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وجه السماء في  ،إلى ذلك الكيان العظيم والركن الشامخ 

مي التي لطالما أشكلها االول يا صوت المرأة االولى لدي 

 .تمنّت أن تقر عينها برؤيتي في يوم كهذا 

 .إلى التي تغمد هللا روحها قبل أن تتحقق أمنيتها 

 .إلى سر مناضلتي واجتهادي  اهدي رسالتي هذه

 

 

 

 اً اناليك عرف                                                        

 ةً ومحب                                           

  وكفى...مي أإلى روحك                                          
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 شكر وامتنان

 دائمًا و ابدًاالحمد لله   .......العالمين الحمد والشكر لله رب َّ
هذه  اددااةذا اال إأ قدمذدو فذ امت قمتنذاني ووذحتر وا تتامذي إدذ  ال يسعني وبعد االنتهاء من إعداد 

ادمشتف عل  هه  ادتةادا .. االةتاذ اددكت ا صالح كاظم جافت ادصادحي ادهر كاأ دمال ظاده 
ادقيما ومتابعته ادمت اصلا األثت ادبادغ مي انجاز هه  ادتةادا وقدو دي كذ  ادنصذو واالاوذاد ة لذا 

 اال تتاو واد ماء وادتمديت واالعتزاز. متتة اإلعداد مله مني ك 
قمتناني ودمديتر وا تتامي إد  ائاةا قسم االجتماع وقةادهده ادمحتتم ن من دوأ اةتثناء دما 

 قدم   دي من معل ماٍت قيما وعل  مدى دااةا ادماجست ت و ت  إعداد وإنجاز هه  اددااةا.
ادنصيحا وادمش اة ادعلميا ادمخلصا مي وعتمانًا من ادبا ثا فتد ادجم   دك  من قةهم فتمديم 

إنجاح هه  اددااةا ، قهدر وحتر وقمتناني  وا تتامي دك  من ق اةني بحلمات اددعم واإلةناد 
  .وادتشجيع واددعاء بادت م ق وادنجاح داعيا هللا ةبحانه ودعاد  إأ ي ممهم ويحفظهم جميعاً 

جهٍد ومساعدة ودم يبخل ا عليَّ بادتقر  مي ممدما من قخصهم بادتمديت واالمتناأ دما فهد   من
وادمعل ما وادت جيه ادصادق مي دمت ن وإنجاز هه  اددااةا، االةتاذ اددكت ا )نب   عمتاأ م ة  
( ، وادزم   واالخ  اددكت ا ) ساو عبد ادحمزة دع بي( ، و االةتاذ )متاس ادخفاجي(. داعيا هللا 

 .ميا وادعملياعز وعال إأ يحفظهم وي ممهم مي  يادهم ادعل
خادص وحتر ودمديتر  إد  إدااة  ومعلمات معهد)اقيا دلسمع وادتخاةب( وباألخص االخت 

وادزم لا خب تة ادنطق وادتخاةب ادست افتساو مزع  .ومتكز )ادن اين دلت  د( واخص فهدك  
اددكت ا)مصطف  ادياةتر ( عل  ةعا صدا  ودعاونه عن ةتيق دمديم ادمعل مات وادممتت ات 

مهما مي دط يت ادعم  مي مجال ادتتبيا ادخاصا وادمصاف ن باضطتاب ادت  د .ومعهد  اد
)ادتجاء دلع ق ادعملي ( دما يبهد نه من جهد صادق مي ددايب ودعليم األةفال مي ادمتكز وقيضًا 

ادجانب ادم داني دما قدم   دي من مساعدة ودم يبخل ا  علي بأر معل ما من وأنها إأ دخدو 
 .دااةاادخاص باد

 .وعباس ( ددعمهم ومسانددهم دي  ،و سن،وحتر وم ددي ألوالدر ملهات كبدر  ) زينب 
وحت وامتناأ إد  جميع ُقةت اةفال ادت  د  ادمسجل ن مي ادمتاكز عل  ما قفدو  من دعاوأ مي 
م ء اةتمااة االةتبياأ وامد ادبا ثا بح  صغ تة وكب تة عن ادطف  دم االةتفادة منها مي دمت ن 

 .ت ات وادت صيات ادخاصا باددااةاادجانب ادم داني واد ص ل إد  االةتنتاجات وادممت
                                                                                                                                                      

     ثةالباح                                                                                                                                                      
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 قرار اخلبري اللغويإ
االجتماعي دراسة مشكالت أسر أطفال التوحد في اندماجهم اوهد بأأ ادتةادا ادم ة ما فذ )       

(، قد جتى دم يمها ابتسام نعيم جبر( ادممدما من قب  ادطادب )ميدانية في محافظة الديوانية
 دغ يًا بإوتامي، م جدت قّنها ةليما ودصلو دلمناقشا.
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 إقرار املقوم العلمي
مشكالت أسر أطفال التوحد في اندماجهم )قوهد قأ هه  ادتةادا ادم ة ما فذ          

بتسام نعيم ا)ادممدما من ةادبا ادماجست ت ( االجتماعي دراسة ميدانية في محافظة الديوانية
مي قسم علم االجتماع قد دم دم يمها علميًا من قبلي وقد قصبحت ةليما من ادنا يا  (جبر

 ادعلميا.
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 المستخلص 
إن التهميش أو االستبعاد أو العزلة االجتماعية الطوعية منها والقسرية تشكل أهم المشكالت      

االساسية لالندماج االجتماعي في المجتمعات البشرية لألفراد أو الجماعات، لذا فهي تشكل نمطاً 

ة من انماط االمراض االجتماعية التي يجب االلتفات لها للتخلص من آثارها السلبية على حيا

الفرد والمجتمع. سعت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على أهمية عملية االندماج االجتماعي 

ألُسر أطفال التوحد من خالل االجابة على السؤال اآلتي: ما المشكالت االجتماعية التي يتعرض 

لها أُسر ذوي الطفل التوحدي ؟ الذي تعد صعوبة االندماج االجتماعي أهم هذه المشكالت 

جتماعية . وضمن اإلطار المنهجي للدراسة الحالية تم تحديد جملة من األهداف المرتبطة اال

بالدراسة ، حيث تم تحقيق جزء منها في الجانب النظري للدراسة ، فقد تم تسليط األضواء على 

بيان الخصائص االجتماعية والسلوكية واللغوية الضطراب التوحد وخصائص أُسرهم. وبيان 

مشكالت التي يتعرض لها كالً من أُسر وأطفال التوحد. ومعوقات اندماجه وأُسرته أهم أنواع ال

في المجتمع. وبيان دور تفعيل المشاركة االجتماعية للطفل التوحدي كواحدة من وسائل عالجه. 

ومن أجل الوصول إلى تلك االهداف تم االستعانة بعدد من المصادر العربية واألجنبية لتوثيق 

 تي تخص موضوع الدراسة في الفصول التي تضمنها الجانب النظري . المعلومات ال

وفيما يخص الجانب الميداني وتحقيقاً لألهداف المتبقية تم استخدام منهج المسح االجتماعي      

بطريقة الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة )أُسر أطفال التوحد المسجلين في المعاهد 

( أُسرة ،وقد تم 150الحتياجات الخاصة والتوحد( وقد كان عددهم )والمراكز الخاصة بذوي ا

اإلفادة في هذا الصدد من أدوات االستبيان والمالحظة البسيطة، فضالً عن مراجعة السجالت 

الخاصة باألطفال المصابين باضطراب التوحد . وبعد تفريغ وتبويب البيانات وجدولتها 

لنتائج واالستنتاجات المبنية على إجابات المبحوثين . وتحليلها، تم التوصل إلى مجموعة من ا

أهمها ان ردة فعل األُسر المدروسة تتسم بالصدمة والذهول والعجز التام والحزن الشديد لذا تعده 

الغالبية أمر مأساوي. واحتلت على الترتيب المشكالت االجتماعية أوالً، ثم المشكالت 

ثم المشكالت ثم المشكالت السلوكية الخاصة بالتكيف،  االقتصادية، وبعدها المشكالت النفسية،

وصوالً إلى المشكالت الصحية ،لتنتهي عند مشكالت التخطيط األُسري للمستقبل . اخيراً تم 

تأطير الدراسة بجملة مقترحات وتوصيات ،حيث توصي الباحثة بضرورة تبني وزارة العمل 

عانات شبكة الحماية االجتماعية .وإعداد قاعدة والشؤون االجتماعية شمول أُسر أطفال التَوحد بإ

بيانات دقيقة عن عدد المصابين باضطراب التوحد بغية تامين احتياجاتهم التأهيلية والتدريبة 

والتعليمية ووضع البرامج المالئمة وتوفير الخدمات الضرورية، فضالً عن خدمات التأهيل 

بين باضطراب التوحد وتدريبهم على التكيف األُسري النفسي واالجتماعي ألُسر األطفال المصا

 مع وجود الطفل المصاب باضطراب التوحد .    



 

  ط
 

 
 

  ـــةالمقدَّمـــ
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 المقدمة 
 

 اقتصاديا كما انها و دة االجتماعيا، ادنظم من عدا   فيما يتأثت اجتماعي نظاو اأُلةتة 
 ادطبيعيا ودوامعه اإلنساأ غتائز إوباع دتنظيم ادمجتمع عليه د امق ادهر مهي اد ةط وإ صائيا

 وغ تها وادبن ة واالم ما كاألف ة ادغتيزيا اددوامع ،ودحم ق ادن ع ،بماء ادحياة  ب ) واالجتماعيا
 اأُلةتة دعم  واالجتماعيا(، كما واالنفعاديا وادعاةفيا ادجنسيا ادحاجات إوباع إد  باإلضاما
 ادفتد م ضع مع ن ةبمي نظاو مي( االجتماعيا ادمحانا) ادفتد وضع دتحديد كأداة  اجتماعياً 

ادفتديا. قر قنها دعد بح  ما دضمنه  انجازاده قب  اأُلةتر  انتمائه خالل من يتحدد االجتماعي
قر نازدا مأنها دؤدر إد  دعط   اأُلةتة  بمجتمع، إذا ما قصا رمن مفاهيم ادحجت االةاةي أل

وظيفتها قو دلكؤها عل  قبسط دمديت، مأُلةتة  ادتي دديها ةف  ُمعاق دك أ هي االختى ُمعاقا مي 
 دأديا دواها مي ادمجتمع.   

 اد اددين  ياة قو  ياده ة لا دها ادُمعاق ادفتد دبعيا اةتمتاايا ادعتاقيا عل  اأُلةتة دحتص
 واالجتماعي ادنفسي ادتم يم إد  االمتماا بسبب وذدك. ادتعايا وادعنايا ده األق  ودحاول دمديم عل 

  ت  قو ادنم  هها نتيجا ادهات عل  واعتماد  اأُلةتة عن دلُمعاق ادتدايجي االةتمالل إلمحانيا
  يصبح ا قأ من يمحنهم ادت  دي ن األةفال من كث تة قنماط ومنهم ادُمعاق ن من مادكث ت. ادنضج

 قاداين يح ن أ  مهم(. ادمتاهما فدايا) االفتدائيا اددااةا ةن ات فنهايا ُقةتهم عل  اعتماداً  قق 
 ادقياو ادميا ، دواة إد  كادههاب بحاجادهم وادعنايا مالبسهم واادداء واةعامها انفسهم دنظيف عل 

 . يحلف أ فها, عند د مت خدمات ادكشف ادمبحت  ادتي ادبسيطا االعمال فبعض
 بحاجا ماةا إد  اددعم ادهر ينمسم إد  ادت  دي ن األةفال عل  دنط ر  ادتي اأُلةت إأ

 يعد إذ. دُلمعاق قو دل اددين األةتة قمتاد يمدمه ادهر واالجتماعي ادنفسي قسم ن األول ه  اددعم
 ياادصح االهتماو بادج انب ان اع امض  دمديم مي ادداخليا االةتتاديجيات قهم من وا داً  اددعم هها
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 ادن  إد  اآلختين عل  ادكلي االدكال متتة دمص ت عل  دطف  ادت  در فيعم  وادنفسيا
 اد عي ةبيعا دضمنه ادهر. ادصحيحا ادعلميا اد جها اددعم هها وجه ما إذا. مست يادها

 ادُمعاق ُقةتة ألمتاد االةتيا اد اجبات قهم من يعد اددعم من ادنمط هها باإلعاقا اذ اأ االجتماعي
 اأُلةتة قمتاد ددوا االجتماعيا ادت قعات اهم ف صفه دلمائيا بص اة يؤدى اأ يجب ادتي. ادت  در

يمدو من  يمحن قأ وه  ادخااجي ه  اددعم ادثاني اما. اآلخت ادبعض دبعضهم قمتادها اعايا مي
 يعد ادهر االجتماعيا ادتعايا ،ومؤةسات ادصحيا ادعائلا ادممتدة ، وجماعا ادج تة ،وادمؤةسات

 ادنادجا اأُلةتيا االوضاع عل  االجتماعيا ادضغ ط من دمل  خااجيا م اجها اةتتاديجيا بمثابا
 دكاديف م اجها عل  اأُلةتة ممداة امع مي إيجافياً  دوااً  ديح أ ده م ها، ادت  در ادمعاق وج د عن

 األفناء دجا  ةل كهن مي إيجافيا قكثت يحن خص صاً  واالمهات ماألةت معها، وادتكيف اإلعاقا
 نظتة من بادتخلص. وادخااجي ادداخلي ادمناةب االجتماعي اددعم وجدت ما ،مإذا ادُمعاق ن
  ادمجتمعيا.  ادت عيا ةتيق عن وصما باعتبااها اإلعاقا إد  ادسلبيا ادمجتمع

إأ مشحالت االندماج االجتماعي أُلةت وقةفال ادت  د دعد قهم مع قات عالج هه  اإلعاقا 
ادتي دصا ب ادشخص ة ل متا    ياده. اأ االندماج اد ة لا االمث  الكتشاف كث ت من 
ادم اهب وادكفاءات ددى األةفال ادت  دي ن خص صًا اودئك ادهين يعان أ من متالزما اةبتغت 

دهم داجات ادهكاء  إد  قعل  من ادمت ةط مي بعض اال ياأ. دمد عملت ادبا ثا ادهين دتدفع عن
عل  دمسيم دااةتها إد  باف ن األول منهما نظتر دضمن خمسا مص ل، كاأ األول منها يتك أ 

 ودساؤالدها ،مشحلا اددااةادشتح   عناصت اددااةا دحت قةم ادمبحث األول مبحث ن، من
ودضمن ادمفاهيم )  مصطلحات اددااةابادها، وادمبحث ادثاني بعن اأ وصع   ها،قهدامتها، و قهم ،و 

 ادمشحلا ، اأُلةت ، األةفال، ادت  د ،االندماج االجتماعي (
ادفص  ادثاني ُةمي ادجانب ادنظتر وقسم عل  مبحث ن , كاأ األول االةاا ادنظتر ،اما 

حاوا قسمت عل  ةتا دااةات ادثاني ممد ُةمي نماذج من اددااةات ادسابما مشم  عل  ثالثا م
ممسما بادتساور اثناأ عتاقيا واثناأ عتبيا واثناأ قجنيه دناودت دااةا ُقةت قةفال ادت  د 

 ومشحالت االندماج .
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ادمبحث ادثاني و  ةفال ادت  دقةت و قُ خصائص  األولادفص  ادثادث دضمن ثالثا مبا ث ،
ةتيا انماط ادمعاملا األُ دضمن ثادث ادمبحث ادو ، متا   اةتقبال األةتة دلطف  ادت  ددضمن 

 .  دألةفال ادت  
ةت قةفال قُ ادتي دعاني منها  مشحالتاد ادفص  ادتابع دضمن ثالثا مبا ث ،ادمبحث األول

 االةاةيا  وادمبحث ادثاني  مشحالت قةفال ادت  د، اما ادمبحث ادثادث دضمن  ادحاجات   دادت  
وقسم عل  ثالثا مبا ث،  االندماج االجتماعيادت   د. ادفص  ادخامس ممد ُةمي  قةفال أُلةت و
االندماج ُةمي  ادثاني اما معاي ت .بأبعاد  و مؤوتاده و االندماج االجتماعي  ولاألُةمي 

وحال و ق   دهميا عمليا االدماج االجتماعي ألةفال ادت  وق    دةفال ادت  قةت االجتماعي ألُ 
 .مبتااده، قهدامه وم ائد االدماج، 

اما ادباب ادثاني ممد اختص باددااةا ادم دانيا وه  يمسم عل  مصل ن ادسادس وادسابع ،إذ 
ا ت ى ادفص  ادسادس عل  االةاا ادمنهجي دلدااةا وقسم عل  مبحث ن، ادمبحث األول ن ع 

 ه اال صائيا.اددااةا ومناهجها ومجاالدها، وادمبحث ادثاني دضمن مجتمع اددااةا وادواد
ادفص  ادسابع ثالثا مبا ث األول : عتض ودحل   نتائج اددااةا دلبيانات االوديا وادمبحث 
ادثاني: عتض ودحل   نتائج اددااةا دلبيانات االختصاصيا، وادمبحث ادثادث مناقشا متضيات 

ن اددااةا . ادفص  ادثامن من هه  اددااةا دضمن ثالثا مبا ث، ادمبحث االول: منه دضم
 االةتنتاجات وادثاني: وادت صيات وادممتت ات.

 
 وهللا ودي ادت م ق                                      
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 التمهيد
ا ةت دتعاين اةتعداد دلك األُ م من ادمشحالت ادتي دحدقةفال ادت  د مجم عا ةت قُ د اجه 

ادت امق ادنفسي مع مضاًل عن ادتعايش من ثم ادتكيف االجتماعي  ملهم عل  و  هؤالء االةفال،
من ادداخليا وادخااجيا دلضغ ط االجتماعيا وادنفسيا  دتعتض قةفال ادت  دةت أ قُ ألاإلعاقا، 

 ةف  ادت  دادخصائص ادشخصيا دك  من دها دتدبط  .ةت األختى األُ دكاديف اإلعاقا ومن 
متطلبات ادتعايا كما دؤثت بشح  مباوت عل  ن ع و  اادباةًا مباوتًا. ادضغ طفهه  ةتده وقُ 

ةتيا ودمل  من قهم ع ام  ادمعاناة األُ هه  ادضغ ط دعد ادتي يحتاجها ةف  ادت  د. إذ ادخاصا 
 .ا ادممدما دهدتعايماعليا امن 

 عاقةتة وادمُ ثت عل   ياة األُ وُقةتهم بشح  كب ت جدًا بما يؤ  قةفال ادت  دمشحالت دتن ع 
مد مدلخصائص االجتماعيا وادثمافيا دل اددين  دبعاً  دة هه  ادمشحالت  كما دزيد قو دم  معًا،

األزمات هه  دتعدد  ها،قزما انفعاديا داخلخلق ةتة إد  مي األُ  ةف  مصاب بادت  ديؤدر وج د 
ةتة ألُ ندماج اباختالف ادخصائص وادمع قات االجتماعيا وادثمافيا ال كب تاً  ودختلف اختالماً 

ويتضمن مبحث ن قودهما:  االةاا ادتص ار دلدااةا ص مي هها ادف دستعتض ادبا ثا .االجتماعي
، وديس هناك من جدل من اةاةيات اددااةا ود ضو   ثيادها وابعادها ادتي هيعناصت اددااةا 

 :والً قودشم   إأ هه  ادعناصت دسهم مي دحديد مساا اددااةا ومتا لها وادخط ات ادمنهجيا دها
اددااةا، ثادثًا: قهداف اددااةا، اابعًا: صع بات اددااةا.  همياق  ًا:ثانيودساؤالدها،  مشحلا اددااةا

 .قما ادمبحث ادثاني: ممد دم دحديد قهم مفاهيم ومصطلحات اددااةا 
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 الدراسة عناصر: األول المبحث

 وتساؤالتها أواًل: مشكلة الدراسة

اد  قختى ومنها دتعتض ادحياة ااُلةتيا ألن اع عديدة من ادمشحالت وادتي دختلف من ُقةتة 
عن ادتصدر دها بفاعليا  اإمحانادها ادهادي تم اجهتها وادتغلب عل ها ومنها ما دعج عما دستطي
ادمتعددة من ادمشحالت ادخط تة ادتي ومست يادها بأبعادها ةتهم قُ و ةفال ادت  د ق تمشحال.ودعتبت 

تاج إد  دضامت ادجه د مي كاما ادمجاالت  ت  نتمحن من مساعدة دحوادتي  ،د اجه ادمجتمع
ف نه وب ن األمتاد اآلختين قدا من ادت امق االجتماعي بخلق ةف  ادت  د عل  االندماج ةتة و األُ 

 .أ دحدث من جتاء إهمادهإجنب ادمجتمع ادمشحالت االجتماعيا ادتي يمحن من االة ياء بما ي
ةت ادمسجلا مي ددى األُ  من ادمال ظا األوديا دبعض  االت ادت  دادمشحلا هه   ت ادبا ثاداكق

ةت دعاني ، ممد ال ظت إأ هه  األُ *فتامج ادحمايا االجتماعيا بححم اداءها دمهاو عملها اد ظيفي
ةتده ومشحالت قُ من ادعديد من ادمشاك  االجتماعيا قهمها نظتة ادمجتمع ادسلبيا دلُمعاق و 

ة ادبا ثا زياا ، بما يؤثت عل  اندماجهم مي ادمجتمع. مضاًل عن اقتصاديا ودعليميا ونفسيا
)رقية للسمع والتخاطب االهلي( ذور اال تياجات ادخاصا االهليا دمعهد بعض معاهد ادم دانيا د

مشحالت هه  ( واةالعها بشح  مباوت عل  بمعهد الرجاء للعوق العقليوادحح ميا ادمتمثلا )
مي عدد  االزدياد ادمستمتمذتابعا ادتذماايت ادعادميا وادعتبيا ادتي دش ت إد  ةت، باإلضاما إد  األُ 

مضاًل عن ما يحيط فها من  ،مادمشحلا دبدو واةعا االنتشاا ادمشخصا االت اضطتاب ادت  د 
 .مجتمعنا ادعتاقي قعمق مي الةيما انها دبدو من ادبحث وادتمحيص إد  كث تغم ض دحتاج 
األمت  ،غم ض وقلا اد عي بمسبباده وقعتاضهادمن  اتاالضطتابن ع من ادهها فبسبب ما يحيط 

قلا ادفتق ادمهنيا ادمتخصصا مي مجال ادتشخيص وادعالج عل  ادم ض ع صع با ادهر يزيد 
ادتي دتعتض دها ادمشحالت قهم مي معتما  ادحادياومن هنا دتبل ا مشحلا اددااةا  عاو . نح 

  .ةتة وادطف الجتماعي دك  من األُ االندماج امي ودأث تها ةت قةفال ادت  د قُ 

 بمثابا دامعًا و امزاً  كاأ م ض ع اددااةا ادحاديا ودألةباب ادمهك اة انفاً وبناء عل  ما دمدو 
 بشح  قكثت دقا من خالل ةتح ادتساؤالت اآلديا : وإلظهاا مشحلا اددااةا دلخ ض به

                                                           
 ( سنة.17بلغ عدد سنوات عمل الباحثة في اقسام وزارة العمل والشؤون االجتماعية في الديوانية  ) *
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 ل ادت  د؟اةفواةت قُ كاًل من ادتي يتعتض دها  االندماج االجتماعيمشحالت هم ق ما  -1
ةتة ادع ام  ادمؤديا ادتي دفاقم اآلثاا ادسلبيا دهه  ادمشحالت عل  اندماج األُ ما   -2

 وادطف ؟ 
 ادطف  ادت  در؟اندماج قن اع مشحالت و  مظاهتهي قهم ما   -3
 ادطف  ادت  در ؟ هي قفتز صفات وخصائصما   -4
 ؟ةتة وادطف دألُ عل  ادمشااكا االجتماعيا  اضطتاب قةفال ادت  د ثتقما  -5

 : أهمية الدراسة: ثانياً 
مما الوك فيه إأ دك  بحث علمي م ض عي قهم ته ة اء عل  ادمست ى ادنظتر قو     

  ادتطبيمي قو ادمست ي ن معًا، ودكمن قهميا اددااةا مي ادنماط اآلديا:
األ ق قهميا مت لا ادطف دا ذادها ومن قهميا هه  ادفئا من قمتاد ادمجتمع ادتي دعتبت ادفئا  .1

األةفال مي هه  . مبادتعايا وادعنايا دحسبًا دلمستمب  وضمانًا دسالما ادمجتمع ود ازنه
ادت جيه واإلاواد ادمستمتين من قج  ماةا إد  ادتعايا و بحاجا  أ ادمت لا ادعمتيا يح ن  

دها األةس ادعلميا دتعايتهم ودتب تهم ادتي دتدكز اد   .طادب نم هم بص اة ةليمادحم ق م
 متطلبات دحم ق هه  ادتعايا ألهدامها. دناول هها االضطتاب باددااةا ةعيًا دفهم ماأ 

مت لا كمع ق دالندماج االجتماعي دألةتة وادطف  مي ادت  د اضطتاب قهميا دااةا  .2
 . متكز م ها   ل ذادهيتادتي نم  ادطف  من ةبيعيا 

هها االضطتاب ادمصاف ن فدسهم مي اعايا قةفال يمحن إأ ادتعتف عل  قهم اد ةائ  ادتي  .3
، بما يزيد من انب ادمص ا دديهمكج  األعتاض ادمصا با ده دأث ت دخفيف  دة من اج  

يمحنهم من ادقياو االمت ادهر قمتاد ادمجتمع بقيا دحس ن مست ى ادت اص  ف نهم وب ن متص 
ف صفهم  ،ادمشااكا مي دنميا ودمدو ادمجتمعثما ومن ا ادطبيعيا دهم االجتماعيباألدواا 

دنم ته واةتثماا ما دديهم من  ا.ادصحيح هاةاقا يمحن االةتفادة منها إذا دم د ج هها اد ج
 . إمحانيات معادا  ت  يمحنهم ادت امق مع قنفسهم ومع مجتمعهم

دتجل  قهميا هه  اددااةا من خالل مساهمتها مي دمديم مادة علميا اص نا مي مجال  .4
اعايا ذور اال تياجات ادخاصا باعتباا  دشح  مدخاًل نظتيًا وافيًا دتناول من خالده ادبا ثا 

 ادت  د وعالقتها مي االندماج االجتماعي. قةفالادمشحالت ادخاصا بُأةت 
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ادا مي دمديم معل مات وم تة عما دعانيه هه  ادفئا دساهم هه  اددااةا مساهما مع .5
دلمؤةسات ادتةميا ادمختصا فهها ادشأأ دهدك ة ف دف د هه  اددااةا ادمؤةسات 
ادحح ميا مي وضع ادبتامج وادتخطيط دلنه ض باد اقع االجتماعي دهه  ادشتيحا 

 وادمؤةسات ادتي دعم  عل  اعايتهم.

 اف هه  اددااةا فيما يلي:دتمث  قهد :ثالثًا : أهداف الدراسة
 ةتهم.قُ فياأ خصائص وةمات اضطتاب ادت  د عند األةفال مضاًل عن خصائص  .1
 .ادت  د وقةفال ةتقُ كاًل من  دها يتعتض ادتي ادمشحالت فياأ قهم قن اع .2
 .ادمجتمع مي ةتدهقُ و  ادت  در دلطف  االجتماعي فياأ قهم مع قات االندماج .3
فياأ دوا االندماج االجتماعي مي دفع   ادمشااكا االجتماعيا دلطف  ادت  در ك ا دة  .4

 من وةائ  عالجه 

 : رابعًا : صعوبات الدراسة

خت مي آو بقبعض ادصع بات ادتي دؤثت بشح  ادبا ث م ها  ي اجهأ إأ قر دااةا الفد إ 
تعلق بادجانب ادنظتر قو دصع بات ادحاديا، مي دااةتها  ادبا ثا  مسااها ادعلمي ودمد واجهت

 قدا ومتكام  منظم منهجي دصميم عملت ادبا ثا عل  م اجهتها من خالل وضعادم داني 
إجتاء ادسلبيا عل  نتائج اددااةا باالعتماد عل  لتمل   من قثااها د بادمتونا يتصف اإلمحاأ

 ، ومن اهم هه  ادصع بات :بعض ادتعديالت ادبسيطا عند ادحاجا 

مي ادتحمق من  ادتج ع اد همقلا ذور االختصاص وادخبتة مي هها ادمجال ادهين يمحن  -1
 .مي محامظا اددي انيابعض ادمعل مات 

قلا ، مضاًل عن ادتي دتطتق دم ض ع اددااةاادعتبيا ادمصادا ادعلميا  نداة وقلا -2
 داخ  ادعتاق. بم ض ع اددااةااددااةات وادبح ث ادمتدبطا 

واالجنبيا بإةااها ادمنهجي  اددااةات وادبح ث ادعتبياعل   صع با ادحص ل -3
 .ادمتكام 
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  Concepts of the studyالدراسةومصطلحات  مفاهيم المبحث الثاني: 

نسانيا مي ادعل و اإلو  ،لم االجتماع بشح  خاصعهميا مح ايا مي ق دحت  األمكاا وادمفاهيم 
 ف ادمفه وويعتّ  (1).ونظتياده االجتماعيابشح  عاو ألنها دشح   جت ادزاويا مي فناء متوضه 

(Concept)  يعتمد علماء  ، إذ ادهر يبسط مهم جانب من ج انب ادحقيما بانه ادبناء ادههني
ادطتيق كما  عالما مي قواالجتماع عل  عدد كب ت من ادمفاهيم ادتي دستخدو كما د  كانت دادا 

دها مإأ  (2).ادطبما االجتماعياادجندا( ، )  ادن ع، ادعنصت، القتصاد ا ،ادعائلاه  ادحال مي 
ف نها وب ن قوياء  مي ن عيا ادتبط ودها وظيفا  ادمتخصص دكلمات ادلغا،ادمفاهيم دعطي ادمعن  

ادمفاهيم  مي عمليا ادتفك ت ، دها ماأ دحديد يسه  اةتخدامها محددة دتدبط معها بعالقات مما
وومما دهدك ماأ هه  اددااةا ة ف  (3)واالجتماعيا.ادطبيعيا  دلتعتف عل  ادم ان ن وتط قةاةي

 -دتحدد بادمفاهيم االديا:
 : Social problemsالمشكالت االجتماعية  -1

من ادجها )ش ك ل(، ممد ذكتها افن مااس بم دا "ادش ن وادكاف المشكلة في اللغة العربية 
ح  هها )ار مثله(. ومن  ذدك ُيمال قمت  ُمشحٌ ، كما يمال وادالو معظم بابه ادمماثلا، منم ل هها و 

ح  هها. خ    مي و   (4)قمت ُمشتبه ار متشابه، وهها د 
مت ينط ر ق  وه عل  انها االدتباس (Webster)قاموس  قما مي ادلغا االنكل زيا فيعّتمها

 يتطلب مناقشا، كما قنها مساده وهي ةؤال مطتوح ادصع با، قووعدو ادتأكد عل  ن ع من ادشك 
 . (1)ادمجتمع  قوقمت يتطلب ادتعام  مع خيااات ادعم  ة اء دلفتد  قو

                                                           
ةبع بمطابع داا ادكتب دلطباعا  ،ةتق ادبحث االجتماعي ،ود. عبد ادمنعم ادحسني ،ادحسنا ساأ محمد  -1

 .72ص، 1982 ،جامعا ادم ص  ،وادنشت
 . 79ص  ،و 2008 ،ادعتاق ،بغداد، مطبعا ادخ ت  ، االجتماعممدما مي علم  ،الهار عبد ادحس ن  - 2
، و 1974 ،دبناأ ،ف توت ،داا ادطليعا  ،دتجما ةم ت كتو  ،ادم ة عا ادفلسفيا  ،اوزنتال ، ي دين  -3

 . 448ص
 ،ةبعا ادحاد ادكتاب ادعتب،دو :عبد ادسالو هااوأ ،معجم مماييس ادلغا  ،ا مد فن ادحس ن فن مااس - 4

 .395ص ،2002 ،دمشق
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ادتي  قو ادتتدد وادح تة بانها  ادا من ادشك من وجهه نظت علم ادنفس المشكلةف دعتّ   
بعم  يؤدر إد  ادتخلص من هه  ادحادا، قد يح أ ذدك بإجتاء اددااةات قو  دتطلب ادقياو

إد   بادم ض ع، مما يؤدر بادتادي قوخاص معن  ن ممافلاادبح ث قو قتاءة كتاب مع ن قو 
 (2)قو ادشع ا باالةمئناأ واالادياح. ادتخلص من ادشك وادتتدد

، ينجم عن ظتوف ادمجتمع قو ادب ئا  اصال يا معادجاأنها م قف يتطلب ايضًا بف دعتّ و 
 (3) ها.ودحس ن االجتماعيا دم اجهتها اد ةائ  وادجه د ويستلزو دجميع االجتماعيا،

متاد من األ ظتوف قو  ادا عدو كفايا ادتعايا باعتبااها هي ةالمشكل فيما يتى ادتتب ي أ إأ
 دحديد ادمشحلا دها يتم قو ف ئتهم، غ ت متغ ب فيه يمحن دحديدها ودعديلها ودكيف وج دها

االختوأ ،  اقماو ادفتد ال يتاه ممد دك أ واضحه دألمتاد، وادشع ا ادعاو باالعتماد عل  االةتفساا
ومن قما . (4) اجتماعي قكثت منه ةبيعي مشحلا اجتماعيا إذا كاأ ادسبب يفتتض إنه  ودعتبت

بأنها انحتاف ادسل ك االجتماعي عن وجها نظت علم االجتماع مأأ ادمشحالت االجتماعيا دعتف 
 (5) .ادم اعد وادمعاي ت ادتي  ددها ادمجتمع دلسل ك ادصحيو

عل  قنها  ادا دعبت عن عدو االةتمتاا )قو  االجتماعيةالمشكالت دعّتف ايضًا 
قو ا داها مي ادحياة قيم ادادهر يهدد وج د  ،نمط ادعالئق االجتماعيامي  االضطتاب(

جعلها غ ت مالئما األمت ادهر يدمع اإلمتاد ، بما يلمجتمع قو إ دى مؤةسادهاالجتماعيا د
المشكلة يمحن ادنظت إد  كما  (6).ضطتاباالت بمطادبا إعادة اةتمتاا ادنمط ادمهدد وادع مسببا

                                                                                                                                                                      
اإلةحندايا  ،ادحديثادمحتب ادجامعي ،فناء األةتة وادمشحالت األةتيا ادمعاصتة  ،عبد ادخادق محمد عفيفي - 1
 . 299،ص2011 ،
ا ادفكت دلنشت، عماأ دااالةتيا، مشحالت ةيح د جيا اد وةامي محسن، ،ا مد عبد ادلطيف قف  ةعد -2
 .176،ص2011،
 . 182ص  ،1976 ،محتبا وهبه ،ادماهتة ،قص ل ادبحث االجتماعي ،عبد ادباةط محمد  سن- 3
ا عمال ادمطابع جمعي ،عماأ، دمت لا اإلعداديا و اجادهم اإلاواديامشحالت ةلبا ا، إفتاهيم عبد هللا ادعماا-4

 . 83ص ،1995 ، ادتعاونيا
 ،داا ادمعتما ادجامعيا دلطبع وادنشت وادت زيع االنحتامي،ادمشاك  االجتماعيا وادسل ك  ،محمد عاةف غ ث -5

 . 24ص  ،1982
 .88ص، 2005،األادأ،عماأ، داا ادشتوق دلنشت وادت زيع ، علم ادمشحالت االجتماعيا، معن خل   عمت - 6
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ب ن ادمتغ با و نها دباين ده قهم ته ف ن ادمست يات االجتماعيا قبصفا عاما عل   االجتماعية
 (1) ي.اد اقع االجتماع

بانها دلك ادم اقف ادسلبيا ادنادجا عن ادود امعال األمتاد مشكلة دراستها دعّتف ادبا ثا 
االة ياء ازاء ادطف  ادت  در وةل كياده ادتي دختج عن ادنمط ادمعتاد، بما يؤثت بص اة مباوتة 

 عل  اندماجهم االجتماعي ادتاو وكهدك اندماج ُقةتهم. 

  سرة:األُ مفهوم  -2

ةتة ازا يشد ادملك بادم ة قو ادشد، مأعضاء األُ ةتة مي ادلغا مأخ ذة من االةت، وه  األُ 
  (2)بعضهم ادبعض، بما يجع  ك  وا د منهم داعًا دآلختين.

يش ت إد  ادعائلا وهي  (Family)ديس دها مماف  وادمفه و  اأُلسرةقما مي ادلغا االنكل زيا 
وقفنائهم وخدمهم و   انادهم االديفا ودنتهي بمن ينتم أ إد  ذات  اآلباءإوحال متعددة دبدق من 

 ( 3)ادسلف.

بانها اد  دة االجتماعيا األود  ادتي دهدف إد  ادمحامظا  اأُلسرةيعّتف ق مد زكي فدور 
عل  ادن ع االنساني، ودم و عل  ادممتضيات ادتي يتدض ها ادعم  ادجماعي وادم اعد ادتي دمتاها 

  (4).تمع ، دهدك كاأ االةاس دك  ادنظمختلفا ، ويعتبت نظاو اأُلةتة ن ا  ادمجادمجتمعات ادم

بانها دلك ادعالقا ادتي دتبط ف ن اج  وامتقة قو قكثت معًا  اأُلسرةيعّتف ادمام س االجتماعي 
فتوابط ادمتابا قو عالقات وثيما اختى ،  ث يشعت االمتاد ادبادغ ن م ها بمسؤود تهم نح  األةفال 

 (   5)ة اء كاأ هؤالء األةفال قفنائهم ادطبيع  ن او افنائهم بادتبني.

مي معجمه هي ضتواة  تميا دبماء ادجنس ادبشتر، وهي  عند دينكن ميش  سرة ألُ او 
 . (1)ادجماعا األوديا ادتي ينتمي اد ها ادطف  دوأ اختياا، وادجست ادهر ي صله إد  ادمجتمع 

                                                           
 .  24ص ، 2009 ،مطبعا ادبح تة ،دمنه ا ،مشحالت ادمجتمع ادمصتر  ،ادس د غتيب ق مد وآختوأ -1
 .14ص، 1996،محتبا االنجل  ادمصتيا  ، مدخ  اد  ادعالقات االةتيا ، م ق ةميحه كتو د  - 2

3 - Oxford dictionary, Oxford University, press, fifth Edition, 1963, p436. 
 .152ص ،1986ف توت،  ،محتبا دبناأ، 2ط ،معجم مصطلحات ادعل و االجتماعيا ،ا مد زكي فدور - 4
 .358ص ،2002مصت ، مطبعا ادن   ، نظتة مي علم االجتماع ادمعاصت ، عبد ادحم د ادخط ب  - 5
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وهي ادمسؤودا عن عمليا ، ادتي دزود ادمجتمع بادطاقات ادبشتيا ادمنتجا هي سرةفاألُ 
اإلنجاب ودزويد قفنائها بادمهااات ادثمافيا الكتساب ادتعليم األةاةي واالختصاصي وادتزود 

ةتة دشااك مي عمليا امد واألُ ، دب ء اإلعمال ءفنااألبادثماما وادمعتما ادتي من خالدها يستطيع 
 (2).جتمع عالقا عض يادها ماأ ادعالقا ف ن اأُلةتة وادم ،ادمجتمع بادطاقات وادخبتات

قنها مؤةسا اجتماعيا غادبًا ما يتم ادخلط ف ن مفه مي اأُلةتة وادعائلا متعّتف اأُلةتة عل  
عالقات ادزواج واددو باألود  ف  د جيا دتمث   ،دم و عل  دعامت ن دتشح  من منظ ما ف  د جيا،

عالقات ادمصاهتة من خالل  أدنشما ادثانيا مهي اجتماعيا ثمافيا   ث ، قف ن اد اددين واألفناء
 .(3) دم ان ن األ  ال ادشخصيا   ث يتم االعتتاف فها ويم و ادتباط قدزواجي دبعاً  ادزواج،

اجتماعيا دمتاز بادعيش مي  عل  انها مجم عا اأُلسرةاددكت ا واكت مصطف  ةليم يعّتف 
  (4) .مسحن وا د وبادتعاوأ االقتصادر، وبفاعل تها عل  ادبماء وادتجدد باإلنجاب

ةتة عند واكت مصطف  ةليم يتماه  مع ادتعتيف ادلغ ر عندما ال وهنا نجد إأ دعتيف األُ 
 يشتتط ادزواج اةاةًا دها .

بأنها منظما دائميا  سرةاألُ ماأ ( فيعتّ  Ogburn and Nimkoff–ما )اوكبتأ ونيمح ف ق 
قو دتك أ  ،دتك أ من زوج وزوجا مع األةفال قو فدونهم وقد دتمتع بصفا ادديم ما وادبماء نسبياً 

 (5).من زوج وقةفال قو من زوجا وقةفال وذدك مي  ادا اد ماة قو ادطالق

                                                                                                                                                                      
و 1981، داا ادطليعا ،ف توت ، 2ط ، دتجما إ ساأ محمد ادحسن ،معجم علم االجتماع   ،نكن ميش   يد -1
 . 97ص ،
مجلا دااةات ادعم  ،ادعائلا نش ؤها ودط اها وادتمسيم االجتماعي دلعم   ،عبد ادلطيف عبد ادحم د ادعاني - 2
 .145ص، 1988 ،اذاا26-25ادعدداأ ،
ف توت ، ادمتكز ادثمامي ادعتبي، ادعمليات ، ادديناميات،األةتة وصحتها ادنفسيا ادمم مات ، مصطف   جازر - 3
 . 15ص،  2015 ،دبناأ،
 . 328و ، ص1981، جامعا ادك يت ،  وب د جياواكت مصطف  ةليم ، قام س األنثت  -4
اإلةحندايا ،داا ادمعتما ادجامعيا ، ادخدما االجتماعيا مي مجال األةتة وادسحاأ اةهامات ،ادس د امضاأ - 5
 .24ص،1999،
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نظاو قنساني وجد بانها ألسرة ا George Lindberg)) ج اج د ندفتجمي   ن يعّتف  
ادتتب يا ،فداخلا األنماط ادسل كيا ادمتعددة ادج انب االجتماعيا دمااس ديحامظ عل  ادن ع ادبشتر 

 (1).تب ادقيم واكتساب ادعاداتشعمليات ادضبط ودم ها قود  تم دوادتتويحيا و ،االقتصاديا ،
 Theمي كتاف هما  اأُلسرة H.J. Locke  ود ك E.W Burgessويعّتف ف تجس 

Family) بانها " جماعا من االوخاص يتدبط أ فتوابط ادزواج واددو وادتبني ويعيش أ معيشه )
وا دة ، ويتفاعل أ ك  مع اآلخت مي  دود ادواا ادزوج ،وادزوجا ،األو ،األب ،األخ ،األخت ، 

 (2)ويشحل أ ثماما مشتتكا .
من اقتتاأ اج  وامتقة بعمد يتمي إلنشاء  أبأنها مؤةسا اجتماعيا دنشايضا  سرةاألُ  فدعتّ 

 (3).هم قاكانها ادزوج وادزوجا واألوالدق و ، ادلبنا ادتي دساهم مي فناء ادمجتمع
باعتماد عل  دعتيف ج اج د ندفتج دتك أ ُقةتة ادطف  اأُلسرة اجرائيًا  يمحن دعتيف 

 .ادت   در
 : Childمفهوم الطفل   -3

وادطف  ه  ادتخص  ،كلما مأخ ذة من ةف  بفتو ادطاءمي ادلغا ادعتبيا: ادطف  ادطف  
، ويمال ةف  اد   بمعن  اقب  ودنا بظلمته ،ادناعم وجمعه ةفال بادكست وةف ل بضم ادطاء

  .(4) دثاً  قو ع ناً  ،وادطف  وادطفلا هما ادصغ تاأ وادطف  بحست ادطاء ه  ادصغ ت من ك  ويء

ادطف  ، واص  دفظ  ءادصغ ت مي ك  وي قو ادم د د يعّتف بانه الطفل مي معاجم ادعتبيا
  . (5)وجمعاً  مفتداً  ذادها دستخدو كانت كلما ةف وإأ  وادجمع قةفال ، من ادطف دا وال مع  ده

                                                           
 .16ص، 2010،االادأ ،عماأ، داا ادفكت دلنشت وادت زيع ،األةتة ودتبيا ادطف ،اةمي عبد ادملك اةتم  - 1
 .20ص، 2008 ،ادمنص اة  ،عامت دلطباعا،علم االجتماع ادعائلي   ،ادمصاص مهدر محمد - 2
يط إد  ادخليج داا من ادمح ،ادمتاهما ودوا األةتة مي ادتعام  معها ادخصائص وادمشحالت ،دالل ع ض -3

 .39ص، 2016،عماأ ،دلنشت وادت زيع 
فهجات  ،ادمتكز ادمان ني دلطف  مي مجال ادمان أ اددودي ادخاص  ،افتاهيم  سن محمد عمت ادغزاور  - 4

 .16ص،2007 ،ادماهتة،دلطباعا 
ادمجتمعات ادمحليا بمحامظا اددقهليا  أل دىدااةا قنثتوب د جيا  ،عمادا األةفال ،ةاميا علي  سن ن   -5
 .   7ص  ، 2004ينايت  ، 341ادعدد  ، جامعا ادمنص اة، مجلا كليا اآلداب ،
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ةنه  13و  وهتاً  18 عمت  ف ن عتف ادطف  وخص يتتاوحمي ادم ة عا ادعتبيا ادعادميا و 
 .(1)قب  ذدك بم جب ادمان أ ادمنطبق عليه دم يبلغ ةن ادتودبادتحديد ه  ذدك ادشخص ادهى 

ه  ادصغ ت ادهر جاوز مت لا ادتضاع ودم يبلغ   (child)ادطف  مي ادلغا االنكل زيا 
( هي مت لا دبدق منه نهايا child hoodادتابعا عشت من عمت  ودسم  هه  ادفتتة )ادطف دا 

( ك  م د د ف ن childادطف  )دها يح أ  ،(infant) نساأ ود داً ادتضاعا ادتي يح أ م ها اإل
 (2)ود  ومت لا ادمتاهما.ادطف دا األ

بمتا    اادباةًا وثيماً قما علماء علم ادنفس من وجها نظتهم  دعتيف ادطف دا متدبط 
 اد الدة ودنتهي  ما قب وادتي دبدق من مت لا عمت االنساأدك نها مت لا من متا    ،ادطف دا 

علماء علم نفس ادنم  جعل ا ادطف دا مت لت ن ممتدد ن من ادتضاعا إد   ، بمت لا ادشيخ خا
 وقسم ها إد  ثالثا متا   هي : ،ادمتاهما 
   وهي ف ن نهايا ادتضاعا وةن ادسادةا .،: ادطف دا ادمبحتة  ادمت لا االود 
  : ف ن ادسادةا وادعاوتة . ادطف دا اد ةط  ادمت لا ادثانيا 
 دسم وهي ما من ادعمت،  دا األخ تة ف ن ادعاوتة وادثانيا عشتة ادمت لا ادثادثا : ادطف 

 .(3)قب  ادمتاهما
كائنات اجتماعيا مي ة ا اإلعداد  ويعتف األةفال من وجه نظت علم االجتماع بأنهم 

مهم بحاجه دها  ،وادتنشئا بسبب عدو اكتمال نضجهم ادجسمي وادعملي والعتمادهم عل  اآلختين
مادطف دا من منظ ا علم االجتماع هي ادفتتة ، ويء يهدد دمتعهم بطف دتهمإد  ادحمايا من ك  

ممد دنتهي ، ادعمتيا ادتي دبدق من ادميالد  ت  ةن ادتود وهي دختلف من ثماما إد  قختى 

                                                           
كليا اددااةات ، دااةا مماانا  ، م ق ادطف  مي اإلةالو واالدفاقات اددوديا  ،ةمت خل   محم د عبد هللا  -1

 .  28ص  ،2003 ،ملسط ن ،ادعليا مي جامعا ادنجاح اد ةنيا مي نافلس 
 ،معجم مصطلحات ادتنميا االجتماعيا وادعل و ادمتصلا فها من اصدااات االمانا ادعاما دألمم ادمتحدة  - 2

 مفه و ادطف دا .  ،1987 ،نيساأ  ،ادااة ادعم  االجتماعي  ، 5وثيما اقم 

 1993،ف توت  ،داا ادعل و ادعتبيا دلطباعا وادنشت  ،مشحالت ادطف دا وادمتاهما، عبد ادت من ادعيس ر - 5
 . 16-15ص ،
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 األطفال غير العاديين فيما يعّتف. (1) ادطف دا عند ادبل غ قو عند ادزواج قو عل  ةن محدد دها
 ادهين ينحتم أ  عل  انهم األةفال Exceptional Children)ذور اال تياجات ادخاصا( 

من ادج انب ادعمليا واالجتماعيا  اكثت قومي جانب  انحتامًا ملح ظًا عن اقتانهم ادعادي ن
 دمديم ادخدمات االنحتاف عنايا واعايا خاصا من خالل  ويتطلب ذدكواالنفعاديا وادجسميا 

هم  التعريف االجرائي وفق عنوان الدراسة.(2) مع ذدك االنحتاف ون عه دتناةب ادتي ادمختلفا
األةفال ادمسجل ن مي ادمتاكز وادمعاهد ادخاصا بادت  د وباال تياجات ادخاصا  ة اء االهليا قو 

 ادحح ميا بمحامظا اددي انيا  وادهين دم دشخيصهم بانهم مصاف أ باضطتاب ةيف ادت  د.

 (Autism) التوحد-4
مصطلو (3).د  د ادناةك، بم  و د  ،  د د  دا) و ح د(، بادشيء دفتد بهد  التوحد لغة: 

فيش ت إد  ادتفتد إذ يتضو إأ ادت  د بادتقر ه  ادتفتد به، واأ اد  دة  المعجم الوجيزادت  د مي 
ادطف  ادهادي  معجم علم النفسهي االنفتاد بادنفس، ف نما اد   د ه  ادمنفتد فنفسه، فيما يصف 

)ادت   در(، بانه ةف  ممد االدصال باآلختين قو دم يحمق هها االدصال قط، وه  منسحب دمامًا 
ومنشغ  انشغااًل كاماًل بخياالده وامكاا  وباألنماط ادسل كيا ادمم دبا كبتو االوياء قو دفها قو 

ز عن دحم  ادتغ  ت، هزها، ومن خصائصه األختى ادالمباالة ازاء اد اددين واآلختين، وادعج
 .(4)وع  ب ادنطق قو ادختس

 من إصابا مي ادجهاز بأنه ادخل  ادنادجيعّتف  (Autism)مي ادلغا االنكل زيا  التوحد 
مي  نمائيا دبدق عصبيا دط ايا ينتج عنه اضطتاباتا مم ادمخ(، )وظائف ادعصبي ادمتكزر،

                                                           
داا ن ب ا   ،ادمشحالت االجتماعيا دألةفال ذور اال تياجات ادخاصا ، ساو عبد ادحمزة دع بي ادزيادر  -1

 .18-17ص،2015 ،ادعتاق،دلطباعا وادنشت وادت زيع 
االادأ،  ،داا اديازوار ادعلميا  ،مصطلحات ونص ص إنكل زيا مي ادتتبيا ادخاصا  ،قحطاأ ق مد ادظاهت  -2

 .  30-29ص ،2004
داا ادعلم دلمالي ن مؤةسا ثمافيا دلتأديف وادنشت وادتتجما وادنشت  ،ادتائد معجم دغ ر عصتر ، جبتاأ مسع د  -3

 252.ص، 1992، دبناأ، ف توت ، 
ادمحتب ادجامعي ادحديث  ،االةاءة اد ادديا دجا  اةفال االود زو واةاد ب م اجهتها ، ايمن ا مد ادس د محمد  - 4
 .42ص ،2013،االةحندايا ،
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دشخيص ادمتض ادمبحت، ادعالج،  اال إأ من عمت ادطف  يستمت مدى ادحياة، ادسن ات األود 
 (1) ادطف  فتعلما دبعض ادمهااات. مي ةل ك البأس به ادتمتين، وادتعليم، مأنه يحدث دغ ت

مد اختلف ادبا ث أ مي اةتخداو مصطلو وا د دلتعب ت عن اضطتاب ادت  د مادبعض د
 ادهاد يا ادطفليا() قو  د( وادبعض يسميه )اود زو ( وآختوأ يسم نه ادهاد يا يطلق عليه )ادت  

  ا يانًا.
ه  مصطلو يطلق عل  ا د اضطتابات ادنم  االادمائي ادشام  ادتي دتم ز  الَتوحدو 

مداة عل  ادت اص  ممي نم  ادادمص ا وبادتادي   ر بمص ا قو د قف مي نم  اإلدااك ادحسي وادلغ
انغالق عل   نط ائيا قوا انسحافيهنزعا دصا به ادنم  ادمعتمي واالجتماعي  وادتخاةب وادتعلم قو

 (2).ادهات مع جم ح عاةفي وانفعادي
ومق ادنم ذج االجتماعي ه  اضطتاب مي ادت اص  االجتماعي نتيجا دظتوف  الَتوحد

ادتنشئا االجتماعيا غ ت ادس يا، ينتج عنها ا ساس ادطف  بادتمض من اد اددين واآلختين مما 
يؤدر إد  انسحابه من ادتفاع  االجتماعي مع اد ةط نح  ادهات، قما ادنم ذج ادنفسي مادت   د 

ةتر غ ت صاو ادمبحت ادنادج عن وج د ادطف  مي ف ئا دتسم بادتفاع  األُ ه  وح  من قوحال ادف
ادس ر بما يشعت  بانعداو ادتكيف قو ادت امق ادنفسي، مي   ن يش ت ادنم ذج ادتتب ر إد  إأ ما 

 (3)يعاني منه ادطف  ادت  در يعتبت عجزًا ادااكيًا مصا بًا دالضطتاب ادلغ ر.
بانه  اده من ادعزدا واالنسحاب ادشديد وعدو ادمداة  التوحد  1943Kannerكانر ويعّتف 

 عل  االدصال باآلختين وادتعام  معهم وي صف قةفال ادت  د بأأ دديهم اضطتابات دغ يا  ادة

                                                           
ص ،2016االادأ ،داا غ داء دلنشت وادت زيع  ،االةفال مي دواما  ادمشاك  االجتماعيا،ام  ادمخزومي  - 1

114-124.  
  يتجع هها االختالف إد  عدو االدفاق مي دتجما ادمصطلحات األجنبيا ادتي دعبت عن االضطتابات ادنمائيا

 ادتي دص ب ادطف  مي متا له ادعمتيا ادمبحتة. اد  ادلغا ادعتبيا.
 ،دمشق، داا ادعلم واإليماأ دلنشت وادت زيع  ،ادت  د ووةائ  عالجه ،محم د عبد ادت من عيس  ادشتقاور - 2

 .11ص، 2018
،  ادع ن ،داا ادكتاب ادجامعي، دعدي  ةل ك االةفال ادت  دي ن ادنظتيا وادتطب ق ،ا مد ادس د ةليماأ - 3

 .13ص، 2010،االمااات ادعتبيا ادمتحدة 
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( إد  إأ األود زو ه  اةل ب من ادخبتة وادتفك ت وادحياة 1975) ابراهيم مدكور. وقد قواا (1)
ي مح  اد اقع ادمادر ودم و فيه ادمشاعت اد جدانيا وادحاجات ادنفسيا يح  فيه اد اقع ادنفس

(عل  انه ن ع 1982)بدوي  احمدادفتديا مماو اد قائع ادماديا وادصالت اد اقعيا ادمنطقيا ، وعتمه 
من ادتفك ت يتم ز باالدجاهات ادهاديا ادتي دتعااض مع اد اقع واالةتغتاق مي ادتخيالت بما يشبع 

 .  (2)مقادتغبات ادتي دم دتح
عبااة عن إعاقا دؤثت عل  ادطتيما ادتي يت اص  : ادت  د  تعريف جمعية التوحد العالمية

فها ادطف  مع ادناس   ده وعل  ادتغم من انه  اده دتم ز فداجات واةعا ادنطاق مي ادشدة إال 
واالدصال ،إأ ادهين يعان أ ادت  د يتم زوأ فثاد ث من اإلعاقا مي ادتفاع  االجتماعي 

  .(3) وادتخ  ،االجتماعي 
عل  انه إعاقا إنمائيا معمدة دستمت ة ل ادعمت ودظهت هه  اإلعاقا  وحدالتَ  فكما عتّ     

عادة خالل األع او ادثالثا األود  من ادحياة ودؤثت عل  ادطتيما ادتي يت ص  من خالدها 
ف ادت  د قو ادهاد يا عل  انه يعتّ  معجم منظمة الصحة العالميةوومق  .(4)ادشخص مع ادناس

وقوهاو مع االفتعاد عن اد اقع وعدو ادمداة عل   ،وق الو يمظا انصتاف ادطف  إد  قمكاا ذاديا ،
ادطف  ادمحثف  اهتماوهها مع ،عن دده ا ادلغا قو غيافها  مضالً ،ادت اص  ادعاةفي واالجتماعي 

مما يسبب ، عل  ك  ما مي محيطهاوةغياأ دفض   ذاده ،بشي محدد وامتماد دجاوبه دألوامت 
 .(5)انعزاده وظه ا اضطتابات ةل كيا وعصبيا و تكات الإااديا دتكتا آدياً 

 National Society of)وحدين الجمعية الوطنية األمريكية لألطفال التَ مت عتّ  وقد
Autistic Children (NSAC))  ًاأ إو  ادت  د بأنه اضطتاب قو متالزما دعتف ةل كيا-

من ادعمت ويتضمن  وهتاً  30األةاةيا يجب إأ دظهت قب  إأ يص  ادطف  إد   ادمظاهت

                                                           
 .11ص،2006،االادأ ، عماأ ،محتبا ادمجتمع ادعتبي دلنشت وادت زيع ، ادت  د،اائد خل   ادعبادر - 1
 .12ص، 2010، داا زهتاأ دلنشت وادت زيع، االةفال االوديستك  ،محمد كمال اف  ادفت ح عمت  - 2
 .26ص، 2012، دمشق ،دم ز دلطباعا وادنشت ، مدخ  إد  دااةا ادت  د ، علي عبد ادت يم صادو   -3
 عماأ ،األادأ،داا ادثماما دلنشت وادت زيع ، ادت  د ونظتيا ادعم  ،مؤاد عبد ادج ادد   ،محمد صادو اإلماو - 4
 .19ص،  2010،
 .17ص،  2019 ،مصت، قةلس دلنشت واإلنتاج اإلعالمي ،قةفال ادت  د االود زو  ،وم ق صف ت مختاا  -5
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مي ادكالو وادلغا  واضطتاباً ،مي االةتجابات ادحسيا دلمث تات  مي ادستعا  واضطتاباً  اضطتاباً 
مته وقد عتّ ،مي ادتعلق واالنتماء دلناس واإل داث وادم ض عات  وادسعا ادمعتفيا واضطتاباً 

( بأنه American Psychiatric Association APA)  ة للطب النفسيالجمعية األمريكي
 ،ادت اص  االجتماعي وادلغا،اضطتاب يشم  ادج انب ادنمائيا ادثالثا ادتاديا ادكفاءة االجتماعيا 

الدليل التشخيصي الخامس لالضطرابات .ف نما ُيش ت (1) وادسل ك ادنمطي واالهتمامات وادنشاةات
اضطتاب ةيف ادت  د بانه" اضطتاب يتم ز بعجز مي بعدين قةاة ن DSM_5 2013 العقلية

هما عجز مي ادت اص  وادتفاع  االجتماعي ، ومحدوديا االنماط واالنشطا ادسل كيا ويتضمن 
ثالث مست يات عل  اأ دظهت االعتاض مي متت  مبحتة مسببا ضعف وديد مي االداء 

 (2)االجتماعي وادمهني".

 
 
 

 ( ي ضو ان اع اضطتاب ادت  د 1ادشح )
بأنه اضطتاب ادت  د ايضًا: ف يعتّ دتعدد دعاايف ادت   د بشح  كب ت جدًا ممنهم من 

 د مجم عا االضطتابات ادمعتوما قه   وادحياة، قعصبي ف  د جي معمد يستمت عل  مدى 
                                                           

ا مد محم د ادح امدة ،االةاد ب ادتتب يا وادتعليميا دلتعام  مع اضطتاب ادت  د ، داا افن ادنفيس دلنشت  -1
 .15، ص2019، عماأ، االادأ ،وادت زيع 

داا نبتا ،اضطتاب ةيف ادت  د مشحالت ادمعادجا ادحسيا ومشحالت دناول ادطعاو  ، محم د  مدر وحتر  -2
 . 11ص ،2019، ادماهتة ،دلنشت 

  ادمخطط من دصميم ادبا ثا مستندة فهدك عل  اددد   ادتشخيصي واال صائي دألمتاض ادنفسيا وادعصبيا ، 
DSM2013، ( ادتابع دلجمعيا االمتيحيا دلطب ادنفسيAPA ). 

 اضطراب طيف التوحد

اضطتاب ادت  د 
   AD    ادكالةيحي

)3-1 ) 

  

       

 اضطتاب اةب تجت

SD 

)6-2( 

اضطتاب ادطف دا 
 ادتفكحي

CDD 

)12-3 ) 

 

(6-2) 

االضطتابات ادنمائيا 
ادشاملا غ ت 

 ادمحدودة 

PDD 
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ه  اضطتاب نمائي وام  يتصف بادمص ا مي ادنم  االجتماعي ، م  دباةم اضطتاب ادت  
يجع  األةفال بما ه  يش ت إد  االضطتاب ادشديد مي عمليا ادت اص  وادسل ك  وق ،وادلغ ر 

نط اء عل  قنفسهم ويتصف أ باال ،ادكالو ادمفه و ذر ادمعن  اد اضوعل   ادممداةيفتمتوأ إد  
  .( 1)توعدو االهتماو باآلختين ودلبد ادمشاع

ف عل  انه اضطتاب يتسم بادمص ا مي ادتفاع  االجتماعي وادت اص  وممااةا يعتّ كما 
ادتي دظهت قب  فل غ  ةل كيات نمطيا ومماومه دلتغ ت واالةتجابا غ ت ادعاديا دلخبتات ادحسيا،

 .(2)تةن ادثادثا من ادعم
  (Autistic childالتوحدي) الطفلاما 

وه  ، و دم يحمق هها االدصال قط قبأنه ادطف  ادهر ممد االدصال باآلختين  فيعّتف
قو دفها  ،بخياالده وقمكاا  وباألنماط ادسل كيا ادمم دبا كبتو األوياء ومنشغ  كامالً  منسحب دماماً 

 ،ين وعجز عن دحم  ادتغ  تقو ادهزهزة ومن خصائصه األختى المباالده إزاء اد اددين واآلخت ،
ويفستها ، عض ياً  ودفست هه  ادحادا ددى ادبعض باأ دها قةاةاً  ،وع  ب ادنطق قو ادختس

 .(3) من إوحال ادفصاو آختوأ باعتبااها وحالً 
مه  اضطتاب يتم ز فيه ادمصاب باالنط اء، ضعف ادت اص  ما تعريفنا اإلجرائي للتوحد ا

، يظهت مي ادسن ات يبادمحيط ن وادمص ا مي ادت اص  ادلغ ر وادتعليماالجتماعي وانعداو ادثما 
 ادثالثا األود   من عمت ادطف .

 (:Social Incorporation)االندماج االجتماعي -5

                                                           

 األادأ ،داا ادمس تة دلنشت وادت زيع وادطباعا،  دااةا ادحادا دهور اال تياجات ادخاصا، ا مد محمد قف  زيد  1-
 .130ص، 2011،
داا ادفكت ناوتوأ  ،مدخ  إد  اضطتاب ادت  د وادمفاهيم األةاةيا وةتق ادتدخ   ،نايف فن عافد ادزااع - 2

 .28ص، 2010،عماأ،ادمملكا األادنيا ادهاوميا ، وم زع أ 
، 2004 ،ادماهتة،محتبا االنجل  ادمصتيا ، ادطف  قدت  در دشخيصه وعالجه ،  افتاهيم محم د فدا - 3

 .17ص
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اندمج مي ادشي دخ  فيه ودستت به وادمج ادتج   )دمج(مي ادلغا ادعتبيا من االندماج  
وددامج ا عل  ادشيء ، وقمت دماج مستقيما، ةتماماالودمج األمت يدمج دم جا  (1) .كالمه قفهمه

وادمج ادحب  قجاد متله ، مححم ق ر  اروصلو دماج  دهم، ودامجا عل هم دماجا جامعا، اجتمع ا
 .(2) مي اقا

ادعمليا ادتي دندمج ادهر يش ت إد   (Incorporation)مي ادلغا االنكل زيا ه  االندماج 
واألمتاد داخ  كياأ اجتماعي قوةع، ويمحن دحم ق  وادطبماتبممتضاها ادجماعات االجتماعيا 

مجتمعات ادم اةنا، قو من كما مي  ذدك من خالل د ةيع ادحم ق وما يتتدب عل ها من ادتزامات،
دحتاك االجتماعي وادزواج ادداخلي واددمج ادحضتر، ويعن  كاخالل آديات اجتماعيا مع نا 

 -االجتماعي وج د جماعات مهّمشا، وعالقات ادصف ة  االندماج االجتماعي مثله مث  االنغالق
فيش ت إد  ادتكام  ادتي دعني بادداجا  (Integration).اما ادمصطلو ( 3)ادجماه ت، وادتعاوأ 

 ةتة واآلختين.االةاس االعتماد ادمتبادل ادهر ال يت امت مي مت لا ادطف دا بادنسبا اد  األُ 

ادسس  د جي يف د بانه قب ل ادهر يحظ  به ادفتد قو مي معنا   االندماج االجتماعي
ادجماعا مي ادب ئا االجتماعيا ادتي يعيش م ها باالعتتاف به عض ًا مي ادمجتمع قو دنم ته 
ادشع ا ادهادي باالنتماء، ف د إأ هها االندماج يبم  غ ت محتم  مادم يمنو ادفتد ادجماعا ادم ااد 

كته ادفعليا مي ادحياة االجتماعيا، يتعااض االندماج ادماديا وادثمافيا ادتي دضمن مشاا 
االجتماعي مع ادتهميش قو االقصاء االجتماعي، وك  اوحال اد صم وادتم  ز وال يح أ االندماج 

عمليا ادتنس ق ف ن  ه  االندماج االجتماعيدها ماأ  (4)اجتماعيًا دوأ  د ادن  من ادمساواة. 
                                                           

وادنشت داا ادغد ادجديد دلطباعا  ،اعتن  به وااجعه ا مد جاد،ادمصباح ادمن ت ،ا مد محمد ادف  مي   -1
 .119ص ،2007 ،ادماهتة،
 ،3،طدساأ ادعتب  ،دإلماو ادعالما قفي ادفض  جمال اددين محمد فن كتو افن منظ ا اإلمتيمي ادمصتر   - 2

 .400ص،1999 ،ادجزء األول ،دبناأ  ،ف توت  ،داا إ ياء ادتتاث ادعتبي دلطباعا وادنشت 
ادمجلس االعل  دلثماما  ،م ة عا علم االجتماع ) دتجما محمد ادج هتر وآختوأ( ،ج ادوأ مااوال-  3

 .243-242، ص2000 ،ادمشتوع ادم مي دلتتجما
  مناقشا مع االةتاذ ادمشتف واددكت اة اايج ائيسا قسم ادلغا االنكل زيا عن ادفتوقات ادلغ يا ف ن ادمفه م ن 
اندماج اجتماعي نظتيا ادعدادا مي ادنم ذج ادل بتادي ادمستداو ، ادمتكز ادعتبي –مساواة -متاد دياني ،  تيا - 4

 .19، ص2014دألبحاث ودااةا ادسياةات،
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قو ،مختلف ادطبمات وادجماعات ادمختلفا ادسالدا وغ تها من قنماط ادمجتمع مي و دة متكاملا 
ه  عمليا ضم مختلف عناصت ادحياة االجتماعيا مي مجتمع ما دتشح  عالقا وا دة متناةما قو 

 .(1) إزادا ادح اجز ادمائما ف ن ادمجم عات ادمختلفا

االجتماعيا ادتي دتكز عل  ادمشااكا وادتفاع  وبهل عل  قنه ا د األنماط  االندماجويعتف 
دكن ادمداة عل  ادمشااكا ذادها ، ادجهد ادمتبادل من كاما األةتاف ادداخلا مي عمليات ادتفاع 

دمشااكا اإأ قص ا ادفتص  ،خت وادتفاع  معه بطتيما ايجافيادعد صفا متدبطا بمب ل اآل
االجتماعي واإلقصاء االجتماعي يتدبطاأ بادنظتة ج دعد قهم مع قات االندمابفاعليا مي ادمجتمع 
تماث  مي ادفكت ادبانه اإلدغاو قو  االندماج االجتماعيف يعتّ كما  .( 2) ادمستمبليا قو األم 

مجم عا ادتداف ت ادتي يتبناها ادمجتمع انه عل  ه ادسلطاني مويعتّ . (3) متادوادعم  ف ن األ
 قما ق مد بعلبحي ممد عتمه (4).متكامالً  وامالً ب اًل ق مي صف مه، جديدوادجماعا دمب ل عض  

ف االندماج االجتماعي بأنه  ص لا جملا من ادشتوط االجتماعيا واالقتصاديا وادثمافيا يعتّ 
ودجع  إر متد من قمتاد ادمجتمع  ،وادسياةيا واألخالقيا ادتي دلبي مطادب ادتوح اإلنساني

  .(5)ادمعني يشعت انه مي ف ته 

                                                           
االندماج االجتماعي دلمهاجتين بادمجال ادحضتر دااةا دطبيقيا بادمجال ادعمتاني دمدينا ،ادزب ت فن ع أ  - 1

 .2017-2-8،عل و اإلنسانيا  واالجتماعيا بجامعا األن اط مجلا اد،األن اط 
فناء وتيك ماع  ادمتقة ادعتاقيا ف ن االندماج واالةتبعاد )ادحاجا إد   ،ودياأ ياة ن عب د ،ميسم ياة ن عب د -2

ادمجلد -216ادعدد ،مجلا األةتاذ ، ( دااةا م دانيا من وجها نظت قةادهة كليا ادتتبيا دلبنات الةتداما ادتنميا
 .475ص ،2016ادثاني دسنا 

دااةا  ادا قسم ادعل و واقع االندماج االجتماعي دطلبا ادسنا األود  جامعي _، ا مد منغ د ،ي نس دع بي  - 3
 .136ص، 2015ديسمبت –ادعدد ادتابع ، مجلا ادعل و اإلنسانيا ، ادجزائت  –االجتماعيا بجامعه جيج  

دااةا ممدما إد  ادملتم  ، ادمشااكا واالندماج االجتماعي دألوخاص ذور اإلعاقا ،عايد ةبع ادسلطاني  -4
 .6ص ،1014افتي   14-17اإلمااات ادعتبيا ادمتحدة ،دفي  ،ادتابع عشت دلجمعيا ادخليجيا دإلعاقا

ادمتكز ادعتبي  ،جدديات االندماج االجتماعي وبناء اددودا واألما مي اد ةن ادعتبي، ا مد بعلبحي وآختوأ   -5
 .159ص ،2014 ،ف توت، دألبحاث ودااةا ادسياةات 
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ادعمليا ادتي دتمي إد  إدماج اإلمتاد وكفادا مشااكتهم  باناكما يعتف االندماج االجتماعي 
من خالل مختلف مناوط ادحياة ويهدف ادتأه   وإعادة ، ادفعليا مي عمليا ادتنميا االجتماعيا 

جتماعيا حادا يستطيع م ها من ادنا يا ادبدنيا وادعمليا وادنفسيا واالداالندماج إد  اد ص ل بادفتد 
االندماج االجتماعي ألسر اطفال دعّتف ادبا ثا  .(1)يستف د من ادفتص ادمتا ا مي ادمجتمعاأ 

ادب ئا  مععل  دبني اةاد ب ةل كيا دتالءو قةفال ادت  د ُقةت  عدو قداة بانه التوحد اجرائياً 
االجتماعيا مشااكا مي ادنشاةات ادادتمب  و االجتماعيا، دخلق عالقات معادا ومنسجمه دضماأ 

كما ودجدا االوااة هنا إأ دمفه و االندماج يتدبط اادباةًا مباوتًا  .وادعلميا وادتتم هيا ادمختلفا
 بمجم عا من ادمفاهيم ادتي دماابه ة اء مي ادلغا ادعتبيا قو االنكل زيا واهم هه  ادمفاهيم وهي:

ةتيق دم يا قوحال يعني د ةيع قداات ادناس وخيااادهم عن : (Empowermentادتمح ن ) .1
 (2)ادمشااكا ومست يادها وجع  ادناس ذو قهميا ماعلا ومؤثتة مي عمليا ادتغ ت االجتماعي

وادتمح ن مي دااةتنا ه  عمليا د م ت متص دلطف  ادت   در دلتفاع  مع اأُلةتة واآلختين يتم 
 ذدك من خالل دنميا قدااده ومهاااده االجتماعيا

ه  ك  ادعمليات قو ادمحاوالت ادفتديا قو  Social Adaptationادتكيف االجتماعي -2
ادجماعيا ادتي دسع  من خالدها ادفتد قو ادجماعا إد  ادم ائما ف ن  اجاده ومتطلبات ادب ئيا 

دشتوط  ومماً  ،ف ادتكيف االجتماعي بانه دعدي  ادسل ككما يعتّ  (3)االجتماعيا وادثمافيا ادسائدة.
  (4)جماعا وادثماما.ادتنظيم االجتماعي ودماد د اد

                                                           
دوا ادتأه   األةتر ادمحتاين مي دحم ق االندماج االجتماعي واالقتصادر ، عماد عبد ادلطيف  س ن محمد-1

، جامعه بغداد ، دألةتى ادمحتاين ادفلسط ن  ن داخ  ادمجتمع دااةا م دانيا مي محامظا نافلس قةتو ا دكت اا  
 .95ص، 2005،قسم علم االجتماع ، كليا اآلداب 

دااةا م دانيا مي جامعه بغداد ،االندماج االجتماعي دلطلبا من ذور االعاقا  ،قمت عصاو عبد ادجباا - 2
 .14ص، 2018،جامعا بغداد، قسم ادخدما االجتماعيا كليا اآلداب ، علم االجتماع ،اةادا ماجست ت 

 .184ص ،2012 ،بغداد  ،داا ادمدى  ،ادغجتدكيف ،  م د ادهاومي  - 3
اعيا م دانيا مي دااةا اجتم ،مع قات االندماج االجتماعي دلناز  ن مي ادعتاق  ، س ن مطت وناس  - 4

 .9ص، 2018، جامعه ادمادةيا،كليا اآلداب  ، علم االجتماع ،اةادا ماجست ت ، محامظا ادمادةيا
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 :تمهيد
دضذمن اعتمذاد نظتيذا )ادبنائيذا  :مي هها ادفص  مبحث ن ادمبحذث األول دستعتض ادبا ثا 

 .مي مشحلا اددااةا هاد ظيفاد ظيفيا ( دتفس ت م ض ع اددااةا و 

وهذذذي مجم عذذذا مذذذن ، نمذذذاذج مذذذن اددااةذذذات ادسذذذابما  امذذذا ادمبحذذذث ادثذذذاني : ممذذذد دضذذذمن 
وادتذذي ادذذيو  دااةذذتنامذذع شذذابه تو قذذد دكذذ أ م هذذا ج انذذب د،قمتيبذذا مذذن م ضذذ ع دااةذذتنا اداددااةذذات 

منهذذا ومذذن ادمتغ ذذتات وادمفذذاهيم وادتذذي دهذذا عالقذذا وثيمذذا باددااةذذا  ةدلبا ثذذا االةذذالع عل هذذا واإلمذذاد
ادحاديا ك نها دعد اك زة علميذا مهمذه مذي اددااةذا ادتذي الفذد إأ يعتمذد عل هذا عنذد قجذتاء اددااةذات 
إلثتائنذذذا بادمعل مذذذات ادمتعلمذذذا بادم ضذذذ ع ادذذذهر نتغذذذب فدااةذذذته، ودمذذذد ادبا ذذذث بادمذذذداة علذذذ  فلذذذ ا  

 ء عل هذا ،ومذي كيفيذا صذياغا ادفتضذيات واإلمذادة مذن ادمصذادا ادمسذتخدما ادمشحلا ودسليط ادض
ومذذن   ذذث ادمذذنهج ادمسذذتخدو مذذي اددااةذذا واالدوات ادمسذذتخدما وادتعذذتف علذذ  اهذذم ادنتذذائج ادتذذذي 

 -:اً ثادثذذ.دااةذذات عتبيذا  -:اً ثانيذ . دااةذذات عتاقيذا -:والً ق د صذلت اد هذا اددااةذذات ادسذابما ودشذم 
 ا.جنبيقدااةات 
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  ول : التوجه النظري للدراسةالمبحث األ
 : The structural Functional))النظرية البنائية الوظيفية 

 ،ادتئيسيا مي علم االجتماع ادمعاصتادتنظ تيا االدجاهات  د عد ادبنائيا اد ظيفيا ق د
نها أل ومشحالدها، دفهم م ض عات اأُلةتة باعتبااها إةاااً تها ادبا ثا دلدااةا ادحاديا ةتخدما

دتعدد االهتمامات وادم ض عات ادمتا ا داخ  نطاق اأُلةتة  نظتاً  عديدةنظتيا د اجه متطلبات 
ادتي يمحن من  ادسس  د جياهي ادنظتيا ماد ظيفيا . مث  ادعالقات ف ن ادزوج وادزوجا واألفناء

اد ظيفيا دفهم ودااةا  ألنها دهتم فدااةا ادمع قات منظمادااةا علميا  األنساقخالدها دااةا 
دااةا ادج انب االةتاديحيا مي ادبناء االجتماعي، فيما دهتم ادبنائيا ف االجتماعيا،ادديناميحيا 

، وادبنائيا اد ظيفيا هي االةاا ادنظتر دتالمي االنتمادات  كليا نظتة ادمجتمع دنظت اد نها   دك
 (1)ادتي وجهت دك  من ادبنائيا واد ظيفيا كاًل عل   دة.

