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تويين فى مرحلة  الذا  األطف الثارها على عينة من  آو   الضغوط البيئيه
 الطفولة المبكرة

                 [9] 
 دعاء ابراهيم السيد -(2)عوض اهلل ابراهيم هالة -(1)حمد شفيقأجمال 

البيئية،                          معهد  الدراسات  والبحوث  ( 8                   ، جامعة  عين  شمس                                معهد  الدراسات  العليا للطفولة( 0
               عة  عين  شمس  جام

 
 الُمسَتخَلصُ 

اتويين الذ األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيراستهدفت الدراسة بوجة عام الكشف عن 
 .فى مرحلة الطفولة المبكرة

طفال ( 01)استخدمت الباحثة المنهج الوصفى االرتباطى واشتملت عينة الدراسة على 
مشكلة  أو إعاقة عقليةى أب بال يكون مصحو على أ وطفلة يعانون من اضطراب الذاتوية،

مركز دمج )طفال فى محافظة القاهرة انت العينة من المراكز الخاصة لألوك .عضوية أخرى
 .(بغمرة ومركز دمج بالحى السابع مدينة نصر

 ، ومقياس(إعداد الباحثة) الضغوط البيئيه لألطفال الذاتويين تأثيروتم استخدام مقياس 
 .(8102، عداد عبد العزيز الشخصإ)سرة لألى االقتصادى المستوى االجتماع
تم  خدام االساليب االحصائية التالية،هداف الدراسة الحالية وفروضها تم استأوفى ضوء 

تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 
حليل اإلحصائي وتم الت Statistical Package For Social Sciencesاالجتماعية 

، وتعد هذه SPSS V. 20باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية 
  .خطوة تمهيدية لتبويب البيانات –تتفريغ البيانا –الخطوة 

 Cronbachs Alphaاختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ  ومن خالله تم
إلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط اختبار صدق ا .الدراسة متغيراتالختبار ثبات 
جمالي المقياس أبعادبيرسون بين  اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة  .الدراسة وا 

إيجاد  .الدراسةلمتغيرات ( اإلنحراف المعياريو  المتوسط الحسابي)ل أو البيانات في صورة جد
تحليل االنحدار  .فروض الدراسة العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط كندال للتحقق من صحة

تحليل  .اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةالذ األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيرالبسيط لدراسة 
اتويين فى مرحلة الطفولة الذ األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيراالنحدار المتعدد لدراسة 

  .المبكرة
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التوجد عالقة ذات داللة احصائية بين  ن النتائج أنهسفرت الدراسة عن مجموعة مأوقد 
الذاتويين فى مرحلة الطفولة المبكرة  األطفالالضغوط البيئيه والمستوى االقتصادى على  تأثير

 ال .المستوى االقتصادى لصالح الذكوربين الضغوط الجسمية و  ه توجد عالقة ارتباطيةنأو 
 األطفالوالمستوى االجتماعى على  الضغوط البيئيه تأثيرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين 
ة ارتباطية بين الضغوط الجسمية والمستوى توجد عالق أنهالذاتويين فى مرحلة الطفولة المبكرة و 

اإلناث على مقياس عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور بين الذكور و  .االجتماعى
عدم وجود فروق ذات . لطفولة المبكرةالذاتويين فى مرحلة ا األطفالالضغوط البيئيه على  تأثير

اتويين فى ناث على المستوى االقتصادى لالطفال الذاإلداللة احصائية بين كال من الذكور و 
المستوى  اإلناث علىتوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور و  ال .مرحلة الطفولة المبكرة

 .االجتماعى لالطفال الذاتويين فى مرحلة الطفولة المبكرة
الذاتويين وخاصة فيما يتعلق  األطفاليوصى البحث باجراء مزيد من الدراسات على 

أكبر الذاتويين تشمل  األطفالعمل دراسات عن وذلك من خالل ، الضغوط البيئيه عليهم تأثيرب
خذ فى االعتبار االختالف فى المرحلة العمرية والتنوع فى المستويات عدد من الحاالت مع األ

الضغوط البيئيه على  تأثيرعمل دراسات عن مدى و  .الجتماعية فى مصراالقتصادية وا
عمل دراسات فى العوامل البيئيه و . وخاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة الذاتويين األطفال
 .عليهم تأثيرالذاتويين والتى لها لالطفال 

 .الطفولة المبكرة، االضطراب الذاتوى، الضغوط البيئيه: ةالكلمات الدال
 

 قدِّمةُ المُ 
من أهم مراحل نموه حيث بداية ( مرحلة الطفولة)لى من حياة الطفل و تعد السنوات األ

تكوين القدرات الفكرية والمعرفية والتعليمية وفيها يشتد قابلية الطفل للتأثر بالضغوط البيئيه 
وان أكثر األشخاص المضطربين قد يكونوا تعرضوا ، خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة

والطفولة المبكرة بصفة خاصة نتيجة  ،ت نفسية إثناء مرحلة الطفولة بصفة عامةللصدما
الضغوط البيئيه المحيطة بهم لذلك يجب تهية البيئة التى يعيش فيها الطفل وتوفير المناخ 

يعود  ،من االضطراب إلىنشأة جيل سوى خ إلىلى يؤدى و النفسى السوى أثناء مراحل نموه األ
ومن هنا يقاس تقدم األمم وتحضرها بمدى اهتمامها وعنايتها بتربية  ،ككلبفائدة على المجتمع 

ل بيئة طبيعية للطفل فهى الوسط االجتماعي والنفسى الذى يحيط أو األجيال فاألسرة هى 
بالطفل فهى أساس تكوين وتحديد شخصيه، يتعلم فيها الشخص السلوكيات التى تجعل له دور 

ومشكالت ال  ،عرض األسرة لظروف وضغوط بيئية مفاجأةفى المجتمع لكن مقابل هذا قد تت
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ومع التقدم العلمى خالل ثورة  التى يوجد بها طفل ذاتوى، يمكن التخلص منها خاصة األسرة
المعلومات نجد ان اإلضرابات الذاتوية أصبحت معروفة للمجتمع حيث أنها اشد خطورة و لها 

سهى أحمد ) .عامانب بحيث تحدث تأخركبير على شخصية الطفل فى العديد من الجو  تأثير
وتمثل عملية االرتقاء بمشكلة الذاتوية مبدأ انسانى وحضارى وهذه ( 00ص  ،8110 ،أمين

جهد كبير حتى ينالوا الذاتويين قدر كبير من الرعاية اإلنسانية  إلىالمشكلة ال تزال بحاجة 
تطورية صعوبة وتعقيدا بالنسبة والبيئيه حيث تعد الذاتوية من أكثر االضطرابات االرتقائية ال

 الذات فبذلك للطفل ويتميز هذا النوع من االضطرابات باالنسحاب للداخل واالنغالق على
ى نوع من االقتراب الخارجى خاصة اذا ازدادت الضغوط البيئيه أيرفض الطفل الذاتوى 

الذاتوى يفضل واالقتصادية واالجتماعية وهذا يجعل المشكلة تزداد تعقيدا مما يجعل الطفل 
التعامل مع األشياء الغير طبيعية أكثر من تعامله مع األشخاص المحيطين به والذاتوية 

لعب لدون الثالث سنوات وهى عمر األزهار عمر االلتصاق بالوالدين عمر ا األطفالتصيب 
والبدء فى تكوين بيئة ثانية وهى بيئة األصدقاء والساحة والشارع ولكن  يوالتفاعل يالجماع

