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بسمهللاالرحمنالرحيم

﴾﴿ َوقُ ْل َرِب زِْدِني ِعْلًما  
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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء                             

 وجي اليت مل أخذل أملها ووفيت بعهدي ذلاإىل ر                        

 إىل من غمرتين حبناهنا وأنارت قليب بفيض دعاىا                       

 "أمـــــــــــــــــــــــــــيإليك "

 إىل من شقي من أجل أن يفتح يل درب احلياة                        

 إىل من انتظر وأمل يف ىذا النجاح بفارغ الصرب                       

 "ــــــيــــــأبـــــــــــإليك "

 إىل من أمحل امسو بكل فخر، وإىل زوجي العزيز               

 إىل مجيع عائليت من كبريىم اىل صغريىم، واىل كل زمياليت وزمالئي.             

 

 

 فاطيمة الزىراء وأمينة                                                          
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 كلمة شكر وتــــــقدير

ىذا العمل ادلتواصل الذي وكان يف عوننا حىت وصلنا  بقدر العايل اجلليل الذي أمت نعمتو علينا                
 نأمل أن جيوز مبلغ الرضا.

فنحمده على أن يسر لنا إمتام ىذا العمل وإن ينفع بو من قرأه ونسألو سبحانو أن يرزقنا اإلخالص يف        
 نا كلها إنو ويل ذلك والقادر عليو.أعمال

ومصداقا لقول سيد القول أمجعني عليو أزكى الصلوات والتسليم "ال زال اهلل يف عون العبد مادام العبد يف عون 
 أخيو"

العمل بنجاح  نتوجو بكلمة تقدير وشكر منفعة دبعاين االحًتام والتقدير اليت كان ذلا الفضل يف توجيهنا وإمتام ىذا 
 و أستاذتنا الفاضل "قوعيش مغنية" لك الشكر واالحًتام.أال وى

، ودلا بذلوه من جهد ووقت يف قراءة ادلتواضعة كما أتقدم بالشكر لألساتذة ادلناقشني لقبوذلم مناقشة ىذه ادلذكرة
 ىذا البحث وتقوميو. 

على أيديهم يف ختصص  وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر إىل أساتذيت األفاضل الذين كان يل شرف أخد العلم
 علم النفس.

لألطفال معاقني  ويشرفين أن أتقدم بالشكر اجلزيل والثناء اخلالص إىل كل من عمال ادلركز النفسي البيداغوجي
 ادلصابني بالتوحد. شكر ادلوصول إىل أمهات األطفالذىنيا )مزغران وسيدعلي( لوالية مستغاًل، وال
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 ملخص البحث8 

كشف عن عالقة الضغط النفسي واستراتيجيات مواجيتو لدى أميات األطفال  ىدفت الدراسة إلى

استبيان  –كل من استبيان الضغط النفسي  :مستعمال في ذلك األداتين التالية المصابين بالتوحد

استراتيجية مواجية الضغط النفسي، بعد تأكد الباحتتان من خصائصيم السيكومترية، حيث تكونت عينة 

( أم مصاب طفميا بالتوحد بالمركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذىنيا )سيدي 44)الدراسة من 

منيج الوصفي التحميل والمنيج دراسة الحالة، استخداما الباحثتان كل من المزغران( لوالية مستغانم –عمي

سطات الحسابية والنسبة المئوية والمتو المستعمل في ىذه الدراسة :التكرارات أما األسموب االحصائي 

والتحميل،  ةمعالجالوبعد  SPSS  47واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط برسون باعتماد عمى برنامج

 توصمت الباحتتان إلى النتائج التالية:

 .تعاني أميات األطفال المصابين بالتوحد من ضغوط نفسية مرتفعة -4

 واجية الضغوط النفسية بدرجة متوسطة.تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد استراتيجيات م -2

 تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات االيجابية أكثر من االستراتيجيات السمبية. -3

توجد عالقة أنه "الباحتتان عمى ومن خالل الدراسة التي قامت بيا الباحتتان تحققت فرضيتيا وعميو تفسر 

غط أي كمما زاد الض."أمهات األطفال المصابين بالتوحد عندبين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة 

 ستراتيجيات المواجية.النفسي زادت األم استخداميا ال
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 53 عامةمقدمة 

 الفصل األول8 مدخل الدراسة

 56 اشكالية البحث-4

 02 فرضيات البحث-2

 05 دوافع اختيار الموضوع-3

 05 أىداف البحث -4

 00 أىمية البحث -5

 00 لمبحث التعاريف اإلجرائية-6

 الثاني8 التوحــــــــــد الفصل

 03 تمييد
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 04 لمحة تاريخية عن التوحد-4

 05 تعريف التوحد-2

 15 أسباب التوحد-3

 15 أعراض التوحد-4

 22 تشخيص التوحد-5

 23 تشخيص الفارقي-6

 30 امج التربوية العالجينالبر -7

 32 أساليب التدخل العالجي التأىيمي-8

 35 االبن التوحدياالستجابة الوالدية -9

 35 عالقة االسرة مع طفميم التوحدي-41

 36 أىمية وجود المركز وجمعيات المتخصصة لمتوحد-44

 37 خالصة

 الفصل الثالث8 الضغط النفسي واستراتيجيات مواجهة                     

 40 تمييد 

 41 أوال: الضغط النفسي

 41 تطور مفيوم الضغط النفسي-4

 42 الضغط تعريف-2

 42 مفيوم الضغط النفسي-3
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 46 أسباب الضغط النفسي-5
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 60 االستراتيجيات الوقاية لمضغط النفسي-41

 ثانيا8 استراتيجيات المواجهة
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 522 طالعيةأىداف الدراسة االست-4
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 552 الدراسة االستطالعيةالمكاني والزماني مجال -3
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 553 طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة االستطالعية-4

 555 الخصائص السيكومترية لوسائل القياس-5

 ثانيا8 الدراسة األساسية

 505 منيج الدراسة-4

 500 والزمني لمدراسة األساسية مكانيمجال الال-2

 500 خصائص المجتمع الدراسة األساسية -3

 501 المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية  طريقة-4

 503 أدوات الدراسة األساسية-5

 515 طريقة إجراء الدراسة األساسية-6
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 542 الثالثة الفرعية نتائج الفرضيةمناقشة -3
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 ك
 

 557 النصفية.حساب ثبات المقياس ككل عن طريقة التجزئة  51
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 502 المؤىل العممي لألمة حسب ساسيتوزيع عينة الدراسة اال 56
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 503 .لألسرة توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المستوى االقتصادي 02
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 506 استبيان الضغط النفسي.تصحيح  00

 506 استبيان الضغط النفسي حسب الدرجات.تصحيح  01

حسب أبعاده مواجية الضغوط النفسية يشير إلى توزيع فقرات استبيان  02

 ومقاييسو الفرعية
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حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية في مستوى الضغوط النفسية مرتبة  05

 ترتيبا تنازليا.
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 :عامة  مقدمـــــــة

عاش اإلنسان منذ بداية الكون باحثا عن االستقرار واألمان، جاريا وراء الراحة التي تعطيو االتزان، فمنذ 

 (91: 8002تمك األزمان وىو ينشد الطمأنينة لو وألبنائو. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

وقد حظيت الضغوط الناتجة عن اإلصابة باإلعاقة باىتمام العديد من الباحثين ألنو غالبا ما تمتد اإلعاقة 

إلى أبعد من إصابة الفرد لتشمل أفراد األسرة واألقارب وحثى الجيران وخصوصا األم ألنيا المتكفل األول 

د االضطرابات وأصعبيا لما تتسم بو برعاية الطفل وتحديدا إذا كان مصابا باضطراب التوحد ألنو من أعق

من االنغالق والنمطية ولما تطمبو من رعاية خاصة وتكفل مستمر وىذا ما يجعل األم في حيرة دائمة بين 

المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا أم وربت بيت وبين االىتمام الزائدة واضطرارىا   إلى تنازل عن أشياء من 

 . أجل تحصيل نوع من التوافق األسري

رغم تطور برامج التربية الخاصة والخدمات التي تقدميا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في السنوات 

األخيرة إال أن التطور لم يشمل تقديم بشكل كافي مما عرضين لمكثير من المشكالت النفسية والعضوية 

من الضغوط النفسية  مستوى الضغط النفسي لدييم، ىذا ما يجعل األم تحت سمسمة التي تسبب ارتفاع

تكون في الغالب مرتبطة باالحتياجات الخاصة لمطفل وبالقمق عمى مستقبمو مما يزيد من حدة الضغط 

 عمى األم.

الضغط النفسي من مفيوم التربية الخاصة لغير العاديين بأنو حالة  9112كما يرى عبد العزيز الشخص 

بحيث تقضي إلى شعور الفرد بإجياد شديد من التوتر تحدث نتيجة تأثيرات خارجية غير مالئمة 

ألعصابو وأعضاء جسمو لدرجة يصعب عميو ضبط نفسو أو التحكم في انفعاالتو. )طو عبد العظيم 

 (80: 8002حسين وسالمة عبد العظيم، 
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إن الضغط النفسي الذي تفرضو إصابة االبن عمى األم يدفعيا إلى المجوء إلى استعمال استراتيجيات 

 يا من التعايش مع إصابة ابنيا بغض النظر عن نوع األساليب المتبعة.مواجية تمكن

فاستراتيجيات مواجية الضغوط النفسية تعتبر عوامل االستقرار التي تعين الفرد عمى االحتفاظ بالتوافق 

النفسي االجتماعي في مواجية األحداث الضاغطة في حياتو فإتباع ىذه األساليب من شأنيا أن تساعد 

 امل اليومي مع الضغوط النفسية والتقميل من أثارىا السمبية قدر اإلمكان. عل التع

لذا تمجأ أم الطفل المصاب بالتوحد إلى انتياج استراتيجيات مواجية في محاولة منيا لمتخفيف من شدة 

الضغط التي تسببيا إصابة ابنيا، كاليروب عن طريق إنكار إصابة ابنيا أوقد تمقي الموم عمى نفسيا 

كفر عن مساعر الذنب التي تعيشيا، كما أنيا قد تمجأ إلى تقبل إصابة ابنيا بالرجوع إلى الجانب لت

الديني، أو قد تحاول جمع معمومات كافية تمكنيا من وضع خطط مستقبمية تتناسب ووضعية ابنيا 

 (81: 8098المصاب. )جبالي مصباح،

ئة من األميات التي تعاني من مستويات مختمفة ونظرا ألىمية الموضوع، قمنا بتسميط الضوء عمى ىذه الف

من الضغط النفسي جراء إصابة ابنيا بالتوحد والتي تمجأ إلى استراتيجيات مواجية قد ال تكون دائما 

إيجابية، إلى معرفة مستوى الضغوط النفسية الذي يعاني منيا أم الطفل مصاب بالتوحد ونوع 

 .الضغوطاالستراتيجيات الذي تتبعيا لمواجية ىذه 

 الدراسة الذي تناولت فيو الباحثتان مدخل  الفصل األولو قسم ىذا البحث  إلى  ستة فصول يضم 

تقديم البحث حيث  حددت فيو إشكالية البحث و فرضياتو العامة و الفرعية من دوافع إختيار ىذا 

 الدراسة اإلجرائية . البحث و أىميتو و األىداف المرجوة منو ، بعد ذلك تم التطرق إلى تعار يف

لى  الفصل الثاني ويميو  التوحد تناولنا فيو لمحة تاريخية عنو، تعريفو، أسبابو، أعراضو، التشخيص وا 

التشخيص الفارقي بينو وبين االضطرابات األخرى، وباإلضافة إلى البرنامج التربوي العالجي، وأساليب 
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الضغط النفسي  تناولنا فيه الفصل الثالثما ا التدخل العالجي وعالقة األسرة مع الطفل التوحدي.

الضغط النفسي الذي يتضمن مفيومو، وتعريف  أوال:واستراتيجيات مواجيتو والذي يتضمن جانبين:

استراتيجيات المواجية والذي يتضمن ثانيا: الضغط، أنواعو، أسبابو، األعراض، النظريات المفسرة لمضغط.

والنظريات المفسرة ليا، واىم تصنيفات استراتيجيات المواجية والعوامل مفيوم استراتيجيات المواجية 

 المؤثرة في استراتيجيات المواجية.

 للدراسة اإلستطالعيةاألول مخصص  جانبيناإلجراءات المنيجية لمدراسة   في  الفصل الرابعويضم 

القياس، مكان و زمان  حيث تناولت الباحثة  في البداية أىداف الدراسة اإلستطالعية ،تصميم وسائل

إجراء الدراسة اإلستطالعية ، مواصفات عينتيا ؛ نتائج دراسة الخصائص السيكومترية لألدوات 

 المتمثمة في صدق و ثبات .

بداية بالتعريف بالمنيج المتبع في الدراسة و مكانيا ، مجتمع  الدراسة األساسيةالثاني   الجانب ويضم

ساسية ، أدواتيا و أساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة في تحميل البحث و مواصفات عينة دراستو األ

 .نتائجيا ، والتحقق من فرضيات البحث

، مع معتمدًا في ذلك األساليب اإلحصائية لعرض نتائج الدراسة األساسية الفصل الخامسوقد خصص   

 عرض الحاالت المدروسة 

واختتم . لمناقشة النتائج المتوصل إلييا في الدراسة الميدانيةالفصل السادس   في   و خصصت الباحثتان

االقتراحات.وفي االخير تم عرض قائمة المراجع والمالحق تقديم مجموعة من  ىذا الفصل بخاتمة و

 .المعتمد عمييا في الدراسة 
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 اشكالية البحث: -1

األم ىي المدرسة األولى في حياة الطفل إذا كرميا اهلل سبحانو وتعالى وجعل منزلتيا وبرىا أعمى وأسمى 

من جميع االرتباطات االجتماعية األخرى لما ليا من دور حيث يعتبر ميالد طفل في األسرة حدثا سعيدا 

فيو يزودىم باإلحساس بأمان كما أن ميالده يزيد إذا ينظر اآلباء لمطفل عمى أنو امتداد لمذات والنفس، 

من قوة العائمة ويوثق بين الزوج والزوجة واألم بصفة خاصة ترى بأن الطفل المنتظر سيكون مفعما بجميع 

 الفضائل وجميع المواىب وتأتي الفكرة المؤلمة بأنو سيكون أحمقا أو معتوىا أو معاقا.

سرة تعتبر مرحمة حاسمة تؤدي إلى تغيير جدري في المسار اليوم الذي يكشف فيو إعاقة طفل في األ

النفسي، االجتماعي واالقتصادي لألسرة بحيث ىذا االكتشاف يضع الوالدين واألم خاصة أمام واقع مر، 

سواء كانت اإلعاقة حركية أو جسدية أو العقمية، قد يكون الطفل مصاب باضطراب من االضطرابات 

د الذي يعرف أنو اضطراب يصيب األطفال في سن المبكرة من العمر من سن ئية كالتوحتقار النمائية اال

 ثالث سنوات تقريبا فيجعل الطفل من ىؤالء غير قادرين عمى التواصل.

لذا فإن وجود طفل مصاب بالتوحد بما قد يحصل من خصائص غير مرغوبة، يعد مصدر ضغط بالنسبة 

ميات وأباء األطفال المعاقين يعانون من ضغوط لموالدين واألم خصوصا، وما أوضحتو دراسات أن أ

نفسية مرتفعة بالمقرنة مع أميات وأباء األطفال العاديين، كما أن األميات الالتي لديين طفل معاق أكثر 

 معايشة لمضغوط من أباء.

رتو وباعتبار التوحد اضطرابا وعجاز في النمو فإن ىذا ما يجعل الطفل في تبغية دائمة لألم وذلك لعدم قد

عمى تحقيق حاجاتو ورغباتو بمفرده وبتالي فيو غير قادر عمى تحمل مسؤولية نفسية وىذا ما يدفع أكثر 

لالىتمام بيذا االضطراب نظرا لتأثيره عمى الطفل وكذلك ألثره عمى العائمة وخاصة الوالدين فغالبا، تكون 

 ن نوحد طفميم ناتج عن خطأ ما.الصدمة ىي أول رد فعل ليم يمييا عدم التقبل والغضب واالعتقاد بأ
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إلى أن األطفال المصابون باإلعاقة يشكمون ضغطا وقمقا مرتفعا لدى أمياتيم وأن ىؤالء األميات أكثر 

عرضة لالكتئاب لديين مشاكل انفعالية ويعانون من درجة عالية من الضغوط النفسية وأن إعاقة المستمرة 

 والقمق بشأن مستقبل األبناء.

أميات األطفال المعاقين لضغوط نفسية عالية، وىذا راجع إلى دور األم في حياة الطفل وعميو تعرض  

شباع حاجاتو اليومية، فالعناية بابن  فيي أكثر أعضاء األسرة قمقا عميو واىتماما بو وحرصا عمى حمايتو وا 

ماال يتوفر  مصاب بالتوحد يتطمب إشراف مكثفا واىتماما خاصا وتكاليف مادية باىظة لتعميميو، وىذا

أحيانا فتتعرض األم لردود فعل عضوي وانفعالية سيئة فضال عن تعرضيا لممشكالت المادية واألسرية 

والزوجية وتغيير األدوار والتوقعات تجعميا في دوامة من الصراع و القمق و الضغط المستمر، ىذا األخير 

ناسبة و فعالة لخفض مستوى ىذه ال يمكن التغمب عميو اال من خالل تنمية استراتيجيات مواجية م

  الضغوط النفسية.

" أنو يمكن التغمب عمى المواقف المحدثة لمضغوط النفسية من folkman 9191حيث يذكر " فولكمان 

، وتشمل ىذه استراتيجيات كل ما من شأنو Coping stratégiesخالل تنمية استراتيجيات لمواجية 

الالزمة لخفض مستوى التعرض لمضغوط النفسية مثل الصحة مساعدة األفراد عمى إحداث التغيرات 

دراك أفراد األسرة لوضعيم  العامة ألفراد األسرة، والطاقة الكامنة لدييم، وميارات حل المشكالت، وا 

 االسري.

" إلى أن إتباع أساليب مواجية من شأنو تخفيف الضغوط  Bouman 4002كما أشار " بومان  

المساندة االجتماعية والممارسة المينية، ليا تأثير مخفف لمضغوط التي  النفسية، وقد توصل إلى أن

 (19: 4094)جبالي صباح، تواجييا أم الطفل المعاق ذىنيا.
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تناولت الضغط النفسي وعالقتو باستخدام نوع معين من استراتيجيات  السابقة والتيإنطالقا من الدراسات 

كال االضطرابين يعرضان األم لضغوط  وباعتباريا والتوحدين المواجية لدى أميات األطفال المتخمفين عقم

عمى األم فإن  نفسية وىذا ألن وجود طفل يمثل ىذه السمات يشكل ضغطا وعبئا ومسؤولية إضافية

الطفل التوحدي عمى القيام باستجابات إيجابية قد تؤدي إلى ظيور االستجابة السمبية أو  انخفاض قدرة 

ذا الضغط بمستويات مختمفة بين المرتفع والمنخفض عند التعرض المواقف الضغط لدى األم ويظير ى

ومصادر مختمفة مما يجعميا تستخدم استراتيجيات خاصة لممواجية والتعامل مع الضغوط سواء كانت ىذه 

 .االنفعالاالستراتيجيات ترتكز عمى حل المشكمة أو كانت مركزة عمى 

دى أم الطفل التوحدي، ثم واستراتيجيات المواجية المستخدمة لونظرا ألىمية موضوع الضغط النفسي 

 وعميه نطرح االشكال التالي: اختيار ىذا الموضوع لمتعمق فيو ودراستو.

 عند أمهات األطفال المصابين بالتوحد؟هناك عالقة بين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة  هل

 ية:وينجر عن هذا التساؤل االسئمة الفرعية التال

 ما مستوى الضغوط النفسية التي تعاني منيا اميات االطفال المصابين بالتوحد؟-9

 ما درجة استخدم اميات االطفال المصابين بالتوحد استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية؟-4

 ما استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية األكثر استخداما لدى اميات اطفال المصابين بالتوحد؟ -1

 :فرضيات البحث-2

 من خالل اإلشكاليات المطروحة تقترح الباحثة الفرضيات التالية:
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عند أمهات األطفال المصابين توجد عالقة دالة احصائيا بين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة  

 .بالتوحد

 وينجر عن هذا الفرضيات الفرعية التالية:

 ضغوط نفسية مرتفعة. تعاني أميات األطفال المصابين بالتوحد من1-

 .تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية بدرجة متوسطة2-

 .تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات االيجابية أكثر من االستراتيجيات السمبية3-

 اختيار موضوع  البحث : فعدوا -3

 ترجع أسباب اختيار موضوع البحث إلى:

الضةةةةغط النفسةةةةي  التةةةةي تناولةةةةتدراسةةةةات سةةةةابقة ال لةةةةنقصفةةةةي البحةةةةث فةةةةي ىةةةةذا الموضةةةةوع  تةةةةانرغبةةةةة الباحث-

 واستراتيجة المواجية عند اميات اطفال المصابين بالتوحد.

ما  مستوى الضغوط النفسية واستراتيجية المواجية لدى اميات االطفال المصابين بالتوحد الكشف عن  -

 إذا كانت منخفضة أو  متوسطة أو مرتفعة.

 اثراء المكتبة العممية بحيث يصبح ىذا البحث عبارة عن دراسة سابقة تساعدىم في أبحاثيم القادمة . -

 تعميمية العموم . ومن بين الدواعي أيضا نيل شيادة الماستر في -

 أهـــــــداف البـــــــحث: -4

 لدى أميات األطفال المصابين بالتوحد. واستراتيجية المواجية معرفة مستوى الضغط النفسي-9



مدخل الدراسة                                                                                          األولالفصل   

 

22 
 

تساعد في خفض مستوى الضغط النفسي لدى أميات األطفال التي إيجاد نوع استراتيجيات مواجية -4

 المصابين بالتوحد.

 النفسي باستراتيجية المواجية لدى اميات االطفال المصابين بالتوحد.عالقة الضغط معرفة -1

  أهـــــــــــمية البــــــــحث: -5

قمة الدراسات واألبحاث العممية المحمية التي تطرقت لموضوع الضغوط النفسية التي منيا أميات -9

 .حسب عمم الباحثتان األطفال المصابين بالتوحد

عممية وعممية يمكن االستفادة منيا في إيجاد استراتيجيات إيجابية لخفض محاولة الخروج بنتائج -4

 مستوى الضغوط النفسية التي تعاني منيا أميات األطفال المصابين بالتوحد.

تعتبر ىذه الدراسة كفرصة األميات األطفال المصابين بالتوحد لمتعبير عما يعانين من ضغوط نفسية -1

 والتكيف معيا.وتوجييين إلى كيفية مواجيتيا 

 : لمبحث ريف اإلجرائيةاالتع -6

 التوحد:-1

سنة يمتحقون بالمركز النفسي البيداغوجي لألطفال معاقين  93و 3ىم األطفال الذين تتراوح أعمارىم من  

وسيدي عمي بوالية مستغانم، والذين يخضعوا لمتشخيصات طبية والنفسية والتربوية التي  ذىنيا بمزغران

 أكدت إصابتيم بالتوحد.
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 الضغط النفسي:-2

الضغط النفسي، فتعريفو: ىو استجابة الفرد النفسية والجسمية ألي عوامل داخمية والخارجية وعندما تزداد 

استبيان   مايقيسو وىذا أنيا تولد لديو إحساسا بالتوتر والضيق،حدة ىذه الضغوط، تشكل تيديدا لو لدرجة 

 االم في المقياس ككل تحصل عمييا تلدرجة التي وااستبيان الضغط النفسي    مايقيسو وىذا الضغط

منخفضة [  13-32، ]   . متوسطة[   32 -29، ]   مرتفعة[  24-903] المجال ضمن  محصورة 

مشكالت الوظائف  -األعراض العضوية -الخوف من المستقبل مشكالت) :أبعاد 09موزعة عمى 

 األعراض االنفعالية( -المشكالت المالية -المشكالت االجتماعية -المشكالت الصحية -االستقاللية

 مواجهة:الاســــــــتراتيجيات -3

استجابات استراتيجيات مواجية ىي جممة المجيودات التي تبذليا أميات األطفال التوحدين في شكل  

لموضعيات الضاغطة الميددة لين، وىذه االستراتيجيات تختمف باختالف تصوراتين إزاء ىذه الوضعيات 

لدرجة التي يتحصل وااستبيان استراتيجية المواجية   مايقيسو وىذا الضاغطة وطريقة تعاممين مع الضغط.

[   32 -29، ]   مرتفعة[  24-903] المجال ضمن  محصورة  في المقياس ككل عمييا التمميذ 

 -التقبل -التدينااليجابية ):االستراتيجيات  أبعاد 09موزعة عمى منخفضة [  13-32، ]   . متوسطة

 االنكار(-لوم الذات -النسحاب( اما االستراتيجيات السمبية )اطمب المعمومات -التخطيط

 أم الطفل المصاب بالتوحد:-4

 سنة. 29سنة إلى  49بالتوحد والمواتي يتراوح أعمارىم بين المصابين ىن أميات األطفال 
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 تمــــــــــــهيد:

إف االضطراب التوحد مف أكثر االضطرابات تعقيدا لكونو يؤثر بشكؿ كبير عمى حياة الطفؿ خاصة في 

مظاىر النمو المختمفة التي تكوف عمى المستوى المغوي، واالجتماعي والحركي وأيضا في عمميات االنتباه، 

يؤثر فقط عمى الطفؿ وعمى جوانب حياتو المختمفة واالدراؾ واختيار الوقائع، كما أف ىذا االضطراب ال 

بؿ يمتد إلى األـ التي تسعى كثير منيف أف يكف مثاليات غير أف ىذا المطمب يصعب تحقيقو في كثير 

مف الحاالت خاصة عندما تصطدـ بواقع أف ابنيا مصاب اضطراب التوحد، مع ما يحممو مف خصائص 

ر، بإضافة إلى وصمة العار التي تمحقيا خصوصا والتي ومميزات غير مرغوبة تجعؿ كؿ آمميا تتبخ

يقصد منيا أنيا ىي السبب في التوحد ابنيا، وألف األـ ىي مف تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف سموؾ الطفؿ 

وتطوره، ىذه المسؤولية تجعميا تحس باإلرىاؽ والقمؽ واالكتئاب ومشاعر الذنب، وكثير مف األميات 

سي ويعتقدف أف قصور أبنائيف ناجـ عف عدـ كفايتيف أو عدـ قدرتيف عمى الوفاء يتأثرف بيذا الضغط النف

 بمطالب ىذا الدور.

ولكي نستطيع فيـ ىذا االضطراب بشكؿ أوسع سنحاوؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ لمحة تاريخية عنو، 

لى التشخيص الفارقي بينو وبيف االضطرابات األخرى،  وباإلضافة تعريفو، أسبابو، أعراضو، التشخيص وا 

 إلى البرنامج التربوي العالجي، وأساليب التدخؿ العالجي وعالقة األسرة مع الطفؿ التوحدي.
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 لمـــحة تاريخية عن التوحد:-1

مقالة تصػؼ إحدى عشر مريضًا تابع  LeoKannerـ كتب الطبيب النفسي ليوكانر  1942في عاـ 

حالتيـ عمى مدى سنوات في عيادتو، ىؤالء األطفاؿ كانوا يتصفوف بمجموعة مف األعراض المرضية 

تختمؼ عف األعراض النفسية التي تعود عمى متابعتيا أو قرأ عنيا في المنشورات والكتب الطبية، وقد 

عنيا، وتتابعت الجيود فػي محاولػة لكشػؼ  ألوؿ مرة لمتعبير Autismeأسػتعمؿ مصػطمح التوحد 

وبدأ ينتشر مرض التوحد بصورة كبيرة مؤخرا حسب ما جاء في التقرير الػذي نشػره معيد  .الغموض عنو

مف  10.000حالة فػي كؿ  85أبحاث التوحد والذي يشير إلػى زيادتػو بنسبة كبيرة. حيث أصبحت تمثؿ 

والسبب 10.000حاالت في كؿ  5عما كاف معروؼ سابقا وىو سنة وتعتبر ىذه نسبة كبيرة 11-5عمره 

الرئيسي لممرض غير معروؼ لكف العوامؿ الوراثيػة تعمػؿ دور ميـ باإلضافة إلى العوامؿ الكيمائية 

والعضوية. ومف الميـ أف نعرؼ أنػو لػيس جميع المصابوف بالتوحد يكوف مستوى ذكاءىـ منخفض، 

 .الت مف األطفاؿ المصابيف بالتوحد ذكاءىـ في المعدالت الطبيعيةفحسػب اإلحصػائيات أف ربع الحا

ويؤثر التوحد عمى النمو الطبيعي لممخ فػي مجػاؿ الحيػاة االجتماعيػة وميارات التواصؿ حيث عادة مػا 

يواجػو األطفػاؿ واألشخاص المصابوف بالتوحد صعوبات في مجاؿ التواصؿ غير المفظي، والتفاعؿ 

ؾ صعوبات في األنشطة الترفييية. حيث تؤدي اإلصػابة بالتوحػد إلى صعوبة في االجتماعي وكذل

التواصؿ مع اآلخريف وفي االرتباط بالعالـ الخارجي. حيث يمكػف أف يظير المصابوف بيذا االضطراب 

سموكًا متكررًا بصورة غيػر طبيعيػة، كػأف يموحوا بأيدييـ بشكؿ متكرر، أو أف ييزوا أجساميـ بشكؿ 

رر، كمػا يمكػف أف يظيروا ردودًا غير معتادة عند تعامميـ مع المجتمع، أو أف يرتبطوا ببعض األشياء متك

بصورة غير طبيعية، كأف يمعب الطفؿ بسيارة معينة بشكؿ متكرر وبصػورة غيػر طبيعية، دوف محاولة 

وفي بعض الحاالت، قد يظير التغيير إلى سيارة أو لعبة أخرى مثاًل، مػع وجػود مقاومػة لمحاولة التغيير. 

 (63: 1998الطفؿ سموكًا عدوانيًا تجاه الغير، أو تجاه الذات. )سميرة السعدي،
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أصدر العالـ البريطاني "فرش" كتابو عف التوحد واالسبرجر الذي نشر فيو نتائج بحوث  1991وفي عاـ 

ظيفي الحالي أو اإلعاقة التوحد أسبرجر بالغة اإلنجميزية والتي كانت سابقا تسمى بالتوحد ذو األداء الو 

الخفيؼ ومف تـ عرفت تمؾ الحالة باسـ مكتشفا "متالزمة أسبرجر" وذلؾ بعد دراسة آالؼ الحاالت في 

أوروبا وأمريكا حيث تـ اعتبارىا ىي والتوحد تحت مظمة اضطراب النمو الشائعة، تـ إضافة متالزمة 

شفيا النمساوي حيث أكتشؼ وجود حاالت تختمؼ أخرى متشابية ليما سميت "بمتالزمة ريت" باسـ مكت

في أعراضيا وسماتيا   عف التوحد، وقاـ بمتابعة تمؾ الحاالت لعدة السنوات، وكتب عف نتائج بحوثو 

 بالغة األلمانية. 1965مقاال في أحد الروايات العممية عاـ 

ر عادية في مجاؿ الفف بالمئة مف المتوحديف يتمتعوف بقدرات غي 10أف  1978وأعمف "ريمالند" سنة 

قامت الجمعية بتصنيؼ التوحد في كتبيا التشخيصي الرابع  1994والرياضيات أو قوة الذاكرة وفي عاـ 

االضطرابات المرتبطة بو تحت عنواف عريض ىو اضطراب النمو العمة التي تتضمف االضطراب 

مة الغير المحددة. )أسامة التوحدي واضطراب أسبرجر، واضطراب الطفولة الذىاني اضطراب النمو الع

 (572: 2006محمد الباطينة وعبد الناصر دياب الجراح، 

 :تعريف التوحد-2

 لغة: -ا

 Autisme التوحد مصطمح مشتؽ مف الكممة اليونانية "Autos "  والتي تعني نفسوsoi même    .

 (72: 2013)دعو سميرة وشنوفي نورية، 
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 اصطالحا: -ب

بتعدد االتجاىات العممية والنظرية التي تحاوؿ تفسير ىذا االضطراب ومف  لقد تعددت تعاريؼ التوحد

 أىميا:

لقد استخدـ ىذا المصطمح في الوطف العربي تحت تسميات عديدة )الذىاف، التوحد الذاتوية، االجترارية( 

عرضيا  وتتفؽ ىذه المسميات مع االتجاه المؤيدة بأف التوحد يعتبر مرضا عقميا "ذىاف أو فصاـ"، ويمكف

 عمى النحو التالي:

  infantile autismeالذهان الطفولة المبكرة: *

ىو أحد أساليب السموؾ الذىاني الذي يصنؼ كنموذج مستقؿ مف نماذج الذىاف كأحد نماذج الشخصية 

الشاذة، ويشتير لدى األطفاؿ تحث سف العاشرة ومف خصائصو ضعؼ القدرة عمى االتصاؿ المفظي 

 القوية لالحتفاظ بكؿ شيء كما ىو، وعدـ الرغبة في إجراء أية اتصاالت باألخريف. باألخريف ومحاوالت

 وغالبا ما يبدو الطفؿ الذىاني ذكيا، ولكنو ال يسمؾ سموكا سويا في البيئة العادية. 

   Autistes Psychoses :الذهان االجتراري*

بأنو شكؿ مف أشكاؿ الذىاف التطفمي تكوف فيو بنية األنا معينة بنيويا وال يستطيع mahler يعرفو ماىمر  

الفرد أف يحافظ عمى العالقة التكافمية مع أمو والطفؿ يبنى االجترارية كدفاع ضد المثيرات الخارجية 

 (18: 2011مصطفى نوري القمش،والداخمية. )
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  Autismeاالجترارية: *

ىي انسحاب الفرد مف الواقع الموضوعي إلى عالـ خاص مف الخياالت واألفكار، وفي الحاالت المتطرفة 

  .توىمات وىموسات، وقد اعتقد أف االجترارية ىي الخاصية االولى لمفصاـ

 كما عرفو كماؿ الدسوقي المعنى الكمي االجترار يمكف فيمو مف ثالث معايير رئيسية: 

 لحاجات الشخصية أو النفسية.التفكير الذي تحكمو ا

 إدراؾ العالـ في حدود الرغبات.

: 2001االنشغاؿ المفرط أو االىتماـ البالغ بأفكار نفسو وتخيالتو الخاصة. )عبد الرحماف سيد سميماف،

21) 

التوحديوف ىـ مف يعانوف مف نقص االتصاؿ االنفعالي ونقص االتصاؿ المغوي : wolf  وعرؼ التوحد  

اد النمو المغوي مع شدود في تشكؿ مضموف الكالـ، وترديد آلي لما يسمع وشذوذ في المتصؿ في فس

المعب والتحميؿ والنمطية واإلصرار عمى الطقوس والروتيف، وردود الفعؿ العنيفة إزاء أي تغير في األنماط 

 مع وجود الكثير مف الحركات اآللية غير ىادفة كيز الرأس وحركة اليديف واألصابع.

بأنو فقداف القدرة عمى التحسف في النمو  1994الجمعية األمريكية لتصنيؼ األمراض العقمية وعرفتو 

 3مؤثرا في ذلؾ عمى االتصاؿ المفظية وغير المفظية والتفاعؿ االجتماعي وىو عادة يظير بعد السف 

عند وىو نادر يظير  (69: 2002، نصر أحمد ي أميفويؤثر عمى األداء في التعميـ. )سيسنوات، 

 (60: 2011الذكور أكثر مف اإلناث. )بدرة ميموني، 

أما الجمعية الوطنية األطفاؿ التوحديف فقد عرفتو ىو اضطراب تعرؼ سموكيا، وتظير مظاىره األساسية 

شيرا، ويتضمف االضطراب في المجاالت التالية: سرعة وتتابع النمو  30قبؿ أف يصؿ الطفؿ إلى 
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الـ أو المغة، أو السعة المعرفية، التعمؽ أو االنتماء لمناس واألحداث االستجابة الحسية لمثيرات الك

 ( 165: 1999والموضوعات. )بخيت عبد الكريـ، 

   Norbert Sillamy                تعريف *

  Repliement excessif sur soi entrainant un détachement de la réalité et une 

intensification de la vie imaginatif cette attitude se retrouve à un degré prononcé chez 

schizophrène. 

 En 1943 « kanner » (1894-1981) a décrit sous le nom d’autisme infantile précoce un 

frome de psychose de l’enfant. Ce syndrome qui s’observe beaucoup plus souvent chez 

les garçons que cher la fille de 2 à 4 fois plus peut apparaitre très tôt avant 30 mois. 

       Il comporte traits essentiels : le repliement sur soit et le besoin impérieux de ne 

rien changer le repliement sur soit se traduit notamment par une totale indifférence à 

l’égard du monde extérieur l’enfant se conduit comme s’il était seul de façons 

permanente il se berce se balance d’une jambe sur l’autre joue avec ses mains sautille 

sur la pointe des pieds tourne sur lui-même etc. ………… 2 la résistance à tout 

changement se manifeste notamment par des activités ritualiser ( par exemple mètre ses 

vêtement dans le même ordre ou la répétition inlassable jeux . (Norbert sillany : 1999) 

    Enfant autiste :  

   Perdu dans ses activités stéréotypées évolue univers privé qu’il a jalonné de repère. 

Mais cet éloignement de notre monde qui interdit toute fréquentation. 

Des milieux scolaires normaux sinon toute acquisition intellectuelle conduit à une 

situation déficitaire grave et irréversible. (Norbert sillmy 2004) 

وال بد مف اإلشارة أف التبايف في إلى تعاريؼ ومصطمحات التوحد مثؿ اإلجترارية، الذاتوية، عصاب 

دث الكثير مف اإلرباؾ حوؿ ىذا الطفؿ، توحد الطفولة المبكر، الفصاـ الطفولي، التفكير اإلجتراري، قد أح

 المفيوـ. 
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إال أف صفات ذوي االضطرابات السموكية واالنفعالية )العدوانية واالندفاعية( تختمؼ منيا مف األطفاؿ   

التوحدييف، حيث ساعد البحث الحديث وعمـ الجينات والكيمياء العصبية وعمـ األعصاب في إبراز التوحد 

 كخمؿ صحي أو إعاقة تطورية.

مف خالؿ التعاريؼ السابقة نجد أف التوحد اضطراب متعدد األسباب واألعراض ويسبب قصور وقد و  

 تظير أعراضو متعددة أو منفردة أو متداخمة مع اضطرابات أخرى.

