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 ملخص

هدفت هذا الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إرشادي يستند إلى نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي 

عينة الدراسة كونت وت .اضطراب طيا التوحدخفض الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال في 

ت ، وقد وّزع"جود"هات أطفال اضطراب طيا التوحد المتواجدات في مؤسسة ا  من أمّ أمّ ( 20من )

في كل مجموعة، أفراد  عشرةفي الدراسة عشوائيا  إلى مجموعتين ضابطة وتجريبّية بواق   المشاركات

، ومن ثم قامت بعد التحقق من خصائصه السيكومترية الضغوط النفسيةوقد استخدم في الدراسة مقياس 

نفعاليا ، عدت برنامجا  إرشاديا  عقالنيا  االباحثة بتطويرا بما يتالءم والبيئة الفلسطينية وأهداا الدراسة، وأ

في األسبو  ( جلسة وبمعدل جلستين 13ق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية بواق  )وقد طبّ 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين يقة لكل جلسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة ( دق45بمدة )

 ،المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس الضغوط النفسية تبعا  لمتغير المجموعة )تجريبية

بين المجموعة التجريبية الضغوط النفسية وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس و ضابطة(, 

أظهرت وجود فروق ذات لصالح المجموعة التجريبية، كما  الضابطة، بعد تطبيق البرنامجوالمجموعة 

البرنامج قبل تطبيق داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس وبعدا

الكلمات المفتاحية: برنامج إرشادي عقالني انفعالي، في القياسين البعدي والتتبعي.غوط النفسية الض

 أطفال اضطراب طيف التوحد.، الضغوط النفسية
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of an emotional rational indicative program theory in 

reducing psychological stress in a sample of mothers of children with autism spectrum dis-

order. The study sample consisted of 20 children with autism spectrum disorder at Jawad 

Foundation. The participants in the study were randomly divided into two groups: (control 

and experimental), with a total of 10 individuals in each group. The study used the psycho-

logical stress scale, which was developed by the researcher in accordance with the Palestin-

ian environment and study objectives. The researcher has also developed an emotional ra-

tional indicative program which she applied to the experimental group over 13 sessions, at 

a rate of two sessions a week, each session consisted of 45 minutes. 

The results of the study showed no statistically significant differences between the arithme-

tic averages of measures before of the psychological stress scale according to the variables 

of the group (experimental and control). The results also showed that there were statistical-

ly significant differences between the experimental group and the control group on the psy-

chological stress scale after the application of the program in favor of the experimental 

group. Furthermore, the results showed statistically significant differences between the av-

erage scores of the experimental group on the stress scale before and after the program was 

applied. and the existence of statistically significant differences between the average scores 

of the experimental group members on the psychological stress scale in the after and the 

follow-up scale.. 

Keywords: Emotional rational counseling program; psychological stress; children 

with Autism spectrum disorder. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة 1.1

، لطفل  ا الذي يحتضن   األول   والتربوي   الثقافيّ  ، وهي الوعاء  األسرة اللبنة األولى في المجتم  د  عت  

 إنجداب   يعدد  و  بداء وفلدذات أكبدادهم،عدين اآ ة  هم قدرّ  واألبناء   نباتها، ح  صل   ،إذا كانت صالحة   كالتربة فهي

 –وخصوصددددا األم –األسددددرة  العربيددددة، وتصددددابهددددذا األسددددرة فدددي مجتمعاتنددددا نجدددداز األعظددددم لاألطفدددال اإل

ظدديم فددي حيدداة األم إلددى ويتحددول هددذا الحدددث الع ،باالنتكاسددة لدددى معرفتهددا بطصددابة طفلهددا بطعاقددة معينددة

 ، إنددهغيددر عدداديإندده طفددل  موحددات مددن هددول الصدددمة والمفاجئددة،الطاآمددال و  تتبخددر كددل  ؛ فخيبددة أمددل

 تبعات.لتوحد م  ما تحمله هذا اإلصابة من باضطراب طيا امصاب 

التدي تصديب األطفدال فدي طفدولتهم  الشداملة مدن اإلعاقدات النمائيدة وحدد  التاضطراب طيا  عد  ي  و 

 ،الحركيددة ،النفسددية ،االجتماعيددة، العقليددةعلددى جوانددب نمددو الطفددل كلددي المبكددرة، وهددي إعاقددة ذات تددأثير 

التفاعدددل التواصدددلي و ذا اإلعاقدددة هدددو الجاندددب ن أكثدددر جواندددب القصدددور وضدددوحا  فدددي هدددا  و  ،كافدددة الحسدددية

علددى التفاعددل االجتمدداعي وتكددوين عالقددات مدد   قددادر   الطفددل التوحدددي غيددر   إذ إنّ ، المتبددادلاالجتمدداعي 

 .(2013 ،وحسن )الجالمدة والسلوك النمطي، واالهتمامات لديه محددة، إلى قلة االنتباا ضافة، إاألقران

ن هدذا األزمدات ال تقد  عندد ا  و  األزمدات،العديدد مدن أطفال اضدطراب طيدا التوحدد  ر  وتواجه أس  

مددن المراحددل تمددر بهددا تلددك  إنمددا تتجدددد فددي مراحددل عدددة مددن حياتدده. وهندداك عدددد   ؛مدديالد الطفددل فحسددب

وتتفداوت هدذا المراحدل مدا بدين  ن على كدل مرحلدة مدن هدذا المراحدل،يسيطر نمط انفعالي معي إذ ،األسر
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األزمدات مد   وتتكرر هذا باإلحباط ومشاعر الذنب،والشعور الشعور بالصدمة والتشكيك في التشخيص 

لهدا  مدن الضدغوط النفسدية التدي تتعدرض   عنهدا العديدد   التدي يندتج  تلدك  ،طفدل اضدطراب طيدا التوحددنمو 

 (.2011أسرته )الخميسي، 

 ب  وتجّند ،قددرتها فدي توجيده الطفدل نحدو الخبدرات المالئمدة فديألزمات يؤثر ض األسرة إلى اوتعرّ 

وينصددرفون  ،وتسدتنفذ طاقداتهم ،يركددز اآبداء علدى مشداكلهمالنفسدية الضدغوط تزايدد الخبدرات الضدارة، فمد  

تتطلب إدارة  ولما كانت األبوة عن أطفالهم ومشكالت النمو الخاصة بهم، وتضعا قدرتهم على التحمل،

فطن ؛ نمو جسميا  ونفسيا  وعقليا  تثمدر طفال  سليم التؤدي وظيفتها بفاعلية وكفاءة، و  فنية ووقتا  وجهدا  حتى

فدي  –والتدي ال يملكدان  ،ض الوالددين واألسدرة إلدى الضدغوط التدي تتعلدق بالحيداة وظروفهدا ومتطلباتهداتعرّ 

كمددا تفشددل  ،الطفددل الحقددا  فدديحيالهددا تحكمددا  أو سدديطرة تدددؤدي إلددى إعاقددة أداء الوالدددين وتددؤثر  –الغالددب 

فددي ظدددل تلدددك الظددروا فددي توجيدده الطفددل نحددو الخبددرات اإليجابيددة التددي تثددري عمليددة  –عددادة  –األسددرة 

 (.2000ردود أفعالهم )أبو السعود،  فيالنمو، فخصائص الطفدل قد تشكل ضغوطا  على الوالدين تؤثر 

عائلددة حدددي لل( أن الصددعوبات التددي يجلبهددا الطفددل التو Gernsbacher ,2004وتددرى جيرنسباشددر )

بحاجدة إلدى  الطفل ال يدزال ، فطنعظيما   ئهاعطا مهما كان مقدارف ألم،في ا فيما يتصلخاصة وب ،هائلة

التوحدد التدي يعداني  اضدطراب طيدا فدي حداالت كثيدرة بحالدة بالغدا   تدأثرا  العالقات األسرية تتدأثر المزيد، و 

 يحتاجدهمدا أطدول ممدن الوالددين  وقتدا  طفل اضطراب طيا التوحد  حتاجفمن الطبيعي أن ي ،منها الطفل

 في التعامل معه. استراتيجية خاصةن استخدام ين، كما يتعين على الوالدو طبيعيإخوته ال

( التدي 2014الدراسدات العربيدة دراسدة اليحيدى ) الموضدو ، فمدنوقد تناولت بعض الدراسات هذا 

أطفدددال فسدددية لدددى أمهددات النأسدداليب مواجهددة الضددغوط تقصددت أثددر برنددامج إرشدددادي جمعددي فددي تنميدددة 

لتنميدددة أسدددداليب مواجهددددة  جمعيددددا   إرشددداديا   إذ طبقدددت برنامجددددا   فددددي مديندددة جدددددة،اضدددطراب طيددددا التوحدددد 
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 التي تقصت أثدر برندامج إرشدادي (2016) دراسة أبو زيد وعبد الحميدو  ،الضغوط النفسية وبينت فعاليته

اضدددطراب التوحدددد أطفدددال العقالندددي االنفعدددالي السدددلوكي فدددي تعدددديل المعتقددددات الالعقالنيدددة لددددى أمهدددات 

 .وبينت فعاليته

من استشعار الباحثة بمقددار الضدغط النفسدي الكبيدر الملقدى علدى كاهدل  وقد جاءت فكرة البحث

واجهدت هدذا  إذ، لددى صدديقتهااضطراب طيا توحد اء وجود طفل جرّ  ،طفل اضطراب طيا التوحدأم 

أثنددداء محاولتهدددا التكيدددا والتعدددايش مددد  هدددذا الطفدددل، فأطفدددال  فدددي األم العديدددد مدددن المشدددكالت الخاصدددة

ن كانددت معظددم موجددودون حولنددا فددي كددل مكددان،اضددطراب طيددا التوحددد  أسددرهم تحدداول إخفدداءهم عددن  وا 

مقدددار الضددغوط ، وبددذلك يزيددد أو محددرج   شدديء مخجددل   اضددطراب طيددا التوحددد نّ منهددا أ ظنددا   األنظددار؛

 ؛اإلرشداديةأهمية البرامج ومن هنا تأتي ، األمّ  ، وبخاصةالتوحد اضطراب طيا النفسية على أسرة طفل

اء التي تعاني من مستويات من الضغط النفسي جدرّ  ،على هذا الفئة المهمة والمهمشة تسليط الضوءفي 

إرشدادية تعنددى بخفددض الضددغوط النفسددية فددي عمددل بددرامج هنددا تددأتي األهميدة البالغددة ومددن  هدذا اإلصددابة،

 .طفل اضطراب طيا التوحد التي تتعرض لها أمّ 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1

إلددى ضددغوط نفسددية  -األم وخصوصددا  –اضددطراب طيددا التوحدددتتعددرض األسددرة التددي لددديها طفددل         

د هائلدة،  عمدل الباحثدة فدي مؤسسددةومددن خدالل  ،مدن قيامهدا بوظائفهددا ومهامهدا علدى الوجده المطلدوب د  تح 

الضدغط النفسددي  التوحدد مدن اضدطراب طيددا أطفدالأمهدات معانداة  بحجددم   لتأهيدل أطفدال التوحدد، شدعرتا 

 مدا يتولدد ة  كثيدر ورأتا أنده فدي حداالت  تيجة وجود هذا الطفل في األسرة،ن ؛حزنالحيرة و القلق و ومشاعر ال

ومدن هندا  والعزلدة عدن المجتمد ، الدذات،نب ولدوم بالدذ شدعورا   التوحدد اضدطراب طيدا أطفدال لدى أمهات
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 اضدطراب طيدا اعات لددى أمهدات أطفدالأهميدة اإلرشداد النفسدي لتخفيدا الضدغوط النفسدية والصدر  تنب   

 .تارة أخرى لتدريب األمهات على أساليب رعاية أبنائهنو  ،تارة التوحد

مسدتوى الضدغط النفسدي  تعندى بخفدض( أهمية البرامج اإلرشدادية التدي 2017جابر)وتؤكد دراسة 

لعدددم وجددود دراسددات عددن فعاليددة بددرامج إرشددادية فددي  التوحددد، ونظددرا  اضددطراب طيددا  لفئددة أمهددات أطفددال

فدطن هدذا الدراسدة  علدم الباحثدة  وفدقخفض الضدغوط النفسدية لددى أمهدات أطفدال التوحدد فدي فلسدطين  

 ستكون األولى من نوعها في البيئة الفلسطينية.

 :اآلتيالرئيس السؤال ب مشكلة الدراسة تتلخص  وبناء على ما تقدم 

 أطفـالالضـغوط النفسـية لـدى أمهـات ما أثر برنامج إرشـادي معرفـي سـلوكي فـي خفـض 

 ؟التوحد اضطراب طيف

 اآلتية:الفرعية وينبثق عن التساؤل الرئيس األسئلة 

 التجريبيددة المجموعددة أفددراد درجددات متوسددطاتإحصددائية بددين  داللددةتوجددد فددروق ذات  هددل: األولالســؤال 

 ؟اإلرشاديتطبيق البرنامج قبل الضغوط النفسية المجموعة الضابطة على مقياس  وأفراد

المجموعدة التجريبيدة أفدراد  درجدات توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات هدل :الثانيالسؤال 

 على مقياس الضغوط النفسية قبل وبعد تطبيق البرنامج؟

المجموعدة التجريبيدة أفدراد  درجدات توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطاتهدل  :الثالثالسؤال 

 المجموعة الضابطة على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق البرنامج؟أفراد و 

يبيددة المجموعدة التجر أفددراد  درجدات هددل توجدد فددروق ذات داللدة إحصددائية بدين متوسددطات :الرابــعالسـؤال 

 ؟شهر من تطبيق البرنامج اإلرشادي بعد مرور في القياسين البعدي والتتبعي
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 فرضيات الدراسة 3.1

بدددين متوسدددطات  )α≥0.05(ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة  :الفرضـــية األولـــى

درجات أفراد المجموعة التجريبيدة وأفدراد المجموعدة الضدابطة علدى مقيداس الضدغوط النفسدية قبدل تطبيدق 

 .البرنامج اإلرشادي

 بدددين متوسدددطات )α≥0.05(ات داللدددة إحصددائية عندددد مسدددتوى داللدددة ال توجدددد فدددروق ذ :الفرضـــية الثانيـــة

 .اوبعد لنفسية قبل تطبيق البرنامجالمجموعة التجريبية على مقياس الضغوط ا درجات أفراد

متوسدددطات  بدددين )α≥0.05(داللدددة ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى  :الفرضـــية الثالثـــة

ضدغوط النفسدية بعدد تطبيدق المجموعدة الضدابطة علدى مقيداس الأفدراد المجموعدة التجريبيدة و درجات أفراد 

 .البرنامج

بدددين متوسدددطات  )α≥0.05(ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصددائية عندددد مسدددتوى داللدددة  :الفرضـــية الرابعـــة

درجددات أفددراد المجموعددة التجريبيددة فددي القياسددين البعدددي والتتبعددي بعددد مددرور شددهر مددن تطبيددق البرنددامج 

 اإلرشادي.

 أهداف الدراسة 4.1

 :هداا اآتيةالدراسة لتحقيق األسعت 

 .التوحد اضطراب طيا أطفالنفسي لدى أمهات درجة الضغط ال تعّرا   .1

 لدى أفراد المجموعة التجريبية. ةط النفسيو برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض الضغ بناء .2

المجموعددة الضددابطة فددي القيدداس لدددى أفددراد المجموعددة التجريبيددة و  الفددروق بددين الدددرجات تعددّرا   .3

 البعدي.
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أطفددال  اسددتمرار تددأثير برنددامج معرفددي سددلوكي فددي خفددض الضددغوط النفسددية لدددى أمهددات تعددّرا   .4

 في رام اهلل.جود مركز التوحد في يا اضطراب ط

 أهمية الدراسة  5.1

 تكتسب الدراسة أهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو اآتي:

 األهمية النظرية 1.5.1

 ؛جدودركدز مفي  التوحداضطراب طيا أطفال اسة إلى تسليط الضوء على أمهات ر هذا الدسعت 

هميددة النظريددة األ تتمثددلكمددا  .مهدداتاألمحاولددة خفددض الضددغوط النفسددية التددي تتعددرض لهددا  مددن ثددّم فدديو 

 عامدة،ب لعربيدةاوالمكتبدات  خاصدة،التوحدد بتأهيدل اضدطراب طيدا  مراكز ثراء مكتباتلهذا الدراسة في إ

 .العلميةالبحوث  هذابمثل 

 األهمية العملية 2.5.1

 اإلرشداد األسدري والمرشددين إفدادة إمكانيدة التطبيقية فيأهمية هذا الدراسة من الناحية  تكمن    

توفير برنامج إرشادي يستند إلى النظرية المعرفية ؛ ألنها تعمل على االجتماعيين واألخصائيين النفسيين

اضددطراب أطفددال ى أمهددات فددي خفددض الضددغط النفسددي لدددواسددتخدامه ا وفنياتهدد ،السددلوكية واسددتراتيجياتها

 .التوحدطيا 

 الدراسة ومحدداتهاحدود  6.1

 التوحد. اضطراب طيا أمهات أطفالعينة من : الحدود البشرية 1.6.1

 .جود ركزم–محافظة رام اهلل  :الحدود المكانية 2.6.1
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 .م2019-2018الجامعي  هذا الدراسة في العام طبقت :الحدود الزمانية 3.6.1

 الواردة في الدراسة. المفاهيمية والمصطلحاتعلى الحدود الدراسة ستقتصر : الحدود المفاهيمية 4.6.1

إرشدادي يسدتند إلدى النظريدة  النفسدية، وبرندامجفي هذا الدراسة مقيداس الضدغوط استخدم : األدوات 5.6.1

 الضغط النفسي.درجة المعرفية السلوكية، واستراتيجياتها وفنياتها الستخدامها في خفض 

 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات 7.1

قددددديم الخدددددمات : هددددو عمليددددة مخططددددة ومنظمددددة فددددي ضددددوء أسددددس علميددددة لتلبرنــــامج اإلرشــــاديا 1.7.1

لجميدد  مددن تضددمهم المؤسسددة بهدددا مسدداعدتهم  (وجماعيددا  ، فرديددا  )المباشددرة  المباشددرة، وغيددراإلرشددادية 

 (.2002على النمو السليم )زهران، 

القائمددددة علددددى اسددددتخدام الفنيددددات مجموعددددة األسدددداليب واإلجددددراءات  :عددددرا البرنددددامج اإلرشددددادي إجرائيددددا  وي

 المعرفية والسلوكية بهدا خفض الضغوط النفسية.

 تنتج عن محاولة الفرد في التوافق والتكياالتي االستجابة النفسية والفسيولوجية  :الضغط النفسي 2.7.1

 (. 2008 ،وعيسى ليفةخ)لها في المواقا التي يتعرض 

يحصددددل عليهددددا الفددددرد علددددى مقيدددداس الضددددغوط النفسددددية ويعددددرا الضددددغط النفسددددي إجرائيددددا: الدرجددددة التددددي 

 المستخدم في هذا الدراسة.

تصيب األطفال في طفولتهم المبكرة، وهي ذات  شاملة نمائيةعاقة إهو : دالتوح  اضطراب طيف  3.7.1

أوردت  ، وقدكافة الحسية، الحركية، النفسية ،االجتماعية، العقليةعلى جوانب نمو الطفل كلي تأثير 

الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي اضطراب طيا التوحد ضمن مظلة االضطرابات النمائية 

العصبية، التي تتضمن الفئات التالية إلى جانب فئة اضطرابات طيا التوحد: االضطرابات العقلية، 
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ابات واضطرابات التواصل، وضعا االنتباا والنشاط الزائد، وصعوبات التعلم المحددة، واالضطر 

 (.(American Psychiatric Association ,2013الحركية

بدأنهن األمهدات اللدواتي يعدانين مدن ضدغوط  وتعرا إجرائيدا   :دالتوح اضطراب طيف أمهات أطفال 4.7.1

 التوحد. اضطراب طيا جراء إصابة أطفالهن بالتوحد ومتواجدات م  أطفالهن في جمعية تأهيل ؛نفسية
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لدراسات السابقةاو  اإلطار النظري  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

النظرياإلطار  1.2  

 تمهيد

ه في الجزء األول منف والدراسات السابقة،هذا الفصل عرضا  لإلطار النظري   الباحثة  فيم  قدّ ت    

مفهوم الضغط النفسي، ومصادرا، وأنواعه، وأعراضه، في  متغيرات البحث الرئيسة المتمثلة تتحدث  عن

رشاد أسر أطفال اضطراب طيا وأبرز النظريات المفسرة له، ومفهوم اضطراب  التوحد، وأسبابه، وا 

نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي مفهومها، ونشأتها، واألسس التي تقوم ، ثم عرض لالتوحد طيا

يتمثل في الدراسات السابقة التي فأما الجزء الثاني من هذا الفصل،  .عليها، وفنياتها وقواعدها األساسية

 لها صلة بالبحث الحالي إذ وزعت إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية.  

