
 

 

 

 

 

 

 

       

 

Autism and its Effect on the Family (A Field Study at the Prince Mohammad Bin Salman 

Autism Center at King Fahd Armed Forces Hospital in Jeddah) 
 

ماجد بن غيثان العمريإعداد الباحث/   

ية السعوديةماجستير في التوجيه واإلصالح األسري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العرب  

 

 :مستخلصال

والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها أسر  ،لى التعرف على مدى معرفة األسرة عن التوحدهدفت الدراسة إ

 وومعرفة اإلحتياجات التي تحتاجها أسرة الطفل التوحدي  ،وطريقة تعامل األسرة مع الطفل التوحدي ،األطفال التوحديين

وتمثل مجتمع الدراسة في أسر أطفال التوحد في مركز األمير محمد بن سلمان للتوحد بمستشفى  .تم استخدام المنهج الوصفي

 الملك فهد للقوات المسلحة بمدينة جدة.

بعض  إلىما أداة الدراسة تم استخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة ( فقرة، أ301من ) وتكونت عينة الدراسة

وحد بالصراخ والبكاء كاستجابة لتوحد إضطراب متشعب، وهو بين إصابة خفيفة أو حادة. يتصف طفل التن اأ :النتائج منها

األسرة بالمضايقة من تصرفات الطفل المصاب أمام الناس. يتطلب رعاية الطفل التوحدي إلى شعور  ،نزعاج أو اإلحباطلإل

عض لى بر المتناقضة، كما توصلت الدراسة إالمشاعتكلفة مالية. مشاكل عاطفية خاصة. يدخل الوالدان في دوامة من 

نتباه سنوات". يجب اإل 1لعمر "قبل عمرنتباه للتوحد لألطفال في الثالثين شهراً األولى من ايجب علينا اإل :التوصيات منها

للمصاب بالتوحد بين طفل وطفل آخر حسب العمر. على األسرة الرضا بقضاء هللا وقدره وليس الغضب. عدم الشعور بالذنب 

نتباه ضع األسرة في حيرة مؤلمة. يجب اإلجتماعي فهذا يالعتقاد األبوين أنهما السبب. اإلنتباه بظهور تفضيل الطفل لإلنعزال اإل

فل بأنهم من دون العالم هم الوحيدون الذين لديهم طفل يتصرف بسلوكيات غريبة. يجب اصطحاب إلى هذا الشعور بتوحد الط

الطفل التوحدي في األنشطة اليومية. ضرورة دعم مادي من المؤسسات والجمعيات الخيرية ألطفال التوحد. ضرورة توفر 

 مراكز للرعاية الكافية لخدمة أطفال التوحد.

 ، جدةيأسر أطفال التوحد، األطفال التوحديين، األسرة، أثر، التوحد الكلمات المفتاحية:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autism and its Effect on the Family (A Field Study at the Prince Mohammad Bin Salman 

Autism Center at King Fahd Armed Forces Hospital in Jeddah) 

 

Abstract 

The study aimed to identify the extent of the family’s knowledge of autism, identify the 

difficulties and challenges faced by families of autistic children, the way the family deals with 

the autistic child, and know the needs that the family of the autistic child needs. 

The descriptive method was used. The study population was represented in the families of 

autistic children at the Prince Muhammad Bin Salman Autism Center at King Fahd Armed 

Forces Hospital in Jeddah  

 The study sample consisted of (103 ) items. As for the study tool, the questionnaire was used as 

a tool for data collection. The study reached some results, including that autism is a complex 

disorder, and it is between mild or severe injury. The autistic child is characterized by screaming 

and crying in response to discomfort or frustration, and the family's feeling of being harassed by 

the actions of the affected child in front of people. Caring for an autistic child requires a financial 

cost. Especially emotional problems. Parents enter into a whirlpool of contradictory feelings, and 

the study found some recommendations, including: We must pay attention to autism for children 

in the first thirty months of life "before the age of 1 years." Attention should be paid to the 

person with autism between one child and another child, according to age. The family must be 

satisfied with God’s decree and destiny, not anger. Not feeling guilty for the parents' belief that 

they are the reason. Paying attention to the child's preference for social isolation, as this puts the 

family in a painful confusion. You should pay attention to this feeling of autistic child that 

without the world they are the only ones who have a child who is behaving strangely. The 

autistic child must be accompanied in daily activities. The need for financial support from 

institutions and charities for autistic children. The necessity of providing adequate care centers to 

serve autistic children. 

Keywords:  Autism, Family Trace, Autistic Children, Families of autistic children, Jeddah city 



 

 

 

 

 

 

 اإلطار العام للبحث .1

 :مقدمة. 1.1

مون القضوايا المهموة التوي نواجههوا  وهوي ،عاقة من الظواهر المألوفة على مر العصور وال يكاد مجتمع يخلوو منهواتعد ظاهرة اإل

ولوذلك تووفير  .موام مسويرة النموو والتطوور فوي المجتموعأ كبيوراً  بعواد مختلفوة وتشوكل تحودياً أة ذات يقضو وهوي ،في حياتنوا اليوميوة

سورهم علوى مسواعدتهم أوتعمول  ،خالقيوةنسوانية وأجتماعيوة واهمية كبيرة في حياتنوا وضورورة اأالرعاية لألشخاص المعوقين له 

 .فاعلين في المجتمع فراداً أمكاناتهم لجعلهم ج في المجتمع واستثمار قدراتهم وإندماعلى اإل

سر وتشغل الباحثين والمختصين لما فيه من مشكالت واضطرابات عديدة محاولوة التي تعاني منها األويعد التوحد من المشكالت 

 السوولوكيةضووطرابات كووذلك موون المشووكالت االجتماعيووة واإلالتوحووديين يعووانون  األطفووالونجوود  ،لهووذه المشووكالت التصووديموونهم 

ين اضطراب فوي العمليوات المعرفيوة ولدى التوحدي ،والتوحد يؤثر على نمو المعرفة عندهم (3) ستقالليةوضعف في المهارات اإل

 (2).نتيجة وجود تلف في الدماغ

  .على االسرة وخصائصه وأثره سبابهأتعريف التوحد و علىالضوء في هذا البحث  نلقيوسوف 
 

 مشكلة البحث:. 1.1

وهذه المشوكالت غالبوا موا تكوون ناتجوة  ،دراكية والمعرفيةل التوحد العديد من المشكالت واإلضطرابات السلوكية واإلطفاأي نيعا

والتواصل  اللغويعلى النمو  األطفالود اضطرابات معرفية تؤثر على قدرة هؤالء جن ووإ ،خلل في الدماغ لدى التوحديينعن 

اني منهوا طفول التوحوود الصوعوبة فوي الووذاكرة عوي التوويموون المشوكالت المعرفيوة  .طبيعيوة حيواةوالوتعلم واالنودماج موع المجتمووع فوي 

يكوون طفلهوا ل تبوذل قصوارى جهودها التويسورته أعلوى إضوافيا واستقبال المعلومات وتخزينها واسوترجاعها مموا يسوبب ذلوك عب وا 

لوى اللجووء السوتعمال بعوض يودفعها إوة تسورعلوى أ للطفولتفرضوه الظوروف الخاصوة  الوذيوهذا الضغط النفسي بصورة مقبولة 

 (3).راتيجياتاالست

 :ص مشكلة البحث في السؤال التالييويمكن تلخ

  أسرهم؟التوحديين على  األطفالثر أما هو 
 

 :الدراسةأهمية . 1.1

 النظرية:همية األ .1.1.1

قليل نسبيا علوى  سرهم حيث نجد ان االهتمام بهذا الموضوعأالتوحديين على  األطفالثار آمن كونها تبحث  تتضح أهمية الدراسة

التوحوديين وخصوصوا  األطفالبحاث ركزت على أجريت على البي ة العربية حيث أن معظم األ التيواألبحاث  ،العلميمستوى ال

 (2) .النفسية المختلفةجتماعية واإلوانب جما يرتبط بال

                                                 
 22ص  ،دار وائل للطباعة والنشر ،التوحد والخصائص والعالج ،م( 2002فرج الزريقات ) عبد هللاد.ابراهيم  (3)

 دار المسيرة عمان: ،هـ( صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة3221) ،كوافحةتيسير مفلح  (2)

    27الكويت دارالمعرفة للنشروالتوزيع ص ،( إعاقة التوحد المعلوم والمجهول كامال2003شبلي، فادى) (3)

 22ص  ،دار الفجر للنشر ،القاهرة ،الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة ،م.(2001) رعبد الغفاأحالم رجب  (2)



 

 

 

 

 

 

 :ية التطبيقيةمهاأل .1.1.1

سوتفادة المرشودين مون التفاصويل الخاصوة والمرتبطوة بكيفيوة إدراسوة الحاليوة همية التطبيقية من خالل النتوائج المحتملوة للتتمثل األ

 .ستفادة من طبيعة التحديات التي يتعرضون لهاواإل طفال التوحدييناألسر أبمعاناة 
 

 :الدراسةحدود . 1.1

 .2023 - هـ3222 :الحدود الزمانية -أ

 للقوات المسلحة بمحافظة جدة.مركز األمير محمد بن سلمان للتوحد بمستشفى الملك فهد  :الحدود المكانية -ب
 

 أهداف الدراسة:. 1.1

التوي تواجههوا وذلوك مون خوالل تحقيو   واإلحتياجوات لى معرفة تأثير التوحد على األسرة والعقبوات والصوعوباتتسعى الدراسة إ

 :األهداف التالية

 مدى معرفة األسرة عن التوحد. -3

 التوحدييناألطفال التي تواجهها أسر معرفة الصعوبات والتحديات  -2

 معرفة طريقة تعامل األسرة مع الطفل التوحدي -1

 تحتاجها أسرة الطفل التوحديمعرفة اإلحتياجات التي  -2
 

 :تساؤالت الدراسة. 1.1

 بالتوحد؟معرفة أسرة الطفل التوحدي  ما مدى -3

 التوحديين؟ديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال حماهي الت -2

 التوحدي؟ي تتعامل بها األسرة مع الطفل ماهي الطريقة الت -1

 ماهي اإلحتياجات التي تحتاجها أسرة الطفل التوحدي؟  -2
 

   :مصطلحات البحث. 1.1

جتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظوي، لعصبي الذي يتصف بضعف التفاعل اإلضطراب النمو اإ عباره عن تعريف التوحد:

 (3)وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.

 ضطرابات السلوكيةاإل

حدى ف ات اإلعاقة الرئيسة التي تتميز باختالف السلوك جوهرياً وبشكل مستمر عن السلوك الطبيعوي مموا يوؤثر سولبياً علوى هي إ

 األداء األكاديمي ويتطلب تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات الداعمة.

 

                                                                                                                                                                    
 

جامعة  ،رسالة دكتوراه كلية العلوم االجتماعية ،( الصالبة النفسية لدى المعاقين جسديا في ضوء نظرية هادى2033عبد العزيز العنزي ) (3)

 322ص  ،االمام محمد بن سعود اإلسالمية



 

 

 

 

 

 

 :جرائيااألطفال المصابون بالتوحد إ

فسية ومراكز بمراكز التأهيل الشامل والمستشفيات النفسية والذين تم تشخيصهم من قبل المستشفيات النهم األطفال الملتحقون 

بدرجة بسيطة أي حاصلين على درجة تتراوح  (C.A.R.S)طفال توحديين من خالل مقياس كارس نهم أالتأهيل الشامل على أ

 النفسية.( والمسجلين في مراكز التأهيل الشامل والمستشفيات 22-10بين )

 سرة:ف األتعري

من األفراد الذين يجمعهم روابط مشتركة مثل:  منها المجتمع، وتتكّون من مجموعةاألسرة هي النواة األساسيّة التي يتكّون 

الجوانب في مختلف جوانبه، وتحديداً في  كبيراً وأساسيّاً في النشاط اإلجتماعي الرحم، والدم، والقرابة، حيث تلعب دوراً 

دة منها: نقل اللغة لألجيال، ونقل التراث، وهي بأشكال والنفسيّة، ولألسرة واجبات متعد قتصاديّة، والدينيّة، والماديّة،اإل

 (3)متعّددة، كما أّن لها وظائف مختلفة ومتنّوعة. 
 