ومف كؿ ما سبؽ ذكره نقوؿ إف اضطراب التوحد اضطراب في النمو، يصب الطفؿ في سنواتو االولى، 

تعددة ومختمفة في درجتيا وشدتيا، مف طفؿ آلخر والمؤثرة عمى كؿ ويظير في شكؿ أعراض متنوعة وم

جوانب النمو المختمفة مف حيث المغة، التواصؿ، النمو الحسي الحركي، النمو االنفعالي، النمو االجتماعي 

ومف حيث الجانب السموكي إلى آخره ما يجعمو منطويا ومنسحبا عف العالـ الخارجي مكونا لذاتو عالما 

  .خاصة بو

 أسباب التوحد: -3

منذ إف انتبو العمماء لألعراض التي سموىا فيما بعد باضطراب التوحد. مازالت األسباب غير معروفة 

نما مجموعة مف األعراض تختمؼ مف  بصورة دقيقة وثابتة )مجيولة(. وذلؾ لعدـ وجود عرض معيف، وا 

حيث الشدة والنوعية مف طفؿ آلخر، حيث ىناؾ فرضيات متعددة بحثت في أسباب التوحد ولكف سرعاف 

شارت إلى أنو ينشأ مف مشكالت وعوامؿ عديدة منيا األسرية، والنفسية،  .ما تنيار أماـ الفرضيات الجدد

 ئية، وسوؼ يتـ عرض ىذه األسباب فيما يمي:والبيولوجية، والكيما
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 (:(Psychologique Factorاألسباب النفسية: -ا

لى شخصية   البعض أف أسباب اإلصابة بالتوحد إنما ترجع إلى أساليب التنشئة الو الدية الخاطئة وا 

 .الوالديف غير السوية وأسموب التربية يسيـ في حدوث االضطراب

إلى أف أعراض اإلصابة بالتوحد لدى األطفاؿ تعود إلى عدـ نضج وتطور  1943 ويؤكد ذلؾ ليوكانر

  األنا وىذا يحدث في الحالتيف التاليتيف: 

 نتيجة نمو األنا بطريقة خاطئة خالؿ الثالث السنوات األولى مف حياة الطفؿ.

   (48: 2008نتيجة المناخ النفسي الشيء الذي يعيش فيو الطفؿ. )لمياء عبد الحميد بيومي،

وقد يمعب الوضع االقتصادي األسرة في ضغوط مف نوع ما يؤدي إلى التنافر أو التناغـ بيف أفراد األسرة 

 (155: 2007وأيضا إلى ضغوط مف أنواع معينة. )سميرة بقيوف، 

ـ وخصوصًا األ فمنذ القدـ كاف الوالداف يتيموف ببرودة عواطفيـ تجاه االبف والتي تسبب اإلصابة بالتوحػد،

حيث قاـ العمماء بنقؿ ىؤالء األطفاؿ  مما أطمؽ عمييا األـ الباردة )الثالجة(. ولكف لـ تثبت تمػؾ الفرضػية،

)برودة العواطؼ وغيرىا(، لـ يالحظ أي تحسف  المصابيف إلى عوائؿ بديمة خالية مف األمراض النفسية

د تبدأ أحيانا منذ الوالدة، لـ يكف تعامؿ عمى ىؤالء األطفػاؿ. ويالحػظ أيػضا إف اإلصابة بيذا االضطراب ق

 (18: 2008)عادؿ جاسب شبيب،  .الوالديف واضحًا فػي ىػذه الفترة

( بأف الفشؿ في تكويف عالقة عاطفية بيف الطفؿ وأبويو قد يكوف أحد أسباب 1980كما يرى أولجرماف )

يرجع  وقد ،غيابيا عنواضطراب التوحد، فالطفؿ يعاني مف التوحد مع ىجر األـ لو أو طوؿ فترة 

 اضطراب إلى رفض األـ والطفؿ بإقامة عالقة عاطفية بينيما. 
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( 1992ومف الدراسات التي تؤكد عمى دور العوامؿ النفسية في اإلصابة بالتوحد دراسة ميريال كياراند )

احتياج عمى أف العوامؿ النفسية تساىـ في إبراز أىمية التكويف األولى لشخصية الطفؿ كما يبرز مدى 

الطفؿ لبيئة آمنة ومريحة يستطيع فييا أف يخوض تجربة إيجابية مف خالؿ لقائو مع األشخاص الذيف 

 يكمفوف لو الحماية، ويشبعوف احتياجاتو كما يساعدونو عمى اتساع أفقو ويطمقوف لو العناف ليتحرؾ بحرية.

ؿ عف اآلباء وال يرتبط بوجود وعمى الجانب رفض البعض ىذه اآلراء وذىبوا إلى أف التوحد عامؿ مستق

األـ أو غيابيا، وأف خبرات الطفؿ خالؿ مراحؿ حياتو ال تسبب المرض وأنو ليس كؿ آباء األطفاؿ 

 حد تنقصيـ القدرة عمى حب أطفاليـ.المصابيف بالتو 

وىكذا يتضح أف معظـ الدراسات الحديثة أكدت عمى عدـ وجود مبرر يسمح لموالديف بأف يعتقدوا بأنيـ 

  .ببوا في إصابة طفميـ بالتوحدتس

ومنو نستنتج أف التوحد يمكف أف يعود لعوامؿ نفسية، ولكف ىناؾ دراسات أخرى تؤكد أف اضطراب  

 .التوحد قد يعود ألسباب جينية وراثية

 األسباب البيولوجية:-ب

بدأ االىتماـ يتجو إلى دور العوامؿ البيولوجية في حدوث اضطراب التوحد، وبسبب ما تـ نشره عف 

النظريات النفسية بأنيا لـ تعد تفسير أسباب ىذا االضطراب، وبسبب ما يظير عمى األطفاؿ التوحدييف 

لبيولوجية كسبب في مف معاناة في أنواع مختمفة مف اإلعاقات البيولوجية فإف ىنالؾ اىتماـ بالنواحي ا

 ( 135: 1998حدوث التوحد، ىذا ما أكدتو دراسة )سميرة السعد،

مف أسباب إعاقة التوحد ترجع إلى مشكمة بيولوجية، وليست نفسية فقد تكوف ارتفاع الحرارة المؤثرة أثناء 

أثناء  الحمؿ، أو وجود غير طبيعي لكروموسومات تحمؿ جينات معينة أو تمفا بالدماغ أثناء الحمؿ أو
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الوالدة ألي سبب مثؿ نقص األوكسجيف مما يؤثر عمى الجسـ والدماغ، وتظير أعرض التوحد وفيما يمي 

 عرض ليذه األسباب:

 الجـــــــينية: *

ىناؾ فريؽ مف الباحثيف ممف يؤكدوف دور وتأثير الجانب الوراثي الجيني عمى إصابة الطفؿ باضطراب 

بنقؿ الكثير مف الخصائص البشرية مف الوالديف إلى طفميـ كالموف،  التوحد بحيث تقوـ المورثات الجينات

الطوؿ، الشكؿ........الخ إضافة لمكثير مف االضطرابات الحيوية، وقد توصؿ العمـ الحديث لمعرفة 

البعض منيا، ومعرفة مكانيا في الكرموزومات لكف حثى اآلف لـ يتـ معرفة أي مورث يكوف سببا لحدوث 

 ىذا االضطراب.

" أف ىناؾ ارتباطا بيف التوحد وبيف خمؿ Lida 1993كما أثبتت بعض الدراسات الحديثة "ليدا 

الكروموزومات، وأوضحت ىذه الدراسة أف ىناؾ اتصاالت ارتباطية وراثية مع التوحد وىذا الكروموزـو 

(  Fragil X)الذي يعتبر شكؿ وراثي حديث مسبب التوحد واالعاقة العقمية وصعوبات التعمـ ولو دور في 

يسمى حدوث مشكالت سموكية مثؿ النشاط الزائد، وىذا الكروموزوـ  يكوف شائع بيف الذكور أكثر مف 

(مف حاالت التوحد الذي يؤدي إلى تصمب  في بعض  7.01%إناث  ويؤثر ىذا الكروموزوـ حوالي)

 5يؤدي ذلؾ إلى حدوث  الخاليا الداخمية التي تتحوؿ إلى الجنيف المسيطر عمى الناحية العقمية وربما

بالمئة مف حاالت التوحد و تشير الدراسة عمى التوائـ المتطابقة عمى أنو في حالة إصابة أحدىما بالتوحد 

بالمئة  كما تشير إلى حدوث خمؿ في الكروموزمات   90تكوف احتمالية إصابة األخر بالتوحد ال تقؿ عف 

األولى وتفترض الدراسات أف الخمؿ يكمف في (  يوـ مف الحمؿ أو في الثالث شير 24أو20خالؿ) 

 (127: 2007الكروموزمات ) مصطفى نوري القمش، 
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  المضاعفات الوالدية قبل الوالدة:-ج

مرحمة الحمؿ قد يؤثر نزيؼ األـ بعد الشيور الثالثة األولى عمى الجنيف وأيضا المواد الموجودة في  وفي

بطف الجنيف، كما تشير بعض األدلة إلى حدوث عالي لمتأثير لمعقاقير التي تتعاطيا األـ أثناء فترة 

 الحمؿ.  

ات الوالدة قد تكوف إحدى أشارت الدراسات والبحوث في ىذا الجانب أف االضطراب التكونية وصعوب

األسباب التي تؤدي إلى حاالت التوحد وحسب أسامة محمد البطانية وآخروف فإف العوامؿ الوالدية التي 

 تساىـ في اإلصابة بالتوحد ىي:

  :االلتهابات الفيروسية 

 الحصبة األلمانية: وىو التياب يصيب الجنيف داخؿ رحـ األـ.

 تضخـ الخاليا الفيروسية: وىو التياب يصيب الجنيف داخؿ رحـ األـ.

 االلتياب الدماغي الفيروسي: وىو التياب دماغي فيروسي يتمؼ مناطؽ الدماغ المسؤولة عف الذاكرة.

 :اضطراب عممية األيض 

 حاالت شدود أيض البيوريف: وىو خمؿ في االنزيمات يؤدي إلى إعاقات في النمو مصحوبة بمظاىر

 سموكية توحدية.

حاالت شذوذ أيض الكربوىيدرات: ىو خمؿ في قدرة الجسـ عمى امتصاص العناصر النشوية الموجودة في 

 الطعاـ.
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 الكيمائية الحيوية:-د

ف كاف العمماء غير متأكديف حدوثو، مع  تمعب اضطراب الكيمياء الحيوية دورا كبير في حدوث التوحد وا 

 فالكيماء الحيوية تمعب دورا ميما في عمؿ الجسـ البشري.أىمية ودور األسباب األخرى، 

المخ واألعصاب تتكوف مف مجموعة مف الخاليا المتخصصة التي تستطيع أف تنقؿ اإلشارات العصبية 

مف األعضاء إلى الدماغ وبالعكس مف خالؿ ما يسمى بالموصالت العصبية، وىي مواد كيماوية 

، 2001ميا في الحالة الطبيعية. )محمد السعيد أبو حالوة:بتركيزات مختمفة مف وقت آلخر حسب عم

33) 

 خمل في الجهاز العصبي المركزي:-ه

قد ترجع إعاقة التوحد إلى خمؿ في بعض وظائؼ الجياز العصبي المركزي فقد يكوف ىناؾ قصورا معينا 

اطيسي التي تقارف ( أف صورة الرنيف المغن1998في الوظائؼ الفيزيولوجية، وقد اثبتت الدراسة بموتيف )

األشخاص التوحدييف والمجموعة مف األشخاص العادييف وجدت بأف الحجـ الكمي لممخ يتزايد لدى 

المصابيف بالتوحدية والنسبة الكبرى لمزيادة في الحجـ حدثت في كؿ مف الفص الجداري والفص الصدغي 

 والفص القذالي ولـ توجد فروقا في الفصوص األمامية.

ة إيماف أبو العال أف تصوير المخ باألشعة المقطعية والتصوير بالرنيف المغناطيسي يشير كما أثبتت دراس

إلى احتماؿ وجود دور لجدع المخ في حاالت التوحد، كما أنو توجد اضطرابات في أسفؿ المخ ليؤالء 

 األطفاؿ بنسبة كبيرة، لكنيا اضطرابات عديمة الخصوصية وغير ثابتة في كافة األبحاث.
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 رض التوحــــــــــــــــد:أع-4

إف أعراض اضطراب التوحد مختمفة في شدتيا وعددىا مف طفؿ ألخر حيت تمس الجانب المغوي، 

 العالقات االجتماعية، االتصاؿ والسموؾ.

ذا ما تحدثنا عامة فإنيا تكوف واضحة في الجوانب التالية: التواصؿ، التفاعؿ االجتماعي، المشكالت  وا 

 الحسية، المعب، السموؾ.

 التواصل-ا 

يتـ استخداـ الكممات بشكؿ مختمؼ عف األطفاؿ اآلخريف،  يكوف تطور المغة بطيئًا، وقد ال تتطور بتاتًا،

ليذه الكممات، يكوف التواصؿ عف طريؽ اإلشارات بداًل مف معتادة  حيث ترتبط الكممات بمعاٍف غير

 .االنتباه والتركيز لمدة قصيرة الكممات، يكوف

 :التفاعل االجتماعي-ب

اىتمامًا أقؿ بتكويف صداقات مع اآلخريف، تكوف استجابتو أقؿ  يقضي وقتًا أقؿ مع اآلخريف، يبدي

 .االبتسامة أو النظر لمعيوف لإلشارات االجتماعية مثؿ

 يظير نقص اإليماءات التواصمية االجتماعية والنطؽ خالؿ األشير القميمة األولى.

 المعب التخيمي نشاط نادرا ما يالحظ.

فاألطفاؿ المذيف ال يتكمموف لدييـ إعاقة في محادثات وبالتالي فإف الخصائص الكالمية كطبقة الصوت 

 ( 22: 2002نصر،  أميف سيى أحمد) والتنعيـ ومعدؿ الصوت وااليقاع ونبرة الصوت تكوف شاذة.

  :المشكالت الحسية-ج

مثؿ أف يكوف حساسًا أكثر مف المعتاد لممس، أو أف يكوف أقؿ  استجابة غير معتادة لألحاسيس الجسدية،

 .أو النظر، أو السمع، أو الشـ حساسية مف المعتاد لأللـ،



التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحد                                                                                               الثاني الفصؿ  

 

38 
 

  :المعب-د

يقمد حركات اآلخريف، وال يحاوؿ أف يبدأ في عمؿ  أنو الىناؾ نقص في المعب التمقائي أو االبتكاري، كما 

 .مبتكرة ألعاب خيالية أو

 السموك:-و

حركتو أقؿ مف المعتاد، مع وجود نوبات مف السموؾ  قد يكوف نشطًا أو حركًا أكثر مف المعتاد، أو تكوف 

بشيء ما،  أو يعض( دوف سبب واضح. قد يصر عمى االحتفاظ غير السوي )كأف يضرب رأسو بالحائط،

االرتباط بشخص واحد بعينو. ىناؾ نقص واضح في تقدير األمور  أو التفكير في فكرة بعينيا، أو

سموكًا عنيفًا أو عدوانيا، أو مؤذيًا لمذات. وقد تختمؼ ىذه األعراض مف شخص  المعتادة، وقد يظير

  .وبدرجات متفاوتة آلخر،

 حو التالي:إف مجموعة األعراض السموكية لمتوحد ىي عمى الن 

 يتصرؼ الطفؿ وكأنو ال يسمع وال ييتـ ممف حولو. 

 ال يحب أف يحضنو أحد.

 يقاـو الطرؽ التقميدية في التعميـ.

 ال يخاؼ مف الخطر.

 يكرر كالـ األخريف.

 نشاط زائد ممحوظ أو خمؿ مبالغ فيو.

 ال يمعب مع األطفاؿ األخريف.

 ضحؾ واستثارة في أوقات غير مناسبة.
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 غضب شديدة ألسباب غير معروفة. بكاء ونوبات

 يقاـو تغير الروتيف.

 ال ينظر في عيف مف يكممو.

 تعمؽ غير طبيعي باألشياء الغريبة.

 فقداف الخياؿ واالبداع في طريقة لعبو.

وجود حركات متكرر وغير طبيعية مثؿ ىز الرأس أو الجسـ أو اليديف. )إبراىيـ فرج عبد اهلل 

 (   44: 2004الرزيقات،

مف التوحديف ال  %05المغة والكالـ في أطفاؿ التوحد، ويعتقد الكثير مف المختصيف أف  مشاكؿ

 يستطيعوف التعبير المغوي المفيوـ.

 كما أف األطفاؿ التوحديوف ال يستطيعوف فيـ المزاج والسخرية.

أكثر يتشابو األطفاؿ التوحديوف مع األطفاؿ العادييف في خصائص المظير بؿ إنيـ كثيرا ما يكونوف 

جاذبية، كما أف األطفاؿ التوحديوف في مراحؿ حياتيـ المبكرة يعانوف مف صعوبات في الجػػػػػػػػػػػػياز 

مساؾ وحركات غير منضػػبطة )إيياب محمد خميؿ ، ممدوح محمد سالمة، التنفػػػػػػسي ونوبات الحس وا 

  (22: 2009، محمد السيد أبو النيؿ

إبنو قائال " يبدوا مقتنع بذاتو ال يظير  (kanner)اقبيـ كانر ولقد وصؼ أحد آباء األطفاؿ الذيف ر 

انفعاالت عندما يؤنب، ال يالحظ حقيقة أف أي شخص يأتي أو يذىب، ال بيدوا سعيدا برؤية والده أو أمو 

 (63: 2004، عبد اهلل فرج الرزيقات أو زميمو بالمعب، يبدو أنو منسحب ومتقوقع عمى نفسو. )إبراىيـ
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 التــــوحد: تشخيص-5

لعؿ ىذا األمر يعد مف أصعب األمور وأكثرىا تعقيدا، وخاصة في الدوؿ العربية، حيث يقؿ عدد 

األشخاص المييئيف بطريقة عممية لتشخيص التوحد مما يؤدي إلى وجود خطأ في التشخيص، أو إلى 

وقات الالحقة. حيت تجاىؿ التوحد في المراحؿ المبكرة مف حياة الطفؿ، مما يؤدي صعوبة التدخؿ في أ

دقيقة لسموؾ طفؿ، ولميارات التوصؿ لديو ومقارنة ذلؾ  ال يمكف تشخيص الطفؿ دوف وجود مالحظة

بالمستويات المعتادة مف النمو والتطور. ولكف مما يزيد مف صعوبة التشخيص أف كثيرا مف السموؾ 

 (44: 2000التوحدي يوجد في اضطرابات أخرى. )عادؿ عبد اهلل محمد 

يثـ تشخيص التوحد في الوقت الحاضر مف خالؿ المالحظة المباشرة لسموؾ الطفؿ بواسطة مختص  حيث

معتمد وعادة ما يكوف اختصاصي في نمو الطفؿ أو الطبيب، وذلؾ قبؿ عمر ثالثة سنوات، في نفس 

ويمر الوقت فإف تاريخ نمو الطفؿ تتـ دراستو بعناية عف طريؽ جمع المعمومات الدقيقة مف الوالديف. 

تشخيص التوحد عمى عدد مف المختصيف منيـ طبيب األطفاؿ، )مختص في أعصاب المخ( طبيب 

نفسي، طبيب عاـ، مختص قياس تربوي، حيث يتـ عمؿ تخطيط المخ، واألشعة المقطعية وبعض 

 الفحوصات الالزمة وذلؾ الستبعاد بمرض عضوي.

أطفاؿ التوحد، وكذا الدليؿ الدولي العاشر كما تجد المعايير التي وضعتيا الجمعية الوطنية لرعاية 

 وكذا الدليؿ اإلحصائي الرابع المراجع لمجمعية األمريكية لمطب العقمي (ICD 10)لتصنيؼ األمراض 

(DSM IV TR). 

 :TR IV DSMمعايير تشخيص التوحد كما نص عميها -ا

( 1إلى أف أعراض التوحد تشمؿ عمى ظيور ) TR IV DSMأشار الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع 

 أعراض أو أكثر مف المجموعة.
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 :المجموعة األولى: قصور نوعي في التفاعل االجتماعي ويعبر عنه كما يمي 

ماني خمؿ واضح في استخداـ السموكيات غير المفظية المتعددة مثؿ )تعبيرات الوجو، الوضع الجس

 (.15: 2007عزاؿ، التواصؿ البصري، اإليماءات( )مجدي فتحي

 عدـ القدرة عمى تكويف العالقات االجتماعية المناسبة نمائية مع األقراف.

 االفتقار إلى التمقائية في مشاركة األخريف أفراحيـ وأحزانيـ.

 عدـ المقدر عمى تبادؿ المشاعر االنفعالية واالجتماعية مع األخريف.

  غير المفظي:المجموعة الثانية: قصور نوعي في التواصل المفظي و 

 تأخر نمو المغة المنطوقة أو انعداميا كميا.

عدـ المقدرة عمى المبادرة في الكالـ أو المحادثة أو المحافظة عمى االستمرارية فييا لمف يتمتع منيـ 

 بالقدرة عمى الحديث. 

 :2007)مجدي فتحي عزاؿ، استخداـ نمطي أو تكراري لمغة أو استخداـ لغة فردية خاصة غير مفيومة

15.) 

 شذوذ واضح في تركيب الجمؿ في تركيب الجمؿ ومضموف التخاطب وترديد الكممات المسموعة.

 شذوذ واضح في القدرة عمى بدء الحديث مع األخريف أو استمراره.

 العفوي أو المعب التخيمي المالئـ لممستوى النمائي. اإللياـعدـ القدرة عمى المعب 
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 :المجموعة الثالث: قصور نشاط الطفل عمى سموكات نمطية وتكرارية 

 كما ىي ظاىرة عمى األقؿ في واحدة مف التالية:

 استغراؽ وانشغاؿ بأنشطة واىتمامات نمطية شاذة مف حيث شدتيا وطبيعتيا.

 حركات نمطية تكرارية غير ىادفة مثؿ )فرقة األصابع، وضرب الرأس(

 انشغاؿ طويؿ المدى بأجزاء مف األدوات واألشياء مثؿ: يد لعبة، سمسمة مفاتيح.

 جيود وعدـ مرونة في االلتزاـ بسموكيات وأنشطة روتينية ال جدوى.

 : (ICD 10)التصنيف الدولي العاشر نظام -ب

 (،1993ظير في عاـ ) (ICD 10) ، والشكؿ النيائي ؿ(WHO)منظمة الصحة العالمية  الصادر عف

 حيث يقسـ ىذا النظاـ إلى خمس فقرات أساسية ذكر الجوانب األساسية وىي:

 ظيور أعرض القصور في النمو قبؿ سف الثالثة.

 قصور نوعي وواضح في القدرة عمى التواصؿ.

 قصور نوعي في التفاعؿ االجتماعي التبادؿ.

 نماذج محدودة ومكررة ونمطية مف السموكيات واالىتمامات واألنشطة.

واضح في النمو يتضح وجوده في السنوات الثالث األولى مف العمر. )مصطفى نوري القمش، شذوذ 

2011 :110) 
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أف يكوف السبب وراء ىذه السمات السموكية إعاقة نمائية أخرى أو أثرت في القدرة عمى التواصؿ المفظي 

وكية أو مصحوب بمشاكؿ اجتماعية عاطفية أو تخمؼ عقمي مصاحب لو اضطرابات انفعالية وسم

 (87: 2013شنوفي نورة، و أو انفصاـ في الشخصية المبكرة. )دعو سميرة  (RETT)متالزمة، ريت 

ومف خالؿ ىذا الدليؿ يتأكد لنا أف اضطراب التوحد يمس كؿ الجوانب النمو والتفاعؿ االجتماعي لمطفؿ 

يصو عند الطفؿ الذي يعقو عف التكيؼ والعيش السوي، ومف أجا التعرؼ عمى اضطراب التوحد وتشخ

 نعرض محاولة لتحديد العالمات المبكرة لمتوحد.

 العالمات المبكرة لمتوحد:-ج

سنوات إال أف معممو تظير في األشير األولى  3رغـ أف تشخيص اضطراب التوحد ال يكوف قبؿ سف  

 (87: 2013)دعو سميرة وشنوفي نورة،  مف حياة الطفؿ.

 اضطرابات متكررة في التفاعؿ.: يمكف أف تجد من صفر إلى ستة أشهر

 .طفؿ ىادئ ال يبكي أبدا وال يشكي 

 .اضطراب في النشاط في شكؿ ضعؼ النشاط 

 .انقطاع واضح في النظر الذي يمكف أف يحمؿ بصفة متكررة ىيئة متكررة لمنظر 

 .)عامة طفؿ ىادئ )جامد 

 انعداـ التواصؿ الشفوي أو غير الشفوي. :72أشهر إلى 0.من 

 مف المأكوالت. نفور واشمئزاز 

 .عدـ انتظاـ مرحمة التطور الحركي 
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 السنة الثانية والثالثة:

 .غير مباؿ باالتصاؿ الخارجي أو االجتماعي 

 .يتصؿ بتحريؾ يد البالغ 

 اىتمامو الوحيد باأللعاب يكمف في تصنيفيا 

 السنة الرابعة والخامسة:

  العيف إلى العيف التعبير الوجيي.اختالؿ واضح في استخداـ سموؾ غير المفظي مثؿ التحديؽ مف 

 .انعداـ ألعاب الخياؿ المنوعة أو ألعاب المحاكاة االجتماعية المناسبة لممستوى التطوري 

  .(124: 2009)خالد نيساف،استخداـ متكرر ونمطي لمغة أو استخداـ لغة خاصة 

 .المغة محددة ومنعدمة 

  (88: 2013سميرة وشنوفي نورة، يقاـو التغيير الذي يحدث في البيئة المحيطة بو. )دعو 

مف الميالد إلى غاية سف  وعميو فحسب الباحث فإف األعراض اضطراب التوحد تشمؿ مراحؿ العمر بداء

 حيث تستمر األعراض في مراحؿ حياتو كما تنقص أو تزيد في الشدة. الخامسة

أو أكثر مف 07أف تساعد القائمة التالية في الكشؼ عف وجود التوحد في حالة أف طفال ما أظير  ويمكف

 ىذه السمات فاف تشخيص لمتوحد يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار وىذه السمات ىي:

 .صعوبة االختالؼ والتفاعؿ مع األخريف 

 .يتصرؼ الطفؿ وكأنو أصـ 

 .يقاوـ التعمـ 

 .يقاـو تغيير الروتيف 
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 والقيقية في أوقات غير مناسبة. الضحؾ 

 .ال يبدي خوفا مف المخاطر 

 ط غير ارتبا/  تدوير األجساـ والمعب معيا/ ال يحب العناؽ./ فرط الحركة/  يشير باإليماءات

 ( 128: 2009أسموب متحفظ وفاتر المشاعر. )خالدة نيساف،/ مناسب باألجساـ أو األشياء

 التشـــــــــــخيص الفارق:-0

بالرغـ مف تحديد محكات دقيقة لتشخيص التوحد، وتحديد السمات أو العالمات المميزة   لمنمو المبكر 

ليؤالء األطفاؿ فإف صعوبة الوصوؿ إلى تشخيص دقيؽ لحالة التوحد مازالت موجودة بالفعؿ، وألجؿ 

اقي تشخيص دقيؽ ال بد مف تشخيص خارجي الذي مف خاللو يدرؾ المختص اضطراب التوحد مف ب

االضطرابات، فيما يسمى بالتشخيص الفارؽ، ونتعرؼ ليذا التشخيص الفارؽ بيف التوحد واالعاقات 

 األخرى كالتالي:

 التوحد والتخمف العقمي:-أ

كثيرا ما يصاحب حاالت التوحد اإلصابة بالتخمؼ العقمي، كما تتشابو وتخمط بعض أعراضيما وال سيما  

( فتزيد عممية 112:2011( شيرا، مصطفى نوري القمش)20ف )إذا كاف العمر العقمي لمطفؿ أقؿ م

التشخيص تعقيدا وقد تكوف مف أعراضو تكرار الحركات النمطية التي ىي سمة مميزة في التوحد، ومف 

جية أخرى فكثيرا ما يصاحب التخمؼ العقمي الشديد صعوبات في الكالـ والتخاطب التي تميز إعاقة 

 التشخيص إف الحالة توحد فقط أـ تخمؼ عقمي فقط أـ اإلصابة باالثنيف. التوحد فأيضا فتزيد مف صعوبة

 ( عدد مف االختالفات والفروؽ نذكر منيا:1994كما ذكر فراح )
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يتميز طفؿ التخمؼ العقمي بنزعة إلى التقرب واالرتباط بالوالدية والتواصؿ معيما، وىي سمة االجتماعي 

 غائمة تماما في حالة التوحد.

العقمي ال يعاني مف قصور في استعماؿ الضمائر كما يفعا طفؿ التوحد الذي يخمط مثال  طفؿ التخمؼ

 بيف "أنا" و"أنت" فيستعمؿ كال منيا مكاف األخرى، وكذلؾ بالنسبة إلى غيرىا مف الضمائر.

 طفؿ التخمؼ العقمي أسيؿ مراسا في التعامؿ معو وتدريبو وفي تنفيذ برامج التأىيؿ مف طفؿ التوحد الذي

 يحتاج إلى جيد قائمة وصبر.

طفؿ التخمؼ العقمي مف الممكف أف يبني حصيمة لغوية وأف يكتسب نمو في المغة، ولو أنو قد يتأخر في 

 بنائيا إلى حد. 

طفؿ التوحد غالبا ما يحتاج إلى الرعاية مدى الحياة تقريبا، أما طفؿ التخمؼ العقمي )البسيط( فإنو قد 

عدة برامج التأىيؿ، ويعتمد عمى ذاتو ويحمييا مف األخطار ويعمؿ في حرفو يحقؽ استقاللية ذاتيا بمسا

 (51-50: 2010مناسبة. )عوض بف مجب بف سعيد المعيدي، 

المتخمؼ عقميا لديو اضطراب واضح في الذاكرة، إذ ال يستطيع تخزيف المعمومات التي يحتاجيا في 

لممكاف والزماف، ولكف لديو اضطراب واضح في مواقؼ تالية، بينما التوحدي يتمتع بذاكرة آلية جيدة 

 االدراؾ فيستجيب لمنبيات بعينيا وال يستجيب لمنبيات أخرى.

النسبة لحاالت تظير سمات التخمؼ العقمي مند الميالد، ويمكف التشخيص المبكر ليذه الحاالت، أما ب

ا ثـ يبدأ األعراض في ( شير 30) ىبيعية حتى عمر سنتيف وباألكثر حتو بصورة طنمالتوحد، فبعضيا ي

 الظيور.
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يتمتع التوحدي بميارة عالية في القدرات الحركية الدقيقة بعكس المتخمؼ عقميا فيعاني مف قصور في ىذه 

 (115-114: 2011الميارات. )مصطفى نوري القمش، 

 : Rettالتوحد واضطراب ريت -ب

عبارة عف خمؿ عميؽ في المخ ( وىي 1966زممة "ريت" ىي إحدى إعاقات الطفولة، أكتشفيا "ريت" )

يظير لدى البنات واألفراد شبيو التوحدييف، ويظير في صورة حركات تكرارية لميد، وقصور في الميارات 

 (119-118: 2011المغوية واالجتماعية. )مصطفى نوري القمش، 

عد أشير وب 8-6يتميز اضطراب "ريت" عف اضطراب التوحد بأف المصاب بو يظير نموا طبيعيا بيف 

ذلؾ يحدث توقؼ أو تدىور في عممية النمو وىو اضطراب عصبي معقد يبدأ مف األشير األولى، 

 (90-89: 2013ويتضح ظيوره خالؿ العاـ الثاني. )دعو سميرة وشنوفي نورة، 

")محمد السيد عبد وأف الطفؿ التوحدي لديو مستوى أفضؿ مف الميارات الحركية مقارنة مع اضطراب "ريت

 ( 26: 2005الرحماف ومنى خميفة عمي حسيف وعمي إبراىيـ، 

وقد أشارت دراسات كامؿ وآخريف، أحمد عكاشة وعثماف فراج إلى أوخو التشابو واالختالؼ بيف التوحد  

 وزممة "ريت":

 أوجه التشابه فيما يمي:  وتمخص الباحثة

مف العمر، يميو حالة فقداف الكامؿ أو الجزئي لمميارات النمو الطبيعي في السنتيف األولى والثانية -1

 المغوية االجتماعية وميارات التكيؼ المكتسبة.

 قصور في النمو المعرفي والتفكير والكالـ وربما فقداف كامؿ لمكالـ.-2

 عدـ التواصؿ في األفكار واالنفعاالت.-3
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 أما أوجه االختالف وتتمثل فيما يمي: 

بنات فقط، أما التوحد فيصيب الذكور واإلناث ولكف نسبة اإلصابة في الذكور زممة "ريت" تصيب ال-1

 .% (4-1أكثر مف اإلناث بنسبة )

حدوث تشنجات لممصابيف بزممة "ريت" في أثناء الطفولة المبكرة أو المتوسطة وحدوث نوبات صرعية -2

بعض الدراسات إلى أف حوالي في معظـ الحاالت قبؿ عمر ثماني سنوات، أما حاالت التوحد فقد أشارت 

 مف التوحد. % (4-32)

سموؾ إيذاء الذات المتعمد واالنشغاؿ بالتوافو مف األمور والحركات النمطية غير اليادفة سمات بارزة -3

: 2011لدى التوحدييف، ولكنيا نادرة جدا في حاالت اإلصابة بزممة "ريت". )مصطفى نوري القمش، 

115-116) 

 :Aspergerالتوحد واضطراب -ج

تشتمؿ أعراض اضطراب "اسبرجر" قصور في ميارات التوازف االكتئاب الكالـ التكراري إخراج الصوت 

بنفس الوثيرة، كراىية التغير، حب الروتيف، عدـ القدرة عمى التفاعؿ مع االخريف بشكؿ طبيعي، فمعظـ 

 (  90 :2013األطفاؿ ىؤالء لدييـ نسبة ذكاء عالية. )دعوة سميرة وشنوفي نورة،

 وقد حدد عكاشة جوانب التشابو بيف التوحد وزممة "اسبيرجر" في العناصر التالية:

 وجود نوع مف الخمؿ الكيفي في التفاعؿ االجتماعي وتكويف العالقات االجتماعية السميمة.-1

 غياب التواصؿ غير المفظي.-2

 مخزوف محدود مف االىتمامات واألنشطة النمطية المتكررة.-3
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 ي الحركات الدقيقة.قصور ف-4

 ىذه الجوانب فيما يمي: ودأما شاروف نيورث فقد حد

 سموكيات تكرارية، مشكالت اجتماعية شديدة، مشكالت حركية تتمثؿ في عدـ الرشاقة.

 أما الجوانب االختالؼ بيف التوحد وزممة "اسيبرجر" فقد وصفيا عثماف فراج، شاروف نيورث كما يمي: 

سبيرجر، اال خالؿ مرحمة الطفولة المتأخر، بينما تظير حاالت التوحد في اعدـ بدء ظيور أعراض -1

 (119-118: 2011مرحمة الطفولة المبكرة. )مصطفى نوري القمش، 

سبيرجر ع األخريف، بينما يبدي الطفؿ بااليعاني الطفؿ التوحدي مف قصور في ميارات التواصؿ م-2

ماماتو وحاجاتو الشخصية مما يؤدي الى اضطراب رغبة في التواصؿ مع األخريف، ولكف مف خالؿ اىت

 العالقة معيـ.

ال يعاني الطفؿ التوحدي مف صعوبات واضحة في الميارات الحركية، بينما يعاني الطفؿ المصاب -3

 باالسبيرجر مف صعوبات واضحة في الميارات الحركية.

واألدائي.  ئج اختيار الذكاء المفظينسبة الذكاء االسبيرجر تقترب مف الطبيعي ولكف لديو تبايف بيف نتا-4

 (84-83: 2009)إيياب محمد خميؿ، 

ويرى فراح أنو بالرغـ مف وجود بعض االختالفات بيف التوحد وزممة اسبرجر فإنو مف الصعب التفرقة  

 بينيما اال بالمالحظة الدقيقة لفترات طويمة.

احد، لكف المختص النفسي فاالضطراباف يظيراف مف أولى خطوات التشخيص كأنيما اضطراب و  

 المتمكف الذي يقـو بتشخيص فارقي دقيؽ يدرؾ أنيما اضطراباف مختمفاف.
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 التوحد وفصام الطفولة:  -د

اف اضطراب الفصاـ والتوحد يظيراف كاضطراب واحد يصعب التمييز بينيما وليذا فإف التشخيص  

يمنع وجود أي تمبس أو غموض يدور حوؿ تشخيصيما. فالطفؿ الفصامي قادر عمى استخداـ  الفارقي

الرموز عكس الطفؿ التوحدي، الذي ال يطور عالقاتو االجتماعية مع االخريف ويرفض االستجابة 

 لألشخاص والبيئة أما الفصامي فيمكف أف يطور عالقات اجتماعية ويمكف أف يكوف قمؽ حوؿ البيئة.

ء ظيور أعراض التوحد يكوف قبؿ الشير الثالثيف مف العمر وال يحدث بعد ذلؾ، ولذلؾ فيو أفضؿ اف بد

 عامؿ لمتمييز بيف التوحد والفصاـ الذي يظير عادة في بداية المراىقة أوفي سف متأخر مف الطفولة. 

 وعمى المختص النفسي أف يحذر مف تدخؿ ىذه األعراض ويقوـ بتشخيص فارقي لكي يفرؽ بيف

 (229: 2000اضطراب التوحد وأي اضطراب آخر مثؿ اضطراب الصمـ. )خولة أحمد يحي،

 ويمكف استخالص أىـ السمات المشتركة بيف التوحد والفصاـ ما يمي: 

 .فقداف االتصاؿ بالواقع 

 .االنغالؽ عمى النفس 

 .النقص في التعاطؼ وحرارة المشاعر 

 .عدـ البراعة في التحدث والعمؿ 

التشابو في كثير مف األعراض، فإف الدليؿ التشخيصي اإلحصائي في طبيعتو الثالثة،  وبالرغـ مف ىذا

 والرابعة صنؼ كال منيما كحالة منفردة بذاتيا لوضوح الفروؽ عمى النحو التالي:

 .حاالت التوحد ال تتكرر في العائمة الواحدة، بينما حاالت الفصاـ تتكرر بصورة واضحة 
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 (، بينما يصيب الفصاـ اإلناث والذكور عمى 1:4ف اإلناث بنسبة )التوحد يصيب الذكور أمثر م

 حد السواء.

