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دور املشكالت واالحتياجات التى تواجه أسر أطفال التوحد و
 يف مواجهتها املؤسسات

 )دراسة على عيية مً األسر يف مديية امللال(

 
 

 : الملخص

املؿلالت  اغتٔسػت اهسضاغٞ اهتعطؾ عوٟ

هيت ت٘ادٕ أغط األطؼاي ٗاالستٚادات ا

، ٗاهتعطؾ عوٟ ٗزٗض املؤغػات اهت٘سسٙني

ٗاؾٔات اهساعٌٞ هلصٖ األغط غ٘ا١ كاْ ًّ 

، تأٓٚوٚٞ اٗ املازٙٞ يف ً٘ادٔتٔااهِاسٚٞ اه

اغتدسًت اهسضاغٞ ًِٔر املػح باهعِٚٞ هسضاغٞ 

أغطٝ ًّ  ( 08اجملتٌع سٚح اؾتٌوت عوٟ )

أغط األطؼاي اهت٘سسٙني يف ًسِٙٞ امللال 

أزاٝ االغتباُٞ  ٗض٘اسٚٔا ،سٚح اغتدسًت

هيت املؿلالت ٗاالستٚادات ا هوتعطؾ عوٟ

، ٗزٗض ت٘ادٕ أغط األطؼاي اهت٘سسٙني

ًى ًعٍٔ ٗٓى ت٘دس دٔات املؤغػات اهيت تتعا

، ٗؿس ت٘صوت ٓصٖ اهسضاغٞ إىل زاعٌٞ هلٍ

: عسَ ٗد٘ز ًّ أٌٓٔا فٌ٘عٞ ًّ اهِتا٢ر

ت٘ادٕ  ت٘عٚٞ هس٠ اجملتٌع عّ ًطض اهت٘سس،

٘بٞ اهتعاًى ًع اهطؼى اغط اهت٘سسٙني صع

عسَ ٗد٘ز ًصازض مت٘ٙى ألغط اهت٘سسٜ، ٗ

أطؼاي اهت٘سس، أٙطًا ت٘دس ًطاكع هوت٘سس اال 

إُٔا ال تت٘ػط ػٚٔا اإلًلاُٚات ٗ اهتذٔٚعات 

ٗاملعسات اهالظًٞ ـسًٞ أطؼاي اهت٘سس 

، إضاػٞ إىل أْ ِٓان ؿص٘ضًا يف ٓٚؤٍٗتأ

اهػٚاغات ٗاهتؿطٙعات اـاصٞ بلؼاهٞ 

 أطؼاي اهت٘سس .ٗضعاٙٞ 

Abstract : 

This study aims to identify the 
problems faced by families of 
autistic children and the role of the 
institutions and supporting bodies of 
these families, whether in terms of 
rehabilitation or physical. 

The study used the sample survey 
as a method. The study community 
Includes 80 families of autistic 
children from the city of Mukalla. A 
questionnaire was used to identify 
the needs and problems these 
families faced. 

The study  indicates a number of 
results, most importantly : 

 Lack of awareness among the 
community about autism. 

 Difficulty  when dealing with 
autistic children 

 Lack of funding sources for 
autistic children's families 

 The existence of centers of care 
for autistic children, but they do 
not have the facilities and 
equipment necessary for the 
service of  an autistic child 

 Lack of legislation that ensures 
and protects the autistic child'. 
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 : المقذمة

تعس اإلعاؿٞ ب٘دٕ عاَ ًّ اهـطاٙا املٌٔٞ اهيت ت٘ادٕ اجملتٌعات باعتباضٓا ؿطٚٞ شات 

تٔتٍ زٗي اهعامل أبعاز كتوؼٞ ؿس تؤزٜ إىل عطؿوٞ ًػريٝ اهتٌِٚٞ ٗاهتط٘ض يف اجملتٌع ، ٗ 

ٗتؤغؼ  ٗاملوتـٚات اهعوٌٚٞ بـطٚٞ االعاؿٞ آتٌاًا ًوش٘ظا ػتعـس املؤمتطات ٗاهِسٗات

ا١  كتوؽ اؾٌعٚات اهعوٌٚٞ ٗاـريٙٞ ٗاملِعٌات اإلؿوٌٚٚٞ ٗاهسٗهٚٞ، ٗتػاعس عوٟ إُؿ

امل٘اثٚف ٗاالتؼاؿٚات اهسٗهٚٞ اهيت تطٌّ سـ٘ق األؾداص شٜٗ اإلعاؿٞ ًّٗ يف  ٗتصسض

، ًّٗ ٓصا املِطوف ػأْ ضعاٙٞ األػطاز شٜٗ االستٚادات اـاصٞ أصبح أًطا ًوشا  سلٌٍٔ

 ٗضطٗضٝ ادتٌاعٚٞ . 

ًّ املؿلالت االدتٌاعٚٞ اهيت تعاُٛ ًِٔا اهعسٙس ًّ اجملتٌعات ٗؿس ٗتعترب اإلعاؿٞ 

ٓادػًا ًالظًًا هوٌذتٌعات ًِص أؿسَ اهعص٘ض ٗستٟ اآلْ ٗؿس  –ٗالتعاي  –كاُت اإلعاؿٞ 

تباِٙت توم اجملتٌعات يف ُعطتٔا هوٌعاؿني ٗيف ًعاًوتٔا هلٍ سػب اهـٍٚ ٗاألعطاؾ 

ٞ اهػا٢سٝ يف توم اجملتٌعات.)عبس اهوطٚؽ ، مساح ٗاهتـاهٚس ٗاألػلاض اهسِٙٚٞ ٗاالدتٌاعٚ

 (  78َ ، ص 7882،

ٗ ٙعس اهت٘سس ًّ اهؼ٣ات اـاصٞ ػٔ٘ ًّ االضططابات اهٌِا٢ٚٞ املِتؿطٝ يف أما١ اهعامل 

، ٗاهيت ًا ظاي ٙلتِؼٔا اهلجري ًّ اهغٌ٘ض املطتبط بعسَ املعطػٞ اهسؿٚـٞ هألغباب 

ظاي اهغٌ٘ض ٙسٗض س٘ي اهػبب اهط٢ٚػٛ ٗضا١ ٓصا  ػٌا ٗاهع٘اًى اهيت تؤزٜ إىل ظٔ٘ضٖ ،

، ٗٗضاثٚٞ، ٗ عط٘ٙٞ عصبٚٞ  اغباب دِٚٚٞٗؿس ت٘صوت بعض األعاخ اْ ِٓان  االضططاب

بعض اهسضاغات أضدعتٕ إىل أغباب ُؼػٚٞ ٗادتٌاعٚٞ ٗغ١٘ اهعالؿٞ بني اه٘اهسّٙ ٗ  ،

إىل اهطغ٘ط  ٗأخط٠ اضططابات باؾٔاظ اهعصيب، إىل ػٌٚا أضدعتٕ أخط٠ ٗاهطؼى ،

، كٌا أؾاضت اهلجري ًّ اهسضاغات إُٔ ًِتؿط بني اهصك٘ض أكجط ٗاؿطًاْ يف اهطؼ٘هٞ

تط٘ضا كبريا  رتبٚٞ اـاصٞٗؿس تط٘ضت االعاخ يف فاي اه آصًّ اُتؿاضٖ بني اإلُاخ ، 

 .    اهتعوٍٚ ٗغريٓا ، اهتسضٙب، غ٘ا١ ًّ سٚح اهتؿدٚص ، اهـٚاؽ
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ُٕ إىل خوى يف ٗظا٢ؽ اهسًاغ ٗعسَ ؿسضٝ اهت٘سسٜ عوٟ ٗٙؿري ًؼَٔ٘ اهت٘سس  يف ًطٌ٘

اهت٘اصى االدتٌاعٛ ُٗـص ٗاضح يف ًٔاضات االتصاي ٗاهتؼاعى ًع اآلخطّٙ ، كٌا تؤثط 

 يف كى ُ٘اسٛ اهٌِ٘ بؿلى عاَ . 

ٗاغطٝ اهطؼى كٌذتٌع صغري عباضٝ عّ ٗسسٝ سٚٞ زِٙاًٚلٚٞ هلا ٗظٚؼٞ تٔسؾ م٘ 

من٘ اهطؼى من٘ ادتٌاعٚا ٗغو٘كٚا ٗعّ ططٙف اهتؼاعى اهعا٢وٛ اهصٜ ٙـَ٘ بسٗض ٓاَ يف 

تلّ٘ٙ ؾدصٚٞ اهطؼى ٗت٘دٕٚ غو٘كٕ ، ػؼٛ األغطٝ اهيت ٙػ٘زٓا اه٘ز ٗاه٘ػاق ٗاهتعاْٗ 

 شا غوٌٚا ٗؽوف يف ُؼػٕ اهتـٕ ٗاهتٌاغم ٗاالتعاْ . ٌِٙ٘ يف ضسابٔا اهطؼى من٘ا صشٚ
اْ تطبٚٞ االطؼاي ًػؤٗهٚٞ كبريٝ ٗصعبٞ ٗؾاؿٞ ، ٗتطبٚٞ اهطؼى شٜٗ اإلعاؿٞ أكجط 

صع٘بٞ ٗأكجط ًؿـٞ ، ملا ت٘ادٕٔ االغطٝ ًّ ًؿلالت ٗؼسٙات خاصٞ إضاػٞ إىل توم 

صع٘بات ُؼػٚٞ ًٗازٙٞ ٗطبٚٞ اهيت ت٘ادٔٔا االغط مجٚعًا ، ػاإلعاؿٞ غاهبًا ًا تِطٜ٘ عوٟ 

ٗادتٌاعٚٞ ٗتطب٘ٙٞ ، ًٗع شهم ػإْ آثاض اإلعاؿٞ هٚػت ًتؿابٔٞ عِس مجٚع األغط ػلى 

أغطٖ هلا خصا٢صٔا اهؼطٙسٝ ٗتتٌتع مب٘اطّ ؿٖ٘ قسزٖ ٗؿس تعاُٛ ًّ ً٘اطّ ضعؽ ًعِٚٞ 

 . 

األغطٝ اهيت ٙ٘دس ػٚٔا ؾدص ًّ شٜٗ االستٚادات اـاصٞ ت٘ادٕ عسز ًّ ػ

ت االدتٌاعٚٞ ًّ آٌٔا ُعطٝ اهعا٢وٞ ٗ األؿاضب ٗاؾرياْ ٗاألصسؿا١ ٗاهل٘ازض املؿلال

ؾاض أسٚح  اإلعاؿٞ اهبؿطٙٞ اهعاًوٞ ًعٔا ٗكصهم اجملتٌع" ػٚصعب اهتعاٙـ ًع شٜٗ

اهـطٙ٘تٛ ٗآخطْٗ اىل اْ ُؿاطات االغطٝ تتأثط كٌا أُا ترتزز يف اهتدطٚط ٗاهتؼلري يف 

ٙاضات اٗ سط٘ض االستؼاالت، ٗؼتاز االغطٝ ِٓا إىل إعازٝ ؿطا١ اإلداظات اٗ اهـٚاَ باهع

 .(72،ص 7882اهِعط يف اُؿطٞ االغطٝ يف ظى ٗد٘ز ػطز ًع٘ق")اهـطٙ٘تٛ ٗآخطْٗ 

 ٗاهسضاغات االعاخ ػالظاهت االعاؿٞ شٜٗ اغط ت٘ادٕ ت٘ع٘ٙٞ ًؿلالت ِٗٓان

 اْ كٌا املعاق اهطؼى ٗتـبى ًعطػٞ عّ اجملتٌع ؾطا٢ح كاػٞ هس٠ اه٘عٛ ؿوٞ ًّ تؿتلٛ

 ٗؾلؤٍ ًِعطٍٓ ًّ ػـط اصشا١ أٍُ عوٟ املعاؿني االطؼاي بعض اىل ِٙعط اجملتٌع

 االعاخ توم آٍ ًّٗ اجملتٌع يف اؿاالت ٓصٖ عّ اه٘عٛ هـوٞ ُتٚذٞ اهِعطٝ ٗٓصٖ اهعاَ

 اػآات"  امل٘غَ٘ عجٔا يف اهؼاٙع سصٞ اهسكت٘ضٝ اهباسجٞ بٕ ؿاًت ًا ٗاهسضاغات

 يف اهعازٙني ًع اـاصٞ االستٚادات شٜٗ االطؼاي زًر م٘ االطؼاي ضٙاض ًعوٌات

 (.99 ص ،7992اهؼاٙع،". )االطؼاي ضٙاض ًؤغػات
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ٗزٗض  اهت٘سس ًؿلالت ٗاستٚادات أغط اطؼايسضاغٞ عّ ُـَ٘ بيف ٓصا اهبشح ٗ

يف فتٌع  ُِاك٘املؤغػات اجملتٌعٚٞ يف تأٓٚى ًٗػاعسٝ األغط يف ً٘ادٕٔ ٓصا املطض 

هٚؼ هسٕٙ اهسضاٙٞ اهلاػٚٞ عـٚـٞ ٓصا االضططاب ، ًٗعاُاٝ اهت٘سسٜ ٗ أغطتٕ اهيت تـؽ 

ٗأُٔا ػٔى إصابٞ طؼؤا أٗ  عادعٝ أًاَ غو٘كٚات طؼؤا اهت٘سسٜ ٗتعاُٛ ٗسٚسٝ خص٘صًا

تؼتـط إىل اهططٙـٞ اهيت هب أْ تتعاًى بٔا ًع طؼؤا ، إضاػٞ إىل ٓصا كوٕ .. دٔى 

سَ ٗعٕٚ بسضدٞ كاػٚٞ عّ ًآٚٞ اهت٘سس ٗسـ٘ق ٓصٖ اهؼ٣ٞ ٗ أغطٍٓ ػلاُت اجملتٌع ٗع

اهِتٚذٞ اهصٌت ٗضمبا سذب اهت٘سسٜ ٗععهٕ عّ عاملٕ احملٚط ك٘غٚوٞ هؤطٗب ًّ هَ٘ 

 اجملتٌع ٗعسَ تـسٙطٖ ملعاُاٝ ٓصٖ األغط.

 الدراسات الشابكة:

ٗبوغةةت عِٚةةٞ  َ( سةة٘ي سادةةات األطؼةةاي املعةةاؿني    7997)  Leyser, & Dekelزضاغةةٞ  (7

( أغطٝ ، ٗأؾاضت ُتةا٢ر اهسضاغةٞ إىل سادةٞ األغةط إىل املعوً٘ةات سة٘ي منة٘        07اهسضاغٞ )

ٗتطةة٘ض اهطؼةةى املعةةاق ، ٗاؿادةةٞ إهةةٛ اـةةسًات اجملتٌعٚةةٞ ٗكةةصهم اؾةةاضت اهِتةةا٢ر اىل   

عةةسَ ٗدةة٘ز ػةةطٗق تعةةع٠ ملةةتغري اهعٌةةط اهةةعًا ٗٗدةة٘ز ػةةطٗق زاهةةٞ إسصةةا٢ٚا تعةةع٠ ملةةتغري     

عةةاؿني اهةةصك٘ض ٗ كةةصهم املػةةت٠٘ االؿتصةةازٜ هألغةةطٝ ٗهصةةا        اؾةةِؼ ٗ هصةةا  امل 

 األغطٝ اهؼـريٝ . 

( ٓةةسػت اهسضاغةةٞ اهةةٛ ؼسٙةةس  7887) ,Wikblad, & Anneren    Hedovزضاغةةٞ  (7

اهسعٍ املعوً٘اتٛ اهصٜ ٙويب سادات أغط األطؼاي ًعاؿني عـوٚا ًّ ش٠ٗ ًتالظًةٞ زاْٗ ،  

( أغط هسٙٔا أطؼةاي ٙعةاُْ٘ ًةّ ًتالظًةٞ زاْٗ ، ٗؿةس      08ٗؿس تلُ٘ت عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ )

ٛ   98بِٚت اهِتا٢ر أْ ) اهلةايف بعةس    %( ًّ اػطاز اهعِٚٞ مل وصو٘ا عوٟ اهةسعٍ املعوً٘ةات

%( ًةّ عِٚةٞ اهسضاغةٞ تطكةعت      28تؿدٚص إعاؿٞ أبِا٢ٍٔ ، كٌا أٗضشت اهِتةا٢ر أْ ) 

ًععةةةٍ املعوً٘ةةةات اهةةةيت سصةةةو٘ا عوٚٔةةةا عوةةةٟ اؾ٘اُةةةب اهصةةةشٚٞ اهػةةةوبٚٞ ملتالظًةةةٞ زاْٗ   

 ٗػآوت اؾ٘اُب اإلهابٚٞ هسٍٙٔ . 

يف األزا١  اهسضاغةٞ اهتعةطؾ عوةٟ اهؼةطٗق     اغةتٔسػت  (7887زضاغٞ عازي عبساهلل قٌس ) (2

اهتلٚؼٛ بني األطؼاي اهت٘سسٙني ٗأؿطأٍُ املعاؿني عـوًٚا يف قاٗهٞ الغةتدساَ اهػةو٘ن   

ٗأدطٙةت عوةٟ عِٚةٞ     اهتلٚؼٛ كأسس املؤؾطات اهتؿدٚصٚٞ اهؼاضؿٞ بني ٓاتني اهؼ٣تني .

طؼال ميجوْ٘ 77طؼال ٙؿلوْ٘ فٌ٘عٞ األطؼاي اهت٘سسٙني ،77ٗطؼاًل ًٍِٔ 77 ؿ٘أًا
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،ٗمجةةٚعٍٔ  ٞغةة72ِ-0ي املعةةاؿني عـوٚةةًا ٗتةةرتاٗح أعٌةةاضٍٓ مجٚعةةًا بةةني فٌ٘عةةٞ األطؼةةا

ِٙتٌةةةْ٘ إىل املػةةةت٠٘ االدتٌةةةاعٛ االؿتصةةةازٜ اهجـةةةايف املت٘غةةةط .ٗ  اغةةةتدساَ ًـٚةةةاؽ  

د٘زاض هوصكا١، ٗاغتٌاضٝ املػةت٠٘ االدتٌةاعٛ االؿتصةازٜ اهجـةايف املطة٘ض هألغةطٝ اهةيت        

اهت٘سةةةسٜ اهةةةصٜ أعةةةسٖ اهباسةةةح ( ًٗـٚةةةاؽ اهطؼةةةى 7997أعةةةسٓا قٌةةةس بٚةةةً٘ٛ خوٚةةةى )

( ٗؿةةس 7997عةةسٖ عبةةس اهععٙةةع اهؿةةدص )  أًٗـٚةةاؽ اهػةةو٘ن اهتلٚؼةةٛ هألطؼةةاي اهةةصٜ   

 أغؼطت ُتا٢ر اهسضاغٞ ًا ٙوٛ :

ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصةا٢ٚٞ بةني ًت٘غةطات زضدةات األطؼةاي اهت٘سةسٙني ٗأؿةطأٍُ         -

االدتٌةاعٛ ٗاهسضدةٞ اهلوٚةٞ    املعاؿني عـوٚةًا يف ًػةت٠٘ اهٌِة٘ اهوغةٜ٘ ٗاألزا١ ٗاهتطبٚةع      

 هوػو٘ن اهتلٚؼٛ ٗشهم هصا  األطؼاي املعاؿني عـوًٚا .
ال ت٘دس ػطٗق شات زاهٞ إسصا٢ٚا بني ًت٘غطات زضدةات األطؼةاي اهت٘سةسٙني ٗأؿةطأٍُ      -

املعةةةاؿني عـوٚةةةًا يف األزا١ اهةةة٘ظٚؼٛ املػةةةتـى ٗأزا١ األزٗاض األغةةةطٙٞ ٗاألعٌةةةاي املِعهٚةةةٞ    

 ازٜ . االؿتص–ٗاهِؿاط املٔا 
اهسضاغةٞ اهتعةطؾ    اغةتٔسػت َEikeseth & Svein  (7887 ) زضاغٞ اكٚػٚت ٗغةٚؼّ   (7

أٌٓٚٞ ت٘ػط اهرباًر املِعهٚٞ اهيت ٙعٌى بٔا اآلبةا١ كٌػةاعسّٙ هوٌعةا  ، ٗ أكةست      عوٟ

طؼةةاي اهت٘سةةسٙني . ٗتلةةْ٘ عِٚةةٞ اهسضاغةةٞ ًةةّ أٙطةةا عوةةٟ آٌٚةةٞ بطُةةاًر اهتةةسخى ًةةع األ

يف ًطكةةع ًتدصةةص ، ٗتطاٗسةةت   ًاؼةةجعالدةةا غةةو٘كٚا ًل( طؼةةال ت٘سةةسٙا توـةة٘ا  77)

( غةِ٘ات ، ٗ أظٔةطت اهِتةا٢ر ٗدة٘ز ػةطٗق بةني       2-7طؼاي يف اجملٌ٘عتني ًّ )عٌاض األأ

 ٗىل .       األ ٞاجملٌ٘عتني يف اهػو٘ن االدتٌاعٛ ٗاهوغٞ هصا  اطؼاي اجملٌ٘ع

 & ,Young, Brewer)ٗٓةةسػت زضاغةةٞ ؿةةاَ بٔةةا كةةى ًةةّ ٙةةُ٘ر ٗبةةطٗض ٗباتػةةْ٘         (9

Pattiso,2003)       ،إىل تـٍٚٚ األمناط اهػو٘كٚٞ غةري اهطبٚعٚةٞ هةس٠ األطؼةاي اهت٘سةسٙني

أبًا ألطؼاي ت٘سسٙني ؿاً٘ا مبو١ٛ اغةتٌاضٝ ًصةٌٌٞ هولؿةؽ     722ٗؿس اؾتٌوت اهسضاغٞ 

عّ املؿلالت اهيت ٙعاُٛ ًِٔا أطؼاهلٍ اهت٘سةسٙني، ٗؿةس سةسز اآلبةا١ املؿةلالت اهةيت       

اؿطكةات اهلةبريٝ، ٗعٚة٘ب يف اإلزضان    ت٘ادٕ أطؼاهلٍ عوٟ اهِش٘ اآلتٛ: صةع٘بات يف  

  االدتٌاعٛ، ًٗؿلالت ت٘اصوٚٞ ٗأمناط غو٘كٚٞ غري اعتٚازٙٞ أٗ غري ًأه٘ػٞ.

َ( ٓةسػت إىل اهتعةطؾ عوةٟ ًػةت٠٘ اهطةغ٘ط اهِؼػةٚٞ ٗاالكت٣ةاب        7887)  Hartزضاغةٞ   (8

( أب ٗ 27ٗاهـوف هس٠ ٗاهسٜ أطؼاي اهت٘سس ، ٗتلُ٘ةت اهعِٚةٞ يف صة٘ضتٔا اهِٔا٢ٚةٞ ًةّ )     
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( أب ٗأَ كعِٚةةةٞ ًـاضُةةةٞ ًةةةّ اهعةةةازٙني ، ٗاغةةةتدسَ يف ٓةةةصٖ   78ألطؼةةةاي اهت٘سةةةس ٗ )أَ 

اهسضاغةةٞ ؾٌةةع اهبٚاُةةات ثةةالخ اغةةتبٚاُات هـٚةةاؽ كةةى ًةةّ اهطةةغ٘ط اهِؼػةةٚٞ ٗاهـوةةف       

ٗاالكت٣اب ، ٗت٘صوت اهسضاغٞ إىل إْ آبا١ ٗأًٔةات أطؼةاي اهت٘سةس اظٔةطٗا زضدةٞ عاهٚةٞ       

ضعؽ اهسعٍ االدتٌاعٛ ٗبعةض اهع٘اًةى    ًّ اهطغ٘ط ٗاهـوف ٗاالكت٣اب ، ٗشهم بػبب

  اهؿدصٚٞ ٗتأثري اهطؼى عوٟ باؿٛ أػطاز األغطٝ .

