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  :مقدمة

 ة باإلهتمام ملا هلا من تأثري علىا اإلنسان يف العصر احلديث ظاهرة جديرمتثل الضغوط اليت يتعرض هل             

املشكالت اليت تنجم كاليف باهضة جراء عالج األمراض وملا تسببه من تو ،اتمعب حياة الفرد وكثري من جوان

تنوعها تبقى إصابة أحد أفراد األسرة بأحد األمراض من الضغوط و ورغم تعدد مصادر ،عنها أو تترافق معها

  .اإلجتماعية املسببة للضغطو العوامل النفسية 

قد حظيت الضغوط الناجتة عن اإلصابة باإلعاقة بإهتمام العديد من الباحثني ألنه غالبا ما متتد اإلعاقة إىل أبعد و            

ا املتكفل األول برعاية الطفل خصوصا األم أل ،قارب وحىت اجلريانمل أفراد األسرة واألمن إصابة الفرد لتش

ملا و ،النمطيةصعبها ملا تتسم به من اإلنغالق وأالتوحد ألا من أعقد اإلعاقات وإعاقة ان مصابا بإذا كوحتديدا 

على عاتقها  وليات امللقاةبني املسؤ دائمةتكفل مستمر وهذا ما جيعل األم يف حرية تتطلبه من رعاية خاصة و

التضحية بأشياء اء ووإضطرارها يف الكثري من األحيان إىل التنازل عن أشي بإبنها الزائدبني اإلهتمام و) ربة بيت،أم(

  .أخرى من أجل حتصيل نوع من التوافق األسري 

صدور إستجابة ف ،حبد ذاا اال تشكل ضغوطإىل أن مصادر الضغوط مبفردها " عادل عز الدين األشول"ويشري             

فهي  ،شخص معني ملواجهة هذه الضغوط هو الذي جيعلنا نقرر إذا كان هذا الشخص يعاين من الضغط أم المن 

مما جتدر اإلشارة إليه أن اإلنسان عادة و  عبارة عن مثري له إمكانية حمتملة يف أن يولد إستجابة املواجهة أو اهلرب

بعضها و ،خر نفسيواآل ،فالبعض منها بيولوجي. ياته اليومية ألنواع عديدة من مصادر الضغوطما يتعرض يف ح

طبيعتها فإن جسم اإلنسان يستجيب هلا بنفس صرف النظر عن نوع مصادر الضغوط وبو ،فلسفي أو إجتماعي

  . )16ص،2006،أمال حممود عبد املنعم( .األسلوب

 سم إستراتيجيات املواجهة اليت تعترب جمموعة من العمليات اليت يضعها الفرد بينه عليها إوهذه اإلستجابات يطلق             

 . التحمل أو التقليل من تأثريه على الرفاهية اجلسمية و النفسية،بني احلدث الضاغط كمهدد من أجل التحكمو

)100p.1994.  Schweitzer MB(.  

يتطلب تعرف الناتج عن إعاقة التوحد إال أن املوقف  حدة الضغطفمهما تكن اإلجراءات املتخذة للتخفيف من    

  .ما تقوم به من جمهود يف سبيل التكفل بإبنها املعاقومواجهتها باإلعتماد على ما متلكه من معارف األم عليها و

إستراتيجيات املواجهة لدى أم الطفل التوحدي ومت سة حول الضغط وونظرا ألمهية املوضوع قمنا ذه الدرا

  :تقسيم البحث إىل 



 

الذي ميثل مدخل إىل الدراسة وهو مبثابة تقدمي البحث حيث مت  اإلطار العام لإلشكالية:الفصل التمهيدي-

 .أهداف البحث مث حتديد املفاهيم والدراسات السابقةو ،أمهية املوضوع ،الفرضيات ،فيه عرض اإلشكالية

    :يشمل على و جانب نظريو ينقسم البحث إىل    

األمراض  ،آثاره ،أعراضه ،أسبابه ،مفهوم الضغط النفسي ،يتضمن حملة تارخييةالضغط النفسي و :الفصل األول -

  .وأخريا عالجه ،نظرياته ،آلية حدوثه ،املتعلقة به

النماذج املفسرة  ،إىل مفهوم املواجهةاليت تطرقنا فيها  copingإستراتيجيات مواجهة الضغط  :الفصل الثاين -

كذلك مت عرض إستراتيجيات املواجهة ثرة فيها ومميزاا والعوامل املؤ،وظائفها ،تصنيفها ،إلستراتيجيات املواجهة

  .املركزة حول املشكلة واملركزة حول اإلنفعال

إىل التشخيص الفارقي بينه وبني ه، تشخيصه وأعراض ،أسبابه ،التوحد حيث تناولنا فيه تعريفه :الفصل الثالث -

  . ااالت العالجية للتوحد باإلضافة إىل عالقة األسرة بالطفل التوحدي ،اإلضطرابات األخرى

  :مهايتضمن قسمني و اجلانب التطبيقيأما  

 اخلطوات اليت إتبعناها يف اجلانب امليداينميثل منهجية البحث وفيه اإلجراءات املنهجية و :الفصل الرابع -

    .طريقة إجراء البحث ،أدوات البحث ،مكان إجراء البحث ،جمموعة البحث ،يتضمن منهج البحثو

ج لنتائاإلستنتاج العام الذي خيص ا ويضم النتائج مناقشةحتليل احلاالت وخصص لعرض و: الفصل اخلامس -

  .اإلقتراحاتو دوات البحث للتحقق من الفرضيات وتقدمي بعض التوصياتأ ذلك من خاللاملتحصل عليها و

  .املراجع و املالحق قائمة ،البحث مت وضع خامتة،ويف األخري    
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  : شكاليةاإل -1

 فهو ،النفس أو للذات امتداد أنه على للطفل اآلباء من الكثري ينظر ذإ ،سعيدا حدثا األسرة يف طفل ميالد يعترب     

 العائلة قوة نم يزيد  ميالده أن كما ،لوداخل من درجة لتحقيق ةوسيل عتبارهبإ باألمان باإلحساس يزودهم الذي

  .الزوجةو الزوج بني العالقة ويوثق بالفعل املوجودة

 غري رغباما خالهلا من نحيققا ،ما خاصة نسخة اخليايل الطفل أي املستقبلي الطفل مشروع يف الوالدين يترجمو    

 واقع مع املواجهة أثناء كاحمل على ستوضع تالتوقعا هذه ،لطفلهما والسواء الكمال دائما يتوقعان حيث املشبعة

 بالطفل يليااخل الطفل يستبدلون ما غالبا اآلباء" : أن Phillipo Lejeune يقول ،الوالدة بعد الطفل حقيقةو

 سدجيو لألبوين بالنسبة كبرية نعمة النفسيةو العقلية اجلسمية، بالصحة يتمتع طفل ميالد فيعد ،"الوالدة عند الواقعي

 كانت سواء خمتلفة جوانب يف منوه يعيق ضطرابإ أو بإعاقة مصابا الطفل يكون أن حيدث قد لكن ،لتوقعاما حتققا

 بالنسبة اآلباء ا حيتفظ توقعات هناك" أن) 1991( عام  Jordan يذكر ذإ.  معرفية أو جسدية ، نفسية ،عقلية

  .)  58 ص ، 1988 ، يلمج(  لآلباء فاجعة النتيجة تكون ذلك عكس وقع ما فإذا" الوالدة حديثي ألطفاهلم

 بأنه املؤملة الفكرة تأيتو املواهب مجيعو الفضائل جبميع مفعما سيكون املنتظر الطفل" أن ترى خاصة بصفة واألم     

 أو املخاوف هذه حتصب قد أحياناو ) H.Deutch . 2008 , p237("  معاقا أو معتوها أو أمحقا سيكون

 اخلوف فيها ميتزج مشاعر كتشافاإل هذا يثري ما غالباو عادي، غري طفل والدةب األم فتفاجئ ،حقيقة املؤملة كاراألف

 هتزإ بطفلهم يربطهم الذي ملشروعا أن األولياء يعترب هنا. واحلرج رتباكاإلو بالذنب الشعور مع األمل يبةخو باألسى

 فليس) 1975، صحرواي()   العاطفية ،املهنية احلياة اإلستقاللية، التمدرس،(  رغبام مجيع تدفن قد عليهو األبد ىلإ

 ما إذا خصوصاو املسؤوليات أعقد من هاألمن ذلكو األمومة أو األبوة مسؤولية يتحمل أن اإلنسان على السهل من

  .عادي غري لطفل أما أو أبا نساناإل أصبح

 ،النفسي املسار يف جذري لتغيري ديتؤ حامسة مرحلة هي األسرة يف طفل إعاقة كتشافإ فيها يتم اليت اللحظة إن  

 خصوصا األمو الوالدين يضع كتشافاإل هذا أن حيث.خاصة لألمو عامة لألسرة السلوكيو اإلقتصادي اإلجتماعي،

 أو البصرية كاإلعاقة حسية أو حركية إعاقة أو كالتشوهات  جسدية إعاقة:  اإلعاقة كانت سواء ،مر واقع أمام

 كالتوحد اإلرتقائية النمائية اإلضطرابات من طرابضبإ مصابا الطفل كوني قدو لعقلي،ا كالتخلف عقلية أو ،السمعية
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 م لصلةا قطعو اآلخرين عن باإلنعزال به ملصابا الطفل يتسم إذ تعقيداو خطورة اإلضطرابات أكثر من عتربي الذيو

 يشملل هتأثري ميتد بل لالطف يةشخص من واحد جانب على يقتصر ال كونه يف طراباإلض هذا خطورة تتجلىو

  .اإلنفعايلو اللغوي اإلجتماعي، املعريف، منها عدة جوانب

 إضطرابا يعترب كما بأمجعها العائلةو لوالديه وبالنسبة للطفل بالنسبة صعوبة التطورية اإلعاقات أكثر من يعد فالتوحد   

 غري بنمو توحديال الطفل يتميز حيث)  4 ص ، 2008 ، عامر طارق(  فهمه عليهم يصعب لآلباء ومؤملا حمريا

 للطفل األوىل السنوات يف التوحد يظهرو األفعال وردود اإلجتماعية العالقات ،السلوك التواصل، مستوى على طبيعي

 ضمن التوحد العقلية لإلضطربات املراجعو الرابع إلحصائيا الدليل شخصو صنف وقد.نواتس )3 – 2(

  . )2003 ، حممد عادل( للنمو املعيقة اإلضطرابات

 هذا يوجدو إسربجر حالة)  20 إىل 14(و مولود) 10000 (كل يف توحد حاالت)  5 اىل 4( من توجد   

 بإعتبار و) 51 ص ، 2007، عليوات حممد(  اإلجتماعيةو لعرقيةا الطبقات كل يفو العامل ءأحنا مجيع يف ضطراباإل

 حاجاته حتقيق على قدرته لعدم كذلو لألم دائمة تبعية يف الطفل جيعل ما هذا فإن ،النمو يف طراباضإو عجزا التوحد

 نظرا ضطراباإل ذا رأكث هتماملإل يدفع ما وهذا نفسه، مسؤولية حتمل على قادر غري فهو يلبالتاو مبفرده رغباتهو

 غالبا حيث لوالدينا خاصةو العائلة على ألثره كذلكو اتمع من منسحبو منطوي يكون الذي الطفل على ريهلتأث

 ما، شخص خطأ عن ناجتة إبنهم توحدية بأن عتقادواإل والغضب التقبل عدم يليها هلم فعل رد أول صدمةال تكون ما

 السيد مدحم( اآلباء لدى تتكرر طبيعيه أفعال ردود كلهاو كتئاباإلو باإلحباط والشعور الغمو للهم تسلمونيس قدو

  جتماعياإل و اإلقتصادي ،النفسي اجلانب من العائلة متتأز قد بالتوحد مصاب طفل وجود معو) 2005 ،آخرونو

 توحدي  فلط ميالد عن النامجة لإلنفعاالت إضافة حيدث الذي فالتغيري) 573 ص ، 2007البطانية، حممد أسامه(

) 1993( عام آخرونو Crinic ليهإ أشار ما هذاو األسرة داخل بالضغوط الشعور توليد ىلإ يؤدي احلقيقة إدراكو

 داخلها مةقي ذو ضغطا متثل والدته نفإ ،األسرة من أكثر معاق طفل بوجود رثيتأ مكان يوجد ال أنه ىلإ يشري حيث

 ،خاصة بصفة األمو عامة بصفة األسرة متس الضغوط هذهو. األسري التفاعل على تؤثر عديدة أزمات بذلك مسببا

 بني دالة قفرو جودو على) (Rossi et at وآخرون وسير دراسة أكدت قدو للطفل األقرب شخصال أا حيث

 ،ص 2006 املعطي، عبد حسن( األسرة يف معاق طفل وجود عن الناجتة للضغوط إدراكهم يف األمهاتو اآلباء
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 حتقيق يف طفلال فشل أن) 2000( اخلطيب مجال يرى حيث ،ضغوط ىلإ تؤدي التوحدي الطفل فخصائص) 295

 جيرتع فقد ،النفسي الضغط عنها يتولد الواقعية غري فالتوقعات ،للضغط امصدر يكون األمهاتو اآلباء يتوقعه ما

  .توقعاته مع يتناسب ال حدث ما لكون الإ لشيء ال ما أمر حدوث من الشخص

 السلوك يف قصور من منه يعاين ملا نظرا حمدودة إمكانياتو يناآلخر عن ختتلف خصائص له التوحدي فالطفل   

 املسؤوليات وحتديد رعايته متطلبات أن ىلإ إضافة ،والدية توقعات قحتقي على قادر ريغ جتلعه املعارف يف وحمدودية

 عام Wolf اسةدر أثبتته ما هذاو. أسرته أفراد لدى النفسي الضغط نشأة يف تساهم املعو كلها األدوار توزيعو

 كبرية،  بدرجة والدية ضغوط من عاينت التوحديني لاألطفا سرأ أن على الدراسة هذه أكدت حيث) 1989(

 على والقلق اإلحتياجاتو اخلاصة الرعاية طالبمل  باإلضافة ،الوالدين سعادة على عكسية نتائج الطفل ضطرابإلف

 جسمانية انعكاسات حتدث اليت وطلضغا مصادر من يعد هذا كل ،بسببه األصدقاء عن الوالدين عزالإنو مستقبله

   .) 2003سليمان، سيد( الوالدين على إنفعاليةو

 سنة أجراها اليت Meconachite Mitter دراسة أشارت فقد باألم يتعلق فيما أما ،األسرة صخي فيما هذا   

 ضطرارإ هو اإلحباطو بالتوتر يشعرن وجتعلهن هاتاألم على تؤثر اليت الضاغطة األحداث أهم من أنه إىل) 1983(

 يف صعوبات جتدن حيث ،عاقامل بناإل لرعاية منهن املطلوب اإلضايف الوقت بسبب أعماهلن لترك مهاتاأل بعض

 لألسرة املادية الناحية على ذلك ينعكس قدو. يتهحلما ختاذهاإ ينبغي اليت الزائدة حتياطاتاإل بسبب للعمل وجاخلر

 أشارو ،يالتوحد الطفل ألم النفسية باحلالة هتمتإ اليت الدراسات بعض جند كما)  10 ص ، 2006، املنعم بدع(

 بأمهات مقارنة اإلكتئاب من عايل مستوى من يعانني نييتوحدال األطفال أمهات نأ إىل وانج و اولسون من كل

 التوحديني أمهات نيهتعا ما أن حويسر ناهد ترى ذلك من أبعدو) 342 ص ، 2004، الزريقات( العاديني األطفال

 كأاو لذنببا شعور ماأل لدى يتولد قدو واحلزن تصديق وعدم الذات نكارإ مبرحلة ميررن أن درجة إىل مؤملا يكون

 تصدم بينما حب عالمة أو ابتسامة تترقب فهي ضطهاد،اإلو باإلحباط الشعور عليها ويسيطر احلالة هذه يف السبب

  .معها التواصل يف رغبته بعدم

    التربية ومتطلبات رعايته أعباءو مكانياتهإو الطفل إضطراب حلقيقة إدراك من ذكر ما كل نفإ سبق ما على ءابنا   

 فقدان يف تتمثل فهي اخلارجية املصادر أما ،الداخلية املصادر ضمن تندرج لضغطل مصادر مبثابة تعد هتماماإلو    
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 نظرةو معهم التواصل عن الطفل زعج ىلإ إضافة ،مثال به والتكفل الطفل رعاية على القدرة عدم أو املادية اإلمكانات

 لألمهات تسبب مأسألته كذا و ستغرامإو اآلخرين قبل من الشفقة رةفنظ للضغط، هاما مصدرا تعد رضهملو له الناس

  . اآلخرين عن بتعاداإلو اإلنسحاب إىل هذا يدفعهن قدو واخلجل القلقو التوتر

 مواجهة استراتيجيات بإستعمال تستجيب جتعلها لضغوط تتعرض األم خاصةو األسرة فإن الذكر، سبق وكما   

 اجلهود أو األساليب موعهجم"  أا على ستراتيجياتاإل هذه تعرف الزاروس حسبو طةالضاغ املواقف ملواجهة خاصة

 ) 56 ص ، 2006 ، نسيمة زواين("  املهدد املدرك احلدث حتمل أو خفض أو للحكم املوجهة السلوكية و املعرفية

 عقليا تخلفنيامل األطفال أمهات لدى املواجهة استراتيجياتوإ الضغط حول أجريت اليت الدراسات خمتلفو

 هذه بني ومن. املعارف السلوكات، من جمموعة يستخدمن التوحديني األطفال أمهات أن تؤكد التوحدينيو

) 1970( سنة Wachter دراسة أظهرت حيث ،اإلضطراب هذا ملواجهة فعل كرد الرفض يظهر يجياتستراتاإل

 الردود هذه يزمي ما أكثر أن)  ذهنيا أو حركيا( عاقم طفل ميالد حنو األمهاتو  اآلباء أفعال ردود ملعرفة دف اليت

 ختالفبإ طالضغو مواجهة أساليب وختتلف. واإلنسحاب الرفض و واخلجل بالذنب والشعور القلق مشاعر هي

 األطفال أمهات لدى النفسي الضغط حول) 1977( عام Sellye et Wiliam دراسة بينت حيث مصادرها

 إىل اللجوء ، التحاشي ، اهلروب:  هي املستعملة األساليب أهم أن الضغوط مع ملالتعا أساليبو ذهنيا املتخلفني

  .)2006 املعطي، عبد( املوقف ومواجهة الضغوط وحتدي الطفل إعاقة تقبل أو والشكوى التذمر

 جياتإستراتي من معني نوع ستخدامبإ وعالقته النفسي الضغط تناولت اليتو الذكر السابقة الدراسات من نطالقاإ   

 هذاو نفسية لضغوط األم يعرضان اإلضطرابني كال بإعتبارو والتوحديني عقليا املتخلفني األطفال أمهات لدى املواجهة

 التوحدي لالطف قدرة إخنفاض فإن األم على إضافية مسؤوليةو وعبئا ضغطا يشكل لسماتا هذه مبثل طفل وجود ألن

 الضغط هذا يظهرو  األم لدى الضغط أو السلبية اإلستجابة رظهو إىل يؤدي قد إجيابية ستجاباتبإ القيام على

 خاصة ستراتيجياتإ خدمتست جيعلها مما خمتلفة مصادرو ملواقف التعرض عند املنخفضو املرتفع بني خمتلفة وياتمبست

 على مركزة كانت أو املشكل حل على تركز ستراتيجياتاإل هذه كانت سواء الضغوط مع عاملالتو للمواجهة

  . فعالناإل

 هذا إختيار مت ،التوحدي الطفل أم لدى املستخدمة واجهةامل ستراتيجياتإو النفسي الضغط موضوع ألمهية ظراون   

 النفسية الضغوط طبيعة عن الكشف مبحاولة هذه استنادر يف سنقوم حيث ،تهدراسو فيه للتعمق املوضوع
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 التساؤل نطرح سبق ما خالل منو. الضاغطة وضعياتال هذه ملواجهة ألما تستعملها اليت املواجهة ستراتيجياتوإ

 أم من للضغوط مواجهتهن يف التوحديني األطفال أمهات تستعملها اليت املواجهة ستراتيجياتإ طبيعة هي ما:  التايل

  ؟ الضغط) مستوى أي( درجة على اإلختالف هذا يؤثر هل و ؟ ألخرى

  : الفرضيات -2

  : العامة الفرضية:  2-1

  .النفسي للضغط مواجهتهن يف خمتلفة تراتيجياتإس التوحديني فالاألط هاتأم تستخدم-

  :  اجلزئية الفرضيات:  2-2

 على يدل هذاو النفسي الضغط ملواجهة نفعالاإل حنو موجهة يجياتاسترات التوحديني األطفال أمهات تستخدم-

  .الضغط من مرتفع مستوى

 على يدل هذاو النفسي الضغط ملواجهة املشكل حل حنو موجهة ستراتيجياتإ التوحديني طفالاأل أمهات تستخدم-

  .ضمنخف مستوى

 : ةالدراس أمهية -3

 إستراتيجياتو التوحديني األطفال أمهات لدى ةالنفسي احلالة على الضوء إلقاء يف الدراسة هذه أمهية تكمن

 النفسي الضغط أثر إبراز مع هلا، ضنيتعر اليت الضاغطة لوضعياتا هذه ملواجهة إستخدامها إىل تلجأن اليت املواجهة

 من تاتمعا من كثري يف رعايتهمو األطفال من الفئة هذه تربية يف كبري العبء أن املتعارف من أنه حيث. لديهن

 قلةو األجانب الباحثني من العديد طرف من اإهتمام نال الذي املوضوع طبيعة حبكمو ، اجلزائري اتمع بينها

 طبيعة على فللتعر الدراسة ذه القيام فإرتأينا إطالعنا حسب هذاو العربية البلدان يف لباحثنيا لقب من الدراسات

  .للموضوع العلمي اجلانب إثراء أجل من كذلكو التوحديني األطفال أمهات عملهاتست اليت املواجهة إستراتيجيات

  : ةالدراس أهداف -4

  : على التعرف إىل هذه دراستنا دف
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 -.التوحديني األطفال أمهات لدى الضغطو النفسية الةاحل عن الكشف

  -.مصادره على والتعرف لديهن النفسي الضغط مستوى على الكشف

  -الضاغطة الوضعيات إزاء التوحديني األطفال أمهات تستعملها اليت املواجهة إستراتيجيات طبيعة عن الكشف

  .                                 توصياتو إقتراحات إعطاء ةحماول األخري يفو

          : املصطلحات حتديد -5

  : التوحد  5-1

 بني ما مبكرة سن يف األطفال يصيب الذي املرض أو اإلضطراب البحث هذا يف بالتوحد املقصود   

 فهو ،النمطي السلوك إىل إضافة غتهل كذاو إنعدامه أو اإلجتماعي اإلتصال ضعفو باإلنطواء يتميز سنوات،) 2-3( 

  .املختص األطفال طبيب تشخيص حسب ذلكو التوحد من يعانون الذين ألطفالا جمموعة يعين احلايل البحث يف

  : النفسي الضغط  5-2

  .واإلستجابة املثري أي 

   املواجهة إستراتيجيات:  5-3

 لوضعياتل إستجابات شكل يف التوحديني األطفال أمهات تبذهلا اليت اهودات مجلة هي املواجهة إستراتيجيات  

 طريقةو الضاغظة الوضعيات هذه إزاء نتصورا بإختالف ختتلف اإلستراتيجيات هذهو ، هلن املهددة الضاغطه

  .الضغط مع تعاملهن

   



  

  

  

  

  

  الجانب النظريالجانب النظريالجانب النظريالجانب النظري



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

 الضغط النفسيالضغط النفسيالضغط النفسيالضغط النفسي



 

 

 

  النفسي الضغط : األول الفصل

 

 متهيد

 النفسي الضغط مصطلح ظهور عن تارخيية حملة- 1  

 النفسي الضغط مفهوم- 2  

 النفسي الضغط أنواع- 3  

 النفسي الضغط أسباب- 4  

 النفسي الضغط أعراض- 5  

 النفسي الضغط آثار- 6  

 النفسي بالضغط املتعلقة األمراض- 7  

 الضغط حدوث آلية- 8  

 للضغوط املفسره النظريات- 9  

 النفسي الضغط عالج-10

 خالصة

 

 

 

 

 

 

 

 



.الضغط النفسي :الفصل األول     

 

18 

 

  : متهيد

 « stress »  كلمة إستخدام شاع قد و املعاصرة تمعاتنا املميزة الرئيسية املظاهر أحد النفسية الضغوط تعد     

 نتيجة و طبيعي موضوع على مباشر بشكل تؤثر خارجية قوة إىل لتشري الفيزيائية الدراسات و اهلندسة ميدان يف 

 النفس علم استعاره الذي املفهوم هذا ، املوضوع بناء و شكل من يغري و يؤثر الذي اإلجهاد حيدث القوة هلذه

 معرفية  فيزيولوجية تغريات حدوث مع ظهورها يترافق اليت اإلنفعالية اخلربات من واسع نطاق على للداللة

                                                                              .الضاغطة األحداث عن ناجتة وسلوكية

 علم يف الباحثني اهتمام على حازت اليت املواضيع من يعترب إذ املفهوم هلذا يةالنظر التفسريات تعددت ولقد    

 هلذا اجلوانب متعددة و معقدة نفسية ظاهرة مبثابة يعد الضغط أن حيث ، عموما اإلنسانية العلوم و النفس

 . النفسي للضغط النظري اجلانب من األول الفصل خصصنا
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 : النفسي الضغط مصطلح حول تارخيية حملة-1

 من مستعار مفهوم مثال فالضغط ، التارخيية جذورها إىل العودة دون ما ظاهرة فهم أو دراسة ميكن ال       

 ، اهلندسية الصعوبات و الشدة لتصف  امليالدي عشر السابع القرن يف  الكلمة هذه استخدمت إذ الفيزيائية العلوم

 روبرت" املهندس بأعمال متأثرا اليوم غاية إىل استمر الضغط ملفهوم النظري التأييد و الدعم من العديد أن غري

 محولة تتحمل اليت اجلسور مثل األبنية بتصميم مهتما كان فلقد عشر، السابع القرن أواخر    Hooke  "هوك

 يظهر خالله من الذي احلمل أو ءالعب أو احلمولة فكرة على كتب مث من و تتداعى و تنهار  أن دون ثقيلة

 عبد طه.(للحمولة البناء أو النظام استجابة هو الضغط يكون بذلك و البناء على اإلجهاد

 ).17،ص2006العظيم،

 تفسريي كنموذج واسعا تأثريا هلا كان أنه إىل هندسية ألغراض كانت الضغط عن فكرته أن من بالرغمو    

 . النفسي و الفيزيولوجي اجلهاز على الضغط ملصطلح

 اإلهتمام بضرورة (1928) عام قال الذي  (Canon) كانون لدينا الضغوط دراسة يف الرواد بني ومن    

 مرزوق( .واحد آن يف نفسي و فيزيولوجي مبعىن  stress مصطلح يف فكر و  األمراض تطور يف اإلنفعايل بالعامل

 .)30،ص2011عيسى،

 هذه بفهم أتباعه و هو أعماله مسحت قد و الطب يف  stress  كلمة أدخل فقد (Selye) سيلي أما       

  يالداخل العامل على أنواعها بكل اإلنفعاالت و اإلعتداءات تأثري بالتايل و الداخلي العامل على تأثريها و الظاهرة

                                                                                   للعضوية البيولوجي التوازن وعلى 

 اليت الضاغطة للمواقف املعريف بالتقييم خاصة بصورة )1966(  (Lazarus) الزاروس اهتم كما     .  

 إنفعالية و نفسية  إستجابات هي الضغوط أن فريى  )1993( (Gordon) جوردن ماأ  الفرد يواجهها

 .الفرد سعادة و لرفاهية ديد أنه على إدراكه يتم مطلب أي إجتاه للجسم وفيزيولوجية

   عليهما مفروض مطلب على ردا واجلسد العقل إثارة بأا الضغوط )Schafer) (2000( يعتربشافري و      

 .احلياة خاصية أا و دائما موجودة الضغوط أن هذا يوضح و
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 كل فيعد النفس علم جمال يف وإستعماله النفسي الضغط مصطلح حول موجزة  تارخيية  حملة عن عبارة هذه      

 أجريت قد أنه إال املصطلح هذا استخدموإ الذين األوائل الرواد مبثابة Canon)  ، (Selye , Lazarus من

 من الالحقة األجزاء يف منها البعض إىل التطرق سيتم النفسية، الضغوط عن والنظريات الدراسات من العديد

  .البحث

 : النفسي الضغط مفهوم 2 - 

 العلوم خمتلف و النفس علم يف الباحثني و العلماء إهتمام على حازت اليت املواضيع من  يالنفس الضغط يعترب      

 .النظرياتبتعدد اخللفيات و النفسي الضغط ملفهوم املعطاة التعريفات تعددتو اإلنسانية

 : لغة 1-2

 ، زمحه و عصره ضغطا ضغطه :هو النفسي الضغط لكلمة اللغوي األصل أن إىل "الوجيز " املعجم يشري       

 ).16،ص2006حسن، العظيم عبد طه.( غطض و شدد عليه و اجيازه يف بالغ والكالم

 ا ليعين  stress كلمة  الطبيعية العلوم عن حديثه سياق يف (Hinkel) (1977) هنكل ذكر لقدو       

 )12،ص2000اهللا، عوض رفيق.(خارجية قوة بفعل تظهر اليت الداخلي التأثر درجة

 stress  الضغط فكلمة  الالتيين األصل إىل للمصطلح اإلشتقاقي املعىن)  Smith ()1993( مسيث يرجع       

 الضيق وإثارة بالتوتر الشعور على ضمنيا وتدل ، الصرامة تعين هي و stictus الالتينية الكلمة من مشتقة  

 الضيق مشاعر إىل يشري الضغط أن هذا ومعىن يشد : يعين الذي و  stringere الفعل إىل أصله يف يرجع والذي

 عبد( .احلرية من احلد أو والظلم والقيد احلبس على ضمنيا تدل واليت واإلضطهاد القمع أو الداخلية  القلق و

 )17،ص2006حسن، العظيم

 ستخدامهإو توظيفه ومت واهلندسية الفيزيائية العلوم من ستعارتهإ متت قد النفسي الضغط مفهوم فإن  وهكذا      

 له حتدث و الفرد على تؤثر اليت القوة تلك  اىل ليشري عامة بصورة  اإلنسانية العلوم جمال ويف النفس علم يف

  .الفيزيولوجية و النفسية التغريات من جمموعة
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 : اصطالحا   2-2 

 Selye أعمال بعد 1936 منذ ستعملتإ اجنليزية كلمة هو النفسي الضغط : النفس علم معجم يف       

 ميكانيزمات تضع ظروف أو عوامل تأثري حتت التوازن بفقدان مهددة العضوية فيها تكون اليت احلالة لتحديد

 )صدمة،برد( فيزيائية كانت ان سواء التوازن هذا تفسد أن ميكنها اليت العوامل خطر،وكل يف البيولوجي التوازن
 املعتدي العامل فعل تعين ضغط فكلمة  ضاغطة عوامل تسمى ) اإلنفعال( نفسية أو ، تعفينة أو )سم( كيميائية أو

 . .(Norbert Sillamy,2003, p 256) .تالوق نفس يف اجلسم فعل ورد

 الذي الوصف كان الضغط حبوث جمال يف قدمت اليت املسامهات أوىل (Canon) (1932) كانون يفتعر   

 . الفر و الكر ستجابةإل كانون قدمه

 بتأثري مدفوعا يصبح و بسرعة اجلسم تنبيه يتم للتهديد تتعرض بأا العضوية الكائنات تدرك عندما أنه بني ذإ   

 املدبرة الفيزيولوجية اإلستجابات ذهفه ستجابات،إ حتدث و الصماء الغدد جهاز و بتاويالسم العصيب اجلهاز من

 . والفر الكر ستجابةإ تدعى فهي بذلك و اهلروب أو التهديد مصدر ملهامجة العضوية يئة على تعمل

 تقدمي على قادرة العضوية جتعل ألا تكيفية ستجابةإ املبدئية الناحية من والفر الكر ستجابةإ أن  كانون ويرى   

 ألنه للعضوية األذى يسبب قد النفسي الضغط أن ثانية ناحية من بني كما للتهديد تعرضها عند بسرعة اإلستجابة

 شيلي(. الوقت مرور مع صحية مشاكل يسبب  أن ميكن و السيكولوجية و نفعاليةاإل الوظائف يعطل

 .)345،ص  2008،رتايلو

 األعراض من جمموعة عن عبارة النفسي الضغط أن إىل شارفقد أ (Selye) (1971-1956)  ليأما سي    

 أو األسرة يف التغيري مثل البيئية املتطلبات حنو اجلسم من حمددة غري ستجابةإ وهو ضاغط ملوقف التعرض مع تتزامن

 )20،ص2008الدين، اء ماجدة( .نفسي ضغط حتت الفرد تضع واليت الرحيل أو العمل فقدان

 يتكيف لكي جمهودا يبذل فاجلسم التكيف بعملية ترتبط اليت زيولوجيةالف اإلستجابة هو النفسي الضغط أن إذ   

 ابراهيم نادية( .املا أو سرورا حتدث اليت النوعية غري اإلستجابات من منطا حمدثا والداخلية اخلارجية الظروف مع

 )108ص ،2009السعود، ابو



.الضغط النفسي :الفصل األول     

 

22 

 

 مصادره الفرد ا يقيم تقيمية لعملية نتيجة بأنه فيعرفه (Lazarus) (1984-1966)  : زاروسال أما      

 .اخلارجية البيئة و الداخلية الفرد متطلبات بني املالئمة مدى أي البيئة متطلبات لتلبية كفائتها مدى لريى الذاتية

  .24)،ص2009العزيز، نايل امحد(

 هذا على و ، اإلستجابة و املثري بني خاص تفاعل هو إمنا و اإلستجابة ال و املثري هو ليس النفسي الضغط أن اذ

 الفرد بني خاصة عالقة بأنه النفسي الضغط (Lazarus et Folkman)(1984) فولكمان و الزاروس يعرف

 طه(للخطر صحته تعرض و معها للتعامل مصادره تفوق أا أو ومرهقة شاقة أا على الفرد يقدرها واليت البيئة و

 2006) حسن، العظيم عبد

 صفة هو الضغط أن يرى حيث واحلاجة الضغط مفهومي بني يربط  (Murray) (1978) :مورايو       

 الضغوط وترتبط معني هدف إىل للوصول  الفرد جهود تعوق أو تيسر قد لشخص أو بيئي ملوضوع  خاصية أو

 فإن وهكذا حاجاته متطلباته، إلشباع الفرد مبحاوالت تتعلق مباشرة دالالت هلا اليت املوضوعات أو باألشخاص

 19)،ص2006حسن، العظيم عبد طه .(اإلشباع عن اعاقة حتدث عندما يظهر الضغط

 حتدث اليت اخلارجية القوة تلك عن عبارة هي الضغوطيقول بأن  (Speilberger) (1981): سبيلربجراو    

 النفسية فالضغوط املوضوعي اخلطر من بدرجة تتميز مثرية ظروف أو البيئية املوضوعات كخواص الفرد على تأثريا

 الفشل هذا يصبح حيث فشل مواقف عادة يصاحبه و االمكانات أو املطالب فقدان عن الناتج اإلحساس إىل تشري

 168)،ص2008خليفة، السيد وليد.( النفسية الضغوط إحداث يف قويا مؤثرا املواجهة يف

 ملوقف نتيجة احلي الكائن ا يقوم إستجابة هو النفسي الضغط أن يرى (Beck)  (1986): بيك أما     

 عن أفكارا يثري موقف أو إتزانه تعوق و اإلحباط له تسبب حل هلا ليس مشكلة أو لذاته الفرد تقدير على يضغط

 128) ،ص2008خليفة، السيد وليد.( اإلكتئاب و اليأس و العجز

 عليه تفرض مطالب أو لظروف الفرد فيها يتعرض اليت احلالة أنه على الضغط يعرف (1988) يالبيالو و     

 لفترة ستمرتإ أو واملطالب الظروف شدة إزدادت كلما اخلطر درجة إىل احلالة هذه تزداد و التكيف من نوعا

  .طويلة
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 اجلسمية الفعل ردود يف تنعكس نفسية حالة النفسي الضغط أن ترى اليت (1993) السمادوين باإلضافة إىل     

 البيئة يف الضاغطة األحداث أو للمواقف يتعرض عندما الفرد يدركه الذي التهديد عن الناشئة والسلوكية

 25) .،ص 2009العزيز، نايل امحد(احمليطة

 بشكل اليومية واجباته تأدية على اإلنسان قدرة من حتد قد اليت النفسية العوامل إىل الضغط مفهوم يشري كما   

 حالة الضغط يكون ما وغالبا املدى طويلة أو قصرية ةجسمي و ةنفسي سيئة فعل ردود إىل الضغط ويقود مناسب

 يف سلبية آثار عنها وينتج الشخص هلا يتعرض اليت الصعبة املواقف من تنشأ اإلنفعايل بالتوتر  اإلحساس من

 86). ،ص2008الغين، عبد حممد خالد(والنفسية املعرفية و زيولوجيةالف الوظائف

 هتمواجه عند الفرد يعايشها اليت العديدة الصعوبات على للداللة  stress  الضغط مصطلح يستخدم إذ      

 فحص فعلينا النفسي الضغط حالة فهم ردناأ فإذا (Ronald ,1991 ,p 684 ) الضاغطة ألحداثل

 كيف ) الشخصية الطاقات فحص كذلك و ( للمطلوب تبعا تتزايد أو تتناقص كيفو ؟ ماهي اخلارجية املتطلبات

 بل آخر إىل شخص من ختتلف فاملتطلبات ؟ الضرورة عند فعالناأ ردود تعديل ميكن وكيف طالضغ مع نتفاعل

  22).،ص2009الفرماوي، على محدي(آخر اىل وقت من الشخص ذات يف وختتلف

 اليت اخلارجية األحداث من ةسلسل عن ةعبار النفسية الضغوط أن إىل (2000) السالم عبد علي ويشري      

 اآلثار لتجنب األحداث مواجهة يف التوافق سرعة عليه يفرض مما متطلباا و ةالبيئ مع للتعامل نتيجة الفرد يواجهها

 131-132)،ص2008عيسى، على مراد(.التوازن حتقيق إىل والوصول السلبية اإلجتماعية و النفسية

 : النفسي الضغط أنواع  3-

 : مايلي منها ونذكر للضغوط املفسرة النظريات بتعدد التصنيفات تعددت حيث أنواع، عدة النفسي للضغط      

 : اخلطيب تقسيم 1-3

 : هي عدة أنواع النفسي للضغط أن يري إذ      

 . طفيفة إستجابات عنها ينتج : حادة غري ضغوط  -أ

 وختتلف املواجهة على الفرد قدرة تتجاوز أا لدرجة القوة شديدة إستجابات عنها وينتج : حادة ضغوط  -ب

 .آخر اىل شخص من اإلستجابات هذه
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  .فترة بعد تظهر إمنا احلدث وقوع أثناء دائما التظهر : متأخرة ضغوط -ج

 طويل بشكل احلي الكائن علي أثرها وتترك وشديدة عنيفة حوادث عن ناجتة : الصدمة بعد ما ضغوط -د

 28).،ص2008العزيز، نايل أمحد(املدى

 مراد(املتراكمة الضغوطات من سلسلة بشكل الزمن مع تتراكم منهكة ألحداث نتيجة وهو : املزمن الضغط -ه

  ).2008عيسى، علي

 : (Selye) سيلي سيمتق  2-3 

 : وهي الضغط من أنواع وجود ىلإ أشار      

 .عزيز أو عمل فقدان : مثل األمل كذلك ويسمي الفرد على املتطلبات حجم من يزيد : السيئ النفسي الضغط -أ

 مسري( . واإلدراك العمل على احلث يف أساسي إنه كذلك إجيايب تأثري له يكون قد : اجليد النفسي الضغط -ب

 .احمليطة البيئة أو الذات مع التكيف إعادة إىل يؤدي هذا و  14)،ص2003الشيخاين،

 مصادر تتجاوز حبيث املنخفض النفسي للضغط السلبية األحداث تراكم عن وينتج : الزائد النفسي الضغط -ج

 . التكيف على وقدرته الفرد

  .واإلثارة التحدي وإنعدام بامللل الفرد يشعر عندما حيدث : املنخفض النفسي الضغط -د

 : (Murray) موراي تقسيم  3-3

 : هي الضغط من أنواع بني  "موراي "ميز      

  الفرد يدركها كما البيئية املوضوعات داللة إىل يشري و : بيتا ضغط -أ

 .الواقع يف توجد كما البيئية املوضوعات خصائص إىل يشري : ألفا  ضغط -ب

 : إىل ةإضاف      

 إىل ةاحلاج إشباع عدم عن الناتج والقلق بالتوتر الشعور هو : للكوارث والتعرض والضياع النقص ضغط -ج

 بضغط يشعر الشخص جيعلون أشخاص و ةبيئي موضوعات وجود نع الناتج الرضا بعدم الشعور كذلك و اإلجناز
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 من باإلستياء واإلحساس ةالوظيف وفقدان املنازل ودم املمتلكات لفقد بالضيق والشعور ،ةاملادي اإلمكانيات ةلكق

 .للمرض التعرض و ةاملعتل ةالصح

 ، ةالدافعي إىل ةاحلاج إشباع عدم عن الناتج ةالراح وعدم باإلحباط الشعور هو : االهتمام وعدم النبذ ضغط-د

 للفرد تقديرهم وقله اآلخرين إهتمام عدم تظهر وموضوعات أشخاص وجود عن الناتج بالصراع الشعور وكذلك

 .والعقاب التأنيب إستمرار و

 .ةاملعرف و الفهم إىل ةاحلاج إشباع عدم عن الناتج بالقلق الشعور هو : املراوغه و اخلداع ضغط-ه

 راغب غري وهو بأعمال القيام الفرد على يفرضون أشخاص وةبيئيه ظروف وجود : املنع و ةالسيطر ضغط-و

 ،ص 2011غطاس، الدين عز:يف موراي(ختصه اليت للقرارات ختاذهمإ و آدائه على اآلخرين ةسيطر و فيها،

(24-23 

 :كاآليت تصنيفها ميكن و اإلنسان يعيشها اليت احلياة نواحي كافة لتمس تتشكل و تتنوع الضغوط و      

 يف تتمثل النفسية اجلوانب على نتائجها أوىل ، يواجهها اليت واملتاعب العامل إرهاق عن ناجتة : العمل ضغوط- 

 اإلنقطاع إىل تصل ورمبا العمل عن والتأخري الغياب زيادة عن فضال القلق إىل يؤديان الذيني وامللل التعب حاالت

 . ائيا وتركه عنه

 وخاصة والتفكري التركيز على قدرته إضعاف و نساناإل جهد تشتيت يف األعظم الدور هلا : قتصاديةإ ضغوط- 

 النفسية حالته على ذالك فينعكس ائي، بشكل العمل فقدان أو اخلسارة أو املالية األزمات به تعصف حينما

 . احلياة متطلبات مسايرة على القدرة عدم عنه وينجم

 العرف على خروجا يعد عنها واخلروج ا الكامل اإللتزام الفرد على حتتم اتمع معايري : اإلجتماعية الضغوط- 

  .اإلجتماعية والتقاليد

 متعلم تربوي سلوك حيكمها اليت األسر فمعظم ، ضغطا التربوية بعواملها و مبسؤوليتها تشكل : األسرية الضغوط- 

 .أسري تفكك هذا عن وينتج الضبط معايري تفتت و األسرة تكوين إختل إال و اإللتزام عنه ينتج
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 عدم أو اإلقتصادية احلاجة بسب العائلي واإلستقرار الزواج طلب يف اإلنسان يعاق عندما : العاطفية الضغوط- 

 وتعامله اليومية حياته يف يرتبك جيعله مما ، نفسية نتائجه تكون عاطفيا ضغط ذالك يشكل  الشريك مع االتفاق

