األخري ويف

 التفاعل قلة نتيجة األطفال انطواء    :ابينه من االجتماعية األسرية العالقات هذه اختالف جراء من األطفال يصيب

 العالقات يف االستقرار ،قلة األسرة أفراد بني العالقات انقطاع وفقدان الرابطة الوالدين،ضعف بني العاطفي واالنسجام

 اخللقية والقيم املثل بأمهية الشعور عدم إىل امليل األسرية العالقات ضعف عن األبناء،ينشأ تشرد إىل وامليل األسرية

 فالنمو أخواته و إخوته على بإعاقة املصاب الطفل يؤثر ،كما(204-200 ص ،ص  2009حممود ،) األبناء لدى

 سلوكات فهناك هبم ويتأثر فيؤثر هبم وحيتك معهم يتفاعل ألنه األسرة نفس يف بإخوته يقرتن ما عادة للطفل السوي

 سواء معاق أخا لديهم الذين األشقاء يكون ما ،وعادة األكرب أو العمرية املرحلة نفس من أخيه من الطفل يكتسبها

 هل ألصدقائي؟ سأقول ماذا هذا؟ حيدث ملاذا:منها بينهم كبرية أسئلة وتثار باهلموم مثقلني بالتوحد مصاب أو عقليا

 حيايت؟ طوال به بالعناية سأقوم

 يف احلزم من متكينهم وعدم الطفل حالة فهم عدم هو األخوات و لإلخوة العقلية اإلعاقة فيه تسبب مشكل وأكرب

 حلماية أو املعاق الطفل حلماية إما اإلخوة، بني التدخل ا يكثر قد األبوين أن كما ، معه تشاهبهم أو اختالفهم

 أهم من و .األخوية العالقات مستويات عمى تؤثر املواقف وهذه معه سوية عالقات عقد من مينعهم وهذا منه إخوته

 حتميلهم هي باملعاق  املصاب الطفل إخوة لدى االنفعايل التوافق سوء إىل تقود قد اليت باألسرة املرتبطة العوامل

 ال ما فتحميلهم ، لديهم باالستياء الشعور تطور إىل ذلك يؤدي ورمبا ، ذلك على قادرين يكونوا أن قبل املسؤولية

 خاصة كبريا اهتماما األسرة أبدت فإذا ، الذنب و بالغضب كإحساسهم عليهم سلبية ت تأثريا له به هلم طاقة

 و احلوار و هلم احلالة تفسري فعدم ،الوالدين قبل من اإلمهال و بالغضب إخوته شعور يتطور فقد املعاق بالطفل

 للتعبري فرصة إعطائهم فيجب. االنطواء إىل يدفعهم ورمبا الوحدة و باإلمهال الشعور لديهم خيلق معهم التواصل



 النسق األسري                                                                         لثاني الفصل ا
 

34 
 

 السماح و املعاق األخ مراعاة و العناية حيث من عاتقهم عن العبء تقليل وجيب ، مشاعرهم و خماوفهم عن الكايف

 (.3ص-2016.سليمان حاج)العاديني األطفال يعيشها اليت بالطريقة بالعيش ليم

 
 :األسري النسق اضطراب .14

 على القدرة عدم ذلك يف مبا الذايت التحكم يف النسق قدرة عدم إىل يشري األسري النسق اضطراب عن احلديث إن

 يدل كله وهكذا النسق هذا فيه يتواجد والذي للسياق اجلديدة املتطلبات مع والتكيف التغريات ،وجتاوز االستقرار

 السائدة احلدود ،غموض للصراعات السلبية احللول وضع :واملوجبة السالبة الفعل رد ميكانيزمات يف اضطراب على

 النسق حوض يف ،فالشذوذ األسرة داخل اآلخرين ضد األفراد بعض بني والتحالف السيئة ،املعاملة األسرة داخل

 (8 ،ص 2013، مولولود آيت) .النسق هذا داخل العالئقية السريورة توتر عن عبارة وإمنا فردية بقضية ليس األسري

 التصورات مستوى على احلاالت هذه يف االضطراب يكمن حبيث العالئقية االضطرابات إىل اإلشارة وميكننا

 واخلالف اآلخر طرف من خطأ حدوث حالة ،يف واحلكم التعميم إىل اللجوء ،أو السلطة على كالنزاعات واملكانات

 .لفظية أو ،معنوية جسدية السلوكات هذه تكون ،قد عدوانية سلوكات إىل يؤدي احلاالت هذه يف
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 اآلخر الطرف من يقابله سلوك فكل وأمهيته مكانته اعتبار ،دون األفعال ردود أساس على اآلخر مع التعامل ويرتكز

 (24 ،ص 2005، مسعود) منه أقوى فعل رد

 :(األسري النسق اضطرابات:)ضللمر  المولدة األسرة في الخاطئ االتصال.1.14

 االتصالية احلاجات بني التوازن حيققون كيف أفرادها تعليم على يساعد الذي املناخ توفري يف األسرة تفشل عندما

 ينتهي والذي اخلاطئ االتصال صور ملختلف مفتوحا يكون الباب فإن عنهم االستقاللية واحلاجات باآلخرين

 أشهر من ،وان الواضح باالضطراب أفرادها بعض وإصابة بل لالضطراب، مولدة لبؤرة وحتويلها األسرة جو باضطراب

 عن فيه وسنتحدث النفسي املرض نشأة يف األسرة دور تناولوا من أشهر بأمساء مرتبطة أيضا ،وهي املرضية التفاعالت

 االتصال عملية ،واضطراب الوالدين النضج عدم ،وفجاحة املزودجة الرابطة ،وموقف السوي غري الوجداين املناخ

 .اخلاطئ األسري االتصال من أخرى صور إىل ،إضافة اللغوي

 (:أكرمان) األسرة في السوي غير الوجداني المناخ.2.14

 املتوازنة العالقات ميارسون كيف األسرة أفراد تعلم تيسري يف يفشل والذي السوي غري الوجداين املناخ "أكرمان" يصور

 يف حيدث وما السطح على يبدو ما بني التناقض من نوع األسرة هذه مثل يف أن يرى ،حيث وتفصيليا دقيقا تصورا

 داخل قوية أسس على يقوم ال اهلدوء هذا ولكن  واالستقرار والثبات باهلدوء يوحي السطح على يبدو فما.الداخل

 التوقف إىل أميل ثبات هو ،أو بالركود يتسمان وثبات هدوء فهو ولذا .أفرادها بني العالقات نوعية ،وعلى األسرة

 ينبغي األشياء وأن يرام ما على شيء كل أن يريان حمافظان األسرة هذه يف والوالدان .واحلركة احلياة إىل منه واجلمود

 بصبغة األسرة أفراد بني املعامالت يصبغ جو وهو الوجداين املوت من نوع األسرة جو يف وينتشر هي كما تظل أن

 انفعالية ثورات من املصطنع الظاهري اهلدوء ينقلب وقد احلرة واحلركة واحليوية التلقائية من األدىن باحلد تتسم اكتئابية

 شديد وذعر عنيفة
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 (:باتسون) المزدوجة الرابطة.3.14

 "باتسون" األسرة،ويفرتض يف اخلاطئ االتصال صور أحد وهو (1956) وزمالؤه "باتسون" افرتضه املزدوجة الرابطة

 اليت للمعاملة النمطي والنموذج. والديه من متناقضة لرسائل يتعرض االتصال مضطربة األسرة يف الطفل أن وزمالؤه

 يفعل أال أخرى بطريقة  يؤمر مث شيئا يفعل بأن فيؤمر متعارضني أمرين الطفل يتلقي أن هو املزدوجة الرابطة ختلق

 األول مطلبني ابنها من تطلب قد املوقف هذا يف طفلها توقع أن يف احتماال األكثر والوالد هي الشيء،فاألم نفس

 .وملح قوي ولكنه مباشر وغري لفظي غري مطلب وهو.هبا مرتبطا ضعيفا مطيعا ابنا الطفل يبقى أن مطلب

 مستقال ناضجا الشخص يكون بأن املباشرة اللفظية األوامر طريق عن ومباشر صريح مطلب يكون الثاين واملطلب

 وبني بينه التواصل يتعرض عندما للمرض فريسة يقع الطفل أن "باتسون" يرى و.ألحد خاضع غري للمسئولية متحمال

 هذا كان سواء "األنا" وظائف أهم هو صحية بصورة التواصل حتقيق أن إىل ويذهب .التدمري أو للتشويه والدته

 فهم عن يعجز الفرد فإن املهمة هبذه القيام يف "األنا" يفشل وعندما. ونفسه الفرد بني أو واآلخرين الفرد بني التواصل

 الفرد أفكار بني االتصال إن ،بل املختلفة املواقف يف إليهم املناسبة الرسائل بث عن يعجز ،كما اآلخرين رسائل

 .أيضا يضطرب ومدركاته وأحاسيسه

 :،ليدز ،وولمان بوين) الوالدين (النضج عدم (فجاحة.)4.14

 غري األسرة يف األشخاص نفس بني حتدث سوية غري ثالثية عالقة عن املثلثات عن حديثه إطار يف "بوين" يتحدث

 دراسة يف ومنوه املرض نشأة يف حاسم عامل بأنه املريض عالقة أن ويرى املتمايزة غري األسرة أمساها ما أو الناضجة

 الحنراف عرضا إال ليس املريض عند املرض أن إىل تذهب اليت املريضة األسرة لنظرية وحتمس الفصاميني على أجراها

 خالله من تعرب الذي الفرد هو األسرة داخل املريض والعضو. عضوي وكائن واحدة وحدة عنده واألسرة .األسرة

 .اضطراهبا عن األسرة
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 (:ليندز) اللغوي االتصال عملية اضطراب.5.14

 اجتماعي رمز واللغة اآلخرون يريده ما يفهم طريقها ،وعن نفسه عن الفرد يعرب ،وهبا األوىل االتصال أداة هي اللغة

 ال ألن للطفل النفسية بالصحة يرتبط التعليم من نوع وهي أوال األسرة يف اللغة الطفل ،ويتعلم اجلميع من عليه مشغل

 شك ال ومما املبالغة األسرة يف اللغة هبا استخدم اليت الطريقة من كثرية أشياء يتعلم ،ولكنه فقط كمفردات اللغة يتعلم

 (170 ،ص 2012، كفايف)السواء عدم إىل أقرب للغة استخدامات هنالك أن

 املشاعر تكون الصوت،حيث وشدة املستعملة واأللفاظ املشاعر عن والتعبري االتصال طريقة إىل اإلشارة ميكننا كما

 شدة أو املستعملة األلفاظ بسبب الشجارات تنشأ ما وغالبا خمتلفة التعبري طريقة لكن إجيابية والتصورات موجودة

 (24 ،ص 2005، مسعود)الصوت

 :(،وولف يرجانرويد) األسرة في الخاطئ االتصال من أخرى صور.6.14

 أو "أنا" منط األوىل يسميان األسرة يف اخلاطئ االتصال من أخرتان صورتان "وولف"و "ميرجانرويد" من كل يرى

 الشخص لصاحل األسرة يف عضو تفضيل إىل ببساطة فيشري "ال" أو "أنا" منط أما االستماع عدم منط والثانية "ال"

 وهلا اجتماعية نفسية وحدة وهي ثانيا مصاحل روابط بربط جتمع ،فاألسرة اآلخرين األعضاء صاحل حساب على

 (269 ،ص 2012، كفايف)مشرتكة أهداف

 كثريا يتكرر الفهم وسوء .فهم بسوء مقابلته أو بتجاهل األسرة أفراد أحد مقابلة إما فهو االستماع عدم منط أما

 ال أهنا هنا األسرة وتبدو .وحاجاته ومشاعره أفكاره الوالدين وخباصة األسرة أفراد باقي بتبليغ األسرة عضو ويفشل

 (169-168 ،ص 2000الشربيين،) .معه تتجاوب أو تتواصل ال أو معه تتعاون أن تريد

 :األسري النسق على أثره و التوحدي الطفل .15

 اليأس يف الفعل ردة ،وتكمن بالتوحد مصاب طفلهم أن يعلمون عندما عاطفية فعل ردة الوالدين ينتاب ما غالبا

 ألولياء ،والنصيحة وحمبطا ومرفوضا خائفا يكون قد طفلهم كون طفلهم مستقبل حول بقلقهم املقرتن واإلحباط
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 للتغلب عملية طرق عن الرتكيز يف ويبدءوا املشكلة عن حقيقية صورة تكوين على قادرين ويصبحوا يتأقلموا أن األمور

 يقوله ملا التوحدي ترديد الوالدين على وحرج ضغط تشكل اليت اخلصائص أهم بني ،ومن واملشكالت الصعاب على

 فرتة قصر بسبب التعلم يف املشاركة وضعف أسباب دون والقهقهة الغضب نوبات كالببغاء،سلوك اآلخرون

 األزمة هذه يواجه من ،فمنهم طفلها إعاقة جتاه أفعاهلا ردود يف األسر ،وختتلف(87 ،ص 2006، النجار)االنتباه

 :التالية باملراحل املرور خالل من

 بالذهول الوالدان فيصاب مزمنة إعاقة لديه طفلها أن األسرة فيها تكتشف اليت املرحلة وهي :بالصدمة تبدأ اليت

 واألمل باحلزن املليئة العنيفة مرحلة ذلك بعد ،وتبدأ الواقع تصديق يرفضان ما ،وغالبا شيء أي فعل عن التام والعجز

 ستستمر كيف نفسه يسأل الوالدين من أيا جيعل والفشل باإلحباط شعور بالذنب،وأحيانا واإلحساس الرضا وعدم

 هناية؟ ال ما إىل ومحايته الطفل رعاية

 ،وآخرون حيتضرون أبنائهم وكأن دائم حزن  حالة يف يعيشون ،بل آيل بشكل املراحل هبذه متر ال أسر وهناك

 .بالصرب األزمة يواجهون

 اليت الالشعورية الدفاعية احليل من جمموعة استخدام إىل تلجأ والصرب باحلزم األزمة مواجهة تستطيع ال اليت واألسر

 بشكل إليها ينظرون جتعلهم وال واإلدراك الوعي عن املشكلة من املؤمل اجلزء ختفي ألهنا املشكلة وطأة عنها ختفف

 .كامل

 ،وذلك اإلنكار جند فمثال التوحديني األطفال أسر إليها تلجأ اليت الالشعورية الدفاعية احليل أهم إىل "راشد" وتشري

 األم حديث خالل ذلك ،ويظهر الواقع إنكار على قائمة أوهام بناء الفرد حياول حبيث موجود هو ملا إنكار الشعوريا

 .كبرية ملساعدة حيتاج وال وذكي وهادئ طبيعي بأنه تدافع أهنا إال ابنها مشكلة يف واملساعدة العون بطلب

 على اللوم إلقاء أو املقبولة غري مشاعره من نفسه الفرد هبا حيمي حيلة باعتباره اإلسقاط ميكانيزم جند حني يف

 باهتام يبدأ يراعيه وال االبن يهمل األب كان فإن الغري على السيئة أفكاره و املؤملة مشاعره الفرد يسقط إذ اآلخرين
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 عجزمها أو إحباطهما الوالدان يسقط قد ،أو ذلك على ،ويهامجها تربيته يف أخطأت بأهنا أو الطفل بإمهال الزوجة

 .الوالدين داخل يكمن الغيظ أن حني يف استجابته بعدم الوالدين يغيظ أنه الطفل يتهم ،وقد الطبيب على

 كبري حد إىل ترتبط اليت لوظيفتهما أدائهما ملستوى واخنفاضا الوالدين على ضغوطا ميثل باألسرة متوحد طفل فوجود

 .لألسرة ،واالقتصادية االجتماعية باملكانة

 يف الطفل بإعاقة املرتبطة املشكالت من جمموعة هناك أن Fredrich" (1983)"الدراسات إحدى أظهرت حبيث

 املطالب زيادة إىل ،إضافة العاطفية االجتماعية ،واملشكالت األسرة بنشاط املرتبطة املشكالت يف تتمثل األسرة

 أمهها ومن األسري والرتابط التماسك عدم وبالتايل التكيف سوء إىل تؤدي اليت االنفعالية واملتاعب بالرعاية املرتبطة

 "مسعود"و"الحديدي" أوضح وقد،(88 ،ص 1998، حالوة)االجتماعية والعالقات التفاعالت يف خلل نذكر

 التعليمي الثقايف املستوى بينها من عوامل بعدة تتحدد ما غالبا األسري النسق داخل اإلعاقة أثر أن (1997)

 إدراك مدى على يتوقف األسرة يف اإلعاقة أثر فإن ،عموما واجلنس وشدهتا اإلعاقة ونوع األسرة ،حجم للوالدين

 مساعدته يف ،والرغبة (التوحدي) الطفل حنو الوالدين واجتاه األسري الرتابط ،ودرجة الضاغط املوقف هلذا الوالدين

 (27-26 ص ،ص 2008، حنفي).دعم مصادر من لألسرة اجملتمع يوفره ما ومدى السائدة الدينية واملعتقدات

 :الفصل خالصة

 ميكن خالله فمن األسرية األنساق إطار يف األفراد بني العالقات جناح يف العوامل أهم واحلوار والتواصل االتصال يعد

 داخل إعاقات وجود حالة يف ،وباخلصوص العالقة بأطراف املتعلقة مشاكلهم ،وفهم الشخصية عن التعبري لألفراد

 من اهلروب بدافع يكون للطفل اإلخوة أحد أو الوالدين طرف من األسري اجلو جتنب يف املتمثل السلوك ،فإن األسرة

 النقاش يتم مل فإذا الشكل ،وهبذا األسرية حياهتم على عائق هلم بالنسبة التوحدي الطفل يولدها اليت الضغوط

 األمور تصل قد ،بالعكس وتأهيله وتطبيعه التوحدي للطفل الرعاية وتقدمي معاجلتها قصد األمور هذه حول والتحاور

 .أفرادها بني العالقات استقرار هتدد واضطرابات صراعات ظهور إىل
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 :تمهيد

 للطفل بالنسبة صعوبة التطورية اإلعاقات أكثر ،ومن ومنتشرا عاما منائيا اضطرابا التوحدي االضطراب أو التوحد يعترب

 إىل وامليل الطبيعية غري التصرفات بعض ،وظهور االجتماعية والعالقات التواصل يف صعوبات من يعانيه ملا وذلك

  .التوحد الضطراب شرح أكثر تفصيل تقدمي التايل الفصل هذا يف حاولنا لدى .العزلة

 :التوحد الضطراب التاريخية الجذور .1

 األطفال لدى شديدة عقلية اضطرابات تسبب اليت باالضطرابات اهتم نفسي طبيب أولModsly  "مودزلي" يعد

 يف املتخصص األمريكي لطبيباLeo Kanner"كانر ليو"،ولكن ذهانات يعدها وكان (1867) عام وذلك

 كان وقد الطفولة يف حيدث كاضطراب الطفويل التوحد إىل أشار(1935) عام النفس طب كتاب ومؤلف األطفال

 املتحدة الواليات يف هارفارد جبامعة عقليا املتخلفني األطفال من جمموعات بفحص قام عندما(1943) عام ذلك

 عقليا متخلفني أهنم على مصنفني كانوا طفال عشر ألحد عادية غري سلوكية أمناط وجود اهتمامه ولفت األمريكية

 على الكامل انغالقهم الحظ حيث الطفلية الذاتوية اضطراب مصطلح ذلك بعد عليه مبا يتميز سلوكهم كان فقد

 (1943) عام ،ومنذ هبم حتيط اليت املثريات مع التجاوب وعدم والعزلة واالنطواء الواقع عن واالبتعاد الذات

 الباحثني بعض ،ويرى (الشاذ) النمو يف السوي غري ،النمط الطفولة وذهان التوحد منها متعددة تسميات استخدمت

 جمال يف العاملني وختصصات اهتمامات واختالف (التوحد إعاقة) ملصطلح التارخيي التطور تعكس التسميات هذه أن

 وتعقد الغموض بسبب كان التسميات من عدد استخدام عن فضال االضطراب هبذا واملهتمني اخلاصة الرتبية

 فئة أهنم على بتصنيفهم قام األطفال من الفئة هذه خلصائص دقيق برصد قام "كانر" أن من الرغم وعلى التشخيص

 عليها يطلق كفئة هبا االعرتاف ولكن اإلعاقات من غريها عن متيزها اليت وأعراضها اإلعاقة نوعية حيث من خاصة

 الفصام من نوع أهنا على الفئة هذه حاالت تشخص كانت حيث الستينات عقد يف إىل يتم مل التوحد مصطلح

 يتم ومل (DSM2) الثانية الطبعة يف العقلية األمراض لتشخيص اإلحصائي الدليل يف ورد ما وفق وذلك الطفويل
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 بني بوضوح فرقت واليت (DSM3R) املعدلة الطبعة نشرت حينما (1980) عام يف إال التصنيف خبطأ االعرتاف

 وجود إىل اخللط هذا يرجع ورمبا الفصام من مبكرة حالة ليست التوحد إعاقة أن أكدت حيث التوحد وإعاقة الفصام

 األعراض يف االختالف أن الواقع يف ولكن واالنعزالية الذات على واالنكفاء االنطواء مثل املشرتكة األعراض بعض

 عرفت فقد وبذلك .اهلذاءات و اهللوسة أعراض من متاما ختلو التوحد إعاقة حاالت أن ذلك.بينها التشابه من أكثر

 العقلية االضطرابات لتشخيص الرابع اإلحصائي الدليل أما .انفعايل وليس منائي اضطراب أهنا على التوحد إعاقات

 ،واضطرابات  Reetsمتالزمة مثل أخرى واضطرابات التوحد اضطراب وضع فقد (1994) عام صدر الذي

 ،واضطرابات آخر مسمى حتت احملددة غري الدائمة النمو واضطرابات  Aspergers ،واضطرابات املنحلة الطفولة

 ظهور أن إىل وأشار الطفويل التوحد الضطراب حمكات ثالث وحدد. النفسية االضطرابات ضمن الرتاجعي الطفولة

 التفاعل يف كاخللل التوحد عالمات من يعاين الطفل أن يعد فإنه أدناه املذكورة احملكات من املظاهر من أكثر أو ستة

  (12-11 ص ،ص 2005 اجلليب، )التخيلي والنشاط والتواصل االجتماعي

 

 Autism disorder  :التوحد اضطراب تعريف .2

 الذاتوية اضطراب اسم عليه أطلق الطفولة يف حيدث اضطراب هو: Leo Kanner (1943) "كانر ليو" تعريف

 وعدم والعزلة واالنطواء الواقع عن واالبتعاد الذات على الكامل بانغالقهم فيه األطفال سلوك يتميز والذي الطفلية

 .هبم حتيط اليت املثريات مع التجاوب

 العاشر الدويل التصنيف يف Autism التوحد اضطراب فتحدد:WHO (1992)  العاملية الصحة منظمة تعريف

 ، التطور لعمليات جماالت عدة يف سلبا يؤثر والذي املنتشر النمائي االضطراب من نوع بأنه ICD-10 لألمراض

 بوجود أيضا يتسم ،كما عمره من الثالثة يبلغ أن قبل الطفل يصيب كليهما خمتل أو طبيعي غري منو بوجود ويتسم

 .التكراري املقيد النمطي ،والسلوك ،والتواصل االجتماعي التفاعل هي ثالثة جماالت يف السوي غري األداء من نوع
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 يستمر الذي السوي غري والسلوك االجتماعي والتفاعل التواصل يف ضطرابا بأنه: Sullivan "سوليفان" تعريف

 النمو يعيق الدماغ يف تلف عن ينتج أنه يعتقد شديد انفعايل اضطراب هو تقدم ما إىل استنادا فالتوحد احلياة طوال

 ص ،ص 2015اخلفاف،)الشديد العقلي التخلف من التوحديني األطفال معظم للطفل،ويعاين واالجتماعي العقلي

24 -32 ). 