َ( ٓةسػت إىل ؼسٙةس استٚادةات أٗهٚةا١ أًة٘ض األطؼةاي اهت٘سةسٙني        7888زضاغٞ اهؿٌطٜ ) (2

( ًةةّ أٗهٚةةا١ أًةة٘ض األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني بةةّ تتوـةةٟ أبِةةا ٍٓ خةةسًات يف   07بوةةع عةةسزٍٓ )

سِٙٞ اهطٙةاض ، ٗ أؾةاضت اهِتةا٢ر ٗػـةا ألٌٓٚتٔةا باهِػةبٞ       ًعآس سلً٘ٚٞ أٗ أٓوٚٞ يف ً

ألٗهٚةةةا١ األًةةة٘ض باهرتتٚةةةب : االستٚادةةةات املعطػٚةةةٞ توٚٔةةةا املازٙةةةٞ   االدتٌاعٚةةةٞ ٗأخةةةريا      

االستٚادات اجملتٌعٚٞ عوٟ اهتة٘اهٛ. ٗأؾةاضت اهِتةا٢ر كةصهم إىل عةسَ ٗدة٘ز ػةطٗق شات        

 ى .زاهٞ إسصا٢ٚٞ يف االستٚادات ٗػـا ملتغري عٌط اهطؼ

ٜ  زضاغةةٞ قٌةةس  (0 ٓةةسػت اهسضاغةةٞ اىل تـصةةٛ ًصةةازض اهطةةغط      (َ 7888) ُةةاٙؽ املطةةري

اهِؼػةةٛ اهةةيت ت٘ادةةٕ أًٔةةات األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني يف ًسِٙةةٞ اهطٙةةاض يف املٌولةةٞ اهعطبٚةةٞ   

اهػةةع٘زٙٞ ٗعالؿةةٞ ٓةةصٖ اهطةةغ٘ط مبةةتغريات ًتعةةسزٝ ًةةّ أبطظٓةةا املػةةت٠٘ اهتعوٌٚةةٛ هةةألَ    

خةةى األغةةطٝ. ٗتلةةْ٘ فتٌةةع اهسضاغةةٞ ًةةّ أًٔةةات  ٗعٌةةط األَ  ٗعةةسز أػةةطاز األغةةطٝ ، ٗز

تِاٗهةةت ًصةةازض اهطةةغط اهِؼػةةٛ هةةس٠ أًٔةةات األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني يف ًسِٙةةٞ اهطٙةةاض         

املوةةتشـني يف ًطاكةةع اهرتبٚةةٞ اـاصةةٞ اهتابعةةٞ هوـطةةاا اـةةاص ٗاهـطةةاا اؿلةةً٘ٛ ،       

( غةِٞ ٗتلُ٘ةت   77-8غٚسٝ ، تةرتاٗح أعٌةط طؼةاهلّ اهت٘سةسٙني )     728ٗاهباهع عسزّٓ 

%( ًّ فٌ٘ا أػطاز فتٌع اهسضاغةٞ ،  28ࣳ 9غٚسٝ ، أٜ ًا ُػبتٕ ) 99ِٚٞ اهسضاغٞ ًّ ع

( ، Holoryd  اختٚاض اهعِٚٞ باهططٙـٞ اهـصسٙٞ ٗؿس اغتدسَ اهباسح ًـٚاؽ ٓٚوة٘ضز ) 

ٗت٘صةةوت اهسضاغةةٞ إىل أبةةطظ ًصةةازض اهطةةغ٘ط هةةس٠ أًٔةةات األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني كاُةةت     

وٛ ٗاالػتـةةاض إىل امللاػةةأٝ اهؿدصةةٚٞ ، ٗاهعِاٙةةٞ    اهعِاٙةةٞ املؤغػةةٚٞ ، ٗاهتؼلةةم اهعةةا٢   

خالي ػرتٝ اؿٚاٝ ، أًا بـٚٞ املصازض ػإُٔا مل تؿلى ًصسض ًّ ًصازض اهطةغ٘ط هةس٠   

 .    أًٔات األطؼاي اهت٘سسٙني

َ( سةةة٘ي اؿادةةةات األغاغةةةٚٞ ألغةةةط األطؼةةةاي املعةةةاؿني ،  7882)  Yurtseverزضاغةةةٞ  (9

األغةةط هوٌعوً٘ةةات سةة٘ي طبٚعةةٞ اإلعاؿةةٞ اهةةيت   ٗأؾةةاضت اهِتةةا٢ر هلةةصٖ اهسضاغةةٞ إىل سادةةٕ   
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ٙعاُٛ ًِٔا أطؼاهلٍ ، ٗسادتٍٔ إىل طبٚعٚٞ اإلعاؿٞ اهيت ٙعاُٛ ًِٔا أطؼاهلٍ ، ٗسةادتٍٔ  

إىل اهسعٍ املازٜ مل٘ادٔٞ اهِؼـات املرتتبٞ عوٟ ضعاٙٞ اهطؼةى املعةاق ، ٗاهةسعٍ االدتٌةاعٛ     

 سٚح تتأثط اهعالؿات االدتٌاعٚٞ .   

َ( بسضاغةةٞ ساهةةٞ اهتؼةةاعالت اهـا٢ٌةةٞ بةةني اآلبةةا١    2007) Hedenbro & Tjusٗؿةةاَ  (78

أغةةطٖ غةة٘ٙسٕٙ، سٚةةح ؿٌٚةةت    78ٗأطؼةةاهلٍ اهت٘سةةسٙني، ٗؿةةس اؾةةتٌوت اهسضاغةةٞ عوةةٟ    

 Lausanne Triadicأمناط تؼاعؤٍ ًع أطؼاهلٍ اهت٘سسٙني خالي ططٙـٞ هعب ه٘غاُا 

Play Method       ّٗؿس مجعت اهبٚاُات اهلٌٚٞ ٗاهِ٘عٚةٞ عِةسًا كةاْ األطؼةاي يف غة

ؾٔطا، ٗؿس أؾاضت ُتا٢ر اهسضاغةٞ إىل أْ األطؼةاي اهت٘سةسٙني ٙعٔةطْٗ      78ٗ 70ٗ 9ٗ 2

تةةةأخط يف املٔةةةاضات اهوغ٘ٙةةةٞ، ٗخوصةةةت اهسضاغةةةٞ إىل أٌٓٚةةةٞ تـةةةسٍٙ اـةةةسًات اهتةةةسخى  

 املبلط ٗأٌٓٚٞ تـٍٚٚ تؼاعالت األغطٝ.

ٓصٖ اهسضاغةٞ  اهتعةطؾ عوةٟ اـصةا٢ص       اغتٔسػت( 7880ؾبٚب ) زضاغٞ عازي ؾادب (77

 –االُعةعاي  –اهتة٘تط   – اهِؼػٚٞ هألطؼاي املصابني باهت٘سس ًّٗ توم اـصةا٢ص )اهـوةف  

االضةةططابات اهػةةو٘كٚٞ( كةةصهم ًعطػةةٞ اـصةةا٢ص االدتٌاعٚةةٞ هألطؼةةاي املصةةابني   

ا٢ص اهعـوٚةٞ هألطؼةاي   باهت٘سس )اهت٘اصى ٗاهعالؿات ًع اآلخطّٙ ( ٗأٙطًا ًعطػٞ اـص

املصةةابني باهت٘سةةس )ًػةةت٠٘ اهٌِةة٘ اهعـوةةٛ ٗاملعةةطيف (،ٗهتشـٚةةف ٓةةصٖ األٓةةساؾ اعتٌةةس    

اهباسةةح عوةةٟ املةةِٔر اه٘صةةؼٛ اهتشوٚوةةٛ، ٗ اغةةتدسَ اهباسةةح أغةةو٘ب املـابوةةٞ )زضاغةةٞ     

اؿاهةٞ( ؾٌةع ًعوً٘ةةات عِٚةٞ اهسضاغةٞ، ٗؿةةس اؿتصةطت عوةٟ طؼوةةني ًصةابني باهت٘سةةس        

 : اآلتٚٞطٝ ، ٗأظٔطت اهسضاغٞ اهِتا٢ر ٙػلِْ٘ قاػعٞ اهبص

ٗدس اهباسح أْ ِٓان ًعطػٞ عِس اآلبا١ هتوم اـصا٢ص باهِػبٞ هوطؼةى اهجةاُٛ أكجةط    -7

 ًّ توم اهيت ميتولٔا ٗاهسٜ اهطؼى األٗي .

يف ػٔةٍ توةم اـصةا٢ص بةني األب ٗاألَ ٗكةصهم زضدةٞ        ًاٗدس اهباسح ،أْ ِٓان تؼاٗت-7

 ا زضدٞ تأثريٍٓ هلا ..اُتبآٍٔ  هتوم اـصا٢ص ٗأٙط

َ( ٓةةةسػت ٓةةةصٖ اهسضاغةةةٞ إىل تـطةةةٛ ًصةةةازض اهطةةةغ٘ط   7889زضاغةةةٞ عوةةةٛ ظعةةةاضٙط )  (77

اهِؼػةةٚٞ ٗأغةةاهٚب ً٘دٔتٔةةا هةةس٠ أٗهٚةةا١ أًةة٘ض األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني يف األضزْ ٗعالؿتٔةةا  

بةةبعض املةةتغريات ًجةةى دةةِؼ اهطؼةةى اهت٘سةةسٜ ٗعٌةةطٝ ، ٗتلُ٘ةةت عِٚةةٞ اهسضاغةةٞ ًةةّ     

ًةةّ اهت٘سةةس يف ًطاكةةع اهرتبٚةةٞ اـاصةةٞ يف األضزْ طبةةف    أب ٗأَ األطؼةةاي ٙعةةاُْ٘  788
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عوٍٚٔ ًـٚاؽ ًصازض اهطغ٘ط اهِؼػٚٞ ًٗـٚاؽ أغاهٚب ً٘ادٕٔ اهطةغ٘ط اهِؼػةٚٞ ،   

َ( . ٗؾةةاضت ُتةةا٢ر اهسضاغةةٞ اهةةٛ  7990ٗاملـٚاغةةني ًةةّ اعةةساز اهػةةططاٜٗ ٗ اهؿةةدص ) 

عوةةٟ  ابةةطاظ ًصةةازض اهطةةغ٘ط اهِؼػةةٚٞ هةةس٠ اٗهٚةةا١ أًةة٘ض األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني ؾةةٚ٘عا       

اهرتتٚةةةب اهـوةةةى عوةةةٟ ًػةةةتـبى اهطؼةةةى ، عةةةسَ اهـةةةسضٝ عوةةةٟ ؼٌةةةى أعبةةةا١ اهطؼةةةى ،       

ًؿةةلالت األزا١ االغةةتـالهٛ ، املؿةةلالت املعطػٚةةٞ ٗاهِؼػةةٚٞ هوطؼةةى ، املؿةةلالت   

االغطٙٞ ، اًا بـٚٞ املصازض ػإُٔا تؿةلى ًصةازض هوطةغ٘ط اهِؼػةٚٞ هةس٠ أٗهٚةا١ أًة٘ض        

 األطؼاي اهت٘سسٙني بسضدات ًتؼاٗتٞ .    

ٓةةةصٖ اهسضاغةةةٞ ًعطػةةةٞ   اغةةةتٔسػت( 7889زضاغةةةٞ ػاطٌةةةٞ بِةةةت عبةةةساهط ّ اهوةةةٔٚيب )  (72

املؿلالت اهغصا٢ٚٞ اهيت ت٘ادةٕ األًٔةات ٗاملؿةطػات يف تغصٙةٞ طؼةى اهت٘سةس ٗكةصهم        

اهتعةةةطؾ عوةةةٟ ًةةةس٠ ًعةةةطػتّٔ هألطعٌةةةٞ املِاغةةةبٞ هوٌصةةةابني باهت٘سةةةس ٗهتشـٚةةةف ٓةةةصٖ  

 ٗاالغةةةةتبٚاْ ٗاهربُةةةةاًر األٓةةةةساؾ اغةةةةتدسًت اهباسجةةةةٞ املةةةةِٔر اه٘صةةةةؼٛ ٗاهتذةةةةطٙيب 

أًةًا  92، أًا اهعِٚٞ   تـػٌٚٔا إىل ؿػٌني بوغت عسزٓا ؿبى تطبٚف اهربُةاًر  اإلضؾازٜ

ًؿةةطػٞ ٗأظٔةةطت ُتةةا٢ر اهسضاغةةٞ إىل    79ٗ ًاأًةة 79ًؿةةطػٞ ٗبعةةس تطبٚةةف اهربُةةاًر   80ٗ

انؼاض اه٘عٛ اهغصا٢ٛ هألًٔةات ٗاملؿةطػات ٗاضتةبط شهةم باملػةت٠٘ اهتعوٌٚةٛ هلةّ يف        

ٔط اهربُاًر ػاعوٚتٕ يف ضػةع اهة٘عٛ اهغةصا٢ٛ ًةّ املةِدؼض إىل املت٘غةط ٗبؼةطق        سني أظ

  (.87ٗ8زاهٞ إسصا٢ًٚا عِس ًػت٠٘ استٌاهٚٞ أؿى )

اهسضاغةةٞ تصةةٌٍٚ بطُةةاًر تعةةبري  اغةةتٔسػت( 7877زضاغةةٞ غةةاضٝ وٚةةٟ إبةةطآٍٚ عةةعب  ) (77

عاؿني املسطكٛ ًـرتح باغتدساَ اهسًر بني األطؼاي شٜٗ إعاؿٞ اهت٘سس ٗاألطؼاي غري 

، ملؿةةةٛ ، اؾةةةطٜ ، اه٘ثةةةب ، االضتةةةسازبعةةةض املٔةةةاضات اؿطكٚةةةٞ )ا يف ًٖٗةةةس٠ تةةةأثري

ؿبةاي االدتٌةاعٛ ، االٓتٌةاَ    ٙطةا اهتؼاعةى االدتٌةاعٛ )اإل   أاملطدشٞ ، املس اهتل٘ض( ، 

 ً اهباسجةةٞ املةةِٔر اهتذةةطٙيب سٚةةح     تاالدتٌةةاعٛ ، اهت٘اصةةى االدتٌةةاعٛ ( ، اغةةتدس

عةاؿني ػبوةع   املًّ شٜٗ اهت٘سس أًةا االطؼةاي غةري     اًل( طؼ77)اختٚاض عِٚٞ عٌسٙٞ ؿ٘أًا 

 عاؿني ، ٗؿس ت٘صوت اهسضاغٞ : املطؼاي ًّ غري أ( 8عسزٍٓ )

كتػاب املٔاضات اؿطكٚةٞ ٗؼػةني   ا يفهابٛ إهعاب اهؿعبٚٞ هلٍ تأثري ألْ اهوعب ٗاأ -7

 ًػت٠٘ اهتؼاعى االدتٌاعٛ . 
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اكتػةةاب   يفاهتؼاعةةى االدتٌةةاعٛ أكجةةط ًةةّ تةةأثريٖ       يفهةةابٛ  إاْ اهةةسًر هةةٕ تةةأثري     -7

 املٔاضات اؿطكٚٞ ؿٚس اهبشح . 

سفةةةٞ يف املٔةةةاضات  املتؼ٘ؿةةةت اجملٌ٘عةةةٞ اهتذطٙبٚةةةٞ عوةةةٟ اجملٌ٘عةةةٞ اهتذطٙبٚةةةٞ غةةةري       -2

   اؿطكٚٞ ؿٚس اهبشح ٗاهتؼاعى االدتٌاعٛ هصا  اجملٌ٘عٞ اهتذطٙبٚٞ املسفٞ .

َ( ٓةسػت اهسضاغةٞ اىل اهتعةطؾ عوةٟ     7877)   Wang, Michaels & Dayزضاغٞ  -79

اهطغ٘ط اهِؼػٚٞ اهةيت تعةاُٛ ًِٔةا اغةط أطؼةاي اهت٘سةس ٗاالغةرتاتٚذٚات اهةيت ٙػةتدسًُ٘ٔا          

( أغطٝ هطؼى ت٘سسٜ ٗإعاؿات منا٢ٚةٞ أخةط٠   780، ٗبوغت عِٚٞ اهسضاغٞ )  مل٘ادٔٞ اهطغ٘ط

هسٍٙٔ ضةغ٘ط اضتبطةت   . سٚح بِٚت اهِتا٢ر بأْ أغط األطؼاي شٜٗ اإلعاؿات اهٌِا٢ٚٞ كاُت 

باهتؿا َ ٗخصةا٢ص اهطؼةى ٗاملؿةلالت اه٘اهسٙةٞ ٗاهعا٢وٚةٞ ، يف سةني اظٔةط ٗاهةسٜ أطؼةاي          

اهت٘سس زضدةات اعوةٟ يف اهطةغ٘ط ٗ اغةتدسً٘ا اغةرتاتٚذٚات كططةٞ ًةّ ٗاهةسٜ األطؼةاي          

       األخطّٙ .

اهسضاغةٞ اهتعةطؾ عوةٟ املعةآط      ( تػةتٔسؾ 7877زضاغٞ قػّ قٌ٘ز اهلٚلةٛ )   -78

ألطؼاي املصابني باهت٘سس ًّ ٗدٔٞ ُعط آبا٢ٍٔ ٗأًٔاتٍٔ ، اختاض اهباسح اهعِٚٞ ههػو٘كٚٞ ا

( أبةا ٗأًةا يف ًطكةع قاػعةٞ ُِٚة٠٘ ،ٗهتشـٚةف ٓةسؾ اهسضاغةٞ         78اختٚاضًا عؿ٘ا٢ًٚا بوغةت ) 

اغتدسَ اهباسح االغتبٚاْ كأزاٝ هوسضاغٞ ٗكصهم اهعٙاضٝ املٚساُٚةٞ ملعٔةسٜ اهت٘سةس ،ٗؿةس     

 -: اآلتٚٞاهِتا٢ر  أظٔطت اهسضاغٞ

  ( ٗد٘ز اهعسٙس ًّ املعآط اهػو٘كٚٞ عِس أطؼاي اهت٘سس ًّ ٗدٔٞ ُعط آبا٢ٍٔ ٗأًٔاتٍٔ .7

( عسَ ٗدة٘ز ػةطٗق شات زالهةٞ إسصةا٢ٚٞ بةني ًت٘غةط زضدةات املعةآط اهػةو٘كٚٞ ألطؼةاي           7

 اهت٘سس ًّ ٗدٔٞ ُعط آبا٢ٍٔ ٗأًٔاتٍٔ .

اهسضاغةٞ ًعطػةٞ تةأثري باضغةٞ      اغةتٔسػت ( 7877زضاغٞ قٌس داغٍ قٌس اؿوةٛ )  -72

اهِؿةةاط اهطٙاضةةٛ يف ؽؼٚةةؽ اهػةةو٘ن اهعةةسٗاُٛ اهصةةؼٛ هةةس٠ األطؼةةاي املصةةابني بطٚةةؽ          

اهت٘سةةس ) ًت٘غةةط اهؿةةسٝ ( اغةةتدسَ اهباسةةح املةةِٔر اهتذةةطٙيب ملال٢ٌتةةٕ هطبٚعةةٞ املؿةةلوٞ        

اهـبوةٛ   ٓساؾ اهبشح ٗػطٗضٕ بأغو٘ب اجملٌ٘عٞ اهتذطٙبٚةٞ اه٘اسةسٝ شات االختبةاض   أهتشـٚف 

ٗاهبعةةةسٜ ، ٗ ؿةةةاَ اهباسةةةح بةةةأدطا١ ًػةةةح ألعةةةساز األطؼةةةاي املصةةةابني ٗاملؿدصةةةني بطٚةةةؽ   

اهطصةةاػٞ( ٗاملت٘ادةةسّٙ يف املعآةةس اهطمسٚةةٞ  ٗاهبةةاهع      -اهت٘سةةس حملاػعةةٞ بغةةساز )اهلةةطر   
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( ًعآةةس، سٚةةح بوةةع عةةسز األطؼةةاي املصةةابني املت٘ادةةسّٙ يف ٓةةصٖ املعآةةس بعةةسز   9عةةسزٍٓ ) 

 صى اهباسح إىل  اهِتا٢ر  اآلتٚٞ:  ، ت٘ اًل( طؼ 779)

ِٓان تأتٛ ملٌاضغٞ اهِؿاط اهطٙاضٛ يف ؽؼٚؽ اهػو٘ن اهعسٗاُٛ هس٠ )عِٚٞ اهبشح(  -7

ٗضاق ، اهبلةةةا١ ُٗ٘بةةةات  )كػةةةط االؾةةةٚا١ ،متعٙةةةف األ  ٞالغةةةٌٚا يف اهػةةةو٘كٚات اهعسٗاُٚةةة 

 خطّٙ ، اهطكض ٗزػع اؿا٢ط بـ٘ٝ ( اهغطب، هلٍ اآل
ًعِ٘ٙٞ هبعض اهػو٘كٚات اهعسٗاُٚةٞ ٗشهةم بػةبب ؿصةط املةسٝ اهةيت       ِٓاهم زالالت غري  -7

 ؼطٙم اهباب بـ٘ٝ(   ، ّٙأدطٜ ػٚٔا اهبشح الغٌٚا )ٙصؼع ُؼػٕ أٗ عغ اهٚس

 مشللة الدراسة:

اهت٘سس ًّ اهؼ٣ات اـاصٞ اهيت بسأ االٓتٌاَ ٗاهعِاٙٞ بٔا بؿلى ًوش٘ظ يف اآلُٗٞ  سٙع

ًعآط اهٌِ٘  يفصٖ اهؼ٣ٞ ًّ إعاؿٞ منا٢ٚٞ عاًٞ ت٘ثط األخريٝ ٗشهم ملا ٙعإُٚ األطؼاي يف ٓ

ًّ أكجط  ساملتعسزٝ هوطؼى ٗتؤزٜ إىل اُػشابٕ ٗاُغالؿٕ عوٟ ُؼػٞ ، كٌا أْ اهت٘سس ٙع

 (77َ ، ص 7882)غعاي ، فسٜ ، اإلعاؿات اهٌِا٢ٚٞ صع٘بٞ باهِػبٞ هوطؼى .

ًّ زٗي اهعامل ، ٗٙؿري  ػاهت٘سس ُ٘ا ًّ االضططابات اهٌِا٢ٚٞ املِتؿطٝ يف أٗغاط ًتعسزٝ

اهت٘سس إىل اضططابات ؾسٙسٝ يف عٌوٚٞ اهت٘اصى ٙصٚب اهطؼى يف ًطسوٞ اهطؼ٘هٞ املبلطٝ 

 ( 2َ، ص7887)عبس اهط ّ ، قٌس، ٗ سػّ ، ًِٟ ،ؾٔطًا ًّ اهعٌط . 77-28ًا بني 

 ٗٓ٘ ًؿلوٞ يف سس شاتٕ غ٘ا١ كاُت آثاضٓا تِعلؼ عوٟ األغطٝ أٗ عوٟ اهطؼى ُؼػٕ .