 .30-31) ص، 2009الغرير، نايل أمحد(.احلل جيد أن إىل أيضا عمله ويف

 ونوعية حجم مالمح من الكثري حتديد يف كبريا دورا واخلارجية الداخلية البلد سياسة تلعب : السياسة الضغوط- 

 احلكم أنظمة عن الرضا عدم من الضغوط هذه وتنشأ جمتمعام يف األفراد هلا يتعرض اليت النفسية الضغوط

 .31) ص ، 2008،نالدي اء ماجدة(اتمع يف السياسية والصراعات مثال ستبدادياإل

 احلاجة أو الرغبة بني و ومعتقدات أفكار من الفرد لدى ما بني التقاطع فحالة : والفكرية العقائدية العوامل ضغط- 

 عالقة طبيعة على املتباينة التأثريات ذات النفسية الضغوط من سلسلة شكل على بعد فيما تنعكس إمنا تغيريها إىل

 . وجمتمعه بذاته الفرد

 يف القائمة واإلجتماعية الثقافية األطر مراعاة دون ةالوافد الثقافات على اإلنفتاح يف تتمثل : ثقافية ضغوط- 

  . اتمع

إن تعدد كل هذه التصنيفات و كذا أنواع الضغط النفسي وإختالفها يدفعنا لإلهتمام أكثر ملعرفة األسبا ب اليت   

 .تؤدي له

  : النفسي الضغط أسباب  4-

 نفسية داخلية أو األعضاء بوظائف تتعلق داخلية مسببات إىل تصنيفها ميكن عامة بصفة الضغط مسببات إن      

 .آلخر شخص من خيتلف الضغط يسبب ما أن إذ ، خارجية ومسببات للفرد الشخصية كالطبيعة

 : االجتماعية األسباب  1-4

 شدته حيث من وخيتلف األفراد لدى النفسي الضغط حدوث يف كبريا دورا اإلجتماعية العوامل تلعب     

 هارون ( الضغط عوامل بني من يعترب الذي كالفقر ، الفرد فيه ينشأ الذي اإلجتماعي للوسط طبقا ومصدره

 التكنولوجية الوسائل و الرفاهية وقلة والثقايف  احلضاري التفاوت ، البطالة وكذا 1996)   الرشيد، توفيق

 . اخلدمات قلة و السكاين والضغط



.الضغط النفسي :الفصل األول     

 

27 

 

 القوي فالدافع مدمرا دورا يلعب قد جتماعيةاإل العالقات ضطرابإ أن (Meclelland) مكلالند يرى إذ      

 النفسي جانبها يف لصحةبا ةقوي تإرتباطا مجيعها هلا اآلخرين وتقبل اجلماعة مع احلياة وتقبل اإلجتماعي نتماءلإل

 ألحد العضوي املرض و كالطالق األسرية اخلالفات فمجمل). 2009الغرير، نايل أمحد(  العضوي جانبها و

 األحداث إىل إضافة ، العام الدخل توزيع يف العدالة عدم ، واألجيال القيم صراع ، الثقايف واحلرمان األسرة أفراد

 .(Dominique , 2005 , p 130) تعترب من مسببات الضغط عزيز شخص كفقدان املؤملة

 : ةاإلنفعالي ةالنفسي األسباب  2-4

 تتحول قد كثرية حاالت يف لكن  للعمل طاقته يعبئ و اخلطر من اإلنسان حيمي معقولة درجات يف اإلنفعال      

 ما و البدنية وظائفه فيها مبا للفرد واإلجتماعية النفسية احلياة يف اإلضطراب مصادر من مصدر إىل اإلنفعالت

 .مرض أو صحة من ا يرتبط

 :  ةالصحي األسباب  3-4

 أو ضغوطا نواجه عندما منها األدرينالني إفراز ويتزايد خاص بشكل األدرينالني غدة وتضخم الغدد نشاط      

 اجلسم ميد جلوكوز إىل األنسجة تتحول األدرينالني إفرزات يف العادي غري النشاط هلذا ونتيجة ، صحية مشكالت

 منطقية نتيجة أيضا يعترب و النفسي للضغط أساسيا مصدرا يعترب فاملرض مدائ تأهب حالة يف جتعله اليت بالطاقة

 34-33).،ص2009الغرير، نايل أمحد(.الضغوط بتزايد للشعور

 : الكميائية األسباب  4-4

 املخدرة املادة فإن النفسي بالضغط الشخص إصابة يف دخل املخدرة املواد ذالك يف مبا الكميائية للمواد      

 ).2001،مصباح اهلادي عبد(.قلقا و متوترا الشخص فيصبح.املزاج يف تغريات إىل تؤدي

 : احلدث طبيعه  4-5

 ؟ ضاغطة حداثاأل جيعل الذي ما      

 اليت التقييم عمليات عن ينشأ ما هو فالضغط ، كذلك أا تدرك ما بقدر ةضاغط األحداث : الضغط تقييم  -أ

 . ال أم البيئة مطالب ملواجهة كافية الذاتية إمكانياته كانت ماذا تقيم أي ، الفرد ا يقوم
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 مشاكل أو إضافية ألعباء األفراد تعرض ألا الضغط تسبب أن ميكن األحداث من فكثري : السلبية األحداث -ب

 . امكانام تفوق أو ترهقهم

 مصدر ا التنبؤ يصعب اليت تلك أو السيطرة عن ةاخلارج األحداث تشكل : السيطرة عن اخلارجة األحداث  -ج

 .ا التنبؤ أو عليها السيطرة ميكن اليت حداثاأل تلك من أكثر ضغط

 شيئ بفعل للقيام الفرد أمام الفرصة يتيح ال فإنه بالغموض الضاغط احلدث يتصف عندما : الغامضة األحداث  -د

 وقت تستهلك املهمة هذه و للضغط املسبب املوقف استيضاح أجل من طاقته تكريس إىل الفرد يدفع ألنه إزاءه

 360).ص ،2008، تايلور شيلي( الفرد

 أكثر جيعله مما الفرد على ءعب مبثابة يكون هذا وجيزة زمنية فترة يف و كثرية مبهام القيام : الزائد العبء -ه

 تأثرهم من أكثر حيام يف املهمة و املركزية باألمور املرتبطة  بالضغوط األفراد يتأثر و .النفسي للضغط عرضة

 األمومة بدور املرتبط فاإلجهاد ، املركزية احلياة مبيادين مرتبطة املهمة النفسية األبعاد ألن هذا و احمليطة باألمور

 النساء لدى الضغط من للمعاناة سببا يكون قد ينبغي كما باألبناء عتناءاإل على القدرة بعدم الدائم والشعور

 حداثاأل تلك أو الغامضة أو السيطرة عن واخلارجة املفاجئة أو السلبية األحداث فإن ذكره سبق ملا وكملخص

 فيها التحكم املمكن من اليت األحداث تلك من ضغطا أكثر بأا تدرك الفرد حياة يف املركزية املهام متس اليت

  .داراإو

 لألحداث كامن بشكل الفرد فيها يستجيب اليت الكيفية حتدد احلال بطبيعية فالشخصية : الشخصية أمناط -و

 بني العالقة هو النفسي والضغط السلوك ، الشخصية بني واسع بشكل املوثقة العالقات معظم أحد إن الضاغطة

 أول هو  )فرانسيسكو سان( يف القلب أخصائي (Freidman) فريدمان و.الضغط و) أ (النمط ذات الشخصية

 مع التنافس عند وخاصة متطرف بشكل ينجز أن دائما حياول الذي أنه على) أ (النمط من الشخص وصف من

 ، اللفظي العدوان ، التنافس : اآلتية اخلصائص ببعض يتميزون و38) ،ص2009، الغرير نايل أمحد( .اآلخرين

   .بالعدوانية ميتازون ، بسهولة يغضبون ، اإلسترخاء على القدرة وعدم اجلدية ، التحفز
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 : النفسي الضغط أعراض 5- 

 باملواجهة تعرف حالة أو خبربة مير فإنه زعاجاإ أو ضيقا له تسبب اليت باملصادر التحكم يف الفرد يفشل عندما      

 تظهر ال املختلفة األعراض أن إىل التنبيه جيدر و ، عراضاأل تظهر للضغط ةاملسبب املصادر إستمرار مع و اهلرب أو

 إمكانات و ضعف نقطة واحد فلكل2009) عسكر، علي (االشخاص مجيع على ال و واحد وقت يف مجيعها

 : كالتايل الضغوط عن الناجتة األعراض تصنف و اآلخر عن ختتلف بطريقة املوقف يدرك و به خاصة

 : فيسيولوجية 5-1 

  : كاآليت التأثري يظهر و للفرد سولوجيةالف النواحي على سلبا الضغط يؤثر      

 نسبة زيادةو الدم ضغط وارتفاع القلب ضربات سرعة إىل يؤدي مما الدم يف األدرينالني من كبرية كمية فرازإ-

 .(Pierro loo , 2003 , p 3) الدموية األوعية واضطربات ، فيه السكر

 إتساع و الفم جفاف ، القلبيه األزمات و الشريان تصلب إىل يؤدي قد مما الدم يف الكولسترول مستوى ارتفاع- 

  ).2006حسن، العظيم عبد سالمه).(العني حدقه

  : ةجسدي 5-2

 الزائد العرق .

 العايل التوتر.

 بأنواعه الصداع.

 األكتاف و الرقبه خاصه و العضالت يف أمل.

 .) العاده غري على املبكر االستيقاظ ، زائد نوم ، أرق( النوم يف االنتظام عدم.

   األسنان اصتكاك.

 مساكاإل.

  السفلي اجلزء خاصه و الظهر آالم.

 املغص و االسهال.

 جلدي طفح ، اجللد التهاب.
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 اهلضم عسر.

 ةالقرح.

 ةالشهي يف التغيري.

  التعب.

 جسديه اصابات اىل تؤدي اليت للحوادث التعرض زياده.

 : ةنفعاليإ 3-5

 االنفعال سرعه.

 املزاج تقلب.

 ةالعصبي.

 الغضب سرعه.

 العنف اىل اللجوء و العدوانيه.

 كتئاباإل.

 البكاء سرعه.

 : ةمعرفي  4-5

  النسيان.

 التركيز يف ةصعوب.

 القرار اختاذ يف صعوبه.

 التفكري يف اضطراب.

 األحداث استرجاع يف ةصعوب أو ةضعيف ةذاكر.

 الفرد على ةواحد ةفكر استحواذ.

 منخفضه ةدافعي أو نتاجاإل يف اخنفاض.

 التحفظ من ةعالي بدرج املهام اجناز.

 خطاءاأل عدد تزايد.

 بةصائ غري احكام اصدار.
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  : الشخصيه بالعالقات خاصه أعراض  5-5

  باآلخرين املربره غري الثقه عدم.

 الغري لوم.

 وجيزه فتره قبل الغائها أو املواعيد نسيان.

 اآلخرين اخطاء تصيد.

 ةالسخري و التهكم.

  45).ص ،2009عسكر، علي( .اآلخرين مع العالقات يف دفاعي اجتاه و سلوك تبين.

  : النفسي الضغط آثار -6

 : يف تتمثل و للضغوط تعرضه عند للفرد حتدث اليت للتغريات ةقائم بوضع (Fontana)  فونتانا قام      

 الضغط ةلزياد ةفيزيولوجي نتائج- 

 الضغوط ةلزياد معرفيه تأثريات-

  الضغوط ةلزياد انفعاليه تأثريات-

 الضغوط ةلزياد عامه سلوكيه تأثريات-

 اليت اآلثار من العديد عليها يترتب ةالنفسي الضغوط أن اىل ةطبي أو ةنفسي كانت سواء والدراسات البحوث وتشري

  : يلي فيما حصرها ميكنةخمتلفه جوانب على تظهر

 : النفسي الضغط آثار (1) رقم جدول      

 لزيادة يولوجيةزالف النتائج

 الضغوط

 لزيادة معرفية تأثريات

 الضغوط

 ةلزياد انفعالية تأثريات

 الضغوط

 عامة ةسلوكي تأثريات

 الضغوط ةلزياد

 مما بالدم األدرينالني زيادة

 رد وزيادة تنشيط ىلإ يؤدي

 هذا ستمرإ واذا الفعل

 يؤدي قد طويلة ملدة  الضغط

 مثل  جهزةاأل تلك فشل ىلإ

.القدرة على التركيز عدم  

تجابات السريعة تقل اإلس

ة ئيؤدي إلختاذ قرارات خاطمما

متسرعهو   

 يزداد معدل اخلطأ

 

زيادة التوترات و تقل 

 القدرة على اإلسترخاء

 زيادة اإلحساس باملرض

يف تغريات حدوث  

 الصفات الشخصية

 تزايد املشاكل الشخصية

زياد مشاكل التخاطب و 

 التواصل و التأتأه

نقص اإلهتمام و احلماس 

و التنازل عن األهداف 

 احلياتية

إخنفاض مستوى الطاقة و 
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 و الدموية الدورة ضطراباتإ

  القلب مراضأ

 مما  الدرقية الغدة فرازإ زيادة

 ستنفاذإ زيادة ىلإ يؤدي

 هذا ستمرإ ذاإو الطاقة

 حيدث طويلة ملدة الضغط

 ، الوزن يف ونقص جهادإ

 . جسمي يارإ وأخريا

 الكولسترول فرازإ يف زيادة

 ذاإو للجسم طاقة يعطي

 طويلة لفتره الضغط ستمرإ

 شرايني تصلب حيدث

 .القلب ونوبات  وأمراض

 باملعدة هضمية ضطراباتإ

 يصبح حيث جلديه تفاعالت

  شاحبا اجللد لون

 . بالدم الكورتيزون فرازإ

 طالت ذاإو ، التنفس ضيق

 مما الطبيعيه املناعه تقل املده

 احلساسيه امراض ىلإ يؤدي

احلساسية  و القلق 

 املفرطة

الشعور بعدم  ظهور

 الرضا و اإلكتئاب

 إخنفاض تقدير الذات 
 

 إحندارها من يوم آلخر

 بدن سبب واضح

 إلقاء اللوم على اآلخرين

 ظهور سلوكات شاذه

حل املشاكب بطريقة 

 سطحية
 

 

  36) ،ص 2008الدين، اء ماجده(
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  : النفسي بالضغط ةاملتعلق األمراض -7

 : هناك النفسي بالضغط املتعلقة مراضاأل بني من      

 :  الوعائية القلب أمراض   1-7

 هو القلب مرض ولعل . اجلسم يف الدموية األوعية جهاز و القلب إىل :"الوعائي القليب" املصطلح يشري       

 املتحدة الواليات و بريطانيا يف للوفيات األعم السبب إا بالضغط ربطها ميكن اليت األخطر الصحية املشكلة

 مساعد عامل هو الضغط أن غري ، جدا الدمسة واألطعمة التدخني تشمل القلب ملرض الرئيسة واألسباب األمريكية

 . مهم و

 للصحة ديد أي الدم ضغط يف املؤقتة اإلرتفاعات متثل وال الدم ضغط زيادة على الكظرية اهلرمونات تعمل حيث

 . الطويل املدى على الصحة على خطري تأثري هلا يكون قد املرتفع الدم لضغط دائمة أو متكررة حالة لكن و .

 تضيق ، الشرايني يف دموية صفيحة منو حصيلة هو هذا و ، الشرايني تصلب بتطور املرتفع الدم ضغط  ويرتبط

 سكتة أو صدرية ذحبة اىل فيؤدي الشرايني تسد أن حيتمل األمر آخر يف و الدم عربه يتدفق الذي ارى تدرجييا

 . قلبية  نوبة أو دماغية

 : الربو داء  2-7

 عن النوبات تتسبب ما وعادة اهلوائية للقصبة املؤقت نقباضاإل عالمتهو التنفس يف اضطراب هو الربو داء       

 عن أيضا تتسبب قد لكنها و  األطعمة بعض و االشجار طلع ، لعشبل) احلساسية الشديد( احلساسي الفعل رد

 أو تنقبض اليت الشعبية العضالت نشاط فرط إىل يستند الربو بنوبة اإلصابة إحتمال و اجلو يف  كيمائية مثريات

 22-21).،ص 2003الشيخاين، مسري ( املثريات و العوامل هذه من لواحدة التعرض لدى تتقلص

  : السكري البول داء  3-7

 إىل يؤدي الذي األمر ، الصحيح النحو على السكر تأييض عن اجلسم عجز سببه السكري البول داء       

 غدة تفرزه الذي األنسولني هرمون مسؤولية من هو السكر تأييض و . الدم يف السكر من مرتفعة جد مستويات

 فعالية من حتد خمتلفة عوامل ولكن األنسولني إنتاج يستطيعون السكري البول بداء املصابيني ومعظم . البنكرياس

 . " لألنسولني احلساسية " سمإب تعرف اهلرمون
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 له يكون أن ميكن الضغظ بتأثري ةالكظري اهلرمونات طالقإ أن للضغط اإلستجابة يولوجيةزفي من نعلم كما   

 وتعمل . الدم جمرى يف يفرغ الكبد يف السكر جيعل واألدرينالني ، الدم يف السكر مستويات على كبريا تأثريا

 خطرة الدم يف املرتفعة السكر مستويات وليست لألنسولني احلساسية ختفيض على  الكروتيزول من ةكبري كميات

 زيادة على تعمل ) البدانة و السمنة( مثل من أخرى بعوامل املقترن املزمن الضغط ولكن املعافني األشخاص على

 ).2003الشيخاين، مسري(      االصابة احتمال

  : ةاهلضمي ضطراباتاإل 7-4

 .بالضغط ةمرتبط اإلسهال و اإلمساك مثل ةاهلضمي املشكالت من كثريا إن      

  :اجللد أمراض  5-7

 اهلرمونية الالتوازنات حدوث يف يسهم و اجلسم يف السمية املستويات من يزيد الضغط فإن شيخاين حسب     

 األمراض ، املفرط الشحوب ، كزميااإل ، الكلف ، الشباب حب :ظهور إىل يؤدي و اجللد على يؤثر ما وهذا

 . اجللدية

 : الصداع  6-7

 املشكلة هذه حيال الطبية املساعدة وراء يسعون البشر من املالينيو ، شيوعا األكثر األمراض من واحد هو     

 صداعات و ، العاطفية االضطرابات أو التعب عن ولكن ، مرض عن تنشأ ال الصداع حاالت معظم و سنة كل

 ). 2003الشيخاين، مسري(املالئمة غري التهوية أو العمل يف رهاقاإل أو اهلم أو القلق يسببها املتقطعة التوتر

  الضغط حدوث آلية - 8

 حالة مباشرة حتدث الضاغط للحدث تعرضه فبعد فيها يعيش اليت البيئة يف لضغوط حياته يف الفرد يتعرض     

 طاقة و جمهود بذل تتطلب الضغط من حالة يعيش جيعله  مما له وقع الذي للتهديد الفرد إدارك بعد تأيت انذار

 الوضع مع يتكيف أن للفرد ميكن قد أنه إال التكيف عدم يف الفرد تدخل ةاحلال هذه ، االجهاد حيدث هنا ، كبرية

 مدة طالت إذا لكن و 21) ،ص1999الرشيد، توفيق هارون( السابقة اخلربات إىل بالرجوع ذلك و الضاغط

 اجلهاز إلسترتاف كنتيجه األفراد لدى والعضوية النفسية األمراض بظهور سلبا يؤثر ذلك فإن  الضغوط التعرض

  (Bourdornée,2005, p 10).لألمراض ةاألرضي يئ و اآلالم بذلك وتظهر الطاقوية ةملصادر العضوي
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 التكيف أعراض أن حيث (Selye) سيلي مللعال التكيف أعراض زملة نذكر  الضغط حدوث آلية لتوضيح و    

 و النفسي و الفيسيولوجي اإلضطراب خلفض وهذا ، ديدي حدث أي مواجهة يف ينشط ميكانيزم عن عبارة هي

  :هي و مراحل 3 يف تتجسد و . العضوية التوازن لتحقيق

 هي املرحلة هذه ، ولوجيةزفي تغريات يولد اإلنتباه هذا و ضاغط حدث لوجود باإلنتباه تبدأ  : االنذار مرحلة -أ

 كل فيستدعي الضاغط احلدث ملواجهة اجلسم بعدها يتحول و اجلسم خارج من اإلثارة فتحدث اإلنزعاج مرحلة

 . املواجهة أو اهلروب هو الوضعيات هذه مثل يف الفعل رد ويكون له يتعرض الذي احلدث ملواجهة الدفاعية قواه

 . الضاغط احلدث مقاومة مرحلة يتبعها اإلنذار مرحلة فإن الضاغط احلدث إستمر إذا : املقاومة مرحلة -ب

 و الطبيعية حالته إىل يعود اجلسم فإن املقاومة جنحت إذا معه التكيف أو احلدث ملواجهة  مصادره الفرد فيستخدم

 و ، جمهدة و منهكة التكيف على اجلسم طاقة تصبح و املقاومة فستستمر طويلة ملدة الفرد لدى الضغط إستمر إذا

  التالية املرحلة يف الفرد فيدخل عام بشكل التكيف على عاجزا يصبح و املقاومة وسائل تضعف مث من

 يؤدي و ، االيار فيحدث إستنفذت قد الطاقة فتكون متوقع غري بشكل املرحلة هذه تظهر : اإلاك مرحلة -ج

 اء ماجدة (اإلجهاد و السيكوسوماتية اإلضطرابات مثل التكيف أمراض إىل الدفاعية اإلستجابات استمرار

  129) .،ص2008الدين،

 : النفسي الضغط نظريات-9

 العلماء بتعدد تعددت اليت و له رةاملفس النظريات أهم على سنتعرف الضغط حدوث ةآلي تناولنا بعدما     

  : والباحثني

 : ةالفيزيولوجي ةالنظري   1-9

 :( Canon) : كانون  -أ

 حاله يف الفعل برد عرفه و الضغط ةعبار استخدموا الذين أوائل من "كانون " الفيزيولوجي العامل يعترب      

 الفعل رد ةعملي ليصف اإلنفعايل الضغط ةعبار إستخدم احليوانات عن حبوثه ففي العسكري الفعل رد أو الطوارئ

 . الفيزيولوجي
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 الوظائف يف تغريا تسبب والغضب واخلوف كاألمل ةاإلنفعالي الضغط مصادر أن دراساته بينت قد و     

 اجلسم يهيئ الذي األدرينالني هرمون أبرزها اهلرمونات إفرازات يف التغريات إىل ترجع احلي للكائن ةالفيزيولوجي

 .ةالضاغط املواقف ملواجهه

 من ةحبال اإلحتفاظ على تساعده االنسان جسم يف ةآلي و ميكانيزم وجود عن كانون أحباث كشفت قد و     

 الكيميائي و العضوي التوازن حاله إىل الرجوع و تواجهه اليت التغيريات ةمواجه على ةالقدر أي احليوي اإلتزان

 إذا التوازن ذا خيل أن بامكانه خارجي مطلب أي فان مث من و . التغريات هلذه املسببه املواقف و الظروف بإنتهاء

 أخل إذا عضويه مشكالت اىل رمبا يؤدي و الفرد يواجه ضغطا كانون اعتربه ما هذا و معه التعامل يف اجلسم فشل

 33)،ص2009عسكر، علي(. للجسم الطبيعي بالتوازن عاليه بدرجه

  :( Selye) : سيلي -ب

 لتفسري منوذجا سيلي أنشأ إذ ، فيزيولوجيا تفسريا النفسي الضغط بتفسري إهتم كطبيب ختصصه حبكم     

 مسبب ألي الدفاعي الفعل رد أن عام ةبكلم يقصد و " العام التكيف أعراض زمله " اسم عليه أطلق و الضغوط

 ةالدفاعي املثريات أن تعين تكيف ةكلم و ةنفسي و ةجسمية خمتلف جوانب على تأثريا له يكون الضغط مسببات من

 التكيف أعراضة زمل ةكلم أما ، الضغط مسببات مع التكيف على الفرد ةمساعد إىل دف اجلسم يف حتدث اليت

 ةحمدد و ةمتاح مصادر فرد لكلو واحد وقت يف حتدث اليت للجسم ةالدفاعي األفعال ردود إىل فتشري العام

 املصادر اجتاه الفعل ردود أو للضغط ةالتكيفي األعراض ةجمموع سيلي قسم قد و البيئي املوقف مع للتكيف

 إعتربو) 2006العظيم، عبد حسني طه( اكاإل مرحل ، ةاملقاوم مرحله ، نذاراإل ةمرحل :مراحل 3 اىل ةالضاغط

 .ةاحليا على ةاحملافظ هدفها للضغط ةالفيزيولوجي ةاإلستجاب أن

  : ةالسلوكي ةاملعرفي ةالنظري  2-9

 للموقف مناسب معريف لنموذج الفرد إفتقار إىل ترجع اإلجهاد أو الضغط ةحال أن االجتاه هذا أصحاب يرى    

  .الفرد توقعات و ةاملعرفي ةاإلستجاب على يتوقف ما بقدر اخلارجي املوقف على يتوقف ال فالضغط ، الضاغط
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  (Lazarus) : : الزاروس-أ

 بنموذج مايعرف أسس و ، الضاغطة املواقف إجتاه الفرد فعل رد و الذهين التقييم على الزاروس إهتمام إنصب   

 : مرحلتني وفق الضاغطة حداثاأل تقيم يتم حيث املعريف التقييم

 ىلإ تقود قد أا أساس على األحداث تدرك قد إذ األحداث معىن حتديد يتم املرحلة هذه يف:  االويل التقيم عملية

  .حتدي أو ديد ، أذى من تسببه أن ميكن ما على بناءا وسيئة سلبية وتكون  حمايدة أو سلبية ، جيابيةإ نتائج

 ويتم ، لألحداث األويل التقييم فيه يتم الذي الوقت يف للموقف الثانوي التقيم عملية تبدأ : الثانوي التقييم عملية

 كافية كانت إذا ما و احلدث مع للتعامل الفرد ميتلكها اليت املصادر و لإلمكانيات تقييم إجراء املرحلة هذه يف

 التقيم و األويل التقييم بني التوازن نتيجة الذاتية اخلربة تنشأ و كافية غري أو التحدي ، التهديد ، األذى واجهةمل

 شيلي(.صحيح العكس و أقل يكون الضغط فإن عالية املوقف مع التعامل إمكانات كانت كلما و الثانوي

 351)،ص2008درويش وسام تايلور،ترمجة

   :(Speilberger) : سيبلربجر-ب

 يري إذ ، الدوافع نظرية على بإلعتماد النفسية للضغوط تفسريا وضعوا الذين العلماء من واحدا سيبلربجر يعترب    

 يف نظريته حيدد و هلا الفرد إدراك ضوء يف الدوافع مستوى على اإلختالفات إثارة يف كبريا دورا تلعب الضغوط أن

 : مايلي يف النظرية حمتوي حيدد عادباأل هذه ضوء يف و التعلم ، القلق ، الضغط : نسبية أبعاد ثالثة

  الضغوط طبيعة علي التعرف.

  املختلفة املواقف يف الضغوط عن الناتج القلق مستوي قياس.

  القلق إىل امليل يف الفردية الفروق قياس.

   الضغوط عن الناتج القلق على للتغلب ةاملناسب السلوكات توفري.

   .مستوى اإلستجابة حتديد
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 يهدد مبثري يبدأ الضغط إن مث هلا الفرد إدراك و الضاغطة باملواقف املتعلقة املتغريات على تتركز النظرية فهذه   

 مدى و الفعل برد يرتبط بذلك و باملثري املرتبط النفسي الفعل رد و التهديد أو املثري هلذا الفرد إدراك مث الفرد حياة

 64)،ص2009العزيز، نايل محدأ(.له الفرد ادراك

  :( Ellis ): ليسإ -ج

 الفرد ا يدرك اليت والطريقة األسلوب على تتوقف وإمنا ذاا يف توجد ال الفرد يعيشها اليت ةالضاغط الظروف    

  الضاغطة األحداث و الظروف هذه حول يكوا قد اليت الالعقالنية عتقاداتاإل نسق وعلى يواجهها اليت الظروف

 :(Murry) :  موراي-د

 ومييز معني هدف اىل للوصول الفرد جهود تعوق أو تيسر لشخص أو بيئي ملوضوع خاصية بأنه الضغط يعرف   

 :  الضغط من نوعني بني موراي

  االفراد يدركها كما البيئية املوضوعات دالالت وهي : بيتا ضغط

 145).،ص2008عيسي، علي مراد(.الواقع يف توجد كما البيئية املوضوعات خصائص هي و : ألفا ضغط

 : االجتماعية النظرية 3-9

 الفرد سلوك بأن الشك و معهم دائم تفاعل يف فهو اآلخرين عن مبعزل العيش يستطيع ال اجتماعي كائن الفرد   

 . م عالقته بطبيعة يتأثر

 سلوك فهم حماولة فإن عليه  اإلجتماعي النسق من جزء هم و فيها يعيشون اليت البيئة مبكونات فراداأل يتأثر إذ   

   فقط جزئي فهم إىل تفضي اإلجتماعي السياق خارج مشاكله و الفرد

 وظيفيا املختلة التفاعل أمناط إىل تغزوا الفرد يعانيها اليت النفسية الضغوط أن إىل (Corson) كارسون يشري   

 حتدث الضغوط أن يعين هذا و اإلجتماعية العالقات من تنشأ توافقي غري كسلوك النفسية الضغوط و  األفراد بني

 العالقات توتر و الزوجية الصرعات يف احلال هو كما الشخصية العالقات أمناط يف إضطراب هناك يكون عندما

 ).2006حسن، العظيم عبد طه(.اآلخرين مع العالقه توتر أو األسرة أفراد بني
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 على يتوقف الضاغطة اخلربات و الصدمية األحداث على التغلب على الفرد قدرة أن إىل أيضا باندوار ويشري   

 البيئة على تتوقف الضاغطة اخلربات على التغلب يف الذات ةفعالي درجه أن و ، لديه الذات فعالية درجة

  .الضغوط مع التعامل يف إمكاناته و لقدراته إدركه على و للفرد اإلجتماعية

 : النفسي التحليل نظرية 9-4

 بالعدول إما له املهددة اخلارجية و الداخلية املثريات و العوامل من الذات حفظ على يعمل األنا بأن فرويد يري    

  معها التكيف أو منها اهلروب أو عنها

 يسعى بطبيعته األنا و باللذة اإلحساس إىل يؤدي إخنفاضه و باألمل اإلحساس تولد النفسي الضغط يف فالزيادة   

  .االمل جتنب و اللذة لتحقيق دائما

 العمليات ودور أمهية على التأكيد يتم حيث داخلي نفسي منظور من للضغط ينظر النفسي التحليل فحسب    

 بني املتبادل التفاعل و فالصراع للفرد الالسوي و السوي السلوك حتديد يف الدفاع وميكانيزمات الالشعورية

 و اهلو متطلبات بني التوازن حتقيق على القدرة وعدم  "األعلى األنا ، نااأل ، اهلو" الثالث النفسي اجلهاز مكونات

 بتجاربه الضاغط للموقف الفرد دراكإ يتأثر و النفسي الضغط عنها ينتج اخلارجي الواقع متطلبات

 513) ،ص2005االنسانية، والعالقات االتصال سيكولوجيه حول الدويل املتلقي(.الداخلية

 ملواقف يتعرض حينما فالفرد ، بعد فيما الفرد شخصية تشكيل يف األساس هي املبكرة الطفولة خربات أن إذ    

 على و ، الالشعورية الدفاع ميكانيزمات عرب عنها الناجتة السلبية إنفعاالته تفريغ إىل يسعى نهإف مؤملة و ضاغطة

 يتم الفرد ا مير اليت الضاغطة للمواقف مصاحبة تكون أخرى سلبية إنفعالت أي أو واخلوف فالقلق األساس هذا

 حسن العظيم عبد طه(.الدفاع ميكانيزمات من وغريمها االنكار أو الكبت طريق عن الشعورية بصورة تفريغها

2006.(   

 أجزاء أربعة من يتكون هرمي شكل يف الدفاع ميكانيزمات بوضع Vaillant (1971) فالنت قام قد و   

 الفاشلة الدفاع ميكانيزمات أن يري و النضج عدم املقابل يف و النضج ، العصابية  املقابل يف و الذهانية أجزاء هي

 هذه أن و ، قليال الواقع حتريف على تعمل ةالتوافقي امليكانيزمات أن حني يف  كثريا الواقع حتريف عي تعمل

 وخاصة االنفعايل الضغط ينخفض مث من و يواجهها اليت الضاغطة لالحداث الفرد ادراك تعدل  املكانيزمات

 78)،ص2006حسني، العظيم عبد طه(.القلق
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 الضغط ظهور يف يساهم عامل عن حتدثت واحدة فكل الضغوط مسببات بكل أملت قد النظريات هذه إن     

 .األخرى تكمل نظرية فكل وبتايل النفسي

 :عالج الضغط النفسي  -10

  : منها نذكر خمتلفة عالجات هناك     

 : املعريف العالج  10-1

 املوقف عن الفرد يكوا اليت اإلعتقادات و األفكار إمنا و ذاته يف التوتر و القلق يسبب ال الضاغط فاحلدث     

 ملواجهة األساسية اخلطوة هو املعريف فالتقييم النفسي الضغط حدوث يف السبب هي له ضررا و ديدا ميثل عتبارهإب

 احلدث أو املوقف عن الفرد يكوا اليت السلبية األحاديث و املنطقية غري األفكار تغيري ألن وذلك الضاغطة املواقف

 التعامل على الفرد تساعد فنيات عدة هناك و احلدث حنو السلوكية و اإلنفعالية اإلستجابة تغيري إىل يؤدي الضاغط

 : منها نذكر الضغوط مع

 أن على تدرجييا الفرد لدى املوجودة السلبية اإلعتقادات و األفكار تغري ينبغي إذ : ةالسلبي الألفكار ايقاف -أ

  .املناسبة بالطريقة التصرف على تساعد عقالنية أكثر أفكارا حملها حتل

 يف تغري إحداث على األفراد مساعدة يف تتمثل كبرية فائدة ذو سلوكي معريف أسلوب هو : الذات دارةإ -ب

 كيفية الفرد تعليم إىل األسلوب هذا يهدف و الضاغط املوقف عن الناجتة القلق إستجابات خفض و سلوكهم

 فيه يسجل سجل الفرد لدى يكون كأن الذات مراقبه و تقدم من يتم ما تقييم و أهدافه صياغه و سلوكه مالحظه

 عن هذا يتم و التقييم مث هلا يتعرض اليت املواقف عرب لديه تظهر اليت األفكار و املشاعر و األحداث و املواقف

 حيقق السلوك فهل السلوك أو االداء هلذا وضعها اليت واألهداف املعايري بني و السلوك بني مقارنة اجراء طريق

  .املطلوبة االستجابة ظهور عند االجيايب التعزيز تقدمي أي التعزيز بعدها و ال أم اهلدف

 اليت الصعوباتو املشاكل و الضاغطة املواقف مواجهة ميكنه الفرد أن فكرة على تقوم : الذات أحاديث -ج

 عند الكفاءه عدم و باخلوف يشعر جتعله اليت فهي السلبية األحاديث من التخلص إستطاع إذ احلياة يف تواجهه

 معه التعامل على الفرد يساعد احلدث يف االجيايب فالتفكري ةاالجيابي األحاديث عكس الضاغط احلدث مواجهه

  .املالئمة بالطريقة
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 التخيل يكون و ضاغط موقف يف هو و نفسه ختيل على الفرد تدريب يتضمن : البصري التصور أو التخيل -د

  .الضغط له يسبب أن يتوقع الذي احلدث على التدرب يستطيع هكذا و باالسترخاء مقترنا

 إىل وصوال املشكلة أو الوقت عناصر فهم و إدراك على الفرد قدرة إىل املشكالت حل يشري : املشكالت حل -ه

 يف فعالة معرفية فنية املشكالت حل على التدريب يعترب و ، بصددها هو اليت املشكلة حلل حمكمة خطة وضع

 يف تتمثل خطوات عدة تتضمن و االفراد مهارات تنمية إىل دف و الضاغطة واألحداث املواقف مع التعامل

 املشكلة مع للتعامل متعددة حلول و بدائل وضع مث البيانات مجع و الضاغط املوقف أو املشكلة على التعرف

 أمهية على ينطوي املشكالت حل على التدريب و ، التنفيذ موضع النهائي احلل وضع و البديلة احللول وتقييم

 اء ماجدة(الضاغطة املواقف يف بنجاح التعامل إىل يؤدي مما فعاليته و الفرد كفاءة زيادة يف تتمثل كبرية

 135).،ص2008الدين،

 عند املوجودة الالعقالنية اإلعتقاداتو لألفكار منطقي بتحليل القيام ليس املعريف العالج من اهلدفو     

  . الضاغطة األحداث و املواقف مع التعامل من متكنه مهارات عدة االخري هذا إكساب حماولة إمنا و املفحوص

 : السلوكي العالج  10-2

 املشاكل من اهلروب و اهلدوء و للصحة مرادف فهو االسترخاء للضغط عالجهم يف السلوكيون يستخدم     

 : املستعملة االسترخاء تقنيات أهم من و النفسي الضغط مضادات من نوع كأنه ويظهر

 تعترب اليت التنفس ضيق و التوتر حالة من الشخص يشتكي الضغط حاالت يف : االسترخائي التنفس متارين -أ

 االحساس مصدر هي العضلية التوترات هذه العنق و الصدر مستوي يف و البطيين احلزام مستوي يف عضلية توترات

 على الشخص يساعد مما اهلواء اخراج يف ضيق يشكل ةمعين ةبطريق التنفس على لتدريب و التنفس بضيق

 العملية هذه تكرار ومع كاملة الزفري عملية تتم الطويلة الشهيق عملية خالل فمن النفسي الضغط من التخفيف

 اجلهاز و اهلضمي اجلهاز صحة على للحفاظ جيدة بطريقة التنفس إىل باإلضافة إسترخاء و براحة اإلنسان يشعر

 75) ،ص 2002، معيزة جليله(التنفسي

 مع خلفه الوسادة وضع و مريح فراش على باإلستلقاء املريض يقوم فيه : والفكري العضلي اإلسترخاء -ب

 اصابع من بدأ املفاصل و للعضالت التام اإلسترخاء حماولة و يفضله الذي املكان يف نفسه يتخيل و عينه إغماض

 حماوال تام سكون يف التمرين هذا يكون أن جيب و اليد فأصابع ، الكتفني ، الظهر ، ،الركبة فالكاحل ، القدم
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 إىل مرتني تكرر دقائق عشرة ملدة لكذو والتكرار بالتمرين ممكن هذا و خاليا وجعله الذهن عن األفكار مجيع إبعاد

  .يوميا مرات ثالث

 تقوية و اإلنتباه و التركيز زيادة و بالذات الثقة زيادة و باهلدوء الشعور يف لالسترخاء النفسية الفوائد تتمثل     

  . ةالراح حتقيق و التوتر خفض على يعمل أيضا ، الذاكرة

 عقب للفرد تعطى معلومات عن عبارة هي و اإلسترخاء على تساعد هامة وسيلة تعترب : الرجعية التغذية -ج

 حقق النه يتوقف أو سلوكه يعدل أو الفرد يستمر قد ذالك على بناءا و خطئها أو استجاباته صحة لتوضيح أدائه

 هدفه

 كما ، اهدافه حتقيق سبيل يف ا يقوم اليت احملاوالتو الفرد أهداف احلياة أسلوب ميثل : احلياة أسلوب تعديل -د

 و تعديله ميكن بل ، متاما ثابت ليس و الفرد بشخصية مايتعلق كل هو احلياة فأسلوب ودوافعه قدرته أيضا يشمل

 إزاء الفرد ا يقوم اليت السلوكية فاإلستجابات هذا على و الفرد فيها يعيش اليت البيئة ملتطلبات تبعا تطويره

 عاداته و الفرد حياة أسلوب يف تغيري حدث إذا هكذا و ... املقاومه على قدرته من تضعف قد الضاغطة املواقف

 بشكل إدارا و الضغوط مواجهة يف يساعده ذلك فان املنبهات من يقلل و مثال املشي رياضة ميارس فأصبح

 343) ،ص2008الدين، اء ماجدة.(فعال

 على القدرة و املقبولة غري الطلبات رفض و "ال" قول على التدريب يعين : التوكيدي السلوك على التدريب -ه

 البدأ يف فعالية الشخص يكسب ما هذا حسنة بطريقة األفكار عن التعبري و السالبة و املوجبة املشاعر عن التعبري

 على التدريب فإن تقدم ما ضوء يف و إنفعاالته تنظيم و فهم من ميكنه و اإلجتماعية التفاعالت يف واالستمرار

  .بنفسه ثقته من يزيد و مالئمه بطريقة مشكالته حل على الفرد يساعد املهارات هذه إكتساب

 وتوظيفه الوقت استخدام يف الفرد لدى الكفاءة زيادة إىل األسلوب هذا يهدف  :الوقت ادارة على التدريب -و

 ميكن التخطيط و الوقت إدارة خالل فمن الضغوط خفض يف الوقت إدارة تستخدم و مايفيد كل يف إستثماره و

 املهام و األنشطه جدوله و اهلدف حتديد و الوقت حتليل يتضمن الفعال التخطيط أن إذ ، الضغوط مع التعامل

  .التنفيذ على فالعمل
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  :العالج الكيميائي  10-3

 حيث "B" و "C" مثل الفيتامينات وة املهدئ ةاألدوي بعض و الضغط مضادات بعض إىل اللجوء يتم و        

 أو القلق مضادات : مثل العقاقري إىل ةباإلضاف النفسي الضغط عالج يف ةكبري ةأمهي ذات الفيتامينات تعترب

 : نذكر النفسي للضغط املضاده احليويه العقاقري أهم من و االكتئاب مضادات

 : القلق مضادات -أ

 و ، املفعول ةناحي من مميزات مخس هلا و الشخص لدى النفسي التوتر و القلق حده من التقليل إىل دف        

 : هي املميزات هذه

 للقلق ةمضاد ةخاصي.

 ةمنومة خاصي.

 للنعاس ةمنشط ةخاصي.

 لالرتعاش ةمضاد خاصيه.

 العضالت استرخاء حتقق ةخاصي.