 وجود لعدم تعريفاته تعددت احلايل،وقد وقتنا يف شيوعا النمائية االضطرابات أكثر من التوحد طيف اضطراب ويعد

 تعريفات ألهم عرض يلي وفيما اجملال هذا يف العاملني األخصائيني وكثرة اآلن حىت له ومفسر واضح سبب

 : هذا يومنا وحىت ظهوره بدء منذ االضطراب

 خالل ،يظهر التطويرية االضطرابات أنواع من نوع أنه إىل فتشري ( APA)النفسي للطب األمريكية اجلمعية أما

 على تؤثر ،وبالتايل املخ وظائف على تؤثر الفزيولوجية االضطرابات أن ،حيث الطفل عمر من األوىل سنوات ثالث

 ( 18،ص 2010، سليمان)العمر مراحل خمتلف

 إعاقة وجود أعراضه وتتضمن، العمر من الثالثة قبل وحتديدا املبكرة الطفولة مرحلة يف حيدث منائي اضطراب والتوحد

 الكالم اكتساب يف وتأخر حمددة نشاطات ،و متكررة منطية سلوكية ،وأمناط والتواصل االجتماعي التفاعل يف نوعية

 املقاومة أي التماثل على ،واإلصرار استحواذي ،وسلوك احلركة منط يف وتشوه .منحرف أو متأخر لغوي منو نتيجة

 ، اخلالدي)شاذة إدراكية ،وخربات بالوظائف االهتمام دون حمددة بأشياء مرضي وانشغال احمليط يف للتغيري الشديدة

 (460 ،ص  2008

 الثالث السنوات يف يظهر األسباب معروف ،غري الدماغ يف (وظيفي) عصيب خلل عن ناتج منائي اضطراب هو أو

 تطوير ،وعدم التفاعل يف واضح ،وضعف اآلخرين مع التواصل يف بالفشل األطفال فيه ،ويتميز الطفل عمر من األوىل

 (123 ،ص 2011، أبوشعرية)التخيلي اللعب ،وضعف السلوك من شاذة أمناط ،وظهور مناسب بشكل اللغة
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 يتصل ،وال اآلخرين مع عالقة أي فيها الطفل يقيم ،ال عادية غري حالة التوحد أن (1994) "مايلز كريستين" وترى

 نامجا الشاذ سلوكه يكون الذي الطفل على ينطبق ال ،فهو حبذر استخدامه جيب مصطلح والتوحد جدا قليال إال هبم

 غري احمليط من خوفه بسبب التعاون الطفل فيها يرفض اليت احلاالت يف استخدامه ميكن وال الدماغ يف تلف عن

 أذكياء ،أو طبيعيني يكونوا ،وقد اخليال مع بالتوحد الذكاء من مستوى أي من األطفال يصاب أن وميكن .املألوف

 (15 ،ص 2009، اخلطاب)عقليا متخلفني جدا،أو

 :التعاريف على تعقيب

 مصطلح حتديد يف اختالف الحظت الباحثة الحظت دراستها  إجراء أثناء الباحثة تناولتها اليت التعاريف خالل من

 منائي اضطراب أنه حيث من التعاريف جممل اتفاق هناك ،و املسميات من العديد عليها يطلق حبيث التوحد إعاقة

 األسباب أن ترى مجيعها أن ،إال هبم يتصل وال اآلخرين مع عالقات إقامة عليه ،يصعب الثالثة سن يف الطفل يصيب

    .الباحثة الحظت كما معروفة غري

 :التوحد إضطراب طيف انتشار نسبة .3

 حاالت (6-2) ب يقارب ما بلغت الطفويل بالتوحد املصابني األطفال أعداد إىل اإلحصائية التقديرات أشارت لقد

 ولغاية (1:2) اإلناث إىل الذكور نسبة وترتاوح  %0.06 %0.02 بنسبة أي طبيعي طفل آالف عشرة كل من

 (10-9-8) األعمار بني من أن إىل (1966) عام Lotter §Middles العاملان من كل وأشار (1:5)

 "دراسة أثبتت حيث.طفل آالف عشرة ولكل الطفويل بالتوحد مصابني أطفال (5-4) حوايل هناك سنوات

Aurbus "(19 ،ص 2005اجلليب،) .النتائج ذات (1970) عام الدمنارك يف أجريت اليت 

 حوايل دامت دراسة السعودية العربية اململكة يف والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة أجرت العربية الدول ويف

 ( 2،0 -4،0 ) التوحد انتشار نسبة أن إىل الدراسة وتوصلت السعودية يف التوحد مشكلة حجم لتحديد سنوات5

  .طفل



 اضطراب طيف التوحد                                                                لثالثالفصل ا
 

45 
 

 حلجم قياسا لديهم التوحد انتشار نسبة تقدر العربية الدول فمعظم دقيقة إحصائيات يوجد فال العربية الدول باقي أما

 (35-33 ص ،ص 2007، طعيمة) األمريكية املتحدة كالواليات املتقدمة الدول يف املشكلة

 درجة تكون أو وخطرا صعوبة أكثر إعاقتهم تكون البنات إصابة حالة يف احلديثة واألحباث الدراسات أشارت كما

 بالطبقات االضطراب هلذا عالقة ال أنه حيث .حالتهم مثل يف الذين البنني من غريهم عن جدا منخفضة ذكائهم

 الزراع،).والعرقية الثقافية احلليات وكافة الطبقات كافة بني ينتشر ألنه والعرقية الثقافية اخللفيات أو االجتماعية

  دراسة ،ويف املختلفة اجملتمعات تتبناها اليت التشخيص ملعايري طبقا األوتيزم انتشار نسبة ،وتتحدد (22،ص 2004

Lutter سكوبلر لورد، (1986) لوتر Lord، Scopler (1987 ،1989) تشخيص يف اعتمدت اليت 

 والدة 10.000 لكل حاالت (5:2) حوايل باألوتيزم اإلصابة كانت DSM-III معايري على التوحد حاالت

 ، القمش) .معروف غري اإلصابة يف والسبب 1:مرات 4أو3 مبعدل اإلناث من أكثر الذكور يف اإلصابة ونسبة حية

  (23 ص، 2019

    :التوحد طيف الضطراب المفسرة النظرية المقاربات .4

 هلذا.اآلن حىت يفسره أن ميكن وواضح حقيقي سبب وجود لعدم وذلك الغامضة اإلعاقة مبصطلح التوحد عن يعرب

 الرتبوية أو الطبية اخللفية تعكس وهي االضطراب هذا تفسري حاولت اليت النظريات من العديد هناك أن جند

 : النظريات هذه أهم ولعل اجملال، هذا يف العاملني لألخصائيني

 على تنب مل أهنا من بالرغم النفس علم نظريات أشهر من النفسي التحليل نظرية تعترب:النفسي التحليل نظرية.1.4

 "فرويد" افرتض ،حبيث العالجيبة النفس علم جماالت كافة تقدم يف كبري بشكل أثرت وقد واضحة جتريبية أسس

Freuid األوتيزم يف ترى النفسي التحليل فنظرية.معظمها يف الشعورية فطرية بغرائز حمكوم اإلنسان سلوك بأن 

 عن تنتج هذه  التوازن عدم وحالة (األعلى ،األنا ،األنا اهلو) الشخصية عناصر بني التوازن يف خلل على مؤشرات

 حيث الوعي حيز إىل وإخراجها الصراعات تلك حتديد تتطلب األوتيزم معاجلة فإن وعليه داخلية نفسية صراعات
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 حد أقصى إىل الصف غرفة يف فرديا احلالة مع التعامل االجتاه هذا ويقرتح عليها والتغلب مواجهتها الفرد يستطيع

 (42،ص 2009، العزيز عبد) .ممكن

 إصابة عن املسؤولية يتحمالن األم وخصوصا الوالدين أحد أن مفاده افرتضا Leo Kanner "كانر ليو" قدم كما

 االنفعالية العالقة يف اضطراب إحداث عليه يرتتب ما وهذا ودفء حنان من يكفي مبا إحاطته لعدم بالتوحد طفلهما

 (8 ،ص 2004، الشيخ)اآلخرين مع للتفاعل وسيلة باعتباره اللغوي النمو على سلبية آثار من وماهلا أمه وبني بينه

 وعدم مناسبة غري استجابات الطفل لتعلم حمصلة باعتبارها احلالة مع السلوكي اجتاه يتعامل:السلوكية النظرية.2.4

 واليت السلوك تعديل أساليب استخدام يتم وبالتايل مناسبة استجابات تعلمه وعدم مناسبة غري استجابات تعلمه

 .تنظيمها إعادة أو الطفل بيئة تغري على تشمل

 بكثرة سلوكيات يظهرون قد األوتيزم أطفال أن على (2000)"شريمان"و (1997) "كون"من كل اتفق فقد

 عيوب أو نواقص تسمى احلدوث نادر بشكل حمددة سلوكيات يظهرون قد أو سلوكية افراطات أو زيادات تسمى

 سلوكية وزيادات نواقص من مركب تكوين إال هو ما أنه إىل يدلنا لألوتيزم السلوكي التفسري فإن وبالتايل سلوكية

 ، اهلل عبد) النمطية السلوكيات يف تتمثل الزيادات أما.االنتباه وعيوب واللغوية االجتماعية العيوب يف تتمثل فالنواقص

 (40 ،ص 2010

 داخلية وظيفية كيمائية عوامل تفاعل عن ناتج السلوك بأن الطيب البيولوجي االجتاه يفرتض:البيولوجية النظرية.3.4

 أظهر النيورويولوجي البحث أن من الرغم وعلى مباشرة السلوك على الكيمائية اختالالهتا أو الوظيفية اضطراباهتا تؤثر

 على السلوك لتفسري متكاملة نظرية ظهور أن  إال السلوك أنواع لبعض مناسبة تفسريات وقدم احلقائق من العديد لنا

 التدخل يعتمد التجريب وصعوبة الدماغ ووظائف تسريح يف الكبري للتعقيد نظرا اآلن حلد يتوفر مل بيولوجي أساس

 بالل،) .وتعديله املضطرب بالسلوك للتحكم الغذائية واملواد العقاقري استخدام عل املنحىن هذا على بناء العالجي

 (50 ،ص 2009
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 أو كاجلينات البيولوجية العوامل من أكثر أو لعامل نتيجة الدماغ يف خلل إىل التوحد حدوث البيولوجية النظرية وتعزز

 بيولوجية أسباب هناك أن الواقع ويف ،(93 ،ص 2015تامر،)ةالفريوسي االلتهابات أو والوالدة احلمل فرتة صعوبات

 يصعب أنه كما قليلة حاالت يف إال عليها التعرف يتم مل.التوحد حاالت من حالة كل تصاحب (خفية) مسترتة

 .صرع أو عوق يصاحبها ال األطفال بعض لدى بالتوحد اإلصابة أن جند عندما النظرية هبذه القبول

 ( 22،ص2006النجار،)

 عيوب مثة بأن االفرتاض يف ودورها املعرفية النظرية أن إىل (2004) "الزريقات" يشري :المعرفية النظرية.4.4

 االنتباه حول أجريت اليت الدراسات من العديد أكدته ما وهذا التوحد إىل تؤدي قد إدراكية تشوهات أو إدراكية

 إىل نتيجة يأتون التوحد أطفال أن ،إذ العقل لنظرية إشارته إىل إضافة .التوحديني لدى لألصوات واالستجابة

 سلوك وشرح التنبؤ على قادر غري التوحدي أن مبعىن العقل نظرية تكوين من الشخص متنع الدماغ يف شذوذات

 ، بالل)اآلخرين أفكار وقراءة الفهم على القدرة لديهم الذين بالعاديني مقارنة العقلية حاالهتم خالل من اآلخرين

 البعض ويرى التوحديني األطفال عند املعرفية العيوب على الضوء إلقاء املعرفيون العلماء حياول كما.(50،ص 2009

 مشكلة هناك أن ،كما أصم وكأنه فيتصرف.املختلفة احلواس بني من املدخالت ودمج تغيري هي الرئيسية املشكلة أن

 التوحدي للطفل الرئيسي العيب بأن يقول والذي احلسي اإلدراك على يركز من وهناك.البصري باإلدراك تعرف لديهم

 التوحديني األطفال أن أخرى فرضية وترى Aphasia الكالمية احلبسة مثل الدماغ لتلف كنتيجة األصوات يف هو

  (24ص، 2011، مصطفى) .إدراكي عيب نتيجة انتباههم يف انتقائيون هم

 

    :التوحد طيف اضطراب أسباب .5

 حقال ومازال باضطرابات اإلصابة أسباب اختلفت بل اآلن حىت وموحد أكيد سبب إىل والباحثون العلماء يصل مل

 كأسباب الدراسات من كثري يف ذكرت اليت العوامل تعددت وقد أسباب، على التعرف حاولت اليت الدراسات من
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 التوحد الضطراب النظرية خلفياهتم وتنوع الباحثني بني واالهتمامات االختصاصات اختالف على اعتمادا للتوحد

 (23،ص 2440 الشامي،) افرتاضات جمرد التالية األسباب وإمنا

 : البيولوجية األسباب.1.5

 إصابة مثل االضطرابات حلدوث هتيء بعدها أو أثنائها أو الوالدة قبل للدماغ تلفا تسبب اليت احلاالت أن ويعتقد

 ما مضاعفات بأن الدراسات أكدت ،فقد والتشنجات الدماغ التهاب الوالدة عند االختناق أو األملانية باحلصبة األم

  .أخرى باضطرابات املصابني حىت أو األسوياء من غريهم من املتوحديني األطفال لدى أكثر الوالدة قبل

 االضطرابات جمال ويف .احلمل مضاعفات ووجود اإلناث من أكثر الذكور بني وانتشار مبكرة سن يف املرض وظهور

 ، الوالدة عند الوزن ونقص باألمراض  اإلصابة إىل باإلضافة تغريات فهناك للمتوحدين بالنسبة الوالدة قبل حتدث اليت

 هناك أن إال األحباث ضعف من وبالرغم األم عند نزيف أو التنفس اضطرابات أو األم سن كرب أو نضج عدم أو

 إىل حيتاج هذا مازال ولكن املرض حدوث يف دورا تلعب وقد الوالدة قبل متغريات ثالث هناك أن يف واسع اعتقاد

  .إيضاح

 فقد التوحد باضطراب اإلصابة عنه ينتج مما للفرد البيولوجي النظام يف خلل وجود إىل السبب البعض أرجع وقد  

 وبني املخ من األيسر اجلزء تلف أو أذى عن الناتج والسلوكي النفسي االختالل بني األعراض يف تشابه لوحظ

 يف ترتفع النسبة أن إىل أشار Aricksn "الريكسون" دراسة نويف والسلوكية واملعرفية اللغوية األطفال هؤالء تصرفات

  .متوحد طفل والدة احتمالية تزيد ،حيث املعقدة أو العسرة الوالدة حاالت

 :الجينية األسباب.2.5

 وأنه X Fragil  الكروموزوم مع ارتباط لوجود الكروموسومات بشذوذ التوحد ارتباط الباحثني من العديد ذكر

 من أكثر ضوء والتوائم األسرة عن الدراسات ألقت قد (Gellbergy) .احلاالت كل من %16و %5 يف يتدخل

 بالتقديرات حىت الصدفة احتمال من أكثر وهو متوحدين طفلني هلا األسرة من %2 حوايل أن وجد فقد الوراثة
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 مشرتك طيب سبب أي الباحث هلا جيد مل متوحدين أطفال أربع أو ثالث هلا األسر من جدا قليل عدد وأن املنخفضة

  .معرفية وعيوب اللغة يف عيوب لديهم توحديني أطفال آلباء متجانسة غري أعداد وجود على دليل وهناك بينهم

 تلك مثل بوجود تارخيها متيز اليت األسر يف تكثر التوحد حالة أن إىل أشارت اليت الدراسات بعض جند باإلضافة

 اهلش الذكري اجلنسي الوراثي العامل أن ،وجدوا (1985) وآخرون "براون" مثل العلماء بعض وجد ،وقد احلاالت

 فينال املتنحي الوراثي املرض بني عالقة وجود إىل األخرى الدراسات بعض أشارت وقد .التوحد حاالت يف أعلى

 (176-166 ،ص 2015، عبيد) .التوحد وحاالت (PKU) كيتونوريا

 :واألسرية النفسية األسباب.3.5

 االرتباط ونقص بالطفل وعالقتها األم وخاصة االضطراب هذا يف التسبب يف الوالدين دور على العوامل هذه تؤكد 

 .بالطفل العاطفي

 مع املتوسط فوق والذكاء الثقايف املستوى على عادة األبوين إن كما األكرب الشقيق يف املرض حلدوث ميالد وهناك 

 دور يف باحث أول 1946 "كانر" ،وكان العقالنية وميل عاطفي برود من شخصهما يف قهرية وسواسية ميول وجود

 االستحواذ إىل وميالني أذكياء بأهنم التوحدي الطفل والدي وصف ،حيث االضطراب هذا إىل املؤدية العوامل

 األم وخصوصا وقلقني أحيانا العاطفي بالربود يتسمون وهم باحلياة للتمتع كبديل قواعد وضع على واعتادوا والكمال

 ال وأصدقاء كأقران هم الثالجة باألم عليها وأطلق واحلنان بالدفء طفلها تزويد عدم مسؤولية عليها يقع حيث

 من أنه 1985 "صادوقا"و "كايلن" ذكر.العزلة ويفضلون اجتماعيا مسرحني غري يبدون وهم عواطفهم عن يعربون

 مهتمني يكونون أبنائهم غالبية أن بل أبنائهم اجتاه دافئة مشاعر عندهم املتوحدين األطفال أباء يكون أن النادر

 (32-30 ص ،ص 2017، غامن) .أكثر التجريدية العقلية بالعمليات
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 أن قال ،حيث اآلباء قبل  من العاطفي والفتور الربود إىل ترجع التوحد أسباب أن Kanner "كانر" ويعترب

 ، العاطفية الناحية من وباردون أطفاهلم جتاه وسلبيون رافضون وأهنم العاطفة إظهار عدم إىل مييلون املتوحدين األطفال

 .األشكال من شكل بأي والديه مع باالتصال للطفل تسمح ال بصورة أطفاهلم وبني بينهم التفاعل إظهار ويف

 "بيتلهام" أشار ،فقد السليمة غري األسرية التنشئة دور إىل التوحد حدوث يف السبب البعض أرجع وقد

Beteleheime العالقة كانت ،حيث السليمة غري األسرية بالتنشئة اتسمت أسر من جاءوا بالتوحد املصابني أن 

 الطفل عمر من األوىل والسنوات األشهر يف خصوصا والالمباالة بالربود تتسم األم وخصوصا واالبن الوالدين بني

 دفاع كوسيلة التوحد سلوك الستخدام األطفال دعا ما .العاطفة ورفض القوة مبدأ باعتماد العالقة تلك واتسمت

 (.180،ص 2015، عبيد)الوالدين قبل من عاطفيا قبوله عدم لدى فعل وردة

 :النظريات على تعقيب

 لسبب كايف تفسري تقدمي حتاول مل ،فهي التوحد اضطراب فسرت اليت النظريات على تعقيب الباحثة وضعت لقد

 والالشعور الغرائز على اقتصرت فقد التحليلية النظرية من فانطالقا.التوحدي الطفل لدى االضطراب حدوث

 لديه الطفل أن مع مبكرة سن يف األعراض لديهم تظهر األطفال معظم أن ترى فالبحاثة .للفرد املكبوتة والصراعات

 اجملردة املفاهيم استخدام على لالضطراب تفسريها يف السلوكية النظرية على يعاب ،كما ثابت غري بنائي تنظيم

 الطيب البيولوجي االجتاه أما.تطبيقها عند إضافيا جهدا الباحث من يتطلب حبيث االضطراب ظهور يف واملثري كالتعلم

 قليلة حاالت يف إال عليها التعرف يتم مل النظرية قدمتها اليت التفسريات أن كون الباحثة طرف من به القبول صعب

 البيولوجيون نرى أننا إىل والتشويش الدماغ وتلف االنتباه وقلة العقلية القدرات ذهبت فاملعرفية ذلك غرار ،وعلى جدا

 مقارنة خارق بذكاء يتميز التوحدي الطفل ترى فالباحثة العقلية القدرات ،أما جهة من الدماغ يف خلل وجود ينفون

 السيما اليت االنتباه وضعف الرتكيز قلة بينها من ملشاكل يتعرض فالطفل املهنية الباحثة خربة حسب وعلى.بالعادي

  .أقرانه مع ويندمج الطفل يرتقي
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  :التوحد اضطراب أعراض .6

 :التالية النقاط يف التوحدي الطفل مسات عرض ميكننا

 غري املتالزمة هلذه أعراض من به يعتقد كان ما كل قدم ،حيث بالتوحد عرف من أول وهو "كانر" إىل عدنا ولو

 :على تشمل واليت للتوحد املميزة السلوكيات تلك نالحظ ،فإننا حالة عشرة إلحدى مالحظته خالل ،ومن املعروفة

 اآلخرين مع عالقات تطوير على القدرة عدم. 

 الكالم اكتساب يف تأخر. 

 تطوره بعد للكالم تواصلي غري استعمال. 

 متأخرة مضادات. 

 متكررة منطية ألعاب يف ونشاطات تكرار. 

 التماثل على احملافظة. 

 (،ص 2006، املفلوث) .جيدة حرفية وذاكرة التحليل يف ضعف 

 يظهرون الذين األطفال أولئك بأهنم الطفويل التوحد بأن Leo Kanner(1943) " كانر ليو" أضاف كما

 :اآلتية املظاهر من أكثر يف اضطرابا

 الذكاء مستوى اخنفاض. 

 اجملتمع من الشديد واالنسحاب العزلة. 

 الطفل أمام اآلخرون يذكرها اليت والعبارات للكلمات الروتينية اإلعاقة. 

 (15،ص 2005اجلليب،) .احلسية املظاهر يف اضطرابات 

 : ،وهي ومشرتكة غريبة بأطوار يتصفون األطفال أن (1944) "أسبرجر هانز" ويذكر

 األعمال أو باألشياء استبدادي متسك. 
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 وواضح شديد اجتماعي احنراف. 

 طبيعي غري بصري تواصل. 

 الروتينية باألعمال شديد ارتباط. 

 صحيحة غري للغة استجابتهم أن ،اال سليمة لغوية ومصطلحات قواعد استخدام متكنهم من بالرغم. 

 عالية ،إدراكية مهارات. 

 (31،ص 2004، الشامي) .طبيعية غري ومشية متقنة غري حركية مهارات 

 األعراض هذه بني ،ومن أعراضه مبعرفة يبدأ منائي كاضطراب التوحد على التعرف أن (2013) "سليمان" ويذكر

 :نذكر

 أخرى جماالت يف أحيانا لديه ملحوظ تفوق ،وظهور اجملاالت بعض يف التوحدي للطفل العقلي النمو اضطراب. 

 به يلحق قد مما ،بالرغماهل يتعرض قد اليت للمخاطر التوحدي الطفل تقدير ،وعدم للجمود امليل ،أو احلركة كثرة 

 (30-29 ص ،ص 2017، فوزية)أذى من

 :يلي بما تتمثل و التوحد طيف اضطراب تصنيفات .7

 :Autism Desorderالتوحد اضطراب.1.7

 يبلغ أن قبل تظهر (تطورية) منائية إعاقة بأنه ،يعرف التوحدي الطيف اضطرابات أنواع أحد التوحد اضطراب يعترب

 التفاعل مهارات وعلى اللفظي وغري اللفظي التواصل مهارات على كبرية تأثريات وترتك .عمره من الثالثة الطفل

  .متكررة منطية سلوكية بأمناط يتصف التوحد طيف أن كما .أيضا االجتماعي

  Asperger syndrom:أسبرجر متالزمة.2.7 

 أعراض عدة يشمل بأنه التوحد األطفال طب قسم فينا جامعة من" Hans Asperger "الدكتور الشخص لقد

 الوترية، بنفس الصوت ،إخراج التكراري ،الكالم ،االكتئاب التوازن مهارات يف قصور وهي أسربجر مبتالزمة مسيت
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 الروتني، ،حب حياهتم يف معينة طقوس هلم تكون ما وعادة املالبس أو األكل يف سواء شيء كل يف التغيري كراهية

 النطق، يف تأخر لديهم يوجد وال عادية ذكاء نسبة لديهم طبيعي بشكل اآلخرين مع التفاعل على القدرة وعدم

 بعض يف تصرفاهتم يف غريبني لكوهنم أقراهنم من والتهكم للسخرية أحيانا عرضة وهم لألصوات حساسية لديهم

    ،إمساعيل آل)املصابني لدى واللغة النطق سالمة هو مييزه وما الذكور من االضطراب هبذا املصابني غالبية ، األحيان

 (.13،ص 2012

 :Syndrome- X Fragil الهش الكروموسوم متالزمة.3.7

 ومعظم الذكور وخاصة التوحد أطفال من %10 يف ويظهر X األنثوي اجلنسي الكروموسوم يف جيين اضطراب هو

 بروز مثل معينة صفات وللطفل متوسط أو بسيط عقلي ختلف لديهم االضطراب هذا من يعانون الذين األطفال

 مفرطة وحساسية تكرارية حركية استجابات تظهر ما ،وغالبا املفاصل يف شديدة ،مرونة الرأس حميط مقاس ،كرب األذن

 .اللغوي النمو يف وتأخر سلوكية ،ومشاكل معرفية ،واضطرابات اللفظي وغري اللفظي األداب ،اضطراب للصوت

 مرض حدوث يف بالتسبب مباشرة عالقة له يكون ال قد اهلشة املواقع وجود أن كما،(65 ،ص 2015، املقدامي)

 ،حيث واضح مرض بشذوذXq27  يرتبط املوقع يف اهلشاشة وجود أن الشك إىل يدعو ال مبا ثبت ،ولكن معني

 (03،ص ،دس العريض)  X   بكروموزوم املرتبط العقلي التخلف من شائع لنوع مميزة عالمة يعد أنه تبني

  :Rett Syndrom :ريت متالزمة.4.7

 من واحدا مولودا ويصيب النادرة االضطرابات من وهو اإلناث على إال يظهر ال عصيب اضطراب هي ريت متالزمة

 وبعد األوىل أشهر (8-6) خالل طبيعية بصورة ينمون ريت مبتالزمة املصابني األطفال معظم مولود 15،000 كل

 2440لشامي،).التطور يف االستمرار عن تتوقف أهنا أو بالتدهور حالتهم بدأ ،مث طبيعيني األطفال اليت املرحلة هذه

 (69 68 ص ص،
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 :التوحد اضطراب خصائص .8

 عالقة هلا تكون اليت اخلصائص أو االنفعالية و واالجتماعية احلسية اخلصائص من مبجوعة التوحديني األطفال يتسم

  :ما نوعا موجز بشكل اخلصائص هلذه وصف يلي وفيما والسلوكي والتواصلي اللغوي النمو جبوانب

 :السلوكية الخصائص.1.8

 حادة انفعالية نوبات التوحدي الطفل سلوك يف يشيع أنه كما املدى ،وضيق حمددا التوحدي الطفل سلوك يعترب

 .بالطفل احمليطني لآلخرين إزعاج مصدر األحيان معظم يف ويكون النمو يعيق هذا وسلوكه

 :التايل النحو على اليها اإلشارة ميكن التوحد حلاالت سلوكيا وصفا (1989) "هولين" ويقدم

 اآلخرين للناس االستجابة وعدم الشديدة الوحدة. 

 معني بروتني االحتفاظ. 

 اآلخرين مع والتواصل االرتباط يف الشديد القصور. 

 الكالم على القدرة فقدان أو الكالم يف الشديد القصور. 

 اآلخرين عيون يف النظر جتنب. 

 اخلمول أو الزائد النشاط. 

 واألشياء للعب املناسب غري االستخدام.  

