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راسة إىل حبث الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد،  وقد هدفت الد     

± درجة، واالحنراف املعياري  67.71؛ ممن بلغ متوسط حساهبم على مقياس الطفل التوحدي (طفلة 03طفاًل، و 03)تكونت عينة الدراسة من 
درجة، واالحنراف  63.01؛ ممن بلغ متوسط حساهبم على مقياس الطفل التوحدي (طفلة 03طفاًل، و 03)اًل وطفلة من العاديني ، وستني طف0...
وقد مت اختيار عينة . 6.19± عاماً، وباحنراف معياري مقداره  9.19مبتوسط حسايب قدره  63إىل  9، ممن تراوحت أعمارهم من 0.71± املعياري 

وقد بلغ متوسط ذكاء األطفال العاديني وفقًا الختبار . لثالث والرابع من املرحلة االبتدائية من بعض املدارس االبتدائية مبدينة نصرالبحث من الصفني ا
كما تراوح املستوى التعليمي آلباء وأمهات عينة . درجة 99.97درجة، ومتوسط ذكاء األطفال ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد  91.67رسم الرجل 

ه عادل عبد اهلل حممد  البحث ، ومقياس ( .33.)من متوسط إىل عاٍل، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الطفل التوحدي الذي أعدَّ
، (339.)، ومقياس االكتئاب لألطفال واملراهقني الذي أعدَّه رشاد عبد العزيز موسى ( 6997)القلق لألطفال الذي أعدَّه رشاد عبد العزيز موسى 

ته الباحثة و   مقياس العدوان لألطفال الذي أعدَّ
يف القلق، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري درجة ( إناث/ ذكور )وقد أظهرت نتائج  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري النوع      

لشبيهة بالتوحد أكثر قلقاً من بقية اجملموعات، ووجود فروق ذات يف القلق، وأن اإلناث ذوات األعراض ا( سوي ذو األعراض الشبيهة بالتوحد)اإلعاقة 
/ ذكور )، كما ظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغري النوع (ذو األعراض الشبيهة بالتوحد –سوي )متغري درجة اإلعاقة  داللة إحصائية ألثر

.يف العدوان( إناث/ ذكور ) النوع يف االكتئاب، وكذا وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر متغري( إناث
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 : المقدمة واإلطار النظري
وعـاد  مـا ترهـر  ... إعاقـة متعلقـة بـالنمو يعـد التوحـد

ي تنـتج عـن وه خالل السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل،
اضــطراب يف ااهــاز العصــؤ ممــا يــاثر علــى وظــائ  املــ ، كمــا 

التوحــــد علـــــى النمــــو الطبيعــــي للمـــــ  يف جمــــال ا يـــــا   يــــاثر
االجتماعيـــــــة ومهـــــــارات التوااـــــــل؛ إذ يواجـــــــه عـــــــاد  األطفـــــــال 
واألشـخا  املصــابون بالتوحــد اــعوبات يف جمــال التوااــل  ــري 

يف األنشـــطة اللفرـــي، والتفاعـــل االجتمـــاعي وكـــذل  اـــعوبات 
بالتوحـد إىل اـعوبة يف التوااـل مـع  الرتفيهيـة، وتـادي اإلاـابة

أن يرهـــر  اآلخـــرين ويف االرتبـــاا بالعـــا  ا ـــارجي؛ إذ  كـــن
املصـــابون هبـــذا االضـــطراب ســـلوكاً متكـــرراً بصـــور   ـــري طبيعيـــة،  
كــــرن اركــــوا أيــــديهم بشــــكل متكــــرر، أو أن يهــــزوا أجســــامهم 

 ــري معتــاد  عنــد  وا ردوداً بشــكل متكــرر، كمــا  كــن أن يرهــر 
تعــاملهم مــع النــاس، أو أن يرتبطــوا بــبعض األشــياء بصــور   ــري 

كرن يلعب هاالء األطفال بسيار  معينة بشكل متكرر  طبيعية،
إىل سيار  أو لعبة أخرى  وبصور   ري طبيعية، دون حماولة التغيري
قـد  ويف بعـض ا ـاالت،. مثاًل، مع وجود مقاومة حملاولـة التغيـري

رهـــر هــــاالء األطفـــال ســــلوكاً عــــدوانياً  ـــاه اآلخــــرين، أو  ــــاه ي
  .الذات

Autismويعـــد التوحـــد 
مـــن أكثـــر اإلعاقـــات النمائيـــة  )*(

ماجــد )مـن حيـث ترثريهـا علــى سـلول الطفـل الــذي يعـا  منهـا 
، ، كمــا أنــه أحــد االضــطرابات النمائيــة ؛ (7: 6999عمــار ، 

ن عمـــر الطفـــل، والـــظ ترهـــر خـــالل الســـنوات الـــثالث األوىل مـــ
ومـــــن ذـــــات هـــــذا االضـــــطراب ع،ـــــز التوااـــــل مـــــع اآلخـــــرين، 
واالندماج يف أنشطة منطية متكـرر  أو القيـام حبركـات معـاد  بـال 
تغيــــــري؛ والــــــرفض ألي تغيــــــريات يف البيئــــــة احمليطــــــة أو يف روتــــــني 
ا يــا ، ويتميــز بــرد فعــل مبــالغ فيــه للمثــريات ا ســية مــع وجــود 

ألن الطفـــل يعــــا  مـــن اضــــطراب اضـــطراب يف الكـــالم واللغــــة؛ 
حســي تبــدو حواســه وكرهنــا ال تعمــل، وينتشــر هــذا االضــطراب 

                                                 
 .والتوحداألوتيزم، ؛ منها Autismتوجد عد  ترمجات للمصطلح اإلجنليزي   )*(

، ويســـتمر هـــذا 6:  0أكثـــر بـــني الـــذكور عـــن اإلنـــاث بنســـبة 
النوع من االضطراب مدى ا يا ، ولكن تتحسن حالته سواء 
يف ااانـــــــــب االجتمـــــــــاعي، أو التوااـــــــــلي، أو الســـــــــلوكي، أو 

بات العالجيـــة املقدمـــة  ـــذه املعـــريف، وذلـــ  مـــن خـــالل التـــدري
وإىل جانــــــب هــــــذا، (. 01: 330.حممــــــد خطــــــاب، )الفئـــــة 

: يكون هذا االضطراب واضحاً يف ثالثة جماالت رئيسة؛ وهي
ممــا يــاثر علــى  التفاعللل االمتمللاعال والتواولللل والسلللو ل

 .عالقة الطفل الذي يعا  من التوحد باحمليطني به
ولــت ذوي وقــد أجريــت العديــد مــن البحــوث الــظ تنا

ــــذين يعــــانون مــــن األعــــراض الشــــبيهة  االحتياجــــات  ااــــة ال
 –برييـــرا وكـــونظ  –بالتوحـــد مثـــل الدراســـة الـــظ قـــام هبـــا برييـــز 

  Perez – Pereira & Conti - Ramsdenرامســدين 
الـــظ تناولـــت األطفـــال املكفـــوفني بصـــرياً مـــن ذوي ( 331.)

 Mont, etاألعراض الشبيهة بالتوحد، ودراسة مونت وآخرين 

al. (.330 ) الــظ تناولــت األطفــال املعــاقني عقليــاً مــن ذوي
 . األعراض الشبيهة بالتوحد

أول مـــن  ـــدث عــــن Kanner (6900 )ويعـــد كـــانر 
ـــــه يف عيادتـــــه  ـــــ  مـــــن خـــــالل عمل األطفـــــال التوحـــــديني، وذل
ا ااة، إذ الحظ أمناطاً سلوكية  ري عادية ألحد عشر طفاًل 

لـى الـذات، ويف حالـة دائمـة وجد أهنم يف حالـة انغـالق تـام ع
نســرين )مــن االنطــواء والعزلــة ال يت،ــاوبون مــع أي مثــري بيئــي 

 (.60: 331.الشني، 
وإىل جانب هـذا، اـدث التوحـد يف طفلـني إىل أربعـة 

، وحــس ســن .6طفــل  ــت ســن  63.333أطفــال مــن كــل 
ســــنة، وذلــــ  علــــى أســــاس دراســــات أجريــــت يف أفريقيــــا  61

لــويس كامــل )نيــا والســويد والــدامنارل وأســرتاليا وأمريكــا وبريطا
كمـــا أشـــار املـــاار العـــريب الســـادس (. 13.: 6999مليكــة، 

تقريبــاً مــن % .إىل أن  6990للطــب النفســي يف مصــر عــام 
السكان يصنفون كمعاقني عقلياً أو لديهم اضطرابات سلوكية 
ــــــة الشــــــبيهة بالتوحــــــد  أو انفعاليــــــة مصــــــابون بالتوحــــــد أو ا ال

Autistic Like (00: 6999دى أمني أمحد، ه.) 
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كمــا تبــني أن معــدل حــدوث التوحــد لــدى البنــني يزيــد 
عــن معــدل حــدوثها لــدى البنــات حبــواع ثــالث إىل أربــع مــرات 

و كــــن حصــــر (. 09: 331.حممــــد عبــــد الــــرمحن وآخــــرون، )
ل اضــطرابات يف التفاعــل االجتمــاعي: أعــراض التوحــد فيمــا يــري

ة عالقاته مع األشخا ، ويتمثل هذا يف إخفاق الطفل يف تنمي
ونقص االست،ابة لآلخرين واالهتمام هبم، ووجود فشـل يف منـو 
اللعــب اامــاعي واللعــب ا يــاع والصــداقة، ويبــدو كرنــه وحيــد 
منعــزل، ويبــدو كرنــه ال يســمع األاــوات واللــ،يج مــن حولــه، 
وكرنه ال يرى النـاس احمليطـني بـه، ونررتـه بعيـد  كرنـه ينرـر نرـر  

 .والربود العاطفي، وال يتر  وال يتوجعشارد  تائهة، 
ويتمثـــــل هـــــذا يف الع،ـــــز يف االتصــــــال ؛ اضـــــطراب يف التوااـــــل

االنفعاع، وع،ز يف النمو اللغوي، وعدم القدر  على استخدام 
ـــاً  اللـــمائر، وتعبـــريات الوجـــه  ـــري معـــرب  و ـــري مناســـبة اجتماعي

ويتمثـــــل هـــــذا يف النمطيـــــة والتقولـــــب، ل واضـــــطراب يف الســـــلول
ارار على الطقوس مـع ردود أفعـال عنيفـة إزاء أي تغيـري يف واإل

الــــروتني؛ وحركــــات آليــــة بــــال هــــدف، والعــــدوان، واالنف،ــــارات 
املزاجيـــة، وفـــرا ا ركـــة مـــع قصـــر مـــدى االنتبـــاه، وســـلول إيـــذاء 
الـــــنفس، واالســـــت،ابات الغريبـــــة للمثـــــريات ا ســـــية، واللـــــح  
 والبكـــــــاء دون ســـــــبب واضـــــــح، وبعلـــــــهم يســـــــتمتع باملوســـــــيقى
والغنــاء، وبعلــهم يســتمتع بتنبيــه االتــزان مثــل املرجيحــة أي ا ــز 

؛ حممـــد 607 -637: 6999حممـــود محـــود ، )ألعلـــى وأســـفل
إضــــافة إىل هــــذا،  كــــن إمجــــال (. .0-06: 6990عشــــي ، 

؛ عوامل جينية: بعض األسباب الظ تادي إىل التوحد فيما يري
مـــــــــن التـــــــــوائم % 93إذ تبــــــــني أن االضـــــــــطراب موجـــــــــود عنـــــــــد 

لدى التوائم  ري املت،انسة، وهـذا إمنـا يـدل % 3.ت،انسة، وامل
تـرثري (. 13: 6990حممـد عشـي ، )على وجود عوامل وراثيـة 

إذ يتزايـــد حـــدوث التوحـــد بعـــد تعـــرض األم ل اـــابة الفـــريوس؛ 
با صبة خالل الشهور الثالثة األوىل من ا مـل، ممـا يـدل علـى 

البـــــن بالتوحـــــد أن الفـــــريوس  كـــــن أن يكـــــون ســـــبباً يف إاـــــابة ا
عوامــــل قبــــل (. 36.: 336.إ ــــامي عبــــد العزيــــز وآخــــرون، )

إذ تكثــــــــر ملــــــــاعفات الــــــــوالد  يف األطفــــــــال وأثنــــــــاء الــــــــوالد ؛ 

التوحــديني عــن  ــريهم، كمــا إن متاعــب ا مــل  ــم أكثــر مــن 
األطفــال العــاديني، وهــم يف فــرت  مــا بعــد الــوالد  أكثــر عرضــة 

(. 617: 6999حممـــود محـــود ، )للــيق التـــنفس وفقـــر الــدم 
إذ ال يوجــــد توافــــق بــــني خاليــــا األم واانــــني عوامــــل مناعيــــة؛ 

مناعيــاً، ممــا يــدمر بعــض ا اليــا العصــبية لل،نــني أثنــاء ا مــل 
: 331.نســرين الشــني، )فترهــر علــى االبــن أعــراض التوحــد 

69.) 
كمـــا يتســـم الطفـــل التوحـــدي با ركـــة الزائـــد ، وقصـــر 

كيـز علـى عمـل، واملعانـا  مدى االنتباه أو الع،ـز التـام عـن الرت 
مــــــن خلــــــل يف عمليــــــة التفكــــــري والتعــــــرف واإلدرال والتقليــــــد، 

ـــويس  )ونقـــص القـــدر  علـــى االســـت،ابة بســـبب عـــدم الفهـــم  ل
؛ مجـــــــــــال القاســـــــــــم 71.-71.: 6999كامـــــــــــل مليكـــــــــــة، 

إضــــافة إىل هــــذا، توجــــد معـــــايري (. 603: 333.وآخــــرون، 
خااـــــــة لتشـــــــخيص التوحـــــــد كمـــــــا نـــــــص عليهـــــــا يف الـــــــدليل 

عثمـــان ) DSM4ي لتشـــخيص االضـــطرابات العقليـــة اإلحصــائ
 (.9.-1.: .33.لبيب فراج، 

لــــب واــــميم الصــــحة النفســــية فهــــو  القلــــقكمــــا يعــــد 
أســــــاس مجيــــــع األمــــــراض النفســــــية، وهــــــو أيلــــــاً أســــــاس مجيــــــع 
اإلجنــازات اإلبابيـــة يف ا يــا ، فهـــو باتفـــاق مجيــع مـــدارس علـــم 
الـــــــنفس األســـــــاس لكـــــــل اخـــــــتالالت الشخصـــــــية واضـــــــطرابات 

ســــلول ولكنــــه يف الوقــــت ذاتــــه الركيــــز  األوىل لكــــل اإلجنــــازات ال
ولــذا أاــبح القلــق النفســي . البشــرية ســواء املرلوفــة أو االبتكاريــة

مــــــع تعقيــــــد ا لــــــار ، وســــــرعة التغــــــري االجتمــــــاعي، واــــــعوبة 
التكيـــــ  مـــــع التشـــــكل ا لـــــاري الســـــريع والتفكـــــ  العـــــائلي 

ــــات الذاتيــــة بــــالر م مــــن إ ــــراءا ــــا  واــــعوبة  قيــــق الر ب ت ا ي
وضـــــع  القـــــيم الدينيـــــة وا لقيـــــة مـــــع التطلعـــــات األيديولوجيـــــة 
املختلفة هو حمور ا ديث الطـؤ يف األمـراض النفسـية والعقليـة؛ 

: 6999رشـــاد علـــي موســـى، )بـــل واألمـــراض السيكوســـوماتية 
.70.) 