 ادبيات الدراسة  .1

 تعريف التوحد وخصائصه .1.1

 تعريف التوحد:

وتتداخل بين إصابة  ،)نمط( حيث تتعدد األنماط والمظاهر Spectrumيحدث ضمن نطاق  ،يعتبر التوحد اضطراب متشعب 

 (3) .خفيفة أو حادة

هو حالة سلوكية فكرية مالزمة للطفل منذ الطفولة أو تكون بازدياد تدريجي تزيد وتنقص من طفل  :ويرى الباحث بأن التوحد

 و مخاطبة.إنعدام التواصل سواء كان بصريا أو مالمسة أ خرين أوتؤثر على تصرفاته وتعامله مع اآل الى آخر

وحيث يُعرف ذلك باضطراب طيف  ،بمعنى أنه ليس هناك نمط واحد للطفل التوحدي ،وهناك تباين واختالف في السلوك

  .التوحد

كوون أن تشووخص ضووطرابات النمائيووة العامووة فووي سوون مووا دون الثالثووة. يمد فووي الوقووت الحاضوور علووى أنووه موون اإلينظوور إلووى التوحوو

إن اضووطراب الطيووف التوحوودي يتضوومن إعاقووة نوعيووة فووي التفاعوول االجتموواعي  .ذات الصوولة بمووا بعوود أو الحقوواً اإلضووطرابات 

إضافة إلوى التوحود  هتمامات والنشاطات أيضا محدودةنمطية وتكرارية ومحددة كما أن اإلوالتواصل. كما يمتاز بأنماط السلوكية 

 :ىن اضطرابات الطيف تشتمل علفإ

أو اضطرابا اسبرجر وهو اضطراب شبيه بالتوحود البسويط وغالبوا  Asperger Syndrome (AS)متالزمة اسبرجر  -3

 .ما ستنظرون إلى تأخير ملحوظ في المعرفة واللغة

وهوو تطوور طبيعوي مون خموس شوهور إلوى أربوع سونوات متبوعوا بانحودار وتخلوف  Retts Disorderضطراب ريوت إ -2

 .عقلي

                                                 
 31ص  ،م3991 ،المكتبة العلمية القاهرة: ،سامية الخشاب الجوانب السلوكية في تربية النشء (3)

 22-23، ص ص 2001 ،دار المدينة للطباعة ،جدة ،دليل التوحد ،رابية إبراهيم مكيم (3)



 

 

 

 

 

 

طبيعوي علوى األقول مون سونتين وحتوى عشور  Childhood Disintegrative Disorderفككوي ضطراب الطفولوة التإ -1

 .سنوات متبوعا بفقدان ملحوظ للمهارات

 Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specifiedضطراب النمائي العام غير المحودد اإل -2

NOS)-(PDD (3) .وهو تأخر عام في النمو غير موجود في أي معيار تشخيصي 

 :Kannr's Definitionتعريف كانر 

وكتب كل ما كان يعتقد به كأعراض لهذه المتالزمة غيور  ،أول مقدم تشخيصي للتوحد الطفولي (Kanner 1943)لقد كان كانر 

إلى السلوكيات المميوزة والتوي تشوتمل علوى عودم القودرة  Kannerومن خالل مالحظته إلحدى عشرة حالة أشار كانر  .المعروفة

ومصواداة متوأخرة وتكورار  ،وتأخر في اكتساب الكالم واستعمال غيور تواصولي للكوالم بعود تطووره ،لتطوير عالقات مع اآلخرين

 (2) .وضعف التحليل وذاكرة الحرفية جيدة وظهور جسمي طبيعي ،ونشاطات لعب نمطية وتكرارية والمحافظة على التماثل

 :Creak's Definition :تعريف كريك

تعوود وجهوة النظور هوذه إلوى  ،منذ بدايات القرن الماضي كوان ينظور إلوى السولوكيات المرتبطوة بالتوحود كإشوارات مبكورة للفصوام

 Creakوكانوت هوذه أعموال تعوزى إلوى كريوك  Unitary Theory of Child Psychosisالنظريوة التكامليوة لوذهان الطفول 

 :وحزب العمل البريطاني حيث قدما تشخيصا لذهان الطفولة المبكر ومن خصائصه ما يلي

 .نفعالية مع اآلخرينإعاقة في العالقات اإل -3

 .عدم الوعي بالهوية الشخصية بشكل غير مناسب للعمر -2

 .هتمام بالوظائفاء محددة في بعض الخصائص بدون اإلشغال مرضى بأشيإن -1

 .المقاومة الشديدة للتغيير في البي ة والمحافظة على التماثل -2

 خبرات إدراكية شاذة. -1

 :Ruter's Definition :تعريف روتر

بمراجعة لألدب المتعل  بالتوحد أن يحدد األعراض المميزة لألطفوال المتوحودين والتوي هوي  (Rutter , 1978)لقد حاول روتر 

 :ثالثة خصائص رئيسية كاآلتي Rutter طفال غير المتوحدين لقد حدد روترقليلة الحدوث في األ

 إعاقة في العالقات االجتماعية. -3

 .نمو لغوى متأخر أو منحرف -2

  (1).سلوك طقوسي واستحواذي أو اإلصرار على التماثل -1

                                                 
. التوجهات الحديثة في تشخيص اضطرابات طيف التوحد في ظل المحكات التشخيصية الجديدة. ورقة عمل مقدمة (٤١٠٢)ابري، محمد الج (3)

 21ص ،الرؤى والتطلعات المستقبلية. جامعة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية الخاصة:للملتقى األول للتربية 

 322، ص 2000،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مقياس الطفل التوحدي ،محمد عبد هللاعادل  (2)

 320ص  ،المرجع الساب  ،سميرة السعودي (1)



 

 

 

 

 

 

 Diagnostic andالمراجوع  –هوذه األعوراض الثالثوة الرئيسوية قود توم تبينهوا مون قبول الودليل التشخيصوي واإلحصوائي الثالوث 

Statistical Manual DSM – 111-R .والصادر عن جمعية األطباء النفسيين األمريكيين 

د يظهور بمظواهره األساسوية فوي الثالثوين فترى أن التوحو The Autism Society of Americaأما الجمعية األمريكية للتوحد 

 :كل مناإلضطرابات شهرا األولى من العمر وتمس 

 .نسبة النمو والتطور وما يتبعها -أ

 .االستجابة للمثيرات الحسية -ب

 .النط  واللغة والقدرات المعرفية -ج

 

 Characteresticsالتوحدي خصائص الطفل 

األطفال الذين تتباين ظروفهم بشوكل ملحووظ وبوارز عون أي شويء عرفنواه حتوى " لقد لفت انتباهنا عدد من Kannerيقول كانر "

 .عتبار بتفاصيلها الخاصة الفائتةستح  وأنا أتمنى أن تؤخذ بعين اإلذلك أن كل حالة ت ،اآلن

أو رؤيوة والوده ال يبودو سوعيدا ب ،" يبودو أنوه يوأتي أو يوذهب :ابنوه قوائال Kannerلقد وصف أحد اآلباء األطفال الذين راقبهم كانر 

 Barloe & Durand  (2))وقع على نفسه نقال عن قه منسحب ومتيبدو أن ،أمه أو زميله باللعب

 Diagnostic and Statiscalالخصووائص الرئيسووية الثالثووة للتوحوود موصوووفة فووي الوودليل التشخيصووي واإلحصووائي الرابووع 

Manual of Menttal Desordars (DSM-IV) .الصادر عن جمعية األطباء النفسين األمريكيين 

 ´:Amy :حالة الطفولة آمي

وتراقووب  ،وتقوووم بإلقائهووا فووي الهووواء ،سوونوات تمضوي معظووم وقتهووا فووي التقوواط قطووع مون الضوومادات 1آموي طفلووة تبلووا موون العموور 

وال تسووتطيع أن تتنوواول الغووذاء أو ارتووداء  ،ولووم تووتعلم حتووى اآلن ،وتحوودق فووي اللعوواب ،وتلعوو  ظهوور يوودها .سووقوطها علووى األرض

حتووى أن الجيووران اعتقوودوا فووي بووادا األموور أنهووا تتعوورض  ،تقوووم بالصووراخ بصوووت عووال فووي اليوووم عوودة موورات ،المالبووس وحوودها

الزبودة  لمسواعدة آموي تحوب أن تأكول .لكنها تأخذ بيدها إليصوالها إلوى الثالجوة ،وال يبدوا عليها أنها تهتم بحب ومودة أمها .لإليذاء

وإذا جلسوت آموي وحودها لبضوع  ،قوالب الزبدة لمسواعدة آموي علوى الوتعلم سولوك حفظهوا الجيود أمهاوتستعمل  .في معظم األوقات

لكنهوا تعلوم أنوه الشويء الوحيود الممكون إعطواؤه  ،إن أمها تعلم أن الزبودة ليسوت جيودة لهوا ،ن أمها تعطيها بعض من الزبدةإدقائ  ف

 .لألطفال

يشوعر طبيوب األطفوال  .واقترح أن تشخص من قبل أخصائي في هذا المجال ،كان قد اهتم بتأخر آمي لبعض الوقتطبيب العائلة 

  .وأنها بحاجة إلى دعم مكثف من عائلتها ،أن آمي مصابة بالتوحد

 :Johnحالة جون 

فهووو يعموول فووي  ،عملووهجتماعيووا خووارج إطووار وهووو لوويس إ ،وال يوجوود لووه أصوودقاء ،وحيوود لووم يتووزوج أبوودا ،عامووا 21جووون عمووره 

وهوو  ،كموا ويقووم بعمول أشوياء شواذة حوول المخوزون ،ويحمل الحقائوب ويسوترجع العربوات مون مواقوف السويارات ،سوبرماركت

 .مطأطئ الرأس لألسفل ويتجنب أن تأتي نظراته في عيون زمالئه وهو نادرا ما يتكلم
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جتماعية صعبة. وقد عمل مستشارو الخدمة اإلوسيرته الذاتية  ،سنة مع عائلته إلى الواليات المتحدة األمريكية 21جاء جون قبل 

كان هوذا غيور مصودق فوي البدايوة بالنسوبة للعائلوة التوي ضومت جوون كعضوو  ،على إدخاله إلى المؤسسة ألنه يمثل عب ا على أهله

 .رغم ظروفها

 ،ه يعتمود علوى نفسوه فوي الفتورات األخيورةنولسنوات قد تعلم منهم الكثير حيوث أوخالل ا ،أمضى أخوه وعمه وقتا كبيرا في تعليمه

 ،تزوره عائلته عودة مورات فوي األسوبوع لمسواعدته فوي وضوع الفوواتير .وتعلم الروتين اليومي الذي ساعده ليصبح أكثر استقاللية

أعطوى  نه يمكن أن يسير في الحيواة إذاأظهر جون تحسنا في حالته وأ .جون فخور جدا ببيته وعمله ،ىكما تساعده في أمور أخر

 .إن عائله جون عملت على مساعدته لتعلم مهارته الروتينية والعيش في الحياة المنتجة .المساعدة الصحيحة

أختوه عنودما كوان ولوم يكون يوتكلم ك ،وقد أصبحت أسرته قلقه على نموه عندما كان عمره سونتين ،ولديه مشكالت صحية تيمىولد 

ويلعوب بالصوحون علوى األرض ويحورك  ،يقضى معظم وقتوه وحيودا ،اآلخريننه ال يحب اللعب مع األطفال ولوحظ أ ،في عمره

سنوات استشارت أسرته طبيب أعصواب وأشوار إلوى أن الفحوص يظهور توأخر تيموي  1ويرتب القطع بترتيب منظم في عمر  ،يده

لووم تقبوول بهووذا  ،اسووتنتج الطبيووب أنووه مصوواب يتخلووف عقلووي بسوويط .فووي تعلووم مهووارات أساسووية مثوول الحووديث وتنوواول الغووذاء بنفسووه

وأشووارت بعووض التقووارير إلووى أنووه مصوواب بفصووام الطفولووة وذهووان الطفولووة والتووأخر  ،التشووخيص واستشووارات آخوورين مختصووين

 ،وسولوكيات مؤذيوة للوذات ،تيمي ال يتكلم وال يلعب مع اآلخرين وتطورت لديه سلوكيات عدوانية بقيسنوات  2النمائي مع عمر 

 .اقات الشديدة شخص تيمي بالتوحدوبعد عرضة على أخصائي في اإلع

التوحدي إلى مجموعة من الخصائص المميزة لها وتعرض المناقشوة التاليوة اإلضطرابات لقد أشارت مراجع األدب التي تناولت 

 :هذه الخصائص

 :إعاقة التفاعل االجتماعي

ويلج ووون للبووالغين  ،وغالبووا مووا يكووون تواصوولهم مووع البووالغين محوودودا ،أو جووون لووم يصوونعوا صووداقات فيمووا بيوونهم ،آمووي  ،تيمووي

الستخدامهم كأدوات للمساعدة ) مثل استخدام أيدي البالغين للوصول لشيء هوم يريدونوه ( لمعظوم األشوخاص المصوابين بالتوحود 

ويمكون أن يملوك  Quantitativeأكثور منهوا مشواكل كميوة  Qualitativeفإن المشاكل مع التفاعل االجتماعي قد تتعل  بالنوعية 

مثوال علوى ذلوك تيموي  ،ولكن الطريقة التي يتواصلون بها مع اآلخرين غير عادية ،العدد نفسه بالتواصل مع اآلخرين واألصدقاء

بودال مون الجلووس عنودها وجهوا لوجهوه وهوو الوضوع  ،ولكنه دائما يجلوس ووجوه بعيودا عنهوا ،الذي يحب أن يجلس في حضن أمه

 ،يجلسون بقرب أمهاتهم أكثر من الغرباء بعد تركهم وحيدين لفترة قصويرة مون الوقوت التوحديوناألطفال  .ية لألطفالاألكثر مثال

ولكونهم موا يزالوون يميوزون الفورق  ،بالرغم من أن هؤالء األطفال ال ينظرون ألمهاتهم ويبتسمون كما هوو عنود األطفوال العواديين

غيور مودركين  التوحوديينن األشوخاص تووترهم. إن أمهواتهم فوي الظوروف التوي تسوبب ويفضلون القورب مو .بين أمهاتهم والغرباء

ولكن هذا غير مفهوم لبعض األسباب منها أنهم ال يستمتعون وال يملكون القدرة على تكوين عالقوات ذات معنوى  ،تماما كما نعتقد

 (3).مع اآلخرين
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 :اإلعاقة في التواصل

فهوو يوصوفون بوأن لوديهم توأخرا  ،على كل من المهارات اللفظية وغير اللفظية التوحديينتؤثر اإلعاقة في التواصل لدى األطفال 

عنوودما ال  .خوريناألطفووال الوذين ال يتكلمووون لوديهم إعاقووة فوي إقامووة محادثوات مووع اآل .أو قصوورا كليوا فووي تطووير اللغووة المنطوقوة

توصوف  ،المية مثل طبقة الصوت والتنغيم ومعدل الصوت واإليقاع ونبرة الصووت تكوون شواذةن الخصائص الكيتطور الكالم فإ

 اللغة القواعدية باستعمال لغة تكرارية أو نمطية مثل تكرار كلمات أو جمل مرتبطة بالمعنى. 

