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  : مقدمة

تعیش االنسانیة الیوم عصر كثرت فیه الصعاب و االزمات النفسیة و اصبحت       

الضغوط النفسیة السمة البارزة عند المجتمعات المعاصرة و التي لها االثر البالغ على صحة 

  األفراد و توافقهم النفسي و اإلجتماعي , 

إهتمام العدید من الباحثین ألنه و قد حظیت الضغوط الناتجة عن االصابة باإلعاقة ب     

غالبا ما تمتد اإلعاقة إلى أبعد من إصابة الفرد لتشمل أفراد األسرة و األقارب و حتى 

الجیران و خصوصا األم ألنها المتكفل األول برعایة الطفل وتحدیدا إذا كان مصابا 

الق و النمطیة بإضطراب التوحد ألنه من أعقد اإلضطرابات و أصعبها لما تتسم به من اإلنغ

ولما تتطلبه من رعایة خاصة و تكفل مستمر و هذا ما یجعل األم في حیرة دائمة بین 

المسؤولیات الملقاة على عاتقها أم و ربت بیت و بین اإلهتمام الزائد و إضطرارها الى 

  التنازل عن أشیاء من أجل تحصیل نوع من التوافق األسري .

للتوحد إال أن هذا التطور لم یشمل تقدیم الخدمات  رغم تطور  البرامج العالجیة      

ألمهات األطفال التوحدیین بشكل كافي مما عرضهن للكثیر من المشكالت النفسیة و 

العضویة التي تسبب ارتفاع مستوى الضغط النفسي لدیهم , هذا ما یجعل األم تحت سلسلة 

اصة للطفل و بالقلق على من الضغوط النفسیة تكون في الغالب مرتبطة باإلحتیاجات الخ

  مستقبله مما یزید من حدة الضغط على األم .

إن الضغط النفسي التي تفرضه اصابة اإلبن المصاب على األم یدفعها إلى اللجوء إلى     

إستعمال إستراتیجیات مواجهة لمحاولة للتخفیف من شدة الضغوط التي تسببها إصابة إبنها 

أنها قد تلجأ إلى محاولة جمع معلومات كافیة تمكنها من  او قد تلقي اللوم على نفسها كما

  وضع خطط مستقبلیة تتناسب ووضعیة إبنها المصاب بالتوحد . 



 ي

ونظرا ألهمیة الموضوع تم الشروع في هذه الدراسة حول استراتیجیات المواجهة الضغط      

  جانب نظري ینقسم إلى :النفسي ألم الطفل التوحدي و تم تقسیم البحث إلى : 

: الذي یمثل مدخل إلى الدراسة وهو بمثابة تقدیم  الفصل األول اإلطار العام للدراسة -   

البحث حیث تم فیه عرض اإلشكالیة , و أهداف الدراسة , أهمیة و دوافع إختیار الموضوع 

  ثم تحدید مصطلحات و الدراسات السابقة 

  و الذي یتضمن جانیبین :  هة الضغط النفسيالفصل الثاني : إستراتیجیات مواج -

أوال : الضغط النفسي الذي یتضمن مفهوم الضغط النفسي و انواعه و اسبابه والنظریات  -

  المفسرة للضغط النفسي 

ثانیا : إستراتیجیات المواجهة و الذي یتضمن مفهوم استراتیجیات المواجهة و النظریات  -

یجیات المواجهة و انواعها و العوامل المؤثرة إلستراتیجیات المفسرة لها و أهم تصنیفات إسترات

  المواجهة . 

  و الذي یتضمن جانبین : الفصل الثالث التوحد و سیكولوجیة األمومة

التوحد من مفهومه و المقاربة النظریة و اشكال التوحد و مشكالت الطفل التوحدي اما  -

   الجانب الثاني من الفصل فتضمن سیكولوجیة االمومة

  اما الجانب التطبیقي فتضمن : 

و الخطوات التي تم إتباعها في  الفصل الرابع : منهجیة الدراسة و اإلجراءات  المنهجیة -

  الجانب المیداني ویتضمن منهج الدراسة و أدوات الدراسة و حاالت الدراسة . 

دوات : خصص لتقدیم الحاالت و تحلیلها ومناقشة النتائج من خالل أ الفصل الخامس -

  البحث و ثم تقدیم إقتراحات و توصیات . 

 .راسة و قائمة المراجع و المالحقو في األخیر تم وضع خاتمة الد
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  اإلشكالیة :  – 1

ذ كرمها اهللا  سبحانه و تعالى و جعل إولى في حیاة الطفل األهي المدرسة  األم      

خرى لما لها من دور األجتماعیة اإلرتباطات اإلسمى من جمیع أعلى و أمنزلتها و برها 

ذ إسرة حدثا سعیدا األحیث یعتبر میالد طفل في  ،جیال المستقبل أعداد و تنشئة إعظیم في 

متداد للذات و النفس فهو الذي یزودهم باإلحساس باألمان كما إنه أللطفل على  اآلباءینظر 

م بصفة خاصة ترى األن میالده یزید من قوة العائلة و یوثق العالقة بین الزوج و الزوجة و أ

بأن الطفل المنتظر سیكون مفعما بجمیع الفضائل و جمیع المواهب و تأتي الفكرة المؤلمة 

  و معاقا " أو معتوها أحمقا أیكون س بأنه

سرة تعتبر مرحلة حاسمة تؤدي إلى تغییر ألعاقة طفل في اإالیوم الذي تكتشف فیه      

اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة بحیث هذا اإلكتشاف یضع  ،جذري في المسار النفسي 

عاقة إو أتشوهات عاقة جسدیة     كالاإلسواء كانت  ،مام واقع مر أم خاصة األالوالدین و 

و قد یكون  ،و العقلیة كالتخلف العقلي أو السمعیة أو حسیة كاإلعاقة البصریة أحركیة 

نه " أالطفل مصابا باضطراب من االضطرابات النمائیة االرتقائیة كالتوحد الذي یعرف على 

طفال في سن مبكرة من العمر من سن ثالث سنوات تقریبا فیجعل    األضطراب یصیب إ

بداع و اإلجتماعي مع االخرین و یكون عدیم اإلل من هؤالء غیر قادر على التواصل الطف

  ضطراب " إلالتخیل یعیش في عالمه الخاص الذي فرضه علیه هذا ا

  ) 574, ص  2007 ,سامة محمد البطانیة و اخرون أ( 

بیرات م التعجتماعي ینتج عن عدم القدرة على فهإنفعالي و إضطراب إو كما یعرف بأنه     

جتماعیة اإلقات و باللغة و یؤثر ذلك في العالأخاصة في التعبیر عنها بالوجه  ،نفعالیة اإل

) 17, ص  2009حمد الخطاب , أ(محمد مع ظهور بعض المظاهر السلوكیة النمطیة    
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م و ألن هذا ما یجعل الطفل في تبعیة دائمة لإضطرابا و عجزا في النمو فإعتبار التوحد إو ب

قدرته على تحقیق حاجاته و رغباته بمفرده و بتالي فهو غیر قادر على تحمل  ذلك لعدم

ضطراب نظرا لتأثیره على الطفل و كذلك اإلكثر لالهتمام بهذا أمسؤولیة نفسه و هذا ما یدفع 

ول رد فعل لهم یلیها عدم أتكون الصدمة هي  ، ألثره على العائلة و خاصة الوالدین فغالبا

  ن توحد طفلهم ناتج عن خطا ما . أالعتقاد بالتقبل و الغضب و ا

قتصادي اإلجتماعي و اإلو مع وجود طفل توحدي قد تتأزم العائلة من الجانب النفسي و     

نفعاالت الناجمة عن میالد طفل مصاب بالتوحد و ادراك الحقیقة یؤدي اإلمام هذا التغیر و أ

قرب شخص للطفل أم هي األن ، أم للوقوع في الضغط النفسي بحیث األالوالدین و خاصة 

فهي التي تتحمل العبىء الكبیر في تربیته و متطلبات رعایته بحیث خصائص الطفل 

 التوحدي من قصور في السلوك و محدودیة المعارف تجعله یفشل  في تحقیق ما یتوقعه

الذي یعرف بأنه تلك الظروف  والدیه و هذا من العوامل التي تساهم في الضغط النفسي

و التغیرات التي تستلزم نوعا من أرتبطة بالضغط و التوتر و الشدة الناتجة عن المتطلبات الم

ثار نفسیة و جسمیة و قد تنتج الضغوط من الصراع آعادة التوافق و ما ینتج عن ذلك من إ

  .   ) 18, ص  2006( حسن مصطفى عبد المعطي , و الحرمان و القلق 

نهن ألى درجة إطفال التوحدیین یكون مؤلما األمهات أیه ن ما تعانأو ترى ناهد حویسر      

م الشعور بالذنب و األنكار الذات و عدم التصدیق و الحزن و قد یتولد لدى إیمررن بمرحلة 

ضطهاد فهي اإلیسیطر علیها الشعور باإلحباط و  ،كأنها هي السبب في هذه الحالة و

  . التواصل معها  و حب بینما تصدم بعدم الرغبة في أبتسامة إتترقب 

عباء رعایته و متطلبات أضطراب الطفل و إدراك إن إو بناء على كل ما سبق ذكره ف    

عجز الطفل في التواصل و نظرة الناس له و لمرضه كلها تعد من  ،لىإضافة إتربیته 

ستراتیجیات لمواجهة المواقف إالتي تجعلها تستخدم عدة  ، لألممصادر الضغط النفسي 

حیث لطفي عبد الباسط یعرف استراتیجیات المواجهة بأنها مجموعة من الضاغطة ب
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ستراتیجیات السلوكیة و المعرفیة التي یسعى الفرد من خاللها لتطویع اإلو أالنشاطات 

  . نفعالي المترتب علیهااإلالموقف الضاغط و حل المشكلة و تخفیف التوتر 

  ) 98, ص  2006( حسن مصطفى عبد المعطي ,  

لكونه یمس فئة من فئات المجتمع وجب علینا دراسته و التعمق ظرا ألهمیة الموضوع و ن    

م الطفل التوحدي لمواجهة الضغط أستخداما من طرف إستراتیجیات اإلكثر أفیه و توضیح 

  و مما سبق نطرح التساؤل التالي :  النفسي

 الضغط النفسي ؟  ماهي إستراتیجیات األكثر إستخداما لدى أم الطفل التوحدي لمواجهة  

  دوافع إختیار موضوع الدراسة :  – 2

من المؤكد أن ألي موضوع مطروح للدراسة أسباب تقف خلفه و تدعو للبحث فیه      

كذلك هو حال بالنسبة لموضوعي , و من األسباب التي دفعتني إلختیار هذا الموضوع 

  كانت : 

  دوافع ذاتیة : 

 ضوع الذي یخص فئة أمهات األطفال التوحدییناإلهتمام و المیل بالخوض في المو  -

  دوافع موضوعیة : -

  قلة الدراسات على المستوى المحلي التي تناولت هذا الموضوع -

  أهمیة الدراسة :  – 3

إن موضوع الضغوط النفسیة و كیفیة مواجهتها من المواضیع المهمة خاصة و أنها       

  همیة في :تمس فئة حساسة من المجتمع , و قد تمثلت اال

إلقاء الضوء على الحالة النفسیة لدى أمهات األطفال التوحدیین و إستراتیجیات  -

  المواجهة التي تلجأن إلى إستخدامها لمواجهة الوضعیات الضاغطة التي یتعرضن لها 
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قد تساهم هذه الدراسة في توجیه نظر المختص النفسي في متابعة األم و مساعدتها على  -

 ر قدراتها األمومیة و تزویدها بالطرق التربویة المالئمة لحالة طفلها .إیجاد و إستثما

  أهداف الدراسة : – 4

  . التعرف على اإلستراتیجیات األكثر إستخداما لدى أم الطفل التوحدي 

  .  الكشف عن الحالة النفسیة و الضغط النفسي لدى أمهات االطفال التوحدیین 

 

  تحدید المصطلحات :   - 5

  :   Copingتراتیجیات المواجهة إس  – 1

: بأنها مجموع الجهود المعرفیة و السلوكیة المستعملة في   Lazarusعرفها الزاروس 

تسییر طلبات خاصة داخلیة أو خارجیة , و التي یقیمها الفرد على أنها مستهلكة 

  ) schweitzer . 2001 P 70  Marilou Bruchon _(لموارده أو تتجاوزها . 

هي الدرجة التي تحصل علیها أم الطفل التوحدي في  اإلجرائي : التعریف -

  للوضعیات المرهقة .  Cissإختبار

  الضغوط النفسیة :  – 2

) بأنها اإلستجابة الغیر محددة الجسم إزاء األعباء  Sely  )1936یعرفها سیلي        

  ) Jean Benjamin Stora . 1993.P82البدنیة أو النفسیة التي یتعرض لها . ( 

  التعریف اإلجرائي:  -

هي مجموع الدرجات التي تحصل علیها أم الطفل التوحدي في مقیاس إدراك الضغط 

  لنفستاین . 
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  أم الطفل المصاب بالتوحد :  -3

  إضطراب التوحد :  -

) سنوات , یتمیز  3 -2هو اإلضطراب الذي یصیب األطفال في سن مبكرة مابین (   

أو إنعدامه وكذا لغته إضافة إلى السلوك تصال اإلجتماعي باإلنطواء وضعف اإل

  النمطي . 

  التعریف اإلجرائي للطفل المصاب بالتوحد :  -

سنوات الملتحقون بالعیادة  8سنوات إلى  3هم األطفال الذین تتراوح اعمارهم من       

یة و التربویة النفسیة بوالیة بسكرة و الذین خضعوا للتشخیصات الطبیة و العقلیة و النفس

  كدت إصابتهم بالتوحد.أالتي 

  التعریف اإلجرائي ألم الطفل المصاب بالتوحد :  -

  سنة 50سنة إلى  30مهات األطفال المصابین بالتوحد و الالتي تتراوح أعمارهم من أهن 

  الدراسات السابقة :  – 6

  أوال : الدراسات العربیة : 

  : )  2003دراسة خالد محمد الحبیش (  – 1  

  الضغوط النفسیة لدى أسر الطفل المعاق و أهم مصادرها 

  الهدف من الدراسة : 

  معرفة أهم مصادر الضغط النفسي الذي تتعرض له أسرة الطفل المعاق  -  

  المنهج : 

  دراسة حالة  -  

  العینة : 

  آباء و أمهات ألطفال معاقین ذهنیا .  4 - 

  األدوات : 
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  سالیب مواجهتها ( من إعداد الباحث ) . مقیاس الضغوط النفسیة و أ -  

  النتائج : 

تعاني أمهات األطفال المعاقین من مستوى أعلى من الضغوط مقارنة باآلباء و كانت  

  النتائج كما یلي

) من  %45من األمهات تعانین من القلق حول مستقبل الطفل مقابل (  % 90 -  

  اآلباء . 

) من % 36الت الصحیة للطفل مقابل ( من األمهات تعانین من المشك % 55 -  

  اآلباء 

من األمهات تعانین عدم القدرة على تحمل أعباء الطفل مقابل               % 27 -  

  )من اآلباء                       % 18( 

  

  ) :  2012دراسة جبالي صباح (  – 2

  ابین بمتالزمة داون الضغوط النفسیة و إستراتیجیات مواجهتها لدى أمهات األطفال المص  

  أهداف الدراسة : 

  معرفة مستوى الضغط النفسي لدى أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون  -  

إیجاد نوع اإلستراتیجیات مواجهة تساعد في خفض مستوى الضغط النفسي لدى  -  

  أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون 

جهة المتبعة لدى أمهات األطفال المصابین معرفة الفروق في نوع إستراتیجیات الموا -

بمتالزمة داون حسب متغیر سن اإلصابة اإلبن و حسب متغیر سن األم و حسب متغیر 

  المؤهل التعلیمي لألم . 

  المنهج : 

  المنهج الوصفي التحلیلي   

  عینة الدراسة : 
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  عینة عشوائیة قصدیة  

  األدوات : 

  لباحثة إستمارة البیانات الشخصیة من تصمیم ا 

  إستبیان الضغوط النفسیة من تصمیم الباحثة 

  إستبیان إستراتیجیات مواجهة الضغوط النفسیة من تصمیم الباحثة 

  النتائج : 

أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون یعانین من مستوى متوسط من الضغوط  -

  النفسیة 

یجیات المواجهة اإلیجابیة تعتمد أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون على إسترات - 

  لتخفیف الضغوط النفسیة .

ال تؤثر متغیر سن اإلبن المصاب بمتالزمة داون على مستوى الضغوط النفسیة أو  -  

  نوع إستراتیجیات المواجهة المتبع لدى أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون 

إستراتیجیات المواجهة إن متغیر سن األم تأثیر على مستوى الضغوط النفسیة و نوع   -

  المتبع من طرفهن 

متغیر التؤهل التعلیمي لألم ذو تأثیر على مستوى الضغوط النفسیة و نوع  -

  اإلستراتیجیات المتبعة . 

  ثانیا : الدراسات األجنبیة : 

  ) : Ewa Pisula   )1999 دراسة إیوا بسیال – 1

التوحد و األطفال المصابین بروفیل الضغط النفسي عند أمهات األطفال المصابین ب   

  بمتالزمة داون ( دراسة مقارنة ) 

  أهداف الدراسة : 

  تحدید بروفیل الضغط النفسي الخاص بأم الطفل التوحدي  -  

  تحدید بروفیل الضغط النفسي الخاص بأم الطفل المصاب بمتالزمة داون . -
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  العینة : 

  أم طفل مصاب یالتوحد  25 -  

  تالزمة داون أم طفل مصاب بم 25 -  

  األدوات : 

  إستمارة البیانات األولیة من إعداد الباحثة  -  

  )  Holryoud  1987من إعداد ( QRSمقیاس الضغط لدى العائلة  -  

  النتائج : 

  أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون یعانون من ضغوط منخفظة  -

  ة أمهات األطفال المصابین التوحد یعانون من ضغوط مرتفع -

أهم مصادر الضغط النفسي ألمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون هي مشكالت  -

  التطور النمائي لدى أبنائهن 

أهم مصادر الضغط النفسي ألمهات األطفال المصابین بالتوحد هي المشكالت السلوكیة -

  و إضطراب التواصل لدى أبنائهن 

  ) :  Olley et Willaim   )1997دراسة أولي و ویلیام  – 2

  مستوى الضغط النفسي لدى أمهات األطفال المعاقین ذهنیا وأسالیب مواجهتها   

  العینة :

  أم ألطفال معاقین ذهنیا  200 -  

  األدوات : 

  ) 1997مقیاس الضغوط (  -  

  مقیاس أسالیب التعامل مع الضغوط  -

  النتائج : 

  تعاني األمهات من ضغوط نفسیة شدیدة     

  تتمثل فیما یلي : ات أسالیب تعامل إیجابیة و سلبیة تستعمل األمه 
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  من األمهات تستخدم أسالیب الهروب ،تحاشي حل المشكلة إنكار اإلعاقة  % 44 -

  من األمهات تستخدم أسالیب تقبل إعاقة الطفل و ظروفه % 41 -

  من األمهات تستخدم أسالیب التذمر و الشكوى و البكاء و لوم الذات  % 23 -

  من األمهات تستخدم أسالیب تحدي الضغوط و مواجهة الموقف  % 12 -

   على الدراسات السابقة :  التعلیق

  األهداف :   

  لقد تنوعت أهداف الدراسات فبعضها یهدف إلى :   

مواجهتها من قبل أمهات األطفال المصابین إلى التعرف على الضغوط و أسالیب  -

  بمتالزمة داون .  

لتعرف على مستوى الضغط النفسي لدى كل من أمهات األطفال و بعضها هدفت إلى ا -

  التوحدیین و أمهات األطفال المصابین بمتالزمة داون .

و بعضها هدفت إلى التعرف إلى مستوى الضغط النفسي و أسالیب مواجهتها لدى  -

  أمهات األطفال المعاقین ذهنیا . 

  الحجم : 

  معظم الدراسات إستخدمت عینة كبیرة 

  ز دراستي عن باقي الدراسات :ما یمی

التعرف على أكثر اإلستراتیجیات إستخداما لمواجهة الضغط النفسي لدى أم الطفل  -

  التوحدي .

  دراسة حالة حجم العینة :  -

  تشابه بین الدراسة الحالیة و الدراسات السابقة : ال -

  عاقة معظم الدراسات إهتمت بمستوى الضغط النفسي ألم الطفل المصاب بإ -   

معظم الدراسات إهتمت بدراسة إستراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى أم الطفل  -

   المصاب بإعاقة .   



  الفصل الثاني  

  إستراتیجیات مواجهة الضغط النفسي

  

  تمهید 

   أوال : الضغط النفسي

  مفهوم الضغط النفسي  – 1

  أنواع الضغط النفسي  – 2

  أسباب الضغط النفسي  – 3

  النظریات المفسرة للضغط النفسي  – 4

  ثانیا : إستراتیجیات المواجهة 

  مفهوم إستراتیجیات المواجهة  – 1

  النماذج المفسرة إلستراتیجیات المواجهة  – 2

  تصنیفات إستراتیجیات المواجهة  – 3

  ع إستراتیجیات مواجهة الضغوط أنوا – 4

  العوامل المؤثرة في إستراتیجیات المواجهة  -5

  خالصة 



 الفصل الثاني  إستراتیجیات مواجھة الضغط النفسي 
 

 

13 

   تمهید:

جتماعیة و الثقافیة و اإلنتیجة التطورات التي طرأت على الحیاة في شتى المجاالت     

هم أصبحت الضغوط النفسیة من ألى تعقید الحیاة فقد إدت في مجملها أالتكنولوجیة و التي 

سباب أ الظواهر التي تتصدر مشكالت هذا العصر سواء كانت هذه الضغوط ناتجة عن

و نتیجة التفاعالت الفرد مع البیئة و في كل أسباب تتعلق بالفرد نفسه أو أفرد تتعلق ببیئة ال

ستمرار تأثیرها السلبي إهذه الحاالت السابقة یكون الفرد واقعا تحت وطأة تأثیرها و قد یؤدي 

ن الفرد یواجه إضطرابات النفسیة و المشكالت الصحیة و بالتالي فااللى العدید من إبالفرد 

لضغوط و الظروف و الخبرات الضاغطة و من ثم یحاول التعامل معها من العدید من ا

ن بعض أسالیب عدیدة تبعد الخطر عنه و تجعله في حالة من التوازن إال أتباع إخالل 

حداث األنفسهم و تنوع أفراد األختالف إلى إفراد قد یفشلون في ذلك و قد یرجع هذا األ

ندفاعیة إخر یتعامل بقوة اآلاغطة بمرونة و حداث الضاألذاتها فهذا شخص یتعامل مع 

لى زیادة حدة الشعور بالضغط لدیه و في هذا الفصل إمر الذي یؤدي األحیال الحدث ذاته 

سبابه و نظریات المفسرة لها من ثم سوف أنواعه و أسوف نتحدث عن الضغط النفسي و 

و العوامل المؤثرة في ا هم تصنیفاتهأنواعها و أستراتیجیات المواجهة مفهومها  و إنتطرق 

  عملیة المواجهة . 
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  اوال : الضغط النفسي 

  مفهوم الضغط النفسي :  – 1

  التعریف اللغوي :  -

قترن به فیقال : إو الموقف الذي  اإلستخدام شكال في المعاجم و ذلك حسبأورد بعدة     

ذا بالغ في إ و غیره , و یقال ضغط الكالمألى شيء كحائط إي غمزه أضغطه ضغطا 

یجازه , حیث یتخلى عن ألتفصیالت  و من تصریفات الكلمة ضاغطة , إختصاره و إ

   ) 07, ص  1993 .( الطریري ,.  خرهما اآلاحدإن حین یزاحم إمضاعفة , 

في سیاق حدیثه عن العلوم الطبیعیة كلمة ضغط لیعني بها ) 1997و لقد ذكر هنكل (  

  ) 12, ص  2000( رفیق عوض اهللا  بفعل قوة خارجیةدرجة التأثر الداخلي التي تظهر 

ي عصره و ضیق علیه و قهره و أ: ضغطه یضغطه ضغطا ه  1306و في الزبیدي    

علیه لتكرهه على الشيء و  ي ضیقتأخذت فالنا ضغطه أكراه یقال إلالضغطة بالضم ا

  .   ضطراراإلیضا الشدة و المشقة و الضغطة بالفتح القهر و الضیق و أالضغطة 

  ) 18، ص  2011نبیل قندول، (

  التعریف اإلصطالحي :  -

من المالحظ أن هناك الكثیر من التعریفات لضغط النفسي إال انه ال یوجد إتفاق تام      

على تعریف واحد محدد لهذا المفهوم , و یرجع ذاك الى إختالف في وجهات النظر و 

  خلفیات العلماء . 

