
882019 

107 

 

 

 

 
 

اإلسهامات النسبية للسلوكيات املعرفية املرتبطة 
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 التنبؤ في الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية للسلوكيات النسبية اإلسهامات

 التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد لدى الحياة بجودة
 . املقدمة1

تؤكد التقارير املتوالية واالتفاقيات الدولية الصادرة من األمم املتحدة       

على ضرورة دراسة مختلف املتغيرات والعوامل التي تتعلق باألطفال 

العاديين وغير العاديين وخاصة عينة األفراد الذين يعانون من اضطراب 

بما يؤّصل مبادئ أحقيتهم  Autism Spectrum Disordersطيف التوحد 

          بالحياة السعيدة املتوازنة التي تسهم في تحقيق التوافق النفسـي 

لهم بجميع أعمارهم وفئاتهم على نحو يواكب مختلف ظروف حياتهم 

 [. 1وإمكاناتهم ]

[ بالواليات املتحدة األمريكية 2ويذكر مركز مكافحة األمراض والوقاية ]     

اديين الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد أن نسبة األطفال غير الع

 68:  1( وصل إلى )2012في مجتمع الواليات املتحدة األمريكية عام )
ً
( طفال

  ، كما تشير منظمة الصحة العاملية%( من األطفال1.5أي ما يعادل )

WHO  [38]( في العالم من اضطراب 160إلى معاناة طفل واحد كل 
ً
( طفال

 بين طيف التوحد، ويتفاوت 
ً
 واسعا

ً
غ عنه تفاوتا

ّ
معدل االنتشار املبل

الدراسات، ومع ذلك، أفادت بعض الدراسات املضبوطة بمعدالت أعلى 

بكثير، كما أفادت املنظمة أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد يزداد 

[ إلى زيادة نسبة االنتشار  Strathearn [3على املستوى العالمي، حيث أشار

%( من األطفال واملراهقين في املجتمع 2.41( إلى )2016-2014في السنوات )

األمريكي؛ لذا فقد أوصت منظمة الصحة العاملية بزيادة األبحاث 

والتدخالت النفسية واالجتماعية املبنية على نتائجها العلمية التي تسهم 

بالحد من مشكالت التواصل والتفاعل االجتماعي لتحسين مستوى الرضا 

هذه الفئة، إضافة إلى ضرورة التدخالت التي تجعل من عن الحياة ألفراد 

 وأكثر دعما من الناحية املادية واالجتماعية والسلوكية.
ً
 البيئات أيسـر مناال

[ اضطراب طيف التوحد بأنه 4وعرفت جمعية التوحد األمريكية ]    

اضطراب نمائي عصبي معقد يظهر خالل مرحلة الطفولة املبكرة يؤثر على 

خ املسئولة عن التفاعالت االجتماعية ومهارات التواصل اللفظي وظائف امل

 وغير اللفظي، واألنشطة الترفيهية، والنشاط التخيلي، واالهتمامات.

 للجمعية األمريكية للطب النفس ي ]      
ً
[ وبناًء على تصور اللجنة 5ووفقا

العلمية التي أعدت النسخة الخامسة من الدليل اإلحصائي التشخيص ي 

( قصور في التفاعالت 1( تظهر على شكل: )2013عام ) DSM-5ريكي األم

االجتماعية يتمثل في االنسحاب االجتماعي، وفشل في تنمية عالقات 

مستمرة مع اآلخرين، وصعوبة في تنظيم االنفعاالت االجتماعية وإدراك 

انفعاالت اآلخرين، والالمباالة، ونقص في القدرة على مشاركة االهتمامات 

( قصور في التواصل اللفظي 2اطف، والفشل في البدء في املبادرة. )والعو 

وغير اللفظي، ويتمثل في تأخر الكالم واللغة، وعجز في اللغة التعبيرية 

واالستقبالية رغم امتالكهم لرصيد كبير من الكلمات؛ ولكن يتم 

، باإلضافة إلى عجز في Echolaliaاستخدامها على شكل كلمات نمطية 

ملفاهيم املجردة، واستجابات غير مناسبة في مواقف جديدة استخدام ا

نتيجة عدم إدراك املثرات بشكل واضح، وقصور في فهم اإليماءات وتعابير 

( 3الوجه واالتصال البصـري، وقصور في عملية التخيل والتقليد. )

السلوكيات النمطية غير الوظيفية كالرفرفة وهز الجسم لألمام والخلف 

ي صفوف وتقليب األشياء، والسلوكيات املحدودة وتتمثل وصف األلعاب ف

في الترتيب الزائد، وعدم الرغبة في تغيير املثيرات في سياقه املحيط، 

 والتشبث باملثيرات البسيطة عديمة الفائدة.

 Autism Spectrumإلى أن اضطراب طيف التوحد  [6ويشير العتيبي ]      

Disorder  من االضطرابات النمائيةDevelopmental Disorders  التي

تعكس اضطرابا في النمو العصبي النمائي في سن مبكرة، إذ يؤثر على عدد 

من الخصائص االجتماعية والسلوكية واملعرفية واالنفعالية، وبعض 

 Academic environmentsاملشكالت التنظيمية في البيئات األكاديمية 

، باإلضافة إلى بعض Daily life environmentsوبيئات الحياة اليومية 

وما وراء الذاكرة  Memoryالقصور في العمليات املعرفية كقدرات الذاكرة 

Metamemory ومهارات حل املشكالت ،Solving problems ومهارا ت ،

، وتمييز االنفعاالت، واإلدراك الكلي، Abstract thinkingالتفكير املجرد 

التفكير، إضافة إلى بعض األعراض وااللتزام الجامد غير املرن بأنماط 

الشائعة التي تتفاوت بين ذوي اضطراب طيف التوحد في ظهورها أو شدتها 

 مثل سلوكيات إيذاء الذات، واضطرابات النوم والتغذية، ونوبات الغضب.

وتعددت النظريات املفسرة الضطراب طيف التوحد من حيث تفسير        

ريات املفسرة ألسباب اضطراب طيف األعراض وتفسير األسباب، فمن النظ

التوحد تفترض نظرية التحديد الجيني إلى أن اضطراب طيف التوحد 

[، في حين تفترض 7] سببه خلل وراثي في امليكانيزمات الجينية بوتوت

النظرية العصبية البيولوجية أن اضطراب التوحد يرجع إلى عوامل 

ال نمو الخاليا العصبية بيولوجية تؤدي إلى خلل في الدماغ، أو عدم اكتم

الدماغية للطفل، حيث أن تلك العوامل البيولوجية تنطوي على أسباب 

بيئية تشمل أحداث ما قبل وأثناء الوالدة مثل العمر املتقدم للوالدين في 

وقت الحمل، وأمراض األم قبل الحمل، والوالدة املبكرة، وانخفاض وزن 

لوالدة؛ مما يزيد من نسبة الطفل عند الوالدة، وبعض الصعوبات عند ا

خطر إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد؛ وذلك بسبب تأثير هذه 

 [.8العوامل على نمو دماغ الطفل ]

كما ترى النظرية البيوكيميائية أن الخلل الكيمائي في الدماغ قد يؤثر       

في األداء الوظيفي ألجزاء من املخ؛ مما يؤدي إلى خلل في بعض النواقل 

ية كارتفاع نسبة السيروتونين لدى األفراد ذوي اضطراب طيف العصب

التوحد املسؤول عن الوظائف والعمليات السلوكية مثل النوم والذاكرة 

 في 
ً
والسلوك اللفظي، كذلك فإن الناقل العصبي الدوبامين يلعب دورا

ظهور السلوكيات النمطية وفرط الحركة لدى األفراد ذوي اضطراب 

 [.9التوحد ]

[ أن هناك فجوات بحثية ومعرفية كبيرة مازالت 10ويرى محمود ]     

تشغل بال الباحثين واملختصين في مجال اضطراب طيف التوحد؛ بسبب 

عدم تشخيص أسبابه، وعدم فهم أنماط سلوكه غير التكيفي، إضافة إلى 

ما يرافقه من تأثيرات على مجاالت التوافق النفس ي واالجتماعي واألكاديمي 

عكس على أهمية تعلمهم وتعليمهم واستغالل قدراتهم املعرفية؛ الذي ين
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األمر الذي يزيد من أهمية األبحاث والدراسات التي تعنى باملتغيرات 

 النفسية واالجتماعية واملعرفية واملرتبطة باضطراب طيف التوحد. 

أن اضطراب طيف التوحد يعتبر في  Demetriou[ 11وفي املقابل، يرى ]     

 مما يشير إلى تضافر وتفاعل مجموعة من جوهره ا
ً
 عصبيا

ً
ضطرابا

املحفزات الوراثية والبيولوجية و املعرفية العصبية املرتبطة بمهام الفص 

الجبهي كعوامل مسهمة في تشكيل األنماط السلوكية الضطراب طيف 

 التوحد. 