 : املهدئات -ب

 "Méprobamate" املواد هذه من و األشخاص لدى النفسي الضغط و للتوتر ةمهدئ كآليه تستعمل       

 . Benzo diazipine"و

  : االكتئاب مضادات -ج

 التفكري على ةالقدر حتسن و الشديد التوتر حاالت و املزاج تعكر عالج إىل األدويه و املضادات هذه دف    

 "Laroscyl" ، "Athymie" ، "Praymarel" املضادات هذه بني من و النوم إضطرابات وتعاجل

 ةبكيفي و ةطويل ةملد تناوهلا و استعماهلا أن غري الشخص لدى النفسي بالضغط الشعور من التقليل على ةقادر وهي

 للشخص النفسي التوازن على ةسلبي ةجانبي آثار له تكون فيزيولوجي ارتباط ةحال يف يدخل جيعله طبيه غري

 جليله(ةجانبي آلثار مع للضغط خمفف مفعول اىل النفسي للضغط املضاد مفعوهلا من وتتحول

 75).،ص2002معيزه،
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  : ةاخلالص

 جتاهإ ةتكيفي غري ةفيزيولوجي ةنفسي ةإستجاب ةمبثاب هو الذي النفسي الضغط مفهوم الفصل هذا يف تناولنا لقد

 تعريفات و اآلراء تعددت وقدال  مة أضاغط أحداث أا على إدراكها يف األفراد خيتلف اليت و ةاحليا مواقف

   نهع تنجم عده آثار و أسباب و أنواع للضغط أن كما ، إجتاهاا و له ةاملفسر النظريات ةلكثر نظرا الضغط

 التخفيف إىل دف اليت و ةاملتبعية العالج األساليب و الطرق من ةجمموع إىل ةاإلشار مت الفصل ةاي يفو

 ةحال من العالج طرق ختتلف مثلما و ةاحلياتي املواقف خمتلف مع الفرد تكيف حتقيق إىل تسعى و الضغط ةحد من

 التطرق سيتم ما هذا و أيضا ختتلف النفسي للضغط مواجهتهم يف األفراد يتبعها اليت ستراتيجياتاإل نإف ألخرى

 .الثاين الفصل يف ليهإ
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  :متهيد

 من معها التعامل حياول مث من و الضاغطة اخلربات و الظروف و الضغوط من الكثري حياته يف الفرد يواجه  

 .ذلك يف يفشلون قد األفراد بعض أن إال التوازن من حالة يف جتعله و عنه اخلطر تبعد عديدة أساليب إتباع خالل

 الضاغطة األحداث مع يتعامل شخص فهذا ذاا األحداث تنوع و ، أنفسهم األفراد اختالف إىل هذا يرجع قد و

 ، لديه بالضغط الشعور حدة زيادة إىل يؤدي الذي األمر ذاته احلدث حيال إندفاعية و بقوة يتعامل اآلخر و مبرونة

 الباحثني طرف من تصنيفها مث ، هلا املفسرة النماذج و املواجهة مفهوم على الفصل هذا يف الضوء سنسلط و

 وإستراتيجيات املشكلة حول املركزة املواجهة إستراتيجية إىل سنتطرق مث فيها املؤثرة العوامل و مميزاا و ووظائفها

  .اإلستراتيجيات هذه بني التفاعل أخريا و اإلنفعال حول املركزة املواجهة
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 :  املواجهة مفهوم1 -

 فعل كرد بذهلا يتم اليت املعرفية أو السلوكية املنضبطة املتعددة اجلهود منظور من Coping املواجهة تعرف

 .النفسية للضغوط

 السلوكية اجلهود كل يتضمن مصطلح أا على املواجهة (1984) (Neal et Ston) نيل و ستون ويعرف

 رجب( .الضاغط املوقف تأثريات خفض أو لتحقيق شعوريا األفراد يستخدمها اليت املعرفية و

 )67،ص2001عوض،

 أو النفسي الضيق على تقضي أو ختفض معرفية إستجابة بأا (Fliechman) فليشمات ويعرفها 

 57).ص ،2002 بوعافية،.(الضغوطات

 غري أو صحي جهد أي بأا Coping املواجهة (1986) (Matheny et all) ونآخر و ماثيني ويعرف 

. مؤملة طريقة بأقل تأثرياا حتمل على للمساعدة الضغوط إضعاف ، تقليل أو ملنع شعوري ال أو شعوري صحي،

  ).97،ص1993األشول، عادل(

 من جمموعة أا يرى و "الضغوط حتمل عمليات"ة املواجه أساليب على (1994) الباسط عبد لطفي ويطلق  

 حل و الضاغط املوقف لتطويع خالهلا من الفرد يسعى اليت املعرفية و السلوكية اإلستراتيجيات أو النشاطات

 ).98ص،2006املعطي، عبد مصطفى حسن(. عليها املترتب اإلنفعايل التوتر ختفيف أو املشكلة

 مواجهة أسلوب تعين coping كلمة أن (1989) كفاين الدين عالء و احلميد عبد جابر يرى  كما

 أي الناجح الكفاح أو التصدي سلوك هو املواجهة أسلوب أن و ، املصاعب على التغلب و الشخصية املشكالت

 سابق، مرجع املعطي، عبد.(ةالضاغط واخلربات املواقف يف التوتر خيفض شعوري ال أو شعوري تكيف أنه

 ).98ص

 الظروف مع يتوافق أن من املرء ميكن الذي الفعل بأنه املواجهة سلوك (1988) الدسوقي كمال يعرف و

 دسوقي،( .ما شيء حتصيل لغرض بيئته مع الفرد يتفاعل فيه فعل فهو . اإلجرائي أو الفاعل السلوك هو و البيئية

 .)25ص ،1988
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 من مركبة مبجموعة تتعلق املواجهة إستراتيجيات أن  (1989) (Billing et Moos) من كل يرى كما

 اإلجتماعي و اجلسدي التوظيف و النشاط على احلدث عواقب من التخفيف دف الشخص يستعملها السياقات

 قصرية ملدة فعالة تكون ال أو فعالة تكون أن ميكن و مكتسبة أو فطرية إما تكون اإلستراتيجيات هذه اإلنفعايل و

 ).105ص ،1997 أزروق، الزهراء فاطمة.(طويله ملدة وليس

 معريف فكري نشاط عن عبارة املواجهة أساليب " بأن يرى إذ  (1989) (Dantcher) تعريف إىل إضافة

 ." له املهددة املؤثرات مع التوافق بغية الفرد قدرات يوجه هادف وسلوكي

 احلالة عليه تفرضه ما الفرد يواجه أن هي املواجهة أن فكرة إفتراض مع تعاريف عدة فقدم (Barois) أما

 : حميطه يف ويتحكم

 الطويل أو القصري املدى ذات السيكولوجية خاصة و البيولوجية األفعال من جمموعة هي املواجهة إستراجتيات .أ

 .النفسية الصدمة عن الناتج املشكل حلل دف اليت

 مرادفة ليست لكنها و للمصطلح اإلجيايب املعىن هي عادة بل للضغط اإلستجابة من النشط الوجه هي املواجهة .ب

 )30ص ،2006 ،العزيز عبد طه حسني.(فالتكي ملصطلح

 لإلستجابة اإلجيايب و النشط الوجه هي واجهةال" بأن (1977) (Carol Damiani) يعرفها كذلك

 أو ضعيفة قدرات هلم األفراد أن إىل يشري و مكيفة بطريقة ضاغطة طارئة حالة مواجهة على القدرة هي و للضغط

 .(Damini,1997,p10) .بالتحديد تقييمها الصعب من أنه يتضح لكن و املواجهة على مهمة

 املعرفية و السلوكية اجلهود بأا (1984) (Lazarus et Folkman) سالزارو و فولكمان يعرفها و

 يتم اليت و املوقف مطالب إدارة و يعايشها اليت األحداث مع التعامل يف الفرد يتخذها اليت و بإستمرار املتغرية

 .إمكاناته و مصادره تتجاوز و مرهقة و شاقة أا على الفرد جانب من تقديرها

 اخلارجية و الداخلية املصادر أن الفرد يدرك عندما حتدث الضغوط أن إىل الزاروس و فولكمان أشار حيث

 الضغوط تنتج ذلك على و ، بالتهديد يشعر كذلك و ، البيئية املطالب مع التعامل و للتوافق كافية غري تكون لديه

 الفرد يقيم عندما حتدث و األويل التقييم عملية هي و : املعريف التقييم عمليات من بنوعني الفرد يقوم أن بعد

 لدى املتاحة املواجهة مصادر كانت إذا ما حيدد الثانوي التقييم أن حني يف ، له مهدد و ضاغط أنه على املوقف

 الضاغط املوقف حيدثها اليت السلبية اإلنفعاالت خفض على ستعمل و ، ال أو الضاغط املوقف ختفض سوف الفرد

 عملية هي "فولكمان و الزاروس" عند الضغوط عن التفاعلي للنموذج طبقا فاملواجهة األساس هذا على و ال، أم

 78). ص ،2006 حسني، العظيم عبد طه( .نتيجة كوا من أكثر عملية أيضا هي و ، سعة ليست و
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 الذايت تقديره طريق عن الفرد خالهلا من يقوم ، فعالة سريورة": فهي النفس لعلم الكبري القاموس حسب و  

 ".فيها التحكم يف ينجح و الضاغطة الوضعيات باخلصوص و ، احلياة مبواجهة دوافعه و اخلاصة لقدراته

(Grand Dictionnaire de la Psychologie,2005,p218).  

 coping املواجهة إستراجتيات أن عرضها خالل من لنا يظهر أنه إال تعددها و التعاريف هذه إختالف رغم 

 .املعرفية و السلوكية اجلهود من موعة بإستخدامه الضاغطة املواقف و األحداث مع التعامل يف الفرد فعالية هي

 حسب بدورها إختلفت اليت و التعامل إستراجتيات فسرت اليت النظريات أهم إىل التعرض سيتم يلي ما يف و  

 النموذج يف املتمثلة النظريات خالل من املواجهة إستراتيجيات مفهوم عن أعمق فكرة سنأخذ حيث توجهاا

 .املعريف النموذج أخريا و احليواين النموذج و الشخصية مسات نظريات ومنوذج ، التحليلي

 :الضغط مواجهة إلستراتيجيات املفسرة النماذج -2

 توجهاا بإختالف تفسريها و الضغط مواجهة إستراتيجيات مفهوم إىل تطرقت اليت النظريات من العديد هناك

 .التحليلي بالنموذج التناول نبدأ و ظهورها و

  : التحليلي النموذج 1-2 

 بشكل و املواجهة أشكال حتديد و فهم على نشأته منذ النفسي التحليل عمل : األنا دفاعات  1-1-2

 األوىل للمرة الدفاع "فرويد" أدخل قد و األولية الدفاع وسائل مسيت و ، منها الالشعورية األشكال خاص

 من اليت الصراعات مواجهة يف األنا يستخدمها اليت التقنيات لكل عامة تسمية بأنه الحقا عرفه و ، (1849)

  ).261،ص2002 رضوان، مجيل سامر .(للعصاب تؤدي أن احملتمل

 اليت الواعية غري املعرفية العمليات من جمموعة أا أي ، األنا دفاعات يف تظهر املواجهة إستراتيجيات أن حيث

 عن الناجم القلق خلفض موجهة معرفية سريورات عدة هناك و احلصر حيدث ما كل خفض إىل النهاية يف دف

 :يلي ما يف القلق شدة من التخفيض إىل ترمي اليت املعرفية السياقات تتمثل و ما حدث

 .اخلطري املرض حاالت :مثل حتملها ميكن ال اليت العوامل ينكر لكن و ، احلقيقة يدرك الفرد هنا :اإلنكار  - أ

 .وضعيته عن يترتب فيما التفكري منع أي ، التفكري سري ينحصر :العزلة - ب

 املعيار فإن (Vaillant) فيانت وحسب له حيدث ملا منطقي متناسق تفسري عن يبحث الفرد :لعقلنةا - ج

 .(الواقع مع تكيفها درجة مرونتها،).السريورات بنوعية متعلق املواجهة إلستراتيجيات األساسي
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 تفاعل درجة و املستخدمة امليكانيزمات نوع على يعتمد أساسي معيار على تعتمد الناجحة املواجهة لكن

  (Dantzer et chweitzer,1994,p248). للفرد النفسي و اجلسمي املصري و الواقع مع املواجهة

 الواعية اإلستراتيجيات أن مبعىن نفعايلاإل التوازن بإعادة دفاعي كنظام املواجهة إستراتيجيات تتميز احلقيقة يف و

 Paulhan et).ضاغط حدث أنه على يدركه ما مع ليتوافق الفرد يستعملها اليت هي الواعية غري و

all,1995,p42).  

 من الفرد محاية على تعمل اليت امليكانزمات على الدفاعية امليكانزمات مصطلح (Freud) فرويد أطلق ولقد     

 متثل أن ميكن كما جهة من نفسية إضطرابات عدة وراء تكون قد اليت املؤملة الرتوات و األفكار ، اإلنفعاالت

 :هي و مستويات أربعة إىل املصنفة و دفاعيا ميكانيزما عشر مثانية بوهلان ميزتو. شايف عالجي سياق

 التفكك و الذهاين اإلسقاط :مثل ذهانية دفاعات -أ

 .العدواين و السليب السلوك املرض، توهم الوساوس، اإلسقاط، مثل :ناضجة غري دفاعات-ب

 .العقلنة و الفعل رد التبديل، الكبت، :العصابية الدفاعات-ج

 (Paulhan et all ,1995,p43) وامليزاج التصعيد مثل :الناضجة الدفاعات-د

 الضاغط احلدث مواجهة و الفرد إستجابات فهم يف كبرية مسامهة له التحليلي النموذج أن القول ميكن سبق مما

 . الضغط خفض على اإلهتمام بتركيز وذلك

 : الشخصية مسات منوذج 2-2 

 عدد إال هو ما النموذج هلذا بالنسبة املواجهة مفهوم مث من و ، الفردية الفروق فكرة من النظرية هذه تنطلق

 خاصة بطريقة لالستجابة عام استعداد إىل تشري السمة كانت إذا و ، اإلنسانية الشخصية مسات مكونات من

 بني التناسق مدى للمواجهة التعريف هذا من يتضح و ، حياته يف الفرد تواجه اليت املتنوعة املواقف عرب ومميزة

 مييز خاصا أسلوبا أو خاصا طرازا ميثالن كوما حيث من ، املواجهة أسلوب مفهوم و الشخصية مسات مفهوم

 تعد و ، احلياة يف للمشقة املثرية الظروف و باملواقف خيتص ألنه ذلك و ، احلياتية املواقف مع التعامل أثناء الفرد

 السمات مثل مثلها ، املشقة نواتج يف األفراد إختالف سبب توضح تفسريية عملية املنظور هلذا وفقا املواجهة

 أمحد( .هلا مواجها اآلخر البعض يصبح حني يف ، للمشقة ضحايا األفراد بعض يصبح ملاذا املفسرة الشخصية

 .).77-76،ص2007شويخ،

 الفرد يئ أن بإمكاا التحمل، املرهف، احلس كالقمع، للشخصية الثابتة اخلصائص بعض أن يعترب حيث

 كانت مهما األحداث مع مماثلة بطريقة يتعامل الفرد أن ترى اليت الفرضية هذه لكن ، ما بطريقة الضغوط ملواجهة
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 إلستراتيجيات ضعيفة تنبؤات السمات هذه لقيمة أن أظهرت أحباث عدة هناك بينما ، بعد تثبت مل نوعيتها

 :منها أسباب لعدة يعود ذلك و املواجهة

 أن عليه نفسه الوقت يف و خمتلفة ضغوطات يواجه :مثال فاملريض ، املواجهة إستراتيجية ألبعاد املتعددة الطبيعة -أ

 تعدد تتطلب اإلنشغاالت هذه كل ، العائلة مع اجليدة العالقة على احلفاظ مع ، اإلنفعايل توازنه على حيافظ

 .الشخصية كسمة واحد معيار يف توفره ميكن ال ما هذا و ، املواجهة إستراتيجيات

 لوحدها الشخصية فسمات الضاغطة الوضعيات مبحتوى تتأثر فاإلستراتيجيات احلالة هذه يف و :املتغري الطابع -ب

  . (Bourgeois et Schweitzen,1998,p45) .الوضعيات هذه يواجه الفرد جعل على قادرة غري

 خمتلف مع الشكل بنفس دائما يتصرف الفرد أن يعترب النموذج هذا أن عرضه مت ما خالل من لنا يظهر        

 بل فقط الثابتة الشخصية باإلستعدادات يتحدد ال املواجهة مفهوم ولكن ، سابقا ذكره مت كما الضاغطة املواقف

 .املختلفة الضاغطة الوضعيات يف الفرد طرف من املتبعة السلوكية باألساليب أيضا

 : احليواين النموذج3-2 

 قصد الفرد يستعملها مكتسبة أو غريزية سلوكية و فطرية املواجهة إستراتيجيات يعترب احليواين النموذج هذا

 ، الغضب حاالت يف اهلجوم و ، اخلوف مواقف يف كاهلروب الداخلية اإلنفعاالت و اخلارجية التهديدات مواجهة

 غرفة إىل كهربائية لصدمة تتعرض عندما الغرفة من بسرعة اهلروب تعلمت اليت الفئران جتربة ذلك على مثالنا و

 .(Paulhan et bourgeois,1998,p41) .صدمة على حتتوي ال ثانية

 يف التحكم أو اخلفض يف يتمثل املواجهة إستراتيجيات جناح معيار أن  (1989) (Dantzer) زدنتر يرى و

 .(Dntzer et Schweitjeret,1994,p10) الوضعية هذه عن يترتب الذي الفزيولوجي النشاط

 تناوله إنتقى الذي البقاء أجل من الصراع مبدأ بشأن الدارويين بالفكر كبري تأثر ذو النموذج هذا يعترب و

 ضد للدفاع ميكانيزمات الفرد يستعمل حيث احليوانات على أجريت اليت البحوث نتائج من املواجهة ملفهوم

 :هي الداخلية اإلنفعاالت ضد للدفاع أو اخلارجي العامل من تأتيه اليت التهديدات

 .الفزع و اخلوف حالة يف املستعمل اهلروب ، التجنب ميكانيزم -أ

 .الغضب حالة يف يستعمل اهلجوم ، املواجهة ميكانيزم -ب
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 احليواين النموذج على تستند اليت البحوث أن (1984) سالزارو و فولكمان من كل يرى الصدد هذا يف و

 الزهراء فاطمة.(الفرار و اهلروب سلوك على و التفادي سلوك أو التجنيب السلوك بني ما على أساسا ترتكز

 )66ص ،1997 ازروق،

 التحليلي النموذج إىل إضافة و ، للمواجهة اهلجوم و التجنب سلوكي على ركز النموذج هذا أن نستنتج

 .املعريف النموذج هو و آخر منوذج هناك احليواين النموذج و الشخصية ومسات

 :املعريف النموذج  4-2 

 إىل الرجوع بدون (Lazarus) سلالزارو املواجهة و الضغط نظرية حسب النفسي الضغط فهم ميكن ال

 هذه املعرفية العملية و ، له يتعرض الذي الضاغط احلدث أو للموقف الفرد تفسري وراء من الكامن املعريف املكون

 إدراك عملية و ، خارجية أم كانت داخلية املختلفة للضغوط الفرد إستجابة طبيعة لتحديد األساس حجر متثل

 عن املسؤولة املعرفية العملية فإن عليه و عليها التغلب و احلياتية الضغوط مواجهة يف األساس هي تقييمه و املوقف

  سالزارو و فولكمان يعرف و ، املواجهة مبفهوم تعرف اليت هي له اإلنسان إستجابة حتديد و املوقف تقييم

 الداخلية و اخلارجية املطالب إدارة هدفها ، التغيري دائمة سلوكية أو معرفية حماولة أو جهد بأا املواجهة (1984)

 ،2002 خيلف، عثمان( .اخلاصة الشخصية إمكانياته تفوق أا على إليها ينظر اليت و اإلنسان على الضاغطة

 ).51ص

 متر الضواغط هذه حبيث ، إجتاهه الفرد إنفعاالت طبيعة أو شدة يعكس ال الضاغط العامل أن يتضح بذلك و

 إدراك أن (1989) (Arthur Rache) يرى و الضغط ترشيح جبهاز للضغط التفاعلي النموذج حسب

 حني يف املعتقدات و العادات و اإلجتماعي الدعم و ، املتماثلة الضواغط مع السابقة بالتجارب يتأثر الضواغط

 التقنيات خمتلف إستعمال خطة وضع يف الشعورية اهودات تتمثل و ، الشعوريا لألنا الدفاعية امليكانيزمات تعمل

                                        .إخل...رياضية متارين ، اإلسترخاء

 Paulhan et).انفعالية أزمة-ضاغط حدث العالقة كمعدل الباحثني عند تعترب الترشيحات هذه 

Bourgeois,1998,p46.47). 

 وسائط مبثابة تعد الترشيحية العمليات خمتلف أن  (1998) (Lazarus et Folkman) يعترب بينما

 املعريف التقييم مها و احمليط و الفرد بني العالقة على يؤثران عامالن يوجد أنه يؤكدان و إنفعايل توتر-ضغط للعالقة

   :هي خمتلفة معرفية مبراحل املواجهة و للوضعية
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 ضاغطة أحداث أو مواقف حياته يف يواجه اإلنسان أن على مبنية املرحلة هذه فكرة : الضاغط احلدث مرحلة -أ

 إستعمال مت إذا صحية صعوبات على تنطوي قد و عليها التغلب و ملواجهتها اجلهود من الكثري تستدعي

 ).51ص،2001، خيلف عثمان( .فعالة غري سلوكية معرفية إستراتيجيات

 مستوى بتحديد يقوم مث احلدث على التعرف مبحاولة الفرد يقوم املرحلة هذه يف : األوىل التقييم مرحلة -ب

 ، الشخصيه خربات و املعريف أسلوبه على التقديرية العملية هذه يف للفرد بالنسبة احلدث هذا ميثله الذي التهديد

 يف جناحه يهدد كخطر يقيمه أن ميكن إلمتحان حتضري صدد يف علم طالب جار مثال حيدثه الذي فالضجيج

 بطريقة تساهم التقييم فطبيعة ، الطالب عنها يعرب قد اليت الغضب و القلق مشاعر يفسر ما هذا و ، اإلمتحان

  .اإلنفعال شدة و نوعية يف خمتلفة

 تقييم بينما اخلوف، أو الغضب، العار، مثل سلبية إنفعاالت يولد مهدد خطر أنه على الضاغط احلدث فتقييم

 Paulhan et) .باالرتياح اإلحساس و الصرب مثل إجيابية إنفعاالت يولد حتدي أنه على الضاغط احلدث

Bourgrois,1998,p47) 

 يقرر مث التهديد من للوقاية فعله ميكن عما الثانوي التقييم خالل من الفرد يتساءل : الثانوي التقييم مرحلة - ج

 هذا يوجه كما الضاغط العامل إزاء إستعماهلا ميكن اليت املواجهة إستراتيجيات نوع حيدد حيث ، تعامله نوعية

 األول النوع يهدف حيث ، ضاغطة حالة اعترضته إذا املستقبل يف التعامل إستراتيجيات اختيار إىل الفرد التقييم

 حول املركزة الضغط مع التعامل إستراتيجيات تدعى و املشكل يف التغيري عدم مع اإلنفعايل الضغط خفض إىل

 على مركزة إستراتيجيات تدعى و احلالة تصحيح و التغيري حماولة إىل اآلخر النوع يهدف و ، اإلنفعال

 (Folkman et Lazarus,1984,p60).املشكل

 كتاب يقرأ أن يقرر قد جاره يسببه الذي الضجيج رغم لالمتحان حيضر أن عليه جيب الذي الطالب مثال إىل نعود

 .امتحانايت يف دائما أجنح ألنين خطري بشيء ليس يقول أو ، جاره يوبخ الترته، إىل الذهاب فكاهي،

 يطلب و جاره عند الذهاب يقرر عندما أنه غري ، اإلنفعال على مركزة استراتيجيات عن أمثلة عن عبارة هذه

 على مركزة إستراتيجيات عن أمثلة عن عبارة هذه  خارجا للدراسة يذهب أو الضجيج شدة خيفض أن منه

 (Paulhan et Bourgeois,1998,p48).املشكل

 تكييفه نتيجة الفرد جهود عن الناتج احمليط و الفرد بني ما للعالقة اجلذري و الكبري التغيري تعين : التقييم إعادة -د

 ائي قرار هو إذ ، املستقبل يف سيحدث ما و حدث ما كل ميس التغيري هذا و ، باحلادث اخلاصة الوضعية لتغيري

 . (dantchevm,1989,p23) .الرجعية التغذية اإلعتبار بعني األخذ مع الداخلي للتفاعل سريورة و
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 ، الضاغط املوقف ملواجهة سلوكية معرفية إستراتيجيات إستعمال إىل الفرد يلجأ املرحلة هذه يف : املواجهة -ه

 حول املركز التعامل عليه أطلق التعامل من األول النوع : أساسيني نوعني إىل املواجهة إستراتيجيات صنفت وقد

 تغيري أو لتعديل شيء عمل و املشكل فهم إىل بل اإلنفعايل التوتر من التخفيض إىل فقط ليس يهدف و ، املشكل

 احلزن يف التحكم أو ختفيض إىل يهدف هو و العاطفة حول املركز التعامل عليه أطلق الثاين و ، الضغط مصدر

  ).18ص،1993الشرقاوي، خليل مصطفى( .املوقف عن الناجم أو املصاحب

 اإلنفعايل النشاط من كل على املواجهة أساليب تأثري مدى يتحدد املرحلة هذه يف : املواجهة نتائج مرحلة -و

 يف جناحه مدى على الضاغط للموقف التوافقية الفرد إستجابة تتوقف و ، السلوكي و الفيزيولوجي و واملعريف

 ).54ص،2001خيلف، عثمان( .عليه للتغلب مناسبة إستراتيجية إستعمال

 الشخصية باملوارد  حميط-فرد للعالقة التقييم سياقات تتأثر (1988) (Folkman et Lazarus) حسب

 خطر أنه على شخص طرف من يقيم أن ميكن الضاغط احلدث نفس ملاذا لنا يشرح ما هذا و ، احمليطة املوارد و

 (Paulhan et Bourgeois,1989,p48) .آخر شخص طرف من كتحدي يعد و يهدده

 : الشخصية اخلصائص يف تتمثل : الشخصية املوارد -

 إىل هلم حيدث ما كل يرجعون الذين األشخاص أن حيث ، الشخصية و الدينية كاملعتقدات : املعتقدات -أ

 يرجعون الذين األشخاص من أكثر املشكل حول متمركزة مواجهة إستراتيجيات يستعملون مراقبة داخلية أسباب

 ).58ص،2008شريف، مرشدي( .مراقبة غري خارجية ألسباب هلم حيدث ما

 الشخصي التحكم معىن يوافق ما هذا و اخلارجية احلتميات ا يواجه اليت الثابتة الفرد ميوالت هي : التحمل -ب

 .(Sali lan,1997,p120).احلياتية األحداث

 اإللتزام ، املسؤولية مبفهوم أو "اإللتزام" الداخلي بالتحكم تتميز الضغط تقاوم اليت الشخصيات من النوع هذا

 تدرك أن ميكن األحداث أن حبيث ، املتوقعة غري التغريات مع التكيف مرونة "التحدي" اليومية بالنشاطات

 .كتهديدات تدرك أن من بدل كتحديات

 يف التحكم أو التأثري بإمكام أم يعتقدون التحمل على القادرين و الصبورين األفراد فإن عامة بصفة و

 على قادر "صبور" فالنوع يتنازلوا أن من بدال يفعلونه مبا يلتزمون مث من و ، أمامه بالعجز الشعور من بدال املشكل

 .اآلخرين من فعالية بأكثر اإلجتماعي حىت و النفسي الضغط حتمل

 املنفرة الوضعيات إلدراك عام ميل أخرى بعبارة و ، للقلق نزعة أو للشخصية ثابتة تركيبة هي : مسة القلق -ج

 خطورة،و أقل بشكل الضاغطة األحداث يدركون ضعيفة كسمة القلق ميلكون الذين فاألشخاص ، كتهديدات
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 ,Schweitze et al).مرتفعة كسمة بقلق يتميزون الذين األفراد من أكرب للتحكم إفتراض لديهم

1994,p1085) 

 ما لفهم الشخصية موارد على كبري بشكل تؤثر الشخصية العوامل هذه كل أن الزاروس و فولكمان يعترب

 .حيدث

  :احمليطة ملوارد- 

 : احمليطة املوارد على أيضا يتوقف املواجهة إستراتيجيات إختيار إن      

 كانت إذا املشكل حول املركزة النفسي الضغط مع املواجهة إستراتيجيات تستعمل : الوضعية خصائص -أ

 حول املركزة اإلستراتيجيات تستعمل التحكم صعبة أو للتغيري قابلة غري الوضعيات يف و ، للتغيري قابلة الوضعية

  .اإلنفعال

 ميثل الذي و ، اإلجتماعي بالدعم كذلك يعرف ، للفرد مساعدة بشبكة يسمى ما إن : االجتماعية املصادر -ب

 (Paulhan et B,1998,p49).املشكل حل على للمساعدة العمل زمالء ، األصدقاء ، العائلة تفرغ

 : املواجهة استراتيجيات تصنيف  -3

 :وهي أنواع لعدة صنفها :  (1994) (Cohen) كوهن تصنيف1-3 

 حبثا الضاغط املوقف حيال الفرد ا يقوم اليت املنطقية و العقالنية التفكري أمناط إىل تشري و : العقالين التفكري -أ

 .أسبابه و مصادره عن

 ختيل عن فضال واجهته اليت الضاغطة املواقف ختيل خالهلا من الفرد حياول إستراتيجية هي و : التخيل -ب

 .الضاغطة املواقف هذه مثل مواجهة عند املستقبل يف ا القيام ميكن اليت السلوكيات و األفكار

 الضاغطة املواقف جتاهل و إنكار إىل الفرد خالهلا من يسعى شعورية ال ، دفاعية إستراتيجية هي و : اإلنكار -ج

  .حتدث مل كأا و

 املبتكرة اجلديدة احللول و األفكار إستنباط الفرد خالهلا من حياول معرفية إستراتيجية هي و : املشكالت حل -د

 .الضغوط ملواجهة

 .الدعابة و املرح بروح الضاغطة اخلربات مع التعامل تتضمن إستراتيجية هي و : املزح أو الدعابة -ه
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 من ذلك و الضغوط أوقات يف الدين إىل األفراد رجوع إىل اإلستراتيجية هذه تشري : الدين إىل الرجوع -و

 وذلك ، اإلنفعايل و األخالقي و الروحي للدعم كمصدر عليها املداومة و العبادات و الصلوات من اإلكثار خالل

 .(100،ص2006حسن، العظيم عبد طه).الضاغطة للمواقف مواجهة يف

 أنواع أربعة إىل الضغوط مواجهة أساليب يصنف :  (1985) (Galowic) جلويك تصنيف 2-3 

 :وهي

 املشكلة حول املتمركزة املواجهة أساليب -أ

 االستقالل الدعابة، التفاؤل، التقبل، بالتقييم املرتبطة املواجهة أساليب -ب

  والتدخني، األكل البكاء، الشتائم، :مثل تصنيفها يصعب مواجهة سلوكيات-ج

 االجتماعية املساندة -د

 من أنواع ثالثة حدد لقد : (1981) (Billings et Moss) بيلينغ و موس تصنيف 3-3 

 : املواجهة إستراتيجيات

 مباشرة للتعامل الظاهرة السلوكية اهودات و احملاوالت خمتلف تشتمل و : الفعالة السلوكية اإلستراتيجيات -أ

 .املشكل مع

 .ضاغط بأنه احلدث لتقدير املعرفية اهودات يف تتمثل : الفعالة املعرفية اإلستراتيجيات -ب

 حماولة أو املشكل مواجهة تفادي و لتجنب املبذولة احملاوالت و اهودات تضم و : التجنبية اإلستراتيجيات -ج

  ).179ص،2006محوده، آيت( .مباشرة غري بصفة املشكل مواجهة

 :  (1996) (Fergusion et Coxen) فريجيسون و كوكس تصنيف 4-3

 :مها و نوعني إىل الضغوط مواجهة إستراتيجيات و أساليب يصنفان حيث

 يستخدمها اليت األساسية املواجهة إستراتيجيات على التعرف تستهدف : الفرد داخل تنشأ مواجهة أساليب -أ

 تصف و ، )الفرديه الفروق،  الفرد دخل( ، الفردية الفروق  الضاغطة املواقف من معينة أنواع يف الفرد

 لدى السلوكية اإلستجابات و األفكار حتديد طريق عن ذلك و املواجهة عملية الفرد داخل املواجهة إستراتيجيات

 أو حصيلة لديه الفرد أن مفادها فكرة على تستند و الضاغطة غري املواقف و املختلفة الضاغطة املواقف عرب الفرد

 .املوقف مطالب و حاجاته على إعتمادا منها خيتار أنه و الضاغطة املواقف مواجهة يف اخلربات من ذخرية
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 عمليات يف اإلتساق و اإلختالف مسألة فهم األساليب هذه حتاول : األفراد بني تنشأ مواجهة أساليب -ب

 ، الضاغطة املواقف من خمتلفة أنواع عرب األفراد لنفس املواجهة درجات مجع حاصل خالل من ذلك و املواجهة

 إستراتيجيات حتديد و األفراد يستخدمها اليت الرئيسية األساليب على التعرف هو ذلك وراء يكمن الذي واهلدف

 ).97،ص2006 ، طه.(الضاغطة املواقف من خمتلفة أنواع عرب لديهم املؤلوفة املواجهة

 :(1985) (Fletcher et Suld) سسال و فليتشر تصنيف  5-3

 للمواجهة أساسيني تصنيفني إىل أعماهلما توصلت

 .الطوعي التقبل و النفي و التهرب و التجنب مثل إستسالمية و سلبية إستراتيجيات هي و : التجنبية املواجهة -أ

 الدعم و املشكل حلل خمططات و املعلومات عن البحث : منها نشطة إستراتيجيات هي و : اليقظة املواجهة -ب

 . (paulhan et all,1994, p 294) .اإلجتماعي

 : (1984) (Folkman et Lazarus) نوفولكما الزاروس تصنيف 6-3

 :مها قسمني يف الضغوط مواجهة إستراتيجيات التصنيف هذا حصر فلقد

 العالقة لتعديل الفرد يبذهلا اليت اجلهود عن عباره هي و : املشكلة على ترتكز اليت املواجهة إستراتيجيات -أ

 سلوكه أمناط تغيري حياول جتده األساليب هذه يستخدم الذي الشخص فإن هلذا و البيئة بني و بينه الفعلية

 عن أكثر معلومات عن البحث خالل من الشخصي سلوكه تغيري حياول فهو ، ذاته املوقف يعدل أو الشخصي

 إىل دف املشكلة على ترتكز اليت املواجهة إستراتيجيات أن حيث املوقف تغيري إىل ينتقل لكي املشكلة أو املوقف

 بأفعال القيام و املشكلة إدارة و اآلخرين من النصيحة طلب أو املشكلة أو املوقف حول أكثر معلومات عن البحث

 .مباشرة املوقف تغيري طريق عن الضغط خلفض

 لتنظيم الفرد يبذهلا اليت اجلهود إىل تشري هي و : اإلنفعال على ترتكز اليت املواجهة إستراتيجيات -ب

 تغيري عن عوضا للفرد الضاغط املوقف أو احلدث يسببه الذي اإلنفعايل الضيق و املشقة خفض و اإلنفعاالت

 .اإلنكار و الضواغط يف التفكري جتنب و بتعاداإل األساليب هذه تتضمن و ، البيئة و الشخص بني العالقة

 طه.(الفرد يواجه الذي الضاغط احلدث عن تنشأ اليت السلبية اإلنفعاالت تنظيم إىل اإلستراتيجيات هذه ودف

 .)92-91ص،2006حسن، العظيم عبد

    :  حسني العظيم عبد سالمة و حسني العظيم طه تصنيف 7-3
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 : هي و رئيسية أنواع ثالثة إىل يصنفاا 

 .املشكل من اهلروب و اإلنكار مقابل يف املشكل حل حنو السعي و التخطيط-

 .الدينية املواجهة مقابل يف االجتماعية ملساندة-

 املرجع نفس ، طه(.اإلنفعالية املواجهة أساليب مقابل يف املعريف املستوى على املواجهة أساليب-

 ).107صالسابق،

 تعرض عند هام دور هلا املواجهة استراتيجيات أن لنا يتضح إليها التعرض مت اليت التصنيفات هذه خالل من 

 .إنفعالية أو معرفية أو سلوكية جمهودات شكل تأخذ قد فهي الضاغطة الوضعيات و للمواقف الفرد

 : املواجهة إستراتيجيات وظائف -4

  . ذاته حبد املواجهة مبفهوم اخلاص التصور من إنطالقا ، املواجهة و املقاومة إستراتيجية وظائف تتعدد

 إلستراتيجيات بأن يشري البيئية و اإلجتماعية النظرة صاحب  : (1974) (Mechanic) حسب 4-1

  :وظائف ثالث املواجهة

 .البيئية و اإلجتماعية املتطلبات مع التعامل -

 املتطلبات هذه ملواجهة الدافعية تشجيع -

 مرشدي،( .اخلارجية املتطلبات حنو املهارات و اجلهود توجيه دف النفسي التوازن من حبالة اإلحتفاظ -

 ).62ص ،2008

  ::  (1974) (White) حسب  2-4

 :الوظائف من أنواع ثالث على حتدث حيث 

 .البيئة و احمليط حول مالئمة و كافية معلومات تأمني ضمان -

 مرنة بطريقة املعلومات رصيد إستعمال يف التصرف حرية و احلركة حرية أو إستقاللية على احلفاظ -

 .املعلومات إنتقاء و األداء لعملييت األساسية الشروط على احلفاظ -

 حسبهما املواجهة ومتثل (1984) (Lazarus et Folkman) ناموفولك الزاروس حسب3-4 

 :مها وظيفتني لتحقيق موجه سلوك
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 للضغط املولد املشكل حل حنو الفردية املوارد توجيه .

 )1984،ص2006محودة، آيت( .االنفعال الضيق خفض و التعهد عن الناتج التوتر تقليص .

 ::  (1985) (Suls et Fletcher) حسب  4-4

 على و اإلنفعالية و الفيزيويوجية اإلستجابة على بالتأثري الضغط إستجابة تقليص إىل دف املواجهة بأن يضيف

 عن كالبحث املشكل حلل إجراء بوضع الضاغطة الوضعية ضبط إىل و آخر شيء يف كالتفكري املعرفية اإلستجابات

 ).62،ص2008مرشدي،( .املعلومات

  :   (1987) (Shaher et Plealin)  حسب   5-4

 :التالية املظاهر يف تتجلى وقائية وظيفة املواجهة بأن منهما كل يرى و

 .املشكل تثري اليت الظروف إزالة و تغيري •

 .ضاغطة وضعية تصبح أن قبل املعاشة التجربة معىن ضبط •

 .حدوثه بعد ذاته حد يف الضغط ضبط •

 فترات خالل النفسي توافقهم على للحفاظ األفراد مساعدة بإمكاا إستمرار عامل متثل فاملواجهة عليه و

 ).1984،ص2006محوده، آيت( .الضغط

 الوظيفة : املواجهة ألحباث الراهن املستوى يراعي و وظيفي سلوك عن عبارة املبدأ حيث من املواجهة و

 وظيفة يظيفون الباحثني بعض و ، خاص بشكل اإلنفعال حول املتمركزة الوظيفة ، املشكل حول املتمركزة

 .التقييم حول متمركزة

 : (1989) ذوشفارشر جريوزيليانذ حسب 6-4 

 خاصه مواجهة ميول اإلنفعال حول املتمركزة املواجهة و املشكل حول املتمركزة املواجهة منهما كل يعد

 تشمل و احمليط ظروف و الشخصية بسمات ما بدرجة تتأثر ، باملوقف خاصة مواجهة خربات أو باملوقف

 عملية فإن مث من و عليه والتعرف معني موقف يف األمهية منط فهم حنو حماوالت التقييم حول املركزة املواجهة

 املنطلق التهديد فهم و املوقف أمهية تعديل يف تسهم كوا ناحية من املواجهة من شكال متثل التقييم إعادة و التقييم

 ).261،ص2007رضوان،.(منه

 أغلبيتهم أن نستخلص الباحثني من العديد حسب املواجهة إستراتيجيات لوظائف العرض هذا خالل من

 .مميزاا مبختلف الضاغطة الوضعية إزاء وقائي تكيفي دور املواجهة إلستراتيجيات أنه يتفقون
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 :املواجهة استراتيجيات مميزات -5

 :التالية النقاط يف بعضها عرض سيتم و مميزات بعدة املواجهة تتميز

 .الضاغطة الوضعيات إجتاه األساسية املواجهة إستراتيجيات أغلب األفراد يستعمل و ، معقدة عملية املواجهة -

 به القيام ميكن شيء هناك أن التقييم بني إذ ، املوقف لتغيري به القيام ميكن ما كل تقييم و بتقدير ترتبط املواجهة -

 فهنا به القيام ميكن شيء هناك ليس أنه التقييم أسفر إذا أما املشكل على املواجهة فتركز املوقف على للسيطرة هنا

 .اإلنفعال على املواجهة ترتكز

 مواجهة أساليب والنساء للرجال أن يظهر ، العائلة أو كالصحة ثابت نوع من الضاغط املوقف يكون عندما -

 .كثريا تتشابه

 .الحقة أخرى مرحلة إىل الضاغط املوقف من األوىل املرحلة من تتغري املواجهة استراتيجة إن -

 بنتائج املواجهة اإلستراتيجيات بعض ترتبط حيث اإلنفعالية للنتائج قوي كوسيط املواجهة سلوكات تعترب -

 .سلبية بنتائج أخرى ترتبط حني يف إجيابية

 ، للضغط املعرضة الشخصية منط و الضاغط املوقف من بنوع يرتبط املواجهة أساليب من نوع أي فائدة إن -

 .)56 العدد ،2000النفس، علم جملة.(الذايت والوجود االجتماعية، الوظيفة اجلسدية، الصحة

 املؤثرة العوامل إىل املوايل العنصر يف سنتعرض بالتايل و الضاغط احلدث الفرد يقم خالهلا من اليت الطريقة تتأثر

  .املواجهة إستراتيجيات يف

  : الضغوط مواجهة إستراتيجيات يف املؤثرة العوامل -6

 إستخدام يف خيتلفون األفراد أن (1991) (Kassler et Wethingtn) روكازل ويثنجتون من كل يرى

 ، املواجهة إستراتيجيات يف تؤثر عدة عوامل هناك أن و الضاغطة لألحداث اإلستجابة يف و املواجهة إستراتيجيات

 والصالبة الذات فعالية و التحكم مركز و الشخصية منط مثل الفرد شخصية خبصائص تتعلق عوامل تتضمن هي و

 إستراتيجيات حتديد يف بعيد حد إىل م و ذاته باملوقف تتعلق نوعية و موقفية أخرى عوامل هناك و النفسية

 حيث من و حاد أو مزمن هو حيث من نوعه و الضاغط احلدث طبيعة يف املوقفية العوامل هذه تتمثل و املواجهة

 ).122ص،2006العظيم، عبد حسني طه.(هحداثت

 هي تؤثر اإلجتماعي و اإلقتصادي املستوى ،العمر، النوع مثل الدميوغرافية املتغريات فإن ذلك إىل إضافة و

 .املواجهة إستراتيجية نوع حتديد يف األخرى
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 إختيار و حتديد يف فعال دور هلا اليت الدميوغرافية و املوقفية املتغريات و الشخصية املتغريات سنتناول يلي فيما و

 : الضاغطة املواقف إزاء الفرد يستخدمها اليت املواجهة إستراتيجية

 : الشخصية املتغريات  6-1

 : التحكم مركز -أ

 يف السيطرة و الضبط لعوامل إدراكه أو حياته يف األحداث ملواجهات الفرد إدراك كيفية إىل املفهوم هذا يشري

 أن يعتقدون و الشخصية جهودهم إىل وإخفاقام إجنازام يربطون داخلي حتكم مركز لديهم الذين فاألفراد بيئته،

 إخفاقام و اجنازام يربطون  خارجي حتكم مركز ذوي األفراد بينما ، األحداث يف التحكم على القدرة لديهم

 عن الرضا من منخفض مستوى و االكتئاب من مرتفع مستوى لديهم و اآلخرين قوة و الصدفة و باحلظ

 )124صاملرجع، طه،نفس.(احلياة

  : الذات تقدير -ب

 مع العالقة و البيئة مطالب مع التوافق و اإلجناز مستوى على و للفرد النفسية الصحة على الذات تقدير يؤثر

 ، بالضغط الشعور و القلق و اإلكتئاب إخنفض الفرد عند الذات تقدير إرتفع كلما و النفسي التوافق و اآلخرين

 طه،مرجع.(الضغط من عال مستوى و اإلكتئاب و القلق إضطرابات من يعانون املنخفض الذات تقدير ذوي بينما

 ).126صسابق،

  :الشخصية منط -ج

 فاألشخاص ، الشخصية لنمط إستجابام يف خيتلفون بل واحدة بطريقة الضاغطة لألحداث األفراد يستجيب ال

 الضغوط مبسببات التأثر سريعوا و بالضغط شعورا و حساسية أكثر هم البيئة من القادم للتحدي احلساسية ذوي

 وغري احلياة و العمل عن رضا و وصربا إسترخاء األكثر األشخاص بينما ، فعالية أقل مواجهة أساليب ويستعملون

 ).127صسابق، طه،مرجع( .املشك على املركزة املواجهة استراتيجيات يستعملون العدوانيني

 :النفسية الصالبة -د

 يتميز الذي الفرد أن و ، الضغوط مواجهة على تساعده السمات من جمموعة ميتلك الفرد أن إىل املفهوم هذا يشري

 يف هاما دورا النفسية الصالبة تلعب و ، مواجهتها و األزمات توقع على القدرة لديه تكون النفسية بالصالبة