 ٗاالستذادات ٗاملؿلالت االظًات ًّ اهعسٙس باهت٘سس املصابني االطؼاي اغطٖ ٕٗت٘اد

 ِٙتر با سٚاتٕ يف عسٝ ًطاسى ًع ٗتتذسز االعاؿٞ ٗاكتؿاؾ اهطؼى ًٚالز ًع تبسأ ٗٓٛ

 تغٚري اهٛ ٙ٘زٜ ؿس با هألغطٝ ٗاهِؼػٚٞ ٗاملازٙٞ االدتٌاعٚٞ اهطغ٘طات ًّ اهلجري عِٔا

 اهلجري شهم عوٟ ٗٙرتتب ، االزٗاض اهت٘ؿعات ٗ ٗاالبِا١ ٗاالَ االب بٔا ٙـَ٘ اهيت االزٗاض يف

 يف ٗاهسخ٘ي اهـطاضات اؽاش عّ عادعّٙ ػعؤٍ ؿس سٚاتٍٔ يف اهػوبٚٞ اهتأثريات ًّ

 . احملٚطني ًع االدتٌاعٚٞ اهعالؿات

بني اإلُاخ ُػبٞ إىل  7:7ٗتتعاٙس ُػبٞ اُتؿاض اهت٘سس بني األطؼاي سٚح ٗصوت إىل 

 َ(7880اهصك٘ض ػٔ٘ أكجط اُتؿاضا بني اهصك٘ض . )فٚس ،غ٘غّ ، 

ػٔ٘  ًّ ثٍػاهطؼى اهت٘سسٜ ٙعذع عّ ؼـٚف اهتؼاعى االدتٌاعٛ زاخى أغطتٕ ًٗع إخ٘تٕ ٗ 

ًعطض الضططابات سازٝ يف اُؼعاالتٕ ؿس ِٙتر عِٔا ضعؽ عـوٛ إضاػٞ إىل ظٔ٘ض أمناط 
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 تتٌجالْ يف عسَ نياهت٘سسٙني ًؿلوت غو٘كٚٞ منطٚٞ ًٗتلطضٝ ، ٗت٘ادٕ أغطٝ األطؼاي

ٓصا االضططاب أٗ ستٟ  ٞٗد٘ز خسًات كاػٚٞ ميلّ ٗصؼٔا باهِادشٞ يف ً٘ادٔ

اهتدؼٚؽ ًّ سستٕ إضاػٞ إىل عسَ ٗض٘ح ٓصا االضططاب ًّ سٚح األغباب ٗٗغا٢ى 

اهتؿدٚص املِاغبٞ ،سٚح ميجى االنؼاض املوش٘ظ يف ًػت٠٘ اـسًات  ًؿلوٞ ًؤضؿٞ  

تٌعات ، أًا املؿلوٞ األخط٠ ػتتٌجى يف عسَ دس٠ٗ اـسًات اهـوٚوٞ اهيت هألغط ٗاجمل

تـسَ سٚح ثبت أُٔا ال تؼٚس غ٠٘ أعساز قسٗزٝ ًّ األطؼاي بٌِٚا ال ٙػتؼٚس ًِٔا اهغاهبٚٞ 

 اهععٌٟ . 

اخل  8888ػإعاؿٞ اهت٘سس غاهبا ًا تِطٜ٘ عوٟ صع٘بات ًازٙٞ ٗادتٌاعٚٞ ُٗؼػٚٞ ٗطبٚٞ 

سس هٚػت ًتؿابٔٞ عِس مجٚع االغط ػلى اغطٝ هلا خاصٚتٔا ػـس تؤزٜ غري اْ آثاض اهت٘

 اىل ًؿلالت يف اؿٚاٝ االغطٙٞ. 

املتعاضؾ عوٕٚ "إْ ٗد٘ز ًع٘ق يف االغطٝ ٙػتِعؾ ً٘اضزٓا املاهٚٞ ًّ خالي اهتلاهٚؽ ٗ

ٗ هوعالز اهطيب اٗ اؾطاسٞ اٗ االزٗات ٗاملعِٚات املػاعسٝ ا هوتعوٍٚ ٗ اهيت ٙسػعٔا اهبآعٞ

بػبب تلاهٚؽ دوػات اهتسضٙب با ؿس ٙرتتب عوٕٚ ضغ٘ط تجـى كآى االغطٝ ٗغاصٞ 

إشا استاز املع٘ق إىل ًطاػف أثِا١ ػرتٝ إؿاًتٕ يف املػتؿؼٟ اٗ اىل ًطادعٞ اهعٚازات اٗ 

ًطاكع اهتأٓٚى ٗاهتسضٙب ٗاهعالز، ٗغاهبا ًا تـَ٘ بٔصا اهسٗض االَ ، ػإشا كاُت االَ 

ـٚى ًّ عٌؤا ًّ أدى ًتابعٞ ٗهسٓا، با ؿس ٙؤثط عوٟ ًٚعاُٚٞ ً٘ظؼٞ ػإُٔا ؿس تػت

 ( 72، ص 7882 ٗآخطْٗ اهـطٙ٘تٛ االغطٝ..)

ُٗعطًا هالُتؿاض املتعاٙس هوت٘سس ٗعسَ ًعطػٞ ؾطا٢ح كجريٝ ًّ اجملتٌع بطبٚعتٕ ساٗهِا يف 

دٕ أغط ٌٔٞ يف ت٘ضٚح املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘اتغطٚٞ اؾ٘اُب امل زضاغتِا اؿاهٚٞ

األطؼاي اهت٘سسٙني يف ًسِٙٞ امللال إىل داُب اهتعطٙؽ غصا٢صٕ ٗكٚؼٚٞ ًػاعسٝ 

تـسٍٙ ٓصٖ اـسًات املدتوؼٞ  ًّْ تـسًٕ ًؤغػات اجملتٌع املػ٣٘هٞ أاألغط ٗ ًا ميلّ 

غط يف ً٘ادٔتٕ ، ٗتأٓٚى اهت٘سسٜ ْ تػٍٔ يف خؼض سستٕ ًٗػاعسٝ األأاهيت ميلّ 

اجملتٌع  ٗاؿٚاٝ االدتٌاعٚٞ ، ٗبصهم تصبح األغطٝ عوٟ عوٍ بططق ٗإعسازٖ هالنطاط يف 

 عالز أبِا٢ٍٔ ًٗػاعستٍٔ.
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 أٍنية الدراسة: 

ؼسٙس املؿلالت ٗ االستٚادات األغاغٚٞ اهيت ؼتادٔا أغط أٌٓٚٞ اهسضاغٞ يف  ٗتتٌجى

األطؼاي اهت٘سس سػةب أٌٓٚتٔةا إضةاػٞ اهةٛ ت٘ضةٚح زٗض االغةطٝ يف تأٓٚةى اهطؼةى اهت٘سةسٜ          

 ٍ ٗ تةةأتٛ االٌٓٚةةٞ اهعوٌٚةةٞ هوسضاغةةٞ يف  .  ٗزٗض املؤغػةةات االدتٌاعٚةةٞ يف ًػةةاعستٍٔ ٗتأٓٚوةةٔ

اهعوٌٚٞ اهيت تططؿةت اىل املؿةلالت ٗ االستٚادةات أغةط األطؼةاي       عاخ ٗاهسضاغاتُسضٝ األ

اهت٘سةةسٙني يف فتٌعِةةا ، ٗؿةةس تػةةآٍ ٓةةصٖ اهسضاغةةٞ يف ؼػةةني ًػةةت٠٘ اـةةسًات املـسًةةٞ  

ػٞ اهٛ أٌٓٚٞ بٚاْ زٗض األغطٝ يف اهتعاًةى ًةع اهطؼةى اهت٘سةسٜ ، أٙطةا      ألغط اهت٘سسٙني إضا

التعاي اهلتب اهعطبٚٞ يف سادٞ اىل املعٙس ًّ املطادع ٗاهسضاغات ٗاهبش٘خ املتدصصٞ اهةيت  

تٔتٍ بسٗض االغطٝ يف تأٓٚى املعاق ، ػال ٙ٘دس اهلةجري ًةّ اهسضاغةات ٗاهبشة٘خ اهةيت تعةا        

      سسٜ يف سسٗز عوٍ اهباسجات .     ً٘ض٘ا اهتعاًى ًع اهطؼى اهت٘

 أٍداف الدراسة :

املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘ادٕ أغط اهتعطؾ عوٟ اهلسؾ اهط٢ٚؼ ًّ اهسضاغٞ ٓ٘ 

 ًّ خالي ٓصا اهلسؾ تِبجف األٓساؾ اآلتٚٞ :يف ً٘ادٔتٔا ،  زٗض املؤغػاتأطؼاي اهت٘سس ٗ

 ًطض اهت٘سس ٗد٘اُب ؾدصٚٞ اهطؼى املصاب . ًس٠ ًعطػٞ االغطٝ عّ -7
 املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘ادٕ أغط أطؼاي اهت٘سس . ًعطػٞ -7
 ؤغػات ٗاؾٔات اهساعٌٞ ألطؼاي اهت٘سس .املاهتعطؾ عوٟ زٗض  -2

 تشاؤالت الدراسة : 

املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘ادٕ أغط أطؼاي  ًآٛاهػؤاي اهط٢ٚؼ ًّ اهسضاغٞ ٓ٘ 

 اآلتٚٞ : االغ٣وِٞبجف ٙ اهػؤايًّ خالي ٓصا يف ً٘ادٔتٔا ؟   زٗض املؤغػات٘سس ٗاهت

 ًا ٓ٘ ًطض اهت٘سس ًٗا د٘اُب ؾدصٚٞ اهطؼى املصاب ؟   -7

 ًا ٓٛ املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘ادٕ أغط أطؼاي اهت٘سس ؟ -7
 ًا ٓ٘ زٗض  املؤغػات ٗاؾٔات اهساعٌٞ ألطؼاي اهت٘سس ؟ -2

 الدراسة: مصطلحات

 Autism اهت٘سس :
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" ٗتعةةةا اهةةةِؼؼ أٗ اهةةةصات  autغطٙـٚةةةٞ " ًةةةّ اهلوٌةةةٞ اإل Autismتؿةةةتف كوٌةةةٞ اهت٘سةةةس 

ميلةةّ تطمجتةةٕ عوةةٟ أُةةٕ االُغةةالق عوةةٟ   ٕ" ٗتعةةا اُغةةالق ، ٗاملصةةطوح كوةة ismٗكوٌةةٞ " 

ُؼػةٍٔ ،  أاهصات ، ٗتعا ٓصٖ اهلوٌٞ أْ ٓؤال١ األطؼةاي غاهبةا ِٙةسفْ٘ أٗ ٙت٘سةسْٗ ًةع       

ًّ االٓتٌاَ باهعامل اـاضدٛ . ٗتصؽ اهطؼى اهت٘سسٜ بأُةٕ عةادع عةّ إؿاًةٞ      ٗٙبسْٗ ؿوٚاًل

خةطّٙ ، ٗهسٙةٕ ضغبةٞ    عالؿات ادتٌاعٚٞ ، ٗٙؼؿى يف اغةتدساَ اهوغةٞ هغةطض اهت٘اصةى ًةع اآل     

ًوشٞ هالغتٌطاضٙٞ يف اهـٚاَ بةِؼؼ اهػةو٘ن ، ًٗغةطَ باألؾةٚا١ ، ٗهسٙةٕ إًلاُٚةات ًعطػٚةٞ        

ػطاز اهت٘سسٙني ٙبسْٗ غو٘كٚات منطٚٞ ًتلطضٝ ًٗـٚسٝ ٗؼةسخ ٓةصٖ   دٚسٝ ، كٌا أْ األ

، أغةةةةةةةةاًٞ ، ٟ)ًصةةةةةةةةطؼاهصةةةةةةةةؼات ؿبةةةةةةةةى عٌةةةةةةةةط اهةةةةةةةةجالثني ًةةةةةةةةّ عٌةةةةةةةةط اهطؼةةةةةةةةى .    

WWW.gulfkids.com)   

ٗ اهؼصةةاَ اهطةة٘هٛ ستةةٟ اكتؿةةؼٔا   أًةةّ سةةاالت االضةةططاب اهعـوةةٛ    ساهت٘سةةس ؿةةسميا ٙعةة  ٗ

ًةةّ بةةني فٌ٘عةةٞ ًةةّ األطؼةةاي   1943( عةةاkannerَِؼػةةٛ األًطٙلةةٛ كةةاُط )اهطبٚةةب اه

ٗي ًةةّ عةةطؾ اهت٘سةةس  أ س( ٗٙعةة 282َ ،ص7880، غ٘غةةّ ، فٚةةس) 8شٜٗ اإلعاؿةةٞ اهعـوٚةةٞ 

ساهةةةٞ ب٘صةةةؽ اهػةةةو٘كٚات    ٝاهطؼةةة٘هٛ سٚةةةح ؿةةةاَ ًةةةّ خةةةالي ًالسعتةةةٕ إلسةةةس٠ عؿةةةط       

خةطّٙ .  ٗاـصا٢ص املٌٚعٝ هوت٘سس ٗاهيت تؿٌى عوٟ عسَ اهـسضٝ عوٟ تط٘ٙط عالؿات ًةع اآل 

ٗاهتأخط يف اكتػةاب اهلةالَ . ٗاغةتعٌاي غةري ت٘اصةوٛ هولةالَ ، ُٗؿةاطات هعةب منطٚةٞ          

 (7887)اهؿةاًٛ ، ٗػةا١،    ٗتلطاضٙٞ ، ٗاحملاػعةٞ عوةٟ اهتٌاثةى ٗضةعؽ اهتدٚةى ٗاهتشوٚةى ،      

 ٕأٗي ًّ أؾاض إىل اهصات٘ٙٞ "إعاؿةٞ اهت٘سةس"، ٗهؼةت آتٌاًة     kanner" هٚ٘كاُط "  سٙع كٌا

ْ ٘مناط غةو٘كٚٞ غةري عازٙةٞ هألسةس عؿةًط طؼةاًل كةاُ٘ا ًصةِؼني عوةٟ أُٔةٍ ًتدوؼة           أٗد٘ز 

عـوٚةةًا ، ػـةةس كةةاْ غةةو٘كٍٔ ٙتٌٚةةع مبةةا أطوةةف عوٚةةٕ بعةةس شهةةم ًصةةطوح اهت٘سةةس اهطؼةة٘هٛ     

  .early infantile autismاملبلط 

ٗ السةةغ اغةةتغطاؿٍٔ املػةةتٌط يف اُغةةالق كاًةةى عوةةٟ اهةةصات ، ٗاهةةتؼلري املتٌٚةةع بةةاالدرتاض   

سة٘هلٍ ًةّ    اهصٜ ؼلٌٕ اهصات أٗ سادات اهِؼؼ ٗتبعسٍٓ عّ اه٘اؿعٚٞ ، بى ٗعّ كى ًةا 

ظ٘آط أٗ أسساخ أٗ أػطاز ،ستٟ ه٘ كاُ٘ا أبٕ٘ٙ أٗ إخ٘تٕ ػٍٔ زا٢ٌ٘ا االُطة٘ا١ ٗاهععهةٞ ، ال   

ٜ ًجري ب٣ٚٛ يف احملٚط  اهصٜ ٙعٚؿْ٘ ػٕٚ كٌةا هة٘ كاُةت س٘اغةٍٔ اـٌةؼ      ٙتذاٗبْ٘ ًع أ

صةبشت يف ساهةٞ اُغةالق    أ ىل زاخوةٍٔ اهةيت  إؿس ت٘ؿؼت عّ ت٘صٚى أٜ ًةّ املةجريات اـاضدٚةٞ    

http://www.gulfkids.com/
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ٗعٚةح ٙصةبح ِٓةان اغةتشاهٞ هتلةّ٘ٙ عالؿةٞ ًةع أٜ بةّ سة٘هلٍ كٌةا           shutin     تةاَ  

 َ ص(.  7888)غوٌٚاْ ، عبس اهط ّ،ٙؼعى غريٍٓ ًّ األطؼاي ٗستٟ املتدوؼني عـوًٚا ًٍِٔ 

ٗؿس عطؾ اهت٘سس عوٟ إُٔ أسس اضططابات اهٌِة٘ االضتـةا٢ٛ اهؿةاًوٞ تِةتر عةّ اضةططاب يف       

 اهةةسًاغ )خوةةى ٗظٚؼةةٛ يف املةةذ( ٙةةؤزٜ إىل  اؾٔةةاظ اهعصةةيب املطكةةعٜ بةةا ِٙةةتر عِةةٕ توةةؽ يف 

ؿص٘ض يف اهتؼاعى االدتٌاعٛ ، ٗؿصة٘ض يف اهت٘اصةى اهوؼعةٛ ٗغةري اهوؼعةٛ ، ٗعةسَ اهـةسضٝ        

)ػةةةاضٗق، أغةةةاًٞ ، عوةةةٟ اهتدٚةةةى ، ٗٙعٔةةةط يف اهػةةةِ٘ات اهةةةجالخ األٗىل ًةةةّ عٌةةةط اهطؼةةةى .  

  ( 28َ . ص  7877اهؿطبٚا، اهػٚس ،

 National Society Forألطؼةةاي اهت٘سةةسٙني )تعطٙةةؽ اؾٌعٚةةٞ اه٘طِٚةةٞ ه سكٌةةا ٙعةة
Autistics Children    ًةةّ أكجةط اهتعطٙؼةةات ؿبة٘ال هةةس٠ املِٔةةٚني ٗٙةِص عوةةٟ أْ اهت٘سةةس )

ؾةةٔطا  28ىل إعبةةاضٝ عةةّ املعةةآط املطضةةٚٞ األغاغةةٚٞ اهةةيت تعٔةةط ؿبةةى أْ ٙصةةى عٌةةط اهطؼةةى  

   تٚٞٗٙتطٌّ االضططابات اآل

 اضططابات يف غطعٞ أٗ تتابع اهٌِ٘   -7

 اضططابات يف االغتذابات اؿػٚٞ هوٌجريات   -7

 سساخ اضططابات يف اهتعوف أٗ االُتٌا١ هوِاؽ ٗاأل -2

           (72َ ، ص7880)ؾبٚب ، عازي ، اضططاب يف اهلالَ ٗاهوغٞ ٗاملعطػٞ .  -7

 ؾٔطًا: 28ؿبى غّ  تٚٞٗعطػٕ اهطب بإُٔ شهم اهطؼى اهصٜ تعٔط عوٕٚ املعآط اآل

تٌِٚةةٞ اهـةةسضٝ عوةةٟ اهلةةالَ ٗاهتشةةسخ أٗ اهـةةسضٝ عوةةٟ اغةةتدساَ ًةةا تعوٌةةٕ           *اإلخؼةةاق يف  

 هوت٘اصى اهطبٚعٛ ًع اآلخطّٙ .

 *االُط٘ا١ ٗاالُععاي ٗعسَ املـسضٝ عوٟ تلّ٘ٙ عالؿات ًع اآلخطّٙ .

 *ٗد٘ز غو٘كٚات منطٚٞ غري ٓازػٞ ًٗتلطضٝ بؿلى ٗاضح .

عاؿةٞ اهةيت تعةطؾ عوٌٚةًا بأُةٕ      بأُةٕ ُة٘ا ًةّ اإل    (7882)بٌِٚا عطػٕ ًطكع اهل٘ٙةت هوت٘سةس   

خوى ٗظٚؼٛ يف املةذ ٗمل ٙصةى اهعوةٍ بعةس هتشسٙةس أغةبابٕ ٗٙعٔةط خةالي اهػةِ٘ات األٗىل ًةّ           

ْ بٕ إىل ضعاٙٞ ًٗػةاُسٝ ًةس٠   ٘أٗ طبـٞ ًعِٕٚ ٗوتاز املصاب ٞعٌط اهطؼى ٗال ىتص ظِػٚ

عاًةٞ إشا مل  اؿٚاٝ ًّ ؿبى األؾداص اهصّٙ ٙعٚؿْ٘ ًعٍٔ ،كٌا ٙععي اهطؼى عةّ اؿٚةاٝ اه  

ري٠ أْ اهت٘سةةس ػةةًةةا عجٌةةاْ هبٚةةب   أ َ (7888)اهوةةٔٚيب ، ُازٙةةٞ ، ٙةةتٍ اهتةةسخى املبلةةط هةةٕ .    