أ نمدا بشح  عاو ماذا ةيحدث مي مجتمع ما إادبنائيا اد ظيفيا نستطيع  دااةامن خالل م
دااةا ادنتائج واالثاا ادمتمثلا بادعنايا بإمتاد  و د ظيفته،  فتعيقداء ادنسق اد مال ظاعن ةتيق 

 ادحاجاحشف عن ادهر ي عل  ادبناء االجتماعي دها، ةتةاألُ مي  ر  دادمتتدبا عل  وج د ةف  د  
دلك قمتاد  وخص صًا مي كاما مؤةسات ادمجتمع دجا  من ادجه د ادمبهودا عل  تأك د د  ادإ

 ،ةت ودمديم اددعم وادمساعدة وادمساندة ود م ت اال تياجات ادمعتفيا وادتأه ليا وكها االقتصاديااألُ 
ادنظاو يؤدر إد  ظه ا عالقات وظيفيا متباددا دساهم مي اةتمتاا وانسجاو قجزاء االمت ادهر 

 مؤةساةتة أ األُ إنظتيا ادبنائيا اد ظيفيا ، إذ دتى اداالجتماعي كح  مما يحمق د ازأ ادمجتمع
ةتة هي ماألُ  ،قدوااها ادمت قعا منهااهم  ادمجتمع االةاةيا مياد ظائف  عدد منؤدر د ااجتماعي

ادمجتمع ناء فقيمتها وادجاهادها ضعف فنائها قو  ادعم د ادفمتر دلمجتمع إذا ضعفت قو انهاا
 .(2)متأثتًا فهاكح  

 

                                                           
، ادتغ ت االجتماعي: مدخ  ادنظتيا اد ظيفيا دتحل   ادتغ ت، مؤةسا وباب ادجامعا،  ماديه عمت ادج الني -1

 .26،ص  2013اإلةحندايا، ،
(2) Tamara small, structural functionalism theory, (2012), http//structural functionalism 

theory.blogspot.com 
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 -مترابطة من أهمها: تعتمد البنائية الوظيفية على عدة مسلمات

ادعناصت األنساق ادفتعيا ادتي دتضمن مجم عا من ادمجتمع ما ه  إال نسق يضم مجم عا 
متعيًا ةتة نسمًا اجتماعيًا فهدك دعتبت األُ , دسهم مي دحم ق دكاملهيمحن إأ ادمتساندة ادتي 

(social system يتك أ من قمتاد يتدبط أ )واالعتماد  عن ةتيق ادتفاع  فبعضهم ادبعض
دك  نسق ا تياجات قةاةيا الفد من كما  ،ويتدبط أ فبقيا قمتاد ادمجتمع بعالقات ادمتبادل

ادت ازأ دحادا ادنسق فيفتمت  ،ج هتياً دغ تًا  تغ تيادنسق ة ف ماأ اد ماء فها وإال 
(Equilibrium )  اأ كاما ادبناءات االجتماعيا او االةاةيا منها عل  االق  دسهم مي دكام ،

قجزاؤ  ادمختلفا   ا تياجات أ دلبإالفد ادنسق ادهر دعم  من خالده ومي دكيفه واندماجه، دها 
من منو ادمطل ب منها بعد إأ دلب   اجادها يبدق ذدك  قنجازدهدك يجب عل  األةتة  .األةاةيا

 ،دألفناءاالجتماعيا ادس يا بادطعاو وادمأوى وادملبس وادتنشئا  همدها وامدادادمحانا ألمتا
وغ تها من ختين  وب نهم وب ن اآلدلمحامظا عل  ادنظاو وادتمل   من  دة ادصتاع ف ن األمتاد 

، وقد  اول اد ظيف أ بصفا ةتة مي  ادا د ازأ األُ واةتمتاا اإلنجازات ادتي دؤدر إد  بماء 
ا كيف قأ نمطًا قو فناء مع نًا يحمق ويشبع بعض ادحاجات  ادح  يا  دلنسق عاما اأ ي ضح  

 .(1)وقأ هها اإلنجاز "يفست" وج د ذدك ادنمط قو ادبناء
باد ظائف ادظاهتة ةتة دألُ  اد ظيفيا ادمداكاعل  اإلةهامات ويطلق انصاا هه  ادنظتيا 

(Manifest Functions )  اد ظائف ادكامنا  دلك اد ظائف غ ت ادمداكاوعل(latent 
function)  ةتر مي اادباةها مع يتك أ منها ادنسق األُ دها ينص ادتتك ز عل  االجزاء ادتي

عنصت  وقوادتساند اد ظيفي مع االهتماو بح  جزء  ادتفاع عن ةتيق  االخت، بعضها ادبعض
ادعمليات فنتائج االهتماو ينصب كهدك  ،  د ظيفا مع نا قو مع قًا دهقهميا دوا  مي ادنسق باعتباا

 .(2)ةتر واالنساق ادخااجياةتة وادعالقات ادتي دتبط ف ن ادنسق األُ ادداخليا مي األُ 

                                                           

، ادنظتيا ادمعاصتة مي علم االجتماع دااةا نمديا ، ت :محم د ع دة، وافتاهيم عثماأ ،ذات إامنج زايتلن-1
 .16،ص 1989،ادسالة  ، ادك يت 

ادماهتة ،ادنظتيا االجتماعيا، محتبا ادنصت دلنشت وادت زيع  –دااةا االةتة  ،ةاميا مصطف  ادخشاب -2
 .34-32ص، 2006،
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وإفتاز  ، إأ ادمدخ  ادبنائي اد ظيفي يم و فتحل   ودفس ت ك  جزء )فناء( مي ادمجتمع
وبهها يح أ عم  ادتحل   اد ظيفي ه  دفس ت  ،ادبعض فبعضهاادطتيما ادتي دتابط فها األجزاء 

,مي اد قت ادهر د جه فيه  عن ادعالقات ف ن األمتاد وادك  مضالً  ،هه  األجزاء وادعالقات ف نهما
 .(1)اد ظائف ادتي دك أ محصلا دهه  ادعالقا إد خاصا  عنايا

االجتماعي ه  مح ا اهتماو االدجا   نسق ادبناءقأ نجد ادمسلمات عل  قةاس هه   
 ما يتضمنه ادنسق من عمليات دجتى ف ن مح ناده قو و داده، وما ينتج عنمادبنائي اد ظيفي 

ضتوايا دعد ن آثاا قو إةهامات وظيفيا وما دفتز  مادعمليات دفاعلها ادمستندة اد  مجم عا من 
ألر نسق اجتماعي ما دم و  ادهجه مي دااة  يتاع  هها ادت متكام  وبادتادي اةتمتاا   دبمائه كح 

يطلق )م تد أ( عل  دها  ئه،ادبنائيا داخ  ادنسق من قج  ددعيم اةتمتاا وبما اتبه اد  د
او دلك ادتي   Mani Fest Functions)) باد ظائف ادظاهتة اد ظيفيا ادمداكااإلةهامات 

ةتة مجال األُ اما مي   Talent Function) )اد ظائف ادكامنا بمداكا د صف بانها دلمائيا غ ت 
مي اادباةها مع بعضها  ،ةتى ماأ ادتتك ز ينصب عل  األجزاء ادتي يتك أ منها ادنسق األُ 

   (2).ادبعض عن ةتيق ادتفاع  وادتساند اد ظيفي
ادسيح د جي  تآدفمن خالل اد ف ن االنساق بادتساند اد ظيفي ادمتبادل ادمتغ تات ادخاصا

ات نح  ن االدجاهيك  مي دتآدف ف ن ادعناصت ادهر يؤثت فيه ادمدا باددؤثت مي بعضها ادبعض 
ادتي دفتتض ادضغ ط االمت ادهر يخلق ن ع من  بعضها ادبعض االخت،اةتخدامها مي مساندة 

ف ن  وثيماً  دستخدو دكامالً ال فد إأ  حددبمدا مادتادف  ،جع  هه  ادعناصت متآدفا بشح  متبادل
ادتي يستند  من جانب معظم ادمشااك ن باعتبااها عناصت متكاملايتم دمثلها   ث  ادطتيمت ن

 .(3)ف ن بعضها ادبعضمساندة وج د ادقو اد ها وج د ادعناصت ادمح نا دلنسق 
هنا نجد اأ هه  ادفكتة اةتندت إد  نظتيا ادمماثلا ادب  د جيا ف ن ادمجتمع وادكائن      

ادتي مساندة يعتمد بمائها عل  ادقأ انمساو ادك  إد  قجزاء قو عناصت إذ ،ةبنست( هذ. )ادحي دذ

                                                           
 .143ص  ،1999 ،ف توت ،داا ادنهضا ادعتبيا، ادعائليااألةتة وادحياة ، ةناء ادخ دي -1
 .  34-33ةافق ، ص مصداةاميا مصطف  ادخشاب،  -2
ف تس ك هن ، ادنظتيا االجتماعيا ادحديثا، دتجما عادل مختاا اده ااى، محتبا نهضا ادشتق، ادماهتة،   -3
 .   226، ص 1980، 3ط
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ة اء كانت  ،هإد  دماةحها معماةا بح ث دك أ ك  منها مي  اجا  ،دألختمنهما ك   يهاؤدي
 شائتر عادقو  Domesticةتر )األُ كادنظاو  و اجتماعياهه  األجزاء كائن ف  د جي قو نظ

(Ceremonial  قو  )قصحاب دها قكد  (1).ادحتمي ادصناعيقو  ت   كهن دياد قو ادسياةي
ادعالقات ادمتداخلا مي وبحا ادنسق ادتي دؤدى من خالل ادنظتيا اد ظيفيا عل  وظائف 

عل  دعمه ومساندده مي األوقات ادصعبا ادتي ي اجهها  ادتي دعم  ادعالقات ادتي دحيط بادفتد
زيادة دشبحا هه  ادادمتداخ  مي  قنماط ادسل كدعزيز ضتواة عل   ايضاً  وأ يؤكددها  ،مي ف ئته

، اذأ دمد اصبحت نمطا ادبدء ادمتكزيا دتحل   ادفع  عند بااة نز هي ادنسق مصادا اددعم دلفتد
كما يصنف  -االجتماعي ،ادهر يعحس عمليات دفاعليا عالئقيا دحت ظتوف مع نا وهها ادنسق

ويمحن إخضاعه دنفس نظاو ادتحل    يمحن ادتعام  معه كنسق بادمعن  ادعملي، -بااة نز
 . (2)ادنظتر ادهر ُةبق فنجاح عل  قنماط ُقختى من األنساق مي عل و ُقختى 

ؤدى إد  اعتماد يزود فها األمتاد بما يدلك ادمعل مات ادتي يتمث  مي أ اددعم االجتماعي إ
من ادشع ا  مي اد ةط االجتماعي ادهر يعيش فيه، االمت ادهر يخلصه ادفتد بأنه متغ ب فيه

، ادشع ا بادتعايا واالنتماء باإلضاما إد  ادشع ا بادتمديت واال تتاوباالغتتاب فيعم  عل  فت م ت 
 . (3) واجباده وادتزاماده نح  اآلختينقهميا تعتف عل  مضاًل عن اد

داخ  ادنسق ادمفتدة دااةته ألنساق ما دم و به اد  دة ادبنائيا فاد ظيفي ادبنائي يتاعي االدجا  
اإلةهاو ادهر دمدمه هه  اد  دة ف اةطا ادااك اهميا  فيهددعيم اةتمتاا  وبمائه ادعم  عل  من 

 (functionsاد ظائف ادظاهتة   عل  األود (Merton  ث يطلق )م تد أ  ،بطتيما غ ت مباوتة
Manifest) قما ادثانيا متمث  اد ظائف ادكامنا (latent functions،) يف فتاوأ  قما )ااد كل

Rad Klif Baroun  ) عل   ادنظم االجتماعيا دم ودطبق علي اأ مكتة اد ظيفيا ادتي م تر
ماد ظيفا هي اددوا ادهر يؤديه قر نشاط  ،وادحياة ادب  د جيا ادحياة االجتماعيا ادمماثلا ف ن

                                                           
، 2001االجتماع، ادمحتبا ادمصتيا دلنشت وادت زيع، اإلةحندايا، عل  د لا، ادبنائيا اد ظيفيا مي علم  -1

 .115ص
محمد عبد ادكتيم ادح ااني، ادنظتيا ادمعاصتة مي علم االجتماع ادت ازأ ادتفاضلي صيغا د ديفيه ف ن اد ظيفيا -4

 . 176،ص2008وادصتاع ،داا مجدالور دلنشت وادت زيع، عماأ االادأ ،
-3 Duck,S.W and Silver, R.C.(1995) Personal relationships and Social Support 

.Johnwiley & Sons LTD, London .P.31.                                                           
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ادهر نظاو اجتماعي هي اددوا وظيفا قر  ادهر ينتمي إديه، دها دك أ جزئي مي ادنشاط ادكلي 
ادهر يتأدف من قمتاد يتدبط أ فبعضهم   نادبناء االجتماع ادفتد قو ادنسق مي ادتنظيم قو  يلعبه

 (1).عالقات اجتماعيا محددةو ادبعض مي ك  متماةك 
ادخليا األود  ف صفها اد ظيفي فدااةا م ض ع اأُلةتة ادبنائي االدجا  علماء  اواهتمقنصب 

من   ث هي اد ةط ادتط ا قو ادتغ ت  ادتي يبدق منهادنمطا كما قنها ادمجتمع ادجماعا و دبناء 
 تلم  ادمح نات األوديا دلثماما وادلغا وادتتاث دمتد قر ادطبيعي االجتماعي األول ادهر ينشأ فيه 

  ث يعتف ادنسق  ،أُلةتة كنسق اجتماعيعن ةتيق ادتنشئا االجتماعيا، دها دعتبت ااالجتماعي 
ابطا بح ث إذا  دث دغ ت مي قر و دة منها يتبع بادضتواة دغ ت مي بأنه ) و دداأ قو قكثت متت 

نسمًا ديصبو أ يتحمق ادتفاع  ف ن و داده إةتة( الفد دتك ين ادنسق )األُ ( م ادا اد  دة األختى 
هتم هها االدجا  مي دااةته دألةتة كما ق  ف د( –افن(، ) جد  -زوجا(، )قب –متعيًا مث  )زوج 

  دات وظائف ادو قةاةيا هي )وظائف األةتة بادنسبا دلمجتمع كح ، ادئ مبثالث   بادتتك ز عل
  (2).ظائف اأُلةتة بادنسبا ألمتادها باعتبااهم قعضاء م ها(، وو أُلةتة)انسق مي هها اد

 توظيف النظرية البنائية الوظيفية في مشكلة الدراسة : 
م تد أ باعتبااها اوبتت ممثلا بآااء ادعادم اداد ظيفيا  ادبنائيامدخ   عتمادادبا ثا ال هتدجا

ج انب ادعمليات ادداخليا مي األةتة  اعادجنظتيًا دم ض ع اددااةا ألنه يتناول ويحاول مقةاةًا 
فتعاملها مع ادطف  ادت   در ف صفه مشحلا دع ق اداء ادنسق االةتر فتأديا وظائفه االجتماعيا 

اة ياء اجتماعيًا وماعل ن مي االأ ذاده، باإلضاما إد   عل  اد جه االمث  فتزويد ادمجتمع بأمتاد
ةتة باعتبااها نسمًا اجتماعيًا قةاةيًا بعض   ث دؤدر األُ  ،إوباع ادحاجات ادمختلفا ألمتادها

اد ظيفا ادب  د جيا، اد ظيفا  مث  ادمتطلبات اد ظيفيا من قج  ادحفاظ عل  بماء ادمجتمع
وكهدك إوباع ادنا يا ، دألفناء ودتب تهم وممًا دفلسفا ادمجتمع االجتماعيا االقتصاديا وادتنشئا

ادمتدبطا  الجتماعياتأديا اد ظائف واألدواا اكما دؤه  امتادها د ،ادعاةفيا وادنفسيا دألفناء
يجع   ،وددني مست ى ذكاؤ دلطف  ادت   در ادعملي االجتماعي و مص ا دهم ماد ادعمتيا بادمت لا

                                                           
،  2007عاةف وصفي ، اإلنثتوب د جيا االجتماعيا ، داا ادنهضا ادعتبيا دلطباعا وادنشت ، ف توت ،  - 1

 . 251ص 
، ص 2008ةاميا مصطف  ادخشاب ، ادنظتيا االجتماعيا ودااةا األةتة ، داا ادمعااف ، ادماهتة ،  - 2

178 . 
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ب ف ئته االجتماعيا ألنه دم يص  عل  داجا االادماء ادههني ادتي مطادمنه عاجز عن دلبيا 
  دؤهله دلتكيف االجتماعي.

 ،دؤثت ودتأثت باد اقع االجتماعي ادسائد آلنهاادبا ثا قأ اأُلةتة  لما بادغا األهميا  ى دت وهنا 
عل  األدواا أ دؤثت إالفد دها  ايجافيا قو ةلبياقكانت  ة اءدبناء اأُلةتة  مادتغ تات ادتي دحدث

  دها مإأ إصابا ق د قفناء اأُلةتة بإعاقا يتتك قثتًا بادغ األهميا عل ،واد ظائف ادسائدة دأُلةتة
من خالل ما دسببه هه  اإلعاقا من دغ تات مي اد ظائف واألدواا كنسق اجتماعي اأُلةتة دوا 

ومن  ادحادياإأ اددااةا كما  ،بما يخلق عدو االنسجاو داخ  اأُلةتة مما يؤثت علي فنائها ادعاو 
  د ومدى دأث ت هه  اإلعاقا عل  دشتح واقع ةف  ادت  اد ظيفيا  دبن ها دلنظتيا ادبنائياخالل 

أ دتكز عل  جانب ن مهم ن دألةتة هما إدحاول ةتة واندماجها االجتماعي. انما اندماجه داخ  األُ 
يؤثت دأث تًا مباوتًا عل  اأُلةتة ة اء ةتر ر ا د و دات ادنسق األُ   دت  ادطف  ماد .ادبناء واد ظيفا

ادعالقات داخ  األةتة وخااجها، قو من ن عيا ذدك من خالل يح أ من ادنا يا االجتماعيا 
لتعايا ادصحيا ادمتعددة دلطف  دادنا يا االقتصاديا من خالل ما دتحمله األةتة من قعباء ماديا 

ة اء عل   هاصتاع داخلخلق نمطًا من ادفيعل  مدى انسجاو األةتة وضعه ؤثت ادهر يعاق، ادمُ 
 ة األمت ادهر يدع ااألفناء مما يسبب مي انهياا فناء اأُلةت ف ن قو  ،ادزوج ن ى ادعالقا ف نمست  
قو ةبيا اجتماعيا كانت ة اء  ادمعنياواألهليا  دلمؤةسات ادحح مياادتدخ  ادمباوت إد  

 . لمحامظا علي ادبناء ادعاو دلمجتمعد
ةت اةفال ادت  د دمساعددهم مي ادقياو بمسئ ديادهم دجا  ألُ دعم  دمديم الفد من ودتى ادبا ثا

ةتة ويخفف عبء دكف  اددودا بادتعايا   دي ن بما يحمق ادت امق االجتماعي دألُ قفنائهم ادت  
مي ادغادب دم و    در، وهها فدوا  يسهم مي دماةك فناء اأُلةتة وادمجتمع.ادمباوتة دلطف  ادت  

  د واألعمال ادمنزديا مي اأُلةتة د  دها ف ظيفا ادتعايا وادعنايا بطفلها ادمصاب بادت  األمهات 
عل ها، مإنها ال دستطيع االةتمتاا مي ذدك، وهها يتطلب ادتعاوأ وادتساند  شح  عبئاً يوهها 

 اد ظيفي من قمتاد األةتة واألقااب، دكي دم و بأداء دواها، وإنجاز عملها.
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 من الدراسات السابقةمبحث الثاني: نماذج ال

دحم ق عدد من األهداف، دتمث  مي األمكاا واالدجاهات  اددااةات ادسابما ميدأدي قهميا 
ادتي عحست نتاج ادمفكتين وادبا ث ن ادهين قهتم ا بمتغ تات اددااةا بشح  مباوت وغ ت مباوت، 

د  ادت اص  ادمعتمي، ودجنب ادتكتاا مي وبما يجع  من ادمهم ادتج ع دها دضتواة علميا دم د إ
دناول اإلوحاديا ادفكتيا دلبحث ادعلمي، وادبدء من   ث ما انته  إديه اآلختوأ إذ ةيمدو هها 

ذات ادصلا بم ض ع مي مجال ادمتغ تات ادمبح ثا  اددااةات ادسابماادفص  عتضًا دما جاء مي 
واغم كثتة وغ تها من اددااةات ،  ادحادياةا اددااةا دتبياأ ج انب االدفاق واالختالف ف ن ادداا

ةت ادت   د االندماج الجتماعي ألُ  تياجات ادخاصا اال إأ م ض ع اددااةات ادتي دناودت ذور اال
عتض دهه  وة ف ن  محدودة جدًا خاصًا اددااةات ادعتاقيا ادتي دناودت م ض ع اددااةا ادحاديا. 

م ض ع اددااةا ومن قاو بإجتائها، وادمنهج واإلةاا  اددااةات ادسابما ومق ادمتغ تات ادتاديا:
 عتمدت عليه، وقهم ادنتائج ادتي د صلت إد ها ك  دااةا عل   دة.ق ادنظتر ادهر 

 أواًل: دراسات العراقية
عبير نجم عبد هللا أحمد الخالدي، اهم المشكالت االجتماعية التي تعاني منها دراسة  .1

 2016.1وسبل المعالجة واعادة التأهيل،األسر في رعاية األطفال التوحديين 
 ادهدف من اددااةا:

ةتة مي اعايا ادطف  ادتعتف عل  ادمشحالت االجتماعيا وادنفسيا ادتي دتعتض دها األُ  .1
   در.ادت  

 ةفادهم.قةفال ادت  د والةيما اد اددين مي اعايا قةت هم ادحل ل وادمعادجات ألُ ق  .2
وادمعادجات ادتي يمدمها ادمعهد مي اعايا ادطف  عادة ادتأه   ق ما هي قهم ادطتق مي  .3

   در.ادت  
 ( ةفال.50ةفال ادمعهد وادبادغ عددهم )قادع نا: جميع 

 ادمنهج ادمستخدو: ادمسو ادشام .

                                                           
، اهم ادمشحالت االجتماعيا ادتي دعاني منها األةت مي اعايا األةفال عب ت نجم عبد هللا ق مد ادخاددر- 1

 .2016ادتتب يا وادنفسيا،ح ث بادت  دي ن وةب  ادمعادجا واعادة ادتأه  ، جامعا بغداد، متكز اد
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 ةتخداو االةتبانا وادممافلا كأداة دجمع ادبيانات.قدوات اددااةا: دم ق
 ادنتائج:

أ هناك عالقا ةتديا ف ن ادمست ى ادتعليمي إةفال ادت  د متدفع و  تةقُ مست ى دعليم  .1
   د.ادفاع مست ى االصابا بادت  قو 

   در.ادطف  ادت   ألخ ةاالعباء ادنفسيا واالجتماعيا  زيادة .2
ةتيا صعبا قُ اادفاع نسبا األةت ادتي دديها ةف  د  در يعاني من مشاك  واضطتابات  .3

 د  ةالق اد اددين.إقد دؤدر 
   در.ةتة ادطف  ادت  قُ اادفاع االعباء ادماديا ادتي دعاني منها  .4
  د بمتض لطف  ادت  در ادهر دتزامن اصافته بادت  دادمشحالت االجتماعيا ادكب تة    .5

 عض ر كادصتع قو ادع ق ادعملي ومنها:
 مع اآلختين. هصع با د اصل 
 ادنطق. صع با 
 .صع با ادحتكا 
 إاادر ا ياناً ادكآبا واالنعزاديا وادتب ل ادال. 

 المنظومة االجتماعية للمصابين باضطراب التوحد دراسة عاتكة فخري خير هللا ، -2
،20091 

 هداف هه  اددااةا هي :ق 
 عتف عل  واقع دالم ه ادتتبيا ادخاصا مي مدااس ادتعليم ادعاوادت   (1)
ادخاصا عاقا اندماج دالم ه ذور اال تياجات إ عتف عل  ادمع قات ادتي دسهم مي ادت   (2)

 وعدو دكيفهم مع ادمجتمع
 عتف عل  ادعالقا ف ن عمليا االندماج داخ  ادمداةا وب ن االندماج مي ادمجتمع ادت   (3)
عتف عل  مدى قداة ادمناهج اددااةيا عل  دحم ق عمليا االندماج االجتماعي دتالم ه ادت   (4)

 ادتتبيا ادخاصا

                                                           
دااةا م دانيا مي مدينا بغداد،  -عادكا مختر خ ت هللا، ادمنظ ما االجتماعيا دلمصاف ن باضطتاب ادت  د- 1

 .2009اةادا ماجست ت غ ت منش اة،، جامعا بغداد، كليا اآلداب/ قسم علم االجتماع 
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وادمعادجات دلنه ض باد اقع االجتماعي وضع مجم عا من ادت صيات وادممتت ات  (5)
 دتالم ه ادتتبيا ادخاصا.

 منهج ادمسو االجتماعي االةتطالعي منهج اددااةا:
( ةف  من ادمسجل ن 35ةتهم وادبادغ عددهم )قُ األةفال ادمصاف ن باضطتاب ادت  د و  ادع نا:

   د .وادمستمتين باددواو  مي متكز اامي دلت  
 االةتبانا باةتمااةواالةتعانا  وادمال ظا ادشخصياادممافلا  ادوات اددااةا:

 ادنتائج:
دزايد اعداد ادتالم ه مع قلا عدد ادمتاكز ادخاصا فتعايا ادمعاق ن ه  ا دى مبتاات  .1
 اددمج.
ةباب عدو ادمداة عل  االندماج ه  عدو مالئما ادمنهاج اددااةي دتالم ه ادتتبيا قمن  .2

 ادفئا.ادخاصا ك نه ال يتالءو مع قداات هه  
أ اددمج داخ  ادمداةا يساعد عل  اددمج مي ادمجتمع االكبت، اذ دعد ادمداةا مت لا إ .3

 د  ادمجتمع االكبت .إدصال يمت فها االةفال دالنتمال بعدها ق
 أ نظاو ادعزل يسبب ادخ ف دلتالم ه من بعضهم ادبعض.إ .4
 هميا دمج ادطالب دبعض اد قت مي ادصف ف ادخاصا.ق  .5
 مض  دلتالم ه .قأ دطب ق نظاو اددمج يساعد عل  فناء وخصيا إ .6
أ هناك د امق ف ن دالم ه ادتتبيا ادخاصا وادتالم ه ادعادي ن وهها االمت يعحس مدى إ .7

 ايجافيا نظاو اددمج .
نهم عل  د اص  مع مالك قأ هناك متابعا من قب  االهادي ألةفادهم وهها يؤكد عل  إ .8

 دهم.ةفاقادمداةا دمتابعا وضع 
 مي ادعتاق. اد اقعاض قماعلا عل   غ ت ق ان ن ادتتبيا ادخاصا .9

هناك اعايا متديا دتالم ه ادتتبيا ادخاصا وذدك الأ هه  ادفئا دمتلك خصائص  .10
 د  اعايا مختلفا.إوةمات جسميا وعمليا ونفسيا غ ت متكاملا دمامًا، دهها مهي بحاجه 

أ ادمنهاج ادحادي داخ  ادمدااس غ ت مالئم مع ا تياجات دالم ه ادتتبيا ادخاصا ك نه إ .11
 ج  ادتالم ه ادعادي ن.قوضع من 
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غلب االهادي ال يتمبل أ وضع افنهم مي صف خاص وذدك دلخ ف من وصما ق  .12
 ادمجتمع وادخ ف عل  افنهم من ادتالم ه ادعادي ن .

 ثانيًا: دراسات العربية 
سر األطفال التوحديين قُ دنيا سليم حسين عبدالرحمن ، الضغوط النفسية لدى  دراسة -1

 (1).2014وعالقتها باالتجاهات الوالدية نحو الطفل التوحدي ، 
دهدف إد  ادكشف عن ادعالقا  ف ن ادضغ ط ادنفسيا ادتي دعان  منها  ادهدف من اددااةا : -1

مع  ،اد ادديا نح  ادطف  ذوى اضطتابت ةت األةفال ذوى اضطتاب ادت  د واالدجاهاقُ 
عمت  ،الختالف بعض ادمتغ تات مث  جنس ادطف   دااةا اختالف االدجاهات اد ادديا دبعاً 

 ادمست ى ادتعليمي ،دألةتة  واالقتصادر ،ادمست ى االجتماعياد اددين  عمت ادطف ،
 مست ى اإلعاقا .  ،دل اددين

  د من مداةا ادتتبيا ا ةف  ذوى اضطتاب ادت  ةتة دديهقُ ( 30: دك نت من ) ع نه اددااةا -2
 . االةماع ليابمحامظا ادجمعيات االهليا  وبعضادفكتيا 

 ادطف مقياس  ، ادألةتة ادمصتي االقتصادرقدوات اددااةا : مقياس ادمست ى االجتماعي  -3
مقياس االدجاهات اد ادديا نح   ،ادت  در , مقياس ادضغ ط ادنفسيا ألودياء قم ا ادمع ق ن 

   د . ادطف  ذوى اضطتاب ادت  
ةت األةفال ذوى قُ ادضغ ط ادنفسيا ددى  مست ى ادفاع ق إد د صلت  اددااةانتائج اددااةا : -4

وكانت قفتز مصادا ادضغ ط ادنفسيا ادتي دتعتض دها ،  د بشح  ملح ظ اضطتاب ادت  
ب ) األعتاض ادنفسيا وادعض يا, ادملق عل    د عل  ادتتد ةفال ذوى اضطتاب ادت  ةت األقُ 

قما بقيا ادمصادا   ،ادمشحالت ادمعتفيا وادنفسيا ،مشاعت اديأس واإل باط ،مستمب  ادطف 
د جد عالقا دادا ، مإنها دشح  مصاداا دلضغ ط ددى قةت األةفال فداجات متفاودا

  د ) األعتاض ادت  ةت األةفال ذوى اضطتاب قُ إ صائيا ف ن قبعاد ادضغ ط ادنفسيا ددى 
ادمشحالت  ،ادمعتفيا وادنفسيا،ادمشحالت  واال باطمشاعت اديأس  ،ادنفسيا وادعض يا

عدو ادمداة ،مشحالت األداء االةتمالدي ،ادملق عل  مستمب  ادطف   ،األةتيا واالجتماعيا 
                                                           

األةفال ادت  دي ن وعالقتها باالدجاهات اد ادديا دنيا ةليم  س ن عبدادت من ، ادضغ ط ادنفسيا ددى قةت  -1
 . 2014 ،جامعا قناة ادس يس  ،كليا ادتتبيا , ادتتبيا ادخاصا  ،اةادا ماجست ت  ،نح  ادطف  ادت  در
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عل  دحم  قعباء ادطف ( وقبعاد االدجاهات اد ادديا نح  ادطف  ذوى اضطتاب ادت  د ) 
كما د صلت قأ دختلف ،ادعماب( ، ادمساواة مي ادمعاملا ،اإلهمال، ادحمايا ادزائدة ،ادتمب 

  د م ضع ادبحث مي اددااةا ادحاديا االدجاهات اد ادديا نح  ادطف  ذوى اضطتاب ادت  
 ،باختالف ادمتغ تات ادتاديا )مست ى إعاقا ادطف  وادمست ى االجتماعي االقتصادر دألةتة 

ودم دختلف االدجاهات اد ادديا نح  ادطف  ذوى اضطتاب ، تعليمي دل اددين(وادمست ى اد
 ،وعمتة  ،  د م ضع ادبحث مي اددااةا ادحاديا باختالف ادمتغ تات ادتاديا )جنس ادطف ادت  

د جد متوق ج هتيا ف ن آباء وقمهات األةفال ذوى اضطتاب ادت  د مي  ،وعمت اد اددين(
ف نما ال د جد متوق مي باقي ،ادحمايا ادزائدة دصادو األمهات ويعد  ،ادتمب  دصادو اآلباء

 األبعاد .
طفال التوحد في المملكة أألسر  االجتماعية تالخميس، المشكالدراسة نجالء ابراهيم  -2

 .20111،العربية السعودية ومواجهتها
 ادهدف من اددااةا :-1
   دةفال ادت  قدعاني منها  ادتيد  ان اع ادمشحالت االجتماعيا إعتف ادت  . 
   د  ادمشحالت ادمتدبطا ف اددر واخ   ادطف  ادت  در إعتف ادت. 
   د  ادمشحالت االقتصاديا ادتي د اجه ذور ادطف  ادت  درإعتف ادت. 
   زده ادمملكا ادعتبيا ادسع ديا مي هها ادمجالت  قعتما مدى ادتمدو ادهر م.  
   تماعيا ادتي د اجه ذور د  ممتت ات دسهم مي دخيف  دة ادمشحالت االجإادت اص

 ادطف  ادت  در 
   عاقا ودسهم مي ادتخفيف من  دة د  ادخدمات ادتي دمدو بمؤةسات اإلإعتف ادت

 .  د ةفال ادت  ق ةتقُ مشحالت 
 منهج اد صفي ادمسحي االجتماعي  منهج اددااةا:-2
  د ادمتتددين عل  معهدر وتق ةفال ادت  ق( من ذور 240دأدفت ادع نا من ) ادع نا:-3

 وغتب منطما ادتياض الةتفادة من خدمادها 

                                                           
ادمشحالت االجتماعيا ألةت اةفال ادت  د مي ادمملكا ادعتبيا ادسع ديا وم اجهتها  ،نجالء افتاهيم ادخميس  -1
 .2011 ،االادأ ،اابد ،جامعا اد تم ك ،علم االجتماع وادخدما االجتماعيا  ،كليا اآلداب ،اةادا ماجست ت ،
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 داة االةتبياأقدوات اددااةا: دم االعتماد عل  ق
 نتائج اددااةا : -4
 ةفال ادت  د مكانت ادمشحالت ادمتدبطا بادعالقات قذور  ه اجهي بما فيما يتعلق

  .ةتةاالجتماعيا داخ  األُ 
  دمتدبطا باألةتة دتمث  مي عدو  ض اهم ادمناةبات بسبب هم ادمشحالت االجتماعيا اق

ةتيا من ةل كيات ادطف  وكهدك دم اجهتهم بعض ادصع بات مي دنظيم  يادهم األُ   تاجاال
  د مي   ن اد اددين ال يتعمدوأ ادختوج من ادمنزل دعدو بسبب وج د ةف  ف نهم مصاب بادت  
د  دعاةف االخ ة مع بعضهم إ  د باإلضاما صاب بادت  قدادهم عل  ادتعام  مع ةفلهم ادمُ 
 خ همقومساعددهم االو مي د م ت ا تياجات 

  د ال يستطيع أ ادطف  ادمصاب بادت  إأ ادمشحالت ادمتدبطا بادمجتمع ادمحيط هي إ  
فيما ،   دأ ادمجتمع ال يهتم فهها ادطف  ادمصاب بادت  إو  ،عالقات اجتماعيا مع االختين ققامه

  د داخ  االةتة ال يمل  من اغبا امتاد ادمجتمع أ وج د ةف  ادت  إ  د دت  اعتبت ذور ةف  ا
ال يث ت  ادت   د أ ةف إ  د م ها وكهدك يتوأ ةتهم بسبب وج د ةف  ادت  قُ بادزواج من ا د امتاد 

أ االقااب وادج تاأ ال يتمض أ زياادهم ك أ ي جد دديهم ةف  إو  ،ةفال ادج تاأ قمشحالت مع 
 .  د مصاب بادت  

 بادخدمات ادتي دمدمها ادمؤةسات ومتاكز ادتعايا مي ادتخفيف من  دة  فيما يتعلق
همها د م ت ق ومن    د بأجمعها مت ةطا ادتضا نسبياً ةفال ادت  قادمشحالت ادتي يعاني منها ذور 

ةتة دألودااةا مشحالت ادطف  ومساعددنا  ،ةتةادج  ادمناةب وادكفاءات دلتعام  مع ادطف  واألُ 
 ادتعام  معها ودنظيم فتامج دتدايبنا عل  كيفيا ادتعام  مع ادطف  .عل  

 دراسات األجنبية  ثالثًا:
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دراسة ميلكا بيجوفتش ومودرج ستانكوفتش وجهات نظر حول الدعم والتحديات  .1
 1(.2018)التجربة الصربية :االطفال المصابين بالتوحدبين أولياء أمور  واالحتياجات

ادهدف من هه  اددااةا ه  د م ت اةتكشاف وام  دلدعم وادتحديات واال تياجات ف ن األةت 
 مي صتبيا ودحديد اضاء األةتة بشح  عاو عن  ادا دعم األنظما. ASDادمتضتاة من 

مهن ادحليفا دلوقد قجتيت اددااةا من قب  قعضاء جمعيا ادطب ادنفسي دألةفال وادمتاهم ن 
. مسو ا تياجات ممدمي ادتعايا. 2017و  2016اابطا خالل عامي ( مي DEAPSدصتبيا )

 ادمستخدما مي هه  اددااةا
 64قو و  167من قودياء االم ا   231ادع نا : دم اختياا ادع نا من قاعدة فيانات ادمتيض)

قب  اددااةا ، إما  اب( دك نت من عائالت من قكبت مدينت ن مي صتبيا دم االدصال فهم جميعاً 
ق ادهادف قو مي زيااة دسج   اد ص ل ادعاديا دلطف  وقع جميع اآلباء عل  نم ذج عن ةتي

جزء منهم دم االدصال فهم عبت ادهادف عند  ادم امما ودم إعطاؤهم معل مات بخص ص ادمسو،
 قب دهم ادمشااكا ، مي   ن قجتيت ممابالت مع اآلختين خالل زيااة ادطف .

كبت مدينت ن مي صتبيا. دم االدصال قةت ادمتض  مي قُ دم اختيااهم من خالل قاعدة فيانات 
 .ن ةتيق اد ص ل اد  ةج  ادزياااتقب  اددااةا، إما عبت ادهادف قو ع فهم جميعاً 

 يتك أ ادمسو من قابعا ققساو:
 . ادخصائص ادديم غتافيا خصائص ادطف  ادمتأثت .1
 . دماءات ادخدما .2
 . ودص اات اد اددين .3
 ادتعايا..دص اات  ممدو 4

 ادنتائج:

                                                           
1  - Milica Pejovic-Milovancevic , Miodrag Stankovic.(2018). PERCEPTIONS ON 
SUPPORT,      CHALLENGES AND NEEDS AMONG PARENTS OF CHILDREN 
WITH AUTISM: THE SERBIAN EXPERIENCE, University of Belgrade, Belgrade, 
Serbia.                                                                                                   
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  د بادت دت وادملق واالكتئاب ونمص اددعم االجتماعي قد ةفال ادت  قم ا قأ وع ا اودياء إ .1
دؤدر إد  زيادة مست يات ادض ق األف ر، مع ادسل كيات ادعدوانيا ادحادة وادهاديا 

 ألةفادهم.
 غلب األةفال ادهين يعان أ ادت  د هم من ادهك ا.ق  .2
دهين دمت ممافلتهم مي دااةتنا كان ا قمهات كاأ هها االكتشاف غادبيا ممدمي ادتعايا ا .3

مت قًعا ألأ األمهات هن قكثت من يمدمن ادعنايا بصحا اةفادهن ودمديم اال تياجات 
 ادتعليميا وادعاةفيا.

 ةفادهم.قكم دلحص ل عل  دشخيص  ادا  100٪ من امتاد ادع نا ةامت قكثت من  20 .4
يعد مهما دتحم ق ادتمدو مي ادمداةا، ادمنزل، دتك ين ٪ من اآلباء قأ اددعم  90قماد  .5

 صداقات، وادحص ل عل  ادعالقا مع ممدمي ادخدمات.
ادمتخصص ن مي  هبتقفتز مصادا ادمعل مات دلعائالت كانت وبحا اإلنتتنت، دل ها ما ك .6

 مجال ادصحا وادمعادج ن ادهين يعمل أ مع ادطف .
صع بات ادتفاع  ، و ا ادصال ادطف قهم ادتحديات ادمتعلما بادتعايا هي صع ب .7

 االجتماعي، ومشاك  مهااات ادحياة اد  ميا. 
أ ددايب ادمعلم مي ادمداةا قو ادمساعدة مي إدااة ا تياجات األةفال قو دنف ه إ .8

مت الفد منه باعتبااهما قادعالجات من قب   ةب ب ادتعايا األوديا قو ةب ب األةفال 
   د.مصدا دلمعل مات عن متض ادت  

هم امتماا ادطف   بادت  دأ ادش اغ  ادتئيسيا دآلباء واألمهات من األةفال ادمصاف أ ذ إ .9
 ,إد  ادمداة عل  ادتكيف )عجز ادطف  عن ادتكيف مع ادتغ  تات مي ادب ئا االجتماعيا( 

 وادممب ديا.
فذادت  د مي  ادمتدبطادتط يت ادسياةات وادخدمات  مستقبالً يجب قأ دأخه ادجه د  .10

 االعتباا ما يلي:
يسع  معظم اآلباء إد  ادحص ل عل  مجم عا من اددعم دلتعام  معه دحديات دتبيا ةف  • 

مصاب فذ ادت  د غادبًا ما يحتاج هؤالء األةفال إد  دعم مداةي واةع وخدمات مجتمعيا ة ال 
 متتة ادطف دا
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ايا ادصحيا بشأأ ادعالمات نخفاض مست ى اد عي ف ن ممدمي ادتعايا وممدمي ادتعق• 
   د .األود  دمتض ادت  

 ةفال ادت  د.قةت قُ ادتفاوت مي اد ص ل إد  ادخدمات ف ن • 
 ادمشاك  ادتعليميا ومست يات كب تة من عدو ادتضا عن ادتعايا ادشاملا وادشع ا باد صم.• 

ادمتمدما داأ ألودياء اةفال ادت  د مي ادبل وجد قأ ادع ام  ادثالثا  اآلديا قكثت إاهاقا .11
 : يه
 . ادملق بشأأ ديم ما ادحادا 
   د من قب  ادمجتمع .ضعف ادمب ل بسل ك ادت   
 . مست يات اددعم االجتماعي منخفضا دلغايا  دهه  األةت 

ادمجتمع اددعم ادممدو من صحا  منعدو ادتضا ب يشعتوأ ما  غادباً آباء قةفال ادت  د  .12
 ادتعليميا آلباء األةفال ادمتضتاين من اإلعاقات ادتنم يا األختى. وادخدمات

يسع  معظم اآلباء إد  ادحص ل عل  مجم عا من اددعم دلتعام  معه دحديات دتبيا  .13
ةف  مصاب فذادت  د. غادبًا ما يحتاج هؤالء األةفال إد  دعم مداةي واةع وخدمات مجتمعيا 

 ة ال متتة ادطف دا.
ةب وادبتامج مي ادمدااس دلمعلم ن يتطلب زيادة ادجهد من اآلباء مي نمص ادتدايب ادمنا .14

 ادعث ا عل  مساعدة إضافيا. هها يؤدر إد   د كب ت مزيد من االةتياء وادت دت.
ةتهم قد قُ وصما ادعاا هي وا دة من ادمشاك  ادتئيسيا ادتي يعاني منها قةفال ادت  د و  .15

دنبع من نمص اد عي ادعاو  ودكن قيضاً كث تة من االضطتابات ،  دج انبيح أ نتيجا 
 وادمعتما.

اولياء أمور )الصحة المدركة للذات ونوعية حياة فوليتشتومسالف بينتشيك وكوركا دااةا  -2
 1(2015,)اضطرابات طيف التوحد وآباء األطفال غير المعوقين( ب مصابون  اطفال

                                                           
1 Tomislav Benjak, Gorka Vuletić Mavrinacm.(2015). A Comparative Study on Self  
Perceived Health and Quality of Life of Parents of Children with Autism Spectrum 
Disorders and Parents of Non-Disabled Children in Croatia University 
J.J.Strossmayer in Osijek, Croatia.                                                             
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ادهين يعان أ من اضطتاب من قودياء قم ا األةفال  178ع نا اددااةا: وملت اددااةا 
 ةيف ادت  د )دم دشخيصهم(.

بما يتعلق ادبيانات ادديم غتافيا دلمشااك ن مي اددااةا: دم يحن هناك متق ف ن ادمجم عات 
٪ آباء األةفال ادهك ا ادهين  83,7ادعمت. وملت ادع نا  األةتة، ومست ى ادتعليم ، و ف ضع

اضطتابات ب مصاباتاإلناث  االةفال٪ آباء  16,3و  يعان أ من اضطتابات ةيف ادت  د
 .ادت  دةيف 

وكانت ادع نا ادمستهدما اد اددين ادهين كاأ قةفادهم مي ذدك اد قت مستف دين من متاكز 
وقد قجتر هها ادبحث مي إةاا  فلديا كتواديا. 29وقد قجتر ادبحث مي  اعايا ادت  د.

 مساواة.االةتتاديجيا اد ةنيا ادكتواديا دتحم ق اد
ةتخداو اإل صاء اد صفي دتمديم فيانات عن ادجنس وادعمت وادحادا قدم  ادوات اددااةا:

 ادمشااك أ مي اددااةا. األةتيا ومست ى ادتعليم
 دؤكد نتائج اددااةا

 مصاف أ بادت   دف ن آباء األةفال  ادمداكا دلهاتادصحا ادفتضيا ادمتعلما بادفتق مي  .1
وقودياء قم ا األةفال غ ت ادمع ق ن عل  نح  ما صحا ة ئا دلغايا دجميع األبعاد، باةتثناء 

 .ادت  داألةفال ادهين يعان أ من  ادصحا ادبدنيا ، دآلباء واألمهات
ألوخاص ذور اإلعاقا، دكنهم ال يحددوأ قو ي د أ قهميا كافيا دكتواديا دديها قنظما  .2

 األوخاص واألوخاص ادهين يعان أ من اضطتابات مكتيا قختى. ASD دإلعاقا مي
  م قهم، وكهدك ادتعاوأ ف ن اإلدااات، جنباً  اةتكمال األ حاو ادمان نيا، ودعتيف اآلباء .3

األوخاص ، ة ف يؤدر إد  دحس ن وضع  إد  جنب مع ادتعاةف من قج  ادمع ق ن
 وعائالدهم.   داألوخاص ادهين يعان أ من ادت  

دشخيص  دتشتيعات ، ممن ادضتوار ادتأك د عل  قهميا مي وقت مبحتدبسيط ا .4
 االضطتابات ادتنم يا ادمنتشتة ، ودطب ق مناةب مدى ادحياة.

يجب قأ يشم  عالج األةفال ادمصاف ن  دمديم اددعم دألةتة وادخبتاء ادمداجا مي ادعالج .5
   د مي كتواديا ادمتاقبا اددقيما دل اددين.بادتهاب ادت  
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 دألةفال دخاذ م قف إيجافي مي ادمجتمع، قد يحسن من متض ادت  دقدشجيع  .6
 وعائالدهم.

مجم عات من آباء  أ يتكز االهتماو اإلضامي عل  ادمستضعف ن بشح  خاصإيجب  .7
قكبت ثم  اددعم وادمساعدة   د ادهر  ددنا  وادهر يحتاج إد األةفال ادهين يعان أ من ادت  

 ا تياجات اآلختين.

 السابقة: مناقشة الدراسات
اددااةات ادسابما دف د ادبا ث مي دمديمها  مائق عن دااةته، وةتحاول ادبا ثا من خالل 

هها  ميادبا ثا  هه  ادفمتة مناقشا هه  اددااةات دالةتفادة مما د صلت إديه من نتائج، دناودت
ةتهم قُ ةفال ادت  د و قادمبحث من اددااةا عتض اددااةات ادسابما ادتي دناودت م ض عي 

عل   دسليط ادض ءوم ض ع االندماج االجتماعي وادتي قاو فها با ث أ ومنظمات دوديا دغتض 
ما نعتض قهم  إأةفال ادت  د. ويمحن قةت االبعاد ادمتعلما بم ض ع االندماج االجتماعي ألُ 

 منها: د صلت إديه
   ما يتفق مع ةتهم وهها قُ عتف عل  مدى دحم ق االندماج االجتماعي ألةفال ادت  د و ادت

 .ةت اةفال ادت  د مي اندماجهم االجتماعيقُ مشحالت دااةتنا ادتي دهدف اد  دحديد 
   د بعض اددااةات عملت عل  دمديم اؤيا نظتيا متعددة االبعاد نابعا من اضطتاب ادت  

حد دهدف دلةتهم وهها يتفق مع دااةتنا ادتي دهدف اد  وضع بعض ادمعادجات ادتي قُ دألةفال و 
 ةت.مشحالت دعان ها األُ من 
  ةت قُ د  د م ت إةاا عملي ومفتدات دسهم مي دحل   دحديات إبعض اددااةات دهدف

ديه دااةتنا مي دحديد مشحالت األةت مي مدينا إاةفال ادت  د، وهها يتفق مع ما دهدف 
 اددي انيا.
  ةت اةفال ادت  دقُ معظم اددااةات قظهتت بأأ مشحلا اددااةا دكمن بشع ا معظم 

 بصع با ادتكيف مي ادمجتمع وهها يتفق مع ادمشحلا مي دااةتنا ادحاديا.
  ةفال ادت  د، وهها قمي جانبها ادم داني دت م ت فيانات عن  اددااةات ادسابماةعت بعض

 ما نسع  اديه مي دااةتنا.
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  بعض اددااةات ادسابما اةتعملت منهج ادمسو االجتماعي دلتعتف عل  مشحالت ُقةت
 ادت  د ادحتماأ، وهها ما يتفق مع دااةتنا .ةفال ق

  غلب اددااةات ادسابما اعتمدت مي ع نتها عل  اعداد االةفال ادمسجل ن مي متاكز ق
   د، وهها ما يتفق مع دااةتنا.ةفال ادت  قاعايا 
 :مجال االةتفادة من اددااةات ادسابما 
 د وضتواة فال ادت  ةقباالةالع عل  م ض ع  من اددااةات ادسابماةتفادت ادبا ثا ق  

 ادماج ُقةتهم.
 ةتفادت ادبا ثا من اددااةات ادسابما مي ادتعتف عل  ادمنهجيا مي اددااةا ودحديد ق

 . جم ع نا اددااةا من خالل االةالع عل   جم ادع نات ادمعتمدة م ها
 ديه م ض ع االندماج االجتماعي أُلةت إةتفادت ادبا ثا مي ادتعتف عل  ما وص  ق

   د وعالج هه  ادمشحلا.ةفال ادت  ق
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 :تمهيد 
ةت قُ خصائص  يتضمن ادمبحث األول :دستعتض ادبا ثا مي هها ادفص  ثالثا مبا ث  

اةتمتاايتها مي اعايا هي  ةتيا دلطف  ادت   درومن قهم خصائص ادتعايا األُ    دةفال ادت  قو 
هي اةتمتاايتها مي مي ادمجتمع ادعتاقي عاق ن ةت ادمُ قُ  م زما ي أ،و إ فتتات ة يلادادفتد ادمعاق 

بح  قن اع اإلعاقا خص صًا ادت   د دوأ ادلج ء إد  ادمؤةسات عاق لفتد ادمُ دهاديا دتعايا ااد
عاق ن ألنماط ةت ادمُ قُ  اجا  و ،تةةادتبعيا ادمستمتة دلفتد ادمعاق دألُ  وخاصيا ادمتخصصا فهدك
ةت ادتي دنط ر عل  األةفال ادت   دي ن إد  .   ث ينمسم اددعم ادممدو إد  األُ متعددة من اددعم

ةتة دل اددين قو ادهر يمدمه قمتاد األُ االجتماعي ادنفسي و اددعم قسم ن يتمث  األول منهما ب
دلُمعاق، قما ادثاني منهما م تمث  بما دمدمه ادمؤةسات ادصحيا ومؤةسات ادتعايا االجتماعيا 

ادضغ ط االجتماعيا عل  بمثابا اةتتاديجيا م اجها خااجيا دمل  من ادمتخصصا ،ادهر يعد 
بحث ادخصائص قو ادت   در م ها، كما دناول هها ادم عاقعن وج د ادمُ  اادنادجاالوضاع اأُلةتيا 

ادخصائص مي  ادسمات ادعاما دلت  د و دتضمن ادخصائص ادسل كيا وادخصائص االجتماعيا و
 .ادخصائص ادمعتفيا وادتعليميا و ادمجال ادت اصلي

مي ادمبحث ادثادث    دةتة دلطف  ادت  األُ  اةتقبالمتا    قما ادمبحث ادثاني :دضمن
 .  ديا ألةفال ادت  ةت نماط ادمعاملا األُ :اةتعتضت ادبا ثا ق
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 : طفال التوحدأسر ُألمبحث األول: خصائص ا
متاد دك  متد منهم قتك أ من ي ذو خصائص و اجات متيدةدنظيم اجتماعي ةتة األُ 

نمط وخص ته  حددفيه بما يضعف ادم ة و ادم اةن قدتي دتضمن شخصيا اد هخصائص
االقتصادر،  ووضعها ادثمافيا، وخلف تها ونمطها، ) جمها،ةتة ائص األُ ودحدد خص االجتماعيا
ادتي لمشحالت دفعال دادود ان عيا و  اةتجابن عيا االةبيعا ادجغتامي،  ومحانها واالجتماعي

ةبيعا ادشخصيا(  وادخصائص ادنفسيا )ادصحا فتدادكما دحدد خصائص ، ادفتدد اجه 
  (1).ةتةاةتجاباده وادود امعاده دمشحالت األُ 

ا دى قهم ادحمائق االجتماعيا )ادظاهتة االجتماعيا عند ام   دواكهايم( مهي ةتة األُ إأ 
مجتمع دحت ر اغلب جماعا وادنم ذج عادمي دل عاما ألنها ا دبماء ادجنس ادبشتر يضتوا 

ول وةط ةبيعي . كما قنها دمث  قخصائصه االةاةيا ك نها ادخليا االود  دتك ين ادمجتمع
 (2).م اوث االجتماعيإد  ادلغا من ادمح نات ثمامته منها يتلم   ،ادفتدينشأ فيه ي دد و اجتماعي و 

وهي مي نشأدها ودط اها واوضاعها قائمه عل   متدياً  هي منت ج اجتماعي وديست عمالً بادمماف  
وادقيم دلتفاع  االجتماعي دؤثت ودتأثت بادمعاي ت  نظاماً دمث  نها قكما  (3).مصطلحات ادمجتمع

 (4)متعيا.عضائها ثماما فيشح  ا  داخ  ادمجتمعوادثمافيا  االجتماعياوادعادات 
االختى ادتي فيما عداها من ادنظم االجتماعيا ودتأثت ةتة ف صفها نظاو اجتماعي دؤثت األُ 

من دتأثت ودؤثت بادنظاو االجتماعي ادعاو، و  دعتبت و دة اقتصاديا،ماألةتة  دأخه ةابع ادعم ميا
ألجتاء اال صاءات ادمتعلما بعدد  أ دتخه اةاةاً إ دة ا صائيا قر يمحن نها و ايضًا قا هخصائص

يمحن ادتي إد  ذدك من االم ا ادحياديا وما  ،وظ اهت ادحياة وادم ت ،ومست ى ادمعيشا ،ادسحاأ
ادمجتمع  هعليد امق ةتة هي اد ةط ادهر األُ ادعاما دلمجتمع ،كما إأ  دخدو االغتاض ادعلمياإأ 

مث   ب ادحياة وبماء ادن ع ودحم ق . غتائز االنساأ ودوامعه ادطبيعيا واالجتماعيانظيم إوباع دت
 ياوادجنسيا وادعاةفكاألف ة واالم ما وادبن ة وغ تها باإلضاما إد  إوباع ادحاجات اددوامع ادغتيزيا 

 )ادمحاناكأداة  دتحديد وضع ادفتد  ةتة اجتماعياً كما دعم  األُ  ،االجتماعيايا و واالنفعاد
                                                           

اكاديميا ، ودعمهم،وددايبهم ،اودياء ام ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم ،جمال ادخط ب  - 1
 .67ص،2001،ادمملكا ادعتبيا ادسع ديا،ادتياض ،ادتتبيا ادخاصا 

دبناأ  ،ف توت ،داا ادنهضا ادعتبيا دلطباعا وادنشت ،دااةات مي علم االجتماع ادعائلي،مصطف  ادخشاب  - 2
 .32ص،1985،
 .3ص، 1990،ة ايا  ،دمشق، مطبعه ادطبتيا ، علم اجتماع ادعائلا  ،محمد صف ح األختس- 3
، 1992 ،ادك يت،محتبا ادفالح دلنشت وادت زيع  ، 2ط،علم ادنفس االةتر ، ا مد محمد مبااك ادكندار - 4

 .25ص
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قب   ةتر مي نظاو ةبمي مع ن م ضع ادفتد االجتماعي يتحدد من خالل انتمائه األُ االجتماعيا( 
 .    (1)إنجازاده ادفتديا.

 اواًل: اهم خصائص الرعاية اأُلسرية للطفل التوحدي
األةفال خصائص  ةت قةفال ادت   د بص اة مباوتة بأفتزدتدبط خصائص ادتعايا االةتيا ألُ 

منها وة ل ادفتتة ادزمنيا  يعان أ    ث ن عيا وودة اضطتاب ةيف ادت   د ادتيادت   دي ن من 
ةتيا باإلضاما اد  ن عيا ادتعايا االجتماعيا ادمالئما ادتي يمدم نها د ج د  مي االج اء األُ 

  -:ما يأديدلطف  وك
 فترات زمنية طويلةلاستمراريتها في رعاية الفرد المعاق  -1
مي  اةتمتاايتهاهي مي ادمجتمع ادعتاقي ةت ادمعاق ن قُ دم ز   ادتي ةاةياأ ادسما االإ

بح  قن اع اإلعاقا خص صًا ادت  د، دوأ ادلج ء إد  ادمؤةسات عاق لفتد ادمُ دهاديا دتعايا ااد
ةتة عن دواها مي ادتعايا ادمتخصصا فهدك ألةباب اجتماعيا قهمها ادنظتة ادسلبيا دتخلي األُ 
وه  ُعتف اجتماعي ةائد ،دوأ االخه بأهميا ادخبتات االجتماعيا ادتي دتضمنها هه  ادمؤةسات 

وم اوث، دملا قو نداة هه  ادمؤةسات، واالمتماا إد  اد عي االجتماعي بأهميا عملها مي ادتعايا 
ابعا وعشتين قد  إادتعايا ادتي دتطلب عاقا ادشديدة   االت اإلبعض مي عل  ادتغم من انه 

جسديًا ونفسيًا )قودياء االم ا( ةتة مما ينهك األُ ،ةاعا ي ميًا ةبعا قياو اةب عيًا دسن ات عديدة 
ةتة ادمحدودة مي ادغادب االعم ادضغط ادمادر ادمسلط عل  م ااد األُ  واجتماعيًا، إضاما إد 

 (2)عاقدلمُ  وادنفسيا وادتتب يا ادتعايا ادطبياادهر دتطلبه 
 سرة:التبعية المستمرة للفرد المعاق لألُ  -2
ادجسديا وادنفسيا واالجتماعيا يبم  غ ت م ث ق به مي ةفال ذور االعاقات أ نم  األإ

ةتة باةتمتاا دبعيا ادفتد ادُمعاق دها ةليا  ياده قو  ياة اد اددين ةتة ادعتاقيا، دها دحتص األُ األُ 
ادتم يم ادنفسي واالجتماعي إلمحانيا اةتمالل ادتدايجي عل  االق ، وذدك بسبب االمتماا إد  

 ت  ادنضج  مادكث ت من ادمعاق ن  قوةتة واعتماد  عل  ادهات نتيجا هها ادنم  دلُمعاق عن األُ 
ةتهم فنهايا قُ عل   ق  اعتماداً قأ يصبح ا  إيمحنهم من ومنهم قنماط كث تة من األةفال ادت   دي ن 

 ها اةعامدنظيف قنفسهم و مأنهم يح ن أ قاداين عل  )فدايا ادمتاهما( ، االفتدائياةن ات اددااةا 
د  دواة ادميا ، وقد يتمحن ا مي بعض اال ياأ من إدههاب كاواادداء مالبسهم وادعنايا بحاجادهم 

                                                           
ص  ،2016، ادك يت ،محتبا ادفالح دلنشت وادت زيع ،ةيح د جيا ادب ئا االةتيا،  من واختوأ ةعد عبد ادت  - 1

26-27. 
دتجما ايماأ مؤاد، داا قباء دلطباعا وادنشت  ،إعداد األةتة وادطف  دم اجها اإلعاقا ،داادنج ،ة لجماأ -2

 .21ص ،2001ادماهتة،   ، وادت زيع
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هحها دم  ادقياو فبعض االعمال ادبسيطا ادتي يحلف أ فها،  قو ادمح ث مي ادمنزل بمفتدهم
اد اددين ومع هها ماأ داجا اإلعاقا قو وددها ادمخصص دهم من قب  قت اد  ادمطادب عل  و 

 (1).د  االةتمالدياإأ دحد من قداة ادفتد عل  اد ص ل قيمحن 
 سر المعاقين ألنماط متعددة من الدعم:قُ حاجة  -3

ةت ادتي دنط ر عل  األةفال ادت   دي ن إد  قسم ن. يتمث  األول ينمسم اددعم ادممدو إد  األُ 
ةتة دل اددين قو دلمعاق، إذ يعد هها اددعم ادهر يمدمه قمتاد األُ االجتماعي ادنفسي و اددعم , بمنهما

وا دًا من قهم االةتتاديجيات ادداخليا مي دمديم قمض  قن اع ادتعايا ادصحيا وادنفسيا ده ادتي 
عم اد جها دعم  عل  دمص ت متتة االدكال عل  االختين إد  ادن  مست يادها، اذا ما وجه هها ادد

ادعلميا ادصحيحا, ادتي دضمنه ةبيعا اد عي االجتماعي باإلعاقا، باإلضاما إد  اد عي ادصحي 
ةتيا ألمتاد وهنا ال نجد فدًا من اإلوااة إد  إأ هها ادنمط من اددعم يعد من قهم اد اجبات األُ 

االجتماعيا ددوا اةتة ادمعاق ادت  در ادتي يجب قأ دؤدى بص اة دلمائيا ف صفها قهم ادت قعات 
ةتة مي اعايا قمتادها، قما ادثاني منهما م تمث  باددعم ادهر دمدمه ادمؤةسات ادصحيا قمتاد األُ 

بمثابا اةتتاديجيا م اجها خااجيا دمل  من ومؤةسات ادتعايا االجتماعيا ادمتخصصا ادهر يعد 
أ ده دواًا إيجافيًا إكما  ،ادت   در م ها عاقعن وج د ادمُ  اادنادجةتيا عل  االوضاع األُ  ط  ادضغ
خص صًا ةت واالمهات ماألُ  ها،وادتكيف معدكاديف اإلعاقا ةتة عل  ادم اجها مع ممداة األُ ا مي 

 ن قكثت إيجافيا مي ةل كهن دجا  االفناء ادمعاق ن إذا ما وجدت اددعم االجتماعي ادمناةبيح
ي ادتخلص من ادنظتة ادداخلي وادخااجي، كما إأ نشت اد عي ادهر يسهم بشح  مباوت م

االجتماعيا ادسلبيا اد  اإلعاقا باعتبااها وصما وادت   د منها بشح  خاص عن ةتيق ادت عيا 
ن ع من قن اع اددعم ادخااجي ، ممساهما ادج تاأ واالقااب ال دم  قهميا عن مث  االجتماعيا ي

ه  ادحال بادنسبا إد   ةتة مي ادتعايا االجتماعيا دلُمعاق ادت   در، وكهدكمساهما قمتاد األُ 
ادممتدة واالصدقاء جماعات اددعم االجتماعي مي ادمجتمعات ةتة خص صًا مي األُ ةتة األُ اقتباء 

عاق نظتًا االجتماعي وادعائلي ألةتة ادمُ  من اددعم وبحا ق يا د جدادصغ تة وادتيفيا ف جه خاص 
 .(2)دطبيعا ادعالقات االجتماعيا مي هها ادنمط من ادمجتمعات

  طفال التوحدأ: خصائص ثانياً 
إذ  ،من ادخصائص وادصفاتمتباينا دباينًا كب تًا مجم عا ب  دين متاد ادت  األدتم ز خصائص 

اال انه باإلمحاأ إأ  ،شبه ف نهمادمن ابحث ت  قكبت  در واخت ابما يح أ االختالف ف ن ةف  د  

                                                           
 .44-43، صادسافقادمصدا - 1
 .106ة لجماأ، داادنج، إعداد األةتة وادطف  دم اجها اإلعاقا، مصدا ةافق، ص -2
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نم ز مجم عه من ادسمات ادعاما دلت   د ادتي دناودتها اددااةات ادطبيا ادنفسيا واالكل نيحيا 
ادخصائص ، إذ دعد هه    دي نمتاد ادت  ادخصائص ادعاما ادتي يشتتك فها جميع األدتعتبت قهم 
اال  صالً قعتف يُ ال   د ادهر ادعاما ادتي دساعد االخصائ  ن مي دشخيص ادت  ادمؤوتات 

 (  1)دلطف . ظاهت ادسل كيابادم
: ادسل ك ه  اد ادفع  االجتماعي دتلبيا  اجا ذاديا يتم ز ةل ك  الخصائص السلوكية -1

دبدو  همعظم ةل كيادإذ إأ  ،ةل ك محدود وض ق ادمدىبادبساةا ؛ألنه   در دطف  ادت  ا
تمتة )دتدديا دشبه إد   د كب ت ةل كيات ادمصاف ن باد ة اس ادمهتر اال قنها مسبسيطا 

دكتاا مك وابط  هائه وهها  قو ،صابعهقمن قب   ددويت قلم ف ن إد   متتات غ ت منمطعا( 
ء هها ادنمط من ادسل ك   در وكانه ممه ا عل  ادايجع  ادمال ظ دسل ك ادطف  ادت   ما

يتى ى ادطف ، د  اةتثااة مشاعت مؤدما ددإأ ادتغ  ت مي قر ص اة من ص ا  يؤدر إ  ث 
وااة   د ويمحن اإلدحاالت ادت   ةل كياً  دمديم وصفاً  باإلمحاأ  ادياً انه  ))اوث ة ديفاأ 

 :(2) الدي  د عل  ادنح  ادلمالمو ادتئيسيا دلت  
 ادهر ينتج عن عدو وادتفاع  معهم ختين اد  دة وعدو االةتجابا دلناس اآلادتغبا ادشديدة ب

 مهم واةتخداو ادلغا بادشح  ادسليم . ادمداة عل 
  مي ادحياة ومي دلبيا ا تياجاده  ت  ادضتوايا منها ما يمم  فتود ن مع ناال تفاظ

 .  دي نمتاد ادت  دبم  ة ل  ياة األ وهه  ادمالمواآلختين فتلب تها ده 
 بسبب ادشتود ادههني دلطف  ادت   در ختين قص ا وديد مي االادباط وادت اص  مع اآل

 .وانشغاده بعادمه ادخاص
 دسببه ادطبيعا ادتود نيا دحياة ادطف  ادمداة عل  ادكالو  قص ا مي ادكالو قو ممداأ

ادت   در مي دعامله مع متطلباده ادحياديا مه  ال يتعلم ةلب إوباع  اجاده بشح  خاص 
 .مما ي دد دديه قص اًا دغ ياً 

 دختلف وددها من متد آلختدهات ا قد دظهت عل  بعض األةفال ادت   دي ن م  ل إليهاء. 
 عل  غ ت  من ادلعب بشح  متكتا وغ ت معتاد دت   دي ن فن ع خاص من يتم ز األةفال ا

 .األةفال االة ياء

                                                           
، داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ، عماأ ممدما مي دعليم ادطلبا ذور ادحاجات ادخاصاجمال ادخط ب وآختوأ، - 1

 .323ص ،2013،االادأ،
داا عادم ادكتب  ،وادفهم وادتعايا(ف ن )ادغم ض وادشفما  )ادت  در ( ادطف  ادهاد ر ، ةناء محمد ةليماأ - 2

 .96ص ،2014،دلطباعا وادنشت وادت زيع  
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 دااك قال يمحن عليه شديد ادحزأ يتم ز ادمظهت ادعاو دلطف  ادت   در ف ض ح عالمات اد
 . (1)تهمي ف ئجدًا قر دغ تات بسيطا قد يح أ نادجًا عن ةببه 

ادخم ل االجتماعي بمعن  قلا ةفال ادت  دين األيغلب عل   : الخصائص االجتماعية -2
اغبتهم بادتفاع  مع اآلختين من ققتب االقتباء وص ال إد  االصدقاء ادهين ينعدم أ دمامًا 

اجتماعيا  ف ئادتمتكز اغبادهم مي االنعزال مي ما  غادباً مي  ادا األةفال ادت   دي ن، إذ 
سه فتنشيط خياالده، دها يبدو عل هم ادتحفظ مغلما يحتفي م ها ادطف  ادت   در بادتفاع  مع نف

 ، ادصاالدهم دملا ختين ح ن ا بمعزل عن اآلمي دك ين ادعالقات االجتماعيا إد   د قأ ي
هات قهم مم زادهم ؛ بسبب عدو اعتاض االنسحاب االجتماعي واالنط اء عل  اددها دعد 

ادحب  يدلمقو  تهمي صحبعدو ادتغبا مدختين عل  اقاما عالقات اجتماعيا مع اآلادمداة 
أ ادمص ا مي إ  د ( من متكز دااةات ادت  Stephen. يتى ةتيفن )(2) وادعطف منهم

 ادسل ك االجتماعي يمحن دحديد  فثالث مجاالت هي :
ك  ادهر يم و عل  دجنب ادطف  ادت  در  (Socially Avoidant)ادتجنب االجتماعي  -1

اآلختين من االة ياء نظتًا دما يتم زوأ  خص صًا مع األةفالوحال ادتفاع  االجتماعي ق
ختين ادهين ةفال بادهتوب من االوخاص اآل و هؤالء األبه من متط ادنشاط،   ث يم

يم و عل  ت اةباب ذدك  فسإأ دبعض علماء ادنفس ، فيما يتى ي دوأ ادتفاع  معهم
ادعطت  ةفال ينزعج من اائحاادحساةيا ادزائدة ازاء بعض ادمث تات فبعض األادشع ا ب

 أ بعضهم ينزعج من اص ات اد اددين .إ قوادتي يضعها االف ين 
يتتدب اجتماعيًا عل  ك  مع  اد مع  وه   Socially awkwardادالمباالة االجتماعيا  -2

ن ع من ادمسؤوديا االجتماعيا ادتي دحدد عمل تي ادتعزيز وادتثبيط عن األةفال بشح  عاو 
ادتفاع  ن ادج بانهم غ ت مباد ن وال يبحث أ  أ   ي صف، اال إأ األةفال ادت   دي ن 

، ة اء باالةتحساأ ادهر يعزز ادسل ك قو باالةتهجاأ ادهر يممعه ختيناالجتماعي مع اآل
 ختين . ج دهم مع اآلفيشعتوأ بادسعادة  ت  قو يثبطه إذ قنهم مي ادكث ت من اال ياأ ال 