قران األفى االنعزال وعدم التواصل واللعب مع  يبدأبدون سابق إنذار، يالحظ ان الطفل الذاتوى 
البكاء وبدون سبب وغيرها من األعراض  أوالضحك  أولفظي لوعدم القدرة على التواصل ا

جل تحقيق تلك األغراض أالتى تجعل االهتمام بهذه الشريحة اهتمام ضرورى ومهم ومن 
مكانية جعلهم عانتها على التعايش والتعامل مع ا  يتكيفون مع المجتمع ومساعدة األسرة و  وا 

الطفل الذاتوى بأقل ضغط وتوتر نفسى يقع على العائلة بسبب األعراض التى ليس من السهل 
ق مين،أحمد أسهى .)التعايش معها  ساب رجع ال م عاقة التوحد تعد ( 00، ص8110 ال وا 

ليست نادرة وتمثل نسبة ال يمكن تجاهلها، ولكنها لم تنل وهى إعاقة  من اإلضطرابات النمائية،
امًا متزايدًا ، فى حين أننا نجد اهتمالمستوى البحثى في الدول الناميةحظها من االهتمام على 

بية خالل السنوات العشرة ، وقد زاد االهتمام نسبيا بهذه الفئة فى البالد العر فى الدول المتقدمة
التوحد كاضطراب  إعاقة إلىل من أشار أو   Leo-kanner(0492)، ويعتبر ليوكانر األخيرة

، ختلفة لهذه اإلعاقة مثل الذاتوية، وقد استخدمت تسميات كثيرة وميحدث فى الطفولة
، والذهان الذاتوى، (شغال بالذاتاإلن)، واإلنغالق الذاتى يتسيةو ترارية، والتوحدية، واألواإلج

. يغير سو ( أنا)، وذهان الطفولة لنمو ق الطفولىوفصام الطفولة ذاتى التركيب، واإلنغال
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ى أتى من التفاعل بين الجانبين أوالبعض من الضغوط ي (4 ص ،8110محمد خطاب، )
اتى من شخصياتنا وما الضغوط التى تاتى من العالم الخارجى والحياة االجتماعية وتلك التى ت

ت تعدنا لالستجابة وسما من قدرات أومن صحة بدنية ومن خصائص نفسية  هنتصف ب
ن كل واحد منا عندما أتينا من ضغوط خارجية، اذ من الطبيعى أغير السليمة لما ي أوالسليمة 
ن يتغلب عليها وان يتصرف بطريقة أل بطريقتة الخاصة أو حداث الحياة وتغيراتها سيحأ هتواجه
المواجهة ن تختلف الطرق التى نسلكها لتحقيق ذلك بعضنا يحب ايضا أومن الطبيعى  ما،

وبعضنا يفضل طريقة الهروب من المشكالت وتجنب مواجهتها وبعضنا ينجح وبعضنا يفشل 
الضغوط الخارجية والمتطلبات االجتماعية ومتطلبات  هفى تطوير التصرف المالئم حيال هذ

لذا ( 23ص  ،8101،عبد الستار ابراهيم) .نمو الذات وتحقيق النجاح والفاعلية فى الحياة
 األطفالالضغوط البيئيه من الناحية الفزيقية واالجتماعية على  تأثيرمعرفة  يتضح ضرورة
هناك ندرة فى الدراسات العربية واالجنبية فى مرحلة الطفولة المبكرة ولما كان الذاتويين فى 

الضغوط البيئيه  تأثيرالضغوط البيئيه على الذاتوية فان الباحثة سوف تقوم بدراسة عن  تأثير
الفنيات والمقاييس مثل المبكرة باستخدام بعض االساليب و الذاتويين فى الطفولة  األطفالعلى 
 .الناحية الفزيقية واالجتماعية  الضغوط البيئيه من تأثير

 
 مّشِكلُة الدِّراسةِ 

تأتي مشكلة الدراسة من نتائج الدراسات السابقة حيث تعدد المشكالت لألطفال الذاتويين 
االنمائية والمعرفية واللغوية والحركية واالجتماعية والسلوكية ومن  التي تشمل عدة جوانب منها

هم مشكالت الذاتوية هي الضغوط البيئيه لذالك يجب ان يتالئم مع بيئته الفزيقية والنفسية أ
 psychologicalواالجتماعية مثلما يتالئم مع بيئتة الطبيعية وهو البقاء السيكولوجي

survival. 
اتويين يجدون صعوبة نتيجة الضغوط البيئيه بجانب صعوبه فى معرفه الذ األطفالوغالبا 

احتياجاتهم كما ان هناك ضغوط بيئية ومتغيرات بيئية لها عالقه بمدى تقدم الطفل الذاتوى 
كانت هذه أالذاتويين سواء  األطفالحيث نجد ندرة الدراسات المتعلقة بالضغوط البيئيه لدى 
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الذاتويين وخاصه فى مرحلة  األطفالعلى  تأثيرضغوط البيئيه جنبية وللأ أوالدراسات عربية 
النمو  –النمو الجسمي )تيه على الجوانب اآل تأثيررجتها ولها الطفوله المبكرة على اختالف د

النمو الحركي  –النمو العقلي  –غويلالنمو ال –النمو االنفعالي  –النمو الحسي  –الفسيولوجي 
  (.النمو االجتماعى –

اختلفت نتائج –معدل االنتشار فى المجتمعات  :وع وانتشار االضطراب الذاتوىمدى شي
ان التضارب فى  0442 الدراسات التى تحدد نسبة االنتشار لالضطراب الذاتوى فيرى ايدسون

لىالبلد الذى تتم فية الدراسة و  إلىمعدالت االنتشار يرجع  اختالف الدالالت التشخصية وقد  ا 
 (.8118 ،نادية ابو السعود. )موضوع الدراسة األطفالالف فى عمر يكون السبب فى االخت

تقريبا  %8ن أ إلى0449شار المؤتمر العربى السادس للطب النفسى عام أفى مصر 
انفعالية يكونو  أولديهم اضطرابات سلوكية  أوقين عقليا امعمن السكان الذين يصنفوا ك

 (22، 0444 مين،أهدى ) .Autistik likeالحالة الشبيهة بالذاتوية  أو مصابين بالذاتوية
ضطراب الذاتوى يحدث اال :مدى انتشار االضطراب الذاتوى بين الذكور واالناث

ن فى ظهور اآل إلىم كثر فى الذكور عن االناث وال يذكر سبب مفهو أبمعدل اربع مرات 
بنات تكون ن فى حالة اصابة الأبحاث ثبتت األألبنات ولكن اكثر من أالذاتوية عند البنين 

كثر صعوبة وخطر وتكون درجة ذكائهم منخفضة جدا عن غيرهم من البنين الذين أعاقتهم إ
الد و ن هناك معدل انتشار كبير الصابة األأ إلىمريكا أشارت الدراسات بأفى مثل حالتهم ولقد 

، مينأسهى . )يضا ال يعرف سبب ذلك حتى االنأائل المواليد البائهم و أو ذين هم الذكور ال
8110 ،02 ) 

حد عشر طفال الذين كان لأل :معدل االنتشار بالنسبة للمستوى االجتماعى واالقتصادى
عائالت متعلمة وذكية حققت  إلىنهم يعانون من االضطراب الذاتوى ينتمون أوصفهم كانر ب
فراد من ثمان عائالت فى قوائم المشهورين والعلماء وال زالت أسماء أوردت و انجازات هامة 

ن بعض أالذاتويين رغم  األطفالعلى بين رر ارتفاع نسبة تمثيل الطبقات األخرى تقأت دراسا
 .ن تؤكد ذلكأالتقارير الحديثة لم تستطيع 
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دنى طبقات االقتصادية واالجتماعية األايدت نسبة الحاالت بين الز خيرة تعبر التغيرات األ
 هى مجال الصحة العقلية بين هذين فلة وزيادة العاملاوالزم يتزايد الوع إلىوقد يرجع ذلك 
على هى نتيجة يادة النسبة بين الطبقات األز ن تكون أن االحتمال كبير بإالطبقات وذلك ف

