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 الفصل األول

 أهميتهاو  مشكلة الدراسة

 المقدمة 

على اا واضح النمائية تأثيراا ، و العصبية اتض رابمن أكثر الطيع التوحد  اض راب يُّعد

، النفعالية، و الجسمّية، و العقلّية، و ّيةجتماعشخصية اإلنسان ال جوانب، مثل: المعالم الرئيسة للنمو

إمكانّيته الكامنة على شكل خصائص أو قدرات أو ، و سانالتي تظهر من خاللها استعدادات اإلنو 

 .هاراتم

ل تقتصر أسباب هذا ، و الباحثين النفسيين، و المختصيناهتمام طيع التوحد  اض راب جذب قدو 

مثيراا للجدل من  ض رابل يزال هذا ال، و المحير على سبب منفرد، فأسبابه متعددة ض رابال

 الجه.أساليب ع، و أسبابه، و حيث تشخيصه

أول مععععن قععععام بععععإطالد اسععععم التوحععععد  (Leo Kaneer)ال بيععععب النفسععععي ليععععو كععععانر ويعععععّد 

((Autism ،1943 فععععي عععععام طيععععع التوحععععد  اضعععع راب ذوي  وصععععع حالععععة) القيععععام هكععععان هدفعععع، و 

 بشعععكل منفصعععل ععععن الحعععالت النفسعععية اهتصعععنيف، و طيعععع التوحعععد اضععع راب ذوي لعععل الحالعععة يفصعععبت

 اضع رابالهتمام ب لقد بدأ مجدداا ، و طفالالتي يعاني منها األ طيع التوحد اض راب ذوي ل األخرى 

، (Bernard Rimland, 1965عنععدما كععرس األخصععائي النفسععي بيرنععارد ريمنالععد  طيععع التوحععد 

طفلعه كععان يععاني معن هععذه اإلعاقعة، لعذلك قععام بتأسعيس الجمعيععة  أن، و قتعه لدراسعة التوحععد خصوصعاا و 

 National Society of Autistic)طيعععع التوحععد  اضعع راب طفعععالاألمريكيععة الوطنيععة لأل

Children, NSAC) تعععرف هععذه الجمعيععة ، و التوحععد اضعع راب ذوي  طفععالآبععاء األ غيععره مععنو  مععع

 (.2010  الزريقات، (Autism Society of America)اآلن بالجمعية األمريكية للتوحد 
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صائصها, فقد يكون فئة غير متجانسة في خطيع التوحد  اض راب ذوي  طفالعد فئة األوت  

سعععععلوكاتهم التعععععي  التشعععععخيص ذاتعععععه إل أن، و التصعععععنيعطيعععععع التوحعععععد  اضععععع راب معععععن ذوي  ل فلعععععين

انعععزالا كععامالا عععن المحععي  قععد يظهععرون يظهععرون  طفععالتتنععو ، فععبعض األ، و قععد تختلععع يمارسععونها

 مععععن التفاعععععلأخععععرى  فععععي حععععين يبععععدي الععععبعض األخععععر أنماطععععاا ، الوحععععدةإلععععى  يميلععععون ، و يجتمععععاعال

ي ور بعضهم مهارات اللغة اللفظية بشعكل جيعد فعي حعين أن آخعرين ل تت عور لعديهم ، و ,يجتماعال

بمواهب أو تفود في مجعال معن مجعالت األداء  طفالاأل هؤلء قد يتمتع بعض، و مثل هذه المهارات

 اضعع راب ويظهعر ذوي ، قصعور فععي كافعة المجعالت، و فعي حعين أن معظعم هعؤلء يعععاني معن ضععع

، اللغويعععة، و يعععةجتماعالمشعععكالت التعععي تتعلعععق بالجوانعععب ال، و الكثيعععر معععن الصععععوباتد طيعععع التوحععع

 (.2004السلوكية  الشامي، و 

 اضعععع راب ذوي  طفععععالة بععععين األأن الخصععععائص السععععلوكية مثععععل الحركععععات النم يععععة مختلفععععو 

، القععععدرات الذكائيعععععة :مثععععل، عععععدة بعوامععععللععععديهم عععععدد الخصعععععائص ، و تتععععأثر عمومععععاا شععععدة، و التوحععععد

لهعذا فعإن معرفعة خصعائص ، و البيئعة التعي يععيي فيهعا الشعخص، و ات المرافقعةضع رابال، و عاقاتاإلو 

