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 مفهوم الذات لدى امهات اطفال الذاتويين

 سارة حمدى عبد الغنى محمودالباحثة: 

 مقدمة :
 ،أخذ موضوع الذاتوية إهتماما كبيرا فى السنوات األخيرة على المستوى العربي والعالمي    

فإزدادت األبحاث فى هذا المجال كما ونوعا ،كما رافقها تطور فى البرامج والخدمات ،وأخذت 
 األبحاث تركز بوضوح على الجوانب السيكولوجية لألطفال الذاتويين  ،لما لها من تأثيرات كبيرة
مباشرة وغير مباشرة على األطفال وأسرهم ،ولذلك بدأت الدراسات اإلرشادية والنفسية بالتركيز 

 على تقديم الخدمات لألسر بدال من التركيز على األطفال الذاتويين فقط .
فالذاتوية تترك تأثيرها فى مختلف جوانب حياة الطفل الذاتوي مسببه ضغوطا تفرض عليه    

لتكيف معها ،وليس هذا باألمر السهل ،فعدم القدرة على التكييف مع إستراتيجيات خاصة ل
الذاتوية قد يسبب ظهور إستراتيجيات تكيفيه ال تتوقف عند الطفل فقط بل تمتد لتترك آثارا 
سلبية على أسرته بشكل عام فتتولد لديهم ضغوط نفسية عديدة مما ينخفض مفهوم الذات لديهم 

أنه من بين أكثر اإلضطرابات النمائية التى تسبب ضغوطا ،حيث يصنف إضطراب الذاتوية ب
نفسية مرتفعة ألسرهم وإنخفاض مفهوم الذات لديهم ،كما تعتبر الذاتوية من أكثر الفئات صعوبة 

 وشدة وتأثير على اآلباء لما لها من ضغوط نفسية كبيره على الوالدين .
 مشكله البحث :

ظة أمهات األطفال الذاتويين أثناء تنظيم جلسات جاء اإلحساس بالمشكلة من خالل مالح    
األطفال وتم مشاركة األمهات خالل البرنامج ،حيث أشارة معظم األمهات إلى المعاناة التى 
يتعرضون لها من خالل تنظيم الجلسات وإندماج األطفال مع أصدقائهم ،وال تتوقف هذه 

م الجلسات واإلستمرار عليها ،بل أن المشكالت والضغوط التى تعاني منها األمهات بمجرد تنظي
أغلب األمهات أشتكت من اإلحساس  بعدم الثقة بالنفس واإلكتئاب والضغوط النفسية 
واإلجتماعية التى يتعرضون لها سواء من المجتمع ونظرتهم إلى أطفالهم أو المسئولية التى تقع 

 -السؤال األتى :على كاهلهن ، وعلى هذا يمكن صياغة مشكلة البحث فى اإلجابة على 
 ما هى خصائص مفهوم الذات لدى أمهات أطفال الذاتويين ؟

 -:ه عدة تساؤالت فرعية وينبثق من
 ما هى خصائص الذات الجسمية لدى أمهات أطفال الذاتويين ؟ -1
 ما هى خصائص الذات اإلجتماعية  لدى أمهات أطفال الذاتويين ؟ -2
 أمهات أطفال الذاتويين ؟ما هى خصائص الذات األسرية لدى   -3
 ما هى خصائص الذات األخالقية  لدى أمهات أطفال الذاتويين ؟  -4
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 ما هى خصائص الذات النفسية  لدى أمهات أطفال الذاتويين ؟ -5
 -أهداف البحث :

 يهدف البحث الحالى الكشف عن مفهوم الذات لدى أمهات االطفال الذاتويين   
 -أهمية البحث :

 لبحث من خالل جانبين مهمين هما تتحدد أهمية ا
 األهمية النظرية :

 الذاتوية . -األسهام فى التأصيل النظرى لعدد من المصطلحات الهامة كمفهوم الذات  -1
كما ترجع أهمية البحث فى التعرف على مفهوم الذات لدي فئة جديدة وهى )أمهات  -2

 األطفال الذاتويين(.
 -األهمية التطبيقية :

يمكن أن تسهم نتائج البحث فى التعرف على أهم المشكالت والعقبات التى تواجهه أسر  -1  
 األطفال الذاتويين وكيفية التغلب عليها .

وضع برامج إرشادية ألمهات األطفال الذاتويين بهدف مساعدتهم للتغلب على الصعوبات  -2
 التى يواجهونها مع أطفالهن وكيفية تأهيلهم وتدريبهم .

 -طلحات البحث:مص
 -مفهوم الذات :

( الذى يعتبر مفهوم 2114وتتبني الباحثة تعريف كال من )صفوت فرج وسهير كامل ،   
الذات ذلك المكون أو التنظيم اإلدراكي غير واضح المعالم الذى يقف خلف وحدة أفكارنا 
ومشاعرنا، والذي يعمل بمثابة الخلفية المباشرة لسلوكنا، أو بمثابة الميكانيزم المنظم والموجه 

سلوك وبهذا المعني يلعب مفهوم الذات دور القوة الدافعة للفرد فى كل سلوكه . والموحد لل
 (01: 4102)صفوت فرج وسهير كامل ،

 -الطفل الذاتوي :
 تعرف الباحثة الطفل الذاتوي إجرائيا   
"بأنه ذلك الطفل الذي يعاني من اإلضطرابات النمائية الشاملة والتى تصيبه من الميالد وعلى   

اته ،والتى تؤثر على جميع جوانب نموه وخاصة الجانب اإلجتماعى فيؤدي إلى إعاقة مدار حي
فى التفاعل اإلجتماعى والتى بدورها تؤدي إلى إعاقة شاملة فى جميع جوانب نموه فتعوق 
التواصل سواء كان لفظيا أو غير لفظي ، والتى يؤدي إلى قصور فى الجانب اللغوى ،الجسمي 