 الضغط النفسي  

 الضغط النفسيمفهوم  1.2.1

من المواضي  التي حازت على  د  يع وهوظرية لمفهوم الضغط النفسي، تعددت التفسيرات الن      

، من الظواهر النفسية المعقدة والمتعددة الجوانب يعد  و ، اهتمام علماء النفس والعلوم اإلنسانية عموما  

 دب النظري المتعلق بالضغط النفسي.لأل عرض   أتيوفيما ي
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تعرض الفرد ( بأنها حالة من عدم التوازن الناجمة عن 2008عرفها الطهراوي) الضغوط النفسية:     

حياتية النفعاالت سلبية سيئة تتسم بالقلق، والتوتر، والضيق، والتفكير المرهق في أحداث وخبرات 

اضطرابات  ب  سبّ خشى حدوثها بالمستقبل، وت  تعرض لها في الماضي، أو يعيشها بالحاضر، أو ي  

 فسيولوجية ضارة.

مراض الحديثة سببها الضغوط النفسية، وأن ألمن ا %( 80) حصاءات العالمية أنّ إلوتشير ا     

 )باء والمستشفيات ناتجة عن الضغوط النفسية، وأنلألطالمرضى المراجعين  التمن مشك ( 50%(

 (.2009، والغرير أبو سعد)من أفراد المجتم  يعانون من أشكال الضغط النفسي ( 25%

إدراك الفرد لعدم قدرته على إحداث فالضغوط هي عملية نفسية واجتماعية واسعة، وتشير إلى      

 ، وتسبب له ضعفا  المّته  أنها تهدد أمنه وس استجابة مناسبة للمواقا التي يواجها في البيئة، ويشعر  

الوظائا العضوية لدى الكائن  في ، فالضغوط بصفة عامة تنتج عن مثيرات خارجية تؤثر سلبيا  وتوترا  

 (. 2008 خليفة وعيسى،)الحي 

من  ا  مؤسس مفهوم الضغط النفسي في جامعة هارفرد إلى أن كثير  (Canon) كانونوأشار      

تكون إما بالقتال أو بالهروب،  ما، خطرإلى سان اإلناستجابة  التغيرات النفسية سببها الضغوطات، وأنّ 

تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في الجهاز العصبي، فطثارة هذا الجهاز نتيجة ستجابات االوأن هذا 

درينالين، وزيادة ضربات القلب، وزيادة ضغط غط النفسي سوا تؤدي إلى زيادة في نشاط غدة األللض

 (. ,Arden 2002الدم، وسرعة في التنفس، وزيادة في كميات العرق )
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 ثقل  عن أعباء زائدة ت   الحياة الضاغطة بأنها عبارة   النفسي أحداث   للطب   مريكية  األ الجمعية   تا ف  وعر      

نتيجة لمرور الفرد بخبرة صارمة تتمثل في وقو  الفرد فريسة لمرض مزمن، أو فقدان  ؛الفرد كاهل  

المختلفة، أو الدخول في مشاكل  في قدرته على أداء أدوارا  لوظيفته، أو دخوله في حالة صرا  حاد 

حداث يدخل ألعجز الفرد عن الفرد عن مواجهة مثل هذا ا سرية الزوجية، وأن  ألبحياته ا تتصل   حادة  

 (. 2008 غانم، ) طراباتالضرتباك واالالفرد في حالة من ا

عبارة عن استجابات نفسية من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن مفهوم الضغط النفسي      

تحدث للفرد عند تعرضه لموقا ما أو خبرة معينة، يرافقها استجابات فسيولوجية مصحوبة بمشاعر 

 وانفعاالت سلبية مثل القلق والتوتر والضيق. 

          مصادر الضغوط النفسية 3.1.2

 : أربعة مصادر للضغط النفسي وهي (2010)ذكر الدحادحة 

 .زعاجات، التلوث وغيرهاإلالطقس، االبيئة، مثل: -1 

صابات، ضعا التغذية، اضطرابات إلالعوامل الفسيولوجية، مثل: فترات النمو المختلفة، المرض، ا-2

  .جتماعية والتغيرات الطارئةالتهديدات البيئة ا عنالناتجة  ،م المعدة والقلقآالالنوم، و 

تفاق، المالية العمل، إلقاء المحاضرات، عدم ات الالجتماعية، مثل: المواعيد، المشكالالضغوطات ا-3

   ه.ستفادة منالصدقاء، متطلبات الوقت واألقرباء واألفقدان ا

 .التفكير؛ فطن العقل يفسر تغيرات البيئة، والجسم يحدد متى يستجيب كحالة طارئة طريقة-4
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 أنواع الضغوط النفسية  4.1.2 

 :نوعين من الضغوط Ornelas & Kleiner ) 2005وذكر أورنيالس وكالينر )

 بدألبا ما يكون نتيجة لحدث ضاغط يحدث لمرة واحدة، وغاتتالتي كتلك : حادة ومباشرة ضغوط-1

 .أو التعرض لحادث سيارة عنيا ،التعرض لمواجهة حادة م  شخص ماك ،وينتهي بسرعة

 :ضاغطة مثلتكون نتيجة سلسلة مستمرة من أحداث ت: والتي ( جلاألطويلة ) ضغوط مزمنة -2

 .الشعور بالوحدة

 بينما يحصرها بعض الباحثين في نوعين هما:

الضغوط المعتدلة التي تؤدي إلى ردود فعل إيجابية لدى بها ويقصد  :جابية أو المفيدةإليالضغوط ا -1

  ت.نجاز والفخر والتغلب على التحدياالفرد مثل: اإل

تحصل عندما يصل الفرد إلى الحد أنها الضغوط التي  ،يقصد بها: و الضغوط السلبية أو الضارة -2

 الرواس،)له الضرر في صحته وسلوكه  الذي يشعر فيه أنه غير قادر على تحمل الضغط؛ ما يسبب  

2003 .( 

 أعراض الضغوط النفسية 5.1.2 

 يظهر الضغط النفسي من خالل عدة أعراض وهي:

فعل الضغط العادية، يخفق القلب بقوة وبسرعة، تتشنج العضالت،  ة  الجسدية: في ردّ  األعراض-1

 اإلحساس باضطراب في المعدة.لتنفس، ويجا الحلق، تصبب العرق، تزداد سرعة ا
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 األعراض الذهنية: صعوبة في التركيز.-2

األعراض العاطفية: تتمثل في سرعة الغضب، االنفعال، عدم الراحة أو اإلثارة، ومن جهة أخرى قد -3

 يكون األفراد متباطئين، محبطين، حزينين أو كئيبين.

فطنه يحاول التخلص منه بالقيام بسلوكيات، مثل:  ،األعراض السلوكية: عند شعور الفرد بالضغط-4

 هز الركبة، قضم األظافر، التدخين، التكلم بصوت عال، إلقاء المالمة على الغير، وغيرها )بيرغ،

2004.( 

 النفسي للضغط النظريات المفسرة 6.1.2 

لضغوط اتفدسير  لها التي يمكنهي و  ؛ا  من النظريات في علم النفسدتناول الباحثون والمنظرون عد

 :مثل النفسية

م الكبدت لى الضغوط النفسية ضمن مفاهيإالتحليل النفسي  نظروشار مأ لقد  :لنظرية التحليليةا-1 

ال نتيجة لكبت دواف  ممنوعة ال توضدح نفدسها إاإلحساس بالضغوط ما هو ف والالشدعور والعدوان،

 ).2002بشكل واضح، فتجد لها متنفسا بالتحويل أو اإلزاحة إلى موضوعات أخرى)الحربي، 

فكار أليشمل ا األولثة مستويات من المعرفة، المستوى العلى ث Beck ركز بيك  :النظرية المعرفية-2

ذا كانت األفكارالحديث الذاتي، و وتوماتيكية ويطلق عليه الحوار الداخلي أو ألا فطنها تكون  ،بيةسل ا 

مل على كيفية تفاعل الفرد م  توتش ،تأتي العمليات المعرفيةفمسببة للضغط، أما في المستوى الثاني 

أما المثير، أي طرق تقديم وتنظيم المعلومات عن البيئة والذات وأسلوب التنبؤ وتقييم أحداث المستقبل، و 

يشير إلى التركيبات المعرفية أو المخططات، وهي عبارة عن معرفة وخبرات يكتسبها فالمستوى الثالث 
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ذاأثناء نموا، ويخزن هذا المعرفة على شكل صيغ عقلية ثابتة تسمى مخططات، في الفرد  كانت هذا  وا 

حظها، وتؤدي إلى تأثير العقل الفرد دون أن يإلى المخططات محبطة؛ فطنها تخلق أفكارا سلبية تأتي 

الضغط النفسي على أنه ناتج من اضطراب المعرفة، التي تؤدي  Beck أدائه، ويفسر بيك فيعكسي 

حداث ألشخاص تجاا األنستطي  فهم ردود أفعال ا الت والضغوط، ويرى أنه كالللمش شوشإلى إدراك م

لشخص هو ا فطن Beck والضغوط التي تمر بهم ما لم نفهم الطريقة التي يفكرون بها، ووفقا لمنهج بيك

لنفس الموقا الضاغط الواحد  أفعالنا ذلك تتباين ردودول ها،وتفسير  ث المعرفيةاحدك األإدرا الذي يتولى

نتيجة خبرة حياتية مختلفة  لتا دّ أو ع   ظراخر بل من نفس الفرد إذا تغيرت وجهة نآمن شخص 

 ) .        2010عطية، )

وفق الصورة التي يدرك بها  الفرد يسلك   أنّ  فيما يتصل بالضغوط، وأكدت النظرية المعرفية    

يدنجم عن  األمر الذيأن ما لديه من مصادر تكيفية ال تكفي لمواجهتها،  -مثال– يعتقدكأن األحداث، 

الظاهراتية(، )ذلك اإلحساس بالتوتر واإلحباط. وتندرج تحت هذا التفسيرات النظرية الفينومينولوجية 

له، وليست كما  تبدوبار أن اإلنسان يتصرا تجاا األحداث تبعا  لما التي تؤكد الشيء نفسه، على اعت

 ).2002هي فعال  )الحربي، 

فسر النظرية السلوكية الضغوط النفسية من مفاهيمها العامة حول المثير ت كية:النظرية السلو -3

النفدسية باعتبارهدا مكن اإلشارة إلى أن الدضغوط وي ،العقاب()التعزيز أو  كواالسدتجابة ونواتج السلو 

لديه االنزعاج، ويقدوم بتكدرار هدذا االستجابة رغم  د  تولّ ب لها الفرد بطريقة غير مناسبة، مثيرات يستجي

 ). 2010عدم مناسبتها، في حالة تدعى بالعجز المتعلم )اإلمام ، 
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نظرية  ( 2006يه في )البديرات، لالمشار إ (Seligman) سيلجمان ر  طوّ لقد  :المتعلمنظرية العجز     

 ض  تعرّ  الضغط النفسي نتاج للشعور بالعجز المتعلم، وأكد سيلجمان أنّ  أنّ التي ترى  ،العجدز المتعلم

حالة العجز المتعلم تؤدي إلى آثار  ويرى أنالمتعلم تجعل سلوكه غير تكيفي. الفرد إلى حالة العجز 

لدة، ويتعلم الفرد أن سلوكه غير و تعليمية ودافعية وانفعالية من خالل عزوا الفرد عن المبدادرة والمحا

نفعالية اما يؤدي إلى استجابات األمور.  مجريدات على والسيطرةعلى التحكم  القدرة ويفقدذي جدوى، 

يمكن  إذدافعية أكثدر سهولة من معالجة المشكالت األخرى، سلبية. و يؤكد بأن معالجة مشكالت ال

ا تترتب عليه استجابات إيجابية ملديهم   (Success of Expectancy)العمدل علدى زيدادة توقعدات النجداح 

 .وصول إلى الهدا التنموي المرادو 

وتؤكد الباحثة من خالل عرض مفهوم الضغط النفسي وأسبابه وأعراضه وأنواعه ومصادرا،       

والنظريات المفسرة له، على التركيز واستخدام النظرية المعرفية السلوكية في تخفيا الضغوط النفسية 

 بشكل عام، والضغوط النفسية لدى اضطراب طيا التوحد بشكل خاص.

 التوحداضطراب طيف   2.2

وفي هذا الجزء سيتم عرض لمفهوم اضطراب طيا التوحد وأسباب حدوثه، والضغوط النفسية       

 التي تواجهها أمهات أطفال اضطراب طيا التوحد وطرق مواجهتها.

 التوحد اضطراب طيف مفهوم  1.2.2

تصيب األطفال في طفولتهم المبكرة، وهي ذات تأثير  شاملة نمائيةعاقة إهو : دالتوح  اضطراب طيف 

أوردت الطبعة  ، وقدكافة الحسية، الحركية، النفسية ،االجتماعية، العقليةعلى جوانب نمو الطفل كلي 
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الخامسة من الدليل التشخيصي اضطراب طيا التوحد ضمن مظلة االضطرابات النمائية العصبية، 

جانب فئة اضطرابات طيا التوحد: االضطرابات العقلية، واضطرابات التي تتضمن الفئات التالية إلى 

 American التواصل، وضعا االنتباا والنشاط الزائد، وصعوبات التعلم المحددة، واالضطرابات الحركية

Psychiatric Association ,2013).) 

ن األعداد الحقيقية وقد توجهت الباحثة لمركز اإلحصاء الفلسطيني ولم تجد إحصائيات ع           

نكارهم إلصابة أطفالهم باضطراب طيا  ألطفال اضطراب طيا التوحد، لعدم تعاون معظم األهالي، وا 

األهالي تجاا اضطراب  بعض التي يمتلكها التوحد، وترى الباحثة أن ذلك يرج  لألفكار الغيرعقالنية

    .ظنا  منهم أنه مخجل ومحرج طيا التوحد

 التوحداضطراب طيف أسباب حدوث  2.2.2

وجود عامل جيني ذي تأثير مباشر في ل ،التوحد إلى وجود خلل وراثياضطراب طيا يرج  حدوث -1

 المتطابقة.تزداد نسبة اإلصابة بين التوائم ف ؛اإلصابة بهذا االضطراب

 (Immuneأشارت العديد من الدراسات إلى وجود خلل في الجهاز المناعي  :العوامل المناعية-2

System Abnormalities) المصابين باضطراب طيا التوحد. لدى 

 ،يالتوحد لديهم خلل أو اختالا مميز في رسم المخ الكهربائباضطراب طيا األطفال المصابون -3

على أن الجينات المعنية في وض  الجسم األساسي وبناء المخ التي تسمى  كما أن هناك براهين تدل  

 ة في التوحد.( هي متغير Hox Genesهوكس)
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التوحد بالعوامل الكيميائية  اضطراب طيا عوامل كيميائية حيوية: أشارت البحوث إلى عالقة-4

العصبية، وبصفة خاصة إلى اضطرابات تتمثل في خلل أو نقص أو زيادة في إفرازات الناقالت 

  .(Neurotransmitters)العصبية 

في المراحل المبكرة من الحمل قد  ال سيماالفيروسية و يل على أن العدوى عدوى فيروسية: هناك دل-5

 .التوحداضطراب طيا تؤدي إلى مجموعة من االضطرابات التطورية النمائية بما فيها 

ي المشكالت المصاحبة للوالدة وتأخرها وغير أ ،ةالوالد ر  سا ع   د  ع  ي  إذ ، والدةتعدد ظروا الحمل والت-6

 من أسباب االصابة باضطراب طيا التوحد. التوليدسباب المرافقة لعملية األذلك من 

     (Fetal Alcoholالخمر والمخدرات: اهتمت مقاالت حديثة بوصا متالزمة الكحول الجيني -7

(Symptom  فاالثينول التوحد،اضطراب طيا  و Ethanol))  معروا بأنه سبب لإلصابة قبل الوالدة

 .( 2013)سالم ومنصور،للجهاز العصبي المركزي

وترى الباحثة أن أسباب اضطراب طيا التوحد تنقسم إلى قسمين منها ما هو وراثي، ومنها ما         

هو مكتسب، ولكن لغاية الوقت الحالي لم يجد العلماء والباحثين السبب الرئيسي في وجود اضطراب 

 طيا التوحد. 

 لتوحد:طيف ا الضغوط النفسية ألمهات أطفال اضطراب 3.2.2

جمي  اآباء واألمهات بما في ذلك األطفال العاديين بدرجة ما من الضغط النفسي، وذلك يمر     

التوحد يواجهون طيا  عندما يحاولون تلبية متطلبات رعاية أبنائهم، ولكن آباء األطفال اضطراب
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د باعتما ر من المسؤوليات الكبيرة المتصلةتعاني أمهات األطفال من الكثي ضغوطا  نفسية شديدة، إذ

 األطفال عليهن مدى الحياة.هؤالء 

 أن صدمة وجود طفل اضطراب  Debheen and Rodger)) (2012)رودجر ن و بوأظهرت دراسة د    

حباط ورفض،التوحد على اآباء تجعلهم يشع طيا واكتئاب وقلق على مستقبل  رون بخيبة أمل وا 

 الطفل وهروب من العالقات االجتماعية.

 Scher and)وسكير وشاراني  (Clifford)( 2008الباحثين ومنهم كليفورد ) وقد أوضح العديد من    

Sharabany (2008))  التوحد طيا اضطراب أطفال أن أمهات  (2012)المشار إليهم بدراسة نصر

تحت خطر اإلصابة بالمشكالت الصحية  لبية ومتناقضة تجاا أبنائهن، ويقعان  من مشاعر س تعاني

 والجسمية والنفسية، وأكدت تلك الدراسات أهمية تلبية احتياجات تلك األمهات والمتمثلة في اآتي:

، ما يقودهن واإليجابيات والسلبيات التي يمتلكها ،آخرين عن حالة طفلهنحاجتهن إلى التحدث م  ا-1

 طفالهن.تطوير إجراءات فعالة في تفاعلهن م  أ إلى

م  أبنائهن إلعدادهم لالندماج بشكل فعال حاجتهن إلى اكتساب مهارات عديدة في كيفية التعامل -2

 في المجتم .

حاجتهن لمن يقدم الدعم النفسي لهن، ومن يعلمهن مهارات إدارة الضغوط لحل مشكالتهن -3

 المستمرة.

 التوحدالضطراب طيف  طرق مواجهة األسرة  4.2.2 

 التوحد:الضطراب طيا وفيما يلي الطرق التي يجب األخذ بها في مواجهة األسرة 
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في رعاية أداء ا  عامل أفراد األسرة كفريق كل له حاجاته، ورغباته الشخصية، ثم دورا الذي يستطي  -1

 دي.االبن التوح

التوحد اضطراب طيا محاولة عدم وض  مشكلة و قدر اإلمكان، المحافظة على روح متفائلة مرحة -2

أسرة  وأرد فحالة يمكن ألي ، بل النظر إليها هاومصير  موض  تشاؤم لحياة األسرة وأحجر عثرة 

 ومكان. زمانمعايشتها في أي 

والتحسن، األمر الذي يساعد على الشعور  في العالجطفل اضطراب طيا التوحد مالحظة تقدم -3

 باألمل والتفاؤل واالسترخاء النفسي.

 اضطراب طيا والروابط، والمراكز، والجمعيات المكرسة لموضو  التنو  والمشاركة في المناسبات،-4

 (. 2001 حمدان،التوحد )

 التوحداضطراب طيف سر أطفال أإرشاد   5.2.2

أهمية تشخيص تبدأ ب التوحد اضطراب طيا هناك عدة أمور يجب اعتبارها في إرشاد أسر أطفال

 اضطراب طيا أطفال ميوأهمية تعل، متكامل   من فريق عمل   التوحد اضطراب طيا أطفالقدرات 

 التوحد اضطراب طيا أطفالطاء إعفي  وعدم المبالغة ،السلوك االجتماعي ودمجه م  العاديين التوحد

رشاد األسرة إلى مضاعفة بقاء  ن تعطى الحوافز وفقا  أالمكافآت، و  للنشاط الذي يقوم به الطفل، وا 

؛ سرة تشجي  المهارات االستقالليةعلى األ ، كما يجبالتوحد اضطراب طيا أطفال االتصال بالعين م 

 .)2013 سالم ومنصور،)لمساندة االستقالل في التعلم تعديل البيئة يكون ضروريا  ف
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على كل ما هو جديد  التوحد اضطراب طيا أطفال كما وترى الباحثة أهمية اطال  أهالي        

 ومستجد بما يتعلق باضطراب طيا التوحد، مما يساعد في تأهيل هؤالء األطفال. 