 : التواصلية و اللغوية الخصائص.2.8

 يشري كما لغويا املضطرب التوحدي غري الطفل عن متيزه اليت اللغوية اخلصائص من بعدد التوحدي الطفل يتصف

 :وهي (1995) "جاردان"

 اجتماعيا اآلخرين مع التواصل يف التواصل يف اللغة استخدام على القدرة عدم. 

 العادي الطفل من بكثري أقل مبعدل التحدث. 
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 الكلمات نفس إعادة يف واالستمرار جديدة كلمات استخدام على القدرة يف الضعف. 

 :يلي كما التوحديني لألطفال اللغوية اخلصائص من بعضا (1996)"جونسون"و "اهلرز" ويضيف

 تثري اليت لألصوات انتباههم ويكون عادية مسع حاسة لديهم أن رغم اإلنساين الصوت إىل االنتباه صعوبة 

 .حمببة لعبة صوت مثل اهتمامهم 

 به احمليطة األشياء عن للتعبري كاملة مجلة تكوين يف صعوبة. 

 التكلم على بعضهم قدرة يف صعوبة. 

 على/إىل مثل اجلر حروف استخدام ويف الكالم يف الضمائر استخدام يف صعوبة. 

 

 :واالنفعالية االجتماعية الخصائص.3.8

 التوحدي الطفل أن كما واالنفعايل االجتماعي النمو بتأخر يتصفون التوحديني األطفال أن (2000) "قنديل" يشري

 :االجتماعية اخلصائص أهم ومن أمه وخاصة والديه مع ارتباط عالقة ينمي ال

 واالنفعالية االجتماعية املواقف من االنسحاب. 

 اآلخرين بوجود االهتمام من قدرة أدىن إظهار صعوبة. 

 عام بشكل العاطفي النمو يف صعوبة. 

 االجتماعية االبتسامة إظهار يف صعوبة 

 اآلخرين ومشاركة والتقليد التخيل يف صعوبة. 

 وحيدا اللعب يف الرغبة. 

 عادي غري بشكل األسرة أفراد بأحد االلتصاق. 
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 التفاعل وعدم االنسحابية لديهم التوحديني األطفال أن (2005) "عمارة"و "اهلل عبد" من كل دراسة ويف

 وبني بينهم التفاعل وعدم ألعاهبم األطفال مشاركة يف الرغبة عدم يظهرون ،فهم اآلخرين جتاه والسلبية االجتماعي

 اجملاالت يف العام والضعف البيئية للمثريات االستجابة يف شديد وقصور عائلية لقاءات ألي جتنبهم مع آبائهم

 (.15 ،ص 2008، بيومي)االجتماعية

 :المعرفية الخصائص4.8

 هذه بني من التوحد الضطراب املميزة املالمح أكثر تعد املعرفية النواحي اضطراب أن إىل واألحباث الدراسات تشري

  :أن إىل تشري (1991)"فولكمار"و "ديكيمز"،و "إليزابيث" دراسة جند الدراسات

 وتكون املعرفية اخلصائص يف واضح وتشتت التفكري يف واضحة اضطرابات من يعانون التوحديني األطفال 

 .املستويات أقل يف لفظية غري أو لفظية سواء لغتهم ارتقاء درجات

 تتطلب سواء املشكلة حلدود الشاملة الرؤية على القدرة بعدم تتسم التوحدي الطفل لدى التفكري أمناط طبيعة 

  .حللها بصرية أو لفظية قدرة

 من ويعانون والرتكيز االنتباه يف صعوبة من يعانون التوحديني األطفال أن (1994) "سيرز" يشري كما 

 (24 ،ص 2004، الزراع) االنتباه وظائف يف اضطرابات

 :الحسية الخصائص.5.8

 اإلشارات تكامل يف مشكالت أو املخ إىل تصل اليت احلسية اإلشارات يف مشكالت من التوحدي الطفل يعاين

 ،وكنتيجة  الواضح ،ومن خمتلة حوله من للعامل رؤيته وتصبح الطفل خربات تشوه حبيث اجملالني كال  يف أو احلسية

 جلدهم على املالبس مبلمس حساسية لديهم التوحد اضطراب ذوي األطفال من ،فالكثري للمخ الوظيفي للخلل

 .آخر شيء أي يف تركيزهم دون حتول لدرجة جدا مؤملا أو مزعجا
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 ال التوحد اضطراب ذوي األطفال فبعض املختلفة احلواس بني تنسيق أو توازن إحداث على قادرين غري أهنم كما

 العاديني األطفال تزعج ال اليت لألشياء هستريية بصورة يستجيبون ،ولكنهم الشديد باألمل وال الشديد بالربد حيسون

 التوحدي الطفل أن إىل ،وآخرين Webster "ويسبتر" دراسات تشري ،إذ(01،ص 1997، حالوة أبو)اآلخرين

 حيس أو يسمع أو ير مل وكأنه فيبدو العصيب جهازه إىل خارجي مثري أي نقل عن عاجزة أصبحت حواسه وكان يبدو

 .شيء أي يتذوق أو

 ألهنا قيمة ذات كأسلحة يستخدموهنا متعمدا صمتا أو فعاال طرشا أحيانا يظهرون األطفال هؤالء أن"أوجرمان"ويرى

 فكرة يرفضون التوحدي الطفل والدي فإن لدى اإلثارة و بالتعلم اخلاصة املسئولية من الطفل وتريح اآلباء تغيظ

 (53 ،ص 2011، القمش)الكالم يف تأخر أو السمع يف اضطرابات من يعانون أهنم معتقدين اإلصابة

   :التوحد الضطراب الفارقي التشخيص .9

 و  األخرى اإلعاقات مع هبا املرتبط السلوك تشابه إىل يشريون التوحد إعاقة بتشخيص املهتمني الباحثني معظم إن

 التالية النقاط ويف الطفولة فصام و العقلية كاإلعاقة اإلعاقات وبعض التوحد إعاقة بني العالقة إىل اإلشارة هنا يهمنا

  :ذلك نوضح

 Mental Retardaition :العقلية اإلعاقة.1.9

 التخلف من يعانون %20- % 15 أن و العقلي التخلف من التوحد أطفال من %80- %75 حوايل يعاين

 من أعلى ذكاء لديهم التوحديني من % 10 من أكثر وأن درجة 35 من أقل ذكاء بنسبة و وبنسبة الشديد العقلي

 الذكاء اختبارات على اإلجابة يستطيعون ال التوحد أطفال معظم أن كما العقلية القدرات يف شذوذ أو املتوسط

 إىل تشري أن ميكن كما.العقلية اإلعاقة كبري حد إىل سلوكياهتا بعض يف تشبه التوحد مظاهر وإن .مضبوط بشكل

 اجتماعي وعي لديهم عقليا املعاقون األطفال فمثال العقلية اإلعاقة عن ويتميز التوحد هبا ينفرد اليت النقاط من عدد
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 باملعاقني مقارنة جسمية عيوب من يعانون ال التوحد أطفال أن كما التوحد أطفال لدى السلوك هذا خيتفي حني يف

   .عقليا

   Childhood Schizophrenia :الطفولة فصام.2.9

 الفصام اضطراب يف الرئيسية األعراض كأحد أعراضه استخدام هي التوحد اضطراب على التعرف ف البداية كانت

 من والبد وارد االضطرابني أعراض بني خلط حدوث افرتاض كان وذلك النفسية بالوحدة الشعور ،أبو النسحابا

  :اآليت النحو وعلى اإلعاقتني مابني التفريق

 عالقات إقامة يستطيعون ال التوحديني أن كما التوحد بأطفال مقارنة الرموز استخدام على قادرون الفصاميون

 .ومشوشة قلقة البيئة مع عامة  بصفة وعالقتهم اآلخرين مع اجتماعية

 .املتوحد منها يعاين ال األعراض وهذه للكالم الرتابط وفقدان واألوهام اهلالوس من يعانون الفصاميون األطفال

 متأخر عمر يف أو املراهقة بداية يف تظهر الفصام بينما، الثالثني الشهر قبل تظهر التوحد أعراض ظهور بداية أن كما

 .الطفولة يف

 الفصامي الطفل لدى احلركي للمجال بالنسبة الطفولة لفصام إكلينيكيا وصفا Bander (1984)"بندر" قدمو 

 العالقة اضطرابات كذلك ويظهر.العضالت على السيطرة وضعف الرشاقة تعوزها اليت احلركات شكل على  يظهر

 (118-117-116 ص ص ،ص س/،د سليمان)األسرة داخل

  Cmmunication Desorder  :التواصل اضطرابات.3.9

 والكالم اللغة اضطرابات أن ذلك اللغوية ،واالضطرابات التوحد إعاقة بني تشابه وجود الباحثني من العديد يرى

 التوحد بني أحيانا اخللط يتم فأنه التشابه هذا وبسبب التوحد إعاقة تشخيص يف أساسية مظاهر هي املعرفية واجلوانب

 الوجه بتغريات و باإلمياءات التواصل حياولون االستقبالية اللغوية االضطرابات ذوي من فاألطفال.االضطرابات وهذه

 رسائل أو مناسبة انفعالية تعبريات يظهرون ال فإهنم التوحديني األطفال بينما الكالم مشكلة عن للتعويض



 اضطراب طيف التوحد                                                                لثالثالفصل ا
 

59 
 

 فإهنم اللغة اضطرابات يف األطفال عكس اللغة استخدام يف يفشلون التوحديني األطفال فإن كذلك.مصاحبة

  .التواصل وحياولون اللغة مفاهيم معىن يتعلمون

 Hearing and vision disorders :والبصر السمع اضطرابات.4.9

 يظهره الذي السلوك يشبه وهو صم أطفال قبل من يظهر أن ميكن الروتني تغيري من واالنزعاج االجتماعي االنسحاب

 يقوم ما تشبه منطية وحركات ذاتية استثارة يظهروا أن ميكن البصر ضعاف أو املكفوفني األطفال .التوحديني األطفال

 إىل تشري أن ميكن البصرية املثريات إىل االستجابة يف التوحد اضطرابات ،فإن ذلك من وأكثر .التوحديني األطفال به

 .انطباع أول يف التوحد 

 DSM5 الخامس اإلحصائي الدليل حسب التوحد طيف اضطراب تشخيص معايير .11

Diagnostique and Statistical Manual: 

 التاريخ طريق عن ثبت كما أو الراهنة الفرتة ،يف متعددة سياقات يف االجتماعي والتفاعل التواصل يف ثابت عجز

 :شاملة وليست  (التوضيحية األمثلة )يلي، ما خالل من وذلك

 األخذ فشل مع  الغريب االجتماعي األسلوب من املثال سبيل على يرتاوح  باملثل العاطفي التعامل عن عجز 

 على الرد أو البدء عدم إىل ،ميتد االنفعاالت أو والعواطف باالهتمامات املشاركة يف تدين إىل احملادثة يف والرد

 .االجتماعية التفاعالت

 التواصل تكامل ضعف من ،يرتاوح االجتماعي التفاعل يف املستخدمة اللفظية غري التواصل سلوكيات يف العجز 

 إىل اإلمياءات واستخدام فهم يف العجز أو اجلسد ولغة البصري التواصل يف الشذوذ ،إىل اللفظي وغري اللفظي

  .اللفظي غري والتواصل الوجهية للتعابري تام انعدام
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 السياقات لتالئم السلوك تعديل صعوبات من مثال يرتاوح وفهمها عليها واحملافظة العالقات تطوير يف العجز 

 االهتمام انعدام إىل صداقات تكوين يف أو التخيلي اللعب مشاركة يف صعوبات إىل املختلفة االجتماعية

 .باألقران

 : احلالية الشدة حتديد

  (الثانية للقائمة انظر)املتكررة احملددة السلوك وأمناط االجتماعي التواصل ضعف على الشدة تستند

 الراهنة الفرتة يف األقل على يلي مما اثنني حبصول وذلك األنشطة أو  واالهتمامات  السلوك من حمددة متكررة أمناط 

   :شاملة وليست  (التوضيحية األمثلة) التاريخ طريق عن ثبت كما أو

 األشياء تقليب أو األلعاب صف بسيطة حركية أمناط مثال) الكالم ،أو األشياء استخدام أو للحركة متكررة منطية 

 ( العبارات ،وخصوصية اللفظي والصدى

 الشديد الضيق مثال ) اللفظي غري أو للسلوك طقسية أمناط ،أو بالروتني املرن الغري وااللتزام  التشابه على اإلصرار 

 نفس سلوك إىل ،واحلاجة التحية وطقوس اجلامدة التفكري وأمناط التغيري عند والصعوبات الصغرية التغريات ،عند

 (. يوم كل الطعام نفس تناول أو الطريق

 املعتادة، غري باألشياء االنشغال أو الشديد التعلق مثال ) الرتكيز أو الشدة يف وشاذة بشدة حمددة اهتمامات 

 (املواظبة مفرطة بشدة حمصورة اهتمامات

 االكرتاث عدم مثال) البيئة من احلسية اجلوانب يف عادي غري اهتمام أو احلسي الوارد مع التفاعل تدين أو فرط 

 األشياء وملس شم يف اإلفراط حمددة ألنسجة أو لألصوات السلبية ،واالستجابة احلرارة درجة (لألمل الواضح

 (.احلركة أو باألضواء البصري ،االنبهار

 : احلالية الشدة حتديد

 (.الثانية للقائمة انظر ) ،املتكررة احملددة السلوك أمناط و االجتماعي التواصل ضعف على الشدة تستند
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 االجتماعي التواصل متطلبات تتجاوز حىت العجز يتوضح ال قد ولكن) النمو من مبكرة فرتة يف األعراض تظهر  

 .احلياة يف الحقا املتعلمة باالسرتاتيجيات حتجب قد أو احملدودة القدرات

 املهمة املناحي من غريها يف ،أو احلايل واملهين االجتماعي األداء جماالت يف هاما سريريا تدنيا األعراض تسبب.  

 الشامل النمو تأخر أو ( الذهين النمو اضطراب ) الذهنية باإلعاقة أفضل بشكل االضطرابات هذه تفسر . 

 املشرتك املرضي التشخيص ،ولوضع األحيان من كثري يف معا حيدثان التوحد طيف واضطراب الذهنية اإلعاقة إن 

 التطوري للمستوى املتوقع دون االجتماعي التواصل يكون أن ،ينبغي التوحد طيف واضطراب الذهنية لإلعاقة

 . العام

 :مالحظة

 النمو اضطراب أو أسربجر واضطراب التوحد لالضطراب الرابع الدليل حسب ثابتة تشخيصات لديهم الذين األفراد 

 . التوحد طيف اضطراب تشخيص منحهم ينبغي آخر مكان يف حمدد غري الشامل

 ،ينبغي التوحد طيف الضطراب املعايري تليب ال أعراضهم ،ولكن االجتماعي تواصل يف واضح عجز لديهم األفراد

 (28 ص، ص29. 2013، احلمادي أنور) .(العملي) االجتماعي التواصل الضطراب تقييمهم

 يتضمن أن بد فال  لألوتيستية سليم تشخيص إىل الوصول ميكن لكي أنه إىل (1996) "فراج عثمان" ويضيف

 الذكاء نسبة قياس األمر يتطلب ،كما العضوي البكم حالة الستبعاد السمع على أالزمة الطبية الفحوص إجراء

 ،ص 2008، العزيز عبد)لألوتيستية مصاحب عقلي ختلف أم فقط علقي ختلف  جمرد احلالة كانت إذا ما لتحديد

291) 

 اجتماعي قصور هي التوحدي حاالت تشخيص أساسها على يتم اليت األعراض أهم أن وآخرون " كوجل" وذكر

 ،و اآلخرين مع اجتماعية عالقات إقامة على القدرة وعدم النفس على ،واالنطواء االجتماعي االنسحاب يف يتمثل

 القدرة وعدم االنتباه وتشتت وضعف واإلدراكية املعرفية القدرات يف اضطرابات وجود يف يتثمل لغوي قصور وجود
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 القمش)املفرط احلركي النشاط و الدقيقة احلركات يف التحكم على القدرة عدم إىل إضافة اللفظية التعليمات فهم على

 ( 106 ،ص  2011،

 :التوحد بإضطراب التكفل برامج .11

 system picture exchange communicationالصور بتبادل التواصل نظام.1.11

(PECS) : 

 Bondy et بوندي اندرو " والدكتور  "فروست لوري" قبل من األمريكية املتحدة الواليات يف النظام هذا طور

Frost  (1985) التطبيقي السلوكي التحليل مبادئ على اعتمد (ABA) تواصل كنظام النظام هذا ويستخدم 

 لغة لديهم ليس الذين أو اللغة لديهم تتطور مل الذين أو اللغة يستخدمون الذين لألشخاص  AAC وبديل معزز

 .يعانون

 الربنامج يتيح حيث الصور تبادل طريق عن للتواصل مساعدة طريقة إىل الطفل تعليم إىل الطريقة هذه هتدف و

 كما األدوار تبادل خالل من اجتماعي قالب يف والتواصل التلقائي التواصل من التوحد من يعانون الذين لألطفال

 عرضها بعد املباشرة املالحظة خالل من أو الوالدين سؤال خالل من وتقييمها للمعززات خاصة أمهية الربنامج يعطي

 :يف تتمثل خطوات ست خالل  من الربنامج هذا تطبيق ويتم .األولوية حسب وترتيبها الطفل على

 النقل املرحلة ميزات من رؤيته مبجرد معلمه إىل لديه حمببا شيئا الطفل إعطاء إىل املرحلة هذه  وهتدف :نتواصل كيف

 .الفزيائي

 .حيبه الذي الشيء صورة له ويدم معلمه إىل الطفل يذهب أن هي :واالستمرارية املسافة

 .املفضل غري والشيء املفضل الشيء بني الطفل مييز أن مبعىن :التمييز

 "أمسع أنا"، "اريد انا"  رمز أو صورة والتقاط يريدها اليت األشياء بطلب  املرحلة هذه يف الطفل يقوم :مجلة تكوين 

 .للمعلم ويعطيها أالصق الشريط على ويصفها
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  تريد؟ ماذا: سؤال على وجيب متعددة أشياء تلقائي بشكل بالطلب املرحلة هذه يف الطفل يقوم: للطلب االستجابة

 تسمع؟ ماذا ترى؟، ماذا تفعل؟، ماذا :سؤال على اإلجابة املرحلة هذه من اهلدف:والتلقائي االستجايب التعليق

 ، 2015سهيل،)اإلجابة عند اجتماعيا تعزيزه فيتم.الطلب أسئلة على اإلجابة تعلم قد الطفل يكون املرحلة هذه ويف

 (215-210 ص ص

 الوظيفي التواصل مهارة اكتساب إىل الطفل ملساعدة يسعى (PECS)املثال سبيل على التواصل برامج فإن وبالتايل

  ( MarieHélène Plumet ,2014, 238)..احمليط مع تكيفا األكثر االجتماعي بالسلوك والنقيد

 Treatment and Education of Autistic and Related  تيتش برنامج.2.11

Communication Handicapped Children(Teacch) : 

 عن اخلدمة هذه تقدمي له،ويتم املشاهبة التواصل وإعاقات بالتوحد املصابني األطفال وتعليم عالج الربنامج هبذا يقصد

 Schopler "سكوبلر" ويديره Division Teacch يسمى كارولينا نورث والية يف تيتش مراكز طريق

 ،واملهارات التواصل مهارات تعليم على تيتش منهج يركز حبيث.التوحد جمال يف الباحثني كبار من وهو (1972)

 شاملة تعليمية طريقة بأهنا تيتش طريقة ،ومتتاز احلركية واملهارات النفس على االعتماد ،ومهارات ،واللعب االجتماعية

 تطبيق ويتم .تيتش مراكز طريق عن للطفل متكامال تأهيال تقدم ،بل السلوك أو كاللغة واحد جانب مع تتعامل ال

 :يلي فيما تتمثل تعليمية وطرق ركائز أو مبادئ الربنامج هذا

 .األحداث تسلسل يتضمن حمدد روتني تكوين

 .بالتلميذ اخلاصة واملساحة احلر اللعب مساحات تنظيم خالل من وذلك :املساحات تنظيم

 .اليومية األحداث تسلسل التوحدي للطفل فردية جداول استخدام خالل من :اليومية اجلداول

 منه؟ املطلوب هو ما للتلميذ يوضح بشكل العمل تنظيم ينبغي :العمل تنظيم
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 مصطفى).املكتوبة والكلمات كالصور بصرية دالئل استخدام خالل من إرشادات التلميذ إعطاء :البصرية التعليمات

 التواصل على التدريب خالل من يأيت االجتماعي التفاعل أن على تيتش برنامج ويؤكد ،(252 ،ص 2011،

 تفاعالت إقامة أو االجتماعي النمو تسهيل النهاية ويف.األدوار أخد وأنشطة اجملموعة أنشطة يف واملشاركة

 .(259 ،ص 2004، الزريقات)اجتماعية

 أطفال تعليم طرق أفضل من التعليم أن حيث والتكييف، للتعديل وقابال مرنا برناجما تيتش برنامج يعد : تعقيب

 تغطية على لقدرته باإلضافة التعليم، عملية تعيق اليت السلوكيات على التغلب على ويساعدنا جديدة مهارات التوحد

 .سنة (55) حىت أشهر (8) من متتد كبرية عمرية فئة

 :Lovasلوفاس برنامج.3.11

 قبل من 1970 عام  UCLA األمريكية أجنلس لوس مدينة يف كاليفورنيا جامعة يف الربنامج هذا إنشاء متا 

 وحتليل السلوك تعديل نظرية على برناجمه يف "لوفاس" اعتمد حيث.Ivar Lovas "لوفاس إيفار" النفسي الطبيب

 على ومعتمدة للمثريات ،واستجابة الطفل لعادات السلوكي التحليل على الطريقة هذه تعتمد حبيث التطبيقي السلوك

 لسلوكياته املنتظمة واملكافأة للطفل حمددة بأفعال املرتبطة املثريات ضبط ،وحماولة التعزيز خالل من االشراطية النظرية

 املنهج هذا طبق إذا املدرسة يف التوحدي الطفل دمج ميكن ،كما املرغوبة غري السلوكيات تشجيع وعدم املرغوبة

 .ومكثف منتظم بشكل

 :تعقيب

 على واألداء اللغة جمال يف وخصوصا التوحد ألطفال املبكر التدخل جمال يف مهما برناجما لوفاس برنامج يعد    

 يعد كما األطفال هؤالء عند االجتماعية املهارات تطوير جمال يف احملدودة نتائجه عليه يؤخذ أنه إال .الذكاء مقاييس

 .باهظا مثنا به االلتحاق مثن
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 :Interactive Programs التفاعلية البرامج.4.11

 على مبنية التدخلية الربامج فإن Grenspan and Wieder "ويدر"و" جونسبان" النمائي التدخل منوذج

 العالقات يف التعقيد حيث من الوقت مع تزداد ،واليت الكبار مع التبادلية االجتماعية للتفاعالت التواصل دوائر

 .االجتماعية

 The Denver Health Sciences Center Program: دينفر نموذج.5.11

(DHSCP) 

 الطبيعية األنشطة على تعتمد التبادالت ،هذه احلسية االجتماعية التبادالت استعمال خالل من تعلم واحملافظة املبادرة

 التواصلي السلوك وتستعمل الكبار مع التفاعالت يف يبادر وأن خيتار بأن للطفل اجملال تفتح ،واليت الطفل على املركزة

 .الطفل لدى املتوفر

 مباشر تعليم خالل من تعلم السلوكات ،و الكبار على املركزية التفاعالت خالل من تعلم االجتماعية التفاعالت

 واالندماجية املدرسة قبل ما مرحلة أوضاع يف تعلم الرفاق ،تفاعالت العادية االجتماعية املواقف يف التلقني باستخدام

 اللعب يف البعض بعضهم مع السلوكات لتلقني املتوحدين واألطفال العاديني الرفاق من كل فيها خيضع ،واليت الشاملة

 (259 -258 ص ،ص 2004، الزريقات)املشاهبة واألنشطة واألغاين ،كاأللعاب االجتماعي الروتني يف واملشاركة

 و "Rogers" إعداد من كلورادو جامعة يف (1981) عام (DHSCP) الصحية للعلوم دينفر برمناج نشر ،وقد

 .الرمزي والتفكري االجتماعي التفاعل لغة وتنمية اجتماعية عالقات وتكوين اللعب على أساسا ويعتمد آخرون

 ( 154،ص 2008 شقري،)

 :(LEAP) ليب برنامج.6.11

 لربنامج األويل الرتكيز والتوحديني العاديني األطفال خدمات لتقدمي بنسلفانيا يف (1981) عام ليب برنامج بدأ

LEAP)) هذه ،وتقدم نوعي مبكر تدخل خبدمات والعامة اخلاصة واملدارس املؤسسات تزويد على يشتمل 
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 ويشتمل احلالة حسب االستشارات وتقدمي تدريبية ورش وإقامة األسئلة على واألجوبة الزيارات خالل من اخلدمات

   :على التدريب

                                                 .الصف تنظيم 

                                .الصف ضبط 

                      .االجتماعية املهارات على الرفاق تدريب 

 .اإلشراف مناهج

 .املعلمني عمل وراء ملا متابعة

 .األسرة مشاركة

 ،اخلاصة حاجتهم إلشباع اسرتاتيجيات ووضع توحدي طفل لكل خاصة أهداف حتديد ويتم (LEAP) برنامج ويف

 يعترب حيث.(247،ص 2008، القبايل)واجملتمع املنزل إىل مستندة تدخل برامج ضمن األسرة شاركةم من والبد

 عام ،ويف (1994) سنة التدريب بداية منذ الطبيعيني العاديني األطفال مع التوحددين األطفال يدمج برنامج

 يف بيتسبورغ جامعة يف لألطفال النفسي الطب عيادة قسم لدى املبكر التدخل برامج أحد ،أصبح (1985)