 ومن جهة النظريات املفسرة ألعراض اضطراب طيف التوحد؛ يذكر     

[13 ]Essays, [12] Case-Smith  أن النظريات املعرفية التي فسرت مظاهر

التي فسرت القصور في التفاعل االجتماعي  Theory of Mind اضطراب

لذوي اضطراب طيف التوحد في ضوء صعوبات اإلدراك االنفعالي، 

وضعف مهارات التقمص االنفعالي، وأعراض طيف التوحد االجتماعية 

 Weakينما ركزت نظرية ضعف الترابط املركزي والتواصلية والتخيلية، ب

Central Coherence Theory  في تفسيرها للظواهر السلوكية املعرفية غير

االجتماعية في ضوء صعوبات دمج املعلومات واإلدراك الكلي للموقف، و 

عدم القدرة على تجاهل املثيرات غير ذات الصلة باملعنى السياقي للمثيرات، 

أو  Sensory Perception Theoryية اإلدراك الحسـي في حين ركزت نظر 

الحديثة على  Sensory Integration Theoryنظرية التكامل الحسـي 

األساس العصبي الحس ي الضطراب طيف التوحد، فهي تفترض أن ذوي 

اضطراب طيف التوحد يعانون من مشكالت في املراكز العصبية في املخ 

ة غير صحيحة أو مشوهة ومختلفة مما تسهم في تشكيل مدركات معرفي

عن سياقات املثيرات الحسية التي تم استقبالها ومعالجتها في األبنية 

 العصبية واملعرفية. 

[ تعد نظرية Leung Zimmerman [14,15ووفًقا ملا ذكره كل من       

املستندة على مهام  Executive Dysfunction Theoryالقصور التنفيذي 

ظريات العلمية حداثة وتطورا في مجال تفسير الفص الجبهي من أكثر الن

شتى أنواع االضطرابات لدى غير العاديين السيما اضطراب طيف التوحد، 

خاصة وانها ارتكزت على تفسير املظاهر السلوكية املعقدة الضطراب طيف 

 Executiveالتوحد باعتبارها نتيجة لضعف الوظائف التنفيذية 

Functions تشكيل مجموعة كبيرة من الصعوبات  التي تؤدي بدورها إلى

 الشخصية واملهنية التي يعاني منها أفراد اضطراب طيف التوحد.

إلى أن نظرية القصور التنفيذي صنفت  Carvalho [16]ويشير      

( 1السلوكيات املعرفية املرتبطة بمهام الفص الجبهي إلى ثالثة أبعاد: )

والعجز في املبادرة وفقدان ويصف البرود االنفعالي  Apathyالالمباالة 

الحيوية والفائدة املجتمعية، وعدم االهتمام بالذات، واالستجابة التلقائية. 

ويصف املشكالت السلوكية املتعلقة بعملية  Disinhibition( التثبيط 2)

تثبيط االنفعاالت وكف االستجابات وتضم االندفاع وفرط الحركة 

وردود األفعال غير املالئمة  واملسئولية االنفعالية ونوبات الغضب،

ويصف القدرة  Executive dysfunction( القصور التنفيذي 3للموقف. )

على استمرار االنتباه والذاكرة العاملة، والتنظيم، والتخطيط، والتوجه 

املستقبلي، والتسلسل، وحل املشكالت، واملرونة العقلية، واالستفادة من 

 السلوك. التغذية الراجعة، ومراقبة استمرار 

 [ هويدي 19] الحربي Andersen [17] Leung [14]كما يشير كل من       

[18]  
ً
 ى مهام الفص الجبهي بالوظائف التنفيذية ــار إلــما يش إلى أنه غالبا

Executive Function ؛ بسبب أن الفص الجبهي من املخ له الدور األهم

واألكبر في تنظيم سلوكيات الفرد ذات املستوى التنفيذي العالي مقارنة 

بفصوص املخ األخرى، وبالرغم من اعتبار الوظائف التنفيذية عمليات 

متصلة ببعضها البعض إال أنها قابلة للفصل من خالل معايير فريدة 

نه يمكن اعتبارها دالة معرفية تعكس مدى قدرة تساعد في قياسها، كما أ

الفرد على تنظيم التفاعل التبادلي مع املواقف املختلفة من حيث االختيار 

ثم االنتباه ثم التنفيذ بصورة تعكس العالقات القائمة بين التراكيب 

البنائية للجهاز العصبي للفرد وما ينتـج عن هذه التراكيب البنائية من نواتج 

تتمثل غالبا في عمليات التعلم وإدراك املواقف الحياتية وما سلوكية 

 يشملها من استجابات انفعالية. 

أن السلوكيات املرتبطة بالفص  Arias[ 20وفي ذات السياق، يؤكد ]      

 في تشكيل السلوكيات األساسية 
ً
 هاما

ً
الجبهي عادة ما تؤدي دورا

الصعوبات  الضطراب طيف التوحد من خالل إسهامها في تشكيل

االجتماعية، والسلوكيات املتكررة، وصنع القرار، و تدني مستوى الصحة 

، واالستقالل Self-Regulationالنفسية، وعدم القدرة على التنظيم الذاتي 

الذاتي، وتواضع مستويات الشعور بجودة الحياة لدى األطفال الذين 

 يعانون من اضطراب طيف التوحد.

السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي  Panerai[ 21ويصف ]       

مجموعة القدرات املرتبطة بالفص الجبهي للمخ، والتي تنظم وتوجه  بأنها

وتراقب النشاطات والسلوكيات املعرفية واالنفعالية، وتشمل مهارات حل 

املشكالت، والتخطيط والذاكرة العاملة واملرونة العقلية واملبادرة وكبت 

[ 40ط االنفعالي ومراقبة استمرار السلوك. كما يعرفها ]االستجابة والضب

Craig  بأنها مجموعة عمليات املراقبة املعرفية املدعومة بنشاط القشرة

الجبهية األمامية من الدماغ، والتي تقوم بالتنظيم الذاتي للسلوكيات 

املوجهة نحو الهدف، واتخاذ القرار وتقييم املخاطر وتحديد األولويات 

 مع املواقف الجديدة. والتعامل

[ أن السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص 22ويذكر عبدالجواد ]     

الجبهي هي نوٌع من املهارات املعرفية العليا التي تتضمن استخدام 

استراتيجيات جديدة لحل املشكالت في املواقف البيئية املختلفة، وتتطور 

راتيجيات تعلم مناسبة، هذه السلوكيات املعرفية حينما يتبنى الفرد است

ويعمم هذه االستراتيجيات ويتعلم استراتيجيات إضافية ويعرف متى 

وصف بإنها ارتقاء من مهارات معرفية 
ُ
يوظفها وكيف يراقبها؛ وبالتالي فإنها ت

 دنيا إلى مهارات معرفية عليا.

بدراسة تحليلية للسلوكيات  Stout [23]وفي نفس السياق، قام      

رتبطة بالفص الجبهي في ضوء النظريات التي تصف العالقة املعرفية امل

بين الدماغ والسلوك، وتوصلت النتائج إلى إعداد نموذج السلوكيات 

الذي يتكون من  Frontal Systems Behavior FrSB املرتبطة بالفص الجبهي

ويشمل البرود االنفعالي والعجز في  Apathy( الالمباالة 1ثالثة أبعاد: )

املبادرة وفقدان الحيوية والفائدة املجتمعية، وعدم االهتمام بالذات، 

ويشمل تثبيط  Disinhibition( التثبيط 2واالستجابة التلقائية. )

االنفعاالت وكف االستجابات وتضم االندفاع وفرط الحركة واملسئولية 

( العجز 3فعال غير املالئمة للموقف. )االنفعالية ونوبات الغضب، وردود األ 

ويشمل القدرة على استمرارية عملية  Executive dysfunctionالتنفيذي 

االنتباه والذاكرة العاملة، والتنظيم، والتخطيط، والتوجه املستقبلي، 



882019 

110 

واستراتيجية التسلسل، وحل املشكالت، واملرونة العقلية، واالستفادة من 

 بة استمرار السلوك.التغذية الراجعة، ومراق

على أن السلوكيات  de Vries [24] Demetriou [11]ويتفق كل من        

املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي للدماغ تلعب دوًرا هاًما في مجال أبحاث 

ودراسات اضطراب طيف التوحد، حيث أصبحت موضع اهتمام بالنظر إلى 

ا أفراد اضطراب التوحد دورها في املساهمة في الصعوبات التي يتعرض له

في مجاالت نظرية العقل واإلدراك والصعوبات االجتماعية والسلوكيات 

النمطية، وكذلك اآلثار األوسع نطاقا على مستوى جودة الحياة لهؤالء 

 وأن النظريات املعرفية املتعلقة بخصائص اضطراب 
ً
األفراد، خصوصا

ص الجبهي دور هام في التوحد ترى أن للسلوكيات املعرفية املرتبطة بالف

املشكالت السلوكية الكامنة لدى أطفال التوحد، والتي يمكن أن تسهم في 

 التنبؤ باألداء، والسلوك التكيفي وجودة الحياة.