وإىل جانــب هـــذا، تنوعـــت النرريـــات املفســـر  للقلـــق؛ 
 نصــــارها أن القلــــقالــــظ يــــرى أنرريــــة التحليــــل النفســــي؛ مثــــل 
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اــدث نتي،ــة إلحباطــات الر بــات اانســية يف ا ــو، وتــتم هــذه 
اإلحباطات عن طريق الك ، والتحكم الوالدي، واألنـا، واألنـا 
األعلـــى، ولكـــن بعـــض علمـــاء الـــنفس يـــرون أن القلـــق ينشـــر يف 
املقــام األول نتي،ـــة الصــراع بـــني ر بــات الطفـــل إلرضــاء الـــذات 

ئة من فقدان ا ب والتربيد كعقاب له واالستقالل وخماوفه الناش
للتعبري عن هذه الر بات، وهذا التعبري عن هذه الر بات يكـون 

لـــــذا فـــــالقلق يـــــرتبط بالتنشـــــئة .  البـــــاً ضـــــد العـــــرف االجتمـــــاعي
ولقــــد اــــن  فرويــــد القلــــق إىل نــــوعني  ــــا القلــــق . االجتماعيــــة

ول املوضوعي أو الواقعي، والقلق العصايب، وقد بنين أن النوع األ
من القلـق؛ هـو رد فعـل مقبـول  طـر موضـوعي خـارجي، هدفـه 
محايــــة اإلنســــان؛ ينشــــر عــــن  ريــــز  حفــــظ الــــذات ففيــــه يتحفــــز 
ـــــا روب أو  ااســـــم، ويرخـــــذ اســـــتعداده ملواجهـــــة ا طـــــر؛ إمـــــا ب

كمــــــال )باقتحــــــام مصــــــدر ا طــــــر، أو با لــــــوع واالستســــــالم 
هـو ، أما النوع الثا  من القلق؛ ف(..: 6979إبراهيم مرسي، 

خوف  امض  ري مفهوم ال يستطيع الشخص الـذي يشـعر بـه 
ويرتبص هذا النوع من القلق بالفرد لكي يتعلق . أن يعرف سببه

بريـة فكــر  أو أي شــيء خــارجي، وهــذا يعــا أن القلــق العصــايب 
ســـــي،موند فرويـــــد، ) يـــــل إىل اإلســـــقاا علـــــى أشـــــياء خارجيـــــة 

النرريــة ويــرى أاــحاب هــذه والنرريــة الســلوكية؛ (. 1: .691
أن املواقـ  الـظ لـيس فيهـا إشــباع كـرن يتعـرض الفـرد يف طفولتــه 
ملواقـ  اــدث فيهــا خــوف شـديد ويديــد وال يصــاحبها تكيــ  
ناضــج؛ فهنــه يرتتــب علــى ذلــ  مثــريات انفعاليــة مــن أ هــا عــدم 
االرتيـــــاح االنفعـــــاع، ومـــــا يصـــــاحبه مـــــن تـــــوتر وعـــــدم اســـــتقرار 

ـــــــــق (. 31.: 6971مصـــــــــطفى فهمـــــــــي، ) اســـــــــت،ابة وأن القل
عبـــــد الســـــالم عبـــــد الغفـــــار، )اشـــــرتاطية قلـــــع لقـــــوانني الـــــتعلم 

6971 :6.1.) 
مشـــكلة مـــن املشـــكالت النفســـية  االكتئـــابكمـــا يعـــد 

الظ  كن أن تعوق الفرد من أداء دوره االجتماعي وعـن توافقـه 
وإىل جانب هذا، فـهن االكتئـاب اضـطراب لـه جوانـب . وارتقائه

 االضـطراب االنفعـاعكـن أن يتمثـل انفعالية ومعرفية وبدنيـة، و 
يف االكتئاب يف عدم القدر  على ا ـب، وكراهيـة الـذات؛ والـظ 

. قـــد تصـــل إىل التفكـــري يف االنتحـــار أو اإلقـــدام الفعلـــي عليـــه
يف اخنفـاض تقـدير الـذات؛ وتشـويه  االضطراب املعريفويتمثل 

املدركات، واضـطراب الـذاكر ، وتوقـع الفشـل وخيبـة األمـل يف 
ـــز الـــذهاا يـــا هـــذا فلـــاًل عـــن .  ، وعـــدم القـــدر  علـــى الرتكي

الذي يتمثل يف اضطراب الشهية للطعـام، االضطراب البد ؛ 
واضطراب النوم، والع،ـز اانسـي، واضـطراب ااهـاز العصـؤ 
املســتقل، والصــداع، واإلهنــال، وكثــر  البكــاء، وتنــاقص الطاقــة 

 (.66: 6997بدر األنصاري، )
لخـــيص األعـــراض االكتئابيـــة إضـــافة إىل هـــذا،  كـــن ت

شعور بالزهق وامللل، اضـطرابات بـالنوم وقـد تكـون : فيما يري
يف اــــعوبة النــــوم أو كثرتــــه، عــــدم االســــتمتاع مببــــاهج ا يــــا ، 
فقـــدان الشـــهية لألكـــل أو اإلفـــراا يف األكـــل بشـــراهة، ســـرعة 
التعب من أي جمهود، اعوبة الرتكيز والتذكر واقاذ القرارات، 

للماضـي وا اضـر واملسـتقبل، التفكـري يف إيـذاء  نرر  تشـاممية
الـــنفس أو احمليطـــني كاالنتحـــار أو القتـــل، الشـــعور بالـــذنب أو 

 (.0.-..: 337.امويل بشرى، )العصبية الدائمة 
كمــا توجــد نرريــات متعــدد  لتفســري االكتئــاب؛ مثــل 

ـــه نرريـــة التحليـــل النفســـي،  الـــظ تـــرى أن الســـلول االكتئـــايب ل
ـــة املبكـــر ؛ إذ يفـــرتض أن عالقـــة عالقـــة وطيـــد  مبرح لـــة الطفول

الرضيع برمه كانت عالقة  ري سوية فيما بعد فعندما  ر الفرد 
؛ فهن هذا بعله ينكص إىل املرحلة الفمية، Lossخبرب  فقد 

حيث أن الفقد ا اع ينشط املشـاعر القد ـة، ممـا يولـد ا ـزن 
ا توجــه إىل والعدوانيــة؛ وهــذه املشــاعر ال توجــه إىل ا ــارج وإمنــ

 .(Mehr, 1983: 378)الـــذات؛ ومـــن ا اـــدث االكتئـــاب 
الـــظ يـــرى أنصـــارها أن االكتئـــاب اـــدث والنرريـــة الســـلوكية؛ 

نتي،ــة النســحاب مصــادر التعزيــز املعتــاد  أو  ياهبــا مــن حيــا  
 الفرد، كالزواج أو الوظيفة أو الثرو  أو الن،اح، ونتي،ة لـذل 

الفــــرد تعزيــــزاً وتــــدعيماً يقــــل معــــدل نشــــاطه، وإذا   يستشــــعر 
وتعاطفــاً ومســاند  مــن قبــل اآلخــرين الســتعاد  املعــدل املعتــاد 
لنشــــاطه، فهنــــه يرخــــذ يف املزيــــد مــــن التــــدهور حــــس ينســــحب 

كما ينشر (. 090: 330.عبد املطلب القريطي، )ويكتئب 
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ـــــى  االكتئـــــاب وفقـــــاً للنرريـــــة الســـــلوكية نتي،ـــــة عـــــدم القـــــدر  عل
بشــكل إبــايب، ويفتقــر املكتئــب التصــرف بطريقــة يــتم تــدعيمها 

ملخزون مناسـب مـن االسـت،ابات املدعمـة، أو يتصـرف بطريقـة 
تاكــد الكةبـــة، والتشـــامم، وإنقـــا  قـــدر الـــذات؛ والـــظ هـــي مـــن 

أن ( 13: 6991)ويـــــــــرى بكـــــــــر إمــــــــــام . مرـــــــــاهر االكتئـــــــــاب
: االكتئـــــاب يتطـــــور وفقـــــاً للنرريـــــة الســـــلوكية علـــــى النحـــــو اآلي

صــــول عليهــــا بصــــور  مســــتمر ، تــــدعيمات كــــان مــــن الســــهل ا 
وعدم ا صول على هـذه التـدعيمات بسـبب فقـد مصـادر هـذه 

وشــعور الفــرد حباجــة إىل عــدد مــن التــدعيمات، ا التــدعيمات، 
كمــــا _ ومــــن ا . ينتهـــي هــــذا إىل معانـــا  الفــــرد مــــن االكتئـــاب

إىل أن نقص معدل _ (33.: 6996)أشارت ممدوحة سالمة 
 ــدوث االكتئـــاب إذ يـــادي إىل تكــرار التـــدعيم اإلبــايب كـــاٍف 

اعتقــاد عــام لــدى الفــرد يتعلــق بعــدم كفايتــه ويع،ــزه يف جمــاالت 
والــظ يــرى أاــحاهبا أن والنرريــة املعرفيـة؛ . املهـارات االجتماعيــة

االضطرابات الوجدانية والدافعية لدى املكتئب تعد مبثابة نتي،ة 
؛ وينـتج للمفاهيم السـلبية لديـه، إذ يـتم تعلـم التشـوهات املعرفيـة

ــــواحي  ــــد مــــن الن ــــد مــــع األحــــداث بطريقــــة تزي ذلــــ  بشــــكل زائ
ومـن ا، فـهن االكتئـاب طبقـاً للنرريـة املعرفيـة . السلبية يف ا يـا 

اــدث يف تنريمــه املعــريف تغيــري كبــري يتســم مبحدوديــة يف العــدد 
واحملتـــوى وا صـــائص األساســـية جملموعـــات االســـت،ابة املعرفيـــة؛ 

لــــــذات لــــــدى املــــــريض وتوقعاتــــــه وخااــــــة فمــــــا يتعلــــــق مبفهــــــوم ا
ــــــب شــــــقري، )الشخصــــــية  كمــــــا يرــــــل جمــــــال (.01: 6991زين

واحداً من املوضوعات األكثـر  ـدياً للدارسـني  السلول العدوا 
ـــــ  جـــــامع مـــــانع  ـــــذا الســـــلول،  بســـــبب ا ـــــري  يف وضـــــع تعري

ـــــو  ســـــتور  ـــــه أنت ـــــه ( 9: 6971)فالعـــــدوان كمـــــا أشـــــار إلي كرن
تعج به من تفسريات ومفاهيم حقيبة ازقت أواا ا من كثر  ما 

ومــــن ا، تعــــددت التعريفــــات الــــظ تناولــــت مفهــــوم . خمتلفــــة لــــه
ه،ـوم أو فعـل عـدائي : "العدوان؛ فمنهـا مـن يـرى العـدوان برنـه

 كن أن يتخذ أية اور  بداية مـن ا ،ـوم البـد  يف طـرف إىل 
النقـد يف طـرف آخـر؛ وهـذا الـنمط مـن السـلول  كـن أن يتخـذ 

 ,Wolman)" يء مبا يف ذل  ذات الشخصضد أي فرد أو ش

1973: 15). 
وإىل جانب هـذا، تعـددت تصـنيفات السـلول العـدوا  

بـــــــد ، ولفرـــــــي، وموجـــــــه حنـــــــو إتـــــــالف : علـــــــى النحـــــــو اآلي
ضـــــياء ا مصـــــا ، )املمتلكـــــات، اســـــتحواذي، و ـــــري مصـــــن  

؛ بد  مباشر، لفري مباشر، لفرـي  ـري مباشـر (01: 6971
؛ بــد ، لفرــي، (Brodzinsky, et al., 1979: 374)خيــاع 

مـــادي،  ؛(Dodge, 1980: 164)إبــايب، ســـلؤ،  ـــري مباشـــر 
: 6990نبيــــل حــــافظ، ونــــادر قاســــم، )لفرــــي، ســــلؤ، ســــوي 

: 6997يوســــــ  أبــــــو زهــــــو، )؛ مــــــادي، لفرــــــي، ســــــلؤ (7.
فتيــــــاي )؛ حنــــــو اآلخــــــرين، حنــــــو األشــــــياء، حنــــــو الــــــذات (690

لكــــــات، ؛ لفرــــــي، بــــــد ، حنــــــو املمت(99: 333.ح،ــــــازي، 
 (.01: .33.إبراهيم عطية، )املوجه حنو الذات 

عــالو  علــى هــذا، تنوعــت النرريــات املفســر  للســلول 
العـــدوا ، فمنهـــا نرريـــة التحليـــل النفســـي، ونرريـــة الســـمات، 
ــــــــــــة  ــــــــــــة، والنرري ــــــــــــة اإليثولوجي ــــــــــــة، والنرري ــــــــــــة البيولوجي والنرري
ــــة ــــة الفنومنولوجي ــــة الســــلوكية، والنرري . األنثروبولوجيــــة، والنرري

الــظ النرريــة الســلوكية؛ وقــد مت الرتكيــز يف البحــث الــراهن علــى 
تعـــــد مـــــن أهـــــم النرريـــــات الـــــظ تناولـــــت الســـــلول العـــــدوا ، 
فالعــدوان يف رأي الســلوكية مــا هــو إال أســلوب ســلوكي مــتعلم 
يدعمه خفض التوتر، أو هو وسيلة لتفادي التوتر الناشئ من 

ول بينــه وبــني إحباطــات الفــرد الــظ ترهــر عنــد وجــود عــائق اــ
 –نرريــة اإلحبــاا : وتتفــرع مــن هــذه النرريــة مــا يــري. ر باتــه

الــظ يــرى أاــحاهبا أن العــدوان مــا هــو إال اســت،ابة  العــدوان؛
فطرية ل حباا تزداد شدته، وتقوى حدته كلمـا زاد اإلحبـاا 
وتكرر حدوثه، فهذا امتنع الفـرد مـن  قيـق هـدف ضـروري لـه 

مباشر  على مصدر إحباطه،  شعر باإلحباا، واعتدى بطريقة
كمـــا حـــدد   .(Fromm, 1973: 66)أو بطريقـــة  ـــري مباشـــر  

جمموعــــــــــة مـــــــــــن ( 091: 6997)جــــــــــون كــــــــــوجنر وآخـــــــــــرون 
االعتبارات حس يادي اإلحباا إىل حدوث السلول العـدوا  

 كميـــة اإلحبـــاا يف هـــذا الوقـــت، ومقـــدار: علـــى النحـــو اآلي
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يف هـــذا الوقـــت، التســـامح أو العقـــاب الـــذي يواجـــه بـــه العـــدوان 
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

يعـد بانــدورا وزمــالمه مـن دعــا  نرريــة نرريـة الــتعلم االجتمــاعي، 
اعي، ويرى أاحاهبا أن السـلول العـدوا  مـتعلم، التعلم االجتم

ويرفلون فكر   كم القوى الداخلية يف است،ابات الفـرد، وأن 
ـــــزي، ويرفلـــــون أيلـــــاً فكـــــر  أن  الســـــلول اإلنســـــا  فطـــــري  ري
اإلنســــــان يتحــــــرل ال إراديــــــاً بتــــــرثري البيئــــــة، ويفســــــرون الســــــلول 

كمة يف العدوا  على أنه تفاعل مستمر بني الفرد والرروف ا ا 
وقـــــد أوضـــــح بانـــــدورا (. 67: 6999خالـــــد الفخـــــرا ، )البيئــــة 

Bandura (6979 :6.-60 ) أن السلول العدوا  يقوى مـن
خـــالل ثـــالث وســـائل يكتســـبها الطفـــل بصـــور  مباشـــر  أو  ـــري 

اآلبــــاء الــــذين يفلــــلون ا لــــول ( 6: )مباشــــر ، وهــــي كمــــا يــــري
يلـــــون إىل العدوانيـــــة للمشـــــاكل  ثلـــــون قـــــدو  ألبنـــــائهم الـــــذين  

