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The current study aimed to identify the quality of life of parent’s
autistic children, by answering the problematic relationship of
three factors (general factor, emotional factor, adaptive factor)
quality of life (QOL)with intermediate variables: educational and
occupational levels, duration of the child's autism (±5 years), with
differences (QOL)between parents examined. The sample study
consisted of 42 parents (22 fathers and 20 mothers), we used
'PAR-DD-QOL' quality of life questionnaire. This study conducted
in the pedagogical centers for retarded mentally, cerebral palsy,
and autism Private School, in three Algerian regions: Tlemcen,
Oran and Sidi Bel Abbes. Our results indicated a weak correlation
between educational, professional levels, no strong relationship
between autism duration and (QOL) parents, finally no difference
between fathers and mothers level (QOL).. 
Keywords: Quality of Life, Autism, 'PAR-DD-QOL' Questionnaire,
General Factor. Emotional Factor, Adaptive Factor .
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امللخص:

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى جودة حياة أولياء أطفال التوحد (أ .تو) ،من خالل
اإلجابة على اشكالية عالقة العوامل الثالثة (العامل العام .العامل الوجداين .العامل التكيفي) جلودة احلياة
ببعض املتغريات الوسيطة :املستوى التعليمي واملهين ،مدة إصابة الطفل ابلتوحد ( 5 ±سنوات) ،مع
فحص الفروق يف جودة احلياة بني اآلابء وامأمهات .تكوتت عينة الدراسة من  42ويل أمر (أ .تو) (22
اب 20،أم) ،وقد اعتمدان على استبيان جودة احلياة'  .’PAR-DD-QOLأجريت الدراسة
ابملراكز البيداغوجية للمتخلفني عقليا واملصابني بـالشلل الدماغي ،وامأقسام اخلاصة ابلتوحد ،يف ثالثة
والايت جزائرية :تلمسان ،وهران وسيدي بلعباس .أسفرت تتائج الدراسة بعد املعاجلة اإلحصائية إىل
ضعف قوة االرتباط بني العوامل الثالثة جلودة احلياة واملستوى التعليمي واملهين ،كما مل تظهر عالقة قوية
بني مدة إصابة (أ .تو) وجودة حياة امأولياء ،وأخريا غياب الفروق بني اآلابء واالمهات يف جودة احلياة.
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة ،التوحد ،استبيان '  ،’PAR-DD-QOLالعامل العام .العامل
الوجداين .العامل التكيفي.
املقدمة:

تعد والدة طفل مصاب ابضطراب منائي ،صدمة حقيقية للعائلة ،فحسب ) Moses (1983و) Schneider (1984أن
وقع هذه امأخرية قواي على الوالدين ،حيث يستوجب عليهما اعادة تنظيم و تكييف حياهتما مع قدرات هذا الطفل ،و تزداد
صعوبة االمر عندما يصبح هذا االخري ظاهرا و مرئيا من خالل السلوكات الشاذة له ،كما هو احلال يف اضطراب بطيف
التوحد ) ،(Grimm-Astruc, 2010والن امأولياء ُهم من يقع على كاهلهم ثقل التكفل ابلطفل ابلدرجة امأوىل كان لزاما على
الباحثني والعاملني يف جمال التوحد االعتناء بدراسة جودة حياهتم للوقوف على الدعم النفسي املناسب هلم.
لذا كان لزاما على املختصني تقدمي الدعم املعلومايت لألولياء بغرض كشف الغموض عن هذا االضطراب ،وتسهيل تقبلهم
للطفل املصاب بطيف التوحد ،من أجل التكفل به على مدى حياته وبطريقة مثلى ،حمافظني يف آن واحد على حياهتم العائلية
والشخصية جبودة عالية.
التساؤالت املطروحة


هل توجد فروق يف جودة حياة أولياء امأطفال املصابني بطيف التوحد تبعا جلنسهم؟




هل توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم التعليمي؟
هل توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم املهين؟



هل توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومدة إصابة الطفل بطيف التوحد ( 5 ±سنوات).

 3د، .
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دراسة وصفية جلودة احلياة يف ضوء بعض املتغريات :أولياء األطفال املصابني ابضطراب طيف التوحد منوذجا
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الفرضيات
 ال توجد فروق يف جودة حياة أولياء (أ .تو) تبعا جلنسهم
 توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم التعليمي
 توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم املهين

 توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومدة إصابة الطفل ابلتوحد ( 5 ±سنوات).
أهداف الدراسة
 الكشف عن عالقة العوامل الثالث جلودة حياة أولياء (أ .تو) ببعض املتغريات الوسيطة :املستوى التعليمي واملهين ،مدة إصابة
الطفل ابضطراب التوحد.
 فحص الفروق يف جودة احلياة بني اآلابء وامأمهات،
 استخدام تتائج الدراسة كأرضية أثناء التكفل أبولياء امأطفال املصابني ابضطراب التوحد.
مصطلحات الدراسة
 اضطراب طيف التوحد :يدخل هذا االضطراب ضمن االضطراابت النمائية العصبية ،حيث يتميز بقصور يف التواصل
والعالقات االجتماعية ،االهتمامات احملدودة والسلوكات النمطية واملتكررة ( American Psychiatric Association,
.)2015

 جودة احلياة :تعرف اصطالحا ،حسب منظمة الصحة العاملية" :جودة احلياة مفهوم واسع ،يتأثر بشكل معقد ابلصحة
اجلسمية للفرد ،حالته النفسية ،عالقته االجتماعية ،مستوى حتكمه يف ذاته ،ابإلضافة إىل عالقته مع العوامل الفعالة يف بيئته
(.)WhoQol,1994

 اما اجرائيا :فهي الدرجات اليت يتحصل عليها امأولياء يف سلم جودة احلياة من خالل العوامل الثالثة :العامل التكيفي ،العامل
الوجداين ،العامل العام.
أدبيات الدراسة
 -1تعريف التوحد
يندرج اضطراب طيف التوحد ضمن االضطراابت النمائية العصبية ،حيث يتميز بقصور يف التواصل والعالقات
االجتماعية ،االهتمامات احملدودة والسلوكات النمطية واملتكررة ( ،)American Psychiatric Association, 2015وهو ميس
 44/1حسب). (Centers for Disease Control and Prevention, 2018
 -2الطفل املصاب ابلتوحد يف العائلة
يشهد معدل اتتشار التوحد تزايدا مستمرا ،سبق بسرعته امأعمال البحثية املهتمة بدراسة أسبابه وطرق التكفل به ،وهو ما
يفرض على امأولياء يف هذه امأثناء مواجه "حتدايت مصريية " ملستقبل ابناءهم غري واضح املعامل ،برتقب حثيث مأمل "العالج"
املتوقف على تتائج البحث العلمي.
إن والدة طفل يعاين قصور معني تتطلب من كل أفراد العائلة القيام إبعادة تنظيم وتكييف حلياهتم ،وتزداد صعوبة املشكلة
عندما يصبح هذا اخللل ظاهرا ومرئيا ،فحينها يكون وقع الصدمة قوايً على الوالدين .فحسب العديد من الباحثني Moses
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)(1983و) ، Schneider (1984فإن الوالدين ميرون بعدة مراحل للقيام ابحلداد على أحالمهم املتعلقة مبستقبل ابنهم ،من أجل
التكيف مع قدراته ) ،(Grimm-Astruc, 2010, p. 23وهي كاآليت:
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 الذهول :يتمثل يف ردود أفعال امأولياء بعد تلقي اإلعالن عن تشخيص ابنهم ،واليت ختتلف حدهتا حسب امأشخاص.
 اإلتكار :حيدث فيه جتاهل آلاثر االضطراب على ابنهم ،وهو ما يسمح هلم بربح الوقت السرتجاع طاقتهم الداخلية
ملواجهة املشكلة.
 الغضب :يبدي الوالدين استجابة عدواتية متنوعة مثل تبادل التهم بينهم ،أو اهتام الفريق الطيب ابلتهاون يف التشخيص
والعالج  ...وغريها.
 احلزن :حالة من احلزن الشديد والبكاء ،تتميز هذه املرحلة ابالتعزال عن خمالطة احمليط.