ًصطوح ٙػتدسَ ه٘صؽ إعاؿٞ ًّ إعاؿةات اهٌِة٘ تتٌٚةع بـصة٘ض يف اإلزضان أٗ ت٘ؿةؽ اهٌِة٘       
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ُٗععٞ اُط٘ا٢ٚٞ اُػشابٕٚ تعةعي اهطؼةى اهةصٜ ٙعةاُٛ ًِٔةا عةّ اه٘غةط احملةٚط عٚةح ٙعةٚـ           

 8ؼػٕ ال ٙلاز وؼ مبا س٘هٕ ًٗةّ وةٚط بةٕ ًةّ أػةطاز أٗ أسةساخ أٗ  ظة٘آط       ًغوـا عوٟ ُ

 (77َ ص7888)غوٌٚاْ، عبس اهط ّ ،

ضةةططابات اهتط٘ضٙةةٞ اهةةيت هلةةا زال٢وةةٔا ًٗؤؾةةطاتٔا يف   بٌِٚةةا عطػةةٕ آخةةطْٗ بأُةةٕ  ُةة٘ا ًةةّ اال  

ٗظةا٢ؽ   يفاهػِ٘ات اهجالخ األٗىل ُتٚذٞ خوى ًا يف كٌٚٚا٢ٚٞ اهسَ أٗ إصابٞ اهةسًاغ ٗ تةؤثط   

ٍ املةةذ ، ٗ خوٚةةى  كتوةةؽ ُةة٘اسٛ اهٌِةة٘. )ُةة٘ضٜ ، ًصةةطؼٟ ٗ عبةةساهط ّ،      يف تةةؤثط ًةةّ ثةة

7882)َ 
(( ساهةةةٞ غةةةري عازٙةةةٞ ال ٙـةةةٍٚ ػٚٔةةةا اهطؼةةةى أٜ عالؿةةةٞ ًةةةع    AUTISMْ اهت٘سةةةس )) أُٗةةةط٠ 

 اآلخطّٙ، ٗال ٙتصى بٍٔ إال ؿوٚالً  دسًا ٗٙؿٌى ًا ٙوٛ :

 اضططابات يف اهٌِ٘ . -7
 اؿػٛ ٗاهوغٜ٘ .ؿص٘ض يف اإلزضان  -7
 ؿص٘ض يف اهـسضٝ عوٟ اهت٘اصى ٗاهتداطب . -2
 اُغالق عوٟ اهصات ٗاالُط٘ا١ ًع مج٘ز عاطؼٛ ٗاُؼعاهٛ . -7
 الإصساض سطكات عؿ٘ا٢ٚٞ غري ٓازػٞ .-9
 ث٘ضٝ غطب عاضًٞ كطز ػعى ألٜ تغٚري أٗ ضغ٘ط خاضدٚٞ . -8

ع اهطؼةةى بةةاالُط٘ا١  ٓةة٘ ًةةطض ٙصةةٚب االطؼةةاي يف غةةّ ًبلةةط ٙتٌٚةة      اهتعطٙةةف االدطا٢ةةٛ : 

ٗٙعٔةط يف اهػةِ٘ات اهةجالخ األٗىل    ٗضعؽ االتصاي االدتٌةاعٛ ٗ اُعةساَ اهتـةٕ بةاحملٚطني ،     

    .  ًّ عٌط اهطؼى

 Needs:  االستٚادات

ٗ تعطؾ اؿادةٞ عوةٟ أُٔةا ؾةع٘ض باؿطًةاْ ٙوةح عوةٟ اهؼةطز بةا ٙسػعةٕ هوـٚةاَ مبةا ٙػةاعسٖ              

هوـطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا١ عوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ ٓةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصا اهؿةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع٘ض إلؾةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباا سادتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ     

(https://ar.wikipedia.org/wiki/7/1/2016     ٓةةٛ ساهةةٞ ًةةّ اهةةِـص ٗاالػتـةةاض ٗ ، )

ٗتـةةرتْ بِةة٘ا ًةةّ اهتةة٘تط ٗاهطةةٚف ال ٙوبةةح أْ ٙةةعٗي ًتةةٟ ؿطةةٚت اؿادةةٞ ٗظاي اهةةِـص غةة٘ا١  

تطةح هِةا احملةسزات اهةيت ؼةسز      . ٗبِةا١ عوةٟ ٓةصا املؼٔةَ٘ ت    ًاٙة ٘كاْ ٓصا اهِـص ًازٙا أٗ ًعِ

 ًؼَٔ٘ اؿادٞ :

 االػتـاض إىل ؾ١ٛ  ضطٗضٜ أٗ اهؿع٘ض باؿطًاْ.( 7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/7/1/2016


 
 

 
 
 390 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

يف  دور املؤسسككاتاملشكككالت واالحتياجككات التككى تواجككه أسككر أطفككال التوحككد و
   سلوى بارشيد.م،  فتحية باحشوان .أ.م    |         دراسة على عيية مً األسر يف مديية امللال() مواجهتها

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يوليو ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

 ٙصاسب ٓصٖ اؿاهٞ ؾع٘ض ؿٜ٘ بإؾباا ٓصٖ اهطغبٞ.( 7
 ًعطػٞ اإلُػاْ اه٘غٚوٞ اهلؼٚوٞ ملـابوٞ ٓصٖ اؿاهٞ.( 2
 ( 98ص  َ،7888( إؾباا اؿادٞ ٙعٙى اهؿع٘ض باهـوف . )ضؾ٘اْ ، عبس املِصؽ ،7

ٙطا ٓٛ ًا ٙؼتـط إهٕٚ اهلا٢ّ اؿٛ هوشؼاظ عوٟ سٚاتٕ كاؿادٞ إىل اهطعاَ أٗ اهؿةطاب  أ

أٗ ؿٌاٙتةٕ كاؿادةةٞ إىل ػِةةب اـطةةط، ًةةع تةة٘ػط اإلسػةةاؽ املوةةعَ بطةةطٗضٝ ؼـٚةةف ٓةةصٖ  

اؿادةةةٞ .. أٜ ٗدةةة٘ز ؿةةة٘ٝ زاػعةةةٞ قطكةةةٞ ؼؼةةةع عوةةةٟ اإلؾةةةباا. )أبةةة٘ املعةةةاطٛ ، ًةةةآط،      

 (  09َ،ص 7882

ساهةةٞ ًةةّ اهتةة٘تط ُاػةةٞ عةةّ ُـةةص ؾةة١ٛ ضةةطٗضٜ هةةس٠ اهلةةا٢ّ اؿةةٛ، تِؿةةأ عةةّ   ػاؿادةةٞ

امةةطاؾ أٗ سٚةةس اهؿةةطٗط اهب٣ٚٚةةٞ عةةّ اهؿةةطٗط اهبٚ٘ه٘دٚةةٞ اؿٚ٘ٙةةٞ اهالظًةةٞ ؿؼةةغ بـةةا١        

 ( 09ص  َ،7882اهلا٢ّ اؿٛ. )ظكٟ ، أ س ، 

 : تٚٞٗإشا ُعطُا إىل ٓصا اهتعطٙؽ بتٌعّ لس إُٔ ٙتطٌّ األً٘ض اآل

 أْ اؿادٞ تطتبط باحملاػعٞ عوٟ بـا١ اهلا٢ّ اؿٛ . 
أُٔا تِؿأ عّ ساهٞ عسَ اتعاْ بني اهلا٢ّ اؿٛ ٗبني ب٣ٚتةٕ اـاضدٚةٞ ، ًٗةّ ثةٍ ٙعبة٤ ٓةصا       

 اهلا٢ّ ُؿاطٕ هتشـٚف ساهٞ االتعاْ . 
أْ اهلا٢ّ اؿٛ ٙوعًٕ ُ٘ا ًّ االتعاْ بِٕٚ ٗبني اهب٣ٚٞ اـاضدٚٞ اهيت ٙعةٚـ ػٚٔةا ، ٗأْ أٜ   

ى يف ساهٞ االتعاْ ٓصٖ ُتٚذًٞ هعسَ اتؼاق بني اهؿطٗط اـاضدٚٞ ٗبني اهلا٢ّ اؿةٛ تنِةتر   خو

 ًا ٙػٌٟ عاهٞ اؿٚس أٗ االمطاؾ عّ اهؿطٗط اؿٚ٘ٙٞ اهالظًٞ ؿؼغ بـا٢ٕ. 
شْ ٓةةٛ ساهةةٞ ًةةّ اهةةِـص أٗ االػتـةةاض اؾػةةٌٛ ٗاهِؼػةةٛ إْ مل توةةف إؾةةباعا أثةةاضت هةةس٠         إ

ال ٙوبح أْ ٙعٗي ًتٟ أؾبعت ٓصٖ اؿادٞ . )أب٘ املعاطٛ ،  اهؿدص ُ٘عا ًّ اهت٘تط ٗاهطٚف

 (  09َ،ص 7882ًآط،

ػلٌا ٓ٘ ًعطٗؾ ػِٔان سادات ًتعسز هوت٘سسٜ ًجى اؿادةات املعطػٚةٞ إىل ًعوً٘ةات عةّ     

طبٚعةةٞ اهت٘سةةس ٗخصا٢صةةٕ ،أٙطةةًا اؿادةةٞ ملعطػةةٞ ػطصةةتٕ يف اهتعوةةٍٚ ٗاهتةةسضٙب ، ٗكٚؼٚةةٞ  

 غو٘كٚات املصاسبٞ هت٘سس .اهتسخى اهطيب ، ٗكٚؼٚٞ ًعاؾٞ 

اٙطةةًا ِٓةةان اؿادةةٞ املازٙةةٞ ٗٓةةٛ اهةةسعٍ املةةازٜ هتةةأًني املػةةتوعًات األغاغةةٚٞ هوت٘سةةسٜ           

-كاهطعاٙٞ اهصشٚٞ ، اهتسضٙب ٗاه٘غا٢ى اهتعوٌٚٚٞ  -  اخل .  -
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ٗاؿادةةٞ االدتٌاعٚةةٞ ٗاهِؼػةةٚٞ  ٗٓةةٟ اهةةسعٍ املعِةةٜ٘ ًةةّ األؿةةاضب ٗاألصةةسؿا١ ٗاجملتٌةةع ،      

 ، ٗت٘ػري أًاكّ اهرتػٕٚ ٗاألُؿطٞ هلٍ .        ٗاهت٘عٚٞ اجملتٌعٚٞ

ٗعةسَ اهـةسضٝ عوةٟ     أٗ اهؿع٘ض باؿطًاْ ٓٛ ساهٞ ًّ اهِـص ٗاالػتـاض  اهتعطٙؽ االدطا٢ٛ :

اؾباا ٓصٖ االستٚادات با ؿس ِٙتر عِٔا فٌ٘عٞ ًّ املؿلالت اهيت تعٚف تـسَ اهت٘سسٜ 

ساؾ ِٙبغةٛ ؼـٚـٔةا ًةّ ٗدٔةٕ     ، كٌا اْ اؿادةٞ اهطغبةٞ يف اؿصة٘ي عوةٟ خةسًات اٗ آة      

 ُعط االغطٝ . 

 مفَوو األسرة :

ًٗػؤٗهٚٞ كبريٝ يف بِا١ ؾدصٚٞ األبِا١ ٗتلِ٘ٙٔا بتِؿ٣ٞ  ٝكبري ًٌٔٞتتشٌى األغطٝ 

األغطٝ يف بِا١ اهؿدصٚٞ اهػ٘ٙٞ هألبِا١  ػإْ  تأثرياألبِا١  تِؿ٣ٞ صاؿًٞ،  ٗتعٔط أٌٓٚٞ ٗ

ًٞ ، شهم ألُٔا ت٘ادٕ أتطبٚٞ األطؼاي شٜٗ اؿادات اـاصٞ تعس أكجط صع٘بٞ ٗ كجط ًؿـ

ًؿلالت مجًٞ ٗتتصس٠ هلجري ًّ اهتشسٙات .  هصهم متجى األغطٝ اإلطاض اهعاَ اهصٜ 

ٔا ٗطبٚعتٔا، ُٔا تؿلى سٚاتٍٔ ٗ تطؼٛ عوٍٚٔ خصا٢صإوسز تصطػات أػطازٓا سٚح 

ٗؿس عطػٔا كاٙؼط ٗ بٚسز : بأُٔا عباضٝ عّ ٗسسٝ بِا٢ٚٞ تتلْ٘ ًّ ضدى ٗ اًطأٝ تطبطٌٔا 

عالؿات ضٗسٚٞ ًتٌاغلٞ ًع األطؼاي ٗاألؿاضب مجٚعٍٔ ٙػلِْ٘ يف بٚت ٗاسس ٙػٌح هلا 

ػطى ،  اهطبٚعٛ) .غتغِا١ عِٔا ًطوـًابأزا١ ًٔاَ أغاغٚٞ ٗثاُ٘ٙٞ ال ٙػتطٚع اجملتٌع اال

 (22َ ، ص 7888،

طؼاي أٗ ٗ عطػٔا ٌُٚل٘ؾ : بأُٔا ًِعٌٞ زا٢ٌٞ ُػبًٚا تتلْ٘ ًّ ظٗز ٗ ظٗدٞ ًع األ

ًّ زٍُٗٔ ٗؿس تتٌتع بصؼٞ اهسميً٘ٞ ٗاهبـا١ أٗ تتلْ٘ ًّ ظٗز ٗأطؼاي أٗ ًّ ظٗدٞ ٗأطؼاي 

 ( 77َ ، ص 7999، اهػٚس،  ضًطاْ. )أٗ اهطالق ٝٗشهم يف ساهٞ اه٘ػا

ٌ٘عٞ ًّ امللاُات ٗاألزٗاض امللتػبٞ عّ ططٙف اهعٗاز ٗعطػٔا كطٙػتاُؼ : بأُٔا ف

ْ اهعٗاز عباضٝ عّ تعاٗز ًِعٍ بني اهطداي إٗاه٘الزٝ ، ٗٙؼطق بني اهعٗاز ٗاألغطٝ ًّ سٚح 

،  عبس اهـازض ، اهـصري. ) اإللاب ٕٗاهِػا١ يف سني أْ األغطٝ عباضٝ عّ اهعٗاز ًطاػًا إهٚ

 ( 28َ ، ص 7999

ًا كُ٘ت ػـس عطؾ األغطٝ بأُٔا اـوٚٞ األٗىل يف دػٍ اجملتٌع ٗأُٔا اهِـطٞ األٗىل أ

اهيت ٙبسأ ًِٔا اهتط٘ض ٗ أُٔا اه٘غط اهطبٚعٛ االدتٌاعٛ اهصٜ تطعطا ػٕٚ اهؼطز. ٗٙعطؾ 
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عبسا هعاطٛ ، اهػٚس ، ) .ٓطبط تػبِػط األغطٝ بأُٔا اه٘سسٝ اهبٚ٘ه٘دٚٞ ٗاالدتٌاعٚٞ

 (2. ص7990،  ٗآخطْٗ

تعطٙؽ هِٚسبطز: االغطٝ ٓٛ ُعاَ اُػاُٛ ٗدس هٚشاػغ عوٟ اهِ٘ا اهبؿطٜ ٗٙتٍ بساخوٕ 

باضغٞ االمناط اهػو٘كٚٞ املتعسزٝ اؾ٘اُب :االدتٌاعٚٞ ٗاالؿتصازٙٞ ٗاهرتب٘ٙٞ ٗاهرتٗوٚٞ 

اـ٘هسٝ ، ) ٗٙتٍ بساخؤا عٌوٚات اهطبط االدتٌاعٛ ٗتػطب اهـٍٚ ٗاكتػاب اهعازات

 (27-78صَ،  7878، ٛضمس ، ُاصط، ٗ ضغتٍ

ٗٙط٠ زاضغ٘ا عوٍ االدتٌاا أْ األغطٝ أسس ًـً٘ات اه٘د٘ز االدتٌاعٛ يف اجملتٌع 

. اإلُػاُٛ ٗٓٛ بصهم ُعاَ عاملٛ ًٗا ٓ٘ غري عاملٛ ػٚٔا ؾلؤا امل٘د٘ز يف اجملتٌع أٗ آخط

 ( 97، ص7999بسض اهسّٙ ، ، اؾٌٚوٛ ، خريٜ ، ٗ كٌاي)

 :لطفل التوحديا ةاليت توادُ أسر املشلالت واالحتيادات

ٙعس ًٚالز طؼى ًع٘ق يف األغطٝ مبجابٞ ضغط ُؼػٛ هو٘اهسّٙ ٗاألخة٘ٝ ًعةًا ٗشهةم ملةا ٙرتتةب      ٗ

عوٟ ًٚالزٖ ًّ أعبا١ إضاػٚٞ ٗعالؿات أغطٙٞ أكجط تعـٚسًا ٗخوةى يف األزٗاض ٗاضةططاب يف   

 اهعالؿات بني اهعٗدني.

از يف ظى ٗد٘ز طؼى ًصاب باهت٘سةس.. ُٗتةا٢ر   ًػريٝ اهعٗ يفضغ٘طات كاػٚٞ  تؤثط  ػِٔان

اهطغط املت٘ؿعٞ عوٟ اهعٗدني ٓٛ: غةطعٞ اهغطةب ، ضةعؽ يف اهت٘اصةى بةا ٙػةٌح هوشٚةاٝ        

 . باهتسٓ٘ض ٗاالمطاؾ عّ ًػاضٓا اهطبٚعٛ

ػاألغةةطٝ تلةةْ٘ يف ساهةةٞ صةةسًٞ عِةةس  ٗالزٝ طؼةةى ًعةةاق صةةسًٞ هو٘اهةةسّٙ   تبةةسأ ًطسوةةٞ        

طغةة٘ب ٗغةةري ًت٘ؿةةع ًٗةةؤمل خاصةةٞ عِةةسًا ٙتعوةةف األًةةط     ٓةة٘ غةةري ً ،ًةةا اهةةطػض ٗ اإلُلةةاض

ٗ ؿس ٙتٍ اهتعبري عِٔا باهؿل٠٘ .. ثٍ تأتٛ ًطسوٞ اهغطب ْٗ اًتسازًا هٕ سبأطؼاهٕ ٗاهصّٙ ٙع

ٗؿس تعٔط ٓصٖ املؿةاعط ًةّ خةالي ت٘دٚٔٔةا إىل ًصةازض أخةط٠ كاهطبٚةب أٗ املةسضؽ أٗ أٜ         

 .األٓةةةةةى اهتـبةةةةةى ٗاهتلٚةةةةةؽ ه٘دةةةةة٘ز طؼةةةةةى ًعةةةةةاق يف االغةةةةةطٝ   أسٙبةةةةةؾةةةةةدص آخةةةةةط،   

(http://soso.com/vb/showthread.php) 

عًًٌ٘ا إْ أثط اإلعاؿٞ يف األغةطٝ ٙت٘ؿةؽ عوةٟ ًةس٠ إزضان اه٘اهةسّٙ هلةصا امل٘ؿةؽ اهطةاغط            

مةة٘ اهطؼةةى املعةة٘ق ،ٗاهطغبةةٞ يف   ّٙغةةطٜ ٗاػةةاٖ اه٘اهةةس )إعاؿةةٞ اهطؼةةى( ٗزضدةةٕ اهرتابةةط األ 

 ًػاعستٕ ٗاملعتـسات اهسِٙٚٞ اهػا٢سٝ ، ًٗس٠ ًا ٙ٘ػطٖ اجملتٌع هألغطٝ ًّ ًصةازض اهةسعٍ .  

ػاملعةةاق ٙعةةاُٛ صةةع٘بات ادتٌاعٚةةٞ ،   (72-78، ص  7882،  عوةةٛ عبةةس اهةةِيب،  سِؼةةٛ)

http://soso.com/vb/showthread.php?t=29791
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مبشٚطٕٚ زاخى األغطٝ ٗخاضدٔا خةالي  ُٗعا بٔا امل٘اؿؽ اهيت تطططب ػٚٔا عالؿات اهؼطز 

أزا٢ةةٕ هةةسٗضٖ االدتٌةةاعٛ أٗ ًةةا ميلةةّ أْ ُػةةٌٕٚ مبؿةةلالت غةة١٘ اهتلٚةةؽ ًةةع اهب٣ٚةةٞ           

                          َ(7990)ػٌٔٛ،قٌةةةس،8ػةةةطز االدتٌاعٚةةةٞ اـاصةةةٞ هلةةةى  

ٗاألثط ٙتٌجى ػٌٚا تؿةلوٕ إعاؿةٞ اهطؼةى ًةّ تٔسٙةس هألغةطٝ ، ٗاضةططاب يف اهعالؿةات بةني          

از زاخى ٗخاضز األغطٝ ًجى اهصطاعات اهعٗدٚةٞ، غة١٘ ت٘اػةف األخة٘ٝ ،ًٚةى األغةطٝ إىل       األػط

                           (79عوةٛ ، ص  ،سِؼٛ). االُععاي عّ األغط األخط٠، ظٙازٝ ًعسالت اهطالق

       

كٌةةا إْ طبٚعةةٞ املؿةةلالت اهػةةو٘كٚٞ اهرتب٘ٙةةٞ اهةةيت تصةةاسب اهطؼةةى تتطوةةب ًةةّ األغةةطٝ     

اهعسٙةةس ًةّ املةة٘از ٗاه٘غةا٢ى اإلضةةاػٚٞ اـاصةٞ باهطؼةةى ٗأٙطةًا ػةةاْ سادةٞ اهطؼةةى إىل      تة٘ػري  

عِاٙٞ خاصٞ ًٗػتٌطٝ هعى األغطٝ توذأ يف بعض األسٚاْ إىل ؽصٚص ًطبٚٞ هٕ ٗشهةم ألْ  

إىل عِاٙةٞ ٗتطبٚةٞ ًٗتابعةٞ ًباؾةطٝ ٗكةصهم اهعٙةاضات        ْٞ عادة ٗاه٘اهسّٙ هسٍٙٔ أطؼةاي آخةط  

 ٞتصاصةةني ٗٗدةة٘ز اهطؼةةى يف ًطكةةع ًتدصةةص ٙعةةا شهةةم تلوؼةة املتلةةطضٝ هألطبةةا١ ٗاالخ

، ٗؿةس ٙلةْ٘ شهةم     (www.bdffactory.com) ًازٙٞ غري ًت٘ؿعةٞ ٗيف ُؼةؼ اه٘ؿةت زا٢ةٍ     

                                                                           غةوبٚٞ عوةٟ األغةطٝ .    ًاػ٘ق طاؿٞ اهلجري ًّ األغط با ٙؿلى آثاض

ْ أثةةط اإلعاؿةةٞ يف األغةةطٝ غاهبةةًا ًةةا تتشةةسز بعةةسٝ  أ( 7992ٗؿةةس أٗضةةح اؿسٙةةسٜ ، ًٗػةةع٘ز )

                      ع٘اًةةى أٌٓٔةةةا ًةةا ٙوةةةٛ:  

( املػةةت٠٘ اهجـةةايف اهتعوٌٚةةٛ هو٘اهةةسّٙ: ػـةةس أظٔةةطت اهسضاغةةات تِاؿطةةًا يف اهعالؿةةٞ بةةني          7

هجـايف اهتعوٌٚٛ هو٘اهسّٙ ٗاالػاٖ م٘ إعاؿٞ اهطؼى ،ػِٔةان اػةاٖ ٙةط٠ أُةٕ كوٌةا      املػت٠٘ ا

٘ ق     ٞهابٚة إظاز املػت٠٘ اهجـايف اهتعوٌٚٛ هو٘اهسّٙ أز٠ إىل تلّ٘ٙ اػآات  مة٘ طؼوةٍٔ املعة

،ٗاػاٖ آخط أظٔةط أْ اآلبةا١ ٗاألًٔةات شٜٗ املػةت٠٘ اهتعوٌٚةٛ املت٘غةط )إعةسازٜ ػٌةا زْٗ(         

                    آات إهابٕٚ أكجط ًّ شٜٗ املػت٘ٙات اهعوٚةا يف اهتعوةٍٚ.  ٙتٌٚعْٗ باػ
                                 

ْ ًةةٚالز طؼةةى ًعةة٘ق يف أغةةطٝ كةةبريٝ غاهبةةًا ًةةا ٙلةةْ٘ تةةأثريٖ أؿةةى عوةةٟ   إ( سذةةٍ األغةةطٝ: 7

ا ًةٚالز  ْ ٗد٘ز عسز ًةّ األخة٘ٝ غة٘ؾ ٙؿةاضن اآلبةا١ يف ؼٌةى املػةؤٗهٚٞ ،أًة        إاه٘اهسّٙ إشا 

                        طؼى ًع٘ق يف أغطٝ صغريٝ ؿس ٙعٙةس ًةّ أعبةا١ اآلبةا١ ٗػـةساْ األًةى.      

ْ إزضان اآلبةا١ إلعاؿةٞ طؼةى ًعة٘ق عـوٚةًا أكجةط غةوبًٚا ًةّ إزضان         إ( ُ٘ا اإلعاؿةٞ ٗؾةستٔا:   2

http://www.bdffactory.com/
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طؼةةى هسٙةةٕ  إعاؿةةٞ دػةةسٙٞ ٗٓلةةصا باهِػةةبٞ هطؼةةى ٙعةةاُٛ ًةةّ إعاؿةةٞ ٗاسةةسٝ علةةؼ  طؼةةى  

ً٘ق ٗٓةةصا ٙؤكةةس أُةةٕ كوٌةةا كاُةةت اإلعاؿةةٞ ؾةةسٙسٝ ظازت األعبةةا١ املطتبةةٞ عوةةٟ       ًتعةةسز اهًعةة 

 األغطٝ.

٘ ق يف األغةطٝ اهعطبٚةٞ خةاص        (7 ٘ ق: إْ ًةٚالز طؼةى ًعة تعٙةس ًةّ ؾةع٘ض األغةطٝ     _ ’دِؼ املعة

شا كةةاْ املعةة٘ق أُجةةٟ ػػةةٚلْ٘ األثةةط أخةةؽ ٗطةةأٝ ٗشهةةم  إبةةاؿعْ ٗػـةةساْ األًةةى ،يف سةةني 

غٚشٌى اغٍ اهعا٢وٞ، بٌِٚا األُجٟ غة٘ؾ تِتـةى ًةّ عا٢وةٞ      ٙطدع  إىل كْ٘ اهصكط ٓ٘ اهصٜ

 ٗاهسٙٔا إىل عا٢وٞ ظٗدٔا بعس اهعٗاز .