دناةب اد ادفع  مع ادفع   : االاباك ه  عدوSocially awkwardاالاباك االجتماعي  -3
ادهر يتعتض ده ادطف  قما االادباك مه  جه  ادطف  بطبيعا ادسل ك ادمطل ب مي 

بادغا مي دحديد ما ه    د صع با ةفال ادت  قيجد ادم اقف االجتماعيا ادتي يتعتض دها إذ 
مطل ب من اج  اةتمتاايا ادتفاع  االجتماعي، بما يسبب ادنف ا منهم ودها يح ن أ 

                                                           
 .97صادسافق ،  ادمصدا -1
داا ومؤةسا اةالأ ، عالجه -دشخيصه -خصائصه -ادت  د ادطف دي اةبابه  ،ة ةن واكت ادجلبي - 2

 .29ص، 2010، دمشق،ة ايا ،دلطباعا وادنشت وادت زيع 
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فتز اةباب ادفش  ذدك يعد من قودع  جزين عن دك ين ادصداقات مع األةفال اآلختين عا
 ادممداة عل  ادتفاع  االجتماعيد  إه  االمتماا  ختينمي جع  عالقادهم مستمتة مع اآل

 .(1) ادس ر 
ادت اص  ه  عمليا دنط ر عل ها قداة ادفتد عل   الخصائص في المجال التواصلي :-3

مفتدات ادم قف االجتماعي ادهر يعيشه، فيما يمث  ادمجال ادت اصلي ادب ئا االنتبا  إد  
قهم ادمشحالت ادمتعلما بادت اص  دعتبت من دعتبت ا ده ،االجتماعيا دحظا قياو ادم قف ادتفاعلي

 -:(2)بادنماط االديا  د ادتي دتمث  دم ز االمتاد ذور اضطتاب ادت  يمحن إأ اددالئ  ادتي 
  كلي واالةتعاضا عنه باإلوااة ا ياناً  عدو ادكالو بشح . 
  نتيجا عدو ادتغبا بادكالو قو االكتفاء دط ا ادلغا بشح  غ ت ةبيعي يلعب ضعف

عل  بعض ادكلمات مث  دتديد بعض ادلغا عند ادطف  ادت  در  اقتصااباإلوااة قو 
وف مي ظت  دتديد كالو ةمعه مسبماً  قومعبت  قواصداا كالو غ ت مفه و  قوادعبااات 

ةفال بادتتديد وادتكتاا ادعش ائي ويتصف نطق هؤالء األ، زمنيا ومحانيا غ ت مناةبا 
ك  ذدك ده دواًا مهمًا مي دحديد ادمجال ادت اصلي دهم مي اض ق  ادخااج عن ادسياق

 . نطاق ممحن
  اغم اأ ددى ادطف  ادت  در  ات االنسانياص  ل  االعاالنتبا  دتك ز صع با ادتشتت و

 .يح أ ايضًا ا د قهم محددات ادمجال ادت اصلي عندهم اةا ةمع عاديا 
  دك ين جملا كب تة مي صع با قص ا ادمخزوأ ادلغ ر دلطف  ادت   در يخلق عائق قو

 .قو  ت  دلك ادتي يحتاجها كاملا دلتعب ت عن االوياء ادمحيطا به
 عل  ادكالو واةتخداو ادضمائت واةتخداو  توف  بعضادقداة ات ادنطق  دحد من صع ب

 .ادجت
 الأ ذدك يث ت مي  ختينادت اص  بادع ن مع اآلات يعاني منها ادطف  ادت   در مي صع ب

      (3)انفسهم ادكث ت من ادمشاعت ادعدوانيا.
  -:(4)يمحن دناول ادخصائص ادمعتفيا عل  ادنح  ادتادي : الخصائص المعرفية والتعليمية-4

                                                           
 .40-39ص ،  ادسافقادمصدا  - 1
 .64-63ص، مصدا ةافق ذكتة  ،نايف فن عافد ادزااع  - 2
 .27مصدا ةافق ذكتة ,ص ،علي عبد ادت يم صادو  - 3
داا ادمس تة  ،وادعالج ( –ادتشخيص  –ادت  د )االةباب  ،اةاما مااوق مصطف  وادس د كام  ادشتب ني  - 4

 .92-91ص، 2010،االادأ  ،عماأ ،دلنشت وادت زيع وادطباعا 
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  ادتي خبتاده ادحسيا باعتمادها عل    در ادت  ادطف  ادود مع  إذ دتم ز االدااك ضعف
مثاًل واذ مه  ال يداك محدودة بادحدود اددنيا دها، دها يظهت هها ادطف  وكانه  ك أ غادباً د

 ادض ضاء دأث ت 
  ةليماً يبدو معل  ادتغم من إأ ادطف  ادت  در غ ت ةبيعي بشح   ادمستمت االنتبا دشتت 

من اداما انتباهه دفتتات ة يله دألوياء ادتي دآلختين اال اننا نجد انه يعجز عن ادتمحن 
 .دهمه 

   ه  ادمداة عل  اةتتجاع ادمعااف ادتي يحتسبها ادفتد من محيطه ادخااجي ادتهكت
واالةتفادة منها مي دحديد ن عيا ادود االمعال دجا  ادم اقف ادجديدة، هنا نجد إأ األةفال 

 .ف  باةتتجاعهامي دخزين ادمعل مات ديس مصاعب يعان أ من   دي أ ادت  
  ك ادا دفك ت ادطف  ادت   در بادالواقعيا نظتًا دعدو قداده عل  اادتفك ت يتم ز  دود

عل ها سيطت ادتي دبادهات منشغاًل دفك ت  ح أ   ث ي، ادظتوف االجتماعيا ادمحيطا به
 بما يؤةت نشاةه ادعملي كح .االةاةيا  حاجاتادو  ياتغبات ادفتداد

: يظهت ددى قةفال ةيف ادت   د اةتجابات غ ت عاديا دلخبتات ادحسيا،  الخصائص الحسية-5
اةتجابا دألص ات ادعاديا وادتي دك أ خلفا مباوت  ،دكنه قد يستديت دسماع  تممثال قد ال دظه

ص ت من جها اختى قد دث ت اهتمامه بعض االص ات مث  قتع ادجتس ،يحب ادتحديق مي 
مصادا ادض ء ة اء كاأ ادن ا قو ادشمس، ويظهت ادفتد ذر اضطتاب ادت   د مي ادغادب بانه 

أ عتبه األدم دديا عاديا مما يجع  اآلختين يعتمدوأ بانه ال مشغ ل بادمعل مات ادحسيا ،كما إ
 (1)باألدم وماقد اال ساس . تيشع

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
داا ياما ادعلميا دلنشت وادت زيع  ،اضطتابات ةيف اد  د ادتشخيص وادتدخالت ادعالجيا  ،جمال خلف ادممافلا- 
 .31ص،2016 ،عماأ،  االادأ ،
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 وحدسرة للطفل الت اأُل استقبال: مراحل يالمبحث الثان
عاق أ ةفلها مُ إدعلم ةتة اختى بصدما عندما قُ ادعتاقيا بشح  خاص قو ايا ةتة دصاب األُ 

ددى اد اددين بادملق واالضطتاب واالادباك ودتفاوت داجات ادمشاعت   اشعاألمت ادهر يخلق اد
ةتة بشح  عاو. دختلف ادود االمعال ادنفسيا واالجتماعيا هه  بشح  خاص وبقيا قمتاد األُ 

ة االجتماعيا، باإلضاما ةتة وخبتادهم وادجاهادهم مي ادحيامتاد األُ قوخصيا فناء باختالف ودفاوت 
غ تها كما دؤثت  قو  ل هها ادن ع من اإلعاقا  معل ماتإد  اآلثاا ادتي دتتكها ما يمتلك أ من 

ونفسيًا  قوة اء كانت اجتماعيًا  ةاً   ةتة ضغعاق داخ  األُ وج د ةف  مُ ا. دها يشح  ثمامداجا اد
نسبا اد  ةبيعا ادائهما ألدوااهما ، بادامهي دد ظيفء ادااالمست ى بما يؤثت عل  عل  اد اددين 

 (1)ًا.واقتصادي اً اجتماعيةتة األُ  بمحانا  ادتي دتدبط ةتيااالجتماعيا مي ادحياة األُ 
من  ددتب ته يعادعم  عل    در و ميالد ةف  د  دمب  أ هنا ال نجد فدًا من االوااة إد  إ

ةتة دمت بمتا   مختلفا قُ أ ك  ين، إد اجه دل ادد ادتي نفعاديااالدجسديا و اتحديات اد صعبق
  مت لا دجلب معها ، دها ماأ كمنه والدة ادطف   ت  اةتمالدهدتناةب مع دط ا نم  االفناء 

ةفال ةت األقُ أ ةتة. إعل  بقيا قمتاد األُ دفتض دعديالت ودكيفات جديدة ، كما دحديات جديدة
ةفادهم قأ إثت  دة النهم يداك أ كقهه  ادتحديات بشح     د د اجه غادباً ادمصاف ن باضطتاب ادت  

  (2).ن اع مختلفا مي اددعم وادتدخ  مي ك  مت لااعايا خاصا بجميع ج انبها وقيحتاج أ اد  
ةتيا مي ادحياة األُ ل اد اددين نح  ةفلهما ادت  در امعقادود ةبيعا  ( ( Mackeithماك ث  دد 

 (3)ادج انب االديا :ب
  ادتمض ادمطلق ده . قودتمث  مي ادحمايا ادزائدة دلطف  متطتما ادود مع  ف  د جيا 
  عدو ادكفاءة مي  قواعادة االنجاب  قوادود مع  دتعلق بادشع ا بعدو ادكفاءة مي دكتاا

  .ادتتبيا
 ادمفتط عل  ادفمد يعبت عنها بادغضب  قو ادود مع  دتعلق بادشع ا بصدما ادم ت

 .ادطف 

                                                           
عماأ ،داا صفاء دلنشت وادت زيع ، ذور اال تياجات ادخاصا واةتهم  ممدما مي ااواد، اجدة ادس د عب دم - 1
 .25ص،2012،االادأ ،
 .264ص، مصدا ةافق ، نايف فن عافد ادزااع  - 2
 .31ص ،مصدا ةافق ذكتة ، ة ةن واكت مج د  - 3
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 يحم  اد اددين انفسهم مسؤوديا إعاقا ادطف إذ ادشع ا بادهنب ادود امعال دتعلق ب 
 ةنظت )اد صما( قو ادادشع ا بادحتج وه  اد مع  اجتماعي م جه ادود امعال دتعلق ب 

 .ادتي ة تعتض أ دها من االختينخاصا اد
 عاقااكتشاف اإلدبدق من بعدة متا   عل  وجه ادخص ص االف اأ ةتة جميعًا و األُ  دمت قمتاد

 ياة ادطف  ادُمعاق اال قأ  دة دأث تات هه   قومدى  يادهم ودت اد  هه  ادمتا   مي دتابع 
 ،ادعمتدخصائص ادُمعاق كذ) بعاً ةتة إد  قختى ومن إعاقا إد  قختى دقُ من دختلف ادمتا   

يش أ ( دألةتة قو ادثماما ادعاما قو ادفتعيا ادتي يعوادقيم اددينيا ،وادمعتما، ووج د  االت مشافهه
 -:ويمحن ايجاز هه  ادمتا   بادنماط االديا (1) م ها.
  مت لا ادصدما 
  مت لا ادتس يق ادطبي 
 ) مت لا ادح تة واالاباك )ادتمض د ج د االعاقا 
  مت لا ادغضب وادحزأ 
 مت لا ادتكيف وادتصديق  
  مت لا ادتمب 
 مت لا ادبحث عن ادخدمات 
نجاب اةفال قمي ادمت لا االود  يشعت اد ادداأ بادصدما وخ با االم    ث كاأ  لمهما  

د  وقت إأ والدة ةف  معاق ي دد دديهم ادشع ا باإل باط واالة  وادحزأ قد يستمت إو , ة ياءق
اددااةات ادكث ت من ذكتت ممد  (2)شع ا باالكتئابقد يسبب دهم ادة ي  مي  ياة اد اددين و 

باء بمثابا يتا  بعض اآل . إذدل اددين مؤدماً  بأأ ميالد ةف  معاق يمث   دثاً واالجتماعيا ادنفسيا 
 ( 3). يادهم ودص بهم بادحستة واالة  دهددكااثا 

                                                           
ص ، 2001،جامعا ع ن ادشمس ، كليا ادتتبيا ادبنات، علم االجتماع ادعائلي،ةه ت عادل محمد ادعطاا  - 1

185. 
2  - Frontier ,M.,& Wanlass ,L,(1984) .Family crisis following the diagnosis of a 
handicapped  child .Family Relations Journal,33,1,13-23.   
3-    Lefley ,H.P., (1997) Synthesizing the Family Caregiving Studies: Implications 
for service planning ,social policy & Futher Research , Family Relation ,Oct., Vol 
.46, Issue 4. 
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هه  ادمت لا دأدي بعد مت لا ادصدما وهي دعتبت قما بادنسبا إد  مت لا ادتس يق ادطبي 
نتيجا  ماةا اد اددين بادسعي إد  ايجاد ادعالج دمث  هه  ضتوايا دتخفيف  ادا ادصدما 

عن  ه  بادتس يق ف ن االةباء وادتتدد عل  ادعيادات بحثاً األ ق  ث يبد، وبأوحال متعددةاإلعاقا 
د   ادا منهحا إمت  قيما وينتهياأ  ت  يصبو األ ،د قع وفاء  بمعجز  ما قودشخيص اخت 

 ( 1)ماو االمت اد اقع .ق
 عاقا د ج د اإلغ ت ادمعلن ادتمض ادتي دمث  مت لا مت لا ادح تة واالاباك قما بادنسبا إد  

مع دنعحس عل  عالقتهما يبدق م ها اد ادداأ بإيجاد ادتبتيتات واالةباب اد اهيا دإلعاقا بما 
ممد دجد بعضهما من جها وعالقا كاًل منهما قو كالهما مع ادطف  ادت   در، من جها اختى 

دتأاجو مشاعتهم ف ن ادتمض واالهمال من جها وب ن  ةتة نفسها دتمض ادطف  ودهمله وا ياناً األُ 
د  صع با ادتعام  إويتجع ةبب ذدك  ،ادحب وادعطف وادحناأ وادحمايا ادزائدة من جها اختى 

معاملا دأث ت ما يتعتض ده اد ادداأ من ود م ت جميع مطادبا من جها اختى  ،معه ودتب ته
  (2).من ادود مع  ونهوادمجتمع ادمحيط باأُلةتة وما يبد االقتباء

ددى اد اددين ف ن ادمشاعت ودباين ق ة عدد تهه  ادمت لا دتسم ف: مت لا ادغضب وادحزأ  
قو ه  مد يغضب اد ادداأ عندما يثاا ادحديث مع األمادغضب ودأن ب ادضم ت وادشع ا بادهنب 

يبحثاأ عن وخص ثادث  قويشعتاأ بادغضب نح  ادطب ب  قومشحلا ادطف  االصدقاء عن 
يشعتاأ بادهنب باعتبااهما  قو ,ختادل و عل  اآلكاًل منهما بادلماء  قوبعدها يبده، ألدماء ادل و علي

 (   3)ادمسؤود أ عل  ظه ا ادمشحلا. 

دمشحلا ادطف   كثت دقبالً دتصبو قهه  ادمت لا اد  اأُلةتة دص   :مت لا ادتكيف وادتصديق 
امحانيا ادمت لا هي ادتي دحدد ،دها ماأ هه  لمشحلا ادم ض عيا ددمعادجا إد  ابادتطلع  قودبد

ددى  ادنفسيامتاض األ قومشاك  ادتكيف بع دًا عن  ةتح  بشح  ايجافيقو انها االزمه دجاوز 
ةت تص  اد ها بعض األُ ددتأخت مت لا ادتكيف وادمب ل باألمت اد اقع غادبًا ما متاد اأُلةتة بقيا ق

                                                           
 .71ص، 1993، مؤةسا عز اددين دلطباعا وادنشت،ادصحا ادنفسيا دلطف  وادمتاهق  ،محمد زيغ ا - 1
 .27ص، مصدا ةافق ذكتة ، ماجدة ادس د عب د  - 2

3  - Lambie ,R., (2000).Working with Families of At- Risk & Special Needs Students 
:A Systems Change Model, Focus on Exceptional Children ,Vol.32,Issue 6.   
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ادتخبط وادسل ك ادعش ائي وادمتااات ادمتناقضا بعد معاناة ة يلا مؤدما دها ودلطف  نتيجا 
إذا ما  قصت وقتاً خت ابعض االادعند مي دحديد ادم قف من اإلعاقا مي   ن دك أ وادمضطتبا 

هناك مم مات مي أ إكدت بعض اددااةات ممد ق (1)ةتة باد عي ادطبي واالجتماعي. دم زت األُ 
 كثت ةه دا وهي :قعاقا اأُلةتة دجع  عمليا ادتكيف مع اإل

  فتجاوز االزماثما عاديا يحسبهما ا مفزواجه  نادممتنعف ين وج د االادتضا ادزواجي قر  
  مختلفا اددعم ادمصادا قو د امت وج د 
  دخ  مادر يؤمن ادتا ا واالةتمتاا ألمتاد اأُلةتة وج د 
 مست ى دعليمي ج د 
   (2)دينياادنسانيا و االخالقيا و القيم ااداالدتزاو بمن. 

, والً قد  دمب  ادهات إعاقا ةفلهما مهما بحاجا إ  ت  يستطيع اد اددين دمب  : مت لا ادتمب  
دحديدًا عاقا ادهنب وادشع ا بادمسؤوديا ادشخصيا عن اإلادشع ا بتخلص من عمدة بادوذدك 

ف ن اجتماعي دفاعلي  م قفبشح  اةل ب ادتمب  واالهتماو تي .(3) من االة  ادمزمندلتخلص 
الدحاد ادتكاملي ومن خصائصه ادحب وادتسامو وادتعايا ديشحل ا ن عًا من ااد اددين وافنائهم 

ف ن ادصتاما وادل ن مي معاملا  أ ادعمالنيا ي از مت لا ادتمب  عل  نمط من عتمد دكما ، وادعطف
 (4). هم ادمتال مااالفناء مع متعا  ةبيعا متا   نم
ادتمب  يتط ا مي يعتمدوأ إأ  ( Chinnet at)ختوأ آو  ياو نومما دجدا االوااة إديه إأ 

ر و ةفال ذ تمبل ا األهي )دمب  اإلعاقا ،ودمب  ادطف ، ودمب  االمت اد اقع( دثالثا مجاالت 
ازما بسبب )ك  ذو عاها جباا( ،  اال تياجات ادخاصا ف صفهم اوخاص اق ى من االختين

يتمث  ذدك مي دفهم ا تياجاده  نح  االمض ادنم  دط ا د  إأ دمب  اد اددين يؤدر إعاقا   ث اإل

                                                           
 .60ص، 1999، االةحندايا،داا ادمعتما ادجامعيا ، ادنم  ادنفسي ومشاك  ادطف دا  ،عبد ادت من ادعيس ر - 1

2- Kirk , S.& Gallagher J., (1989) .Education exceptional children ,Houghton Mifflin 
Company, Boston  

 .29ص، مصدا ةافق ذكتة ، ماجدة ادس د عب د  -- 3
اةاد ب ادمعاملا اد ادديا كما يداكها االفناء وعالقتها بادسل ك ادت ك در ددى دالم ه ادتعليم ، ا مد مت ات - 4

ص ، وزو ر جامعا م د د معمتر د ز ،كليا اآلداب وادعل و االنسانيا واالجتماعيا ، اةادا ماجست ت  ،ادثان ر 
36 . 
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أ دمب  إر ق (1).ودمديت ق ان ن نم   وده ئا ادظتوف ادمالئما دكي ينم  ويتعلم  سب قدااده
ما يتبدى ، و ادعملياادجسميا و وامحاناده  ،فتمب  جنسهيتم ذدك دهاده يجب إأ يح أ اد اددين ادطف  

 هتفهم مشحالده وهم مه واالةتمتاع بادعم  وادختوج معه وجعلدمحاودا ، مي اخطائهو محاةنه  من
  (2).باد د وادصداقا عميماً  يحس ا ساةاً 

ادمتخصص ن من بادفاعليا دمتبهما من ادطف  ادت   در اكثت دوا اد اددين يجب إأ يتم ز  هنا
د  إةتة دم د اد  دمب  وادتمب  يم د أ عمليا دفهم األإذ إ ادتخصصيا، بمتاكز ادتأه  ين  اجدادمت

 قودده ا وادبحث عن امض  ادسب  دمنع  ،من ادجه د مي دتبيا وددها وددايبا  ةتة مزيداً فهل األُ 
ق  ما يفعالنه ه  ادتفاع  دها مإأ ق ،تط يت االمحانيات ادمت متة دديافلحادا دمضاعفات ظه ا 
جزء من ادبتنامج ادعالجي مي ادمنزل   در   اد اددين مع ادطف  ادت  عمديح أ إيجافي شح  معه ب
  (3).يعج  فتحسن ادطف االمت ادهر يدعم ما يم و به ادمداب ادعالجي ادهر 

  در وعل  ثتها ادعم ق مي اادماء وخصيا ادطف  ادت  قةتة و هميا األُ ق يؤكد ادعلماء عل  
ا ادنم  ادنفسي واالجتماعي وادعملي دلطف  وخاصةتة مي عمليا متاد األُ قهميا دوا ك  متد من ق 

ال دم  قهميا مي ادبتنامج ادعالجي عن بأخ اده ادطف  ادت   در أ عالقا إمي ةن اده االود  
ةتيا عل  دطبيع ادطف  دعم  ادعالقات األُ ،إذ دأث ت مي نم  وخص ته عالقته ف ادديه دما دها من 

مي  كب تاً  أ يلعب ا دوااً إيمحن  ماألخ ة ، ةتةمي األُ ودنشئه عل  ادخصائص االجتماعيا ادسائدة 
بما ي متوأ ده من  اآلختين ةفالخ دهم ادت  دين عل  ادتفاع  االجتماعي مع األقددايب 

  دي ن ةفال ادت  أ اخ   األإ(  Neill& Kogel )’Oمن قون   وك ج   مد اوضو كالً ادحمايا ، د
ايضًا  ادمهااات االجتماعيا واالكاديميا داخ  ادمنزلخ دهم عل  قيمحنهم ادمشااكا مي ددايب 

 (4) الأ ادطف  مي هه  ادحادا ةيح أ قكثت دقباًل دهم من غ تهم.

                                                           
داا ادصفاء ، ادتنشئا االةتيا وةم ح االفناء ادعادين وذور اال تياجات ادخاصا ، محمد ادن بي محمد علي  - 1

 .40-39ص،  2010، االادأ،عماأ  ،دلنشت وادت زيع 
جامعا محمد ، اةادا ماجست ت ،ا يداكه االفناء وعالقته باد  دة ادنفسيا دتمض اد اددر كم، بعلي مصطف  - 2

 .2007، قسم علم ادنفس وعل و ادتتبيا  ،كليا اآلداب وادعل و االجتماعيا واالنسانيا ، خض ت بسحتة 
 .175ص ، 2008، االادأ ،عماأ ،اديازوار ادعلميا دلنشت وادت زيع ،ةااق عامت , ادطف  ادت  در  - 3
 .177ص، نفسهمصدا اد - 4
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اددوا االهم مي د جيه قنماط االاواد االجتماعي دلطف  ادت   در ةتر االاواد األُ يلعب 
ًا وهنا ال نجد و دتب ي،ق اً ينيداجتماعيًا، قو و ًا، قنفسي اً ة اء كاأ ااوادم ض عيا اعايا  بأةاد ب

نجو اةاد ب االاواد مي مساعدة اد اددين مي قالاواد ادديني يعد من فدًا من االوااة إد  إأ ا
مما اصافهما ودمب  ةفلهم ادت  در واأ ددين ،دخفيف مشاعت ادصدما ودحتيحها ص ب ادتضا 

عاقا ادت  د عل  إ  د ادع ام  ادمؤثتة مي نمط واةتجافتهم وةبيعا ادود امعادهم ازاء قاد اددين ه  
  (1).يماأ بمضاء هللا وقداة وادتغلب عل  مشاعت ادياسةاس األق

عل  دكيفه ادنفسي واالجتماعي    ؤثت ةلباً ةامضها و  ةتة دهها ادطف عدو دمب  األُ الأ 
 . (2)وانه ةف  غ ت متغ ب فيه ةتةووع اة بضعف قيمته ومحانته داخ  األُ 

، عاقتهإ ةتة وانكاا قُ و داخ  قأ مسادا عزل ادطف  داخ  دوا إي اءيه إدؤكد بعض اددااةات 
ةت األُ عل  ةل كيات دآلباء ادب ئا االجتماعيا ادتي د ددها ط   ضغادنما ه  مظهت من مظاهت إ

ةبيعا ادنظتة ادمجتمعيا نادجا عن دعحس ةل كيات  قعامُ اداالفن قو ادتغبا مي اخفاء االعاقا ،م
  (3).جتماعياالا ا صمبما ُيعتف باددإلعاقا 

عديدة دحدد متأثتة بع ام    در ماو والدة ةف  د  ق هاتاالم ادتباين ادود امعال اأُلةت وخاص
لتعام  هه  دادخبتة ادكافيا ، كما إأ امتماا اد اددين إد  اأُلةتة اي دعاني منهتط اد  مدى ادضغ

ما ي دد  من خل  مي االداء اد ظيفي ضاما إ ،و ادت امق ادزواجياعدبان ك أ ةبباً قد د االعاقا،
، بما باأُلةتة االختى االجتماعي ي كث ت من اال ياأ دمل  اأُلةت اختالةها مف ،اد اددين ألدواا

 ، اخ تاً ةتةعاق وكأنه كااثا  لت باألُ لطف  ادمُ م  دد نظتة ددخ  اأُلةتة مي دائتة ادتمض وادعزل ي
ادتي شخصيا ادمت اد اقع عل  عدد من ادع ام  د  مت لا ادتكيف وقب ل األإل   يت قف اد ص

عاقا وثمتهم مي قدادهم عل  يمانهم ود مت ادمعل مات ادكافيا عن اإلقاد اددين وداجه يتم ز فها 

                                                           
 .178ص،  ادسافقادمصدا  - 1
ادعدد ، مجلا كليا اآلداب بمنا ، اثت دمج االةفال ادمتخلف ن مع ادطلبا ادعادي ن ، مد ت ادطاف عباس - 2

 . 583ص، 2000 ،قنا، كليا اآلداب ، ادعاوت 
داا ادمعتما ، ةياةات ادتعايا االجتماعيا دلمع ق ن مي ادمجتمعات ادناميا ،عبدهللا محمد عبد ادت من - 3

 .365-366ص،2001،االةحندايا ، ادجامعيا 
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دص  فد إأ  الك  اأُلةت ، اأ وادتعام  بم ض عيا ودص اهما دمستمب  ادطف ديا و سؤ دحم  ادم
 . (1) مت لا ادبحث عن خدماتإد  هه  ادحادا من ادتمب  وادتكيف دتنتم  بعد ذدك إد  

دإلعاقا ادعلمي ادم ض عي عن ادخدمات هه  ادمت لا دعتمد عل  ادتشخيص  :مت لا ادبحث
دحديد مدى ادضتا ادهر ا دثته مي ادنم  وادنضج االنفعادي وادنفسي دلطف  ادت  در، دت قف و 

يمحن ، إذ مي ادمجتمع ادمتخصصا مدى د مت هه  ادخدمات هه  ادمت لا بشح  كب ت جدًا عل  
 (  .2)عاق ن بادتاديةفال ادمُ هم ادخدمات ادتي دحتاجها اأُلةت األق دلخيص 

ادخدمات -3 خدمات ادن عيا مث  خدمات ادلغا وادتخاةب وادنطق اد-2 ادخدمات ادطبيا-1
أ يحص  عل  متصا إعاق دمات ادتأه   وادت ظيف من  ق ادطف  ادمُ خ-4     ادتعليميا

 بجانب متص ادتعليم . ددايب ودأه   ايضاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

دوا االةتة مي دأه   ادطف  ادمعاق دااةا وصفيا عل  اةت االةفال ادمعاق ن مي  ،ام تة فنت ع د ادخاددر - 1
جامعا نايف دلعل و ، مي ادتأه   وادتعايا االجتماعيا ت تاةادا ماجس، االةفال ادمعاق ن بمدينه ادتياض جمعيا
 .38ص، 2014 ،قسم علم االجتماع، كليا ادعل و االجتماعيا ، االمنيا

 .280ص، 2009،االادأ ،عماأ ، داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ ، علم ادنفس االةتر  ،عالء اددين كفامي - 2
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 سرية ألطفال التوحد المبحث الثالث: انماط المعاملة اأُل
 دألةتة دأث تا نمطياً ةتة ازاء قمتادها ه  عمليا ادتطبيع االجتماعي، إذ إأ اهم واجبات األُ أ إ
عتمد عل  ةبيعا ادتفاع  ادمائم ف ن ادفتد واد اددين واةل ب ادمعاملا يوخصيا ادفتد فناء عل  

 ،ويطال دأث ت هها االةل ب ك  ج انب وخصيا ادفتد وك  مجاالت  ياده ،ادهر يتلما  منهم
 . (1)مظاهت ومتا   ادنم  ادجسمي وادعملي وادنفسي واالجتماعي واالخالقي وادتو ي

من خالل ةبيعا ادض ابط فدوا  يتحدد ، ادهر ةل ب ادتنشئا ادهر يمااةه اد ادداأإذ يلعب ق
من خالده ما ه  يحددوا فداخ  اأُلةتة ةتيا دتنظيم ادحياة األُ وادم ان ن ادتي يضعها اد ادداأ 

هه  ادم ان ن دفتديا ادطف  كهدك نظاو واةل ب ادعم بات  ا تتاوومدى واهميا مسم ح و قممن ع 
كما  ةتة،بإدااة ادحياة االجتماعيا دألُ هه  ادم ان ن تعزيز ماعليا وادمحامئات ادهر يمااةه اد ادداأ د

هتماو مدى االم دواها مي دحديد اةل ب ادتنشئا االجتماعياةبيعا متابعا اد اددين دلطف  دلعب 
ا دحدد ادفاعليا االجتماعيا ألةاد ب هاني يمدمتومدى اددعم وادحمايا اد، وادعطف ادهر يبديانه

ادتي دتعام  مع افنائها فداايا ودمتلك دجتبا دتب يا، ودتاقب ةل ك ك   ةتةماألُ  .(2)اأُلةتياادتنشئا 
وا د منهم ودعتتف بشخص ته ودحمق ده  اجاده االةاةيا ودشبعها يس د ف نها ن ع من االدفا 

  (3)ألنها ادبعت اةاد ب ادتتبيا وادتعام  ادصحيو . واالنسجاووادمحبا وادتعاوأ 
ادتنشئا االجتماعيا عل  انها )عمليا دخص ك  ن ع قو دعتف  –اد ظيفيا  –ادمداةا ادبنائيا 

د  إجنس بأدواا محدودة ، يختلف ك  منها عن اآلخت يلتزم أ فها مي ادمستمب  ، كما ينظت 
  ث دتفاع  مع باقي  social systemهه  ادعمليا عل  قنها ق د ج انب ادنسق االجتماعي 

ود ازنه(  social structureادبناء االجتماعي عناصت ادنسق ادهر يساعد عل  ادمحامظا عل  
كما  ،وقيم وعادات وامكاا ادثماما  ألنماطوهي عمليا متدبطا بعمليا ادتعلم ، قر دعلم ادفتد  ،

دتضمن دعلم ادتم ز ادتي دمد ادفتد ف ةائ  االدصال ومن خالدها يتبن  ادطف  ادجاهات وادديه 

                                                           
 ،داا االعصاا ادعلمي دلنشت وادت زيع  ، االةباب ادتشخيص وادعالج –ادت  د ادتعتيف  ،دامت متح ةه   - 1

 .272ص ،2015، االادأ  ،عماأ
 .273ص  ، هادمصدا نفس- 2

 ،االةحندايا  ، داا ادمعتما ادجامعيا دلطباعا وادنشتادعالقات االجتماعيا ةيح د جيا ،ماهت محم د عمت - 3      
 .120ص ،1988



 ثـالــــلفصل الثا                            وأطفال التوحد خصائص ُأسر  
 
 

 

62 
 

ةفال هم ادع ام  ادتي دؤثت عل  نم  األق اد ادديا من  وب جه عاو اةاد ب ادتعايا (1)وم اقفهما.
هم ادبح ث ادتي ق ( من D. Baumrindديانا ف  متيند )بح ث االة ياء منهم وادمعاق ن ودعتبت 

ادهر يشم  دمب  ذدك نماط ادتنشئا قامض  إأ د  إ (ف متيند)مد د صلت مي هها ادمجال مجتيت ق
نماط قثالثا وج د اةتنتجت ممد االفناء وادباع نظاو محدد ودحديد ض ابط مع نا دسل ك االفناء 

 :(2)ائيسيا وهي 
ذا دعت ادحاجا ودكنهم إادحزو  منادنمط  ااةتخداو ههإد  باء اآل أيلج   ثادنمط ادسلط ر  .1

يتمتع ، إذ دمتاعاة  اجات االفناءم ل أ ييحامظ أ عل  اةتمالديا االفناء ومتديتهم  ايضاً 
 االفناء باالعتماد عل  ادنفس وبادثما بادهات ويستمتع أ باةتكشاف ف ئتهم .

هم ، إذ قنجامدة ادمعاي ت مجم عا من اداالباء فيه يمااس وه  ادنمط ادهر ادنمط ادتسلطي  .2
دونما  ال يؤمن أ باألخه وادعطاء مع االفناء ويحتص أ عل  متض ادطاعا عل  االفناء

 .متاعاة متديتهم
ادتي يفتضها اآلباء عل  ةل كيات  م  ددم  اد   د كب ت مي هها ادنمط ادادنمط ادمتساه   .3

  .مهم متسامح أ فداجا مفتةا وناداًا ما يعاقب أ افنائهماالفناء 
  در دتم ز عن غ تها من اأُلةت ادعاديا مي ةف  دً  دتضمنأ نجد اأُلةت إ ديس غتيباً       
مي  أوعدو متونتها وضعف قداادها عل     ادصتاعات ادتي دنشافتداًء, اعايتها ادزائدة داجا 

مي  مادت  د يلعب دوااً  ،اةتخداو اةتتاديجيات غ ت معاده دحلها قوةتة بسبب ادنزوع دتجنبها األُ 
 – و غادباً وهي األ –اثااة صتاعات ُقةتيا بما مي ذدك ادصتاعات ادزوجيا الأ ا د اد اددين 

بادطف  ودت د  زماو ادقيادة مي ادتعايا ف نما يبتعد االب عن ادطف  وال يبدر من  نشغ  دماماً د
أ االمت ديس عل  هه  ادمشاكلا دوما مثما ُقةت دحت ر إغ ت  ،ادمشااكا مي ادتعايا اال اقلها 

 . (3)ادمشحلا ودتعايش معها ودسع  دتمديم اددعم ادممحن دلطف 

                                                           
 2001اء دلنشت وادت زيع ، عماأ ،فادشناور ، وآختوأ ، ادتنشئا االجتماعيا دلطف  ، داا ص سن محمد  -1

 . 34،ص 
مصدا ةافق  ،ودعمهم، وددايبهم ، اودياء ام ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم، جمال ادخط ب - 2
 .84-83ص،
 .273ص،مصدا ةافق ذكتة  ،االةباب ادتشخيص وادعالج –ادت  د ادتعتيف  ،دامت متح ةه   -- 3
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باء ويتطلب منهم يدع ا اآل عتبت دحدياً   د يُ من اضطتاب ادت  أ ادعيش مع متد يعاني إ
نماط قأ بإمحانها دط يت قاأُلةتة  العتماد اةتخداو كاما قداادهم ومصاداهم االنسانيا وادبشتيا

أ هها قد يح أ عل   ساب  يادهم ادتي كان ا من إتغم عل  اد ، يادهم ادفتديا مي ادتكيف
واغم اأ هه  ادمشحالت ال  ،علق باألنشطا ووقت ادن و هناك مشحالت دتم ،يأمل أ عيشها

أ هها يتدخ  مي إف  ،   دعاني من اضطتاب ادت  دنحصت ممط مي اأُلةتة ادتي دديها ةف  يُ 
من اأُلةتة وادطف   أ دط يت اود ن معيشي ي مي مستم  قد يساعد كالً إمض  ادخطط اأُلةتيا و ق

 . (1)معاً 
عندما يتم  ،د  كائن اجتماعي إمن كائن ف  د جي ادفتد دم و فتح ي  ادتنشئا االجتماعيا 

االوباع ادمنتظم دحاجاده ودوامعه ادب  د جيا ه باإلضاما إد  د م ت ادتعايا ادنفسيا واالجتماعيا د
ادتنشئا االجتماعيا دتم م ،مما يؤدر اد  دحم ق ادنم  ادس ر وادت امق االجتماعي،وادسيح د جيا 

، دها مهي ديست مسؤوديا  ثمافياادجتماعيا و ال كاالت اادمؤةسات و  عا من ادمجممن خالل 
أُلةتة دمف مي ممدما هه  ادمؤةسات ودحجز دنفسها االةهاو االكبت مي ةتة محسب اال إأ ااألُ 

يؤثت ك  منهما عل  فتفاعلهما مع ادطف  إذ ن ياد اددهدك ه  ادحال بادنسبا إد  ك ،هه  ادعمليا
أ إدزاوج ف ن ةل كها وب ن ادمست ى االادمائي دلطف  ومي نفس اد قت دحاول ماألو  ،االخت

 . (2)عل  من ادسل ك وادطف  يتدمي وينم  من خالل امهق دستث ت دديه مست يات 
تعتف ول من ي  قاةفادهم ماألو واالب  ةمي  يا ةادواا عد ادعتاقيا   دةفال ادت  قدلعب ُقةت 

ثم  ،عمليا ادبحث عن ادتشخيص ادسليممن يبدقأ ا موه عل  ادمشحالت ادنمائيا ددى ادطف 
ةاة ن مي االمشااك ن ادأ ايعتبت  هماان. كما قةفادهمادتي يحتاجها ت ادخدمات ادمناةبا  د م

 د  ادمنزل وادمجتمع ادمحيطإتعليم ونم  ما يتم دعلمه مي ادبتامج ادتتب يا من ةل كيات ادعمليا 
ددايب معل مات و دعلم د  إ ت  يم م ا فهدك اددوا يحتاجاأ  اد ادداأدها دتى ادبا ثا إأ  .(3)

ومنيات ادتعام  مع  ،وادماأ اةتتاديجيات ادتعليم،   د وةتق عالجهمهااات علميا   ل ادت  عل  

                                                           
 .283ص، مصدا ةافق ذكتة ، ادمدخ  اد  اضطتاب ادت  د  ،نايف فن عافد ادزااع -- 1
 .67ص، 2013، االادأ  ،عماأ، داا ادميستة دلنشت وادت زيع  ،االعاقات ادمتعددة ،مصطف  ن ار ادممش - 2
، 2004، االادأ ،عماأ ،داا وائ  دلنشت وادت زيع  ، ادت  د ادخصائص وادعالج، افتاهيم عبد هللا ادزايمات  - 3

 .332ص
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ن اع ادسل ك ادغ ت ةبيعي قأ دوا اأُلةتة يبدا من خالل االكتشاف ادمبحت ومال ظا إادطف . 
 قوادمختص ن من االةباء وهما مصدا ادمعل مات االو د واالهم مي دزويد   د ألةفال ادت  

من هنا دكتسب  ،دلتأكد من صحه ادمال ظاتادهين دتم اةتشاادهم اخصائي ادتتبيا ادخاصا 
االمت ادهر  ،مهما مي عالج ةف  ادت  د دبدا بمعتما قداات وامحانات ادطف  ادعمليا دوااً االةتة 

  (1)ادمدااتمع دناةب ادعالجيا ادناجحا ادتي ج دبتامايساعد عل  وضع 
عحس الفد إأ ين   دةفادهم من ذور اضطتاب ادت  قأ اددوا االيجافي دل اددين مي نم  إ

أ معظم فتامج ادتدخ  ادمبحت ادتي إذ إ ،ادكيفيا ادتي يشااك فها اد اددين مي عالج ودتبيا ةفلهم
معظم ادمختص ن يؤيدوأ ما يعتف بادنم ذج ادمتمتكز   ل  هي إأ ةفاليتم دمديمها أُلةت األ

ويتضمن دمديم  ،ديا ف ن اد اددين واالخصائ  نادادمشااكا اد  ماعليا اأُلةتة وادهر يم و عل  
ادشتيك ادسلبي ادمنتظت  ةتة مندوا األُ تغ ت دها ي ادمساندة ادتتب يا واالنفعاديا دتحم ق اهدامه

د  دوا ادمشااك االةاةي مي إ ،عل  االخصائي كلياً  اعتماداً  دنصيحا وادمعتمدلعالج قو اد
 (2).ادمتااات ادخاصا بادطف  ادخاذدصميم ادبتنامج وادمادا عل  

ألنه ال يستج ب اةتجابا عاديا  أ يعام  بشح  مختلف دماماً إ  در يجب أ ادطف  ادت  إ
مه  ال يهتم دلخطت ادطف   ، بسبب ادمص ا االدااكي ادهر يعانيهدطتق ادتتبيا ادمتعااف عل ها

جتيما  ديعادهر ادصفع عمل تي ادتعزيز وادعماب ادبدني كأ يتغ ت ف اةطا إيمحن  وال مثالً 
اما مي ادبلداأ ادعتبيا ال د جد ،يحاةب عل ها ادمان أ مي بعض ادبلداأ ادمتحضتة مي ادغتب 

د  ن ع خاص من إادطف  ادمصاب بادت  د يحتاج ، و م ها ق ان ن دحمايا ادطف  من عنف االف ين 
أ يستف دا من دواة ددايبيا إيمحن دألف ين و  ،ب ةل كهو يههّ ق ادتعام  ادسيح د جي ادهر يلطفّ 

 .  (3)يشتف عل ها اختصاصي نفسي دمعتما كيفيا ادتعام  مع هها ادطف  
    

                                                           
اوحاديا االضطتابات ادنفسيا االضطتاب ادت  در مفه مه _ دشخيصه_ عالجه ، نبيه افتاهيم اةماع    - 1

 .110ص، 2009،مصت، ا االةحنداي، متكز االةحندايا دلكتاب ، وكيفيا ادتعام  معه 
 ةيح د جيا االةفال غ ت ادعادي ن ودعليمهم ممدما مي ادتتبيا ادخاصا ،جيمس ك مماأ، دانيال هاالهاأ- 2
 .226ص،2008،االادأ  ،عماأ ،داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ ، دتجما )عادل عبد هللا محمد(،
 .143ص، 2017،مصت  ،وكادا ادصحاما ادعتبيا ناوتوأ  ،ماذا دعتف عن ادطف  ادمت  د، ماةما ادعتاقي- 3
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 :تمهيد
ةفال قإأ ادهدف األةاس من هها ادفص  ه  عتض ود ضيو ودحديد مشحالت ُقةت و      

ادت  د، إد  جانب ادحاجات االةاةيا دهه  اأُلةت وألةفال ادت  د وقةتعتض ادفص  قثت 
  ث يؤثت ، اأُلةتة وادمشحالت ادتي دتعتض دها ُقةت ادطف  ادت  در  د عل  اضطتاب ادت  

د  ادعزدا إضاما إوج د  عل  اأُلةتة وعل  عالقادها بادمجتمع وادهر يمل  من دفاعلها ود اصلها 
 .دلم اقف ادمحتجا دسل كيات ةفلها  دجنباً  ةتةدلجأ دها األُ ادتي 

اد صما االجتماعيا وادنظتة ادسلبيا دلمعاق  ودم عتض ادمشحالت االجتماعيا مي ممدمتها     
متص متساويا مي ادحياة مث  ادشخص  وُقةتده من قب  ادمجتمع ادهر ال يتيو دلم ص و اجتماعياً 

د  عتض إضاما ق ،ودم عتض ادمشحالت ادنفسيا وادتعليميا وادمشحالت ادصحيا، ادس ر 
 ةفال ادت  د .ق يعان هاادمشحالت ادتي 

نتشاا  مي قنتشاا اضطتاب ادت  د بادمجتمع   ث دختلف نسبا قادفص  نسبا هها ودناول      
كثت قعل  نسبا الضطتاب ادت  د مي ادعادم وه  ق اددول   ث دحت  امتيحا ادمتكز االول مي 

ف ن ادهك ا مماانه باإلناث اما بادنسبا دإل صائيات مي ادبلداأ ادعتبيا وادعتاق ال دت مت  و  عاً 
 ادت  د.دعدد اصابات اضطتاب ا صائيات دقيما 

عاقا ادغامضا ادتي دم يحدد ضطتاب ادت  د دلك اإلادمؤديا اد  اكما دم عتض االةباب       
ادسبب ادتئيسي دإلصابا به دحد االأ مع االخه فنظت االعتباا مدى دعم د ادمتض وانعداو 

أ ، إدد من ادع ام ر ف ن ةفل ن مصاف ن بادت  د ممن ادمتجو وج د عقادتطافق ف ن  ادت ن 
، وادع ام  ادب ئيا ،د  مجم عا من ادع ام  كادع ام  ادب  د جياإادمعطيات ادمتا ا دش ت 

 وادع ام  ادج نيا وادتي دم عتضها مي ادفص 

ادحاجات األةاةيا دلطف  و  ادمشم دا باددااةا، واخ تًا دناول ادفص  ادحاجات االةاةيا أُلةت    
 اإلنساني.مي دحم ق ادت ازأ وادتكام  واالةتمتاا مي مجال ادنم  ا ألهم ته مي مت لا ادطف دا
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 أطفال التوحد سرُأمشكالت  المبحث االول:

مشحالت اجتماعيا د  بحد ذاده مشحلا دها من ادطبيعي قأ يؤدر إ اضطتاب ادت  دقأ 
 قختى ةتة إد  قُ ة دأث تادها من ةتة هه  ادمشحالت واالزمات دختلف مي  دازمات داخ  األُ و 

كل هما  قو ةتة، محص ل األب قو األودألُ باختالف ادمست ى ادتعليمي واالقتصادر واالجتماعي 
اادفاع مضاًل عن إأ  قد يمحنهم من دفهم ادمشحلا وادسعي دمعادجتها. عل  دحص   علمي عادي

ادتي  حالتفتز ادمشقومن ادضغ ط ادناجما عن    هه  ادمشحلا ، ةتة قد يخفف من دخ  األُ 
 :هي ةتاألُ د اجه 

  سريةألُ ااالجتماعية و المشكالت  : اوالً 

 قحلةتة ياألُ وج د ةف  معاق مي إال إأ  ،اجتماعي يخضع دماعدة ادت ازأ نسق ةتة األُ 
 قدا من االضطتابةت االجتماعيا ادعاما ة اء ف ن امتادها قو ف نها وب ن بقيا األُ بعالقادها 

عاقا ادطف  دح ل دوأ إ  الأ؛ ةتة دلمشحلا وةتيما دفاعلهم معهايعتمد غادبًا عل  مدى دمب  األُ 
بادداجا االةاس و اجته إد  ادتعايا ادزائدة ةتخلق ن عًا من مي االعتماد عل  نفسه  قداده

عاق ادمستف مي ادغضب وادبحاء وادتشنج ادطف  ادمُ  ياتأ ةل كإكما ادشع ا بادغبن ف ن قمتادها، 
من جانب ،قما من ادجانب  ادشع ا بادهنب وادح تةددمع إد  اديأس و  دخلق ضغ ةًا نفسيا اددائم

ةتة من ادكث ت من متص ادتماهيا؛ بما آلخت ماأ متطلبات عالجه ةتحتو بقيا األمتاد مي األُ 
مي د  ادطالق إيؤدر ةتر ممد األُ  تماةكبادتادي ضعف ادةتر و د  دمل   ادت ازأ األُ إيؤدر 

ةتة د  األُ إكبت دحد دآلباء ويمتد قةتة ه  عاق داخ  األُ فن مُ قمأأ وج د دها  (1)بعض األ ياأ.
 (2).هدامها ود قعادهاق يعم  عل  دغ  ت و ةتة  ت  ياة األُ  د  دغإيؤدر  ألنهبأكملها، 

ةتة عاق مي األُ م الدة قفن مُ أ يؤثت عل  بم تها قاجزاء ادنسق الفد وقأ ك  دغ ت يص ب ق د 
، كما يؤثت ةتةكب تًا مي ادمناخ ادهر يس د ادعالقات ادب ئيا ف ن قعضاء األُ  يؤثت دأث تاً إنه الوك 

                                                           
 .39ص،مصدا ةافق ذكتة ، ماجدة ادس د عب د - 1

(2)  Bruce, Baker, L. (2001): Father and Mothers perception of father involvement 
in families with young children with disability, Journal of intellectual and development 
disability, Vol.26, pp.324-339. 



          الفصل الرابع                   حدوأطفال التومشكالت ُأسر   

 

68 
 

ادضغ ط وادت دتات واالعباء ويح أ ادعام  االةاةي مي خلق مشاعت االعضاء ادمتباددا عل  
 (1)عديدة.جتماعيا ادسببها ع ام  عل  االف ين وبقيا االفناء ادجسميا وادنفسيا 

معاناة نفسيا واجتماعيا متهما   ث يلجأ تض أ دعتيادت  در ةتة ادطف  قُ جميع قمتاد اأ 
قو ادج تاأ وادمجتمع ،قو االصدقاء ،د  ادتستت وعدو االعالأ عن ذدك قماو االقااب إبعضهم 

ادخبتات ادمتباددا ومجم عات ادفتص ادتي د متها ادكث ت من من االةفال ذادهم  األمت ادهر يحتو
اددودا دتعليمهم وددايبهم ودأه لهم ودشغ لهم ودمديم ادتعايا اددعم، مضاًل عن متص ادتي د متها 
عادة ادتأه   ق فهدف كما ه  ادحال مع بقيا قن اع اإلعاقا  ،ادمتكاملا دهم مي مؤةسات متخصصا

االنتاج وادتنميا ادتي يشهدها  مليهعددمجه مي ادمجتمع كم اةن قادا عل  اإلةهاو بفاعليا مي 
 :. وقهم ادمشحالت هي(2)ادمجتمع

 :وتأثيرها على المكانة االجتماعية لأُلسرةوصمة المعاناة من ال  -1
 اً عاق وخصادمُ  دجع  من ادشخص اإلعاقاح  قن اع اد صما االجتماعيا ادمحيطا بإأَّ 
دزداد  دة  اجتماعيًا ودحيط به نظتات االزدااء واال تماا قو ادخ ف واالوفاق اً ومنب ذ اً متم ض

من  دبدو م ها ادتش هات ادعض يا ادظاهتة وادمصا با دها قكثت وض  اً  ادتياإلعاقا دأث تها مع 
عاق ادمُ  د صفها ادطف  اجتماعياً  ممب دادتسم بأنها غ ت كما  ادنا  ت ن ادفس  د جيا وادب  د جيا،

أ ادمجتمع ال يتيو دلم ص و إادمهت ادشديد   ث بما ي دد ه قق  دححمًا وضبطًا دحياده بأن
  (3)مع اآلختين من االة ياء.اجتماعيًا ادحص ل عل  متص متساويا 

ادعنصت األةاةي مي ومحانته مي اةاا ادنظاو االجتماعي  ه  داكات ادفتد عن نفسمُ دشح  
وا دًا من قهم ميادين علم  ادمداكات،ح   ودفس ت  دهه  ختين نادااك ادفتد الةتجابات اآلوض ح 

ادنفس االجتماعي ألثتها ادبادغ مي دشح   ادشخصيا االجتماعيا دلفتد وم قفه من ادمجتمع كح  
ام ز ذات  دحم قأ ادهر يتشح  عل  قةاس م قفه من ادجماعا األوديا ادتي يعيش م ها، دها إ

                                                           
عالء اددين كفامي، االاواد االةتر دألةفال ذور اال تياجات ادخاصا، معهد اددااةات ادتتب يا، جامعا -1

 .98، ص2001ادماهتة، داا قباء، ادماهتة، مصت، 
 اة، قسم االجتماع، عياد  س ن محمد علي، االوضاع االجتماعيا دلمع ق ن، اةادا ماجست ت غ ت منش-2

 .42، ص1989جامعا بغداد، -كليا اآلداب
 .64-63، ص1994اديس اةحندا بشار، علم اجتماع االنثتوب د جيا ادطبيا، داا ادمعااف، ادماهتة، -3
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 د إج هت نظتة ادفتد يعد واال تفاظ فهه  ادتم ز دعزز ادم قع االجتماعي دلفتد دالدا اجتماعيا 
متناةبا مع امحاناده ومؤهالده دظهت واضحا فيما يمحن إأ نفسا كعض  ده محانا ادعادم ودم يمه د

ذو قيما ويعامل نه عل  هه   قوبانه وخص عادر  ه،ختوأ عليدسميات يطلمها اآلدظهت مي 
متاد مي اكتساب ام ز اجتماعيا ذات دالده واال تفاظ فهه  ادتم ز بعض األأ مش  ، إاالةاس

ةتده قُ ى اد صما االجتماعيا ادفتد إد  دتعد .( 1)تخآب قوماو معاني اد صم بشح  قيمهد ادطتيق 
 قود  ةف  ادت  د مثال دنعحس إنظتة ادناس مي ادمجتمعات ادتمل ديا ومنها ادمجتمع ادعتاقي م

دواها مي دفس ت ادفتوق ادفتديا كما دلعب  ،ةتدهقُ دتبل ا مي ص اة م قف ذر معن  مع ن نح  
 (2).دواكهايم()دي ذات ادنمط اآل قوخاضعا دمتاقبا دقيما مي ادمجتمعات ادمغلما ةل كيادهم اد

  شعور االسرة بالعزلة االجتماعية -2

ادسل ك انعحاس هت امظوا دة من اهم  ( (Social  Isolationدمث  ادعزدا االجتماعيا 
قستيا، فتمض اآلختين  قومي ادحياة االجتماعيا ة اء كانت هه  ادعزدا ة عيا االنساني 

دها من دأث تات خط تة عل  وخصيا ادفتد وعالقته ةتة ادفتد ادُمعاق قُ ادت اص  وادتفاع  مع 
ه  اعيا متباددا ومشبعا وناجحا أ يقيم مع غ تة عالقات اجتمإعدو قداة ادفتد عل  ، مختين باآل

القات االخه ال يمتصت عل  عختين اضطتاب ادعالقا باآلن ع من ادعزل االجتماعي ، كما إأ 
د   دوث إما يؤدر  ،د  ادمشاعت واالهتماو باألختين ومشحالدهم ايضاإوادعطاء ممط وانما يمتد 

د  وبحه إادعزدا ينتم أ  قودة متاد ادهين يشعتوأ باد  أ األإ ،وخصيا ادفتدفناء اضطتاب مي 
ق  من قمتاد ادم ث ق فهم ويتلم أ قدا ق  من األقعالقات اجتماعيا صغ تة ويح أ دديهم عدد 

                                                           
 قضايا ومشحالت مي ةيح د جيا االعاقا واعايا ادمع ق ن ادنظتيا وادتطب ق،متحي ادس د عبد ادت يم  - 1

 .214-213ص،1983،ادك يت ،وادت زيع  داا ادملم دلنشت،
ا. ف دوأ اوف ف ايح ، ادمعجم ادنمدر دعلم االجتماع، دتجما ةليم  داد، ادمؤةسا ادجامعيا، عماأ، بال  - 2

 .342ةنا ةبع، ص
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يتى علماء االجتماع  (1).ختين وبه معدوو بادنسبا دهمأ دأث ت اآلإادمساندة االجتماعيا ويشعتوأ 
 -:(2)إأ مفه و ادعزدا االجتماعيا يتحدد باالدي 

 ادمساما االجتماعيا ادتي يبتعد م ها ادفتد نفسيًا عن اآلختين.  .1
 مدى دامعيا ادفتد دالنختاط مي عالقات اجتماعيا متكاملا مع اآلختين. .2
االةناد االجتماعي ادهر يمدمه اآلختوأ دلفتد وادهر يمل  من ادمساما  .3

 هم.االجتماعيا ف نه وب ن اآلختين ويزيد من دامع ته دالدصال االجتماعي ف
عزدا اجتماعيا غادبًا ما دك أ ة عيا مي دجنبها ادتفاع  مع اآلختين فهات ةتة ي األُ عاند

ادتط ار من  م قفهاةتة قد واجهته مي دما دك أ األُ اإلعاقا طف  نتيجا ادمدا ادهر يعاني فيه اد
وما دك أ قد متت به من خبتات اثناء ادتعام  مع االخصائ  ن  ختين نح هااةتجابات اآل

أ واددر إ وهه  ادعزدا ال دكمن ممط مي ادبناء االجتماعي ف  قد دك أ مفتوضا ايضاً  ادمهن ن
 أوقد ال يصطحبابسبب انشغاالدهما به قد ال يشااكاأ مي االنشطا االجتماعيا ادلهين ادطف  

قد عاق كثت من ذدك ماأ واددر ادطف  ادمُ قغلب اال ياأ و ق د  االماكن ادعاما مي إعاق ةفلهما ادمُ 
وادنتائج  ،ختين دزياادهماما يدع اأ اآل ختين كما انهما نادااً د  زيااة اآلإال د جه اد هما اددع ة 

 :(3)عاق هيادمتتدبا عل  عزدا واددر ادطف  ادمُ 

  ًنتائج عل  قدا ضئ   من  الَّ إدعدو  ص دهما  وع ا اد اددين باإلجهاد واالةتنزاف نظتا
 .دهماختين مساعدة اآل

  فيصبحاأ ادطف  اد اددين باالةتمتاا مي اعايا معاديا من االةتنزاف االاهاق و دحد عمل تي
 .هوباع  اجادإق  قداة عل  ق
  ادتفاعليا أ يح أ ادطف  عتضا دعدد محدود من ادم اقف إيتتدب عل  ادنتائج ادسابما

 ةاا ادحياة اد  ميا.قادخااجيا مي 
 

                                                           
 .6-5ص، 2008،مصت ،ادماهتة  ،داا ادتواد  ،4ط،مقياس ادعزدا االجتماعيا  ،عادل عبد هللا محمد  - 1
االةناد االجتماعي وعالقته بادعزدا االجتماعيا ددى وتائو اجتماعيا مختلفا من ، بشتى عناد مبااك - 2

 .48ص ،2008 ،32ادعدد ،جامعه دياد  ، كليا ادتتبيا االةاةيا  ،مجلا ادفتو ، ادنساء االاام  
 220-219ص، نفسهادمصدا  - 3
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 خوته :اوجود اتجاهات سلبية بين طفل التوحد و   -3

دمتد  ف  فبعضهمااد اددين عالقا ةتة ال دمتصت عل  أ مشحلا وج د ةف  معاق مي األُ إ
عاق خ ات ادطف  ادمُ ق  خ ة و قيخضع  ، إذخ ده غ ت ادمعاق نقةتة بما مي ذدك األُ متاد قدتشم  بقيا 

 آلباءاد  ادت دتات وادضغ ط ادتي دعيشها ادعائلا وهم يتعلم أ ادم اقف نفسها ادتي يتخهها إ ايضاً 
واهتمامها ينصب عل  ادطف   و متعبا دوماً ذا كانت األإيشااك أ م ها و ، كما دجا  ادطف  ادمعاق

ق  مما يجب من ق ختين مي ادعائلا يناد أ نص باً ةفال اآلماأ األ،  اادخاصذا اال تياجات 
 -: (1)باالدي.  ادعادي ن دألخ ةادضغ ط دنحصت مصادا و ويشعتوأ باالةتياء عادة األ اهتماو

 عباء زائدة ق تحم  ادشع ا ف 
  ادشع ا باإلهمالدنامي 
  ادتضحيا ازاء اهميا صتاع ما ي دد  من ادادشع ا باألف ة و ضعف 
 ادعزدا االجتماعيا. 

كبت من مست ى قداادهم ونضجهم قطادب أ فتحم  مسؤوديات نهم مُ أخ   ادمعاق بقيشعت 
د   تمانهم من ادتمتع بطف دتهم مهم يتأثتوأ بشح  جدر مي نم هم ادعاو ومي صحتهم إدؤدر 

ادخج  مث  ادمعاناة من بعض االضطتابات ادنفسيا فيخلق ذدك ن عًا من ادنفسيا بشح  خاص 
 وهي : (3)ةت ادمعاق ن ثالثا ج انب قُ اد ضع ادحساس مي ينتج  (2) وادكبت واالنط اء

  نتيجا ادملق وادت دت ، متادهاقعل  ك   ةتة دؤثتزمه عاما مي األُ قعاق يحدث فن مُ قوج د
 .ادهر يخيم عل  ادجميع 

  ادغ تة ادتي دحدث ددى اخ   ادمعاق دما يحس نه من االهتماو ادزائد من االف ين ألخ هم
  .كثت من االهتماو فهمقادمعاق 

                                                           
 .60ص،مصدا ةافق ذكتة  ،ماجدة ادس د عب د  - 1
ادتياض  ،2ط، ادعم  مع اةت ذور اال تياجات ادخاصا دد   ادمعلم ن واد اددين ، علي عبد ادنبي  نفي - 2

 151ص، 2011،داا ادزهتاء دلنشت وادت زيع، 
، ادماهتة ،دوا ادمجتمع نح  قفنائه من ذور اال تياجات ادخاصا  ،عبد ادممص د ةلطاأ  عبد ادمحسن- 3

 . 137ص،  2001،داا ادتواد 
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 ذدك ألصدقائهم عاق ومي االمصاح عن خ هم ادمُ قخ ة مي كيفيا ادتعام  مع   تة األ
نتيجا مساندة وادديهم  يتحمل نها ادتي ادمسؤوديادملق من ا وزمالئهم بادب ئا ادم ج دين فها

 عاق .دتعايا اخ هم ادمُ 
ةتة ادطف  ادت  در دأث ت كب تًا مي  يادها ونتى إأ دلمشحالت االجتماعيا ، وادنفسيا ألُ 

 ادمتمثلا بادنظتة اددونيا واد صم.اد  ميا قد يع د ذدك إد  قص ا نظتة ادمجتمع دإلعاقا 

 : المشكالت االقتصادية ثانياً 

عاقا ادطف  نتيجا إلدحاقه بمتاكز إ هي ادصع بات ادمتصلا بادضغ ط ادماديا ادناجما عن 
ددني دزداد  دة هه  ادمشحالت مع ادتتبيا ادخاصا وعتضا عل  االةباء وا تياجات ادطف  

عاقا ضغ ةات دف ق دلك ادتي ي اجهها اجه ُقةت ذور اإل  ث د  ةتة، دألُ اددخ  ادشهتر مست ى 
 (1).ةتر دنظاو ادتود ني فتأث ت االم ا ادماديا واددعم األُ ااضطتاب مادعادي ن  األةفالواددر 

دمست ى  وانخفاضاً ، عل  اد اددين عاق باأُلةتة يمث  ضغ ةاً وج د ةف  مُ مضاًل عن ذدك إأ 
  د كب تد  إادتي دتدبط ،و  ادعم  ادمناةب ادتي يحض أ فهاي ، بما يهدد متص د ظيفاقدائهما 

ما  االقتصاديا غادباً  قوأ االعباء ادماديا إ .(2) ةتةدألُ  ةتة االجتماعيا واالقتصاديابمحانه األُ 
كثت بحث ت من غ ت  من قد  متطلبات دحاجته إادطف   ادك أ مستمتة ودائما ة ل متتة  ياة هه

، كثت من غ تهم قد  وقت واعايا و ضانا وددايب ودكاديف إمهم بحاجا ، ةفال مي اأُلةتةاأل
 .(3)و عن ادعم و معظم وقتها مع ادطف  ةاهم بشح  كب ت مي انمطاع األعن قضاء األ مضالً 

هها يعني إأ دلمشحالت االقتصاديا دواًا كب تًا عل  ُقةتة ادُمعاق إذ إأ قلا االمحانيات 
ة ُدمل  من متصا د م ت ا تياجات األةفال ومستلزمادهم ادتعليميا االقتصاديا وضعفها ددى األةت 

دملا وج د متاكز ومدااس  ح ميا متخصصه فهه  ادشتيحا مما يتطلب دسج لهم مي معاهد قو 
متاكز اهليا وادتي دبادغ كث تًا مي قةعاا ادجلسات ادفتديا ومي دمديت ادمصتومات دعالج ادحاالت 

 ة اقتصاديًا و يؤدر مي بعض ادحاالت إد  إهمال ادطف  .ةت وبادتادي يثم  كاه  األُ 
                                                           

 .38ص، مصدا ةافق ، ماجدة ادس د عب د - 1
 .38ص،  هادمصدا نفس - 2
 .33ص، مصدا ةافق ذكتة ، ة ةن واكت مج د - 3
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 : المشكالت النفسية  ثالثاً 

 متعددة دتمث  قهمها مي ادصع بات ادتيمن مشحالت نفسيا  ةت قةفال ادت  دقُ  دعاني
 ،عاقادطف  ادمُ  عل  مستمب وادخ ف واديأس و ادمتمثلا مي مشاعت ادملق وادحزأ دتعتض دها األ

أ معظم هه  اأُلةت قد إد  إاواات اددااةات ادتي اهتمت بادجانب ادنفسي أُلةت ادمعاق ن ممد 
ودختلف داجه ادضغط ، د  داجا ادمتضإضغط نفسي وديد قد يص  عند بعضها لدتعتض د

 ةتة دعتضاً متاد األُ قكثت قاد ادداأ هم ، ديح أ خت داخ  اأُلةتة اد ا دةآد  إمن متد   ادنفسي هه
 االجتماعيا مي ادب ئا ادتيد  ةبيعا عملهم وعالقادهم إضغ ط ادنفسيا ألةباب قد دع د لد
و مي محاأ عملهم ويمحن مال ظا ذدك من خالل ادمظاهت ادسل كيا ادتي دبدو قا م ه عيش أ ي

ادحمايا ادزائدة واالنعزال عن ادحياة إأ  ,عل  اد اددين كمشاعت ادهنب وادتمض ادمستمت دلطف 
م اجهه  قو يا وادشع ا باددونيا وادنمص وادهتوب من اد اقع وعدو ادمداة عل  دمب االجتماع

ك  هه  ادمظاهت  ،متاد اأُلةتة قوعدو االنسجاو ادنفسي ف ن اد اددين وب نهم وب ن بقيه  ،ادحقيما
بشح  اةاةي  قأ دعزى ماهي اال دالالت دعبت عن ادضغ ط ادنفسيا ادتي يعيش نها وادتي يمحن  

  .(1)عاقج د ادطف  ادمُ د  و إ

ةفادهن قبإعاقا  معتمتهنادضغ ط ادنفسيا دتمث  فتدود ادفع  ادتي دبديها االمهات مي  ال 
ومشاعت اال باط فيما يتعلق بسل كيات  ،وادشع ا بادض ق وادت دت ،واال ساس ادمتزايد بادصدما

وادتعتض دأل تاج االجتماعي ةفال , وكيفيا اعايتهم وادملق عل  مستمب  األ ،ودعليمهم ،ةفادهنق
عن  ادنادج ايضًا إد  اإل باطيتعتض اد ادداأ  (2).مي م اقف عدة واال ساس بادعزدا االجتماعيا

دلك ادحادا االنفعاديا واددامعيا ه  واال باط  ،وكثتة متطلباده اقعادمُ  ادطف ادسلبيا دسل ك  نتائجاد
  (3).وباع دوامعهإأ واجه ما يح ل ف نه وب ن إادتي يشعت فها ادفتد 

                                                           
 .38ص ،مصدا ةافق ذكتة، ماجدة ادس د عب د  - 1
 .261ص،  مصدا ةافق ذكتة ،ادس د كام  ادشتب ني، اةاما مااوق مصطف   - 2
 2007،االادأ  ،عماأ ،داا ادفكت دلنشت وادت زيع  ،ممدما مي ادصحا ادنفسيا ، عبد ادسالو عبد ادغفاا - 3

 .90ص، 
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مهات ادمعاق ن ادل ادي يعشن بمفتدهن مع قف ن  مي دااةتها Helroid)هلتويد )قاانت 
أ إفنائهن باألمهات ادل ادي يعشن مع قزواجهن، وجدت إأ األمهات من ادن ع األول يشعتأ ق

ةتهم دفتمت إد  قُ أ إأ نم هن ادشخصي قد قع ق، و إادمتطلبات كث تة وادم  د عل  وقتهن كب تة و 
أ مست ى ادضغط إهي  Bicman Bell)   بحماأ ف)ادتكام  وادتماةك، وكهدك د صلت دااةا 

 .(1)فنائهاقةت ادتي دعيش م ها ادزوجا ممط مع ادنفسي يح أ قكبت مي األُ 
أ إد  مست يات متدفعا من ادملق واالكتئاب و إ اق نعةفال ادمُ م ا األقودياء قيتعتض 

أ معظم هه  اأُلةت دتعتض دضغ ط نفسيا وديد  إ. و (2)دهه  ادضغ ط كثت عتضاقاالمهات 
 :(3)دتمث  هه  ادمشاك  بادتادي

  ُعل  االدزاأ ادعاةفي دلزوج ن  ة  ادمزمن ادهر يؤثت ةلباً ةتة بادكأبا واألوع ا األ 
  د  ادضغط وادسحتر وامتاض إدعتض اد اددين دبعض ادضغ ط ادنفسيا ادتي قد دؤدر

 االعصاب 
  متاد هه  ادمجتمع. قوع ا اأُلةتة بادخج  من ادمجتمع ادمحلي بسبب ادنظتة ادسلبيا من 
  عاق ن   ث دزداد دديهم مشاعت ادهنب ةفال ادمُ مهات األقادود ادفع  ادسلبيا وادتشاؤو ددى

 وادملق عل  مستمب  ادطف  . 
وادوااها ويخلق ج   ةتة، إذ يؤثت عل  عالقادهاإأ ةف  ادت  د يشح  مصدا دهديد و دة األُ 

ةتة يؤثت عل  ادعالقات ادعائليا ، ويعد من عدو ادتنظيم االةتر، م ج د ةف  ادت  د مي األُ 
اما قهم مصادا ادضغ ط  (4)ةتة.مصدا من مصادا ادضغ ط ادنفسيا مه  صدما ق يا دألُ 

 -ةت األةفال ادت  دي ن هي :قُ ادنفسيا ادتي دتعتض دها 
ضغ ط متعلما بادمشحالت ادمعتفيا دلطف  ادمع ق: ودتضمن د دت اد اددين بسبب  .1

صع با ادفهم واالنتبا  ، ونمصاأ اددامعيا ددى ةفلهم ادمع ق ، وعجز مي قداده عل  ادتكيف 

                                                           
 .196، صمصدا ةافق ذكتة ، اودياء قم ا االةفال ادمعاق ن جمال ادخط ب-1
 .264ص ،مصدا ةافق ذكتة  ،ادس د كام  ادشتب ني، اةاما مااوق مصطف   - 2
االادأ ،عماأ ،داا ادشتوق دلنشت وادت زيع ،  ادحاجات واةتهمااواد ذور ، ا مد عبد ادحليم عتبيات  - 3
 .108ص،  2011،
 .17ص، مصدا ةافق ذكتة  ،علي عبد ادت يم صادو -4
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مع ادمحيط ادهر يعيش فيه وقص ا قدااده ادمعتفيا مي ادتعام  االيجافي مع مح نات ف ئته 
 ادمهنيا 

ا بمشحالت االداء ادسل كي دلطف : دزداد ادضغ ط مع ادسل كيات ادشاذة ضغ ط متعلم .2
ادصاداة عن ادطف  ادت  در كادسل كيات ادنمطيا، واضطتاب االختاج ،وادن و واالك ، وايهاء 

 ادهات، وةل كيات اختى .
ضغ ط متعلما فتحم  قعباء ادطف  ادماديا: يؤثت ادطف  ادت  در عل  االوضاع  .3

  ث يحتاج إد  ادتعايا ادطبيا ، وإد  ادويا وعمليات الةيما إذا كاأ يعاني  ،ةتةاالقتصاديا دألُ 
من اضطتابات مصا با دحادا ادت  د ، واالنتمال إد  محاأ اددااةا وادعالج كما دزداد هه  
ادضغ ط إذا قنمطع ا د اد اددين عن عملا بسبب اعايا ادطف  ودزداد هه  االعباء دحاجا ادطف  

   ادحص ل عل  فتامج متخصصا من قب  ادمداة ن. ادت  در إد
ةتيا واالجتماعيا : دس ء ادعالقات ف ن اد اددين بعضها ضغ ط متعلما بادمشحالت األُ  .4

ادبعض بسبب االعباء ادملماة عل  عادمها، ودزداد  االت ادت دت وادمنازعات وادخالمات داخ  
د اددين إد  اآلخت بانه كاأ ةبب مي إعاقا ةتة باإلضاما إد  ادل و ادم جه من ا د امنظ مه األُ 

ةتة ةتة صع بات مي ادتعام  معها ، وبادتادي دتأثت ادعالقات ف ن قمتاد األُ ادطف  وقد دجد األُ 
وقص ا مي قداة قعضاءها عل  ادااة االنفعاالت فيما ف نهم ويم   االب إد  االنسحاب اما بشح  

ان ن من مشحالت ادت امق مع ادم  د قدتي يفتضها مباوت قو غ ت مباوت واالمهات مي اد اقع يع
 قيامهن باددوا اد اددر ،واالضطتاب االنفعادي وادجسمي مي ا د ادزوج ن قو كل هما 

ضغ ط متعلما بادخ ف عل  مستمب  ادطف : يخاف ادناس عادًة من ادمجه ل واد ادداأ  .5
 دةتة بما ال يساع ت اوضاع األُ دتغ قوادلهاأ يعلماأ بإعاقا ةفلهما يعتتيهما خ ف من ادمستمب  

 .(1)نبه ادمجتمع ده  قوعل  اد ماء بحاجاده عندما يحبت 
ضغ ط متعلما باألعتاض ادنفسيا : يتعتض اد ادداأ إد  اال باط ادنادج عن ادتأث تات  .6

ادسلبيا دسل ك ادطف  ادمع ق وكثتة متطلباده، واال باط من ادمفاهيم االةاةيا ادتي يت ااد ذكتها 

                                                           
داا غتيب دلطباعا وادنشت ، ادبتامج  –ادتشخيص  –االةباب  ،ادتخلف ادعملي،محمد محتوس ادشناور - 1

 .537ص ،1997،مصت ، وادت زيع 
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ادكتابات ادتي دتناول ادصحا ادنفسيا وه  دلك ادحادا االنفعاديا واددامعيا ادتي يشعت فها ادفتد مي 
 .1))ف نه وب ن اوباع دوامعه  لإأ واجه ما يح  

ف نت نتائج  ضغ ط متعلما بإخ ة ادطف  ادت  در : دااةا قاو فها) بج نه دم و ج لب تج ( .7
ةنه يلعب أ مع اخ انهم  20-5ح اعمااهم ما ف ن إد  إأ اخ ة االةفال ادعادي ن ادهين دتتاو 

ادت  در فداجا قق  من اإلخ ة ادعادي ن إلمتاد ذور إعاقات نمائيا قختى، وكما قتاوا مشاعت 
اد  دة وديس دهم اصدقاء ،وانتهت نتائج  دااةا اختى قاو فها )ن ت واختوأ( إد  إأ األةفال 

 12-2نمائيا ادشاملا ادهين دتاو ت اعمااهم ما ف ن وادمتاهم ن ادعادي ن اخ ة ذور االضطتابات اد
ةنا يمض أ وقتًا قكبت مع اخ دهم من ادت  دي ن كما متدبط أ معهم مي عدة قنشطا مماانا 

 .(2)باألةفال وادمتاهم ن بمتالزما دااوأ 
ةتة ادطف  قُ ةتة مصاب باضطتاب ادت  د ده آثاا نفسيا عل  ونتى قأ والدة ةف  مي األُ 

اد اددين قو قخ ده عل   د ة اء،   ث يشعتوأ بادملق من ادكيفيا ادتي ةيعامل نه فها ة اء كاأ 
، وه  ةيشف  ، مما يدمهم إد  اديأس مي  ال عدو دحسن وضعه، ويبم  اد اددين عادم ن ف ن 
االم  واديأس، ويزداد وع اهم بادضغط ادنفسي  عندما يح ن ا عاجزين قماو متطلباده ومسؤودياده 

وأ   دهم من يمد يد ادع أ وادمساعدة ويسه  عل هم ويعلمهم ادطتيما دندما ال يجخاصًا ع
ةتة انها غ ت قاداة عل  االمض  مي دتب ته .ودك أ  يادهم دتتكز عل  هها ادطف  دجد األُ 

وقضاء قغلب اد قت مع ةفلهم وعدو  ممااةا ادعديد من االوياء ادمعتادة عل  ادقياو فها ةابماً 
ةت إلعانتهم مي ةب  ادتعام  مع ادطف  ةتر دهه  األُ نا دبتز قهميا االاواد األُ دتكه و  دا. ه

ادت  در ومساعدة اد اددين عل  دمب  إعاقته مما يخفف من مشاعت اال باط وزيادة االم  و ثهم 
عل  ادتفاؤل واكسافهم بعض ادمهااات دلتعام  مع اآلختين خاصًا االو   ث ينعحس ذدك عل  

 افي مع ةفلها ادت  در.  دعاملها االيج
 

                                                           
 ,90ص، مصدا ةافق ذكتة،ممدما مي ادصحا ادنفسيا  ،عبد ادسالو عبد ادغفاا - 1

2  - Pilowsky ,T.,Yirmiya, N.,Doppelt ,O., et al .(2004).social and emotional 
adjustment of siblings of children with autism .J child psychol psychiatry 45:855-
865. 
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 : المشكالت الطبية رابعاً 
واد قائيا وادعالجيا، عاق عل  كاما ادخدمات مُ ضتواة  ص ل ادعل  االمم ادمتحدة  اكدت

 إد  منع  دوث ادعاهات االجتاءات ادتي دهدف دعني دنف ه كاما وبادنسبا دلخدمات اد قائيا
اد قائيا   دائم قو ما يسم إد  عجز وظيفي اإلعاقاقأ دؤدر  وادح ل دا دوأ  ادجسميا وادعمليا

اعايا ادطف دا منه مث   مختلفا من االجتاءات و دتضمن اد قايا ان اعاً  ادثان يا من اإلعاقا،
، ادتثقيف ادغهائي ،من االمتاض ادمعديا ادتطعيم مالت  ، ادتعايا ادصحا االوديا ،اد الدة

 و مختلفا االختصاصات دستهدف ادكشف ادمبحت دإلعاقا،ود م ت فتامج دديتها متق من ادفن  ن 
  ث يتم من  مي ادمجال ادصحي، دألةباء وادعامل ن وإعداد ةبي كامي يجب إأ يتم ددايب

 ، كما يجب إأ يح أ هها ادتدايب كافياً  وقةاد ب ادعالج خالده ادتعتف عل  قةباب اإلعاقا 
دألةتة دحد من خيااادها بشأأ  و غ ت مالئمابح ث يمنع االةباء من اةداء نصائو غ ت علميا ق

قد يحتاج أ  كهدك يجب قأ دضمن ادحح ما  ص ل ادُمعاق ن عل  قر عالج منتظم عاق ن،ادمُ 
 .(1)مست ى ادائهم دتحس ن إديه

 بادتادي:  دأُلةتة وادمعاقدطبيا ادمشحالت اودتمث   
  ادحاةما دإلعاقاعدو معتما االةباب 
 وادتكاديف ادباهظا دعالج هه  ادحاالت  ،  دمدة ة يلامتتة ادعالج  اةتمتاا 
 عن  بع دةا وادكافيا دتعليم ادمعاق ن وددايبهم وخاصا مي ادمناةق اديادمتاكز ادتخصص قلا

  .ادمدأ مث  متاكز ادعالج ادطبيعي وادنطق متاكز 
  عدو د مت االخصائ  ن ادمعادج ن. 
 (2) ات ادعالجيا دفئا ادمعاق نغياب ادتشتيعات ادصحيا ادمتعلما فتمديم ادخدم. 