 ( 73 ،ص 2004، الشامي)األمريكية املتحدة الواليات

 :إلضطراب طيف التوحد الدوائي الطبي العالج .12

 الوسطى الطفولة يف الذات إيذاء وسلوك العدائية مثل أعراض على املبكرة الطفولة يف الطيب أو الدوائي العالج يركز

   االكتئاب يكون فقد املرتفع األداء ذوي من الذاتويني لدى وخاصة والرشد املراهقة يف ،أما املتأخرة و 

Depression القهري الوسواس و Obsessive-Compulsive Disorder تتدخل اليت الظواهر هي 

 الذاتوي الشخص جتعل أن ميكن العقار فاعلية أن يظهر العلمي والبحث اإلكلينيكية اخلربة من وكل الوظيفي أدائه مع

 اليت العقاقري من العديد وهناك التعلم عملية تسري وقد االجتماعية النفسية للمداخل أو اخلاص للتعلم قبوال أكثر
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 املضادة والعقاقري االكتئاب مضادات أو األعصاب منشطات أو املنبهة العقاقري مثل الذاتويني األطفال مع تستخدم

 (  130-129ص ،ص 2015، الشامي) للتشنجات

 اآلن لغاية هبا يعمل مازال واليت قدميا تستعمل كانت اليت األساليب من Medicament باألدوية العالج أن كما

 تعديل برامج فشل بعد بالعقاقري العالج إىل اللجوء وميكن منه الشفاء ،وليس التوحد أعراض من التقليل هبدف

 سوية غري سلوكات تصحيح النفسي الدواء من والغرض أخرى مرة األعراض عودة إىل يؤدي الدواء ،وإيقاف السلوك

 مجيع يف األدوية جانب إىل والرتبوية السلوكية الربامج تطبق أن وينبغي الشخص دماغ يف كيميائي خلل عن ناجتة

 (194 ،ص 2015، سهيل)األحوال

 .للدواء استجابته ختتلف وبالتايل اآلخر عن خيتلف الذي الفسيولوجي تكوينه طفل لكل أن االعتبار يف الوضع مع

 ، (1966) "وينج" ومنهم الطفل داخل عضوي خلل عن ناشئ التوحد أن تعترب اليت العضوية النظرية اعتربت فقد

  :التالية باألساليب الطيب العالج استخدام مت وقد (1991-1978) وآخرون "كامبل"، (1986-1967)"روتر"

 ،مثل اهلرمونات يصيب الذي الوظيفي اخللل أو احلية اخلاليا يصيب مرض أي عالج حماولة يتضمن :اجلسدي العالج

 .والوقوف املشي طريقة حتسني عالج أو السمع حالة لتحسني السماعات استخدام

 أكثر الكيميائي العالج أن العلماء بعض ،ويرى مخائر ومضادات فيتامينات أدوية على ويشتمل :الكيمياوي العالج

 ،أنثى Haloperidol هالبرييدول استخدامها مت اليت العقاقري ،ومن األوتيزم أعراض ختفيف يف فاعلية

 .النمطية السلوكات اختزال يف Antiodopaminergic دوبامينريجيك

 استخدام مت إذا الكالم على القدرة حتسني يف تفيد العقاقري هذه أن إىل أشار (1981)"كامبل"ل أخرى دراسة ويف

  .تناوهلا جبانب السلوكي العالج

 األمفيتامني ،و الدم يف السريوتونني معدل فيختزل Fenfluramine فينفلرمني عقار مثل العقاقري من وغريها

Amphétamines علي محمد" ويذكر(134 ،ص 2015، القمش) .االنتباه وزيادة الزائد النشاط خفض يف 
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 السلوكية املشاكل عالج يف استخدامها ميكن اليت األدوية أنواع بعض وجود من الرغم على أنه (2003)"كامل

 ، جيدة مراقبة إىل وحتتاج األفراد على جدا خمتلفة جانبية آثار هلا األدوية كل بأن القول ميكن أنه ،إال بالتوحد املتعلقة

 مع "الليثيوم" مثل النفسية األدوية بعض استخدام يف ينحصر العالج أن يضيف (2003)"الشربيني لطفي" أما

 استخدام إىل ،وبالنسبة( 70،ص 2015، مصطفى)األسرة مبساعدة عالجي فريق هبا يقوم للتأهيل برامج تنظيم

 من بتعليماته الدقيق وااللتزام املختص الطبيب ،ومعرفة مبوافقة إال استخدامها وعدم احلرص من فالبد الطبية العقاقري

 ال اآلن حىت بأنه علما ،هذا تناوهلا يف يستمر اليت واملدة وتوقيتها اجلرعة وحجم للحالة املناسبة العقاقري نوع حيث

 األعراض بعض حدة من خيفف ما فقط هناك ،ولكن التوحد حلاالت ناجح شفاء فيه هو ما العقاقري تلك من يوجد

 من يهدئ أو العدواين السلوك أو Hyperactivity الزائد النشاط من حيد أو التعليم عملية يسهل أو يساند أو

 عقار املثال سبيل وعلى  النمطية السلوكات من ،أو Temper Tntutrumsالغضب ثورات

Haloperidol  (Haldol)  يف ،أيضا فقط استخدامه بدء يف ال املختص الطبيب مشورة يتطلب الذي 

 (92 ،ص 2009، خطاب) استخدامه إهناء أو التوقف إجراءات

 الدواء

 

 الجانبية آثار مالحظاته عمله استعماله
 المحتملة

 الذهان مضادات أدوية

Neuroleptics: 
 

 ،اهلياج،العصبية القلق
 ،سلوكات ،العدوانية

 منطية

 طريقة على تؤثر
 الدماغ استعمال
 .للدوبامن

 أيضا تعرف
 مضادة كأدوية
 أو للذهان
 .رئيسية مهدئة

 آثار تصحبها
 أكثر قوية جانبية

 منها يالحظ ما
 .احلركة خلل

 (هالبرييدول) بوترفيون

Butrphenone 

Haloperidole 

 ،هياج،عصبية قلق
 ،سلوكات ،عدوانية

 وأحيانا منطية
  .اجتماعي انسحاب

 يصبح 
 اهلالبرييدول

 إذا تأثريا أكثر
 برنامج صاحبه
 .سلوكي تدرييب

 يف خلل
 احلركة،اخنفاض

 ،دوخة الدم ضغط
 وضوح ،عدم ،أرق
 ،جفاف الرؤية
 .الفم
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 االكتئاب مضادات أدوية

Antidépresseurs: 

 ،اضطرابات االكتئاب
 القلق،الوسواس
 القهري،االنتباه

 االجتماعية املهارات
 .احلركية السلوكيات،

 طريقة على تؤثر
 الدواء استعمال

 .للسريوتونني

  

 (لوفوكس) فلوفوكسامني

Fluvoxamine 

Luvox 

  النمطية السلوكيات
 ،االكتئاب واملتكررة

 ،االنسحاب
 .االجتماعي

 فعاال ليس 
 لألطفال

 واملراهقني
 بل اتوحديني

 .منهم للبالغني

 فم ،جفاف إمساك
 ،سيالن

 نوم ،صعوبة.أنف
 ،كثرة وزن ،فقدان

 تثاوب، ،كثرة تبول
 .غثيان

 القلق مضادة أدوية

:Anti anxiety 

    القلق

 (بوسبار) بوسبريون

Buspirone.Buspar 

 احلركي النشاط
 .النمطية ،السلوكات

 ،كوابيس صداع  
 .األذنني يف ،رنني

 للتشنجات مضادة أدوية

Anticonvulsants: 

 ،الصداع النوبات
 ،االكتئاب النصفي

 أيضا وتعرف 
 للصرع املضادة

 

 (دايالنتني) هايداتنوين

Hydantion 
Dilantin 

 ،تقلبات النوبات
 ،انفعاالت املزاج

 ،صداع ،عدوانية
 .نصفي

 آثارا أقل 
 من جانبية
 .البقية

 نعاس،إرهاق
 اجلسم تداعي،

 ،دوخة للسقوط
 حركة ،سرعة
 .العني

 املفرط النشاط : Stimulants منبهة أدوية
 .،االندفاع ،االنتباه

 من عدد على تؤثر
 الناقالت أنظمة

 العصبية
  كالنوريبينفريين

 النوم ،صعوبة اهلياج 
 .الشهية وفقدان

 (ريتالني)ميثيلفينيدات

Methylphenidate 

 املفرط النشاط
 .،االنتباه

 فاعلية أكثر 
 التوحديني لدى

 النوم ،صعوبة اهلياج
 الشهية ،فقدان
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(Ritalin) األداء املرتفعي 
 لدى منها

 منخفضي
 .األداء

 األفيون حمصرات

Opeiat Blockers: 

 الذات إيذاء سلوك
 .العدواين والسلوك

   

 (،ريفيا رار)نالرتيكسون

Naltrexon 

Rar, Revia)) 

 إي ذاء سلوك تقليص
 ،والسلوك الذات

 والنشاط العدواين
 .املفرط

 األعصاب متنع
 مادة استقبال من

 .النوريبنفرين

 جلدي طفح 
 ،إمساك ،قشعريرة

 ،تقيؤ شهية فقدان
 .أذنني ،أمل ،رعاف

 :البيتا حمصرات

Beta Blockers 

 إي ذاء سلوك تقليص
 ،والسلوك الذات

 .العدواين

 توصف 
 على للمدمنني
 .املخدرات

 

 (انديرال)بروبرانول
Propranol  

Inderal  

 لتقليص يستخدم
 والنشاط العدوانية

 وحتسني املفرط
 .االجتماعية املهارات

 ،إرهاق مخول  
 األصابع يف ،تنمل
 أو اليدين يف ،برود

 ،جفاف القدمني
 .البشرة

 

 .الجانبية وآثارها التوحديين لألطفال واستعماالتها أدوية يوضح:01الجدول

 :التوحدي الطفل وتدريب عالج في األسرة دور .13

 الظروف هلذه املصاب،ونتيجة طفلهم حالة فرضتها قاسية وصعوبات اضطرابات من التوحد أطفال أسر تعاين     

 األطفال هؤالء أسر حاولت ،فقد أخرى إعاقة أية ظروف متثلها ال ،واليت الطفل هذا أسرة تعيشها اليت الصعبة

 كان ،فقد املادي االجتماعي الواقع مع ،والتكيف الذات برعاية يتعلق فيما السيما مشاكلهم حلل وسيلة عن البحث

 .التوحديني أطفاهلم تدريب يف اآلباء مشاركة هو احلل
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 املثال سبيل على فنجد.التوحديني  األطفال آلباء تدريبية مناذج قدموا الذين الباحثني اهتمام جند الصدد هذا ويف

 مع ,Richeler's    Schopler(1971)"ريتشلر" "سكوبلر"قدمه الذي املدى قصري العالجي الربنامج

 سلوكات ظهور يف املتمثلة الفروض صحة حتقيق إىل توصل حبيث التوحديني أطفاهلم بعالج للقيام اآلباء تدريب

 مع األسرة تكيف ازدياد ،كذلك اهلادف واالتصال االجتماعي التفاعل مواقف يف للعالج كنتيجة اجتماعيا مقبولة

 .التوحديني أطفاهلم سلوكيات عن الناشئة الضغوط

 التوحديني األطفال آلباء الفعال للتدريب منوذجا McClannhan,et als (1982) وآخرون "ميكلننهان" أما

 .ألطفاهلم واألخالقية واملنزلية الرتبوية والرعاية اخلدمة أداء خالل من وذلك كمعاجلني

 :الفصل خالصة

 وعالقته التوحد اضطراب أطفال زمرة دراسة أن إال جهة من وأسرهم اخلاصة االحتياجات بذوي البحوث اهتمام إن

 ،ويؤثر األسري النسق على تغريات حيدث خاصة بصفة توحدي طفل فوجود وبالتايل ضرورية حاجة األسري باحمليط

 كيان هتدد قد اليت النسق داخل واضطرابات صراعات ظهور إىل تؤدي اآلثار هذه أن حبيث العالقات طبيعة على

   .األسرة
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 .تمهيد   

 من انطالقا التطبيقي اجلانب يف خاصة ممنهجة خطوات عدة بتطلب العلمي البحث إطار يف دراسة بأي للقيام

 أو الدراسة مشكلة حول املعلومات جلمع أداة أو للطريقة الباحث استخدام ،كذلك العينة واختيار الدراسة تعريف

 .العلمي البحث ألغراض فرضياهتا وفحص أسئلتها عن لإلجابة

 : االستطالعية الدراسة .1

 أو للحصول بامليدان االحتكاك ،وهي علمي حبث أي يف الشروع قبل مهمة جد خطوة االستطالعية الدراسة تعد

 اليت البحث أدوات على والتدريب التجريب إىل االستطالعية الدراسة هتدف ،إذ الدراسة عينة على التعرف قصد

 .مناسبتها ومدى الدراسة يف تستعمل

 إىل فتوجهت االستطالعية بالدراسة الباحثة ،قامت الدراسة يف الشروع و االنطالق وقبل األساس هذا ،وعلى

 من باملؤسسة املتواجدة الدراسة مبجتمع االحتكاك أجل مبن (UDS) واملتابعة الكشف بوحدة القدمي املستشفى

 حيث التوحد أطفال أسر من العديد مع املباشر التواصل للباحثة أتاح مما الدراسة ومكان احلاالت على التعرف أجل

 التوحدي الطفل إخوة مع حدة على نسق كل مقابلتهم متت حبيث التوحد أطفال أسر من أسر (04) على اشتملت

 .العينة سن ضبطنا وقد.

 :االستطالعية الدراسة أهداف.1.1

 مقابالت وإجراء احلاالت توفر إمكانية ومدى املناسبة احلاالت اختيار هو االستطالعية الدراسة من اهلدف كان

 مدى ومعرفة األسري اإلدراك اختبار وهو الدراسة ألغراض  مالئمتها ومدى احلالة طبيعة حول فكرة تكوين قصد

  .للدراسة العينة أفراد جتاوب
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 :الدراسة منهج .2

 معقولة وحقائق نتائج إىل الوصول وبالتايل وحتليلها أفكاره لتنظيم الباحث يعتمده والعمل للتفكري أسلوب املنهج يعترب

 النسق اضطراب ظاهرة دراستها يف ستتناول الباحثة أن ومبا(33 ،ص 2000، عليان)الدراسة موضوع الظاهرة حول

 يعترب ألنه Clinical Method اإلكلينيكي العيادي املنهج اختارت فقد توحدي طفل وجود ظل يف األسري

 يساعد العيادي املنهج أن ،حبيث الزاويا خمتلف من هبا ولإلملام النفسية الظواهر لدراسة اختاذها ميكن اليت الطرق أجنع

 .ما موقف يف وسلوكاته ، الفرد شعور عن والكشف معتمدة دراسة الظاهرة دراسة على

 ضوء يف الفرد حلالة العميقة الدراسة ،وهو عيادة تعين Clinic أن حيث العيادي املنهج هو اإلكلينيكي فاملنهج

 املتواترة ،احلالة املتحركة النفسية احلالة أي السيكودينامية الرؤية يتبىن اإلكلينيكي فاملنهج إليه ينتمي الذي اجلتمع

 ( 16 ،ص 2008، النجار) بالواقع واالصطدام والتفاعل الصراع ومفهوم املستمرة

 لألحداث معقول تركيب بناء قصد النفسي التنظيم معرفة إىل يهدف منهج بأنه R.Perron "بيرون" يعرفه و

 (R.Perron, 1979, p 69) .  هلا مصدرا الفرد يعترب اليت النفسية

 :الدراسة حدود .3

 منهجية طرق على نعتمد أن بد فال حبثنا يف املتوفرة املصداقية هذه صحة من ،وللتأكد املصداقية يتطلب علمي حبث أي إجراء إن

 يف األسر واقع عن العلمية احلقائق إىل الوصول وبالتايل الدراسة قصد والبيانات املعطيات مجيع إىل هتدف اليت ميدانية دراسة ،وإتباع

   .توحدي طفل وجود ظل

  : المكانية الحدود.1.3

 من أطفال يضم حبيث "بشار" بوالية ((UDS واملتابعة الكشف بوحدة القدمي االستشفائي باملركز الدراسة إجراء مت

  .واللغة الكالم واضطرابات الدراسي التأخر وحاالت احلركة ،فرط التوحد طيف اضطراب ذوي
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 :الزمنية الحدود.2.3

 :املمتدة الفرتة يف البحثية الدراسة إجراء مت

 .أفريل04فيفري إىل غاية  40من  التطبيق وإجراء امليدان إىل النزول مرحلة

 

 :و خصائصها الدراسة عينة .4

 أطفال أسر (04) على اشتملت حيث العلمي البحث طبيعة حسب قصدية بطريقة البحثية الدراسة عينة انتقاء مت

 :التالية للشروط استفائهن من التأكد بعد ،وهذا"بشار" والية  من التوحد

 .احلياة قيد على املتوحد الطفل والدي يكون أن

  FAT. األسري اإلدراك برائز القيام إلمكانية واإلخوة واألم األب من تتكون أسرة يف التوحدي الطفل عيش

 

 :الجنس حيث من العينة خصائص.1.4

 .واإلناث الذكور بني تنوعت 

 :السن حيث من العينة خصائص.2.4 

 واإلخوة واألم األب من األسري النسق أفراد كل تضم سنة 53 إىل سنوات 04 مابني الدراسة عينة أعمار يرتاوح 

 .التوحدي والطفل

 :التعليمي المستوى حيث من العينة خصائص.3.4

 وغري واالبتدائي املتوسطة املرحلة من كذلك و  الثانويني و اجلامعيني املتمدرسني بني ما الدراسة عينة متثلت 

 .قصدية بطريقة الدراسة عينة اختيار كان حبيث .املتمدرسني
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 :الدراسة أدوات .5

 Case Study :الحالة دراسة.1.5

 املضطربة حالته يف الشخص عن جممعة صورة تقدمي النفساين األخصائي خالهلا من يقوم وسيلة احلالة دراسة باعتبار

 .مستقبله خلدمة وماضيه حاضره يف للفرد مفصلة دراسة تشمل اليت العادية أو

 يف استطالعية أساسا وهي. اإلكلينيكي النفس علم حبوث معظم يف التقليدية الطريقة هي احلالة دراسة طريقة فتعترب

 اإلكلينيكي فيه ويقيم ينظم الذي الوعاء وهي. الفروض إىل التوصل إىل وهتدف الفرد على تركز أهنا ،كما منهجها

 الطبية والفحوص االجتماعي والتاريخ واملالحظة املقابلة طريق ،عن الفرد عن عليها حيصل اليت والنتائج املعلومات كل

 (23 ص ، 2016، الوهاب عبد)السيكولوجية واالختبارات

   Observation :المالحظة.2.5

 عن عبارة فهي ،إذن ومشاعره واجتاهاته ،ومواقفه الفعلية الفرد بسلوكيات املتعلقة املعلومات مجع وسائل إحدى وهي

 أثناءها الباحث يالحظ أين معني موضوع حول حمددة معلومات جلمع أكثر أو شخص بني املعلومات وتبادل تفاعل

 والبيئة املادية ومكوناهتا واألحداث واملشكالت الظاهرات لسلوك مشاهدة أو مراقبة عملية هي ،أو احملتوى فعل ردود 

 بني العالقة وحتديد التفسري بقصد وهادف، وخمطط منظم علمي بأسلوب وعالقاهتا، واجتاهاهتا سريها ومتابعة

 حبيث،( 1،ص س/،د دويدري)احتياجاته وتلبية اإلنسان أغراض خلدمة توجيهها أو الظاهرة بسلوك والتنبؤ املتغريات،

 عليها احلصول ميكن ال معلومات تعطي املالحظة أن ،حيث للمفحوص السلوكي األداء اختبار إىل املالحظة هتدف

   .التوحدي الطفل سلوكات كدراسة املعلومات جلمع األخرى الطرق باستخدام أحيانا
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 Clinical interview :النسقية العيادية المقابلة.3.5

 اإلمكان قدر حاولنا أننا إىل أساسية كأداة العيادية املقابلة على املعلومات جلمع دراستها يف الباحثة اعتمدت

 عن النسقية العائلة أفراد استجواب على ترتكز اليت للتساؤالت الباحثة استخدام بعد باخلصوص نسقي طابع إعطاءها

 .املشكالت عن التعبري وبالتايل االستجابات خمتلف رؤية لنا يسمح مما النسق أفراد بني التفاعالت خمتلف

 األشخاص من جمموعة مع النفساين األخصائي جيمع التقاء أهنا حيث من الفردية املقابلة عن تتميز النسقية فاملقابلة

 املسطرة األهداف إىل الوصول خالهلا من ميكننا ،اليت النقسية العائلة أفراد هم األفراد ،وهؤالء والزمان املكان نفس يف

 .واإلخوة الوالدين سواء به االحتكاك ،و التوحدي الطفل مع االتصال وباخلصوص

 بينهما وئام عالقة خيلق احلوار هذا أن ،إذ مقابلته تتم الذي والشخص الباحث بني يدور حوار هي العيادية واملقابلة

 "سأنجر  موريس عرفها" و(102 ،ص 2000، غنيم)املعطيات من ممكن قدر أكرب على احلصول ضمان أجل من

M.Angersبطريقة جمموعات احلاالت بعض ويف انفراد على أفراد ملساءلة تستعمل اليت املباشرة التقنية تلك بأهنا 

 حمور وكل أساسية حماور 3 إىل البحثية دراستنا يف املقابلة وقسمنا ، من( 98 ،ص 2012، محيدشة) موجهة نصف

 :كالتايل وهي األسئلة جمموعة يتضمن

 موضوعه احملور

 الشخصية  البيانات 1

 املعلومات ومجع التوحدي والطفل النسق أفراد على التعرف  2
 .الشخصية

 التفاعالت أشكال خمتلف من األسري السياق على التعرف 3
 .األفراد بني

 .الموجهة النصف للمقابلة األساسية المحاور يوضح:02الجدول
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  :الموجهة النصف المقابلة دليل

 :األول المحور

 بالحالة التعريف 
 :الشخصية البيانات

 :االسم 

   أنثى  ،   ذكر :اجلنس 

 :السن 

  :املهنة 

 :التعليمي املستوى 

 :األوالد عدد 

 :التوحدي الطفل اضطراب اكتشاف بداية 

                              األسرة بأفراد التعريف :الثاني المحور

 :ألبا 
    :االسم 

   :السن 

 :املهنة 
  :التعليمي ملستوىا 

 :التوحدي الطفل
   :االسم 

                                      أنثى     ذكر :اجلنس 

  :السن 

  :امليالدي الرتتيب 

 :األخوة عدد 

 :الدراسي املستوى 

 :االضطراب نوع 

  :االضطراب عراضأ 

 التشخيص 

  :األبناء
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 :أمسائهم 

 :ترتيبهم 

 :التعليمي املستوى 

 :لألسرة االقتصادي املستوى 

 :الصحية الظروف 

 

 .األفراد بين التفاعالت وأشكال مختلف من األسري السياق على التعرف

 األفراد؟ بني العالئقي الطابع هو كيف 

 زوجية؟ صراعات هناك هل 

 النسق؟ أفراد أحد على اللوم إلقاء أو معاتبة أهناك 

 النسق؟ داخل بالسلطة حيتفظ من 

 األسرة؟ أفراد هبا يقوم اليت األدوار خمتلف هي ما 

 فرعية؟ أنساق هناك هل 

 األسرة؟ أفراد بني التواصل طبيعة 

 العنف؟ األسرة أفراد أحد أميارس 

 التوحدي؟ والطفل اإلخوة بني العالقة هي كيف 

 (بتصرف 157 ،ص2014، عائشة فارس) التوحدي الطفل حول املستقبلية الرؤية هيما 

 

 Family Apperception Test (FAT):األسري اإلدراك اختبار.4.5

 ،تستخدم النفسية االختبارات من نوع تعترب اليت االسقاطية األساليب إىل اآلخر هو ينتمي األسري اإلدراك اختبار

 ويعتقد تكيفهم سوء أو تكيفهم حول أحكام إصدار أجل من غامضة اختبارات ملثريات الفرد استجابات فيها

 من الشعورية جوانب يكشفون فإهنم بالتايل و املثري على أنفسهم يسقطون املفحوصني أن هلا املؤيدون

 (. 395 ص ، 2007داود،)أنفسهم
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 الشخصية لدراسة وسيلة بوصفه Projective Test االسقاطي االختبار (1939) "فرانك لورنس" وصف

 من بشكل املنبه عليه يضفيه الذي للمعىن يستجيب فإنه ما إىل ومبهمة متشكلة غري ملثريات يستجيب حينما ،فالفرد

   .تعسفا قرره أن للفاحص سبق قد ما ال شخصيته عن فعال يعرب الذي الوجدان أو الفعل أشكال

 :األسري اإلدراك اختبار عن تاريخية لمحة.1.4.5

 جوليان الكسندر M.sotile سوتيل م - واين ) الباحثني من جمموعة يد على صمم إسقاطي اختبار هو

Alexender suther/ هنري سوزان Sousan Henry سوتيل ماريو Mary sotile دانا ومبساعدة 

 قبل من الفرنسية إىل ،وترجم (1988) سنة االجنليزية باللغة األوىل صورته يف صدر  Dana Castro كاسترو

 لتفاعالت نتيجة الفرد سلوك تعترب اليت األنساق مدرسة من أسسه واستمد (1999) سنة التطبيقي النفس علم مركز

 جيدة وسيلة ،وهو الفرد هذا سلوك حتديد يف هامة وظيفة ميلكون والذين األسرة من آخرين وأفراد الفرد بني حتث

 .أسرته داخل الفرد واحنراف االضطراب معامل عن للكشف أويل لتقصي

  :األسري اإلدراك اختبار وصف.2.4.5

 وضعيات تظهر رسومات لوحة كل يف ويوجد واألبيض باألسود ملونة لوحة (21) من أصله يف االختبار يتكون