عًًٌ٘ا إْ أثةط اإلعاؿةٞ يف األغةطٝ ٙت٘ؿةؽ عوةٟ ًةس٠ إزضان اه٘اهةسّٙ هلةصا امل٘ؿةؽ اهطةاغط             

ّ مةة٘ اهطؼةةى املعةة٘ق ،ٗاهطغبةةٞ يف ٙ)إعاؿةةٞ اهطؼةةى ( ٗزضدةةٕ اهرتابةةط األغةةطٜ ٗاػةةاٖ اه٘اهةةس 

 ًٗس٠ ًا ٙ٘ػطٖ اجملتٌع هألغطٝ ًّ ًصةازض اهةسعٍ.   ، ستٕ ٗاملعتـسات اهسِٙٚٞ اهػا٢سًٝػاع
كٌةةا ت٘دةةس ًؿةةلالت أخةةط٠ ت٘ادةةٕ األغةةط، ًٗةةّ ٓةةصٖ          (72-78ص عوةةٛ، ،سِؼةةٛ)

     املؿلالت:

ْ األغطٝ بِا١ ادتٌاعٛ ىطع هـاعةسٝ اهتة٘اظْ ٗاهتة٘اظْ اؾةسٜ     إ( املؿلالت األغطٙٞ: 7  

تٕ وٚط بعالؿاتٔةا ؿةسض ًةّ االضةططاب طاملةًا كاُةت إعاؿتةٕ ؼة٘ي         ٗٗضع املع٘ق يف أغط ،

زْٗ كؼاٙتٕ يف أزا١ أزٗاضٖ االدتٌاعٚٞ باهلاًى كٌا أْ غو٘ن املع٘ق املػةطؾ يف اهغطةب   

يف اهؿةع٘ض باهةصُب ٗاؿةريٝ     ًاًػةطػ  ًاأٗ اهـوف أٗ االكت٣ةاب  تـابةى ًةّ احملةٚطني بةٕ غةو٘ك      

صا ٙت٘ؿةؽ عوةٟ ًػةت٠٘ تعوةٍٚ اه٘اهةسّٙ ٗثـاػتٌٔةا       با ٙـوى ًّ ت٘اظْ األغطٝ ٗمتولٔا، ٗٓة 

                    ًٗس٠ االهتعاَ اهسٙا بني أػطاز األغطٝ.
( املؿةةلالت اهرتٗوٚةةٞ:  إْ اهعآةةٞ تةةؤثط يف ؿةةسضٝ املعةة٘ق عوةةٟ االغةةتٌتاا ب٘ؿةةت اهؼةةطاغ   7  

                                      سٚةح تتطوةب ًِةٕ طاؿةات خاصةٞ ال تتة٘ػط عِةسٖ.       

ْ عسَ ؾع٘ض املع٘ق باملػاٗاٝ ًةع ظًال٢ةٕ ٗأصةسؿا٢ٕ، ٗعةسَ ؾةع٘ض ٓةؤال١ بلؼاٙتةٕ هلةٍ         إ( 2

٘هق عوةةٟ ُؼػةةٕ ِٗٙػةةشب ًةةّ ٓةةصٖ اهصةةساؿات.        ٙةةؤزٜ إىل اغةةتذابات غةةوبٕٚ هٚةةِلٌـ املعةة

تِاغةب ًةع ٗضةعٕ    ( ًؿلالت اهعٌةى :ؿةس تةؤزٜ اإلعاؿةٞ  إىل تةطن املعة٘ق أٗ تغةٚري زٗضٖ هٚ       7

     ٕ . اؾسٙةةس ػطةةال عةةّ املؿةةلالت اهةةيت ترتتةةب عوةةٟ اإلعاؿةةٞ  يف عالؿاتةةٕ بط غةةا٢ٕ ٗظًال٢ةة

 (7990َ،ػٌٔٛ،قٌس)
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 اإلدراءات امليَذية للدراسة :

متجةةى اإلدةةطا١ات املِٔذٚةةٞ اـطةة٘ات اهتطبٚـٚةةٞ هتِؼٚةةص أٓةةساؾ اهبشةةح ٗاإلدابةةٞ عةةةّ          

تطبٚـٚةةٕ ميلِِةةا اؿصةة٘ي عوةةٟ  تػةةا التٔا ، ػٌةةّ خةةالي ؼسٙةةس ًةةِٔر اهبشةةح ٗإدةةطا١ات 

اهبٚاُات املطو٘بٞ اهيت ًّ خالهلا ميلّ اؿص٘ي عوةٟ اهِتةا٢ر اهبشجٚةٞ ، ٗػٌٚةا ٙوةٛ عةطض       

 ألٍٓ اإلدطا١ات املِٔذٚٞ .  

   ًِٔر اهسضاغٞ :  -أ

باهعِٚٞ الؿرتاب ٓصا املِٔر ًّ طبٚعٞ اهسضاغٞ اه٘صةؼٚٞ   املػح االدتٌاعٛ  اغتدسَ ًِٔر

ػٔةة٘ ًةةّ أكجةةط املِةةآر ًال٢ٌةةٞ مل٘ضةة٘ا ٓةةصا اهبشةةح ألُةةٕ ٙعتٌةةس عوةةٟ اه٘صةةؽ اهتشوٚوةةٛ         

املؿةلالت ٗاهصةع٘بات اهةيت ت٘ادةٕ     ٗاهتؼػري اهصٜ عّ ططٙـٕ ميلةّ اه٘صة٘ي إىل ًعطػةٞ    

ات ٗاهبٚاُات اهةيت متجةى اه٘اؿةع    ، ٗاه٘ص٘ي هوٌعوً٘ٗ ٗتؼػريٓا ٗؼوٚؤا أغط أطؼاي اهت٘سس 

 االدتٌاعٛ هعِٚٞ اهسضاغٞ .  

 أزٗات اهسضاغٞ :   -ب

ألُٔةةا تعةةس إسةةس٠  اه٘غةةا٢ى اهؼعاهةةٞ يف مجةةع بٚاُةةات إطةةاض      االغةةتباُٞٗ  االعتٌةةاز عوةةٟ  

اهسضاغات اه٘صةؼٚٞ كٌةا ٙعةس أزاٝ ًال٢ٌةٞ ملةِٔر املػةح االدتٌةاعٛ، إضةاػٞ إىل أُٔةا تةؤزٜ           

اهغطض هوشصة٘ي عوةٟ املعوً٘ةات اهةيت تطوبٔةا اهسضاغةٞ ٓةٛ ًِاغةبٞ هطبٚعةٞ فتٌةع اهبشةح            

 ٗخصا٢ص اهعِٚٞ .

 ٘ات اهتاهٚٞ :ٗؿس ًط إعساز ٓصٖ االغتٌاضٝ باـط

  االطالا عوٟ بعض أزٗات اهسضاغةات اهػةابـٞ املطتبطةٞ بامل٘ضة٘ا ، ٗيف ضة١٘ شهةم         

 اهبٚاُةات  اهؼـطات، ًّ عسزًا االغتباُٞ صشٚؼٞ ٗمشوتتصٌٍٚ االغتٌاضٝ يف ص٘ضتٔا األٗهٚٞ 

ٗعةسزًا ًةّ احملةاٗض      ، هوعِٚٞ االدتٌاعٚٞ اـصا٢ص عوٟ اهتعطؾ ٙتٍ خالهلا ًّ اهيت األٗهٚٞ

تؿٌى عوٟ أغ٣وٞ س٘ي ًس٠ ًعطػٞ املبشة٘خ مبةطض اهت٘سةس ،ٗاهع٘اًةى اهةيت أزت إىل ًةطض       

اهت٘سةةس ، ٗاملؿةةةلالت ٗاهصةةةع٘بات اهةةةيت ت٘ادةةٕ أغةةةط أطؼةةةاي اهت٘سةةةس ، ٗزٗض املؤغػةةةات   

 إؾةاضٝ  ب٘ضةع  اإلدابٞ ٙتٍ عباضات االغتٌاضٝت تطٌِ كٌا ٗاؾٔات اهساعٌٞ ملطضٟ اهت٘سس.

 ًةةع هتتِاغةةب اهعبةةاضات صةةٚاغٞ   ٗؿةةس،  ( ال أسٚاُةةا، ، ُعةةٍ) تٚةةٞاآل اإلدابةةات سأسةة أًةةاَ

اهباسجةات   ؿبى ًّ صٚاغتٔا ثٍ اهعباضات ٗٓصٖ اهعِٚٞ، أػطاز ٗطبٚعٞ اؿاهٚٞ اهسضاغٞ أٓساؾ

 عّ ً٘ض٘ا اهسضاغٞ .  ؿٚاغٕ ٙطاز ًا ًع ٙتِاغب مبا
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 : والجبات الصدق إدراءات

 :اهصسق إدطا١ات

 :تٛكاآل ٗٓٛ إدطا١ات عسٝ ططٙف عّ األزاٝ صسق ًّ اهتأكس   اهسضاغٞ ٓصٖ ٗيف

  :احملت٠٘ صسق

  عطض االغتٌاضٝ عوٟ عسز  اهسضاغٖٞ ٓص يف االغتٌاضٝ أزاٝ قت٠٘ صسق ًّ ٗهوتأكس

ًّ احمللٌني ًّ احملٚطني باـسًٞ االدتٌاعٚٞ ٗقلٌني ًّ عوٍ االدتٌاا ٗشهم 

هالغرتؾاز بطأٍٙٔ ٗاهتعطؾ عوٟ ٗدٔٞ ُعطٍٓ س٘ي قاٗض االغتباُٞ ٗزضدٞ ً٘اػـتٔا 

ألٓساؾ اهسضاغٞ ًٗس٠ ٗض٘ح اهصٚاغٞ هغً٘ٙا ، ٗيف ض١٘ ًالسعاتٍٔ   سصؾ ٗإضاػٞ 

   سٚح ٗاهت٘دٚٔات، املالسعات ٓصٖ عوٟ بِا١ض األغ٣وٞ ٗ بعض اهؼـطات ، ٗ ٗتعسٙى بع

 . أخط٠ ػـطات ٗإضاػٞ اهؼـطات بعض سصؾ

         :         األزاٝ ثبات 

 (79) عسزٍٓ  بوعأًٔات ٗآبا١   ًّ عسز عوٟ اهتشلٍٚ بعس( االغتبٚاْ) األزاٝ عطضت

هوتأكس ًّ ٗض٘ح ( ُؼػٕ اجملتٌع ًّ ٗهلِٔا اهسضاغٞ عِٚٞ خاضز ٗٓٛ ثبات عِٚٞ ٗٓٛ)

األغ٣وٞ هلٛ تلْ٘ غٔوٞ اهؼٍٔ عوٟ املبش٘ثني ٗكصهم اهتعطؾ إىل أٜ ًعوً٘ات أٗ 

 اإلدابٞ ًسٝ ٗكصا ،إضاػات أخط٠ ٙطُٗٔا ضطٗضٙٞ  ٗ  أخص ًالسعاتٍٔ بعني االعتباض

 . االغتذابٞ ٗططٙـٞ األزاٝعّ  املِاغبٞ

 اغتدسَ ٗؿس ًًٙ٘ا،( 79) بعس األزاٝ تطبٚف إعازٝ بططٙـٞ األزاٝ ثبات ًّ اهتشـف   ٗؿس

 ٗاهجاُٛ، األٗي اهتطبٚـني يف االغتذابات بني االضتباط زضدٞ هـٚاؽ بريغْ٘ اضتباط ًعاًى

 .  هوتطبٚف ٗصالسٚتٔا ، األزاٝ ثبات إىل ٙؿري ًعاًى ٗٓ٘  (8‚09) االضتباط ًعاًى بوع سٚح

 فاالت اهسضاغٞ :  -ز

ًطكع سططً٘ت هوت٘سس ٗاؾٌعٚٞ اـريٙٞ هوت٘سس ٗعسز ًّ اجملاي امللاُٛ :   -أ

 األٓاهٛ يف ًسِٙٞ امللال ٗض٘اسٚٔا . 

  (08) ًّ أغط أطؼاي اهت٘سساجملاي اهبؿطٜ : طبـت ٓصٖ اهسضاغٞ عوٟ عِٚٞ  -ب 

ٚساْ ، ٗٓٛ اهؼرتٝ اهعًِٚٞ اهيت اغتغطؿتٔا عٌوٚٞ مجع اهبٚاُات ًّ امل اجملاي اهعًا :  -ز

 .  7878َ  - َ 7879 اؾاًعٛ بسأت اهسضاغٞ يف اهعاَ سٚح  

 :   فتٌع ٗعِٚٞ اهسضاغٞ-ز
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اغط االطؼاي اهت٘سسٙني غ٘ا١ كاْ األب أٗ األَ ً٘ظعني عوٟ ًّ  اهسضاغٞلْ٘ فتٌع ت

ًطكع سططً٘ت هوت٘سس ٗاؾٌعٚٞ اـريٙٞ هوت٘سس ٗعسز ًّ األٓاهٛ يف ًسِٙٞ امللال 

 ؾٌعٗاعتٌست  اهسضاغٞ اهططٙـٞ اهعؿ٘ا٢ٚٞ يف اختٚاض اهعِٚٞ كٌصسض ٗض٘اسٚٔا  ، 

ًّ فتٌع اهبشح ، ٗؿس اؾرتط ( 788) ، ٗؿس ٗصى عسز ًؼطزات اهعِٚٞ س٘اىل اهبٚاُات

(  08يف املبش٘ثني اْ ٙلْ٘ هسٍٙٔ طؼى ًعاق ُٗ٘ا اإلعاؿٞ اهت٘سس  ، ٗؿس   اعتٌاز )

 ات هعسَ اغتلٌاي بعض اهبٚاُات ػٚٔا . اغتٌاضٝ صاؿٞ ٗ  اغتبعاز بعض االغتٌاض

 األغاهٚب اإلسصا٢ٚٞ املػتدسًٞ :  -ٖ

 باهعوَ٘ اـاص اإلسصا٢ٚٞ اؿعَ بطُاًر عوٟ اهبٚاُات ؼوٚى يف اهسضاغٞ ٓصٖ اعتٌست

 اإلدطا١ات عوٟ االعتٌاز   اهسضاغٞ تػا الت كتوؽ عّ ٗهإلدابٞ(. SPSS) االدتٌاعٚٞ

 اهبٚاُات ُٗ٘ا هطبٚعٞ املِاغبٞ اإلسصا٢ٚٞ األزٗات اغتدساَ   سٚح اه٘صؼٚٞ، اإلسصا٢ٚٞ

 : تٛ كاآل ٗٓٛ املتاسٞ
 املطدح اه٘ظُٛ املت٘غط   -                      امل٣٘ٙٞ ٗاهِػب اهتلطاضات -
 اهسالهٞ ًػت7٠٘كا   -                            االضتباط ًعاًالت -

 ُتا٢ر اهسضاغٞ :  -

 :  اهسضاغٞ اـصا٢ص االدتٌاعٚٞ هعِٚٞ -

 88األمَات  ٌ= و يوضح خصائص عيية الدراسة مً حيح العنر لآلباء  (1ددول )

 اهؿطوٞ اهعٌطٙٞ
 األًٔات اآلبا١

 اهِػبٞ % اهتلطاض اهِػبٞ % اهتلطاض

 70.29 79 - - 78أؿى ًّ 

78-79 77 79% 72 70.29 

28-29 77 97.9% 28 22.9 

78-79 77 72.9% 77 79 

 - - %9 7 كجطأػ98

 %788 08 %788 08 اجملٌ٘ا

%( ًّ آبا١ األطؼاي اهت٘سسٙني ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ 97.9ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ )

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ ٙـعْ٘ يف 72.9( غِٞ ، بٌِٚا )29-28ٙـعْ٘ يف اهؿطوٞ اهعٌطٙٞ )
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% ( ، ٗال  9ػأكجط ( ميجوْ٘ بِػبٞ ) 98( أًا اهؼ٣ٞ اهعٌطٙٞ ) 79 – 78اهؿطوٞ اهعٌطٙٞ )

   ( .ٞغِ 78ٙ٘دس يف عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ غِٕ )أؿى ًّ 

غِٞ (  29-28) %( ًّ عِٚٞ األًٔات ٙـعْ٘ يف اهؿطوٞ اهعٌطٙٞ 22.9ٙتطح أْ )كٌا 

ٗ ( ،  ٞغِ 79 -78%(   ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ ت٘دس يف اهؿطوٞ اهعٌطٙٞ )70.29بٌِٚا )

طوٞ هؼ٣ٞ اهعٌطٙٞ هس٠ األًٔات ، ٟٗٓ أصغط ؾغِٞ 78أؿى ًّ  ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %(70.29)

هلْ٘ ًععٍ اآلبا١ ٙعٗدْ٘ ، ٗ ٗؿس ٙطدع شهم إىل ظآطٝ اهعٗاز املبلط يف اجملتٌع 

 ، بِاتٍٔ يف غّ صغري با ؿس وسخ صع٘بٞ عِس ٗالزٝ امل٘ه٘ز ػـس ٙػبب بعض اإلعاؿات 

    ( غ79ِٞ-78%( ًّ األًٔات يف غّ )79بٌِٚا )
 88يوضح عدد األبياء التوحديني يف األسرة   ٌ =  (2ددول رقه)

 اهِػبٞ % اهتلطاض اهعسز

 %87.79 79 ٗاسس

 %72.9 77 اثِني

 %77.79 9 ثالثٞ

 - - أضبعٞ ػأكجط

 %788 08 اجملٌ٘ا

 ًصاب باهت٘سس طؼى % ( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ هسٍٙٔ 87.79ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ )

 ثالثٞ اطؼايًّٗ هسٍٙٔ  ،  %( ًّ سذٍ اهع72.9ِٞٚبٌِٚا ًّ هسٍٙٔ طؼالْ ميجوْ٘ اهِػبٞ )

أكجط ًّ طؼى  ػٚٔا األغط ٙ٘دسبعض  ا ٙسي أْ ص%( ًّ سذٍ اهعِٚٞ 77.79ٓٗميجوْ٘ )

 .ٗؿس ٙطدع شهم هعٗاز األؿاضب أٗ كرب غّ اهعٗدٞ عِس ٗالزٝ امل٘ه٘ز  ت٘سسٜ

 48ة    ٌ= يوضح عدد أبياء األسر (3ددول)

 اهِػبٞ اهتلطاض اهعسز

 %72.9 77 ٗاسس

 %77.9 70 اثِني

 %78 78 ثالثٞ

 %78 27 أضبعٞ ػأكجط

 788 08 اجملٌ٘ا
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%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ أغط األطؼاي اهت٘سسٙني  78ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف  إْ )

ْ  ،  هسٍٙٔ طؼال%( ًٍِٔ  77‚9هسٍٙٔ أكجط ًّ أضبعٞ أطؼاي غالؾ ابٍِٔ اهت٘سسٜ  ، ٗ ) 

%( ، ٗبصؼٞ عاًٞ 72.9%( ، ًّٗ هسٍٙٔ طؼى ميجوْ٘ )78ًّٗ هسٍٙٔ ثالثٞ أطؼاي ميجوْ٘ )

ػإْ ثـاػٞ اجملتٌع اهٌٚا تسع٘ إىل كجطٝ اإللاب ٗتلّ٘ٙ أغط كبريٝ اؿذٍ كِ٘ا ًّ 

 اهععٗٝ ٗاهـ٘ٝ ، بطغٍ اؿاهٞ االؿتصازٙٞ اهطعٚؼٞ اهيت ؿس ال تتِاغب ًع سذٍ األغط ، إال

األطؼاي املعاؿني ُتٚذٞ ه٘د٘ز  ٜأْ شهم ٙؿري إىل األعبا١ املازٙٞ اهعا٢سٝ هس٠ ٓصٖ األغط شٗ

 ىل اهطؼى اهت٘سسٜ  زاخى األغطٝ اه٘اسسٝ . إعسز كبري ًّ األطؼاي إضاػٞ 

 88يوضح احلالة التعلينية لألب ٌ =  (4ددول )

 اهعسز
 األًٔات اآلبا١

 اهِػبٞ% اهتلطاض اهِػبٞ% اهتلطاض

 %2.9 8 %78 0 أًٛ

 %9 7 %9 7 ٙـطأ ٗٙلتب

 %78 27 %78 27 غاغٛأتعوٍٚ 

 %72.9 77 %79 78 ًؤٓى ًت٘غط

 78 78 %78 78 ًؤٓى داًعٛ

 - - - - زضاغات عوٚا

 %788 78 %788 78 اجملٌ٘ا

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ أبا١ األطؼاي اهت٘سسٙني ٙـعْ٘ 78ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ )

ًّ اهعِٚٞ كٌا أْ اآلبا١  %(79اهتعوٍٚ األغاغٛ ًّٗ ٍٓ ًؤٓى ًت٘غط ميجوْ٘ )يف ؾطوٞ 

%(ًّٗ ٙـطأ ٗٙلتب ميجوْ٘ 78%( ٗؾطوٞ اآلبا١ األًٚني ميجوْ٘ )78اؾاًعٚني ميجوْ٘ )

%( ٗٓصا ٙعا أْ أكجط ػ٣ٕ متجى ؾطوٞ اهتعوٍٚ األغاغٛ ٗ ال ٙ٘دس ًّ هسٕٙ زضاغات 9)

 عوٚا.

ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  ًّ أًٔات األطؼاي  %(78أْ ) ،الٖ ٙتطح ًّ اؾسٗي أعكٌا 

%(ًّ 72.9اهت٘سسٙني ٙـعْ٘ يف ؾطوٞ اهتعوٍٚ األغاغٛ ًّٗ ّٓ ًؤٓى ًت٘غط ميجوّ )

%( ٗؾطوٞ األًٔات األًٚ ات ميجوّ 78اهعِٚٞ كٌا أْ األًٔات اؾاًعٚات ميجوّ )
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ؾطوٞ اهتعوٍٚ  %( ٗٓصا ٙعا أْ أكجط ػ٣ٕ متجى9%(ًّٗ تـطأ ٗتلتب ميجوّ )2,9)

 األغاغٛ ٗ ال ت٘دس ًّ هسٙٔا زضاغات عوٚا.

 88يوضح الدخل الشَري لألسرة  ٌ =  ( 5ددول)

 اهِػبٞ % اهتلطاض اهعسز

 77.79 9 78888أؿى ًّ 

78888-28888 77 28 

28888-78888 29 72.29 

 79 77 ػأكجط98888

 788 08 اجملٌ٘ا

عِٚٞ اهسضاغٞ  زخؤٍ اهؿٔطٜ ًّ %( ًّ 72.29ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف  أْ )

-78888) ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  زخؤٍ اهؿٔطٜ ًّ%( 28بٌِٚا ) ( 28888-78888)

(  ٗ أؿى زخى ػأكجط98888) سخؤٍ اهؿٔطٜ ًّػًّ سذٍ اهعِٚٞ % ( 79(  أًا )28888

%( . ٗكٌا ُالسغ أْ سذٍ اهعِٚٞ  77.79(  سٚح ٙبوع سذٍ اهعِٚٞ )78888أؿى ًّ ٙبوع )

ٙـع أغوبٕ يف األغط املت٘غطٞ اهسخى با ؿس ٙػبب عب٣ًا عوٟ األغطٝ غ٘ا١ كِت 

ًصطٗػات اهعالز أٗ اهتعوٍٚ هصهم تؼطى كجري ًّ األغط أْ ٙبـٟ اهطؼى زاخى األغطٝ بسال 

هم أْ ٙسخى ًسضغٞ خاصٞ باهت٘سس ٗشهم هعسَ ًـسضٝ األغط عوٟ زػع املصاضٙؽ ، كص

عسَ ٗد٘ز ًساضؽ سلً٘ٚٞ تٔتٍ بأطؼاي اهت٘سس ٗإْ ٗدست ػٔٛ ال تػت٘عب كى 

 اهت٘سسٙني  . 

