
ْـ4444-و  2023. نسُخ األٔل  /انؼذدخبيس /انًجهذ ان خبيسخيجهخ انذراسبد انًسزذايخ . انسُخ ان  

 
 

 

 
 2377 

 يف مدينة الديوانية التوحدالتوزيع اجلغرايف للمصابني مبرض 

 داخل عبيس البديري م. د. كفاحأ. 
 جامعة القادسية / كمية اآلداب / قسم الجغرافية 

kafih.dakel@qu.edu.iq  
 المستخمص : 

تطرؽ البحث الى أىـ ظاىرة مرضية معقدة تتصؼ باالضطراب العقمي والنفسي والسموكي      
تصيب األطفاؿ بفئات عمرية صغيرة، إال وىي مرض التوحد ، إذ تظير أعراضو قبؿ بموغيـ سف 

 الثالثة سنوات ، وقد يستمر معيـ مدى الحياة احيانًا اذا ما عولجت بشكؿ مبكر. 
نمو دماغ الطفؿ وكيفية تميزه لألشياء واألشخاص في البيئة المحيطة بو مما يرتبط المرض ب     

يتسبب لُو بمشاكؿ صحية وعقمية تتمثؿ بالميارات المغوية والسموكية واإلنمائية ، والمرض ىو نتيجة 
 وسموكية تتفاعؿ فيما بينيا لتؤدي دورًا ميماً عوامؿ ومسببات متعددة مرضية ووراثية وبيئية وفايروسية 

يموغرافية )النوعية والعمرية(، ورئيسيًا في نشوء المرض وتطوره لما ليا مف تأثير في خصائصيـ الد
تناوؿ البحث العديد مف المشاكؿ والمعوقات االقتصادية واالجتماعية والضغوط النفسية التي يعانييا و 

صحي وطرائؽ أسر أطفاؿ التوحد ومدى قدرتيـ عمى تكييؼ وتدريب اطفاليـ لتحسيف واقعيـ ال
 مع افراد مجتمعيـ.اندماجيـ االجتماعي النفسي والبيئي 

اعتمدت الباحثة عمى العمؿ الميداني لتحقيؽ اىداؼ ومتطمبات البحث إذ توصؿ الى نتائج متعددة    
مف أىميا تحديد العوامؿ التي تسبب مرض التوحد عند االطفاؿ ونتج اف اىميا ىو العامؿ الوراثي 

البحث الى اىـ المشكالت االسرية التي ترتبط بوجود المصاب بيذا المرض وظير الجيني ، واشار 
%(. وتأمؿ .57.7اف التكيؼ والتعامؿ معو ىو مف اىـ الصعوبات التي تواجو االسرة وبنسبة )

الباحثة اف يشكؿ ىذا الموضوع حافزًا ودافعًا لدراسات مستقبمية تحظى باىتماـ واسع مف قبؿ ذوي 
يات ذات العالقة لتبذؿ المزيد مف الجيود ووضع استراتيجيات تنموية لممعالجة االختصاص والج

        والالزمة لمنيوض بواقع ىذه الشريحة مف المجمع.   
  (.الديوانية، المصابين، بمرض، التوحد(الكممات المفتاحية : 
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Abstract: 

      The research touched on the most important complex pathological 

phenomenon characterized by mental, psychological and behavioral disorders 

that affect children in small age groups, namely autism. Its symptoms appear 

before they reach the age of three years, and it may persist with them for life 

sometimes if treated early.                                

      The disease is related to the development of the child’s brain and how it 

distinguishes things and people in the surrounding environment, which 

causes him to have health and mental problems represented in language, 

behavioral and developmental skills. The disease is the result of multiple 

pathological, genetic, environmental, viral and behavioral factors and causes 

that interact with each other to play an important and key role in the 

emergence and development of the disease because of their impact on their 

demographic characteristics (qualitative and age). The research dealt with 

many economic and social problems and obstacles and psychological 

pressures experienced by families of autistic children and the extent of their 

ability to adapt and train their children to improve their health status and the 

methods of their social, psychological and environmental integration with 

members of their community.                

      The researcher relied on field work to achieve the goals and requirements 

of the research, as he reached multiple results, the most important of which is 

identifying the factors that cause autism in children, and it was concluded 

that the most important of which is the genetic factor, The research pointed to 

the most important family problems that are related to the presence of the 

person with this disease, and it appeared that adaptation and dealing with it is 

one of the most important difficulties facing the family, at a rate of (57.70%). 

The researcher hopes that this topic will constitute a catalyst and impetus for 

future studies of wide interest by specialists and relevant authorities to make 
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more efforts and develop development strategies for treatment and necessary 

to advance the reality of this segment of the complex.                                 

Keywords:) infected, disease, autism .... in Diwaniyah.( 

 المقدمة: 
االجتماعية التي  يعد موضوع مرضى اطفاؿ التوحد نمطًا مف انماط األمراض     

يعاني منيا بعض فئات ذوي االحتياجات الخاصة في جميع المجتمعات النامية بشكؿ 
عاـ والمجتمع العراقي بشكؿ خاص والتي تمتاز بخصائص اجتماعية واقتصادية متباينة 

مف المجتمع ، وتعكس مدى تقدمو ورقي نظرتو تؤثر بشكؿ او بآخر عمى ىذه الشريحة 
الفكرية والحضارية واالجتماعية مف خالؿ االىتماـ بيذه الفئة  االنسانية وتنميتو

باعتبارىـ جزء ال يتجزأ مف المجتمع ليـ الحؽ في العيش بحياة كريمة ، والعمؿ عمى 
تنمية وبناء ىيكميـ النفسي والفكري المعاؽ وتحويمو الى قوة مثمرة ومنتجة واستثمار 

األمر يتوقؼ عمى ما متوفر مف مقومات  حاليـ حاؿ بقية فئات المجتمع، وىذاطاقاتيـ 
، فأطفاؿ مرضى التوحد اصبحوا اليـو ووسائؿ تربوية وتعميمية لعالج حاالت اعاقتيـ 

يشكموف أىـ مشاكؿ المعاقيف نتيجة تعقيدات الحياة والتقدـ الحضاري ، فضاًل عف قمة 
ودعميا واالختالط الوعي واالىتماـ بكيفية عالجيـ وتمبية احتياجاتيـ واستيعاب افكارىـ 

واالندماج مع بقية افراد المجتمع. لذا يسمط البحث الحالي الضوء عمى أىـ شريحة مف 
والسيما في الوقت الحاضر في ظؿ  ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة الديوانية

الظروؼ والتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعيشيا البمد والتي أفرزت 
مر بيا مى كافة االصعدة في مجاالت الحياة فنتيجة الحروب المتوالية التي سمبياتيا ع
  .ةانيالديو  مدينةوبخاصة في العراقي المجتمع 

  المبحث األول : اإلطار النظري لمبحث
ظواىر الجاءت مشكمة البحث لمتعرؼ عمى واحدة مف اىـ واخطر  :مشكمة البحثأواًل: 

االطفاؿ الصغار ، لذا يمكف صياغة المشكمة المرضية اال وىي مرض التوحد لدى 
سماتو مفيومو و و  مرض التوحدالنشأة التاريخية لما البحثية بالشكؿ اآلتي: )

وعوامميا المؤثرة عمى االصابة وما ىي أىم المسببات المرضية  ؟.وخصائصو
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؟. وىل لمعوامل البيئية أثر في االصابة بيذا المرض في منطقة الدراسة؟. بالمرض
أثير الخصائص الديموغرافية عمى المصابين، وتوزيعيم الجغرافي بحسب وما ت

وما طبيعة الخصائص االجتماعية واالقتصادية االحياء السكنية في قضاء الديوانية؟ 
وفاقمت من مشاكميم  والتي اثرت سمبًا عمى واقعيم االجتماعيألسر المصابين 

في مجتمع التي تواجو اندماج المصابين والمشكبلت اىم المعوقات اليومية؟. و 
 (. ومحاولة تفعيل دورىم فيو ؟.

)التعرف عمى مفيوم مرض يمكف صياغتيا عمى النحو اآلتي: فرضية البحث: ثانيًا: 
وسماتو وخصائصو والسيما لدى فئة االطفال من االعمار ونشأتو التاريخية التوحد 

ضية والوراثية في ظيوره ، أذ الصغيرة ، حيث اسيمت مجموعة من المسببات المر 
ي منيا تمخضت عن االصابة بيذا المرض العديد من المشاكل والمعوقات يعان

ومنيا اكتسابيم عادات وتقاليد في تصرفاتيم اليومية سواء مع البيئة المصابين 
، المحيطة بيم متمثمة بأسرىم او مع المجتمع مما اثر سمبًا عمى سموكيم مستقببلً 

 اثرىا في االصابة بالمرض وتزايدىاالتعرف عمى خصائصيم الديموغرافية و فضبًل عن 
 (.بتحميل التوزيع الجغرافي ليا بحسب احياء المدينة السكنية

ىناؾ العديد مف الدوافع لدراسة ىذه المشكمة مف اىميا: قمة  مبررات البحث:ثالثًا: 
حتياجات الخاصة الدراسات التي تناولت فئة المصابيف بمرض التوحد مف ذوي اال

الديوانية ، وطبيعة العوامؿ المسببة لممرض ، والسيما في  مدينةوالسيما عمى مستوى 
فئة صغار السف ، إذ يمثؿ االطفاؿ المستقبؿ المشرؽ ألي مجتمع فيـ يمثموف المبنة 
األولى ألساسو وتقدمو ، ليذا فأف ايجاد الحموؿ السميمة لمعالجة المشاكؿ التي تواجو 

اتيجيات عممية وتربوية صحيحة ىذه الشريحة مف المجتمع تحتاج الى سياسات واستر 
مف خالؿ تعاوف الجيات ذات العالقة بقضايا الصحة والطفولة لمساعدة االطفاؿ 
المصابيف بمرض التوحد ليس في منطقة الدراسة فحسب بؿ في عمـو محافظات 
العراؽ ، واخيرًا ينبغي االشارة الى األىمية العممية لدراسة ىذه االمراض التي اخذت 

لمجتمع عمومًا ، وما تتركو مف سمبيات عمى الجانب الجسماني والنفسي تتزايد في ا
 لمطفؿ المصاب. 
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ييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى أىـ فئة تعاني مف التيميش ىدف البحث: رابعًا: 
اكؿ اجتماعية واقتصادية أو العزلة االجبارية في المجتمع الديواني لما تعانيو مف مش

عمى حياة المصابيف مف اطفاؿ التوحد والتخفيؼ  ىا المتولدةوصحية ينبغي معالجة آثار 
عف كاىؿ اسرىـ ، وتقديـ الدعـ الداخمي والخارجي ليـ والمتمثؿ بوضع الحموؿ 

 والمعالجات واالستراتيجيات لتحقيؽ الصحة النفسية والجسمية لمطفؿ. 
قؽ مف اعتمد البحث عمى مناىج واساليب عممية عديدة لمتح منيج البحث:خامسًا: 

صحة فرضية البحث ، فقد اعتمد عمى المنيج الوصفي المقترف باستعماؿ الوسائؿ 
االحصائية لدراسة سموؾ الظاىرة المرضية حسب خصوصيتيا الزمانية والمكانية ، 
وبياف العينة خالؿ فترة البحث. في حيف اعتمد عمى منيج دراسة حالة في تحديد 

جوانبيا وتاريخ نشؤىا والعوامؿ المسببة ليا ،  الظاىرة المرضية والتعمؽ بدراسة جميع
والكشؼ عف العالقة السببية بيف اجزائيا وطبيعة عالقتيا بعوامؿ خارجية ثـ الوصوؿ 

. بينما تـ االعتماد عمى (1)ت المشابيةاالالى تعميمات عممية متعمقة بغيرىا مف الح
والسموكيات السيئة المنيج السموكي كمنيج تجريبي يدرس ويفسر االضطرابات 

لممصابيف ومعالجة مشاكميـ باختالفاتيا العدوانية اف وجدت عف طريؽ تعميميـ بمختمفة 
. وىذا ما لوحظ عند بعض (2)اعمارىـ واجناسيـ ، وىي طريقة بديمة ومقبولة اجتماعياً 

األطفاؿ المصابيف بمرض التوحد مف خالؿ تحسف ممموس في تصرفاتيـ وسموكياتيـ 
  ريف.  اتجاه االخ
تعددت مصادر البحث بحسب طبيعة محاوره والبيانات مصادر البحث : سادسًا: 

مات التي اعتمد عمييا لموصوؿ لألىداؼ المنشودة منيا وىذه المصادر تتمثؿ والمعمو 
بجانبية األوؿ المصادر المكتبية التي استند البحث عمييا في وضع االطار النظري 

الحديثة والرسائؿ واالطاريح العممية ذات العالقة  لمبحث متمثمة بالكتب والدوريات
بالموضوع. اما الجانب الثاني فتمثؿ بالدراسة الميدانية والتي تضمنت محوريف األوؿ 
االستحصاؿ عمى البيانات والمعمومات مف سجالت الرعاية االجتماعية ومراكز العوؽ 

ي منطقة الدراسة مف العقمي الخاصة بمرض التوحد والمعاىد االىمية الخاصة بيـ ف
والتوصؿ الى  خالؿ استعماؿ ادوات االستبياف وتحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا
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. اما المحور الثاني فيو اجراء المقابالت مجموعة مف النتائج النابعة مف اجابات ذوييـ
 الشخصية مع الكادر التعميمي والتدريبي لمركز التوحد واولياء امور المصابيف لمتعرؼ
عمى مسببات االصابة وخصائص المصابيف االجتماعية واالقتصادية والمشاكؿ التي 