 (830، 0442 ،لويس مليكة) .مصطنعة لمصادر االحالة وللتعرف على المرضى
 إلى 8 منترتفع نسبة انتشار الذاتوية فى االسرة الواحدة  :سرة الواحدةمعدل االنتشار فى األ

كثر أ %8 إلى0ح من أو الذاتويين مصابين بالذاتوية ايضا بزيادة تتر  األطفالقارب أمن  4%
فى المجموع العام للسكان وهذا يؤيد دور العوامل الجينية فى حدوث االضطراب،  همن ظهور 

 األطفالترتفع نسبة ظهور االضطرابات االجتماعية والصعوبات المعرفية واللغوية لدى اقارب 
مصابين بالذاتوية وتعتبر نسبة االنتشار الذاتوية بين التوائم المتطابقة اعلى بالمقارنة بالتوائم ال

 (22 مين، مرجع سابق،أهدى ) .غير المتطابقة
 

 أسئلة البحث
  اتويين الذ األطفالالمستوى االقتصادى على الضغوط البيئيه و  تأثيرما مدى العالقة بين

 ؟فى مرحلة الطفولة المبكرة
 اتويين الذ األطفالالضغوط البيئيه والمستوى االجتماعى على  تأثيرعالقة بين مدى ال ما

 ؟فى مرحلة الطفولة المبكرة
 األطفالعلى المستوى االقتصادى على  (االناثالذكور و )ين كال من ما مدى العالقة ب 

 ؟اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةالذ
  األطفالعلى المستوى االجتماعى على ( ناثاإلالذكور و )ما مدى العالقة بين كال من 

 ؟تويين  فى مرحلة الطفولة المبكرةالذا
  اتويين فى مرحلة ناث على المستوى االجتماعى لالطفال الذبين الذكور واإلما مدى العالقة

 ؟الطفولة المبكرة
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 الدراسات السابقة
غوط النفسية معرفة الفروق بين الض إلىهدفت  :(2112)راف اهلل بو شعرايةدراسة 

التعرف على الفروق بين الضغوط النفسية والتوافق  إلىضافة إل، بايسر ألقتها بالتوافق اوعال
فراد أعدد  (الجنس، العمر، المستوي التعليمي)وفقًا لبعض المتغيرات الديموغرافية  سرىألا
( 01)وآباء ( 01)أبا وأما لالطفال الذاتويين  (81)سرة حيث تكونت عينة الدراسة من ألا

الذاتويين، ومقياس  األطفالدوات الدراسة من مقياس الضغوط النفسية لدى أتكونت  .أمهات
توجد عالقة بين الضغوط النفسية والتوافق  نهأ إلىشارت نتائج الدراسة أ .يسر ألالتوافق ا

مهات أباء و آتوجد فروق بمستوي الضغوط النفسية بين  ،الذاتويين األطفالوالدى  ىلد سرىاأل
وفقًا  يسر ال توجد فروق في الضغوط النفسية والتوافق األ ،مهاتالذاتويين لصالح األ طفالاأل

 (.سرةفراد األأعمر الوالدين، المستوي التعليمي، وعدد ) للمتغيرات الديموغرافية
تقييم فعالية برنامج إرشادي في خفض  إلىهدفت  :(2111)خالد سعد القاضيدراسة 

أمهات ( 81)آباء و( 01)وتكونت عينة الدراسة من  ،طفل الذاتوىمستوى الضغوط الوالدية لل
واستخدمت  .حيث تم تقسيمهم الي مجموعتين تجريبية وضابطة من والدي أطفال الذاتويين،

مقياس الضغوط الوالدية إعداد الباحث، و ، لذاتويةمقياس جيليام لتشخيص ا دوات منهاأ
نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أ إلى توصلت النتائج. رشاديإبرنامج  إلىباالضافة 

المجموعة  درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الضغوط الوالدية لصالح
 .التجريبية
، وشبكات الدعم يطفل الذاتو اختبار السلوك التكيفي لل إلىهدفت  : Hall (2008)دراسة 

( 88) تجريبية تكونت الدراسة من عينة. لوالديةسرية، والضغوط الوالدية وأساليب المواجهة ااأل
 ،وجود عالقة بين السلوك التكيفي للطفل الذاتوي والضغوط الوالدية إلىأشارت النتائج . أب وأم

يقعون تحت مستوى عالي من  ين والدي الطفل الذاتو أ همهاأنتائج من  إلىتوصلت الدراسة و 
فعاليتها و  ،لدعم االسري غير ذات جدوىن شبكات اأالضغوط، والكثير من العائالت ترى ب

تعلم أساليب مواجهه ايجابية للخفض من الضغوط  إلىوأن الوالدين يحتاجون  ،قليلة جدا
 .لديهم
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التعرف على مستوى الضغوط النفسية واالكتئاب والقلق  إلىهدفت : Hart ( 2004) دراسة
أب ( 90)، والذاتويينلالطفال أب وأم  (81)وتكونت العينة من  .لدى والدي أطفال الذاتويين

جمع البيانات ثالث استبيانات لقياس من دوات الدراسة تكونت أ. وأم كعينة مقارنة من العاديين
ن آباء أهمها أنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة . كل من الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب

واالكتئاب، بسبب ضعف الذاتويين اظهروا درجة عالية من الضغوط والقلق  األطفالوأمهات 
 .االسرة على باقي أفراد  يالذاتو  الطفل تأثيرالدعم االجتماعي وبعض العوامل الشخصية و 

 

 أهميُة الدِّراسةِ 
أما عن أهمية الدراسة؛ فيمكن القول بأن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحثون 

ساؤالته، ويكون طريقه في ذلك نتائج تجيب عن ت إلىلة التوصل أو سبر أغوارها، ومح إلى
األدوات المختلفة للبحث العلمي ومناهجه، مع استخدامها بطريقة علمية موضوعية منهجية، 

 أما الهدف .لهما نظري، والثاني تطبيقىأو تحقيق هدفين رئيسيين  إلىوالبحث العلمي يسعى 
ْن خالله التعرف َعَلى طبيعة الحقائق والعال النظري الهدف التطبيقى فيمكن  ، وأماقاتفيتم م 

والنفسين والقائمين االستفادة منه فى المراكز والمؤسسات العالجية واالخصائين االجتماعين 
الهادي  عبد. )سرهم بوضع خطة للعالج َعَلى أساس سليمأالذاتويين و  األطفالعلى رعاية 
 (44 -42، ص 0441الجوهري، 

 :همية النظريةاأل
  الذاتوىين فى مرحلة الطفولة المبكرة األطفاللدى تحديد مفهوم الضغوط البيئيه. 
  فى مرحلة الطفولة المبكرة األطفالاثراء الجانب المعرفى حول الذاتوية لدى. 
  األطفالها على تأثير تحديد المتغيرات والضغوط البيئيه من الناحية الفزيقية واالجتماعية و 

 .فى مرحلة الطفولة المبكرة
 سبابها وتشخصيهاأغراضها و أارها و لذاتوية ومدى انتشتحديد المفاهيم المختلفة ل. 

