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قدم للنشر يف 1133/11 /62هـ  ،وقبل للنشر يف  1131 /1/1هـ
هدفت الد راسة إىل حبث الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( 03طفالً ،و 03طفلة)؛ ممن بلغ متوسط حساهبم على مقياس الطفل التوحدي  67.71درجة ،واالحنراف املعياري ±
 ،...0وستني طفالً وطفلة من العاديني ( 03طفالً ،و 03طفلة)؛ ممن بلغ متوسط حساهبم على مقياس الطفل التوحدي  63.01درجة ،واالحنراف
املعياري  ،0.71 ±ممن تراوحت أعمارهم من  9إىل  63مبتوسط حسايب قدره  9.19عاماً ،وباحنراف معياري مقداره  .6.19 ±وقد مت اختيار عينة
البحث من الصفني ا لثالث والرابع من املرحلة االبتدائية من بعض املدارس االبتدائية مبدينة نصر .وقد بلغ متوسط ذكاء األطفال العاديني وفقاً الختبار
رسم الرجل  91.67درجة ،ومتوسط ذكاء األطفال ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد  99.97درجة .كما تراوح املستوى التعليمي آلباء وأمهات عينة
البحث من متوسط إىل ٍ
عال ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الطفل التوحدي الذي أعدَّه عادل عبد اهلل حممد ( ، ).33.ومقياس
القلق لألطفال الذي أعدَّه رشاد عبد العزيز موسى ( ، )6997ومقياس االكتئاب لألطفال واملراهقني الذي أعدَّه رشاد عبد العزيز موسى (،).339
ومقياس العدوان لألطفال الذي أعدَّته الباحثة
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري النوع (ذكور  /إناث) يف القلق ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري درجة
اإلعاقة (سوي ذو األعراض الشبيهة بالتوحد) يف القلق ،وأن اإلناث ذوات األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر قلقاً من بقية اجملموعات ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية ألثر متغري درجة اإلعاقة (سوي – ذو األعراض الشبيهة بالتوحد) ،كما ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغري النوع (ذكور /
إناث) يف االكتئاب ،وكذا وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغري النوع (ذكور  /إناث) يف العدوان.
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)

المقدمة واإلطار النظري :
يعـد التوحـد إعاقـة متعلقـة بـالنمو  ...وعـاد مـا ترهـر
خالل السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل ،وهي تنـتج عـن
اضــطراب يف ااهــاز العصــؤ ممــا يــاثر علــى وظــائ امل ـ  ،كمــا
يـ ــاثر التوحـ ــد علـ ــى النمـ ــو الطبيعـ ــي للم ـ ـ يف جمـ ــال ا يـ ــا
االجتماعي ـ ـ ــة ومه ـ ـ ــارات التواا ـ ـ ــل؛ إذ يواج ـ ـ ــه ع ـ ـ ــاد األطف ـ ـ ــال
واألشـخا املصــابون بالتوحــد اــعوبات يف جمــال التوااــل ــري
اللفرــي ،والتفاعــل االجتمــاعي وكــذل اــعوبات يف األنشــطة
الرتفيهيـة ،وتـادي اإلاـابة بالتوحـد إىل اـعوبة يف التوااـل مـع
اآلخ ـرين ويف االرتب ــاا بالع ــا ا ــارجي؛ إذ ك ــن أن يره ــر
املصــابون هبــذا االض ــطراب ســلوكاً متكــرراً بص ــور ــري طبيعي ــة،
ك ــرن ارك ـ ـوا أيـ ــديهم بشـ ــكل متكـ ــرر ،أو أن يهـ ــزوا أجسـ ــامهم
بشــكل متكــرر ،كمــا كــن أن يرهــروا ردوداً ــري معتــاد عنــد
تعــاملهم مــع النــاس ،أو أن يرتبط ـوا بــبعض األشــياء بصــور ــري
طبيعية ،كرن يلعب هاالء األطفال بسيار معينة بشكل متكرر
وبصور ري طبيعية ،دون حماولة التغيري إىل سيار أو لعبة أخرى
مثالً ،مع وجود مقاومة حملاولـة التغيـري .ويف بعـض ا ـاالت ،قـد
يره ــر ه ــاالء األطف ــال س ــلوكاً ع ــدوانياً ــاه اآلخـ ـرين ،أو ــاه
الذات.
ويعــد التوح ــد  )*(Autismم ــن أكث ــر اإلعاق ــات النمائي ــة
مـن حيـث ترثريهـا علــى سـلول الطفـل الــذي يعـا منهـا (ماجــد
عمــار  ، ،)7 :6999 ،كمــا أنــه أحــد االضــطرابات النمائيــة ؛
والــظ ترهــر خــالل الســنوات الــثالث األوىل م ـن عمــر الطفــل،
ومـ ــن ذـ ــات هـ ــذا االضـ ــطراب ع،ـ ــز التوااـ ــل مـ ــع اآلخ ـ ـرين،
واالندماج يف أنشطة منطية متكـرر أو القيـام حبركـات معـاد بـال
تغي ـ ــري؛ وال ـ ــرفض ألي تغيـ ـ ـريات يف البيئ ـ ــة احمليط ـ ــة أو يف روت ـ ــني
ا يــا  ،ويتميــز بــرد فعــل مبــالغ فيــه للمث ـريات ا ســية مــع وجــود
اض ــطراب يف الك ــالم واللغ ــة؛ ألن الطف ــل يع ــا م ــن اض ــطراب
حســي تبــدو حواســه وكرهنــا ال تعمــل ،وينتشــر هــذا االضــطراب
(*)

توجد عد ترمجات للمصطلح اإلجنليزي  Autism؛ منها األوتيزم ،والتوحد.

321

أكثــر بــني الــذكور عــن اإلنــاث بنســبة  ،6 : 0ويســتمر هــذا
النوع من االضطراب مدى ا يا  ،ولكن تتحسن حالته سواء
يف ااان ـ ـ ـ ــب االجتم ـ ـ ـ ــاعي ،أو التواا ـ ـ ـ ــلي ،أو الس ـ ـ ـ ــلوكي ،أو
املعــريف ،وذل ـ مــن خــالل التــدريبات العالجيــة املقدمــة ــذه
الفئ ـ ــة (حمم ـ ــد خط ـ ــاب .)01 :.330 ،وإىل جان ـ ــب ه ـ ــذا،
يكون هذا االضطراب واضحاً يف ثالثة جماالت رئيسة؛ وهي:
التفاعللل االمتمللاعال والتواولللل والسلللو ل ممــا يــاثر علــى

عالقة الطفل الذي يعا من التوحد باحمليطني به.
وقــد أجريــت العديــد مــن البحــوث الــظ تناولــت ذوي
االحتياج ــات ااـ ــة ال ــذين يعـ ــانون م ــن األع ـ ـراض الشـ ــبيهة
بالتوحــد مثــل الدراســة الــظ قــام هبــا برييــز – بريي ـرا وكــونظ –
رامســدين Perez – Pereira & Conti - Ramsden
( ).331ال ــظ تناول ــت األطف ــال املكف ــوفني بص ـرياً م ــن ذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد ،ودراسة مونت وآخرين Mont, et
 ).330( al.الــظ تناولــت األطفــال املعــاقني عقليـاً مــن ذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد.
ويع ــد ك ــانر  )6900( Kannerأول م ــن ــدث ع ــن
األطف ـ ــال التوح ـ ــديني ،وذل ـ ـ م ـ ــن خ ـ ــالل عمل ـ ــه يف عيادت ـ ــه
ا ااة ،إذ الحظ أمناطاً سلوكية ري عادية ألحد عشر طفالً
وجد أهنم يف حالـة انغـالق تـام علـى الـذات ،ويف حالـة دائمـة
مــن االنط ـواء والعزلــة ال يت،ــاوبون مــع أي مثــري بيئــي (نس ـرين
الشني.)60 :.331 ،
وإىل جانب هـذا ،اـدث التوحـد يف طفلـني إىل أربعـة
أطفــال مــن كــل  63.333طفــل ــت ســن  ،6.وحــس ســن
 61س ــنة ،وذلـ ـ عل ــى أس ــاس دراس ــات أجري ــت يف أفريقي ــا
وأس ـرتاليا وأمريكــا وبريطانيــا والســويد والــدامنارل (لــويس كامــل
مليكــة .).13 :6999 ،كمــا أشــار املــاار العــريب الســادس
للطــب النفســي يف مصــر عــام  6990إىل أن  %.تقريبـاً مــن
السكان يصنفون كمعاقني عقلياً أو لديهم اضطرابات سلوكية
أو انفعالي ـ ــة مص ـ ــابون بالتوح ـ ــد أو ا ال ـ ــة الش ـ ــبيهة بالتوح ـ ــد
( Autistic Likeهدى أمني أمحد.)00 :6999 ،

نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد

كمــا تبــني أن معــدل حــدوث التوحــد لــدى البنــني يزيــد
عــن معــدل حــدوثها لــدى البنــات حب ـواع ثــالث إىل أربــع م ـرات
(حمم ــد عبـ ــد الـ ــرمحن وآخ ــرون .)09 :.331 ،و كـ ــن حصـ ــر
أعـراض التوحــد فيمــا يــري :اضــطرابات يف التفاعــل االجتمــاعيل
ويتمثل هذا يف إخفاق الطفل يف تنمية عالقاته مع األشخا ،
ونقص االست،ابة لآلخرين واالهتمام هبم ،ووجود فشـل يف منـو
اللعــب اامــاعي واللعــب ا يــاع والصــداقة ،ويبــدو كرنــه وحيــد
منعــزل ،ويبــدو كرنــه ال يســمع األا ـوات واللــ،يج مــن حولــه،
وكرنه ال يرى النـاس احمليطـني بـه ،ونررتـه بعيـد كرنـه ينرـر نرـر
شارد تائهة ،والربود العاطفي ،وال يتر وال يتوجع.

اض ـ ــطراب يف التواا ـ ــل؛ ويتمث ـ ــل ه ـ ــذا يف الع ،ـ ــز يف االتص ـ ــال
االنفعاع ،وع،ز يف النمو اللغوي ،وعدم القدر على استخدام
الل ــمائر ،وتعب ـريات الوج ــه ــري مع ــرب و ــري مناس ــبة اجتماعي ـاً
واضـ ــطراب يف الس ـ ــلولل ويتمث ـ ــل ه ـ ــذا يف النمطي ـ ــة والتقول ـ ــب،

واإل ارار على الطقوس مـع ردود أفعـال عنيفـة إزاء أي تغيـري يف
ال ــروتني؛ وحرك ــات آلي ــة ب ــال ه ــدف ،والع ــدوان ،واالنف ،ــارات
املزاجيــة ،وفــرا ا ركــة مــع قصــر مــدى االنتبــاه ،وســلول إيــذاء
الـ ــنفس ،واالسـ ــت،ابات الغريبـ ــة للمث ـ ـريات ا سـ ــية ،واللـ ــح
والبكـ ـ ــاء دون سـ ـ ــبب واضـ ـ ــح ،وبعلـ ـ ــهم يسـ ـ ــتمتع باملوسـ ـ ــيقى
والغنــاء ،وبعلــهم يســتمتع بتنبيــه االتـزان مثــل املرجيحــة أي ا ــز
ألعلــى وأس ــفل(حمم ــود مح ــود 607 -637: 6999 ،؛ حمم ــد
عش ــي  .)0.-06 :6990 ،إض ــافة إىل ه ــذا ،ك ــن إمج ــال
بعض األسباب الظ تادي إىل التوحد فيما يري :عوامل جينية؛

إذ تبـ ـ ـ ــني أن االضـ ـ ـ ــطراب موجـ ـ ـ ــود عنـ ـ ـ ــد  %93مـ ـ ـ ــن الت ـ ـ ـ ـوائم
املت،انسة ،و %.3لدى التوائم ري املت،انسة ،وهـذا إمنـا يـدل
على وجود عوامل وراثيـة (حممـد عشـي  .)13 :6990 ،تـرثري
الفــريوس؛ إذ يتزايــد ح ــدوث التوحــد بع ــد تعــرض األم ل ا ــابة
با صبة خالل الشهور الثالثة األوىل من ا مـل ،ممـا يـدل علـى
أن الفـ ــريوس كـ ــن أن يكـ ــون سـ ــبباً يف إاـ ــابة االبـ ــن بالتوحـ ــد
(إ ــامي عبـ ــد العزيـ ــز وآخـ ــرون .).36 :.336 ،عوامـ ــل قبـ ــل
وأثن ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــوالد ؛ إذ تكث ـ ـ ــر مل ـ ـ ــاعفات ال ـ ـ ــوالد يف األطف ـ ـ ــال
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التوحــديني عــن ــريهم ،كمــا إن متاعــب ا مــل ــم أكثــر مــن
األطفــال العــاديني ،وهــم يف فــرت مــا بعــد الــوالد أكثــر عرضــة
للــيق التــنفس وفقــر الــدم (حممــود محــود .)617 :6999 ،
عوام ــل مناعي ــة؛ إذ ال يوج ــد تواف ــق ب ــني خالي ــا األم واان ــني
مناعيـاً ،ممــا يــدمر بعــض ا اليــا العصــبية لل،نــني أثنــاء ا مــل
فترهــر علــى االبــن أعـراض التوحــد (نسـرين الشــني:.331 ،
.)69
كمــا يتســم الطفــل التوحــدي با ركــة الزائــد  ،وقصــر
مدى االنتباه أو الع،ـز التـام عـن الرتكيـز علـى عمـل ،واملعانـا
م ـ ــن خل ـ ــل يف عملي ـ ــة التفك ـ ــري والتع ـ ــرف واإلدرال والتقلي ـ ــد،
ونق ــص الق ــدر عل ــى االس ــت،ابة بس ــبب ع ــدم الفه ــم (ل ــويس
كام ـ ـ ـ ـ ــل مليك ـ ـ ـ ـ ــة.71-.71 :6999 ،؛ مج ـ ـ ـ ـ ــال القاس ـ ـ ـ ـ ــم
وآخـ ــرون .)603 :.333 ،إضـ ــافة إىل هـ ــذا ،توجـ ــد معـ ــايري
خاا ـ ـ ــة لتش ـ ـ ــخيص التوح ـ ـ ــد كم ـ ـ ــا ن ـ ـ ــص عليه ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ــدليل
اإلحصــائي لتشــخيص االضــطرابات العقليــة ( DSM4عثمــان
لبيب فراج.).9-.1 :.33. ،
كم ــا يع ــد القل ــق ل ــب وا ــميم الص ــحة النفس ــية فه ــو
أس ـ ــاس مجي ـ ــع األمـ ـ ـراض النفس ـ ــية ،وه ـ ــو أيلـ ـ ـاً أس ـ ــاس مجي ـ ــع
اإلجنــازات اإلبابيــة يف ا يــا  ،فهــو باتفــاق مجيــع مــدارس علــم
الـ ـ ــنفس األسـ ـ ــاس لكـ ـ ــل اخـ ـ ــتالالت الشخصـ ـ ــية واضـ ـ ــطرابات
الس ــلول ولكن ــه يف الوق ــت ذات ــه الركي ــز األوىل لك ــل اإلجن ــازات
البشـرية سـواء املرلوفــة أو االبتكاريــة .ولــذا أاــبح القلــق النفســي
م ـ ــع تعقي ـ ــد ا ل ـ ــار  ،وس ـ ــرعة التغ ـ ــري االجتم ـ ــاعي ،وا ـ ــعوبة
التكيـ ـ ـ م ـ ــع التش ـ ــكل ا ل ـ ــاري السـ ـ ـريع والتفكـ ـ ـ الع ـ ــائلي
وا ــعوبة قي ــق الر ب ــات الذاتي ــة ب ــالر م م ــن إ ـ ـراءات ا ي ــا
وضـ ــع القـ ــيم الدينيـ ــة وا لقيـ ــة مـ ــع التطلعـ ــات األيديولوجيـ ــة
املختلفة هو حمور ا ديث الطـؤ يف األمـراض النفسـية والعقليـة؛
ب ــل واألمـ ـراض السيكوس ــوماتية (رش ــاد عل ــي موس ــى:6999 ،
.).70
وإىل جانــب هــذا ،تنوعــت النرريــات املفســر للقلــق؛
مث ــل نرري ــة التحلي ــل النفس ــي؛ ال ــظ ي ــرى أنص ــارها أن القل ــق

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)