 يعاني منيا اطفاليـ. 
تتحدد منطقة الدراسة مكانيًا بمدينة الديوانية : الحدود المكانية والزمانية لمبحثسابعًا: 

 ( شرقاً 44º ¯15( شمااًل مع خط طوؿ )31º  ¯59الواقعة عند تقاطع دائرة عرض )
فيي تمثؿ المركز اإلداري لمحافظة القادسية المكونة مف اربعة اقضية وخمسة عشر 

(، إذ بمغت مساحتيا ضمف حدود المخطط االساسي 1وحدة ادارية )ناحية( خريطة )
ىكتارًا( جدوؿ  4676.77ىكتارًا(، اما مساحتيا المشغولة فعميًا فقد بمغت ) ..52)
نسمة( يتوزعوف  412484نحو ) 2.16سنة (. وبمغ عدد سكانيا بحسب تقديرات 1)

اما (. 2خريطة )( و 1جدوؿ )حيًا سكنيًا(  59عمى اربعة قطاعات سكنية ضمف )
لغاية  2.21/ اذار/ 6الحدود الزمانية فقد امتدت الدراسة الميدانية مف تاريخ )

( تمثمت بأخذ عينات مختمفة لممصابيف مف كال الجنسيف بمرض 2.22/تموز/12
والمتواجديف في المعاىد الحكومية واالىمية الخاصة بيـ والبالغ عددىـ الكمي التوحد 

  (.   اً مصاب طفالً  217)
 ( 1جدوؿ )

 2.16القطاعات السكنية لمدينة الديوانية وعدد احيائيا السكنية وعدد سكانيا لعاـ 
 عدد السكان )نسمة( المساحة )ىكتار(  عدد االحياء السكنية  القطاع السكني 

(1) 11 811.55 84659 
(2) 13 1693.72 59928 
(3) 21 958.9 169253 
(4) 15 1212.6 98644 

 412484 4676.77 59 المجموع 
حسين عمي حسين ، التقسيم المناخي لتصميم ( 1)المصدر: الباحثة اعتمادًا عمى : 

االبنية في مدينة الديوانية ، اطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 
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ان لعام مديرية احصاء محافظة القادسية ، تقديرات السك( 2) . 13، ص2118
 ، بيانات غير منشورة.2116

 (1خريطة )
 ية حدود مدينة الديوانية واحيائيا السكن

 
. 2111( الييأة العامة لممساحة ، خريطة محافظة القادسية االدارية لعام 1باالعتماد عمى : )المصدر : 

 .2111( خريطة التصميم االساسي لمدينة الديوانية لعام 2)
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 المبحث الثاني : مفيوم مرض التوحد وسماتو واىم اسباب االصابة بو 
 النشأة التاريخية لمرض التوحدأواًل: 

عاـ ، ويعد أوؿ مف قدمُو تردد مصطمح التوحد بيف عمماء النفس واألطباء النفسييف    
حيث استخدمو  (Eugeen Bleulerىو الطبيب النفسي السويسري )ايجف بمولر 1911

ليصؼ بو االشخاص المنعزليف عف المحيط البيئي الذي يعيشوف بو وانسحابيـ عف 
االىتماـ بو عمى يد النفساني األمريكي )ليوكانر . ثـ تطور (3)الحياة االجتماعية

Leokaner الذي قاـ بدراستو التجريبية عمى أطفاؿ مصابيف بمرض  1943( في عاـ
التوحد وقدـ وصفًا سموكيًا لحالتيـ المرضية التي وصفيا )بالتوحد الطفولي( المتميزة 

دة ، ثـ جاء بالعزلة االجتماعية وانقطاع التواصؿ وسموؾ نمطي واىتمامات مقي
مف عيادة االطفاؿ الجامعية في فينا بدراستو حوؿ ىذا المرض  (Asperger)أسيرجر 

. وفي ستينيات القرف (4)مستخدمًا مصطمح )الذاتوية( لإلشارة الى اعراضو وخصائصو
الماضي تـ تشخيص ىذه المرض في الطبعة الثانية مف الدليؿ االحصائي لتشخيص 

( ثـ عدؿ بطبعة ثالثة مف Diagnostic Statistical Mauna I2Rاألمراض العقمية )
حيث تـ التعرؼ مف خاللو عمى التمايز بيف الفصاـ والتوحد  .198نفسو الدليؿ 

   . (5)كإعاقة وليس مجرد حالة مبكرة مف االنفصاـ
 مفيوم مرض التوحد ثانيًا: 

، توحد  بالتوحد بالشيء تفرد بِو ، بقى وحدهِ  يعرؼ مصطمح التوحد لغوياً     
لُو في المعجـ الوجيز اف التوحد بالرأي ىو التفرد بِو واف الوحدة ىي  وبشار، (6)الناسؾ

ىو المنفرد بنفسِو ، فيما يصفو عمماء النفس بأنو فقد  االنفراد بالنفس ، بينما الوحيد
كبـر  المنغوليةاالتصاؿ باألخريف واالنشغاؿ بالخياالت واألفكار واألنماط السموكية 

 . (7)االشياء او ىزىا او لفيا
اختمؼ الباحثوف في عمـ االجتماع والنفس حوؿ تحديد مصطمح واحد لمتعبير عف    

التوحد ، ويعود السبب في ذلؾ الى عدـ االتفاؽ في ترجمة النصوص والمصطمحات 
االجنبية التي تعبر عف االضطرابات النمائية التي تصيب الطفؿ في مراحمو العمرية 
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( في حيف يطمؽ ا لمبكرة. فالبعض منيـ عرفو بأنو )اضطراب( واآلخر يسميو )اونيـز
 . (8)او )الذاتوية(عميو اخروف بػ)الذاتوية الطفمية( 

فمرض التوحد مصطمح يطمؽ عمى احد اضطرابات النمو االرتقائي الشامؿ التي    
صور في نمو تتميز بقصور او توقؼ في نمو األدراؾ الحسي والمغوي وبالتالي الق

المقدرة عمى التواصؿ والتعميـ والتخاطب او النمو المعرفي واالجتماعي ترافقو نزعة 
. مع مصاحبة االنفعاالت وجموح عاطفي او أنو (9)انطوائية انسحابية واالنغالؽ ذاتياً 

اضطراب في التواصؿ االجتماعي بسبب التنشئة االجتماعية غير السوية والناتجة عنيا 
والمقربيف منو ، فيو يمثؿ شكؿ مف اشكاؿ الفصاـ مف قبؿ والديو  احساس الرفض

المبكر الناجـ عف وجود الطفؿ في بيئة تتسـ بالتفاعؿ االسري غير السوي بما يجعمو 
. بينما عرفو الجانب التربوي بأنو معاناة (.1)يشعر بعدـ االنسجاـ او الراحة النفسية

 . (11)المغوي وعجزًا ادراكيًا مصاحبًا لالضطرابات
أما مف الناحية الطبية فقد عرؼ بأنو خمؿ في وظائؼ الدماغ ناتج عف اصابة في     

مف الجياز العصبي المركزي مما ينتج عنو اضطرابات عصبية تطورية نمائية تبدأ 
عمر مبكر وتستمر مدى الحياة ، واحيانًا يشعر المصاب بتحسف بمرور الوقت اذا تـ 

أو انيا اعاقة  .(12)كر واخذ العالج الطبيعي وتعمـ المياراتتشخيص حالتو بشكؿ مب
تطورية تظير في الثالث سنوات االولى نتيجة اضطرابات في وظائؼ المخ بسبب 
ضعؼ التواصؿ المفظي وغير المفظي ، وضعؼ في التواصؿ االجتماعي وانشطة 

يات نتيجة خمؿ . وىناؾ مف عرفو بأنو تغير في االستجابات والسموك(13)المعب التخيمي
فيزبولوجي نابع مف اسباب داخمية وخارجية مثؿ امراض القمب واالوعية الدموية 
التطورية وغيرىا ، اما االضطراب فيو خمؿ وظيفي دوف تغير ىيكمي ويكوف مصحوب 

سموكية بعالمات واعراض محدودة ويمكف مالحظتيا ومنيا الجسدية والوراثية والعقمية وال
في حيف عرفتو منظمة الصحة العالمية بأنو . (14)التوحد يؼوالعصبية كاضطراب ط

انصراؼ الطفؿ وانطوائو فكريًا وذاتيًا ، والعيش مع اوىامو وتخيالتو واالبتعاد عف الواقع 
وعدـ التواصؿ االجتماعي والعاطفي. وفقد قدرتو عف النطؽ احيانًا واىتمامو بأشياء 
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د لديو اضطرابات عصبية متكررة محددة ، وعدـ تجاوبو مع المحيط بو مما يول
 . (15)وسموكيات ال ارادية

( بأنو اضطراب او متالزمة ، NSACألطفاؿ التوحد ) الجمعية الوطنية االمريكية أما  
شيرًا( مف العمر ويشمؿ  .3وتظير األعراض األساسية لمطفؿ قبؿ اف يصؿ الى )

واضطرابًا في المغة والكالـ اضطرابًا في السرعة واالستجابات الحسية لممثيرات ، 
في حيف عرفتو الجمعية االمريكية لمطب  .(16)والسعة المعرفية والتواصؿ مع الناس

الثالثة والمتمثمة بالكفاءة االجتماعية النفسي بأنو اضطراب شامؿ بكؿ النواحي النمائية 
جي . او انو اضطراب عصبي بيولو (17)والتواصؿ االجتماعي والسموؾ النمطي والمغوي

معقد مستمر عمى مدى الحياة مما يجعؿ االطفاؿ المصابيف بالتوحد يفتقروف الى 
وتـ تقسيمو الى اربعة ، (18)المقدرة الكالمية الواضحة وينطوف عمى انفسيـ ومشارعيـ

. SO  ،3اضطراب اسبيرجر . 2،  اضطراب التوحد )الكالسيكي(. 1: ) (19)انواع ىي
 أما( ، االضطرابات االنمائية الشاممة غير المحددة.. 4، اضطراب الطفولة التفككي 

( فعرؼ بأنو الطفؿ الفاقد لالتصاؿ باألخريف Autistic Childالطفؿ التوحدي )
ومنشغؿ بخياالتو وافكاره وباألنماط السموكية المغولية كبـر االشياء او لفيا او اليزىزة 

الخرس ، وفسرت ىذه الحالة بأنيا والالمباالة ازاء والديو والمقربيف منو وثقؿ النطؽ او 
    . (.2)شكاًل مف اشكاؿ الفصاـ

 ثانيًا: سمات مرض التوحد  
يتميز مرض التوحد بسمات عديدة تختمؼ مف طفؿ ألخر وأكثر االحياف تتشابو     

فيما بينيا ، اال اف اغمب الدراسات الطبية والعممية واالطباء مف ذوي االختصاص 
اتفقوا عمى بعض واىـ الصفات والسمات التي تميز االطفاؿ المصابوف بمرض التوحد 

 وىي عمى النحو اآلتي: 
يتميز سموؾ مريض التوحد بالمحدودية والبساطة أال انيا  :السموكيةالسمات  .1

حادة الى جانب معاناتو مف  وغير متقطعة , ذات نوبات انفعاليةمستمرة الى فترات 
, (21)، واالنطوائية عمى نفسواعي لمحيطو االجتم الوحدة الشديدة وعدـ استجابتو

لمحيطة في بيئتو , فيو قميؿ الكالـ شديد االلـ والحزف الناتج عف التغيرات اويعاني 
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شباع متطمبات حياتو فيو يتعمـ طمب الفقدانو القدرة عمى الكالـ لمتعبير عف 
 .(22)اطئ مما يولد لديو قصورًا لغوياً حاجاتو بشكؿ خ

: ذات مظير مقبوؿ وقاماتيـ أقصر قمياًل مف اقرانيـ العادييف , ال  بدنيةالسمات ال .2
وظيفي بيف نصفي الدماغ  اضطرابوىذا داللة عمى  معيتة يثبتوف عمى استخداـ بد

تعرضيـ ألمراض  ت األصابع وخصائص الجمد واحتماؿفي بصما اختالؼمع 
 . (23)الجياز التنفسي

 التواصؿ بانعداـ: يتميز المصابيف بمرض التوحد في األطفاؿ السمات االجتماعية .3
ـ أعراض االنطوائية عمى ييريف اسوة بأقرانيـ , لذا تظير عماالجتماعي مع اآلخ

يكوف تطور و  ،(24)القات اجتماعية مع المقربيف منيـع إقامةالذات لعدـ رغبتيـ في 
ؿ مختمؼ عف االطفاؿ الكممات بشك استخداـالمغة بطيئًا وقد ال يتطور أذ يتـ 

ترتبط الكممات بمعاٍف غير معتادة ليذه الكممات يكوف التواصؿ عف  اآلخريف , إذ
 .(25)باه والتركيزبداًل مف الكممات , وقصور باالنت اإلشاراتطريؽ 

يكوف حساسًا أكثر  : تعني أستجابو غير معتادة لألحاسيس مثالً  حسيةالسمات ال .4
مف المعتاد لممس أو أقؿ حساسيو مف المعتاد لأللـ أو النظر أو السمع أو الشـ , 

ال يقمد حركات اآلخريف وال وىناؾ نقص في المعب التمقائي او االبتكاري , كما أنو 
يحاوؿ أف يبدأ في عمؿ ألعاب خيالية أو مبتكرة , كما أنو يحب التحديؽ في 
مصادر الضوء كالشمس أو النور وعالمات األلـ لديو عالية مما يجعؿ اآلخريف 