 نفعالياإلرشاد العقالني اال  3.2  

 في مدينة بيتسبرنغ "ليسأ ألبرت" . ولد مؤسس النظرية المعرفية السلوكية "أليس ألبرت "ي عّد          

وقد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة  ،1913عام بالواليات المتحدة األمريكية بوالية بنسلفانيا 

درجة الدكتوراا في الفلسفة من جامعة ثم  وحصل على شهادة الماجستير، 1943ستي في نيويورك عام 

كلينيكي في عيادة الصحة العقلية الملحقة إعمل في التحليل النفسي كأخصائي  (1947)كولمبيا عام 

لألخصائيين  ا  يسه المهنية في الممارسة الخاصة. ورئقضى الجزء األكبر من حياتو بمستشفى المدينة. 

سؤولين في علم النفس ، ويعتبر أحد كبار المالنفسيين في قسم المعاهد والمؤسسات في نيوجرسي

 (.2009اإلكلينيكي)أبو أسعد وعريبات، 

 األساسية في نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي لمبادئا .1  

 هي:المبادئ وهذا   مبادئ،يقوم اإلرشاد العقالني االنفعالي على بعض ال    

 العميل والمعالج يعمالن معا  في تقييم المشكالت والتوصل إلى حلول. أن  .1

 المعرفة لها دور أساسي في معظم التعلم اإلنساني.أن  .2

 أن المعرفة والوجدان والسلوك تربطهم عالقة على نحو سببي.  .3

أن االتجاهات والتوقعات والعزو واألنشطة المعرفية األخرى لها دور أساسي في إنتاج وفهم كل  .4

 من السلوك وتأثيرات العالج والتنبؤ بهما.
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 . (1999)محمد،معا  في نماذج سلوكيةأن العمليات المعرفية تندمج  .5

 اإلرشاد العقالني االنفعالي (A.B.C)نظرية  .2

فطن السبب الرئيسي  (C)ويتبعه نتيجة  (Aعند وجود موقا معين أو حدث )أنه " ليسيبين " أ      

حول هذا الموقا أو الحدث وليس الموقا نفسه  (B)في تلك النتيجة هو مايمتلكة الفرد من معتقدات

 (.2015)أبو أسعد، كما هو ظاهر

 فنيات التدخل في اإلرشاد العقالني االنفعالي .3

دراكية، وهناك         تتنو  فنيات التدخل في اإلرشاد العقالني االنفعالي، فهناك أساليب معرفية وا 

المرشد العقالني باستخدام األسلوب الذي يتناسب م  ، وهناك أساليب سلوكية، فيقوم أساليب وجدانية

 : يأتي ومن األساليب التي تستخدمها النظرية ما طبيعة الموقا والفرد،

  األساليب اإلدراكية المعرفية(Cognitive Method) 

وفي هذا األسلوب يتم الطلب من المسترشد بعرض لجمي   أسلوب الواجبات اإلدراكية: .1

المشكالت التي يعاني منها، م  التفرد بكل مشكلة على حدا،ثم مساءلة الذات حول نشأة 

المشكلة )لماذا( والطريقة التي يفكر بها حول المشكلة، وذلك لمساعدته في تحديد نمط التفكير 

 الغير عقالني والتخلص منه. 

حيث  وفي هذا األسلوب يعطي الممارسون أهمية كبرى لمعاني الكلماتلغة: تغير مفردات ال .2

  .)التفكير( أن تلك المعاني تشكل طريقة االستجابة
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أثناء الجلسات،  في استخداما  هذا األسلوب العالجي من أكثر األساليب العالجية  يعدّ المرح:  .3

والهدا منه محاولة إخراج األعضاء من الجدية المبالغ فيها. كما أن المرح يساعد األعضاء 

من التخلص من الضغوط النفسية المصاحبة للمشكالت، وبهذا يكونون أكثر قدرة عل التعبير 

 (.2009 المنطقي والواعي)أبو أسعد،

سلوب العالجي من أهم األساليب، إذ يكون ويعد هذا األ تنمية القدرة على حل المشكالت:  .4

للفرد دور إيجابي وفعال عند امتالكه لمهارات حل المشكالت، الذي يكون له الدور األبرز في 

 .(2014عبود، ) خفض االنفعاالت السلبية مقارنة م  من ال يملكون مهارة حل المشكالت

حيث يتم مناقشة األفكار الغير عقالنية المسببة الرئيسية لما دحض األفكار غير عقالنية:   .5

يعاني الفرد ودحضها والتخلي عنها، م  العمل على بناء واستنباط أفكار عقالنية تكون منشأ 

 . (Sharf , 2010)سليم لسوك الفرد وانفعاالته 

  األساليب الوجدانية((Emotive Techniques 

حيث يتم استخدام الحزم كطريقة للضغط على المسترشد ومساعدته في استخدام القوة والحزم:  .1

االستبصار وتكوين رؤية واضحة للتعرا على أصل المشكلة واستكشاا األفكار الخاطئة 

 .(2009)أبو أسعد وعربيات، وتغييرها 

م  إعطائه وفي هذا الفنية يقوم المسترشد بعرض األفكار الخاطئة وتسجيلها الحوار الذاتي:  .2

 (. 2005) كامل، فرصة لتقييمه لهذا األفكار ومساعدته على ضحدها
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وهذا األسلوب ( Rational-emotive imageryاالنفعالي في التخيل ) –األسلوب العقلي  .3

العالجي عبارة عن عملية عقلية تساعد المسترشد على تأسيس أنماط من المشاعر من خالل 

 (.2009مساعدته على التفكير المنطقي  )أبو أسعد، 

وفي هذا األسلوب العالجي يتم التركيز على مساعدة األعضاء في تغيير التقليد ولعب الدور:  .4

 (.2015)أبو أسعد واألزايدة، األفكار الغير عقالنية سبب المشكلة عن طريق لعب الدور

 األساليب السلوكية(Behavioral Techniques)  

راقبة تستخدم من أجل تطوير إن تخمين الذات ومهارات الم :تخمين الذات ومهارات المراقبة .1

الذات، وفي تخمين الذات يقدر األعضاء مدى التزامهم بالمهارات المطلوبة منهم وهل تعتبر 

مناسبة لهم. أما مهارة المراقبة الذاتية فيطلب من األعضاء مراقبة أنفسهم، لمعرفة ما يحدث 

هم في استمرارا و الحقة ولها عالقة بسلوكهم، وتسابقة أقبل سلوكياتهم أو بعدها من مثيرات س

تحديد  تكرار سلوكهم ومدة حدوثه، حتى يجريمن أجل ضبطها والسيطرة عليها، ولمعرفة 

 (.2009أهداا أكثر واقعية ومقبولة وتناسبهم)أبو أسعد، 

التعزيز من أهم المبادئ األساسية في اإلرشاد السلوكي، ألنه يعمل على تقوية  : ويعدّ التعزيز .2

تمام ، فطذا كان حدث ما )نتيجة( يعقب إالنتائج المرغوبة لذا يطلق عليه مبدأ الثواب أو التعزيز

 ا  استجابة السلوك يزداد احتمال حدوث االستجابة مرة أخرى ويسمى هذا الحدث الالحق معزز 

 (.2009)أبو أسعد، ا  .أو مدعم

هذا األسلوب للتخفيا من االنفعاالت السلبية، حيث يتم تدريب األعضاء ويستخدم االسترخاء:  .3

 ( .2008)عبيد، على كيفية ممارسة االسترخاء من خالل عدة تمارين 
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وفي هذا االسلوب العالجي يتم إعطاء األعضاء فرصة للتدرب على ما الواجبات المنزلية:  .4

 .(2010خويلد، ) الجلسات االرشادية، حيث يتم مراجعتها في بداية كل جلسةتعلموا اثناء 

المسرحي, وتتميز السيكو دراما  و التمثيل النفسيتعرا أحيانا بالدراما النفسية أ :دراما السيكو .5

غلب أسلوب عادة م  ويستخدم هذا األ سلوب تشخيص وعالج في نفس الوقت،أها بأن

 العمرية.وم  جمي  المراحل  ،المشكالت

يركز على القواعد االجتماعية  المسرحي،يضا بالتمثيل االجتماعي أيعرا  :دراما السيسو .6

فهي تتناول المشكالت ذات الطاب  الجماعي المتصل  خرين،اآالمألوفة للفرد في عالقته م  

 ي تسبب التوترلتو االقتصادية العامة، اأو تركيبها كالمشاكل االجتماعية أبوظيفة الجماعة 

دراما التي تهتم بمشكلة عضو معين من  وهذا على العكس من السيكو واالضطراب للمجتم ،

 (.2009يكون التركيز على الحياة الشخصية للفرد )أبو أسعد،  عضاء الجماعة، إذأ

وتؤكد الباحثة أن التنو  الكبير في أساليب وفنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي 

للمرشد باستخدام ما يراا مناسبا  للتدخل بحسب يضيا ميزة له، ويعطي المجال 

 طبيعة الموقا.
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 الدراسات السابقة  4.2    

جري ة بموضو  الدراسة، وسوا يصلالدراسة الدراسات السابقة المتيتناول هذا الجزء من     

بالضغوط دراسات مرتبطة  إلى متا سّ ق   حدث إلى األقدم، وقدعرض الدراسات العربية واألجنبية من األ

 .بفعالية البرامج اإلرشادية وأخرى مرتبطة ،النفسية

علـى فئـات ذوي  وأثرهـا وضوع الضغوط النفسـيةر الدراسات التي تناولت م -المحور األول     

 :اإلعاقة

( للتحقددددق مددددن فعاليددددة برنددددامج إرشددددادي جمعددددي لخفددددض 2016) هــــدفت دراســــة رزق ا  وفــــرح 

الضددغوط النفسددية ألمهددات األطفددال المصددابين بالسددرطان فددي المركددز القددومي والعددالج باألشددعة والطددب 

اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، واستخدمت مقياس الضغوط حيث النووي )برج األمل( بوالية الخرطوم. 

ا  مدن أمهدات األطفدال ( أّمد16اختيدار عيندة قصددية مكوندة مدن ) وبرنامج إرشادي جمعدي. وجدرى النفسية

فددي خفددض الضددغوط الجمعددي رشددادي فعاليددة البرنددامج اإل إلددى الدراسددة صددابين بالسددرطان. وتوصددلتالم

 .النفسية

رشدادي جمعدي لخفدض الضدغوط النفسدية إبرنامج  إلى بناء (2013) دراسة عبد القوي هدفتو     

النظريددة لددى إ تحسددين مسددتوى الرضددا عددن الحيدداة لطالبددات جامعددة تبددوك اسددتنادا  عقالنيددة و غيددر الواألفكددار 

طالبدة  (30)تتكون من البرنامج على عينة  ق  بّ المنهج التجريبي وط   حيث تم استخدام، المعرفية السلوكية

عقالنيدددة، لاغيدددر مقيددداس األفكدددار و  ،لددديهن مقيددداس مواقدددا الحيددداة الضددداغطةع ق  ّبدددط   ،مدددن جامعدددة تبدددوك

فعاليدة البرندامج  إلدىوتوصدلت الدراسدة  ،رشداديعن الحيداة، والبرندامج اإل تحسين مستوى الرضا مقياسو 

 .رشادي في خفض الضغوط النفسيةاإل
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فقد استهدفت تقييم الضغوط  Allen and webe (2013) أما الدراسة التي قام بها آلن وويب    

النفسية لدى آباء األطفال الذين يعانون من اضطراب طيا التوحد في عالقتهم بأربعة أبعاد مرتبطة 

التفاعل االجتماعي، هي: البعد األول الكالم واللغة والتواصل، والبعد الثاني و بأعراض اضطراب التوحد 

بالصحة والسلوك الجسدي. وتكونت  خير يتصلسي والمعرفي، والبعد األبالوعي الح والثالث متصل

( مشاركا  من أماكن متعددة. وأشارت النتائج إلى أن قصور التفاعل االجتماعي يزيد 124العينة من )

من الضغوط النفسية لألمهات، في حين كان قصور الوعي الحسي والمعرفي يرتبط بالضغوط النفسية 

نبأ بدرجة كبيرة بالضغوط النفسية لدى اآباء. وأشارت النتائج أما المتغيرات األخرى فلم تت ،لدى اآباء

 التوحد.طيا أطفال اضطراب دارة الضغوط النفسية لدى آباء إلى ضرورة وض  برامج إل

مسدتوى الضدغوط النفسدية واسدتراتيجيات مواجهتهدا  إلدى تعدّرا(  2012) وهدفت دراسـة صـباح    

قوامهدا المدنهج الوصدفي، وشدمل البحدث عيندة  تم اسدتخداممتالزمة داون، حيث لدى أم الطفل المصاب ب

ات البحث، وقدد أسدفرت ألطفال مصابين بمتالزمة داون، وقامت الباحثة بتصميم وتطوير أدو  ،ا  ( أمّ 66)

توجدددد فدددروق ذات داللدددة و . معانددداة االمهدددات مدددن ضدددغوط نفسدددية مرتفعدددةالنتدددائج اآتيدددة:  الدراسدددات عدددن

ية فدددي ندددو  اسدددتراتيجية المواجهدددة المتبعدددة لددددى أمهدددات األطفدددال إحصدددائية فدددي مسدددتوى الضدددغوط النفسددد

المصددددابين بمتالزمددددة داون، تعددددزى لمتغيددددر جددددنس االبددددن المصدددداب، ومتغيددددر سددددن األم ومتغيددددر المؤهددددل 

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتوى الضددغوط النفسددية فددي نددو  اسددتراتيجية والتعليمددي لددألم. 

 ألطفال المصابين بمتالزمة داون، تعزى إلى متغير سن االبن المصاب.المواجهة المتبعة لدى أمهات ا

آراء والدي األطفدال  إلى تعّرا( Sen & Yurtsever, 2007) وحاولت دراسة سين ويورتسيفر    

ذوي اإلعاقة فدي تركيدا، للوقدوا علدى الددعم الدذي يحتاجده الوالددان، مدن خدالل المشداركة فدي الجمعيدات 
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ومراكددز اإلعاقددة، ومددن خددالل التحلدديالت اإلحصددائية للبيانددات أظهددرت النتددائج أن معظددم اآبدداء يفتقدددون 

المعلومدددات الكافيدددة عدددن طبيعدددة الحالدددة التدددي يعددداني منهدددا أبنددداؤهم، وكدددذلك بيندددت النتدددائج أثدددر الوضددد  

ة بوجوب تقديم مواكبة متطلبات الدعم الذي تحتاجه األسرة، وأوصت الدراسفي االقتصادي واالجتماعي 

 دعم لألسر بكافة أنواعه من خالل جمعيات الطفل المعاق ومراكزها.

أثر وجود  تعّراخاللها  حاوال من( دراسة، Graig & Swan, 2002) كما أجرى جريج وسوان    

( أبا ، ليس 22طفل معاق في األسرة في مستويات التوترات النفسية للوالدين. وتكونت عينة الدراسة من )

( أبدددا ، لدددديهم أطفدددال معددداقين. وقدددد حاولدددت الدراسدددة اختبدددار فرضدددية مسدددتوى 11لدددديهم أطفدددال معددداقين، و)

الضغوط النفسية للوالدين اللذين لديهم أطفال معاقون أعلى من مستوى الضغوط النفسية للوالدين اللدذين 

اقين يعانيان مدن مسدتوى أن الوالدين اللذين لديهم أطفال مععلى ليس لهم أطفال معاقون. ودلت النتائج 

 ن.الدين اللذين ليس لهم أطفال معاقو أعلى من الضغوط النفسية من الو 

في خفض الضغوط  المتنوعة الدراسات المرتبطة بفعالية البرامج اإلرشادية -الثانيالمحور     

 :لدى أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد النفسية

دراسة هدفت إلى معرفة أثر ب,Andrea and Jonathan) 2017) الباحثان أندريا وجوناثانكما قام 

التوحد على الصحة  االمصابين باضطراب طي ألطفالهممشاركة الوالدين في العالج المعرفي السلوكي 

النفسية للوالدين وعلى أداء الطفل المصاب باضطراب التوحد، وأجريت الدراسة على عينة تكونت 

المعرفي السلوكي،  العالجيقام الوالدين بالمشاركة في عملية التدخل و مصاب بالتوحد  ال  طف )57)من

اللذين يعانون من اضطراب التوحد يستفيدون من مشاركة الوالدين األطفال وأظهرت نتائج الدراسة بأن 

بعد التدخل، حيث  اآباء واألمهات، كما أظهرت تحسن في الصحة النفسية لدى جمي  عالجهمفي 



30 
 

لديهم، وفي تنظيم العاطفة، وضبط  اإلكتئابمن مستوى  التخفيا الدين فيساهمت مشاركة الو 

 النفعاالت.ا

فعاليددة برنددامج إرشددادي لتقصددي الصددالبة النفسددية تعددّرا ( 2017) هــدفت دراســة عبــد الحميــد    

( 24وتكونددت الدراسددة مددن ) وأثددرا فددي خفددض الضددغوط النفسددية ألمهددات األطفددال ذوي اضددطراب التوحددد،

 ( سدددنة،40-30تجريبيدددة( وتراوحدددت أعمدددارهن مدددا بدددين ) 12ضدددابطة و 12)إلدددى مجمدددوعتين ن  مّ ّسدددق   ،ا  أّمددد

وأشدارت النتدائج  واستخدم الباحدث مقيداس للصدالبة النفسدية ومقيداس للضدغوط النفسدية وبرندامج إرشدادي،

فدددي القيددداس البعددددي فدددي مسدددتوى الصدددالبة النفسدددية لصدددالح المجموعدددة  وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا  إلدددى 

فددي القيدداس البعدددي فددي مسددتوى الضددغوط النفسددية فددي االتجدداا  يبيددة، ووجددود فددروق دالددة إحصددائيا  التجر 

لدى عددم وجدود فدروق دالدة إحصدائيا   األفضل لصالح المجموعدة التجريبيدة، فدي مسدتوى القيداس البعددي  وا 

 والتتبعي في مستوى الضغوط النفسية والصالبة النفسية.