التشعخيص لمعا يترتعب عليهمعا ، و تحديدها بشكل دقيق ذات أهمية كبيرة في عمليتي الكشعع، و التوحد

تععي اختيععار البععدائل التربويععة ال، و التدريبيععة، و مععن اتخععاذ قععرارات هامععة تتعلععق بتحديععد ال ععرد العالجيععة

 (.Collins, 2010  مشكالت كل طفل على حده، و اسب خصائصتن

ات النمععو الشععاملة مععن أكثععر اضعع رابغيرهععا مععن ، و طيععع التوحععد اضعع راب يعععد تشععخيصو 

، األخصععععععائيين النفسععععععيين، و تت لععععععب تعععععععاون فريععععععق مععععععن األطبععععععاء، و تعقيععععععداا ، و العمليععععععات صعععععععوبة

، بنعععاءا علعععى العععدليل التشخيصعععي غيعععرهم، و حاليعععل ال بيعععةالت، و أخصعععائيي التخاطعععبو  ،يينجتمعععاعالو 

طيعععع  اضععع رابالخاصعععة ب فيمعععا يلعععي المحكعععات التشخيصعععّية، و (.DSM-V  الخعععامس يحصعععائاإلو 

 (Autism Society of North Carolina, 2013).التوحد 
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العذي يظهعر فعي ععدد معن البيئعات و  ي:جتمعاعالالتفاععل ، و يجتمعاعقصور دائم في التواصل ال .1

ي النفعععالي المتبعادل فععي جتمعاعقصعور فععي التفاععل البالالمعبعر عنععه ، و لفعردالتعي يتفاععل فيهععا ا

، المشععاعر أو العواطععع، و نقععص فععي الهتمامععاتإلععى  باإلضععافةإنشععاء محادثععات تبادليععة عاديععة 

قصععععور فععععي ال، و يععععةجتماعالسععععتجابة للمبععععادرات ال ي أوجتمععععاعالفشععععل فععععي البععععدء بالتفاعععععل الو 

فععي القععدرة  القصععورو  ،يجتمععاعتفاعععل الالمسععتخدمة فععي ال، و لفظيععةالسععلوكات التواصععلية غيععر ال

 فهم معانيها.، و المحافظة على استمراريتها، و يةجتماععلى ت وير العالقات ال

نم ية معبر عنها في اثنتين على األقل ، و تكرارية، و أنش ة محددة، و اهتمامات، و أنماط سلوكية .2

ا حالياا أم أشير إليهعا فعي التعاريل الت عوري للفعرد: معبر عنه السلوكياتمما يلي سواء كانت هذه 

علععى الرتابععة  اإلصعرار، و اللغععة، و اسععتخدام األشعياء، و النم يعة أو التكراريععة فعي الحركععات الجسعمية

، اللفظيعععة السعععلوكيات التشعععابه(، اللتعععزام الجامعععد غيعععر المعععرن بعععالروتين أو األنمعععاط ال قوسعععية أو 

 التعي تبعدو غيعر عاديعة معن حيعث، و ددة ثابتعة بصعورة عاليعةاهتمامات مح وجود، و اللفظيةغير و 

فعععي السعععتجابة للمعععدخالت الحسعععية أو  النخفعععا فعععرط أو ال، و نوعيعععة تركيزهعععامسعععتوى شعععدتها أو 

 ضعرورة أن تسعبب األععرا  اععتاللا ذو دللعة، و ير العادية لجوانب البيئة الحسيةالهتمامات غ

خرى من أداء الوظيفي أو أية جوانب هامة األ، و ياعجتمة في قدرة الفرد على التفاعل الواضح

 (.2016 ،الزريقات  داء الفرد الوظيفيآجوانب 

منحرفعة أو شععاذة معن السعلوك عمععا  اا ات السعلوك أو المشععكالت السعلوكية أنماطعاضع رابتععد و 

 د  يعع السعلوك المضع ربفية. جتماعال، و في بيئته الثقافية، و هو مألوف أو متوقع من الفرد في عمره

السعلوك الشعاذ  فعي تكعرار حعدو  يكمعنلكن الفرد األساسي ، و خبرة إنسانية تصدر عن الناس جميعاا 

، السعلوك اضع راب شدته. فعالتكرار يععد أحعد المحكعات للحكعم علعى، و مدة حدوثه، و أو غير ال بيعي
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 لنعععدريم،، و كوفمعععان السعععلوك شعععدة إلعععى  نعععت طويلعععة باإلضعععافةكعععذلك معععدة السعععلوك المضععع رب إذا كاو 

2012) . 