اسا من العلوم الطبیعیة فمن وجهة علم الفیزیاء تشیر كلمة سأ مصطلح الضغطو لقد جاء    

لى حدوث رد فعل من ذلك الشيء إلى قوة خارجیة تقع على شيء ما مما یؤدي إضغط 

لى القوة المضادة التي یواجه إیضا أنتیجة للقوة الخارجیة التي وقعت علیه كما تشیر اللفظة 
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البدنیة و  اإلثارةى خارجیة كما تعني جهاد من قو إضغط و  بها الفرد ما یقع على جسمه

التوتر  العقلیة اما المعاجم المتخصصة فقد عرفت الضغط بأنه توتر و صراع او حالة من

   ) 9, ص  1993( الطریري , .  الشدید

عراض تتزامن األن الضغط النفسي عبارة عن مجموعة من أشار الى أفقد  سیلي  ماأ      

ستجابة غیر محددة من الجسم نحو متطلبات البیئة مثل إمع التعرض لموقف ضاغط و هو 

.                                                                      و الرحیل و التي تضع الفرد تحت الضغط النفسيأسرة او فقدان العمل األالتغیر في 

  )20,ص 2008( ماجدة بهاء الدین , 

: فیعرفه بأنه نتیجة لعملیة تقیمیة یقیم بها الفرد  1966 -1984أما الزاروس       

مصادره الذاتیة لیرى مدى كفاءتها لتلبیة متطلبات البیئة أي مدى المالئمة بین متطلبات 

  الفرد الداخلیة و البیئة الخارجیة . 

  )24, ص 2009حمد نایل العزیز ,أ( 

بها الكائن  الحي نتیجة  ستجابة یقومإ ن الضغط النفسي هوأیرى :  1986ما بیك أ      

و تعوق  اإلحباطلموقف یضغط على تقدیر الفرد لذاته او مشكلة لیس لها حل تسبب له 

  اإلكتئاب . فكارا عن العجز و الیأس و أموقف یثیر  أو إتزانه

) 128, ص  2008( ولید السید خلیفة   

  أنواع الضغط النفسي :  – 2

و هو  األخرىالتي تبنى علیه بقیة الضغوط  الرئیسي األساستشكل الضغوط النفسیة     

جتماعیة و ضغوط اإلخرى مثل الضغوط األنواع الضغوط أیعد العامل المشترك في جمیع 

سریة و الضغوط الدراسیة و األقتصادیة و الضغوط اإلالعمل ( المهنیة ) و الضغوط 

النفسي ففي  ن القاسم المشترك الذي یجمع كل الضغوط هو الجانب, إالضغوط العاطفیة 

  ولى نتائجه الجوانب النفسیةأرهاق العمل و متاعبه في الصناعة إالضغوط الناجمة عن 
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و ضعف ألى القلق النفسي حسب شدة إالمتمثلة في حاالت التعب و الملل اللذین یؤدیان 

ستفحل إنتاج فإذا اإلتلك النتائج على التكیف في العمل و  أثار الضغط الواقع على الفرد و

و أنتاج اإلحساس لدى العامل في عمله فسوف تكون النتائج : التأثیر على كمیة اإلهذا 

  . لى تدهور صحة العامل الجسدیة و النفسیة خاصةإو ساعات العمل مما یؤدي أنوعیته 

  ) 24 ص -2008 ( ماجد بهاء الدین السید عبید

و یمكن  اإلنسان و الضغوط تتنوع وتتشكل لتمس كافة نواحي الحیاة التي یعیشها      

  تصنیفها كاألتي :

      :ضغوط العمل  -

على الجوانب  ولى نتائجهاأ ، رهاق العامل و المتاعب التي یواجههاإناتجة  عن     

لى القلق فضال عن زیادة الغیاب و إالنفسیة تتمثل في حاالت التعب و الملل الذین یؤدیان 

  . ه و تركه نهائیانقطاع عناإلالتأخیر عن العمل و ربما تصل الى 

  :ضغوط اقتصادیة  -

ضعاف قدرته على التركیز و التفكیر إنسان و اإلعظم في تشتیت جهد األلها الدور        

و فقدان العمل بشكل نهائي فینعكس أو الخسارة أزمات المالیة األو خاصة حینما تعصف به 

  .  طلبات الحیاةذالك على حالته النفسیة و ینجم عنه عدم القدرة على مسایرة مت

  ضغوط اجتماعیة: -

الكامل بها و الخروج عنها یعد خروجا على  اإللتزاممعاییر المجتمع تحتم على الفرد                  

  العرف و التقالید اإلجتماعیة . 

سر التي األ: تشكل بمسؤولیتها و بعواملها التربویة ضغطا فمعظم الضغوط االسریة  -

سرة و تفتت معاییر األختل تكوین إلتزام و إال اإلعلم ینتج عنه یحكمها سلوك تربوي مت

  .سري أالضبط و ینتج عن هذا تفكك 

  : الضغوط العاطفیة  -
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و أقتصادیة اإلالحاجة  بسبب ستقرار العائلياإلنسان في طلب الزواج و اإلعندما یعاق      

سیة , مما یجعله یرتبك تفاق مع الشریك یشكل ذالك ضغط عاطفیا تكون نتائجه النفاإلعدم 

  .  ن یجد الحلألى إیضا أفي حیاته الیومیة و تعامله و في عمله 

  ) 31-30, ص 2009حمد نایل الغریر , أ( 

  :الضغوط السیاسیة  -

تلعب السیاسة البلد الداخلیة و الخارجیة دورا كبیرا في تحدید الكثیر من مالمح حجم و     

فراد في مجتمعاتهم و تنشا هذه الضغوط من األلها نوعیة الضغوط النفسیة التي یتعرض 

  . ستبدادي مثال و الصراعات السیاسیة في المجتمعاإلنظمة الحكم أعدم الرضا عن 

  )  31, ص  2008( ماجد بهاء الدین , 

  :ضغط العوامل العقائدیة و الفكریة  -

لى إو الحاجة أة فكار و معتقدات و بین الرغبأفحالة التقاطع بین ما لدى الفرد من     

نما تنعكس فیما بعد على شكل سلسلة من الضغوط النفسیة ذات التأثیرات المتباینة إتغییرها 

  .                                                على طبیعة عالقة الفرد بذاته و مجتمعه

   :ضغوط ثقافیة  -

جتماعیة اإلطر الثقافیة و األاعاة نفتاح على الثقافات الوافدة دون مر اإلتتمثل في         

  . القائمة في المجتمع 

إلى نوعین من الضغوط هما : الضغوط اإلیجابیة و الضغوط السلبیة  كیلي كما أشار      

حیث أنه كان و مازال ینظر للضغوط على أنها تمثل حوادث سیئة و لكن من الممكن أن 

معتدلة حیث تعمل على تحفیز الفرد تكون الضغوط نافعة و مفیدة للفرد بشرط أن تكون 

للعمل و اإلنتاج كما هو األمر بالنسبة للنجاحات التي یحققها الكثیر من األفراد في مجاالت 

الحیاة العدیدة كالدراسة و التجارة أو الریاضة , و غیرها من المجاالت حیث أن الرغبة في 

تائج غیر أن هذه الضغوط إذا تحقیق النجاح نوعا من الضغوط تدفع الفرد لتحقیق أفضل الن

 Yenkesما تجاوزت درجة معینة تكون ضغوط هدامة و ضارة حیث أشارت دراسة 
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Dodson 1980) Yenkes(   بأن األداء یتحسن كلما زاد مقدار الضغط إلى درجة مقبولة

و بالتالي فإن الزیادة عن هذه الدرجة أو النقصان بشكل كبیر قد تسبب الضرر للفرد سواء 

  ) 16, ص  1998( الهیجان , ذلك في صحته أو نفسیته كان 

آثار و نتائج كل من الضغوط اإلیجابیة و الضغوط السلبیة  1994 كیليوقد أوضح       

و من الواضح أن كیلي ینظر إلى مصادر الضغوط على أنها تمثل حوادث سیئة و أن نتائج 

نافعة بشرط أن تكون بدرجة  هذه الضغوط غیر مرغوب فیها و أن الضغوط االیجابیة تكون

مقبولة و معتدلة لتحفیز الفرد على النجاح و بالتالي إن زیادة هذه الضغوط أو نقصانها عن 

  الحد المقبول من الممكن أن تؤثر على أداء و سالمة الفرد النفسیة و الصحیة .

  : نواع من الضغوط أبوضع نموذج میز فیه بین ثالثة  مور و قام 

: و تتضمن المشكالت التي یتعرض لها الفرد في حیاته الیومیة و موقفیة الضغوط ال -  1

  .  عادة ما تكون منخفضة الشدة

  : وهي التي ترتبط بمراحل النمو الفرد خالل نموه  الضغوط النمائیة -  2

  . و الشدائد التي یتعرض لها الفرد أ زمات :األ ضغوط  -  3

من الضغوط و هي الضغوط الموجبة و لى وجود نوعین إ 1979 میلرشار أو قد      

متطلبات خاصة توضع على الفرد و تسبب له توترا و ال تؤثر في وظائفه  هانأعرفها ب

الجسمیة تأثیرا مضادا بعكس الضغوط السالبة التي تسبب التوتر للفرد و تؤثر في وظائفه 

  .  الجسمیة تأثیرا مضادا

  )  285, ص  1990(یوسفي , 

  

  لنفسي : سباب الضغط اأ  -3

  جتماعیة :اإلسباب األ  1- 3    
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فراد و یختلف األجتماعیة دورا كبیرا في حدوث الضغط النفسي لدى اإلتلعب العوامل      

فیه الفرد كالفقر الذي یعتبر  أجتماعي الذي ینشاإلمن حیث شدته و مصدره طبقا للوسط 

افي و قلة الرفاهیة و التفاوت الحضاري و الثق,  من بین عوامل الضغط و كذا البطالة

ضطراب إن أذ ما یرى مكلالند , إ الوسائل التكنولوجیة و الضغط السكاني و قلة الخدمات

جتماعي و تقبل الحیاة اإلنتماء لإلجتماعیة قد یلعب دورا مدمرا  فالدافع  القوي اإلالعالقات 

النفسي و  رتباطات قویة بالصحة في جانبهاإخرین لها جمیعها اآلمع الجماعة و تقبل 

سرة األفراد أسریة كالطالق و المرض العضوي ألحد األجانبها العضوي فمجمل الخالفات 

ضافة إجیال , عدم العدالة في توزیع الدخل العام , األو الحرمان الثقافي , صراع القیم و 

  .  حداث المؤلمة كفقدان شخص عزیز تعتبر من مسببات الضغطاألالى 

 )Dominique . 2005 . P 130   (  

  األسباب النفسیة اإلنفعالیة :  3-2 

نسان من الخطر و یعبئ طاقته للعمل لكن في اإلنفعال في درجات معقولة یحمي اإل     

ضطراب في الحیاة النفسیة و اإلنفعاالت الى مصدر من مصادر اإلحاالت كثیرة قد تتحول 

  .  و مرضأمن صحة جتماعیة للفرد بما فیها وظائفه البدنیة و ما یرتبط بها اإل

  : سباب الصحیة األ 3 – 3

منها  األدرینالین فراز إدرینالین بشكل خاص و یتزاید األنشاط الغدد و تضخم غدة      

فرازات إو مشكالت صحیة و نتیجة لهذا النشاط غیر العادي في أعندما نواجه ضغوطا 

تجعله في حالة تأهب دائم  لى جلوكوز یمد الجسم بالطاقة التيإنسجة األدرینالین تتحول األ

یضا نتیجة منطقیة للشعور بتزاید أساسیا للضغط النفسي و یعتبر أالمرض یعتبر مصدرا 

  .  الضغوط

  )33 – 34, ص ص 2009حمد نایل الغریر , أ( 

  :سباب الكیمیائیة األ  4 -3
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النفسي صابة الشخص بالضغط إللمواد الكیمیائیة بما في ذلك المواد المخدرة دخل في      

  .  لى تغیرات المزاج فیصبح الشخص متوترا و قلقاإن المادة المخدرة تؤدي إف

 ) 2001( عبد الهادي مصباح , 

  النظریات المفسرة للضغط النفسي :  – 4

  تجاهات دراسة الضغوط :إ 1 -4

لقد تعددت وجهات نظر العلماء و الباحثین حول تعریف الضغوط كغیره من المفاهیم    

عتبره عملیة إما الفریق الثالث فأستجابة إخرون كاآلره بعضهم مثیرا بینما تناوله عتبأحیث 

لى ثالثة إنقسم العلماء في مجال دراسة الضغوط إتفاعل بین الشخصین و البیئة و بهذا 

    تجاهات مختلفة و منها :إ

  :ول األ تجاه اإل   4-1-1

ن أالضغط یدركه الفرد على لى الضغوط كمثیر فهذا إتجاه اإلصحاب هذا أینظر       

من  أالمثیرات قد تكون داخلیة و تنش   نأیمثل تهدیدا له و لهذا فهم ینظرون للضغط على 

حداث الخارجیة الموجودة في البیئة المحیطة األمن  أو قد تنشأداخل الفرد مثل الصراعات 

  . رها بالفرد مثل وفاة شخص عزیز و البطالة و الكوارث الطبیعیة و الحروب و غی

  : تجاه الثاني اإل  4-1-2

حداث مهددة من البیئة و ألستجابة إنها ألى الضغوط على إتجاه اإلینظر علماء هذا      

زاء الحدث  و بالتالي الضغط یعتبر إالتي تصدر عن الفرد  للهذا فهي تمثل ردود الفع

ئف المعرفیة و وجه حیث تتضمن تغیرات في الوظااألستجابات متعددة اإلستجابة للحدث و إ

نه ردود الفعل االنفعالیة و الفسیولوجیة التي تنجم عن أنفعالیة الفسیولوجیة للجسم و هنا اإل

نفعالیة نحو الضغط على المشاعر اإلالتعرض لألحداث وركزت الدراسات على ردود الفعل 

  .السلبیة مثل القلق و الغضب و الحزن و غیرها 

ستجابات اإل) بخصوص 1932سس التي وضعها كانون ( األلى إتجاه اإلستند هذا إو      

الفسیولوجیة التي تصدر عن الجسم حیال تعرضه للمثیرات المختلفة في البیئة و عرفها 
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و الهروب التي قد أستجابة المواجهة إلى مفهوم إبردود فعل الجسم في حالة الطوارئ فأشار 

نه عندما یواجه الفرد أفترض أئة فللمواقف المؤلمة في البی    یسلكها الفرد حیال تعرضه

ن الجسم یستثار بسرعة و یحدث تنشیط للجهاز العصبي السمبثاوي و إتهدیدا من البیئة ف

الجهاز الغددي مما یؤدي الى حدوث تغیرات فسیولوجیة تجعل الشخص مستعد لمواجهة 

ن أا یمكن نهأستجابة تكیفیة غیر إو هروب هي أستجابة المواجهة إو الهروب , فأالتهدید 

نفعالي و الفسیولوجي عند تعرضه للضغط اإلدائه أ لفرد ألنها تزید من مستوىلتكون ضارة 

 من خالل ما هانز سیليستجابة العالم الفسیولوجي إالمستمر من الذین عرفوا الضغوطات ك

عراض التكیف العام و هي بشكل جوهري میكانیزم دفاعي لدى جسم الفرد أسماه بزملة أ

ستجابة اإلتزان و لقد ركز في دراسته للضغط على اإللمثیرات التي تهدد لمواجهة ا

  .  و الحدث الضاغطأهتمام بالمثیر اإلالفسیولوجیة للضغط دون 

  ) 126 – 125, ص  2008( ماجد بهاء الدین عبید , 

  االتجاه الثالث :  4-1-3

علماء الضغط نتاج تفاعل عتبر الأتجاه التفاعلي ( تفاعل الفرد مع بیئته ) حیث اإلهو      

ستجابة إعتبروا الضغوط لیست بمثیرات بیئیة و ال أو عالقة خاصة بین الشخص و البیئة فأ

نما الضغط هو عالقة بین الشخص و البیئة فیحدث عندما تتجاوز المطالب إللحدث , 

بین تجاه على التفاعل اإلصحاب هذا أكد أمكاناته للمواجهة , و إالبیئیة مصادر الفرد و 

الشخص و البیئة و على الدور الذي تلعبه المتغیرات الوسطیة مثل خصائص الشخصیة و 

  المتغیرات المعرفیة بین الحدث

و التقییم أفراد في التقدیر األیضا هناك الفروق الفردیة بین أستجابة له و اإلالضاغط و      

من التفاعل بین الشخصین  أن الضغط ینشأستجابة للمثیرات البیئیة و اإلالمعرفي تؤثر على 

ن المتغیرات المعرفیة و الدافعیة لدى الفرد تحدث تفسیرات مختلفة عن الحدث أو البیئة و 

ختالف القیم و إلفراد للضغوط و هذا یتأثر تبعا األستجابة إالضاغط لذا فهناك فروق في 

   )127  ماجد بهاء الدین عبید ص (   فراداألتجاهات و المكونات المعرفیة لدى اإل
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  ثانیا : إسترتیجیات المواجهة : 

  مفهوم إستراتیجیات المواجهة :  – 1

تعرف المواجهة من منظور الجهود المتعددة المنضبطة السلوكیة أو المعرفیة التي یتم     

  بذلها كرد فعل للضغوط النفسي 

نها مصطلح یتضمن كل الجهود أالمواجهة على  1984و یعرف ستون و نیل        -

و خفض تأثیرات الموقف أفراد شعوریا لتحقیق األلسلوكیة و المعرفیة التي یستخدمها ا

   الضاغط

  )  67, ص  2001رجب عوض , رئیفة  (  

سالیب المواجهة " عملیات تحمل الضغوط  أ) على 1994( یطلق لطفي عبد الباسط  و  -

معرفیة التي یسعى الفرد ستراتیجیات السلوكیة و الاإلو أنها مجموعة من النشاطات أو یرى 

 و تخفیف التوتر االنفعالي المترتبأمن خاللها لتطویع الموقف الضاغط و حل المشكلة 

  ) 98, ص  2006( حسن مصطفى عبد المعطي , علیها 

ستمرار إبأنها الجهود السلوكیة و المعرفیة المتغیرة ب 1989یعرفها فوكمان و الزاروس و  -

دراة مطالب الموقف و التي إحداث التي یعایشها و األعامل مع و التي یتخذها الفرد في الت

  .  مكاناتهإنها شاقة و مرهقة و تتجاوز مصادره و أیتم تقدیرها من جانب الفرد على 

  )  78, ص  2006( طه عبد العظیم حسن , 

ن أنه یظهر لنا من خالل عرضها أختالف هذه التعاریف و تعددها إال إرغم     

حداث و المواقف الضاغطة األلمواجهة هي فعالیة الفرد في التعامل مع ستراتیجیات اإ

  . ستخدامه لمجموعة من الجهود السلوكیة و المعرفیة إب
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  النماذج المفسرة إلستراتیجیات المواجهة : - 2

  النموذج التحلیلي :  1 -2   

شكال المواجهة أتحدید نا : عمل التحلیل النفسي منذ نشأته على فهم و األدفاعات  -      

دخل فروید أولیة و قد األشكال الالشعوریة منها و سمیت وسائل الدفاع األو بشكل خاص 

و عرفه الحقا بأنه تسمیة عامة لكل التقنیات التي یستخدمها  1849ولى األ" الدفاع للمرة 

  .  ن تؤدي للعصابأنا في مواجهة الصراعات التي من المحتمل األ

  )  261, ص  2002وان ( سامر جمیل رض

نها مجموعة من العملیات أي أنا األستراتیجیات المواجهة تظهر في دفاعات إن أحیث 

لى خفض كل ما یحدث الحصر و هناك عدة إالمعرفیة غیر الواعیة التي تهدف في النهایة 

سیرورات معرفیة موجهة لخفض القلق الناجم عن حدث ما و تتمثل السیاقات المعرفیة التي 

  : لى التخفیض من شدة القلق في مایليإمي تر 

نكار :هنا الفرد یدرك الحقیقة و لكن ینكر العوامل التي ال یمكن تحملها مثل اإل – أ   

  .  حاالت المرض الخطیر

  . ي منع التفكیر فیما یترتب عن وضعیته أالعزلة : ینحصر سیر التفكیر  -ب

    ن إفحسب فیانت ي لما یحدث له و العقلنة : الفرد یبحث عن تفسیر متناسق منطق -ج

ستراتیجیات المواجهة متعلق بنوعیة السیرورات , مرونتها , درجة تكیفها إلساسي األالمعیار 

ساسي یعتمد على نوع المیكانیزمات أمع الواقع لكن المواجهة الناجحة تعتمد على معیار 

   و النفسي للفردالمستخدمة و درجة تفاعل المواجهة مع الواقع و المصیر الجسمي 

 )Dantzer et chweitzer . 1994 . p 248 (  

نفعالي اإلستراتیجیات المواجهة كنظام دفاعي بإعادة التوازن إو في الحقیقة تتمیز         

و الغیر الواعیة هي التي یستعملها الفرد لیتوافق مع ما أستراتیجیات الواعیة اإلن أبمعنى 

  . نه حدث ضاغط أیدركه على 

 )Paulhan et al . 1994 . p 42   (  
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طلق فروید مصطلح المیكانزیمات الدفاعیة على المیكانیزمات التي تعمل على أو لقد      

ضطرابات إفكار و النزوات المؤلمة التي قد تكون وراء عدة األنفعاالت , اإلحمایة الفرد من 

ثمانیة عشر ن ن تمثل سیاق عالجي شافي و میزت بولهاأنفسیة من جهة كما یمكن 

  ربعة مستویات و هي :أدفاعیا و المصنفة الى  میكانیزما

  سقاط الذهاني و التفككاال دفاعات ذهانیة مثل – أ

سقاط , الوساوس , توهم المرض , السلوك السلبي و اإل: مثل دفاعات غیر ناضجة  –ب 

  العدواني 

   الكبت ,  التبدیل , رد الفعل و العقلنةالدفاعات العصابیة :  -ج

  . الدفاعات الناضجة : مثل التصعید و المیزاج  -د

  )43 Paulhan et al 1994. P (  

ستجابات الفرد و إنموذج التحلیلي له مساهمة كبیرة في فهم لن اأمما سبق یمكن القول     

  . هتمام على خفض الضغط اإلمواجهة الحدث الضاغط و ذلك بتركیز 

 

  نموذج سمات الشخصیة :   2-2

ة بالنسبة لهذا هتنطلق هذه النظریة من فكرة الفروق الفردیة و من ثم مفهوم المواج     

لى إذا كانت السمة تشیر إنسانیة و اإلالنموذج ماهو إال عدد من مكونات سمات الشخصیة 

فرد في الستجابة بطریقة خاصة و ممیزة عبر المواقف المتنوعة التي تواجه لإلستعداد عام إ

ن هذا التعریف للمواجهة مدى التناسق بین مفهوم سمات الشخصیة و حیاته , و یتضح م

سلوبا خاصا یمیز الفرد أو أسلوب المواجهة , من حیث كونهما یمثالن طرازا خاصا أمفهوم 

ثناء التعامل مع المواقف الحیاتیة , و ذلك  ألنه یختص بالمواقف و الظروف المثیرة أ

  للمشقة

 



 الفصل الثاني  إستراتیجیات مواجھة الضغط النفسي 
 

 

25 

فراد األختالف إقا لهذا المنظور عملیة تفسیریة توضح سبب في الحیاة , وتعد المواجهة وف

فراد ضحایا األفي نواتج المشقة , مثلها مثل السمات الشخصیة المفسرة  لماذا یصبح بعض 

   خر مواجها لهااآلللمشقة , في حین یصبح البعض 

  )76- 77, ص  2007حمد شویخ , أ هناء(

خصیة كالقمع , الحس المرهف , التحمل ن بعض الخصائص الثابتة للشأحیث یعتبر       

ن الفرد أن تهیئ الفرد لمواجهة الضغوط بطریقة ما . لكن هذه الفرضیة التي ترى أ, بإمكانها 

حداث , مهما كانت نوعیتها لم تثبت بعد , بینما هناك عدة األیتعامل بطریقة مماثلة مع 

یات المواجهة و ذلك یعود ستراتیجإلن لقیمة هذه السمات تنبؤات ضعیفة أظهرت أبحاث أ

  :  سباب منهاألعدة 

  :  سترتیجیة المواجهةإالطبیعة المتعددة ألبعاد  – أ

ن یحافظ على أفالمریض مثال : یواجه ضغوطات مختلفة و في الوقت نفسه علیه       

نشغاالت تتطلب اإلانفعالي , مع الحفاظ على العالقة الجیدة مع العائلة , كل هذه اإلتوازنه 

  . ستراتیجیات المواجهة , و هذا ما ال یمكن توفره في معیار واحد كسمة الشخصیةإدد تع

  :الطابع المتغیر  - ب

و في هذه الحالة فاالستراتیجیات تتأثر بمحتوى الوضعیات الضاغطة فسمات       

   الشخصیة لوحدها غیر قادرة على جعل الفرد یواجه هذه الوضعیات . 