اــدث نتي،ــة إلحباطــات الر بــات اانســية يف ا ــو ،وتــتم هــذه
اإلحباطات عن طريق الك  ،والتحكم الوالدي ،واألنـا ،واألنـا
األعل ــى ،ولك ــن بع ــض علم ــاء ال ــنفس ي ــرون أن القل ــق ينش ــر يف
املقــام األول نتي،ــة الص ـراع بــني ر بــات الطفــل إلرضــاء الــذات
واالستقالل وخماوفه الناشئة من فقدان ا ب والتربيد كعقاب له
للتعبري عن هذه الر بات ،وهذا التعبري عن هذه الر بات يكـون
الب ـ ـاً ضـ ــد العـ ــرف االجتمـ ــاعي .لـ ــذا فـ ــالقلق ي ـ ـرتبط بالتنشـ ــئة
االجتماعي ــة .ولق ــد ا ــن فروي ــد القل ــق إىل ن ــوعني ــا القل ــق
املوضوعي أو الواقعي ،والقلق العصايب ،وقد نبني أن النوع األول
من القلـق؛ هـو رد فعـل مقبـول طـر موضـوعي خـارجي ،هدفـه
محاي ــة اإلنس ــان؛ ينش ــر ع ــن ري ــز حف ــظ ال ــذات ففي ــه يتحف ــز
ااس ـ ــم ،ويرخ ـ ــذ اس ـ ــتعداده ملواجه ـ ــة ا ط ـ ــر؛ إم ـ ــا ب ـ ــا روب أو
باقتح ـ ــام مص ـ ــدر ا ط ـ ــر ،أو با ل ـ ــوع واالستس ـ ــالم (كم ـ ــال
إبراهيم مرسي ،).. :6979 ،أما النوع الثا من القلق؛ فهـو
خوف امض ري مفهوم ال يستطيع الشخص الـذي يشـعر بـه
أن يعرف سببه .ويرتبص هذا النوع من القلق بالفرد لكي يتعلق
بريـة فكــر أو أي شــيء خــارجي ،وهــذا يعــا أن القلــق العصــايب
يـ ــل إىل اإلسـ ــقاا علـ ــى أشـ ــياء خارجيـ ــة (سـ ــي،موند فرويـ ــد،
 .)1 :691.والنرريــة الســلوكية؛ ويــرى أاــحاب هــذه النرريــة
أن املواقـ الـظ لـيس فيهـا إشــباع كـرن يتعـرض الفـرد يف طفولتــه
ملواقـ اــدث فيهــا خــوف شـديد ويديــد وال يصــاحبها تكيـ
ناضــج؛ فهنــه يرتتــب علــى ذلـ مثـريات انفعاليــة مــن أ هــا عــدم
االرتي ـ ــاح االنفع ـ ــاع ،وم ـ ــا يص ـ ــاحبه م ـ ــن ت ـ ــوتر وع ـ ــدم اس ـ ــتقرار
(مص ـ ـ ـ ــطفى فهم ـ ـ ـ ــي .).31 :6971 ،وأن القل ـ ـ ـ ــق اس ـ ـ ـ ــت،ابة
اش ـ ـرتاطية قلـ ــع لق ـ ـوانني الـ ــتعلم (عبـ ــد السـ ــالم عبـ ــد الغفـ ــار،
.)6.1 :6971
كم ــا يع ــد االكتئ ــاب مش ــكلة م ــن املش ــكالت النفس ــية
الظ كن أن تعوق الفرد من أداء دوره االجتماعي وعـن توافقـه
وارتقائه .وإىل جانب هذا ،فـهن االكتئـاب اضـطراب لـه جوانـب
انفعالية ومعرفية وبدنيـة ،و كـن أن يتمثـل االضـطراب االنفعـاع
يف االكتئاب يف عدم القدر على ا ـب ،وكراهيـة الـذات؛ والـظ
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قــد تصــل إىل التفك ــري يف االنتحــار أو اإلق ــدام الفعلــي علي ــه.
ويتمثل االضطراب املعريف يف اخنفـاض تقـدير الـذات؛ وتشـويه
املدركات ،واضـطراب الـذاكر  ،وتوقـع الفشـل وخيبـة األمـل يف
ا ي ــا  ،وع ــدم الق ــدر عل ــى الرتكي ــز ال ــذها .ه ــذا فل ـالً ع ــن
االضطراب البد ؛ الذي يتمثل يف اضطراب الشهية للطعـام،
واضطراب النوم ،والع،ـز اانسـي ،واضـطراب ااهـاز العصـؤ
املســتقل ،والصــداع ،واإلهنــال ،وكثــر البكــاء ،وتنــاقص الطاقــة
(بدر األنصاري.)66 :6997 ،
إضــافة إىل هــذا ،كــن تلخــيص األع ـراض االكتئابيــة
فيما يري :شعور بالزهق وامللل ،اضـطرابات بـالنوم وقـد تكـون
يف ا ــعوبة الن ــوم أو كثرت ــه ،ع ــدم االس ــتمتاع مبب ــاهج ا ي ــا ،
فقــدان الشــهية لألكــل أو اإلف ـراا يف األكــل بش ـراهة ،ســرعة
التعب من أي جمهود ،اعوبة الرتكيز والتذكر واقاذ القرارات،
نرر تشـاممية للماضـي وا اضـر واملسـتقبل ،التفكـري يف إيـذاء
الــنفس أو احمليطــني كاالنتحــار أو القتــل ،الشــعور بالــذنب أو
العصبية الدائمة (امويل بشرى.).0-.. :.337 ،
كمــا توجــد نرريــات متعــدد لتفســري االكتئــاب؛ مثــل
نرري ــة التحلي ــل النفس ــي ،ال ــظ ت ــرى أن الس ــلول االكتئ ــايب ل ــه
عالق ــة وطي ــد مبرحل ــة الطفول ــة املبك ــر ؛ إذ يف ــرتض أن عالق ــة
الرضيع برمه كانت عالقة ري سوية فيما بعد فعندما ر الفرد
خبرب فقد Loss؛ فهن هذا بعله ينكص إىل املرحلة الفمية،
حيث أن الفقد ا اع ينشط املشـاعر القد ـة ،ممـا يولـد ا ـزن
والعدوانيــة؛ وهــذه املشــاعر ال توجــه إىل ا ــارج وإمنـا توجــه إىل
الــذات؛ وم ــن ا اــدث االكتئ ــاب ).(Mehr, 1983: 378
والنرري ــة الس ــلوكية؛ ال ــظ ي ــرى أنص ــارها أن االكتئ ــاب ا ــدث
نتي،ــة النســحاب مصــادر التعزيــز املعتــاد أو ياهبــا مــن حيــا
الفرد ،كالزواج أو الوظيفة أو الثرو أو الن،اح ،ونتي،ة لـذل
يق ــل مع ــدل نش ــاطه ،وإذا يستش ــعر الف ــرد تعزيـ ـزاً وت ــدعيماً
وتعاطف ـاً ومســاند مــن قبــل اآلخ ـرين الســتعاد املعــدل املعتــاد
لنش ــاطه ،فهن ــه يرخ ــذ يف املزي ــد م ــن الت ــدهور ح ــس ينس ــحب
ويكتئب (عبد املطلب القريطي .)090 :.330 ،كما ينشر
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االكتئ ـ ــاب وفق ـ ـاً للنرري ـ ــة الس ـ ــلوكية نتي ،ـ ــة ع ـ ــدم الق ـ ــدر عل ـ ــى
التصــرف بطريقــة يــتم تــدعيمها بشــكل إبــايب ،ويفتقــر املكتئــب
ملخزون مناسـب مـن االسـت،ابات املدعمـة ،أو يتصـرف بطريقـة
تاكــد الكةبــة ،والتشــامم ،وإنقــا قــدر الــذات؛ والــظ هــي مــن
مر ـ ـ ـ ــاهر االكتئ ـ ـ ـ ــاب .وي ـ ـ ـ ــرى بك ـ ـ ـ ــر إم ـ ـ ـ ــام ( )13 :6991أن
االكتئـ ــاب يتطـ ــور وفق ـ ـاً للنرريـ ــة السـ ــلوكية علـ ــى النح ـ ــو اآلي:
ت ــدعيمات ك ــان م ــن الس ــهل ا ص ــول عليه ــا بص ــور مس ــتمر ،
وعدم ا صول على هـذه التـدعيمات بسـبب فقـد مصـادر هـذه
التــدعيمات ،وشــعور الفــرد حباجــة إىل عــدد مــن التــدعيمات ،ا
ينته ــي ه ــذا إىل معان ــا الف ــرد م ــن االكتئ ــاب .وم ــن ا _ كم ــا
أشارت ممدوحة سالمة ( _).33 :6996إىل أن نقص معدل
تك ـرار التــدعيم اإلبــايب كـ ٍ
ـاف ــدوث االكتئــاب إذ يــادي إىل
اعتقــاد عــام لــدى الفــرد يتعلــق بعــدم كفايتــه ويع،ــزه يف جمــاالت
املهـارات االجتماعيــة .والنرريــة املعرفيـة؛ والــظ يــرى أاــحاهبا أن
االضطرابات الوجدانية والدافعية لدى املكتئب تعد مبثابة نتي،ة
للمفاهيم السـلبية لديـه ،إذ يـتم تعلـم التشـوهات املعرفيـة؛ وينـتج
ذل ـ ـ بش ــكل زائ ــد م ــع األح ــداث بطريق ــة تزي ــد م ــن الن ـ ـواحي
السلبية يف ا يـا  .ومـن ا ،فـهن االكتئـاب طبقـاً للنرريـة املعرفيـة
اــدث يف تنريمــه املعــريف تغيــري كبــري يتســم مبحدوديــة يف العــدد
واحملتــوى وا صــائص األساس ــية جملموعــات االســت،ابة املعرفي ــة؛
وخاا ـ ــة فم ـ ــا يتعل ـ ــق مبفه ـ ــوم ال ـ ــذات ل ـ ــدى املـ ـ ـريض وتوقعات ـ ــه
الشخص ـ ــية (زين ـ ــب ش ـ ــقري.)01 :6991 ،كم ـ ــا ير ـ ــل جم ـ ــال
السلول العدوا واحداً من املوضوعات األكثـر ـدياً للدارسـني
بس ـ ــبب ا ـ ــري يف وض ـ ــع تعري ـ ـ ج ـ ــامع م ـ ــانع ـ ــذا الس ـ ــلول،
فالع ـ ــدوان كم ـ ــا أش ـ ــار إلي ـ ــه أنت ـ ــو س ـ ــتور ( )9 :6971كرن ـ ــه
حقيبة ازقت أواا ا من كثر ما تعج به من تفسريات ومفاهيم
خمتلف ــة ل ــه .وم ــن ا ،تع ــددت التعريف ــات ال ــظ تناول ــت مفه ــوم
العدوان؛ فمنهـا مـن يـرى العـدوان برنـه" :ه،ـوم أو فعـل عـدائي
كن أن يتخذ أية اور بداية مـن ا ،ـوم البـد يف طـرف إىل
النقـد يف طـرف آخـر؛ وهـذا الـنمط مـن السـلول كـن أن يتخـذ
ضد أي فرد أو شيء مبا يف ذل ذات الشخص" (Wolman,
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).1973: 15

وإىل جانب هـذا ،تعـددت تصـنيفات السـلول العـدوا

عل ـ ـ ــى النح ـ ـ ــو اآلي :ب ـ ـ ــد  ،ولفر ـ ـ ــي ،وموج ـ ـ ــه حن ـ ـ ــو إت ـ ـ ــالف
املمتلكـ ــات ،اسـ ــتحواذي ،و ـ ــري مصـ ــن (ضـ ــياء ا مصـ ــا ،
)01 :6971؛ بد مباشر ،لفري مباشر ،لفرـي ـري مباشـر
خيــاع

)et al., 1979: 374

إبــايب ،ســلؤ ،ــري مباشــر

(Brodzinsky,؛ بــد  ،لفرــي،

)1980: 164

(Dodge,؛ مــادي،

لفر ــي ،س ــلؤ ،س ــوي (نبي ــل ح ــافظ ،ون ــادر قاس ــم:6990 ،
).7؛ م ـ ــادي ،لفر ـ ــي ،س ـ ــلؤ (يوسـ ـ ـ أب ـ ــو زه ـ ــو:6997 ،
)690؛ حن ـ ــو اآلخـ ـ ـرين ،حن ـ ــو األش ـ ــياء ،حن ـ ــو ال ـ ــذات (فتي ـ ــاي
ح ،ـ ــازي)99 :.333 ،؛ لفر ـ ــي ،ب ـ ــد  ،حن ـ ــو املمتلك ـ ــات،
املوجه حنو الذات (إبراهيم عطية.)01 :.33. ،
عــالو علــى هــذا ،تنوعــت النرريــات املفســر للســلول
العــدوا  ،فمنهــا نرريــة التحليــل النفســي ،ونرريــة الســمات،
والنرري ـ ـ ـ ـ ــة البيولوجي ـ ـ ـ ـ ــة ،والنرري ـ ـ ـ ـ ــة اإليثولوجي ـ ـ ـ ـ ــة ،والنرري ـ ـ ـ ـ ــة
األنثروبولوجي ــة ،والنرري ــة الس ــلوكية ،والنرري ــة الفنومنولوجي ــة.
وقــد مت الرتكيــز يف البحــث الـراهن علــى النرريــة الســلوكية؛ الــظ
تع ـ ــد م ـ ــن أه ـ ــم النرري ـ ــات ال ـ ــظ تناول ـ ــت الس ـ ــلول الع ـ ــدوا ،
فالعــدوان يف رأي الســلوكية مــا هــو إال أســلوب ســلوكي مــتعلم
يدعمه خفض التوتر ،أو هو وسيلة لتفادي التوتر الناشئ من
إحباطــات الفــرد الــظ ترهــر عنــد وجــود عــائق اـول بينــه وبــني
ر باتــه .وتتفــرع مــن هــذه النرريــة مــا يــري :نرريــة اإلحبــاا –
العــدوان؛ الــظ يــرى أاــحاهبا أن العــدوان مــا هــو إال اســت،ابة
فطرية ل حباا تزداد شدته ،وتقوى حدته كلمـا زاد اإلحبـاا
وتكرر حدوثه ،فهذا امتنع الفـرد مـن قيـق هـدف ضـروري لـه
شعر باإلحباا ،واعتدى بطريقة مباشر على مصدر إحباطه،
أو بطريقــة ــري مباشــر ) .(Fromm, 1973: 66كمــا حــدد
جـ ـ ـ ـ ــون كـ ـ ـ ـ ــوجنر وآخـ ـ ـ ـ ــرون ( )091 :6997جمموعـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن
االعتبارات حس يادي اإلحباا إىل حدوث السلول العـدوا
علــى النح ــو اآلي :كمي ــة اإلحبــاا يف ه ــذا الوق ــت ،ومق ــدار
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التســامح أو العقــاب الــذي يواجــه بــه العــدوان يف هــذا الوقــت،
والســهولة الــظ يــادي هبــا اإلحبــاا عامــة إىل الغلــب ،والعالقــة
بني اإلحباا والعدوان تعتمد يف الدرجة األوىل على إدرال الفرد
ل حباا من حيث كونه تعسفياً أو ري تعسفي أو ري متوقع.
نرريـة الــتعلم االجتمــاعي ،يعـد بانــدورا وزمــالمه مـن دعــا نرريــة
التعلم االجتماعي ،ويرى أاحاهبا أن السـلول العـدوا مـتعلم،
ويرفلون فكر كم القوى الداخلية يف است،ابات الفـرد ،وأن
الس ـ ــلول اإلنس ـ ــا فط ـ ــري ري ـ ــزي ،ويرفل ـ ــون أيل ـ ـاً فك ـ ــر أن
اإلنس ـ ــان يتح ـ ــرل ال إراديـ ـ ـاً بت ـ ــرثري البيئ ـ ــة ،ويفس ـ ــرون الس ـ ــلول
العدوا على أنه تفاعل مستمر بني الفرد والرروف ا اكمة يف
البيئـ ــة (خالـ ــد الفخ ـ ـرا  .)67 :6999 ،وقـ ــد أوضـ ــح بانـ ــدورا
 )60-6. :6979( Banduraأن السلول العدوا يقوى مـن
خ ــالل ث ــالث وس ــائل يكتس ــبها الطف ــل بص ــور مباش ــر أو ــري
مباش ــر  ،وه ــي كم ــا ي ــري )6( :اآلب ــاء ال ــذين يفل ــلون ا ل ــول
العدوانيـ ــة للمشـ ــاكل ثلـ ــون قـ ــدو ألبنـ ــائهم الـ ــذين يلـ ــون إىل
اســتخدام نفــس ا يلــة العدوانيــة يف التعامــل مــع اآلخ ـرين).( ،
إن اجملتمعات الظ تعترب الش،اعة والقتال والعدوان موهبة وقيمة
يزداد فيها اال اه حنو العدوان )0( ،مشاهد العنـ يف التلفـاز
يع ــد منوذجـ ـاً للس ــلول الع ــدوا ا ــاول األطف ــال تقلي ــدها .وإىل
جانـ ــب ه ـ ــذا ،أشـ ــار بان ـ ــدورا يف موضـ ــع آخ ـ ــر ( )69-69إىل
العوامل الظ تثري السلول العدوا ؛ وهي )6( :ا ،وم كـرد فعـل
عل ــى االعت ــداءات ااس ــمية واإلهان ــات اللفري ــة؛ وخاا ــة ال ــظ
تشوه السمعة ).( ،املعاملة القاسية الظ يتعرض ـا )0( ،قيمـة
ا دف الذي يصل إليه الفرد مـن جـراء سـلوكه العـدوا  .إضـافة
إىل هذا ،توجد عوامل تعزز من السـلول العـدوا مثـل مـا يـري:
( )6عن ــدما يك ــون هن ــال ت ــدعيم إب ــايب لالس ــت،ابة العدواني ــة،
( ).ـ ــدث العدواني ـ ــة م ـ ــن التس ـ ــاهل الوال ـ ــدي حن ـ ــو الس ـ ــلول
العـ ــدوا  )0( ،م ـ ــن احملتم ـ ــل أن يكـ ــون الوال ـ ــدان مبثاب ـ ــة من ـ ــوذج
للع ــدوان أم ــام الطف ــل )0( ،الت ــدعيم اإلب ـايب للع ــدوان؛ وذل ـ
عنـ ــدما يـ ــادي السـ ــلول العـ ــدوا إىل خفـ ــض اسـ ــتثار الغلـ ــب
والكراهية ).(Crandall, 1983: 11
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ونرراً لقلة البحوث الظ تناولت االضطرابات النفسية
لدى الطفـل العـادي ذوي األعـراض الشـبيهة بالتوحـد؛ يسـعى
البحث ا اع إىل الكش عن الفروق يف بعض االضطرابات
النفس ـ ــية (القل ـ ــق – االكتئ ـ ــاب – الع ـ ــدوان) ل ـ ــدى األطف ـ ــال
العاديني وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني.