 والراشدين األطفال على ،ويطبق األسرية العمليات على اسقاطية تداعيات تعكس يومية أسرية ونشاطات وعالقات

 الفردي التقييم بني اإلكلينيكي التطبيق يف اجلمع أجل من االختبار هذا  صمم ،وقد سنوات (06) من ابتداء

  .االعتبار بعني واألخذ عالجية برامج وضع أجل من العقلية الصحة جمال يف العائلي والتقييم

 :اللوحات تقديم.3.4.5

 كامنة وإحياءات ظاهرة موضوعات تقدم وكلها االختبار مبادة األسري اإلدراك الختبار املكونة اللوحات جمموع يسمى

 ،ص، 2002 معاليم) .والتخيالت والصراعات العاطفية اجلوانب ستكتشف اليت االسقاط مضمون تكون اليت هي

2)  
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 يتناقشون ،الكبار أكل طاولة حول جيلسون (وبنت ولدان)أطفال وثالثة وامرأة رجال اللوحة تعكس العشاء:1اللوحة

 .يأكل األوالد أحد ،بينما

 شخص مباشرة ،أمام غناء قرص يديه يف حيمل مسجل أمام القرفصاء جالسا طفال اللوحة تظهر املسجل:2اللوحة

 .مستطيل شكله بشيء ميده أنثوي جنس من

 يف .األرضية فوق منتثرات وأزهارها ،ماؤها مكسرة مزهرية جبانب القرفصاء جالسا طفال تظهر العقوبة:3اللوحة

 .الطفل إىل وملتفت أسطواين شكله ظهره وراء شيئا حيمل غامض شخص الواجهة

 غري وجهها تعبري بينما.الذراعني مربعة صغرية فتاة على فستانا امرأة تعرض للثياب حانوت يف الثياب متجر:4اللوحة

  .واضحة

 آخر يف يقف شخص .التلفاز زر فوق يدها فتاة ،تضع تلفزيون أمام وولد وامرأة رجل جيلس جلوس قاعة:5اللوحة

 .املفتوح نصف القاعة باب مفتاح على يده ويضع اآلخرين أمام القاعة

 بظهره متوجه سرير فوق جالس ولد أمام نوم غرفة عتبة على ،يقف أنثوي جنس من شخص الغرفة تنظيم:6اللوحة

 .مبعثر سرير فوق مرميان وثياب قميص األرض فوق سلة ،كرة ثياب خزانة يف مفتوح درج املالحظ حنو

 11:30 الساعة إىل يشري ،منبه مبعثر ،سرير مضاءة سالمل حنو نوم غرفة من ينظر طفل السالمل فوق:7اللوحة

    .صغرية طاولة فوق موضوع

 إىل تشري والفتة أحدية تعرض املتجر واجهة يف بعضهما حيتضن وولد امرأة متر، جتار حمل أمام السوق:8اللوحة

  .حبركات ويومئان يبتسمان خلفهما وبنت ولد ،يسري حقيبة يف أشياء امرأة حتمل "ختفيضات"

 أمام امرأة تقف .األخرى اليد يف حيملها مذكرة إىل ،وينظر يده حيرك مطبخ طاولة إىل جالس رجل قاعة:9اللوحة

  .املشهد هذا يف حيدق طفل الباب عتبة يف.قدر داخل ملعقة تدير طباخة
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 مضرب كرة عصا منهما كل ،حيمل رياضية ثياب يرتديان بعضهما جبانب ولدان يقف اللعب ميدان:10اللوحة

 .املضرب كرة يف مقابلة جتري الصورة خلفية يف .قفازات يرتدي ،أحدمها

 مفتاح فوق يديه إحدى يضع واقف فىت قبالة وفتاة وامرأة رجل جيلس (املتأخر اخلروج) الليل يف جولة:11اللوحة

 (ليال 41) الساعة تشري عقارهبا حائط الساعة إىل ،يشري اخلروج باب

 املكتب فوق أمامها .رصاص قلم بيدها ،حتمل املالحظ مواجهة يف مكتب خلف شابة جتلس الواجبات:12 اللوحة

  .كتفيها فوق من ينظران وامرأة رجل يقف ،وراءها مفتوحان وكتاب كراس

 الرجل يدي ،إحدى له مقابل رجل كذلك فيه جيلس الذي السرير يف جالس غامض شخص النوم وقت:13اللوحة

 .ركبتيه فوق والثانية الغامض الشخص فخذ فوق

 فوق .كرة حيمل أحدمها مضرب كرة قفازات ،يرتديان بعضهم مواجهة يف وفىت رجل يقف الكرة لعب:14اللوحة

 .مفتوح للبيت الرئيسي ،الباب اللعب مشهد ينتظران وفتاة ولد البيت مصطبة

 ينظر أنثوي شخص جبانبهم يقف امليالد عيد شجرة جبانبهم مجاعية لعبة حول وبنت ولدان يتحلق اللعب:15اللوحة

  .مفتوحا كتابا حيمل سرير فوق متمدد آخر شخص اخللفية يف .إليهم

 حيمل ،الذي الرجل هذا إىل األخرى وميد بيد السيارة إىل الولد ،يشري سيارة أمام وولد رجل يقف املفاتيح:16اللوحة

 .مفاتيح جمموعة

 .هلا مقابلة بالباب أخرى امرأة ،تقف احلمام مرآة أمام الشفاه بأمحر تتزين امرأة تظهر التجميل:17اللوحة

 األوالد أحد ،يضحك اخللف يف وبنت ولدان ،وجيلس للسيارة األمامي املقعد يف وامرأة رجل جيلس النزهة:18اللوحة

  .البعض بعضهما وجه يف قبضتهما ويرفعان البنت مع

 فوق يديها أحد الفتاة هذه تضع إليها ينظر أوراق ،أمامه مكتب خلف رجل أمام فتاة تقف املكتب:19اللوحة

 .املكتب
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 واضحة غري شخص صورة املرآة هذه ،تعكس للمالحظ ظهره ويدير كبرية مرآة أمام طفل يقف املرآة:20اللوحة

 .املعامل

 الرجل قدمي جانب ،إىل البعض بعضهما يضمان وامرأة رجل يقف (الشوق يف الصدر إىل الضم) الوداع:21اللوحة

-32 ص ،ص 2015، ميزاب)الزوجني إىل وينظران كتبا ،حيمالن مفتوح نص باب عتبة يف وبنت ولد يقف.حمفظة

33.) 

 :االختبار هدف.4.4.5

 بني اإلكلينيكي التطبيق يف اجلمع أجل من Carson (1987) "كارلسون" حسب األسري اإلدراك اختبار صمم

 عني بأخذ وذلك عالجية برامج وضع أجل من وخاصة العقلية الصحة جمال يف األسري والتقييم الفردي التقييم

 داخل الدينامية عن الكشف وبالتايل األسرية العالقات قياس إىل االختبار هذا يهدف.األسري النسق مميزات االعتبار

 أمهيته تظهر بدأ كنسق األسرة خصوصيات أن ومع.األسري النسق وصراعات اضطرابات عن الكشف وكذا األسر

  .األسري النسق تقييم مع متكيفة العيادي القياس أدوات من القليل أن العلم مع فأكثر أكثر

 :لالختبار السيكومترية الخصائص5.4.5

 Validity and Reliability :االختبار وثبات صدق إجراءات

 و ضابطة عينات بني مقارنات عدة أجريت .االختبار هذا بين حيث غربية جمتمعات يف االختبار هذا ثبات إجراء مت

 "قينقريش" اإلجنليزي هبا قام األعمال هذه .العينتني أفراد بني اختالفات وجود إىل وصلت جتريبية أخرى

Gingrich (1987) ما األطفال من جمموعتني إىل منقسمون (44) أفرادها عدد بلغ عينة على أجراها حيث 

 خالل من عليها حصل اليت اإلجابات من انطالقا ضابطة واألخرى جتريبية إحداها.(سنة14-سنوات6) بيم

  .Cohen-Kapa كابا ارتباط معامل باستعمال العشرة التصنيفات
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 اجملموعة برتوكوالت بني وقارن بتجربة قام Eaton (1988) "إتن" قام االختبار ثبات حساب خيص فيما أما

 العام الدليل من أكرب التجريبية للمجموعة العام الدليل أن مفادها نتيجة إىل وتوصل التجريبية واجملموعة الضابطة

 ميزاب) .اجلزائرية بالبيئة إثباته إىل حيتاج أنه غري عايل بثبات يتميز االختبار هذا أن بني ما وهذا الضابطة للمجموعة

 (  33-32-31، ص ص ص ، 2015،

 :االختبار تعليمة.6.4.5

 أخذ أجل من أدوات حتضري مسبقا علينا ،وجيب مرتبة بطريقة 21ال اللوحات حنضر أن بدء ذي بادئ علينا يتوجب

 متييزها خالهلا من ميكنه بطريقة للحالة األخرى تلو لوحة اللوحات ،ونعرض(،ورقة جاف ،قلم رصاص قلم)مالحظات

 :التالية التعليمة عليه نلمي وبعدها.بوضوح

 أن ،وعليك األخرى تلوى الواحدة عليك بعرضها أقوم ،سوف عائالت إىل تشري اليت الصور من جمموعة عندي

 يشعرون؟ مباذا أو األشخاص يفكر ماذا الوضعية؟ هذه إىل أدى الذي ما الصورة؟ يف حيدث ماذا فضلك من ختربين

 ،سوف سيئة وال جيدة إجابة يوجد ال أنه تذكر خصيصا ،و خيالك استخدم احلكاية؟ هناية تكون كيف وكذلك

 أن ميكن املواضيع بعض فإن ذلك ،مع التعليمة وضوح من الرغم وعلى. تذكرها يل يتسىن حىت اإلجابات بكتابة أقوم

 بيانية دراسة ،فإن كاملة غري قصة حتتوي إجابة وجود حالة يف .عملها فهم يتوجب الصعوبات من ملزيد تتعرض

 :للتنقيط وقابلة كاملة إجابات على باحلصول للسماح تضاف أن يتوجب

 حيدث؟ الذي ما

 قبل؟ من حدث الذي ما

 به؟ يشعر اليت/الذي ما

 (13 ،ص 2013، حبوش بن)القصة؟ ستنتهي كيف
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 :االختبار تطبيق زمن.7.4.5

 القصص كل وتدوين اللوحات عرض لعملية احلسن السري لضمان و لوحة 21 على FAT االختبار يتضمن

 .دقيقة 35 إىل 30 بني ما االختبار مؤلفي حسب يتطلب ،فلذلك بالتفصيل

 :النتائج استغالل كيفية.8.4.5

 النسق مدرسة حسب اإلجابات وضع تتم لكي "Numbering" الرتقيم من نسقا االختبار مؤلفوا وضع

 .األسرة يف واحد فرد إجابات من انطالقا األسري النسق عمل حول فرضيات بتكوين الرتقيم هذا يسمح.األسري

 .األسرة داخل الدائرة ،والعمليات للعالقات متنوع وفهم بوصف اآلتيةVarieties  األصناف لنا ستسمح

 :الظاهر الصراع

 عائلي صراع

 زوجي صراع

 الصراع من آخر نوع

 الصراع غياب

 الصراع حل

 :إيجابي حل

 اجيايب حل

 سليب حل

 احلل غياب

 :(الحدود تعريف) النهايات ضبط

 مشاركة/مناسبة
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  مشاركة غري/مناسبة

 مشاركة/مناسبة غري

 مشاركة غري /مناسبة غري

 :العالقات نوعية

 متحالفة =أم

 متحالف =أب

 متحالفة =أخت/أخ

 متحالفة =األزواج أحد

 متحالف =آخر

 قلق عامل أم

  قلق عامل أب

 قلق عامل=أخت/أخ

 قلق عامل= األزواج أحد

  قلق عامل =آخر

  :الحدود ضبط

 انصهار

 اتزان عدم

 الطفل حليف األم

 الطفل حليف األب
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 للطفل (راشد) آخر حليف

 مفتوح نسق

 مغلق نسق

 :الوظيفية غير الدائرة

 السيئة املعاملة

 القاسية املعاملة

 جنسي استغالل

 االهتمام انعدام

 احلياة ضروريات استغالل

 :معتادة غير أجوبة

 رفض

  عاطفية نغمة

 اكتئاب/حزن

 عداوة/غضب

 قلق/خوف

 رضا/سعادة

 املشاعر من آخر نوع
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 :االختبار تفريغ إجراء كيفية.9.4.5

 التفريغ عملية ومتت حدة على حالة لكل قصة 21 على فتحصلنا القصص كل مجعنا التفريغ عملية يف الشروع قبل 

 التنقيط شبكة الورقة هذه على ،يطلق االختبار هذا مؤلفي تصميم ،من الغرض هلذا خصيصا وضعت ورقة يف

 :إىل وتنقسم

 والنقاط اللوحات أرقام أفقيا يقابلها األصناف أي الرتقيم أصناف حيمل:الورقة من أيسر جانب. 

 إىل تشري لكي الدوائر هذه تضلل .بطاقة 21 إىل تشري أرقام بداخلها صغرية دوائر من جمموعة به يظهر:الورقة وسط 

 اليسرى اجلهة من األصناف بني اتصال مهزة القسم هذا ويعترب املفحوص عليها جاوب بطاقة لكل املرقمة األصناف

 .اليمىن اجلهة من والنقاط

 بأرقام أفقيا القسمني هذين ،يتصل األبيض والقسم الرمادي القسم قسمني إىل ينقسم:الورقة من أيمن جانب 

 القسم هذا وجمموع الرمادي القسم يف تنقط االختبار يف التصنيفات بعض توجد أنه غري .التصنيفات وكذا اللوحات

 .التوظيف لسوء العام الدليل لنا يعطي

 

  :تطبيقها إجراءاتو األساسية الدراسة .6

 النتائج إىل للوصول فيها التعمق مت حيث األساسية دراستها يف الباحثة ،باشرت االستطالعية الدراسة من االنتهاء بعد

 ،قمنا الباحثة تعمل حيث املركز هبم يتكفل حبيث التوحد اضطراب أطفال أسر مع املقابالت إجراء مت حيث ، املرجوة

 من بدءا هبا القيام أردنا اليت البحثية وبالدراسة لألسر امليدانية الدراسة خطوات وشرح باحثة كطالبة بأنفسنا بالتعريف

 إلجراء احلاالت منازل يف الدراسة تكون وسوف ذلك على وافقت واليت باألسر االتصال خالل من االحتكاك

 األسرة أفراد أحد على االختبار تطبيق يتم سوف أنه ،كما التوحدي للطفل ينتمون الذين األفراد كل رفقة املقابالت

 تساؤل حمل كانت اليت الدراسة من باملعلومات،واهلدف يزودنا قد الذي األسري احمليط يف فرد أهم ألهنا األم وهي
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 بني سواء األفراد بني التفاعالت يف اضطراب حيدث األسرة يف توحدي طفل وجود هل ) مبعرفة اإلجابة وكانت األسر

 يتعاملون وكيف فيها توحدي طفل وجود حمل وما اإلخوة بني أو واألبناء األم بني أو واألبناء األب بني أو واألم األب

 التشهري عدم و املهنة أخالقيات بسبب وذلك مستعارة أمساء هي الدراسة يف توضع اليت األمساء إن العلم مع معه

 .باحلاالت

 :ومدتها األساسية الدراسة إجراء ميدان.1.6

 04فيفري إىل غاية  40 الفرتة من ،وذلك "بشار" بوالية "العبادلة" مبدينة احلاالت أسر منازل يف دراستنا طبقت

 .أفريل 

 :ومواصفاتها األساسية الدراسة عينة.2.6

 اختيارهم متا التوحد ألطفال أسرتني  على األساسية الدراسة  جمتمع ليشتمل التوحد ألطفال جديدة أسر انتقاء متا

 (01-كوفيد) كورونا فريوس مواجهة ظل يف البالد له تعرض الذي الوضع منها معينة ولظروف قصدية غري بطريقة

  .فيها تعيش اليت املنطقة من جديدة عينة اختيار الباحثة على حتتم مما

 أفراد كل تضم األعمار هذه أن حبيث سنة 53 إىل سنوات 04  مابني ترتاوح بدراستها قمنا اليت احلاالت سن أما

 .واإلناث الذكور بينهم التوحدي والطفل واإلخوة واألم األب من األسري النسق

 المستوى السن الحالة
 التعليمي

 عمر
 الطفل

 اكتشاف سنة
 االضطراب

 أم
 "هارون"

 ونصف عام سنوات 6 ثانوي سنة 36

 أم
 "زكرياء"

 وشهرين عامين  سنوات 3 ثانوي سنة 32

 

  .األساسية الدراسة في معهم المتعامل الحاالت عدد يوضح:03الجدول
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 :الدراسة وتقنيات أدوات.3.6

 ،  دراستها ملواصلة مكنتها اليت العيادية والتقنيات األدوات من جمموعة على األساسية الدراسة يف الباحثة اعتمدت

 .األسري اإلدراك اختبار وتطبيق موجهة النصف املقابالت إىل ،إضافة كأداة اهلادفة املالحظة على االعتماد مت حيث

 .االستطالعية الدراسة يف اعتمادها مت اليت األدوات نفس وهي:مالحظة

 :الدراسة صعوبات .7

 من احلاالت انتقت الباحثة أن إىل يرجع هذا لدراستنا احملدد الوقت يف التطبيقي اجلانب إجراء الباحثة على تعذر

إضافة إىل  مقياس العالجات  ."مستغامن"ب اجلامعية الدراسة مزاولة يف كنا أننا إال "بشار"ب فيها تعيش اليت املنطقة

 .النفسية الذي مت نسيانه من طرف اإلدارة هذا ما عرقل نزولنا أكثر إىل امليدان يف الوقت املتفق عليه

 امتثال وهذا UDS واملتابعة الكشف بوحدة القدمي املستشفى يف وبالذات احلاالت إىل الوصول علينا استصعب

 من الوقاية بتدابري املتعلق 2020 مارس 21 ل املوافق 1441 رجب يف املؤرخ 69-20 رقم التنفيذي للمرسوم

 .كورونا فريوس انتشار

 ووالية  والية 29 على الكلي احلجر تطبيق إىل يرجع هذا و احلاالت زيارة و مقابلة يتم مل جوان 21 اآلن حد إىل

 ( 19كوفيد) كورونا فريوس انتشار الدولة هلا تتعرض اليت الصحية األزمة ظل يف بينهم من "بشار"

 .الفصل خالصة

 دراستها املراد الدراسة عينة وكذلك املستخدم للمنهج تعريفنا حيث من الدراسة هلذه التطبيقي اإلطار وضعنا قد وهبذا

 فيه جترى الذي واملكان اخرتناها اليت األماكن من الدراسة هذه معامل حددت اليت اإلجراءات  على تعرفنا األخري ويف

  .األسر مع املقابالت إجراء علينا سهلت اليت  الدراسة

 



 

 

 :الفصـــل الخامس

 " عرض وتحليل الحاالت ومناقشة النتائج"
 .عرض و تحليل نتائج المقابالت .1

 الحالة األولى. 

 الحالة الثانية. 

 .إستنتاج عام حول الحالتين .2

 .مناقشة الفرضيات .3
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 :تمهيد

متا يف هذا الفصل عرض للحاالت املدروسة وكذا حتليل املقابالت اليت مت اجراءها مع احلاالت مث تطرقنا إىل مناقشة 

 .    FATالنتائج املتحصل عليها من خالل تطبيق اختبار االدراك األسري 

  .نتائج المقابالت وتحليل عرض .1

 األولى لحالةا : 

 د03:،المدة40/2424/ 04( ه.ب) أم :األولى الحالة تقديم 

 مستواها واحد، وذكر طفلتني أطفال لثالثة أم سنة، 36 العمر من تبلغ "هارون" الطفل أم "حكيمة" السيدة

 .متوسط االقتصادي ،املستوى جيد ثقايف مبستوى تتمتع ثانوي التعليمي

 عندما التوحد بطيف مصاب أنه ،اكتشفت إخوته بني من الثانية الرتبة دو سنوات 6 العمر من يبلغ ( ه) والطفل

 .ونصف عام عمر يف كان

                              األسرة بأفراد التعريف:الثاني المحور
 :ألبا

                         محزة.ب:االسم
    .سنة04:السن
                                          موظف:املهنة

  جامعي:التعليمي املستوى
 :التوحدي الطفل
                                                   .هارون.ب:االسم
                                          .ذكر :اجلنس
                                                   .سنوات6 :السن

                                          الثانية الرتبة. :امليالدي الرتتيب
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 .02:األخوة عدد
 .الروضة يف متمدرس:الدراسي املستوى

 التوحد اضطراب :االضطراب نوع
 .غريبة حركات و النمطية حركات ، اللغة غياب :االضطراب أعراض

 .نفسي طبيب طرف من:التشخيص
                               :األبناء

 :الرتتيب حسب أمسائهم
 .ابتدائي سنواتطور9 هديل
 .الروضة متمدرس سنوات6 هارون

  .سنوات3 اهلل هبة
 متوسط:لألسرة االقتصادي املستوى
 .مرضية حالة توجد ال:الصحية الظروف

 

 : النسقية للطفل هارون األسرة أفراد يوضح:4والجدول

 المرض الوظيفة السن الجنس واللقب االسم

  موظف سنة 40 ذكر ".ب. محزة"األب

  بيت ربة سنة 36 أنثى "ب.حكيمة" األم

  ابتدائي متمدرسة سنوات 9 أنثى "ب.هديل" 1االبنة

 التوحد طيف الروضة يف يدرس سنوات6 ذكر "ب.هارون" 2االبن

   سنوات 3 أنثى "ب.اهلل هبة" 3االبنة
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 :المقابلة محتوى ليلتح

 ألن األسرة منزل يف مقابالت ثالثة إجراء متا أنه إىل اإلشارة البد احلالة مع املقابالت سري إجراء لطرح التطرق قبل

 ملالحظة حمظوظني جعلنا ما ،وهذا لألم املرضية الصحة توعك ظروف بسبب األسرة قبل من جاء الطلب هذا

 .طبيعتها على األسرة تفاعالت

 التوحدي للطفل وتقبل اهلدوء من جو يف تعيش األسرة أن استخلصنا (ه) أم السيدة مع املقابلة إجراء خالل من و

 رؤيتنا عند خاصة جدا وسعيدة ،متفائلة "ه" والدة نرى الصدمة ،وبعد فيه ومرغوبا عاديا كان احلمل كان حبيث

 بعد "دارك هذي أيواه ،فرحتيين ماجتيش قاع قلت أنا فرحت شفتك كي أخيت واهلل":فقالت السبب عن فسألناها

 عليها يتعرف ومل لنداءاهتا يستجيب ال فهو قبل من تالحظها مل طبيعية غري سلوكات ابنها على األم الحظت أشهر

 األمر بادئ يف تستشري جعلها ما هذا، غريبة منطية حبركات يقوم به خاص افرتاضي عامل يف وكأنه معها يتواصل وال

 عام "ه" بلوغ منذ االضطراب ظهر فقد التصرحيات حسب فعلى النفسانيني األخصائيني بعض مث األطفال طبيب

  .وأنيقة اهلندام مرتبة واحلزن الضحك بنب ما كانت ،إمياءهتا مرة كل يف "هلل احلمد" عبارة تردد كانت ،كما ونصف

 أقرانه مع ،ودجمه نفسية أخصائية قبل من حصص ملتابعة نقله مت متفائلة جعلها هذا مبكرا ابنها باضطراب األم معرفة 

 لنا يؤكد ،هذا عمره من الرابعة سن يف وهو ينطق بدأ قوهلا حد ،وعلى تدرجييا حالته تتحسن بدأت حىت الروضة يف

 ، تناديه عادي كطفل  ابنها مع تتعامل  ،والحظناها التواصل مهارات "ه" ابنها تعلم األم فيها وجدنا اليت الصورة

 Toilette فيه نعلم وأنا عام": قالت حيث املرحاض دخول لتعلم وقت له خصصت حيث.ما شيء جبلب وتأمره

 حديث يف يبدو كما العمل هو السبب فكان األب غياب عن سألنا أخرى حصص ،ويف "يتعلم مهم بصح عييت

 نروح كرهت أنا عاله صعيبة وخدميت خدام راين غالب اهلل مسحيلي يقويل ويعاود قاع ندابزو خطرات":قوهلا يف األم

 التواصل من حيرمهم الذي العمل بسبب زوجها عن القلق احلالة سلوك على الحظناه وما "يتعاجل ولدنا ندو وإياك أنا

 العمل يف لضغوط يتعرض زوجها أن قالت الزوجة أن إال سببها جنهل العمل يف مشاكل من يعاين األب أن كما.معه
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 يف داخل وزيد خدام غري ثاين هو":قوهلا يف كذلك "ه" الطفل وجود مع امسها تذكر مل مجعية يف متطوع عضو و

 الناحية من األب هبا حيتفظ السلطة أن لنا يتضح "أنا ندير كي يقويل ولده على نقوله كي الرمشي يف مجعية

 وتعليم لألبناء الوالدية بالرعاية هتتم األم ،أما األبناء تربية يف املشاركة وكذا االبن رعاية أجل من واملالية االقتصادية

 بدأت األمر هلذا فتقول .واملتابعة الكشف وحدة يف العالج حصص متابعة وكذا للروضة الطفل ونقل احلروف، "ه"

 عالقة األسرة أفراد بني العالقة فتبدو يتعاجل و ابين نساعد باش وتشجعت العالج يف التكفل طرق عن بالبحث

 ."ه" الطفل وضعية على وتوتر قلق مع بعض مع سعادة يف يعيشون فهم واالطمئنان واألمان احلب تسودها وطيدة

  .فشيئا شيئا منه ويتقربون معه اللعب حيبون فإخوته وغريبة منطية حبركات ويقوم يتكلم ،ال منعزل فهو "ه" الطفل أما