فعاليدددة العدددالج بالتقبدددل وااللتدددزام فدددي تنميدددة  اتعدددرّ إلدددى فهددددفت ، (2016) أمـــا دراســـة الفقـــي    

واشددتملت العينددة علددى  اسددتمرارية فعاليددة البرنددامج، ا  تعددرّ ، و التوحدددرونددة النفسددية لدددى أمهددات أطفددال الم

إحدددددى مراكددددز رعايددددة ذوي االحتياجددددات ( أمهددددات خضددددعن لتطبيددددق البرنددددامج، وجددددرى التطبيددددق فددددي 10)

أطفددال الخاصددة، وكشددفت النتددائج عددن وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي درجددات أمهددات 

وعدددم  ية وأبعددادا لصددالح القيدداس البعدددي،علددى مقيدداس المرونددة النفسدد قبددل تطبيددق البرنددامج وبعددداالتوحددد 

القياسددين البعدددي والتتبعددي علددى مقيدداس بددين متوسددطي درجددات أمهددات فددي  وجددود فددروق دالددة إحصددائيا  

 المرونة النفسية وأبعادا.
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فعاليددة العددالج العقالنددي االنفعددالي  إلددى تعددرا( 2016) هــدفت دراســة أبــو زيــد وعبــد الحميــدو     

السلوكي في تعدديل المعتقددات الالعقالنيدة لددى أمهدات األطفدال ذوي اضدطراب التوحدد، وتكوندت العيندة 

مقيداس  وتدم اسدتخدام   التوحد فدي مديندة الريداض، طيا اضطرابمن أمهات األطفال ذوي  ا  ( أمّ 20من )

وتوصدددل الباحثدددان إلدددى فعاليدددة العدددالج  ،برندددامج العالجدددي مدددن إعدددداد البددداحثينالمعتقددددات الالعقالنيدددة وال

 طيدا العقالني االنفعالي السلوكي في تعديل المعتقدات الالعقالنية لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب

 .التوحد

ـــا أجـــرت     ـــى كم للكشدددا عدددن مددددى فاعليدددة البرندددامج اإلرشدددادي دراسدددة هددددفت ( 2014) اليحي

طبقددت الباحثدددة و  ،اضددطراب الجمعددي فددي تنميددة أسدداليب مواجهددة الضددغوط النفسددية لدددى أمهددات أطفددال

 مددن المراكددز، التوحددد فددي عدددداضددطراب طيددا مددن أمهددات أطفددال  ا  ( أّمدد82)قوامهددا دراسددتها علددى عينددة 

مقيداس أسداليب مواجهدة الضدغوط النفسدية وقدد كاندت أهدم و لإلرشداد الجمعدي  ج واستخدمت الباحثة برنام

فددي مسددتوى متوسددط درجددات المجموعددة التجريبيددة قبددل وبعددد  إحصددائيا  نتددائج الدراسددة وجددود فددروق دالددة 

 .لقياس البعدي والتتبعينفسية في اتطبيق البرنامج اإلرشادي لكل من أساليب المواجهة والضغوط ال

  فاعليدددة تقيددديم إلدددى  Girgis & Elbahnasawy) ,2011) وجـــرجس البهنســـاوي دراســـة وهـــدفت

 وتقيديم لحداجتهن تبعدا إرشدادي برندامج تطدوير خدالل من وذلك التوحد، طيا أطفال أمهات لدى اإلرشاد

 علدى الدراسدة طبقدت وقد والعاطفية، والحركية واالجتماعية، الجسدية، التكيا جوانب في اإلرشاد فاعلية

 يتضددمن رشدداديا  إ برنامجددا   الدراسددة واسددتخدمت مريكددا،أ فددي التوحددد ألطفددال أمددا  ( 90) مددن تكونددت عينددة

 الطفددددل، متطلبددددات لتنفيددددذ األمهددددات تسددددتخدمها التددددي التكيددددا ونمدددداذج بالطفددددل اليوميددددة العنايددددة حاجددددات

 ممدا اليوميدة حيداتهم فدي أمهداتهم علدى كلي بشكل يعتمدون التوحديين األطفال أن إلى الدراسة وتوصلت
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 فددي المسدتخدم اإلرشدادي البرندامج فاعليدة الدراسدة بينددت كمدا ، النفسدية للضدغوط عرضدة األمهدات يجعدل

 .األمهات وتكيا النفسية الضغوط خفض

فطنه يمكن القول بأن  ؛العربية واألجنبية المقترحة كدراسات سابقة للدراسةمن خالل الدراسات     

وخصوصدددا  المرضدددى وأسدددر ذوي  ،ارتفدددا  مسدددتوى الضدددغوط النفسدددية األفدددراد تؤكدددد نتدددائج أدبيدددات البحدددث

دراسددددة سددددين و  (،2012صددددباح ) دراسددددةففددددي  وبالتحديددددد أمهددددات أطفددددال التوحددددد، ،االحتياجددددات الخاصددددة

، ودراسددة (Graig & Swan, 2002)وسددوان جددريج  ودراسددة (،Sen & Yurtsever, 2007ويورتسدديفر )

األطفددال مددن ذوي االحتياجددات  ر  س ددوجددد أن أ    Girgis & Elbahnasawy) ,2011) البهنسدداوى وجددرجس

أما الدراسة التي قام بها آلن  ،الخاصة والتوحد أكثر عرضة للضغوط النفسية من ذوي األطفال العاديين

ضرورة وض  برامج إلدارة الضغوط النفسية لددى آبداء األطفدال  فأكدت ((Allen and webe, 2013وويب

دراسة عبدد و  ,Andrea and Jonathan) 2017دراسة أندريا وجوناثان ) ، كما وأكدتذوي اضطراب التوحد

نفعددالي فددي رشددادي الددذي اعتمددد علددى فنيددات العددالج العقالنددي االفعاليددة البرنددامج اإل( علددى 2013القددوي )

 .خفض الضغوط النفسية

 أهمية البرنامج اإلرشادي وفعاليته في خفض الضدغوط النفسدية،هذا الدراسات أجمعت كما      

( 2014ودراسددة اليحيددى) (2016ودراسددة أبددو زيددد وعبددد الحميددد ) (2017واتفقددت بددذلك دراسددة عبددد الحميددد )

وط غخفض الضدعلى أهمية البرامج اإلرشادية في و ( 2016) دراسة رزق اهلل وفرح( 2016ودراسة الفقي )

وبدذلك تكدون الدراسدات السدابقة جميعهدا  ؛النفسية وزيادة الصالبة النفسية لددى أمهدات المصدابين بالتوحدد

 الحالية.تؤكد أهمية الدراسة 

الباحثة من خالل اطالعها على البحوث والدراسات السابقة في تحديد مشكلة  أفادتوقد        

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة اإلرشادية في تحديد منهجية  أفادتالبحث وصياغتها، كما 
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البحث، التي اعتمدت في تصميمها شبه التجريبي على مجموعتين: إحداهما، تجريبية، واألخرى 

ما فيها من أدوات، من البحوث والدراسات السابقة، و  -بعد االطال   -الباحثة   أفادتو ، ضابطة

ة بموضو  البحث في تصميم البرنامج االرشادي،  وتقسيم المجموعات، ومراجعة المقاييس المختص

الضغوط واختيار الجلسات اإلرشادية المناسبة التي تحقق هدا البحث الحالي، وتطوير مقياس 

 النفسية، وتطبيق البرنامج.

ويتضح من الدراسات السدابقة محدوديدة الدراسدات الفلسدطينية التدي تناولدت موضدو  الضدغوط     

 الصدعبة،لمدا لهدذا الفئدة وضدعها الخداص وظروفهدا  التوحد؛ اضطراب طيا نفسية لدى أمهات أطفالال

لذلك ستتناول هذا الدراسة أثر برنامج إرشادي سلوكي معرفي في خفض الضغوط النفسية لدى أمهات و 

والمنهجيددة المتبعدددة وستسددتفيد الدراسددة الحاليددة مددن الدراسدددات السددابقة فددي اختيددار العينددة  أطفددال التوحددد،

 واألدوات المستخدمة بعد تطويرها.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

وشددرح الخطددوات فددي تحديددد مجتمدد  الدراسددة والعينددة الطددرق واإلجددراءات  هددذا الفصددل يشددتمل    

 .متغيراتهاو الدراسة  تصميمثم شرح مخطط  اإلحصائيةوالتحليالت 

 الدراسة يةمنهج 1.3

 التجريبي، وذلكشبه المنهج  استخدمتا الباحثة  لتحقيق أهداا الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها     

 مقترح يسدتند للنظريدة المعرفيدة إرشاديوذلك لدراسة أثر برنامج  ،باستخدام مجموعتين ضابطة وتجريبية

مدن  التوحدد، وذلدك أطفدال اضدطراب طيدا في خفض الضدغوط النفسدية لددى عيندة مدن أمهدات السلوكية

 يجدريثدم  ،اختبارهدا قبليدا   إذ يجدري موعتين وهي التجريبية والضدابطة،لمج البعديخالل التصميم القبلي 

األثدر الدذي  ويددل الفدارق بدين االختبدارين علدى ،بعدديا   ثم اختبارها اختبارا   إدخال المتغير المستقل عليها،

 شدهران أشدهر، ثالثدة فدي الجمعدي اإلرشداد برندامج ق  ّبدط   وقدد ،تركده المتغيدر المسدتقل علدى المجموعدة

 عة.للمتاب وشهر البرنامج لتطبيق

 وعينتها مجتمع الدراسة 2.3

فدي مركدز المتواجددات  اضدطراب طيدا التوحدد أطفال أمهاتجمي  تكون مجتم  الدراسة من     

 . ا  توحدي طفال  ( 20)م 2018للعام البيانات التي حصلت عليها الباحثة من المركز عددهم حسب و جود، 

 استخدمت الباحثة أنواعاً عدة من العينات لتطبيق الدراسة على النحو اآلتي:وقد 

 العينة االستطالعية للدراسة:
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 مددن (30)مددن أجددل التحقددق مددن ثبددات األداة وصدددقها تددم تطبيقهددا علددى عينددة اسددتطالعية قوامهددا       

 .راسيلاضطراب طيا التوحد في جمعية أمهات أطفال 

 العينة التجريبية للدراسة 

 الدراسددة فددي اتالمشددارك توزيدد  وجددرى ،)ضددابطة وتجريبيددة( مجمددوعتينعينددة الدراسددة مددن تكونددت 

  .مجموعة   كل في (10) بواق  مجموعتين إلى عشوائيا  

 أدوات الدراسة 3.3

 استخدمت في هذه الدراسة أداتان رئيستان، وهما:

 .مقياس الضغوط النفسية: والأ

ويهددددا إلدددى  ،(2012)عصدددفورالدددوارد فدددي دراسدددة إلدددى مقيددداس الضدددغوط النفسدددية تدددم االسدددتناد     

تطدويرا بمدا يدتالءم والبيئدة الفلسدطينية حيث تم  ،التوحديينالمراهقين قياس الضغوط النفسية لدى أمهات 

، ومشاعر اليأس واإلحباط، األعراض النفسية والعضويةوهي  مجاالتستة وهو يقيس  ،وأهداا الدراسة

والمشددكالت األسددرية واالجتماعيددة، والقلددق علددى مسددتقبل الطفددل، وتحمددل  ،والمشددكالت النفسددية والمعرفيددة

 أعباء الطفل التوحدي.

   الخصائص السيكومترية لمقياس الضغوط النفسية

 :الضغوط النفسيةمقياس أ( 

 :وذلك على النحو اآتياستخدمت الباحثة نوعان من الصدق 

 (Validity Face)أواًل: الصدق الظاهري 
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 وأبعدادا، لتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرا بصدق المحكمين لمقياس الضدغوط النفسديةل

بصورته األولية على مجموعة مدن المتخصصدين ممدن يحملدون درجدة الددكتوراا  قامت الباحثة بعرضه

وقددد بلددغ عددددهم  ، وعلددم الددنفس التربددوي، والقيدداس والتقددويم،وعلددم الددنفس ،فددي اإلرشدداد النفسددي والتربددوي

 فقدرة،( 60وقد تشكل المقياس في صدورته األوليدة مدن ) (،ب( محكما  كما هو موضح في ملحق )17)

وفدددي ضدددوء  ،كحدددد أدندددى لقبدددول الفقدددرة %(80)إذ أعتمدددد معيدددار االتفددداق  ؛( مجددداالت6موزعدددة علدددى )

 .مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة

 ثانيًا: صدق البناء

ية أحيانا  بصدق االتساق للتحقق من صدق البناء استخدمت الباحثة صدق البناء أو ما يطلق عل

ومن  التوحد، اضطراب طيا أّما  من أمهات أطفال (30على عينة استطالعيه مكونة من ) الداخلي،

الفقرة  معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط وتم استخدام خارج عينة الدراسة المستهدفة،

ط النفسية(, وقيم معامالت ارتباط الفقرات م  الدرجة الكلية لمقياس)الضغو  بالمجال الذي تنتمي إليه،

م  الدرجة الكلية لمقياس)الضغوط النفسية(, كما هو مبين في  كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال،

  .(1الجدول )

( يوضح قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلية, وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة 1جدول )

 (:30كل مجال, مع الدرجة الكلية للمقياس)ن= الكلية للمقياس, كذلك قيم معامالت ارتباط

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 مشكالت التواصل مع الطفل( 3مجال ) ( مشاعر اليأس2) مجال ( األعراض العضوية1)مجال 
1 0.73** 0.25 8 0.83** 0.70** 18 0.56** 0.55** 
2 0.80** 0.52** 9 0.80** 0.59** 19 0.29* 0.40* 
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3 0.75** 0.65** 10 0.73** 0.61** 20 0.63** 0.55** 
4 0.82** 0.56** 11 0.82** 0.76** 21 0.66** 0.62** 
5 0.70** 0.37* 12 0.72** 0.57** 22 0.74** 0.62** 
6 0.89** 0.40* 13 0.71** 0.67** 23 0.55** 0.37* 
7 0.71** 0.22* 14 0.71** 0.78** 24 51.0** 0.44* 

 **0.67 **0.81 25 **0.68 **0.75 15 **0.56الدرجة الكلية للمجال   
- - - 16 0.62** 0.56** 26 0.82** 0.67** 
- - - 17 0.66** 0.61** 27 0.90** 0.73** 
 **0.86الدرجة الكلية للمجال     **0.89الدرجة الكلية للمجال     - - -

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 ( تحمل أعباء الطفل6مجال ) ( القلق على مستقبل الطفل5مجال ) وأسرية اجتماعية( مشكالت 4مجال)
28 0.61** 0.56** 41 0.36* 0.32* 49 0.79** 0.71** 
29 0.62** 0.48** 42 0.67** 0.40** 50 0.65** 0.45* 
30 0.65** 0.55** 43 0.69** 0.66** 51 0.29* 0.24* 
31 0.64** 0.55** 44 0.82** 0.67** 52 0.57** 0.54** 
32 0.61** 0.58** 45 0.85** 0.73** 53 0.66** 0.58** 
33 0.67** 0.53** 46 0.82** 0.60** 54 0.77** 0.54** 
34 0.58** 0.65** 47 0.75** 0.78** 55 0.81** 0.69** 
35 0.53** 0.43** 48 0.80** 0.61** 56 0.76** 0.75** 
 **0.86الدرجة الكلية للمجال     **0.84الكلية للمجال     الدرجة **0.53 **0.71 36
37 0.50** 0.57** - - - - - - 
38 0.83** 0.68** - - - - - - 
39 0.87** 0.77** - - - - - - 
40 0.81** 0.66** - - - - - - 

 - - - - - - **0.87الدرجة الكلية للمجال  
 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *                  (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

وحت بين ا( أن معامالت ارتباط الفقرات تر 1يالحظ من البيانات الواردة في الجدول )

( أن 2000إذ ذكر )عودة,  االرتباط كانت ذات درجات مقبولة، (, كما أن جمي  معامالت0.90 0.22)
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ما يشير إلى وجود صدق بنائي لفقرات (، 0.20يجب أن ال تقل عن معيار )معامالت ارتباط الفقرات 

 مقياس الدراسة. 

 

 ثبات أداة الدراسة

 أّما  ( 30عت أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )وزّ  ،لتأكد من ثبات أداة الدراسةل

ن وبهدا التحقق م ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، التوحد،اضطراب طيا طفال مهات أأمن 

على  (Cronbach's Alpha)فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا  ثبات االتساق الداخلي للمقياس وأبعادا،

 فقد للمقياس، وأبعادا،وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة  لتطبيق األول للعينة االستطالعية،بيانات ا

معامل  سب  ومن ثم ح   أسبوعان بين التطبيقين.ة بفاصل زمني قدرة أ عيد تطبيقه على العينة االستطالعي

( يوضح معامالت ثبات 2والجدول ) التطبيق،بين مرتي  (Person Correlation)ارتباط بيرسون 

 كما في اآتي: وأبعادا, النفسية،واإلعادة لمقياس الضغوط  ،الداخلياالتساق 

عادة االختبار 2جدول )  ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي كرونباخ ألفا وا 

 كرونباخ ألفا ثبات االعادة عدد الفقرات البعد
 0.89 **0.87 7  األعراض العضوية
 0.90 ** 0.94 10  مشاعر اليأس

 0.85 **0.87 10  مشكالت التواصل مع الطفل
 0.89 ** 0.91 13 وأسرية  مشكالت اجتماعية

 0.87 ** 0.96 8  القلق على مستقبل الطفل
 0.83 ** 0.93 8  تحمل أعباء الطفل
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 0.96 ** 0.97 56 الدرجة الكلية
لمجالت أداة الدراسة  ألفا كرونباخ ثبات معامل( أن قيم معامالت 2يتضح من الجدول )

 وتعدّ  (،0.96لدرجة الكلية بلغ ) ألفا كرونباخ كما يالحظ أن معامل ثبات (،0.90  0.83تروحت بين )

 0.87عادة بين )وحت قيم معامل االستقرار لثبات اإلاكما تر  ذا القيمة ممتازة ألغراض الدراسة،ه

هذا القيم ممتازة ألغراض  وتعدّ  (،0.97عادة لدرجة الكلية بلغ )ويتضح أن معامل ثبات اإل (،0.96_

الثبات في البحوث النفسية والتربوية  معامل قبول نسبة أن إلى الدراسات معظم اشارت إذ  الدراسة.

(0.60)Amir & Sounderpandian, 2000) ). 

ولتحديد مستوى الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح 

( درجات وتصنيا المستوى إلى ثالث مستويات : عالية ومتوسطة ومنخفضة, وذلك وفقا  5-1من )

 للمعادلة اآتية :

 =  طول الفئة        
 الحد األعلى   الحد األدنى )لتدرج(       

3

51
33.1


   

 عدد المستويات المفترضة              

 

 وبناء  على ذلك, فطّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآتي: 

 : درجات احتساب مستوى الضغوط النفسية (3)جدول 

 فأقل 2.33 مستوى منخفض من الضغوط النفسية 
 3.67 - 2.34 الضغوط النفسيةمستوى متوسط من 

 5 -3.68 الضغوط النفسيةمستوى عالي من 
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  تصحيح مقياس الضغوط النفسية  

فقرة كما  (،56من ) تكون مقياس الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد بصورته النهائية

عن طريق  إجاباتهمويطلب من المستجيبين تقدير  مجاالت،( 6( موزعة على )أهو موضح في ملحق )

( 5موافق بشدة ) :قد أعطيت األوزان للفقرات على النحو اآتيو  خماسي،ال( Likertتدرج ليكرت )

 درجة، (،1وغير موافق بشدة ) (،2وغير موافق ) ،( درجات3محايد ) ،( درجات4موافق ) درجات،

إذ تعكس الدرجات  (،36( و )24ن )للضغوط النفسية باستثناء الفقرتي تمثل جمي  الفقرات االتجاا السلبي

  يجابي.سابقتين المصاغتان في االتجاا اإلفي حال تصحيح الفقرتين ال

 :(اإلرشاديوصف للبرنامج ) معرفي سلوكي إرشادي: برنامج ثانيا

والدراسات السابقة ذات العالقة بموضو   ياتمن األدب باإلفادةاإلرشادي  برنامج ال الباحثة تأعد       

ى النظريدددة المعرفيدددة السدددلوكية علددد علدددىالمسدددتند الباحثدددة بتطبيدددق البرندددامج اإلرشدددادي قامدددت و ، الدراسدددة

 ،التوحددد لدددى جمعيددة جددود اضددطراب طيددا مددن أمهددات أطفددال ا  أّمدد( 20مجموعددة إرشددادية عدددد أفرادهددا )

 عشرةومجموعة تجريبية من  ،أمهات عشرةلمجموعة ضابطة من  تقسيم المشاركات عشوائيا  جرى حيث 

هددددفها الخددداص  ، تحمدددل كدددل جلسدددة مدددن الجلسدددات( جلسدددة إرشدددادية13كدددون البرندددامج مدددن )تيو  ،هددداتأم

 كددانو  النظريددة المعرفيددة السددلوكية،مسددتندة إلددى االسددتراتيجيات العلميددة المنبثقددة عددن  ومهاراتهددا الخاصددة،

في تنفيذ النشاطات المتاحدة خدالل كدل جلسدة مدن الجلسدات  راد المجموعة التجريبية الحقّ أفلكل فرد من 

وقددددد ركددددزت الباحثدددة علددددى توظيددددا واسددددتخدام  ،جانددددب االلتددددزام بتنفيدددذ الواجبددددات المنزليددددة المقترحدددة إلدددى

التحقدددق مدددن صددددق البرندددامج مدددن خدددالل عرضددده علدددى  جدددرىو  ، فدددي الجلسدددات اإلرشدددادية (التكنولوجيدددا)

 قبل التطبيق. المتخصصينمجموعة من 
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 محتويات البرنامج:

سبوعيا ، وذلك أبمعدل جلستين ( 45)جلسة إرشادية جماعية مدة كل منها  (13)على يحتوي البرنامج 

، ((Ellisس يلالبرت أ ريةالسلوكي الجمعي، التي تتب  نظ -االنفعالي  -العقالني  اإلرشاد وفقا  لفنيات

 ( موضوعات جلسات البرنامج اإلرشادي وعنوان كل جلسة.4)رقم  ويوضح جدول

 (4جدول )

 موضوعات جلسات البرنامج اإلرشادي

 موضوع الجلسة الجلسة

 تمهيد وتعارف األولى

مفهوم الضغط النفسي التعريف ب الثانية

 والعوامل المؤثرة فيه

 المعتقررررررررررردات علرررررررررررى التعررررررررررررف الثالثة

  للضغوط كبواعث الالعقالنية

التدريب على مهارة الضبط والتحكم  الرابعة

 بالذات

التعرف على مهارة المراقبة الذاتية  الخامسة

 اوتدريب األمهات عليه

التعريف بمهارة حل المشكالت  السادسة

واستخدامها في التعامل مع الضغوط 

 النفسية

 المعلوماتتحديد المشكلة وجمع  السابعة

اقتراح الحلول وتوليد البدائل  الثامنة

 واختيار األفضل واتخاذ القرار

 االنفعالي. فريغالتدريب على الت التاسعة

 التدريب على االسترخاء. العاشرة

 مواجهة الضغوط والتغلب عليها الحادي عشر
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المساهمة في دمج طفل التوحد في  الثانية عشرة

 المجتم .