 .(26)حساسيعتقدوف أنو ال يشعر باأللـ وفاقد اإل
ضعؼ التفكير ، و عدـ االنتباه والتشتت المستمر ب : وتتمثؿ السمات التعميمية .5

 (27)المحيطة بو االجتماعيةعمى أدراؾ الظروؼ لمبيئة  والتركيز

وقصور الكالـ التي يعاني أو انعدامو النطؽ تأخر تتمثؿ بمشاكؿ  :المغويةسمات ال .6
 (.1الحظ الشكؿ )( 28)يـ مف فئة األطفاؿمرض التوحد وأغمب منيا مصابو
 بعض السمات التي يتميز بيا المصابيف بمرض التوحد  ( 1شكؿ )
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لمياء عبد الحميد بيومي، فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات  المصدر:

، رسالة ماجستير ، جامعة قناة السويس العناية بالذات لدى اطفال التوحد 
 . 31، ص2118

 االصابة بمرض التوحد  رعوامل خطثالثًا: 
خر , وتداخمو اعراضو وشدىا مف شخص آل واختالؼنظرًا لتعقيد مظاىر المرض      

واالعاقات االخرى , أدى الى صعوبة تحديد أسباب  االضطراباتمع كثير مف 
مف أكثر االعاقات صعوبة مف حيث تأثيرىا في سموؾ الفرد  واعتبارهالتوحد ,  اضطراب

س عممية وطبية ، فمنيـ مف يعزوىا اال اف ىناؾ العديد مف االسباب المبنية عمى اس
وىذا ما أكدتو الى طفرات وراثية )عمـ الموروثات( او عوامؿ بيئية وعضوية وبايموجية 

دراسة حديثة قامت بيا جامعة والية نيويورؾ في الواليات المتحدة االمريكية لمكشؼ عف 
بنسبة  أذ احتمت اعالىا العوامؿ العصبية التوحد وبنسب متفاوتة اضطرابأسباب 
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%( ثـ العوامؿ البيئية بنسبة 19.76%( تمتيا العوامؿ الجنينية بنسبة )35.71)
والحساسية بنسبة  الفيروسيةلوجية وعوامؿ العدوى و %( لمعوامؿ البي6.68%( و)7.39)
بمرض التوحد  لإلصابة, لذا يمكف تحديد أىـ العوامؿ المرضية المسببة (29)%(6.74)

 : عمى النحو اآلتي
 تبايف نسب عوامؿ االصابة بمرض التوحد( 2جدوؿ )

 ت العوامل المسببة % ت العوامل المسببة %
 1 العوامل العصبية %35.71 4 البيئية 7.39%
 2 النفسية %23.72 5 البيولوجية 6.68%
 3 الوراثية %19.76 6 العدوى الفيروسية والحساسية 6.74%

أيمان جمال سالم , فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعديل المصدر: 
سموك أطفال التوحد , رسالة ماجستير , كمية التربية , تخصص الصحة النفسية 

 .  15, ص 2115المجتمعية , الجامعة االسبلمية , غزة , 
  (2شكؿ )

 العوامؿ المرضية المسبب لإلصابة بمرض التوحد 

 
 ( 2المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )

 انؼٕايم انًسججخ نهًزع  

 ػٕايم ثٕٛنٕجٛخ  

 ػذٖٔ فبٚزٔسٛخ

 اػبلخ ػمهٛخ 

 ػٕايم كًٛٛبئٛخ 
ػٕايم 
 ػضٕٚخ 

 ػٕايم ثٛئٛخ 

 رهٕس ْٕائٙ 

 رهٕس يبئٙ  

 اشؼبػبد ٔيٕجبد يغُبطٛسٛخ 

 ػٕايم ٔراصٛخ 
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 :  العوامل الوراثية .1
تي لدييا التوحد لدى العوائؿ البيؼ فط باضطرابد خطر انجاب طفؿ مصاب يزدا    

, أو أذا كاف أحد الوالديف أو أحد األقارب يعاني مف مشاكؿ تأريخ عائمي مف أطفاليا
و بعض السموكيات المماثمة أو لدي بسيطة في الميارات االجتماعية أو ميارات التواصؿ

إذ يعتقد أغمب الباحثيف أف العامؿ الجيني الذي يرثو الطفؿ مف والديو يمكف . (.3)لمتوحد
اف يجعمو أكثر عرضة لخطر االصابة باضطراب طيؼ التوحد باعتباره احد االمراض 

رض توحد ليا ييا طفؿ يعاني مف مالعوائؿ التي لدالتي مف الممكف انتقاليا في العائمة ف
, فالتجارب الطبية التي أجريت ( لوالدة طفؿ مصاب بالمرض%.9)احتماؿ فرض 

حوؿ التوائـ أثبتت وجود فرصة أكبر ألف يصاب التوائـ المتماثمة بالتوحد مف التوائـ 
 صابة ببعض االعتالؿ الدماغي يمكفكبيرة لإل احتماليةغير المتماثمة "األخوة" ويوجد 

 . (31)أف يكوف وراثياً 
مرض التوحد مع مجموعة مف  ارتباط احتماليةتشير بعض الدراسات الى و      

والبعض اآلخر بذكر  ،)*((16)ليا تأثير مشترؾ , وارتباطيا بالكروموسـو التي الجينات 
( المسؤوؿ عف حدوث ىذا الخمؿ في القدرة العقمية الذي يؤدي الى 3) الكروموسوـ

%( مف حاالت االعاقة بالتوحد ، وقد يفسر انتشار 16.5التوحد الذي يظير في )
, وىناؾ بحوث طبية ودراسات عممية (32)اعاقة التوحد لدى الذكور اكثر مف االناث

طبيعي حتى سنة ونص الى  بالتوحد يكوف تطورىـوجدت أف ربع االطفاؿ المصابيف 
سنتاف , ومف ثـ يحدث ليـ انتكاس تطوري وتظير عالمات التوحد ويرجع السبب في 

 . ويرجع(33)مى الجينات التي تحمؿ مرض التوحدذلؾ الى تأثير العوامؿ البيئة ع
البعض مف ذوي االختصاص الى أف أعاقة التوحد تعود لعوامؿ جينية فقد لوحظ أف 

 (مرة .5بمعدؿ )التوحد  بإعاقة%( مف أشقاء االطفاؿ المتوحديف يصابوف 2حوالي )
ماثمة ىو طابؽ معدؿ حدوث التوحد في التوائـ المتأكثر مف عامة الناس , وأف ت

وىذا ما اشارت اليو البحوث  .(34)%( بينما في غير متماثمة يساوي صفراً 35)
الختالؿ في الوقت الحاضر الى أف اسباب االصابة بالمرض نتيجة االطبية الدراسات و 
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تي فسرت سباب جينية وىذا يثبت فشؿ النظريات القديمة الالعصبي في الدماغ يعود أل
 . (35)التوحد عمى أنو مرض عقمي

 العوامل البيئية :  .2
حديثة بأف التوحد مرض وراثي بيئي وليس وراثيًا فقط وأف  أكدت دراسات عممية     

ىناؾ عوامؿ بيئية تعزز ظيور اعراض المرض منيا التعرض لبعض أنواع المعادف 
الثقيمة كالزئبؽ وااللمنيـو والرصاص , ومف ىذه الدراسات دراسة مصرية أثبتت وجود 

حدة اعراض التوحد لدى أطفاؿ مصرييف وبيف زيادة مستويات  ارتفاععالقة قوية بيف 
  )**(الدراسة عمى فحص البرفيريف اعتمدتة في أجساميـ لفترات طويمة , و المعادف الثقيم

تغيرات محددة تطرأ عمى البوؿ في حاؿ تعرض األنساف  ارتبطتفي عينات البوؿ , أذ 
ىذه التغيرات وحدة السموؾ لدى  لوحظ وجود عالقة بيفلمزئبؽ بالمعادف الثقيمة , و 

 اكدتكما مقارنة بأقرانيـ مف االطفاؿ االصحاء , األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد 
فترة ما قبؿ الوالدة قد يزيد مف  لبيئي المبكر لممعادف الثقيمة خالؿأف التعرض اعمى 

 معدؿ أنتشار التوحد في حيف أشارت دراسة عممية أخرى الى أف أميات االطفاؿ
ات" وىي خمطات معدنية مراسة استخدموا في عالج اسنانيـ "ممقالتوحديف في عينة الد

مف الزئبؽ لحشو االسناف مما يفسر ارتفاع مستويات الزئبؽ لدى أطفاليف الذيف يعانوف 
ـ االسناف قمف التوحد , ربما يكوف نتيجة لزيادة تعرض الجنيف لمزئبؽ الموجود في مم

 . (36)حمؿ والرضاعةاالـ أثناء فترة ال لدى
مرض عف وجود عالقة بيف الزئبؽ و  %(74)ات الحديثة بنسبة الدراسوتؤكد      

االصابة بالمرض  حتماليةاحد العوامؿ التي تقؼ وراء ارتفاع ا التوحد , وأف الزئبؽ
االطفاؿ  تعريضعدـ ولية لمطب والغذاء والبيئة , بح مؤسسات الجمعيات الدوعميو تنص

ي عمى ىذه العناصر فمثاًل الثقيمة مف خالؿ تجنب الظروؼ البيئية التي تحتو لممعادف 
, لمطيي أو عالج أسناف االـ بالممقمات قبؿ فترة الحمؿ  أواني األلمنيوـ استعماؿ

واف ازدياد بتراكيز مختمفة فالمعادف الثقيمة موجودة بصورة طبيعية في النظاـ البيئي 
الناتجة عف عممية التصنيع فضاًل عف االنبعاثات  نسبيا مؤخرًا يرجع الى النفايات

الناتجة عف احتراؽ الوقود مما قد يؤدي الى عطب في خاليا االمعاء او الدماغ وىذا 
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يمكف اف يحدث في الرحـ اثناء الحمؿ او بعد الوالدة مما يؤثر عمى الجياز المناعي 
ت صغار السف في وىذا ما يفسر ارتفاع حاالت االصابة بالمرض بيف فئا, لمجسـ 

منطقة الدراسة بحكـ موقعيا الجغرافي ما بيف المدف الجنوبية العراقية نتيجة تعرضيا 
ورانيوـ والمواد المشعة ومموثات الحروب الكيمياوية السامة ، فضاًل لمموثات اشعة الي

عف تموث اليواء بالغازات واألبخرة واألتربة والرذاذ والمواد الصمبة كالزئبؽ والزرنيخ 
والكادميوـ الناجمة عف انبعاثات االنشطة الصناعية مما يتسبب في تموث بيئة المنطقة 
وارتفاع حاالت االصابة باألمراض الخطيرة ومنيا مرض التوحد والسرطاف والثالسيميا 

 وغير ذلؾ. 
شط الديوانية عمى االنساف  ة الناجمة عف التموث الكيمياوي لمياهاما االثار الصحي    
العناصر تراكيز أف , و طويمة الى ظيور اعراض مرضية بعدة مستوياتي فتؤد

عنصر حدود المسموح بيا لمياه الشرب , مثؿ ال الكيمياوية لمياه شط الديوانية تجاوزت
قع جنوب مو في مواقع جنوب شرؽ مدينة الديوانية و  ()الكاديوـ والكروـ والرصاص

الديوانية  الموقع بعد ناظـ شطمدينة السدير وموقع جنوب شرؽ مدينة الحمزة عدا 
لشيري كانوف الثاني وتموز, مما لذلؾ مف آثار سمبية عمى سكاف المدينة الذيف 

في واعراض , (37)مرض السرطاني الرئوي وليف العظاـيستعمموف ىذه المياه المسببة ل
الجياز اليضمي وتأثيرىا في الجينات الوراثية ومضاعفات خطيرة في الجياز العصبي 

تيا عمى اختراؽ الخاليا والتراكـ ومنيا حاالت اإلجياض المتكررة والتشوىات لقدر 
الخمقية واالعاقات العقمية , فوصوؿ ىذه العناصر السامة وخاصة مادة الرصاص الى 

وىذا دليؿ عمى ، (38)مة تسبب ضمورًا في الجياز العصبيالجنيف عف طريؽ المشي
راسة بتزايد حاالت االصابة بمرض التوحد مدى مساىمة العوائؿ البيئية في منطقة الد

 عند االطفاؿ .   
يتفاقـ وال تنسى التأثيرات الصحية لمموجات المغناطيسية المنتشرة في البيئة إذ      

بعض طفؿ بخموؿ لالتوحد لدى االطفاؿ المدمنوف عمى األجيزة الذكية , أذ يصاب ال
المشاىدة في عمى  ودماننتيجة اوظائؼ الدماغ والجياز الحسي وأضعاؼ البصر 

 إلشعاعاتوتشير بعض الدراسات أف التعرض الطويؿ  .(39)الجيزةشاشات تمؾ ا



ْـ4444-و  2023. نسُخ األٔل  /انؼذدخبيس /انًجهذ ان خبيسخيجهخ انذراسبد انًسزذايخ . انسُخ ان  

 
 

 

 
 2393 

نعداـ النوـ وتمؼ في الدماغ مما يؤدي رؽ والقمؽ واالياتؼ المحموؿ تسبب حاالت األ
 لمناعة في الجسـ , وقد تؤدي الى ارتفاع نسبةعمى المدى الطويؿ الى تدمير جياز ا

ومف االثار األخرى لألشعة ، (.4)( عف المعدؿ الطبيعي%4)التحوؿ السرطاني بالجسـ 
الكيرومغناطيسية ألبراج الياتؼ النقاؿ حدوث نقصًا في القدرة البدنية والذىنية وتأخر 