 والحركى فتعوق نمو الطفل نموا سليما متكامال ".،اإلنفعالى ،النفسي 
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 أمهات أطفال الذاتوية 
مهات اللواتى يعانين من ضغوط نفسية وتعرف أمهات أطفال الذاتوية  إجرائيا  بأنهن األ   

 (1: 4101)مريم جمال ، جراء إصابة أطفالهن بالذاتوية .
 حدود الدراسة 

الدراسة وهى مفهوم الذات ألمهات األطفال الذاتويين يتحدد البحث الحالى بالمتغيرات موضوع 
( من أمهات األطفال الذاتويين ،وقد قامت الباحثة بتطبيق 15،وقد تكونت عينة البحث من )

مقياس تنسي لمفهوم الذات وذلك بمركز رعاية لذوى اإلحتياجات الخاصة ،كما تحدد فى ضوء 
 .ئية المستخدمة واألساليب اإلحصا أهداف البحث وفروضه واألدوات

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 تعريفات مفهوم الذات 

ويعرف صفوت فرج وسهير كامل  مفهوم الذات  "بأنه ذلك المكون أو التنظيم اإلدراكي غير    
واضح المعالم الذى يقف خلف وحدة أفكارنا ومشاعرنا والذي يعمل بمثابة الخلفية المباشرة 
لسلوكنا أو بمثابة الميكانيزم المنظم والموجه والموحد للسلوك وبهذا المعني يلعب مفهوم الذات 

 (01: 4102)صفوت فرج وسهير كامل ،دور القوة الدافعة للفرد فى كل سلوكه ". 
كما يعرف مفهوم الذات بأنه "العامل الجوهرى فى التحكم بالسلوك البشرى فهو القوة الدافعه   

لتنظيم وضبط وتوجيه السلوك ،وبالتالي يحدد اإلستجايات النابعة فى مواقف الحياة المختلفة 
تفسيرات إلستجابات اآلخرين، ويحدد أسلوب تعامل الفرد مع اآلخرين من جهه  ،كما أنه يعطى

 ( 24: 4102)سارة صديقي ،وأسلوب تعامل اآلخرين معه من جهه أخرى" . 
 (044: 4112)شاكر المحاميد ،:خصائص مفهوم الذات
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 نظريات مفهوم الذات 
( يعتبر وليم جيمس نقطة اإلنتقال بين  William Jamesنظرية الذات عند وليم جيمس )   

الذات تحت ثالثة عناوين رئيسية  الطرق القديمة والحديثة فى دراسة الذات ،ويناقش وليم جيمس
نشاط البحث عن الذات ،وقد حدد أسلوبين لدراسة  -مشاعر الذات  -وهى : مكونات الذات 

الذات ،الذات العارفة وإعتبرها ال قيمة لها فى فهم السلوك إذ هى تتضمن مجموعة من 
يبية العملية العمليات كالتفكير واإلدراك والتذكر، أما الذات كموضوع وهى الذات التجر 

وتتضمن: الذات المادية وهى تتضمن جسم الفرد وأسرته وممتلكاته ،الذات اإلجتماعية وتتضمن 
 وجهه نظر اآلخرين نحو الفرد ،الذات الروحية وتتضمن إنفعاالت الفرد ورغباته .

 )خميس خلفان                                                                          
،4102 :02) 

 -خصائص الذات فى عدة نقاط : Rogers( ، حدد ( Rogersخصائص الذات لنظرية   
قد تمتص قيم اآلخرين وتدركها بطريقة  -أنها تنمو من تفاعل الكائن مع البيئة         -

 مشوهه
الخبرات ال تتطور مع الذات وتدرك بوصفها  -تنزع الذات لإلتساق                       -

 تهديدا 
 (24: 4112) سهام محمد ،قد تتغير الذات نتيجة للنضج والتعلم  -

تحدث ماسلو عن الذات من خالل هرم الحاجات   Maslowمفهوم الذات عند ماسلو    
ت حيث يبدأ بالحاجات الفسيولوجية وتنتهى بتحقيق الذات الشهيرة التى يتكون من خمسة مدرجا

أن تحقيق الذات هى مرحلة متميزة تجعل للفرد كيانه المستقل وتميزه عن   Maslow، ويري 
 wareغيره من خالل قدرة هذا الفرد على تحقيق طموحاته التى يرغب فى الوصول إليها .    

,2000:232)) 
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من علماء النفس "األنا"   Allportأشار )عالء موسي( بأن   Allportمفهوم الذات عند    

Ego   أو حتى الذاتSelf   وقام،Allport   بفحص المعانى العديدة لألنا والذات فى الكتابات
تسمية جميع وظائف   Allportالسيكولوجية ونتيجة لخلط المعانى لألنا والذات ، لذا إقترح 

للشخصية ،والتى تتضمن كل من هوية الذات ،وتقدير الذات الذات أو األنا والوظائف الجوهرية 
 (20: 4100)عالء موسي ،وصورة الذات . 

 جوانب مفهوم الذات 
 للذات خمسة جوانب أساسية وهى :

 تتضمن الجسد وفعالياته البيولوجية  الذات الجسدية : -1
 وتتضمن األفكار والمشاعر والسلوك الذات كعملية  -2
 من األفكار التى يعتنقها الفرد والسلوك التي يقوم به وذلك وتتألفالذات اإلجتماعية  -3

 إستجابة لآلخرين في المجتمع ويبدو ذلك فى األدوار التى يقوم بها 
  ويشير إلى الصورة التى لدى الفرد عن ذاتهمفهوم الذات  -4
 4114ح أبو مغلى وآخرون ،)سمي وهى ما يطمح أن تكون عليها الذاتالذات المثالية  -5
:002) 

 العوامل المؤثرة فى تكوين مفهوم الذات 
األسرة لها دور كبير فى التنشئه فجو األسرة من تسامح وتقبل وإنسجام ومودة ورعاية  -1    