 نهاءا  م و يتقي ة عشرةلثالثا

 

 تنفيذ البرنامج:

جلسة إرشادية ألفراد المجموعة  (13)استغرق تنفيذ البرنامج اإلرشادي ستة أسابي ، إذ تضمن 

( 4دقيقة بمعدل جلستين أسبوعيا ، أما المتابعة فكانت بعد مرور ) (45)مدة كل جلسة  ،التجريبية

 .(5)تم تحديد موعد الجلسات كما هو موضح في جدول . و من تطبيق البرنامج أسابي 

 

 مواعيد الجلسات اإلرشادية (5)جدول 

 الثالثاء السبت

8-9-2018 11-9-2018 

15-9-2018 18-9-2018 

22-9-2018 25-9-2018 

29-9-2018 2-10-2018 

6-10-2018 9-10-2018 

13-10-2018 17-10-2018 

27-10-2018  
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 تصميم الدراسة .5

لتقصدي تجريبية ومجموعدة ضدابطة استخدام التصميم شبه التجريبي القائم على وجود مجموعة جرى    

ندددة ر فاعليددة البرندددامج اإلرشددادي المعرفدددي السددلوكي فدددي خفدددض الضددغط النفسدددي للمجموعددة التجريبيدددة مقا

والتتبعددي الختبددار الفرضدديات الصددفرية  وتددم إجددراء القيدداس القبلددي والقيدداس البعدددي ،بالمجموعددة الضددابطة

 .وفحص دالالت الفروق اإلحصائية بين المجموعتين فيما يتعلق بالضغوط النفسية

 :الدراسة لهذا التجريبي التصميم يوضح (6) والجدول

 ( التصميم التجريبي للدراسة6) جدول

 قياس المتابعة

O 

 القياس البعدي

O 

 البرنامج اإلرشادي

X 

 القياس القبلي

O 

 المجموعة

G 

O O X O G1 

 التجريبية

 O ال توجد معالجة O G2 

 الضابطة

 :نأ إذ

G1 : التجريبيةالمجموعة. 

 :G2المجموعة الضابطة. 

:O1 القبلي القياس. 

X1 :المعالجة. 

: X2 عدم وجود معالجة. 
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 :O2البعدي القياس. 

 :O3التتبعي القياس. 

 متغيرات الدراسة .6

 البرنامج اإلرشادي.المتغير المستقل: .1

 .الضغط النفسيمقياس المتغير التاب : .2

 المعالجات اإلحصائية. 7

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ة الباحثاستخدمت  من أجل معالجة البيانات

(SPSS) اآتية:المعالجات اإلحصائية  وذلك باستخدام 

 المئوية. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب .1

أو االرتباط بين الفقرة والمجال  لمعرفة العالقة Person Correlation))معامل ارتباط بيرسون  .2

الذي تنتمي إلية ولتحيد العالقة أيضا  بين الفقرة والدرجة الكلية, وبين درجة كل مجال والدرجة 

 الكلية للمقياس  .

 لفحص الثبات. Cronbach's Alpha))معادلة كرونباخ ألفا  .3

 Kolmogorov Smirnov Test) ) سمرنوا – اختبار التوزي  الطبيعي اختبار كولمجروا .4

 لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتب  التوزي  المعتدل الطبيعي.

للمجموعات اختبار )ت( ، و (Independent Sample t-test)المستقلة  اختبار )ت( للمجموعات .5

 .  (Paired Samples t-test)المترابطة 
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 . ANCOVA))اختبار تحليل التباين المصاحب  .6

 .( (MANCOVAالمتغيرات متعدد المصاحب التباين تحليلاختبار  .7
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 لفصل الرابعا

 الدراسة عرض النتائج
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 الفصل الرابع

 الدراسة عرض النتائج

 جرىا الدراسة في ضوء فرضيتها التي يتناول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليه    

ويتمثل ذلك في عرض نص  ،فرضيتها في ضوءالعرض مت وفقا  لمنهجية محددة في وقد نظ ،طرحها

 ،البياناتثم جدولة  المستخدمة،شارة إلى نو  المعالجات اإلحصائية يلي ذلك مباشرة اإلو  ،الفرضية

عرض ت ،وهكذا ،برز النتائج المستخلصةأيلي ذلك تعليقات على  ، ثمووضعها تحت عناوين مناسبة

 النتائج المرتبطة بكل فرضية على حدة.

 ((Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي 

ي استخدم اختبار  Normal Distribution))با  البيانات للتوزي  الطبيعي لتأكد من إتّ ل

 اناختبار  ماهو  ((Shapiro-Wilkشبيرو وليك و (Kolmogorov-Smirnov)  سميرنوا ورواجكولمو 

هل هي اختبارات  الدراسة،الختبار فرضيات  ستستخدمبهدا تحديد الطرق اإلحصائية التي  انضروري

الختبارات ن معظم اإذ إ (Non Parametric Test)أم اختبارات ال معلميه  Parametric Test))معلميه 

( يبين اختبار التوزي  الطبيعي للمتغيرات 7والجدول ) أن يكون توزي  البيانات طبيعيا ، تشترط المعلمية

 :على النحو اآتي

 ((Shapiro-Wilkوشبيرو وليك  ((K-S tes سميرنوف وروفج (: نتائج اختبار كولمو7جدول )

 K-S test Sig Shapiro-Wilk Sig العدد  المجموعة

 0.468 0.932 0.200 0.173 10 تجريبية
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 0.959 0.979 0.200 0.151 10 ضابطة

 سميرنوا ورواجحصائية الختبار كولمو ( أن جمي  قيم الداللة اإل7يتبين من الجدول )

Kolmogorov-Smirnov))  أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية(0.05≥α)  كما أن جمي  قيم الداللة

ما  (α≤0.05)أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية Shapiro-Wilk) )وشبيرو وليك اإلحصائية الختبار 

 .ةتتب  الدراسة االختبارات المعلميوعلية س ،تتب  التوزي  الطبيعيالبيانات يدل على أن 

بين  ( α> 0.05): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى    

 متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي على مقياس الضغوط النفسية.

للتحقق من تكافؤ المجموعات استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     

 تجريبية،ة )تبعا  لمتغير المجموع القبلي،الستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم اختبار اختبار)ت(  ضابطة(،

 ( يوضح ذلك:8والجدول ) (،Independent t-test)لمجموعتين مستقلتين 

الضغوط (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( تبعًا لمتغير المجموعة على مقياس 8الجدول )

 في القياس القبلي  النفسية 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المجال

 األعراض العضوية
 0.973 0.034- 0.911 2.47 10 تجريبية

   0.941 2.49 10 ضابطة

 مشاعر اليأس
 0.146 1.519- 0.736 2.29 10 تجريبية

   1.111 2.93 10 ضابطة
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مشكالت التواصل مع 

 الطفل

 0.555 0.601- 0.305 3.12 10 تجريبية

   0.670 3.26 10 ضابطة

 مشكالت اجتماعية

 وأسرية

 0.185 1.379- 0.706 2.08 10 تجريبية

   0.925 2.58 10 ضابطة

على مستقبل القلق 

 الطفل

 0.114 1.661- 1.253 2.71 10 تجريبية

   0.986 3.55 10 ضابطة

 تحمل أعباء الطفل
 0.689 0.407- 1.126 3.22 10 تجريبية

   0.800 3.40 10 ضابطة

 الدرجة الكلية
 0.239 1.219- 0.638 2.61 10 تجريبية

   0.836 3.01 10 ضابطة

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( عدم وجود فروق 8يتبين من الجدول )    

(0.05≥α) المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمقياس الضغوط النفسية تبعا  لمتغير المجموعة  بين

(. وهذا 0.239( وبداللة إحصائية )1.219-لدرجة الكلية )لبلغت قيمة "ت"  إذ ضابطة(، تجريبية،)

 المجموعات.النتيجة تشير إلى تكافؤ 

بين  ( α> 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية:    

البعدي على مقياس و  ين القبليمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس

 الضغوط النفسية.

المعيارية لدرجات أفراد الدراسة ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الفرضية،لفحص     

 ( تبين ذلك:9نتائج الجدول )القبلي والبعدي و  على مقياس الضغوط النفسية في القياس
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الضغوط 9الجدول )

 البعدي النفسية في القياس القبلي و 

 العدد المجموعة

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.477 2.13 0.638 2.61 10 تجريبية

 0.705 3.15 0.836 3.01 10 ضابطة

 0.786 2.64 0.753 2.81 20 الكلي

 

داء المجموعتين: التجريبية أ( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي 9يتضح من الجدول )    

داء المجموعة التجريبية على أبلغ متوسط  ؛ إذوالضابطة على مقياس الضغوط النفسية )البعدي(

لى فروق إ(  وهذا يشير 3.15داء المجموعة الضابطة )أ( في حين بلغ متوسط 2.13االختبار البعدي )

 ANCOVAجوهرية الفرق الظاهري؛ استخدم تحليل التباين المصاحب  وللتحقق من ،بين المتوسطين

د للقياس البعدي للضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال طيا التوحد وفقا  للبرنامج اإلرشادي بع

 (:  10وذلك كما هو مبين في الجدول ) ،تحييد أثر القياس القبلي لديهم

للقياس البعدي للضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال طيف التوحد. (: تحليل التباين المصاحب 10الجدول )

 وفقًا للبرنامج االرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوب

 حجم األثر الداللة

 0.936 0.000 249.510 6.103 1 6.103 القبلي )مصاحب( 
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 0.846 0.000 93.592 2.289 1 2.289 المجموعة 

    0.024 17 0.416 الخطأ

     20 150.864 المجموع 

 

تعدددددزى  (α≤0.05)( وجدددددود فدددددروق ذات دالدددددة إحصدددددائيا  عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة 10يتضدددددح مدددددن الجددددددول )

 ( .0.000(, بداللة احصائية )93.592بلغت قيمة )ا( المحسوبة ) للمجموعة؛ إذ

سدددبت المتوسدددطات قدددد ح  ف جوهريدددة؛ الفدددروق كاندددت ،مدددن مجموعددداتي الدراسدددة أي   مصدددلحةولتحديدددد       

الحسددابية المعدلددة للقيدداس البعدددي لمقيدداس الضددغوط النفسددية لدددى عينددة مددن أمهددات أطفددال طيددا التوحددد 

 (11وذلك كما هو مبين في الجدول ) لها،وفقا  للبرنامج اإلرشادي واالخطاء المعيارية 

الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال طيف التوحد  ( االوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي لمقياس11الجدول )

 وفقًا للبرنامج االرشادي واالخطاء المعيارية لها

 الخطأ المعياري الوسط الحسابي المعدل المجموعة 

 0.050 2.285 تجريبية 

 0.050 2.990 ضابطة

 

لصددالح أفددراد  ( يتبددين أن هدذا الفددروق11لددى المتوسددطات الحسددابية المعدلدة فددي الجدددول )إبدالنظر        

( فددي حددين بلددغ 2.285إذ بلددغ متوسددط الضددغوط النفسددية لددى المجموعددة التجريبيددة ) ؛المجموعدة التجريبيددة

لددددى فاعليددددة البرنددددامج اإلرشدددادي المطبددددق فددددي خفددددض إ( وهددددذا يشدددير 2.990لددددى المجموعددددة الضددددابطة )
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طيددا التوحددد. علمددا  أن حجددم األثددر للبرنددامج اضددطراب الضددغوط النفسددية لدددى عينددة مددن أمهددات أطفددال 

مددا يعنددي وجددود أثددر مرتفدد  للبرنددامج اإلرشددادي فددي خفددض الضددغوط ( 0.846اإلرشددادي قددد بلغددت قيمتدده )

 التوحد. طيااضطراب النفسية لدى عينة من أمهات أطفال 

سددددبت المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة للقياسددددين القبلددددي والبعدددددي ألبعدددداد          كمددددا وح 

طيا التوحدد وفقدا  للبرندامج اإلرشدادي )تجريبيدة اضطراب الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال 

 ( 12و ضابطة( , وذلك كما هو مبين في الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد الضغوط النفسية لدى  (: المتوسطات12الجدول )

 عينة من أمهات أطفال طيف التوحد وفقًا للبرنامج اإلرشادي

 القياس البعدي القياس القبلي العدد المجموعة األبعاد

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 األعراض العضوية
 0.660 1.96 0.911 2.47 10 تجريبية

 0.546 2.83 0.941 2.49 10 ضابطة

 مشاعر اليأس
 0.468 1.81 0.736 2.29 10 تجريبية

 1.047 3.16 1.111 2.93 10 ضابطة

مشكالت التواصل مع 

 الطفل

 0.502 2.51 0.305 3.12 10 تجريبية

 0.615 3.27 0.670 3.26 10 ضابطة

 مشكالت اجتماعية

 وأسرية

 0.635 1.81 0.706 2.08 10 تجريبية

 0.816 2.69 0.925 2.58 10 ضابطة

القلق على مستقبل 

 الطفل

 0.843 2.26 1.253 2.71 10 تجريبية

 0.875 3.61 0.986 3.55 10 ضابطة



54 
 

 تحمل أعباء الطفل
 0.743 2.58 1.126 3.22 10 تجريبية

 0.700 3.54 0.800 3.40 10 ضابطة

ي ( وجدددود فدددروق ظاهريدددة بدددين المتوسدددطات الحسدددابية للقياسدددين القبلددد12يالحدددظ مدددن الجددددول )و         

سدددبت معدددامالت  ،لتحقدددق مدددن جوهريدددة الفدددروق الظاهريدددةوبهددددا ا ،والبعددددي ألبعددداد الضدددغوط النفسدددية ح 

للكرويددة  Bartlettبارتليددت  االرتبدداط بددين القيدداس البعدددي ألبعدداد الضددغوط النفسددية متبوعددة بددطجراء اختبددار

حليددل أم ت ،مصدداحب )تحليدل تبدداين مصداحب متعدددد وفقدا  للبرنددامج االرشدادي لتحديددد أنسدب تحليددل تبداين

 ( 13وذلك كما هو مبين في الجدول ) ، تباين مصاحب( توجب استخدامه

للكروية للقياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال  Bartlett (: نتائج اختبار13جدول )

 طيف التوحد وفقًا للبرنامج اإلرشادي

 العالقة االرتباطية
األعراض 

 العضوية

مشاعر 

 اليأس

مشكالت 

التواصل مع 

 الطفل

مشكالت 

 اجتماعية

 وأسرية

القلق على 

 الطفلمستقبل 

تحمل أعباء 

 الطفل

      1  األعراض العضوية

     1 0.786  مشاعر اليأس

    1 0.815 0.747  مشكالت التواصل مع الطفل

   1 0.778 0.834 0.660 وأسرية  مشكالت اجتماعية

  1 0.748 0.870 0.851 0.670  القلق على مستقبل الطفل

 1 0.867 0.661 0.732 0.744 0.570  تحمل أعباء الطفل

 اختبار بارتليت

Bartlett للكروية 

 احتمالية الخطأ درجة الحرية التقريبية 2کا نسبة األرجحية العظمى

.0000 106.728 15 .0000 
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بين   (α≤0.05)( وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 13يتبين من الجدول )        

تعزى  ،طيا التوحداضطراب أمهات أطفال  القياسين البعدي ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من

 MANCOVAاستوجب استخدام تحليل التباين المصاحب المتعدد  األمر الذيللبرنامج اإلرشادي؛ 

وذلك كما  التوحد وفقا  للبرنامج اإلرشادي، األبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال طيا

 (14هو مبين في الجدول )

اضطراب ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال (: نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد 14جدول )

  طيف التوحد مجتمعة وفقًا للبرنامج اإلرشادي

 األثر
 نوع االختبار

 المتعدد

قيمة 

االختبار 

 المتعدد

ف الكلية 

 المحسوبة

درجات 

حرية 

 الفرضية

درجات 

 حرية الخطأ

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 األثر

 Wilks' Lambda .0790 13.532 6.000 7.000 .0020 .9210 )مصاحب( األعراض العضوية

 Wilks' Lambda .1160 8.875 6.000 7.000 .0050 .8840 )مصاحب( مشاعر اليأس

 Wilks' Lambda .2550 3.408 6.000 7.000 .0670 .7450 )مصاحب( مشكالت التواصل مع الطفل

 Wilks' Lambda .0230 50.102 6.000 7.000 .0000 .9770 وأسرية )مصاحب( مشكالت اجتماعية

 Wilks' Lambda .1280 7.974 6.000 7.000 .0070 .8720  )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 Wilks' Lambda .1800 5.314 6.000 7.000 .0230 .8200 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 Hotelling's Trace 30.726 35.847 6.000 7.000 .0000 .9680 المجموعة

 

إحصائيا  للبرنامج اإلرشادي عند مستوى الداللة  ( وجود أثر دال  14يتبين من الجدول )        

(0.05≥α)  طيا  اضطراب لدى عينة من أمهات أطفالعلى القياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية
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لدى عينة من أمهات مجتمعة؛ ولتحديد على أي من القياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية  التوحد

كان أثر البرنامج اإلرشادي؛ فقد استخدم تحليل التباين المصاحب  طيا التوحد اضطراب أطفال

ANCOVA رشادي بعد للقياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية لديهم كلًّ على حدة  وفقا  للبرنامج اإل

  (.15تحييد أثر القياس القبلي لديهم, وذلك كما هو مبين في الجدول )

 اضطراب (: تحليل التباين المصاحب للقياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال15جدول )
 ألبعاده لديهمكل  على حدة  وفقًا للبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبلي التوحد طيف 

مجموع  مصدر التباين المتغير التابع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوب

 حجم األثر  الداللة

القياس 
البعدي 
لألعراض 
 العضوية

 0.714 0.000 29.982 1.744 1 1.744 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.008 0.757 0.100 0.006 1 0.006 )مصاحب( مشاعر اليأس

 0.012 0.706 0.149 0.009 1 0.009 )مصاحب( مشكالت التواصل مع الطفل

 0.082 0.321 1.070 0.062 1 0.062 وأسرية )مصاحب( مشكالت اجتماعية

 0.024 0.595 0.298 0.017 1 0.017 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.010 0.740 0.116 0.007 1 0.007 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 0.809 0.000 50.865 2.958 1 2.958 البرنامج

    0.058 12 0.698 الخطأ

     20 124.918 الكلي

القياس 
البعدي 
لمشاعر 
 اليأس 

 0.181 0.129 2.657 0.259 1 0.259 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.620 0.001 19.612 1.910 1 1.910 )مصاحب( مشاعر اليأس

 0.027 0.574 0.335 0.033 1 0.033 )مصاحب( مع الطفلمشكالت التواصل 

 0.123 0.218 1.687 0.164 1 0.164 وأسرية )مصاحب( مشكالت اجتماعية

 0.223 0.089 3.434 0.335 1 0.335 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.024 0.597 0.295 0.029 1 0.029 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 0.650 0.000 22.315 2.174 1 2.174 البرنامج

    0.097 12 1.169 الخطأ

     20 144.450 الكلي

القياس 
البعدي 

 0.032 0.540 0.398 0.042 1 0.042 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.000 0.954 0.003 0.000 1 0.000 )مصاحب( مشاعر اليأس
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لمشكالت 
التواصل مع 
 الطفل 

 0.368 0.022 6.974 0.739 1 0.739 )مصاحب( مشكالت التواصل مع الطفل

 0.105 0.258 1.409 0.149 1 0.149 وأسرية )مصاحب( مشكالت اجتماعية

 0.069 0.366 0.884 0.094 1 0.094 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.059 0.402 0.755 0.080 1 0.080 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 0.406 0.014 8.198 0.869 1 0.869 البرنامج

    0.106 12 1.272 الخطأ

     20 175.600 الكلي

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوب

 حجم األثر الداللة

القياس 
البعدي 
للمشكالت 
االجتماعية 
 واالسرية

 0.006 0.799 0.067 0.001 1 0.001 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.197 0.112 2.946 0.044 1 0.044 )مصاحب( مشاعر اليأس

مشكالت التواصل مع 
 )مصاحب( الطفل

0.025 1 0.025 1.706 0.216 0.124 

وأسرية  مشكالت اجتماعية
 )مصاحب(

4.246 1 4.246 284.179 0.000 0.959 

 0.424 0.012 8.834 0.132 1 0.132 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.085 0.312 1.115 0.017 1 0.017 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 0.858 0.000 72.506 1.083 1 1.083 البرنامج

    0.015 12 0.179 الخطأ

     20 114.775 الكلي

القياس 
البعدي للقلق 
على مستقبل 

 الطفل 

 0.066 0.375 0.849 0.071 1 0.071 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.010 0.739 0.117 0.010 1 0.010 )مصاحب( اليأسمشاعر 

مشكالت التواصل مع 
 )مصاحب( الطفل

0.015 1 0.015 0.181 0.678 0.015 

وأسرية  مشكالت اجتماعية
 )مصاحب(

0.163 1 0.163 1.933 0.190 0.139 

 0.673 0.000 24.659 2.073 1 2.073 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.003 0.850 0.037 0.003 1 0.003 )مصاحب( الطفلتحمل أعباء 

 0.670 0.000 24.395 2.051 1 2.051 البرنامج

    0.084 12 1.009 الخطأ
     20 194.969 الكلي

القياس 
البعدي لتحمل 
 اعباء الطفل

 0.028 0.570 0.342 0.033 1 0.033 )مصاحب( األعراض العضوية

 0.065 0.379 0.835 0.080 1 0.080 )مصاحب( مشاعر اليأس

 0.137 0.192 1.912 0.183 1 0.183مشكالت التواصل مع 
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 )مصاحب( الطفل
وأسرية  مشكالت اجتماعية
 )مصاحب(