 88يوضح ٍل تودد إعاقة أخرى ألحد أفراد األسرة ٌ =  (6ددول )
 اهِػبٞ % اهتلطاض املتغري

 22,9 28 ُعٍ

 87.9 98 ال

 788 08 اجملٌ٘ا

ت٘دس هسٍٙٔ إعاؿات أخط٠   ال اهسضاغٞ%( ًّ عِٚٞ 87.9ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ )

%( ت٘دس هسٍٙٔ 22.9يف األغطٝ بٌِٚا عوٟ اهعلؼ ًّ شهم أدابت بعض األغط بِػبٞ )

  .  إعاؿات أخط٠ زاخى األغطٝ 
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  88مً قريب؟ ٌ =  ةيوضح ٍل أىت متزود ( 7ددول)

 اهِػبٞ % اهتلطاض اهعسز

 99 77 ُعٍ

 79 28 ال

 788 08 اجملٌ٘ا

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  ميجوْ٘ ظٗاز األؿاضب ، بٌِٚا عوٟ 99ْ )أٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف 

ؿس ٙطدع اإلصابٞ   ظٗاز  األؿاضب ، ٗٓصا ني%( ًٍِٔ غري ًتعٗد79اهعلؼ ًّ شهم )

 .   عٗاز األؿاضببعالؿٞ  باهت٘سس هٕ

 88يوضح عنر الطفل التوحدي ٌ =  (8ددول )
 اهِػبٞ % اهتلطاض اهعسز

 29 70 ًّ ثالخ غِ٘اتأؿى 

 27.79 79 غِ٘ات 7-8

 72.29 79 غِ٘ات 2-78

 78.9 0 غِٕ ػأكجط 77

 788 08 اجملٌ٘ا

%(ًّ األطؼاي اهت٘سسٙني أعٌاضٍٓ أؿى ًّ ثالخ 29ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ)

%( ًّ سذٍ  72.29بٌِٚا ) %(27.79غِ٘ات ميجوْ٘ ) (8-7)ًّٗ أعٌاضٍٓ ًّ ، غِ٘ات 

%( ًّ سذٍ اهعِٚٞ تـع يف اهؼ٣ٞ  78.9( ٗ )غِ٘ات 78-2أعٌاضٍٓ ًّ )عِٚٞ اهسضاغٞ 

 ( . غِٕ ػأكجط 77اهعٌطٙٞ  )

 88يوضح ىوع )ديص( الطفل التوحدي  ٌ =  (9ددول )
 اهِػبٞ % اهتلطاض املتغري

 %28 98 شكط

 %28 77 أُجٟ

 %788 08 اجملٌ٘ا
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%( ًّ األطؼاي اهت٘سسٙني ًّ اهصك٘ض بٌِٚا اإلُاخ 28ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ )

ْ ًطض اهت٘سس ُػبٞ  اُتؿاضٖ بني اهصك٘ض أكجط ًّ اإلُاخ أ%( ٗٓصا ٙسي عوٟ 28ميجوّ )

 88( يوضح متى مت اكتشاف إصابة طفلم بالتوحد ٌ = 18ددول )
 اهِػبٞ % اهتلطاض اهعسز

 %78 0 أؿى ًّ غتٕ أؾٔط

 %72,9 77 ؾٔط77-أؾٔط8ًّ 

 %28 77 غِتني ًّ أؿى-ًّ غِٕ

 %77,9 27 أكجط ًّ غِتني

 %788 78 اجملٌ٘ا

%(   اكتؿاؾ ًطض اهت٘سس هسٍٙٔ بعس أكجط ًّ 77,9ٙتطح ًّ اؾسٗي اهػابف أْ)

%( ، 28أؿى ًّ غِتني( ميجوْ٘ ) -غِتني بٌِٚا ًّ   اكتؿاؾ املطض هسٍٙٔ ًّ )غِٕ

ميجوْ٘ أؿى ًّ غتٕ أؾٔط،  %(78%( ، ٗ)72.9( ميجوْ٘ )ًاؾٔط 77-أؾٔط 8)بٌِٚا ًّ 

 سساثٞ ظٔ٘ض ٓصا املطض ٗعسَ ًعطػٞ األغط بٕ . إىل ٗٓصا ٙع٘ز 

 88يوضح مدى معرفة املبحوخ مبرض التوحد ودواىب شخصية الطفل التوحدي ٌ =  (11ددول )

عٍ اهعبةةةةةةةةةةةةةةةةةاضٝ َ
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مسعت باضططاب اهت٘سس بعس 
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.7

9
% 

77 72
.9

% 

79 98
.7

9
% 

72
8

 7.
2

 78
.8

7
 

7 
ٗ أٜ ؾ١ٛ أٙـاَٗ اهطؼى اهطٗتني 

 خط ًٌٔا كاْ بػٚطاآ

28 22
.9

% 

77 97
.9

 

0 78% 70
7

 7.
72

 78
.8

7
 



 
 

 
 
 403 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

يف  دور املؤسسككاتاملشكككالت واالحتياجككات التككى تواجككه أسككر أطفككال التوحككد و
   سلوى بارشيد.م،  فتحية باحشوان .أ.م    |         دراسة على عيية مً األسر يف مديية امللال() مواجهتها

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يوليو ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

9 

هس صع٘بٞ باهغٞ يف االختالط 

خطّٙ ٗٙؤثط ٗاهت٘اصى ًع اآل

 االُػشاب ًّ امل٘اؿؽ االدتٌاعٚٞ

72 90
.2

9
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77 79% 77 78
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9
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8
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27
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8 

يف اؿطكٞ  غاهٚب منطٕٚأٙؤزٜ 

كاهتصؼٚف اٗ ضطب اهطاؽ يف 

 اؿا٢ط ًجال .

78 79% 77 28% 78 79% 77
7

 7.
99

 77
.2

8
 

2 
ٙعاُٛ ًّ صع٘بٞ ٗتأخط يف اهوغٞ 

 ٗػٌٕٔ اهلوٌات ٗاهطٌا٢ط.

88 07
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 27 ٙطزز اهلوٌات زْٗ ػٍٔ ًعِآا 0
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ؾٚا١ ٜ كاٗؾ ًّ األأٙبسٜ 
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78 
تعٔط هسٙٞ غو٘كٚات عسٗاُٚٞ 

 ؾٚا١كاملٚى هوتشطٍٚ ٗتلػري األ
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 ٗ ًّ خاضدٔاأر " يف االغطٝ أ
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77 
الؾاضٝ بٔسؾ اؿص٘ي إٙػتعٌى 

 ؾٚا١عوٟ األ

77 97
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72 
هػاعات  ٖٙؼطى اؾو٘ؽ ه٘سس

 ط٘ٙوٞ
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77 
ثِا١ أٙـَ٘ طؼوم بتصطػات غطٙبٞ 

 تِاٗي اهطعاَ

78 78% 
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79 
ٙتـٚأ طؼوم ًّ ضا٢شٞ املِعؼات 

 املِعهٚٞ
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70.97  

ًس٠ ًعطػٞ املبش٘خ مبطض اهت٘سس ٗد٘اُب  ٙ٘ضح اهصٜٗ اهػابف اؾسٗي ًّ ٙتبني

إال  باضططاب اهت٘سس  ٘اػٌعأْ ِٓان كجريًا ًّ األٓاهٛ مل ٙ ،وطؼى اهت٘سسٜ هؾدصٚٞ 

%( 77,98بٌِٚا ؿطض)ًّ إمجاهٛ عِٚٞ اهسضاغٞ ،  % ( 87,9)ٍٔ سٚح بوع صابٞ طؼوإبعس 
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ٍُٔ مل ٙػٌع٘ا عّ إٓاهٛ %( ًّ األ 79مسع٘ا عّ اضططاب اهت٘سس ٗ )  أسٚاُا ٍُٔأب

ٗؿس ٙطدع  (.27,22) 7اكسٚح بوغت ُػبٞ  إسصا٢ٚٞ ، ٗٓصٖ اهعباضٝ زاهٞ اضططاب اهت٘سس

اهػبب إهٛ عسَ ٗد٘ز ت٘عٚٞ ألػطاز اجملتٌع بٔصا املطض غ٘ا١ كاْ شهم ًّ ٗغا٢ى اإلعالَ 

ْ تتلاػى دٔ٘ز املؤغػات أػوصهم هب احملوٚٞ أٗ ًّ ًِعٌات اجملتٌع املسُٛ ، 

أغبابٕ ٗأعطاضٕ ٗ ت٘ع٘ٙٞ عّ ًطض اهت٘سس ٗ ٞاؿلً٘ٚٞ ٗاألٓوٚٞ بعٌى زٗضات ثـاػٚ

 اهتعاًى ًعٕ . ٞكٚؼٚ

هس صع٘بٞ باهغٞ يف االختالط ٗاهت٘اصى ٗؿس أٗضشت اهسضاغٞ أْ اهطؼى اهت٘سسٜ 

ًّ إمجاهٛ  % ( 90,29ؿطض ) سٚح   خطّٙ ٗٙؤثط االُػشاب ًّ امل٘اؿؽ االدتٌاعًٚٞع اآل

ٗٓصٖ ُػبٞ ،  خطّٙصع٘بٞ باهغٞ يف االختالط ٗاهت٘اصى ًع اآلعِٚٞ اهسضاغٞ أْ ِٓان 

ٗعٛ اهِاؽ ٗثـاػتٍٔ بٔصا املطض ، ٗعسَ ًعطػتٍٔ بلٚؼٚٞ  ٞهـو ؿس ٙطدع اهػبب كبريٝ

% ( بإُٔ ال ت٘دس صع٘بٞ يف اهتعاًى ًع ٓصا  77)  ٙط٠اهتعاًى ًع اهؼ٣ات اـاصٞ ، بٌِٚا 

بإُٔ أسٚاُا  عِٚٞ اهسضاغًّٞ  %( 79، بٌِٚا ) بآضا٢ٍٔاملطض ٗٓصا ٙسي عوٟ ؼؼغ األٓاهٛ 

سٚح بوغت ُػبٞ  إسصا٢ٚٞ، ٗٓصٖ اهعباضٝ شات زاهٞ س صع٘بٞ يف االختالط ٗاهت٘اصى ت٘د

ػٍٔ  ٗعسَ ًّ صع٘بٞ ٗتأخط يف اهوغٞ اهطؼى اهت٘سسٜ ٙعاُٛأٙطا  . (78,70) 7اك

ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ ، بني اغتذابات عِٚٞ اهسضاغٞ سٚح  لوٌات ٗاهطٌا٢طهو

عِٚٞ % ( ًّ  07,9) تط٠زاهٞ إسصا٢ٚٞ سٚح  اتش ( ٗٓٛ 00,97) 7اػـس بوغت ؿٌٚٞ ك

شهم  سبأْ اهطؼى ٙعاُٛ ًّ صع٘بٞ ٗتأخط يف اهوغٞ ٗػٍٔ اهلوٌات ٗاهطٌا٢ط ٗٙع اهسضاغٞ 

% ( بأْ اهطؼى ال ٙعاُٛ ًّ صع٘بٞ ٗتأخط يف اهوغٞ  79ًّ أعطاض اهت٘سس ، بٌِٚا ) ًاعاضض

 اهلوٌات زْٗ ػٍٔ ًعِآاإضاػٞ إهٛ شهم ػإْ اهطؼى ٙطزز  .ٗػٍٔ اهلوٌات ٗاهطٌا٢ط

بأْ اهطؼى  ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %( 22,29)%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ ٗاػـت عوٟ ٓصا بٌِٚا 78)

ْ اهطؼى ال ٙطزز اهلوٌات زْٗ ػٍٔ أ%( ب 78,79أسٚاُا ٙطزز اهلوٌات زْٗ ػٍٔ ًعِآا، ٗ)

 يف 7، ٗؿس بوغت ؿٌٚٞ كاْ تلطاض اهلوٌات ًّ أعطاض املطض أعِآا ٗٓصا ٙسي عوٟ مل

 ( سٚح ال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ يف ٓصٖ اهعباضٝ . 7,77ٓصٖ اهعباضٝ )

ال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغةتذابات عِٚةٞ اهسضاغةٞ سٚةح بوغةت      كٌا إُٕ 

ٛ  2,79)  7اؿٌٚٞ ك ْ اهطؼةى  أٓةاهٛ بة  %( ًةّ األ  22,9) تةط٠ زاهةٞ إسصةا٢ٚٞ سٚةح     شات ( ٗٓة

عِٚةةٞ ًةةّ  %( 79ؾةةٚا١ ، ٗ )هوتشطةةٍٚ ٗتلػةةري األ تعٔةةط هةةٕ غةةو٘كٚات عسٗاُٚةةٞ كاملٚةةى    
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ْ اهطؼةى  أٓاهٛ ب% ( ًّ األ 22,9ٙـَ٘ بٔصٖ اهػو٘كٚات ، بٌِٚا ) سٚاُاأْ اهطؼى أب اهسضاغٞ

ْ اهطؼةى  أٙـِت بأٓاهٛ ْ ُػبٞ كبريٝ ًّ األأٜ غو٘كٚات عسٗاُٚٞ  ٗٙؿري شهم بأال ٙـَ٘ ب

  ٗتط٘ضٓا ٗصع٘بٞ اهتعاًى ًعٕ . تعٔط هٕ غو٘كٚات عسٗاُٚٞ ُتٚذٞ هعسَ ػٍٔ ساهٞ اهطؼى

ْ اهطؼى ٙعٔط عوٕٚ تعوف بأٜ ؾدص  غ٘ا١ كةاْ  أ عِٕٚ اهسضاغٞ%( ًّ 02,29) ٗ تط٠

ؾسٙس اهتعوف بأٜ  ْٜ اهطؼى اهت٘سسأ ىلاٗ خاضدٔا ٗٙؿري شهم أغطٝ ر ( يف األأٗ أب أٗ أَ أ)

ّ 78ؾدص ٙؼٍٔ ساهتٕ ٗٙتعاًى ًعةٕ عِةاْ ، بٌِٚةا )    ٞ   %( ًة  اسٚاُة أْ اهطؼةى  أ عِٚةٕ اهسضاغة

ٞ  %( ًةّ  9) ٗخط آٙعٔط عوٕٚ اهتعوف بأٜ ؾدص  ْ اهطؼةى ال ٙعٔةط عوٚةٕ تعوةف     أ عِٚةٕ اهسضاغة

سصةةا٢ٚٞ بةةني  إ ٞت٘دةةس ػةةطٗق شات زالهةة ، ٗ ر (أٗ أ بأَ أٗ أخةةط غةة٘ا١ كةةاْ)  آبةةأٜ ؾةةدص  

 . سصا٢ٚٞإ ٞزاهشات  ٗٓٛ (97,89) 7ااهسضاغٞ سٚح بوغت ؿٌٚٞ ك ٞاغتذابات عِٚ

 7اكة  ٞاهسضاغةٞ سٚةح بوغةت ؿٌٚة     ٞسصا٢ٚٞ بني اغةتذابات عِٚة  إ ٞهت٘دس ػطٗق شات زال

ٞ %( ًةةّ  90,29) تةةط٠  سصةةا٢ٚٞ سٚةةح إزاهةةٞ  شات ( ٗٓةة79,92ٛ) ْ اهطؼةةى ال أ عِٚةةٞ اهسضاغةة

ٞ  ٖٙؼطةةى اؾوةة٘ؽ ه٘سةةس  ٞ %( ًةةّ 72,9)، ٗ  هػةةاعات ط٘ٙوةة  اسٚاُةةأْ اهطؼةةى أ عِٚةةٞ اهسضاغةة

ْ اهطؼةةى عِٚةةٞ اهسضاغةةٞ تةةط٠ أ %( ًةةّ 72,29هػةةاعات ط٘ٙوةةٞ بٌِٚةةا)  ٖٙؼطةةى اؾوةة٘ؽ ه٘سةةس 

، ؿس ٙطدع شهم هؿةع٘ض اهطؼةى بةاـ٘ؾ ًةّ اؾوة٘ؽ       هػاعات ط٘ٙوٞ ٖٙؼطى اؾو٘ؽ ه٘سس

 ه٘سسٖ أٗ ؿس ٙلْ٘ هطبٚعٞ طؼى اهت٘سس ادتٌاعٛ . 

 (88يوضح املشلالت واالحتيادات اليت توادُ أسر أطفال التوحد  ٌ = ) (13ددول ) 
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املؿلالت ٗاالستٚادات اهيت ت٘ادٕ أغط  ٙ٘ضح اهصٜٗ اهػابف اؾسٗي ًّ ٙتبني

أٍُٔ ال ٙؿعطْٗ باؿطز أًاَ اآلخطّٙ   ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %(27,79)أْ ُػبٞ  أطؼاي اهت٘سس

ًّ  %(72,9)لس  ٗعوٟ اهعلؼ ،عٍِٔ هت٘سسٜ ٗال ٙؼطوْ٘ االبتعازًّ ٗد٘ز طؼؤٍ ا

هت٘سسٜ ٗال ٙؼطوْ٘ باؿطز أًاَ اآلخطّٙ ًّ ٗد٘ز طؼؤٍ ا عِٚٞ اهسضاغٞ ٙؿعطْٗ أسٚاُا 

ٙؿعطْٗ باؿطز أًاَ اآلخطّٙ  ًّ ٗد٘ز  ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  %(77,79)بٌِٚا ، االبتعاز عٍِٔ

وٞ اهؿع٘ض باؿطز ًّ ٗٓصا ٙؿري إىل أْ ًؿل طؼؤٍ اهت٘سسٜ ٗ ٙؼطوْ٘ االبتعاز عٍِٔ ،
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، ًّ األٓاهٛ ٗهلّ هٚؼ بِػبٞ كبريٝٗد٘ز طؼى ت٘سسٜ يف األغطٝ  ً٘د٘زٝ هس٠ اهبعض 

ٗهعى ٓصا ٙطدع إىل أْ األغطٝ ًؤًِٞ باهـطا١ ٗاهـسض ٗأْ ٗد٘ز عوٞ أٗ إصابٞ ٓٛ خاضز 

غٚططتٍٔ ٗهصا لسٍٓ واٗهْ٘ اهتلٚؽ ًع ٗضعٍٔ األغطٜ بعس ف١ٛ اهطؼى اهت٘سسٜ 

 األًط هٚؼ ػٕٚ ًا ٙسػع هوشطز. ٗٙطْٗ أْ

 (82,9)7بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ  ػـس بوغت كا إسصا٢ٚٞت٘دس ػطٗق شات زالهٞ ٗ

باهـوف ٗاـ٘ؾ عوٟ سٚاٝ ٗ  طْٗؿعٙ عِٚٞ اهسضاغٞ %( ًّ 08) ػري٠ٗٓٛ زاهٞ إسصا٢ٚا ، 

ٍُٔ أ عِٚٞ اهسضاغٞ ٙطْٗ%( ًّ 79) ًّ شهم ػإًْػتـبى طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، ٗعوٟ اهعلؼ 

%( ًّ األٓاهٛ 9ال ٙؿعطْٗ باـ٘ؾ عوٟ سٚاٝ ًٗػتـبى طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، بٌِٚا ٙـطض )

عوٟ ًػتـبى ٗٙطدع اهؿع٘ض باهـوف أٍُٔ ٙؿعطْٗ أسٚاُا باهـوف عوٟ ًػتـبى طؼؤٍ، 

أطؼاهلٍ اهت٘سسٙني إىل عسَ ٗعٛ اجملتٌع باستٚادات ٗؿسضات ٓصٖ اهؼ٣ٞ ٗعسَ ت٘ػري 

يف ؿوف األٓاهٛ  تؤثط تأثريًا ،إىل داُب أْ زضدٞ اإلصابٞ ؿس اهطعاٙٞ ٗاهتأٓٚى اهلاػٚني

ا هؿع٘ضٍٓ باـ٘ؾ ًّ  عسَ دس٠ٗ اهتأٓٚى باهِػبٞ ؿاهٞ أطؼاهلٍ ٗٙأغٍٔ ًّ شهم، ب

ٙسػعٍٔ إىل اهؿع٘ض باهـوف عوٟ ًػتـبى أطؼاهلٍ اهت٘سسٙني يف ساي غٚاب أسس اه٘اهسّٙ 

عسَ ؿوـٍٔ ٗخ٘ػٍٔ عوٟ ًػتـبى  طْٗٓاهٛ ٙ،يف سني أْ ُػبٞ ؿوٚوٞ دسا ًّ األ ٌٚٔاأٗكو

أطؼاهلٍ ٗهعى شهم ٙع٘ز إىل أْ  زضدٞ اإلصابٞ بػٚطٞ تػٌح هوطؼى ًػتـبال بأْ ٙعتٌس عوٟ 

ؿس ٙطدع اهػبب إىل أٙطا ُؼػٕ أٗ أْ األغطٝ ؿازضٝ عوٟ تأًني ًػتـبى طؼؤا اهت٘سسٜ 

. ٗ ٓصا  عوٟ ًػتـبوٕ دٔى اه٘اهسّٙ ٗعسَ إزضاكٌٔا ؿـٚـٞ ٗضع اهطؼى ٗاـطط احملتٌى

 ٙطتبط بسضدٞ ٗعٛ األٓاهٛ ٗاجملتٌع باضططاب اهت٘سس ٗاستٚادات اهت٘سسٙني.

ال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ  ػـس بوغت كٌا 

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  عسَ ؾع٘ضٍٓ 77,9) سٚح ٙط٠( ٗٓٛ غري زاهٞ إسصا٢ٚا ،2,7)7كا

يف %( ًٍِٔ ٙؿعطْٗ أسٚاُا باهػدطٙٞ 28ًى اهبعض ًعٍٔ ، بٌِٚا)أثِا١ تعا يف باهػدطٙٞ

أثِا١  يف %( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  أٍُٔ ٙؿعطْٗ باهػدط72,9ٞٙ) ، ٗ أثِا١ تعاًى اهبعض ًعٍٔ

تعاًى اهبعض ًعٍٔ ، ٗٓصا ٙؿري إىل أْ بعض األٓاهٛ هسٍٙٔ ؿسضٝ عوٟ تـبى إصابٞ طؼؤٍ 

١ٗ األًط اهصٜ هعؤٍ ال ٙأبْٔ٘ بطزٗز أػعاي ًا هعؤٍ ٙتعاًوْ٘ ًع ٗضع األغطٝ بٔس

احملٚطني أٗ ضمبا أْ ب٣ٚتٍٔ احملٚطٞ ٗاعٚٞ يف تعاًؤا ًع األٓاهٛ ،بٌِٚا لس يف ضزٗز بعض 

األٓاهٛ أْ اجملتٌع ال ٙعاي ِٙعط إىل اإلعاؿٞ  عوٟ أُٔا ًّ اختٚاض ٗضغبٞ األٓاهٛ ٗإُٔ هب 
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ا ػ٣ات ُاؿصٞ غري ؿابوٞ هوتأٓٚى ٗأُٔا ال اهتعاًى ًع شٜٗ االستٚادات اـاصٞ عوٟ أُٔ

متتوم أٜ ؿسضات أٗ ًٔاضات ، ٗضمبا ٙع٘ز ؾع٘ضٍٓ بصهم إىل ساهتٍٔ اهِؼػٚٞ املطططبٞ 

سٚح ٙتٌْ٘ٓ٘ أْ اآلخطّٙ ٙػدطْٗ ًٍِٔ هعسَ ؿسضتٍٔ عوٟ تـبى األًط ًّ ٗد٘ز طؼى 

 ت٘سسٜ زاخى األغطٝ.

