


 
 

  :مقدمة 

األولى التي تضع بصمتها على مستقبل حیاة الفرد عامة و على  تعتبر األسرة الوحدة  اإلجتماعیة    

فإذا قامت األسرة بوظیفتها بشكل مناسب , فهي تؤثر بشكل حاسم على نمو الطفل , حیاة الطفل خاصة 

و تزداد أهمیة األسرة خصوصا إذا كان أحد  أفرادها من ذوي اإلحتیاجات , فإن تأثیرها یكون إیجابیا  

ول قدرتهم دون اعتمادهم على أنفسهم  و یحتاجون إلى  رعایة و اهتمام خاص و مما الخاصة الذین تح

ال شك فیه أن إصابة الطفل بأي نوع من اإلعاقة البد و أن یؤثر بشكل سلبي على الطفل و األسرة معا 

  والمالذ اآلمن لألطفال , هي الحضن الدافء فو بالتالي یؤثر على جودة حیاتهما و خاصة األم  

لذا فإن تعرضها ألي نوع من , فهي التي تحمل العبء األكبر في الرعایة و اإلحتواء , و الزوج   

و على هذا األساس , و الجسدیة یهز الكیان األسري و و بنیانه بأكمله , اإلضطرابات النفسیة و العصبیة 

 Autismeیعتبر التوحد و ت األطفال المصابین بطیف التوحد تناولنا دراسة موضوع جودة الحیاة عند أمها

ذلك ألنه یعد من اإلعاقات النمائیة التي تؤثر على العدید من , من أكثر اإلعاقات تعقیدا بالنسبة للطفل 

و على قابلیته , الجانب المعرفي و اإلجتماعي و اإلنفعالي للطفل و وعلى سلوكه بوجه عام , جوانب النمو

 يـــاالجتماع االستقاللأو , قیق  أي درجة من القدرة على العمل للتعلیم و التدریب أو اإلعداد المهني أو تح

یعتبر أحد , و بالتالي فإن قبول األسرة إلصابة طفلها بالتوحد و بتفهمها لطبیعة هذه اإلعاقة ,  و اإلقتصادي

أبعاد جودة حیاة األسرة وبالتالي  ینعكس على جودة حیاة األم إیجابا و بالتالي قدرتها على رعایة الطفل 

 يـــــــالنفس هـــــــــــتكوین ثـــــحی من اإلنسان خصائص جودة عام الحیاة بشكل بجودة یقصد و من هنا, التوحدي 

 يــــــــــالبهادل(األخالقي  و االجتماعي تكوینه و مع اآلخرین و نفسه مع توافقه درجة و المعرفي و الجسمي و

  ).69 ص ، 2006 كاظم، و

كیف هي جودة الحیاة عند أمهات الطفل المصاب بالتوحد في ظل  تأتي الدراسة الحالیة لتبحث عن

الفقدان , الخطر ( و كیف تؤثر أبعاد مقیاس جودة الحیاة .تطبیق مقیاس فیرغسون لقیاس جودة الحیاة 



 الفصل التمھیدي                                                                                             
 

2 
 

 خالل من الموضوع هذا تناولنا المرجوة األهداف إلى وللوصول,على جودة حیاة األمهات ) والتحدي

  .التطبیقي الجانب في النظري،وفصلین الجانب في ثالث فصول فصول خمسة

 اإلجرائیة التعاریف و للمفاهیم وتحدید اعتبارات منهجیة، من یتبعها وما اإلشكالیة األول الفصل یتضمن

 تناولنا حیث الثاني إلى التوحد في الفصل التطرق وتم.العالقة ذات السابقة للدراسات عرض فیه تم كما

 عالقة إلى باإلضافة للتوحد العالجیة رامجب،و العالج و ال تشخیصه, أسبابه   أعراضه، تعریفه ، فیه

 النماذج بعض على التركیز مع الحیاة جودة لمفهوم أما الفصل الثالث فخصص,  التوحدي بالطفل األسرة

 اإلجراءات الرابع الفصل في أدرجنا بینما, وصفها وتفسیرها  في المستخدمة النظریة االتجاهات و

 ضوء في النتائج ومناقشة وتحلیل لعرض الخامس الفصل إفراد تم أخیرا و .المیدانیة للدراسة المنهجیة

  .الدراسة لنتائج عام باستنتاج األخیر في لنختم السابقة، النظري والدراسات اإلطار
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 :اإلشكالیة 

إعاقة طفل في األسرة هي مرحلة حاسمة تؤدي لتغییر جذري  اكتشافإن اللحظة التي یتم فیها              

حیث أن هذا الحدث یضع الوالدین , و السلوكي لألسرة عامة و لألم خاصة  االجتماعي,في المسار النفسي 

 االضطراباتمن  باضطرابو قد یكون الطفل مصاب , أمام واقع مر سواء كانت اإلعاقة جسدیة أو عقلیة 

  ) 2013:45,شنوفي,دعو( تعقیدا  االضطراباتو الذي یعتبر من أكثر ,النمائیة كالتوحد 

إجتماعیة ,إذ ال یقتصر على جانب واحد من شخصیة الطفل بل یمتد تأثیره لیشمل جوانب عدة منها معرفیة 

مما یجعل الطفل في تبعیة دائمة لألم و ذلك لعدم قدرته على تحقیق حاجاته و رغباته ,لغویة و انفعالیة ,

ده و بالتالي هو غیر قادر على تحمل مسؤولیته بنفسه األمر الذي ینعكس على الحیاة الیومیة للوالدین و بمفر 

و عدم , و صراخ , ولعب , خاصة األمهات عندما یتعلق باإلستجابة إلى حاجات الطفل من مأكل و مشرب 

ا على مساعدته لتجاوز هذا فتجد األم نفسها في معركة حقیقیة بین اضطراب ابنها و عدم قدرته, الكالم 

  .اإلضطراب 

و هذا ما دفع الباحثین باإلهتمام بهذا اإلضطراب نظرا لتأثیره على الطفل و على الوالدین حیث غالبا ما  

تكون الصدمة أول رد فعل لهم یلیها عدم التقبل و الغضب و اإلعتقاد بأن توحدیة ابنهم ناتجة عن خطأ 

الغم و الشعور باإلحباط و اإلكتئاب و كلها ردود أفعال تتكرر لدى  و قد یستسلمون للهم و, شخص ما 

  ).2005,محمد السید و آخرون (اآلباء 

التي تهدف لمعرفة ردود أفعال اآلباء و األمهات نحو ) wachter  )1970فقد أظهرت دراسة             

القلق و الشعور بالذنب و الخجل  میالد طفل معاق حركیا أو ذهنیا إن اكثر ما یمیز هذه الردود هي مشاعر

  ).sellye et wiliam  )1977و اإلنسحاب و الرفض 

ألسر أطفال التوحد إلى أن معظم هذه األسرة قد  أشارت بعض الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسيو 

و تختلف درجة الضغط النفسي من فرد إلى آخر , تتعرض لضغط نفسي شدید قد یصل إلى درجة المرض 
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و تؤكد نفس الدراسة أن الوالدین هم األكثر تعرضا للظغوط , داخل األسرة الواحدة أو بین أسرة و أخرى 

النفسیة ألسباب قد تعود إلى طبیعة عملهم و عالقاتهم اإلجتماعیة أو البیئة التي یسكنون فیها و یمكن 

, الرفض المستمر للطفل , الذنبمالحظة ذلك من خالل المظاهر السلوكیة التي تبدو على الوالدین كمشاعر 

الشعور , اإلنعزال عن الحیاة اإلجتماعیة , حبس الطفل في المنزل و عدم إظهاره للناس, الحمایة الزائدة 

بالنقص و الهروب من الواقع و عدم القدرة على تقبل أو مواجهة الحقیقة مع عدم وجود اإلنسجام النفسي بین 

  ).36 :2010,شاكر مجید.( اد األسرةوبینهم و بین بقیة أفر , الوالدین 

خالل ما سبق فإن حدث  وجود طفل توحدي في األسرة یولد شعور بعدم الرضا عن الحیاة و إلى خلل من و 

  .في جودة  حیاة والدي الطفل المتوحد خاصة األم

 حیاة جودة في  المؤثرة المتغیرات تحدید و فهم في السبق له النفس علم أن الغندور باهللا العارف یرى و      

  ) 217: 2014 مشري، ( اإلنسان

 لمتغیرات تخضع العام بمفهومها الحیاة جودة بأن ( 2004 ) وفراي إیستربورك و جلیمان یرى كما  

   ).02 : 2010 أبوحالوة،("داخلیة

 لدى الحیاة بجودة المنبئة والمجتمعیة والمدرسیة األسریة العواملحول  الزامليعباس و  و تشیر دراسة

 المنبئة والمجتمعیة والمدرسیة األسریة العوامل على التعرف و من أهدافها علمتال صعوبات ذوي األطفال

 ذوي األطفال لدى الحیاة جودة بین العالقة على التعرف التعلم، صعوبات ذوي  األطفال لدى الحیاة بجودة

 كما األطفال، وجنس اإلقامة ومحل الوالدین، تعلیم ومستوى األسرة، دخل مستوى من وكل التعلم صعوبات

 جودة في التعلم صعوبات ذوي واألطفال العادیین األطفال بین الفروقشف عن الك ى إل الدراسة هدفت

   .الحیاة
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 أطفال والدي لدى الحیاة وعالقتها بجودة النفسیة الضغوطحول  2014  دیاب العظیم عبد سارة : سة دراو 

 لدى الحیاة بجودة وعالقتها النفسیة الضغوط الدراسة لمعرفة هذه هدفتحیث , ماجستیر رسالة التوحدیین،

 التعلیمي المستوى ، العمر ، النوع الدیمغرافیة بعض المتغیرات ضوء في أطفــال التوحد والدي

  :اآلتي إلى رسة ا الد وتوصلت ,  االرتباطي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

 . باالرتفاع تتسم التوحد أطفال والدي لدى النفسیة الضغوط أن -

  .أطفال التوحد والدي لدى الحیاة وجودة النفسیة الضغوط بین عكسیة ارتباطیه عالقة توجد -

  .التوحد أطفال والدي لدى واإلناث الذكور بین النفسیة الضغوط في فروق توجد ال -

التهدید و "سنقوم بمحاولة الكشف عن تقییم أحداث الحیاة و قیاس التوتر المدرك و أبعاده  ومن خالل دراستنا

تكون إشكالیة الدراسة و علیه كیف  ألمهات األطفال المصابین بطیف التوحد  الفقدان و التحديألمهات 

یرغسون هي جودة الحیاة عند أمهات الطفل المصاب بالتوحد في ظل تطبیق مقیاس فكیف : كالتالي 

  لقیاس جودة الحیاة ؟

  :  لإلجابة على هذه اإلشكالیة  سوف نستند إلى الفرضیات المنهجیة التالیة

 یبدو بعد الخطر أكثر تأثیرا على جودة حیاة األمهات.  

  یبدو بعد التحدي أكثر تأثیرا على جودة حیاة األمهات.  

  یبدو بعد الفقدان أكثر تأثیرا على جودة حیاة األمهات.  
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  :"الهدف من الدراسة

 الباحثة صاغت ثم األطفال المتوحدین ومن اسر لدى الحیاة جودة اختبار الى رسة ا الد هذه هدفت

 :اآلتي في المتمثلة األهداف من مجموعة

 التوحدیین األطفال اسر لدى الحیاة لجودة الممیزة العامة السمة على التعرف 

 األطفال التوحدیین أسر لدى اإلعاقة وحجم الحیاة جودة بین اإلرتباطیه العالقة عن الكشف . 

 ألبعاد جودة الحیاة بعد الفقدان   تبعاً  التوحدیین األطفال أسر لدى الحیاة جودة في الفروق توضیح

  .و بعد الخطر, بعد التحدي,

  توضیح العالقة بین متغیري اضطراب التوحد عند األبناء و جودة الحیاة لدى األولیاء باختالف

 )الصحة النفسیة , الدخل المادي , الرضا عن الحیاة ,الشعور بالسعادة,(األبعاد المكونة لجودة الحیاة 

 :أهمیة الدراسة 

 : التالیة النواحي في سةراالد أهمیة تظهر

 النظریة الناحیة : أوال

 والدراساتإجراء البحوث  و لدیهم الحیاة جودة قیاس و األطفال التوحدیین أسر على الضوء تسلیط 

 .الحیاة بجودة االرتقاء على تساعدهم التي العلمیة

 الدارسین منه یستفید علمي ببحث المكتبة تزوید.  

  

 : التطبیقیة الناحیة : ثانیاً 

 التربویةواالجتماعیة المجاالت في نتائجه من اإلفادة إمكانیة من البحث لهذا التطبیقیة األهمیة تبرز 

  التالیة
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 في ممایسهم ، المختلفة التعزیز ألسالیب ذوي اإلحتیاجات الخاصة األمور وأولیاء المربین استخدام 

 . الفئة لهذه أكبر مساندة ودعم إضافة على والقدرة الحیاة بطعم واإلحساس بأطفالهم االهتمام

 المجال نفس في أخرى لبحوث انطالقاً  یكون أن یمكن علمي بحث تقدیم . 

  

  اإلجرائیة  تحدید المفاهیم

فالجودة عبارة عن مجموعة من المعاییر الخاصة باألداء الممتاز والتي ال تقبل المناقشة أو : جودة الحیاة

من خالل خبراتهم أن یمیزوا بین الجودة العالیة والجودة   الجدال ویشیر هذا إلى أن األفراد یتعلمون

  .من الجودة المنخفضة عن طریق استخدام مجموعة من المعاییر التي تمیز بین نوعین 

  

 لغویاا  و اضطرابه شهر  36 سن الطفل بلوغ قبل ساسيأ بشكل الذي یظهر   راباالضط وهو : التوحد

  في قصورو  و األفراد واألحداث لألماكن وانتمائه بارتباطه الملحوظ اضطرابه الى وباالضافة ومعرفیا

  .والوظیفیة السلوكیة األنماط و االجتماعي التواصل ترا مها 

  

بمختلف األعمار و المستوى الثقافي ) سنوات 9- 2(الذین سنهم مابین  لألطفال أمهات األطفال التوحدیین

  .إضطراب طیف التوحداللواتي تعایشن مع 

  
ك، الذي بني بهدف تفعیل مفهوم ) الضغط(هو مقیاس التوتر :  fergusonاختبار َ ر دْ ُ " التقییم األولي"الم

ك  َ ر دْ ُ ، تم اختیارهم بعنایة شدیدة، بالرجوع إلى األشكال األربعة " التهدید والفقدان والتحدي"وأبعاد التوتر الم

  ).Folkman et Lazarus )1985للتقییم األولي، التي وصفها فولكمان و الزاروس 
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  :الدراسات السابقة

ارتبط مفهوم جودة الحیاة بعلم النفس اإلیجابي و الذي جاء استجابة إلى أهمیة النظرة اإلیجابیة لجودة حیاة 

و قد تعددت قضایا البحث في هذا اإلطار و اهتم الباحثین بمفهوم جودة الحیاة و بدراسته و في فهم , د ااألفر 

  .و هذا مایمكن التطرق إلیه من خالل هذه الدراسات, و تحدید المتغیرات المؤثرة على جودة حیاة اإلنسان 

قته باألداء اإلجتماعي ألسر الرضا عن الحیاة و عال حول  دراسة سوسن عبد الونیس ابراهیم حجازي -

األطفال التوحدیین هدفت الدراسة إلى تحدید العالقة بین الرضا عن الحیاة و األداء اإلجتماعي ألسر 

األطفال التوحدیین و اثبتت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ایجابیة ذات داللة احصائیة بین الرضا عن الحیاة 

  عبیر عن احتیاجات رعایة الذات و على التواصل اللفظيو مساعدة األسر للطفل التوحدي على الت

 .و البصري مع اآلخرین 

 لدى الحیاة بجودة المنبئة والمجتمعیة والمدرسیة األسریة العواملحول )  2006( دراسة عباس و الزاملي -

 المنبئة والمجتمعیة والمدرسیة األسریة العوامل على فهدفت الدراسة للتعر  علمتال صعوبات ذوي األطفال

 ذوي األطفال لدى الحیاة جودة بین العالقة على التعرف التعلم، صعوبات ذوي ل األطفا ى لد الحیاة بجودة

 كما األطفال، وجنس اإلقامة ومحل الوالدین، تعلیم ومستوى األسرة، خلاد مستوى من وكل التعلم صعوبات

 شف عنالك ى إل الدراسة هدفت

 .الحیاة جودة في التعلم صعوبات ذوي واألطفال العادیین األطفال بین الفروق

 عینة اشتملت كما التعلم في صعوبات ذو طفال 50 و عادیا طفال 50 وطفلة طفال )100(الدراسة عینة

  كالتالي  الدراسة نتائجو كانت  ووالدة والد ( 100 ) عددهم بلغ األطفال هؤالء أمر أولیاء على الدراسة

 .الحیاةدة جو  في التعلم صعوبات ذوي واألطفال العادیین األطفال بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود 

 .األسرة دخل مستوى باختالف التعلم صعوبات ذوي لألطفال الحیاة جودة مستوى اختالف
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 الحیاة جودة  مقیاس في التعلم صعوبات ذوي األطفال درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود

 .الجغرافي الموقع إلى ترجع

 .الوالدین تعلیم مستوى باختالف التعلم صعوبات ذوي لألطفال الحیاة جودة مستوى اختالف عدم

 جودة مقیاس في التعلم صعوبات ذوي األطفال درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم

 .الجنس لمتغیر بالنسبة الحیاة

 التعلم صعوبات ذوي األطفال حیاة بجودة المنبئة والمجتمعیة والمدرسیة األسریة العوامل من عامل أهم كان

  .المجتمع في المتاحة بالمصادر المرتبط العامل یلیه األسریة، الحیاة جودةهي 

 أطفال والدي لدى الحیاة وعالقتها بجودة النفسیة الضغوطحول  2014  دیاب العظیم عبد سارة : سة درا  

أطفــال  والدي لدى الحیاة بجودة وعالقتها النفسیة الضغوط لمعرفة هدفتحیث ماجستیر  رسالة التوحدیین،

 المنهج الباحثة استخدمتى التعلیمی المستوى ، العمر ، النوع الدیمغرافیة بعض المتغیرات ضوء في التوحد

 التوحد أطفال والدي من إناث 16 ذكورو 14عینة ( 30 ) من الدراسة عینة وتكونت . االرتباطي الوصفي

 محمود زینب إعداد من النفسیة الضغوط مقیاس الباحثة استخدمت الخرطوم بوالیة الخاصة التربیة بمراكز

 في تم ترجمتها والتي م 1997 العالمیة للصحة المتحدة األمم إعداد من الحیاة جودة مقیاس  2003شقیر

 للعینة (اختبار :التالیة المعالجات اإلحصائیة بواسطة الدراسة بیانات تحلیل وتم 2004 عمان – األردن

  .)مستقلتین لعینتین (اختبارات ). الواحدة

 المتوسطات .اسبیرمان ارتباط معامل .اسكویر كاي .الثابت للمعامل كارونباخ معامل الفا -

  :اآلتي إلى الدارسة وتوصلت .والمنحرفات

 . باالرتفاع تتسم التوحد أطفال والدي لدى النفسیة الضغوط أن -

  .أطفال التوحد والدي لدى الحیاة وجودة النفسیة الضغوط بین عكسیة ارتباطیه عالقة توجد -

  . التوحد أطفال والدي لدى واإلناث الذكور بین النفسیة الضغوط في فروق توجد ال -
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  بعنوان جودة الحیاة لدى األمهات  2014مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر  دراسة حرطاني أمینة -

هدفت هذه الدراسة إلى بحث عن العالقة بین جودة الحیاة لدى  و عالقتها بالمشكالت السلوكیة عند األبناء

األمهات و المشكالت السلوكیة عند أبنائهن ، و كذا البحث في إمكانیة تأثر هذه العالقة بمتغیرات  سن األم 

و عملها و مستواها التعلیمي ، و لتحقیق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي ، تمثلت أدوات الدراسة في 

بعدما ثم تكیفه على البیئة ( ستبیان جودة الحیاة من اعداد الباحثین و مقیاس المشكالت السلوكیة لألبناء ا

یتابعون دراستهم بالمدارس اإلبتدائیة لوالیة سیدي ) ة(تلمیذ  165أما عینة الدراسة فتمثلت في ) الجزائریة 

) فردا  330في المجموع ( لى جانب أمهاتهم سنة إ 13و  10و تتراوح أعمارهم ما بین ) الجزائر ( بلعباس 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن غالبیة األمهات تحصلن على درجة مرتفعة من جودة الحیاة ، بینما تحصل 

و عكسي     غالبیة أبنائهن على درجة منخفضة من مشكالت السلوكیة ، وانه یوجد ارتباط دال إحصائیا

و مستواها   تأثر بمتغیرات سن األم و عملها تة الحیاة لدى األمهات ال المشكالت سلوكیة عدد األبناء و جود

التعلیمي ، كما ال تختلف قوة العالقة بین متغیري المشكالت السلوكیة و عدد األبناء و جودة الحیاة لدى 

  . جودة الحیاةر األمهات باختالف األبعاد لمتغی

سي و استیراتیجیات المواجهة لدى أمهات األطفال م بعنوان الضغط النف 2016طرفایة سهیلة : دراسة  -

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى تأثیر  اإلستیراتیجیات , مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستیر , المصابین بالتوحد

و توصلت الدراسة من , ك الضغط  االمستعملة من طرف أمهات األطفال المصابین بالتوحد على مقیاس إدر 

خالل عرض الحاالت إلى وجود ضغط مرتفع لدى األمهات اللواتي استعملن استراتیجیات نحو الوجدان أو 

  .اإلنفعال 

جودة الحیاة لدى أسر األطفال ذوي اإلعاقة الذهنیة  حول 2015دراسة عذبة صالح خضر خلف اهللا  -

 التربیة العقلیة بمراكز اإلعاقة ذوي األطفال ألسر الحیاة جودة ستوىم معرفة إلى هدفت ,  رسالة الماجیستیر

 الباحثة استخدمت البحث ولتحقیق أهداف الوصفي، المنهج الباحثة استخدمت. الخرطوم بمحلیة الخاصة
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 ) أحمد بشرى( تعریف العالمیة الصحة منظمة وهو مقیاس الحیاة جودة ومقیاس األولیة البیانات استبانة

 فرداً  " 71 " البحث لعینة الكلي العدد وكان ، الحالي البحث عینة على الباحثة بتعدیله قامت حیث 2008

 ، الطبقیة المتناسبة العشوائیة العینة طریق عن اختیارهم تم ، العقلیة اإلعاقة ذوي األطفال أولیاء أمور من

 ألفا اإلحصائیة األسالیب حسب اإلحصائیة الحزم وبرنامج اآللي الحاسب استخدم ثم البیانات جمع بعد

 واحدة لعینة)ت( واختبار المئویة والنسبة ، االجتماعیة والثبات للعلوم (SPSS) الصدق لحساب كرونباخ

 )ف( األحادي التباین وتحلیل المتغیرات بین العالقة لمعرفة بیرسون معامل االرتباط وقیمة الفروق، لمعرفة

 المعاقین األطفال أسر لدى الحیاة لجودة العامة السمة: كالتالي النتائج كانت التحلیل وبعد . لمعرفة الفروق

  بالسلبیة تتسم الخرطوم الخاصة بمحلیة التربیة بمراكز عقلیاً 

 األطفال أسر لدى اإلعاقة درجة مع جودة الحیاة بین إحصائیة داللة ذات سلبیة إرتباطیة عالقة توجد -

  عقلیا المعاقین

 التربیة عقلیًا بمراكز المعاقین األطفال أسر لدى الحیاة جودة في داللة إحصائیة ذات فروق توجد ال-

  أنثى ، ذكر) النوع لمتغیر تبعاً  بمحلیة الخرطوم الخاصة

 تبعاً  الخرطوم بمحلیة عقلیاً  المعاقین األطفال أسر الحیاة لد جودة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد -

  .للوالدین التعلیمي للمستوى

 تبعاً  الخرطوم بمحلیة عقلیاً  المعاقین األطفال أسر ىلد الحیاة جودة في إحصائیة داللة فروق ذات توجد -

   .االقتصادي المستوى لمتغیر

 تبعاً  الخرطوم بمحلیة عقلیاً  المعاقین األطفال لدى أسر الحیاة جودة في إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال-

  .للوالدین الصحیة الحالة لمستوى
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, التوحد و الدینامیكیة العائلیة   autisme et dynamique familiale حول)2015(دراسة إ باشا  -

و كذا سلوكات اإلخوة و مختلف   تتضمن الدراسة الحیاة النفسیة آلباء األطفال المصابین بالتوحد و سلوكاتهم

حد حیث یشیر المقال إلى المصاعب التي یواجهها اإلثنین في التعامل مع الطفل المصاب باضطراب التو 

  .المعانات و جودة الحیاة لدیهم
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 :تمهید

هو أحد المعاییر المهمة , یعد اإلهتمام باألطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة في المجتمع المعاصر            

بل یتعدى , و الیقتصر اإلهتمام على الخدمات التي تقدم لهذه الفئة , لقیاس مدى تقدم المجتمعات الحدیثة 

 احتیاجات و مشكالت نفسیة و صحیة و تربویة و  یعتبرو مواجهة ما تعانیه من , ذلك إلى كیفیة دمجها 

المختلفة  الطفل نمو مظاهر على الكبیر لتأثیرها و تعقیدا ، انتشارا التطوریة االضطرابات أكثر من التوحد

 اختبار و واإلدراك االنتباه عملیات وفي والحركي، االجتماعي و اللغوي، االرتقائي المستوى على تكون التي

 األم إلى یمتد بل المختلفة، حیاته جوانب وعلى فقط الطفل على التوحد إضطراب تأثیر یتوقف وال الوقائع،

لى المجتمع  الوضع مع تتكیف أن التي تحاول ٕ  هذا إلیها یحتاج التي اإلمكانیات كل لتوفیر یسعى الذي وا

 .الطفل

 وكذا التوحد مفهوم على الضوء تسلیط الفصل هذا في سنحاول االضطراب لهذا أكثر فهم وللتمكن من 

 عن وتمییزه تشخیصه من للتمكن علیها یظهر التي واألعراض إلیه، تؤدي قد التي على األسباب التعرف

 بدرجة ولو االضطراب هذا لعالج المقترحة العالجیة البرامج جملة على والتعرف األخرى، االضطرابات باقي

  .ضئیلة
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  :التوحد تعریف

  :لغتا 

  ( soi- méme) نفسه و  تعني والتي "Autos" الیونانیة  الكلمة من مصطلح مشتق «Autism»التوحد 

  .و تعني إنغالق ismو كلمة 

  :إصطالحا

وصف بعض العلماء التوحد لدى األطفال بأنه شیزوفرینیا و استخدم آخرون مصطلح التوحد       

في مجال التشخیص اإلكلینیكي لكونه یتجنب العدید من التفسیرات  Childhood Autismالطفولي 

  .إذ أن هناك العدید من النماذج السلوكیة التي یمكن أن تقع في مجال الفصام الطفولي,النظریة 

أو خالل السنوات األولى من العمر ثم یأخذ سلوك الطفل , و تبدأ نماذج السلوك التوحدي من الطفولة 

  ).23: 2010,شاكر مجید . ( ثالث سنواتبالتطور بعد عمر 

المختص بالطب النفسي لألطفال بأنهم أولئك األطفال الذین یظهرون   Leo Kannerعرف لیو كانر  

  .اضطرابا في أكثر من المظاهر اآلتیة 

  صعوبة تكوین اإلتصال و العالقات مع اآلخرین. 