التى وبعد االنتهاء من نتائج هذا البحث سوف يتم اقتراح بعض البحوث المستقبلية و 
 .يمكن اجراؤها فى هذا المجال
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 :همية التطبيقيةاأل
  الاألطفتقديم نماذج علمية داعمة لألسرة لتقليل الضغوط البيئيه الفزيقية واالجتماعية على 

 .فى مرحلة الطفولة المبكرةالذاتويين 
  مساعدة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين المتعاملين مع الطفل الذاتوى فى مرحلة

 . الطفولة المبكرة لتقليل من الضغوط البيئيه
بعض التوصيات التطبيقية  إلىصل وباستخالص النتائج الهامة لهذة الدراسة يمكن التو 

بها فى هذا المجال وبخاصة المتعاملين مع الطفل الذاتوى من اعداد  التى يمكن االستفادةو 
ه اعداد برامج لتوعيتهم بهذ إلىة باالضاف ،األطفالبية للمتعاملين مع هؤالء دورات تدري

 .تجنبها أومكانية التغلب عليها ا  الضغوط البيئيه الفزيقية واالجتماعية و 
 

 أهداُف الدِّراسةِ 
 الذاتويين  األطفالعلى  تأثيريه الفزيقية واالجتماعية التي لها التعرف على الضغوط البيئ

 .فى مرحلة الطفولة المبكرة
 الذاتويين من حيث  األطفالسرية على الضغوط البيئيه األ تأثيرعلى مدي لقاء الضوء إ

عاقة الذاتوية واتجاهات الوالدين إلسرة بامدى معرفة األالمستوي االقتصادى االجتماعي و 
 .ل مع الطفل الذاتوي فى مرحلة الطفوله المبكرةفى التعام

  الكشف عن مدي العالقة بين كال من الضغوط البيئيه المحيطة بالطفل الذاتوي ومدى
 .تقدمه

 

 فروُض الدِّراسةِ 
  المستوى االقتصادى لدى الضغوط البيئيه و  تأثيرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 .المبكرة الذاتويين فى مرحلة الطفولة األطفال
  الضغوط البيئيه المستوى االجتماعى لدى  تأثيرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين

 .اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةالذ األطفال
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  على المستوى االقتصادى ( ناثاإلالذكور و )توجد فروق ذات داللة احصائية بين كال من
 .فى مرحلة الطفولة المبكرة الذاتويين األطفاللدى 

  على المستوى االجتماعى  (ناثالذكور و اإل)احصائية بين كال من توجد فروق ذات داللة
 .فى مرحلة الطفولة المبكرة الذاتويين األطفاللدى 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من الذكور واإلناث على المستوى االجتماعي
 .الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة األطفالعلى 

 

 ر النظرىطااإل
، ن مفهوما غامضا بل ومحيراال يزال مفهوم الضغوط البيئية حتى اآل :الضغوط البيئية

الرجل العادى والمختص و  هيدركذلك ن م، وعلى الرغم هفليس هناك تعريف محدد متفق علي
ى ال القليلون، وهذا ال يعنى االختالف علإ هال يدرك هومغزا هن معناأال إالجميع،  هيفهم

والمصطلحات البديلة فى مواقف مختلفة،  هنما االختالف على المصطلح نفس   ا  و  طفق التعريف
مفهوم  إلىخرى التى تشير فى مجموعها إلى المصطلحات األالتعرف  إلىوهذا ما يدعوا 
 (lazrus 1966-12:24). ساط العلميةو الضغوط فى األ

 ،0413خولى، وليم ال) .عبئا أوجهدا  هنأما ويليم الخولى فيعرف الضغط على أ
 (983ص

 قد ينشأ من داخل الفرد نفسه نتيجة األزمات التي يعيشها ويسمى ضغط داخلي، الضغط
 أوقد يكون ناتجا عن ظروف خارجية مثل العمل، والعالقات الشخصية مع األصدقاء  أو

الغرير وأبو أسعد، ) موقف صادم ويسمى ضغط خارجي أوموت عزيز  أوالحياة  شريك
 .(90-03، ص 8114

جرائي للضغوط البيئيه هو تعرض الفرد لمواقف ضاغطة فى البيئة يدرك التعريف اإلأما 
هذه الضغوط فيختل  ةعلي مواجه ىن قدراته وامكانيته ال تقو أ( تقييم معرفي)الفرد من خالل 

، تجتاحه هعادة توافقالفرد فيه إل ىطار يسعإد توافقه مع البيئة فى أو ن يعأل الفرد أو التوازن فيح
عراضها نفسية وفسيولوجية وهي استجابات الضغوط وتختلف أمن التوتر وعدم التوازن  ةحال
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الضغوط  ةمن العوامل كطبيع ةمجموع إلىخر وذالك طبقا آ إلىمستويات الضغوط من فرد 
 .لخإ... الثقافي وغيرها  ىوالمستو  هص الفرد وشخصيتالفرد وخصائ ةوخبر 

هذه النظرية ترى أن الضغوط تكون نتيجة اختالل التوازن  :التوافق بين الفرد والبيئة نظرية
بين الفرد والبيئة التي يوجد فيها؛ أي أن الضغوط تنتج من سوء التوافق بين الفرد والبيئة، 

مدى االنسجام بين قدرات الفرد : حسن التوافق من جانبين أساسين هما أووينتج سوء التوافق 
حة، ومدى اإلشباع الفعلي للحاجات والتوقعات التي ومهاراته الشخصية مع المطالب المطرو 

 (24، 8112 ،النعاس) .يطمح إليها الفرد
ان هذا المرض اضطراب الذاتوية من االعاقات التى تحيط بها كثير  :االضطراب الذاتوى

سباب أير من العلماء لتفسير من الغموض واأللغاز المحيرة حيث استحوذ على اهتمام كث
سبب محدد ولكن كل التفسيرات كانت تعبر  إلىاألبحاث العلمية للوصول وقد تعددت  هحدوث

سرية أنها أسباب اجتماعية ونفسية و أكد أصحابها ومنهم من أت نظر وتخصصات عن وجها
سباب بيولوجية وعوامل نيورولوجية أنها ا أخرون ذكرو آميائية و ينها أسباب بيوكأكد أومنهم من 

ورغم كل هذة الجهود  يتم اكتشافها وال يزال العلم يجهلها خرى لمأعوامل  إلىفهل هى ترجع 
ان سوز ). عوامل محددة لتفسير هذا النوع من االعاقات إلىنه لم يتم التوصل أال إالت أو والمح
  (30، ص8108 سالم،

خلل فى الجهاز العصبى يوثر على مختلف نواحى النمو المتمثلة فى  هي autism الذاتوية
ة العزل إلى يدؤ مما ي يدراكواإل يوالمعرف يوالتواصل اللغو  لىااالنفعالجانب االجتماعى و 

 ويظهر اضطراب الذاتوية منذ الوالدة وحتى سن الثالثة وقد هواالنسحاب من المجتمع المحيط ب
وسن محمد س). ين قدرات خاصة فى بعض الجوانب مثل القدرات الحسابيةييكون لدى الذاتو 
 ( 82-81، ص8101ي، عبد الكريم الكابل

خلل هو نوع معقد من االضطرابات االرتقائية ويحدث فالتعريف اإلجرائى للذاتوية أما 
وظيفي للمخ ويوقف النمو االدراكى الحسي االنفعالي وعدم القدرة على التواصل اللفظي وغير 

لى من عمر الطفل ويصاحب ذالك انطواء وانغالق مع و للفظي وغالبا يحدث فى السنوات األا
 .وبة التوافق مع التغيرات البيئيهصعالذات و 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 212 8102 مارس، الثالثالجزء  الحادي واالربعونالمجلد 

م ويعد 0492 ن اكتشاف الذاتوية حديث العهد منذإ :لالصابة بالذاتوية يالنفس أنظرية المنش
ن عدم دراية الوالدين أل من وضع تصنيفا بحيث كان االعتقاد السائد قديما بأو ليو كانر 