إذ  1969الذي صعدر ععام  (Bower)لغايات التربية الخاصة، فقد تم اعتماد تعريف بور و 

احعععععدة معععععن ، و أن تتعععععوافر لعععععديهم يجعععععبالسعععععلوك ات اضععععع رابذوي ات السعععععلوك بعععععأن اضععععع رابيععععععرف 

 لفترة زمنية:و  الخصائص اآلتية أو أكثر

 أو صحية.سباب عقلية أو حسية أالتي ل تفسر ب، و قدرة على التعلمعدم ال -

ععدم القعدرة علعى المحافظعة ، و األقعران، و قدرة على بناء عالقعات شخصعية معع المعلمعينالعدم  -

 على هذه العالقات.

 ظهور أنماط سلوكية غير مناسبة في المواقع العادية. -

 الحزن.، و مزاج عام من الكآبة -

 .مدرسية، و الميل لت وير أعرا  جسمية، آلم، أو مخاوف مرتب ة بمشكالت شخصّية -

أو ممعن  ضع رابات التي يظهرهعا األفعراد الموصعفون بالض رابهناك الكثير من أشكال الو 

ات الموجهععة ضعع رابصععفه بال، و مععا يمكععنفمنهععا  مصععاحبة إلعععاقتهم.ات ضعع رابال، و لععديهم إعاقععات

داخعل إلعى  منها ما هو موجعه، و النشاط الزائد، و التمرد، و التخريب، و الفوضى، و نحو الخارج كالعدوان

 (.2003القلق  يحيى، ، و يجتماعالنسحاب ال، و الحساسية، و لفرد كالخجلا

 ميعععرف الععدعم بأنععه إدراك أوليععاء األمععور بأنععه يوجععد عععدد كععاف مععن األشععخا  فععي حيعععاتهو 

لععدعم ن يكععون لععديهم درجععة مععن الرضععا عععن هععذا اأ، و للععدعم ن يرجعععوا إلععيهم عنععد الحاجععة طلبععاا أيمكععن 

المسععاعدة التععي تحصععل عليهععا األسععرة مععن أعضععاء العائلععة   بأنععهيضععاا يعععرف أ، و (2012 اللويسععي، 

ي العععون المعنععوي جتمععاعيشععمل الععدعم ال، و غيععرهم، و الععزمالء فععي العمععل، و مععن األصععدقاء، و الممتععدة

، أنععه لععيس، و أنععه يسععتحق المسععاعدة، و التقععدير، و الععذي يععتم فيععه إشعععار الشععخص بأنععه يحظععى بالحععب
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الحفعا  ، و ي في اشبا  حاجات النتماءجتماعظائع الدعم الو ، تتمثل، و (2001 الخ يب،  حيداا و 

 .(2014 القمي،، و ؛ الجوالده2005تقوية مفهوم احترام الذات  علي، ، و على الهوية الذاتية

تبعععادل ، و التجاهعععات المجتمعيعععة، و الماديعععة، و ي المسعععاعدة الجسعععميةجتمعععاعويقصعععد بالعععدعم ال

المؤسسعات الحكوميعة ، و ألسرة بشكل رسمي من قبل الوزاراتالدعم النفسي الذي تتلقاه ا، و المعلومات

، منظمعععات المجتمعععع المعععدني أو معععن األقعععارب، و أو بشعععكل غيعععر رسعععمي معععن قبعععل الجمعيعععات المهنيعععة

 .(Boyd, 2002)األصدقاء و 

مععن العوامععل طيععع التوحععد  اضعع راب ذوي  طفععالاأل ي الععذي تتلقععاه أسععرجتمععاعالععدعم اليعععّد و 

يسععععاعدهم علععععى التكيععععع فععععي حععععين أن نقععععص الععععدعم ، و لنفسععععية لععععديهمالضععععغوط ا مععععنالتععععي تخفععععع 

، تعععهكمي معععن حيعععث ي جتمعععاعلعععدعم الفا ،زيعععادة الضعععغوط النفسعععية للوالعععدينإلعععى  ي يعععؤديجتمعععاعال