 إنخفاض في مستوى الذكاء. 

  المجتمع العزلة و اإلنسحاب الشدید في. 

 اإلعادة الروتینیة للكلمات و العبارات التي یذكرها اآلخرون أمام الطفل. 

 اإلعادة و التكرار لألنشطة الحركیة. 

  إضطرابات في اللغة أو فقدان القدرة على الكالم أو إمتالك اللغة البدائیة ذات النغمة الموسیقیة. 

 ضعف اإلستجابة للمثیرات العائلیة. 
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  نفس المرجع .(في السلوك و إحداث بعض األصوات المثیرة لألعصاب اإلضطراب الشدید

 ).24ص,

في ) وظیفي(بأنه إضطراب نمائي ناتج عن خلل عصبي ) Knoblock  )1980و یعرفه كنو بلوك   

لى من عمر الطفل و یتمیز فیه األطفال بالفشل ,غیر معروف األسباب یظهر في السنوات الثالث ال,الدماغ 

و ظهور , و عدم تطویر اللغة بشكل مناسب , و ضعف واضح في التفاعل , اآلخرین  في التواصل مع

  ).295 :2007,معایطة, القمش( وظعف في اللعب التخیلي , أنماط شادة من السلوك 

فیعرفه على أنه مصطلح یطلق على أحد إضطرابات النمو اإلرتقائي الشاملة التي تتمیز  )1995(هولین أما 

, التخاطب , و بالتالي في نمو القدرة على التواصل , ي النمو اإلدراك الحسي و اللغوي بقصور أو توقف ف

و تصاحب ذلك نزعة اسحابیة انطوائیة و انغالق على الذات مع , النمو المعرفي و اإلجتماعي , التعلم 

  ).23 : 2011,الشربیني ,أسامة فاروق.( جمود عاطفي و انفعالي

على إعاقة التوحد إسم التوحد الطفولي و یعرفه بأنه نوع من اإلضطراب  1969فأطلق عام  عكاشةأما 

  :اإلرتقائي المنتشر یدل على وجوده

 نمو أو إرتقاء غیر طبیعي یتضح وجوده قبل عمر الثالث سنوات. 

 نوع ممیز من اآلداء غیر طبیعي في المجاالت النفسیة اآلتیة 

 التفاعل اإلجتماعي  - أ

 .التواصل و السلوك المحدد المتكرر   -  ب

و , و اضطرابات النمو و الغذاء, وجود مشكالت أخرى متعددة و غیر محددة مثل الرهاب   - ج

 .العدوان الموجه نحو الذات 

أطفال بین كل  5- 4و یرى عكاشة أن نسبة انتشار هذا اإلضطراب بین األطفال یترواح ما بین

  ).25: 2010,شاكر مجید (  .عشرة آالف طفل 
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بأنه نوع من اإلنغالق على الذات منذ  2003أما الدكتور یحیا الرخاوي فقد وصف التوحد الطفولي عام 

و اإلجتماعي ,حیث یعجز الطفل عن التواص مع اآلخرین بدءا من أمه و بالتالي یعاق نموه اللغوي , الوالدة 

 ).28: 2010,شاكر مجید (  .و المعرفي

  

جتماعي إنفعالي إضطراب «: هو التوحد أن ( 1997 ) بدر إسماعیل ویرى ٕ  على فهم القدرة عدم عن ینتج وا

ظهور  مع اإلجتماعیة العالقات في ذلك ویؤثر باللغة أو بالوجه عنها التعبیر في خاصة اإلنفعالیة، التعبیرات

 )17 : 2009 خطاب، أحمد محمد.( »النمطیة  السلوكیة المظاهر بعض

 في إعاقة : «أنه على التوحد  APAالنفسي للطب األمریكیة الجمعیة تعرف السابقة التعاریف إلى إضافة

 إضطراب نتاج وهي الطفل، عمر من األولى السنوات في تظهر حیث وشدیدة مزمنة تكون التي النمو

 بین اإلنتشار قلیل أنه كما ، اإلناث من أكثر الذكور بین وینتشر الدماغ، على وظائف سلبا یؤثر عصبي

  ). 34 : 2002 سعید حسن ،( . »والعرقیة  اإلجتماعیة كافة الشرائح بین ویحدث  األطفال

كما تعرف منظمة الصحة العالمیة طیف التوحد الطفولي على أنه اضطراب نمائي یظهر في السنوات الثالث 

  و التواصل اإلجتماعي ,اللعب, و یؤدي إلى عجز في التحصیل اللغوي , من عمر الطفل 

 DSM-5العقلیة  لالضطرابات واإلحصائي التشخیصي الدلیل في جاء كما التوحد طیف اضطراب یعرف و

 في بإعاقة شدیدة ویتمیز العصبي، النمو في اضطراب ":أنه الخامسة على نسخته في  2013 لعام  

و تكرارها و   السلوكیة األنماط في ومحدودیة االجتماعي، والتفاعل ،)اللفظي وغیر اللفظي( التواصل

 ).18: 2018,آیة عز الدین .( اإلهتمامات و النشاطات 
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 تظهر النمو وقد في قصورا ویسبب واألعراض، األسباب متعدد إضطراب التوحد أن ما سبق نجد خالل ومن 

 األولى،ویظهر سنواته في الطفل فهو یصیب, أخرى  إضطرابات مع متداخلة أو منفردة أو متعددة أعراضه

جوانب  كل على والمؤثرة آلخر، طفل من وشدتها، درجتها في ومختلفة ومتعددة متنوعة راضأع شكل في

 ومن اإلجتماعي النمو اإلنفعالي، النمو والحركي، الحسي النمو التواصل، اللغة، حیث من المختلفة النمو

 .به خاصا عالما لذاته مكونا الخارجي العالم عن ومنسحبا منطویا یجعله ما آخره إلى السلوكي حیث الجانب

  : أعراض التوحد  -2

  :إن أعراض اضطراب التوحد مختلفة في شدتها و عددها من طفل آلخر حیث تمس 

  التفاعل اإلجتماعي -

  .التواصل اللفظي و غیر اللفظي -

  .خلل في الحواس -

  .ضعف في اللعب و التخیل -

  ).298 :2010,شاكر مجید .( ظهور أنماط شادة من السلوك -
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 DSM-5 الدلیل التشخیصي و اإلحصائي لألمراض العقلیةأعراض التوحد حسب  -2-1

یعتبر الدلیل التشخیصي و اإلحصائي لإلضطرابات العقلیة مرجعا لمختلف اإلخصائیین لتسهیل           

منذ اصدرته الجمعیة األمریكیة للطب النفسي سنة , عملیة تصنیف أو تشخیص األمراض النفسیة و العقلیة 

ة في مختلف طبعات و من بین هذه اإلضطرابت إضطراب التوحد الذي شهد هو كذلك تغیرات جم, 1952

 .على مدار السنین   DSMال

  :  DSM تعریف

هو دلیل لتصنیف اإلضطرابات العقلیة و الذي أصدرته الجمعیة األمریكیة للطب النفسي و هذا          

وقد خضع , األخیر أعطى لعلماء النفس لغة مشتركة و مبادئ توجیهیة لتشخیص مئات األمراض العقلیة 

التي نشرت  هي النسخة األخیرة و   DSM-5أما , للعدید من المراجعات  فتوالى نشر طبعات مختلفة منه 

  .2013سنة 

  للمعاییر التشخیصیة للتوحد  DSM-5شبكة 

یسهل هذا النظام في تقییم شامل و منهجي و لقد أخذ إضطراب التوحد , هو نظام متعدد المحاور        

  .و سیتم فیما یلي تتبع تصنیف التوحد و المعاییر التشخیصیة الخاصة به , نصیبه من مختلف الطبعات 

  :راب التوحد یتوجب التأكد من الشروط األربعة التالیة كما یلي و لتشخیص اضط

  عدد األعراض –الشرط األول  -1

  )2(أعراض في مجالین 5من الضروري أن تتوفر 

  3/3في مجال التواصل و التفاعل اإلجتماعي یجب توفر كل من األعراض 

  إثنین عى األقل من أربعة توفر بو اإلهتمامات یج, في مجال أنماط متكررة محددة من السلوك

 ).48: 2017,كبیش ,مجدوب (.2/4أعراض
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, سواء في المراحل الحالیة أو ماقبلها , ختلفةممجال التواصل و التفاعل اإلجتماعي في المواقف ال -2- 1

  .و هي مبنیة فیما یلي بأمثلة توضیحیة و لیست شاملة

  :یتراوح مثال ما بین العاطفي و –صعوبة في التبادل اإلجتماعي : العرض األول

 التعامل اإلجتماعي غیر الطیبیعي 

 الفشل في تبادل حوار اعتیادي مثال 

 الفشل في المشاركة في اإلهتمامات و العواطف و المزاج 

 الفشل في بدء تفاعل اجتماعي أو اإلستجابة له.  

ماعي و یترواح صعوبة في سلوكات التواصل غیر اللفظي المستخدمة في التفاعل اإلجت:  العرض الثاني

  :مثال ما بین

  ضعف تكامل التواصل اللفظي و غیر اللفظي. 

  إلى خلل في التواصل البصري و لغة الجسد أو صعوبة في فهم و استخدام التعبیر

 ).تاإلیماءا(الجسدي

 إلى الغیاب الكامل لتعابیر الوجه و التواصل غیر اللفظي. 

  :الحفاظ علیها أو فهمها و یترواح مثال منصعوبة في إنشاء العالقات أو  :العرض الثالث 

 م مع مختلف المواقف اإلجتماعیةئصعوبات في ضبط السلوك لیتال 

 إلى صعوبات في مشاركة اللعب التخیلي أو إنشاء صداقات 

 49: 2017كبیش ,مجدوب (.إلى فقدان اإلهتمام باألقران.( 
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  أو األنشطة, اإلهتمامات , مجال أنماط متكررة محددة من السلوك  2-2

سواء في , اهتمامات أو أنشطة ذات نمط محدد أو متكررو تظهر في إثنین على األقل مما یلي , سلوك 

  :و منها ما یلي , المراحل الحالیة أو ماقبلها 

  :نمطیة و تكرار في حركات الجسم أو استخدام األشیاء أو الكالم مثال: العرض األول

 أنماط حركیة بسیطة 

 لب األشیاءصف األلعاب أو ق 

  الصدى اللفظي/صدى (إعادة تردید الكالم المسموع ك.( 

 تردید عبارات خاصة لیس لها معنى 

أو أنماط طقسیة للسلوك ,و ارتباط غیر مرن باألفعال الروتینیة, اإلصرار على التشابه : العرض الثاني

  :اللفظي و غیر اللفظي مثال

 الضیق الشدید عند التغیرات الصغیرة 

  صعوبات عند التغییر 

 أنماط تفكیر متصلبة 

 الحاجة إلى سلوك نفس الطریق أو تناول نفس الطعام كل یوم 

  :اهتمامات محددة و ثابتة بشكل كبیرو بصورة غیر طبیعیة من ناحیة الشدة و التركیز مثال: العرض الثالث

 التعلق الشدید أو اإلنشغال الشدیدین بأشیاء غیر اعتیادیة 

 أو المواظبة على اإلهتمام بشیئ محدد, مبالغ فیها التقید بصورة 

فرط أو ضعف التفاعل مع الوارد الحسي أو اهتمام غیر عادي بالجوانب الحسیة للمحیط : العرض الرابع

  :مثال
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  عدم اإلكتراث الواضح لأللم أو لدرجة الحرارة. 

  اإلستجابة السلیة ألصوات أو ألحاسیس لمس معینة. 

 األشیاء اإلفراط في شم و لمس. 

 اإلنبهار البصري باألضواء أو الحركة.  

  الشدة –الشرط الثاني  -3- 2

المتكررة , من الضروري أن نحدد الشدة على أساس ضعف التواصل اإلجتماعي و أنماط السلوك المحددة 

  :كما یلي

  

  درجة الشدة إلضطراب التوحد                                

  السلوكیات النمطیة المتكررة  اإلجتماعيالتواصل   مستوى الشدة

 یحتاج 3المستوى

   كبیر جدالدعم 

 

في مهارات التواصل اللفظي و الغیر اللفظي  شدیدعجز  -

  مسببا اختالالت شدیدة في األداء

مع أقل اإلستجابات , للتفاعل اإلجتماعي محدود جدا بدء  -

  لآلخرین

و نادرا ما شخص لدیه كمیة قلیلة من الكالم الواضح : مثال

یبدأ التفاعالت و إذا فعل فإنه یعتمد مقاربات غیر مألوفة 

لتلبیة اإلحتیاجات فقط و لإلستجابة و المقاربات اإلجتماعیة 

  .المباشرة فقط

  انعدام المرونة في السلوك  -

  في التأقلم مع التغییر  شدیدةصعوبة  -

المتكررة تتداخل بوضوح /السلوكات النمطیة-

  .میع النواحي مع األداء في ج

التركیز أو  صعوبة كبیرةلتغییر/شدید ضیق -

 الفعل 

  

  2المستوى

  یحتاج لدعم كبیر

 في مهارات التواصل اللفظي و الغیر اللفظي واضحعجز -

  اإلختالالت اإلجتماعیة واضحة حتى مع وجود الدعم -

بدء محدود للتفاعل اإلجتماعي مع استجابات ضعیفة أو  -

  .شاذة مع اآلخرین

  انعدام المرونة في السلوك  -

  قلم مع التغییر أصعوبة في الت -

المتكررة تظهر /أوأن السلوكات النمطیة -

بتكرار كاف لتبدو واضحة لمراقب خارجي و 
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  .تتداخل مع اآلداء في العدید من السیاقات  .مثال شخص یستعمل جمال بسیطة و تفاعالته محددة  -

  .صعوبة لتغییر التركیز أوالفعل/ضیق  -

  1المستوى

  یحتاج لدعم 

فالعجز في التواصل اإلجتماعي یسبب ,  دون وجود دعم-

 اختالالت اجتماعیة واضحة

  صعوبة في بدء التفاعالت اإلجتماعیة مع  -

واضحة لإلستجابات الغیر الناجحة أو الغیر المعتادة  أمثلة

  .إلستهالالت اآلخرین

  :مثال و قد یبدي اهتمام ضعیف للتفاعالت اإلجتماعیة -

شخص لدیه القدرة على الكالم بجمل كاملة و قد یشترك في 

التواصل و لكن المحادثة و األخذ و الرد مع اآلخرین تفشل و 

و محاوالته لتكوین صداقة مع اآلخرین تكون غریبة و غیر 

  .ناجحة عادة

انعدام المرونة یسبب تداخال واضحا مع  -

  اآلداء في واحد أو أكثر من السیاقات

  صعوبة التغییر بین األنشطة  -

مشاكل التنظیم و التخطیط تعرقل  -

  .اإلستقاللیة

 DSM-5من شبكة  -الشدة –یمثل الشطر الثاني ) 1(جدول رقم 

  فترة وجود األعراض –الشرط الثالث  -4- 2

الطفل من الضروري أن نحدد فترة وجود األعراض یجب أن تكون األعراض موجودة في فترة مبكرة من نمو 

شهر إن كان اقل شدة و  24شهر إن كان تأخر النمو شدید أو بعد  12قد تظهر قبل ,) شهر 24-  12(

لكن قد ال تظهر األعراض بشكل واضح حتى تظهر الحاجات اإلجتماعیة مدى محدودیة قدراتالطفل 

خیرة من أو قد ال تظهرأبدا لحلول استراتیجیات مكتسبة لتحل محلها خالل الفترات األ, التوحدي

  ).56: 2017كبیش ,مجدوب(.النمو
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  ضرر األعراض -الشرط الرابع -5- 2

من الضروري أن تسبب هذه األعراض ضررا واضحا في مجاالت األداء اإلجتماعي و الوظیفي أو في غیرها 

  ).56: 2017,كبیش ,مجدوب . ( من النواحي المهمة

  

  :التوحد أسباب -3

حیث  التوحد، إضطراب إلیه یعود الذي الرئیسي السبب معرفة إلى العلمیة البحوث تتوصل لم اآلن حد إلى

 . حیویة كیماویة أو جینیة وراثیة، بیولوجیة، نفسیة، كانت سواء حدوثه، إلیها یرجح أسباب عدة توجد

  :یلي فیما اآلن لحد كشفها إلى العلماء توصل التي األسباب وتتمثل

  :العوامل الجینیة 3-1

فأكثر البحوث تشیر إلى وجود العامل )  FRITH  1989(إلى وجود خلل وراثي یرجع حدوث التوحد 

حیث تزداد نسبة اإلصابة بین التوائم , الجیني ذي تأثیر مباشر في اإلصابة بهذا اإلضطراب 

  )24ص , 2011, الشربیني,أسامة فاروق. ( المتطابقة أكثر من التوأم األخویة 

 : العوامل المناعیة 3-2

من الدراسات إلى وجود خلل في الجهاز المناعي فالعوامل الجینیة و كذلك شذوذات في اشارت العدید 

  .منظومة المناعة مقررة لدى التوحدیین

 : العوامل العصبیة 3-3

أظهر الفحص العصبي لألطفال التوحدیین إنخفاظا في معدالت ضخ الدم ألجزاء من المخ التي تحتوي 

  .بة السویة و اللغة على الفص الجداري مما یؤثر على اإلستجا
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 :التلوث البیئي 3-4

ثبتت عالقة اإلصابة بالتوحد كنتیجة للتلوث البیئي ببعض الكیماویات و تركیزات مرتفعة من الهواء 

  .المملوء بالزئبق و الكادیوم في والیة كلیفورنیا ارتبطت بمعدالت مرتفعة من التوحد

 :العقاریر 3-5

و یعزز هذا ,  wakefidle 1998الثالثي حسب ویكیفدل ارتباط اإلصابة بالتطعیمات و خاصة التطعیم 

  .اإلفتراض زیادات التطعیمات التي تعطى لألطفال 

 :الخمر و المخدرات 3-6

فاألثینول معروف على أنه سبب , اهتمت مقاالت حدیثة بوصف متالزمة الكحول الجیني و التوحد 

  .صابة بالتوحدلإلصابة قبل الوالدة للجهاز العصبي المركزي مما یزید مخاطر اإل

 :لتدخینا 3-7

  .انتهت نتائج دراسة هیلتمان و آخرون إلى ارتباط التدخین األموي أثناء الحمل بإصابة الطفل بالتوحد 

 :إصابة األم باألمراض المعدیة 3-8

أوضحت بعض الدراسات بأن األعراض التي نراها في األطفال التوحدیین من المحتمل أنها تكون 

ح فودجاني أن عینات دم األطفال المصابین بالتوحد أظهرت وجود حیث أوض, ناتجة عن العدوى

 : 2011, الشربیني,أسامة فاروق.( أجسام مضادة تتفاعل مع بروتین الحلیب و هما عدوتان شائعتان 

26.( 

  : األسباب النفسیة 3-9

 أشار وقد ذلك في السبب هي المالئمة غیر النفسیة الظروف أن اإلتجاه هذا أصحاب یرى       

 العاطفة إظهار عدم إلى یمیلون منهبأ ،"اآلباء قبل من العاطفي والفتور البرود" نظریة في (Kanner)كانر
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 تسمح ال بصورة أطفالهم وبین بینهم التفاعل إظهار في عاطفیا وباردون أطفالهم تجاه وسلبیون رافضون منهوأ

 ).2000 قاسم، مثقال جمال.( األشكال من شكل بأي والدیه مع باإلتصال الطفل 

 الوالدین تعزیز في نقص إلى یعود قد التوحد سبب أن إلى ( Bettelhein ) بیتلهاین أشار ولقد

  )  61: 2002 العزة، حسني سعید(الطفل  إستجابات لذخیرة للتطورالطبیعي

قد  وأبویه الطفل بین عاطفیة عالقة تكوین في الفشل بأن)   (Olgorman) ( 1980أولجرمان  یرى كما

 ، عنه ابهغیا فترة طول أو له األم هجر مع التوحد من یعاني فالطفل التوحد، إضطراب أسباب أحد یكون

 .بینهما عاطفیة عالقة بإقامة والطفل األم رفض إلى اإلضطراب وقد یرجع

تكون  أو واضح، عاطفي مرض من اتهمعانا بسبب أو باإلنفصام، األم إصابة إلى اإلضطراب یعود وقد

في  سببا واألم األب دوري بین التعارض یكون وقد بدورها، القیام تستطیع ال انهأ لدرجة اهبوالد طفولیا متعلقة

 إحساسا أقل األب یبدو أو الطبیعي، الوضع عن باألنوثة إحساسا أقل األم تظهر فعندما الطفل، إضطراب

 غیر العالقة أن كما واألب، األم مع عالقة تكوین یستطیع ال الطفل أن نجد الطبیعي، الوضع باألبوة عن

 اإلعاقة، في سببا تكون قد والطفل، األم بین العالقة ضعف عن مسؤولیة تعتبر والتي واألم بین األب السعیدة

 تشعره التي العالقة هذه من األب غیرة بسبب الطفل مع اتهعالقا في متحفظة األم األحیان تكون بعض وفي

 األخیر هذا یجعل ما واألب، األم بین العاطفي للجمود یؤدي وهذا ووقتها، اتهكل إهتماما أخذ قد الطفل بأن

 ) 61: 2002 العزة، حسني سعید( .للتوحد به یؤدي  قد ما وهذا منعزال،

 :وأثناءها الوالدة قبل ما أسباب - 3-10   

إحدى  تكون قد الوالدة وصعوبات التكوینیة اإلضطرابات أن الجانب هذا في والبحوث الدراسات أشارت

 .التوحد حاالت إلى تؤدي التي األسباب

 :هي بالتوحد اإلصابة في تساهم التي الوالدیة العوامل فإن وآخرون البطانیة محمد أسامة وحسب     

   (Viral infection):الفیروسیة اإللتهابات -
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 .األم رحم داخل الجنین یصیب إلتهاب وهو :األلمانیة الحصبة -

 .األم رحم داخل الجنین یصیب إلتهاب وهو :الفیروسیة الخالیا تضخم -

  .الذاكرة عن المسؤولة الدماغ مناطق یتلف فیروسي دماغي إلتهاب وهو :الفیروسي الدماغي اإللتهاب -

  
 :التوحد اضطراب تشخیص   4-

حیث أن التشخیص بحاجة إلى , تعتبر عملیة التشخیص من أصعب المراحل التي یمر بها الطفل التوحدي 

  . و التربوي السلوكي , و اإلجتماعي , النفسي , فریق عمل متعدد التخصصات  في الجانب الطبي 

  : التشخیص الطبي - أوال

  :ونقصد به فحص حالة الطفل من جوانب متعددة  یمكت تلخیصها في 

 .التاریخ التطوري و المرضي لألسرة و الطفل  - أ

 ).الكشف المباشر على الطفل( الكشف السریري    -  ب

  البول,البراز ,الدم , البصر , فحص السمع , الفحوصات الطبیة مثل فحص الرنین المغناطیسي  –ج 

  .مالحظة الوضع العام و السلوك العام للطفل من خالل الزیارات األولى في العیادة  - د

المشاركة في عملیة التشخیص و التشخیص الفارقي أي تحدید نوع اإلضطراب لدى الطفل التوحدي  - ه

  )300: 2007,القمش و معایطة ( 

  التشخیص و التقییم السلوكي و التربوي  : ثانیا 

فإنه البد من التطرق إلى الجزء المكمل في , و حتى نصل إلى تشخیص تكاملي لحالة الطفل التوحدي 