Volume: 4

 التقبل :حيدث فيه إعادة التنظيم النفسي من خالل التفكري يف مشاريع مستقبلية بشكل واقعي ،أو ابلتثقف وأيضا
التفكري يف إتشاء مجعيات حول اإلعاقة.

 -3جودة احلياة

مشلت استخدامات اجلودة عدة جماالت منها :جودة احلياة ،جودة التعليم ،جودة اإلتتاج وجودة املستقبل وغريها،
فأصبحت اجلودة هدفاً مأي برانمج من برامج اخلدمات املقدمة للفرد .فقد حظي مفهوم جودة احلياة " ابلتبين الواسع والسريع،
سواء على مستوى االستخدام العلمي أو العملي العام (امأشول ،2005،ص.)3
ويف تفس الصدد ،فقد خلص ( )aysse,2011, p13Rإىل وجود تزايد مستمر للتداول العلمي ملصطلح جودة احلياة،
من خالل املسح العددي لإلصدارات السنوية (مقاالت ،الكتب) اليت تناوله يف الفرتة املمتدة بني ،2010-1986ويشري اورت
واخرون ( ،rte et alO )2008إىل أمهية البحث لتحسني جودة احلياة من خالل املساتدة االجتماعية وبرامج التكفل وتنمية
الصحة النفسية ،وكذلك العمل على إعداد برامج وقائية وعالجية لتحسني الرعاية الصحية اخلاصة ابمأفراد .على الرغم من تعدد
البحوث اليت أجريت يف البيئات امأجنبية عن جودة احلياة ومكوانهتا وأساليب قياسها وتنميتها ،واليت أخذت شكل حبوث فردية
ومجاعية ،تناولت مؤشرات جودة احلياة يف العديد من الدول ،كتلك اليت أجريت يف دول االحتاد امأورويب (Schmidt et
 ، 2006. Grasso et Canova, 2008)،Powerإال أته على املستوى العريب ما زالت البحوث اليت تناولت جودة احلياة من
املنظور النفسي قليلة رغم أمهية هذا امليدان (عبد هللا ،2007 ،ص .)140-139
 1-3تطور مفهوم جودة احلياة
 1-1-3اترخييا (أصل مفهوم جودة احلياة)
اتفق العديد من الباحثني أن أصل هذا املصطلح هو شعار سياسي أمريكي ،أطلق من طرف ‘لندن وجوتسن'' يف 1964
أثناء خطابه لألمة ،وهو شعار مسجل يف عمق الدستور امأمريكي 'لـجيفرسن' الذي يرمي إىل اعطاء الفرد امأمريكي هدف وبعد
أخالقي ،وهو ما عرف به " "American way of lifeأما حمتوى هذا املفهوم فقد ترك منذ البداية لتقدير املواطن امأمريكي.
وليس للعلماء أو تكنوقراطيني ،اذ أمجع الباحثني آتذاك أن السعادة وجودة احلياة ،تقعان يف فضاء مفاهيمي متقارب ،وهو ما
املعب عنها هي اليت ميكن أن تدرج يف ااجمال البحثي
أكده املختصني يف علم االجتماع وعلم النفس منذ البداية ،على أن السعادة ّ
تدعم إبعالن له من
عرف مصطلح جودة احلياة جناحا كبريا ّ
والعلمي ،خالل مقاربة اآلراء واالجتاهات ،وفعال وبعد عشر سنوات ّ
طرف  Alma Ataالتابع ملنظمة الصحة العاملية ( ،)MSOوقد ظهرت يف تلك الفرتة ثالثة تيارات تظرية كبرية:
 .1جودة احلياة من منظور اجلاتب الديين.
 .2جودة احلياة املتعلقة ابلصحة.
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 .3جودة احلياة الذاتية الفردية (.)orten,1998, p5C
 2-1-3تعريف مفهوم جودة احلياة
أمجع العديد من الباحثني ( ،)aysse,2011, p.19Rعلى غياب تعريف موحد جلودة احلياة ،بسبب تنوع املقارابت ،وقد
أضاف هذا امأخري أن الرتاث العلمي حيتوي أكثر من مائة تعريف خمتلف ،وحسب (امأشول )2005 ،ترجع صعوبة حتديد هذا
املفهوم إىل ما يلي:
.1احلداثة املفهوم على مستوى التناول العلمي الدقيق.
الرقي يف مستوى اخلدمات املالية واالجتماعية
 .2استخداماته الواسعة يف احلقل العلمي ،فأحياان يستخدم للتعبري عن ُّ
املقدمة لألفراد ،كما يستخدم للتعبري عن إدراك امأفراد ملدى قدرة هذه اخلدمات إلشباع حاجاهتم املختلفة( .عبد هللا ،2007،ص
.)44
فقد ذكر ) (Grimm-Astruc, 2010, p. 32أن املختصني يف جودة احلياة أمثال ( umminsC )1997و ()2003

 ckalockSاستبعدوا البحث يف مسألة تعريف هذا املفهوم لصعوبة امأمر ،ورّكزوا أحباثهم حول العناصر املكوتة جلودة احلياة ،ومع
املطور من طرف جمموعة  OH QolWاتبعة لـ  1994 OMSمرجعا هاما رغم كوته واسعا جدا ،حيث
ذلك يبقى التَّعريف ّ
تصور الفرد ملكاتته يف احلياة ضمن سياق الثقافة وتظام القيم الذي يعيش فيه ،واملرتبط أبهدافه،
جاء فيه أن جودة احلياة هي ّ " :
توقعاته ،خماوفه ومعايريه .هذا املفهوم يتأثّر بشكل واسع ومع ّقد بكل من الصحة اجلسدية للفرد ،حالته النفسية ،مستوى حتكمه يف
ذاته ،عالقته االجتماعية ،ابإلضافة إىل عالقته مع العوامل الفعالة يف بيئته.
 3-1-3جماالت جودة احلياة
تتعدد ابعاد جودة احلياة وتتأثر ابلعديد من العوامل ،سواء ضمن اإلطار الفردي أو العائلي كما يلي:
_ جودة حياة الفرد
قام 'سكارلوك' ومعاوتيه من سنة(2000اىل )2004حبصر مثاتية ميادين رئيسية تضم عناصر جودة احلياة الفردية ومؤشراهتا،
إذ تعد هذه امليادين مرجعا أساسيا يف ااجمال البحثي املتعلّق جبودة احلياة الفردية ،كما أورده (Grimm-Astruc, 2010, p.
) 38ملخص يف اجلدول أدانه:
اجلدول  :1ميادين جودة احلياة الفردية ومؤشراهتا
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ميادين جودة الحياة