يسية لالصابة بالذاتوية ومن المؤيدين سباب الرئبناء يعد من األهمالهم وعدم العناية بتربية األا  و 
ذاتويين ال األطفالحيث كان يقوم بنقل ( Bruno Bettelheim)بلتهابم  لهذا التفسير برونو

ذلك يبعث عن االرتياح صابة بالذاتوية وقد كان سلوب لعالج اإلأللعيش مع عائالت بديلة ك
النظرية استبدلت بالنظريات  هن هذأمهات ابنائهم المصابين بالذاتوية والواقع أباء و آعند 

جزاء المخ نتيجة لعوامل بيولوجية مثل الجينات أية القائمة على وجود خلل فى بعض البيولوج
 (81،80 ص ،8113حمد النجار، أ). االلتهابات الفيروسية أوصعوبات فترة الحمل والوالدة و 

مرحلة الطفولة المبكرة همية أجمعوا على أن الكثير من علماء النفس قد إ :الطفولة المبكرة
 لى هذة المرحلة تركيزا بالغاال ركزت عمث يهمية، فمدرسة التحليل النفسنها فى غاية األأو 

ن شخصية الفرد تتكون من خالال الخمس سنوات يعتبرها مرحلة النمو أرأى ( (freud ففرويد
 (22، ص8110 عبد الرحمن عدس،) الحرجة التى تشكل خبرات الطفولة فيها شخصية الفرد

ما دام ناعما  الطفل الرخص الناعم الرقيق والطفل المولودأن  جاء فى المعجم الوسيط
، 0442عبد الرحمن محمد السيد، نظريات الشخصية، ) .طفالأرخصا، والجمع طفولة و 

 ( 321ص
يعتمد  ةسنوات وهي فتر ( 3 – 8)هي الفتره من سن  ةجرائي للطفولة المبكر تعريف اإلال

التي يمر بها  التي تليها وهي المرحلة ةتر اعتمادا كليا ويتعلم ويتمرن للف هى والديفيها الفرد عل
 .الشخص عندما يكون طفال

وقد افترضت فى نظريتها ( 0431 - 0228)ي كالين صاحبتها ميالن: النظرية الرمزية
 هميةأيضاح إساسية فى تحلل الكبار، بواسطة الحر هو القاعدة األ ين تكنيك التداعأ ههذ

 هقصر  هجأو و  هسقط على االشياء الموجودة فى بيئة تخيالتن ي  أطفل الرمزية، والتى تسمح لل
ن أبالراحة والهدوء حيث يمكن للطفل المختلفة ومشاعر الذنب، وهذا يفسر عندما يشعر الطفل 

ويبحث عن تطوير عصبة الطفلى وذلك فتح الطريق امام اكتشاف  هدخل الرمزية على تخيالتي  
لعالم التخيالت، فقد كشف عن عدد ضخم من التخيالت السادية والفمية الشرجية  المحللة
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 ،0442 ،نفين مصطفى زيور) .التخيالت اللبدية واالبستموفلية إلىوالبولية باالضافة 
 (2:0ص

 

 المنه  ُج المستخ دمُ 
يهتم  ياالرتباط يوتعريف المنهج الوصف ياالرتباط يالباحثون المنهج الوصفاستخدم 

 همعرفة االرتباطات الداخلية فى هذراسة العالقات بين الظواهر وتحليلها والتعمق فيها لبد
عبد الرحمن عدس؛ كايد ) خرىالخارجية بينها وبين الظواهر األ الظواهر وكذلك االرتباطات

 يوه سة من البحوث الوصفية االرتباطيةحيث تعتبر الدرا( 02، ص 0422 عبد الحق،
 مشكالت موضوع ما، تأثيرارتباط  إلىيؤدى  مشكالت موضوع ما على التعرف إلىتهدف 

اتويين فى مرحلة الطفولة الذ األطفالها على تأثير الضغوط البيئيه و  نواعأوذلك لمعرفة ما هى 
 .المبكرة

َعَلى المادة العلمية النظرية والميدانية  مفي بحثه ونالباحث اعتمد: أدواُت جمِع البياناتِ 
 :ومصادرهما ما يلي

 والرسائل الجامعية،  القرآن الكريم، والكتب، :مصادر جمع المادة العلمية النظرية تمثلت في
 .والقواميس والمعاجم، واإلنترنت والمقاالت،

 تطلبت طبيعة الدراسة استخدام عدة أدوات لجمع  :مصادر جمع المادة العلمية الميدانية
سة وفروضها، ونوع البيانات التي يود البيانات، وقد تم اختيارها بما يتناسب وأهداف الدرا

اإلمكانات المتوافرة وطبيعة الظروف المحيطة  إلىالباحث الوصول إليها، باإلضافة 
 :بالدراسة، وعليه فإنه سيتم جمع البيانات عن طريق

 (.8102 ،عداد عبد العزيز الشخصإ)اس االقتصادى االجتماعى لالسرة مقي -
 (.عداد الباحثةإ)الذاتويين  ألطفالاالضغوط البيئيه على  تأثيرمقياس  -

إبعاد ( 3) إلىعبارة مقسمة  (18)لية من و لمقياس فى صورته األيتكون ا: وصف المقياس
 :رئيسية هى
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باء آهى مجموعة اآلثار الجسمية التى تعكس انخفاض مستوى طاقة  :عراض الجسميةاأل .0
( 00)الضغوط البيئية ويتكون من  ثار مترتبة علىالذاتويين وهذه اآل األطفالوأمهات 

 .عبارة
نفسية التى المرتبطة بإصابة الطفل بالذاتوية وهى مجموعة من اآلثار ال :عراض البيئيةاأل .8

باء واألمهات بشكل عام فى مواجهة مشكالت أطفالهم المصابين تدل على صعوبة لدى اآل
( 08)التوتر وتتكون من والقلق و  بالذاتوية وهذه اآلثار تشمل الشعور باليأس واإلحباط

 . عبارة
هى حالة من الضيق  :الضغوط البيئية الناتجة عن مشكالت التواصل للطفل الذاتوى .2

الذاتويين بسبب عدم قدرة أطفالهم على التعبير  األطفالباء وأمهات آالنفسى الشديد عند 
 . عبارة( 01)اإليماءات وتتكون من  أوعما بداخلهم سواء من خالل الكالم 

هى حالة من  :غوط البيئية الناتجة عن مشكالت االضطرابات السلوكية للطفل الذاتوىالض .9
ضطراب الذاتويين بسبب عدم سواء السلوك الناتج عن ا األطفالباء وأمهات آالقلق عند 

 . عبارة (01)الذاتوية وتتكون من 
هى حالة  :الضغوط البيئية الناتجة عن القصور فى المهارات االجتماعية للطفل الذاتوى .0

الذاتويين وذلك بسبب عدم قدرة الطفل الذاتوى على  األطفالباء وأمهات من القلق تحدث آل
 . عبارة( 02)التفاعل االجتماعي واالستقالل وتتكون من 

باء هى حالة من الضيق التى تحدث آل: ةالضغوط البيئية الناتجة عن النواحي االقتصادي .3
بن المصاب بالذاتوية كثيرة ومكلفة تطلبات رعاية اإلن مأالذاتويين بسبب  األطفالمهات أو 

 عبارات ( 0)تفوق قدرتهم المادية وتتكون من 
للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ  :ثبات المقياس