موا هوو اسومك  ،حمدأ :وف يردد هوس اسمك؟ما هو  ،حمدإذا قلت اسمي أ :يرددون )مرحبا( هم سوف ،)مرحبا(مثال إذا قال أحد 

أو الطريقة التي يقوال بهوا فعودم قودرة جوون علوى القيوام بالمحادثوة  Intonationغالبا ليس فقط تكرار الكلمات ولكن أيضا التنغيم 

 .(3)مع اآلخرين هي عالمة أخرى الضطراب النط  

 :هتمامات والنشاطات المحددةالسلوك واإل

نهمواك بأشوياء محوددة واإلضوطرابات ذات الصولة هوي اإلنشوغال واإلمن الخصائص األخرى التي ترى بشكل متكرر في التوحود 

بشكل طقوسي بأشياء لساعات فوي الوقوت نفسوه أو إظهوار اهتموام مفورط فوي أشوياء مون  التوحديونيلعب األطفال  ،وضيقة المدى

وهم ينزعجون ألي تغيير يحدث في البي ة )كأن يكون شويء فوي غيور مكانوه أو جديود فوي الصوف أو المنوزل ( أو أي  ،نوع محدد

 & Hallahan)علوى التماثوول ولوديهم مقاومووة شوديدة للتغيوور أو النقول نقووال عون  التوحووديونيحووافظ األفوراد  ،تغييور فووي الوروتين

Kauffman    يظهر كما رأينا في حالة تيميTimmy ه يغضوب إذا حودث تغييور ألشياء كما هي دون تغيير ويبودو أنوه يحب اأن

 بسيط على األشياء ) مثل تحريك الكرسي قليال (.

 :السلوك النمطي والطقوسي

وقوود يكووون عوودوانيا موجهووا  ،السوولوك النمطووي والطقوسووي موون السوولوكيات المالحظووة علووى العديوود موون األفووراد المصووابين بالتوحوود

وفوي الكثيور مون حواالت  ،وفي الحقيقة فان المشكالت السولوكية المرتبطوة بالتوحود هوي مشوكالت رئيسوة .ذاتلآلخرين أو إيذاء ال

 (3) .التوحد الشديدة فإن المشكالت السلوكية تكون دائمية وتعي  بشدة الفرصة المتاحة للطفل للتعلم والتفاعل االجتماعي

 :الوحدة التوحدية

إلوى سولوك آبوائهم العواطفي مثول  إقامة عالقات انفعالية داف وة موع األفوراد فهوم ال يسوتجيبوناألطفال المتوحدون غير قادرين على 

وال يوجود فورق فوي  ،ن يقبلوا وال يسوتجيبون آلبوائهم أكثور مون الغربواءن يحتضنوا وأوبدال من ذلك فهم ال يفضلون أ ،بتساماتاإل

   (2)ي وتجنب التحدي .ويمتازون بغياب التواصل البصر ،سلوكهم تجاه األفراد واألشياء

 :عيوب حسية ظاهرة

ة ضطرابات النمائية العاموة إلوى اإلحساسوات السومعية واللمسوية والبصورية الدهليزيوالتوحديين أو ذوي اإليستجيب بعض األفراد 

وهوذا يسوبب مشوكالت  ،سوتجابة الحسويةأو لديهم قصوور فوي اإل ،الحساسية ما أن يكونوا شديديوالسمعية بطريقة غريبة وشاذة فإ

  .التوحديينفي معالجة المدخالت الحسية لدى األطفال 
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ويكونووا "  ،مسوى والجسوميجنبوون أشوكال التواصول اللفهوم موثال يت ،وأيضا تظهر صوعوبة فوي المشواركة فوي المواقوف الطبيعيوة

عنوودما يتعرضووون لهووا فلووذلك لووديهم حساسووية عاليووة ألصوووات محووددة  التوحووديينموون األطفووال  %20دفوواعيين فووي ذلووك ". حوووالي 

ن اآلبواء ألنهوم ال يسوتجيبون إلوى األصووات فوإنجـدهم يغطون آذانهم أو يظهر الغضب لوديهم كوردة فعول بعود سوماع األصووات. و

 ( Edelson , 2003يعتقدون أن طفلهم أصم )

 :Tantrum نوبات الغضب أو الهيجان

وفووي بعوض الحوواالت قوود تتجووه  ،هووي الصووراخ والبكوواء كاسوتجابة لالنزعوواج أو اإلحبوواط التوحوديينمون المالمووح المميووزة لألطفووال 

وهوذه السولوكيات تتوداخل موع التفاعول االجتمواعي المناسوب وتسواهم فوي  ،نوبات الغضب هوذه إلوى سولوك عودواني نحوو اآلخورين

  (2) .إحداث صراعات بين هؤالء األطفال

 :Self – Injurious Behaviorسلوك إيذاء الذات 

 ،والعوض ،وهذه السلوكيات قد تشتمل علوى ضورب الورأس ،نشغال بسلوكيات مؤذية ألنفسهمالتوحديين اإلمن خصائص األطفال 

ويثيور إيوذاء الوذات هنوا الرعوب لودى  ،األلوم أثنواء انشوغالهم بهوذه السولوكياتالتوحوديون وال يظهر األطفال  ،وغيرها ،وحك الجلد

 ويعالج هذا السلوك من خالل إجراءات تعديل السلوك.  ،اآلخرين ويؤدى إلى صعوبات اجتماعية
 

 .أسباب التوحد وأعراضه. 1.1

) أي وراثي (      Geneticختالل الحيوي أو العصبي في الدماغ ث إلى أن أسباب اإلصابة نتيجة اإلحتى اآلن تشير األبحا

  (1)وفي بعض األسر قد يكون السبب جيني، وحتى اآلن ثبت فشل النظريات القديمة التي تفسر التوحد على أنه مرض عقلي.

كما أنه ال أثر للعوامل النفسية التي تمر بها عملية التنش ة للطفل في مراحل  ،كما أنه ال يحدث نتيجة إخفاق األسرة في التربية

التوحد بجانب إذ أن األسباب الرئيسة لإلصابة ب ،اآلباء اللوم على أنفسهم لك ال ضرورة ألن يلقيولذ ،التوحدنموه على أصابته ب

ومشكالت الحمل والوالدة وال يوجد سبب معروف لهذا النوع من اإلعاقة، لكن األبحاث  ،لتهابات الفيروسيةالعوامل الجينية اإل

 الحالية تربطه: 

لموو . لكوون األعووراض التووي تصوول إلووي حوود العجووز وعوودم المقوودرة علووي الووتحكم فووي السوولوك ختالفووات البيولوجيووة والعصووبية لباإل -

 (3)والتصرفات يكون سببها خلل ما في أحد أجزاء الم . 

 (:Disability)عجز )

حتياج إلوى القودرة الكاملوة سوواء أكانوت جسودية أو عقليوة أو نفسوية، ويمكون وصوفه أيضواً بالغيواب الجزئوي هو الحرمان من أو اإل

للوظائف الجسمانية أو العقلية أو المعنوية الطبيعية لجسم اإلنسوان، وهوذا يولود الشوعور بالضوعف وعودم ممارسوة اإلنسوان لحياتوه 

 بشكل طبيعي فهو احتياج إلى القوى الطبيعية الممنوحة لإلنسان للقيام بتنفيذ متطلباته.(

  (2)يرتبط بهذه اإلعاقة بشكل مباشر. أو أنه يرجع ذلك إلى أسباب جينية، لكنه لم يحدد الجين الذي -
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 (:Geneجين )

الجينات هي أكواد وراثية موجودة على الحموض النوووي فوي خاليوا الجسوم. ويحتووي كول نووع مون أنوواع الجينوات علوى صوفات 

 تتحكم في نشاط الخلية وفي تنمية سلوك الفرد وتصرفاته.

 يثبت أنها تسبب هذا النوع من اإلعاقة. كما أن العوامل التي تتصل بالبي ة النفسية للطفل لم  -

 ويظهر التوحد بين هؤالء الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل:  -

-Fragile X Syndrome الهشة  متالزمة 

-Tuberous Sclerosis متالزمة التصلب 

-Congenital Rubella Syndrome ة االلمانيةبالحص متالزمة 

 * األعراض:

 بإعاقة التوحد:عالمات اإلصابة 

 الكالم في الحديث مكرر ومتكلف.  -

 الصوت يكون غير معبرا أو يعكس أياً من الحاالت الوجدانية أو العاطفية.  -

 (3)تمركز الحديث عن النفس.   -

 

 :تأثير التوحد على الطفل واألسرة. 1.1

 :تأثير التوحد على الطفل -أ

 .سلوكيات عدم الطاعة 

 .سلوكيات طقوسية 

 .سلوكيات اإلثارة الذاتية 

 .الحاجة الملحة إلى التماثل 

 .صعوبات في االنتقال 

 .سلوكيات الغضب 

 .قل  عام ومخاوف محددة وغير مألوفة 

 (3)إعاقة في القدرة على تكوين أصدقاء. 

بقوى حتوى عنودما يؤثر التوحد على دافعية الطفل للتواصل أو التفاعل مع العالم الخارجي واألشخاص اآلخرين وهذه الصعوبات ت

  .تكون جميع حواس الطفل فعالة

 :Type 1 :النوع األول

                                                 
(3) p://www.almualem.net/maga/khja.hthtt- 
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ولكون ال  ،يظهر األطفال فوي هوذه المجموعوة أعراضوا مبكورة Classic Autistie Syndromeالمتالزمة التوحدية الكالسيكية 

يبدؤون بالتحسن تدريجيا ما ن األطفال في هذه المجموعة فإ Colemanتظهر عليهم إعاقات عصبية ملحوظة كما تقول كولمان 

 .بين سن الخامسة إلى السابعة

 :Type IIالنوع الثاني 

 Childhood Schizophrenic Syndrome with Autistic Symptoms متالزمة الطفولوة الفصوامية بوأعراض توحديوة 

ولكن العمر عند اإلصابة يتأخر شهرا عند بعض التالميذ تقول كولمان بأن أطفوال الف وة  ،يشبه أطفال هذه المجموعة النوع األول

 .Kannerالثانية يظهرون أعراضا نفسية أخرى إضافة إلى المتالزمة التوحدية الكالسيكية التي عرضها كانر 

 :TypeIII :النوع الثالث

يظهوور لوودى أطفووال المجموعووة  Neurologically Impaired Autistic Syndromeالمتالزمووة التوحديووة المعاقووة عصووبيا 

تالزمووة الحرمووان الحسووي ميضووية ومتالزمووات فيووـروسية مثوول الحصووبة وموورض دموواغي عضوووي متضوومنة اضووطرابات أالثالثووة 

 .(Knoblock 1983) والعمى( )الصمم

 :يليونقال عن سيفن وماتسون وكو وفي وسيفن فقد اقترحوا نظاما تصنيفيا من أربع مجموعات كما 

 :Atypical Groupالمجموعة الشاذة  -3

 .يظهر أفراد هذه المجموعة العدد األقل من الخصائص التوحدية والمستوى األعلى من الذكاء

 Mildy Autistic Groupالمجموعة التوحدية البسيطة  -2

كما يعواني أفوراد هوذه المجموعوة  ،لتكون روتينية ،يظهر أفراد هذه المجموعة مشكالت اجتماعية وحاجة قوية لألشياء واألحداث

 أيضا تخلفا عقليا بسيطا والتزاما باللغة الوظيفية.

 :Moderately Autistic Groupالمجموعة التوحدية المتوسطة  -1

  :ويمتاز أفراد هذه المجموعة بالخصائص التالية

  استجابات اجتماعية محدودة 

  لغة وظيفية محددة تخلف عقلي باليد(تلويح التأرجح وال )مثلأنماط شديدة من السلوكيات النمطية. 