 تؤثر على معرفة الطفل بنفسه وتصوره لذاته .
وجيه نمو طفل وتنمية المدرسة إمتداد لألسرة فهى المؤسسة األولية التى أنشئت لت -2   

 مهاراته المعرفية وقدراته .
جماعة الرفاق فهي تؤثر فى معاييره اإلجتماعية وتمكن له القيام بأدوار إجتماعية  -3    

 (422:  4102)عبد الله عبد العزيز، متعددة ال تتيسر له خارجها . 
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 أبعاد مفهوم الذات 
 -تتضمن أبعاد مفهوم الذات األتى : 
 الذات الواقعية :وهى عباره عن إدراك الفرد لقدراته ومكانته وأدواره ف العالم الخارجى .  -1
 الذات اإلجتماعية :وهى الذات كما يعتقد الشخص أن اآلخرين يرونها . -2
 الذات اإلدراكية : وهى عباره عن تنظيم لإلتجاهات الذاتية . -3
 4102) نجالء أبو الوفا ، كما يود أن تكون عليه الذات المثالية : وهى مفهوم الفرد لذاته -4
:10 ) 

 وظائف مفهوم الذات 
 -يعمل مفهوم الذات على : 
 وحدة وتماسك وإتساق الجوانب المختلفة للشخصية  -
 إكتساب الشخصية طابعا مميزا  -
 (11: 4111)غرم الله الغامدى ،تنظيم عالم الخبرة المحيط بالفرد فى إطار متكامل   -

 أنواع مفهوم الذات 
المفهوم اإليجابي للذات : يذكر حامد زهران أن معرفة الفرد لذاته بشكل جيد وتقبله لهذه  -1

الذات والتعايش معها  وفهمها يلعب دورا هاما بأن يتمتع بالصحه النفسية والتوافق النفسي 
 والشخصي .

فكرة الفرد عن نفسه غير المفهوم السلبي للذات :يظهر علي شكل نمطين األول تكوين  -2 
منتظمة والثاني يتصف بالثبات و التنظيم  ويقاوم التغيير حيث أـن معلومات جديدة عن الذات 

 (10: 4102)نجالء إبراهيم ، تسبب القلق والشعور بتهديد الذات .  
 األساس النظرى لمفهوم الذات  و أمهات األطفال الذاتويين 

 أمهات األطفال الذاتويين 
الذاتوية من أكثر اإلعاقات التطويرية غموضا فهو خلل فى تفاعل الطفل الذاتوي مع تعد   

البيئة اإلجتماعية وتظهر عليهم أعراض اإلنسحاب اإلجتماعي واإلنطواء ، كما يوجد لديهم 
إضطرابات فى اللغة والقدرات اإلدراكية و المعرفية باإلضافة إلى النشاط الحركى المفرط ،مما 

مهات ويسبب لهم مزيدا من الضغط التى ينعكس عليهم ويسبب لهم الوصول فى يؤثر فى األ
بعض الحاالت إلى سوء التوافق النفسي واإلجتماعي ،ويظهر هذا التأثير فى إنخفاض األداء 

 ،واإلجهاد والضغط النفسي لدي أمهات األطفال الذاتويين خاصة .
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 (2: 4102)عبد الناصر وآخرون ،
والعناية بالطفل الذاتوي ليس باألمر السهل على العديد من األباء واألمهات حيث تتحمل     

األمهات باألخص أعباء ومتطلبات إضافية للعناية بمثل هذه الحاالت وتتراوح بين مسئوليات 
جسدية وإنفعالية وإقتصادية وإجتماعية ،وغالبا ما تكون األم من يتحمل معظم هذه األعباء 

 ا األقرب للطفل فهى تتولي لكونه
 

اإلعتناء به داخل المنزل ومتابعته واإلشتراك معه فى مراكز الرعاية النهارية وفى الجلسات 
 اإلضافية .

 ( 4: 2114)وليد هندي ،                                                    
ع أطفالهن حيث أشارت نتائج  كما تواجه أمهات األطفال الذاتويين مشكالت كثيرة ومتعددة م   

 دراسة 
( أن صدمة وجود طفل ذوى إضطراب (2012) (Debkeen, Rodger) ديبكين وروجرز ( 

الذاتوية مع اآلباء واألمهات تجعلهما يشعران بخيبة أمل وإحباط ورفض وتدني تقدير الذات 
حالة طفلهما وهروب من العالقات اإلجتماعية ،وأمل كاذب بإحتمالية وجود خطأ فى تشخيص 

 ،لذلك يقتضى اإلعداد النفسي ألمهات األطفال الذاتويين وتنمية مفهوم الذات لديهم .
 إحتياجات أمهات األطفال ذوى إضطراب الذاتوية 

هى مجموعة من اإلحتياجات المعرفية والتربوية والنفسية التى تحتاج إليها أمهات األطفال   
ا بمفردها مما يؤدى إلى توترها ويزيد من الشعور ذوى إضطراب الذاتوية واليستطيع إشباعه

 (21:  2113بالضغط ويحتاج إلى من يساعدها فى إشباع هذه اإلحتياجات    )إيمان فؤاد ، 
 وتتمثل إحتياجات أمهات الذاتوية

 الحاجة للخدمات لرعاية الطفل ذوى إضطراب الذاتوية منذ اللحظة األولي للتشخبص . -
 مع األخصائين الذين يقدمون الرعاية ألطفالهن  الحاجة إلى التواصل -
 الحاجة لفهم طبيعة حاجة الطفل من حيث مواطن الضعف والقوة والبرامج العالجية  -
 الحاجة المادية بسبب التكاليف المادية العالية للطفل الذاتوي  -

 ( 165: 2114)سهام رياض ، 
الذاتوية تعاني من مشاعر سلبية  ( أن أمهات أطفال2112كما أكدت دراسة )سهى أحمد ( )

ومتناقضة تجاه أبنائهن ويقعن تحت خطر اإلصابة بالمشكالت الصحية والجسمية والنفسية 
 -وأكدت تلك الدراسات على أهمية تلبية إحتياجات تلك األمهات المتمثلة فى األتى :

 لتىى يمتلكها .حاجتهن إلى التحدث مع األخرين عن حالة طفلهم واإليجابيات والسلبيات ا -1
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حاجتهن إلى إكتساب مهارات عديدة فى كيفية التعامل مع أبنائهن إلعدادهم لإلندماج  -2
 بشكل فعال فى المجتمع 

حاجتهن لمن يقدم الدعم النفسي لهن ومن يعلمهن مهارات الضغوط لحل مشكالتهن  -3
 المستمرة .