خطٗز ًّ األٓاهٛ ال مياُعْ٘ تط٠ أْ  ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %(78)أًا اهعباضٝ اهػازغٞ ػإْ 

خطٗز عسَ  %( أٍُٔ أسٚاُا ٙؼطو27.9ْ٘)، بٌِٚا أطؼاهلٍ يف املِاغبات عوٟ اإلطالق

أٍُٔ ٙؼطوْ٘ عسَ خطٗز أطؼاهلٍ ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %( 72,9)، ٗأطؼاهلٍ يف املِاغبات 

أطؼاهلٍ يف اهت٘سسٙني يف كجري ًّ املِاغبات ، ٗهعى تؼطٚى غاهبٚٞ األٓاهٛ عسَ خطٗز 

املِاغبات  ٙطدع إىل غو٘ن األطؼاي اهت٘سسٙني ُٗؿاطٍٔ اهعا٢س اهصٜ ٙتػبب يف سطز 

اه٘اهسّٙ عِسًا ٙجري أطؼاهلٍ املتاعب هآلخطّٙ خص٘صا عِس عسَ تـسٙط احملٚطني ه٘ضع 

األغطٝ ٗطؼؤا، بٌِٚا لس ُػبٞ ال بأؽ بٔا ًّ األٓاهٛ ال مياُعْ٘ اصطشاب أطؼاهلٍ يف 

 ٗ ال ٙتشطدْ٘ ًّ شهم.املِاغبات 

( 7,7) 7ال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ ػـس بوغت كا

إُٔ ت٘ادٍٔٔ صع٘بٞ أسٚاُا  عِٚٞ اهسضاغًّٞ  %( 72,29)سٚح ٙط٠  ٗٓٛ غري زاهٞ إسصا٢ٚا

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أٍُٔ هسْٗ صع٘بٞ يف 27,9بٌِٚا)،  يف اهتعاًى ًع طؼؤٍ اهت٘سسٜ

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أٍُٔ ال ٙ٘ادْٔ٘ صع٘بٞ يف 72,29)ٗ  هتعاًى ًع أطؼاهلٍ اهت٘سسٙني،ا

اهتعاًى ًع طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، ٗهعى ٓصا ٙؿري إىل أْ املػت٠٘ اهتعوٌٚٛ ٗاهجـايف هألٓى ؿس 

يف كٚؼٚٞ اهتعاًى ًع اهطؼى اهت٘سسٜ ٗكصهم زضدٞ اه٘عٛ ب٘ضع اهطؼى ،  أثطٙلْ٘ هٕ 

يف  ًًٌٔا تؤثط تأثريًاصابٞ ٓى ٓٛ ؾسٙسٝ أَ بػٚطٞ ، ٗٓصٖ ع٘اًى إىل داُب زضدٞ اإل

 اغتذابٞ اهطؼى هألٓى ٗت٘دٍٚٔٔ ٗتؿلٚى ؾدصٚتٕ ٗ غو٘كٕ.

 7ال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ ػـس بوغت كا كٌا 

عالؿتٍٔ %( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أْ  00,29) ٙط٠ٗٓٛ غري زاهٞ إسصا٢ٚٞ ، سٚح  (778,8)

%( ًّ 8,79باألٓى ٗاألؿاضب مل تطعؽ بعس ف١ٛ طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، ٗعوٟ اهعلؼ ٙـطض )

%( 9) ٗعِٚٞ اهسضاغٞ أْ عالؿتٍٔ باألٓى ٗاألؿاضب ؿس ضعؼت بعس ف١ٛ طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، 

ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أْ عالؿتٍٔ أسٚاًُا  تطعؽ باألٓى ٗاألؿاضب ، ٗؿس ٙع٘ز شهم إىل ًس٠ 

  األؿاضب ًع ٓؤال١ األغط .ٗؿ٘ؾ األٓى ٗ
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( 29,8) 7ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ  ػـس بوغت كاٗ

أٍُٔ مل ٙسخو٘ا يف ًؿلالت ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  %(  08) سٚح تط٠ٗٓٛ زاهٞ إسصا٢ٚا ، 

%( ًّ األٓاهٛ أٍُٔ ٙعاُْ٘  79بٌِٚا لس أْ )  أغطٙٞ ُتٚذٞ ف١ٛ طؼؤٍ اهت٘سسٜ ،

ٗعوٟ اهعلؼ  ٙـطض  ، ًؿلالت أغطٙٞ يف بعض األسٚاْ ُتٚذٞ ٗد٘ز اهطؼى اهت٘سسٜ

 . %( ًّ األٓاهٛ أٍُٔ زخو٘ا يف ًؿلالت أغطٙٞ ُتٚذٞ ٗد٘ز طؼؤٍ اهت٘سس9ٜ)

 7ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني اغتذابات عِٚٞ اهسضاغٞ ػـس بوغت كا

ّ عِٚٞ اهسضاغٞ إُٔ ت٘ادٍٔٔ %( ً 87,79) سٚت ؿطضزاهٞ إسصا٢ٚا، شات (ٗٓٛ 27,7)

%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أٍُٔ ٙ٘ادْٔ٘  72.9) ٙط٠بٌِٚا  صع٘بات يف تعوٍٚ طؼؤٍ اهت٘سسٜ ،

عِٚٞ اهسضاغٞ أٍُٔ ال ٙ٘ادْٔ٘ ًّ  %( 77,79أسٚاُا صع٘بٞ يف تعوٍٚ طؼؤٍ اهت٘سسٜ ، ٗ )

ْ٘ ِٓان سصا٢ٚات إىل إُٔ ؿس ٙلٗتؿري ٓصٖ اإل، أٜ صع٘بٞ يف تعوٍٚ اهطؼى اهت٘سسٜ

ُـص كبري  يف عسز املؤغػات ٗاملطاكع اهيت ت٘ػط اهطعاٙٞ ٗاهتعوٍٚ ٗاهتأٓٚى هوت٘سسٙني 

أٗ ُـص اهل٘ازض ٗامل٘اضز ٗاالًلاُٚات ، كٌا ميلّ إضداا توم اهصع٘بات اهيت ت٘ادٕ 

األغط إىل اه٘ضع االؿتصازٜ أٗ االدتٌاعٛ هألغط ، ٗؿس تلْ٘ ساهٞ اهطؼى ؾسٙسٝ ًا 

 بٞ عوٟ األغطٝ يف  تعوٍٚ طؼؤا اهت٘سسٜ.ٙعٙس األًط صع٘

 ٗٓٛ ( ، 99,9) 7ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني عِٚٞ اهسضاغٞ ػـس بوغت كاٗ

ٙلؼٛ بعس ف١ٛ اهطؼى ال %( ًّ األٓاهٛ أْ زخؤٍ  27.9)سٚح ٙط٠ زاهٞ إسصا٢ٚٞ ،شات 

سسٜ ،ٗهعى تأثط يف ظى ٗد٘ز طؼى ت٘ؿس ا ٙعا أْ ًػت٠٘ املعٚؿٞ هألغطٝ اهت٘سسٜ ب

عِاٙٞ خاصٞ ؿس انؼض هالستٚاز  إهٛ  ٓصا ٙؿري إىل املػت٠٘ االؿتصازٜ املٌتاظ هألغطٝ 

إهٛ بعض االزٗٙٞ اهيت وتاز هلا اهطؼى كٌا ؽتوؽ استٚاداتٕ عّ استٚادات  هوطؼى 

ٙلؼٛ بعس  اسٚاُاأْ زخؤٍ ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  %( 72.9) لس أْ كٌاأخ٘تٕ األصشا١ ، 

عى شهم ٙع٘ز إىل أْ زخى األغطٝ غري ثابت أٗ أْ اهطؼى ميط بأظًات ف١ٛ طؼؤٍ ه

%( ًّ األٓاهٛ ٙـطضْٗ أْ زخؤٍ أصبح ٙلؼٛ بعس ف١ٛ 78)، ٗ ٗاضططابات ًعِٚٞ 

 .ٗشهم ؿس ٙطدع هطعؽ زخى األغطٝ  طؼؤٍ

( ،  97,7) 7ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ بني عِٚٞ اهسضاغٞ ، ػـس بوغت كاكٌا 

أٍُٔ ال ٙعاُْ٘ ًؿلوٞ يف ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ  %( 27,79)سٚح تط٠  صا٢ٚٞ ،ٗٓٛ زاهٞ إس

  أسٚاُا  عِٚٞ اهسضاغٞ%( ًّ 79بٌِٚا لس ) ت٘ػري األزٗٙٞ باهطغٍ ًّ اضتؼاا أغعاضٓا ،



 
 

 
 
 410 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

يف  دور املؤسسككاتاملشكككالت واالحتياجككات التككى تواجككه أسككر أطفككال التوحككد و
   سلوى بارشيد.م،  فتحية باحشوان .أ.م    |         دراسة على عيية مً األسر يف مديية امللال() مواجهتها

ISSN : 2410-1818 

 م2017سبتمبر -يوليو ( 16المجلذ ) ( 15العذد )

%( ًّ األٓاهٛ أٍُٔ ال ٙػتطٚعْ٘ ت٘ػري 72,29)ٗ ػتطٚعْ٘ ت٘ػري األزٗٙٞ الضتؼاا أغعاضٓا . ت

 أغعاضٓا .األزٗٙٞ الضتؼاا 

 (88طفال التوحد ٌ=) أيوضح دور املؤسشات واجلَات الداعنة ألسر ( 13ددول ) 

فٌ٘ا  ال أسٚاُا ُعٍ اهعباضٝ َ

 األٗظاْ
ًت٘غط اه٘ظْ 

 7ن املطدح

 78 ت٘دس أًاكّ هعالز أطؼاي اهت٘سس 7

79% 
79 

70,29% 
79 

98,79% 729 80,7 22,79 

تت٘ػط ًطاكع هوطعاٙٞ اهلاػٚٞ يف  7

 هوٌصابني باهت٘سس امللال
70 

88% 
78 

78% 
78 

78% 797 7,7 72 

تت٘ػط األزٗات ٗاهتذٔٚعات ٗاملعسات  2

 اهالظًٞ ـسًٕ أطؼاي اهت٘سس
77 

72,9% 
28 

22,9% 
70 

29% 797 9,7 2,7 

ٙـسَ املطكع خسًات تعوٌٚٚٞ  7

 ٗصشٚٞ ألطؼاي اهت٘سسٙني
79 

98,79% 
78 

79% 
79 

70,29% 798 22,7 22,79 

9 
طبٚعٞ اـسًات  أملـسًٞ تػٍٔ 

هوطؼى اهت٘سسٜ هوتؼاعى ًع أػطاز 

 اجملتٌع

28 

22,9% 
70 

77,9% 
27 

78% 790 92,7 28,7 

ٙـسَ املطكع خسًات تأٓٚوٚٞ  8

 هوطؼى
29 

70% 
77 

72,9% 
72 

22,29% 727 79,7 27,77 

ٙـسَ املطكع زٗضات هتعاًى اهػوٍٚ  2

 ًع طؼوم
72 

77,79% 
70 

77,9% 
79 

98,79% 727 8,7 9,70 

أؿـت طؼوم مبؤغػٞ أٗ ًطكع  0

 تعوٍٚ ٗتأٓٚى خاص باهت٘سس
82 

27,9% 
7 

9% 
9 

77,79% 770 2,7 22,80 

9 
تػٍٔ طبٚعٞ اـسًات املـسًٞ 

هوطؼى اهت٘سسٜ يف إهاز سٚاٝ 

 أػطى هٕ

78 

78% 
78 

78% 
70 

78% 770 8,7 88,79 

اجملتٌع ٗاا بلٚؼٕٚ اهتعاًى ًع  78

 املعاق ٗخاصٕ طؼى اهت٘سس
79 

70,29% 
78 

78% 
79 

87,79% 778 92,7 7,70 

 72 تتوـٟ زعًٌا ًازًٙا ًّ اهسٗهٞ 77

78,79% 
77 

72,9% 
79 

98,79% 770 8,7 78,78 

ت٘دس ًؤغػات خريٙٞ هسعٌِا هعالز  77

 اهطؼى
29 

72,29% 
77 

79% 
22 

77,79% 787 87,7 72,77 

 
  72.98 7099    ًر
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زٗض املؤغػات ٗاؾٔات اهساعٌٞ ألغط أطؼاي  ٙ٘ضح اهصٜٗ اهػابف اؾسٗي ًّ ٙتبني

، بٌِٚا ت٘دس أًاكّ هعالز اهت٘سستط٠ إُٔ ال  عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ %(98.79)أْ ُػبٞ  اهت٘سس

ت٘دس ػطٗق يف ًسِٙٞ امللال ، ٗال  ت٘دس أًاكّ هعالز اهت٘سس%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ 79)

 (79,22)يف ٓصٖ اهعباضٝ   7بني اغتذابٞ عِٚٞ اهسضاغٞ ػـس بوغت كا إسصا٢ٚٞشات زالهٞ 

 ٗٓٛ ؿٌٚٞ شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ . 

ػرت٠  طاكع هوطعاٙٞ اهلاػٚٞ يف امللال هوٌصابني باهت٘سساملػط ات٘أًا عّ ًس٠ 

 ،اػٚٞ يف امللال هوٌصابني باهت٘سسُٕ تت٘ػط ًطاكع هوطعاٙٞ اهلًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أ%( 88)

، %( هلى 78ًٍِٔت٘دس سٚح بوغت ) ُاٗاسٚا ػط ًطاكعات٘بٌِٚا تػاٗت اهِػبٞ بني عسَ 

 7كا، ٗؿس بوغت ؿٌٚٞ صٞ هوت٘سس ًؤخطًا يف ٓصٖ اهعباضٝٗؿس اػتشت بعض املطاكع اـا

 . سصا٢ٚٞإزاهٞ شات ( ٗٓٛ 72)

( 7.2)7سٚح بوغت ؿٌٚٞ كايف اهعباضٝ اهجاهجٞ  سصا٢ٚٞ إال ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ ٗ

تت٘ػط  أسٚاُا عِٚٞ اهسضاغٞ بإُٔ ًّ( %22.9) تط٠سٚح  زاهٞ اسصا٢ٚٞ، ؿٌٚٞ غري  ٗٓٛ

%( بإُ ال تت٘ػط  29)بٌِٚا  ،عسات اهالظًٞ ـسًٞ أطؼاي اهت٘سسألزٗات ٗاهتذٔٚعات ٗاملا

ألزٗات ابإُٔ تت٘ػط  ( %72.9)ٗ ،عسات اهالظًٞ ـسًٞ أطؼاي اهت٘سسزٗات ٗاهتذٔٚعات ٗاملاأل

ا ُط٠ اْ املطاكع امل٘د٘زٝ ، ًّٗ ِٓعسات اهالظًٞ ـسًٞ أطؼاي اهت٘سسٗاهتذٔٚعات ٗامل

تت٘اػط ػٚٔا بعض املعسات ٗاألدٔعٝ اهيت تػاعس طؼى اهت٘سس ٗٓصٖ املعسات تلْ٘ يف 

 املطاكع اـاصٞ اهيت ال تػتطٚع األغط شات اهسخى املِدؼض ت٘ػريٓا هطؼؤا . 

بوغت ٗؿس  خسًات تعوٌٚٚٞ ٗصشٚٞ هألطؼاي اهت٘سسٙنيكٌا إْ ٓصٖ املطاكع تـسَ 

%(  98.79ُػبٞ) أْعِٚٞ اهسضاغٞ تط٠  ، سٚح سصا٢ٚٞإزاهٞ شات  ( 79.22ٛٓٗ) 7ؿٌٚٞ كا

ًّ  %(79) أًاـسَ خسًات تعوٌٚٚٞ ٗصشٚٞ هألطؼاي اهت٘سسٙني ،تكع اًط تأكس أْ ِٓان 

تعوٌٚٚٞ ٗصشٚٞ هألطؼاي كع خسًات اـسَ املطت أسٚاُابإُٔ  ػرت٠  عِٚٞ اهسضاغٞ

خسًات تعوٌٚٚٞ أٜ  كع اـسَ املطت ال ُٕأت ؿطض عِٚٞ اهسضاغًّٞ  %(70.29)ٗ ،اهت٘سسٙني

  .ٗصشٚٞ هألطؼاي اهت٘سسٙني

ال  ـسَ هوطؼى اهت٘سسٜت اهيتطبٚعٞ اـسًات %( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ بأْ 78ٗتط٠ )

طبٚعٞ اـسًات %( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ تط٠ أْ 22.9، اًا ) ػطاز اجملتٌعأًع  ٕتؼاعو يف تػٍٔ
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%( ًّ عِٚٞ 77.9، ٗ ) ػطاز اجملتٌعأًع  ٕتؼاعو يف تػٍٔال  ـسَ هوطؼى اهت٘سسٜت اهيت

ًع  ٕتؼاعو يف تػٍٔأسٚاُا  ـسَ هوطؼى اهت٘سسٜت اهيتطبٚعٞ اـسًات اهسضاغٞ تط٠ إُٔ 

ٗٓٛ ؿٌٚٞ غري زاهٞ إسصا٢ٚا ، ٗؿس ٙطدع ( 7.28) 7بوغت ؿٌٚٞ كا، ٗؿس  ػطاز اجملتٌعأ

ساثٞ ٓصٖ املطاكع يف شهم هعسَ ٗد٘ز ًعوٌات ًٗسضبات شات ؽصص يف ٓصا اجملاي ٗؿ

 اجملتٌع .  

وتعاًى اهػوٍٚ ًع هزٗضات  ال ٙـسَ أ٠ املطكع%( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أْ 99كٌا تط٠ )

وتعاًى اهػوٍٚ ًع هزٗضات %( ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ أْ املطكع أسٚاُا ٙـسَ 77.9، بٌِٚا )طؼى

س بوغت ؿٌٚٞ ٗؿ%( بأْ املطكع ٙـسَ زٗضات هوتعاًى اهػوٍٚ ًع أطؼاهلا ،77.79)، ٗ طؼى

 ( ٗٓٛ ؿٌٚٞ شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ . 70.9يف ٓصٖ اهعباضٝ ) 7كا

 7كا ( سٚح بوغت ؿ8.87ٌٞٚت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ ًعِ٘ٙٞ )ٗ

ْ با عِٚٞ اهسضاغٞ( ًّ %87.79) أكستسٚح ،ٗٓٛ ؿٌٚٞ شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ ( 70.7)

أْ  تط٠%( 78بِػبٞ )ٗ ٗاا بلٚؼٚٞ اهتعاًى ًع املعاق ٗخاصٞ طؼى اهت٘سس ، غري اجملتٌع

بلٚؼٚٞ اهتعاًى ًع املعاق ٗخاصٞ طؼى اهت٘سس ،بٌِٚا  ًٚاٗاع اسٚاُا ٙلْ٘ اجملتٌع

عاًى ًع املعاق ٗخاصٞ طؼى بلٚؼٚٞ اهت ٙعٛعِٚٞ اهسضاغٞ بأْ اجملتٌع  ًّ%(  70.29)

اه٘عٛ ُتٚذٞ هعسَ ٗد٘ز ت٘عٚٞ ًّ ؿبى املِعٌات  ُٗالسغ ِٓا اْ عسَ ٗد٘ز ٓصا ،اهت٘سس

 . األٓوٚٞ ٗاؿلً٘ٚٞ هلصا املطض 

(  سٚح بوغت ؿٌٚٞ 8.87ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ ًعِ٘ٙٞ )كٌا 

أكست عِٚٞ اهسضاغٞ ًّ خالهلا  سٚح سصا٢ٚٞ ،إزاهٞ ؿٌٚٞ شات ( ٗٓٛ 78,78) 7كا

 ُػبٞ تكسابٌِٚا  ًّ اهسٗهٞ ، ًاًازٙ ًاتتوـٟ  زعٌ بأُٔاًّ عِٚٞ اهسضاغٞ %( 98,79بِػبٞ )

 %(78,79) ًّ اهسٗهٞ ، ٗبِػبٞ ًاًازٙ ًاتتوـٟ زعٌ اسٚاُاعِٚٞ اهسضاغٞ بأُٔا ًّ %( 72,9) 

 ًّ اهسٗهٞ. ًاًازٙ ًاتتوـٟ زعٌ العِٚٞ اهسضاغٞ اٙطًا بأُٔا  ًّ

 7ؿٌٚٞ كا ( سٚح بوغت8.87ت٘دس ػطٗق شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ عِس ًػت٠٘ ًعِ٘ٙٞ )ٗ

ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ عوٟ  %(72.29أكست ) سٚح ،ؿٌٚٞ شات زالهٞ إسصا٢ٚٞ( ٗٓٛ 77.72)

عِٚٞ اهسضاغٞ  بإُٔ  ًّ %(77.79ٗد٘ز ًؤغػات خريٙٞ هسعٍ عالز اهطؼى اهت٘سسٜ، بٌِٚا )

عِٚٞ اهسضاغٞ  ًّ%(  79ال ت٘دس ًؤغػات خريٙٞ هتسعٍ عالز اهطؼى اهت٘سسٜ، ٗأٙطًا)

ٗٙع٘ز شهم إىل ،  هعالز اهطؼى اهت٘سسٜ األغطٝ ت٘دس ًؤغػات خريٙٞ هسعٍبإُٔ أسٚاُا  ؿس 
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زٗات ٗاهتذٔٚعات اهالظًٞ ػٚٔا ٗاضتؼاا سساثٞ ظٔ٘ض ًجى ٓصٖ املطاكع ٗعسَ ت٘ػط األ

) ؼت  ؿس تصى إىل عٚـ يف ًػت٠٘ ًعٚؿٛ ًتسْت كجريًا ًّ االغطْ إسٚح  أغعاضٓا ،

 .   ، ٗإىل ؿوٞ املؤغػات اؿلً٘ٚٞ يف ٓصا اجملاي خط اهؼـط (

 نتائج الذراسة : 

 اخلصائص االدتناعية لعيية الدراسة : اواًل : 

ٗ كةرب  أؿةاضب  غط ٗؿةس ٙطدةع شهةم هةعٗاز األ    ٙ٘دس أكجط ًّ طؼى ت٘سسٜ يف بعض األ  -

 %(  ًّ عِٚٞ اهسضاغٞ.  77.79غّ اهعٗدٞ عِس ٗالزٝ امل٘ه٘ز ٗؿس بوع اهِػبٞ )
 %( . 78ًت٘غط ًّ ؾطوٞ اهتعوٍٚ األغاغٛ ٍٗٓ ) ٍٔاالظٗاز ٗاهعٗدات ٍٓ ًؤٓوغوب أ -
 ؿاضب بني عِٚٞ اهسضاغٞ .  اُتؿاض ظٗاز األ -
 اُتؿاض اهت٘سس بني اهصك٘ض أكجط ًّ اإلُاخ . -

 :  التوحدي الطفل شخصية ودواىب التوحد عً مرض : معرفة االسرة اىيًاث

عةالَ  اهت٘سةس غة٘ا١ كةاْ شهةم ًةّ ٗغةا٢ى اإل      عسَ ٗد٘ز ت٘عٚٞ ألػةطاز اجملتٌةع مبةطض     -

 ٗ ًّ ًِعٌات اجملتٌع املسُٛ . أاحملوٚٞ 

ٙ٘دةةس ِٓةةان صةةع٘بٞ باهغةةٞ يف االخةةتالط ٗاهت٘اصةةى بةةني اهطؼةةى اهت٘سةةسٜ ٗ اآلخةةطّٙ ،     -

ٗعةٛ اهِةاؽ ٗثـةاػتٍٔ بٔةصا املةطض ، ٗعةسَ ًعةطػتٍٔ بلٚؼٚةٞ          ٞٗٓصٖ ؿس ٙطدع اهةٛ ؿوة  

 اهتعاًى ًع اهؼ٣ات اـاصٞ . 