 )Bourgeois et schweitzen . 1998 . p45 (  

ن هذا النموذج یعتبر الفرد یتصرف دائما بنفس أیظهر لنا من خالل ما تم عرضه      

الشكل مع مختف المواقف الضاغطة كما تم ذكره سابقا , و لكن مفهوم المواجهة ال یتحدد 

في السلوكیة المتبعة من طرف الفرد باألسالیب  یضاأستعدادات الشخصیة الثابتة فقط بل إلبا

  . الوضعیات الضاغطة المختلفة 
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   النموذج الحیواني :  2-3

و مكتسبة أستراتیجیات المواجهة فطریة و سلوكیة غریزیة إهذا النموذج الحیواني یعتبر      

كالهروب في مواقف  الداخلیةنفعاالت اإلیستعملها الفرد قصد مواجهة التهدیدات الخارجیة و 

ت الغضب , و مثالنا على ذلك تجربة الفئران التي تعلمت الخوف , و الهجوم في حاال

لى غرفة ثانیة ال تحتوي على إالهروب بسرعة من الغرفة عندما تتعرض لصدمة كهربائیة 

  . صدمة  

) Paulhan et bourgeois . 1998 .P41  (   

البقاء جل أن مبدأ الصراع من أو یعتبر هذا النموذج ذو تأثیر كبیر بالفكر الداروني بش    

جریت على الحیوانات حیث أنتقى تناوله لمفهوم المواجهة من نتائج البحوث التي إالذي 

و للدفاع ضد أیستعمل الفرد میكانیزمات للدفاع ضد التهدیدات التي تأتیه من العالم الخارجي 

  : االنفعاالت الداخلیة هي

   الهروب المستعمل في حالة الخوف و الفزع میكانیزم التجنب , – أ

  الهجوم یستعمل في حالة الغضب  میكانیزم المواجهة , - ب

ن البحوث تستند على أ )1984فولكمان و الزاروس (  و في هذا الصدد یرى كل من    

و سلوك التفادي و على سلوك أساسا على ما بین السلوك التجنبي أالنموذج الحیواني ترتكز 

  .  الهروب و الفرار

  )  66, ص  1997زروق , أ( فاطمة الزهراء 

لى إضافة إن هذا النموذج ركز على سلوكي التجنب و الهجوم للمواجهة و أنستنج    

  . النموذج التحلیلي و سمات الشخصیة 

   

  : تصنیفات إستراتیجیات المواجهة – 3

  یصنف أسالیب مواجهة الضغوط إلى أربعة أنواع :  ) : 1985تصنیف جلویك (  1 -3

    تمركزة حول المشكلة سالیب المواجهة المأ –ا 
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  ستقالل إلسالیب المواجهة المرتبطة بالتقییم , التقبل , التفاؤل , الدعابة , اأ –ب 

  كل و التدخین األسلوكیات مواجهة یعب تصنیفها مثل : الشتائم , البكاء ,  –ج 

  .  جتماعیة اإلالمساندة  –د 

  ستراتیجیات المواجهة :لقد حدد ثالث أنواع من إ 1981:   تصنیف موس و بیلنغ  3-2

ستراتیجیات السلوكیة الفعالة : و تشتمل مختلف المحاوالت و المجهودات السلوكیة اإل –ا 

  الظاهرة للتعامل مباشرة مع المشكل 

ستراتیجیات المعرفیة الفعالة : تتمثل في المجهودات المعرفیة لتقدیر الحدث بأنه اإل –ب 

  ضاغط 

و تضم المجهودات و المحاوالت المبذولة لتجنب و تفادي ستراتیجیات التجنبیة : اإل –ج 

  .  و محاولة مواجهة المشكل بصفة غیر مباشرةأة المشكل همواج

  )  179, ص  2005یت حموده , آ( 

  :  )1996(  تصنیف كوكس و فیرجیسون : 3-3

  لى نوعین و هما : إستراتیجیات مواجهة الضغوط إسالیب و أحیث یصنفان    

  داخل الفرد :  أمواجهة تنشسالیب أ – أ

نواع أفي  الفردساسیة التي یستخدمها األستراتیجیات المواجهة إتستهدف التعرف على       

فردیة ) , و تصف المعینة من المواقف الضاغطة الفروق الفردیة , ( دخل  الفرد , الفروق 

فكار و األد ستراتیجیات المواجهة داخل الفرد عملیة المواجهة و ذلك عن طریق تحدیإ

فة و المواقف غیر الضاغطة لستجابات السلوكیة لدى الفرد عبر المواقف الضاغطة المختاإل
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و ذخیرة من الخبرات في مواجهة المواقف أفرد لدیه حصیلة لن اأو تستند على فكرة مفادها 

  عتمادا على حاجاته و مطالب الموقف . إنه یختار منها أالضاغطة و 

ختالف و اإلسالیب فهم مسالة األفراد : تحاول هذه األبین  أنشسالیب مواجهة تأ –ب 

فراد األتساق في عملیات المواجهة و ذلك من خالل حاصل جمع درجات المواجهة لنفس اإل

نواع مختلفة من المواقف الضاغطة و الهدف الذي یكمن وراء ذلك هو التعرف على أعبر 

ستراتیجیات المواجهة المألوفة لدیهم عبر إحدید فراد و تاألسالیب الرئیسیة التي یستخدمها األ

  ) 97, ص  2006( طه ,  . نواع مختلفة من المواقف الضاغطةأ

   )1984: (  تصنیف الزاروس و فولكمان   3-4

  ستراتیجیات مواجهة الضغوط في قسمین هما : إفلقد حصر هذا التصنیف     

: و هي عبارة عن الجهود التي یبذلها ستراتیجیات المواجهة التي ترتكز على المشكلة إ – أ

ن الشخص الذي یستخدم هذه إالفرد لتعدیل العالقة الفعلیة بینه و بین البیئة و لهذا ف

و یعدل الموقف ذاته , فهو یحاول أنماط سلوكه الشخصي أسالیب تجده یحاول تغییر األ

مشكلة لكي و الأكثر عن الموقف أتغییر سلوكه الشخصي من خالل البحث عن معلومات 

لى إستراتیجیات المواجهة التي ترتكز على المشكلة تهدف إن ألى تغییر الموقف حیث إینتقل 

دارة إخرین  و اآلو طلب النصیحة من أو المشكلة أكثر حول الموقف أالبحث عن معلومات 

   المشكلة و القیام بأفعال لخفض الضغط عن طریق تغییر الموقف مباشرة .

لى الجهود التي یبذلها إنفعال : و هي تشیر اإلمواجهة التي ترتكز على ستراتیجیات الإ –ب 

و الموقف أنفعالي الذي یسببه الحدث اإلنفعاالت و خفض المشقة و الضیق اإلالفرد لتنظیم 

سالیب األالضاغط للفرد عوضا عن تغییر العالقة بین الشخص و البیئة و تتضمن هذه 

  نكار . اإلط و بتعاد و تجنب التفكیر في الضواغاإل
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عن الحدث الضاغط  أنفعاالت السلبیة التي تنشاإللى تنظیم إستراتیجیات اإلو تهدف هذه 

   ) 92 -91ص  2006( طه عبد العظیم حسن ,  . الذي یواجه الفرد

  صنفها لعدة عن أنواع و هي :  )1994: (  تصنیف كوهن  3-5

فرد اللعقالنیة و المنطقیة التي یقوم بها نماط التفكیر األى إالتفكیر العقالني : و تشیر  –ا 

  .سبابه أحیال الموقف الضاغط بحثا عن مصادره و 

ستراتیجیة یحاول الفرد من خاللها تخیل المواقف الضاغطة التي إالتخیل : و هي  –ب 

فكار و السلوكیات التي یمكن القیام بها في المستقبل عند مواجهة األواجهته فضال عن تخیل 

  مواقف الضاغطة . مثل هذه ال

نكار و إستراتیجیة دفاعیة ال شعوریة یسعى من خاللها الفرد الى إنكار : و هي اإل –ج 

  تجاهل المواقف الضاغطة و كأنها لم تحدث . 

فكار و األستنباط إستراتیجیة معرفیة یحاول من خاللها الفرد إحل المشكالت : و هي  –د 

  ط المبتكرة لمواجهة الضغو  الجدیدةالحلول 

 حستراتیجیة تتضمن التعامل مع الخبرات الضاغطة برو إالدعابة او المزح : و هي  –ه 

  المرح و الدعابة .

وقات أفراد الى الدین في األستراتیجیة الى رجوع اإللى الدین : تشیر هذه إالرجوع  –و 

كثار من الصلوات و العبادات و المداومة علیها كمصدر اإلالضغوط و ذلك من خالل 

  .  نفعالي , و ذلك في مواجهة للمواقف الضاغطة اإلخالقي و األعم الروحي و للد

  )100, ص  2006( طه عبد العظیم حسن , 
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  :  أنواع إستراتیجیات مواجهة الضغوط - 4

  نفعال : اإل ستراتیجیات المواجهة المركزة حول إ 1 -4

و خفض المشقة و الضیق نفعاالت اإللى الجهود التي یبذلها الفرد لتنظیم إتشیر       

و الموقف الضاغط للفرد عوضا عن تغییر العالقة بین الشخص و أنفعالي الذي حدث اإل

) . و تعتمد المواجهة في هذه الحالة على الجهود التي  91, ص  2006البیئة . ( طه . 

ة , همیة العاطفیة لألحداث الضاغطاألو تعدیل أنفعاله عن طریق ضبط إیبذلها الفرد لتنظیم 

و الشعور بالذنب و أنفعالي المركز على التعامل مع الخوف و الغضب اإلي التنظیم أ

نفعالیة و مواجهة معرفیة إنفعال مواجهة سلوكیة و اإلتتضمن المواجهة التي ترتكز على 

  .  نفعالیةإ

  )  180, ص  2005( آیت حمودة , 

نفعالیة التي تولدها الوضعیة إلاستجابات اإلن تأخذ الجهود الموجهة نحو ضبط أیمكن       

نفعال بطرق مختلفة فأول اإلشكال , اذ تؤثر مختلف النشاطات هذه المواجهة على أعدة 

و تمني زوال مصدر أو التجنب او الهروب أنتباه , إلنشاط ممكن یتمثل في تغییر درجة ا

دثة بذلك نتباه من مصدر الضغط محإلتجاه اإنزعاج , فهي تعمل على تغییر إلالضیق و ا

نفعالیة هي اإلخرى التي من خاللها تؤثر المواجهة على الحالة األما الطریقة أراحة مؤقتة , 

عادة تقییم الوضعیة و إتوظیف نشاط معرفي الذي یغیر و یبدل المعنى الذاتي للتجربة مثل 

لى إد یجابي الذي یتضمن تحویل التهدیاإلعادة التقییم إو أیجابیة للحدث اإلتضخیم الجوانب 

نفعالي شرط أال اإلن مثل هذه النشاطات فعالة لتخفیف و تقلیص المستوى أتحدي و یظهر 

  .  یتعدى الضغط عتبة معینة

 )Dantchev . 1989 . P 25  (   
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نفعالیة التي تولدها المواقف اإلستجابات اإلو تأخذ الجهود الموجهة نحو ضبط      

المواجهة الموجهة نحو تقلیص الضیق  سالیبأشكال و هي مجموعة من أالضاغطة عدة 

الذات , إعادة التقییم اإلیجابي و التي سنعرضها  تهامإنفعالي مثل : التجنب , التهرب , اإل

  فیما یلي :

   و التجنب : أستراتیجیة التهرب إ – 1

و أستراتیجیة للتفكیر الخیالي و المجهودات السلوكیة للتهرب من المشكل تشیر هذه اإل      

   هتجنب

  ) 182ص  2005( آیت حمودة , 

ستراتیجیات تجنب الوضعیة الضاغطة , فالفرد یتخیل نفسه إسالیب األو تتضمن هذه      

ن تنتهي المواجهة أمكانیة تغییر ما یحدث , و یرجو إو في مكان اخر , و یتمنى أفضل أ

الكحول , و كل , األستراتیجیة التهرب من خالل النوم , إالضاغطة سریعا , كما تتضمن 

دویة و المخدرات , فالتهرب و التجنب یسمح للفرد للخروج من التفاعل مع الحدث اال

   الضاغط دون تغییره . 

 )GraZiani et all  . 1998  P105  (   

  إتهام الذات :  -2

مام التأثیر في الموقف الضاغط و یتهم نفسه بأنها أحتى یبقى الفرد سلبیا و جامدا      

  الذي یعاني منه . سبب المشكل 

لى المجهودات المعرفیة لتغیر المعنى إتشیر    : إستراتیجیة إعادة التقییم االیجابي -3

عادة تقییم الوضعیة و االهتمام بالجوانب االیجابیة للحدث و إالذاتي للتجربة من خالل 

   )  Dantchev . 1989 . P 25( .  وضع معنى ایجابي
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  مركزة حول حل المشكلة : إستراتیجیات المواجهة ال 2 -4

لى المجهودات لتغییر الظروف الضاغطة الناتجة عن التفاعل بین الفرد و إتشیر       

لى تلك الجهود التي یبذلها الفرد و هو إفهي تشیر  schafer   (1992البیئة و حسب (

تم و مع الموقف الضاغط مباشرة و فیها یأفعال مع عوامل الضغط النفسي أیحاول التعامل 

  .  ثار المشكلةآستبعاد مصادر الضغوط و التعامل مع إو أستیعاب إ

فرد الستعمال إو هي محاولة للسیطرة بشكل مباشر على الموقف الضاغط عن طریق 

جراءات التي تخفف من اإلتخاذ إمصادره الذاتیة في حل المشكلة و مواجهتها مباشرة , و 

و بدائل , حلول تؤدي ألة و وضع خطة حداث الضاغطة و تتضمن تحلیل المشكاألتأثیر 

ي تعدیل ألى تغییر الموقف الضاغط بما یتناسب مع صحة الفرد النفسیة و السلوكیة إ

  . ) 180, ص 2005( آیت حمودة , العالقة المضطربة بین الفرد و المحیط 

سالیب األو تشمل مجهودات المواجهة النشطة للتعامل مع المشكلة على مجموعة من      

  : سأعرضها فیما یليو 

  إستراتیجیات البحث عن حل المشكل :  – 1

لى مجهودات مدروسة ترتكز على المشكل بهدف تغییر الوضعیة و یصاحبها إتشیر      

ستراتیجیات البحث عن حلول فالفرد یضاعف الجهود إتناول تحلیلي لحل المشكل , و تتعلق ب

  لحلول . الضروریة حیث یضع مخططات عمل و تصرف إلیجاد ا

  .  كتشاف ماهو مهم في الحیاةإكبر أو یتقبل الحل االفضل و فقا لما یریده مع مواجهة 

  GraZiani et al . 1998 . p 105) (   
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و أن یخرج من مأزق أن حل المشكالت هو عملیة یحاول بها الشخص أو یمكن القول    

شخاص معرفتهم األ موقف ضاغط و هو نوع من السلوك المحكوم بقواعد سیتحضر فیها

   ) 229, ص  1998( الشناوي عبد الرحمان , السابقة . 

  إستراتیجیات البحث عن الدعم اإلجتماعي :  -2

حساس الفرد بالقیمة و التقدیر إیجابیة منها إلى مشاعر إجتماعي اإلیشیر مفهوم السند       

و المعنوي الذي  أدي و الماأحترام و العنایة من خالل السند العاطفي باإلاحساس اإلو 

  .  جتماعیة و الثقافیةاإلخرین في بیئته اآلیستمده من 

  ) 159, ص  2005,  حسیب( عبد المنعم عبد اهللا 

شخاص أو توفر أجتماعیة بأنها تعبر عن مدى وجود اإلالمساندة   Sarasouیعرف       

حبوه و یقفوا بجانبه عند ن یعتنوا به و یأن یثق فیهم , و یعتقد بأنه في وسعهم أیمكن للفرد 

    الحاجة

و المدركة أن المساندة االجتماعیة هي االمكانیات الفعلیة ألى إ  le poreو یشیر       

وقات األستخدامها للمساعدة في إللمصادر المتاحة في البیئة االجتماعیة للفرد التي یمكن 

جتماعیة التي تضم إلته اجتماعي من خالل شبكة عالقااإلالضیقة , و یتزود الفرد بالدعم 

و بآخر مع الفرد , و تتمثل في الغالب في أجتماعي بشكل إتصال إالذین لهم  األشخاصكل 

  .صدقاء و زمالء العمل األسرة , األ

شكال أجتماعي هو شكل من اإلن الدعم أو في هذا السیاق یرى بعض الباحثین       

ة , بل هو الجهد الذي یقوم به الناس ستجابات العاطفیاإللى تنظیم إالمواجهة الهادفة 

   ثره .أجتماعیة للتحقیق من الوضع الضاغط و اإلللحصول على المساندة 

  )  183, ص  2005( آیت حموده , 
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ستراتیجیة المواجهة التي ترتكز على إن كل من ألى إفولكمان و الزاروس  یشیرو      

نفعال تستخدمان غالبا في معظم المواقف اإلستراتیجیة المواجهة التي ترتكز على إالمشكلة و 

ستراتیجیة المواجهة التي إن إو یعوقان بعضهما البعض و أنهما قد یسهالن إالضاغطة و 

   ) 93, ص  2006( طه , نفعال . اإلترتكز على المشكلة تكون متشابهة إلستراتیجیة 

  

  العوامل المؤثرة في إستراتیجیات المواجهة :  – 5

س و فولكمان إن عملیة التقییم المعرفي تتأثر بجملة من العوامل منها یرى كل من الزارو 

المتعلقة بالمحیط أي بالسیاق الذي وقع فیه الظرف الضاغط , و منها المتعلقة بالفرد بما فیه 

  الجوانب المعرفیة و إعتقاداته حول ذاته و العالم و كذا سماته الشخصیة .

  : العوامل المتعلقة بالفرد :  1- 5

ناك عدة عوامل ( محددات ) معرفیة تلعب دورا أساسیا في تقییم الفرد لألحداث الخارجیة , ه

  ومنها 

 أي إعتقادات الفرد حول ذاته , و قدراته على حل المشاكل و إمكاناته  عتقاداتاإل :

 العقلیة , وكذا إعتقاداته حول العالم . 

 ات , القیم ....الدوافع العامة : و هي التي تشمل األهداف , اإلهتمام 

     )Marillou Bruchon – Schweitzer . 2001 P78   (  

 مكان الضبط  )Lieu de Contrôle  (  : و نجد فیه شكلین هما 

مكان الضبط الخارجي : حیث یعتبر الفرد أن األحداث تقع عموما نتیجة الصدفة أو  -

   ر , یقول دائما اهللا غالبالحظ أو حتى الحتمیة ( الفرد یؤمن بفكرة أنه مسیر و لیس مخی
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, كل شيء بالمكتوب .... ) و أننا ال نستطیع فعل أي شيء إزاء ذلك و عادة ما 

  متمركز حول االنفعال .   یستعمل إستراتیجیة

مكان الضبط الداخلي : و هو عكس األول , حیث , یشعر الفرد بأن كل واحد منا  -

رف إزاء األحداث و التحكم فیها و لدیه إمكانیات و قدرات شخصیة , تسمح له بالتص

  المتمركز حول المشكلة .    عادة ما یستعمل إستراتیجیة

  الجنس  : وجد الزاروس في بحوثه أن النساء یستعملن إستراتیجیاتCoping  

 المتمركز حول المشكلة في مجال العمل أقل من الرجال . 

  سنة )  68لمتوسط حیث إكتشفت فولكمان و زمالئها النساء المسنات ( السن ا

یستعملن إستراتیجیات التجنب و الهروب أكثر من النساء األكثر شبابا  ( السن 

  سنة )  .  39المتوسط 

  : العوامل المرتبطة بالمحیط ( الوضعیة )  2- 5

  الغموض : یعتبر الغموض أحد العوامل التي قد تزید من التهدید لدى الفرد

 الذي یسهل تهدیده . خاصة إذا كان هذا األخیر من النوع 

ففي مجال العمل : نالحظ أن غموض الدور أي غموض مجموع المهام التي 

  یكلف العامل بالقیام بها یساهم في ظهور وضعیة الضغط .

  المدة : و هي تمثل المجال الزمني الذي یحدث خالله الحدث ، فعندما یقع حدث

یة التقییم اإلیجابي و ما في مدة قصیرة فإن الفرد ال یجد الوقت الكافي لعمل

 بالتالي ال یجد إستراتیجیة مالئمة . 

  عدم الدقة الزمنیة )L’incertitude (  و نعني بها أن الفرد ال یعلم بالضبط :

 متى یقع حدث ما .
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  ) الدعم اإلجتماعيLe Soutien Social   و نعني به وجود أشخاص : (

ق عند تعرضه لوضعیة مقربین للفرد و یعتقد أنهم سیدعمونه بمختلف الطر 

 ضاغطة . 

 )Marillou Bruchon – Schweitzer . 2001 P102   (  
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  خالصة الفصل : 

ستجابة إن الضغط النفسي هو بمثابة أمن خالل ما تناوالناه في هذا الفصل و جدنا       

حداث أنها أا على دراكهإفراد في ألجاه مواقف الحیاة و التي یختلف اإفیزیولوجیة غیر تكیفیة 

ن أراء و تعریفات الضغط نظرا لكثرة النظریات المفسرة له كما اآلم ال و قد تعددت أضاغطة 

ن الفرد الذي یعاني الضغط النفسي یستخدم إثار عدة تنجم عنه فأسباب و أنواع و أللضغط 

  . ستراتیجیات المواجهة إ

لى تحقیق حالة من التوازن و إف ستراتیجیات المواجهة تهدإن أو عموما یمكن القول ب   

دراكه سواء للوضعیة ككل إالتكیف مع المواقف الجدیدة , و ال یمكن عزلها عن تقییم الفرد و 

ذا فتقییم الفرد إجتماعي المتوفر له , اإلمكانیاته و السند إو بما یتعلق بقدراته الخاصة و أ

لى إة في التعامل معها ما یهدف سالیب متنوعألعوامل معینة بأنها تهدد توازنه یدفعه الى 

نفعاالت و منها ما یركز على حل المشكلة من التخطیط إلتخفیف التوتر فتركز على ضبط ا

و أستراتیجیات یرتبط بخصائص مهمة كالفروق الفردیة اإلو جمع المعلومات , فتنوع هذه 

حقیق الرضا و ستراتیجیات المواجهة بمدى قدرتها على تإطبیعة المواقف , و تكمن فعالیة 

ن فشلت في ذلك فهي غالبا ما تسبب المزید من التوتر و إما أالتحكم في مختلف المواقف 

و یأتي بعد هذا الفصل ، هو ما یؤثر بطبیعة الحال على صحة الفرد النفسیة و الجسدیة 

  .  الفصل الثالث بعنوان التوحد و سیكولوجیة األمومة 



  الفصل الثالث 

  التوحد و سیكولوجیة األمومة 

  

  تمهید 

  أوال : إضطراب التوحد 

  لمحة تاریخیة للتوحد  – 1

  وحد حسب الباحثین التتعاریف  – 2

  المقاربة النظریة للتوحد  – 3

  أشكال التوحد  – 4

  مشكالت الطفل التوحدي  – 5

  ثانیا : سیكولوجیة األمومة 

  عالقة األسرة مع طفلهم التوحدي  – 1

  أهمیة دور األم في حیاة الطفل  – 2

  الدور التفاعلي لالم مع طفلها من ذوي االحتیاجات الخاصة  -3

  تقبل االم لطفلها ذوي اإلحتیاجات الخاصة   - 4

  خالصة الفصل 
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 تمهید : 

كثر االضطرابات تعقیدا لكونه یؤثر بشكل كبیر على أضطراب طیف التوحد من إن إ     

رتقائي اللغوي , و إلحیاة الطفل خاصة في مظاهر النمو المختلفة التي تكون على المستوى ا

ن هذا أختبار الوقائع , كما إدراك و اإلنتباه و اإلاالجتماعي و الحركي وأیضا في عملیات 

م التي ألضطراب ال یؤثر فقط على الطفل و على جوانب حیاته المختلفة بل یمتد الى ااال

لى المجتمع  الذي یحاول القیام بتوفیر كل إن تتأقلم و تتقبل وضعیة طفلها و أتحاول 

ضطراب اإلمكانیات التي یحتاجها الطفل التوحدي , و لكي نستطیع فهم هذا اإلالوسائل و 

لى إلى مفهوم التوحد  و كذا التعرف إهذا الفصل التطرق  وسع سنحاول في أبشكل 

شكال التوحد و المشكالت الطفل التوحدي و الجانب الثاني أهم أو  النظریات المفسرة للتوحد

  م الطفل التوحدي . ألى إمن الفصل نحاول التطرق 
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  لمحة تاریخیة للتوحد :  – 1

فسه , و قدم ألول مرة في الطب النفسي عن التوحد هو مصطلح یوناني بمعنى " ن    

في كتابه " العته برایكوكس " من مجموعة من الفصامیین لوصف  1911طریق بلولر 

  )  Vers Morin 2002 p 168( مرضى فصام الكبار . 