( .)اســتخدام نفــس ا يلــة العدوانيــة يف التعامــل مــع اآلخــرين، 
إن اجملتمعات الظ تعترب الش،اعة والقتال والعدوان موهبة وقيمة 

مشاهد  العنـ  يف التلفـاز ( 0)يزداد فيها اال اه حنو العدوان، 
وإىل . يعـــد منوذجــــاً للســــلول العــــدوا  اــــاول األطفــــال تقليــــدها

إىل ( 69-69)ر بانـــــدورا يف موضـــــع آخـــــر جانـــــب هـــــذا، أشـــــا
ا ،وم كـرد فعـل ( 6: )العوامل الظ تثري السلول العدوا ؛ وهي

علـــى االعتـــداءات ااســــمية واإلهانـــات اللفريــــة؛ وخااـــة الــــظ 
قيمـة ( 0)املعاملة القاسية الظ يتعرض  ـا، ( .)تشوه السمعة، 

ضـافة إ. ا دف الذي يصل إليه الفرد مـن جـراء سـلوكه العـدوا 
: إىل هذا، توجد عوامل تعزز من السـلول العـدوا  مثـل مـا يـري

ـــال تـــدعيم إبـــايب لالســـت،ابة العدوانيـــة، ( 6) عنـــدما يكـــون هن
ــــــدي حنــــــو الســــــلول ( .)  ــــــدث العدوانيــــــة مــــــن التســــــاهل الوال

ـــــدان مبثابـــــة منـــــوذج ( 0)العـــــدوا ،  مـــــن احملتمـــــل أن يكـــــون الوال
ايب للعـــدوان؛ وذلـــ  التـــدعيم اإلبـــ( 0)للعـــدوان أمـــام الطفـــل، 

عنــــدما يــــادي الســــلول العــــدوا  إىل خفــــض اســــتثار  الغلـــــب 
 .(Crandall, 1983: 11)والكراهية 

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 

لــــــدى األطفــــــال ( العـــــدوان –االكتئــــــاب  –القلــــــق )ســـــية النف
 .العاديني وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني

 :مشكلة البحث
الكش  عن بعض االضطرابات شعرت الباحثة بر ية 

ـــــدى فئـــــة  ـــــاب، والعـــــدوان ل النفســـــية؛ خااـــــة القلـــــق، واالكتئ
األطفــــــال العــــــاديني وذوي األعــــــراض الشــــــبيهة بالتوحــــــد مــــــن 

 .اانسني
إضــافة إىل هــذا، تبــني للباحثــة مــن خــالل احتكاكهــا 
املباشـــــــر باألطفـــــــال ذوي األعـــــــراض الشـــــــبيهة بالتوحـــــــد أهنـــــــم 
. يتسمون بالعدوانية؛ وهذا مـا أ فلتـه نتـائج البحـوث السـابقة

وعليه، تكمن مشكلة البحـث الـراهن يف حماولـة الكشـ  عـن 
الفــــــروق يف بعــــــض االضــــــطرابات النفســــــية؛ وخااــــــة القلــــــق، 

ـــــــــدى األطفـــــــــال العـــــــــاديني؛ وذوي واالك تئـــــــــاب، والعـــــــــدوان ل
 .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 

بدرجـــة كبـــري  للغايـــة أن نســـبة االنتشـــار قـــد ارتفعـــت  330.
حالــة والد  بعــد أن كانــت  13.:  6حــس أاــبح متوســطها 

قبل ذل  مباشر  وفقاً لتل  اإلحصاءات الظ نشريا اامعيـة 
 Autism Society of Americaاألمريكيــــة للتوحــــد 

أفـــراد لكـــل عشـــر  آالف حالـــة  1 – 0قـــد بلغـــت ( 6999)
اضــطراب  والد ، وقــد أدى ذلــ  بطبيعــة ا ــال إىل أن  ــاوز

التوحــد متالزمــة مـــع أعــراض داون يف الرتتيـــب بعــد أن كانـــت 
تلـــ  املتالزمـــة تســـبقه، وبـــذل  أاـــبح اضـــطراب التوحـــد هـــو 
ثا  أكثر اإلعاقات العقلية انتشاراً وال يسـبقه يف ذلـ  سـوى 

ــــــي فقــــــط  ــــــ  العقل ــــــد اهلل حممــــــد ) التخل : 330.عــــــادل عب
616 .) 
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ظ تناولــت فئــة وعلــى الــر م مــن وفــر  البحــوث العربيــة الــ
التوحد، إال أنه على ااانب اآلخر توجد قلة مـن البحـوث الـظ 
ــــــــت األعــــــــراض الشــــــــبيهة بالتوحــــــــد ســــــــواء يف جمــــــــال ذوي  تناول

، أم لـــــــدى (363.ســـــــامح ســـــــعاد ، )االحتياجـــــــات ا ااـــــــة 
األطفـــال العـــاديني؛ بـــر م وجـــود بعـــض البحـــوث األجنبيـــة الـــظ 

بيهة بالتوحـــــد تناولـــــت األطفـــــال العـــــاديني ذوي األعـــــراض الشـــــ
(Davis, et al., 2011). 

ومــــــن ا، تكمــــــن مشــــــكلة البحــــــث ا ــــــاع يف حماولــــــة 
الكشـــــ  عـــــن بعـــــض االضـــــطرابات النفســـــية؛ خااـــــة القلـــــق، 
ـــــــة األطفـــــــال العـــــــاديني وذوي  ـــــــدى فئ واالكتئـــــــاب، والعـــــــدوان ل

 .األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني
 :وعليه، ااول البحث اإلجابة عن التسامالت اآلتية

مــا الفــروق يف القلــق بــني األطفــال العــاديني وذوي األعــراض  -1
 الشبيهة بالتوحد من اانسني؟

ــــــني األطفــــــال العــــــاديني وذوي  -2 ــــــاب ب مــــــا الفــــــروق يف االكتئ
 األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني؟

مــــــــا الفــــــــروق يف العــــــــدوان بــــــــني األطفــــــــال العــــــــاديني وذوي  -3
 األعراض الشبيهة بالتوحد من اانسني؟

 :حثهدف الب
هــــــدف البحــــــث إىل الكشــــــ  عــــــن الفــــــروق يف بعــــــض 

بـــــني ( العـــــدوان –االكتئـــــاب  –القلـــــق )االضـــــطرابات النفســـــية 
األطفــــــــال العــــــــاديني وذوي األعــــــــراض الشــــــــبيهة بالتوحــــــــد مــــــــن 

 .اانسني
 :أهمية البحث

 :تكمن أ ية البحث النررية والعملية يف النقاا اآلتية
طفال العاديني قلة الدراسات والبحوث الظ تناولت فئة األ -

وذوي األعــــراض الشــــبيهة بالتوحــــد؛ وخااــــة يف مقــــارنتهم 
برطفـــــال عــــــاديني يف ضـــــوء بعــــــض االضـــــطرابات النفســــــية 

 .القلق، واالكتئاب، والعدوان من اانسني: اآلتية
أن النتــــائج الــــظ يســــفر عنهــــا البحــــث الــــراهن رمبــــا تســــاعد  -

ه العاملني يف جمال اإلرشاد النفسي على التدخل املبكر  ذ

ـــــة مـــــن األطفـــــال العـــــاديني ذوي األعـــــراض الشـــــبيهة  الفئ
بالتوحـــد مـــن أجـــل قفيـــ  بعـــض االضـــطرابات النفســـية 

 .املتعدد 
 :حدود البحث

يتحــدد البحــث بالعينــة املســتخدمة املكونــة مــن ســتني 
، وســـتني طفـــاًل عاديـــاً (طفلــة 03طفـــاًل، و 03)طفــاًل عاديـــاً 

 03وطفـــــــاًل،  03)مـــــــن ذوي األعـــــــراض الشـــــــبيهة بالتوحـــــــد 
ســــــنوات،  63إىل  9، ممــــــن تراوحــــــت أعمــــــارهم مــــــن (طفلــــــة

وباملقـــــاييس النفســـــية لقيـــــاس القلـــــق، واالكتئـــــاب، والعـــــدوان؛ 
 .وباألساليب اإلحصائية املستخدمة

 : مصطلحات الدراسة
 Autism:  التوحد[ 1]

ــــه ــــ  التوحــــد برن ــــوع مــــن التفكــــري يتميــــز : " كــــن تعري ن
قـــــع؛ واالســـــتغراق يف باال اهـــــات الذاتيـــــة الـــــظ تتعـــــارض مـــــع الوا

أمحــــد بــــدوي، " )التخــــيالت مبــــا يشــــبع الر بــــات الــــظ   تتحقــــق
اهتمــام مرضــي بــالنفس، مــع عــدم املبــاال  : ؛ وبرنــه(.0: 6991

بــــاآلخرين مــــن النــــاس، والرتاجــــع إىل ا يــــاالت املرضــــية، ويكــــون 
تفكــري الفــرد وإدراكــه تبعــاً  اجاتــه ور باتــه الشخصــية بغــري وجــه 

قيقة املوضوعية، ويشعر املريض باللـذ  مـن حق وعلى حساب ا 
: ؛ وبرنــــه(616: 6999كمــــال دســــوقي، )ا يــــاالت واألوهــــام 

اضـطراب مـن اضـطرابات الطفولـة بعــل اـاحبه  ـري قـادر علــى "
التوااـــــــل مـــــــع اآلخـــــــرين و يـــــــل إىل االنســـــــحاب مـــــــن املواقـــــــ  

اضـطراب : "؛ وبرنـه(131: 6993فتحي السيد، " )االجتماعية
اـــــغار األطفـــــال ويتميـــــز باالســـــتغراق يف  عقلـــــي خطـــــري يصـــــيب

ا يــال إىل حـــد االبتعـــاد عـــن االهتمــام بـــالواقع، وإىل حـــد الع،ـــز 
بـــول مـــو  " )عـــن اســـتخدام اللغـــة يف التفـــاهم والتوااـــل الفكـــري

حالـــــــة اضـــــــطراب عقلـــــــي : "؛ وبرنـــــــه(1.1: 6990وآخـــــــرون، 
يصــــيب األطفــــال، وعلــــى الــــر م مــــن مرهــــر األطفــــال الطبيعــــي؛ 

امليل إىل  ـريهم مـن األطفـال بشـكل طبيعـي؛  لوحظ عليهم عدم
باإلضــــــــــافة إىل ايــــــــــزهم باالضــــــــــطراب الســــــــــلوكي واالجتمــــــــــاعي 
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وتعــــر ف (.619: 6990رملــــان القــــذايف، " )واالنفعــــاع والــــذها
الباحثـــة التوحـــد إجرائيـــاً برنَّـــه اضـــطراب عقلـــي يصـــيب األطفـــال يف 

مثـــــل مرحلـــــة الطفولـــــة وبعلهـــــم خمتلفـــــني عـــــن أقـــــراهنم العـــــاديني يف 
أعمـــــارهم ؛إذ يتســـــمون باضــــــطرابات اجتماعيـــــة وســـــلوكية وأمناطــــــا 

 . تكرارية ومنطية من التصرفات 
 Anxiety:  القلق[ 2]

الشــعور الــدائم بــا وف : " كــن تعريــ  القلــق برنــه    
حالــة تـــوتر : "؛ وبرنــه(611: 6977أمحــد عكاشـــة، " )والتــوتر

د شـــامل ومســـتمر نتي،ـــة توقـــع يديـــد خطـــر فعلـــي أو رمـــزي قـــ
" اـــدث، ويصـــحبها خـــوف  ـــامض، وأعـــراض نفســـية جســـمية

شـــعور عـــام  ـــامض : "؛ وبرنـــه(017: 6979حامـــد زهـــران، )
 ــــري ســــار بــــالتوقع وا ــــوف والتحفــــز والتــــوتر مصــــحوب عــــاد  
بــــبعض اإلحساســــات ااســــمية؛ خااــــة زيــــاد  نشــــاا ااهـــــاز 
العصؤ الالإرادي يـري يف نوبـات تتكـرر يف نفـس الفـرد، وذلـ  

بـــالفرا  يف فـــم املعـــد ، أو الســـحبة يف الصـــدر، أو  مثـــل الشـــعور
ضــــيق يف التــــنفس، أو الشــــعور بنبلــــات القلــــب أو الصــــداع أو  

ضـــرب : "، وبرنـــه(09: 6993أمحـــد عكاشـــة، " )كثـــر  ا ركـــة
مـــــن ضـــــروب ا ـــــوف، والفـــــرق بينهمـــــا هـــــو أن ا ـــــوف يكـــــون 
" معــــروف املصــــدر، أمــــا القلــــق فيكــــون  املــــاً جمهــــول املصــــدر

انفعــــال  ــــري ســــار : "؛ وبرنــــه(660: 6991، أمحــــد األهــــوا )
وشعور مكدر بتهديد أو هم مقـيم وعـدم راحـة وعـدم اسـتقرار؛ 
وهــو كــذل  أســاس التــوتر والشــد، وخــوف دائــم ال مــربر لــه مــن 
الناحيــــة املوضــــوعية؛ و البــــاً مــــا يتعلــــق هــــذا ا ــــوف باملســــتقبل 
واجملهــول، كمــا يتلــمن القلــق اســت،ابة مفرطــة ملواقــ  ال تعــا 

راً حقيقيــــاً؛ والــــظ قــــد ال قــــرج يف الواقــــع عــــن إطــــار ا يــــا  خطــــ
اليومية، ولكن الفرد يست،يب  ا كما لو كانت ضرورات ملحة 

: 6997أمحــــد عبــــد ا ــــالق، " )أو مواقــــ  يصــــعب مواجهتهــــا
مشــاعر مــن عــدم الراحــة أو مشــاعر : "ويشــار للقلــق برنــه(. 7.