مشكلة البحث:

شعرت الباحثة بر ية الكش عن بعض االضطرابات
النفس ـ ــية؛ خاا ـ ــة القل ـ ــق ،واالكتئ ـ ــاب ،والع ـ ــدوان ل ـ ــدى فئ ـ ــة
األطف ـ ــال الع ـ ــاديني وذوي األع ـ ـ ـراض الش ـ ــبيهة بالتوح ـ ــد م ـ ــن
اانسني.
إضــافة إىل هــذا ،تبــني للباحثــة مــن خــالل احتكاكهــا
املباشـ ـ ــر باألطفـ ـ ــال ذوي األع ـ ـ ـراض الشـ ـ ــبيهة بالتوحـ ـ ــد أهنـ ـ ــم
يتسمون بالعدوانية؛ وهذا مـا أ فلتـه نتـائج البحـوث السـابقة.
وعليه ،تكمن مشكلة البحـث الـراهن يف حماولـة الكشـ عـن
الف ـ ــروق يف بع ـ ــض االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية؛ وخاا ـ ــة القل ـ ــق،
واالكتئ ـ ـ ـ ــاب ،والع ـ ـ ـ ــدوان ل ـ ـ ـ ــدى األطف ـ ـ ـ ــال الع ـ ـ ـ ــاديني؛ وذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد.
وقد اختلفت نسبة انتشار اضطراب التوحد ويتلح ذل
ىف نتي،ــة اإلحصــاءات الــظ نشــرها اال ــاد القــومي لدراســات
وحبوث اضطراب التوحد بالواليات املتحد األمريكية ىف يناير
 .330أن نس ــبة االنتش ــار ق ــد ارتفع ــت بدرج ــة كب ــري للغاي ــة
حــس أاــبح متوســطها  .13 : 6حالــة والد بعــد أن كانــت
قبل ذل مباشر وفقاً لتل اإلحصاءات الظ نشريا اامعيـة
األمريكيـ ــة للتوحـ ــد Autism Society of America
( )6999قــد بلغــت  1 – 0أف ـراد لكــل عشــر آالف حالــة
والد  ،وقــد أدى ذل ـ بطبيعــة ا ــال إىل أن ــاوز اضــطراب
التوحــد متالزمــة مــع أع ـراض داون يف الرتتيــب بعــد أن كانــت
تل ـ املتالزمــة تســبقه ،وبــذل أاــبح اضــطراب التوحــد هــو
ثا أكثر اإلعاقات العقلية انتشاراً وال يسـبقه يف ذلـ سـوى
التخل ـ ـ ـ العقل ـ ــي فق ـ ــط ( ع ـ ــادل عب ـ ــد اهلل حمم ـ ــد :.330
.)616
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وعلــى الــر م مــن وفــر البحــوث العربيــة الـظ تناولــت فئــة
التوحد ،إال أنه على ااانب اآلخر توجد قلة مـن البحـوث الـظ
تناول ـ ـ ــت األع ـ ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـواء يف جم ـ ـ ــال ذوي
االحتياج ـ ـ ــات ا اا ـ ـ ــة (س ـ ـ ــامح س ـ ـ ــعاد  ،).363 ،أم ل ـ ـ ــدى
األطف ــال الع ــاديني؛ ب ــر م وج ــود بع ــض البح ــوث األجنبي ــة ال ــظ
تناول ـ ــت األطف ـ ــال الع ـ ــاديني ذوي األعـ ـ ـراض الشـ ـ ـبيهة بالتوح ـ ــد
).(Davis, et al., 2011

وم ـ ــن ا ،تكمـ ـ ــن مش ـ ــكلة البحـ ـ ــث ا ـ ــاع يف حماولـ ـ ــة
الكش ـ ـ ع ـ ــن بع ـ ــض االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية؛ خاا ـ ــة القل ـ ــق،
واالكتئ ـ ـ ــاب ،والع ـ ـ ــدوان ل ـ ـ ــدى فئ ـ ـ ــة األطف ـ ـ ــال الع ـ ـ ــاديني وذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني.
وعليه ،ااول البحث اإلجابة عن التسامالت اآلتية:
 -1مــا الفــروق يف القلــق بــني األطفــال العــاديني وذوي األعـراض
الشبيهة بالتوحد من اانسني؟
 -2م ـ ــا الف ـ ــروق يف االكتئ ـ ــاب ب ـ ــني األطف ـ ــال العـ ـ ــاديني وذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني؟
 -3م ـ ـ ــا الف ـ ـ ــروق يف الع ـ ـ ــدوان ب ـ ـ ــني األطف ـ ـ ــال الع ـ ـ ــاديني وذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني؟

هدف البحث:

ه ـ ــدف البح ـ ــث إىل الكشـ ـ ـ ع ـ ــن الف ـ ــروق يف بع ـ ــض
االضـ ــطرابات النفسـ ــية (القلـ ــق – االكتئـ ــاب – العـ ــدوان) بـ ــني
األطف ـ ـ ــال الع ـ ـ ــاديني وذوي األعـ ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد م ـ ـ ــن
اانسني.

أهمية البحث:

تكمن أ ية البحث النررية والعملية يف النقاا اآلتية:
 قلة الدراسات والبحوث الظ تناولت فئة األطفال العادينيوذوي األعـ ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد؛ وخاا ــة يف مق ــارنتهم
برطف ـ ــال ع ـ ــاديني يف ض ـ ــوء بع ـ ــض االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية
اآلتية :القلق ،واالكتئاب ،والعدوان من اانسني.
 أن النت ــائج ال ــظ يس ــفر عنه ــا البح ــث الـ ـراهن رمب ــا تس ــاعدالعاملني يف جمال اإلرشاد النفسي على التدخل املبكر ذه
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الفئ ـ ــة م ـ ــن األطف ـ ــال الع ـ ــاديني ذوي األعـ ـ ـراض الش ـ ــبيهة
بالتوحــد مــن أجــل قفي ـ بعــض االضــطرابات النفســية
املتعدد .

حدود البحث:

يتحــدد البحــث بالعينــة املســتخدمة املكونــة مــن ســتني
طف ـالً عادي ـاً ( 03طف ـالً ،و 03طفلــة) ،وســتني طف ـالً عادي ـاً
مـ ـ ــن ذوي األع ـ ـ ـراض الشـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد ( 03طف ـ ـ ـالً ،و03
طفل ـ ــة) ،مم ـ ــن تراوح ـ ــت أعم ـ ــارهم م ـ ــن  9إىل  63س ـ ــنوات،
وباملقـ ــاييس النفسـ ــية لقيـ ــاس القلـ ــق ،واالكتئـ ــاب ،والعـ ــدوان؛
وباألساليب اإلحصائية املستخدمة.

مصطلحات الدراسة :

[ ]1التوحدAutism :

ك ــن تعري ـ ـ التوحـ ــد برن ــه" :ن ــوع مـ ــن التفك ــري يتميـ ــز
باال اهـ ــات الذاتي ـ ــة ال ـ ــظ تتع ـ ــارض م ـ ــع الواق ـ ــع؛ واالس ـ ــتغراق يف
التخ ــيالت مب ــا يش ــبع الر ب ــات ال ــظ تتحق ــق" (أمح ــد ب ــدوي،
)0. :6991؛ وبرنــه :اهتمــام مرضــي بــالنفس ،مــع عــدم املبــاال
ب ــاآلخرين م ــن الن ــاس ،والرتاج ــع إىل ا ي ــاالت املرض ــية ،ويك ــون
تفكــري الفــرد وإدراكــه تبع ـاً اجاتــه ور باتــه الشخصــية بغــري وجــه
حق وعلى حساب ا قيقة املوضوعية ،ويشعر املريض باللـذ مـن
ا ي ــاالت واألوه ــام (كم ــال دس ــوقي)616 :6999 ،؛ وبرن ــه:
"اضـطراب مـن اضـطرابات الطفولـة بعــل اـاحبه ـري قـادر علــى
التواا ـ ـ ــل م ـ ـ ــع اآلخ ـ ـ ـرين و ي ـ ـ ــل إىل االنس ـ ـ ــحاب م ـ ـ ــن املواق ـ ـ ـ
االجتماعية" (فتحي السيد)131 :6993 ،؛ وبرنـه" :اضـطراب
عقلـ ــي خطـ ــري يصـ ــيب اـ ــغار األطفـ ــال ويتميـ ــز باالسـ ــتغراق يف
ا يــال إىل حــد االبتعــاد عــن االهتمــام بــالواقع ،وإىل حــد الع،ــز
عــن اســتخدام اللغــة يف التفــاهم والتوااــل الفكــري" (بــول مــو
وآخ ـ ـ ــرون)1.1 :6990 ،؛ وبرن ـ ـ ــه" :حال ـ ـ ــة اض ـ ـ ــطراب عقل ـ ـ ــي
يص ــيب األطف ــال ،وعل ــى ال ــر م م ــن مره ــر األطف ــال الطبيع ــي؛
لوحظ عليهم عدم امليل إىل ـريهم مـن األطفـال بشـكل طبيعـي؛
باإلض ـ ـ ـ ــافة إىل اي ـ ـ ـ ــزهم باالض ـ ـ ـ ــطراب الس ـ ـ ـ ــلوكي واالجتم ـ ـ ـ ــاعي
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واالنفع ــاع وال ــذها" (رمل ــان الق ــذايف.)619 :6990 ،وتع ــرف
الباحثــة التوح ــد إجرائي ـاً برنَّــه اضــطراب عقل ــي يصــيب األطف ــال يف
مرحلـ ــة الطفولـ ــة وبعلهـ ــم خمتلفـ ــني عـ ــن أق ـ ـراهنم العـ ــاديني يف مثـ ــل
أعم ـ ــارهم ؛إذ يتس ـ ــمون باض ـ ــطرابات اجتماعي ـ ــة وس ـ ــلوكية وأمناط ـ ــا
تكرارية ومنطية من التصرفات .
[ ]2القلقAnxiety :

كــن تعريـ القلــق برنــه" :الشــعور الــدائم بــا وف
والتــوتر" (أمحــد عكاشــة)611 :6977 ،؛ وبرنــه" :حالــة تــوتر
ش ــامل ومس ــتمر نتي ،ــة توق ــع يدي ــد خط ــر فعل ــي أو رم ــزي قـ ـد
اــدث ،ويص ــحبها خــوف ــامض ،وأع ـراض نفس ــية جس ــمية"
(حام ــد زه ـران)017 :6979 ،؛ وبرن ــه" :ش ــعور ع ــام ــامض
ــري س ــار ب ــالتوقع وا ــوف والتحف ــز والت ــوتر مص ــحوب ع ــاد
بـ ــبعض اإلحساسـ ــات ااسـ ــمية؛ خااـ ــة زيـ ــاد نشـ ــاا ااهـ ــاز
العصؤ الالإرادي يـري يف نوبـات تتكـرر يف نفـس الفـرد ،وذلـ
مثــل الشــعور بــالفرا يف فــم املعــد  ،أو الســحبة يف الصــدر ،أو
ض ــيق يف الت ــنفس ،أو الش ــعور بنبل ــات القل ــب أو الص ــداع أو
كث ــر ا رك ــة" (أمح ــد عكاش ــة ،)09 :6993 ،وبرن ــه" :ض ــرب
مـ ــن ضـ ــروب ا ـ ــوف ،والفـ ــرق بينهمـ ــا هـ ــو أن ا ـ ــوف يكـ ــون
مع ــروف املص ــدر ،أم ــا القل ــق فيك ــون املـ ـاً جمه ــول املص ــدر"
(أمح ــد األهـ ـوا )660 :6991 ،؛ وبرن ــه" :انفع ــال ــري س ــار
وشعور مكدر بتهديد أو هم مقـيم وعـدم راحـة وعـدم اسـتقرار؛
وهــو كــذل أســاس التــوتر والشــد ،وخــوف دائــم ال مــربر لــه مــن
الناحي ــة املوض ــوعية؛ و الب ـ ـاً م ــا يتعل ــق ه ــذا ا ــوف باملس ــتقبل
واجملهــول ،كمــا يتلــمن القلــق اســت،ابة مفرطــة ملواق ـ ال تعــا
خطـ ـراً حقيقيـ ـاً؛ وال ــظ ق ــد ال ق ــرج يف الواق ــع ع ــن إط ــار ا ي ــا
اليومية ،ولكن الفرد يست،يب ا كما لو كانت ضرورات ملحة
أو مواق ـ ـ يص ــعب مواجهته ــا" (أمح ــد عب ــد ا ــالق:6997 ،
 .).7ويشــار للقلــق برنــه" :مشــاعر مــن عــدم الراحــة أو مشــاعر
ا ــوف الش ــديد وتوق ــع ح ــدوث كـ ـوارث" (ج ــابر عب ــد ا مي ــد
جــابر ،وعــالء الــدين كفــايف ،)011 :6999 ،وبرنــه" :انفعــال
يتمي ــز بالش ــعور خبط ــر مس ــبق وت ــوتر وح ــزن مص ــحوب بت ــيقظ
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ااهاز العصؤ السمبثاوي" (لندا دافيدوف.)9. :699. ،
وتعــرف الباحثــة القلــق إجرائيـاً برنـَّـه شــعور ــري ســار مصــحوباً
بت ـ ــوتر ىف ااس ـ ــم م ـ ــع زي ـ ــاد ضـ ـ ـربات القل ـ ــب وا ـ ــوف مـ ـ ـن
املستقبل .
[ ]3االكتئابDepression :