دتى ادبا ثا قأ اهم ادمشحالت ادطبيا هي عدو ادكشف ادمبحت الضطتاب ادت  د من قب  
االةتة االمت ادهر يؤدر اد  دأخ ت عالج ةفلهم، قضاما اد  قله قو انعداو ادمتاكز ادصحيا 

 . ةتاألُ ادحح ميا ادتخصصيا بعالج هه  ادحاالت دعتبت مشحلا كب تة د اجه هه  

                                                           
تحدة، ادمف ضيا ادعليا دحم ق االنساأ، ادم اعد ادم  دة بشأأ دكامؤ ادفتص دلمع ق ن، م قع ه ئا االمم ادم -1

 . 6، ص2000-2002
 .41ص ، مصدا ةافق ذكتة ، ماجدة ادس د عب د - 2
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 : (1)هي ادعمليا ادتعليمياادمشحالت ادتي د اجه  : مشكالت تعليمية :خامساً 
  ُن اعهم ق اختالفع ق ن عل  عدو د مت مدااس خاصا وكافيا دلم 
  ُق وانعحاس ذدك عل  ةل ك اعوع ا ادتهبا وادخ ف ادهر ينتاب ادتالم ه عند اؤيا ادم

 كعمليا دع يضيا  عدوانياً  قو  ع ق ادهر يح أ انسحافياً ادمُ 
 ع ق بادمدااس ادعاديا .ثاا ادنفسيا ألدحاق ادطف  ادمُ اآل 

ال  ادعادم ادثادث% من ادمعاق ن مي دول 98أ إا صائيا هاما، امادت منظما اد  نسح   مي
د  خدمات من اددودا مي إةت ادمعاق ن قُ يتلم أ ايا خدمات دتب يا ودعليميا مناةبا   ث دحتاج 

جزء وه   ادُمعاق الأ ادتعليم  ق دإلنساأ ادخاصا ألفنائهم،ادتتبيا  قوص صختمقطاع ادتعليم اد
أ يتم دط يت ادمناهج وادمدااس بما إو  ،ومن ادتخطيط ادتتب ر  من ادنظاو ادتعليمي ال يتجزق

  يتناةب مع ا تياجات هه  ادفئا
ةت بحاجا إد  خدمات دتب يا ودواات دأه     ل كيفيا ادتعام  ادسليم مع ونتى إأ األُ 

مي ادعتاق ال د جد متاكز  ح ميا متخصصا . ومساعدده عل  االندماج مي ادمجتمعادطف  
خدمات ادتتبيا ادخاصا دألةفال  قل لا جدًا وادتي دمدو اهد قهليادتعايا متض  ادت  د ة ى مع

( فدااةته 1986دمد دخص )مل لزبطء ادتعلم وصع بات ادنطق.ادت  د و  باضطتابادمصاف ن 
 -:(2)ادمشحالت ادتي د اجه واددر ادطف  ادمعاق بما يلي

 صع بات مي دفهم اإلعاقا وادتعايش معها  -1
 صع بات مي ادتعايش اد  مي مع ادطف  ادُمعاق -2
 مخاوف وقلق   ل مستمب  ادطف  -3

 -:(3)وهناك مشحالت دتعلق فن ع إعاقا ادطف  وهي  
  دتبيا ادطف  ادمعاق: إأ عدو وج د دماد د مجتمعيا معتوما بطتق دتبيا ادطف  ادُمعاق

وانعداو ادتجااب  عل  ادصع د ادشخصي وادعائلي , يزيد اعباء ادتعايا اد ادديا , كهدك عدو 

                                                           
مصت ،ادمحتب ادجامعي ادحديث ، ادتأه   ادمجتمعي دهور اال تياجات ادخاصا ، محمد ة د مهمي- 1

 .154ص،  2005،
 .64ص ،مصدا ةافق ذكتة ،ا مد عبد ادحليم عتبيات  - 2
 .65صنفسه، مصدا اد- 3
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تا   ادنم  ادمختلفا، يجع  هه  د مت دااةات مؤكدة عن  اجات ادطف  ادُمعاق مي م
ةت اد  مماانه  اجا ادطف  ادُمعاق بحاجا إخ انه، ادمهما اكثت صع با، وقد دلجا بعض األُ 

وهي بادتأك د ديست متشافها  ،مما يجعلها مي  دة ودهفهب مي ادمعاملا . وهنا نمطا مهمه 
ادحم ق واد اجبات وهي االختالف مي دطب ق ادنظاو عل  ادمعاق ن وقومائهم من   ث 

وادض ابط ،   ث يم   االف اأ إد  عدو ادع ادطف  ادُمعاق   ثما يسئ ادتصتف، إضاما 
 اد  وع اهم بعدو ادمداة عل  ادعنايا بادطف .

  مشاك  متعلما بمتابعا ادطف  ادُمعاق: مفي كث ت من اال ياأ دمضي األو وقتًا كب تًا مي
دعيادة، متكز ادتأه   ....ادخ مما يؤثت ةلبًا عل  د ص   افنها ادُمعاق إد  ادمستشف  ، ا

عالقتها مع زوجها واوالدها وإذا كانت األو عاملا مإأ ادمشحلا دصبو قكبت   ث ذدك 
 يستلزو دكتاا غيافها عن ادعم  .

  ُةتة االجازات وادتتفيه: إأ دخطيط االجازات وما يتعلق بأم ا ادتتفيه وادتا ا دك  قمتاد األ
ةتة بمجم عا ااباك كب ت دألُ  بدة نظت مي ظ  ةف  د  در ، مما يسبيحتاج إد  اعا

 قمتادها
  ُةتة   ث يلم  ادعبء عل  اد اددة.دطتف ادواا قمتاد االةتة وعزل االدواا ف ن األ 
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 لمبحث الثاني : مشكالت أطفال التوحد                        ا

 طفال التوحدأمشكالت أواًل: 

ي اجه ادطف  ادت  در مشحالت عديدة  دؤثت عليه ةلبًا، وعل  د اصله االيجافي مع  
إأ جزءًا من دلك ادمشحالت ،ادمجتمع األمت ادهر يزيد من  دة دأث ت مشحلته واألكثت من هها 

وال يملك أ ة ى دمبلها وادتعام  معها بشي من ادححما  دص ب قودياء االم ا ويتأثتوأ فها ،
وادتويا وادصبت وإالَّ اصبحت  يادهم صعبا ؛الأ مث  هها ادطف  يتطلب عنايا خاصا واعايا 
مت اصلا و ديس هناك من يعم  عل  دمديم ادمساعدة واددعم وادمساندة دهم دلتخفيف من  دة 

علهم قكثت قداة عل  االدتفات إد  افنهم وادعنايا دلك ادمشحالت بشح  يتيحهم ود  بشيء قل   يج
 . ومن قهم دلك ادمشحالت:(1)به ودمديم ك  وةائ  اددعم وادمساندة ده 

 يعاني قةفال ادت  د من ادمشاك  االجتماعيا ادمختلفا مث  عدو المشكالت االجتماعية :
اوأ إد  دفاع  معهم ادمداة عل  ادتفاع  االجتماعي مع اآلختين وعدو االةتجابا دلهين يباد

، قضاما إد  عدو ادمداة عل  دمبلهم وعدو د مت ادخدمات وادمتاكز ادكافيا ادتي دساعدهم 
عل  ادتكيف االجتماعي ، قما ادمشحالت ادنفسيا مهناك االكتئاب ادهر يالزو ادكث ت منهم 

 .(2)وادملق ادهر يمحن قأ يلحظ من دصتمادهم
  ل ادت  د ي اجه أ مشاك  وصع بات مي االدصال :اغلب قةفامشكالت االتصال واللغة

ويفتمدوأ ادمداة عل  اةتخداو ادلغا بطتيما صحيحا د ت اصل ا فها مع من   دهم وال 
يستطيع أ اكتساب ادكث ت من ادمفاهيم االةاةيا ادتي دساعدهم عل  االدصال وادتعام  مع 

ف  ادت  در ، دتديد اآلختين ، ومن ادمشحالت االدصاديا ادتي دظهت ف ض ح ددى ادط
ادكالو )يحتا ادكالو ادهر يسمعه  ت  د  كاأ ةؤال يحتا ( ه  ا د ادعالمات ادمم زة دلغا 
ادت  در ,وعحس ادضمائت ،مثاًل يش ت إد  نفسه بادضم ت قنت ويش ت إد  اآلختين 

                                                           
 ، 2006،مؤةسا ادملك خادد ادخ تيا  ، ادت  د كيف نفهمه ونتعام  معه؟،مهد فن  مد ادمغل ث  - 1
 .61ص

 .73ص  ، هادمصدا نفس -2
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نمص مي بادضم ت قنا، ومشحلا االنتبا ، وادفهم ، وادتعب ت ، وادتسميا ، و ادتمل د، ومشحلا اد
 .   (1)ادمداة عل  دبادل ادحديث ،وهوذ االص ات 

 يصاب قةفال ادت  د بمشحالت بصتيا نتيجا ألعتاض متضيا اثتت مشكالت بصرية :
عل  ادع ن ن، قو عل  االعصاب ادمتصلا من ادع ن بادمخ قو عل  اجزاء ادمخ ادتي دستمب  

تيق ف ن األةفال ادت  دي ن باإلمحاأ ادتف أ ادتةائ  ادحسيا من ادع ن، وعادة ما يح  
من صع بات مي مهم ما  أ واألةفال ادمصاف ن بمشحالت بصتيا ممط. مهؤالء ال يعان  

 .(2)من  ديث أ يسمع  
  قةفال ادت  د غادبًا ما يح ن ا ةلب  ن معتمدين عل  اآلختين مي ادمساعدة االعتمادية الزائدة

 . (3) وادتعايا ادهاديا ،
 إأ ادصتاخ وعدو ادن و هي من عالمات ادت  د ادتي دك أ  مشكالت الصراخ وعدم النوم:

واضحا مي عمت مبحت ددى ادكث ت من قةفال ادت  د وقد دك أ مصح به بادكث ت من 
 ( 4)ادحتكا مما يستدعي اقابا اد اددين ادمستمتة وعنايتهم ، متؤدر إد  إجهاد ادطف  ووادديا .

  :ادحتج د ادديهم بص اة  ت  دي ن ُيسبب أ األةفال ادمشكالت السلوك المحرج اجتماعيًا
معهم ادزجت قو ادتنبيه ومن هه  ادسل كيات، دتديد ادكالو  عمتكتاة ودفتتات ة يله ال ينف

وخص صًا كالو اآلختين، دعق االيدر واالاج ، ادهتوب من اد اددين، ادعبث مي ادمحالت 
تاخ، مما يؤدر وامي ادمعتوضات ودختيبها, ادضحك فدوأ ةبب، ن بات ادغضب وادص

د  دتك ةفلهم مي ادمنزل ة ل اد قت قو دحتاج االو إد  وج د متامق خاص إباد اددين 
دلطف  واعايته قو إأ دم و االو باةتخداو اباط دمسك ةتما دمنع افتعاد  عنها دهدك متاقبا 

 . (5)ادطف  مهمه جدًا دحمايا و مايا االختين

                                                           
داا ادفكت ،  ادعالجياوادبتامج –االدصال ادلغ ر دلطف  ادت  در ادتشخيص ،ةه  ا مد ام ن نصت - 1

 .83-82ص،2002،ناوتوأ وم زع أ 
 .65ص، مصدا ةافق ذكتة ،مهد فن  مد ادمغل ث  - 2
 .155ص، مصدا ةافق ذكتة، عالجه -دشخيصه-خصائصه–ادت  د اةبابه  ،ة ةن واكت مج د - 3
 ايا مصت جمه ،وكادا ادصحاما ادعتبيا ناوتوأ  ،ادعالج -االعتاض –ادت  د االةباب ، ازو خادد - 4

 .93ص، 2017،ادعتبيا
 .96ص ، هادمصدا نفس- 5
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 المواد غير الطبيعيةتعلقه بتناول الطعام واكل مشكالت م 
  يتكتا ةل ك ايهاء ادهات بص اة ملح ظا عند قةفال مشكالت ايذاء الذات والتوتر والغضب

ادت  د عندما ال يح ن ا مشغ د ن بعم  ما يشغ  به وقته، ممد يمااة أ ادعض ق يانًا قو 
يم م ا بإيهاء انفسهم، وهها يحدث بسبب عمليا ا باط بسيطا قو  ت  يت دت ادطف  

 . (1)يضطتب كنتيجا دعدو قداده عل  ادفهمو 

 ثانيًا: مدى أنتشار االضطراب التوحدي:

دختلف نتائج اددااةات وادبح ث ادتي اةتهدمت دحديد نسبا االنتشاا دلت  د ف ن األةفال 
وذدك الأ معدالت  دوث اضطتاب ادت  د ادمت متة  ت  االأ دعد معدالت غ ت دقيما ، ادسبب 

مي ادصع بات ادبادغا ادتي د اجه ادمهن  ن عند دشخيص هها االضطتاب مي ذدك  قد يح أ 
.ودمدا (2)باإلضاما إد  اختالف االةاد ب واالدوات ادتشخيصيا ادمستخدما من مجتمع إد  آخت

( ةف  م د د ، كما دمدا نسبا  االت االصابا 10000( من ك  )12-2نسبا انتشاا  )
ار إأ ادت  د إعاقا  ( ذك ا مماف  انث  وا دة ،4د  )باضطتاب ادت  د ف ن ادهك ا واالناث ا

صبياأ  سب اددد   ادتشخيصي ادتابع  5-4دص ب ادصبياأ قكثت من ادبنات : فنت عل  
(DSM IV,1994 )  صبياأ  سب دد   ادمنظما ادعادميا ) 4-3وبنت علCIM-10 ou 

OMS,1993)(3).  اال إأ نسبا االنتشاا ادمشاا اد ها مي ازدياد بشح  كب ت ومق اددااةات
واال صائيات ادتةميا خالل ادسن ات االخ تة،   ث دم اعتباا اضطتاب ادت  د ثادث 
االضطتابات ادشخصيا  دوثا مي اد اليات ادمتحدة االمتيحيا ، واغم دباين اال صائيات مي باقي 

  ث اكدت دااةا زواديني واختوأ . (4)اادفاع مستمت ك  عاو اددول اال إأ هه  ادنسبا مي
Zahorodny et al ( 2014,117)  عن مدى انتشاا ادت  د مي اد اليات ادمتحدة االمتيحيا

                                                           
 .163ص،مصدا ةافق ذكتة  ،ة ةن واكت مج د  - 1

 .96ص، مشحالت ادطف  ادت  در, مصدا ةافق ذكتة ، محم د عبد ادت من عيس  ادشتقاور - 2
 2012، دبناأ ،,وتكا ادمطب عات دلت زيع وادنشت ف توت 3ط ،ادت  د! ، جان ت ي نس  ،كتيست ن نصاا -3
 .53ص،
، ادتياض ،داا ادزهتاء دلنشت وادت زيع  ،قضايا ومشحالت ذور ةيف ادت  د  ،م زيا عبد هللا ادجالمدة - 4

 .33ص، 2016
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اأ Margret,G, ودهكت ماجتيت  5:1ةف  وب ن االوالد دلبنات 1000:18دص  نسبا االنتشاا 
اما متكز (1).2013ةف  خالل ادعاو  77:1إد  نسبا انتشاا ادت  د عل  مست ى ادعادم قد وص 

 االبحاث مي جامعا كامبتدج اصدا دمتيتًا بازدياد نسبا متض ادت  د   ث اصبحت
 (2)ةنا ودعتبت هه  ادنسبا كب تة عما ه  معتوف ةابمًا. 11:5ةف  من عمت  10000:75

قجتت مي مسحًا  312( من خالل دحل   Fombonne,2003وانتهت نتائج دااةا م مب أ )
اما دااةتي ك  من يتج ن ،االف ةف   10 االت دك   10قطتًا اد  إأ معدل انتشاا  فلغ  13

 1( Yearrgin-Allsopp et at .,Chen et al.,2007ادس ب واختوأ ,دشن واختوأ)–
( إأ اضطتاب 1998دمدينا ديتتويت االمتيحيا )المركز الطبي .كما قعلن (3)ةفاًل  150دك  

( قةفال 5-4وه  يستمت مدى ادحياة ويص ب عل  االق )، و  عًا من متالزما داوأ ادت  د قكثت 
ةف ، إأ قول دااةا م دانيا قجتدها وزااة ادصحا بجمه ايا مصت ادعتبيا مي 10000من ك  
ظهتت نسبا االنتشاا بح ادي ةف   2007( عن مدى قنتشاا إعاقا ادت  د دعاو 2007)ي ن   

( يمدا 2004اخت ا صائيا دنسبا انتشاا ادت  د مي امتيحا )ةفاًل ، وهناك  870مي ك  
إأ نسبا قنتشاا ادهاد يا مي  (Kendall,2000).ويتى كندول (4)ةف  166بح ادي ةف  دك  

 -% 0,13ادياباأ دعد قعل  من مث لتها مي قر دودا اختى من دول ادعادم   ث دتتاوح ف ن )
0,16 ) %(5). 

مدينا ادملك عبد ادعزيز دلعزيز دلعل و وادتمنيا مي ادمملكا قما مي ادبلداأ ادعتبيا قجتت 
ادعتبيا ادسع ديا دااةا دفتتة خمس ةن ات ، د صلت اددااةا إد  إأ نسبا انتشاا اضطتاب 

م ها إ صاءات دقيما ،  د( ةف  ،اغلب ادبلداأ ادعتبيا ال ي ج4-1000/6ادت  د مي ادمملكا )

                                                           
اةتخداو االةتتاديجيات ادبصتيا مي دنميا مهااات ادت اص  االجتماعي ددى  ،ود د محمد علي محمد - 1

 .18ص،2015،االةحندايا ،مؤةسا   اس اددوديا  ،ادت  دي ناالةفال 
مؤةسا ة با دلنشت  ،االنتبا  وادمهااات االجتماعيا ددى االةفال ادهاد ي ن، مش تة متحي محمد ةالما - 2

 .29ص ،2014 ،ادماهتة  ،وادت زيع 
، افق ذكتةمصدا ة ،ادعالج،ادتشخيص ،ادت  د االةباب  ،ادس د كام  ادشتب ني، اةاما مااوق مصطف   - 3

 .31ص
 .47ص،مصدا ةافق ذكتة  ،ادت  د ووةائ  عالجه ،محم د عبد ادت من ادشتقاور - 4
 .30ص،مصدا ةافق ذكتة ، ةه  ا مد ام ن نصت - 5



          الفصل الرابع                   حدوأطفال التومشكالت ُأسر   

 

84 
 

تشاا اضطتاب ادت  د مماانا فنسب انتشاا  مي اددول ادمتمدما مغادبيا اددول ادعتبيا دمدا نسبا قن
( إأ 2006. ويش ت اديلس أ )(1)وعل  وجه ادخص ص إ صاءات اد اليات ادمتحدة االمتيحيا

وهها  ،"نسبا انتشاا ادت  د مي دزايد ويتجع هها ادتزايد إد  ادفهم ادج د دطبيعا هها االضطتاب
االمت ةاهم مي افتاز نسبا قنتشاا  ادحقيقيا وادهر يعد ثاني قكثت قنماط اإلعاقا ادعمليا انتشااًا، 

 .  (2)وال يسبمه ة ى ادتخلف ادعملي" 

 ثالثًا: اسباب اضطراب التوحد 

األو وادطف   ت  ةم ت باألو  نكاأ االعتماد ادسائد إأ ادت  د ةببه خل  مي ادعالقا ما ف 
ةتة، قما االأ فدا ادثالجا دبتود ع اةفها قو ألنها عديما اال ساس وهها دفس ت ظادم دالو واألُ 

واضحًا من االبحاث ادعلميا إأ الضطتاب ادت  د اةبابًا ف  د جيا وديست نفسيا دؤثت عل  
عاقات ويعد من اصعب اإلاددماغ قر خل  وظيفي مي ادمخ دم يحدد ادعلم قةبابه ادمؤكدة 

. ومن قهم ادع ام  (3)ادتط ايا، قر إأ االةباب ألص  ادت  د بم ت دغزًا مح تًا دغايا هه  ادلحظا 
 -:(4)كادتادي  ادمسببا الضطتاب ةيف ادت  د هي

: اواات ادبح ث إد  عالقا ادت  د بادع ام  ادكيميائيا ادعصبيا وبصفا  العوامل الكيميائية
خاصا إد  اضطتابات دتمث  مي خل  قو نمص قو زيادة مي امتازات ادناقالت ادعصبيا ادتي دنم  
االوااات ادعصبيا من ادح اس ادخمس إد  ادمخ قو االوامت ادصاداة من ادمخ إد  االعضاء 

 ادمختلفا دلجسم وادجلد .
: اكدت اددااةات وادتحاد   ادطبيا معاناة قةفال ادت  د من  االت قص ا  العوامل العضوية

قو خل  عض ر عصبي قو    ر ،منها ما يحدث اثناء متتة ادحم  وبادتادي دؤثت عل  ادجن ن 
ا ومن قمثلتها إصابا االو ادحام  بادحصبا االدمانيا وادحاالت ادتي دم دعادج من ادف ن   ك ت ن  اي

pku  قو  اده ادتصلب ادداني ويؤكد ادعديد من االةباء ادمختص ن دأث ت ادتعم دات ادتي دعاني

                                                           
 .32ص ،مصدا ةافق ذكتة  ،اضطتاب ادت  د ادمفاهيم االةاةيا وةتق ادتدخ   ،نايف فن عافد ادزااع - 1
 .50ص ، مصدا ةافق ذكتة ، ادت  د ووةائ  عالجه ، محم د عبد ادت من ادشتقاور  -2
مجلا علميا ثمافيا دصدا عن ، مجلا ادتمدو ادعلمي ، ممال عن متكز ادك يت دلت  د ،خزنا ادحضتمي - 3

 .11ص، 2005،ادعدد خمس أ ، ادك يت دلتمدو ادعلمي  مؤةسا 
 . 36-34ص،ادطف  ادت  در, مصدا ةافق ذكت ،محم د فدا  افتاهيم- 4
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منها االو اثناء ادحم  وقب  اد الدة كمسبب إلعاقا ادت  د خاصا دلك ادتي دحدث خالل االوهت 
 ادثالث األود  من ادحم .  

وج د متصا قكبت ألأ ُيصاب  دظهت اددااةات ادتي اجتيت   ل ادت ائماالستعداد الوراثي : 
ادت ائم ادمتماثلا بادت  د من ادت ائم غ ت ادمتماثلا "األخ ة" ودمتتح هه  اددااةات إأ ادت  د قو 

 .(1)ل اددماغي ُيمحن قأ يح أ وااثياً عل  األق  اال تمال األكبت دإلصابا فبعض االعتال
قنصاا هه  ادنظتيا يتوأ إأ : ( االسباب المتعلقة بالجهاز العصبي)العوامل البيولوجية 

ادع ام  ادب  د جيا ادتي دنتج عنها االصابا بادت  د دتمث  مي إصابا ادمخ قو ادخل  اد ظيفي مي 
 .(2)اصابا جهاز ادمناعا  قو عدوى ادف توةات قوا د اجزاء ادمخ 

يعتمد ادبعض إأ قةباب ادت  د نفسيا عاةفيا وادبعض اآلخت يعتمد قنها عض يا ف  د جيا 
، ودعتمد مجم عا ثادثا إأ قةباب ادت  د دتجع إد  ادنتاج ادمشتتك اوااثيا ف   كيميائي

ةتة من صدمات داخ  محيط األُ  ثدالةتعدادات ادطبيعيا ادجسميا منها واد ااثيا إد  ما يحد
إأ االةباب ادتي دم عتضها هي ا تماالت مت قعه  وضغ ط وع ام  ا باط وغ تها، وعم ماً 

 .(3) د وديست اك دة، ومازادت مي ة ا ادبحث واددااةا دإلصابا بادت  
قو ف  د جيا دك أ ،قو عض يا ،دتى ادبا ثا إأ اةباب ادت  د دتن ع ما ف ن ع ام  كيميائيا 

قو وااثيا غ ت قأ االةباب  ،نتيجتها إصابا ادطف  باضطتاب ادت  د، قر قنها قد دك أ محتسبا
 ادتئيسيا الضطتاب ادت  د غ ت محدد دحد االأ .

 
 
 
 
 

                                                           
 .94ص،مصدا ةافق ذكتة ، ادت  د ونظتيا ادعم  ، مؤاد ع د ادج ادد  ،محمد صادو االماو - 1
داا ادمس تة ، دااةات علميا ،ادعالج ،ادتشخيص ،اضطتابات ادت  د االةباب  ،مصطف  ن ار ادممش - 2

 .35ص،2011،االادأ ،عماأ، دلنشت وادت زيع وادطباعا 
 .41ص نفسه،ادمصدا  - 3
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 سر أطفال التوحد: الحاجات االساسية أُل المبحث الثالث
ةفال قهناك  اجات اضافيا خاصا ددى ُقةت  ةاةيا دأُلةت جميعاً د  ادحاجات األإضاما إ

ادت  د ودختلف هه  ادحاجات من ُقةتة ألختى  سب ةبيعتها ومداها باختالف بعض ادمتغ تات 
إذ يش ت مصطلو  ما يح أ دديها  اجات خاصا. ةف  ادت  د ده ُقةتة غادباً ةتة أُ موادع ام  

ادحاجات ادخاصا إد  دلك ادمطادب االةاةيا ادالزما دمساعدة قودياء قم ا األةفال ادمعاق ن 
ل  م اجها متطلبات اعايتهم، مع دخفيف ادجهد وادعناء ادالزو دهدك ومحاودا ادحفاظ عل  ع

 .  (1)ادت ازأ ادعض ر وادنفسي دهم
( ادحاجا اأُلةتيا بانها ادتغبا مي  Bailey and Blasco, 1990ف ف لي وبالةح  )عتّ يُ 

ما دنست قو هي االهداف ادتي ينبغي دحقيمها من وجها نظت اأُلةتة قادحص ل عل  خدمات 
 ء( ممد عتم ا ادحاجه ف صفها ادشيDunst, Trivette and Deal,1988ودتيفت ودي  )

دتحم ق هدف محدد ومن هه   هديإادشخص ودكنه يسع   هديإادهر يفتمت  ءادشي قوادمتغ ب فيه 
  .(2)ادحاجات 

 يشح  ادحص ل عل  معل مات  اجا ملحا  :د  معل ماتإجا ادحا قو ادحاجات ادمعتفيا
عاقا ادطف  ذات ةابع هاو كما إ أ  اجا اد اددين دفهم إبادنسبا دل اددين وددل االبحاث عل  

د  معل مات دتعلق إأ يت قعا  مي ادمستمب  وهم بحاجا إنهما بحاجا دمعتما ما يجب إ
د   اجا اد اددين إضاما إ ،اود ن ادحياةبا تياجات ادطف  وكيفيا مساعدده ضمن نطاق 

دها  ،ختين واالصدقاء واالقاابةفال اآلاخ ده واأل ختين خص صاً د  دفس ت  ادا ادطف  دآلإ
دااك إأ دمدو مساعددهم مي إأ دك أ ددى اأُلةتة معل مات دقيما يمحن إمن ادضتوار 

من ادمفاهيم ادخاةئا خ ف اد اددين من ةتح األةئلا و  هديناميا ادم قف ادهر يدوا   د

                                                           
مؤةسا ة با دلنشت وادت زيع ، وضغ ط اةت ذور اال تياجات ادخاصاا تياجات ، خادد محمد عبد ادغني - 1

 .110ص، 2008،ادماهتة ،
مصدا  ،ودعمهم ، وددايبهم  ،قودياء قم ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم، جمال ادخط ب  - 2

 .115ص ،ةافق ذكتة
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أ ادحص ل عل  ادتشخيص ه  ذاوة عمليا ة يلا يمت إ (1) .عاقا ادمختلفا  ل  االت اإل
 .(2) عن مهم دحادا ةفلهم ةفال ذور اضطتاب ادت  د بحثاً فها ُقةت األ

 در دلعنايا ادطبيا ومتاجعا متاكز  اجا ُقةتة ادطف  ادت   أَّ : إ ادحاجا إد  اددعم ادمادر  
عباء ماديا دمع ق دشخيص ادع ق ومعاهد ادخاصا بادتأه   واعايا و ضانا وددايب ك  هه  

ةفال وهه  كثت من غ تة من األقد  متطلبات إعل  كاه  ُقةتة ادطف  ادت  در مه  بحاجا 
منظمات ادديد من دمتتح ادع . هؤالء األةفالاالعباء ادماديا قد دستمت عل  مدى  ياة 

ج  د م ت قأ دنتهجها من إادمعنيا فبعض ادسياةات االقتصاديا ادتي يمحن ددول ددوديا ا
غ ت أ دشااك اددول وادمنظمات إعاق ن منها ينبغي وجه مختلفا من اددعم أُلةت ادمُ ق

 أ دتعاوأ ددعم مشاايع ذات ادصلا بادمعاق ن وُقةتهم وادخاذ دداف ت اقتصادياإو  ادحح ميا،
عانا مخصصا دأُلةت وصناديق خاصا دتحف ز إ د  منو قتوض واعفاءات ضتيبا و إدهدف 
كما ينبغي عل  ادحح مات دمديم  ،ع ق نمن جانب ادمُ  مي ادمجتمعادمتكامئا ادمشااكا ودعم 

 قوع ق ن وُقةتهم وحال اددعم ألختى ألنشاء ودعزيز منظمات ادمُ قاددعم االقتصادر وكاما 
 . ( 3) اهمادمدامع ن عن قضاي

 مهم بحاجا  ةفال ادت  د بحاجا ادخدمات ادمجتمعياقأ ُقةت دحاجا إد  اددعم ادمجتمعي: إا
جه د  ايقأ دشم  إويجب ،  د  ادخدمات ادمت متة محلياً إ كيفيه اد ص لد  ادمساعدة مي إ

 .  (4)ع ق ندمساعدة واددر اأُلةفال ادمُ 
  ادمجتمعي عن اددعم االجتماعي مي إأ االول : يختلف اددعم د  اددعم االجتماعي إادحاجا

ع ق قد دم د  الدة ةف  مُ يمدو دلطف  ادُمعاق فيما يمدو ادثاني إد  ادمائم ن عل  اعايته م
أ يصبحا إمن ادممحن ، د  االنسحاب وادعزدا االجتماعيا ادتي قد دستمت ةن ات إاد اددين 

وعدو ع ددهما ،ختين ادسلبيا ت اآلكثت عتضا دألخطاا االجتماعيا من خالل اااء وادجاهاق
                                                           

 .120-115ص ادسافق،ادمصدا - 1
مصدا ةافق ،ادمدخ  اد  اضطتاب ادت  د ادمفاهيم االةاةيا وةتق ادتدخ  ، نايف فن عافد ادزااع  - 2
 .263ص، ذكتة
 .6، مصدا ةافق ، صادمتحدة م قع ه ئا االمم - 3
مصدا ، ودعمهم، وددايبهم  ،قودياء قم ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم ،جمال ادخط ب  - 4

 .122ص، ةافق 
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عل   الَّ إوبادتادي يشعت اد ادداأ باإلجهاد دعدو  ص دهما  ،دألنشطا االجتماعيا ادمختلفا 
 (1). ختينقدا ضئ   من ادمساعدة من قب  اآل

 : االحتياجات االساسية ألطفال التوحد

أ إد  إ وهها يع د ،دديهأ امتماا ادفتد دبعض ادحاجات مي  ياده يؤثت عل  ج انب ادنم  إ
 بعض ادحاجات يؤثت ةلباً  مي نمصأر م ،ادفتد كياأ عض ر نفسي او ي اجتماعي متكام 

وددل ادحاجا عل  انها مفه و متضي يدل عل   ادا من عدو  دديه،عل  مظاهت ادنم  ادسليم 
ادحي  د  ادت دت واالثااة دلكائنإيؤدر  ،معن ر  قواالدزاأ ادداخلي بسبب نمص ويء مادر 

د  د ازنه إد  ادنشاط واالةتمتاا فيه  ت  يحص  عل  ما ينمصه ويشبع  اجته فيع د إم دمعه 
 (3)ويمحن دصنيف ادحاجات االةاةيا دلمعاق بادتادي :.( 2) ادداخلي

 د  ادطعاو ودعد من ادحاجات ادفطتيا إومن األمثلا عل ها ادحاجا  : اجات ادنم  ادجسمي
واد قايا من ادح ادث ودتمث  ادصحيا د  ادتعايا إوادحاجا ،وادحاجا اد  ادن و  ،ادب  د جيا 

متاض ووقايتهم ةفال و مايتهم ودحص نهم ضد األعل  صحا األُ  محامظتهاهه  ادحاجا مي 
 منها .

 د  إوادحاجه ، د  ادحتيا واالةتمالل إمثلا عل ها ادحاجا ومن األ : اجات ادنم  االنفعادي
واخ انه  هوادحناأ ودتمث  هه  ادنزعا باأ يح أ ادطف  مي م ضع عطف و ب وادديادمحبا 

 .وادمحيط ن به 
  د  إوادحاجه  ،د  االنتماء واد الء إومن االمثلا عل ها ادحاجه  : اجات ادنم  االجتماعي

 ختين .مع اآل دعلم ادنماذج ادسل كيا ادمتغ ب م ها وادتي دجعله مت امماً 
 د  االةتطالع واالةتكشاف إومن األمثلا عل ها  اجه ادطف  : تمي  اجات ادنم  ادمع، 

 د  ادتفك ت ادعلمي .إوادحاجه 

                                                           
مصدا ، ودعمهم، وددايبهم  ،قودياء قم ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم ،جمال ادخط ب  - 1

 .122ص،ةافق
 .32ص  ،مصدا ةافق، االعاقات ادمتعددة ،مصطف  ن ار ادممش  - 2
 .34-33ص  ،ادمصدا نفسه  - 3
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 (1)ةفال بما يلي :يمحن دحديد ا تياجات األةفال ادت  دي ن من وجها نظت واددر األ

 غ ت دفظيا  قودفظيا كانت  ،ختينادتدايب عل  اةتخداو وة لا د اص  مناةبا ده مع اآل 
  ادكب تة وادمهااات ادحتكيا و دنميا ادتححم مي ادعضالت اددقيما 
 ددايب عل  دناول ادطعاو بص اة مناةبا.  
 ادسل ك ادمناةب مي ادم اقف ادمتعددة  علمد. 
  ن اع ادسل ك غ ت ادمتغ ب فيه قادسعي نح  دعدي  بعض 
  دط يت مهااات االعتماد عل  ادهات 
 (مث  كتابا كلمات بسيطا )مهااات اكاديميا عل تدايب دا. 
   ادحماو مي قضاء  اجته  اةتخداوادتدايب عل. 
 ختين د م ت نشاةات دتم هيا ممتعه دلطف  وادمشااكا مي نشاةات اجتماعيا مع اآل 
 تدايب عل  ادجل س ألة ل متتة ممحنه اد. 
  ادتدايب عل  االةتجابا دلمؤثتات ادسمعيا وادبصتيا 

ادت  در  اجته دلعب مع ققتانه وذدك عن ةتيق دعبا دك أ من ادحاجات ادمهما دلطف  
بمست ى د اصله مع اآلختين دتلبيا  اجاده، وقد دك أ هه  ادحاجات جسميا كادحاجا إد  

 ادتدايب كيف دناول ادطعاو قو االعتماد عل  ادهات مي قضاء  اجته.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .239ص ، مصدا ةافق ،ماجدة ادس د عب د - 1
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 تمهيد:

االندماج االجتماعي من   ث ابعاد ،  فيه ناول دناودادمبحث األادفص  مي هها  نستعتض    
ةت قةفال ادت  د دم فيه مناقشا قهميا دناول االندماج االجتماعي ألُ كما دم  مؤوتاده ومعاي ت .

 اوحال االدماج، مبتااده، قهدامه وم ائد .عمليا االدماج االجتماعي ألةفال ادت  د من   ث 

دعاني من بعض ادمشحالت االجتماعيا ومنها  ادتي ةفال ادت  دقةت قُ  قيضاً  دناول ادفص     
بادخج  من ظه ا  مي ادمجتمع مما يدمعها إد   هموع ا  ونظتة ادمجتمع الفنها وكأنه وصما 

أ ادتخلص من ادشع ا بادخج  قو ، قدهميش عالقادها االجتماعيا متناةيا قنه ديس ذنبًا اادكب   
دع   .ةتده  دالندماج مي ادمجتمع ادهر يختفي فيه ادشع ا بادنمص قُ ادهنب ةيح أ مف دًا دلطف  و 

ُقةت قةفال ادت  د ه  عدو وعي ادمجتمع فهه  اإلعاقا،  من قهم ادمع قات وادتحديات ادتي د اجه
االندماج االجتماعي معندما يتفهم ادمجتمع  ادا هه  ادشتيحا يساهم ذدك عل  عمليا اندماجهم 

قنشطا ومعاديات ادمجتمع وًقةتهم مي ادتفاع  ادطبيعي مع يعني إعطاء ادفتص ألةفال ادت  د 
اعل ن ويضمن دهم  ق ادعم  باةتمالديا و تيا ادتنم  أ يصبح ا قعضاء مإودسه   مهمتهم مي 

 .وادتمتع بح  ما ه  متاح من خدمات مجتمعيا

ادتفاع  وكسب كث ت من دحم ق  مع اقتانهم ادعادي ن ه  ادت  دةفال قادهدف من دمج إأ  
د  ادتكيف االجتماعي وإدا ا إقتانهم االمت ادهر يؤدر قادخبتات من خالل اال تكاك اد  مي مع 

النختاط مي وادلتعليم ادمتكامئ وادمتساور مع غ تهم من األةفال  قةفال ادت  دادفتص دجميع 
عن قتب ودمديت  ادت   دادحياة ادعاديا، وإدا ا ادفتصا دألةفال ادعادي ن دلتعتف عل  قةفال 

 .مشاكلهم ومساعددهم عل  م اجها متطلبات ادحياة
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 : االول: ابعاد ومؤشرات االندماج االجتماعيالمبحث 

ادتهميش قو االةتبعاد قو ادعزدا ادط عيا منها قو ادمستيا دعد قهم ادمشحالت ادتئيسيا  
دالندماج االجتماعي مي ادمجتمعات ادبشتيا ة اء كاأ يعاني منها االمتاد قو ادجماعات ، دها 
مهي دشح  قنماط من االمتاض االجتماعيا ادتي يجب االدتفات دها دلتخلص من آثااها ادسلبيا 

ادجماعا مي ادب ئا االجتماعيا  قوماالندماج االجتماعي ه  قب ل ادفتد ياة ادفتد وادمجتمع. عل   
دديه يمحن هها  ادتي يعيش م ها باالعتتاف به عض ًا مي ادمجتمع دتنميا ادشع ا ادهادي باالنتماء

 ختين دحدث ميآلادمب ل االجتماعي األمتاد وادجماعات من اددخ ل بعالقات اجتماعيا مع ا
متصا  همتيو دادمجتمع وجماعاده ي متادقعمليات من ادتأثت وادتأث ت ادمتباددا ادتي دتم ف ن قةااها 

  (1).االجتماعي ودك ين عالقات اجتماعيا ايجافياتكام  ادتكيف واد

مي دااةته دالةتبعاد  (اوين)االندماج من منظ ا أواًل: أبعاد االندماج االجتماعي : 
ادثمافيا دمج ادمستبعدين  يتضمن ةلسلا من ادعمليات  ادتي يتم بم جبهااالجتماعي ه  ادعمليا 

مي قداادها دلحياة االجتماعيا، كما دم و فها ادمؤةسات ادممص دة ادتي دم و فها ادحح مات 
ض ق و ادفمت قو ادتهميش قو ادعزدا فدء من االةتبعاد  ادمؤدفا دلبناء االجتماعي دالفيًا ألةباب

، دها ماأ ادتم  ز االجتماعي قو بسببادم ااد ادثتوة قو  د زيع ادعدادا ميعدو ادمشااكا متص 
ادبناء االجتماعي هيحليا ادثمافيا مي دحم ق االندماج فهها ادمعن  يتطلب دفكيك ادم اعد 

دحس ن بعض ادمؤوتات ادمتعلما بادصحا ومعدل االدتحاق بادمدااس وادتسج   ، إذ إأ دالةتبعاد
فها مي ادحياة االجتماعيا ادتي يمحن دتكام  ادمتغ ب اداجا ال يحفي دتحم ق  مي ق ائم ادناخب ن

 ت ده يات ادمشتتكا وقيم ادتسامو, دلتمل   من ا تماالفتعزيز ا دمجتمع عادلم ها ؤةس إأ ن
 . ( 2)ادعنف وادصتاع

نتيجا ددني ادمداات  قو ،متاد بع نهمق قووا د  يخص متداً  وخصياً  متاً قاالةتبعاد ديس إأ 
ثمافيا واجتماعيا دس د م ها قنماط ادفتديا دبعض دوأ االختين بمدا ما ه   صاد فنيا اجتماعيا 

ال يمث  مي معل  ادتغم من انه   ظائفهاددأديا هه  ادبنيا من اؤى ادعادم دؤثت بشح  مباوت مي 
                                                           

 .220ص، مصدا ةافق ذكتة ،ا مد بعلبحي - 1
 .621ص ،  هادمصدا نفس - 2
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مفه و اأ جماع ذدك كله  إنمامحسب، و  عتقياً  قو دينياً  قو ةبقياً  قو ةياةياً   د ذاده م قفاً 
بعضهم ادبعض ومع متاد وادجماعات مع فتحم ق دكام  األ  يعن باألةاساالندماج مفه و وظيفي 

خت ه  وة لا ددعم ادتسامو وقب ل اآلف   ه  ديس غايا بحد ذادهدها م قيضاً  ادنظاو االجتماعي
اددودا ادعالقا االجتماعيا )ةتمي اال بمشااكا  وه  دن يح أ مفعالً  ،وادحص ل عل  ادحم ق 

مادمفه و متدبط بجانب ن هما مسأدا ادجماعات ادمتاد ادماجها واوحال االندماج  (وادمجتمع
اجباا االمتاد قو ادجماعات أ االندماج االجتماعي ال يعني بار  ال من اال  ال إ .(1)ديادهآو 

ات قو ادثمامات ادفتعيا دمعتمدادتنازل عن اعل  عن اده يات ادفتعيا ادتي دم زهم عن اآلختين ك
وادتعام  مهما كاأ وحله وظتومه انما يعني ادمب ل باآلخت  ،ادمساوما قوادخض ع باعتماد مبادئ 

قو ما يتم ز بصتف ادنظت عن امكاا  وقناعاده االختى واالنصاف ادعدادا من ةاس قمعه عل  
 ي :هم ابعاد االندماج االجتماعي هق ما به قو  ت  ما يعاني منه ق

ادجماعا  قولمجتمع ادعاما دمعاي ت اددقيم و ايمصد به دبني ادفتد  :ادبعد ادمعياار ادقيمي .1
 هخمتاد مع األد جيه دسل ك األتها االةاةيا مادقيم وادمعاي ت وظيفه من قب د مادتي دمحنه
ومي هها االةاا  ،ادمشااكا مي مختلف ادنشاةات االجتماعيانح  ادمحانا ادتي يحتلها باالعتباا 

 .(2)يبتز مفه و ادتنشئا وادتقابا االجتماعيا
دجتر مي ادم اقف ادتي يمصد به مجم عا ادتفاعالت االجتماعيا ادتي : ادبعد ادتفاعلي  .2

وهها  ،متاد خاصا عالقات ادتعاوأ ادمتباددااألف ن ا فيمم و دجمع قمتاد ادجماعا قو ادمجتمع د
ادعالقات ك االجتماعيا م عا من ادمفاهيم كمفه و ادسند واددعاما ادبعد يعتبت بمثابا ادمقياس دمج

دلسند  قو منبع ر االوخاص ادهين يتالق أ بشح  متكتا وما يشح  مصداقف ن ادج تاأ 
ووض ح ادنسبي دتم ز بادثبات ادتي االجتماعي دضم فهدك ادمعتمدات ادعاما وادثماما ادمشتتكا 

 .(3)دصااعها ضماأ عدو دماةعها و االدواا و د زيع 

                                                           
 . 57ص ،ادمصدا ادسافق  -1
 ،جامعه وهتاأ ،معهد علم االجتماع  ،اةادا ماجست ت ،اددين واالندماج االجتماعي ،عبد ادمادا م واأ - 2

 .53ص، 2011،ادجزائت 
 .54ص نفسه،ادمصدا - 3



  الخامسالفصل             االندماج االجتماعي أُلسر وأطفال التوحد 

94 
 

ادمجتمع اددودا ادحديثا و ادمبادئ ادتي دأةست عل ها دعد : مؤشرات االندماج االجتماعيثانيًا: 
ادث اة من قهم ادمنجزات االجتماعيا اإلنسانيا، باإلضاما إد  االنجازات ادعلميا كادمدني ادحديث )

ف ن قمتاد ادمجتمع اإلنساني ، االمق ادتشااكي ادتي عملت عل  متو ادعلميا وث اة االدصاالت 
مح دت ادعادم إد  قتيا صغ تة يتأثت بعضهم بادبعض اآلخت بص اة مباوتة وةتيعا ودم دعد وأنًا 

انما ف  اصبحت ك  مشحلا مي قر من بماع ادمعم اة األغنياء و دهم  قوادفمتاء من وؤوأ 
ةاس دبدو وعل  هها األ ،ودكاملهات ازأ دلعالقات ادضامن داالندماج ه  دها ماأ  ،مشحلا ادجميع

ديا اةاةيا ومتكاملا دقياس مست ى االندماج االجتماعي وود تة نم   ومدى عممه دنا ادمؤوتات اآل
  (1).همهاق واة خه امبتيقيًا دع  

و افتعادها قمدى اقتتاب منظ مه ادقيم االجتماعيا ادسائدة من ادقيم االنسانيا ادعاما  .1
ومدى دمدو اد عي بمضيا  م ق االنساأ ت ادهر ةببه ادتمااب االجتماعي ، بعد دأثتها بادتغ عنها

  .وادم اةن
ادن ع االجتماعي ةاس قعل  قمتاد ادمجتمع اد ا د و عدو ادتم  ز ف ن قمدى ادتم  ز  .2

 ااالجتماعي ادب ئاةاس قو عل  قو ادجه ر قو ادمههبي قو ادديني قو ادلغ ر قاالنتماء االثني 
 وادم قع االجتماعي 

اد ق ف عل  ع و ائف وادشت اعت من األ فدالً  ،د  ادمان أ اد ضعي ادعاوإمست ى اال تكاو  .3
 .و ادتتدد فيه قةباب ادعزوف عن ذدك ق

وما يتمتع أ به من  م ق ادتي وجدوا م ها وديا االمتاد عن ادبن  األ يامدى اةتمالدإأ  .4
ال  ر وادتعب تقما  تيا ادفكت وادضم ت و تيا ادت والةي ،مدنيا وةياةيا و تيات وخصيا وعاما 

  فدَّ قأ يؤثت وبشح  مباوت مي عمليا االندماج االجتماعي دهم.
واةتمالل امتادها ، ها ماديًا ومعن ياً  تةتة ادن ويا واةتمالداألُ نطاق انتشاا مدى د ةع  .5

  .ادتاودين
ا ودمح نها من ادمشااكا مي نسانيا دلمتقة و تيتها واةتمالدهمدى االعتتاف بادكتاما اإل .6

 .ادحياة ادعاما و ياة اددودا ومي انتاج ادمعن 

                                                           
 .160ص،  ادسافق ادمصدا - 1
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بما يؤثت ف ن ادفئات االجتماعيا مي د زيع ادثتوة و ادغن  وداجا ادتفاوت قمست ى ادفمت  .7
 .نتاجمست ى ادتضا مي ادحيا  ادخاصا وادعاما ومجاالت ادعم  واإلبشح  مباوت ب

نا عل  يومدى قداة ادمد ،ادباديا وادتيف وادمدنياادطبيعيا كادب ئات داجا ادتكام  ف ن  .8
    (1)حضتيا.ادقياو ف ظيفتها ادت

دلمس مظاهت  عل  معاي ت االندماج االجتماعي دساعد  :معايير االندماج االجتماعيثالثًا: 
ومع قات قيامه مي  ،ممحنادهوانعحاةاده مي ادحياة االجتماعيا باإلضاما إد  ادتعتف عل  

 :(2).دياآلاالندماج االجتماعي كومي ض ء ذدك دبدو دنا معاي ت ادمجتمعات ادمعاصتة 

  والةيما دكامؤ االن ثا  ،ادمعاني وادقيم ادمعن يا وادمادياادهر يمحن إأ د مت  ادمعاي ت و دكامؤ
وادب  د جي وادهك اة بصفتهما قيمت ن اجتماع ت ن دحدداأ ةبيعا ادعالقا ف ن االجتماعي 

 نساني. واإل
  ادمساواة ادمان نيا ف ن  ه مندتضمنبما  وادمدنيا ادمساواة مي ادحم ق ادسياةياضتواة قياو

  .اال فتساور ادشتوط ودكامؤ ادفتص ادنساء وادتجال هه  ادمساواة ص ايا ال دتع ن واقعياً 
 اشااكمادعاما ومي  ياة اددودا مي ادشؤوأ  ةادحت  اشااكمدضتواة ادا ا ادفتص دلجميع مي ا 

 ادجاهادهم وم  دهم .دألمتاد مي ادشخصيا وادن عيا يا و خصائص ادفتداد ادتجل  م ه
   بأهميا بادغا مي  ياة ادمجتمعات ادمستمتة ادمتمدما ،  اةتمالل ادمضاء اةتمالاًل معلياً يحظ

واةتمالل مجاالت  متادوممًا الةتمالل األيحت  ذات األهميا ادسلطات ف ن مص  كما قأ 
 ادحياة االجتماعيا ودكاملها.

  وال  ادمست يات بال ق  د وال  دود كاما ادمناقشا ادعلنيا وادنمد عل ادتعب ت عن ادتقر و  تيا
 .دجتيم وال دحتيم 

 مي ادحم ق مهما كانت نسبها ادديم غتافيا ادجماعات االثنيا واددينيا وادمههبيا ف ن تكامؤ اد
 .متاد ك  منهاقواالجتماعيا واالقتصاديا وادثمافيا بغض ادنظت عن عدد ادمدنيا وادسياةيا 

  د ازنها وعدادا ضتواة و مي ادمجتمع نسانيا واالقتصاديا اإلادبشتيا و عم ميا ادتنميا وم ديا و
 . االجتماعيامختلف ادفئات وادشتائو مضاًل عن  ،د زيعها عل  مختلف ادمناةق
                                                           

 .163ص ، دا ةافق ذكتة مص ،ا مد بعلبحي - 1
 .160صنفسه، ادمصدا  - 2
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 سر و أطفال التوحد:أُل االجتماعياالندماج :  لمبحث الثانيا

يعتمد عل  ةتة قُ دماج االجتماعي ألر ناال :طفال التوحدأسر ألُ االندماج االجتماعي  :أوالً 
قيامه مي جانب ن يحظياأ فهات االهميا االول منهما عل  ادمست ى ادداخلي ف ن قمتادها وادثاني 

ادجماعات االجتماعيا ، يتم ذدك من خالل منهما عل  ادمست ى ادخااجي ف نها وب ن غ تها من 
ةتة ، إذ إأ هه  ادجماعا قمتادها ادمباوتة مي إدااة ادحياة االجتماعيا دألُ شااكا دفع   آديات م

ةتة وينشأ مي كنفها ويمع عل  قُ ماإلنساأ ي دد مي  ،دتحم  مسؤوديا كب تة دجا  ادفتد األوديا 
بحد ذادها هي عمليه ادتنشئا االجتماعيا  ، إأَّ  دمجتمععادمها دتب ته وإعداد  دلحياة ادعاديا با

من قج   االةاا ادثمامي ادعاوفتح يله من كائن ف  د جي إد  كائن اجتماعي ضمن إدماج ادطف  
من ختين اثناء دفاعله مع اآل هامت اصلا دتشح   وخصيا ادطف    ث يتعلم م  دبهل جه داً ذدك 

نساأ كائن اجتماعي بطبعه اإل(1)ةتة.ادعاما وادثماما ادفتعيا دألُ  ادقيم وادمعاي ت االجتماعياقمتادها 
عن ادناس مه  ينتمي  و بع داً ق أ يعيش منعزالً إمال يمحن وه  كما يتى فن خلدوأ )افن ع ائد ( 

 (2).د  جماعا يشعت معها بادتجانس وادت  د ويلتمس م ها ادتمب  وادتمديت واعتباا ادهاتإ
باالندماج ادس تواة االثن د جيا ادتي دمحن وخصًا قو مجم عا من االوخاص  دة ة  د جيًا يمص

من ادتمااب وادتح ل إد  قعضاء مي مجم عه قكبت واوةع ، عبت دبني قيم نظامها االجتماعي 
وق اعدها، دها يستلزو االندماج وتة ن هما قاادة اإلنساأ وةعيا ادشخصي دالندماج وادتكيف ، 

ن اندماج ته ، ثم ادمداة االندماجيا دلمجتمع عبت ا تتاو اختالف قر ادتعب ت ادط عي ع
 قو مكت  ادتتابطد  إيش ت ال اأ مفه و االندماج مي معنا  ادعاو دهدك م( 3)االوخاص ودمايزادهم .

ديه من منظ ا نسمي ويم و إنظت يُ ف   ممط و دات مجم ع ما قوادب ئيا ف ن عناصت  ادتبعيا

                                                           
 .153ص  ،مصدا ةافق ذكتة  ،علم ادنفس االةتر  ،د ا مد محمد مبااك ادكندار -1
ادناوت ادمحتب  ،منهاج ادخدما االجتماعيا مي ادمجال ادمداةي واعايا ادشباب ،ةل ى عثماأ ادصدقي  - 2

 .184ص ،2013،االةحندايا  ،ادجامعي ادحديث 
 .49ص، 2019 ،ادجزائت   ،ادفا دل ثائق ،االندماج االدصادي مي االعالو ادجديد ،مؤيد ادسعدر - 3
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دادك ت عل  ذدك  كد  قكما  ،مع بعضها ادبعضةت ادمختلفا( )األُ ف ن مح نات ادنسق ادم ائما 
 .(1)بااة نز مي مؤدفه "ادنسق االجتماعي" 

ةت األُ يتم بم جبها نم  ادتي عمليا ةت قةفال ادت  د دعني دلك اداالجتماعي ألُ االندماج م
نح  وضعيا صا ادتي دمت فها، بسبب ادظتوف ادخامن ادعزدا وادتهميش من ادمعاناة د امت واأل

ذدك بحد مع اد ةط وادمحيط االجتماعي ادهر يعيش فيه يتضمن مت ازنا دتم ز بعالقات صحيا 
ومفه و  ،وادفعاديا االجتماعيا، ختى منها ادتمح ن االقتصادر وادتأه   ادمجتمعيقذاده مفاهيم 

اجتماعيا مناةبا دبن  عل  قةاس دمب  ةت إد  اج اء دها دحتاج هه  األُ  (2)ادتكيف االجتماعي.
ةت ومشااكتهم مي ادسعي من قج  ادتخلص من هه  ادمعاناة فتفهم متطلبات    معاناة هه  األُ 
ادمتكبا ادتي دتكز عل  ادمشااكا  قواالندماج االجتماعي ه  ا د ادمفاهيم ادمعمدة ادمشحلا؛ الأ 

 (3).ادتفاع  االجتماعي اتداخلا مي عمليمتةتاف اداأل جميعوادتفاع  وبهل ادجهد ادمتبادل من 

د  عمليا يتم من خالدها  تماأ بعض ادفئات النهم يتعتض أ إش ت االةتبعاد االجتماعي ي
، إذ عاقااإل قوادنسب  قوادطبما االجتماعيا قوادديني  قوةاس انتمائهم ادعتقي قدلتم  ز عل  

د ها إادتي يؤدر  ادع ام اهم .(4)كاألةتةيحدث ادتم ز مي ادمؤةسات ادعاما و ت  االجتماعيا 
 -:(5) هي االةتبعاد االجتماعي

 ت  يشعتوأ بانهم غ ت قاداين عل  دغممط النهم  ختينيشعتوأ باةتمتاا بانعزادهم عن اآل 
 ظتوف  يادهم 

                                                           
ادمملكا  ،ادتباط  ،دااةات وابحاث دلنشت  مؤةسا، االندماج االجتماعي وادديممتاةي  ،م زيا ف  ختيص -1

 .6ص، 2013،ادمغتبيا 
ممدما ندوة ادمشااكا واالندماج  ،واقا عم  ,اوحاديا االندماج االجتماعي :اد اقع وادمأم ل  ،متحيا ادسع در - 2

 .2008 ،ةلطنا عماأ  ،مسمط ،االجتماعي
 .475ص، مصدا ةافق ذكتة، ودياأ ياة ن  ،ميسم ياة ن عب د - 3
 .476 ه،ادمصدا نفس - 4
مجلا ،اثت اةل ب اةفاء ادتح يت ادسلبي مي خفض االةتبعاد االجتماعي ددى االاام   ،نادا جم    مد - 5

 .119ص،2015،ادمجلد ادثاني ، 212ادعدد ،االةتاذ 
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 ال كما انهم د هم عندما يحاود أ ادتحدث إد االةتماع  ّ  د يقأ ال أاال ساس اددائم ب
 ختينوع اهم ودجاابهم دآليستطيع أ وصف 

 خج  وكت  م جه نح  ادهات ونح  فيشعتوأ بادادهات مي دم يم  يمتدننظ ا ميتم زوأ ب
 بعدو ادثما دجا  ادعادم ادهر يعتم نه بما يسمهم  ختيناآل

 س مي م اجها ادم اقف واال ساس بانها خااج عن أةيطتة ادضعف عل هم وانعداو ادم ة وادي
 ادملق ادمستمت. ادغضب، ادمتضي، ادخ ف االكتئاب،فيص بهم ذدك بةيطتدهم 

 دإلصاباةفال ادت  د ال دتجع قأ ادمشحالت ادحياديا  أُلةت إد  إبحاث ش ت ادعديد من األدُ  
أ دهميش إذ إد  ادطتيما ادتي ينظت فها ادمجتمع اد هم، إهادها ف  دع د باألةاس فعاقا و اإلق

ادهين يسم نهم مي بعض اددول ادعتبيا )اصحاب  ادهر يعاني منه ذور اال تياجات ادخاصا
ومحدوديا مشااكتهم م ها ألنه  همد  ممدانإيؤدر بادنتيجا واالجتماعيا ادحياة ادطبيعيا  ادهمم( مي

ادتص ا قو االدجا  االجتماعي ، الأ ادعقبات وادم انع االجتماعيا دهه  اأُلةتادح اجز و يخلق 
ال لبي ادخاةئ دجا  مكتة ما قو وخص ما نتيجا قص ا ادغادب دجا  هه  ادفئا ه  ادتص ا ادس

 اد صماوه  ما ُيعتف ب يعاني منه هها ادشخص ة اء كاأ هها ادمص ا ذهنيًا قو جسدياً إاادر 
ةت بادنمص ادناجم عن دشعت هه  األُ دها ةتده كهدك، أُ بعاق ف  و ال دتدبط ممط بادفتد ادمُ  ادتي

 .(1)عاقاال ساس بادخزر بسبب  ادا ادمُ 

 ةتةعاق خشيا اد صما االجتماعيا ادتي دلحق باألُ د  اخفاء ةفلهم ادمُ إةت بعض األُ  أدلج
عاق مشحالت ادتمب  االجتماعي ادتي دعد ادج هت االخفاء هه  دنشا ددى ادطف  ادمُ دعمليا ونتيجا 

كغ ت  من يستحق ادمعاملا ادعاددا ال  ذ يتى نفسه انساناً إ ،األةاس مي عمليا ادتطبيع )ادتك يف(
ادتم  ز وعدو ادتمب  بمس غات يحاول من خالدها ه  ج هت هها ، و محانادهإاألمتاد بحسب قدااده و 

                                                           
(1)  Colin, Barnes, Mike oliver, Disability: A sociological phenomenon Ignored by 

sociologists university of Leeds, Department of socials policy and sociology, UK, 
1993m pp.1-2. 
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ضطتاب وعدو ادت ازأ االد  إعاق ن دماج مما يؤدر بادمُ نجاح عمليا اإلإأ يح ل دوأ إادمجتمع 
 .  (1)ةتيااالجتماعيا واألُ  ألدوااهم هميح ل دوأ دحقيم ألنه

عن ادمجتمع ادمحيط نتيجا دلعنايا ادط عيا ةت قد دصاب بادعزدا هه  األُ إأ ودتى ادبا ثا 
وضحنا مي ادفص ل ادسابما   ث ال قكما ، ادمستمتة دطف  ادت  د ك نه يحتاج اعايا مستمتة 

أ اصطحاب ةف  ادت  د خااج إد  إضاما ، إةتة متصا كافيا دلتفاع  االجتماعييح أ ددى األُ 
اج دل اددين خص صًا مي مجتمعادنا ادعتبيا ألأ بعض األمتاد ال زعإادمنزل يح أ مصدا 

ه   مشاعت ادخج  وادت دت وادملق من دصتمات   ث دس د األ ،يتفهم أ ةبيعا هه  االضطتاب 
ةتة دتفادر ادم اقف ادمحتجا ومن ثم ادعزدا مما يمل  متص د اص  األُ  ،وةل كيات هه  ادطف 

ادخ ف من ادود مع   قو تاج عل  نفسها خشيا دعتضها دإلةتة االجتماعيا ادتي دفتضها األُ 
 ادت  د دطفلهم  . ةيف ختين ونظتة ادمجتمع ادسلبيا نح  اضطتاباآل

وهي عل  ن ع ن األول منهما ة عي يش ت إد  ( Social Isolationادعزدا االجتماعيا )
نزعاج من اال ادا بما يخلق عند  ختين مع اآلمت ازنا عجز ادفتد عن اقاما عالقات اجتماعيا 

ادعالقات االجتماعيا دأث ت ددني اادياح قما ادثاني مه  ادتمض االجتماعي ادهر يسببه وعدو 
   (2).هم مؤوتات ةل ك ادعزدا االجتماعياق من  ،الفتعاد عنهمم دمعه د ادتفاعليا ده باآلختين

 دجنب ادفتد دالدصاالت أ عبت ينشختين ة ء ادت امق االجتماعي دلفتد مي عالقاده مع اآل
 االجتماعيا 

  داما عالقات ادصداقا إ قوعدو ادمداة عل  دط يت بسبب دجمد دائتة دفاعله االجتماعي، 
 د  عادما ادهادي إهتوب ادفتد من واقعه االجتماعي بما يدمع إد  وادج تة ,وغ تها 

   انمطاعه عنهم بسبب دجاهل    قوختين قد اهمل   أ اآلقفنيا معتفيا مفادها االعتماد عل
اأ ادعزدا االجتماعيا فذ)ع علماء ادنفس االجتماعي جمَّ ق عل  هها األةاس ،دفتتة من ادزمن

 . (هي دادا دعالقا ادفتد بادجماعا

                                                           
ةالل متج كيالن ، ملسفا ادتتبيا ادخاصا مي اعايا ادمع ق ن ف ن ادتتاث وادمعاصتة، اةتو ا دكت اا  غ ت  -1

 .236-235، ص1995افن اود، جامعا بغداد،  -منش اة، كليا ادتتبيا
 .50ص،مصدا ةافق ذكتة  ،بشتى عناد مبااك- 2
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أ مفه و االندماج يتضمن معاني عديدة ددل عل  االنصهاا وهي دناقض ادعزدا إكما 
د هم إختين مه  يحتاج بإنسانيا من خالل ادصاده باآلوادصتاع وادتناقض مادفتد يستمد إ ساةه  

من أ يح أ مي عزدا  وال يتحمق ده وع ا ادتضا واألإديعزز اةتمتاا وج د  مه  ال يستطيع 
مما  ،من خالل االنتماء دلجماعا واالندماج معهم  إال ،واالادياح، وادصداقا ، واال تتاو وادحب 

ةت وألةفال ادت  د دالندماج مي مختلف قنشطا ومعاديات ادمجتمع يعني إعطاء ادفتص ألُ 
أ يصبح ا قعضاء ماعل ن ويضمن دهم  ق ادعم  باةتمالديا و تيا ادتنم  إودسه   مهمتهم مي 

 .وادتمتع بح  ما ه  متاح من خدمات مجتمعيا

تصا ألةفال يمصد بمفه و االدماج ه  قدا ه ادف: ثانيًا :االدماج االجتماعي ألطفال التوحد
االجتماعي دمج ادثاا م ض ع قدمد ادت  د دممااةا االندماج االجتماعي مع ققتانهم األة ياء 

ن ت أ نتائج االبحاث ادتي عُ إال إ ،مجالهها ادعديد من ادعامل ن مي  ألةفال ادت  د اهتماو
من مي م اقفها ةفال ادت  دي ن مي ادمدااس االعتياديا اختلفت فداجا كب تة بقياس جدوى دمج األ

دبعًا دشحله ومست ا   أ اددمج ده م ائد وده مضاا كهدكقد  قواا إدكن جميعها ، ختى قد  إدااةا 
 (1)ووم د ته.