فضاًل عف زيادة حاالت االصابة ، في نمو وتطور الجنيف وحدوث تشوىات خمقية 
تؤكد المجنة العممية التابعة لممفوضية ، و (41)لنساءجياض والعقـ عف ابالتوحد واال

االوربية أف خطر التأثيرات البايولوجية لممجاالت الكيرومغناطيسية يكوف مرتفع لمغاية 
عمى صحة االطفاؿ , أذ أف رأس الطفؿ اكثر قدرة عمى امتصاص الطاقة مف البالغيف 

, ة العظاـ وحجميا أصغرلجمجمة رقيقفدماغ االطفاؿ لدييـ إيصالية عالية جدًا فا
مؤيف أف االطفاؿ سيواجيوف في الغير نة الروسية لمحماية مف اإلشعاع وبحسب المج

المستقبؿ القريب نتيجة ذلؾ الكثير مف المخاطر الصحية مثؿ اضطراب الذاكرة وتراجع 
 حاالتبالتييج ومشاكؿ النوـ وزيادة تناقص التعميـ والقدرات المعرفية, وزيادة االىتماـ و 

 . (42)الستعداد لإلصابة بالصرع والتوحداو ، االجياد والحساسية 
 عوامل عضوية : .3

يعاني المصابيف بمرض التوحد مف حاالت قصور أو خمؿ عضوي عصبي أو      
حيوي , منيا ما يحدث اثناء فترة الحمؿ ومدى تأثيراىا عمى الجنيف مثاًل اصابة أغمب 

وأثبت عمميًا تأثير ، )***( االت التصمب الدرنيحء الحوامؿ بالحصبة األلمانية أو النسا
يعتقد العديد مف و  .(43)بالمرض اإلصابةتمؾ المسببات لألـ الحامؿ كحدوث 

أو المتخصصيف أف مرض التوحد مرتبط بنمو الدماغ اثناء الحمؿ أو بعد الوالدة , 
الدماغ لدى بعض تركيبية في مناطؽ مف  حدوث نشاط غير طبيعي أو عيوباً 

 . (44)المصابيف بالتوحد

 عوامل كيميائية : .4
أثبتت الدراسات العممية عف وجود عالقة بيف االصابة بمرض التوحد والعوامؿ      

الكيميائية العصبية والمتمثمة بوجود خمؿ أو زيادة في إفرازات الناقالت العصبية التي 
المخ الى  تنقؿ اإلشارات مف الحواس الخمس الى المخ أو االوامر الصادرة مف
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وقد اكد االطباء مف ذوي االختصاص تحديد مستويات . (45)تمفة لمجسـاالعصاء المخ
لدى المصابيف بالتوحد  ،)****((لنواقؿ العصبية مثؿ )السيروتونيفغير طبيعية لبعض ا

ينبغي الرسائؿ المستقبمة والمرسمة في الدماغ ومع ذلؾ فأنو  وىذا يؤدي دورًا في تشويو
 . (46)مف االبحاث لتحديد سبب المرضزيد إجراء الم

 عوامل بيولوجية : .5
المخ أو الخمؿ  إصابةىناؾ دراسات عممية ترى أف االصابة بالتوحد تتمثؿ في     

سمية او ( 47)فايروسيو او اصابة جياز المناعة الوظيفي في احد اجزاء المخ او عدوى
, فمف المعروؼ أف لمتطعيـ فوائد واضحة لتحفيز بالمرض لإلصابةلقاحات محفزة  أخذك

لكف أشاعت العديد مف التساؤالت في الكثير  باألمراضاالجساـ المضادة ضد االصابة 
مف الدوؿ المتقدمة كالواليات المتحدة االمريكية بأف ىناؾ عالقة بيف التطعيـ ضد 

ذلؾ رفض  الحصبة في المراحؿ العمرية الصغيرة واالصابة بمرض التوحد وبسبب
وقد أجرى معيد الطب . (48)حوا ضد الحصبةالعديد مف االباء السماح ألطفاليـ باف يمق

االمريكي مراجعات دورية ألحدث االدلة حوؿ سالمة المقاح نتيجة االىتماـ المتزايد 
قدـ المعيد أدلة وبائية حوؿ وجود  4..2الذي ذاع صيتو مف قبؿ االباء, ففي عاـ 

، (49)ض التوحداح الحصبة والذكاء والحصبة االلمانية واالصابة بمر عالقة ممكنة بيف لق
أجراء المزيد مف الدراسات حوؿ  اقترحواة لعدـ فيـ حدوث االصابة بالمرض ونتيج

وفي دراسات الحقة أجريت . (.5)والتوحد )*****(سباب متالزمة موت الرضيع المفاجئأ
عانيف مف عدوى مرضية شديدة أوضحت أف النساء الالتي  نمارؾفي الد .2.1عاـ 

 أدت إلدخاليا لممستشفى خالؿ فترة الحمؿ كَف االكثر حظًا في أنجاب أطفاؿ مصابيف
, التياب المعدة واالمعاء الفيروسي, و بتيف بعدوى فايروسيو كاإلنفمونزانتيجة اصابالتوحد 

ار ثالثة والتيابات المجاري البولية مما يسبب مف احتمالية انجاب مصاب بالتوحد بمقد
اد الثاني مف الحمؿ فأف االحتمالية تزدالشير أضعاؼ أما في حاؿ العدوى البكتيرية في 

 .(51)بمقدار مرة ونصؼ
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نستنتج مما تقدـ بأف مرض التوحد ال ينتج عف سبب مرضي واحد بؿ ىو      
مجموعة مسببات مرضية مترابطة ومتفاعمة فيما بينيا تسيـ بظيور ىذا االضطراب 

 .العقمي
 المبحث الثالث: الخصائص الديموغرافية لممصابين بمرض التوحد في مدينة الديوانية

يرتبط مرض التوحد بعدة ابعاد وخصائص ديموغرافية ذات أىمية لمكشؼ عف      
حاالت االصابة بو بوصفو ظاىرة مرضية ميمة تستدعي دراسة الخصائص )النوعية 
والعمرية( لممصابيف بالتوحد مف فئة األطفاؿ لممساىمة في فيـ طبيعة المرض واسباب 

ؼ عمى الواقع الفعمي ألعداد االصابات نشوئو لفئة دوف غيرىا مما يساىـ في التعر 
 بالمرض في منطقة الدراسة. 

 :لممصابين بمرض التوحد التركيب النوعي .1
كال الجنسيف )الذكور واإلناث( واحيانًا تتفوؽ نسبة المصابيف التوحد مرض يصيب     

مف الذكور ألسباب وراثية أكثر مف اإلناث ، وال تقتصر االصابة بالمرض عمى فئة 
اف المعدؿ السنوي لإلصابات إذ اثبت البحث  األطفاؿ الصغار وانما يتأثر البالغيف بو.

 217( بمغ نحو )2.22-2.21بمرض التوحد وخالؿ مدة الدراسة الممتدة بيف )
%( مف مجموع المصابيف باالضطرابات 5..51وبنسبة بمغت نحو ) )******(إصابة(

 ب اآلنفة الذكر.لعقمية وذوي االحتياجات الخاصة ، لألسباا
تفوؽ اعداد الذكور بالمرض أكثر مف االناث ( 3مف معطيات الجدوؿ )يتضح  إذ   

مف مجموع  2.21%( لعاـ 96..4اصابة( وبنسبة سجمت نحو ) 43بنحو )
، أي 2.22%( لعاـ 4..59اصابة( وبنسبة بمغت نحو ) 62المصابيف بالمرض ، و)
%( وىو فارؽ نسبي كبير سجؿ خالؿ السنوات االخيرة 9..18بفارؽ سنوي بمغ نحو )

اصابات(  8%( و)68اصابة( لفئة االناث وبنسبة بمغت نحو) 17بؿ )لفئة الذكور مقا
%( مما يدؿ 36%( لممدة نفسيا أي بفارؽ نسبي سجؿ نحو )32وبنسبة سجمت نحو )

عمى تناقص اعداد المصابيف مف فئة االناث وتزايدىا لفئة الذكور ويعزى السبب في 
تشكؿ عوامؿ خطر لإلصابة  ذلؾ لعوامؿ بيولوجية ووراثية وسموكية في آف واحد والتي

في تعرض فئة االطفاؿ الذكور اكثر مف االناث. ومف ذلؾ نستنتج بأف نسبة الذكور 
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%( مف مجموع 11.52%( واالناث بمغت نسبتيا نحو )48.38المصابيف بمغت نحو )
 %( لممدة المحددة. 36.46اعداد المصابيف بالتوحد أي بفارؽ سنوي نسبي سجؿ نحو )

يع انعددي وانىسبي نهمصابيه بمزض انتوحد في مديىة انديواوية ( انتوس3جدول )
 ( 0200-0202بحسب انجىس نهعاميه )

 % اناث % ذكور السنة
2121 43 41.96 17 68 
2122 62 59.14 8 32 

 111 25 111 115 المجموع الكمي 
المصدر: الباحثة باالعتماد عمى: دائرة الرعاية والشؤون 

الرجاء لمتعوق العقمي ، مركز النورين االجتماعية ، معيد 
االىمي ، شعبة االحصاء ، بيانات غير منشورة لعام 

(2121-2122.) 
 التركيب العمري لممصابين بمرض التوحد :  .2

( وبحسب االحصائيات المسجمة لمنطقة الدراسة بحسب 4تشير معطيات جدوؿ )     
مف فئة صغار السف العمر الى أف أكثر المصابيف بمرض اضطراب التوحد ىـ 

( سنة والتي سجمت نسبة اصابة نحو .1-6والتي تتراوح اعمارىـ بيف ))*******( حصراً 
%(، فالقمة العمرية لإلصابة تبدأ في سف مبكرة ثـ تزداد بعد ذلؾ بالتدرج 63.84)

%( أي أف 36.6لألعمار األكبر سنًا والتي سجمت نسبة أقؿ مف األولى بحوالي )
 %(.27.68بيف الفئتيف العمريتيف بمغت نحو ) الفارؽ النسبي ما

( انتوسيع انعددي وانىسبي نهمصابيه بمزض انتوحد بحسب انعمز في مديىة 4جدول )
 (.0200-0202انديواوية ما بيه عامي )

 المرض الفئات العمرية 
 النسبة % العدد

6 – 11 83 63.84 
11 – 16  47 36.16 

 111 131 المجموع الكمي 
انًظذر: انجبحضخ ثبالػزًبد ػهٗ: دائزح انزػبٚخ ٔانشؤٌٔ االجزًبػٛخ ، يؼٓذ انزجبء نهزؼٕق انؼمهٙ ، يزكش 

 (.2022-2024انُٕرٍٚ االْهٙ ، شؼجخ االحظبء ، ثٛبَبد غٛز يُشٕرح نؼبو )

 ثانيًا: التوزيع الجغرافي لممصابين بمرض التوحد 
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رض بيف احياء منطقة الدراسة والتي تتبايف معدالت ونسب حاالت االصابة بالم     
شيدت تركز أغمب وقعات االصابة ضمف مناطؽ مركز المدينة أكثر مف غيرىا ، وىذا 

( مف ارتفاع اعداد المصابيف مف فئات 5ما اشارت اليو المعطيات الواردة في جدوؿ )
صغار السف بالمرض في اآلونة األخيرة ، إذ يتضح اف أعمى نسبة لإلصابات في كؿ 
احياء مركز المدينة )الجزائر ، والصدر الثانية ، واالسكاف ، والجمعية( وبنسب بمغت 

%( عمى الترتيب ، في حيف سجؿ حي 8.4% و.6.1% و14.62% و21.54نحو )
%( عمى 6.16% و6.92وشماؿ مركز المدينة نسب متقاربة بمغت نحو ) الجامعة

%(، بينما 5.38الترتيب ، أما حي الفرات الواقع شماؿ غرب مركز المدينة فبمغ نحو )
سجمت االحياء السكنية المتمثمة بػ)الضباط ، والمعمميف ، والعروبة الثانية، والصدر 

ي( فسجمت نسب متقاربة بمغت نحو الثالثة ، والجميوري الغربي ، والحي العصر 
( عمى الترتيب اما بقية احياء المدينة فسجمت أدنى نسبة .2.3و 3.85% و4.62)

%( والتي شممت كؿ مف )حي الحضارة وشماؿ غرب 1.54اصابة بمغت نحو )
 المدينة(. 