(Cronbach Alpha) ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه ،
 .المعادلة
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 ثبات العبارات ألبعاد المقياس (:1)جدول 
 معامل ثبات ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 16234 00 الجسمية الضغوط
 16283 08 النفسية الضغوط
 16108 01 التواصلية الضغوط
 16290 01 السلوكية الضغوط
 16199 02 االجتماعية الضغوط
 16013 0 االقتصادية الضغوط

 16401 18 إجمالي المقياس
يتضححح مححن الجححدول السححابق أن قححيم معححامالت الثبححات ألبعححاد المقيححاس جميعهححا قححيم مرتفعححة 

، وكانححححت قيمححححة ألفححححا إلجمححححالي ( 16290 - 16234)حححححت قححححيم معامححححل الثبححححات بححححين أو حيححححث تر 
صححالحية المقيححاس للتطبيححق  إلححى، وتشححير هححذه القححيم مححن معححامالت الثبححات ( 16401)المقيححاس 

مكانية االعتماد على ن  .تائجه والوثوق بهوا 
 بحساب االتساق الداخلى لالختبار، وذلك من خالال حساب معامالت: ثبات االتساق الداخلى

 ،8112على ماهر خطاب، ) .درجة الكلية للمقياسوالاالرتباط بين كل عبارة بكل نوع 
 ( 880ص

بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح لكل  :صدق اإلتساق الداخلي
 :محور بإجمالي المقياس لحساب الصدق كاآلتي

 بات العبارات ألبعاد المقياسث (:2) جدول
 معامل التصحيح معامل الصدق  أبعاد المقياس

 16110 الداللة المعنوية 1622 )**(16122 معامل ارتباط بيرسون الجسمية الضغوط
 16110 لة المعنويةالدال 1638 )**(16902 معامل ارتباط بيرسون النفسية الضغوط
 16110 الداللة المعنوية 1632 )**(16001 معامل ارتباط بيرسون التواصلية الضغوط
 16110 الداللة المعنوية 1632 )**(16108 معامل ارتباط بيرسون السلوكية الضغوط
 16110 الداللة المعنوية 1641 )**(16201 معامل ارتباط بيرسون االجتماعية الضغوط
 1641 )**(16208 معامل ارتباط بيرسون االقتصادية الضغوط

 0..0. الداللة المعنوية
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من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجحد أن قحيم معامحل االرتبحاط 
ممحا يؤكحد علحى صحدق االتسحاق (  16110)دالة إحصائيًا، حيث بلغت الداللة المعنوية أقل محن 

علححى  (16208 - 16902)تبححاط بيرسححون بححين المقيححاس وبلغححت قححيم معامححل اإلر  الححداخلي ألبعححاد
التححوالي، وللمزيححد مححن التحليححل قامححت الباحثححة بحسححاب معامححل االرتبححاط المصحححح لكححل محححور مححن 

ر المقياس بجانب حساب معامل االرتباط كما هو مبحين بالجحدول أعحاله، ووجحد أن معامحل أو مح
 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس(  1641، 1638)ر بلغت أو االرتباط المصحح للمح

البيانححححات  إلححححىضححححوء أسححححس علميححححة؛ للوصححححول َعلَححححى األدوات وبناؤهححححا  هححححذهويححححتم اختيححححار 
 .المطلوبة، وبالتالي تحقيق أهداف البحث

 

 عينُة الدِّراسة
 ،يعانون محن الذاتويحة( طفلة 80و ،طفل 80) طفال وطفلة (01)الدراسة من تتكون عينة 

مشحححكلة  أي أوعاقحححة عقليحححة علحححى أال يكحححون مصححححوب بإ ،سحححنة (3-8)بحححين  عمحححارهم محححاأح أو تتحححر 
بالحى السابع مدينة  األطفال بغمرة ومركز دمج األطفالدمج  كزوكانت العينة من مر  ،عضوية
 .القاهرةب نصر

 األطفالمقياس المستوى االقتصادى االجتماعى يتم تطبيق المقياس على  :طريقة التطبيق
القائمين عليهم  أو األطفالمهات أباء و آفى مرحلة الطفولة المبكرة من خالال سؤال الذاتويين 

 .عليهم يواالقتصاد المستوى االجتماعي تأثيراالخصائيين لمعرفة مدى  أو
إعداد الباحثة لالطفال الذاتويين وهو مقياس  البيئيهالضغوط  تأثيرثم تطبيق مقياس 

ية والنفسية االجتماعو  بعاد هى الجسميهضغوط واألال تأثيرفة لبعاد مختليتكون من ست أ
 الذاتويين فى مرحلة األطفالوالتواصلية واالقتصادية والسلوكية وذلك بتطبيق المقياس على 

االخصائين وذلك  أوالقائمين عليهم  أو األطفالمهات أباء و الطفولة المبكرة من خالال سؤال آ
 .ها المختلفة عليهمأبعادب البيئيهالضغوط  تأثيرجل معرفة أمن 
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 ةِ راسالدِّ   حدودُ 
 األطفالثارها على عينة من آو  البيئيهدراسة الضغوط في تتمثل و  :الحدود الموضوعية 

 .اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةالذ
  لتطبيق المقاييس على  ،المراكز الخاصة بمحافظة القاهرةتتمثل فى و  :الحدود المكانية

 .االناث فى مرحلة الطفولة المبكرةمن الذكور و  الذاتويين األطفالعينة من 
  طفال الذاتويين ا تطبيق المقاييس على عينة من األهى الفترة التى تم فيهو : الحدود الزمنية

 .أنواعها فى مرحة الطفولة المبكرةب البيئيهالضغوط  تأثيرالمعرضين ل
  هم والقائمين عليهم أمهاتبائهم و آالذاتويين و  األطفال فيتتمثل و  :الحدود البشرية

 .واالخصائيين االجتماعيين
فى ضوء الدراسة الحالية وفروضها تم استخدام االساليب  :ائيةأساليب المعالجة االحص

تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف برنامج الحزم  :التالية االحصائية
وتم التحليل  Statistical Package For Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

، وتعد SPSS V.20اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية 
 :خطوة تمهيدية لتبويب البيانات، ومن خالله تم –تفريغ البيانات –هذه الخطوة 

الختبار ثبات  Cronbachs Alphaاختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ  -0
 .ات الدراسةمتغير 

جمالي  -8                                                                                 اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين أبعاد الدراسة وا 
 .المقياس

المتوسط )ل و ااإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات في صورة جد -2
 .لمتغيرات الدراسة( الحسابي واإلنحراف المعياري

 .تباط كندال للتحقق من صحة فروض الدراسةإيجاد العالقات اإلرتباطية بمعامل ار  -9
الذاتويين فى مرحلة  األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيرتحليل االنحدار البسيط لدراسة  -0

 .الطفولة المبكرة
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الذاتويين فى مرحلة  األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيرتحليل االنحدار المتعدد لدراسة  -3
 . الطفولة المبكرة

 :الذاتويين األطفالالضغوط البيئيه على  تأثيراس حساب ثبات وصدق لمقي
 (:الثبات والصدق لالستبيان)قياس االعتمادية 

وذلك  ،ام الباحث بحساب االتساق الداخلى لالختبارق :ثبات االتساق الداخلى .المقياسثبات 
على ) .من خالال حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة بكل نوع والدرجة الكلية للمقياس

للتحقق من ثبات  Cronbach Alphaن أحيث تبين ( 880ص  ،8112 ،اهر خطابم
جميعها  المقياسقيم معامالت الثبات ألبعاد  )ألفا كرونباخ)معادلة  ةالباحث تالمقياس استخدم

، وكانت قيمة ألفا (16290 - 16234)بين قيم معامل الثبات  حتأو تر قيم مرتفعة حيث 
صالحية المقياس  إلىير هذه القيم من معامالت الثبات ، وتش(16401)إلجمالي المقياس 