المؤشرات ومواصفاتها

العافية الوجدانية

السعادة :الرضا ،المتعة ،المزاج مفهوم الذات (الهوية ،تقدير الذات) -القلق (التنبؤ والمراقبة)

العالقات بين األفراد

 التفاعالت (الشبكة االجتماعية التواصل االجتماعي) العالقات ،العائلة ،األصدقاء ،األقرباء ،الدعم الوجداني،الجسمي ،المادي ،التغذية الرجعية.
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العافية الجسدية

الصحة ،الوظائف ،األعراض ،اللّياقة ،التغذيةنشاطات الحياة اليومية (الحركة ،العناية بالجسم)-الهوايات (االستجمام ،النشاطات)

التقرير الذاتي

االستقاللية :التحكم الذاتي. األهداف ،القيم الشخصية (الرغبات ،اآلمال)-الخيارات (الفرص ،التفضيالت)

اإلدراج االجتماعي

االندماج والمشاركة في المجتمع.الدور المجتمعي (المساهمة ،التطوع)-الدعم االجتماعي (شبكات ومصالح الدعم)

الحقوق

اإلنسانية (االحترام ،الكرامة العدالة)-الشرعية (المواطنة ،المحاكمة)

Issue: 3

التنمية الشخصية

التعليمالكفاءة الشخصية (المعرفية ،االجتماعية ،العلمية)-األداء (النجاح ،اإلنتاجية)

Volume: 4

العافية المادية

الوضع المادي (األرباح والدخل)العمل (الوضع والمحيط المهني)-السكن (نوعية اإلقامة والملكية)

_ جودة حياة العائلة:
إذا كان مفهوم جودة حياة الفرد حديث يف الساحة العلمية ،فإن تظريه املتعلق جبودة حياة العائلة يبدأ ابلكاد ابلظهور،
فقد ذكر ( )Poston et al, 2003أته ميثل مدى االستجابة حلاجيات أفراد العائلة ،وإاتحة هلم فرصة جتمعهم .لقد اعتنت مراكز
أحباث مهمة بدراسة جودة حياة العائلة أمثال( )Beachو ( )Internationnal family of lifeقرابة عشر سنوات لدراسة
وحتديد جماالهتا ،كما يوضحه اجلدول  ،2ولتثمر أعماهلما تطوير أداتني سيكومرتيتني مها . (Family quality of life scale,
)family quality of life Survey
جدول  :2جودة حياة العائلة
 Beachمركز (Turbull,
)2008

International family of life
)(Issacs et al,2007

الصحة العائلية الرفاهية المالية العالقات العائليةدعم األفراد اآلخرين تأثير القيممهن واألعداد للمهنة الهوايات ،االستجمام-نشاطات مجتمعية

 الدعم المتصلالعافية الجسديةالعافية الوجدانيةالتفاعالت العائلية-دور الوالدين
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 -4انعكاسات التوحد على حياة الوالدين
للتوحد اتعكاسات سلبية على حياة الوالدين ،فالطفل املضطرب يتطلب رعاية "يومية" ودائمة واليت متثل يف حد ذاهتا عائق
متر عليهما هي شعورهم ابلعجز عند عدم فهم احتياجات املتوحد،
كبري أمام الوالدين واالخوة ،لكن من أصعب اللحظات اليت ّ
ومع ذلك فإهنم يقومون بدور إضايف متمثل يف الوساطة بني الطفل واحمليط ،وهو الذي يزيد امأمر تعقيدا .ان سلوكات الطفل
الشاذة ،العدواتية ،إيذاء النفس والنمطية ،تسبب عزلة اجتماعية لكل العائلة ،ابإلضافة إىل اضطراب العالقة الزوجية خاصة عند
هشاشة هذه الرابطة ،كما أوضحه (.)Sénéchal, des raviers-pigeon,2009
 -5جودة حياة أولياء األطفال املصابني ابالضطراابت النمائية
لقد سجل العديد من الباحثني تقصا كبريا يف امأحباث املتعلقة أبثر االضطراابت النمائية (منها التوحد) على جودة حياة
امأولياء منهم ( ،)cappe et al,2010& bagdadli et al, 2008لكن مؤخرا عرف هذا املوضوع اهتماما ملحوظا يف دراسات
مشلت عينات واسعة ،حيث خلصت إىل اخنفاض جودة أولياء امأطفال املصابني ابضطراب طيف التوحد ابختالف البلدان
والثقافات مقارتة أبولياء االطفال االسوايء ) ،(Eapen et Guan, 2016خاصة فيما يتعلق ابجلاتب اجلسماين
(.)Vasilopoulou et Nisbet, 2016

 -6الدراسات السابقة

 1-6جودة حياة األولياء ،النمو السيكولوجي والتكفل ابألطفال املصابني ابلتوحد .دراسة مقارنة :البيئة الفرنسية– األملانية

) ،(Grimm-Astruc, 2010اجرت الدراسة مقارتة بني 24عائلة فرتسية و 24عائلة أملاتية ،خالل 12شهر ليتم تقييم جودة

حياة امأولياء يف (ز ،1ز ،)2ابستعمال سلّم جودة ال حياة’ ،’Par-DD-Qolأخذا بعني االعتبار خصائص متعلقة ابلطفل:
التشخيص ،شدة امأعراض ،النمو النفسي ،مستوى التعبري اللفظي ،التكفل ،وخصائص متعلقة ابلعائلة ،املعطيات االجتماعية،
الدميغرافية ومنحة الطفل املعاق .فكاتت النتائج كما يلي:
 عدم وجود فروق ذات داللة يف جودة احلياة بني اآلابء وامأمهات ،لدى العيّنة الفرتسية والعينة امأملاتية سواء للعامل العام،امأول لدى العينة امأملاتية.
الزمنني ،ما عدا العامل الوجداين الذي هو يف حدود ال ّداللة عند ّ
التكيّفي والوجداين خالل ّ
الزمن ّ

 ّأما عند مقارتة جودة حياة امأمهات الفرتسيات مع تظرياهتا امأملاتية ،فقد وجدت فروق ذات داللة يف العامل العام خاللامأول ،وأ ّن اضطراب الطفل له أتثري ذو داللة كبرية على جودة حياة امأمهات امأملان أكثر منها لدى امأمهات
الزمن ّ
الفرتسيات.
 ال توجد فروق ذات داللة عند اآلابء امأملان والفرتسيني يف كل عوامل جودة احلياة ،مع مالحظة أ ّن معدالت اآلابء الفرتسينيأحسن بقليل منه لدى اآلابء امأملان.
ابلنسبة لعالقة جودة حياة امأولياء واخلصائص العائلية ،فقد خلصت النتائج إىل:
 وجود ارتباط موجب دال بني العامل التكيفي لألمهات مع العامل العام لآلابء.
 غياب أي عالقة بني جودة حياة امأمهات الفرتسيات وتوع النشاط املهين ،وعدد امأخوة يف العائلة.
 يوجد ارتباط موجب بني العامل العام لآلابء والعامل التكيفي لألمهات يف العينة الفرتسية.
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 2-6دراسة جودة احلياة والسريورة التكيفية ألولياء األطفال املصابني ابالضطراب النمائية الشاملة.