 :Sevetly Autistic Group :المجموعة التوحدية الشديدة -2

 Smith)تخلف عقلي على مستوى ملحوظ  ،وال توجد لديهم مهارات تواصلية وظيفية ،وعة معزولون اجتماعيامأفراد هذه المج

, 2001)(3) 

 :تأثير التوحد على المجتمع -ب

حاجوات متكوررة لطلوب المسواعدة مون المجتموع ومون غيور المناسوب فوي الوقوت نفسوه وجوود التوحوديين تكون لدى األشخاص  -3

 .الطفل في وضع ال يستطيع التركيز على تنفيذ النشاط المطلوب منه دون طلب مساعدة
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ء  كبيور علوى المجتموع مموا يتسوبب ذلوك عوبنودماج فوي تعقيود فوي كيفيوة اإلمسوتويات مختلفوة مون الالتوحديون يظهر األطفال  -2

 لمجتمع في التعامل مع هذه الشريحة.ا

جتماعيوة التوي تتطلوب مون المجتموع التعامول معهوا وإيجواد الحلوول التوحوديين لوديهم صوعوبات فوي المهوارات اإلإن الكثير من  -1

 المناسبة لذلك

 :تأثير التوحد على األسرة -ج

 :سرة وهيللتوحد على األ تثالثة تأثيراهناك 

 :التأثير العاطفي :أوال

 شعور األسرة بالمضايقة من تصرفات الطفل أمام الناس.

 شعورها باإلحباط ألنه مرض ليس له عالج.

 شعورها بالذنب العتقاد األبوين أنهما السبب.

 الحزن واليأس الشديدين لرؤية األبوين طفلهما بهذا الشكل.

 الندم على هذا الغضب.شعور األسرة بالغضب من الواقع ومن ثم 

 تأثيره على زواج األبوين :ثانيا  

من أجل تفادي خطر الطالق  ،مهات ال يستطيعون التعامل مع الموقف، وهو األمر الذي ربما يؤدي إلى الطالقإن هناك آباء وأ

 ينبغي على األبوين:

 .قبول األمر الواقع للتعامل مع المصاب بالتوحد 

 القاء أحدهما اللوم على اآلخر.بتعاد عن أسلوب تبادل اإل 

 (3) عتراف بالمرض يريح الطرفين.اإل 

 التأثير المادي :ثالثا  

ألنه يبالا في المطالب من حيث الطعام الذي يرغب في  ؛إن الطفل المصاب بالتوحد بحاجة لعناية خاصة جداً من حيث التغذية

 والتأثير المادي هو على الشكل التالي: .تناوله

  وتناوله لعدد ليس بالقليل من األدوية. ،الى العيادات المختصةمصاريف أخذه 

 .نفقات الذهاب إلى مدارس خاصة للمصابين بالتوحد وهي مرتفعة الثمن 

 .توفير الحاجيات من األدوات واأللعاب المناسبة له 
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري للدراسة .1

 طرق عالج التوحد .1.1

 :السلوكية التشخيصات

لوذلك فوإن التقيويم الودقي  والثابوت لنووع ومقودار وبي وة ووظوائف  ،الخصائص السلوكية المميزة لألطفال المصوابين بالتوحود كثيورة

 . (3)السلوك أمر هام لتطوير خطط المدخالت العالجية الفعالة 

 وصف السلوك: -1

موضوعية سلوكية ومالحظة بشكل عام مفهوم ومدرك من لقد ناقش الباحثون والممارسون أهمية تعريف السلوكيات بطريقة 

وعلى العكس من ذلك فإن القول أن ضرب ساعة اليد ما  ،قبل اآلخرين مثال وصف الطفل بأنه عدواني أمر مفيد بدرجة قليلة

 (2).بين الرسا والكوع يعطينا صورة أوضح عن العدوان الذي أظهره الطفل

 :درجة أو مقدار كل سلوك -1

السولوك وعلوى  فتورةالمقدار يمكن الحصول عليه مون خوالل تحديود تكورار أو  ،ظهور كل سلوك توصف بمصطلح المقداردرجة 

السولوكيات األخورى مثول سولوك اإلثوارة الذاتيوة أو نوبوات  أسوبوع؟سبيل المثال هل الضرب يظهر عشر مرات يوميا أم مرة كول 

 .العمل(عدد الثواني المنقضية بين عرض المهمة وترك الطفل لطاولة  )وهوالكمون  أوالغضب تقاس من خالل الفترة الزمنية 

ال يمكن النظر إلى السلوك بشكل منعوزل ويجوب أن ينظور إليوه كجوزء مون البي وة  :البيئات التي يظهر بها السلوك المستهدف -1

التوي يظهور بهوا السولوك  أكثور البي وةالتي يظهر بها لفهم السلوك والتنبؤ فإنه البد مون تحليول البي وة التوي تظهور بهوا وبشوكل محودد 

 .C)-B-(A (3)الساب  أو المثيرات السابقة يجب أن تقيم وهذا يعود إلى نموذج 

 :الوظيفة المدركة -1

 العديد من السلوكيات التي يظهرها الطفل تستعمل كشكل للتواصل والسلوك الفوضوي 

 :بعض الوظائف العامة للسلوك يمكن أن تكون بهدف نمحددة، وإإن العديد من السلوكيات يمكن أن تالحظ لوظائف 

 .الحصول على انتباه -3

 .أشخاص محددين الهرب أو التجنب من متطلبات أو نشاطات أو -2

 .تجنب أحداث محددة -1

 .اإلثارة ذاتية -2

 :صعوبات تشخيص التوحد. 1.1

  .وقد يتم التشخيص عندما يكتمل الطفل عامه الثاني ،يصعب تشخيص اضطراب التوحد في مرحلة المهد أو الرضاعة

  :وأسباب الصعوبات تتمثل في

                                                 
 11، ص 2001 ،دار المدينة للطباعة ،جدة ،دليل التوحد ،رابية إبراهيم حكيم (3)

 321ص  ،المسيرةدار  عمان: ،صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة ،هـ(3221) ،تيسير مفلح كوافحة (2)

 301 ص ،ساب مرجع  ،التوحد والخصائص والعالج ،م( 2002فرج الزريقات ) عبد هللاد.ابراهيم  (3)



 

 

 

 

 

 

 .ومن ثم صعوبات التشخيص/ عدم اكتمال األنماط السلوكية للطفل قبل عامه الثاني 3

 يترتب عنها التركيز على العوق العقلي وإغفال تشخيص التوحد وعدم اكتشافه. ،/ إصابة الطفل بالعوق العقلي2

 قد ال تسمح بأجراء تقيم للمحصول اللغوي. ،مما يعاني منه طفل التوحد ،/ مشكالت اللغة وتأخر النمو اللغوي1

  .م يحدث فجأة سلوك التوحد وفقدان المهارات وخاصة عندما يتجاوز عمر الطفل العامينث ،/ قد تكون مظاهر النمو طبيعية2

نتيجة عدم الدراية والخبرة بمراحل النمو والمشكالت المصاحبة  ،/ قد يكون للوالدين دور في تأخر التشخيص لإلصابة بالتوحد1

(3). 

 النظريات المفسرة للدراسة . 1.1

 نظرية الدور: 

 Hans( وهانز كيرث )Max Weberالنظرية من النظريات الحديثة في علم اإلجتماع، ومن روادها ماكس فيبر )تعد هذه 

Kerth( وسي رايت ملز )Sea Right Malz( وتالكوت بارسونز )Talcott Parsons وهي تؤكد أن لألفراد أدوارا .)

من الفرد كائناً اجتماعياً، وتتشكل هذه األدوار حسب عمر اجتماعية مختلفة طوال مدة حياتهم منذ الوالدة إلى الوفاة، لتجعل 

 (2).الفرد وجنسه وهي كالقالب يصنعها المجتمع بناء على ثقافته وقيمه وتبلورها األسرة حسب احتياجاتها

كالشعور بالتقدير كما يمكن لتوزيع األدوار بين األفراد أن يحق  العديد من الفوائد اإلجتماعية ويشبع من خاللها حاجاتهم النفسية 

واإلنجاز والتفاعل اإلجتماعي، ومتى ما تأهل الفرد للعب الدور بالصورة المطلوبة وفقا لما يملكه من قدرات، فإن السلوك 

 .اإليجابي هو المتوقع من قبل اآلخرين بدرجة كبيرة

 نظرية األزمة

ا يسمى "نظرية األزمات" وكانت أبرز البدايات ظهرت مجموعة من الكتابات في بداية القرن العشرين يمكن أن تندرج تحت م

( Jane Piaget( وجين بياجيت )Eric Erickson( وإريك أريكسون )Hans Hartmanاألولى ما كتبه هانز هارتمان )

( عن Thomas Elliottثم تلي ذلك ما كتبه توماس اليوت ) ،ولفتت هذه الكتابات النظر إلى ما يواجه اإلنسان من مشكالت

( في وضع و تنفيذ برنامج Bert Reynoldsبدأت ببرتا رينولد ) 3937و في عام  ،ت األسرية و حاول عمل تصنيف لهااألزما

لتدريب األخصائيين اإلجتماعيين على التعامل مع األزمات التي تواجه الجنود في الحرب و قد كان للكساد العالمي في 

  .هون مواقف متأزمةالثالثينات ضحايا كثيرون من األفراد و األسر يواج

 ربط النظريتين بموضوع الدراسة:

من خالل نظرية الدور نرى أن الدور العام لألسرة هو أن تربي الطفل وتقوم على تنش ته، ويتعلم الطفل من خالل األسرة 

م التوحدي وينبغي أدواره اإلجتماعية، وحين يكون لدى األسرة طفل توحدي فإن جميع أفراد األسرة يكون لديهم أدوار تجاه طفله

 عليهم أن يتعلموا أن يواجهوا مشكالت طفلهم، حيث يفرض الطفل التوحدي مطالب تجهد قدرة األسرة في أدائها.
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 71، ص 2030المكتب الجامعي الحديث،  المعاصرة،نظرية الخدمة االجتماعية  ،حمدي محمد ابراهيم، سعيد عبد العزيز عويضة (2)



 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة . 1.1

 الدراسات المحلية  .1.1.1

مواجهتها: دراسة  م( المشكالت التي تواجه أسر أطفال التوحد ودور مهنة الخدمة االجتماعية في1112دراسة )القحطاني،

 وصفية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكالت التي تواجه أسر أطفال التوحد ودور مهنة الخدمة اإلجتماعية في مواجهتها وقد أجريت 

في مدينة الرياض، وهي دراسة وصفية وتمثل منهج الدراسة في منهج المسح اإلجتماعي الشامل، واعتمدت الدراسة على أداة 

( مفردة من 10( مفردة من أسر أطفال التوحد، و )101مبنية على مقياس ليكرت الخماسي وقد بلغت عينة الدراسة ) اإلستبانة

 :األخصائيين اإلجتماعيين، وتوصلت نتائج الدراسة الى االتي

 م( المشكالت اإلجتماعية ألسر أطفال التوحد في المملكة العربية السعودية ومواجهتها.1111،دراسة )صالح

هدفت هذه الدراسة الكشف عن المشكالت اإلجتماعية لدى عينة من أسر أطفال التوحد في المملكة العربية السعودية في معهدي 

وهي دراسة وصفية تعتمد على  ،( من ذوي أطفال التوحد220وقد بلا حجم العينة ) ،التربية الفكرية بشرق وغرب الرياض

كما أظهرت النتائج أن المشكالت المتربطة بالمجتمع  ،اة االستبيان في هذه الدراسةمنهج المسح اإلجتماعي حيث تم استخدام أد

وأن المجتمع ال يهتم بالطفل المصاب  ،المحيط هي أن الطفل المصاب بالتوحد ال يستطيع إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين

سرة ال يقلل من رغبة أفراد المجتمع بالزواج من فيما اعتبر ذوي أطفال التوحد أن وجود طفل مصاب بالتوحد في األ ،بالتوحد

 أحد أفراد أسرهم بسبب وجود طفل التوحد

 الدراسات العربية  :ثانيا

 ( المشكالت واإلحتياجات التي تواجه أسر أطفال التوحد ودور المؤسسات في مواجهتها.1111،دراسة )باحشوان

ت التي تواجه أسر األطفال التوحديين والتعرف على دور المؤسسات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت واإلحتياجا

وهي دراسة وصفية حيث استخدمت هذه الدراسة منهج  ،والجهات الداعمة لهذه األسر سواء كان من الناحية التأهيلية أو المادية

يث استخدمت أداة االستبانة ح ،( أسرة من أسر األطفال التوحديين في مدينة المكال70المسح بالعينة وقد اشتملت على )

تواجه أسر  ،عدم وجود توعية لدى المجتمع عن مرض التوحد  :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

أيضا توجد مراكز للتوحد إال أنها ال تتوفر فيها اإلمكانيات والتجهيزات و  ،التوحديين صعوبة التعامل مع الطفل التوحدي