و الجدیر بالذكر فإن أهم أدوات الكشف المستخدمة , لتشخیص و هو الجانب السلوكي و التربوي عملیة ا

 : للتعرف على جوانب اإلضطراب بشكل عام هي 
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  (ICD 10): نظام العاشر الدولي التصنیف 4-1

و ذلك قبل ثالث سنوات و هي  اللغة : وجود قصور أو عجز في نمو واحدة أو أكثرمما یلي  - أ

 و اللعب الرمزي أو الوظیفي, نمو التفاعل اإلجتماعي ,التعبیریة 

من خالل عدم القدرة على عدم متابعة النظر ألعین : القصور في التفاعل اإلجتماعي المشترك  –ب 

و نقص في المشاركة اإلجتماعیة , اآلخرین و التعبیر بالوجه و الجسم مع عدم القدرة على تطویر العالقات 

  .في اإلستجابة لعواطف اآلخرینو العاطفیة و العجز 

حیث یالحظ على الطفل التوحدي تأخر و نقص كامل في اللغة المنطوقة و عدم : قصور التواصل  -ج

  .مالئمة الصوت في درجة الصوت النبرة 

التعلق بأشیاء غیر عادیة و غریبة و سلوك نمطي , غالبا ما تكون محدودة :األنشطة و اإلهتمامات  - د

  )300: 2007,القمش و معایطة ( اإلهتمام بتفاصیل غیر مهمة في البیئة المحیطة  متكرر و آلي و

  CARSمقیاس تقدیر التوحد في الطفولة  -4-2

  تعریف المقیاس   -  أ

دراسات و بحوث أكدت مصداقیته منذ أن وضعه كل من   CARSلقد شهد مقیاس 

Schopler ;Renner ;Reichler    أعتبر أداة صالحة و موثوقة  لفحص  1989و في سنة  1980سنة

  .المراهقین و البالغین 

و , ) سنة  2من ( على األطفال من جمیع األعمار بما في ذلك سن ما قبل المدرسة  CARSیطبق مقیاس 

من اإلضطرابات قد تم تطویره لتحدید األطفال الذین یعانون من التوحد و لتمییزها عن األطفال الذین یعانون 

  .یسمح هذا المقیاس بمراقبة تطور صفات التوحد في أوقات مختلفة من الحیاة, النمائیة األخرى 

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش ( 



 الفصل األول                                                               طیف التوحد
 

29 
 

   CARS بنود مقیاس -ب

  محورا و كل محور له أربع بنود و كل بند بند له درجة و هي كما یلي  CARS 15یقیس مقیاس 

  :العالقة مع اآلخرین -1

  .تقییم سلوك الطفل في حالالت مختلفة حیث یكون هناك تفاعل مع اآلخرین

 العانصر التي یجب مالحظتها  

مراقبة األوضاع المنظمة و غیر المنظمة للطفل یمكن أن یكون التفاعل مع الكبار أو واحد من إخوته أو 

  غیرهم من األطفال 

  .ردة فعله لإلتصال الجسديمالحظة كیفیة تعامل الطفل في المواقف المختلفة مثال  -

 كیفیة التنقیط  

 .طبیعي ال یوجد أي اختالف بإقامة العالقة بالناس و تصرفاته بمثل عمره :لسلوك )  1(قیمة  -

یتجنب عندما یجبر على ,غیر طبیعي بدرجة طفیفة یمتنع من التواصل بالبصر : لسلوك ) 2(قیمة  -  

  .ملتصق بالوالدین أكثر من الطفل بنفس عمره, ال یتجاوب , الخجل بصورة مبالغ فیها,التواصل

ل مع ال یوجد اهتمام بالتفاع,یحب العزلة,انطوائي ,غیر طبیعي بدرجة متوسطة :لسلوك) 3(قیمة  -

  .المحیطین به

مجدوب و كبیش (  غیر طبیعي بدرجة شدیدة عزلة تامة افتقاد القدرة على اإلستجابة: لسلوك) 4(قیمة  -

  ).57ص,  2017,
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  :على التقلید و المحاكاة ةالقدر -2

یجب أن یكون سلوك التقلید واضح و ضمن إمكانیات ,اللفظي و غیر اللفظي یتناول تقییم تقلید الطفل للسلوك

  الطفل

 العانصر التي یجب مالحظتها  

التقلید الحركي یمكن ان  تكرار األصوات البسیطة أو تكرار الجمل الطویلة,یمكن أن یشمل التقلید الشفهي -

  لعب مع األشیاء, یتعلق بحركات الید أو كامل الجسد 

 كیفیة التنقیط  

   قدراته  تكون بحدودالكلمات الحركات بحیث ,طبیعي یقلد الطفل األصوات :لسلوك) 1(قیمة-

غیر طبیعي بدرجة طفیفة یقوم الطفل بتقلید بعض السلوكیات مثل التصفیق أو بعض : لسلوك ) 2(قیمة

  .الكلمات و یحتاج وقت لتردید الكلمة عند سماعها

غیر طبیعي بدرجة متوسطة یقلد الطفل بعض السلوكیات البسیطة و لكن یحتاج إلى وقت : لسلوك) 3(قیمة-

  .مساعدةكبیر و 

بدرجة شدیدة نادرا ما یقوم الطفل بالتقلید أو ال یقلد نهائیا األصوات و الكلمات  غیر طبیعي: لسلوك)4(قیمة-

  أو الحركات حتى بوجود مساعدة

  

  : اإلستجابة العاطفیة-3

  .كیف یتعامل الطفل مع الحاالت الغیر سارة و ما إذا كانت اإلنفعاالت تالئم وضع الحالة أم ال
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 التي یجب مالحظتها العناصر  

أو المثیرات الغیر سارة مثل ,التهاني الدغدغة ,تقییم الطریقة التي یستجیب الطفل بها للمؤثرات الممتعة 

  .النقد,التوبیخ 

 كیفیة التنقیط  

  طبیعي یتفاعل الطفل للمواقف السارة و الغیر السارة:لسلوك )1(قیمة-

تظهر علیه أحیانا تصرفات غیر مرغوب فیها كاستجابة  :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة ) 2(قیمة-

  .منفصلة عن الواقع

مثال الضحك الشدید بدون معنى و بدون سبب و لیس له : غیر طبیعي بدرجة متوسطة لسلوك ) 3(قیمة-

  .عالقة مع الواقع

شیئ معین إستجابة منفصلة عن الواقع و إن كان مزاجه فیه : لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة ) 4(قیمة -

  .من الصعب جدا أن یتغیر 

  :استخدام الجسم- 4

  .تمایلو التقییم التنسیق و طبیعة حركات الجسم مثل سلوك الدوران  

 لعانصر التي یجب مالحظتهاا  

  الرسم األلعاب األكثر نشاط,مراقبة األنشطة مثل القطع-

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش ( تقییم اإلستخدامات الغریبة من الجسم-
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 یفیة التنقیطك  

  یشمل تناسق و تآزر و توازن لطفل بمثل عمره :لسلوك طبیعي ) 1(قیمة -

له بعض السلوك النمطي المكرر مثل التكرار في اللعب و :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة )2(قیمة -

  األنشطة 

عمره مثال له سلوكیات غیر مرغوب فیها واضحة لطفل في :لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة) 3(قیمة-

خبطالدماغ ,المشي علىاألطراف,إیذاء النفس ,الحملقة,اإلهتزاز والدوران ,حركات لف األصابع 

  .تحریك الیدین و رفرتها,واإلستمناء

فهو یستمر في الحركات المكررة المذكورة في األعلى حتى : لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة ) 4( قیمة-

  .لو شارك في نشاط آخر 

  

  :شیاءاستخدام األ-5

  .تقییم فائدة الطفل في اللعب أو غیرها من األشیاء و كیفیة استخدامها في الواقع 

 العناصرالتي یجب مالحظتها  

یجب أن تكون مختلف هذه األشیاء تتطابق مع ,نالحظ كیفیة تفاعل الطفل مع األلعاب و مختلف األشیاء 

  .هذه األلعابمهارات الطفل مع مالحظة درجة اإلهتمام الذي یبدیه أمام 

 یفیة التنقیطك 

یهتم باأللعاب و األشیاء من حوله و التعامل معها و استخدامها بالطریقة : لسلوك طبیعي) 1(قیمة  -

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش (  .الصحیحة 
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یهتم بلعبة واحدة فقط و یتعامل معها بطریقة غریبة كأن :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة  )2(قیمة -

  یطرقها باألرض 

یظهر عدم اهتمامه باألشیاء و إن أظهر تكون بطریقة : لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة ) 3(قیمة -

  .غریبة مثال یلف اللعبة طول الوقت و ینظر لها من زاویة واحدة فقط

تكرار ما سبق و لكن بطریقة مكثفة و من المستحیل أن ینفصل :لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة )4(قیمة -

  .عنها إذا كان مشغوال بها

  :التكیف و التأقلم-6

تغییر ردة  یتعلق هذا المحور في صعوبة تغییر للروتین و كذلك صعوبة في تغییر النشاط الذي تعود علیه

  .فعل الطفل بعد تغییر النشاط 

 العناصرالتي یجب مالحظتها  

  .مالحظة كیفیة تعامل الطفل عند تغییرالروتین مثال عندما یتم احضاره إلى المدرسة بغیر الطریق المعتاد  -

  مالحظة عندما یتم تغییر مكان األثاث و غیرها من األمور -

 یفیة التنقیطك 

  یتكیف مع الموقف و التغیر للروتین:لسلوك طبیعي) 1(قیمة -

یقاوم التغییر و التكیف للموقف بعد تغیر النشاط الذي تعود :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة) 2(قیمة -

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش ( علیه 
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یقاوم التغیر و التكیف للموقف بعد تغیر النشاط الذي تعود : لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة)3(قیمة -

  .علیه 

  اإلصرار على ثبات الظروف و الروتین و عدم التغییر: بشدةلسلوك غیر طبیعي ) 4(قیمة -

  :اإلستجابة البصریة-7

یتم تقییم األشكال الغیر طبیعیة من التواصل البصري و ردة فعل الطفل التي تقتصر على اإلستجابة 

  .البصریة عندما یقدم له األشیاء للنظر إلیها

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

یستخدم عینیه في التواصل مع الناس أو األشیاء مثال هل نظرته تقتصر على جزء مراقبة إن كان الطفل  -

  .جانبي 

  . مراقبة ردود بعض السلوكات مثل تثبیت النظر في األصابع و تحركاتها -

 یفیة التنقیطك 

  یستخدم التواصل البصري مع الحواس إلكتشاف الشیئ الجدید أمامه : لسلوك طبیعي) 1(قیمة

یهتم في ,یحتاج للتذكیر لكي یتواصل و ینظر إلى الشیئ : غیر طبیعي بدرجة طفیفة  لسلوك) 2(قیمة-

مجدوب و كبیش (  .أو الفضاء و یتحاشى النظر إلى األشخاص,النظر إلى اعلى,النظر بالمرآة و الضوء 

  ).57ص,  2017,
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البصریو تظهر نفس یحتاج للتذكیر المستمر للتواصل : لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة) 3( قیمة-

  .السلوكات السابقة

اإلمتناع عن التواصل البصري مع األشخاص و بعض األشیاء و :لسلوك غیر طبیعي بشدة) 4( قیمة-

  .تظهر نفس السلوكات السابقة

  : اإلستجابات السمعیة-8

  . تقییم السلوك الغیر طبیعي و الردود الغریبة لكل األصوات

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

مالحظة اإلهتمامات الغیر طبیعیة مثل الخوف األصوات العالیة مثل الضوضاء الغساالت صوت  -  

  .الشاحنات 

مالحظة ما إذا كان الطفل یستجیب بشكل مالئم لشدة األصوات قد یبدو الطفل أنه ال یسمع األشیاء  -

  .العالیة مثال صفارة اإلنذار مع أنه یسمع األصوات الخافتة كالهمس

 نقیطیفیة التك 

  .یستمع باهتمام مع عدم وجود مخاوف للمؤثرات الصوتیة مستخدما حواسه: لسلوك طبیعي) 1(قیمة -

رد فعل متأخر لألصوات یحتاج لتكرار األصوات لشد انتباهه :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة) 2(قیمة -

  .یتأثر قلیال في رد فعله لبعض األصوات

  یقفل أذنیه لبعض األصوات ,یتجاهل الصوت مرارا : سطةلسلوك غیر طبیعي بدرجة متو ) 3(قیمة -
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مبالغ في رد الفعل لألصوات و التجاهل نهائیا لألصوات بصورة : لسلوك غیر طبیعي بشدة) 4(قیمة  -

  .واضحة

  : استجابات استخدام الشم والتذوق و اللمس-9

على تقیم استجابة الطفل للمثیرات الذوقیة و حاسة الشم و اللمس كما نالحظ ما إذا كان الطفل یستخدم  زیرك

  .حواسه بشكل طبیعي ما عدا السمع و البصر

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

هل یشم ,مالحظة ما إذا كان الطفل لدیه أي تجنب أو اهتمام مفرط في بعض الروائح و بعض األطعمة  -

  . هل یأكل األشیاء الغیر صالحة لألكل,ء مثل قطع الخبز أو بعض األلعاب األشیا

 یفیة التنقیطك 

  .یستجیب الطفل لمثیرات الحواس كاأللم و غیرها: لسلوك طبیعي ) 1(قیمة  -

یضع أشیاء في فمه یشم و یتذوق أشیاء ال تؤكل یتجاهل األلم :لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة) 2( قیمة -

  .أو یبالغ

  یبالغ باستخدام الشم و التذوق و اللمس و یتجاهل األلم   :لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة) 3( قیمة -

یبالغ كثیرا أو یتجاهل نهائیا و ال یظهر أي نوع من الشعور  :لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة) 4(قیمة -

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش (  .باأللم أو المبالغ الشدیدة لحدث بسیط جدا
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  : الخوف و العصبیة- 10

تقییم أو مالحظة التصرفات الغیر عادیة أو التي ال یمكن تفسیرها مع األخذ بعین اإلعتبار ردة الفعل 

  .الناتجة عن الخوف و القلق

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

  العصبیةمدتها و شدتها و ترددها,الضحك ,الصراخ ,مالحظة السلوكات الناتجة عن الخوف -

 یفیة التنقیطك 

  یتصرف الطفل مع الموقف المناسب لعمره: لسلوك طبیعي ) 1( قیمة -

یتصرف الطفل بصورة مبالغ فیها قلیال أو یتجاهل الحدث : غیر طبیعي بدرجة طفیفة كلسلو ) 2( قیمة -

  .قلیال 

  .یتصرف بصورة مبالغة واضحة أو تجاهل واضح: لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة )3( قیمة -

خوف مستمر حتى عند إعادة المواقف غیر الخطرة و من الصعب : لسلوك غیر طبیعي بشدة) 4(قیمة  -

  .جدا تهدئته و لیس له ادراك للمواقف الخطرة و المواقف الغیر خطرة

  :التواصل اللفظي - 11

ات و إمكانیة تقییم جمیع جوانب اللغة المتمثلة في وجود اللغة من عدمها في حین اكتساب اللغة تقییم المفرد 

  ).57ص,  2017,مجدوب و كبیش (  .علو الصوت,تكوین الجمل 
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 العناصرالتي یجب مالحظتها 

  .اإلجابة عن األسئلة و تكرار كلمات أو أصوات الشخص الذي یتكلم معه,كیف یتحدث الطفل مالحظة-

  , التي تشمل الصمت أو عدم وجود لغة,مالحظة المشاكل على مستوى التواصل اللفظي  -

مع النظر لتواتر و شدة ما ذكر ,استخدام لغة تخص األطفال األصغر سنا ,التأخر في اكتساب اللغة -

 .سابق

 یفیة التنقیطك 

  .یظهر الطفل كل مظاهر النطق و الكالم و اللغة:لسلوك طبیعي )1(قیمة  -

ال یستخدم ,تردید كالم,المبهمتأخر في الكالم ظهور بعض الكالم : لسلوك طبیعي بدرجة طفیفة) 2( قیمة -

  .الخروج عن الحدیث المألوف عكس المقاطع أو الكلمات ,المهمهة ,الضمائر أنا أنت 

, و عند وجود نطق هناك تردید كالم واضح , صمت  :لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة) 3( قیمة -

  .همهمة

لتواصل فقط همهمة وأصوات غریبة و ال یستخدم اللغة في ا: لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة )4(قیمة  -

  إظهار أصوات مزعجة

   :التواصل الغیر اللفظي -12

كما نقیم استجابة الطفل ,اإلیماءات و حركات الجسم,یتم تقییم التواصل الغیر اللفظي عن طریق تعابیر الوجه

  .الغیر لفظيقد یفتقر إلى التواصل ,إذا كان للطفل لغة جیدة ,في التواصل الغیر لفظي لآلخرین 
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 العناصرالتي یجب مالحظتها 

مالحظة كیفیة استخدام طریقة تواصل الغیر لفظي عندما یكون الطفل لدیه حاجة أو رغبة في التعبیر  -

  .على وجه الخصوصو هل یشیر الطفل إلى ما یریده من أكل و لعب عن طریق اإلیماءات أو اإلشارات

 یفیة التنقیطك 

  .یستخدم تعبیر الوجه أو تتغییر المالمح و أألوضاع و حركات الجسم و الرأس:طبیعيلسلوك ) 1(قیمة  -

لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة تواصل غیر لفظي ناقص مثال یمسك الید من الخلف لطلب ) 2(قیمة -

  المساعدة و الوصول للشیئ بطریقة تختلف عن الطرق التي یستعملها الطفل في مثل عمره

  .یبالغ باستخدام الشم و التذوق و اللمس و یتجاهل األلم:بدرجة متوسطة غیر طبیعيلسلوك )3(قیمة -

 فهو یبالغ كثیرا أو یتجاهل نهائیا و ال تظهر أي نوع من : لسلوك غیر طبیعي بدرجة شدیدة ) 4(قیمة -

  الشعور باأللم أو المبالغة الشدیدة لحدث بسیط

  : مستوى النشاط - 13

الحاالت في المواقف التي یكون فیها الطفل حر مع النظر إلى فرط النشاط أو  تقییم معدل النشاط في كل

  .قلته

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

  یجلس هادئا  نو كیف یستجیب عندما نطلب منه أ,مالحظة كیفیة ترك الطفل في حاالت اللعب الحر -

 .مع مراقبة ثبات مستوى النشاط,

 یفیة التنقیطك  
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  نشاطه عادي مناسب لعمره : طبیعيلسلوك ) 1( قیمة -

یتصرف الطفل بصورة مبالغ فیها قلیال أو یتجاهل الحدیث : لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة) 2( قیمة -

  .قلیال یظهر نشاط زائد أو كسل زائد و یكون خاص بذاته

نام إال قلیال نشاط زائد ال یهدء یصعب التحكم به هائم ال ی: لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة) 3(قیمة -

  فوضوي غیر منتظم أو خامل ال یتحرك من مكانه

  نوبات غضب حركة مستمرة  ال یجلس ساكنا ,نوبات شدیدة هائم: لسلوك غري طبیعي بشدة) 4(قیمة -

  .یفتح و یقلب األشیاء,فوضوي یرمي كل شیئ على األرض 

  : مستوى و ثبات اإلستجابة الذهنیة - 14

  .ى المستوى العام للعمل الفكري و انتظام المستوى العمليیتم اإلحتفاظ في آن واحد عل

  

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

  األرقام و المفاهیم بل على مدى امكانیة الطفل في تذكر ,ال یقتصر النظر في فهم و استخدام اللغة  -

  .   و الطریقة التي یكتشف بها المحیط الخارجي , األشیاء التي سمعها أو رآها 

  یفیة التنقیطك      

  طبیعي في أداء المهارات المناسبة لعمره: لسلوك طبیعي )1( قیمة -

  یظهر تأخر في أداء المهارات المختلفة : لسلوك غیر طبیعي بدرجة طفیفة) 2( قیمة -
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تأخر في أداء المهارات و لكن من الممكن أن یتغاعل : لسلوك غیر طبیعي بدرجة متوسطة ) 3(ة قیم -

  .إحدة المهارات و تأخر في باقي المهاراتلنفس عمره في 

یكون أفضل من الطفل الطبیعي في مهارتیتن و تكون مبالغ فیها :  لسلوك طبیعي بدرجة شدیدة) 4( قیمة -

  .و لكن یتأخر بباقي المهارات

  : اإلنطباعات العامة - 15

 العناصرالتي یجب مالحظتها 

  محور السابق  14عطاء انطباع شخصي عن درجة التوحد من خالل البیانات التي تم جمعها في إیتم  -

 و المقابلة مع الوالدین, مع أخذ بعین اإلعتبار المعلومات الموجودة في الملف الطبي 

  یفیة التنقیطك

  .لیس توحد ال تظهر فیه صفات التوحد لسلوك )1( قیمة -

  .لسلوك توحد بسیط لدیه بعض الصفات ) 2( قیمة -

  . لسلوك  توحد متوسط لدیه صفات واضحة من التوحد) 3(قیمة -

  .لسلوك توحد شدید لدیه معظم الصفات التوحدیة) 4( قیمة -

لقد ساهم مقیاس التوحد في الطفولة في فك اإللتباس الناتج عن تشخیص مختلف اإلضطرابات التي تشبه    

و سهل عمل اإلخصائیین النفسانیین و التربویین في تشخیص هذا , من معاییره التوحد في بعض 

 ).65ص  2017,و كبیش مجدوب( .اإلضطراب 
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  :باإلضافة إلى عدة مقاییس أخرى لتشخیص اضطراب التوحد من أهمها 

د سلوك قائمة - 1   The Autism Behavior Checklist (ABC) التوحُ
  The Autism Observation Schedule (ADOS)للتوحد  التشخیصیة المالحظة جدول - 2

دي السلوك شطب قائمة - 3  Checklist for Autism in Toddlers, CHAT   التوحُ

د لتصنیف جیلیام مقیاس - 4   The Gilliam Autistic Rating Scale الثاني اإلصدار -التوحُ

د تشخیص مقابلة - 5  Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) المعد التوحُ

 Social Communication Questionnaire. اإلجتماعي التواصل استبانة - 6

 Developmental, Dimensional and Diagnostic  المتعددة التشخیصیة النمائیة المقابلة - 7

Interview-3DI-5  )19ص , 2018,آیة عز الدین( 

 :التوحد و البرامج العالجیة إلضطراب عالجال -5

تستخدم في معالجة األطفال التوحدیین و یجب التأكد من أنه لیست هناك هناك أسالیب عالجیة عدیدة 

كما أنه یمكن إستخدام أجزاء , طریقة عالجة واحدة یمكن أن تنجح مع جمیع األشخاص المصابین بالتوحد 

  : من طرق عالجیة مختلفة لعالج الطفل الواحد نلخصها فیما یأتي

 

  :النفسي لتحلیل ا  1 -5

  بإستخدام التحلیل النفسي على مرحلتینیشتمل العالج 

یقوم المعالج بتزوید الطفل بأكبر قدر ممكن من التدعیم و تقدیم اإلشباع و تجنب اإلحباط مع : األولى 

  .التفهم و الثبات اإلنفعالي من قبل المعالج 
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تدریب على یركز العالج النفسي على تطویر المهارات اإلجتماعیة حیث تتضمن هذه المرحلة ال: الثانیة

  )130ص ,2010, شاكر مجید.( تأجیل و إرجاء اإلشباع و اإلرضاء 

 : العالج السلوكي 5-2

, استخدام األسالیب العالجیة السلوكیة كطرق لتعدیل السلوك في عالج إعاقة التوحد اقترح بعض الباحثین 

قصورهم في مجاالت سواءا في البیت بواسطة اآلباء أو فصول دراسیة خاصة بسبب سلوكهم الفوضوي و 

السلوك اإلجتماعي و الذهني و هذا عن إقدام البعض عن إیذاء نفسه بشكل ضار مثل ضرب رؤوسهم على 

  .مع عدم استجابتهم للبیئة المحیطة ,الحائط أو عض أیدیهم 

  :و یمكن تعلیم أطفال التوحد نماذج من السلوك التكیفي و بوقت قصیر من بینها 

 لكالم مهارات التعلم اللغوي ل 

  السلوك اإلجتماعي المالئم 

 مهارات متنوعة من العنایة الذاتیة 

  اللعب باأللعاب المالئمة 

  131 :2010,شاكر مجید ( المهارات المعقدة غیر اللفظیة من خالل التقلید العام.( 

 : العالج الطبي 3- 5

 والنفسیة،كما الجسمیة الصحة من األدنى الحد ضمان هو التوحد ألطفال الطبي العالج من األساسي الهدف

 .أخرى مشاكل أي وجود إلكتشاف للطفل العامة الحالة بتقییم یبدأ الجید الصحي العالج أن

 حالة وعالج لضبط كمحاوالت البیولوجیة الفاعلة المواد من وغیرها وفیتامینات أدویة إستخدمت لقد

 اإلضطرابات عالج في (Lithium)اللیثوم  إاستعمل ، مباشر   بشكل التوحدین األطفال لدى الدماغ

 اإلنفعالي اإلضطراب مع و التوحدیین األطفال لدى قلیلة فائدة أظهر وقد )اإلكتئاب-الهوس(اإلنفعالیة
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 الحد على العقار هذا ویعمل الدراسة قید زال ال (Nalterxonen)وعقار النالتركسون   اإلكتئابي، الهوسي

 .اآلخرین مع العالقات مقدار من ویزید النمطیة السلوكات الدماغ وخفض إثارة من

 لوحظ عض لقد الدم، في السیروتونین مستویات خفض على یعمل  (Fenfluramine)الفنفلورامین  وعقار