يــــد جــــابر عبــــد ا م" )ا ــــوف الشــــديد وتوقــــع حــــدوث كــــوارث
انفعــال : "، وبرنــه(011: 6999جــابر، وعــالء الــدين كفــايف، 

ــــيقظ  ــــوتر وحــــزن مصــــحوب بت يتميــــز بالشــــعور خبطــــر مســــبق وت

 (..9: .699لندا دافيدوف، " )ااهاز العصؤ السمبثاوي
وتعــر ف الباحثــة القلــق إجرائيــاً برنَّــه شــعور  ــري ســار مصــحوباً 
ـــــوتر ىف ااســـــم مـــــع زيـــــاد  ضـــــربات القلـــــب وا ـــــوف مـــــ ن بت

 .املستقبل 
 Depression:  االكتئاب[ 3]

عـــرض عصــؤ يتميـــز : " كــن تعريــ  االكتئـــاب برنــه  
بقلــة االهتمــام بالعــا  ا ــارجي، وزيــاد  العدوانيــة املوجهــة ضـــد 
الــــذات، وانتقــــاد الــــذات، ومشــــاعر الــــذنب، والنــــدم، وعقــــاب 
الـــذات بســـبب فقـــدان املوضـــوع، ويتميـــز االكتئـــاب بكميـــة مـــن 

الـــــذات، وفقـــــدان االهتمـــــام بالعـــــا  ا ـــــارجي، العدوانيـــــة ضـــــد 
 :Eidelberg, 1988)" واضـطراب الشخصـية، واضـطراب النـوم

الشــعور بالكةبــة والبكــاء واضــطراب النــوم وفقــدان : "وبرنــه، (21
الشــهية إىل الطعــام، وفقــدان الشــهو  اانســية، ونقصــان الــوزن، 
واإلاـــــــابة باإلمســـــــال، وســـــــرعة دقـــــــات القلـــــــب، واإلحســـــــاس 

والشــعور بــالقلق، والتشــامم، وســرعة االســتثار ، وعــدم  بالتعــب،
القـــدر  علـــى اقـــاذ القـــرارات، والشـــعور بعـــدم القيمـــة، والـــنقص 

: وبرنـــه(: 10: 6999رشـــاد علـــي موســـى، " )وعـــدم الكفـــاء 
ــــــل مشــــــاعر اخنفــــــاض " ــــــري مــــــن الرــــــروف مث واــــــ  لعــــــدد كب

املعنويات، وخيبة األمل، أو ردود فعل نفسية ماقتة ل اابة أو 
إنَّ مجلــــة األعــــراض االكتئابيــــة ال تتلــــمن اضــــطراب . قــــدانالف

املزاج فقط بل إن هنال أعراضـاً مصـاحبة أخـرى مثـل اضـطراب 
الشــــهية، اضــــطراب النــــوم، اضــــطراب النشــــاا الــــنفس حركــــي، 
اخنفاض الطاقة اانسية، مشاعر بعدم القيمة أو باإلا، اـعوبة 

ــــــــق  ــــــــذاكر ، والتفكــــــــري وأفكــــــــار تتعل ــــــــاملوت يف الرتكيــــــــز ويف ال ب
-063: 333. ريـــــــب عبـــــــد الفتـــــــاح  ريـــــــب، " )واالنتحـــــــار

انقبـــاض شـــديد ينطـــوي : "، كمـــا يشـــار لالكتئـــاب برنـــه(066
علـــى الكثـــري مـــن مشـــاعر ا ـــزن، واليـــرس واخنفـــاض املعنويـــات، 
وتقــــدير الــــذات، ولكنــــه ال ينطــــوي علــــى تعطــــل يف الفكــــر، أو 

اــــرب  علــــي، " )انقطـــاع عــــن العــــا  ا ــــارجي أو عـــن عمــــل مــــا
حالـــــة انفعاليـــــة : "، وبرنـــــه(11: 330.شـــــرف عبـــــد الغـــــا، وأ

يشعر فيها الفرد بفقـدان األمـل يف املسـتقبل وا ـزن واإلحسـاس 
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بفقـــدان القيمـــة، والشـــعور بالوحـــد ، ولـــوم زائـــد للـــذات ويصـــاحبه 
أعــــــراض كثــــــري  منهــــــا ااســــــمي، فيصــــــبح الفــــــرد عــــــد  اإلجنــــــاز، 

" الــــوزن ملــــطرب املشــــاعر، ويشــــعر باإلجهــــاد الــــدائم، ونقصــــان
 (.109-107: 337. اد  عبد الغفار، )

انقبـــــاض شـــــديد : "وتعـــــر ف الباحثـــــة االكتئـــــاب إجرائيـــــاً برنَّـــــه    
وســـيطر  كبـــري  ألفكـــار تنطـــوي علـــى الكثـــري مـــن مشـــاعر ا ـــزن، 
واليــرس والالمبــاال  مــع اخنفــاض املعنويــات وعــدم االهتمــام با يــا  

 . وفقد مباه،ها 
  Aggressive:  العدوان [ 4]

ــــه ــــل اــــرل : "ويُعــــرَّف العــــدوان برن ــــدأ متخي  ريــــز  أو مب
: 6971عبد املنعم ا فا، " )سلسلة من األفعال واالنفعاالت

االعتــداء املــادي أو مــا يعادلــه مــن تعــد معنــوي، : "؛ وبرنــه(.0
والعـــدوان عنـــد مدرســـة التحليـــل النفســـي هـــو املرهـــر الشـــعوري 

ـــــيم ا ـــــوع، )" موجهـــــة للخـــــارج( الثانـــــاتوس)لغريـــــز  التـــــدمري  ول
6971 :.1.) 

الســلول ا ،ــومي : "إضــافة إىل هــذا، مت تعريــ  العــدوان برنــه  
ـــــذي يت،ـــــه حنـــــو  الـــــذي يصـــــاحب الغلـــــب أو هـــــو الســـــلول ال

: 6977ســــعدية هبــــادر، " )إحــــداث إاــــابة ماديــــة لفــــرد آخــــر
االســــت،ابة الــــظ تعقــــب اإلحبــــاا، ويــــراد هبــــا : "؛ وبرنــــه(01.

لفرد نفســــه، ومثــــال ذلــــ  إ ــــاق األذى بفــــرد آخــــر أو حــــس بــــا
فـااد البهـي السـيد، " )االنتحار فهـو سـلول عـدوا  علـى الـذات

ذل  السلول الراهر واملالحظ الذي : "؛ وبرنه(670: 6996
يهــــــدف إىل إ ــــــاق األذى بــــــاآلخر أو بالــــــذات، ويعتــــــرب هــــــذا 
" الســلول تعويلــاً عــن اإلحبــاا الــذي يعانيــه الشــخص املعتــدي

قــدر  الفــرد علــى أن : "وبرنــه؛ (61: 6997حسـن الفن،ــري، )
يقاتل بالقو  أو العن  أو أن ينتقم إلاابة أو ضرر وقع به، أو 
أن يهـــاجم شخصــــاً أو يصــــيبه، أو يقتــــل شخصــــاً آخــــر، أو أن 

: 6999إدوارد مـــــــوراي، " )يقـــــــاوم شخصـــــــاً بعنـــــــ  أو يعاقبـــــــه
الر بـــة يف ســـرقة األشـــياء واملشـــاجر  واالعتـــداء : "؛ وبرنـــه(693

اآلخرين بالقول والفعل وخمالفة القوانني والعـرف  والتدمري وإيذاء
وتوجيه النقد الالذع لذوي السلطة، والتمرد والعصيان، والشعور 

: 6990رشاد علي موسى، " )باإلحباا، والثورات االنفعالية
سلول يقصد به ه،وم أو فعل حمدد  كـن أن : "؛ وبرنه(9.

إىل يتخــذ أيـــة اــور  مـــن ا ،ــوم املـــادي وااســدي يف طـــرف 
ا ،وم املنرم يف الطرف اآلخـر، وهـذا السـلول  كـن توجيهـه 
ضـــــد أي شـــــخص أو ممتلكـــــات اآلخـــــرين مبـــــا يف ذلـــــ  ذات 
الشخص، وأحياناً يكون سلوكاً ظاهراً مباشراً حمدداً وواضحاً، 
وأحيانــاً يكــون التعبــري عنــه بطريقــة إســقاطية علــى اآلخــرين أو 

ااســدي الــذي البيئــة مــن حولــه، ويشــمل الســلول املــادي أو 
يرهــــــر يف االعتــــــداء املــــــادي أو ااســــــدي علــــــى اآلخــــــرين أو 

: 330.آمــال باظــة، " )املكونــات املاديــة يف البيئــة أو الــذات
وتعـر ف الباحثــة العـدوان إجرائيــاً برنَـّه ســلول يتســم (.63-66

بطــابعني أو مــا قــد يكــون لفريــاً باالعتــداء بــاللفظ كالســباب 
دياً باللرب أو إحداث تدمري والشتائم ، واآلخر قد يكون ما

ملمتلكـات الــبعض، وقــد يوجهـه الشــخص لنفســه أو لآلخــرين 
. 

 : بحوث سابقة
 .Ronald, et alهــــدفت دراســــة رونالــــد وزمــــالمه 

إىل حبــــــث مـــــــدى االتفــــــاق بـــــــني تقــــــديرات اآلبـــــــاء ( 339.)
واملعلمــــني والتقريــــر الــــذاي للطفــــل للســــمات املشــــاهبة للتوحــــد 

لـــ  مـــن خـــالل مقارنـــة األســـباب لـــدى األطفـــال التـــوائم، وذ
البيئيــة والوراثيــة  ــذه الســمات ، وذلــ  علــى عينــة مــن التــوائم 

طفاًل من التوائم، (  133.)وآبائهم ومعلميهم، والظ بلغت 
 Abbreviated Childhoodومت اسـتخدام  اختبـار األسـربجر 

Asperger Syndrome Test  اـــور  األب )لـــدى األطفـــال
ارت نتـــائج الدراســـة إىل وجـــود عالقـــة ، وأشـــ( واملعلــم والطفـــل

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

 ,Edelsonيف حني تناولـت دراسـة ايدلسـون وآخـرين 

et al. (.339 ) العوامــــــل البيئيــــــة والوراثيــــــة املــــــاثر  علــــــى



 (م360.أذار /هـ6001 األوىل ىمجاد) الرياض– 00العدد   –ة الرتبية وعلم النفس جملة رسال
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وتكونــت . الســلوكيات املشــاهبة للتوحــد لــدى عينــة مــن األطفــال
. طفــــاًل ممــــن بلغــــت أعمــــارهم ســــنتني 060عينــــة الدراســــة مــــن 

واعتمـــد البـــاحثون علـــى الوالـــدين يف قيـــاس الســـلوكيات املشـــاهبة 
ــــ ــــة عل ــــ  مــــن خــــالل بعــــد االضــــطرابات النمائي ى للتوحــــد؛ وذل

؛ Child Behavior Checklistمقيـــاس املشـــكالت الســـلوكية 
وأشــارت نتــائج الدراســة إىل . وقائمــة ملالحرــة هــذه الســلوكيات

وأكــدت . وجـود أثـر قــوي للعوامـل البيئيـة علــى هـذه السـلوكيات
نتائج الدراسة على أنه بالر م من أن هذه السلوكيات وراثيـة يف 

مـــــع العوامـــــل الوراثيـــــة  أساســـــها إال أن العوامـــــل البيئيـــــة تتـــــداخل
 .بشكل ياثر على ظهور هذه األعراض

 .Hallett, et alوحبثـــــت دراســـــة هاليـــــت وزمالئـــــه 
العالقـــة بـــني الســـمات املشـــاهبة للتوحـــد واملشـــكالت ( 339.)

وحاولـت . لـدى األطفـال( القلـق واالكتئـاب)السلوكية ا ارجية 
امـــل الدراســـة  ديـــد مـــدى إســـهام كـــلب مـــن العوامـــل البيئيـــة والعو 

طفالً ممن تراوحت  00..0وتكونت عينة الدراسة من . الوراثية
أعــوام، واســتخدم البــاحثون جمموعــة مــن  9 – 9أعمــارهم بــني 

وأشــــارت . االســــتبانات الــــظ مت تطبيقهــــا علــــى املعلمــــني واآلبــــاء
نتــائج الدراســة إىل وجــود عالقــة بــني الســمات املشــاهبة للتوحــد 

 – 9)ين تصـل  أعمـارهم والقلق واالكتئـاب لـدى األطفـال الـذ
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثـر دال لكـل مـن . أعوام( 9

العوامــــــل الوراثيــــــة والبيئيــــــة علــــــى ظهــــــور هــــــذه األعــــــراض لــــــدى 
 .األطفال

 .Hallett, et alإال أن دراســـــة هاليـــــت وزمالئـــــه 
فحصــــــت العالقــــــة بــــــني األعــــــراض املشــــــاهبة للتوحــــــد ( 363.)

؛ وحاولــــت الدراســــة (كتئـــابالقلــــق واال )واملشـــكالت الســــلوكية 
تفســـــــري ظهـــــــور القلـــــــق واالكتئـــــــاب لـــــــدى األطفـــــــال مـــــــن ذوي 

وقـــد أجـــرى البــاحثون دراســـة طوليـــة . اضــطرابات طيـــ  التوحــد
حــول العالقــة بــني األعــراض املشــاهبة للتوحــد والقلــق واالكتئــاب 
خالل مرحلة الطفولة الوسطى واملترخر  لدى عينة من األطفـال 

طفل من التوائم من  1333دراسة من وتكونت عينة ال. التوائم
واعتمــد البــاحثون علــى تقــارير الوالــدين لألعــراض . إجنلــرتا وويلــز

(. القلـــق واالكتئـــاب)املشـــاهبة للتوحـــد واملشـــكالت الســـلوكية 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة قوية بـني أعـراض التوحـد 

وأكـــــدت نتـــــائج . والقلـــــق واالكتئـــــاب لـــــدى هـــــاالء األطفـــــال
ىل أن أقـوى العوامـل املـاثر  علـى هـذه العالقـة القويــة الدراسـة إ

بني القلق واالكتئاب وأعراض التوحد هي املشـكالت ا ااـة 
بالتوااــــل باملقارنــــة فــــانؤ التفاعــــل االجتمــــاعي والســــلوكيات 
. النمطيـــة بـــالر م مـــن أثـــر العوامـــل الوراثيـــة علـــى هـــذه العالقـــة

رحلــــة وأكــــدت الدراســــة أن هــــذه العالقــــة اســــتمرت خــــالل م
 .الطفولة الوسطى واملترخر 

 .Ronald, et alكمـا تناولـت دراسـة رونالـد وزمالئـه 
العالقــة بـــني الســـمات املشــاهبة للتوحـــد وســـلوكيات ( 363.)

اضــــطراب االنتبــــاه املصــــحوب بفــــرا النشــــاا لــــدى األطفــــال 
توأمــاً مــن األطفــال  .06وتكونــت عينــة الدراســة مـن . التـوائم

واســتخدم البــاحثون تقــديرات  .الــذين بلغــت أعمــارهم ســنتني
الوالــــدين ملســــتوى الســــمات املشــــاهبة للتوحــــد، واختبــــار زملــــة 
اسربجر إىل جانب قائمـة املشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال 

Childhood Behavior Checklist . وأظهـرت نتـائج الدراسـة
إىل وجود عالقة بني الدرجة الكلية للسـمات املشـاهبة للتوحـد 

( تماعيـــــــة أو األبعـــــــاد  ـــــــري االجتماعيـــــــةســـــــواء األبعـــــــاد االج)
وسلوكيات قصور االنتباه املصحوب بفرا النشاا وذل  بعد 
ضـــــــــبط متغـــــــــريات القـــــــــدر  املعرفيـــــــــة، املســـــــــتوى االقتصـــــــــادي 

وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة وجـــود عوامـــل وراثيـــة . االجتمـــاعي
مشــرتكة بــني الســمات املشـــاهبة للتوحــد وســلوكيات اضـــطراب 

فـــرا النشـــاا؛ إىل جانـــب وجـــود قصـــور االنتبـــاه املصـــحوب ب
 .عوامل بيئية تاثر على ظهور هذه السلوكيات
 & Rosbrookوحاولـت دراسـة روسـربول ووينت،هـام 

Whittingham (.363 ) التعـرف علـى املتغـريات الوسـيطة يف
. العالقــــــة بــــــني ذــــــات التوحــــــد وأعــــــراض القلــــــق واالكتئـــــــاب

وحاولـــــــت الدراســـــــة استكشـــــــاف دور العوامـــــــل الثالثـــــــة الـــــــظ 
تتـــــداخل يف العالقـــــة بـــــني ذـــــات التوحـــــد والقلـــــق واالكتئـــــاب 
ــــدى  ــــاب ل ــــق واالكتئ ــــاد  معــــدالت ظهــــور القل خااــــة مــــع زي



 الفروق ىف بعض االضطرابات النفسية لدى جمموعة من األطفال العاديني وأقراهنم ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد: نعمة سيد خليل
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وتكونـــت . الطـــالب ذوي أعـــراض التوحـــد مـــن طـــالب ااامعـــة
طالبـاً جامعيـاً مـن الـذكور واإلنـاث ممـن  06.عينـة الدراسـة مـن 

 وقـام الباحثـان بتطبيـق. عاماً  01 – 67تراوحت أعمارهم بني 
اســـتبانات لقيـــاس ذـــات التوحـــد، القلـــق، االكتئـــاب، الكفــــاء  

وأشـارت . االجتماعية، القدر  على حل املشكالت االجتماعية
نتـــــائج الدراســـــة إىل أن الكفـــــاء  االجتماعيـــــة ال تلعـــــب دوراً يف 

كمــا أوضــحت . العالقــة بــني ذــات التوحــد والقلــق واالكتئــاب
كالت االجتماعيــة نتــائج الدراســة إىل أن القــدر  علــى حــل املشــ

تلعب دوراً وسيطاً يف العالقة بـني ذـات التوحـد وأعـراض القلـق 
 .واالكتئاب

 .Davis, et alكمــــا حبثــــت دراســــة دافيــــز وزمالئــــه 
. العالقـــــــة بـــــــني اضـــــــطرابات طيـــــــ  التوحـــــــد والقلـــــــق( 366.)