كــن تعري ـ االكتئــاب برنــه" :عــرض عصــؤ يتميــز
بقلــة االهتمــام بالعــا ا ــارجي ،وزيــاد العدوانيــة املوجهــة ضــد
الـ ــذات ،وانتقـ ــاد الـ ــذات ،ومشـ ــاعر الـ ــذنب ،والنـ ــدم ،وعقـ ــاب
الــذات بســبب فقــدان املوضــوع ،ويتميــز االكتئــاب بكميــة مــن
العدوانيـ ــة ضـ ــد الـ ــذات ،وفق ـ ــدان االهتمـ ــام بالعـ ــا ا ـ ــارجي،
واضـطراب الشخصـية ،واضـطراب النـوم" (Eidelberg, 1988:
) ،21وبرنــه" :الشــعور بالكةبــة والبكــاء واضــطراب النــوم وفقــدان
الشــهية إىل الطعــام ،وفقــدان الشــهو اانســية ،ونقصــان الــوزن،
واإلاـ ـ ــابة باإلمسـ ـ ــال ،وسـ ـ ــرعة دقـ ـ ــات القلـ ـ ــب ،واإلحسـ ـ ــاس
بالتعــب ،والشــعور بــالقلق ،والتشــامم ،وســرعة االســتثار  ،وعــدم
الق ــدر عل ــى اق ــاذ الق ـرارات ،والش ــعور بع ــدم القيم ــة ،وال ــنقص
وع ــدم الكف ــاء " (رش ــاد عل ــي موس ــى :)10 :6999 ،وبرن ــه:
"وا ـ ـ ـ لعـ ـ ــدد كب ـ ــري مـ ـ ــن الرـ ـ ــروف مث ـ ــل مشـ ـ ــاعر اخنفـ ـ ــاض
املعنويات ،وخيبة األمل ،أو ردود فعل نفسية ماقتة ل اابة أو
الفق ــدانَّ .
إن مجل ــة األع ـ ـراض االكتئابي ــة ال تتل ــمن اض ــطراب
املزاج فقط بل إن هنال أعراضـاً مصـاحبة أخـرى مثـل اضـطراب
الش ــهية ،اض ــطراب الن ــوم ،اض ــطراب النش ــاا ال ــنفس حرك ــي،
اخنفاض الطاقة اانسية ،مشاعر بعدم القيمة أو باإلا ،اـعوبة
يف الرتكي ـ ـ ــز ويف ال ـ ـ ــذاكر  ،والتفك ـ ـ ــري وأفك ـ ـ ــار تتعل ـ ـ ــق ب ـ ـ ــاملوت
واالنتحـ ـ ــار" ( ريـ ـ ــب عبـ ـ ــد الفتـ ـ ــاح ريـ ـ ــب-063 :.333 ،
 ،)066كم ــا يش ــار لالكتئ ــاب برن ــه" :انقب ــاض ش ــديد ينط ــوي
علــى الكثــري مــن مشــاعر ا ــزن ،واليــرس واخنفــاض املعنويــات،
وتق ــدير ال ــذات ،ولكن ــه ال ينط ــوي عل ــى تعط ــل يف الفك ــر ،أو
انقط ــاع ع ــن الع ــا ا ــارجي أو ع ــن عم ــل م ــا" (ا ــرب عل ــي،
وأشـ ــرف عبـ ــد الغـ ــا ،)11 :.330 ،وبرنـ ــه" :حالـ ــة انفعاليـ ــة
يشعر فيها الفرد بفقـدان األمـل يف املسـتقبل وا ـزن واإلحسـاس

نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد

بفقــدان القيمــة ،والشــعور بالوحــد  ،ولــوم زائــد للــذات ويصــاحبه
أعـ ـ ـراض كث ـ ــري منه ـ ــا ااس ـ ــمي ،فيص ـ ــبح الف ـ ــرد ع ـ ــد اإلجن ـ ــاز،
مل ــطرب املش ــاعر ،ويش ــعر باإلجه ــاد ال ــدائم ،ونقص ــان ال ــوزن"
( اد عبد الغفار.)109-107 :.337 ،
وتعـ ــرف الباحث ـ ــة االكتئ ـ ــاب إجرائي ـ ـاً برنَّـ ــه" :انقب ـ ــاض ش ـ ــديد
وس ــيطر كب ــري ألفك ــار تنط ــوي عل ــى الكث ــري م ــن مش ــاعر ا ــزن،
واليــرس والالمبــاال مــع اخنفــاض املعنويــات وعــدم االهتمــام با يــا
وفقد مباه،ها .
[ ]4العدوان Aggressive :

ويُع ـ َّـرف الع ــدوان برن ــه " :ري ــز أو مب ــدأ متخي ــل ا ــرل
سلسلة من األفعال واالنفعاالت" (عبد املنعم ا فا:6971 ،
)0.؛ وبرنــه" :االعتــداء املــادي أو مــا يعادلــه مــن تعــد معنــوي،
والع ــدوان عن ــد مدرس ــة التحلي ــل النفس ــي ه ــو املره ــر الش ــعوري
لغريـ ــز الت ـ ــدمري (الثان ـ ــاتوس) موجهـ ــة للخ ـ ــارج" (ول ـ ــيم ا ـ ــوع،
.).1 :6971
إضــافة إىل هــذا ،مت تعري ـ العــدوان برنــه" :الســلول ا ،ــومي
ال ـ ــذي يص ـ ــاحب الغل ـ ــب أو ه ـ ــو الس ـ ــلول ال ـ ــذي يت ،ـ ــه حن ـ ــو
إح ــداث إاـ ــابة ماديـ ــة لف ــرد آخـ ــر" (سـ ــعدية هبـ ــادر:6977 ،
).01؛ وبرن ــه" :االس ــت،ابة ال ــظ تعق ــب اإلحب ــاا ،وي ـ ـراد هب ــا
إ ــاق األذى بف ــرد آخ ــر أو ح ــس ب ــالفرد نفس ــه ،ومث ــال ذلـ ـ
االنتحار فهـو سـلول عـدوا علـى الـذات" (فـااد البهـي السـيد،
)670 :6996؛ وبرنه" :ذل السلول الراهر واملالحظ الذي
يهـ ـ ــدف إىل إ ـ ـ ــاق األذى بـ ـ ــاآلخر أو بالـ ـ ــذات ،ويعتـ ـ ــرب هـ ـ ــذا
الســلول تعويلـاً عــن اإلحبــاا الــذي يعانيــه الشــخص املعتــدي"
(حسـن الفن،ــري)61 :6997 ،؛ وبرنــه" :قــدر الفــرد علــى أن
يقاتل بالقو أو العن أو أن ينتقم إلاابة أو ضرر وقع به ،أو
أن يه ــاجم شخصـ ـاً أو يص ــيبه ،أو يقت ــل شخصـ ـاً آخ ــر ،أو أن
يقـ ـ ــاوم شخص ـ ـ ـاً بعن ـ ـ ـ أو يعاقبـ ـ ــه" (إدوارد مـ ـ ــوراي:6999 ،
)693؛ وبرن ــه" :الر ب ــة يف س ــرقة األش ــياء واملش ــاجر واالعت ــداء
والتدمري وإيذاء اآلخرين بالقول والفعل وخمالفة القوانني والعـرف
وتوجيه النقد الالذع لذوي السلطة ،والتمرد والعصيان ،والشعور
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باإلحباا ،والثورات االنفعالية" (رشاد علي موسى:6990 ،
).9؛ وبرنه" :سلول يقصد به ه،وم أو فعل حمدد كـن أن
يتخــذ أيــة اــور مــن ا ،ــوم املــادي وااســدي يف طــرف إىل
ا ،وم املنرم يف الطرف اآلخـر ،وهـذا السـلول كـن توجيهـه
ضـ ــد أي ش ـ ــخص أو ممتلكـ ــات اآلخ ـ ـرين مبـ ــا يف ذل ـ ـ ذات
الشخص ،وأحياناً يكون سلوكاً ظاهراً مباشراً حمدداً وواضحاً،
وأحيانـاً يكــون التعبــري عنــه بطريقــة إســقاطية علــى اآلخ ـرين أو
البيئــة مــن حولــه ،ويشــمل الســلول املــادي أو ااســدي الــذي
يره ـ ــر يف االعت ـ ــداء امل ـ ــادي أو ااس ـ ــدي عل ـ ــى اآلخ ـ ـ ـرين أو
املكونــات املاديــة يف البيئــة أو الــذات" (آمــال باظــة:.330 ،
.)66-63وتعـرف الباحثــة العـدوان إجرائيـاً برنَّـه ســلول يتســم
بطــابعني أو مــا قــد يكــون لفريـاً باالعتــداء بــاللفظ كالســباب
والشتائم  ،واآلخر قد يكون مادياً باللرب أو إحداث تدمري
ملمتلكـات الــبعض ،وقــد يوجهـه الشــخص لنفســه أو لآلخـرين
.
بحوث سابقة:

ه ــدفت دراس ــة رونال ــد وزم ــالمه
( ).339إىل حبـ ـ ــث مـ ـ ــدى االتفـ ـ ــاق بـ ـ ــني تقـ ـ ــديرات اآلبـ ـ ــاء
واملعلم ــني والتقري ــر ال ــذاي للطف ــل للس ــمات املش ــاهبة للتوح ــد
ل ــدى األطف ــال التـ ـوائم ،وذلـ ـ م ــن خ ــالل مقارن ــة األس ــباب
البيئيــة والوراثيــة ــذه الســمات  ،وذلـ علــى عينــة مــن التـوائم
وآبائهم ومعلميهم ،والظ بلغت ( ) .133طفالً من التوائم،
ومت اسـتخدام اختبـار األسـربجر Abbreviated Childhood
 Asperger Syndrome Testلــدى األطفــال (اــور األب
واملعلــم والطفــل)  ،وأش ـارت نتــائج الدراســة إىل وجــود عالقــة
دالــة بــني تقــديرات املعلمــني واآلبــاء واألطفــال ،كمــا وجــد أثــر
قوي للوراثة على ظهور هذه األعـراض لـدى األطفـال التـوائم،
ومت مالحرة وجود تداخل للعوامل البيئية يف الترثري على هذه
األعراض.
يف حني تناولـت دراسـة ايدلسـون وآخـرين Edelson,
 ).339( et al.العوام ـ ــل البيئي ـ ــة والوراثي ـ ــة امل ـ ــاثر عل ـ ــى
al.

et

Ronald,

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)

الســلوكيات املشــاهبة للتوحــد لــدى عينــة مــن األطفــال .وتكونــت
عين ــة الدراس ــة م ــن  060طفـ ـالً مم ــن بلغ ــت أعم ــارهم س ــنتني.
واعتمــد البــاحثون علــى الوالــدين يف قيــاس الســلوكيات املشــاهبة
للتوح ــد؛ وذل ـ ـ م ــن خ ــالل بع ــد االض ــطرابات النمائي ــة عل ـ ـى
مقيــاس املشــكالت الســلوكية Child Behavior Checklist؛
وقائمــة ملالحرــة هــذه الســلوكيات .وأشــارت نتــائج الدراســة إىل
وجـود أثـر قــوي للعوامـل البيئيـة علــى هـذه السـلوكيات .وأكــدت
نتائج الدراسة على أنه بالر م من أن هذه السلوكيات وراثيـة يف
أساسـ ــها إال أن العوامـ ــل البيئيـ ــة تتـ ــداخل مـ ــع العوامـ ــل الوراثيـ ــة
بشكل ياثر على ظهور هذه األعراض.
وحبثـ ــت دراسـ ــة هاليـ ــت وزمالئ ـ ــه Hallett, et al.
( ).339العالق ــة ب ــني الس ــمات املش ــاهبة للتوح ــد واملش ــكالت
السلوكية ا ارجية (القلـق واالكتئـاب) لـدى األطفـال .وحاولـت
الدراســة ديــد مــدى إســهام كـ بـل مــن العوامــل البيئيــة والعوامــل
الوراثية .وتكونت عينة الدراسة من  0..00طفالً ممن تراوحت
أعمــارهم بــني  9 – 9أع ـوام ،واســتخدم البــاحثون جمموعــة مــن
االس ــتبانات ال ــظ مت تطبيقه ــا عل ــى املعلم ــني واآلب ــاء .وأش ــارت
نتــائج الدراســة إىل وجــود عالقــة بــني الســمات املشــاهبة للتوحــد
والقلق واالكتئـاب لـدى األطفـال الـذين تصـل أعمـارهم (– 9
 )9أعوام .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثـر دال لكـل مـن
العوام ـ ــل الوراثي ـ ــة والبيئي ـ ــة عل ـ ــى ظه ـ ــور ه ـ ــذه األعـ ـ ـراض ل ـ ــدى
األطفال.
Hallett,
et
إال أن دراس ـ ــة هالي ـ ــت وزمالئ ـ ــه al.
( ).363فحص ـ ــت العالق ـ ــة ب ـ ــني األعـ ـ ـراض املش ـ ــاهبة للتوح ـ ــد
واملش ــكالت الس ــلوكية (القل ــق واالكتئ ــاب)؛ وحاول ــت الدراس ــة
تفسـ ـ ــري ظهـ ـ ــور القلـ ـ ــق واالكتئـ ـ ــاب لـ ـ ــدى األطفـ ـ ــال مـ ـ ــن ذوي
اضــطرابات طي ـ التوحــد .وقــد أجــرى البــاحثون دراســة طوليــة
حــول العالقــة بــني األعـراض املشــاهبة للتوحــد والقلــق واالكتئــاب
خالل مرحلة الطفولة الوسطى واملترخر لدى عينة من األطفـال
التوائم .وتكونت عينة الدراسة من  1333طفل من التوائم من
إجنلـرتا وويلــز .واعتمــد البــاحثون علــى تقــارير الوالــدين لألع ـراض
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املش ــاهبة للتوح ــد واملش ــكالت الس ــلوكية (القل ــق واالكتئ ــاب).
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة قوية بـني أعـراض التوحـد
والقلـ ــق واالكتئـ ــاب لـ ــدى ه ـ ــاالء األطفـ ــال .وأكـ ــدت نت ـ ــائج
الدراسـة إىل أن أقـوى العوامـل املـاثر علـى هـذه العالقـة القويــة
بني القلق واالكتئاب وأعراض التوحد هي املشـكالت ا ااـة
بالتواا ــل باملقارن ــة ف ــانؤ التفاع ــل االجتم ــاعي والس ــلوكيات
النمطيــة بــالر م مــن أثــر العوامــل الوراثيــة علــى هــذه العالقــة.
وأك ــدت الدراس ــة أن ه ــذه العالقـ ــة اس ــتمرت خ ــالل مرحلـ ــة
الطفولة الوسطى واملترخر .
كمـا تناولـت دراسـة رونالـد وزمالئـه Ronald, et al.
( ).363العالقــة بــني الســمات املشــاهبة للتوحــد وســلوكيات
اض ــطراب االنتب ــاه املص ــحوب بف ــرا النش ــاا ل ــدى األطف ــال
التـوائم .وتكونــت عينــة الدراســة مـن  06.توأمـاً مــن األطفــال
الــذين بلغــت أعمــارهم ســنتني .واســتخدم البــاحثون تقــديرات
الوال ــدين ملس ــتوى الس ــمات املش ــاهبة للتوح ــد ،واختب ــار زمل ــة
اسربجر إىل جانب قائمـة املشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال
 .Childhood Behavior Checklistوأظهـرت نتـائج الدراسـة
إىل وجود عالقة بني الدرجة الكلية للسـمات املشـاهبة للتوحـد
(س ـ ـ ـواء األبعـ ـ ــاد االجتماعيـ ـ ــة أو األبعـ ـ ــاد ـ ـ ــري االجتماعيـ ـ ــة)
وسلوكيات قصور االنتباه املصحوب بفرا النشاا وذل بعد
ضـ ـ ـ ــبط متغ ـ ـ ـ ـريات القـ ـ ـ ــدر املعرفيـ ـ ـ ــة ،املسـ ـ ـ ــتوى االقتصـ ـ ـ ــادي
االجتمــاعي .وأوضــحت نت ــائج الدراســة وج ــود عوامــل وراثي ــة
مشــرتكة بــني الســمات املشــاهبة للتوحــد وســلوكيات اضــطراب
قصــور االنتب ــاه املص ــحوب بفــرا النش ــاا؛ إىل جان ــب وج ــود
عوامل بيئية تاثر على ظهور هذه السلوكيات.
وحاولـت دراسـة روسـربول ووينت،هـام & Rosbrook
 ).363( Whittinghamالتعـرف علـى املتغـريات الوسـيطة يف
العالقـ ـ ــة بـ ـ ــني ذـ ـ ــات التوحـ ـ ــد وأع ـ ـ ـراض القلـ ـ ــق واالكتئـ ـ ــاب.
وحاولـ ـ ــت الدراسـ ـ ــة استكشـ ـ ــاف دور العوامـ ـ ــل الثالثـ ـ ــة الـ ـ ــظ
تتـ ــداخل يف العالقـ ــة بـ ــني ذـ ــات التوحـ ــد والقلـ ــق واالكتئـ ــاب
خاا ــة م ــع زي ــاد مع ــدالت ظه ــور القل ــق واالكتئ ــاب ل ــدى
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الط ــالب ذوي أع ـراض التوح ــد م ــن ط ــالب ااامع ــة .وتكون ــت
عينـة الدراسـة مـن  .06طالبـاً جامعيـاً مـن الـذكور واإلنـاث ممـن
تراوحت أعمارهم بني  01 – 67عاماً .وقـام الباحثـان بتطبيـق
اس ــتبانات لقي ــاس ذ ــات التوح ــد ،القل ــق ،االكتئ ــاب ،الكف ــاء
االجتماعية ،القدر على حل املشكالت االجتماعية .وأشـارت
نتـ ــائج الدراسـ ــة إىل أن الكفـ ــاء االجتماعيـ ــة ال تلعـ ــب دوراً يف
العالقــة بــني ذــات التوحــد والقلــق واالكتئــاب .كمــا أوضــحت
نتــائج الدراســة إىل أن القــدر علــى حــل املشـكالت االجتماعيــة
تلعب دوراً وسيطاً يف العالقة بـني ذـات التوحـد وأعـراض القلـق
واالكتئاب.
كم ــا حبث ــت دراس ــة دافي ــز وزمالئ ــه Davis, et al.
( ).366العالقـ ـ ــة بـ ـ ــني اضـ ـ ــطرابات طي ـ ـ ـ التوحـ ـ ــد والقلـ ـ ــق.
وناقشــت الدراســة أثــر التوااــل كمتغــري وســيط يف العالقــة بــني
القل ــق واضـ ــطرابات التوحـ ــد .وناقش ــت الدراسـ ــة إذا مـ ــا كانـ ــت
مش ــكالت التواا ــل ت ــاثر عل ــى مس ــتوى القل ــق ل ــدى األطف ــال
ذوي اض ـ ــطرابات طي ـ ـ ـ التوحـ ـ ــد والعـ ـ ــاديني .وتكونـ ـ ــت عينـ ـ ــة
الدراسـ ــة مـ ــن  99طف ـ ـالً مـ ــن ذوي اضـ ــطرابات طي ـ ـ التوحـ ــد
والعـاديني .وأشــارت نتــائج الدراسـة إىل أن مهــارات التوااــل ــا
أثر دال على مستويات القلق .وأوضحت نتائج الدراسة ارتفـاع
مسـ ــتوى القلـ ــق كلمـ ــا زاد مسـ ــتوى القصـ ــور يف التوااـ ــل لـ ــدى
األطفال ذوي اضطرابات طي التوحد والعاديني.
تعقيب:

تبــني مــن خــالل مراجعــة نتــائج البحــوث الســابقة املــذكور

آنفاً أهنا تناولت مـن حيـث األهلداف األعـراض الشـبيهة بالتوحـد
بكـل مـن القللق

)2011

(Davis,؛

& (Helverschou

Martinsen,؛ والقلللق واالكتئللاب

(Hallett, et al.,

)et al., 2011

)2010؛ )(Rosbrook & Whittingham, 2010؛ واضــطراب
االنتبــاه املصــحوب بفــرا النشــاا )(Ronald, et al., 2010؛
واملشــكالت الســلوكية ) .(Edelson, et al., 2009وعليــه ،كمــا
ظه ـ ــرت العين ل للات كب ـ ــري ومتوس ـ ــطة يف العدي ـ ــد م ـ ــن الدراس ـ ــات

والبح ــوث ،يف ح ــني ظل ــت أعمل للار العين ــات يف مرحل ــة الطفول ــة

311

(املبكر واملتوسطة) كما احتوت األعمار على األطفال مـا بـني
( ) 9-.ســنوات ،كمــا لــت العينللة الوالــدين أيل ـاً يف بعــض

الدراسات.

يف حـ ــني تنوعـ ــت األدوات مـ ــا بـ ــني الكش ـ ـ ع ـ ــن

بع ـ ــض االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية؛ خاا ـ ــة القل ـ ــق ،واالكتئ ـ ــاب،
والعدوان لدى فئة األطفال العـاديني وذوي األعـراض الشـبيهة

بالتوحــد مــن اانس ــني ،كمــا أوض ــحت النت للا أن األع ـراض
الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد ل ـ ـ ــدى األطف ـ ـ ــال يص ـ ـ ــاحبها أيلـ ـ ـ ـاً بع ـ ـ ــض
االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية مث ـ ــل القل ـ ــق ،واالكتئ ـ ــاب ،واض ـ ــطراب
االنتباه املصحوب بفرا النشاا ،واملشكالت السلوكية.

فروض البحث:
مـن خـالل مراجعـة املفــاهيم السـابقة بالتوحـد ،ونتــائج
البحــوث الســابقة ،كــن اــيا ة فــروض البحــث علــى النحــو
اآلي:
 -1توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية يف القل ـ ــق ب ـ ــني
األطف ــال الع ــاديني وذوي األع ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد
من اانسني.
 -2توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف االكتئــاب بــني
األطف ــال الع ــاديني وذوي األع ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد
من اانسني.
 -3توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية يف الع ــدوان ب ــني
األطف ــال الع ــاديني وذوي األع ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد
من اانسني.
إمراءات البحث ومنهجها:

يســتند هــذا البحــث إىل املــنهج الواــفي املقــارن؛ ألنــه
يُ ُّ
عد من أنسب املناهج لتحقيق أهدافه.

عينة البحث:

تكونت عينة البحث من ستني طفالً وطفلة من ذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد ( 03طفالً ،و 03طفلة)؛ ممن بلغ
متوسـ ــط حسـ ــاهبم علـ ــى مقيـ ــاس الطفـ ــل التوحـ ــدي 67.71
درج ــة ،واالحن ـراف املعي ــاري  ،...0 ±وس ــتني طف ـالً وطفل ــة
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م ـ ــن الع ـ ــاديني ( 03طفـ ـ ـالً ،و 03طفل ـ ــة)؛ مم ـ ــن بل ـ ــغ متوس ـ ــط
حس ـ ـ ــاهبم عل ـ ـ ــى مقي ـ ـ ــاس الطف ـ ـ ــل التوح ـ ـ ــدي  63.01درج ـ ـ ــة،
واالحنراف املعياري  ،0.71 ±ممن تراوحت أعمارهم من  9إىل
 63مبتوسـ ــط حسـ ــايب قـ ــدره  9.19عام ـ ـاً ،وبـ ــاحنراف معيـ ــاري
مق ــداره  .6.19 ±وق ــد مت اختي ــار عين ــة البح ــث م ــن الص ــفني
الثالث والرابع من املرحلة االبتدائية من بعض املدارس االبتدائية
مبدين ــة نص ــر .وق ــد بل ــغ متوس ــط ذك ــاء األطف ــال الع ــاديني وفقـ ـاً
الختبــار رســم الرجــل  91.67درجــة ،ومتوســط ذكــاء األطفــال
ذوي األعـ ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد  99.97درج ــة .كم ــا تـ ـراوح
املســتوى التعليمــي آلبــاء وأمهــات عينــة البحــث مــن متوســط إىل
ٍ
عال.
مقاييس البحث:

وأوضــح معــد املقيــاس أن عشــر عبــارات فقــط كافيــة للحكـم
علــى الطفــل ،إال إنــه لزيــاد التركــد يفلــل أن ينطبــق نص ـ
ع ــدد العب ــارات ( )60عل ــى الطف ــل .إض ــافة إىل ه ــذا ،تعط ــي
السـت،ابة نعـم (درجـة واحـد فقـط)؛ والسـت،ابة ال (اـفر).
وم ــن ا ،تـ ـرتاوح م ــدى ال ــدرجات م ــن ا ــفر إىل  .9عب ــار ،
واثل الدرجة املنخفلة علـى اخنفـاض أعـراض التوحـد  ،بينمـا
تدل الدرجة املرتفعة على ارتفاع أعراض التوحد.
إضــافة إىل هــذا ،مت حســاب ا صــائص الســيكومرتية
ملقي ــاس الطف ــل التوح ــدي ،وذل ـ ـ م ــن خ ــالل تطبيق ــه عل ــى
جمموعـة مكونــة مــن ســتني أبـاً ،وسـبعني أمـاً مــن آبــاء وأمهــات
األطفال يف املدرسة االبتدائية على النحو اآلي:
ودق وثبات المقياس:
االتساق الداخلا:

مت استخدام املقاييس النفسية اآلتية:

[ ]1مقياس الطفل التوحدي:

الهدف:

ه ـ ــدف املقي ـ ــاس كم ـ ــا أوض ـ ــح ع ـ ــادل عب ـ ــد اهلل حمم ـ ــد
( ).33.أن مقي ــاس الطفـ ــل التوحـ ــدي يع ــد حماولـ ــة يف سـ ــبيل
وض ــع مقيـ ــاس تشخيص ــي يعمـ ــل عل ــى األطفـ ــال ذوي التوحـ ــد
و ديدهم .وقد ات ايا ة عبارات املقيـاس يف ضـوء احملكـات
الوارد يف وا هذا االضطراب وتشخيصه وتقييمه يف الطبعة
الرابعــة مــن دليــل التصــني التشخيصــي واإلحصــائي لألع ـراض
واالضــطرابات النفســية والعقليــة  DSM – IVالصــادر مــن
اامعية األمريكية للطب النفسي.

ووف المقياس:
ويتكون املقياس من ( ).9عبار ؛ باب عنها بنعم أو ال مـن
جانب األخصائي أو وع األمر أو أحد الوالدين .واثل عبارات
هــذا املقيــاس أعـراض التوحديــة ،ويعــا وجــود نصـ هــذا العــدد
من العبارات ( )60عبار على األقل؛ وانطباقها على الطفل أنه
يعا من التوحدية.
طريقة تصحيحه:
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مت حسـ ـ ــاب معـ ـ ــامالت االتسـ ـ ــاق الـ ـ ــداخلي لعبـ ـ ــارات
مقيــاس الطفــل التوحــدي  ،وذل ـ مــن خــالل حســاب معامــل
االرتباا بني درجة كل عبـار والدرجـة الكليـة لعبـارات املقيـاس.
ويب ــني ج ــدول ( )6مع ــامالت ارتب ــاا عب ــارات مقي ــاس الطف ــل
التوحدي جملموعة اآلباء واألمهات.
مدول ()1

معامالت ارتباط عبارات مقياس

الطفل التوحديل ودالالتها اإلحصا ية
مجموعة األمهات (ن = )06

مجموعة اآلباء (ن = )06

رقم
الع

رقم
العبار

معامل
االرتباا

رقم
العبار

معامل
االرتباا

رقم
العبار

معامل
االرتباا

6

*3.09

61

*3.09

6

*3.07

61

.

*
*3.00

61

*
*3.09

.

*
*3.01

61

0

*
*3.01

67

*
*3.03

0

*
*3.00

67

0

*
*3.09

69

*
*3.00

0

*
*3.00

69

1

*
*3.13

69

*
*3.00

1

*
*3.16

69

معامل
االرتباا

بار
**3.00
**3.00
**3.01
**3.07
**3.06
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*
*3.1.

.3

7

*
*3.16

.6

9

*
*3.10

..

9

*
*3.11

.0
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*
*3.10

.0

*

*
*3.09

*
*3.0.

.3

**3.0.

1

*
*3.07

.6

**3.03

*
*3.01

7

*
*3.09

9

*
*3.09

..

**3.09

*
*3.01

9

*
*3.09

.0

**3.0.

*
*3.00

63

*
*3.01

.0

*

**3.00

*

66

*3.11
*

.1

*3.00
*

66

*3.07
*

.1

**3.09

6.

*3.1.
*

.1

*3.0.
*

6.

*3.09
*

.1

**3.07

60

*3.10
*

.7

*3.06
*

60

*3.01
*

.7

**3.03

60

*3.07
*

.9

*3.09
*

60

*3.01
*

.9

**3.00

أوضــحت النتــائج يف جــدول ( )6بالنســبة لمجموعللة اآلبللاء أن
معامالت ارتباا العبارات ملقيـاس الطفـل التوحـدي تراوحـت مـا

بــني  3.09إىل  3.11وبالنسللبة لمجموعللة األمهللات تبــني أن
معامالت ارتباا العبـارات تراوحـت مـا بـني  3.01إىل ،3.16
وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى .3.36
الثبات:

مت حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس الطفــل التوحــدي بهعــاد
التطبيـ ــق بفااـ ــل زمـ ــا قـ ــدره أسـ ــبوعان ،فبلـ ــغ معامـ ــل الثبـ ــات

عبــار  ،و 66عبــار أخــرى لقيــاس ميــل املفحــو إىل تزيي ـ
االســت،ابة ،وقــد مت حســاب ا صــائص الســيكومرتية للمقيــاس
سـواء يف البيئــة األمريكيـة أم يف البيئــة املصـرية .إضــافة إىل هــذا ،مت
حس ــاب ا ــدق وثب ــات املقي ــاس يف دراس ــة أخ ــرى (رش ــاد عل ــي
موسى.).339 ،

طريقة تصحيحه:

تــتم االســت،ابة علــى عبــارات املقيــاس مــن خــالل مي ـزان ثنــائي
ي ـرتاوح مــا بــني نعــم (تعطــي درجتــني) ،وال (تعطــي درجــة واحــد
ـدل الدرج ــة املنخفل ــة عل ــى اخنف ــاض القل ــق ،وت ـ ُّ
فق ــط) .وت ـ ُّ
ـدل
الدرجــة املرتفعــة علــى ارتفــاع القلــق ،الــذي تـرتاوح الــدرجات عليــه
من  0.إىل  90درجة.
وإىل جانب هذا ،مت حسـاب ا صـائص السـيكومرتية ملقيـاس
القلــق لألطفــال واملـراهقني يف البحــث الـراهن علــى عينــة مكونــة
من ثالثني تلميذاً وثالثني تلميذ على النحو اآلي:
االتساق الداخلا:

مت حساب االتساق الداخلي لعبارات مقياس القلق الراهر
لألطفال ،وذل من خالل حساب معامل االرتباا بني
درجة كل عبار والدرجة الكلية لعبارات املقياس .ويوضح
جدول ( ).معامالت ارتباا عبارات مقياس القلق ،وداللتها
اإلحصائية.
مدول ()2
معامالت ارتباط عبارات مقياس

بالنس ـ ـ ــبة لمجموعلل ل للة اآلبل ل ل للاء  ،3.10وبالنس ـ ـ ــبة لمجموعل ل ل للة

األمهات  ،3.1.وهي معامالت مقبولة إحصائياً.
[ ]2مقياس القلق لألطفال:

الهدف:

هدف املقياس لقياس القلق لدى األطفال .

ووف المقياس:

أشار رشاد علي موسى ( )6997إىل أن الفلل يعـزى إىل
جانيــت تــايلور  Taylorعــام  6916يف تصــميم مقيــاس عــرف
باســم مقيــاس تــايلور للقلــق الرــاهر .ويتكــون املقيــاس مــن 0.
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القلقل وداللتها اإلحصا ية ( ن = )06
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1

**95.0

1.

**95.0

00

**95.0

0

**95.9

1.

**95.0

09

**95..

0

**95.0

10

**95.

01

**95.0

0

**95.0

11

**95.1

00

**950.

.

**95..

10

**95.0

00

**95.0

.

**95..

09

**95.0

00

**95.0

0

**95.0

01

**9509

0.

**9500

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)
1

**95.0

00

**95.0

0.

**95.1

0

**95..

00

**95.1

00

**95.0

19

**95.0

00

**95.0

01

**95..

11

**95..

0.

**95..

00

**95.0

10

**95.0

0.

**95.0

09

**95.0

10

**95.1

00

**95.1

01

**95.0

10

**9500

01

**95.0

00

**95.1

أشارت النتائج يف جدول ( ).إىل أن معامالت ارتباا عبارات
مقياس القلق لألطفال
واملراهقني ،تراوحت مـا بـني  3.09إىل  ،3.7.وكلهـا
معامالت دالة إحصائياً عند مستوى .3.36

الثبات:

مت حسـ ـ ــاب ثبـ ـ ــات مقيـ ـ ــاس القلـ ـ ــق الرـ ـ ــاهر لألطفـ ـ ــال
باس ــتخدام ألف ــا لكرونب ــاا ،فبل ــغ معام ــل الثب ــات  ،3.19وه ــو
معامل مقبول إحصائياً.

[ ]3مقياس االكتئاب لألطفال والمراهقين:
اسـ ــتفاد رشـ ــاد علـ ــي موسـ ــى ( ).339مـ ــن احملـ ــاوالت
القياسـ ــية السـ ــابقة لقيـ ــاس االكتئـ ــاب مثـ ــل املقـ ــاييس الـ ــظ ق ـ ـام
بهعــدادها كــل مــن هولــون وكينــدال  Hollon & Kendallعــام
6993؛ وزونـ ـ ـ ــج  Zungعـ ـ ـ ــام  ،6911وبي ـ ـ ـ ـ  Beckعـ ـ ـ ــام
 6917يف بن ــاء مقي ــاس االكتئ ــاب لألطف ــال وامل ـراهقني؛ ال ــذي
تكــون مــن ثالثــني عبــار  .وإىل جانــب هــذا ،مت حســاب اــدقه
وثباتـه .وتـتم االسـت،ابة علـى عبـارات املقيـاس مـن خـالل ميـزان
تقــدير ثالثــي ،واتــد الــدرجات علــى املقيــاس بــني  03إىل 93
درج ــة ،وت ــدل الدرج ــة املنخفل ــة عل ــى اخنف ــاض االكتئ ــاب ،يف
حــني اثــل الدرجــة املرتفعــة االكتئــاب املرتفــع .إضــافة إىل هــذا،
قامت الباحثة ا الية حبسـاب ا صـائص السـيكومرتية للمقيـاس
على النحو اآلي:
االتساق الداخلا:

مت حساب االتساق الداخلي لعبارات مقياس االكتئاب
لألطفال واملراهقني ،وذل من خـالل حسـاب معامـل االرتبـاا
بني درجة كـل عبـار والدرجـة الكليـة للمقيـاس .ويوضـح جـدول
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( )0مع ــامالت ارتب ــاا عب ــارات مقي ــاس االكتئ ــاب ،وداللته ــا
اإلحصائية.
مدول ()3

معامالت ارتباط عبارات مقياس

االكتئابل وداللتها اإلحصا ية (ن = )06
رقم العبارة

معامل

1

**9501

11

0

**95.1

10

0

**95.0

10

**95.0

0

**95.0

10

**95.0

.