وخفض  أفضل انتباه فترة و اإلجتماعي السلوك تحسن منها العقار لهذا التوحدین األطفال تناول بعد التحسن

ضطرابات والنعاس الوزن فقدان مثل السلبیة واإلرشارات العالمات بعض وهناك الحركي التململ ٕ  في  وا

 )95 : 2013,دعو و شنوفي (النوم

بالتوحد  المصابون األشخاص أولئك وخصوصا صرعیة نوبات لدیهم التوحدین األطفال من العدید أن كما

 الصرعیة الحبسة أیضا ، للصرع مضادة أدویة ویعطون (Tuberons)التدرن  مثل معروفة طبیة ألسباب

نتباها أهمیة الدوائیة العقارات أعطیت ولقد التوحد حاالت بعض لدى موجودة ٕ  ألن والمعلمون اآلباء ویحتاج وا

 أو (Valium) (Paraldehyde)بارالدیهاد  مثل أدویة بإستخدام التوحد عالج على وتدریبهم  ذلك یعرفوا

 . مناسب بشكل لضبطها التوحدین األطفال لدى الصرع نوبات مراقبة الفولیوم ویجب

 من  Melatonin) میالتونین المنتجة لمادة ویمكن النوم، في مشكالت التوحدین األفراد من العدید ولدى

  الصحیان -النوم دائرة تنظیم في فعال دور في تساهم أن الدماغ في الصنوبریة الغدة خالل

 في مساعد معدن المغنیسیوم أن حیث التوحد، عالج في مساعد (B 06) فیتامین أن على أدلة وهناك

 وحمایة العظام بناء في مساعد أنه كما عادة، التوحدیین األطفال لدى المضطربة العصبیة الناقالت تكوین

  .الجسم في األنزیمات دور تقوى والعضالت، العصبیة الخالیا

 الطفل لدى والغضب الهیجان نوبات في یؤثر والعقارات األدویة هذه استخدام أن إلى اإلشارة وتجدر

خالل  من یكون وذلك السلوك تعدیل على الطفل مساعدة من بد ال بالتالي سلوكه على یؤثر كما التوحدي

  ).96: ،نفس المرجع( .السلوكي العالج

  :الغذائي العالج 5-4
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الذي یلعبه الغذاء و الحساسیة في حیاة الطفل الذي یعاني من التوحد دور بالغ األهمیة و قد كانت  إن الدور

و أشارت بأن إبنها تحسن , ماري كالهن أول من اشارت إلى العالقة بین الحساسیة المخیة و التوحد الطفولي 

یة المخیة هو التأثیر السلبي فالمقصود بالحساس, بشكل ملحوظ عندما توقفت على إعطائه الحلیب البقري 

فعدم تحمل غذاء ما یؤدي إلى انتفاخ أنسجة الدماغ التي تؤدي بدوها إلى إضطراب في التعلم , على الدماغ 

الحلیب ,الطحین ,و هناك مواد غذائیة مرتبطة باإلطرابات السلوكیة أكثر من غیرها و هي السكر , و السلوك 

إضافة إلى المواد اإلصطناعیة المضافة إلى , طماطم و بعض الفواكه و القمح و الشكوالتة و الدجاج و ال

  ).142: 2010,شاكر مجید( الطعام و المواد الكیماویة و العطور و الرصاص و األلمنیوم 

  :العالج التعلیمي  5- 5

تدریب یعتبر العالج التعلیمي من أهم الطرق العالجیة لألطفال التوحدیین حیث یركز على تحسین إعداد و 

و تنمیة قدرات و مهارات الطفل التوحدي في مجال التواصل اللغوي و الغیر لفظي و النمو اإلجتماعي و 

و معالجة السلوكیات النمطیة و الشاذة و العدوانیة و التدریب على رعایة الذات و التدریب , اإلنفعالي 

  .و یتم ذلك عبر الطرق اآلتیة, النفسحركي و المهني

  العالجیة إلضطراب التوحدالبرامج 

 طریقة البرنامج التعلیمكي الفردي IEP: 

تهدف عذه الطریقة إلى تهیئة الطفل التوحدي لظروف بیئیة تعلیمیة خاصة تسمح بتعلیمه بسرعة أقل مع 

التركیز على أنشطة و موضوعات تعلیمیة و طرق التدریس و تكنولوجیة خاصة لتمكینه من تعویض القصور 

كما یتضمن البرنامج توصیفا دقیقا للسلوكیات الشاذة و العدوانیة و النمطیة , لیه إعاقة التوحد الذي تفرضه ع

  )136 :2010,شاكر مجید.( لدى الطفل 

  

 برنامج:Teach    
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 خالل من االستقاللیة تعلم على األطفال مساعدة یهدف إلى Eric Schopler ) (أسسه برنامج هو        

 لـــالتواص راتمها في المساعدة على فیه یحصلون حیث حولهم، من للعالم أفضل فهم تحقیق على مساعدتهم

 أكثر الطفل انتباه تجذب باعتبارها البصریة یرات المث على تیتش  برنامج ویعتمد .القرارات اتخاذ تعلم وفي

ٍ  للتدریب االستجابة على وتساعده  .اللفظیة ثیراتالم من أفضل بشكل

ٍ  الطفل تدریب فیها یتم التي البیئة ترتیب الى یحتاج البرنامج هذا فتطبیق ولذلك  باألمان الطفل یشعر بشكل

ً  ترتیبها یتم لذلك ، اإلنتباه وتركیز  على التعرف من تمكنه البصریةبالمثیرات  غني جدول استخدام على بناء

 هذا منظمة،ویعتمد بعملیة آخر الى نشاط من االنتقال من لیتمكن وسهل استقالليٍ  بشكل الدراسي جدوله

 اإلعتبارضرورة بعین تأخذ والتي المعرفیة والنظریة السلوكیة النظریة بین والتكامل التوافق على البرنامج

 والتواصل الدافعیة البرنامج، هذا وینمي النمو، في الفروق اهمال دون المناسبةززات والمع التعلیمات استخدام

 والتواصلیة االجتماعیة المهارات تنمیة على یركز ألنه التوحدیین األطفال لدى االجتماعي والتفاعل التلقائي

  ).35: 2018,آیة عز الدین .( 

 برنامج تحلیل السلوك التطبیقي ABA).(  

  ABAتعریف تحلیل السلوك التطبیقي   -

 الطریقة هذه ترجع . وغیرها ، السلوكي التحلیل ، السلوكي التدخل منها مختلفة بأسماء الطریقة هذه عرفت

 Ivor lovaas  إلى

 وتنفیذ تصمیم بأنه التطبیقي السلوك تحلیل یعرفو 134 - 133) ص . 2010 . مجید شاكر سوسن(

  اإلنساني السلوك في هام اجتماعي تحسین إلنتاج البیئیة التعدیالت وتقییم

 ومكثف ومنطقي منظم بشكلالمهارات  على للتدریب طویل برنامجا التطبیقي السلوك تحلیل برنامج یعتبر كما

 فیه یتم . ومكثف منتظم بشكل البرنامج حال طبق في التوحدیین األطفال دمج إمكانیة إلى لوفاس ویشیر

 ذلك وبعد المرغوبة وغیر المرغوبة السلوكیات معرفة ویتم استجابة الطفل بعد والالحقة المثیرات السابقة تحدید
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 اآلباء مشاركة یتطلب البرنامج هذا . الفوري والتعزیز المثیرات الجدیدة بتنظیم المهارات تشكیل یتم

  ).27 – 26 :  2007 , فتحي مجدي(  التوحدي بالطفل وكل المحیطین والمتطوعین

نما  فقط، السلوك معدلي أو السلوكیین المعالجین على البرامج هذه تقدیم یقتصر أن الضروري من لیس انه ٕ وا

 العالجیة األسالیب هذه إستخدام على وغیرهم اإلجتماعیین واألخصائیین والمدرسین اآلباء تدریب یمكن

 البیئة إلى األطفال هؤالء مثل إعادة هو و واضحا الهدف یكون أن بشرط علیها التدرب السلوكیة بعد

  ).94 : 2000 سلیمان، سید الرحمان عبد(االجتماعي السلوك أسالیب تدریبهم بعد  اإلجتماعیة

 : التطبیقي السلوك تحلیل جلسات  - أ

 خاص بشكل موضوعة متكاملة و عالجیة لخطة تطبیق عن عبارة هي التطبیقي السلوك التحلیل جلسات

  .فردي  بشكل األشخاص المعنیین قبل من تطبق و احتیاجاته و قدراته لتناسب للطفل

 بكثرة في یتم استخدامها و التوحدي الطفل عالج في جدا مهمة مرحلة التطبیقي السلوك تحلیل برامج تعتبر  

  .التدریب تلقیهم بعد بالطفل الناس المحیطین قبل من تطبیقه یمكن و بیت و مدرسة من الطفل محیط

 ذهنیة مهارات الطفل ذو كان سواء الذهنیة اإلعاقة مستویات جمیع مع تستخدم التطبیقي السلوك تحلیل برامج

 مثل األعلى المستوى مهارات إلي تواصل بصري و تقلید من البسیطة المهارات من ابتداء عالیة أو منخفضة

  .االجتماعیة المهارات و الكالمي الطلب و التفریق

  ):ABA(التطبیقي  السلوك تحلیل مبدأ حسب علیها العمل یتم التي الشائعة البرامج من مجموعة وهذه 

 علي التدریب -السلوك اللغوي  المحاكاة و التقلید-   )األوامر إطاعة( الموائمة -البصري  التواصل -

 المهارات- التكراریة النمطیة الحركات من التخلص -الخطرة  السلوكیات من التخلص -الحمام استخدام

 و بالعمل االرتباط  االنتباه و اإلصغاء -النفس على االعتماد مهارات  -اللغویة المهارات -االجتماعیة 

  .المحادثة  اتمهار  األكادیمیة المهارات - المعطاة المهمة

   عوامل عدة علي التطبیقي السلوك تحلیل جلسات نجاح یعتمد 
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 أن مبدأ علي أساس الطفل مع التعامل هو ABA التطبیقي السلوك تحلیل جلسات نجاح أسرار احد : أوال 

 هذه و إلیها یقرب ما أو بالسلوكیات الصحیحة قام حال في إلیها سیصل إلیه المحببة و الحلوة األشیاء

 شفهي معزز إما أنواع هي و تززابالمع ( ABA )التطبیقي   السلوك تحلیل علم في تسمي المحببة األشیاء

 القیام مثل حسیة معززات أو الفواكه أو إلیه المحببة الحلویات یؤكل مثل شيء أو المدح و اإلطراء بمعني

 أو االحتضان للطفل بتدلیك

 سلوكیات من أوالتقلیل )الخ.. التقلید أو البصري التواصل مثل( جید سلوك تكرار و حدوث زیادة أما : ثانیا

 بناء هو الهدف باختصار ) السلوك العدواني و التكراریة الحركات مثل( صحیحة غیر و محببة غیر

 عنها بدیلة سلوكیات وضع و جیدة السلوكیات الغیر من التقلیل و حدوثها نسبة زیادة و جیدة سلوكیات

 الوظیفة نفس تعطي

 إلي بالمهارة حتى نصل البرنامج و الهدف لتطبیق التكرار و اإلعادة مبدأ على كبیر بشكل و تعتمد : ثالثا

 األساسیة المهارة إلي مجملها تؤدي في فرعیة مهارات إلي المهارة تجزئة مبدأ علي أیضا یعتمد و  اإلتقان

 مهارة وضع یتم و أتقنت قد المهارة تعتبر السلوك الجید حدوث لتكرار ناجحة مرات عدد یتم تسجیل عندما

 یتم تعمیم برنامج ضمن تدخل إتقانها تم التي المهارة أما السابقةالمهارة  مع متوائم و منطقي بتسلسل جدیدة

صفاء منصوري (ص شخ من أكثر مع مكان من أكثر في السلوك أو المهارة استخدام هذه تعمیم خالله من

,2015: 33.(  

  

  

  

  

 الصور لتبادل بیكس برنامج:Picture Exchange Communication System (PECS) 
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 التوحد، التواصل ألطفال مهارات تعزز التي السلوكي العالج أفضل برامج من PECSبیكس  برنامج یعتبر

 اللغة بدیلة عن تواصل لغة لتقدیم البرنامج هذا بتصمیم)  1985( وفروست بوندي من كالً  قام حیث

 بین الصور طریق االتصال عن تبادل خالل من التواصل نظام على البرنامج هذا ویعتمد  , المنطوقة

د، اضطراب ذوي األطفال  اآلخرین مع یتواصلون أنهم حیث إن بدیلة تواصل طریقة النظام هذا ویعتبر التوحُ

  .والحركي اللفظي التقلید في یعانون منها التي للصعوبات نظرا الصور خالل من

 دون من لهم اإلتصال یمكن ولهذا ، التواصل عملیة بدء كیفیة األطفال تعلیم هو بیكس برنامج من والهدف 

 البحث ان بینت ذلك فاألبحاث ومع بیكس لبرنامج أولي هدف لیس التكلم واستخدام التطور متطلبات، أیة

 وربما بل الكالم تطویر لن تعیق البرنامج هذا ضمنها من ، والبدیل المعزز اإلتصال نظام یستخدم الذي

 . الحاالت  بعض في األطفال عند تحسنه

 وسیلة البرنامج بأنه هذا عن عبر بحثاً  )1997( الحیاة نور جمعیة وهي الدولیة الجمعیات احدى قدمت ولقد

 العوامل تعزیز ویعمل على األخرى كالبرامج مسبقة مطالب یشترط ال أنه حیث مكلفة، أو معقده غیر تعلیمیة

 المساعدات مثل إستراتیجیات مساعدة البرنامج إعتماد إلى باإلضافة المادیة، المعززات مثل والفعالیة المؤثرة

 تعتمد التعلیمیة الوسائل حین بعض ففي ,والنماذج اإلشارات، اللفظیة، والمساعدات والجزئیة، الكلیة الجسدیة

 باإلشارة الوظیفي التواصل إضطرابات التوحد ذو الطفل یتعلم خاللها من والتي اإلستراتیجیة السلوكیة على

 جسم عن للتعبیر إما الرمز أو إختیار الصورة على المعني الطفل تعلیم على PECSیعتمد  مایریده، لطلب

 حوله من مع والتواصل التعبیر على الطفل قادرا یصبح وبالتالي عنه، التعبیر یرغب لما جملة لتكوین أو ما

  . ) والرموز الصور( الصوریة الوسائل هذه على باإلعتماد

 على مصمم PECSبأن برنامج  Charlop‐Christy et al., 2002) (وآخرون  كریستي شارلوب ویوضح

 المالئمة والمستجیبة البیئة وتوفیر المحفز بإختیار التوحد لطفل السماح خالل من التحفیز مبدأ أساس

 المنظمة للتبادل المهام على معتمداً  لكونه نتیجة التوحد ألطفال بالنسبة فعال البرنامج أن كما .لتصرفاته
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 قدراتهم اإلستیعابیة مع یتجاوب بشكل الحركي والتواصل البصري التمییز یدمج والذي والملموس المادي

 .األبحاث من العدید علیه أكدت ما وهو األطفال لهؤالء المهارات  واكتساب التعلم سرعة ویعزز

 واستخدامًا في إعتماداً  األكثر الصوري التعلیمي البرنامج PECSبرنامج  إعتبار الممكن من فإنه وبالتالي

 بتصمیم الوسائل والعنایة اإلهتمام ضرورة إلى یشیر مما التوحد، إضطرابات وأبحاث مؤسسات من العدید

  ).55 :2018,آیة عز الدین(  .البرنامج لهذا المستخدمة الصوریة

 رایز -برنامج صن SON-RISE 

  SON-RISE رایز -تقنیات برنامج برنامج صن -1

  :استعمال محیط خالي من المشتتات  -1- 1

  یجب توفیر غرفة أو مكان واسع خالي من األثاث أو المثیرات حتى یتمكن الطفل من التواصل مع

 .المدرب بشكل سهل

  :استعمال التصرفات التكراریة  -1- 2

  نفس األصوات للطفل التوحدي و الهدف منها هو تنمیة یكرر المدرب نفس الحركات و یصدر

 .التواصل مع الطفل و شد انتباهه له و هذا بعد عدة محاوالت

  :التواصل البصري  -1- 3

ألنها عامل مهم جدا في تشجیع األطفال على خلق روابط  SON-RISEالتواصل البصري هو أهم تقنیات برنامج 

  اجتماعیة

   بجعل الطفل ینظر في أعینهم و الهدف من هذه المرحلة  اإلستمتاع یقوم المدرب أو الوالدین

بالنظر في عیني والدیه و لیرى المحبة و الحنان و لیحس بالقرب الشدید مع من حوله و إنهم 

و كلما نظر الطفل في أین والدیه أكثر كلما تعلم أكثر كیفیة تواصل الناس ,مرتبطون به و یحبونه 

 لى الشفاءأوشك ع,مع بعضهم البعض 
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  SON-RISEكیفیة اللعب مع الطفل بطریقة  -1- 4

  األغاني و -الدیناصورات-األرقام: تحدید قائمة بالدوافع المحفزة للطفل مثل : تحدید الدوافع المحفزة

 .الحیوانات –التمثیل المضحك –السیارات  –الرقص -األلعاب الموسیقیة

  كتابة قائمة بأربعة أو خمسة عناصر و التي تعتبر من أهم ما یعاني منه الطفل : تحدید التحدیات

طلب –اللعب التخیلي  -)أین , من ,ماذا(استخدام أسئلة و أجوبة  بسیطة -التواصل البصري:مثل

 المساعدة 

 یخبئ , بسیطة الدینصورات و استخدام أسئلة (اختیار محفز و دافع واحد مثال : تبادل األفكار

المدرب  الدیناصور في مكان واضح و یجعل الطفل یسأل أین الدینصور بمجرد أن یسأل الطفل 

 )78 :أمینة الصفتي).( یقوم بتسلیمه اللعبة أو الصورة 

   SON-RISE میزات مدرب برنامج -2

  رایز بما یلي-یجب أن یتمیز مدرب برنامج صن

 الصبر و التفاؤل - 1

 اإلیجابیةامتالك الطاقة  - - 2

 الثقة بالنفس   - 3

 الثقة بالطفل  - 4

 عدم الیأس و تكرار المحاوالت  - 5

 )81 :أمینة الصفتي ( ).المكان و األدوات( التنوع و التجدید   - 6

  

  : اآلثار المترتبة على وجود الطفل التوحدي في األسرة -6

  :اآلثار النفسیة
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ألسر أطفال التوحد إلى أن معظم هذه األسرة قد  أشارت بعض الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسي

و تختلف درجة الضغط النفسي من فرد إلى آخر , تتعرض لضغط نفسي شدید قد یصل إلى درجة المرض 

و تؤكد نفس الدراسة أن الوالدین هم األكثر تعرضا للظغوط , داخل األسرة الواحدة أو بین أسرة و أخرى 

عة عملهم و عالقاتهم اإلجتماعیة أو البیئة التي یسكنون فیها و یمكن النفسیة ألسباب قد تعود إلى طبی

, الرفض المستمر للطفل , مالحظة ذلك من خالل المظاهر السلوكیة التي تبدو على الوالدین كمشاعر الذنب

 الشعور, اإلنعزال عن الحیاة اإلجتماعیة , حبس الطفل في المنزل و عدم إظهاره للناس, الحمایة الزائدة 

بالنقص و الهروب من الواقع و عدم القدرة على تقبل أو مواجهة الحقیقة مع عدم وجود اإلنسجام النفسي بین 

  ).36 :2010,شاكر مجید.( وبینهم و بین بقیة أفراد األسرة, الوالدین 

  : آلثار اإلجتماعیةا -

, اإلجتماعیة بین أفراد األسرة في أبحاثه على أثر وجود الطفل التوحدي على العالقات  1963أكد فاربر 

حیث اشار إلى وجود آثار سلبیة و أخرى إیجابیة على تكیف اإلخوة و األخوات في المجتمع و خاصة في 

  .المدرسة

وتبرز , إلى أن وجود الطفل التوحدي قد یخلق جوا من عدم التنظیم األسري  1981و أشار سیمونسون 

و قد تمیل بعض األسر إلى عزل نفسها عن , إلى إنفصال الوالدین  الخالفات بین أفراد األسرة مما قد تؤدي

  ).36: 2010,شاكر مجید.( المجتمع و قطع عالقتها مع األسر األخرى

  

  

  

  

  : اآلثار اإلقتصادیة
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ال شك أن وجود طفل توحدي في األسرة یضیف إلى أعبائها النفسیة و اإلجتماعیة أعباءا أخرى مالیة و 

هذه األعباء غالبا ما تكون دائمة و تستمر طوال فترة حیاة الطفل نظرا للمتطلبات علما أن , إقتصادیة 

, فاألسرة بحاجة إلى وقت و رعایة و حضانة وتدریب و تكالیف أكثر من األسرة العادیة , الخاصة و الكثیرة 

  .و قضاء األم معظم وقتها مع الطفل قد یساهم بشكل كبیر في إنقطاعها عن العمل

  .)36 :2010,مجید شاكر ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :خالصة
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 جوانب كامل على یؤثر اضطراب ألنه خطورة وأكثرها االضطرابات أشد من التوحد یعتبر           

 إلى العلماء یتوصل لم و غامض اضطراب أنه كما واالنفعالي واللغوي واالجتماعي منها المعرفي الشخصیة

 أعراضه تتمیز والذي كیمیائیة أو بیولوجیة أو وراثیة أو نفسیة تكون قد أسبابه أن له حیث معین سبب تحدید

 صعوبة هو خطیر االضطراب هذا جعل وما.القهریة واألفعال واالتصال العالقات اإلجتماعیة في بقصر

 عقلیة، إعاقة أسبرجر، ریت، كاضطراب أخرى اضطرابات مع تتشابه من أعراضه الكثیر ألن تشخیصه

 الدقیق التشخیص ألن فارقي بتشخیص القیام ضرورة یستوجب مما الخ...الطفولة،الصمم فصام عقلي، تخلف

 سواء التوحدي الطفل هذا مساعدة أجل من وتربویة عالجیة برامج ووضع عالجه في یساعد االضطراب لهذا

 التوافق ومحاولة المرض هذا تقبل على األسرة مساعدة وكذا غیره أو سلوكي،بیئي، طبي، نفسي، العالج كان

 في المسؤولیات و الصعوبات من العدید تواجه و للضغط قد تتعرض خاصة األم أن حیث طفلهم مع

 سنحاول ، النظري الجانب في التوحد كذا فصل جودة الحیاة و إلى تعرضنا أن بعد و . طفلها مع اتهتعامال

  . الدراسة فرضیات على اإلجابة الموالي الفصل في إلیه الذي سنتعرض التطبیقي الجانب في
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  جودة الحیاة  :الثاني الفصل 

 :  تاتعریف جودة الحیاة لغ - 1

والجید، نقیض الرديء وجاد بالشیئ جوده ، " جود" طبقا إلبن منظور فالجودة أصلها الفعل الثالثي  -

  ). 224  :2014, مشري( وجودة، أي صار جیدا 

و هي تعني طبیعة الفرد أو طبیعة الشيء،  بالكلمة الالتنیة Quality و  من جهة أخرى یرتبط مفهوم الجودة

   )223 : 2014,مشري( .وتعني الدقة واإلتقان

 criteria والحصول على محكات  consistency واإلتساق  excellence و كذلك یرتبط مفهوم الجودة بالتمیز

  )25 : 2016,عبد الحفیظي   (محددة مسبقا standars ومستویات

  : اصطالحا الحیاة جودة تعریف.