( اعداد ونسب المصابيف بمرض التوحد بحسب االحياء السكنية واعداد 5جدوؿ )
 (2.22-2.21نة الديوانية لعاـ )سكانيا في مدي

اعداد  عدد السكان  المساحة    الحي السكني   ت
 المصابين 

% 

 5.38 7 18144 249.97 الفرات  1
 2.31 3 221.18 114.15 ( 1الصدر ) 2
 14.62 19 11952 51.25 (2الصدر ) 3
 3.85 5 11178 17.34 (3الصدر ) 4
 1.54 2 7891 83.42 (1العروبة ) 5
 2.31 3 3758 61.51 ( 2العروبة ) 6
 4.62 6 7452 62.34 الضباط  7
 21.54 28 12143 111.77 الجزائر  8
 4.62 6 2272 33.91 المعممين  9
 6.92 9 1197 119.14 الجامعة  11
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 3.85 5 9687 28.79 العصري  11
 6.19 8 9962 41.88 الجميوري الشرقي  12
 2.3 3 6841 27.23 الجميوري  الغربي  13
 11 13 3177 19.33 االسكان  14
 8.46 11 6374 32.33 الجمعية  15
 1.54 2 2876 78.43 الحضارة  16

 %111 131 134912 1.173.69 المجموع الكمي
 انًظذر: انجبحضخ ثبالػزًبد ػهٗ: 

 ثٛبَبد غٛز يُشٕرح. 2046يذٚزٚخ احظبء يحبفظخ انمبدسٛخ ، رمذٚزاد انسكبٌ نؼبو  (4)
رافذ يٕسٗ ػجذ حسٌٕ انؼبيز٘ ، انًالئًخ انًكبَٛخ نهخذيبد انًجزًؼٛخ فٙ يذُٚخ انذٕٚاَٛخ ٔرٕلؼبرٓب  (2)

 . 6 – 4، ص2044انًسزمجهٛخ ، اطزٔحخ دكزٕراِ ، جبيؼخ انكٕفخ ، كهٛخ انززثٛخ نهجُبد 

  واسرىم : المشاكل والمعوقات التي يعاني منيا المصابين بمرض التوحدالمبحث الرابع
نيا المصابيف بمرض المشاكؿ والمعوقات التي يعاني م يستعرض ىذا المبحث    

، فغالبًا ما يواجو أسر اطفاؿ التوحد العديد مف المشكالت )********(التوحد واسرىـ
االقتصادية واالجتماعية والضغوط النفسية اثناء محاوالتيـ لمتكيؼ والتعايش مع اطفاليـ 

المبحث عمى البعض مف تمؾ المشاكؿ عمى النحو  المعاقيف ، لذا يسمط الضوء ىذا
 اآلتي:

: اثبتت الدراسة شدة الضغوط النفسية لدى الوالديف وانخفاض المشكبلت األسرية .1
%( مف التبايف في .6ر الطفؿ والمزاج الصعب لديو، إذ اكتشؼ أف )معدؿ تطو 

، مشكالت االسرة تستند لمحاجات االضافية وغير االعتيادية لمطفؿ المعاؽ 
فخصائص الطفؿ ترتبط بنوع ومستوى المشكالت التي تواجييا االسرة عمى صعيد 
التعايش مع حالة االعاقة لدى الطفؿ ، وأىـ تمؾ الخصائص )عمر الطفؿ ، 

أف طبيعة وشدة بعض كما ،  (52)ومتطمبات الرعاية الخاصة التي تفرضيا أعاقتو(
بأنيما المسؤوالف عف اعاقة الطفؿ ردود االفعاؿ العاطفية لدى الوالديف يرتبطاف 

إذ اثبتت الدراسة أف كثير مف اآلباء يعتبروف اف العامؿ الوراثي ، (53)بشكؿ او بآخر
، وىذا ما أظيره البحث إذ سجمت والبيئة المموثة كانتا السبب في نشوء المرض 

%( مف أسر االطفاؿ المصابيف بمرض التوحد اف ابائيـ يشعروف 23.84نحو )
ازاء وضع طفميـ المعاؽ ، وتواجو االسرة ضغوطًا كبيرة مف خالؿ عدـ بالذنب 
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تاجوه مف رعاية ومتطمبات حياتية حتكيؼ األخوة االصحاء أو األصغر سنًا لما ي
%( وىي نسبة قميمة مقارنة بعوائؿ يشكؿ فييا أخواف 18.46اذا سجؿ ذلؾ نسبة )

 (.6معاقيف مصدر دعـ ليـ الحظ جدوؿ )ال
 (6جدوؿ )

 الوضع االسري لألطفاؿ المصابيف بمرض التوحد في مدينة الديوانية 
 % العدد الوضع االسري ت
 18.46 24 عدم تكيف االخوة االصحاء مع اخييم المعاق 1
 57.71 75 تواجو االسرة صعوبات التكيف مع طفميم المصاب بالتوحد 2
 23.84 31 شعور االباء بالذنب اتجاه اصابة اوالدىم بالمرض 3

 %111 131 المجموع الكمي
 (.3استمارة االستبانة ، سؤال رقم ) المصدر: الدراسة الميدانية ،

 
تؤدي أعاقة الطفؿ التوحدي واضطرابو الى مشاكؿ  : المشكبلت االجتماعية .2

اجتماعية وأزمات أسرية تزداد حدتيا بحسب الظروؼ التي تعيشيا االسرة ، إذ 
عزؿ والحراؾ االجتماعي والتعب اثبتت الدراسات العممية أف الوالديف يعانياف ال

، واف (54)وأعراض انفعالية متنوعة تشمؿ االكتئاب والغضب والشعور بالذنب والقمؽ
سموكيات الطفؿ التوحدي مف االنفعاالت واالضطرابات المصاحبة لمتشنجات تخمؽ 
ضغوطًا نفسية تدفع الى اليأس والشعور بالذنب والحيرة ، فضاًل عف حرماف بقية 
أفراد االسرة لكثير مف فرص الرفاىية مما يؤدي الى تقميؿ التوازف األسري وبالتالي 

، إذ أثبتت الدراسة (55)ؤدي احيانًا الى االنفصاؿضعؼ التماسؾ االسري مما ي
مف أباء اطفاؿ التوحد انفصموا بسبب وجود ( 7جدوؿ )%( .4الميدانية أف حوالي )

طفؿ معاؽ داخؿ اسرىـ أدى الى تغير مسار حياتيـ نتيجة تسترىـ عمى ذلؾ 
 وخوفيـ مف مواجية اقاربيـ او اصدقائيـ ، مما يؤدي الى تراكمات نفسية صعبة
وخمؽ فجوات اجتماعية واسرية وبالتالي اثرت عمى حرماف الطفؿ مف أحد والديو 

، وعدـ تآلفو واختالطو االجتماعي واكتسابو الميارات واعادة تأىيمو ذىنيًا مف جانب
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اما  ،مف جانب آخر%( 18.46وبنسبة )وبدنيًا مع بقية افراد مجتمعو 
تفاعموا مع االزمات والمشاكؿ %( مف االسر فحاولت تغير األمر الواقع و 14.61)

التي تواجييـ نتيجة رفع مستوى وعييـ الفكري والتعميمي وسعييـ لمتعرؼ عمى 
اساليب تعديؿ سموؾ ابنائيـ المصابيف بالمرض ، ومواكبة البرامج االرشادية 
والتطويرية ، عممًا أف اغمب اعمار اباء اطفاؿ التوحد ال تتجاوز اعمارىـ ما بيف 

%( يشكؿ فارؽ نسبي كبير لموضع 26.93وىذا يعني اف ) ( عاـ،39-.3)
 االجتماعي لمعوائؿ التي لدييا طفؿ توحدي. 

 (7جدوؿ )  
 الوضع االجتماعي لألسر األطفاؿ المصابيف بمرض التوحد في مدينة الديوانية 
 % العدد الوضع االجتماعي ت
 26.93 35 الشعور باليأس واالحباط نتيجة الضغوط النفسية المتراكمة  1
 41 51 تأثر االسرة بوجود طفل معاق لدرجة انفصال الوالدين   2
 14.61 11 مدى تقبل االسر لطفل توحدي وتفاعميم معو 3
طفميم المعاق شعور االباء بصعوبة التكيف االجتماعي مع  4

 والخجل من المجتمع المحيط بيم 
24 18.46 

 %111 131 المجموع
 (.4رقم ) الميدانية ، استمارة االستبانة ، سؤالالمصدر: الدراسة 

 
تزداد الضغوط النفسية التي تواجو أسر االطفاؿ المعوقيف  :المشكبلت النفسية .3

وعمى مصادر الدعـ التي تحتاجيا ىذه األسر لمتعايش مع أعاقة طفميـ ، ومع تقدـ 
عمره تزداد متطمباتو ورعايتو اليومية ، فضاًل عف العوامؿ األخرى التي ترتبط 

يو ، وغالبًا ما يكوف بمستوى الضغط النفسي منيا تدني دخؿ األسرة ، وانفصاؿ والد
، واف ارتفاع مستوى الضغط والتوتر (56)دور األب محدودًا في رعاية طفمو المتوحد

لدى األسر مضافًا اليو انخفاض قدرة الطفؿ المعوؽ عمى القياـ بالسموؾ المقبوؿ 
، فالضغوط النفسية (57)يؤدي الى استجابات عنيفة لدى الوالديف في احياف كثيرة

ع االقتصادية ألسر اطفاؿ التوحد ومينة والديو ، فاألسر التي تتمتع ترتبط باألوضا
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بوضع اقتصادي جيد ومينة مناسبة وروح معنوية مرحة تكوف اكثر قدرة عمى 
التعايش مع حالة طفمو المعاؽ ورفع قدرتو عمى االستجابة الذاتية لمعالج ، وىذا 

فقدوف صبرىـ %( ي.7سجمت نحو )عكس ما أظيرتو الدراسة الميدانية إذ 
ويصابوف باإلحباط بسبب عدـ استجابة طفميـ التوحدي إلرشاداتيـ وأوامرىـ ، في 

فة لدى اطفاليـ %( يتمتعوف بروح معنوية عالية رغـ تولد الردود العني.3حيف اف )
 (.8المصابيف. جدوؿ )

 ( 8جدوؿ )  
 الديوانيةالوضع النفسي لدى أسر األطفاؿ المصابيف بمرض التوحد في مدينة 

 % العدد الوضع النفسي ت
تتولد ضغوط نفسية وردود عنيفة نتيجة عدم استجابة الطفل  1

 التوحدي إلرشادات والديو 
91 71 

يتمتع أسر أطفال التوحد بالصبر والروح المعنوية العالية  2
 وتفاعميم مع ابناءىم المصابين 

29 31 

 %111 131 المجموع
 (.5استمارة االستبانة ، سؤال رقم ) الميدانية ،المصدر: الدراسة 

 
يواجو والدي الطفؿ التوحدي صعوبات مادية كبيرة نتيجة  :المشكبلت االقتصادية .4

الحتياجاتيـ لمعناية الخاصة بطفميـ وادخالو لمدارس ومعاىد ارشادية وتوجييية 
 زوجيةخاصة بو ، فقد اشارت العديد مف التقارير والدراسات الى حدوث ازمات 

، اال اف البعض نفى ذلؾ، فقد اثبتت الدراسة (58)بسبب تأـز الوضع االقتصادي
نيا أسر اطفاؿ الميدانية وجود العديد مف المشكالت االقتصادية التي تعاني م

مما يؤدي الى قمة اإلمكانيات المتاحة لتوفير  خميـ الشيريدالتوحد بسبب قمة 
واحد ، إذ أف أغمب عوائؿ مرضى التوحد احتياجاتيـ التعميمية والعالجية في أف 

تعاني مف ظروؼ اقتصادية صعبة تجعميـ غير قادريف عمى ادخاؿ اوالدىـ الى 
ثـ اىماؿ  معاىد ومراكز تأىيمية لتمقي العالج والتي تتطمب احيانًا وقتًا طوياًل، ومف
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الطفؿ وتردي حالتو الصحية والسموكية. وبحسب ما اظيرتو نتائج الدراسة الميدانية 
فمعظـ اىالي االطفاؿ المصابيف وباألخص ابائيـ ىـ مف الكسبة ويمارسوف اعماؿ 

%( مما 29.24حرة وذو دخؿ مادي محدود وىـ مف شكؿ النسبة االعمى والبالغة )
ة مف الناحية االقتصادية ، اما اميات اطفاؿ التوحد اسيـ في زيادة ثقؿ كاىؿ األسر 

فأغمبيف يعممف موظفات وتقع عمى عاتقيف المسؤولية والرعاية الكاممة لمطفؿ 
%( ألميات .22.3%(، في حيف سجمت نسبة )41.53المصاب والبالغة نحو )

في اطفاؿ التوحد ممف ال يمارس أي مينة خارج المنزؿ )ربات بيوت( وال يساىمف 
ع المستوى االقتصادي لألسرة مما يزيد مف الضغوط االقتصادية لمطفؿ المصاب رف

%( مف 13.85بينما سجمت نسبة ) باضطراب التوحد وتقديـ الرعاية المناسبة لو.
ذوي الدخؿ الجيد وىـ يمثموف الفئة االدنى والذيف استطاعوا اف يسجموا اطفاليـ 

لعالج مثؿ مركز النوريف االىمي الواقع المصابيف في مراكز التأىيؿ االىمية لتمقي ا
الحظ جدوؿ %( 35.39أي بفارؽ نسبي بمغ ) في حي الجزائر بمركز المدينة.

أف لموضع االقتصادي دورًا ميمًا وفعااًل في معالجة مرض وبذلؾ يتضح  (.9)
اضطراب التوحد ، فكمما كاف المستوى االقتصادي لألسرة جيد ساىـ في الكشؼ 
المبكر لتوحد الطفؿ ومعالجتو وكيفية تفادي نموه وتطوره ، وبالعكس اذا كاف دخؿ 

ما يؤدي الى االسرة محدود ومتدني سوؼ تكوف غير قادرة عمى معالجتو مبكرًا م
 وتفاقـ حالتو المرضية. إىمالو

 (9جدوؿ )
الوضع االقتصادي والميني  ألسر األطفاؿ المصابيف بمرض التوحد في مدينة  

 الديوانية
 % العدد المينة % العدد الوضع االقتصادي  ت
 29.24 38 كاسب 35.39 41 تعاني االسرة من وضع اقتصادي متدني  1
 22.31 5 ربة بيت  13.85 18 تمتاز االسرة بوضع اقتصادي جيد   2
اميات اطفال التوحد يعممن بوظائف  3

 حكومية 
 43.17 56 موظفة  41.53 54
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اباء مرضى اطفال التوحد اغمبيم من  4
 الكسبة ويمارسون االعمال الحرة  

مين  9.23 12
 اخرى 

7 5.38 

 %111 131 المجموع %111 31 المجموع
 المصدر: الدراسة الميدانية ، استمارة االستبانة ، سؤال رقم ) (.