إضافة أن هناك قصور في السياسات و التشريعات الخاصة بكفالة و رعاية أطفال  ،ة لخدمة أطفال التوحدالمعدات الالزم

 .التوحد

 ( جودة الحياة لآلباء الذين لديهم أطفال مصابين بداء التوحد 1111،دراسة )كريم 

واعتمدت هذه الدراسة على  ،لديهم أطفال مصابين بداء التوحد واألمهات الذينتهدف هذه الدارسة إلى قياس نوعية حياة اآلباء 

اآلباء  ( من331أجريت في مستشفى هاولر التعليمي في أربيل وأجريت الدراسة على عينة قوامها ) الوصفي حيثالمنهج 

قياس جودة الحياة من خالل وتم  ،كما استخدمت الدراسة أداة المقابلة المباشرة لجمع البيانات ،واألمهات وفقاً لمعايير الدراسة

 .إستبانة موحدة لمنظمة الصحة العالمية



 

 

 

 

 

 

وهدفت الدراسة الى  .( بعنوان " االضطراب التوحدي لدى األطفال وعالقته بالضغوط الوالدية "1221،دراسة )عبد القادر

كما يسعى  .غوط الوالديةللتعرف على العالقة بين االضطراب التوحدي والض ،بحث نظام الوالدية ألسر األطفال التوحديين

سفرت نتائج الدراسة أ .وأسر األطفال العاديين ،وداللتها بين الضغوط الوالدية ألسر األطفال التوحديين البحث لدراسة الفروق

 :عن

 .وجود عالقة ارتباط إيجابية دالة بين االضطراب التوحدي والضغوط الوالدية -3

ابعاد من خصائص الطفل التوحدي مع ثالثة ابعاد من خصائص والديه وجود عالقة ارتباط إيجابية دالة بين ثالث  -2

 :وهي

 .درجات تدعيم الطفل للوالدين مع الرابطة العاطفية بالطفل -أ

 درجات الحالة المزاجية للطفل مع الرابطة العاطفية بالطفل. -ب

 حاح وكثرة المطالبة مع درجات إحساس الوالدين بقيود الدور.درجات اإلل -ج

ومتوسط درجات أمهات األطفال العاديين على  ،جوهرية بين متوسط درجات أمهات األطفال التوحديينوجود فروق  -1

 الوالدين.مقاييس خصائص 

م( بعنوان " فعالية استخدام برنامج عالجي معرفي سلوكي في تنمية االنفعاالت والعواطف لدى 1111،دراسة )أبو السعود

وهدفت الدراسة الى استثارة انفعاالت وعواطف الطفل وكذلك الوالدين في محاولة  ." األطفال المصابين بالتوحدية وابائهم

( ذكور و 1( أطفال من المصابين بالتوحد وتم تقسيمهم الى )7تكونت عينة الدراسة من ) .لمساعدة الطفل للخروج من عزلته

وأوضحت نتائج  .( سنوات1-1طفال بين )وكات اعمار األ .( أمهات للطفال المصابين بالتوحد7( اباء و )7اناث وعدد ) (2)

الدراسة الى حدوث انخفاض ملحوظ في المشكالت السلوكية والعزلة العاطفية واالضطرابات االجتماعي واالنفعاالت السلبية 

 للوالدين مع طفلهما. أفضلكما حق  البرنامج تفاعل 

 

 الدراسات األجنبية . 1.1.1

 أثر التوحد على العائالت في المملكة العربية السعودية  (Al Jobran 1111دراسة )

ستراليا حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار اإلجتماعية و المالية لألسرة التي لديها طفل أجريت هذه الدراسة في أ

حيث اعتمدت هذه  ،حيث تبحث في تحليل الموارد المالية األكثر فائدة واألقل فائدة ،مصاب بالتوحد في المملكة العربية السعودية

( و 319( و المقابلة على عينة عددها )230وقد استخدمت أداة اإلستبانة على عينه عددها ) ،الدراسة على المنهج الوصفي

( مورد على أنها األقل فائدة مع أولياء األمور 31تم تصنيف ) ،( مورد للدعم اإلجتماعي37أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين )

و أعتبر  ،ووجدت هذه الدراسة أن دعماً اجتماعياً واحداً فقط كان "مفيداً للغاية" و هو مورد الوالد أو الزوج ،المستجيبين

ية احتياجات طفل و أيضا أن الدعم الخارجي لم يكن كافياً في تلب ،المستجيبون من الوالدين أن الدعم اإلجتماعي غير فعال

 التوحد.

 

 



 

 

 

 

 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .1

يتناول هذا الفصول وصوفاً إلجوراءات الدراسوة الميدانيوة؛ لتحقيو  أهوداف الدراسوة، وتتضومن: تحديود المونهج المتبوع فوي 

وثباتهوا، والمعالجوة الدراسة، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وأداتها من حيث: بنائهوا واإلجوراءات المتبعوة للتحقو  مون صودقها 

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج، وذلك على النحو التالي:

 

 )وصفية(: نوع الدراسة .1.1

تستهدف الدراسات الوصوفية تقريور خصوائص ظواهرة معنيوة، أو موقوف يغلوب عليوه صوفة التحديود، وتعتمود علوى جموع 

  ذلووك إلووى إصوودار تعميمووات بشووأن الموقووف أو الظوواهرة الحقووائ  وتحليلهووا وتفسوويرها إلسووتخالص داللتهووا وتصوول عوون طريوو

 .1المدروسة
 

 منهج الدراسة: .1.1

تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتبر من أهم المناهج التي تستخدم وأكثرها استخداماً في البحوث فهوو يُعتبور األنسوب 

توجود فوي الواقوع، وتحديود الممارسوات الشوائعة أو لهذه الدراسة، والذي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره وتحديد الظروف التوي 

 السائدة فيه، أو هو كل منهج يرتبط بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً.
 

 مجتمع الدراسة: .1.1

مجتمع الدراسة كما يعرف أنه " جميع مفردات الظاهرة التي توم دراسوتها، وبوذلك فوإن مجتموع الدراسوة هوو األشوخاص 

يكونون موضوع بحث الدراسة. ومجتمع الدراسة هو أسر األطفوال التوحوديين فوي مركوز األميور محمود بون سولمان للتوحود  الذين

 بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمدينة جدة.
 

 مصادر جمع البيانات: .1.1

 والمعلومات وهي كما يلي:لتحقي  أهداف الدراسة قام الباحث باإلعتماد على نوع واحد من المصادر في جمع البيانات 

 المصادر الثانوية: الرسائل الجامعية، اإلستبانة التي تم تصميمها من قبل الباحث لغرض جمع البيانات. 
 

 عينة الدراسة: .1.1

عينة الدراسة كما يعرف بأنها " جزء من مجتمع البحث األصلي يختارها الدارس بأساليب مختلفة، وتضم عدداً من 

( التوحد وأثره على األسرةألصلي نظراً ألهمية تطبي  أداة الدراسة بشكل جيد وشرحها متمثلة في اآلتي)أفراد المجتمع ا

كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية تخصص ) توجيه وإصالح أسري ( وتحقيقاً 

( فقرة، وموزعة على جزء يتناول الفقرات المتعلقة 301ألهداف الدراسة قام الدارس بإعداد إستبانة إلكترونية مكونة من )

 ( مفردة.22د أخذت الدراسة عينة عشوائية بسيطة عددها )، فقالتوحد وأثره على األسرةبالتعرف على 

                                                 
م(، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، الطبعة األولى، دار المري ، 2032عبيدات، ذوقات، عدس، عبد الرحمن، عبد الح ، كايد ) - 1

 الرياض. 

 



 

 

 

 

 

 

 أداة الدراسة: .1.1

إستخدمت الدراسة اإلستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة باعتبارها أنسوب أدوات البحوث العلموي التوي تتفو  

مووع معطيووات الدراسووة، وتحقيوو  أهوودافها للحصووول علووى معلومووات وحقووائ  مرتبطووة وتعتبوور اإلسووتبانة "إحوودى الطوورق الشووائعة 

وف واألسواليب القائموة بالفعول، وتعتمود هوذه الدراسوة علوى المونهج المتبوع فيهوا، للحصول على الحقائ ، وجمع البيانات من الظور

ن األداة األكثر مالئموة لتحقيو  المادية المتاحة، تم التوصل إلى أوأهداف الدراسة وتساؤالتها، والوقت المسموح لها واإلمكانيات 

 أهداف هذه الدراسة هي " اإلستبانة ".

 ( في صورتها األولية:بناء أداة الدراسة )اإلستبانة

 إعتمدت الدراسة عند إعداد اإلستبانة على المصادر التالية:

 تكون اإلستبانة من الجزء الثاني:

 (.التي تخص عنوان الدراسة )التوحد وأثره على األسرةوقد تكونت من ثالثة محاور، 

 عبارات. 1مكون من  معرفة األسرة عن التوحدالبعد األول: 

 عبارات. 1مكون من ير األطفال التوحديين على أسرهم تأثالبعد الثاني: 

 عبارات. 1مكون من التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين البعد الثالث: 

 عبارات. 1مكون من  طرق تعامل األسرة مع الطفل التوحديالبعد الرابع: 

 عبارات. 1مكون من  اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل التوحديالبعد الخامس: 
 

 حدود الدراسة . 1.1

 البعد المكاني: مركز األمير محمد بن سلمان للتوحد بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 .هـ3222البعد الزماني: الفصل الثاني للعام الدراسي 
 

 األساليب المعالجة االحصائية:. 4.1

( وتحديووداً تووم اسووتخدام spssالمناسووبة وفقوواً للحزمووة اإلحصووائية للعلوووم اإلجتماعيووة )قووام الباحووث بإسووتخدام األسوواليب اإلحصووائية 

 المعالجات اإلحصائية اآلتية:

بووين درجووة كوول عبووارة والدرجووة الكليووة  person correlation coefficient)تووم حسوواب معاموول إرتبوواط بيرسووون "ر" )

 للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير اإلتساق الداخلي ألداء الدراسة.

 لقياس معامالت ثبات اإلتساق الداخلي ألداة الدراسة. "Alpha Cronbachمعامل كروبناخ الفا "

 تم إستخدام اإلنحدار.

و إنخفاض اسوتجابات أفوراد الدراسوة علوى كول عبوارة مون عبوارات "، وذلك لمعرفة مدى إرتباط أmeanالمتوسط الحسابي "

 متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي.

التوحدد وأثدره علدى ( إلختبار الفروق في درجة تقدير أفراد عينة الدراسوة التعورف علوى ANOVAتحليل التباين األحادي )

 .األسرة

 



 

 

 

 

 

 

 .التوحد وأثره على األسرةمعامل إرتباط بيرسون لحساب العالقة اإلرتباطية بين التعرف على 

توم إعتمواد قويم المتوسوطات الحسوابية  التوحدد وأثدره علدى األسدرةوللحكم على درجة تقدير أفراد عينة الدراسة التعرف علوى 

 التالية الستجابات أفراد عينة الدراسة.

 ار التدريجي.وتم إستخدام تحليل اإلنحد

وقود راعووى البحوث فووي صوياغة اإلسووتبانة البسواطة والسووهولة قوودر اإلمكوان، حتووى تكوون مفهومووة للمبحووثين، وأن تكووون درجووات 

االستجابة عليها وف  مقيواس ليكورت الخماسوي، حيوث يقابول كول فقورة مون فقورات اإلسوتبانة قائموة تحمول الفقورات التاليوة )موافو  

واف ، غير مواف  بشدة(، ولغرض المعالجوة فقود أعطوى الدراسوة لكول اسوتجابة علوى كول عبوارة فوي محايد، غير م ،بشدة، مواف 

 1درجووات )تنطبوو  أحيانوواً(  2درجووات،) تنطبوو  غالبووا(  1كافووة محوواور اإلسووتبانة قيمووة محووددة علووى النحووو التووالي) تنطبوو  دائموواً( 

( ليكورت الخماسوي Likerد إعتمودت الدراسوة علوى مقيواس)درجات) ال تنطب  أبوداً( درجوة واحودة، وقو 2درجات )تنطب  نادراً( 

 ألنه سهل اإلعداد والتطبي ، ويعطي المبحوث الحرية في تحديد موقفه ودرجة إيجابية أو سلبية هذا الموقف في كل عبارة.

 ( يوضح المحور وعدد الفقرات التي تتبع لكل مجال:3والجدول )

 ور التعرف التوحد وأثره على األسرة.( المحور وعدد الفقرات التابعة لمحا1جدول )

 عدد الفقرات البعــــد الرقم

 1 البعد األول معرفة األسرة عن التوحد 3

 1 البعد الثاني تأثير األطفال التوحديين على أسرهم 2

 1 البعد الثالث التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين 1

 1 األسرة مع الطفل التوحديالبعد الرابع طرق تعامل  2

 1 البعد الخامس اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل التوحدي   

 20 العدد الكلي 

 

 صدق وثبات أداة جمع البيانات:

 :الصدق-1

إلى أي درجة يقيس المقياس الغرض الطالب مون أجلوه، وعليوه يمكون  (Instrument Validity) يقصد بصدق المقياس

البيانات إلى أي درجة توفر األداة بيانات ذات عالقة بمشكلة الدراسة من مجتمع الدراسة. أي أن الصدق تعريف صدق أداة جمع 

 يقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، أي يقيس السمة أو الظاهرة التي ُوضع لقياسها وال يقيس غيرها.