 .التوحد يصاحبو غالبا تخمؼ عقمي، بينما ال يحدث ذلؾ مع الفصاـ 

 .ال تظير أعراض اليالوس واليذاءات في التوحد، بينما ظيورىا في حاالت الفصاـ مؤكد 

 رحمة البموغ.ال يتطور التوحد فيما بعد إلى فصاـ بتخطي الطفاؿ م 

 .التوحد يظير في األعواـ األولى مف العمر، لكف الفصاـ عند سف البموغ 

  التوحد اضطراب نمائي، بينما الفصاـ مرض عقمي، فالتوحدي جامد الحس ال يعبر وال يفيـ

 المغات والعواطؼ وال يتبادليا، بينما يكثر الفصامي مف التعبير عف عواطفو.

 لعيوف، بينما نادرا ما يحدث ىذا في حاالت الفصاـ. )مصطفى نوري التوحديوف يتجنبوف التقاء ا

 (117-116: 2011القمش،

 التوحد واإلعاقة السمعية:-ه

إف بعض األطفاؿ المصابيف بالصمـ الذي قد يؤدي إلى البكـ نتيجة لعوامؿ في أثناء الحمؿ أو بعد  

ط في تشخيص التوحد بأنو إعاقة الوالدة قد يظيروف بعض سمات الطفؿ التوحدي، ومف ىنا حدث الخم

 سمعية.

وأىـ ما يميز الطفؿ األصـ وجود عيوب عضوية في الجياز السمعي، عكس الطفؿ التوحدي الذي ال  

يعاني منيا عادة الطفؿ األصـ خمقيا يبدي رغبة شديدة لمتواصؿ خاصة بالبصر والتواصؿ عف طريؽ 

ـ، وعدـ القدرة عمى التواصؿ بسبب االنعزاؿ القوي اإلشارات وحركات الشفاه، لكف عدـ القدرة عمى الكال

واالكتئاب ما يقرنيـ بالتوحد، لكف ما اف يستطيعوف اكتشاؼ نمط التواصؿ اإليمائي الحركي استفادتيـ مف 

 (122: 2011األجيزة، يزوؿ السموؾ الذي يربطيـ بالتوحد. )مصطفى نوري القمش،
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 التوحد والحرمان العاطفي واكتئاب الرضيع:-و

كمما كاف الطفؿ صغير كمما صعبت عممية التشخيص الفارقي، وجممة األعراض عزلة الرضيع يبدو  

كتغير ألعرض مشتركة لمختمؼ الوضعيات: طفؿ ىادى جدا، مسالـ، ساكف، اإليجابي، اضطرابات 

 المزاج، يمكف أف تظير في حالة االكتئاب والحرماف العاطفي الكبير.

صؿ متحفظة بيما يمكف أف تكوف مخفية أو معيقة مف االنسحاب المعمؽ، وشدة إذا كاف نظريا قدرات التوا

الجمود الحركي، غير أف االلحاح عمى الدخوؿ في التواصؿ يجمب عامة خفض السموكات العزلة 

واالنسحاب عند الطفؿ الصغير المحروـ أو المكتئب، في حيف أف نفس االلحاح يشكؿ دائما ظواىر 

 (93: 2013لتوحدي. )دعو سميرة وشنوفي نورة، االنسحاب عند الطفؿ ا

ولتشخيص اضطراب التوحد مف بيف االضطرابات العديدة التي يعني منيا الطفؿ والتي تكاد تكوف  

متشابية جدا في األعراض ال بد مف تشخيص فارقي دقيؽ يميز بيف اضطراب التوحد وىذه االضطرابات 

 األخرى.

 البرنامج التربوي العالجي:-1

 :Teachبرنامج -أ

في أوائؿ السبعينات مف القرف الماضي، وىو ييدؼ إلى مساعدة  Eric Schopler ىو برنامج أسسو 

األطفاؿ التوحديف أف يتعمموا كيؼ يكونوا أكثر استقاللية مف خالؿ محاولة فيـ العالـ مف حوليـ حيث 

عطاء التوحديف معمومات بصرية  Corsمقياس  Teachواضحة يعتمد  يعتمد البرنامج عمى تنظيـ البيئة وا 

 كأساس لمتقييـ في البرنامج.
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موجو لتطوير ميارات االتصاؿ ومتابعة االىتمامات االجتماعية  Teachإف جزاء ميما مف برنامج 

 وأوقات الفراغ وكذلؾ يتضمف البرنامج التعمـ والتدريب آلباء األطفاؿ التوحديف بحيث يتضمف روتينا

شارات في المنزؿ تكوف متوافقة مع تمؾ المقدمة في الصفوؼ الدراسية لمبرنامج وذلؾ حتى تعمـ  وا 

 (246: 2001الميارات عمى المواقؼ المختمفة. )يحي القبالي،

 ويرى شوبمر بأف ىناؾ ستة مبادئ رئيسية يعتمد عمييا برنامج تيش وىي عمى النحو التالي:

واليدؼ ىو تحسيف تكيؼ الفرد مف خالؿ تحسيف مياراتو بأفضؿ  يمثؿ التوحد تحديا طويؿ األمد-1

 الطرؽ المتوفرة، وأيضا مف خالؿ توفير بيئة داعمة ومناسبة.

تقييـ كؿ طفؿ بإجراءات التقييـ الرسمية باستخداـ أفضؿ االختبارات المتوافرة وبإجراءات التقييـ غير -2

 واالباء واآلخروف بتفاعميـ الطبيعي مع الطفؿ. الرسمية مف خالؿ المالحظة التي يقـو بيا المعمموف

استعماؿ جوانب القوة لمطفؿ التوحدي في معالجة المعمومات البصرية لتجاوز الصعوبات في معالجة -3

السمعية، والتنظيـ، والذاكرة وىي تعد مف أفضؿ الطرؽ في تعميـ التعمـ المستقبؿ وتعديؿ السموكات غير 

 سموب في المدرسة والمنزؿ ومكاف العمؿ.المرغوبة ويمكف استخداـ األ

 أفضؿ برنامج تعميمي ىو البرنامج الذي ينمي ميارات األطفاؿ ويدرؾ جوانب ضعفيـ-4

أفضؿ البرامج المفيدة ىي تمؾ التي تستند إلى النظرية السموكية والنظرية المعرفية وىذه تأخذ بعيف -5

 ة والتواصؿ التمقائي والتفاعؿ االجتماعي.االعتبار الفروؽ في النمو وتسمح بالعمؿ مع الدافعي

تدريب المينييف يعني القدرة عمى التعامؿ مع المشكالت الناتجة عف التوحد ويزيد مف تحمؿ -6

 (.60: 2009)عوض بف مجب بف سعيد المعيدي،  المسؤولية.
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 :Leapبرنامج ليب -ب

العادييف، حيث يستخدـ الرفاؽ في التدريب ما يتميز بو برنامج ليب أنو يجمع األطفاؿ التوحديف واألطفاؿ 

عمى الميارات االجتماعية وتشتمؿ األىداؼ في المنياج الفردي عمى مجاالت النمو االجتماعي واالنفعالية 

والمغوية والسموؾ الكيفي والمجاالت النمائية المعرفية والجسمية الحركية ويجمع منياج األسموب السموكي 

 مناسبة.مع الممارسات النمائية ال

يشتمؿ عمى تزويد المؤسسات والمدارس الخاصة والعامة بخدمات تدخؿ  Leapوالتركيز األولي لبرنامج 

قامة ورش تدريبية وتقديـ  مبكر نوعي، وتقدـ ىذه الخدمات مف خالؿ الزيارات واألجوبة عمى األسئمة وا 

 االستشارات حسب الحالة ويشمؿ التدريب:

)عوض بف  اإلشراؼ، متابعة لما وراء المعمميف، مشاركة األسرة.تنظيـ الصؼ، ضبط الصؼ، منياج 

 (60: 2009مجب بف سعيد المعيدي، 

 أساليب التدخل العالجي التأهيمي:-8

 أساليب التدخل النفسي:-ا

وىو أوؿ مف أكتشؼ التوحد وتفسير التوحد فرأى أف السبب يرجع إلى وجود قصور  1942 حاوؿ ليوكانر

في العالقة االنفعالية والتواصمية بيف الوالديف وبخاصة األـ، والطفؿ وبذلؾ نظر اآلباء خالؿ عقديف مف 

النفسية  الزمف عمى أنيـ السبب في حدوث اضطراب التوحد لدى أطفاليـ، ولذلؾ ظيرت الطرؽ واألساليب

في عالج توحد وقد اعتمدت ىذه الطرؽ النفسية لدى الطفؿ يضطرب ويتوقؼ عف التقدـ في حالة ما إذا 

 لـ يعيش الطفؿ حالة مف التواصؿ واالنفعاؿ الجيد السوي في عالقة باألـ. 
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األـ،  يركز العالج النفسي عمى أىمية أف يجبر الطفؿ إلقامة عالقات نفسية وانفعالية جيدة، ومشبعة مع

كما أنو ال ينبغي أف يحدث احتكاكا جسديا مع الطفؿ وذلؾ ألنو يصعب عميو تحممو في ىذه الفترة كما 

أنو ال ينبغي دفعو نحو التواصؿ االجتماعي، أقؿ قدر مف اإلحباط قد يدفعو إلى االستجابات ذىانيو 

 (38: 2008حادة. )عادؿ جاسب شيب،

حدييف البد أف تكوف مبكرة قدر اإلمكاف، حيث تأخذ الطابع الفردي، كما أف الكفالة النفسية لألطفاؿ التو 

كما تأخذ الطابع الجماعي، وذلؾ يكوف في المراكز المتخصصة مف طرؼ فريؽ متعدد التخصصات وىذه 

 الكفالة بتدريب وتحسيف الجانب المغوي والحركي.

يحتاج إلى العالج النفسي )دعو  طفؿ يعاني تأخر لغوي، اجتماعي عاطفي وبطبيعة الحاؿ فإننا ندرؾ أف

 (94: 2013سميرة وشنوفي نورية، 

 أساليب التدخل السموكي:-ب

تقوـ ىذه الفكرة في عالج األطفاؿ التوحدييف عمى مكافأة السموؾ المطموب بشكؿ منتظـ وتجاىؿ مظاىر 

، ويرجع السموؾ األخرى غير المناسبة، وذلؾ في محاولة لمسيطرة عمى السموؾ التوحدي لدى الطفؿ

 السبب اختيار العالج السموكي لمتخفيؼ في حدة التوحد لعدة أسباب منيا:

 أنو أسموب عالجي مبني عمى مبادئ يمكف أف يتعمميا الناس مف غير االختصاصييف.-1

 ىذا األسموب ال يعبر اىتماما لألسباب المؤدية إلى التوحد إنما ييتـ بالظاىرة ذاتيا.-2

 قياس تأثيره بشكؿ عممي واضح دوف عناء كبير.  أنو أسموب يمكف-3

ثبت نجاح ىذا األسموب وقد اتفؽ المختصوف أنو يمكف استخداـ النموذجة واألشرطة اإلجرائي -4

 (249: 2001لمساعدة التوحدييف. )يحي القباني، 
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ي بشكؿ تعتمد طريقة لوفاس في التحميؿ السموكي التطبيقي عمى برنامج مطوؿ لمتدريب عمى طريقة مبن

ات منظـ ومنطقي ومكثؼ، إنيا طريقة مبنية عمى التحميؿ السموكي لعادات الطفؿ، واستجابة لممثير 

مف خالؿ التعزيز المتزامف المقدمة مف واطسوف في بداية القرف الماضي  شراطيةومعتمدة عمى النظرية اإل

رات المرتبطة بأفعاؿ المطور مف خالؿ سكنر الحقا، محاوالت ضبط الطفؿ التوحدي مف خالؿ المثي

محددة لمطفؿ والمكافأة المنتظمة الطفؿ المرغوبة، وعدـ تشجيع السموكات غير المرغوبة، لقد أشار لوفاس 

إنو  بأف الطفؿ التوحدي يمكف أف يدمج في المدرسة بنجاح إذا طبؽ ىذا المنيج بشكؿ مكثؼ ومنتظـ.

ليس مف الضروري أف يقتصر تقديـ ىذه البرامج عمى المعالجيف السموكييف أو معدلي السموؾ فقط، إنما 

يمكف تدريب اآلباء والمدرسيف واألخصائييف وغيرىـ عمى استخداـ ىذه األساليب العالجية السموكية بعد 

إلى البيئة االجتماعية بعد التدرب عمييا بشرط أف يكوف اليدؼ واضحا وىو إعادة مثؿ ىؤالء األطفاؿ 

 تدريبيـ أساليب السموؾ االجتماعي. 

 أساليب العالج بالمسك واالحتضان:-ج

يقوـ العالج باالحتضاف عمى فكرة أف ىناؾ قمؽ مسيطر عمى الطفؿ الذاتوى ينتج عنو عدـ توازف انفعالي 

ا االنعداـ في التوازف ينتج مما يؤدي إلى انسحاب اجتماعي وفشؿ في التفاعؿ االجتماعي وفي التعمـ وىذ

مف خالؿ نقص االرتباط بيف األـ والرضيع وبمجرد استقرار الرابط بينيما فإف النمو الطبيعي سوؼ 

 يحدث.
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 االستجابة الوالدية االبن التوحدي:-9

 حؿ:تختمؼ ردود فعؿ الوالديف عند معرفتيا بأمر إصابة ابنيا بالتوحد، إال أف أغالبتييـ يمروف بنفس المرا

  الصدمة:-ا

وىي أوؿ رد فعؿ نفسي يحدث ليما، أي الوالديف ال يستطيعاف تصديؽ حقيقة أف الطفؿ غير عادي، 

فإدراؾ حقيقة اإلصابة يبعث خيبة األمؿ والحزف، وىذا األمر طبيعي بؿ كؿ مؿ يحتاج الوالداف في ىذه 

 المرحمة إلى الدعـ والتفيـ.

  اإلنكار:-ب

لإلنساف أف ينكر كؿ ما ىو غير مرغوب وغير متوقع ومؤلـ، خاصة عندما مف االستجابات الطبيعية 

يتعمؽ األمر بأطفالو والذيف يعتبروف امتداد لو، ىي وسيمة دفاعية يمجأ إلييا الوالداف في محاولة لمتخفيؼ 

 مف القمؽ النفسي الشديد الذي تحدثو اإلصابة.

 الحداد والحزن:-ج

لداف بعد فقداف األمؿ نيائيا بتحسف حالة الطفؿ عندما يدركاف أف وىي فترة حداد وعزاء يعيشيا الوا 

 طفميما يعاني مف إعاقة مزمنة ستالزمو طواؿ حياتو.

 الخوف والخجل:-د

الخجؿ والخوؼ نتيجة توقعات اآلباء واألميات التجاىات وخاصة المقربيف منيـ تجاه إصابة  يحدث 

ابنيـ، نظرا لالتجاىات السمبية لممجتمع نحو اإلعاقة مما يدفعيا إلى تجنب التعامؿ مع الناس أو التفاعؿ 

 معيـ.
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 الغضب والشعور بالذنب:-ه

وىي متوقعة، فيي محصمة طبيعة لخيبة األمؿ وىي مف ردود الفعؿ التي قد تظير لدى الوالديف  

واإلحباط، وغالبا ما يكوف الغضب موجيا نحو الذات كتعبير عف الشعور بالذنب أو الندـ عمى شيء 

 فعاله أو لـ يفعاله أو قد تكوف موجية إلى مصادر خارجية كالطبيب أو المربي أو أي شخص أخر.

 الرفض أو الحماية الزائدة:-و

ساءةبعض أولياء األمور مواقؼ رافضة لطفميـ المصاب مما يعرض الطفؿ لإلىماؿ  يتبني  المعاممة  وا 

نيابة عنيـ مما الجسمية والنفسية، والمقابؿ يمجأ البعض إلى الحماية المفرطة ألبنائيـ فيفعموف كؿ شيء 

 لذات.يولد لدى الطفؿ االعتمادية، مما يفقد القدرة عمى تحمؿ المسؤولية أو العناية با

 التكيف والتقبل: -ز

وبعد كؿ المعاناة السابقة ال يجد الوالداف مفرا مف تقبؿ األمر الواقع االعتراؼ بإصابة طفميما، لكف مف 

الميـ أف يصؿ األىالي إلى مرحمة األخيرة بسرعة، ألف التأخر في الخدمات يحـر الطفؿ مف االستفادة مف 

يحصؿ عمييا والتي قد تتأخر بسبب إنكار األىؿ لوجود المشكمة الرعاية الطبية والتأىيمية التي يجب أف 

أما التكيؼ فيمثؿ في القدرة عمى تحمؿ وتفيـ الحاجات الخاصة لمطفؿ ويحدث ىذا تدريجيا بعد أف يكوف 

لكف الوصوؿ إلى ىذه المرحمة ال يعني عدـ الشعور باأللـ أو  بالذنب،الوالداف قد تخمصا مف الشعور 

 (121-120: 2012انتياء األحزاف. )جبالي صباح،

 عالقة األسرة مع طفمهم التوحدي:-10

األسرة كياف لكؿ فرد فيو ميامو ومسئولياتو، وقد لوحظ أف األـ ىي المالمة في أغمب المجتمعات عمى 

ب خمقية، أو أمراض، وذلؾ ليس لو أساس مف الحقيقة، كما أف مشاكؿ الطفؿ وما يحدث لو مف عيو 
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العناية بالطفؿ تفرض عمييا وحدىا وفي ذلؾ صعوبة كبيرة، كما اف االىتماـ األـ بطفميا المصاب بالتوحد 

قد يقمؿ مف اىتماميا ورعيتيا لزوجيا وأطفاليا اآلخريف، كما ينعكس عمى األسرة وىنا االحتياج لتعاوف 

الديف سويا، ومساعدة األب لألـ عمى تخطي الصعاب، وعدـ تحميميا فوؽ قدرتيا البدنية وتفاىـ الو 

 (52: 2008)عادؿ جاسب شبيب،  والنفسية.

يتفؽ العمماء عمى أف األـ ىي أوؿ وأىـ وسيط في التنشئة االجتماعية فيي أوؿ ممثؿ لممجتمع يقابمو 

ؿ فيي تبدأ في تنبيو العواطؼ والرموز التي تعطى الطفؿ عف طريؽ العناية والرعاية التي تمد بيا الطف

 الطفؿ طبيعتو اإلنسانية، كما تمكنو أف يصبح عضوا مشاركا بصورة إيجابية في حياتو. 

يؤكد أف عالقة الطفؿ بأمو ال نظير ليا، ويرى ىو واتباعو أف المذة يشعر بيا  1938وليذا نجد فريد 

 العالقة األولية بالموضوع مع األـ.الطفؿ اثناء إطعامو تكوف ىي األساس لنمو 

فالطفؿ كما يرى سبيتز يحتاج أف يشعر بإشاعات أمو لحاجاتو كما يحتاج إلى لمس وجييا ويدىا يستقبؿ 

مف خالليا العالـ الخارجي، وبذلؾ نجد أف األـ دوريف مزدوجيف دورا بيولوجيا وأخر وجدانيا، ويتحوؿ 

لوجي إلى الدور الوجداني والذي يمثؿ أوؿ عالقة اجتماعية الطفؿ عبر العالقة بأمو مف الدور البيو 

طفؿ. ووجدانية بآخر ىو وأمو ثـ يتدرج منيا إلى المرحمة الثانية حيث يتطور العالقات االجتماعية لم

 (44: 2000)بنوية لطفي محمد عبد اهلل،

 وجود المراكز وجمعيات متخصصة لمتوحد: أهمية-77 

ال يستطيعوف القياـ بكؿ ما يحتاجو الطفؿ مف تدريب وتعميـ بدوف مساعدة اآلخريف ليـ فميس  الوالديف

لدييـ الخبرة والمعرفة، وىنا يأتي دور المؤسسات االجتماعية العامة والخاصة في دعـ ىذه األسرة 

 بالخبرات والتجارب وكذلؾ الدعـ المادي والنفسي.
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لديو طفؿ مصاب مثميـ، وىؤالء يمكف االستفادة مف تجاربيـ لف يفيـ العائمة وشعورىا إال مف كاف 

وخبراتيـ، كما يمكف االستفادة مف الطاقـ الطبي والخبراء في المراكز المتخصصة، ومف ىنا تبرز أىمية 

وجود جمعية متخصصة في التوحد في كؿ منطقة، ومف خالليا يمكف التعرؼ عمى التوحد، تقييـ مراكز 

جود مراكز لمتدريب والتعميـ، وأف تكوف مراكز لممنشورة وااللتقاء األولياء أطفاؿ التشخيص، االىتماـ بو 

 (44: 2000)بنوية لطفي محمد عبد اهلل، .التوحد

 خالصة:

إف تجربة األمومة تنطوي عمى انقالب عاطفي كبير وعمى شعور متعاظـ بالمسؤولية لدى األـ ويمكف أف 

عاية المولود الجديد خاصة إذا كاف مصابا بالتوحد، فتصطدـ االـ يترافؽ ذلؾ بالخوؼ والشؾ بعدـ القدرة ر 

بواقع مرير يحطـ أحالميا وآماليا حوؿ طفميا المتوقع، فتحاوؿ جاىدة لمتغمب عميو مف خالؿ ردود فعؿ 

إنكار اإلصابة والغضب والخجؿ المرافؽ لمخوؼ إلى أف تصؿ تتراوح ما بيف السمبية وااليجابية تبدأ مف 

تصؿ إلى تقبؿ إصابة ابنيا والتكيؼ مع الوضعية الجديدة، ىذه األخيرة التي ال تخمو مف األلـ إلى أف 

وخيبة األمؿ بالنظر إلى خصائص وسمات الطفؿ المصاب واألعباء التي يطمبيا التكفؿ بو خاصة مف 

 .الناحية الصحية والسموكية والمادية واالجتماعية
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 تــــــــــــمهيد:

عاش االنسان منذ بداية الكون باحثا عن االستقرار واألمان، جاريا وراء الراحة التي تعطيو االتزان، فمنذ 

تمك األزمان وىو ينشد الطمأنينة لو وألبنائو، فيو يسعى لتخفيف عبء الحياة عن كاىمو، وازدادت 

 الضغوط الواقعة عميو لتمبية تمك المطالب.

الضغوط النفسية خطرا عمى الصحة الفرد وتوازنو كما أنيا في حاالت كثيرة تشكل خطرا عمى كيانو تمثل 

النفسي، وينشأ عنو جممة من األعرض السمبية، وحيث يقع صراع حاد ومصادر الضغوط في حياة الفرد 

لمظروف من حولو  متعددة، فقد ترجع لمتغيرات بيئية، كما قد يكون مصادرىا الفرد نفسو، أو طريقة ادراكو

ذا ترتب عمى الضغوط النفسية حدوث أذى حقيق لمفرد، فإن الفرد يصبح محبط وحثى إن لم يحدث  وا 

حالتو من الشعور بالتيديد فالضغط النفسي ،وغير ذلك من  ضرر حقيقي، ومباشرة عمى الفرد فيو يعيش

 ،لى حالة من الضيق والتوتر والقمقالمشكالت أو الصعوبات التي يجابييا الفرد في حياتو والتي تدفع بو إ

تخمق لديو الوسيمة الستيعاب الموقف ولتفاعل معو بنجاح فيتخذ أسموب الحل تمك األزمة وفق 

الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخفض التوتر تسمى نفسية خاصة تتناسب وشخصيتو ىذه  استراتيجيات

اىتمام منذ عدة سنوات بالوسائل  والطرق التي ولقد ازد و استراتيجيات التكيف مع الضغوط، بأساليب أ

يمجأ إلييا الفرد لدرء الخطر الذي يواجو يوميا  في حياتو وسمى عمماء النفس ىذه بأساليب التعامل أو 

أساليب أو استراتيجيات وعندما يستخدميا األفراد إنما  يستجيبون بطريقة من شأنيا أن تساعده عمى 

ب منو أو حتى التقميل من شدتو بغية الوصول إلى معالجة تحدث تجنب الموقف الضاغط أو اليرو 

 .التوازن

والبد اإلشارة أن من أجل تحقيق التوازن ال بد من الضروري إيجاد الحمول المناسبة إلعادة التفاعل لدى 

 الفرد وتكييف محتوى الضغوط النفسية لمتخفيف من حدتيا والتعامل معيا بنجاح.
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 ـــضغط الــــــــــنفسي:أوال: الــــــــــــــ

 تطور مفهوم الــــــضغط النفسي: -1

شاع استخدام مصطمح الضغط في عمم النفس والطب النفسي، حيث تم استعارتو من الدراسات اليندسية 

 والفيزيائية حينما كان يشير إلى اإلجياد أو القوة.

، لإلشارة إلى العضوية عندما من طرف ىانز سيمي 6491استعممت مند  stressالضغط كممة إنجميزية 

 ( 594 2162تواجو تيديد أو خطر يجعميا عدم التوازن. )جبالي صباح،

بضرورة االىتمام  (6423الذي قام عام ) Canonومن بين الرواد في دراسة الضغوط لدينا كانون 

 بمعنى فيزيولوجي ونفسي في آن واحد. stressبالعامل االنفعالي في تطور األمراض، وفكر مصطمح 

في الطب وقد سمحت أعمالو ىو وأتباعو بفيم ىذه الظاىرة  stressكممة فقد أدخل  Selyeأما سيمي 

وتأثيرىا عمى العالم الداخمي وبالتالي تأثير االعتداءات واالنفعاالت بكل أنوعيا عمى العالم الداخمي وعمى 

 التوازن البيولوجي لمعضوية. 

الضغوط بأنيا إثارة العقل والجسد ردا عمى مطالب مفروض عمييا Schafer (2111 )بر شافيرويعت

 (564 2169وشنوفي نورة، ويوضح ىذا موجودة دائما وأنيا خاصية الحياة. )دعو سميرة

ىذه عبارة عن لمحة تاريخية موجز حول مصطمح الضغط النفسي واستعمالو في مجال عمم النفس فيعد    

بمثابة الرواد األوائل الذين استخدموا ىذا المصطمح إال أنو قد  Canon، Schafer، Selyeمن كل 

أجريت العديد من الدراسات والنظريات عن الضغوط النفسية، سيتم التطرق إلى البعض منيا في األجزاء 

 الالحقة من البحث.

 



الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية                                                                ثالثالفصل ال  

 

64 
 

 تعريف الــــــــــــضغط:-2

عرق، تسارع ضربات القمب( والنفسية )الخوف، اضطرابات الضغط ىو مجموع الستجابات الفيزيولوجية )

 النوم( الذي تظير عندما يكون الشخص خاضع إلى تغير في الموقف.

حيث ينشأ الضغط من داخل الشخص نفسو، ويسمى ضغط داخمي، أو قد يكون ناتجا عن ظروف 

واء كانت الضغوط خارجية مثل العمل والعالقات الشخصية مع األصدقاء، ويسمى بالضغط خارجي، وس

 داخمية وخارجية متمثمة في أحداث الحياة.

وميز فيجمي وماكوبين بين نوعين أساسيين باعثين لمضغوط النفسية، أحدىما طبيعية وتشمل التغيرات 

أثناء دورة الحياة كتغيرات العالقات األسرية، ونمو أعضاء األسرة، واألخرى كارثة تصيبيم فجأة وغالبا ما 

 (522 2113عمى المواجية. )ماجد بياء الدين السيد عبيد،  تمنع قدراتيم

 5مــــــفهوم الــــضغط الــــــــــــنفسي-3

الضغط النفسي من المواضيع التي حازت عمى اىتمام العمماء والباحثين في عمم النفس، ومختمف  يعتبر

 العموم اإلنسانية وتعددت التعريفات المعطاة لمفيوم الضغط النفسي بتعدد الخمفيات والنظريات.

 المـــــغة:  -ا

فيقال إلى األصل المغوي لكممة ورد في المعجم " الوجيز" وذلك حسب االستخدام والموقف الذي اقترن بو  

 (5212 2119)حسن شحاتو، الضغط النفسي ضغط ضغطا أي غمزه إلى شيء كحائط أو غيره.

ليعني بيا درجة  Stressفي سياق حديثو عن العموم الطبيعية كممة  Hinkel (6422)ولقد ذكر ىنكل 

 ( 562 2119التأثر الداخمي التي تظير بفعل قوة خارجية )رفيق عوض اهلل،
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 :اصــــــطالحا-ب

تعرف الضغوط إجماال بأنيا العالقة بين الفرد والبيئة التي يرى الفرد أنيا تفوق أو تقل عن قدراتو 

مكاناتو وتيدد رفاىيتو النفسية.   وا 

فيو الحالة التي يظير فييا تباين ممحوظ بين المتطمبات التي ينبغي أن يؤدييا  Stressكذلك الضغط 

 (521 2113الكائن الحي، وقدرتو عمى االستجابة ليا. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

أن الضغط النفسي ىو استجابة يقوم بيا الكائن الحي نتيجة لموقف يضغط عمى  (6431كما يعرفو بيك )

اتو أو مشكمة ليس ليا حل تسبب لو اإلحباط وتعوق اتزانو أو موقف يثير أفكاره عن العجز تقدير الفرد لذ

 واليأس واالكتئاب. 

أنو عبارة عن تمك القوة الخارجية التي تحدث تأثيرا عمى الفرد كخواص  (6436)يرى سبيمبرجر 

النفسية تشير إلى الموضوعات البيئية أو ظروف مثيرة تتميز بدرجة من الخطر الموضوعي فالضغوط 

اإلحساس الناتج عن فقدان المطالب أو اإلمكانات ويصاحبو عادة مواقف فشل حيث يصبح ىذا الفشل 

 (613-5623 2113في المواجية مؤثرا قويا في إحداث الضغوط النفسية. )وليد السيد خميفة، 

يعرف الضغوط عمى أنيا االستجابات النفسية واالنفعالية والفيزيولوجية لمجسم تجاه  (6449)أما جوردون 

أي مطمب تم إدراكو عمى أنو تيديد لرفاىية وسعادة الفرد وىذه التغيرات تقوم بإعداد وتأىيل الفرد لمتوافق 

يم حسين مع الضغوط والتي ىي ظروف بيئية سواء حاول الفرد مواجيتيا أو تجنبيا. )طو عبد العظ

 (521 2111وسالمة عبد العظيم حسين، 

أن الضغط النفسي إلى التأثير السيء الذي يحدثو وجود طفل معاق  (6449)يشير عبد العزيز الشخص 

وما يتسم بو من خصائص سمبية لدى الوالدين فيثير لدييم ردود فعل عقمية وانفعالية أو عضوية غير 
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، والحزن، واألسى، كما قد يعنون من بعض األعراض النفسية مرغوبة، تعرضيم لمتوتر والضيق، والقمق

الجسمية الي تستنفد طاقاتيم وتحول دون قدرتيم عمى التركيز فيما يقومون بو من أعمال. )عبد العزيز 

 (519 6443الشخص وزيدان السرطاوي، 

، وىو ويعرفيا سيمي عمى أنيا عبارة عن مجموعة من األعراض تتزامن مع التعرض لموقف ضاغط

استجابة غير محددة من الجسم نحو متطمبات البيئة متل التغير في االسرة أو فقدان العمل أو الرحيل 

 (521 2113والتي تضع الفرد تحت الضغط النفسي. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

سمية ألي من خالل التعريفات السابقة الخاصة الضغط النفسي، فتعريفو5 ىو استجابة الفرد النفسية والج

عوامل داخمية والخارجية وعندما تزداد حدة ىذه الضغوط، تشكل تيديدا لو لدرجة أنيا تولد لديو إحساسا 

بالتوتر والضيق، وتزداد الحالة إلى درجة الخطر كمما ازدادت شدة الظروف أو المطالب واستمرت عمى 

 فترات طويمة.

فال المعاقين يعتبر كرد فعل جسمي وعقمي وتستخمص الباحثة أن الضغط النفسي لدى األميات األط

استجابة لمتوترات والصراعات الناجمة عن إعاقة الطفل مما يؤدي إلى اختالل التوازن النفسي لديين، 

 بسبب ما يتميز بو الطفل المصاب من خصائص ومتطمبات مستمرة لمعناية بو.

 أنواع الضغط النفسي: -4

لذي تبنى عميو بقية الضغوط األخرى، وىو يعد العامل المشترك تشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسي ا

 (521 2113في جميع أنواع الضغوط. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

يمكن القول بوجو عام أن الضغوط ليست بالضروري شيء سمبي بل تكون في بعض األحيان دافعا 

 ين ىما5 لإلنجاز واألداء عمى ىذا األساس يمكن تصنيف الضغوط إلى نوع



الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية                                                                ثالثالفصل ال  

 

67 
 

 الضغوط اإليجابية والضغوط السمبية.

 الضغط النفسية اإليجابية: -ا

ىو عبارة عن التغيرات والتحديات التي تفيد نمو المرء وتطوره، وىذا النوع من الضغط يحسن من األداء 

 (522 2113العام ويساعد عمى زيادة بالنفس. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

يجابي كذلك أنو أساسي في الحث عمى التحريض واالدراك، موفر اإلثارة التي قد يكون لمضغط تأثير إ

يمس إلييا االضطرار إلى الكفاح عمى قدوم المساواة، أو بنجاح حيال الحاالت المتحدية. )وليد السيد 

 (569 2113خميفة، 

 الضغط النفسي السمبية:-ب

العمل أو في العالقات االجتماعية، وتؤثر سمبا ىو عبارة عن الضغوطات التي يوجييا الفرد أو العائمة أو 

آلم والظير،  عمى الحالة الجسدية والنفسية، وتؤدي إلى عوارض مرتبطة بالضغط النفسي كالصداع وا 

 (522 2113واألرق وارتفاع ضغط دم. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

يجعل الفرد عاجزا عن تحقيق إن تعرض الفرد لممواقف الضاغطة الصعبة يكون ليا تأثير سمبي مما 

أىدافو كما يعجز عن التفاعل مع آخرين مما يؤثر سمبا عمى حالتو الجسدية والنفسية. )وليد السيد خميفة، 

2113 5692) 

 والضغوط تتنوع وتتشكل كافة نواحي الحياة التي يعيشيا اإلنسان ويمكن تصنيفيا كاآلتي5

المتاعب التي يوجييا، أولي نتائجيا عمى الجوانب النفسية ناتجة عن اإلرىاق العامل و الضغوط العمل: -ج

تتمثل في حاالت التعب والممل الذين يؤديان إلى القمق فضال عن زيادة الغياب والتأخير عن العمل وربما 

 (522 2169االنقطاع عنو وتركو نيائيا. )دعو سميرة وشنوفي نورة،
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خل وارتفاع معدالت البطالة وارتفاع معدالت مثل انخفاض الدالضغوط المالية أو االقتصادية: -د

 الجريمة.

تمعب سياسية البمد الداخمية والخارجية دورا رئيسا في تحديد الكثير من مالمح  الضغوط السياسية:-و

حجم ونوعية الضغوط النفسية التي يتعرض ليا األفراد في مجتمعاتيم، وتنشأ ىذه الضغوط من عدم 

 دادي والصراعات السياسية في المجتمع.الرضا عن أنظمة الحكم االستب

مثل التغيرات الفسيولوجية والكيمائية التي تحدث في الجسم الضغوط الصحية أو الفسيولوجية: -ه

 ومياجمتو الجراثيم بو، واختالف النظام الغذائي.

ار إن الحالة التقاطع بين تمسك الفرد بما ىو عميو من أفكالضغط العوامل العقائدية والفكرية: -ي

ومعتقدات وبين تسمط المؤسسات المركزية في حممة عمى تغيير التأثيرات المتباينة عمى طبيعة عالقة 

 الفرد بذاتو وبمجتمعو.

مثل القمق، االكتئاب المخاوف المرضية. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، الضغوط االنفعالية والنفسية: -ز

2113 591-96) 

نواع الضغط النفسي واختالفيا يدفعنا لالىتمام أكثر لمعرفة األسباب إن تعدد كل ىذه التصنيفات وكذا أ

 التي تؤدي لو.

 أسباب الضغط النفسي:-2

إن مسببات الضغط بصفة عامة يمكن تصنيفيا إلى مسببات داخمية تتعمق بوظائف األعضاء أو داخمية 

 مف من شخص ألخر.نفسية كالطبيعة الشخصية لمفرد ومسببات خارجية، إذ أن ما يسبب الضغط يخت
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إن سبب الضغط النفسي عند والدي أطفال ذوي االحتياجات الخاصة في متطمبات الحياة اليومية، والشك 

 سواء في تشخيص حالة، والرعاية طويمة المدى.

 إن ما يعانيو أولياء أمور ذوي االحتياجات الخاصة من ضغوط ترجع إلى ما يمي5

طفل معاق تترتب عميو أعباء إضافية عمى كاىل األسرة وشيوع كثير من المشكالت األسرية،  وجود

 وازدياد األعباء المالية، العزلة واإلرىاق المزمن والمشكالت االنفعالية. 

شعور اآلباء بتدني المساندة ومصادر الدعم من األصدقاء واألقارب والمؤسسات الرسمية ذات العالقة 

 . بإعاقة طفميم

تعد العزلة االجتماعية من احدى النتائج المترتبة عمى رعاية الطفل المعاق، فقد يشعر الوالدان بالعزلة  

عن بقية أفراد األسرة الممتدة واألصدقاء والجيران الذين يبدون مخاوف أو مشاعر تنم عن عدم الراحة أو 

 .الخجل بوجود اإلعاقة

طفال المعاقين خاصة الوالدين يعانون من الضغط واألزمات إن الكثير من الدراسات أوضحت أن أسر األ

أو الحزن أو األسى المزمن، والتوتر واالجياد ووضحا ثالثة نماذج من األزمات التي يمكن مالحظتيا بين 

 أفراد أسر األطفال المعاقين تضم5 

 صدمة التشخيص أو أزمة الصدمة غير متوقعة 

تشمل الغضب والحزن المزمن عن تحطيم أماليم وتوقعاتيم  أزمة الشخصية وتتغير بردود فعل سمبية

 العريضة من طفميم.