 كيما يويل ماباغيش بلي عارفة راين ولدي يتحسن اهلل إنشاء" فقالت البنها املستقبلية نظرهتا عن سألناها عندما أما

 ،و "العائلة وجتتمع امبعد تفوت ومنو وطفولة مراهقة مرحلة ومع تريب تكوين كي غري هادئة حياة نعيشوا مهم كان

 الزوجية الوظيفة أداء للزوجني بالنسبة متيزا و اختالفا هبا األدوار عرفت فقد األسرة داخل إعاقة وجود من بالرغم

 اتضح ،كما واملسؤوليات باملهام ،والقيام (الوالدي الفرعي النسق) الوالدية الوظيفة وكذا (الزوجي الفرعي النسق)

 واملدرسية الصحية بظروفهم واالهتمام ألبنائها رعايتها خالل من عليها مقتصرة كانت الوالدية املهام جممل إن كذلك

 بتعليمه يقومون ،وإخوته املادية بالظروف يهتم واألب.األسري النسق هذا داخل بالسلطة حتتفظ أهنا يعين ال فهذا

  .احلالة منزل داخل الحظنا كما معه اللعب وتارة

 إىل والية من تتنقل جيعلها ما هذا فيها املتواجدة البلدية يف التوحد اضطراب يف املتخصصة املراكز قلة عن وتتأسف 

  .املادي الدخل على يؤثر بالطبع وهذا أخرى

 االضطرابات بوصف اخلاصة البطاقات من جمموعة على القصص بسرد األم قامت اليت االختبار خالل ومن

 . توحدي طفل وجود يف األسرة تعيشها اليت والصراعات



 الخامس                                           عرض وتحليل الحاالت ومناقشة النتائجالفصل 

 

96 
 

 مت الثالثة املقابلة أما أسئلة  من جمموعة املتضمن املقابلة دليل هلا تقدمي ،و األم مع والثانية األوىل املقابلة إجراء بعد

 .األسري اإلدراك اختبار تطبيق

 خالصة: 

 "ه" الطفل والدة بعد ،و هدوء و استقرار تعيش كانت األسرة أن الطفل أم مع املالحظة وشبكة املقابلة خالل من

 األم ،عانت "ساهلة وماشي توحد متوقعة ماكنتش غالب اهلل" طفلها بإعاقة معرفتها بعد األم صدمة إىل أدى الذي

 عالجية وحصص متابعة بعد والتفاؤل التقبل درجة نالحظ ،لكن ابنها مستقبل على وخوف نفسي ضغط من

  .التحسن من درجة إىل للوصول

 األسري اإلدراك اختبار نتائج تحليل FAT األولى للحالة: 

 النسقية املدرسة من االختبار استمدها اليت األسئلة على األربع احلاالت بروتوكول مناقشة يف الباحثة اعتمدت لقد

  :كاآليت التحليل وكان

 .احلزن وأحيانا والضحك اهلدوء مابني عادي:الحالة سلوك

 :للبطاقات الكيفي العرض

 العشاء:1اللوحة

  ."تاكل قادراش ما ولبنت متوترين وألوالد متفامهني ماشي وألم األب شغل كي"

 املسجل:2اللوحة

 ."هي حسابه على تبدله باغيا ألم بصح CD يدير باغي لولد نشوف، نفهم باش والراجل ألم وال والولد ألم"

 العقوبة:3اللوحة

 يضربه باغي باينة وراه يديه داير كوراه هذيك يلمد لولد باش عنيف موقف آخذ وألب مزهرية له طاحة لولد هذا

     ".بالزعاف سلسة حباجة ماشي



 الخامس                                           عرض وتحليل الحاالت ومناقشة النتائجالفصل 

 

97 
 

 الثياب متجر:4اللوحة

  ."عجبتها يل لفساتني عليها تعرض وراها لقش لبنتها تشري باغيا راها هذي"

 جلوس قاعة:5اللوحة

   "يتفرجوها يقدرو قاع حاجة يل عائلي مسلسل على حيوسو وراهم يتفرجو باش جمتمعة راها عائلة هذي

 الغرفة تنظيم:6اللوحة

 ."منظمة نتاعه لبيت ويشوف يتنظم باش تنصحه ألم جات و منظم ماشي ولدها عندها هذي"

  السالمل فوق:7اللوحة

 يتخيل باالك 11ال التوقيت حسب على اليقظة أحالم يشوف راه ونص حلداعش هذي (ضحك) حيلم ناض واش"

    ."حوايج

 السوق:8اللوحة

  ." التسوق (صمت) وألب ولولد ولبنت ألم األحذية تاع حلانوت ولدها دات ألم هذي"

 قاعة:9اللوحة

 مارامهش يتصنط راه والولد (القدر إىل إشارة) هذي حسب على نظن لفطور ال لقهوة جات كي وألب ألم هذي"

 "وضوء لكورا كيما مصاريف بيه يقيظو دفرت وال مذكرات وال يوميات يده يف حاجة عنده راه ،وبصح لبال له رادين

  اللعب ميدان:10اللوحة

 "ياك رياضة يلعبو راهوا هذو"

 (املتأخر اخلروج) الليل يف جولة:11اللوحة

 وجدهتا جدها مع قاعدة راها ولبنت ينوض يقرا باغي يل تأخر لوقت نوضي يقوليها وراه ساعة شوف يقوله راه"

 ."متأخر لوقت ينوضها راه وألب
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  الواجبات:12 اللوحة

  ."تقرا بلي أمل يعطوها راهم لوالدين بصح بنتهم يعلموا راهم لوالدين"

 النوم وقت:13اللوحة

 ."نقولوا كيما يواسيها راه شغل وكي مريضة راها تاعه زوجة هذي"

  الكرة لعب:14اللوحة

 راهم خلاطر يلعبوا راهم كيفاش فيهم يشوفوا راهم زوج وهذو تنس دار فناء يف يلعبوا راهم األطفال من جمموعة"

 ."قاعدين

 اللعب:15اللوحة

 حاطني متعاندين شغل ومها يقرا راه وخوهم حلال عجبهاش ما ألم وجات ضامة يلعبوا راهم والدها شغل كي هدو"

 ."كيفه كتاب يشدو والدها قاع لقات لوكان وهي حلال عجبهاش ما وألم متشاحنني وألعاب كادويات حداهم

  املفاتيح:16اللوحة

 ."األبناء على اآلباء تاع خلوف من مرتدد راه وألب سيارة تاع مفاتيح يعطيه أباه على يلح راه لولد هذا"

 التجميل:17اللوحة

 الج يف وهي تقلد راها لبنت وميكن فيها تشوف راها بنتها بلي منتاهبا وماراهش ملكياج دير خارجة راها ألم هذي"

 ." صغرية

 النزهة:18اللوحة

 دايرين راهم رول وألوالد له راحيني راهم يل ملكان على راضية ماراهاش وألم لرحلة ماشني راهم عائلة شغل هذي"

 زوج مقلقها راه وال ملكان عجبهاش ما اما يا احتماالت زوج عنده...ملهم حلال عاجبه ماراهش ألب وحىت فوضى

  ."روحي على نقيسها
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 املكتب:19اللوحة

 ."باغيا راها واش لبنته يتسنط وراه لعمل وحبس طلب عندها بنته جات و عمل عنده األب هذا"

 املرآة:20اللوحة

 ." ملرايا يف ويشوف هذا ولدي هاهو مراهقة سن قشه روحه يشوف راه دجيا مراهقة سن يف راه ولد ،هذا مرايا هذي"

 (الشوق يف الصدر إىل الضم) الوداع:21اللوحة

 يهضروا ليهم انتبهت ناس وقاع بالصدفة تلقاو شغل تشاوفوش ما شحال دي ميكن عمومي مكان يف راهم هدو"

 ."عايل بصوت

 ملزيد تعرضت املواضيع بعض يف الباحثة فإن ذلك ،ومع احلالة على االختبار ،وتطبيق التعليمة وضوح من الرغم على

 غري قصة حتتوي إجابة  حالة وجود كذلك.عملها فهم استصعب االختبار تطبق مرة أول الباحثة ألن الصعوبات من

 للتنقيط وقابلة كاملة إجابات على باحلصول للسماح األسئلة بعض تضاف أن يتوجب بيانية دراسة ،فإن كاملة

 :احلالة إجابات وهذه

 حيدث؟ الذي ما

 .لرحالت يروحو كيفاش واألم األب أسرية مشاكل وال أسرية تربية

 به؟ تشعر اليت/الذي ما

 .تاين والسليب لبنته يسمع ألب كيما االجيايب مليحة مواقف كاين  بصح سعيدة عائلة ماشي مضطرب كان

 تتحدث؟ /يتحدث ماذا عن

 .احلياة يف األشخاص تواجه اليت ،الصراعات عامة بصفة احلياة

 القصة؟ ستنتهي يفك

     .العائلة وجتتمع امبعد تفوت ومنو وطفولة مراهقة مرحلة ومع تريب تكوين كي غري هادئة حياة نعيشوا
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 لبروتوكول الكيفي لتحليلا FAT االستعمال دليل حسب "ه" أم األولى للحالة: 

 ؟ صالحة عمل فرضية بتكوين للسماح كفاية  مطوال البرتوكول هل

 إدراج أجل من مكننا هذا واضحة كانت احلالة هبا أدت اليت القصص أن ومبا الكفاية فيه مبا مطوال كان الربتوكول إن

 .أيضا اعتيادية غري إجابة هناك وليس ، للتعبري رفض هناك ليس ألنه وصادقة مقبولة عمل فرضية

 لصراع؟ وجود هناك هل

 وما احلالة أسرة يف صراعات لوجود مؤشر هذا( 33ن)ب قدر الذي جنده التوظيف لسوء العام الدليل إىل رجعنا إذا

 وهو (11/33)ب الصراع لغياب تسجيل مقابل (10/33) الظاهر للصراع املسجلة املرتفعة العالمة ذلك يثبت

 18 رقم اللوحة يف يظهر ذلك على والدليل للصراع الفعلي الغياب على يدل ال وهذا الصراع وجود من درجة أعلى

 له راحيني راهم يل ملكان على راضية ماراهاش وألم لرحلة ماشني راهم عائلة شغل هذي "" احلالة تعبري يف الرحلة

 ملكان عجبهاش ما يا احتماالت زوج عنده...ملهم حلال عاجبه ماراهش ألب وحىت فوضى دايرين راهم رول وألوالد

 .النتائج يف تسجيله مت نقطة01 الصراع من آخر منط سجلنا كما، "روحي على نقيسها زوج مقلقها راه وال

 ؟ الصراع يظهر مجال أي في 

 وهذا 01 رقم اللوحة يف الزواجي لصراع ل01 نقطة هناك أن حني يف نقاط 09 نسجل العائلي الصراع إطار يف

 من لصراع واحدة ونقطة زواجي صراع وجود فيه يفسر أن حيتمل الذي الوقت يف حملول غري عائلي صراع وجود يقرتح

 لدى 07 الرقم اللوحة االعتبار بعني أخد فيجب خمتلفة وبأشكال العائلة أفراد مجيع ميس الصراع فإن لدى آخر نوع

 أحالم إىل إضافة الوقت أو املنبه و األحالم عن حدثتنا فاحلالة  هلا تفسري ضع خالل من إكلينيكيا جممال هلا وضعنا

  بالذات إليه املشار الوقت يف مزعجة أحالم من تعاين احلالة أن على يدل هذا والتخيل اليقظة
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 :العائلة لهذه الوظيفية السمة نمط

 االعتبار بعني نأخذها أن تستحق اليت العالئقية األشكال عن إيضاحات يعطينا األسرية الوظيفة مؤشرات حتليل إن

 واحد إجيايب حل مقابل نقطتني 02 سلبيا جاء احلل ولكن نقاط 09األسري للصراع املسجلة النقاط من الرغم على

 لتستمر الوضع يؤزم قد ما فهذا احلالة قصص خالل مسجلة حلول هناك تكن مل أخرى اجيابات يف حني يف

 بني تصادم من يزيد احلل غياب أو السلبية احللول فإن اجلرد ورقة يف املسجلة النقاط فحسب أطول لفرتة الصراعات

   .  خاصة األسري النسق أفراد

 األسرة؟ وسط في الظاهرة العالئقية بالجودة مرتبطة فرضيات أي

 أم منقابل=05 متحالفة أم عالقة هلا تظهر "حكيمة" برتوكول ترميز شبكة من املستمدة العالئقية اجلودة معطيات إن

 أخت أو ألخ واحدة نقطة وسجلنا ضغط كمصدر نألب=04ن،و=03 متحالف أب ن،وعالقة=02 قلق عامل

 هذه فكل للحالة كحليف آخر فرد من لكل تسجيل هناك ،و ضاغط كعامل الطفل أخت نألخ=02 مقابل

 وقوة األب صرامة على يدل فهذا سلبية بطريقة األسرة لقواعد تستجيب احلالة جعلت  األفراد من الضغوطات

 آخر كحليف آخر فرد ولوج كذلك نقطة13ب املفتوح النسق يتجلى ،حيث الصراعات حدة من تزيد اليت  سيطرته

 يف طفيف بشكل يؤثر وقد األسري الوضع عن احلالة رضا عدم يفسر قد ما هذا إجيايب حل وجود مع للحالة

    .األسري النسق داخل العالقات

 األسرة؟ داخل النسقية العالئقية بالمظاهر الصلة ذات الفرضيات ماهي

 ،وهذا أخرى جهة من واألبناء جهة من الوالدين بني العائلي الصراع غلبه األسري اإلدراك رائز برتوكول حتليل إن

 بني العالقات اختالل يف متركز والذي( 0،2،3،6،11،15،16،18،21 )البطاقات من كل يف متكرر بشكل

 نالحظ كما واألبناء واألم األب بني عائلية صراعات09 مقابل والزوج األم بني صراع( ن=0)ب  الزوجي النسق

 اليت .والضرب العنف: مثل واجلسد احلركات على الرتكيز عرب االتصالية الرسائل ميزت اليت املتكررة العدوانية الصبغة
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 املفسر اإلكلينيكي فاجململ( ن=03األوىل اللوحة) يف ظهر الذي األبناء قلق/خوف مقابل احلالة قول يف سجلناها

     .األب طرف من الظاهر الفهم يفسر الذي الرتبوي وأثرها العقبة موضوع هو القصة يف نلمسه الذي

 أساسي؟ اختالل مؤشرات هناك هل

 نتائج خالل ،فمن3،9 البطاقات يف نيظهر=02) )إليه اإلشارة ميكن أساسي اختالل عالمة يوجد  للربوتوكول تبعا

 الذي اإلمهال أو االهتمام وعدم "هارون" للطفل األبوية املعاملة سوء أن اإلكلينيكية الفرضية صياغة نستطيع االختبار

 التكيف مشاكل إىل حتما تؤدي اليت األسرية الدينامية عليها تنتظم أساسية عناصر تصبح قد النسق أفراد يعيشه

 هذا أحيط لو فماذا األسرة أفراد لدى والسلوكية النفسية لالضطرابات اخلصبة األرضية يعترب املتصارع األسري فاجلو

     .توحدي بطفل األسري املناخ

 ه" أم األولى للحالة الدراسة نتائج وتحليل عرض": 

 األصناف  األصناف املنقطة عدد النقاط املسجلة
 الصراع الظاهر صراع عائلي 41

 صراع زواجي 4
 منط آخر من الصراع 40
 غياب الصراع 00
 حل الصراع حل اجيايب 40
 حل سليب 42
 تعريف القواعد مناسبة /مالئمة 40
 مناسبة غري/مالئمة 40
 غري مناسبة/غري مالئمة 40
 العالقاتنوعية  األم حليفة 43
 األب حليف 40
 األخت حلفاء/األخ 40
 شخص آخر حليف   40
 األم عامل ضغط 42
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 األب عامل ضغط 40
 األخت عامل ضغط/األخ 42
 الزوجة عامل ضغط/الزوج 40
 نعريف العالقات عدم التزام 40
 نسق مفتوح 00
 نسق مغلق  40
 سوء املعامالت سوء املعاملة 42
 اهلجر /اإلمهال 40
 العدائية /الغضب 42
 القلق/اخلوف 40
 الرضا /السعادة 40
 منط آخر من االنفعال 42
 املؤشر العام الوظيفي  00

 

 "ه"أم األولى للحالة األسري اإلدراك االختبار نتائج يوضح : 15جدول

 :جند األسري للنسق "حكيمة" باحلالة اخلاص FAT األسري اإلدراك رائز حتليل نتائج إىل عدنا إذا

 للصراع مسجلة (09/11)  العالمة نرى الزواجي و األسري الصراع جمموع ميثل الذي الظاهر الصراع حمور يف

 أكثر األسرة الصراعات أن لنا يكشف هذا(01/11) مبعدل سجل الذي الزواجي الصراع اخنفاض مقابل األسري

 اجيايب حل مع(ن=02ب) تقدر سلبية نراها احلالة عند الغالبة احللول نوعية الحظنا وإذا الزوجية بالصراعات مقارنة

 .احلالة بروتوكوالت أغلب يف احللول وغياب واحد

 :يلي كما فهي احلالة نسق عناصر تربط اليت النهايات نوعية عن أما

 مشاركة/ مناسبة (04/10)

 مشاركة غري/ مناسبة (03/10)
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 مشاركة غري/ مناسبة غري (03/10)

 أما االستقرار بعض ميثل قد ما  مناسبة أغلبها فالنهايات وعليه (04/10) هي املرتفعة النقطة أن مالحظ هو وما

 :يلي كما موزعة وهي  (ن=19) سجلنا النسق تربط اليت العالقات نوعية

 حليف أم (05/19)

 حليف أب (03/19)

  حليف أخت/أخ (01/19)

 حليف آخر (01/19)

 ضغط عامل أم (02/19)

 ضغط عامل أب (04/19)

  ضغط عامل أخت/أخ (02/19)

 ضغط عامل زوج (01/19)

 غريب فرد من دعم تلقيها ننسى ال كما احلالة لدى الضغط إنتاج يف تساهم النسق أفراد كل أن هو انتباهنا يثري ما

 .جمهول مازال

 :وهي07=ن مبعدل الكلية عالمتها جاءت فقد احلدود ضبط عن أما

 التزام عدم (03/17)

 مفتوح نسق (13/17)

 مغلق نسق (01/17)

 احلالة  برتوكول يف الواردة الصراعات إىل راجع هذا (ن=34)ب يقدر التوظيف لسوء العام الدليل فإن وهبذا

  ."حكيمة"
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 الحالة حول استنتاج: 

 إجابات على احلصول أجل من تضاف اليت األسئلة وكذلك األسري اإلدراك لرائز وتبعا للحالة حتليلنا خالل من

 يف طرأت اليت املتغريات مع حياهتا تفاصيل يف هلا تتعرض اليت  ضغوط  تعيش "حكيمة"األم أن فنستنتج  كاملة

 ."ه" توحدي طفل وجود يف املتمثلة للتوتر فريسة توقعها اليت التغريات وخاصة حياهتا

 غياب على تدل فهي اللوحات باقي أما18واللوحة األوىل اللوحة يف فقط متكرر اضطراب أو للصراع وجود فال 

 والقلق كالغضب انفعالية نغمات هناك كما مناسبة وأغلبها واحلدود األبعاد حتديد الربوتوكول هذا يف ويتكرر الصراع

 اضطراب وجود على يدل ال األوىل احلالة بروتوكول أن نستنتج جيعلنا ما هذا االضطراب مع حتسب ال وهي واخلوف

 .أسري

 الثانية الحالة : 

 د42/2424،45/ 40زكرياء الطفل أسرة (:ز )أم الحالة تقديم 

 مستوى ذات طفلتني، و ذكرين أطفال ألربعة أم سنة، 32 العمر من تبلغ "زكرياء" الطفل أم "كلثوم" السيدة

 .متوسط االقتصادي املستوى أما ثانوي، تعليمي

 عندما بالتوحد مصاب ابنها أن "ك" األم ،اكتشفت إخوته بني من األصغر سنوات 3 العمر من يبلغ "ز" واالبن

 .وشهرين عامني عمر يف كان

                              األسرة بأفراد التعريف:الثاني المحور
 :األب
                                 عمار.ب:االسم

                                            سنة38 :لسنا
                                           أمن عون:املهنة

  ثانوي:التعليمي املستوى
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 :التوحدي الطفل
                                                   .زكرياء.ر:االسم
                                          .ذكر :اجلنس
                                                   .سنوات3 :السن

                                          األصغر. :امليالدي الرتتيب
 .04:األخوة عدد

 .واملتابعة الكشف وحدة يف معاجلة حصص ويتابع أقرانه مع مدمج كطفل الروضة يف متمدرس:الدراسي املستوى
 دالتوح اضطراب :االضطراب نوع

 القلم ،تدوير اليدين ،رفرفة اللغوي الرصيد أو النطق غياب :االضطراب أعراض

 اجلانبية والنظرة الظل وتتبع 

 .نفسي طبيب طرف من:التشخيص
  :األبناء

 :الرتتيب حسب أمسائهم
 .ابتدائي متمدرسة سنة 11 صباح

 .ابتدائي طور سنوات10 آية
 .ابتدائي متمدرسة سنوات8 إسراء
 ابتدائي طور سنوات7 القادر عبد

 الروضة يف متمدرس سنوات3 زكرياء
 متوسط:لألسرة االقتصادي املستوى
 .الدرقية بالغدة مصابة األم:الصحية الظروف
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 المرض الوظيفة السن الجنس واللقب االسم

 األب

 "ر.عمار"

  أمن عون سنة 38 ذكر

 .كلثوم " األم

  "ر

 الدرقية الغدة بيت ربة سنة 32 أنثى

 االبنة

 "ر.صباح"

 متمدرسة سنة11 أنثى

 ابتدائي

 

 متمدرسة سنوات10 أنثى "ر.آية" االبنة

 ابتدائي

 

 .إسراء" االبنة

 "ر

 متمدرسة سنوات 8 أنثى

 ابتدائي

 

 عبد"االبن

 "ر. القادر

 متمدرس سنوات7 ذكر

 ابتدائي

 

 زكرياء" االبن

 "ر.