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق  .به                                             للتطبيق وا 
صدق الدرجات  هنأحيث يعرف الصدق الذاتى ب :صدق الذاتىال :صدق االتساق الداخلى

ويقاس  ،التى خلصت من شوائب اخطاء القياسالتجربيبة لالختبار بالنسبة للدرجات الحقيقية 
 ،0421 ،فؤاد السيد. )وكذلك الدرجة الكلية الصدق الذاتى بحساب الجذر التربيعى لكل نوع

قامت الباحثة باجراء الجانب الميدانى بعد اتمام امتحانات الجانب النظرى فى شهر ( 918ص
بالحى  األطفالبغمرة ومركز دمج  األطفاليونيو حتى شهر ستمبر وذلك فى مركز دمج 

عامل االرتباط المصحح لكل وبحساب صدق االتساق الداخلى وم ،القاهرة السابع بمدنية نصر
                                ً   أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيا ،  جدن فقد -المقياس لحساب الصدق  لىاجممحور بإ

ألبعاد مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ( 16110)حيث بلغت الداللة المعنوية أقل من 
، وللمزيد على التوالي( 16208 - 16902)ط بيرسون بين المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتبا

ر المقياس و ابحساب معامل االرتباط المصحح لكل محور من مح ةالباحث تمن التحليل قام
بجانب حساب معامل االرتباط كما هو مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط 

 .ق المقياسقيم تؤكد على صد وهي( 1641، 1638) بلغتر و االمصحح للمح
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 نتائُج الدِّراسِة وُمناقَشِتَها
علححى  المسححتوى االقتصححاديو  البيئيححهالضححغوط  تححأثيراحصححائية بححين  داللححةالتوجححد عالقححة ذات  -0

بحححين الضحححغوط  ه توجحححد عالقحححة ارتباطيحححةنحححأطفحححال الحححذاتويين فحححى مرحلحححة الطفولحححة المبكحححرة و األ
 .المستوى االقتصادى لصالح الذكورالجسمية و 

علححى  المسححتوى االجتمححاعيو  البيئيححهالضححغوط  تححأثيراحصححائية بححين  داللححةذات  التوجححد عالقححة -8
غوط توجحححد عالقحححة ارتباطيحححة بحححين الضحححأنحححه الحححذاتويين فحححى مرحلحححة الطفولحححة المبكحححرة و  األطفحححال

 .الجسمية والمستوى االجتماعي
 تححأثيرنحاث علحى مقيحاس اإلاحصحائية بحين الححذكور بحين الحذكور و  داللحةعحدم وجحود فحروق ذات  -2

 .اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةالذ األطفالعلى  البيئيهوط الضغ
نححححاث علححححى المسححححتوى احصححححائية بححححين كححححال مححححن الححححذكور واإل داللححححةعححححدم وجححححود فححححروق ذات  -9

 .اتويين فى مرحلة الطفولة المبكرةطفال الذاالقتصادي لأل
طفحال االجتمحاعى لال المسحتوى احصحائية بحين الحذكور واإلنحاث علحى داللةالتوجد فروق ذات  -0

 .الذاتويين فى مرحلة الطفولة المبكرة
توجد عالقة ذات ه نأل على و األ الفرضينص  :لوعرض تفسير ومناقشة نتائج الفرض األ 

اتويين فى الذ األطفالعلى  والمستوى االقتصادي البيئيهالضغوط  تأثيراحصائية بين  داللة
 .مرحلة الطفولة المبكرة

لحة المعنويحة لتوضحيح العالقحة محل االرتبحاط والدالعاوللتحقق من صحة الفرض تم حسحاب م
لالطفحححال الحححذاتويين فحححى مرحلحححة  والمسحححتوى االقتصحححادي البيئيحححهالضحححغوط  تحححأثيراالرتباطيحححة بحححين 
 .سنة (3-8)الطفولة المبكرة 
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لالطفال  يالمستوى االقتصادالضغوط البيئيه و  تأثيرالعالقة االرتباطية بين  (:3)جدول
 عينة الدراسة اليجمطفولة المبكرة إلويين فى مرحلة الالذات

 االقتصادي المستوى المتغيرات
 16029- معامل االرتباط الجسمية الضغوط

 168 الداللة المعنوية
 16129 معامل االرتباط النفسية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 16120 معامل االرتباط التواصلية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 16820 معامل االرتباط سلوكيةال الضغوط

 160 الداللة المعنوية
 1611 معامل االرتباط االجتماعية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 16044 معامل االرتباط االقتصادية الضغوط

 168 الداللة المعنوية
 1613 معامل االرتباط المقياس إجمالي

 161 الداللة المعنوية
والمستوى  البيئيهتائج العالقة اإلرتباطية بين الضغوط يوضح الجدول السابق ن

حيث تبين  الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة إلجمالي عينة الدراسة األطفالاالقتصادي على 
 البيئيهبين الضغوط ( 1610)ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  عالقة إرتباطيةعدم وجود 

 .ذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة إلجمالي عينة الدراسةال األطفالوالمستوى االقتصادي على 
 األطفالعلى  يالمستوى االقتصادالضغوط البيئيه و  تأثيرالعالقة االرتباطية بين  (:4)جدول 

 مبكرة لعينة الدراسة من الذكورالذاتويين فى مرحلة الطفولة ال
 االقتصادي المستوى المتغيرات

 **16091- طمعامل االرتبا الجسمية الضغوط
 16119 الداللة المعنوية

 16133 معامل االرتباط النفسية الضغوط
 162 الداللة المعنوية

 16109 معامل االرتباط التواصلية الضغوط
 164 الداللة المعنوية

 16142 معامل االرتباط السلوكية الضغوط
 163 الداللة المعنوية

 16184- معامل االرتباط االجتماعية الضغوط
 16222 الداللة المعنوية

 168 معامل االرتباط االقتصادية الضغوط
 16841 الداللة المعنوية

 16091- معامل االرتباط المقياس إجمالي
 160 الداللة المعنوية
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والمستوى  البيئيهيوضح الجدول السابق نتائج العالقة اإلرتباطية بين الضغوط 
 ن في مرحلة الطفولة المبكرة لعينة الدراسة من الذكورالذاتويي األطفالاالقتصادي على 

 :كالتالي
  بين الضغوط ( 1610)عكسية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  عالقة إرتباطيةتوجد

الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة لعينة  األطفالية والمستوى االقتصادي على جسمال
وقيمة الداللة المعنوية ( 16091-)االرتباط حيث بلغت قيمة معامل  الدراسة من الذكور

(16119.) 
  بين ( 1610)ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  عالقة إرتباطيةبينما لم يكن هناك

جمالي الضغوط  البيئيهالضغوط باقي أبعاد  الذاتويين  األطفالوالمستوى االقتصادي على                 وا 
 .ورفي مرحلة الطفولة المبكرة لعينة الدراسة من الذك

 األطفالالعالقة اإلرتباطية بين الضغوط البيئيه والمستوى االقتصادي على  (:5)جدول 
 الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة لعينة الدراسة من اإلناث

 االقتصادي المستوى المتغيرات
 16119 معامل االرتباط الجسمية الضغوط

 161 الداللة المعنوية
 1600 تباطمعامل االر  النفسية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 16002 معامل االرتباط التواصلية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 1622 معامل االرتباط السلوكية الضغوط

 160 الداللة المعنوية
 16001 معامل االرتباط االجتماعية الضغوط

 163 الداللة المعنوية
 16810 معامل االرتباط االقتصادية الضغوط

 162 الداللة المعنوية
 16022 معامل االرتباط المقياس إجمالي

 169 الداللة المعنوية
يوضح الجدول السابق نتائج العالقة اإلرتباطية بين الضغوط البيئيه والمستوى 