[ إلى أهمية تشكيل 26] ، حسين[25] ومن جهة أخرى، يشير الزارع      

 لدى األطفال الذين Quality Of Lifeمدركات الشعور بجودة الحياة 

يعانون من اضطراب طيف التوحد في ظل اعتبارها من الحاجات النفسية 

واالجتماعية والجسمية واملعرفية التي تتطور وفق أبنية تفاعلية متبادلة في 

ضوء سياق ثقافة املجتمع واألسرة؛ وبالتالي فإن العمل على تنمية النواحي 

حد وتذليل اإليجابية لدى األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التو 

 من أهداف 
ً
الصعوبات التي تواجههم في تحقيق هذا الهدف أصبح هدفا

العلوم والبحوث اإلنسانية والتربوية وصوال إلى تحقيق اقص ى درجات 

 التوافق النفس ي واالجتماعي.

 Arias, [27][ 20ويظهر من خالل مراجعة الباحث لدراسة كل من ]       

van Heijst, [28] Dijkhuis ة ذوي اضطراب طيف التوحد تعتبر من أن فئ

أقل الفئات التي استفادت من مخرجات البحوث في مجال جودة الحياة، 

%( من هذه الشريحة املجتمعية يعانون من سوء 78-% 60خاصة وأن )

التكيف في املعيشة والعالقات االجتماعية وفرص العمل األمر الذي 

نهم بدون خدمات مالئمة يجعلهم اعتماديين على أسرهم، وهو ما يؤكد أ

وتدخالت فعالة؛ ونتيجة لذلك فإن العديد من أولياء أمور أطفال 

اضطراب طيف التوحد ال يدركون مستقبل أطفالهم؛ األمر الذي يشعرهم 

بالقلق تجاه ما سيحدث لهم حال انخراطهم في املجتمع؛ كونهم ال زالوا 

 يعتمدون على غيرهم في الرعاية. 

إلى أن منظمة الصحة العاملية  Dijkhuis [20] Arias[ 28] هذا ويشير        

(WHO عرفت جودة الحياة بأنها إدراك الفرد ملواقف الحياة وما تشملها )

من أهداف وتوقعات ومعايير واهتمامات في سياق ثقافة املجتمع وقيمه، في 

ضوء شعوره بالسعادة النفسية ودرجة الرضا عن الحالة الصحية 

جودة -جتماعية والحاجات املادية والتعليمية، واعتبرته والعالقات اال 

 لعدد كبير من املؤسسات الحكومية وغير الحكومية  -الحياة
ً
إطاًرا مرجعيا

التي تعنى بتقديم الخدمات االنتقالية واملساندة، وأحد دعائم املمارسات 

 اإلرشادية و املهنية واالجتماعية لذوي اإلعاقات. 

الذي تم تطويره في إطار املجلس  KIDSCREEN-27ويعد نموذج      

األوروبي من منظور منظمة الصحة العامة من أحدث النماذج التي تهدف 

إلى مسح وتعزيز جودة الحياة املتصلة بالصحة لألطفال واملراهقين والذي 

وتشمل: الحالة  Physical wellbeing( الرفاه البدني 1يشمل خمسة أبعاد: )

ياقة، والنشاط الجسمي، والشعور بالحيوية. الصحية العامة، والل

وتشمل: االستمتاع بالحياة،  Psychological wellbeing(الرفاه النفس ي 2)

واملزاج، والشعور بالحزن، ومستوى الخمول، والشعور بالوحدة، والسعادة 

 Parent relationsالعالقات األبوية واالستقالل الذاتي  (3والرضا بالحياة. )

and autonomy  وتشمل: أوقات الفراغ، والقدرة على تلبية الحاجات

الذاتية، واالهتمام من قبل الوالدين، ومعاملة الوالدين، والتحدث مع 

الدعم االجتماعي واألقران  (4الوالدين وقت الحاجة، والقدرة املادية. )

Social support and peers  ،وتشمل: توفر وقت املتعة مع األصدقاء

( البيئة 5البعض، واالعتماد عليهم في بعض املواقف. )ومساعدة بعضهم 

وتشمل: مدى السعادة في املدرسة،  School environmentاملدرسية 

والقدرة على االنتباه في املواقف التعليمية، وتكوين عالقات إيجابية مع 

 [.29املعلمين ]

 [ أن جودة الحياة لألفراد ذوي 30وترى جمعية التوحد األمريكية ]     

اضطراب طيف التوحد تعتبر من حقوق اإلنسان التي تسمح لألفراد 

بالتفاعل مع بعضهم البعض بشروطهم الخاصة، وتقترح التزام املجتمع 

توفير أهم املؤشرات التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة لألفراد ذوي 

اضطراب التوحد من خالل السعي في أن يشعر األفراد ذوي اضطراب 

حترام والقبول من قبل اآلخرين في املجتمع واألسرة، والترحيب التوحد باال 

بهم للمشاركة بالنشاطات الجماعية في البيئة املدرسية وأماكن عملهم، 

كما يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم والتفاعل مع اآلخرين 

بطريقة هادفة، وأن يشعروا بصحة جيدة وأن يحصلوا على بالخدمات 

التي يحتاجونها. وأن تتاح لهم الفرصة في املشاركة داخل فصول الصحية 

التعليم واستغالل أقص ى قدراتهم في التعلم التي تحقق لهم النجاح 

األكاديمي، ومساندتهم في تقدير ذواتهم ودعم شعورهم بأنهم يقدروا 

 اآلخرين ويشعروا بهم، ودعم قدراتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم.

طالع الباحث على البحوث والدراسات التي تناولت متغير االل ومن خ      

[ 28[ ]25الزارع ] Arias [1] Egilson[ 20جودة الحياة كدراسة كل من ]

Dijkhuis  تبين وجود فروق في جودة الحياة بين ذوي اضطراب طيف

التوحد وأقرانهم العاديين لصالح العاديين، كما أشارت إلى أن مستوى 

دى اإلناث أقل منه لدى الذكور على مقياس جودة الحياة، جودة الحياة ل

[ إلى وجود فروق في جودة الحياة 25في حين أشارت نتائج دراسة الزارع ]

تعزى لنوع اإلعاقة لصالح اإلعاقات األخرى مقابل اإلعاقة العقلية 

واضطراب طيف التوحد، ولصالح اإلعاقة العقلية مقابل اضطراب طيف 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات  التوحد، باإلضافة

 جودة الحياة تعزى ملتغير الجنس.

كما يظهر من خالل مراجعة الباحث لبعض البحوث التي تناولت      

اإلسهامات النسبية للسلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي في التنبؤ 

نسبي في نتائجها،  بجودة الحياة بصورة مباشرة وغير مباشرة وجود اتفاق

 Zimmerman [14][ 15فعلى سبيل املثال أشارت نتائج دراسة كل من ]

Leung  [11] Demetriou [24] de Vries ,[31] Zimmerman ,[32] Hong 

إلى أن الوظائف التنفيذية أو السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي 

 في املساهمة في الصعو 
ً
 هاما

ً
بات التي يتعرض لها األفراد من املخ تلعب دورا

ذوي اضطراب طيف التوحد في مجاالت اإلدراك والصعوبات االجتماعية 

والسلوكيات املحدودة املقيدة والسلوكيات املتكررة، وكذلك اآلثار األوسع 

 على جودة الحياة املتمثلة في عامل االستقالل في األنشطة اليومية 
ً
نطاقا
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القرارات وتقييم املخاطر وتحديد  والصحة النفسية والبدنية واتخاذ

األولويات والتعامل مع املواقف الجديدة وتنظيم االنفعاالت، باإلضافة إلى 

عمليات التنظيم الذاتي والسلوك املوجه لهدف والتي تفسر قدرة األفراد 

 على كسر الروتين املعتاد عليه.

ما بينها أما من حيث العينة فيظهر أن تلك الدراسات قد اختلفت في      

من حيث الخصائص العمرية للعينات البحثية التي تناولتها، فبعضها تناول 

، Leung de [24] Vries[ 14األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كدراسة ]

على املراهقين من ذوي اضطراب طيف  Leung[ 14في حين ركزت دراسة ]

حد التوحد، وأخرى تناولت فئة البالغين من ذوي اضطراب طيف التو 

[ 15، أما دراسة ]Zimmerman [32] Hong[ 15كدراسة كل من ]

Zimmerman  فتناولت البالغين من ذوي اضطراب طيف التوحد مرتفعي

 األداء الوظيفي.