 في متمدرس سنوات 3 ذكر

 الروضة

 اضطراب

 التوحد

  ."زكرياء" للطفل النسقية األسرة أفراد يوضح:16الجدول

 المقابلة محتوى تحليل: 

 من قدر أكرب ومجع معني هدف لتحقيق وضعت مقابلة كل حبيث مقابالت 3 فكان املقابالت لعدد بالنسبة

 .اإلشكالية يف املطروحة التساؤالت عن اإلجابة خالهلا من حناول اليت واملعلومات املعطيات

 طبقنا اليت األخرية املقابلة يف خاصة إضايف وقت إضافة متت أنه مع كاملة (د45) إىل (د35)من دامت مقابلة وكل

 أن ،كما البحث ستكمل اليت املعلومات من املزيد على للحصول الباحثة صاحل يف هذا كان ،حيث االختبار فيها

 .مرتاحة كانت ألهنا احلديث يف رغبت الطفل والدة

 كان ،وعموما الثقة وكسب السرية أجل من فقط التوحدي والطفل األم مع غرفة يف املقابالت إجراء مكان كان فقد

 .األسرة أطفال ضجيج من القليل مع هادئا اجلو



 الخامس                                           عرض وتحليل الحاالت ومناقشة النتائجالفصل 

 

108 
 

،  األم سلوك خيص فيما املقابالت  أثناء مالحظات تسجيل من متكنا "ك" السيدة مع املقابالت سري إجراء وخالل

 .للمقابلة تام استعداد وعلى به اهتمامها وتركز بطفلها متماسكة أهنا اتضح اليتو 

 حد على النتيجة تتوقع مل ألهنا التوحد  اضطراب من يعاين ابنها أن اكتشفت بعدما لصدمة الطفل أم احلالة تعرضت

  "أبا دار يف قاعدة كنت لوهران ديته هنار داك عنده حاجة كاش غي قلت التوحد توقعتش ما":ذكرها

 خدمت خندم":القول يوضح كما(ابنها بعالج التكفل األبناء، تربية) يف تتحدد مسؤوليتها أن األم تقول حيث

Psychologue و Orthophoniste " باجلانب والتكفل املال جلمع العمل يف فتمثلت األب مسؤولية أما 

 هو دار صالح مع الهية نكون كي":احلالة قول يف األبناء، تربية يف املشاركة كذلك لألسرة، االقتصادي املادي

 السلطة أن ،فنجد " يديرله و نقوله أيا النفسانية قاتلي واش عارف راهش ما خاطر على قريته واش مراجعة يديرله

 .األسرة وتوازن متاسك حيفظ بشكل موزعة

 بداية أن تبني األفراد بني العالقات وطبيعة األسرة أحداث بأهم املتعلقة املقابالت جوانب يف تعمقنا خالل ومن

 اكتشاف كيفية عن احلالة سألنا وشهرين عامني عمر يف وهو اخلفيف التوحد طيف باضطراب "ز" الطفل إصابة

 يتمشى أعراض عليه نشوف وليت حىت عليه يبانش ما عادي يبان كان هو" األم فقالت الفرتة تلك يف  االضطراب

 تصرفات الحظ النفس علم يدرس زوجها صديق هناك كان األيام أحد يف أنه األم وتقول "القلم ويدور الفايونس مع

 "زكرياء" أخذ سبب أن على يدل ،هذا انتباه يعريه ومل التلفاز يشاهد وهو يناديه وهو له ينتبه مل الذي الطفل

 هو كيفك النفس علم قاري هو حىت ضيف عدنا كان الليل يف هنار وحد":األم تصريح يف األب صديق هو للفحص

  "للطبيب دوه وقالينا ولدي شاف يل

 بصح ينطقش ما كان وشويف ولدي على جريت":قوهلا يف كذلك جيدا بابنها تعتين أهنا الطفل أم لنا وضحت كما

 ورايا يعاود نقوله كي شويف" العبارات بعض الطفل بتدريس األم قامت اجللسة وخالل.  " هلل احلمد لباس دوركا

 ومن والدته من تعلمها اليت العبارات يردد كان الطفل أن الباحثة الحظته ما وبالفعل " مؤدب أنا قول زكرياء
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 وإمنا مضطرب كطفل ليس بطفلها كثريا مهتمة األم أن نستخلص أن ميكن (ز.ر) الطفل مبتابعة تقوم اليت األخصائية

 .لالضطراب مرة كل يف  إنكار  حالة ويف  صدمة حالة يف الزالت األم أن نستخلص احلالة هذه يف عادي كطفل

 ،حيث "ز" حيتاجها اليت اللوازم لشراء تكفي تعد مل اليت بالطفل والتكفل العالج مصاريف من األم اشتكت

  " مساكني خوته وخملني هو غري فيه نتهالو ولينا املصروف بزاف واهلل":قالت

 لبطاقات وحد نشري عطاتين خطرة علبالك":تصرحيها يف النفسانية األخصائية مطالب من األم وتشاؤم تعب نالحظ

  "بزاف لوحدة ألف ومخسني مبئة

 التعامل يف األب صرامة بينها من الباحثة سجلتها مالحظات عدة هناك األسرة منزل داخل املقابالت إجراء وخالل

 .املراقبة دور تلعب وكأهنا برتقب املنزل دخول عند إلينا تنظر كانت الزوج والدة أن كما العائلة أفراد مع

 تصرحياهتا خالل من استنتجناها واليت  الزوج بني العالئقي الطابع عن الكشف حاولنا األم مع احلديث يف وبتعمقنا

 وتناقض(ال)  كانت احلالة إجابات معظم أن واالنتباه للشك يثري وما "مكانش ال ال" بقوهلا خالفات يوجد ال أنه

 مانتقلقش قالويل ،وإال هذا ولدكم مانقوهلمش أنا وحىت هاك ولد جبتينا مايقويل واحد حىت":قوهلا يف األحيان بعض

 احلالة ."تتخباش ما اهلل حاجة هذي والدهم وخيبو مامتحملنش ناس شي وبني بيين شاسع فرق وراه نستغفر خطرات

 يكون قد مرضها أن األم صرحت حيث وغضب قلق نوبات عليها الحظنا فقد (الدرقية الغدة) مزمن مرض من تعاين

 قبل الفرتة تلك يف الصحي وضعها من أزم مما (ز.ر) الطفل والدة قبل املرض هبذا أصيبت ألهنا ابنها مرض سبب

 أين": تصرجيها يف االعتبار بعني أخده ميكن آخر سبب فهو التلفزيون حول شكوكها أن األم لنا تؤكد ،و احلمل

 ."وخنليه اجلنة طيور على وحده حنطه كنت تلفزيون يف حىت شاكة

 القلم تدوير إىل إضافة اليدين رفرفة و اللغوي الرصيد أو النطق غياب  بينها من أعراض جمموعة من يعاين "ز" الطفل

 لألوامر ،يستجيب بانتظام ،جيلس املقابالت إجراء أثناء التحية يلقي كعادته ،الطفل اجلانبية والنظرة الظل تتبع و
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 مالحظة أجل من قلم و ورقة له ،قدمنا غريبة أصوات وإصدار احلركة فرط من يعاين الزال أنه إال والدته أوامر خاصة

  .معنا استجابته

 آية مسيتها خته تاين كاينة" قوهلا يف "آية"ب املدعوة زوجها ابنة وهي األسرة يف آخر عنصر وجود إىل احلالة أشارت

 .الرأس وهز بقوة اليدين بشد األم قامت إخبارنا وعند أخرى بامرأة متزوج األب أن يعين فهذا( صمت)

 الطفل ترك باألم أدى الذي املؤمل احلدث هذا "ز" والدة من أيام بعد الطفل عمت وفاة عن حدثتنا احلديث آخر يف

 .يوم40 عمر يف وهو التلفزيون شاشة على لوحده

 دائما لوالدين":ذكرها حد عل  وتعب مشقة من له تتعرض اليت النفسي الضغط على األم تركز كانت مرة كل يف 

 تعقيد درجة زاد العائلة أفراد عدد زاد كلما أنه  استنتجناه ،ما "مسكينة ألم Surtout نفسي لضغط يتعرضوا

 راكي":قوهلا يف التناقض بعض مع العائلة حجم كرب اجتاه وقلق توتر يبدي الذي األم سلوك أن إذ األسرية العالقات

 ."عمه أوالد و خوته مع يندمج هكا "لزكرياء" فايدة ثاين بصح (صمت) يهبلو لبزوز حس تشويف

 هو": معه اللعب بدور يقومون فهم الطفل إخوة إىل باإلضافة السابق العنصر يف وضحنا كما بدوره فرد كل القيام 

  .املقابالت إجراء أثناء األب لغياب  بالنسبة نفسه ،والوضع"يسخفهو بصح ويقبضوه وراه جيرو ومها اجلري لعبة يبغي

 الطفل اعتماد األقل على العادي من القريب أو العادي التحسن يف تتمثل التوحدي طفلها اجتاه لألم املستقبلية النظرة

 .مستقبله ليكون نفسه على

 خالصة: 

 زعزعة إىل يؤدي الذي لالضطراب متقبلة "ك" احلالة أن املالحظة شبكة و العيادية املقابلة خالل من اتضح 

 .بينهم صراعات إىل يؤدي الذي األسرة أفراد بني العالقات
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 األسري اإلدراك اختبار نتائج تحليل FAT د50:املدة .02/07/2020 :الثانية للحالة 

 وكان النسقية املدرسة من االختبار استمدها اليت األسئلة على(ز) أم احلالة بروتوكول مناقشة يف الباحثة اعتمدت 

  :كاآليت التحليل

 .احلزن وأحيانا والضحك اهلدوء مابني عادي:الحالة سلوك

 :للبطاقات الكيفي العرض

 العشاء:1اللوحة

  ." مديروجني راه وألخر تاكل راها وهذي ياكل قاد راهش ما من يل هذا بيناهتم شجار  راه األب و األم"

 املسجل:2اللوحة

 ."لورقة متدله شراها عال مافهمتش هذي بصح (صمت)يف CD يدير باغي موسيقى لبالصة هذ فهمتش ما"

 العقوبة:3اللوحة

 " خايف راه شغل يلمد وراه عليه يزقي راه نتاعه وألب الفازا له طاحت"

 الثياب متجر:4اللوحة

  ."ليها خطارته يل الثوب يف تتأمل عاد راها ولبنت مالبس لبنتها ختطار راها أم هذي"

 جلوس قاعة:5اللوحة

   " وتنقص تزيد راها وهذي TV يتفرجو جمتمعة راها لعائلة"

 الغرفة تنظيم:6اللوحة

 ." فهمت ما حساب على تسقسيه راها واألم املنظر حساب على رياضة تاع حاجة على حيوس راه االبن"

  السالمل فوق:7اللوحة

    ."ماوال وال ناض شكون يشوف راه وهو بكري ناض االبن هذ هنا"
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 السوق:8اللوحة

 ألم ثالث وزيد عليه يطنزو راهو خوته وزاوج مريض راه يل للطفل منحازة راها األم األول مفاهيم زوج فهمتها"

  ."  تعبريات بزاف عنده مهم مندامج خوته مع خملياه ماراهش

 قاعة:9اللوحة

 "خايف راه مقادش راه شغل بصح يدخل باغي التوحدي هذا والطفل  لألب قهوة دير راه ألم "

  اللعب ميدان:10اللوحة

 ."تنس تاع كرة ،فريق تنس يلعبوا راهم هنا"

 (املتأخر اخلروج) الليل يف جولة:11اللوحة

 ."تاعه نوم لوقت يشري راه طفل وهنا وجدة جد جديد عنصر كاين وراه جمتمعة لعائلة هنا"

  الواجبات:12 اللوحة

 عليه باين راه وألب متأثرة راها ،ألم فامهة ماراهش لبنت شغل هذي دراسة على طفل يراقبو راهم واألم األب هنا"

  ."  الغضب

 النوم وقت:13اللوحة

 ." يواسيها راه وألب صعيبة  تاعها نفسية حلالة تبان راها ألم هنا"

  الكرة لعب:14اللوحة

 ."عادي يلعبوا راهم ألطفال هنا"

 اللعب:15اللوحة

 منعزل راه بصح توحدي طفل شرط ماشي يقرا راه المبايل هنا وطفل تاعهم صحاب جايبني راهم إخوة شغل هنا"

 ."عليهم
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  املفاتيح:16اللوحة

 ."مرتدد راه وخوه سيارة خوه من يطلب راه هننا"

 التجميل:17اللوحة

 ." تستنا وديك تغسل هذيك دوش على الشان دايرين راهم (الفم على اليد وضع مع ضحك) نعربلك ندير كي"

 النزهة:18اللوحة

 عندها يلعبوا وال يتشاجرو راهم وألطفال فرحانة ماتبانش ألم بصح رحلة يف خارجني راهم ألسرة بلي فهمت هنا"

  ."معاين زوج

 املكتب:19اللوحة

 ." شكوى يا طلب يا ثاين تشكي وال طلب تطلب جايا راها لبنت هنا"

 املرآة:20اللوحة

 ." جاوه كي ويشوف تاعه ثياب لبس روحه يشوف راه شغل ولد هذا"

 (الشوق يف الصدر إىل الضم) الوداع:21اللوحة

 ."يقراو ماشيني راهم ،وألطفال زوجته يودع مسافر راه األب هذا"

 :كالتايل احلالة إجابات فكانت التوضيحية األسئلة أضفنا فقد

  يحدث؟ الذي ما

 وجود عن النظر بغض حزن أو فرح سوا احلياة يف عيشوا الني ،مواضيع اليومية حياتك يف متارسي واش اليومية احلياة

 .توحدي طفل

 به؟ يشعرون الذي ما

 .ألم خاصة نفسي ظغط كاين أحيانا
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 القصة؟ تتحدث ماذا عن

  منعزل طفل كاين دائما ألنو توحدي طفل على أغلبية

 القصة؟ ستنتهي كيف

 .فقط األسرة من غي ماشي اجملتمع من مساعدة مع وألم معاهم دجمه طفل داك نتمىن

 :االستعمال دليل حسب(كلثوم أم) األولى للحالة FAT لبروتوكول الكيفي التحليل

 ؟ صالحة عمل فرضية بتكوين للسماح كفاية  مطوال البرتوكول هل

 من مكننا هذا واضحة كانت "كلثوم" احلالة هبا أدت اليت القصص أن ومبا الكفاية فيه مبا مطوال كان الربتوكول إن

 .أيضا اعتيادية غري إجابة هناك وليس ، للتعبري رفض هناك ليس ألنه وصادقة مقبولة عمل فرضية إدراج أجل

 لصراع؟ وجود هناك هل

 وما احلالة أسرة يف صراعات لوجود مؤشر هذا (ن=36)ب قدر الذي جنده التوظيف لسوء العام الدليل إىل رجعنا إذا

 مت نقطة0 الصراع من آخر منط غياب من الرغم على (10/36) الظاهر للصراع املسجلة املرتفعة العالمة ذلك يثبت

 به؟ يشعرون الذي ما يف املتمثل للحالة على طرحناه الذي السؤال وهو آخر دليل وجود كذلك  النتائج يف تسجيله

 .األسرة داخل صراعات وجود على دليل وهذا "ألم خاصة نفسي ظغط كاين أحيانا" كالتايل اجلواب فكان

 ؟ الصراع يظهر مجال أي في 

 (ن=09) مبعدل عائلي صراع ،هناك األسرة مستوى على صراعات عدة تظهر الربوتوكول ترميز شبكة خالل من

 اللوحة يف واحدة نقطة سجلنا فإننا الزواجي الصراع أما (3.8.9.12.15.16.17.18.19) اللوحات يف يظهر

 حول مفاهيم ثالثة أعطت اليت احلالة قصة خالل فمن 08 رقم للوحة اإلكلينيكي التفسري عرض فيمكننا األوىل

 أي األم واحنياز الروضة داخل أطفال طرف من استهزاء يكون وقد املنزل داخل به يستهزؤن الطفل إخوة فإن اللوحة

  .اخوته من التوحدي الطفل على خوفا يكون قد احلالة
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 :العائلة لهذه الوظيفية السمة نمط

 النسق فأفراد واحدة بنقطة قدرت الهنا منعدمة شبه اإلجيابية احللول أن "كلثوم" احلالة بروتوكول  ترميز شبكة توضح

    .ضغوطات تعيش الزوجة جعل ما وهذا (ن=03) سلبية حلول بوجود صراعات يواجهون األسري

 األسرة؟ وسط في الظاهرة العالئقية بالجودة مرتبطة فرضيات أي

 وسجلنا ضغط مصدر ألم غياب منقابل( =03 ) مبعدل حليفة أم عالقة هلا األخرية هذه أن اجلرد ورقة يف لنا يتضح

 حتالف ألي غياب قابل (ن =04 ) مبعدل ضغط كمصدر أخت/،وأخ ضغط عامل أب (ن=02ن،وسجلنا=0 )

 للحالة ضغط كمصدر آخر لعامل واحدة نقطة مقابل ن=04 مبعدل متحالف آخر عامل التمسنا كما أخت أو أخ

 بالطفل احلالة عالقة يف األب مع التفاهم وغياب وأطفاهلا بالزوج مضطربة عالقة تربطها احلالة بأن للقول يدفعنا ،هذا

  .ما نوعا جيدة التوحدي

 األسرة؟ داخل النسقية العالئقية بالمظاهر الصلة ذات الفرضيات ماهي

 )  عدلمب أخت/أخ أي األطفال وهو للضغط األول املصدر أن اتضح احلالة لدى الضغط مصدر إىل نظرنا إذا

 على الطفل ومسؤولية ضغط تعيش احلالة جعل ذلك كل واحدة بنقطة وآخر الزوج مث بنقطتني األب يليها(ن=04

 الصراعات ظهور يعزز و النسق سري يعرقل النسق أفراد بني احلوار غياب أن صياغتها ميكن اليت ،فالفرضية عاتقها

 . فيه

 التكيف؟ لعدم مؤشرات هناك هل 

 وكذا والصراعات باخلالفات مشحون أسري جو وسط تعيش احلالة أن "كلثوم" لربوتوكول الرتميز شبكة إىل برجوعنا

 نوانفعال=03 واكتئاب حزن حالة تعيش األسرة جعل ما ،هذا اإلمهال احلالة تعرضت ،حبيث واحلنان التفهم غياب

 ن=04 مبعدل وقلق خوف وكذلك 12 رقم البطاقة يف ،وتكررت (3.8) البطاقات يف يظهر و ن=03وغضب

 يف املوجودة للفتاة املدرسي للنشاط واألبوية األمومية باملراقبة وتفسريه 12 للوحة اإلكلينيكي اجململ أخد فيمكن
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 متابعة إشكال  أن عل يدل ،وهذا وغضب بعصبية غالبها املشاكل حللول معاجلته أن يبدو األب أن إال القصة

 .لألب منه أكثر لألم يرجع أنه يبدوا املدرسية األعمال

 ز" أم الثانية للحالة الدراسة نتائج وتحليل عرض": 

 عددالنقاط المسجلة األصناف المنقطة األصناف
 41 صراع عائلي الصراع الظاهر

 40 صراع زوجي
 00 غياب الصراع

 40 حل إجيايب حل الصراع
 40 حل سليب

 42 مشاركة/مناسبة تعريف القواعد
 43 مناسبة غري مشاركة

 40 غري مشاركة/غري مناسبة
 40 األم حليفة نوعية العالقات

 40 األب حليف
 40 شخص آخر حليف

 42 األب عامل ضغط
 40 األخت عامل ضغط/األخ 
 40 الزوجة عامل ضغط/الزوج

 40 شخص آخر عامل ضغط
 40 عدم إلتزام تعريف الحدود

 40 طفل/حتالف ضد أم
 40 طفل/حتالف ضد راشد

 04 نسق مفتوح
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 42 نسق مغلق
 40 سوء املعاملة سوء المعامالت

 40 اهلجر/اإلمهال
 40 اإلكتئاب/احلزن النغمة العاطفية

 40 العدائية/الغضب
 40 القلق/اخلوف

 40 منط آخر من اإلنفعال
 04  الدليل العام لسوء التوظيف

 

 "كلثوم" الثانية للحالة األسري اإلدراك االختبار نتائج يوضح : 07جدول

 :جند األسري للنسق "كلثوم" باحلالة اخلاص FAT األسري اإلدراك اختبار حتليل نتائج إىل عدنا إذا

 الصراع غياب مقابل األسري للصراع مسجلة ن=09 مبعدل األسري الصراع جمموع ميثل الذي الظاهر الصراع 

 وأغلب األسرية الصراعات مقابل الزوجية الصراعات غياب عن لنا يكشف هذا نقطة أية نسجل مل الذي الزواجي

 .القصص أغلب يف احللول وغياب واحد اجيايب حل مع ن=03ب تقدر سلبية نراها احللول

 :يلي كما فهي احلالة نسق عناصر تربط اليت النهايات نوعية عن أما

 مشاركة/ مناسبة (02/10)

 مشاركة غري/ مناسبة(05/10)

 مشاركة غري/ مناسبة غري(03/10)

 بني سليب بشكل متداخلة فالنهايات ،وعليه مرتفعة (مشاركة غري/ مناسبة) للنهاية املسجلة النقطة أن مالحظ هو وما

 العالقات لنوعية (ن=17) عالمة سجلنا حيث النسق تربط اليت العالقات نوعية على حتما يؤثر ما ،هذا األفراد

  :كالتايل  موزعة وهي
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 ضغط عامل أب (02/17) 

  ضغط عامل أخت/أخ (04/17)

 ضغط عامل زوج (01/17)

 ضغط عامل آخر (01/17)

 حليف أم (04/17)

 حليف أب (02/17)

 حليف آخر (03/17)

 .غريب شخص من آخر ضغط عامل وجود مع احلالة لدى الضغط توتر يف تساهم احلالة أفراد أن هو نراه ما و

 :نوهي=18 مبعدل الكلية عالمتها جاءت فقد احلدود ضبط عن أما

 التزام عدم (03/18)

 طفل /أم حتالف (02/18)

 طفل/ راشد آخر حتالف (01/18)

 مفتوح نسق (10/18)

 مغلق نسق (02/18)

 .احلالة أفراد برتوكول يف الواردة الصراعات إىل راجع هذا ن=40ب يقدر التوظيف لسوء العام الدليل فإن وهبذا

 الثانية الحالة حول استنتاج: 

 خاصة النفسية الضغوط بعض من تعاين األسرة هذه أن لنا يظهر االختبار وحتليل واملقابالت املالحظات خالل من

 ونعيا أخيت بزاف واهلل" والتعب باإلرهاق يشعرها التوحدي طفلها رعاية يف مسؤوليتها كذلك األم أي احلالة لدى

 ." بزاف
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 ومسؤولية مشقة من األم له تتعرض ملا نظرا 18واللوحة األوىل اللوحة يف فقط متكرر اضطراب أو للصراع فوجود

 وأغلبها واحلدود األبعاد حتديد الربوتوكول هذا يف ويتكرر الصراع غياب على تدل فهي القصص باقي أما وصعبة كبرية

 اليت األسرية احلياة يف مشكالت إىل تؤدي الطفل فإعاقة واخلوف والقلق كالغضب انفعالية نغمات هناك كما مناسبة

 األدوار لصراع نتيجة السلبية املشاعر يف املتمثل العاطفي اجلانب عليها يغلب األم أن ،ومبا الزوجية العالقة على تؤثر

 حيث من األسري الرتابط لتحقيق هتدف فاحلالة كزوجة دورها إىل إضافة وأعباء مسؤوليات منها يتطلب الذي

   .وإخوته وطفلها بزوجها عالقتها

 :حول الحالتين عام استنتاج .2

 حياته تعرض اليت النمو يف تعقيدات من ذاته الطفل على وتأثريا صعوبة النمائية االضطرابات أكثر من التوحد باعتبار

 للرعاية التكيف طرق أجنع عن الباحثة األوىل املسؤولة األم وباخلصوص حوله من على ،وتأثريا للخطر املستقبلية

 فقد واحلماية الرتبية يف اليومية حياهتا تعيق اليت الضغوطات ومواجهة صد من متكنت فإن التوحدي بالطفل والتكفل

 والتوازن اإلعاقة مطالب مع التكيف يف الفشل فإن ذلك عكس ،وعلى الصراعات من خالية أسرة جعل من متكنت

 موضوع خالل من أردنا وعليه االضطراب بوابة أمام أهنا شك فال أسرهتا أفراد مع تعيشها اليت النفسية ضغوطاهتا بني

 .األسري النسق اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود كان إذا ما على التعرف دراستنا

 األسري اإلدراك واختبار موجهة النصف املقابلة و احلالة دراسة باستعمال الدراسة فرضيات من التحقق مت ولقد

 .التوجدي الطفل أم على بتطبيقه

 ختتلف توحدي طفل وجود ظل يف األسري النسق داخل االضطرابات ظهور بأن البحثية الدراسة نتائج أظهرت حيث

 األسرة وثقافة األسري والدعم األفراد بني العالقات خمتلف من األسرية  الظروف وحسب آخر إىل أسري نسق من

 .توحدي طفل وجود إىل بالضرورة يرجع ال االضطرابات ظهور أن كما اإلعاقة حول
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 األسرة يف التوحدي الطفل وجود أن حيث نسبيا العامة الفرضية حتقق عدم على النتائج حتليل عملية دلت قد و

  .األسري النسق داخل اضطراب حيدث

 :الفرضيات مناقشة .3

 االتصايل األسري النسق اضطراب إىل يؤدي األسرة داخل التوحدي الطفل وجود أن األساسية الفرضية على بناءا

 رائز تطبيق خالل من حتقق مل لكن CASE STUDY احلالة دراسة أساس على نسبيا الفرضية هذه حتققت

 .والثانية األوىل احلالة يف الكفاية فيه مبا FAT األسري اإلدراك

 غياب نالحظ كما واألسر احلالتني بني القائمة الصراعات بعض نلتمس (ر)، (ب) للحالتني حتليلنا خالل فمن

 نسق داخل اضطرابات وجود يعين ال فهذا السلبية احللول توظيف هو سوء األمر يزيد ،وما للمشكل الالزمة احللول

 نقطة 40 تتعدى مل العالمة أن نرى الزواجي و األسري الصراع جمموع هو الذي الظاهر الصراع حمور ففي .احلالتني

 وإذا الزوجية بالصراعات مقارنة األسرية الصراعات قلة عن لنا يكشف هذا الزواجي الصراع و األسري للصراع مسجلة

 االضطراب وجود أن حبيث القصص أغلب يف احللول غياب مع سلبية نراها لديهم الغالبة احللول نوعية إىل نظرنا

 فأغلبها الفئة هذه أسر عناصر تربط اليت النهايات نوعية عن أما .50 يساوي أو من أكرب املؤشر يكون عندما يتأكد

 .مناسبة

 طفلها رعاية أثناء التوحدي الطفل أم إليه تتعرض الذي النفسي الضغط مشاعر احلالتني على الحظناه ما إن مث

  من كل أشار فقد ومتطلباته مبسؤولياته القيام أمام بالعجز إحساسها ويزيد عينها أمام يكرب وهو خاصة

Michaols "&" Wang "   يظهرون التوحد أطفال والدي أن مفادها دراستهما نتائج يف (2011) سنة 

 مرتفعة مستويات يعانون التوحد أطفال أسر أن (1997) "لويز" كذلك ،وأشار النفسية الضغوط يف أعلى درجات

  .العاديني األطفال بأسر مقارنة أكثر وضغوط املشقة من
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 ما هذا املتوحد الطفل وجود إثر الزوجية العالقة تأثري خالل من احلالتني عند الصراعات بعض ظهور بعد القول وميكن

 احللول وغياب الظاهرة بالصراعات يتميزون األسر هؤالء أن كما األفراد بني التواصل وقلة االضطرابات إىل يؤدي

 ومساندة دعم مصدر عن كالمها فيه تبحث الذي احلني يف األسرة أفراد أحد من ضغط مصادر وجود كذلك الالزمة

 يف ،وباخلصوص منهما لكل ضغط عامل لزوج ن=01 سجلنا حبيث احلالتني بروتوكول مستوى على نراه ما وهذا

  .األوىل البطاقة كذلك و 18 رقم البطاقة

 احملاولة بظهور وعالقته املدرك األسري للنسق دراستها يف (2014) سنة "نعيمة غازلي" دراسة مع يتفق ما وهذا

 هو الدراسة هذه من هتدف كانت حيث مراهق حالة 20 من مكونة عينة على مقارنة دراسة املراهق لدى االنتحارية

 فإنه للدراسة وكنتيجة املراهق لدى االنتحارية احملاولة بظهور عالقة له األسري النسق شكل كان إذا ما عن البحث

 .الظاهر الصراع معدل ارتفاع وبالتايل املراهق لدى االنتحارية احملاولة ظهور و األسري النسق شكل بني عالقة يوجد

 التواصل قلة سببها يكون ما غالبا اليت األسر داخل األسري النسق اضطرابات خمتلف على التعرف تقودنا العالقة هذه

 الطفل بني يقع الذي التواصل يف تدمري أو تشويه وجود إىل يرجع اضطرابات ظهور بعد القول ،وميكن .احلوار وغياب

  .."باتيسون" رؤوية حسب للمرض فريسة الطفل يقع لذا(طفل-أم )املستثمر واملوضوع

 .الناضجة غري األسرة يف حتدث السوية غري الثالثية العالقة أو املثلثات عن حديثه يف "بوين" أشار كما 

 .اضطراهبا عن األسرة خالله من تعرب الذي الفرد هو األسرة داخل املريض لعضو أن "ولمان"عرب حبيث