إذ أنعه  ،أن الدعم غيعر الرسعمي يععد أكثعر أهميعة لألسعرإلى  ن الدراسات تشيرأ، و يعد هاماا  (نوعيتهو 

منظمععات  مععن قبععلو ، ع أهميععة الععدعم الرسععمي المقععدم مععن المجتمعععيقععدم الكثيععر مععن الععدعم النفسععي معع

 هعيو  ،للدعم المقعدم للفعرد هنالك أربعة أبعاد، و التدخل التربوي.، و مهنية تقدم خدمات اإلرشاد النفسي

(Bloom Bloom, Lord Lonnie, Eric, & Stephen., 2005) الجوالععده، ، و مععام اإل

2010): 

ــدعم النفســي .1 يكععون مصععدر هععذا ، و التأييععد، و النتمععاء، و المحبععة، و مععودةيتضععمن تععوفير الو  :ال

 أود، كعععالزوج أو أحعععد أفعععراد األسعععرة الفعععر  مععععأو أكثعععر معععن األفعععراد المتععععاطفين  العععدعم شخصعععاا 

 الصديق.

المساعدات المباشرة أو بعاألدوات ، و يتضمن تزويد الفرد بالخدماتو  الدعم األدائي )المادي(: .2

 نة، أو إقرا  مبلغ من المال.التي تساعده على أداء مهمات معي
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توجيهععات مباشععرة تسععاعد الفععرد علععى حععل ، و يععتلخص فععي تقععديم نصععائ و  الــدعم المعلومــاتي: .3

 إع ائه تغذية راجعة عن سلوكه لمواجهة المشكلة.، و مشكالته

تمععد ذلعك لو  ،قععت الفعرا و  يقصععد بهعا النعدماج مععع اآلخعرين فعي نشعاطاتو  :يجتمـاعالالـدعم ا .4

 نشععععاطاته، و ه اهتماماتععععهزمععععة؛ ليشعععععر أنععععه عضععععو فععععي جماعععععة تشععععاركالمشععععاعر الالبالفععععرد 

 .يةجتماعال

 مشكلة الدراسة 

 سعري لعذوي الا ، و النفسي، و يجتماعالكشع عن مصادر الدعم الإلى  ليةتسعى الدراسة الحا

 . عالقتها بالمشكالت السلوكية لديهم، و طيع التوحد اض راب

 أسئلة الدراسة 

 ن األسئلة اآلتية:تحاول الدراسة اإلجابة ع

جهة ، و منطيع التوحد  اض راب األسري( لذوي ، و النفسي، و يجتماعلما مستوى الدعم  ا .1

 نظر أولياء األمور؟

جهعععة نظعععر أوليععععاء ، و معععنطيعععع التوحعععد  اضععع راب معععا مسعععتوى المشعععكالت السعععلوكية لعععذوي  .2

 األمور؟

بعين اا للتفاععل فقعو ، (α  =0.05ية عنعد مسعتوى الدللعة  إحصعائ هل توجد فرود ذات دللعة .3

المستوى ، و يميحسب متغير  المستوى التعل ،سري(ي، النفسي، األجتماعمصادر الدعم  ال

 ؟طيع التوحد اض راب لذوي  العمر(، و القتصادي
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ن مسععععتوى ( بععععيα  =0.05ية عنععععد مسععععتوى الدللععععة  إحصععععائ هععععل توجععععد فععععرود ذات دللععععة .4

المسععتوى ، و جععنس ال فععلر  حسععب متغيععطيععع التوحععد  اضعع راب المشععكالت السععلوكية لععذوي 

 العمر(؟، و القتصادي

( بين الدعم α  =0.05ية عند مستوى الدللة  إحصائذات دللة  هل توجد عالقة ارتباطية .5

 ؟طيع التوحد اض راب المشكالت السلوكية لذوي ، و األسري ، و النفسي، و يجتماعال

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية:أواًل: 

، نعدرة الدراسعات العربيعة حعول موضعوعها؛ حيعث أنهعا تتنعاول اليعة معنتأتي أهمية الدراسة الح

طيععع  اضعع راب مفعاهيم نفسععية لهععا انعكاسععات أساسعية علععى ذوي كشععع عالقععات ، و تحليععل، و صععو 