0.043 1 0.043 0.446 0.517 0.036 

 0.077 0.336 1.005 0.096 1 0.096 )مصاحب(القلق على مستقبل الطفل

 0.634 0.001 20.786 1.987 1 1.987 )مصاحب( تحمل أعباء الطفل

 0.652 0.000 22.528 2.153 1 2.153 البرنامج

    0.096 12 1.147 الخطأ

     20 200.828 الكلي

 

 بين (α≤0.05)عند مستوى الداللة وجود فرق دال إحصائيا   (15)يتضح من الجدول         

طيا التوحد اضطراب المتوسطات الحسابية للقياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية بين أمهات أطفال 

؛ فقد ح سبت ةجوهريالفروق  تمن مجموعتي الدراسة كان أي   مصلحةقا  للبرنامج اإلرشادي؛ ولتحديد وف

طيا ضطراب االمتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال 

 ( 16وذلك كما هو مبين في الجدول ) لها،التوحد وفقا  للبرنامج واألخطاء المعيارية 

 اضطراب (: األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي ألبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال16جدول )

 طيف التوحد وفقًا للبرنامج اإلرشادي

 الخطأ المعياري الحسابي المعدل الوسط المجموعة المتغير التابع

 األعراض العضوية
 0.084 1.932 تجريبية

 0.084 2.854 ضابطة

 مشاعر اليأس
 0.109 2.090 تجريبية

 0.109 2.880 ضابطة

مشكالت التواصل مع 

 الطفل

 0.114 2.640 تجريبية

 0.114 3.140 ضابطة
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 مشكالت اجتماعية

 وأسرية

 0.043 1.971 تجريبية

 0.043 2.529 ضابطة

 القلق على مستقبل الطفل
 0.101 2.553 تجريبية

 0.101 3.322 ضابطة

 تحمل أعباء الطفل
 0.108 2.663 تجريبية

 0.108 3.450 ضابطة

 

( أن الفروق الجوهرية بين الوسطين الحسابيين المعدلين للقياس 16يتضح من الجدول )         

 لمصلحةقد كان فطيا التوحد اضطراب البعدي األبعاد الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات أطفال 

أفراد المجموعة التجريبية الذين خضعوا للبرنامج البرنامج اإلرشادي مقارنة بزمالئهم أفراد المجموعة 

 م يتلقوا البرنامج اإلرشادي .الضابطة الذين ل

بين  ( α> 0.05) عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثالثة:        

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الضغوط النفسية 

 .تعزى للبرنامج اإلرشادي

ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة  ،الفرضيةلفحص         

 Paired)واستخدم اختبار)ت( للمجموعات المترابطة  البعدي،التجريبية على االختبار القبلي واالختبار 

Sample t-test ،) وذلك للكشا عن فاعلية البرنامج االرشادي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة

 ( يبين ذلك:17والجدول ) التوحد،طيا اضطراب أطفال  من أمهات
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(: نتائج اختبار )ت( للعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الضغوط 17الجدول )

 النفسية لدى افراد المجموعة التجريبية

المتوسط  العدد االختبار المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 الداللة ت

 األعراض العضوية
 0000. 5.661 9 0.911 2.47 10 قبلي

    0.660 1.96 10 بعدي

 مشاعر اليأس
 0010. 4.758 9 0.736 2.29 10 قبلي

    0.468 1.81 10 بعدي

مشكالت التواصل 

 مع الطفل

 0010. 4.982 9 0.305 3.12 10 قبلي

    0.502 2.51 10 بعدي

 اجتماعيةمشكالت 

 وأسرية

 0120. 3.159 9 0.706 2.08 10 قبلي

    0.635 1.81 10 بعدي

القلق على مستقبل 

 الطفل

 0380. 2.425 9 1.253 2.71 10 قبلي

    0.843 2.26 10 بعدي

 تحمل أعباء الطفل
 0060. 3.565 9 1.126 3.22 10 قبلي

    0.743 2.58 10 بعدي

 الدرجة الكلية
 0000. 6.522 9 0.638 2.61 10 قبلي

    0.477 2.13 10 بعدي

   (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 

( أن قيمددة مسددتوى الداللددة المحسددوب قددد بلغددت علددى المجدداالت الفرعيددة 17يتضددح مددن الجدددول )        

( مشداعر اليدأس 0000.والدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية على التوالي مجال األعراض العضوية )
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( القلددددق علددددى 0120.( مشددددكالت اجتماعيددددة وأسددددرية )0010.( مشددددكالت التواصددددل مدددد  الطفددددل )0010.)

(، وهدذا القديم أقدل مدن قيمدة 0.000( الدرجة الكلية  )0060.( تحمل أعباء الطفل )0380.مستقبل الطفل )

لددى أفدراد الدراسدة النفسدية (، وبالتالي وجود فروق في الضدغوط ≥0.05مستوى الداللة المحدد للدراسة )

( يظهددر أن متوسددط 11.4بددين القياسددين القبلددي والبعدددي, وبددالرجو  الددى المتوسددطات الحسددابية بالجدددول )

( وعلدددى المقيددداس البعددددي 2.61أداء أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة علدددى الدرجدددة الكليدددة فدددي القيددداس القبلدددي )

الضغوط النفسية لدى عينة مدن أمهدات أطفدال ما يؤكد وجود فعالية البرنامج المطبق في خفض ( 2.13)

 .طيا التوحداضطراب 

بين  ( α> 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الرابعة:     

الضغوط متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس 

 .النفسية

ح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة  ،الفرضيةلفحص       

 Paired Sample)واستخدم اختبار)ت( للمجموعات المترابطة  والمتابعة،التجريبية على االختبار البعدي 

t-test ،) وذلك للكشا عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد الضغوط النفسية والدرجة الكلية

 ( تبين ذلك:18نتائج الجدول ) التوحد،طيا اضطراب لدى عينة من أمهات أطفال 

(: نتائج اختبار )ت( للعينات المترابطة للكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد 18الجدول )

 طيف التوحد اضطراب الضغوط النفسية والدرجة الكلية لدى عينة من أمهات أطفال 

المتوسط  العدد االختبار المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 الداللة ت
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 العضويةاألعراض 
 5910. 0.557- 9 0.660 1.96 10 بعدي

    0.654 1.99 10 تتبعي 

 مشاعر اليأس
 6780. 4290. 9 0.468 1.81 10 بعدي 

    0.445 1.80 10 تتبعي

مشكالت التواصل 

 مع الطفل

 2260. 1.300 9 0.502 2.51 10 بعدي

    0.445 2.44 10 تتبعي

 مشكالت اجتماعية

 وأسرية

 1330. 1.650 9 0.635 1.81 10 بعدي

    0.665 1.72 10 تتبعي

القلق على مستقبل 

 الطفل

 3430. 1.000 9 0.843 2.26 10 بعدي

    0.813 2.24 10 تتبعي

 تحمل أعباء الطفل
 1140. 1.748- 9 0.743 2.58 10 بعدي

    0.807 2.72 10 تتبعي

 الدرجة الكلية
 4750. 7450. 9 0.477 2.13 10 بعدي

    0.476 2.11 10 تتبعي

 

  (α≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 18يظهر من الجدول )

( إلى تقارب بين 18يشير الجدول )حيث  بين القياسين البعدي والمتابعة لدى أفراد المجموعة التجريبية,

على استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في خفض الضغوط النفسية لدى  وهذا يدل   المتوسطات الحسابية

 طيا التوحد.اضطراب عينة من أمهات أطفال 
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 تفسير النتائج ومناقشتها
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 تمهيد:

من ثم مناقشة النتيجة، و ، تهاومناقش نتائج التحليل اإلحصائي الفصل بتفسيرتقوم الباحثة في هذا     

علمية، تنسجم م  اإلطار  وتفسيرها بطريقةوربطها بالدراسات السابقة الموثقة بالدراسة مدار البحث 

 النظري المطروح بالبحث. 

 :على ينص الذي األول الفرض نتائج  1.5

 أفدراد درجدات متوسدطات بدين(  α ≤ 0.05) الداللدة مستوى عند إحصائية دالله ذات فروق توجد ال    

 . البرنامج تطبيقالضغوط النفسية قبل  مقياس على الضابطة المجموعة وأفراد التجريبية المجموعة

مدن درجات المجموعة التجريبية في مقيداس الضدغوط النفسدية متقاربدة متوسطات أن أظهرت النتائج  وقد

مدا يؤكدد وجدود ارتفدا  فدي مسدتوى الضدغوط النفسدية لددى أفدراد درجدات المجموعدة الضدابطة، متوسطات 

، وتتفدق هدذا النتيجدة التوحددباضطراب طيدا المجموعة التجريبية والضابطة بسبب إصابة أحد أطفالهن 

دراسرة البهنسراو  و ،(Allen and webe) (2013)  ،( 2012) صدباحمدا أشدارت إليده الدراسدات اآتيدة: و 

 (Graig & Swan)، ((2007 ) (Sen & Yurtsever  )(Girgis & Elbahnasawy)  2011)وجررجس 

(2002). 
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 :على ينص الذيالثاني  الفرض نتائج  2.5

 أفدراد درجدات متوسدطات بدين(  α ≤ 0.05) الداللدة مسدتوى عندد إحصائية دالله ذات فروق توجد ال    

 . البرنامج تطبيق بعدالضغوط النفسية  مقياس على الضابطة المجموعة وأفراد التجريبية المجموعة

 مددددن قددددلأمقيدددداس الضددددغوط النفسددددية  فددددي التجريبيددددة المجموعددددة درجدددداتمتوسددددطات  أنأظهددددرت النتددددائج 

راد أفدددد لدددددىانخفددداض مسددددتوى الضددددغوط النفسددددية  يوضددددح مددددا ،الضددددابطة المجموعددددة درجدددداتمتوسدددطات 

 فددي المسددتخدم اإلرشددادي البرنددامج فاعليددة يؤكددد الددذي األمددر. البرنددامج تطبيددق بعددد التجريبيددة المجموعددة

بالمقارنة م  نظدرائهم  ،التجريبية المجموعة أفرادخفض الضغوط النفسية لدى  في الواضح وأثرا ،راسةالد

. لذلك نرفض الفرضية الصفرية أي توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد الضابطة المجموعةأفراد من 

بين متوسطات درجات أفراد المجموعدة التجريبيدة وأفدراد المجموعدة الضدابطة (  α≤0.05) الداللةمستوى 

بعدد تطبيدق البرندامج. ويعدزى ذلدك إلدى البرندامج اإلرشدادي المسدتخدم فدي الضدغوط النفسدية علدى مقيداس 

لخفدض البحث والمستند لنظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي، إذ نجد أن البرنامج استخدم أساليب متنوعة 

، الضدددغوط النفسدددية وآثارهدددا السدددلبيةمناقشدددة مفهدددوم كلددددى أفدددراد المجموعدددة التجريبيدددة، ط النفسدددية الضدددغو 

في نظرية اإلرشاد  "ليسي تحدث عنها "ألبرت أ، وعرض األفكار غير العقالنية التوكيفية التخلص منها

ملهدددا األمهدددات تحالعقالندددي االنفعدددالي، ومفهدددوم حدددل المشدددكالت وعالقتهدددا باألفكدددار غيدددر العقالنيدددة التدددي 

مسددتوى  فددياليوميددة، وتسددليط الضددوء أكثددر علددى األفكددار غيددر العقالنيددة وتأثيرهددا  نويمارسددنها فددي حيدداته

، وتوضيح الطرق واالستراتيجيات نواستمرار تأثيرها في حياته الضغوط النفسية لديهن، من حيث حدتها

ل أضدرار ممكندة، ممدا يعمدل بطريقدة منظمدة للوصدول إلدى تحقيدق الهددا بأقدلتخفيض الضغوط النفسدية 

تقليدل وتيدرة الضدغوط النفسدية الناتجدة عدن عددم القددرة المعرفيدة فدي مهدارات و على اتدزان الفدرد،  وخفدض 

اسددتخدام األسددلوب العقالنددي والمعرفددي ف. تعيشددها األم حددل المشددكالت، وتحسددين الرضددا عددن الحيدداة التددي
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بيدددة، مدددن خدددالل األحاديدددث الذاتيدددة، ولعدددب فدددي المجموعدددة التجرياألمهدددات للمشددداعر لددددى  ا  تنفيسدددأظهدددر 

، واسدتخدام تعيشدها األم، ومناقشدة الواجبدات المنزليدة التدي ارتبطدت بواقد  الحيداا التدي السديكودراماالدور، 

ويعدددود ذلدددك النتظدددام أفدددراد اليوميدددة،  نالتفكيدددر العقالندددي واتبدددا  اسدددتراتيجيات حدددل المشدددكالت فدددي حيددداته

إلرشدادية بشدكل كامدل وانتظدار موعدد الجلسدة، كمدا وسداعدت الفنيدات التجريبية في الجلسات االمجموعة 

، كمدا خفض الضدغوط النفسديةفي  ةالمستخدمة في البرنامج اإلرشادي في تطوير مهارات أفراد المجموع

الل عدرض نمداذج ايجابيدة يحتدذى أداء أفدراد المجموعدة مدن خد فيأثر توظيا التكنولوجيا بشكل مباشر 

، وعرض المعلومات النظرية بطريقة تقنية حديثة ترسخ المعلومة لدى الفرد. لذلك تعدزو الباحثدة ذلدك بها

خفض الضغوط النفسدية لددى أمهدات أطفدال اضدطراب طيدا إلى جدوى وفاعلية البرنامج اإلرشادي في 

 د القــويعبـ، (2016) رزق ا  وفــرح، وتتفدق هدذا النتيجددة مد  مدا أشدارت إليدده دراسدات كدل مدن: التوحدد

  .(2016) الفقي، (2017) عبد الحميد، (2013)

 :على ينص الذيالثالث  الفرض نتائج  2.5

( بدين متوسدطات درجدات أفدراد α ≤ 0.05ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة )    

تطبيدددق لددددى المجموعدددة التجريبيدددة قبدددل الضدددغوط النفسدددية المجموعدددة التجريبيدددة والضدددابطة علدددى مقيددداس 

 .وبعدا البرنامج

لمقيددداس الضدددغوط القيددداس البعددددي  فدددي التجريبيدددة المجموعدددة درجددداتمتوسدددطات  أنبيندددت النتدددائج       

راد أفدد لدددىالضددغوط النفسددية  مسددتوى انخفدداض يوضددح ممددا القيدداس القبلدديمتوسددطات  مددن قددل  أالنفسددية 

 داللددة ذات فددروق توجدددلددذلك نددرفض الفرضددية الصددفرية، أي  .البرنددامج تطبيددق بعددد التجريبيددة المجموعددة

 والضدابطة التجريبيدة المجموعدة أفدراد درجدات متوسدطات بين( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية

 هدذا تفسدير ويمكدن، البرندامج تطبيدق وبعدد قبدل التجريبيدة المجموعدة لددىالضدغوط النفسدية  مقيداس على
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 أسدداليب فيهددا اسددتخدم حيددث ،اإلرشددادي البرنددامج اسددتخدمها التددي والمهددارات االسددتراتيجيات إلددى النتيجددة

كسدابالضدغوط النفسدية م   التعامل وكيفية الدور، ولعب المنزلية، والواجبات المناقشة، مثل  األمهدات وا 

، كمدددا تفسدددر الباحثدددة هدددذا النتيجدددة لمدددا الحظتددده مدددن إقبدددال أفدددراد المجموعدددة خفضدددهاالمهدددارات الالزمدددة ل

يدددة بكامدددل إرادتهدددم واقتنددداعهم الكامدددل  بالحاجدددة لبرندددامج إرشدددادي مدددن هدددذا الندددو ، كمدددا سددداعدت  التجريب

المهدددارات الفنيدددة ومدددا تدددوفرا مدددن مواقدددا ومشددداركات ونقددداش وحدددوار فدددي إخدددراج األفكدددار غيدددر العقالنيدددة 

خراج المكبوتات غير الشعورية والتشدوهات المعرفيدة، بطريقدة عفويدة وحريدة كاملدة د ون تدردد وتفنيدها، وا 

ق أكثددر منطقيددة فددي تعددديل األفكددار غيددر العقالنيددة والتفكيددر بطددر  نأو قلددق ممددا أسددهم فددي تطددوير قدددراته

لذلك مدن الطبيعدي  األمهات، حملهاتوتعديل التشوهات المعرفية التي  ،بعض المفاهيموعقالنية، وتعديل 

المجموعددة الضددابطة كمددا اتفقددت فددي مقارنددة بالتجريبيددة  ةلمجموعددانخفدداض الضددغوط النفسددية لوالمنطقددي 

ودراسددة أندددريا  (2016) أبــو زيــد وعبــد الحميــد، (2014) اليحيــىذلددك مدد  مددا توصددلت إليدده نتددائج دراسددة 

 .Andrea and Gonathan)( )2017وجوناثان )

 :على ينص الذي رابعال الفرض نتائج  4.5

بددين متوسددطات درجددات أفددراد  (α ≥ 0.05)توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة  ال    

أظهرت النتدائج ، و المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج

كاندت لمقيداس الضدغوط النفسدية  التتبعديو البعددي  القيداس في التجريبية المجموعة درجاتمتوسطات  أن

مددا يؤكددد اسددتمرار تددأثير البرنددامج بعددد مددرور شددهر مددن ، متقاربددة مدد  فددارق بسدديط لصددالح القيدداس التتبعددي

مدا تضدمنه البرندامج،  فدي ضدوءلذا نقبل الفرضية الصفرية، وتبدو هذا النتيجة تبدو أمرا  طبيعيا   .تطبيقه

الباحثدة مدن متابعدات فدي  أبدتده ، ومدامتنوعدة وتدريبيدةليب ارشدادية وأسا للتدخل من فنيات واستراتيجيات

الخبدرات علدى التدي أكددت مدن خاللهدا لمركز من جهة وم  األمهدات مدن جهدة أخدرى، م  افترة المتابعة 
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موضدد  االهتمددام فددي الدراسددة الحاليددة،  البرنددامج المسددتخدميتضددمنها  يوالمهددارات واألنشددطة والفنيددات التدد

بددددذاتهم،  نمددددا عددددزز ثقددددتهأدت النخفدددداض الضددددغوط النفسددددية لددددديهن وهددددي خبددددرات وأفكددددار وممارسددددات، 

ن نجددداح البرندددامج إ ،مدددن خدددالل المشددداركة فدددي الدراسدددة. ويمكدددن القدددول نمدددن تحقيدددق أهددددافه نوتمكيدددنه

، واتفقدت فدي ذلدك وجدواا في خفض الضدغوط النفسدية المستخدم يؤكد فاعلية اإلرشاد العقالني االنفعالي

   .(2014) اليحيى ،(2016) أبو زيد وعبد الحميد م  الدراسات التالية:

 

 . التوصيات: 6

 :اآتيةتتضمن هذا التوصيات األمور 

اإلعاقددات واألمددراض بشددكل عددام مراكددز واسددتخدامها فددي األسددري التركيددز علددى بددرامج اإلرشدداد  -1

 خاص.والتوحد بشكل 

ببرامج إرشادية تركز على التفكيدر المنطقدي طيا التوحد  أطفال اضطرابهات مّ أاستهداا فئة  -2

حدددل المشدددكالت، لتطدددوير مهدددارات ضدددبط الدددنفس والعقالندددي وضدددبط االنفعددداالت، واسدددتراتيجيات 

 .ومهارات حل المشكالت

 وذلك لقلة البحوث األسرية في البيئة الفلسطينية.بالتوحد القيام بطجراء بحوث علمية تتعلق  -3

 على األمهات المشاركات فيها. اإلرشاديةاستخدام منهج البحث الندوعي لدراسدة تدأثير البدرامج  -4

 ةالمعرفيددالنظريددة المسددتندة إلددى  اإلرشدداديةجدددراء المزيدددد مدددن الدراسدددات لفحدددص فاعليدددة البدددرامج إ -5

على متغيرات لها عالقة بالصددددحة النفسددددية لدددددى اآبدددداء واألمهدددددات وأشدددددقاء األطفدددددال  ةالسلوكي

 بطيا التوحد.المصددابين 

 



69 
 

 العربية المصادر والمراجع
 

، األساليب الحديثة في اإلرشاد النفسي والتربوي. (2015)أبو أسعد، أحمد واألزايدة، رياض.  .1

 .مركز ديبونو لتعليم التفكير :عمان

دار  :، عماننظريات اإلرشاد النفسي والتربوي. (2009)سعد، أحمد وعربيات، أحمد. أ أبو .2

 للنشر والتوزي . المسيرة

 .عالم الكتب الحديث :، إربدلجمعياإلرشاد ا. (2009)سعد، أحمد. أأبو  .3

للنشر  دار المسيرة :، عماننظريات اإلرشاد النفسي والتربوي (.2015)سعد، أحمد. أأبو  .4

 والتوزي .