 االضطراب بظهور عالقة له األسري النسق أن هو الدراسة وهذه حبثنا بني التشابه نقاط من استنتاجه ميكن وما 

  .السلبية احللول على االعتماد يف الوقت نفس يف ،وتشارك للصراعات حل غياب وظهور

 ترفض األم أن مع الواجبات يف البنت على األب كغضب العنيفة الفعل ردود نرى احلالتني حتليل يف تعمقنا ويف

 ال العاطفية النغمات فإن االختبار دليل إىل وبالرجوع بينهم ما العالقات يزعزع دوره هذا لألب العنيف املوقف

   .التوظيف سوء معدل مع حتسب
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 واالنفعاالت املشاعر وكبث الداعمة املصادر وقلة النفسي الضغط هو الطفيفة الصراعات ورود سبب أن ونستنتج

 السابقة الدراسات إىل وبالرجوع.االجتماعي الدعم عن بالبحث تتعلق اسرتاتيجيات إال هي ما والقلق كالتوتر

 توحدي طفل وجود ظل يف األسرة بنشاط املرتبطة املشكالت أن تؤكد كذلك هي (1983) "فريدريش" كدراسة

 .االجتماعية املشاكل جانب إىل الدعم عن والبحث املطالب زيادة إىل ترجع

 النسق داخل األفراد له تتعرض ما كل أن  دراستهم يف (1997) "مسعود" و "الحديدي" توضيح عكس على

   .التوحدي الطفل حنو الوالدين واجتاه السائدة الدينية واملعتقدات التعليمي الثقايف املستوى إىل يرجع األسري

 هي حتققت األبوية العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود مفادها األوىل اجلزئية الفرضية صدق ،وتثبت

 .الصراعات غياب يعين ال فهذا اجملال هذا يف نقطة أية تسجل مل حبيث الثانية وال األوىل احلالة عند كذلك

 حتققت اإلخوة بني العالقة اضطراب إىل يؤدي التوحدي الطفل وجود مفادها الثالثة اجلزئية الفرضية صدق وأثبتت

  .18 رقم البطاقة يف بينهم ظاهر الصراع وبدا  قلق مصدر أخت/خأل ن=04 سجلنا الربتوكول خالل من ما نوعا

 فعل رد خاصة قلق مصدر ألب ن=04 سجلنا فقد كذلك هي نسبيا حتققت قد الرابعة الفرعية للفرضية بالنسبة و

 املوقف ترفض األم أن مع الواجبات يف البنت على األب غضب نلمس كذلك الطفل على العنيف العقوبة أثناء

 قلق مصدر ألب نقطتني سجلنا كذلك هي الثانية للحالة وبالنسبة بينهم ما العالقات يزعزع دوره هذا لألب العنيف

 بالصراعات للتأثر نتيجة وهذا األسري النسق عناصر بني والنزاعات اخلالفات كثرة يعكس هذا ضغط وكعامل

 األسر هلا تتعرض اليت واالضطرابات العاطفية املشاكل تشابه رغم انه  القول وميكن.احلالة برتوكول يف الواردة الضمنية

 بعني أخد مع  ضطراباال شدة وكذا أفرادها عدد حيث من اختلفت وحتليلها مقابلتها متا اليت احلاالت أن إال

 أن تؤكد البحثية النتائج فإن البحث إجراء استصعبت اليت الظروف وكذا األسرية والظروف الفردية الفروقات  االعتبار

  .األسري الكيان خلل إىل يؤدي التوحدي الطفل
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 جيعلهم ما هذا حباطباإل والشعور العالقات زعزعة يتعلق فيما احلالتني لدى تشابه وجود هو أيضا استنتاجه ميكن وما

 .االضطرابات لظهور عرضة

 :خالصة

من خالل عرضنا للحالتني املدروسة وإجراء املقابالت معهم باستخدام األدوات الالزمة املتمثلة يف املالحظة العيادية 

حبيث توصلنا إىل نتائج أمهها أن النسق األسري االتصايل يتعرض   FATواملقابلة النسقية واختبار اإلدراك األسري 

 .   توحدي للصراعات وتظهر فيه اضطرابات يف ظل وجود طفل
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 : االقتراحات

 جديدة فكرة تقدمي خالل من تطويره أو  املتواضع البيداغوجي حبثنا ملواصلة الباحثني دعم هو اقرتاح أول. 

 جديد كطرح رسائلهم يف فكري كتناول النسقي النموذج باختاذ العلمية والبحوث األكادميية الدراسات تشجيع. 

 أسرهم ودعم هبم والتكفل التوحد أطفال زمرة بضم وتشجيعها باجلمعيات العمل . 

 أهم على ،والوقوف وأسرهم التوحد أطفال مشكالت لطرح املؤمترات وعقد والوطنية احمللية النقابات يف املشاركة 

 .هبم للتكفل املتاحة والوسائل املمكنة احللول

 ومشاكلها باألسرة خصوصا املتعلقة والرتبوية االجتماعية الدراسة جمال يف والدارسني الباحثني هتماماإل. 

 على وأسرته التوحدي الطفل تضم جديدة تكفل برامج خلق أو واالجتماعية الرتبوية الربامج تطوير وراء السعي 

 .سواء حد

 وإدماج والطفولة األسرة ورعاية  املرأة بأوضاع املكلفة الشؤون ووزارة عامة بصفة الوطنية الرتبية لوزارة خاص نداء 

 أجل من خاصة بصفة اخلاصة االحتياجات دوي لألفراد االجتماعية بالقضايا املكلفة الشؤون وزارة أو  املعاقني

 اليت املكان يف األمهات بعض من طلب كان هذا أن كما أقراهنم مع اإلعدادية التحضريية األقسام يف دجمهم

 .الرتبص الباحثة فيه قامت
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   :خاتمة

 عن الكشف خالل من النسقي، باملنظور املتعلق ذلك للدراسة، جديد معىن إعطاء بغرض احلالية الدراسة صممت

 وضعف غربية سلوكات يف املتمثلة اضطرابات من يعانون الذين التوحد أطفال ألسر العائلي التوظيف خصوصية

 .األسري سياقه داخل العرض أو الطفل دور وإبراز واإلدراك، التواصل

 تتجنب أو ترفض أحيانا كانت اليت األسر هذه عن دراستنا إجراء خالل واجهتنا اليت الصعوبات إىل اإلشارة ونود

 بالنسبة االضطراب تشكل اليت االتصايل، األسري النسق داخل األفراد إلشكالية نظرا الباحثة، مع والتعامل التعاون

 املراد األسر إىل الوصول علينا صعب اآلخر هو "كورونا" فريوس انتشار ظل يف ،و لألسرة مجة صراعات و للطفل

    .دراستها

 للتعاون اجملال لنا فتحت  أسرتني   على احلصول من النهاية يف متكنا فقد والصعوبات العوائق هذه كل من بالرغم و

 اسر هي التوحد طيف باضطراب املصاب ابنها من اختذت اليت املدروسة األسر أن كما .الباحثة مع كبري بشكل

 العام توظيفها مجود بسبب وذلك البنائية جوانبها بأحد اضطراب وجود اتضح ،إذا سيء حنو على وظائفها تؤدي

 .األوىل الفرضية صحة يؤكد ما وهذا التفاعلية األمناط نفس استخدام على ومداومتها

 اخللل عن التعبري يف أوال واملتمثل العائلي السياق داخل دور له الطفل اضطراب أن ذلك إىل باإلضافة لنا تبني كما

 .ملعاناهتا الرمسي املمثل هو وبالتايل األسرة هبا متر اليت األزمة أو

 منظور من السيكولوجية املشكالت يف الصعوبة تشخيص أن واملتواضع املبسط العرض هذا خالل من جليا ويبدو

 لنسقه مدركا أو متمردا ليس فالطفل الفردي التشخيص أدلة يف املتبع التشخيص أسلوب عن متاما خيتلف هو نسقي

 السلوك وتكرار توايل يف وقع قد منهما كل الن ولكن مضطرب، االبن الن متسلط الوالد أن أو متسلط، والده الن

 التوحدي الطفل وجود أن: اىل انتهينا االخري ويف .هناية بال اليت باللعبة األسرة معاجلو يسميها كما وهي املرضي،

 .االتصايل األسري النسق اضطراب إلىل يؤدي األسرة داخل
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 .والتوزيع للنشر

 .والتوزيع للنشر ايرتاك:القاهرة(1ط)ألتوحدي الطفل.(2006).سيف أبو حممد أمحد  حسام .20

 للنشر الوراق مؤسسة : عمان.(0ط) واملكافحة وأثاره دوافعه األسري العنف.(2014).بدران أمحد محدي .22

 .والتوزيع

http://manifest.univ-ouargla.dz/
http://manifest.univ-ouargla.dz/
https://www.aspj.cerites.dz/en/article


 ئمة المراجعقا

 

131 
 

 : عمان(دط) واالجتماع النفس وعلم الرتبية يف أسياسية مفاهيم)(غباري ، أمحد وثائر شعرية أبو حممد خالد .20

 .والتوزيع للنشر العريب مكتبة

 .البداية دار: األردن(1ط)االجتماعية التنشئة.(2006).بسام ورشا عدنان رانيا .20

 .والتوزيع للنشر العريب اجملتمع مكتبة: عمان(1ط)التوحد.(2005).العبادي خليل رائد .23

 النظرية بني العلمي البحث أساليب و مناهج.(2000).غنيم حممد وعثمان عليان مصطفى رحبي .22

 .والتوزيع للنشر صفاء دار:عمان(1ط)والتطبيق

 الشاملة املكتبة(دط)العلمية وممارسته النظرية أساسياته العلمي البحث(دس)دويدري وحيد رجاء .27

 .maktaba.org/book/8368/297-https://alاحلديثة

 شرللن عويدات: بريوت(1ط)النفس علم موسوعة.(1997).شاهني فؤاد /ت.بارو وفرنسواز دورون روالن .22

 .، والتوزيع

 .املصرية األجنلو مكتبة:القاهرة.(0ط)التوحد اضطراب.(2008).موسى سيد وحممد شقري حممود زينب .21

 .الكتب عامل: القاهرة. (ط) . واألسرة النفسية الصحة.(2011 ).زهران حامد سناء .04

 .كتب عامل(ط/د)والرعاية والفهم والشفقة الغموض بني)التوحدي( الذاتوي الطفل)دس(سليمان حممد سناء .00

 .والتوزيع والنشر للطباعة اجلامعية املعرفة دار :اإلسكندرية(1ط)التوحدي الطفل.(2013).مجيل طه مسية .02

 عالء مؤسسة:سوريا(1ط)أسبابه،خصائصه،تشخيصه،عالجه ،التوحدالطفويل(2004 سوسن شاكر اجلليب .00

 .والنشر للطباعة الدين

 وما الوراثة الوراثية األمراض تسببهاسلسلة اليت واألمراض ،الكروموسومات(دس)العريض سامل شيخة .00

 .املعاقني وحبوث دراسات مركز( :دط)عليها،

 . اجلامعية املطبوعات ديوان(:5ط)اجلسمية النفسية األمرض يف حماضرات.(2008).معاليم صاحل .03

https://al-maktaba.org/book/8368/297
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 .فاروق جامعة(دط)داوون أعراض متالزمة ذوي من األطفال التوحديني تشخيص.(دس)حممد اهلل عبد عادل .02

 دار: القاهرة(1ط) 21 القرن مشارف على األسرة.(2000). الشربيين أمحد زكريا و منصور سيد اجمليد عبد .07

 .العريب الفكر

 للنشر أسامة دار:عمان(1ط) االجتماعية اخلدمة مصطلحات معجم.(2012).حامد سليم الناصر عبد .02

 .والتوزيع

 .العربية النهضة دار :بريوت.(0ط)النفسي والتحليل النفس علم معجم(1ط)وآخرون طه فرج القادر عبد .01

 مركز:اإلسكندرية.(دط)،طبية،اجتماعية الطفل،تربوية وتربية منو موسوعة.(2006).الكايف عبد الستار عبد .04

 .للكتاب اإلسكندرية

 للنشر أسامة دار:عمان(1ط) االجتماعية اخلدمة مصطلحات معجم.(2012).حامد سليم الناصر عبد .00

 .والتوزيع

 .العربية النهضة دار :بريوت.(0ط)النفسي والتحليل النفس علم معجم(1ط)وآخرون طه فرج القادر بدع .02

 . النفس علم موسوعة.(1994).حنفي املنعم عبد .00

 . النفس علم موسوعة.(1994).حنفي املنعم عبد .00

 مركز:اإلسكندرية.(دط)،طبية،اجتماعية الطفل،تربوية وتربية منو موسوعة.(2006).الكايف عبد الستار عبد .03

 .للكتاب اإلسكندرية

 دار: القاهرة(1ط) 21 القرن مشارف على األسرة.(2000). الشربيين أمحد زكريا و منصور سيد اجمليد عبد .02

 .العريب الفكر

 .وموزعون ناشرون الفكر دار: عمان(1ط)األسري النفس علم.(2009).كفاىف الدين عالء .07
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 دار: القاهرة.(0ط)االتصايل النسقي املنظور األسري النفسي والعالج اإلرشاد.(1999). كفاىف الدين عالء .02

   .العريب الفكر

 دار : القاهرة(دط)االتصايل النسقي املنظور األسري النفسي والعالج اإلرشاد.(2012) كفاىف الدين عالء .01

 العريب الفكر

 .وموزعون ناشرون الفكر دار: عمان(1ط)األسري النفس علم.(2009).كفاىف الدين عالء .34

 دار: القاهرة.(0ط)االتصايل النسقي املنظور األسري النفسي والعالج اإلرشاد.(1999). كفاىف الدين عالء .30

   .العريب الفكر

 دار : القاهرة(دط)االتصايل النسقي املنظور األسري النفسي والعالج اإلرشاد.(2012) كفاىف الدين عالء .32

 العريب الفكر

 املعلمني دليل اخلاصة االحتياجات ذوي أسر مع العمل.(2007).حنفي النيب عبد علي .30

 .والتوزيع للنشر اإلميان و العلم دار: السعودية(دط)والوالدين

 املعلمني دليل اخلاصة االحتياجات ذوي أسر مع العمل.(2007).حنفي النيب عبد علي .30

 .والتوزيع للنشر اإلميان و العلم دار: السعودية(دط)والوالدين

 ودور التوحد أطفال أسر تواجه اليت واالحتياجات املشكالت .(2003).بارشيد وسلوى باحشوان فتيحة .33

 املكال مدينة يف األسر من عينة على دراسة) مواجهتها يف املؤسسات

 .والتوزيع للنشر الشروق دار : عمان(1ط)االكلينيكي النفس علم.(2007).داود طعيمة شاكر فوزي .32

 .األسري االتصال أمناط.(1991).ريتشي قام .37

 يف اجلزائرية األسري اجمللة والعالج ، اإلعاقة األسرية جويلية العالقات( 2403).مسعود سليمان ليلى .32

 االجتماعية األنرتوبولوجيا و العلوم
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https://journals.opendition.org/insaniyat/443&hl.dz30). -.(29 

 . والتوزيع للنشر صفاء دار:عمان(1ط)التوحد.(2006) .عسيلة حسن كوثر .31

 الوطنية فهد امللك مكتبة: الرياض(1ط) معه ونتعامل هنمه كيف التوحد.(2006).املفلوث محد بن فهد .24

 .للنشر

 للنشر األكادمييون دار:عمان(دط)املعلومايت اجملتمع ومتغريات األسري االتصال(.دس)بعلي شعبان حممد .20

 . والتوزيع

 .املصرية األجنلو مكتبة:القاهرة(1ط)للطفل النفسية الصحة.(2008).املهدي حممد .22

 اجتاهات)) ومعاجلته الذات حول االنطواء الذاتوي أو التوحدي الطفل.(2010).اهلل عبد قاسم حممد .20

   .والنشر للطباعة الفكر دار :(1ط).((حديثة

-أسباهبا-تشخيصها-أعراضها-تصنيفها-تعريفها ألتوحدي الطفل سيكولوجية.(2009).اخلطاب أمحد حممد .20

 .والتوزيع للنشر الثقافة دار: عمان(1ط)العالجي التدخل

 .والتوزيع للنشر الصفاء دار:عمان(1ط)السلوكية االضطرابات.(2015).عبيد السيد ماجدة .23

 التوحديني األطفال رعاية.(2005).مسافر إبراهيم وعلي حسن علي خليفة ومىن الرمحان عبد السيد حممد .22

 .والتوزيع للنشر السحاب دار:عمان.(0ط)واملعلمني الوالدين دليل

 .اجلامعية الراتب دار: بريوت(1ط)احلديث النفس علم موسوعة.(2001).العيسوي الرمحان عبد حممد .27

 .االلكرتونية املكتبة(1ط)والعالج التشخيص التوحد اضطراب يف املرجع.(1997).حالوة أبو السعيد حممد .22

 .املصرية املكتبة: اإلسكندرية(دط)النفس علم يف البحث مناهج.(2004).غامن حسن حممد .21

 للنشر العلمي املكتب :اإلسكندرية(دط) األسرة حميط يف العقلي التخلف.(1998).حالوة السيد حممد .74

 . والتوزيع

https://journals.opendition.org/insaniyat/443%26hl.dz
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 .الوطنية املكتبة دائرة: عمان(1ط)االسقاطية االختبارات.(2017).التفكري لتعليم ديبونو مركز .70

 .العربية النهضة دار: لبنان(1ط)). واملراهقني األطفال عند النفسية االضطرابات.(2010).سليم مرمي .72

 دراسات ،العالج ،التشخيص األسباب التوحد اضطرابات.(2015).القمش نوري مصطفى .70

 .والطباعة والتوزيع للنشر املسرة دار :عمان(2ط)علمية

 املغرب(.2ط)واملدرسة البيت يف للنمو تكاملي دينامي منظور النفسية الصحة.(2004). حجازي مصطفى .70

  .العريب الثقايف املركز:

 . والتوزيع للنشر الشروق دار: عمان(دط)العنف اجتماع علم.().العمر خليل معن .73

 .املنصورة جامعة(:دط)لعائليا االجتماع علم.(2008).القصاص حممد مهدي .72

 للنشر صفاء دار : عمان(1ط) األسري العنف.(2011) قطيشات احلليم عبد ونازك حبري يوسف مىن .77

 .والتوزيع

 البداية دار: عمان(1ط)النفسية الضغوط على نتغلب كيف احلياتية الضغوط إدارة.(2013). العبد ميسر .72

  .وموزعون ناشرون

 دار:عمان(1ط)األسرية واملشكالت العالقات.(2011).خضر الرمحان عبد ومنال سكينة أبو حسني نادية .71

 . وموزعون ناشرون الفكر

 يف التوحدي الطفل اخلاصة االحتياجات ذوي سلسلة.(2008).السعد أبو إبراهيم نادية .24

 .التوزيع و للنشر حورس مؤسسة : اإلسكندرية(1ط)األسرة

 النتائج ،إىل التطبيق كيفية ،إىل النظرية اخللفية من: النسقي النفسي ،خريف القياس(2015)ميزاب ناصر .20

 للعلوم العربية اجمللة. "منوذجا FAMILY APPERCEPTION TEST األسري اإلدراك اختبار"
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 -https://www.google.com/search?client=firefox-b (47).النفسية

sclient=psy-ab  

 .العريب الفكر دار: اخلليج(1ط)التوحدي السلوك تقدير قائمة.(2004).الزراع إبراهيم بن عابد بن نايف .22

 (08) .واالجتماعية اإلنسانية العلوم جملة.االجتماعي البحث يف جوان املقابلة (2012)محيدشة نبيل .20

despace.univ-ourgla. 

 املتحدة العربية الشركة: القاهرة(دط)األسري االجتماع االجتماع علم. (2009) .املتخصصني من خنبة .20

 . التوريدات و للتسويق

 الصورة إدراك صعوبة عالج يف حركي نفسي برنامج استخدام أثر.(2015).مصطفى إبراهيم مصطفى هنا .23

 . القومية والوثائق الكتب دار:اإلسكندرية.(0ط)ألتوحدي الطفل لدى اجلسمية

 اجلامعية املعرفة دار: اإلسكندرية(دط) التوحدي الطفل.(2013).مجيل طه ومسية اجلرواين إبراهيم هالة .22

 . والتوزيع والنشر للطباعة

 .والتوزيع للنشر املسرية دار:عمان(2ط)الطفل وتربية األسرة.(2011). الناشف حممود هدى .27

 فهد امللك مكتبة فهرسة :الرياض(1ط) ،تشخيصه أشكاله،أسبابه التوحد خفايا.(2004).الشامي علي وفاء .22

 .النشر أثناء الوطنية

 امللك مكتبة فهرسة: الرياض(1ط)معها التعامل وكيفية تطورها التوحد مسات.(2004).الشامي علي وفاء .21

 . النشر أثناء الوطنية فهد

 امللك مكتبة فهرسة:الرياض(1ط)والطبية والنفسية الرتبوية الطرق التوحد عالج.(2004).الشامي علي وفاء .14

 .النشر أثناء الوطنية فهد

 .والتوزيع للنشر ،الطريق :األردن(1ط)واالنفعالية السلوكية االضطرابات.(2008).القبايل حيي .10
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  .األكادميي الكتاب مركز: عمان(1ط) التوحدي للطفل اللغوي وغري اللغوي االتصال.(2017).غامن ميينة .12

 :الكتب باللغة األجنبية

93. Mary-Dominique AMY.(2004). comment aider l'enfant  autiste24 
approche 
psychothérapique et éducative.(1er)Paris Dunond. 

94. Marie-Hélène Plumet.(2014).L'autisme de L'enfant un 
développement sociocognitif différent.(1er):Armand colin Paris.  

95. Rolond Doron .Dictionnaire de psychologie.(1er). Françoise  Parot 
presses .(1991).Universitaires France. 
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 :الموجهة النصف المقابلة دليل:11رقم الملحق

 :األول المحور

 :الشخصية البيانات :بالحالة التعريف

 االسم-

   أنثى  ،   ذكر :اجلنس-

 :السن-

 :املهنة-

 :التعليمي املستوى-

 :األوالد عدد-

 :التوحدي الطفل اضطراب اكتشاف بداية-

                              األسرة بأفراد التعريف :الثاني المحور

 :األب-

    :االسم-

  :السن-

    :املهنة-

  :التعليمي املستوى-

 :التوحدي الطفل

    :االسم-

                                      أنثى     ذكر :اجلنس-

    :السن-

   :امليالدي الرتتيب-

 :األخوة عدد-

 :الدراسي املستوى--

 :االضطراب نوع-

  :االضطراب أعراض-

 التشخيص-

  :األبناء-

 :أمسائهم-
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 :ترتيبهم-

 :التعليمي املستوى-

 :لألسرة االقتصادي املستوى-

 :الصحية الظروف-

 .األفراد بين التفاعالت وأشكال مختلف من األسري السياق على التعرف-

 األفراد؟ بني العالئقي الطابع هو كيف-

 زوجية؟ صراعات هناك هل-

 النسق؟ أفراد أحد على اللوم إلقاء أو معاتبة أهناك-

 النسق؟ داخل بالسلطة حيتفظ من-

 األسرة؟ أفراد هبا يقوم اليت األدوار خمتلف هي ما-

 فرعية؟ أنساق هناك هل-

 األسرة؟ أفراد بني التواصل طبيعة-

 العنف؟ األسرة أفراد أحد أميارس-

 التوحدي؟ والطفل اإلخوة بني العالقة هي كيف-

     التوحدي؟ الطفل حول املستقبلية الرؤية هي ما
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 المالحظة شبكة:42رقم الملحق
 
 

 سلوك الطفل التوحدي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائما في عزلة•
 عدم المبادرة في بدأ أي تفاعالت•
 عدم إنتباه لما يفعله األخرين•

 العالقات اإلجتماعية

 .ضعف التأزر بين أعضاء الجسم أثناء الحركة•
 (.النمطية)تكرار الحركات•
 .التصفيق و رفرفة اليدين•

 الحركات
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 سلوك الوالدين

 
 

 
 
 

 
 

غياباألبفيجميع
.الحصص  

 :المزاج و المشاعر األب

 .مابينالتشاؤمواألمل

 .الحزنوالتحسر

 .الضحكوالبكاء

 .الكراهيةوالغضب

 اللباس

 غيرمرتبة/مرتبة

 أنيقة

 الحركات

 وضعاأليديفوقالرأسوالخد

 طرطقةاألصابع

 تحديقالعينبالطفلالتوحدي

 .ضربالطفلالتوحدي

مشيبطريقةغريبةوكر
 .الرجلين

 كالم األم

 الصراخعلىالطفل

التكلمبصوت
 بسرعة/منخفض/مرتفع

 سكوت

 تأفف

 زالتلسان

 

 األم
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   40رقم الملحق

 :األسري اإلدراك اختبار بطاقات

 العشاء:01البطاقة

 
 المسجل:02البطاقة

 
 العقوبة:03البطاقة
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  الثياب متجر:04البطاقة

 
 الجلوس قاعة :05 البطاقة

 
 الغرفة تنظيم:06البطاقة 
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 الساللم فوق:7 البطاقة

 
 

 السوق:8البطاقة

 
 

 قاعة:9البطاقة
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 اللعب ميدان:10البطاقة

 

 
 الليل في جولة:11البطاقة

 
 

 الواجبات:12البطاقة
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 النوم وقت:13البطاقة

 
 

 الكرة لعب:14البطاقة

 
 

 اللعب:15البطاقة
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 المفاتيح:16البطاقة

 
 

 التجميل:17البطاقة

 
 
 
 

 النزهة:18البطاقة
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 المكتب:19البطاقة

 
 

 المرآة:20البطاقة

 
 

   الوداع:21البطاقة
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 :14الملحق رقم
 .رخصة إجراء التربص الميداني

 

 