 ،مرجع طه.(ةالضاغط األحداث إزاء الفرد ا يقوم اليت املواجهة عملية يف و للموقف املعريف التقييم عملية

  ).130سابق،ص
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 : الذات فعالية -ه

 اليت األحداث و املواقف على بفعالية السيطرة و التعامل على القدرة لديه بأن الفرد إعتقاد إىل املفهوم هذا يشري

 اعتقاد أيضا تتطلب بل فحسب نوعية مهارات تتطلب ال للضغوط الناجحة املواجهة أن إىل يشري هذا و هلا يتعرض

 )58ص،1994املعطي، عبد مصطفى حسن.(الضاغطة احلياة أحداث يف التحكم على القدرة لديه بأن الفرد

  :املوقفية العوامل 6-2

  : ذاته حد يف الضاغط احلدث أو باملوقف تتعلق

 :وخصائصه املوقف طبيعة -أ

 القلق و ، اخلوف مثل سلبية إنفعاالت ظهور إىل تؤدي الشدة من بدرجة تتسم اليت الضاغطة املواقف و األحداث

 للفرد حتدي متثل اليت الضاغطة املواقف أن كما ، املشكلة حل على الفرد قدرة مع تتعارض اإلنفعاالت هذه و

 )130،ص2000هالل، حسني( .والفقد بالتهديد تتسم اليت األحداث عن ختتلف مواجهة أساليب لديه تستثري

 : اإلجتماعية املساندة -ب

 احمليطني و الفرد بني العالقة عمق مدى و اآلخرين كفاءة يف الفرد إعتقاد مدى على اإلجتماعية املساندة تتوقف

 باستراتيجيات يرتبط األصدقاء و األسرة من سواء املساندة من املرتفع املستوى أن كما حياته يف املهمني و به،

 .فعالة غري املواجهة استراتيجيات كانت كلما منخفضا االجتماعية املساندة مستوى كان كلما و ، فعالة مواجهة

 ).135صسابق، مرجع طه(

 : الدميوغرافية املتغريات 6-3

 : اجلنسني بني الفروق و الزمين العمر -أ

 املواجهة إستراتيجيات أن إىل الباحثني معظم يشري و ، الضاغطة لألحداث املواجهة أساليب يف الزمين العمر يؤثر

 املعريف النمو مستوى زيادة مع و العمر تقدم مع تتغري الضاغطة األحداث مع التعامل يف الفرد يستخدمها اليت

 .الزمنية األعمار بإختالف ختتلف املستخدمة االستراتيجيات هذه أن و للفرد

 ، املهمة على تنصب اليت املواجهة إستراتيجيات إستخدام إىل مييلون الذكور أن الدراسات بينت كما

 استخدام إىل اإلناث متيل املقابل يف و ، الضاغطة املواقف و األحداث مواجهة يف اإلقدامية املواجهة وإستراتيجيات

  .)92ص،1994القرطيب، سليمان الرمحان عبد.(اإلنفعال على تنصب اليت املواجهة استراتيجيات
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 : اإلقتصادي املستوى -ب

 بإختالف للضغط إستجابتهم ختتلف فاألفراد ، الثقايف و اإلقتصادي املستوى بإختالف املواجهة سلوك خيتلف

 .الضاغطة األحداث مع التعامل يف خمتلفة إستراتيجيات يستخدمون جيعلهم ما هذا و ، ثقافام

 إستخدام إىل مييلون مرتفع إجتماعي و اقتصادي مستوى ذات أسر من ينحدرون الذين األفراد أن كما

 اقتصادي مستوى ذات أسر من املنحدرين األفراد بينما ، الفعالة املعرفية و السلوكية املواجهة إستراتيجيات

 ).141،ص2006، طه(.التجنب على تركز اليت املواجهة إستراتيجيات يستعملون منخفض وإجتماعي

 لدى الضغوط مواجهة أساليب بأن نقول املواجهة إستراتيجيات يف املؤثرة العوامل هذه عرض خالل من و

 الضاغط املوقف طبيعة بإختالف كذلك و الدميوغرافية املتغريات و الشخصية متغريات باختالف ختتلف األفراد

 فرد من ختتلف املواجهة فإستراتيجيات ، الضاغطة املواقف هلذه تفسريه كيفية و الفرد لدى املعريف البناء وإختالف

 يف فعالة تكون ال و معني موقف يف فعالة تكون أن ميكن الفرد نفس لدى املواجهة إستراتيجيات كذلك و آلخر

 .آخر زمن أو آخر موقف

 : اإلنفعال حول املركزة و املشكلة حول املركزة املواجهة استراتيجيات -7

 يف تؤدي اليت و ، للضغط استجابة األكثر و األبعاد املتعددة اإلستراتيجيات من املواجهة إستراتيجيات تعترب

 حول املتمركزة أو املشكل حول املتمركزة أساليب بإنتهاج سواء حقيقة املهددة الوضعية من التغيري إىل األخري

 حول املركزة و اإلنفعال حول املركزة املواجهة إستراتيجيات إىل بالتفصيل سنتعرض العنصر هذا يف و ، اإلنفعال

  .املشكل

 : اإلنفعال حول املركزة املواجهة إستراتيجيات  7-1

 املوقف أو حدث الذي اإلنفعايل الضيق و املشقة خفض و اإلنفعاالت لتنظيم الفرد يبذهلا اليت اجلهود إىل تشري

 هذه يف املواجهة تعتمد و). 91ص ،2006طه.(ةالبيئ و الشخص بني العالقة تغيري عن عوضا للفرد الضاغط

 ، الضاغطة لألحداث العاطفية األمهية تعديل أو ضبط طريق عن إنفعاله لتنظيم الفرد يبذهلا اليت اجلهود على احلالة

 ترتكز اليت املواجهة تتضمن و بالذنب الشعور أو الغضب و اخلوف مع التعامل على املركز االنفعايل التنظيم أي

 ).180ص ،2006 محودة، آيت.(انفعالية معرفية مواجهة و انفعالية و سلوكية مواجهة االنفعال على

 تؤثر إذ أشكال، عدة الوضعية تولدها اليت اإلنفعالية اإلستجابات ضبط حنو املوجهة اجلهود تأخذ أن ميكن

 ، اإلنتباه درجة تغيري يف يتمثل ممكن نشاط فأول خمتلفة بطرق اإلنفعال على املواجهة هذه نشاطات خمتلف

 الضغط مصدر من االنتباه إجتاه تغيري على تعمل فهي ، اإلنزعاج و الضيق مصدر زوال متين أو اهلروب أو التجنب

 توظيف هي اإلنفعالية احلالة على املواجهة تؤثر خالهلا من اليت األخرى الطريقة أما ، مؤقتة راحة بذلك حمدثة
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 للحدث اإلجيابية اجلوانب تضخيم و الوضعية تقييم إعادة مثل للتجربة الذايت املعىن يبدل و يغري الذي معريف نشاط

 لتخفيف فعالة النشاطات هذه مثل أن يظهر و حتدي إىل التهديد حتويل يتضمن الذي اإلجيايب التقييم إعادة أو

 . (Dantchev,1989,p25).معينة عتبة الضغط يتعدى أال شرط اإلنفعايل املستوى وتقليص

 هي و أشكال عدة الضاغطة املواقف تولدها اليت اإلنفعالية اإلستجابات ضبط حنو املوجهة اجلهود تأخذ و

 إعادة ، الذات إام التهرب، التجنب، :مثل اإلنفعايل الضيق تقليص حنو املوجهة املواجهة أساليب من جمموعة

 :يلي فيما سنعرضها اليت و االجيايب، التقييم

  : التجنب و التهرب إستراتيجية 1- 7-1

 آيت.(جتنبه أو املشكل من للتهرب السلوكية اهودات و اخليايل للتفكري اإلستراتيجية هذه تشري

 ).182ص،2006محودة،

 ، آخر مكان يف أو أفضل نفسه يتخيل فالفرد ، الضاغطة الوضعية جتنب إستراتيجيات األساليب هذه تتضمن و

 التهرب إستراتيجية تتضمن كما ، سريعا الضاغطة املواجهة تنتهي أن يرجو و ، حيدث ما تغيري إمكانية يتمىن و

 من باخلروج للفرد يسمح التجنب و فالتهرب ، املخدرات و األدوية و الكحول ، األكل ، النوم خالل من

  .(grasiani et al, 1998, p 105) .تغيريه دون الضاغط احلدث مع التفاعل

 : الذات إام  2- 7-1

 .منه يعاين الذي املشكل سبب بأا نفسه يتهم و الضاغط املوقف يف التأثري أمام جامدا و سلبيا الفرد يبقى حيث

 : االجيايب التقييم إعادة إستراتيجية 3- 7-1

 باجلوانب اإلهتمام و الوضعية تقييم إعادة خالل من للتجربة الذايت املعىن لتغيري املعرفية اهودات إىل تشري

 . (Dantchev, 1989, p25) .إجيايب معىن وضع و للحدث اإلجيابية

 : املشكلة حول املركزة املواجهة إستراتيجيات  7-2

 (Schafer)وحسب والبيئة، الفرد بني التفاعل عن الناجتة الضاغطة الظروف لتغيري اهودات إىل تشري

 أو النفسي الضغط عوامل مع الفعال التعامل حياول هو و الفرد يبذهلا اليت اجلهود تلك إىل تشري فهي  (1992)

 آثار مع والتعامل الضغوط مصادر إستبعاد أو إستيعاب يتم فيها و مباشرة الضاغط املوقف مع

 ).46ص ،2005ايد،.(املشكلة
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 حل يف الذاتية مصادره الفرد إستعمال طريق عن الضاغط املوقف على مباشر بشكل للسيطرة حماولة هي و

 املشكلة حتليل تتضمن و الضاغطة األحداث تأثري من ختفف اليت اإلجراءات إختاذ و ، مباشرة مواجهتها و املشكلة

 السلوكية و النفسية الفرد صحة مع يتناسب مبا الضاغط املوقف تغيري إىل تؤدي حلول ، بدائل أو خطة وضع و

 ).180ص ،2006 محودة، آيت( .احمليط و الفرد بني املضطربة العالقة تعديل أي

 تتم مركبة و معقدة عقلية عملية املشكلة حل بأن  (Wood Meclano et side) من كل يضيف و

 ).182ص،2001مصطفى، فتحي الزيان( .التنفيذ و اخلطة وضع و املشكلة فهم تتضمن و مراحل عدة على

 :يلي فيما سنعرضها و األساليب من جمموعة على املشكلة مع للتعامل املنشطة املواجهة جمهودات تشمل و

 : املشكل حل عن البحث إستراتيجيات 1- 7-2

 ، املشكل حلل حتليلي تناول يصاحبها و الوضعية تغيري دف املشكل على ترتكز مدروسة جمهودات إىل تشري

 تصرف و عمل خمططات يضع حيث الضرورية اجلهود يضاعف فالفرد حلول عن البحث باستراتيجيات تتعلق و

 .احللول إلجياد

 Grasiani et) احلياة يف مهم هو ما إكتشاف و أكرب مواجهة مع يريده ملا وفقا األفضل احلل يتقبل و

al, 1998, p 105) ا حياول عملية هو املشكالت حل أن القول ميكن و أو مأزق من خيرج أن الشخص 

 عبد الشناوي.(السابقة معرفتهم األشخاص فيها سيتحضر بقواعد احملكوم السلوك من نوع هو و ضاغط موقف

 ).229ص،1998 ، الرمحان

 حيدد سلوكية معرفية عملية عن عباره املشكالت حل أسلوب أن يعترب فهو  (1987)  (Nezu) ويضيف

 ،2000 فايد، على حسني.(احلياة يف تقابله اليت املشكالت ملواجهة وجدانية إستراتيجيات بواسطتها و الفرد فيها

 ).272ص

 : اإلجتماعي الدعم عن البحث استراتيجيات 2- 7-2

 باالحترام اإلحساس و التقدير و بالقيمة الفرد إحساس منها اجيابية مشاعر إىل اإلجتماعي السند مفهوم يشري

 اإلجتماعية بيئته يف اآلخرين من يستمده الذي املعنوي أو املادي أو العاطفي السند خالل من والعناية

 ).159،ص2005 حبيب، اهللا عبد املنعم عبد.(والثقافية

 ، فيهم يثق أن للفرد ميكن أشخاص توفر أو وجود مدى عن تعرب بأا اإلجتماعية املساندة Sarasou يعرف

 .احلاجة عند جبانبه يقفوا و حيبوه و به يعتنوا أن وسعهم يف بأنه يعتقد و
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 البيئة يف املتاحة للمصادر املدركة أو الفعلية اإلمكانيات هي اإلجتماعية املساند أن إىل Le pore  ويشري

 من اإلجتماعي بالدعم الفرد يتزود و ، الضيقة األوقات يف للمساعدة استخدامها ميكن اليت للفرد اإلجتماعية

 الفرد، مع بآخر أو بشكل إجتماعي اتصال هلم الذين األشخاص كل تضم اليت اإلجتماعية عالقاته شبكة خالل

 )283ص،2000،قايد علي حسن.(العمل زمالء و األصدقاء األسرة يف الغالب يف وتتمثل

 تنظيم اىل اهلادفة املواجهة أشكال من شكل هو االجتماعي الدعم أن الباحثني بعض يرى السياق هذا يف و

 الوضع من للتحقيق اإلجتماعية املساندة على للحصول الناس به يقوم الذي اجلهد هو بل ، العاطفية اإلستجابات

 ).183ص،2006محوده، آيت.(هأثر و الضاغط

 إستراتيجية و املشكلة على تتركز اليت املواجهة إستراتيجية من كل أن إىل الزاروس و فولكمان يشري و

 يعوقان أو يسهالن قد أما و الضاغطة املواقف معظم يف غالبا تستخدمان اإلنفعال على ترتكز اليت املواجهة

 إلستراتيجية متشاة تكون املشكلة على ترتكز اليت املواجهة إستراتيجية أن و البعض بعضهما

 ).93ص،2006طه،.(اإلنفعال

 : االستراتيجيات من النوعني بني التفاعل 7-3

 على املركزة املواجهة إستراتيجيات من كل أن آخرون و  هانربج من كل ا قام اليت الدراسات أثبتت لقد

 بني التفاعلية العالقة إبراز أجل من و متتابعة و متزامنة بصفة حتدثان ما غالبا اإلنفعال على املركزة و املشكل حل

 شخص مئة على بدراسة فولكمان و الزاروس الباحثان من كل قام ، اإلستراتيجيات من النوعني هذين وظائف

 منهم % 18 أن تبني النتائج حتليل بعد و مزدوج بشكل النوعني استعمال مدى عن الكشف اىل منها يهدفان

 إىل يشري أو يدل هذا و للضغط مواجهتهم يف اإلستراتيجيات نوعي من فقط واحد نوع إستعمال إىل يلجئون

 ).101،ص2001زوايت، نزيهة.(معا املواجهة إستراتيجيات عمل يف تزامن وجود

 اإلنفعال أن إذ اإلنفعال على املتمركزة تلك و املشكل على املتمركزة اإلستراتيجية بني تفاعل يوجد حيث

 .املشكلة حول املتمركزة لألساليب الالزم املعريف النشاط على يؤثر فيه التحكم عدم و املرتفع

 تسهيل بإمكانه فكالمها ، الفرد يواجهها اليت الضغوطات أنواع مجيع يف التأثري يتبادالن النمطني أن القول ميكن

 .الضغوطات طبيعة حسب مساوئه و حماسنه منط ولكل اآلخر عمل إعاقة أو تثبيط أو
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 : خالصة

 مواقف متزايد بشكل يواجهون األفراد ألن اليوم عاملنا يف خاصة قصوى ضرورة املواجهة إستراتيجيات تعد

 يستعملها اليت املعرفية و السلوكية اجلهود من جمموعة عن عبارة املواجهة إستراتيجيات و معقدة و عدة ضاغطة

 دائما يسعى الفرد أن ، سبق ما خالل من لنا يتضح و خارجية أو داخلية كانت سواء الضغوط هذه ملواجهة الفرد

 هذه إستخدام إىل بلجوئه ذلك و ، اليومية حياته يف هلا يتعرض اليت الضاغطة األحداث خمتلف لتجاوز

 واملواقف الشخصية بسمات مرتبط كالمها و ، اإلنفعال على املركزة أو املشكل على املركزة سواء اإلستراتيجيات

 الفصل هذا خالل من لنا يظهر و ، الضاغطة للوضعية حل إجياد و واإلنفعال التوتر خفض إىل دف و الضاغطة

 اإلجتماعية و الشخصية املصادر فعالياا حسب ختتلف اليت املواجهة إستراتيجيات و الضغط بني عالقة هناك أن

 على املركزه اإلستراتيجيات مثال التوحديني األطفال أمهات تستعمل و ، الفرد يتبناه الذي التقييم نوعية و املتوفرة

 أن إذ ، األسرة يف توحدي طفل وجود عن الناتج النفسي الضغط ملواجهة اإلنفعال على املركزه أو املشكل حل

 . خماوفها و األم مسؤوليات حجم من يزيد ميالده

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 ددددــــالتوحالتوحالتوحالتوح



 

 

  التوحد: الفصل الثالث

  دالتــوح

  متهيد

  دتعريف التوح - 1

  دأسباب التوح - 2

 دأعراض التوح - 3

 دتشخيص التوح - 1

 التشخيص الفارقي - 2

 دعالج اضطراب التوح - 3

 التربوية العالجيةالربامج  - 4

 دياألسرة بالطفل التوحعالقة  - 5

  خالصة 
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  :متهيد

ضطرابات التطورية صعوبة وتعقيدا، لتأثريها الكبري على مظاهر منو الطفل املختلفة د من أكثر اإليعترب التوح

ختبار إ واحلركي، ويف عمليات اإلنتباه واإلدراك وجتماعي إلا رتقائي اللغوي، وإلاليت تكون على املستوى ا

ىل األم اليت ، بل ميتد إضطراب التوحد على الطفل فقط وعلى جوانب حياته املختلفة، وال يتوقف تأثري إالوقائع

، وللتمكن ليها هذا الطفلمكانيات اليت حيتاج إاتمع الذي يسعى لتوفري كل اإل ىلإحتاول أن تتكيف مع الوضع و

ضطراب سنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على مفهوم التوحد وكذا التعرف على فهم أكثر هلذا اإلمن 

ضطرابات صه ومتييزه عن باقي اإلواألعراض اليت يظهر عليها للتمكن من تشخي ليه،إاألسباب اليت قد تؤدي 

   .و بدرجة ضئيلةضطراب ولالعالجية املقترحة لعالج هذا اإل األخرى، والتعرف على مجلة الربامج
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 :تعريف التوحد .1

  : لغة 1.1

 -soi(واليت تعين نفسه  "Autos " مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية» Autism«التوحد 

méme  .( Bloch et al .1999.p109).(  

  :صطالحاإ 2.1

ومن أمهها  طرابضاإللنظرية اليت حتاول تفسري هذا العلمية وا جتاهاتاإللقد تعددت تعاريف التوحد بتعدد 

  :ما يلي

) Leo kanner (ليوكانر  لعديد من الباحثني ومن بينهم جندضطراب التوحد من طرف اإعرف 

نسحاب الشديد وعدم القدرة على إلا حالة من العزلة و« : التوحد على أنه ضطرابإالذي عرف ) 1943(

  مبأ ينيويصف األطفال التوحد (Norbert Sillamy.1999.p31)» باآلخرين والتعامل معهم تصالاإل

ستعمال األنشطة إ، ويظهر ذلك من خالل تكرار لغوية حادة، كما أم يقاومون التغيري كليا ضطراباتإلديهم 

  .البسه يف نفس الترتيبالطفل مل مثل وضع

املرضي  هتماماإل «واليت هي ) اإلجترارية( مصطلح التوحد على) 1988(دسوقي ال كماليطلق كما 

 إدراكهاخلياالت الباتولوجية اليت تنظم تفكري املرء أو  إىلمع امليل للتراجع والنفس مع عدم املباالة باآلخرين ب

قة املوضوعية، وفهم العامل اخلارجي على أنه يوالذي يكون قائما على حساب احلق حلاجاته أو رغباته الشخصية

ماجدة على عمارة، ( .» حتقق الرغبة عند رفض تصديقها إطارأقرب لرغبات املرء على ما هو يف احلقيقة يف 

  )15، ص 2005

ينتج عن عدم القدرة على  جتماعيإنفعايل وإ ضطرابإ «: أن التوحد هو) 1997(بدر  إمساعيل يرىو

، خاصة يف التعبري عنها بالوجه أو باللغة ويؤثر ذلك يف العالقات اإلجتماعية مع ظهور نفعاليةاإلفهم التعبريات 

  ).17، ص 2009حممد أمحد خطاب، ( .»ض املظاهر السلوكية النمطيةبع

املصابون به بعدم القدرة  ، ويعاين يظهر منذ الوالدة ضطرابإهو  «: هو  والتوحد عند مجال مثقال القاسم

، خاصة يف مراحل نعدام اللغة لديهمإإىل ضعف أو  فةاإضتصال بأي شكل من األشكال مع اآلخرين على اإل

  ).128، ص 2000، مجال مثقال القاسم ( . » األوىلالعمر 

 DSM –IV- RT(العقلية والنفسية  طراباتضاإلتشخيص أما الدليل اإلحصائي الرابع املراجع ل

  ، الذي يشري إىل أن الطفل التوحدي يكون منطوي  رتقائية املتشددةإلرابات اضطعرفه على أنه أحد اإلف) 2000
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يستطيعون رعاية  جتماعي ينعدم سواء باللغة أو باللعب، فهم الإلالتواصل ا، حيث يكاد ومنعزل على نفسه

 American.(كما يتميزون أيضا بالنمطية والتكرار حيث يكررون دائما سلوك واحد أو أكثر  أنفسهم

Psychiatrie Association. 2003.p 85(  

رتقائية العامة اليت إلضطرابات اإليصف الذاتوية بأا إحدى اف،  )Coleman( )2003 ( كوملان أما      

جتماعي والقدرة على التواصل كما أا تتسم مبجموعة من إلر واضح يف القدرة على التفاعل اتتسم بقصو

طرابات يف اللغة والكالم، وتبدأ قبل سن الثالثة ضإاحملدودة مع وجود  وكيةهتمامات واألمناط السلإلوا األنشطة 

  ).40، ص 2002خليل، إيهاب حممد ( .من العمر

إعاقة يف النمو اليت «:  إىل التعاريف السابقة تعرف اجلمعية األمريكية للطب النفسي التوحد على أنه افةإض     

ضطراب عصيب يؤثر سلبا على إتاج نسنوات األوىل من عمر الطفل، وهي تكون مزمنة وشديدة حيث تظهر يف ال

طفال وحيدث بني كافة نتشار بني األإل، كما أنه قليل ا اإلناثوظائف الدماغ، وينتشر بني الذكور أكثر من 

  ).34، ص 2002سعيد حسن، ( . »جتماعية والعرقيةإلالشرائح ا

 ، عصاب الذاتوية ،جترارية إلمصطلحات التوحد مثل اتعاريف وأن التباين يف  إىلوال بد من اإلشارة 

               اإلرباكالكثري من ، قد أحدث جتراريإل، التفكري االطفولة ن، ذهاصام الطفويلفالطفل، توحد الطفولة املبكر، ال

  . حول هذا املفهوم

ختتلف منها عن األطفال ) ندفاعيةإلا العدوانية و( نفعالية إلاالسلوكية و ضطراباتاإلإال أن صفات ذوي 

كخلل  التوحد إبرازالتوحديني، حيث ساعد البحث احلديث وعلم اجلينات والكيمياء العصبية وعلم األعصاب يف 

  ).2007أسامة حممد البطانية، ( .صحي أو إعاقة تطورية شاملة

      قصورا يف النمو يسببوراض، عمتعدد األسباب واأل خالل التعاريف السابقة جند أن التوحد إضطراب ومن

  .أخرى ضطراباتإقد تظهر أعراضه متعددة أو منفردة أو متداخلة مع و

يف النمو، يصيب الطفل يف سنواته األوىل،  ضطرابإالتوحد  ضطرابإومن كل ما سبق ذكره نقول أن 

ويظهر يف شكل أعراض متنوعة ومتعددة وخمتلفة يف درجتها وشدا، من طفل آلخر، واملؤثرة على كل جوانب 

نفعايل، النمو اإلجتماعي ومن حيث إلاحلركي، النمو االنمو املختلفة من حيث اللغة، التواصل، النمو احلسي و

  .ره ما جيعله منطويا ومنسحبا عن العامل اخلارجي مكونا لذاته عاملا خاصا بهاجلانب السلوكي إىل آخ

  .إلصابة به ، كيميائية تؤدي بالطفل لالتوحد يعود لعدة أسباب نفسية، بيولوجية ضطرابوإ
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  :وحدأسباب الت - 2

التوحد، حيث  ضطرابإ إليهمعرفة السبب الرئيسي الذي يعود  إىلإىل حد اآلن مل تتوصل البحوث العلمية      

  . توجد عدة أسباب يرجح إليها حدوثه، سواء كانت نفسية، بيولوجية، وراثية، جينية أو كيماوية حيوية

ال تزال مستمرة ألجل الكشف عن السبب الرئيسي الذي يعود  البحوثن إ، فختالفهاإورغم تعدد األسباب و   

  :كشفها حلد اآلن فيما يلي إىلماء ، وتتمثل األسباب اليت توصل العلضطرابهذا اإل إليه 

  :)Psychological Factor(:  لنفسيةا –1-2

كانر الئمة هي السبب يف ذلك وقد أشار جتاه أن الظروف النفسية غري املإليرى أصحاب هذا ا

(Kanner)  م مييلون إىل عدم "الربود والفتور العاطفي من قبل اآلباء"يف نظريةم  إظهار، بأالعاطفة وأ

أطفاهلم بصورة ال تسمح الطفل التفاعل بينهم وبني  إظهاروسلبيون جتاه أطفاهلم وباردون عاطفيا يف  رافضون

  ).2000مجال مثقال قاسم، ( .تصال مع والديه بأي شكل من األشكالإلبا

أن سبب التوحد قد يعود إىل نقص يف تعزيز الوالدين للتطور  إىل) ( Bettelhein   بيتلهاين ولقد أشار

والذي قد ينسلخ من الواقع ويعاين من ) 61، ص 2002سعيد حسين العزة، ( ستجابات الطفلإالطبيعي لذخرية 

حتياجات إفتنصرف عن الطفل األول ملقابلة  ، هتمام الوالدين وخاصة األمإالتوحد، حيث أن هذا األخري يأخذ 

هتمت به قبل ميالد الطفل اجلديد إهتمام األم به مثلما إاحلرمان لعدم و بالغريةجلديد، فيشعر الطفل األول الطفل ا

  ).26، ص 2005ماجد علي عمارة، (

أبويه قد بأن الفشل يف تكوين عالقة عاطفية بني الطفل و) 1980( Olgorman)( أوجلرمانكما يرى 

، وقد  ا عنهالتوحد، فالطفل يعاين من التوحد مع هجر األم له أو طول فترة غيا ضطرابإكون أحد أسباب ي

  .طراب إىل رفض األم والطفل بإقامة عالقة عاطفية بينهماضيرجع اإل

نفصام، أو بسبب معاناا من مرض عاطفي واضح، أو تكون إىل إصابة األم باإل طرابضإلاوقد يعود 

يف  سبباال تستطيع القيام بدورها، وقد يكون التعارض بني دوري األب واألم أا  متعلقة طفوليا بوالدا لدرجة 

حساسا باألنوثة عن الوضع الطبيعي، أو يبدو األب أقل إحساسا باألبوة إتظهر األم أقل  عندما، فطراب الطفلضإ

قة غري السعيدة بني عن الوضع الطبيعي، جند أن الطفل ال يستطيع تكوين عالقة مع األم واألب، كما أن العال

، ويف بعض األحيان األب واألم واليت تعترب مسؤولية عن ضعف العالقة بني األم والطفل، قد تكون سببا يف اإلعاقة

اليت تشعره بأن الطفل قد أخذ كل ة يف عالقاا مع الطفل بسبب غرية األب من هذه العالقة فظحتتكون األم م

ود العاطفي بني األم واألب، ما جيعل هذا األخري منعزال، وهذا ما قد يؤدي وهذا يؤدي للجم هتماماا ووقتها،إ

  ).2005،  نفس املرجع( .به للتوحد
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ولكن هناك دراسات أخرى تؤكد أن التوحد ميكن أن يعود لعوامل نفسية،  طرابضإومنه نستنتج أن    

 .وراثية التوحد قد يعود ألسباب جينية و طرابضإ

  ):Factor Genetie(: الوراثية اجلينية -2-2

طراب التوحد ضإوراثي اجليين على إصابة الطفل بهناك فريق من الباحثني ممن يؤكدون دور وتأثري اجلانب ال    

 الطول، ة من الوالدين إىل طفلهم كاللون،بنقل الكثري من اخلصائص البشري) اجلينات(حبيث تقوم املورثات 

عض منها، ومعرفة مكاا ضطرابات احليوية، وقد توصل العلم احلديث ملعرفة البإلإضافة للكثري من ا. اخل..الشكل

   . طرابإلضاهذا يكون سببا حلدوث ) جني(الكروموزومات لكن حىت اآلن مل يتم معرفة أي مورث  يف

اهلش الذي ) X(كس إ ود كروموزوموجئج الفحوص اليت أجريت على األطفال التوحديني تشري إىل نتاوإن     

وقد يظهر ذلك يف األوالد أكثر من  من احلاالت، )%6- 5(يظهر يف شكل صورة معقدة يف نسبة تتراوح من 

البنات خاصة يف األطفال املصابني بالتوحد املصحوب بتخلف عقلي، كما أن التصلب الذي ينقل بواسطة اجلني 

ماجد علي عمارة، .(من احلاالت تقريبا )%5 ( نسبة تصل إىل حوايلاملسيطر يكون ذو صلة بإعاقة التوحد يف

  ).27، ص2005

ات مركزت على دراسة الكروموزواليت و سباب اجلينيةإىل األ أشارت العديد من الدراساتن وعليه فإ      

يف جمال دراسات ) 03(املتشاة، حيث أجريت ثالث التواْىم خصوصا يف حاالت والدة التوائم املتطابقة و

صت الدراسة إىل أن معدل حدوث حالة التوحد لانيا والثالثة يف اسكندنافيا، وخطا يف بريثنتان مت إجراءمهإ، التوائم

وائم من تهذه النتيجة يف ال ختلفتإيف حني  )%91-36( يتراوح بني) املتطابقة( يف التوائم من نفس اخللية

 إضافة إىل الدراسة اليت قام ا كل من جود وماندال )%10- 0(حيث تراوحت ) املتشاة(خليتان منفصلتان 

)Judd et Mandell( وائم املتطابقة تطراب يف الضلدراسة إىل أن نسبة حدوث هذا اإلحيث أشارت هذه ا

التوحد، والسبب يف ذلك يعود إىل التطابق الوراثي  طرابضبإيف حالة إصابة أحدمها  )%100 (ونتكاد تك

هي أكثر  ضطراباإلهلذا  رضهمتعحتمالية إبالتايل فإن الكروموزومات يف حالة التوائم املتطابقة والكبري للجينات و

  ).2000مجال مثقال قاسم، .( من التوائم املتشاة

توحد وبني خلل رتباطا بني الإأن هناك  )Lida ()1993( ليدا ةكما أثبتت بعض الدراسات احلديث      

وم الذي هذا الكروموزوراثية مع التوحد و إرتباطيةتصاالت إحت هذه الدراسة أن هناك ضالكروموزومات، وأو

وصعوبات التعلم، وله دور يف  اإلعاقة العقليةيعترب شكل وراثي حديث مسبب التوحد و )fragil X(يسمى 

 اإلناثمن  أكثر النشاط الزائد، وهذا الكروموزوم يكون شائع بني الذكور: حدوث مشكالت سلوكية مثل

الذي يؤدي إىل تصلب ) 2008حيي القبايل، (من حاالت التوحد  )%10.7(ويؤثر هذا الكروموزوم يف حوايل

 )%5(رمبا يؤدي ذلك إىل حدوث و يف بعض اخلاليا الداخلية اليت تتحول إىل اجلنني املسيطر على الناحية العقلية
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 حتماليةإى أنه يف حالة إصابة أحدمها بالتوحد تكون وائم املتطابقة علتتشري الدراسة على المن حاالت التوحد و

خالل الكروموزومات كما تشري إىل حدوث خلل يف  )%90(ر بالتوحد ونسبة ال تقل عن إصابة األخ

- 7(يوم من احلمل أو يف الثالث شهر األوىل وتفترض الدراسات أن اخللل يكمن يف الكروموزومات ) 24أو20(

  ).172، ص 2007مصطفى نوري القمش، ( ).13-15

إىل أن اإلصابة بإعاقة التوحد بني ) Macdonal et al( )1994( ال وآخروننماكدووتشري دراسة 

أسامة حممد البطانية، .(ةضاملنفصلة تكون نسبة اإلصابة منخفوائم تبينما يف ال )%36(وائم املتماثلة تصل إىل تال

  ).596، ص 2007

أن العامل الوراثي اجليين ) Brawn et al( )1985( بعض العلماء مثل براون وآخرونوقد وجد 

من حاالت الذكور املصابني بالتوحد كما أشار  )%16(الذكري اهلش أعلى يف حاالت التوحد، وقد تصل إىل 

كما دلت األحباث املختلفة أن نسبة حدوث هذا العامل الوراثي ،إىل نفس النتيجة )Blonguist(است جنالعامل بال 

يف حاالت التوحد وأشارت بعض الدراسات األخرى إىل وجود عالقة بني املرض  )%16- 0(تتراوح بني 

  ).135، ص 2000مجال مثقال قاسم، (.وحاالت التوحد ) PK4" (فينال كينونيوريا"الوراثي 

كما يعتقد الباحثون أن التفاعل اجليين املعقد يلعب دور يف اضطراب التوحد وهناك حبث جديد قدم أول 

عف خطر إصابة األطفال ضاالتفاعل بني جينات حمددة ت تعرف الباحثون على، ذه احلالة ألول مرةحقائق هل

  ).157، ص 2007حممد عدنان عليوات، .(بالتوحد

أنه مرتبط مبخاطر التوحد إضافة لتفاعل اجلني اآلخر  )Gabra 4(حيث حدد الباحثون جينا واحدا يدعى 

  ).نفس املرجعحممد عدنان عليوات، .( اخلطر الذي يظهر أنه يقود إىل هذا )Gabrbi(الذي يعرف ب 

رغم كل هذه الدراسات اليت تؤكد على أن التوحد قد يعود إىل سبب جيين، إال أنه توجد دراسات تؤكد 

  .أن التوحد قد يعود ألسباب بيولوجية

   :)Somatic Factor(: البيولوجية-2-3

طراب التوحد، تتمثل يف كل اإلصابات اليت يتعرض هلا ضإإليها  اليت يرجع مل البيولوجيةإن خمتلف العوا

الدماغ يف خمتلف مراحل منوه، وأهم هذه الظروف تلك اليت ترتبط بالشكل املنحي ويعود ألسباب عديدة حيث 

  .حلدوثهأن العوامل املرتبطة باجلينات تلعب دورا هاما يف حدوث الشلل دون أن يكون هلا املسؤولية الكاملة 

فهناك أحباث أشارت إىل أن التفاعالت الكيميائية املعينة الشاذة تؤدي إىل فشل فطري يف إنتاج األنزميات، 

كما أن وجود علل أو أمراض معينة يف الدم أثناء فترة احلمل أو تعرضها أثناء الوالدة إىل نقص األكسجني، أو 
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رفعت حممد جت، (.ما، حيدث تلف أثناء منو اجلنني أو أثناء الوالدة رتيفتعرضها حلادث يؤدي إىل إصابتها ب

2007.(  

توصل الباحثون إىل جمموعة من األدلة املؤكدة أن التوحد يعود ألسباب بيولوجية وأرجعوا مشكالت اللغة 

غري  طنشا واخللل يف التآزر احلركي واحلسي إىل وجود خلل يف الدماغ حيث أن معظم هؤالء األطفال لديهم

 )  R. jordon et Al 1997.p3.(طبيعي يف موجات الدماغ

يف دراسته على وجود شذوذ لدى الطفل التوحدي على جهاز  )Woterhose( هوسترووكما أكد 

  %.80 - %10رسم املخ الكهربائي واليت توصلت إىل حوايل 

 .املخ لدى الطفل التوحديستجابة السمعية املستشارة من جذع إلاهذا ما يشري إىل فشل التجنب املخي وو

  ).22، ص 2002سهى أمحد أمني نصر، (

كثرية عن مجع أدلة  )Condon( كوندون األسباب البيولوجية جند الباحثولتقدمي توضيح أكثر عن 

اللغوي يف  طرابضاإلستخدم حتليل إية من أحباثه، والسنوات املاض يفالتوحد  طرابضإلوجود أسباب بيولوجية 

ستجابام إوجد أن كل هؤالء األطفال يبدون  السلوك اإلنساين مبا يف ذلك أطفال التوحد وصعوبات التعلم، وقد

 لصوت معطى لديهم أكثر من مرة عندما يعطي هلم للمرة الثانية بعد جزء من ثانية أو حىت ثانية كاملة بينما يأخذ

  .ستجابةاألطفال التوحديني وقتا أطول لإل

مشكالت اللغة، اخللل يف التآزر احلسي : قد أشار الباحثون إىل أنواع متعددة من الدالئل عليها مثلو

حتمالية وجود التوحد يف أحد إماغ املتعلق بالتوازن والتنسيق واحلركي، النمطية يف السلوك، تلف يف جزء الد

ة غري طبيعية، وطبيعة وجود التوحد يف التوائم إذا أصيب أحدمها بالتوحد، كما أن معظمهم لديهم موجات دماغي

  ).2003خولة أمحد حيي، (إلجتماعية مجيع أحناء العامل يف خمتلف الطبقات ا

اخلاصة واملعوقني،  الفئاتحتاد رعاية يف املؤمتر القومي السابع إل طيفمسرية عبد اللويف دراسة تقدمت ا 

، ذكرت أن أسباب إعاقة ) 1998ديسمرب  10- 8(جبمهورية مصر العربية الذي أقيم بالقاهرة يف الفترة من 

احلرارة املؤثرة أثناء احلمل  رتفاعإالتوحد ترجع إىل مشكلة بيولوجية وليست نفسية، قد تكون احلصبة األملانية أو 

ينات معينة أو تلفا بالدماغ إما أثناء احلمل أو أثناء الوالدة ألي سبب أو وجود غري طبيعي لكروموزومات حتمل ع

  .تظهر أعراض التوحدفمما يؤثر على اجلسم والدماغ  O2مثل نقص 

يف عمليات الوالدة العسرية، وأرجع  طرابضاإلعادي يف اإلصابة ذا غري  رتفاعإلكما أشارت الدراسات       

ال ضد احلصة األملانية أثناء احلمل، ويعتقد أن أسباب التوحد تعود خللل يف آخرون حدوثه لتطعيم أمهات األطف

  ).2002سعيد حسني العزة، .(النظام البيولوجي للطفل
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التوحد قد يعود ألسباب بيولوجية تعود خللل يف النظام  طرابضإيؤكدون بدراسام أن  جتاهاإلهذا  يف

  .التوحد قد يعود ألسباب كيماوية وحيوية طراباضأن  تأكدكن توجد أيضا دراسات البيولوجي للطفل، ل

  :الكيميائية احليوية-2-4

طراب التوحد وإن كان العلماء غري ضإية احليوية دورا كبريا يف حدوث الكيميائ طراباتضاإلتلعب 

اجلسم متأكدين من كيفية حدوثه مع أمهية ودور األسباب األخرى، فالكيمياء احليوية تلعب دورا مهما يف عمل 

البشري، وإن كنا ال نعرف إال البعض منها ويتكون املخ واألعصاب من جمموعة من اخلاليا املتخصصة اليت 

تستطيع أن تنقل اإلشارات العصبية من األعضاء إىل الدماغ وبالعكس، من خالل ما يسمى باملواصالت العصبية 

)Neuro transmetteur (قت آلخر حسب عملها يف احلالة وهي مواد كيميائية بتركيز خمتلفة من و

  :الطبيعية، ولتوضيح الصورة نذكر البعض منها

مثل السريوتونيني،  نفعاالتاإلونسبة من بعض املواد يف املناطق اليت تتحكم يف العواطف  اإن العلماء وجدو

أسامة حممد ( .ولكن العالقة بينهما غري واضحة%) 100(اليت ترتفع يف بعض أطفال التوحد بنسبة تصل إىل 

  ).598، ص 2007البطانية، 

 plasma( نينوت بالزما السريورتفاع يفإطراب التوحد لديهم ضإ ىعلى األقل، ثلث مرض هحبيث أن

serotonin ( طراب ضإفاألطفال املتخلفني عقليا بدون طراب التوحد فقط ضإليس خاصا ب كتشافاإلوهذا

  ).46، ص 2009حممد أمحد خطاب، .(تلك الصفة ضاالتوحد يظهرون أي

يف احلركة اجلسمية، وقد وجد أن  يف املناطق اليت تتحكم )Dopamine( الدوبامني كما يتزايد وجود

أسامة .(ستخدام العالج لتخفيض نسبتها يؤدي إىل حتسن احلركة لدى األطفال الذين لديهم حركات متكررةإ

  ).599، ص 2007حممد البطانية، 

 ولنينقص اجللوكوز واألنس حتمالإإىل  )Simond And Gillies( )1964( وجيليسسيمون يشري و

بعض األطفال التوحديني، كما أن نسبة من هؤالء األطفال يهانون من زيادة تركيز عنصر الرصاص يف بالزما عند 

  أوجرمانأوليفر وودراسة  )Mancrief( )1964 ( ريفنكماالنتيجة تتفق مع كل من دراسة هذه  الدم، و

Oliverman and o Crorman)( )1966( .) ،29، ص 2005السيد علي عمارة.(  

طرابات كيماوية حيوية، فإنه ضإات علمية تؤكد التوحد يعود إىل وإن كانت هذه العوامل املبنية على دراس

التوحد ميكن أن يعود خللل يف اجلهاز العصيب املركزي، وهذا ما  طرابضإجد دراسات أخرى تؤكد بدورها أن تو

  :ستتعرض إليه فيما يلي
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  :خلل يف اجلهاز العصيب املركزي -2-5

، وهذا يعود لظهور التوحد خالل األشهر األوىل من حياة الطفل، إهتمام كبري حنو هذا اال لقد وجه

  .طول احلياة بوجود قصور وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزيستمراره إه املنتشر يف كل مظاهر التطور وولتأثري

بأن هذه  عتقادلإلزي من الدماغ يلوحد على أنه قصور يف اال الدهكما حاول بعض الباحثني تفسري الت    

املنطقة مسؤولة عن تشكيل التفاعل بني الوظائف احلسية والوظائف احلركية، وختتلف إصابات اجلهاز العصيب يف 

العصيب، كما أا قد تؤدي إىل  ها من البسيطة إىل الشديدة مما يؤدي إىل تأثريات متباينة على اجلهازدرجت

، والبعض قد تظهر عليهم أعراض التوحد، ولكن تتبع األسباب السابقة أظهر أن )النظر -السمع(معينة  طراباتضإ

الكثري من األطفال قد مت منوهم بشكل طبيعي، لذلك ال نستطيع اجلزم بأن هذه األسباب قد تؤدي إىل 

  ).2007أسامة حممد البطانية، (.التوحد

عض وظائف اجلهاز العصيب املركزي إذ قد يكون هناك قصورا كما قد ترجع إعاقة التوحد إىل خلل يف ب

على أن تصوير املخ ) 1995( ميان أبو العالإقد أثبتت دراسة معينا يف وظائف املخ الفيزيولوجية الكهربائية، و

طعية وتصوير املخ بالرئيس املغناطيسي تشري إىل احتمال وجود دور للمخيخ وجذع الدماغ يف حاالت قباألشعة امل

  .عدمية اخلصوصية وغري ثابتة يف كافة األحباث اضطراباتالتوحد كما أنه توجد 

أن األطفال املصابني ) Bacha valier and Merjarian( )1994( ومريجرييان باجافالريبينما ذكر 

بالتوحد لديهم خلل يف اجلهاز العصيب الطريف الذي يؤثر يف سلوكام اإلجتماعية والعاطفية والتعلم 

  ).87، ص 2009قحطان أمحد الظاهرة، .(والذاكرة

ويؤكد  بعض الباحثني على دور العوامل العصبية يف حدوث الذاتوية حيث ظهرت العديد من الدراسات 

اليت حاولت الربط بني اخللل العصيب وحدوث الذاتوية وأوضحت النتائج وجود اختالف وفروق يف البناء الوظيفي 

  ).75، ص 2003إيهاب حممد، .( األطفال الذاتويني وغري الذاتوينيللجهاز العصيب املركزي بني

إىل وجود أدلة حديثة على ) Treavarther et Al) (1996(  ن وآخرونثاربتريوتشري دراسات 

  .والتعلم نتباهاإلاملخ وبصفة خاصة يف مراكز  زكمروظيفة اخلاليا العصبية بنشر يف  يف ضطرابإوجود 

ليعتربها مسببا تلك األسباب مل يتم تأكيد أي منها بشكل علمي قاطع حىت هذا اليوم وجتدر اإلشارة إىل أن 

  .التوحد طراباضأساسيا يف حدوث 

آخر  إجتاة التوحد ولكن هناك وعليه فاخللل الذي يكون يف اجلهاز العصيب املركزي قد يكون سببا يف حالة      

  .التوحد قد يعود ألسباب ما قبل الوالدة  أو أثناءها  طرابضإيؤكد أن 
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  :أسباب ما قبل الوالدة وأثناءها -2-6

طرابات التكوينية وصعوبات الوالدة قد تكون إحدى ضالبحوث يف هذا اجلانب أن اإلات وأشارت الدراس

  .األسباب اليت تؤدي إىل حاالت التوحد

  :العوامل الوالدية اليت تساهم يف اإلصابة بالتوحد هيوحسب أسامة حممد البطانية وآخرون فإن 

  ):Viral infection: (اإللتهابات الفريوسية 1- 2-6

 .يصيب اجلنني داخل رحم األم لتهابإوهو : ة األملانيةباحلص -

 .يصيب اجلنني داخل رحم األم لتهابإوهو : تضخم اخلاليا الفريوسية -

 .دماغي فريوسي يتلف مناطق الدماغ املسؤولة عن الذاكرة لتهابإوهو : الدماغي الفريوسي لتهاباإل -

  تتمثل يف :(netaboli)طرابات عملية األيضضإ -2- 2-6

يؤدي إىل إعاقات يف النمو مصحوبة مبظاهر سلوكية  نزمياتاالهو خلل يف و :حاالت شدود أيض البيورين -

 .توحدية

امتصاص العناصر النشوية املوجودة يف هو خلل يف قدرة اجلسم على : حاالت شذوذ أيض الكربوهايدرات -

 .الطعام

فترض أن يكون التوحد نتيجة وجود احلامض األميين بيتايد يف هذه النظرية ا: األميين بيتايدنظرية احلامض  -

الذي يؤثر على النقل العصيب داخل اجلهاز العصيب املركزي، وهذا التأثري قد يكون  )من الغذاء(اخلارجي املنشأ 

أن تكون  إىلبشكل مباشر أو من خالل التأثري على تلك املوجودة والفاعلة يف اجلهاز العصيب، مما يؤدي 

لكثري من العمليات داخلة مضطربة لكن يف هذه النظرية نقاط ضعف، فهذه املواد ال تتحلل بالكامل يف ا

األشخاص ومع ذلك مل يصب بالتوحد لذلك تأيت نظرية أخرى تقول بأن الطفل التوحدي لديه مشاكل يف 

خولة (.إىل املخ، واملؤثرة على الدماغ ما يؤدي حلدوث أعراض التوحداجلهاز العصيب تسمح مبرور تلك املواد 

 .)595، ص 2003أمحد حيي، 

 :وهات الوالديةمتالزمة التش -3- 2-6

  .التشوهات الوالدية غري الطبيعية للوجه وصغر اليدين والرجلني املصحوبة بإعاقة عقلية وأحيانا بالصرع -

  .عقلية بإعاقةالتشوهات اجلسمية املتعددة يف القلب والصدر املصحوبة  -
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  .تأخذ النمو وصغر حجم الرأس وغزارة شعر اجلسم وليونة املفاصل - 

  .وزيادة عدد أصابع اليدين املصحوبة بإعاقة عقليةصطباغ شبكية العني السمنة وإ - 

اخللل الوالدي يف األعصاب الدقيقة املسؤولة عن عضالت العني وجمموعة عضالت الوجه الذي يؤدي إىل  - 

  .شكل يف عضالت الوجه

  : كما توجد عوامل والدية أخرى مرتبطة بالتوحد وهي    

  .ل السفلس واحلصبة األملانيةالتعرض ألمراض وبائية قبل أو بعد الوالدة مث - 

  .التعرض للكحول واملخدرات والتعرض للكيماويات البيئية مثل الرصاص والزئبق وغريها من السموم - 

  .نقص األكسجني وزيادة التعرض له أثناء وبعد الوالدة بقليل مثل حاالت الوالدة املبكرة - 

ص ، 2007أسامة حممد البطانية، (على إصابة الدماغ بصدمات بسبب احلوادث وحاالت السقوط من األ - 

596(.  