 الصحة النفسية ألسر أطفال الذاتوية 
ات التى أهتمت بأسر أطفال الذاتوية إلى أن معظم هذه األسر قد أشارت بعض الدراس   

تتعرض لضغط نفسي شديد قد يصل عند بعضها إلى درجة المرضى ،تختلف درجة الضغط 
النفسي من فرد إلى أخر داخل األسرة الواحدة أو بين أسره وأخرى ،كما أكدت الدراسات إلى أن 

غوط النفسية ألسباب قد تعود إلى طبيعة عملهم الوالدين هم أكثر أفراد األسرة تعرضا للض
وعالقاتهم اإلجتماعية ، ويمكن مالحظة ذلك من خالل المظاهر السلوكية التى تبدو على 

 -الوالدين :
 الرفض المستمر للطفل  -مشاعر الذنب                                      -
حبس الطفل فى المنزل وعدم إظهاره  -     الحماية الزائدة                                 -

 للناس 
 اإلنعزال من الحياة اإلجتماعية  -الشعور بفقدان الطفل                                -
 الهروب من الواقع  -الشعور بالدونية والنقص                                  -
 (     23: 2115كر ،عدم القدرة على تقبل أو مواجهة الحقيقة )سوسن شا -
أن مشاركة الوالدين فى  Andrea and Jona (2017 )وأكدت دراسة أندريا وجوناثان   

العالج المعرفى السلوكي ألطفالهم المصابين بإضطراب طيف الذاتوية وأجريت الدراسة على 
( طفال مصابا بالذاتوية وقام الوالدين بالمشاركة فى عملية التفاعل 55عينه تكونت من )

من إضطراب العالجى المعرفى السلوكي ،وأظهرت نتائج الدراسة بأن األطفال الذين يعانون 
الذاتوية يستفيدون من مشاركة الوالدين فى عالجهم ،كما أظهرت تحسن فى الصحة النفسية 
لدي جميع اآلباء واالمهات بعد التدخل حيث ساهمت مشاركة الوالدين فى تحسين من مستوى 

 اإلكتساب لديهم وفى تنظيم العاطفة وضبط اإلنفعاالت .
األطفال الذاتويين والتعرف علي المفاهيم المعززة  لذلك يقتضى األعداد النفسي ألمهات   

 -لتشكيل بعد جديد من أبعاد مفهوم الذات ، حيث يعانون من مجموعة مشكالت تتمثل في :
 مرحلة الصدمة :وهى اول رد فعل نفسي يحدث لها . -1
 اإلنكار فهى تنكر كل ما هو غير مرغوب وغير متوقع ومؤلم  -2
 لة تعيشها األم بعد فقدان األمل يتحسن حالة الطفل الحداد والحزن وهي مرح -3
 الخجل والخوف نتيجة توقعات األمهات إلتجاهات اآلخرين وخاصة المقربين منهم  -4
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الغضب والشعور بالذنب فهى محصلة طبيعية لخيبة األمل واألحباط ويكون موجها نحو  -5
 الذات 

 2111)محمد الصالح ،فؤاد عيد ،                                                        
:66- 52) 

( إلى التعرف على التحديات الوالدية واإلحتياجات غير  2116هدفت دراسة  محمد كمال )   
الملباه وإستراتيجيات المواجهه لدى آسر االطفال ذوى إضطراب التوحد فى مصر فى ضوء 

المستوي اإلجتماعي والثقافي  -نوع الطفل التوحدى  -متغيرات )عمر الطفل التوحدى 
 مكان السكن ( -واإلقتصادي لألسرة  

( أسرة مصرية لديها طفل توحدى واحد فقط ، أستخدم 356تكونت عينة الدراسة من )   
 الباحث فى هذه الدراسة مقاييس متعددة لمتغيرات الدراسة المستهدفة 
األسر المصرية فى رعاية  توصلت النتائج إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه

أطفالهما التوحديين ، كما أن هناك الكثير من االحتياجات غير الملباه لتلك األسر خرجت 
 -الدراسة بمجموعة آخرى من النتائج وانبثق منها منها مجموعة من التوصيات :

 ضعف خدمات الرعاية والتأهيل وصعوبة التعايش مع الطفل التوحدي  -
 ( 12: 2116المادية للرعاية )محمد كمال ،ارتفاع التكلفه  -

تقييم الضغوط النفسية  Allen and Webe (2013)كما أستهدفت دراسة آلن وويب    
لدى أباء األطفال الذين يعانون من إضطراب الذاتوية فى عالقتهم بأربعة أبعاد مرتبطة 

 -:بأعراض إضطراب الذاتوية وهى 
 البعد األول :الكالم واللغة والتواصل  -
 البعد التانى : التفاعل اإلجتماعى  -
 البعد الثالث : متصل بالوعي الحسي والمعرفى  -
( مشاركا من أماكن 124البعد الرابع :يتصل بالصحة والسلوك الجسدى وتكونت العينة من ) -

 من الضغوط النفسية لالمهات . متعددة ،وأشارت النتائج إلى قصور التفاعل اإلجتماعى يزيد
أن  ( Kuusiko-gauffim et al .,2013)وأظهرت نتائج دراسة كوسيكوجوفن وآخرون 

أمهات األطفال الذاتويين يظهرون مستوي عال من القلق والرهاب اإلجتماعى والتى يظهر فى 
 صورة أعراض جسمية ومعرفية ومخاوفية .