میز اول الصعوبات التي تشترك مع التوحد , وصف مجموعة من  1943لیو كانر       

لتشخیص الحدیث للحالة من بینها نقص التبادل االجتماعي التصرفات التي ساعدت على ا

و االهتمام العاطفي , ما یؤدي الى التأخر في التواصل و استعمال لغة طبیعیة , قام كانر 

بضم العوامل االتیة التي توصف التوحد : عدم القدرة على وصل االخرین , و اظهار التأخر 

ة المفرطة لتسجیل النشاطات و غیرها من العوامل . في تعلم اللغة , ذاكرو قویة جدا , االعاد

و الحظ ایضا ان االطفال بدا و یواجهون صعوبات خالل الطفولة , فغیاب مفارقات 

الجسمانیة و الذاكرة الفائقة قادت كانر الى خاتمة أال و هي انهم مولودون بأفاق ذهنیة 

  طبیعیة .

ر نوع من التوحد این قارن مجموعة و في نفس الوقت في استرالیا , و نصف اسبرج     

من االطفال یدرسون عند اساتذة غائبوا الذهن , اسبرجر وصف االهتمام العالي لهؤالء 

  االطفال و قدرتهم على اوصاف مطولة على اهتماماتهم

خالل العشرینات التي تلت كانر , العدید من الباحثین عارضوا فیما یخص ان التوحد        

فصام الشخصیة في مرحلة الطفولة و هذه المعارضة موصلة بصفة خاصة   نوع من انواع ان

حیث  1950على استعمال بمصطلح التوحد الذي اعتقده بعض المحققین لما یقوله بلولر 

  اعطى اوصاف عن انفصام التوحدي عن الواقع و اكد ان هذا العارض اتصف به مرضى
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مصابون بالتوحد نادرا ما یظهرون اكد كولر ان االشخاص ال 1971انفصام الشخصیة , 

  تخیالت و هلوسات التي تعتبر عالمات انفصام الشخصیة . 

 )Theodore P. Beauchaine 2008 P575-576   (  

صنف التوحد على انه اعاقة انفعالیة شدیدة نتیجة لتعدد النظریات  1980و في عام     

 انه اعید تصنیفه من قبل جمعیة حول التوحد و اسبابه , و الرتباطه بالمرض العقلي , إال

  االطفال النفسیین االمریكیة بأنه اضطراب شامل في النمو بدال من اعتباره اعاقة انفعالیة . 

و وضعه ضمن فئة االعاقات الصحیة , حیث اعتمد  1981و تم تصنیفه في عام      

الوطنیة التصنیف بناء على توصیات مقدمة من قبل عدة منظمات دولیة مثل الجمعیة 

  لألطفال التوحدیین , و المعهد الوطني لالضطرابات العصبیة و اضطرابات التواصل .

تم اعتبار التوحد في الدلیل االحصائي الرابع لالضطرابات  1994و في صیف عام      

العقلیة بأنه احد اشكال االضطرابات النمائیة الشاملة و التي تضم اضافة للتوحد متالزمة ریت 

  فصام الطفولة و متالزمة اسبرجر .  و اضطراب

  )  39 -38, ص  2010, شلي إستقالل(

  تعاریف التوحد حسب الباحثین : – 2

: وولف : االطفال الذین یعانون من االضطراب التوحدي على انهم ینقصهم االتصال  2-1

  اللغوي و االنفعالي و شذوذ في اللعب و التحلیل , النمطیة و التقولب

ى الطقوس و الروتین و ردود الفعل العنیفة , ازاء اي تغییر في هذه االنماط و االصرار عل 

  مع الوجود الكثیر من الحركات االلیة غیر هادئة . 
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  :  1994الجمعیة االمریكیة لتصنیف االمراض العقلیة بسنة  2-2   

على  ان االضطراب التوحد هو فقدان القدرة على التحسن في النمو مؤثرا بذلك     

 3االتصاالت اللفظیة و غیر اللفظیة و التفاعل االجتماعي و هو عادة یظهر في سن قبل 

سنوات و الذي یؤثر بدوره على االداء في التعلیم و في بعض الحاالت التوحدیة تكون 

مرتبطة بتكرار الي لمقاطع معینة من خدمات محددة , و یظهر هؤالء مقاومة شدیدة ألي 

  الیومي , وكذلك یظهرون ردود افعال غیر طبیعیة ألي خبرات جدیدة . تغییر في الروتین 

  ن :أعلى  1999الجمعیة االمریكیة للتوحدیة  3 -2

سنوات االولى من  3التوحدیة هي نوع من االضطرابات التطوریة و التي تظهر خالل     

الي تؤثر عمر الطفل و تكون نتاج االضطراب نیرولوجیة , تؤثر على وظائف المخ و بالت

على مختلف نواحي النمو فیجعل االتصال االجتماعي صعب عند هؤالء االطفال یستجیبون 

دائما الى االشیاء اكثر من االستجابة الى االشخاص و یكررون حركات جسمانیة او مقاطع 

  ) 19-16ص  2002من الكلمات بطریقة الیة متكررة  . ( سهي احمد امین نصر 

عقلي یتمیز بردود الموضوع على ذاته و فقدان االتصال حسب اوزو : هو مرض  2-4

 )   Philippe Auzou 2001 P115( بالعالم الخارجي . 

  المقاربة النظریة للتوحد :  -3

  النظریة النفسیة : 3-1

منذ وقت كانر العدید من النظریات اقترحت لوصف التوحد و اسبابه الممكنة في البدایة     

ا السبب و باألخص االم التي اعتبرت مسؤولیة لعدم اعطاءها كان یظن ان الوالدان هم

  االبوین < >االم الثالجة  <الحنان و الدف الكافیین لطفلها و الجمل الشائعة االستعمال 
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لحسن الحظ كان هناك اهتمام بارز فیما یخص ارجاع الذنب لألبوین كنتیجة  >الباردین 

التوحد هو تحطم الروابط العملیة بین  الذي صرح بان سبب Tinbergen  1972 لنظریة 

  االم و طفلها و ان هذه النظریة تمدنا اساسا بالعالج . 

 )Maureen Aérons and Tessa gitans 1999 – P15 (   

و یمكن القول في هذا الصدد ال یمكن القبول بهذه النظریة التي تقول ان العالقة     

لتي تسبب حالة الخلویة اذ ان واقع الحال یشیر المریضة او الباردة بین الطفل و االم هي ا

عكس ذلك من خالل مقابلتنا ألمهات االطفال المصابین بالخلویة فلم تشیر اي واحدة منهن 

  على ان هناك عالقة مریضة او باردة بینهما و بین االبن .

  )  84ص  – 2009حمد الظاهر أ( قحطان 

  النظریة البیولوجیة :  3-2

ة بالتوحد في الغالب مصحوبة بأعراض عصبیة او اعاقة عقلیة و تكون االصاب     

مشكالت صحیة محددة مثل الصرع و یصعب تحدید عوامل اجتماعیة لإلصابة بالتوحد و 

من حیث النظریة البیولوجیة نجد ان التوحد یصیب الذكور اكثر من االناث , و ینتشر في 

احبة للتوحد فإنها تتمثل في االعاقة كل المجتمعات و الثقافات و من حیث االعاقة المص

العقلیة و الصرع و اعراض عصبیة صعوبات اثناء الحمل و مشكالت اثناء الوالدة , و من 

حیث االرتباط بین التوحد و حاالت اخرى نجد ان هناك حاالت وراثیة و حاالت ایضیة و 

كل حالة من حاالت التهابات فیروسیة , وفي الواقع ان هناك اسباب بیولوجیة خفیة تصاحب 

التوحد و لم یتم التعرف على هذه االسباب إال في حاالت قلیلة , كما انه یصعب القبول 

بالنظریة البیولوجیة عندما نجد ان االصابة بالتوحد ال تصاحبها عوق عقلي او صرع في 



االمومة سیكولوجیةالتوحد و   الفصل الثالث  

 

 

44 

حین عند الكشف عن االصابة بالتوحد عند بعض االطفال نجد ان االصابة مصحوبة 

  یة اخرى . بحاالت طب

  ) 591 – 590ص  2007سامة محمد البطانیة و اخرون أ( 

  النظریة الصینیة :  3- 3

عرف الصینیون اضطراب التوحد و قاموا و ما یزالون یعالجون التوحد منذ اكثر من     

عام عن طریق تحسین الجهاز الهضمي و المناعي للمصابین بالتوحد و الذي كانت  2000

التوحد و السلوكات الشاذة المصاحبة لها , و قد افترض الباحثون في نتائجه تحسن اعراض 

مجال التوحد ان مسبباته ربما تكون بعد الوالدة و اثناء فترة الحمل , ان فرضیة الكلي اتي 

  وضعها الباحثون الصینیون في مجال التوحد حیث تنص ان الكلي هي عضو خلقي موجود         

على هذه الفرضیة فان سبب التوحد بعد الوالدة غالبا ما یكون تلف منذ الوالدة , وبناءا     

في الجهاز الهضمي , وهو عبارة عن مشكلة في الطحال او المعدة سویا تمنع الجسم من 

) و غیره من العناصر الغذائیة التي تساعد على نمو و تطور  6امتصاص فیتامین ( ب 

  , ایضا تسببان تلف الجهاز المناعي المخ و صیانته و الكلیتان و الطحال التالفان

  )  42، ص  2010( شلي إستقالل ، 

  نظریة االختالل الوظیفي :  4- 3

تتمثل هذه النظریة في ان كل جزء من الدماغ له خاصیة و عمل معین , فقشرة الدماغ     

تتكون من جزأین ایمن و ایسر و كل فاعلیة لها موقعها الخاص فیهما , احدى قشرتي 

  غ عادة ما تكون المسیطرة و فیهما مركز المقدرات اللغویة , و یقع مركز الوقت فيالدما
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الجزء الصدغي , و یعتبر الجزء الحیزي مركز لتحدید المكان و االدراك الحسي و قد لوحظ 

انه مع الزیادة في العمر زیادة في القدرات و التركیز في الدماغ , لكن في حالة التوحد هناك 

ل الوظیفي لمراكز التحكم في المخ حیث یعمل نصفي قشرة المخ بطریقة غیر نظریة االختال

طبیعیة فیكون هناك بعض الفعالیات تعمل في النصف المعاكس مما یؤدي الى فوضى و 

  تشویش في عمل المراكز الحسیة . 

  نظریة االصابة العضویة :  5 – 3

لممكن ان یصاب الولد و تقول انه من ا 1996و هي الفرضیة التي ظهرت سنة      

تحدث تأثیرات افیونیة   Peptidesباضطراب في الجهاز العصبي ناجمة عن بیتونات 

طبیعیة تؤثر على الجهاز العصبي , و تؤمن هذه الفرضیة ان هذه البیتونات تتشقق و تنتج 

  من عدم اكتمال انحالل بعض االطعمة و على وجه الخصوص الغلو تین من القمح و

  عض الحبوب االخرى و الكازین من الحلیب و مشتقاته . مشتقاته و ب

  )  593 – 591ص  – 2007( اسامة محمد البطانیة و اخرون 

  شكال التوحد : أ -4

  :  Cannerكانر  4-1

التوحد الطفولي  <وصف تحت مصطلح  1943الطبیب النفسي االمریكي كانر في عام     

الطفل منذ والدته إلقامة اتصال عاطفي مع  و هو صورة سریریة تتمیز بعدم قدرة >المبكر 

محیطه و یظهر هذا االضطراب في وقت مبكر و قبل نهایة العامین االولین من الحیاة و 

من بین مواصفات هذا العرض : العزلة الشدیدة حیث یتمیز الطفل بالالمباالة  عدم االهتمام 

لنمطیة العشوائیة مثل حمل المندیل العمیق ازاء الناس و االشیاء من الخارج , كذلك الرتابة ا
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باستمرار امام اعینه تحریك اصابعه امام وجهه كذلك المشي على رؤوس االصابع , الدوران 

حول الذات یتمایل جیئة و ذهابا بعد ساعات كذلك اضطراب في اللغة مثل الكتم الكلي , او 

اصلیة مثل تردید الكلمات انه یجعل االصوات ال معنى لها او انه یكرر الكلمات بال قیمة تو 

او العبارات من االخرین , و كذلك ممكن استخدام كلمات جدیدة ووصف كانر ان الذكاء و 

الذاكرة لهؤالء االطفال استثنائیة و هذه الخصائص تمیز الخلویة عن غیره من اشكال التخلف 

  المعروفة في مجال الطب النفسي .

    http : //psychiatriinfirmiere.free.fr 

   Syndrome d’aspergerمتالزمة اسبرجر  2 -4

من قبل الطبیب الماني یدعى هانر  1944اكتشف عرض اسبرجر اول مرة عام     

اسبرجر یمتلك االفراد المصابین بعرض اسبرجر المواصفات السلوكیة التالیة : من حیث 

للفظ و النحو اللغة یتمیزون بطالقة الكالم قبل عمر اربع سنوات مع صحة واضحة في ا

كذلك تحریف الكالم احیانا و تكراره احیانا اخرى , برودة الصوت بدون حرارة اما من حیث 

االدراك , الولع بالمواضیع المعقدة مثل تصامیم االشیاء و الطقس و الموسیقى و التاریخ 

رات كذلك تمركز التفكیر على الذات فوق المعدل في القدرة اللفظیة و تحت المعدل في المقد

االنجازیة , تشوش القراءة و مشاكل الكتابة و فقدان الشعور العام في فهم الواقع و التعامل 

  مع االشیاء اما من حیث السلوك الذاتي , تفاعل اجتماعي غیر مناسب احیانا مع االخرین 

  )  30ص  2002( محمد زیاد حمدان 

ور التدریجي للمكتسبات تتمیز متالزمة ریت بالتده     :  rettمتالزمة ریت  3 – 4

المعرفیة و الحركیة و توقف النمو الجیني في الدماغ و هذه المتالزمة تتواجد فقط و 
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فتاة .                              15000انثى من كل  1باألخص عند االناث فهي تمس حوالي 

 )Laurent Mottron 2004 – p35 (  

 1966االطفال االتریش اندریاس ریت عام و اكتشفت هذه المتالزمة من طرف طبیب     

من طرف  1983هذا االكتشاف بقي غیر معروف الى غایة ان اعیدت الدراسات عام 

طبیب اطفال سویس هاقبرق الذي نشر عناوین عن اشكال و تشخیص هذه المتالزمة , و 

بعد اشهر من الحیاة و  5البنات المصابین بمتالزمة ریت في الشكل یعتبرون عادي لمدة 

شهر تتدهور حالتهم بسرعة و تتبعها الصفات التالیة : فقدان المهارة الحركیة المكتسبة  18

و كذلك بطئ نمو الدماغ الصورة النمطیة المتكررة , تراجع في عملیة االتصال و التنشئة 

االجتماعیة , كذلك صعوبة في الحبو و المشي على رؤوس االصابع , صرصة االسنان و 

 كذلك وجود ارتعاشات ظهریة و مفصلیة و خاصة عندما یكون الطفل مهتاج كذلك ضعف

التنفس او فقدانه كذلك نقص تدفق الدم في الساقین وجود كثرة االمساك , میالن العمود 

الفقري , نقص في الذاكرة وجود في بعض االحیان الصرع و لیس كل البنات لدیهم هذه 

   ) jean charles juhel 2003 – p105-106الصفات في دفعة واحدة . ( 

  :   Childhood dis intégrative disorderاضطراب الطفولة التحلیلي  4-4

عادة ال یظهر هذا االضطراب الى بعد سنتین من عمر الطفل ، بعدها یبدا بفقدان المهارات 

یة و االساسیة و یصبح لدیه حركات غیر عادیة و یصاحبها مشكلة في اللغة االستقبال

التعبیریة و تظهر مشكالت في المهارات االجتماعیة و السلوك التكیفي ،    وكذلك في 

القدرة على تطویر عالقات صداقة مع االقران و مشكالت في التواصل من خالل فقدان او 

ضعف في اللغة المنطوقة و یظهر لدى الطفل سلوكیات نمطیة و تكرار للنشاطات و 

  شدیدة و ال یوجد لدى الطفل مشاكل عصبیة .  یصاحبه عادة اعاقة عقلیة

  :  ) PDD-NOS( اضطراب النمو الشامل الغیر محدد  5 -4
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و الذي یشمل على العدید من مظاهر التوحد , و لكن في االغلب من الدرجة البسیطة و     

لیس الشدیدة او الشاملة و ولكل جوانب اضطراب و لعل الجوانب التي تظهر لدى هؤالء 

  ال یرتكز في الجوانب االجتماعیة و كذلك في المهارات اللفظیة و غیر لفظیة . االطف

  ) 300ص  – 2008( سوسن شاكر مجید 

   

   :  Fragile x Syndromeمتالزمة الكروموزوم الهش  4-6

) معظم االفراد الذین یعانون من  xإضطراب جیني في الكروموزوم الجنسي االنثوي (    

تخلف عقلي بسیط الى متوسط غالبا ما تظهر استجابات حركیة هذا االضطراب لدیهم 

تكراریة و حساسیة مفرطة للصوت اضطراب االداء اللفظي و الغیر لفظي و اضطرابات 

  )   141 -140ص  2000( جمال مقال قاسم  معرفیة .

  مشكالت الطفل التوحدي :  – 5

  مشكلة التخاطب و التواصل اللغوي :  5-1

طراب من اهم االعراض التي یتصف بها التوحد , و احد المعاییر یعد هذا االض    

االساسیة في تشخیص حالته , فقد تكون االستجابة اقل او اكثر حدة من استجابة الطفل 

السوي في حالته مثل االصوات او االضواء او االلم , و غالبا ما یكون كالم المتوحد 

تت الدراسات ان مشكلة التخاطب یرجع مصحوبا مما یسمى ظاهرة رجع الصدى , و قد اثب

الى قصور او خلل وظیفي في المراكز العصبیة للغة و الكالم و التعامل مع الرموز الواقعة 

  على النصف الكروي االیسر من المخ .

  مشكلة التصرفات او االفعال النمطیة :  5-2
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ثابتة , فهو غالبا  تتصف افعال الطفل التوحد بكونها جامدة  متكررة متشابهة او طقوس    

ما یحب الدوران حول نفسه في مكانه او حول طاولة او جدران , و یفضل االرتباط باألشیاء 

الجامدة اكثر من البشر و في كثیر من الحاالت یقوم بتكرار حركات نمطیة لمدة زمنیة 

  طویلة دون تعب او ملل خاصة عندما یتحرك الطفل وحده دون شغله بنشاط معین . 

  لعزلة االجتماعیة و الالمباالة : ا 5-3

و هذه خاصیة بارزة و مشكلة اساسیة لدى طفل التوحد تمیزه عن االطفال االخرین      

لدرجة غیاب ارتباطه او انتسابه حتى ألبویه , فال تبدو على وجهه السمة او توقع الفرح 

من مظاهر التعلق مع عندما یلتقطه والده او والدته , كما یغیب تالقي العیون او اي مظهر 

من یلتقیه او یتحدث معه , حتى لو احتضنته او عانقته فهو ال یهتم بذلك و كان االمر ال 

یخصه , یبدو على معظم اطفال التوحد , اي حزن او غضب او ضیق عندما یفارقهم اباؤهم 

  من القلة .او اخوانهم او حتى حینما یتركونهم وسط افراد ال یعرفونهم فإنهم ال یبدون اي نوع 

  ) 389 - 378ص  2008( قاسم حسن صالح 

  سلوك ایذاء الذات و الغضب :  5-4

مع ان الطفل قد ال یكون منشغال بأشیاء یمكن ان تؤذیه و ذلك عندما تقابله , إال ان     

االهل غالبا ما یذكرون بان الطفل یعض نفسه في بعض االحیان بشدة لدرجة ینزف معها 

وجهه بیده , او قد یضرب رأسه على الحائط و في بعض االحیان  دمه , و انه قد یضرب

یوجه الطفل عدوانیة نحو االخرین في االسرة او المدرسة , و ذلك على شكل عض او 

خربشة او رفس , و قد یقضي بعض هؤالء االطفال اللیل مستیقظین یصدرون اصوات , و 

ما یكون الوالدین عاجزین عن  بعضهم یمزق االوراق و یرمي بها من النافذة , و غالبا

  التعامل مع هذه االنماط السلوكیة 
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  قصور السلوك :  5 -5

من األنماط السلوك الملفتة للنظر و التي یتصف بها الطفل اإلاجتراري أو المتوحد هو    

التأخر في نمو السلوك أو قصور السلوك , فالطفل اإلجتراري الذي یبلغ من العمر خمس 

لوكا ال یتناسب مع سلوك الطفل العادي الذي هو من عمره , فمهارة سنوات قد یظهر س

العنایة بالذات ال یملك منها إال القلیل , فهو یحتاج إلى اطعامه و مساعدته في ارتداء 

  مالبسه و ال یلعب باللعب بل یضعها في فمه .

  )  115 -114مراد علي عیسى ص  –( ولید السید خلیفة 

  ومة : ثانیا : سیكولوجیة االم

ال شك ان المفاهیم التي كان ینظر بها الى االسرة قد تغیرت ألسباب كثیرة و اصبح    

ینظر بإمعان في دینامیكیة هذه االسرة و الصعوبات التي تواجهها و خاصة في عالقة 

الطفل و االم , فهذه االخیرة یتأثر سلوكها و بشكل كبیر بجملة من المثیرات التي تحدد 

القائم ببنها و بین طفلها كما یتأثر كل منهما باألخر و یقوم كل منهما  طبیعة التفاعل

باألخر بدور في العالقة التي تربطهما , ومن بین المؤثرات التي تدخل في العالقة بین 

  الطفل و االم هي اعاقة الطفل و كونه من ذوي االحتیاجات الخاصة . 