وبالتايل وجود إمكانية إصابته  فاألم قبل الوالدة أو أثنائها تتعرض موعة من األمراض اليت تؤثر على جنينها    

  .(R. jardon.et al ;1997,p03).ضطراب التوحدبإ

أن أمهات األطفال املصابون  (Dyken and Maclaman) كما قد وجد العاملان دايكن وماكمالن     

بالتوحد قد تعرضن لتعقيدات احلمل أكثر من أمهات األطفال الطبيعيني مثل حاالت الرتيف اليت كانت تصيبهم 

  .أثناء احلملاحلصبة األملانية والتوكسوبالزما خصوصا بعد األشهر الثالثة األوىل من احلمل وكذلك 

 )أطفال اخلدج (ىل أن نسبة حدوث التوحد تزيد يف حاالت الوالدة املبكرة إ Calvin وقد أشار كالفن

  .والعملية القيصرية كطريقة للوالدة

إىل وجود بعض حاالت اإلدمان على الكحول واألمراض النفسية والعقلية لدى أسر  )Geno(كما أشار     

حاالت احلساسية لبعض املواد املستنشقة وبعض املأكوالت  التوحد، وقد أشار إىل كثرة حدوثاألطفال املصابني ب

  .)133، ص 2005مجال مثقال قاسم، (.يف أسر هؤوالء األطفال، مما قد يشري إىل أسباب متعلقة باملناعة

رك واحد ميكن أن يعود إليه حدوث ن كل تلك الدراسات السابقة وغريها مل يتم إجياد عامل مشتوعليه فإ

  .ضطراب التوحدإ

ضطراب التوحد لدى الطفل، سواء كانت خمتلف والدة أو أثنائها قد تؤدي حلدوث إسباب ما قبل الفأ

  .إضافة إىل خمتلف التشوهات بأنواعها املتعددةلتهابات الفريوسية اليت تتعرض هلا األم أو اإل اإلصاباتاألمراض أو 
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ال أنه نقول معرفة السبب الرئيسي له، إ عدمضطراب التوحد وموض الذي يسود األسباب املؤدية إلورغم الغ     

ضطراب التوحد يعود جلملة من العوامل املختلفة واملتنوعة اليت سبق ذكرها من أسباب نفسية عضوية، وراثية أن إ

ضطراب التوحد لدى الطفل الذي يظهر لديه يف شكل جمموعة من األعراض، أدت لوجود إجتمعت واليت إة جيني

  .ألحد هذه العوامل ولكنه غري معروف حلد اليوموقد يعود بالنسبة أكرب 

 :أعراض التوحد -3

وي، العالقات وعددها من طفل آلخر حيث متس اجلانب اللغخمتلفة يف شدا ضطراب التوحد إن أعراض إ    

  .تصال والسلوكاإلجتماعية، اإل

جتماعي، املشكالت اإلالتواصل، التفاعل : نب التاليةوإذا ما حتدثنا عامة فإا تكون واضحة يف اجلوا

  .احلسية، اللعب والسلوك

  :وان جمموعة األعراض السلوكية للتوحد هي على النحو التايل

 .يتصرف الطفل وكأنه ال يسمع وال يهتم مبن حوله -

 .ال حيب أن حيضنه أحد -

 .يقاوم الطرق التقليدية يف التعليم -

 .ال خياف من اخلطر -

 .يكرر كالم اآلخرين -

 مخول مبالغ فيهنشاط زائد ملحوظ أو  -

 .ال يلعب مع األطفال اآلخرين -

 ستثارة يف أوقات غري مناسبةضحك وإ -

 بكاء ونوبات غضب شديدة ألسباب غري معروفة -

 يقاوم تغيري الروتني -

 ال ينظر يف عني من يكلمه -

 األشياءيستمتع بلف  -

 تعلق غري طبيعي باألشياء الغريبة -

 .يف طريقة لعبه واإلبداعفقدان اخليال  -

 هز الرأس أو اجلسم أو اليدين: حركات متكررة وغري طبيعية مثلوجود  -
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 .)10، ص2003حممد علي كامل، (تصال أو غياب القدرة على التواصل واإل قصور -

نسبيا حىت يبلغ من العمر عامني إىل عامني ونصف يالحظ  ةعاديتكون فأعراض سلوك الطفل التوحدي 

  .جتماعيت اللعب باإلضافة إىل التفاعل اإلارامهن بعد ذلك تأخر يف النمو اللغوي والوالدا

ضطرابات فالتوحد قد يكون بعالمات بسيطة، الشدة من اإلواألطفال التوحديون ليس لديهم نفس الدرجة و      

  .)122، ص 2009خالدة نيسان، (.ضطراب يف كل جماالت التطور عامةن شديدا بإوقد يكو

بطء منو ديون تظهر لديهم أعراض كصعوبة اإلتصال وأن األطفال التوح )2009( حيث ترى خالدة نيسان     

  .اللغة أو توقفه متاما، أو يستخدم لغة اإلشارة 

فالرضع ال يستطيعون الوغوغة وعندما تظهر لغة الطفل فهي تظهر بشكل غري طبيعي مثال فيها تزيد الكلمات     

وعادة ما يقوله  )أنت بدال من أنا(س الضمائر واجلمل غري ذات معىن، وبعض األطفال يكون لديهم عك

  .اآلخرون

من املتوحدين ال  %50مشاكل اللغة والكالم كثرية يف أطفال التوحد، ويعتقد الكثري من املختصني أن     

  .يستطيعون التعبري اللغوي املفهوم

   .السخرية كما أن األطفال التوحديون ال يستطيعون فهم املزاح و  

أكثر يكونون  اديني يف خصائص املظهر العام بل إم كثريا مااألطفال التوحديون مع األطفال العيتشابه     

أن األطفال التوحديون يف مراحل حيام املبكرة يعانون من صعوبات  )1998(   جاذبية، كما يذكر لويس مليكة

  .)2003خليل، إيهاب حممد  (. وحركات غري منضبطة وإمساكيف اجلهاز التنفسي ونوبات احلس 

يبدوا مقتنع بذاته ال يظهر "ئال بنه قاإ) kanner( أحد آباء األطفال الذين راقبهم كانر ولقد وصف

نفعاالت عندما يؤنب، ال يالحظ حقيقة أن أي شخص يأيت أو يذهب، ال يبدوا سعيدا برؤية والده أو أمه أو إ

  .)36، ص 2011ابراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، (".أنه منسحب ومتقوقع على نفسهزميله باللعب، يبدوا 

ألوتيزم يشري إىل ظهور مؤشرات أن ا )1972(  (Koegal and Lovert)كوجال وكوفرتكما يشري   

ضطرابات يف اللغة وعدم القدرة على إقامة عالقات إجتماعية متكافئة باإلضافة إىل اإلجتماعي اإلنسحاب اإل

  .)17، ص 2008طارق عامر، (.خنفاض القدرة على فهم التعليمات اللفظيةوإملعرفية، والقدرات اإلدراكية وا
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  :نه يلخص أعراض التوحد على النحو التايلفإ )Smith( )2001( مسيثأما 

 :جتماعية التبادليةاعالت اإلإعاقة يف التف •

  ال يطور مودة وصداقة لآلباء وأعضاء األسرة- 

  .الغضبنفعاالت مثل العطف ونادرا ما يالحظ اإل - 

  .)بتسام، اإلمياءات، التواصل اجلسمياإل(: ستعمال اإلشارات غري لفظية مثلامليل إىل إ - 

  ال يوجد تواصل بالعني - 

  .اللعب التخيلي نشاط نادرا ما يالحظ - 

  .جتماعية والنطق خالل األشهر القليلة األوىليظهر نقص اإلمياءات التواصلية اإل - 

 :قدرات تواصل ضعيفة •

 .الوظيفية غري مكتسبة بشكل كامل أو غري متقنةاللغة  -

 .حمتوى اللغة غالبا غري مرتبط باألحداث الفورية -

 سلوك نطقي منطي وتكراري -

 ال حيافظ على احملادثة -

 احملادثات التلقائية نادرا ما يبدأها -

 ميتاز الكالم بأنه ال معىن له وتكراري -

 عكس الضمائر -

 :اإلصرار على التماثل •

 .عند تغيري البيئة مظاهر الروتني اليومي يصبح طقوسياالتضايق الواضح  -

 ظهور سلوك تكراري -

 .صعب إيقافها )التأرجح والتلويح باليد(سلوكات منطية مثل  -

 :أمناط سلوك غري اعتيادية •

 عتداء على اآلخرين خصوصا يف حالة الشكوىإ -

 .سلوك إيذاء الذات مثل الضرب والغضب -

 .عتيادية والبيئات اجلديدةواملواقف غري إاعية جتاه الغرباء جتمظهور خماوف إ -

 .)44، ص 2004إبراهيم فرج عبد اهللا الزريقان، (. تؤدي اإلزعاجات العالية إىل ردود فعل اخلوف -
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ضطراب ميس كل جوانب منو الشخصية من البسيط إىل الشديد ألن هذا اإلن أعراض التوحد قد تتباين فإ -

تصال والسلوك عامة ما العقلي وكذا االجتماعي من حيث اإلللطفل ومنها اجلانب اجلسمي واحلركي و

 . يعيقه عن احلياة الطبيعية والتكيف مع خمتلف ظروف احلياة

 : تشخيص اضطراب التوحد -4

كذا ضطراب ذو أعراض خمتلفة من فرد آلخر ولتوحد ليس باألمر السهل بإعتباره إاضطراب إن تشخيص إ

  .شخيصهختيارات طبية اليت تطبق لتلعدم وجود إ

 خمتصاملباشرة لسلوك الطفل بواسطة حيث يتم تشخيص التوحد يف الوقت احلاضر من خالل املالحظة       

ن عمر ثالثة سنوات، يف نفس الوقت فإمعتمد وعادة ما يكون اختصاصي يف منو الطفل أو طبيب وذلك قبل 

ومير تشخيص التوحد على عدد . تاريخ منو الطفل تتم دراسته بعناية عن طريق مجع املعلومات الدقيقة من الوالدين

خمتص قياس تربوي، طبيب نفسي، طبيب عام،  )أعصاب املخ خمتص يف(منهم طبيب األطفال  املختصنيمن 

ستبعاد فحوصات الالزمة وذلك إلية وبعض الجتماعي، حيث يتم عمل ختطيط املخ، واألشعة املقطعإ خمتص

  . اإلصابة مبرض عضوي

الذي وضع  )kanner( )1943(ضطراب التوحد مر بعدة حماوالت، أوهلا كانت لـ كانر وتشخيص إ     

اللذان وضعا مقياس أعراض التوحد يف املراحل  سبنسربوالن وجاء أيضا كل من العاملان  معايري لتشخيصه، كما

  .العمرية األوىل

كما جتد املعايري اليت وضعتها اجلمعية الوطنية لرعاية أطفال التوحد، وكذا الدليل الدويل العاشر لتصنيف      

  DSM IV)وكذا الدليل اإلحصائي الرابع املراجع للجمعية األمريكية للطب العقلي  (ICD 10)األمراض 

TR)  

  :  DSM IV TRمعايري تشخيص التوحد كما نص عليها  - 4-1

أن أعراض التوحد تشمل على ظهور  إىل DSM IV TRأشار الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع       

وعرض واحد لكل من  )1(ثنني من أعراض اموعة إالتالية و )3، 2، 1(أعراض أو أكثر ن اموعات  )1(

  )2، 3(اموعتني 

  :))))1((((وتضم اموعة 

 :ذاته بواسطة اثنني على األقل من األعراض التاليةويعرب عن : جتماعيإعاقة نوعية يف التفاعل اإل •
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االبتسامة، (استعمال قليل للسلوكات غري اللفظية مثل تالقي العني بالعني وتعبريات الوجه مثل  قصور و - 1

 .االتصال مع اآلخرين أو حركات يف املواقف االجتماعية و )العبوس

 .لة النمو كما يفعل األطفال اآلخرينمرح و قصور يف بناء عالقات صداقة مع األقران تتناسب مع العمر - 2

 غياب املشاركة الوجدانية واالنفعالية أو التعبري عن املشاعر - 3

اهلوايات والتمتع والتحصيل أو اجناز أعمال مشتركة  قصور القدرة على مشاركة اآلخرين يف االهتمامات و - 4

 .معهم

  :))))2 ((((وتضم اموعة 

 :ويكشفها واحد على األقل من األعراض التالية: قصور كيفي يف القدرات على التواصل •

 .)اللغة املنطوقة(تأخر أو غياب تام يف منو القدرة على التواصل بالكالم  - 1

 النمطية لغة غري مألوفة تشتمل على التكرار و - 2

 .املبادرة فيه ومواصلة بالنسبة لألطفال الذين يتكلمون لديهم قصور يف احلديث و - 3

 .املشاركة يف اللعب أو تقليد اآلخرين الذين يتناسب مع العمر ومرحلة النموغياب وضعف القدرة على  - 4

  :))))3((((تضم اموعة 

 :كما هي ظاهرة على األقل يف واحدة من التالية: قصور نشاط الطفل على سلوكات منطية وتكرارية •

 .هتمامات منطية شادة من حيث شدا وطبيعتهاة وإنشغال بأنشطإستغراق وإ - 1

 .)فرفة األصابع، وضرب الرأس، وحتريك اجلذع لألمام واخللف(كرارية غري هادفة مثل حركات منطية ت - 2

 .نشغال طويل املدى بأجزاء من األدوات واألشياء مثل يد لعبة، سلسلة مفاتيحإ - 3

، ص 2001حيي القبايلي، (.لتزام بسلوكيات وأنشطة روتينية ال جدوى هلاجهود وعدم مرونة يف اإل - 4

257(  

ضطراب التوحد وفقا للدليل اإلحصائي الرابع املراجع للجمعية األمريكية جتده يف تشخيص إ ونفس الشيء     

ضطراب التوحيد فان إ (ICD 10)فحسبه وحسب الدليل الدليل العاشر  (DSM IV TR)للطب العقلي  

   (American Psychiatrie Association , 2003, p87).يبدأ قبل سن الثالثة

  :(ICD 10)التصنيف الدويل العاشر نظام  - 4-2

، )1993(ظهر يف عام  (ICD10)والشكل النهائي لـ (WHO)الصادر عن منظمة الصحة العاملية     

  :م هذا النظام إىل مخس فقرات أساسية حيث سيتم ذكر اجلوانب األساسية وهيسحيث يق

 ظهور أعراض القصور يف النمو قبل سن الثالثة       -  أ
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 واضح يف القدرة على التواصلقصور نوعي و   -  ب

 جتماعيقصور نوعي يف التبادل اإل  -  ت

 .هتمامات تتصف بالنمطية والرتابةإسلوكات و  -  ث

لى التواصل أن يكون السبب وراء هذه السمات السلوكية إعاقات منائية أخرى أو أثرت يف القدرة ع  -  ج

ضطرابات انفعالية وسلوكية أو إ و ختلف عقلي مصاحب لهجتماعية عاطفية أاللفظي مصحوب مبشاكل إ

 )258، ص 2001حيي القبايلي، (. أو إنفصام الشخصية املبكر (RETT)متالزمة، ريت 

جتماعي للطفل ميس كل جوانب النمو والتفاعل اإل ضطراب التوحدن خالل هذا الدليل يتأكد لنا أن إوم    

ضطراب التوحد وتشخيصه عند التعرف على إسوي، ومن أجل عن التكيف والعيش الالذي يعيقه عن التكيف 

   .الطفل نعرض حماولة لتحديد العالمات املبكرة للتوحد

   :العالمات املبكرة للتوحد - 4-3

سنوات إال أن معامله تظهر يف األشهر األوىل من  3ضطراب التوحد ال يكون قبل سن رغم أن تشخيص إ

  .حياة الطفل

 .ضطرابات متكررة يف التفاعلكن أن جتد إمي: من صفر إىل ستة أشهر •

 طفل هادئ ال يبكي أبدا وال يشتكي -

 شكل ضعف النشاط  ضطراب يف النشاط يفإ -

 أشهر 3-2بتداء من إنعدام احلوار إ -

 .نقطاع واضح يف النظر الذي ميكن أن حيمل بصفة متكررة هيئة جتنب متكررة للنظرإ -

 ضطراب يف النوم واألرقإ -

 )جامد(وعامة طفل هادئ  -

 .)انعدام املص، فقدان الشهية (يف األكل  ضطراباتإ -

 (daniel marcell, 2006, p297). بتداء من الشهر الثالثإنعدام اإلبتسامة التلقائية إ -

 :12أشهر إىل  06من  •

 .جتماعيةغري حنون، وغري مبال باأللعاب اإل -

  (rigide) متصلب، وغري مبايل مبا يؤخذ بني األيدي -

 الشفوي نعدام التواصل الشفوي أو غريإ -



 ا��� ا�	���       ا�����

 

88 

 

 مشئزاز من املأكوالت الصلبةنفور وإ -

 نتظام مرحلة التطور احلركيعدم إ -

 :السنة الثانية والثالثة •

 غري مبال باالتصال اخلارجي أو االجتماعي -

 يتصل بتحريك يد البالغ -

 اهتمامه الوحيد باأللعاب يكمن يف تصنيفها -

 متعصب -

 يقوم بصرف اإلنسان باإلضافة إىل احلك واملسح -

 :الرابعة واخلامسةالسنة  •

 غياب التواصل البصري -

 غياب االبتكار التخيل ولعب األدوار اللعب، -

 اللغة حمددة ومنعدمة -

  (Marion Leboyer, 1985, p 21)يقاوم التغيري الذي حيدث يف البيئة احمليطة به  -

غاية سن  وعليه فحسب هذا الباحث فان أعراض اضطراب التوحد تشمل مراحل العمر بدءا من امليالد إىل

  .اخلامسة

  .حيث تستمر األعراض يف مراحل حياته كما تنقص أو تزيد يف الشدة

أو أكثر من  07وميكن أن تساعد القائمة التالية يف الكشف عن وجود التوحد، يف حالة أن طفال ما أظهر 

  :هذه السمات فان تشخيص للتوحد جيب أن يؤخذ بعني االعتبار وهذه السمات هي

 والتفاعل مع اآلخرين صعوبة االختالف - 1

 يتصرف الطفل وكأنه أصم - 2

 يقاوم التعلم - 3

 يقاوم تغيري الروتني - 4

 الضحك والقهقهة يف أوقات غري مناسبة - 5
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 ال يبدي خوفا من املخاطر - 6

 يشري باإلمياءات - 7

 ال حيب العناق - 8

 فرط احلركة - 9

 انعدام التواصل البشري -10

 اللعب معها تدوير األجسام و -11

 األشياءارتباط غري مناسب باألجسام أو  -12

 يطيل البقاء يف اللعب االنفرادي -13

 .)128، ص 2009خالدة نيسان، (. أسلوب متحفظ وفاتر املشاعر -14

الختالف أعراضه أن يصعب تشخيص اضطراب التوحد لذلك  إالرغم كل هذه املعايري التشخيصية 

  .واختالف شدا كما قد حيدث خلط بني اضطراب التوحد واضطرابات أخرى

 :بني التوحد واضطرابات أخرىالتشخيص الفارقي  -5

إن كل من اضطراب التوحد وجمموعة االضطرابات األخرى يشتركون يف جمموعة من األعراض اىل درجة 

تصعب على املختص عامة واملبتدئ خاصة التمييز بني اضطراب التوحد واضطراب آخر، وألجل تشخيص دقيق 

  .اب التوحد من باقي االضطراباتال بد من تشخيص خارجي الذي من خالله يدرك املختص اضطر

  ": Rett"التوحد واضطراب ريت  - 1- 5

األوالد،  أكثر بني الفتيات، بينما التوحد يصيب اجلنسني معا البنات و" Rett"ينتشر اضطراب ريت  

يتميز بفقدان احلركات اليدوية اهلادفة وحركات غسل اليدين النمطية، والذي ال يظهر " ريت"كما أن اضطراب 

  .)78، ص 2005ماجد علي عمارة، (. الطفل التوحديلدى 

عدم القدرة على : ي يظهر يف أعراض تتمثل يفذوال اإلناثحيدث لدى " ريت"وعليه فان اضطراب 

 ,g.le lord) . فقدان القدرة على استخدام اليدين، إرادية اضطراب التواصل، قلة النشاط وتفاهته الكالم،

1991 , p 44) .  

أشهر وبعد ذلك  8-6ظهر منوا طبيعيا بني ييتميز اضطراب ريت عن اضطراب التوحد بأن املصاب به 

حيدث توقف أو تدهور يف عملية النمو وهو اضطراب عصيب معقد يبدأ من األشهر األوىل، ويتضح ظهوره خالل 
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منطية تشمل ثين وطرق اليد العام الثاين، وأهم سيماته املميزة هي فقدان حركات اليد اهلادفة وظهور حركات 

  .)82-21، ص 2009ايهاب حممد خليل، (ويصاحبها إعاقة عقلية شديدة 

فاالضطرابات صعب جدا التمييز بينهما، ما يؤدي لصعوبة التشخيص الذي حيتاج ملختص متمرن وذو 

    asperger خربة، تؤهله للقيام بالتشخيص الفارقي هلما مثله مثل اضطراب اسريجر

  ):  Asperger(حد واضطراب اسريجر  التو -2- 5

قصور يف مهارات التوازن االكتئاب، الكالم التكراري، إخراج " جراسرب"تشتمل أعراض اضطراب 

الصوت بنفس الوترية، كراهية التغيري، حب الروتني، عدم القدرة على التفاعل مع اآلخرين بشكل طبيعي، فمعظم 

  .)140، ص 2000مجال مثقال قاسم،  (األطفال هؤوالء لديهم نسبة ذكاء عالية 

هناك تشابه يف نواحي القصور واملتمثل يف التفاعل االجتماعي واالتصال ويف حمدودية االهتمامات، لكن 

سيجر واضطراب التوحد إال أنه هناك أوجه اختالف متيز بني إعلى الرغم من وجود هذا التشابه بني اضطراب 

  :االضطرابيني تتمثل فيما يلي

جر هذا يبدي الطفل املصاب باضطراب االسرب دي من قصور شديد يف النمو اللغوي بينما اليعاين الطفل التوح - أ

  .القصور

  .يعاين الطفل التوحدي من قصور يف القدرات املعرفية بينما تكون القدرات املعرفية عادية لدى طفل االسربجر- ب

رات احلركية، بينما يعاين الطفل املصاب باالسبجر من ال يعاين الطفل التوحدي من صعوبات واضحة يف املها- ج

  .صعوبات واضحة يف املهارات احلركية

يعاين الطفل التوحدي من قصور يف مهارات التواصل مع اآلخرين، بينما يبدي الطفل املصاب باآلسربجر رغبة -د

.  اضطراب العالقة معهميف التواصل مع اآلخرين، ولكن من خالل اهتماماته وحاجاته الشخصية مما يؤدى اىل

  .)82،83، ص 2002ايهاب حممد خليل، (

ال يظهر اال يف سن املدرسة، بينما التوحد يظهر يف مرحلة  aspergerكما أن اضطراب آىسربجر 

  .)79- 78، ص 2005ماجد علي عمارة، (الطفولة املبكرة والطفل املصاب يتجنب أي أتصال مع اآلخرين 

غري عكس الطفل املصاب باضطراب االسربجر فهو كثري الكالم بكل محاس، أي ويبدي ترديدا ملا يقوله ال

   (g.lelord,1991,p 37).لغته متطورة وغياب اضطرابات خاصة بالتطور احلسي احلركي
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سربجر بالتصلب وعدم املرونة يف التفكري والسلوك وهذا إلويف جمال التفكري يتسم األطفال املصابون باضطراب ا

 عديدة ومعقدة كما أم لديهم اهتمامات متضاربة، وتكمن االختالفات بني أطفال اآلسبريجريظهر يف طرق 

طراب األسريجر يظهر نقصا يف التناسق احلسي احلركي ولده نقص ضيف النمو احلركي فطفل إ وأطفال التوحد

  )8، ص 2007جوردن ريتا، (وتأخر واضح يف منو املهارات احلركية 

ي املتمكن نفسطراب واحد، لكن املختص الضإ أماكن أوىل خطوات التشخيص ن مطرابان يظهراضفاإل

  .ابان خمتلفانطرضقيق يدرك أما اتشخيص فارقي دبالذي يقوم 

  :التوحد واإلعاقة العقلية 5-3

فرميان "هناك باحثون أمثال  طراب التوحد إعاقة أخرى أو أكثر مثل اإلعاقة العقلية وضقد يصاحب ا

منهم لديهم قدرات عقلية يف حدود التخلف % 57بأن حوايل  اأكدو )Frimen et Ritvoux("  وفوريت

هم ْىإال أنه يوجد تفاوت يظهر عند أدااملتخلفني عقليا،  العقلي ورغم تشابه األداء الوظيفي لدى التوحديني و

قل يف املهمات اللفظية، هم أؤاحلركي يف حني يظهر أدا راكة قصرية املدى، أو مهارات اإلدملهمات تتطلب ذاكر

يبقى التوحد يتميز عن اإلعاقة إال أنه  .متساويا يف جوانب األداء و ضايكون أداء املتخلفني عقليا منخفبينما 

  :العقلية يف بعض النقاط و هي

املعوقني عقليا يتعلقون بالغري، ولديهم بعض الوعي اإلجتماعي، بينما التوحديني ليس هلم تعلق بالغري رغم  -

 .اتصافهم بذكاء متوسط

 .للطفل املعاق عقليا قدرة على املهارات اللفظية كاإلدراك احلركي والبصري -

 .العيوب اجلسمية لدى التوحديني أقل وجودا لديه مقارنة باملعوقني عقليا -

سهى أمحد أمني .(للطفل التوحدي سلوكات منطية شائعة خمتلفة عن السلوك النمطي لدى املعوقني عقليا -

 ).227، ص 2003نصر، 

ا قد تظهر بعض هذه املهارات لدى مهر لديه بعض املهارات اخلاصة بينالطفل املعاق عقليا نادرا ما تظ و

  ).86، ص 2009إيهاب حممد خليل، . (اخل...الرياضة أو املوسيقى، الرسمالطفل التوحدي يف أحد ااالت ك

وتكون األعراض ) % 90- % 80(بنسبة  طراب التوحد واإلعاقة العقلية يكونان مصاحبانضرغم أن إ

  .طراب التوحدضإطراب التخلف العقلي عن ضإنفصال إطرابان منفصالن مثل إضا متشاة إال أم
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  :التوحد والتخلف العقلي 5-4

ا أردنا عقد مقارنة بني هذين كثريا ما تتداخل أعراض التوحد مع أعراض التخلف العقلي، إال أنه إذ

  :تكون كما يليطرابني فإا ضاإل

 .عليه عند الطفل املتخلف عقلياهي لدى الطفل التوحدي أكرب مما  إن السلوكات النمطية :السلوك النمطي .1

 .منتشر أكثر لدى الطفل التوحدي مقارنة بالطفل ذو إعاقة عقلية شديدة :سلوك العدوان والتخريب .2

التوحديون هلم مستوى عال من النشاط الزائد مقارنة باألطفال املتخلفني عقليا،  فاألطفال :النشاط الزائد .3

 .والذي يعود لوجود السلوك النمطي احملتاج حلركة مستمرة لفترة مستمرة كهز الرأس لدى الطفل التوحدي

ر لديهم القدرة  العناية بالذات فإن املتخلفني عقليا يتفوقون على التوحديني لتوف وعن املهارات اإلنتقائية و .4

 ).64، ص 2002سعيد حسين العزة، ( .اإلعتماد على النفس للتدريب على النظافة و األكرب

طراب ضراب التخلف العقلي جند كذلك أن إطضإ ضطراب التوحد وإالتشابه بني  و ختالفاإلوعلى غرار 

  .ضطراب التوحدإ صام بدوره يتميز بأعراض متيزه عنالف

                                                                                                  :الطفولةالتوحد وفصام  5- 5

قي مينع بينهما وهلذا فإن التشخيص الفار واحد يصعب التمييز طرابضكإوالتوحد يظهران  الفصام  ضطرابإإن 

الرموز عكس الطفل  استخداممي قادر على فالطفل الفصا .وجود أي تلبس أو غموض بدور حول تتشخيصهما

ي مصافالبيئة أما ال لألشخاص و ستجابةاإليرفض  التوحدي، الذي ال يطور عالقاته اإلجتماعية مع اآلخرين و

  . ميكن أن يكون قلق حول بيئته فيمكن أن يطور عالقات إجتماعية و

لذلك فهو  ال حيدث بعد ذلك، و ظهور أعراض التوحد يكون قبل الشهر الثالثني من العمر و ءبدإن 

خولة ( .من الطفولة متأخرةالفصام الذي يظهر عادة يف بداية املراهقة أو يف سن  أفضل عامل للتمييز بني التوحد و

  ).229، ص 2000أمحد حيي، 

طراب إضفارقي لكي يفرق بني  بتشخيص يقوم وعلى املختص النفسي أن حيذر من تداخل هذه األعراض و

  .طراب الصممضر مثل إآخطراب ضإ أيالتوحد و
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  :الصمم التوحد و 6- 5

د ما يسمى جنذلك ألنه يكون غري مبايل، كذلك  كثريا ما يبدو الطفل الذاتوي أو التوحدي وكأنه أصم و

خالدة نيسان، ( .يف مواقف معينة ثمن مظاهره أن يرفض الطفل التحد و) نتقائياإل( ختيارياإلبالصمم 

  ).127، ص 2009

ين اما مييز الطفل األصم وجود عيوب عضوية يف اجلهاز السمعي، عكس الطفل التوحدي الذي ال يع وأهم

 التواصل عن طريق اإلشارات و وعادة الطفل األصم خلقيا يبدي رغبة شديدة للتواصل خاصة بالبصر و منها

يف  واحنطاط نعزالاإل يسبباإلمياءات وحركات الشفاه، لكن عدم القدرة على الكالم وعدم القدرة على التواصل 

من  استفادمإكتشاف منط التواصل اإلميائي احلركي إيستطيعوا  إن ما بقرم للتوحد، لكن ما كتئاباإل والقوى 

  ).G. lelord. 1991.p23.(لتوحدباول السلوك الذي يربطهم زجهزة، ياأل

ميكن أن تظهر لدى الطفل  اليت  ات أخرىعاج من تغيري الروتني وسلوكنزاإلجتماعي أو اإل نسحاباإلإن 

فحصه أنه يعاين من التوحد فال بد من و كالطفل  بداشبه السلوك الذي يظهره الطفل التوحدي، وإذا تاألصم 

للمثريات ميكن أن تشري إىل التوحد يف أول  ستجابةاإلالسمع والبصر يف  طراباتضإفإن  كلذل الصمم و إلستبعاد 

  ).229، ص 2000خولة أمحد حيي، . (نطباعإ

  :الرضيع واكتئابالتوحد واحلرمان العاطفي  5-7

عراض عزلة الرضيع يبدو ألا لةمجيف ،و صعبت عملية التشخيص الفارقي كلما كان الطفل صغري كلما

ساكن، غياب التعبري ،طفل هادى جدا، مسامل: كتغيري ألعراض مشتركة ملختلف الوضعيات

 كتئاباإلميكن أن تظهر يف حالة ) Troubles de Tonus(املزاح طراباتضإ ، )Mimiques(يْىااإلحي

  .احلرمان العاطفي الكبري و

 le.(املعمق االنسحابما ميكن أن تكون خمفية أو معيقة من  حمتفظةإذا كان نظريا قدرات التواصل 

profondeur du retrait ( وشدة اجلمود احلركي)mertie motrice (،  غري أن اإلحلاح على الدخول

عند الطفل الصغري احملروم أو املكتئب، يف حني أن  نسحابواإليف التواصل جيلب عامة خفض السلوكات العزلة 

  )(D.Marcelli ,2006,p300 .عند الطفل التوحدي نسحاباإلنفس اإلحلاح يشكل دائما ظواهر 

العديدة اليت يعين منها الطفل واليت تكاد تكون متشاة جدا يف  طراباتاالضضطراب التوحد من بني إلتشخيص و

 طرابكاضاألخرى  ضطراباتاإلطراب التوحد وهذه ضإمن تشخيص فارقي دقيق مييز بني  األعراض، ال بد

والصمم  اإلعاقة العقلية كذلك التخلف العقلي وفصام الطفولة طرابضإوأسريجر  ضطرابوإ" Rett" "تري"

 .األخرى طراباتضاإلرضيع، وخمتلف كتئاب الإوأيضا احلرمان العاطفي و
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 : طراب التوحدالج اضع -6

نه ليس هناك خر كما ختتلف يف الشدة واحلدة، فإضطراب ذو أعراض ختتلف من طفل آلالتوحد إكون  إن

التخلص من هذا اإلضطراب حدين، وال ميكن عالج أو طريقة عالجية ميكن تطبيقها على مجيع األطفال املتو

.                  بطريقة كلية

ضطرابا ذو عالج شاف مادام سببه الرئيسي غري معروف، أن التوحد ليس إ العديد من الدراسات أشارت إىلف

أحسن وضع ممكن  إىلللوصول  العديد من الربامج العالجية اليت حتاول مساندة الطفل وأسرته ورغم ذلك فتوجد

مشكالت اللغة واالتصال، ويكون العالج أيضا  للطفل والتقليل من أعراضه وكذلك التعديل من سلوكه، وعالج

  باملوسيقى والفن واألدوية والعقاقري

عيش حياة عادية على ي جية اليت قد تساعد الطفل التوحدالعالوستعرض يف هذا الربنامج خمتلف الربامج 

  .اخل.....وذلك من خالل عالج نفسي، سلوكي، دوائي، غذائي

  :النفسي العالج -6-1

ستخدام التحليل النفسي كجلسات لعالج التوحد هو األسلوب إكان " حممد أمحد اخلطاب" حسب  

  .السائد يف السبعينات من القرن السابق

من يرى أن العالج النفسي للطفل التوحدي ينبغي أن يبدأ  )1998(" نيفني زيور" من الباحثني  كوهنا

طة ايقاعية مثل أنش الجية تتضمن ستخدام فنيات عوذلك بإ )عاقة التوحدإ(أوال بإخراجه من قوقعته الذاتوية 

  .اللذة املوسيقى، وكذلك إستخدام أنشطة إلثارة

بالطفل،  مثل هذه احلاالت أن حيدث إحتكاك جسدي أنه ال ينبغي يفمتاما بغي أن يكون األمر واضحا وينب

معظم برامج املعاجلني التحليليني مع األطفال التوحديني كانت تأخذ شكل و  يصعب عليه حتملهنه ألذلك 

نفس (. جلسات للطفل املضطرب الذي جيب أن يقيم يف املستشفى وتقدمي بيئة بناءة وصحيحة من الناحية العقلية

  .)87املرجع السابق ص 

حيث تأخذ الطابع  مكان،ديني ال بد أن تكون مبكرة قدر اإلكما أن الكفالة النفسية لألطفال التوح

ذ الطابع اجلماعي، وذلك يكون يف املراكز املتخصصة من طرف فريق متعدد التخصصات وهذه الفردي، كما تأخ

 ,Petit La Rousse De La Médecine).ركياحل تدريب وحتسني اجلانب اللغوي وبالكفالة تتبع 

2007,p104) 
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حممد (.جتماعي عاطفي حيتاج إىل العالج النفسيأن أي طفل يعاين تأخر لغوي، إفإننا ندرك  وبطبيعة احلال

  .)11، ص2003علي كامل، 

مساعدة الطفل التوحدي وكذلك أسرته، اال أنه  حثني على أمهية العالج النفسي يفيؤكد العديد من البا

ن حالة الطفل التوحدي ميكن أن تتحسن أكثر وذلك من خالل كما أنه غري كايف، وهلذا فإليس العالج الوحيد 

  .العالج الطيب

  : العالج الطيب -2- 6

والنفسية، د هو ضمان احلد األدىن من الصحة اجلسمية سي من العالج الطيب ألطفال التوحاهلدف األسا

  . كتشاف وجود أي مشاكل أخرىة للطفل إلكما أن العالج الصحي اجليد يبدأ بتقييم احلالة العام

عالج حالة ستخدمت أدوية وفيتامينات وغريها من املواد الفاعلة البيولوجية كمحاوالت لضبط وإلقد 

نفعالية عالج اإلضطرابات اإليف ) Lithium(استعمل الليثوم الدماغ لدى األطفال التوحدين بشكل مباشر، إ

كتئايب، لة لدى األطفال التوحديني و مع اإلضطراب اإلنفعايل اهلوسي اإلوقد أظهر فائدة قلي )كتئاباإل-اهلوس(

ال زال قيد الدراسة ويعمل هذا العقار على احلد من إثارة الدماغ، ) Nalterxonen( وعقار النالتركسون

  . وخفض السلوكات النمطية ويزيد من مقدار العالقات مع اآلحرين

 يف الدم، لقد لوحظ يعمل على خفض مستويات السريوتونني )Fenfluramine(وعقار الفنفلورامني 

فترة انتباه أفضل وخفض  جتماعي ومنها حتسن السلوك اإلهلذا العقار توحدين بعض التحسن بعد تناول األطفال ال

ضطرابات يف سلبية مثل فقدان الوزن والنعاس وإات الركي وهناك بعض العالمات واإلرشارالتململ احل

  .)299، ص 2004ابراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، (.النوم

ك األشخاص املصابون بالتوحد توحدين لديهم نوبات صرعية وخصوصا أولئكما أن العديد من األطفال ال

للصرع ، أيضا احلبسة الصرعية موجودة  ةويعطون أدوية مضاد )Tuberons(ألسباب طبية معروفة مثل التدرن 

ا ذلك نتباها وحيتاج اآلباء واملعلمون ألن يعرفوأعطيت العقارات الدوائية أمهية وإلدى بعض حاالت التوحد ولقد 

 )Valium(وليوم فأو ال )Paraldehyde( دام أدوية مثل بارالديهادوتدريبهم على عالج التوحد بإستخ

إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، (. توحدين لضبطها بشكل مناسباقبة نوبات الصرع لدى األطفال الوجيب مر

  .)300، ص 2004

املنتجة  ) Melatonin(ادة ميالتونيس مل ميكن و توحدين مشكالت يف النوم،ولدى العديد من األفراد ال

  .الصحيان - دور فعال يف تنظيم دائرة النوم أن تساهم يفمن خالل هذه الغدة الصنوبرية يف الدماغ 
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مساعد يف عالج التوحد، حيث أن املغنيسيوم معدن مساعد يف  )Β06(فيتامني  أنوهناك أدلة على 

ا مساعد يف بناء العظام ومحاية اخلالياملضطربة لدى األطفال التوحديني عادة، كما أنه تكوين الناقالت العصبية 

  .)301، ص 2004إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، (.نزميات يف اجلسمالعصبية والعضالت، تقوى دور األ

ا إال مبوافقة الطبيب املختص ستخدامهية، فال بد من احلرص على عدم إستخدام العقاقري الطببالنسبة إىل إ

ة اليت يستمر يف حيث نوع العقاقري املناسبة للحالة وحجم اجلرعة وتوقيتها واملدلتزام الدقيق بتعليماته، من واإل

