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 الملخص
ْالدراسةْْ ْالفئةْْْْإلىْْالتعرفْْإلىهدفت ْالتوحدْمنْذوي ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالتوتر العمريةْْواقعْومستوى

(30ْرفيْسلوكي،ْوقدْتمْاجراءْالدراسةْعلىْ)يةْبرنامجْارشادْمعومنْخاللْقياسْفاعلْسنوات،ْ(10ْ-3)
ْتقسيمهمْْْْاأمًْ ْاألمهاتْوتم ْْ)ْْإلىمن ْتجريبيةْو)15مجموعتين: ْباستخدام15ْْ( ْالتوت،ْْأدواْت(ْضابطة، ْقياس

ْوبرنامجْإرشاديْكالهماْمنْإعدادْالباحث.
ْبمستوياْْ ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْتوتر ْالدراسةْوجود ْنتائج ْيمكنْْوأظهرت ْالتوتر تْمختلفةْوأنْهذا

البرنامجْاالرشاديْا التجريبْيخفضهْمنْخاللْ القياسْْْْة،لذيْطبقْعلىْالمجموعةْ نتيجةْ والتيْأظهرتْ
ْالبعديْواستقرارا ْالقياس ْلصالح ْفروقْذاتْداللة ْاألًْْالقبليْوالبعديْوجود ْالتتابعي،ْوكذلكْْْثرفي ْالقياس عند

لكفاءةْالبرنامجْْْْاواضحًْْْاأثرًْحْالمجموعةْالتجريبية،ْوأنْهناكْْمقارنةْمعْالمجموعةْالضابطةْوذلكْلصال
ْاالرشاديْوفنياتهْفيْخفضْمستوىْالتوترْلدىْاألمهاتْأطفالْالتوحد.

 التوتر،ْأمهاتْالتوحد،ْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكي.كلمات مفتاحية: 
 

Abstract: 

The effectiveness of a behavioral cognitive counseling program in reducing 

stress among a sample of mothers of autistic children. The study aimed to identify 

the reality and level of stress among mothers of autistic children with a age group 

(3-10), and by measuring the effectiveness of a behavioral cognitive counseling 

program, the study was conducted on (30) mothers who were divided into two 

groups: (15) Experimental and (15) control subjects, using tension measurement 

tools, and a mentoring program, both prepared by the researcher.  

    The results of the study showed that there is tension among the mothers of 

autistic children at different levels and that this tension can be reduced through 

the indicative program that was applied to the experimental group, which showed 

the result of pre and post measurement there are significant differences in favor 

of dimensional measurement and stability effect when sequential measurement, 

as well as compared with the control group This is in favor of the experimental 

group, and that there is a clear impact of the efficiency of the counseling program 
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and its techniques in reducing the level of tension among mothers of autistic 

children. 

Key words: Stress, Autistic mothers, Cognitive behavioral counseling program 

 
 مقدمة:  ال
ْْْْ مهمةْصعبة تْْوشاقةاألمومةْ التيْ المثاليةْ الظروفْ فيْ والجهدْْحتىْ الوقتْ منْ الكثيرْ تطلبْ
أنهاْتهدفْْْو الطفلْْإلىالطاقة،ْ الحياةْاالجتماعيةْْْْاوتعليمهْكثيرًْْْوحمايتهْمنْاألذى،ْْرعايةْ منْمهاراتْ

قْْالطفلْالعادي،ْأماْبالنسبةْللطفلْالمعاْْإلىوتدريبهْعلىْاالستقالليةْواالعتمادْعلىْنفسه،ْهذاْبالنسبةْْ
منْالحاجات،ْْْْعنْالطفلْالعاديْمنْحيثْتلبيةْالكثيرْْاتهْتختلفْكثيرًْأوْالطفلْالذاتوي،ْفإنْتربيْْاذهنيًْ

 وخاصةْاألم.ْْْْاألمورللقلقْوالتوترْوالضغوطْالنفسيةْألولياءْْاحيثْيصبحْالطفلْالذاتويْمصدرًْ
يتميْ النمائيةْالعصبيةْوالذيْ التوحدْأحدْاالضطراباتْ ي عدْاضطرابْ زْبخللْفيْكلْمنْلذلك،ْ

ْْ االجتماعي، ْْالتواصلْ بالضافة االجتماعيْ واألنشطةْْْْإلىوالتفاعلْ واالهتماماتْ السلوكياتْ منْ أنماطْ
النمطيةْوالمتكررة،ْوكماْيشيرْأنْلهذاْاالضطرابْتأثيرْشديدْعلىْنموْالفردْوعلىْأسرتهْوالمجتمعْالذيْْ

ْالمصابْبالتوحدْمنْْ ْالطفل ْلماْتفرضهْعلى ْالتيعيشْفيهْنتيجة ْالنمو طوريْْخللْوظيفيْيترتبْعليهْتوقف
باللغ المرتبطةْ مجاالتهْ معظمْ يعيقْفيْ مماْ واالنفعالي،ْ الحسيْ والدراكْ االجتماعيْ والنموْ والتواصلْ ةْ

ْلالنسحابْ ْبه ْيؤدي ْاآلخرين،ْوبالتالي ْالتعاملْمع ْتمكنهْمن ْالتي ْالقدراتْوالمهارات ْالتعلمْواكتساب عمليات
ْْبعالمهْالمحيط،ْويجعلهْيحبْاالنغالْقْْلذات،ْوهذاْبالتاليْيضعفْتواصلْالطفلللداخلْواالنغالقْعلىْا

ْأطفالهمْْ ْاألسرْفيْتعاملهمْمع ْلدى ْالنفسية ْالمشكالت ْالخارجيْمنهْوتزيدْمعه ْاالقتراب ْأيْنوعْمن ويرفض
ْالتيْتواجههمْْ ْالكثيرة ْالضغوط ْالتوترْبسبب ْأهمها ْالتوحدْوالتي ْاضطراب ْوتدريبهمْ.عمليةْتعلمهمْْْْأثناءذوي

أسرْاألطفالْذويْاالحتياجاتْالخاصةْْثرْاألعراضْالتيْتؤثرْعلىْْوي عدْالتوترْالنفسيْمنْأْك
ْْ لها، يتعرضواْ التيْ النفسيةْ والضغوطْ الملقاةْعلىْعاتقهمْ والواجباتْ للمسئولياتْ ذلكنتيجةْ ْإلىْْويؤديْ

ْْأسباْبتداعياتْسلبيةْعلىْالجسمْوتظهرْفيهْفقدانْالقدرةْعلىْالتوازنْمعْتغييرْفيْنمطْالسلوكْنتيجةْْ
انفعالهمْوأنْأعصابهمْوجهازهمْالنفسيْوالعضويْلنْيعملْبانتظامْوذلكْْْإلىوتؤديْْطْباآلباءْْبيئيةْتحي

ْْ(1)بسببْاألذىْالبدنيْوالنفسيْالذيْيتعرضواْله
دورْرئيسيْفيْتحسينْحالةْأمهاتْْْلهئمْعلىْاالتجاهاتْالمعرفيةْوالسلوكيةوالرشادْاألسريْالقا

النفسيةْالتيْيعانواْمنهاْكالقلقْوالتوترْوالضغطْالعصبي،ْحيثْْأطفالْالتوحدْفيْالكثيرْمنْاالضطراباتْ
ْْإلْىمماْيترتبْعلىْذلكْضغوطْأسريةْقدْتؤديْْْْسرْةاألْْأفراْدتوحدْهوْمصدرْضغطْلجميعْْأنْطفلْال

الجهدْالشاقْلتحسينْْْْإلْى،ْوخاصةْأنْاضطرابْالتوحدْمنْاالضطراباتْالتيْتحتاجْْسرةتمزيقْتوازنْاأل
تميزهْبمجموعةْمنْالخصائصْالتواصليةْواالجتماعيةْواالنفعاليةْوالمعرفيةْالتيْْْْإلْىْْحالةْالطفل،ْبالضافة

 
 ْ.405(،ص2009علومْللنشر،ْالقاهرة،ْ)الفحل،ْبرامجْالرشادْالنفسيْالنظريةْوالتطبيق،ْالطبعةْاألولى،ْدارْال  نبيل محمد (1)
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الدعمْوالرشادْبصفةْمستمرةْومساعدتهمْْْْإلى،ْلذاْفإنْمثلْهذهْاألسرْتحتاجْْتميزهْعنْغيرهْمنْاألطفال
ْْ(1ْ)أفضلْحالةْيمكنْأنْيصلْإليهاْإلىعلىْتفهمْحالةْطفلهمْومساعدتهْفيْالوصولْبهْ

أنْهناكْعددْمنْاألبعادْعندْتعاملْاألمهاتْمعْأطفالهمْذويْاالحتياجاتْالخاصةْْْْإلىشارةْْرْالوتجْد
ال أطفالْ النفسيةْْوخاصةْ االضطراباتْ لعالجْ السلوكيْ المعرفيْ الرشادْ برامجْ علىْ تدريبهنْ عندْ توحدْ

ةْمنْخاللْالدافعيةْوالتوتراتْالنفسيةْالناجمةْعنْالتعاملْمعْتلكْالفئاتْوهيْالتوجيهْاليجابيْللمشكل
منْالجهودْْْنحوْحلْالمشكلةْالنفسية،ْثمْالتوجيهْالسلبيْللمشكلةْوهوْالبعدْعنْأيْمؤثرْيمكنْأنْيقلل

المهاراتْالعقليةْلحلْالمشكالتْوفيهاْيتمْتحسينْالمهاراتْالعقليةْالالزمةْْْْإلىتجاهْطفلْالتوحد،ْإضافةْْ
ثمْالدافعيةْوفيهاْيتمْاتخاذْالقرارْنحوْحلْالمشكلةْالنفسيةْْلتحديدْاألهدافْوكيفيةْإنجازهاْمعْطفلْالتوحد،ْْ

بعدْعنْأيْمثيرْخارجيْيعبقْمنْاالهتمامْبالطفلْوعدمْْالتجنبْوهوْالْْإلىالتيْتتعرضْلهاْاألم،ْإضافةْْ
ْْ(2ْ)االستسالمْلالضطراباتْالناتجةْعنْالتعاملْمعْالطفل

يْاالحتياجاتْالخاصةْبصفةْعامةْوللطفلْي عدْالتدخلْالمبكرةْمنهجْذوْأهميةْبالغةْبالنسبةْلذْو
قدْيتعرضْلهاْ،ْلذاْتهدفْبرامجْْاصةْألنهْيساعدْفيْالوقايةْمنْمشكالتْالنموْالتيْْالتوحديْبصفةْْخ

تحقيقْغايات،ْإماْعالجيةْللوسطْاألسريْأوْإرشاديةْتعليميةْْْْإلىْْسرةالتدخلْالمبكرْالمتمركزةْحولْاأل
ْالْْاوغالبًْ ْبينهما،ْوتستمد ْتجمع ْاأْلما ْالمتمركزةْحول ْاعتباراتْْْسرةبرامج ْأو ْأهميتهاْمنْعدةْمبررات ْأو قيمتها