أن متغير  –على حد اطالع الباحث  –والذي يظهر من العرض السابق       

ة لم تحظ السلوكيات املرتبطة بالفص الجبهي من املخ و متغير جودة الحيا

 
ً
بالنصيب الكافي من الدراسات في البيئة العربية واملحلية، كما يظهر أيضا

عدم وجود دراسات سابقة تناولت جودة الحياة في ظل العالقة التنبؤية 

للوظائف التنفيذية أو السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي بها، 

ل، وهو ما يبرر إجراء ويظهر أيضا تركيز أغلب الدراسات على عينة األطفا

البحث الحالي خاصة في ظل التركيز على عينة الطالب والطالبات ذوي 

اضطراب طيف التوحد امللتحقين ببرامج الدمج في املراحل الدراسية 

املختلفة كعينة بحثية، ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على 

رتبطة بالفص الجبهي في اإلسهامات النسبية ألبعاد السلوكيات املعرفية امل

التنبؤ بجودة الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد بمدينة 

 جدة.

 دراسةالمشكلة . 2

إلى أن البحوث والدراسات  Hovik [34] Hassall[ 33يشير كل من ]      

املعرفية الحديثة لم تستطع إلى اآلن تحديد أي آثار معرفية مميزة يمكن أن 

تساعد في فهم وتشخيص اضطراب طيف التوحد بشكل يسهم في تقديم 

خدمات الرعاية وإعداد البرامج التربوية والعالجية لهذه الفئة وصوال 

، في ظل ندرة البحوث لتحسين مستويات جودة الحياة واالستقاللية

والدراسات التي تناولت الفروق بين ذوي فئات االضطرابات النمائية 

العصبية في املشكالت السلوكية اليومية املتعلقة بالفص الجبهي من املخ؛ 

األمر الذي يستدعي الباحثين واملختصين في االتجاه نحو البحث في العوامل 

لوكية واالجتماعية لذوي املعرفية والعصبية في ضوء املؤشرات الس

 اضطراب طيف التوحد. 

إلى أنه  Dijkhuis, [20] Arias[ 28ومن جهة أخرى، يتفق كل من ]      

وبالرغم من تراكم الدراسات واألبحاث في األدب السابق املتعلقة 

بالسلوكيات املرتبطة بالفص الجبهي إال أن فئة اضطراب طيف التوحد 

Autism Spectrum Disorder عد من أقل الفئات التي استفادت من ت

التطورات في تلك األبحاث وعالقتها بالتوافق النفسـي لديهم وما يترتب عليه 

 من القبول والتفاعل االجتماعي مع أقرانهم العاديين.

إلى أن امليل إلى تجاهل السلوكيات املرتبطة  De Jager[ 35] ويذكر     

التوحد له األثر الكبيـر على  بالفص الجبهي لألفراد ذوي اضطراب طيف

نجاح التدخالت التي تستهدف مشكالت التفاعالت االجتماعية والتواصل، 

والتي قد تسهم في تدني مستوى الرضا عن الخدمات املقدمة لهم، 

 وتحددت مشكلة البحث الحالي بالتساؤل التالي: 

لفص ماهي اإلسهامات النسبية ألبعاد السلوكيات املعرفية املرتبطة با 

الجبهي )الالمباالة، التثبيط، العجز التنفيذي( في التنبؤ بجودة الحياة لدى 

 األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد؟

أهداف البحث: هدف البحث الحالي إلى كشف اإلسهامات النسبية ألبعاد 

السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي )الالمباالة، التثبيط، والعجز 

نبؤ بجودة الحياة لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التنفيذي( في الت

 التوحد.

 أهمية البحث: برزت أهمية البحث الحالي من خالل:

 

 األهمية النظرية: (1)

تركيـزه على متغير السلوكيات املرتبطة بالفص الجبهي لدى األفراد ذوي  (أ )

اضطراب طيف التوحد كنوع من االهتمام بدراسة املتغيرات الحديثة التي 

قد تسهم في فهم وتفسير بعض السلوكيات املالحظة من ذوي اضطراب 

 طيف التوحد.

 في  (ب )
ً
أنه يسلط الضوء على مفهوم جودة الحياة الذي يلعب دوًرا هاما

تحقيق التوافق النفس ي واالستقاللية ألفراد اضطراب طيف التوحد؛ األمر 

تحسين مستوى الذي قد يسهم في التركيز على تحسين السلوكيات رغبة في 

 جودة الحياة.

حد برامج رؤية اململكة العربية أأنه قد يسهم في تحقيق أهداف  (ج )

( فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة، والذي يعني بتحسين 2030السعودية )

نمط حياة الفرد واألسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بجميع فئاته بأسلوب 

لة لألفراد لتلبية احتياجاتهم حياة متوازن، من خالل تأمين خدمات شام

 املعيشية.

على  –ملكة العربية السعودية أنه يعتبر البحث األول من نوعه في امل (د )

الذي يتناول هذه املتغيرات في ظل البحث عن  -طالع الباحثاحد 

مستويات جودة الحياة والفروق بينها التي تعزى لبعض املتغيرات لدى 

 حد في مدينة جدة.األفراد ذوي اضطراب طيف التو 

أنه يسلط الضوء على فئة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد  (ه )

باعتبارهم أحد فئات التربية الخاصة التي الزالت تحتاج إلى خدمات وبرامج 

 مبنية على نتائج علمية تساعد في تحقيق هدف االستقاللية لهذه الفئة. 

 األهمية التطبيقية:  (2)

حث في النظر إلى تقييم السلوكيات املعرفية املرتبطة قد تسهم نتائج الب (أ )

بالفص الجبهي كنوع من أساليب التشخيص املعرفي لذوي اضطراب طيف 

 التوحد.

محاولة تقديم أداتي قياس جودة الحياة وقياس السلوكيات املعرفية  (ب )

املرتبطة بالفص الجبهي لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد؛ التي قد 

ين واملختصين في مجال اضطراب طيف التوحد في وضع برامج تفيد الباحث

بشكل مقنن ودقيق يناسب احتياجات األفراد ذوي اضطراب طيف 

 التوحد.

 لكونه البحث األول من نوعه  (ج )
ً
فقد  -على حد اطالع الباحث –نظرا

تفيد نتائج البحث الحالي الباحثين في مجال التربية الخاصة وخصوصا 

التوحد في صياغة تساؤالت وفرضيات علمية  مجال اضطراب طيف
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لبحوث وبرامج تطبيقية مستقبلية تدعم بشكل عام تعزيز حقوق فئات 

 فئة اضطراب طيف التوحد.
ً
 التربية الخاصة وخصوصا

 مصطلحات البحث

: اضطراب Autism spectrum disorder (ASD)اضطراب طيف التوحد  (1)

ولة املبكرة من مراحل النمو نمائي عصبي معقد يظهر خالل مرحلة الطف

يؤثر على وظائف الدماغ املسئولة عن التفاعالت االجتماعية ومهارات 

التواصل اللفظي وغير اللفظي، واألنشطة الترفيهية، والنشاط التخيلي، 

 [.4واالهتمامات ]

 Cognitive behaviorsالسلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي  (2)

associated with Frontal lobe  وهي عمليات نفسية معرفية تكاملية تشمل

مجموعة املهارات التنظيمية الذاتية األساسية ملعالجة املعلومات، واملوجهة 

 [.36لحل مشكلة ما ]

ويعرفها الباحث إجرائًيا: بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها املفحوص 

مقياس السلوكيات نتيجة التقدير السلوكي من جهة أولياء األمور على 

 ، وتطوير الباحث.Stout[ 23املرتبطة بالفص الجبهي، من إعداد ]

: شعور الفرد بالسعادة الذي (Quality of life QoLجودة الحياة  (3)

يعكس رضاه عن الحياة من خالل إشباع حاجاته الصحية واالجتماعية 

 [.1والنفسية والتعليمية واملعيشية ]

: بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها املفحوص ويعرفها الباحث إجرائًيا

نتيجة التقدير السلوكي من جهة أولياء األمور على مقياس جودة الحياة، 

لتعزيز جودة  KIDSCREENمن إعداد املجلس األوروبي لتطوير مشروع 

 الحياة لدى األفراد، وتطوير الباحث.

 حدود البحث

ي اضطراب طيف التوحد طبق البحث الحالي على عينة من الطلبة ذو 

امللتحقين باملعاهد وبرامج الدمج في املدارس الحكومية واألهلية بمدينة 

 هـ. 1441/  1440جدة، في العام الدراس ي 

 . الطريقة واالجراءات3

 دراسةالمنهج أ. 

قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي؛ العتماده على وصف الواقع       

 يمد الباحث بدالئل قيمة.والتعبير عنه تعبيًرا كمًيا بشكل 

 دراسةالمجتمع ب. 