  عالقة االسرة مع طفلهم التوحدي :  – 1

یالد طفل جدید یحتم على الوالدین توفیر االمكانیات المادیة , النفسیة و االجتماعیة ان م    

من اجل حیاة افضل لهذا الطفل خصوصا اذا كان هذا الطفل معوقا و الوالدین یستجیبان 

بطریقة انفعالیة لهذا الموقف حیث تمر هذه االستجابة بمراحل اولها الصدمة حیث تختلف 

لزمني و هذا حسب طبیعة االعاقة فیتساءل الوالدین اذا كان ما یحدث في شدتها و مداها ا

  لهما ظلما و كذلك هناك مرحلة االنكار . 
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حیث تعتبر االنكار الیة دفاعیة , تظهر كرد فعل للقوة المهددة و لكن مع الوقت یدرك      

ن كرد فعل للحدث الوالدین بأنهما الوحیدان القادران على مساعدة ابنهما حیث ان االنكار یكو 

الصدمي و القوة الضاغطة الى جانب االنكار یمكن ان یحدث انفعال اخر و هو اسقاط 

اللوم حیث انه الیة دفاعیة اخرى إال ان هذا االخیر یثیر مشاكل بین الوالدین ( االم و االب 

  ) و یكون مدمر للعالقة . 

ل و الوالدین خاصة و بالتالي یؤثر كما ان االنكار یرجع للقلق الحاد الذي یعیشه الطف      

    على سلوكهما سبا .

باإلضافة الى هذه االنفعاالت قد یمر الوالدین بمرحلة الغضب او الشعور بالغضب او       

  الحمایة الزائدة إال انه بعد كل هذا البد من مرحلة التقبل . 

و التكیف بالنسبة  و التقبل خطوة اخیرة لهذا الطریق الشاق للوصول الى التوافق     

للوالدین و الذي یكون بتقبل الطفل المعاق و الذي هو خطوة اساسیة للشفاء و النمو التي 

فیها یعترف الوالدین بقیمة الطفل و الذي له احاسیس و مشاعر و رغبات ككل االطفال و له 

   ) 214, ص  2003( حسن عبد المعطي , الدافع لالستمتاع بالحیاة و امتاع الغیر . 

ان تنشئة و رعایة طفل مصاب باضطراب التوحد من بین اكثر المشكالت الضاغطة     

التي یمكن ان تواجهها االسرة فقد تضع نوبات الصراخ و الهیاج الحركي و االنفعالي التي 

غالبا ما تصدر عن ممثل هذا الطفل جمیع افراد االسرة على حافة االنهیار العصبي لكن 

االسرة ككل لهذا االضطراب یصبح من السهل مواجهته و االعتناء  بعد تقبل الوالدین و

بطفلهم و ذلك من خالل التخطیط لمستقبله و توفیر االمكانیات له و كذلك محاولة عالجه و 

  تعلیمه كیفیة االعتناء بنفسه . 

  دور االم في حیاة الطفل :أهمیة  – 2



االمومة سیكولوجیةالتوحد و   الفصل الثالث  

 

 

52 

نشئة االجتماعیة فهي اول ممثل یتفق العلماء على ان االم هي اول و اهم وسیط في الت

 للمجتمع یقابله الطفل , عن طریق العنایة و الرعایة التي تمد بها الطفل فهي تبدا في تنبیه

العواطف و الرموز التي تعطى الطفل طبیعة االنسانیة , كما تمكنه ان یصبح عضوا مشاركا 

  بصورة ایجابیة في حیاته . 

السرة و اثرها العمیق في تنشئة الطفل فهم یحرصون و مع اتفاق العلماء على اهمیة ا    

على اظهار دور االم على انه الدور الرئیسي في عملیة تنشئته المبكرة , و یؤكدون بشدة 

             على مركزها الجوهري بالنسبة للطفل و بخاصة في السنوات االولى في حیاته .

   ) 44ص  2000ویة لطفي محمد عبد اهللا , بن(  

یؤكد ان عالقة الطفل بأمه هي عالقة فریدة ال نظیر لها  Freud  1938هذا نجد فروید و ل

, و یرى هو و اتباعه ان اللذة التي یشعر بها الطفل اثناء اطعامه تكون هي االساس لنمو 

  العالقة االولیة بالموضوع مع االم 

جاته كما یحتاج الى یحتاج ان یشعر باشباعات امه لحا  Spltzفالطفل كما یرى سبیتز     

لمس وجهها و یدها یستقبل من خاللها العالم الخارجي , و بذلك نجد ان لالم دورین 

مزدوجین , دورا بیولوجیا و اخر وجدانیا , و یتحول الطفل عبر العالقة بأمه من الدور 

ه البیولوجي الى الدور الوجداني و الذي یمثل اول عالقة اجتماعیة ووجدانیة بآخر هو و ام

  ثم یتدرج منها الى المرحلة الثانیة حیث یتطور العالقات االجتماعیة للطفل . 

  )  47, ص  2000ویة لطفي عبد اهللا , بن( 

  الدور التفاعلي لالم مع طفلها من ذوي االحتیاجات الخاصة :  – 3

 تلعب االم الدور المهم في عملیة تنشئة طفلها فأول غذاء یحصل علیه الطفل من االم     

و هي التي تسهر على رعایته و حمایته و االعتناء به و توفیر المأكل الصحي و الملبس 
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النظیف و النوم الهادئ بین جنبات ذراعیها , و لذلك فانه یعتمد علیها كلیا باإلشباع لحاجاته 

العضویة و النفسیة سواء في السنوات االولى لمیالده او في السنوات الالحقة في مرحلة 

, و لذا یقع على عاتقها رعایة شؤونه منذ والدته و تولي اشباع حاجاته عن طریقها الطفولة 

ففي حجرها یبني الطفل اولى خبراته و نظرا لالحتیاج الطفل ذي االحتیاجات الخاصة للسند 

فان اول من یقوم بتفعیل هذا الدور هي االم , و یرجع ذلك لعالقة االلتصاق بینها و بینه و 

المساندة العاطفیة و تمثل مصدر لإلشباع المادي و النفسي لدیه و قد تكون  لذلك تلعب دور

  اداة للتخلي و االعراض عنه 

  )  18, ص  2010محمد علي ,  التوبي( محمد 

  تقبل االم لولدها ذي االحتیاجات الخاصة:  -4

ه معه تعد االم المعلم االول لولدها ذي الحاجة الخاصة و الدور الكبیر الذي تلعب      

تجعل منه شخصا فاعال و منتجا و قد یكون مبدعا و قد تجعل منه فردا سلبیا معقدا 

ضعیف االرادة بلید المشاعر , و یتوقف ذلك على درجة تقبلها له و استیعابها و تفهمها 

یعاني منها , و السعي نحو توفیر ما یلزمه من احتیاجات كي ینمو نموا سلیما  للمشكلة التي

ط اسرته الصغیرة او المجتمع الكبیر و هدف االسرة كوحدة هو خلق محیط سواء في محی

مناسب لینمو في االفراد و یعملوا بأقصى طاقاتهم و ترتبط عملیة التقبل االم للمعاق 

االسرة المادیة التي من شانها المساعدة على التعایش مع االعاقة فعند توافر  بإمكانات

ن شانها المساعدة على التعایش مع االعاقة او االضطراب االمكانات االسرة المادیة التي م

االمكانات المادیة تصبح االسرة اكثر قدرة على التعایش مع الحالة و تقبلها اما  فعند توافر

االمكانیات المادیة لألسرة متواضعة فیؤثر ذلك على تقبل الحالة و ذلك بسبب  اذا كانت

اق سواء شراء المعدات الطبیة او لدفع اجور العالج الباهظة التي یحتاج الیها المع التكالیف

كما یعتمد على تقبل االم للمعاق او الطفل الذي یعاني من اضطراب و على بنیة االسرة و 
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العالقات االجتماعیة السائدة بین افرادها اضافة الى مستواها االجتماعي و االقتصادي و 

  افرادها .  التعلیمي و الثقافي و حجمها و ترتیب المعاق بین

  ) 60, ص  2008,  ني( ابراهیم الفریو 

  خالصة الفصل : 

من خالل التطرق في هذا الفصل الى اضطراب التوحد وتوضیح مفهومه و اشكاله و    

نظریاته و اهم مشكالت الطفل التوحدي لكن على الرغم من التقدم و التطور العلمي بقیت 

لغموض تجاه هذا االضطراب و تواصل و ا اسبابه محیرة و غیر معروفة بشكل نهائي

  الدراسات للبحث عن االسباب الحقیقیة له . 

باإلضافة الى  التعرف الى الدور التفاعلي لالم مع طفلها من ذوي االحتیاجات الخاصة و   

  تقبلها له . 
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  تمهید:

من خالل هذا الفصل لتبیان المنهجیة المتبعة في الدراسة , حیث تعتبر مهمة نسعى       

  .جدا لحسن سیر البحث و الوصول الى النتائج المرجوة 

ي بحث ألى الجانب التطبیقي الذي یعتبر جانبا هاما في إو في هذا الفصل سنتطرق      

لى إلمنهج المستخدم و حاالت البحث باإلضافة ستطالعیة و ااإلحیث سنتناول فیه الدراسة 

  دوات المستخدمة في هذه الدراسة . األ

  ستطالعیة : اإلالدراسة  -1  

ولیة یقوم بها الباحث على عینة أستطالعیة بمثابة دراسة تجریبیة اإلتعد الدراسة       

الظاهرة المراد دواته و كذا فهم أسالیب البحث و أختیار إصغیرة قبل قیامه ببحثه و بهدف 

  .  رض الواقعأعمق و كما هي على أدراستها بشكل 

    في البحث عن حاالت الدراسة تم الشروع و بعد ضبط  موضوع الدراسة بشكل نهائي ,      

صلي الذین یعانون ألفراد المجتمع اأستطالعیة هو تحدید اإل ةدراسالو قد كان الهدف من 

دراك إمقیاس  ساسیة و هذا بتطبیقاألحاالت الدراسة  الضغط النفسي لیكونوا فیما بعد هم

 خرونآالذي وضع من طرف " لیفینستاین و   P ; S ; Qمؤشر الضغط النفسي 

alleventein  30دراك الضغط النفسي و هو یشمل على إلمقیاس مؤشر  1993سنة 

  عبارة تتضمن نوعین من البنود :

دراك ضغط مرتفع عندما إعلى وجود مؤشر بندا و تدل  22و عددها البنود المباشرة :  -

منخفض دراك ضغطإلى مؤشر إزاء الموقف الذي یصفه البند إیجیب المفحوص بالقبول   
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 8,  6,  5,  4,  3,  2عندما یجیب المفحوص بالرفض و تتمثل هذه البنود في العبارات ( 

 ,9  ,11  ,12  , ,14  ,15  ,16  ,18  ,19  ,20  ,22  ,23  ,24  ,26  ,27  ,

  لى الیسار ( عادة ) . إبدا ) و أمن الیمین ( تقریبا  4الى  1) , و تنقط من  30,  28

,  17,  13,  10,  7,  1تتمثل في العبارات رقم (  8: و عددها  البنود الغیر مباشرة -

) و تدل على وجود مؤشر ضغط مرتفع عندما یجیب المفحوص بالرفض و  29,  25,  21

اك ضغط منخفض عندما یجیب المفحوص بالقبول و تنقط هذه البنود بصفة در إعلى مؤشر 

  لى الیسار ( عادة ) . إبدا ) ألى الیمین ( تقریبا إمن  1الى  4معكوسة 

  كمایلي : درجات  4لى إ 1من  وفق سلم رباعي یتدرج تقدیر درجات المقیاس كیفیة

    ) 1نقطة (          بداأتقریبا   

  )  2طتین ( نق     حیانا أ  

  )  3ثالث نقاط (     كثیرا

  )  4ربع نقاط ( أ    عادة 

و غیر مباشرة , و تحسب قیمة أحسب نوع البنود المباشرة  تقدیر الدرجات و یتغیر      

  ختبار وفقا للمعادلة التالیة : اإلمؤشر الضغط في هذا 

  .  90 /)  30 –دراك الضغط ( مجموع القیم الخام إمؤشر 

دراك إسب الدرجة الكلیة للبنود المباشرة و الغیر المباشرة و یتم تعیین مستوى و تح    

  :  الضغط 

  دنى مستوى ممكن للضغطأ) على  0ذ تدل الدرجة ( إ,  1لى إ 0على النحو االتي : من 

  على مستوى ممكن للضغط . أ) على  1و تدل الدرجة ( 
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  ثبات المقیاس : 

ستبیان على عینة بحثها حول " إلسلیمة بدراسة ثبات هذا القد قامت الباحثة " عدنان       

كتئاب لدى مرضى السرطان اإلستشفائیة و اإلعوامل الضغط النفسي المرتبطة بالوسائل 

رتباط الذاتي اإل" , و تم حساب معامل ثبات المقیاس الذي هو في الواقع عبارة عن  2009

 10ختبار و طبقته على عینة تحوي اإلعادة إعتمدت لحسابه على طریقة إللمقیاس , و 

عادت أول األصلي و بعد التوصل لنتائج التطبیق األفراد لهم نفس خصائص عینة بحثها أ

  رتباط بین نتائج التطبیقین :إلیوما و قامت بحساب معامل ا 15التطبیق الثاني بعد 

  مل االرتباط . : معا   Rفراد العینة , أ: عدد   Y   ,N)  2, التطبیق (  X)  1التطبیق ( 

     عتمدت على معامل بیرسونإن البیانات كمیة ومستوى القیاس بالمسافات , فلقد أو بما 

R  رتباط إلفتحصلت على معامل ا.  

حصائیا و بالتالي فالمقیاس إدال           ذن معامل االرتباط إن العالقة قویة , أبما  

  .  ثابت 

   ) 153, ص  2009( عدنان سلیمة ,      

ستطالعیة هو تحدید حاالت اإلو كان الهدف من تطبیق هذا المقیاس في الدراسة       

مهات و بعد تطبیق أ 8فراده أصلي و كان عدد األساسیة ممثلین للمجتمع األالدراسة 

دراك الضغط النفسي و كانت إعلى درجة في مؤشر أمهات على أ 4المقیاس تحصلت 

  : نتائجه على 

  ) 0، 58نقطة و كانت درجة إدراك الضغط (   83  حصلت علىولى : تاألالحالة 

  ) 0، 62نقطة و كانت درجة إدراك الضغط (  86تحصلت على الحالة الثانیة : 

  

R :0.95 

R :095 
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  ) 0، 75نقطة و كانت درجة إدراك الضغط (  98تحصلت على الحالة الثالثة : 

  ) 0، 76نقطة و كانت درجة إدراك الضغط (  99تحصلت على الحالة الرابعة :

  المنهج المستخدم : – 2

  المنهج : 

ختیار إساسیة في مجال النفسیة و لقد تم األحد المناهج المهمة و أیعد المنهج العیادي    

  خرىأالمنهج العیادي لكونه المنهج المالئم لموضوع الدراسة و لفردا نیة الحاالت من جهة 

ستمرة للحاالت الخاصة و الذي و المنهج العیادي هو بمثابة المالحظات العمیقة و الم   

    )  Ronald . 1991 . P 21( نفراد . إمن خصائصه دراسة كل حالة على 

و یقوم هذا المنهج على دراسة الحالة بإعتبارها الطریقة األنسب للفهم الشامل للحالة     

  الفردیة و للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المفحوص . 

" بأنها الطریقة التقلیدیة في معظم بحوث علم النفس االكلینیكي و  دراسة الحالة وتعرف     

لى التوصل إنها تركز على الفرد , و تهدف أستطالعیة في منهجها , كما إساسا أهي 

كلینیكي كل المعلومات و النتائج التي اإلیضا الوعاء الذي ینظم فیه أللفروض " و هي 

جتماعي و الفحوصات الطبیة و إلق المقابلة و التاریخ ایحصل علیها من الفرد عن طری

  )  106,  105, ص , ص  2010,  ( لویس كامل ملیكةختبارات السیكولوجیة اإل

:دوات الدراسة أ -3  

تعتبر أدوات الدراسة ذات أهمیة فهي بمثابة مفاتیح یلجأ إلیها الباحث لجمع المعلومات ,     

ي تخدم موضوع الدراسة و المتمثلة في المقابلة العیادیة و قد تم اإلستعانة باألدوات الت

  للوضعیات المرهقة  .   Cissالنصف موجهة , و إختبار 
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  المقابلة العیادیة النصف الموجهة :  1 -3

تعرف بصفة عامة بأنها " محادثة موجهة یقوم بها فرد مع آخر او مع أأفراد بهدف الحصول 

  ستخدامها في البحث العلمي .على أكبر قدر ممكن من المعلومات إل

  )  106, ص  1958( محمد شفیق , 

في صورة دلیل  ووضعهاسئلة األبصیاغة مجموعة من  تم القیامو إلجراء هذه المقابلة     

و ذلك بهدف سئلة األمقابلة الذي یحتوي على محاور و كل محور یضم مجموعة من لا

  ور هي : الكشف و جمع المعلومات عن األمهات  وهذه المحا

  صابة طفلها بالتوحد إكتشاف إم بعد لأل: الحالة النفسیة  ولاألالمحور 

  المحور الثاني : تعامل األم مع الوضعیة 

   . م المستقبلیة األتوقعات  الثالثالمحور 

  وأسئلة المقابلة موجودة في المالحق .

  :  cissختبار إ 2 - 3

زاء المواقف إفراد األفعال أنه یرمي لمعرفة ردود ألالدراسة  في ختبار إستخدام إلقد تم        

و أو یتجنب أجهاد , هل ینفعل اإلي كیف یكون رد فعل المفحوص في حاالت أالمجهدة 

  .  الموضوع ختبار یتناسب و طبیعة اإلن هذا أنجد  , وماذا یفعل

  ختبار : اإلتعلیمة 

ندن یجدن انفسهم في و بماذا یشعرن عأیطلب من الحاالت عادة تحدید ما یفعلن    

عبارة  48جابة عن اإلو صعوبات تتطلب منهن مواجهتها , و یتم ذلك أوضعیات مرهقة 

جابة عبارة اإلن طریقة أعن طریق رسم دائرة حول الرقم الذي یناسب رد فعل الحاالت علما 
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 4,  3,  2, كثیرا مرورا باإلجابات الوسطیة (  5لى إطالق اإللیس على  1عن سلم من : 

  ) تسمح بتحدید الدرجة التي تناسب حاالت الدراسة .

   )Endler . n.s .parker .j.dka.1998.p13   (  

  و یتكون االختبار من محاور : 

    tacheمحور العمل :   -  1

01  ,02  ,06  ,10  ,15  ,21  ,24  ,26  ,27  ,36  ,39  ,41  ,42  ,43  ,46 

 ,47   

     Emotionنفعال : اإلمحور  – 2

05  ,07  ,08  ,13  ,14  ,16  ,17  ,19  ,22  ,25  ,28  ,30  ,33  ,34  ,38 

 ,45   

    Evitementمحور التجنب  – 3

03  ,04  ,09  ,11  ,12  ,18  ,20  ,23  ,29  ,31  ,32  ,35  ,37  ,40  ,44 

 ,48   

    Distractionو الحیرة أمحور الشرود  – 4

09  ,11  ,12  ,18  ,20  ,40  ,44  ,48    

  جتماعي : اإلمحور اللهو  -5

04  ,29  ,31  ,35  ,37   
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  حدود الدراسة :  – 4

  حاالت 4شملت الدراسة 

  المجال البشري  1- 4

 -30أمهات التي تتراوح أعمارهم ما بین (  4إعتمدت الدراسة المیدانیة على أربعة حاالت   

  ) لدیهم ضغط نفسي مرتفع 50

  : المجال المكاني  2 – 4

أجریت الدراسة الحالیة بالعیادة النفسیة , لألخصائیة شلي إستقالل حیث تشمل العیادة      

  على عدة غرف منها غرفة الفحص النفسي وغرف لألوالد و غرفة اإلستقبال . 

  المجال الزماني : 3 -4

 \ 03 \1إلى غایة  2014 \12 \22تم إنجاز الجانب النظري لهذه ادراسة إبتداءا من     

2015  

  2015\ 04\ 23إلى غایة  2015 \ 03 \21الجانب التطبیقي تم اإلنطالق في إجرائه 

  حاالت الدراسة :  – 5

ختیار بطریقة اإلختیارها حسب طبیعة البحث العلمي و قد تم هذا إن حاالت الدراسة تم إ    

  غرضیة و قصدیة . 

ما أاالت لدراستها دراسة معمقة نواع معینة من الحأن الغرضیة مناسبة للتعرف على أذ إ   

  ختیاره حاالت معینة مما یحقق له الغرض من الدراسة . إلالقصدیة فیعتمد علیها الباحث 
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  : خصائص حاالت البحث :    1رقم  جدول

  

  

  خالصة الفصل : 

جراءات المنهجیة التي تمت خالل هذه االو ختاما لهذا الفصل فقد سعینا لتوضیح كل     

دوات المستخدمة األها الطریقة العلمیة المتبعة في جمع المعلومات و الدراسة و التي حددنا فی

  فیها . 

  

المستوى   السن   الحاالت 

  الدراسي 

كتشاف إسن   بن اإلعمر 

  ضطراباإل

  سنوات 3  سنوات  8  الثانوي   38   " م"  -1

شهادة التعلیم   45  " أ " -2

  المتوسط

  سنوات  3  سنوات4

 4سنوات و  3  سنوات  4  ثالثة ثانوي  32  " س" -3

  أشهر

  سنوات 3  سنوات 4  إبتدائي 6   38  " ش "– 4



  الفصل الخامس 

  تقدیم و تحلیل الحاالت و مناقشة النتائج

  

  لحالة األولى اتقدیم و تحلیل  – 1

  تقدیم و تحلیل الحالة الثانیة  2

  تقدیم و تحلیل الحالة الثالثة  3

  تقدیم و تحلیل الحالة الرابعة  – 4

  تحلیل العام للحاالت  – 5

  مناقشة نتائج الدراسة  – 6

   خاتمة
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   ) م (االولى :  الحالة  

     تقدیم الحالة االولى : - 1   

 معلومات خاصة باألم : 

 الحالة : " م" 

سنة  38السن :   

 المستوى الدراسي :  الثالثة ثانوي 

  2عدد االوالد :  -

المستوى المعیشي : جید  -  

معلومات خاصة بالطفل : -  

سنوات  8العمر :  -  

الجنس : ذكر  -  

بین االخوة : الطفل االصغر الترتیب  -  

سنوات   3سن االصابة :  -  

الظروف المعیشیة للحالة :      -  2   

ن سنة تقطن بوالیة بسكرة مع زوجها و هي ام لولدی 38الحالة " م " تبلغ من العمر  

ة " م " زوجها یعمل خارج الوالیة في الصحراء تعیش في منزل مستقل , لدى الحال

سنوات  8هو الطفل الثاني في األسرة الذي یبلغ طفل مصاب بالتوحد و   
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على حیاتها  أثر بالتوحد إبنهاان مرضى  إالالحالة " م " في مستوى معیشي جید       

  بشكل كبیر . 

الحظت عدة سلوكات یقوم بها حیث   بالتوحد  إبنهاتم التعرف على مرض       

التوحد و هو  بإضطراب هحتى تم تشخیص أطباءالى عدة  أخذهالى  أدىطفلها مما 

الحالة لمرض طفلها تدهورت حالتها النفسیة  إكتشافسنوات , عند  3یبلغ من العمر 

على الحالة فأصبحت دائمة التفكیر و القلق و الخوف مما تولد لدیها ضغط نفسي 

  الصحیة إلبنها . 

نیة و بدأت الحالة مسیرة العالج لطفلها حیث قامت بأخذه الى اخصائیة أرطفو       

لمتابعة عالجه و  األسبوعالى العیادة النفسیة وتم وضع حصص في  أخذهمن ثم 

لم یتحسن بشكل  أنهسنوات على اصابته بالتوحد ترى الحالة  4تحسینه , بعد مرور 

من  األمكافي و انه مازال یعاني من عدة سلوكات تؤثر على حیاته وتجدها 

 اإلنتباهركة و عدم التركیز و نقص الصعوبات التي تواجهها مع طفلها كفرط الح

 هترغب بأخذففالحالة ترى بان بقاء طفلها بهذه الحالة سیؤثر على حیاته في المستقبل 

  المتطورة لحالته .  اإلمكانیاتلتوفیر العالج و  آخرالى مكان 

  ملخص المقابلة مع الحالة االولى :   -  3 

و طبیعیة بحیث أنها  تجاوبت مع  المقابلة مع الحالة " م" في ظروف هادئة جرت     

  جمیع األسئلة بطریقة دقیقة و صریحة .