  .في هذا السیاق، تعددت وتباینت تعاریف العلماء والباحثین لمفهوم جودة الحیاة

فالجودة عبارة عن مجموعة من المعاییر الخاصة باألداء الممتاز والتي ال تقبل المناقشة أو الجدال ویشیر 

الجودة المنخفضة عن طریق من خالل خبراتهم أن یمیزوا بین الجودة العالیة و   هذا إلى أن األفراد یتعلمون

و عادة ما یتم التعریف في ضوء بعدین , استخدام مجموعة من المعاییر التي تمیز بین نوعین من الجودة 

  ).224 :2014مشري (و البعد الموضوعي , البعد الذاتي : أساسیین یبین كل منهما مؤشرات معینة 
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 قویم الجوانب النفسیة، ویركز هذا التقویم إدركات الفرد لظروفه من خالل  ت:  فیشمل البعد الذاتي

على قیاس الرفاهیة النفسیة أو الرضا والسعادة الشخصیة، كما یقیس أیضا المشاعر اإلیجابیة لدى 

  .األفراد وتوقعاتهم للحیاة

 فیركز على البیئة الخارجیة، وتتضمن الظروف الصحیة والرفاهیة :  أما البعد الموضوعي

 )نفس المرجع(الظروف المعیشیة والتعلیم واألمن والسكن االجتماعیة والعالقات و 

 

أن تحلیل نتائج الدراسات السابقة في مجال جودة الحیاة یفضي ) 2004(و یرى جلیمان و إیستربورك و فراي

و بالتالي یتعین على , داخلیة  إلى التأكید على أن جودة الحیاة بالمعنى الكلي أو العام تنظم وفقا لمیكانزمات

الباحثین التركیز على المكونات الذاتیة لجودة الحیاة بما تتضمنه من التقریر الذاتي عن اإلتجاه نحو الحیاة 

 ).2010,أبو حالوة (  .بصفة عامة

على أنها رضا الفرد بقدره في الحیاة و الشعور ,  Taylor & Rgdan1990 )( وعرفها تایلور و روجدان

منسي و .( فعرفها بأنها امتالك الفرص لتحقیق أهداف ذات معنى  ) Good(أما جود , بالراحة و السعادة 

 ).64ص,2006,كاظم 

 ،"العالم هذا في لخبراته وفقا حیاته بمتطلبات اإلنسان اكتفاء "انهبأ انهیعرفو  حیث وآخرون دنیس تعریف

 األدب من نابع مفهوم وهو البیئة، و التعلیم و التربیة و المادیة الحاجات من االكتفاء تشمل متطلبات وهذه

  )17: 2016,عبد الحفیظي ( . العامة السیاسات مجال في المهني

 

ظروفه  ظل في الفرد ابهیشعر  التي الرضا و بالرفاهیة اإلحساسنهابأ  Lehman (1998 ) لیمان یعرفها و

 )17: 2016,عبد الحفیظي . (الحالیة
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 من متداخلة بجوانب یتأثر واسعا مفهوما الحیاة جودة أن أكدوا على:  وبوشنیل وباتریك بونومي تعریف

 به، یتمتع الذي االستقالل ومدى للفرد، النفسیة والحالة الصحیة بالحالة مرتبطة والموضوعیة، الذاتیة النواحي

  ).205 :2015,مسعودي ( .فیها یعیش التي  بالبیئة عالقته عن فضال یكونها، التي االجتماعیة والعالقات

 والنفسیة االجتماعیة و المادیة الخدمات مستوى رقي هي الحیاة جودة أن ( 2005 ) المعطي عبد یرى و

 النمط هذا و ، بالترف تتمیز التي الحیاة نمط نحو األفراد نزوع عن تعبر التي وهي تمع،لمجا تقدم ألفراد التي

 المشكالت كافة یحل أن استطاع الذي تمعلمجا ذلك الوفرة، مجتمع سوى یستطیع تحقیقه ال الحیاة من

  ).205 :2015,مسعودي (  . سكانه لغالبیة المعیشیة

   :وحسین الفتاح عبد تعریف

شباع الحال، بحسن واإلحساس الخارجیة البیئة في المادیة بالظروف االستمتاع ٕ  عن الحاجات،والرضا وا

دراك الحیاة، ٕ االیجابیة  الجسمیة الصحة جانب إلى الحیاة بمعنى وشعوره حیاته ومضامین لقوى الفرد وا

حساسه ٕ  . في المجتمع السائدة والقیم اإلنسان جوهر بین متوافقة متناغمة حیاة عیش إلى وصوال بالسعادة وا

 البیئة ثراء خالل من حاجاته إشباع على والقدرة والسعادة بالرضا الفرد هي شعور : وكاظم منسي تعریف

 للوقت إدارته حسن مع والنفسیة والتعلیمیة واالجتماعیة الصحیة المجاالت في له تقدم الخدمات التي ورقي

  )65 :2006,.منسي و كاظم. ( منه واالستفادة

 نتائج تحلیل أن    ( ,Gilman, R., Easterbrooks, S., & Frey)رى وفا وایستربورك جلیمان ویرى   

العام  أو الكلي بالمعنى الحیاة جودة أن على التأكید إلى یفضي الحیاة جودة مجال في السابقة الدراسات 

ا تنظم بما  الحیاة لجودة الذاتیة المكونات على التركیز الباحثین على یتعین وبالتالي داخلیة، لمیكانیزمات وفقً

الذي  الخبرة لعالم الفرد وادراكات تصورات عامة، بصفة الحیاة نحو االتجاه :عن الذاتي التقریر من تتضمنه

والتأهیل  اإلرشاد أدبیات مجال في التوجه هذا انتشر ما وسرعان .طموحاته ومستوى ونوعیة فیه، یتفاعل

  ).226: 2014,مشري (  .النفسي
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  ( Ryff ;et al)(2006 ) آخرین و رایف كارول ترى و

 على تدل التي السلوكیة بالمؤشرات رصده یتم كما الحال بحسن اإلیجابي اإلحساس" هي الحیاة جودة أن

 شخصیة أهداف لتحقیقه المتواصل سعیه كذلك عام بشكل حیاته و ذاته، عن الفرد رضا مستویات ارتفاع

قامته، ومسارها حیاته مسار وجهة تحدید في استقاللیته لتحقیق له بالنسبة معنى قیمة،و ذات و مقدرة، ٕ  وا

 بالسعادة، العام من اإلحساس بكل ترتبط اآلخرین،كما مع متبادلة إیجابیة و اجتماعیة عالقات في واستمراره

  ).226: 2014,مشري (  النفسیة الطمأنینة و السكینة و بالحیاة واالستمتاع

  
و تتوافق هذه التعریفات نسبیا مع التعریف الذي وضعته المجموعة الدولیة التابعة لمنظمة الصحة العالمیة 

WHOQOL Group )1995 ( لجودة الحیاة على أنها إدراك األفراد لمركزهم في الحیاة و سیاق الثقافة  و

ستویاتهم و بالتالي  تشیر و في عالقة ذلك بأهدافهم و توقعاتهم و م, نسق القیم التي یعیشون فیه 

  ).: 2010أبو حالوة (   "تقییمات الفرد الذاتیة لظروف حیاته  إلى

الحیاة من الناحیة الموضوعیة بالبیئة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسـیة والطبیعیـة التي جودة و یرتبط مفهوم 

  . : لذلك انقسم الباحثون إلى تیارین .یعیش فیها الفرد ومن الناحیة الذاتیة بتقییم الفرد لحیاته ونوعیتها 

یرى أن نوعیة الحیاة مفهوم ذاتي فرداني، لذلك ال مناص من مقارنته ابتداء بتاریخ الفرد، : التیار األول 

   .وانتهاء بخبرة الحیاة كما یحیاها

تماد علـى ویرى أن المؤشرات الموضوعیة لنوعیة الحیاة ذات أهمیة قصوى حیث ال یمكن االع: التیار الثاني

  ).254: رمضانزعطوط . ( تقییم الفرد الذاتي
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    : مؤشرات جودة الحیاة - 

وقد ظهرت هذه , تحدد مؤشرات جودة الحیاة على حسب ما یراه كل فرد من معاییر لتقییم حیاته        

و تتمثل مؤشرات جودة الحیاة حسب , للمفهوم من طرف الباحثین   المعاییر من خالل التعریف اإلصطالحي

  :بعض الباحثین في 

 القدرة على التفكیر و أخذ القرارت .1

 القدرة على التحكم  .2

 الصحة الجسمانیة و العقلیة .3

 األحوال المعیشیة و العالقات اإلجتماعیة  .4

 القیم الثقافیة و الحضاریة –المعتقدات الدینیة  .5

األوضاع المالیة و اإلقتصادیة و التي علیها یحدد كل شخص ما هو الشیئ بالنسبة له و الذي  .6

 ).26: 2014,حرطاني أمینة .(یحقق سعادته في الحیاة

  مؤشرات لجودة الحیاة في مایلي ) fallowfied )1990من جهة فقد حدد فلوفیلد  

أو , أو التوافق مع المرض , و اإلكتئاب تظهر في درجة شعور الفرد في القلق :  المؤشرات النفسیة .1

 الشعور بالسعادة و الرضا

تتضح من خالل القدرة على تكوین العالقات الشخصیة و نوعیتها فضال عن : المؤشرات اإلجتماعیة .2

 .ممارسة الفرد لألنشطة اإلجتماعیة و الترفیهیة 

و مدى سهولة تنفیذ مهام  , تتمثل في درجة رضا الفرد عن مهنته و حبه لها : المؤشرات المهنیة  .3

 .و قدرته على التوافق مع واجبات عمله , وظیفته 

و یقصد بها رضا الفرد عن حالته الصحیة و قدرته على التعایش مع : المؤشرات الجسمیة و البدنیة .4

 ).65: 2006,كاظم و منسي.( و القدرة الجنسیة , و النوم و الشهیة , اآلالم 
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  :الحیاة لجودة  المفسرة النظریة االتجاهات .2

 :الحیاة لجودة اإلتجاه النفسي-1.2

 كالقیم و النفسیة المحدد المتعلق بالمفاهیم  أولها یرتبط اإلتجاه النفسي لجودة الحیاة بمحددین أساسیین ،

 والتوافق الرضا مفاهیم إلى إضافة التوقع، و الطموح مفهوم و االتجاهات و الذاتي اإلدراك و الحاجات مفهوم

حیاة  جودة على المؤثرة المتغیرات تحدید و فهم أن إذ اإلدراك، فهو الثاني المحدد أما ,  النفسیة والصحة

  )32: 2016,عبد الحفیظي .(منها یدركه ما هي الفرد

 : منها تمعلمجا في الذاتیة لألفراد المؤشرات من بالعدید هذا اإلتجاه حسب الحیاة جودة وترتبط

 ,اتهإدار  و الفراغ أوقات ملء االجتماعي، التوافق األسري، االنتماء والرضا، السعادة ، االجتماعیة، العالقات

 ).نفس المرجع( الفكریة  المرونة درجة الشخصیة، و االجتماعیة المسؤولیة التعاونیة، األعمال المشاركة في

 الذاتیة بالمؤشرات به أي ترتبط المحیطین الثقافة و البیئة بنوعیة تتأثر الفرد حیاة كما أن جودة           

 و ببعض للذات، اإلیجابي المفهوم و السعادة و االجتماعیة  الحالة و العمل عن الحیاة و عن الرضا مثل

 و السكنیة الحالة و االقتصادي المستوى و الصحیة الحالة و البیئة نظافة :الموضوعیة مثل المؤشرات

 و الترفیه أماكن الصحیة، الخدمات توافر التعلیم، فرص توافر ، المتاحةالمادیة  اإلمكانات و التعلیم مستوى

 ).32: 2016,عبد الحفیظي.( الموضوعیة من العوامل غیرها و االجتماعیة العدالة االستجمام،

 

 :الحیاة لجودة االجتماعي اإلتجاه-   2.2 

 و للثروة، كهدف االجتماعي الرفاهالمؤشرات الموضوعیة المتعلقة أساسا ب على االجتماعي المنظور یعتمد

   المال على اعتمادا معیشتهم مستوى في التحكم من األفراد یمكن مما مصدرها إلى على الوصول القدرة

  . المؤشرات من غیرها و األمن االجتماعیة،و العالقات والصحة الجسدیة،و والملكیة المعرفة و
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 )22 ص ، 2014 ، زعطوط( 

 المؤشرات من مجموعة حسب بعض الباحثین وفق هذا اإلتجاه  الحیاة لجودة الموضوعي البعد ویتضمن

 المساندة حجم و االجتماعیة المكانة  الدخل مستوى العمل أوضاع :مثل المباشر القیاس و للمالحظة القابلة

 في المؤثرة المؤشرات مجموعة (Vaariam2004) فاریام حدد وقد, االجتماعیة  العالقات شبكة من المتاح

 :هي و الحیاة جودة

 المعرفیة القدرات الصحة، السن، :الفردیة الخصائص.  

 االجتماعیة المشاركة االجتماعیة، الشبكات األسرة، :االجتماعیة العوامل.  

 األسرة هیكل الدخل، :االقتصادیة العوامل.  

 الراحة أسباب المرافق، السكن، :البیئیة العوامل.  

 الرقابة االختیار، على القدرة االستقالل، :الشخصیة العوامل 

 32:  2016عبد الحفیظي .( العمل  اإلنتاجیة، األنشطة :الریاضیة األنشطة.( 

 المؤشرات من بعدد االجتماعي المنظور من ( 1990 ) صالح حسب الحیاة جودة مفهوم ارتبط كما

 طبیعته، و العمل نوع المواصالت، سهولة البیئة، نظافة :كاآلتيتها أورد التي و الموضوعیة  االجتماعیة

 و التعبیر حریة المناسبة، الصحیة الخدمات توفر والعمل، التعلیم فرص الدخل،توفر زیادة السلع، توفر

  ).نفس المرجع (االجتماعیة العدالة واالستجمام،توفر الترفیه أماكن توفر االعتقاد،
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  :التالي المخططحسب  الحیاة جودةل الموضوعیة المؤشرات یمكن تلخیص ( 2013 ) بكر جوان حسب و

  

  
ص ,2016عبد الحفیظي (قیاسها وطریقة الحیاة جودة لمؤشرات االجتماع علم منظور یوضح : 01 شكل

33.(  

  مدى  اكتشاف بصعوبة یواجه المادیة جوانبها و االحتیاجات إشباع بدالالت الحیاة جودة مفهوم إن          

 على اإلجابة تعتمد ال و الناس، إشباع یتم ظروف أي تحت و ، اإلشباع هذا جراء من األفراد سعادة

 الموارد بدالالت الحیاة جودة تعریف أن و للفرد، الشخصیة اإللهامات على لكن فقط، الظروف الموضوعیة

  ).نفس المرجع.(ضعیف مفهوم  بمثابة یعد
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  :الحیاة لجودة الطبي اإلتجاه-3

قیاس جودة الحیاة وفق هذا المنظور على دراسة حالة المریض و عالج األمرا و أعراضها بدال من اعتمد 

الحالة النفسیة للمریض و معایشته للمرض مع إهمال تأثیر البیئة المحیطة و السیاق اإلجتماعي  و قد عرف 

 هذا اإلتجاه عدة انتقادات واسعة یمكن تلخیصها فیما یلي 

 عوامل تفاعل نتیجة هو فالمرض حتما، األمراض ظهور إلى تؤدي ال الكیمیائیة ةالحیوی التغیرات إن 

 خلل شكل على تظهر قد االجتماعیة و النفسیة االضطرابات إن بل اجتماعیة، و وفردیة جزئیة متعددة

 .كیمیائي حیوي

 و المریض، أعراض تكتسبها التي الدالالت و المعنى على الضوء الكیمیائیة و الحیویة التغیرات تلقي ال 

 .لرعایته الضروریة المعلومات جمع و معها للتعامل طریقة إیجاد على الطبیب تساعد ال

 المرض مسار و شدة و حساسیة على أكثر أهمیة االجتماعیة النفسیة المتغیرات تكتسب.  

 الكیمیائیة الحیویة باالضطرابات حتما یرتبط ال المریض دور تبنى.  

 عبد الحفیظي (  اجتماعیة نفسیة بمتغیرات مرتبطة العالج في األدویة تحققها التي النجاحات أغلب

 ).33ص, 2016,

 

 :التكاملي اإلتجاه -4

یرتبط مفهوم جودة الحیاة حسب أصحاب هذا اإلتجاه بتداخل النواحي الذاتیة و الموضوعیة و التي تعد 

 أساس قیاس جودة الحیاة

 الجسمیة الجوانب بین التوازن بتحقیق الفرد وعي تعكس الحیاة جودة أن إلى ( 2010 ) حالوة أبو ویشیر

 عن تعبر الحیاة فجودة االیجابي، والوجود ابه واالستمتاع الحیاة عن الرضا لتحقیق والنفسیة واالجتماعیة

 وعن لألفراد الحیاتیة المعیشة لظروف كناتج الحیاة عن والرضا بالسعادة عنه كما یعبر النفسي التوافق
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 الفرد تقییم على یؤثر اإلدراك هذا لكون لها الذاتي باإلدراك الحیاة ترتبط جودة حیث للحیاة، الذاتي كاإلدرا

 هذه وأهمیة ناحیة من االجتماعیة والعالقات المعیشة والعمل ومستوى كالتعلیم للحیاة الموضوعیة للجوانب

  ). 06 : 2010 حالوة، أبو.(أخرى ناحیة من للفرد بالنسبة الموضوعات

 الموضوعیة المؤشرات من بالعدید ترتبط مجتمع، أي في الحیاة جودة أن ( 2006 ) والبهادلي كاظم یرى

 وتوافر والعمل، التعلیم فرص وتوافر الدخل، وزیادة السلع، وتوافر المواصالت، وسهولة نظافة البیئة، :مثل

 كما ...االجتماعیة والعدالة واالستجمام، الترفیه أماكن وتوافر التعبیر، وحریة الصحیة المناسبة، الخدمات

 اآلخرین وعن الذات عن والرضا السعادة :مثل تمعلمجا في لألفراد الذاتیة من المؤشرات بالعدید أیضا ترتبط

 للسلوك الداخلي والضبط االنفعاالت، وضبط اآلخرین، بمشاعر االیجابیة،والوعي االجتماعیة والعالقات

 والمدینة لألسرة واالنتماء والوالء التعاونیة األعمال في االجتماعیة والمشاركة والمسؤولیة الشخصیة والمسؤولیة

   )36: 2016عبد الحفیظي( والتفاؤل والمهني واألسري والصحي  واالجتماعي الشخصي والتوافق والوطن

و هو , و تعتبر منظمة الیونسكو مفهوم جودة الحیاة مفهوما هاما یضم كل جوانب الحیاة كما یدركها األفراد 

یتسع لشمل اإلشباع المادي للحاجات األساسیة و اإلشباع المعنوي الذي یحقق التوافق النفسي للفرد عبر 

  ).26 :2014مشري .( تحقیقه لذاته

  الحیاة النماذج النظریة المفسرة لجودة-3

ال یمكن الحدیث عن جودة الحیاة دون التطرق إلى مختلف النماذج النظریة المفسرة لها و التي یمكن ذكر 

  .البعض منها

 2002 ) (شالوك نموذج 

 ثمانیة من مكون مفهوم أنه أساس على الحیاة جودة لمفهوم مفصال تحلیال Schalok 2002 ) ( شالوك قدم

 األكثر المحددات انهكو  الذاتیة األبعاد أثر على جمیعها تؤكد مؤشرات، ثالثة من یتكون مجال وكل مجاالت،

 هذا درجة في نسبة هناك أن على الحیاة، بجودة الفرد شعور درجة تحدید في الموضوعیة من األبعاد أهمیة
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 االتلمجاا التالي الجدول ویبین .حیاته لجودة الفرد إدراك طبیعة في یكمن ذلك الحاسم في فالعامل الشعور

  ).724 ص ، 2012 مبارك،(االتلمجا هذه من مجال كل مؤشرات  و )شالوك( النظریة الثمانیة

  المجاالت  

  

  
  

  
  المؤشرات

 السعادة
  الوجدانیة

 العالقات
 بین

  الشخصیة

 السعادة
  المادیة

 النمو
  الشخصي

 السعادة
  البدنیة

 تقریر
  المصیر

 االندماج
  االجتماعي

 الحقوق
 البشریة

  والقانونیة

 الرضا -
مفهوم  -

 الذات
- 

 انخفاض
  الضغوط

 التفاعالت
العالقات    

  اإلسناد

 الحالة
 المادیة

العمل   
  المسكن

 التعلیم
 الكفاءة

 الشخصیة
  األداء  

-
 الصحة

-
 األنشطة
 الیومیة

 وقت -

  الفراغ 

 االستقاللیة
 األهداف

  الختبارات

 التكامل-
 الترابط

 االجتماعي
   األدوار

 الحقوق-
 البشریة

 حقوق-
 الجماعة

 القانون-
 والعملیات

  الواجبة

   )725: 2012,مبارك( یمثل تصورات جودة الحیاة حسب شالوك ) 2(جدول رقم                     

 :كاآلتي الحیاة جودة مؤشرات تصور یمكن ( 02 ) رقم الجدول خالل من

 الظروف، واستبیانات المشاركة ومالحظة الوظیفة مستوى" المدى كمقیاس الوظیفي التقییم :الذاتیة الناحیة -

 .المصیر وتقریر الیومیة، األنشطة في التفاعل و البیئیة، األحداث « والتعلیم،

 ).  725 : 2012 مبارك،(العمل مستوى و المعیشة مستوى ":االجتماعیة المنبهات و الخارجیة الظروف -

 عند وأهدافه الباحث لتوجه وفقا أهمیتها، درجة في تختلف أن یمكن الثمانیة المجاالت أن إلى شالوك ویشیر

  ). نفس المرجع.(الدراسة هذه یحكم الذي النظري والمنطق دراسة المفهوم

 :   Anderson Theory)2002( أندرسون نموذج
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 الحیاة ومعنى Happinessالسعادة والحیاة  مفاهیم من متخذا الحیاة جودة لمفهوم تكاملیا شرحا أندرسون قدم

،Meaning Of Life ، البایولوجي المعلومات نظام و  

  The Biological Information Syste الحاجات وتحقیقFulfillment of Needs  و الحیاة الواقعیة 

،Realizing Life األخرى الموضوعیة العوامل عن فضال 

 ).728 : 2012 مبارك، ( الحیاة جودة لتفسیر تكاملیا نظریا إطارا

 من یمكنه كما حوله، یدور ما شخصیا یقیم یجعله ، لحیاته الفرد إدراك أن إلى "أندرسون أشار فقد        

 الرضا إلى یصل كي الحیاة بجودة الشعور إلى تؤدي معا مجتمعة سمات ثالث هناك أن و أفكارا یكون أن

 .الحیاة عن

  تحقیقه إلى الفرد یسعى الذي الشخصي بالهدف العالقة ذات باألفكار تتعلق هي و :األولى

   األهداف و األفكار بین العالقة ینصف الذي الوجودي المعنى :الثانیة

  ).728 : 2012 مبارك، (الداخلي العمق و الشخصیة:الثالثة

)729 : 2012 مبارك،(حسب أندرسون  .الحیاة لجودة التكاملي النموذج یوضح 03 :شكل 
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 )729: مبارك(حسب أندرسون  .الحیاة لجودة التكاملي النموذج یوضح 03 :شكل 
 
 

 2003  (,Ventegodt, et , al)آخرون و فینتیجودت نموذج  

 بین التوفیق إطار في الحیاة جودة أبعاد لتحدید التصورات أهم من النموذج هذا یطرحها التي التصورات تعد

                           الحیاة جودة بمتصل یعرف ما صاغوا إذ الموضوعي، البعد و الذاتي البعد

Quality-Of-Life Spectrum و الحیاة، لجودة التكاملي بالنموذج یعرف ما ضوئه و طرحوا في 

  .)10 :  2010 حالوة، أبو(األبعاد هذه بین التفاعل طبیعة و أبعاده التالي الشكل یوضح
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  ).10ص ,2010,أبو حالوة (الحیاة لجودة التكاملي أبعادالنموذج یوضح :( 04 ) رقم الشكل

 الحیاة جودة" الشكل مضامین حسب علیه یطلق ما أو الحیاة جودة أن ( 04 ) رقم الشكل من یتضح       

  : بعدین تتضمن ( 2003 ) آخرون و فینتیجودت لرؤیة الوجودیة وفقا

 عن الرضا الحال، بحسن واإلحساس الشخصیة الرفاهیة :في تتمثل فرعیة أبعادا ویتضمن :الذاتي البعد

 .المعنى ذات الحیاة الحیاة،

 إشباع الثقافیة، المعاییر :مثل موضوعیة عوامل في تتمثل فرعیة أبعاد یتضمن و: الموضوعي  البعد

 ) 10: 2010 حالوة، أبو.( البدنیة السالمة اإلمكانات، تحقیق ، الحاجات
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  2006 ) ( الحیاة لجودة وآخرون سریع أبو نموذج

 على یعتمد الحیاة جودة تقدیر و لتفسیر نموذجا ( 2006 ) مرسي أنور و شوقي و سریع أبو یقترح

 قطبي األفقي البعد یشمل متعامدین، بعدین على موزعة الحیاة جودة تشكیل في المتغیرات المؤثرة تصنیف

 "الشخصیة المحددات بعد" تسمى و خارجه أو الشخص داخل انهمكو  الحیاة حسب جودة محددات توزیع

 بین ما تتوزع التي و ، تحققها مدى تقدیر و قیاسها أساس وفق المحددات تلك توزیع الرأسي البعد یمثل و

 تشمل موضوعیة أسس إلى ا،به یشعر و یدركها كما الشخصي المنظور من الفرد یقدرها ذاتیة أسس

 معاییر على اعتمادا أو ، المعیاریة جماعته بمتوسط أو بغیره الشخص مقارنة و المقاییس االختبارات و

عبد  (الموضوعیة  مقابل في الذاتیة بعد یسمى و التقدیر، مقاییس و المالحظة مثل وكیفیة كمیة،

  ).49: 2016,الحفیظي
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 داخلیة(موقعها وفق الطلب حیاة في الحیاة جودة محددات لتصنیف وآخرین سریع أبو تصور  05 :شكل

  ).49: 2016,عبد الحفیظي () .وموضوعیة ذاتیة( قیاسها وطریقة وخارجیة

 والذي خارجي أحدهما بعدین على تتوزع الحیاة جودة محددات أن ( 05 ) رقم الشكل خالل من یتبین       

 السكن، نوعیة اآلخرین، مع العالقة لألسرة، الشهري الدخل الصداقة، عن الرضا األسري، التوافق یتضمن

 التدین، الذاتیة، الفاعلیة الدراسي، البدني،التفوق القوام العامة، الصحة الذات، تقدیر یتضمنداخلي  واآلخر

  .والمهارات الشخصیة القدرات

 
 رایف لكارول الستة العوامل نموذج

 المكونات من مجموعة فیه تسهم الجدل الطابع ذات المفاهیم من الذاتیة الحیاة جودة أن Ryffرایف  ترى

 المرتبط السلوك عن فضال نفسیة، و اجتماعیة و ذاتیة أبعاد على یشتمل األوجه متعدد دینامیكي مفهوم وهو

  للرضا المتعدد الجوانب لتحدید بالصحة،والموازین

 ).43: 2016عبد الحفیظي(  األفراد لدى االجتماعي و النفسي واألمن قیاسها، و 

 درجة في ینعكس الحیاة الفرد بجودة شعور أن إذالنفسیة  السعادة مفهوم حول Ryffرایف  نموذج یقوم و