تكون مجتمع البحث من جميع طلبة اضطراب طيف التوحد امللتحقين      

بنات(، والذي يتكون من  -باملعاهد ومدارس الدمج الحكومية واألهلية )بنين

 وطالبة من ذوي اضطراب طيف التوحد وامللتحقين باملعاهد 828)
ً
( طالبا

( 172( طالًبا، و)656لدمج الحكومية واألهلية، منهم )الحكومية ومدارس ا

 وطالبة إلى املدارس واملعاهد الحكومية، في حين 495طالبة، ينتمي )
ً
( طالبا

 [.37( طالبا وطالبة إلى املدارس الخاصة ]333ينتمي )

حيث تم تطبيق أدوات البحث بعد التأكد من ثباتها وصدقها على        

( طالًبا وطالبة من 152التي تكونت من أولياء أمور )عينة البحث النهائية 

ذوي أفراد طيف التوحد امللتحقين باملعاهد الحكومية ومدارس الدمج 

%( من عينة 73( طالًبا شكلوا ما نسبته )111الحكومية واألهلية، منهم )

%( من أفراد عينة البحث، وكان 27( طالبة شكلن ما نسبته )41البحث، و)

ذوي اضطراب طيف التوحد امللتحقين باملعاهد ومدارس عدد الطلبة من 

 وطالبة أي بنسبة )104الدمج الحكومية بلغ )
ً
%( من عينة 67,4( طالبا

البحث، في حين بلغ عدد الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد 

 وطالبة شكلوا ما نسبته )48امللتحقين باملدارس األهلية )
ً
 %(.31.6( طالبا

 دراسةالأدوات ج. 

 مقياس السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي )تطوير الباحث( -1

Frontal Systems Behavior Scale FrSBe 

 لعدم توفر أداة بحثية حديثة في البيئة املحلية تعنى بقياس       
ً
نظرا

السلوكيات املعرفية املرتبطة بالفص الجبهي لدى األفراد ذوي اضطراب 

طوير مقياس السلوكيات املعرفية املرتبطة طيف التوحد، قام الباحث بت

، وهو أحد أنواع Frontal Systems Behavior Scale FrSBeبالفص الجبهي 

مقاييس التقدير السلوكي للوظائف التنفيذية الذي يهدف إلى تقييم 

مستوى السلوكيات املعرفية املرتبطة بأداء الفص الجبهي للدماغ لدى 

( من إعداد كل من 2001من املقياس عام ) األفراد. ظهرت الصورة األولية

Grace and Malloy [ بتطويره إلى صورته الحالية التي تكونت 23ثم قام ،]

 ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد.46من )

بعدها قام الباحث بترجمة عبارات املقياس إلى اللغة العربية وعرضها       

على مجموعة محكمين في مجال التربية الخاصة وعلم النفس، وأسفرت 

نتائج التحكيم عن حذف وتعديل بعض العبارات، ليصبح املقياس في 

( 1( عبارات موزعة على ثالثة أبعاد، وهي: )41صورته النهائية يتكون من )

( عبارة، ويصف البرود االنفعالي والعجز في 13ويشمل ) Apathyمباالة الال 

املبادرة وفقدان الحيوية والفائدة املجتمعية، وعدم االهتمام بالذات، 

( عبارة، 13ويشمل ) Disinhibition( التثبيط 2واالستجابة التلقائية. )

ويصف املشكالت السلوكية املتعلقة بعملية تثبيط االنفعاالت وكف 

االستجابات وتضم االندفاع وفرط الحركة واملسئولية االنفعالية ونوبات 

( العجز التنفيذي 3الغضب، وردود األفعال غير املالئمة للموقف. )

Executive dysfunction ( عبارة، ويصف القدرة على استمرار 15ويشمل )

 االنتباه والذاكرة العاملة، والتنظيم، والتخطيط، والتوجه املستقبلي،

واستراتيجية التسلسل، وحل املشكالت، واملرونة العقلية، واالستفادة من 

 التغذية الراجعة، ومراقبة استمرار السلوك.

صدق املقياس: قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة استطالعية عددها 

( من ذوي اضطراب طيف التوحد امللتحقين باملعاهد الحكومية وبرامج 47)

هلية في مدينة جدة، ثم تم حساب معامل االرتباط الدمج الحكومية واأل 

بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس السلوكيات املعرفية املرتبطة 

( يوضح قيم 1بالفص الجبهي والدرجة الكلية للمقياس، والجدول )

 املعامالت التي أمكن التوصل إليها.

 بالفص الجبهي والدرجة الكلية للمقياس والداللة اإلحصائية  االرتباط بين املجموع الكلي لكل بعد من أبعاد مقياس السلوكيات املعرفية املرتبطة معامالت. 1جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد املقياس م

 0.01 0.858 الالمباالة 1

 0.01 0.863 التثبيط 2

 0.01 0.859 العجز التنفيذي 3
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 بين االرتباط معامالت قيم جميع أن السابق( 1) جدول  من يتضح     

 دالة للمقياس الكلية والدرجة املقياس أبعاد من بعد لكل الكلي املجموع

 صادقة الثالثة املقياس أبعاد أن يوضح وهذا ،(0.01) داللة مستوى  عند

 .االتساق من مرتفعة درجة يعكس مما أجله؛ من وضعت ما قياس في

 مقياس ثبات بحساب الحالي البحث في الباحث قام: املقياس ثبات

 عينة على بتطبيقه الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات

 امللتحقين التوحد طيف اضطراب ذوي  من( 47) عددها استطالعية

 باستخدام وذلك واألهلية، الحكومية الدمج وبرامج الحكومية باملعاهد

 براون  - سبيرمان معادلة من كل باستخدام النصفية التجزئة( 1: )طريقتين

 معامالت يوضح( 2) والجدول  كرونباخ، ألفا معامل( 2) جوتمان، ومعادلة

 .إليها التوصل أمكن التي الثبات

 2 جدول 

 (47=ن) وأبعاده الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات ملقياس كرونباخ ألفا ومعامل النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت

ــــل أبعاد املقياس م ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  املعامـ

 (αمعامل ألفا كرونباخ ) التجزئة النصفية

 جوتمان براون  -سبيرمان 

 0.859 0.843 0.847 الالمباالة 1

 0.811 0.717 0.738 التثبيط 2

 0.899 0.828 0.860 العجز التنفيذي 3

 0.933 0.905 0.905 املقياس ككل           

 املعرفية السلوكيات مقياس أن السابق( 2) الجدول  من ويتضح     

 قيم تراوحت حيث الثبات، من كبيرة بدرجة يتميز الجبهي بالفص املرتبطة

 مؤشرا تعطي مرتفعة قيم وهي ،،(0.933 – 0.717) بين الثبات معامالت

 يتمتع املقياس أن سابقا عرضه تم مما ويتضح املقياس، ثبات على جيدا

 في الستخدامه الباحث يطمئن مما والثبات الصدق من كبيرة بدرجة

 .الحالي البحث

 (الباحث تطوير) الحياة جودة مقياس -2

       
ً
 بقياس تعنى املحلية البيئة في حديثة بحثية أداة توفر لعدم نظرا

 الباحث قام التوحد، طيف اضطراب ذوي  األفراد لدى الحياة جدودة

 وتحقيق العلمي البحث لغرض KIDSCREEN الحياة جودة مقياس بتطوير

 املتصلة الحياة جودة وتعزيز فحص إلى املقياس ويهدف البحث، أهداف

 على KIDSCREEN مقياس تطوير تم حيث واملراهقين، لألطفال بالصحة

 ،KIDSCREEN مشروع لتطوير األوروبي املجلس إطار في سنوات ثالث مدى

 .أبعاد خمسة على موزعة عبارة( 27) من ويتكون 

 على وعرضها العربية اللغة إلى املقياس عبارات بترجمة الباحث قام     

 نتائج وأسفرت النفس، وعلم الخاصة التربية مجال في محكمين مجموعة

 صورته في املقياس ليصبح العبارات، بعض وتعديل حذف عن التحكيم

 البدني الرفاه( 1: )أبعاد خمسة على موزعة عبارة( 25) من يتكون  النهائية

Physical Well-Being البدني النشاط مستوى  تصف عبارات( 4) ويشمل 

 القيام أو املدرسة، أو املنزل  في التنقل على القدرة خالل من للمفحوص

. العامة بالصحة الفرد شعور  مدي إلى باإلضافة بدنية، وألعاب بأنشطة

 تصف عبارات( 6) ويشمل Psychological Well-Being النفس ي الرفاه( 2)

. الحياة عن والرضا اإليجابية االنفعاالت ذلك في بما للفرد النفسية الصحة

( 7) وتشمل Autonomy & Parents األسرية والعالقات االستقاللية( 3)

 الفرد شعور  ومدى والوالدين، الفرد بين التفاعل جودة تصف عبارات

 والجودة االستقاللية مستوى  يصف كما األسرة، قبل من والدعم بالقبول 

 Peers & Social واألقران االجتماعي الدعم( 4. )املادية للموارد املدركة

Support مع املفحوص الفرد عالقات طبيعة تصف عبارات( 4) وتشمل 

 تشكيل على والقدرة لذاته، االجتماعي القبول  ومستوى  اآلخرين،

 عبارات( 4) وتشمل School Environment املدرسية البيئة( 5.)الصداقات

 تجاهها ومشاعره والتركيز والتعلم املعرفية لقدرته الفرد تصور  تصف

 .املدرسة وتجاه

 عددها استطالعية عينة على املقياس بتطبيق الباحث قام: املقياس صدق

 وبرامج الحكومية باملعاهد امللتحقين التوحد طيف اضطراب ذوي  من( 45)