أزمة الواقع وتنتج عن المتغيرات الخارجية المرتبطة بصعوبة رعاية الطفل المعاق مثل الحاجات العضوية  

 (11-512 2162لمطفل، والضغوط االجتماعية من أفراد المجتمع. )جبالي صباح،
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 االجتماعية:  األسباب-ا

تمعب العوامل االجتماعية دورا كبيرا في حدوث الضغط النفسي لدى األفراد ويختمف من حيث شدتو  

ومصدره طبقا لموسط االجتماعي الذي ينشأ فيو الفرد، كالفقر الذي يعتبر من عوامل الضغط، والبطالة، 

 (522 2169ة وشنوفي نورة،التفوت الحضاري والثقافي وقمة الرفاىية وقمة الخدمات. )دعو سمير 

والضغط يمثل المؤثرات األساسية لمسموك وىي توجد في بيئة الفرد، بعضيا مادي وبعضيا االخر بشري، 

وىذه الضغوط محكومة بالوضع األسري وبالوضع االجتماعي، وقد يؤدي إلى التنافر أو التناغم بين أفراد 

 (523 2113األسرة. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

 األسباب النفسية االنفعالية:-ب

االنفعال في درجات المعقولة تحمي االنسان كم الخطر ويعبئ طاقتو لمعمل لكن في حاالت كثيرة قد 

تتحول االنفعاالت إلى مصدر االضطراب في الحياة النفسية واالجتماعية لمفرد بما فييا وظائف البدنية، 

 (522 2169وفي نورة،وما يرتبط بيا صحة أو المرض. )دعو سميرة وشن

 األسباب الصحية:-ج

نشاط الغدد وتضخم غدة األدرينالين بشكل خاص ويتزايد إفراز األدرينالين منيا عندما نواجو ضغوطا أو 

مشكالت صحية، ونتيجة ليذا غير العادي في إفراز األدرينالين تتحول األنسجة إلى جموكوز يمد الجسم 

ائم فالمرض يعتبر مصدرا أساسيا لمضغط النفسي. )دعو سميرة بالطاقة التي تجعمو في حالة تأىب د

 (522 2169-2162وشنوفي نورة،
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 األعراض الضغط النفسي:-1

إن التعرض المفرط لضغط النفسي ينتج عنو انفعاالت ىرمونية يمكن أن تحدث مجموعة من األعراض 

 نذكر منيا5

 ألعراض الجسمية:-ا

 تضييق وجفاف في الفم.

 .ألم في الصدر

 ارتفاع في الدم.

 تفاعالت جمدية حيث يصبح لون الجمد شاحبا بسبب تحول الدم إلى مناطق أخرى. 

 (592 2113برودة وتعرق في اليدين. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

 تغيرات في أنماط النوم.

 تغيرات في اليضم، الغثيان القيء، اإلسيال.

 سرعة نبضات القمب مع الخطاء في النبضات.

 فقدان الدافع الجنسي. 

ذا استمرت لمدة طويمة فإنو يؤدي إلى نقص   زيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة تفاعالت الجسم وا 

  (692-5699 2113الوزن واالجياد واالنييار. )وليد السيد خميفة ومراد عمي عيسى، 

 زيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدي إلى انييار جسمي.
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ذا استمر لمدة طويمة أدى إلى أمراض القمب، فاضطراب الدورة زيادة  األدرنالين بالدم مما يؤدي الجسم وا 

 (539 2111الدموية، الشعور بالغثيان والرعشة، زيادة تشتت السكر في الدم. )حسن ىدى جعفر،

 األعراض النفسية: -ب

د، حيث أن الضغوط يمكن أن تزيد من الضغوط ليا تأثير عمى الرفاىية النفسية والصحية والعقمية لألفرا 

التوتر وتخفف الرفاىية الشخصية، تسبب نتائج تؤثر في جميع جوانب شخصية االنفعالية الفيزيولوجية 

السموكية، وىذه اآلثار تؤثر عمى توافق الفرد مع نفسو، ومع البيئة التي يعيش فييا، إال أن ىذه اآلثار 

 لضاغطة وباختالف األفراد أنفسيم. تختمف من فرد آلخر باختالف األحداث ا

 شعور بفقدان األمل.

 شعور بغياب اليدف.

 شعور بعدم األمان.

 اكتئاب.

 تسارع في األفكار.

 قمق.

 فرط الحساسية.

 شعور بخطر أو موت مداىمين.

 (563 2119،)سميرة الشيخاني تباطؤ في األفكار.
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 األعراض المعرفية:-ج

تؤثر الضغوط عمى البناء المعرفي، ومن ثم فإن العديد من الوظائف العقمية تصبح غير فعالة وتظير  

 كالتالي 

 اضطراب في التفكير حيث يكون نمطي وجامد سائد لدى الفرد بدال من عدم القدرة عمى االتخاذ القرارات.

 عدم القدرة عمى التركيز، نقص االنتباه، وضعف القوة المالحظة.

 القدرة عمى حل المشكالت، وصعوبة معالجة المعمومات. ضعف

 التغيرات الذاتية السمبية التي يثبتيا الفرد عن ذاتية، وعن األخرين.

عدم القدرة عمى الحسم عمى االستيعاب، والمقاومة وعدم التوازن. )وليد السيد خميفة ومراد عمي عيسى، 

2113 5692) 

 خاطئة.محاوالت التعويض إلى قرارات متسرعة و 

 يزداد معدل الخطأ.

 (592 2113تدىور في القدرة عمى التنظيم والتخطيط بعيد المدى. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

 االنحراف عن الوضع السوي.

 (564 2119،طا في قوة الذاكرة. )سميرة الشيخانيانحطا
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 األعراض الســــــــــموكية:-د

 األداء والقيام باستجابات سموكية غير مرغوبة. انخفاض

 اضطرابات لغوية مثل التأتأة والتمعثم، تردد في الكالم.

 القمق من النوم. 

 إلقاء الموم عمى األخرين.

 انخفاض إنتاجية الفرد.

 االنسحاب عن االخرين، والميل إلى العزلة.

 زيادة النسيان.

 ظيور نماذج سموكية.

 (592 2113حي. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، حل المشاكل بمستوى سط

 فرط األكل أو نقص الشيية.

 عناية سيئة بالصحة.

 تغير في العالقات العائمية أو الحميمية.

 انعدام الصبر.

 (592 2113قضم األظافر. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 
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 األعراض انفعــــــالية:-ه

 والسموك.عدم القدرة عمى التحكم في االنفعاالت 

 زيادة الصراعات بين الشخصية.

 التردد والتوىم المرض.

 سيطرة األفكار الو سواسية والقيرية.

 ظيور االكتئاب، القمق، اليمع، اإلحباط، والغضب.

 الشعور بعدم االستحقاق والقيمة وانخفاض من تقدير الذات.

 (5692 2113فقدان الثقة بالنفس. )وليد السيد خميفة ومراد عمي عيسى، 

 زيادة اإلحساس بالمرض حيث يحدث تييؤ أمراض الضغط واختفاء مشاعر اإلحساس بالصحة.

 (592 2113سرعة الخوف واالستثارة. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

 األعراض سيكوسوماتية:-و

 ارتفاع معدل اليرمونات المفرزة.

 بعض األفراد تؤدي إلى سوء اليضم.القرحة المرتبطة بالضغط النفسي عبارة عن جروح جدار المعدة لدى 

 األمراض الجمدية تعبر عن توترات جياز الغدد.

فرغات نفسية عصبية في حاالت التوتر النفسي والضغط النفسي. )وليد السيد خميفة، مراد عمي عيسى، 

2113 5692 ) 
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 العوامل المحدد لمضغط النفسي:-7

العامل مشاعر القمق واأللم التي تعيشيا أم الطفل يتضمن ىذا مشكالت األداء االستقاللي لمطفل: -ا

المصاب بسبب الصعوبة في أداء الوظائف االستقاللية الضرورية لمحياة والمتمثمة في عدم القدرة عمى 

 ارتداء المالبس واستخدام الحمام المحافظة عمى نظافة مالبسو.

ات الكثيرة المترتبة عمى وجود الطفل يتضمن ىذا العامل المتطمب القدرة عمى تحمل أعباء الطفل: عدم-ب

 المعاق في األسرة والتي تفوق كثيرا قدرتيا المادية مما يؤدي إلى تخمييا عن الكثير من األشياء.

يتضمن المشكالت التي تعاني منيا األم في عالقتيا االجتماعية  المشكالت األسرية واالجتماعية:-ج

األطفال المعاقين، وتحديدا العال قاتيم االجتماعية، وحددا والتي تظير بوصمة العار التي تحسيا أميات 

 لتفاعالتيم مع األخرين وذلك بسبب مشاعر الحرج التي تعيشيا األم.

يتضمن ىذا العامل مشاعر الخوف والقمق عمى المستقبل الطفل المعاق  القمق عمى المستقبل الطفل:-د

بقية حياتو معاقا، و]انو ال يستطيع أن يعيش حياة  عندما يكبر، وذلك اإلدراك األم بأن ابنيا سوف يقضي

 طبيعية وذلك لمحدودية إمكاناتو.

يتضمن ىذا العامل المشاعر النفسية المتعددة التي يعيشيا أم الطفل  االعراض النفسية والعضوية:-ه

حباط.......إلخ.  المصاب من حزن واوم النفس وقمق وتوتر وا 

يتضمن ىذا العامل ما تعانيو أم الطفل المصاب من مشاعر اليأس واإلحباط  مشاعر اليأس واإلحباط:-و

التي تترتب عمى طفل معاق وذلك إلحساسيا بأنيا إعاقة ابنيا وبأن الطفل لن امتداد لألسرة. )زيدان 

 ( 92-591 6443السرطاوي وعبد العزيز الشخص،
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 النظريات والنماذج المفسرة لضغط النفسي:-3

لنظريات التي اىتمت بدراسة الضغط طبقا ال اختالف اإلطار النظرية التي يتبنيا، وعميو لقد اختمفت ا 

 سنتعرف عمى أىم النظريات المفسرة والتي تعددت العمماء والباحثين5

  النظرية الفيزيولوجية:-أ

لحالة العالم الفيزيولوجي كانون من أوائل الذين استخدموا عبارة الضغط وعرفو برد الفعل في ا يعتبر

الطوارئ أو رد الفعل العسكري ففي بحوثو عن الحيوانات استخدم عبارة الضغط االنفعالي ليصف عممية 

 رد فعل الفيزيولوجي.

وقد بنيت دراساتو أن مصادر الضغط االنفعالي كاأللم والخوف، والغضب تسبب تغيرا في الوظائف 

اليرمونات أبرزىا ىرمون األدرينالين الذي يييئ  الفيزيولوجية لمكائن الحي ترجع إلى التغيرات في إفرازات

 (   592 2169الجسم لمواجية المواقف الضاغطة. )دعو سميرة وشنوفي نورة،

وقد كشفت أبحاث "كانون" وجود ميكانزيم أو ألية في جسم الكائن الحي تساىم باالحتفاظ بحالة التوازن 

التواجو، والرجوع لحالة التوازن العضوي والكيمائي بانتياء الحيوي، أي القدرة عمى المواجية التغيرات التي 

الظروف والمواقف المسببة ليذه التغيرات. وعميو فإن أي مثير خارجي بإمكانو أن يخل بيذا التوازن إذا 

 (532 2111فشل الجسم في التعامل معو. )بغيجة لياس، 

فيزيولوجيا تنطمق نظريتو من  ىانز سيمي بحكم تخصصو كطبيب متأثر بتفسير الضغط تفسيرا كان

يميز الشخص ويضعو  Stressمسممتو، ترى أن الضغط متغير غير مستقل وىو استجابة لعامل ضاغط 

عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة، وأن ىناك استجابة، أو أنماط معينة من االستجابات. )فاروق 

 (5634 2116السيد عثمان، 
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ق عميو اسم " زممة أعراض التكيف العام" ويقصد بكممة عام أن رد إذ أنشأ سيمي نموذجا لتفسير وأطم

الفعل الدفاعي ألي مسبب من مسببات الضغط يكون لو تأثيرا عمى الجوانب مختمفة جسمية ونفسية، 

وكممة تكيف تعني أن المثيرات الدفاعية التي تحدث مع مسببات الضغط، أما كممة زممة أعراض التكيف 

ود األفعال الدفاعية لمجسم التي تحدث في وقت واحد، ولكل فرد متاحة ومحدد لمتكيف العام فتشير إلى رد

 (   591 2169مع المواقف البيئي. )دعو سميرة وشنوفي نورة،

 9ولقد قسم سيمي مجموعة األعراض التكيفية لمضغط أو ردود الفعل اتجاه المصادر الضاغطة، إلى 

 مراحل5

باالنتباه لوجود حدث ضاغط، وىذا االنتباه يولد تغيرات  تبدأ :réaction d’alarme laمرحمة اإلنذار*

فسيولوجية، أي يتم إثارة الجياز العصبي وتحدث تغيرات فسيولوجية لمجسم، نتيجة لمتعرض لمحدث 

الضاغط، وىذه المرحمة ىي مرحمة االنزعاج فتحدث االثارة من خارج الجسم، ويتحول الجسم لمواجية 

 (5623 2113)ماجد بياء الدين السيد عبيد،  الحدث الضاغط.

ردود الفعل التي تشكل مرحمة اإلنذار تيدف إلى تييئة الجسم لعممية المواجية من خالل رفع سريع 

 لمدوران، تسييل عممية األيض لتوليد الطاقة، وتثبيط كل من األنشطة اليضمية، البولية، والتكاثرية.

 (523 2162)جبالي صباح، 

استمر الحدث الضاغط فإن مرحمة اإلنذار يتبعيا  إذا :la phase de résistanceاومة المقمرحمة *

مرحمة المقامة لمحدث الضاغط، فيستخدم الفرد مصادره لمواجية الحدث الضاغط أو التكيف معو فيقوم 

بمقاومة الحدث الضاغط، ففي ىذه المرحمة تختفي التغيرات التي حدثت في المرحمة السابقة وتتم 

ذا نجحت المقاومة فإن ا لجسم يعود إلى حالتو الطبيعية، عندئذ يشعر الفرد بأنو قد تغمب عمى المقاومة، وا 
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الضغط، ونجاح المقاومة يعتمد عمى قدرة الشخص عمى استخدام مصادره جيدا والتغمب عمى آثار المرحمة 

 (624-5623 2113األولى والتي يصاحبيا التوتر والقمق غالبا. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

يعيشون مرحمة المقاومة ىذه كقاعدة عامة، ألنيا خطوة تساعد الفرد عمى عبور الوضعية جميع األفراد 

الضاغطة بنجاح والعضوية أيضا تعود إلى الحالة الطبيعية، لكن في بعض الحاالت إذا استمر الضغط 

لمدة طويمة، وبنفس الشدة فإن الفرد ال بنجاح في ىزم الضغط، ويصبح جسمو منيك ومجيد فتضعف 

 (524 2162ومتو ويدخل الفرد في مرحمة الثالثة. )جبالي صباح، مقا

ىذه المرحمة بشكل غير متوقع، فتكون  تظير :   La phase d’épuisementاالنهاك مرحمة *

الطاقة قد استنفذت فيحدث االنييار، ويؤدي استمرار االستجابات الدفاعية إلى أمراض التكيف مثل 

 (5624 2113)ماجد بياء الدين السيد عبيد،  .جياداالضطرابات السيكوسوماتية واال

إن استمرار االستجابات الدفاعية تؤدي إلى اضطراب أجيزة الجسم ووظائفيا سواء العضوية أو النفسية أو 

 (524 2162العقمية، وقد يؤدي استمرار الضغط دون مواجية إلى الوفاة. )جبالي صباح، 

 النظرية المعرفية السموكية:-ب

أصحاب ىذا االتجاه أن حالة الضغط أو اإلجياد ترجع إلى افتقار الفرد لنموذج معرفي مناسب  يرى

لمموقف الضاغط، فالضغط ال يتوقف عمى المواقف الخارجي بقدر ما يتوقف عمى االستجابة المعرفية، 

 وتوقعات.

ويقول إن القمق  في القمق مقدمة ضرورية لمفيم الضغوط عنده، Speilbergerتعتبر نظرية سبيمبرجر 

 شقين فقد أقام نظريتو في القمق عمى أساس التميز بين القمق كسمة، والقمق كحالة.
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سمة القمق أو القمق العصابي أو المزمن، وىو استعداد طبيعي أو اتجاه سموكي يجعل القمق يعتمد عمى 

. )فاروق الظروف الضاغطة، وقمق كحالة وقمق موضوعي أو موقفي يعتمد عمى الظروف الضاغطة

 (5616 2116السيد عثمان،

ويحدد نظريتو في ثالثة أبعاد الضغط، القمق، التعمم وفي ضوء ىذه األبعاد يحدد محتوى النظرية ما يمي5 

 (92 21695)دعو سميرة وشنوفي نورة،

 التعرف عمى طبيعة الضغوط.

 قياس مستوى القمق الناتج عن الضغوط في المواقف المختمفة.

 ردية في الميل إلى القمق.قياس الفروق الف

 توفير السموكات المناسبة لمتغمب عمى القمق الناتج عن الضغوط.

 تحديد مستوى االستجابة. 

بأنو خاصية لموضوع بيئي، أو لشخص تيسر أو تعوق جيود الفرد  الضغط Murry مواري يعرف 

 (593 2169سميرة وشنوفي نورة، لموصول إلى ىدف معين ويميز مواري بين نوعين من الضغط. )دعو

 ويشير إلى خصائص وحاالت الموضوعات البيئية كما يدركيا الفرد. 5 بيتاضغط *

ويشير إلى خصائص الموضوعات وحاالتيا كما ىي في الواقع. )فاروق السيد  5 ألفاضغط *

 (5616 2116عثمان،
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نما نتوقف عمى عمى أنيا الظروف الضاغطة التي يعيشيا الفرد ال Ellisيعرفيا إليس   توجد في ذاتيا، وا 

األسموب والطريقة التي يدرك بيا الفرد الظروف التي يوجييا وعمى نسق االعتقادات الالعقالنية التي قد 

 (593 2169يكونيا حول ىذه الظروف واألحداث الضاغطة. )دعو سميرة وشنوفي نورة،

بير بعممية االدراك والعالج الحسي واالدراك ىذه النظرية نتيجة االىتمام الكLazarueلقد نشأت الزوارس 

 والتقدير المعرفي ىو مفيوم أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد.

وتعرف ىذه النظرية الضغوط بأنيا تنشأ عندما يوجد تناقض بين متطمبات الشخصية لمفرد ويؤدي ذلك 

دراكو في مرحمتين5 )فاروق السيد عثمان،  (5616 2116إلى تقييم التيديد وا 

يشير إلى عممية تقييم الفرد لمموقف وطريقة إدراكو لو فيل الوقت خطير وميدد لمفرد أم  التقييم األولي:*

 ال، فمن خالل التقييم األولى لمحدث الضاغط يتم تفسير الحدث ىل إيجابي أم سمبي.

أي  فتشير إلى تقييم مل يمتمكو الفرد من مصادر لمتعامل مع الحدث الضاغط، التقييم الثانوي:*

المواجية المتاحة لدى الفرد والتي تكون فعالة التعامل مع الحدث الضاغط، أيضا يتأثر التقييم الثانوي 

مكانات الفرد الجسمية والنفسية واالجتماعية.  )ماجد بياء الدين السيد عبيد،  -5624 2113بقدرات وا 

691) 

 النظرية التحميل النفسي:-ج

الذات من العوامل والمثيرات الداخمية والخارجية الميددة لو، إما يرى فرويد بأن األنا يعمل عمى حفظ 

 بالعدول عنيا أو اليروب منيا أو التكيف معيا.

فحسب التحميل النفسي ينظر لمضغط من منظور نفسي داخمي حيث يتم التأكيد عمى أىمية، ودور 

لمفرد فالصراع والتفاعل  العمميات الالشعورية وميكانيزمات الدفاع في تحديد السموك السوي ولمسوي
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المتبادل بين مكونات الجياز النفسي الثالث اليو، األنا، األنا األعمى وعدم القدرة عمى تحقيق التوازن بين 

متطمبات اليو ومتطمبات الواقع الخارجي ينتج عنيا الضغط النفسي ويتأثر إدراك الفرد لمموقف الضاغط 

 (594 2169رة،بتجاربو الداخمية. )دعو سميرة وشنوفي نو 

أن ىذه النظريات قد ألمت بكل مسببات الضغوط فكل واحد تحدثت عن عامل يساىم ظيور الضغط 

 النفسي وبتالي فكل نظرية تكما األخرى.

 طرق قياس الضغط النفسي:-9

يقاس الضغط النفسي عند اإلنسان بعدة وسائل أو أدوات، ومن تمك األدوات، أدوات القياس النفسي 

 دى المتخصصين في موضوع القياس النفسي أو اإلكمينيكي.المستخدمة ل

وتكون تمك األداة إما مكتوبة، أي عن طريق اإلجابة عمى بعض األسئمة ثم تحسب اإلجابات لتستخرج 

أجيزة عممية تقيس التوازن الحركي نسبة اإلجياد أو كمية الضغوط الواقعة عمى الفرد أو يقاس بواسطة 

 االنفعاالت وشدتيا، ومن األدوات الشائعة االستخدام المقاييس المكتوبة.العقمي أو قوة 

أيضا توجد عدة طرق تستخدم في دراسة الضغوط، وقياس منيا المالحظة والمقابالت االستبيانات، وتعد 

 (594 2113االختبارات أكثر الطرق استخدما في دراسات الضغوط. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

 تيجيات الوقائية لمضغط النفسي:االسترا-11

إن التعامل مع الضغوط النفسية يحتاج من اآلباء القيام باستراتيجية وتمثل مجموعة من التكنيكيات لتوجيو 

 أىدافيم وتحقيقيا نحو خفض الضغوط النفسية أو الظروف الضاغطة.

ى شئنا أم أبينا لمتكيف معيا. بالرغم من أننا قد ال نشعر باالرتياح لبعض الضغوط النفسية، إال أننا نسع

 (5992 2113)ماجد بياء الدين السيد عبيد، 
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ويقصد باستراتيجية مواجية الضغوط من ناحية الفرد تمك الجيود التي يقوم بيا لكي يسيطر عمى أو يجد  

5 2113أو يدبر أو يتحمل مسببات الضغوط التي تفوق طاقتو الشخصية. )ماجد بياء الدين السيد عبيد، 

991) 

 أساليب المعرفية:-ا

تدخل العمميات المعرفية أو الذىنية األسموب الذي يعتمد الفرد لتعامل مع مصادر التوتر لذلك يمكن القول 

إن األساليب التي يتم توظيفيا تتبع أساسا عن بعد ذىني أو معرفي، وتستند في ذلك افتراضيين األول 

في حداتو االنزعاج والتوتر بل نوعية رد الفعل من مفاده أن التعرض لمصادر الضغط النفسي ال يسبب 

جانب الفرد ىو الذي يحدد نتيجة النيائية، ومن جانب أخر يستند إلى ما يعرف بالتفكير اإليجابي في 

مواجية مواقف الحياة وىو ما ساعد عمى النظر إلى المشكمة من منظور إيجابي ومحاولة إعادة تقييميا 

 مكانيات االزمة تجاوزىا أو البحث عن الحمول المالئمة.األمر الذي يسمح بتوفير اإل

 تغيير أسموب الحياة:-ب

ىناك العديد من األساليب واألنشطة التي تساعد في التخفيف من التوتر الداخمي، والتخمص من أثار 

 الضغوط النفسية عمى الفرد ونذكر منيا5 

 القيام بنشاط بدني التمارين الرياضية. 

 ة والقران.االسترخاء الصال

 الدعم االجتماعي.

 االسترخاء.
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 ثانيا: استراتيجية المواجهة:

 تطور مفهوم المواجهة:-1

 Faireتعني بالفرنسية"  "Coping" تسميتيا فيي في األصل كممة انجميزية من الناحية المغوية اختمفت

Face في البيئة المحيطة " ويقصد بيا التسوية أو التعامل أي استجابات تكيفية لمتغيرات التي تحدث

 بالفرد.

 يتصل بمفيومين ىماFaire face 5تاريخيا مفيوم المواجية 

من طرف نظرية  64" الذي تطور مع نياية القرن Mécanismes de défense " ميكانيزمات الدفاع*

 التحميل النفسي.

ذلك عمى عمم معتمدا في  64" الذي تطور مع النصف الثاني من القرن  Adaptation" الــــــتكيف*

 البيولوجيا، عمم الطبائع، وعمم نفس الحيوان )خاصة خالل تطور نظرية النشوء واالرتقاء لداروين(.

( من أوائل العمماء الذين استخدموا مفيوم المواجية في أبحاثو، حيث أشار 6412) Morphyيعد مورفي 

 ف السيطرة عمييا.إلى األساليب التي يستخدميا الفرد تعاممو مع المواقف الميددة بيد

، 6439، 6423فسنوات )قد جاء بو العالم األمريكي الزاروس وشركاؤه وطوره  Copingأما مصطمح 

 (523 2162التوالي. )جبالي صباح، ( عمى6441
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 مفهوم استراتيجية المواجهة:-2

بأنيا الجيود السموكية المعرفية المتغيرة باستمرار والتي يتخذىا الفرد  (6434)يعرفيا فولكمان والازروس

دارة مطالب الموقف، والتي يتم تقديرىا من الجانب الفرد عمى  في التعامل مع األحداث التي يعايشيا وا 

مكاناتو. )طو عبد العظيم،   (523 2111أنيا شاقة ومرىقة وتتجاوز مصادره وا 

بأنيا تمك المجيود المبذول من قبل الفرد إلزالة التوتر وخمق طرق  Nawman (6436)أما نيومان 

 جديدة لممواجية مع المواقف الجديدة في مرحمة الحياة.

ىي المواجية صورة من حل المشكمة وأن الضغط يكون نتيجة الفشل في حل  Cox 6432 يعرفيا كوكس

فية والسموكية التي يستخدميا الفرد في المشكمة، وأن المواجية تتضمن مجموعة من االستراتيجيات المعر 

 التعامل مع احداث الحياة الضاغطة التي يتعرض ليا والخبرات االنفعالية الناتجة عنيا.

المواجية بأنيا الجيود السموكية والمعرفية التي يقوم بيا الفرد  Mathenyet (6431)يعرف ماثني 

 ساسين ىما5لخفض مطالب الضغوط، كما يحدد فعالية المواجية عمى أ

 5 ىي االستجابات التي تصدر عن الفرد لمتوافق مع األحداث الضاغطة.سموك المواجهة*

5 عبارة عن الخصائص الفردية والجتماعية والبيئية المتاحة لمفرد من أجل مواجية مصادر المواجهة*

 الحدث المقيم عمى أنو ضاغط.

وعة آليات التي يستخدميا الفرد لمتوافق مع عرفيا لطفي الشربيني في المعجم الطب النفسي بأنيا مجم

 (524 2162المواقف المختمفة. )جبالي صباح، 
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يعرف المواجية بأنيا مجموعة األفعال المعرفية  Frydenbrry and lewesأما فريد نبرج ولويس 

والوجدانية التي يقوم بيا الفرد في االستجابة لممواقف الضاغطة وذلك بيدف استعانة االتزان لمفرد أو محو 

 االضطرابات والتوتر لديو بمعنى محو المثير أو المواقف الضاغط أو التكيف معو.

ب مواجية الضغوط اسم عمميات تحمل الضغوط التي أسالي ( عمى6449)ويطمق لطفي عبد الباسط 

يسعى من خالليا الفرد لتطوير المواقف الضاغطة وحل المشكمة أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب 

 (539 2111عميو. )طو عبد العظيم، 

ومن خالل التعاريف التي تم عرضيا سابقا يمكن أن نستخمص تعريفا شامال الستراتيجيات مواجية 

 وط كما يمي5 الضغ

ىي مجموعة من الطرق واإلجراءات واألساليب المعرفية والسموكية والوجدانية التي يستخدميا الفرد في 

التعامل مع المواقف الضاغطة واالنفعاالت الناتجة عنيا بيدف التخفيف أو التقميل من حدتيا واستعادة 

 االتزان لفرد وكذلك التكيف مع تمك المواقف الضاغطة.

 اذج المفسرة الستراتيجيات مواجهة الضغط: النم-3

 ىناك العديد من النظريات التي تطرقت إلى مفيوم استراتيجيات مواجية الضغط وتفسيرىا، وظيورىا5

 النموذج التحميمي:-ا

عمل التحميل النفسي منذ نشأتو عمى فيم وتحديد أشكال المواجية وبشكل خاص األشكال دفاعات األنا: *

(، وعرفو 6394، وسميت وسائل الدفاع األولية وقد أدخل "فرويد" الدفاع لممرة األولى )الالشعورية منيا

الحقا بأنو تسمية عاممة لكل التقنيات التي يستخدميا األنا في مواجية الصراعات التي من المحتمل أن 

 تؤدي لمعصاب.
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لعمميات المعرفية غير حيث أن استراتيجيات المواجية تظير في دفاعات األنا، أي أنيا مجموعة من ا

الواعية التي تيدف في النياية إلى خفض كل ما يحدث الحصر وىناك عدة سيرورات معرفية موجية 

لخفض القمق الناجم عن حدث ما وتتمثل السياقات معرفية التي ترمي إلى التخفيف من شدة القمق فيما 

 يمي5

 التي ال يمكن تحمميا مثل المرض الخطير.5 ىنا الفرد يدرك الحقيقة، ولكن ينكر العوامل االنكار*

 5 ينحصر سير التفكير، أي منع التفكير، أي يمنع التفكير فيما يترتب عن وضعيتو.العزلة*

فإن المعيار األساسي  Viallantالفرد يبحث عن تفسير منطقي لما يحدث لو وحسب فيانت  العقمنة:*

ونتيا، درجة تكيفيا مع الواقع لكن المواجية الناجحة الستراتيجية المواجية متعمق بنوعية السير وارت، مر 

تعتمد عمى معيار أساسي يعتمد عمى نوع الميكانيزمات المستخدمة ودرجة تفاعل المواجية مع الواقع 

 والمصير الجسمي والنفسي لمفرد.

من  ولقد أطمق فرويد مصطمح الميكانيزمات الدفاعية عمى الميكانيزمات التي تعمل عمى حماية الفرد

االنفعاالت، األفكار والنزوات المؤلمة التي قد تكون وراء عدة اضطرابات نفسية من جية كما يمكن أن 

تمثل سياق عالجي شافي وميزت بوليان ثمانية عشر ميكانيزما دفاعيا والمصنفة إلى أربعة مستويات 

 وىي5 

 5 مثل االسقاط الذىاني والتفكك.دفاعات ذهانية*

 متل اإلسقاط، الوساوس، توىم المرض، السموك السمبي والعدواني.دفاعات غير ناضجة: *

 الكبت، التبديل، رد الفعل والعقمنة. دفاعات العصابية:*

 (526،21 2169متل التصعيد والمزاج. )دعو سميرة وشنوفي نورة، دفاعات الناضجة:*
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سبق يمكن القول إن النموذج التحميمي لو مساىمة كبيرة في فيم استجابات الفرد ومواجية الحدث  مما

 الضاغط وذلك بتركيز االىتمام عمى خفض الضغط.  

 النموذج الحيواني:-ب

( التي تدور حول مبدأ الصراع، 6324يعد ىذا النموذج متأثرا بنظرية النشوء واالرتقاء لدرواين ) 

ي تبقى ىي التي تكون أقدر عمى التالؤم في مواجية التغيرات البيئية الطبيعية وىو ما عبر فالكائنات الت

 عنو درواين باالنتخاب الطبيعي أو البقاء لألصمح.

حسب ىذا النموذج فالمواجية تقتصر عمى االستجابات السموكية الفطرية أو المكتسبة لمواجية أي تيديد 

إلى مفيوم استجابة المواجية أو اليروب التي قد يسمكيا الكائن الحي  Canao (6492)حيوي، لقد أشار 

حيال تعرضو لممواقف الميددة في البيئة، وىي االستجابات السموكية التي يقوم بيا الفرد لخفض االستثارة 

الفيزيولوجية والتي من خالليا ينخفض تأثير المثيرات الضاغطة مثال ىروب الدب من األسد تجنبا أن 

رسو، أن األسموب يكون غير مالئم لمعديد من المواقف التي يتعرض ليا الفرد، ألنو ال يجسد العنصر يفت

 االنفعالي أو المعرفي في االستجابة لممواقف.

 في حالة الخوف والفزع. ميكانيزم الهروب )التجنب(:*

 في حالة الغضب. ميكانيزم الهجوم:*

قود الجسم لالستجابة إما بالمواجية أو بالبحث عن استراتيجية إذن رد فعل الكائن تجاه المواقف الميددة ي

انسحاب مالئمة، وذلك الن العضوية خمقت مييأة لمواجية التحديات إما بالتحفز أو بالتوقف. )جبالي 

 (539 2162صباح،

 



الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية                                                                ثالثالفصل ال  

 

89 
 

 النموذج المعرفي:-ج

الرجوع إلى  بدون Surazalال يمكن فيم الضغط النفسي حسب نظرية الضغط والمواجية لالزاروس 

المكون المعرفي الكامن من وراء تفسير الفرد لمموقف أو الحدث الضاغط الذي يتعرض لو، والعممية 

المعرفية ىذه تمثل حجر األساس لتحديد طبيعة استجابة الفرد لمضغوط المختمفة داخمية كانت أم خارجية، 

تية والتغمب عمييا وعميو فإن العممية وعممية إدراك الموقف وتقييمو ىي األساس في مواجية الضغوط الحيا

 المعرفية المسؤولة عن التقييم الموقف وتحديد استجابة االنسان لو ىي التي تعرف بمفيوم المواجية.

أن مختمف العمميات الترشيحية تعد بمثابة وسائط لمعالقة  Lazarus et Folkman (6443)بينما يعتبر 

ن يؤثران عمى العالقة بين الفرد والمحيط ىما التقييم المعرفي ضغط توثر انفعالي ويؤكد أنو يوجد عامال

 لموضعية والمواجية بمراحل معرفية مختمفة ىي5 

فكرة ىذه المرحمة مبنية عمى أن اإلنسان يواجو في حياتو مواقف أو أحداث ضاغطة  مرحمة الضاغط:*

تستدعي الكثير من الجيود لمواجيتيا والتغمب عمييا وقد تنطوي عمى صعوبات صحية إذا تم استعمال 

 استراتيجيات معرفية سموكية غير فعالة.

ة التعرف عمى الحدث تم يقوم بتحديد مستوى 5 في ىذه المرحمة يقوم الفرد بمحاولمرحمة التقييم األولي*

التيديد الذي بمثمو ىذا الحدث بالنسبة لمفرد في ىذه العممية التقديرية عمى أسموبو المعرفي وخبرات 

الشخصية، فالضجيج الذي يحدثو مثال جار طالب عمم في صدد تحضير المتحان يمكن أن يقيمو كخطر 

مشاعر القمق والغضب التي قد يعبر عنيا الطالب، فطبيعة  ييدد نجاحو في االمتحان، وىذا ما يفسر

 التقييم تساىم بطريقة مختمفة في نوعية وشدة االنفعال.

   يتساءل الفرد من خالل التقييم الثانوي عما يمكن فعمو لموقاية من التيديد تم مرحمة التقييم الثانوي: *

ة التي يمكن استعماليا إزاء العامل الضاغط كما يقرر نوعية تعاممو، حيث يحدد نوع استراتيجيات المواجي
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يوجو ىذا التقييم الفرد إلى اختيار استراتيجيات التعامل في المستقبل إذا عرضتو حالة ضاغطة، حيث 

ييدف النوع األول إلى خفض الضغط االنفعالي مع عدم التغيير في المشكل وتدعى استراتيجيات التعامل 

ال، وييدف النوع اآلخر إلى محاولة التغيير وتصحيح الحالة وتدعى مع الضغط المركزة حول االنفع

 استراتيجيات مركز عمى المشكل.

ىذه عبارة أمثمة عن استراتيجيات مركزة عمى االنفعال، غير أنو عندما يقرر الذىاب عند حاره ويطمب منو 

 ت مركزة عمى المشكل.أن يخفض شدة الضجيج أو يذىب لمدراسة خارجا ىذه عبارة أمثمة عن استراتيجيا

تعني التغيير الكبير والجدري لمعالقة ما بين الفرد والمحيط الناتج عن الجيود الفرد نتيجة  إعادة التقييم:*

تكييفو لتغيير الوضعية الخاصية بالحادث، وىذا التغيير يمس ما حدث وما سيحدث في المستقبل، إذا ىو 

 خذ بعين االعتبار التغذية الرجعية.قرار نيائي وسيرورة لمتفاعل الداخمي مع األ

في ىذه المرحمة يمجأ الفرد إلى استعمال استراتيجيات معرفية سموكية لمواجية الموقف  المواجهة:*

الضاغط، وصنفت استراتيجيات المواجية إلى نوعين أساسيين5 النوع األول من التعامل أطمق عميو 

التخفيض من التوتر االنفعالي بل إلى فيم المشكل التعامل المركز حول المشكل، وييدف ليس فقط إلى 

وعمل شيء لتعديل أو تغيير مصدر الضغط، والثاني أطمق عميو التعامل المركز حول العاطفة وىو 

 ييدف إلى تخفيض أو التحكم في الحزن المصاحب أو الناجم عن الموقف.

المواجية عمى كل من النشاط في ىذه المرحمة يتحدد مدى تأثير أساليب  مرحمة نتائج المواجهة:*

االنفعالي والمعرفي والفيزيولوجي والسموكي، وتتوقف استجابة الفرد التواقفية لمموقف الضاغط عمى مدى 

 (529،29 2169نجاحو في استعمال استراتيجية مناسبة لمتغمب عميو. )دعو سميرة وشنوفي نورة،
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 النموذج السموكي: -د

منظرية السموكية من حيث تعممو وكيفية تعديمو، ويرى السموكيون أن سموك يعتبر السموك المحور الرئيسي ل

 الفرد خاضع لمظروف البيئية فتصرفات الفرد سواء كانت سوية أم شاذة فيي سموكيات متعممة.

جاء باندورا بمصطمح الحتمية التبادلية والذي يربط العالقة بين السموك والفرد والبيئة، إذ تفاعل ىذه 

ثالثة مع بعضيا وتتأثر ببعضيا، إذ ان االستجابة السموكية التي تصدر عن الفرد حيال العناصر ال

المواقف الضاغطة تؤثر عمى مشاعره كما أن سموكو يتأثر بطريقة إدراكو لمموقف الضاغط وعندما تكون 

لفرد في استجابتو غير توافقية حيال الموقف الضاغط يؤدي إلى تفاقم الضغط لديو، ويشير إلى أن قدرة ا

التغمب عمى المواقف الضاغطة يرجع إلى درجة فعالية الذات لديو والتي تتميز بمدى واسع من السموكيات 

التكيفية المتعممة، كما أن درجة فعالية الذات تتوقف عمى البيئة االجتماعية لمفرد وعمى إدراكو لقدراتو 

مكاناتو في التعامل مع المواقف الضاغطة، فعندما يدرك الف رد أنو يستطيع مواجية األحداث الصعبة وا 

 فمن يعاني من التوتر والقمق و بالتالي جعل الموقف الضاغط أقل تيديدا.