 : اشكال االدماج

 Special Classesاديا(تيعبادمداةا اال اادملحمادخاصا ف ف  اددمج ادجزئي )ادص .1
Within Regular School   من  وج د ن ع إد  قهميا مي هها ادمجاليتى بعض ادمهتم ن

اددمج ادجزئي دألةفال ادمصاف ن بادت  د بمعن  صف يمضي فيه ادتلم ه معظم اد  و اددااةي 
وهناك متصا محدد  دلتفاع  مع  ،مع نفس ادمعلم, وادتالم ه يتم دصنيفهم بطتيما متجانسا 

نشطا ادتياضيا ما يشتتك أ مي انشطا غ ت اكاديميا مث  اال اقتانهم االة ياء وهم غادباً 
 .   (2).وادحفالت ادم ةيقيا مع اقتانهم االة ياء

                                                           
مصدا ةافق  ،دااةات علميا  ،ادعالج ،ادتشخيص  ،اضطتابات ادت  د االةباب  ،مصطف  ن ار ادممش- 1

 .337ص ،ذكتة 
، مصدا ةافق ذكتة ،وادعالج ،ادتشخيص،ادت  د االةباب  ،ادس د كمال ادشتب ني،اةامه مااوق مصطف  - 2

 .241ص
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عل  بعض ادطتائق واألةاد ب ادتي ال متخصصًا  ددايباً  اادخاصف ف يتلم  معلم ادص اً غادب
بادمهااات  كهدك مأأ مث  هها ادمعلم االخصائي يح أ مزوداً  ،دستعم  من جانب ادمعلم ادعادر

معلم  هه  و . (1)اادعادي ف فودجه زات ال دت امت عادة مي ادصدوات ق اةتعمالمي االجتماعيا 
كحد معلم  دتبيا خاصا ويعم  اد ا د منهم مع قتابا خمسا عشت ةفاًل  ادصف ف هم ايضاً 

 .(2)دحاقهم بادصف ادعادر دمدد دزيد ددايجاً إداء األةفال يتم قأ يتط ا قوبعد اقص  
: يخصص هها ادن ع من اددمج دحاالت Full Inclusion( اددمج ادعاو )ادكلي .2

بما يعتف  (Higher Function Autism)اضطتاب ادت  د ذات األداء اد ظيفي ادعادي 
ةفال مي صف ف دااةيا ذ يتم دمج هؤالء األإ (Asperger Syndrome) تقةبتجمتالزما ب

عاديا ن عًا ما كاء اعتياديا يتلم أ م ها ادمناهج اددااةيا االعتياديا دما يتمتع أ به من داجا ذ
أ األةفال  ادمصاف ن فهها ادن ع من إذ ، إود اص  دغ ر يمحنهم من اةتيعاب ادم اد اددااةيا

ادت  د بحاجا ممط إد  دط يت مهااادهم االجتماعيا ودحس ن قداءهم مي ادم اقف ادتي دتطلب 
 .(3)دياقا و سن دصتف اجتماعي 

بتامج دعم  عل  اددمج فيتمث  فهدك ادن ع  ( Mainstreaming)اددمج االكاديمي  .3
وضع ادطف  غ ت ادعادر مي ادصف ادعادر مع ادطلبا ادعادي ن دبعض اد قت ومي بعض ادم اد 

أ يستف د ادطف  غ ت ادعادر من ذدك وبح ث ده ئ ادظتوف ادمناةبا إلنجاح مكتة دمج إبشتط 
 (4)ادعادي ن. ةفالةفال ادمع ق ن مع األاأل

مت لا هي اد( دعتبت مت لا اددمج االجتماعي Normalizationعي )اددمج االجتما .4
ذ انها دعحس االدجاهات االجتماعيا إ ،نهائيا من متا   دط ا فتامج ادتتبيا ادخاصا دلمع ق ناد

                                                           
 .68ص، مصدا ةافق نفسه، ديس ت مفلو ك امحه )واختوأ( - 1
، داا وائ  دلنشت وادت زيع ، 3ط، ادطلبا ذور ادحاجات ادخاصا مي ادمدااس ادعاديا دعليم، جمال ادخط ب- 2

 .107ص، 2012، االادأ،  عماأ
قيمن محمد ادبلشا ، دمج قةفال ادت  د ذور ادمداات ادعاديا مي ادمدااس ادعاديا ، ادمؤدمت ادثامن ألدحاد  - 3

مع ق ن بجمه ايا مصت ادعتبيا  معًا عل  ةتيق اددمج ادشام  دهور ه ئات اعايا ادفئات ادخاصا واد
 و .2002ادخاصا مي اد ةن ادعتبي ، ادماهتة ،  اال تياجات 

ام اج دلطباعا ، ادتتبيا ادخاصا اؤيا  ديثا مي االعاقات ودعدي  ادسل ك،واختوأ ، محمد  س ن قطناني  - 4
 .161-160ص ، 2012،  االادأ، عماأ،وادنشت 
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, وبهها ادن ع ع ق ن مي ادحياة االجتماعيا ادعاديادمج ادمُ ف ك ادقياو ويمصد فهدهم االيجافيا نح  
ادفتصا ادمناةبا دلتفاع  مي مجاالت ادحياة االجتماعيا اد  ميا ادطبيعيا  من اددمج إد  د م ت

 .(1)ف ن األمتاد ذور اال تياجات ادخاصا وادعادي ن
نشطا ومعاديات قع ق ن دالندماج مي مختلف اددمج ادمجتمعي يمصد به اعطاء متصا دلمُ  .5

ادعم  باةتمالديا و تيا ا اعضاء ماعل ن ويضمن دهم  ق   أ يح نإادمجتمع ودسه   مهمتهم مي 
 .(2)ادتنم  وادتمتع بح  ما ه  متاح مي ادمجتمع من خدمات 

عاق ن ضمن صف ف خاصا بح ث دشتتك ادمداةا ةفال ادمُ اددمج ادمحاني فيه يتعلم األ .6
ممط دوأ اوتتاكهم بادمناهج قو ادداوس مع  ادخاصا مع ادمداةا ادعاديا مي ادبناء ادمداةي

 .(3)األةفال ادعادي ن
تمل   ديمصد به ادماج ذور ادحاجات ادخاصا مي ادمداةا ادعاديا  اددمج اد ظيفي .7

 هبعض قو ك  اد قت ادبتامج ادتعليميانفس فيتم دعليمهم إذ  ،ادفتوق اد ظيفيا ف نهم وب ن اقتانهم
ر انه يتم دحم ق هها ادن ع من اددمج من خالل ادجمع ف ن ك  من اددمج ادمحاني واددمج ق

 .(4)االجتماعي
جميع قوحال اددمج ادسابما ادهكت دتطلب داجا من ادتعاوأ ادمشتتك ف ن ادجديت بادهكت إأ 

 ،ادمعلم ن مي ادتخصصات كاما ودشجيعهم عل  دجميع خبتادهم ودباددها مع بعضهم ادبعض
ن داخ  ودذنذميا ودطذ يت معل مادهم وقداادذهم كمًا ون عذًا دتحمذ ق ادفائذدة ادمصذ ى دألةذفال ادم ج دي

دك   إأمن ادمؤكد ، إذ إأ  من األةفال االعتيادي ن قوادصف ف اددااةيا ة اء من قةفال ادت  د 
من خالل  زيادة ايجافيات عم  دعتمد عل  نسبا نجاح قرومقياس  عم  ايجافيات وةلبيات،

                                                           
1
 2016ادماهتة  ،محتبا زهتاء ادشتق ،اةتتاديجيات دمج ذور اال تياجات ادخاصا  ،ةه ت محمد ةالما واش  - 
 .42ص، 
داا ، صع بات ادتعلم وقثت ادتدخ  ادمبحت واددمج ادتتب ر دهور اال تياجات ادخاصا  ،عادل محمد ادعدل - 2

 .353ص، 2012 ، ادماهتة، ادكتاب ادحديث 
 .352ص ، هادمصدا نفس - 3
 .224ص،مصدا ةافق ذكتة  ،اضطتاب ادت  د ادمفاهيم االةاةيا وةتق ادتدخ   ،نايف فن عافد ادزااع  - 4
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هم عل  ما يمحن إأ يظهت من ةلبياده قكدت اددااةات ادعلميا عل  إأ ق  ادنتائج ادتجتيبيا ده
 -:(1) هي اددمج اتااليجافيات عملي

 ةفال ادتمل   من ادفتوق االجتماعيا وادنفسيا ف ن األ 
  مي ادمدااس ادخاصا   ها وج دمةتده من اد صما ادتي يمحن اأ يخلقُ دخليص ادطف  و 
  د نم  نم ًا اكاديميًا ونفسيًا ةليماً  كثت دناةباً ق مض  ونجا اً قاعطاء ادطف  متصا 
  دحم ق ادهات عند ادطف  وزيادة دامع ته نح  ادتعليم ونح  دك ين عالقات اجتماعيا ةليما

 مع ادغ ت 
  ُد  إمن ك نها ادجاهات ةلبيا  –كهدك ادمعلم أ  –ةتة ود قعادها دعدي  ادجاهات األ

 ادجاهات ايجافيا 
  د  إيؤدر بما عاق د  دمل   من ادكلفا االقتصاديا ادتي دنفق عل  ادفتد ادمُ إيؤدر اددمج

 ادتعليمي.ادمنهج دمج عند د ةيع قاعدة ادخدمات الةيما 
مهناك ادكث ت من ادسلبيات ال يمحن اغفال دأث تها مي ادنم  عل  ادتغم من هه  االيجافيات 

 مضيا جدديا دها ما يسندها ويعتبت   الً اد  وادنضج االنفعادي دألةفال ادت  دي ن، دها ماأ هه
عاق ن دألةفال ادمُ  ومحبطاً  دتب يا مناةبا وهناك من يعااضها ويعتبت  ةلبياً ف ئا بخلق  معم الً 
من هه  إذا ما دعتض ا دلتنمت من األةفال االة ياء ادمشحل ن  ةفال ادت  د خص صاً قو  عم ماً 

 :(2)ادسلبيات

 .مي مجال ادتتبيا ادخاصا ج داً عدو د مت معلم ن مداب ن ومؤهل ن  -1
ةي وخاصا عند دطب ق ااددا  محيطهعن  ادت  در زدا ادطف د  زيادة عإيؤدر اددمج  قد -2

مت ادهر يستدعي اددمج ادمحاني ممط األ قوغتف ادمصادا  قو مكتة اددمج مي ادصف ف ادخاصا
 ايجاد فتامج مشتتكا ف ن ادطلبا وباقي ةلبا ادمداةا ادعاديا دتخفيف ادعزدا 

                                                           
 مصدا ةافق ذكتة ،دااةات علميا ،ادعالج، وادتشخيص، اضطتاب ادت  د االةباب ،ادممش  مصطف  ن ار - 1
 .325ص ،
، 2009بطتس  امظ بطتس، ةيح د جيا اددمج مي ادطف دا ادمبحتة، داا ادميستة دلنشت وادت زيع عماأ ، - 2

 .40-39ص
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ذا إ ادمع ق ن وةالب ادمداةا خص صاً ةفال عل  زيادة اده   ف ن األق يانًا اددمج يعم   -3
 .دلنجاح اعتبت ادتحص   ادتعليمي االكاديمي معياااً 

د  زيادة عزدا ادطف  ادمع ق عن ادمجتمع ادمداةي خص صًا عند اددمج إقد يؤدر  -4
 .دطب ق مكتة ادصف ف ادخاصا دوأ فتنامج مداوس

عل  مست ى دامع تهم نح  ادتأث ت و ع ق ن د  ددعيم مكتة ادفش  عند ادمُ إيساهم  ا ياناً  -5
 ذا كانت متطلبات ادمداةا دف ق قدااده.إادتعليم خاصا 

 :(1)همهاق ظهتت مكتة اددمج نتيجا دعدد من ادمبتاات : الدمج االجتماعي برامج مبررات واهداف 

د  إةفال غ ت ادعادي ن من ادسلبيا ادتغ ت اد اضو مي االدجاهات االجتماعيا نح  األإأ  .1
الدجاهات دمثلت هه  ا ،ادهنب وادملق وادخج مشاعت ادعزل و  ةادت ادجاهات إأبعد االيجافيا 

 ،لبحث عن    دمشحلتهوةلطت اض اء اددااةات ادعلميا داالعتتاف ف ج د ادطف  غ ت ادعادر ب
ومن ثم ادصف ف ادخاصا  ،ادتحاقه فهاادتشجيع عل  مؤةسات ادتتبيا ادخاصا و  قو فتو متاكزب

 مكتة اددمج نتيجا دظه ا االدجاهات االيجافيا االجتماعيا. واخ تاً  ،مي ادمدااس ادعاديا
 مي  م ق ادطف  غ ت ادعادرصتا ا عل   تادتي نص ادم ان ن وادتشتيعاتظه ا اةهم  .2

 .ف ئات ادتتب يابأقتانه من االة ياء مي اة ة وادتتب يا دلمي ادتعايا ادصحيا واالجتماعيا 
دواًا  ن مي بعض ادمجتمعات وخاصا اددول ادناميا ةفال غ ت ادعاديدزايد عدد األدعب  .3

مؤةسات ادتتبيا  قو قلا عدد متاكزاغم فتامج اد قايا وبتامج ادتدخ  ادمبحت مهما مي وج د 
ادمؤةسات  قويصعب عل ها االدتحاق بادمتاكز منهم نسبا من وج د يعني ، اال إأ ذدك ادخاصا

 .ادمتعددةاددمج بأوحاده ادهر دم دع يضه ب
عاق ن مع ادطلبا ادعادي ن دمج ادمُ االجتماعيا مي ادتشجيع عل  ادفلسفات مت بعض ةاه .4

قتانهم من ف ن اد م ت ادفتص ادطبيعيا دلنم  االجتماعي وادتتب ر بغيا مي ادمدااس ادعاديا 
 .(2)ادطلبا ادعادي ن وادمحامظا عل  ادت زيع ادطبيعي دألةفال مي ادمداةا ادعاديا

                                                           
، دبناأ ،ف توت، داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ  3Kط، قضايا ومشحالت مي ادتتبيا ادخاصا ،مااوق ادتوةاأ - 1

 .32-31-ص، 2013
، 2011،عماأ، داا ادمس تة دلطباعا وادنشت، دتبيا ودعليم ادمع ق ن ةمعيا ،ةع د كمال عبد ادحم د ادعزادي -2

 .141ص
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نظتًا دألهداف ادمت قع  ؤيد اددمج,مكتر جديد يد  ظه ا ادجا  إدمد دعت دلك ادمبتاات 
 وهاالهاأ وك مماأ، ((Ashiey اوليادفمت اددااةات ادتي اجتاها كاًل من  ، ممد دحقيمها منه

Halhan &Kauffman))   وماكميالأMacMillan))  ، ود نج(Lynch ،) واختين عدد من
 :(1)مهاقهقيمها نتيجا دطب ق مكتة اددمج بأوحاده االهداف ادمت قع دح

ويمصد فهدك  ،( ادمتدبطا فبعض مئات ادتتبيا ادخاصاStigmaاد صما )ادتخلص من  .1
وادمتدبطا  ،دخفيف االثاا ادسبيا االجتماعيا ددى بعض مئات ادتتبيا ادخاصا وذويهم

مدى اقتتاب منظ مه ادقيم االجتماعيا عاقا عمليا إ عاقا ة اء كانت بمصطلو مث  اإل
، بعد دأثتها بادتغ ت ادهر ةببه ادتمااب و افتعادها عنهاقادسائدة من ادقيم االنسانيا ادعاما 

  .ومدى دمدو اد عي بمضيا  م ق االنساأ وادم اةناالجتماعي 
ادن ع االجتماعي عل  اةاس قمتاد ادمجتمع اد ا د و عدو ادتم  ز ف ن قمدى ادتم  ز  .2

 و عل  اةاس ادم قع االجتماعي قو ادجه ر قو ادمههبي قو ادديني قو ادلغ ر قاالنتماء االثني 
وما يتمتع أ به من  م ق ادتي وجدوا م ها متاد عن ادبن  االوديا األ يامدى اةتمالدإأ  .3

ال  وادتعب ت رقوالةيما  تيا ادفكت وادضم ت و تيا ادت  ،مدنيا وةياةيا و تيات وخصيا وعاما
  فد قأ يؤثت وبشح  مباوت مي عمليا االندماج االجتماعي دهم.

مدى االعتتاف بادكتاما االنسانيا دلمتقة و تيتها واةتمالدها ودمح نها من ادمشااكا مي  .4
 .ادحياة ادعاما و ياة اددودا ومي انتاج ادمعن 

بما يؤثت ات االجتماعيا ف ن ادفئمي د زيع ادثتوة و ادغن  وداجا ادتفاوت قمست ى ادفمت  .5
 ادخاصا وادعاما ومجاالت ادعم  واالنتاج ادحياةمست ى ادتضا مي بشح  مباوت ب

بأختى  قوأ فتامج اددمج دعم  بطتيما ما إزيادة متص ادتفاع  االجتماعي ويمصد فهدك  .6
 .ةفال غ ت ادعادي ن ة اءةفال ادعادي ن واألد  زيادة متص ادتفاع  االجتماعي ف ن األإ

ف ن ادطلبا ادمباوت زيادة متص ادتفاع  ادصفي فادتتب يا ادمناةبا دلتعلم  ب ئاد م ت اد .7
   .ادعادي ن وغ ت ادعادي ن

فتامج اددمج عل  إذ دعم  نح  مئات ادتتبيا ادخاصا االجتماعيا ادعاما دعدي  االدجاهات  .8
يجافيا نح  مئات د  االإدغ  ت ودعدي  ادجاهات ادعامل ن مي ادمداةا ادعاديا من ادسلبيا 

                                                           
 .33ص، مصدا ةافق ذكتة  ، قضايا ومشحالت مي ادتتبيا ادخاصا ،مااوق ادتوةاأ  - 1
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أ معتما هه  ادفئا ودمديت ادائها يعم  عل  دعدي  دلك االدجاهات إذ ، إادتتبيا ادخاصا
 مث  إيجافياادجاهات  نح عدو ادتعاوأ  قووخاصا دلك االدجاهات ادمتعلما بادتمض 

  .دفئات ادتتبيا ادخاصا وادمعلم ن وادطلباادتعاوأ وادتمديت من قب  ك  من االدااة 
 هاذ يتطلب متحإ ،مؤةسات ادتتبيا ادخاصا قو ادكلفا االقتصاديا ادالزما دفتو متاكز  مل د .9

 باإلضاماوادعامل ن من اخصائ  ن ومعلم ن وم اصالت  ،كلفا عاديا دتضمن ادبناء ادمداةي
  . .....ادخادخاصا ادمداةيا ادتجه زات إد 

 دمسم اد  قسم ن  :(1)طفال التوحدأهم فوائد ادماج أ

 طفال التوحد:واًل: الفوائد التي تعود على األأ

يسبب اثااًا ةلبيا مث   ادهر لفص  ف ن ادطالبات ادسلبيا داالفتعاد عن دأث ت  .1
  .ادتسميا واالدجاهات ادسلبيا

 وامحانيا اةتخدامها.  تعلم وادتكيف ادنماذج دسمو دهم دعلم مهااات منحهم  .2
االجتماعي ونم  ادمهااات ف ن تفاع  لدمتصا عادي ن اددطالب ا ادت اجد مع  متي .3

 . ت اصليااألةفال خص صًا اد
 .ادعادي نمن األةفال هم قةفال ادت  د بفتص اقاما ادصداقات مع غ ت  دزويد .4

 طفال التوحد سر األأُ ثانيًا: الفوائد التي تعود على 

نظاو اددمج يشعت اأُلةت بعدو عزل ادطف  ادُمعاق عن ادمجتمع، كما انهم يتعلم أ ةتقًا 
جديدة دتعليم ادطف  وعندما يتى اد ادداأ دمدو ادطف  ادملح ظ ودفاعله مع األةفال ادعادي ن مانهما 

  يبداأ ادتفك ت مي ادطف  قكثت، وبطتيما واقعيا وبهه  ادطتيما دتحسن مشاعت اد اددين دجا
 . ومن قهم ادف ائد هي:(2)ةفلهما، وكهدك دجا  نفس هما 

  متص دمعتما مظاهت ادنم  ادطبيعيةت دألُ د مت  .1
  دمل   دأث ت اال ساس بادعزدا عندهم .2
 حقيمي اددعم اددهم بيزو دتةفال ةت األقُ ت عالقات مع يدط  د م ت متص  .3

                                                           
 .229مصدا ةافق ذكتة ,ص ،اضطتاب ادت  د ادمفاهيم االةاةيا وةتق ادتدخ ،نايف فن عافد ادزااع  - 1
2
 .59ةالما ، مصدا ةافق ذكتة ، ص  ةه ت محمد - 
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ادتعب ت عن ادهات قو صع با مي م يجد معظمهإذ ةفال ادت  دي ن صع با د اص  األ .1
 .عما يعان أ من قلق قو اضطتاب

  .لمهااات وادمعااف من م قف اد  اختادتي ي اجهها قةفال ادت  د دتعميم ا ادصع ب .2
  . عل  ادمعززات وادتشجيع بص اة اةاةيا دنمص ادمبادقة ادتعلم عند قةفال ادت  د اعتماد  .3
و قد  اجزاء خاصا من ادمهما إاالنتبا  مي االةتجابا دلمث تات بما م ها االنتمائيا ادزائدة  .4

  .االوياء
دها  ،دلتغ تات اددائما مي ادصف اددااةي ادعادراةتجابا ادكث ت من قةفال ادت  د عدو  .5

  م عل ها.جب ددايبهت  ي
 ،انمص ادمداة عل  ادم اجها وادتكيف دأل داث ادمستمبلييعاني األةفال ادت  دي ن من  .6

اوجبت هه  ادصع بات وضع وتوط خاصا بعمليات  ب تة مي فناء عالقات مع االقتاأكوصع با 
     -اددمج دألةفال ادت  دي ن قهمها:

 (1):شروط دمج أطفال التوحد 

ادت الت وادزيااات  ،ادتةم ،أ يح أ اددمج مي م اد ادنشاط ادعاو مث  ادتياضا ادبدنياإ .1
 . ادم دانيا ممط

أ يح أ دهم صف ف خاصا فنفس قيجب داخ  ادصف ف اددااةيا إذ دمج إأ ال يح أ اد .2
 .مدااس ادتعليم ادعاو

ددايب ودأه   دلتدايس مي صف ف ادتتبيا ادخاصا عل  ادمهااات ضتواة منو ادمعلم  .3
 .ةفال ادت  دقم هم بما  ادمع ق ن دألةفالواال تياجات ادفعليا 

 ت  دشجيعيا  محامأةادتتبيا ادخاصا  ن دلتدايس مي ادمتدابال فد من منو ادمعلم ن  .4
  ادتغبا مي ادتدايس مي هها ادمجالدخلق 

أ يبتدئ قمض  أ من األإ :المهارات التي ينبغي ان يتعلمها الطفل التوحدي لكي يدمج 
وخاص عل  داجا متدفعا من ادتدايب وادخبتة مي ادعم  قادطف  بمتا   دعليميا مي متاكز دديها 

ةفال ادت  دي ن قب  ادتفك ت مي دمجا مي مدااس اعتياديا مي  ال اكتسب ادطف  مع األ
                                                           

، 2003،ادسع ديا ، داا عادم ادكتب ، ادت  د ,ادمفه و وادتعليم وادتدايب ،محمد عبد ادعزيز ادف زاأ  - 1
 .164ص
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 اقتتح  (1).ادمصاب بادت  د ادمهااات االةاةيا ادالزما د تمحن من االدتحاق بمدااس اعتياديا 
 ،ن دكحد اادت  در ادطف   هايحتاجمجم عا من ادمهااات ادتي  مي دااةته  (,Powell) باول
 -:(2)من االدتحاق فبتامج اددمج واالةتمتاا م ها وهي هدمحن

  و بع د عنه قوامت ادمعلم ة اء ذكتت عل  ممتبا من ادتلم ه قادباع. 
  و مناداة ادمعلم قادجل س فهدوء خالل االنشطا والةيما ادجماعيا وامع اد د دطلب ادمساعدة

 .لتعب ت عن اال تياجات االةاةيا د
 خه اددواقو  ،ادس ت مي صف ادطاف ا. 
 دمضاء ادحاجا ومي  مامات مختلفا  ات منفتداً اةتخداو ادحمام 
  فتع يد  االفتعاد عن ادحتكات ادتتداديا ادلعب بطتيما مناةبا 
  ختين وادمباداة مي ادلعب وادت اص  معهم آةفال قدمب  وج د 
  خت بسه دا واالنتبا  دلنشاةات آد  إاالنتمال من نشاط 
 ختين مي مصلا  ه من ادتعلم من خالل متاقبا اآلادتمل د كي يتمحن ادتلم 
  . ادمهااات االةاةيا دالعتماد عل  ادنفس كاألك  وادشتب ودبس ادمالبس وخلعها 

ةفال ادت  دي ن يستطيع أ اكتساب جميع ديس جميع األومما يجدا ذكت  مي هها ادمجال انه 
ةفال أ األإد  إمد اواات االبحاث م مثال،خالل ةنا قو ةنت ن مي متتة قص تة ادمهااات ادسادفا 

اكتسب ا ادمداة عل  مع  هه  هم اودئك ادهين يتمحن أ من ممااةا ادمهااات ادسادفا كحد ادن  
أ اقتتاأ ادتأخت ادههني بادت  د يخفض من إاال ، ادمهااات قب  وص دهم ةن ادسادةا من ادعمت

وكلما ازدادت داجا ادتأخت ادههني  ،ادهين يعان أ االضطتاف ن مجتمع ن عندمتصا اددمج 
 .   (3)انخفضت بادتادي ادفتص ددمج ادفتد ادت  در

 

 

                                                           
مصدا ةافق ذكتة  ،دااةات علميا ،ادعالج، وادتشخيص، اضطتاب ادت  د االةباب ،مصطف  ن ار ادممش- 1
 .336ص،
 .339ص، نفسه ادمصدا - 2
 .339ص  ، نفسهادمصدا  - 3
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 تمهيد : 

ادكيفيذا ادتذي يجذتر فهذا ادبا ذث  يعد االةاا ادمنهجي من قهم خط ات اددااةذا ألنذه يمثذ 
منهجيذذذا   دااةذذذته بعذذذد ادخطذذذ ات ادسذذذابما مذذذن االةذذذاا ادنظذذذتر ودهذذذها مذذذاأ اددااةذذذات ادتذذذي ال دتبنذذذ

إأ دسذذذم تها دااةذذذات علميذذذا، مذذذع االخذذذه بعذذذ ن االعتبذذذاا قأ ةبيعذذذا وخصذذذائص  نعلميذذذا ال يمحذذذ
 ا مي اددااةا.م ض ع اددااةا هي ادتي دحدد ن عيا ادمناهج وادطتق ادعلميا ادمستخدم

 وقذذد نذذ ع اددااةذذا ومناهجهذذا، مبحثذذ ن ادمبحذذث األول: يتضذذمن نسذذتعتض مذذي هذذها ادفصذذ 
 ادتذي اددااةذا دااةذتها. ومتضذيات م ضذ ع يخذدو دك نه االجتماعي ادمسو منهج ادبا ثا اةتعملت

 جذذتت ادتذذي ادج انذذب قر اددااةذذا عذذدمها. ومجذذاالت مذذن صذذحتها واثبذذات باختبااهذذا ادبا ثذذا قامذذت
مذن هذها  ادثذاني ادمبحذث ادزمذاني. امذا ادمجال ادمحاني، ادمجال ادبشتر، ادمجال وهي اددااةا م ها

 االةذذذذتبانا ادبا ثذذذذا اةذذذذتعملت وقذذذذد اددااةذذذذا، هذذذذ  ادوات مجتمذذذذع اددااةذذذذا وادوادهذذذذاادفصذذذذ  دضذذذذمن 
 ادمستخدما مي اددااةا.اال صائيا واد ةائ   ف صفها االداة ادتئيسا دلدااةا
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 وفرضياتها ومجاالتهانوع الدراسة ومناهجهاول المبحث األ

 نوع الدراسة: -والً أ

  ث دعتمد مث  هه  ادن عيا من اددااةات  دعد من اددااةات اد صفيا ادتحل لياهه  اددااةا 
اد صفيا عل  جمع ادحمائق ودحل لها ودفس تها الةتخالص دالدتها دل ص ل إد  دعميمات بشأأ 

 . (1)ادمشحلا ادتي يم و ادبا ث فدااةتها
( ال وك ) وكما ه  واضو من دسم تهادهدف ب Descriptive Study إأ اددااةا اد صفيا

قو  كيفياً  ودحديد خصائصها دحديداً  دقيماً  وكشف ادظ اهت ووصفها وصفاً إد  اكتشاف اد قائع 
بادكشف عن ادحادا ادسابما دلظ اهت وكيف وصلت إد  ص ادها ادحاديا ، ودحاول ادتنبؤ بما  كمياً 

 .(2)ةتك أ عليه مي ادمستمب 
ل  بعد من ذدك فيحقد  إنما يههب إاد صفيا الدمف عند  دود وصف ادظاهتة و  ادبح ثأ إ

 ،د  دم يمات ذات معن  بمصد ادتبصت فتلك ادظاهتة إم ويمصد اد ص ل ويفست ويمااأ ويقيّ 
د  إنها دنفه من ادحاضت إأ االبحاث اد صفيا ال دمتصت عل  ادتنبؤ بادمستمب  ف  إعن  مضالً 

عتف اددااةا اد صفيا بانها "اةتمصاء ينصب عل  .ودُ (3)ادماضي دكي دزداد دبصتًا بادحاضت
ودحديد ادعالقات  ،وكشف ج انبها من ادظ اهت كما هي قائما مي ادحاضت بمصد دشخيصاً  ظاهتة

 .(4)ف ن عناصتها وب نها وب ن ظ اهت اختى "
و قوحال ادتحل   وادتفس ت ادعلمي ادمنظم د صف ظاهتة ق د قد  إويش ت االةل ب اد صفي 

و ادمشحلا قننه عن ادظاهتة مشحلا محددة ودص يتها كميًا عن ةتيق جمع فيانات ومعل مات مم
 .(5) ودصنيفها ودحل لها واخضاعها دلدااةا اددقيما

                                                           
 ،2006 ،ادماهتة ، داا ادفكت ادطباعا وادنشت، ادخط ات ادمنهجيا إلعداد ادبح ث االجتماعيا ، محمد وف ق -1

 . 108ص
األادأ  ،قةس ادبحث ادعلمي إلعداد ادتةائ  ادجامعيا ،مؤةسا اد ااق دلنشت ، متواأ عبد ادمج د إفتاهيم -2

 . 40ص ،2002،
 .97ص،2008،االادأ  ،عماأ ،داا دجلا  ،منهج ادبحث ادعلمي ممدما مي  ،ا يم ي نس كتو ادعزاور - 3
 2004،ةنطا  ،ادتتكي دلك مب  دت وةباعه األومست ،ادبحث ادتتب ر  جمي مناه، سن افتاهيم عبد ادعال - 4
 .166ص،
 .131ص ،  2014 ،ادماهتة  ،عادم ادكتب،مناهج ادبحث  ،عبد ادت من ة د ةليماأ - 5
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كثت مالئما مي دااةا كثت اةتعمااًل واألنها االةل ب األقهميا اددااةا اد صفيا مي ق دظهت 
متبم  ، خضاع بعض هه  ادظ اهت دلتجتيب وادمختبتإذ يصعب إ ،ادظ اهت االنسانيا واالجتماعيا

فيا هي االةل ب االنسب ددااةا ظ اهت عدة وكث تة من ادظ اهت االنسانيا اددااةات اد ص
 .(1)وادتتب يا واالجتماعيا ادمختلفا

ةفال ادت  د مي اندماجهم قةت قُ دطبيعا م ض ع اددااةا ادم ة ما "مشحالت  نظتاً 
اددااةا اد صفيا ك نها االكثت  عتمادق االجتماعي "دااةا م دانيا مي محامظا اددي انيا" ممد دم 

 مالئما ددااةا هها ادم ض ع. 
 :Research Method منهج الدراسة:  -ثانياً 

يعتف ف (2)  ادحقيما.دإو ادطتيما ادتي يسلكها ادعم  ادبشتر دل ص ل قادمنهج ه  اد ة لا 
" "بتليعتمه ، فيما ستخدو مي فل غ غايا محددةات ادتي دجتاءعل  انه االقام س ادفلسفا ادمنهج 

  (3).بصدد ادكشف عن ادحقيما وادبتهنا عل هاادتي دجتر انه ادتتد ب ادصائب دلعمليات ادعمليا ب

ومنهج ادطتيق  ،ف ن واضو .ةتيق نهجادمنهج ادطتيق و جاء مي دساأ ادعتب : وقد 
منهج دااةا أ دك  قر ق (4).ادطتيق ادمستقيمايضًا نهج مةلكته اد قر  ه نهجت ادطتيق  وض

 .(5)وثيما بم ض ع ادبحث من جها وقهدامه من جها قختى  س ت عليه يتدبط اادباةاً د

و ادكيفيا قو االةل ب قمي ملك معن  وا د ه  ادطتيما ادمتعددة ددوا اةتعماالت كلما منهج 
 (1).و ادغايا ادمعنياقادغتض دحم ق د  إو اد ة لا ادمحدد ادتي دؤدر ق

                                                           
، محتبا ومطبعا االوعاع ادفنيا ،اةس ومبادى ادبحث ادعلمي ،وم تمت علي خفاجا ،ماةما ع ض صافت - 1

 .87ص ،2002 ،االةحندايا
 .21ص، مصدا ةافق ذكتة ، مناهج ادبحث ، عبد ادت من ة د ةليماأ - 2
ف توت ، ادعتبيا دلطباعا وادنشتا ادنهضا دا، ادمدخ  اد  مناهج ادبحث ادعلمي، محمد محمد قاةم - 3
 .52ص،1999،
 ،ة ايا، دمشق ،داا ادنمت،2ط ،منهجيا ادبحث ادعلمي مي ادعل و االنسانيا، عب د عبد هللا ادعسحتر  - 4

 .11ص، 2004
 ،اإلةحندايا، داا ادمعتما ادجامعيا  ،ةتق ادبحث دلخدما االجتماعيا  ،عبد ادعزيز عبدهللا مختاا  -5

 . 155ص،1995
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هذي أأ منذاهج ادبحذث دها مذ (2)دحلها. علمياً  ومنهجاً  دتطلب دفك تاً أ مشحالت ادحياة اد  ميا إ
مافلا دلتط ا وادتجدد، بما يت امذق مذع ممتضذيات ادعلذم ادمتجذددة، مذادتوح ادعلميذا مجم عا ادطتق اد

ال يمحذذن قأ دتطذذ ا قو قأق دتمذذدو إال فتغ ذذت ادمنذذاهج ادعلميذذا وإيجذذاد منذذاهج جديذذدة دتفذذق مذذع دمذذدو 
 اتادتغ ذذذت  تدمذذذد متضذذذ (3)ادمنهج هذذذ  ادطتيمذذذا يصذذذ  فهذذذا اإلنسذذذاأ إدذذذ  ادحقيمذذذا.مذذذادعلذذذم و اجادذذذه، 

عذدة مم مذات دتفذق مذع ادهذدف مذن  توجذدا (4).صذياغا ق اعذد وإجذتاءات واضذحا ةادمسذتمت  اادفكتيذ
 -:دمتيت قدباع إةاا منهجي محدد ومنها

ت ظذذذاهتة مذذذن ادظذذذ اه ، قومجتمذذذع قمذذذتاد قو مؤةسذذذا قوجمذذذع ادبيانذذذات وادمعل مذذذات عذذذن  -1
 ادمجتمع ادكلي. قوادمنتشتة داخ  مجتمع محلي 

إمحانيا صياغا مذتوض علميذا قافلذا دلقيذاس واالختبذاا، قر إمحانيذا دصذ ا ادعالقذا فذ ن  -2
 مي نهايا األمت بادفتض ادعلمي.   عناصت قو مح نات ظاهتة مع نا، وه  ما يسم

دمسببات  دوثها إمحانيا دخطي مت لا اد صف دلظ اهت دل ص ل دمت لا دمديم دفس تات 
 .(5)وادع ام  ادمؤثتة عل ها مما يمحن من صياغا عدد من ادتعميمات قافلا دلتحم ق واالختباا

  ث يعد ادتحديد اددق ق دلنظاو ادمنهجي قو ادتصميم ادمنهجي ادج د دلدااةا قمت هاو ألأ دك أ 
أ إد  إادبعض ههب ي.(6)ادخط ات ادمتبعا مي ة ت ادعم  ادبحثي ةليما مت ص  دلنتائج ادمطل با

أ هها االعتماد بع د عن ادصحا الأ إال إختياا منهج دااةته إادحتيا مي ده دبا ث االجتماعي ا
 ختى وهه  ادصفات دفتض عل  ادبا ث منهجاً مشحلا صفات دختلف عن األ قودك  ظاهتة 

يتطلب منهجًا منها ك  ن ع دختلف و دتن ع و داالجتماعيا  تأ ادظ اهت وادمشحالقمع نا ددااةتها، 

                                                                                                                                                                      
دلدااةات  ادمتكز ادديممتاةي ادعتبي ،منهجيا ادبحث ادعلمي ودمنياده مي ادعل و االجتماعيا ، مجم عه مؤدف ن- 1

 .14ص، 2019، ادمانيا،فتد ن ، وادسياةيا  واالقتصاديا   االةتتاديجيا
 . 21ص  ، مصدا ةافق،ممدما مي منهج ادبحث ادعلمي  ،ا يم ي نس ادعزاور 2- 

 .13ص  ، 1970 ،مطبعا ادعاني ،بغداد  ،منهج ادبحث األدفي  ،هت علي ج اد ادطا - 3
 46-45،  ص2009دحل   ادمحت ى مي بح ث اإلعالو، ف توت، داا ومحتبا ادهالل،  ، محمد عبد ادحم د -4
 االنجل ، مناهج ادبحث مي ادتتبيا وعلم ادنفس، دتجما محمد نب   ن م  وآختوأ، ادماهتة  ،دي ب دد ماأ داد ن - 5

 . 69، ص 1969ادمصتيا، 
 . 57مصدا ةافق، ص  االجتماعيا،دحل   ادمحت ى مي بح ث  ،محمد عبد ادحم د -6
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وقد اعتمدت دااةتنا .(1)تطلبات اددااةادم ومماً خاصًا فها دهدك دن عت مناهج ادبحث االجتماعي 
 منهج ادمسو ادم داني:ادحاديا عل  

منهج ادمسو ادبا ثا  تاةتخدم Social Survey method)منهج المسح االجتماعي)
قهم قدوات جمع ادبيانات مي ادعل و ادهر يعد وا دًا من  Social Survey)) االجتماعي

ادكث ت من ستخدو دجمع ادمعل مات عل  نطاق واةع و  ل ي  هم، ومعادجتهااالجتماعيا 
 (2).بحثياادم ض عات اد

يتغب أ مي إنتاج فيانات إ صائيا عادة ما يم م أ بإجتاء مسو  عندماعلماء االجتماع م
إنتاج ئه بيتمث  ادغتض ادتئيس من إجتا ،ادبحثن مجتمع عجمع فيانات ممننا به يتم  ،اجتماعي

 .(3)فيانات دشح  قةاةًا دلتعميم   ل مجتمع ادبحث قو ادجماعات ادمستهدما

بانه محاودا منظما دلحص ل عل  ادمعل مات من جمه ا مع ن ُيعّتف ادمسو االجتماعي م
ال يحتفي باد صف ف  دها مه   ا،ادممافلةتبياأ قو اال اةتماااتع نا منه عن ةتيق اةتعمال  قو

 . (4)ايضاً ادتغ  ت يلجأ اد  

و اقليم قو مجم عا قنظاو دبانه "عمليا دسج   اد ضع ادسائد  Whitny )مه) ويتني يعتّ فيما 
أ يح أ ادمصد منه إأ يح أ ضمن وقت محدد و فيه ق طادتحل   واالةتنتاج, ويشتت  ألغتاض

 .(5)عمال ادممبلاق اعد دصلو دلتطب ق مي األ اةتنتاجادحص ل عل  معل مات كافيا دغتض 

                                                           

 ،ف توت ، منش اات داا االماق ادجديدة ، ادم ض عيا وادتحل   مي ادبحث االجتماعي ،معن خل   عمت -1
 .45-43،ص 1983

متكز نشت ، ادمنهجي دبح ث ادخدما االجتماعياادتصميم  ،عاةف مصطف  محاور ، محمد ذك  قف  ادنصت -2
 . 135ص ، 2006 ،جامعا  ل اأ  ،ود زيع ادكتاب ادجامعي

ص ، 2009 ،األادأ ،عماأ  ،داا ادمس تة دنشت وادت زيع ،قةس ادبحث االجتماعي  ،محمد محم د ادج هتر  -3
367. 

 .  169ص،و 1979 ،ادماهتة , اده ئا ادمصتيا دلكتاب، قام س علم االجتماع  ،محمد عاةف غ ث  - 4
 ،عماأ ، داا ادشتوق دلنشت وادت زيع، ادمنهج ادعلمي ودطبيماده مي ادعل و االجتماعيا  ،افتاهيم خل   افتش  - 5

 .152ص،  2009،االادأ 
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مي ادبح ث ادعلميا ادكميا ومي  اةتخدامايعتبت من قكثت مناهج ادبحث ادمسو االجتماعي 
ادبا ث أ مي ادحص ل  هعلي دمختلف ادمعااف وادم ض عات ه  عبااة عن منهج وصفي يعتم

 (1)متاد ادجماعا قو ادمجتمع.أل عل  فيانات وافيا ودقيما دص ا اد اقع االجتماعي وادحيادي

األود  ةتيما ادمسو ادشام  دك  مفتدات مجتمع اددااةا  :بطتيمت ناالجتماعي يتم ادمسو 
غتاض ادبا ث مي ادحص ل ق ودحمق ةتيما ادمسو بادع نا ، ادمسو بطتيما ادع نا وادثاني: ه  

فدقا ا ادع نا اختيعند إقو ادجاهاده م ض ع ادبحث عل  وصف ثافت ودق ق دسل ك ادجمه ا 
ممد  .(2)ادجهد واد قت وادتكاديفبقتصاد باالدتمث   اتوادفائدة ادتي يحممها هها ادن ع من ادع ن

وذدك دمحدوديا مجتمع ادبحث مي ادشام   ادحصتمنهج اعتمدت ادبا ثا مي هه  اددااةا عل  
 محامظا اددي انيا. 

 Hypotheses of the studyثالثًا: فرضيات الدراسة: 
( ادتي دعني قق  من االةتو ا Hypothesisادفتضيا هي ادتتجما دلكلما االنجل زيا) 

قو متضيا دم دؤكد بعد، قنه ما قب  ادنظتيا مادبا ث يعم  عل  دأك د ادفتض قو امضه، ماذا 
ثبت صحا ادفتض بعد قأ يم و ادبا ث بجمع ادمعل مات وادبيانات من ادم داأ ودحل لها، مإأ 

ذا قثبت ادبحث وادبيانات عدو صحا هها ادفتض مإنه يسمط ويتم إد  نظتيا، قما إادفتض يتح ل 
 .(3)دبني متض جديد

ودعّتف ادفتضيا بأنها مجم عا من األمكاا وادمفاهيم غ ت ادمبتهنا وغ ت ادمعززة باألاقاو 
س ت وادبيانات واالددا اال صائيا وادتياضيا ادتي دثبت صحتها وواقع تها ومدى قدادها عل  دف

ظاهتة من ادظ اهت ادسل كيا قو ادطبيعيا ، ويتم فناء ادفتضيا من األمكاا واآلااء ادمحتسبا من 
 والقو من خالل ادتتاث ادمتتاكم من االدفيات ادمتعلما بادم ض ع قو ادظاهتة ادمبح ثا  دقب  األمتا

                                                           
 ،عماأ ،داا اديازوار ادعلميا دلنشت وادت زيع، ادبحث ادعلمي ادكمي وادن عي ،وايماأ ادسامتائي، عامت قنديلجي -1

 .189ص ،2009،االادأ 
 ،داا ادمعتما ادجامعيا، 3ط،دااةا ةتائق ادبحث وقةاد به ،محمد علي محمد، علم االجتماع وادمنهج ادعلمي -2

 .196-195ص ،1988، االةحندايا
 .239افتاهيم افتاش، مصدا ةافق، ص - 3
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. دها (1)واالختبااعن ةتيق ادتجتبا  يمحن عد هه  االمكاا واآلااء صحيحا قو غ ت صحيحا إال
ماأ ادبا ث يبدق امتتاض وج د عالقا ف ن متغ تين ،قو وج د دباين ف نهما مي معادجا ادمشحلا ، 
ثم اةت جب هها جمع ادمعل مات دما ةتح من متضيات ، دفحصه دل ص ل إد  قب دها ،قو 

 . (2)امضها

) مشحلا اددااةا،  دعتمد صياغا ادفتضيات بشح  عاو عل  ادمتا   ادسابما دلدااةا      
ةباب ادمشحلا قذ يتم وضع االقتتا ات ادنظتيا ادمافلا دالختباا عن إمتاجعا اددااةات ادسابما(، 

وقد اعتمدت ادبا ثا عند صياغتها ادفتضيات عل  اإلةاا  .(3)وابعادها ادمختلفا، وكيفيا عالجها
بححم عملها، ونظتًا ألهميا ادمتجعي دلدااةا ومال ظا ادبا ثا دبعض اأُلةت م ض ع اددااةا 

 ادبا ثا وصاغت ادم دانيا اددااةا عل ها ُفن ت ائيسا متضيات ةبعا ادبا ثا  ددت ادفتضيات
 :اآلدي ادنح  عل  ادفتوض هه 

ادمست ى ادتعليمي دل اددين  ف ند متوق معن يا ذات دالدا ا صائيا ادفتضيا األود : د ج .1
 وادتدخ  ادمبحت الكتشاف االصابا باضطتاب ادت  د واالهتماو فهه  ادحادا.

ةت االندماج االجتماعي ألُ  ف ن د متوق معن يا ذات دالدا ا صائياادفتضيا ادثانيا: د ج .2
 قةفال ادت  د وادمشحالت ادتي د اجه اةتده نتيجا اصابا ةفلهم بادت  د.

ادخصائص ادسل كيا ف ن  د متوق معن يا ذات دالدا ا صائيادثا: د جادفتضيا ادثا .3
 ةتة وادطف .ألةفال ادت  د  وادمشااكا االجتماعيا دألُ 

باالةتبعاد  ةتةوع ا األُ  ف ن ا صائيا دالدا ذات معن يا متوق  د جد ادفتضيا ادتابعا: .4
 واصابا ةفلها بادت  د. االجتماعي

اصابا ةف  داخ   ف ن يا ذات دالدا ا صائياد متوق معن  ادفتضيا ادخامسا: د ج .5
 ةتة و دوث ادمشحالت االقتصاديا.األُ 

                                                           
وادمنهجيات ودماايت نهائيا ،  علي ا ساأ و كت ، ةتق ادبحث ادعلمي :ادمفاهيم م زيا عبد ادخادق ،- 1

 .67، ص2007ادمحتب ادعتبي ادحديث، عماأ ،االادأ ،
، ةلسلا كتابا ادبحث ادعلمي ، 9عبد اد هاب افتاهيم اف  ةليماأ ، كتابا ادبحث ادعلمي صياغا جديدة ، ط- 2

 .68،ص2005محتبا ادتو د ناوتوأ ،ادتياض، 
, داا وائ  دلطباعا 2محمد عب دات وآختوأ، منهجيا ادبحث ادعلمي_ ادم اعد وادمتا   وادتطبيمات، ط - 3

 .27، ص1999وادنشت،عماأ ،
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اصابا ةف  بادت  د  ف ن د متوق معن يا  ذات دالدا ا صائياادسادةا: د جا ادفتضي. .6
 .ةتيا ف ن ادزوج نداخ  االةتة و ادمشحالت األُ 

ةتة وامحانيا ادفتضيا ادسابعا: د جد متوق ذات دالدا معن يا ف ن ادحادا االقتصاديا دألُ   .7
 دسج   ةفلهم ادمصاب بادت  د مي معاهد ادتعايا ادخاصا

 : مجاالت الدراسة -رابعاً 

ثالث  دااةاأ دك  إدفاق وبه داو ف ن ادمختص ن مي مناهج ادبحث االجتماعي عل  إهناك 
، وهي دمث  ادحدود ادتي يتحتك دااةامجاالت قةاةيا يجب د ضيحها ودحديدها عند إجتاء قر 

. وهه  ادمجاالت دتمث  بادمجال ادزماني وادمحاني دااةتهادبا ث من خالدها دجمع فيانات 
 وادبشتر ، ويمحن د ضيحها عل  ادنح  اآلدي:

 المجال البشري:  -1
و ادعنصت ادبشتر ادتي جتت عل هم اددااةا ومي هه  قااةا ادممص د به دحديد مجتمع ادد

ةت قُ ةتة من قُ ( 150ذ دادف مجتمع اددااةا من )إ ،اددااةا دم  صت جميع مفتدات اددااةا 
 .  اال تياجات ادخاصا ادحح ميا واالهليا   د ادمسجل ن مي  متاكز ادت  د و معاهدةفال ادت  ق

 المجال المكاني:  -2
من اددااةات ادتي دجتر مي   هميا خاصا دتم ز  عن غ ت ق يحت  ادمجال ادمحاني دلدااةا 

د  إعطاء ص اة واضحا دلماائ ادبسيط إقماكن مختلفا، ودتناول م ض ع اددااةا نفسه، إضاما 
دم دمد  .(1) جتاء اددااةا، قو ادتقعا ادجغتافيا ادتي وملتها اددااةاإوادمتخصص عن محاأ 

 ،محامظا اددي انيا دمثلت بمعهد ادتجاء دلع ق ادعملي عدة مي عل  اختياا مؤةساتاالدفاق 
ومتكز ادن اين  بفتعيا )متكز اددي انيا و متع قضاء ادشاميا( ، ومعهد اقيا دلسمع وادتخاةب

 ادحاديا.، دكي دك أ مجتمع اددااةا مي اددي انيادلت  د 
 المجال الزمني :  -3

دااةا ادفتتة ادزمنيا ادتي اةتغتقتها ادبا ثا مي جمع ادبيانات ويمصد بادمجال ادزمني دل
 . 20/5/2020ودغايا  20/12/2019ومعادجتها. ادتي اةتغتقت من  ادخاصا باددااةا ادم دانيا

     
                                                           

 .53، ص1999 س ن محسن ادعلي، ادبحث ادعلمي )منهج ودطب ق(، داا واه ن، بغداد،  -1
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 االحصائيةووسائله مجتمع وعينة الدراسة وادواته   :لمبحث الثانيا

 الدراسةوعينة مجتمع  -والً أ
خاصيا قو عدة خصائص  ادهادتي عناصت ادقنه مجم عا عل  ف مجتمع اددااةا عتّ يُ  

ومن  (1).مشتتكا دم زها عن غ تها من ادعناصت األختى، وادتي يجتر عل ها ادبحث قو ادتمصي
ادمؤةسات ادمسج  م ها قةفال ادت  د جتى دحديد . ممد دساؤالت اددااةا االجابا عنقج  

ةفال ادمسجل ن مي متاكز ومعاهد ةت األقُ   ث عدت ادبا ثا  .ادم ج دة بمحامظا اددي انيا
ذ دادف مجتمع اددااةا من ، إمجتمعًا دلدااةا  ،ادخاصا بادت  د وبهور اال تياجات ادخاصا

( ةف   87( ةف  مي متكز ادن اين دلت  د، و)43.وب اقع ) ةفال ادت  دقةت قُ ةتة من قُ ( 150)
( 20مي معهد اقيا دلسمع وادتخاةب بفتعيا دي انيا )اددواو ادصبا ي وادمسائي( وادشاميا ، و)

وقد وملت ادبا ثا ك  ان اع اضطتاب ةيف ادت  د . ةف  مي معهد ادتجاء دلع ق ادعملي
ادخاصا بار ن ع من قن اع هها  ادع نال  (؛ وذدك دصع با ادحص ل ع1ادم ضحا بادشح  )

وممًا دهدك ممد اعتمدت ادمصاف ن فهها االضطتاب،  بأعداداالضطتاب ودعدو وج د ا صائيات 
ذ قامت ادبا ثا باعتماد إ ،قر  صت جميع  مفتدات اددااةا ،هه  اددااةا ةتيما ادحصت ادشام 

دمتاكز وادمعاهد ادخاصا باال تياجات ةفال ادت  د ادمسجل ن مي اقةت ةتيما ادحصت ادشام  ألُ 
 كثت قداة عل  ادتعميم .  قادخاصا وادت  د وص اًل دتحم ق نتائج 

د  إادبا ث  أيلجمنها، خص صًا ادمسحيا و مي اددااةات ادم دانيا : ت جمع البيانات : ادوانياً ثا
ما يستع ن ادبا ث أ  وغادباً ، عمليا ادبحثمي ادالزما ادبيانات ادم داأ مباوتة دلحص ل عل  

اال إأ (2)بياأ.واالةت، ادممافلا و  ،و اكثت من االدوات ادتاديا دجمع ادبيانات وهي: ادمال ظا قبأداة 
دوأ م اقف اختى كما دلعب هه  االدوات دبعض ادم اقف  ضمته أ بصال يا بعيبم  ذدك إأ 

و قو ادطتيما قألةل ب قو ادواًا مهما مي دحديد ن عيا االداة ادن ا ي ادتي يداةها مي ادظاهتة 

                                                           
داا  ،2ط دتجما ف زيد صحتاور وآختوأ،ا، م ايس قنجتس، منهجيا ادبحث ادعلمي مي ادعل و اإلنساني -1

 .62،ص 2006ادجزائت, ، ادمصبا
 .261ص، مصدا ةافق ذكتة، ادمنهج ادعلمي ودطبيماده مي ادعل و االجتماعيا، افتاهيم خل   افتش  - 2
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. ودكي دك أ ادمعل مات دقيما وم ض عيا  اعتمدت ادبا ثا (1)ادمنهج ادمستخدو مي اددااةا ت  
،اد ثائق وادسجالت ادتةميا، وادممافلا ، دوات )ادمال ظا ق اةتعمالمي دااةتها هه  عل  

 .واالةتبانا(
بمال ظا  دتمدوات جمع ادبيانات قهم واقدو قدعد من : (The observation) ادمال ظا -1

ةتعمال قد  إت ادبا ثا أوقد دج ،ةل ك االمتاد ادفعلي مي بعض ادم اقف اد اقعيا بادحياة
ةفال ادت  د قادمال ظا ادبسيطا دتدوين ادمعل مات ادتي ددخ  ضمن ةل كيات ُقةت 

االجتماعي هم ادمشحالت ادتي دتعتض دها هه  اأُلةت مي اندماجهم ق ومحاودا ادتعتف عل  
  ةتهم.قُ   كاًل من األةفال و ومدى دأث ت االعاقا عل

ختياا م ض ع اددااةا هي مال ظتها إمن االم ا ادتي وجعتها عل  ودعد ادمال ظا 
بححم  عاقاعاقا ادت  د ومعاناة اأُلةت نتيجا هه  اإل االت االعتتاف ف ج د إ ادشخصيا دتزايد 

  ث ال ظت مدى اهمال هه  ادشتيحا من ،  ادعم ةبيعا عملها كبا ثا اجتماعيا مي وزاا  
ةت قُ خالل مال ظتها دسل ك ادمصاف ن باضطتاب ادت  د وجدت قأ ما دعانيه قب  اددودا 

وادمعل مات ادمت متة  غامضاً  أ هها االضطتاب مازال دغزاً إاألةفال ادمصاف ن بادت  د يع د إد  
ادحقيقيا دظه ا  و قةاد ب ادعالج واد قايا الدزال أ األةباب قد  إ ضامهق ،  ده مازادت قل لا 

أ ادطف  ادت  در ال دبدو عليه مظاهت جسميا ددل عل  وج د إعاقا إو  اً خاص ،مي فدايادها
هها يؤدر إد  زيادة ادضغط وادت دت ،وعل  ادعحس مادبعض منهم يتمتع بمداات وإمحانيات عاديا 

صع با مي ادتعام  مع ادطف  ادت  در وكيفيا مهم يجدوأ  ،ادهر دعانيه قةت هؤالء األةفال
د  نظتة إباإلضاما  ،كست واختتاق  اجز ادتمتكز   ل ادهات ادهر يعانذيه وإعادة ادت اص  معه

 ادمجتمع دهه  ادع ائ  مهم يعان أ من اد صم وادعزدا  .

    (Interview)المقابلة  -2
دعتمد  ،هي عمليا مهنيا يتم االةتعداد ألجتائها ومما ألهداف واضحا ومحددة مع ادمبح ث ن

ا دى وةائ  جمع ادبيانات وادمعل مات من عل  اةئلا متدبا باةتمااة خاصا كما انها 
و ا د قو ادعم   قو االخصائي االجتماعي وادمبح ث قدتم ف ن ةتم ن ادبا ث  ،مصاداها

                                                           
، كليا ادخدما االجتماعيا  ،ادبحث مي ادخدما االجتماعيا اةس منهجيا ودطبيمات عمليا ،من  عطيا خزاو - 1

 .361ص، 2015ينايت  ،جامعا  ل اأ االود 
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ةباب ومحمما قمن  منطلماً ، دم ض ع محدد ادعالقا بادحادا ادمبح ثا ومماً  ختى ذاتاالةتاف األ
اةتبانا وف يا يم و خالدها ادبا ث بجمع محاودا دلحص ل عل  اجابات . دعد ادممافلا (1)ألهداف

ودبتز اهميا ادممافلا مي  ، ويلجأ اد  ددوينها ال مامعل مات بطتيما وف يا مباوتة من ادمفح ص
 -:(2)ادحاالت ادتاديا 

  و اوخاصًا ال يعتم أ ادمتاءة وادكتاباقةفااًل قعندما يح أ ادمفح ص أ 
  نما ال يتغب ادمفح ص ن مي اعطاء آاائهم ومعل مادهم كتابا   
  نما يتطلب م ض ع اددااةا اةالع ادبا ث فنفسا عل  ادظاهتة وعل  مجتمع اددااةا   
 د  من يشعتهم بأهم تهم ويمداهم  إشعت ادبا ث باأ ادمفح ص ن بحاجا   نما ي 

 الوثائق والسجالت الرسمية  -3
ادت  د وادهر دحت ر عل   بأةفالاةتعانت ادبا ثا فبعض اد ثائق وادسجالت ادخاصا 

 ةتدهم ، ادم ج دة مي ادمعاهد ادثالثا ) متكز ادن اين دلت  د، ومعهد ادتجاءقُ فيانات دخصهم و 
دلع ق ادعملي، ومعهد اقيا دلسمع وادتخاةب(، دحتفظ هه  ادمتاكز وادمعاهد بسج  خاص بح  

اد  اةتمااات خاصا  باإلضاماةف  يتضمن معل مات دقيما ودفص ليا دخص ادطف  واالةتة، 
بادبتامج ادتي يتم دنف هها دتدايب ادطف  واةتمااات دم يم ج انب ادتحسن وادتط ا ادتي  ص  

ادخاص بطف  عل ها د اايخ اعادة ادتم يم، مضاًل عن ةجالت ادنشاط اد  مي  عل ها مثبت
يم و به ادطف  من نشاط داخ  ادمتكز بشح  ي مي ، ثم  دسج   ما ادت  د, وادهر يتم فيه

قاو به  يتة  هه  ادم قف اد  مي مع ادطف  بعد انتهاء اددواو اد  االه  دالةالع عل  ما
و مي ادمتكز ،دكي يتسن  دالو دكتاا واعادة دلك االنشطا مي ادب ت ةفلهم من نشاط اثناء اددوا

 ت  دتتةخ ددى ادطف  ، إذ إأ األةفال من ذور اال تياجات ادخاصا عم مًا وقةفال ادت  د 
 خاصًا بحاجا إد  ادتكتاا مي األنشطا ادتدايبيا دضماأ دتةيخها ودفادر نسيانها. 

                                                           
 ف توت،  داا افن كث ت ،خط ات ادبحث ادعلمي من دحديد ادمشحلا اد  دفس ت ادنتيجا، عم    س ن عم   - 1
 .248ص، 2010،
داا صفاء  ،مناهج وقةاد ب ادبحث ادعلمي ادنظتيا وادتطب ق ،عثماأ محمد غنيم  ،ابحي مصطف  علياأ  - 2

 .103ص ،2000،االادأ ،عماأ  ، دلنشت وادت زيع
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ت األةفال دغتض اجتاء مماانا وادتحمق من بعض قامت ادبا ثا بمتاجعا دقيما دسجال    
ادبيانات ادتي دم ادحص ل عل ها من خالل ادممافلا ادشخصيا، واةتمااة االةتبياأ، واالدماو 

 ةتهم.قُ بمعل مات دقيما وواةعه عل  ةبيعا اضطتاب ةيف ادت  د ددى األةفال ومشحالت 
  (Questionnaire)   االستبيان-4

 م ض ع  ن بادظاهتة او ادمشحلا ناداة من ادوات جمع ادبيانات من ادمبح ث ن ادمعه     
وغادبا ما يلجأ ادبا ث ألةل ب االةتمااة دجمع  ،ودعد واةطا ف ن ادبا ث وادمبح ث ،اددااةا

متاد ودوامعهم وعمائدهم نح  ادمعل مات عندما يتعلق االمت فبيانات دها اادباط بمشاعت األ
كهدك ادحاالت ادتي ال يمحن جمع معل مات عنها عن ةتيق ادمال ظا ، سبماً م ض ع محدد م

 . 1))كما انها دستعم  مي ادممابالت ا ياناً 
و االةتمصاء( اداة مالئما دلحص ل عل  معل مات وبيانات و مائق متدبطا قاالةتبياأ )

عل ها من عدد من  اإلجابايمدو االةتبياأ عل  وح  عدد من االةئلا ويطلب  ،ف اقع مع ن
. واالةتبياأ عبااة عن مجم عا من االةئلا يمحن (2)متاد ادمعن  ن بم ض ع االةتبياأاأل

 .(3)يج ب ا عل ها بعدة ةتق  ددااةادلمشااك ن مي ا
اعتمدت ادبا ثا مي دااةتها عل  اةتمااة اةتبياأ دم ملئ بعضها عن ةتيق ادممافلا دمد 

مليء اةتمااات االةتبياأ فنفسها من خالل ادممابالت ادتي اجتدها بادشخصيا، إذ قامت ادبا ثا 
ادمعل مات ودضماأ مي دقا اددغتض دحم ق  .ةفال ادمصاف ن باضطتاب ادت  داألذور مع 

همال اال نتيجااالةتمااات قر من دضماأ عدو دلف قو ضياع و  .اإلجابا عل  جميع ادتساؤالت
تمدت ادبا ثا هه  االداة دلحص ل عل  ادبيانات بسبب ظتومهم ادصحيا وادنفسيا، دهدك اع

اما مي  ال ادمبح ث ن ادهين ال يج دوأ ادمتاءة وادكتابا  دم و ادبا ثا  بمتاءة االةتمااة  ادمطل با.
دم مل   االةتماااتوبعض  عل هم ودستمع اد  اجابادهم ثم دم و فتدوينها بح  م ض عيا وامانا .

ةت ة ك ادا ادمعاهد وادمتاكز   ث دم إاةال االةتمااات إد  األُ فيانادها من قب  اأُلةت بمساعد

                                                           
 .269ص ، مصدا ةافق ذكتة ،ادمنهج ادعلمي ودطبيماده مي ادعل و االجتماعيا  ،افتاهيم خل   افتش - 1
داا عماأ  دلطباعا  ، اهيمه وادواده وةتقه اال صائيا اةاد ب ادبحث ادعلمي مف ،ج اد عزت عط  ر - 2

 .99ص ،2009 ،وادنشت 
دتجما : محمد ادج هتر  ،اددد   ادعملي دمناهج ادبحث مي ادعل و االجتماعيا ،ود ز اوس ،ف ب ماد  ز- 3
 .416ص،2016،ادماهتة ،ادمتكز ادم مي دلتتجما ،
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تا   م فثالثامتت عمليا دصميم االةتبياأ دلدااةا ادم دانيا دمد م ها .  ادمسجل نمع قةفادهم 
 ائيسا وهي عل  ادنح  اآلدي:

أ دسن  دها إادبا ثا فتصميم قنم ذج االةتبانا بعد  اعتمدت مرحلة إعداد االستبيان: -أ
االةالع عل  عدد من اددااةات وادبح ث ادم دانيا وادنظتيا ادتي دها صلا بم ض ع دااةتها، 

 ،ودي ةاا ادنظتر بص اة كب تة مي صياغا ممتات االةتبانا بشحلها األكما دم االةتفادة من اإل
ادحمايا شتها ادبا ثا بححم عملها مي اقساو يد  االمادة من ادمال ظا ادتي عاإاضاما 

مضاًل عن ذدك خبتة ادبا ثا من خالل ادج الت ادم دانيا ادتي كانت دم و فها مي  .اعيااالجتم
هها ادمجال ألنها من صميم عملها واختصاصها ادمهني اةهم مي انشاء بعض ادتص اات 

 .واألمكاا عن م ض ع اددااةا

ت واألدفيات أ ادخبتة ادتمه ديا دلبا ثا من خالل االةالع عل  اددااةاإومن ادجديت بادهكت  
وادتشاوا مع  .ادمت امتة وادمتيبا من ادم ض ع قةهم بشح  ماع  مي صياغا ممتات االةتبانا

االةتاذ ادمشتف وبعض األةادهة ادمتخصص ن مي قسم االجتماع ودم ادنماش   ل ادعديد من 
كثت دقا وعلميا وم ض عيا قأ دم صياغا هه  االمكاا وادتص اات عل  نح  إد  إاالةئلا 

ادتادي دم إعداد اةتمااة االةتبانا مي ص ادها ادمبدئيا، وقب  صياغتها بادص اة ادنهائيا دم وب
 عتضها عل  مجم عا من ادخبتاء الختباا صدقه.

 صدق أداة البحث )الصدق الظاهري( -ب
وي ضو  ،داة ادبحث ادتي دقيس مدى مالءمته ودقته وص ابهقادصدق ه  ا د خصائص 

ذا كاأ ادقياس دقيمًا إوما ، أ دقيسهإذا كانت االداة دقيس ما يفتتض فها إادصدق دلبا ث ما 
وهها ادقياس ، أ االداة قاداة بادفع  عل  قياس ما وضعت دقياةه من متغ تاتإر ق.  (1)وصائباً 

ال يتم فدوأ مجم عا من اإلجتاءات ادمتبعا مي ادتحل   كاختياا ادع نا ووضع ادفئات ودحديدها 
ادصدق ه  وادممص د هنا بادصدق  ،ومححما إد  جانب داجا ادثبات مي ادتحل  بص اة دقيما 

مد عملت ادبا ثا عل  دحم ق هها ادن ع من ادصدق من خالل عتض اةتمااة م .ر ادظاهت 

                                                           
ادمتكز ادعتبي دألبحاث ودااةا ادسياةات  ،دتجما :وحدة مااع، ادبحث االجتماعي  ،ة د تي س ةااانتاك س- 1

 .189ص، 2017،قطت ، 
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االةتبياأ عل  عدد من ادمححم ن ادمتخصص ن مي علم االجتماع وذدك دلححم عل  مدى 
ق قهدامها ودساؤالدها. ودم إجتاء بعض ادتعديالت عل  صال يا االةتمااة إلجتاء اددااةا ودحم 

إذ قصبحت االةتمااات صادحا دلتطب ق.  ،دمال ظات ادسادة ادمححم ن االةتمااات ومئادها ومماً 
 وقاداة عل  دحم ق قهداف اددااةا.

 الدراسةيبين درجة صدق استمارة  ( 1جدول )                       
موافقة   مكان العمل العلميةأسماء الخبراء والقابهم  ت

 الخبير
رفض 
 الخبير

تعديالت 
 الخبير

 الدرجة

 92 4 - 47 بغداد/كلية اآلداب/ جامعة اسماعيلأ. د نبيل نعمان  1

بغداد/ كلية التربية  جامعة عدنان ياسين مصطفى  أ. د 2
 للبنات 

47 - 4 92 

 92 4 - 47 جامعة بغداد / كلية اآلداب  أ. د سالم عبد علي العبادي 3

 96 2 - 49 جامعة القادسية / كلية اآلداب أ. د نبيل عمران موسى  4

 98 1 - 50 جامعة القادسية / كلية اآلداب  أ . د بسمة رحمن عودة 5

جامعة بغداد/ كلية التربية  أ .د. اساور عبد الحسين 6
 للبنات

49 - 2 96 

 94 3 - 48 اآلدابجامعة بغداد / كلية  أ . د ميادة أحمد الجدة 7

 98 1 - 50 جامعة القادسية/ كلية اآلداب  أ .د طالب عبد الكريم 8

 92 4 - 47 جامعة القادسية/ كلية اآلداب أ.م.د علي جواد وتوت 9

جامعة بغداد/ كلية التربية  ودياأ ياة ن عب د أ.م.د 10
 للبنات

47 - 4 92 

 

 942مج س                                  
 %94,2س  = ______________=  ______________=  

 10أ                                       
 قر قأ اةتمااة ادبحث صادقا ويمحن االعتماد عل ها مي جمع ادبيانات من ادمبح ث ن

 



الســادس الفصل                                                 ةللدارس المنهجياالطار  

125 
 

د  قداة ادقياس عل  إيش ت ادثبات  االستبيانينأو الصدق لالستمارة  إجراءات الثبات -ج
ذا اعطت ادنتائج نفسها إعطاء نتائج متسما مادثبات يحامئ االدساق , دهدك دك أ ةتيما ما ثافتا إ 

. اةتخدمت ادبا ثا (1)و ادمبح ث نقو اوضاع اددااةا قمي  ال دكتااها من دوأ ادتأث ت بادبا ث 
د  دطب ق االختباا متد ن عل  مجم عا من االوخاص إادتي دش ت ، قةل ب إعادة االختباا

( 12دقياس ادسما نفسها ومن ثم اةتختاج معام  االادباط ف نهما ممد ةبق عل  ع نا مؤدفا من)
ول واالختباا وقد متغت االجابات مي جداول وقعط ت مدة قةب ع ن ف ن االختباا األ اةتة ،

وقد كاأ معام   ة بتماأ،  ادثبات باةتعمال قان أ وقد اةتختج معام ،ادثاني دتطبيمه  متة ثانيا 
 . مما يدل عل  ثبات ادمقياس ايجافي عالٍ  اادباط( وه  0,92ادثبات ادكلي دلمقياس )

  
بعد االنتهاء من جمع فيانات اددااةا من االةتبانا ادم زعا عل  :  : الوسائل االحصائيةثالثاً 
ذ دمت دب يب إ ،اقاو مي بطاقا ادتتم زقد  إدم دفتيغ اجابات االةتبانا ودح يلها  ةت ادمبح ثااألُ 

 د  ثالث عمليات منتظما وهي:إادبيانات االةتبانا بص ا  يدويا ودمسمت هه  ادعمليا 
ادتدق ق : بعد انتهاء ادبا ثا من جمع ادبيانات وادمعل مات دم ددقيمها دلبيانات ادتي قامت  .1

ج  ادتأكد من صحتها ومصداق تها وعدو قةت ادمبح ثا مي مجتمع اددااةا من بجمعها من األُ 
ج  ادحص ل قو دكتااها , وادتأكد من اجابا ادمبح ث ن عل  االةئلا كاما وبدقا من قدناقضها 

 عل  فيانات دقيما ومتكاملا وواضحا.
قامت  ،ق تها ادتتم ز : بعد ددق ق ادبيانات ومتاجعا االةتمااة وادتأكد من صحتها ومصدا .2

  ث دعد عمليا ادتتم ز خط ة ضتوايا  ،اقاو مي بطاقات دتم ز قد  إادبا ثا فتح ي  االجابات 
دمه دًا دعمليا ادجدودا ادال ما ودسه   عمليا ادتفس ت وادتحل   دلنتائج وادنسب ادتي ختجت فها 

 اددااةا .
 –معادجا ادبيانات وإدخادهاادجداول اال صائيا : بعد االنتهاء من ادعمل ت ن ادسابمت ن و  .3

إد  ادحاةب اآلدي، ثم جتت معادجتها ودحل لها، واةتختاج ادنتائج اإل صائيا  -بعد دتم زها
باةتخداو ادبتنامج اال صائي ادجاهز دلعل و  دياً آومعادجا فيانات هه  اددااةا 

 .  Statistical Package for Social Sciences(SPSS)االجتماعيا

                                                           
 .197ص ادسافق،ادمصدا  - 1



  

 
 

 
 ابعـــــــالفصل الس

 
 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة
 تمهيد                                      

 المبحث االول
 وتحليل نتائج الدراسة للبيانات االوليةعرض 

  المبحث الثاني
 عرض وتحليل نتائج الدراسة للبيانات

 الختصاصيةا
 المبحث الثالث

 مناقشة فرضيات الدراسة

 

 



  الســابعالفصل                                                    عرض وتحليل البيانات  

127 
 

 : تمهيد 
 يادفص  عتض ودحل   فيانات اددااةا  ك أ اددااةا االجتماعيا ال دكتف يتناول هها

بادحص ل عل  ادبيانات ادمتعلما بمجتمع اددااةا ، وانما يسع  ادبا ث إد  دفس ت ادبيانات 
اإل صائيا وادتعتف عل  قبعادها ادن عيا وادعمتيا وادثمافيا واالقتصاديا، من خالل االةتعانا 

ةبت باألدوات اإل صائيا ادمالئما ،   ث دساعد هه  االدوات مي مهم قكبت إلجابات ادمبح ث ن و 
اةتعتاض ادنتائج ادتي يتضمن ادفص  ادسابع  إغ اا اددالالت اال صائيا ودفس تها اجتماعيًا .

د صلت إد ها ادمعطيات ادم دانيا دلدااةا وادتي دمثلت ادمبحث األول: عتض ودحل   ادبيانات 
 ادمبحث ادثاني: عتض ودحل   ادبيانات االختصاصيا ذات ادعالقا بمحاوااألوديا دلدااةا، 

 اددااةا، ادمبحث ادثادث : يتمح ا   ل مناقشا متضيات اددااةا. 
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 المبحث األول : عرض وتحليل البيانات األولية 

ادبيانات األوديا هي مجم عا ادخصائص االجتماعيا ادتي يتم ز فها مجتمع اددااةا من 
ةت ادمداوةا ( من األُ 8-1االةتبيانيا )ادنا يا ادديم غتافيا مي ادغادب. ود زعت عل  االةئلا 

ةت ومن ثم ( مي ع نا األةفال ودم ةتد دحاد   هه  ادبيانات عل  ادت ادي دألُ 7-1ومن )
 .  دألةفال

 ارباب اأُلسريبين أعمار  (2جدول )                             

 % التكرار الفئة العمرية

23-27 22 15 

28- 32 38 25 

33- 37 36 24 

38- 42 30 20 

43-47 12 8 

48-52 12 8 

 %100 150 ادمجم ع

( 52-23من مال ظا فيانات ادجدول قعال  نجد إأ قعماا ادمبح ث ن ادهين دتتاوح ف ن )
. خص صًا مي ادفئا ادعمتيا اددااةا%( من مجتمع 64وحلت مئا ادشباب ادنسبا األكبت منهم )

(  ف اقع 37-33اددااةا دل ها ادفئا ادعمتيا )% من قمتاد مجتمع 25( وادتي فلغت 28-32)
%  15% ، ثم ادفئا األود  من ادشباب ف اقع 20ف اقع  % ، دلتها نسبا مت ةطي ادعمت24

(   ث فلغت 52-48( و)47-43دتنخفض هه  ادنسبا إد  ادنصف دمتيبًا مي ادفئات ادعمتيا )

                                                           
   دجأت ادبا ثا اد  دمتيب ادنسب ادعشتيا اد  ااقاو صحيحا الأ م ض ع اددااةا يتعام  مع االوخاص 
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وادمعل مات فتمع نسب اد عي  % دك  منهم ،وه  ما ي  ي دلبا ثا فتأث ت ث اة االدصاالت8
ادصحي باألمتاض ادب  د جيا وادنفسيا واالجتماعيا، إذ إأ ادفئات ادشبافيا عاصتوا هه  ادث اة 
كما انهم يشحل أ ادماعدة االةاةيا مي نسب ادخص با ادديم غتافيا مي ادمجتمع ادعتاقي عل  

 عماامتاد مجتمع اددااةا من األق كثتقأ إ  قعال  نستنتج من ادجدولخالف ادفئات األكبت ةنًا.  
وادماداة عل  ادعطاء وادتعلم واةتقبال ادمعل مات ادحديثا   ل قةاد ب  ادمؤهلا دإلنجابادشابا و 

علمًا إأ ادمت ةط ادحسافي دألعماا ه   ةفادهم.قودتسم بادنض ج وادخبتة مي اعايا دتبيا األفناء 
 . 7,206معياار :  وبانحتاف  35,267: 

 اولياء امور االطفال الذين اجابوا على االستمارة يبين جنس  (3جدول)

 % التكرار   الجنس

 49 73 ذكت

 51 77 قنث 

 100 150 المجموع

 

 ( ي ضو د زيع ادمبح ث ن بحسب ادجنس 2وح  )                  

من قودياء قم ا األةفال ادت  دي ن مي ادجدول قعال  إد  مئت ن كانت  د زع جنس ادمبح ث ن
% وهها ما يعزز ادتقر ادهر ذهبت إديه 51نسبا االناث م هما هي قعل  نسب ادجدول ف اقع 
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ادبا ثا مي دحليالدها بادجانب ادنظتر عل  االهتماو ادهر د ديه قمهات األةفال ادهر يف ق ذدك 
باب عديدة من قهمها انشغاالدهم خااج ادمنزل باألم ا ادمعيشيا وقتبهم ادهر يمدمه اآلباء، ألة

% وهي دمتتب إد   د بع د من نسبا 49قكثت من األةفال ،مي   ن  ازت نسبا ادهك ا اآلباء 
االناث .اال إأ ادبا ثا دعل  ذدك بادهيمنا ادهك ايا دلتج  داخ  ادمنزل وبادخص ص   ل ما 

كثت من قأ نسبا االناث  إعال  ق نستنتج من ادجدول ات دلغتباء . ديمحن إأ يدد  به من معل م
ةفال أ من يت د  مسؤوديا دتبيا األإوهها يدل عل   ،نصف مجتمع اددااةا مماانا فنسبا ادهك ا

هي األو ك نها دتحم  اعايا األفن ادمصاب باضطتاب ةيف ادت  د باإلضاما إد  واعايتهم 
  وقهتماو مستمتين د  اعاياإ  د ةفال ادت  ق اء اآلختين دما يحتاجهمسؤوديادها األختى قدجا  األفن

 .و من قب  األ

 التحصيل الدراسي للوالدينيبين  (4جدول )                   

الدراسي  التحصيل
 للوالدين

 األمهــــات اآلباء

 % التكرار % التكرار

 1 2 1 1 قميا /امي 

 8 12 6 9 يمتق ويحتب

 14 21 8 12 اافتدائي

 21 31 16 24 مت ةطا

 24 36 19 29 اعداديا

 28 42 47 70 سبحاد اي  

 4 6 3 5 دكت اا  –ماجست ت 

 %100 150 %100 150 المجموع
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ذ يتب ن إ ،وب واألبحسب ادمست ى ادتعليمي دأل ادمبح ث ن( اد  د زيع 4دش ت فيانات ادجدول)
و %( يمافلها دأل47) وبنسبا( سبحاد اي  مست ى)هم ضمن  بادنسبا دألب كثت ادمبح ث نقأ إ

 يل ها .%(24و نسبا )ودأل  %(19ب وبنسبا )دأل ( اعداديا) مست ى ثانيًا  يل ها .%(28فنسبا )
، ثم يل ها) افتدائيا( دألب ود  األإ%( 21مماف  نسبا )، %(16فنسبا )( مت ةطا ) مست ى ثادثًا 

%( مماف  6مست ى) يمتا ويحتب( دألب فنسبا )%( دألو. ثم دلتها 14%( مماف  نسبا )8فنسبا)
 %( دألو 4%( مماف  نسبا )3مست ى )ماجست ت ودكت اا ( دألب فنسبا ) %( دألو، بعدها8نسبا )

 %( .1و نسبا )د  األإ%( يمافلها 1واق  نسبا كانت دفئا )امي( وبنسبا )

دحديد ادطتق واالةاد ب ةتة ده دوا قةاةي مي دألب واألو داخ  األُ  يإأ ادمست ى ادتعليم  
ادتي يستخدمانها مي دتبيا قفنائهم وداجا وع هما دألةباب ادتي دؤدر إد  االضطتاب وةتق 

األمتاد من مئا   ادعالج، كما يؤثت مي مست يات ادمعيشا واد ظيفا دل اددين، مغادبًا ما يشغ
  ث يؤدر  ق ،ادمست ى ادتعليمي ادعادي مناصب وظيفيا قمض  ممن هم مي مست ى دعليمي ق

ةتهم وهها ينعحس عل  ذدك إد  دباين واختالف ادمست ى االقتصادر واالجتماعي وادصحي ألُ 
 ادجاهادهما ون عيا اةتجافتهم نح  ةفلهم ادمصاب باضطتاب ادت  د . 