ــــل (.2000) .أبددددو السددددعود، ناديددددة .5 المكتددددب العلمددددي  اإلسددددكندرية: ،التوحــــدي فــــي األســــرة الطف

 .للكمبيوتر والنشر والتوزي 

ـــديل (."2017)أبدددو زيدددد، أحمدددد محمدددد.  .6 ـــي االنفعـــالي الســـلوكي فـــي تع ـــة اإلرشـــاد العقالن فعالي

دار المنظومددة، جامعددة المعتقــدات الالعقالنيــة لــدى أمهــات األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد  ، 

 .114-174(، 1) 14الزقازيق،

ــــة التعامـــل (.2009)أحمدددد. ، والغريددددددددر أبددددددددو سدددعد، أحمدددددد .7 ــــوط النفسي عمدددان: دار  ،مـــع الضغ

 .الشدددددددروق للنشر والتوزي 

دار الثقافددة للنشددر  :عمددان التربيــة الخاصــة، وآراء فــي قضــايا (.2010) .مددام، محمددد صددالحاإل .8

 .والتوزي 



70 
 

مكتبدددددددددددددة المندددددددارة  الكدويددددددددددت:، والضغوط النفسـية واالنفعاالتالدوافع . (2002. )خضدر بارون، .9

 المية.سإلا

الضــغوط النفســية لــدى إخــوة األطفــال الــذين يعــانون مــن  مصــادر (.2006)نضددال. يرات، البددد .10

، غيدددر منشدددورة( ماجسدددتير ، )رسدددالةواألســـريةبـــبعض المتغيـــرات الشخصـــية  التوحـــد وعالقتهـــا

 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا

ــالتوافق األســري (. "2017بوشددعراية، راا اهلل وطدداهر، فتحددي. ) .11 ــا ب الضــغوط النفســية وعالقته

 (:1) 17المجلددة الليبيددة العالميددة، جامعددة عمددر المختددار، ، “لــدى آبــاء وأمهــات أطفــال التوحــد 

114- 140 . 
ــــة(. 2004)بيددددرغ، ناتددددالي .12 ــــى الضــــغوط الحياتي . ترجمددددددددة مركددددز التعدددددريب أســــرار الســــيطرة عل

 .للعلوم: الدار العربية والبرمجددددددة، بيروت

ــدى (. "2017جددابر، البندددري سددعد. ) .13 ــامج إرشــادي فــي خفــض الضــغوط النفســية ل فاعليــة برن

 "، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.أمهات األطفال التوحديين

دار  الريداض: ،اضـطرابات التواصـل لـدى التوحـديين. (2013) .حسدن، نجدوىو  الجالمدة، فوزيدة .14

 .الزهراء

مســتويات الضــغط النفســي والقلــق ونمــط الســلوك  مقارنــة (.2002)عددواد. الحربددي، مدداطر بددن  .15

لدى اإلداريين وغير اإلداريين فـي مـديريات الشـؤون الصـحية بالمدينـة الشـرقية فـي المملكـة 

 .األردن ، الجامعة األردنية، عمان،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،العربية السعودية

دمشدق: دار التوحد لدى األطفال اضطرابه وتشخيصـه وعالجـه، (. 2001) حمدان، محمد زياد. .16

 التربية الحديثة.



71 
 

 .دار الحامد للنشر والتوزي  :، عمانواإلرشاد النفسي هالتوجي. (2016)الختاتنة، سامي.  .17

سددكندرية: دار إلا ،الضــغوط النفســية والتخلــف العقلــي .(2008وعيسددى، مددراد. )وليددد  خليفددة، .18

 .لدنيا الطباعة والنشرالوفدددددداء 

ــــال (. 2011. )الخميسددددي، السدددديد سددددعد .19 ــــدركها أبــــاء وأمهــــات األطف الضــــغوط األســــرية كمــــا ي

 مايو. 1، الجزء27العدد  مجلة كلية التربية جامعة المنصورة، ،والمراهقين التوحديين

دار ال :، عماناإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق. (2002)الخواجا، عبد الفتاح،  .20

 .العلمية الدولية للنشر

، مجلة الحكمة. الفنيات العالجية في اإلرشاد العقالني االنفعالي، (2010)خويلد، أسماء.  .21

 . 200-191: 3مؤسسة كنوز الحكمة الجزائر،  

 .العين: مكتبة الفالح ،ج النفسيالاد والعإلرش. ا(2010)باسم. الدحادحة،  .22

فعالية برنـامج إرشـاد جمعـي لخفـض الضـغوط النفسـي " (.2016رزق اهلل، رفيدة وفرح، علي. ) .23

مجلة العلوم التربوية، جامعة السدودان للعلدوم والتكنولوجيدا، لدى أمهات المصابين بالسرطان  ، 

17 (4: )119-128.  
ـــة . (2003)الددرواس، سددالم  .24 ـــي سلطنــ ـــن فـــــــ ـــة والمعلميــــــــ ـــدى الشرطــ ـــة لـــ ـــوط النفسيــــــ الضغـ

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان (،ماجستددددير غير منشورة)رسالة ن، عما

القددداهرة: دار النشدددر أســـرار الطفـــل التوحـــدي وكيـــف نتعامـــل معـــه، (. 2008ريددداض، سدددعد. ) .25

 للجامعات.

 القاهرة: عالم الكتب.اإلرشاد والتوجيه النفسي، (. 2002زهران، حامد. ) .26

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزي .سمات التوحد، (. 2011سالم، أسامة ومنصور، السيد. ) .27



72 
 

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزي .عالج التوحد، (. 2012سالم، أسامة ومنصور، السيد. ) .28

الضـغوط النفسـية والتخلــف العقلـي فـي ضـوء علـم الــنفس . (2008). وليدد ،وخليفدةمدراد  سدعد، .29

 دار الوفاء للطباعة والنشر. اإلسكندرية: البرامج(، النظريات، )المفاهيم،المعرفي 

الضــغوط النفســية واســتراتيجيات مواجهتاهــا لــدى أمهــات األطفــال (. "2012صددباح، جبددالي. ) .30

رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة فرحات عباس، الجمهورية المصابين بمتالزمة داون  ، )

 الجزائرية.

، الكويت، مكتبة الفالح ية والنظريةإلرشاد النفسي أسسه الفن. ا(2003)الضامن، منذر.  .31

 .للتوزي  والنشر

. المدؤتمر الضغوط النفسية وطـرق التعامـل معهـا فـي القـرآن الكـريم(.2008الطهراوي، جميدل ) .32

العلمددددي األول القددددرآن الكددددريم ودورا فددددي معالجددددة قضددددايا األمددددة، مركددددز القددددرآن الكددددريم والدددددعوة 

 اإلسالمية، غزة.اإلسالمية، كلية أصول الدين، الجامعة 

فعالية برنامج إرشادي لتنمية الصالبة النفسية وأثره في (. "2016عبد الحميد، أشرا محمد. ) .33

دار المنظومددددة، جامعددددة خفــــض الضــــغوط النفســــية لــــدى أمهــــات ذوي اضــــطراب التوحــــد  ، 

 .259–335(:1) 46الزقازيق،

انفعالي لخفض الضغوط النفسية . فعالية برنامج إرشادي عقالني (2013)عبد القوي، رانيا.  .34

مجلة دراسات  واألفكار الالعقالنية وتحسين مستوى الرضا عن الحياة لطالبات جامعة تبوك،

 . 30-1: 11،  نفسية وتربوية، جامعة قاصدي مرباح



73 
 

فعالية برنامج إرشادي جمعي لخفض رهاب التحدث لدى طالبات  (2014)عبود، نبيل.  .35

غير منشورة(، جامعة السودان  ا، )أطروحة دكتورااألقصى بغزةاإلرشاد النفسي في جامعة 

 .للعلوم والتكنولوجيا، السودان

دار  :، عمانالضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية(. 2008عبيد، ماجدة. ) .36

 .صفاء للنشر والتوزي 

القاهدددددددددددرة: ، وكيفيـــــــــــــة مواجهتهــاضغـــــــوط المراهقيـــــــــــن والشــباب (. 2010. )عطيددة، محمددددود .37

 .لددددددو المصريةألنجمكتبددددددة ا

)رسددالة غيددر الضــغوط النفســية لــدى أمهـات المــراهقين التوحــديين، (. 2012عصدفور، غدددي. ) .38

 عمان العربية، عمان، األردن. منشورة(، جامعة

. إربد : دار االمل  االنسانيةاإلحصاء للباحث في التربية والعلوم (. 2000عودة, أحمد. ) .39

 للنشر والتوزي .

 .القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، لشباب المعاصر وأزماتها .)2008) .غانم، محمد .40

فعالية العالج بالتقبل وااللتزام في تنمية المرونة النفسية لـدى (." 2016الفقي، آمال إبراهيم. ) .41

 .93–136(: 1) 47جامعة الزقازيق،، دار المنظومة، أمهات أطفال األوتيزم  

، الزقددازيق: دار العــالج المعرفــي الســلوكي أســس وتطبيقــات(. 1999محمددد، عددادل عبددد اهلل. ) .42

 الرشاد للطباعة والنشر.



74 
 

فعالية برنامج إرشادي قائم على البرمجة اللغويـة العصـبية فـي (." 2012نصر، سهى أحمدد. ) .43

"، دار المنظومددة،  ذوي اضــطراب التوحــدخفــض حــدة الضــغوط النفســية لــدى أمهــات األطفــال 

 .395-480(: 4) 12جامعة اإلسكندرية، 

فاعليـة برنـامج إرشـاد جمعـي فـي تنميـة أسـاليب مواجهـة الضـغوط (. 2014اليحيى، ابتسدام. ) .44

ـــال التوحـــديين ـــدى أمهـــات األطف )رسدددالة غيدددر منشدددورة(، جامعدددة أم القدددرى، جددددة، ، النفســـية ل

 السعودية.

  



75 
 

 األجنبيةالمصادر والمراجع 

1. Allen, K and Webe, L. (2013). Mothers and fathers stress associated with 

parenting a child with autism spectrum disorder, Autism Insights.  
2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and atatistical manual of 

mental disorders (5th ed). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

3. Amir,  A &  Sounderpandian, J. (2008) Complete Business Statistics, (7th ed.) 

The Mcgraw-Hill Irwin Series. 

4. Andrea L, Jonathan A. (2017). Parental Outcomes Following Participation in 

Cognitive Behavior Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder, Jour-

nal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 47, Issue 10, pp 3166–3179| 

Cite as. 

5. Arden, J. (2002). Surviving Job Stress: How to Overcome Workday Pres-

sures. USA: Career Press, Incorporated, Retrieved in January 20, 2012 from 

http://site.ebrary.com.elib.unizwa.edu.om/ID=10007011 

6. Capuzzi. D. & Stauffer. M. D. (2016). Counseling and Psychotherapy Theories 

and Interventions, U.S.A:  American Counseling Association                                

7. Carroll, J. S. & Doherty, W. j. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital 

prevention programs: Ameba-Analytic review of outcome research. Family Re-

lation, 52(2), 105-118. 

8. Debheen, R and Rodager, S. (2012). Working with Parents of New Ly Diag-

nosed Child with an Autism Spectirum Disorder. A Guide for . London.  Jessica 

Kingsley Publishers, 13-23.   

9. Elbahnasawy, H., Girgis, N.,(2011): Counseling for Mothers to Cope with their 

Autistic Children, Journal of American Science, 2011;7(7). 

10. Gernsbacher ، M.A.(2004) Autistics need acceptance ،not cure. www. Autis-

tics.org/library/ acceptance.html 

11. Graig , J & Swan ,S (2002).EFFECT OF DISABILITY ON PARENTAL 

STRESS. THE LANCASTER COUntry Canter for Autism, Article Retrieved 

September 27, 2013, from; 

htt//www.angelifire.com/pa5/lccare/lccarersrcs/iccarersparstrssurv.ht. 

http://site.ebrary.com.elib.unizwa.edu.om/ID=10007011


76 
 

12. Lazarus, R. (2006). Stress and Emotion A new Synthesis. USA: Springer Pub-

lishing Company. Retrieved January 12, 2013 from 

http://site.ebrary.com.elib.unizwa.edu.om 

13. Ornelas, S., & Kleiner, B. (2005). New developments in managing job related 

stress. Guide, Emerald (ED.), Stress Management. Bradford, GBR: Emerald 

Group Publishing Ltd. Retrieved February 10, 2013 from 

http://site.ebrary.com.elib.unizwa.edu.om 

14. Sen , E & Yurtsever , S .(2007) . Difficulties experienced by families with dis-

abled children. Journal for Specialists ik Pediatric Nursing .12(4) ,238-252. 

15. Sharf, S.R. (2010). Theories of Psychotherapy and counseling, U.S.A: Books 

Cool, Cen gage Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 ( بعد التحكيمالنهائية)نسخة المقياس ( أملحق )

 جامعة القدس المفتوحة   

  كلية الدراسات العليا     

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 المحترمة  .…………………………………………………………: حضرة األم

 السالم عليكم ورحمة اهلل ...

أثر برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض الضغوط النفسية لدى عينة من أمهات تقوم الباحثة بدراسة بعنوان )     

اإلرشاد النفسدي والتربدوي مدن تخصص  الماجستير في( ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة أطفال طيف التوحد

 القدس المفتوحة.جامعة 

جمدد  المعلومددات الالزمددة للدراسددة. آمددل مددنكم مددن أجددل  ةسددتبانهددذا االولتحقيددق أهددداا الدراسددة، أضدد  بددين يددديكم      

يتسدنى تحقيدق األهدداا المرجدوة مدن هدذا الدراسدة، وشداكرا   وموضدوعية، حتدىبما يتوافق م  وجهة نظركم باهتمام  تهاتعبئ

اإلشدارة إلدى أن هدذا البياندات ستسدتخدم ألغدراض البحدث  تثناء، مد اسدحسن تعاونك سلفا  واإلجابة عن كافة الفقدرات دون 

 العلمي لهذا الدراسة فقط.

 شاكرا لكم تعاونكن مع وافر احترامي وتقديري 

           

 

 الباحثة:  مريم جمال محمد  توام 

 إشراا: أ.د حسني عوض
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 وفقا  للتدرجات التالية بجانب كل فقرة. √حضرة األم الفاضلة يرجى وض  إشارة 

 

 ال يحدث أبدا   نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيرا   يحدث دائما  

5 4 3 2 1 

 

 ال يحدث أبداً  نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيراً  يحدث دائماً  الفقرة الرقم
      أشعر باإلرهاق عقب أي نشاط  .1

والصغرى( أتناول المهدئات )الكبرى   .2

 باستمرار

     

      انتباهي مشتت على الدوام  .3

      أعاني من صداع مستمر  .4

      أشعر بضيق التنفس دون سبب واضح  .5

أشعر بالخمول وعدم الرغبة في أداء أي   .6

 نشاط

     

      أعاني من اضطرابات الهضم  .7

 مهامي األسرية تفوقأشعر باليأس ألن   .8

مهام األمهات األخريات لوجود الطفل 

 التوحدي

     

متطلبات رعاية ابني  باإلحباط كونأشعر   .9

 كثيرة

     

أشعر باإلحباط لعدم تمكن ابني االعتماد   .10

 على نفسه

     

أشعر بالخوف من إنجاب طفل توحدي   .11

 آخر في المستقبل 

     

      أشعر باإلحباط وعدم الرغبة في الحياة  .12

بأن كل ما نفعله مع ابننا التوحدي  أشعر  .13

 يعد جهدا ضائعا
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 ال يحدث أبداً  نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيراً  يحدث دائماً  الفقرة الرقم
اعتقد أن وجود طفل توحدي في األسرة   .14

 يعد كارثة لها

     

أشعر أن حياتي قد تحطمت بسبب قدوم   .15

 ابني التوحدي

     

انهارت أحالمي بسبب وجود ابني   .16

 التوحدي

     

أشعر باإلحباط لعدم دعم المجتمع البني   .17

 التوحدي

     

أجد صعوبة في إيجاد من يرشدني لتعليم   .18

 ابني التوحدي في االعتماد على نفسه

     

أخاف على ابني التوحدي من التعرض   .19

لإلساءة )اللفظية والجسدية( من قبل 

 اآلخرين

     

يحتاج ابني التوحدي لتوجيه ومراقبة   .20

 مستمرة

     

أشعر بالتوتر حينما اصطحب ابني إلى   .21

 األماكن العامة 

     

يصعب على ابني التوحدي التكيف مع   .22

 اآلخرين

     

من الصعوبة أن يعبر ابني التوحدي عن   .23

 نفسه بوضوح

     

يعتمد ابني التوحدي على نفسه في    .24

 استخدام الحمام

     

من الصعوبة مشاركة ابني في األلعاب   .25

 الرياضية

     

      يؤلمني إيذاء ابني التوحدي لذاته  .26

يصعب على  ابني التوحدي المحافظة   .27

 على نظافته الشخصية

     

اعتقد ان ابني التوحدي سيبقى المشكلة   .28

 الدائمة التي تشغل بال األسرة
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 ال يحدث أبداً  نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيراً  يحدث دائماً  الفقرة الرقم
يصعب على ابني التوحدي التكيف مع   .29

 إخوته

     

يزعجني ضعف العالقة بين ابني   .30

 وإخوتهالتوحدي 

     

يصعب على زوجي التكيف مع ابنه   .31

 التوحدي

     

يتحاشى أبنائي تقديم الرعاية البني   .32

 التوحدي

     

يفسد ابني استمتاع األسرة عند الخروج   .33

 من البيت

     

يتغيب زوجي كثيراً عن المنزل بسبب   .34

 حالة ابني التوحدي

     

      ينزعج أبنائي من انشغالي الدائم عنهم  .35

      يسعدني تقبل زوجي البنه التوحدي  .36

ينزعج زوجي من سلوكيات ابني   .37

 التوحدي

     

      أتردد في استقبال أحد في البيت  .38

أعتقد أن أبني التوحدي سوف يمثل   .39

 مشكلة دائمة لألسرة

     

التوحدي أمام  تخجلني سلوكيات ابني  .40

 اآلخرين

     

حياة أخشى من أن ال أتمكن من توفير   .41

 كريمة لطفلي التوحدي

     

يمتلكني الخوف عندما أفكر في مستقبل   .42

ابني التوحدي ألنه ال يوجد مؤسسات 

 متخصصة لرعايته

     

أشعر بفقدان األمل بالحياة وأنه من   .43

 الصعب إمكانية تحسنها بالمستقبل

     

     أخشى من تدهور حالة طفلي ذو اإلعاقة   .44
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 ال يحدث أبداً  نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيراً  يحدث دائماً  الفقرة الرقم
 بالمستقبل

      وصول ابني لسن البلوغيخيفني   .45

من الصعوبة أيجاد من يرشدني للتعامل   .46

 مع ابني أثناء مروره بمرحلة المراهقة 

     

هدف لعدم وجود  الحياة بالاشعر بان   .47

 مستقبل واضح البني

     

يصعب على األسرة وضع الخطط   .48

 المستقبلية للطفل التوحدي

     

االعتماد أتردد كثيراً في السماح البني   .49

 على نفسه

     

أعتمد على نفسي في تلبية احتياجات ابني   .50

 التوحدي

     

أحتاج إلى من يساعدني في تحمل أعباء   .51

 ابني التوحدي

     

أعباء ابني التوحدي  الصعوبة تحملمن   .52

 بمفردي

     

طريقة تفكيري السلبي تزيد من ضغطي   .53

 النفسي

     

أشعر بالخوف من تعرض ابني لإليذاء   .54

 الجسدي 

     

من الصعوبة أن يتحمل ابني أعباء حياته   .55

 اليومية

     

اشعر بالخوف من سلوكيات ابني مع   .56

 اآلخرين

     

 نشكركم لحسن تعاونكم
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 ( نسخة المقياس )األولية( قبل التحكيم بملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 المحترم  .…………………………………………………………حضرة األستاذ الدكتور: 

 السالم عليكم ورحمة اهلل ...

تقوم الباحثة بدراسة بعنوان )أثر برنامج إرشادي معرفي سدلوكي فدي خفدض الضدغوط النفسدية لددى عيندة مدن أمهدات      

خصص اإلرشاد النفسدي والتربدوي مدن ت الماجستير فيأطفال طيا التوحد( ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة 

 المفتوحة.جامعة القدس 

وألغراض هذا الدراسة فقد قامدت الباحثدة بتطدوير المقيداس فدي ضدوء مراجعتهدا للدراسدات السدابقة واألدبيدات المتعلقدة      

 بالموضو .