 أما تقيم الموقف فيتم من خالل نوعين من التوقعات5

 تقييم الفرد لسموكو الشخصي الذي يؤدي إلى نتيجة معينة. توقع النتيجة: *

اعتقاد الشخص وقناعتو بأنو يستطيع تنفيذ السموك الذي يؤدي إلى نتيجة إيجابية. )طو  توقع الفعالية:* 

 (519،19 2111عبد العظيم حسين،

 تصنيفات استراتيجيات المواجهة:-4

يوجد لدى كل فرد منا دافع وحاجات ورغبات وقد تتعارض ىذه الرغبات والدوافع مع البيئة مما يجعل الفرد 

القمق ولكن لكل واحد منا أسموبو الخاص في حل المشكالت والتغمب عمى في خالة من الضغوط و 



الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية                                                                ثالثالفصل ال  

 

92 
 

المواقف المؤلمة، فيناك أشخاص تستسمم وتنسحب من المواقف وىذا يسمى بسموك اليروب، ىناك من 

يمجأ إلى المواجية ولقد توصل الباحثون من خالل دراستيم إلى العديد من االستراتيجيات التي يستخدميا 

التعامل مع الضغوط والتي تتفاوت في درجة فعاليتيا فمن خالل ما توصل إليو باحثون في األفراد في 

 دراستيم يمكن عرض بعض التصنيفات فيما يمي5

 :Billings et Moosتصنيف بيمنجس وموس -ا

يرى أن استراتيجيات المواجية الضغوط األقدمية تتضمن القيام بمحاوالت معرفية لغير أساليب التفكير 

لدى الفرد عن المشكالت ومحاوالت سموكية، وذلك بيدف حل المشكمة بشكل مباشر أما االستراتيجيات 

لتقميل من التيديدات المواجية اإلحجامية فيي تتضمن القيام بمحاوالت معرفية وذلك بيدف اإلنكار أو ا

 التي تسببيا الموقف.

وبعبارة أكثر وضوحا أن استراتيجيات المواجية األقدمية تتضمن النزعة لالستجابة بشكل فعال نحو 

األحداث الضاغطة والسعي لمحصول عمى معمومات بشأن ىذه األحداث الضاغطة وحل الموقف أو 

في مقابل تتضمن االستراتيجيات المواجية المشكمة، وذلك من خالل استخدام أساليب سموكية، و 

اإلحجامية النزعة نحو تشتيت وصرف ذىن الفرد عن الحدث الضاغط وتجنب الحصول عمى معمومات 

بأن الحدث الضاغط عادة التقييم واستخدام أساليب سموكية ومعرفية لميروب من الموقف الضاغط ونتائجو 

يقة إيجابية و البحث عن المعمومات و المساندة من اإليجابي لمموقف، أي بناء الموقف معرفيا بطر 

 األخرين.

أما األساليب االستراتيجيات المواجية اإلحجامية تتضمن تجنب التفكير الواقعي في المواقف الضاغطة أو 

مشكمة وتقبل المشكمة وتقبل المشكمة واالستسالم ليا، أو التنفيس االنفعال لخفض التوترات االنفعاالت 

 (5291،292 2111مصاحبة لممواقف الضاغطة. )طو عبد العظيم حسين،السمبية ال
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 : Galowic(1985) تصنيف جمويك-ب

 يصنف أساليب مواجية الضغوط إلى أربعة أنواع5

 أساليب المواجية المتمركزة حول المشكمة.-6

 أساليب المواجية المرتبطة بالتقييم التقبل، التفاؤل، االستقالل، الدعابة.-2

 مواجية يصعب تصنيفيا متل5 الشتائم، البكاء، األكل والتدخين.سموكيات -9

 المساندة االجتماعية.-9

 Kohen (1994:)تصنيف كوهن -ج

 يصنف كوىن استراتيجيات المواجية التي يستخدميا األفراد في التعامل مع الضغوط إلى أبعاد التالية5

أنماط التفكير العقالني والمنطقية التي يمجأ إلييا الفرد بحثا عن مصادر الضغط  التفكير العقالني:*

 وأسبابو.

يحاول الفرد من خالليا تخيل المواقف الضاغطة التي واجيتو كما يتجو بيا إلى التفكير في  التخيل:* 

 المستقبل عند مواجية ىذه المواقف.

 الضاغطة بالتجاىل واالنغالق كأنيا لم تحدث مطمقا.يسعى الفرد من خالل االنكار المواقف  اإلنكار:*

ىي نشاط معرفي يتجو من خالل الفرد إلى استخدام حمول جديدة ومبتكرة لمواجية حل المشكمة: *

 الضغوط.

تشير إلى رجوع األفراد إلى الدين في أوقات الضغوط وذلك باإلكثار من العبادات الرجوع إلى الدين: *

 (542 2162)جبالي صباح، عمييا كمصدر لمدم الروحي واالنفعالي. والمداومة عمييا كمصدر 
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 : Sgeier et al 1986 تصنيف شور وآخرون  -د

 قام شور بتحديد أساليب التعامل مع الضغط في عدة أنواع ىي5

ىو أن يقوم الفرد بوضع خطة معينة وأن يقوم باستجابة سريعة لمسيطرة التعامل عمى مواجهة المشكمة: *

 دث الضاغط.عمى الح

 حيت الفرد أنو ىو المسئول عن تعرضو لمموقف الضاغط.لوم الذات: *

القيام يشير إلى تقبل الفرد لمموقف نظرا لعجزه وانعدام الحيمة لديو أي نتيجة لرفضو التقبل واالستسالم: *

 .شيء الموقف بأي

لمموقف مما يجعمو يشعر بالثقة كأنو يحاول الفرد إيجاد معنى وتفسير إعادة التفسير اإليجابي لمموقف: *

 بالنفس.

 يبدو ذلك من خالل المجوء إلى أحالم اليقظة. الهروب من خالل التخيل:*

تشير إلى سعي الفرد نحو اآلخرين لطمب العون والنصيحة والمعمومات  المساندة االجتماعية:*

 (541،21 2111والمساعدة. )طو عبد العظيم حسين،

 : Cotton (1991)تصنيف كوتن-ه

 االستراتيجيات مواجية الضغوط عدة أنواع5

وغالبا ما تستخدم ىذه االستراتيجيات فسيولوجية عندما  استراتيجيات فسيولوجية تتركز حول المشكمة:*

يكون مصدر الضغوط فسيولوجيا، فعندما يكون مصدر الضغط مثال ىو إصابة بمرض مزمن عندئذ 

 تتضمن االستراتيجية الفسيولوجية التي تتركز حول مشكمة تعديل أسموب الحياة لدى الفرد.
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وىي عبارة عن الجيود التي يبذليا الفرد لتعديل استراتيجيات المواجهة التي ترتكز عمى المشكمة: *

العالقة الفعمية التي بينو وبين البيئة، وليذا فان الشخص الذي يستخدم ىذه األساليب تجده يحاول تغيير 

من خالل البحث عن أنماط سموكو الشخصي أو يعدل الموقف ذاتو، فيو يحاول تغيير سموكو الشخصي 

معمومات أكثر عن الموقف أو المشكمة لكي ينتقل إلى تغيير الموقف حيث أن استراتيجيات المواجية التي 

ترتكز عمى المشكمة تيدف إلى البحث عن معمومات أكثر حول الموقف أو المشكمة أو طمب النصيحة 

دارة المشكمة و القيام بأفعال لخفض الضغط عن طري  ق تغيير الموقف مباشرة.من اآلخرين وا 

وىي تشير إلى الجيود التي يبذليا الفرد لتنظيم استراتيجيات المواجهة التي ترتكز عمى االنفعال: * 

االنفعاالت وخفض المشقة والضيق االنفعالي الذي يسببو الحدث أو الموقف الضاغط لمفرد عوضا عن 

االبتعاد وتجنب التفكير في الضواغط  تغيير العالقة بين الشخص والبيئة، وتتضمن ىذه األساليب

واالنكار، وىدف ىذه االستراتيجيات إلى تنظيم االنفعاالت السمبية التي تنشأ عن الحدث الضاغط الذي 

 (542 2111يواجو الفرد. )طو عبد العظيم، 

 تصنيف استراتيجيات المواجهة في البيئة العربية:-و

 ت مواجية الضغوط النفسية إلى5( استراتيجيا6449فقد صنف لطفي عبد الباسط )

تتمثل في قيام الفرد بأفعال لمواجية المشكمة مع محاولة مستمرة لزيادة الجيد  االستراتيجيات اإليجابية:*

أو تعديمو وعدم التسرع والتريث في محاولتو الموقف الضاغط، وقد يقتضي ذلك استرجاع الفرد لخبراتو 

 السابقة في المواقف الضاغطة.

تتمثل في نقص جيد الفرد في التعامل مع الموقف الضاغط واإلفراط في  االستراتيجيات السمبية:*

ممارسة أنشطة أخرى كالنوم، وعزل الذات وإلنكار واالنسحاب المعرفي العقمي أو االستغراق في أحالم 

 اليقظة والتفكير في األشياء وموضوعات بعيدة عن المشكمة.
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 ( فقد صنفيا إلى ثالثة أنواع21115أما طو عبد العظيم حسين )

 من المشكمة. التخطيط والسعي لحل المشكمة مقابل اإلنكار واليروب

 المساندة االجتماعية في مقابل المواجية الدينة.

أساليب مواجية عمى مستوى المعرفي في مقابل أساليب انفعالية. )طو عبد العظيم حسين، سالمة عبد 

 (612-21115611العظيم حسين، 

 العوامل المؤثر في استراتيجيات مواجهة الضغوط:-2

ىناك عوامل عدة في اختيار استراتيجية المواجية والتي تتضمن عوامل تتعمق بخصائص شخصية الفرد 

مثل كنمط الشخصية ومركز التحكم وفعالية والصالبة النفسية، وىناك عوامل أخرى موقفيو ونوعية تتعمق 

عيد في تحديد استراتيجيات المواجية وتتمثل في طبيعة الحدث الضاغط، بالموقف ذاتو، وتسيم إلى حد ب

 نوعو من حيث مزمن أو حاد. 

 الــــــــــعوامل المرتبط بالفرد:-ا

أوضحت أن األفراد  ( حينما6432ىذا المصطمح عمى يد سوازن كوباسا)صيغ  الــــــصالبة النفسية:*

ة عالية عمى المقاومة النتائج السمبية والمؤلمة لمضغوط، الذين تتسم شخصيتيم بالصالبة يتميزون بمقدر 

بسبب أسموبيم في معالجة الحوادث المسببة لمضغوط، كما أنيم يثقون عمى التأثير في مجرى حياتيم، أما 

األفراد الذين يعانون من فقدان الصالبة النفسية فيتميزون بمستويات عالية من اإلحساس بالضغوط 

 ونوا عرضة لإلصابة بالضغوط النفسية.النفسية ويمكن أن يك

يستجيب األفراد لألحداث الضاغطة بطريقة واحدة بل يختمفون في استجاباتيم  ال الشخصية:نــــــمط *

لنمط الشخصية، فاألشخاص ذوي الحساسية لمتحدي القادم من البيئة ىم أكثر حساسية وشعورا بالضغط 
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ساليب مواجية أقل فعالية، بينما األشخاص األكثر استرخاء وسريعو التأثر بمسببات الضغوط ويستعممون أ

وصبرا ورضا عن الحياة وغير العدوانيين يستعممون استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشك. )طو عبد 

 ( 5622 2111العظيم،

تقدير الذات مؤشرا ىاما في تحديد استراتيجيات المواجية التي يستخدميا األفراد  يعتبر الذات:تــــــقدير *

مع المواقف الضاغطة، فإدراك ورؤية الذات بطريقة إيجابية تمثل مصدرا نفسيا ىاما في عممية المواجية 

ذات ( إن األفراد ذو تقدير ال6449) Chanالمواقف الضاغطة التي تواجو الفرد، وكشفت نتائج دراسة 

مرتفع يستخدمون استراتيجيات المواجية ترتكز عمى االنفعال كاإلنكار والميل إلى االنسحاب، تعاطي 

 (5621 2111المخدرات، التدخين المفرط في مواجية الضغوط. )طو عبد العظيم،

بفعالية عمى يشير ىذا المفيوم إلى اعتقاد الفرد بأن لديو القدرة عمى التعامل والسيطرة  فــــــعالية الذات:*

المواقف واألحداث التي يتعرض ليا، وىذا يشير إلى أن المواجية الناجحة لمضغوط ال تتطمب ميارات 

نوعية فحسب بل تتطمب أيضا اعتقاد الفرد بأن لديو القدرة عمى التحكم في أحداث الضاغطة. )دعو 

 (519 2169يرة وشنوفي نورية،سم

لمشخصية إلى  Eysenekشكل تقسيم إيزيك  والعصابية(:سمة الشخصية الفرد نفسها )االنبساطية *

بعدين انبساطي وعصابي منطمق لمعديد من الدراسات حول العالقة بين ىذين البعدين ونوع المواجية 

حيث أن من سمة الشخصية النمط المنطوي الذي يعتبر أكثر تأثرا بالضغوط من نمط المنبسط، والمتزن 

 النمط العصابي. انفعاليا أقل تأثر بالضغوط من 

أثبتت الدراسات والبحوث وجود فروق بين الجنسين في مدى اإلدراك والتأثر بالضغوط،  5الــــــــــجنس*

حيث كسفت أن الرجال أكثر إدراكا وتأثر بالموقف الضاغطة من النساء، وقد وجد الزاروس في بحوثو أن 

 مة أقل من الرجال.النساء يستعممن استراتيجيات المواجية المركزة عمى المشك
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السن يمعب دورا أساسيا في تقييم المواقف الضاغطة وتحديد استراتيجيات المواجية حيث  الـــسن:*

اكتشف فولكمان أن النساء المسنات يستعممن استراتيجيات التجنب واإلنكار واليروب أكثر من النساء 

 (5691 2111األكثر شبابا. )طو عبد العظيم،

 الـــــــــــعوامل الـــــمرتبطة بالمحيط:-ب

ن لم ييتم بيا  الــــمساندة االجتماعية:* تعد المساندة االجتماعية ظاىرة االجتماعية قديمة قدم االنسان، وا 

الباحثون إال مؤخرا بعد ما الحظوه من أثار ىامة ليا في مواقف الشدة واالجياد النفسي، كما أنيا عممية 

ادة التأثير المتبادل بين اآلخرين وشبكة العالقات االجتماعية المختمفة والتي بعضيا في ديناميكية لزي

 المساندة الوجدانية النفسية.

تتوقف المساندة االجتماعية عمى مدى اعتقاد الفرد في كفاءة اآلخرين ومدى عمق العالقة بين الفرد 

من المساندة سواء من األسرة أو األصدقاء  والمحيطين بو، والميمين في حياتو كما أن المستوى المرتفع

يرتبط باستراتيجيات مواجية فعالة، وكمما كان مستوى المساندة االجتماعية منخفضا كمما كانت 

 (621، 5692 2111استراتيجيات المواجية غير فعالة. )طو عبد العظيم،

الثقافي، فاألفراد تختمف يختمف سموك المواجية باختالف المستوى االقتصادي و  المستوى االقتصادي:*

استجابتيم لمضغط باختالف ثقافتيم، وىذا ما يجعميم يستخدمون استراتيجيات مختمفة في التعامل مع 

 األحداث الضاغطة.

كما أن األفراد الذين ينحدرون من أسر ذات مستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع يميمون إلى استخدام 

ية الفعالة، بينما األفراد المنحدرين من اسر ذات مستوى اقتصادي استراتيجيات المواجية السموكية والمعرف

 واجتماعي منخفض يستعممون 
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 (5692 2111استراتيجيات المواجية التي تركز عمى التجنب. )طو العظيم،

ومن خالل عرض ىذه العوامل المؤثر في استراتيجيات المواجية نقول بأن أساليب مواجية تختمف 

مرتبطة بالمحيط والفرد، وكذلك استراتيجيات المواجية لدى الفرد نفسو يمكن أن تكون باختالف بالعوامل 

 فعالة في موقف معين وال تكون فعالة في موقف أخر وزمن أخر.

 استراتيجيات المواجهة المركزة حول المشكمة والمركزة حول االنفعال:-6

بعاد واألكثر استجابة لمضغط، والتي تؤدي في تعتبر استراتيجيات المواجية من االستراتيجيات المتعددة األ

األخير إلى التغيير من الوضعية الميددة حقيقة سواء بابتياج أساليب المتمركز حول المشكل أو المتمركز 

 حول االنفعال.

 استراتيجيات المواجهة حول االنفعال:-ا

ضيق االنفعالي الذي حدث أو تشير إلى الجيود التي يبذليا الفرد لتنظيم االنفعاالت وخفض المشقة وال

 الموقف الضاغط لمفرد عوضا عن تغيير العالقة الشخص والبيئة.

وتأخذ الجيود المواجية نحو ضبط االستجابات االنفعالية التي تولد المواقف الضاغطة عدة أشكال وىي 

عادة التقييم مجموعة من أساليب المواجية الموجية نحو تقميص الضيق االنفعالي مثل التجنب، التيرب، إ

 اإليجابي، والتي سنعرضيا فيما يمي5

تشير ىذه االستراتيجيات لمتفكير الخيالي والمجيودات السموكية لمتيرب  استراتيجيات التهرب والتجنب:*

 من المشكل أو تجنبو.

وتتضمن ىذه األساليب استراتيجيات تجنب الوضعية الضاغطة، فالفرد يتخيل نفسو أفضل أو في مكان 

آخر، ويتمنى إمكانية تغير ما حدث، ويرجو أن ينتيي المواجية الضاغطة سريعا، كما تتضمن استراتيجية 
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خروج من التفاعل مع التيرب من خالل النوم، األكل الكحول واألدوية، فالتيرب والتجنب يسمح لمفرد بال

 الحدث الضاغط دون تغيره.

تشير إلى المجيودات المعرفية لتغيير المعنى الذاتي لمتجربة من  استراتيجيات اعادة التقييم اإليجابي:*

 خالل إعادة التقييم الوضعية واالىتمام بالجوانب اإليجابية لمحدث ووضع معنى إيجابي.

 مشكمة:استراتيجيات المواجهة المركز حول ال-ب

 تشير إلى المجيودات لتغيير الظروف الضاغطة الناتجة عن التفاعل بين الفرد والبيئة.

وىي محاولة لمسيطرة بشكل مباشر عمى المواقف الضاغطة عن طريق استعمال الفرد مصادره الذاتية في 

وتتضمن  التي تخفف من تأثير األحداث الضاغطة اإلجراءات المشكمة ومواجيتيا مباشرة، واتخاذحل 

تحميل المشكمة ووضع خطة أو بدائل، حمول تؤدي إلى الموقف الضاغط بما يتناسب مع الصحة الفرد 

 النفسية والسموكية أي تعديل العالقة المضطربة بين الفرد والمحيط.

وتشمل مجيودات المواجية المنشطة لمتعامل مع المشكمة عمى مجموعة من األساليب وسنعرضيا فيما 

 يمي5

تشير إلى مجيودات مدروسة ترتكز عمى المشكل تيدف تغيير  تيجيات البحث عن حل لمشكل:استرا*

الوضعية ويصاحبيا تناول تحميمي لحل المشكمة، وتتعمق باستراتيجيات البحث عن حمول فالفرد يضاعف 

  الجيود الضرورية حيث يضع مخططات عمل وتصرف إليجاد الحمول.

القول إن حل المشكمة ىو عممية يحاول فييا الشخص أن يخرج من مأزق أو موقف الضاغط وىو  ويمكن

) طو عبد العظيم حسين،  نوع من السموك المحكوم بقواعد سيتحضر فييا األشخاص معرفتيم السابقة.

 (5291 2111سالمة عبد العظيم حسين، 
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سند االجتماعي إلى مشاعر إيجابية منيا يشير مفيوم ال استراتيجيات البحث عن الدعم االجتماعي:*

إحساس الفرد بالقيمة والتقدير واالحساس باالحترام والعناية من خالل السند العاطفي أو المادي أو 

 المعنوي الذي يستمد من اآلخرين في بيئتو االجتماعية والثقافية.

المواجية اليادفة الى  وفي ىذا السياق يرى بعض الباحثين أن الدعم االجتماعي ىو شكل من أشكال

تنظيم االستجابات العاطفية، بل ىو الجيد الذي يقوم بو الناس لمحصول عمى المساندة االجتماعية 

 (5624 2112)عبد المنعم عبد اهلل حبيب، .لمتحقيق من الوضع الضاغط وأثره
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  خالصة:

أصبحت الضغوط النفسية حقيقة نعيشيا كل يوم، نتيجة التطور السريع وزيادة األعباء وكثرة المتطمبات 

التي تفوق قدرة عمى تحمميا، مما يجعمو يعيش في توتر وضيق يولد لديو الشعور بالضغط، ىذا األخير 

عية االقتصادية أو إال وتؤثر في مستواه وشدتو كالوض المعاشالذي ال توجد أي وضعية من الوضعيات 

االجتماعية أو السياسية أو األسرية ىذه األخيرة التي تتأثر بيا األم أكثر من األب خاصة فيما يتعمق 

بمسؤولية الحمل والوالدة والتربية األبناء الذين قد ال يكونون كميم أسوياء فقد يصاب أحدىم بقصور ما أو 

ضرورة حزن وضيق ترجم في شكل ضغوط نفسية، إعاقة تترك آثار عميقة عمى األم وتسبب ليا في 

مواجية الضغوط النفسية باستعمال استراتيجيات مواجيتيا، فيناك من يمجأ إلى استراتيجيات إيجابية 

لمواجية الضغوط في حين ىناك من يمجأ إلى استراتيجيات سمبية لنفس الموقف الضاغط، وىذا يرجع إلى 

ييمو ومن ثم تقييم مصادرىا وامكانياتو التي تساعد في مواجية كيفية إدراك الفرد لمموقف الضاغط وتق

 الموقف الضاغط.
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 تمييد:

نسعى مف خالؿ ىذا الفصؿ توضيح المنيج المتبعة في الدراسة، مف خاللو بينت الباحثتيف أىـ الخطوات 

األساسية التي اتبعتيا أثناء دراستيا االستطالعية واألساسية مف أدوات، ومكاف ومدة الدراسة والعينة التي 

 طبقت عمييا الدراسة، وىذا قصد اختيار الفرضيات المطروحة.

حالة فيذا النوع مف المنيجية يالئـ ىدؼ ضمف تصنيفات الدراسة الوصفية، ودراسة تندرج ىذه الدراسة 

دراستنا التي تكشؼ عف الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية ألميات أطفاؿ التوحد، وكذا لمعرفة 

 الموضوع محط الدراسة كما وكيفا.

 اإلجراءات المنيجية البحث:-1

 ستطعايية:أوال: الدراسة اال

تعتبر الدراسة االستطالعية الخطوة اليامة والضرورية التي تساعدنا لمتعرؼ عمى الميداف الذي يجري فيو 

البحث، ومدى اإلمكانيات الالزمة والمتوفرة التي تتدخؿ عمى سيرة، باإلضافة عمى استشارة ذوي الخبرة 

 ساعد في إجراء البحث.والميتميف بالموضوع لمتعرؼ عمى آرائيـ وأفكارىـ التي قد ت

 أىداف الدراسة االستطعايية:-1

 كاف ال بد االستعداد لمدراسة األساسية مف خالؿ الدراسة االستطالعية بغرض تحقيؽ األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمى ميداف البحث لتفادي النقائص والغموض، وىذا فيما يخص تصميـ أدوات القياس.-ا

تي تـ إتباعيا في الدراسة االستطالعية، مف أدوات ومكاف ومدة الدراسة معالجة اإلجراءات المنيجية ال-ب

 والعينة التي طبقت عمييا الدراسة.
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التأكد مف الصالحية السيكومترية ألدوات القياس لتصبح في األخير جاىزة ومضبوطة أي صادقة -ج

 يمكف اعتمادىا كأدوات لمدراسة األساسية لمبحث.

 صائية.اختيار طرؽ المعالجة اإلح-د

 :أدوات القياستصميم -2

نظرا لعدـ نوفر أدوات البحث التي تقيس متغيرات الدراسة مباشرة، قد اعتمدنا في بحثنا ىذا في جمع 

البيانات عمى عدة أدوات، وبناء عمى طبيعة المشكمة واليدؼ األساسي لمبحث، ثـ اختيار تقنية االستبياف 

 بحثنا.كأداة لجمع المعمومات الالزمة التي تفيد 

  .استبياف الضغط النفسي لدى أميات أطفاؿ التوحدتصميم األداة األولى لمدراسة: -ا

 االطعاع يمى الدارسات ويمى الجانب النظري. المرحمة األولى:*

اطمعت أميات أطفاؿ التوحد، ستبياف الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية لدى التصميـ استمارة  

عمى العديد مف الدراسات التي تشمؿ مجموعة مف االستمارات ذات عالقة بالموضوع مف بيف الباحتتاف 

 ىذه الدراسات. 

( الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية لدى أـ الطفؿ 2013دراسة )دعو سميرة وشنوفي نورة -

 التوحدي.

أميات األطفاؿ المصابيف ( الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا لدى 2012دراسة )جبالي صباح، -

 بالتوحد.

 ( الضغوط النفسية لدى أسر الطفؿ المعاؽ وأىـ مصادرىا.2003دراسة )خالد محمد الحبيش، -
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( شدة الضغط النفسي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى تالميذ السنة 2011دراسة )بف شميفة أعمر،-

 الثالثة ثانوي. 

 سي وعالقتو بالرضا الوظيفي.( الضغط النف2008دراسة )العبودية فاتح، -

( الضغوط األسرية لدى أميات األطفاؿ المعاقيف عقميا وعالقتو 2001دراسة )أميرة طو بخش، -

 باالحتياجات والمساندة االجتماعية.

( احتياجات أولياء أمور المعاقيف وعالقتيا 1998دراسة )عبد العزيز الشخص وزيداف السرطاوي، -

 المواجية.بالضغوط النفسية وأساليب 

( الضغوط النفسية عالقتيا بالدعـ االجتماعي لدى 1995دراسة )رياض يعقوب ممكوش وخولة يحي، -

 آباء وأميات األطفاؿ المعاقيف.

 ( استراتيجيات مواجية الضغط النفسي لدى أـ الطفؿ التوحدي.2015ة )بوزاىر سار دراسة -

الضغوط النفسية لدى المراىقيف ذوي صعوبات ( استراتيجيات مواجية 2014)دراسة جدو عبد الحفيظ -

 التعمـ.

( الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية النفسية لدى معممات الطور 2014دراسة )زىاني أسماء، -

 المتوسط. 

 المرحمة الثانية: االتصال بالميدان*

بما أف الباحثة تعمؿ أخصائية نفسانية في المركز النفسي البيداغوجي لألطفاؿ معاقيف ذىنيا بمزغراف 

بوالية مستغانـ تـ تحديد موضوع البحث مف خالؿ إجراء مقابالت العيادية مع األميات، واالحتكاؾ عف 

وط النفسية الناجمة عف قرب بعينة البحث ومعرفة أىـ الطرؽ التي تمجأ إلييا األميات في مواجية الضغ
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تي زميم بعد تكويف تصور واضح حوؿ تمؾ الضغوط، ثـ طرح الموضوع الدراسة عمى و اإلعاقة األبناء،

لى مسؤوؿ وموافقة عمي معيا ثـ في البحث ومناقشة الموضوع ، وبعد تقديـ الطمب إلى المدير وا 

عد الموافقة عمى الطمب تـ بدء في البيداغوجي، تـ شرح فيو موضوع البحث واليدؼ مف ومدة إجرائو، وب

 الدراسة االستطالعية.

 المرحمة الثالثة: تحديد األبعاد:*

بعد اتصالنا بالميداف واطالعنا عمى الجانب النظري والدراسات السابقة وجمع المعمومات مف األميات، 

 بعادأ 07واالستعانة بالدراسات السابقة، قامت الباحثة بتصميـ استمارة أولية تتكوف مف 

لمبيانات الشخصية عف األـ وطفميا، السف، المستوى الدراسي، المستوى التعميمي،  القسم األول:خصص 

 المستوى االقتصادي، جنس المولود، رتبة االبف، عدد االخوة، سف اكتشاؼ المرض

استمارة خاص تقيس الضغط النفسي لدى لألميات األطفاؿ مصابيف بالتوحد، واشتممت  القسم الثاني:

 فقرة موزع عمى األبعاد السبعة. 35
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:األولية( الصورة)النفسي الضغط  استبيانبعاد أ(: يشير الى 01جدول رقم)  

 مقاييسو الفريية   االبعاد 
 األـ عمى تظير التي العضوية المظاىر تتضمف العضوية. ضاألعرا األول:البعد 

 وزيادة التنفس كتسارع دواف بالتوحد، ابنيا المصاب
 الجسدية المظاىر مف وغيرىا القمب، ضربات

 الراحة عدـ مشاعر مف المصاب أـ تعانيو ما تتضمف .االنفعالية ضاألعرا الثاني:البعد 
 لف الطفؿ وبأف ابنيا إعاقة سبب بأنيا إلحساسيا

 .األسرة افراد باقي مثؿ يكوف
 تصيب التي والتوتر القمؽ مشاعر العامؿ ىذا يتضمف المشكالت الصحية.: البعد الثالث

 أـ
 عالقاتيا في األـ منيا تعاني التي المشكالت يتضمف المشكالت االجتماعية.: البعد الرابع

 أـ تحسيا التي العار بوصمة تظير والتي االجتماعية
 لعالقاتيا تحديدا تشكؿ والتي بالتوحد، المصاب الطفؿ

 بسبب وذلؾ اآلخريف مع لتفاعميا وحدا االجتماعية
 .األـ تعيشيا التي الحرج مشاعر

 الطفؿ مستقبؿ عمى والقمؽ الخوؼ مشاعر يتضمف الخوؼ مف المستقبؿ تالمشكال الخامس:البعد 
 يقضي سوؼ بأنيا األـ إلدراؾ وذلؾ عندىا، المصاب

 وذلؾ يستطيع ال وبأنو بالتوحد، مصابا حياتو بقية
 إمكانياتو لمحدودية

 يعيشيا التي واأللـ بالقمؽ مشاعر العامؿ ىذا يتضمف الوظائؼ االستقاللية. تالمشكال السادس:البعد 
 الوظائؼ أداء في الصعوبة بسبب المصاب الطفؿ أـ

 القدرة عدـ في والمتمثمة لمحياة الضرورية االستقاللية
 عمى المحافظة الحماـ واستخداـ المالبس ارتداء عمى
 .مالبسو نظافة

 عمى المرتبة الكثيرة المتطمبات العامؿ ىذا يتضمف المالية. تالمشكال السابع:البعد 
 تفوؽ والتي االسرة في بالتوحد مصاب طفؿ وجود
 الكثير عف تخمييا إلى يؤدي مما المادية قدرتيا كثيرا
 األشياء مف
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 المرحمة الرابعة: تحديد الفقرات*

الذكر، بحيث روعي في صياغتيا  قامت الباحثتيف بصياغة البنود التي جمعت مف اإلجراءات السابقة

السيولة والوضوح، احتواء كؿ البند عمى فكرة واحدة فقط، االبتعاد عف البنود المركبة والتي تحمؿ أكثر 

 مف معنى وأف تكوف االستجابة لكؿ بند ال تحتاج إلى تأويؿ.

بند موزعة عمى  35عمى اقتباس بعض البنود مف المقاييس السابقة الذكر وعمى ىذا األساس قد تحصمنا 

 كما ىو موضح في الجدوؿ التالي: سبعة أبعاد

:    ومقاييسو الفرييةحسب أبعاده  الضغط النفسييع فقرات استبيان (: يشير إلى توز 02جدول رقم)  

 انمجمىع أرقام انبنىد األبعاد

 5 29، 22، 15، 8، 1 األعراض انعضوية-1

 5 33، 23، 16، 9، 3 األعراض االوفعانية-2

 5 35، 27، 23، 14، 2 انمشكالت انمانية-3

 5 34، 28، 21، 13، 7 مشكالت انوظائف االستقالنية-4

 5 31، 24، 17، 13، 4 انمشكالت انصحية-5

 5 32، 26، 18، 11، 5 انمشكالت االجتماعية-6

 5 33، 25، 19، 12، 6 مشكالت انخوف مه انمستقبم-7

 المرحمة الخامسة: طريقة التطبيق*

عمى العينة بحيث راعت مف خالليا  تتاففي شكؿ استبياف، وعرضتيا الباح صياغة البنود ووضعيابعد 

الوضوح ومدى قدرتيا عمى إيصاؿ ما وضعت ألجمو، وتضمنت عدد بنود االستبياف وطريقة اإلجابة عمى 

د أنو ال البنود، بحيث طمب مف المفحوصة إبداء إجابتيا عما تشعر بو وما يتناسب مع وضعيتيا، وتأك

نما ىي وجيات النظر تختمؼ مف فرد إلى أخر.  توجد ىناؾ إجابات صحيحة أو خاطئة وا 
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 المرحمة السادسة: طريقة التصحيح *

( تحت البديؿ المناسب لكؿ بند في ضوء xأما بالنسبة لتقدير الدرجات، تتـ اإلجابة بوضع العالمة )

مقياس ثالثي التدرج )نعـ، أحيانا، ال( وقد وزعت بدائؿ اإلجابة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي كؿ 

 الفقرات موجبة 

:الضغط النفسي استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 03ل رقم )جدو  

 البدائؿ
                 جابةاإل

 ال أحيانا نعـ

 1 2 3 وزف البند
 استبياف استراتيجية المواجية الضغوط النفسيةتصميم األداة الثانية لمدراسة: -ب

 المرحمة األولى: االطعاع يمى الدراسات ويمى الجانب النظري*

باالطالع عمى اإلطار النظري والدراسات التي تناولت استراتيجيات التعامؿ ومواجية  تتافقامت الباح

الضغوط النفسية بصفة عامة والبحوث السابقة التي تناولت استراتيجيات التعامؿ ومواجية الضغوط 

النفسية لدى أميات األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بصفة خاصة، ومف أىـ الدراسات التي اقتبست 

 باحثة منيا بعض األبعاد أو البنود ىي: ال

( الضغط النفسي واستراتيجيات المواجية لدى أـ الطفؿ 2013،دراسة )دعو سميرة وشنوفي نورة -

 التوحدي.

( الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا لدى أميات األطفاؿ المصابيف 2012دراسة )جبالي صباح، -

 بالتوحد.
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( احتياجات أولياء أمور المعاقيف وعالقتيا 1998وزيداف السرطاوي، دراسة )عبد العزيز الشخص -

 بالضغوط النفسية وأساليب المواجية.

( استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية لدى المراىقيف ذوي صعوبات 2014دراسة )جدو عبد الحفيظ، -

 التعمـ.

 أـ الطفؿ التوحدي.( استراتيجيات مواجية الضغط النفسي لدى 2015دراسة )بوزاىر سارة، -

( استراتيجيات التعامؿ مع الضغوط النفسية "الكوبيف" وعالقتيا بمستوى 2006 ،دراسة )بغيجة لياس-

 القمؽ واالكتئاب لدى المعاقيف حركيا.

( الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط 2012 ،دراسة )خالد بف محمد بنعبد اهلل العبدلي-

 ف طالب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسيا والعادييف بمدينة مكة المكرمة.النفسية لدى عينة م

( الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بالتحصيؿ 2010 ،دراسة )نبيمة أحمد أبو حبيب-

 الدراسي لدى أبناء الشيداء في محافظات عزة.

 المرحمة الثانية: االتصال بالميدان*

 بالمركز.استفادة الباحثة مف الميداف بحكـ خبرتيا السابقة 

 المرحمة الثالث: تحديد األبعاد*

بعد اتصالنا بالميداف واطالعنا عمى الجانب النظري والدراسات السابقة وجمع المعمومات مف األميات، 

اتيجية إيجابية واستراتيجية بتصميـ استمارة أولية تتكوف استر  تتافبالدراسات السابقة، قامت الباح واالستعانة

 أبعاد 07سمبية موزعة عمى 
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لمبيانات الشخصية عف األـ وطفميا، السف، المستوى الدراسي، المستوى التعميمي،  القسم األول:خصص 

 المستوى االقتصادي، جنس المولود، رتبة االبف، عدد االخوة، سف اكتشاؼ المرض

لدى لألميات األطفاؿ مصابيف  مواجية الضغوط النفسية استراتيجية استمارة خاص تقيس القسم الثاني:

 فقرة يتضمف االستبياف نوعيف مف استراتيجية المواجية وىي: 45بالتوحد، واشتممت

 بند. 5أبعاد بحيث اف كؿ بعد يتضمف  6بند موزعة عمى 30وتتكوف مف االستراتيجية اإليجابية:

ىو  ماك بند 5أبعاد بحيث اف كؿ بعد يتضمف  3ى بند موزعة عم 15وتتكوف مف  االستراتيجية السمبية:

 موضح في الجدوؿ التالي:

:األولية( الصورة)المواجية استراتيجية  استبيانبعاد أ(: يشير الى 04جدول رقم)  

 المقاييس الفريية األبعاد األنواع
    

 االستراتيجيات اإليجابية   
 المتعمقة والمعمومات والنصيحة العوف لطمب الفرد سعي ىي طمب المعمومات

 المجتمع مؤسسات أو اآلخريف مف الضاغط بالموقؼ
 وجدانية راحة عمى لمحصوؿ

 المشكمة لحؿ وقصدي عمدي جيد بذؿ إلى الفرد سعي التخطيط
 عمى معينة خطة كوضع المواجية كيفية في التفكير ويشمؿ
 .البعيد أو القريب المدى

والقدرة عمى تحمؿ األخطاء والعيوب قبوؿ الفرد لذاتو اآلخريف  التقبؿ
 وايمانو بالقدرة عمى مواجية الموقؼ الضاغط.

 مف اإلكثار طريؽ عف الضغوط أوقات في الديف إلى الرجوع التديف
 الروحي لمدعـ كمصدر عمييا والمداومة والعبادات الصالة

 .واألخالقي واالنفعالي
 

 االستراتيجيات السمبية
 محاولة أو الضاغط الموقؼ بحدوث االعتقاد الفرد رفض االنكار 

 كميا الموقؼ تجاىؿ
 أشياء في التفكير كمحاولة الضاغط الموقؼ عف الفرد عزلة االنسحاب 

 .المشكمة غير أخرى
لقاء المـو عمى  لـو الذات عدـ قياـ الفرد سموؾ إيجابي تجاه الضغط وا 

 الذات واتياميا بأنو سبب كؿ ما يحدث.
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 الرابعة: تحديد الفقرات المرحمة* 

تحديد البنود التي جمعت مف اإلجراءات السابقة الذكر، بحيث روعي في صياغتيا  تتافقامت الباح

السيولة والوضوح، احتواء كؿ البند عمى فكرة واحدة فقط، االبتعاد عف البنود المركبة والتي تحمؿ أكثر 

 أويؿ.مف معنى وأف تكوف االستجابة لكؿ بند ال تحتاج إلى ت

:   ومقاييسو الفرييةحسب أبعاده مواجية الضغوط النفسية (: يشير إلى توزيع فقرات استبيان 05جدول رقم)  

 المجموع أرقام البنود         األبعاد            األنواع        
    

 االستراتيجيات اإليجابية   
 5 29، 16، 15، 2، 1 طمب المعمومات

 5 30، 18، 17، 4، 3 التخطيط
 5 31، 20، 9، 6، 5 التقبؿ
 5 35، 28، 27، 14، 13 التديف

 
 االستراتيجيات السمبية

 5 34، 22، 21، 8، 7 االنكار 
 5 33، 26، 25، 12، 11 االنسحاب 

 5 32، 24، 23، 19، 10 لـو الذات
بند موزعة عمى  35اقتباس بعض البنود مف المقاييس السابقة الذكر وعمى ىذا األساس قد تحصمنا عمى 

 تسعة أبعاد.