فنائها مي ادمتاكز وادمعاهد قةت ادتي قصدت دسج   أ األُ إ قعال  ادجدول فياناتنستنتج من 
مما يعحس  تص ادطبما اد ةط  ادمتعلما  ،هم من ذور ادتعليم ادعادي نسبياً ادخاصا بادت  د 

، كما واد اعيا عل  دعليم وددايب ودأه   وعالج افنائهم ادمصاف ن بادت  د ودمجهم مي ادمجتمع
هه   قيما دأث ت ادمست ى ادتعليمي عل  يؤوت وج د اقم مظلم غ ت مسج  من هؤالء األةفال. 

 ،ةتة ادمحاأ ادطبيعي دتعايا ادطف  ودتب تهةتة باعتباا األُ مي وادصحي دألُ مست ى اد عي ادثما
ودك أ  ،مكلما كاأ ادتحص   ادعلمي دل اددين عاديًا كلما كاأ وع هما ادثمامي وادصحي كب تاً 

دالةتعانا بادمؤةسات االجتماعيا وادتعليميا ادتي دهتم باألةفال ادمصاف ن  اةتعدادةتة عل  األُ 
  ث يح أ اد اددين ادمتعلم ن قكثت ادااكًا ألهميا دخض عهم ضمن فتامج قةفادهم  بادت  د .

 ادمصاف ن   ث يسهم ذدك مي زيادة ماعليا ادعالجات ادسل كيا ألةفادهم.
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 يبين مهنة  األم   (5جدول )                             

 % العـدد المهنة

 73 110 ابا ف ت

 24 36 م ظفا

 3 4 )خياةا(قختى 

 100 150 المجموع

 

د زيع ادمبح ث ن  سب مهنا األو ف صفها مح ا عمليا د  إ( 5دش ت فيانات ادجدول )
ةتة قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 110أ )ادتنشئا االجتماعيا دلطف  ادت  در.   ث قدضو  إ

. خااج ادمنزلو مهنه  قعم  قر مهات م ها ال دمااس األمن مجتمع اددااةا  %( 73وبنسبا )
وبنسبا ممط ةت قُ ( 4أ )إ ظيفا  ح ميا و فو %( دعم  م ها األ24بنسبا )و ( 36أ )مي   ن إ

  ادخياةا .خاصا مث  مهات م ها دمااس مهنا %( كانت األ3)

عل   من د  إأ ادنسبا األقعال  إدلجدول  هها ما يدمع ادبا ثا إد  االةتنتاج من فيانات
دك أ  قد ،ر مهنا خااج ادب تققر ال يزاودن مي ادغادب  ف  ت  ةفال ادت  د هن اباتق مهاتق

اصابا ةفلها بادت  د ةببًا دتتك اد ظيفا وهها نادا ادحدوث إل تمال عدو  ص دهن عل  متصا 
 واالعتناءتتمحن من دمديم ادتعايا بعض األمهات د عم  متناةبا مع مؤهالدهن. اما بادنسبا إد 

ووج د نسبا قل لا  ،ومساعددهم عل  إعادة دكيفهم مي ادمجتمعفنائهن ادمصاف ن بادت  د أل
قما بادنسبا إد  ادغادبيا من ابات ادب  ت  ةتة.م ظفات يساهمن مي امع ادمست ى االقتصادر دألُ 

متعتمد ادبا ثا إأ ادظتوف االقتصاديا ادتي يمت فها ادبلد دم دتو دهن ادحص ل عل  متصا 
ست يادها يؤوت ادت جهات ادسلبيا دعم  ادمتقة مي ادمطاع غ ت عم . وانخفاض ادنسبا إد  قدن  م

ةتة ةتة ادضغ ط ادتي يشحلها دكلف األُ ادحح مي ، كما يؤوت ضعف ادحادا االقتصاديا دألُ 
 دعالج ادطف  ادت  در.
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 يبين مهنة األب (6) جدول

 % التكرار المهنة

 39 58 كاةب

 55 82 م ظف

 2 3 متماعد

 2 4 ال يعم 

 2 3 )مت مي( اختى 

 %100 150 المجموع

 

د زيع ادمبح ث ن بحسب مهنه االباء   ث   تي دش ت اد( اد6يتضو من فيانات ادجدول )
يعم  اباؤهم من مجتمع اددااةا  ( %55ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 82اأ )دب ن 

ر يزاود أ مهن قكسبا  ادء من باكاأ م ها اآل%( 39وبنسبا )ةتة قُ ( 58أ )إو  ووظيفا  ح ميا،
%( كاأ 2ةتة وبنسبا )قُ ( 4، وقأ )من ادمتماعدين%( اباؤهم 2ةتة وبنسبا )قُ ( 3 تة،  واأ )

ةتة وبنسبا قُ ( 3، يل ها اخ تًا )و مهناقر عم  قر ال يمااة أ قعاةل ن عن ادعم ، من ادآباؤهم 
 . %( اباءهم )مت م ن(2)

من ادم ظف ن  قكثت من نصف مجتمع اددااةا  همأ  نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إ
ةتده وخص صًا دلك ودكن اغم ك  ذدك مأأ م اد )األب ادم ظف( ال يفي بإوباع متطلبات قُ 

فبعض اآلباء ادم ظف ن ال يحمل أ ادشهادات  ،ادتي دتعلق باألفن ادمصاب باضطتاب ادت  د
دهم من ادن ع ادبسيط وذات ادم ااد ادتي دؤهلهم دلحص ل عل  داجات وظيفيا متمدما مأغلب قعما

ةتة ودأث ت ك  ذدك ةلبيًا عل  ادمعيشيا ادمحدودة وادتي دؤثت مي ددني ادمست ى االقتصادر دألُ 
ر االعمال وادمهن ادحتة ادكسبا ادهين ققفنائها ادمصاف ن باضطتاب ادت  د. دل ها مئا ادكاةب 
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دمبح ث ن يعان أ من ددني ادمست ى أ عدد غ ت قل   من اإعمال  تة وهها يعني ق يزاود أ 
عمااًل ق ةتة مأغلب ادكسبا كان ا وبه عاةل ن عن ادعم   اضتًا مهم يمااة أ االقتصادر دألُ 

ةت ودصنيفهم مي قعمال غ ت اباب األُ قةتة وةد ضتواادها نتيجا قياو مع نا ال دفي مي إعادا األُ 
دؤدي غتض تها من متدود مادي كامي  مستمتة )عام  فناء قو عام  نظاما( دماء قج ا ي ميا ال

 ي با تياجادها.في

 يبين الحالة االقتصادية لألسرة (7جدول )                        

 %        التكرار الحالة االقتصادية       

 2 3 متمها

 81 122 وةط 

 17 25 مم تة

 %100 150 المجموع

 

ذ دم إةتة ( د زيع مجتمع اددااةا بحسب ادمست ى االقتصادر دألُ 7دش ت فيانات ادجدول )  
ةت ادمبح ثا دمع ضمن غلب األُ ق أ إذ يتضو إمم تة( .  وةط ، د زيعها عل  مئات ) متمها،

دل ها ثانيًا ادفئا ذات ادحادا االقتصاديا  ،%(81ادفئا ذات ادحادا االقتصاديا ادمت ةطا وبنسبا )
 .%(2واخ تًا ادفئا ذات ادحادا االقتصاديا ادمتمها فنسبا ) %(،17ادفم تة وبنسبا )

ةتة يسهم أ اد ضع االقتصادر ادج د وادمستمت نسبيًا دألُ إعال   ق ادجدول فيانات  نستنتج من 
لتدايب وادتعليم االهليا )متاكز ومعاهد د  متاكز ومعاهد دإمي إمحانيا دغطيا نفمات االنتساب 

ةت ادمت ةطا مإأ ةت ادمتمها، قما بادنسبا إد  األُ هها بادنسبا إد  األُ  قهليا وبأج ا وهتيا( .
أ باةتطاعتهم قر دكاديف االنتساب وادعالج دشح  ضغ ةًا مختلفا ادشدة عل  ادم ااد اأُلةتيا ق

ادهر ادفم تة  مت ةطا اددخ  قوةت ما بادنسبا دألُ ق ج ا ادنم .قعن  مضالً ،دغطيا نفمات ادمتاكز 
ةتة عل  دغطيا بسبب عدو قداة األُ ادحح مي ةفادهم مي معهد ادتجاء دلع ق ادعملي قيسجل أ 
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ةت من ذور اددخ  االقتصادر نفمات ادتسج   وادنم  مي ادمتاكز ادخاصا مما يؤكد  اجا األُ 
تاب ادت  د دتكف  فتحم  نفمات عالج ادمتدني إد  وج د متاكز  ح ميا متخصصا باضط

 ةفال.ودأه   وددايب ودعليم هؤالء األ

 يبين عائديه السكن للمبحوثين (8جدول  )

 % التكرار عائديه السكن

 63 95 ملك

 25 37 يجااإ

 10 15 دجاوز عل  ادملكيا

 2 3 قختى دهكت

 %100 150 المجموع

  

د زيع ادمبح ث ن بحسب عائديه ادسحن،  د دش ت إنجد قنها ( 8فيانات ادجدول )من مال ظا 
دعيش من مجتمع اددااةا %( 63ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 95أ )  ث دب ن إ

( 15يجاا، مي   ن )إ%( دعيش مي مساكن 25ةتة وبنسبا )قُ ( 37أ )إو  .مي مساكن دملكها
، قر دع د ملك تها دلدودا ادحح ميا %( دعيش مي مساكن دجاوز عل  ادملكيا10ةتة وبنسبا )قُ 

%( دعيش مي مساكن دع د اد  2ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 3وقخ تًا وجدت )
 كسحن مشتتك .  االه 

كثت من  نصف مجتمع اددااةا يعيش مي قأ إعال   ق ادجدول  فياناتمن ادبا ثا ستنتج دها د
وذدك دعدو ، ممسم ف ن ادسحن مي دوا إيجاا  ما ادمتبمي من مجتمع اددااةا مكاأق ،ةحن ملك

ةتة. ونتيجا قدادهم ماديًا عل  وتاء دوا خاصا فهم مما يؤثت عل  ادمست ى االقتصادر دألُ 
ةت دلسحن مي عش ائيات ، كما اضطتت دى  فبعض األُ قيجاا ادعمااات ممد ممداا إالادفاع 
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ر دوا دمجم عا من اد اثا ادهر يعيش أ قأ دسحن مي دوا دعتبتها مشتتكا إةت بعض األُ 
عاق من ةتة ادمُ قُ نتمال قأ إو ادسحن مع االه   كهدك قضمن مضاء خاص يحتضنهم جميعًا 

نتمال ةف  ادت  د من ادب ت قمسحن آلخت نتيجا ضعف االمحانيات ادماديا يخلق دها صع با مي 
د  إضاما قمساما ادتي يمطعها عن ادمعهد دُبعد اد انمطاعهإذ قد يتسبب ذدك مي  ،د  ادمعهدإ

   انه يتمض ادتغ ت . خصائصه،   ث إأ من  صع با دكيف ةف  ادت  د مع ادب ت ادجديد

 يبين منطقة السكن للمبحوثين (9) جدول

 % التكرار منطقة السكن     

 20 30 ايف 

 80 120  ضت

 %100 150 المجموع

 

أ اددااةا بحسب منطما ادسحن   ث قدضو إإد  د زيع مجتمع ( 9دش ت فيانات ادجدول )
ةتة هم من ةحنا ادحضت ) ادمدينا(  قُ ( 150ص  )قةتة  من قُ ( 120غادبيا ادمبح ث ن ف اقع ) 

 . %(20ةتة  من ةحنا ادتيف  وبنسبا)قُ ( 30%(، مماف  )80وبنسبا) 

منطما ادسحن قعل  نسبا كانت دسحنا )ادحضت( إأ  أإ نستنتج من فيانات ادجدول قعال 
 ةتهم دها اددوا ادكب ت ميقُ و  ةفال ادت  دقوينشأ م ها يعيش ادب ئا ادطبيعيا واالجتماعيا ادتي 

، مادمنطما تأث ت عل  ادطف  وةل كه وادهر ينعحس بادنتيجا عل  د اممه مع االندماج االجتماعياد
دوا مهم مي ادحضتيا دما دتضمنه من مؤةسات صحيا ودعليميا خاصا فهه  ادشتيحا دها 

دشخيص  االت ادت  د بص اة مبحتة ،وبادتادي دمديم ادتعايا واالهتماو ادمطل ب، وهها غ ت 
كما دؤوت زيادة اهتماو قهادي ادمناةق ادحضتيا بادصحا االجتماعيا  .مت مت مي ادمناةق ادتيفيا

 وادنفسيا ألةفادهم 
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 يبين الحالة االجتماعية المبحوثين (10جدول)

 % التكرار االجتماعيةالحالة 

 90 135 عالقا زوجيا مستمتة

 8 12 ادطالق

 2 3 دتم  ادزوجا

 %100 150 المجموع 

      

ادحاديا ادحادا االجتماعيا  إد  د زيع مجتمع اددااةا بحسب( 10دش ت فيانات ادجدول )  
نسب %( دل ها 90عل  )اةتمتاا ادزواج ( وبنسبا )  ث دش ت ادنسبا األ، ةت ادمبح ثادألُ 

االمت ادهر  %(.2ادحادا االجتماعيا ) دتم  ادزوجا ( وبنسبا ) %(، واخ تاً 8ادطالق فنسبا)
( عالقا زوجيا مستمتةكثتيا مجتمع اددااةا ادحادا االجتماعيا )ق بأأج اةتنتيدمع ادبا ثا إد  اال

د  دعاوأ إةفال ادت  د ك نهم بحاجا ماةا قدصادو  إيجافي% ( وهها يعتبت عام  90وبنسبا )
دم اجها ادضغ ةات وادتحديات وادصع بات ادشديدة ادتي يسببها هها  و معاً ب واألاألكاًل من 

ومهااات ادحياة ، ةفادهم ادت اص قودعليم ، االضطتاب مي ادتعام  مع ادسل كيات ادصعبا 
ثت قعل  ذدك يح أ د ج د اد اددين ، حياة ادبادغ نعداد  دإ و مايا ةفلهم من ادمخاةت و  ،االةاةيا

كثت قوبادتادي يح أ  ،مي دعمق ثما ادطف  ادت  در فنفسا وقوعاا  بانا قادا عل  دحم  ادمسؤوديا
%( من مجتمع اددااةا ادحادا 8ختين. ف نما نسبا )دتمب  عمليا اددمج مع اآل اةتعدادا

ةت   ث د اجه األُ ، ادطف  باضطتاب ادت  د قصابهنتيجا كانت بعضها االجتماعيا )ةالق( 
قد يح أ  ،دحديات وصع بات بادغا مي ادتعام  مع ادسل كيات ادصعبا ادمتدبطا باالضطتاب

ةتيا بما مي ذدك ضااة مي مجاالت مختلفا من ادحياة األُ اد  انجاب ةف  مصاب بادت  د اثاا 
عل  دالكتئاب ق يا قد دشم  مخاةت ادعالقات ادزوجيا   ث انهم يعان أ من دأث تات نفسيا ةلب

أ ةف  ادت  د ة ف يالقي إوهها يعني  ،وادعزدا االجتماعيا وادخالمات ادزوجيا وادطالق ا ياناً 
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%( من مجتمع اددااةا ادحادا االجتماعيا 2) امشحالت كث تة مي دلبيا  اجاده. واخ تًا د جد نسب
باضطتاب ادت  د الأ ممداأ ا د االف ين ) دتم  ادزوجا( وهها ينعحس ةلبًا عل  ادطف  ادمصاب 
 .هديإيحتو ادطف  من ادحناأ االف ر وادهر ه  بحاجا ماةا 

 في اأُلسرة بناءيبين عدد األ (11) جدول

 % التكرار بناءعدد األ     

1-3 86 57 

4-6 64 43 

 %100 150 ادمجم ع

 

عدد ةتة بحساب  جم األُ د  د زيع مجتمع اددااةا بحسب إ (11دش ت فيانات ادجدول )    
ثم دلتها  ،%( 57( افناء وبنسبا )3-1ةت ادمبح ثا كانت ضمن ادفئا )كثت األُ قأ إذ إ ،فناءاأل

  %(.43( افناء  وبنسبا )6-4مئا )

غادبًا النهم من ادشباب ( 3-1فنائها )قةت عدد كثت األُ قأ إ قعال ادجدول فيانات  ستنتج منن
دالادفاع ادعاو مي ةن ادزواج مي ادمجتمع ادعتاقي،  مضاًل عن اد عي ادمتزوج ن  ديثًا نظتًا 

أ إ  ث ةتة مي ادمجتمع ادمديني ادهر يشح  غادبيا مجتمع اددااةا، بأهميا دحديد عدد قمتاد األُ 
مي نجاح قو مش   ةفال ادمصاف ن باضطتاب ادت  دمي مشحالت األ كب تاً  دأث تفناء ده عدد األ

 ن ةف  ادت  د وقخ ده ادعادي ن، مكلما زاد عدد األخ ة واالخ ات ادعادي ن ادعالقات األخ يا ف
ةتة ذات د زعت االدواا وخفت األعباء ادمتتدبا عل  وج د ةف  ادت  د،   ث يشعت مي األُ 
ةتة االق  األمتاد ادكث تين باألماأ ومتص قكثت دلعب وادله  مما ه  ادحال عليا مي عدد قمتاد األُ 

ةفادها قاعايا عل  ةتة األُ  تكزمد دادنا يا االيجافيا ،قما من ادنا يا ادسلبيا م هها من عددًا،
   ال ادطف قوهها يزيد من مشحالده ويعمد قو بادعحس ،ةفلها ادمصاب بادت  د  وإهمالختين اآل

بسبب ضعف اددخ  ؛متادها جميعهم قةتة ادكب تة ادحجم باإليفاء بمتطلبات بسبب عدو قداة األُ 



  الســابعالفصل                                                    عرض وتحليل البيانات  

139 
 

د  عنايا واعايا خاصا من عالج ودأه   وددايب إا   ث يحتاج ةف  ادت  د ومحدودي
.علمًا إأ ادمت ةط ادحسافي دعدد االفناء ةتة عل  األُ  ومح صات ةبيا مما يشح  عبئًا اضافياً 

             (.3,28ه  )

 خوتهابين  التوحدي يبين ترتيب الطفل  (12) جدول

 % التكرار ترتيب الطفل       

 71 106 ول األ

 20 30 اد ةط

 9 14 خ تاأل

 %100 150 المجموع

 

و دسلس  ةف  قدتد ب د زيع ادمبح ث ن بحسب د  قعال  إ( 12دش ت فيانات جدول )
ةفال ادمصاف ن باضطتاب ادت  د مي كثت األقأ إخ ده ودب ن قادمصاب باضطتاب ادت  د ف ن 
 ،%( 20فن اد ةط وبنسبا )يل ها دتد ب األ (%71ول وبنسبا)مجتمع اددااةا جاء دتد بهم األ
 %( .9ويل ها ادتتد ب االخ ت وبنسبا )

ةت مجتمع غلب االفناء ادمصاف ن باضطتاب ادت  د ألُ ق أ إعال  ق ادجدول  فيانات من نستنتج
ةتة ك أ إأ هه  ادحادا ، وهها قد يسبب بعض ادصع بات عل  األُ ولاددااةا جاء دتد بهم األ

ةتة ك أ انه ةفلها األول ضعف خبتة اآلباء ةت قد دسبب صدما دألُ مي األُ  األود  ادتي دحص 
وهها يتفق مع  وبادتادي قلا ادمعل مات ادمت متة ددى اد اددين عن كيفيا ادتعام  مع هه  ادحادا ،

دمت خالدها إعداد  20001عاو  سوسن شاكر مجيد  في العراقجتدها اددكت اة قاددااةا ادتي 
 & Bartakادعلماء ءااةا  ادا ادطف  ادمصاب بادت  د معتمدة عل  ما قجتاوبناء اةتمااة د

                                                           

 .                                                             176ص ،مصدا ةافق  ،عالجه -دشخيصه -خصائصه–ادت  د اةابا  ،ة ةن واكت مج د 1-
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Williams) و )Kusliks) (Doll) ، ث ( مي فناء قدوات ادتشخيص دمظاهت ادت  د ادطف دي  
ادتي ةتة ةفال ددى األُ ول من ف ن عدد األةفال جاء دتد بهم األ% من األ70أ إد  إد صلت 

 .( قةفال 5-2يتتاوح عدد قمتادها ف ن )

 يبين جنس الطفل التوحدي (13) جدول

 % التكرار جنس الطفل

 85 127 ذكت

 15 23 انث 

 %100 150 المجموع

 

 

 اددااةا بحسب جنس ادطف  ادمصاب باضطتاب ادت  د ع( ي ضو د زيع ادمجتم3وح  ) 

جنس ادطف  ادمصاب باضطتاب إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ( 13دش ت فيانات ادجدول )
دضو من خالل اددااةا ادهك ا ادمصاف ن بادت  د فنسبا قادت  د مي مجتمع اددااةا   ث 

 %( .15ناث ادمصابا باضطتاب ةيف ادت  د فنسبا)مماف  اإل، ( 85%)

عل  ف ن ادهك ا ق نتشاا اضطتاب ادت  د دك أ قأ نسبا إعال  ق ادجدول فيانات دستنتج من  
نسبا االصابا باضطتاب  اادفاعمن قيضًا اددااةات ادحديثا  هديإناث وهها ما قواات قياةًا باإل

دجدا االوااة إد  ادصدما االجتماعيا ادتي  .باإلناث اعل  مماانق ادت  د ف ن ادهك ا يح أ ةيف 
  ةتة مي ادمجتمع ادعتاقي ك نها دع ل ودتغب ف الدة ادهك ا االصحاء االق ياء. ي ددها ذدك دألُ 
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 داخل اأُلسرة طفال آخرين مصابين بالتوحدأبين هل هناك ي (14جدول)

 % التكرار طفال آخرين مصابينأهناك 

 3 4 نعم

 97 146 ال

 %100 150 المجموع

 

 
 

 

 

 

 

 

 صاب باضطتاب ادت  دمدى دكتاا االد زيع مجتمع اددااةا بحسب ( ي ضو 4وح  )

قعال  نجد قنها دش ت إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب وج د ( 14ادجدول )بادنظت إد  فيانات 
ذ ، إ داخ  اأُلةت ادمداوةاختين آ ألةفال بادت  د قو غ تها من اإلعاقات قصابهقكثت من 

ةت ادمبح ثا قجافت فذ)ال( قر عدو دكتاا االصابا إأ قغلب األُ  دضو من خالل اددااةا ق
ةت ادمبح ثا ادتي كانت اجافتها فذ)نعم( قر يل ها األُ %(، 97ةتة ونسبا )دألةفال اآلختين مي األُ 

 (. 3دكتاا  ادا االصابا وبنسبا)

دديها دكتاا مي االصابا  دةت ال د جإأ قغلب األُ  عال ق ادجدول  نستنتج من فيانات
  باضطتاب ةيف ادت  د، وهها قد يح أ من مصلحا ادطف  ادمصاب ألأ اهتماو االةتة ة ف 
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وبادتادي هها األمت يساعد مي ةتعا وفائه، عحس إذا كاأ هناك قكثت ينصب عل  هها ادطف  
ةتة بما يؤدر إد  مشحالت ادطالق من ةف  األمت ادهر يمحن إأ دعد ذدك دعنا اص بت فها األُ 

ادفعلي قو ادعاةفي، كما يشح  ضغ ةًا يست جب د زيع ادجهد واالهتماو عل  قكثت من ةف ، قما 
ةت ممط ومن ضمن األةفال ادمسجل ن مي معهد اقيا قُ ( 4ى )نسبا دكتاا ادحادا ظهتت دد

ةت دلسمع وادتخاةب ومن خالل ممافلا ادبا ثا دهه  اأُلةت دب ن إأ ادسما ادمشتتكا ف ن هه  األُ 
ه  زواج االقااب ودديهم  االت قختى ظهتت ددى اقاابهم، و االت ادتكتاا األابعا دإلصابا 

ت )قتيا ادسادة ال فلب ل(، و ادا ثانيا مي نا يا ادسنيا وادحادا هي  ادحادا األول مي نا يا ادسدي
 ادثادثا نا يا ادشنافيا ، وادحادا ادتابعا مي ادصدا ادتابعا مي اددي انيا . 

 يبين عمر اصابة الطفل (15جدول )                            

 % التكرار عمر االصابة      

1-2 39 26 

3-4 103 69 

5-6 6 4 

7-8 2 1 

 %100 150 المجموع

متتة اكتشاف متض ادت  د مي  د زيع ادمبح ث ن بحسب ( 15دش ت فيانات ادجدول )  
 ،ادعمت ادهر دم فيه ادتشخيص قوةتة إد  وج د خل  به فيه األُ تدهر دنعمت ادطف  وه  اد قت ا

 ،%( 26( ةنا وبنسبا) 2-1إذ فلغ عدد األةفال ادهين دم االنتبا  إد  وج د خل  دديهم بعمت )
-7واخ تًا مئا)   ،%(4( ةنا وبنسبا)6-5%( وبعدها مئا  )69وبنسبا )ةنا ( 4-3دل ها مئا)

د  عمت إعل  نسبا مي االنتبا  ق أ إعال  ق ادجدول  فيانات نستنتج من %(.1( ةنا وبنسبا)8
ر ق (%96)( فنسبا 4-3هي ادفئا ادثانيا )مي مجتمع اددااةا  صابا ادطف  باضطتاب ادت  د إ

وهها يدل عل  وض ح ادمظاهت ادعاما واألعتاض ادمحددة دالضطتاب  ،مجتمع اددااةا غادبيا
عمت ادطف  وابما يع د ادسبب مي ذدك دعدة ع ام  منها عدو معتما هه  ادفتتة من بادنسبا د
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ئص ادنم  ادطبيعي دلطف  ادسليم وادحد األدن  واألعل  دلذعمت ادذهر يذتم فيه األه  بخصا
اكتساب ادمذهااات ادتذعليميا كتذعلم ادكذذلمات  وادتفاع  االجتماعي وادتححم بادتخلص من مضالت 

د  إيش ت  ادت  د واالضطتاب أ ادطف  يعاني من اضطتابتهم إر عدو معتمق وغ تها،ادجسم 
و مختلفا عن ادتط ا ادمت قع دلطف  مي نفس ادعمت، قادمهااات  بطتيما متأختة  اكتساب  ادطف 

   من يعلمه ادقياو بادمهااة  ودأه له .إدوقنه بحاجا مستمتة 

ةتة ادطف  غ ت قُ مي األغلب يصعب دحديد ادسن ادهر يبدق فيه اضطتاب ادت  د ك أ      
ادلغ ر واالجتماعي ددى ادطف  مي وه ا  قاداين عل  إعطاء معل مات دقيما عن مظاهت ادنم  

وةن اده األود  ،   ث يصعب اصد مظاهت االضطتاب مي مت لا ادتضاعا ، ممد دفست األو 
ه  واالصدقاء  مي دأخ ت قااب واألكهدك دؤدر دطم نات بعض األبأنها هدوء مبادغ فيه 
  عتمادهم .إ أ ادطف  مازال صغ تًا   سب إادتشخيص وذدك بم دهم 

اد اددين  ظممد كاأ فنسبا قق ، إذ قد يال ( ةنا 4-3ما دشخيص ادطف  قب  عمت) ق     
مظاهت االضطتاب ددى ادطف  عندما ي جد مع قةفال آختين عند دخ ل ادحضانا قو اياض 

ويتجع ادسبب مي ذدك إد  صع با دحديد األةفال ويعتبتوأ هه  فدايا ظه ا االعتاض ، 
( ةنا مي ادعتاق خص صًا، وهها ماكد  معظم 2,5ق بعمت )مظاهت اضطتاب ادت  د بشح  دق 

ةت دتتدد كث تًا مي م اجها ما إذا كاأ ادطف  يعاني من د  ذدك األُ إضاما ق األةباء وادمختص ن.
د  اعطاء ادطف  متصا قكبت قب  ادححم عليه بأنه يعاني من إمتض ويسع أ  قواضطتاب 
ات اجتماعيا  ونفسيا وثمافيا  مي امض مكتة قأ خل  ما ، وذدك يتجع إد  اعتباا   قواضطتاب 

مي ادتشخيص  ادتأخ توبادتادي يؤدر ذدك إد   ،يح أ دديهم ةف  من مصاب باضطتاب ادت  د
 ومن ثم ينتج عن ذدك دفاقم   ادا ادتده ا وادتتاجع مي  ادا ادطف  . ،وادعالج

ر قةت ومعتمتهم بخصائص وج انب ادنم  ادطبيعي يمحنهم من اصد كما ويسهم وعي األُ    
د  دشخيص ةليم إخل  مي ادنم  دتمح ن ادطب ب قو ادمائم بادتشخيص من اد ص ل  قودأخت 

علمًا إأ  وب قت قص ت واالةتاع مي دمديم ادعالج ادمناةب دلطف  ادمصاب باضطتاب ادت  د.
 (. 3,113ادمت ةط ادحسافي دتشخيص اإلصابا ه  )
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 المبحث الثاني : عرض وتحليل البيانات االختصاصية ذات العالقة 

ادبيانات االختصاصيا من ادبيانات ادمهما ادتي عل  ادبا ث إأ يم و بعتضها ودحل   ما 
إديه من نسب إ صائيا ديح أ قكثت م ض عيا دها قمنا بعتض ودحل   اجابات ادمبح ث ن   د ص

 ومق ادمحاوا ادتاديا:

  سر أطفال التوحدقُ خصائص  أواًل:

 سرة بوجود طفل توحديألُ يبين تأثر ا (16جدول)

 %                                                                                                       التكرار سرة بوجود طفل توحديتأثر األُ 

 11 16 وانفصال ادزوج ند  ادتفكك االجتماعي إ دأثتت بشدة وص الً 

 33 50 دأثتت اقتصاديُا دكنها دم دتأثت عاةفياً 

 10 15 دم دتأثت ف ج د ةف  ادت  د

 10 15 عل  د امق األخ ة دأثت

 21 31 ةتيادأث ت عل  االدواا األُ 

 15 23 اختى)دأثتت نفسيًا(

 %100 150 المجموع

       

ممداا د  د زيع ادمبح ث ن بحسب إادهر يش ت ( 16فيانات ادجدول )من مال ظا  
كثت ادمبح ث ن قأ إذ يتضو من خالل ادبيانات ، إةت ادمبح ثا ف ج د ةف  ادت  ددأثت األُ ون عيا 

دلتها ثانيًا )دأث ت عل   ،%(33( وبنسبا )دكنها دم دتأثت عاةفياً  كاأ ادتأث ت ) دأثتت اقتصادياً 
ودلتها اابعًا  ،(%15ادتأث ت )دأثتت نفسيًا( فنسبا) وثادثًا كاأ ،%(21ةتيا ( وبنسبا )االدواا األُ 

%( دلتها ك  من )دم 11ةتر وانفصال ادزوج ن (  فنسبا )د  ادتفكك األُ إ)دأثتت بشدة وص ال 
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من دحل   نستنتج  %(. 10دتأثت ف ج د ةف  ( و)دأثتت عل  د امق االخ ة( فنفس ادنسبا )
ةتة بطف  ادت  د ه  دأث ت االقتصادر  دأثت األُ عل  نسبا مي ق أ إعال  ق ادجدول مي بيانات اد

ما دستمت هه  االعباء  عباء ماديا واقتصاديا وغادباً ق ةتة يضيف ك أ وج د هها ادطف  مي األُ 
ةتة ةفال ادعادي ن مي األُ كثت من غ ت  من األقد  متطلبات إة ل متتة  يا  ادطف    ث يحتاج 

دى قغلب االمهات ادعم  مما ق ادطف  ةاهم دتك  و دمعظم وقتها مع هه عن قضاء األ مضالً ، 
ةتيا د  دأثت االدواا األُ إةتة وادى وج د ةف  ادت  د مي األُ  ،ةتةدخفض ادمست ى االقتصادر دألُ 

 ،ةتةختين خااج األُ ةتة واآلمتاد األُ قةتة بعضهم فبعض وب ن متاد األُ قوادعالقات االجتماعيا ف ن 
مما ؛ةتة متاد األُ قةتر ودظهت ادخالمات ف ن دتنظيم األُ من عدو ا ادا أ وج دة يخلق إ  ث 
ثاا ةلبيا عل  دكيف آد  انفصال اد اددين مي بعض اال ياأ، مضاًل عن ذدك وج د إيؤدر 

  ث يعاني اد اددين من ادضغ ط ادنفسيا ادشديدة  ةت نفسياً خ ات. دأثتت هه  األُ خ ة واألاأل
ومخاومهم من ، نتيجا ةل كيات ةف  ادت  د وادشع ا بفمدانه واالنعزال عن ادحياة االجتماعي

 اده ةفلهم وقلا قب ل ةل كيات ادت  د من قب  ادمجتمع وعدو االنسجاو ادنفسي ف ن  اةتمتاا
 ةتة  .متاد األُ قهم وب ن بقيا بناد اددين وب

 سرة  في حالة وجود طفل توحدييبين تعامل األُ  (17جدول)                 

 %                                                                                                       التكرار سرة مع وجود طفل توحدتعامل األُ 

 80 120 اةتمتاايتها مي اعايا االفن ادت  در 

 19 28 اهتمت بحادا ادطف  مي فدايا اكتشاف ادمتض ممط

 1 2 دم دهتم بحادا ةف  ادت  د 

 %100 150 ادمجم ع

مع   ةتةدعام  األُ ادطتيما ادتي بحسب  ادمبح ث ن د  د زيع إ( 17دش ت فيانات ادجدول)    
اعايا االفن ادت  در(  دطف  )اةتمتاايتها مي اةت أ ادنسبا االكثت دتعام  األُ إةف  ادت  د،   ث 

%(، 19) وبنسبا ،ممط( االعاقا%(، دل ها )اهتمت بحادا ادطف  مي فدايا اكتشاف 80وبنسبا )
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. نستنتج ادبا ثا من فيانات ادجدول قعال  إأ قكثت %(1واخ تًا )دم دهتم بحادا ادطف  ( فنسبا )
إد  ةفلها ادمصاب ةت دستمت فتمديم ادتعايا واالهتماو من نصف مجتمع اددااةا من األُ 

بادت  د؛ ك نه غ ت قادا عل  االهتماو فنفسه و اجته ادمستمتة دلتعايا  ت  يص  إد  مت لا 
ةت ادتي كاأ اهتمامها يستطيع معها ادتكيف مع ادمحيط وبادتادي االعتماد عل  نفسه ، يل ها األُ 
مساويًا دالهتماو ادممدو  ممط بادطف  مي فدايا اكتشامها اصافته بادت  د وبعدها كاأ األهتماو به

 إد  بقيا اخ ده.

 ثانيًا: خصائص أطفال التوحد

 يبين الخصائص السلوكية ألطفال التوحد (18جدول )                    

التسلسل  % التكرار الخصائص السلوكية ألطفال التوحد
 المرتبي

 1 67 100 الإااديا ادسل كيات اديظهت 

 2 66 99 متط ادحتكا 

 3 52 78 ادتود ن ودس ت االم ا عل  نمط محدد 

 4 29 43 اضطتاب مي ادن و

 5 29 43 اضطتاب مي االك  

 6 28 42 دديا قص ا ازاء ادمث تات ادخااجيا

 7 14 21 ادسل ك ادعدواني 

 8 9 13 جميع ما ةبق

                                                           
    ُةت وادتي ال ظتها كاهم ادفتوقات ادفتديا ف نه وب ن ادممص د فها مجم عا ادخصائص ادتي صت ت فها األ
 ةفال االة ياء األ
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 ( ي ضو ادخصائص ادسل كيا ألةفال ادت  د 5ادشح  )                

مجتمع اددااةا بحسب ادخصائص ادسل كيا ألةفال د  د زيع إ( 18دش ت فيانات ادجدول)
)يظهت ةل كيات الإااديا(  ادت  د وادبت هه  ادخصائص دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت ادخاصيا

  ث يظهت ةف  ادت  د ةل كيات الإااديا مث  امتما اد دين مي  تكا دائتيا وهمهما بشح  
 ،و نح  مصدا ض ءقمع ن  ادجا مي  محدقاً وقد يمضي ةاعات  وإيابامتكتا وهز ادجسم ذهابا 

%(، مي 67ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 100) جافتول ممد ابادتسلس  ادمتدبي األ
( قةتة وبنسبا 99) جافت  ن جاءت خاصيا )متط ادحتكا(  بادتسلس  ادمتدبي ادثاني إذ ا

%( خاصيا )ادتود ن 52وبنسبا )ةتة قُ ( 78) جافتذ اإبادتسلس  ادمتدبي ادثادث دمتيبا، %( 66)
ةفال ادت  د ةل كيات ونشاةات دتسم باالدتزاو قودس ت االم ا عل  نمط محدد دوأ دغ ت( يظهت 

9جميع ما سبق %    

% 14السلوك العدواني    

% 28الخارجيةلدية قصور ازاء المثيرات    

% 29اضطراب في االكل   

29اضطراب في النوم %  

 % 52الروتين و دون تغير     

% 66فرط الحركة      

% 67يظهر سلوكيات الإرادية   

0
 

5
 

1
0

 

1
5

 

2
0
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ر دغ ت قفتود ن وبطم س مع نه ويصتوأ عل  هها ادتود ن ادجامد مي  يادهم اد  ميا ويتمض أ 
 قوء نفسها بشح  متكتا دوأ كل  مي دكتاا عم  االويا دهها ادتود ن  وقد يستغتق أ وقتًا ة يالً 

بعادهم عن ادنشاط ادهر يمااة نه إوقد يظهت عل هم االنزعاج وادض ق ادشديد عند محاودا  ،مل 
مي ادتسلس  ادمتدبي ادتابع  ،د  ن بات غضب عنيفا مي بعض اال ياأ  إ  ث يتح ل ادض ق 

ادتسلس  ادمتدبي  ومي ،%( خاصيا ) اضطتاب مي ادن و( 29ةتة وبنسبا )قُ ( 43) جاباا
ةفال ادت  د من ق%( خاصيا )اضطتاب مي االك ( يعاني 29ةتة وبنسبا )قُ ( 43)اجاباادخامس 

االمتناع عنه وهم ال يمضغ أ ادطعاو ادصلب  قواضطتابات مي االك  وعدو االنتظاو مي دناوده 
و قةعما دديهم مزاجيا مفتةا مي االصتاا عل  دناول ةعاو مع ن ودديهم  ساةيا دبعض اال

 .ادتائحا  

%( خاصيا ) قص ا 29بنسبا)و ةتة قُ ( 42)اجافتومي ادتسلس  ادمتدبي ادسادس  
ةتة وبنسبا قُ ( 21) اجافتبعدها مي ادتسلس  ادمتدبي ادسابع  ،ازاء ادمث تات ادخااجيا(االةتجابا 

متاد ق  ةفال ادت  د ادسل ك ادعدواني ادم جه نحقخاصيا )ادسل ك ادعدواني( يظهت  إد %( 14)
 قودوات قوددم ت ، وادتمس  ،وادخدش،ادمختص ن ادعامل ن عل  اعايا ودأه له كادعض  قوةتده قُ 

دل اددين ادلهاأ  اً زعاجًا مستمت ق ابعثتت اوياء  ودشح  عدوان ت قوكتب  قودمزيق مالبس  قواثاث 
 .مامها  ائتين قيمفاأ 

ك  ما د%( خاصيا )9ةتة وبنسبا )قُ ( 13فيه ) اجافتواخ تًا ادتسلس  ادمتدبي ادثامن ادهر  
أ ك  ادخصائص ادمهك اة مي ادجدول م ج د مي ةل كيات إر ق( ادسابما ذكت من ادخصائص

ةتة من ادنا يا ادجسديا ، ك  هه  ادمضايا وادسل كيات من وانها إأ دتعب األُ ةت ةفال هه  األُ ق
 واالنفعاديا.
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 .للطفل التوحدييبين الخصائص اللغوية  (19جدول)

التسلسل  % التكرار الخصائص اللغوية ألطفال التوحد
 المرتبي

 1 35 52 صعوبة في القدرة على التكلم

 2 30 45 جميع ما ذكر

 3 23 34 صعوبة تكوين جملة كاملة للتعبير عن االشياء

 4 21 31 بطء في النمو اللغوي

 5 7 10 ترديد بعض العبارات أو اصدار كالم غير مفهوم

    المجموع

 

 

 ( ي ضو ادخصائص ادلغ يا ألةفال ادت  د6ادشح  )                  

% 7ترديد بعض العبارات  غير المفهومة   

% 21بطء في النمو اللغوي    

%   23لة صعوبة تكوين جملة كام

  30جميع ما ذكر %

% 35صعوبة في القدرة على التكلم    

0
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د  د زيع مجتمع اددااةا بحسب ادخصائص ادلغ يا ألةفال إ( 19دش ت فيانات ادجدول)
)صع با مي ادمداة عل   ادت  د وادبت هه  ادخصائص دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت ادخاصيا

 %(35ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 52ات )واقادتكلم( بادتسلس  ادمتدبي االول ممد 
ادتعب ت ادلغ ر  أ ودعتبت هه  ادخاصيا من قكثت ادمشاك  عند قةفال ادت  د   ث ال يستطيع  

ادمفه و وقد يلجأ إد  االوااة باد د إد  االوياء ادتي يتغب نها فدوأ قر دعب ت عل  اد جه 
قو ايديهم عند ادحديث وإذا وجدت هه  ادحتكات   مهوبعضهم )ناداًا قو قل   منهم( يحتك أ اؤوة

، مي   ن جاءت خاصيا )جميع ما ذكت(  بادتسلس  ادمتدبي ادثاني دك أ غ ت مناةبا اجتماعياً 
 ،هه  ادنسبا من األةفال د اجه صع با وديد  مي ادلغا%( 30ةتة وبنسبا )قُ ( 45) اجافتإذ 

)صع با دك ين جملا  %( خاصيا23تة وبنسبا )ةقُ ( 34) اجافتذ إوبادتسلس  ادمتدبي ادثادث 
هناك بعض قةفال ادت  د دك أ ادلغا ج د  دديهم دكن ن عيا  كاملا دلتعب ت عن االوياء(

ادتعب ت عن االوياء ادتي يتغبها بجمله  عادتخاةب دك أ وبا اةميا وغ ت ةبيعيا، قر ال يستطي
  ما مي ادمحاأ ادمناةب وغادبًا ما يفشمتكاملا   ث يمتصت كالمهم عل  كلمات وال يستخدو ادكل

، وبادتسلس  ادمتدبي مي دتك ب جملا ذات معن  وال يتبط ف ن ادمعن  ومضم أ ادكلما ادصحيو
تسلس  اد%( خاصيا )بطء مي ادنم  ادلغ ر(. واخ تًا 21ةتة وبنسبا )قُ ( 31) اجافتذ إادتابع 

( 10) اجافتذ كالو غ ت مفه و ( إو اصداا قخاصيا )دتديد بعض ادعبااات  ادمتدبي ادخامس 
إذ يعاني قةفال ادت  د من خل  ملح ظ مي وح  ومحت ى ادكالو قر ادتتديد  %(7ةت وبنسبا )قُ 

 ادمباوت دلكالو قو ادتكتاا  وكانه صدى دما يمال .
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  بين الخصائص النفسية واالجتماعية ألطفال التوحدي (20جدول)

ألطفال الخصائص النفسية واالجتماعية 
 التوحد

التسلسل  % التكرار
 المرتبي

 1 56 84 عدو ادم   إد  ادلعب وادمشااكا مع اقتانهم

 2 45 68 صع با مي اةتخداو ادت اص  ادبصتر 

 3 27 40 جميع ما ةبق ذكتة

 4 21 32 صع با دك ين عالقات اجتماعيا

 5 16 24 عدو دحم  ادمسؤوديا واالنعزاديا

 6 10 15 نمص مي ادم  ل واالهتمامات 

 7 9 14 ادعدوانيا مع ددني مفه و ادهات 

    ادمجم ع

    

د  د زيع مجتمع اددااةا بحسب ادخصائص ادنفسيا واالجتماعيا إ( 20دش ت فيانات ادجدول)
د  ادلعب إأ ال يم ل  ) ألةفال ادت  د وادبت هه  ادخصائص دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت ادخاصيا

ةتة وبنسبا قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 84) اجافتول ممد وادمشااكا( بادتسلس  ادمتدبي األ
،قر إأ قةفال ادت  د ال يح أ دديهم اغبا مي ادلعب االةتكشامي قو ادتخ لي ودفتمت  %( 56)

ادعافهم إد  االفتكاا وادتن ع  وةتيمه دعبهم دك أ غ ت هادما قو ممص دة قو عاديا، قر انه ال 
مي   ن جاءت خاصيا )صع با مي اةتخداو االندماج مع اآلختين،  عبادعب وال يستطي عيستمت

يتجنب  %( 45ةتة وبنسبا )قُ ( 68) اجافتإذ  ،دبصتر( بادتسلس  ادمتدبي ادثانيادت اص  ا
قةفال ادت  د ادنظت مي اع ن اآلختين ودديهم صع با مي مهم ادمشاعت وادتعب ت عنها من خالل 

%( خاصيا)جميع ما ذكت من 27ةتة وبنسبا )قُ ( 40) اجافتوبادتسلس  ادمتدبي ادثادث ادع ن، 
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%( خاصيا )صع با 21ةتة وبنسبا )قُ ( 32) اجافتذ إس  ادمتدبي ادتابع وبادتسل ،خصائص (
إأ صع با دك ين ادعالقات االجتماعيا هي ةما اةاةيا ددى قةفال  دك ين عالقات اجتماعيا (

 ادت  د ،ك نه يمضي قغلب وقتا بمفتد  وبادتادي قص ا مي فناء ادعالقات االجتماعيا ادمناةبا،
عدو دحم  ادمسؤوديا خاصيا )%( 16ةت وبنسبا )قُ ( 24) اجافتذ إس   ادمتدبي ادخامبادتسلس

(   ث إأ ةف  ادت  د يم   إد  ادعزدا االجتماعيا ونمص مي ادمداة عل  دك ين واالنعزاديا
عالقات اجتماعيا  ت  مع اقتب ادناس ده ويفض  دائما ادبماء بمفتد   وال يم ل أ إد  دحم  

%( خاصيا )نمص مي 10ةتة وبنسبا )قُ ( 15)اجافتادسادس  ادمتدبيوبادتسلس   ادمسؤوديا ،
خاصيا  %(9ةتة وبنسبا )قُ ( 14) اجافتادسابع  ادمتدبي اخ تًا ادتسلس  ،ادم  ل واالهتمامات (

 (.ادعدوانيا مع ددني مفه و ادهات)

 يبين محاولة االبوين الحصول على معلومات عن التوحد (21جدول )

 %  التكرار محاولة الحصول على معلومات

 77 115 نعم

 - - ال

 23 35 اد   د ما

 %100 150 المجموع

محاودا اد اددين ادحص ل عل   إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب( 21دش ت فيانات ادجدول )   
ر قةتة )فنعم ( قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 115) اجابا  ث  ،معل مات عن اضطتاب ادت  د 

ةتة قُ ( 35ات )اواو ،%(77معل مات عن اضطتاب ادت  د وبنسبا )انهم  اود ا ادحص ل عل  
نستنتج %(. 23ةتة  وبنسبا)قُ ( 35) اجاباد   دا ما   ث إمحاودا ادحص ل عل  ادمعل مات 

ةت مي دعحس دج ء و تص قغلب األُ ةت ادمبح ثا األُ أ إجابات من فيانات ادجدول قعال  إ
دسد ادنمص مي ادمعل مات ادتي يحتاجها األه  ادحص ل عل  ادمعل مات من قكثت من مصدا 

ةت عل  مصادا متعددة دلمعل مات كادكتب وادمجالت وقد دعتمد األُ  دفهم ما يعانيه ةفلهم.
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ووةائ  اإلعالو مما دعحس د جهات ادطبما اد ةط  ادج دة و ادمتعلما عم مًا مي ادحص ل عل  
ةت عل  أ اعتماد بعض األُ إ ا ادطف  .ادمعل مات ادعلميا اددقيما ادتي دخص متا   نم  ودط

ادمصادا ادعلميا ة اٌء كانت فتامج وثائقيا دلفزي نيا قو عن ةتيق األنتتنت مي متابعا ة ت نم  
 .قةفادهم قةهم مي ادكشف ادمبحت عن  ادا قةفادهم وما يعان أ من خل  قو اضطتاب

 يبين مصادر المعلومات (22جدول)                           

%  التكرار مصادر الحصول على معلومات  

 53 80 ادطب ب ادهر قاو بادتشخيص

 7 10 ادحص ل عل  ادمعل مات من ادكتب

 29 44 االنتتن ت

 1 1 وةائ  االعالو االختى 

 10 15 ةفال د  دقمن ع ائ  دديهم 

  - مصادا ختى دهكت

%100 150 المجموع  

د زيع إجابات ادمبح ث ن عل  ادفمتات ادخاصا بمصادا إد  ( 22دش ت فيانات ادجدول )
ةتة  ) ادطب ب ق( 150( اجابا من قص  ) 80ةت  )ادمعل مات ، إذ فلغ االجابات األعل  دألُ 

ذ فلغ عدد إ ،االنتتنت كمصدا دلمعل ماتمن وثانيًا  %( ،53ادهر قاو بادتشخيص ( وبنسبا )
ةتة باأ مصدا قُ ( 15)، فيما اجابا %( 29ةتة  وبنسبا )قُ ( 150( من اص  )44ةت )األُ 

عل    ن د زعت باقي  ، (%10)ادتي دديها ةف  د  د وبنسبا ةت معتمتهم جاء من األُ 
( اجابا ادحص ل عل  ادمعل مات من ادكتب ادمتخصصا باضطتاب ادت  د 10اإلجابات عل  )

أ ادطب ب  ادمعادج إعال  ق ادجدول  نستنتج من فيانات ( اجابا وةائ  اإلعالو.1و) %(،7فنسبا )
ةت باعتباا ادطب ب ه من قاو فتشخيص  ادا ادطف  ود  كمصدا دلمعل مات دألُ يأدي بادمتدبا األ
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ةتة من مستخدمي األنتتنت مي ادحص ل عل  معل مات قُ ( 44كما دجأت ) ،ةتألغلب األُ 
عن ةفادهم بعد مال ظتهم االضطتابات ادسل كيا ادتي يعاني منها قبخص ص اضطتاب ادت  د 

ةتيق ادم اقع ادخاصا بادت  د، دما د مت  دلك ادم اقع من معل مات دقيما ومفصلا عن عالمات 
وقعتاض اضطتاب ادت  د ، إضامًا دلحص ل عل  ادمش اة ادطبيا ادمتخصصا وقةذاد ذب وةتق 

د  ادحص ل إةتة قُ ( 15واةتمااات ادكشف وادتشخيص ادمبحت الضطتاب ادت  د . وقد ةعت )
ةت ممن دديهم ةف  مصاب بادت  د إد  دبادل ادمعل مات و األُ ق  ادمعل مات من ادع ائ  عل

ةت دجات مي ادحص ل عل  ( من األُ 10وادتجااب وادخبتات ادخاصا فيما ف نهم. ونجد )
ادمعل مات دلكتب   ث وحلت ادكتب ادمتخصصا باضطتاب ادت  د ادمصدا األق  من ف ن 

سبب وحتها وإأ وجدت مهي غادبًا ما دك أ كتب علميا دخصصيا مصادا ادمعل مات قد يح أ ب
يصعب عل  ادكث ت مهمها واةتيعاب مضم نها، كما قأ ادبعض ال يجد اد قت ادكامي دمتاءة 

ما قواةتيعاب محت ى ادكتاب، عل    ن يجد ةه دا مي مهم فتنامج دلفزي ني قو محاضتة. 
 .ممط  ةتةقُ ( 1وةائ  االعالو مكانت ادمصدا االق  )

 ثالثًا: ردود الفعل االولى لألسرة عند علمهم إن طفلهم مصاب باضطراب التوحد 

 يبين ردة فعل األسرة عن علمها بمرض االبن (23جدول)

 % التكرار ردود فعل االسرة

 42 63 ادصدما وادحزأ ادشديد

 4 6 ادتمض وادنكتاأ

 35 53 االيماأ بمضاء هللا وقداة

 4 6 ةلب ادمساعدة وادنصو

 15 22 محاودا ادتعتف عل  ةبيعا ادمتض

%100 150 المجموع  
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( اد  د زيع مجتمع اددااةا بحسب ادة مع  االود  دألةتة عند 23دش ت فيانات ادجدول )
كثت ادحاالت اد ادفع  ددى قأ إذ يتضو إ ،علمها اأ هها ادطف  مصاب باضطتاب ادت  د

%( ويل ها )االيماأ بمضاء هللا 42ادشديد ( فنسبا )مجتمع اددااةا دمث  مي )ادصدما وادحزأ 
ويل ها  ،%(15ادتعتف عل  ةبيعا ادمتض ( فنسبا )  %(، ثم )محاودا35وقداة ( فنسبا) 

  %(.4)( فنفس ادنسباادتمض وادنكتاأ فنسبا( و)ةلب ادمساعدة وادنصو )

ةت مي ادة مع  األُ عل  عال  اأ ادصدما وادحزأ ادشديد هي ادنسبا األق نستنتج من ادجدول 
ةتة إأ ةفلها مصاب باضطتاب ادت  د وادصدما دعتبت ادمت لا ادتي دكتشف م ها األُ  ،ادمداوةا

إذ دبدو ويمتاأ بمت لا  زأ وديدة وادم  ءفيصاب االف اأ بادهه ل وادعجز ادتاو عن مع  قر وي
مي ا ياأ كث تة  ةت، وادهر يمتدمظاهت ادشع ا بادصدما وادحزأ كتد مع  ةبيعي دمااةه األُ 

ةت بادصدما وادحزأ قُ ، ف نما د مت  ةتة  ديشم  ادمجتمع  األكبت ومحاأ ادعم د  خااج نطاق األُ إ
ةت اختى )اصابا ةفلهم ( بصبت وا تساب قُ كتد مع  وابما يعيش أ  زأ دائم ، د اجه 

سق ويتض أ بما اصافهم إليمانهم بمضاء هللا وقدا  .  س  ك  هللا ب ُضتٍّ مال قال هللا دعاد : }وإأ ي مق
ك  بخ ٍت مال اادَّ دفضله  ُيص ُب به من يشاُء من عباد   وه  ادغف ُا  كاوف  ده إالَّ ه   وإأ ُيت دق

 1(107){ادتَّ يم

 اصابة الطفل بالتوحد من سرةاألُ موقف يبين  (24جدول )

 % العدد سرة طبيعة وجود طفل التوحد في األُ 

 8 13 مت ةبيعيق

 45 67 مت غ ت ةبيعيق

 47 70 مت مأةاور ق

 %100 150 المجموع

                                                           
 (107)، اآليا ة اة ي نسادمتآأ ادكتيم،  1
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ةت ادمبح ثا بحسب ةبيعا وج د ةف  ادت  د د  د زيع األُ إ( 24دش ت فيانات ادجدول )
ةتة باأ وج د ةف  مصاب بادت  د قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 70وتت )ق  ث ، ةتةمي األُ 

مت غ ت ةبيعي( قةف  ادت  د )ةتة باأ وج د قُ ( 67وتت )ق%( ، و 47مت مأةاور( وبنسبا )ق)
 %(. 9مت ةبيعي ( وبنسبا )قةتة )قُ ( 13فيما اجابا ) ،%( 45وبنسبا )

دستنتج ادبا ثا من فيانات ادجدول قعال  إأ قكثت ادمبح ث ن  دعتبت إصابا ةفلها       
 ةتة ؛ألأ ةفلها ادهر كانت دنتظت باضطتاب ةيف ادت  د )قمت مأةاور( ووّح  صدما كب تة دألُ 

مصاب بمتض ادت  د، األمت ادهر يجعلها دك أ مي  ادا دتدد مي انجاب قةفال آختين خ مًا 
 .من إأ دك أ  ادتهم مشافهه دحادا ادطف  األول

اصابا ةفلهم بادت  د قمت غ ت ةبيعي قد يع د  بأأةت ادتي كانت اجافتها قما بادنسبا إد  األُ  
كمتض قو إعاقا قو النهم ال يستطيع أ اد ص ل إد  ةت بادت  د ذدك إد  ادفمت ادمعتمي دهه  األُ 

االةباب ادحقيقيا ادتي دمف خلف متض افنائهم بمتض ادت  د ،مي   ن دش ت االجابا إد  قأ 
إصابا ادطف  بادت  د قمت ةبيعي غادبًا ما يح أ بسبب دكتاا مشاهدة قو معتما اآلباء بمتض 

ةت مي ك  االجابات ادسابما دتى ادبا ثا إأ األُ ادت  د من االقتباء قو االصدقاء قو ادج تاأ، و 
بحاجا ماةا إد  عمليات ادت جيه وادتعتيف فهها ادمتض واص ل ادتعام  معه وةتق وامحانيا 

ةت مي عالج افنائهم هباء مضاًل عن داجات ودده دكي ال دضيع ادجه د ادتي دبهدها األُ  ،عالجه
ةتيا عند قُ سببه هه  االصابا من مشحالت من نا يا، ومن نا يا اختى دالمي ما يمحن إأ د

 ةتة دلظتف ادخاص ادهر دمت به.دفهم قمتاد األُ 
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 سر أطفال التوحدقُ رابعًا: المشكالت التي تواجه 

 اسرة طفل التوحديبين المشكالت التي تعاني منها   (25جدول)

التسلسل  % التكرار سر التوحد قُ المشكالت التي تعاني منها 
 المرتبي

 1 64 96 اجتماعيا

 2 61 91 اقتصاديا

 3 49 73 نفسيا

 4 46 69 دعليميا

 5 21 31 ةل كيا خاصا فتكيف االفن ادت  در

 6 21 31 صحيا

 7 19 28 ةتر دمستمب  ادطف  ادت  درادتخطيط األُ 

    ادمجم ع

 

ةت قُ د اجه  دتيإةبيعا ادمشحالت ( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب 25دش ت فيانات ادجدول ) 
مثما مشحالت عديدة ذكتها ادمبح ث أ   ل هها ادم ض ع وادبت هه  ادمشحالت  قةفال ادت  د،

ةتة قُ ( 96)اجافت ول ممد دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت ادمشحالت االجتماعيا بادتسلس  ادمتدبي األ
د  نش ء إ%( بانها دعاني من مشحالت اجتماعيا دؤدر 64ةتة وبنسبا )قُ ( 150من مجم ع )

وهناك من ي اجه  ،ةفال ادت  د مي ادمجتمعقةت قُ ضغ ةات وصع بات دؤثت مي اندماج 
عل   دديها   ث يمث  وج د  عبئًا اقتصاديًا يؤثت ةف  ادت  دمشحالت اقتصاديا نتيجا وج د 

 اجافتةتة إذ جاءت هه  ادمشحالت االقتصاديا بادتسلس  ادمتدبي ادثاني إذ ادحادا ادمعيشيا دألُ 
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 اجافتذ إنفسيا بادتسلس  ادمتدبي ادثادث اد%( ،وجاءت ادمشحالت 61( قةتة وبنسبا )91)
ةت عل  قثت اصابا ادت  د عل  ادحادا ادنفسيا دها كدت األُ ق  ث  ،%(49ةتة وبنسبا )قُ ( 73)

ةت قُ وه  ما يسبب وع اها بادت دتات واالزمات ادنفسيا ادمؤثتة. وهناك مشحلا اختى دعاني منها 
( 69) اجافتاال وهي ادمشحالت ادتعليميا وادتي جاءت بادتسلس  ادمتدبي ادتابع إذ  ال ادت  دقةف

%(، ويلي ذدك ادتسلس  ادمتدبي ادخامس )ةل كيا خاصا فتكيف االفن 46ةتة وبنسبا )قُ 
دمشحالت ا وادتسلس  ادمتدبي ادسادس ،%( 21ةتة وبنسبا )قُ (  31) اجافتذ إادت  در(، 

أ دده ا اد ضع ادصحي إادهر واكدت عل   %( 21( اةتة وبنسبا )31فت )ادصحيا ،إذ اجا
ةتده من خالل فهل جه د اضافيا دتعايا ةف  ادت  د ومتابعته مي قُ دطف  ادت  د يؤثت عل  

،وادتسلس  ادمتدبي ادسابع  خطط عالجه مما يثم  كاه  األةتة ويع ق اعادة دمجه اجتماعياً 
                                                                         %(.19(اةتة وبنسبا )28(  ث اجافت )دمستمب  ادطف  ادت  درةتر مشحالت ادتخطيط األُ )

        سرية المتعلقة بخصائص الوالدين( يبين مصادر المشكالت األُ 26جدول ) 

 مصادر المشكالت األُ 

 سرية المتعلقة بخصائص الوالدين 

التسلسل  % التكرار
 المرتبي

 1 58 87 ةتةاالزمات االنفعاديا داخ  األُ 

 2 44 66 زيادة ادتكاديف ادطبيا ادخاصا بادطف  ادت  در

 3 43 64 ادتفك ت بحادا ادطف  

 4 37 55 ادضغ ةات وادمسؤوديات االضافيا غ ت ادمت قعا

 5 21 31 صع با د م ت ادعنايا ادمستمتة ده

 6 9 14 ادت  در غ ت ممب ل مي ذهن اد اددينمتض ادطف  

 

                                                           
   منحت ادبا ثا مي هها ادجدول  تيا اختياا اكثت من اجابا دها جاءت ادمجاميع اكبت من ادع نا 
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بحسب مصادا ادمشحالت  اددااةا د  د زيع مجتمع إ( 26دش ت فيانات ادجدول )
  ل  ادمبح ث ن االةتيا ادمتعلما بخصائص اد اددين ، مثما  مصادا دلمشحالت عديدة ذكتها 

هها ادم ض ع وادبت مصادا هه  ادمشحالت دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت )االزمات االنفعاديا داخ  
 %( 58( قةتة وبنسبا )150ةتة من مجم ع )قُ ( 87)اجافتول ممد االةتة  بادتسلس  ادمتدبي األ

ةتة ادطف  ادمصاب باضطتاب ادت  د نتيجا دخصائص قُ دحدث االزمات االنفعاديا داخ  
دسل كيات ةف  ادت  د وصع با ادتعام  معه   ث يح أ اق  اةتجابا دلتفاع  االجتماعي 

واالعباء ادمتعددة ادملماة عل  عادمها وادتي دتدبط بادعديد من اال تياجات ادماديا  تودلمسؤوديا
ةتة دتعايا ةفلها وعندما دعجز عن دلبيه هه  واالجتماعيا وادتعليميا ادتي دحتاجها األُ 

 .ياجات دزداد هه  االزمات االنفعاديااال ت

إذ ، وجاءت ) زيادة ادتكاديف ادطبيا ادخاصا بادطف  ادت  در بادتسلس  ادمتدبي ادثاني 
ةتة   ث إأ وج د ةف  مصاب باضطتاب ادت  د مي األُ %( 44ةتة وبنسبا )قُ ( 66) اجافت

مت لا دمديم ادبتامج ةتة  ة اء كاأ ذدك مي يستنزف ادكث ت من مصادا اددخ  ادماديا دألُ 
،وجاءت ) ادتفك ت بحادا ادطف  (  بادتسلس  ادمتدبي ادتتب يا قو  اجته اد  نظاو دغهيا خاص 

( 55جاءت بادتسلس  ادمتدبي ادتابع إذ اوتده ) ،%(43ةتة وبنسبا )قُ ( 64)اجافتذ إادثادث 
لي ذدك ادتسلس  %( )ادضغ ةات وادمسؤوديات االضافيا غ ت ادمت قعا ، وي37ةتة وبنسبا )قُ 

 ،%( 21ةتة وبنسبا )قُ (  31) اجافتذ إ ،ادمتدبي ادخامس )صع با د م ت ادعنايا ادمستمتة ده (
وادتسلس  ادمتدبي ادسادس )متض ادطف  ادت  در غ ت ممب ل مي ذهن اد اددين ( ادهر اوتده 

 .%(9ةتة وبنسبا )قُ ( 14)
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 اطفال التوحديبين المشكالت االجتماعية ألسر  (27جدول )

 % التكرار ادمشحالت االجتماعيا ألةتة ةف  ادت  د

 45 68 م   االةتة اد  االنعزال

 13 19 ادصتاعات ادزوجيا

 3 5 ة ء د امق االخ ة

 26 39 ةتة ادطف  ادت  در بادحتجقُ وع ا 

 12 18 م ا ةف  ادت  دقادتي يحسها اودياء  اال ساس باد صم

 1 1 من ادمشحالت االجتماعيا( )الدعانياختى دهكت

 %100 150 ادمجم ع

 

د  د زيع ادمبح ث ن بحسب ادمشحالت االجتماعيا ادتي د اجه إ( 27دش ت فيانات ادجدول )
د  االنعزال( إةتة كثت ادمشاك  االجتماعيا ادتي د اجه مجتمع اددااةا هي ) م   األُ قو  ةتة.األُ 

ثم مشحلا )  ،%( 26ةتة ةف  ادت  د بادحتج( وبنسبا )قُ يل ها مشحلا) وع ا  ،%( 45وبنسبا) 
م ا قودياء قادتي يحسها  اال ساس باد صمويل ها مشحلا )، %( 13ادصتاعات ادزوجيا ( فنسبا )

%(، ويل ها  االت 3خ ة( فنسبا )وبعدها مشحلا ) ة ء د امق اال ،%( 12ةف  ادت  د( فنسبا )
صابا إا دة ال دعاني من مشحالت اجتماعيا نتيجا ةتة و قُ وهها ادنسبا هي  %(1دهكت فنسبا )

كثت ادمشحالت قأ إعال  ق ادجدول  فيانات منادبا ثا ستنتج مما ةبق د ةفلها باضطتاب ادت  د .
( نتيجا ادضغ ةات دلعزدا ادط عيام   ادهي مشحلا )  ادمبح ث ن  االجتماعيا ادتي د اجه 

د  إةتة كثت من غ تها مما يدمع األُ قةت و دتعتض دها هه  األُ قوادصع بات ادتي د اجهها 
االنعزال وعدو ادظه ا بادمناةبات ادعاما فتمما ةفلها ادمصاب بادت  د بسبب ةل كياده  ت  

ةتة بأخ ة ادت  د مي األُ ةيف صابا ةف  باضطتاب إوقد ددمع  ،ختين دتجنب ادتعليمات من اآل
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ةت دشح  من اد صما ادتي أ األُ إ يمادهم.ختين ودعلمن كالو اآل د  عدو االختالط خ ماً إادطف  
دلحق فها نتيجا وج د ةف  د  د دديها، ودتجنب هه  اد صما ادتي دؤثت مي مست ى منزدتها 

د   تماأ إد  اخفاء  ادا ادطف  عن اآلختين، وهها يؤدر إةت االجتماعيا دلجأ بعض األُ 
ختين يؤثت عل  عالقات ايجافيا مع اآلةتة ودك ين د  ادحياة خااج نطاق األُ إعاق من ادختوج ادمُ 

 نفس ته ويع ق اندماجه مي ادمجتمع .

 يبين مدى الحرج امام االخرين (28جدول رقم )              

 % التكرار تشعر بالحرج            

 77 116 نعم

 23 34 ال

 %100 150 المجموع

     

بحسب مدى ادحتج ادتي دتعتض  اددااةاد  د زيع مجتمع إ( 28دش ت فيانات ادجدول )
عل  نسبا  ق أ إختين نتيجا انجافهم  ةف  مصاب باضطتاب ادت  د، ويتضو ةتة من اآلده األُ 

ةتة من قُ ( 116) ةت ادتي دشعت بادحتج االجتماعي   ث فلغ عددهمدلمبح ث ن كانت من األُ 
دحتج االجتماعي من ةت ادتي ال دشعت با%( ، يل ها نسبا األُ 77ةتة وبنسبا) قُ ( 150مجم ع )

 %(.23ةتة وبنسبا )قُ ( 34انجاب ةف  مصاب باضطتاب ادت  د    ث فلغ عددهم )

، ةت م ض ع اددااةا دشعت بادحتج االجتماعيغلب األُ ق أ إعال  ق دستنج من فيانات ادجدول      
نتيجا ألنجافهم ةف  مصاب باضطتاب ادت  د دسل كه ادمحتج اجتماعيًا، مث  دتديد ادكالو، 
ادهتوب من اد اددين خااج ادب ت، ادعبث مي ادمحالت وامي ادمعتوضات ،ادضحك قو ادبحاء من 

ةت إد  دتك غ ت ةبب، دلك ادمشاك  وغ تها دسبب ا تاجًا دل اددين، مما يضطت بعض األُ 
 ةفلهم ادت  در مي ادب ت وه  إمت غ ت متغ ب فيه ألنه يمل  من اندماج ادطف  بمحيطا .
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د جد متوق  ذات انات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادتابعا وادتي دم ل )دمد مثلت في   
صع بات االندماج مي دعزى دةتة بادحتج االجتماعي وع ا األُ مست يات  صائيا ف ن إدالدا 

إأ قيما متبع ( من خالل قياس متبع كار مت صلت إد  ادمجتمع ألنجافهم ةف  مصاب بادت  د
ومست ى معن يا  1( قكبت من قيمتها ادجدوديا عند داجا  تيا 24،496( كار ادمحس با وادبادغا

ذات دالدا ا صائيا ف ن معن يا د متوق    ج( مما يعني قب ل ادفتضيا د6،634وادبادغا ) 0.01
صع بات االندماج مي ادمجتمع ألنجافهم ةف  دعزى دةتة بادحتج االجتماعي األُ  وع امست يات 

 ومق ما دؤوت  فيانات ادجدول ادنا   . 0.01دحت مست ى دالدا اق  من  مصاب بادت  د

 طفل ألنجابهم تعزى  االجتماعي بالحرج اأُلسرة شعور مستويات عالقة يبين (29)جدول
 . بالتوحد مصاب

2قيمة كا الفرضية درجة  
 الحرية

مستوى الداللة 
 االحصائية

 الداللة

مست يات د جد متوق  ذات دالدا ا صائيا ف ن 
دعزى ةتة بادحتج االجتماعي وع ا األُ 

صع بات االندماج مي ادمجتمع ألنجافهم ةف  د
 دادا 0،000 1 24،496 مصاب بادت  د
 طفال التوحدأسر يبين اسباب الحرج االجتماعي ألُ   (30جدول )            

 % التكرار ادمشحالت االجتماعيا ألةتة ةف  ادت  د

 30 35 ةفال ادعادي نادمختلفا عن األدصتمات ةف  ادت  د 

 52 60 ةتةنظتات االقااب وادج تاأ دطف  ادت  د يضايق األُ 

 16 19 ادمجتمع يحاول عزل هه  ادطف  بطتق غ ت كتيما

 2 2 ةفال ادعادي نضعف ذكاء ادطف  ادت  در عن باقي األ

 %100 116 ادمجم ع
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ةفال قةت ةباب ادحتج االجتماعي ألُ بحسب ق د زيع ادمبح ث ن(  30دش ت فيانات ادجدول )
ةت ادتي دشعت بادحتج بسبب )دنظتة االقااب نسبا دلمبح ث ن كانت األُ  قعل أ إذ دب ن إ ،ادت  د

 ،%(52ةتة فنسبا) قُ  (116ةتة من مجم ع )قُ ( 60وادج تاأ دطف  ادت  د(   ث فلغ عددهم )
ةفال )دتصتمات ةف  ادت  د ادمختلفا عن األةت ادتي دشعت بادحتج االجتماعي  بسبب ودل ها األُ 

ودل ها بعد ذدك ، %( 30( )وبنسبا )116ةتة من مجم ع )قُ ( 35ادعادي ن (    ث فلغ عددهم)
ةتة دمحاودا ادمجتمع عزل ةف  ادت  د بطتيما قُ ةت ادتي دشعت بادحتج االجتماعي بسبب )األُ 

ةت ادتي دشعت بادحتج األُ  ، واخ تاً %( 16) ةتة وبنسباقُ ( 19غ ت كتيما (   ث فلغ عددهم )
دستنتج  %(.2ةتد ن وبنسبا )قُ ةفال ادعادي ن(  )ضعف ذكاء ادطف  ادت  در عن باقي األ بسبب

ةت قةفال ادت  د عال  إأ قعل  نسبا من اةباب ادحتج االجتماعي ألُ ق ادبا ثا من فيانات ادجدول 
ةتة من دعليمات ةلبيا وه  وما د جه األُ  هي نظتة االقااب وادج تاأ دلطف  وعدو قب ده اجتماعياً 

ةت عل  ممااةا االنشطا دحت ضغط نفسي وعصبي، وعدو قداة بعض األُ  اما يضعه
ةتيا واالجتماعيا ادمعتادة وإد  وع اها بادحتج من اصطحاب ةفلها ادت  در إد  وادمناةبات األُ 

م غ ت قاداين عل  ادتفاع  ف  ت االقااب واالصدقاء  وادج تاأ، وبادتادي وع ا االةتة بانه
االجتماعي مع اآلختين، وهها األمت قد يجع  بعضهم يمتوأ فتجتبا اال ساس بادعزدا عن 

 اصدقائهم واقاابهم  وادج تاأ وادمجتمع كح  . 