 رضا مستویات على ارتفاع تدل التي السلوكیة المؤشرات من رایف بمجموعة اتهحدد التي بالسعادة إحساسه

 صفات ستة بعد كل تحت وینطوي رئیسیة أبعاد ستة في اتهوحدد عام، بشكل حیاته عن الفرد

 في اإلیجابیة الفرد وظیفة في یتمثل الذي النفسیة السعادة معنى لتحدید التقاء نقاط الصفات هذه تمثل"

 حیاته مراحل  تحسین

 (Atonomy)االستقاللیة   -1

  البیئي التمكن- 2

  الشخصي التطور- 3
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  اآلخرین مع اإلیجابیة العالقات- 4

  الهادفة الحیاة - 5

 )726 :  مبارك( الذات تقبل - 6

  
 العوامل نموذج بناء في الشخصیة مجال في النظریة المفاهیم إسهامات یوضح : 06 شكل  

  .لرایف الستة
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  : قیاس جودة الحیاة

بأن القیاس الجید لجودة الحیاة یتوقف على الوصف الدقیق للحیاة ) 2006(یشیر منسي و كاظم         

أصبح تصمیم مقیاس جودة الحیاة في  لذا ستویات الجودة و من هذه المقاییسو التعرف على م, الجیدة 

وذلك بسبب التنوع في , البحوث اإلكیلینیكیة مهمة أساسیة بالنسبة للكثیر من الباحثین في هذا المجال 

  .نعرض أهم مقاییس جودة الحیاةالسیاقات التي یستخدم فیها هذا المفهوم و في هذا الصدد 

 )frish   )1992مقیاس جودة الحیاة لفریش

مجال للحیاة  17و یتضمن مقیاس الجودة الذاتیة الذي یغطي , ) جودة الحیاة(س الرضا عن الحیاةو هو یقی

ومستوى المعیشة و فلسفة الحیاة و , أوقات الفراغ و العالقات مع األصدقاء و ألبناء , الصحة ,العمل :مثل

د تقدیر الرضا في مجال حیث یطلب من الفر , إلخ ....العالقات مع األقارب و الجیران و العمل الوطني 

  ). 33: 2014,حرطاني ( معین من الحیاة و كذلك قیمة أو أهمیة ذلك المجال بالنسبة للسعادة العامة للفرد 

  1995(مقیاس بیرنس لجودة الحیاة:( 

و العمل , و الحالة األسریة  و الحالة اإلجتماعیة, بطة بالشخصیة تالذي یشتمل على أربعة مقاییس فرعیة مر 

  و یساعد هذا المقیاس على تقدیر الرضا الشخصي و اإلحساس باإلنجاز 

  )66 : 2006,كاظم و منسي( 
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  1997 مقیاس جودة الحیاة لمنظمة الصحة العالمیة)WHOQOL.( 

بوضع مقیاس شامل لقیاس جودة الحیاة لدى الفرد و لكي  OMSو من جهتها قامت منظمة الصحة العالمیة 

یتكون  .یصبح وسیلة موجهة إلستخدام عالمیا مع األخذ بعین اإلعتبار تماثل الثقافات بین بلدان العالم ككل

دولة تحت إشراف المنظمة  15تم إعدادها و تكییفها في , بند في شكله األصلي و آخر مختصر  100من 

الصحة ,الصحة الجسمیة: میادین لجودة الحیاة  6المقیاس في صورته المطولة بتقدیر  حیث یسمح, نفسها 

  المحیط , العالقات اإلجتماعیة , اإلستقاللیة ,النفسیة 

  .و الجانب الروحي 

  :بند أو سؤال تقیس أربعة میادین وهي  28أما النسخة المختصرة فتتكون من 

المحیط و اإلستجابة من خمس نقاط وفقا لسلم ,اإلجتماعیة العالقات , الصحة النفسیة,الصحة الجسمیة 

و تشیر الدرجات المرتفعة إلى جودة 140إلى  28و تتراوح درجات المقیاس من   Likertالتقدیر لیكرت 

  .الحیاة مرتفعة 

تم تطبیقها على عینة من ) Leplege &all)2000أما النسخة الفرنسیة المعدة من طرف لوبالج و آخرون 

علما أنه تم إضافة بعض , لغة  20عضلي و تمت ترجمته ل –فردا یعانون من مرض عصبي  2012

 البنودالخاصة لبعد الصحة الجسمیة ألمراض معینة

  ).43 :2014,حرطاني( 

یتكون المقیاس من , بتصمیم مقیاس لجودة حیاة ذوي صعوبات التعلم ) Cummins 1997(كومینسو قام 

  :بعدین

 و یتكون من , الموضوعي  و یقیس هذا البعد بعض البیانات و اإلمكانات الخاصة بالفرد البعد: أوال

و الصحة و اإلنتاجیة و , اإلرتیاح المهني(فقرة تتوزع على سبعة ابعاد فرعیة بواقع ثالث فقرات  21

 )و المكانة اإلجتماعیة و اإلشباع الوجداني , األمان ,و األلفة 
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 یقیس بعض البیانات الوجدانیة الخاصة بشعور الفرد و یتكون من بعدین  البعد الذاتي  و: ثانیا

یركز البعد األول على الشعور نحو بعض جوانب حیاته المختلفة , هما األهمیة و الرضا , فرعیین 

فقرات أما البعد الثاني فیركز على شعور  7ویشتمل على , من حیث درجة األهمیة التي تمثلها له 

 .فقرات أیضا 7وانب حیاته المختلفة من حیث درجة رضاه عنها و یشتمل على الفرد نحو بعض ج

  ).66 : 2006,كاظم و منسي( 

 في والمقیاس Fulkman & allوآخرون  فولكمان إعداد من المعدلة الصورة الضغوط مواجهة أسالیب مقیاس

 على وتقنینه بترجمته)  1997 قام قوته، أبعاد، (8 ) على تتوزع عبارة ( 46 ) من مكون األصلیة صورته

 التفكیر : هي أبعاد على سبعة تتوزع عبارة، ( 44 ) على المقننة العربیة الصیغة وتحتوي الفلسطینیة، البیئة

 االرتباك بالنفس، التحكم تحمل المسئولیة، االنتماء، التقییم، إعادة المشاكل، لحل التخطیط والتجنب، بالتمني

  .والهروب

 فئة لدى الحیاة جودة مستویات بتحدید یهتم مقیاس وتقنین بتطویر اهتمت والتي) 2001( مكینامقیاس 

 واالستقاللیة للصحة االیجابي واإلدراك االجتماعیة الحیاة وهي مجاالت خمسة على المقیاس اشتمل المسنین،

 بثبات الفرعیة وأبعاده المقیاس اتسم إذ جیدة سیكومتریة بخصائص تمتعه عن المقیاس والمصادر،كشف

 أفراد درجات بین االرتباط معامل حساب تم المحكي الصدق مجال في بینما التطبیق إعادة بطریقة مرتفع

 االرتباط معامالت وبینت الحیاة جودة تقیس التي األخرى المقاییس بعض على تهمودرجا المقیاس على العینة

  ).66: 2006,كاظم و منسي(   .اإلحصائیة بالداللة تمتعها

 بدراسة اهتمت التي العربي الوطن في األولى المحاوالت من ( 2006 ) كاظم وعلى منسي محمود محاولة

 التي التعلیمیة المراحل أهم إحدى الجامعي التعلیم مرحلة أن اعتبار على الجامعي الطالب لدى الحیاة جودة

 م،تهحیا في مهمة نمائیة بمرحلة یمرون الجامعة طلبة ألن متهحیا لجودة المتعلمین مدركات تنمیة في تؤثر
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 متهحیا لجودة متهنظر  فإن ثم من و األسري، االستقرار و والزواج المختلفة، بالمهن لاللتحاق یستعدون حیث

    لهم الموضوعیة و الذاتیة األهداف تحقیق و لإلنجاز، دافعیتهم  في و الدراسي أدائهم على تؤثر

 اشتمل العمانیة، بالبیئة الجامعیین الطلبة على الحیاة جودة مقیاس وتقنین بناء عن الدراسة هذه أسفرت

 وجودة التعلیم وجودة واالجتماعیة األسریة الحیاة وجودة العامة الصحة جودة وهي مجاالت ستة على المقیاس

دارته الوقت شغل وجودة النفسیة الصحة وجودة العواطف ٕ  في الجودة مستوى عن الكشف المقیاس ویتیح وا

  .ةنفسی صفحة بتوفیر یسمح مما حدى على منها لكل درجة یعطي حیث یتناولها التي المختلفةالمجاالت 

 ).9 :2016,عبد الحفیظي ( 
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أن هناك صعوبات تواجه الباحثین في قیاس  Mandzuuk&Mcmillan (2005(یرى ماندزیك و مالن 

  :جودة الحیاة تتمثل في

  األفراد یعتمدون في تقییم جودة حیاتهم على انطباعاتهم الشخصیة  أن -

المساندة و األدوار ( یربط األفراد رضاهم عن حیاتهم بمدى قیامهم بأدوارهم في المجال اإلجتماعي  -

  از الدافعیة و اإلنج, الروح المعنویة,زیادة على الحالة اإلنفعالیة) المشاعر , الصداقة و األسرة , اإلجتماعیة

  ).37 :2014,حرطاني .( الحالة الصحیة و القدرة الوظیفیة
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  خالصة 

ألنه یرتبط ببعض العوامل الذاتیة مثل , مما سبق نخلص إلى  أن الشعور بجودة الحیاة أمرا نسبیا      

و السعادة التي یشعر بها ,  و الحالة اإلجتماعیة, الرضا عن الحیاة و عن العمل , المفهوم اإلیجابي للذات 

مستوى , الحالة الصحیة, مثل اإلمكانیات المادیة و الدخل , كما یرتبط ببعض العوامل الموضوعیة , الفرد 

, الصحة الجسمیة( و إلى مدى أهمیة المؤشرات األربعة ,التعلیم و غیرها من العوامل التي تؤثر في الفرد 

التي یمكن استخدامها عند إعداد مقاییس في هذا ) الصحة النفسیة ,  الحالة المادیة, العالقات اإلجتماعیة

  . المجال
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  :تمهیــــــد

تعد جودة حیاة أولیاء أمهات األطفال التوحدیین من بین المواضیع التي تثیر اإلهتمام  حیث أن          

مما یجعل األولیاء یقومون بتضحیات من أجل أطفالهم و ,التعامل مع طفل توحدي لیس باألمر السها 

  .الماسب لهم یقتطعون من وقتهم و صحتهم لتوفیر و صحتهم لتوفیر الجو 

 أوال فیه سنتناول حیث بحث أي في هاما جانبا یعتبر الذي التطبیقي الجانب إلى الفصل هذا في سنتطرقو 

 .الدراسة هذه في المستخدمة األدوات إلى باإلضافة ، البحث مجموعة ، الدراسة مكان ، المنهج المستخدم

 :لبحثا یةمنهج

و " العیادي باعتباره منهجا علمیا معموال به في علم النفس العیادي تم اإلعتماد في هذه الدراسة على المنهج 

الذي یتناول دراسة الفرد بوصفه وحدة شاملة ال تقبل التجزئة و دراسة السلوك المتكیف و السلوك غیر السوي 

مع اإلعتماد على المالحظة المعمقة لألفراد الذین یواجهون مشاكل معینة و التعرف قدر اإلمكان على 

  ).65ص , 2010عبد الرحمان الوافي " .(روف حیاتهمظ

  :الدراسة اإلستطالعیة -2

تعتبر مرحلة هامة أولیة في البحث العلمي  فإن الدراسة اإلستطالعیة) 1981(حسب مجدي عزت إبراهیم 

تسبق التطبیق الفعلي للمقیاس و منها جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوع البحث قصد ضبط 

  ).67ص , 2010عبد الرحمان الوافي ((المتغیرات 

 اإلطار المكاني و الزماني -3

  مة و الجزائر العاص, بمدینة مستغانم  أجریت الدراسة الحالیة

تقییم أحداث " جودة الحیاة  مقیاس و استغرق توزیع و جمع النسخ من   15/03/2018ابتداءا من تاریخ 

   .ألمهات األطفال المتوحدین مدة شهرین"الحیاة 
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 : عینة الدراسة -4

 قصدیة و غرضیة بطریقة اإلختیار هذا تم قد و العلمي البحث طبیعة حسب إختیارها تم عینة الدراسة

 فیعتمد القصدیة أما معمقة دراسة لدراستها الحاالت من معینة أنواع على للتعرف مناسبة الغرضیة أن إذ

 .الدراسة من الغرض له یحقق مما معینة حاالت إلختیاره علیها الباحث

   .من مختلف األعمار و المستوى الثقافي أطفال توحدیین  أمهات هن و حاالت 3 من تتكون مجموعه البحث

  

  : البحث مجموعة خصائص جدول    

  اإلضطراب  سن اكتشاف  اإلبن عمر  الدراسي المستوى  السن  الحاالت

  سنوات 3  سنوات 9  الثالثة ثانوي  سنة 35  "ع "أم   - 1

  سنتین  سنوات 8  جامعي  سنة 45  "إ"أم  - 2

  سنتین و نصف  سنوات 5  جامعي  سنة 33  "س"أم  - 3

  

 :البحث أدوات-5

اإلستعانة  تم قد و ، المعلومات لجمع الباحث إلیها یلجأ مفاتیح بمثابة فهي أهمیة ذات البحث أدوات تعتبر

   جودة الحیاة مقیاس ، موجهة النصف العیادیة المقابلة في المتمثلة و الدراسة موضوع تخدم التي باألدوات

و الذي نعتبره األنسب لدراسة و تحلیل نتائج مقیاس جودة الحیاة لدى أمهات األطفال  )(Fergusonل 

  .المصابین بطیف التوحد

  

  

  



منھجیة البحثالفصل الثالث                                                                           
 

82 
 

 :العیادیة المقابلة  1- 5

و هي عبارة عن مقابلة مباشرة أو محادثة "الرئیسیة لجمع المعلومات  األدوات من العیادیة المقابلةتعتبر 

و عدة أفراد بهدف الحصول على مختلف المعلومات المراد توظیفها في موجهة یقوم بها الباحث مع فرد ا

 ).17ص ,2007علي طاجین " ( الدراسة 

 فهي بحثنا، موضوع تخدم ألنها موجهة النصف المقابلة إستعمال یستدعي به نقوم الذي البحث طبیعة إن

 حدود في التعبیر في الحریة من نوعا تعطیه و السؤال مجال للمفحوص تحدد أنها إذ تماما، لیست مفتوحة

 .المطروح السؤال

  و في هذه الدراسة تم صیاغة دلیل المقابلة على شكل أسئلة مفتوحة لتسهیل عملیة جمع المعلومات لتطبیق 

 . fergusonالحیاة ل  جودة مقیاس 

         : fergusonمقیاس جودة الحیاة لفرغیسون  5-2

  تعریف المقیاس

ك، الذي بني بهدف تفعیل مفهوم ) الضغط(هو مقیاس التوتر َ ر دْ ُ ك " التقییم األولي"الم َ ر دْ ُ وأبعاد التوتر الم

، تم اختیارهم بعنایة شدیدة، بالرجوع إلى األشكال األربعة للتقییم األولي، التي " التهدید والفقدان والتحدي"

هذا التقییم لمفهوم التوتر، لیس مرتبطا ). Folkman et Lazarus )1985وصفها فولكمان و الزاروس 

  .فقط بالمحیط، ولكن أیضا بادراك العوامل السیاقیة

  ویتكون  مقیاس جودة الحیاة لفرغیسون من محورین

 سؤال یتعلق بتقییم الحدث لحظة حودثه یقع تحت ثالثة أبعاد فرعیة موزعة على 16المحور األول  یضم  -

  :النحو التالي

  .15-13-10-7-4-1:األسئلة التي تحمل رقم بعد الخطر و هي - 1

  .11-13-14-8- 2-5: بعد التحدي و هي األسئلة التي تحمل رقم - 2
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  .  12-9- 6-3:بعد الفقدان و هي األسئلة التي تحمل رقم 3

النحو  سؤال یتعلق بتقییم الحدث حالیا  یقع تحت ثالثة أبعاد فرعیة موزعة على 16المحور الثاني  یضم  -

  :التالي

  .15-13-10-7-4-1:بعد الخطر و هي األسئلة التي تحمل رقم - 1

  .11-13-14-8- 2-5: بعد التحدي و هي األسئلة التي تحمل رقم - 2

  .  12-9- 6-3:بعد الفقدان و هي األسئلة التي تحمل رقم 3

  : دلیل المقابلة العیادیة النصف موجهة 5-3

  .البیانات الشخصیة للعینة محل الدراسة مجمل و یحمل 
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   تحلیلها و النتائج عرض:  الرابع الفصل 

 )س( أم السیدة األولى الحالة 1- 

 )ع(أم السیدة  الثانیة الحالة 2-

 )إ(أم السیدة  الثالثة الحالة 3-

    عام إستنتاج

  

 :وتحلیلها النتائج

النصف  المقابلة خالل من ثالثال الحاالت مع إلیها التوصل تم التي النتائج إلى التطرق الفصل هذا في سیتم

  على كل حالة جودة الحیاة لفرغیسون مقیاس  تطبیق و موجهة
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 )س(أم:  األولىالحالة 

 المستوى ، جامعي التعلیمي مستواها موظفة  ,أطفال كلهم ذكور لثالث أم ، سنة 33العمر من تبلغ )س(أم 

 .به بأس ال اإلقتصادي

 عمر في كان عندما بالتوحد مصاب أنه إكتشفت ، إخوته بین هوالثاني و سنوات 5 العمر من یبلغ )س(

 .السنتن و نصف 

  :المقابلة محتوى تحلیل

و من خالل التاریخ الشخصي للحالة فإن ظروفها العائلیة كانت جد ) س( السیدة أم معمن خالل المقابلة 

لم أتعب كثیرا في حیاتي و  حققت كل ما أریده و ذلك بمساعدة والدي اللذان وفرا لي كل " حسنة كما تقول 

شیئ حتى أنهما لم یعارضاني في أي شیئ حتى اختیاري لزوجي ألن مستواي الثقافي كان أحسن منه فلم 

  . ته الجامعیة إال أن عالقتنا الزوجیة كانت مستقرةیكمل دراس

 تقول طبیعیة الوالدة و الحمل ظروف ، الوالدین كال قبل من منتظرا و فیه مرغوبا كان) س(ب  األم حمل

 ."و كنت حابة نجیب طفلة بصح الحمد هللا ، الحمل شویة عیاني" : األم

 عند تالحظها تكن لم غیر عادیة سلوكات إبنها على األم الحظتبعد أشهر من والدته تقریبا عشرة أشهر 

و منعزل ،ال یوجه  عدواني جد ،  و عند بلوغه السنتین لم یتكلم و أصبح  إلبتسامتها یستجیب ال فهو إخوته

 إستشارة إلى دفعها ما هذا یقوم بحركات متكررة و اإلهتزاز نظراته إلیها و كأنه یعیش في عالم خاص به 

إلى الخارج بالضبط  إبنها أخذت ثم ، األذن أمراض في أخصائي ، األطفال طبیب من بدءا عدة أخصائیین

یعاني من  بأنه  األم و األب أخبر و حالته الطبیب شخص أین فرنسا و قاموا هناك بمتابعته دوریا 

 لم بما تفاجئت أنها حیث ،جاتنا الصدمة قویة ما أمنتش  نتاعو  بالمرض اكخبرن" :التوحد تقول اضطراب

یعاني فقط من  إبنها أن تعتقد كانت " حالة درت بكیت ، ال هذه غیر حاجة كل نستنى كنت" .تنتظره تكن
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 جیدا تعرف أنها هو صعبا األمر تقبل عدم جعل وما ، عدوانیا یجعله ما هذامشكل في السمع و النطق 

 خفت خایفة و نصدق، قادرة مش بكاء عذاب، شهور سبع ":قالت حیث ، توحدي طفل یكون لدیها أن معنى

و  متفهما كان زوجها ألن، متوترة جد كانت األم أن رغم تتغیر لم العائلیة الحیاةو  responsabilité"من 

 راجلي ":تقول malgré مقلق كان ثاني هو la famille "ساعدوني الكل عایلتوا " ساعدها كثیرا بالتكفل بإبنه

حیث اصبحت حیاتنا الزوجیة أقل ,  متعلق بیه بزاف و یقعد معاه بزاف  بزاف لدرجة أن إبني بجنبي وقف

أنا " استقرارا و خصوصا عالقتنا مع أبنائنا الآلخرین األمر الذي أدى بنا إلى تقاسم األدوار أنا وزوجي تقول

ذي و بإبني األصغر ال, أهتم بإبني األكبر و خصوصا عندما أصبح یشعر بأننا أهملناه و ال نهتم به  

  )س(أصبح جد عنیف و خصوصا عندما أهتم بإبني 

 باه نساعد ولیدي في األنترنیت تشجعت و بدیت نبحث في مرض التوحد و نقرى علیه تقول لهذا السبب 

  . و لكي تعید حیاتها كما كانت علیه سابقا"  باش یبرى

 شیئا منه یتقربون لكنهم و أخوته مع اللعب یحب ال ، ال یتكلم , العزلة شدید هو )س( لإلبن بالنسبة أما 

  .و یصبح عدواني عندما سشعر بالتوتر و القلق أحیانا نجهل سبب القلق و العصبیة, فشیئا

راني عارفا بلي ولدي جامي یولي طبیعي بصح نتمنى " أما عندما سألتها عن نظرتها المستقبلیة إلبنها قال

وحدیین كملو قرایتهم و نجحوا هذا األمر لي خالني تتحسن حالة و یقدر یقرى و یتابع دراستو شفت بزاف ت

نتابعه في فرنسا یعرفو كیفاش یتعاملو معاه و یطبقو برامج عالجیة جیدة  و راني نشوف بلي تحسن بزاف 

  "  على من قبل 

هذا یساعدها على  و تتأسف عن عدم وجود مراكز متخصصة في اضطراب التوحد في مدینة مستغانم

 .متابعته دوریا و لربح الوقت في العالج و نقص التكلفة المالیة 

و من خالل اإلستمارة التي قامت باإلجابة علیها الخاصة بوصف الحدث الذي سبب لها توترا شدیدا و  

كنت جد حائرة و تائهة بخصوص " عاشت لحظاته كتجربة قاسیة في غضون الثالث أشهر السابقة  تقول
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لكن األكثر  ما كان یقلقني و , مرض إبني و خصوصا و أن األطباء اختلفوا في تشخیص طبیعة مرضه 

یزعجني هو تأكید فرضیة التوحد لدیه و من خالل البحوث التي قمت بها في األنترنیت كنت شبه متأكدة من 

 "وجود هذا المرض لدى إبني و خاصة و أن األعراض كانت جد متقدمة لدیه

تقدیم دلیل المقابلة على شكل أسئلة مفتوحة تمت  تم ، في )س(أم الحالة مع األولى المقابلة اءإجر  وبعد

  جودة الحیاة لفرغیسون مقیاس  صیاغتها اعتمادا على 

أما في المقابلة الثانیة و الثالثة  تم تطبیق مقیاس جودة الحیاة الجدول األول خاص لحظة حدوث المرض و 

  :ینالتالی ین الجدول في النتائج تظهر لظروف الحالیة   و الجدول الثاني متعلق با

  L'EVENEMENT AU MOMENT OU IL S'EST PRODUIT:عندما حدث هذا االمر كان 

     ETAIT  

  Adjectifs     الصفات   Valeurs          قیم
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0  م
2  Provoquant   ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0  ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0  م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0  م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0  م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0  م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0  م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0  م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0  )فیه عدائیة(عدائي      
11  Grisant دوِخ ُ       5  4  3  2  1  0  م
12  Pitoyable  شفق ُ       5  4  3  2  1  0  )یستوجب العطف و الرحمة(م
13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0  ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0  م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0  م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0  م

  )2(جدول رقم                                           
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  JE TROUVE MES CIRCONSTANCES ACTUELLES :   :     أجد ظروفي الحالیة

  )3(جدول رقم  

  

  

  

  

  

  

  Adjectifs الصفات       Valeurs قیم  
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0 م
2  Provoquant  ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0 ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0 م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0 م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0 م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0 م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0 م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0 م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0 )فیه عدائیة(عدائي      
11  passionnant دوخ ُ       5  4  3  2  1  0 م
12  Pitoyable شفق ُ       5  4  3  2  1  0 )یستوجب العطف و الرحمة(م
13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0 ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0 م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0 م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0 م
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  )س(جودة الحیاة للحالة أم  مقیاس مناقشة -2

Menace n=20 L’événement perçu QUAND IL 
A EU LIEU 

L’événement perçu 
ACTUEL 

 1-Menaçant  100 80 
 2-Eouventable , 

paniquant  
80 60 

 4-Inquiétant 100 80 
 5- Hostile, destructrice 80 40 
 14- effrayant 80 60 
 15-Terrifiant , 

boulversante 
80 60 

 
 % 520/600                      86.66% 380/600                    

63.33% 

Défi  
L’événement perçu 

QUAND IL A EU LIEU 
L’événement perçu 

ACTUEL 
 3-Agréable 0 0 
 6-Défi, provocateur 60 100 
 7-provoquant 20 80 
 8-Passionnant 80 100 
 13-excitant 80 80 
 12-instructif informatif 60 60 
 total 300/600                                   