 .طريقة التطبيقالمرحمة الخامسة: *

بعد صياغة البنود ووضعيا في شكؿ استبياف، وعرضتيا الباحثتاف عمى العينة بحيث راعت مف خالليا 

الوضوح ومدى قدرتيا عمى إيصاؿ ما وضعت ألجمو، وتضمنت عدد بنود االستبياف وطريقة اإلجابة عمى 

مف المفحوصة إبداء إجابتيا عما تشعر بو وما يتناسب مع وضعيتيا، وتأكد أنو ال  البنود، بحيث طمب

نما ىي وجيات النظر تختمؼ مف فرد إلى أخر.  توجد ىناؾ إجابات صحيحة أو خاطئة وا 
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 المرحمة السادسة: طريقة التصحيح*

سب لكؿ بند في ضوء ( تحت البديؿ المناxأما بالنسبة لتقدير الدرجات، تتـ اإلجابة بوضع العالمة )

 مقياس ثالثي التدرج )نعـ، أحيانا، ال( وقد وزعت بدائؿ اإلجابة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

:استراتيجية المواجية استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 06ل رقم )جدو  

 البدائل
 اإليجابية           

 ال أحيانا نعم

 1 2 3 وزن البند لمفقرات الموجبة 
 3 2 1 وزن البند لمفقرات السالبة 

 

 لدراسة االستطعايية:امجال -3

 ة:لمدراسة االستطعايي لمكانيمجال اال-ا

تـ اختيار جمعية األطفاؿ معاقيف ذىنيا "بيبنباغ" لوالية مستغانـ مكاف لمدراسة وذلؾ نظرا لمتسييالت التي 

 تمقتيا الباحثة مف قبؿ الطاقـ البيداغوجي.

 الزمني لمدراسة االستطعايية:مجال ال-ب

فيفري  03بتربص بعد حصوليا عمى إذف مف مديرة جمعية معاقيف ذىنيا كانت المدة بيف  تافبدأت الباحث

 .2016مارس 02إلى 
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 :الدراسة االستطعايية يينةصفات طريقة المعاينة وموا-4

 المعاينة: طريقة-ا

المعاقيف ذىنيا بيبينيار  لألطفاؿالبيداغوجي  بالمركزاميات  أـ 35 مف عينة عمى الدراسة ىذه أجريت

 .بطريقة عشوائية اختيرت حيث ،مستغانـ

 :وموصفاتيا يينة الدراسة االستطعايية-ب

 :األم حسب سن-1

  :االـسف يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير 

.سن األمة االستطعايية حسب (: يوضح توزيع يينة الدراس07جدول رقم)  

 

ىـ أميات الذيف لدييـ أكثر نسبة مف  30و 25مف خالؿ الجداوؿ أف السف الذي يتراوح ما بيف  يتضح

 أطفاؿ يعانوف مف إعاقة بأنواعيا.

 

 

 

 المجموع فما فوؽ 40 35-30 30-25 25-20مف  السف

 35 05 06 16 08 العدد

 %100 %14.28 %17.14 %45.71  %22.85 النسبة المئوية
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 :لعام لعمميالمؤىل ا حسب-2

:لالـالمؤىؿ العممي  رييمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغ  

المؤىل العممي لألم(: يوضح توزيع يينة الدراسة االستطعايية حسب 08جدول رقم)  

المؤىل 

 العممي

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي

 35 05 05 7 6 12 العدد

النسبة 

 %المئوية

34.28% 17.14% 20% 14.28% 14.28% 100% 

 مف خالؿ الجداوؿ أف نسبة أميات أميات ىـ الذيف يعانوف أطفاليـ مف إعاقة بأنواعيا. يتضح

 المعاق: االبن حسب جنس-3

:المعاؽاالبف  جنس يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير  

االبن المعاق جنسحسب (: يوضح توزيع يينة الدراسة االستطعايية 09جدول رقم)  

 المجموع إناث ذكور  الجنس 

 35 10 25 العدد

 %100 %28.57 %71.42 %النسبة المئوية

    

 يتضح مف خالؿ الجداوؿ أف الذكور أكبر نسبة مف اإلناث مف ناحية اإلصابة.   
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 :االبن نوع اإلياقة حسب-4

:االبفنوع اعاقة يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير   

نوع اياقة االبن(: يوضح توزيع يينة الدراسة االستطعايية حسب 10جدول رقم)  

 المجموع تخمف ذىني متعازمة دوان توحد نوع اإلياقة

 35 05 12 18 العدد

 %100 % 14.28 % 34.28 %51.42 %النسبة المئوية

 

يتضح مف خالؿ الجداوؿ أف اإلعاقة التوحد تتفاوت بنسبتيف مقارنة بمتالزمة دواف، ويبقى التخمؼ أقؿ 

 منيـ. 

 القياس:السيكومترية لوسائل  الخصائص-5

 استمارة الضغط النفسي  االولى: االداة-ا

 الصدق: حساب-1

في دراستيا لمعرفة مدى صدؽ االستمارة عمى صدؽ التناسؽ الداخمي حيث قامت  ،الباحثتافاعتمدت 

 . 17SPSSبحساب معامؿ االرتباط ب
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 :ين البعد والدرجة الكمية لممقياسالداخمي ب االتساقحساب صدق -ا

 ككل.الداخمي بين البعد والمقياس  االتساق( يبين نتائج حساب 11جدول رقم )

 مستىي اندالنة معامم االرتباط انبعد

 .919دانة عند  **917.0 األعراض العضوية :01البعد

 **915.7 : األعراض االنفعالية02البعد
.919دانة عند   

 **...91 : المشكالت المالية03البعد 
.919دانة عند   

 **91.70 : مشكالت الوظائؼ االستقاللية04البعد 
.919دانة عند   

 **.91.7 : المشكالت الصحية05البعد 
.919دانة عند   

 **0..91 : المشكالت االجتماعية06البعد 
.919دانة عند   

 **91500 الخوؼ مف المستقبؿ : مشكالت07البعد 
.919دانة عند   

 0.01احصائيا يند  * دالة*

ثبات كؿ بعد بالنسبة لممقياس  مرتفعة، أي( نالحظ اّف معامالت الثبات 11مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 .فيو بالتالي ثابت يتميز بصدؽ عالياف المقياس  ككؿ وبما

 حساب الصدق ين طريق المقارنة الطرفية:-ب

 الستبيان انضغظ اننفسي انصدق انتمييزي حسابيمثم ( 0.جدول رقم )                              

 الداللة sigقيمة  قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة االبعاد

 دالة 0.000 11.623 3.565 59.600 المرتفعين الدرجة الكمية

 2.201 44.200 المنخفضين

 

توجد فروؽ دالة احصائيا بيف  التمييزي، حيث( اف المقياس يتمتع بالصدؽ 12يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 .وبما أف المقياس صادؽ فيو بالتالي ثابت ،ي الدرجاتمرتفعي ومنخفض
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 الثبات:حساب -2

 طريقة التجزئة النصفية: ين -

 النصفية.( يبين نتائج حساب ثبات المقياس ككل ين طريقة التجزئة 13جدول رقم)         

 تصحيح معامم انثبات معامم انثبات انمقياس ككم

 الضغط النفسياستمارة 
**91050 9100. 

     

 اندراسة.فهو صانح نموضوع  ثابث، اذنمه خالل معامم انثبات وستطيع انقول بأن انمقياس 

 االستراتيجيات المواجهة.استمارة  الثانية: االداة-ب

 الصدق: حساب-1

في دراستيا لمعرفة مدى صدؽ االستمارة عمى صدؽ التناسؽ الداخمي حيث قامت  ،الباحثتافاعتمدت 

 .  17SPSSبحساب معامؿ االرتباط ب
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 :والدرجة الكمية لممقياسين البعد الداخمي ب االتساقصدق  حساب-ا

 ككل:الداخمي بين البعد والمقياس  االتساق( يبين نتائج حساب 14جدول رقم )

 مستىي اندالنة معامم االرتباط انبعد

 9195دانة عند    *91005 المعمومات طمب:  01البعد

 **91509 التخطيط:  02البعد
.919دانة عند   

 **91700 التقبؿ: 03البعد 
.919عند  دانة  

 **91759 التديف: 04البعد 
.919دانة عند   

 **91.00 االنكار: 05البعد 
.919دانة عند   

 **91550 االنسحاب: 06البعد 
.919دانة عند   

 *.91.5 الذات : لوـ07البعد 
9195دانة عند  

 0.01احصائيا يند  * دالة*

ككؿ ثبات كؿ بعد بالنسبة لممقياس  أي مرتفعة،( نالحظ اّف معامالت الثبات 14مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 .فيو بالتالي ثابت يتميز بصدؽ عالياف المقياس  وبما

 حساب الصدق ين طريق المقارنة الطرفية:-ب

 الستبيان استراتيجية انمىاجهة انصدق انتمييزي حسابيمثم ( 5.جدول رقم )         

 الداللة sigقيمة  )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة االبعاد

 دالة 0.000 15.836 2.616 59.800 المرتفعين الدرجة الكمية

 2.131 42.900 المنخفضين

 

توجد فروؽ دالة احصائيا بيف  التمييزي، حيث( اف المقياس يتمتع بالصدؽ 15يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

 .وبما أف المقياس صادؽ فيو بالتالي ثابت ،ي الدرجاتمرتفعي ومنخفض
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 الثبات:حساب -2

 ين طريق معامل الفا لكرونباخ: -

 :نتائج قيمة معامل الفا لكرونباخ (: يوضح16جدول رقم)                    

 معامم انفا نكرونباخ انمقياس

 0.771 انثبات انكهي 

صدؽ االستبياف وصالحيتو لمقياس والتطبيؽ التأكد مف( تـ ، الثبات)الصدؽ ىذه النتائجمف خالؿ    

انيا: الدراسة األساسية:ث  

في ىذا الفصؿ بعرض المنيج المتبع في الدراسة األساسية لمبحث الحالي، واإلطار ألزماني تاف تيتـ الباحث

المعنييف أثناء تطبيؽ أداتي البحث ميدانيا، باإلضافة إلى مميزات األفراد  والمكاني ليا والمراحؿ المتبعة

 بالدراسة الذيف يمثموف عينة البحث.

 منيــــــج الدراسة:-1

في دراستيا مف خالؿ تطبيؽ أداتي  ومنيج دراسة حالة، التحميمي المنيج الوصفي تتافاستخدمت الباح

الدراسة عمى عينة، وىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة تستيدؼ معرفة الضغط النفسي وأساليب 

مواجيتو لدى أميات أطفاؿ التوحد، وال يقتصر المنيج الوصفي عمى جمع البيانات وتبوبييا في جداوؿ 

 المغزى بالنسبة لممشكمة موضوع الدراسة في البحث.فقط، بؿ ومف تـ استخراج النتائج ذات الداللة و 
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 المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية:-2

 المجال الجغرافي:-ا

 بدراستيا الميدانية في مركزيف بمدينة مستغانـ وىما: تتافقامت الباح

 .لألطفاؿ معاقيف ذىنيا بمزغراف لوالية مستغانـ المركز النفسي البيداغوجي*

 لوالية مستغانـ. عمىلألطفاؿ معاقيف ذىنيا بسيدي  النفسي البيداغوجيالمركز *

 مستشفى األمراض العقمية بخروبة لوالية مستغانـ.*

وذلؾ بعد الحصوؿ عمى رخصة الدخوؿ مف مدير النشاط االجتماعي لوالية مستغانـ، تـ اختيار الباحثيف 

 أخصائييف نفسانييف.ليذه المراكز، عمى أساس وجود عينة الدراسة ووجود 

 المجال الزمني:-ب

 .أي مدة شير 2016ماي  11لى غاية إ 2016أفريؿ  14امتدت الدراسة األساسية مف 

 خصائص مجتمع الدراسة األساسية:-3

شمؿ مجتمع البحث أميات أطفاؿ التوحد الذيف يعانوف مف الضغط النفسي وأساليب مواجيتو، والتابعيف 

أميات األطفاؿ  97غ عددىـ بوالية مستغانـ الموجوديف في المركزييف والبال لمديرية النشاط االجتماعي

ناث، منيـ أبنائيـ يزاولوف تكفميـ بالمراكز، ومنيـ في قائمة االنتظار. التو   حد مف جنسيف ذكور وا 
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 طريقة المعاينة ومواصفات يينة الدراسة األساسية:-4

 طريقة المعاينة:-ا

أـ، تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية، حيث تحتوي عمى فئة األميات  41األساسية مف تكونت عينة الدراسة 

 أطفاؿ التوحد المصابوف بالتوحد.

 :األساسية الدراسة يينة مواصفات-ب

 :األم سن حسب-1

 .ماأل سن حسب اسيةاالس الدراسة يينة توزيع يوضح(: 17)رقم جدول             

ىـ أميات الذيف لدييـ أكثر نسبة مف  35و 27يتضح مف خالؿ الجداوؿ أف السف الذي يتراوح ما بيف 

 أطفاؿ يعانوف مف التوحد.

 :لعممي لعامالمؤىل ا حسب-2

:ـلألالمؤىؿ العممي  ريلمبحث حسب متغ اسيةالدراسة االس يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة  

 

 

 المجموع فما فوق 45 45-40 40-35 35-27من  السن

 41 05 04 12 20 العدد

النسبة 

 %المئوية

48.78% 29.26% 9.75% 12.19% 100% 
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المؤىل العممي لألم.ة حسب ساسي(: يوضح توزيع يينة الدراسة اال18جدول رقم)  

المؤىل 

 العممي

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أمي

 41 06 12 08 08 07 العدد

النسبة 

 %المئوية

17.07% 19.51% 19.51% 29.26% 14.63% 100% 

 يتضح مف خالؿ الجداوؿ أف نسبة أميات ذو مستوى تعميمي ثانوي ىـ الذيف يعانوف أطفاليـ مف التوحد.

 المعاق: االبن جنس حسب-3

:المعاؽاالبف  جنس ة لمبحث حسب متغيراسييمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االس  

 .االبن المعاق جنسحسب  ساسية(: يوضح توزيع يينة الدراسة اال19جدول رقم)

 المجموع إناث ذكور الجنس

 41 09 32 العدد

 %100 %21.95 %78.04 %النسبة المئوية

 يتضح مف خالؿ الجداوؿ أف الذكور أكبر نسبة مف اإلناث مف ناحية اإلصابة.     

 المستوى االقتصادي: حسب-4

 :المستوى االقتصادييمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة األساسية لمبحث حسب 
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 .سرةلأل (: يوضح توزيع يينة الدراسة األساسية حسب المستوى االقتصادي20جدول رقم)    

المستوى 

 االقتصادي

 المجموع مرتفع متوسط منخفض

 41 03 29 09 العدد

النسبة 

 المئوية%

21.95% 70.73% 7.31% 100% 

والبياف التالي أف نصؼ عدد أفراد عينة الدراسة األساسية حسب مستواىـ  (20)رقـ يتضح مف الجدوؿ 

%عند 29.26موزعوف بنسبة  والنصؼ الثاني %70.73االقتصادي عند المستوى المتوسط بنسبة 

 يقارب توزيع أميات مجتمع الدراسة في ىذا البحث ككؿ ا، ىذوالمرتفع المستوى المنخفض

 أدوات الدراسة األساسية:-5

دراسة أو بحث عممي مجموعة مف األدوات والوسائؿ التي يستخدميا الباحث ويطوعيا لممنيج الذي لكؿ 

يستخدمو ويحاوؿ المجوء إلى األدوات التي توصمو إلى الحقائؽ المرجوة، ولمحصوؿ عمى قدر الكافي مف 

 تالية:المعمومات والمعطيات التي تفيد في موضوع البحث الحالي تـ االعتماد عمى األدوات ال

 المقابمة العيادية:-ا

تعتبر أداة بارزة مف أدوات البحث العممي ميمة في مجاؿ التشخيص العالج النفسي، وىي نوع مف التبادؿ 

المفظي بيف األخصائي النفساني والحالة وجيا لوجو ىدفيا جمع المعمومات والتنفيس وتحفيز الحالة عمى 

 عمى الثقة والشعور باالطمئناف. التعبير والتكمـ بحرية وعف رغبة وىي مبنية
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اعتمدنا في المقاء األوؿ عمى المقابمة الحرة كمقاء تعارؼ تحضيري لكسب الثقة، كما استعممنا المقابمة 

نصؼ الموجية قصد إتاحة الفرصة لمحالة لمتعبير عما تعانيو، إضافة إلى المقابمة الموجية التي تخدـ 

 كثيرًا البحث العممي.

 ادية:المعاحظة العي-ب

تعتبر أيضا مف الوسائؿ البارزة في جمع المعمومات، بحيث تتناوؿ جوانب عدة مف الشخصية، 

 واالستجابات الحركية االنفعالية، وقد تنوعت مالحظتنا في ىذا البحث وكانت كاالتي:

تمثمت في تسجيؿ كؿ ردود أفعاؿ الحاؿ عند إثارة موضوع بحثنا الذي نحف بصدد  المعاحظة الموجية:

 حثو.ب

سمحت لنا بجمع خصائص األفعاؿ والسموكات والسمات عمى المستوى  المعاحظة غير الموجية:

التصاؿ المفظي والغير المفظي كطريقة الكالـ والحركة الجسمية. )ىدروقة فاطيمة الزىراء ومختاري ليمي، ا

2010 :64) 

 استمارة البيانات الشخصية:-ج

ية عف المفحوصات، وتضمنت الباحثة استمارة البيانات الشخصية لمحصوؿ عمى المعمومات األول صممت

 المؤىؿ التعميمي لألـ. سف األـ/الطفؿ المصاب المصاب/جنسسف الطفؿ  ما يمي:

 استبيان الضغط النفسي:-د

وىي  فقرة موزعة عمى سبعة أبعاد 35 استبياف الضغط النفسي لألميات أطفاؿ التوحد، واشتممت عمى

 كالتالي:
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 .ومقاييسو الفرييةأبعاده  النفسي حسبالضغط يشير إلى توزيع فقرات استبيان  (:21الجدول رقم )    

 المجموع أرقاـ البنود األبعاد
 5 29، 22، 15، 8، 1 األعراض العضوية-1
 5 30، 23، 16، 9، 3 األعراض االنفعالية-2
 5 35، 27، 20، 14، 2 المالية المشكالت-3
 5 34، 28، 21، 13، 7 مشكالت الوظائؼ االستقاللية-4
 5 31، 24، 17، 10، 4 المشكالت الصحية-5
 5 32، 26، 18، 11، 5 المشكالت االجتماعية-6
 5 33، 25، 19، 12، 6 مشكالت الخوؼ مف المستقبؿ-7
 

 طريقة التطبيق: أختي الوالدة*

العبارات المكونة الستبياف يدخؿ في إطار بحث لتحضير لشيادة ماستر في عمـ النفس ىذه مجموعة مف 

والصحة العقمية، الغرض منو الكشؼ عف الضغط النفسي واستراتيجية مواجيتو، ولموصوؿ إلى اليدؼ 

لتي نرجو منكـ قراءة كؿ عبارات بعناية وتأتي اإلجابة عمييا بوضع العالمة مقابؿ الفقرة، وتحت الدرجة ا

 تعبر عف تصرفؾ بدقة، مع العمـ ال تجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

 طريقة التصحيح:*

( تحت البديؿ المناسب لكؿ بند في ضوء xأما بالنسبة لتقدير الدرجات، تتـ اإلجابة بوضع العالمة )

مقياس ثالثي التدرج )نعـ، أحيانا، ال( وقد وزعت بدائؿ اإلجابة كما ىو موضح في الجدوؿ التالي كؿ 

 موجبة.الفقرات 
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.الضغط النفسي استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 22ل رقم )جدو  

 البدائؿ
                 جابةاإل

 ال أحيانا نعـ

 1 2 3 وزف البند
 :معاحظة*

 كما ىو موضح في الجدوؿ التالي: تصحيح االستجابة الكمية الستبياف الضغط النفسييتـ 

.الضغط النفسي حسب الدرجات استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 23ل رقم )جدو  

 مستوى الضغوط النفسية الدرجة الكمية المتحصؿ عمييا

 ضغط نفسي مرتفع 82إلى 105مف

 نفسي متوسطضغط  58إلى  81مف 

 ضغط نفسي منخفض 35إلى 58مف 

 

، وتشير ارتفاع الدرجات 35وأقؿ درجة محتممة ىي  105وعميو فإف أعمى درجة محتممة لالستبياف ىي 

( عمى أنيا تعاني مف ضغوط نفيسة 82إلى  105التي تحصؿ عمييا أـ الطفؿ مصاب بالتوحد )مف 

( فيي ال تعاني مف ضغوط نفسية، 58 إلى 35)مف مرتفعة، والعكس إذا تحصمت عمى درجات منخفضة 

( فإف األـ في ىذه 59إلى 81أو أنيا تعاني منيا بدرجة منخفضة، أما إذا تحصمت عمى درجات )مف 

 الحالة تعاني مف ضغوط نفسية متوسطة.
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 استبيان استراتيجية مواجية الضغوط النفسية.-ه

فقرة موزعة عمى  35 ات أطفاؿ التوحد، واشتممت عمىاستبياف استراتيجية مواجية الضغوط النفسي لألمي

 نوعييف.

 بنود.5أبعاد بحيث أف كؿ بعد يتضمف  4بند موزعة عمى  20وتتكوف مف  االستراتيجيات اإليجابية:

كما  بنود 5أبعاد بحيث أف كؿ بعد يتضمف  3بند موزعة عمى  15وتتكوف مف  االستراتيجيات السمبية:

 ىو موضح في الجدوؿ التالي:

.    ومقاييسو الفرييةحسب أبعاده مواجية الضغوط النفسية (: يشير إلى توزيع فقرات استبيان 24جدول رقم)  

 المجموع أرقام البنود         األبعاد           األنواع        

    

 االستراتيجيات اإليجابية   

 5 29، 16، 15، 2، 1 طمب المعمومات

 5 30، 18، 17، 4، 3 التخطيط

 5 31، 20، 9، 6، 5 التقبؿ

 5 35، 28، 27، 14، 13 التديف

 

 االستراتيجيات السمبية

 5 34، 22، 21، 8، 7 االنكار 

 5 33، 26، 25، 12، 11 االنسحاب 

 5 32، 24، 23، 19، 10 لـو الذات

 

 التطبيق: أختي الوالدة ةطريق*

ىذه مجموعة مف العبارات المكونة الستبياف يدخؿ في إطار بحث لتحضير لشيادة ماستر في عمـ النفس 

والصحة العقمية، الغرض منو الكشؼ عف الضغط النفسي واستراتيجية مواجيتو، ولموصوؿ إلى اليدؼ 
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وتحت الدرجة التي  نرجو منكـ قراءة كؿ عبارات بعناية وتأتي اإلجابة عمييا بوضع العالمة مقابؿ الفقرة،

 تعبر عف تصرفؾ بدقة، مع العمـ ال تجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

 طريقة التصحيح:*

( تحت البديؿ المناسب لكؿ بند في ضوء xأما بالنسبة لتقدير الدرجات، تتـ اإلجابة بوضع العالمة )

 ي الجدوؿ التالي:مقياس ثالثي التدرج )نعـ، أحيانا، ال( وقد وزعت بدائؿ اإلجابة كما ىو موضح ف

.استراتيجية المواجية استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 25ل رقم )جدو  

 البدائل
 اإليجابية           

 ال أحيانا نعم

 1 2 3 وزن البند لمفقرات الموجبة 
 3 2 1 وزن البند لمفقرات السالبة 

 معاحظة:*

 كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:استراتيجية المواجية تصحيح االستجابة الكمية الستبياف يتـ 

.الضغط النفسي حسب الدرجات استبيانيمثل كيفية تصحيح (: 26ل رقم )جدو  

 استراتيجية مواجيةمستوى  الدرجة الكمية المتحصؿ عمييا

 عالية 82إلى 105مف

 متوسطة 58إلى  81مف 

 منخفضة 35إلى 58مف 
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 طريقة اجراء الدراسة األساسية:-6

الباحثتاف بتنظيـ جدوؿ زمني لسير الدراسة األساسية، فقد خصصت الباحثة لكؿ مركز يوما مف  قامت

أياـ األسبوع حتى يتسنى ليا تنظيـ المعمومات التي جرت بعدد مف المراكز، وكانت الباحث تقوـ تقريبا 

 بنفس الخطوات في كؿ مركز وىذه الخطوات تتمثؿ في:

التصريح المقدـ مف طرؼ مدير النشاط االجتماعي الذي يسمح بإجراء  االتصاؿ بمدير المركز وتقديـ -1

 البحث بيذا المركز دوف اإلخالؿ بالنظاـ الداخمي ليا.

 طمب المدير مف مسؤولة البيداغوجية، االستقباؿ ىـ ومرافقتيـ أثناء االتصاؿ بأميات أطفاؿ التوحد. -2

عالميـ بوجود دراسة عيادية بحثو طمب الباحثتاف مف أخصائية نفسانية عيادية -3 ، تحسيس األميات، وا 

بالمركز تسيرىا الباحثة ليستجيبوا لطمب المشاركة في ىذه الدراسة بكؿ ثقة واطمئناف، والتي أظيرت 

 استعدادىا لمتعاوف مع الباحثة مف أوؿ لقاء.

مف الباحثتاف ألف ىناؾ  تـ تحديد نوع اإلعاقة التي سيتـ توزيع أداتي الدراسة عمى األميات، وبطمب -4

بعض اإلعاقات فال يتـ إدراجيا ضمف عينة ىذه الدراسة، وتوقيت االجراء مف طرؼ مسؤولة المركز بعد 

 إذف مف مدير المركز.

تعريؼ الباحثتاف بنفسيما وبميمتيما في المركز كباحثتنا ال غير، بأىمية البحث العممي، وبدور *

 .كمشاركيف فيو، واىمية مشاركتيـ ىذه

طمأنت األميات المعنييف بالمشاركة في البحث بأف إجاباتيـ ستحاط بالسرية، وذلؾ بعد وضع أي  -5

 عالمة تميزىـ، وبعد إطالع بالمعمومات المقدمة فييما.
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قامت الباحثتاف بشرح التعميمة لكؿ مف أميات أطفاؿ التوحد، واالجابة عمى جميع استفساراتيـ حوؿ  -6

 نتائج صادقة.طريقة اإلجابة لضماف 

وضع االستمارات الممموءة داخؿ أظرافو كبيرة مكتوب عمى كؿ ظرؼ منيا اسـ المركز، وعدد  -7

 االستمارات التي يحوىا الظرؼ.

االنصراؼ بعد إتماـ جمع االستمارات ووضعيا في الظرؼ، وابالغ مسؤولة المركز بنياية ميمتيا،  -8

تو لمقياـ بالدراسة بالمركز الذي يشرؼ، وتفيمو بعدـ عرقمة التعبير لو عف كامؿ الشكر والتقدير لمساعد

 عجمة التقدـ العممي والمساىمة فيو.

 األسموب اإلحصائي المتبع في الدراسة:-7

، واستخدمت في SPSS20.0الرـز اإلحصائية لمعموـ اإلجتماعية المعروفة باسـ  تتافاستخدمت الباح

 :التاليػػػػةىذا البرنامج اإلحصائي المعالجات 

 اإلحصاء الوصفـــي:-ا

 المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري.

 التكرارات و النسب المئوية.
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 اإلحصاء اإلستداللـــي:-ب

 التجزئة النصفية.معامؿ اإلرتباط برسوف لحساب 

 اختبار )ت( لحساب الصدؽ التميزي.

 .لحساب الثبات  كرونباخلألفا 
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 تمهيد:

بكل فرضية من  ومناقشة الخاصة وتفسيرفي الفصل الحالي نتائج الدراسة االساسية  تتانتعرض الباح

تم في البداية حساب  البحث، اذالمعالجات الوصفية والتحميمية وفقا لمتغيرات  بإجراءالبحث فرضيات 

والجزء  ومعامل ارتباط برسون "ر"والتكرارات والنسب المئوية  المعيارية، الحسابية، االنحرافاتالمتوسطات 

 حالة.الثاني ثم عرض فيو دراسة 

 :احصائيا عرض نتائج البحث اوال:

 العامة:عرض نتائج الفرضية -1

أمهات األطفال  عندتوجد عالقة دالة احصائيا بين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة  "

 ." المصابين بالتوحد

 من خالل عرض نتائج فرضياتيا الفرعية؛ كما يمي: وذلك

 الفرضية الفرعية األولى: عرض نتائج-ا

تعاني أمهات األطفال المصابين بالتوحد من ضغوط نفسية " القائمةاألولى الفرعية  نتائج الفرضيةعرض 

النفسي  ألبعاد الضغطلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بحساب وعميو قامت الباحثتان  "مرتفعة

 .( يوضح ذلك27والجدول رقم )
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( يبين نتائج حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية في مستوى الضغوط النفسية 27جدول رقم )

 مرتبة ترتيبا تنازليا.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االبعاد الرتبة 

 2.09 13.39 مشكالت الخوف من المستقبل :07البعد 1

 2.19 12.70 األعراض العضوية :01البعد 2

 1.98 12.43 مشكالت الوظائف االستقاللية :04البعد 3

 1.98 12.39 المشكالت الصحية :05البعد 4

 2.94 12.17 المشكالت االجتماعية :06البعد 5

 2.37 11.95 المشكالت المالية :03البعد 6

 2.31 11.17 األعراض االنفعالية :02البعد 7

 

 يمي:( ان درجة مستوى الضغوط النفسية لدى اميات الطفل التوحدي جاءت كما 27الجدول رقم ) يبين

( وبانحراف 93.39جاء بالمرتبة االولى  بمتوسط حسابي ) مشكالت الخوف من المستقبل:  السابعالبعد 

( .92.7بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) تجاء االعراض العضوية: الول(، أما البعد ا9..2معياري )

جاء بالمرتبة الثالثة بمتوسط  مشكالت الوظائف االستقاللية(، اما البعد الرابع :2.99وبانحراف معياري )

بالمرتبة  المشكالت الصحية:  لخامس(، في حين جاء البعد ا9.98( وبانحراف معياري )92.43حسابي )

وجاء البعد السادس :المشكالت االجتماعية (،9.98انحراف معياري)( وب92.39بمتوسط حسابي ) الرابعة

،في حين  جاء البعد الثالث: (2.94( وبانحراف معياري )92.97بمتوسط حسابي )بالمرتبة الخامسة 

.اما البعد (2.92( وبانحراف معياري )99.95بمتوسط حسابي )المشكالت المالية بالمرتبة السادسة 
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( وبانحراف معياري 99.97بمتوسط حسابي )عالية جاءت في المرتبة االخيرة الثاني :المشكالت االنف

(2.39). 

بحساب  الباحتتان قامتبالتوحد مستوى الضغوط النفسية عند اميات االطفال المصابين ولمعرفة 

 .التكرارات  

 :( يبين حساب التكرارات لمقياس الضغط النفسي28جدول رقم )                 

 النسبة المئوية التكرارات مستوى الضغوط النفسية الرتبة

 %70.04 32 عالية 1

 %21.95 09 متوسطة 2

 %0 0 منخفضة 3

 %100 41 المجموع 

 

مستوى الضغط النفسي بدرجة مرتفعة جاء في المرتبة االولى تقدر  ان( 28يتضح من الجدول رقم)

الثانية تقدر ب  متوسطة في المرتبة ط النفسي بدرجةمستوى الضغ ويميو% 4...7بنسبة( أي 32ب)

ىذا في المرتبة  النفسي وجاءفي الدرجة المنخفضة لمستوى الضغط  تكراراتال توجد  بينما 29.95%

 بالتوحد المصابين األطفال نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث القائل " أن أميات االخيرة وعميو

 .مرتفعة" نفسية ضغوط تعاني من
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 :ثانيةالفرضية الفرعية ال عرض نتائج-ب

استراتيجيات تستخدم أمهات االطفال المصابين بالتوحد  "القائمةالثانية الفرعية  نتائج الفرضيةرض ع

المئوية بحساب التكرارات والنسب قامت الباحثتان  وعميو "متوسطة النفسية بدرجةالضغوط  مواجهة

 ذلك.( يوضح 29رقم ) والجدول

 :حساب التكرارات لمقياس استراتيجية المواجهة لمضغوط النفسية ( يبين29جدول رقم )    

 النسبة المئوية التكرارات المواجهة استراتيجياتمستوى  الرتبة

 %0 0 منخفضة  0

 %87.80 36 متوسطة 1

 %12.19 5 عالية 2

 %100 41 المجموع 

 

مستوى استراتيجية مواجية الضغط النفسي بدرجة متوسطة جاءت في  ان( 29يتضح من الجدول رقم)

استراتيجية مواجية الضغط النفسي بدرجة  ويميو % .87.8( أي بنسبة    36المرتبة االولى تقدر ب)

في الدرجة المنخفضة  تكراراتال توجد  بينما %92.99( أي بنسبة 5.الثانية تقدر ب) في المرتبة مرتفعة

نرفض الفرض الصفري ونقبل  وعميو»وجاء ىذا في المرتبة االخيرة  النفسي الضغط مواجية استراتيجية

النفسية الضغوط موجية تستعمل استراتيجيات  بالتوحد المصابين األطفال فرض البحث القائل " أن أميات

 بدرجة متوسطة"
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 :ةلثثاالفرضية الفرعية ال عرض نتائج-ج

تستخدم أمهات االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات  "القائمة  ثالثة الالفرعية  نتائج الفرضيةعرض 

المتوسطات الحسابية  قامت الباحثتان بحساب وعميو "االيجابية أكثر من االستراتيجيات السمبية

 ( يوضح ذلك:.3والجدول رقم ) المواجية )االيجابية والسمبية( ألبعاد استراتيجياتلواالنحرافات المعيارية 

استراتيجية مواجهة ( يبين نتائج حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية في درجة 30جدول رقم )

 مرتبة ترتيبا تنازليا.الضغط النفسي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االبعاد الرتبة 

 1.41 13.60 التدين :04البعد 1

 1.84 12.31 التقبل :03البعد 2

 1.97 11.41 التخطيط :02البعد 3

 2.43 11.29 طمب المعمومات :01البعد 4

 3.81 48.63 االستراتيجيات اإليجابية   

 2.85 9.70 النسحابا :06البعد 5

 1.59 9.12 لوم الذات :07البعد 6

 1.82 8.90 االنكار :05البعد 7

 2.55 27.73 االستراتيجيات السمبية
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 يمي:مواجية الضغط النفسي لدى اميات الطفل التوحدي جاءت كما  ( استراتيجية.3ن الجدول رقم )يبي

طمب المعمومات( جاءت -التخطيط–التقبل –االستراتيجيات االيجابية بأبعادىا )التدين درجة  ول:األالبعد 

درجة االستراتيجيات السمبية (، أما 3.89( وبانحراف معياري )48.63حسابي ) االولى بمتوسطبالمرتبة 

 بالمرتبة  تجاء

نرفض الفرض الصفري ونقبل  . وعميو(2.55( وبانحراف معياري )27.73حسابي ) بمتوسطاالخيرة 

تستخدم أمهات االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات االيجابية أكثر من  فرض البحث القائل ان"

   االستراتيجيات السمبية"

 :العامةالفرضية  عرض نتائج-4

توجد عالقة دالة احصائيا بين الضغوط النفسية واستراتيجيات  القائمة العامة نتائج الفرضيةعرض 

الباحثة معامل ارتباط برسون لدراسة استخدمت   أميات األطفال المصابين بالتوحد  عندالمواجية 

 ذلك.( يوضح 39رقم ) العالقة والجدول

 .بين الضغط النفسي واستراتيجية المواجهة يوضح معامل ارتباط برسون :(31)الجدول رقم 

 مستوى داللة معامل ارتباط برسون "ر" 

 5... *326.. المقياس ككل

 5...*دالة عند 

وعميو نرفض الفرض الصفري ونقبل  5...من خالل الجدول نالحظ ان قيمة "ر" دالة احصائيا عند 

 عنددالة احصائيا بين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجهة وجود عالقة فرض البحث القائل "

 "أمهات األطفال المصابين بالتوحد 
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 :ثانيا: عرض نتائج البحث باالعتماد عمى الدراسة الحالة

 عـــــــرض الحاالت: 

 و(-)سالــــــحالة األولى: أم -ا

 بطاقة المعمومات األولية خاصة باألم:-1

 و(.-)سأم االسم: 

 سنة. 38السن:

 .ماكثة بالبيتمهنتها: 

 السنة الثالثة ثانويالمستوى الدراسي: 

 جيدة المستوى االقتصادي:

 السكن: فيال بمستغانم

 أنثى وذكر       2عدد األوالد:

 تاجر مهنته:                                     ح(-)سزوج: 

 مقابالت 6 عدد المقابالت:

 معمومات خاص بالطفل:

 سنوات.5السن: 

 ذكر.الجنس: 
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 األصغر.الترتيب بين اإلخوة: 

 عامين سن اإلصابة:

  عــــــرض المقابالت:-2

 دقيقة 35مدتها:                                     05/04/2016المقابمة األولى: يوم 

، لمتعريف بدورنا كأخصائيين نفسانيين، المتمثمة في المساعدة والدعم بالمركزجرت ىذه المقابمة في 

النفسي، إلى جانب ذلك ما تتميز بيو مينتنا من السرية، وذلك بيدف كسب ثقة الحالة حتى تشعر بنوع 

من التقبل واالرتياح والتعاون معنا، وتقرب عن قرب عن طريق تعرف عمى التاريخ االجتماعي والنفسي 

يماءاتو أثناء ىذه المقابمة.لمحالة، و   زيادة عمى ذلك مالحظة سموكاتيا، وا 

 دقيقة 40مدتها:                                     13/04/2016 المقابمة الثانية: يوم

، كانت تيدف التعرف عمى المعاش النفسي في فترة الصحة المدرسية بالمركزجرت ىذه المقابمة في 

 دة ومالحظتيا عن بعد خارج المقابمة.مرحمة الحمل، وفترة الوال

 دقيقة 40مدتها:                                    21/04/2016 يومالمقابمة الثالثة: 

جرت ىذه المقابمة في نفس المكان، خصصت لمعرفة مراحل النمو ومراحل اكتشاف االضطراب، 

 ومحيطيين بو. 
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 دقيقة30مدتها:                                   27/04/2016يوم : المقابمة الرابعة

جرت ىذه المقابمة كالعادة في نفس المكان، كانت ىذه المرة تيدف إلى مواصمة ما تبقى من المقابمة 

 السابقة.