 Eikeseth , Klintwall,Hayward &caleد وجال وتشير دراسة إيكيز وكلينتوال وهايوار   
( إلى تزايد إحتمالية تعرض األم لمخاطر اإلصابة باألمراض الصحية الدائمة ووجود ( 2015

 الضغط المرتفع 
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( فى دراستهما علي أن (Pisulas & Kassakowska2010كما أكد بيسوال وكوساكوسكا 
إضطراب الذاتوية تتمثل في الخوف علي الضغوط التى تقع علي كاهل أباء األطفال ذوى 

مستقبل الطفل وذلك لعدم قدرة الطفل على اإلستقاللية ،نقد سلوكيات الطفل من قبل اآلخرين 
وخاصة أفراد العائلة وقله الدعم اإلجتماعى ،وصعوبة التواصل مع الطفل ،والمشاكل السلوكيه 

 الخاصة بالطفل دون إضطراب الذاتوية .
رورى التأكيد على أهمية مفهوم الذات عند آباء األطفال الذاتويين وخاصة ولذلك كان من الض

أمهاتهم ،حيث  أن مفهوم الفرد عن ذاته يؤثر بشكل كبير فى جوانب سلوكه المختلفة ، كما أنه 
متعلق بشكل مباشر بحالته العقلية وشخصيته بوجه عام ،ويميل أولئك الذين يرون أنفسهم على 

 ال قيمة لهم .أنهم غير مرغوبين و 
وعلي هذا الفرد ومحاولة الوصول إلى تقويمه ولهذا يلعب مفهوم الذات دورا محوريا فى    

تشكيل سلوك الفرد وإبراز سماته المزاجية ،فكل منا ينجو إلى أن يسلك بالطريقة التى تتفق مع 
فهوم مفهومه من ذاته ، فمفهومنا عن ذاتنا يحكم سلوكنا بشكل واضح سواء كان هذا الم

 (115: 2111صحيحا أو خاطئا  )سهير كامل ،
 

 أهمية تحسين مفهوم الذات ألمهات األطفال الذاتويين 
تعد وظيفة مفهوم الذات األساسية السعى لتكامل وإتساق الشخصية ليكون الفرد متكيفا مع    

ي يوجه البيئة التى يعيش فيها ،لذلك يحتل مفهوم الذات أهمية خاصة فى حياة الفرد فهو الذ
أفعاله فى المواقف المختلفة ،وعلى أساسه تفسر الخبرات التي يمر بها ، ويعمل على تحقيق 
اإلتساق المتواصل بين سلوكنا ،ونظرتنا إلى أنفسنا سلبية كانت هذه النظرة أم إيجابية .)ريم 

 (22: 2113الجهنى ،
 الذات فعالية و الرعاية " بعنوان (2010 ) ، سهير فهيم  النعيم سة  مصطفى عبدادر   ىفف   
 بعض دور استكشاف إلى تهدف التي المنبهات بعض ضوء في التوحديين األطفال أمهات لدى

 بكل التنبؤ في المتغيرات
 مصابون  أطفال لديهم أم 38 بعينة الباحثان استعان الذات فاعلية و الرعاية جودة مستوى  من

 بالتوحد
 على الباحثان اعتمد سةار  الد أهداف ولتحقيق سنة، ( 46 ) و ( 35 ) بين أعمارهم وحاتتر 

 فاعلية ستخبارإو  الوالدية، الرعاية استخبار الوالدية، المشقة ستخبارإو  األولية، البيانات استمارة
 بين جوهرية عالقة وجود الباحثان اثبت :يلي فيما راسة الد تلخصت نتائج حيث الوالدية الذات
 من الوالدية الذات وفاعلية الوالدية، الرعاية متغيرات جودة ومعظم ناحية من التدريب فترة طول
 الوالدية الرعاية من وكل الطفل عمر بين داللة ذات عالقة توجد ال أنه وجَدا كما أخرى، ناحية
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 من وكل الوالدية، المشقة بين جوهرية عالقة هناك أن وجدَ  حين في الوالدية، الذات وفاعلية
 .الوالدية الذات فاعلية و الرعاية،

 منهج وإجراءات البحث
 أوال: منهج البحث 

،ولقد أتبعت الباحثة إجراءات المنهج الوصفى والذى المنهج الوصفى أستخدم البحث الحالى  
يستخدم لمقارنة المتغيرات فى الظاهرة مجال البحث بين الحاالت أو العينات أو حتى 

والسمات ،لكونه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة المجموعات والفترات الزمنية أو الخصائص 
 متغيرات البحث التى تعتمد على الوصف والتحليل.

 عينة البحث ثانيا :
أمهات األطفال أم من  (  15من )  تكونتعينة  على طبق مقياس تنسي لمفهوم الذات    

 . بمركز رعاية لذوى اإلحتياجات الخاصة  الذاتويين 
 ثالثا: أدوات البحث 

مقياس تنسي لمفهوم الذات )إعداد سهير كامل ،صفوت إستخدمت الباحثة فى البحث الحالى   
 (2114فرج ،

 مفهوم الذات   الخصائص  السيكومترية لمقياس
قامت الباحثة بايجاد معامالت الصدق و الثبات لمقياس مفهوم الذات  وذلك على عينة قوامها 

 فردا.  31
 اوال معامالت الصدق

مفهوم الذات   ، و مقياس قامت الباحثة بايجاد معامالت االرتباط بين  التالزمىالصدق 
 (1مقياس تنسي لمفهوم الذات كمحك خارجى كما يتضح فى جدول )

 
 
 
 
 

 (0جدول )

 معامالت الصدق لمقياس مفهوم الذات

 الصدقمعامل  المتغيرات
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 1.22 الذات الجسمية
 1.22 جتماعيةاإل
 1.21 يةسر األ
 1.24 خالقيةاأل