 :الثبات- 1

جموع البيانوات قبول الشوروع فوي اسوتخدامها هوي خاصوية الثبوات. من الصفات األساسية التي يجب توافرها أيضاً فوي أداة 

تكموون أهميووة قيوواس درجووة ثبووات أداة جمووع البيانووات فووي أهميووة الحصووول علووى نتووائج صووحيحة كلمووا تووم اسووتخدامه، ويعوورف ثبووات 

ي استقرار المقيواس المقياس إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها. وبمعني آخر فإن الثبات يعن

 وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة.



 

 

 

 

 

 

 / عرض األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة معامل اإلرتباط لبيرسون لجميع المقاييس الثالثة للجداول ادناه:1

القة بين بنود التعرف على التوحد وأثره على األسرة )البعد األول معرفة األسرة ( معامل إرتباط بيرسون لقياس الع2جدول رقم )

 عن التوحد(، بالدرجة العامة للمحور المنتمية إليه:

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط م البعد

 البعد األول: معرفة األسرة عن التوحد

3 0.907** 0.000 

2 0.939** 0.000 

1 0.703** 0.000 

2 0.719** 0.000 

 0.01* دالة عند مستوى الداللة    0.03** دالة عند مستوى 

( معامل إرتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود التعرف على التوحد وأثره على األسرة )البعد الثاني تأثير األطفال 1جدول رقم )

 إليه:التوحديين على أسرهم(، بالدرجة العامة للمحور المنتمية 

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط م البعد

البعد الثاني: تأثير األطفال التوحديين على 

 أسرهم

3 0.279** 0.000 

2 0.727** 0.000 

1 0.192** 0.000 

2 0.722** 0.000 

 0.01* دالة عند مستوى الداللة    0.03** دالة عند مستوى 

بيرسون لقياس العالقة بين بنود التعرف على التوحد وأثره على األسرة )البعد الثالث التحديات ( معامل إرتباط 1جدول رقم )

 والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين(، بالدرجة العامة للمحور المنتمية إليه:

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط م البعد

التي البعد الثالث: التحديات والصعوبات 

 تواجهها أسر األطفال التوحديين

3 0.273** 0.000 

2 0.237** 0.000 

1 0.272** 0.000 

2 0.709** 0.000 

 0.01* دالة عند مستوى الداللة    0.03** دالة عند مستوى 

)البعد الرابع طرق تعامل ( معامل إرتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود التعرف على التوحد وأثره على األسرة 1جدول رقم )

 األسرة مع الطفل التوحدي(، بالدرجة العامة للمحور المنتمية إليه:

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط م البعد

البعد الرابع: طرق تعامل األسرة مع الطفل 

 التوحدي

3 0.920** 0.000 

2 0.931** 0.000 



 

 

 

 

 

 

1 0.903** 0.000 

2 0.909** 0.000 

 0.01* دالة عند مستوى الداللة    0.03دالة عند مستوى  **

( معامل إرتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود التعرف على التوحد وأثره على األسرة )البعد الخامس اإلحتياجات 1جدول رقم )

 والدعم ألسر الطفل التوحدي(، بالدرجة العامة للمحور المنتمية إليه:

 مستوى الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط م البعد

البعد الخامس: اإلحتياجات والدعم ألسر 

   الطفل التوحدي

3 0.920** 0.000 

2 0.931** 0.000 

1 0.903** 0.000 

2 0.909** 0.000 

 0.01* دالة عند مستوى الداللة    0.03** دالة عند مستوى 

 ثبات األداة:

 طرق حساب الثبات

 البيانات بطرق مختلفة من بينها:يقاس ثبات أداة جمع 

 طريقة كرونباخ ألفا:

تم إستخدام معاملي " كرونباخ ألفا" وطريقة التجزئة النصفية في حساب معامل الثبات وذلك بالتطبي  على عينة عشوائية قودرها 

 ( ألداء الدراسة، فحصلنا على النتائج التالية:20)

( قريبه جداً من الواحد الصحيح مموا يعنوي أن هنالوك ثبوات عوالي 0.727فبلغت ) (SPSSتم إيجاد معادلة كرونباخ ألفا بواسطة )

جدا، مما يجعل الدراسة مطم نة لسالمة أداة الدراسة في جمع البيانات وإمكانية اإلعتمواد علوى النتوائج التوي نخورج بهوا مون واقوع 

 التحليل اإلحصائي للبيانات.

 الدراسة: ( معامالت كرونباخ ألفا للمحاور1جدول رقم )

 معامل االرتباط البعد

 0.279 البعد األول معرفة األسرة عن التوحد

 0.727 البعد الثاني تأثير األطفال التوحديين على أسرهم

 0.227 البعد الثالث التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين

 0.712 البعد الرابع طرق تعامل األسرة مع الطفل التوحدي

 0.292 البعد الخامس اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل التوحدي  

 0.922 معامل كرونباخ ألفا الكلي

 



 

 

 

 

 

 

-0.279( نالحووظ أن نتووائج معووامالت الثبووات عنوود اسووتخدام ألفووا تراوحووت هووذه المعووامالت مووا بووين )1موون خووالل نتووائج الجوودول )

 ويمكن االعتماد عليها.(، عليه نستنتج أن معامالت الثبات لألبعاد ممتازة، 0.712

 (Cronbach Alphaتساق الداخلي كرونباخ الفا )، بحساب معامل اإلالتوحد وأثره على األسرةوتم التأكد من ثبات 

 (2كما في جدول رقم )

 ( معامالت التوحد وأثره على األسرة:1جدول رقم )

 ثبات كرونباخ ألفا ثبات التجزئة النصفية البـــــعــــد

 0.279 0.132 معرفة األسرة عن التوحد البعد األول

 0.727 0.711 البعد الثاني تأثير األطفال التوحديين على أسرهم

 0.227 0.212 البعد الثالث التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين

 0.712 0.277 البعد الرابع طرق تعامل األسرة مع الطفل التوحدي

 0.292 0.232 البعد الخامس اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل التوحدي  

 0.930 0.213 معامل ثبات كرونباخ ألفا وثبات التجزئة النصفية الكلي

 

 statistical packageوقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيوة )

for (social sciences ( التووي يرمووز لهووا بووالرمز(spss وفيمووا يووأتي مجموعووة األسوواليب اإلحصووائية التووي قامووت الدراسووة ،

 باستخدامها:

تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طوول خاليوا توم اسوتخدام مقيواس ليكورت الخماسوي )الحودود الودنيا والعليوا( 

( ثوم تقسويمه علوى خاليوا المقيواس للحصوول علوى عودد الخليوة 2=3-1راسوة، توم حسواب المودى )المستخدم من ضمن المحاور الد

( بعد ذلك تم إضوافة هوذه القيموة إلوى اقول قيموة فوي المقيواس )أو بدايوة القيواس وهوي الواحود الصوحيح( 0.70=2/1الصحيح، أي )

 وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:

 يمثل )ال أواف  إطالقا(.  3.70إلى  3من 

 يمثل )ال أواف (. 2.1وحتى  3.70أكبر من 

 يمثل )محايد(. 1.2وحتى  2.1أكبر من 

 يمثل )أواف (. 2.2وحتى  1.2أكبر من 

 يمثل )أواف  تماما(. 1وحتى  2.2أكبر من 

 تم إعطاء وزن لكلولمعرفة اتجاهات أفراد العينة عند إجابتهم حول أس لة الدراسة الرئيسية 

 إجابة كما يلي:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ( أوزان اإلجابات.4جدول )

 الوزن الفئات

 3 ال أواف  إطالقا

 2 ال أواف 

 1 محايد

 2 أواف 

 1 أواف  تماماً 

وبهدف معرفة الف ة التي تنتمي إليها إجابات أفرد العينة. فحسب قيموة المتوسوط المورجح إلجابوات العينوة تكوون درجوة التووافر أو 

 الرأي السائد للعينة كما يلي:

 ( قيمة المتوسط المرجح والرأي السائد2جدول رقم )

 الرأي السائد قيمة المتوسط المرجح

 ال أواف  إطالقاً  3.70إلى  3

 ال أواف  2.1إلى  3.70

 محايد 1.2إلى  2.1

 أواف  2.2إلى  1.2

 أواف  تماماً  1إلى  2.2

قمنا بتصنيف اإلجابات في الجداول التالية وحسبنا درجة أهميتها وترتيبها حسوب هوذه األهميوة، ولدراسة أهمية المحاور المختلفة 

 كما موضح في الفصل الرابع.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. 1

تناول هذا الفصل عرضواً لنتوائج الدراسوة التوي توم التوصول إليهوا مون خوالل تحليول ومعالجوة البيانوات التوي توم جمعهوا عون 

 طري  اإلستبانة التي طبقت على عينة الدراسة، وقد تم عرضها ومناقشتها وفقاً ألس لة الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

 اوالً: البيانات األولية:

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع11جدول رقم )

  النوع النسبة الم وية التكرار

 ذكر 60.0 24

 أنثى 40.0 16

 المجموع 100.0 40

 ( وهي أعلى نسبة سجلت. ٪60عليه نالحظ أن أفراد عينة الدراسة توزيعاتهم متغير النوع الذكور منهم نسبتهم الم وية بلغت )

 



 

 

 

 

 

 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر:11جدول رقم )  

  العمر النسبة الم وية التكرار

21أقل من  12.5 5  

11 27.5 25- 11أقل من   

21أقل من  - 35 27.5 11  

11أقل من  -45 27.5 11  

 فأكثر 55 5.0 2

  المجموع 100.0 40

 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي:11جدول رقم )  

 المستوى التعليمي النسبة المئوية التكرار

 ثانوي فأقل 20.0 8

 دبلوم بعد الثانوي 10.0 4

 بكالوريوس 32.5 13

 عليادراسات  37.5 15

 المجموع  100.0 40

عليه نالحظ أن أفراد عينة الدراسة توزيعاتهم لمتغير المستوى التعليمي نجد منها درجة الدراسات العليا أعلى نسوبة م ويوة بلغوت 

(12.1٪.) 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد األبناء:11جدول رقم )  

  عدد األبناء النسبة المئوية التكرار

 عدد األبناء)1-3) 60.0 24

 عدد األبناء )4-6) 35.0 14

 (9-7) عدد األبناء  5.0 2

  المجموع 100.0 40

 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير تشخيص اإلضطراب:11جدول رقم )  

 تشخيص اإلضطراب النسبة المئوية التكرار

 بسيط 37.5 15

 متوسط 57.5 23



 

 

 

 

 

 

 شديد 5.0 2

  المجموع 100.0 40

 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدى المعرفة السابقة بإضطراب التوحد:11رقم )جدول   

  العمر النسبة المئوية التكرار

 ليس لدينا معرفة 40.0 16

 معلومات بسيطة 45.0 18

 لدينا المعرفة الكافية 15.0 6

  المجموع 100.0 40

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسيريها:

 / عرض األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة المتوسطات واإلنحرافات المعيارية:1

)التوحد وأثره  ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة على محور الدراسة16جدول رقم )

 وف  المتوسط الحسابي:مرتبة تنازلياً على األسرة البعد األول )معرفة األسرة عن التوحد( 

 الـــمحــــور رقــــم
 ال أوافق محايد أوافق أوافق تماما

ال أوافق 

 إطالقا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

    ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

1 

التوحد إضطراب متشعب، يحدث 

ضمن نطاق )نمط( حيث تتعدد 

األنماط والمظاهر، وتتداخل بين 

 أو حادة.إصابة خفيفة 

21 52.5 16 40 3 7.5     4.45 0.639 3 

4 

من المالمح المميزة لألطفال 

المتوحدين هي الصراخ والبكاء 

 كاستجابة لالنزعاج أو اإلحباط

13 32.5 17 42.5 6 15 4 10   3.98 0.947 2 

5 
الطفل التوحدي يصر على العزلة 

 عن اآلخرين
11 27.5 15 37.5 8 20 5 12.5 1 2.5 3.75 1.08 1 

3 

ال يظهر التوحد بمظاهره 

األساسية في الثالثين شهراً 

 1األولى من العمر" قبل عمر

8 20 19 47.5 6 15 7 17.5   3.7 0.992 2 



 

 

 

 

 

 

 

 التساؤل األول ما مدى معرفة أسرة الطفل التوحدي بالتوحد؟

 .التوحد إضطراب متشعب، يحدث ضمن نطاق )نمط( حيث تتعدد األنماط والمظاهر، وتتداخل بين إصابة خفيفة أو حادة 

  لالنزعاج أو اإلحباطمن المالمح المميزة لألطفال التوحديين هي الصراخ والبكاء كاستجابة 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها وتفسيريها:

)التوحد وأثره  الدراسة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور17جدول رقم )

 تنازلياً وف  المتوسط الحسابي:مرتبة على األسرة البعد الثاني )تأثير األطفال التوحديين على أسرهم( 

 

 

 سنوات"

2 
ال يختلف المصاب بالتوحد بين 

 طفل وآخر حسب العمر
2 5 5 12.5 4 10 21 52.5 8 20 2.3 1.091 1 

  1.21 1.11 2.1 9 37.1 12 31.1 22 11 22 22.1 11 المتوسط العام 

 الـــمحــــور رقــــم
 ال أوافق محايد أوافق أوافق تماما

ال أوافق 

 إطالقا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

    ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

3 

شعور األسرة بالمضوايقة مون 

تصوووورفات الطفوووول المصوووواب 

 أمام الناس

17 42.5 15 37.5 4 10 2 5 2 5 4.08 1.095 3 

2 
شعور األسرة باإلحباط؛ ألنوه 

 مرض ليس له عالج
17 42.5 12 30 2 5 5 12.5 2 5 3.97 1.241 2 

2 
الحزن اليأس الشديدين لرؤية 

 األبوين طفلهما بهذا الشكل
16 40 15 37.5 3 7.5 3 7.5 3 7.5 3.95 1.218 1 

1 

شووعور األسوورة بالغضووب موون 

الواقع ومن ثم الندم على هوذا 

 الغضب.