Issue: 3

هدفت الدراسة إىل حتديد فعالية بعض املالمح املعرفية والسلوكية يف عملية التعديل ،للوصول إىل اإلجراءات املساعدة على
التقبل هبدف بلوغ أحسن جودة للحياة ،ق ّدرت عيّنة الدراسة بـ  160ويل أمر ( 113ام 47 ،أب) ،لعملية التقييم فقد مت مترير
أربعة سالمل=ALES :لقياس القلق املدرك=CLCS ،لتحديد درجة الضبط املدرك=QSSP ،التقدير الدعم االجتماعي املدرك،
 =WCCRتقييم اسرتاتيجية املواجهة ( .)Stratégie de copingلتقييم جودة احلياة ،قام الباحثون ببناء سلم جلودة احلياة
ابلصرع والفصام ،وقد
خمصص مأولياء امأطفال املصابني ابالضطراابت النمائية مستوحى من استبيان جودة حياة امأولياء املصابني ّ
أسفرت الدراسة إىل أن:

Volume: 4

عرض امللخصات األساسية للدراسة االستكشافية لعينة فرنسية ).(Cappe et al,2010

 .1املتغريات الوالدية والعائلية هلا أتثري دال على عملية التعديل وهي :اجلنس ،الوضعية االجتماعية للوالدين ،الصحة ،التفاوت
االجتماعي واملهين وعدد امأطفال يف العائلة.
 .2املتغريات املرتبطة ابلطفل املصاب ابالضطراابت النمائية وهي :االستقاللية ،حدة االضطراابت ،اضطراب اللغة مكان
عيش الطفل ،وترية التكفل ابلطفل؛ هلا أتثري دال على التعديل الوالدي ()Ajustement parental
 .3من خالل النتائج اعاله مت متييز ثالثة مالمح سلوكية خمتلفة لألولياء وهي:
 امأولياء الذين يدركون الوضعية على أهنا هتديدا ،فإهنم بذلك يستخدمون اسرتاتيجية املواجهة املرتكزة على املشاعر(اجلاتب الوجداين)  ،فإهنم أكثر اضطرااب يف تشاطاهتم اليومية وعالقتهم االجتماعية والعائلية ،ومع الطفل املصاب
أيضا ،عليه فجودة حياهتم منخفضة.
 ّأما الذين ي ّدركون الوضعية على أهنا حتدي ،فإهنم يستخدمون اسرتاتيجية املواجهة املرتكزة على حل املشكالت وال ّدعماالجتماعي واجلاتب الوجداين ،لذا فهم أقل تضايقا يف تفاعلهم مع الطفل املصابّ ،أما جودة حياهتم فهي جيدة.

 الذين يشعرون أهنم مسؤولون على اضطراب الطفل ،يستخدمون اسرتاتيجية املواجهة املرتكزة على اجلاتب الوجداين(املشاعر) ،ولديهم اعتقادات غري منطقية وهم أولياء ليس لديهم الدعم االجتماعي الكايف.
 3-6دراسة جودة احلياة الذاتية ( )SQOLألولياء األطفال املصابني ابلطيف التوحدي بـكرواتيا)(Benjak,2010

هدفت الدراسة إىل إجراء مقارتة بني جودة احلياة الذاتية مأولياء امأطفال املصابني ابلطيف التوحدي مع أولياء أطفال ال
ويل أمر شارك يف الدراسة ،حيث شكل  178ويل أمر مأطفال املصابني ابلطيف
يعاتون أية إعاقة .تكوتت عينة الدراسة من ّ 347
التوحدي ااجمموعة التجريبيةّ ،أما ااجمموعة الضابطة فتكوتت من  169ويل أمر مأطفال ال يعاتون أية إعاقة .لتقييم جودة احلياة
الذاتية لألولياء ،استخدم الباحث أداة  :PWIمؤشر العافية الصحية) (Personal wellbing indexاملتكون من سبعة عناصر
للرضا املتعلقة مبيادين جودة احلياة :مستوى احلياة ،الصحة ،االجنازات احلياتية ،العالقات اخلاصة ،السالمة الشخصية ،االتصال
االجتماعي ،امأمن املستقبلي .وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 اخنفاض كل ميادين جودة احلياة لدى أولياء (أ .تو) مقارتة مع أولياء أطفال ال يعاتون أية إعاقة.
 اخنفاض كبري يف ميدان الرضا عن امأمن املستقبلي لدى أولياء (أ .تو) مقارتة مع ااجمموعة التجريبية.
 أغلب أولياء (أ .تو) ،قيّموا احلالة الصحية العامة ابلضعيفة مقارتة مع ااجمموعة التجريبية.
 رغم الفروق بني جودة احلياة الذاتية ()SQOLمأولياء (أ .تو) وااجمموعة التجريبية ،إال أن بعض أولياء(أ.تو) لديهم مستوى
الصعبة وحافظوا على املستوى املعتدل.
()SQOLضمن املعدل (بني  ٪60و )٪80أي ّأهنم أظهروا تكيّفا مع وضعيتهم ّ
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 احملددات املتنبئة الرتفاع ()SQOLمأولياء (أ .تو):
 صغر سن امأولياء. إصابة الطفل ابإلعاقة يف سن متأخرة (مدة اإلصابة الطويلة). ارتفاع املعدالت يف ميدان االجنازات احلياتية ،والعالقات االجتماعية وامأمن املستقبلي. 4-6دراسة مدة التكفل ابألطفال املصابني ابلتوحد وجودة حياة األولياء (.)Bagdadli et Pry,2008
متت الدراسة على عينة مكوتة من  77طفل مصاب ابلتوحد ،ال يعاتون أتخر هام يف النمو ،حيث العمر النمائي ≥ 18

شهر حسب اختبار)  ،(Brunet -Lezineفرتات التكفل اليومية بكل طفل متت خالل سنة كاملة؛ حيث ق ّدم  77ويل أمر
املعلومات الالّزمة يف بداية وهناية الدراسة ،من خالل ملء استبيان خاص بتأثري اضطراب الطفل على جودة حياهتم'PAR-
 ،'DD-QOLوكاتت النتائج ما يلي:
 امأمهات أكثر ادراكا الضطراب التوحد اخلاص أببنائهم ،مقارتة مع اآلابء؛ وهذا اإلدراك له أثر ذو داللة مرتفعة على العاملنيالتكيّفي والعام من جودة احلياة.
 ّأما النتائج املتعلقة بتطور جودة احلياة فقد أظهرت ما يلي:امأمهات ،)0.05 = p( ،أما العامل التكيفي فال ميثل أي اختالف
حتسن يف العامل الوجداين اخلاص جبودة احلياة لدى االابء و ّ
 ّدال بني اآلابء وامأمهات.
 ابلنسبة للعامل ا لعام جلودة احلياة اثبت بصفة دالة عند اآلابء ،وهذه النتيجة أقرب من املالحظة املتعلقة بثبات القلق لدىاآلابء.
امأمهات (.)0.06 = p
 تزايد املعدل العام جلودة حياة ّامأمهات ،وهذا
 ّأما العالقة بني عمل امأولياء وجودة حياهتم ،فأظهرت ال ّدراسة حتسن العامل العام والعامل التكيّفي جلودة حياة ّيف حالة عمل امأولياء معا.
 يظهر غياب أية عالقة بني اخلصائص العائلية :السكن ،الصنف املهين ،االستفادة من خدمات التكفل ،وأتثري اضطراب الطفلجبودة حياة امأولياء.
توصيات الدراسة:
 من الصعب إثبات أن مدة التكفل ابمأطفال هلا أتثريها ذو داللة على جودة حياة امأولياء ،ابلرغم أته متت مالحظة الفرق بني
اآلابء وامأمهات.
 حتسن إدراك جودة احلياة ال يرتبط بتعديالت يف طرق التكفل ابلطفل.
 يوجد أثر وجداين اجيايب للتكفل اجلماعي خارج العائالت.