وناقشـــت الدراســـة أثـــر التوااـــل كمتغـــري وســـيط يف العالقـــة بـــني 
ــــق واضــــطرابات التوحــــد قشــــت الدراســــة إذا مــــا كانــــت ونا. القل

مشـــكالت التوااـــل تـــاثر علــــى مســـتوى القلـــق لـــدى األطفــــال 
وتكونــــــت عينــــــة . ذوي اضــــــطرابات طيــــــ  التوحــــــد والعــــــاديني

طفـــــاًل مــــن ذوي اضـــــطرابات طيـــــ  التوحـــــد  99الدراســــة مـــــن 
وأشــارت نتــائج الدراسـة إىل أن مهــارات التوااــل  ــا . والعـاديني

ت نتائج الدراسة ارتفـاع وأوضح. أثر دال على مستويات القلق
مســـــتوى القلـــــق كلمـــــا زاد مســـــتوى القصـــــور يف التوااـــــل لـــــدى 

 .األطفال ذوي اضطرابات طي  التوحد والعاديني
 :  تعقيب

تبــني مــن خــالل مراجعــة نتــائج البحــوث الســابقة املــذكور  
األعـراض الشـبيهة بالتوحـد  األهلدافآنفاً أهنا تناولت مـن حيـث 

 & Helverschou)؛ (Davis, et al., 2011)القللق بكـل مـن 

Martinsen, 2011)والقلللق واالكتئللاب ؛ (Hallett, et al., 

؛ واضـــطراب (Rosbrook & Whittingham, 2010)؛ (2010
؛ (Ronald, et al., 2010)االنتبــاه املصــحوب بفـــرا النشــاا 

وعليــه، كمــا  .(Edelson, et al., 2009)واملشــكالت الســلوكية 
وســــــطة يف العديــــــد مــــــن الدراســــــات كبــــــري  ومت  العينللللللاتظهــــــرت 

العينــــات يف مرحلــــة الطفولــــة  أعمللللاروالبحــــوث، يف حــــني ظلــــت 

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

 . الدراسات
الكشـــــ  عـــــن مـــــا بـــــني  األدواتيف حـــــني تنوعـــــت   

ســـــية؛ خااـــــة القلـــــق، واالكتئـــــاب، بعـــــض االضـــــطرابات النف
والعدوان لدى فئة األطفال العـاديني وذوي األعـراض الشـبيهة 

أن األعـــراض   النتلللا   كمـــا أوضـــحت  بالتوحـــد مـــن اانســـني،
الشـــــــبيهة بالتوحـــــــد لـــــــدى األطفـــــــال يصـــــــاحبها أيلـــــــاً بعـــــــض 
االضــــــطرابات النفســــــية مثــــــل القلــــــق، واالكتئــــــاب، واضــــــطراب 

 .، واملشكالت السلوكيةاالنتباه املصحوب بفرا النشاا
 :فروض البحث

مـن خـالل مراجعـة املفــاهيم السـابقة بالتوحـد، ونتــائج 
البحــوث الســابقة،  كــن اــيا ة فــروض البحــث علــى النحــو 

 :اآلي
ــــــة إحصــــــائية يف القلــــــق بــــــني  -1 توجــــــد فــــــروق ذات دالل

األطفـــال العـــاديني وذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد 
 .من اانسني

إحصـــائية يف االكتئـــاب بـــني توجـــد فـــروق ذات داللـــة  -2
األطفـــال العـــاديني وذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد 

 .من اانسني

ــــة إحصــــائية يف العــــدوان بــــني  -3 توجــــد فــــروق ذات دالل
األطفـــال العـــاديني وذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد 

 .من اانسني
 :إمراءات البحث ومنهجها

يســتند هــذا البحــث إىل املــنهج الواــفي املقــارن؛ ألنــه 
 .عدُّ من أنسب املناهج لتحقيق أهدافهيُ 

 :عينة البحث
تكونت عينة البحث من ستني طفالً وطفلة من ذوي 

؛ ممن بلغ (طفلة 03طفاًل، و 03)األعراض الشبيهة بالتوحد 
 67.71متوســـــط حســـــاهبم علـــــى مقيـــــاس الطفـــــل التوحـــــدي 

، وســـتني طفـــاًل وطفلـــة 0...± درجـــة، واالحنـــراف املعيـــاري 
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؛ ممـــــن بلـــــغ متوســــــط (طفلـــــة 03طفـــــاًل، و 03)مـــــن العـــــاديني 
ـــــــاس الطفـــــــل التوحـــــــدي  ـــــــى مقي درجـــــــة،  63.01حســـــــاهبم عل

إىل  9، ممن تراوحت أعمارهم من 0.71± واالحنراف املعياري 
عامـــــاً، وبـــــاحنراف معيـــــاري  9.19مبتوســـــط حســـــايب قـــــدره  63

وقــــد مت اختيــــار عينــــة البحــــث مــــن الصــــفني . 6.19± مقــــداره 
البتدائية من بعض املدارس االبتدائية الثالث والرابع من املرحلة ا

وقـــد بلـــغ متوســـط ذكـــاء األطفـــال العـــاديني وفقـــاً . مبدينـــة نصـــر
درجــة، ومتوســط ذكــاء األطفــال  91.67الختبــار رســم الرجــل 

كمـــا تــــراوح . درجـــة 99.97ذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحــــد 
املســتوى التعليمــي آلبــاء وأمهــات عينــة البحــث مــن متوســط إىل 

 .عالٍ 

 :البحث مقاييس
 :مت استخدام املقاييس النفسية اآلتية

 :التوحديمقياس الطفل [ 1]
 :الهدف

هــــــدف املقيــــــاس كمــــــا أوضــــــح عــــــادل عبــــــد اهلل حممــــــد 
ــــاس الطفــــل التوحــــدي يعــــد حماولــــة يف ســــبيل ( .33.) أن مقي

وضــــع مقيــــاس تشخيصــــي يعمــــل علــــى األطفــــال ذوي التوحــــد 
احملكـات وقد ات ايا ة عبارات املقيـاس يف ضـوء . و ديدهم

الوارد  يف وا  هذا االضطراب وتشخيصه وتقييمه يف الطبعة 
الرابعـــة مـــن دليـــل التصـــني  التشخيصـــي واإلحصـــائي لألعـــراض 

الصـــادر مـــن  DSM – IVواالضـــطرابات النفســـية والعقليـــة 
 .اامعية األمريكية للطب النفسي

 :ووف المقياس 
ال مـن عبار ؛ باب عنها بنعم أو ( 9.)ويتكون املقياس من   

واثل عبارات . جانب األخصائي أو وع األمر أو أحد الوالدين
هــذا املقيــاس أعــراض التوحديــة، ويعــا وجــود نصــ  هــذا العــدد 

عبار  على األقل؛ وانطباقها على الطفل أنه ( 60)من العبارات 
 . يعا  من التوحدية
 :طريقة تصحيحه

م وأوضــح معــد املقيــاس أن عشــر عبــارات فقــط كافيــة للحكــ  
علــى الطفــل، إال إنــه لزيــاد  التركــد يفلــل أن ينطبــق نصــ  

إضـــافة إىل هـــذا، تعطـــي . علـــى الطفـــل( 60)عـــدد العبـــارات 
(. اـفر)؛ والسـت،ابة ال (درجـة واحـد  فقـط)السـت،ابة نعـم 

عبــــار ،  9.ومــــن ا، تــــرتاوح مــــدى الــــدرجات مــــن اــــفر إىل 
واثل الدرجة املنخفلة علـى اخنفـاض أعـراض التوحـد ، بينمـا 

 . دل الدرجة املرتفعة على ارتفاع أعراض التوحدت
إضـــافة إىل هـــذا، مت حســـاب ا صـــائص الســـيكومرتية 
ــــ  مــــن خــــالل تطبيقــــه علــــى  ملقيــــاس الطفــــل التوحــــدي، وذل
جمموعـة مكونــة مــن ســتني أبــاً، وسـبعني أمــاً مــن آبــاء وأمهــات 

 :األطفال يف املدرسة االبتدائية على النحو اآلي
 : ودق وثبات المقياس

 :االتساق الداخلا
مت حســـــــاب معـــــــامالت االتســـــــاق الـــــــداخلي لعبـــــــارات 

، وذلــ  مــن خــالل حســاب معامــل  التوحــديمقيــاس الطفــل 
. االرتباا بني درجة كل عبـار  والدرجـة الكليـة لعبـارات املقيـاس

معــــامالت ارتبــــاا عبــــارات مقيــــاس الطفــــل ( 6)ويبــــني جــــدول 
 .جملموعة اآلباء واألمهات التوحدي

 (1)مدول 
 مالت ارتباط عبارات مقياسمعا

 الطفل التوحديل ودالالتها اإلحصا ية

 (06= ن )مجموعة األمهات  (06= ن )مجموعة اآلباء 
 رقم
العبار 
  

 معامل
 االرتباا

 رقم
العبار 
  

 معامل
 االرتباا

 رقم
العبار 
  

 معامل
 االرتباا

 رقم
الع
 بار 

 معامل
 االرتباا

6 3.09*
* 

61 3.09*
* 

6 3.07*
* 

61 3.00** 

. 3.00*
* 

61 3.09*
* 

. 3.01*
* 

61 3.00** 

0 3.01*
* 

67 3.03*
* 

0 3.00*
* 

67 3.01** 

0 3.09*
* 

69 3.00*
* 

0 3.00*
* 

69 3.07** 

1 3.13*69 3.00*1 3.16*69 3.06** 
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* * * 
1 3.1.*

* 
.3 3.0.*

* 
1 3.09*

* 
.3 3.0.** 

7 3.16*
* 

.6 3.01*
* 

7 3.07*
* 

.6 3.03** 

9 3.10*
* 

.. 3.09*
* 

9 3.09*
* 

.. 3.09** 

9 3.11*
* 

.0 3.01*
* 

9 3.09*
* 

.0 3.0.** 

63 3.10*
* 

.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** 

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

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

 :الثبات
مت حســـاب معامـــل الثبـــات ملقيـــاس الطفـــل التوحـــدي بهعـــاد     

التطبيـــــق بفااـــــل زمـــــا قـــــدره أســـــبوعان، فبلـــــغ معامـــــل الثبـــــات 
لمجموعللللللللة ، وبالنســــــــبة 3.10 لمجموعللللللللة اآلبللللللللاءبالنســــــــبة 
 .، وهي معامالت مقبولة إحصائياً .3.1 األمهات

 :مقياس القلق لألطفال[ 2]
 :الهدف

 .قلق لدى األطفال هدف املقياس لقياس ال
 :ووف المقياس

إىل أن الفلل يعـزى إىل ( 6997)أشار رشاد علي موسى     
يف تصـــميم مقيـــاس عـــرف  6916عـــام  Taylorجانيـــت تـــايلور 

 .0ويتكـــون املقيـــاس مـــن . باســـم مقيـــاس تـــايلور للقلـــق الرـــاهر

عبـــار  أخــرى لقيـــاس ميــل املفحـــو  إىل تزييـــ   66عبــار ، و
ا صـــائص الســيكومرتية للمقيـــاس  االســت،ابة، وقـــد مت حســاب

إضــافة إىل هــذا، مت . سـواء يف البيئــة األمريكيـة أم يف البيئــة املصـرية
رشــــاد علــــي )حســــاب اــــدق وثبــــات املقيــــاس يف دراســــة أخــــرى 

 (.339.موسى، 
 :طريقة تصحيحه

تــتم االســت،ابة علــى عبــارات املقيــاس مــن خــالل ميــزان ثنــائي    
تعطــي درجــة واحــد  )وال  ،(تعطــي درجتــني)يــرتاوح مــا بــني نعــم 

وتــــدلُّ الدرجــــة املنخفلــــة علــــى اخنفــــاض القلــــق، وتــــدلُّ (. فقــــط
الدرجــة املرتفعــة علــى ارتفــاع القلــق، الــذي تــرتاوح الــدرجات عليــه 

 .درجة 90إىل  .0من 
وإىل جانب هذا، مت حسـاب ا صـائص السـيكومرتية ملقيـاس   

مكونــة القلــق لألطفــال واملــراهقني يف البحــث الــراهن علــى عينــة 
 :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 

ويوضح . درجة كل عبار  والدرجة الكلية لعبارات املقياس
اس القلق، وداللتها معامالت ارتباا عبارات مقي( .)جدول 

 .اإلحصائية
 (2)مدول  

 معامالت ارتباط عبارات مقياس
 (06= ن ) القلقل وداللتها اإلحصا ية 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 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** 
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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** 

إىل أن معامالت ارتباا عبارات ( .)أشارت النتائج يف جدول 
 مقياس القلق لألطفال 

، وكلهـا .3.7إىل   3.09واملراهقني، تراوحت مـا بـني 
 .3.36معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 

 :الثبات
مت حســـــــاب ثبـــــــات مقيـــــــاس القلـــــــق الرـــــــاهر لألطفـــــــال 

، وهــــو 3.19باســـتخدام ألفــــا لكرونبـــاا، فبلــــغ معامـــل الثبــــات 
 .معامل مقبول إحصائياً 

 :مقياس االكتئاب لألطفال والمراهقين[ 3]
مـــــن احملـــــاوالت ( 339.)اســـــتفاد رشـــــاد علـــــي موســـــى 

ام القياســـــية الســـــابقة لقيـــــاس االكتئـــــاب مثـــــل املقـــــاييس الـــــظ قـــــ
عــام  Hollon & Kendallبهعــدادها كــل مــن هولــون وكينــدال 

عـــــــــام  Beck، وبيــــــــ  6911عـــــــــام  Zung؛ وزونــــــــج 6993
يف بنـــاء مقيـــاس االكتئـــاب لألطفـــال واملـــراهقني؛ الـــذي  6917

وإىل جانــب هــذا، مت حســاب اــدقه . تكــون مــن ثالثــني عبــار 
وتـتم االسـت،ابة علـى عبـارات املقيـاس مـن خـالل ميـزان . وثباتـه
 93إىل  03ير ثالثـــي، واتـــد الـــدرجات علـــى املقيـــاس بـــني تقـــد

درجـــة، وتـــدل الدرجـــة املنخفلـــة علـــى اخنفـــاض االكتئـــاب، يف 
إضـــافة إىل هـــذا، . حـــني اثـــل الدرجـــة املرتفعـــة االكتئـــاب املرتفـــع

قامت الباحثة ا الية حبسـاب ا صـائص السـيكومرتية للمقيـاس 
 :على النحو اآلي
 :االتساق الداخلا
االتساق الداخلي لعبارات مقياس االكتئاب مت حساب 

لألطفال واملراهقني، وذل  من خـالل حسـاب معامـل االرتبـاا 
ويوضـح جـدول . بني درجة كـل عبـار  والدرجـة الكليـة للمقيـاس

معـــامالت ارتبـــاا عبـــارات مقيـــاس االكتئـــاب، وداللتهـــا ( 0)
 .اإلحصائية

 (3)مدول 
 معامالت ارتباط عبارات مقياس

 (06= ن )اللتها اإلحصا ية االكتئابل ود

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

1 9501** 11 95.0** 01 95.0** 

0 95.1** 10 95..** 00 95.** 

0 95.0** 10 95.0** 00 95.0** 

0 95.0** 10 95.0** 00 9501** 

. 95..** 1. 95.1** 0. 95.0** 

. 95..** 1. 95.0** 0. 95..** 

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** 

أن معامالت ارتباا عبارات ( 0)أوضحت النتائج يف جدول 
  3.13مقياس االكتئاب لألطفال واملـراهقني تراوحـت مـا بـني 