ٗ أتعٔط عوٟ اهطؼى اهت٘سسٜ بعض اهػو٘كٚات اهعسٗاُٚٞ ُتٚذٞ هعسَ ػٍٔ ساهٞ اهطؼى  -

 تط٘ضٓا ٗصع٘بٞ اهتعاًى ًعٕ . 

عوف اهطؼى بأٜ ؾدص  غ٘ا١ كاْ )أَ أٗ أب أٗ أر ( يف األغطٝ أٗ خاضدٔا ٗٓصا ٙسي ٙت -

ٗ  ساهتٕ ٗٙتعاًةى اهصٜ ٙعطٕٚ سِاُا ٗٙتؼٍٔ  ؿدصباهْ طؼى اهت٘سس ؾسٙس اهتعوف أعوٟ 

 .   ٙتعاًى ًعٕ ب٘ز

هػاعات ط٘ٙوٞ ، ٗؿةس ٙطدةع شهةم هؿةع٘ض اهطؼةى       ٖال ٙؼطى طؼى اهت٘سس اؾو٘ؽ ه٘سس -

 اٗ ؿس ٙلْ٘ هطبٚعٞ طؼى اهت٘سس ادتٌاعٛ .   ٗاهـوف ٗعسَ االًاْ باـ٘ؾ 
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اهطؼةةى اهت٘سةةسٜ ٙبةةسٜ كةةاٗؾ ًةةّ األؾةةٚا١ اـطةةطٝ كةةاهـؼع ًةةّ األًةةاكّ املطتؼعةةٞ     -

صا ٙةةسي عوةةٟ ًعطػتةةٕ غطةة٘ضٝ ٓةةصٖ االؾةةٚا١ ٗأُةةا تػةةبب هةةٕ  ٗٓةةٗاملةةطٗض أًةةاَ اهػةةٚاضات 

 االزا١ با ٙسي عوٟ متٚٚع اهت٘سسٜ هألؾٚا١ ًٗس٠ خط٘ضتٔا .  

 ثالجًا : املشلالت واالحتيادات اليت توادُ أسر أطفال التوحد  : 

غةةطٝ بةةاؿطز ًةةّ ٗدةة٘ز طؼةةى ت٘سةةسٜ ، ٗهعةةى ٓةةصا ٙطدةةع إىل أْ األغةةطٝ  عةةسَ ؾةةع٘ض األ -

ٗاهـةةسض ٗأْ ٗدةة٘ز عوةةٞ أٗ إصةةابٞ ٓةةٛ خةةاضز غةةٚططتٍٔ ٗهةةصا لةةسٍٓ      ًؤًِةةٞ باهـطةةا١  

واٗهْ٘ اهتلٚؽ ًع ٗضعٍٔ األغطٜ بعس ف١ٛ اهطؼى اهت٘سسٜ ٗٙطْٗ أْ األًط هةٚؼ  

 ػٕٚ ًا ٙسػع هوشطز.

غةةطٝ بةةاهـوف عوةةٟ ًػةةتـبى أطؼةةاهلٍ اهت٘سةةسٙني ، ٗٙطدةةع شهةةم إىل عةةسَ ٗعةةٛ    ؾةةع٘ض األ -

 ٗ عةسَ تة٘ػري اهطعاٙةٞ ٗاهتأٓٚةى اهلةاػٚني غة٘ا١       اجملتٌع باستٚادات ٗؿسضات ٓصٖ اهؼ٣ةٞ 

 ٗ ًِعٌات اجملتٌع املسُٛ . أكاْ ًّ داُب اؿلً٘ٞ 

غطٝ هوطؼى اهت٘سسٜ ٗاـطٗز ًع أطؼةاهلٍ يف املِاغةبات  ٙطدةع شهةم     عسَ اصطشاب األ -

إىل غةةو٘ن األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني ُٗؿةةاطٍٔ اهعا٢ةةس اهةةصٜ ؿةةس ٙتػةةبب يف سةةطز اه٘اهةةسّٙ       

تاعب هآلخطّٙ خص٘صا عِس عسَ تـسٙط احملٚطني ه٘ضع األغةطٝ  عِسًا ٙجري أطؼاهلٍ امل

 طؼى اهت٘سسٜ . اهىل صع٘بٞ اهتعاًى ًع إٗطؼؤا، إضاػٞ 

 غطٝ .عسَ ضعؽ اهعالؿات اهـطابٚٞ  بعس ف١ٛ اهطؼى اهت٘سسٜ يف األ -

غط ًّ بعض املؿلالت األغطٙٞ يف بعةض األسٚةاْ ُتٚذةٞ ٗدة٘ز اهطؼةى      تعاُٛ بعض األ -

ْ زخوةةٍٔ ال ٙلؼةةٛ ٗ ًػةةت٠٘ املعٚؿةةٞ هألغةةطٝ ؿةةس تةةأثط ٗ انؼةةض   إاهت٘سةةسٜ ، سٚةةح 

ٗ   ىلإالستٚةةاز  ه بعةةض االزٗٙةةٞ اهةةيت وتةةاز هلةةا اهطؼةةى كٌةةا    ىلإ عِاٙةةٞ خاصةةٞ هوطؼةةى 

 .ؽتوؽ استٚاداتٕ عّ استٚادات  أخ٘تٕ األصشا١ 

ٙ٘دةةس ِٓةةان ُـةةص كةةبري  يف عةةسز املؤغػةةات ٗاملطاكةةع اهةةيت تةة٘ػط اهطعاٙةةٞ ٗاهتعوةةٍٚ     -

غوةة٘ا بعةةض  ىلإضةةاػٞ إًلاُٚةةات ، هوت٘سةةسٙني ُٗـةةص اهلةة٘ازض ٗاملةة٘اضز ٗاإلٗاهتأٓٚةةى 

طؼاهلا ػٚٔا ، ميلّ إضدةاا توةم   أغط ازخاي املطاكع اـاصٞ اهيت ال تػتطٚع كى األ

 اهصع٘بات اهيت ت٘ادٕ األغط إىل اه٘ضع االؿتصازٜ أٗ االدتٌاعٛ هألغط.
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 لتوحد : طفال اأرابعًا : دور املؤسشات واجلَات الداعنة ألسر 

عةةساز املصةةابني بٔةةصا  أال ت٘دةةس أًةةاكّ هعةةالز اهت٘سةةس سٚةةح ظازت يف اه٘ؿةةت اؿةةاهٛ      -

 ُٕ تت٘ػط ًطاكع هطعاٙتٍٔ ٗهلّ قةسٗزٝ ٗال ٙ٘دةس  أاملطض يف ًِطـٞ اهسضاغٞ ، غري 

غطٝ ت٘ػري ًصاضٙؼٔا سلً٘ٛ  ٗهلّ ِٓان ًطاكع خاصٞ  ؿس ال تػتطٚع األ ًطكع

اؾٌعٚةةٞ  –لةةال " ًطكةةع سطةةطً٘ت هوت٘سةةس    )ًطاكةةع ػتشةةت سةةسٙتا هوت٘سةةس يف امل   

 اـريٙٞ هوت٘سس " (  .  

ٗد٘ز بعض املعسات ٗاألدٔعٝ يف املطاكع امل٘د٘زٝ اهيت ؿس تػةاعس طؼةى اهت٘سةس ٗٓةصٖ      -

غةةةط شات اهةةةسخى املطتؼةةةع ملعةةةسات تلةةةْ٘ يف املطاكةةةع اـاصةةةٞ اهةةةيت ؿةةةس تػةةةتطٚع األا

ٞ املت٘ػريٓةةةا هطؼوةةةٔا ، كٌةةةا  تـةةةسَ ٓةةةصٖ    ٗصةةةشٚٞ هألطؼةةةاي   طكةةةع خةةةسًات تعوٌٚٚةةة

 اهت٘سسٙني .  

ػةطاز اجملتٌةةع   أْ طبٚعةٞ اـةسًات اهةةيت تـةسَ هوطؼةى اهت٘سةةسٜ ال تػةٍٔ يف تؼاعوةٕ ًةةع       إ -

ٗؿس ٙطدع شهم هعسَ ٗد٘ز ًعوٌات ًٗسضبات شات ؽصص يف ٓصا اجملاي ٗؿساثٞ ٓصٖ 

 .املطاكع يف اجملتٌع  ، ٗعسَ ت٘ػط االزٗات ٗاهتذٔٚعات اهالظًٞ ػٚٔا ٗاضتؼاا أغعاضٓا 

ىل عةسَ  إعسَ ٗعةٛ اجملتٌةع بلٚؼٚةٞ اهتعاًةى ًةع املعةاق ٗخاصةٞ طؼةى اهت٘سةس  ٗٙطدةع            -

 االٓوٚٞ ٗاؿلً٘ٚٞ هلصا املطض .  تؿبى املِعٌاٗد٘ز ت٘عٚٞ ًّ 

ٗ ًةةّ ًِعٌةةات ؽةةتص باإلعاؿةةٞ ، أًةةّ اهسٗهةةٞ  ًاًازٙةة ًاغةةط ال تتوـةةٟ زعٌةةكةةجري ًةةّ األ -

غط هوٌػاعسٝ يف عةالز اهطؼةى   هلّ ؿس ت٘دس  بعض املؤغػات اـريٙٞ هسعٍ بعض األ

ٞ  ؿوةةغةةط تعةةٚـ يف ًػةةت٠٘ ًعٚؿةةٛ ًتةةسْ ، ٗاىل  ًةةّ األ ًاْ كةةجريإاهت٘سةةسٜ ،  سٚةةح  

 .   املؤغػات اؿلً٘ٚٞ اهيت تعٌى  يف ٓصا اجملاي

 المراجع : 

، زاض  7ضغتٍ ، ضمسٛ عبس املوم : األغةطٝ ٗتطبٚةٞ اهطؼةى ط     اـ٘هسٝ ، ُاصط أ س ٗ (7

 .  7728- 7878اهؼلط ، 

7)   ٗ كٌةاي ، بةسض اهةسّٙ : املةسخى يف املٌاضغةٞ املِٔٚةٞ يف فةاي         اؾٌٚوٛ ، خةريٜ خوٚةى 

 َ.7999اإلغلِسضٙٞ . امللتب اهعوٌٛ هولٌبٚ٘تط ٗاهِؿط ٗاهت٘ظٙع، األغطٝ ٗاهطؼى، 
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تةأثري باضغةٞ اهِؿةاط اهطٙاضةٛ يف ؽؼٚةؽ اهػةةو٘ن      : اؿوةٛ ، قٌةس داغةٍ قٌةس      (2

ٞ ،  اهعسٗاُٛ اهصؼٛ هألطؼاي املصابني باضططابات طٚؽ اهت٘سس ًت٘غةط اهؿةسٝ    فوة

 7877، اـاًؼ اجملوس،  اهجاُٛ اهعسز،  اهطٙاضٚٞ اهرتبٚٞ عوةةَ٘

اهطبٚعةةٛ  ، ػطةةى عبةةساهلل : األغةةطٝ ٗاهةةتغري االدتٌةةاعٛ  ، عةةسْ ، ًطكةةع اهسضاغةةات   (7

 َ .7888،  7اهطأٜ اهعاَ ٗاهبش٘خ االدتٌاعٚٞ ، ط

، ًطكةع دةسٝ    7اهؿاًٛ ، ٗػا١ ، خؼاٙا اهت٘سس ، أؾلاهٕ ٗأغبابٕ ٗتؿدٚصةٕ ، ط  (9

 .7887هوت٘سس ، دسٝ ، 

سسٙني ٗعالؿتٔةا بةبعض املةتغريات ، اجملوةٞ     اهؿٌطٜ طاضق ، استٚادات أٗهٚا١ أً٘ض اهت٘ (8

 . 7888اهعطبٚٞ هورتبٚٞ اـاصٞ ، اهطٙاض ، االكازميٚٞ اهعطبٚٞ هورتبٚٞ اـاصٞ ، 

 .  7992،   زاض امل٘ادب اهعطبٚٞ، اهطٙاض زًر االطؼاي، ،سصٕ غوٌٚاْ  اهؼاٙع، (2

اهِٔطةٞ اهعطبٚةٞ   اهـصري ،عبس اهـةازض: األغةطٝ املةتغريٝ يف فتٌةع املسِٙةٞ اهعطبٚةٞ ، زاض        (0

 َ.7999هوطباعٞ ٗاهِؿط ، بريٗت ، 

ًع٘ؿةةات اُةةسًاز األػةةطاز  ،اهـطٙةة٘تٛ ، إبةةطآٍٚ، اـطٚةةب، ػطٙةةس، اهبػةةاطٛ ، غةةا   (9

شٜٗ اإلعاؿةةةٞ اهػةةةٌعٚٞ يف زٗهةةةٞ اإلًةةةاضات اهعطبٚةةةٞ املتشةةةسٝ. فوةةةٞ أكازميٚةةةٞ اهرتبٚةةةٞ   

  . 7777،قطَ ،7اـاصٞ اهعسز 

٘ظ اهِؼػةةٚٞ هةةس٠ أًٔةةات األطؼةةاي اهت٘سةةسٙني ًصةةازض اهطةةغ ، املطةةريٜ ، قٌةةس ُةةاٙؽ (78

مبسِٙٞ اهطٙاض يف اهػع٘زٙٞ ٗعالؿتٔا ببعض املتغريات ، ضغاهٞ ًادػةتري غةري ًِؿة٘ضٝ    

 َ .  7888، ، اؾاًعٞ األضزُٚٞ

اهلٚلةٛ ، قػةةّ قٌةة٘ز :املعةةآط اهػةو٘كٚٞ ألطؼةةاي اهت٘سةةس يف ًعٔةةسٜ اهغػةةف    (77

اخ كوٚةٞ اهرتبٚةٞ اإلُػةاُٚٞ ،فوةس     ٗغاضٝ ًّ ٗدٔٞ ُعةط آبةا٢ٍٔ ٗأًٔةاتٍٔ ،فوةٞ أعة     

 ، ُٙ٘ٚ٘ . 7،اهعسز 77

ُازٙةةٞ : ػاعوٚةةٞ بطُةةاًر إضؾةةازٜ هتٌِٚةةٞ اهةة٘عٛ ألًٔةةات ًٗؿةةطػات أطؼةةاي         اهوةةٔٚيب ، (77

 -7889َاهت٘سس ، زضاغٞ ًادػتري ، املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ، داًعٞ أَ اهـةط٠ ، 

 ٓة .7728

االدتٌاعٚةةةةٞ ،كوٚةةةةٞ اـسًةةةةٞ أبةةةة٘ املعةةةةاطٛ ، ًةةةةآط: املٌاضغةةةةٞ اهعاًةةةةٞ يف اـسًةةةةٞ  (72

 َ.7882االدتٌاعٚٞ، داًعٞ سو٘اْ ، ًلتبٞ ظٓطا١ اهؿطق ،اهطبعٞ األٗىل ، 
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هعٌةةى ًةةع أغةةط شٜٗ االستٚادةةات اـاصةةٞ زهٚةةى املعوٌةةني     ا عوةةٛ عبةةس اهةةِيب : ،  سِؼةةٛ (77

  . َ 7882اهطبعٞ األٗىل ، زاض اهعوٍ ٗاألمياْ هوِؿط ٗاهت٘ظٙع ، املسِٙٞ ، هو٘اهسّٙ ، 

بةةس املِصةةؽ سػةةّ : باضغةةٞ اـسًةةٞ االدتٌاعٚةةٞ ًةةع اهؼ٣ةةات اـاصةةٞ  ،   ضؾةة٘اْ ، ع (79

 َ. 7888امللتب اؾاًعٛ اؿسٙح، اإلغلِسضٙٞ ،  

ضًطةةاْ ، اهػةةٚس : إغةةٔاًات اـسًةةٞ االدتٌاعٚةةٞ يف فةةاي األغةةطٝ ٗ اهػةةلاْ ، زاض   (78

 َ . 7999املعطػٞ اؾاًعٚٞ ، اإلغلِسضٙٞ ، 

أغةةةاهٚب ً٘ادٔتٔةةةا هةةةس٠ أٗهٚةةةا١ أًةةة٘ض ظعةةةاضٙط ،عوةةةٛ ، ًصةةةازض اهطةةةغ٘ط اهِؼػةةةٚٞ ٗ  (72

ريات ، ضغةةةاهٞ ًادػةةةتري غةةةري  األطؼةةةاي اهت٘سةةةسٙني يف األضزْ ٗعالؿتٔةةةا بةةةبعض املةةةتغ   

 َ  .7889، اؾاًعٞ ، داًعٞ عٌاْ اهعطبٚٞ، األضزْ ، ًِؿ٘ضٝ

، ًلتبةةٞ اهِٔطةةٞ املصةةطٙٞ ،  78، ط اهرتبةةٜ٘  اهةةِؼؼ عوةةٍ صةةا  ،أ ةةس ،  ظكةةٟ (70

  َ   7900اهـآطٝ،

س اهةةةط ّ :  اهصات٘ٙةةةٞ  " إعاؿةةةٞ اهت٘سةةةس هألطؼةةةاي ، اهطبعةةةٞ األٗىل ،    غةةةوٌٚاْ ، عبةةة  (79

 َ .7888ًلتبٞ اهعٓطا١ هوِؿط ،  اهـآطٝ 

ؾةةةبٚب ، عةةةازي ؾةةةادب ، ًةةةا اـصةةةا٢ص اهِؼػةةةٚٞ ٗاالدتٌاعٚةةةٞ ٗاهعـوٚةةةٞ هألطؼةةةاي    (78

املصةةابني باهت٘سةةس ًةةّ ٗدٔةةٞ ُعةةط اآلبةةا١ ،اهبصةةطٝ ،األكازميٚةةٞ االػرتاضةةٚٞ هتعوةةٍٚ        

 . 7880اُٚا " ًادػتري، املؼت٘ح "بطٙط

اهػةةةٚس ٗآخةةةطْٗ : األغةةةطٝ ٗاجملتٌةةةع ،اإلغةةةلِسضٙٞ ، زاض املعطػةةةٞ    ، عبةةةسا هعةةةاطٛ (77

 .7990اؾاًعٚٞ ، 

سػّ ، ًِٟ : زهٚى اآلبا١ ٗاملتدصصةني يف اهعةالز اهػةو٘كٛ     عبس اهط ّ ، قٌس ٗ (77

ٗىل ،اهـةةةةةآطٝ ، زاض اهؼلةةةةةط امللجةةةةةؽ ٗاملبلةةةةةط هوطؼةةةةةى اهت٘سةةةةةسٜ ، اهطبعةةةةةٞ األ

 َ.  7887،اهعطبٛ

عبةةس اهوطٚةةؽ ، مسةةاح قٌةةس: ثـاػةةٞ اإلعاؿةةٞ زضاغةةٞ غ٘غةةٚ٘ أُجطٗب٘ه٘دٚةةا عوةةٟ أغةةط     (72

 -7882َاه٘ازٜ ، ضغاهٞ زكتة٘ضاٖ ،   األطؼاي املعاؿني مبسِٙٞ غ٘ٓاز ،داًعٞ دِ٘ب

 ٓة.  7770

: تأثري بطُاًر تعبري سطكٛ بإغتدساَ اهسًر بني األطؼةاي  غاضٝ وٟٚ إبطآٍٚ ، ععب (77

ٗاألطؼةةاي اهغةةري ًعةةاؿني عوةةٟ اكتػةةاب بعةةض املٔةةاضات اؿطكٚةةٞ   شٜٗ إعاؿةةٞ اهت٘سةةس
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ٗاهتؼاعةةى االدتٌةةاعٛ ، ضغةةاهٞ ًادػةةتري ،كوٚةةٞ اهرتبٚةةٞ اهطٙاضةةٚٞ هوبِةةات ، داًعةةٞ       

     www.gulfkds.com . 7877سو٘اْ ، 

، اهعةالز (  -اهتؿةدٚص    -س )األغبابػاضٗق ، أغاًٞ ، اهؿطبٚا ، اهػٚس : اهت٘س (79

 َ .  7877زاض املػريٝ هوِؿط ٗاهت٘ظٙع ٗاهطباعٞ ، عٌاْ ، 

ػةةو٘ن االدتٌةةاعٛ هوٌعةة٘ؿني  ،امللتةةب اؾةةاًعٛ اؿةةسٙح، اه قٌةةس غةةٚس :،  ػٌٔةةٛ (78

 . َ 7990،  اإلغلِسضٙٞ

فٚس ، غ٘غّ : ًؿلالت األطؼاي اهِؼػٚٞ ٗاألغاهٚب اهِؼػٚٞ ملعاؾتٔا ، عٌةاْ ،   (72

 ٓة .  7779َ 7880، 7ٗاهت٘ظٙع ، ط زاض اهصؼا١ هوِؿط

فٚةةس ، غ٘غةةّ ؾةةاكط: اػآةةات ًعاصةةطٝ يف ضعاٙةةٞ ٗتٌِٚةةٞ ًٔةةاضات األطؼةةاي  شٜٗ    (70

ٓةة  7779االستٚادات اـاصٞ ،اهطبعٞ األٗىل ،عٌةاْ ، زاض اهصةؼا١ هوِؿةط ٗاهت٘ظٙةع ،     

-7880 .َ 

 قٌةةس ، عةةازي عبةةساهلل : اهػةةو٘ن اهتلٚؼةةٛ كأسةةس املؤؾةةطات  اهتؿدٚصةةٚٞ هألطؼةةاي  (79

اهت٘سسٙني ٗأؿطأٍُ املعاؿني عـوٚاً ، األطؼاي اهت٘سسْٙ٘ زضاغات تؿدٚصٚٞ ٗبطافٚةٞ،  

 ٓة .7777-7887َطبعٞ األٗىل، اهـآطٝ ، زاض اهطؾاز هوطباعٞ ٗاهِؿط ،

أغاًٞ ػاضٗق :  عالؿٞ اهتأٓٚةى املٔةا كٌةسخى عالدةٛ بةسًر هوت٘سةسٙني        ، ًصطؼٛ (28

ًةةةةةةةةةةّ ً٘ؿةةةةةةةةةةع           االدتٌاعٚةةةةةةةةةةٞ ،يف غةةةةةةةةةة٘ق  اهعٌةةةةةةةةةةى ٗتٌِٚةةةةةةةةةةٞ ًٔةةةةةةةةةةاضاتٍٔ   

WWW.gulfkids.com   . 
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