 5-6دراسة التوحد وجودة حياة العائالت ()Hahaut, Castagna & Vervier, 2002

أقيمت هذه الدراسة على  16عائلة مأطفال مصابني ابلتوحد ،أعمارهم ترتاوح بني ( 17-4.2سنة) مصابني ابلتوحد ،مت
تشخيصهم من طرف عدة خمتصني % 37.5 :الطب العقلي لألطفال % 18.75 ،طب امأعصاب لألطفال % 12.05 ،فريق
متعدد التخصصات  % 25خمتص تفسي ،ابستخدام مقابالت تصف مقننة مع امأولياء ،حيث ظهرت امأعراض اليومية امأكثر
ازعاجا للوالدين يف احلياة كاآليت:
االضطراابت السلوكية ،% 43.75 :صعوابت التواصل اللفظي  ،% 25غياب النظافة .% 18.75
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 ابلنسبة للتأثري على حياة اآلابء :فإن  % 25من اآلابء لديهم مشاكل صحية و % 18لديهم صعوابت تفسية ،بينما
حياهتم املهنية فلم تتأثر لكن  % 18أظهروا أتثرا يف ممارسة اهلواايت والتنزه.
-7تعليق على الدراسات السابقة:
تسجل أن الدراسات السابقة متت يف بيئات أجنبية (أوروبية) ،اليت قطعت خطوات عمالقة يف االهتمام جبودة حياة أولياء
امأطفال املصابني ابلتوحد ،وهذا رغم ختلفها عن الركب البحثي امأمريكي يف هذا ااجمال ،إال أهنا متكنت من تكثيف طرق التكفل
حسب حاجة الطفل املصاب ابلتوحد وعائلته.
تنوه أيضا ،إىل وجود اتفاق بني بعض هذه الدراسات والدراسة احلالية فمثال :الدراسة امأوىل والرابعة تناولت متغري جنس
امأولياء ،مستواهم املهين وعالقته جبودة حياة امأولياء ،حيث استخدمت هذه امأخرية تفس امأداة  ،'PAR-DD-QOLوكذا
الدراسة الثاتية خاصة اجلزئية الثاتية من النتيجة الثالثة املرتبطة بعالقة املالمح السلوكية الوالدية جبودة حياهتم ،أما الدراسة الثالثة
فالتقت مع الفرضية الرابعة خاصة يف اجلزء املتعلق مبدة اإلصابة ابلتوحد .وأخريا الدراسة اخلامسة اليت التقت مع الدراسة احلالية يف
تقطة املرافقة الوالدية .وقد اختلفت مع هذه الدراسات يف حجم العينة واهلدف من الدراسة ،على العموم فإن أشهر الدراسات
احلديثة تناولت موضوع جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابالضطراابت النمائية من خالل اجلواتب التالية :التغري يف الزمن ،مدة
التكفل ابلطفل والقلق لدى امأولياء .وقد جاءت الدراسة احلالية للتحقق من مدى توافقها مع الدراسات امأجنبية ،تظرا لندرة
الدراسات العربية اليت تناولت موضوع جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد (على حد علمنا) ،مقابل احلاجة امللحة ملثل
هذه امأحباث يف بيئتنا احمللية.
-8اجراءات الدراسة
-9عينة الدراسة :قدرت عينة الدراسة احلالية ب  40ويل أمر (أ .تو) ،صنفت حسب اخلصائص التالية:
اجلدول  :03خصائص عينة الدراسة

اباء
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ثانوي

متوسط
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5+سنوات

5-سنوات
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%

40%
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26%
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األمهات

مرتفع
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حسب الجنس
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مدة إصابة الطفل

المرافقة الوالدية

5%
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 أما التأثري على حياة امأمهات فظهرت النتائج التالية:
احلياة املهنية % 75 :ال يعملن بسبب اضطراب الطفل ،وصحياً % 25 :لديهن مشاكل صحية % 37.5 ،يعاتني
اضطراابت النفسية أمهها :القلق واالكتئاب 4/3 .من امأمهات يقللن من النشاطات خارج املنزل مثل اهلواايت ،ممارسة
الرايضة ،وال يتلقني مساعدة امأقارب إال اندرا أو عند الضرورة :مثل زايرة الطبيب ،اإلجراءات اإلدارية.

Issue: 3

امأمهات هن امأكثر حتمال لعبء التكفل ابمأبناء من اآلابء ( 4ساعات لألمهات مقابل ساعة وتصف لألابء).
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-10املنهج
تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي اإلحصائي الذي يعرف أته " :املنهج الذي يصف الظاهرة وحييط هبا من كل
اجلواتب ،من خالل مجع معطيات وفرية مرتبطة هبا"(موريس ،2003 ،ص ،)30ويضيف (بوحوش ،الذتيبات ،1995 ،ص ،)45
أن من خصائص الدراسة الوصفية اعتمادها على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي موجودة ،ووصفها وصفا دقيقا وترمجتها كميا أو
الكمي فيعطينا وصفا يوضح مقدار هذه الظاهرة
كيفيا ،فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبري ّ
وحجمها.

-11أدوات الدراسة :اعتمدت الباحثة على استبيان جودة احلياة' ’PAR-DD-QOLلتقييم أتثري اضطراب الطفل على
جودة احلياة العائلية كما يدركها امأولياء ،حيث مت تطويره من خالل استبيان ' ’PAR-DD-QOLمن طرف ابردو واخرون
سنة  1998الذي كان موجه لتقييم جودة حياة امأطفال املصابني ابضطراابت االذن ،االتف واحلنجرة بني  4-2سنوات وهذا
االستبيان هو ملكية حصرية ملخب جامعة 'موتبولييه' بفرتسا ( ،)Grimm-Astruc, 2010مت تكييفه وترمجته إىل العربية حسب
البيئة اجلزائرية ).)Achachera,2015

-12األساليب املعاجلة اإلحصائية

اعتمدت امأساليب املعاجلة اإلحصائية التالية :اختبار  Tلدراسة الفروق ،معامل كا 2،معامل التوافق  Cالختبار قوة
االرتباط.