لحالة طفلها فتمحورت أسئلة المقابلة حول معرفة  بالضغط النفسي و القلقالحالة تشعر     

  الحالة النفسیة و كیفیة تعاملها مع الوضعیة و نظرتها للمستقبل . 
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فتبین من كد لها الطبیب اصابته بالتوحد  كانت الصدمة كبیرة بالنسبة لها عندما ا      

دائمة القلق و التفكیر في اصابته و اكثر ما یشغلها هو الخوف على  خالل المقابلة أنها 

  مستقبله في حالة بقاء وضعه على ماهو علیه .

 حالة بسببو ذلك نتیجة الضغط النفسي الذي كان  تشعر بالتوتر و االنفعال   الحالة     

مما اثر  بشكل كافي سنوات على اصابته باالضطراب و لم یتحسن 4لمرور  وذلك  طفلها

  . على نفسیتها 

ن یشفى طفلها و یتحسن و یصبح قادر على تحمل مسؤولیة نفسه في أب تأملالحالة " م " 

  المستقبل و انها سوف تحاول ان تواجه الوضعیة و العمل على تحسین حالته .  

  : االولى الة تحلیل المقابلة مع الح -  4 

بعد اجراء المقابلة العیادیة النصف الموجهة مع الحالة "م " ظهرت بأنها تشعر       

التوتر و الخوف على ابنها حیث انها لما اكتشفت اصابة  الذي سبب لها النفسي بالضغط

جاتني صدمة هیا حیث قالت :  الموقفطفلها بالتوحد وقعت لها صدمة كبیرة و لم تتقبل 

  یبة و انا مانیش نسمع كلي كنت في بالصة اخرى " تهدر طب

كما في المقابلة صرحت االم بأنها التحس بأي ذنب من جراء مرض طفلها و انها       

ماحسیتش بحتى ذنب حاجة تاع ربي و انا تحس بالخوف الشدید علیه حیث تقول " 

  " عالبالي بلي مالقاووش سبب بصح حسیت بالخوف یاسر علیه 

بشكل كبیر فهو كثیر الحركة و مشتت  هثر علیأبان اضطراب ابنها  ترى الةالح      

اثر علیه االنتباه و ال یوجد لدیه تركیز مما صعب االمر علیها في معاملته حیث تقول  " 

حتى لدوركا و هو مفرط الحركة و مایركزش و ما ینتبهش و  2علخاطر ملي كان عندو 

   ما یطاوعش "تیجیني صعیبة یاسر كي نتعامل معاه 
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و الحالة تحاول بكل الطرق ان توفر كل االمكانیات لتحسین حالة طفلها لیستطیع ان یتحمل 

  مانیشمسؤولیة نفسه في المستقبل بحیث عدم تحسنه زاد من توترها علیة حیث تقول " 

ملیحة مقلقة یاسر على ولدي ما تحسنش و مزال كیما راهو حابا نوفرلو العالج لي 

   یتحسن و یعرف صالحو كي یكبر عالببها حاب نروح ل العاصمة " یساعدوا باش

ن العالج هنا ال یساعده, فأصبحت تنفعل كثیرا خاصة على زوجها أن االم ترى بإ      

فهي ترى ان العالج  بشكل كافي لعدم رحیلهم من االول الى العاصمة مما سبب عدم تحسنه

على راجلي على جالت ولدي كون من  و لیت ننفعل یاسرهنا غیر متطور حیث تقول " 

   لول دانا ل العاصمة اه تحسن شوي و راح ندیر لي قدر علیه باش ندیه و نحسنو "

الشدید نتیجة  التوترم تعاني من الخوف و األن أو من خالل هذه المقابلة نرى ب     

بلوغه في حالته و ل كافي طفلها لعدم حصول تطور بسبب حالة الضغط النفسي الذي تعیشه

ن توفر له كل االمكانیات المتطورة لتتحسن حالته و أو الشيء االنسب هو  , سنوات 8سن 

تحمل مسؤولیة نفسه عندما یكبر و من هنا نستنتج أن الحالة األولى تلجأ  لیصبح قادر على

إلى عدة إستراتیجیات لتواجه الضغط النفسي منها اإلنفعال كما تلجأ إلى العمل إلى حل 

    المشكل .

  للحالة االولى :  Cissتحلیل اختبار  - 5

و   Cissلقد جاءت ردود افعال الحالة من الدرجات التي تحصلنا علیها من جدول       

  كانت على النحو التالي : 

نقطة انفعال و هي اكبر عالمة نجدها عند الحالة فهي تستخدمها كإستراتیجیة للسیطرة  55

  على االحداث الضاغطة 
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  همة و عمل هي ثاني استراتیجیة تلجا الیها الحالة للتعامل مع المواقف المجهدةنقطة م 54

  نقطة تجنب و هي ثالث استراتیجیة تستخدمها الحالة تفادیا للوضعیات المرهقة  43

ة في غالب الحال نقطة للشرود او الحیرة و هي االستراتیجیة الرابعة التي تستخدمها  24

سي و ذلك یتضح من خالل درجة المحوراألحیان لمواجهة الضغط النف  

اإلستراتیجیات  و تعتبر منو تعتبر آخر إستراتیجیة تستخدمها األم نقاط للهو االجتماعي  9

  لدى الحالة " م "  المنخفظة 

إستراتیجیة اإلنفعال األولى و كانت اإلستراتیجیات األكثر إستعماال لدى الحالة األولى      

 ثم كما تستخدم أیضا بكثرة إستراتیجیة العمل الضغط النفسي  لمواجهة استعماالاألكثر 

  التجنب و ذلك بعد إستراتیجیة اإلنفعال . 

   االولى : التحلیل العام للحالة  -   6

تم  Cissمن خالل عرض و تحلیل معطیات المقابلة النصف الموجهة و اختبار      

 ابنها بالتوحد فالخوف و التوتران الحالة " م" عایشت عدة ضغوطات بسبب اصابة  التوصل

التي تشعر به اثر على نفسیتها بشكل كبیر حیث اشار بیك " ان االحداث  و اإلنفعال

الضاغطة هو استجابة یقوم بها الكائن الحي نتیجة لموقف یضغط على تقدیر الفرد لذاته او 

العجز و  مشكلة لیس لها حل تسبب له االحباط و تعوق اتزانه او موقف یثیر افكار عن

  الیأس و االكتئاب . 

  )  128, ص  2008( ولید السید خلیفة 

إلستراتیجیة االنفعال كأولى استراتیجیة  أان الحالة تلج  Cissوتوضح نتائج اختبار       

و ذلك للتعبیر عن  نقطة  55و التي قدرت ب  للسیطرة على األحداث الضاغطةتستخدمها 
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العمل كثاني اسلوب للتعامل و مواجهة  الة استراتیجیةكذلك تستخدم الحالوضعیة المجهدة 

الضغط النفسي اما التجنب فهو یأتي كإستراتیجیة ثالثة لتفادي الضغوط النفسیة اما الشرود 

التي تستخدمها  و یعتبران من الرتب األخیرةو اللهو االجتماعي فهما اخر استراتیجیاتها 

  أحیانا لمواجهة الضغط النفسي . 
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  " أ " الحالة الثانیة 

  تقدیم الحالة الثانیة :  - 1

  :  باألممعلومات خاصة  -

  الحالة : أ 

  سنة  45السن : 

  المستوى الدراسي : شهادة التعلیم المتوسط 

  اوالد  3عدد االوالد : 

  معلومات خاصة بالطفل :  -

  سنوات 4السن :  -

  رتبته بین االخوة : االصغر  -

  سنوات  3سن االصابة :  -

  الظروف المعیشیة للحالة الثانیة :  - 2

سنة تقطن بوالیة بسكرة تعیش زوجها و هي ام  45الحالة " أ "امرأة تبلغ من العمر      

 4لثالث اوالد تعیش في منزل مستقل لدى الحالة طفل مصاب بالتوحد الذي یبلغ من العمر 

  و هو الطفل االصغر في االسرة . سنوات 

في جو اسري جید و مستوى معیشي جید إال ان مرضى ابنها بالتوحد اثر  تعیش الحالة     

  على حیاتها بشكل كبیر فهي تجد صعوبة في تقبل الوضعیة . 
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تم التعرف على مرض طفلها بالتوحد حیث انها الحظت عدة سلوكات یقوم بها طفلها       

لم مما جعل الحالة تشك سنوات لم یعد یتك 3بحیث انه كان طفل عادي إال انه ببلوغه 

بوضعیته فأخذته عند اخصائیة االذن فوجدت انه ال یعاني من أي مشكل في هذا 

مما زادت مخاوفها فاتجهت به الى االخصائیة النفسیة التي واجهتها بدورها الى الخصوص 

أدى اصابته بالتوحد الى التأثیر على الطبیب العقلي و هناك تم تشخیصه باضطراب التوحد 

تولد لدیها ضغط نفسي فة النفسیة لالم فالحالة لم تتقبل ان طفلها مصاب بالتوحد حال

  مرضه . دائمة القلق و التفكیر حیال فأصبحت 

خرى أعدم تقبل مرض ابنها و من جهة فعدة ضغوطات نفسیة تشعر بالحالة " أ "      

 ل على مساعدتهفالحالة تعمو بالرغم من ذلك لكن  الخوف الشدید على عدم تحسن حالته 

  .  لیتحسن

  ملخص المقابلة مع الحالة الثانیة :  - 3

و طبیعیة بحیث تجاوبت مع كافة  المقابلة مع الحالة " أ " في ظروف هادئةجرت      

  األسئلة بطریقة دقیقة و صریحة . 

 نه مصاب بالتوحدأن لم تتقبل آلنها لحد اأجد خائفة على حالة طفلها و  الحالةظهرت      

تمحورت أسئلة  المقابلة حول معرفة الحالة النفسیة للحالة و كیفیة تعاملها مع الوضعیة  ،

  ومعرفة نظرتها للمستقبل . 

من جراء اضطراب طفلها مما جعلها دائمة  النفسيالحالة تعاني من الضغط  فتبین أن      

باضطراب التوحد ن یصاب طفلها أنها لم تتوقع أكما  ، باالضطراب و كیفیة عالجه التفكیر

  صعوبة في تقبل المرض و تحاول قدر المستطاع مساعدته لیتحسن و لو قلیال  . فهي تجد
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ثر على نفسیتها و القت صعوبة تقبل ان أأبدت الحالة أنها لم تتوقع الحدث مما       

 ،مر صعبا علیهاألضافة للموقف الذي ال یمكن ان تغیره جعل ا، إطفلها مصاب بالتوحد 

تحاول العمل على حالة طفلها و مساعدته على التحسن على أنها المقابلة  في لتأد كما

  الرغم من الضغوط التي تعایشها . 

  الثانیة : تحلیل المقابلة مع الحالة  - 4

بنها إن أم تالحظ بسنوات بدأت األ 3كانت ظروف الحمل و الوالدة طبیعیة عندما بلغ       

ستشارة عدة إیهتم بالناس الموجودین حوله هذا ما دفعها الى لم یعد یتكلم و ال یبتسم و ال 

لى مختص نفسي إخذته أذن ثم ألخصائي االمراض اأطفال و ألخصائیین بدءا من طبیب اأ

ین شخص الطبیب حالته حیث تقول " دیتو عند ألى الطبیب العقلي إالذي وجهها بدوره 

  Psycholgueو بعد دیتو عند  طبیب تاع السمع و درتلو كولش بصح قالولي الباس بیه

فما عرفت بلي عندو توحد " فلم تتقبل االمر بحیث انها لم تتوقع   algerفي  هي بعثتنيو 

نفعلت و بكت حیث تقول إثناء المقابلة كثیرا فأ ت نفسیتهاثر أن یصاب بهذا االضطراب و تأ

ما جعل تقبل " غاضني ولدي یاسر ما نقدرش نقولك قدماه مانیش متقبل مرضو طول " و 

  ن یكون لدیها طفل توحدي " حیث قالت أنها تعرف جیدا معنى أمر صعبا هو ألا

  حترت واش ندیر لمرض تاعو صعیب یاسر عالبالي "    

ن زوجها ال یدعمها و یرى بأنه أم جد متوترة و خاصة ألن اأالحیاة العائلیة لم تتغیر رغم   

  لي بلي ماشي توحد یرتاح مع الوقت " مجرد شيء عابر و یمر حیث تقول " راجلي یقو 

ن تحل المشكل بشكل أم فهي تسعى ألو على الرغم من كل الضغوطات التي تعیشها ا    

ن تحسن حالة طفلها " نعالجوا و نحسنو و نجري علیه و راني أیجابي و تحاول العمل إ

  نطبق واش تقول طبیبة " 
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و التوتر دائمة التفكیر  الذي جعلها  سي نفومن خالل المقابلة الحالة تعاني من ضغط      

نتقلت للبحث و إن هذا لم یؤدي بها الى االحباط و االستسالم بل أإال  على حالة ابنها , 

یجاد حلول للمشكل كي تحسن طفلها  " صح راني متوترة و مضغوطة و مازلت إالعمل على 

  اجة حتان یتحسلني " متقبلتش بصح ندیر لولدي كولش و نجري علیه و ما نحبسلو حتى ح

و منه نرى أن الحالة تلجأ إلى إستراتیجیة العمل كأكثر إستراتیجیة تستخدمها لمواجهة    

الضغط النفسي كما تلجأ ایضا إلى إستراتیجیة اإلنفعال و ذلك واضح من خالل التوتر الذي 

  تعیشه . 

   الثانیة : للحالة   Cissختبار إتحلیل  -  5 

من الدرجات التي تحصلنا علیها من جدول   أ ) (  افعال الحالة لقد جاءت ردود      

Ciss  : و كانت على النحو التالي  

یجیة كبر عالمة نجدها عند الحالة و هي تستخدمها كإستراتأنقطة عمل و مهمة و هي  72

  . و ذلك إلیجاد حل فعلي للمشكل للتعامل مع المواقف الضاغطة 

حداث األستراتیجیة تستخدمها الحالة للسیطرة على إاني نفعال و هي ثإلسلوب اأنقطة  51

  الضاغطة 

  ستراتیجیة تفادیا للوضعیات المرهقة إسلوب التجنب و تستخدمه الحالة ثالث أنقطة  50

تستخدمها الحالة في أغلب األحیان لمواجهة ستراتیجیة إنقطة للشرود والحیرة و هي رابع  20

   الضغط النفسي 

و تعتبر أدنى إستراتیجیة تلجأ إلیها الحالة ستراتیجیة إماعي وهي اخر جتاإلنقطة للهو  17

  لمواجهة الضغط النفسي 
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ستراتیجیة العمل كأولى إ : لحالة الثانیةل اإلستراتیجیات األكثر إستخداما كانت      

إستراتیجیة ثم تأتي إستراتیجیة اإلنفعال  امواجهة الضغوط النفسیة و من بعده إستراتجیات

  في الرتبة الثالثة .   نبالتج

  التحلیل العام للحالة الثانیة :  - 6

من خالل عرض و تحلیل المقابلة العیادیة النصف الموجهة و الحصول على نتائج    

ان  الحالة تتخذ إستراتیجیة العمل اإلستراتیجیة االولى التي   التوصلتم   Cissاختبار 

بالرغم من الضغوطات النفسیة التي ، اجهها نقطة لمقاومة الصعوبات التي تو  72قدرت ب 

تواجهها بسبب إضطراب طفلها  و عدم تقبلها إلضطرابه فالحالة ترغب بإیجاد طریقة تمكنها 

من إحداث تغییر إیجابي  لیتحسن إبنها "      فحل المشكلة عملیة معقدة ومركبة تتم على 

  الخطة و التنفیذ " عدة مراحل و تتضمن فهم المشكلة ووضع

   ) 182, ص  2001( الزیات فتحي مصطفى ,  

نقطة   51كذلك نجد الحالة تستخدم أسلوب اإلنفعال كإستراتیجیة ثانیة التي قدرت ب  

للسیطرة و التغلب على المواقف الضاغطة  و تأتي إستراتیجیة التجنب كثالث إستراتیجیة 

تیجیة الشرود و اللهو نقطة لتفادي و مواجهة الضغط النفسي اما إسترا 50التي قدرت ب 

اإلجتماعي فهما تعتبران من الرتب األخیرة التي تلجأ الحالة إلستخدامهمها لمواجهة الضغط 

  النفسي .
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  الحالة الثالثة " س "  – 3

  تقدیم الحالة الثالثة :  -  1 

  معلومات خاصة باألم :  

  الحالة : " س " 

  سنة  32السن : 

ثانوي المستوى الدراسي : الثالثة  

  أوالد  4عدد األوالد :   

  معلومات خاصة بالطفل : 

  سنوات  4السن : 

  الجنس : ذكر 

  رتبته بین اإلخوة : األصغر 

  أشهر  4سنوات و  3سن اإلصابة : 

  الظروف المعیشیة للحالة الثالثة :  2 -3

واحد  سنة تقطن بدائرة سیدي عقبة مع أهل زوجها في منزل 32الحالة " س" تبلغ من العمر 

 و هي أم  ألربعة أوالد  لدى الحالة طفل مصاب بالتوحد إضافة إلى إصابته بمرض الصرع 
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الحالة في ظروف غیر جیدة خاصة أن زوجها یعاملها بطریقة سیئة اضافة إلى مرض     

إبنها و إصابته بالتوحد التي ال تعرف أي شيء بخصوص مرضه مما جعلها تشعر بالضغط 

بب لها التوتر الشدید على حالة طفلها الصحیة باإلضافة إلى توتر العالقة مع النفسي مما س

  زوجها التي اثرت على حالتها النفسیة . 

تم التعرف على إصابة إبنها و ذلك بشكوك من قبل الحالة لتصرفات و سلوكات طفلها      

النفسیة و من  الصراخ و عدم الكالم فأخذته الى طبیب األعصاب الذي وجهها إلى العیادة

هناك تم تشخیصه بإضطراب طیف التوحد الحالة ال تعي جیدا طبیعة المرض مما تجد 

صعوبات في تعاملها مع إبنها إال أنها تحاول التخفیف علیه و مساعدته على التحسن بالرغم 

من مشاكل التي تعاني منها مع زوجها فالحالة تلجأ إلى التحمل المشاكل و تجنبها بشتى 

  ألجل صحة طفلها و لكي یبقى یباشر عالجه .الطرق 

  ملخص المقابلة مع الحالة الثالثة :   - 3

جرت المقابلة مع الحالة " س " في ظروف غیر جیدة و ذلك ألن الحالة كانت تعاني       

من حالة من القلق و  البكاء بسبب المشاكل التي حدثت مع زوجها و على الرغم من ذلك 

  تتجاوب في المقابلة و أجابت على كل األسئلة بطریقة صریحة  فالحالة إستطاعت أن

تمحورت أسئلة المقابلة حول معرفة الحالة النفسیة و كیفیة  تعامل األم مع الوضعیة و       

نظرتها للمستقبل و في المقابلة أبدت الحالة عن إستیائها من معاملة زوجها لها كما شعرت 

  غل بالها . أنها تود التحدث و البوح بما یش

لها عندما أكد لها الطبیب إصابته و  خاصة أنها لم تكن  كانت الصدمة كبیرة بالنسبة      

التعامل مع الطفل في هذه الحالة, تتعامل الحالة مع  تعي جیدا معنى التوحد و كیفیة

إلى إحتواءه و التخفیف عنه خاصة أنه مصاب  سلوكات ابنها بشكل عادي حیث تلجأ
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یث أنها تعتبره األولویة األولى في حیاتها و مستعدة للتفریط في إلتزاماتها ألجله بالصرع , ح

فلقد أدلت أثناء المقابلة ان معاملة الزوج  السیئة لها زاد من حدة الضغط  النفسي لدیها 

باإلضافة الى مرض ابنها فهي تحاول قدر المستطاع ان تساعده ولو على حساب حیاتها 

حاول التهرب من المشاكل ألجل اوالدها و خاصة ألجل الحالة الصحیة الشخصیة كما انها ت

  لطفلها .  

  تحلیل المقابلة مع الحالة الثالثة :  - 4

بعد إجراء المقابلة العیادیة نصف موجهة مع الحالة " س " تبین أنها تشعر بالحزن       

نفسیتها بشكل كبیر حیث الشدید على إبنها باإلضافة إلى معاملة السیئة من زوجها أثر على 

تقول " بكیت یاسر علیه جاتني صدمة تخلعت و زید راجلي و المعاملة لي عاملهالي ماشي 

  ملییحة تصدمت و تخلعت علیه یاسر "

یتضح أن الحالة ال تحس بالذنب إلصابة طفلها بالتوحد حیث تقول " ال ال ما نحش      

  بالذنب طول مكتوب ربي " 

هادئة و غیر عصبیة لكونها تتحمل كل اإلهانات التي تتلقاها من  الحالة ذو شخصیة    

زوجها و تضحي من أجل أوالدها و كل ذلك لكي تساعد طفلها على التحسن و لو على 

كولش لي راهوا سارلي مع راجلي راني    malgriحساب حیاتها الشخصیة حیث تقول " 

  حتى یلقى روحو فالمستقبل "  نتحمل على جالت والدي و ندیر لي قدر علیه باش یتحسن

الحالة تعایش عدة ضغوطات و حالتها النفسیة متدهورة فعدم مساندة الزوج لها و مرض    

طفلها زاد من حدة الضغط النفسي  ، و بسبب الظروف التي تمر بها الحالة أصبحت 

عالقتها مع أهلها غیر قریبة فهي تالزم البیت خوفا من أن یقوم إبنها بتصرفات تزعج 
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ماولیتش نروح یاسر لدارنا ولدي ما یقعدش  "حیث تقول  األشخاص عند أخذه إلى مكان ما

  في بالصتوا نخاف لكشما یقولولي علیه ولیت مانخرجش طول و مانروح لحتى واحد ".  

رغم ظروفها السیئة و عدم وجود سند لدیها تحاول بشتى الطرق و منه  فإن الحالة      

ب النفسي و تتجنب كل الضغوطات مساعدة طفلها و التخفیف علیه و تطبیق ما یقوله الطبی

بالتهرب من مواجهة المشكل حیث تقول " ساعات نخمم في حوایج اخرین باش ننسى و 

نسكت و مانعاندوش لهدرة  على جالت ولدي "  لكي توفر البنها كل اإلمكانیات التي 

  تتطلب لعالجه .  

هة الضغط النفسي كما أنها و منه نستنتج أن الحالة تلجأ إلى إستراتیجیة التجنب بكثرة لمواج

  تستخدم إستراتیجیة العمل .  

   مع الحالة الثالثة :  Cissختبار إتحلیل  - 5

 Cissلقد جاءت ردود أفعال الحالة " س " من الدرجات التي تحصلنا علیها من جدول       

  و كانت على النحو التالي : 

لة للتعامل و مواجهة الضغوط نقطة عمل و مهمة هي ثاني إستراتیجیة تستخدمها الحا 36

  النفسیة 

نقطة أسلوب االنفعال هي ثالث إستراتیجیة تستخدمها الحالة للسیطرة على األحداث  33

  الضاغطة

نقطة أسلوب التجنب و هي أكبر عالمة نجدها عند الحالة حیث تتخذ هذه اإلستراتیجیة  37

  تفادیا للوضعیات المرهقة أو تحاشي األحداث الضاغطة . 
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األحیان لمواجهة  محور الشرود و الحیرة هي رابع إستراتیجیة تستخدمها الحالة في أغلب 18

نقطة و كانت آخر  12الضغط النفسي ، أما إستراتیجیة اللهو اإلجتماعي قدرت ب 

  إستراتیجیة قلیال ما تلجأ إلیه الحالة . 

ثة :  إستراتیجیة التجنب كانت إستراتیجیات المواجهة األكثر إستعماال لدى الحلة الثال      

األولى إستخداما لدى الحالة  و تأتي إستراتیجة العمل ثم اإلنفعال كأكثر اإلستراتیجات 

  إستخداما لدى الحالة بعد إستراتیجیة التجنب.    