 دقيقة    30مدتها                                  04/05/2016: يوم المقابمة الخامسة

كانت ىذه المقابمة من أجل ىدفين، أوال تطبيق االستبيان الضغط النفسي، والثاني بيدف تطبيق االستبيان 

 االستراتيجية مواجية الضغوط النفسية إلى جانب ذلك مالحظة جميع سموكاتيا أثناء إجراء المقابمة.

 دقيقة    40ا مدته                                 10/05/2016: يوم سادسةالمقابمة ال

إجراء مقابمة مع العمة والمحيطين  لمرة تيدف إلىجرت ىذه المقابمة كالعادة في نفس المكان، كانت ىذه ا

 من أجل معرفة سموكات الطفل التوحدي.

 تقديم الحالة:-3

و( يبمغ من -سنة مستواه الدراسي ثانوي تتكون أفراد أسرتيا من أب )س 38و( تبمغ من العمر -)سأم 

سنوات 5و( تبمغ من العمر -سنة، عامل بالتجارة الحرة مستواه الدراسي ثانوي، ومن بنت )ج 45العمر 

خوة زوجيا وزوجتيم وأبناءىا.تدرس بالتحضري تنتمي إلى األسرة ممتدة من أم الزوج  مستواىم  وا 

 االقتصادي جيد.

و( بقامة طويمة، لون بشرتيا أبيض، شعرىا بني، عيناىا بنيتين، من ناحية المظير -تتميز أم )س

 ىنداميا نظيف في معظم األحيان صوتيا مرتفع وتظير عمييا أعراض القمق والتوتر. 
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 مـــــــمخص الـــــمقابالت:-4

الوالدين ظروف الحمل كانت من ناحية الصحية جيدة، أما حمل األم كان مرغوب فيو ومنتظر من قبل 

من ناحية النفسية كانت تشعر بتوتر وقمق طوال فترة الحمل، وذلك راجع حالة األسرة نفسيا من ناحية 

الزوج وأمو، عمى حسب أقواليا أنني كنت في صراع دائم معيا ألنيا لم تكن ترغب بي كزوجة ابنيا ومن 

اول الضرب بقساوة من طرف زوجي، في معظم األحيان تكون ىي السبب، لذلك الحين إلى أخر كنت أتن

كان دائما يأتيني ألم الوالدة من فترة إلى أخرى حتى في الشيور األولى من الحمل أي قبل موعد الوالدة 

ع بكثير، وعندما اكتمل الحمل شيوره التسعة لم أحس بأي ألم ولو حتي قميال، فعندىا قرار الطبيب المتاب

حممي بأن تكون الوالدة قيصرية وعند والدة الطفل المنتظر، ادخل إلى الحضانة لمدة ثالثة  أيام والسبب 

كان أنو يعاني من نقص في األكسجين، أما فترة النفاس كنت أخباء ابني من أعين الناس بسب أنني 

لود، أما الرضاعة لم تكن أخاف من العين والحسد، لم يراه اال المقربين وكنت أضع وشاح أسود عمى المو 

 طبيعية وسبب أنو كان يرفض ثدي األم.

جميع المراحل منيا الممغاة، االيماءات، والمشي، وصولنا  مرحل النمو النفسي الحركي كانت فييا تأخر

 إلى المغة.

و ذكرت األم أنيا كانت تحس أو تالحظ تأخر ممحوظ لطفميا مقارنة مع ابنتيا "ج" البكر لكن لم تتفطن أن

قد يعاني من شيء، ألنيا كانت ترجع السبب إلى أن إخوتيا كانوا يعانوا من تأخر في نفس الشيء، 

تأخروا في نمو اال أنيم لم يحصل معيم أي شيء لذلك تأخر الفحص الطفل، وعميو كما ذكر األم أم 

ص، وتأكد زوجيا قد نصحتو إحدى األخصائية نفسانية بأنو يجب زيارة المختص من أجل الكشف والفح

من حالة الطفل لم أكن أرغب بذلك برغم من محاوالت الزوج العديد ألنني كنت أرى ابني عادي، وعند 

بموغ الطفل عامين تقريبا وبقي عمى ىذا الحال و ال يتكمم حتى الممغاة، وال يوجد االبتسامات و ال تواصل 
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أخذه زوجي دون عممي إلى طبيب معيا بالعين وال يحب الغرباء وال يحضن أي أحد وخاصة التدوير، 

األطفال من أجل الكشف والفحص بسبب تأخر ىذا األخير، مع العمم أن االب كان لديو شك في أن 

الطفل غير عادي وعميو من طبيب تم إرسالو إلى مختص لديو خبرة في اضطراب التوحد وبعد عدة 

 جمسات تأكد من أن الطفل يعاني من االضطراب التوحد.

فل مند والدتو إلى وقتنا الحالي الطفل يجمس أمام التمفاز دون تعب أو ممل أو فضول أن يخرج كما أن الط

 من الباب غرفة النوم.

وبعد إعالميا مما يعاني ابنيا عاش األم في صدمة إلى درجة أنيا لم تستطيع االعتراف أنو مريض، لكن 

ذلك ومنذ ذلك الحين بدأت باطالع في  بدأت التقبل بتدريج وذلك بمساعدة األخصائية ألن ال ىروب من

االنترنت دون عمم أحد عن مرض التوحد، وكيف التواصل معو، لكي أساعد نفسي وأساعده، ومنذ معرفة 

الشديد، والموم نفسي بأنني أن السبب فيما وصل إليو  حقيقة مرض ابني حين أخمو مع نفسي أبدأ بالبكاء

 .رغم من محاوالت زوجي بالتكفل بيو المبكر

 الحياة العائمية من ناحية زوجيا ىو جد متفيم ىو الذي كان أول من الحظ ذلك التأخر، األم تمر بفترات

، ىمي الوحيد كيف "ما عندو حتى مستقبل"اليأس واألمل حسب نفسيتيا والمحيطيين من حوليا تقول 

نفسي من نصائح حتى أجعمو مستقال عن ذاتو وأني أبذل كل ما في وسعي في تطبيق ما تقدمو الطاقم ال

 أساعده ولو بقميل وعندما ألحظ أي تتطور ولو طفيف أشعر بالسعادة كبيرة.

أما المحيطيين من حولنا عمى حسب أقوليا ال أحد متفيم مرضو وكل واحد يفسر من عنده وبعض يقولون 

ي رأيو إنو ليس مريض بسبب أال يوجد أي عرض ظاىر وآخرون يتصفون بأبمو أو معتوه وكل واحد يعط
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نت تقول إنني حسب نظرتو لو، فال أحد يتفيم الظروف بمتمر بيو األم من فترة توتر، وفي مرات عدة كا

 ي لمناس لكي ال يشمتون فيا أتصرف بشكل عادي من الخارج.مقال أريد أن أظير ق

لديو أما بالنسبة االبن فأعراض األولى تم مالحظتيا من طرف عمتو التي كانت ليا دور في اكتشاف، 

نوبات غضب شديدة مجيولة األسباب إضافة إلى أنو يضحك في أوقات غير مناسبة، ويتعمق بصفة غير 

طبيعية باألشياء الغربية، وتدوير األشكال الدائرية، والتسمق الجدران، واألماكن العالية، ال يحب المعب مع 

 األخرين.

 المقابالت: محتوى تحميل-5

تعيش نوع من عدم االستقرار النفسي وفي وجية مع الحالة تبين أن الحالة بعد إجراء المقابمة العيادية م

صراع داخمي وخارجي وذلك وقبل كل شيء أنيا لم تكن الكنة المرغوبة من طرف جميع األسرة بشكل 

دائم ألتفو األسباب وذلك كان كال الطرفين يريد أخد في صراع  اخاص حيث كانو  عام، وأم زوجيا بشكل

جانبو مما جعل الحالة تعيش في نفسية متقمبة المزاج، فكانت األسرة يسودىا جو غير ىادئ الرجل إلى 

ومستقر ومن لدييا السمطة األكبر في تسير أمور البيت أي أنيا في نزاعات في صورة دائما إلى درجة أن 

 .ءأصبحت الحالة تخمق المشاكل من ال شي

الحالة تعاني من مشاكل مع أىل زوجيا مما زاد من حدة الضغط النفسي وأصبحت دائمة االنفعال في  إن

 المنزل.

عمى الطفل   ممحوظ من خالل المقابمة العيادية والمالحظة الغير المباشرة تبين أن برغم كان ىناك تأخر 

أىل االختصاص بالقيام  التوحدي في جميع مراحل النمو النفسي الحركي ونصح جميع المقربين من

بعممية الكشف والفحص من أجل التأكد، اال أن الحالة األم كانت تستعمل في ذلك الحين آلية الدفاع من 
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اليروب واإلنكار واختراع األسباب مأدي إلى ذلك التأخر وبرغم من محاوالت الزوج العديد، وأنيا كانت 

 وبرغم من اعترافيا بأنني كنت لحظ عميو التأخر،  تقنع نفسيا بأنيا ابنيا عادي ال يعاني من أي شيء

الحالة تعاني من الخوف االجتماعي وذلك من تصريحيا أنني كنت أخاف من العين فكانت تحبس الطفل 

وكذلك تبين عمييا أعرض الخوف من  النومالتوحدي في غرفة النوم طوال اليوم مقابل التمفاز إلى حين 

زائد وتعرق اليدين وكذلك من خالل والدة ابنيا أنيا لم تكن تسمح برايتو إيماءات شحوب الوجو والتوتر ال

أحد حثى أقرب الناس إليو منيم العمت التي كانت تقول إنيا كانت تضع عميو وشاح أسود من أجل العين 

 واالحتفاظ ابنيا لنفسيا.

بين رفض باالعتراف  وبعد اكتشاف مما كان يعاني ابنيا من اضطراب التوحد فعاشت األم بفترات متقمب

بمرضو وكانت تستعمل خالل ذلك آلية الدفاع التسامي أنيا لم تكن تريد أن تظير ضعفيا أمام المحيطين 

أي أنيا كانت طمبت من  لكي ال يتشمت فيا، وفترات أخرى كانت تستعمل استراتيجيات طمب المعمومات

ابنيا، وكذلك تطمب المساعدة من في البيت لكي يتسن أن تطمع عمى مشكل زوجيا وضع األنترانت 

 طرف المختصين في مجال التوحد مع العمم أن ابنيا يستفيد من التكفل النفسي البيداغوجي بمركز خاص.

كذلك كانت تمر بفترات اليأس واألمل وذلك من خالل أنيا كانت تحدث وىي تستعمل عبارات تذل عمى 

ذلك أكثر شيء يدييا، ومرات باألمل إلى درجة  ذلك "أن مميت كرىت" وتستعمل جسدىا في التعبير عن

أنيا ال تقدر تعرف أنيا نفس الحالة التي قمت معيا بالمقابمة السابقة معيا وذلك راجع إلى ظروف العائمية 

والمحيطيين فعمى حسب حالة النفسية الحالة العائمة تتأقمم معيا وكانت تعبر عن األمل بأنيا ترى ىنالك 

أنني سوف أتبع كل النصائح حتى يصبح ابني مستقال عن ذاتو وأبذل كل ما في  أمل في التحسن ابني

 وسعي في ذلك.
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 مناقشة استبيان الضغط النفسي:-6

تم تطبيق عمييا استبيان الضغط النفسي في  و(-س) بعد إجراء المقابمة نصف الموجية مع الحالة أم

 : دقيقة وتظير في الجداول التالي .3المقابمة الخامسة ودامت المدة 

 و(-لمحالة )س يمثل نقاط استبيان الضغط النفسي (32)جدول                       

 النسبة المئوية الدرجة الخام األبعاد
 15% 95 األعراض العضوية-9
 13% 93 االنفعالية األعراض-2
 15% 95 المشكالت المالية-3
 13% 93 مشكالت الوظائف االستقاللية-4
 15% 95 المشكالت الصحية-5
 14% 94 المشكالت االجتماعية-6
 15% 95 مشكالت الخوف من المستقبل-7

 ..9 ..9 المجموع 
 

تباع طريقة التصحيح وجمع النقاط كما ىو مبين في الجداول رقم   (32)بعد القيام بتنقيط عمى استبيان وا 

( وىذه الدرجة تدل أن الحالة لدييا مستوى مرتفع من ..9تم التحصل عمى نقاط الخام مقدرة ب )مج=

 .الضغط ويبذو ذلك من خالل إجابتيا عمى البنود 

 ت المواجهة:مناقشة استبيان استراتيجيا-7

 استراتيجيات المواجية تم تطبيق عمييا استبيان و(-س) بعد إجراء المقابمة نصف الموجية مع الحالة أم

 ( يوضح ذلك:34رقم )دقيقة وتظير في الجداول  .3في المقابمة الخامسة ودامت المدة 
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 :و(-لمحالة)س استبيان استراتيجيات المواجهة يمثل نقاط (33)جدول                    

 النسبة المئوية الدرجة الخام األبعاد           األنواع        

    

 االستراتيجيات اإليجابية   

 %19.48 95 طمب المعمومات

 %12.89 .9 التخطيط

 %12.89 .9 التقبل

 %19.48 95 التدين

 

 االستراتيجيات السمبية

 %12.89 .9 االنكار 

 %10.38 8. االنسحاب 

 %11.68 9. لوم الذات

 %100 77 المجموع   

 

في مواجيتيا لمضغط النفسي بدرجة أولى  لو( تستعم-نالحظ أن أم )س (33) من خالل الجدول

ويتضح من خالل مقابمة أنيا كانت تقوم ببحث في  77ب ربنسبة تقد والتدين استراتيجية طمب المعمومات

الموجودين بالمركز الذي يتابع ابنيا  ناألخصائيين النفسانيياالنترنت عن مرض ولدىا المتوحد واستشارت 

    %99.48فيو التكفل ومحاولة تطبيقو بدقة، وكذلك استراتيجية التدين بنسبة تقدر  

 م لمحالة:االع جاستنتا-7

 نقطة ..9التي قدرة ب  من خالل عرض وتحميل المقابمة العيادية وتحميل نتائج استبيان الضغط النفسي

نقطة ومن خالل المقابمة 77تم إيجاد الحالة تتخذ استراتيجية المواجية الضغط النفسي والتي قدرة ب 

فالحالة كثيرة االنفعال التوتر الزائد وشعور بالخوف من المستقبل كل ىذا نتيجة الضغط النفسي التي 

 تعاني منو فالظروف التي تعايشيا الحالة زادت من حدة الضغط لييا 
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في المرتبة األول في مواجية ضغوطيا  لتديناستراتيجية طمب المعمومات وا جد األم تستعملوعميو ن 

 واالنسحاب ولوم الذات في المرتبة األخيرة. ،في المرتبة الثانية والتخطيطالتقبل  ة، واستراتيجيالنفسية

 ب(-أم )ك الحالة الثانية:-ب

 بطاقة المعمومات األولية خاصة باألم:-1

 (.ب-ك)أم االسم: 

 سنة..4السن:

 .ماكثة بالبيتمهنتها: 

 ابتدائي الثانيةالسنة المستوى الدراسي: 

 ضعيف المستوى االقتصادي:

 عند األمالسكن: 

 ذكور 2بنات و 2 عدد األوالد:

                                      متوفي (س-ف)زوج: 

 مقابالت 5 عدد المقابالت:

 معمومات خاص بالطفل:

 .ونصف سنوات5السن: 

 ذكر.الجنس: 
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 .ألخير بين إخوتواالترتيب بين اإلخوة: 

 ونصف  عامين سن اإلصابة:

  عــــــرض المقابالت:-2

 دقيقة 35مدتها:                                     27/04/2016المقابمة األولى: يوم 

، لمتعريف مكتب خاص باألخصائيين النفسانيين بمستشفى األمراض العقمية والنفسية جرت ىذه المقابمة في

بدورنا كأخصائيين نفسانيين، المتمثمة في المساعدة والدعم النفسي، إلى جانب ذلك ما تتميز بيو مينتنا 

وتقرب عن من السرية، وذلك بيدف كسب ثقة الحالة حتى تشعر بنوع من التقبل واالرتياح والتعاون معنا، 

قرب عن طريق تعرف عمى التاريخ االجتماعي والنفسي لمحالة، وزيادة عمى ذلك مالحظة سموكاتيا، 

يماءاتو أثناء ىذه المقابمة.  وا 

 دقيقة 35مدتها:                                     04/05/2016 المقابمة الثانية: يوم

 كانتمكتب خاص باألخصائيين النفسانيين  في بمستشفى األمراض العقمية والنفسية المقابمةجرت ىذه 

تيدف التعرف عمى المعاش النفسي في فترة مرحمة الحمل، وفترة الوالدة ومالحظتيا عن بعد خارج 

 المقابمة.

 دقيقة 40مدتها:                                     09/05/2016 يومالمقابمة الثالثة: 

وكيفية جرت ىذه المقابمة في نفس المكان، خصصت لمعرفة مراحل النمو ومراحل اكتشاف االضطراب، 

 التعامل معو.
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 دقيقة30مدتها:                                   14/05/2016يوم : المقابمة الرابعة

ىذه المقابمة كالعادة في نفس المكان، كانت ىذه المرة تيدف إلى مواصمة ما تبقى من المقابمة  جرت

 السابقة.

 دقيقة    30مدتها                                  21/05/2016: يوم المقابمة الخامسة

يدف تطبيق االستبيان كانت ىذه المقابمة من أجل ىدفين، أوال تطبيق االستبيان الضغط النفسي، والثاني ب

 االستراتيجية مواجية الضغوط النفسية إلى جانب ذلك مالحظة جميع سموكاتيا أثناء إجراء المقابمة.

 تقديم الحالة:-3

يبمغ  ب(-)كتتكون أفراد أسرتيا من أب  الثانية ثانويسنة مستواه الدراسي .4تبمغ من العمر  ب(-ك)أم 

 بنات،  2كان مستواه الدراسي ابتدائي ومن  ،متوفي منذ فترة قصيرة حوالي شيرين سنة 48من العمر 

سنوات تدرس  9إ( تبمغ من العمر -سنة تدرس بالمتوسط، و)ك 92خ( تبمغ من العمر -ك)ذكور،  2و

سنوات يدرس بابتدائي، تقيم الحالة حاليا بالمنزل األميا، مستواىم  7ز( يبمغ من العمر -بابتدائي، و)ك

 االقتصادي ضعيف.

ب( بقامة متوسط، لون بشرتيا سمراء، شعرىا أسود، عيناىا بنيتين، من ناحية المظير -تتميز أم )ك 

 . ، وتظير عمييا أعراض القمقىنداميا نظيف في معظم األحيان صوتيا منخفض وكالميا قميل
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 مـــــــمخص الـــــمقابالت:-3

ب( عامين ونصف الحظت األم وكذلك أميا -ظروف الحمل والوالدة عادية، عندما بمغ الطفل )ك كانت

أو توجيو ، وعندما كنت أتكمم معو لو حتى أموأن ابنيا ال ينتبو لألشياء التي من حولو وال ييتم بأي أحد و 

ون جدوى، وعدم أي إشارة لو، حيت قمت بمحاوالت كثيرة كالتصفيق ومحاولة جذب انتباىو لي لكن بد

لكن الزوج لم يوافق ألنو رأى إلى الطبيب  التواصل بالعين ولديو نقص في اإليماءات وىنا قررت أن أخذه

سنوات  3ابنو عادي وأن أمو تيموس وىو بصحة جيدة وسيتكمم مع الوقت ألنو مازال صغير، وبعد بموغو 

األسنان، ىنا الزوج رأى ىذا غير عادي كل مراحل النمو النفسي الحركي متأخر المشي، الكالم، وظيور 

وزاد قمق األم أكثر مما تشاجرت مع زوجيا لضياع الوقت وبعد ىا قمنا بذىاب بو إلى الطبيب من أجل 

 الكشف والفحص.

إلى طبيب مختص في أمراض  مفكانت عممية الفحص والكشف ابتداء من طبيب األطفال فقام بتوجييي

يم بدوره إلى طبيب عقمي أين شخص الطبيب حالتو وأخبر األم األذن ثم فالمختص نفسي الذي وجي

 كنت نستنى " تقول تنتظرهوالزوج، مما تأسف لما قد يعانيو ابنو فيما بعد، أما األم تفاجئت بما لم تكن 

" وحاسة بمي كان مريض بصح ما تصورتش بمي طبيب يقولي ولدك مصاب بتوحد" " بكيت ودرت حالة

 من الصدمة أليام ودخمت في يأس كبير برغم من وقوف األخصائية نفسانية. إلى درجة أنني لم أخرج

كنت أعتقد أن ابني ال يسمع أو أنو ال يتكمم وىذا ما يجعمو عدوانيا، وما جعل تقبل االمر صعبا وليس 

أن زوجيا مينتو فالح ليس لديو معمومات كافية حول ىذا ليا أي معمومات عمى الطفل التوحدي وحتى 

 االضطراب مما وجدوا صعوبة في التعامل معو وكيف مساعدتيم.



عرض النتائج                                               الفصل الخامس                                          

 

154 
 

الحياة العائمية لم تتغير برغم أن األم برغم أن األم كانت جد متوتر، لكن زوجيا كان متفيما ىو أيضا قمق 

  راجمي وقف بجنبي بزاف ىو ثاني كان مقمق"" عمى ابنو

من خالليا ترى أن  "قالو لي ما غاديش يبرا مرض ابني أصعيب والناستقول "األم يائسة من شفاء ابنيا 

مرض ابنيا يمزميا البقاء في البيت واالىتمام بو وتقدمو في العمر حسب رأييا ال يزيد من شيء إال من 

وجدة الطفل كبيرة في السن وال تستطيع  " كل مايكبر تكبر المسؤولية ومشاكمو معو"حجم مسؤوليتيا اتجاىو

 خصوصا الطفل التوحدي. مساعدتيا في تربية أوالدىا

تعاني أم من مشاكل في التدىور المستوى االقتصادي لقمة المال وخاصة بعد فقدانيا لزوجيا الذي توفي 

في حادث سيارة مما زاد قمقيا عمى ابنيا وتربيتو دون وجود دور األب، وكذلك فقدت سندىا الوحيد الذي 

" كثيرا حيث قالتمقابالت أن أم متعمقة بطفميا كان يساندىا وتخفيف العبء عمييا. يتضح من خالل ال

  الحاجة لي تيمني في ىذه الدنيا نبقى مع وليدي"

ألنو شديد العزلة، ال يحب العب مع  أن "ابني راه غير يزيد وأنا مانيش نطيق عميو" كما صرحت األم

نتقمق الزم انعسوا " ، حيث قالت اخواتو وترجيح الجسد، الصوت الحاد، نوبات الغضب الشديدة المجيولة

" راني أنخمم عمى مستقبل مازالت االم تعاني من األرق والتوتر والخوف الشديد لقوليا  النهار كامل"

 "راني مقمق بزاف ونبكي بزاف". لقوليا أتاعوا"

 تحميل المقابالت:-4

الموجية مع أم الطفل التوحدي تعيش في حالة ضغط نفسي وبدأت الضغط  إجراء المقابالت العياديةبعد 

يزيد منذ اكتشافيا مما يعاني ابنيا من اضطراب التوحد الذي مما جعل األم تعيش صدمة نفسية وسبب 

أنيا لم تكن محضر نفسيا مسابقا ليذا الموضوع، وكذلك أنيا لم تكن تنتظر حدوث ىذا األمر مما 
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ر ألنيا لم تكن تعمم ما معنى التوحد الذي جعل حدة التوتر تزيد إلى جانب ذلك مضغوطا كثي أصبحت

 زوجيا كذلك نفس األمر أي أنيم في غموض من ناحية وضوح االضطراب.

من خالل المقابمة العيادية والمالحظة الغير المباشرة تبين أن برغم كان ىناك تأخر ممحوظ   عمى الطفل 

التي مانت األم تمحظ ىذا التأخر إال أن زوجيا لم يكن  و النفسي الحركيالتوحدي في جميع مراحل النم

يرغم في فحص الطفل ألنو كان يرى أنو ال يعاني من شيء، وانو عادي كأي طفل مما جعل األم تعيش 

في صراع مع زوجيا وانعدم االتصال بينيم لعدة مرات كل طرف من الزوجين كان يستعمل اليروب كألية 

د فوات األوان مما جعميا تموم زوجيا في األمر الذي وصل إليو ابنيا، وأن ىو سبب لتأخر دفاعية، وبع

 فحص الطفل و أنيا قامت بتنبيو لعدة مرات مرت.

نرى أن أم الطفل بسبب الظروف المادية التي تعيشيا ال تسمح ليا بمساعدة ابنيا بالتكفل وكذلك ليس 

يدخل إلى المركز، مما جعميا تعيش في حالة توتر دائم في  لدييا الحق، أو ال يوجد مكان البنيا لكي

التفكير في مستقبل ابنيا وأنيا لم تجد المساعدة من أي أحد إلى حين استفدت من التكفل النفسي 

يدىا لكي البيداغوجي عن بعد مما جعميا تعيش بصيص من االمل في تحس حالة ابنيا وأنيا تبذل كل ج

 نذ ذلك الحين كانت تعاني من األرق والتوتر الشديد.تطبق ما يقولو المختصين وم

 مناقشة استبيان الضغط النفسي:-5

تم تطبيق عمييا استبيان الضغط النفسي في  (ب-ك) بعد إجراء المقابمة نصف الموجية مع الحالة أم

 : ( يوضح ذلك34رقم )دقيقة وتظير في الجداول  .3المقابمة الخامسة ودامت المدة 
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 :ب(-لمحالة الثانية )ك يمثل نقاط استبيان الضغط النفسي (34)جدول                        

 المئوية النسبة الدرجة الخام األبعاد
 %16.30 95 األعراض العضوية-9
 %13.04 92 األعراض االنفعالية-2
 %11.95 99 المشكالت المالية-3
 %13.04 92 مشكالت الوظائف االستقاللية-4
 %14.13 93 المشكالت الصحية-5
 %16.30 95 المشكالت االجتماعية-6
 %16.30 95 مشكالت الخوف من المستقبل-7

 %100 92 المجموع 
 

تباع طريقة التصحيح وجمع النقاط كما ىو مبين في الجداول رقم   (34)بعد القيام بتنقيط عمى استبيان وا 

( وىذه الدرجة تدل أن الحالة لدييا مستوى مرتفع من .9عمى نقاط الخام مقدرة ب )مج= تم التحصل

 ذلك من خالل إجابتيا عمى البنود. الضغط ويبذو

 مناقشة استبيان استراتيجيات المواجهة:-6

 استراتيجيات المواجية تم تطبيق عمييا استبيان (ب-ك) بعد إجراء المقابمة نصف الموجية مع الحالة أم

 ( يوضح ذلك"35رقم )دقيقة وتظير في الجداول  .3في المقابمة الخامسة ودامت المدة 
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 :ب(-لمحالة الثانية )ك استبيان استراتيجيات المواجهة يمثل نقاط (35)جدول          

 المئوية النسبة الدرجة الخام األبعاد           األنواع        

    

 االستراتيجيات اإليجابية   

 %17.80 93 طمب المعمومات

 %10.95 8. التخطيط

 %17.80 93 التقبل

 %20.54 95 التدين

 

 االستراتيجيات السمبية

 %12.38 9. االنكار 

 %9.58 7. االنسحاب 

 %10.95 8. لوم الذات

 %100 73 المجموع   

 

في مواجيتيا لمضغط النفسي بدرجة أولى  لو( تستعم-نالحظ أن أم )س (35رقم ) من خالل الجدول

ويتضح من خالل مقابمة أنيا كانت تقوم ببحث في  73ر ب استراتيجية طمب المعمومات بنسبة تقد

الموجودين بالمركز الذي يتابع ابنيا  ناالنترنت عن مرض ولدىا المتوحد واستشارت األخصائيين النفسانيي

 استراتيجية التدين بنسبة تقدر     فيو التكفل ومحاولة تطبيقو بدقة، وكذلك 

 م لمحالة:االع جاستنتا-7

من خالل عرض وتحميل المقابمة العيادية وتحميل نتائج استبيان الضغط النفسي تم إيجاد الحالة تتخذ 

نقطة ومن خالل المقابمة فالحالة كثيرة االنفعال 73استراتيجية المواجية الضغط النفسي والتي قدرة ب 

د وشعور بالخوف من المستقبل كل ىذا نتيجة الضغط النفسي الذي عايشيا فيو زوجيا المرحوم التوتر الزائ

 قالت كمما مان التقدم في الفحص كمما كان التكفل بو أحسن فيو وأنياالتأخر الذي كان سبب جراء 
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ربي يحبني كي وكذلك نجد الحال تتخذ استراتيجية التدين من خالل قول ونتيجة االستبيان " الحمد اهلل  

والتخطيط في المرتبة الثانية،  التقبل ة، واستراتيجيالمرتبة األول في مواجية ضغوطيا النفسية يف بتمني"

 واالنسحاب ولوم الذات في المرتبة األخيرة.
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 مناقشة نتائج الفرضيات:

 تمهيد:

وبما تحميميا إحصائيا واعتمدىا عمى الدراسة الحالة، وبناًء عمى نتائج التي أسفرت الدراسة األساسية، 

وجانبين البحث النظري والتطبيقي، وبعض الدراسات السابقة، قامت الباحتتان بالمناقشة النتائج فرضية 

 البحث كما ىو وارد في الفصل التالي:  

 مناقشة نتائج الفرضية العامة:-1

أميات  عندالضغوط النفسية واستراتيجيات المواجية  توجد عالقة دالة احصائيا بينالنص الفرضية ىو: 

 .األطفال المصابين بالتوحد

 فيما يمي يتم مناقشة نتائج الفرضية العامة وذلك من خالل فرضيتيا الفرعية كما يمي:

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى:-ا

 .نفسية مرتفعةتعاني أميات األطفال المصابين بالتوحد من ضغوط ضية ىو: نص الفر 

( وجدول رقم 27مدونة في جدول رقم) تالمعيارية والتكرارا تأسفرت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافا

صحة فرض البحث أي أن أميات األطفال المصابين بالتوحد تعاني من ضغوط نفسية  ن( ع28)

مرتفعة، وىذا ما أكدتو دراسة الحالة في كمتا الحالتين، حيث تفسر الباحتتان ىذه النتيجة وىي معاناة 

أميات أطفال المصابين بالتوحد من مستوى مرتفع من الضغوط النفسية إلى أنين يعيش في المجتمع 

، وصراعات والتقاليد واالتجاىاتجزائري الذي يختمف عن المجتمع الغربي ألنو تحكمو العادات ال

يوم والدة حيث ان طفل معاق نرجع بالدرجة األولى إلى  والمنازعات دخل المحيط العائمي بإضافة إلى
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يش في ليست بسيمة التحمل، وتعيش كقصور يقمل من قيمتيا فتشعر بزعزعة مكانتيا مما يجعميا تع

 األمن.

الضغوط إلى أن رعاية  ناة أم الطفل المصاب بالتوحد من مستوى مرتفع مناومن ىنا ترجع الباحتتان مع

طفل مصاب بالتوحد مع ما يميزه من خصائص أبرزىا قصور في السموك التكيفي، فالطفل المصاب غير 

تي يعتبر وظائف روتينية يتمكن قادر عمى تعمم ميارات العناية بالذات أو النظافة الشخصية واألكل ال

منيا الطفل العادي بكل بساطة، في حين نجد الطفل المصاب بفشل في تحقيقيا مما يجعل أعباء 

زعاج لألم التي تقوم بنفسيا بيذه األمور، كل ىذه المشكالت تجعل  الوظائف االستقاللية مصدر قمق وا 

صة وأن ابنيا ال يستطيع مواجية الحياة االم في حالة حيرة فيي ال تستطيع وضع خطط لممستقبل خا

بإمكانياتو المحدودة، فتعيش األم حالة وتوتر تحاول الخروج منيا عن طريق متنفس خارج محيط األسرة 

فتصطدم بالمجتمع الذي يعتبر إصابة طفل وصمة عار تمحق باألسرة وباألم خصوصا فتحمل األم 

  ر عمييا قد تتعقد لتصبح أمراض عضوية.وتكتبيا مما يجعل أعراض جسدية تظيمشاعر الذنب 

ستوى الضغوط النفسية لدييا مرتفع، كما أكدت لنا دراسة فتحمل األم ىذه المسؤولية وتبعاتيا مما يجعل م

 غوط النفسية يرجع إلى سبق الذكر.الحالة التي قمت بيا الباحتتان حيث منشأ الض

( حيث توصل إلى أن مستوى 1995يحي )ىذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة رياض يعقوب وخولة 

( 1997الضغوط النفسية لدى آباء وأميات المعاقين مرتفع، كما اتفقت دراسة مع دراسة أولي وويميام )

( حيث تناوال الضغوط النفسية لدى أميات األطفال المعاقين ذىنيا وخمصت 1986ودراسة أنسي وسيس )

دراسة جبالي و  انين من مستويات من الضغوط عالياين يعكمتا الدراستين إلى أن أميات األطفال المعاق

من الضغوط مرتفع بأن أميات األطفال المصابين بمتالزمة دوان يعانين من مستوى  (2012) صباح

الضغوط النفسية لدى أسر الطفل المعاق  (:2003دراسة خالد محمد الحبيش )واتفقت كذلك النفسية. 
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.وجاءت مصادر الضغط النفسي الذي يتعرض لو أسرة المعاق اليدف منيامعرفة أىم. مصادرىا وأىم

وكانت  ءالنتائج كالتالي: تعاني أميات األطفال المعاقين من مستوى أعمى من الضغوط مقارنة باآلبا

 من اآلباء، %45من األميات تعانين من القمق حول مستقبل الطفل مقابل  %90 النتائج كما يمي:

من األميات  %27 من اآلباء، %35األميات تعاني من المشكالت الصحية لمطفل مقابل  من 55%

 من اآلباء. %18عدم القدرة عمى تحمل أعباء الطفل مقابل 

الضغط النفسي عند أميات األطفال Ewa Pisula (1111 :)دراسة إيوا بسيال  كما اتفقت مع

تحديد بروفيل على  ن )دراسة مقارنة(. ىدفت الدراسةالمصابين بالتوحد واألطفال المصابين بمتالزمة داو 

تحديد بروفيل الضغط النفسي الخاص بأم الطفل بمتالزمة  الضغط النفسي الخاص بأم الطفل التوحدي.

 األدوات التالية: أب طفل مصاب بمتالزمة دوان.مستعممة 25 أم طفل مصاب بالتوحد. 25 العينة:دوان.

من إعداد  QRSإعداد الباحثة./ مقياس الضغط لدى العائمة استمارة البيانات األولية من 

Holryoud1987. : أميات األطفال المصابين دوان يعانون من ضغوط منخفضة.وكانت النتائج كالتالي 

د يعانون من ضغوط مرتفعة.أىم مصادر الضغط النفسي ألميات األطفال أميات األطفال المصابين التوح

مشكالت التطور النمائي لدى أبنائين.أىم مصادر الضغط النفسي ألميات  المصابين بمتالزمة دوان ىي

 التواصل لدى أبنائين.  تاألطفال المصابين بالتوحد ىي مشكالت السموكية واضطرابا

( حيث 1999) (، ودراسة إيوا ابسيال2009اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة منى حسن عبد اهلل فرح )ولكن 

 كانت النتيجة أن مستوى الضغط النفسي لدى أميات بالمصابين بمتالزمة دوان بمستوى منخفض.
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 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية:-ب

تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية بدرجة : نص الفرضية ىو

 متوسطة.

فرض البحث أي أن أميات األطفال  عن (29في جداول رقم ) مدونة المئوية والتكرارات أسفرت نتائج النسبة

ترجعو الباحتتان  المصابين بالتوحد تستخدم استراتيجيات الضغوط بدرجة متوسطة، وعميو يمكن تفسير ذلك

ستخدم كانت األم ذات المستوى تعميمي متقدم مقارنة مع األخرين فإنيا ت إلى مستوى التعميمي فكمما

استراتيجيات مواجية ضغوطيا النفسية بدرجة متوسط إلى أنيا غير واعية بمشكمة االبن فمعموماتيا غير 

كافية فتكون مشوشة ألن موضوع إصابة ابنيا يكفيو الغموض فيي تجيل أسبابو أو عوامل الخطورة فيو 

 وكيفية تعميم الطفل المصاب. 

ما تأكده دراسة الحالة التي قمنا بيا حيث أن الحالة من مستوى تعميمي محدود مما يصعب عمييا فيم  وىذا

 تنفيذ المعمومات التي تقدم ليا من طرف األخصائيين.

 تالضغط النفسي واستراتيجيا(: 2012دراسة دعو سميرة وشنوفي نورية )وتتفق نتائج ىذه  الدراسة مع 

مختمفة في  تالتوحد. حيث ىدفت تستخدم أميات التوحدين استراتيجيامواجيتو لدى أطفال أميات 

حاالت من أميات أطفال التوحد. أدوات  05مواجيتين لمضغط النفسي. منيج: دراسة الحالة.العينة: 

أن  فكانت النتائج كالتالي .Paullanمقياس مواجية ل /لمنفستاين. PSQالدراسة: مقياس إدراك الضغط 

 مواجية مركزة حول االنفعال لديين مستوى مرتفع من الضغط. تيستعممن استراتيجيااألميات المواتي 

مواجية مركزة حول حل المشكمة لديين مستوى مرتفع من  تأن األميات المواتي يستعممن استراتيجيا

 الضغط.
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 ال يوجد اختالف بين ىذه النتيجة وبين الدراسات السابقة نظرا لعدم وجود أي دراسة منيا.

 مناقشة الفرضية الثالثة: -ج

تستخدم أميات االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات االيجابية أكثر من  نص الفرضية ىو:

 .االستراتيجيات السمبية

( عمى صحة 30المعيارية ودراسة الحالة مدونة في الجداول رقم ) تاسفرت نتائج متوسطات واالنحرافا

االطفال المصابين بالتوحد االستراتيجيات االيجابية أكثر من تستخدم أميات الفرضية البحث أي أن 

 .االستراتيجيات السمبية

تتمثل  اإليجابية والتي ت( لالستراتيجيا1994) لتفسر ىذه النتيجة فإننا نرجع إلى تعريف لطفي عبد الباسط

عدم التسرع والتريث في مواجية المشكمة مع محاولة مستمرة لزيادة الجيد أو تعديمو و في قيام الفرد بأفعال ل

 محاولتو لمواجية الموقف الضاغط، وقد يقتضي ذلك استرجاع الفرد لخبراتو السابقة في المواقف الضاغطة.