-13عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
 1-13نتائج الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف جودة حياة أولياء (أ .تو) تبعا جلنسهم .استخدم اختبار
 Tلدراسة الفروق يف جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد تبعا جلنسهم ،وفيما يلي تعرض النتائج حسب ااجماالت الثالثة
جلودة احلياة (الوجداين ،التكيفي ،العام) كاآليت:
 العامل الوجداين
جدول رقم  :4قيم املتوسطات احلسابية وقيمة  Tاحملسوبة للعامل الوجداين تبعا للجنس

يبني اجلدول اعاله أن  Tاحملسوبة ( T < )1.19اجلدولية ( )2.02عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة احلرية (،)40
ّ
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف العامل الوجداين بني اآلابء وامأمهات.
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 العامل التكيّفي
جدول رقم  :5قيم املتوسطات احلسابية وقيمة  Tاحملسوبة للعامل التكيّفي تبعا للجنس
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يبني اجلدول  5أن  Tاحملسوبة ( T < )0.07اجلدولية ( )2.02عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة احلرية ( ،)40وهذا
ّ
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف العامل التكيّفي بني اآلابء وامأمهات.
 العامل العام

جدول رقم  :6قيم املتوسطات احلسابية وقيمة  Tاحملسوبة للعامل العام تبعا للجنس

يبني اجلدول أعاله ،أن  Tاحملسوبة ( T < )0.38اجلدولية ( )2.02عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة احلرية ( ،)40مما
ّ
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف العامل العام بني اآلابء وامأمهات.
 املناقشة
من خالل العرض اإلحصائي للنتائج أعاله ،يتبني أن قيمة  Tاحملسوبة للعامل الوجداين ( )1.19والعامل التكيفي ()0.07

والعامل العام ( )0.38أصغر من  Tاجلدولية ( )2.02عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،40مما يعين عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف جودة حياة أولياء امأطفال (أ .تو) ،يف كل عواملها الثالثة (الوجداين ،التكيّفي،العام) تبعا جلنسهم؛ وهذا
ابلرغم أن املرافقة الوالدية للطفل املصاب ابضطراب التوحد يف العينة احلالية هي لصاحل امأمهات (  )% 88.70مقابل ( )% 4.70
لآلابء حسب اجلدول ،3إال أن هذه النتيجة قد تعزى إىل أن أولياء عينة الدراسة قد متيزهم من جهة ،درجة عالية من التماسك
والتوافق الزواجي ،ومن جهة أخرى املستوى الناضج يف التعامل مع امأحداث اخلارجية الضاغطة (االصابة ابضطراب التوحد)الذي
التحمل ،على ما حتويه من إحباط أو حرمان أو
ينعكس على شكل استجاابت فعّالة ومنطقية للتعامل مع هذه امأزمة ّ
ابلصب و ّ
هتديد ،وأهنم مل ينهزموا أمامها ومل يفقدوا ثقتهم يف أتفسهم ،ومل يؤثر على امياهنم ابلقدر.أو أن هذه النتيجة تفسر على أن مستوى
امأمهات يرتبط مبستوى االكتئاب لدى اآلابء والعكس صحيح (.)Hastings et al ،2005
القلق لدى ّ
كما أوضحت دراسة ( Herring et al )2006أن جودة حياة اآلابء أو امأمهات؛ سواء يف فرتسا أو أملاتيا ال تتغري (ال
تتحسن) على مدى  12شهر ،وأن مستوى القلق لدى أمهات امأطفال املصابني ابلتوحد يبقى مرتفع واثبت (ال يتغري عب الزمن)
مقارتة مع غريهن من أمهات امأطفال املصابني ابلتخلف العقلي.

كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة ) (Grimm-Astruc, 2010اليت أثبت عدم وجود فروق ذات داللة يف جودة احلياة
بني اآلابء وامأمهات سواء يف العامل الوجداين ،التكيفي ،العام لدي العينة الفرتسية أو امأملاتية خالل الزمنيني (ز ،1ز)2؛ رغم أن
جودة حياة امأمهات مرتبطة ابلعامل العام جلودة حياة اآلابء لدى العيّنة الفرتسية ،فمن خالل ما سبق ،ميكن القول إته متّ إثبات
صحة الفرضية املقرتحة.
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 2-13نتائج الفرضية الثانية :توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم التعليمي.
بعد استخدام معامل التوافق  Cالختبار قوة االرتباط بني مستوى جودة حياة امأولياء ومستوايهتم التعليمية يف ااجماالت
الثالثة (الوجداين ،التكيفي ،العام) ،كاتت النتائج على النحو التايل:
 اجملال الوجداين
جدول  :7التكرار املالحظ واملتوقع للعامل الوجداين تبعا للمستوى التعليمي

النتائج النهائية يف اجلدول التايل:
جدول  :8معامل التوافق  Cللعامل الوجداين تبعا للمستوى التعليمي

يتضح من اجلدول  ،8أن كا 2احملسوبة ( < )2.63كا 2اجلدولية ( )9.49عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية ،4
وعليه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العامل الوجداين جلودة حياة امأولياء ومستواهم التعليمي ،وهي تتيجة تدعمها قيمة
ضعيف.
معامل التوافق  )C (0.24وهو مقدار ارتباط ّ
 العامل التكيفي

جدول  :9التكرار املالحظ واملتوقع للعامل التكيّفي تبعا للمستوى التعليمي
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فيلخص النتائج النهائية كاآليت:
ّأما اجلدول أدانه ّ

Volume: 4

جدول  :10معامل التوافق  Cللعامل التكيّفي تبعا للمستوى التعليمي

2
2
يتبني أته ال توجد
بعد مقارتة كا احملسوبة ( )0.32مع كا اجلدولية ( )9.49عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية ّ ،4

عالقة ذات داللة إحصائية بني العامل التكيّفي جلودة حياة امأولياء ومستواهم التعليمي ،وهو ما تؤكده قيمة معامل التوافق C