 طفال التوحد حضورهاأسر أُ يبين المواقف التي تتجنب  (31جدول)

 % التكرار ةت  ض اهاادم اقف ادتي دتجنب األُ 

 56 84  ادمناةبات ادعائليا ادمختلفا

 31 47 االماكن ادعاما                      

 6 9 ادزيااات ادمنزديا                     

 7 10 اختى 

 %100 150 المجموع
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ةفال قةت قُ ادم اقف ادتي دتجنب إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ( 31دش ت فيانات ادجدول )
هي  ادم اقف ادتي دتجنبها إد  ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 84) اجابا  ث ، ادت  د  ض اها

االماكن دجنب ادختوج إد  ةتة )قُ ( 47ات )اكما او ،%( 56)ادمناةبات ادعائليا( وبنسبا) 
واخ تًا  ،%(6ادزيااات ادمنزديا( وبنسبا )دجنب ةت ) قُ ( 9) فيما اجابا ،%(31ادعاما( وبنسبا )

وهها يعحس  ،%(7ر م قف وبنسبا) قةتة  عدو دجنبها قُ ( 150ةت من مجم ع )قُ ( 10) اجابا
  عاقا.ةت مع اإلدكيف هه  األُ 

 ض ا ةتة ادطف  ادت  در هي دجنبها قهم ص ا ادعزدا ادط عيا ألُ أ إنستنتج من ذدك 
حاود أ أ افنائها عادة ما يح ن ا كث تر ادحتكا مهم يإةت ممد ذكتت بعض األُ  ،ادمناةبات ادعائليا

وه  ما يسبب ازعاجًا دآلختين وعدو دمبلهم دهدك، كما إأ  ،ادعبث بأغتاض ادب ت و اجاده
كما  ،مما يسبب  تجًا واضحًا دأله  اةتئهاأد  مغاداة ادب ت من غ ت إادبعض منهم يعمدوأ 

ةفال ادت  د غ ت ادمسؤودا قةت دتجنب االماكن ادعاما نتيجا دصتمات %( من األُ 31أ نسبا )إ
ةت ادحض ا مت ادهر يعم  عل  دجنب األُ األ ،عاقا اإل قونظتة ادمجتمع دجا  هها االضطتاب و 
ودتفق هه  ادنتيجا مع  ،د  األماكن ادعاما مما يؤثت ذدك عل  ةبيعا عالقادها االجتماعياإ

كدت نتائج دااةتهما وج د م اقف اجتماعيا عديدة دحاول ق  ث  (دارلنج و سليجمان)دااةا 
بسبب   ؛ختين  كاألقااب واالصدقاءعاقا دجنبها  ومنها اددع ات مي منازل اآلذور اإلةتة قُ 

د  وع ا اد ادداأ بادضغط إعاق واالماكن ادعاما، مما يؤدر صع با د جيه ةل ك ادطف  ادمُ 
ختين ادمحيط ن فهما مما يحتجهما نتبا  اآلقادنفسي ادشديد عندما يستتعي ةل ك ادطف  

يسيطتاأ  قويحاوالأ معها وتح ودفس ت عجز ادطف  دألصدقاء وادغتباء ويضعهما مي م اقف 
 .ينسحباأ بع دًا عن ادم اجها  قوعل  مشاعتهما ادنفسيا ادمضطتبا 

د جد متوق  ذات دمد مثلت فيانات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادثادثا وادتي دم ل )   
لمشحالت االجتماعيا دعزى د صائيا ف ن ادخصائص ادسل كيا ألةفال ادت  د وادمشااكا إدالدا 

قيما  ( من خالل قياس متبع كار مت صلت ادبا ثا إد  إأةت اةفال ادت  دقُ ادتي دعاني منها 
 28( قكبت من قيمتها ادجدوديا عند داجا  تيا 143،567متبع كار ادمحس با وادبادغا )
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ذات معن يا د متوق    ج( مما يعني قب ل ادفتضيا د48،278وادبادغا ) 0.01ومست ى معن يا 
لمشحالت االجتماعيا دعزى د صائيا ف ن ادخصائص ادسل كيا ألةفال ادت  د وادمشااكا إ دالدا

. ومق ما دؤوت  فيانات  0.01دحت مست ى دالدا قق  من  ةفال ادت  دقةت قُ ادتي دعاني منها 
 ادجدول قدنا .

 االجتماعية والمشاركة التوحد ألطفال السلوكية الخصائص بين يبين العالقة (32جدول)  
  .والطفل لألسرة

درجة  2قيمة كا الفرضية
 الحرية

مستوى الداللة 
 االحصائية

 الداللة

د جد متوق  ذات دالدا ا صائيا ف ن 
ادخصائص ادسل كيا ألةفال ادت  د وادمشااكا 
دعزى دلمشحالت االجتماعيا ادتي دعاني منها 

 دادا 0.003 28 143.567 ةفال ادت  دقةت قُ 
 

 خرينيبين اهتمام الوالدين بالطفل التوحدي كاهتمامهم باألطفال اآل (33جدول )

 % التكرار البيانات

 82 123 نعم

 18 27 ال

 %100 150 المجموع

 

ن عيا االهتماو بحسب اهتماو اد اددين ف اددااةاد  د زيع مجتمع إ( 33دش ت فيانات ادجدول)
)نعم(  فذأ اغلب ادمبح ث ن اجاب إذ يتضو ، إختين بأةفادهم اآلوبقيا ادطف  ادت  در دك  من 

( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 123)اجاباةفادهم   ث قيهتم أ بطفلهم  ادت  در كاهتمامهم فبقيا 
ةتة وبنسبا قُ ( 27د  ذدك )إواا ق)ال(   ث ذف يل هم من اجاب  اد  ذدك  %(82ةتة وبنسبا) قُ 
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وهنا دتى ادبا ثا إأ هه  ادنسبا دت زع عل  االهتماو ادزائد واالهمال ادزائد قر د جيه  %(.18)
 اهتماو اد اددين إد  ا د قةتاف ادعالقا .

إأ ادغادبيا من مجتمع اددااةا يح أ اهتمامهم بأةفادهم عال  ق نستنتج من فيانات ادجدول د
ادمصاف ن بادت  د مساويًا الهتمامهم ألةفادهم اآلختين، وهها يعني انهم مؤمن ن بمضاء هللا وقدا  

االهتماو وقأ ادطف  ادت  در بحاجا إد  االهتماو وادتعايا اة ة بأخ ده اآلختين ألنه ال يستطيع 
 فنفسه.

 خوات الطفل بالغيرة نتيجة االهتمام الزائدأخوة و أيبين مدى شعور  (34دول )ج

 % التكرار البيانات             

 56 84 نعم

 44 66 ال

 %100 150 المجموع

 

خ ات قخ   و قمدى وع ا اقتااهم بد  د زيع ادمبح ث ن بحسب إ( 34دش ت فيانات ادجدول )
كثت من نصف مجتمع قأ إذ يتضو إ ،نتيجا االهتماو ادزائد من قب  اد اددينبادغ تة ةف  ادت  د 

%( ، يل ها 56ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 84) اجاباجاب )نعم(   ث قاددااةا 
 . %(44ةتة وبنسبا )قُ ( 66) جاباجاب ب)ال(   ث اقمن 

بح ثا مي مجتمع اددااةا يشعت افنائهم ةت ادمنستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ قغلب األُ 
االهتماو ادزائد من  ةتة ادعتاقيا دسليط اهتمامادها عل  قضعف االفناءبادغ تة نتيجا اعتماد األُ 

قب  اد اددين دطفلهم ادمصاب باضطتاب ةيف ادت  د، ماأ اخه اد اددين وقتًا اضافيًا قكثت مماانًا 
ن دالهتماو بطفلهم ادت  در ك نه بحاجه ماةا إد  وقت باد قت ادهر يمض نه مع اةفادهم ادعادي 

                                                           
   ةئ  اعتافي ده ةبعا عشت وددا ار وددك ا ب اديك ممال )ادمتيض  ت  يشف  وادضعيف  ت  يم ى وادبع د

  وادصغ ت  ت  يحبت مهكت ةبعا عشت صفا دكتهها ألوالدك(  ت  يدن 
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وجهد اد اددين، قدى ذدك إد  وع ا قخ ده ادعادي ن بادغ تة وادغضب بفع  ادتباين مي ادتعام . 
ويؤدر إد  ادشع ا بسلبيا دجا  قخ هم )ةف  ادت  د( وادبعض قد يبتعد عنه ويتجنب قر اادباط 

تعاض منه قو من االف ين ، وبادتادي  دوث مشاك  مي قو عالقا به مع ادشع ا بادغضب واالم
 ادتكيف واالندماج  ف ن ةف  ادت  د وقخ ده.

 خوهم المصاب بالتوحداخرين تجاه بناء اآليبين ردة فعل األ  (35جدول )

 % التكرار ردة فعل اخوة طفل التوحد     

 40 60 ادعطف             

 39 58 ادحسد وادغ تة           

 12 18 االهمال             

 9 14   ادعداء

 %100 150 ادمجم ع

      

بحسب ادة مع  االفناء ادعادي ن دجا   اد  د زيع ادمبح ث ن( 35دش ت فيانات ادجدول )
%(، ثم 40اخ هم ادمصاب باضطتاب ادت  د وإأ قعل  نسبا دتدة ادفع  هي )ادعطف( وبنسبا )

%(، 12%(، دلتها اد  ادفع  )االهمال( فنسبا )39دلتها مي ادة ادفع  )ادحسد وادغ تة( فنسبا )
 %(.9واخ تًا اد  ادفع  )ادعداء ( فنسبا )

يانات ادجدول قعال  إأ قغلب مجتمع اددااةا كانت ادود قمعال األخ ة نح  نستنتج من ف 
ادطف  ادت  در ايجافيا دتمث  مي ادعطف عليه وما يتتدب عل  ذدك دمديت ادجه د ادمبهودا من 
اد اددين ده، باإلضاما إد  ادمساعدة مي دنف ه ادبتامج ادعالجيا قدا االمحاأ اال إأ دمااب هه  

 اد االمعال ادسلبيا ادتي دتمث  مي ادحسد وادغ تة  واالهمال وادعداء، يمحن دفس ت ههادنسبا مع ادو 
ادشع ا ادسلبي دجا  قخ هم بانه نابع من ةتيما االدااك ادتي يشتح م ها اد اددين قةباب زيادة 
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تة ةبأهميا مساندة ودعم قمتاد األُ  اً االهتماو بأ دهم عل   ساب اآلختين ،ما يخلق وعيًا اجتماعي
ادكب ت ادهر يمدمه اد اددين دالفن ادت  در وانشغادهم به؛ ألنه  ودلضعيف م ها بسبب االهتما

يحتاج اد  وقت وجهد قكثت مما يؤدر إد  ممد االدصال داخ  األةتة  و تماأ األخ ة ادعادي ن 
ت  در ةتة مسختة دتلبيا مطادب األفن ادمن  مهم مي ادتعايا واالهتماو ك أ قغلب امحانيات األُ 

ود م ت ا تياجاده ، متظهت ادود مع  ةلبيه واضطتابات نفسيا ددى األخ ة مث  ادغ تة وادشع ا 
دناط اد هم دتعايته وبادتادي ماأ ادود  ابادكتاهيا وادعداء وعدو ادتمب  وادهتوب من قر مسؤودي

اجا دكيفهم ةتة  ودؤثت عل  دادفع  هه  د در إد  دمل   االنسجاو واالةتمتاا ف ن قمتاد األُ 
 واندماجهم .

 يبين مدى مساعدة االبناء للوالدين بتقديم الرعاية واالهتمام بأخيهم   (36جدول )

 % التكرار البيانات             

 30 45 نعم

 70 105 ال

 %100 150 المجموع

  

بحسب مساهما االفناء اآلختين مي  ( إد  د زيع ادمبح ث ن36دش ت فيانات ادجدول )
مساعدة اد ددين فتمديم ادتعايا واالهتماو بأخ هم ادمصاب باضطتاب ادت  د ، إذ يتضو  قكثت 

ةت ادمبح ثا اجابا فذ)ال( قر عدو وج د مساعدة من األخ ة واالخ ات فتمديم ادتعايا واالهتماو األُ 
ةت ادتي %( ، يلها األُ 70ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 105بأخ هم،   ث اجابا )

 %(.30ةتة وبنسبا )قُ ( 45اجابا فذ)نعم(  وعددهم )

قفنائها  وةت ادمبح ثا هي ادتي ال يمدنستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ قغلب األُ   
ادعادي ن ادمساعدة  دل اددين دالهتماو بأخ هم ادمصاب باضطتاب ةيف ادت  د ؛ وذدك دصع با 

ع إصابا قخ هم وما ي اجه أ من مع قات مي ادتعام  وادت اص  معه وما يتعتض أ ده ادتأقلم م
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من دنمت اآلختين قو اال ساس بشمادتهم ادحادا هه  د دد مشاك  مي دكيف األخ ة واألخ ات 
ادعادي ن مع ةف  ادت  د ، وهها يؤدر إد  دحم  االف ين مسؤوديا ةف  ادت  د وادت اجد ادمستمت 

%( من االفناء يمدم أ اددعم وادتعايا واالهتماو ألخ هم ادمصاب 30نجد إأ نسبا )معه، ف نما 
باضطتاب ادت  د ،  ث إأ إصابا قخ هم دم دكن عائق دهم ويتعامل أ مع ادم قف بفعاديا وانهم 

أ دديهم إر ق ،وادعب معه   ادت ماوادحب  فلطف  ادتهويتعاةف أ مع   يتكيف أ مع إصافته
يحسب أ مهااات  ةيجعلهما اخ هم وانهم دكيف ا بص ا  ج دة مع وضعه وهها دفهم ج د عن  اد

مستقباًل ويساعد عل  دمج قخ هم ادمصاب باضطتاب ادت  د،   ث خ هم قدتعام  مع وضع 
من  فيتعلم ادسل ك االجتماعي وادت اص  وادلعب وةيح أ دهم دوا مي مساعد  اد اددين وادتخفي

عن  مساعدهم قخ هم ودمجه  تماو واعايا ةف  ادت  د  مضالً االعباء ادملماة عل هم بااله
   بادمجتمع .

 طفال التوحدأسر قُ المشكالت النفسية التي تعانيها اهم ( يبين 37جدول )          

 المشكالت النفسية التي تعانيها اسرة الطفل التوحدي
التسلسل  % التكرار

 المرتبي

 1 88 133 ادت  درادشع ا بادملق عل  مستمب  ادطف  

 2 55 82 االكتئاب ددى االمهات

 3 45 67 ادضغ ةات ادنفسيا وادعاةفيا

 4 22 33 ادحزأ وادشفما عل  ادطف  ادت  در 

 5 22 33 عدو ادمداة عل  دحم  اعباء ادطف  

 6 18 27 معاناة االمهات من ا ساس ادهنب 

 7 13 20 مشاعت ادياس واال باط

                ادمجم ع
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ادنفسيا ادمشحالت قهم ةبيعا ( قعال  إد  د زيع ادمح ث ن بحسب 37دش ت فيانات ادجدول )
مثما مشحالت عديدة ذكتها ادمبح ث أ   ل هها ادم ض ع وادبت  قةفال ادت  د ةت قُ ادتي د اجه 

 )ادشع ا بادملق عل  مستمب  ادطف  ادت  در( هه  ادمشحالت دتد بًا متسلساًل، إذ جاءت 
 %( 88ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 133) اجافتممد  ،ولبادتسلس  ادمتدبي األ

يستطيع  دةتة ةف  ادت  د دجا  مستمبلا عل  اعتباا قنه ال ا قُ   ث هناك دخ ف من قب  
زودونه بعنايا واعايا اةتثنائيا وقدادهما ةتده ك أ واددر ةف  ادت  د يقُ اعايته واالهتماو به غ ت 

عل  ضبط ادكث ت من دصتماده وةل كياده ودلبيا ا تياجاده ة لا ةن ات وهها نظتا النعداو 
ةتهم ادخاصا، أُ ادبتامج ادحح ميا دالهتماو فهم ماألخ ة االختين الفد إأ ينشغل ا عنه ي مًا ما ب

علي احمد زغاير  الموسومة ت مع نتائج دااةا )ودتفق ادمعطيات ادتي د صلت اد ها هه  ادبيانا
مصادر الضغوط النفسية واساليب مواجهتها لدى أولياء أمور األطفال التوحديين في االردن 

إذ وجد ادبا ث إأ اكثت مصادا ادضغ ط ادنفسيا و  عًا (. ( 20091(وعالقته ببعض المتغيرات 
ادت  در ف نما كانت اقلها هي )مشاعت ددى االمهات واالباء هي ادملق عل  مستمب  ادطف  

اجافت إذ ممد جاءت )االكتئاب ددى االمهات(، ادتسلس  ادمتدبي ادثاني اديأس واال باط( اما ب
( إد  وج د مظاهت دإل باط واالكتئاب ددى قمهات قةفال % 55( قةتة وبنسبا )82) دهدك 

عل  ن عيا ادحياة دديهن،  وهه يؤثت ادت  د  ك نه يحتاج إد  اعايا مستمتة دسل كياده ادغ ت ة يا
ةتة وصع با د م ت اال تياجات ادتي يحتاج إد ها ادطف  من اضامه إد  دأث ت اد ضع ادمادر دألُ 

)ادضغ ةات ادمشحالت نفسيا ب يل ها ،فتامج دأه   وددايب دزيد من  دة االكتئاب ددى األو 
ةت قُ دعاني  %(45ةتة وبنسبا )قُ ( 67) تاجافذ ،إبادتسلس  ادمتدبي ادثادث ادنفسيا وادعاةفيا ( 

األةفال من ادضغ ةات ادنفسيا وادعاةفيا ،   ث دتى ةفلها ادمصاب باضطتاب ادت  د يحبت 
قماو اع نها مما يزيد ا ساةها بادعجز قماو مسؤودياده ومتطلباده، ومي بعض ادحاالت دؤدر إد  

ضغ ةات عل  األو دصتاع االدواا ةتيا دأثت عل  ادعالقات ادزوجيا ودظهت هه  ادقُ مشاك  
وواجبات واعباء اضاما إد  دواها كزوجا وابا ف ت ، ومي اد قت  تادهر يتطلب منها مسؤوديا

وهناك مشحالت نفسيا اختى دعاني  ةتر من   ث عالقتها فزوجها وافنائها.ذاده دحمق ادتتابط األُ 
                                                           

مصادا ادضغ ط ادنفسيا واةاد ب م اجهتها ددى اودياء ام ا االةفال ادت  دي ن مي  ،ا مد زعاايت علي -1
كليا اددااةات ادتتب يا وادنفسيا  ،قسم ادتتبيا ادخاصا  ،اةادا ماجست ت ،  االادأ وعالقته فبعض ادمتغ تات

  .95ص ،2009، جامعا عماأ ادعتبيا دلدااةات ادعليا،ادعليا 
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وادتي جاءت بادتسلس  )ادحزأ وادشفما عل  ادطف  ادت  در( اال وهي  قةفال ادت  دةت قُ منها 
ةت من دعاني بعض األُ  %(22( وبنسبا )150ةتة من مجم ع )قُ ( 33إذ اوتده )،ادمتدبي ادتابع 

ادحزأ ادعم ق وادشفما عل   ةفلهم ادمصاب باضطتاب ادت  د نتيجا ادضغ ةات ادتي دساهم 
أ اةتمتاايا  اده ةفلهم وقله قب ل ةل كيات ادت  د مي ادضغط عل  اد اددين بسبب مخاومهم بشا

ذ ،إ( عدو ادمداة عل  دحم  اعباء ادطف  ، ويلي ذدك ادتسلس  ادمتدبي ادخامس )من قب  ادمجتمع
،  ث يتتدب عل  وج د ةف  %( 22ةتة  وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ (  33) جافتا

ةت بحاجه ماةا إد  ادماديا مما يجع  هه  األُ  ةتة اعباء اضافيا  قد دف ق  قدادهاد  در باألُ 
)معاناة االمهات من ا ساس وادتسلس  ادمتدبي ادسادس  اددعم ادمادر دتلبيا ا تياجات ةفلهم ،

%( إأ بعض قمهات قةفال ادت  د دشعت بادهنب 18وبنسبا )ةتة قُ ( 27) اجابا دهادهر ادهنب ( 
ا دتناودها دواء مع ن اثناء متتة ادحم  قو نتيجا خ مها من إأ دك أ اصابا ةفلها نجمت ام

ادسماح بادتطعيم واخه ادلما ات قو قنها نجمت عن ع ام  وااثيا قو متض اص بت به اثناء متتة 
ادتسلس  ادمتدبي  تاً واخ  ادحم ، ويح أ هه  ادشع ا قكثت ادحاالت االنفعاديا قس ة عل  اد اددين،

        .%(  13ةتة وبنسبا)قُ ( 20) ت إديهاا ادهر او)مشاعت ادياس واال باط ( ادسابع 

 طفال التوحد مع محيطهاأسر قُ يبين مدى اندماج   (38جدول )              

 % التكرار البيانات             

 9 14 ج د

 42 63 مت ةط

 49 73 ضعيف

 %100 150 المجموع

 

ةت قةفال ادت  د قُ ( إد  د زيع مجتمع اددااةا بحسب مدى اندماج 38دش ت فيانات ادجدول )
مع محيطها، إذ دم د زيعها إد  ثالث مئات، دبدق فذ)ج د( ودنتهي فذ)ضعيف( ، ويتضو إأ اكثت 
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ةتة من قُ ( 73كانت اجافتهم فذ)ضعيف( ،إذ اواا إد  ذدك ) اادمبح ث ن مي مجتمع اددااة
%( ، يل هم من كانت اجافتهم )مت ةط( إذ اواا إد  ذدك ) 49ةتة وبنسبا )قُ ( 150مجم ع )

( إةتة وبنسبا 14%( ، دلتها من كانت اجافتهم )ج د( ،إذ اواا دهدك ) 42ةتة وبنسبا )قُ ( 63
(9.)% 

نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ ادنسبا األعل  من مجتمع اددااةا اجاف ا  بانهم  
ةت قةفال ادت  د مع محيطها االجتماعي ضعيف   ث ندماج االجتماعي ألُ يشعتوأ إأ  اال

وج د ةف   ،ةت األختى قكثت عتضا دلضغ ط االجتماعيا وادنفسيا من األُ  ةتدك أ هه  األُ 
ةتة  متاد األُ قةتة بعضهم فبعض وب ن متاد األُ قعل  ادعالقات االجتماعيا ف ن  دؤثت د  در

إأ إصابا ةف  باضطتاب ةيف ادت  د  ديست مشحلا متديا  .ةتةختين خااج نطاق األُ واآل
ةتر  دتسبب دها بضعف قُ دتعلق بادفتد ادمصاب  فها و د  محسب ف  هي مشحلا ذات واقع 

ادت اص  االجتماعي؛ وذدك دمحدوديا قداات ةف  ادت  د ادصحيا وادجسميا وادههنيا واعتماد  
عل  غ ت  مي قضاء  اجاده مكاأ الفد دأُلةتة اأ دتاعي ك  ذدك األمت ادهر يؤثت مي مست ى 

دت  د  نتيجا عالقادها االجتماعيا ،اضاما إد  كثتة ادمشاك  ادتي دسببها ةل كيات ةف  ا
دتصتماده غ ت ادطبيعيا، وادتي دعم  عل  ازعاج األه  ودجنب االختالط باآلختين ادمحيط ن 
به، و جم ادمسؤوديات واالدتزامات ادمضاعفا وادتي دجع  اأُلةتة قل لا االهتماو بما ه  خااجي 

ف االندماج نتيجا قهتمامها ادمماف  بحادا ةف  ادت  د واعايته، ك  هه  األم ا دتسبب بضع
 االجتماعي أُلةت قةفال ادت  د  .

د جد متوق ذات دمد مثلت فيانات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادثانيا ادتي دم ل )
لمشحالت دعزى دةفال ادت  د قةت االندماج االجتماعي ألُ مست يات   صائيا  ف ن إدالدا 

إأ س متبع كار مت صلت ادبا ثا إد  (. بقياةفال ادت  دقةت قُ االجتماعيا ادتي دعاني منها 
 28( اكبت من قيمتها ادجدوديا عند داجا  تيا 226،49قيما متبع كار ادمحس با وادبادغا )

د جد متوق ذات انه  ( مما يعني قب ل ادفتضيا ،قر48،278وادبادغا ) 0.01ومست ى معن يا 
لمشحالت دعزى دةفال ادت  د قةت االندماج االجتماعي ألُ مست يات   صائيا ف ن إدالدا 

ومق ما  . 0.01دحت مست ى دالدا اق  من  ةفال ادت  دقةت قُ االجتماعيا ادتي دعاني منها 
 دؤوت  فيانات ادجدول قدنا 
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االندماج االجتماعي ألسر أطفال التوحد والمشكالت التي  بين العالقة يبين (39)جدول
 تواجهها

درجة  2قيمة كا الفرضية
 الحرية

الداللة  وى مست
 االحصائية

 الداللة

د جد متوق ذات دالدا ا صائيا ف ن  
ةفال قةت مست يات االندماج االجتماعي ألُ 

ادت  د دعزى دلمشحالت االجتماعيا ادتي 
 دادا 0.003 28 226,49 ةفال ادت  دقةت قُ دعاني منها 

 

 يبين من يتولى رعاية الطفل التوحدي بشكل مباشر (40دول )ج

 % التكرار البيانات             

 75 113 االو

 0 0 االب

 25 37 كالهما

15 المجموع
0 100%  

      

( إد  د زيع ادمسؤوديا االجتماعيا دتعايا قةفال ادت  د عل  40دش ت فيانات ادجدول )
كانت )االو( إذ قوتت إد  ذدك  ادمبح ث ن بشح  مباوت، ويتضو إأ اجابات قغلب ادمبح ث ن

%(، دلتها باإلجابا )كالهما( إذ اوتت ذدك 75ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 113)
%(. نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ ادغادبيا ادعظم  من مجتمع 25ةتة وبنسبا )قُ  (37)

عل  عادق األو بادداجا االود ،  اددااةا اجاف ا قأ مسؤوديا االهتماو بادطف  ادت  در واعايته دمع
مهي ادتي دمدو ده ما يحتاجه من اعايا، مهي دمضي معظم وقتها بمتاقبا ادطف  ودعطي اهتمامها 
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ده عل   ساب اخ ده وواجبات ادب ت، كما اجاب ادبعض إأ مسؤوديا االهتماو بادطف  ادت  در 
ن يؤمن أ بأهميا ادتعاوأ وادتشااك دشااكيه ف ن األب واألو. وهه  ادحادا دظهت عند اآلباء ادهي

 مي ادمهاو ادمنزديا ف ن ادزوج وادزوجا.

 دصابة الطفل بالتوحإاالندماج بالمجتمع بعد بسر األُ  ة للصعوباتواجهميبين  (41جدول )

 % التكرار البيانات                   

 83 124 نعم

 17 26 ال

 %100 150 المجموع

 

 ةت مي االندماج االجتماعي بادمجتمع ( ي ضو ادصع بات ادتي واجهت األُ 7ادشح  )      

مي  األةت( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ادصع بات ادتي واجهت 41دش ت فيانات ادجدول )
االندماج االجتماعي بادمجتمع بعد اصابا ادطف  بادت  د، إأ قكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا 

%(  دلتها باإلجابا 83ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 124) اجابام( إذ اجاب ب) نع
 %(. 17ةتة وبنسبا )قُ ( 26)ال( إذ قوتت ذدك )

أ ادغادبيا ادعظم  من مجتمع اددااةا دتى إأ هناك إنستنتج من فيانات ادجدول اعال  
فنها بادت  د ومن هه  صع بات كب تة واجهت األةتة مي دعاملها مي ادمجتمع ، بعد إصابا ا

ادمشاك  خشيا اد اددين من اد صم االجتماعي ومن نظتة ادمجتمع اددونيا دطفلهم ادت  در؛ 
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ةتة مي بعض اال ياأ إد  دجنب ادمشااكا مي ادمناةبات نتيجا دصتماده وقد دضطت األُ 
باإلضاما  االجتماعيا، كما اجاب ادبعض بعدو وج د صع بات وانهم دمبل ا األمت بإصابا افنهم.

إد  دوا ادعادات وادتماد د االجتماعيا مي امض ادمصاف ن باألمتاض ادنفسيا وادب  د جيا 
 ادمستديما ادتي دحد من دفاعلهم االجتماعي مع محيطهم إد   د بع د.

 يبين هل المشاركة في المناسبات تساعد على االندماج االجتماعي ( 42دول )ج

 % التكرار البيانات             

 82 123 نعم

 18 27 ال

 %100 150 المجموع

 

( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب قناعادهم فدوا ادمشااكا مي 42دش ت فيانات ادجدول )
ادمناةبات مي عمليات االندماج، نجد إأ اكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا اجاب فذ)نعم( إذ 

%( ، دلتها باإلجابا )ال( إذ اجابا 82ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 123اجابا )
 %( .18ةتة وبنسبا )قُ ( 27)

ةت دتى إأ ادمشااكا مي نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ غادبيا مجتمع اددااةا من األُ     
ةتة مي ادمجتمع ودساعد فداجا كب تة ادمناةبات االجتماعيا دساعد فداجا كب تة مي اندماج األُ 

ةتة نتيجا اصابا االفن بادت  د وبشح  خاص عندما يتمب  ادمجتمع ادطف  معاناة األُ  مي دخفيف
ادت  در، اال إأ االجابا ال دش ت إد  انعداو وج د هه  االمحانيا مي دمب  ادطف  ادت  در 

ةتده بع دًا عن ادشفما غ ت م ج دة مي ادمجتمع ادعتاقي قو باأل تى مي ادثماما قُ وادتفاع  مع 
ةت إد  ادعزدا ادط عيا اغم ايمانهم بأهميا ادمشااكا االجتماعيا مي يا بما يدمع األُ ادعتاق

ادمناةبات مي عمليا االندماج االجتماعي دهم بشح  عاو وألةفال ادت  د بشح  خاص ، وه  ما 
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اةس دتد ادفع  ادسلبي ازاء ةؤال ادجدول قعال  وادمتمث  بإجابا ادبعض إأ هه  ادمناةبات ال 
 ةتة مي ادمجتمع.عل  اندماج األُ دساعد 

 طفال يساعد في اندماجه معهمسر للطفل اللعب مع األيبين سماح األُ  (43دول )ج  

 % التكرار البيانات             

 43 65 نعم

 57 85 ال

 %100 150 المجموع

    

ةتة دلطف  ( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب امحانيا ةماح األُ 43دش ت فيانات ادجدول )  
ادت  د بادلعب مع االةفال االة ياء فهدف ادمساعدة مي اندماجه معهم ، ادضو إأ قغلب مجتمع 

%( ، دلتها 57ةتة  وبنسبا ) قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 85اددااةا اجاب فذ)ال( اذ اجابا ذدك )
 %(. 43ةتة وبنسبا )قُ ( 65اإلجابا فذ)ال( ف اقع )

ول قعال  إأ قكثت من نصف مجتمع اددااةا اجاب قنهم ال يسمح أ نستنتج من فيانات ادجد     
اد  ةفلهم ادت  در بادلعب مع األةفال مي ادشااع ، خ مًا من إأ يم و هؤالء األةفال باالةتهزاء 
وادسختيا من دصتمات افنهم وعدو دمبلهم دتصتماده بشح  يؤدر إد  ادتأث ت عل  نفس ته وبادتادي 

كما اجاب ادبعض اآلخت إد  ادسماح دالفن بادلعب مي ادشااع ألأ ذدك االنط اء عل  ادهات، 
يختجه من عزدته وادلعب بحتيه مع األةفال مما يجعله يعبت عن مشاعت  وبادتادي يؤدر ذدك 
إد  اندماجه مع مجتمعه. وهنا دتى ادبا ثا إأ مث  هه  االةتجابات من ُقةت ادمبح ث ن دعتمد 

ر اصاب افنهم ماألمتاد ادمصاف ن بمتالزما اةبتجت غادبًا ما يح ن أ عل  ن عيا وودة ادت  د اده
ذور داجات ذكاء قعل  من ادمت ةط ادعاو االمت ادهر يمنحهم متصا دمب  اقتانهم دهم خااج 

 ادمنزل بما يسهم فدوا  مي اندماجهم االجتماعي.

 الجتماعيةيبين مدى اهتمام الزوج باألم من الناحية النفسية وا  (44جدول )     
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 % التكرار البيانات             

 29 42        دائما يتمع زوجي من او ي ادمعن يا  

 55 81                        يحفزني من وقت آلخت  

 16 24 ال يبدر ار اهتماو في ويحبط من معن يادي

 %100 147 المجموع                

 

( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب مدى اهتماو ادزوج باألو من ادنا يا 44دش ت فيانات ادجدول )
اكثت ادمبح ث ن من مجتمع اددااةا قد اجاف ا فذ)يحفزني من  بأأادنفسيا واالجتماعيا ، إذ يتضو 

%( ، يل ها من اجاف ا 55ةتة فنسبا )قُ ( 147ةتة من مجم ع )قُ ( 81وقت آلخت ( إذ قد اجابا )
%(، يل ها من 29ةتة وبنسبا ) قُ ( 42فذ) دائمًا يتمع زوجي من او ي ادمعن يا(   ث اجابا )

( 147ةتة من مجم ع )قُ ( 24قر قهتماو في ويحبط من معن يادي( وقد اجابا ) رقجاف ا فذ)ال يبد
 %(. 16وبنسبا )

اددعم ادنفسي واالجتماعي ادممدو من األب دألو نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ صفا 
ةتة من ادظتوف االجتماعيا ووممًا دطبيعا ادضغ ط ادتي يتعتض دها يتهفهب وممًا دمعاناة األُ 

األب مي  ياده ادعاديا، كما يتدبط ذدك بص اة مباوتة بطبيعا اد عي ادصحي وادنفسي 
ا االباء. إذ إأ قغلب مجتمع اددااةا اجاب واالجتماعي وادثماما بمعناها ادمعتمي ادتي يتم ز فه

عن مدى اهتماو ادزوج باألو من ادنا يا ادنفسيا واالجتماعيا فذ) يحفزني من وقت آلخت( قر إأ 
ادزوج ال يبدر اهتمامه باألو بص ا  مستمتة اال إأ ذدك ال يعني دخليه عن واجبه االف ر دجا  

اء االكبت مي ادعنايا به الأ فيانات ادجدول قعال  ادطف  ادت  در قو دجا  األو ادتي دتحم  ادعن
%( ممط من اآلباء ال يبدوأ اهتمامًا باألو ومعانادها مي اعايا ادطف  ادت  در . 16ف نت إأ )

د جد متوق دمد مثلت فيانات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادسادةا وادتي دتى م ها ادبا ثا 
ةتيا ف ن ةتة وادمشحالت األُ ابا ةف  بادت  د داخ  األُ معن يا ذات دالدا ا صائيا ف ن اص
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( قكبت من قيمتها ادجدوديا 70،431نظتًا دك أ قيما متبع كار ادمحس با وادبادغا ) .ادزوج ن
( مهها يعني قب ل ادفتضيا  16،811وادبادغا ) 0.01ومست ى معن يا قق  من  6عند داجا  تيا 

ةتة صابا ةف  بادت  د داخ  األُ إد جد متوق معن يا  ذات دالدا ا صائيا ف ن انه  قر
ومق ما دمثله فيانات  . 0.01دحت مست ى دالدا قق  من  ةتيا ف ن ادزوج نوادمشحالت األُ 
 ادجدول ادنا . 

 بين سريةاألُ  والمشكالت سرةاألُ  داخل بالتوحد طفل اصابة بين العالقة يبين (45)جدول
 .الزوجين

درجة  2قيمة كا الفرضية
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 االحصائية

 الداللة

 صائيا ف ن إد جد متوق معن يا  ذات دالدا 
ةتة وادمشحالت صابا ةف  بادت  د داخ  األُ إ

 دادا 0.000 6 58,431 .ةتيا ف ن ادزوج ناألُ 
 يبين المواقف التي تتعرض لها االم  من قبل الزوج بسبب طفلها التوحدي  (46جدول )

 % التكرار البيانات

 35 52 دم يسخت مني زوجي عل  االةالق

 55 81 يسخت مني زوجي ممط عندما د جد مشحلا

 10 14 يتعمد زوجي د جيه ادسختيا واالةتهزاء بشح  مستمت

 %100 147 المجموع

ةتة اآلختين دلعب ادمساندة ادنفسيا ادتي يمحن إأ دعتض قو دمدو من ادزوج قو قمتاد األُ  
اددوا االهم مي دفع   عم  األو مع ادطف  ادت  در مي عمليا عالجه قو مي ادتخفيف من  دة 
معاناده من ادت  د كإعاقا ، ةعيًا دلتخلص منها قو دتخفيف آثااها إد  ادن  مست يادها مي قادو 

ةتة، متغم إأ االمتماا إد  هها اددعم قد يؤثت بشح  الياو مي ادمستمب  بادنسبا إد  ادطف  واألُ ا
ةلبي عل  كفاءة عم  األو اال إأ ادسختيا من هها ادعم  دعد من ادع ام  ادمثبطا ادتي دحد من 
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انيات دط يت اهتماو األو بادطف  من خالل زيادة معل مادها بأهم واكثت وةائ  اعايته ماعليا وبإمح
 قدااده ومهاااده .

( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ادم اقف ادتي دتعتض دها األو 46إذ دش ت فيانات ادجدول )
من قب  ادزوج بسبب ةفلها ادت  در، إذ يتضو إأ قكثت من نصف قمتاد مجتمع اددااةا اجاف ا 

ةتة قُ ( 147مجم ع )ةتة من قُ ( 81فذ)يسخت مني زوجي ممط عندما د جد مشحلا(   ث اجابا )
%( إأ  ناأ األو ادزائد ودتك ز اهتمامها عل  ادطف  ادت  در مماف  إهمال اآلختين 55وبنسبا )

قد يدمعها ا يانًا إد  ادتصلب دتقيها وعدو االعتداد باآلااء ادتي يبديها اآلختين وخص صًا األب 
يخضع دم ازين عمالنيا، يلها وه  ما يدمعه إد  ادسختيا من هها االندماع ادعاةفي ادهر قد ال 

( 147ةتة من مجم ع )قُ ( 52) تمن اجاف ا فذ)دم يسخت مني زوجي عل  االةالق (   ث اجاف
%( 37ادسختيا من االمهات دذ) اآلباء%( وهها ما دبتهنه اادفاع نسبا دجنب 35ةتة وبنسبا )قُ 

الةتهزاء بشح  مستمت( من مجتمع اددااةا، يل ها من اجاف ا فذ)يتعمد زوجي د جيه ادسختيا وا
 %( .10ةتة وبنسبا )قُ ( 14  ث اواا دهدك )

دستنتج ادبا ثا من فيانات ادجدول قعال  إأ قكثت من نصف مجتمع اددااةا من ادزوجات  
كن يتعتضن دسختيا االزواج منهن عندما د اجههم قر مشحلا يسببها ادطف  ادمصاب بادت  د، 

نها دنتظت من زوجها إأ يح أ دها ع نًا مي مهمتها مي وهها يسبب دها ادكث ت من اال باط أل
اعايا ادطف  واالهتماو به، ادبعض األخت من ادزوجات اجافت بعدو م اجهتها ألر ةختيا من 

 ادزوج ف  كاأ دها ع نًا مي اعايا ةفلها.
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 و قيم جديدةأيبين مشاركة الزوج في تعليم الطفل التوحدي مهارات  (47جدول)        

 % التكرار               البيانات            

يشااك ادزوج مي اكساب ادطف  ادت  در ادمهااات وانجاز 
 45 66 ادمهاو

 34 50 ت   ديس دديه ادمداة عل  ادتعام  مع ادطف  واكسابه ادمهااا

                            ال يتعاوأ مع االو مي ذدك االمت
   31 21 

 %100 147 المجموع                              

 

( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب مشااكا ادزوج مي اكساب ادطف  47دش ت فيانات ادجدول )
مي مجتمع اددااةا اجاف ا  ادت  در ادمهااات مي قنجاز ادمهاو، إذ يتضو إأ قكثت ادمبح ث ن

( 147ةتة من مجم ع )قُ ( 66فذ)يشااك ادزوج مي اكساب ادمهااات وانجاز ادمهاو(   ث اجابا )
%( ، يلها من اجاف ا فذ)ديس دديا ادمداة عل  ادتعام  مع ادطف  وإكسابه 45ُقةتة وبنسبا )

مع االو مي ذدك  أ )ال يتعاو %(، يل ها من اجاف ا فذ34ةتة وبنسبا )قُ ( 50ادمهااات(   ث اجابا )
 %(. 21( ُقةتة وبنسبا )31االمت(   ث اجابا )

نستنتج من ذدك باالةتناد إد  فيانات ادجدول قعال  إأ قكثت مجتمع اددااةا يح أ م ها ادزوج 
يشااك زوجته مهما إكساب ادطف  ادت  در ادمهااات ادالزما وادمساعدة مي إنجاز ادمهاو 

ةتة ودك أ ده قثت ادطف ، وهها يدل عل  ادتعاوأ وادتفاهم ادهر يس د األُ ادمتعلما با تياجات 
ة ب مي اعايا األفن، اما ادبعض اآلخت قجاب بأأ ادزوج ديس ده ادمداة عل  ادتعام  مع ادطف  
ادت  در قد يح أ ذدك نتيجا انشغاده بعمله خااج ادب ت قو قد يح أ نابع بعدو امتالكه ادخبتة مي 

حها  االت. وهها ما يعزز دحل   ادبا ثا دلجداول ادسابما ، إذ إأ مشااكا األب مي ادتعام  مع ه
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ادعمليا ادتتب يا وادتعليميا دلطف  ادت  در مته نا بإمحاناده ادمعتفيا عن ادت  د مدى ا تالل هه  
 ادمعتما االود يا مي اهتماماده ادحياديا .

الى المساعدة لرعاية طفلها  يبين مساعدة الزوج للزوجة عند حاجتها (48جدول )
 التوحدي

 % التكرار البيانات                       

 26 38                         يمدو دي زوجي ادمساعدة بص ا  دلمائيا

ذا ةلبت منه إيمدو دي زوجي ادمساعدة مي اعايا ةفلي ادت  در 
 55 81                                                          ذدك

و دم اةلب قال يمدو دي زوجي ادمساعدة ة اء ةلبت منه ذدك 
 19 28 منه                                         

 %100 147 المجموع                              

 

إأ مسؤوديا دعليم ودنشئا ادطف  ادت  در بادطتيما ادتي دمحنه من دجاوز عقبات هه  اإلعاقا 
دحظ  فهات االهميا عند كاًل من األو واألب ،عل  ادتغم من إأ مشاعت األو ادتي دطغ  عل  

ل ةل كيادها مي ادكث ت من اال ياأ دظهت دباينًا واضو ادمدى مي االهتماو ،إذ دش ت فيانات ادجدو 
( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب مساعدة ادزوج دلزوجا عند  اجتها إد  مساعدة دتعايا ةفلها 48)

ادت  در، إذ يتضو إأ قكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا اجاف ا ب)يمدو دي زوجي ادمساعدة 
ةتة وبنسبا قُ ( 147ةتة من مجم ع )قُ ( 81مي اعايا ةفلي ادت  در إذا ةلبت منه ذدك ( )

%( 26ةتة وبنسبا )قُ ( 38، يلها من اجاف ا فذ)يمدو دي زوجي ادمساعدة بص اة دلمائيا( )%( 55)
وهها ما يؤوت وج د االهتماو وادشع ا بادمسؤوديا، يل ها من اجاف ا فذ)ال يمدو دي زوجي ادمساعدة 

 %(. 19ةتة وبنسبا )قُ ( 28ة اء ةلبت منه ذدك قو دم اةلب منه( )
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يانات ادجدول قعال  إأ ادتعاوأ ف ن ادزوج ن من ادسمات االةاةيا وهنا دستنتج ادبا ثا من ف
ادتي يجب إأ يتحل  فها ادزوجاأ مك  منهما الفد إأ يح أ ةند دلطتف اآلخت، اال إأ هنادك 
ن عًا من ادتناقض يش ب اجابات ادمبح ث ن عند مماانا فيانات ادجدول قعال  مع  مي ادجدود ن 

ادود ادفع  ادعاةفيا ادتي دشح  ادشع ا ددى األو دحديد إأ هنادك  ادسابم ن دعزو  ادبا ثا إد 
، قو  ت  د كاأ اهتمامنا قكثت دتخلصنا من ادمشحلا مي اقصت ءادكث ت دعمله ودكننا نعم  فبطي

وقت ،وهها االمت غ ت واقعي. إذ إأ ادكث ت من اددااةات اواات إد  ادحاجا ادماةا إد  ادصبت 
ي عالج ادت  د كإعاقا  ت  مي  االت اإلعاقا ادتي دشحلها متالزما وادمطاودا وة ل ادنفس م

 اةبتغت. 

 خامسًا : الحاجات المختلفة ألسر اطفال التوحد 

 سر اطفال التوحد(  يبين طبيعة االحتياجات ألُ 49جدول )

 % التكرار حاجات اسر اطفال التوحد

 4 6 دحس ن مست ى ادخدمات ادصحيا

 45 67 خدمات دعليميا

 12 18 ةتةاددعم ادمادر دألُ 

 31 47 دخصيص اادب وهتر دطف  ادت  د

 3 5 ا تياجات معتفيا

 5 7 اددعم ادمجتمعي

 %100 150 ادمجم ع
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ةتة، كما ةتيا دتدبط اادباةًا مباوتًا بادظتوف االجتماعيا ادتي دمت فها األُ ادحاجات األُ 
ةتة من متدودات إأ دحص  عليه األُ  دخضع هه  ادحاجات إد  دأث ت ةبيعا اددخ  ادهر يمحن

االعمال ادتي دؤديها دألختين ة اء مي ادمؤةسات ادحح ميا قو ادخاصا قو ادعم  ادهادي ،اال إأ 
ةت قةفال ادت  د دكتسب من وجها نظت ادبا ثا قهميا خاصا ألنها دخضع باألص  إد  قُ 

نداة ادخدمات ادحح ميا ظتوف خاصا ومتطلبات دف ق كث تًا د قعات االةتة ذادها؛ وذدك د
ادممدما دهه  ادفئا بادداجا األةاس وقلا وهب ط مست ى ادخدمات االهليا ادممدما دهه  ادفئا 

ةتيا ألةفال واادفاع دكاديفها بشح   اد ، ومن هنا كانت اااء ادمبح ث ن مي ةبيعا ادحاجات األُ 
ه  اأُلةت عل  ادتغلب عل  ادت  د دتعلق ممط بمجم عا ادطتق ادتي يمحن من خالدها مساعدة ه

د  د زيع ادمبح ث ن بحسب إ( 49ذ دش ت فيانات ادجدول )إعقبات عالج افنائها ادت  دي ن .
ةت قةفال ادت  د، إذ يتضو إأ قكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا اجاف ا ةبيعا اال تياجات ألُ 

%(  قر 45وبنسبا )ةتة قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 67) تب)خدمات دعليميا(   ث اجاف
ادحاجا اد  مؤةسات ومتاكز ومدااس خاصا بأةفال ادت  د يتبناها ادمطاع ادحح مي ادهر يمدو 
خدمات مجانيا قو مدع ما دما يحتاجه ادطف  ادت  در، يلها من اجاف ا فذ) دخصيص  اادب 

ادشهتر  %( ادحاجا اد  اددعم ادمادر 31ةتة وبنسبا)قُ ( 47) فتوهتر دطف  ادت  د(   ث اجا
من قب  ادجهات ادتةميا ود م ت االم ال االزما دلعنايا وادتعايا بأةفال ادت  د ك أ ادكلفا ادماديا 
دلعنايا فهم دف ق ما يحتاجه األةفال ادعادي ن كما انها دشح  ن عًا من ضماأ ادحمايا دلطف  

ها وه  ما ي مت ج  من ادت  در مي قاف  ايامه إذا ما ممد ا د وادديه قو كالهما باد ماة قو غ ت 
االةمئناأ عل  مستمب  ادطف  ادت  در مادتستع ادهر دخلمه ادتغبا مي ادشفاء بأةتع وقت ممحن 
ة ؤدر اد  زيادة ادضغ ط واالعباء ادماديا دتكاديف ادعالج ، يل ها من اجاف ا فذ)اددعم ادمادر 

ا إد  دعم مادر دتغطيا ةت بحاج%( قر إأ األُ 12( ُقةتة وبنسبا )18) تدأُلةتة(   ث اجاف
ب) اددعم ادمجتمعي( من خالل نشت  اادتكاديف ادباهظا دتعايا ةف  ادت  د .يل ها من قجاف  

( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 7)تةت ادتي افتل ت فهه  اإلعاقا.   ث اجافاد عي بأهميا مساندة األُ 
نح  دخصصي مي  %( ، يل ها من اجاف ا فذ)دحس ن مست ى ادخدمات ادصحيا( عل 5وبنسبا )

%(، واخ تًا من اجاف ا 4ةتة وبنسبا )قُ ( 6ادج انب ادنفسيا واالجتماعيا   ث اجاف ا )
ةت بحاجا إد  %(،قر إأ األُ 3ةتة وبنسبا )قُ ( 5) تب)ا تياجات معتفيا(   ث اجاف
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اال تياجات ادمعتفيا ود م ت ادمعل مات ادعلميا اددقيما عن ةبيعا اضطتاب ادت  د وكيفيا 
ةتة دتمديم ادع أ م  معه قكثت من  اجتها إد  اددعم ادمادي وما ادهر يمحن إأ دساهم به األادتعا

 وادمساعدة الفنها ادمصاب باضطتاب ةيف ادت  د.

 طفال التوحدأسر أُ يبين المشكالت االقتصادية التي تعاني منها  (50دول )ج

 % التكرار المشكالت االقتصادية        

 48 72                            ادتي ددمع دلعالجادتكاديف ادباهظا 

 51 76                                                       اادفاع دكاديف دمديم ادتعايا وادتأه   دلطف  ادت  در

 1 2                                                )ال دعاني من مشحالت اقتصاديا( اختى دهكت 

 %100 150 ادمجم ع                         

     

( اد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ةبيعا ادمشحالت االقتصاديا ادتي 50دش ت فيانات ادجدول )
مي مجتمع اددااةا اجاف ا فذ)اادفاع  ةت قةفال ادت  د، إذ يتضو إأ قكثت ادمبح ث نقُ دعاني منها 

دكاديف ادمؤةسات االهليا ادتي دم و فتمديم ادتعايا وادتأه   دلطف  ادت  در(   ث اواا دهدك 
%( ، يلها من اجاف ا بإأ )ادتكاديف ادباهظا 51ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 76)

بادمحمالت ادغهائيا ادتي دتدفع اةعااها بشح  ادتي ددمع دلعالج( دألدويا ادناداة قو دلك ادمتعلما 
كب ت جدًا كما إأ ادمؤةسات ادصحيا ادحح ميا ال دعام  مث  هه  االدويا عل  انها ادويا 

ةتة وبنسبا قُ ( 72ةت قةفال ادت  د   ث اواات دهدك )قُ امتاض مزمنا متمدو مدعما إد  
ةتد ن من مجم ع  قُ ت   ث اجاف%( ، يل ها من اجاف ا فذ)عدو وج د مشاك  اقتصاديا( 48)
 %(.1ةتة  وبنسبا )قُ 

دمد ةبق واواات ادبا ثا مي دحل لها دلجداول ادسابما إد  إأ انتماء اغلبيا مجتمع اددااةا  
إد  ادطبما اد ةط  ال يعني وج د امحانيا عاديا الكتفائها االقتصادر ودلب ته اال تياجات ادطبيا 
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ةت ر ف  إأ هه  ادتكاديف غ ت ادمت قعا ةتهبط فهه  األُ واددوائيا ادعالجيا دلطف  ادت  د
 النخفاض اددخ  ادحقيمي دها إد  ادطبما اددنيا قو ادفم تة . 

دها نستنتج من فيانات ادجدول قعال   إأ قكثت من نصف مجتمع اددااةا يتى إأ مشحلا 
   هه  ادفئات من اادفاع دكاديف دسج   قةفادهم مي ادمؤةسات ادتي دم و فتمديم ادتعايا ودأه

ةت عل  دمع هه  ادتكاديف، وهها بسبب األةفال ألأ اغلبها مؤةسات قهليا وعدو قداة قغلب األُ 
قلا ادمؤةسات ادحح ميا ادتي دمدو ادخدمات دهه  ادشتيحا وإأ وجدت ال دت مت م ها اد ةائ  

دويا ادالزما دعالج ادضتوايا ، اما ادجزء اآلخت يتى قأ مشحلا قادفاع دكاديف ادعالج وعدو اال
هه  ادشتيحا مي ادمستشفيات ادحح ميا وقادفاع قةعااها مي ادص دديات وهها يتجع إد  ضعف 

 ةت.ادحادا ادماديا ألغلب األُ 

د جد متوق ذات دالدا وقد مثلت فيانات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادسابعا ادتي دم ل )
ادحادا دعزى  بادت  د مي معاهد ادتعايا ادمصاب طف ادامحانيا دسج     ل  ا صائيا

قيما متبع كار (. من خالل قياس متبع كار مت صلت ادبا ثا إد  إأ ةتةاالقتصاديا دألُ 
ومست ى معن يا  4( قكبت من قيمتها ادجدوديا عند داجا  تيا 26،512وادبادغا )ادمحس با 

  ل  ا صائياد د جد متوق ذات دالدا    جقب ل ادفتضيا د( مما يعني 26،216وادبادغا ) 0.01
دحت ةتة ادحادا االقتصاديا دألُ دعزى  ادمصاب بادت  د مي معاهد ادتعايا طف ادامحانيا دسج   

 ومق ادبيانات اد اادة مي ادجدول قدنا  . . 0.01مست ى دالدا اق  من 

 المصاب طفلهم تسجيل امكانية و لأُلسرة االقتصادية الحالة بين العالقة يبين (51)جدول
 .الرعاية معاهد في بالتوحد

درجة  2قيمة كا الفرضية
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 االحصائية

 الداللة

د جد متوق ذات دالدا ا صائيا   ل امحانيا 
دسج   ادطف  ادمصاب بادت  د مي معاهد ادتعايا 

 دادا 0،009 4 26,512 ةتة.دعزى ادحادا االقتصاديا دألُ 
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 عالقة التوحد بالمشاكل االقتصاديةيبين  (52جدول )

 % التكرار البيانات

 26 40 ةتة ضعف دخ  األُ 

 15 22 دتك ا د اد اددين ادعم  دالهتماو واعايا ادطف  ادت  در

 43 65 عالج بسبب محدوديا االمحانات ادعتقلا خطط 

 7 10 ةتة اد  فيع بعض ممتنيادها دتغطيا ادنفمات دج ء األُ 

 6 9 دج ء االقتتاض واالةتدانا من االقااب   

 3 4 ختى دهكت 

 %100 150 ادمجم ع

 

ةفال قةت قُ ( وادهر يب ن ادمشحالت االقتصاديا ادتي د اجهها 52دش ت فيانات ادجدول )   
ادت  د  مهي كث تة ومتعددة ،إذ جاءت مشحلا عتقلا خطط عالج ةف  ادت  د بسبب محدوديا 

واةتمتاايا ادبتامج ادعالجيا االمحانات ادماديا قدادها مي دلبيا  اجات ادمعاق ادضتوايا 
( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 65) اوتتبادتسلس  األول إذ و مايتها ادماديا من االنمطاع جاءت 

د  مصتومات اضافيا دنفق عل  عالجه كمتابعا إأ نفمات ادمعاق دحتاج إ%( 43ة وبنسبا )ةت قُ 
د  ادتكاديف ادتعليميا إاضاما  خطط ادعالج مي ادمستشفيات ووتاء االدويا ادالزما وادغهاء ده ،

ها بسبب محدوديا دخلها . وجاءت مشحلا ضعف ادةتة عن ةداالختى وغ تها ادتي دعجز األُ 
د  عدو ادمداة إ%(   ث يؤدر ضعف اددخ  27ةتة وبنسبا )قُ ( 40)اوتتاذ  ،تة ثانياً ةدخ  األُ 

عل  دلبيا ك  ما يحتاجه من مستلزمات ضتوايا و ياديا، مما يؤثت عل  ادمست ى ادمعاوي 
دألةتة . مي   ن جاءت مشحلا دتك ا د اد اددين ادعم  دالهتماو واعايا ادطف  ادت  در ثادث إذ 

د  دتك ا د اد اددين ادعم  إةت (    ث دضطت بعض األُ %15ةتة وبنسبا )قُ ( 22) اوتت
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و ادعم  ما دتتك األ  ت  دتمحن من االهتماو واعايا ةفلها ادمصاب باضطتاب ادت  د وغادباً 
ةتة اد  ةتة، دل ها مشحلا دج ء األُ دالهتماو بطفلها مما يؤدر اد   دوث مشحالت اقتصاديا دألُ 

ةتة وبنسبا قُ ( 150ةت من مجم ع )قُ ( 10)اوتت ذإفيع بعض ممتنيادها دتغطيا ادنفمات ادتابع  
فبسبب ، د  االقتتاض من االقااب دتغطيا ادنفمات إةتة سًا مشحلا دج ء األُ م%( ، بعدها خا7)

ا من االةتدان قود  االقتتاض إةت ضعف االمحانات ادماديا وانخفاض اددخ  دضطت بعض األُ 
( 9ذ اوتت )إةتة ويساهم مي دده ا  ادتها ادمعاويا االختين دسد ا تياجادها مما يثم  كاه  األُ 

بعدو وج د مشاك   ةةت قُ ( 4) اوتتخت   ث قهناك  االت  %( ، وقخ تاً 6ةت وبنسبا )قُ 
 . %(3اقتصاديا دديها وبنسبا) 

: د جد متوق ذات امسا ادتي دم لوقد مثلت فيانات ادجدول قعال  مادة اختباا ادفتضيا ادخ    
، وعند ةتة و دوث ادمشحالت االقتصادياو اكثت داخ  األُ قف ن اصابا ةف   دالده ا صائيا

 كار متبع قيما دك أ  ا تساب قيما متبع كار د صلت ادبا ثا إد  قب ل ادفتضيا نظتا
 معن يا ومست ى  6  تيا داجا عند ادجدوديا قيمتها من قكبت( 58,474) وادبادغا ادمحس با

ف ن  ألنه د جد متوق ذات دالده ا صائيا ادفتضيا قب ل مما يعني( 16,811) وادبادغا 0,01
 من قق  دالدا مست ى  دحت ةتة و دوث ادمشحالت االقتصادياكثت داخ  األُ قو قاصابا ةف  

 ومق ادبيانات اد اادة مي ادجدول قدنا . . 0,01
 

 المشكالت وحدوث اأُلسرة داخل اكثر أو طفل اصابة بين العالقة يبين (53)جدول
 .االقتصادية

2قيمة كا الفرضية درجة  
 الحرية

الداللة مستوى 
 االحصائية

 الداللة

ف ن اصابا ةف   د جد متوق ذات دالده ا صائيا
و اكثت داخ  اأُلةتة و دوث ادمشحالت ق

 .االقتصاديا
 دادا 0.000 6 58.474 
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  عالقة المستوى االقتصادي بالتدخل المبكر لمعالجة التوحدبين  (54جدول ) 

 % التكرار البيانات             

 71 106 نعم

 29 44 ال

 %100 150 المجموع

 

( وادتي دب ن عالقا ادمست ى االقتصادر بادتدخ  54دش ت ادبيانات اال صائيا دلجدول )
ةتة وبنسبا قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 106ادمبحت دمعادجا اضطتاب ادت  د، إد  إأ إجابات )

ةتة مي عمليا ادتدخ  ادمبحت دمعادجا %( كانت دؤكد عل  دوا ادمست ى االقتصادر دألُ 71)
ةتة هميا ادمست ى االقتصادر دألُ ق   عدو دإ%( 29ةت وبنسبا )قُ ( 44عاق، مي   ن قكدت )ادمُ 

أ ادمست ى االقتصادر ده دواًا معااًل مي عمليا إ عاقمي عمليا ادتدخ  ادمبحت دمعادجا ادمُ 
ادت  د مفي بعض ادحاالت ةيف ادتدخ  ادمبحت الكتشاف دمعادجا ادطف  ادمصاب باضطتاب 

طف   مبحتًا  ال دملك وضع ةت ذات اددخ  ادمحدود غ ت قاداة عل  معادجا ادأ األُ إنجد 
ةت ال دههب وال دتاجع كثت مباداة واهتمامًا بطفلها ادت  در ، ماغلب هه  األُ قاقتصادر يجعلها 

ةب ب مختص قو مؤةسا صحيا دمعتما  ادا اد د د غ ت ادطبيعي، وبمتوا اد قت دتفاقم  ادا 
ةت قةفال ادت  د ألُ  إأ اادفاع ادمست ى االقتصادر د  مت لا يصعب عالجها.إادطف  ودص  

يساهم من وجها نظت ادبا ثا بشح  مباوت مي اكتشاف مشحلا إعاقا ادت  د ددى افنائها بشح  
مبحت وذدك دغن  هه  ادب ئا بادمث تات ادتي دحفز ادطف  عل  ادتفاع  معها دها ماأ قر ن ع من 

ة ف يث ت اهتماو االف ين ادخم ل قو االنعزال قو ادسل كيات غ ت ادمعتادة عل  األةفال ادعادي ن 
 بستعا .

دمد مثلت فيانات هها ادجدول اددالدا اال صائيا دلفتضيا األود  ادتي دتى م ها ادبا ثا  
ادتدخ  ادمبحت الكتشاف االصابا باضطتاب ادت  د مي د جد متوق ذات دالدا ا صائيا )

ياس قيما متبع كار ادبادغا وعند ق دعزى اد  ادمست ى ادتعليمي دل اددين( واالهتماو فهه  ادحادا
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دها ماأ ادبا ثا دتى بإأ  (50,892)( وجدت انها قكبت من ادقيما ادجدوديا ادبادغا 115،82)
هنادك متوق معن يا ذات دالدا ا صائيا االمت ادهر يثبت ادفتضيا اعال  ومق ما واد مي 

 ادجدول ادنا  .

       ( 55جدول )
 يبين العالقة بين المستوى التعليمي للوالدين والتدخل المبكر الكتشاف االصابة          

2قيمة كا الفرضية درجة  
 الحرية

الداللة  مستوى 
 االحصائية

 الداللة

ادتدخ  مي د جد متوق ذات دالدا ا صائيا 
ادمبحت الكتشاف االصابا باضطتاب ادت  د 

دعزى اد  ادمست ى  واالهتماو فهه  ادحادا
 دادا 0.000 30 115.82 ادتعليمي دل اددين.

 بين المشكالت التعليمية لطفل التوحدي (56جدول )                      

 % التكرار المشكالت التعليمية

 23 35 صع با االندماج مي ادتعليم ادعاو

 60 90 عدو د مت مدااس خاصا وكافيا ألةفال ادت  د 

 1 1 عدو ادمداة عل  دك ين عالقات ف نهم وب ن اقتانهم 

 16 24 ك  ما ةبق ذكتة 

 %100 150 ادمجم ع

ادمشحالت ادتعليما ادتي يعاني منها قةفال ادت  د دأخه خص ص تها من خص صيا  ادا   
دلمشحالت ادتعليميا  ( إد  د زيع ادمبح ث ن56اإلعاقا ادتي يعان أ منها ،دش ت فيانات ادجدول )

دطف  ادت  د، إذ يتضو إأ اكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا اجاف ا فذ)عدو د مت مدااس خاصا 
%( ، يلها 60ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 90وكافيا ألةفال ادت  د(   ث اوتت )
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%( ، يل ها 23وبنسبا )ةتة قُ ( 35من اجاف ا فذ)صع با االندماج مي ادتعليم ادعاو (   ث اوتت )
 %(. 16ةتة  وبنسبا )قُ ( 24من اجاف ا فذ)ك  ما ذكت (   ث اوتت )

دستنتج ادبا ثا من فيانات ادجدول قعال  إأ قغلب مجتمع اددااةا يتى إأ عدو د مت قو قلا     
ادمدااس خاصا دتعليم ودأه   قةفال ادت  د وإأ وجدت مهي ملك دلمطاع ادخاص وإأ اةعاا 

ةت غ ت قاداة عل  دمع هه  االج ا، كما اجاب ادبعض اآلخت باأ م ها عاديا واغلب األُ  ادتعليم
صع با قو عدو قداة قةفادهم عل  االندماج مع األةفال ادعادي ن مي  ادا دمج ادتعليم ادهر 
يجب إأ يخضع ده إةفال ادت  د بادمؤةسات ادتعليميا االعتياديا مما يؤثت عل  مست ى دعليمهم 

بحاجا إد  متو صف ف خاصا دتعليمهم. دهدك ماأ هنادك  اجا ماةا دمأةسا االهتماو ك نهم 
ادحح مي فهه  ادشتيحا من األةفال ادتي دعد ضمن ادشتيحا ادتي دمث  مستمب  ادمجتمع كح  
خص صًا وإأ هنادك نسبا كب تة منهم دتمتع بمست يات ذكاء عاديا قو ضمن ادمدى االعتيادر 

همادهم بادطتيما ادتي نجدها اد  و يعد هداًا مي ادطاقات ادبشتيا ودمص تًا مي دألةفال دها مإأ ا 
 عمليا ادتنميا ادبشتيا مي ادمجتمع ادعتاقي.

 يبين مدى تأثير المراكز الخاصة بالتوحد على تحسن حالة الطفل  (57جدول )    

 % التكرار البيانات             

 87 130 نعم

 13 20 ال

 %100 150 المجموع

 

يحاد يتفق معظم دااةي ادت  د كإعاقا ة اء من ادمتخصص ن بادطب ادنفسي قو ادفس  د جي 
.دكن عند د مت خدمات ادكشف   يادهعل  إأ هه  اإلعاقا دائميه دصا ب ادفتد ة ل متا   

وادتدخ  ادمبحت يسهم مي نجاح دمجا مي ادمدااس االعتياديا ، ويساعد عل  نجاح ادمجتمع مي 
وباإلمحاأ عالجها عل  ادتغم من إأ هها  ادمتأختةدمليص قثت اإلعاقا مي ادمتا   ادعمتيا 
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مدو ادمصاب فها بادعمت دها ادعالج ال يأخه صفا ادديم ما ايضًا مإمحانيا ادنك ص قائما مهما د
مهم بحاجا إد  ادتعايا ادعلميا ادم ض عيا ادتي دجع  من اآلثاا ادسلبيا دهه  اإلعاقا مي ادن  

( قعال  نجد إأ ادبيانات دش ت إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب 57مست يادها، ومن مال ظا دجدول )
ذ يتضو إأ اكثت ادمبح ث ن مي مدى دأث ت ادمتاكز ادخاصا بادت  د عل  دحسن   ادا ادطف ، إ

%( 87ةتة وبنسبا )قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 130مجتمع اددااةا اجاف ا فذ)نعم(   ث اوتت )
األمت ادهر يعني إأ هنادك امحانيا كب تة جدًا دالةتفادة من هه  ادطاقات ادتي  جبها االهمال 

ات االجتماعيا بما يحسب ادهر يغلف عالج هها ادن ع من االمتاض االجتماعيا قو اإلعاق
ةتة قُ ( 150ةتة من مجم ع )قُ ( 20اإلنساأ انسان ته ادكاملا، يلها من اجاف ا فذ)ال(   ث اوتت )

 %( .13وبنسبا )

ودعزو ادبا ثا اةباب ذدك إد  إأ اغلب ادعامل ن مي متاكز عالج ادت  د االهليا هم من  
دعتمد عل  دخصص مادكها ادهر ال  غ ت ادمتخصص ن واأ االجازات ادممن  ا دهه  ادمتاكز

يعم  م ها اصاًل مضاًل عن خل ها من ادمتابعا ادصحيا ادمستمتة. دها نستنتج من فيانات ادجدول 
قعال  إأ ادغادبيا ادعظم  من مجتمع اددااةا يتى إأ دلمعاهد وادمتاكز ادخاصا دها دوا كب ت 

ز من وةائ  دعليميا  ديثا وك ادا مي دحسن  ادا ادطف  ادت  در دما يت امت مي هها ادمتاك
علميا ونفسيا متخصصا دم و فتمديم ادخدمات ومتابعا اال  ال ادتعليميا واالجتماعيا وادنفسيا 

ةت ادمتمحنا  وادصحيا دألةفال ادمسجل ن م ها وهها ما يجع  هه  ادمعاهد متاكز جهب دألُ 
من هه  ادمتاكز دعدو قدادها عل  دمع ةت ادفم تة وادمحتوما دتسج   قةفادهم ، و تماأ قةفال األُ 

اة و دسج   األةفال. اما بعض ادمبح ث ن  اجاب بعدو قداة هه  ادمعاهد عل  دحم ق قر 
دحسن مي  ادا اةفادهم. متتى ادبا ثا إأ معظم هه  ادحاالت من اإلعاقا اما دك أ متأختة قو 

 ودة اإلعاقا دك أ كب تة .
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 ظهر فيها التحسنيبين الجوانب التي  (58جدول)

 % التكرار البيانات             

 47 61 ادت اص  ادلغ ر 

 28 37 ادتفاع  االجتماعي

 25 32 ادنشاط ادحتكي

 130 100% المجموع

 

ادعم  مي عالج ادت  د كإعاقا يجب إأ يح أ واماًل دجميع ادج انب عل  إأ يتم بادتعاوأ 
ف ن اأُلةتة ومتاكز ادتعايا من جها وب نهما وب ن ادمجتمع كح  من جها آختى ،دها ماأ فيانات 

( إد  د زيع ادمبح ث ن بحسب ادج انب ادتي ظهت م ها ادتحسن دطف  ادت  د من 58ادجدول )
كز ادتأه  ، إذ يتضو إأ قكثت ادمبح ث ن مي مجتمع اددااةا اجاف ا فذ)ادت اص  ادلغ ر( قب  متا

%(، يلها من اجاف ا ب)ادتفاع  47ةتة وبنسبا )قُ ( 130ةتة من مجم ع )قُ ( 61  ث اوتت )
%( ، يل ها من اجاف ا فذ)ادنشاط ادحتكي ( 28ةتة وبنسبا )قُ ( 37االجتماعي  (   ث اوتت )

 %(.25ةتة وبنسبا )قُ ( 32  ث اوتت )

دها نستنتج من فيانات ادجدول قعال  إأ ادنسبا األعل  مي ج انب ادتحسن هي ادتحسن  
ةت ادمبح ثا اغلبهم مسجل ن مي معهد اقيا دسمع وادتخاةب ويستخدو هها ادلغ ر، إأ قةفال األُ 

شحالت ادتي ادمعهد فتامج  ادت اص  االجتماعي ادتخاةب )ادنطق وادكالو(  وادكشف عن ادم
يعاني منها قةفال اضطتاب ةيف ادت  د مي ادت اص  ادلغ ر وادتي كانت دعتمد عل  ما يمتلكه 
ةف  ادت  د من داجا مي ادتفاع  االجتماعي ةاعد  مي دط يت ادت اص  ادلغ ر دديا  وعل  

من  علمًا إأ ادت اص  ادلغ ر يحتاج إد  وقت ة ي  دكي يتمحن ادطف  ،ودة اإلصابا وداجتها 
 دط يت مهاااده ادلغ يا . 