50% 
420/600                       70% 
 

 %   

perte  L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 9-Douloureuse 100 80 
 10-Déprimante 100 60 
 11-malheureuse , 

pitoyable 
100 80 

 16-intolérable, 
insupportable 

100 40 

 total 400/400                      100% 260/400                      65% 

  
L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 Menace 86.66% 63.33% 
 Défi 50 70 
 perte 100,00 65,00 

 )س(یوضح نتائج مقیاس جودة الحیاة للسیدة أم ) 4(جدول رقم 
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  :  أن نالحظ النتائج المتحصل علیها في الجدول  خالل من

أثر الصدمة علیها كان قویا جدا عند معرفتها بإضطراب ابنها حیث تحصلت على ) س(تبین أن أم الحالة -

لبعد الخطر هذا ما یفسر أنها كانت تعیش حالة من التوتر و القلق و الخوف  86.66 %نسبة  تقدر ب

الشدید و لكن بمقارنتها مع الدرجة المتحصل علیها في نفس البعد المتعلق بظروفها الحالیة تحصلت على 

لة أي أن نسبة  بعد الخطر أصبحت أقل من المرحلة األولى   من هنا نستنتج أن الحا  %56.66نسبة 

تحسنت حالتها النفسیة وأصبحت متعایشة أكثر مع اضطراب إبنها و هذا ما اكتشفناه من خالل ) س(أم

  .المقابالت السابقة

عند    %70عند حدوث اإلضطراب و على نسبة  %50أما بالنسبة لبعد التحدي فتحصلت على نسبة  -

تقییم ظروفها الحالیة  من خالل النسبتین نستنتج أن نسبة التحدي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا ما یفسر أم 

أصبحت أكثر قوة و لدیها طموح كبیر لمعرفة اضطراب التوحد و البحث فیه لتطویر حالة إبنها و هذا ) س(

في  مرض التوحد و نقرى علیه تشجعت و بدیت نبحث في تقول لهذا السبب " ما ذكرته خالل  المقابلة 

  " .و لكي تعود حیاتنا كما كانت علیه سابقا"  باش یبرى باه نساعد ولیدي األنترنیت

أثناء معرفتها بأن إبنها یعاني من  إضطراب التوحد هذا   %100أما بعد الفقدان الذي كانت نسبته عالیة -

و التذمر و األلم و هذا طبیعي ألن هذا ما  كانت حالتها النفسیة جد سیئة یشوبها الحزن) س(یفسر أن أم

  .تحس به أي أم في مكانها لشدة الموقف و تعقیده 

و بمقارنة النسبة األولى مع نسبة الفقدان أثناء الظروف الحالیة نجدها قد انخفضت بشكل ملحوظ أصبحت 

یة إلى نظرة استطاعت تخطي الصدمة و تغییر نظرتها السلب) س(و هذا ما یفسر أن أم  %65النسبة 

یعد " و هذا ما أشارت إلیه سوسن عبد الونیس . إیجابیة للمرض و تقبلها إلعاقة إبنها و الرضا عن حیاتها

أداء  علىالرضا عن الحیاة من المتغیرات الهامة التي تؤثر على شخصیة اإلنسان و تكیفه و بالتالي قدرته 
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 :سوسن عبد الونیس .( لذي یعیش فیهجتماعي الك على عالقاته في المحیط اإل  أدواره و مسؤولیاته و ك

266.(  

  

بعد الخطر و بعد التحدي و بعد الفقدان في المرحلة األولى نالحظ أن بعد : و بمقارنة األبعاد الثالث  -

 )2005,محمد السید و آخرون ( هذا ما ذكره . الفقدان ظهر بنسبة عالیة جدا و هذا ناتج لشدة الموقف 

الصدمة أول رد فعل لهم یلیها عدم التقبل و الغضب و اإلعتقاد بأن توحدیة ابنهم ناتجة  حیث غالبا ما تكون

و قد یستسلمون للهم و الغم و الشعور باإلحباط و اإلكتئاب و كلها ردود أفعال تتكرر , عن خطأ شخص ما 

  .لدى اآلباء 

) س(هذا ما یفسرتحسن حالة أم أما في المرحلة الظروف الحالیة نرى أن بعد التحدي ظهر بنسبة عالیة  -

" فحسب حامد زهران , وقدرتها على ضبط إنفعاالتها و توافقها مع نفسها  و تقبلها إلبنها كما هو علیه  

, و إشباع الدوافع و الحاجات الداخلیة , التوافق الشخصي یتضمن السعادة مع النفس و الرضا عن النفس 

  ). 27 :2005,حامد زهران .( حیث یقل الصراع الداخلي 

  

  : )س(أم  نتائج الحالة-3

و قد بین مقیاس فرغیسون إال )  س(من خالل النتائج المتحصل علیها لمقیاس جودة الحیاة للحالة األولى أم 

  أن األم  تتمتع بجودة حیاة جیدة  نتیجة العدید من العوامل 

نجاح عالقتها األسریة مع الزوج و األبناء یولد لدیها صحة نفسیة جیدة و شعور باإلرتیاح النفسي مما  - 1

ینعكس إیجابا على حیاتها و تعاملها مع إضطراب إبنها مما یساهم في التغیر اإلیجابي في سلوكیات الطفل 

  .ء و اإلستقرار عموما و تجهلها أكثر توازنا  بما یساعد في إنشاء أسرة متوازنة یسودها الهدو 
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إلى أهمیة التأثیر المتبادل لجودة الحیاة بین اآلباء و األمهات و ) عادل عز الدین األشول( كما أشار الطفل 

فاألمهات الالتي حدث لهن تغیر في جودة حیاتهن أصبحن أكثر قدرة على التعامل مع أطفالهن , األبناء 

ثر باإلیجاب في حد ذاته على جودة الحیاة لدى هؤالء وهذا یمكن أن یؤ , ذوي اإلحتیاجات الخاصة 

  ).20ص ,2016,جمال شفیق.(األبناء

إن المستوى التعلیمي لدیه داللة هامة في الصحة النفسیة لألم و هذا ما الحظناه : المستوى التعلیمي  - 2

 أفضل علمیة بصورة اهبطفل االهتمام من خالل المقابلة  أن األم التي یكون مستواها التعلیمي جید  تستطیع 

ها و لدی الحیاة جودة درجة یرفعمشكلة إبنها و مواجهتها لها  من خالل تقدیم برامج تدریبیة فعالة   ب ووعي ،

  .الشعور بالرضا عن الحیاة 

التي أثبتت أن المستوى التعلیمي  2014أمینة  لكن هذه النتیجة ال تتوافق مع ما توصلت إلیه دراسة حرطاني

  .ال یؤثر في جودة العالقة بین جودة الحیاة لدى األمهات و بین المشكالت السلوكیة لدى األبناء 

خلصت نتائج الدراسة إلى ارتفاع في مقیاس جودة الحیاة بالنسبة لبعد التحدي مما : مقیاس جودة الحیاة -

الصدمة وضبط إنفعاالتها و تكیفها مع حالة إبنها و هذا ما یتوافق ) س(ة أوأدى بالنتیجة إلى تخطي الحال

لمفهوم جودة الحیاة و الذي یظهر من خالل قدرة الفرد على إشباع الحاجات    2008مع تعریف لونجست 

  .و القدرة على مقاومة مختلف الضغوط , الصحیة النفسیة و اإلستقرار األسري و الرضا عن العمل 

ل هذه النتیجة یتضح أنه كلما ارتفعت جودة الحیاة عند األم كلما ارتفعت نسبة بعد التحدي و و من خال

 رتبطم مجتمع، أي في الحیاة جودة أن ( 2006 ) منسي و كاظمیمكن تفسیر ذلك من خالل تعریف  

 :مثل تمعلمجا في لألفراد الذاتیة من المؤشرات بالعدید أیضا ترتبط كما الموضوعیة المؤشرات من بالعدید

 وضبط اآلخرین، بمشاعر االیجابیة،والوعي االجتماعیة والعالقات اآلخرین وعن الذات عن والرضا السعادة

   ).71ص ، 2006 ،منسيو  كاظم ( و الشخصیة والمسؤولیة للسلوك الداخلي والضبط االنفعاالت،
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 ) :ع( أم الثانیة السیدة الحالة  -2

 الثالث تعلیمي مستوى و به بأس ال إقتصادي مستوى ذات ، عاملة,سنة 35العمر من تبلغ سیدة )ع( أم

 .سنوات 3 عمره كان عندما TSAیعاني من اضطراب طیف التوحد  بأن إبنها إكتشفت ، ثانوي

 : المقابلة محتوى تحلیل 1-1-1

 ظروف عائلیة جد حسنة  فكانت عائلتها میسورة الحال فكانت مدللة كثیرا من طرف) ع(عاشت السیدة أم 

أما بالنسبة لزواجها فتزوجت بطریقة تقلیدیة فلم تتعرف على الزوج من قبل إال في فترة الخطوبة و , والدیها 

قبلت بالزواج منه رغم أن مستواه المعیشي كان أقل منهم فلم یكن یملك سكنا خاصا فاضطرت إلى السكن 

 .مع أفراد عائلته أین واجهتها عدة مشاكل بعد الزواج 

أین  السابع الشهر غایة إلى عادیة الحمل جد فترة ذكرى،ألنه الطفل األول، أجمل كان)ع ( ب األم حمل

تعاركت مع زوجي و تقلقت بزاف " نتیجة وجود مشاكل مع الزوج تقول تعرضت األم لبعض المضاعفات 

لطرفین فالعالقة الزوجیة بین ا" لعشیة حسیت بوجع في بطني كي رحت للمستشفى قالولي عندك الزیادة درك

هذا ما أدى بها إلى والدة ,كانت متوترة لعدة أسباب منها عدم توفر سكن فردي  لهما و طباع الزوج العنیفة 

  ).أشهر 7( قبل أوانها 

عند والدة الطفل الحظت األم تغیر واضح في طباع الزوج الذي بدأ یهتم بإبنه و تغیرت معاملته لها و عند 

بدأت تالحظ األم بعض السوكات على الطفل مثال ال یستجیب لها و ال  الثامن الشهر و )ع(بلوغ  الطفل 

 بدیت " بدأت الشكوك تراودها  الكالم في وتأخر مثل باقي األطفال في الوقت العادي یجلس لم و یضحك 

 أن هو تزداد شكوكها جعلما تكلمش  للعامین وحتى ومقعدلیش و ماضحكش شهور  الثمن لحق يك نشك

ال یوجه نظراته إلیها أو إلى أي شخص ,  وكالمها اتهلمنادا یستمع ال بأنه إلیها توحي یقةبطر  یتصرف الطفل

یقوم ,غریبة  مع انعدام اللغة  یصدر أصواتا, كثیر الحركة و ال یهتم بمن حوله و منعزل عنهم , آخر  

لدیه مشاكل في التغذیة فال یأكل كل ,  بحركات متكررة كالدوران حول نفسه أحیانا عدواني یقوم بعضها 
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 في أخصائي: مثل مراكز و أخصائیین عدة استشارة إلى دفعها ذا ماأنواع الطعام یحب نوع واحد فقط فه

 تساعده كانت التي النفسیة المختصة إلى باإلضافة ، البكمالصم  مركز ، أرطفونیة مختصة األذن، أمراض

 عندها ، نموه جوانب مختلف في حركي حسي تأخر من ویعاني عادي غیر طفلها بأن األم بدورها وأخبرت

 الطب في مختص إلى ووجهته ذهنیا معوق طفلها بأن لها قالت أخرى نفسیة أخصائیة األم إلستشارة ذهبت

 .بالتوحد مصاب حقیقة )ع( أن وهنا عرفت العقلي

و الحزن كانت الصدمة جد قویة علیها خصوصا أنها كانت   البكاء كثیرة األم أصبحت بالخبر إعالمها بعد

كنت صابرة عالجال ولیدي وقلت هذا هو سندي في الدنیا و ندیر كل ما " تنتظر قدومه بفارغ الصبر تقول 

  " بصح فرحتي ما كملتش بیدي باه یصیر عنده مستقبل ملیح و یخرج حاجة 

ما " بمشكلة ابنه ضنا منه أنها تبالغ في خوفها على ابنها قائال  كما كانت  تأخذه بمفردها  فلم یبالي الزوج

و بعد مدة  عندما تأكد من صحة الخبر إزدادت " زال صغیر وراه مدلل بزاف درك یكبر و یرجع نورمال

أنها هي السبب في مرض ابنها و قلقها الزائد في فترة الحمل هو  العالقة بینهما سوءا و بدا یلقي علیها اللوم

من سبب له هذا المشكل  فتكفلها بمفردها بإبنها و اضطراب العالقة األسریة و عدم وجود الدعم العائلي لها 

 سواء من أهل الزوج الذین لم یبالوا بمرض الطفل و أو من طرف أهلها بسبب بعد المسافة كل هذا زادها تعبا

, و سوءا  لحالتها النفسیة و أثر  على الحالة النفسیة للطفل فهذه الظروف  ال تمكنه من التكیف الجید 

فالتكفل بطفل متوحد لیس باألمر الهین خصوصا أن معرفتها لإلضطراب محدودة فكانت تسمع علیه عبر 

  .التلفاز فقط 

 اهللا قضاء األمر بأن تفكر ثم  نفسها تلوم ةتار  ، وأسبابه المرض طبیعة عن أسئلة عدة تطرح )ع(أم أخذتف 

 تعلیمات كل تطبق وبدأت ، فقامت بتعطلها عن العمل مؤقتا و أعطت كامل وقتها إلبنها ,  تقبله وعلیها

والحظت أن إبنها تطورت لدیه بعض  ، یشفى أن أمل على و تتبعها عدة برامج عالجیة  األخصائیة النفسیة

 .نظافة و األكل بمفرده مثل الكالم و الالمهارات 
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مع  نبقى الدنیا هاذ في لتهمني الحاجة" قالت حیث بطفلها كثیرا متعلقة )ع( أم أن المقابلة خالل من ویتضح

 .له مفرطة وحمایة كبیرة عنایة وجود یفسر ما وهذا ولیدي

ما تركها تكتفي ترك لها مسؤولیة الطفل وعدم مساندته لها و هذا  الذي الزوج مع مشاكل )ع( األم تعاني

 یتكل راجل نشوفو یبرا تمنیت" :تقول حیث مستقبله على وخوفها زیادة على قلقها.بطفل واحد خوفا من إهماله

 و ممكن وقت تالزمه ألطول جعلها إبنها على الشدید خوفها و طفلها لمرض تقبلها عدم أن و" روحو على

  .الشخصیة اتهحیا حساب على حتى به تمتهو  مفرطة حمایة تعطیه

و هذا  ما صرحت به في استبیان الخاص بوصف الحدث الذي سبب لها  توتر شدید في غضون الثالث 

عند معرفة بمرض ابني حزنت حزنا شدیدا و كرهت الحیاة و حسبت بلي أنا سببتله هذا "أشهر السابقة 

 ".  المرض و خصوصا كیما عرفتش واش عنده بالضبط

 .مقیاس جودة الحیاة و وضحت لها المقیاسإعطائها  تم )ع(أم الحالة معالمقابلة األولى  إجراء وبعد

  الجدولین التالیي في علیها المتحصل النتائج و في المقابلة الثانیة سلمت لي اإلستمارة وظهرت 
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  ETAITL'EVENEMENT AU MOMENT OU IL S'EST PRODUIT         :عندما حدث هذا االمر كان   

                                    

  Adjectifs     الصفات   Valeurs          قیم
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0  م
2  Provoquant   ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0  ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0  م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0  م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0  م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0  م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0  م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0  م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0  )فیه عدائیة(عدائي      
11  passionnant دوِخ ُ       5  4  3  2  1  0  م
12  Pitoyable  شفق ُ یستوجب العطف و (م

  )الرحمة
0  1  2  3  4  5      

13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0  ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0  م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0  م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0  م

  )5(جدول رقم                
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  ACTUELLES  JE TROUVE MES CIRCONSTANCES  :            أجد ظروفي الحالیة

 

 )6(جدول رقم           
   

  

  

  

  

  

  Adjectifs الصفات       Valeurs قیم  
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0 م
2  Provoquant  ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0 ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0 م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0 م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0 م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0 م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0 م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0 م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0 )فیه عدائیة(عدائي      
11  passionnant دوخ ُ       5  4  3  2  1  0 م
12  Pitoyable  شفق ُ یستوجب العطف و (م

 )الرحمة
0  1  2  3  4  5      

13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0 ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0 م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0 م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0 م
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  )ع(جودة الحیاة للحالة أم  مقیاس مناقشة -

Menace n=20 L’événement perçu QUAND IL 
A EU LIEU 

L’événement perçu 
ACTUEL 

 1-Menaçant  100 80 
 2-Eouventable , 

paniquant  
100 60 

 4-Inquiétant 100 80 
 5- Hostile, destructrice 100 40 
 14- effrayant 80 60 
 15-Terrifiant , 

boulversante 
80 60 

 
 % 560/600                      93.33% 500/600                    

83.33% 

Défi  
L’événement perçu 

QUAND IL A EU LIEU 
L’événement perçu 

ACTUEL 
 3-Agréable 0 0 
 6-Défi, provocateur 60 100 
 7-provoquant 20 80 
 8-Passionnant 80 100 
 13-excitant 80 80 
 12-instructif informatif 60 60 
 total 360/600                                   

60% 
360/600                       60% 
 

 %   

perte  L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 9-Douloureuse 100 80 
 10-Déprimante 100 60 
 11-malheureuse , 

pitoyable 
100 80 

 16-intolérable, 
insupportable 

100 40 

 total 400/400                      100% 380/400                      95% 

  
L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 Menace 93.33% 83.33% 
 Défi 60 60 
 perte 100,00 95,00 

  )ع(یوضح نتائج مقیاس جودة الحیاة للسیدة أم ) 7(جدول  رقم              
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  :  أن نالحظ النتائج المتحصل علیها في الجدول  خالل من

هي نسبة مرتفعة جدا هذا  لبعد الخطرو 93.33 %تحصلت على نسبة  تقدر ب) ع(تبین أن أم الحالة -

فالصدمة هي  أول رد فعل نفسي یحدث للوالدین فال یستطیعان تصدیق حقیقة (choc) بسبب قوة الصدمة 

و هذا أمر طبیعي  و , أن طفلهما  غیر عادي فإدراك حقیقة اإلصابة فهذا یبعث على خیبة األمل و الحزن 

لبعد المتعلق بظروفها الحالیة تحصلت على نسبة بمقارنة النسبة مع النسبة المتحصل علیها في نفس ا

أي أن نسبة  بعد الخطر أصبحت أقل من المرحلة األولى و لكن بفارق بسیط  من هنا نستنتج   83.33%

تحسنت حالتها النفسیة وأصبحت متعایشة نسبیا مع اضطراب إبنها نظرا للظروف الصعبة و ) ع(أن الحالة أم

وج من جهة و اضطراب ابنها من جهة أخرى و هذا ما الحظناه من خالل المشاكل التي تواجهها مع الز 

  .المقابالت السابقة

   %60عند حدوث اإلضطراب و على نفس النسبة   %60أما بالنسبة لبعد التحدي فتحصلت على نسبة  -

بنها و رغم محاولتها لتقبل اضطراب ا) ع(عند تقییم ظروفها الحالیة  من خالل النسبتین نستنتج أن أم 

مساعدته إال أنها لم تستطع و هذا ألنها بحاجة إلى الدعم النفسي و اإلجتماعي و هذا ما الحظناه من خالل  

إلى أن سیطرة المشاعر السلبیة على " 2004وفي هذا الصدد أشارت دراسة إیهاب عبد الخالق , المقابلة 

ثل ضغطا كبیرا یؤثر سلبا على عالقة النسق الوالدي و ما یتبعه من رفض و اسحاب أو شعور بالذنب یم

  )269ص ,سوسن عبد الونیس .(الوالدین بطفلهما و على أسالیب رعایتهما له

أثناء معرفتها بأن إبنها یعاني من  إضطراب التوحد فاأللم   %100أما بعد الفقدان الذي كانت نسبته عالیة -

هي كلها ردود أفعال یمر بها أغلبیة اآلباء  و عدم التحمل و اإلحباط و الحزن و الشعور بالذنب و الوصمة

 .و باألخص األمهات عند معرفتهن بإصابة أطفالهن   
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و بمقارنة النسبة األولى مع نسبة الفقدان أثناء الظروف الحالیة نجدها قد انخفضت بشكل ملحوظ أصبحت 

ت أنها تبذل قصار رغم ظهورها من خالل حدیثها في المقابال) ع(و هذا ما یفسر أن أم  %95النسبة 

جهدها للتكیف مع األمر الواقع   إال أن النتائج بینت عكس ذلك فلم تنتهي بعد من األحزان و الشعور باأللم 

  .و لم تصل بعد إلى مرحلة التقبل و الرضا 

بعد الخطر و بعد التحدي و بعد الفقدان نالحظ أن بعد الفقدان ظهر بنسبة : و بمقارنة األبعاد الثالث  -

 نهائیا األمل فقدان بعد تعیشها األم  وعزاء فهي فترة حداد المعاناةلیة جدا و هذا ناتج لشدة الموقف ولشدة عا

 .حیاته طوال ستالزمه مزمنة إعاقة من یعاني أدركت أن إبنها عندما الطفل حالة بتحسن

   

  :)ع(أم  نتائج الحالة-3

أن الحالة لم تصل بعد إلى التوازن )  ع(من خالل النتائج المتحصل علیها لمقیاس جودة الحیاة للحالة أم 

 فالحاجة النفسي و الرضا عن الحیاة و ذلك بسبب ظروفها الصعبة و حالتها النفسیة و  غیاب عدة مؤشرات 

 تكون ان الى كثیرا أن األم  تسعى المصابین بالتوحد رغم األطفال ألولیاء أساسي مطلبك االجتماعي للدعم

 مشاعر و االكتئاب و والقلق باإلرهاق تشعرو یجعلها , تحقیقه یصعب علیها  المطلب هذا ان غیر مثالیة

إلى أن  و قد تبین من خالل مقیاس فرغیسون,  المصاب توفیرها لطفلها  یجب التي للمتطلبات نظرا الذنب

  .األم تعاني من عدم وجود حیاة متوافقة و متزنة نتیجة للعدید من العوامل منها

حیث من خالل المقابلة مع الحالة تبین أن األم كانت ترى في مولودها الجدید : تصورها لطفلها  - 1

دم التوافق و المخلص الوحید من جملة المشاكل الزوجیة التي كانت تعیشها و التي كانت في الغالب تتسم بع

و عكس التوقعات  وقع خبر اضطراب ) الوسط الذي تعیش فیه( عدم اإلنسجام مع الزوج و امتداده العائلي 

اإلعتقاد بأن إبنها بطیف التوحد كصدمة شكلت أولى ردود أفعالها تالتها نوبات من الغضب و عدم التقبل و 

التي تهدف لمعرفة ) wachter  )1970دراسة و قد أظهرت ,  ناتج عن خطأ شخص ما اابنه اضطراب 
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اكثر ما یمیز هذه الردود هي مشاعر  أنردود أفعال اآلباء و األمهات نحو میالد طفل معاق حركیا أو ذهنیا 

  . القلق و الشعور بالذنب و الخجل و اإلنسحاب و الرفض

ظم هذه األسرة قد ألسر أطفال التوحد إلى أن مع أشارت بعض الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسيو 

و تؤكد نفس الدراسة أن الوالدین هم األكثر تعرضا , تتعرض لضغط نفسي شدید قد یصل إلى درجة المرض

, للظغوط النفسیة و یمكن مالحظة ذلك من خالل المظاهر السلوكیة التي تبدو على الوالدین كمشاعر الذنب

اإلنعزال عن الحیاة , المنزل و عدم إظهاره للناسحبس الطفل في , الحمایة الزائدة , الرفض المستمر للطفل 

الشعور بالنقص و الهروب من الواقع و عدم القدرة على تقبل أو مواجهة الحقیقة مع عدم وجود , اإلجتماعیة 

  ).36ص ,2010,شاكر مجید.( اإلنسجام النفسي بین الوالدین

ت و بسبب الصعوبات الیومیة و أن نصف األمها) " 1998(كما بینت نتائج دراسة بالنشو و ألوارد 

و یخصصون أقل وقت لحیاتهم ,)  %50(المرتبطة بإضطراب التوحد إلبنائهم یضحون بحیاتهم المهنیة 

  .و عقلیة ) %50(و یعانون من مشاكل صحیة بدنیة ) %55(و حیاتهم العالئقیة , ) %60(الخاصة 

 ).22ص ,2015,باشاو عمران ( 

وجود طفل توحدي في األسرة یولد شعور بعدم الرضا عن الحیاة و إلى خلل خالل ما سبق فإن حدث  من و 

  .في جودة  حیاة والدي الطفل المتوحد خاصة األم

تتسم بحیاة یومیة صعبة تزیدها حدة عدم وجود الدعم العائلي  الضروري لمثل هذه : الحیاة األسریة  - 2

ؤولیة أكبر إتجاه أبنها مما یزید من قلقها و درجة الحاالت في ظل غیاب األب مما یولد شعورا لدى األم بمس

مما یشكل عائقا مباشرا للتكفل الجید بإبنها  هذا ما یؤثر بشكل مباشر على سلوكیات الطفل و على , إحباطها

  .برامجه العالجیة 
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 و هذا ما تشیر, هذه األسباب مجتمعة تحول دون تحقیق جودة حیاة مناسبة لألم و الطفل على حد سواء 

إلیه بعض الدراسات أن وجود األب و مشاركته الفعلیة و الجادة و تحمله المسؤولیة و تقدیمه المساندة من 