**95..

1.

**95.1

0.

.

**95..

1.

**95.0

0.

0

**95.0

10

**95.0

00

**95.0

1

**95.1

11

**9509

01

**95.1

0

**9500

10

**9500

00

**9500

19

**9501

09

**95.1

09

**95.0

االرتباط

رقم العبارة

معامل

**95.0

01

**95..

00
00

**95.0

00

**9501
**95.0
**95..

االرتباط

رقم العبارة

معامل

**95.0
**95.

االرتباط

أوضحت النتائج يف جدول ( )0أن معامالت ارتباا عبارات
مقياس االكتئاب لألطفال واملـراهقني تراوحـت مـا بـني 3.13
إىل  ،3.70وكلهـ ــا مع ـ ــامالت دالـ ــة إحص ـ ــائياً عنـ ــد مس ـ ــتوى
.3.36
الثبات:

مت حســاب معامــل ثبــات مقيــاس االكتئــاب لألطفــال
واملراهقني حبساب معامل ألفـا لكرونبـاا ،فبلـغ معامـل الثبـات
 ،3.91وهو معامل مقبول إحصائياً.
[ ]4مقياس العدوان لألطفال:

قامـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة ا اليـ ـ ــة بتصـ ـ ــميم مقيـ ـ ــاس العـ ـ ــدوان
لألطف ـ ــال ،وذلـ ـ ـ م ـ ــن خ ـ ــالل مراجعته ـ ــا ملفه ـ ــوم الع ـ ــدوان،
والبح ــوث الس ــابقة يف ه ــذا الص ــدد ،واإلط ــالع عل ــى بع ــض
املق ـ ــاييس لقي ـ ــاس الع ـ ــدوان؛ مث ـ ــل مقي ـ ــاس الس ـ ــلول الع ـ ــدوا
(عص ـ ـ ــام عب ـ ـ ــد العزيـ ـ ـ ــز6991 ،؛ جن ـ ـ ــوى حممـ ـ ـ ــد،)6997 ،
ومقيــاس ع ــني ــس للس ــلول العــدوا ل ــدى األطفــال (نبي ــل
حــافظ ،وف ــاروق قاس ــم)6990 ،؛ ومقيــاس مر ــاهر الس ــلول
العــدوا (عــالء عبــود ،).333 ،ومقيــاس العــدوان لألطفــال

نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد

واملراهقني (رشاد علي موسى.).339 ،
وقــد اســتطاعت الباحثــة مــن خــالل دراســة اســتطالعية
علــى جمموعــة مــن األطفــال مكونــة مــن ( ) 13طف ـالً تراوحــت
أعمــارهم مــن  9إىل  6.ســنة ،مبتوســط حســايب قــدره 63.99
عام ـ ـ ـاً ،واحن ـ ـ ـراف معيـ ـ ــاري مقـ ـ ــداره  0..6 ±ديـ ـ ــد أشـ ـ ــكال
العدوان فيما يري:
العدوان نحو الذات؛ ويقصـد بـه قيـام الطفـل املعتـدى

مبعاقبة ذاته ،االنتقا من قدرها مثـل قـرض األظـافر ،واللـغط
على األسنان ،شد الشعر ،خـبط الـرأس يف ا ـائط ،جـرح اليـد،
اإليذاء النفسي.
العدوان نحو اآلخرين؛ ويقصد به قيام الطفل املعتدى

بســلول موجــه حنــو اآلخ ـرين هبــدف إض ـرارهم ،والســخرية مــنهم
مثل ضرب وذم وسرقة الزمالء ،وقذف املار بالطوب وا ،ار ،
واملشاجر والعرال مع الزمالء.

العلدوان نحللو األءللياء؛ ويقصـد بــه قيـام الطفــل املعتــدى
بســلول موجــه حنــو األشــياء هبــدف إ ــاق اإلضـرار هبــا مثــل إلقــاء
الفلـ ــالت يف فنـ ــاء املدرسـ ــة ،وعـ ــدم االهتمـ ــام بنرافـ ــة الفصـ ــل،
وإتالف األزهار ،والعبـث مبفـاتيح إضـاء الفصـل ،وازيـق وتقطيـع
وس ـ ــائل اإليل ـ ــاح ،والكتاب ـ ــة والش ـ ــخبطة عل ـ ــى ج ـ ــدران الفص ـ ــل
واملدرسة ،وقذف السيارات بالطوب وا ،ار .
ويف ض ــوء التعريف ــات الس ــابقة ،قام ــت الباحث ــة بتص ــميم
العبــارات الــظ تتســق مــع كــل شــكل مــن أشــكال العــدوان .وقــد
تكـ ــون عـ ــدد العبـ ــارات يف البدايـ ــة مـ ــن  60عبـ ــار للعـ ــدوان حنـ ــو
الــذات ،و 60عبــار للعــدوان حنــو اآلخـرين ،و 60عبــار للعــدوان
حنو األشياء .ومت عرض هذه العبارات على هيئة مكونة من ثالثة
حمكم ـ ــني م ـ ــن األس ـ ــاتذ ا اا ـ ــلني عل ـ ــى ال ـ ــدكتوراه يف الص ـ ــحة
النفســية والقيــاس النفســي للحكــم علــى اــدق العبــارات يف ضــوء
التعري ـ ـ لكـ ــل شـ ــكل مـ ــن أشـ ــكال العـ ــدوان .وقـ ــد انتهـ ــى هـ ــذا
اإلجـراء إىل حـذف ( )0عبـارات مـن العـدوان حنـو الــذات ،و()0
عبــارات مــن العــدوان حنــو اآلخ ـرين ،و( )0عبــارات مــن العــدوان
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حنــو األشــياء .ومــن ا ،تكــون كــل شــكل مــن أشــكال العــدوان
مــن عشــر عبــارات .تــتم االســت،ابة علــى كــل منهــا مــن خــالل
مي ـ ـزان تقـ ــدير ثالثـ ــي علـ ــى النحـ ــو اآلي :نعـ ــم (تعطـ ــي ثـ ــالث
درجـ ــات) ،إىل حـ ــد مـ ــا (تعطـ ــي درجتـ ــني) ،ال (تعطـ ــي درجـ ــة
واحــد فقــط) .واتــد الــدرجات علــى مقيــاس العــدوان لألطفــال
م ـ ـ ــن  0إىل  ،93وت ـ ـ ــدل الدرج ـ ـ ــة املنخفل ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى اخنف ـ ـ ــاض
الع ــدوان ،يف ح ــني ت ــدل الدرج ــة املرتفع ــة عل ــى ارتف ــاع الع ــدوان
(ملحــق أ) .ويوضــح جــدول ( )0توزيــع العبــارات علــى أشــكال
العدوان.
مدول ()4
توزيع العبارات على أءكال العدوان
أشكال العدوان

العبارات

العدوان نحو الذات

،1. ،10 ،19 ،0 ،0 ،1

19

العدوان نحو اآلخرين

،10 ،10 ،11 ،1 ،. ،0

19

العدوان نحو األشياء

،11 ،1. ،10 ،0 ،. ،0

19

المجموع الكلي

01 ،0. ،00 ،10
00 ،0. ،00 ،09
09 ،00 ،00 ،01

المجموع الكلي

09

وإىل جان ــب هـ ــذا ،قامـ ــت الباحثـ ــة حبسـ ــاب ا صـ ــائص
السيكومرتية ملقياس العدوان لألطفال على النحو اآلي:

الصدق:

قامـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة حبسـ ـ ــاب اـ ـ ــدق مقيـ ـ ــاس العـ ـ ــدوان
لألطفال ،وذل مـن خـالل تطبيقـه ،وتطبيـق مقيـاس العـدوان
لألطفـال واملـراهقني الــذي أعـدَّه رشــاد علــي موســى ().339
علــى عينــة قوامهــا ( )13طفـالً وطفلــة ممــن تراوحــت أعمــارهم
مـن  9إىل  6.ســنة .وقـد بلــغ معامــل االرتبـاا بــني املقياســني
 ،3.96وهــو معامــل دال إحصــائياً ،وياكــد هــذا علــى اــدق
حمتوى مقياس العدوان لألطفال.
الثبات:

(أ) ثبات ألفا لكرونباخ:

مت حســاب معامــل الثبــات ملقيــاس العــدوان لألطفــال
باستخدام معادلة ألفا لكرونباا ،فبلغ معامل الثبات ،3.90
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وهو معامل دال إحصائياً مع كونه أقل املعامالت.
(ب) ثبات إعادة االختبار:

مت حس ـ ــاب معام ـ ــل الثب ـ ــات بطريق ـ ــة إع ـ ــاد االختب ـ ــار
بفااـ ــل زم ـ ــا بـ ــني التطبيق ـ ــني بلـ ــغ أس ـ ــبوعني ،فواـ ــل معام ـ ــل
االرتباا  ،3.79وهو معامل دال إحصائياً.
[ ]5اختبار رسم الرمل:

زاد اهتمام العلماء برسـوم األطفـال كوسـيلة للتعـرف علـى
قدرايم العقلية يف الفـرت مـا بـني عـامي  6933إىل  .6961وقـد
قامــت كــل مــن جودان ـ – هــاريس Goodenough – Harris
( )69.1بتص ــميم اختب ــار رس ــم الرج ــل لقي ــاس ذك ــاء األطف ــال،
وهــو يتك ــون م ــن  70مفــرد قابل ــة للقي ــاس ،وهــو يص ــلح لقي ــاس
ذكــاء األطفــال يف ســن  0إىل  61عام ـاً .وقــد مت حســاب كفــاء
املقياس من ادق وثبات على البيئة املصرية (فوقيـة عبـد ا ميـد،
6990؛ بــدير عقــل .).363 ،كمــا مت حســاب ثبــات االختبــار
يف البحث ا اع ،وذل من خالل تطبيقه على عينة مكونة من
( )61طف ـالً عادي ـاً ،و( )61طف ـالً م ــن ذوي األع ـراض الش ــبيهة
بالتوحد .وقد قامـت الباحثـة بتصـحيح اسـت،ابات األطفـال علـى
الرسومات وفقاً ملفتاح التصـحيح املعـد ـذا االختبـار ،كمـا قامـت
باحثـة أخـرى بتصــحيح نفـس االسـت،ابات للعينــة املـذكور ســلفاً.
وقــد مت حســاب ثبــات املصــححني ،فبلــغ معامــل الثبــات ،3.90
وهو معامل مقبول إحصائياً.
إمراءات البحث:

مت تنفذ البحث وفقاً للخطوات اآلتية:
 مت تصــميم مقيــاس العــدوان لألطفــال ،وحســاب خصائصــهالس ـ ــيكومرتية م ـ ــن ا ـ ــدق وثب ـ ــات ،وإىل جان ـ ــب ه ـ ــذا؛ مت
حساب ا صـائص السـيكومرتية ملقيـاس الطفـل التوحـدي،
ومقيـ ــاس القلـ ــق لألطفـ ــال ،ومقيـ ــاس االكتئـ ــاب لألطفـ ــال
واملراهقني.
 بعد التركد من ادق وثبات مقاييس البحث ،طلـب مـن( )6.3أب ـاً وأمـ ـاً لع ــدد ( ) 13تلمي ــذاً ،وتلمي ــذ  ،دي ــد
بع ــض ا ص ــائص الس ــلوكية سـ ـواء لالب ــن أم لالبن ــة ،وق ــد
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اســت،اب مــنهم ( )93أبـاً وأمـاً يف اإلجابــة علــى مقيــاس
الطفــل التوحــدي ،كمــا تـراوح املســتوى التعليمــي لألبــوين
من ماهل متوسط إىل ماهل عال.
 مت اختي ــار اإلرب ــاعي األعل ــى واألدة م ــن ك ــل جمموع ــة،فبلــغ عــدد األطفــال الــذين يعــانون مــن بعــض األع ـراض
الش ـ ــبيهة بالتوح ـ ــد  61تلمي ـ ــذاً ،و 61تلمي ـ ــذ جملموع ـ ــة
اآلبــاء ،و 61تلميــذاً ،و 61تلميــذ جملموعــة األمهــات،
وم ــثلهم بالنس ــبة لألطف ــال الع ــاديني .وإىل جان ــب ه ــذا،
بلغ ـ ــت نس ـ ــبة ذك ـ ــاء األطف ـ ــال ذوي األعـ ـ ـراض الش ـ ــبيهة
بالتوحد  99.97درجـة ،ونسـبة ذكـاء األطفـال العـاديني
 91.67درجة ،وذل من خالل استخدام اختبار رسم
الرجل.
 مت تطبي ـ ـ ــق املق ـ ـ ــاييس اآلتي ـ ـ ــة :مقي ـ ـ ــاس القل ـ ـ ــق ومقي ـ ـ ــاساالكتئاب ،ومقياس العـدوان علـى جممـوعظ األطفـال مـن
اانسني مرتفعي ومنخفلي أعراض التوحد.
 مت توزي ـ ــع البيان ـ ــات وفق ـ ـ ـاً ملف ـ ــاتيح التص ـ ــحيح ملعااته ـ ــاإحصائياً.

عرض نتا البحث وتفسيرها:
أوالا :عرض نتا البحث:

[ ]6النتائج ا ااـة الختبـار اـحة الفـرض األول الـذي
يــنص علــى مــا يــري :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف القلــق
ب ــني األطف ــال الع ــاديني وذوي األعـ ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد م ــن
اانسني.
مدول ()5

نتا تحليل التباين ( )2×2ألثر متغيري النوعل ودرمة اإلعاقة
مصادر

مجموع

درمات

متوسط

قيمة

الداللة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصا ية

النوع (أ)

43.04

1

43.04

0.40

3.31

درمة اإلعاقة

54.10

1

54.10

3.13

3.36

(ب)
أ×ب

56.20

1

56.20

الخطأ

034.04

110

0.30

المجموع

436.43

113

الكلا

0.43

3.36

نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد

أوضحت النتائج يف جدول ( )1ما يري:

 النوع :وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري النـوع(ذك ــور  /إن ــاث) يف القل ــق؛ حي ــث بلغ ــت قيم ــة ف ()1.97
[د.ح =  ،661 ،6دالة عند مستوى  .]3.31وللتعرف على
ا ـاه الفـروق ،مت حسـاب املتوسـطات ا سـابية بـني اجملمــوعتني،
فتبــني أن اإلنــاث أكثــر قلق ـاً (م =  )16.17مــن الــذكور (م =
.)09.11

النوع (أ)

01.9.

6

01.9.

1..0

3.31

درمة

11..0

6

11..0

1..9

3.31

اإلعاقة
(ب)
أ×ب

00.19

6

00.19

الخطأ

6309..3

661

9.91

المجموع

6690.90

669

0.97

الكلا

مجموعة الذكور

 -درمللة اإلعاق للة :وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية

ملتغــري درجــة اإلعاقــة (ســوي – ذو األع ـراض الشــبيهة بالتوحــد)
يف القلق ،حيث بلغت قيمة ف ([ )9.60د.ح = ،661 ،6
دال ــة عن ــد مس ــتوى  .]3.36وللكشـ ـ ع ــن ا ــاه الف ــروق ،مت
حساب املتوسطات ا سابية بني اجملموعتني ،فتبني أن األطفال
ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد أكثـر قلقـاً (م =  )11.19مـن
األطفال العاديني (م = .)00.19

مجموعة اإلناث

القلق

56

54

52

50

درجة اإلعاقة

44

األعراض الشبيهة بالتوحد .