                                                           

   ادنشاط ادحتكيو هين اجاف ا ف ج د دحسن بادج انب ادلغ يا وادتفاع  االجتماعي يبلغ عدد ادمبح ث ن اد  
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وهنا الفد من االوااة اد  قص ا معاهد عالج ادت  د ادم ج دة مي ادمجتمع ادعتاقي عل  
دعليم ادطف  وعالجه بأ د ج انب ادمشحلا ة اء ادلغ يا منها قو ادحتكيا قو االجتماعيا وذدك 

ب االختى دل ها مي ج انب دمص ا مي فناءادها ادتنظيميا ادتي دفتمت اد  ادتخصصات مي ادج ان
ادتحسن ادتفاع  االجتماعي   ث اةتخدمت ادمتاكز ادبتامج ادممدما دهم عل  ج انب ادنشاط 
ادحتكي  وادتتك ز عل  دعزيز ودط يت قداادهم عل  ادتفاع  االجتماعي إلختاجهم من  اده ادعزدا 

ادحتكي وداجا ادنشاط  ادتي يعان أ منها ومحاودا دمجهم  ، دالها مي ج انب ادتحسن ادمجال
ادحتكي اذ اعتمدت ادمتاكز عل  فتامج ةحب ادنشاط ادحتكي ادعش ائي عن ةتيق ادلعب قو 

 محاوده ادجل س دفتتة .
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 المبحث الثالث : مناقشة الفرضيات
ادمست ى ادتعليمي دل اددين  ف ند متوق معن يا  ذات دالدا ا صائيا : د جالفرضية األولى. 1

وادتدخ  ادمبحت الكتشاف االصابا باضطتاب ادت  د واالهتماو فهه  ادحادا. بعد ا تساب قيما 
 وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما متبع كار اقدمت ادبا ثا عل  قب ل ادفتضيا نظتًا دك أ 

 وادبادغا 0,01 يامعن   ومست ى  30  تيا داجا عند ادجدوديا قيمتها من قكبت( 115,82)
 االصابا الكتشاف ادمبحت ادتدخ  مي ا صائيا دالدا ذات متوق  د جد انه . قر(50,892)

 دالدا مست ى  دحت دل اددين ادتعليمي ادمست ى  اد  دعزى  ادحادا فهه  واالهتماو ادت  د باضطتاب
 (55كما ه  واضو بادجدول ) . 0,01 من قق 

 ادتي ادمشحالت االجتماعيا ادم ة ما)قهم  ادخاددر نجم عب ت دااةا مع اددااةا هه  ودتفق
 ادتأه  ( واعادة ادمعادجا وةب  ادت  دي ن األةفال اعايا مي تمنها اأُلة دعاني

 ادمست ى  ف ن ا صائيا دالدا ذات  معن يا متوق  د جد) مفادها ادتي اددااةا متضيا نمب  وبهها
 ادحادا( فهه  واالهتماو ادت  د باضطتاب االصابا الكتشاف ادمبحت وادتدخ  دل اددين ادتعليمي

االندماج االجتماعي أُلةت  ف ن د متوق معن يا ذات دالدا ا صائيا : د جالفرضية الثانية. 2
قةفال ادت  د وادمشحالت ادتي د اجهها. بعد ا تساب قيما متبع كار اقدمت ادبا ثا عل  قب ل 

 ادجدوديا قيمتها من قكبت( 226,49) وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  ادفتضيا نظتاً 
 النه ادفتضيا قب ل يعني مما( 48,278) وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  28  تيا داجا عند

 دعزى  ادت  د قةفال أُلةت االجتماعي االندماج مست يات ف ن ا صائيا دالدا ذات متوق  د جد
 . 0,01 من قق  دالدا مست ى  دحت ادت  د قةفال ةتقُ  منها دعاني ادتي االجتماعيا دلمشحالت

 (39كما ه  واضو بادجدول)
 نظت وجهات ادم ة ما ) ةتانك متش وم داج فيج متش م لكا دااةا دااةا مع اددااةا هه  ودتفق
 ادتجتبا: بادت  د ادمصاف ن األةفال قم ا قودياء ف ن واال تياجات وادتحديات اددعم   ل

ودياء االم ا ه  ما  يتعلق بمشاك  دفاع  قكثت ويء يشغ  دفك ت ق إد ادصتبيا( وادتي دهدف 
 .اد ص ل إد  ادخدماتعب بمفتد  وإ باط اد اددين من لداادطف  مع اآلختين و 
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 االندماج ف ند جد متوق ذات دالده ا صائيا  مفادها) ادتي اددااةا متضيا نمب  وبهها
 د اجهها( ادتي وادمشحالت ادت  د قةفال ةتألُ  االجتماعي

ادخصائص ادسل كيا ف ن  د متوق معن يا ذات دالدا ا صائيا: د جالفرضية الثالثة .1
ةتة وادطف . وعند ا تساب قيما متبع كار د صلت ألةفال ادت  د وادمشااكا االجتماعيا دألُ 

 من قكبت( 143,567) وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  ادبا ثا إد  قب ل ادفتضيا نظتا
 قب ل يعني مما( 48,278) وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  28  تيا داجا عند ادجدوديا قيمتها

 ادت  د ألةفال ادسل كيا ادخصائص ف ن إ صائيا دالدا ذات متوق معن يا د ج د ادفتضيا
 دالدا مست ى  دحت ادت  د قةفال ةتقُ  منها دعاني ادتي االجتماعيا دلمشحالت دعزى  وادمشااكا

 (32كما ه  واضو بادجدول) . 0,01 من اق 
   ل نظت وجهات ادم ة ما ) ةتانك متش وم داج فيج متش م لكا دااةا مع اددااةا هه  ودتفق
 ادصتبيا( ادتجتبا: بادت  د ادمصاف ن األةفال قم ا قودياء ف ن واال تياجات وادتحديات اددعم

وادملق واالكتئاب ونمص اددعم االجتماعي ةفال ادت  د  بادت دت قم ا قودياء قوع ا  ادتي دتى إأ
 قد دؤدر إد  زيادة مست يات ادض ق األف ر ، مع ادسل كيات ادعدوانيا ادحادة وادهاديا ألةفادهم.

 ادسل كيا ادخصائص ف ن د جد متوق ذات دالده ا صائيا مفادها ادتي اددااةا متضيا نمب  وبهها
 (.وادطف  ةتةدألُ  وادمشااكا االجتماعيا ادت  د ألةفال

 بادحتج ةتةاألُ  وع ا مست يات ف ن ا صائيا دالدا ذات  متوق  : د جد الرابعة الفرضية .2
بادت  د وعند ا تساب  مصاب ةف  ألنجافهم ادمجتمع مي االندماج دصع بات دعزى  االجتماعي

 وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  قيما متبع كار د صلت ادبا ثا إد  قب ل ادفتضيا نظتاً 
 وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  1  تيا داجا عند ادجدوديا قيمتها من قكبت( 24,496)
 مست يات ف ن ا صائيا دالدا ذات  متوق  د جد النه ادفتضيا قب ل االمت ادهر يعني( 6,634)

 مصاب ةف  ألنجافهم ادمجتمع مي االندماج دصع بات دعزى  االجتماعي بادحتج ةتةاألُ  وع ا
 (29كما ه  واضو بادجدول). 0,01 من اق  دالدا مست ى  دحت بادت  د
 ةتألُ  االجتماعيا ادم ة ما)ادمشحالت ادخميس افتاهيم نجالء دااةا مع اددااةا هه  ودتفق
هم ادمشحالت االجتماعيا وم اجهتها( ادتي دتى قأ ق  ادسع ديا ادعتبيا ادمملكا مي ادت  د قةفال
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من ةل كيات  ادخج  يع د إد  ادمناةبات االجتماعياةتة دتمث  مي عدو  ض اهم ادمتدبطا باألُ 
ةتيا بسبب وج د ةف  ف نهم ادطف  وكهدك دم اجهتهم بعض ادصع بات مي دنظيم  يادهم األُ 

 ( 1).  1995دمتض ادت  د ،  اد ادديندااةا م اين  ، دااةا ن عيا دتفس ت . مصاب بادت  د
 ميالةبانيا دأث ت األةتة كلها ف ج د ادطف  األود زو وكانت األمهات قظهتت نتائج اددااةا  ا

 ادغادب قكثت دأث تًا . 
 وع ا مست يات ف ن د جد متوق ذات دالده ا صائيا)  مفادها ادتي اددااةا متضيا نمب  وبهها

 مصاب ةف  ألنجافهم ادمجتمع مي االندماج دصع بات دعزى  االجتماعي بادحتج ةتةاألُ 
 بادت  د(.

إصابا ةف  قو اكثت  ف ن د متوق معن يا ذات دالدا ا صائيا: د جالفرضية الخامسة .3
ةتة و دوث ادمشحالت االقتصاديا. وعند ا تساب قيما متبع كار د صلت ادبا ثا إد  داخ  األُ 

 ادجدوديا قيمتها من قكبت( 70,431) وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  قب ل ادفتضيا نظتاً 
 ألنه ادفتضيا قب ل مما يعني( 16,811) وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  6  تيا داجا عند

 ادمشحالت و ةتةاألُ  داخ  بادت  د ةف  إصابا ف ن ا صائيا دالدا ذات معن يا متوق  د جد
 (53. كما ه  واضو بادجدول) 0,01 من اق  دالدا مست ى  دحت ادزوج ن ف ن ةتيااألُ 

)ادصحا ادمداكا  ادم ة ما م د تشدااةا د مسالف ف نتشيك و ك اكا  مع اددااةا هه  ودتفق
وآباء األةفال ةيف ادت  د  اضطتابمن  آباء وامهات األةفال ادهين يعان أ دلهات ون عيا  ياة 

يجب قأ يشم  عالج األةفال ادمصاف ن  دمديم اددعم دألةتة وادخبتاء مي ادعالجقأ  (ادعادي ن
 ادمتاقبا اددقيما دل اددين.و ادت  د مي كتواديا  باضطتاب

 قو ةف  اصابا ف ن د جد متوق ذات دالده ا صائيا مفادها) ادتي اددااةا متضيا نمب  وبهها
 االقتصاديا(. ادمشحالت و دوث ةتةاألُ  داخ  قكثت

اصابا ةف  بادت  د  ف ن د متوق معن يا  ذات دالدا ا صائيا: د جالسادسةة الفرضي .4
عند ا تساب قيما متبع كار د صلت ادبا ثا  .ةتيا ف ن ادزوج نةتة و ادمشحالت األُ داخ  األُ 

 قيمتها من قكبت( 26,512) وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  اد  قب ل ادفتضيا نظتا
                                                           

 )1) Moreno،l. : A qualitative Study Of The Parental Interpret-Action Of Autism. 
Social WORK،vol. 1995 . 
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 ادهر يعني قب لاالمت ( 26,216) وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  12  تيا داجا عند ادجدوديا
 و ةتةاألُ  داخ  بادت  د ةف  إصابا ف ن إ صائيا دالدا ذات معن يا متوق  د جد ألنه ادفتضيا

كما ه  واضو بادجدول . 0,01 من قق  دالدا مست ى  دحت ادزوج ن ف ن ةتيااألُ  ادمشحالت
(45) 

 ةتقُ  ددى ادنفسيا ادضغ ط ادم ة ما) عبدادت من  س ن ةليم دنيا دااةا مع اددااةا هه  ودتفق
 قادفاع د صلت إد    ث  ادت  در( ادطف  نح  اد ادديا باالدجاهات وعالقتها ادت  دي ن األةفال
 قفتز وكانت،  ملح ظ بشح  ادت  د اضطتاب ذوى  األةفال ةتقُ  ددى ادنفسيا ادضغ ط مست ى 
،  وادعض يا ادنفسيا األعتاض)  ادتتد ب عل  ةتقألُ  دها دتعتض ادتي ادنفسيا ادضغ ط مصادا

 ادمشحالت ادمعتفيا وادنفسيا(.،  اديأس واال باط مشاعت،  ادطف  مستمب  عل  ادملق
ةتة وامحانيا : د جد متوق ذات دالدا معن يا ف ن ادحادا االقتصاديا دألُ الفرضية السابعة  .5

 ادبا ثا د صلت كار متبع قيما ا تساب وعند دسج   ةفلهم ادمصاب بادت  د مي معاهد ادتعايا.
 قيمتها من قكبت( 58,474) وادبادغا ادمحس با كار متبع قيما دك أ  نظتاً  ادفتضيا قب ل إد 

 ادفتضيا قب ل يعني مما( 16,811) وادبادغا 0,01 معن يا ومست ى  4  تيا داجا عند ادجدوديا
 ادمشحالت و دوث ةتةاألُ  داخ  اكثت قو ةف  اصابا ف ن ا صائيا دالدا ذات متوق  د ج د

 (.51كما ه  واضو بادجدول) .االقتصاديا
 دلمصاف ن االجتماعيا ادمنظ ما ادم ة ما ) خ تهللا مختر  عادكا دااةا مع اددااةا هه  ودتفق

 ادخاصا ادتتبيا دتالم ه اددمج عمليا ادتي د اجه ادمع قات قهم ادت  د( ادتي دتى إأ باضطتاب
 .ادمنهاج ادتعليميا هي عدو مالئما
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 تمهيد: 
دستعتض ادبا ثا مي هها ادفص  األخ ت من اددااةا نتائج اددااةا ادتي ختجت فها مي 
جانبها ادم داني وص اًل دصياغا ادت صيات دلجهات ذات ادعالقا ، من قج  دحم ق متطلبات 

ادفص  وضع بعض ادممتت ات ةت م ض ع اددااةا ادحاديا، كما يتضمن االندماج االجتماعي دألُ 
دمشاايع بحثيا مستمبليا قو ددااةات قكاديميا . ويتضمن هها ادفص  مبحث ن ادمبحث األول: 

 دناول نتائج اددااةا قما ادمبحث ادثاني: ممد دناول عدد من ادت صيات وادممتت ات.
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 :عرض وتحليل نتائج الدراسة: المبحث األول 
ادمبح ث ن من االعماا ادشابا وادمؤهلا دإلنجاب وادماداة عل  ادعطاء وادتعلم أ اكثت إ .1

 كانت مئا فناء.ةاد ب دتبيا األقمعل مات ادحديثا   ل جديد من اد  دمب  ك  ما هو 
خص صًا ةفال واعايتهم من يت د  مسؤوديا دتبيا األ األو هي أال هي ادغادبا)االناث( 

عادي نسبيا اغم إأ غادبيا األمهات ى ادتعليمي دألف ين ادمست  . األفن ادمصاب بادت  د
 ، يمع أ ةفال ادت  د يعم  ف ظيفا  ح مياقباء آأ ادنسبا االكبت من ، كما إابات ف ت

مي ادمناةق ادحضتيا. منازل ملك غادب تهم  يسحن االقتصاديا اد ةط ضمن ادفئا 
مناةق هها غ ت مت مت مي ادمبحت و ادمنطما ادحضتيا دها دوا مهم مي دشخيص م

وه  ما يؤوت وج د اقم مظلم بحاجا إد  مسو اجتماعي دلمحامظا دلتعتف  .االاياف
عل  ادحجم ادحقيمي دهه  ادمشحلا. إأ مشحلا إعاقا ادت  د قد دؤدر إد  ادطالق 

 ةتة اد ا دة عل  قكثت من اعاقا. ةتة صغ تة ادحجم ممد دحت ر األُ خص صًا مي األُ 
عدو معتما األه  بخصائص ادنم   ات د( ةن4-3)دت  د غادبًا بعمت يتم دشخيص ا .2

  ادتعليميا. الكتساب ادمهاااتادطبيعي دلطف  ادسليم وادحد األدن  
 دب ن من خالل اددااةا اادفاع إصابا ادطف  األول باضطتاب ةيف ادت  د . .3
 %(.97نسبا )ةتة وبدب ن من اددااةا عدو دكتاا االصابا باضطتاب ةيف ادت  د مي األُ  .4
باإلضاما  )ادتتداديا( دطف  ادت  د هي ادسل كيات ادالإااديا قفتز ادخصائص ادسل كياأ إ .5

 تح ل دوادض ق ادشديد ، االنزعاج  يسببر دغ ت ق همامض،  ياادتود نو  متط ادحتكاإد  
 .د  ن بات غضب عنيفاإ

ادسل ك ادعدواني ادم جه و مص ا ازاء ادمث تات ادخااجيا وادخاصيا اضطتاب االك  دس د  .6
يشح  ةل كه ادعدواني ازعاجًا مستمت ف ه.ودأه ل تهتعايفو ادمختص ن قنح  امتاد اةتده 

و ايديهم قيحتك أ اؤوةهم كادمداة عل  ادكالو دها لخصائص ادلغ يا يفتمتوأ ددل اددين 
 .تك أ غ ت مناةبا اجتماعياً مذا وجدت هه  ادحتكات إعند ادحديث و 

به، مضاًل عن انعداو  د  ادلعب وادمشااكاإادنفسيا االجتماعيا ال يم ل أ ادخصائص اهم  .7
مهم  ممص دة قوادتخ لي وةتيمه دعبهم دك أ غ ت هادما  قوتغبا مي ادلعب االةتكشامي اد

 معهم.صع با اةتخداو ادت اص  ادبصتر دلعب وال االندماج مع االختين دبا  أ يستمتعال 
بادطب ب ادت  د ةيف  ل عل  معل مات عن اضطتاب ادحصباد اددين  تمحاوالدتكزت  .8

  .ادمعادج ثم االنتتنت
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ادهر شديد ادحزأ وادادهه ل وادعجز ادتاو و ادصدما بةت ادمداوةا ادة مع  األُ  دنحصت .9
ادت  د ةيف طف  باضطتاب اد . مإصاباد  خااج نطاق االةتةإيمتد مي ا ياأ كث تة 

 مت مأةاور دعد  ادغادبيا ق
دل ها ادمشحالت االجتماعيا ةتهم هي قُ و ادمشحالت ادتي د اجه ادمعاق ن إأ قهم  .10

سل كيا وبعدها ادمشحالت ادادمشحالت  ثمادمشحالت االقتصاديا  ثم ادمشحالت ادنفسيا 
ةتر مشحالت ادتخطيط األُ دتنتهي عند  ادصحيا،دمشحالت وص ال اد  اتكيف ادخاصا باد

 .دمستمب  ادطف  ادت  در 
بادحتج االجتماعي ةت قةفال ادت  د هي ادشع ا ت االندماج االجتماعي ألُ إأ اهم مع قا .11

ه االمت ادهر وعدو قب ل ادمجتمع د ،قااب وادج تاأ دطف  ادت  دت األانظت ادهر دسببه 
.وهه  ادنتيجا دطابمت مع ةتيا واالجتماعيا ادمعتادة االنشطا وادمناةبات األُ يحتمها من 

 االسرة شعور مستويات بين احصائية داللة ذات  فروق  توجدمتضيا اددااةا ادمائلا :)
 مصاب طفل ألنجابهم المجتمع في االندماج لصعوبات تعزى  االجتماعي بالحرج

 بالتوحد(
دها مأنها ضعيف االجتماعي ةفال ادت  د مع محيطها قةت أ االندماج االجتماعي ألُ إ .12

ادت  د  ةتة مادتأث ت إد  قمتاد األُ يمتد هها  ادنفسيا واالجتماعياقكثت عتضا دلضغ ط 
قع اديست مشحلا متديا دتعلق بادفتد ادمصاب  فها و د  محسب ف  هي مشحلا ذات و 

خشيا اد اددين من اد صم االجتماعي ومن نظتة ادمجتمع اددونيا دطفلهم إأ ةتر. قُ 
د  دجنب إةتة مي بعض اال ياأ األُ  بعض وقد دضطت ةل كياده،ادت  در نتيجا 

ادمناةبات االجتماعيا. وهه  ادنتيجا دطابمت مع متضيا اددااةا ادمائلا ااكا مي ادمش
االندماج االجتماعي ألسر اطفال  بين د فروق معنوية  ذات داللة احصائية توج:)

 (التوحد والمشكالت التي تواجهها
 أ مسؤوديا االهتماو بادطف  ادت  در واعايته دمع عل  عادق األو إ .13
مدااس ادمتاكز و ادمؤةسات و دنحصت بادةفال ادت  د وقةت قُ ةبيعا ا تياجات إأ  .14

ادفاع دكاديف دسج   ،مضاًل عن ادمساعدات االقتصاديا. الخاصا بأةفال ادت  د اد
  .ادخاصاتأه   ادةفادهم مي ادمؤةسات دمدو ادتعايا و ق
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المحانات عتقلا خطط عالج ةف  ادت  د بسبب محدوديا اادحادا االقتصاديا دسبب  .15
ادتدخ   مي عمليا معال واد ادهو ادتكاديف ادتعليميا االختى  ودحم  تهمتابعدادماديا 

وهه  ادنتيجا دطابمت مع  . ادمبحت الكتشاف ومعادجا ادطف  ادمصاب باضطتاب ادت  د
اصابة طفل أو  بين د فروق معنوية  ذات داللة احصائيةتوجمتضيا اددااةا ادمائلا :)

 (اكثر داخل األسرة وحدوث المشكالت االقتصادية
وةائ  دعليميا  ديثا وك ادا بعالج ادت  د ال دح ر معاهد وادمتاكز ادخاصا اغلب ادأ إ .16

وادصحيا  ادتعليميا، وادنفسيا، واالجتماعيا،متابعا اال  ال دونفسيا متخصصا  علميا 
 م ها.دألةفال ادمسجل ن 

 
 

 المبحث الثاني : التوصيات والمقترحات 
بعد ادماو ادبا ثا دااةتها مي إةااها ادنظتر وادم داني، دتى من ادضتوار إأ دتمدو فبعض 

 هةت وقةفال ادت  د إذا ما اخقُ ادت صيات ادتي دتاها مهمه مجال مشحالت االندماج ادتي د اجه 
 ا يلي: ةت وكمفها دتخفيف بعض االعباء ادملماة عل  دلك األُ 

ةت قةفال ادت  د بإعانا ادحمايا قُ ضتواة دبني وزااة ادعم  وادشؤوأ االجتماعيا وم ل  .1
ادتي  االقتصادياعل  ادصع بات  دلتغلب دمساعددهمخصيص اادب وهتر فتاالجتماعيا  

خدمات  د م ت عادت  در. مادطف   ادصحيا وددايبمي د م ت مستلزمات ادعنايا م د اجهه
، وإعداد قاعدة فيانات دقيما عن عدد ادمصاف ن باضطتاب دخصصيا مي وقت مبحت

،وادتدايبا ،وادتعليميا، ووضع ادبتامج  اةيف ادت  د، بغيا دام ن ا تياجادهم ادتأه لي
 ادمالئما، ود م ت ادخدمات ادضتوايا. 

مستمتة ضتواة دبني ادمؤةسات ذات ادعالقا قو منظمات ادمجتمع ادمدني اقاما دواات  .2
بادمعل مات ادمتعلما ودزويدهم  ادمصاف ن باضطتاب ةيف ادت  د، األةفال ألمهات

 قةفادهم.مع  ادتي يمحن دطبيمها ادتدايبيا ود م ت ادبتامج بمتا   نم هم.
عمد ندوات ودماءات دثقيفيا ألمتاد ادمجتمع دلحد ادبدء بادقياو بحمالت ادت عيا دلمجتمع ب .3

 من دأث ت اد صما االجتماعيا وادعم  عل  إأ يتمب  ادمجتمع ادطف  ادت  در .
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 اوادصحيا وادتتب ي االجتماعيا دلقياو بحمالت ادت عيا نشاط وةائ  االعالو دكثيف .4
 ةت األةفال ادمصاف ن باضطتاب ةيف ادت  د.وادنفسيا ألُ 

األةفال، عل   نخاصا دت عيا   ل كيفيا مهم هه  ادشتيحا م اقناة دلفزي نيضتواة متو  .5
ةت دسه   اعايا د تسن  دألُ  إأ يم و فتمديمها مجم عا من ادمتخصص ن مي هها ادمجال،

 قةفادهم ادمصاف ن باضطتاب ةيف ادت  د.                                          
ء متاكز ادكشف ادمبحت عن اصابا اضطتاب ةيف وزااة ادصحا بأنشا اهتماوضتواة  .6

ادت  د ودجه زها بأ دث االجهزة وادمعدات ادطبيا ودعميم هه  ادمتاكز ونشتها مي جميع 
ادمستشفيات وادمتاكز ادصحيا، مع دخصيص قاقاو مجانيا دالدصاالت ادهادفيا ف ن 

 .ةت وهه  ادمتاكز دتمدو االةتشااات مي زمن االوبئا قو االزماتاألُ 
ةت قةفال ادت  د عل  م اجها ادظتوف قُ ضتواة متو متاكز االاواد االةتر دمساعدة   .7

وادمشحالت ادتي يفتضها وج د ةف  ُمعاق دل ص ل إد  ادتكيف مع  ادا االضطتاب 
 ةتة. ويجب إأ يح أ االاواد واددعم وام  دجميع قمتاد األُ 

اعايا ادطف  ادمصاب باضطتاب  اةتة مسؤوديمن ادضتوار إأ يتحم  جميع قمتاد األُ  .8
ةيف ادت  د وعدو ادماء ادحم  عل  األو قو األب قو ادبنت قو األفن ، فتعاوأ و دتضامت 

عل  اعادة  دةتة مما يساعجه د جميع امتاد االةتة  ت  يشعت بانه عض  معال مي األُ 
 دمجه بادمجتمع.

قر اعتاض غ ت ةبيعيا  ث اد اددين متاجعا ادمؤةسات وادمتاكز ادصحيا عند مال ظا  .9
عل  افنائهم دتسه   ادكشف ادمبحت عن االصابا ودشح   جمعيات قو ن ادر دتبادل 
ادمعل مات ودعم بعضهم ادبعض واددماع عن  م ق افنائهم ومطادبا ادجهات ادتةميا 

  أ إديه. جفت م ت ما يحتا
اجات ضتواة ايجاد نص ص دشتيعيا من قب  مجلس ادن اب دضمن  م ق ذور اال تي .10

ةتده. ضتواة اةهاو اجهزة االعالو مي ادت عيا بمشحالت قةفال قُ ادخاصا وضماأ  م ق 
ادت  د وكيفيا ادتعام  معهم وعمد ادمؤدمتات ادمحليا واددوديا وادحلمات اددااةيا دمناقشا 

 جديد مي هها ادمجال .  ةتهم ودبادل ادتقر مي ك  ما هقُ مشاك  قةفال ادت  د و 
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ادعم  وادشؤوأ االجتماعيا بأنشاء معاهد او متاكز  ح ميا خاصا  ضتواة قياو وزااة .11
فتعايا قةفال ادت  د عل  غتاا ادمتاكز ادعادميا وادعتبيا، والةيما إأ ادعتاق يخل  من 
هحها متاكز قو معاهد  ح ميا. وادعم  عل  اقاما دواات ددايبيه دلعامل ن وادمائم ن عل  

م بأ دث االةاد ب ادمتط اة مي مجال ادتعايا وادتعام  ادعمليا ادتعليميا وادتأه   دتمده
 معهم .

ضتواة ادتنس ق ادمشتتك ف ن وزااة ادتتبيا وب ن وزااة ادعم  وادشؤوأ االجتماعيا  .12
دالهتماو فهه  ادشتيحا ،واعادة دفع    ادعم  فتجتبا ادصف ف ادخاصا مي ادمدااس 

ا وبطيء ادتعلم واألةفال ادمصاف ن االعتياديا دمنو األةفال من ذور اال تياجات ادخاص
 باضطتاب ادت  د متصا دم اصلا ادتعليم .

 المقترحات 
دمتتح ادبا ثا من خالل دااةتها هه  اأ يح أ هناك دعاوأ ف ن وزاا  ادعم  وادشؤوأ  .1

االجتماعيا وب ن وزاا  ادتعليم ادعادي وادبحث ادعلمي، من خالل االةتفادة من ادبح ث 
مي اةم ةياةا اددودا مي مجال اعايا ودأه   ذور اال تياجات  وادتةائ  ادجامعيا

 ادخاصا وُقةتهم دجعلهم قمتاد ماعل ن مي فناء ادمجتمع .
ةت قةفال ادت  د ومشحالدهم بإجتاء قُ ادت ةع بادقياو فدااةات قختى دخص وتيحا  .2

 ادمس  ات االجتماعيا ادتي دساعد عل   صت ادمشحلا.
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 :لمراجع والقواميسا

 ادمتآأ ادكتيم. .1
ةبعا ادحاد ،دو :عبد ادسالو هااوأ ،معجم مماييس ادلغا  ،ا مد فن ادحس ن فن مااس  .2

 .2002 ،دمشق ،ادكتاب ادعتب
 .1977 ، ف توت، محتبا دبناأ ،معجم مصطلحات ادعل و االجتماعيا ،ا مد زكي فدور  .3
داا ادغد ادجديد  ،اعتن  به وااجعه ا مد جاد،ادمصباح ادمن ت ،ا مد محمد ادف  مي  .4

 .2007ادماهتة, ،دلطباعا وادنشت 
ادتنميا االجتماعيا وادعل و ادمتصلا فها من اصدااات االمانا ادعاما دألمم معجم مصطلحات  .5

 ، مفه و ادطف دا . 1987،نيساأ  ،، ادااة ادعم  االجتماعي 5ادمتحدة ، وثيما اقم 

داا ادطليعا  , 2ط ،إ ساأ محمد ادحسن  ،دتجما  ,معجم علم االجتماع  ،نكن ميش   يد .6
 .و1981 ، ،ف توت

داا ادعلم دلمالي ن مؤةسا ثمافيا دلتأديف وادنشت  ،ادتائد معجم دغ ر عصتر ،جبتاأ مسع د  .7
 .1992,،ف توت ,دبناأ، وادتتجما وادنشت 

ادمجلس  ،م ة عا علم االجتماع ) دتجما محمد ادج هتر وآختوأ( ،ج ادوأ مااوال .8
 .2000 ،االعل  دلثماما ادمشتوع ادم مي دلتتجما

مدر دعلم االجتماع، دتجما د. ةليم  داد، ادمؤةسا ا. ف دوأ اوف ف ايح ، ادمعجم ادن .9
 ادجامعيا، عماأ، بال ةنا ةبع.

،داا ادطليعا ،ف توت, دبناأ,  ةم ت كتودتجما  ,ادم ة عا ادفلسفيا, اوزنتال ، ي دين .10
   .و1974

 .و1981واكت مصطف  ةليم ، قام س األنثتوب د جيا ، جامعا ادك يت ،   .11
ل اددين محمد فن كتو افن منظ ا اإلمتيمي ادمصتر , دساأ دإلماو ادعالما قفي ادفض  جما .12

 ، 3ط،ادجزء األول ،ف توت , دبناأ ، ادعتب ,داا إ ياء ادتتاث ادعتبي دلطباعا وادنشت 
1999. 

 و1979محمد عاةف غ ث ، قام س علم االجتماع ، اده ئا ادمصتيا دلكتاب ، ادماهتة ،  .13
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 المصادر والمراجع: 

ادمتكز ادمان ني دلطف  مي مجال ادمان أ اددودي ادخاص  ،افتاهيم  سن محمد عمت ادغزاور  .1
 .2007 ،ادماهتة ،فهجات دلطباعا  ،

داا ادشتوق دلنشت ،ادمنهج ادعلمي ودطبيماده مي ادعل و االجتماعيا  ،افتاهيم خل   افتش  .2
 . 2009،االادأ ، عماأ  ،وادت زيع

 ،عماأ داا وائ  دلنشت وادت زيع ،ادت  د ادخصائص وادعالج،افتاهيم عبد هللا ادزايمات  .3
،2004.  

جمعيا  ،مشحالت ةلبا ادمت لا اإلعداديا و اجادهم اإلاواديا, عماأ ،إفتاهيم عبد هللا ادعماا .4
 . 1995 ،عمال ادمطابع ادتعاونيا

 ،ادماهتة،محتبا االنجل  ادمصتيا ،ادطف  قدت  در دشخيصه وعالجه ، افتاهيم محم د فدا .5
2004. 

ا ساأ محمد ادحسن، عبد ادمنعم ادحسني، ةتق ادبحث االجتماعي، ةبع بمطابع داا  .6
 .1982ادكتب دلطباعا وادنشت، جامعا ادم ص ، 

داا ادكتاب ادجامعي  ،دعدي  ةل ك االةفال ادت  دي ن ادنظتيا وادتطب ق ،ا مد ادس د ةليماأ .7
 .2010،االمااات ادعتبيا ادمتحدة ،ادع ن  ،

 ،جدديات االندماج االجتماعي وبناء اددودا واألما مي اد ةن ادعتبي ،ا مد بعلبحي وآختوأ  .8
 .2014 ،ف توت، ادمتكز ادعتبي دألبحاث ودااةا ادسياةات 

عماأ ،داا ادشتوق دلنشت وادت زيع ،ااواد ذور ادحاجات واةتهم ،ا مد عبد ادحليم عتبيات  .9
 .2011،االادأ  ،

داا ادفكت ،د، وةامي محسن ,ةيح د جيا ادمشحالت االةتيا ا مد عبد ادلطيف قف  ةع .10
 .2011،عماأ ،دلنشت 

داا ادمس تة دلنشت وادت زيع ،ا مد محمد قف  زيد ,دااةا ادحادا دهور اال تياجات ادخاصا  .11
 .2011،األادأ ،وادطباعا

 ،محتبا ادفالح دلنشت وادت زيع  ، 2ط،علم ادنفس االةتر ،ا مد محمد مبااك ادكندار  .12
 .1992 ،ادك يت

داا افن ،االةاد ب ادتتب يا وادتعليميا دلتعام  مع اضطتاب ادت  د ، ا مد محم د ادح امدة .13
 .2019،االادأ  ،عماأ، ادنفيس دلنشت وادت زيع

إامنج زايتلن، ادنظتيا ادمعاصتة مي علم االجتماع دااةا نمديا ,ت :محم د ع دة ،وافتاهيم  .14
 .1989عثماأ ،ذات ادسالة  ، ادك يت 
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 ،(وادعالج –ادتشخيص  – د )االةباب ادت   ،اةاما مااوق مصطف  وادس د كام  ادشتب ني  .15
 .2010،االادأ  ،عماأ ،داا ادمس تة دلنشت وادت زيع وادطباعا 

 .1994ديس اةحندا بشار، علم اجتماع االنثتوب د جيا ادطبيا، داا ادمعااف، ادماهتة، ق .16
االادأ ,داا غ داء دلنشت وادت زيع ،االةفال مي دواما ادمشاك  االجتماعيا ،ام  ادمخزومي  .17

،2016  
ادمحتب  ،االةاءة اد ادديا دجا  اةفال االود زو واةاد ب م اجهتها،ايمن ا مد ادس د محمد  .18

 .2013،االةحندايا ،ادجامعي ادحديث 
تة دلنشت وادت زيع داا ادميس ،ةيح د جيا اددمج مي ادطف دا ادمبحتة ،بطتس  امظ بطتس .19

 .2009عماأ ،
دتجما :  ،اددد   ادعملي دمناهج ادبحث مي ادعل و االجتماعيا ،ود ز اوس ،ف ب ماد  ز .20

 .2016،ادماهتة ،ادمتكز ادم مي دلتتجما ،محمد ادج هتر 
ف تس ك هن، ادنظتيا االجتماعيا ادحديثا، دتجما عادل مختاا اده ااى، محتبا نهضا  .21

 .1980، 3ادشتق، ادماهتة،  ط
داا االعصاا ادعلمي ،االةباب ادتشخيص وادعالج  –ادت  د ادتعتيف ،مت متح ةه   ثا .22

 .2015،االادأ  ،عماأ  ،دلنشت وادت زيع
، وددايبهم ، اودياء ام ا االةفال ادمع ق ن اةتتاديجيات ادعم  معهم ، جمال ادخط ب  .23

 .2001،ادمملكا ادعتبيا ادسع ديا ،ادتياض ،اكاديميا ادتتبيا ادخاصا ،ودعمهم 
، داا ادفكت ناوتوأ ممدما مي دعليم ادطلبا ذور ادحاجات ادخاصاجمال ادخط ب وآختوأ،  .24

 .2013وم زع أ، عماأ ،االادأ،
داا وائ  ، 3ط، دعليم ادطلبا ذور ادحاجات ادخاصا مي ادمدااس ادعاديا ،جمال ادخط ب .25

 .2012،االادأ،عماأ،دلنشت وادت زيع 
داا ياما  ،اضطتابات ةيف اد  د ادتشخيص وادتدخالت ادعالجيا  ،خلف ادممافلاجمال  .26

 .2016 ،عماأ، االادأ،ادعلميا دلنشت وادت زيع 
اةاد ب ادبحث ادعلمي مفاهيمه وادواده وةتقه اال صائيا ,داا عماأ   ،ج اد عزت عط  ر  .27

 .2009دلطباعا  وادنشت , 
ادعالج, وكادا ادصحاما ادعتبيا ناوتوأ ,  -االعتاض – ازو خادد ,ادت  د االةباب  .28

 .2017جمه ايا مصت ادعتبيا,
ادمشحالت االجتماعيا دألةفال ذور اال تياجات  ، ساو عبد ادحمزة دع بي ادزيادر  .29

 .2015،ادعتاق،داا ن ب ا دلطباعا وادنشت وادت زيع   ،ادخاصا
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 ،مب  دت وةباعه األومست ادتتكي دلك  ،مي مناهد ادبحث ادتتب ر ،  سن افتاهيم عبد ادعال  .30
 .2004،ةنطا 

 .1999 س ن محسن ادعلي، ادبحث ادعلمي )منهج ودطب ق(، داا واه ن، بغداد،  .31
مؤةسا ة با ، ا تياجات وضغ ط اةت ذور اال تياجات ادخاصا،خادد محمد عبد ادغني  .32

 .2008، ادماهتة ، دلنشت وادت زيع
ةيح د جيا االةفال غ ت ادعادي ن ودعليمهم ممدما مي  ،جيمس ك مماأ ،دانيال هاالهاأ .33

 .2008،عماأ ،داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ ،دتجما )عادل عبد هللا محمد(، ادتتبيا ادخاصا
داا من  ،ادمتاهما ودوا األةتة مي ادتعام  معها ادخصائص وادمشحالت ،دالل ع ض .34

 .2016 ،عماأ،ادمحيط إد  ادخليج دلنشت وادت زيع 
مناهج ادبحث مي ادتتبيا وعلم ادنفس، دتجما محمد نب   ن م  وآختوأ،  ،ماأ داد ن دي ب دد .35

 .1969ادماهتة , االنجل  ادمصتيا، 
 .2006،عماأ،محتبا ادمجتمع ادعتبي دلنشت وادت زيع  ،ادت  د،اائد خل   ادعبادر  .36
مناهج وقةاد ب ادبحث ادعلمي ادنظتيا ، عثماأ محمد غنيم  ،ابحي مصطف  علياأ  .37

 .2000،االادأ ،عماأ  ،داا صفاء دلنشت وادت زيع  ،وادتطب ق
  . 2008، ، عماأ ،االادأداا دجلا ،ممدما مي منهج ادبحث ادعلمي ،ا يم ي نس ادعزاور  .38
 .2010، االادأ، داا ادفكت دلنشت وادت زيع ،األةتة ودتبيا ادطف ،اةمي عبد ادملك اةتم  .39
ادماهتة  ،داا ادمعااف، ودااةا األةتة ادنظتيا االجتماعيا،يا مصطف  ادخشاب مةا .40

،2008 . 
ادنظتيا االجتماعيا، محتبا ادنصت دلنشت  –ةاميا مصطف  ادخشاب ، دااةا االةتة  .41

 .2006وادت زيع ، ادماهتة ، 
 ،محتبا ادفالح دلنشت وادت زيع  ،ةيح د جيا ادب ئا االةتيا،ةعد عبد ادت من واختوأ  .42

 .2016ادك يت,
، داا ادمس تة دلطباعا وادنشت، دتبيا ودعليم ادمع ق ن ةمعيا ، د ادعزاديةع د كمال عبد ادحم .43

  .2011،عماأ
 ،منهاج ادخدما االجتماعيا مي ادمجال ادمداةي واعايا ادشباب ،ةل ى عثماأ ادصدقي  .44

 .2013،االةحندايا  ،ادناوت ادمحتب ادجامعي ادحديث 
 .1996،محتبا االنجل  ادمصتيا  ،مدخ  اد  ادعالقات االةتيا، ةميحه كتو د م ق  .45
 .1999ةناء ادخ دي،  األةتة وادحياة ادعائليا، داا ادنهضا ادعتبيا، ف توت،  .46
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داا  ،ادطف  ادهاد ر )ادت  در ( ف ن )ادغم ض وادشفما وادفهم وادتعايا(،ةناء محمد ةليماأ  .47
 .2014،عادم ادكتب دلطباعا وادنشت وادت زيع  

داا ،وادبتامج ادعالجيا –ادلغ ر دلطف  ادت  در ادتشخيص  االدصال،ةه  ا مد ام ن نصت  .48
 .2002،ادفكت ناوتوأ وم زع أ 

جامعا ع ن ادشمس ،كليا ادتتبيا ادبنات ،علم االجتماع ادعائلي،عادل محمد ادعطاا  ةه ت .49
،2001. 

محتبا زهتاء ،اةتتاديجيات دمج ذور اال تياجات ادخاصا  ،ةه ت محمد ةالما ةالما واش  .50
 .2016 ،ادماهتة ،ادشتق 

ادمتكز ادعتبي دألبحاث ، وحدة مااع،دتجما ،ادبحث االجتماعي  ،ة د تي س ةااانتاك س .51
 .2017،قطت ، ودااةا ادسياةات 

داا ، عالجه -دشخيصه -خصائصه -ادت  د ادطف دي اةبابه ،ة ةن واكت ادجلبي  .52
 .2010،دمشق،ة ايا ، ومؤةسا اةالأ دلطباعا وادنشت وادت زيع

داا ادمعتما  ،إةهامات ادخدما االجتماعيا مي مجال األةتة وادسحاأ،ضاأ ادس د ام .53
 .1999،اإلةحندايا ،ادجامعيا 

   .2009 ،مطبعا ادبح تة ،دمنه ا، مشحالت ادمجتمع ادمصتر  ،ادس د غتيب ق مد وآختوأ  .54
ة لجماأ، داادنج، إعداد األةتة وادطف  دم اجها اإلعاقا، دتجما ايماأ مؤاد، داا قباء  .55

 .2001دلطباعا وادنشت وادت زيع، ادماهتة، 
 .2008،االادأ ،عماأ ،اديازوار ادعلميا دلنشت وادت زيع ، ادطف  ادت  در ،ةااق عامت .56
 .2008، ادماهتة ،داا ادتواد  ،4ط، مقياس ادعزدا االجتماعيا  ،عادل عبد هللا محمد .57
دتتب ر دهور اال تياجات صع بات ادتعلم وقثت ادتدخ  ادمبحت واددمج ا ،عادل محمد ادعدل  .58

 .2012 ،ادماهتة،داا ادكتاب ادحديث ، ادخاصا 
عاةف وصفي ،اإلنثتوب د جيا االجتماعيا ،داا ادنهضا ادعتبيا دلطباعا وادنشت ،ف توت ،  .59

2007.   
داا اديازوار ادعلميا ،ادبحث ادعلمي ادكمي وادن عي  ،وايماأ ادسامتائي، عامت قنديلجي  .60

 .2009،االادأ  ،عماأ ،دلنشت وادت زيع
 . 1976 ،ادماهتة, محتبا وهبه ،قص ل ادبحث االجتماعي ،عبد ادباةط محمد  سن .61
 .2002 ،مصت، مطبعا ادن  ،نظتة مي علم االجتماع ادمعاصت ،عبد ادحم د ادخط ب  .62
عبد ادخادق محمد عفيفي ، فناء األةتة وادمشحالت األةتيا ادمعاصتة ، ادمحتب ادجامعي  .63

 .2011اإلةحندايا ، ادحديث ، 
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عبد ادت من ادعيس ر ، مشحالت ادطف دا وادمتاهما , داا ادعل و ادعتبيا دلطباعا وادنشت ,   .64
 .1993ف توت , 

داا ادمعتما ادجامعيا ، ادنم  ادنفسي ومشاك  ادطف دا  ،عبد ادت من ادعيس ر  .65
 .1999،االةحندايا،

 . 2014 ،ادماهتة ، عادم ادكتب،مناهج ادبحث  ،عبد ادت من ة د ةليماأ  .66
 ، عماأ،داا ادفكت دلنشت وادت زيع  ،ممدما مي ادصحا ادنفسيا، عبد ادسالو عبد ادغفاا .67

2007. 
عبد ادعزيز عبدهللا مختاا ، ةتق ادبحث دلخدما االجتماعيا ، داا ادمعتما ادجامعيا ،  .68

 .1995اإلةحندايا ، 
، دوا ادمجتمع نح  قفنائه من ذور اال تياجات ادخاصا ،عبد ادممص د ةلطاأ عبد ادمحسن .69

 .2001،داا ادتواد ، ادماهتة 
ةلسلا كتابا ، 9ط،كتابا ادبحث ادعلمي صياغا جديدة،عبد اد هاب افتاهيم اف  ةليماأ  .70

 .2005ادتياض, ،محتبا ادتو د ناوتوأ ، ادبحث ادعلمي
، دلمع ق ن مي ادمجتمعات ادناميا ةياةات ادتعايا االجتماعيا ، عبدهللا محمد عبد ادت من .71

 .2001،االةحندايا ،داا ادمعتما ادجامعيا 
 ،دمشق ،,داا ادنمت2ط ،منهجيا ادبحث ادعلمي مي ادعل و االنسانيا،عب د عبد هللا ادعسحتر  .72

 .2004 ،ة ايا
داا افن  ،خط ات ادبحث ادعلمي من دحديد ادمشحلا اد  دفس ت ادنتيجا، عم    س ن عم    .73

 .2010 ،ف توت، كث ت 
 .2009،عماأ،داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ  ،علم ادنفس االةتر  ،عالء اددين كفامي .74
عالء اددين كفامي، االاواد االةتر دألةفال ذور اال تياجات ادخاصا، معهد اددااةات  .75

 .2001ادتتب يا، جامعا ادماهتة، داا قباء، ادماهتة، مصت، 
االجتماع، ادمحتبا ادمصتيا دلنشت وادت زيع، اإلةحندايا، عل  د لا، ادبنائيا اد ظيفيا مي علم  .76

2001. 
 .1970 ،مطبعا ادعاني  ،بغداد  ،منهج ادبحث األدفي  ،علي ج اد ادطاهت  .77

 ،دمشق، دم ز دلطباعا وادنشت،مدخ  إد  دااةا ادت  د ، علي عبد ادت يم صادو    .78
2012. 

دخاصا دد   ادمعلم ن ادعم  مع اةت ذور اال تياجات ا،علي عبد ادنبي  نفي  .79
 .2011،داا ادزهتاء دلنشت وادت زيع،ادتياض  ،2ط،واد اددين
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ماديه عمت ادج الني ، ادتغ ت االجتماعي: مدخ  ادنظتيا اد ظيفيا دتحل   ادتغ ت، مؤةسا  .80
 .2013وباب ادجامعا، اإلةحندايا، ،

 ،داا ادفكت ناوتوأ وم زع أ  ،3ط،قضايا ومشحالت مي ادتتبيا ادخاصا  ،مااوق ادتوةاأ  .81
 .2013،ف توت, دبناأ

 وكادا ادصحاما ادعتبيا ناوتوأ ، ماذا دعتف عن ادطف  ادمت  د،ماةما ادعتاقي  .82
 .2017،مصت،

محتبا ومطبعا  ،اةس ومبادى ادبحث ادعلمي ،وم تمت علي خفاجا،ماةما ع ض صافت  .83
 .2002 ،االةحندايا ،االوعاع ادفنيا

قضايا ومشحالت مي ةيح د جيا االعاقا واعايا ادمع ق ن ادنظتيا ،متحي ادس د عبد ادت يم  .84
 .1983،ادك يت ،داا ادملم دلنشت وادت زيع ،وادتطب ق 

مؤةسا ادملك خادد ادخ تيا  ،ادت  د كيف نفهمه ونتعام  معه؟ ،مهد فن  مد ادمغل ث  .85
،2006. 

ادتباط  ،مؤةسا دااةات وابحاث دلنشت،االندماج االجتماعي وادديممتاةي  ،م زيا ف  ختيص .86
 .2013،ادمملكا ادمغتبيا   ،

ةتق ادبحث ادعلمي :ادمفاهيم وادمنهجيات ودماايت  ،علي ا ساأ و كت ،م زيا عبد ادخادق  .87
 .2007،االادأ ،عماأ  ،ادمحتب ادعتبي ادحديث ،نهائيا

 ،داا ادزهتاء دلنشت وادت زيع  ،ومشحالت ذور ةيف ادت  د  قضايا ،م زيا عبد هللا ادجالمدة  .88
 .2016 ،ادتياض

قحطاأ ق مد ادظاهت ، مصطلحات ونص ص إنكل زيا مي ادتتبيا ادخاصا ، األادأ ، داا  .89
 و. 2004اديازوار ادعلميا ، 

,وتكا ادمطب عات دلت زيع وادنشت ف توت , 3ط,جان ت ي نس ,ادت  د! ,كتيست ن نصاا .90
2012. 

 .و2008الهار عبد ادحس ن ، ممدما مي علم االجتماع ، مطبعا ادخ ت ،بغداد. ادعتاق,  .91
ماجدة ادس د عب د ,ممدما مي ااواد  ذور اال تياجات ادخاصا واةتهم ,داا صفاء دلنشت  .92

 .2012وادت زيع ,عماأ ,االادأ ,
 .1988 ،االةحندايا ،ةايح د جيا ادعالقات االجتماعيا  ،ماهت محم د عمت  .93
ادمتكز ادديممتاةي ،منهجيا ادبحث ادعلمي ودمنياده مي ادعل و االجتماعيا  ،جم عه مؤدف نم .94

 .2019، ادمانيا، فتد ن، ادعتبي دلدااةات االةتتاديجيا وادسياةيا  واالقتصاديا 
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محمد ادشناور ، وآختوأ ، ادتنشئا االجتماعيا دلطف  ، داا صنعاء دلنشت وادت زيع ، عماأ  .95
 .34،ص  2001،
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 .1993،مؤةسا عز اددين دلطباعا وادنشت،ادصحا ادنفسيا دلطف  وادمتاهق ،محمد زيغ ا  .99
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 .2005،مصت ، ادحديث 
داا ادفكت ادطباعا  ،محمد وف ق، ادخط ات ادمنهجيا إلعداد ادبح ث االجتماعيا .101

 . 2006 ،ادماهتة ، وادنشت
 يع داا ادثماما دلنشت وادت ز ،ادت  د ونظتيا ادعم  ،محمد صادو اإلماو ,مؤاد عبد ادج ادد   .102
 .2010،عماأ ،األادأ،
 .1990 ،دمشق  ،مطبعه ادطبتيا  ،علم اجتماع ادعائلا  ،محمد صف ح األختس .103
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  .1982 ،وادنشت وادت زيع دلطبع 
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 .1988داا ادمعتما ادجامعيا، االةحندايا، 
 .2010 ،داا زهتاأ دلنشت وادت زيع ،االةفال االوديستك  ،محمد كمال اف  ادفت ح عمت  .110
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داا غتيب ،ادبتامج  –ادتشخيص  –ادتخلف ادعملي, االةباب  ،محمد محتوس ادشناور  .111
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داا ادمس تة دنشت وادت زيع ،قةس ادبحث االجتماعي  ،محمد محم د ادج هتر  .113
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مجلا كليا ، اثت دمج االةفال ادمتخلف ن مع ادطلبا ادعادي ن ،مد ت ادطاف عباس  .117

 . 2000 ،قنا، كليا اآلداب ، ادعدد ادعاوت ،اآلداب بمنا 
اندماج اجتماعي نظتيا ادعدادا مي ادنم ذج ادل بتادي ادمستداو –مساواة - تيا ،متاد دياني .118
 .2014،ادمتكز ادعتبي دألبحاث ودااةا ادسياةات ،
امعيا ،مؤةسا قةس ادبحث ادعلمي إلعداد ادتةائ  ادج ،متواأ عبد ادمج د إفتاهيم  .119

 .2002اد ااق دلنشت, األادأ , 
 ،االنتبا  وادمهااات االجتماعيا ددى االةفال ادهاد ي ن ،مش تة متحي محمد ةالما  .120
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، منش اات داا االماق  معن خل   عمت، ادم ض عيا وادتحل   مي ادبحث االجتماعي .126
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 .2002-2000ادفتص دلمع ق ن، 

 .2019،ادجزائت  ،ادفا دل ثائق ،االندماج االدصادي مي االعالو ادجديد ،مؤيد ادسعدر .130
مدخ  إد  اضطتاب ادت  د وادمفاهيم األةاةيا وةتق ادتدخ   ، نايف فن عافد ادزااع .131
 .2010،عماأ،ادمملكا األادنيا ادهاوميا  ،ناوتوأ وم زع أ داا ادفكت ،
اوحاديا االضطتابات ادنفسيا االضطتاب ادت  در مفه مه _ ، نبيه افتاهيم اةماع    .132

، االةحندايا ، متكز االةحندايا دلكتاب، دشخيصه_ عالجه وكيفيا ادتعام  معه
 .2009،مصت

، قةلس دلنشت واإلنتاج اإلعالمي ،قةفال ادت  د االود زو ، وم ق صف ت مختاا .133
 .2019،مصت

اةتخداو االةتتاديجيات ادبصتيا مي دنميا مهااات ادت اص   ،ود د محمد علي محمد  .134
 .2015،االةحندايا، مؤةسا   اس اددوديا ،االجتماعي ددى االةفال ادت  دي ن

 الدوريات:

يا ددى وتائو اجتماعيا االةناد االجتماعي وعالقته بادعزدا االجتماع،بشتى عناد مبااك   .1
 ،32ادعدد ،جامعه دياد  ،مجلا ادفتو , كليا ادتتبيا االةاةيا ،مختلفا من ادنساء االاام  

2008. 
مجلا علميا ، مجلا ادتمدو ادعلمي ، ممال عن متكز ادك يت دلت  د، خزنا ادحضتمي  .2

 .2005،ادعدد خمس أ ، ثمافيا دصدا عن مؤةسا ادك يت دلتمدو ادعلمي
االندماج االجتماعي دلمهاجتين بادمجال ادحضتر دااةا دطبيقيا ،ادزب ت فن ع أ  .3

مجلا ادعل و اإلنسانيا  واالجتماعيا بجامعا األن اط ،بادمجال ادعمتاني دمدينا األن اط 
،8-2-2017. 

ةاميا علي  سن ن  ، عمادا األةفال ، دااةا قنثتوب د جيا أل در ادمجتمعات ادمحليا  .4
 .2004، ينايت  341قهليا ، مجلا كليا اآلداب ، جامعا ادمنص اة ، ادعدد بمحامظا ادد
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، ادعائلا نش ؤها ودط اها وادتمسيم االجتماعي دلعم  ،عبد ادلطيف عبد ادحم د ادعاني  .5
 . 1988 ،اذاا26-25ادعدداأ ،مجلا دااةات ادعم  

ادمتقة ادعتاقيا ف ن االندماج واالةتبعاد )ادحاجا  ،ودياأ ياة ن عب د ، ميسم ياة ن عب د  .6
إد  فناء وتيك ماع  الةتداما ادتنميا ( دااةا م دانيا من وجها نظت قةادهة كليا ادتتبيا 

   .2016ادمجلد ادثاني دسنا -216ادعدد ، مجلا األةتاذ ، دلبنات 
االجتماعي ددى  اثت اةل ب اةفاء ادتح يت ادسلبي مي خفض االةتبعاد ،نادا جم    مد .7

 .2015،ادمجلد ادثاني ،212ادعدد ،االاام  ,مجلا االةتاذ 
دااةا  ،واقع االندماج االجتماعي دطلبا ادسنا األود  جامعي، ا مد منغ د ،ي نس دع بي  .8

ادعدد ادتابع ،مجلا ادعل و اإلنسانيا ت، ادجزائ، ادا قسم ادعل و االجتماعيا بجامعه جيج  
 .2015ديسمبت ،
 و االطاريح : الرسائل

اةاد ب ادمعاملا اد ادديا كما يداكها االفناء وعالقتها بادسل ك ادت ك در ددى ،ا مد مت ات  .1
كليا اآلداب وادعل و االنسانيا واالجتماعيا ، اةادا ماجست ت  ،دالم ه ادتعليم ادثان ر 

 . 2012، ادجزائت ،وزو ر جامعا م د د معمتر د ز ،

دوا االةتة مي دأه   ادطف  ادمعاق دااةا وصفيا عل  اةت  ،ام تة فنت ع د ادخاددر  .2
اةادا ماجست ت مي ، االةفال ادمعاق ن مي جمعيا االةفال ادمعاق ن بمدينه ادتياض 

قسم ، كليا ادعل و االجتماعيا ، جامعا نايف دلعل و االمنيا ،ادتأه   وادتعايا االجتماعيا 
 .2014 ،علم االجتماع 

اةادا ،د اددر كما يداكه االفناء وعالقته باد  دة ادنفسيا ادتمض ا،بعلي مصطف   .3
قسم  ، كليا اآلداب وادعل و االجتماعيا واالنسانيا ،جامعا محمد خض ت بسحتة ، ماجست ت

 .2007،علم ادنفس وعل و ادتتبيا 
دااةا اجتماعيا ،مع قات االندماج االجتماعي دلناز  ن مي ادعتاق ،  س ن مطت وناس .4

جامعه ،كليا اآلداب  ،علم االجتماع  ،اةادا ماجست ت، حامظا ادمادةيا م دانيا مي م
 .2018 ،ادمادةيا

دنيا ةليم  س ن عبدادت من ، ادضغ ط ادنفسيا ددى قةت األةفال ادت  دي ن وعالقتها  .5
ادتتبيا ادخاصا  ،كليا ادتتبيا،اةادا ماجست ت ،باالدجاهات اد ادديا نح  ادطف  ادت  در 

 . 2014 ،ادس يسجامعا قناة ،
ةمت خل   محم د عبد هللا  ،  م ق ادطف  مي اإلةالو واالدفاقات اددوديا ، دااةا مماانا  .6

  2003، كليا اددااةات ادعليا مي جامعا ادنجاح اد ةنيا مي نافلس ، ملسط ن ، 
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ةالل متج كيالن ، ملسفا ادتتبيا ادخاصا مي اعايا ادمع ق ن ف ن ادتتاث وادمعاصتة،  .7
 .1995افن اود، جامعا بغداد،  -دكت اا  غ ت منش اة، كليا ادتتبيااةتو ا 

دااةا م دانيا  -عادكا مختر خ ت هللا، ادمنظ ما االجتماعيا دلمصاف ن باضطتاب ادت  د .8
مي مدينا بغداد، جامعا بغداد، كليا اآلداب/ قسم علم االجتماع اةادا ماجست ت غ ت 

 .2009منش اة،
معهد علم االجتماع  ،اددين واالندماج االجتماعي ,اةادا ماجست ت  ،عبد ادمادا م واأ  .9

 .2011،ادجزائت  ،جامعه وهتاأ ،
عب ت نجم عبد هللا ق مد ادخاددر ، اهم ادمشحالت االجتماعيا ادتي دعاني منها األةت مي  .10

اعايا األةفال ادت  دي ن وةب  ادمعادجا واعادة ادتأه  ، جامعا بغداد، متكز ادبح ث 
 .2016تب يا وادنفسيا،ادت

مصادا ادضغ ط ادنفسيا واةاد ب م اجهتها ددى اودياء ام ا االةفال ، ا مد زعاايت علي  .11
، اةادا ماجست ت ، قسم ادتتبيا ادخاصا ،  ادت  دي ن مي االادأ وعالقته فبعض ادمتغ تات

 .2009يا،كليا اددااةات ادتتب يا وادنفسيا ادعليا ، جامعا عماأ ادعتبيا دلدااةات ادعل
عماد عبد ادلطيف  س ن محمد ، دوا ادتأه   األةتر ادمحتاين مي دحم ق االندماج  .12

االجتماعي واالقتصادر دألةتى ادمحتاين ادفلسط ن  ن داخ  ادمجتمع دااةا م دانيا مي 
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 .1989جامعا بغداد، -قسم االجتماع، كليا اآلداب
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، آلدابقسم ادخدما االجتماعيا كليا ا ،علم االجتماع ،جامعه بغداد اةادا ماجست ت 

 .2018 ،جامعا بغداد
ادمشحالت االجتماعيا ألةت اةفال ادت  د مي ادمملكا ادعتبيا  ،نجالء افتاهيم ادخميس  .15

 ،علم االجتماع وادخدما االجتماعيا  ،كليا اآلداب،ادسع ديا وم اجهتها ,اةادا ماجست ت 
 .2011 ،اابد االادأ،جامعا اد تم ك 

 : المؤتمرات والندوات

دااةا ممدما ،ادمشااكا واالندماج االجتماعي دألوخاص ذور اإلعاقا ،عايد ةبع ادسلطاني  .1
 14-17اإلمااات ادعتبيا ادمتحدة ، إد  ادملتم  ادتابع عشت دلجمعيا ادخليجيا دإلعاقا دفي

 .2014افتي  
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 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 جامعا ادمادةيا كليا اآلداب 
 قسم علم االجتماع

 اددااةات ادعليا ادماجست ت
  استبياناستمارة و/                                              

 ادمستج باقختي 
 قخي ادمستج ب

 دحيا ة با
مشكالت أسر أطفال التوحد في اندماجهم االجتماعي دراسة ميدانية ) دااةاو ادبا ثا دتو       

، وقد صممت ادبا ثا هه  االةتمااة دمعتما ادعديد من ادمضايا ادتي دها (في محافظة الديوانية
 صلا بم ض ع اددااةا.

غتاض ادعلميا ممط، ودن يطلع عل  نتائجها قر وخص ة ى إأ االةتمااة ادتي ف ن يديك دأل
ادبا ثا، مال داعي دهكت اةمك قو عن انك، مادغايا مي مشااكتك ومعتما اقيك مي م ض ع 
اددااةا واإلجابا عن األةئلا بح  مصداقيا دها دوا قةاس مي إنجاح اددااةا، ادتي ةتع د 

 دما دلعلم واد ةن.بادفائدة قأ واء هللا عل  ادمجتمع بشح  عاو، وخ

 مع ادشحت واالمتناأ

 مالحظة:

 بيانات هذه االستمارة سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي -

 ( داخل األقواس أمام االختيار الذي يعبر عن آرائك√أجب عن األسئلة بوضعك عالمة ) -

 

 

 

المشرف                                                  الباحثة                                             
    صالح كاظم جابرأ. د ابتسام نعيم جبر                                                       

 كلية اآلداب جامعة القادسية                                                                 

 أواًل : البيانات األولية : 



  

237 

 

 العمر:  .1
 الجنس   ذكر  )      (     انثى  )      (. .2

 الحالة التعليمية 
 االم: امي)   ( يقرا ويكتب )   ( ابتدائي )   ( متوسطة )  ( اعدادية )   ( جامعة )   (دراسات عليا )      - .3
 اعدادية )   ( جامعة )   (دراسات عليا )  ( االب :امي)   (يقرا ويكتب )   ( ابتدائي )   ( متوسطة )  ( .4

 :المهنة
 : كاةب)   ( م ظف )   ( متماعد )      ( ال يعم  )   (  اختى دهكت)       ( مهنة االب .5
 : ابا ف ت)    (   م ظفا )       (     متماعدة )      (   اختى دهكت )  (      مهنة االم- .6
 (     محتفيا )     (      مم تة )     (    : متمها ) الحالة االقتصادية لألسرة .7
 : ملك )  ( ايجاا )     ( دجاوز عل  ادملكيا ادعاما )     (اختى دهكت)  (                                         عائديه السكن .8
  ضت )     (  ايف )     (.محل اإلقامة:  .9

ا ادزواج )   ( , ةالقهما )    ( ,دتم  ادذزوج )   ( اةتمتاالحالة االجتماعية للزوجين في الوقت الحاضر:  .10
 , دتم  ادزوجا )    (   اختى )            (.

 . : )            (عدد األبناء- .11
 : األول)    (اد ةط)    (األخ ت)       ترتيب طفلك المصاب بالتوحد بين أبناء وبنات األسرة .12
 :  ذكت )   (       انث   )     (.                                                   جنس الطفل التوحدي-13
 ال  )     (.-نعم )     (       ب -؟ ق هل يوجد افراد اخرين في االسرة لديهم توحد -14
  .       سنة ؟ )         ( في أي عمر تم االنتباه إلى وجود خلل أو اضطراب في النمو- 15
 بيانات الظاهرة المدروسة -ياً ثان

 التوحداواُل: خصائص أسر أطفال 
 ؟كيف تأثرت االسرة بوجود طفل التوحد– 16

 دأثتت بشدة وص ال اد  ادتفكك االجتماعي وانفصال ادزوج ن )      ( - ق
 دأثتت اقتصاديُا دكنها دم دتأثت عاةفيا)      ( - ب
 دم دتأثت ف ج د ةف  ادت  د )     ( - ت
 )      (األخ ة دأثتت عل  د امق - ث
 دأث ت عل  االدواا االةتيا - ج
 خياا اخت يهكت)      ( - ح

 ؟ كيف تعاملت االسرة مع وجود طفل التوحد_17
 اةتمتاايتها مي اعايا االفن ادت  در منه اكتشاف ادمتض ) ادت  د(   )      (. -ق

 ماو)     (اهتمت بحادا ادطف  مي فدايا اكتشاف ادمتض )ادت  د( دكنها دم دستمت باالهت -ب
 دم دهتم بحادا ةف  ادت  د واعتبتده متمااض )      (-ج

 د_ اختى دهكت )     (
   ثانيًا: خصائص أطفال التوحد:

 )يمحن اختياا اكثت من فدي (.الخصائص السلوكية لألطفال التوحدي ؟ -18
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 يظهت ةل كيات الإااديا مث  امتمه اد دين وهز ادجسم)     (.-ق
 االم ا عل  نمط محدد دوأ دغ ت  )      (.ادتود ن ودس ت -ب
 ادسل ك ادعدواني  )    (.-ج
 دديه قص ا ازاء ادمث تات ادخااجيا )    (.-د

 اضطتاب مي ادن و )     (.-ه
 اضطتاب مي االك  وادنظاما ادشخصيا )     (. -و

 متط ادحتكا  )      (.  -س
 ر_ اختى دهكت )     (

 و_ جميع ما ةبق )    (
 ) يمحن اختياا اكثت من فدي  (؟الخصائص اللغوية لألطفال التوحدي عقليًا   ماهي-19

 بطء مي ادنم  ادلغ ر)   (.-ق
 صع با مي ادمداة عل  ادتكلم )    (.-ب
 صع با دك ين جملا كاملا دلتعب ت عن االوياء )    (.-ج
 دتديد بعض ادعبااات او اصداا كالو غ ت مفه و)    (.-د

 ا ةبق )    (ه_ جميع م
 )يمحن اختياا اكثت من فدي (؟لألطفال التوحدي  النفسية واالجتماعية ماهي الخصائص -20

 ال يم ل أ إد  ادلعب وادمشااكا )     (.-ق
 )     (.نمص مي ادم  ل واالهتمامات-ب
 .عدو دحم  ادمسئ ديا، واالنعزاديا)      (-ج
 .ادعدوانيا مع ددن  مفه و ادهات)      (-د

 صع با مي اةتخداو ادت اص  ادبصتر مي ادم اقف االجتماعيا)      (.-ه
 صع با دك ين عالقات اجتماعيا )       (-و

 س_ جميع ما ةبق )      (
 ؟      هل حاول الوالدين الحصول على معلومات عن ماهية المرض وما هي أسبابه وطرق عالجه- 21
 نعم )      (       كال )      (     اد   د ما )      (.                                  

 أذا كان الجواب نعم ما هو مصدر المعلومات ؟-22
 ادطب ب ادهر قاو بادتشخيص)     (. -ق 
 ادحص ل عل  ادمعل مات من ادكتب ادمتخصصا بادتعتيف بادمتض)     (.-ب
 االنتتنت)     (. -ج
 وةائ  األعالو األختى)    (. -د

 من ع ائ  دديهم قةفال مصاف ن بادت  د)     (. -ه 
 و_ مصادا اختى دهكت )   

 ردود الفعل االولى لألسرة عند علمها ان طفلهم لديه اضطراب توحد. -ثادثاً 
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؟                                                 ردة فعل االسرة عند العلم بأن ابنها مصاب بالتوحد - 23  
ا. ادصدما وادحزأ ادشديد)   ( .                                                                           

     ب. ادتمض وادنكتاأ   )      (    .                                                                    
ج .االيماأ بمضاء هللا وقدا )      (  .                                                                        

ةلب ادمساعدة وادنصو )      (                                                                          -د
دمتض وقعتاضه وامحانيات عالجه )      (                                                             محاودا ادتعتف بشح  كب ت عل  ةبيعا ا-ه

 د. اختى )دهكت(   . 
 هل وجود طفل مصاب باضطراب التوحد في االسرة هو_ 24

       امت مأةاور )      (               -امت غ ت ةبيعي )    (      ج-امت ةبيعي )       (      ب - ق
 رابعًا: المشكالت والتحديات التي تواجه أسر الطفل التوحدي:

 ؟)يمحن اختياا اكثت من فدي (ماهي اهم المشكالت التي تعاني منها أسر األطفال التوحدي-25
 مشحالت خاصا بادتخطيط األةتر دمستمب  ادطف  ادت  در)  (-ا

 )       ( ادمشحالت االجتماعيا -ب
 ادمشحالت  االقتصاديا )       ( -ج
 ادمشحالت  ادتعليميا  )        ( -د

 ادمشحالت ادسل كيا وة ء ادتكيف دالفن ادت  در.)      (-ه
 )      ( ادمشحالت ادطبيا -و

 )      (ادمشحالت ادنفسيا. -س
 اخت دهكت )        -ر

 ن اختياا اكثت من فدي  ()يمحمصادر المشكالت األسرية المتعلقة بخصائص الوالدين؟ -26
 االزمات االنفعاديا داخ  األةتة)    (.-ق

 متض ادطف  ادت  در غ ت ممب ل مي ذهن اد اددين)    (.-ب
 ادضغ ط وادمسؤوديات اإلضافيا غ ت ادمت قعا)    (.-ج
 ادتفك ت بحادا ادطف )    (.-د

 صع با د م ت ادعنايا ادمستمتة ده)    (.-ه
 ادطبيا ادخاصا بادطف  ادت  در)    (.زيادة ادتكاديف -و

 المشكالت االجتماعية التي تعاني منها اسر الطفل التوحدي؟ -27
 . م   األةتة إد  االنعزال عن األةت األختى)     ( -أ

 )     ( . ادصتاعات ادزوجيا-ب
 )      (. ة ء د امق اإلخ ة-ج
 )     ( . وع ا اةت ادطف  ادت  د بادحتج االجتماعي-د

 )     ( . وصما ادعاا ادتي يحسها قودياء قم ا ةف  ادت  د -ه
 قختى )دهكت( .-و

 نعم)  (ال)      (.    _اسرة الطفل التوحدي تشعر بالحرج امام االخرين ألنجابهم هذا الطفل ؟28
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 في حال االجابة بنعم سبب احراج اسر اطفال التوحد من الناس حولهم ؟  -29
 دمختلفا عن االةفال ادعادي ن)     ( .دصتمات ةف  ادت  د ا –ق 
 نظتت االقااب وادج تاأ دلطف  ادت  د يضايق االةتة )     ( .-ب
 ادمجتمع يحاول عزل هه  ادطف  بطتق غ ت كتيما )      ( . -ج
 ضعف ذكاء ادطف  ادت  در عن باقي االةفال ادعادي ن )     (. -د

 اختى دهكت )     ( . -ه
 نب اسر اطفال التوحد حضورها .المواقف التي تتج-30

 ادمناةبات ادعائليا ادمختلفا )     (. - ق
 االماكن ادعاما  )     ( . - ب
 ادزيااات ادمنزديا ادعاديا )      (.-ج
 (                  اختى )دهكت -د

 .ال )   (-؟ نعم )    ( بهل يهتم الوالدين بالطفل التوحدي كاهتمامهم باألطفال االخرين-31
 ؟ نعم) (       ال )      (.يشعر اخوة الطفل بالغيرة نتيجة اهتمام الوالدين الزائد بابنهم التوحديهل -32
ــــــــــي -33 ــــــــــل ه ــــــــــاء االخــــــــــرين تجــــــــــاه اخــــــــــوهم المصــــــــــاب بالتوحــــــــــد؟ ه ــــــــــل االبن ــــــــــاهي ردة فع :                                            م

 همال)   (       د. ادعداء)      (ق. ادعطف)  (       ب. ادحسد وادغ تة)   (      ج. اال
 نعم )  ( ال)        (يقوم األخ االكبر بمساعدة الوالدين بتقديم الرعاية واالهتمام بأخيه؟ -34
 المشكالت النفسية التي يعاني منها اسر اطفال التوحد؟)يمكن اختيار اكثر من بديل( -35

 ادضغ ط ادنفسيا وادعاةفي)   (.-أ
 واال باط )    (.ومشاعت ادياس  -ب
 )     ( . معاناة األمهات من إ ساس بادهنب-ج
 )    (. االكتئاب ددى األمهات-د

 )    ( .ادشع ا بادملق عل  مستمب  ادطف  ادت  در-ه
 ادحزأ وادشفما عل  ادطف  ادت  در )    ( .-و

 )     ( .عدو ادمداة عل  دحم  قعباء ادطف  -س
 اطفال التوحد مع محيطها ؟برايك هل ان اندماج اسر . 36

 ضعيف )   (-مت ةط )   (                     ج-ج د)   (             ب-ق
 ؟من يتولى رعاية الطفل التوحدي بشكل مباشر .37

 االو )     (            االب  )     (       كالهما )     (               ا د االقااب )يهكت(
 سرة في اندماجها في المجتمع بعد اصابة االبن بمرض التوحد؟هناك صعوبات واجهت اال .38

 ال )     (-نعم  )      (                               ب -ق 
 ؟المشاركة في المناسبات االجتماعية تساعد على قوة االندماج االجتماعي- 39

 ال  )     (-نعم )     (                         ب  -ق
 نعم)   ( ال)  (   لك باللعب في الشارع مع االطفال يساعد في اندماجه معهم؟ . سماحك لطف40
 ؟ الحالة االجتماعية والنفسية ألم طفل التوحد من قبل الزوج -41



  

241 

 

 دائما يتمع زوجي من او ي ادمعن يا دما ينجزو  قنجز  نح  ةفلي ادت  در)      ( .-أ
 . ()     يحفزني من وقت ألخت بص اة غ ت مستمتة-ب
 )      ( . ال يبدر قر اهتماو في ويحبط من معن يادي-ج
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 )    (.ومتاجعا األةباء باةتمتاا  ج ادطبيادتكاديف ادباهظا ادتي ددمع دلعال-أ
 )    (. اادفاع دكاديف ادمؤةسات ادتي دم و فتمديم ادتعايا وادتأه   دلطف  ادت  در-ب
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 وعدو قدادها مي دلبيا  اجات ادطف  ادت  در ادضتوايا )     ( .ضعف دخ  األةتة  -ق



  

242 
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Abstract  

Marginalization, exclusion and voluntary or involuntary social isolation 

are the most important basic problems of social integration of 

individuals and groups in the human societies. They constitute a pattern 

of social diseases, which must be highlighted, to avoid their negative 

effects on the life of the individual and society. The study is to put lights 

on the importance of the social integration process for the autistic 

children's families by answering the following question:  

What are the social problems faced by families of autistic children?      

The most important social problem is the difficulty of social integration. 

Within the methodological framework of the study, a number of 

objectives related to the study were identified and achieved by the 

theoretical side of the study.  

The study puts the lights on the social, behavioral and linguistic 

characteristics of autism spectrum disorder and the characteristics of the 

families.  

Also, the study is to explain the most important types of problems and 

obstacles faced by both families and children with autism to integrate in 

the society. And it clarifies the role of activating the social participation 

of the autistic child as one of the treatment  methods. In order to reach 

these objectives, a number of Arab and foreign references were used to 

document the information related to the subject of the study in the 

chapters included in the theoretical side.  

With regard to the field side, and in order to achieve the remaining 
objectives, the social survey method was used to comprehensively  
account all members of the study community (150 autistic children's 
families registered in the institutes and centers for persons with special 
needs and autism). In addition to reviewing the records of children with 
autism, the tools of the questionnaire and simple observation were used 
in this regard.  After classifying, processing, tabulating and analyzing 
data, a set of results and conclusions based on the respondents' answers 
were reached. The most important is that the reaction of the studied 
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families is characterized by shock, astonishment, complete disability and 
extreme sadness, so the majority considers it a tragic matter.  
The social problems is ranked first, followed by the economic problems, 
the psychological problems, the behavioral problems concerning 
adaptation,  the medical problems, and finally the problems of family 
planning for the future.  
 
Finally, the researcher reached to a set of suggestions and 
recommendations, including that the Ministry of Labor and Social Affairs 
should include the autistic children's families with the social protection 
network benefits and prepare an accurate database concerning the 
number of people with autism disorder in order to secure their 
rehabilitation, training and educational needs, develop appropriate 
programs and provide the necessary services as well as providing the 
family, psychological and social rehabilitation services for the families of 
autistic children and training them how to deal with an autistic child.    
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