  شأنه أن یخفف عن األم وطأة الشعور بالضغط و بالتالي إحساس األم بالرضا عن الحیاة و عالقتها األسریة 

  ). 111 :2014,حرطاني أمینة( 

  بشكل ملفت للنظر خاصة مع بعد الخطر و و الفقدان  منخفض :مقیاس جودة الحیاة - 3

یمكن اإلجابة عن التساؤل الرئیسي للدراسة توجد عالقة )  6(من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول 

  ) ع(للسیدة أم ) الفقدان و التحدي والخطر( سلبیة بین جودة الحیاة و بین األبعاد الثالث لمقیاس جودة الحیاة 

  

 )إ(أم  لثالثة السیدةا الحالة

 و موظفة ,مستوى جامعي   ولدان و بنت  أطفال ثالثة لأم  هي سنة، 45 العمر سیدة تبلغ من  )إ(أم 

اضطرابه بطیف التوحد إكتشفت  إخوته بین مناألصغر  هو و سنوات 8 العمر من إبنها یبلغ,میسورة الحال 

 .في سن السنتین

  : المقابلة معطیات تحلیل

أكملت دراستها الجامعیة  في ظروف عادیة بعد , ظروف عائلیة جیدة یسودها التفاهم ) إ(أمالسید عاشت 

على  تتخرجا توظفت في إحدى اإلدارات العامة و بالنسبة لزواجها فقد كان عن طریق التعارف فقد تعرف

الزوجیة كیما  حیاتي" فكانت حیاتها الزوجیة جیدة على العموم كما قالت زوجها  ببضع سنوات قبل الزواج 

قاع الناس فیها لحظات ملیحة و نهارات شویة مع الضغوط نتاع الخدمة برا و في الدار و تربیة األوالد 

 " ماشي ساهلة 
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أي  علیهلم تالحظ و في األشهر األةلى عند والدة الطفل ،  عادیة )إ(حملها و والدتها لطفلها  ظروف كانت

األخرى  بالجوانبالطفل ال یتكلم و لم ینطق بأي حرف و لم تهتم  أن سنتین الحظت غایة بلوغه إلى مشكل 

 .فكانت قلقة فقط على الكالم من نمو الطفل مثل المهارات الحس حركیة إلى غیرها

و من  للتأكد من سالمة السمع و النطق" أذن و حنجرة "إلى طبیب مختص  تأخذه قررت هي و زوجها أن

 من مختص إلى آخر و بعدها , كد لها الطبیب أنه سمعه سلیم تشخیص عندما أهنا بدأت رحلتها مع ال

  أین تم تشخیصه بأنه مصاب بالتوحد األمر الذي جعل األم طب أطفالإلى طبیب عقلي و مختص توجهت

راهم یعرفوا غي مرض التوحد لي ما یهضرش یقولو " قاال و األب ال یصدقان ویشككان في التشخیص  

إصابة طفلهم بالتوحد فاتبعوا طرق عالجیة أخرى بدیلة مثل طب عدم تمسكهم ب و ازدادت" علیه فیه التوحد 

كان یحب یلعب بالماء بزاف و في " األعشاب و الرقیة الشرعیة ضنا منهم أن إبنهم أصابه مكروه قالت لي 

الحظت أن حالة  إبنها   و لكن بعد مرور الوقت بدأت األم  "أي وقت قلت صراتلو حاجة ماشي ملیحة

تالحظ دادت تعقیدا و نصحوها بأنه كلما كان التشخیص و العالج مبكر كلما كانت النتیجة جیدة و بدأت أز 

 الحاد، الصوت الجسد، ترجیح ، العزلة :تلك األمور التي ظهرت في التشخیص و تالحظ حركات إبنها  مثل

 بصفة یتعلق و اسبةمن غیر أوقات في األسباب یضحك مجهولة شدیدة غضب نوبات, المستقر غیر النظر

إزعاجها زد على ذلك مشاكل في التغذیة یتناول  تسبب التي هي الحركات هذه و الغریبة باألشیاء طبیعة غیر

  . طعام واحد لفترة طویلة 

 أنا مرض أي الناس على یحكو كي ، مریض راه بلي ملي عرفت  ": تم تقبلهم لمرض إبنهما تقول حینها

 "حیاتي نكره لولیدي نشوف

الزوج  "میبراش قالولي الكل الناس و مریض ، مستقبل حتى عندو ما" : تقول إبنها شفاء من یائسة األم

به  اإلهتمام و البیت في البقاء یلزمها إبنها مرض أن ترى لكنها بالطفل اإلهتمام على األم یساعدون واألسرة

في الدار باش نقدر نتكفل بیه و هذا المرض یلیقله الخدمة  یلیق نبقى معاه" قالت  أین تخلت عن وظیفتها
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و نظرا ألن العائلة میسورة الحال  تم متابعة الطفل دوریا من طرف مختصة في األرطفونیا إضافة " بزاف 

 لمعالجةبالجزائر العاصمة  ةخاص بمؤسسة تسجیلهو حالیا تم  إلى خضوعه لبعض البرامج العالجیة  

و متابعتها لدورات تكوینیة في خاصة  انخراط األم في جمعیات األطفال المتوحدینمع اضطراب التوحد 

  .بالبرامج العالجیة إلضطراب التوحد

غیر , إبنها و أصبحت أكثر وعیا اضطراب ع تبین لنا أنها تسعى للتأقلم م) إ(من خالل المقابلة مع الحالة  

و   و عند ما سألتها عن مساعدة زوجها لها" نموت أنا شكون یكون بیه لوكان" أنها قلقلة على مستقبله تقول

في هاذیك اللحظة تقلقنا بزاف كل العائلة " عالقته بها و بإبنه خصوصا عند معرفته إلضطراب إبنه قالت 

تقلقت و اصبح عصبي بزاف و كثرت المشاكل بیناتنا أحیانا یلومني یقولي سمحت فیه بالك لحمى طلعتله 

و , قعدت شویة و حبست الخدمة  , و ما شفتیهاش و بعد مدة بدى یقولي  ماراكیش تعطیه وقت كافي بزاف 

بعد مرور الوقت تقبل األمر من باب الوازع الدیني و اعتباره قضاءا و قدر و أنه ال راد لقضاء اهللا حیث قام 

بزاف و یخرجه ورجع قریب لیه  بمواساتي و تخفیف العبئ عني و أصبح في أیام العطل األسبوعیة یقعد معاه

  ).أكثر من إخوته

وخصوصا أخته تهتم , أما بالنسبة إلخوته قالت لي تأثروا بزاف و بكاو بزاف كي عرفو بلي خوهم مریض 

  ). بیه بزاف 

عند معرفة أفراد العائلة بإصابة الطفل بإضطراب التوحد عرضهم لضغوط نفسیة   أن تبینمن خالل المقابلة 

  .سلبا على أداء الوالدین لمسؤولیتهم و أدوارهم اتجاه الطفل شدیدة و أثر

 جودة الحیاة إعطائها استمارة مقیاس  تم )إ( أم الحالة المقابلة األولى مع إجراء وبعد

  :في الجدولین التالیین علیها المتحصل النتائج و في المقابلة الثانیة سلمت لي اإلستمارة وظهرت 
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  L'EVENEMENT AU MOMENT OU IL S'EST PRODUIT: عندما حدث هذا االمر كان

                                           ETAIT 

  

  Adjectifs     الصفات   Valeurs          قیم
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0  م
2  Provoquant   ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0  ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0  م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0  م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0  م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0  م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0  م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0  م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0  )فیه عدائیة(عدائي      
11  Grisant دوِخ ُ       5  4  3  2  1  0  م
12  Pitoyable  شفق ُ یستوجب العطف و (م

  )الرحمة
0  1  2  3  4  5      

13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0  ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0  م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0  م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0  م

  )8(جدول رقم  
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  JE TROUVE MES CIRCONSTANCES ACTUELLES :                :أجد ظروفي الحالیة

  )9(جدول رقم       
 

 

 

 

 

 

  Adjectifs الصفات       Valeurs قیم  
1  Menaçant د،  فیه خطر دِ َ ه ُ       5  4  3  2  1  0 م
2  Provoquant  ثیر ُ       5  4  3  2  1  0  م
3  Intolérable ُحتمل       5  4  3  2  1  0 ال ی
4  Epouvantable خیف ُ       5  4  3  2  1  0 م
5  Agréable متع ُ       5  4  3  2  1  0 م
6  Douloureux ؤلم ُ       5  4  3  2  1  0 م
7  Inquiétant  ،یِّر َ ح ُ       5  4  3  2  1  0 م
8  Stimulant حفز ُ       5  4  3  2  1  0 م
9  Déprimant حزن ُ       5  4  3  2  1  0 م
10  Hostile  5  4  3  2  1  0 )فیه عدائیة(عدائي      
11  Grisant دوخ ُ       5  4  3  2  1  0 م
12  Pitoyable  شفق ُ یستوجب العطف و (م

 )الرحمة
0  1  2  3  4  5      

13  Effrayant هیب َ       5  4  3  2  1  0 ر
14  Instructif ؤدب ُ هذِّب، م ُ       5  4  3  2  1  0 م
15  Terrifiant فزع ُ       5  4  3  2  1  0 م
16  Excitant هیِّج ُ       5  4  3  2  1  0 م
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  )إ(جودة الحیاة للسیدة أم  مقیاس مناقشة -

Menace n=20 L’événement perçu QUAND IL 
A EU LIEU 

L’événement perçu 
ACTUEL 

 1-Menaçant  100 80 
 2-Eouventable , 

paniquant  
100 40 

 4-Inquiétant 100 80 
 5- Hostile, destructrice 40 40 
 14- effrayant 80 60 
 15-Terrifiant , 

boulversante 
80 60 

 
 % 520/600                      83.33% 360/600                  63.33% 

Défi  
L’événement perçu 

QUAND IL A EU LIEU 
L’événement perçu 

ACTUEL 
 3-Agréable 0 0 
 6-Défi, provocateur 60 100 
 7-provoquant 20 100 
 8-Passionnant 80 100 
 13-excitant 80 60 
 12-instructif informatif 60 60 
 total 340/600                               60 % 420/600                       70% 

 
 %   

perte  L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 9-Douloureuse 100 80 
 10-Déprimante 100 60 
 11-malheureuse , 

pitoyable 
100 80 

 16-intolérable, 
insupportable 

100 40 

 total 400/400                      100% 260/400                      65% 

  
L’evennement perçu 
QUAND IL A EU LIEU 

L’evennement perçu 
ACTUEL 

 Menace 83.33% 63.33% 
 Défi 60 70 
 perte 100,00 65,00 

 )إ(یوضح نتائج مقیاس جودة الحیاة للسیدة أم ) 10(جدول  رقم           
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  :  أن نالحظ النتائج المتحصل علیها في الجدول  خالل من

و هي نسبة مرتفعة جدا  لبعد الخطر 83.33 %تحصلت على نسبة  تقدر ب) إ(تبین أن السید أم الحالة -

فالصدمة تكون شدیدة عند معرفة  الوالدین إلضطراب طفلهما  فال (choc) هذا بسبب قوة الصدمة 

حیث تشیر أن  2001یستطیعان تصدیق حقیقة أن طفلهما  غیر عادي  و هذا ما أكدنه دراسة هاستنجز 

حد التشاؤم من حالته مما قد یؤثر  إصابة الطفل بالتوحد تعرض والدیه لضغوط نفسیة شدیدة قد تصل على

بمقارنة النسبة مع النسبة ). 265 :سوسن عبد الونیس " ( على أدائهم لمسؤولیاتهم و أدوارهم تجاه الطفل 

أي أن نسبة  بعد   %63.33المتحصل علیها في نفس البعد المتعلق بظروفها الحالیة تحصلت على نسبة 

تحسنت حالتها النفسیة وأصبحت ) إ(من هنا نستنتج أن الحالة أمالخطر أصبحت أقل من  المرحلة األولى  

  .واعیة أكثر باضطراب إبنها 

عند    %70عند حدوث اإلضطراب و على نسبة   %60فتحصلت على نسبة  التحديأما بالنسبة لبعد  -

ارتفعت مقارنة تقییم ظروفها الحالیة  من خالل النسبتین نستنتج  أن نسبة بعد التحدي  في ظروفها الحالیة 

أصبحت أكثر تكیفا و مرونة مع الحالة و هذا نتیجة ) إ(ببدایة معرفتها للحدث و هذا یشیر إلى أن السید أم 

حول مدى تكیف " الدعم  و المساندة من قبل الزوج و اإلخوة و هذا ما أكدته دراسة سوسن عبد الونیس  

بالنتیجة أكثر مرونة في العالقات و اإلتصاالت  في األسرة و قبولها إلصابة طفلها للتوحد و الذي یجعلها 

  " .الوسط الداخلي و الخارجي لألسرة

و هذا عند  معرفتها بأن إبنها یعاني من  إضطراب   %100أما بعد الفقدان الذي كانت نسبته عالیة -

  الذنب التوحد  فكان رد الفعل  األول هو الشعور باإلحباط و الخوف و التوتر و الحزن و الشعور ب

 و الوصمة فهذه كلها ردود أفعال یمر بها أغلبیة اآلباء و باألخص األمهات عند معرفتهن بإصابة أطفالهن   
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و بمقارنة النسبة األولى مع نسبة بعد  الفقدان أثناء الظروف الحالیة نجدها قد انخفضت بشكل  أصبحت 

باإلكتئاب و الحزن و الشفقة فظهرت راضیة و تغلبت على الشعور ) إ(و هذا ما یفسر أن أم  %65النسبة 

  . متقبلة لحالة ابنها و اصبح همها الوحید هو تحسین حالة طفلهاو البحث عن تدخل عالجي سلیم للطفل

ان مجرد اعتراف األسرة بأن إصابة الطفل بالتوحد یؤثر " 2000و في هذا الصدد أشارت دراسة شال كارول 

یعتبر نوع من الجاعة التي تؤهلها للتغلب على اإلضطراب و , ألسرة سلبا على األوضاع اإلجتماعیة ل

  ).257 :سوسن عبد الونیس "( الخوف الذي ینتابها نتیجة إصابة الطفل بهذه اإلعاقة 

بعد الخطر و بعد التحدي و بعد الفقدان : في المرحلة األولى عند معرفتهم للحدثو بمقارنة األبعاد الثالث  -

 وعزاء فهي فترة حدادو صعوبته  بسبب شدة الموقفقدان ظهر بنسبة عالیة جدا و هذا نالحظ أن بعد الف

  و هذا رد فعل طبیعي یمرو به أغلبیة أسر األطفال المصابین بالتوحدتعیشها األم 

أما بمقارنة األبعاد الثالث في مرحلة الظروف الحالیة فبعد التحدي ظهر بنسبة مرتفعة وهذا ما یفسر رضا  -

و تقبلها للحدث نتیجة مساندة زوجها لها و تقبلهم لقضاء اهللا و اإلیمان بالوازع الدیني و هذا  ن حیاتها ع األم

 وتحسین النفسي للتوافق كوسیط هاما دورا یلعب التدین ان و زمالؤهو هذا ما أكده هولت ما ظهر خالل المقابلة 

 المصابین االمركیین الي وأشار إفریقي أصل ذي االمریكیین لدى والجسدي النفسي الوظیفي األداء

 إقبال یزداد كما ، المرض عن الناتجة والصدمة للكرب مواجهة كأسلوب الدین یستعملون كثیرا بالسرطان،

 نوعیة في التدین أثر إلي Laumeier و لقد أشار,  المعابد وزیارة والطقوس الدینیة السلوكیات على المرضى

 مما للمرض معنى نشوء تسهیل إلي باهللا والتعلق التدین خبرة تؤدي حیث بالسرطان المصابین ىالمرض حیاة

 ).260:زعطوط ( . مواجهته من الفرد یمكن

  
  
 

  



  الفصل الرابع                                                                            الجانب التطبیقي 
 

111 
 

  :)إ(أم  نتائج الحالة-

  تتمتع بجودة حیاة متوافقة أن الحالة )  إ(من خالل النتائج المتحصل علیها لمقیاس جودة الحیاة للحالة أم 

  :و و قد یرجع ذلك إلى وجود عدة عوامل و الرضا عن الحیاة

حیث من خالل المقابلة مع الحالة تبین أن تقبل األسرة و تكیفها مع : وجود الدعم المادي و المعنوي   - 1

إصابة طفلها بالتوحد یجعلها أكثر مرونة في العالقات و اإلتصاالت بین أعضاء األسرة  و بالتالي ینعكس 

, و على الطفل من جهة أخرى , و هذا  یساعدها بتقدیم الرعایة الالزمة للطفلهذا إیجابا على األم من جهة 

على أن األمهات الالتي لهن تغییرات مقصورا )2006(و هذا ما توصلت إلیه نتائج دراسة فوقیة و آخرون

 و هذا في حد ذاته یمكن أن یؤثر باإلیجاب, في جودة حیاتهن أصبحن أكثر قدرة في التعامل مع أطفالهن 

  )13رقم ارجع الصفحة .(على سلوكیات األبناء
  

  أما بالنسبة للدعم المادي فالمستوى اإلقتصادي الجید  حاجة ضروریة للرعایة الجیدة للطفل المصاب بالتوحد 

و هذا األخیر یحتاج إلى برامج عالجیة عدیدة و التي ال تتوفر في المؤسسات العامة وبالتالي تضطر العائلة 

هذا ما اشارت إلیه , مراكز خاصة و هذه األخیرة تفرض مبالغ معتبرة لعالج هذا اإلضطراب  إلى التوجه إلى

في كون أن انخفاض الدخل األسري و زیادة ) 2003(و دراسة جریر) 2007(دراسة كل من شیك و لي 

  .الضغوط اإلقتصادیة و كذا األعباء األسریة تؤثر في مستوى اإلحساس بجودة الحیاة

  ).2014:120,حرطاني( 

من خالل نتائج المقابلة مع الحالة   توجد عالقة بین جودة الحیاة و المستوى : المستوى التعلیمي   - 2

التعلیمي الجید لألم  فكلما كان مستوى التعلیمي لألم جید كانت جودة الحیاة جیدة و هذا راجع لقدرة إستیعاب 

ولیاء أكثر من األطفال و بالتالي تتعلم كیف األم للربامج العالجیة التي في معظمها تعرض و تدرب لأل

  .تتعامل مع سلوكیات الطفل للتحسین من حالته
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یمكن اإلجابة عن التساؤل )  9(من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول : مقیاس جودة الحیاة  - 3

الفقدان و ( جودة الحیاة الرئیسي للدراسة توجد عالقة ایجابیة بین جودة الحیاة و بین األبعاد الثالث لمقیاس 

  ) .إ(للسیدة أم ) التحدي والخطر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل الرابع                                                                            الجانب التطبیقي 
 

113 
 

 
 اإلستنتاج العام

 الطفل نمو مظاهر على الكبیر لتأثیره نظرا تعقیدا و صعوبة التطوریة اإلضطرابات أكثر من التوحد یعتبر

 وضعیات إبنها مرض بسبب تواجه التي األم إلى یمتد بل فقط الطفل على األثر هذا یتوقف ال و ، المختلفة

 قدراتها و  عجز و التكیف تحقیق في األم ففشل, معه  التكیف تحاول یجعلها ما هذا و جدیدة ومسؤولیات

 خالل من أردنا لهذا و ،جودة حیاتها غیر متزنة و متوافقة  یجعل قد  المتطلباتهذه  مواجهة عنتها إمكانا

كیف هي جودة حیاة أم الطفل المصاب بطیف التوحد و عالقتها بأبعاد مقیاس  على التعرف دراستنا موضوع

   . اتفرضیو انطلقنا من ثالث  جودة الحیاة بعد الخطر و التحدي و الفقدان

 فیما و جودة الحیاة لفرغیسون  مقیاس و موجهة النصف المقابلة بإستعمال الفرضیات من التحقق تم ولقد

 .توحدیین ألطفال أمهات هن و حاالت ثالث  رنااخت فقد البحث مجموعة یخص

تختلف جودة حیاة األمهات من إیجابیة إلى سلبیة و غیر متوافة  حیث تتأثر نه بأ الدراسة نتائج أظهرت حیث

  . و المستوى المعیشي و العالقة األسریة و الدعم األسري,جودة حیاتهن ببعض المتغیرات المستوى الثقافي 

الدراسة أن كلما ارتفعت نسبة بعد الخطر و بعد الفقدان لدى األمهات  انخفضت جودة الحیاة  كما اوجدت

 .و كلما ارتفعت نسبة بعد التحدي ارتفعت جودة الحیاة لدیهن , لدیهن  

تتأثر  جودة حیاة  أمهات األطفال المصابین  حیث العامة الفرضیة تحقق على النتائج تحلیل عملیة دلت وقد

, الشعور بالسعادة , العالقات األسریة ,  الصحة الجسمیة ( وحد  باألبعاد المكونة لجودة الحیاة بطیف الت

  ).   الصحة النفسیة, الدخل المادي , الرضا عن الحیاة 
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 :توصیات و إقتراحات

  التوحدیین األطفال أمهات بجودة حیاة المتعلقه و الدراسه هذه نتائج خالل من إلیه التوصل تم ما على بناءا

 :مایلي إقتراح إرتأینا الدراسة من المتوخاة األهداف بلوغ و إلستكمالو 

 عموما المرضى األطفال بأمهات و التوحدي الطفل بأم الجید التكفل. 

 األم لدى النفسي الضغط و اآلالم من التخفیف في كبیرا دورا المرض عن اإلعالن طریقه تلعب ، 

 المشكل بطریقة أفضل على یساعدها قد المرض ةطبیع فهم و الوجداني التفاعل و المختاره فالكلمات

   إستثمار و إیجاد على اتهمساعد في دوره یكمن و نفسي مختص قبل من األم متابعة االفضل من        

 .بالبرامج العالجیة و تدریبها علیها تزویدها و األمومیه اتهقدرا       

 .على األولیاء لمساعده ، به الخاصه األعراض و اإلضطراب ذابه أكثر للتعریف الملتقیات تنظیم 

  . أولیائه و الطفل بین العالقه لتوطید والعالجیة التربویة اإلرشادات و اإلقتراحات لتقدیم إضافه فهمه
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  خاتمـــــــــة
  

 وضعیات إبنها مرض بسبب تواجه التي األم إلى یمتد بل إن إضطراب التوحد  ال یؤثر على الطفل فقط 

 قدراتها و  عجز و التكیف تحقیق في األم ففشل, معه  التكیف تحاول یجعلها ما هذا و جدیدة ومسؤولیات

و في دراستنا هذه حاولنا , جودة حیاتها غیر متزنة و متوافقة یجعل قد  المتطلباتهذه  مواجهة عنتها إمكانا

إلى معرفة جودة حیاة أمهات األطفال المصابین باضطراب التوحد محاولین اإلجابة على اإلشكالیة التطرق 

و قمنا بدراسة  لثالث حاالت ألمهات أطفال توحدیین مستعینین بالمقابلة النصف موجهة و مقیاس , البحث 

 حیث,تائج المتحصل علیها قمنا بتحلیل الن, فرغیسون لقیاس جودة الحیاة و على ما توفر من دراسات سابقة 

نه تختلف جودة حیاة األمهات من إیجابیة إلى سلبیة و غیر متوافة  حیث تتأثر بأ الدراسة نتائج أظهرت

  . و المستوى المعیشي و العالقة األسریة و الدعم األسري,جودة حیاتهن ببعض المتغیرات المستوى الثقافي 
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:قائمة المراجع   

دار ,عمان ,الطبعة األولى, سمات التوحد   ,)2011(السید كامل الشربیني, أسامة فاروق مصطفى  .1

 .المسیرة للنشر و التوزیع

 . 2004, مكتبة األنجلو المصریة , الطفل التوحدي التشخیص و العالج  ,)2000(ابراهیم محمد بدرة .2

عقلیا . اإلرشاد النفسي األسري و مواجهة الضغوط النفسیة لدى أسر المتخلفین ,أمال محمد عبد المنعم  .3

 .مكتبة زهراء الشرف القاهرة,  1ط , 

رسالة ماجستیر بعنوان  دور الشكل و الملمس و اللون كعناصر , )2018(آیة عز الدین أحمد جاد اهللا  .4

جامعة  –في ریاض األطفال في األردن  فعالیة في التصمیم الجرافیكي لتحسین منهاج تعلم أطفال التوحد

 .الشرق األوسط كانون الثاني

  .برنامج صن رایز , أخصائیة تربیة خاصة , أمینة الصفتي  .5

 رسالة ."اإلرهاب ضحایا لدى النفسیة بالهویة وعالقتها الحیاة جودة,   ( 2014 ) أمال بوعیشة .6

  .الجزائر بسكرة جامعة .واإلنسانیة االجتماعیة العلوم كلیة منشورة غیره كتوراد    

 –جودة الحیاة و عالقتها بالسلوك اإلجتماعي لدى النساء المتأخرات في الزواج , بشرى عناد مبارك  .7

  .99مجلة كلیة اآلداب العدد 

دور األخصائي النفسي في تحسین جودة الحیاة لدى األطفال ذوي , )2016(جمال شفیق أحمد  .8

 .شركة األمل للطباعة و النشر , طبعة األولى  اإلحتیاجات

الشركة , الطبعة الرابعة, مصر , الصحة النفسیة و العالج النفسي, ) 2005(حامد عبد السالم زهران .9

 . الدولیة للطباعة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس األسري  منشورة بعنوان   -) 2014(حرطاني أمینة  .10

دراسة وصفیة تحلیلیة في وجود ( مهات و عالقتها بالمشكالت السلوكیة عند األبناء جودة الحیاة لدى األ
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