غالًباْماْيترتبْعليهْشعورْالوالدينْبالصدمةْْْسرةأساسية،ْلعلْمنْأهمهاْإنْميالدْطفلْمعوقْفيْحياةْاأْل
shockًْلْميالده،ْلتعارضْصورتهْالواقعيةْمعْالصورةْالمثاليةْالذهنيةْالتيْكونهاْالوالدانْعنهْقبْْا،ْنظر

ْالصدمةْْوغالًباْماْتقوده ْالسيطرةْعلىْْْْإلىماْهذه ْالحيلةْوفقدان ْبالنفس،ْوقلة ْالثقة الشعورْباالرتباكْواهتزاز
ْإماْْ ْالوالدان ْيترع ْباألسىْوالحباطْوالتوترْوالقلقْوالخجل.ْوقد ْالعاقةْوتجاهلهاْْْْإلىالموقف،ْوالشعور نكران

الرثاءْلحالهْوالشفاقْعليهْْْإلىه،ْأوْلهْورفضهْونبذهْوكراهيتتقبْعدمْإلىومنْثمْإهمالْالطفلْوتدليله،ْأوْ
ْْ(3ْ)وكفاءةْمنْغيرهْوحمايتهْحمايةْزائدةْالسيماْإذاْماْشعراْبأنهْأقلْمقدرةْوتحماًلْ

ْالخدماتْْْ ْلتقديم ْتعليميةْخاصةْمجهزة ْتوافرْمراكزْومؤسسات ْالمجتمعاتْمنْعدم ْبعض ْتعاني فقد
واأْل المعاقينْ الخْاالالزمةْألسرْ االحتياجاتْ ذويْ ْْطفالْ إضافة المؤهلينْْْْإلْىصة،ْ عددْاألخصائيينْ قلةْ

الوالدينْببعضْالمهاراتْْ لتخطيطْهذهْالخدماتْوتقديمهاْوتقييمها،ْوهوْماْيجعلْمنْالضروريْ"تزويدْ
الخاصةْالتيْتمكنهمْمنْتقديمْجرعةْتعليميةْجيدةْألطفالهمْلحينْتوافرْالمؤسساتْالتعليميةْالمالئمة،ْأوْ

 
،ْتأثيرْالتأهيلْالرياضيْعلىْخفضْمستوىْالنشاطْالزائدْوتحسينْالسلوكْالتكيفيْلدىْاألطفالْْإبراهيمأمجدْعبدْاللطيفْْْ(1)

ةْفيْظلْ)الرشادْالنفسيْمنْأجلْالتنمْيشمسْلإلرشادْالنفسي،ْمركزْالرشادْالنفسيْبجامعةْعين14ْْالتوحديين.ْالمؤتمرْالسنويْ
 ْ.728ْ-697(،ْمصرْص2007ْالجودةْالشاملةْ"نحوْتوجهاتْمستقبلية”(ْ)

أثرْالتدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْخفضْالتوترْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقين،ْمجلةْْْالشريف،بسمةْعيدْخليلْْْ(2)
ْ.70،ْفلسطينْص4،ْْع17(،ْمج2011ْ)والدراسات،ْالمنارةْللبحوثْ

أثرْبرنامجْالتدخلْالمبكرْبورتجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْْالشجيري،رشيدْْخلفعمر وبيدي،ْلْزامحمدْشكرْمحمودْْْ(3)
ْ،615ْْ،ْالعراق.ص2(،ْع2014متالزمةْداون،ْمجلةْجامعةْاالنبارْللعلومْالنسانية،ْ)ْااألطفالْالمعاقينْعقليًْ
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المؤسساتْالقائمةْمنْخاللْمساعدتهمْعلىْالتدريبْعلىْبعضْمهاراتْالتهيؤْْلعدادْأطفالهمْلاللتحاقْب
أنهْمنْخاللْْْإلىذلك،ْهذاْبالضافةْْْْإلىواالستعداد،ْكتركيزْاالنتباهْوالجلوسْوالتعاونْمعْاآلخرينْوماْْ

ْْ(1ْ)نْعلىْتربيةْالمعوقين"تقديمْخدماتْللوالدينْوتدريبهماْيزدادْبالضرورةْعددْاألشخاصْالقادري
ْإضافةْْ ْالتوحد ْتوافقيةْمعْطفل ْتواجهْصعوبات ْقد ْاألسرية ْالبيئة ْأن ْالباحث ْيرى ْاألساسية،ْْْْإلىلذلك، إعاقته

ْتقعْعلىْعات ْالتي ْالمهامْوالمسئوليات ْالكثيرْمن ْاضطراْبووجود ْأطفالهمْذوي ْتعليم ْفي التوحدْوتحسينْْْْقهم
هْأنْيعملْعلىْْالتفاعلْواالندماجْاالجتماعي،ْفإنْمنْشأنْذلكْكلْْالمهاراتْاالجتماعيةْلديهمْومهاراْت

السراعْبنموْطفلْالتوحدْوتعويضْنقائصهْوقصوره،ْواالرتقاءْبمستوىْأدائهْوكفاءتهْالشخصية،ْإالْأنْْ
العديدْمنْاالضطراباتْالنفسيةْالتيْأهمهاْظهورْالتوترْالنفسي،ْلذلكْفإنناْفيْتلكْالعمليةْتحدثْْْْأثناء

تقديمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلتأهيلْأسرْأطفالْالتوحدْوخاصةْاألمهاتْوذلكْلماْْْْإلىماسةْْحاجةْْ
ْتعكسهْتلكْالجوانبْمنْمشكالتْنفسيةْمختلفةْوأهمهاْالتوترْالنفسي.

 مشكلة الدراسة: 
كثيرْمنْالمشكالتْالنفسيةْْْْإلىبميالدْطفلْيعانيْمنْاضطرابْالتوحدْيؤديْْْْسرةإنْصدمةْاأل

الخبرةْلديهمْوضعفْمهاراتْالتواصلْمعهم،ْوأكثرْمنْيتعرضْْْْومنْأهمهاْالتوترْالنفسيْبسببْقلةلديهمْْ
ْاألمهاتْنظرًْْْإلى ْالتوترْهن ْالتوحد،ْْْْْااضطراب ْاضطراب ْأطفالهمْذوي ْتجاه ْالملقاةْعلىْعاتقهم للمسئوليات

توترْْفيةْسلوكيةْلخفضْالبرامجْإرشاديةْمعْرْْإلىأشدْالحاجةْْفيْْْْالذلكْفإنْأمهاتْأطفالْالتوحدْتحديدًْ
العاقة،ْوطرقْْْْأسباْبالناتجْعنْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْقدْتساعدهمْعلىْمعرفةْْ

ْالباحثْْ ْالتعاملْمعْطفلهم،ْوذلكْماْدفع ْاألمهاتْْْإلْىالوقايةْمنهاْ،ْوالحدْمنْآثارهاْ،ْوكيفية مساندةْهؤالء
التواصلْبينْاألمْوطفلهاْْلمبكرْببرنامجْإرشادْأسريْلتحسينْْفيفْمنْمعاناتهمْمنْخاللْالتدخلْاوالتخ

Chien et al, 2015ْْ)ْْ(2ْ)توصياْتْْالتوحد.ْوأشارْتذويْاضطرابْْ برامجْإرشاديةْْْْإلى( تقديمْ ضرورةْ
علىْْ والعملْ والقلقْ التوترْ مستوىْ تراعيْ أنْ يجبْ لألمْ لتخفيفْْْْزيادةموجهةْ التكيفْ الضغوطْْمستوىْ

ْتعليمْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحد.ْْأثناءرضونْإليهاْالنفسيةْوالمشكالتْالتيْيتْع
وآخروْن كوجلْ دراسةْ نتائجْ توصلتْ سيلرcoogle et al, 2013ْ)ْْ(3)وقدْ دراسةْ ونتائجْ ْ ْ)

وجودْْْإلى(pickles et al, 2015ْْ)ْْ(5)(ْونتائجْدراسةْبيكلسْوآخروْنsiller et al, 2013)ْْ(4)وآخروْن
 

 . 278-159ص  مصر(، 17)  5 ، (2010، )والتنمية مجلة الطفولة اإلعاقة. التعرف والتدخل المبكران في مجال  القريطي، عبد المطلب أمين،  )1)
)2(Chien،M.; Jheng،C.; Lin ،N.; Tang،H.; Taele،P Tseng،W & Chen،M. (2015). iCAN: A tablet-based 

pedagogical system for improving communication skills of children with autism. Int. J. Human-

Computer Studies ،73،70-90 
)3(Coogle،C.; Guerette،A. & Hanline،M. (2013). Early Intervention Experiences of Families of 

Children with an Autism Spectrum Disorder: A Qualitative Pilot Study. Early Childhood Research & 

Practice، 15 (1)،1-11 . 
)4(Siller،M.; Hutman،T. & Sigman ،M. (2013). A Parent-mediated Intervention to Increase Responsive 

Parental Behaviors and Child Communication in Children with ASD: A Randomized Clinical Trial. J 

Autism Dev Disord; 43(3): 540–555 . 
)5(Pickles،A.; Harris،V.; Green،J.; Aldred،C.; McConachie،H.; Slonims،V.; Couteur،A et al (2015). 