هذا علما أنه حلد اآلن ال يوجد من تلك العقاقري ما هو فيه شفاء ناجح حلاالت التوحد، لكن هناك ما تعاطيه 

العدواين أو يهدئ من خيفف من حدة األعراض ويساند ويسهل عملية التعليم أو حيد من النشاط الزائد أو السلوك 

  .)93، ص 2009حممد أمحد اخلطاب، (. ثورات الغضب

وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام هذه األدوية والعقارات يؤثر يف نوبات اهليجان والغضب لدى الطفل 

التوحدي كما يؤثر على سلوكه بالتايل ال بد من مساعدة الطفل على تعديل السلوك وذلك يكون من خالل 

  .سلوكيالعالج ال

  :العالج السلوكي -6-3

عالج األطفال التوحديني على مكافأة السلوك املطلوب بشكل منتظم وجتاهل مظاهر  يف تقوم هذه الفكرة  

وحدي لدى الطفل، ويرجع السبب  السلوك األخرى غري املناسبة، وذلك يف حماولة للسيطرة على السلوك الت

  :التوحد لعدة أسباب منهاف يف حدة ختيار العالج السلوكي للتخفيإ

 .ختصاصينيميكن أن يتعلمها الناس من غري اإلأنه أسلوب عالجي مبين على مبادئ  - 1

 .هتماما لألسباب املؤدية إىل التوحد إمنا يهتم بالظاهرة ذااهذا األسلوب ال يعري إ - 2

 .أنه أسلوب ميكن قياس تأثريه بشكل علمي واضح دون عناء كبري - 3

راط اإلجرائي ملساعدة وقد إتفق املختصون أنه ميكن إستخدام النمذجة واالشثبت جناح هذا األسلوب  - 4

 .)249، ص 2001حيي القباين، (.التوحديني

 هذا فان املختص أو األسرة يعمالن مع الطفل على تطبيق اجلديدبعد أن يتم تعليم الطفل التوحدي السلوك 

السلوك اجلديد يف مواقف خمتلفة كما تقوم فكرة تعديل السلوك على مكافأة السلوك اجليد وهذا سنتعرض إليه يف 

  .يف تعديل السلوك )Lovaas(طريقة لوفاس 
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  : lovaas behavior modificationالسلوك طريقة لوفاس يف تعديل  -3-1- 6

ستخدام طرق يف أمريكا يف فترة الستينات ومت إ )لوفاس(ستخدام هذا األسلوب ألول مرة من قبل مت إ

عقاب قاسية لتخفيض السلوك غري املرغوب فيه، وظهرت الفكرة مرة أخرى وأصبحت شائعة لألطفال ما قبل 

  .)134، 2009خالدة نيبان، (. الدراسة، ألا توفر نوعا من العناية بأمل الشفاء

يف التحليل السلوكي التطبيقي على برنامج مطول للتدرب على املهارات مبين  )لوفاس(وتعتمد طريقة 

مثريات ستجابة للالتحليل السلوكي لعادات الطفل، وإبشكل منظم ومنطقي ومكثف، إا طريقة مبنية على 

ة يف بداي )Watson(راطية من خالل التعزيز املتزامن املقدمة من طرف واطسون ومعتمدة على النظرية اإلش

الحقا، حماوال ضبط الطفل التوحدي من خالل ضبط  )Skinner(القرن املاضي، املطور من خالل سكنر 

املثريات املرتبطة بأفعال حمددة للطفل واملكافأة املنتظمة لسلوكات الطفل املرغوبة، وعدم تشجيع السلوكات غري 

ج بشكل املدرسة بنجاح إذا طبق هذا املنه ميكن أن يدمج يف املرغوبة، لقد أشار لوفاس بأن الطفل التوحدي

  .مكثف ومنتظم

إن طريقة لوفاس تطبق اليوم بشكل واسع يف خمتلف البلدان، ومتكن اآلباء واملعلمني ألن يكون لديهم تأثري 

عالقاته  ل التوحدي ويغذيحياة الطف الربنامج بكفاءة ودقة يقوي واضح على سلوك األطفال املتوحدين، تطبيق

  .)307، 2004إبراهيم فرج عبد اهللا الزريقان،  (.األصدقاء ة ومع األسر

انه ليس من الضروري أن يقتصر تقدمي هذه الربامج على املعاجلني السلوكيني أو معديل السلوك فقط، وإمنا 

 ستخدام هذه األساليب العالجية السلوكيةاآلباء واملدرسني واألخصائيني اإلجتماعيني وغريهم على إميكن تدريب 

جتماعية بعد مثل هؤالء األطفال إىل البيئة اإلهو إعادة  بعد التدرب عليها بشرط أن يكون اهلدف واضحا و

  .)94، ص 2000عبد الرمحان سيد سليمان، (. تدريبهم أساليب السلوك االجتماعي

إن حماولة تعديل سلوك الطفل التوحدي جتعله يصاب بنوبات غضب وهيجان خاصة وأن من خصائصه 

  .هو يتحدث عن كيفية التعامل مع هذه النوبات التغيري يف البيئة، ومن أجل هذا أوردنا عنصر ورفض 

  :التعامل مع نوبات اهليجان أوالغضب -2- 6-3

إن كل نوبات الغضب واهليجان أو حتطيم الطفل ملا لديه من ممتلكات حتدث عند مواجهته ملوقف ال 

هام مسؤولية سؤال أو كتابة مجلة أو رسم شكل حمدد أو غريها من ميستطيع القيام باملطلوب فيه مثال من حل 

حنراف السلوكي، الفعلية املسببة له نوبات أو اإل نتباه للطفل التوحدي ومعرفة حاجاتهالتعلم، لذلك جيب اإل

ن إدراك دي مالسلوكي واملادي الذي ميكن الطفل التوح ستجابة الفورية هلا بتوفري الدعم و التعزيز النفسي وواإل
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لتعلم من موقف آلخر، وحضن أو ضم الطفل دوء والتحدث معه ببطء، نواقص سلوكه وآليات إنتقاله ل

  .)119، ص 2002حممد زياد محدان، (.ووضوح عن مواقف التعلم احلالية

ض ن قاوم أو عارة من الوقت حىت وإوهناك أيضا العالج باملعانقة وقد يقوم اآلباء مبعانقة الطفل ملدة طويل

نفعالية بني اآلباء والطفل، ويزعم البعض أنه ينشط هذه التقنية أنه يدعم الرابطة اإلالطفل، ويعتقد من يستخدمون 

حممد السعيد أبو حالوة، (.ميكن الطفل من اإلحساس  حبدود بدنهالذي  أو حيفز أجزاء معينة من الدماغ 

  .)39، ص1997

  :العالج البيئي - 6-4

جتماعي عن طريق انب اإلتقدمي برامج للطفل تعتمد على اجل "التوحد إعاقة"عالج  يتضمن العالج البيئي يف

  .)94، ص 2000عبد الرمحان سيد سليمان، (التشجيع والتدرب على إقامة العالقات الشخصية املتبادلة 

كما  والعالج البيئي هو عالج طيب نفسي يقوم على أساس تعديل أو تناول حياة املريض أو بيئته املباشرة،

لعالج هو حماولة عتبارها جمتمعا عالجيا، وهذا الشكل من امفهوم الذي ينظر إىل املستشفى بإ يشري املصطلح إىل

جتماعي الذي يعيش فيه املريض أو الذي يتعامل فيه على النحو الذي يساعد يف الوصول إىل لتنظيم الوسط اإل

ئا ملصطلح عالج الوسط أو العالج احمليطي وبالتايل يستخدم العالج البيئي يف عالج طلح مكافالشفاء، ويعترب املص

  .)91، ص 2009حممد أمحد اخلطاب،  (الذاتوية 

ضطراب التوحد كغريه من العالجات ته وأمهيته يف املسامهة يف عالج إن العالج البيئي أثبت فعاليوعليه فإ

  .التوحد كالعالج باحلمية أو النظام الغذائي الكثرية األخرى اليت سامهت يف حماولة عالج

 :ذائيغالالعالج  - 6-5

األطفال التوحديون غالبا ما تكون لديهم فحتمالية أن يكون سببا يف التوحد أعطت املشكالت الغذائية أمهية إل لقد

هناك وطرابا يف عملية اهلضم،غريات قوية من الطعام، أو حب وتفضيل لبعض األطعمة، ورمبا يطورون اضمت

يف الغذاء لديه تأثريات على كل من التمثيل  )Tryptophan(مؤشرات على أن احلامض األميين تريتوفان 

توحدين لديهم قد أشارت أدلة إىل أن األطفال الل .ني الناقالت العصبية وعلى السلوكنالغذائي املهمة لسريوت

وهذا ميكن أن يكون ) النشا(قر، وجلوتني بروتني حليب الب )Casein( اسينيل ك.صعوبات يف التمثيل الغذائي

يف الغذاء وهذا ميكن أن ) B6(على ذلك فإن الدراسات تشري إىل أمهية التزويد بفيتامني  عتماداوإلتوحد، لا بسب

  ).299، ص 2004إبراهيم عبد اهللا، فرج الزريعات، (يساعد يف بعض احلاالت 

الطفل، وعادة ما يصاب أطفال التوحد بالعديد من فتعترب التغذية اجليدة مهمة يف احملافظة عل صحة 

املعوية  طراباتضاإلدة الوزن وتسوس األسنان وبعض األمراض الناجتة عن سوء التغذية، كفقر الدم والسمنة وزيا
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أعراض  ةمهية التغذية اجليدة يف حتقيق حدكاإلمساك أو اإلسهال واحلساسية الغذائية وتؤكد العديد من الدراسات أ

  ).50، ص 2009نادية عبد الرمحان بن ويلح اللهييب،  .(التوحد

طرابات النفسية السلوكية، اليت ضمن مضاعفات اإل ففلغذائي الذي خيويستعمل يف عالج التوحد النظام ا

  :قد حتدها احلساسية لدى الطفل التوحدي وذلك بإتباع ما يلي

 .كوا مصدر احلساسيةة ئية وإبعاد الطفل التوحدي عن البيإعطاء اجلرعة ضد احلساس -

 .تتناول وجبات غذائية متوازنة -

 .لتناول األطعمة الطبيعية وبعض الزيوت كزيت كبد احلوت إضافة -

 ).123حممد زياد محدان، ص .(ة، واحلقن ببعض املواد احليويةركبكما ينصح بأحد الفيتامينات امل -

التوحد كما ختفق احلساسية لدى الطفل  إن العالج الغذائي يعترب من بني العالجات اليت تكاد حتقق أعراض

طراب على حواس الطفل إلدماجه وكذا إدماج حواسه ضضافة إليه يركز يف عالج هذا اإلالتوحدي وباإل

  .كالتدريب على الدمج احلسي

  :التدريب على الدمج احلسي 6-6

يه الطفل العالج احلسي بقيادة وتوج ستخدامى إتطيع املعاجل الوظيفي املدرب علعلى ضوء تقييم الطفل، يس

من العالج موجه مباشرة  عهذا النو، ثرات احلسيةؤختبار قدرته على التفاعل مع املإلمن خالل نشاطات معينة 

قدرة املؤثرات احلسية والعمل سويا ليكون رد الفعل مناسبا، هناك الكثري من األطفال املصابني بالتوحد لتحسني 

  ).133، ص 2009حيىي القبايل، (األطفال قد يستفيدون من هذا العالج يظهرون مشاكل حركية و

 ا يكون مفيدا لألطفال التوحدينيولقد أشارت بعض الدراسات إىل أن التدريب بالدمج احلسي رمب

عكسية ومع أن هذه  ستنتاجاتإالدراسات اراة على هذه الطريقة قليلة ونادرة، ومع ذلك فقد أدت إىل و

الطريقة ال يبدوا أا حتسن اللغة، أو تضبط السلوكات التوحدية، أو تقلل من السلوك التوحدي، إال أا تقدم 

أنشطة طبيعية وصحية وهذه األنشطة مهمة لألطفال التوحديني كما هي مهمة لألطفال العاديني إن أشكال 

ألعاب سطح الطاولة أو التسلق على أدوات وأجهزة امللعب رمبا  النشاط األخرى غري املعاجلة بالدمج احلسي مثل

- 303، ص 2004، نإبراهيم فرج عبد اهللا الزريقا(ص تكون ممتعة وصحية وال حتتاج إىل إشراف متخص

304.(  

  .لدمج السمعيالعالج باعالجات أخرى منها جند  الج بالدمج احلسي للطفل التوحدي الع إضافة إىل 
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  :التوحد بالدمج السمعيعالج  1.6.6

لقد ظهر أوال يف فرنسا،  %80نسبة جناحه تتجاوز  الكثري من املبالغات، و لقد القى هذا النمط العالجي

مرتني يف اليوم، واهلدف  ستماعلإلستخدام آلة ويستمر التدريب أسبوعني، ويتألف من ساعتني ونصف إويتضمن 

خنفاض إني قد يستفيدون من هذه الطريقة بة، إن األطفال احلساسإعادة تدريب السمع من خالل املوسيقى املربجم

  ).132خالدة نيسان، ص ( .احلساسية للصوت وزيادة قدرم على الكالم

مع الطفل إىل أصوات متنوعة دف حتسني فهمه اللغوي، ويفيد املدافعون عن هذه الطريقة أا توفيه قد يس

  ).39، ص 1997حممد السعيد أبو حالوة، .(حسية على تلقي مدخالت تساعد ذوي إعاقة التوحد

  .فتدريب الطفل التوحدي على الدمج السمعي ضروري كضرورة تدريبه على التدريب البصري

  :التدريب البصريبعالج التوحد  2.6.6

ون من رؤية األلوان اليت تتدفق مع بعضها البعض، وكذلك أشار بعض ناع ينيبعض األطفال التوحدي

   .عيوم تأملهم عندما يرون بعض األلوان إىل أن التوحديوناألطفال 

بسيط البيئة وإزالة تومعظم اآلباء جيدون أن املشكالت البصرية لألطفال املتوحدين ميكن ضبطها من خالل 

  ).303، ص 2004إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقات، .(للنظر ةتفاملؤملة وإثارة مل ختالفاتإل

تنجم يف الواقع عن عجز يف النظام  املرتبطة بالتوحد ومشاكل أو صعوبات التعلمكما أن معظم السلوكات 

البصري واألنظمة احلسية األخرى عن توفري معلومات صحيحة ومفهومة ألصوهلا البيئية اليت متثلها ولذلك جيب 

شوش الذي توال بصار مفيد للتغلب على الضعفإلدى الفرد ما جيعل التدريب على اتتبع مراحل التطور البصري ل

عدسات وتركيب لضرورة عرض املريض على أطباء عيون للكشف عن اخللل وزرع ال إضافة هذا ،قد حيدث

  ).121، ص 2002حممد زياد محدان، .(مشاكل القرب أو البعد البصري حللالنظارات الصحية 

ألنه يساعد ويسهل فعالج الطفل التوحدي من خالل التدريب على احلواس وكذا السمع والبصر مهم جدا 

  .العالجات الكثرية األخرى اليت تعتمد على هذه احلواس كالعالج باملوسيقى

  :العالج باملوسيقى 6-7

وجد أن العالج باملوسيقى له تأثري قوي على األشخاص املصابني حبالة التوحد حيث أن هلا تأثري واضح يف 

املزيد من اين من ثورة نفسية قوية تتمثل يف إظهار تغيري بعض السلوكات، يساعد صوت املوسيقى الطفل الذي يع
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فشيئا، حىت يستحوذ صوت املوسيقى على تركيزه، فيتخلص من تلك  شيئايبدأ باهلدوء  مثاحلركات النمطية 

  .املختلفة نفعاالتواإلاحلركات 

والعالقات مع التواصل سيقية تلعب والتفاعل ميكن أن تكون مساعدة يف تلقني وواألشكال اإليقاعية وامل

عالج التفاعل املوسيقى املكثف  كما أنتوحدين، وتستعمل املوسيقى بطرق متنوعة كمساعدة التدريس،األطفال ال

توحدين لألطفال ال يالتواصل ستعدادواإل نفعايلاإلمن قبل معاجل موسيقى مدرب ميكن أن حيسن تنظيم الذات 

  ).324، ص 2004إبراهيم عبد اهللا فرج الزريقان، (واآلخرين والنمو والتعليم  اآلباءسني العالقات مع حتو

 شعوريا وسلوكيا  هلا كما تعترب املوسيقى لغة عاملية يفهمها اجلميع وكذلك الطفل التوحدي حيث يستجيب

، ص 2002حممد زياد محدان، .(لآلخرين والتفاعل معهم ستجابةاإلواهلدوء والرغبة يف  سترخاءباإلوذلك 

121.(  

وإن كان للموسيقى أمهية يف عالج الطفل التوحدي وحتسني سلوكه وكذا جعله يتفاعل مع اآلخرين فهناك 

  .الذي يساعد األطفال على التواصلأيضا العالج باللعب 

  :العالج باللعب 6-8

والتكيف مع البيئة كونه ال يتكلم كثريا وال يتفاعل مع  ندماجاإلحدي على وإن اللعب يساعد الطفل الت

الطفل التوحدي مع اآلخرين وإنشاء عالقات مع  تفاعلذا فإن اللعب يعترب طريقة غري مباشرة لهلاآلخرين، و

ستعمال خياهلم كما أن اللعب ميثل طريقة إلطفل التوحدي على التعبري وكذلك اآلخرين، كما يساعد اللعب ا

طفل ومن األمور الثابتة أن اللعب يكسب أطفال التوحد قيمة بارزة يف منوهم اإلجتماعي ومينحهم تعليمية لل

بعمليات التواصل اإلجتماعي وتشكل جمموعة األلعاب واألنشطة الرياضية  وميدهملذلك الثقة بالنفس  باإلضافة

  .زه عن األطفال العادينيوالعزلة اليت متي نطواءإلاحلركية واجلسمية مجيعها فائدة كبرية يف إزالة 

 باإلضافةوجتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من العالجات األخرى اليت ميكن أن تساعد الطفل التوحدي 

إىل العالج النفسي، والطيب، والسلوكي، والبين والغذائي وكذلك الدمج احلسي والسمعي والبصري واملوسيقى 

وكذلك العالج بالقصص اإلجتماعية والعالج األسري الذي تشارك واللعب، فهناك أيضا العالج باإلبر الصينية 

  .فيه األم طفلها التوحدي يف كل النشاطات املرتلية وهذا يدخل يف العالج باحلياة اليومية

رغم أن العالج يساعد الطفل التوحدي على التخفيف من األعراض إال أنه وحده ال يكفي لكي يعيش 

  .Teachد من وجود برامج تربوية عالجية، ومن بني هذه الربامج هناك طريقة حياة شبه عادية وبالتايل ال ب
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  :الربامج التربوية العالجية -7

  : Teachبرنامج  7-1

يف أوائل السبعينات من القرن املاضي، وهو يهدف إىل مساعدة ) Eric Schopler(هو برنامج أسسه 

األطفال التوحديني أن يتعلموا كيف يكونوا أكثر استقاللية من خالل حماولة فهم العامل من حوهلم حيث يعتمد 

) cors(مقياس  Teachالربنامج على تنظيم البيئة املادية وإعطاء التوحديني معلومات بصرية واضحة ويعتمد 

  .أساس للتقييم يف الربنامجك

 Eric schopler(معترف به عامليا ويستعمل يف الكثري من البلدان وبعد أن أسسه  Teachإن برنامج 

  Garymesibov(    (Bernadette Rogé. 2003.p147)(سريه بعد وقت طويل 

اإلجتماعية  هتماماتاإلومتابعة  تصالاإلموجه لتطوير مهارات  Teachإن جزءا مهما من برنامج 

روتينا وإشارات  تضمنييث التوحديني حباألطفال  وأوقات الفراغ وكذلك يتضمن الربنامج التعلم والتدريب آلباء 

يف املرتل تكون متوافقة مع تلك املقدمة يف الصفوف الدراسية للربنامج وذلك حىت تعمم املهارات على املواقف 

  ).246، ص 2004حيي القبايل، ( .املختلفة

يف الواليات  Teachم تقدمي عالج وتعليم األطفال املصابني بالتوحد وإعاقات التواصل يف مراكز ويت

  .املتحدة األمريكية، كما يقدم هذا الربنامج تأهيال متكامال للطفل ألنه شامل

  ).Leap(هناك برنامج  Teachباإلضافة إىل برنامج 

  ):Leap(برنامج ليب   7-2

ألطفال العاديني والتوحديني من عمر ليف بنسلفانيا لتقدمي خدمات ) Leap) (1981(بدأ برنامج ليب 

  .إىل األنشطة اتمعية األخرى باإلضافةعلى املهارات السلوكية  اآلباءسنوات وتدريب ) 5- 3(

التوحديني واألطفال العاديني، حيث يستخدم الرفاق  األطفالأنه جيمع ) Leap(وما ميتاز به برنامج ليب 

يب على املهارات اإلجتماعية وتشتمل األهداف يف املنهاج الفردي على جماالت النمو اإلجتماعية يف التدر

منهاج األسلوب ع املعرفية واجلسمية احلركية وجيمواللغوية والسلوك الكيفي وااالت النمائية  واالنفعالية

  .السلوكي مع املمارسات النمائية املناسبة
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ة والعامة خبدمات تدخل صلى تزويد املؤسسات واملدارس اخلايشتمل ع) Leap(التركيز األويل لربنامج و 

لة وإقامة ورش تدريبية وتقدمي مبكر نوعي، وتقدم هذه اخلدمات من خالل الزيارات واألجوبة على األسئ

  :ارات حسب احلالة ويشمل التدريب علىشستإلا

 تنظيم الصف  -  أ

 الصف ضبط  -  ب

  إشرافمنهاج   -  ت

 املعلمنيمتابعة ملا وراء عمل   -  ث

 تدريب الرفاق على املهارات اإلجتماعية  -  ج

 .مشاركة األسرة  -  ح

يتم حتديد أهداف خاصة لكل طفل توحدي ووضع استراجتيات إلشباع حاجام، ) Leap(ويف برنامج 

  ).247، ص 2004حيي القبايل، .(وال بد من مشاركة األسرة ضمن برامج تدخل مستندة إىل املرتل واتمع

  ):Fast For Ward(برنامج  7-3

املصاب للطفل  ، ويعمل على حتسني املستوى اللغوي)، كمبيوترباالبتكار(وهو برنامج إلكتروين يعمل 

 paula(بناءا على البحوث العلمية اليت قامت ا عاملة اللغة ) 1996(بالتوحد، وقد مت تصميم هذا الربنامج عام 

Tallal(  

 اكتسبواالربنامج قد هذا  استخدمواحيث بينت يف حبثها املنشور يف جملة العلم أن األطفال التوحديني الذين 

أذين الطفل بينما هو  يفوضع مساعات  ته علىغوية خالل فترة قصرية، وتقوم فكرما يعادل سنتني من املهارات الل

هذه اللعبة، وهذا الربنامج يركز على جانب جالس أمام شاشة احلاسوب يلعب ويستمع لألصوات الصادرة عن 

وبالتايل يفترض أن الطفل قادر على اجللوس مقابل احلاسوب دون  واالنتباهواحد هو جانب اللغة واالستماع 

وجود عوائق سلوكية، وقد مت تطوير برامج أخرى متشاة تركز على تطوير املهارات اللغوية لدى األطفال الذين 

  ).248، ص 2004حيىي القبايل، . (النمو اللغوي يعانون من مشاكل يف

بالطفل التوحدي سواء كان ذلك بالعالج أو الربامج التربوية يساعد كثريا األسرة على التوافق  االهتمامإن 

  .مع طفلهم املضطرب
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  :عالقة األسرة مع طفلهم التوحدي -8

املادية، النفسية، واإلجتماعية من أجل حياة إن ميالد طفل جديد حيتم على الوالدين توفري اإلمكانيات 

هلذا املوقف حيث متر  انفعاليةبان بطريقة جيالوالدين يست أفضل هلذا الطفل خصوصا إذا كان هذا الطفل معوقا و

طبيعة اإلعاقة فيتساءل  هذا حسب أوهلا الصدمة حيث ختتلف يف شدا ومداها الزمين و لمبراح ستجابةاإلهذه 

  .كذلك هناك مرحلة اإلنكار هلما ظلما و  حيدث ما كان إذا  الوالدين

لقوة املهددة ولكن مع الوقت يدرك الوالدين بأما لآلية دفاعية، تظهر كرد فعل اإلنكار حيث يعترب 

 والقوة الضاغطة إىل نكار يكون كرد فعل للحدث الصدمي ران على مساعدة ابنهما حيث أن اإلالوحيدان القاد

ري ثدفاعية أخرى إال أن هذا األخري يهو إسقاط اللوم حيث أنه آلية  آخر و انفعالجانب اإلنكار ميكن أن حيدث 

  .ويكون مدمرا للعالقة) األم واألب(مشاكل بني الوالدين 

بالتايل يؤثر على سلوكهما و  ،كما أن اإلنكار يرجع للقلق احلاد الذي يعيشه الطفل والوالدين خاصة

  ) Roger Perron et al.1997.p7(.سلبا

قد مير الوالدين مبرحلة الغضب أو الشعور بالذنب أو احلماية الزائدة إال أنه  االنفعاالتإىل هذه  باإلضافة

  .لببعد كل هذا ال بد من مرحلة التق

تقبل بالذي يكون  ل خطوة أخرية هلذا الطريق الشاق للوصول إىل التوافق والتكيف بالنسبة للوالدين وبوالتق

الذي له أحاسيس،  و عترف الوالدين بقيمة الطفلالطفل املعاق والذي هو خطوة أساسية للشفاء والنمو اليت فيها ي

، ص 2004حسن عبد املعطي، .( اع الغريستمتاع باحلياة وامتإلكل األطفال وله الدافع لكرغبات و مشاعر

214.(  

التوحد من بني أكثر املشكالت الضاغطة اليت ميكن أن تواجهها  طرابباضرعاية طفل مصاب  إن تنشئة و

اليت غالبا ما تصدر عن ممثل هذا الطفل  نفعايلاإلاألسرة فقد تضع نوبات الصراخ والغضب واهلياج احلركي و 

 يصبح من طراباالضاألسرة ككل هلذا  ل الوالدين والعصيب لكن بعد تقب االيارمجيع أفراد األسرة على حافة 

كذلك حماولة  بطفلهم وذلك من خالل التخطيط ملستقبله وتوفري اإلمكانيات له و عتناءاإلالسهل مواجهته و 

  .بنفسه عتناءاإلعالجه وتعليمه كيفية 
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  :خالصة

طراب يؤثر على كامل جوانب الشخصية منها ضخطورة ألنه اوأكثرها  طراباتاالضيعترب التوحد من أشد 

مل يتوصل العلماء إىل حتديد سبب معني له و غامض  اضطرابكما أنه  واالنفعايلواللغوي  واالجتماعياملعريف 

يف العالقات  ركيميائية والذي تتميز أعراضه بقصحيث أن أسبابه قد تكون نفسية أو وراثية أو بيولوجية أو 

خطري هو صعوبة تشخيصه ألن الكثري من  طراباالضوما جعل هذا .ريةهقفعال الاإلجتماعية واالتصال واأل

ريت، أسريجر، إعاقة عقلية، ختلف عقلي، قصام الطفولة،  طرابكاضطرابات أخرى ضراضه تتشابه مع اأع

يساعد يف عالجه  طراباالضرقي ألن التشخيص الدقيق هلذا اخل مما يستوجب ضرورة القيام بتشخيص فا...الصم

ساعدة هذا الطفل التوحدي سواء كان العالج نفسي، طيب، سلوكي، ووضع برامج عالجية وتربوية من أجل م

حيث أن األم خاصة قد  املرض وحماولة التوافق مع طفلهم على تقبل هذا بيئي، أو غريه وكذا مساعدة األسرة 

و بعد أن تعرضنا إىل فصل . تتعرض للضغط و تواجه العديد من الصعوبات و املسؤوليات يف تعامالا مع طفلها 

الضغط النفسي ، إستراتيجيات املواجهة و كذا التوحد يف اجلانب النظري ، سنحاول يف اجلانب التطبيقي الذي 

.                                                                         سنتعرض إليه يف الفصل املوايل اإلجابة على فرضيات الدراسة
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  :متهيد

 

 املذكورة األهداف لتحقيق عليها عتمدناإ اليت املنهجية اخلطوات خمتلف عرض هو اجلزء هذا من اهلدف إن        

 اهلدف الفرضيات، اإلشكالية، حتديد فيه تناولنا الذي النظري باجلانب اإلملام فبعد ، البحث هذا من سابقا

 .التوحد و املواجهة إستراتيجيات النفسي، الضغط  :هي اليت الفصول إىل باإلضافة واألمهية،

 املنهج أوال فيه سنتناول حيث حبث أي يف هاما جانبا يعترب الذي التطبيقي اجلانب إىل الفصل هذا يف سنتطرق     

 .الدراسة هذه يف املستخدمة األدوات إىل باإلضافة ، البحث جمموعة ، الدراسة مكان ، املستخدم

  :البحث منهج-1

 

 لكونه عليه عتمدناإ لقد و ، النفسية الدراسات جمال يف واألساسية املهمة املناهج أحد العيادي املنهج يعد       

 .أخرى جهة من احلاالت لفردانية و ، جهة من الدراسة وموضوع فرضياتنا لطبيعة املالئم املنهج

 كل دراسة خصائصه من والذي اخلاصة للحاالت واملستمرة العميقة املالحظات مبثابة هو العيادي املنهج و       

 .( Ronald , 1983 ,p 21) .انفراد على حالة

 التعرف كذلك و ، اخلاص منظورها من السرية تناول : أنه على العيادي املنهج "D. Lagache "ويعرف      

 يكشف كما وتركيبها، بنيتها على التعرف بذلك حماوال معينة وضعيات اجتاه الفرد تصرفات و مواقف على

 .(Chahraoui et Benony, 200, p16) .حللها الفرد حماوالت و حتركها اليت الصراعات

 على للحصول و الفردية للحالة الشامل للفهم األنسب الطريقة عتبارهاإب احلالة دراسة على املنهج هذا ويقوم    

  .املفحوص عن املعلومات من ممكن قدر أكرب

 فردية يف هماتس اليت املعقدة بالعوامل املتعلق البحث من نوع هي "املعطي عبد مصطفى حسب " احلالة فدراسة     

 للحالة املاضية اخلربات على باإلطالع و البحث أدوات من عدد ستخدامإ طريق فعن ما، اجتماعية وحدة

 ، وعالقتها العوامل تلك نتائج حتليل و سلوكها حتكم اليت والقوى العوامل يف التعمق وبعد بالبيئة وعالقتها

 .احلالة عن متكاملة صورة ينشئ أن الفاحص يستطيع

 من الشخص نفس عن املعطيات مجع فيها يتم لسنوات أحيانا تستمر قد معني ملوضوع معمقة مالحظة هي و    

 .(Sillanny Norbert, 1996, p47) .اجلوانب كل
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 فردية حلالة العميق الفحص بأا العيادي النفس علم يف حالة دراسة "Favez Boutennie" وتعرف 

  . معاشه كل يف املفحوص بفهم ذلك يسمح و املفحوص بتاريخ ربطها و معينة وصفية مالحظة من نطالقاإ وذلك

 .)267ص ،2005 ، عنوة(

 

 :البحث إجراء مكان -2

الواقعة بوالية البويرة ويف املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ) امشدالة(أجرينا حبثنا يف املؤسسة اإلستشفاْىية ل   

 مبقتظى و املستشفيات إصالح و ةالصح ةلوزار ةتابع "عام مرفق " إداري طابع ذاتة مؤسس هيبصور الغزالن و

 : مها مؤسستني إىل مقسما أصبح و القطاع تنظيم إعاده مت 2008 جانفي 01 يف الصادر الوزاري القرار

 هي و الغزالن سور ةبدائر تقع اليت ةاجلواري ةللصح ةالعمومي ةواملؤسس  )سابقا املستشفى( ةاإلستشفائي ةاملؤسس

  . 1982  آفريل 05 هو تشغيلها تاريخ و العزيز عبد صاحل حبي جممع عنة عبار

   : البحث ةجمموع- 3

  . علمي و قد مت هذا اإلختيار بطريقة غرضية و قصديةمت إختيارها حسب طبيعة البحث ال البحث ةجمموع    

أما القصدية فيعتمد عليها  من احلاالت لدراستها دراسة معمقة مناسبة للتعرف على أنواع معينة إذ أن الغرضية

  . الباحث إلختياره حاالت معينة مما حيقق له الغرض من الدراسة

 .حاالت و هن أمهات ألطفال توحديني  5جمموعه حبثنا تتكون من 

  :خصائص جمموعة البحث : )02( رقم جدول

 املرض إكتشاف سن اإلبن عمر الدراسي املستوى السن احلاالت 

 سنوات4 سنوات 9  ثانوي ةالثالث 30 "أ" أم-   1

 سنوات 3 سنوات 5 جامعي 37 "س" أم - 2

 نصف و سنتني سنوات 6 إبتدائي ةالسادس 42 "ك" أم - 3

 سنتني سنوات 4 جامعي اوىل 27 "ج" أم - 4

 سنتني سنوات 3 ثانوي الثالثه 33 "م" أم - 5
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 :البحث أدوات -4

 ستعانةإلا مت قد و ، املعلومات جلمع الباحث إليها يلجأ مفاتيح مبثابة فهي أمهية ذات البحث أدوات تعترب   

 (PSQ) الضغط إدراك مقياس ، موجهة النصف العيادية املقابلة يف املتمثلة و الدراسة موضوع ختدم اليت باألدوات

  .Paulhan لـ (Coping) املواجهة ومقياس Levenstein للفنستاين

 : ة اإلستطالعي ةالدراس 1-4

 رتباطهاإل نظرا العلمي البحث يف ةهام ةمرحل هي إذ ،ة إستكشافية مسحي ةدراس ةاإلستطالعي ةالدراس تعترب   

 135) .،1994العشوي، مصطفى.( البحث على ةاملوضوعي صفه يضفي مما بامليدان املباشر

 ةاألسئل مستوى ةسالم من يتأكد ةجعل و ةاملقابل دليل ةأسئل ةصياغ على الباحث ةمساعد يف ةكبري ةأمهي هلا كما

  .)187ص، 1981 ، عزيز جمدي(.صياغتها و

 ةالشرقي ةاجله يف بالتحديد الواقع ذهنيا املتخلفني لألطفال البيداغوجي باملركز ةاإلستطالعي ةبالدراس قمنا ولقد   

  .و ذلك للتأكد من وجود جمموعة البحث ةالبوير ملدينه

 

  : موجهة النصف العيادية املقابلة  2-4

 مع تصالإلل العيادي الباحث يستخدمها إذ املعلومات جلمع شيوعا األكثر األدوات من العيادية املقابلة    

 صاغية، أذن ذو يكون أن الفاحص وعلى واملفحوص، الفاحص بني األقوال تبادل العيادية باملقابلة ونعين صاملفحو

 ،(Chilland Colette, 1989, p22)، الشفوي، غري تصالاإل االعتبار بعني آخذا الكالم دائما ويسهل

 ممكن قدر أكرب على احلصول دف أفراد مع أو آخر مع فرد ا يقوم موجهة حمادثة" ا بأ عامة بصفة وتعرف

 .) 1958،106 شفيق، حممد( ."العلمي البحث يف ستخدامهاإل العلومات من

 وجها املفحوص و الفاحص بني حمادثة" :أا على (Catrine Syssan) "سيسو كاترين " الباحثة وتعرفها     

   (Catrine Syssan, 1998, p13) ".مبالكال تتعلق اليت املمارسة على يدل أو يشري املقابلة فمصطلح لوجه،

 ليست فهي حبثنا، موضوع ختدم ألا موجهة النصف املقابلة ستعمالإ يستدعي به نقوم الذي البحث طبيعة إن     

 .املطروح السؤال حدود يف التعبري يف احلرية من نوعا تعطيه و السؤال جمال للمفحوص حتدد أا إذ متاما، مفتوحة

 احلصول الباحث منها يأمل اليت األسئلة من سلسلة بأا موجهة النصف املقابلة "غامن حسن "حممد يعرف و      

 املوضوعات فيه تدخل إمنا و حتقيق، شكل يتخذ ال األسلوب هذا أن طبعا املفهوم ومن املفحوص، من إجابة على



:الفصل الرابع منهجية البحث   

 

112 

 

 إجابات أي يقترح أال الباحث حيرص و التصرف، حرية من كبريا قدرا تكفل حمادثة خالل للدراسة الضرورية

 .)171ص ،2004 غامن، حسن(. ةمباشر غري أو مباشرة

 حماور على حيتوي الذي املقابلة دليل صورة يف وضعناها األسئلة من جمموعة بصياغة قمنا املقابلة هذه وإلجراء    

 النفسية احلالة عن و التوحدي الطفل حول معلومات أكرب جلمع ذلك و األسئلة من جمموعة يضم حمور كل حبيث

 :هي احملاور وهذه جرياا، و زوجها و الطفل مع عالقتها و لألم

 بيانات عامة حول الطفل التوحدي:احملور األول - 

  .اإلعاقة كتشافإ وعند قيل لألم النفسية احلالة:احملور الثاين -

  .الوضعية مع األم عاملت:احملور الثالث  -

 .العالئقية ياةاحل:احملور الرابع - 

   .لألم املستقبلة نظرة:احملور اخلامس -

 Questionnaire de la perception du stress : :الضغط إدراك مقياس2-4

 :ختبارإلا وصف 1.2.4

 (1993) سنة ) Levenstein et al( "آخرين و لفنستاين "الباحث طرف من ختباراإل هذا أعد        

 .مباشرة غري وبنود مباشرة بنود منها منيز عبارة 30 من ختباراإل هذا يتكون الضغط، إدراك مؤشر قياس دف

 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،(2 :رقم العبارات يف وتتمثل عبارة 28 متثل :املباشرة البنود -

18، 19، 20، 22، 23، 24، 26، 27، 28،. (30 

 املوقف، جتاهإ بالقبول املفحوص عليها جييب عندما املرتفع الضغط مؤشرات وجود على العبارات هذه وتدل 

 .بالرفض عليها جييب عندما املنخفض الضغط إدراك مؤشر وعلى

 دلوت 29) ،25 ،21 ،17 /13 ،10 ،7 ،(1 :رقم العبارات يف املتمثلة عبارة 08 تشمل :مباشرة غري البنود -

 عندما املنخفض الضغط إدراك مؤشر وعلى بالرفض عليها جييب عندما املرتفع الضغط إدراك مؤشر وجود على

 .بالقبول عليها جييب

 :املقياس تطبيق كيفية2-2-4 

 :التعليمة وتتمثل النفسي القياس لوضعية املعرض للفرد التعليمة بشرح الفاحص يقوم        
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 خالل ذلك و عموما، عليك ينطبق ما تصف اليت اخلانة يف (x) العالمة ضع التالية العبارات من عبارة كل أمام

 حياتك مسار وصف على حرصإو إجابتك مبراجعة نفسك تزعج أن دون بسرعة أجب ، املاضيتني سنتني أو سنة

 :بالترتيب وهي ختياراإل عبارات من عبارة كل على اإلجابة عند ختياراتإ أربع هناك  .املدة هذه خالل بدقة

 .أبدا تقريبا •

 .أحيانا •

 .كثريا •

 .عادة •

 :ختباراإل تصحيح كيفية   3-2-4

 الدرجات هذه و ، نقاط 4 إىل 1 من فيها التدرج يتم ختباراتإلا عبارات وتنقيط تصحيح كيفية إن 

 .)عادة(اليسار إىل  )اأبد تقريبا( اليمني من 4 إىل 1 من تنقط املباشرة فالبنود ، البنود نوع حسب تتغري

 .)عادة (اليسار إىل) أبدا تقريبا(  اليمني من 1 إىل 4 من فتنقط املباشرة غري البنود أما

 الدرجة إلجياد عليها احملصل الدرجات جبمع نقوم ، بند كل تنقيط بعد إذ ، ذلك يوضح (03) رقم واجلدول

 .لالختبار الكلية

  "Levenstein" لفستاين الضغط إدراك ختيارإ تنقيط كيفية ميثل (03) رقم جدول

 البنود

 ختباراإل

 مباشرة غري بنود مباشرة بنود

 أبدا تقريبا -1

 أحيانا -2

 كثريا -3

 عادة -4

 نقطة

 نقطتان

 نقاط 3

 نقاط 4

 نقاط 4

 نقاط 3

 نقطتان

 نقطة

 

 :باملقياس اخلاصة اإلحصائية األساليب 4-2-4

 ، املقياس هذا يف الضغط إدراك مؤشر يستنتج و ، مباشرة غري أو مباشرة البنود نوع حسب التنقيط يتغري        

  :التالية املعادلة وفق
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 30 - الدرجة اخلام                                      

  ـــــــــ  = مؤشر إدراك لبضغط ا

                                   90      

 و املباشرة، وغري املباشرة البنود من ختباراإل يف عليها املتحصل النقاط كل جبمع اخلام القيم على احلصول يتم        

 إىل الضغط من مستوى أدىن على ويدل (0) الصفر من الضغط إدراك مؤشر حساب بعد الكلية الدرجة تتراوح

 2005 )محودة، أيت حكيمة(.الضغط من ممكن مستوى أعلى على ويدل   (1) واحد

 :املقياس وصدق ثبات5-2-4 

 :الصدق -

 الصدق ستخدامإب املقياس صدق من للتحقق ا قام اليت " ( Levenstein )ليفيساين" دراسة حسب    

 هناك أن النتائج أظهرت للضغط، اآلخر املقياس مع الضغط إدراك مقياس مقارنة على يرتكز الذي التالزمي،

  (Cohen)"  كوهن" الضغط إدراك مقياس مع و ،0.75 بـ يقدر "القلق مسة" مع املقياس ذا قوي رتباطاإ

 يقدر ضعيف رتباطإو كتئاباإل مقياس مع 0.56 بـ يقدر معتدل رتباطإ سجل بينما ،0.73 بـ        يقدر

 .احلالة قلق مقياس مع 0.35 بـ

 

 :الثبات -

 يقدر قوي متاسك وجود فأظهر )ألفا (معامل ستعمالإب ستبيانلإل الداخلي التوافق بقياس  "ليفيستاين" قام        

 يقدر زمين فاصل بعد ختباراإل التطبيق إعادة و تطبيق طريقة ستعمالإب املقياس ثبات قياس أظهر كما 0.90 بـ

 هذا بأن (1993) سنة وآخرون "ليفستاين" يشري ،0.80 بـ يقدر مرتفع ثبات معامل وجود أيام بثمانية

 للحالة هاما تنبؤيا عامال يكون أن ميكن و اجلسدية النفسية البحوث لوسائل إضافية و مثينة أداة يعترب ستبياناإل

  )226ص ،2005 محودة، أيت خليفة(الحقا للفرد الصحية

  :Paulhan لـ (Coping) املواجهة مقياس -3-4

 بندا (67) من تألف الذيو ، (Lazarus et Folkman) (1984)طرف من املواجهة مقياس بناء مت       

 وصف منهم يطلب وكان سنة، وملدة شهر كل فرد (100) ستجوابإ املقياس صدق حول عمله خطوات ومشل

 التحليل نتائج وكشفت الوضعية، تلك ملواجهة استعماال األكثر اإلستراتيجيات نوع إىل واإلشارة ضاغطة وضعية

 :وهي بنود عدة منها واحدة كل تتضمن سالمل (08) وجود عن
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 .املشكلة حل •

 .املواجهة روح •

 .التهديدات تصغري أو حتياطاإل أخذ •

 .اإلجيايب التقييم إعادة •

 .الذايت التأنيب •

 .جتماعياإل الدعم عن البحث •

 .الذات يف التحكم •

 و بندا، (42) من وتتكون املقياس هلذا خمتصرة نسخة قتراحإب (1985) وآخرون (Vitaliano) قام وبعدها    