 

نستنتج مما تقدـ أف ىناؾ عوامؿ متعددة تتفاعؿ فيما بينيا محددة طبيعة المشاكؿ      
والمعوقات التي تواجو أسر األطفاؿ والتي كانت سببًا في اإلصابة بمرض التوحد 

ؿ ومحدودية الدخؿ ومعاناة الوالديف مف والمتمثمة باالفتقار لمتعميـ والحاجة لمعم
االكتئاب او االضطرابات النفسية والمرض المزمف ، وانخفاض القدرات العقمية تسيـ 
جميعيا بشكؿ كبير في زيادة التوترات االجتماعية واألسرية ، وعدـ قدرة الوالديف عمى 

مفظية وتعديؿ تمبية احتياجات طفميـ المعاؽ مف تعميـ وتمقي الميارات المغوية وال
 سموكياتيـ في مراكز ومعاىد متخصصة لمعالجة مرض التوحد. 

 
 النتائج: 

يعد مرض التوحد أحد أىـ األمراض االضطرابية العقمية الخطرة التي تصيب الطفؿ  .1
 في عمر مبكرة وتطوره بمرور الوقت.

والتمكؤ يتصؼ األطفاؿ المصابوف بالتوحد بالقصور بالتواصؿ والتفاعؿ االجتماعي  .2
 والممارسات السموكية العشوائية والمغوية والحسية والتعميمية.

تتبايف درجات اضطراب طيؼ التوحد حسب جنس المصاب وعمره ومستواه  .3
 االجتماعي واالسري واالقتصادي والتعميمي. 

اوضح البحث عف تفاعؿ عوامؿ عديدة مسببة لنشوء المرض وتطوره والمتمثمة  .4
 والعصبية. بيئية والبيولوجية والفايروسية بالعوامؿ الوراثية وال

اثبت البحث اف أكثر العوامؿ المؤثرة والفعالة في نشوء المرض عند الطفؿ قبؿ  .5
الوالدة ىو العامؿ الجيني الوراثي الذي يرثو المصاب مف والديو ويكوف عرضة 

 ة.%(، تميو العوامؿ البيئية ، والعضوية ، والفايروسي.9لإلصابة بالمرض بنسبة )
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بيف البحث اف اغمب االطفاؿ المصابيف بالمرض ىـ مف كال الجنسيف وبفئات  .6
( 16-.1%( و)63.84( سنة سجمت اعالىا نحو ).1-6عمرية تتراوح بيف )
%(، مما يدؿ عمى تفوؽ االصابات لفئة الذكور اكثر 36.16سنة وبنسبة مقدارىا )

 مف االناث لألسباب اآلنفة الذكر. 
لعديد مف المشكالت والمعوقات التي تواجو أسر كشؼ البحث عف وجود ا .7

المصابيف بمرض التوحد والتي تتمثؿ بالمشاكؿ االقتصادية واالجتماعية واألسرية 
 والنفسية والتعميمية.

اشار البحث الى اىـ المشكالت األسرية المرتبطة بواقع الطفؿ التوحدي ، إذ  .8
%(، 18.46نو بنسبة )وصؼ وجوده داخؿ االسرة يشكؿ عبئًا كبيرًا عمى إخوا

 %(..57.7وىناؾ مف يواجو صعوبات بالتكيؼ والتعامؿ معو بنسبة تزيد عمى )
كشؼ البحث عف العالقة الوثيقة بيف تأثير الضغوط النفسية ألسر المصابيف  .9

بمرض التوحد وصعوبة اوضاعيـ االقتصادية التي يعانوف منيا ، إذ تبيف اف أكثر 
%( ىـ مف الكسبة 9.23تصادي متدني ، و)%( يعانوف مف وضع اق35.39مف )

وال يسمح وضعيـ االقتصادي بألحاؽ ابناءىـ بمعاىد تدريبية اىمية ، لذا يضطر 
 .اغمب اسر االطفاؿ المصابيف بالمرض الى ارساؿ اطفاليـ الى معاىد حكومية

اثبتت الدراسة الميدانية عف الضغوط النفسية العنيفة التي تتولد لدى اباء االطفاؿ  ..1
%( نتيجة عدـ استجابة ابنائيـ إلرشاداتيـ .7وبنسبة )المصابيف بالمرض 

%( .3ونصائحيـ التربوية والتعميمية ، في حيف سجمت الدراسة الميدانية نحو )
 .منيـ يتـ يتمتعوف بروح الصبر والتفائؿ معيـ

اتضح اف اغمب اسر االطفاؿ المصابيف بمرض التوحد ىـ سكنة المناطؽ الشعبية  .11
التي تمتاز بطابع الفقر وسوء التغذية ونقص بالمستمزمات الصحية الضرورية 
لممعالجة ، مما تضطر األسر مف ذوي الدخؿ المادي المحدود ألرساؿ اطفاليـ 

  المصابيف الى معاىد العوؽ العقمي الحكومية.
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مف خالؿ الدراسة الميدانية عف ضعؼ المؤسسات الحكومية في  البحث كشؼ .12
توظيؼ الموارد المتاحة لخدمة االشخاص المعوقيف لتوفير حياة كريمة ليـ مف دوف 

       معوقات.
 المقترحات :

نشر الوعي الصحي حوؿ اسباب نشوء ىذا المرض والسيما التعرض لممموثات  .1
البيئية والعضوية والكيمياوية لتجنبيا والوقاية مف مخاطرىا المستقبمية ، مع محاولة 
التأكد قبؿ الزواج ألي شخصيف بعدـ وجود طفرات وراثية او جينية ممكف اف 

 ىو وعائمتو طواؿ حياتو.تسبب بوالدة طفؿ يحمؿ مرض التوحد يبقى يعاني 
نشر الوعي بيف افراد المجتمع حوؿ مرض التوحد لتغير النظرة التنمرية مف افراده  .2

 لمطفؿ المعاؽ والتخفيؼ مف الضغوط النفسية ألسرتو والسيما ابويو.
زيادة المنحة المجانية التي تقدميا مؤسسة الرعاية االجتماعية لممعاؽ بمرض  .3

الذي ييتـ بشؤونو لغرض سد معظـ احتياجاتو بحيث تكفي التوحد والمعيف المتفرغ 
توفير الدعـ مف المؤسسات الحكومية ذات العالقة لتحسيف و  لمعالج والتأىيؿ.

الوضع االجتماعي واالقتصادي ألسر المصابيف بيذا المرض مع محاولة توفير 
 المستمزمات الصحية التي يحتاجيا المعاؽ العقمي ليعيشوا حياة كريمة .

ح معاىد او مراكز لمتأىيؿ سواء اكانت حكومية اـ اىمية مدعومة االسعار فت .4
الستيعاب كؿ المصابيف مف االطفاؿ والسيما ممف تعاني اسرىـ مف الوضع 

 ني او قمة الدخؿ المادي لعوائميـ.االقتصادي المتد
توفير كوادر ومالكات تخصصية في مدارس االعدادية والثانوية الحكومية وفتح  .5

فصوؿ الدراسية لمطمبة المصابيف بيذا المرض ممف يتمكنوف مف اكماؿ بعض ال
 دراستيـ وتأىيميـ التعميمي.

 ىوامش البحث :
، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 1محسن عبد الصاحب المظير ،  تقنيات البحث المكاني وعبلقاتو ، ط( 1)

 . 52، ص2117عمان، 
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، الرياض ، المممكة العربية 3عبد الفتاح صديق عبد البله ، عبد الحميد حسن ، الجغرافية الطبية ، ط( 2)
 . 52، ص2117السعودية ، 

عادل محمد العدد ، الموىوبين التوحديون من األطفال المراىقين استثمار الموىبة ودور مؤسسات التعميم ( 3)
 . 21، ص2111، جامعة الزقازيق، كمية التربية ،  )الواقع والطموحات ، المؤتمر العممي الثامن

بيان بنت صوباج بنت جنيدب الخالدي، التطور التاريخي لمفيوم اضطراب طفل التوحد )المسببات ( 4)
( كمية البنات لآلداب والعموم والتربية 8(، العدد )19والتشخيص(، مجمة البحث العممي في التربية ، المجمد )

 . 127، ص2118، جامعة عين شمس، 
، مكتبة زىراء الشرق ، القاىرة ، 1عبد الرحمن سممان ، الذاتوية )اعاقة التوحد عند األطفال، ط( 5)

 . 9، ص2111
جبران مسعود ، الرائد معجم لغوي عصري ، دار العمم لممبليين ، مؤسسة ثقافية لمتأليف والنشر ( 6)

 . 252، ص1992والترجمة ، بيروت ، لبنان ، 
نعيم جبر الغرابي ، مشكبلت اسر اطفال التوحد في اندماجيم االجتماعي: دراسة ميدانية في ابتسام ( 7)

 .18-17، ص2121جامعة القادسية ،  محافظة الديوانية ، رسالة ماجستير )غ. م(، كمية اآلداب ،
والتوزيع  ، دار العمم وااليمان لمنشر1محمود عبد الرحمن عيسى الشرقاوي ، التوحد ووسائل عبلجو ، ط( 8)

 . 11، ص2118، دمشق ، 
 . 12المصدر نفسو ، ص( 9)
 . 18بتسام نعيم جبر الغرابي ، مصدر سابق ، ص( 11)
، دار الكتاب الجامعي ، 1احمد السيد سميمان ، تعديل سموك اطفال التوحد بين النظرية والتطبيق ، ط( 11)

 . 13، ص2111العين، االمارات العربية المتحدة ، 
، دار غيداء لمنشر والتوزيع ، االردن، ، 1امل المخزومي ، االطفال في دوامة المشاكل االجتماعية ، ط( 12)

 . 124-114، ص2116
في معيد الرجاء العقمي ، اختصاص طب نفسي  ابتسام محمد نعمة ةدكتور المقابمة شخصية مع ( 13)

  . 8/11/2121بتاريخ 
محمد عطان، اضطراب طيف التوحد والفرق بين المرض واالضطراب، متوفر عمى الرابط: ( 14)

www.m.youtube.com   
، 2119، اطمس لمنشر واالنتاج االعبلمي ، مصر، 1وفيق صفوت مختار، اطفال التوحد واالوتيزم ، ط( 15)

 . 17ص
 . 21الغرابي ، مصدر سابق ، صابتسام نعيم جبر ( 16)

http://www.m.youtube.com/
http://www.m.youtube.com/
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احمد حمود الحوامدة ، االساليب التربوية والتعميمية لمتعامل مع اضطراب التوحد ، دار ابن النفيس ( 17)
 . 15، ص2119لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 

زيع والطباعة احمد محمد ابو زيد ، دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة ، دار المسيرة لمنشر والتو ( 18)
 .  131، ص2111، االردن ، 

( التابع لمجمعية االمريكية لمطب Dsmالدليل التشخيصي واالحصائي لؤلمراض النفسية والعصبية )( 19)
 . 21ابتسام نعيم جبر الغرابي ، مصدر سابق ، ص، وكذلك يراجع : 2113( ، A.P.Aالنفسي )

، 2114ابراىيم محمود بدر، الطفل التوحدي تشخيصو وعبلجو ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، ( 21)
 . 17ص

 .  50اثزسبو َؼٛى ججز انغزاثٙ , يظذر سبثك ص( 24)

سناء محمد سميمان , الطفل الذاتوي ) التوحدي ( بين الغموض والشفقة والفيم والرعاية , دار عالم ( 22)
 . 96, ص2114وزيع , الكتب والنشر والت

أيمان جمال سالم , فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعدل سموك أطفال التوحد , رسالة ( 23)
,  2115ماجستير، كمية التربية , تخصص الصحة النفسية المجتمعية , الجامعة اإلسبلمية , غزة , 

 . 19ص
ئصو,  تشخيصو , عبلجو , دار مؤسسة رسبلن سوسن شاكر الجبمي, التوحد الطفولي اسبابو , خصا( 24)

 .  29, ص 2111لمطباعة والنشر , سوريا , دمشق , 
  http//www.psycodz.nfeبحث عن التوحد , متوفر عمى الرابط : ( 25)
جمال خمف , المقابمة , اضطرابات طيف التوحد , التشخيص , المعالجة , دار يافا العممية لمنشر ( 26)

 .  31, ص 2116والتوزيع, األردن , عمان , 
 53اثزسبو َؼٛى ججز انغزاثٙ , يظذر سبثك ص( 22)

، 2115محمود السيد الفرحاني واخرون ، اضطراب التوحد، دليل المعمم واالسرة في التشخيص ، ( 28)
  . 19ص

مصدر سابق فاعمية برنامج تحميل السموك التطبيقي في تعدل سموك اطفال التوحد ،  ايمان جمال سالم( 29)
 . 15، ص

  .http//www.mamdoo3.comبحث بعنوان )اسباب مرض التوحد( متوفر عمى الرابط اآلتي: ( 31)
محمد صالح األمام ، وفؤاد عبد الخوالدة ، التوحد ونظرية العقل ، دار المعرفة الجامعية لمطبع والنشر ( 31)

 . 94، ص1982والتوزيع، 
زوج( من الكروموسومات البشرية والتي عادة ما يمتمك البشر  23: ىو واحد من )16الكروموسوم ( *)