، وكلهـــــا معـــــامالت دالـــــة إحصـــــائياً عنـــــد مســـــتوى 3.70إىل 
3.36. 
 :الثبات

مت حســاب معامــل ثبــات مقيــاس االكتئــاب لألطفــال 
واملراهقني حبساب معامل ألفـا لكرونبـاا، فبلـغ معامـل الثبـات 

 . ، وهو معامل مقبول إحصائياً 3.91
 :مقياس العدوان لألطفال[ 4]

لعـــــــدوان قامـــــــت الباحثـــــــة ا اليـــــــة بتصـــــــميم مقيـــــــاس ا
لألطفــــــال، وذلــــــ  مــــــن خــــــالل مراجعتهــــــا ملفهــــــوم العــــــدوان، 
والبحــــوث الســــابقة يف هــــذا الصــــدد، واإلطــــالع علــــى بعــــض 
ـــــاس الســـــلول العـــــدوا   ـــــل مقي ـــــاس العـــــدوان؛ مث املقـــــاييس لقي

ــــــــد العزيــــــــز، ) ، (6997؛ جنــــــــوى حممــــــــد، 6991عصــــــــام عب
نبيـــل )ومقيـــاس عـــني  ـــس للســـلول العـــدوا  لـــدى األطفـــال 

؛ ومقيـــاس مرـــاهر الســـلول (6990اســـم، حـــافظ، وفـــاروق ق
، ومقيــاس العــدوان لألطفــال (333.عــالء عبــود، )العــدوا  
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 (.339.رشاد علي موسى، )واملراهقني 
وقـــد اســـتطاعت الباحثـــة مـــن خـــالل دراســـة اســـتطالعية 

طفـــاًل تراوحـــت (  13)علـــى جمموعـــة مـــن األطفـــال مكونـــة مـــن 
 63.99ســنة، مبتوســط حســايب قــدره  .6إىل  9أعمــارهم مــن 

 ديـــــــد أشـــــــكال  6..0± عامـــــــاً، واحنـــــــراف معيـــــــاري مقـــــــداره 
 :العدوان فيما يري

ويقصـد بـه قيـام الطفـل املعتـدى العدوان نحو الذات؛ 
مبعاقبة ذاته، االنتقا  من قدرها مثـل قـرض األظـافر، واللـغط 
على األسنان، شد الشعر، خـبط الـرأس يف ا ـائط، جـرح اليـد، 

 .اإليذاء النفسي
ويقصد به قيام الطفل املعتدى اآلخرين؛ العدوان نحو 

بســلول موجــه حنــو اآلخــرين هبــدف إضــرارهم، والســخرية مــنهم 
مثل ضرب وذم وسرقة الزمالء، وقذف املار  بالطوب وا ،ار ، 

 .واملشاجر  والعرال مع الزمالء
ويقصـد بــه قيـام الطفــل املعتــدى العلدوان نحللو األءللياء؛ 

اإلضــرار هبــا مثــل إلقــاء  بســلول موجــه حنــو األشــياء هبــدف إ ــاق
الفلـــــالت يف فنـــــاء املدرســـــة، وعـــــدم االهتمـــــام بنرافـــــة الفصـــــل، 
وإتالف األزهار، والعبـث مبفـاتيح إضـاء  الفصـل، وازيـق وتقطيـع 
وســـــائل اإليلـــــاح، والكتابـــــة والشـــــخبطة علـــــى جـــــدران الفصـــــل 

 .واملدرسة، وقذف السيارات بالطوب وا ،ار 

الباحثــــة بتصــــميم ويف ضــــوء التعريفــــات الســــابقة، قامــــت 
وقـــد . العبـــارات الـــظ تتســـق مـــع كـــل شـــكل مـــن أشـــكال العـــدوان

عبـــــار  للعـــــدوان حنـــــو  60تكـــــون عـــــدد العبـــــارات يف البدايـــــة مـــــن 
عبــار  للعــدوان  60عبــار  للعــدوان حنــو اآلخــرين، و 60الــذات، و
ومت عرض هذه العبارات على هيئة مكونة من ثالثة . حنو األشياء

اــــــلني علــــــى الــــــدكتوراه يف الصــــــحة حمكمــــــني مــــــن األســــــاتذ  ا ا
النفســية والقيــاس النفســي للحكــم علــى اــدق العبــارات يف ضــوء 

وقــــد انتهــــى هـــــذا . التعريــــ  لكــــل شـــــكل مــــن أشــــكال العـــــدوان
( 0)عبـارات مـن العـدوان حنـو الــذات، و( 0)اإلجـراء إىل حـذف 

عبـــارات مـــن العـــدوان ( 0)عبـــارات مـــن العـــدوان حنـــو اآلخـــرين، و

، تكــون كــل شــكل مــن أشــكال العــدوان ومــن ا. حنــو األشــياء
تــتم االســت،ابة علــى كــل منهــا مــن خــالل . مــن عشــر عبــارات

تعطـــــي ثـــــالث )نعـــــم : ميـــــزان تقـــــدير ثالثـــــي علـــــى النحـــــو اآلي
تعطـــــي درجـــــة )، ال (تعطـــــي درجتـــــني)، إىل حـــــد مـــــا (درجـــــات

واتــد الــدرجات علــى مقيــاس العــدوان لألطفــال (. واحــد  فقــط
نخفلـــــــة علـــــــى اخنفـــــــاض ، وتـــــــدل الدرجـــــــة امل93إىل  0مـــــــن 

العـــدوان، يف حـــني تـــدل الدرجـــة املرتفعـــة علـــى ارتفـــاع العـــدوان 
توزيــع العبــارات علــى أشــكال ( 0)ويوضــح جــدول (. ملحــق أ)

 .العدوان
 (4)مدول 

 توزيع العبارات على أءكال العدوان
 المجموع الكلي العبارات أشكال العدوان

، .1، 10، 19، 0، 0، 1 العدوان نحو الذات
10 ،00 ،0. ،01 

19 

، 10، 10، 11، 1، .، 0 العدوان نحو اآلخرين
09 ،00 ،0. ،00 

19 

، 11، .1، 10، 0، .، 0 العدوان نحو األشياء
01 ،00 ،00 ،09 

19 

  09 المجموع الكلي

ــــب هــــذا، قامــــت الباحثــــة حبســــاب ا صــــائص       وإىل جان
 :السيكومرتية ملقياس العدوان لألطفال على النحو اآلي

 :قالصد
قامـــــــت الباحثـــــــة حبســـــــاب اـــــــدق مقيـــــــاس العـــــــدوان 
لألطفال، وذل  مـن خـالل تطبيقـه، وتطبيـق مقيـاس العـدوان 

( 339.)لألطفـال واملــراهقني الــذي أعـدَّه رشــاد علــي موســى 
طفــاًل وطفلــة ممــن تراوحــت أعمــارهم ( 13)علــى عينــة قوامهــا 

وقـد بلــغ معامــل االرتبـاا بــني املقياســني . ســنة .6إىل  9مـن 
هــو معامــل دال إحصــائياً، وياكــد هــذا علــى اــدق ، و 3.96

 .حمتوى مقياس العدوان لألطفال
 :الثبات
 :ثبات ألفا لكرونباخ( أ)   

مت حســـاب معامـــل الثبـــات ملقيـــاس العـــدوان لألطفـــال 
، 3.90باستخدام معادلة ألفا لكرونباا، فبلغ معامل الثبات 
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 . وهو معامل دال إحصائياً مع كونه أقل املعامالت
 :ثبات إعادة االختبار( ب)   

ــــــار  مت حســــــاب معامــــــل الثبــــــات بطريقــــــة إعــــــاد  االختب
بفااـــــل زمـــــا بـــــني التطبيقـــــني بلـــــغ أســـــبوعني، فواـــــل معامـــــل 

 .، وهو معامل دال إحصائياً 3.79االرتباا 
 :اختبار رسم الرمل[ 5] 

زاد اهتمام العلماء برسـوم األطفـال كوسـيلة للتعـرف علـى 
وقـد . 6961إىل  6933بـني عـامي  قدرايم العقلية يف الفـرت  مـا
 Goodenough – Harrisهــاريس  –قامــت كــل مــن جودانــ  

بتصـــميم اختبـــار رســـم الرجـــل لقيـــاس ذكـــاء األطفـــال، ( 69.1)
مفـــرد  قابلـــة للقيـــاس، وهـــو يصـــلح لقيـــاس  70وهـــو يتكـــون مـــن 

وقــد مت حســاب كفــاء  . عامــاً  61إىل  0ذكــاء األطفــال يف ســن 
فوقيـة عبـد ا ميـد، )لبيئة املصرية املقياس من ادق وثبات على ا

كمــا مت حســاب ثبــات االختبــار (. 363.؛ بــدير عقــل، 6990
يف البحث ا اع، وذل  من خالل تطبيقه على عينة مكونة من 

طفـــالً مـــن ذوي األعـــراض الشـــبيهة ( 61)طفـــالً عاديـــاً، و( 61)
وقد قامـت الباحثـة بتصـحيح اسـت،ابات األطفـال علـى . بالتوحد

قاً ملفتاح التصـحيح املعـد  ـذا االختبـار، كمـا قامـت الرسومات وف
. باحثـة أخـرى بتصــحيح نفـس االسـت،ابات للعينــة املـذكور  ســلفاً 

، 3.90وقــد مت حســاب ثبــات املصــححني، فبلــغ معامــل الثبــات 
 . وهو معامل مقبول إحصائياً 

 :إمراءات البحث
 :مت تنفذ البحث وفقاً للخطوات اآلتية

لألطفــال، وحســاب خصائصــه  مت تصــميم مقيــاس العــدوان -
الســـــيكومرتية مـــــن اـــــدق وثبـــــات، وإىل جانـــــب هـــــذا؛ مت 
حساب ا صـائص السـيكومرتية ملقيـاس الطفـل التوحـدي، 
ومقيـــــاس القلـــــق لألطفـــــال، ومقيـــــاس االكتئـــــاب لألطفـــــال 

 .واملراهقني
بعد التركد من ادق وثبات مقاييس البحث، طلـب مـن  -

ـــاً وأمـــاً لعـــدد ( 6.3) لميـــذ ،  ديـــد تلميـــذاً، وت(  13)أب
بعــــض ا صــــائص الســــلوكية ســــواء لالبــــن أم لالبنــــة، وقــــد 

أبــاً وأمــاً يف اإلجابــة علــى مقيــاس ( 93)اســت،اب مــنهم 
الطفــل التوحــدي، كمــا تــراوح املســتوى التعليمــي لألبــوين 

 . من ماهل متوسط إىل ماهل عال

مت اختيــــار اإلربــــاعي األعلــــى واألدة مــــن كــــل جمموعــــة،  -
ين يعـــانون مـــن بعـــض األعـــراض فبلـــغ عـــدد األطفـــال الـــذ

تلميـــــذ  جملموعــــــة  61تلميــــــذاً، و 61الشـــــبيهة بالتوحـــــد 
تلميـــذ  جملموعـــة األمهـــات،  61تلميـــذاً، و 61اآلبـــاء، و

وإىل جانـــب هـــذا، . ومـــثلهم بالنســـبة لألطفـــال العـــاديني
بلغـــــت نســـــبة ذكـــــاء األطفـــــال ذوي األعـــــراض الشـــــبيهة 

يني درجـة، ونسـبة ذكـاء األطفـال العـاد 99.97بالتوحد 
درجة، وذل  من خالل استخدام اختبار رسم  91.67
 .الرجل

ـــــــة - ـــــــق املقـــــــاييس اآلتي ـــــــق ومقيـــــــاس : مت تطبي مقيـــــــاس القل
االكتئاب، ومقياس العـدوان علـى جممـوعظ األطفـال مـن 

 .اانسني مرتفعي ومنخفلي أعراض التوحد

ــــــات وفقــــــاً ملفــــــاتيح التصــــــحيح ملعااتهــــــا  - مت توزيــــــع البيان
 .إحصائياً 
 :لبحث وتفسيرهاعرض نتا   ا

 :عرض نتا   البحث: أوالا    
النتائج ا ااـة الختبـار اـحة الفـرض األول الـذي [ 6]

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف القلــق : يــنص علــى مــا يــري
مــــن األعــــراض الشــــبيهة بالتوحــــد بــــني األطفــــال العــــاديني وذوي 

 .اانسني
 (5)مدول 

 ودرمة اإلعاقة وعلألثر متغيري الن( 2×2)نتا   تحليل التباين 
 مصادر 
 التباين

 مجموع 
 المربعات

 درمات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف 

الداللة 
 اإلحصا ية

 3.31 0.40 43.04 1 43.04 (أ)النوع 
درمة اإلعاقة 

 (ب)
54.10 1 54.10 3.13 3.36 

 3.36 0.43 56.20 1 56.20 ب× أ 
   0.30 110 034.04 الخطأ

المجموع 
 الكلا

436.43 113    
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 : ما يري( 1)أوضحت النتائج يف جدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري النـوع : النوع -
( 1.97)يف القلــــق؛ حيــــث بلغــــت قيمــــة ف ( إنــــاث/ ذكــــور )
وللتعرف على [. 3.31، دالة عند مستوى 661، 6= ح .د]

ا ـاه الفـروق، مت حسـاب املتوسـطات ا سـابية بـني اجملمــوعتني، 
= م )مــن الــذكور ( 16.17= م )أن اإلنــاث أكثــر قلقــاً فتبــني 

09.11.) 
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية : درملللة اإلعاقلللة -

( ذو األعــراض الشــبيهة بالتوحــد –ســوي )ملتغــري درجــة اإلعاقــة 
، 661، 6= ح .د( ]9.60)يف القلق، حيث بلغت قيمة ف 

وللكشــــ  عـــن ا ــــاه الفــــروق، مت [. 3.36دالـــة عنــــد مســـتوى 
املتوسطات ا سابية بني اجملموعتني، فتبني أن األطفال  حساب

مـن ( 11.19= م )ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد أكثـر قلقـاً 
 (. 00.19= م )األطفال العاديني 

 ( 0) مدول 
الفروق فى متغيرات درمة اإلعاقة  فى القلق بين األطفال العاديين وذوي 

 . األعراض الشبيهة بالتوحد
 الداللة اإلحصا ية قيمة ف درمات اإلعاقة 

 6.61 (0.43)ف  سوي
 6.61  ذو األعراض الشبيهة بالتوحد

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لتفاعــل متغــريي : التفاعللل-
ذو األعـــراض  –ســوي )، درجــة اإلعاقــة (إنــاث/ ذكــور )النــوع 

= ح .د( ]7.99)، حيـــث بلغـــت قيمـــة ف (الشـــبيهة بالتوحـــد
ويوضـح الشـكل البيـا  [. 3.36، دالة عنـد مسـتوى 661، 6
  .طبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة يف القلق( 6)

 ( 0) مدول 
األطفال  فى القلق بين(  إناث /ذكور )الفروق فى النوع 

 .العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد 

 مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درمات
 الحرية 

 متوسط
 

المربعا
 ت

قيمة 
 ف

 ة الدالل
 اإلحصا ية

 3.31 0..1 .01.9 6 .01.9 (أ)النوع 

درمة 
اإلعاقة 

 (ب)

11..0 6 11..0 1..9 3.31 

 3.31 0.97 00.19 6 00.19 ب× أ 

   9.91 661 3..6309 الخطأ

المجموع 
 الكلا

6690.90 669    

 

 
 طبيعة تفاعل متغيري النوع( 1)الشكل البيانا 

 ودرمة اإلعاقة مع القلق
أن اإلنــــاث ( 6)نتــــائج يف الشــــكل البيــــا  أشــــارت ال

ـــــــة  ذوات األعـــــــراض الشـــــــبيهة بالتوحـــــــد أكثـــــــر قلقـــــــاً مـــــــن بقي
 .اجملموعات

وعليه، تايد هذه النتائج اـحة اختبـار الفـرض األول 
الــذي يــنص علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف القلــق 
بـــني األطفـــال العـــاديني وذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد؛ إذ 

 .إلناث ذوات األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر قلقاً تبني أن ا
وتتفــق نتــائج الفــرض األول مــع مــا انتهــت إليــه نتــائج 

 Rosbrook  Whittinghamحبـــوث روســـربول وويتن،هـــام 
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 & Helverschou؛ وهيلفرشــــــو ومارتينســــــني (363.)