Treatment mechanism in the MRC preschool autism communication trial: implications for study 
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سيةْالناتجةْْاضطرابْالتوحدْمعْأهميةْعالجْاالضطراباتْالنفضعفْفيْتوجيهْالوالدينْمعْأطفالهمْذويْْ
ْْْ-التواصْلْْ-التوتْر-لدىْالوالدينْبسببْتعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطرابْالتوحدْوالتيْكانْأهمهاْ)القلقْْ

(ْونتائجashburner et al, 2016ْْ)ْْ(1ْ)الرعايةْاالجتماعية(ْكماْأشارتْنتائجْدراسةْالشوبرنرْوآخروْن
ْإزرالسوْنmatson & konst, 2014ْْْ)ْ(2ْ)وكونسْتْْودراسةْماتسوْن (izraslon, 2011ْْ)ْ(3ْ)ونتائجْودراسة

أهميةْالتدخلْالمبكرْالقائمْعلىْْْْإلى(ْوالتيْأشارتboyd et al, 2010ْْ)ْْ(4ْ)ونتائجْدراسةْبويدْوآخروْن
ْالرشادْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْلكثرةْالمشكالتْالتيْيعانونْمنهاْبسببْرعايتهمْألطفالهم.ْْ

التوترْْْْإلىالمؤديةْْْْسباْبكماْقامْالباحثْبعدةْمقابالتْمعْأمهاتْأطفالْالتوحدْللوقوفْعلىْاأل
ضعفْالخبرةْفيْالتعاملْمعهم،ْكثرةْالمسئولياتْتعاملهمْمعْأطفالهمْوجاءتْعلىْالترتيبْاآلتي:ْْْْأثناء

توجيهاتْمنْاألخصائيينْْالملقاةْعلىْعاتقهمْتجاهْأبنائهم،ْانخفاضْاالتزانْاالنفعاليْلديهم،ْعدمْوجودْْ
ضرورةْتصميمْبرنامجْإرشادْْْْإلىبكيفيةْالتعاملْمعْأبنائهمْذويْاضطرابْالتوحد،ْوهذاْماْدفعْالباحثْْ

ْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.ْمعرفيْسلوكيْلخفضْالتوتر
ْوبناءْعلىْماْسبق،ْتثيرْمشكلةْالدراسةْالتساؤلْالرئيسْاآلتْيْْْ

 ات أطفال التوحد؟كي في خفض التوتر لدى عينه من أمهما فاعلية برنامج إرشاد معرفي سلو 
 أسئلة الدراسة:

ْينبثقْمنْالتساؤلْالرئيسيْللدراسةْعدةْتساؤالتْفرعيةْوهي:ْْ
ْماْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد؟.1
ْماْالجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ؟.2

 :إلىتنقسمْاألهميةْ راسة:أهمية الد
ْ: األهمية النظرية: والً أ
الحاليةْمنْأوائلْالدراساتْالعربيةْالتيْتناولتْبرامجْإرشاديةْيمكنْمنْخاللهاْخفضْْتعدْالدراسةْْْ.1

ْْ التوحد أطفالْ أمهاتْ لدىْ ْْ-التوترْ علم حدْ مهاراتْْْْفمعظم-الباحْثعلىْ تحسينْ فيْ تركزتْ الدراساتْ
ْالجتماعيةْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.التواصلْوالرعايةْالنفسيةْوا

 
design and parent-focussed therapy for children. Journal of Child Psychology and Psychiatry، 56(2) ، 

162–170 
)1(Ashburner،J.; Vickerstaff،S.; Beetge،J & Copley،J. (2016). Remote versus face-to-face delivery of 

early intervention programs for children with autism spectrum disorders: Perceptions of rural families 

and service providers. Research in Autism Spectrum Disorders ،23، 1–14 . 
)2(Matson،J & Konst،M. (2014). Early intervention for autism: Who provides treatment and in what 

settings. Research in Autism Spectrum Disorders، 8 ، 1585–1590 . 
)3(Izralson،G. (2011). Fostering Parental Empowerment in Early Intervention with Children with 

Autism Spectrum Disorder. PhD، Alliant International University، Los Angeles . 
)4(Boedigheimer،T. (2015). Using Video Chat to Improve Communication Skills in Children with 

Autism Spectrum Disorder. Master، Kaplan University. 
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ْبرامجْ.2 ْأهمية ْالضوءْعلى ْاليجابيةْْْْإلقاء ْالمبكرْوتأثيراته ْالتدخل ْالسلوكيْمنْخالل ْالمعرفي الرشاد
ْعلىْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.

التيْتؤديْْْْسباْبإلقاءْالضوءْعلىْاألْ.3 التوترْلدىْأمهاتْأطفالْْْإلىالحقيقيةْ ظهورْاضطرابْ
ْلتوحدْوالمشكالتْالناتجةْعنهْ.ا
منْالدراساتْالمستقبليةْحولْفاعليةْْْْايرغبْالباحثْفيْأنْتكونْالدراسةْالحاليةْنواةْلجراءْمزيدًْْ.4

ْالبرامجْالرشاديةْالمعرفيةْالسلوكيةْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.
 بيقية: : األهمية التطاثانيً  

فيْْ .1 الدراسةْ نتائجْ تسهمْ أنْ فيْخيمكنْ التوحدْ أطفالْ أمهاتْ بسببْْمساعدةْ القائمْ التوترْ فضْ
 تعاملهمْمعْأطفالهمْذويْاضطربْالتوحدْ.

يمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْمساعدةْأخصائيْالتوحدْبتقديمْتوصياتْألمهاتْأطفالْالتوحدْ .2
 الهم.تعاملهمْمعْأطفْأثناءلخفضْاضطرابْالتوترْلديهمْ

يمكنْاستخدامهْكنوعْمنْْصميمْبرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْْيمكنْأنْتسهمْنتائجْالدراسةْفيْت .3
 التدخلْالمبكرْمعْأمهاتْأطفالْالتوحد.

 أهداف الدراسة:
ْتعرفْواقعْالتوترْالنفسيْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد..1
ْإجراءاتْالمقترحةْلخفضْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْ.ْإلىالتوصلْ.2
ْرشادْمعرقيْسلوكيْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحد.إرنامجْ.ْْقياسْفاعليةْب3

 فرضيات الدراسة: 
المجموعةْالتجريبيةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْْْأفراْدتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْْ  .1

 أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنامْج
الضابطةْفيْمقياسْالتوترْلدىْأمهاتْموعةْْالمجْْأفراْدالْتوجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْْ .2

 أطفالْالتوحدْقبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْ.
المجموعتينْالتجريبيةْوالضابطةْفيْمقياسْالتوترْْْْأفراْدتوجدْفروقْذاتْداللْإحصائيةْبينْدرجاتْْْ .3

 بعدْتطبيقْالبرنامجْاالرشادي.
بينْمتوسطاتْدرجات0,01ْْتوجدْفروقْذاتْداللْإحصائيةْ)الْْ .4 التجريبيةْعلىْْْْأفراْد(ْ المجموعةْ

ْذ وللتحققْمنْ والتتبعيْ البعديْ القياسينْ فيْ التوترْ مقياسْ)مقياسْ استخدامْ تمْ  Wilcoxsenلكْ
Test.ْ) 

المجموعةْْْْأفراْدمدىْفاعليةْالبرنامجْاالرشاديْالمطبقْفيْخفضْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْمنْْ .5
 التطبيق.ْْدتجريبيةْمنْأمهاتْالتوحدْقبلْوبعال
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 دراسةات المصطلح
  Psychological program.البرنامج اإلرشادي1

(ْالبرنامجْالرشـــــــاديْبأنهْعبارةْعنْمجموعةْالخبراتْالرشـــــــادية2008ْْ،33ْْ)ْيعرفْالعاســـــــمي
ــاعدةْْ مْبطريقةْبّناءة،ْبغيةْمســ ــليمة،ْتقدِّ المباشــــرةْوغيرْالمباشــــرةْالمخططةْوالمنظمةْعلىْأســــسْعلميةْســ

ــيةْللتعرفْعدةْالالمســـاْإلىاألشـــخاصْالمحتاجينْْ ــكالتهمْوحاجاتهم،ْْوْإلىنفسـ لىمشـ اءْتنميةْإمكاناتهمْإْزْْا 
ــاعدتهمْْ ــيةْأوْانفعاليةْأوْاجتماعيةْأوْنمائية،ْومسـ اماْيواجههمْمنْصـــعوباتْأوْمشـــكالتْنفسـ ــً علىْْْْأيضـ

لْاتخاذْالقراراتْالســليمةْفيْحياتهم،ْوذلكْلتحقيقْالنموْالســويْوالتوافقْالنفســيْواالجتماعيْبهدفْالتعام
ْمعْمواقفْالحياةْالضاغطةْبشكلْبناء.

ْْسرْةيساعدانْطفلهماْويعطيانْقيمةْألْْداءمساعدةْالوالدينْليصبحاْفردينْمكتمليْاألهوْعمليةْيتمْفيهاْْْْأو
ْْ(1)ذاتْتوافقْجيْد

منْْْْ مجموعةْ علىْ قائمْ برنامجْ فهوْ الباحث،ْ يتبناهْ كماْ للبرنامجْ الجرائيْ التعريفْ أماْ
ْال ْالرشادية ْالسلوكي،ْهدفْْالتقنيات ْالمعرفي ْالرشاد ْتنميةْْْْإلىقائمةْعلى ْقائمةْعلى ْإرشادية تقديمْخدمات

النفسي والضغوطْ التوترْ وذلكْلخفضْمستوىْ التوحد،ْ أطفالْ والمعرفةْألمهاتْ لدىْْاالتجاهاتْ أمهاتْةْ
ْالتوحد.ْْأطفال

والمواقفْالتيْتواجهْْفقدانْالقدرةْعلىْمواجهةْالصعوباتْْ  Psychological tension  التوتر النفسي:.3
اتهْاليوميةْبسببْقدراتهْالمحدودةْسواءْتلكْالموروثةْأمْالمكتسبةْوالمتعلقةْبالناحيةْالنفسيةْْالفردْخاللْحي

 ْْْ(2ْ)ْالجسدية.أوْاالجتماعيةْأوْالعضويةْأوْالعقليةْأوْ
تعاملهمْْْْأثناءفعاليْْ:ْعدمْقدرةْأمهاتْأطفالْالتوحدْعلىْتحقيقْالثباتْاالناويعرفْالباحثْالتوترْإجرائيًْْ

نفسيْيؤثرْعلىْْْْأثرفسيولوجيْيؤثرْعلىْوظائفْالجسمْْوْْأثرينْمنْالتوترْوهما:ْْأثْرمعْأطفالهمْويتضمنْْ
ْالحالةْالنفسيةْلهمْويسببْاألذىْواأللمْالنفسيْلهم.

التشخيصيْْ Autism التوحد:.4 الدليلْ فيْ العقليةْْْْالحصائيْويعرفْ الصدارْْْْ–لالضطراباتْ
والتفاعلْأنبDSM5ْْالخامس االجتماعيْ التواصلْ منْ كِلْ فيْ بقصورْ يتسمْ نمائيْعصبيْ اضطرابْ هْ

وجودْمجموعةْمنْالسلوكياتْواالهتماماتْواألنشطةْالنمطيةْوالمتكررةْوالتيْْْْإلْىاالجتماعي،ْبالضافةْْ
 .ْ(3)الطفلْأداءتؤثرْفيْ

 

)1(ْمصطفىْالنوري،ْاضطراباتْالتوحدْ"األسباب،ْالتشخيص،ْالعالج،ْدراساتْعلمية".ْاألردن،ْعمان،ْدارْْالمسيرة،ْ)2011(،ْصْْ

256.ْ  
)2(Taylor،L.; Maybery ،M.; Wray ،J.; Ravine،D.; Hunt ،A. & Whitehouse،A. (2013). Brief Report: Do 

the Nature of Communication Impairments in Autism Spectrum Disorders Relate to the Broader 

Autism Phenotype in Parents?. J Autism Dev Disord،43، 2984–2989 
)3(American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

DSM-(5th Ed). Washington، DC . 
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ْْ إجرائيًْيعرفه يتضاالباحثْ والذيْ األطفالْ بعضْ لدىْ العقليةْ القدراتْ المهاراتْْ:ْضعفْ فيْضعفْ حْ
ْةْمتكررةْلديهمْ.االجتماعيةْووجودْسلوكياتْنمطي

 Children’s Autism.أطفال التوحد5
الذينْيعانونْمنْقصورْفيْكِلْمنْالتواصلْاالجتماعيْوالتفاعلْاالجتماعي،ْكماْيعانونْمنْْْْطفالاأل

والوظ االجتماعيْ أدائهمْ علىْ تؤثرْ ومتكررةْ نمطيةْ وأنشطةْ واهتماماتْ واألسلوكياتْ الحياتيةْْداءيفيْ اتْ
ْاألخرىْالمهمة،ْوتتضحْهذهْاألعراضْخاللْمرحلةْالطفولةْالمبكرةْ.