 الدرجة بين االرتباط معامالت حساب تم ثم واألهلية، الحكومية الدمج

 الكلية والدرجة الحياة جودة ملقياس الفرعية األبعاد من بعد لكل الكلية

 .إليها التوصل أمكن التي املعامالت قيم يوضح( 3) والجدول  للمقياس،

 3 جدول 

 (45=ن) اإلحصائية والداللة للمقياس الكلية والدرجة الحياة جودة مقياس أبعاد من بعد لكل الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت

 الداللةمستوى  معامل االرتباط أبعاد املقياس م

 0.01 0.526 الرفاه البدني 1

 0.01 0.829 الرفاه النفس ي 2

 0.01 0.855 االستقاللية والعالقات األبوية 3

 0.01 0.867 الدعم االجتماعي واألقران 4

 0.01 0.799 البيئة املدرسية 5

 أبعاد بين االرتباط معامالت قيم جميع أن السابق( 3) جدول  من يتضح

 وهذا ،(0.01) داللة مستوى  عند دالة للمقياس الكلية والدرجة املقياس

  أجله؛ من وضعت ما قياس في صادقة مسةــالخ مقياســال ادـــأبع أن يوضح

 .االتساق من مرتفعة درجة يعكس مما

 جودة مقياس ثبات بحساب الحالي البحث في الباحث قام: املقياس ثبات

 اضطراب ذوي  من( 45) عددها استطالعية عينة على بتطبيقه الحياة
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 الحكومية الدمج وبرامج الحكومية باملعاهد امللتحقين التوحد طيف

 كل باستخدام النصفية التجزئة( 1: )طريقتين باستخدام وذلك واألهلية،

 كرونباخ، ألفا معامل( 2) جوتمان، ومعادلة براون  - سبيرمان معادلة من

 .إليها التوصل أمكن التي الثبات معامالت يوضح( 4) والجدول 

 4 جدول 

 (45=ن) الحياة جودة ملقياس كرونباخ ألفا ومعامل النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت

ــــل أبعاد املقياس م ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  املعامـ

 (αمعامل ألفا كرونباخ ) التجزئة النصفية

 جوتمان براون  -سبيرمان 

 0.834 0.764 0.765 الرفاه البدني 1

 0.802 0.755 0.717 الرفاه النفس ي 2

 0.808 0.670 0.678 االستقاللية والعالقات األسرية 3

 0.818 0.734 0.740 الدعم االجتماعي واألقران 4

 0.872 0.822 0.823 البيئة املدرسية 5

 0.916 0.805 0.814 املقياس ككل

 بدرجة يتميز الحياة جودة مقياس أن السابق( 4) الجدول  من ويتضح     

 – 0.678) بين الثبات معامالت قيم تراوحت حيث الثبات، من كبيرة

 ويتضح املقياس، ثبات على جيدا مؤشرا تعطي مرتفعة قيم وهي ،(0.916

 والثبات الصدق من كبيرة بدرجة يتمتع املقياس أن سابقا عرضه تم مما

 .الحالي البحث في الستخدامه الباحث يطمئن مما

 ومناقشتها النتائج. 4

 ألبعاد النسبية اإلسهامات ماهي: " على الحالي البحث تساؤل  ينص     

 لدى الحياة بجودة التنبؤ في الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات

 تم التساؤل  هذا على ولإلجابة ،"التوحد؟ طيف اضطراب ذوي  األفراد

 Stepwise Multiple Regression املتدرج املتعدد االنحدار تحليل استخدام

Analysis، بطريقة املتعدد االنحدار تحليل طريقة تعتمد حيث Stepwise 

 خطوة، خطوة املتعدد االنحدار معادلة في املستقلة املتغيرات إدراج على

  وأفضلها تأثيرا املستقلة املتغيرات أقوى  إدراج فيتم
ً
 باملغير التنبؤ في إسهاما

 أقوى  ثاني إدراج التالية الخطوة في يتم ثم االنحدار، معادلة في التابع

 معادلة في التابع باملتغير تنبؤا أفضلها وثاني تأثيرا املستقلة املتغيرات

 الخطوة في إدراجه تم الذي املستقل املتغير إلى إضافة املتعدد االنحدار

 دال تأثير لها التي املستقلة املتغيرات جميع تنتهي حتى وهكذا األولى،

 إلى شيئا تضيف ال التي املستقلة املتغيرات أما التابع، املتغير على إحصائيا

 في إدراجها يتم فال التابع املتغير على إحصائيا دال تأثير لها وليس التنبؤ

 :اآلتي الجدول  في كما النتائج وظهرت ،[39] وكرامر هويت االنحدار معادلة

 5 جدول 

 الحياة جودة على( التنفيذي العجز – التثبيط – الالمباالة)الجبهي  بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات ألبعاد التدريجي املتعدد االنحدار تحليل

 R2معامل التحديد  مستوى الداللة F قيمة متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.75 0.01 149.15 15161.18 3 45483.54 االنحدار )التأثير(

 101.654 148 15044.78 الخطأ

  151 60528.32 املجموع

( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال تأثير وجود( 5) الجدول  من يتبين      

 لدى الحياة جودة على الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات ألبعاد

 السلوكيات أبعاد فإن وبالتالي التوحد؛ طيف اضطراب ذوي  األفراد

( التنفيذي العجز – التثبيط – الالمباالة) الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية

 التوحد، طيف اضطراب ذوي  األفراد لدى الحياة بجودة التنبؤ في تسهم

 من%( 75) يقارب ما تفسير يمكن أي( 0.75) التحديد معامل بلغ حيث

 طيف اضطراب ذوي  األفراد لدى الحياة جودة متغير درجات في التباين

 بالفص املعرفية السلوكيات أبعاد درجات معرفة خالل من التوحد

 متغيرات بمعرفة تفسيرها فيمكن( R2 - 1) املتبقية النسبة إما الجبهي،

 الجدول  ويوضح الحالي، البحث متغيرات نطاق ضمن تدخل لم أخرى 

 :املستقلة املتغيرات على التابع املتغير انحدار التالي

 6 جدول 

 (152=  ن) املستقلة املتغيرات على التابع املتغير انحدار

 مستوى الداللة قيمة ت βبيتا  الخطأ املعياري  Bاملعامل البائي  املستقلةاملتغيرات 

 0.01 48.978 - 2.838 138.979 ثابت االنحدار

 0.01 7.275- 0.433- 0.094 0.684- التثبيط

 0.01 6.669- 0.388- 0.085 0.565- العجز التنفيذي

 0.01 2.961- 0.162- 0.083 0.246- الالمباالة

 :يلي ما( 6) الجدول  من يتبين

  دال تأثير وجود -
ً
  املعرفية السلوكيات ألبعاد( 0.01) مستوى  عند إحصائيا

  جودة على( الالمباالة التنفيذي، العجز التثبيط،) الجبهي بالفص املرتبطة

  دال االنحدار ثابت وأن البحث، عينة لدى الحياة
ً
  مستوى  عند إحصائيا

(0.01.) 

  ادـــــألبع( البائي املعامل) االنحدار ومعامالت الخاص والثابت( ت) قيمة -
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 التنفيذي، العجز التثبيط،) الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات

 (.0.01) مستوى  عند إحصائيا دالة( الالمباالة

 املعرفية السلوكيات أبعاد إسهام إلى تشير السابقة النتائج فإن وبالتالي     

 التنبؤ في( الالمباالة التنفيذي، العجز التثبيط،) الجبهي بالفص املرتبطة

 :كالتالي املقدرة االنحدار معادلة صياغة ويمكن الحياة، جودة بدرجة

- (X التنفيذي العجز( + X) -0.684 التثبيط+  138.979=  الحياة جودة

 (X) -0.246 الالمباالة( + 0.565

 النسبية األهمية يعكس االنحدار معادلة في للمتغيرات السابق والترتيب     

 الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات أبعاد من بعد كل تأثير وقوة

 أقوى  أن ويتضح داللتها، ومستوى ( ت) قيمة على بناء الحياة جودة على

  وأفضلها تأثيًرا األبعاد
ً
 التثبيط هو البحث عينة لدى الحياة بجودة تنبؤا

 في املبينة النتائج تفسير ويمكن الالمباالة، ثم التنفيذي العجز ويليه

 :يلي كما( 6) الجدول 

 ذوي  األفراد لدى الحياة بجودة التنبؤ في التثبيط بدور  يتعلق فيما (أ )

 التوحد طيف اضطراب

 قدرة عدم بأن التصور  خالل من منطقية تعد النتيجة هذه أن يظهر     

 وتثبيط االنفعاالت، كف على التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد

 كذلك واألكاديمية، االجتماعية املواقف في املالئمة غير االستجابات

 بين التمييز على القدرة عدم خالل من االنتباه مشتتات ضبط صعوبة

 الصلة ذات غير واملعلومات ومعالجتها، باملواقف املرتبطة املعلومات

  مناخا يخلق قد وكفها؛ باملواقف
ً
 فشل في يسهم متوازًنا غير انفعاليا

 على الحفاظ بغرض التنازالت في الثقة عدم بسبب االجتماعية العالقات

 مما تجاههم؛ اآلخرين ونظرة ألنفسهم، نظرتهم تتأثر قد وبالتالي العالقات؛

 بالرضا شعورهم على يؤثر قد الذي األمر اجتماعًيا، مقبولين غير يجعلهم

 في باملعنى اإلحساس إلى واالفتقار النفسية، مأنينةوالط والسعادة الذاتي

 .للحياة معنى تعطي التي والتوقعات األهداف وضوح وعدم الحياة

 أهمية إلى النظر خالل من النتيجة هذه فهم إمكانية الباحث يرى  كما     

 الحياة في التوحد طيف اضطراب ذوي  لألفراد االنفعالي الذاتي التنظيم

 في تساعد التي العوامل من يعد االنفعالي الذاتي فالتنظيم االجتماعية،

 الفعالة، االنفعالية واملشاركة السلوكي، والتحكم االنفعالي، الوعي زيادة

 املعلومات تمثيل مع يتوافق بما املناسبة االنفعالية االستجابة وتحديد

 يةاألكاديم البيئة في كذلك وأهميته االجتماعية، املواقف داخل املدركة

 في التفاعالت على كبير بشكل االنفعالي الذاتي التنظيم تدني يؤثر حيث

 اضطراب ذوي  األفراد نمو على وأيضا األكاديمي، واألداء التعلم، بيئات

 على يعود مما التعلم، نحو الدافعية سلبا يعزز  و الشخص ي، التوحد

 وتثبيط كف في العجز صفة تعد والذي التوحد اضطراب ذوي  األفراد

 يعانون  التي اللفظية وغير اللفظية السلوكية املشكالت أهم من االنفعاالت

 األنشطة في وعزلة الفعال، واالجتماعي التربوي  للنمو رئيسية بإعاقات منها

 أمورهم أولياء ومدركات مدركاتهم في تؤثر واألسرية والتربوية االجتماعية

 عالقة مؤشرات أهم كأحد ومطالبها؛ الحياة وتقييم الواقع عن الرضا تجاه

 .الحياة بجودة االنفعالي الكف

  األفراد لدى الحياة بجودة التنبؤ في التنفيذي العجز بدور  يتعلق فيما (ب )

 التوحد طيف اضطراب ذوي 

  التنفيذية الوظائف أهمية ظل في النتيجة هذا منطقية الباحث ويرى        

 التوحد، طيف اضطراب ذوي  لألفراد اليومية الحياة مشكالت حل في

 ملعالجة تحتاج والحركية اللفظية السياقات في الذاتي التنظيم فعمليات

 في معين تسلسل وفي قصيرة زمنية فترة في املعلومات من محدودة كمية

 في واملنتظمة املناسبة االستجابة لتنفيذ االنتباه وتركيز استمرارية ظل

 طيف اضطراب ذوي  األفراد معاناة أن إلى باإلضافة الحياتية، املواقف

 عدم بسبب األخطاء وتكرار املتكررة النمطية السلوكيات من التوحد

 إلى واالفتقار السابقة والخبرات التجارب من التعلم على قدرتهم

 وعدم توتر خلق في يسهم قد والتخطيط؛ التذكر في محددة استراتيجيات

 بالخوف وشعورهم ذواتهم عن سلبية مفاهيم وتكون  بالسلوكيات رضا

 الرضا وعدم بالرفض شعورهم وبالتالي إليهم؛ اآلخرين نظرة من والخجل

 بصورة وإدراكهم سعادتهم من يحد قد الذي األمر األسرة أو املجتمع من

 .الحياة جودة حول  بأخرى  أو

 الذاكرة أهمية إلى النظر خالل من النتيجة هذه تفسير ويمكن      

 املجال في التوحد طيف اضطراب ذوي  لألفراد اليومية الحياة في العاملة

 الناحية فمن حياتهم، جودة على ينعكس قد والذي والتربوي  االجتماعي

 وظائف في التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد قصور  يعد االجتماعية

 في بارزا أمرا وإنتاجها اللغة اكتساب عن واملسئول  اللفظي املكون 

 التعبيرية اللغة تطور  إعاقة إلى يؤدي مما الفئة، هؤالء خصائص

 في التوحد اضطراب ذي األفراد عجز إلى إضافة لديهم، واالستقبالية

 نتيجة سابقة كخبرات املعرفي البناء في ودمجها الحسية املعلومات معالجة

 يؤثر والذي ذلك؛ عن املسؤول املركزي  املنفذ مكون  وظائف في القصور 

 دور  وأخذ املحادثات في واالشتراك االجتماعي التواصل فهم على حتما

 السابقة؛ الخبرات من االستفادة وعدم الكالم، في الدور  وانتظار املستمع

 أفراد من القبول  وعدم االجتماعية التفاعالت فشل في يسهم بدوره الذي

 .املجتمع

 لدى العاملة الذاكرة وظائف تدني فإن التربوية، الناحية من أما      

 األنشطة أداء صعوبة في يسهم التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد

 والحساب والكتابة القراءة تتطلب والتي الصفية الغرف داخل واملهارات

 واألشكال والحروف األرقام على والتعرف التعليمات، واتباع واالستماع

 مستوى  تدني في تسهم قد التي املعرفية السلوكيات من وغيرها املتشابهة

 املترتبة اآلثار هذه جميع فإن بأقرانهم؛ مقارنة لديهم الدراس ي التحصيل

 والتربوية االجتماعية الناحية من العاملة الذاكرة مهارات مستوى  تدني على

 من والنفسية واملدرسية االجتماعية حياتهم جودة على سلبا تنعكس قد

 واالستعداد املستوى  وتدني االجتماعية التفاعالت في املتكرر  الفشل خالل

 بأنفسهم الثقة وضعف ذواتهم عن سلبية مفاهيم وتكوين األكاديمي،

 .والسعادة الحياة عن بالرضا والشعور  حياتهم جودة محددات من وغيرها

 ذوي  األفراد لدى الحياة بجودة التنبؤ في الالمباالة بدور  يتعلق فيما (ج )

 التوحد طيف اضطراب

 استحضار ظل في منطقية تعد النتيجة هذه أن الباحث ويرى        

 السلوكيات مقياس في الالمباالة بمحور  املتعلقة املعرفية السلوكيات

 اضطراب ذوي  األفراد شعور  أن حيث الجبهي، بالفص املرتبطة املعرفية

 وعدم املجتمعية الفائدة إلى واالفتقار الحيوية بفقدان التوحد طيف

 له، واألسري  االجتماعي األمن تحقق التي االجتماعية بالتفاعالت املبادرة

 واألسرة املجتمع أفراد مع املتبادلة الشخصية باالنفعاالت االكتراث وعدم
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 األمر لديه، الذات ومفهوم بالنفس الثقة يزعزع أن شأنه من واألقران

 قد والذي تجاههم؛ أمورهم أولياء مدركات على يؤثر أن يمكن الذي

 بمستوى  والرضا للحياة نظرتهم تجاه أنفسهم األفراد مدركات على ينسحب

 وكذلك والصحي واملعرفي واالجتماعي النفس ي املستوى  على حياتهم جودة

 .املدرس ي

 الذاتية املبادرة أهمية في النظر خالل من النتيجة هذه فهم ويمكن       

 التفاعالت في التوحد طيف اضطراب ذوي  لألفراد املعرفية واملرونة

 في والخارجية الداخلية الدوافع مقاومة في القصور  أن حيث االجتماعية،

  يخلق مرغوب معين نشاط بدء سبيل
ً
 ال طبيعًيا غير داخلًيا توترا

 قبل من وُيالحظ يحدث مالم النشاط في البدء خالله من يستطيعون 

 وظيفية غير سلوكيات وتكرار تعلم إلى يؤدي والذي اآلخرين؛ األفراد

 املتدني املعرفية املرونة مستوى  بسبب الحقا وتعديلها تغييرها تصعب

 التفاعالت أداء أثناء التفكير استراتيجيات تغيير على القدرة في والقصور 

 حياة في الخارجي التحكم فإن وبذلك اللفظية؛ وغير اللفظية االجتماعية

  يكون  التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد
ً
 سلوكياتهم معظم على مسيطرا

 وإدراكهم الداخلية حاجاتهم وتلبية لسلوكياتهم اختيارهم حساب على

 املحددة العوامل اهم من تعد التي والرضا والتوافق للتوقعات الذاتي

 .الحياة لجودة

 النتائج مع ومنسجمة كبير حد   إلى منطقية النتيجة هذه تعد وأخيًرا،      

 للسلوكيات التكاملية الوظائف إلى نظرنا ما إذا خاصة( ج ب، أ،) في

 األسرية املواقف مشكالت حل في ودورها الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية

سر مدركات تغيير على ذلك وأثر واملدرسية، والنفسية واالجتماعية
ُ
 أ

 الرئيس الدور  إلى باإلضافة أبنائهم، تجاه التوحد اضطراب ذوي  األفراد

 والبدني واالجتماعي النفس ي الرفاه في املعرفية السلوكيات تلك تلعبه الذي

 اضطراب ذوي  األفراد لدى األبوية والعالقات االستقاللية ودرجة واملدرس ي

 والرضا والسعادة بالحيوية الشعور  مالحظة خالل من التوحد، طيف

 األقران مع املتعة ووقت الذاتية االحتياجات تلبية على والقدرة بالحياة

 .األفراد هؤالء لدى املدرسة في اإليجابية العالقات وتكوين

 املرتبطة املعرفية السلوكية املشكالت أن الباحث يرى  سبق، ومما      

 خالل تظهر األولى الدرجة من اجتماعية مشكالت تعد الجبهي بالفص

 ويمتد اليومية، الحياة مهارات التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد ممارسة

 على يستوجب الذي األمر واملدرسية؛ والصحية النفسية الحياة إلى أثرها

 اململكة رؤية أهداف أهم تحقيق في السعي واملدرسة واملجتمع األسرة

 رفع في( 2020) الحياة جودة لبرنامج وفقا( 2030) السعودية العربية

 جهود خالل من التوحد طيف اضطراب ذوي  لألفراد الحياة جودة مستوى 

 والرفاهية البدنية بالكفاية تمتاز بيئة توفر مجتمعية تعليمية تربوية

 وتقديم الحاجات وإشباع االجتماعية الظروف وتحسين واملادية واالنفعالية

 االجتماعي الدمج خدمات تقديم عن فضال مناسبة تعليمية خدمات

 واملبادرة الثقة مستوى  ورفع إيجابية بصورة النظر تنمية في ومساعدتهم

 .لديهم

 من كل دراسة نتائج مع مباشرة بصورة( ج ب، أ،) في النتائج وتتفق      

[14 ]Leung [28] Dijkhuis لبعض التنبؤية القدرة إلى أشارت والتي 

 التفاعل بصعوبات التنبؤ في الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية للسلوكيات

 في العجز نتيجة التوحد؛ طيف اضطراب ذوي  األطفال لدى االجتماعي

 على تؤثر قد بدورها والتي املشكالت وحل االنفعاالت معالجة مستوى 

 غير بصورة مع( ج ب، أ،) في النتائج تتفق حين في لديهم، الحياة جودة

 إلى أشارت والتي Hong [24] Vries[ 32] من كل دراسة نتائج مع مباشرة

 االستقالل عامل في املتمثل الحياة جودة بين ارتباطية عالقة وجود

 طيف اضطراب ذوي  واألطفال املراهقين لدى اليومية التنفيذية والوظائف

 .التوحد

 التوصيات. 5

 أبعاد تتناول  واملحلية العربية البيئتين في األبحاث من املزيد إجراء (1)

 اضطراب ذوي  األفراد لدى الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات

 .الحالية الدراسة تناولها يتم ولم/ تم التي التوحد طيف

 والسعودية العربية البيئتين في والدراسات األبحاث من املزيد إجراء (2)

 رفع ملحاولة التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد لدى الحياة جودة تتناول 

 ،(2020) الحياة جودة وثيقة مع انسجاما لديهم الحياة جودة مستوى 

 
ً
 (.2030) رؤية أهداف أهم تحقيق في وسعيا

 مهام إعداد على الخاصة التربية ذوي  األفراد أمور  وأولياء معلمي تدريب (3)

 الجبهي بالفص املرتبطة املعرفية السلوكيات مستوى  برفع تعني وأنشطة

 
ً
 ذوي  لألفراد الدمج لبرامج األسمى الهدف مستوى  رفع محاولة إلى وصوال

 .االستقاللية وهو التوحد طيف اضطراب

 التربية مجال في العليا الدراسات وطالب الباحثون  يولي أن ضرورة (4)

  الخاصة
ً
 بمتابعة اهتمامهم التوحد طيف اضطراب مجال وخصوصا

 اضطراب فئة لدى الحياة جودة تتناول  التي والبحوث واملعارف املستجدات

 هؤالء خدمة سبيل في املجاالت شتى في متغيرات من بها يرتبط وما التوحد

  األفراد
ً
 .وتطبيقًيا نظريا

 البرامج عن املسؤولين وخصوصا التربوية العملية على القائمين حث (5)

 تصميم ضرورة على التوحد طيف اضطراب ذوي  بالطلبة املعنية التربوية

 لدى الحياة جودة مستوى  رفع إلى تهدف التي والنفسية التربوية التدخالت

 اضطراب ذوي  الطلبة أمور  وأولياء معلمي إشراك خالل من الطلبة هؤالء

 .الطلبة من وأبناءهم احتياجاتهم وعرض األهداف تحديد في التوحد

 لدى الحياة جودة مستوى  رفع في املشاركة على املجتمع وتوجيه توعية (6)

 نحو إيجابيه اتجاهات بناء خالل من التوحد طيف اضطراب ذوي  األفراد

 للمشاركة بهم والترحيب االجتماعي، قبولهم ودعم االضطراب، ذوي  األفراد

 العمل؛ وأماكن واملحافل املدرسية البيئات في االجتماعية بالنشاطات

 .املجتمع أفراد مع االجتماعي التواصل نجاح لضمان

 ذوي  األفراد ألسر األسرية التوعية برامج توفير على العمل ضرورة (7)

 لدى بالرضا والشعور  الرفاه تحقيق إلى تهدف التي التوحد اضطراب

 الصحية الخدمات على الحصول  خالل من االضطراب ذوي  من أبنائهم

 بطريقة فراغهم أوقات قضاء في قدراتهم وتعزيز املالي استقرارهم ودعم

 .املصير تقرير وحق بهم الخاصة القرارات اتخاذ ودعم هادفة،

 املراجع

 العربية أ. املراجع

 ذوي  األطفال لدى البصرية الذاكرة(. 2016) حزام عبدهللا العتيبي،[ 6]

 93 ،109ع، 17س مصر،- والتنمية الثقافة. التوحد طيف اضطراب

-http://search.mandumah.com/Record/80 من مسترجع. 164 -

2219 
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 األداء ذوي  التوحديين األطفال بين التنفيذية الوظائف أداء في

 اململكة في بسيطة بدرجة ذهنيا املعاقين واألطفال املرتفع الوظيفي

 - 59 ،121ع، 31مج الكويت،- التربوية املجلة. السعودية العربية

 من مسترجع. 116

http://search.mandumah.com/Record/787445 

 العاملة الذاكرة في املعرفي التضارب(. 2018) علي بن مروان الحربي،[ 19]

 العصبية املعالجة وسرعة التنفيذية املعرفية بالوظائف وعالقته

. املنورة باملدينة والثانوية املتوسطة املرحلتين وطالبات طالب لدى

 - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة - التربوية العلوم مجلة

-http://search.ma من مسترجع. 318 - 241 ،13ع السعودية،

ndumah.com/Record/852039 

 بنية(. 2012) حمزة أسماء عبدالعزيز، و عزت، هناء عبدالجواد،[ 22]

 السلوكي التقدير الستبانة عاملية دراسة: التنفيذي الضبط عمليات

 كلية مجلة. سنة 16 - 4 من عمرية شرائح لدى التنفيذية للوظائف

. 300 - 254 ،12 ع التربية، كلية - الفيوم جامعة: بالفيوم التربية

 http://search.mandumah.com/Record/471262 من مسترجع

 ذوي  األفراد لدى الحياة جودة(. 2015) عابد بن نايف الزارع،[ 25] 

 التربية. آبائهم نظر وجهة من األردن في املقيمين السعوديين اإلعاقة

 من مسترجع. 879 - 840 ،1ج، 166ع مصر، -( األزهر جامعة)
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RELATIVE CONTRIBUTIONS OF THE 

FRONTAL LOBE COGNITIVE 

BEHAVIORS TO LIFE QUALITY 

PREDICTION AMONG INDIVIDUALS 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 

ALI MASTOOR AL ZAHRANI 

Jeddah University 

 Saudi Arabia 

 

ABSTRACT_ The present study aimed at identifying the relative contributions of the dimensions of 

frontal lobe cognitive behaviors (Apathy, Disinhibition, and Executive dysfunction) in predicting the 

life quality of individuals with autism spectrum disorder. The final sample consisted of (152) parents 

of students with autism spectrum disorder enrolled in governmental institutions and governmental 

and private integrated schools. The Frontal Lobe Cognitive Behaviors and Life Quality measures, 

developed by the researcher, were applied to the sample members. The findings indicated the 

predictive capacity of all dimensions of cognitive behaviors associated with the frontal lobe in 

predicting the quality of life. 

KEYWORDS: Autism Spectrum Disorder, Life Quality, Frontal Lobe, Apathy, Disinhibition, and 

Executive dysfunction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