 1.25 النفسية
 مقياس( ان قيم معامالت الصدق مرتفعة مما يدل على صدق ال 1يتضح من جدول ) 

 معامالت الثبات
 كرونباخ -باستخدام طريقة الفا  -0

كرونباخ  -قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس مفهوم الذات  باستخدام طريقة الفا 
 (2كما يتضح فى جدول )

 (2)جدول 
 معامالت الثبات لمقياس تنسي لمفهوم الذات

 كرونباخ -باستخدام طريقة الفا 
 الثباتمعامل  المتغيرات

 1.26 الذات الجسمية
 1.22 جتماعيةاإل
 1.25 يةسر األ
 1.26 خالقيةاأل

 1.61 النفسية
 مقياس( ان قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات ال 2يتضح من جدول ) 

 عادة التطبيقإبطريقة  -4
قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس مفهوم الذات  باستخدام طريقة اعادة التطبيق 

 (3بفاصل زمنى قدره أسبوعين بين التطبيق االول و التطبيق الثانى كما يتضح فى جدول )
 (3جدول )

 معامالت الثبات لمقياس مفهوم الذات
 باستخدام طريقة اعادة التطبيق
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 الثباتمعامل  المتغيرات
 1.66 الذات الجسمية

 1.65 جتماعيةاإل
 1.64 يةسر األ
 1.66 خالقيةاأل

 1.65 النفسية
 مقياس( ان قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات ال 3يتضح من جدول ) 

 خطوات إجراء البحث
 تحديد عينة البحث من أمهات الذاتويين بمركز رعاية لذوى اإلحتياجات الخاصة  -
 تطبيق مقياس تنسي لمفهوم الذات  -
 صائية المناسبة حتحليل النتائج بإستخدام األساليب اإل -

 نتائج تساؤل البحث :
  وكان تساؤل البحث كاألتى :

 الذاتويين ؟ما هى خصائص مفهوم الذات لدى أمهات أطفال 
وللتعرف على مفهوم الذات لدى أمهات األطفال الذاتويين ستقوم الباحثة بعرض نتائج البحث 

 One-Sampleختبار كولموجروف سمر نوف للعينة الواحدة  إستخدمت الباحثة إ، الحالى 
Kolmogorov-Smirnov Test  يتضح فى جدول كما  مفهوم الذاتمقياس و ذلك على

(2 ) 
 ( 2جدول )  

 مفهوم الذات ألمهات االطفال الذاتوين
 15ن = 

 Z الفروق االكثر تطرفا المتوسط المتغيرات
 

 الداللة
 السالبة الموجبة المطلقة

- 1.313 1.562 56.53 الذات الجسمية
1.562 

دالة عند مستوى  2.211
1.11 

- 1.315 1.552 56.53 جتماعيةاإل
1.552 

دالة عند مستوى  2.24
1.11 

دالة عند مستوى  2.135- 1.314 1.552 44.26 يةسر األ
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1.552 1.11 
- 1.326 1.551 56.66 خالقيةاأل

1.551 
دالة عند مستوى  2.213

1.11 
- 1.315 1.555 24.4 النفسية

1.555 
دالة عند مستوى  2.235

1.11 
Z    =1.22  1.11عند مستوى 
Z    =1.12  1.15عند مستوى 

فى مفهوم الذات  1.11حصائية عند مستوى إ( وجود فروق ذات دالله 4يتضح من جدول )
( خالقية ،و النفسية ،و األريةسجتماعية،و األالذات الجسمية،و اإلألمهات االطفال الذاتوين )

 مفهوم الذات .مقياس على 
جتماعية،و الذات الجسمية،و اإلطفال الذاتوين )( مفهوم الذات ألمهات األ0و يوضح شكل )

 (خالقية ،و النفسية ،و األيةسر األ

 
 (0شكل )

  طفال الذاتوينمفهوم الذات ألمهات األ 
 (خالقية ،و النفسية ،و األيةسر جتماعية،و األالذات الجسمية،و اإل)

فى مفهوم الذات ألمهات  1.11وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى وترجع الباحثة 
( على خالقية ،و النفسية ،و األيةالذات الجسمية،و االجتماعية،و االسر طفال الذاتوين )األ

أشارت نتائج األمهات إلى أن درجات المفحوص على مقياس مفهوم  مفهوم الذات  ،مقياس 
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الذات إلى أنهم ليس لديهم فكرة موجبة عن ذواتهن وتعبر درجاتهن عن وصف غير إيجابي 
تفع من إعتبار الذات ،وتشير كذلك إلى أن المفحوص للذات ناتج عن عدم إحتفاظهن بقدر مر 

يفتقر إلى الدفاعات المعتادة لإلحتفاظ بالحد األدنى من إعتبار الذات ،وبناء على هذه النتائج 
تؤكد أنه يوجد مشاكل فى مفهوم الذات لدى أمهات أطفال الذاتوية ،ولذلك يحتاج هؤالء 

فهوم إيجابي ،ألن مفهوم الذات السلبي يؤدى إلى برنامج إرشادى ليتكون لديهم م األمهات إلى 
 سوء المعاملة الوالدية لهؤالء األطفال ذوى إضطراب الذاتوية .

( والتى هدفت إلى الكشف عن 2116وهذا ما أشارت إليه دراسة نسرين أحالم ، عالم الله )  
سي بوالدى الطفل مدى تقدير الذات لدى أولياء األطفال التوحديين ،وإبراز أهمية التكفل النف

التوحدى ، وإلقاء الضوء على معاناة والدى الطفل التوحدى وكيفية العالج النفسي ،ومعرفة 
 مستوى تقدير الذات لدى أولياء الطفل التوحدى .