درمات اإلعاقة
سوي

ف ()0.43

6.61

ذو األعراض الشبيهة بالتوحد

48

46

الفروق فى متغيرات درمة اإلعاقة فى القلق بين األطفال العاديين وذوي
قيمة ف

60

58

مدول ( ) 0

الداللة اإلحصا ية

3.31

42

40

6.61

التفاعللل :وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لتفاعــل متغــرييالنــوع (ذكــور  /إنــاث) ،درجــة اإلعاقــة (ســوي – ذو األع ـراض
الشــبيهة بالتوح ــد) ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة ف ([ )7.99د.ح =
 ،661 ،6دالة عنـد مسـتوى  .]3.36ويوضـح الشـكل البيـا
( )6طبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة يف القلق.
مدول ( ) 0
الفروق فى النوع (ذكور /إناث ) فى القلق بين األطفال
العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد .
متوسط
مصادر

مجموع

درمات

التباين

المربعات

الحرية

المربعا

قيمة

الداللة

ف

اإلحصا ية

ت
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الشكل البيانا ( )1طبيعة تفاعل متغيري النوع
ودرمة اإلعاقة مع القلق

أشـ ــارت النتـ ــائج يف الشـ ــكل البيـ ــا ( )6أن اإلنـ ــاث
ذوات األع ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد أكث ـ ـ ــر قلق ـ ـ ـاً م ـ ـ ــن بقي ـ ـ ــة
اجملموعات.
وعليه ،تايد هذه النتائج اـحة اختبـار الفـرض األول
الــذي يــنص علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف القلــق
بــني األطفــال العــاديني وذوي األع ـراض الشــبيهة بالتوحــد؛ إذ
تبني أن اإلناث ذوات األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر قلقاً.
وتتفــق نتــائج الفــرض األول مــع مــا انتهــت إليــه نتــائج
Rosbrook
حب ــوث روس ــربول وويتن،ه ــام Whittingham
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().363؛ وهيلفرش ـ ــو ومارتينس ـ ــني
Davis,
et
).336( Martinsen؛ ودافي ـ ــز وزمالئ ـ ــه al.
( ).366يف أن األطفـ ـ ــال العـ ـ ــاديني ذوي األع ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة
بالتوحد أكثر قلقاً.
Helverschou

&

[ ].النتائج ا ااة الختبار احة الفرض الثا الذي ينص على
مـ ــا يـ ــري :توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية يف االكتئـ ــاب بـ ــني
األطفال العاديني وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني.
جدول ()9
نتا تحليل التباين ( )2×2ألثر متغيري النوعل ودرمة اإلعاقة فا
مصادر

مجموع

درمات

متوسط

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصا ية

النوع (أ)

01.9.

6

01.9.

1..0

3.31

درمة

11..0

6

11..0

1..9

3.31

ألث ــر متغ ــري درج ــة اإلعاق ــة (س ــوي – ذو األعـ ـراض الش ــبيهة
بالتوحــد) ،إذ بلغــت قيمــة ف ([ )1..9د.ح = ،661 ،6
دالــة عنــد مســتوى  .]3.31وللكش ـ عــن ا ــاه الفــروق ،مت
حس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــطات ا س ـ ـ ــابية ،فتب ـ ـ ــني أن األطف ـ ـ ــال ذوي
األعـراض الشــبيهة بالتوحــد أكثــر اكتئاب ـاً (م =  )11.09مــن
األطفال العاديني (م = .)09.11

مدول ( ) 16

الفروق فا متغيرات درمة اإلعاقة فا االكتئاب بين األطفال
العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد .

االكتئابل وقيمة فل وداللتها اإلحصا ية
الداللة

 -درملة اإلعاقلة :وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية

درمات

المتوسطات

قيمة

الداللة

اإلعاقة

( م)

ف

اإلحصا ية

سوي

43.50

ف

ذوو األعراض الشبيهة

50.44

6.65

()0.24

اإلعاقة

6.65

بالتوحد

(ب)
أ×ب

00.19

6

00.19

الخطأ

6309..3

661

9.91

المجموع

6690.90

669

0.97

 -التفاعللل :وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألثــر تفاعــل

3.31

الكلا

أشارت النتائج يف جدول ( )9إىل ما يري:
 النوع :وجود فروق ذات داللـة إحصـائية ألثـر متغـريالن ـ ـ ــوع (ذك ـ ـ ــور  /إن ـ ـ ــاث) يف االكتئ ـ ـ ــاب؛ إذ بلغ ـ ـ ــت قيم ـ ـ ــة ف
([ )1..0د.ح =  ،661 ،6دال ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد مس ـ ـ ــتوى .]3.31
وللتعــرف علــى ا ـاه الفــروق ،مت حســاب املتوســطات ا ســابية
بني اجملمـوعتني ،فتبـني أن اإلنـاث أكثـر اكتئابـاً (م = )17.09
من الذكور (م = .)1..16

متغريي النـوع (ذكـور  /إنـاث) ،ودرجـة اإلعاقـة (سـوي – ذو
األع ـ ـراض الشـ ــبيهة بالتوحـ ــد) ،إذ بلغـ ــت قيمـ ــة ف ()0.97
[د.ح =  ،661 ،6دالـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ــتوى  .]3.31ويبـ ـ ـ ــني
الشكل البيا ( ).طبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االكتئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب.
االكتئاب

مجموعة الذكور

60

مجموعة اإلناث

58
56
54
52
50
48

مدول ( ) 3

46
44

الفروق فا متغيرات درمة اإلعاقة فا القلق بين األطفال

42

العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد .
درمات اإلعاقة

المتوسطات (م)

قيمة ف

الذكور

1..16

ف

اإلناث

50.34

درجة اإلعاقة

الداللة
اإلحصا ية
3.31

الشكل البيانا ( )2طبيعة تفاعل متغيري النوع

()1..0

ودرمة اإلعاقة مع االكتئاب

6.65
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نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد

أوض ــحت النت ــائج يف الشـ ــكل البي ــا ( ).أن اإلنـ ــاث
ذوات األع ـ ـ ـراض الشـ ـ ــبيهة بالتوحـ ـ ــد أكثـ ـ ــر اكتئاب ـ ـ ـاً مـ ـ ــن بقيـ ـ ــة
اجملموعات.
ومن ا ،تدعم هذه النتائج احة اختبار الفـرض الثـا
الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االكتئاب
ب ــني األطف ــال الع ــاديني وذوي األعـ ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد م ــن
اانســني ،إذ تبــني أن اإلنــاث ذوات األعـراض الشــبيهة بالتوحــد
أكثر اكتئاباً.
وتتســق نتــائج الفــرض الثــا مــع مــا أســفرت عنــه نتــائج
هالي ــت وزمالئ ــه  ).363 ،.339( Hallett, et al.يف أن
األطفال العاديني ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر اكتئاباً.
[ ]0النتــائج ا ااــة الختبــار اــحة الفــرض الثالــث الــذي
يــنص علــى مــا يــري :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف العــدوان
ب ـ ــني األطف ـ ــال الع ـ ــاديني وذوي األعـ ـ ـراض الش ـ ــبيهة بالتوح ـ ــد م ـ ــن
اانسني.
مدول ()11

العدوانل وقيمة فل وداللتها اإلحصا ية

مصادر

مجموع

التباين

المربعات

النوع (أ)
درمة

درمات

متوسط

الحرية

المربعات

ف

الداللة
إلحصا ية

53.30

1

53.30

4.55

6.65

01.40

1

01.40

5.21

6.65

مدول ( ) 12

الفروق فا متغيرات درمة اإلعاقة فا االكتئاب بين األطفال
العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد .

درمات

المتوسطات

قيمة

الداللة

اإلعاقة

(م)

ف

اإلحصا ية

الذكور

13.17

اإلناث

1..00

ف
()0.11

3.31
3.31

 درم للة اإلعاق للة :وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ألث ــردرجــة اإلعاق ــة (ســوي – ذو األع ـراض الشــبيهة بالتوح ــد) يف
الع ــدوان ،إذ بلغ ــت قيم ــة ف ([ )1..6د.ح = ،661 ،6
دالــة عنــد مســتوى  .]3.31وللكش ـ عــن ا ــاه الفــروق ،مت
حس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــطات ا س ـ ـ ــابية ،فتب ـ ـ ــني أن األطف ـ ـ ــال ذوي
األعـراض الشــبيهة بالتوحــد أكثــر عــدواناً (م =  )19.17مــن
األطفال العاديني (م = .)16.11
 -التفاعللل :وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألثــر متغــريي

النوع (ذكور  /إناث) ،ودرجة اإلعاقة (سوي – ذو األعراض
الشبيهة بالتوحد) ،إذ بلغت قيمـة ف ([ )0.67د.ح = ،6
 ،661دالــة عن ــد مســتوى  .]3.31ويوض ــح الشــكل البي ــا
( )0طبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة مع العدوان.

نتا تحليل التباين ( )2×2ألثر متغيري النوعل ودرمة اإلعاقة فا
قيمة

.)1..00

مجموعة الذكور

العدوان

مجموعة اإلناث

اإلعاقة

63

61

(ب)
أ×ب

43.45

1

43.45

الخطأ

1300.32

110

11.40

المجموع

1542.26

113

4.10

6.65

59

57

الكلا

55

أسفرت النتائج يف جدول ( )7عما يري:

53

 النوع :وجود فروق ذات داللـة إحصـائية ألثـر متغـريالنوع (ذكور  /إناث) يف العدوان؛ إذ بلغت قيمة ف ()0.11
[د.ح =  ،661 ،6دالة عند مستوى  .]3.31وللتعرف على
ا ـاه الفـروق ،مت حسـاب املتوسـطات ا سـابية بـني اجملمــوعتني،
فتبني أن الذكور أكثر عدواناً (م =  )13.17من اإلناث (م =
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51

درجة اإلعاقة
الشكل البيانا ( )3طبيعة تفاعل متغيري النوع
ودرمة اإلعاقة مع العدوان

49

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)

أوضـ ــحت النتـ ــائج يف الشـ ــكل البيـ ــا ( )0أن الـ ــذكور
ذوي األعـ ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد أكث ـ ـ ــر ع ـ ـ ــدواناً م ـ ـ ــن بقي ـ ـ ــة
اجملموعات.
وعليـه ،تايــد هـذه النتــائج اــحة اختبـار الفــرض الثالــث
الـذي يـنص علـى وجــود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف العــدوان
ب ــني األطف ــال الع ــاديني وذوي األعـ ـراض الش ــبيهة بالتوح ــد م ــن
اانســني ،إذ تب ــني أن الــذكور ذوي األع ـراض الشــبيهة بالتوح ــد
أكثر عدواناً.
وتتفــق نتــائج الفــرض الثالــث نســبياً مــع مــا انتهــت إليــه
نت ــائج حب ــوث رونال ــد وزمالئ ــه ).363( Ronald, et al.؛
وإيدلسـون وزمالئـه  ).339( Edelson, et al.يف أن األطفـال
ذوي األع ـ ـ ـ ـراض الش ـ ـ ــبيهة بالتوحـ ـ ـ ــد أكث ـ ـ ــر اض ـ ـ ــطراباً لالنتبـ ـ ـ ــاه
املصـ ـ ــحوب بفـ ـ ــرا النشـ ـ ــاا ،وأكثـ ـ ــر معانـ ـ ــا مـ ـ ــن املشـ ـ ــكالت
السلوكية.
ثاني ا :تفسير نتا البحث:

أشــارت نتــائج البحــث إىل أن اإلنــاث ذوات األع ـراض
الش ـ ـ ــبيهة بالتوح ـ ـ ــد أكث ـ ـ ــر قلقـ ـ ـ ـاً ،واكتئابـ ـ ـ ـاً ،وأن ال ـ ـ ــذكور ذوي
األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر عدواناً.
وتــرى الباحثــة بغــض النرــر عــن متغــري النــوع أن الطفــل
الــذي لديــه أع ـراض شــبيهة بالتوحــد يعــا مــن اضللطرابات فللا

التفاعللل االمتمللاعا .ويتمثــل هــذا يف فشــله يف تنميــة عالقاتــه
م ـ ــع اآلخ ـ ـرين ،ونق ـ ــص االس ـ ــت،ابة لآلخ ـ ـرين واالهتم ـ ــام هب ـ ــم،
ويفلــل الوحــد والعزلــة ،وكرنــه ال يســمع األا ـوات واللــ،يج
حولــه ،وينرــر نرــر شــارد تائهــة ،ويتســم بــالربود العــاطفي كرنــه
جم ـ ـ ـ ــرد م ـ ـ ـ ــن العواط ـ ـ ـ ـ ـ واالنفع ـ ـ ـ ــاالت العاطفي ـ ـ ـ ــة ،وال يت ـ ـ ـ ــر .
واضللطرابات فللا السلللو ل مثــل النمطيــة والتقولــب ،واإلا ـرار
علــى الطقــوس م ــع ردود أفعــال عنيف ــة إزاء أي تغيــري يف النر ــام
العادي ،والعدوان واالنف،ارات املزاجية ،وفـرا ا ركـة مـع قصـر
مدى االنتباه ،وسلول إيـذاء الـنفس مثـل خـبط الـرأس بعنـ أو
شــد الشــعر أو عــض اإلاــبع أو اليــد ،واللــح والبكــاء دون
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ســبب واضــح ،ونقــص ا ــوف مــن خمــاطر حقيقيــة ،وا ــوف

املفرا كاست،ابة للموضوعات ري املاذيـة .واضلطرابات فلا

التواولللل مثــل الع،ــز يف االتصــال االنفعــاع ،وعــدم القــدر

على استخدام اللمائر ،والع،ز يف النمو اللغوي.
ومــن ا ،تــرى الباحثــة أن اضــطرابات الطفــل العــادي
ذي األع ـ ـ ـراض الشـ ـ ــبيهة بالتوحـ ـ ــد االجتماعيـ ـ ــة ،والسـ ـ ــلوكية،
والتواا ـ ــلية تع ـ ــد مبنزل ـ ــة امل ـ ــدخل ال ـ ـرئيس ملعانات ـ ــه م ـ ــن بع ـ ــض
االضـ ـ ــطرابات النفسـ ـ ــية األخـ ـ ــرى مثـ ـ ــل القلـ ـ ــق ،واالكتئـ ـ ــاب،
والعدوان.
وت ــرى الباحث ــة يف ض ــوء م ــا انته ــت إلي ــه م ــن نت ــائج أن
األطفــال العــاديني ذوي األعـراض الشــبيهة بالتوحــد يف حاجــة إىل
مزي ــد م ــن البحـ ــوث التنباي ــة والتدخلي ــة للتعـ ــرف عل ــى املتغ ـ ـريات
النفسية واالجتماعية الكامنـة وراء األعـراض الشـبيهة بالتوحـد الـظ
يع ــا منه ــا الطف ــل الع ــادي ،وحماول ــة الت ــدخل الت ،ـريؤ لتص ــميم
برامج تعتمد على األنشطة وسيكولوجية اللعب من أجل قفي
مث ــل ه ــذه األع ـراض ،خاا ــة يف املراح ــل املبك ــر عن ــد اكتش ــاف
هذه األعراض.
وإىل جانب هذا ،تواـي الباحثـة بـهجراء مسـح قـومي
على مجيع دور ريـاض األطفـال ،واملـدارس االبتدائيـة للكشـ
عـن األطفــال العــاديني ذوي األعـراض الشــبيهة بالتوحــد ،حــس
كــن تقــد بعــض ا ــدمات النفســية واالجتماعيــة واألس ـرية
من أجل قفي حد هذه األعراض.
البحوث المقترحة:

وقد قامت الباحثة باقرتاح البحوث اآلتية :
 دراسة سيكومرتية إكلينيكية لبعض االضطرابات النفسيةلدى التوحديني والعاديني.
 فعاليــة برنــامج اللعــب فــض حــد بعــض االضــطراباتالنفسية لدى التوحديني.
 فعاليـ ـ ــة برنـ ـ ــامج حركـ ـ ــي فـ ـ ــض حـ ـ ــد العـ ـ ــدوان لـ ـ ــدىالتوحديني.

نعمة سيد خليل :الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد
خب ـ ـ  ،أم ـ ــري طـ ــه ( .).336دراس ـ ــة تشخيصـ ــية مقارن ل للة يف السـ ــلول االنس ـ ــحا

المرامع:

لألطفــال التوحــديني وأق ـراهنم املتخلفــني عقلي ـاً ،الكويــت :مجل للة العل للوم

أ -المرامع العربية:
أبـ ــو زهـ ــو ،يوس ـ ـ يوس ـ ـ ( .)6997أثـ ــر بعـ ــض ال ـ ـربامج اإلعالميـ ــة يف تنميـ ــة
الســلول العــدوا لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة القــابلني للــتعلم
" ،"63:1رس للالة مامس للتير ري للر منش للورةل كلي ــة ري ــاض األطف ــال،

جامعة اإلسكندرية.
أمح ـ ــد ،ه ـ ــدى أم ـ ــني عب ـ ــد العزي ـ ــز ( .)6999ال ـ ــدالالت التشخيص ـ ــية لألطف ـ ــال
املص ــابني بالتوح ــد "التوح ــد" ،رس للالة مامس للتير ريل لر منش للورةل كلي ــة
اآلداب ،جامعة عني س.
األنص ـ ــاري ،ب ـ ــدر حمم ـ ــد ( .)6997االكتئ ل للاب والع ل للدوان العراق ل للا :دراس ل للة
لمعدالت االنتشار فا المجتملع الكلويتال الكويـت :مكتـب اإلمنـاء
االجتماعي.
األهوا  ،أمحد فااد ( .)6991النوم واألرقل القاهر  :دار ا رية.
ا ف ــا  ،عب ــد امل ــنعم ( .)6971موس للوعة علل للم ال للنفس والتحليل للل النفسل للال
القاهر  :دار النهلة العربية.
ا مصـ ــا ،ضـ ــياء عبـ ــد ا ميـ ــد ( .)6971دراسـ ــة لبنـ ــاء مقيـ ــاس للسـ ــلول العـ ــدوا
لألطفال الذكور يف املرحلة االبتدائية ،رسلالة مامسلتير ريلر منشلورةل كليـة
الرتبية ،جامعة بغداد.
ا ــوع ،ول ــيم ( .)6971الموسل للوعة المختصل للرة فل للا علل للم الل للنفس والطل للب

التربوية والنفسية ،العدد الثالث .اجمللد الثا .