   Mothers of Children Autismحد.أمهات أطفال التو 6
ْْهْنأطفالْيعانونْمنْاضطرابْالتوحدْويتمْتوجيهْْنلديْهأمهاتْْْْ:اإجرائيًْمهاتْْويعرفْالباحثْاألْْ

ْمعْأطفالهمْ.ْنجراءْتعاملهْنوترْلديْهببرنامجْإرشاديْمعرفيْسلوكيْلخفضْالت
 حدود الدراسة: 

(ْأماْللمجموعةْالتجريبية،15ْ،ْبواقعْ)ا(ْأم30ًْ:ْأمهاتْأطفالْالتوحدْالبالغْعددهن)الحدود البشرية-1
 (ْأماْللمجموعةْالضابطة15و)
لوكيْ:ْسوفْيركزْموضوعْالدراسةْعلىْالتحققْمنْفاعليةْبرنامجْإرشادْمعرفيْسالحدود الموضوعية.2

ْلمنهجْشبةْالتجريبيْ.فيْخفضْالتوترْلدىْعينهْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد،ْوذلكْباستخدامْا
ْ:ْتمْتطبيقْالدراسةْعلىْبعضْأمهاتْأطفالْالتوحدْبمحافظةْعمانْالكبرىْ.المكانيةالحدود .3
ْ(ْ.2019الدراسةْفيْالعامْ)ْتطبيقْهذه:ْتمْْالحدود الزمانية.4
 الدراسات السابقة:  

باءْوأمهاتْآةْوعالقتهاْبالتوافقْاالسريْلدىْْ(ْبعنوانْالضغوطْالنفسي2017طاهرْ)يْْدراسةْفتح .1
سري،ْْوطْالنفسيةْوعالقتهاْبالتوافقْاألمعرفةْالفروقْبينْالضغْْإلىهدفتْالدراسةْالحاليةْْْْأطفالْالتوحْد
ْالفروْقْْإلىبالضافةْْ ْاألْْالتعرفْعلى ْالنفسيةْوالتوافق ْالضغوط ْالمتغيْرْْاسريْوفقًْبين ْالديموغرافلبعض يةْْات

ولياءْأمورْْأمن120ْْْْمنْْ(ْحيثْتكونتْعينةْالدراسةْْسرةاألْْأفراْد)الجنس،ْالعمر،ْالمستويْالتعليمي،ْعددْْ
واستجابواْلمقياسْالضغوطْالنفسيةْومقياسْالتوافقْاالسري.ْْْألطفالْتوحديين.ْْأما60ْْْوآبا60ْْْْالمعاقينْْ

سريْلديْأولياءْأمورْأطفالْْسيةْوالتوافقْاألغوطْالنفبينْالضْْتوجدْعالقةْْنهْالأْْْإلىشارتْنتائجْالدراسةْْأ
واألمهاتْْْاآلباءنْهناكْفروقْفيْمستويْالضغوطْالنفسيةْبينْْأالتوحد،ْفيْالوقتْالذيْبينتْالدراسةْْ

للمتغيراتْْْاسريْوفقًْعدمْوجودْأيْفروقْفيْالضغوطْالنفسيةْوالتوافقْاألْْإلىهات،ْبالضافةْْلصالحْاألم
ْ(.ْْسرةاألْأفرادْلوالدين،ْالمستويْالتعليمي،ْعدْدالديموغرافيةْ)عمرْا

(ْبعنوانْ"دراسةْتجريبيةْسلوكيةْلتعزيزْمشاركةْاألسرCarr & Lord,2016ْْدراسةْكارْولوردْ) .2
ْْ الدراسة "هدفتْ الذاتويةْ لذويْ المبكرْ التدخلْ المحدودةْفيْ المواردْ ذاتْْْْإلىذاتْ تعزيزْمشاركةْاألسرْ

طفالْذويْكرْلذويْالذاتوية.ْتكونتْعينةْالدراسةْمنْثماِنْمنْأسرْاألالمواردْالمحدودةْفيْالتدخلْالمب
والتيْتتسمْبانخفاضْالمستوىْاالجتماعيْاالقتصادي.ْاستخدمْالباحثانْالمقابلةْالمعدلةْاضطرابْالذاتويةْْ
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ْْ الذاتوية التكيفيAutism Diagnostic Interview-Revisedْْْلتشخيصْ للسلوكْ فاينالندْ ومقياسْ ْ،
Vineland Adaptive Behavior Scaleْْْْ)ْوجدولْالمالحظةْلتشخيصْالذاتويةْ)األدوس،Autism 
Diagnostic Observation Scheduleْْوجودْتحسنْواضحْلدىْاألطفالْْْإلى.ْأشارتْنتائجْالدراسة

ْذويْاضطرابْالذاتويةْمنْخاللْمشاركةْأسرهمْفيْبرنامجْالتدخلْالمبكرْالذيْأعدهْالباحثان.ْْ
ْبودْغي .3 ْلتحسينBoedigheimer,2015ْْْ)ْ(1ْ)ميردراسة ْالفيديو ْمنْخالل ْالدردشة ْ"استخدام ْبعنوان )
تحسينْالتواصلْلدىْاألطفالْالذاتويينْْْْإلىلْلدىْاألطفالْذويْاضطرابْاألوتيزم"هدفتْالدراسةْْالتواص

تراوحتْْ الذاتويةْ أطفالْاضطرابْ منْ أطفالْ أربعةْ منْ الدراسةْ عينةْ تكونتْ الفيديو.ْ دردشةْ منْخاللْ
( بينْ ماْ الزمنيةْ الذاتوي18ْْْ-13أعمارهمْ الطفولةْ تقديرْ مقياسْ الباحثْ استخدمْ سنة.ْ ْ)Childhood 

Autism Rating Scaleْ االجتماعيْ التواصلْ واستبيانْ ْ،Social Communication 
Questionnaireْْْاستخدمْالباحثْاستراتيجياتْسلوكيةْمتنوعةْلتحسينْسلوكياتْالتواصلْالمتمثلةْفي.

ْلىإواالنتباهْوالتواصلْالبصريْواالستجاباتْالمتنوعة.ْتوصلتْنتائجْالدراسةEngagementْْْْاالنخراطْْ
ْاالنخراطْاالجتماعيْوتحسينْاالنتباهْلدىْعينةْالدراسة.ْزيادةتحسنْالتواصلْالبصريةْْو

4. (ْْ ْكمال ْاألطفال2015ْْدراسةْعال ْالتواصلْألمهات ْمهارات ْتنمية ْفي ْتدريبي ْبرنامج ْ"فاعلية ْبعنوان )
التعرفْعلىْمدىْفاعليةْبرنامجْتدريبيْفيْتنميةْمهاراتْالتواصلْْْإلى"دفتْالدراسةْْْْمصابينْبالتوحْدال

(ْ ْالدراسة ْتكونتْعينة ْالحياة. ْفي ْالحق ْفيْجمعية ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْاللفظي ْاألمهات.12ْغير (ْمن
لبرنامجْالتدريبيْْلباحثة"،ْوا"منْإعدادْاْْواستخدمتْالباحثةْادتانْتمثلتاْفيْمقياسْالتواصلْغيرْاللفظي

ْبينْدرجاتْْالق ْإحصائية ْفروقْجوهريةْذاتْداللة ْالصور.ْوجدت ْتبادل ْالتواصلْعنْطريق ْبرنامج ائمْعلى
القياسْالقبليْودرجاتْالقياسْالبعديْفيْالدرجةْالكليةْللتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْْ

ةْمهاراتْالتواصلْلدىْْفاعليةْالبرنامجْفيْتنميْْإلىشيرْْباضطرابْالتوحدْلصالحْالقياسْالبعدي.ْمماْي
أمهاتْأطفالْالتوحد.ْكماْوجدتْفروقْجوهريةْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْالقياسْالقبليْودرجاتْ
القياسْالبعديْفيْدرجاتْب عدْاالنتباهْالمشتركْلمقياسْالتواصلْغيرْاللفظيْألمهاتْاألطفالْالمصابينْْ

 حْالقياسْالبعدي.باضطرابْالتوحدْلصال
وا .5 الحمدْ )دراسةْ وأبوْغزالْ القائمْعلى2015ْلحسنْ النفسيْ والعالجْ الرشادْ "فاعليةْ بعنوانْ ْ ْ)

التوحدْْ أطفالْ معلماتْ لدىْ والعصبيْ النفسيْ التوترْ خفضْ فيْ واالسترخاءْ المشكلةْ حلْ استراتيجيتيْ
ْْ الدراسة النفْْإلىالذاتويين"ْهدفتْ والعالجْ فاعليةْالرشادْ استراتيجيتيْحلْْالتعرفْعلىْ القائمْعلىْ سيْ

مشكلةْواالسترخاءْفيْخفضْالتوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْأطفالْالتوحد،ْوتكونتْعينةْالدراسةْْال
(ْمعلمةْممنْلديهمْتوترْنفسيْمرتفع،ْتمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْبالتساوي:ْمجموعةْتجريبية20ْْمنْ)

اديْواستخدمْ(ْمعلماتْلمْتتلقىْبرنامجْإرش10)(ْمعلمات،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمن10ْْتكونتْمنْ)
 

)1(Boedigheimer،T. (2015). Using Video Chat to Improve Communication Skills in Children with 

Autism Spectrum Disorder. Master، Kaplan University. 
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النتائجْْ النفسي،ْوأشارتْ التوترْ النفسيْفيْخفضْمستوىْْْْإلىالباحثونْمقياسْ فاعليةْالرشادْوالعالجْ
ْالتوترْالنفسيْالعصبيْلدىْمعلماتْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْخضعتْللبرنامجْالرشادي.

6. ( والشجيريْ الزبيديْ "2014دراسةْ بعنوانْ فيْْْْأثر(ْ بورتجْ المبكرْ التدخلْ التوترْْبرنامجْ خفضْ
البرنامجْالتدريبيْْْْأثرمعرفةْْْْإلىمتالزمةْداون"ْهدفتْالدراسةْْْْْاالنفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليًْ

وتكونتْعينةْالدراسةْْْاللتدخلْالمبكرْبورتجْفيْخفضْالتوترْالنفسيْلدىْأمهاتْاألطفالْالمعاقينْعقليًْ
وجودْْْإلْى،ْوأشارتْالنتائجْْاطفالْالمعاقينْعقليًْدْمقياسْللتوترْالنفسيْألمهاتْاأل(ْأمْوتمْإعدا40منْْ)

فروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْمتوسطْدرجاتْعينةْالدراسةْالضابطةْوالمتوسطةْالفرضيْللمجتمعْفيْْ
توسطْْمقياسْالتوترْالنفسيْالبعدي،ْلصالحْالمجموعةْالتجريبية،ْكماْيوجدْفروقْذوْداللةْإحصائيةْبينْم

يْمقياسْالتوترْالنفسيْالقبليْوالبعديْولصالحْالتطبيقْالبعديْالذيْيؤشرْدرجاتْالمجموعةْالتجريبيةْف
ْعلىْانخفاضْمستوىْالتوترْالنفسيْلخضوعهنْللبرنامجْوحجمْالفرقْضخمْعلىْوفقْمعيارْكوهين.ْْْ

ن؟ْهدفتْبعنوانْمصادرْالضغوطْالنفسيةْألمهاتْأطفالْالتوحدْفيْاألرْدْْ(2012غديْعصفور) .7
الجابةْعن:ْماْهيْالضغوطْالنفسيةْْْْليوسعتْإْْفسيةْألمهاتْأطفالْالتوحْدالنْْالضغوطْْالكشفْعنْْإلى

ألمهاتْأطفالْالتوحدْفيْاألردن؟ْوهلْهناكْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالضغوطْالنفسيةْألمهاتْ
تعزىْْطْالنفسيةْْ(،ْوهلْتوجدْفروقْذاتْداللةْفيْدرجةْالضغْو0.05أطفالْالتوحدْعندْمستوىْداللةْ)

ْْْْمتغيرات،ْْإلى المستوى الوالدي،ْ عينةْْْْالتعليمي،الترتيبْ تكونتْ ْ األبناء؟ْ عددْ االقتصادي،ْ المستوىْ
وتطبيقْمقياسْالضغوطْالنفسيةْالخاصْْْْ.هاتْأطفالْالتوحدْبطريقةْعشوائيةامْمنْأم40ْْالدراسةْمْن

ْمنْْ ْالتوحدْوالمكون ْأطفال ْأبعادْويتمْت60بأمهات ْموزعةْعلىْستة ْبدرجةْْفقرة ْالع ْمن صدقْوالثبات.ْعالية
وتحليلْالتباينْاألحـاديt- testْْْ تمْإجراءْالتحليلْالحصائيْالمناسب،ْحيثْتمْإستخدامْإختبارْْْومنْثمْْ

(ANOVA.)ْْْْنتائجْالدراسةْأنْمستوىْالضغوطْالنفسيةْبأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْجميع وقدْأظهرتْ
تحمـلْأعباءْطفلْالتوحد،ْفيْْْْلىْمتوسطْكانْلبعْدأعنْْإقياسْكانْضمنْالمستوىْالمتوسط.ْومجاالتْالم

سْوالحباطْلطفلْالتوحدْأدنىْمنْالمتوسط.ْكماْأظهرتْنتائجْالدراسةْعدمْْأالْيْْحينْكانْبعدْمشاعر
والمستوىْْ التعليميْ والمستوىْ الجنسْ )متغيراتْ الداللةْ مستوىْ عندْ إحصائيةْ داللةْ ذاتْ فروقْ وجودْ

فروقًاْذاتْداللةْاحصائيةْ)للقلقْعلىْمستقبلْطفلْْنماْأظهرتْيْبْْ(.α=0.05ْْاالقتصاديْعندْمستوىْ
يتعلα=0.05ْْْْالتوحدْْ سريةْواجتماعيةْْأولودْومشكالتْْخرْمقْبأعياءْالطفلْالتوحدْوالطفلْاآل(ْفيماْ

ْ.أفراْدهاْعنْخمسةْأفراْدالتيْيزيدْعددْْسرةلأل
لوالدينْقائمْعلىْاْْ(ْبعنوانْ"ْتنفيذْتدخلْمعرفيْسلوكيZaghlawan, 2011دراسةْزغالوانْ) .8

التعرفْعلىْتأثيرْالتدخلْالمبكرْْْْإلى"هدفتْالدراسةْْْْلتحسينْالتقليدْالتلقائيْلدىْصغارْأطفالْالذاتوية
ْالذاتوية ْأطفال ْلدىْعينةْمن ْاليماءاتْواألشياء ْتقليد ْالوالدينْعلىْمهارات ْالدراسةْْمنْخالل ْتكونتْعينة .

شهر.ْواستخدمت27ْْشهرْواآلخر60ْْوطفلينْأحدهماْعمرهْْمنْاثنينْمنْآباءْأطفالْاألوتيزمْ)أبْوأم(
تصميمْالمتعددْلخطْاألساسْعبرْاالستراتيجياتْلدراسةْكفاءةْالوالدينْفيْتعليمْوتنفيذْالتدريبْالدراسةْال
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أنْاآلباءْكانواْقادرينْعلىْتعلمْتنفيذْاستراتيجياتْبرنامجْْْْإلىعلىْالتقليدْالتبادلي.ْأشارتْنتائجْالدراسةْْ
 لدىْأطفالهمْ.ْدريبْالقائمْعلىْالتدخلْالمبكرْوتقليدْاألشياءْوتقليدْاليماءاْتالت

9. (ْ ْالشريف ْ"2011دراسة ْبعنوان ْأسلوبْحْْأثر( ْالتوترْوتحسينْْْْلالتدريبْعلى ْفيْخفض المشكالت
التدريبْعلىْأسلوبْحلْالمشكالتْفيْْْْأثرالتعرفْعلىْْْْإلىالتكيفْألمهاتْالمعاقين"ْهدفتْالدراسةْْ

تمْاختيارهمْبطريقةْْْْأسرة(30ْْةْالدراسةْمنْْ)رْوتحسينْالتكيفْألمهاتْالمعاقين،ْوتكونتْعينخفضْالتوت
تمْتدريبهنْعلىْأسلوبْحلْْْا(ْأم15ًْعشوائية،ْوتمْتوزيعهمْعلىْمجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتكونتْمنْ)

ْْ)المشكالت،ْومجموعةْْ ْتكونتْمن ْأم15ًْضابطة ْتدريبًْْْا( ْيتلقين ْالمشكالت،ْْوْْالم ْتطبيقْمقياسْْعلىْحل تم
(ْأسابيعْبمعدل8ْْترْالنفسيْومقياسْالتكيفْوأسلوبْحلْالمشكالتْعلىْالمجموعةْالتجريبيةْلمدةْ)التْو

أخرىْعلىْْْْالدراسةْمرةْْأدواْتمدتهاْساعةْواحدةْوبعدْاالنتهاءْمنْالتدريبْتمْتطبيقْْْْاجلسةْواحدةْأسبوعيًْ
يةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْْتْداللةْإحصائوجودْفروقْذْاْْإلىالدراسة،ْوأشارتْالنتائجْْْْأفراْدجميعْْ

تعرضتْللتدريبْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللتدريبْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْْ
ْوالنفسيْللتوترْلصالحْالمجموعةْالتجريبيةْ.

بعنوانْالضغوطْالنفسيةْلدىْأمهاتْوآباءْA. Dabrowska1ْْ&E. Pisula2ْْ(2010ْْ)دراسةْْ .10
اختبارْْْالهدفْاألوللتوحدْومتالزمةْداونْواألطفال.ْوكانْْألطفالْقبلْسنْالمدرسةْالذينْيعانونْمنْاا

تقييمْالضغطْالنفسيْواآلخرْهوْتقييمْاالرتباطْبينْالضغوطْالنفسيةْاألبويْوأسلوبْالمواجهة.ْالطريقةْ
نْْقصيرْمنْاستبيْاْْباستخدامْنموذجْْاألمورمنْأولياء162ْْْْواالجراءاتْمنْخاللْفحصْماْمجموعهْْ

لتيْتعانيْمنْمرضْمزمنْبنًداْمنْمصادرْالضغوطْالنفسيةْوالتوترْللعائالتْا66ْْهولرودْالمؤلفْمنْْ
مستوىْأعلىْْْْإلىأوْمنْذويْالعاقاتْوتحديدْمواقفْالمواجهةْمنْقبلْإندليرْوباركر.ْوأشارتْالنتائجْْ

ذلك،ْتمْالكشفْعنْتأثيرْالتفاعلْبينْْْْىلإمنْالجهادْلدىْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحد.ْبالضافةْْ
الوالدينْفيْمقي التشخيصيةْلألطفالْونوعْ ْوالمجموعةْ التبعيةْ النفسيةْاألبوي:ْ ْْالدارْةاسينْمنْالضغوطْ

وحدودْالفرصْالعائلية.ْوسجلتْأمهاتْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْأعلىْمنْاآلباءْفيْالضغوطْالنفسيةْْ
ذهْاالختالفاتْفيْمجموعةْمنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمتالزمةْْاألبوي؛ْلمْيتمْالعثورْعلىْمثلْه

.ْوقدْوجدْأيضاْأنْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْمرضْْعادةضطراباتْالنمائيةْْداونْواألطفالْذويْااْل
التوحدْتختلفْعنْالوالدينْمنْنموذجيْلألطفالْالنمائيينْفيْالتكيفْوالتفاعلْاالجتماعي.ْكانْالتأقلمْْ

اون،ْوكانْْللضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعيناتْآباءْاألطفالْالمصابينْبالتوحدْومتالزمةْْدْْْااطفيْمؤشرًْالع
التكيفْمعْالمهامْهوْمؤشرْعلىْالضغوطْالنفسيةْالوالدينْفيْعينةْآباءْاألطفالْالذينْيطورونْنموذجًيا.ْْ

علىْآباءْاألطفالْالذينْيعانونْمنْْوقدْدعمتْالنتائجْبقوةْالنتائجْالسابقةْحولْتربيةْاألبناء.ْالضغوطْْ
 المواجهةْوضغوطْالوالدين.ْْأساليْببينْالتوحد.ْكماْأنهاْتسليطْالضوءْعلىْاهتمامْحولْالعالقةْ

(ْبعنوانْ"فاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسين2008ْْدراسةْالرشيديْ) .11
التعرفْعلىْْْْإلىالكويت"ْدفتْالدراسةْْمستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْدولةْْ
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اتْْفاعليةْبرنامجْإرشادْجمعيْمقترحْفيْخفضْالتوترْوتحسينْمستوىْالتكيفْلدىْأمهاتْذويْاالحتياج
الخاصةْفيْدولةْالكويت،ْوالرغبةْفيْمحاولةْملءْالنقصْالواضحْفيْالخدماتْالرشاديةْالنفسيةْوالبرامجْْ