ذو اضطراب طيف   تأثير رعاية طفل  على مدى(2115دراسة دعاء محمد ) هكدتأوهذا ما  
مقارنة مستوى مفهوم الذات  كأمهاتهم وآبائهم ، وکذلمفهوم الذات لدى   على  التوحد
لديهم أطفال عاديين . کما هدف البحث أيضا   لدى أقرانهم ممن  بمستوى مفهوم الذات  لديهم

 طيف التوحد .   االيجابي لدى والدي أطفال  الى تحديد العالقة بين مفهوم الذات والتفکير
علومات عن تقدير الذات لدى أمهات األطفال (  م2115كما قدمت دراسة  تهامى عائشة )  

المتوحدين وما يمرن به من أحاسيس واآلالم نفسية والتي تؤدي  إذا لم يتم التكفل النفسي 
واإلجتماعي بهن إلى إزدياد هذه المشاعر السلبية وعدم تقبل أبنائهن المتوحدين وربما فشل 

طفال األعن مدى تقدير الذات لدى أمهات الكف حياتهن الزوجية كما تهدف الدراسة إلى 
 .المتوحدين

عن مستوى األمن النفسي لدى أمهات إلى الكشف (  2121كما سعت دراسة عروب أيوب  )
أطفال إضطراب طيف التوحد ،والكشف عن مستوى مفهوم الذات لدى أطفال إضطراب طيف 

أمهات  ي ومفهوم الذات لدىالتوحد ،التحقق من وجود عالقة إرتباطية بين مستوى األمن النفس
أطفال إضطراب طيف التوحد ،و أظهرت النتائج أن العالقة بين األمن النفسي ومفهوم الذات 

 .عالقة طردية موجبة 
(إلى أن درجة الشعور باألمن النفسي تزداد عند األم كلما  2115) محمد أحمد حيث يشير   

كان مفهوم الذات لديها أكثر إيجابية، مما يمكنها من التفاعل مع الحدث بإيجابية أيضًا وتزداد 
مشاعر الخطر والقلق والتهديد عند األم التي تعاني من مفاهيم سلبية عن ذاتها بسبب أفكارها 

 .السلبية عن الظروف
األمن و مستقبل من ال قلق ال الكشف عن العالقة بين  (2116طاوسي)مريم  هدفت دراسة و 

 إضطراب طيف التوحد،وأظهرت النتائج أن مستوى األمن النفسي النفسي لدى أمهات أطفال
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متوسط، وأن هناك عالقة إرتباطية موجبة بين القلق من المستقبل لدى أمهات األطفال ذوى 
 ألمن النفسي لديهم .إضطراب طيف التوحد وا

ولذلك أكدت الكثير من الدراسات على أهمية تنمية وتقدير الذات لدى أمهات األطفال   
( الكشف عن فاعلية برنامج 2112الذاتويين فقد تناولت دراسة عبد الناصر القراله وآخرون )

والمساعدة  إرشادى أسري فى تنمية وتقدير الذات لدى أمهات األطفال التوحديين ومد يد العون 
،فقدمت الدراسة برنامجًا مقدمًامستندًا إلى األنسانية معا وموجهًانحو األمهات لكونهم األكثر 

 تأثيرًا باألطفال واألكثر تفاعاًل معهم .
( برنامج لإلرشاد النفسي فى خفض الضغوط النفسية 2121كما قدمت دراسة هديل عبد الله )  

، وهدفت الدراسة الى معرفة دور لدى عينة من أمهات أطفال إضطراب التوحد بمحافظة جده 
،  اإلرشاد النفسي في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد بمحافظة جدة

العديد من النتائج أبرزها: أن مستوى اإلرشاد النفسي لدى عينة من وتوصلت الدراسة الى 
 أمهات أطفال التوحد في مدينة جدة مرتفع وأن مستوى الضغوط النفسية لديهم متوسط.

( بعنوان الضغوط النفسية و أساليب  2115وهذا يتفق مع ما اشارت له دراسة غادة صابر )  
راسة إكلينيكية " وهدفت الدراسة إلى التعرف على مواجهتها لدى أمهات أطفال الذاتوية "د

العالقة بين الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها لدى أمهات أطفال ذوي اضطراب الذاتوية 
ممن تراوحت  أما ألطفال ذاتويين، 41وتكونت عينة الجانب الوصفي من ،  وصفيا وإكلينيكيا

أمهات  4الجانب اإلكلينيكي من   سنة، ،وتكون عينة( 55) سنة إلى 26أعمارهن ما بين  
وتكونت أدوات الدراسة من مقياس إدراك الضغوط النفسية، وأساليب مواجهة ،  األطفال ذاتويين

الضغوط ألمهات األطفال  الذاتويين. ومقياس إدراك الضغوط النفسية، ومقياس أساليب مواجهة 
خصية، وإختبار ساكس لتكملة الضغوط وحساب خصائصهما السيكومترية، وإستمارة المقابلة الش

الجمل، وبعض بطاقات إختبار تفهم الموضوع. وتوصلت النتائج إلى وجود إرتباطات موجبة 
ودالة إحصائية بين إدراك الضغوط النفسية ألم الطفل الذاتوي وأساليب مواجهتها، إضافة إلى 

بعض اإلختبارات  وجود تشابه الديناميات النفسية لدى أمهات األطفال الذاتويين بإستخدام
 اإلسقاطية

 واإلكتئاببعنوان " القدرة التنبؤية لعوامل الضغط (  2121) ويتفق مع دراسة ضرار محمد    
 راسة" هدفت الد األردنلذاتوية في اطيف  إضطرابذوي  األطفال في نوعية الحياة لدى أمهات

 فى نوعية الحياة لدى أمهاتفسي واإلكتئاب إلى التعرف إلى القدرة التنبؤية لعوامل الضغط الن
من مقياس نوعية الحياة  األدوات، وتكونت األردن طيف الذاتوية في  إضطراب ذوي 