حيث تبين  الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة إلجمالي عينة الدراسة األطفالاالقتصادي على 
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بين الضغوط البيئيه ( 1610)ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  قة إرتباطيةعالعدم وجود 
لعينة الدراسة من الذاتويين في مرحلة الطفولة المبكرة  األطفالوالمستوى االقتصادي على 

 .ناثاإل
 تأثيرتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين " الذى ينص على أنهو  :لوتفسير نتائج الفرض األ 

ولم  ،"الذاتويين فى مرحلة الطفولة المبكرة األطفالبيئيه والمستوى االقتصادى على الضغوط ال
يتحقق هذا الفرض حيث تبين عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية عند مستوى 

الذاتويين في مرحلة  األطفالبين الضغوط البيئيه والمستوى االقتصادي على ( 1610)معنوية 
 .مالي عينة الدراسةالطفولة المبكرة إلج

حيث اثبتت  (8111)الغني  خالد محمد عبدوقد اتفقت نتائج هذة الدراسة مع دارسة 
حسب متغير الجنس  االضطراب الذاتوي ذوي األطفالباء وأمهات وجود فروق فى الضغوط لآل

  .لصالح الذكور
 Simpson، Feetham، Frenn، Johnsoنتائج هذة الدراسة مع دراسة  وقد اختلفت

ن الضغوط أعلى الضغوط فى ب عدي الضغوط الشخصية واألسرية وأن أحيث اثبتت ( 2001)
 . قل مع الصحة الجسميةدرجة أارتبطت ب

 

 توصيات الدراسة
 :التوصيات التطبيقية

االكتشاف المبكر والعالج الفعال والمتابعة المستمرة لالطفال الذاتويين ووضع برامج  .0
 .كر على المرض وكيفية التعامل معهتعرف المبلالذاتويين ل األطفالتعليمية للعاملين مع 

فى مرحلة  البيئيهالضغوط  تأثيرالتقليل من  أووضع برامج عالجية متنوعة للتغلب  .8
 .الطفولة المبكرة

ز على البعد مع التركي البيئيهالضغوط  تأثيرامج عالج بيئى سلوكى للتقليل من نوضع بر  .2
 .االجتماعي االقتصادي
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وكيفية التقليل  البيئيهالضغوط  تأثيرالذاتويين وذويهم ب األطفالمهات أباء و آية ضرورة توع .9
 .منها والتعامل معها

حتى يسهل  أسرتهوب توى يدون فيها كل معلومة تتعلق بهاعداد ملفات خاصة لكل طفل ذا .0
عداد البرامج التى تالئمه التعامل  .معه وا 

مالئمة التى لذاتويين بكيفية التعامل والرعاية الا األطفالمهات اعداد برامج ارشادية آلباء وأ .3
 .تناسب الطفل الذاتوي

ي االحتياجات الخاصة ومتعدد ي تقدم خدماتها لذويالتوسع فى المراكز والمؤسسات الت .1
 .االعاقة

ين مع الروضة فى تطوير خطة مناسبة للتدخل المبكر فى سبيل ضرورة اشتراك األبو  .2
 .األطفالى تنجم عن هؤالء مواجة المشكالت االجتماعية الت

الذاتويين  األطفالالباحثة باجراء مزيد من الدراسات على  توصي :المقترحات البحثية
- :وذلك من خالل .عليهم البيئيهالضغوط  تأثيروخاصة فيما يتعلق ب

خذ فى االعتبار كبر عدد من الحاالت مع األأالذاتويين تشمل  األطفالعمل دراسات عن  .0
 .ى مصرمرحلة العمرية والتنوع فى المستويات االقتصادية واالجتماعية فاالختالف فى ال

وخاصة فى مرحلة  الذاتويين األطفالعلى  البيئيهالضغوط  تأثيرعمل دراسات عن مدى  .8
 .الطفولة المبكرة

 .عليهم تأثيرلالطفال الذاتويين والتى لها  البيئيهعمل دراسات فى العوامل  .2
 تأثيرتصادية االجتماعية لالطفال الذاتويين والتى تسهم فى عمل دراسات فى العوامل االق .9

 . عليهم البيئيهالضغوط 
 ،الذاتوى فى جمهورية مصر العربية اجراء دراسة مسحية لالطفال المصابون باالضطراب .0

لية كثر فاعأ، وتقديم خدمة المعلومات عن االضطراب الذاتويمن التفاصيل و  زيدلمعرفة م
 .تمين بهللطفل الذاتوى و المه
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 المراجع
 . دار الشرق للنشر والتوزيع ،عمان ،سرىاالرشاد الزواجى األ :(8114)حمد الغريرأبو سعد، أ
 . االردن، دار المشرق الثقافى ،التوحد واضطراب السلوك، عمان :(8113)حمد النجارأ

فعالية برنامج ارشادى فى خفض الضغوط الوالدية لدى والدى  :خالد سعد سيد القاضي
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 فسية واالجتماعية، جامعة عين شمسالدراسات الن
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ABSTRACT 

The study aimed at detecting the effects of environmental stress on 

children in early childhood. 

The researcher used the descriptive descriptive approach. The study 

sample included 50 children and children suffering from autism 

disorder, but not accompanied by any mental disability or other organic 

problem. The sample was collected from private centers in Cairo 

Governorate, as the center of integration Ghamra and the center of 

integration in the seventh district of Nasr City. 
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The measure of the effect of environmental pressures on autistic 

children (the researcher's preparation) and the socio-economic scale of 

the family (prepared by Abdul Aziz al-Hafs 2013) was used. 

In light of the objectives of the present study and its hypotheses, 

the following statistical methods were used: 

The data were extracted through the statistical program known as 

Statistical Package for Social Sciences. The statistical analysis using the 

computer through the statistical package software SPSS V.20, and this 

step -data collection- a preliminary step to tabulate the data, and 

through it was the following: 

Stability test through the Cronbachs Alpha laboratory to test the 

stability of the study variables. Test the validity of internal consistency 

through Pearson correlation coefficient between the dimensions of the 

study and the total scale. Data descriptive statistics by scheduling data 

in tabular form (mean and standard deviation) of study variables. To 

establish the correlation relations with the Kendal correlation 

coefficient to verify the validity of the hypotheses of the study. Simple 

regression analysis to study the effect of environmental stress on early 

childhood autistic children. Multiple regression analysis to study the 

effect of environmental stress on early childhood autistic children. 

The study shows the following results: There is no relationship 

with statistical correlation between the impact of environmental 

pressures and the economic level on the children of the autistic in early 

childhood and there is a correlation between the physical pressures and 

the economic level in favor of males. There is no relationship with the 

correlation between the statistical impact of environmental pressures 

and social level on the children of autis m in early childhood. There are 

no statistical differences between male and female males on the scale of 

the effect of environmental pressures on children in early childhood. 

There are no differences of statistical relativity between males and 

females at the economic level of the early childhood autistic children. 

There are no statistically significant differences between males and 

females at the social level of early childhood autistic children. 
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It is recommended that further studies be conducted on autistic 

children, especially with regard to the impact of environmental 

pressures on them, through: Studies on autistic children include the 

largest number of cases, taking into account differences in age and 

diversity in economic and social levels in Egypt. Studies on the impact 

of environmental stress on autistic children, especially in early 

childhood. Studies of the environmental factors of the autistic children, 

which have an effect on them. 

Key words: Environmental pressures, Autistic disorder, Early 

childhood. 