ْاالحتياج ْالجمعيةْألسرْذوي ْالدراسةْمنْ)الرشادية ْالكويت.ْوتكونتْعينة ْالخاصةْفي ْأمهات30ْْات (ْمن
مجموعتينْمجموعةْتجريبيةْْْْلىإذويْاالحتياجاتْالخاصةْفيْمركزْاألملْبمدينةْالكويت،ْوتمْتقسيمهنْْ

ْأم15ًْتكونتْمنْ) ْالتكيفْبمعدلْجلسةْْْْا( ْالتوترْوتحسينْمستوى ْلخفض ْإرشادْجمعيْمقترح تلقينْبرنامج
لمْيتلقينْبرنامجْإرشادْجمعيْْْْْا(ْأم15ًْ(ْدقيقة،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمنْْ)90لمدةْ)ْْاواحدةْأسبوعيًْ

قياسْالتوترْالنفسيْومقياسْالتكيفْواختبارْقبليْعلىْْمقترحْولمْيلتقيْالباحثْبهن،ْواستخدمْالباحثْم
عرضتْلبرنامجْْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْالمجموعةْالتجريبيةْالتيْتْْإلىالعينة،ْوأشارتْالنتائجْْ

 امجْعلىْالدرجةْالكليةْوعلىْالبعدينْالمعرفيْوالنفسيْ.الرشادْوالمجموعةْالضابطةْالتيْلمْتتعرضْللبرن
(ْبعنوانْ"ْفعاليةْبرنامجْإرشاديْفيْتحقيقْالتواصلْبينْاألمْوطفلها2008ْْمْمحمدْ)دراسةْإبراهْي .12

نْأجلْتحقيقْالتواصلْبينْْمجْإرشاديْمتطبيقْبرناْْإلى"هدفتْالدراسةْْْْسلوكهْالتكيفيْْزيادةالتوحديْْو
منْناحيةْْْْالسلوكْالتكيفيْللطفلْْزيادةالتحققْمنْجدوىْالبرنامجْفيْْْْإلىاألمْوطفلهاْالتوحدي،ْكماْهدفتْْ

الذكورْوعددهمْعشرة.ْتضمنتْْ التوحديينْمنْ الدراسةْمنْعشرةْأمهاتْوأطفالهنْ تكونتْعينةْ أخرى.ْ
ْلألْْأدواْت ْالتكيفي ْالسلوك ْبْيالدراسةْمقياس ْالتواصل ْتقدير ْبالضافةْْطفال،ْواستمارة ْالتوحدي، ْاألمْوطفلها ن
وجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبينْدرجاتْاألمهاتْْْْإلىالبرنامجْالرشادي.ْأسفرتْنتائجْالدراسةْْْْإلى

قبلْوبعدْتطبيقْالبرنامجْالرشاديْعلى،ْوذلكْعلىْاستمارةْالتواصلْلصالحْالقياسْالبعدي،ْكماْأسفرتْْ
ْقبلْوبعْدْْإلىالدراسةْْْْنتائج ْاألمهات ْبينْدرجات ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة ْالرشاديْْْوجود ْالبرنامج تطبيق

 على،ْوذلكْعلىْمقياسْالسلوكْالتكيفيْلصالحْالقياسْالبعديْ.
 

 الطريقة واإلجراءات: تتمثل فيما يلي:
 منهج الدراسة: 

ْْ على الحاليةْ الدراسةْ شبهاعتمدتْ المجموعْْالمنهجْ ذيْ ْْالتجريبيْ تجريبية إحداهماْ واألخرىْْتينْ
علىْْ الرشاديْ البرنامجْ تطبيقْ تمْ حيثْ وبقيتْْْأفراْدضابطة،ْ التوحد،ْ أمهاتْ منْ التجريبيةْ المجموعةْ

ْالمجموعةْالضابطةْدونْتدخل،ْماْعداْالقياسْالقبليْوالبعديْللمجموعتين.
 مجتمع وعينة الدراسة: 

ْأمه ْالحالية ْالدراسة ْاألْْْْاتْْشملتْعينة ْفي ْيشكلْعشوائيْْنْْرْدالتوحد ْالعينة محافظةْعمانْواختيار
(ْمن30ْْتكونتْمنْْ)ْْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْفيْالرياضْوالمراكزْوالمدارسْالخاصةْوبشكلْعشوائْي

ْأبنائهمْماْبينْ) ْأعمار ْالتوترْوتراوحت ْالذينْيعانينْمن ْالتوحد ْأطفال (ْسنوات.ْوتمْتقسيمهن10ْْْ-3أمهات
أمهاتْتلقينْبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمقترحْْْ(ْمْن15نتْمنْ)مجموعتينْمجموعةْتجريبيةْتكْوْْإلى
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بمعدلْجلسةْواحدةْأسبوعيًْ التوترْ )ْْالخفضْ دقيقة،ْومجموعةْضابطةْتكونتْمنْ)60لمدةْ (ْمن15ْْ(ْ
 أمهاتْلمْيتلقينْأيْبرامجْإرشادية.ْ

دْوالبرنامجْ)البرنامجْْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحاستخدمْالباحثْفيْهدهْالدراسةْقائمةْْالدراسة: أدوات
ْالمبكر،ْوكالهماْمنْْالرشا ْالتدخل ْالقائمْعلى ْاألسري( ْالسلوكي ْالمعرفي ْالباحثْحيثْتمْعرضهماْْْإد عداد

ْالدراسةْْ ْأداة ْتمتع ْالضرورةْوتبين ْالتعديالت ْاجراء ْتم ْالواردة ْالمالحظات ْالمحكمينْوفيْضوء ْقائمةْمن على
ْالتوت ْبدْرقائمة ْالتوحد ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالمحكمر ْالصدقْصدق (ْوالثباتْمنْخالل0,90ْْينْْ)جةْعاليةْمن

ْوقبولهماْلغاياتْتنفيذْالدراسةْالحاليةْ.ْ(.0,88استخدامْالطريقةْالنصفيةْوبنسبةْْ)
 في:  دواتوتتمثل األ

بعدينْتجمعْْْْإلىقائمةْقياسْالتوترْ)إعدادْالباحث(ْتكونتْاداةْالقياسْمنْعشرةْفقراتْمقسمةْْْ.1
(ْعلى50ْْْْ-10وتراوحتْالعالمةْالكليةْللقائمةْبينْ)ْْلتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحْدعلىْقياسْمستوىْا

فأعلى40ْْْْوبذلكْتكونْدرجةْْْْ(ْتوترْمرتفع5)إلى(توترْمنخفض1ْْنْالتقديرْللفقرةْالواحدةْمن)أاعتبارْْ
 توترْمرتفعْلدىْاألمهاتْْ.

ْباحث(.خاللْالتدخلْالمبكرْمنْ)إعدادْالبرنامجْإرشادْمعرفيْسلوكيْمنْْ.2
خفضْمستوىْالتوترْلدىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْْْْإلىالهدفْالعامْللبرنامج:ْيهدفْالبرنامجْالرشاديْْ

التوحدْمنْخاللْاستخدامْفنياتْعالجيةْسلوكيةْمعرفيةْتقدمْفيْإطارْجلساتْلإلرشادْالجماعيْوتحديدْْ
ْشكلْفردي.ْْالعينةْْبْْفراْدمواقفْالتوترْبالنسبةْأل
 ادي:محتوى البرنامج االرش

ْيمكنْتلخيصْخطواتْبرنامجْاالرشادْالمعرفيْالسلوكيْللدراسةْالحاليةْعلىْالنحوْالتالي:
تحديدْالجلساتْاالرشاديةْمعْاألمهاتْبعشرةْجلساتْوتطبيقْاالختبارْالقبليْ)مقياسْالتوتر(ْ .1

 ومنْثمْاللقاءْالتمهيدي.ْ
 ْْةْخلفه.الكامنْسباْبنواعهْوأشكالهْواألأْوتبصيرْاألمهاتْبماهيةْالتوترْ .2
رفعْمستوىْالوعيْوالتثقيفْالسيكولوجيْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْوكيفيةْتغييرْمنهجيةْوالياتْْ .3

التفكيرْواالدراكْوالفهمْواالستيعابْوغيرهاْمنْالعملياتْالمعرفيةْاألوليةْوالثانويةْفيماْيصدرْعنْْ
 لْإيجابي.بْالوضعْالقائمْوالتعاملْمعهْبشكطفلْالتوحدْمنْحركاتْوسلوكياتْواستيعا

تدريباتْسلوكيةْحولْمجموعةْمنْالمهاراتْوالتمارينْالحركيةْلمناطقْالشدْوالتوترْفيْالجسمْْ .4
 منْخاللْمدربةْمتخصصةْفيْالرياضةْالبدنيةْ.

ْتدريباتْحولْاالسترخاءْوالشهيقْوالزفيرْوالتنفسْوالتخيلْاليجابيْوالتنفيسْاالنفعاليْوالحديْث .5
 يْبينْاألمهاتْ.الذاتيْوالحوارْوالنقاشْاليجاب

 طرحْالتجاربْوالمواقفْاليجابيةْفيْفنياتْالتعاملْمعْأطفالْالتوحدْمنْقبلْاألمهات. .6
 تحديدْالواجباتْالمنزليةْفيْنهايةْكلْجلسةْوماْيطلبْالقيامْبهْمنْعينهْاألمهات. .7
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 التوتر(.تطبيقْاالختبارْالبعديْوالتتابعيْ)مقياسْ .8
علىْاألسئلةْوالفرضياتْوالتيْيمكنْمنْخاللهاْمناقشةْْْاءًْةْبْنالحصائيْساليْبوقدْحددْالباحثْاأل

ْالنتائجْوتحليلهاْبشكلْعلمي:
ْْ:إجراءات الدراسة

ْلتحقيقْأهدافْالبحثْقامْالباحثْبماْيلي:
ْالبحثْْ .1 ْمتغيرات ْتناولت ْالتي ْالسابقة ْالبحثْوالدراسات ْالبحث،ْالرجوعْألدبيات ْتحديدْمشكلة بهدف:

 تابةْالطارْالنظريْوالدراساتْالسابقةْ.وأهدافه،ْوأهميته،ْومنهجه،ْوك
 تحديدْمجتمعْوعينةْالبحثْوطريقةْاختيارْالعينةْ. .2
 هْفيْضوءْتلكْالقراءات.أدواتإعدادْموادْالبحثْْو .3
رشاداتهمْ.ْمتخصصين،عرضْموادْالبحثْعلىْمحكمينْ .4  وتعديلهاْفيْضوءْتوجيهاتهمْوا 
 واختيارهاْللجلساتْاالرشادية.ْموافقةْمنْالجهاتْالمختصةْلتوزيعْاالستباناتْعلىْالعينة .5
 البحث.ْدواْتالبحثْعلىْالعينةْبهدفْالضبطْألْأدواْتتطبيقْ .6
%ْوكانتْبنسبةْعالية88ْْ%ْوالثباْت86قياسْالتوترْالنفسيْواستخراجْالصدقْْْْأداةتمْالتحققْمنْْ .7