Martinsen (.336) ؛ ودافيــــــز وزمالئــــــهDavis, et al. 
 ذوي األعـــــــراض الشـــــــبيهة يف أن األطفـــــــال العـــــــاديني( 366.)

 .بالتوحد أكثر قلقاً 

النتائج ا ااة الختبار احة الفرض الثا  الذي ينص على [ .] 
توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية يف االكتئـــــاب بـــــني : مـــــا يـــــري

 .من اانسني الشبيهة بالتوحد األطفال العاديني وذوي األعراض
 (9)جدول 

فا  ي النوعل ودرمة اإلعاقةألثر متغير ( 2×2)نتا   تحليل التباين 
 االكتئابل وقيمة فل وداللتها اإلحصا ية

 مصادر 
 التباين 

 مجموع 
 المربعات

 درمات
 الحرية 

 متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف 

 الداللة
 اإلحصا ية

 3.31 0..1 .01.9 6 .01.9 (أ)النوع 
درمة 
اإلعاقة 

 (ب)

11..0 6 11..0 1..9 3.31 

 3.31 0.97 00.19 6 00.19 ب× أ 
   9.91 661 3..6309 الخطأ

المجموع 
 الكلا

6690.90 669    

 : إىل ما يري( 9)أشارت النتائج يف جدول 
وجود فروق ذات داللـة إحصـائية ألثـر متغـري : النوع -
ـــــــاث/ ذكـــــــور )النـــــــوع  يف االكتئـــــــاب؛ إذ بلغـــــــت قيمـــــــة ف ( إن

ــــــــة عنــــــــد مســــــــتوى 661، 6= ح .د( ]0..1) [. 3.31، دال
اه الفـــروق، مت حســـاب املتوســـطات ا ســـابية وللتعــرف علـــى ا ـــ

( 17.09= م )بني اجملمـوعتني، فتبـني أن اإلنـاث أكثـر اكتئابـاً 
  (.16..1= م )من الذكور 

 ( 3) مدول 
الفروق فا متغيرات درمة اإلعاقة فا القلق بين األطفال 

 .العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد 

 ف قيمة (م)المتوسطات  درمات اإلعاقة 
الداللة 
 اإلحصا ية

ف  16..1 الذكور
(1..0) 

3.31 

 6.65  50.34 اإلناث

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية : درملة اإلعاقلة -
ذو األعــــراض الشــــبيهة  –ســــوي )ألثــــر متغــــري درجــــة اإلعاقــــة 

، 661، 6= ح .د( ]9..1)، إذ بلغــت قيمــة ف (بالتوحــد
مت  وللكشــ  عــن ا ــاه الفــروق،[. 3.31دالــة عنــد مســتوى 

حســــــــاب املتوســــــــطات ا ســــــــابية، فتبــــــــني أن األطفــــــــال ذوي 
مــن ( 11.09= م )األعــراض الشــبيهة بالتوحــد أكثــر اكتئابــاً 

 (.09.11= م )األطفال العاديني 

 ( 16) مدول 
الفروق فا متغيرات درمة اإلعاقة  فا االكتئاب بين األطفال 

 .العاديين وذوي األعراض الشبيهة بالتوحد 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ألثـــر تفاعـــل : التفاعلللل -
ذو  –سـوي )، ودرجـة اإلعاقـة (إنـاث/ ذكـور )متغريي النـوع 

( 0.97)ف ، إذ بلغـــــت قيمـــــة (األعـــــراض الشـــــبيهة بالتوحـــــد
ويبـــــــــني [. 3.31، دالــــــــة عنـــــــــد مســــــــتوى 661، 6= ح .د]

طبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة ( .)الشكل البيا  
 .مـــــــــــــــــــــــــــــــــع االكتئـــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 
 طبيعة تفاعل متغيري النوع( 2)الشكل البيانا 

 ودرمة اإلعاقة مع االكتئاب
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 مجموعة اإلناث

 درمات
 اإلعاقة  

 المتوسطات
 (م) 

 قيمة
 ف 

 الداللة 
 اإلحصا ية

ف  43.50 سوي
(0.24) 

6.65 

ذوو األعراض الشبيهة 
 بالتوحد 

50.44  6.65 

 االكتئاب

 درجة اإلعاقة
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ــــا   ــــائج يف الشــــكل البي أن اإلنــــاث ( .)أوضــــحت النت
يهة بالتوحـــــــد أكثـــــــر اكتئابـــــــاً مـــــــن بقيـــــــة ذوات األعـــــــراض الشـــــــب

 .اجملموعات
ومن ا، تدعم هذه النتائج احة اختبار الفـرض الثـا  
الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االكتئاب 
بــــني األطفــــال العــــاديني وذوي األعــــراض الشــــبيهة بالتوحــــد مــــن 
اانســني، إذ تبــني أن اإلنــاث ذوات األعــراض الشــبيهة بالتوحــد 

 .أكثر اكتئاباً 
وتتســق نتــائج الفــرض الثــا  مــع مــا أســفرت عنــه نتــائج 

يف أن Hallett, et al. (.339 ،.363 )هاليـــت وزمالئـــه 
 .األطفال العاديني ذوي األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر اكتئاباً 

النتــائج ا ااــة الختبــار اــحة الفــرض الثالــث الــذي [ 0]
إحصــائية يف العــدوان  توجــد فــروق ذات داللــة: يــنص علــى مــا يــري

ـــــني األطفـــــال العـــــاديني وذوي األعـــــراض  مـــــن  الشـــــبيهة بالتوحـــــدب
 .اانسني

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

 العدوانل وقيمة فل وداللتها اإلحصا ية

مصادر 
 التباين

 مجموع
 المربعات 

 درمات
 

 الحرية

 متوسط
 

 المربعات

قيمة 
 ف

 الداللة
 

 إلحصا ية

 6.65 4.55 53.30 1 53.30 (أ)النوع 

درمة 
اإلعاقة 

 (ب)

01.40 1 01.40 5.21 6.65 

 6.65 4.10 43.45 1 43.45 ب× أ 

   11.40 110 1300.32 الخطأ

المجموع 
 الكلا

1542.26 113    

 : عما يري( 7)أسفرت النتائج يف جدول 
ئية ألثـر متغـري وجود فروق ذات داللـة إحصـا: النوع -

( 0.11)يف العدوان؛ إذ بلغت قيمة ف ( إناث/ ذكور )النوع 
وللتعرف على [. 3.31، دالة عند مستوى 661، 6= ح .د]

ا ـاه الفـروق، مت حسـاب املتوسـطات ا سـابية بـني اجملمــوعتني، 
= م )من اإلناث ( 13.17= م )فتبني أن الذكور أكثر عدواناً 

1..00.)  
 ( 12) مدول 

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

 درمات 
 اإلعاقة 

المتوسطات 
 (م)

 قيمة 
 ف

 الداللة
 اإلحصا ية 

ف  13.17 الذكور
(0.11) 

3.31 

 3.31  00..1 اإلناث 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ألثـــر : درملللة اإلعاقلللة -
يف ( ذو األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد –ســـوي )اقـــة درجـــة اإلع

، 661، 6= ح .د( ]6..1)العــــدوان، إذ بلغــــت قيمــــة ف 
وللكشــ  عــن ا ــاه الفــروق، مت [. 3.31دالــة عنــد مســتوى 

حســــــــاب املتوســــــــطات ا ســــــــابية، فتبــــــــني أن األطفــــــــال ذوي 
مــن ( 19.17= م )األعــراض الشــبيهة بالتوحــد أكثــر عــدواناً 

 (.16.11 =م )األطفال العاديني 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ألثــر متغــريي : التفاعللل -
ذو األعراض  –سوي )، ودرجة اإلعاقة (إناث/ ذكور )النوع 

، 6= ح .د( ]0.67)، إذ بلغت قيمـة ف (الشبيهة بالتوحد
ويوضـــح الشـــكل البيـــا  [. 3.31، دالـــة عنـــد مســـتوى 661

 .العدوانطبيعة تفاعل متغريي النوع ودرجة اإلعاقة مع ( 0)
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أن الـــــذكور ( 0)أوضـــــحت النتـــــائج يف الشـــــكل البيـــــا  
ذوي األعـــــــراض الشــــــــبيهة بالتوحــــــــد أكثـــــــر عــــــــدواناً مــــــــن بقيــــــــة 

 .اجملموعات
وعليـه، تايــد هـذه النتــائج اــحة اختبـار الفــرض الثالــث 

ذات داللـة إحصـائية يف العــدوان  الـذي يـنص علـى وجــود فـروق
بــــني األطفــــال العــــاديني وذوي األعــــراض الشــــبيهة بالتوحــــد مــــن 
اانســـني، إذ تبـــني أن الـــذكور ذوي األعـــراض الشـــبيهة بالتوحـــد 

 .أكثر عدواناً 
وتتفــق نتــائج الفــرض الثالــث نســبياً مــع مــا انتهــت إليــه 

؛ Ronald, et al. (.363)نتــــائج حبــــوث رونالــــد وزمالئــــه 
يف أن األطفـال Edelson, et al. (.339 )ون وزمالئـه وإيدلسـ

ــــــــر اضــــــــطراباً لالنتبــــــــاه  ذوي األعــــــــراض الشــــــــبيهة بالتوحــــــــد أكث
املصــــــحوب بفــــــرا النشــــــاا، وأكثــــــر معانــــــا  مــــــن املشـــــــكالت 

 .السلوكية
 :تفسير نتا   البحث: ثانياا    

أشـــارت نتـــائج البحـــث إىل أن اإلنـــاث ذوات األعـــراض 
، واكتئابــــــــاً، وأن الــــــــذكور ذوي الشـــــــبيهة بالتوحــــــــد أكثــــــــر قلقــــــــاً 

 .األعراض الشبيهة بالتوحد أكثر عدواناً 
وتــرى الباحثــة بغــض النرــر عــن متغــري النــوع أن الطفــل 

اضللطرابات فللا الــذي لديــه أعــراض شــبيهة بالتوحــد يعــا  مــن 
ويتمثــل هــذا يف فشــله يف تنميــة عالقاتــه  .التفاعللل االمتمللاعا

الهتمـــــام هبـــــم، مـــــع اآلخـــــرين، ونقـــــص االســـــت،ابة لآلخـــــرين وا
ويفلـــل الوحـــد  والعزلـــة، وكرنـــه ال يســـمع األاـــوات واللـــ،يج 
حولــه، وينرــر نرــر  شــارد  تائهــة، ويتســم بــالربود العــاطفي كرنــه 
ــــــــــر  . جمــــــــــرد مــــــــــن العواطــــــــــ  واالنفعــــــــــاالت العاطفيــــــــــة، وال يت

مثــل النمطيــة والتقولــب، واإلاــرار واضللطرابات فللا السلللو ل 
اء أي تغيـــري يف النرـــام علـــى الطقـــوس مـــع ردود أفعـــال عنيفـــة إز 

العادي، والعدوان واالنف،ارات املزاجية، وفـرا ا ركـة مـع قصـر 
مدى االنتباه، وسلول إيـذاء الـنفس مثـل خـبط الـرأس بعنـ  أو 
شــد الشـــعر أو عـــض اإلاــبع أو اليـــد، واللـــح  والبكـــاء دون 

ســـبب واضـــح، ونقـــص ا ـــوف مـــن خمـــاطر حقيقيـــة، وا ـــوف 
واضلطرابات فلا . ري املاذيـةاملفرا كاست،ابة للموضوعات  

مثــل الع،ـــز يف االتصــال االنفعـــاع، وعــدم القـــدر  التواولللل 
 .على استخدام اللمائر، والع،ز يف النمو اللغوي

ومــن ا، تــرى الباحثـــة أن اضــطرابات الطفــل العـــادي 
ذي األعـــــــراض الشـــــــبيهة بالتوحـــــــد االجتماعيـــــــة، والســـــــلوكية، 

عاناتـــــه مـــــن بعـــــض والتوااـــــلية تعـــــد مبنزلـــــة املـــــدخل الـــــرئيس مل
االضـــــــطرابات النفســـــــية األخـــــــرى مثـــــــل القلـــــــق، واالكتئـــــــاب، 

 .والعدوان
ــــائج أن  ــــه مــــن نت ــــة يف ضــــوء مــــا انتهــــت إلي ــــرى الباحث وت
األطفــال العــاديني ذوي األعــراض الشــبيهة بالتوحــد يف حاجــة إىل 
ــــى املتغــــريات  ــــة للتعــــرف عل ــــة والتدخلي ــــد مــــن البحــــوث التنباي مزي

ة وراء األعـراض الشـبيهة بالتوحـد الـظ النفسية واالجتماعية الكامنـ
يعـــا  منهـــا الطفـــل العـــادي، وحماولـــة التـــدخل الت،ـــريؤ لتصـــميم 
برامج تعتمد على األنشطة وسيكولوجية اللعب من أجل قفي  
مثـــل هـــذه األعـــراض، خااـــة يف املراحـــل املبكـــر  عنـــد اكتشـــاف 

 .هذه األعراض
وإىل جانب هذا، تواـي الباحثـة بـهجراء مسـح قـومي 

لى مجيع دور ريـاض األطفـال، واملـدارس االبتدائيـة للكشـ  ع
عـن األطفــال العــاديني ذوي األعـراض الشــبيهة بالتوحــد، حــس 
 كـــن تقـــد  بعـــض ا ـــدمات النفســـية واالجتماعيـــة واألســـرية 

 .من أجل قفي  حد  هذه األعراض
 :البحوث المقترحة

 :وقد قامت الباحثة باقرتاح البحوث اآلتية 
رتية إكلينيكية لبعض االضطرابات النفسية دراسة سيكوم -

 .لدى التوحديني والعاديني
فعاليـــة برنـــامج اللعـــب  فـــض حـــد  بعـــض االضـــطرابات  -

 .النفسية لدى التوحديني

فعاليـــــــة برنـــــــامج حركـــــــي  فـــــــض حـــــــد  العـــــــدوان لـــــــدى  -
 .التوحديني



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

عالميــــة يف تنميــــة أثــــر بعــــض الــــربامج اإل(. 6997)أبــــو زهــــو ،يوســــ  يوســــ  
الســلول العـــدوا  لــدى األطفـــال ذوي اإلعاقــة العقليـــة القــابلني للـــتعلم 

كليــــة ريــــاض األطفــــال، رسللللالة مامسللللتير ريللللر منشللللورةل ، "63:1"
 .جامعة اإلسكندرية

ـــــد العزيـــــز  ـــــدالالت التشخيصـــــية لألطفـــــال (. 6999)أمحـــــد ،هـــــدى أمـــــني عب ال
ـــة ر منشلللورةل رسلللالة مامسلللتير ريللل، "التوحـــد"املصـــابني بالتوحـــد  كلي

 .اآلداب، جامعة عني  س
دراسللللللة : االكتئلللللاب والعللللللدوان العراقلللللا(. 6997)األنصـــــاري، بـــــدر حممــــــد 