%( من اجمالي الونا 3مميون زوج( قاعدي )مادة بناء الونا( ويمثل حوالي ) 91زوجان منيا ويحتوي عمى )



ْـ4444-و  2023. نسُخ األٔل  /انؼذدخبيس /انًجهذ ان خبيسخيجهخ انذراسبد انًسزذايخ . انسُخ ان  

 
 

 

 
 2408 

، متوفر عمى الرابط : (البشري 16في الخبليا حول ذلك ينظر: البحث )كروموسوم 
http//www.kachaf.com   

عبد الرحمن سممان واخرون ، دليل الوالدين والمختصين في التعامل مع الطفل التوحدي ، مكتبة ( 32)
 . 79-78، ص2113الزىراء ، القاىرة ، مصر، 

بياء الدين جبلل ، اسباب مرض التوحد ، متوفر عمى الرابط اآلتي: ( 33)
http//www.singoRita.com  

و شعيب واسامة محمد البطانية ، أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاىات والدي االطفال منى محمد اب( 34)
 . 516، ص2111(، 38التوحديين نحو اطفاليم ، مجمة دراسات العموم التربوية ، مجمد )

، 2111، القاىرة ، مصر ،  ، مكتبة زىراء الشروق2عبد الرحمن سممان واخرون ، اعاقة التوحد ، ط( 35)
 .216ص
البرفيرينات: ىي مجموعة من المركبات العضوية تتكون طبيعيًا وبكثرة في الجسم وتدخل  في انتاج ( *)*

الييموغموبين ، ويتعارض وجود المعادن الثقيمة كالزئبق والرصاص مع عممية تكوين البرفيرينات في الجسم 
بول عمى ىيئة كوبروبرفيرتي ، مما يؤدي الى اختبلل استعماليا )عمميات التمثيل الغذائي( فتفرز في ال

وبريكوبر وبرفيرين حول ذلك ينظر: نجوى عبد المجيد باحثة في الدراسات الوراثية واالحتياجات الخاصة 
   http//www.scientificamerican.comبالمركز القومي لمبحوث في مصر، متوفر عمى الرابط : 

سبتمبر  21نيال الشين ، مموثات المعادن الثقيمة تزيد احتماالت انجاب اطفال مصابين بالتوحد ، ( 36)
   http//www.scientificamerican.com/Arabic/articles/nemsمتوفر عمى الرابط: ، 2116

ية نادية طارق بركات ، قياس مموثات مياه الشرب في بعض مناطق بغداد ، رسالة ماجستير ، كم ( 37)
 .18،ص2117العموم ، جامعة بغداد ، 

سحر محمد عبد الشيباني ، التحميل المكاني لتموث مياه شط الديوانية وآثاره البيئية ، رسالة ماجستير ( 38)
 .  211-211، ص2111، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

 جميل القدسي ، مصدر سابق.( 39)
المكاني ألبراج الياتف المحمول )زين العراق( في مدينة السماوة عقيل كاظم والي ، واقع التوزيع ( 41)

(، جامعة 43) المحتممة ، مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية ، العدد وتأثيراتو البيئية
 .1315، ص2119بابل ، 

االبراج الرئيسة والثانوية عامر عاشور ، وىالة صالح الحديثي ، المسؤولية المدنية الناجمة عن ( 41)
 .5، ص2113(، السنة الثانية ، 5لميواتف النقالة ، مجمة تكريت لمعموم القانونية والسياسية ، العدد )

 . 1315عقيل كاظم والي ، مصدر سابق ، ص( 42)
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التصمب الدرني: ىو اضطراب جيني غير شائع يؤدي لفرط نمو بعض األنسجة في أجزاء مختمفة من ( *)**
سم مثل القمب والدماغ والعيون وبعد مرور الوقت تصاب تمك االنسجة بالتكمس وتصبح كتبًل صمبة ، ويعد الج

التصمب الدرني أحد أنواع المتبلزمات العصبية الجمدية حول ذلك ينظر: التصمب الدرني اورام حميدة تنمو في 
   http//www.webteb.articles.com، متوفر عمى الرابط :  مختمف مناطق الجسم

، 1996يوسف محمود الشيخ وعبد السبلم عبد الغفار، سيكولوجية الطفل غير العادي ، كمية التربية ،  (43)
 . 36ص

الدراسة الميدانية ، مقابمة شخصية مع الدكتورة رشا عباس الجنابي ، اختصاص طب نفسي وعصبي ، ( 44)
 ، الساعة السادسة مساءًا. 12/4/2122بتاريخ 

 84نعيم جبر ، المصدر السابق ، صابتسام ( 45)
سيروتونين: ىو ناقل عصبي ألي مادة كيميائية تحمل اشارات بين الخبليا العصبية في الدماغ ، ولُو )****( 

تأثير عمى الحالة المزاجية والعاطفية والنوم ، ويتم نقل االشارة العصبية بين التشابكات العصبية من قبل 
من قبل الخبليا العصبية حول ذلك ينظر: طب وصحة ، السيروتونين ناقل  السيروتونين ثم اعادة امتصاصو

   http//www.aljazeera.netعصبي يرتبط بالسعادة ، متوفر عمى الموقع االلكتروني : 
(46) Autism Spectrum disorder sheet, W, nines. Norgon, Retrieved z-3-2021 
Eolited.  

مصطفى نوري القمش ، اضطرابات التوحد ، االسباب ، التشخيص ، العبلج ، دراسات عممية ، دار ( 47)
 .  35، ص2111الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن ، 

محمد سمير طميمسات ، ومحمد زيد طك ، المدخل الى الصحة العامة ، دار جامعة الممك سعود ( 48)
 . 178ص ،2117الرياض ، لمنشر، 

(49) Autism, Washington, Dc: National Academies Press, 2004.   
الموت المفاجئ: وىو الموت غير المبرر وعادة ما يكون اثناء النوم لرضيع عمره اقل من عام  *****()

( االعراض SIDsواحد ويبدو متمتعًا بصحة جيدة ، حول ذلك ينظر: متبلزمة موت الرضع المفاجئ )
   http//www.mayoclinic.org:  الرابط اآلتي، متوفر عمى واالسباب 

(50) K. M. Madsen, et al, wew. England Tournal of medicine, 2002. P.347. 
بحث منشور في الشبكة العالمية لممعمومات بعنوان االلتيابات اثناء الحمل وعبلقتيا بأعراض التوحد ( 51)

   .http//www.nasainarabic.net./main/artic، متوفر عمى الرابط اآلتي: 2116لدى االطفال ، 
اصابة(  425بمغ المجموع الكمي ليا بين انواع االضطرابات )التوحد والسمع والتخاطب نحو ) ***(***)

واستخدمت الباحثة عدد من المقاييس المشار الييا في الجغرافية الطبية لغرض الوصول الى نسبة االصابة 
 بالمرض وىي اآلتي: 
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1.        
 عدد انمصابيه

عدد انسكان
     معدل االصابة بانمزض  

2.       
 عدد انمصابيه

 عدد االواث وانذكور
   معدل االصابة انىوعي نهمزض نهذكور او االواث 

3.      
انجشء

انكم
    معدل االصابة انىوعي نهمزض 

 5.5رسزمجم يزاكش انؼالط انًزخظظخ فٙ يزكش انًذُٚخ انًظبثٍٛ انزٙ رززأح اػًبرْى يب ثٍٛ ) *******()
 ( سُخ. 46 –
نًؼزفخ اْى انًشكالد ٔانًؼٕلبد انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انًظبثٍٛ ثبنًزع ٔاسزْى رى اخذ ػُٛخ غٛز ****( ****)

يمظٕدح ػشٕائٛخ نهًجزًغ حست يزطهجبد انجحش نهحظٕل ػهٗ انجٛبَبد انؼًم انًٛذاَٙ ٔرًضهذ ثزٕسٚغ 
هٙ نهًظبثٍٛ يظبثًب( ْٕٔ انًجًٕع انك 242اسزًبرح( ػهٗ اْبنٙ انًظبثٍٛ ثبنًزع يٍ اطم ) 430)

اَبس( رزأحذ اػًبرْى  405( ٔسػذ َٕػًٛب ثٍٛ )2024-2020ثًزع انزٕحذ فٙ يذُٚخ انذٕٚاَٛخ نؼبو )
( سُخ ٔانًزٕاجذٍٚ فٙ يؼبْذ انزجبء نهؼٕق انؼمهٙ ٔيؼٓذ انُٕرٍٚ االْهٙ ، ٔاسزؼًهذ انجبحضخ 46-6ثٍٛ )

جبَخ ٔانًمبثهخ انشخظٛخ يغ اسز االطفبل انًؼبدنخ اٜرٛخ فٙ رحهٛم انجٛبَبد انٕاردح فٙ اسزًبرح االسز

  ( )  انًظبثٍٛ ثبنًزع يًٍ ٚحًهٌٕ خظبئض انًجزًغ انًجحٕس ْٔٙ يٕضحخ كبٜرٙ:        

       
 

 
(: يسزٕٖ انذلخ أ e: حجى انًجزًغ االطهٙ ٔ)N: حجى ػُٛخ انجحش ٔ nحٛش أٌ     

%(. ػهًًب اٌ اغهجٛخ اْبنٙ انًظبثٍٛ لذ 62ٚسبٔ٘ ) (، ٔلذ كبٌ حجى انؼُٛخ0.02حجى انخطأ انًسًٕح ثّ )
 أثذٔا يسبػذح كجٛزح فٙ أيالء انجٛبَبد انخبطخ ثبسزًبرح  االسزجبَخ.  

، دار حنين  1جمال الخطيب واخرون، أرشاد اسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة قراءات حديثة ، ط( 53)
 . 58، ص1992والتوزيع ، عمان ، االردن ، لمنشر 

 (54) Rich man, W. Behavior Problems. In preschool children: Family and 
Social factors. British journal of psychiatry, 1977, Pp: 131, 525-527. 

ماجدة السيد عبيد ، مقدمة في ارشاد ذوي االحتياجات الخاصة واسرىم، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، ( 55)
 . 39، ص2112عمان، االردن ، 

 .52جمال الخطيب واخرون ، مصدر سابق ، ص( 56)
(57) Gaines, Sandgrund, Green & Power, Galth, Steve, san Grah Doner, 
1978. 
(58) Farber, B., Effects of a severely Mentally retarded child on family 
integration, monograph- of the soicly for Research in child Development, 
1959, Pp. 24-71.     

 
 مصادر البحث : 

 محافظة في ميدانية دراسة: االجتماعي اندماجيم في التوحد اطفال اسر مشكبلت ، الغرابي جبر نعيم ابتسام .1
 .2121 ، القادسية جامعة ، اآلداب كمية ،(م. غ) ماجستير رسالة ، الديوانية
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 . 2114 ، القاىرة ، المصرية االنجمو مكتبة ، وعبلجو تشخيصو التوحدي الطفل بدر، محمود ابراىيم .2
 العين، ، الجامعي الكتاب دار ،1ط ، والتطبيق النظرية بين التوحد اطفال سموك تعديل ، سميمان السيد احمد .3

 .2111 ، المتحدة العربية االمارات
 لمنشر النفيس ابن دار ، التوحد اضطراب مع لمتعامل والتعميمية التربوية االساليب ، الحوامدة حمود احمد .4

 .2119 ، االردن ، عمان ، والتوزيع
 االردن ، والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار ، الخاصة االحتياجات لذوي الحالة دراسة ، زيد ابو محمد احمد .5

، 2111. 
 ، االردن، ، والتوزيع لمنشر غيداء دار ،1ط ، االجتماعية المشاكل دوامة في االطفال ، المخزومي امل .6

2116.  
 ماجستير، رسالة,  التوحد أطفال سموك تعدل في التطبيقي السموك تحميل برنامج فاعمية,  سالم جمال أيمان .7

 .2115,  غزة,  اإلسبلمية الجامعة,  المجتمعية النفسية الصحة تخصص,  التربية كمية
   http//www.kachaf.com:  الرابط عمى متوفر ،(البشري 16 كروموسوم) البحث .8
 . http//www.mamdoo3.com: اآلتي الرابط عمى متوفر( التوحد مرض اسباب) بعنوان بحث .9

  http//www.psycodz.nfe:  الرابط عمى متوفر,  التوحد عن بحث .11
 لدى التوحد بأعراض وعبلقتيا الحمل اثناء االلتيابات بعنوان لممعمومات العالمية الشبكة في منشور بحث .11

 .  http//www.nasainarabic.net./main/artic: اآلتي الرابط عمى متوفر ،2116 ، االطفال
  http//www.singoRita.com: اآلتي الرابط عمى متوفر ، التوحد مرض اسباب ، جبلل الدين بياء .12
 المسببات) التوحد طفل اضطراب لمفيوم التاريخي التطور الخالدي، جنيدب بنت صوباج بنت بيان .13

 ، والتربية والعموم لآلداب البنات كمية( 8) العدد ،(19) المجمد ، التربية في العممي البحث مجمة ،(والتشخيص
 .2118 شمس، عين جامعة

:  الرابط عمى متوفر ، الجسم مناطق مختمف في تنمو حميدة اورام الدرني التصمب .14
http//www.webteb.articles.com   

 ، والترجمة والنشر لمتأليف ثقافية مؤسسة ، لممبليين العمم دار ، عصري لغوي معجم الرائد ، مسعود جبران .15
 .1992 ، لبنان ، بيروت

 لمنشر حنين دار ، 1ط ، حديثة قراءات الخاصة الحاجات ذوي األطفال اسر أرشاد واخرون، الخطيب جمال .16
 .1992 ، االردن ، عمان ، والتوزيع

, والتوزيع لمنشر العممية يافا دار,  المعالجة,  التشخيص,  التوحد طيف اضطرابات,  المقابمة,  خمف جمال .17
 .2116,  عمان,  األردن
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مدينة الديوانية ، اطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة حسين عمي حسين ، التقسيم المناخي لتصميم االبنية في  .18
 .2118القادسية ، 

دائرة الرعاية والشؤون االجتماعية ، معيد الرجاء لمتعوق العقمي ، مركز النورين االىمي ، شعبة االحصاء ، بيانات غير  .19
 (.2122-2121منشورة لعام )

 بتاريخ ، وعصبي نفسي طب اختصاص ، الجنابي عباس رشا الدكتورة مع شخصية مقابمة ، الميدانية الدراسة .21
 . مساءاً  السادسة الساعة ،12/4/2122

 النفسي لمطب االمريكية لمجمعية التابع( Dsm) والعصبية النفسية لؤلمراض واالحصائي التشخيصي الدليل .21
A.P.A ، 2013.  