%80ْْْْةتحكيمْالبرنامجْاالرشاديْوالذيْحازْعلىْثقةْعاليْْإلىجراءاتْالبحثْاضافةْْإتتوافقْمعْْ
البرنامجْمناسبْومتوافقْمعْالنظرياتْالعلميةْولحالةْاألمهاتْْْْمحتوْىنْْأالمحكمينْْونْصدقْْم

 النفسيةْ.
 خالصةْالنتائجْوكتابةْالتوصياتْوالمقترحاتْالبحثيةْ.ْإلىالوصولْ .8
المتمثلْفيْالمعادالتْْْْالحصائيمنْخاللْالتحليلSPSSْْةْْالحصائيتمْاستخدامْحزمةْالعلومْْ .9

 ةْالمناسبةْوالموصوفةْفيْالنتائجْبالتفصيلْ.الحصائيْساليْبواألْةالحصائي
 

 عرض النتائج وتفسيرها:
المجموعة التجريبية في مقياس    أفرادنتائج الفرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات   

 التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟  التوتر لدى أمهات أطفال
رةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْحثْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيللتحققْمنْهذهْالفرضيةْاستخدمْالبْا

ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدوالقياسْالبعديْأل
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 (1الجدول )
والبعدي   لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )

 على مقياس التوتر 
المجموعةْ
ْالتجريبيْة

ْقيمةْالداللْة Zقيمةْْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالرتب
3,32ْ01ْ,0ْ-15ْ8ْ120ْْالسالبْة
0ْ0,0ْ0,0ْْالموجبْة

ذْبلغتْقيمةْإ0,01ْْ)عندْمستوىْ)ْإحصائًيانْثمةْفروقْدالةْأ(ْب1الجدولْ)يتبينْمنْالنتائجْفيْ
Zْْ(ْْوهي3,32ْْالمحسوبة)وذلكْيدلْعلىْوجودْفروقْمعنويةْبينْاالختبارينْْْْ؛قلْمنْالقيمةْالمجدولةأ

نشطتهْفيْخفضْْأهْْوأساليْبالبرنامجْاالرشاديْالمعرفيْالسلوكيْْوْْأثْرلصالحْاالختبارْالبعديْمماْيؤكدْْ
جْالدراساتْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالتوحدْاللواتيْخضعنْللبرنامجْاالرشادي،ْوهذاْيتفقْمعْنتاْئ

براهيمْمحمد،Carr&Lord,2016)منْفيْكلْْالسابقة (.ْوبالتاليْيتحققْمستوى2008ْْوالرشيدي،2008وا 
للبرنامجْْْْباليجابيْةاألمهاتْبردهنْْْْلمسهْالباحثْمنْاستجاباْتْْماْْذافاعليةْمناسبْللبرنامجْالحاليْوه

ْاالرشادي.
الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية  المجموعة الضابطة في    أفرادبين درجات    نتائج 

 مقياس التوتر لدى أمهات أطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج؟  
استخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْْالفرضيةْتمبهدفْالتحققْمنْهذهْ

ْجدولْاآلتيْ:المجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالْفراْدالبعديْألْوالقياس
 (2الجدول )

في القياسين القبلي والبعدي   Zلداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة وقيمة  (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )
 على مقياس التوتر 

المجموعةْ
ْالضابطْة

ْفيمةْالداللْة Zقيمةْْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالرتب
194ْ,0ْْْ-7ْ6,98ْ60,50ْ1,32ْْالسالبْة
8ْ6,11ْ28.96ْْالموجبْة

Zْْذْبلغتْقيمةْْإ0,01ْْ)عندْمستوىْ)ْْإحصائًيا(ْعدمْوجودْفروقْدالة2ْْيتبينْمنْالنتائجْفيْالجدولْ)
،ْهذاْوقتْْإحصائًيانْالفرقْغيرْدالْْأمنْمستوىْالداللةْوذلكْيدلْعلىْْْْ(ْوهيْأكبر194ْْ,0المحسوبةْ)

جدْفروقْذاتْداللةْفيْدرجاتْالمجموعاتْالضابطةْقبلْْْيْونهْالأْْإلىرتْغالبيةْالدراساتْالسابقةْْشاأ
ْفروقْ.وبعدْتطبيقْالبرامجْاالرشاديةْمدارْالبحثْوهذاْيتفقْمعْنتائجْالدراسةْالحاليةْبعدمْوجودْ

المجموعتين التجريبية والضابطة   أفرادنتائج الفرضة الثالث: توجد فروق ذات دالل إحصائية بين درجات  
 بيق البرنامج االرشادي؟ د تطر بعفي مقياس التوت 

استخدمْاختبارْويلكوكسونْللعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْْْْالفرضيةْتمبهدفْالتحققْمنْهذهْْْْْْ
ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدالقبليْوالقياسْالبعديْأل
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ْ
 
 (3الجدول )

 متوسطات رتب درجات المجموعتين في التوتر في القياس البعدي  ينب ةللمقارن (Mann Whitneyيبين نتائج اختبار )
ْقيمةْالداللْة Zقيمةْ Uقيمةْمجموعْالرتبْمتوسطْالرتبْالعددْالمجموعة
01ْ,0ْْْ-15ْ5,66ْ45,24ْ9,88ْ2,12ْْالتجريبيْة
15ْ11,12ْ72,88ْْالضابطْة

المجموعتينْْْأفراْديْرتبْمتوسطبينْْْإحصائًيا(ْوجودْفروقْدالة3ْيتضحْمنْالنتائجْفيْالجدولْ)ْْْ
بلغتْ حيثْ التجريبيةْ المجموعةْ رتبْ متوسطاتْ فيْ انخفاضْ يظهرْ حيثْ والضابطةْ التجريبيةْ

)U(9.88قيمة مستوىْ عندْ دالةْ وهيْ أمهات0,01ْْ)(ْ بينْ إحصائيةْ داللةْ ذاتْ فروقْ وجودْ يؤكدْ مماْ
عةْالضابطةْالالتيْلمْيخضعنْالتجريبيةْالالتيْخضعنْللبرنامجْاالرشاديْوبينْأمهاتْالمجمْوْْالمجموعة

فاعليةْالبرنامجْالرشادْالمعرفيْالسلوكيْْْْإلىالتجريبيةْوذلكْيعزىْْْْللبرنامجْاالرشاديْلصالحْالمجوعة
ْو للبْرأساليبوفنياتهْ السابقةْ الدراساتْ نتائجْ الكثيرْمنْ النتيجةْمعْ المعرفيةْفيْْهْوتتفقْهذهْ السلوكيةْ امجْ

ْخضاعهاْلمثلْتلكْالبرامج.ْْْإخفضْمستوىْالتوترْللعيناتْالتيْتمْ
الرابعة     الفرضية  )  ال  نتائج  إحصائية  دالل  ذات  فروق  درجات  0,01توجد  متوسطات  بين    أفراد ( 

المجموعة التجريبية على مقياس التوتر في القياسين البعدي والتتبعي وللتحقق من ذلك تم استخدام  
 (. Wilcoxsen Test)مقياس 

للعيناتْللصغيرةْللمقارنةْبينْالقياسْالقبليْْْْاستخدمْاختبارْويلكوكسوْنْْمالفرضيةْْتوالتحققْمنْهذهْْْْْ
ْالمجموعةْالتجريبية،ْوذلكْكماْيوضحهاْالجدولْاآلتيْ:ْفراْدوالقياسْالبعديْأل

 (4الجدول )
دي والمؤجل المجموعة التجريبية بين القياسين البع  أفراددرجات لداللة الفروق بين متوسطات   (Wilcoxsen Testنتائج اختبار )

ْعلى مقياس التوتر 
المجموعة  
 التجريبية 

 قيمة الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الرتب 
 0, 112 -  0,320 30,50 4,98 8 السالبة البعدي 

 14.96 4,11 7 الموجبة التتابعي 

تْأمهاتْأطفالْ(ْبينْمتوسطاتْدرجا0.01(ْعدمْوجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْ)4يتضحْمنْالجدولْ)
البع القياسينْ فيْ التوترْ مقياسْ علىْ التجريبيةْ المجموعةْ النتائجْْالتوحدْ يؤكدْصحةْ مماْ والتتابعي,ْ ديْ

ْالسالبةْْ ْالرتب ْمتوسط ْبلغت ْاختبارْويلكوكسنْحيث ْالرتب4,98ْْْْباستخدام ْمجموع30,50ْْومجموع ْبلغ بينما
وهيْغيرْدالة,0,112ْاللةْْقيمةْالْدْوzْْ0,320ْْوبلغتْقيمة14,96ْْومجموعْرتب4,11ْْْْالرتبْالموجبةْْ

ْاستقرارْْ ْيؤكد ْالتوحدْْْأثرمما ْأطفال ْأمهات ْلدى ْالتوتر ْفيْخفضْمستو ْالمعرفي ْالسلوكي ْاالرشادي البرنامج
ْالظاهرْبعدْمرورْثالثةْشه ْالتحسن ْالتجريبيةْوان ْاالرشاديْْْْأثرورْيعنيْثباتْواستمرارْْالمجموعة البرنامج
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ْفيْهذه ْالمطبق ْالمعرفي ْالتوترْوالتعاملْْْْ؛الدراسةْْالسلوكي ْبأنفسهنْوتخفيف ْاألمهات ْثقةْوتقدير ْمن مماْزاد
ْمعْاألطفالْاكثرْإيجابيةْمماْيؤكدْصحةْالفرضْالرابعْ.