وتفسر الباحتتان استخدام األميات لالستراتيجيات اإليجابية وفي مقدمتيا التدين إلى أن األميات يتمعن بوازع 

يماني كبير، وأنين يرجعن إعاقة  أبنائين إلى القضاء والقدر واالبتالء الذي يقابمون بالصبر واحتساب ديني وا 

األجر عند اهلل مع اإلكثار من الصالة والدعاء، وىذا االيمان بقضاء اهلل واالستسالم لحكمتو تعالى يجعل 

مل فتمتمك القدرة عمة تحاألم تتقبل ابنيا كما ىو بكل صفاتو وسموكياتو ومميزاتو الغير مرغوبة أحيانا، 

يمانيا بالقدرة عمى مواجية الموقف الضاغط بالبحث عن المعمومات الكافية وجمع أكبر  أخطائو وعيوبو وا 

عدد ممكن من كل صغيرة وكبيرة عن إصابة ابنيا، فتسعى لطمب العون والنصيحة والمعمومات المتعمقة 

ت التي تخص اإلصابة باإلصابة من المختصين لمحصول عمى راحة وجدانية، ان امتالك األم لممعموما

وكيفية التعامل مع ابنيا المصاب يجعل معالم مستقبل واضحة أماميا فتسعى لوضع خطط مستقبمية لضمان 

 حياة أفضل البنيا وأسرتيا.
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مستوى الضغط  Olley et Willaim( :1111)دراسة أولي وويليام وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع 

 أم ألطفال معاقين ذىنيا.  200العينة:  ذىنيا وأساليب مواجيتيا،النفسي لدى أميات األطفال المعاقين 

(/ مقياس أساليب التعامل مع الضغوط.وكانت النتائج 1997مستعممين االدوات التالية :مقياس الضغوط)

كالتالي تعاني األميات من ضغوط نفسية شديدة تستعمل األميات أساليب تعامل إيجابية وسمبية تتمثل 

من  %41 من األميات تستخدم أساليب اليروب، تحاشي حل المشكمة إنكار اإلعاقة. %44 فيما يمي:

من األميات تستخدم أساليب تحدي  %23 األميات تستخدم أساليب التذمر والشكوى والبكاء ولوم الذات.

 الضغوط ومواجية الموقف.

 عامة:الالفرضية  نتائج مناقشة

أميات  عندتوجد عالقة دالة احصائيا بين الضغوط النفسية واستراتيجيات المواجية نص الفرضية قائال: 

 .األطفال المصابين بالتوحد

ن ( عن صحة الفرض، حيث تبين أ31برسون المداول في جداول رقم)ار تباط لقد أسفرت النتائج معامل 

لمواجية الضغوط  تاالستراتيجياكمما زادت الضغوط النفسية عند أميات األطفال المصابين بالتوحد زادت 

عرض المقابمة العيادية وتحميل وىذا ما أكدتو دراسة الحالتين التي قمنا بييا حيث تبين من خالل النفسية 

تم إيجاد الحالة تتخذ استراتيجية المواجية الضغط   نقطة 100التي قدرة ب نتائج استبيان الضغط النفسي

ل المقابمة فالحالة كثيرة االنفعال التوتر الزائد وشعور بالخوف من نقطة ومن خال77النفسي والتي قدرة ب 

المستقبل كل ىذا نتيجة الضغط النفسي التي تعاني منو فالظروف التي تعايشيا الحالة زادت من حدة 

 دييا.الضغط ل
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 تتخذ استراتيجية طمب المعمومات والتدين في المرتبة األول في مواجية ضغوطيا عمييأن نجد األمو  

ب ولوم الذات في المرتبة النفسية، واستراتيجية التقبل والتدين والتخطيط في المرتبة الثانية، واالنسحا

 . األخيرة

انطالقا من مناقشة نتائج الفرعية السابقة تمخص الباحتتان أن أنو كمما ارتفاع الضغط النفسي عند 

اتيجيات اإليجابية لمواجية ىذه األميات األطفال المصابين بالتوحد كان سبب في البحث عن استر 

الضغوط، ومن بين االستراتيجيات التي استعممت ىي االستراتيجيات اإليجابية وعمى رأس القائمة التدين 

وطمب المعمومات اال أن بعض حاالت تستخدم االستراتيجيات سمبية بنسبة ضئيمة جدًا )االنسحاب، 

 االنكار ولو الذات(.

ىذه النتيجة اتفقت مع دراسة دونوفان  ابقة وجانب النظري ودراسة الحالة وبين من خالل الدراسات الس

مواجية إيجابية تتمثل  ت( حيث توصل إلى أن أميات األطفال المعاقين يمجأن إلى استراتيجيا1998)

 أساسا في البحث النشط عن الدعم والنصيحة والمساعدة من خارج النظام األسري. 

أميات األطفال المصابين دوان يعتمدن ( حيث توصمت إلى أن 2012واتفقت مع دراسة جبالي مصباح )

 عمى استراتيجيات المواجية إيجابية في تخفيف الضغوط النفسية.

ولتفسير ىذه النتيجة نرجع إلى تفسير عبد اهلل الضريبي حيث يجد أن أكثر األساليب استخدما من طرف 

وفاعمية مثل ىذه األساليب يجيات اإليجابية ويرجع ذلك إلى معرفة األميات بأىمية األميات ىي االسترات

في مواجية وتخفيف الضغوط التي يتعرضن ليا جراء إصابة أبنائين ومحاولة التكيف معيا، وبالتالي فين 

يفضمن استخدام مثل ىذه األساليب باستمرار لمتغمب عمى الضغوط كمما دعت الحاجة إلى ذلك، حثى 

أصبحت ىذه األساليب جراء من سموكيم في التعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن اإلصابة االبن 

 لمالءمتيا في تخفيف حدة من الضغوط وآثارىا.
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وكذلك ما تأكده دراسة الحالة حيث أنيا تبذل جيد إلزالة التوتر والقمق وخمق طرق جديدة لممواجية ىذه 

 وبيذا فإن فرض البحث قد تحقق. .الضغوط النفسية أو الظروف الضاغط
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 ة:ــمـــخاتال

استبيان -دراستنا لعينة البحث وتطبيقنا ألدوات القياس متمثل في استبيان الضغط النفسي خاللمن 

 :يما يم، وباستعانة بمنيج دراسة الحالة نستخمص مواجية الضغوط النفسية تاستراتيجيا

ىذا يراجع إلى طبيعة العالقات  إن أميات األطفال المصابين بالتوحد يعانون من ضغوط نفسية مرتفعة

 العائمية

استراتيجيات مواجية الضغوط  نيستخدمو  المصابين بالتوحدكما أظيرت ىذه الدراسة أن أميات األطفال 

األمل، بالعار وخيبة  حميا الشعورمالنفسية بدرجة متوسطة ففرحة األم بإنجاب مولود سرعان ما تزول ويحل 

فالطفل الذي سيمنح لألم المكانة التي طالما انتظرتيا مصاي وناقص وغير كفء وال يمكن االعتماد عميو 

 ويستحيل أن يحقق اآلمال المنتظرة منو.  

االستراتيجيات االيجابية أكثر من االستراتيجيات  نيستخدمو  االطفال المصابين بالتوحدوتبين أن أميات 

اإليجابية عمى رأسيا التدين والطمب المعمومات والتقبل  تىذا يرجع أن أميات تستعمل االستراتيجيا السمبية

حيث يقوموا باالستعانة باهلل عز وجل والرضا ما أصابيم ىو ابتالء من عند اهلل بو من يشاء من الناس 

، ولمجوء إلى اآلخرين لطمب المعمومات اهلل أن يخمصيم من ىذه المشكمة والدعاء إلىادات واإلكثار من العب

ثراء المعمومات.  والمساندة بأميات يعانين من نفس مشكمتين وذلك لتبادل الخبرات وا 

وقد ساعد األميات في تنمية ىذه االستراتيجيات اإليجابية ىو التطور الممحوظ الذي يحدث في مجتمعنا مع 

وفر المراكز متخصصة في إصابة ابنيا وتواجد المختصين الذين تستطيع المجوء إلييم إلمدادىا بالمعمومات ت

 والسند الالزمين.
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المواجية عند أميات أطفال  تإنو توجد عالقة بين الضغوط النفسية واستراتيجياأبقول  محوىذا ما يس

 مصابين بالتوحد. 

األطفال المصابين بالتوحد زادت في استخداميا االستراتيجيات أي كمما زاد الضغط النفسي عند أميات 

 المواجية.

 



 

170 
 

 :تاالقتراحا

 تقترح الباحثتان مايلي :

واالرشادات  تتنظيم الممتقيات لمتعريف أكثر بيذا االضطراب واألعراض الخاصة بو االقتراحا -1

 .التربوية لتوطيد العالقة بين الطفل وألوليائو

 وضع مقياس خاص بالمعاقين ذىنيا في الجامعات يدرس لكي يتسنى فيم معمق إلعاقة. -2

األم من قبل متخصص نفسي ويكمن دوره في مساعدتيا عمى إيجاد واستثمار  من األفضل متابعة -3

 قدراتيا األمومية وتزويدىا بالطرق التربوية المالئمة لحالة طفميا.
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 غة الفرنسية:مبال

40- Norbert sillamy(1999) Dictionnaire de psychologie Larousse Paris. 

41- Norbert sillamy(2004) Dictionnaire de psychologie Larousse Paris 
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 (1المالحق رقم )                                     

 استبيان الضغوط النفسية في صورته النهائية                          

 :أختي الوالدة

ىذه مجموعة من العبارات المكونة الستبيان يدخل في إطار بحث لتحضير لشيادة ماستر في عمم النفس 

عن الضغط النفسي واستراتيجية مواجيتو، ولموصول إلى اليدف  والصحة العقمية، الغرض منو الكشف

نرجو منكم قراءة كل عبارات بعناية وتأتي اإلجابة عمييا بوضع العالمة مقابل الفقرة، وتحت الدرجة التي 

 تعبر عن تصرفك بدقة، مع العمم ال تجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

                     
 الرقم

 ال أحيانا نعم العبــــــــــــــــــــــــــــــارات                        

    أشعر بالتعب عقب أي عمل  01
    يزعجني أن متطمبات العناية بابني مرىقة بالنسبة لي  02
    اشعر أن كل ما ابذلو من جيد مع ابني ال جدوى منو  03
    يؤلمني أن ابني يعاني من مشكالت صحية دائمة  04
    اشعر بالحرج في المواقف االجتماعية بسبب ابني المتوحد  05
يؤسفني أن إمكانيات ابني المحدودة تجعمو ال يستطيع مواجية ظروف  06

 الحياة
   

    يؤسفني أن ابني ال يتمكن من االستحمام بمفرده  07
    اشعر بالقمق معظم الوقت دون سبب واضح  08
    اشعر أن حياتي قد تحطمت بسبب قدوم ابني المتوحد  09
    تزعجني نوبات الزكام التي يعاني منيا ابني بشكل متكرر  10
    يؤسفني ألن ابني المتوحد يشكل مشكمة دائمة في االسرة  11
    يقمقني التفكير في مستقبل ابني المتوحد  12
    يقمقني أن ابني ال يتمكن ارتداء مالبسو بمفرده  13
يؤلمني أني ال أستطيع تحقيق كل متطمبات ابني المتوحد بسبب وضع  14

 األسرة االقتصادي 
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    أعاني من اضطرابات في النوم   15
    فقدت الرغبة في الحياة  16
    يخيفني التفكير في ان مناعة ابني ضعيفة  17
    اعتقد أن أقاربي يتجنبون التعامل معي بسبب ابني المتوحد  18
    أحزن كثيرا عندما أفكر بأن ابني لن يعيش حياة طبيعية  19
يؤلمني أنني تخميت عن كثير من األشياء التي تمنيتيا بسبب ابني  02

 المتوحد 
   

    يقمقني أن ابني غير مستقل في نظافتو الشخصية  21
    اشعر بضيق في التنفس دون سبب واضح  22
    أحزن كثيرا عندما أفكر في التوحد ابني  23
    يزعجني أن ابني يحتاج لمتابعة دائمة  24
    يؤلمني التفكير في أن ابني سيقضي ما بقي من حياتو معاقا   25
    يزعجني أن مكانة االسرة االجتماعية قد تناقص بسبب ابني المتوحد  26
    يؤسفني انو ال يوجد دعم مادي كاف ألسرة الطفل المتوحد  27
    يزعجني أن ابني يجد صعوبة في تناول الطعام بمفرده  28
    تزداد ضربات قمبي دون سبب واضح  29
    يحزنني أن ابني لن يكون امتداد طبيعي ألسرتي  30
    يؤلمني أن ابني ال يستطيع التعبير عن موضع ألمو  31
    أصبحت ال أزور أصدقائي منذ إنجابي لطفل متوحد  32
يقمقني عدم التوصل إلى وضع خطط مستقبمية ثابتة بسبب ابني  33

 المتوحد 
   

    يزعجني أن ابني ال يستطيع الحفاظ عمى نظافتو  34
    يقمقني أن متطمبات رعاية ابني المتوحد تفوق قدراتي المادية  35
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 (2المالحق رقم )                                        

 استبيان استراتيجيات المواجهة الضغوط النفسية في صورته النهائية                   

 :أختي الوالدة

ىذه مجموعة من العبارات المكونة الستبيان يدخل في إطار بحث لتحضير لشيادة ماستر في عمم النفس 

الغرض منو الكشف عن الضغط النفسي واستراتيجية مواجيتو، ولموصول إلى اليدف  والصحة العقمية،

نرجو منكم قراءة كل عبارات بعناية وتأتي اإلجابة عمييا بوضع العالمة مقابل الفقرة، وتحت الدرجة التي 

 تعبر عن تصرفك بدقة، مع العمم ال تجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

 ال أحيانا نعم العبــــــــــــــــــــــــــــــارات                         الرقم
    اطمعت عمى كتب ومقاالت تتحدث عن التوحد ابني  01
اسعي لمحصل عمى معمومات بخصوص التعامل مع ابني من أي  02

 مختص 
   

    أفكر في توفير مستقبل أفضل البني المتوحد  03
    تفيده في حياتو  وضعت خطة مدروسة لتعميم ابني ميارات  04
    أساعد ابني في جعمو يعتمد عمى نفسو في لبسو وأكمو ونظافتو 05
    أشعر بالرضا عن نفسي لما أبذلو من جيد في تربية ابني المتوحد 06

    بإمكان ابني االلتحاق بالمدرسة 07
    إن ابني ذكي وال يعاني من التوحد  08
    أي إحراج عندما نخرج سويا ال يسبب لي ابني 09
    ألوم نفسي عندما يفشل ابني في أداء أمر كمف بو   10
    أفضل عدم الذىاب إلى الحفالت العائمية لتجنب نظرات السفق  11
    أفضل قضاء العطل ونيايات األسبوع في المنزل مع ابني المتوحد 12
    المتوحد ىو ابتالء من ربي وأنا راضية بما قسمو لي ابني 13
    أصبحت أؤدي صالة وصيام التطوع شكرا اهلل عمى كل نعمة 14
    تابعت سمسمة أشرطة وثائقية تبين معاناة المصابين بيذا التوحد 15
    أسعى لالتصال بأشخاص عانوا من نفس مشكمتي 16
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    ابني المتوحد ادخرت مبمغا من المال من أجل  17
    لدينا برنامج عائمي خاص بالعطل يتماشى مع ابني المتوحد  18
    أنا السبب في التوحد ابني 19
    أنا راضية بابني وبكل ما يحققو ميما كان شيئا بسيطا  20
    أرى بان ابني أحسن بكثير من بعض األطفال العاديين 21
    سيشفى من التوحد  عندما يكبر ابني 22
    إن تياوني في متابعة حممي ىو سبب ما يعني منو ابني  23
    لن يسامحني زوجي أبدا بسبب التوحد ابني 24
    ال أخد ابني إلى الحدائق حتى ال أكون محل سخرية واستيزاء 25
    أتردد كثيرا قبل دعوة األىل واألصدقاء إلى المنزل  26
    منذ والدة طفمي المتوحد ازداد رزقي  27
    إن اهلل يحبني ليذا ابتالني بيذا األمر 28
    اتبع برنامج قدم لي من أجل تعديل سموكيات ابني  29
    أفكر في تأسيس مشروع باسم ابني المتوحد  30
    أستطيع التعامل مع المشكالت المرتبطة التوحد ابني  31
    الوم نفسي بشدة عندما يواجو ابني المتوحد أي مشكمة  32
    أفضل الجموس وحدي والتأمل في أحوالي  33
    أرى بان ابني مثمو متل أي طفل عادي في تصرفاتو  34
    إن ابني ىو مفتاح جنتي 35
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 (   3المالحق رقم )                                    

 البيانات الشخصية:استمارة 

 ختي الوالدة:أ

نستخدميا لمقياس وليذذا نقتذرح  في إطار انجاز بحث لتحضير رسالة ماستر، نحن بصدد تحضير استمارة كأداة
 عميك بعض األسئمة التي نود معرفة مدى انطباقيا عميك:

 قراءة العبارات بعناية واىتمام وتمعن.-1 

لحالتك دون تفكير أو تردد، وتأكد أنو ال توجد ىناك إجابات  أمام اإلجابة الموافقة( xوضع عالمة )-2 
نما ىي وجيات نظر شخصية تختمف من فرد آلخر.  صحيحة أو خاطئة وا 

 

 السن:                  المستوى الدراسي :               المستوى التعميمي  :     

 

 االقتصادي: ضعيف                 متوسط                         جيد  المستوى 

 جنس المولود:                                    رتبة االبن :             

 عدد االخوة:                                          سن اكتشاف المرض:
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 (04المالحق رقم )                                  

 استمارة المقابمة العيادية                              

 المعمومات األولية:-1

 اسم ولقب الحالة: ...................................................................................

 ............................................................................................الجنس: 

 تاريخ ومكان الميالد: .............................................................................

 .................................العنوان: .......................................................

 رقم الياتف: ....................................................................................

 الحالة العائمية:-2

 اسم الوالد أو الوصي: ..................... سنو: ..........         مينتو: ..........

 .................... سنيا: ..........         مينتيا: ........لقب واسم األم: ......

 وثيقة التعريف لألم / األب: ........... الصادرة: ..........         بدائرة ........

 الزواج: ...................................................................................... تاريخ

 ة الحقيقيين: ...............................................................................عدد اإلخو 

 عدد اإلخوة الميتين: ....................السبب: .....................................................

 ..................................عدد مرات اإلجياض: .................السبب: ....................
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 عدد اإلخوة من األب: ...........................واألم: .............................................

 مرتبة الطفل بين اإلخوة: ............................................................................. 

 لديين: ............................................................................الحالة الصحية لموا

السوابق الطبية عند العائمة:    النواة: 

................................................................. 

 الممتدة: ................................................................                             

 المحيط السكني:                   الريف                                        المدينة 

 .....................................................................أفراد أخرون يعيشون مع العائمة: 

 الوضعية االقتصادية: ................................................................................

 ظروف الحمل: 3

 ............................سن األم عند الحمل: ....................................................

 الحمل مرغوب فيو:                             نعم                         ال  

 الظروف الصحية: ...................................................................................

 ....................................................الظروف النفسية: ................................

 أسبوع؟  نعم          ال  44و40ىل بمغت فترة الحمل مداىا الطبيعي أي ما بين 

 السبب: .............................................................................................



185 
 

 ظروف الوالدة:  4

 والدة:كيف كانت ال

 طبيعية                      قيصرية                          بالمالقط             

 ىل صرخ بسرعة؟                                       نعم                        ال 

           ال          ىل عانى من نقص في األكسجين؟                     نعم                         ال

 ىل عانى الطفل من ارتفاع في خفقات القمب عند الميالد؟    نعم                    ال  

 ىل يحتاج إلى عناية طبية خاصة :                       نعم                       ال    

 .....................................ماىي؟ .....................................................

 مراحل النمو:-5

 التغذية :                                          بالثدي                      اصطناعية 

 ىل لديو مشكل غذائي:                             نعم                             ال    

 التطور النفسي الحركي:-6

 متى جمس الطفل بدون مساعدة؟ ...............................األشير.

 ىل زحف )حبا( طفمك:                       نعم                              ال      

 في أي عمر مشى طفمك؟ .................... سنة .................... أشير ..............

 لتنفس بشكل صحيح؟          نعم                            ال           ىل يقوم بعممية ا
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 الجانب الطبي: -7

 ىل أصيب طفمك بأي حالة من الحاالت التالية:

 عمميات جراحية؟ ما ىي؟ ............................................................................

 .........................................................................ارتفاع الحمى بصفة متكررة؟ 

 شير؟           نعم                          ال 18ضربة قوية عمى الرأس قبل 

 صدمة نفسية؟                                  نعم                           ال

 نعم                            ال                    حادث اخر؟               

 الصرع؟                                      نعم                             ال

 ىل يشرب أي دواء؟ .................................................................................

 المات غير طبيعية؟ ....................................................في أي سنة ظيرت الطفل ع

 ما ىي ىذه العالمات: ..............................................................................

 االنفعاالت الوجدانية:-8

 الالمباالة         إيجابية                           ببرودة                   

 ىل درجة االرتباط العالئقي إيجابية؟

 األب                                 األم                            اإلخوة   

 في حالة اإلجابة ب )ال(، ما ىو السبب؟ .......................................................
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 أحد أخر                   من ىو؟ ........................................................

 مدى تقبل األولياء إلعاقة الحالة:

................................................................................................ 

 حك والبكاء بدون سبب:ىل لدى الحالة تقمبات المزاج؟ بين الض

 نعم                                   ال                                       

 التفاعالت االجتماعية:-9

 ىل الحالة اجتماعي؟                             نعم                              ال  

 نعم                              ال     ىل يشارك األخرين في االنفعاالت؟         

 التفاعاالت الغير المفظية؟

 اإليماءات الوجيية:                             نعم                              ال                  

 الحركات:                                      نعم                               ال

 لطبع:ا

 ىادئ                         نعم                               ال                  

 عدوانية نحو الذات           نعم                               ال                  

 ال  عدوانية نحو األخر           نعم                                              

 التواصل:
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 ىل ىو بصري؟                            نعم                                  ال

 ىل ىو لفظي؟                            نعم                                   ال

 الىل يشير باألصبع؟                       نعم                                   

 المعب:-11

 المعب المفضل لديو                          فردي                           جماعي  

 المعب الرمزي                                نعم                              ال

 المرحاض                          المباس                   االستقاللية ذاتية:-10

 األكل                               الغسل                                          

 هل سبق اإلدماج لمحالة؟-13

 روضة                                     مركز                            مدرسة 

 خيص عام لمحالة:تم

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 التوجيه:

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 التشخيص النفسي العيادي:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................... 
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 (5المالحق رقم )                                   

 :لممراكز البطاقة الفنية

 :النفسي البيداغوجي لألطفال معاقين ذهنيا بمزغران لمركزا أوال:

تذابع إلحذدى المراكذز -بمزغذران-يقع مكان التربص في مركز النفسي البيداغوجي لألطفذال معذاقين ذىنيذا 

 النشاط االجتماعي والتضامن وقضايا المرأة لوالية مستغانم.

لوالية –لسيدي عمي -بعدما كان المركز كممحقة تابعا لمركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين ذىنيا 

ثذم انفصذال عذن  2013مستغانم و كذان موقعذو سذابقا يبسذيدي بمقاسذم بمديذة مزغذران مسذتغانم و منذذ عذام 

إجماليذة تقذدر تحت مسذاحة  2013-09-08مركز سيدي عمي و أصبح مركزا قائم بذاتو و كان تدشين 

 م عمى يد وزيرة النشاط االجتماعي و التضامن و قضايا المرأة.75000ب:

سنوات إلى 07طفل تتراوح أعمارىم بين  50يضم المركز النفسي البيداغوجي لألطفال معاقين ذىنيا 

التوحد وفوج ب ي التوحد ي 02التوحد يأي وفوج إعاقتيم، فوجأفواج حسب درجة  07سنة موزعين عمى 21

متكفل ييم في إطار نظام نصف داخمي  وفوج المراىقة 02و 01 التفطين 02و 01يجي فوج التحضري 

 نحو التالي: وىي عمىيشرف عمييم فرق نفسية بيداغوجية 

 .أخصائيون أرطفونيون

 .أخصائية نفسانية عيادية 

 .أخصائية تربوية

 .مربية متخصصة 

 مربيات. مربيين متعاقدين مساعدات
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 عمى طاقمين: يحتوي المركز

 من:طاقم اإلداري يتكون 

، محاسذذب إداري 01، تقنذذي سذذامي فذذي اإلعذذالم اآللذذي01، عذذون مكتذذب 01إداريذذة  المركذذز، كاتبذذة مذذدير

 النيار.الميل و  النظافة، حراس المطبخ، عمال ، عمال01رئيسي 

 يتكون من:   وطاقم البيداغوجي

 تربويذة، مربيذةأخصذائية  ديذةعيا أخصذائية نفسذانية، 03، أخصذائيون أرطفونيذونالطبيبة مشرفة بيذاغوجية 

 .   وممرضة 07مربيات  ، مساعدات04متعاقدين ، مربيين01متخصصة

 التكفل البيذاغوجي:

 طفل. 120طاقة االستيعاب المركز 

  طفل. 50حاليا األطفال المتكفل بيم 

 طفل.302إلى وقت الحالي  2007األطفال المسجمين في قائمة االنتظار منذ 

 01قاعة االجتماعات  ،01قاعة الورشة ،01: منيا قاعة النفس الحركي08دد األقسام ع

 في: البيداغوجيةتتمثل النشاطات 

عمذذذى الزجذذذاج،  الصذذذوف الرسذذذم الطذذذين،، والطذذذرز، الخياطذذذة والمكذذذانيالحسذذذاب، الكتابذذذة، التوجذذذو ألزمذذذاني 

 .البيداغوجيةخارجات 
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 :النفسي البيداغوجي لألطفال معاقين ذهنيا بسيد عمي ثانيا: المركز

المعدل بالمرسوم  1989ماي  02المؤرخ في  57-89نشأ المركز بمقتضى المرسوم الوزاري رقم أ
 05/04/2012المؤرخ في  165-12التنفيذي رقم 

 طفال 80 النظرية:القدرة االستيعابية 

 طفال 90 الحقيقية:القدرة االستيعابية 

 فل:التكنظام 

 30 الداخميين:عدد 

 50 داخميين:عدد النصف 

 10 بعد:التكفل عن 

 طفال. 190عدد االطفال في قائمة االنتظار: 

 .2م 2990المساحة االجمالية لممركز: 

 دج.000.00 382 42: 2015الميزانية الممنوحة لسنة 

 فوج. 12 االفواج:عدد 

 فوج االستثارة.

 .1فوج بيداغوجي مستوى 

 .2مستوى فوج بيداغوجي 

 .3فوج بيداغوجي مستوى 

 .4فوج بيداغوجي مستوى 

 .1فوج التوحد 

 .2فوج التوحد 

 المبكر.فوج التكفل 
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 فوج التدابير المنزلية.

 التشغيل.فوج 

 فوج االشغال اليدوية.

 .فوج التميين

 تتمثل النشاطات البيداغوجية في:

 الطبخ.الخياطة  ،العجينة الكيميائية، الورق، ورشة النشاطات الترفييية ،ورشة تعبيرية بالرمل

 القاعات:عدد 

 قاعة عمم النفس الحركي.

 قاعة االجتماعات.

 قاعة االنتظار.

 قاعة االستقبال.

 المكاتب:عدد 

 مكاتب إدارية.04

 مكاتب بيداغوجية. 03

 مكتب الطبيب.

 مكتب األرشيف.

 مخزن الوسائل البيداغوجية.

 المرافق:

مراقد، مخزن عام، فضاء المعب، فضاء  03 ورشة الصيانة، المياه،بيت الغسيل، دورة  المطبخ، مطعم،
تبريد، خزان الماء، مولد كيربائي، محرك كيربائي، باب النجدة، حظيرة السيارات، مدفئة ، غرفة الاخضر
 صفارة إنذار كيربائية. الحراسة،كاميرات  08 إطفاء،قارورة  22، لإلطفاءخزائن  06، مركزية
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 اإلدارية:الفرقة 

 مديذذذذذذذذر. 

 مذقذتذصذد.

 متصرف إداري. 03

 عون رئيسي لإلدارة.

 إدارة.عون 

 معاون تقني في اإلعالم اآللي.

 :لفرقة التقنية البيداغوجيةا

 .2أخصائية في عمم النفس التربوي درجة 

 .1أخصائية في عمم النفس التربوي درجة 

 .2أخصائية في عمم النفس العيادي درجة 

 .2نفسانية مختصة في تصحيح النطق والتعبير المغوي درجة 

 .1نفسانية مختصة في تصحيح النطق والتعبير المغوي درجة 

 مربيين متخصصين.03

 مربيين متخصصين رئيسيين. 04

 مربي متخصص رئيس.

 عمال متعاقدين يشغمون ميام مربي.05

 مستخدمين يشغمون ميام مربي.02

 عمال متعاقدين في إطار منحة االدماج. 14

 طبيب عام.

 المهنية:الفرقة 



195 
 

 بينيم:عمال مينيين من  16

  .طباخ

 .عون طباخ

 .سائق 02

 .عامل ميني متعدد الخدمات

 .حراس 04

 )منظفات(.عمال مينيين  07
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 ثالثا: جمعية لألطفال المعاقين ذهنيا بيبينباغ لوالية مستغانم:

 19 البداية ة فئة المعوقين عقميا كان يضم فيمن أجل حماي 1974افتتح ىذا المركز مؤخرا في السنة 

الراشدين ليصل عددىم الى  ما قبلمركز  انتقموا منشاب فقط، ولكن مع مرور السنوات ازداد عدد الذين 

 ومن بين ىؤالء المعوقين ىناك: إناث 18ذكور و 36مراىق 54

 ن.حاالت أطفال متوحدي

 متالزمة داون.حاالت 

 واآلخرين معوقين ذىنيا.

 .فشل دراسي

 طفال. 69المجموع بحيث يصل  أطفال، 9يضم كل فوج  أفواج،7وحاليا يوجد 

 إن ىذا المركز يجاوره مركزين آخرين في نفس التخصص في تكفل المعاقين عقمياىما:

 بنقميم الى المركز الخاص بالمراىقين.مركز خاص باألطفال المعاقين وعند بموغيم سن المراىقة يقومون 

 مركز خاص بالراشدين المعاقين اين يتم نقل المراىقين إليو عندما يصل الى سن الرشد.

 المديرة والمحاسبة. المديرة. نائبيتكون من  :اإلداريالطاقم -1

ونية فأرطو  العيادي، أخصائية بيداغوجية، اخصائيةمن مختصة في عمم النفس  يتكون الطاقم التقني:-0

 متخصصات.مربيات 7و

 السائق وبوابيتكون من طباختين وعامل صيانة باإلضافة إلى  العمال المهنيين: طاقم-3

 القبول في المركز: شروط-4

 سنة.22إلى  5 ما بينأن يكون السن 

 أن يكون مّر بطبيب مختص.
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أو  والقمقأن تكون لو شيادة تثبت أنو يعاني من إعاقة عقمية وفي بعض األحيان يكون مصحوبا بالصرع 

 النفسية األخرى. االضطراباتبعض 

 عن حالة المريض داخل األسرة وخارجيا. لالستفسارالحضور اإلجباري لألم 

 أهداف المركز:-5

دماجيم في   المجتمع.تصحيح مشاكل المعاقين ذىنيا وا 

 اآلخرين.عن  االستقالليةعمى النفس أي  االعتمادتعميميم 

 ميمشين. ال يبقوابيم حتى  ما يحيطتعميميم كل 

 تحضيرىم لحياة الرشد.

 تكيفيم مع التغيرات التي تحدث في سن المراىقة.

 وعييم بالذات وبما يحيط بيم من ناس وأشياء.

 ليدوية من أجل اكتساب الماىرات اليدويةالتكوين الميني في المركز مثل القيام ببعض األعمال ا

 البرنامج اليومي:-6

 عمى األشياء وتصحيح النطق. المحادثة: التعرف-ا

 حفظ سور قرآنية كل حسب قدراتو. التربية اإلسالمية:-ب

 جماعية.فردية ثم  وتكون األناشيد: حفظ-ح

 لتعميميم وتييئتيم لحياة الرشد العمميات الحسابية: ما قبل-د

عمى  االعتمادمثل الغسل يالكنس والترتيب والتنظيم ي من أجل تعميميم  األنشطة اليومية: تعميمهم-ه

 النفس.

بعد  صباحا، وكذلكالتي تتمثل في األلوان واألشكال والورشات بعد الساعة العشرة  الدروس الحسية:-و

نجازات أشياء جميمة الكتسابالظير،   .ميارات يدوية وا 
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 (26الممحق رقم )
تفريغ نتائج افراد عينة الراسة )درجات الخام(   

 ا/ درجات الخام الستجابات افراد عينة الدراسة على استبيان الضغط النفسي

الدرجة 
 الكلية

70البعد 70البعد  70البعد  70البعد  70البعد  70البعد  70البعد   عدد االفراد 

99 14 14 13 15 13 15 15 0 

59 09 07 10 08 08 08 09 0 

92 15 15 13 14 11 09 15 0 

69 09 07 10 08 09 11 15 0 

92 09 15 14 12 15 14 13 0 

60 09 07 08 10 08 09 09 0 

100 15 14 15 13 15 13 15 0 

82 13 09 15 13 11 09 12 8 

86 14 14 10 14 11 08 15 9 

72 15 08 07 10 08 11 13 07 

77 14 15 10 10 08 11 09 00 

86 15 09 15 13 11 11 12 00 

75 13 15 07 10 08 09 13 00 

88 14 13 15 14 11 09 12 00 

76 13 06 12 10 13 09 13 00 

89 15 13 13 13 14 08 13 00 

101 15 15 13 14 15 14 15 00 

104 15 15 15 15 15 14 15 08 

89 15 11 15 13 11 11 13 09 

99 14 09 13 15 09 08 08 07 

59 09 07 12 08 11 12 15 00 

92 15 07 15 14 12 07 15 00 

69 09 11 08 08 14 12 13 00 

92 09 15 13 12 14 12 07 00 

60 09 15 10 10 14 09 13 00 

100 15 13 13 13 13 09 12 00 

82 13 14 15 13 15 14 13 00 

86 14 13 15 14 12 09 13 08 

72 15 14 13 10 14 15 12 09 

77 14 09 15 10 10 11 15 07 

86 15 14 15 13 15 13 12 00 

75 13 13 14 10 15 10 14 00 

88 14 15 15 14 11 11 14 00 

76 13 13 15 10 11 11 09 00 

89 15 13 11 13 09 11 12 00 

101 15 15 09 14 10 15 13 00 

104 15 14 10 15 11 14 12 00 

89 15 12 07 13 15 15 11 08 

99 14 14 14 15 14 12 10 09 

78 13 13 11 14 13 14 14 07 

91 12 13 10 12 14 15 15 00 

 



199 
 

 

 ب/ درجات الخام الستجابات افراد عينة الدراسة على استبيان مواجهة الضغوط

الدرجة 
 الكلية

70البعد 70البعد  70البعد  70البعد  70البعد  70البعد  70البعد   عدد االفراد 

76 10 07 10 14 13 11 11 1 

79 09 14 07 15 15 10 09 2 

73 08 07 09 15 13 13 08 3 

67 09 07 08 12 13 10 08 4 

75 09 07 09 15 13 13 09 5 

68 12 07 09 12 10 10 08 6 

77 09 08 10 15 10 10 15 7 

75 09 05 08 15 10 13 15 8 

75 09 13 07 15 09 12 10 9 

76 08 12 08 13 12 11 12 10 

71 09 13 08 13 12 08 08 11 

77 08 13 08 13 12 11 12 12 

74 08 12 08 13 09 12 12 13 

70 07 08 12 12 13 10 08 14 

79 09 11 05 14 14 13 13 15 

77 07 11 08 14 12 13 12 16 

76 11 07 10 13 12 14 09 17 

86 11 09 11 14 15 14 12 18 

71 15 09 06 10 10 13 08 19 

83 9 5 07 14 13 13 15 20 

79 11 09 14 15 15 7 11 21 

71 08 05 11 13 13 09 11 22 

75 09 07 12 14 13 11 11 23 

77 09 13 10 14 11 07 15 24 

74 08 12 08 13 10 13 08 25 

77 09 07 10 15 13 10 09 26 

80 09 13 09 15 13 12 10 27 

78 12 07 08 12 14 11 12 28 

82 09 12 10 15 15 09 13 29 

78 09 11 09 14 12 14 11 30 

79 08 12 07 15 10 15 13 31 

72 07 13 06 13 15 10 14 32 

78 08 07 10 13 15 11 15 33 

80 09 13 09 15 13 14 08 34 

82 09 13 08 12 13 13 12 35 

83 08 12 10 15 12 14 12 36 

75 07 11 10 13 11 11 13 37 

75 10 07 09 13 10 12 15 38 

71 09 07 08 14 09 10 15 39 

80 08 14 07 15 15 12 09 40 

81 12 08 07 09 13 09 12 41 
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 ( 27الممحق رقم )
 

 spssتفريغ نتائج الدراسة ب

الضغط النفسي-1  

Statistics 

  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

N Valid 41 41 41 41 41 41 41 

Missing 37 37 37 37 37 37 37 

Mean 12,7073 11,1707 11,9512 12,4390 12,3902 12,1707 13,3902 

Std. Deviation 2,19367 2,31195 2,37646 1,98807 2,62562 2,94875 2,09616 

 

استراتيجية المواجهة-2  

Statistics 

  m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 

N Valid 41 41 41 41 41 41 41 

Missing 37 37 37 37 37 37 37 

Mean 11,2927 11,4146 12,3171 13,6098 8,9024 9,7073 9,1220 

Std. Deviation 2,43150 1,97453 1,84985 1,41206 1,82763 2,85696 1,59992 

 
االرتباط بين الضغط واستراتيجية المواجهة-0  

 

Correlations 

  

 الضغط النفسي

الستراتيجيات 

 المواجهة

Pearson Correlation 1 ,326 الضغط النفسي
*
 

Sig. (2-tailed)  ,038 

N 41 41 

االستراتيجيات 

 المواجهة

Pearson Correlation ,326
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,038  

N 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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المتوسط الحسابي للكل -0  

 

Statistics 

 االستراتيجية الضغط  

N Valid 41 41 

Missing 37 37 

Mean 86,2195 76,3659 

Std. Deviation 10,09582 4,24709 

 
االستراتيجيات الموجبة والسالبىة الستراتيجية المواجهة -0  

 

Statistics 

االستراتيجيات   

 االيجابية

االستراتيجيات 

 السلبية

N Valid 41 41 

Missing 37 37 

Mean 48,6341 27,7317 

Std. Deviation 3,81940 2,55954 

 