 :يف تتمثل فرعية سالمل مخس وجود عن العاملي التحليل كشف

 .املشكل حل •

 .الذايت التأنيب •

 .اإلجيايب التقييم إعادة •

 .جتماعياإل الدعم عن البحث •

 .التجنب •

 Paulhan "، "Naissier"، "Quintard"، "Bourgeoi"، "Lousson" (1994)" من كل قام بعدها

 على اإلبقاء النتيجة كانتو الفرنسية البيئة مع ،(1985) وآخرون "Vitaliano" لـ املختصرة النسخة بتكييف

 )توتر ضغط،( العالقة تعديل يف املواجهة فعالية عن البحث هو اهلدف وكان بند (29)

 :التالية التكييف خطوات وفق وذلك والنفسية اجلسدية بالصحة املرتبطة ستراتيجياتاإل أنواع وتوضيح  

 من راشدا (50) من مكونة عينة على تطبيقه مت ، Bordeaux جبامعة اللغات خمرب طرف من السلم ترمجة -   

  )سنة (35-20 بني ما أعمارهم وتراوحت اجلنسني من وعاملني طالب

 وأخرى املشكل حول متمركزة ستراتيجياتإ يضم للمواجهة عام حمور ، عتباراإل بعني ختباراإل بنود تأخذ -    

 .نفعالاإل حول متمركزة

 .املقياس لسالمل النهائية الصورة مكونة للمواجهة مستويات (05) املقياس بنود تعكس -    

 :التالية النتيجة إىل التوصل مت العلمي التحليل ستعمالإو التعليمة نفس وبإتباع   

  املشكل حل •
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  اإلجيايب التفكري مع التجنب •

  جتماعياإل الدعم عن البحث •

  التقييم إعادة •

  (Paulhan et d, 1994, p295)   الذايت التأنيب •

 :التطبيق كيفية 1-3-4

 :التالية التعليمات إتباع مع مجاعية أو فردية بصفة  (Paulhan) مقياس يطبق 

 .األخرية األشهر خالل عشته مؤثر موقف وصف •

 .مرتفع أو منخفض هو هل املوقف سبب الذي نزعاجاإل حتديد •

 موضوعة اإلستراتيجيات بأن علما املوقف، مواجهة يف املستعملة ستراتيجياتاإل إىل (x) بالعالمة اإلشارة •

 .(29) البند إىل (1) البند من مرقم جدول يف

 ما حد إىل ال ،.... ما حد إىل نعم، هي و حتماالتإ (04) من مؤلف متدرج سلم حسب الفرد جييبو     

 :يلي كما البنود من معني عدد على مستوى كلو مستويات (05) املقياس هذا يضم حيث

 27 )،24 ،18 ،16 ،13 ،06 ،04 ،(1 يه و بنود (08) وتضم املشكل حل ستراتيجياتإ •

 25 )،...،19 ،17 ،11 ،08 ،(07 هي و بنود (07) وتضم التجنب ستراتيجياتإ •

 23) ،21 ،15 ،10 ،(03 هي و بنود (05) وتضم االجتماعي الدعم عن البحث ستراتيجياتإ •

 28 )،12 ،09 ،05 ،(02 هي و (05) وتضم اإلجيايب التقييم إعادة إستراتيجيات •

 :التنقيط كيفية 2-3-4

 :متنح إذ 04 إىل 01 من متدرج سلم وفق التنقيط يتم 

 .ال اإلجابة كانت إذا نقطة •

 .ال ما حد إىل اإلجابة كانت إذا نقطتني •

 .نعم م حد إىل اإلجابة كانت إذا نقاط •

 .نعم اإلجابة كانت إذا نقاط •

 (01) إىل (04) من أي أعاله ذكر ما بعكس ينقط الذي (15) البند عدا ما البنود مجيع يف معتمد تنقيط وهو   
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 و ، العربية البيئة يف ستعملوهإ الذين الباحثني من العديد طرف من املقياس هذا وثبات صدق من التأكد مت ولقد

 املدربني عند املهين الضغط" عنوان حتت (2002) ماجستري رسالة يف نبيلة بوعافية الباحثة بينهم من اجلزائرية البيئة

 ."الذات وبتقدير املقاومة بإستراتيجية وعالقته

    :البحث إجراء طريقة -5

مت مقابلة كل  إذ . 2013ماي  اء حبثنا هذا خالل الفترة الزمنية املمتدة من شهر مارس إىل غايهقمنا بإجر     

  :و مت هذا وفق مرحلتني  حصص لكل حالة 3على حدا و مبعدل  ةحالة من احلاالت اخلمسة كل واحد

  : املرحلة األوىل 1- 5

دقيقة ، حيث  45مبكتب املختص النفسي ، دامت   يف هذه املرحلة قمنا بإجراء املقابله النصف موجهة     

حاولنا مجع أكرب قدر ممكن من املعطيات و املعلومات عن احلالة و ذلك باإلعتماد على دليل املقابلة العيادية ، أما 

تعليمه يف املقابلة الثانية و بعد حتضري احلالة طبقنا عليها مقياس إدراك الضغط النفسي ألنفستاين حيث قمنا بإلقاء ال

عليك عموما ، أجب  يف اخلانة املناسبة اليت تصف ما ينطبق) x(يف كل عبارة من العبارات التالية ضع عالمة : 

ها و بشرح بسرعة دون أن تزعج نفسك مبراجعة إجاباتك و إحرص على مسار حياتك خالل هذه املدة و قمنا

  .توضيح طريقة اإلجابة على بنود املقياس

  : ةالثاني املرحلة 2- 5

صف :  حيث ألقينا التعليمة لبوهلان تطبيق مقياس إستراتيجيات املواجهةل ه املرحلة خصصنا املقابلة الثالثةيف هذ   

و حدد شدة اإلنزعاج ) مسك باألخص أو أزعجك  موقف قد( ا ضاغطا عشته خالل األشهر األخريةموقف

إىل اإلستراتيجيات املوالية اليت كنت قد إستخدمتها أو مل ) x( ببه لك هذا املوقف و أشر بالعالمةالتوتر الذي سو

و بالنسبة لبنود املقاييس فقد قمنا بقراءا باللغة العربية  اإلجابة وضحنا طريقة املناسبة كماتستخدمها يف اخلانة 

  كون احلاالت كلهن يفهمن هذه اللغة
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  : خالصة

بعدما مت التعرض يف هذا الفصل للمنهج املعتمد عليه يف هذا البحث واملتمثل يف املنهج العيادي و كيفيه إختيار 

املستعملة ، سيتم يف الفصل املوايل عرض النتائج املتحصل عليها بعد  جمموعة البحث و كذا خمتلف األدوات 

 واجهة مع حتليلها و مناقشتها تطبيق مقياس إدراك الضغط النفسي و مقياس إستراتيجيات امل



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ::::الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس

 عرض النتائج وتحليلهاعرض النتائج وتحليلهاعرض النتائج وتحليلهاعرض النتائج وتحليلها



 

 

  :عرض النتائج و حتليلها : الفصل اخلامس  

  

  ) أ(احلالة األوىل أم - 1

  )س(أم  ةاحلالة الثاني - 2

  )ك(احلالة الثالثة أم  - 3

  )ج(احلالة اخلامسة أم - 4

  )م(احلالة السادسة أم  - 5

  إستنتاج عام
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 :وحتليلها النتائج عرض -1

 النصف املقابلة خالل من اخلمسة احلاالت مع إليها التوصل مت اليت النتائج إىل التطرق الفصل هذا يف يتمس  

 .املواجهة إستراتيجيات ومقياس الضغط إدراك مقياس تطبيق و موجهة

  ) :أ(م أ :األوىل احلالة 1-1 

 ، ثانوي الثالث تعليمي مستوى و به بأس ال إقتصادي مستوى ذات ، سنة 30 العمر من تبلغ سيدة) أ( األم  

 العمر من البالغ إبنها مع تعيش و طالق دون زوجها عن منفصلة ، الشركات إحدى يف وموظفة بيت ربة هي و

 .سنوات 4 عمره يف كان عندما توحدي طفل بأنه كتشفتإ الذي و سنوات 9

 :املقابلة توىحم حتليل  1-1-1

 احلمل فترة لديها، املفضل اجلنس هو الذكرو فيه مرغوبا طفال كان ذكرى، أمجل كان) أ(  بـ األم محل  

 .بوالدته عجل مما دماغي لرتيف اجلنني تعرض أين السابع الشهر غاية إىل عادية جد

 حىت الكالم يف وتأخر جيلس مل و الثامن الشهر و يبتسم مل و أشهر أربعة بلغ عندما تراودها الشكوك بدأت  

 باه للعامني وحىت ومقعدليش شهور الثمن وحلق ضحكش وما شهر ربع حكم كي نشك بديت"  عامني بلغ

 وهذا وكالمها ملناداا يستمع ال بأنه إليها توحي بطريقة يتصرف الطفل أن هو تزداد شكوكها جعل وما  "نطق

 الصم مركز ، أرطفونية خمتصة األذن، أمراض يف أخصائي :مثل مراكز و أخصائيني عدة استشارة إىل دفعها ما

 بدورها تساعده كانت اليت النفسية املختصة إىل باإلضافة النصف و سنوات 3 بلوغه عند الكالم تعلم ، البكم

 األم ذهبت عندها ، منوه جوانب خمتلف يف حركي حسي تأخر من ويعاين عادي غري طفلها بأن األم وأخربت

 وهنا العقلي الطب يف خمتص إىل ووجهتها ذهنيا معوق طفلها بأن هلا قالت أخرى نفسية أخصائية إلستشارة

 .بالتوحد مصاب قيقةح) أ( أن عرفت

 إعالمها بعد "  a ce pointمريض يكون بلي نيماجيين مكنتش بصح شاكة كنت malgré" :تقول 

 تفكر مث نفسها تلوم تارة ، وأسبابه املرض طبيعة عن أسئلة عدة تطرح وأخذت البكاء كثرية األم أصبحت باخلرب

 طفلها بأن ترى ، يشفى أن أمل على العقلي الطبيب تعليمات كل تطبق بدأتو ، تقبله وعليها اهللا قضاء األمر بأن
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 الطبيب خيربها أن قبل حىت مريض بأنه تشك كانت بأا وتقول مرضه سبب معرفة على تلح أيضا وهي ذكي

  ". يهدرولو اجلنون on dirai حاجة مسع شغل للور يدور معهاه نلعب ال و در كي"

 مع نبقى الدنيا هاذ يف لتهمين احلاجة" قالت حيث بطفلها كثريا متعلقة) أ (أم أن املقابلة خالل من ويتضح

 .له مفرطة ومحاية كبرية عناية وجود يفسر ما وهذا" وليدي

 دون ترعرعه و إبنها على قلقها زاد مما ، طالق دون عنه إنفصلت الذي الزوج مع مشاكل ) أ (األم تعاين

 .آخرين أطفال إجناب يف ترغب حيث إليه العودة وتأمل هلا الزوج سند تفتقد بأا حتس أيضا وهي ، األب عناية

 ما وتعوض معاناا تتقاسم جعلها مما العمل يف وصديقاا معهن تعيش اللوايت أخواا مع جيدة عالقة لألم

 قالت حيث ككل، العائلة جتمع اليت املناسبات يف خصوصا باألسئلة حيرجوا األقارب ولكن ، زوجها إياه حرمها

 أن تعترب أا إال اإلحراج هذا ورغم (les couches)   هاذوك يدير مازال ..ختليه؟ راح وين ووليدك يقولويل"

 .أقارا كالم نسيان على يساعدها النفسية املختصة إىل إضافة وصديقاا أخواا من تتلقاه الذي الدعم

 قد تكون وهكذا تالئمها اليت األوقات على العمل يف زميالا مع تتفاهم أو مرضية عطل) أ (األم تأخذ

 من يزيد نفسه على اإلعتماد من ) أ (الطفل متكن وعدم معه واللعب رعايته ، إبنها مع للبقاء أطول وقتا كسبت

 ".وروح على يتكل راجل نشوفو يربا متنيت" :تقول حيث مستقبله على وخوفها األم قلق

 تالزمه جعلها إبنها على الشديد خوفها و طفلها ملرض تقبلها عدم أن تبني) أ (احلالة مع املقابلة خالل من

 .الشخصية حياا حساب على حىت به وتم مفرطة محاية تعطيه و ممكن وقت ألطول

 يف عليها الضغط إدراك مقياس تطبيق مت األوىل املقابلة يف) أ (أم احلالة مع موجهة نصف املقابلة إجراء وبعد

 :التايل اجلدول يف عليها املتحصل النتائج وتظهر الثانية املقابلة

 :الضغط إدراك مقياس يف  )أ (أم نتائج (04) رقم جدول

 عادة كثريا أحيانا أبدا تقريبا الضاغطة الوضعيات

   x  بالراحة تشعر -1

  x   لديك متطلبات بوجود تشعر -2

   X  اخللق وضيق الغضب سريع أنت -3

     xا للقيام كثرية أشياء لديك -4
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  x   بالوحدة تشعر -5

 x    صراعية مواقف يف نفسك جتد -6

     فعال حتبها بأشياء تقوم بأنك تشعر -7

  x   بالتعب تشعر -8

  x   أهدافك لبلوغ األمور إدارة استطاعتك عدم من ختاف -9

   x  باهلدوء تشعر -10

 x    الختاذها قرارات عدة لديك -11

   x  باإلحباط تشعر -12

   x  باحليوية مليء أنت -13

   x  بالتوتر تشعر -14

  x   تتراكم أا مشاكلك تبدو -15

 x    أمرك من عجلة يف أنك تشعر -16

    x واحلماية باألمن تشعر -17

 x    خماوف عدة لديك -18

  x   آخرين بأشخاص مقارنة ضغط حتت أنت -19

   X  العزمية بفقدان تشعر -20

   X  نفسك متتع -21

  x   املستقبل من خائف أنت -22

  x   تريدها ألنك وليس ا ملزما بأشياء قمت انك تشعر -23

  x   وحكم انتقاد وضع بأنك تشعر -24

    x اهلموم من خايل شخص أنت -25

  x   الفكري والتعب باإلاك تشعر -26

  x   االسترخاء يف صعوبات لديك -27

  x   املسؤولية بعبء تشعر -28

    x نفسك لتريح الكايف الوقت لديك -29

  x    مميت ضغط حتت بأنك تشعر -30

 16 42 23 12 اموع

 93 العام اموع
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  ) :أ(أم  للحالة الضغط إدراك مقياس مناقشة2-1-1

 خام نقطة على احلصول مت (4) رقم اجلدول يف مبني هو كما النقاط مجع و الضغط إدراك مقياس تنقيط بعد  

 ب مقدر )أ( أم لدى الضغط إدراك مؤشر على حتصلنا الضغط مؤشر معادلة وبتطبيق =93 ) مج (بـ مقدرة

 .الضغط من مرتفع مستوى على تدل الدرجة هذه ،0.7

 تشعر )أ(م فأ بالرفض مباشرة غري بنود هي و (29) ،(25) ،(17)  البنود على إجابتها خالل من هذا ويبدو

 أن إال وصديقاا إخوا من تتلقاها اليت املساعدة فرغم نفسها لتريح الكايف الوقت لديها ليس و واحلماية باألمن

 يعين بكثريا (5) رقم البند على أجابت وقد سلبا عليها أثرت قد زوجها بني و بينها املوجودة املشاكل و اإلنفصال

 على اإلجابة عند(15) د البن على إجابتها حسب وهذا ستتراكم بأا مشاكلها هلا تبدو كما بالوحدة تشعر أا

 من تعبت أا توضح الوقت نفس ويف عليها جتيب كانت إذ (28) ،(27) ،(26)  البنود استوقفتها املقياس بنود

 بشأن تكلمه ملو القرار تتخذ مل زالت ما إنفصاهلا من سنوات 3 فبعد بزوجها عالقتها ومصري طبيعة يف التفكري

 تفكر أخرى وأحيانا املسؤولية عبء من وينقص ابنهما رعاية على سيساعدها وجوده بأن تفكر أحيانا الطالق،

 اإلسترخاء يف صعوبات لديها )أ (أم  أن كما.عليها إضافيا عبئا وسيشكل املشاكل رجوع يعين رجوعهما أن

 من يظهر وكما بكثريا (29) البند على إجابتها من هذا ويتضح مميت ضغط حتت بأا وتشعر (27) البند حسب

 .لوحدها البيت وشغل والعمل إبنها مسؤولية تتحمل أا املقابلة

 النتائج وتظهر املواجهة إستراتيجيات مقياس تطبيق )أ(م أ احلالة على الضغط إدراك مقياس تطبيق وبعد

 :يف عليها املتحصل

 : الضاغطة الوضعيات إزاء املواجهة إستراتيجيات مقياس يف )أ(أم  نتائج (05) :رقم جدول

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املستعملة الضغط مواجهة استراتيجيات

 %12,16 16 املشاكل حل إستراتيجية

 %8,36 11 االجتماعي الدعم إستراتيجية

 %19 25 التجنب إستراتيجية

 %8,36 11 التقييم إعادة إستراتيجية

 %9,88 13 الذات تأنيب إستراتيجية
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 :) أ(أم  للحالة املواجهة إستراتيجية مقياس مناقشة 3-1-1

  مئوية مبنسبة التجنب إستراتيجية النفسي للضغط مواجهتها يف تستعمل )أ(أم  أن نالحظ اجلدول خالل من

 كليهما يرضي حل إىل والوصول زوجها مناقشة جتنبت احلالة أن يتضح املقابلة خالل فمن (%19) بـ مقدرة

 مواجهتها ويف طفلها، إجناب قبل من تعرفهم كانت الذين الناس على اإلجتماعية عالقتها يف تقتصر أا إىل إضافة

 املقياس بنود على إجابتها عند التخيل إىل تلجأ زوجها مع ومشاكلها التوحدي طفلها ميالد عن الناجم للضغط

 مل أا رغم األفكار هذه أن ذكرت و  "الناس كي نعيشو و ، يعاوين باباه و ولدي مع نكون وحنلم نتخيل :"قالت

 إبنها محاية إىل تلجأ أا حيث (%12,16) بنسبة املشكل حل إستراتيجية تليها تسعدها، أا إال الواقع يف تتحقق

 الضغط مستوى من تنقص إلبنها فرعايتها ، للمشكل الوحيد احلل هو هذا تعترب و مفرطة بطريقة به واإلهتمام

 احلل هو هذا ، نرتاح واجيب وندير بوليدي كينتلهى بصح مقلقة دميا نكون" :تقول إذ ، لديها املوجود النفسي

 كانت ، إبنها مرض سبب عن تبحث طويلة لفترة بقيت فاحلالة الذات تأنيب إتستراتيجية بعدها ."نديرو لقدرت

 السبب عن البحث يف إستمرت لكنها مرضه أسباب من السابع الشهر يف إبنها ووالدة الرتيف اإلجهاد، بأن تشك

 .للمرض احلقيقي السبب معرفة عند به اإلحساس أو وقوعه حيتمل الذي األمل لتجنب

 ، لإلستراتيجيتني (%8,36 ) قدرها مؤوية بنسبة اإلجتماعي والدعم التقييم إعادة إستراجتييت تستخدم مث

 و الدعم أن إال باحلرج تشعرها إبنها عن األقارب استفسارات و كالم أن املقابلة يف ذكرت) أ(أم  أن حيث

 اإلحراج نسيان على تساعدها العمل زميالت إىل إضافة النفسية واملختصة أخواا قبل من تتلقاها اليت املساندة

 تقييم تعيد لكنها تكتئب أو التوتر، ، باإلحباط حتس أحيانا ) م(فأم  التقييم إعادة أما ، بالدعم يتعلق فيما هذا

 تستخدم األخري ويف .أفضل حالة يف تصبح كي إبنها يف تفكر و الوضعية

 حول املركزة املوجهة واستراتيجيات املشكل حول املركزة املواجهة إستراتيجيات :(06) رقم اجلدول

   :نفعالاإل

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املواجهة استراتيجيات

 %20,52 27 املشكل حول املركزة اإلستراتيجيات

 %37,24 29 االنفعال حول املركزة اإلستراتيجيات
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 مواجهتها عند أكرب بصفة اإلنفعال على املركزة اإلستراتيجيات تستعمل) أ(  أم أن نالحظ اجلدول خالل من 

 %37,24بنسبة مئوية قدرها  الضاغطة للمواقف

 ومقياس الضغط إدراك مقياس نتائج على واحلصول املوجهة نصف املقابلة معطيات حتليل و عرض خالل من

 الضغط إدراك مؤشر على حبصوهلا وذلك مرتفع نفسي ضغط من تعاين) أ(أم  أن إستنتاج مت املواجهة إستراتيجيات

 إستجاباا إختلفت ضغوطات عدة عايشت فقد املوجهة النصف املقابلة أكدته ما ذلكو (0.07) بـ مقدر

 .إبنهما مرض بسبب عنها ختلى قد أنه ترى اليت زوجها عن وإنفصاهلا) أ(أم   إبنها مرض بينها من حنوها

 اليت اإلامات يتبادالن قد كما اآلخر من الوالدين أحد يغضب أن و حيدث قد أنه  "شعر أبو ليلى" ترى 

 فزوجها )68ص،2006،املنعم عبد حممود آمال.(اآلخر على العبء أحدمها يلقي أي ، أساس بدون فعليا تكون

 الضغط وحدة معاناا من زاد الظروف هذه مثل يف إبنهما وعن عنها إبتعاده و املسؤولية كامل عليها ألقى قد

   .باإلنفعال اخلاصة اإلستراتيجيات على ترتكز أا يتضح املواجهة إستراتيجيات مقياس خالل ومن . لديها

 ) :س(أم  : الثانية احلالة 1-2

 التعليمي مستواها بالبيت ماكثة ، )ولد و بنتني( أطفال لثالث أم ، سنة 37 العمر من تبلغ) س( أم 

 .به بأس ال اإلقتصادي املستوى ، جامعي

 يف كان عندما بالتوحد مصاب أنه إكتشفت ، إخوته بني األصغر هو و سنوات 5 العمر من بلغ) س(     

 .سنوات 03 عمره

 :املقابلة توىحم حتليل 1-2-1

 : األم تقول طبيعية الوالدة و احلمل ظروف ، الوالدين كال قبل من منتظرا و فيه مرغوبا كان به األم محل 

 .والدته عند يصرخ مل فالطفل " كزاد عيطش ما كولدي خفت ، بزاف ماشي بصح احلمل عياين"

 يصرخ ، إلبتسامتها يستجيب ال فهو إخوته عند تالحظها تكن مل غريبة سلوكات إبنها على األم الحظت

 عدة إستشارة إىل دفعها ما هذا ، البيت يف به تقوم تغيري رد عدواين جد ويكون يتكلم ال أنه إىل إضافة

 وجهها الذي نفسي خمتص إىل إبنها أخذت مث ، األذن أمراض يف أخصائي ، األطفال طبيب من بدءا أخصائيني

 بعتين هو وpsychologueل ديتو" : تقول األم أخرب و حالته الطبيب شخص أين عقلي طبيب إىل بدوره
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 أا حيث ". باباه خنرب كفاه حرت ندير، واش معرفتش خفت ديالوا باملرض كخربين و ليه رحت ثاين لطبيب

 ال إبنها أن تعتقد كانت " حالة درت بكيت ، ال هذه غري حاجة كل نستىن كنت. "تنتظره تكن مل مبا تفاجئت

 يكون أن معىن جيدا تعرف أا هو صعبا األمر تقبل جعل وما  ، عدوانيا جيعله ما هذا و يتكلم ال أنه أو يستمع

 la من خفت  خايفة و نصدق، قادرة مش بكاء عذاب، شهورسبع  ":قالت حيث ، توحدي طفل لديها

responsabilité"  

 إبنه على قلق أيضا هو و متفهما كان زوجها لكن ، متوترة جد كانت األم أن رغم تتغري مل العائلية احلياة  

 "ساعدوين الكل عايلتوا ، ديايل la famille مقلق كان ثاين هو malgré بزاف جبنيب وقف راجلي" :تقول

 : فشيئا شيئا منه يتقربون لكنهم و أخواته مع اللعب  حيب ال ، العزلة شديد هو) س(لإلبن  بالنسبة أما

 تأثرت إبنها مبرض فيها عرفت اليت األوىل السنة يف  "حيبش ما هو meme si خوهم من يتقربوا يسيوا البنات"

 املستقبل على و عليه كبري خوف خفت فاألول": تقول رعايته على إهتمامها ركزت و كثريا اليومية نشاطاا

 وديت ، نبدهلا لنقدر احلاجة على قبلت هذا على مريض ولدي ، نبدلوا منقدرش الشيء هذا عرفت بعد من ديالوا

 ".شوية لوكان يا فحالتو تغري لتقدر هي ديالو التربية spécialiste من لشحال وليدي

 الشعور إىل ا يؤدي مل مستقبله و إبنها على الشديد خوفها أن تبني )س(م أ احلالة مع املقابلة خالل من

 حالة حتسن كي للمشكل حلول عن للبحث إنتقلت بل الوقت طول مالزمته و محايته إىل يدفعها ومل باإلحباط

 نبكي وال عاجزة نبقى حمال ، ولدي نساعد كفاه وتعلمت l’autisme على  قريت" : تقول قليال لو و إبنها

 ."لعقلي ونرجع نفكر نزيد ، هللا احلمد mais نضغف ساعات صح ونتفرج

 عليها الضغط إدراك مقياس تطبيق مت ، األوىل املقابلة يف ) س( أم احلالة مع املوجهة نصف املقابلة إجراء وبعد 

 : التايل اجلدول يف عليها املتحصل النتائج تظهر و الثانية املقابلة يف

 : الضغط إدراك مقياس يف ) س( أم نتائج : (07) رقم جدول  

 عادة كثريا أحيانا أبدا تقريبا الضاغطة الوضعيات

 x    بالراحة تشعر -1

   x  لديك متطلبات بوجود تشعر -2

    x اخللق وضيق الغضب سريع أنت -3

     xا للقيام كثرية أشياء لديك -4

    x بالوحدة تشعر -5
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   x  صراعية مواقف يف نفسك جتد -6

  X   فعال حتبها بأشياء تقوم بأنك تشعر -7

   x  بالتعب تشعر -8

   x  أهدافك لبلوغ األمور إدارة استطاعتك عدم من ختاف -9

  X   باهلدوء تشعر -10

   x  الختاذها قرارات عدة لديك -11

   x  باإلحباط تشعر -12

  x   باحليوية مليء أنت -13

   x  بالتوتر تشعر -14

    x ستتراكم أا مشاكلك تبدو -15

   x  أمرك من عجلة يف أنك تشعر -16

  x   واحلماية باألمن تشعر -17

 x    خماوف عدة لديك -18

    x آخرين بأشخاص مقارنة ضغط حتت أنت -19

    x العزمية بفقدان تشعر -20

  x   نفسك متتع -21

   x  املستقبل من خائف أنت -22

    x تريدها ألنك وليس ا ملزما بأشياء قمت انك تشعر -23

    x وحكم انتقاد وضع بأنك تشعر -24

   x  اهلموم من خايل شخص أنت -25

   x  الفكري والتعب باإلاك تشعر -26

    x االسترخاء يف صعوبات لديك -27

   x  املسؤولية بعبء تشعر -28

 x    نفسك لتريح الكايف الوقت لديك -29

    x  مميت ضغط حتت بأنك تشعر -30

 6 10 27 9 اموع

 52 العام اموع
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   ) :س( أم للحالة الضغط إدراك مقياس مناقشة2- 1-2

 نقطة على التحصل مت (7) رقم اجلدول يف مبني هو كما النقاط مجع و الضغط إدراك مقياس بتنقيط القيام بعد

 بـ يقدر ماألعند الضغط إدراك مؤشر على التحصل مت ضغط مؤشر معادلة بتطبيق و) 52=مج(بـ مقدرة خام

 من عليها يبدو ذلك و املتوسط حتت تقع كوا لديها الضغط من منخفض مستوى على تدل الدرجة هذه 0.24

 كما اهلدوء و بالراحة تشعر فهي (17) ، (10) ،(7) ، (1) :مثل بالقبول املباشرة غري البنود على إجابتها خالل

 االسترخاء يف مشاكل من تعاين ال أا كما العائلة و زوجها من تتلقاه الذي للدعم نظرا احلماية و باألمن حتس

 فيما كثريا تفكر فهي (26) البند على إجابتها خالل من هذا يتضح و الفكري اإلاك و بالتعب تشعر أحيانا

 .عموما وعائلتها إبنها حالة حتسني ألجل به تقوم أن ميكن

 عليها املواجهة إستراتيجيات مقياس تطبيق يف الشروع مت) س( أم احلالة على الضغط إدراك مقياس تطبيق وبعد

 :يف النتائج وتظهر

              :الضاغطة الوضعيات إزاء املواجهة استراتيجيات مقياس يف) س(م أ نتائج :(08) رقم جدول

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املستعملة الضغط مواجهة إستراتيجيات

 %26,24 32 املشاكل حل إستراتيجية

 %13,12 16 االجتماعي الدعم إستراتيجية

 %9,84 12 التجنب إستراتيجية

 %12,3 15 التقييم إعادة إستراتيجية

 %5,74 7 الذات تأنيب إستراتيجية

  ) :س(أم  للحالة املواجهة إستراتيجية مقياس مناقشة 1-2-3

 حيث األوىل املرتبة يف املشكل حل على املعتمدة اإلستراتيجية ستعمل )س( أم أن نالحظ اجلدول خالل من

 عن ذلك و األحسن حنو الوضعية لتغيري تبذهلا اليت اهودات إىل تشري و (%26,24) ب املئوية النسبة تقدر

 ولو الطفل حالة حتسني يف الرغبة و ، اخلربة ذوي و املختصني نصائح على اإلعتماد و املعلومات عن البحث طريق

  بنسبة اإلجتماعي الدعم عن البحث إستراتيجيات ذلك بعد تأيت مث .املقابلة خالل من  إتضح ما هذا و قليال

 كان سواء اآلخرين من يستمده الذي الدعم بقيمة الفرد إحساس يف اإلستراتيجية هذه تتمثل و (13,12%)

 عايلتو ، ديايل la famille بزاف جبنيب وقف راجلي : "تقال حيث املقابلة يف ذلك جتلى معنوي أو مادي دعم
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 تقييم إعادة يف املتمثلة و (%12,3) قدرها مئوية بنسبة اإلجيايب التقييم إعادة إستراتيجية تليها مث " ساعدوين الكل

 تبدل تقدر يل هي ديالوا التربية": قوهلا من املقابلة يف هذا نالحظ و هلا إجيايب خمرج أو معىن إجياد حماولة و الوضعية

 نرجع و نفكر نزيد ، هللا احلمد  mais نضعف ساعات صح نتفرج و نبكي ال و عاجزة نبقى حمال" ،"شوية ولو

 .''لعقلي

 خالل من هذا يتضح (%9,84) ب املئوية نسبتها قدرت اليت التجنب إستراتيجية تأيت الرابعة املرتبة يف

 لتكون ومهية أو خيالية أمور يف فكرت فهي بنعم املواجهة إستراتيجيات مقياس من (22) رقم البند على إجابتها

 الفرد تأنيب و إام يف تتمثل (%5,74) تبلغ مئوية بنسبة الذات تأنيب إستراتيجية األخري يف و .حاال أحسن

 )س( أم تستعمل األخري يف و  " باباه خنرب كيفاه حرت" :تقول املشكل سبب حتميلها و لنفسه

 حول املركزة املواجهة وإستراجتيات املشكل حول املركزة املواجهة إستراتيجيات (09) رقم جدول

   : اإلنفعال

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املواجهة إستراتيجيات

 %39,36 48 املشكل حول املركزة اإلستراتيجيات

 %27,88 34 االنفعال حول املركزة اإلستراتيجيات

 مع تعاملها أن إال ، الضغط مواجهة يف اإلستراتيجيتني تستعمل )س(أم  أن اجلدول خالل من نالحظ

 مث تنفعل ألا وهذا %39,36 نسبة مئوية قدرها  األوىل املرتبة يف يأيت املشكل حول املركزة ستراتيجياتاإل

 .املقابلة يف تبني كما املشكل حل حتاول و نفسها تراجع

 مقياس و الضغط إدراك مقياس نتائج على احلصول و املوجهة نصف املقابلة معطيات حتليل و عرض خالل من

 املقابلة أكدته ما ذلك و 0.24 بـ يقدر الضغط من مستوى لديها) س(  أم أن إستنتاج مت املواجهة إستراتيجيات

 ركزت قد أا إال مسؤولياا زيادة و إبنها مرض مثل ضاغطة ملواقف تعرضت قد األم أن فرغم املوجهة نصف

 أن شأنه من فعل بأي القيام أي املهمة حنو التوجه أرادت و زوجها دعم هو و املوضوع يف اإلجيايب اجلانب عن

 ، كذلك أا تدرك ما بقدر ضاغطة األحداث أن إىل "تايلور شيلي" أشار قد و .قليال لو و إبنها يفيد و يغري

 ،) 2008دويتش ، وسام ترمجة تايلور، شيلي".(الفرد ا يقوم اليت التقييم عمليات عن ينشأ ما هو فالضغط

 مواجهة على ساعدها الذي هو مسؤوليتها و إبنها مرض من هلا تعرضت اليت لألحداث تقييمها و احلالة فإدارك
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 أا يتضح املواجهة إستراتيجيات مقياس نتائج خالل من و لديها الضغط شدة من خفف و الضاغطة األحداث

  .املشكل حل على املركزة اإلستراتيجيات على تركز

 : )ك(أم  : الثالثة احلالة  1-3

 الدراسي ملستوىا) بنت و أربع ذكور ( خلمسة أطفال مخسة أطفال  أم هي سنة، 42 العمر من )ك(أم 

 . ابتدائي السادسة

 .إخوته بني األصغر هو و سنوات 6 العمر من إبنها يبلغ     

      :املقابلة معطيات حتليل 1-3-1

 ال الطفل أن أختها كذلك و األم الحظت شهور 8 )ك(بلغ  عندما ، عادية الوالدة و احلمل ظروف كانت 

 هنا ، فشلت و عليها نظره يركز جتعله أو التصفيق تعلمه أن جربت ، حوله املوجودين بالناس يهتم ال و يبتسم

 الوقت مع وسيتكلم جيدة بصحة و عادي ابنه أن يرى ألنه يوافق مل زوجها لكن الطبيب إىل تأخذه أن قررت

 ا يقوم اليت احلركات بني يقارن أخذ هنا و التوحدي الطفل عن التلفزة يف شريطا الزوج شاهد أشهر 10 بعد

 إبنه أخذ املستقرحينها غري النظر احلاد، الصوت اجلسد، ترجيح ، العزلة: مثل إبنه حركات و شاهده الذي الطفل

 الناس حيكو كي ، عليه باين كان ، مريض راه بلي عرفت:"  تقول الطفل مرض تشخيص مت أين املستشفى إىل

 "حيايت نكره لوليدي نشوف أنا مرض أي على

 الزوج.  "ميرباش قالويل الكل الناس و مريض ، مستقبل حىت عندو ما" : تقول إبنها شفاء من يائسة األم 

 به اإلهتمام و البيت يف البقاء يلزمها إبنها مرض أن ترى لكنها بالطفل اإلهتمام على األم يساعدون واألسرة

 املسؤولية تكرب يكرب ما كل " : اجتاهه مسؤولياا حجم من إال شيء من يزيد ال رأيها حسب العمر يف وتقدمه

  ".ديزي الناس كالم و معاه ومشاكلو

 أنه إىل إضافة األسباب جمهولة شديدة غضب نوبات لديه و اآلخرين كالم يكرر فهو) ك(ن لإلب بالنسبة أما

 إزعاجا تسبب اليت هي احلركات هذه و الغريبة باألشياء طبيعة غري بصفة يتعلق و مناسبة غري أوقات يف يضحك

 ساعة 24 نعسوا الزم نتقلق ، فيها عجبو واش منعرفش حاجات على يبكي و عايل دميا صوته" : تقول ألمه

 ".ارفالنه
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 التوتر و األرق من تعاين زالت ما هي و معها املقابلة إجراء غاية إىل إبنها مبرض فيها عرفت سنة أول من 

 حنشم و الناس من رب راين ، كبكري نرجع مشكيتش و بزاف مقلقة وليت": تقول عليه الشديد واخلوف

  ".يبروح

 به اإلهتمام و مالزمته إىل يدفعها إبنها على باخلوف شعورها أن تبني) ك(  أم احلالة مع املقابلة خالل من 

 إكتشاف على سنوات األربع يقارب ما مرور بعد و أا كما هذا جراء بالضيق تشعر أا ويتضح ، الوقت طول

 .كذلك الذنب و مرضه إزاء باحلرج وتشعر األمر تتقبل مل املرض

 يف عليها الضغط إدراك مقياس  تطبيق مت األوىل املقابلة يف )ك(م أ احلالة مع املوجهة نصف املقابلة إجراء بعد 

 :التايل اجلدول يف عليها املتحصل النتائج تظهر و الثانية املقابلة

 : الضغط إدراك مقياس يف) ك( أم نتائج (10) رقم جدول

 عادة كثريا أحيانا أبدا تقريبا الضاغطة الوضعيات

    x بالراحة تشعر -1

 x    لديك متطلبات بوجود تشعر -2

  x   اخللق وضيق الغضب سريع أنت -3

     xا للقيام كثرية أشياء لديك -4

  x   بالوحدة تشعر -5

   x  صراعية مواقف يف نفسك جتد -6

    x فعال حتبها بأشياء تقوم بأنك تشعر -7

  x   بالتعب تشعر -8

 x    أهدافك لبلوغ األمور إدارة استطاعتك عدم من ختاف -9

    x باهلدوء تشعر -10

   x  الختاذها قرارات عدة لديك -11

  x   باإلحباط تشعر -12

   x  باحليوية مليء أنت -13

  x   بالتوتر تشعر -14

 x    ستتراكم أا مشاكلك تبدو -15
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   x  أمرك من عجلة يف أنك تشعر -16

     x  واحلماية باألمن تشعر -17

  x   خماوف عدة لديك -18

 x    آخرين بأشخاص كمقارنة ضغط حتت أنت -19

 x    العزمية بفقدان تشعر -20

   x  نفسك متتع -21

  x   املستقبل من خائف أنت -22

 x    تريدها ألنك وليس ا ملزما بأشياء قمت انك تشعر -23

  x   وحكم انتقاد وضع بأنك تشعر -24

    x اهلموم من خايل شخص أنت -25

  x   الفكري والتعب باإلاك تشعر -26

  x   االسترخاء يف صعوبات لديك -27

 x    املسؤولية بعبء تشعر -28

   x  نفسك لتريح الكايف الوقت لديك -29

  x    مميت ضغط حتت بأنك تشعر -30

 32 33 16 20 اموع

 101 العام اموع

 : )ك(م أ للحالة الضغط إدراك مقياس مناقشة 2- 1-3

 على التحصل مت (10) رقم اجلدول يف مبني هو كما النقاط مجع و الضغط إدراك مقياس بتنقيط القيام بعد 

أم  عند الضغط إدراك مؤشر على احلصول مت الضغط مؤشر معادلة بتطبيق و )100=مج( بـ مقدرة خام نقطة

 من هذا يبدو و املتوسط فوق تقع ألا الضغط من مرتفع مستوى على تدل الدرجة هذه 0.78 بـ مقدر )ك(

 اهلدوء ال و بالراحة تشعر ال فهي (17) ،(10) ،(7) ، (1) مثل بالرفض املباشرة غري البنود على إجابتها خالل

 بالتوتر تشعر أا كما .طاقتها فوق حيملها و يزعجها مرضه و إبنها صراخ أن املقابلة يف قوهلا من ذلك إتضح و

 فاملسؤولية ، بكثريا (18) ،(14) البندين على إجابتها خالل من يتضح هذا و املخاوف من الكثري ولديها

 هلا نظرم و ، الناس كالم و مستقبله على قلقها يف تتجلى خماوفها و بالتوتر يشعرها دائمة بصفة إبنها ومالزمة
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 من وحكم انتقاد وضع أا تشعر فهي بكثريا (24) رقم البند على إجابتها خالل من هذا يظهر و) ك(ملرض و

 .اآلخرين

 املواجهة إستراتيجيات مقياس تطبيق يف لشروعمت ) ك( أم احلالة على الضغط إدراك مقياس تطبيق وبعد  

 :يف عليها املتحصل النتائج وتظهر

 : الضاغطة الوضعيات إزاء املواجهة إستراتيجيات مقاييس يف )ك(أم  نتائج (11) رقم جدول

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املستعملة الضغط مواجهة استراتيجيات

 %11,2 14 املشاكل حل إستراتيجية

 %13,6 17 االجتماعي الدعم إستراتيجية

 %22,4 28 التجنب إستراتيجية

 %7,2 9 التقييم إعادة إستراتيجية

 %9,6 12 الذات تأنيب إستراتيجية

  ) :ك(م أ للحالة املواجهة إستراتيجية مقياس مناقشة 3- 1-3

 التجنب إستراتيجية أوىل بدرجة النفسي للضغط مواجهتها يف تستعمل) ك(أم  أن نالحظ اجلدول خالل من

 تليها."بروحي حنشم و الناس من رب راين": قالت إذ املقابلة خالل من هذا يتضح و (%22,4) ب تقدر بنسبة

   العائلة و الزوج قبل من الدعم تتلقى )ك( فأم (%13,6) قدرها مئوية بنسبة اإلاجتماعي الدعم إستراتيجية

 آراء إىل تستند أا كما ، بالدعم املتعلقة املقياس بنود على إجابتها يف يظهر هذا و به تشعر عما الناس وحتدث

 تستخدم و ، "ميرباش قالويل الكل لناس :"قوهلا يف هذا يتجلى و يقولون ما على بناءا أحكامها تصدر و اآلخرين

 معينة طريقة تتخذ مل احلالة أن تبني فاملقابلة (%11,2) قدرها بنسبة و ثالثة بـدرجة املشكل حل   إستراتيجية

 جيدا تعرف فهي ". املسؤولية تكرب يكرب ما كل حيايت، نكره لوليدي نشوف":تقول إذ املشكل ملواجهة

 حلل ستستخدمها اليت الطرق أو األساليب تذكر مل لكنها إبنها إجتاه مسؤوليتها و تواجهها اليت الصعوبات

 : ب (26) ، (14) البندين على أجابت إذ (%9,6) بنسبة و رابعة بدرجة الذات تأنيب إستراتيجية مث .املشكل

 .إبنها مبرض يتعلق ما حول نفسها تأنب فهي ، نعم ما حد إىل : بـ (20) والبند نعم
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 على أجابت فقد (%7,2) ب تقدر مئوية نسبة التقييم إعادة إستراتيجية تستعمل )ك( أنّ جند األخري يف و 

 .تفاؤال أكثر كانت لو تتمىن فهي نعم، بـ مثال (2) رقم البند

 حول املركزة املواجهة وإستراتيجيات املشكل حول املركزة املواجهة إستراتيجيات (12) رقم اجلدول

  :االنفعال

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املواجهة استراتيجيات

 %24,8 31 املشكل حول املركزة اإلستراتيجيات

 %39,2 49 االنفعال حول املركزة اإلستراتيجيات

 إذ ، اإلنفعال على التركيز للضغوط مواجهتها و تعاملها يف يغلب )ك(أن أم  اجلدول خالل من نالحظ

 %39,2بنسبة تقدر ب  اإلستراتيجيات هذه تستعمل

 مقياس و الضغط إدراك مقياس نتائج على احلصول و املوجهة نصف املقابلة معطيات حتليل و عرض خالل من

 ما هذا و 0.78 بـ يقدر الضغط من مرتفع مستوى من تعاين) ك(  أم أن إستنتاج مت املواجهة إستراتيجيات

 يعترب إذ الضيق و اإلزعاج هلا تسبب املسؤولية و صراخة ، بنها أ مرض أنّ أثنائها ذكرت إذ العيادية املقابلة أكدته

 )4ص ،2008 ،عامر طارق ".(فهمه عليهم يصعب لآلباء مؤملا و حمريا إضطرابا التوحد

 للكلمات تكراره و احلاد صوته ، الغريبة باألشياء إبنها تعلق أنّ حيث) ك(  أم احلالة لدى يتضح ما وهذا 

 بني من هذه و "فيها عجبوا واش منعرفش حاجات على يبكي" : قالت إذ ذا قيامه سبب تفهم ال و تتوتر جيعلها

 )ك(م أ إنّ يتضح املواجهة إستراتيجيات مقياس نتائج خالل من و .التوحدي الطفل لدى تظهر اليت األعراض

 .اإلنفعال حول املركزة اإلستراتيجية تستعمل

 : )ج( أم : الرابعة احلالة 1-4

 دراستها مواصلة أجلت جامعي أوىل الدراسي املستوى ، لطفل أم ، سنة 27 العمر من تبلغ سيدة )ج(م أ   

  .سنوات 4 العمر من بلغ) ج( .به بأس ال اإلقتصادي املستوى ، طبيب زوجها ، إبنها مرض مث احلمل بسبب
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 :املقابلة توىحم حتليل 1-4-1

 أول هو )ج(أن  لسببني خائفة كانت األم أنّ إالّ عادية جد الوالدة و احلمل ظروف ، فيه مرغوبا كان احلمل

 .الثاين الشهر يف حامل كانت ملا طبيب استشارة دون أدوية تناولت أا هو الثاين السبب و هلا طفل

 مريض الطفل بلي يعرف كان هو ، خربة معنديش": تقول) ج( مرض الحظ من أول هو زوجها أنّ تذكر

 يف نقص لديه و اإلنفعاالت يالحظ ال و بالعني معهما يتواصل ال إبنهما أن إال إنتبه قد أنه حيث "كاالوالد ومش

 ونصف سنتني عمره يف كان ملا عقلي لطبيب مث األطفال طبيب إىل أخذه هلذا أحد حيضنه أن حيب ال و اإلمياءات

 ، طفلهما مرض زوجها إكتشف مىت منذ تعرف مل زالت ما فهي " عليا خىب ، األول من عارف كان": ل تقو ،

 هو اال هذا يف عمله أنّ تعتقد كانت قد و األوىل السنة منذ هذا و للطبيب ألخرى فترة من )ج( يأخذ كان إذ

 يقول ال هو و نصف و سنتني إبنها بلغ عندما األم أن إال .فيها مبالغ بطريقة إبنه بصحة اإلهتمام إىل يدفعه الذي

 خناف بديت مث عامني،" :تقول ما مشكل من يعاين أو مريض أنه يف تشك إبتدت املفردات من حمدودا عددا إال

en plus كيفوا مهش ما لفعمروا اجلريان اوالد شفت." 