ممععا سيضععيع جانبععاا  المقدمععة ألسععرهمسععري األ، و النفسععي، و يجتمععاعادر الععدعم الهععي مصعع، و التوحععد

، طيعع التوحعد اضع راب ذوي لعتفسيراا أكثر للمشكالت السلوكية ، و معرفياا جديداا، يع ي تصوراا أكبر

 معععن هنعععا فقعععد جعععاءت أهميعععة هعععذه الدراسعععة حيعععث سعععل ت الضعععوء علعععى أهعععم مصعععادر العععدعم لعععذوي و 

 .طيع التوحد اض راب

 األهمية العملية:ثانيًا: 

 ،علعم العنفس، و اإلرشعاد، و ممكعن أن تفيعد اخصعائي التربيعة الخاصعةإن نتائج الدراسة الحاليعة 

، لععتلمس حاجاتهعا الخاصععةطيععع التوحعد  اضع راب ت بيعق بععرامج التعدخل لععذوي ، و تسعهم فعي ت ععويرو 

ذلك من خعالل التوصعيات الناتجعة ععن ، و لى خفض المشكالت السلوكية لديهمع بالتالي مساعدتهمو 

ى هعذه الفئعة معن لعدبيعان عالقتهعا بالمشعكالت السعلوكية ، و بذلك سيتم تفسير المصادر، و هذه الدراسة
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، تبععععرز األهميععععة العمليععععة بتععععوفير أدوات الدراسععععة التععععي تععععم التحقععععق مععععن دللت صععععدقها، و لمجتمعععععا

 ثباتيها.و 

 التعريفات اإلجرائية

 وليععاء األمععور بأنععه يوجععدأإدراك  اتعععرف بأنهععســري: االا ، و النفســي، و يجتمــاعمصــادر الــدعم اال -

أن يكون و  ،للدعم باا ة طلعند الحاج معدد كاِف من األشخا  في حياتهم يمكن أن يرجعوا إليه

هعععذه الدراسعععة يععععرف  ألغعععرا و  ،(2012لعععديهم درجعععة معععن الرضعععا ععععن هعععذا العععدعم  اللويسعععي، 

، يجتمعاعادر العدعم الوليعاء األمعور علعى مقيعاس مصع بأنه الدرجة التي يحصعل عليهعا أجرائياا إ

 .المعّد ألغرا  هذه الدراسةسري األ، و النفسيو 

التفاعععل ، و فععي التواصععل بقصععور يتميــزعصععبي نمععائي  اضعع راب هععو :طيــف التوحــد اضــطراب -

 الثامنععععةتظهععععر قبععععل سععععن  اهتمامععععات معينععععة، و نم يععععة، و أنمععععاط سععععلوكية تكراريععععة، و يجتمععععاعال

 (.2016 ،الزريقات)

النفعاليعة التعي تظهعر لعدى ، و فعي الجوانعب السعلوكيةالمشعكالت  معنمجموعة  المشكالت السلوكية: -

بالدرجععة  رائيعاا تعععرف إج، و .(Tsibidaki & Tsamparli, 2009)التوحععد  اضع راب األفعراد ذوي 

 السععلوكية لععدىعلععى مقيععاس المشععكالت طيععع التوحععد  اضعع راب ذوي  طفععالاأل أمهععاتالتععي يقععدرها 

 المعد ألغرا  هذه الدراسة.هم أطفال

 محدداتها: و  حدود الدراسة

 .لتوحدطيع ا  راباض ذوي  طفالالدراسة بعينتها من أولياء أمور األ تتحدد الحدود البشرية: -

طيععع التوحععد  اضعع راب ذوي  طفععالالدراسععة علععى أوليععاء أمععور األطبقععت هععذه  الحــدود المكانيــة: -

 البلقاء في المملكة األردنية الهاشمية. مؤسسات محافظة، و المتواجدين في مراكز



9 

 .2016/2017ول من العام الجامعي في الفصل الدراسي األالدراسة ت قطب الحدود الزمانية: -

 خصائصععععهما، و تتحععععدد نتععععائج الدراسععععة بععععأداتي الدراسععععة المسععععتخدمةف :محــــددات الدراســــةأمــــا  -

اسععععتجابة المفحوصععععين علععععى أدوات  ودقععععةالمتبعععععة منهجيععععة البحععععث ، و السععععيكومترية المسععععتخرجة

 الدراسة. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