 ، المستقبمية وتوقعاتيا الديوانية مدينة في المجتمعية لمخدمات المكانية المبلئمة ، العامري حسون عبد موسى رافد .22
 .2114 لمبنات التربية كمية ، الكوفة جامعة ، دكتوراه اطروحة

 كمية ، ماجستير رسالة ، البيئية وآثاره الديوانية شط مياه لتموث المكاني التحميل ، الشيباني عبد محمد سحر .23
 .2111 ، القادسية جامعة ، اآلداب

 الكتب عالم دار,  والرعاية والفيم والشفقة الغموض بين(  التوحدي)  الذاتوي الطفل,  سميمان محمد سناء .24
 .2114,  والتوزيع والنشر

 لمطباعة رسبلن مؤسسة دار,  عبلجو,  تشخيصو,  خصائصو,  اسبابو الطفولي التوحد, الجبمي شاكر سوسن .25
 .2111,  دمشق,  سوريا,  والنشر

:  االلكتروني الموقع عمى متوفر ، بالسعادة يرتبط عصبي ناقل السيروتونين ، وصحة طب .26
http//www.aljazeera.net   

 التعميم مؤسسات ودور الموىبة استثمار المراىقين األطفال من التوحديون الموىوبين ، العدد محمد عادل .27
 .2111 ، التربية كمية الزقازيق، جامعة ، الثامن العممي المؤتمر ، والطموحات الواقع)

 لميواتف والثانوية الرئيسة االبراج عن الناجمة المدنية المسؤولية ، الحديثي صالح وىالة ، عاشور عامر .28
 .2113 ، الثانية السنة ،(5) العدد ، والسياسية القانونية لمعموم تكريت مجمة ، النقالة

 .2111 ، القاىرة ، الشرق زىراء مكتبة ،1ط األطفال، عند التوحد اعاقة) الذاتوية ، سممان الرحمن عبد .29
 .2111 ، مصر ، القاىرة ، الشروق زىراء مكتبة ،2ط ، التوحد اعاقة ، واخرون سممان الرحمن عبد .31
 ، الزىراء مكتبة ، التوحدي الطفل مع التعامل في والمختصين الوالدين دليل ، واخرون سممان الرحمن عبد .31

 .2113 مصر، ، القاىرة
 العربية المممكة ، الرياض ،3ط ، الطبية الجغرافية ، حسن الحميد عبد ، البله عبد صديق الفتاح عبد .32

 .2117 ، السعودية
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 وتأثيراتو السماوة مدينة في( العراق زين) المحمول الياتف ألبراج المكاني التوزيع واقع ، والي كاظم عقيل .33
 ، بابل جامعة ،(43) العدد ، واالنسانية التربوية لمعموم االساسية التربية كمية مجمة ، المحتممة البيئية
2119. 

لمياء عبد الحميد بيومي، فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات العناية بالذات لدى اطفال التوحد ، رسالة  .34
 .2118ماجستير ، جامعة قناة السويس 

 ان،عم ، والتوزيع لمنشر صفاء دار واسرىم، الخاصة االحتياجات ذوي ارشاد في مقدمة ، عبيد السيد ماجدة .35
  ،2112 ، االردن

:  اآلتي الرابط عمى متوفر ، واالسباب االعراض( SIDs) المفاجئ الرضع موت متبلزمة .36
http//www.mayoclinic.org   

 عمان، ، والتوزيع لمنشر صفاء دار ،1ط ، وعبلقاتو المكاني البحث تقنيات  ، المظير الصاحب عبد محسن .37
2117 . 

 لمنشر، سعود الممك جامعة دار ، العامة الصحة الى المدخل ، طك زيد ومحمد ، طميمسات سمير محمد .38
 .2117 ، الرياض

 والنشر لمطبع الجامعية المعرفة دار ، العقل ونظرية التوحد ، الخوالدة عبد وفؤاد ، األمام صالح محمد .39
 .1982 والتوزيع،

: الرابط عمى متوفر واالضطراب، المرض بين والفرق التوحد طيف اضطراب عطان، محمد .41
www.m.youtube.com   

 .2115 ، التشخيص في واالسرة المعمم دليل التوحد، اضطراب ، واخرون الفرحاني السيد محمود .41
 ، والتوزيع لمنشر وااليمان العمم دار ،1ط ، عبلجو ووسائل التوحد ، الشرقاوي عيسى الرحمن عبد محمود .42

 .2118 ، دمشق
 .منشورة غير بيانات 2116 لعام السكان تقديرات ، القادسية محافظة احصاء مديرية .43
 ، بيانات غير منشورة.2116مديرية احصاء محافظة القادسية ، تقديرات السكان لعام  .44
 الميسرة دار ، عممية دراسات ، العبلج ، التشخيص ، االسباب ، التوحد اضطرابات ، القمش نوري مصطفى .45

 .2111 ، األردن ، عمان ، والطباعة والتوزيع لمنشر
 بتاريخ العقمي الرجاء معيد في نفسي طب اختصاص ، نعمة محمد ابتسام الدكتورة مع شخصية مقابمة .46

8/11/2121  . 
 التوحديين االطفال والدي اتجاىات تعديل في تدريبي برنامج أثر ، البطانية محمد واسامة شعيب ابو محمد منى .47

 .2111 ،(38) مجمد ، التربوية العموم دراسات مجمة ، اطفاليم نحو
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 ، العموم كمية ، ماجستير رسالة ، بغداد مناطق بعض في الشرب مياه مموثات قياس ، بركات طارق نادية .48
 .2117 ، بغداد جامعة

 متوفر مصر، في لمبحوث القومي بالمركز الخاصة واالحتياجات الوراثية الدراسات في باحثة المجيد عبد نجوى .49
   http//www.scientificamerican.com:  الرابط عمى

 ،2116 سبتمبر 21 ، بالتوحد مصابين اطفال انجاب احتماالت تزيد الثقيمة المعادن مموثات ، الشين نيال .51
   http//www.scientificamerican.com/Arabic/articles/nems: الرابط عمى متوفر

 .2119 مصر، ، االعبلمي واالنتاج لمنشر اطمس ،1ط ، واالوتيزم التوحد اطفال مختار، صفوت وفيق .51
 .1996 ، التربية كمية ، العادي غير الطفل سيكولوجية الغفار، عبد السبلم وعبد الشيخ محمود يوسف .52

53. Autism Spectrum disorder sheet, W, nines. Norgon, Retrieved z-3-2021 
Eolited . 

54. Autism, Washington, Dc: National Academies Press, 2004   
55. Farber, B., Effects of a severely Mentally retarded child on family 
integration, monograph- of the soicly for Research in child Development, 
1959.  
56. Gaines, Sandgrund, Green & Power, Galth, Steve, san Grah Doner, 1978 
57. K. M. Madsen, et al, wew. England Tournal of medicine, 2002. P.347 
58. Rich man, W. Behavior Problems. In preschool children: Family and Social 
factors. British journal of psychiatry, 1977 
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 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ 
 جبيؼخ انمبدسٛخ / كهٛخ اٜداة

 لسى انجغزافٛخ 

 
 استمارة استبانة

صممت االستمارة مف قبؿ الباحثة لحاجتيا لبعض المعمومات واالستفسارات     
( تحميل جغرافي لئلصابة بمرض التوحد في مدينة الديوانيةلموضوع بحثيا الموسوـ )

لذا يرجى تفضمكـ بقراءة فقرات االستبياف واالجابة عنيا بشكؿ دقيؽ وموضوعي عممًا 
 اف المعمومات ستحظى بسرية تامة وتستعمؿ لغرض البحث العممي وخدمة المجتمع. 

 مع شكري وتقديري لكـ 
 الباحثة                                                                      

       د. كفاح داخؿ عبيس أ. ـ. 
................................................................................ 

 ( اما االختيار الذي يعبر عن رأيك الشخصي. مبلحظة: اجب عن االسئمة بوضع عبلمة )
 أواًل: معمومات أسرية

 العمر )       ( عاماً  .1
 :    ذكر  )   (    انثى )    (. جنس طفمك التوحدي .2
الحالة التعميمية لموالدين :   أمي   )   (  ابتدائي )   (  متوسطة )   ( اعدادية )    (  .3

 جامعية )   (. 
 المينة  : األم : ربت بيت )   (  موظفة )   ( متقاعدة )    ( ال تعمل )   (  .4

 ( متقاعد  )    ( ال يعمل )   (    االب : كاسب  )    ( موظف  )          
 السكن :  ممك  )   (  ايجار  )   (  تجاوز  )   (  أخرى تذكر )          (  .5
 محل االقامة :  حضر  )    (    ريف  )   (. .6
 الحالة االجتماعية لموالدين : متزوج )    (   منفصل  )    (   ارمل )   (. .7
 عدد االوالد :  )      (  .8
ترتيب الطفل المصاب بالتوحد بين اخوانو واخواتو : األول  )    (  الوسط  )     ( االخير )    .9

 ) 
 عمر االصابة بالتوحد واضطراب في السموك )    ( عام. .11
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 ثانيًا: محور عن ظروف الحمل والوالدة لمطفل المصاب 
 األم اثناء الحمل :   جيدة )   (   غير جيدة  )   ( صحة  .1
 )    ( شيرًا  مدة الحمل .2
 وزن الطفل عند الوالدة )     ( كيموغرام  .3
 ىل كانت الوالدة طبيعية     )   (     قيصرية  )   (  .4
 وضع الطفل في حاضنة الن ولد قبل موعد والدتو:     نعم  )    (  كبل )     (  .5

 ثالثًا: محور اسباب االصابة بمرض التوحد:
بالتوحد : اسباب وراثية )     ( اسباب بيولوجية )    (  ىل تحققت عن اسباب اصابة طفمك  .1

 بسيب عدوى فيروسية )    ( بسبب الحصبة االلمانية   )   (.
ىل يعاني احد الوالدين من امراض وراثية او مشابو :   نعم  )   (   كبل )    (؟. اذا كانت  .2

 ما ىو نوع المرض )            ( االجابة نعم 
المراحل االولى لنموه بمرض فايروسي مثل : الحصبة االلمانية )    (   ىل اصيب الطفل في .3

 ( مراض فيروسية اخرى )  ا  النكاف )   (  الربو )    (   الجدري )    ( االلتياب التنفسي )   ( 
ما ىي مشكبلت النمو العقمي التي يعاني منيا الطفل التوحدي: الخجل )    (  نوبات الغضب )     .4

شرود ذىني )     ( عزوف عن الطعام )   ( التبول البلإرادي )    (  عدم االنتباه  )   ( عدم  (
 االستيعاب )    ( وعدم التمييز )    ( 

 رابعًا المحور االسري 
 س/ كيف تعاممت او تفاعمت االسرة بوجود طفل معاق ؟.

 تفاعمت معو وتعايشت مع االمر الواقع  -
 عو وجدت صعوبة في التكيف م -
 واجو اخوتو صعوبات بالتأقمم معو او العكس  -
 شعورىم بتأنيب الضمير ازاء اصابة طفميم بالتوحد -

 خامسًا: المحور االجتماعي 
 س/ ىل تأثرت األسرة بوجود طفل توحدي ؟. 

 تأثرت لدرجة انفصال الوالدين  -
 لم تتأثر واستمرت بالعبلقة االسرية الحميمة  -
 شعورىم بصعوبة تقبل وجود طفل معاق  -
 شعورىم بالخجل امام االىل واالقارب والمجتمع عامة -

 سادسًا: المحور النفسي 
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 س/ ما ىي طريقة تعامل األىل مع مشكبلت الطفل التوحدي النفسية؟.
 اكدوا االنتماء والمرح والرعاية  -
 توفير اجواء وظروف اجتماعية مناسبة واالبتعاد عن التوتر  -
 د ضغوط نفسية بسبب نوبات الغضب تول -
 فقدان الصبر وردود افعال عنيفة  -

 س/ ما طبيعة عبلقة االىل مع المرشد ؟ وكيفية الطريقة التي يتعامل بيا مع طفل التوحد ؟
س/ ىل تؤيد ان يدمج ابنك المصاب في مدرسة عادية )    ( او في مركز تربوي تأىيمي خاص 

 ت االجابة االخير نرجو ذكر السبب ................................. بأطفال التوحد   )    ( اذا كان
 سابعًا: المحور االقتصادي 

 الوضع االقتصادي ألسر اطفال التوحد :  جيد )   ( متوسط )    ( متدني )    ( س/ بماذا يمتاز 
   
  