13 32.5 8 20 7 17.5 8 20 4 10 3.45 1.395 2 

1 
شوووووعورها بالوووووذنب العتقووووواد 

 األبوين أنهما السبب.
8 20 9 22.5 7 17.5 9 22.5 7 17.5 3.05 1.413 1 

  1.11 1.1 9 37 31.1 22 33.1 21 29.1 19 11.1 23 المتوسط العام 



 

 

 

 

 

 

 تواجهها أسر األطفال التوحديين؟التساؤل الثاني ماهي التحديات والصعوبات التي 

 لإلجابة على هذا التساؤل بعد تحليل البيانات واستخراج المتوسطات توصلنا إلى اآلتي:

 .يتضح لنا شعور األسرة بالمضايقة من تصرفات الطفل المصاب أمام الناس 

 .يبين لنا شعور األسرة باإلحباط؛ ألنه مرض ليس له عالج 
 

 الثالث ومناقشتها وتفسيريها:النتائج المتعلقة بالسؤال 

التوحد وأثره ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور الدراسة 18جدول رقم )

 :( مرتبة تنازلياً وف  المتوسط الحسابيعلى األسرة البعد الثالث )التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين

 

 التساؤل الثالث ماهي الطريقة التي تتعامل بها األسرة مع الطفل التوحدي؟

  .يتطلب رعاية الطفل التوحدي إلى تكلفة مالية 

 .مشاكل عاطفية خاصة 

 الـــمحــــور رقــــم
 ال أوافق محايد أوافق أوافق تماما

ال أوافق 

 إطالقا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

    ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

1 
يتطلب رعاية الطفل التوحدي إلى 

 تكلفة مالية 
26 65 9 22.5 3 7.5 2 5   4.48 0.847 3 

 2 0.791 4.3   2.5 1 12.5 5 37.5 15 47.5 19 مشاكل عاطفية خاصة 3

2 

يووودخل الوالووودان فوووي دواموووة مووون 

المشووووواعر المتناقضووووووة، فأحيانوووووواً 

يظنوووووان أن هنووووواك شوووووي اً خطوووووأ، 

وأحيانوووواً أخوووورى يحوووواوالن اقنوووواع 

 نفسيهما أن كل شيء على ما يرام

18 45 15 37.5 4 10 2 5 1 2.5 4.18 0.984 1 

1 

بمجوووورد ظهووووور تفضوووويل الطفوووول 

لالنعووزال االجتموواعي فهووذا يضووع 

 األسرة في حيرة مؤلمة 

14 35 15 37.5 5 12.5 6 15     3.93 1.047 2 

2 

شووعور بووأنهم موون دون العووالم هووم 

الوحيووووودون الوووووذين لوووووديهم طفووووول 

 يتصرف بسلوكيات غريبة

10 25 11 27.5 4 10 11 27.5 4 10 3.3 1.381 1 

  1.11 1.11 2.1 1 33 22 30.1 23 12.1 11 21.1 72 المتوسط العام 



 

 

 

 

 

 

 ،وأحياناً أخرى يحواوالن اقنواع نفسويهما  يدخل الوالدان في دوامة من المشاعر المتناقضة، فأحياناً يظنان أن هناك شي اً خطأ

 أن كل شيء على ما يرام.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها وتفسيريها:

التوحددد ( المتوسوطات الحسوابية واإلنحرافوات المعياريوة إلسوتجابات أفوراد عينوة الدراسوة علوى محوور الدراسوة )19جودول رقوم )

 ( مرتبة تنازلياً وف  المتوسط الحسابي:تعامل األسرة مع الطفل التوحدي وأثره على األسرة البعد الرابع )طرق

 

 

 األسرة مع الطفل التوحدي؟التساؤل الرابع ما طرق تعامل 

  )التعرف على فهم سلوك الطفل ونموه، والعوامل التي تؤثر عليه، )الطبية، والسلوكية، والنفسية 

 .استخدم معه رسائل واضحة وبسيطة 

  .التركيز على إيجابيات الطفل التوحدي 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها وتفسيريها:

 

 

 ال أوافق محايد أوافق أوافق تماما الـــمحــــور رقــــم
ال أوافق 

 إطالقا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

  
    ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

1 

التعررررلى فهررررو   رررر   رررره   
الطفررررررر،  الررررررر     الع الررررررر، 
التررت تررعلل فه)ررط  ةالط )رر   

  ال ه ك)    الاف ) ( 

30 75 7 17.5 3 7.5     4.68 0.616 1 

ا ررررررررررررتل   لعررررررررررررط ل رررررررررررر  ،  3
 2 0.586 4.63         5 2 27.5 11 67.5 27  اضح     )ط 

التلك)ررررررري فهرررررررو  )   )ررررررر    2
 3 0.747 4.58     2.5 1 7.5 3 20 8 70 28 الطف، الت ح ي 

أ حررررررررررع فرررررررررر  الل رررررررررر ف    5
 4 0.636 4.58         7.5 3 27.5 11 65 26  ال ف 

اصررطحط طفهرر  لعرر   ررت  4
 5 0.847 4.28     5 2 10 4 37.5 15 47.5 19 األاشط  ال) ل) .

  85.0 5544   1.5 3 5.5 15 25 52 55 131 اللت  ط الع   



 

 

 

 

 

 

التوحددد المتوسوطات الحسوابية واإلنحرافوات المعياريوة السوتجابات أفوراد عينوة الدراسوة علوى محوور الدراسوة )( 20جودول رقوم )

 اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل التوحدي( مرتبة تنازلياً وف  المتوسط الحسابي:وأثره على األسرة البعد الخامس )

 التساؤل الخامس ماهي اإلحتياجات التي تحتاجها أسرة الطفل التوحدي؟

 .أبحث عن خدمات اإلرشاد والدعم النفسي 

  برامج تدريبية تساعدني على كيفية التعامل مع المشكالت السلوكية لطفلي.أبحث عن 
 

 الفروق:

 أوال: متغير النوع )الذكور واإلناث(

 ( هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ذكور واإلناث23جدول رقم )

 الفروق بين متوسطات العينة بين ذكور واإلناث.

 Independent samples T- Testإليجاد الفروق لمتغير النوع نستخدم األسلوب االحصائي 

 المتوسط العينة المجموعات البعـــد
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة )ت(

 0.172 0.111 2.96079 18.3750 24 ذكر معرفة األسرة عن التوحد

 الـــمحــــور رقــــم
 ال أوافق محايد أوافق أوافق تماما

 أوافق ال

 إطالقا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

    ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت

3 
أبحث عن خدمات اإلرشواد والودعم 

 النفسي.
26 65 11 27.5 3 7.5     4.58 0.636 3 

2 

أبحث عن برامج تدريبية تسواعدني 

علووى كيفيووة التعاموول مووع المشووكالت 

 السلوكية لطفلي.

28 70 8 20 3 7.5 1 2.5     4.57 0.747 2 

1 

أثقف نفسي بالقراءة أو البحوث عون 

طري  االنترنوت لكيفيوة عوالج هوذه 

 المشكالت السلوكية لطفلي.

26 65 10 25 4 10         4.55 0.677 1 

2 
أحتووووواج إلوووووى دعوووووم موووووادي مووووون 

 المؤسسات والجمعيات الخيرية.
27 67.5 9 22.5 3 7.5     1 2.5 4.53 0.847 2 

1 
مراكووووز للرعايووووة الكافيووووة تتوووووافر 

 لخدمة طفلي ومن مثله.
21 52.5 5 12.5 6 15 6 15 2 5 3.93 1.328 1 

  1.41 1.11 3.1 1 1.1 2 9.1 39 23.1 21 12 327 المتوسط العام 



 

 

 

 

 

 

 2.50000 17.8750 16 انثى

 المجموعات 
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 الداللة

 تأثير األطفال التوحديين على أسرهم
- 5.40263 18.1667 24 ذكر

0.927- 
0.112 

 3.92582 19.7857 14 انثى

 المتوسط العينة المجموعات 
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 الداللة

التحديات والصعوبات التي تواجهها 

 التوحديينأسر األطفال 

- 4.09113 19.9583 24 ذكر

0.122- 
0.110 

 2.92119 20.5000 16 انثى

 المجموعات 
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 الداللة

 طرق تعامل األسرة مع الطفل التوحدي
- 3.27927 22.1667 24 ذكر

3.121- 
0.322 

 1.63172 23.5625 16 انثى

 المجموعات 
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 الداللة

اإلحتياجات والدعم ألسر الطفل 

 التوحدي

- 3.46724 21.7500 24 ذكر

0.927- 
0.129 

 2.93258 22.7500 16 انثى

 

 ثانيا : متغير العمر:

إخوتالف متغيور العمور اسوتخدم للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللوة إحصوائية فوي إجابوات أفوراد الدراسوة طبقواً إلوى 

( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى إخوتالف One Way ANOVAالباحث " تحليل التباين األحادي" )

 متغير سنوات الخبرة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

( للفدروق فدي إجابدات أفدراد الدراسدة طبقدا  إلدى  One Way ANOVA( نتدائج " تحليدل التبداين األحدادي " ) 11جدول رقم )

 إختالف العمر

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 معرفة األسرة عن التوحد

 

بين 

 المجموعات

56.975 4 14.244 2.070 

 

.1060 

 

داخل 

 المجموعات

240.800 35 6.880 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا : متغير المستوى التعليمي:

المستوى للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى إختالف متغير 

( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة One Way ANOVAاستخدم الباحث " تحليل التباين األحادي" )التعليمي 

 إختالف متغير سنوات الخبرة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: طبقاً إلى

  39 297.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

تأثير األطفال التوحديين 

 على أسرهم

بين 

 المجموعات

87.959 4 21.990 1.422 

 

.4761 

 

داخل 

 المجموعات

806.909 33 24.452 

  37 894.868 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 

التحديات والصعوبات التي 

تواجهها أسر األطفال 

 التوحديين

بين 

 المجموعات

99.120 4 24.780 2.082 

 

.1041 

 

داخل 

 المجموعات

416.655 35 11.904 

  39 515.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 

طرق تعامل األسرة مع 

 الطفل التوحدي

بين 

 المجموعات

64.130 4 16.032 2.320 

 

.0761 

 

داخل 

 المجموعات

241.845 35 6.910 

  39 305.975 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

اإلحتياجات والدعم ألسر 

 الطفل التوحدي

بين 

 المجموعات

107.355 4 26.839 3.052 

 

.0291 

 

داخل 

 المجموعات

307.745 35 8.793 

  39 415.100 الكلي



 

 

 

 

 

 

( للفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا  إلى One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )11جدول رقم )

 إختالف المستوى التعليمي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 معرفة األسرة عن التوحد

 

بين 

 المجموعات

32.519 3 10.840 1.471 

 

.239 

 

داخل 

 المجموعات

265.256 36 7.368 

  39 297.775 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

مستوى قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

تأثير األطفال التوحديين على 

 أسرهم

بين 

 المجموعات

78.859 3 26.286 1.095 

 

.364 

 

داخل 

 المجموعات

816.010 34 24.000 

  37 894.868 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 

التحديات والصعوبات التي 

تواجهها أسر األطفال 

 التوحديين

بين 

 المجموعات

26.461 3 8.820 .649 

 

.589 

 

داخل 

 المجموعات

489.314 36 13.592 

  39 515.775 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 

طرق تعامل األسرة مع الطفل 

 التوحدي

بين 

 المجموعات

38.847 3 12.949 1.745 

 

.175 

 