بشرى  ،امويل تامر ( .).337االكتئاب والعالج بالواقعل القاهر  :مكتبة
األجنلو املصرية.
هبادر ،سعدية ( .)6977علم نفس النمول الكويت :دار البحوث والتوزيع.
جابر ،جابر عبد ا ميد ؛ كفايف ،عالء الـدين ( .)6999معجم علم النفس
والطب النفسال اازء الثالث ،القاهر  :دار النهلة العربية.

حافظ ،نبيل ؛ قاسم ،نادر ( .)6900مقياس عين ءمس ألءكال السلو
العدوانا لدى األطفالل القاهر  :مكتبة األجنلو املصرية.
ح،ازي ،فتيا أبو املكارم السيد ( .).333مدى فاعلية برنامج إرشـادي يف
قفي حد السلول العدوا لدى تالميذ املرحلة االبتدائيـة ،رسالة

مامسللتير ريللر منشللورةل معهــد الدراســات العليــا للطفولــة ،جامعــة
عني س.

مح ــود  ،مح ــود عب ــد ال ــرمحن ( .)6999الطفولل للة والمراهقل للة :المشل للكالت

النفسية والعالجل القاهر  :دون ناشر.
خطاب ،حممد أمحد حممود ( .).330فاعلية برنـامج عالجـي باللعـب فـض
درج ـ ــة بع ـ ــض االض ـ ــطرابات الس ـ ــلوكية ل ـ ــدى عين ـ ــة م ـ ــن األطف ـ ــال
التوحــديني .رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل معهــد الدراســات العليــا

للطفولة ،جامعة عني س.

دافيــدوف ،لنــدا ( .)699.مللدخل فللا علللم الللنفس (ترمجــة :ســيد الط ـواب

العقلال القاهر  :دار املعارف.

وآخرين) ،القاهر  :مكتبة األجنلو املصرية.

الرف ــاعي  ،الس ــيد عب ــد العزي ــز مص ــطفى ( .)6999اض ــطرابات بع ــض الوظ ــائ
املعرفي ــة وعالقته ــا مبس ــتوى التواف ــق ل ــدى األطف ــال ال ــذاتويني ،رسل للالة
دكتللوراغ ريللر منشللورةل معهــد الدراســات العليــا للطفولــة ،جامعــة عــني
س.
الفخ ـرا ،خالــد إب ـراهيم ( .)6999تطللور الس لللو الع للدوانا عن للد األطف للالل
كلية اآلداب ،جامعة طنطا.
الفن،ري  ،حسـن عبـد الفتـاح ( .)6997العـدوان لـدى األطفـال :دراسـة مقارنـة
ملرــاهره بــني أطفــال الري ـ وا لــر ،رسللالة مامسللتير ريللر منشللورةل

معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني س.

القاسـ ــم ،مجـ ــال ؛ عبيـ ــد ،ماجـ ــد ؛ الـ ــز ؤ  ،عمـ ــاد ( .).333االض ل للطرابات
السلوكيةل عمان :دار افاء للنشر والتوزيع.

إمام ،بكر فرج ( .)6991مصدر اللـبط ،ومـدى حـاالت االكتئـاب والبارانويـا،

دسوقي ،كمال ( .)6999ذخيرة علوم النفسل القاهر  :الدار الدولية للنشر
والتوزيع.

دوي ،أمحد زكـي ( .)6991معجم مصطلحات العلوم االمتماعيةل بـريوت:
مكتبة لبنان.
زه ـران ،حامــد عبــد الســالم ( .)6979الصللحة النفسللية والعللالج النفسللال
الطبعة الثانية ،القاهر  :عا الكتب.

ســتور ،أنتــو ( .)6971العللدوان البشللري (ترمجــة :أمحــد ــاع وإ ــامي عبــد
الراهر عفيفي) ،اإلسكندرية :ا يئة املصرية العامة للكتاب.
س ــعاد ،س ــامح أمح ــد ( .).363فعالي ــة برن ــامج إرش ــادي يف خف ــض ح ــد بع ــض
األعراض التوحد لدى األطفال املكفوفني ،رسالة دكتلوراغ ريلر منشلورةل
كلية الرتبية ،جامعة األزهر.

رسالة مامستير رير منشورةل كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق.
باظ ــة ،آم ــال ( .).330اال ـ ـرتاب وعالقت ــه بالس ــلول الع ــدوا والع ــدائي ل ــدى

س ــالمة  ،ممدوح ــة حمم ــد ( .)6996االعتماديل للة والتقيل لليم السل لللبا للل للذات

الشــباب مــن طــالب وطالبــات ااامعــة :دراســة ســيكومرتية إكلينيكيــة،

الس ــيد ل فـ ـااد البه ــي ( .)6996عل للم ال للنفس االمتم للاعال الطبع ــة الثاني ــة،

المؤتمر السنوي الحادي عشر من  .7-.1ديسمرب ،مركز اإلرشاد
النفسي ،جامعة عني س.

والحياة لدى المكتئبينل القاهر  :مكتبة األجنلو املصرية.

القاهر  :دار الفكر العريب.
شـقري  ،زينــب حممــد ( .)6991مفهــوم الـذات ومرــاهر الصــحة النفســية لــدى
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  –00الرياض (مجادى األوىل 6001هـ/أذار .360م)
طلبة جامعة طنطا ،القاهر  :مجلة علم النفسل عدد مارس.

عمــار  ،ماجــد الســيد ( .)6999دراســة تشخيصــية لــبعض املتغ ـريات املعرفيــة

عبــد ا ميــد ،فوقيــة حســن ( .)6990اســت،ابات اإلحبــاا لــدى ذوي اإلعاقــة:

دراس ــة إكلينيكي ــة ،الق ــاهر  :مجل للة معوق للات الطفول للةل اجملل ــد الث ــا ،

العدد (.03.-.19 :)6.

و ــري املعرفيـ ــة ل ــدى الطفـ ــل املتخل ـ ـ نفسـ ــياً (التوح ــدي) ،رسل للالة
مامستير رير منشورةل معهد الدراسات والبحوث الرتبويـة ،جامعـة
القاهر .

ريب ،ريب عبد الفتاح ( .).333مقياس االكتئاب (د – BDI – )2

عبد ا الق ،أمحد حممد ( .)6997قلق الموتل الكويت :عا املعرفة.
عب ــد ال ــرمحن ،حمم ــد الس ــيد ؛ حس ــن ،م ـ ـ خليف ــة عل ــي ؛ مس ــافر ،عل ــي إب ـ ـراهيم
( .).331رعاي للة األطف للال التوح للديين :دلي للل الوال للدين والمعلم للينل
القاهر  :دار السحاب للتوزيع والنشر.

عب ــد ال ــرحيم ،فتح ــي الس ــيد ( .)6993س لليكولومية األطف للال ري للر الع للاديين
وإستراتيجيات التربية الخاوةل اازء الثا  ،الطبعة الرابعة ،الكويت:
دار القلم للنشر والتوزيع.

 – IIالتعليمللات ودراس للات الثب للات والص للدق وق للوا م المع للايير
والدرمات الفاولةل القاهر  :األجنلو املصرية.
ف ـراج  ،عثم ــان لبي ــب ( .).33.اإلعاق للات الذهني للة ف للا مرحل للة الطفول للةل
القاهر  :اجمللس العريب للطفولة والتنمية.
فرويــد  ،ســي،موند ( .)691.القلللق (ترمجــة :حممــد عثمــان جنــاي) ،القــاهر :
دار النهلة العربية.

عب ـ ــد العزي ـ ــز  ،إ ـ ــامي ؛ مح ـ ــود  ،حمم ـ ــود ؛ ا ـ ــربي ،وإ ـ ــان حمم ـ ــد (.).336

فهم ـ ــي  ،مصـ ـ ــطفى أمح ـ ــد ( .)6971الصل ل للحة النفسل ل للية :دراسل ل للات فل ل للا

عبد العزيز  ،عصام فريد ( .)6991املتغريات النفسية واملرتبطة بسلول العدوانيني

الق ـ ــذايف ،رمل ـ ــان حمم ـ ــد ( .)6990س ل لليكولومية اإلعاق ل للةل ليبي ـ ــا :مطبع ـ ــة

سيكولومية ذوي االحتيامات الخاوةل القاهر  :دار الكتب.
وأثــر اإلرشــاد النفســي يف تعديلــه ،رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل كليــة
الرتبية ،فرع سوهاج ،جامعة أسيوا.
عبد الغفار  ،عبد السالم ( .)6971مقدمة فا الصلحة النفسليةل القـاهر  :دار
النهلة العربية.

سيكولومية التكيفل القاهر  :مكتبة ا اجني.
االنتصار.

القريط ــي  ،عب ــد املطل ــب ( .).330ف للا الص للحة النفس لليةل الطبع ــة الثالث ــة،
القاهر  :دار الفكر العربيي.
ك ــوجنر  ،ج ــون ؛ ب ــو  ،بـ ــول ؛ كي ،ــان  ،ج ــريوم ( .)6997سل لليكولومية

عبــد الغفــار ،ـاد حممــد ( .).337األفكــار الالعقالنيــة املنبئــة باضــطراب االكتئــاب

الطفولللة والشخصللية (ترمجــة :ســالمة  ،أمحــد عبــد العزيــز ؛ جــابر ،
جابر عبد ا ميد) ،القاهر  :دار النهلة العربية.
الشــني  ،نس ـرين علــي مــاهر ( .).331دراســة يف بعــض املشــكالت النفســية

عبود ،عالء جابر السيد ( .).333العالقة بني النرام الغـذائي ومرـاهر السـلول

الش ــائعة ل ــدى إخ ــو األطف ــال التوح ــديني ،رس للالة مامس للتير ري للر

لــدى عينــة مــن طــالب ااامعــة ،القــاهر  :دراسللات نفسلليةل اجمللــد (،)67
العدد (.199-100 :)0
العــدوا والــذكاء لــدى عينــة مــن تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة بق ـريتني مــن
قــرى حمافرــة الغربيــة ،رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل معهــد الدراســات
العليا للطفولة ،جامعة عني س.

منشورةل معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني س.
حمم ــد  ،عـ ــادل عب ــد اهلل (.33.أ) .بعـ ــض ا ص ــائص النفسـ ــية االجتماعيـ ــة
لألطف ـ ــال التوح ـ ــديني وأق ـ ـراهنم املع ـ ــاقني عقلي ـ ـاً :دراس ـ ــة تشخيص ـ ــية
مقارن ـ ــة ،يف ع ـ ــادل عب ـ ــد اهلل حمم ـ ــد ،سلس ل لللة ذوي االحتيام ل للات

عشي  ،حممد أنور ( .)6990التوحدل القاهر  :مركز سيظ.

عطية ،إبراهيم أمحد حممد ( .).33.مدى فاعلية برنامج مقرتح لتعديل السـلول
العــدوا لــدى ضــعاف الســمع ،رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل معهــد
الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عني س.

عق ــل ،ب ــدير عب ــد الن ــؤ ب ــدير ( .).363فعالي ــة برن ــامج س ــيكودرامي يف س ــني
مفهــوم الــذات لــدى عينــة مــن األطفــال الصــم ،رسللالة دكت للوراغ ري للر

منشورةل كلية البنات ،جامعة عني س.

عكاشــة  ،أمحــد ( .)6993الطللب النفسللا المعاوللرل القــاهر  :مكتبــة األجنلــو
املصرية.

الخاوةل القاهر  :دار الرشاد.
حممد  ،عادل عبـد اهلل (.33.ب) .بعـض أمنـاا األداء السـلوكي االجتمـاعي
لألطف ـ ــال التوح ـ ــديني وأق ـ ـراهنم املع ـ ــاقني عقلي ـ ـاً :دراس ـ ــة تشخيص ـ ــية
وبراجميـ ــة؛ يف عـ ــادل عبـ ــد اهلل حممـ ــد ،سلسل لللة ذوي االحتيامل للات

الخاوةل القاهر  :دار الرشاد.
حممــد  ،جنــوى شــعبان ( .)6997دراســة عامليــة للســلول العــدوا يف مرحلــة
الطفولة املترخر  ،رسالة دكتوراغ رير منشلورةل كليـة الرتبيـة ،جامعـة
الزقازيق.

عكاشة ،أمحد ( .)6977علم النفس الفسيولومال  ،القاهر  :دار املعارف.
علــي  ،ا ــرب حمم ــد ؛ عب ــد الغــا  ،أش ــرف حمم ــد ( .).330الص للحة النفس للية
والتوافق النفسال اإلسكندرية :دار املعرفة ااامعية.

حممد ،عادل عبد اهلل ( . ).330اإلعاقات العقلية  .القاهر  :دار الرشاد .

مرســي ،إب ـراهيم إب ـراهيم ( .)6979القلللق وعالقتلله بالشخصللية فللا مرحلللة
المراهقةل القاهر  :دار النهلة العربية.
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 اإلعاقللات العقليللة واالضللطرابات االرتقا يللةل.)6999(  لــويس كامــل،مليكــة
. دار النهلة العربية: القاهر

،) أمحد عبد العزيـز سـالمة: الدافعية واالنفعال (ترمجة.)6999( إدوارد، موراي
. دار الشروق: القاهر
: مقيللاس القلللق الظللاهر لألطفللال.)6997(  رشــاد علــي عبــد العزيــز، موســى
. دار النهلة العربية: كراسة التعليماتل القاهر

 سليكولومية الفلروق بلين الجنسلينل.)6999(  رشـاد علـي عبـد العزيـز،موسـى
. ماسسة املختار:  القاهر،.ا
، علم اللنفس المرضلال الطبعـة الثانيـة.)6999(  رشاد علي عبد العزيز،موسى
. عا املعرفة: القاهر
:  سليكولومية القهلر األسلريل القـاهر.).339(  رشاد علي عبد العزيز،موسى
.عا الكتب
 الس ــلوكيات ال ــال توافقي ــة لألطف ــال.)6990(  رش ــاد عل ــي عب ــد العزي ــز،موس ــى
 جامع ــة، مجل للة كلي للة التربي للةل كلي ــة الرتبي ــة، دراس ــة مقارن ــة:املع ــوقني
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This study aimed to examine the differences in some psychiatric disorders among a group of ordinary children
and their peers people with symptoms similar to autism, may study sample consisted of (30 children, 30 girls);
who averaged freelance on a scale child autistic 17.76 degrees, and the standard deviation ± 2.23, and sixty
children from ordinary (30 children, 30 girls); who averaged freelance on a scale child autistic 10.45 degrees, and
the standard deviation ± 3.76, who ranged in age from 9 to 10 a mean of 9.68 years, with a standard deviation of $
± 1.69. The research sample was selected from the third and fourth grades of primary school from some primary
schools in Nasr City. The average intelligence of ordinary children, according to draw a man test 96.17 degrees,
and the average intelligence of children with autism-like symptoms 88.87 degrees. As ranged educational level of
parents research sample from medium to high, but the goal of the study researcher used measure of child autistic
preparation Adel Abdullah Mohammed (2002), and the measure of concern for children preparing: Rashad Abdel
Aziz Musa (1987), and Depression Scale for Children and Adolescents preparation: Rashad Abdul Aziz Musa
(2008), and the measure of children's aggression preparation: researcher.
The results showed the existence of significant differences for the variable type (male / female) in anxiety, and the
presence of significant differences to the variable degree of disability (Swe - with symptoms similar to autism) in
anxiety, with females animate like symptoms autism are more worried than the rest of the groups, and the
existence of significant differences of the impact of variable degree of disability (Swe - with symptoms similar to
autism), also appeared there were statistically significant differences of the impact of variable type (male / female)
in depression, as well as the existence of significant differences of the impact of variable type (male / female) in
aggression
Keywords: Psychological disorders, Normal children, Children with autism-like symptoms
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