مكتـب اإلمنـاء : الكويـتلمعدالت االنتشار فا المجتملع الكلويتال 
 .االجتماعي
 .دار ا رية: القاهر النوم واألرقل (. 6991)األهوا  ، أمحد فااد 
موسللللوعة علللللم الللللنفس والتحليللللل النفسللللال (. 6971)ا فــــا ، عبــــد املــــنعم 

 .دار النهلة العربية: القاهر 
دراســـــة لبنـــــاء مقيـــــاس للســـــلول العـــــدوا  (. 6971)ا مصـــــا  ،ضـــــياء عبـــــد ا ميـــــد 

كليـة رسلالة مامسلتير ريلر منشلورةل لألطفال الذكور يف املرحلة االبتدائية، 
 .الرتبية، جامعة بغداد

ــــيم  لمختصللللرة فللللا علللللم الللللنفس والطللللب الموسللللوعة ا(. 6971)ا ــــوع ،ول
 .دار املعارف: القاهر العقلال 

ـــز مصـــطفى  اضـــطرابات بعـــض الوظـــائ  (. 6999)الرفـــاعي ، الســـيد عبـــد العزي
رسللللالة املعرفيــــة وعالقتهــــا مبســــتوى التوافــــق لــــدى األطفــــال الــــذاتويني، 

معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة عــني دكتللوراغ ريللر منشللورةل 
 . س

تطلللور السللللو  العلللدوانا عنلللد األطفلللالل (. 6999)خالـــد إبـــراهيم الفخـــرا  ،
 .كلية اآلداب، جامعة طنطا

دراسـة مقارنـة : العـدوان لـدى األطفـال(. 6997)الفن،ري ، حسـن عبـد الفتـاح 
رسللالة مامسللتير ريللر منشللورةل ملرــاهره بــني أطفــال الريــ  وا لــر، 

 .معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني  س
االضلللللطرابات (. 333.)،مجـــــال ؛ عبيـــــد ،ماجـــــد  ؛ الـــــز ؤ ، عمـــــاد  القاســـــم

 .دار افاء للنشر والتوزيع: عمانالسلوكيةل 
مصدر اللـبط، ومـدى حـاالت االكتئـاب والبارانويـا، (. 6991)إمام، بكر فرج 

 .كلية اآلداب، جامعة الزقازيقرسالة مامستير رير منشورةل 
الســــلول العــــدوا  والعــــدائي لــــدى اال ــــرتاب وعالقتــــه ب(. 330.)باظــــة ،آمــــال 

دراســة ســيكومرتية إكلينيكيــة، : الشــباب مــن طــالب وطالبــات ااامعــة
ديسمرب، مركز اإلرشاد  7.-1.من  المؤتمر السنوي الحادي عشر

 . النفسي، جامعة عني  س

يف الســـــلول االنســـــحا   مقارنلللللةدراســـــة تشخيصـــــية (. 336.)خبـــــ ، أمـــــري  طـــــه 
مجللللة العللللوم : م املتخلفـــني عقليـــاً، الكويـــتلألطفـــال التوحـــديني وأقـــراهن

 .اجمللد الثا  . ، العدد الثالثالتربوية والنفسية
مكتبة : القاهر االكتئاب والعالج بالواقعل (. 337.)بشرى ، امويل تامر 
 .األجنلو املصرية

 .دار البحوث والتوزيع: الكويتعلم نفس النمول (. 6977)هبادر ،سعدية 
معجم علم النفس (. 6999)ميد ؛ كفايف ،عالء الـدين جابر ،جابر عبد ا 

 .دار النهلة العربية: اازء الثالث، القاهر والطب النفسال 
مقياس عين ءمس ألءكال السلو  (. 6900)حافظ، نبيل ؛ قاسم ،نادر 

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهر العدوانا لدى األطفالل 
مدى فاعلية برنامج إرشـادي يف . (333.)ح،ازي، فتيا  أبو املكارم السيد 

رسالة قفي  حد  السلول العدوا  لدى تالميذ املرحلة االبتدائيـة، 
معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة مامسللتير ريللر منشللورةل 

 .عني  س
ــــرمحن  ــــد ال المشللللكالت : الطفولللللة والمراهقللللة(. 6999)محــــود  ، محــــود عب
 .دون ناشر: القاهر النفسية والعالجل 

فاعلية برنـامج عالجـي باللعـب  فـض (. 330.)اب، حممد أمحد حممود خط
ــــــدى عينــــــة مــــــن األطفــــــال  درجــــــة بعــــــض االضــــــطرابات الســــــلوكية ل

معهــد الدراســات العليــا رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل . التوحــديني
 .للطفولة، جامعة عني  س

ســـيد الطـــواب : ترمجــة)ملللدخل فلللا عللللم اللللنفس (. .699)دافيــدوف ،لنـــدا 
 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهر (وآخرين
الدار الدولية للنشر : القاهر ذخيرة علوم النفسل (. 6999)دسوقي ،كمال 
 .والتوزيع
: بـريوتمعجم مصطلحات العلوم االمتماعيةل (. 6991)دوي، أمحد زكـي 

 .مكتبة لبنان
الصلللحة النفسللية والعللالج النفسلللال (. 6979)زهــران ،حامــد عبــد الســالم 

 .عا  الكتب: ثانية، القاهر الطبعة ال
أمحــد  ــاع وإ ــامي عبــد : ترمجــة) العللدوان البشللري(. 6971)ســتور، أنتــو  

 .ا يئة املصرية العامة للكتاب: ، اإلسكندرية(الراهر عفيفي
فعاليـــة برنــــامج إرشـــادي يف خفــــض حـــد  بعــــض (. 363.)ســـعاد  ،ســـامح أمحــــد 

دكتلوراغ ريلر منشلورةل رسالة األعراض التوحد لدى األطفال املكفوفني، 
 .كلية الرتبية، جامعة األزهر

االعتماديللللة والتقيلللليم السلللللبا للللللذات (. 6996)ســــالمة ، ممدوحــــة حممــــد 
 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهر والحياة لدى المكتئبينل 

الطبعـــة الثانيــــة، عللللم الللللنفس االمتمللللاعال (. 6996)فـــااد البهــــي ل  الســـيد
 .دار الفكر العريب: القاهر 

مفهــوم الـذات ومرــاهر الصــحة النفســية لــدى (. 6991)قري ، زينــب حممــد شـ
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  .عدد مارسمجلة علم النفسل : طلبة جامعة طنطا، القاهر 
: اســت،ابات اإلحبــاا لــدى ذوي اإلعاقــة(. 6990)عبــد ا ميــد، فوقيــة حســن 

ـــا ، مجللللة معوقلللات الطفوللللةل : دراســـة إكلينيكيـــة، القـــاهر  اجمللـــد الث
 ..03-19.(: .6)العدد 

 .عا  املعرفة: الكويتقلق الموتل (. 6997)عبد ا الق، أمحد حممد 
عبــــد الــــرمحن، حممــــد الســــيد ؛ حســــن ،مــــ  خليفــــة علــــي ؛ مســــافر، علــــي إبــــراهيم 

دليلللل الواللللدين والمعلملللينل : رعايلللة األطفلللال التوحلللديين(. 331.)
 .دار السحاب للتوزيع والنشر: القاهر 

سلللليكولومية األطفللللال ريللللر العللللاديين . (6993)عبــــد الــــرحيم، فتحــــي الســــيد 
: اازء الثا ، الطبعة الرابعة، الكويتوإستراتيجيات التربية الخاوةل 

 .دار القلم للنشر والتوزيع
(. 336.)عبـــــد العزيـــــز ، إ ـــــامي ؛ محـــــود ،  حممـــــود ؛ اـــــربي، وإ ـــــان حممــــــد 

 .دار الكتب: القاهر سيكولومية ذوي االحتيامات الخاوةل 
املتغريات النفسية واملرتبطة بسلول العدوانيني (. 6991)عصام فريد عبد العزيز ، 

كليــة رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل وأثــر اإلرشــاد النفســي يف تعديلــه، 
 .الرتبية، فرع سوهاج، جامعة أسيوا

دار : القـاهر مقدمة فا الصلحة النفسليةل (. 6971)عبد الغفار ، عبد السالم 
 .النهلة العربية

األفكــار الالعقالنيــة املنبئــة باضــطراب االكتئـــاب (. 337.)اد  حممــد عبــد الغفــار،  ــ
، (67)اجمللــد دراسللات نفسلليةل : لــدى عينــة مــن طــالب ااامعــة، القــاهر 

 .199-100(: 0)العدد 
العالقة بني النرام الغـذائي ومرـاهر السـلول (. 333.)عبود ،عالء جابر السيد 

لــة االبتدائيــة بقــريتني مــن العــدوا  والــذكاء لــدى عينــة مــن تالميــذ املرح
معهــد الدراســات رسللالة دكتللوراغ ريللر منشللورةل قــرى حمافرــة الغربيــة، 

 .العليا للطفولة، جامعة عني  س
 .مركز سيظ: القاهر التوحدل (. 6990)عشي  ، حممد أنور 

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

 .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني  س
ـــدير  ـــدير عبـــد النـــؤ ب ـــامج ســـيكودرامي يف  ســـني (. 363.)عقـــل، ب فعاليـــة برن

رسلللالة دكتلللوراغ ريلللر مفهـــوم الـــذات لـــدى عينـــة مـــن األطفـــال الصـــم، 
 .كلية البنات، جامعة عني  سمنشورةل 
مكتبــة األجنلــو : القــاهر الطللب النفسللا المعاوللرل . (6993)عكاشــة ، أمحــد 
 .املصرية
 .دار املعارف: ، القاهر علم النفس الفسيولومال (. 6977)عكاشة ،أمحد 

الصلللحة النفسلللية (. 330.)علـــي ، اـــرب  حممـــد ؛ عبـــد الغـــا ، أشـــرف حممـــد 
 .دار املعرفة ااامعية: اإلسكندريةوالتوافق النفسال 

دراســة تشخيصــية لــبعض املتغــريات املعرفيــة (. 6999)عمــار  ، ماجــد الســيد 
ــــدى الطفــــل املتخلــــ  نفســــياً  رسللللالة ، (التوحــــدي)و ــــري املعرفيــــة ل

معهد الدراسات والبحوث الرتبويـة، جامعـة مامستير رير منشورةل 
 .القاهر 

 – BDI( 2 –د )مقياس االكتئاب (. 333.) ريب،  ريب عبد الفتاح 
II –  الصلللدق وقلللوا م المعلللايير التعليملللات ودراسلللات الثبلللات و

 .األجنلو املصرية: القاهر والدرمات الفاولةل 
اإلعاقلللات الذهنيلللة فلللا مرحللللة الطفوللللةل (. .33.)فـــراج ، عثمـــان لبيـــب 

 .اجمللس العريب للطفولة والتنمية: القاهر 
: ، القــاهر (حممــد عثمــان جنــاي: ترمجــة)القلللق (. .691)فرويــد ، ســي،موند 

 .دار النهلة العربية
دراسللللللات فللللللا : الصللللللحة النفسللللللية(. 6971)مــــــي ، مصــــــطفى أمحــــــد فه

 .مكتبة ا اجني: القاهر سيكولومية التكيفل 
مطبعــــــة : ليبيــــــاسلللللليكولومية اإلعاقللللللةل (. 6990)القــــــذايف ،رملــــــان حممــــــد 

 .االنتصار
الطبعــــة الثالثــــة، فللللا الصللللحة النفسلللليةل (. 330.)القريطـــي ، عبــــد املطلــــب 

 .دار الفكر العربيي: القاهر 
ــــو  ، بــــول ؛ كي،ــــان ، جــــريوم كــــوجن سلللليكولومية (. 6997)ر ، جــــون ؛ ب

ســالمة ، أمحــد عبــد العزيــز ؛ جــابر ، : ترمجــة)الطفولللة والشخصللية 
 .دار النهلة العربية: ، القاهر (جابر عبد ا ميد
دراســة يف بعـــض املشــكالت النفســـية (. 331.)الشــني ، نســرين علـــي مــاهر 

رسللللالة مامسللللتير ريللللر الشـــائعة لــــدى إخــــو  األطفــــال التوحــــديني، 
 .معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني  سمنشورةل 

ــــد اهلل  بعــــض ا صــــائص النفســــية االجتماعيــــة (. أ.33.)حممــــد ، عــــادل عب
ـــــاً  ـــــراهنم املعـــــاقني عقلي دراســـــة تشخيصـــــية : لألطفـــــال التوحـــــديني وأق

ـــــد اهلل حممـــــد،  ـــــة، يف عـــــادل عب سلسللللللة ذوي االحتياملللللات مقارن
 .دار الرشاد:  القاهر الخاوةل 

بعـض أمنـاا األداء السـلوكي االجتمـاعي (. ب.33.)حممد ، عادل عبـد اهلل 
ـــــاً  ـــــراهنم املعـــــاقني عقلي دراســـــة تشخيصـــــية : لألطفـــــال التوحـــــديني وأق

سلسللللللة ذوي االحتياملللللات وبراجميـــــة؛ يف عـــــادل عبـــــد اهلل حممـــــد، 
 .دار الرشاد: القاهر الخاوةل 

ليـــة للســـلول العـــدوا  يف مرحلـــة دراســـة عام(. 6997)حممـــد ، جنـــوى شـــعبان 
كليـة الرتبيـة، جامعـة رسالة دكتوراغ رير منشلورةل الطفولة املترخر ، 

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

القللللق وعالقتللله بالشخصلللية فلللا مرحللللة (. 6979)مرســـي، إبـــراهيم إبـــراهيم 
 .ار النهلة العربيةد: القاهر المراهقةل 
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اإلعاقللات العقليللة واالضللطرابات االرتقا يللةل (. 6999)مليكــة، لــويس كامــل 
 .دار النهلة العربية: القاهر 
، (أمحد عبد العزيـز سـالمة: ترمجة)الدافعية واالنفعال (. 6999)موراي ،إدوارد 
 .دار الشروق: القاهر 

: لظلللاهر لألطفلللالمقيلللاس القللللق ا(. 6997)موســـى ، رشـــاد علـــي عبـــد العزيـــز 
 .دار النهلة العربية: القاهر كراسة التعليماتل 
سليكولومية الفلروق بلين الجنسلينل (. 6999)موسـى، رشـاد علـي عبـد العزيـز 

 .ماسسة املختار: ، القاهر .ا
الطبعـة الثانيـة، علم اللنفس المرضلال (. 6999)موسى، رشاد علي عبد العزيز 

 .عا  املعرفة: القاهر 
: القـاهر سليكولومية القهلر األسلريل (. 339.)لي عبد العزيز موسى، رشاد ع

 .عا  الكتب
الســــلوكيات الــــال توافقيــــة لألطفــــال (. 6990)موســــى، رشــــاد علــــي عبــــد العزيــــز 

ـــة، : املعـــوقني ـــة، جامعـــة مجللللة كليلللة التربيلللةل دراســـة مقارن ـــة الرتبي كلي
  .09-..  .،  (06)األزهر، العدد 

أسلس سيسلولومية الطفوللة (. 6990)،جـريوم  مو  ،بول ؛ كـوجنر ،جـون ؛ كاجـان
: ، الطبعـــة الثانيـــة، الكويـــت(أمحـــد عبـــد العزيـــز ســـالمة: ترمجـــة)والملللراهقين 
 .مكتبة الفالح
مـدى فاعليـة برنـامج عالجـي لتنميـة االتصـال (. 336.)نصر ،سهى أمحد أمني 

رسالة دكتلوراغ ريلر منشلورةل اللغوي لدى بعض األطفال التوحديني، 
 .ات العليا للطفولة، جامعة عني  سمعهد الدراس
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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 
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