داخل 

 المجموعات

267.128 36 7.420 

  39 305.975 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

اإلحتياجات والدعم ألسر 

 الطفل التوحدي

بين 

 المجموعات

22.522 3 7.507 .688 

 

.565 

 



 

 

 

 

 

 

 

للتعوورف علووى مووا إذا كانووت هنالووك فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي إجابووات أفووراد الدراسووة طبقوواً إلووى رابعددا : متغيددر عدددد األبندداء: 

( لتوضويح داللوة الفوروق فوي One Way ANOVAإسوتخدم الباحوث " تحليول التبواين األحوادي" ) عددد األبنداءإخوتالف متغيور 

 ائج كما يوضحها الجدول التالي:إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى إختالف متغير سنوات الخبرة وجاءت النت

( للفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا  إلى  One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )11جدول رقم )

 إختالف عدد األبناء

داخل 

 المجموعات

392.578 36 10.905 

  39 415.100 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

 معرفة األسرة عن التوحد

 

بين 

 المجموعات

7.085 2 3.542 .451 

 

.641 

 

داخل 

 المجموعات

290.690 37 7.856 

  39 297.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

تأثير األطفال التوحديين على 

 أسرهم

بين 

 المجموعات

103.225 2 51.612 2.282 

 

.117 

 

داخل 

 المجموعات

791.644 35 22.618 

  37 894.868 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

 

التحديات والصعوبات التي 

األطفال تواجهها أسر 

 التوحديين

بين 

 المجموعات

82.960 2 41.480 3.546 

 

.039 

 

داخل 

 المجموعات

432.815 37 11.698 

  39 515.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

 

طرق تعامل األسرة مع الطفل 

 التوحدي

بين 

 المجموعات

45.160 2 22.580 3.203 

 

.052 

 

داخل 

 المجموعات

260.815 37 7.049 

  39 305.975 الكلي



 

 

 

 

 

 

 

 خامسا : متغير تشخيص اإلضطراب:

تشددخيص للتعوورف علووى مووا إذا كانووت هنالووك فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي إجابووات أفووراد الدراسووة طبقوواً إلووى إخووتالف متغيوور 

( لتوضوويح داللووة الفووروق فووي إجابووات أفووراد One Way ANOVAالباحووث " تحليوول التبوواين األحووادي" )اسووتخدم اإلضددطراب 

 الدراسة طبقاً إلى إختالف متغير سنوات الخبرة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

لدراسة طبقا  إلى ( للفروق في إجابات أفراد ا One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " ) 11جدول رقم )

 إختالف تشخيص اإلضطراب

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

اإلحتياجات والدعم ألسر 

 الطفل التوحدي

بين 

 المجموعات

31.767 2 15.883 1.533 

 

.229 

 

داخل 

 المجموعات

383.333 37 10.360 

  39 415.100 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

 معرفة األسرة عن التوحد

 

بين 

 المجموعات

7.485 2 3.743 .477 

 

.624 

 

داخل 

 المجموعات

290.290 37 7.846 

  39 297.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

تأثير األطفال التوحديين على 

 أسرهم

بين 

 المجموعات

67.726 2 33.863 1.433 

 

.252 

 

داخل 

 المجموعات

827.143 35 23.633 

  37 894.868 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

التحديات والصعوبات التي 

تواجهها أسر األطفال 

بين 

 المجموعات

27.607 2 13.803 1.046 

 

.361 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سادسا : متغير مدى المعرفة:

 مددى المعرفدةللتعرف على ما إذا كانت هنالك فوروق ذات داللوة إحصوائية فوي إجابوات أفوراد الدراسوة طبقواً إلوى إخوتالف متغيور 

( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقواً إلوى One Way ANOVAاستخدم الباحث " تحليل التباين األحادي" )

 ائج كما يوضحها الجدول التالي:إختالف متغير سنوات الخبرة وجاءت النت

 ( للفروق في One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " ) 11جدول رقم )

 إجابات أفراد الدراسة طبقا  إلى إختالف مدى المعرفة

داخل  التوحديين

 المجموعات

488.168 37 13.194 

  39 515.775 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

 

طرق تعامل األسرة مع الطفل 

 التوحدي

بين 

 المجموعات

19.440 2 9.720 1.255 

 

.297 

 

داخل 

 المجموعات

286.535 37 7.744 

  39 305.975 الكلي

 
مصادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

قيمة مستوى 

 الداللة اإلحصائية

اإلحتياجات والدعم ألسر 

 الطفل التوحدي

بين 

 المجموعات

57.628 2 28.814 2.982 

 

.063 

 

داخل 

 المجموعات

357.472 37 9.661 

  39 415.100 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

معرفة األسرة عن 

 التوحد

 

 2.725 19.113 2 38.226 بين المجموعات

 

.079 

 7.015 37 259.549 داخل المجموعات 

  39 297.775 الكلي



 

 

 

 

 

 

 
 

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج .1.1

 تمهيد:

 يشمل هذا الفصل على عرض ألبرز النتائج التي تم التوصل إليها من تلك النتائج.

 

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

تأثير األطفال التوحديين 

 على أسرهم

 715. 17.559 2 35.118 بين المجموعات

 

.496 

 24.564 35 859.750 داخل المجموعات 

  37 894.868 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

التحديات والصعوبات 

التي تواجهها أسر 

 األطفال التوحديين

 1.356 17.613 2 35.226 بين المجموعات

 

.270 

 12.988 37 480.549 داخل المجموعات 

  39 515.775 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 

طرق تعامل األسرة مع 

 التوحديالطفل 

 056. 463. 2 926. بين المجموعات

 

.945 

 8.245 37 305.049 داخل المجموعات 

  39 305.975 الكلي

 مجموع المربعات مصادر التباين 
درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 (Fقيمة )

قيمة مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

اإلحتياجات والدعم ألسر 

 الطفل التوحدي

 142. 1.581 2 3.162 المجموعاتبين 

 

.868 

 11.133 37 411.938 داخل المجموعات 

  39 415.100 الكلي



 

 

 

 

 

 

 نتائج الدراسة:

 النتائج نوجزها فيما يلي: توصلت الدراسة إلى العديد من

 اوال : البيانات األولية:

 ( وهوي أعلوى نسوبة ٪60عليه نالحوظ أن أفوراد عينوة الدراسوة توزيعواتهم متغيور النووع الوذكور مونهم نسوبتهم الم ويوة بلغوت )

 سجلت. 

 أقول  ،-1125)أقول مون  عموار التوي تتوراوح موا بوينمتغير العمر نجد منهوا األعليه نالحظ أن أفراد عينة الدراسة توزيعاتهم ل

 ( وهي أعلى نسبة سجلت.٪27.5( بنسبة م وية بلغت ) -5145أقل من  ،-2135من 

  عليه نالحظ أن أفراد عينة الدراسة توزيعاتهم لمتغير المستوى التعليمي نجد منها درجوة الدراسوات العليوا أعلوى نسوبة م ويوة

 (.٪12.1بلغت )

  ( بنسوبة 1-3توزيعاتهم لمتغير عدد األبناء أعلوى عودد مون األبنواء التوي تتوراوح موا بوين )عليه نالحظ أن أفراد عينة الدراسة

 (.٪10م وية بلغت )

  عليووه نالحووظ موون عينووة الدراسووة أن أفووراد عينووة الدراسووة توزيعوواتهم لتشووخيص اإلضووطراب متوسووط بنسووبة م ويووة بلغووت

(12.1٪.) 

 زيعوواتهم للمعرفووة السووابقة بإضووطراب التوحوود نجوود موودى المعرفووة عليوه نالحووظ موون عينووة الدراسووة أن أفووراد عينووة الدراسووة تو

 (.٪21معلومات بسيطة بنسبة م وية بلغت )

 ثانيا : النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

 التساؤل األول ما مدى معرفة أسرة الطفل التوحدي بالتوحد؟

 وتتداخل بين إصابة خفيفة أو حادة.التوحد إضطراب متشعب، يحدث ضمن نطاق )نمط( حيث تتعدد األنماط والمظاهر ، 

 من المالمح المميزة لألطفال المتوحدين هي الصراخ والبكاء كاستجابة لالنزعاج أو اإلحباط 

 التساؤل الثاني ماهي التحديات والصعوبات التي تواجهها أسر األطفال التوحديين؟

 توصلنا إلى االتي:لإلجابة على هذا التساؤل بعد تحليل البيانات واستخراج المتوسطات 

 .يتضح لنا شعور األسرة بالمضايقة من تصرفات الطفل المصاب أمام الناس 

 .يبين لنا شعور األسرة باإلحباط؛ ألنه مرض ليس له عالج 

 التساؤل الثالث ماهي الطريقة التي تتعامل بها األسرة مع الطفل التوحدي؟

  .يتطلب رعاية الطفل التوحدي إلى تكلفة مالية 

  عاطفية خاصة.مشاكل 

  يدخل الوالدان في دوامة من المشاعر المتناقضة، فأحياناً يظنان أن هناك شي اً خطأ، وأحياناً أخرى يحواوالن إقنواع نفسويهما

 أن كل شيء على ما يرام.

 التساؤل الرابعة ما طرق تعامل األسرة مع الطفل التوحدي؟

 عليه، )الطبية، والسلوكية، والنفسية(  التعرف على فهم سلوك الطفل ونموه، والعوامل التي تؤثر 



 

 

 

 

 

 

 رسائل واضحة وبسيطة.ام استخد 

  .التركيز على إيجابيات الطفل التوحدي 

 

 التساؤل الخامس ماهي اإلحتياجات التي تحتاجها أسرة الطفل التوحدي؟

 عن خدمات اإلرشاد والدعم النفسي. البحث 

 عن برامج تدريبية تساعد على كيفية التعامل مع المشكالت السلوكية لطفلي. البحث 
 

 التوصيات .1.1

قمنا في هذه الدراسة بتناول عدة جوانب تتعل  بالتعرف على التوحد وأثره على األسرة وتوصلنا إلى عدة أمــــــــــور يجب أن 

 عتبار مثل:وضع بعين اإلت

 سنوات". 1لألطفال في الثالثين شهراً األولى من العمر "قبل عمرنتباه للتوحد يجب علينا اإل 

  للمصاب بالتوحد بين طفل وطفل آخر حسب العمر.اإلنتباه يجب 

 .على األسرة الرضا بقضاء هللا وقدره وليس الغضب 

 .عدم الشعور بالذنب العتقاد األبوين أنهما السبب 

 هذا يضع األسرة في حيرة مؤلمة.جتماعي فاإلنعزال اإلنتباه بظهور تفضيل الطفل لإل 

  إلى هذا الشوعور بتوحود الطفول بوأنهم مون دون العوالم هوم الوحيودون الوذين لوديهم طفول يتصورف بسولوكيات اإلنتباه يجب

 غريبة.

 .يجب اصطحاب الطفل التوحدي في األنشطة اليومية 

 .ضرورة توفر مراكز للرعاية الكافية لخدمة أطفال التوحد 

 

 المراجع. 1

  دار الفجر للنشر ،القاهرة ،الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة ،م.(2001رجب عبد الغفار )أحالم. 

 ( 2001أحالم رجب عبد الغفار).دار الفجر للنشر ،القاهرة ،الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة ،م،  

 (2002أسامة محمد البطانية واخرون)، األردن  :عمان ،رة للنشر والتوزيع وطباعةدار المسي ،علم النفس الغير عادي 

 دار المسيرة :عمان ،صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة ،هـ(3221) ،تيسير مفلح كوافحة. 

 دار المسيرة :عمان ،صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة ،هـ(3221) ،تيسير مفلح كوافحة،   

  دار المسيرة :عمان ،التعلم والخطة العالجية المقترحةهـ( صعوبات 3221)كوافحة، تيسير مفلح 

  التوجهات الحديثة في تشخيص اضطرابات طيف التوحد في ظل المحكات التشخيصية (٤١٠٢)الجابري، محمد .

الرؤى والتطلعات المستقبلية. جامعة تبوك، تبوك، المملكة  :الجديدة. ورقة عمل مقدمة للملتقى األول للتربية الخاصة

  العربية السعودية

 2002 ،األردن :عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطفل التوحدي ،سهى احمد أمين نصر ، 



 

 

 

 

 

 

 دار المعرفة للنشر  :الكويت ،( اعاقة التوحد المعلوم والمجهول كامال2003فادى ) ،شبلي

 والتوزيع   

  322، ص 2000،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مقياس الطفل التوحدي ،محمد عبد هللاعادل 

 ( الصالبة النفسية لدى المعاقين جسديا في ضوء نظرية هادى2033عبد العزيز العنزي )،  رسالة دكتوراه كلية العلوم

 جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،االجتماعية

 ( البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، الطبعة 2032عبيدات، ذوقات، عدس، عبد الرحمن، عبد الح ، كايد ،)م

 األولى، دار المري ، الرياض. 

 3999 ،الدوحة ،اإلعاقة الغامضة ،التوحد ،فضيلة الراوي وامال صالح  

 ( الطفل التوحدي2000نادية إبراهيم ابوالسعود )، العلمي المكتب  ،القاهرة 
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