  للحالة الثالثة  : التحلیل العام  – 6

تم  Cissختبار من خالل عرض و تحلیل المقابلة نصف الموجهة و تحلیل نتائج ا          

إیجاد أن الحالة تتخذ إستراتیجیة التجنب اإلستراتیجیة األولى لمواجهة الضغط النفسي و التي 

نقطة فالحالة تحاول أن تتهرب و تتفادى الضغوط النفسیة التي تعاني منها  37قدرت ب 

أهمیة  من جراء معاملة الزوج السیئة لها و باإلضافة إلى مرض إبنها فهي تحاول التقلیل من

الحدث الضاغط و تغییر اإلنتباه بحیث انها تؤثر على اإلنفعال و تؤدي إلى اإلرتیاح و 

تخفیف درجة التوتر لكنها تأثیرها یبقى مؤقتا نظرا ألنها لم تتخلص منه نهائیا من مصدر 

االنزعاج " تشیر هذه اإلستراتیجیة للتفكیر الخیالي و المجهودات السلوكیة للتهرب من 

              ) 182, ص  2005یت حمودة , آ( و تجنبه المشكل 
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نقطة   36كما تتخذ الحالة " س" إستراتیجیة العمل و مهمة ثاني إسترایجیة التي قدرت ب  

لمواجهة الضغوط و مقاومة الصعوبات التي تواجهها من خالل العمل على اإلهتمام بأوالدها 

  . نفعال ثالث إستراتیجیة تستخدمها الحالة و إبنها المصاب بالتوحد و تأتي استراتیجیة اإل
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الحالة الرابعة : "ش" – 4  

تقدیم الحالة الرابعة " ش " :  - 1  

معلومات خاصة باألم : -  

الحالة : " ش " -  

سنة  38السن :  -  

ابتدائي 6المستوى الدراسي :  -  

أوالد  3عدد األوالد :  -  

بالتوحد :معلومات خاصة بطفل الحالة المصاب   

سنوات  4السن :  -  

الجنس : أنثى  -  

رتبتها بین اإلخوة : الصغرى  -  

سنوات  3سن اإلصابة :  -  

الظرروف المعیشیة للحالة الرابعة :  - 2  

سنة تسكن بوالیة بسكرة مع زوجها و أوالدها بحیث  38الحالة " ش " تبلغ من العمر      

  هي أم لثالث أوالد .
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ف مادیة متدنیة إضافة إلى إصابة إبنتها الصغرى الذي أثر على حیاتها الحالة في ظرو     

بشكل كبیر فأصبحت دائمة التفكیر بمرض طفلتها إضافة إلى المشاكل التي تعایشها مع 

أهل زوجها مما جعلها دائمة القلق و الغضب و اإلنفعال وكل ذلك نتیجة الضغط النفسي 

  التي تعایشه .  

إصابة إبنتها بإضطراب التوحد و ذلك بشكوك من قبل الحالة " ش" تم التعرف على       

على السلوكات التي الحظتها من إبنتها كعدم النطق والنظر إلى األشخاص و الصراخ و 

البكاء الدائم فقامت الحالة بالتوجه إلى أخصائیة أرطفونیة لتشخص حالة إبنتها  حیث كانت 

األخصائیة األرطفونیة لم تستطع معرفة وضعها أشهر  لكن  8سنوات و  2تبلغ من العمر 

سنوات فسمعت  3فضلت الحالة " ش " غیر مستوعبة لحالة طفلتها إلى أن بلغت إبنتها سن 

الحالة عن أخصائیة نفسیة تهتم بهذه الحاالت فتوجهت بها إلى العیادة النفسیة و من هناك 

  تم تشخیص حالة إبنتها بإضطراب التوحد . 

وف التي تعایشها الحالة " ش" زادت من حدة الضغط النفسي لدیها فهي تحس إن الظر       

بالذنب على إصابة إبنتها بالتوحد كما الظروف المادیة السیئة تجعلها غیر قادرة على متابعة 

عالج إبنتها و إضافة إلى مشاكل التي تعاني منها مع أهل زوجها جعلها ترى أن حیاتها 

  النفسیة .  ملیئة بالهموم و الضغوطات

  ملخص المقابلة مع الحالة الرابعة : - 3

جرت المقابلة في أجواء طبیعیة فالحالة " ش" تجاوبت مع كل األسئلة بطریقة دقیقة و      

  صریحة .

ها مع الموقف تمحورت أسئلة المقابلة حول معرفة الحالة النفسیة للحالة و كیفیة تعامل     

لضغوطات بدى على الحالة أنها تعیش الكثیر من ا ،الذي تعایشه و نظرتها للمستقبل 
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ب الظروف تمر بظروف سیئة بسب إن الحالة  النفسیة بسبب المشاكل التي تعاني منها،

ة بالتوحد كما ان توفر العالج إلبنتها المصابعلیها المادیة المتدهورة التي جعل من الصعب 

ها . من حدة الضغط النفسي لدی توجد بعض المشاكل األخرى مع أهل زوجها و هذا ما زاد  

عن إستیائها و فلقد أدلت أنها تشعر باإلنفعال و القلق و الذنب نتیجة الضغط النفسي,      

من الحیاة التي تعیشها و ذلك لعدم إستطاعاتها توفیر العالج إلبنتها مما قد یزید من تأزم 

  . حالة إبنتها  في المستقبل 

الرابعة :  تحلیل المقابلة مع الحالة  -4  

بعد إجراء المقابلة العیادیة النصف موجهة مع الحالة " ش" تبین أنها تشعر بالكثیر        

من الضغوط النفسیة بسبب حالة إبنتها الصحیة باإلضافة إلى الظروف المادیة السیئة التي 

و  ال تسمح لها بإكمال العالج إلبنتها حیث قالت " مرض تاعها صعیب و فیه تكالیف یاسر

ظروفي المادیة ماشي ملیحة باش تكمل نعالج بنتي على جالت هاكا حاس بالضغط و القلقة 

  علیها بزاف حتان ولیت نعیط في الدار یاسر " 

ن الحالة تعاني من مشاكل اخرى مع اهل زوجها مما زاد من حدة الضغط النفسي و إ    

نعیط و ساعات نضرب اصبحت دائمة االتفعال في المنزل حیث قالت " نقلق بزاف و 

كما أن الحالة  ولالدي و زید  الفامي تاع راجلي مانیش متفهم معاهم كي جاوني لدار"  ،

صرحت في المقابلة أنها تشعر بالذنب الكبیر من إصابة إبنتها بالتوحد حیث قالت " حسیت 

بالذنب یاسر كي مرضت بنتي من مشاكلي مالتیتش بیها حتان مرضتلي " كما أنها تشعر 

أحیانا باالحراج من تصرفات إبنتها قفالت " ساعات نحشم من الناس كي تولي بنتي تخبط و 

  تفسد " 
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نرى أن الحالة بسبب الظروف المادیة التي تعیشها التي ال تسمح لها بإكمال العالج و   

البنتها و عبئ المسؤولیة و المشاكل التي تعاني منها من  أهل زوجها و احساسها بالذنب 

دائمة االنفعال و الغضب فهذه المواقف اثرت علیها مما جعلها تحس بالكثیر من  جعلها

الضغوط النفسیة حیث قالت " عندي ضغوطات بزاف في الدار ولیت نتعصب و ساعات 

  نخبط "

الحالة ترى ان الظروف المادیة هي المشكل الرئیسي من الذي تعانیه  كما انها تنظر     

و ان استمر الوضع المادي بهذا الشكل سیزید من الضغط النفسي الى حیاتها بطریقة سلبیة 

لدى الحالة فتلجا الى االنفعال لمواجهة هذه الضغوط التي تعایشها , " انا عندي امل بصح 

مدام یبقى هاكا وضعي مادي ما نقدرش نداوي بنتي و زید لمشاكل لوخرى نحس غیر نحب 

  نعیط و نخبط باش تتنحالي شویا " 

  للحالة الرابعة :  Cissل إختبار تحلی -5 

لقد جاءت ردود افعال الحالة " ش " من الدرجات التي تحصلنا علیها من جدول         

Ciss  : و كانت على النحو التالي  

نقطة محور العمل و هو ثاني إستراتیجیة تستخدمها الحالة للتعامل و مواجهة الضغوط  36

  النفسیة 

ي أول إستراتیجیة تستخدمها الحالة للسیطرة على األحداث نقطة محور اإلنفعال و ه 76

  الضاغطة و مواجهتها كتعبیر عن وضعیتها المجهدة .

نقطة محور التجنب و هي ثالث إستراتیجیة تستخدمها الحالة  في غالبیة األحیان تفادیا  29

  للوضعیات المرهقة . 
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یبا ال تستخدمها لمواجهة الضغط نقطة محور الشرود و الحیرة و هي رابع إستراتیجیة تقر  15

  النفسي 

محور اللهو اإلجتماعي و هي آخر إستراتیجیة إلى حد ما ال تستخدمها الحالة لمواجهة  7

  الضغط النفسي .  

و كانت اإلستراتیجیات األكثر إستخداما لدى الحالة الرابعة : إستراتیجیة اإلنفعال بالدرجة     

  راتیجیة العمل في الرتبة الثانیة .  األولى كما تلجأ إلى إستخدام إست

  التحلیل العام للحالة الرابعة :  - 6

من خالل عرض و تحلیل المقابلة العیادیة النصف موجهة و تحلیل نتائج إختبار       

Ciss   تم إیجاد أن الحالة تتخذ إستراتیجیة اإلنفعال اإلستراتیجیة األولى لمواجهة الضغط

قطة و ذلك أیضا یتضح من خالل المقابلة النصف موجهة ن 76النفسي و قد قدرت ب 

فالحالة كثیرة اإلنفعال و تشعر بالذنب لمرض ابنتها و التوتر و كل هذا نتیجة الضغط 

النفسي التي تعاني منه فالظروف التي تعایشها الحالة زادت من حدة الضغط النفسي لدیها  " 

تؤثر بدرجة ما في األسالیب المركزة حول  یرى الزاروس أن األسالیب المركزة على اإلنفعال

المشكل فاإلنفعال المرتفع و التوتر الشدید الذي ال یمكن للفرد السیطرة علیه یؤثر في 

  العملیات الفكریة و المعرفیة و بالتالي في الجهود الالزمة لمواجهة الوضعیة " 

 )Graziani & Swendsen . Ibid . p82 .83  (  

الحالة تتخذ إستراتیجیة العمل كثاني إستراتیجیة لمواجهة الضغط و كذلك نجد أن      

نقطة و تأتي إستراتیجیة التجنب كثالث إستراتیجیة تستخدمها  36النفسي التي قدرت ب 

نقطة و باقي اإلستراتیجیات فهما  29الحالة أحیانا لمواجهة  الضغط النفسي التي قدرت ب 

  تب األخیرة  و بدرجة منخفضة لدى الحالةآخر اإلستراتیجات التي یعتبران في الر 
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التحلیل العام للحاالت :  – 6  

  تم التوصل من خالل نتائج الدراسة إلى :      

 4من  1الحاالت الدراسة یستخدمان اإلنفعال في الرتبة األولى , ووجود  4من  2وجود     

تبة األولى لمواجهة حاالت الدراسة لكل من اإلستراتیجیین العمل و التجنب تستخدم في الر 

  الضغط النفسي . 

الحاالت یستخدمن إستراتیجیة العمل في الرتبة الثانیة لمواجهة  4من  3كما تم إیجاد     

الحاالت تستخدم إستراتیجیة اإلنفعال كرتبة ثانیة لمواجهة  4من  1الضغط النفسي , ووجود 

  الضغط النفسي . 

تراتیجیة التجنب بالرتبة الثالثة لمواجهة الضغط الحاالت یستخدمن إس 4من  3و تم إیجاد    

الحاالت تستخدم إستراتیجیة اإلنفعال في الرتبة الثالثة لمواجهة  4من  1النفسي و وجود 

  الموقف الضاغط . 

و وجود جمیع الحاالت یستخدمن إستراتیجیة الشرود و إستراتیجیة اللهو اإلجتماعي     

  م أحیانا من قبل حاالت الدراسة . منخفضة في الرتب األخیرة أي تستخد

فهذه النتائج توضح و تجیب على تساؤل الدراسة الذي كان حول ماهي إستراتیجیات       

المواجهة األكثر إستخداما لدى أم الطفل التوحدي . ومنه فإن اإلستراتیجیات األكثر 

  التجنب . إستخداما هي : إستراتیجیة اإلنفعال و إستراتیجیة العمل و إستراتیجیة 

  

.  
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  مناقشة نتائج الدراسة :  – 7

تم التوصل إلى  Cissمن خالل تحلیل المقابالت اإلكلینیكیة للحاالت و تحلیل إختبار       

أهم اإلستراتیجیات و األكثر إستخداما من قبل الحاالت و كانت هذه اإلستراتیجیات هي 

  اإلنفعال و العمل و التجنب . 

ت لهذه اإلستراتیجیات أن حاالت الدراسة یتعاملن مع الضغوط و یعد سبب إتباع الحاال

بأسالیب متعددة, فنجد في إحدى عبارات المقیاس التي تخص محور إستراتیحیة اإلنفعال " 

اإلحساس بالقلق ألنني لم أستطیع تجاوز الوضعیة " فبعض الحاالت التي تستخدمن 

سیر واضح إلتباع الحاالت إلستراتیجیة إستراتیجیة اإلنفعال أجابوا بدرجة كبیرة و هذا تف

اإلنفعال لمواجهة الضغط النفسي ، فهم یواجهن هذه الضغوط بالقلق من الوضعیة وفي 

عبارة اخرى " لوم نفسي على حساسیتي المفرطة و إنفعالي أمام المشكل " و هذا دلیل آخر 

ل للسیطرة على أن بعض حاالت الدراسة یفضلن أن یلجأن بكثرة   إلستراتیجیة اإلنفعا

الموقف الضاغط أو كتعبیر عن الوضعیة المجهدة  وتأنیب الذات و كذلك فیما یخص باقي 

عبارات الخاصة باإلنفعال نجد إجابات الحاالت التي تستخدمن هذه اإلستراتیجیة تكون 

بدرجة كبیرة فهذا یبین أنهم یفضلن اللجوء للتعامل مع الموقف سواء كتعبیر إنفعالي أو 

  ر الشدید أو الغضب .    التوت

 أما فیما یخص إستراتیجیة العمل فإن بعض حاالت الدراسة یفضلن أن یلجأن إلى    

إستخدامها  و ذلك یتضح من خالل عبارات محور العمل  و یظهر في العبارة اآلتیة " 

اإلهتمام بالمشكل ألرى كیف یمكن حله " و كانت إجابات بعض الحاالت بدرجة كبیرة ,  

  یتضح أیضا في العبارة التالیة  " محاولة تنظیم األمور و السیطرة عى الوضعیة أحسن كما
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و هذا تفسیر واضح لسبب إستعمال الحاالت هذه اإلستراتیجیة فهم یتجهون إلى العمل على 

حل المشكل و تنظیم األمور لكي یستطیعوا التعامل مع الموقف الضاغط و یظهر أیضا في 

حور العمل إجابات الحاالت بدرجة كبیرة تبین أنهم یفضلن إستعمال أسلوب باقي عبارات م

  العمل لوضع حل فعلي للوضعیة . 

و یعود سبب إتباع بعض الحاالت إلستراتیجیة التجنب و ذلك من خالل عبارات محور      

ضیتها " التجنب الخاصة بالمقیاس فمن خالل العبارة التالیة  " إعادة التفكیر في أیام جمیلة ق

و كانت اإلجابة بدرجة كبیرة مما یدل على إستخدام بعض حاالت الدراسة إلستراتیجیة 

التجنب  فهم یفضلن التخیل أمور جیدة لكي یخففون من حدة الضغط  النفسي الذي یعیشونه 

و في عبارة أخرى " قضاء وقت مع صدیق حمیم " و هذا دلیل آخر لسبب إتباع  الحاالت 

تجنب فهم یفضلن تفادي و التهرب من المواقف الضاغطة بقضاء أوقات  مع إلستراتیجیة ال

أصدقائهم تخفف عنهم حدة التوتر و الضغط النفسي الذي یعیشونه كما نجد في أغلبیة 

عبارات المحور إجابة  بعض حاالت الدراسة الذین یستخدمن إستراتیجیة التجنب بدرجة كبیرة 

  یة هروبا و تجنبا من المواقف الضاغطة.  فهم یفضلن اللجوء لهذه اإلستراتیج

أما فیما یخص إستراتیجیة الشرود و إستراتیجیة اللهو اإلجتماعي ال یفضلن جمیع حاالت 

الدراسة  اللجوء بكثرة إلى إستخدامها ففي العبارة التالیة : الذهاب على سهرة أو حفلة عند 

و نسیان الموقف الذي یعیشونه أو األصدقاء " هنا ال تفضلن الحاالت الذهاب إلى األعراس 

في عبارة أخرى  " الذهاب في نزهة "  و هذا سبب آخر لعدم لجوء أمهات األطفال 

التوحدیین إلى هذین االستراتیجیین  حیث ال یكون لدیهم الوقت الكافي و خاصة للوضعیات 

ملنها لوجود أو المشكالت الذي تعایشنهن أمهات األطفال التوحدیین و المسؤولیات التي یتح

  طفل توحدي .
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و منه نستنتج أن كل حالة من حاالت الدراسة یواجهن هذه الضغوط النفسیة بأسالیب   

مختلفة  أو متشابهة و یظهر هذا اإلختالف أو التشابه من خالل نمط شخصیتهم أو بسبب 

 الظروف التي یعیشونها " إن األفراد ال یستجیبون لألحداث الضاغطة بطریقة واحدة بل

إستجابتهم إلختالف نمط الشخصیة , فاألشخاص ذوي الحساسیة للتحدي القادم  یختلفون في

من البیئة هم األكثر حساسیة و شعورا بالنقص و سریعوا التأثر بمسببات الضغوط و 

یستعملون أسالیب مواجهة أقل فعالیة بینما األشخاص األكثر إسترخاء و صبرا , رضا عن 

  لعدوانیین یستعملون إستراتیجیات المواجهة المركزة حول حل المشكل     العمل و الحیاة و غیر ا

  )    27، ص  2006( طه ، 
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 اإلقتراحات و التوصیات : 

بناءا على ما تم التوصل إلیه من خالل نتائج هذه الدراسة و المتعلقة باستراتیجیات       

ن و تحدید أكثر اإلستراتیجیات مواجهة الضغط النفسي لدى أمهات األطفال التوحدیی

  استخداما لدیهن لمواجهة الضغط النفسي و منه فلقد  ارتأینا إقتراح مایلي: 

  التكفل الجید بأم الطفل التوحدي و بأمهات األطفال المرضى عموما .    

تنظیم الملتقیات للتعریف أكثر بهذا اإلضطراب و األعراض الخاصة به لمساعدة     

همه إضافة لتقدیم اإلقتراحات و اإلرشادات التربویة و العالجیة لتوطید العالقة األولیاء على ف

  بین الطفل و أولیائه . 

إجراء دورات تدریبیة ألمهات األطفال التوحدیین لتدریبیهن على مهارات أسالیب المواجهة    

المادي حتى یتمكن من تخفیف شدة الضغوط النفسیة الناجمة عن إصابة الطفل توفیر الدعم 

و المساندة اإلجتماعیة الالزمة ألمهات األطفال المصابین بالتوحد حتى تتمكن من تحسین و 

  التكفل الجید باإلبن المصاب .  
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خاتمة :      

ر إن الضغط ال یكاد یفارق اإلنسان في هذا العصر لدرجة أنه أصبح یسمى عص    

التعامل  بة له و محاولة تسییره  والضغط الذي ینتج عن موقف ضاغط یؤدي إلى اإلستجا

 معه . 

رد آلخر و من المعلوم أن إستراتیجیات مواجهة الضغط تتغیر من من موقف آلخر و من ف  

بن و ذلك حسب طبیعة الموقف الضاغط و شخصیة الفرد و الضغط ناتج عن إصابة إ

ل و رعایته . إلضطراب التوحد جدیر بأن یواجه بأسالیب ناجحة تضمن التكفل الجید بالطف  

واضیع و ما یمكن إستخالصه في األخیر لدى أمهات األطفال التوحدیین یبقى من الم   

غرض الهامة التي نأمل أن تجرى حولها في المستقبل سلسلة من الدراسات و األبحاث ل

رابات و التخفیف من حدة الضغط الناتج عن إضطراب التوحد الذي یعد من أصعب اإلضط

یجیات دین كما تساعد هذه األبحاث على مواجهة هذا اإلضطراب بإستراتخاصة على الوال

 فعالة تساعد األم على تخطي هذه الضغوط و إیجاد حلول فعالة لمساعدة إبنها . 
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  ت كما وردت مع الحاالت المقـــــــــابال

  المقابلة مع الحالة األولى : 

  : كیف كانت والدتك بطفلك ؟ 1س   

  : كانت زیادة طبیعیة و الحمل ثاني 1ج  

  : متى أدركت أن طفلك یعاني من التوحد ؟ 2س 

بعد كي  و یتحرك یاسر و ما یشوفش فیا  ما ینطقش 2: بدیت نحس كي كان عندو  2ج 

و عند اطباء یقولولي بي راهوا دمو ثقیل و بعد عام كامل و انا نجري علیه دیتو دیت تولهت 

  و بعد شخصولي بلي عندو توحد  algerل 

  عندما علمت بذلك ؟  : كیف كان شعورك 3س 

   : جاتني صدمة هیا تهدر طبیبة و انا مانیش نسمع كلي كنت في بالصة اخرى 3ج 

  : ماذا فعلت عند سماعك الخبر ؟  4س 

  : تصدمت و بقیت ماشي متقبال وضعو ولدي و بعد والفت  4ج 

  : هل إنجابك لطفل توحدي أثر في حیاتك ؟  5س 

حتى لدوركا و هو مفرط الحركة و مایركزش و ما  2علخاطر ملي كان عندو :  5ج 

  ینتبهش و تیجیني صعیبة یاسر كي نتعامل معاه ما یطاوعش

  : هل تشعرین بالذنب ؟  6س 

یتش بحتى ذنب حاجة تاع ربي و انا عالبالي بلي مالقاووش سبب بصح ماحس:  6ج 

   حسیت بالخوف یاسر علیه

  محور ثاني :
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  : عند معرفتك و إدراكك بان إبنك مصاب بالتوحد ناذا فكرتي ان تفعلي ؟ 7س 

  : دیما نطمح باش نوفرلوا العالج و ندیر لي نقدر علیه باش یتحسن حتى شویة  7ج 

  د فعل زوجك ؟ و هل تلقیت الدعم منه ؟ : كیف كان ر  8س 

: حتى هو تقلق علیه بصح الدعم كولش یدیرو لولدي بصح هو یروح لصحراء یخدم  8ج 

  سما انا لي قایما به في كولش 

  : كیف تتعاملین مع وضعیة إبنك في الوقت الحالي ؟  10س 

اهو حابا نوفرلو " مانیش ملیحة مقلقة یاسر على ولدي ما تحسنش و مزال كیما ر  : 10ج 

  العالج لي یساعدوا باش یتحسن و یعرف صالحو كي یكبر عالببها حاب نروح ل العاصمة 

  : هل تشعرین باالحراج بمرض إبنك ؟  11س 

  لحاجة لتقلقني كي نخرج معاه و یبدا یفزد : ال ال ما نحسش هادا مكتوب ربي  11ج 

  تعطینه كل وقتك ؟  : هل تظنین أنك توفرین إلبنك كل االمكانیات و 12س 

  : هیه نوفرلو كولش  حتان ساعات نحس بنتي صغیرة تغیر منو   12ج 

  :  هل تشعرین بالتوتر و اإلنفعال من وضعیة طفلك ؟  13س 

و لیت ننفعل یاسر على راجلي على جالت ولدي كون من لول دانا ل العاصمة اه :  13ج 

   سنوتحسن شوي و راح ندیر لي قدر علیه باش ندیه و نح

  : هل تحاولین التهرب أحیانا من مرض إبنك ؟ 14س 

  : ال ال ما نقدرش نخلیه طول هو مفرط الحركة و ماالزمش نخلیه وحدو  14ج 

  : كیف تشعرین في الوقت الحالي ؟  15س 
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: حاسة روحي مانیش ملیحة  من وضع ولدي مضغوطة و محیرة علیه حاباتو  15ج 