الخامسة: يظهر فاعلية البرنامج االرشادي المطبق في خفض التوتر لدى أمهات أطفال    نتائج الفرضية
 التوحد.المجموعة التجريبية من أمهات  أفرادالتوحد من 

 (5الجدول )
 للبرنامج االرشادي وحسابه باستخدام مربع آيتا كما يلي  ثرحجم األ 

تْْْالداللْةْد.حْعْمْالمجموعة قيمةْ
ْالمحسوبْة

تْْ قيمةْ
ْالمجدولْة

ْحجمْالتأثير

39,32ْ3,23ْ28ْ0,01ْ16,68ْ2,88ْ0,93ْْالمجموعةْالتجريبيةْقبلي
21,65ْ1,86ْْْالمجموعةْالتجريبيةْبعدْي

ْم الدْويتضحْ دالة5ْْلْ)نْ ْْْْإحصائًيْا(ْوجودْفروقْ داللة المجموعةْْْأفراْدبين0,01ْْْْعندْمستوىْ
ْبلغْْ ْالتأثير ْالبعديوانْمعامل ْالقياس ْالتوترْولصالح ْالقبليْوالبعديْعلىْمقياس ْالقياسين ْفي 0,93ْْالتجريبية

فيْخفضْالتوترْْْْوهوْتأثيرْعاليْوبذلكْيكونْتأثيرْالبرنامجْاالرشاديْالمعرفيْالسلوكيْلهْتأثيرْكبير
ْويمكنْتعميمهْعلىْعيناتْأخرىْمنْأمهاتْأطفالْالتوحد.نهْاثبتْفاعليتهْأْوْ،لدىْأمهاتْأطفالْالتوحْد

 مناقشة خالصة نتائج الدراسة:
نْالبرنامجْاالرشاديْالسلوكيْالمعرفيْالذيْتمْتطبيقهْْْأةْبالحصائييتضحْمنْاستعراضْالنتائجْْ
رْْيجابيةْوذاتْداللةْإحصائيةْفيْخفضْمستوىْالتوتْإظهرْنتائجْأْعلىْعينةْمنْأمهاتْأطفالْالتوحدْقْد

المجموعةْالضابطةْاللواتيْلمْيخضعنْللبرنامجْاالرشادي.ْإضافةْْْأفراْدالعينةْالتجريبيةْمقارنةْبْْأفراْدلدىْْ
اْْإلى الشفهيةْوالتيْْْْثرأْلالتدليلْعلىْ التوحدْ تعبيرْواجاباتْأمهاتْأطفالْ كدتْعلىْأهميةْْأمنْخاللْ
وتحقيْقالبرن االرشاديْ ْْْْامجْ االطمئنان منْ األطفالْْمزيدْ معْ وتعاملهنْ واالجتماعيْ النفسيْ واالستقرارْ

ْةْأعاله.الحصائيأكثرْإيجابيةْوهذاْيتفقْمعْالنتائجْْوانعكاسْذلكْعلىْسلوكْاألطفالْبصورة
تعرضهنْْْْلوحظْمنْنتائجْالدراسةْبانْأمهاتْأطفالْالتوحدْممنْكنْيواجهنْمستوىْعالْمنْالتوترْوبعْد

السل المعرفيْ االرشاديْ ْوللبرنامجْ وفنياتْ ْْْْأساليْبوكيْ مما االرشاديةْ الجلساتْ انطباعْْْأتضمنتهاْ عطىْ
والتتابعيْوالذيْ البعديْ القياسْ التجريبيةْوالذيْظهرْفيْ المجموعةْ إيجابيْلدىْاألمهاتْعينةْالدراسةْ

فيْنتائجْالقياسْالتتابعيْوبشكلْْْْرثواستمراريةْاستقرارْاألْْأثرْْْواظهرْانخفاضْواضحْفيْمستوىْالتوترْْذ
ْْ.حصائًياإدالْ
ناجحًْْْْْْ كانْ البرنامجْ إنْ القولْ بالنسبةْأليمكنْ المحددة،ْومهماْ تحقيقْاألهدافْ المجموعةْْْْفراْداْفيْ

التجريبيةْوهذاْماْتبينْمنْخاللْاقتراحاتهمْالمتمثلةْفيْتكرارْالبرنامجْمرةْأخرى،ْوتعميمهْعلىْجميعْْ
المجموعةْْْْأفراْدلتعمْالفائدة.ْْوبناءْعلىْذلكْيمكنْأنْنرجعْالتحسنْالذيْظهرْعلىْْْْأمهاتْأطفالْالتوحْد
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ْْ ْْْْإلْىالتجريبية ْْْْأساليْبفاعليةْواستخدامه البحثْمعْْإرشاديةْمتنوعة؛ المستخدمْفيْهذاْ البرنامجْ أيْأنْ
ْوحد.ْالمجموعةْالتجريبية،ْقدْأثبتْفاعليتهْوتأثيرهْفيْخفيضْمستوىْالتوترْلدىْأمهاتْأطفالْالت

ْفيْْ ْالتحسن ْاكتسابهمْْْْأعضاءْْأداءأن ْبين ْبحيث ْالمنزليةْكانْمستمر، ْللواجبات ْالتجريبية المجموعة
تخفيضْمستوىْالتوترْالذيْيعانونْمنهْقبلْتطبيقْالبرنامجْْْْلمهاراتْعديدةْلخفضْالتوتر،ْومكنهمْمن

مستوىْْْْتستخدمْبهدفْخفيْضالرشاديةْالتيْْْْساليْباالرشادي.ْوهذاْيعنيْأنهْمهماْاختلفتْالفنياتْواأل
ليهْنتائجْالدارساتْالسابقةْمثلْْإوتتفقْهذهْالنتيجةْمعْماْتوصلتْْْْالتوترْأثبتتْفعاليتهاْفيْعالجْالتوتر

(ْ ْدراسة :carr& lord,2016ْْ،ْبوْغزالْوآخرون ْأ ْ)الزبيديْوالشجرواي،2015(ْودراسة)ْ (2014ْْ(ْودراسة
( 3014ْْفاروف،ْْةسامأودراسةْ ( ْ ودراسةْ ْ)A. Dabrowska,20101ْْ&E. Pisula2)ْْْمن والعديدْ

والقلقْْالدراساتْالتيْاستخدمتْفنياتْمتعددةْمنْاالتجاهْالمعرفيْالسلوكيْودورهْالفعالْفيْخفضْالتوترْْ
والفئاتْاألخرىْمنْذويْالعاقة التوحدْ واسرْأطفالْ نتائجْْْْ؛ومعالجةْمشكالتْأمهاتْ توافقْ يؤكدْ مماْ

ْالدرا ْالحاليةْمعْغيرهاْمن ْالعديدةْْالدراسة ْبرنامجْمعرفيْسلوكيْوالفنيات ْاستخدام ْفيْضوء المستخدمةْْسات
ْاْاالتجاهْ.ْذفيْه

سرْْومقترحاتْألمهاتْأطفالْالتوحد،ْواألوفيْضوءْنتائجْالدارسةْوضعْالباحثْعدةْتوصياتْ
ْوالمتخصصينْفيْالتربيةْالخاصةْوالمشرفينْعلىْأطفالْالتوحْد

لتوحدْعلىْْفنياتْذاتْفعاليةْلمساعدةْأمهاتْأطفالْاضرورةْالتدخلْالرشاديْالمبكرْواستخدامْْ .1
 التغلبْعلىْالتوترْوالقلقْالناتجْعنْالتعاملْمعْأطفالْالتوحد.

 فعالةْفيْالتعاملْمعْالتوتر.ْْْأساليْبتدريبْاألمهاتْعلىْاتباعْ .2
ْْضرورةْتقديمْالدعمْالنفسيْواالجتماعيْألمهاتْوأسرْوأطفالْالتوحدْورفعْمستوىْالوعيْوالتثقيْف .3

 لديهمْفيْآلياتْالتعاملْمعْهدهْالفئةْ.
ْالرشا ْالبرامج ْباستخدام ْالتجريبية ْالدراسات ْمن ْمزيد ْإجراء ْالباحث ْالرشاديةْْويقترح ْوالفنيات ْالمختلفة دية

والتركيزْعلىْالبرامجْذاتْالعالقةْبالجوانبْالسلوكيةْوالمعرفيةْوالعقالنيةْوالعاطفيةْوتطويرْالذاتْوفقْ
ْالنفسيةْْ ْإحداثْْْاالمتعارفْعليةْوتحديدًْالنظريات ْفي ْلدورها ْالسلوكيْوالعاطفيْوالعقالني ْالمعرفي االتجاهين

ْصيةْأياْكانتْمشكالتها.التغييرْالمنشودْلدىْالشخ
 المراجع

 : المراجع العربيةأوالً 
التأهيلْالرياضيْعلىْخفضْمستوىْالنشاطْالزائدْوتحسينْالسلوكْْإبراهيم،ْتأثيرْأمجدْعبدْاللطيف .1

الرشادْالنفسيْبجامعةْْْلإلرشادْالنفسي،ْمركز14ْفيْلدىْاألطفالْالتوحديين.ْالمؤتمرْالسنويْالتكي
ْ"نحوْتوجهاتْمستقبلية”(ْْ)ْْشمْسعينْْ ْالشاملة ْالجودة ْالتنميةْفيْظل ْأجل ْالنفسيْمن ْْمصرْ.الرشاد

(2007ْ،)ْْ 
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2. ْْ علوان فدعوسْ ْْْْالحمد،نايفْ الرزاقْحسين، ْْعبدْ ْْوالحسن، عليْمحمد فاعليةْْْْل،غزاْْوأبوعاصمْ
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ْ(ْ،2015)ْْ.مصر،3ْ،ْْج163ْعْالتربية،مجلةْوالعصبيْلدىْمعلماتْأطفالْالتوحدْالذاتويين،ْ
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ْ(ْ،2014)ْالعراق.،2ْع
ْ(.2008)،ْ،ْدمشق.ْمنشوراتْجامعةْدمشقسيرشادْالنفبرامجْالالعاسمي،ْْرياْض .6
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 قائمة التوتر النفسي ألمهات أطفال التوحد 

 إعداد  د. أحمد الغرير  

 جهه من توترات في وجود طفل توحدي في حياتها عن حالة األم وما توا رأمامك قائمة فقرات تعب

 ناسب أجب على مستوى الدرجة التي تنطبق عليك بوضع دائرة على الرقم الم 

 شديد التوتر.  5 إلىمتدني التوتر  1لوصف حالتك من 

رقم  

 الفقرة

دون  متدن  المحتوى للفقرة     

 متوسط 

شديد  شديد متوسط 

 جدًا

      البعد االنفعالي • 

 5 4 3 2  1 أشعر بنوبات غضب شديده وعصبية.   .1

 5 4 3 2  1 العنف والتعنيف  والعدوانية.  إلىاللجأ   .2

 5 4 3 2  1 حوال أسرتي.أبكي واتحسر على أ  .3

 5 4 3 2  1 .عادةأشعر بعدم االمان وحزن وعزلة   .4

 5 4 3 2  1 أخاف على نفسي وطفلي من المجهول.  .5

      البعد السلوك  • 

 5 4 3 2  1 لدي عادات غير طبيعية كقظم االظافر.  .6

 5 4 3 2  1 .المهدئاتأدخن السجائر واتناول   .7

 5 4 3 2  1 كل.ومزاجية في تناول اال اضطراب  .8

 5 4 3 2  1 التفكير الدائم والتشتت وعدم التركيز   .9

 5 4 3 2  1 توتر في عالقاتي مع المحيط.  .10

      التوتر  )  (  درجاتمجموع  

 

 مالحظة 
 (. بحاجة برنامج ارشادي. 50 إلى40درجة شديدة جدًا            ) •

 (. بحاجة تثقيف وتوعية.40 إلى 31درجة شديدة) •

 ( بحاجة توجيه. 30إلى 21)       سطة     درجة متو •

 (ال تحتاج  20إلى 11درجة توتر دون المتوسط)  •

 ( عاديه 10هتى 0درجة توتر متدنية جدًا   )  •

 الباحث  

ْ
ْ
ْ
ْ