ضطراب إمن أمهات أطفال ( 211وتكونت العينة من ) ( BECK)ومقياس بيك والضغوط
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ة ونوعية الحياة ألمهات مستوى الضغوط النفسي أنالذاتوية، وتوصل الباحث إلى  طيف
كانت متوسطة، وجاء اإلكتئاب البسيط بأعلى درجة، وأظهِرت النتائج أن  الذاتوييناألطفال 

بنوعية الحياة ، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  متغير الضغط النفسي يتنبأ
النفسية من جهة وبين نوعية الحياة من جهة ط قوة العالقة بين اإلكتئاب والضغو إحصائية في 

 . أخرى 
 
 
 ( بعنوان " مشكالت  أمهات األطفال  2121ويتفق ايضا مع دراسة ابتهال صالح )  

الذاتويين  تصور مقترح من منظور نموذج التركيز على المهام لمواجهتها" وهدفت الدراسة إلى 
( من أمهات 115تحديد المشكالت التي تواجه أمهات األطفال الذاتويين، وبلغ حجم العينة  )

في مدينة الرياض، وتوصلت الدراسة إلى موافقة األ مهات إلى حد ما على  الذاتويين 
مواجهتهن المشكالت اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية، إذ جاءت المشكالت النفسية على رأس 
المشكالت التي تعاني منها األمهات، والمشكالت المتعلقة بقلق  األم على مستقبل الطفل 

مهات على صعوبة تغطية األقتصادية، بموافقة اإللى، تليها المشكالت الذاتوي في المرتبة ااألو 
،المشكالت اإلجتماعية بإعتماد الزوج عليهن في تحمل رَا الطفل الذاتوي، وأخيعالج تكاليف 

 .مسؤولية الطفل الذاتوي 
فق التواتطيع شارت له نظرية الباندورا فالفرد يكون مفهومه عن ذاته لكي يسأوهذا يتفق مع ما   

تفاعله مع المجتمع المحيط ،ويتفق أيضا مع ما أشارت له نظرية التمركز حول  اللمن خ
التوافق نتيجة تفاعله مع البيئة فتتكون يستطيع  إلى أن الفرد  تشيرالذات لكارل روجرز حيث 

 .خبراته
من القلق واإلجهاد كما أن أمهات األطفال المصابين بالذاتوية لديهم مستويات أعلى من   

المرتبط بالتربية ،وتعد شدة اإلضطراب وعمر الطفل من المتغيرات المرتبطة بمستويات قلق 
األمهات. فيمكن أن تؤثر المخاوف التي تشعر بها األمهات على كيفية التصرف في المواقف 

 .العصيبة وتقليل قدرتهم على اإلستجابة بفعالية إلحتياجاتهم وإحتياجات األطفال 
(Andreea,2012 :41 -92 )                                                           

طفال األجتماعية التي يتعرض لها أمهات اإللى الضغوط النفسية وار أيضا إويش

 -: الذاتويين وهي كما يلي
 . سرةاألحباط و العجز لعدم القدرة على تحمل رعاية الطفل داخل الشعور باإل -
 . حساس بالقلق على مستقبل الطفل ،والمحافظة على حياته من المخاطراإل -
 : جتماعية وتنقسم إلىاإلالضغوط  -
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 األبناء بين الزوجين وبين باقي العالقةو التي تشمل تأثير  األسريةالضغوط  -

 ألسرة .ذاتوي با لوجود طفل

الطفل الذاتوي عن  أسرةوالتي تفرض العزلة على  اإلجتماعية العالقاتضغوط  -

  2222السيد جاد ، السيد حسن ،( . المحيط بسبب السلوكيات التي يصدرها المجتمع

:222 -114) 
حتياجات إهو محفز لتحقيق ( فى هذا السياق أن األنسان يولد و  Maslowهذا ويشير ماسلو )  

الفسيولوجية كالجوع والعطش مرورا بإحتياجات األمن سية فى شكل هرمي بدأ بالحاجات ساأ
،وصوال إلى تحقيق الذات فى قمة الهرم ، والسالمة ثم إحتياجات اإلنتماء والتقبل من المجموعة 

وبعد تحقيق كل هذه الحاجات يجاهد اإلنسان لتحقيق ذاته ليصل إلى أسما مراحل اإلكتفاء 
ى وصف هؤالء األفراد الذين حققوا ذاتهم بأنهم الذاتى والسالم مع نفسه ، ويذهب ماسلو إل

واقعيون ،متقبلون ألنفسهم ولآلخرين ،تلقائيون مركزون على أهدافهم وعلى حل مشاكلهم 
 (15:  2112مستقلون ويتمتعون بروح الخلق واإلبداع . )حنان عبد العزيز ،

الذاتوية ،وهذا ما وتوصلت الباحثة إلى أنخفاض مستوى تقدير الذات لدى أمهات أطفال   
أكدت عليه الكثير من نتائج الدراسات السابقة ،كما أكدت الكثير من الدراسات على إعداد برامج 

 اإلرشاد النفسي لزيادة وتنمية تقدير الذات لديهم وخفض الضغوط النفسية .
 توصيات البحث

فية التعامل مع األطفال البرامج التربوية واإلرشادية ألمهات األطفال الذاتويين حول كيتقديم  -1
الذاتويين من أجل تحقيق التفاعل اإليجابي معهم وتجنب اإلحباطات النفسية التى تؤدى إلى 

 سوء التوافق .
 تنظيم جلسات إرشاد جماعى لتبادل الخبرات بين األمهات  -2
نمو يجب على األم أن تكون على وعى بذاتها وتقديرها لذاتها لما له من بالغ األهمية فى  -3

 مفهوم سوى عن الذات لدى األبناء 
 ذات لدى أمهات األطفال الذاتويينبرنامج إرشادى لتحسين صورة ال -4

 البحوث المقترحة 
 برنامج إرشادى لتحسين صورة الذات لدى أمهات األطفال الذاتويين . -1
 الحاجات النفسية ومستوى الطموح لدى أمهات األطفال الذاتويين . -2
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