  یتحسن و یعرف صالحو كي یكبر 

  :  3ور مح

  : هل تظنین أنه سیشفى ؟ 16س 

سنین حتان دوركا وال  3: نشا اهللا بصح لوكان یقعد هاكا في بسكرة ما یتحسنش من  16ج 

  غیر في حوایج یعرف بصح ماشي كافیین سنین مزال ماتحسنش  8عندو 

  : هل تفكرین في االنجاب مرة اخرى ؟ 17س 

  : الال حابة غیر یتحسن ولدي  17ج 

  ل ترین أنك قادرة على مواجهة ابنك في المستقبل ؟: ه 18س 

  : هیه نواجه و ما نخلیش ولدي طول  18ج 

  المقابلة مع الحالة الثانیة : 

   1محور   

  : كیف كانت والدتك بطفلك ؟ 1س 

  : كانت زیادة طبیعیة و الحمل نورمال  1ج 

  : متى أدركت بأن طفلك یعاني من التوحد ؟ 2س 

و نصف حسیت بلي تبدل ماوالش یهدر طول و نحسو یتجهالني  2كي كان عندو :  2ج 

ما یخزرش فیا أنا حسیت بلي مایسمعش دیتو قالي طبیب الباس بیه و بعد دیتو " دیتو عند 

  Psycholgueطبیب تاع السمع و درتلو كولش بصح قالولي الباس بیه و بعد دیتو عند 

  فما عرفت بلي عندو توحد  algerو هي بعثتني في 
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  : كیف كان شعورك عندما علمت بذلك ؟  3س 

  : " تبكي " غاضني ولدي یاسر ما نقدرش نقولك قدماه مانیش متقبل مرضو طول 3ج 

  : ماذا فعت عند سماعك الخبر ؟  4س 

  :  حترت واش ندیر لمرض تاعو صعیب یاسر عالبالي  4ج 

  : هل تظنین أن إنجابك لطفل توحدي أثر في حیاتك ؟  5س 

  ال هادا مكتوب ربي أنا نعاون ولدي و ندیر لي نقدر علیه و على جالتو  : ال 5ج 

  : هل تشعرین بالذنب ؟  6س 

  : ال ال ما نحسش حاجة تاع ربي ؟  6ج 

  :  2محور 

  : عند معرفتك و إدراكك الن إبنك مصاب بالتوحد ماذا فكرتي أن تعلي ؟  7س 

على العیادة و نطبق واش مدخالتو  : حابا نعالجوا و ولي یعتمد على روحو و دوركا 7ج 

  تقولي طبیبة ندیر في الدار 

  : كیف كانت رد فعل زوجك ؟ وهل تلقیتي الدعم منه ؟ 8س 

: راجلي یقولي بلي ماشي توحد یرتاح مع الوقت یدعمني بصح نورمال انا لي ندیر في  8ج 

  كولش 

  : كیف تتعاملین مع وضع طفلك في الوقت الحالي ؟ 9س 

  ت ماتقبلتش لوضع بصح اني ندیر لي نقدر علیه باش یتحسلي ولدي : مازل 9ج 

  : هل تشعرین باإلحراج احیانا من وضعیة طفلك ؟  10س 
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: ساعات سیرتو كي ندیه عند دارنا و ال نخرجوا یبدا یتحرك و یعیط بصح ما  10ج 

  نحشمش من مرضو ربي لي كتبهولي 

  ات و تعطینه كل وقتك ؟: هل تظنین أنك توفرین إلبنك كل االمكانی11س 

  : هیه كولش قایما بیه لحاجة لي یبغیها ندیرهالو  11ج 

  : هل تشعرین بالتوتر و االنفعال من وضعیة طفلك ؟ 12س 

: ال ال ما ننفعلش بصح ساعات نتوتر على الحالة تاع ولدي ما تصورتش بلي  12ج 

  یمرض هاكا 

  : هل تحاولین التهرب من مرض إبنك ؟  13س 

  ال ال ما نتهربش حابا نعاونوا و دیما معاه  : 13ج 

  كیف تشعرین في الوقت الحالي ؟ :  14س 

: راني متوترة و مضغوطة و مازلت متقبلتش بصح ندیر لولدي كولش و نجري علیه  14ج 

  و ما نحبسلو حتى حاجة حتان یتحسلني 

  :  3محور 

  : هل تظنین انه سیشفى ؟ 14س 

اسر انا حابا غیر كي یكبر یعرف صالحو و راني ندیر : ما نعرف مرضوا صعیب ی 14ج 

  لي نقدر علیه 

  : هل ترغبین في االنجاب في مرة اخرى ؟ 15س 

  : ال ال دوركا حابا غیر نعالج ولدي و نلتى بیه  15ج 

   : هل ترین أنك قادرة على مواجهة ابنك في المستقبل ؟ 16س 
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  ل لي عندو و  ندیر لي نقدر علیه : هیه قادرة على جالت ولدي نحاول نحل لمشك 16ج 

  المقابلة مع الحالة الثالثة : 

  :  1محور 

  : كیف كانت والدتك بطفلك ؟  1س 

  : كانت ملیحة و الحمد اهللا  1ج 

  : متى أدركت بان طفلك یعاني من التوحد ؟ 2س 

سنین وال یعیط و ما یهدرش و  3: كي كان عندو عام مرض بالصرع و كي وال عندو  2ج 

ر حوایج ماشي نورمال فما دیتو عند طبیب تاع االعصاب هو وجهني عند اخصائیة و یدی

  بعد كي دیتو شخصولي  بلي عندو توحد 

  : كیف كان شعورك عند علمت بذلك ؟  3س 

بكیت یاسر علیه جاتني صدمة تخلعت و زید راجلي و المعاملة لي عاملهالي ماشي :  3ج 

  ملییحة تصدمت و تخلعت علیه یاسر

  : ماذا فعلت عند سماعك الخبر ؟  4س 

  : خممت نداویه و ندیر كولش باش یتحسن  4ج 

  : هل تظنین ان انجابك لطفل توحدي اثر في حیاتك ؟ 5س 

كولش لي راهوا سارلي مع راجلي راني نتحمل على جالت والدي و ندیر    malgri:  5ج 

  لي قدر علیه باش یتحسن حتى یلقى روحو فالمستقبل

  تشعرین بالذنب لمرض إبنك ؟ :هل  6س 

  : ال ال ما نحش بالذنب طول مكتوب ربي  6ج 



 

107 

   2محور 

  : عند معرفتك و إدراكك بأن إبنك مصاب بالتوحد ماذا فكرتي أن تفعلي ؟  7س 

  : بدیت نقرا على المرض و نبحث باش نقدر نعاون ولدي  7ج 

  : كیف كانت رد فعل زوجك و هل تلقیتي الدعم منه ؟  8س 

  : راجلي ماوقفش معایا و زید لمشاكل لي راني عایشتها معاه أثرت علیا یاسر  8ج 

  : كیف تتعاملین مع وضع طفلك في الوقت الحالي ؟  9س 

: مانیش ملیحة راجلي من جهة و زید ولدي نحاول نتحمل على جالت والدي وولدي  9ج 

لدارنا ولدي ما  لمریض باش یتحسلي هادا واش حابا حتان دوركا ماولیتش نروح یاسر

  یقعدش في بالصتوا نخاف لكشما یقولولي علیه ولیت مانخرجش طول و مانروح لحتى واحد

  : هل تشعرین باالحراج من مرض طفلك ؟ 10س 

  : ال ال ولدي واش ذنبوا هادا مكتوب ربي  10ج 

  : هل تشعرین بالتوتر و االنفعال من وضعیة طفلك 11س 

  لهدرة معا راجلي على جالت والدي بصح نحس بالتوتر  : الال ولیت نسكت و نتجنب 11ج 

  : هل تحاولین التهرب من مرض إبنك ؟  12س 

: نتهرب من مشاكل مع راجلي ساعات نخمم في حوایج اخرین باش ننسى و نسكت  12ج 

 و مانعاندوش لهدرة  على جالت ولدي "  

  : كیف تشعرین في الوقت الحالي ؟ 13س 

  سر من لي راح یصرا من جهة راجلي وولدي لمریض خایف علیه : خایف و نخمم یا 13ج 
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  : 3محور 

  : هل تظنین انه سیشفى ؟ 14س 

  : مرضو صعیب یاسر بصح حابا غیر یولي یعرف صالحو  14ج 

  : هل تفكرین في االنجاب مرة أخرى ؟ 15س 

مل مسؤلیة ح: الال بزاید هاكا و الحمد اهللا نلتا بوالدي و بولدي لمریض مانقدرش نت 15ج  

 أخرى 

: هل ترین أنك قادرة على مواجهة ابنك في المستقبل ؟  16س   

ي على جالت ولدي ندیر لي نقدر علیه و نحاول نتجنب راجلي و نعاون ولد:  16ج   

 المقابلة مع الحالة الرابعة : 

: 1محور   

؟  : كیف كانت والدتك بإبنتك 1س   

: كانت نورمال ما كان حتى مشكل  1ج   

متى أدركت بأن إبنتك تعاني من التوحد ؟ : 2س   

شهر تبدلت والت ماتهدرش ما تخزورش روحت عند  8و  2: كي كانت عندها  2ج 

ها توحد ارطوفني قاتلي ارجعلي كي رجعت بعثتني عند اخصائیة فما عرفت بلي عند  

: كیف كان شعورك عندما علمت بذلك ؟  3س   

جة حیاتي دمرت و حیاة بنتي : حالة نفسیة صعیبة حسیت بقداش نحا 3ج   

: ماذا فعلت عند سماعك الخبر ؟ 4س   
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  بنتي  تقلقت علیها یاسر غاضتني 4ج 

هل تظنین أن إنجابك لطفل توحدي أثر في حیاتك ؟ :  5س   

: مرض تاعها صعیب و فیه تكالیف یاسر و ظروفي المادیة ماشي ملیحة باش تكمل  5ج 

ط و القلقة علیها بزاف حتان ولیت نعیط في الدار نعالج بنتي على جالت هاكا حاس بالضغ

  یاسر " 

  : هل تشعرین یالذنب لمرض إبنك ؟  6س 

: حسیت بالذنب یاسر كي مرضت بنتي من مشاكلي مالتیتش بیها حتان مرضتلي "  6ج 

كما أنها تشعر أحیانا باالحراج من تصرفات إبنتها قفالت " ساعات نحشم من الناس كي 

  و تفسدتولي بنتي تخبط 

   2محور 

  : عند معرفتك و إدراكك بأن إبنك مصاب بالتوحد ماذا فكرتي أن تفعلي ؟ 7س 

  :حابا نوفرلها كولش بصح اهللا غالب ظروفي مادیة على هادي راني مقلقة یاسر  7ج 

  : كیف كانت رد فعل زوجك و هل تلقیتي الدعم منه ؟  8س 

  : مالقیت ال دعم معنوي و ال مادي  8ج 

  كیف تتعاملین مع وضع إبنك في الوقت الحالي ؟ :  10س 

: نقلق بزاف و نعیط و ساعات نضرب ولالدي و زید  الفامي تاع راجلي مانیش  10ج 

  متفهم معاهم كي جاوني لدار

  : هل تشعرین باالحراج من مرض ابنتك ؟  11س 

  : ساعات كي یسقسیوني ناس ما نحبش نجاوب بصح هادا مكتوب ربي  11ج 
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  هل تشعرین بالتوتر و االنفعال من وضعیة ابنتك ؟ :  12س 

و زید عندي مشاكل مع دار راجلي مانیش ملیحة  : نقلق بزاف و ساعات نعیط  12ج 

  نفسیتي تعبانة یاسر 

  : هل تحاولیت التهرب من الوضعیة ؟ 13س 

  : ما نقدرش ننسى هاد لمشاكل و زید بنتي صعیبة یاسر علیا  13ج 

  : كیف تشعرین في الوقت الحالي ؟ 14س 

  : مضغوطة یاسر و مقلقة على بنتي لخطراش ما نقدر نداویها  14ج 

  : 3محور 

  شفى ؟تس ا: هل تظنین أنه 15س 

: انا عندي امل بصح مدام یبقى هاكا وضعي مادي ما نقدرش نداوي بنتي و زید  15ج 

  ي شویا " لمشاكل لوخرى نحس غیر نحب نعیط و نخبط باش تتنحال

  :هل تفكرین في انجاب المزید من االوالد ؟ 16س 

  : الال هادو بزاید ما نقدرش نجیب واحد جدید و نهملوا مع هاد لمشاكل لي راني فیها  16ج 

  مواجهة هذه الوضعیة ؟ ى: هل تظنین انك قادرة عل 17س 

كل و زید : انا كي نقلق نبدا نعیط مانلقاش واش ندیر ظروف المادیة هیا لمش 17ج 

  زادو علیا انا حاس بلي مازال تزید تتازم حیاتي   جليلمشاكل مع دار را
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  مقیاس مؤشر إدراك الضغط النفسي 

) في الخانة المناسبة التي  x: في كل عبارة من العبارات التالیة ضع عالمة (  التعلیمة

جب بسرعة تصف ما ینطبق علیك عموما , و ذلك من خالل سنة او سنتین الماضیتین ا

  دون ان تزعج نفسك بمراجعة اجابتك و احرص على مسار حیاتك خالل هذه المدة .

  تقریبا   الوضعیات الضاغطة 

  ابدا

  عادة   كثیرا  احیانا 

          تشعر بالراحة -1

 تشعر بوجود متطلبات لدیك -2

  

        

 انت سریع الغضب او ضیق الخلق-3

  

        

          لدیك اشیاء كثیرة للقیام بها  – 4

          تشعر بالوحدة  – 5

          تجد نفسك في مواقف صراعیة  – 6

          تشعر بانك تقوم باشیاء تحبها فعال  – 7

          تشعر بالتعب  – 8

          تخاف من عدم استطاعتك ادراة االمور لبلوغ اهدافك  – 9
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          تشعر بالهدوء  – 10

  

          لدیك عدة قرارات التخاذها  -11

          حباط تشعر باال – 12

          انت ملیىء بالحیویة  – 13

          تشعر بالتوتر  – 14

          تبدو مشاكلك انها ستتراكم  – 15

          تشعر بانك في عجلة من امرك  – 16

          تشعر باالمن و الحمایة  – 17

          لدیك عدة مخاوف  – 18

          انت تحت ضغط مقارنة باشخاص االخرین  – 19

          دان العزیمة تشعر بفق – 20

          تمتع نفسك  -21

  انت تخاف من المستقبل  -22
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          تشعر بانك قمت باشیاء ملزم بها  – 23

          تشعر بانك وضع انتقاد و حكم  – 24

          انت شخص خال من الهموم  – 25

          تشعر باالنهاك او التعب الفكري  – 26

          لدیك صعوبة االرتخاء  -27

          تشعر بعبىء المسؤلیة – 28

          لدیك الوقت الكافي لنفسك  – 29

          تشعر انك تحت ضغط ممیت  – 30
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  للوضعیات المرهقة   Cissإختبار 

أجب على كل عبارة من العبارات التالیة برسم دائرة حول الرقم الذي یناسب : تعلیمة اإلختبار

لیس على اإلطالق  01ة تكون عبارة عن سلم من نمط فعلك عادة علما أن طریقة اإلجاب

) تسمح لك بتحدید الدرجة التي تناسب رد 2-3- 4كثیرا مرورا بإجابات وسطیة ( 05إلى

 فعلك عادة

رافي الوضعیات المرهقة عادة ما یكون میلي إلى :لیس على اإلطالق                       كثی  

 1 حسن تنظیم وقتي  . 1 2 3 4 5

 2 اإلهتمام بالمشكل ألرى كیف یمكن حله . 1 2 3 4 5

 3 إعادة التفكیر في أیام جمیلة قضیتها . 1 2 3 4 5

 4 محاولة التواجد مع أناس آخرین . 1 2 3 4 5

 5 لوم نفسي على تضییع الوقت . 1 2 3 4 5

 6 فعل ما أظنه مجدیا . 1 2 3 4 5

 7 اإلرتباك من جراء مشاكلي . 1 2 3 4 5

 8 لوم نفسي على تواجدي في هذه الوضعیة . 1 2 3 4 5

 9 القیام بقضاء حوائجي . 1 2 3 4 5

 10 تحدید أولویاتي . 1 2 3 4 5

 11 محاولة النوم . 1 2 3 4 5

 12 تناول الماكوالت التي أشتهیها . 1 2 3 4 5

 13 اإلحساس بقلق ألني لم أستطع تجاوز الوضعیة . 1 2 3 4 5

في وضع حرج أو منقبض .أن أصبح  1 2 3 4 5  14 

ابهة .التفكیر في الطریقة التي عالجت بها مشاكل متش 1 2 3 4 5  15 

 16 القول لنفسي أنه لیس من الواقع أن یحصل لي هذا . 1 2 3 4 5

شكل .لوم نفسي على حساسیتي المفرطة وانفعالي أمام الم 1 2 3 4 5  17 

وجبة ما .الذهاب إلى المطعم ألجل تناول  1 2 3 4 5  18 

 19 أن أصبح أكثر عندا . 1 2 3 4 5
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 20 شراء شيء ما . 1 2 3 4 5

 21 تحدید طریقة ما ثم إتباعها . 1 2 3 4 5

 22 لوم نفسي لعدم معرفتي ما سأفعل . 1 2 3 4 5

 23 الذهاب إلى سهرة أو حفلة عند األصدقاء . 1 2 3 4 5

. أن أجهد نفسي في تحلیل الوضعیة 1 2 3 4 5  24 

 25 أن أكون مشدودا و ال أجد ما أفعل . 1 2 3 4 5

 26 مباشرة أفعال تكیف دون تحدید آجالها . 1 2 3 4 5

 27 التفكیر فیما حدث و استخالص أخطائي . 1 2 3 4 5

 28 تمني القدرة على تغییر ما حدث أو ما أحس به . 1 2 3 4 5

 29 زیارة صدیق . 1 2 3 4 5

إزاء ما سأفعله . القلق 1 2 3 4 5  30 

 31 قضاء وقت مع صدیق (حمیم) . 1 2 3 4 5

 32 الذهاب في نزهة . 1 2 3 4 5

 33 القول لنفسي أن هذا لن یحدث أبدا بعد الیوم . 1 2 3 4 5

 34 تكرار الحدیث عن نقصي وعدم تكیفي العام . 1 2 3 4 5

 35 الحدیث مع شخص أحبذ نصائحه . 1 2 3 4 5

 36 تحلیل المشكل قبل فعل أي شيء . 1 2 3 4 5

 37 اإلتصال هاتفیا بصدیق . 1 2 3 4 5

 38 الغضب . 1 2 3 4 5

 39 ضبط أولویاتي او حساباتي . 1 2 3 4 5

 40 مشاهدة فیلم . 1 2 3 4 5

 41 مراقبة الوضعیة جیدا . 1 2 3 4 5

 42 فعل مجهود إضافي لسیر األمور . 1 2 3 4 5

مجموعة من الحلول المختلفة للمشكل .وضع  1 2 3 4 5  43 

الوضعیة . إیجاد طریقة لتفادي التفكیر بالتالي تفادي كامل 1 2 3 4 5  44 

 45 إفشاء غلیلي في اآلخرین . 1 2 3 4 5
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. إنتهاز الفرصة من الوضعیة إلظهار ما بوسعي فعله 1 2 3 4 5  46 

وضعیة أحسن .محاولة تنظیم األمور و السیطرة على ال 1 2 3 4 5  47 

 48 مشاهدة التلفاز . 1 2 3 4 5
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  للحال األولى :  Ciss) یوضح نتائج إختبار  1جدول رقم ( 

الشرود أو   التجنب  اإلنفعال  العمل   

  الحیرة 

اللهو 

  اإلجتماعي

  الخیارات

1  2  1        54321  

2  5          54321  

3      3      54321  

4      1    1  54321  

5            54321  

6  1          54321  

7    5        54321  

8    1        54321  

9      4  4    54321  

10  1          54321  

11      4  4    54321  

12      4  4    54321  

13    5        54321  

14    4        54321  

15  5          54321  

16    1        54321  

17    4        54321  

18      3  3    54321  

19    3        54321  

20      4  4    54321  

21  4          54321  

22    4        54321  

23      2      54321  
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24  5          54321  

25    5        54321  

26  3          54321  

27  3          54321  

28    5        54321  

29      2    2  54321  

30    5        54321  

31      2    2  54321  

32      3      54321  

33    2        54321  

34    4        54321  

35      2    2  54321  

36  3          54321  

37      4    4  54321  

38    5        54321  

39  1          54321  

40      2  2    54321  

41  5          54321  

42  5          54321  

43  4          54321  

44      1  1    54321  

45    1        54321  

46  4          54321  

47  3          54321  

48      2  2    54321  

    11  24  43  55  54  المجموع
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 الة الثانیة :للح Ciss) یوضح نتائج إختبار  2جدول رقم ( 

الشرود أو   التجنب  اإلنفعال  العمل   

  الحیرة 

اللهو 

  اإلجتماعي

  الخیارات

1  5          54321  

2  5          54321  

3      5      54321  

4      3    3  54321  

5    1        54321  

6  5          54321  

7    3        54321  

8    1        54321  

9      5  5    54321  

10  5          54321  

11      1  1    54321  

12      1  1    54321  

13    5        54321  

14    1        54321  

15  1          54321  

16    5        54321  

17    1        54321  

18      1  1    54321  

19    1        54321  

20      1  1    54321  

21  5          54321  

22    5        54321  

23      3      54321  
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24  5          54321  

25    4        54321  

26  1          54321  

27  5          54321  

28    5        54321  

29      4    4  54321  

30    4        54321  

31      4    4  54321  

32      5      54321  

33    5        54321  

34    5        54321  

35      5    5  54321  

36  5          54321  

37      1    1  54321  

38    4        54321  

39  5          54321  

40      3  3    54321  

41  5          54321  

42  5          54321  

43  5          54321  

44      5  5    54321  

45    1        54321  

46  5          54321  

47  5          54321  

48      3  3    54321  

    17  20  50  51  72  المجموع
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  للحالة الثالثة :   Ciss) یوضح نتائج إختبار 3جدول رقم ( 

الشرود أو   التجنب  اإلنفعال  العمل   

  الحیرة 

اللهو 

  اإلجتماعي

  الخیارات

1  2          54321  

2  3          54321  

3      5      54321  

4      1    1  54321  

5    1        54321  

6  2          54321  

7    1        54321  

8    1        54321  

9      2  2    54321  

10  3          54321  

11      1  1    54321  

12      1  1    54321  

13    3        54321  

14    1        54321  

15  5          54321  

16    3        54321  

17    4        54321  

18      1  1    54321  

19    1        54321  

20      1  1    54321  

21  1          54321  

22    1        54321  

23      1      54321  



 

122 

24  1          54321  

25    3        54321  

26  3          54321  

27  1          54321  

28    5        54321  

29      1    1  54321  

30    1        54321  

31      3    3  54321  

32      1      54321  

33    2        54321  

34    1        54321  

35      5    5  54321  

36  1          54321  

37      2    2  54321  

38    4        54321  

39  3          54321  

40      3  3    54321  

41  1          54321  

42  3          54321  

43  1          54321  

44      4  4    54321  

45    1        54321  

46  3          54321  

47  3          54321  

48      5  5    54321  

    12  18  36  33  36  المجموع
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 للحالة الرابعة : Ciss) یوضح نتائج إختبار  4جدول رقم ( 

الشرود أو   التجنب  اإلنفعال  العمل   

  الحیرة 

اللهو 

  اإلجتماعي

  الخیارات

1  1          54321  

2  2          54321  

3      5      54321  

4      1    1  54321  

5    5        54321  

6  2          54321  

7    5        54321  

8    5        54321  

9      2  2    54321  

10  2          54321  

11      4  4    54321  

12      1  1    54321  

13    5        54321  

14    5        54321  

15  1          54321  

16    5        54321  

17    5        54321  

18      1  1    54321  

19    5        54321  

20      1  1    54321  

21  2          54321  

22    5        54321  

23      1      54321  
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24  2          54321  

25    5        54321  

26  2          54321  

27  5          54321  

28    5        54321  

29      1    1  54321  

30    5        54321  

31      1    1  54321  

32      1      54321  

33    1        54321  

34    5        54321  

35      2    2  54321  

36  1          54321  

37      2    2  54321  

38    5        54321  

39  1          54321  

40      1  1    54321  

41  4          54321  

42  5          54321  

43  1          54321  

44      1  1    54321  

45    5        54321  

46  1          54321  

47  4          54321  

48      4  4    54321  

    7  15  29  76  36  المجموع