 على أثر قد احلمل فترة يف تناولته الذي الدواء أن يف شكوكها عن و املوضوع عن زوجها كلمت بعدها 

 ، زوجها و هي نفسية ملختصة ذهبت و الطفل أخذت بعدها و مريض بأنه أخربها هنا و منوه و إبنهما صحة

 مش أصال أنا و نسقسي كنت" :  تقول ، ا إبنها تعامل أن ينبغي اليت الطرق و أسبابه املرض، عن أكثر سألت

 يف البكاء كثرية أصبحت و إارت أا حيث،   "جبنيب وقف كراجلي صربتين وحدة حاجة فامهة، ال و مأمنة

 خوفه بسبب إبنهما مبرض األول يف خيربها مل زوجها أن عرفت ملا و أهلها من تلقته الذي الدعم أن إال األول

 ، يقويل مقدرتش املرض من يتأكد حىت صرب ال و تاين ولد جنيب يستىن كان: "قول ت قليال حالتها حتسنت عليها

 تعود وهو دوما والده أم جدته به تم )ج(ف  األم نشاطات على يؤثر مل الطفل مرض  "عليا خففت احلاجة هذه

 .معها البقاء على

 النفسية املختصة و زوجها كالم لكن اخلرب تلقت عندما كثريا إنفعلت أايتضح ) ج(مع أم  املقابلة خالل من

 اإلحباط أما األجر، يكسبها اإلبتالء على الصرب بأن هلا قال فقد ، ثانية زاوية من املوضوع يف التفكري على ساعدها

 ولدي على ا لنحافظ الطريق انتبع خريت bien فهموين" : لتقو .شيئا الوضع من يغري فلن البكاء كثرة و
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 اخلرب ، هكذا نفكر رجعت باه بالساهل مش" ،  بسهولة هلا تتوصل مل الفكرة هذه أن وضحت و "وراجلي

   "كربت روحي حسيت خري، و كزمان رجعت بعد ومن %100 بدلين و كسرين

 ال الذي املوقف طبيعة إىل إضافة تتوقعه تكن مل الذي احلدث أو الضاغط املوقف هلذا مواجهتها أن ترى إذ

 أكثر جعلها األضرار بأقل وخترج تواجه كي ا تتعامل اليت الطريقة ختتار أن عليها يوجب بل تغريه أن ميكن

 ال و واقع أمر إبنها مرض أن حيث " منهربش ، معاها نتعامل لالزم مشكلة حيايت يف تصرى مرة أول " نصجا

   . منه مفر

 يف عليها الضغط إدراك مقياس تطبيق مت األوىل املقابلة يف) ج(م أ احلالة مع املوجهة نصف املقابلة إجراء بعد

 :التايل اجلدول يف عليها املتحصل النتائج وتظهر الثانية املقابلة

 :الضغط إدراك يف مقياس) ج(نتائج أم  (13) رقم  جدول

 عادة كثريا أحيانا أبدا تقريبا الضاغطة الوضعيات

 x    بالراحة تشعر -1

   x  لديك متطلبات بوجود تشعر -2

    X اخللق وضيق الغضب سريع أنت -3

     xا للقيام كثرية أشياء لديك -4

    X بالوحدة تشعر -5

    X صراعية مواقف يف نفسك جتد -6

 x    فعال حتبها بأشياء تقوم بأنك تشعر -7

   x  بالتعب تشعر -8

    X أهدافك لبلوغ األمور إدارة استطاعتك عدم من ختاف -9

 x    باهلدوء تشعر -10

   x  الختاذها قرارات عدة لديك -11

    X باإلحباط تشعر -12

 x    باحليوية مليء أنت -13

   x  بالتوتر تشعر -14

    X ستتراكم أا مشاكلك تبدو -15
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    X أمرك من عجلة يف أنك تشعر -16

  X   واحلماية باألمن تشعر -17

    X خماوف عدة لديك -18

    X آخرين بأشخاص كمقارنة ضغط حتت أنت -19

    X العزمية بفقدان تشعر -20

  x   نفسك متتع -21

    X املستقبل من خائف أنت -22

    X تريدها ألنك وليس ا ملزما بأشياء قمت انك تشعر -23

    X وحكم انتقاد وضع بأنك تشعر -24

   x  اهلموم من خايل شخص أنت -25

   x  الفكري والتعب باإلاك تشعر -26

    X االسترخاء يف صعوبات لديك -27

   x  املسؤولية بعبء تشعر -28

  x   نفسك لتريح الكايف الوقت لديك -29

    x  مميت ضغط حتت بأنك تشعر -30

 4 6 16 15 اموع

 41 العام اموع

 ) :ج( أم حلالة الضغط إدراك مقياس مناقشة 2- 1-4

 خام نقطة على احلصول مت (13) رقم اجلدول يف مبني هو كما النقاط ومجع الضغط إدراك مقياس تنقيط بعد

 بـ قدر) ج(أم  لدى الضغط إدراك مؤشر على حتصلنا الضغط مؤشر معادلة بتطبيق و) 42=مج(مقدره ب 

 .الضغط من منخفض مستوى على تدل الدرجة هذه 0.12

 اهلدوء و بالراحة تشعر ما عادة أا حيث بعادة (10) ،(7) ،(1)  البنود على إجابتها خالل من هذا ويتضح

 باألمن حتس) ج( أم فاحلالة كثريا  :بـ ،(29) ،(21) ،(17) البنود على أجابت كما باحليوية تتمتع أا حتس و

 أن املقابلة يف ذكرت إذ نفسها لتريح الكايف الوقت لديها و والعائلة زوجها من تتلقاه الذي الدعم نتيجة واحلماية
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 عبء من وخيفف األم يساعد من هناك وبالتايل عندها وجوده على توعد و جدته عند يبقى ما كثريا)ج(

 .مسؤولياا

 يف اخلوف ، التوتر و اإلحباط هلا سبب الذي الضاغط للحدث تنظر كانت األم أن إتضح املقابلة خالل ومن

 األحسن حنو ا دفع أنه إال البداية يف به تتسبب الذي الضيق قدر على ، إجيايب حدث أنه أساس على األول

 ما يدعم املنخفض الضغط مؤشر و املقياس نتائج و مناسبة أو مثلى بطريقة معه تتعامل و املوقف تتقبل أن وعلمها

 .املقابلة خالل ذكرته

 الوضعيات إزاء املواجهة إستراتيجيات مقياس تطبيق )ج(احلالة أم  على الضغط إدراك مقياس تطبيق بعد

 :يف عليها املتحصل النتائج وتظهر الضاغطة

  : الضاغطة الوضعيات إزاء املواجهة استراتيجيات مقياس يف) ج(م أ نتائج (14) رقم جدول

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املستعملة الضغط مواجهة استراتيجيات 

 %25,5 30 املشاكل حل إستراتيجية

 %17 20 االجتماعي الدعم إستراتيجية

 %10,2 12 التجنب إستراتيجية

 %13,6 16 التقييم إعادة إستراتيجية

 %5,95 7 الذات تأنيب إستراتيجية

  :) ج( أم للحالة املواجهة إستراتيجية مقياس مناقشة 3- 1-4

 بنسبة املشكل حل إستراتيجية النفسي للضغط مواجهتها يف تستعمل )ج(أم  أن نالحظ اجلدول خالل من

 أول" ، "راجلي و ولدي على بيها لنحافظ الطريق انتبع: "لتقا عندما املقابلة يف يتجلى هذا و (%25,5) قدرها

 معها ينفع ال مشكلة هو إبنها مرض أن تعترب حيث "منهربش ، معاها نتعامل لالزم مشكلة فحيايت تصرى مرة

 من هذا يتضح و (%17) ب مقدرة بنسبة اإلجتماعي الدعم عن البحث إستراتيجية تليها .اإلحباط أو اهلروب

 الدعم تلقيها أن يوضح ما هذا و " جبنيب وقف راجلي كي صربتين وحدة حاجة"،bien" فهموين"  املقابلة خالل

 تعيد مث تنفعل فاحلالة  (%13,6) بنسبة اإلجيايب التقييم إعادة إستراتيجية تليها ، أفضل حال يف بأا حتس جيعلها 

 يف .إجيابية بطريقة تتصرف جتعلها و بالنفع عليها تعود اليت و املناسبة الطرق إجياد جترب و املوقف يف التفكري
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 إبنها مرض أو املوقف هذا أن ترى )ج( أم أن إذ  (%10,2) بنسبة التجنب إستراتيجية تستخدم الرابعة الدرجة

 األخري يف و.عائلتها محاية دف باملسؤولية متتعت و الضاغط احلدث واجهت قد بل اهلروب معه ينفع ال

 أن تعتقد كانت مرة ألول إبنها مبرض عرفت فعندما (%5,95) ب تقدر مئوية بنسبة الذات تأنيب إستراتيجية

 .انفسه تأنيب إىل جلأت أي السبب هو األدوية تناوهلا

 حول املركزة املواجهة وإستراتيجيات املشكل حول املركزة املواجهة إستراتيجيات (15) رقم اجلدول

  :االنفعال

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املواجهة استراتيجيات

 %42,5 50 املشكل حول املركزة اإلستراتيجيات

 %29,75 35 االنفعال حول املركزة اإلستراتيجيات

 حل حول املركزة اإلستراتيجيات إستعمال عليها يطغى للضغط) ج(أم  مواجهة أن اجلدول خالل من يظهر

 الذي الطريق تتبع بأا ذكرت عندما املقابلة خالل من هذا يتضح %42,5 تقدر نسبتها املئوية ب حيث املشكل

 مع التعامل يف يفيدها ال الزائد اإلنفعال ، املشكل جتنب أو اهلروب أن إعتربت و زوجها و إبنها على به حتافظ

 .الوضعيات هذه مثل

 ومقياس الضغط إدراك مقياس نتائج على احلصول و املوجهة نصف املقابلة معطيات حتليل و عرض خالل من

 من يتضح و ، 0.12 بـ يقدر الضغط من منخفض مستوى ديهال) ج(م أ أنّ استنتاج مت املواجهة إستراتيجيات

 إحداث من متكنها اليت الطريقة لتجد فكرت و اإلضطراب طبيعة أكثر لتعرف سألت مث إنفعلت) ج(م أ أن املقابلة

 اخلطة ووضع املشكلة فهم وتتضمن مراحل عدة على تتم مركبة و معقدة عقلية عملية املشكلة فحل" إجيايب تغيري

 )ج(أم  عند نالحظه ما وهذا )182ص ،2001 ،مصطفى فتحي الزيات.(والتنفيذ

 للوضعيات مواجهتها يف املشكل حل إستراتيجيات على تركز أا يظهر املواجهة إستراتيجيات مقياس نتائج ومن

  .الضاغطة
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 :) م( أم : اخلامسة احلالة 1-5

 .مغترب زوجها ، به بأس ال االقتصادي املستوى ثانوي، الثالثه التعليمي مستواها ، سنة 33 العمر من تبلغ

 .أشهر 4 و سنوات 3 وعمره األصغر ابنها هو) م(

  :ةاملقابل توىحم حتليل 1-5-1  

  .عسرية كانت الوالدة و األول بطفلها مقارنة صعبة جد احلمل فترة ، به مرغوبا يكن مل )م(ب  األم محل

 هو و نفسي خمتص إستشارة يف السبب كان أخوه مع و معها تواصله عدم و )م(فل الط عند اللغة ظهور تأخر

 ، واحد حىت مع يلعب ما " :األم  تقول آلخر طبيب من خيتلف كان التشخيص ، طبيب إىل وجهها الذي

 خرج وقدامو معاه هدرتش كيما وال يسمعش ما بايل عم فايدة بال mais يهدر وقتاه ستنيت والو، ميحكي

 حنس بزاف، مقلقة روحي حنس:" قالت إذ ومرضه اإلبن مسؤولية من متخوفة و متأثرة جد كانت األم  "مريض

 زوجها تواجد عدم و آلخر طبيب من التشخيص فإختالف  "واحد فحىت المان ندير خمالين ديالو املرض بلي

 .مجيعا م الثقة تفقد جعلها العائلة من أحد أي ال و هو ال املرحلة هذه يف معها

 هذا أيد النفسي املختص بعدها و بالتوحد مصاب بأنه أخربها الذي هو و عقلي طبيب إىل إبنها أخذت

 ، الكلمات بعض ترديد و التغيري رفض و غريبة بأشياء تعلق و صراخ من )م( الطفل عند ظهرت اليت فاألعراض

 عاهدت أنا حنكي خيليين جرب وليدي مبرض تعرفتpsychologue : "األم تقول توحدي طفل أنه أظهرت

 ، مبفردات عنها التعبري تستطيع أن الصعب من معاناا أن ترى فاألم " نفسي وبني بيين يبقى شيء كل روحي

 فهم من يتمكن لن احلال بطبيعة إبنها إضطراب نوع حتديد من يتمكن مل الذي املختص أن يف تفكر أا إىل إضافة

 فعامل عايش راه هذاك ، أنا حيايت على خايفه ، الطفل على خايفة مش أنا ، ميفهمين واحد حنس" : قوهلا  تريد ما

 ".تاين

اآلخريني   مع بعنف تتصرف  كانت و فعالباإلن إتسمت إبنها مبرض فيها عرفت اليت األوىل شهور اخلمس يف 

 و  "والو ميعرفوا ، يعاونك لراجلك روحي ، لولدك اتفرغي تقويل لتشوفين ، الكل الناس كرهت روحي حسيت"

 أرادت و ا ال و بالطفل زوجها إهتمام عدم الحظت فهي ، إبنها مرض مع تعاملها أسلوب من غريت فترة بعد
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 كثريا تشبه إبنها مالمح أن ترى هي و "يشبهلك قايل مريض ولدك قلتلو ، حياتوا عاش" :لتقو مثله تتصرف أن

 ."يزيد ما قبل من كرهتو أصال ، باباه من لفيه الشبه على كرهتو ممكن" : تقول الزوج مالمح

 رد أي منه يصدر أن دون أشهر مرور بعد و هتمامهإ و زوجها تعاطف سيجذب إبنها مرض أن تتوقع كانت 

 الناس على نبعد خالين" : تقول  ، ألبنائها تتفرغ و اجلريان و بأهلها عالقتها حتسن أن األم  قررت إجيايب فعل

 ال و أهلها مع معاملتها من حتد و تقلل أن عليها يفرض كان فالزوج " هو بعدين و بيا غدر فالشدة و ، الكل

  .إطالقا قبل من تعرفهم كانت الذين األصدقاء أو اجلريان من أحدا تكلم

 ، ميعرفش مريض" : تقول يضربه الكبري األخ جيعل ما هذا و معه يلعب ال و أخوه لوجود ينتبهال ) م( الطفل

 "به حسيت وال عمري بصح ولدي هاداك الطفل ، يضربو خوه بصح

) طفل( تقول عنه حتدثت كلما إذ مرضه ال و) م( لوجود متقبلة غري مازالت األم أن املقابله خالل من يبدو و

 .عنه يدور احلديث أن رغم املقابلة أثناء واحدة ملرة لو و إمسه تذكر مل و

 هو" : تقول  غرفته يف لوحده يلعب تتركه و مالبسه له تغري و تطعمه إذ حنوه بواجبها تقوم أا ) م(م أ ترى

 "هبي فايقني ومش l’autisme عندو هذاك حىت ممكن ، كلش يف لباباه يشبه ، شايفين ال و حمتاجين مش

 زوجها أم و املريض بإبنها تعتين فهي ، "طاقيت فوق حاملة: " تقول اليومية بنشاطاا و مبسؤولياا يتعلق فيما

 يوم: " تقول . بأوالدها تتكفل و البيت يف حتتاجه ما تشتري اليت هي و املدرسة إىل تأخذه ، اآلخر إبنها وتدرس

 "تديري راكي واش أمو ال و هو يقويل فاالخر و فيها نقعد معنديش دقيقة ، جنري كامل

 تقبلها عدم و ا تقوم اليت احلركات خالل من هذا يظهر و التوتر شديدة احلالة أن يتضح املقابلة خالل ومن

 ، حنلم كامل يوم " : قالت حيث اليقظة أحالم إىل املفرط بلجوئها ذلك يتم و الواقع من اهلروب و طفلها ملرض

  "احلاالت فكل روحي إختليت نفكر و نطيب ، حنلم و نغسل

 يف عليها الضغط إدراك مقياس تطبيق مت األوىل املقابلة يف)  م( أم احلالة مع املوجهة نصف املقابلة إجراء وبعد

 :التايل اجلدول يف عليها املتحصل النتائج وتظهر الثانية املقابلة
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 : الضغط إدراك مقياس يف ) م(أم  نتائج (16) رقم جدول

 عادة كثريا أحيانا أبدا تقريبا الضاغطة الوضعيات

    x بالراحة تشعر -1

 x    لديك متطلبات بوجود تشعر -2

   x  اخللق وضيق الغضب سريع أنت -3

     Xا للقيام كثرية أشياء لديك -4

  X   بالوحدة تشعر -5

  X   صراعية مواقف يف نفسك جتد -6

    x فعال حتبها بأشياء تقوم بأنك تشعر -7

  X   بالتعب تشعر -8

  X   أهدافك لبلوغ األمور إدارة استطاعتك عدم من ختاف -9

   x  باهلدوء تشعر -10

 x    الختاذها قرارات عدة لديك -11

 x    باإلحباط تشعر -12

   x  باحليوية مليء أنت -13

  X   بالتوتر تشعر -14

  X   ستتراكم أا مشاكلك تبدو -15

 x    أمرك من عجلة يف أنك تشعر -16

    x واحلماية باألمن تشعر -17

  X   خماوف عدة لديك -18

   x  آخرين بأشخاص كمقارنة ضغط حتت أنت -19

 x    العزمية بفقدان تشعر -20

    x نفسك متتع -21

  X   املستقبل من خائف أنت -22

 x    تريدها ألنك وليس ا ملزما بأشياء قمت انك تشعر -23

  X   وحكم انتقاد وضع بأنك تشعر -24

 x    اهلموم من خايل شخص أنت -25
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  X   الفكري والتعب باإلاك تشعر -26

 x    االسترخاء يف صعوبات لديك -27

  X   املسؤولية بعبء تشعر -28

  X   نفسك لتريح الكايف الوقت لديك -29

 x     مميت ضغط حتت بأنك تشعر -30

 33 38 10 16 اموع

 97 العام اموع

 

 ) :م(أم  للحالة الضغط إدراك مقياس مناقشة 2- 1-5

 خام نقطة على احلصول مت (16) اجلدول يف مبني هو كما النقاط مجع و الضغط إدراك مقياس تنقيط بعد

 بـ مقدر ) م( أم لدى الضغط إدراك مؤشر على حتصلنا الضغط مؤشر معادلة بتطبيق )97=مج( ب مقدرة

 .الضغط من مرتفع مستوى على تدل الدرجة هذه و  0.74

 يف هذا جتلى قد و ، أبدا بتقريبا (21) ،(17) ،(7) ،(1) املباشرة غري البنود على إجابتها خالل من يتضح

 ندير خمالين ديالو املرض" ، "يفهمين ما واحد" :قالت إذ إهتمامه و زوجها ملساعدة تفتقد احلالة أن إذ املقابلة

 عبء و التعب و بالوحدة تشعر فهي بكثريا ،(28) ،(8) ،(5) البنود على أجابت وقد."واحد فحىت المان

 التوتر، و بالتعب تشعر ما كثريا أا إىل إضافة ، مبفردها الطفلني شؤون إدارة و رعاية تتوىل لكوا نظرا املسؤولية

 فوق حاملة"  :قالت حني أيضا املقابلة يف هذا يظهر و اإلسترخاء يف صعوبات ولديها الفكري التعب و اإلاك

  ". نقعد باه معنديش دقيقة جنري، كامل يوم" ،"طاقيت

 املتحصل النتائج وتظهر املواجهة إستراتيجيات مقياس تطبيق مت) م( أم على الضغط إدراك مقياس تطبيق وبعد

   :يف عليها
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             : الضاغطة الوضعيات إزاء املواجهة إستراتيجيات مقياس يف )م( أم نتائج (17) رقم جدول

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املستعملة الضغط مواجهة استراتيجيات

 %7,04 11 املشاكل حل إستراتيجية

 %4,48 7 االجتماعي الدعم إستراتيجية

 %17,92 28 التجنب إستراتيجية

 %7,04 11 التقييم إعادة إستراتيجية

 %4,48 07 الذات تأنيب إستراتيجية

  ) :م( أم للحالة املواجهة إستراتيجيات مقياس مناقشة 3- 1-5

 مئوية بنسبة التجنب إستراتيجية النفسي للضغط مواجهتها يف تستعمل )م( أم أن نالحظ اجلدول خالل من

 كي معيشتها عن خمتلفة حاالت يف نفسها تتخيل و اليقظة أحالم على تعتمد أا حيث (%17,92) قدرها

 ب مقدرة بنسبة التقييم إعادة إستراتيجية تليها مسؤولياا، و إبنها مرض يف التفكري جتنب أو اهلروب من تتمكن

 للموقف إجيايب تقييم إعادة مبثابة هذا و اجلريان و األصدقاء ، بأهلها عالقاا حتسن أن قررت فاحلالة (7,04%)

 من ال الدعم تلقىت )م(فأم  (%7,04) قدرها بنسبة  املشكل إستراتيجيةحل تستخدم الثالثة بالدرجة و الضاغط

 إستراتيجي بعدها )م( ملرض متقبلة غري فهي للوضعية حل إجياد حتاول مل أا إىل إضافة العائلة من ال و زوجها

 الكل الناس على نبعد خالين": تقول إذ (%4,48) قدرها بنسبة اإلجتماي الدعم عن البحث و الذات تأنيب

  .ألهلها معاملتها يف التقصري و كالمه بسماع لقيامها نفسها تأنب فهي "بيا غدر وفالشدة

 حول املركزة املواجهة إستراتيجيات و املشكل حول املركزة املواجهة إستراتيجيات (18) رقم اجلدول

 : االنفعال

 املئوية النسبة اخلام الدرجة املواجهة استراتيجيات

 %11,52 18 املشكل حول املركزة اإلستراتيجيات

 %29,44 46 االنفعال حول املركزة اإلستراتيجيات

 على املركزة اإلستراتيجيات إستعمال عليها يطغى النفسي للضغط) م( أم مواجهة أن اجلدول خالل من يظهر

 العبارات من العديد تستعمل كانت إذ املقابلة خالل من هذا يظهر و %29,44 نسبة مئوية قدرها  ، اإلنفعال
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 "بلي حنس" ، "مقلقة روحي حنس: "تقول إذ مواجهته أو املشاكل حل عن تعبريها من أكثر اإلنفعال عن تعرب اليت

 "الناس كرهت روحي حسيت" ، "ميفهمين واحد حنس"

 مقياس و الضغط إدراك مقياس نتائج على احلصول و املوجهة نصف املقابلة معطيات حتليل و عرض خالل من

 أكدته ما هذا و 0.74 بـ يقدر الضغط من مرتفع مستوى ديها) م( أم أن إستنتاج مت املواجهة إستراتيجيات

 لوحدها املسؤولية عبء حتملها ، إبنها مرض يف تتمثل ضغوطات عدة واجهت) م( فأم موجهة النصف املقابلة

 ما أن "حويسر ناهد" ترى اإلشكالية يف ذكرنا مثلما و ، ككل بالعائلة إهتمامه عدم و زوجها سفر إىل إضافة

 عند واحلزن التصديق عدم و إنكار مبرحلة ميررن أن درجة إىل مؤملا يكون التوحديني األطفال أمهات تعانيه

 الشديد باإلنفعال تتسم و طفلها ملرض متقبلة غري فاحلالة )68ص ،2006 املنعم، عبد(طفلهن  حلقيقة إدراكهن

  .مرضه مع تعاملها يف

 إستراتيجيات على تتركز أا يتضح الضاغطة الوضعيات إزاء مواجهة إستراتيجيات مقياس نتائج خالل ومن

  .اإلنفعال على املركزة املواجهة

 :جدول نتائج املقاييس لكل احلاالت اخلمس ) 19(جدول رقم 

    مقياس إستراتيجيات املواجهة            مقياس إدراك الضغط  احلاالت

املركزة حول حل   املستوى  مؤشر إدراك الضغط

  املشكل

حول املركزة 

  اإلنفعال

النوع األكثر 

  إستعماال

  مستوى مرتفع  7, 0  )أ(أم 
20,25% 

  اإلنفعال  37,24%

  مستوى منخفض 0,24  )س(أم 
39,36% 27,88% 

  حل املشكل

  %24,8  مستوى مرتفع 0,78  )ك(أم 
39,2% 

  اإلنفعال

  حل املشكل  %29,75  %42,5  مستوى منخفض 0,12  )ج(أم 

  اإلنفعال  %29,44  %11,52  مستوى مرتفع 0,74  )م(أم 
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نالحظ من خالل اجلدول أن أمهات األطفال التوحديني يستخدمن إستراتيجيات خمتلفة يف مواجهتهن للضغط 

  :النفسي و هذا حسب شدة الضغط و يتضح ذلك من خالل النتائج املتحصل عليها ، حيث أن 

، )%39,2(، ) %37,24( حول اإلنفعاليستخدمن إستراتيجيات مواجهة مركزة ) م(، أم ) ك(، أم ) أ(أم 

) 0,74(، ) 0,78(، ) 0,7(و لديهن مستوى مرتفع من الضغط النفسي و يظهر ذلك كالتايل  )29,44%(

   .على الترتيب

 )%29,75(، ) %27,88( يسخدمن إستراتيجيات مواجهة مركزة حول حل املشكل) ج(، أم ) س(أم 

  .على الترتيب) 0,12(،  )0,24(يظهر ذلك كالتايل لديهن مستوى منخفض من الضغط النفسي و و
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 :العام اإلستنتاج2- 

 الطفل منو مظاهر على الكبري لتأثريه نظرا تعقيدا و صعوبة التطورية اإلضطرابات أكثر من التوحد يعترب 

 وضعيات إبنها مرض بسبب تواجه اليت األم إىل ميتد بل فقط الطفل على األثر هذا يتوقف ال و ، املختلفة

 يعايشها اليت العديدة للصعوبات الضغط مصطلح يشري و ، التكيف حتاول جيعلها ما هذا و جديدة ومسؤوليات

 مواجهة عن إمكاناا و قدراا عجز و التكيف حتقيق يف األم ففشل الضاغطة لألحداث مواجهته عند الفرد

 على التعرف دراستنا موضوع خالل من أردنا هلذا و ، النفسي للضغط عرضه جيعلها قد اخلارجية املتطلبات

 من فإنطلقنا ، النفسي الضغط مستوى أو بشدة عالقتها و التوحدي الطفل أم لدى الضغط مواجهة إستراتيجيات

 و النفسي للضغط مواجهتهن يف خمتلفة إستراتيجيات يستخدمن التوحديني األطفال أمهات أن مفادها عامة فرضية

 : فرضيتني إىل بتجزئتها قمنا

 مستوى لديهن اإلنفعال حول مركزة مواجهة إستراتيجيات يستعملن اللوايت األمهات أن مفادها : األوىل

 .الضغط من مرتفع

 لديهن حل املشكل حول مركزة مواجهة إستراتيجيات يستعملن اللوايت األمهات أن فمفادها : الثانية أما

 .الضغط من مرتفع مستوى

 ومقياس للفنستاين الضغط إدراك مقياس و موجهة النصف املقابلة بإستعمال الفرضيات من التحقق مت ولقد

 توحديني ألطفال أمهات هن و حاالت 5 اخترنا فقد البحث جمموعة خيص فيما و لبوهلان املواجهة إستراتيجيات

أمهات األطفال التوحديني يستخدمن إستراتيجيات خمتلفة يف مواجهتهن للضغط  بأن الدراسة نتائج أظهرت حيث

 بل واحدة بطريقة الضاغطة لألحداث يستجيبون ال األفراد" أن إىل تشري اليت عنه الفكرة أسفرت ما هذا والنفسي 

 األكثر هم البيئة من القادم للتحدي احلساسية ذوي فاألشخاص ، الشخصية منط إلختالف إستجابتهم يف خيتلفون

 بينما ، فعالية أقل مواجهة أساليب يستعملون و الضغوط مبسببات التأثر سريعوا و بالنقص شعورا و حساسية

 املواجهة إستراتيجيات يستعملون العدوانيني غري و احلياة و العمل عن رضا ، وصربا استرخاء األكثر األشخاص

 .)27،ص2005طه ،(.املشكل حل حول املركزة

 يستخدمن التوحديني األطفال أمهات على حتقق الفرضية العامة حيث أن النتائج حتليل عملية دلت وقد

 أو املشكل حل على مركزهخمتلفة يف مواجتهنت للضغط النفسي سواءا كانت هذه اإلستراتيجيات  إستراتيجيات
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 حول املركزة اإلستراتيجيات أن حتقق الفرضية اجلزئية األوىل حبيث دلت النتائج على كما،  اإلنفعال على مركزه

) م(، أم ) ك(، أم ) أ(ا ما يظهر لدى احلاالت الثالث  أم هذ و مرتفع ضغط مؤشر أو مستوى يصاحبها اإلنفعال

و لديهن  )%29,44( ،)%39,2(، )%37,24( إذ يستخدمن إستراتيجيات مواجهة مركزة حول اإلنفعال

   .على الترتيب) 0,74(، ) 0,78(، ) 0,7(كالتايل مستوى مرتفع من الضغط النفسي و يظهر ذلك 

 منخفض ضغط مستوى يصاحبها املشكل حل حول املركزة اإلستراتيجيات :وحتقق الفرضية اجلزئية الثانية إذ أن 

 فهن يسخدمن إستراتيجيات مواجهة مركزة حول حل املشكل) ج(، أم )س(و هذا ما يظهر لدى احلاالت أم 

 )0,24(و لديهن مستوى منخفض من الضغط النفسي و يظهر ذلك كالتايل  )29,75%(، ) 27,88%(

  .على الترتيب) 0,12(

 .اجلزئية الفرضيات و العامة الفرضية حتقق تؤكد النتائج

 تكون حىت جهة من بالكبرية ليست البحث جمموعة كون إجراءاا دقة نسبة الدراسة هذه على يؤخذ أن ميكن

 مستواها األم، مركع(ة الداخلي املتغريات و العوامل أثر إىل تتطرق مل الدراسة أن على زيادة للمجتمع ممثلة النتائج

 كعيوب تعترب أن ميكن املآخذ أو النقاط هذه أن من الرغم على و )االضطراب اكتشاف عند الطفل سن التعليمي،

 البحث آفاق تطوير يف األقل على تسهم أن ميكن كوا الدراسة أمهية من بالضرورة تنقص ال أا إال ونقائص

 و الوعي زيادة إىل إضافة التوحديني األطفال بأمهات التكفل إىل النفسانيني املختصني إهتمام توجيه و العلمي

 .عنها الناتج الضغط مواجهة أو التعامل وكيفية خصائصها و النمائية اإلعاقة ذه اإلهتمام

 :البحث صعوبات3 -

  : يف تتمثل اليت و الصعوبات من آخر حبث كأي حبثنا خيلو ال

 لكن فيفري شهر بدايه البحث إجراء على املراكز أحد يف املوافقه على حصلنا حيث : البحث إجراء مكان تغيري .

 .الثانيه للمره دراسه موضع يكن أن رفضن األطفال أمهات

  . امشداله يف حاله و الغزالن سور دائره يف منهن أربعه ، فقط حاالت مخس قابلنا .
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 : توصيات و إقتراحات -4

 مواجهته إستراتيجيات و النفسي بالضغط املتعلقه و الدراسه هذه نتائج خالل من إليه التوصل مت ما على بناءا

 و املستعملة اإلستراتيجيات نوع حتديد و لديهن الضغط مبستوى عالقتها و التوحديني األطفال أمهات لدى

 : مايلي إقتراح إرتأينا الدراسة من املتوخاة األهداف بلوغ و إلستكمال و هلا املصاحب الضغط مستوى

 . عموما املرضى األطفال بأمهات و التوحدي الطفل بأم اجليد التكفل .

 فالكلمات ، األم لدى النفسي الضغط و اآلالم من التخفيف يف كبريا دورا املرض عن اإلعالن طريقه تلعب .

 .لديها الضغط خيفف و أفضل بطريقه املواجهه على يساعدها قد املرض طبيعه فهم و الوجداين التفاعل و املختاره

 و األموميه قدراا إستثمار و إجياد على مساعدا يف دوره يكمن و نفسي خمتص قبل من األم ةمتابع االفضل من .

 .طفلها حلاله املالئمه التربويه بالطرق تزويدها

 لتقدمي إضافه فهمه على األولياء ملساعده ، به اخلاصه األعراض و اإلضطراب ذا أكثر للتعريف امللتقيات تنظيم .

 . أوليائه و الطفل بني العالقه لتوطيد العالجيةو التربوية اإلرشادات و اإلقتراحات
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  : خامتة 

عن  إن الضغط ال يكاد يفارق اإلنسان يف هذا العصر لدرجه أنه أصبح يسمى عصر الضغط و هو ينتج

  .تسيريه و التعامل معه حماولةله و  موقف ضاغظ يؤدي إىل اإلستجابة

و من املعلوم أن إستراتيجيات مواجهة الضغط تتغري من موقف آلخر و من فرد إىل آخر و ذلك 

حسب طبيعه املوقف الضاغط و شخصيه الفرد ، و الضغط ناتج عن إصابه باإلبن بإعاقه التوحد جدير بأن 

  .   يواجه بأساليب ناجحه تضمن التكفل اجليد بالطفل و رعايته

لدى أمهات األطفال التوحديني يبقى من املواضيع اهلامه اليت نأمل أن  النهايةو ما ميكن إستخالصه يف 

ن حدة الضغط الناتج عن اإلعاقه جترى حوهلا يف املستقبل سلسله من الدراسات و األحباث لغرض التخفيف م

  .مواجهته بإستراتيجيات فعالهو
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) :01(امللحق رقم   

:دليل املقابلة النصف موجهة  

                                                                                :البيانات الشخصيةّ -

                                                                                           : اإلسم -

                                                                                            : السن -

                                                                                              :املستوى الدراسي -

                                                                                                         :  املهنة - 

                                                                                                    : مهنة الزوج - 

                                                                                                 :  عدد األوالد - 

حي شعيب                - مدينة                          - قرية                               - :مكان السكن - 

                                                 العائلةمع  - فردي                               - :نوع السكن - 

I - بيانات عامة حول الطفل التوحدي                   : 

:                                                                                         إسم الطفل - 

                                            :                                                            جنسه  -

:                                                                                                         عمره  - 

               :                                                                               رتبته بني اإلخوة  - 

:    سن اإلصابة  -   

II -    احلالةالنفسية لألم قبل و عند اكتشاف احلالة:  

         كيف كان إبنك قبل أن تعريف أنه مريض ؟ - 

                                                       كيف ترىب؟  - 

                   طفلك يعاين من التوحد؟ مىت أدركت أن  - 

  رد فعلك؟         من أخربك بذلك و كيف  - 



 

  كيف كان شعورك عندما علمت بذلك؟              - 

  ماذا فعلت عند مساعك اخلرب؟                                         - 

  هل تظنني أن إجنابك لطفل توحدي أثر على حياتك؟               - 

  هل تشعرين بالذنب؟ و كيف ذلك - 

III- األم مع الوضعية تعامل:  

        عند إدراكك و معرفتك بأن إبنك مصاب بالتوحد ماذا فكريت أن تفعلي ؟  - 

         كيف كان رد فعل زوجك و هل تلقييت الدعم منه ؟ - 

        كيف فكريت أن تدخلي إبنك للمركز ؟ و ملاذا؟  - 

              كيف تتعاملني مع الوضع يف الوقت احلايل؟  - 

           نني أنك توفرين له كل اإلمكانيات و تعطني له كل وقتك ؟هل تظ - 

             هل جتدين الوقت الكايف للعنايه به و بنفسك و بعائلتك ؟  - 

  كيف هو وضعك يف العمل و هل تستطيعني مواصلته ؟  - 

VI -  احلياة العالئقيه :         

                    كيف هي عالقتك مع طفلك ؟ - 

              هل تغريت هذه العالقه بعد إكتشافك لإلعاقه ؟  - 

            هل تعاملينه بنفس طريقه تعاملك مع اآلخرين ؟ و ملاذا؟ - 

      هل تغريت عالقتك مع زوجك ؟ و هل تأثرت هذه العالقه بإصابه إبنك ؟  - 

  أن إبنك مصاب بالتوحد ؟ هل تغريت عالقتك بعائلتك كلها و اجلريان و األصدقاء بعد أن علمت  - 

 V- املستقبليه لألم  النظره:  

  هل تعتقدين أن العنايه بإبنك ستكون أصعب يف املستقبل؟ - 

  هل تعتقدين أنه سيعيش حياه عاديه و حيقق اإلستقالليه؟  - 

  هل تظنني أنه سيشفى يف املستقبل ؟ - 

  اذا؟هل تفكرين يف إجناب املزيد من األطفال لو أتيح لك ذلك ؟ و مل - 

  هل تظنني أنك قادره على مواجهه هذه الوضعيه و التعامل معها ؟ - 
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    إدراك الضغط مقياس

 

 

P-S-Q.  
  

يف اخلانة املناسبة اليت تصف ما ينطبق ) x(يف كل عبارة من العبارات التالية ضع عالمة : التعليمة

عليك عموما، وذلك من خالل سنة أو سنتني املاضيتني أجب بسرعة دون أن تزعج نفسك مبراجعة 

 .ل هذه املدةإجابتك واحرص على مسار حياتك خال

 

أحيا تقريبا أبدا الوضعيات الضاغطة

 نا

 عادة كثريا

     .تشعر بالراحة -1

     .تشعر بوجود متطلبات لديك -2

     .أنت سريع الغضب أو ضيق اخللق -3

     .لديك أشياء كثرية للقيام ا -4

     .تشعر بالوحدة -5

     .جتد نفسك يف مواقف صراعية -6

     .أنك تقوم بأشياء حتبها فعالتشعر ب -7

     .تشعر بالتعب -8

ختاف من عدم استطاعتك إدارة األمور لبلوغ  -9

 .أهدافك

    

     .تشعر باهلدوء -10

     .لديك عدة قرارات الختاذها -11

     .إلحباطتشعر با -12

     .أنت مليء باحليوية -13

     .تشعر بالتوتر -14

     .تبدو مشاكلها أا ستتراكم -15



 

 

     .تشعر بأنك يف عجلة من أمرك -16

     .تشعر باألمن واحلماية -17

     .لديك عدة خماوف -18

     .أنت حتت ضغط مقارنة بأشخاص اآلخرين -19

     .تشعر بفقدان العزمية -20

     .متتع نفسك -21

     .أنت ختاف من املستقبل -22

     .تشعر بأنك قمت بأشياء ملزم ا -23

     تشعر بأنك وضع انتقاد وحكم -24

     .أنت شخص خال من اهلموم -25

     .تشعر باإلاك أو التعب الفكري -26

     .لديك صعوبة االرختاء -27

     .تشعر بعبء املسؤولية -28

     .لديك الوقت الكايف لنفسك -29

     .غط مميتتشعر أنك حتت ض -30

     اموع

  اموع العام
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 جامعة البويرة

 كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

 قسم علم النفس

 ختصص علم النفس العيادي

 

 مقياس املواجهة لبوهلان و آخرون

:يف إطار إعداد مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر يف علم النفس العيادي و اليت حتمل عنوان   

"املواجهة لدى أم الطفل التوحديالضغط النفسي و إستراتيجيات "  

 نرجو منكم إثراء هذا البحث باإلجابة على بنود املقياس

)موقف مسك باألخص أو أزعجك(صف موقفا عشته خالل األشهر األخريه - 1  

.............................................................................................

................................................................................... 

حدد شدة اإلنزعاج و التوتر الذي سببه لك هذا املوقف- 2  

 

متوسط- منخفض                               -                   مرتفع                    -   

 

 

 

 

 

 



 الرقم البنود نعم إىل حد ما نعم ال إىل حد ما ال

 1 وضعت خطة و إتبعتها    

 2 متنيت لوكنت أكثر قوة و تفاؤال و محاسا    

 3 حدثت شخصا عما أحسست به    

 4 كافحت لتحقيق ما أردته    

إىل األحسنتغريت       5 

 6 تناولت األمور واحدة بواحدة    

 7 متنيت لو إستطعت تغيري ما حدث    

 8 تضايقت لعدم قدريت على جتنب املشكل    

 9 ركزت على اجلانب اإلجيايب الذي ميكن أن يظهر فيما بعد    

 10 تناقشت مع شخص ألعرف أكثر عن املوقف    

 11 متنيت لو حدثت معجزة    

 12 خرجت أكثر قوة من الوضعية    

 13 غريت األمور حىت ينتهي كل شيء بسالم    

 14 أنبت نفسي    

 15 إحتفظت مبشاعري لنفسي    

 16 تفاوظت للحصول على شيء إجيايب من املوقف    

 17 جلست و ختيلت مكانا أو زمانا أفضل من الذي كنت فيه    

بإتباع أول فكرة خطرت يلحاولت عدم التصرف بتسرع أو       18 

 19 رفضت التصديق أن هذا حدث فعال    

 20 أدركت بأنين سبب املشاكل    

 21 حاولت عدم البقاء لوحدي    

 22 فكرت يف أمور خيالية او ومهيه حىت أكون أحسن    

 23 قبلت عطف و تفاهم شخص    

 24 وجدت حال أو حلني للمشكلة    

كل شيء حاولت نسيان      25 

 26 متنيت لو إستطعت تغيري موقفي    

عرفت ما ينبغي القيام به و ضاعفت جمهودايت و بذلت كل ما     

 بوسعي للوصول على ما أريد

27 

 28 عدلت شيء يف ذايت من أجل أن أحتمل الوضعية بشكل أفضل    

 29 نقدت نفسي و وخبتها     



 