 )(0.08اليت تشري إىل االرتباط الضعيف ج ّدا بني املتغريين.
 العامل العام

جدول  :11التكرار املالحظ واملتوقع للعامل العام تبعا للمستوى التعليمي

جدول  :12معامل التوافق  Cللعامل العام تبعا للمستوى التعليمي

أظهرت النتائج النهائية أن كا 2احملسوبة ( < )8.34ك ا 2اجلدولية ( )9.49عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية ،4
وعليه ال توجد عالقة بني العامل العام جلودة حياة امأولياء ومستواهم التعليمي .حيث تتّفق هذه النتيجة مع قيمة معامل التوافق C
 )(0.40واليت تقع يف ااجمال الضعيف.
 املناقشة
من خالل النتائج السابقة ،تظهر قيم معامل التوافق  Cللعامل الوجداين ( ،)0.24العامل التكيفي ( )0.08والعامل العام
(، )0.40اليت توحي بوجود ارتباط ضعيف وضعيف جدا بني العوامل الثالثة جلودة حياة امأولياء ومستواهم التعليمي ،أي ال يوجد
ارتباط بني املستوى اجلامعي لألولياء واملستوى اجليد يف العوامل الثالثة جلودة حياة امأولياء ،أو مستوى التعليم املتوسط وجودة
احلياة املنخفضة ،أي أته مهما اختلف املستوى التعليمي (تعليم متوسط ،تعليم اثتوي ،تعليم جامعي) يبقى مستوى جودة حياة
أفراد العينة يف املستوى الثاين (املعتدل) ،وهذا يعين أن النتيجة ختتلف مع الفرضية اليت طرحت يف الدراسة احلالية أي أته مل يتم
إثباهتا.
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قراءتنا للجداول ( ،)11،9،7أظهرت أن العامل الوجداين يوجد به عدد كبري ( )16من امأولياء ذوي مستوى التعليم
اجلامعي ،الذين توزعوا بني املستويني اجليد واملعتدل ،أما املنخفض يضم فقط ( )4أولياء ،ابلنسبة لألولياء ذوي املستوى التعليمي
املتوسط ،فقد كاتوا أقل عدداً( )4أولياء بني املستوى اجليد واملعتدل .أما العامل التكيفي ،فقد قُدر عدد امأولياء ذوي املستوى
اجلامعي بـ ( )19قد توزعوا بني املستوى اجليد واملعتدل ،على غرار( )5أولياء ذوي املستوى املتوسط والذين يقعون بني املستوى
اجليد واملعتدل ،وتفس النتيجة تكررت يف العامل العام لدى امأولياء ذوي املستوى اجلامعي واملستوى املتوسط.وعليه وصفيا ميكن
مالحظة تباين يف مستوى جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد تبعا ملستواهم التعليمي ،لكن دالليا قد تكون النتيجة
مرتبطة أو انجتة فقط عن صغر حجم العينة وكثرة بدائل متغرياهتا.
 3-13نتائج الفرضية الثالثة :توجد عالقة بني مستوى جودة حياة أولياء (أ .تو) ومستواهم املهين.
أظهر معامل التوافق  Cالختبار قوة االرتباط بني مستوى جودة حياة امأولياء ومستواهم املهين يف ااجماالت الثالثة
(الوجداين ،التكيفي ،العام) النتائج التالية:
 العامل الوجداين

جدول  :13التكرار املالحظ واملتوقع للعامل الوجداين تبعا للمستوى املهين

جدول  :14معامل التوافق  Cللعامل الوجداين تبعا للمستوى املهين

اجلدول ( )14يوضح أن كا 2احملسوبة ( < )0.21كا 2اجلدولية ( )5.99عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية ،2
وعليه تستنتج أته ال توجد عالقة ذات داللة بني العامل الوجداين جلودة حياة امأولياء ومستواهم املهين ،وهو ما تؤكده قيمة معامل
التوافق  )C (0.07اليت تعكس االرتباط الضعيف جدا.
 العامل التكيّفي
جدول  :15التكرار املالحظ واملتوقع للعامل التكيّفي تبعا للمستوى املهين
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درجة
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كا

احملسوبة
0.0

2
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اجلدولية

التوافق C
5.9

1.10

5

معامل

Volume: 4

احلرية

2

مستو

2

Issue: 3

جدول  :16معامل التوافق  Cللعامل التكيّفي تبعا للمستوى املهين

0.17

9

يتبني أن كا 2احملسوبة ( < )1.10كا 2اجلدولية ( )5.99عند مستوى الداللة  0.05ودرجة
من خالل اجلداول(ّ ،)16.15

احلرية  ،2مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني العامل التكيّفي جلودة حياة امأولياء ومستواهم املهين ،والنتيجة
تدعمها القيمة الضعيفة جدا ملعامل التوافق .)0.07( C
 العامل العام

جدول  :17التكرار املالحظ واملتوقع للعامل العام تبعا للمستوى املهين.

جدول  :18معامل التوافق  Cللعامل العام تبعا للمستوى املهين
درجة
احلرية
العامل العام

الداللة
2

2

مستوى

2

كا
احملسوبة

كا
اجلدولية

0.6

0.05

معامل
التوافق C

5.99

0.13

0

توضح املقارتة بني كا 2احملسوبة و كا 2اجلدولية ،أن كا 2احملسوبة ( )0.60أصغر من كا 2اجلدولية ( )5.99عند مستوى
الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،2مما يدل أته ال توجد عالقة بني العامل العام جلودة حياة امأولياء ومستواهم املهين ،و قوة االرتباط
ضعيفة جدا حسب قيمة معامل التوافق .)C (0.13
 املناقشة
من خالل النتائج السابقة يتضح جليّا ،أن قيم معامل التوافق  Cللعامل الوجداين ( ،)0.07العامل التكيفي ()0.17
والعامل العام ( )0.13عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،2واقعة يف ااجمال [ ،]0.2-0أي أن قوة االرتباط ضعيفة جدا بني

مستوى جودة حياة امأولياء ومستواهم املهين ،وعليه هذه النتيجة تعاكس الفرضية املطروحة.

لكن من خالل قراءة اجلداول( ،)17.15.13جند أن امأولياء ذوي املستوى املهين املرتفع يف العامل الوجداين أكثر عددا
( ،)16يتوزعون بني املستوى اجليد واملعتدل ،مقارتة مع امأولياء ذوي املستوى املهين املتوسط ،الذين هم أقل عددا ( .)10وتفس
النتيجة تتكرر يف العامل التكيّفي والعام لصاحل امأولياء ذوي املستوى املهين املرتفع ،حيث عددهم ( )19مقابل ( )13ويل أمر ذو
مستوى مهين متوسط.
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وعليه وصفيا يظهر اختالف واضح يف مستوى جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد تبعا ملستواهم املهين ،لكن
دالليا قد ترتبط النتيجة احملصل عليها حبجم العينة وكثرة بدائل متغرياهتا ،ومع ذلك النتيجة تتوافق احصائيا مع دراسة (2008
 )Bagdadli,Pry,اليت كشفت عن غياب أي عالقة بني اخلصائص العائلية منها :الصنف املهين وجودة حياة أولياء امأطفال
املصابني ابلتوحد .لكن احدى تتائج دراسة ) (Grimm-Astruc, 2010أظهرت وجود عالقة ارتباط بني الصنف املهين وجودة
حياة امأولياء تبعا جلنسهم؛ وأن جودة حياة آابء العيّنة الفرتسية مرتبط ابلعوامل العائلية اليت من ضمنها الصنف املهين (املستوى
حياهتن والصنف املهين ،وهذا يدل أن هذه الدراسة تتفق يف شطرها
لألمهات فال توجد عالقة بني جودة
املهين) ،أما ابلنسبة ّ
ّ
امأول مع الفرضية املقرتحة و تلتقي أيضا مع دراسة (  )Cappe et al.2010اليت أثبتت أن املستوى املهين لألولياء له أتثري دال
على التعديل الوالدي ( )Ajustement parentalاملتعلق جبودة احلياة.
 4.13نتائج الفرضية الرابعة " :توجد عالقة بني مستوى جودة حياة امأولياء ومدة اصابة الطفل ابلتوحد " من أجل اختبار قوة
االرتباط بني جودة حياة امأولياء ومدة إصابة الطفل ابلتوحد ،طبق اختبار معامل التوافق  Cالعوامل الثالثة (الوجداين ،التكيفي،
العام) جلودة حياة امأولياء .كما توضحه النتائج التالية:
 العامل الوجداين
ابلتوحد.
جدول  :19التكرار املالحظ واملتوقع للعامل الوجداين تبعا ملدة إصابة الطفل
ّ

ابلتوحد.
جدول  :20معامل التوافق  Cللعامل الوجداين تبعا ملدة إصابة الطفل
ّ

2
2
يبني أن كا 2احملسوبة ( )5.17أصغر من كا 2اجلدولية ( )5.99عند
ّ
يتضح من مقارتة بني كا احملسوبة مع كا اجلدوليةّ ،

مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،2أي أته ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العامل الوجداين جلودة حياة امأولياء ومدة
ابلتوحد ،أما قيمة معامل التوافق (0.33) cفهي أتكيد على أن ّقوة االرتباط ضعيفة بني املتغريين واليت تقع بني
إصابة الطفل
ّ

[.]0.4-0.2
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ابلتوحد.
جدول  :21التكرار املالحظ واملتوقع للعامل التكيّفي تبعا مل ّدة إصابة الطفل
ّ

ابلتوحد.
جدول  :22معامل التوافق  Cللعامل التكيّفي تبعا ملدة إصابة الطفل
ّ

تبني املقارتة بني كا 2احملسوبة و كا 2اجلدولية ،أن كا 2احملسوبة ( )3.12أصغر من كا 2اجلدولية ( )5.99عند مستوى
ّ
ابلتوحد،
الداللة  0.05ودرجة احلرية  ،2مما يدل أته ال توجد عالقة بني العامل التكيّفي جلودة حياة امأولياء وم ّدة إصابة الطفل ّ
هلذا فأن قيمة معامل التوافق (0.26) cأكدت هذه النتيجة وعكست قوة ارتباط ضعيفة جدا بني املتغريين واليت تنتمي للمجال
[.]0.4-0.2

 العامل العام

ابلتوحد.
جدول  :23التكرار املالحظ واملتوقع للعامل العام تبعا مل ّدة إصابة الطفل
ّ

ابلتوحد.
جدول  :24معامل التوافق  Cللعامل العام تبعا ملدة إصابة الطفل
ّ

أوضحت النتائج النهائية أن كا 2احملسوبة ( < )0.08كا 2اجلدولية ( )5.99عند مستوى الداللة  0.05ودرجة احلرية ،2
مما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة بني العامل العام جلودة حياة امأولياء ومدة إصابة الطفل ابلتوحد ،حيث أن قيمة معامل
التوافق (0.04) cتوحي ابالرتباط الضعيف جدا ،بني املتغريين واليت تنتمي للمجال [.]0.2- 0
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املناقشة:
من خالل العرض االحصائي للنتائج اليت أظهرت أن قيم معامل التوافق  )0.33(Cللعامل الوجداين والعامل التكيفي
( )0.26والعامل العام ( )0.04تقع يف ااجمال [ ]0.2-0و [ ،]0.4-0.2أي أن قوة االرتباط ضعيفة وضعيفة ج ّدا ،بني عوامل
جودة حياة امأولياء ومدة إصابة الطفل ابلتوحد.
املوزعون بني املستوى
أظهرت قراءة اجلدول( ،)23-21-19أن أولياء امأطفال الذين أصيبوا ابلتوحد ملدة تفوق  5سنوات و ّ
ابلتوحد ملدة اقل من  5سنوات يف كل العوامل (الوجداين،
اجليد واملعتدل ،هم أكثر عددا من أولياء امأطفال الذين أصيبوا
ّ
التكيفي ،العام) كاآليت :ابلنسبة للعامل الوجداين ،ويف حالة اإلصابة ملدة امأكثر من  5سنوات جند  22ويل أمر له مستوى جودة
حياة بني اجليّد واملعتدل ،مقابل 8أولياء مستوى جودة حياهتم بني اجليد واملعتدل ،أما العامل التكيّفي ويف مدة اإلصابة امأكثر من
 5سنوات ،فإن عدد امأولياء هو( )30ممّن مستوى جودة حياهتم بني اجليد واملعتدل ،مقابل ( )11ويل أمر له مستوى جودة حياة
بني اجليّد واملعتدل ،وتفس امأمر ابلنسبة للعامل العام ،حيث يف حالة مدة اإلصابة امأكثر من  5سنوات جند ( )22ويل أمر ممّن
مستوى جودة حياته بني اجليّد واملعتدل ،مقابل ( )13ويل أمر له مستوى جودة حياة بني اجليد واملعتدل ،وعليه تدل النتيجة
الوصفية ،على وجود اختالف بني جودة حياة أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد تبعاً مل ّدة إصابة الطفل ابلتوحد ،لكنها ال تتوافق
متغري م ّدة اإلصابة للتقليل من عدد البدائل.
معها دالليا ،امأمر الذي قد يتعلق حبجم العيّنة ابلرغم من التعديل الذي أحدث على ّ
لكن هذه النتيجة تبقى متّفقة مع دراسة) ،(Benjak,2010اليت أوضحت أن إصابة الطفل ابإلعاقة لسن متأخر ،يعد من بني
احملددات املنبئة الرتفاع جودة احلياة الذاتية أولياء (أ .تو) ،وهي تتيجة خمالفة للفرضية املطروحة ،إذ ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بني جودة حياة امأولياء ومدة إصابة الطفل ابلتوحد.
غياب الداللة االحصائية ،ميكن أن يرجع إىل طبيعة اسرتاتيجيات املواجهة املستخدمة من طرف امأولياء ،حيث توصلت
( cappe et al )2010أن امأولياء الذين يدركون الوضعية (أي إصابة الطفل ابلتوحد) على أهنا حت ّدي ،فإهنم يستخدمون
اسرتاتيجية املواجهة املرتكزة على حل املشكالت والدعم االجتماعي ،فهم أقل تضايقاً يف تفاعلهم مع الطفل.أما من جهة أخرى،
فإن البيئة احمللية توفر الدعم االجتماعي للعينة احلالية يف حالة وجود طفل معاق يف العائلة ،من خالل املساتدة املعنوية واملؤازرة

العاطفية ،أضف إىل قوة الوازع الديين املتمثل يف اإلميان ابلقضاء والقدر ،حيث يتم التعامل مع إعاقة الطفل على أهنا ‘'ابتالء
رابين' و قدر يستوجب الصب وقوة التحمل ملواجهة هذه احملنة؛ وهو ما ينعكس حسب ثقافة البيئة احمللية على شكل متثّل إجيايب
حول الطفل املعاق أته (بركة الدار) ،لكن ومع ذلك جيب ذكر الغياب الفعلي والواقعي لل ّدعم املادي واملعلومايت والقاتوين الذي
للتوحد يف البيئة احمللية خصوصية مميزة.
يعاين منه أولياء امأطفال املصابني ابلتوحد ،امأمر الذي يعطي ّ

اخلالصة
أظهرت تتائج الدراسة احلالية غياب الداللة اإلحصائية سواء يف دراسة الفروق أو العالقات بني عوامل جودة احلياة
ومتغريات الدراسة ،لكن ابملقابل النتائج الوصفية أشارت إىل عكس ذلك ،وعليه ال ميكن تعميم تتائج الدراسة على كل امأولياء
لألسباب التالية:
 .1حجم العينة ال يسمح بتعميم وأتكيد النتائج من خالل عينة حمدودة ب  42ويل أمر.
 .2الدراسة املستقبلية حتتاج إىل ادراج :اجلاتب الروحي والثقايف يف فقرات االستبيان ،اذ كشفت املقابالت امأولياء أن
اسرتاتيجية املواجهة مصدرها أيضا اجلاتبني املذكورين سابقا ،وهو عكس ما ذهب اليه ). (Vasilopoulou et Nisbet, 2016
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