 ويتكون المقياس من قسمين: 

 لألمهات.القسم األول: يتعلق بالخصائص الشخصية والديمغرافية 

 القسم الثاني: يتكون من مجموعة فقرات تقيس الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال طيا التوحد موزعة على عدة أبعاد.

 الخماسي على النحو اآتي: لتدرج ليكرتعلما بأن اإلجابة عن فقرات المقياس ستكون وفقا 

 

 ال يحدث أبدا نادر الحدوث قليل الحدوث يحدث كثيرا يحدث دائما

5 4 3 2 1 

 

وبما أنكم المختصون والمهتمون في هذا المجال يسر الباحثة أن تض  بين أيديكم هذا المقياس في صورته األولى    

 راجين منكم التكرم بقراءة فقراته وتحكيمها من حيث:

 الدراسة.نتماء الفقرة للمجال الذي تندرج تحته، ومالءمتها لموضو  امدى  .1

 الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية.شمولية المجال الواحد، ووضوح  .2
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 اإلضافة أو الحذا أو التعديل كما ترونه مناسبا. .3

 أخرى.أية مالحظات أو اقتراحات  .4

خراجهددا بصددورا مالئمددة، لددذا ترجددو الباحثددة  آرائكددم وتوجيهدداتكمهدذا وسدديكون         األثددر الفعددال فددي تطددوير األداة وا 

فددي الحقددل الددذي تروندده مناسددبا وتدددوين ( √( أو ) Xوذلددك بوضدد  إشددارة )كددل فقددرة مددن فقددرات األداة  رأيكددم فدديإبددداء 

 مالحظاتكم ) حذا، إضافة ، تعديل، دمج،  إعادة صياغة ( ودرجة موافقتكم على فقرات األداة بالنسبة المئوية .

 وتقديري واعترافي بغزير علمكم احتراميشاكرا لكم تعاونكم م  وافر 

 وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل 

           

 

 جمال محمد  توام  الباحثة: مريم

 

 

 

                                                                                                                        

 القسم األول: الخصائص الشخصية والديمغرافية للمبحوثين:

 لية :مدى صالحية استخدام المتغير ومستوياته في الدراسة الحا مي بخصوصالعلأرجو التكرم بإبداء رأيكم 

 

 تعليق المحكم مستوياته  المتغير 
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 النفسية لدى أمهات أطفال التوحدالقسم الثاني: مقياس الضغوط 

( فدي العمدود المناسدب بجاندب كدل فقدرة، وكتابدة درجدة مدوافقتكم عليهدا  x( أو )√يرجى تحكيم فقرات المقياس بوض  إشدارة )

 بالنسبة المئوية.

 الفقرة الرقم
 صالحة

√ 

 غير صالحة

X 

في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 

 تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

درجة الموفقة 

 على الفقرة %

 .المجال األول: األعراض النفسية والعضوية

     أشعر بالتعب واإلرهاق عقب أي نشاط  .1

أخفي مشاعري عندما أتعرض للضغط   .2

 النفسي

    

     حد في البيتأخجل من استقبال أ  .3

انهارت كل أحالمي بسبب وجود ابني   .4

 التوحدي

    

     كبيرة جداأتناول المهدئات بدرجة   .5

    أشعر بالقلق دائما على مستقبل ابني   .6

جنس طفل طيف 

 التوحد

  أنثى -2كر                    ذ-1

الترتيب الوالدي 

 لطفل طيف التوحد

  ألخيرا-3ألوسط                 ا-2ألول              ا -1

 عدد األبناء
 فأكثر  5-3                5-3من -2            3أقل من -1

 

 

المستوى التعليمي 

 لألم

  الشهادة الجامعية-3ثانوية عامة فأقل      -2ال تقرأ وال تكتب      -1

المستوى 

 االقتصادي

  قليل-3متوسط                 -2كبير                 -1
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 الفقرة الرقم
 صالحة

√ 

 غير صالحة

X 

في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 

 تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

درجة الموفقة 

 على الفقرة %

 التوحدي

     ألوم نفسي ألبسط األمور  .7

     انتباهي مشتت دائما  .8

     أعاني من صداع مستمر  .9

     تخجلني سلوكيات ابني أمام اآلخرين  .10

 .المجال الثاني: مشاعر اليأس واإلحباط

     مهامي تفوق مهام األمهات األخريات  .11

أشعر باإلحباط لعدم تمكن ابني التوحدي   .12

 من االعتماد على نفسه

    

أنا غير سعيدة بسبب تفكيري الدائم   .13

 بمشكلة ابني التوحدي

    

     متطلبات رعاية ابني كثيرة  .14

أشعر بالخوف من إنجاب طفل توحدي   .15

 آخر
    

أجد صعوبة في تعليم ابني بعض األمور   .16

 الجنسية
    

ال أجد من يرشدني لتعليم ابني التوحدي   .17

 في االعتماد على نفسه 
    

أتردد كثيرا في اتخاذ أي قرار يتعلق   .18

 بابني التوحدي
    

     طريقة تفكيري تزيد من ضغطي النفسي  .19

انزعج من السلوكيات الجنسية البني   .20

 التوحدي
    

 المجال الثالث: المشكالت المعرفية والنفسية للمراهق

يحتاج ابني التوحدي لتعلم بعض األمور   .21

 الجنسية
    

    أخاف على ابني التوحدي من التعرض   .22
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 الفقرة الرقم
 صالحة

√ 

 غير صالحة

X 

في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 

 تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

درجة الموفقة 

 على الفقرة %

 لإلساءة من قبل اآلخرين
يحتاج ابني التوحدي لتوجيه ومراقبة   .23

 مستمرة
    

ال أستطيع التواصل مع ابني التوحدي   .24

 خالل فترة المراهقة
    

يصعب على ابني التوحدي التكيف مع   .25

 اآلخرين
    

ال يستطيع ابني التوحدي التعبير عن   .26

 نفسه بوضوح
    

يعتمد ابني التوحدي على نفسه في    .27

 استخدام الحمام
    

ال يستطيع ابني المشاركة في األلعاب   .28

 الرياضية
    

 

     يؤلمني إيذاء ابني التوحدي لذاته  .29

     يحافظ ابني التوحدي على نظافته  .30

 المشكالت االسرية واالجتماعية المجال الرابع:

اعتقد ان ابني التوحدي سيبقى المشكلة   .31

 الدائمة التي تشغل بال األسرة
    

يصعب على ابني التوحدي التكيف مع   .32

 إخوته
    

     ال توجد عالقة بين ابني التوحدي وإخوته  .33

     يصعب على زوجي التكيف مع ابنه  .34

البني يتحاشى أبنائي تقديم الرعاية   .35

 التوحدي
    

يفسد ابني استمتاع األسرة عند الخروج   .36

 للتنزه أو زيارة األقارب 
    

    يتغيب زوجي كثيرا عن المنزل بسبب   .37
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 الفقرة الرقم
 صالحة

√ 

 غير صالحة

X 

في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 

 تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

درجة الموفقة 

 على الفقرة %

 حالة ابني التوحدي
     ينزعج أبنائي من انشغالي الدائم عنهم  .38

     يسعدني تقبل زوجي البنه التوحدي  .39

ينزعج زوجي من سلوكيات ابني   .40

 التوحدي
    

 على مستقبل المراهق الخامس: القلقالمجال 

أقدم العديد من التنازالت من أجل أن   .41

 يحب اآلخرون ابني التوحدي 
    

أحاول التفاهم مع من يسيء البني   .42

 التوحدي بدال من لومه
    

انزعج من تعاطف اآلخرين مع ابني   .43

 التوحدي وشفقتهم عليه
    

التواصل مع ال يستطيع ابني التوحدي   .44

 اآلخرين
    

اشعر باإلحباط لعدم دعم المجتمع البني   .45

 التوحدي
    

     يخيفني وصول ابني لسن البلوغ  .46

ال أجد من يرشدني للتعامل مع ابني أثناء   .47

 مروره بمرحلة المراهقة 
    

اشعر باالنزعاج من كثرة االستفسارات   .48

 عن وضع ابني التوحدي
    

وضع الخطط يصعب على األسرة   .49

 المستقبلية البني التوحدي
    

اصطحاب ابني لزيارة  علىيصعب   .50

 األقارب
    

 أعباء المراهق التوحدي السادس: تحملالمجال 

    أتردد كثيرا في السماح البني االعتماد   .51
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 الفقرة الرقم
 صالحة

√ 

 غير صالحة

X 

في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 

 تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

درجة الموفقة 

 على الفقرة %

 على نفسه
أعتمد على نفسي في تلبية احتياجات ابني   .52

 التوحدي
    

تحمل أعباء أحتاج إلى من يساعدني في   .53

 ابني التوحدي
    

أنا غير قادرة على تحمل أعباء ابني   .54

 التوحدي بمفردي
    

     أشعر أنني السبب في إعاقة ابني   .55

     طريقة تفكيري تزيد من ضغطي النفسي  .56

أشعر بالخوف من تعرض ابني لإليذاء   .57

 الجسدي والتحرش الجنسي
    

     اليوميةال يستطيع ابني تحمل أعباء حياته   .58

اشعر بالخوف من سلوكيات ابني مع   .59

 اآلخرين
    

     ال يستطيع ابني تحمل مهام حياته اليومية  .60

 

 انتهى
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 (تملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين لمقياس الضغوط النفسية:

 المؤسسة التعليمية الدرجة العلمية التخصص اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة دكتور أستاذ وتربويإرشاد نفسي  د. محمد شاهينأ. .1
 جامعة الخليل أستاذ دكتور علم النفس التربوي أ.د. نبيل الجندي .2
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك القياس والتقويم د. معزور عالونة .3
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك القياس والتقويم د. عبد الهادي الصباغ .4
هشام عبد الرحمن . د .5

 شناعة
 جامعة القدس التقنية أستاذ مساعد علم نفس تربوي

 جامعة القدس التقنية أستاذ مشارك علم نفس تربوي د. مجدي نمر الجيوسي .6
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد فلسفة المناهج د. إسراء عياش .7
 المفتوحةجامعة القدس  أستاذ مشارك تربية خاصة د. تامر سهيل .8
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك علم النفس التربوي نبيل المغربي .د .9

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد إدارة تربوية د. عزمي الحاج .10
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك علم النفس التربوي د. حسين حمايل .11
 جامعة القدس المفتوحة دكتور أستاذ علم النفس التربوي د. زياد بركاتأ. .12
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك علم النفس  د. عمر الريماوي .13
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك تخطيط تربوي د. جمال بحيص .14
 جامعة الخليل أستاذ مساعد صحة نفسية د. خالد كتلو .15
 جامعة القدس المفتوحة مساعدأستاذ  إدارة تربوية د. فلاير عمرو .16
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد خدمة اجتماعية د.إياد أبو بكر .17
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 ( التعديالت التي أدخلت على أداة الدراسة ثملحق رقم )

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الرقم 

 .أشعر بالتعب واإلرهاق عقب أي نشاط 1

 

 نشاط.أشعر باإلرهاق عقب أي 

أتناول المهدئات الكبرى والصغرى  أتناول المهدئات بدرجة كبيرة جداً  2

 باستمرار

أشعر باليأس ألن مهامي األسرية تفوق  .مهامي تفوق مهام األمهات األخريات 3

مهام األميات األخريات لوجود الطفل 

 التوحدي.

أنا غير سعيدة بسبب تفكيري الدائم  4

 بمشكلة ابني التوحدي

اعتقد أن وجود طفل توحدي في األسرة 

 يعد كارثة لها

أشعر بالخوف من إنجاب طفل توحدي  5

 آخر

أشعر بالخوف من إنجاب طفل توحدي 

 آخر في المستقبل

ال يستطيع ابني التوحدي التعبير عن  6

 نفسه بوضوح

من الصعوبة أن يعبر ابني التوحدي 

 عن نفسه بوضوح

األلعاب  ال يستطيع ابني المشاركة في 7

 الرياضية

من الصعوبة مشاركة ابني في األلعاب 

 الرياضية

التوحدي المحافظة  على ابنييصعب  يحافظ ابني التوحدي على نظافته 8



92 
 

 على نظافته الشخصية

خوته 9 يصعب على ابني التوحدي التكيف مع  ال توجد عالقة بين ابني التوحدي وا 

 إخوته

بني أثناء ال أجد من يرشدني للتعامل مع ا 10

 مروره بمرحلة المراهقة

من الصعوبة أيجاد من يرشدني للتعامل 

 مع ابني أثناء مروره بمرحلة المراهقة

طريقة تفكيري السلبي تزيد من ضغطي  طريقة تفكيري تزيد من ضغطي النفسي 11

 النفسي

أشعر بالخوف من تعرض ابني لإليذاء  12

 الجسدي والتحرش الجنسي

أشعر بالخوف من تعرض ابني لإليذاء 

 الجسدي 

من الصعوبة أن يتحمل ابني أعباء  ال يستطيع ابني تحمل مهام حياته اليومية 13

 حياته اليومية

 

 

 

 

 

 

 

 ( ملخص التعديالت على أداة الدراسة بعد التحكيمجملحق )
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 العدد أرقام الفقرات نوع  اإلجراء

 12 .58، 57، 56، 54، 47، 33، 30، 28، 26، 3، 2، 1 التعديل 

 7 .60، 55، 24، 21، 20، 16، 7، 2 الحذف 

 3 .13، 7، 5 اإلضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( البرنامج اإلرشادي حملحق )
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لخفــض الضــغوط النفســية لــدى أمهــات أطفــال اضــطراب برنــامج إرشــادي معرفــي ســلوكي 

 طيف التوحد.

 مقدمة:

سلوكي استنادا  إلى نظرية  برنامج إرشادي معرفيت الباحثة الدراسة؛ أعدجل تحقيق أهداا أمن 

، وبعد االطال  على األدب التربوي والدراسات السابقة التي ليسأبرت لالعالج المعرفي السلوكي إل

 اهتمت بهذا االتجاا قامت الباحثة بتطوير برنامج إرشادي لتحقيق أهداا الدراسة. 

أسددبوعيا ، وسيسدتمر البرنددامج مدددة  جلسددتينجلسددة إرشددادية بواقد  ( 13)تكدون البرنددامج اإلرشددادي مدن و 

كددل جلسددة إرشددادية مدددة  ،2018/2019مددن العددام الجددامعي  خددالل الفصددل الدراسددي األولأسددابي  سددبعة 

 مددن اتالتعددرا إلددى فاعليددة البرنددامج اإلرشددادي علددى المشددارك مددن خاللهددا دقيقددة، وسدديتم (45) حددوالي

أمهددات أطفددال اضددطراب طيددا التوحددد بعددد تطبيددق البرنددامج، وبعددد فتددرة المتابعددة وفقددا  لإلجابددة علددى 

 مقياس الدراسة.

باسدتثناء الجلسدة  ،وقد روعي احتواء كل جلسدة إرشدادية علدى مراجعدة وتلخديص وتقيديم للواجدب البيتدي

فددي  ت. وقددد اتبعددنأنفسدده اتركوبددين المشددا اتوالمشددارك ةاألولددى التددي يددتم فيهددا التعددارا بددين المرشددد

علددى  هنومددن ثددم تدددريب غيددر العقالنيددة،باألفكددار  اتالجلسددات الثانيددة والثالثددة والرابعددة تعريددا المشددارك

بالتشدوهات المعرفيدة وطدرق  اتواحتوت الجلسات الالحقة علدى تعريدا المشدارك ،عادة البنية المعرفيةإ

 واقعية.و النية قجديدة ع ال  إلى دحضها وتكوين فلسفةو وص ،ق ااختبارها بالو 

 تعريف بالبرنامج اإلرشادي:
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مجموعددة الخطددوات المنظمددة القائمددة علددى عالقددة تفاعليددة مهنيددة بددين الباحثددة ومجموعددة مددن أمهدددات 

جلسددددة مبنيددددة علددددى  ةعشددددر  سددددة جددددود، ويتكددددون البرنددددامج مددددن ثددددالثأطفددددال طيددددا التوحددددد فددددي مؤس

بطة مددن العددالج العقالنددي االنفعددالي إللبددرت ألدديس، االسددتراتيجيات والفنيددات المعرفيددة السددلوكية المسددتن

ويعد هذا األسلوب العالجي أحد األسداليب التدي حاولدت أن تددمج مفداهيم العدالج السدلوكي الدذي يقدوم 

علدددى فرضدددية أن السدددلوك اإلنسددداني سدددلوك مكتسدددب، يمكدددن إزالتددده أو تعديلددده أو إطفددداؤا وبدددين العدددالج 

ار التدددي يعتقددددها اإلنسدددان هدددي التدددي تملدددي عليددده طريقدددة المعرفدددي الدددذي يقدددوم علدددى فرضدددية أن االفكددد

متا معيشددته، وقددد  اسددتراتيجيات معرفيددة سددلوكية متنوعددة، منهددا المحاضددرة و المناقشددة والتعزيددز  اسددت خد 

فدي  مهدماإليجابي والنمذجة والواجب المنزلي ودحض األفكار الالعقالنية واستخدام المدرح لمدا لده دور 

دية المبالغ فيه، والهدا العام من البرنامج هو خفض الضدغوط النفسدية إخراج المشاركات من جو الج

 لدى أمهات طيا التوحد.

 أهداف البرنامج:

يقددوم علددى ويهدددا البرنددامج إلددى خفددض الضددغوط النفسددية لدددى أمهددات أطفددال طيددا التوحددد، و  

تهدددا إلددى تعددديل بعددض األفكددار السددلبية الناتجددة عددن  التدديمجموعددة مددن الفنيددات المعرفيددة والسددلوكية 

 –اختبددار واقدد  هددذا األفكددار  –محددل الدراسددة )تسددجيل األفكددار السددلبية  الضددغوط النفسددية لدددى األمهددات

 البنددداء المعرفددديالتددددريب علدددى إعدددادة  – األم)المسترشدددد( تواجددده التددديإيجددداد الحلدددول والبددددائل للمشدددكالت 

لعب  ي،التدريب المعرف – األم)المسترشد(يعتقد فيها  التير األسباب بوض  أسباب أخرى للمشكالت غي

كسدداب ، االسددترخاءالدددور مهددارات  األمهددات( وأيضددا  تطويدد  الفنيددات المعرفيددة لتحقيددق أهددداا سددلوكية وا 

 تتعلق بتمكينهن من مواجهة الضغوط بأنفسهن.معينة؛ 
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لددددى  ة، والسدددلوكيات والممارسدددات السدددلبيةالمشدددوهالسدددلبية  تعدددديل األفكدددارويهددددا البرندددامج إلدددى        

، تكيفهن النفسي واالجتماعي وتزيد من مستوى الضدغط النفسدي لدديهن فيقد تؤثر سلبيا  األمهات والتي 

توضيح للهدا  وفيما يأتييؤدى إلى مزيد من المضاعفات،  والسلوكيات هذا األفكار في أن التمادي إذ

 العام واألهداا الفرعية للبرنامج: 

 الهدف العام:

كسدددابهنتخفددديض مسدددتوى الضدددغوط النفسدددية لددددى أمهدددات أطفدددال اضدددطراب طيدددا  المهدددارات  التوحدددد، وا 

 الالزمة لمواجهة تلك الضغوط.

 األهداف الفرعية اإلجرائية للبرنامج:

 :األهداا الفرعية للبرنامج بما يأتي تتلخص

 مفهوم الضغط النفسي والعوامل المؤثرة فيه لألم المشاركة. يجري توضيحأن  .1

 المعرفية والمشاعربمفهومي األفكار المعتقدات الالعقالنية والتشوهات  المشاركات أن تتعرا .2

 وتدريبهم على تحديدها. المرافقة لهما

والتدددريب علددى مهددارة  المعتقدددات الالعقالنيددة كبواعددث للضددغوط ىعلدد أن تتعددرا المشدداركات .3

  بط والتحكم بالذات.ض

، توضددديح مهدددارة المراقبدددة الذاتيدددة معتقددددات العقالنيدددة والالعقالنيدددةال المشددداركات بدددينأن تميدددز   .4

            وتدريب األمهات عليها.

حل المشكالت واستخدامها في التعامل م  الضغوط النفسدية التدي  المشاركات بمهارةأن تتعرا  .5

        تواجها وتوضيح الخطوات الخاصة بتحديد المشكلة وتعريفها.
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.     أن تتدرب المشاركات على استخدام مهارة حل المشكالت واسدتخدامها فدي التعامدل مد  الضدغوط 6

ومدددات وأهميتهدددا والتددددريب علدددى عمليدددة توليدددد النفسدددية، تعريدددا األمهدددات المشددداركات بعمليدددة جمددد  المعل

 البدائل.

 .     أن تتدرب المشاركات على عملية موازنة إيجابيات وسلبيات البدائل وعلى مهارة اتخاذ القرار.7

عليهددا وتنفيددذ اسددتراتيجية األمهددات المشدداركات توضدديح عمليددة وضدد  األهددداا وتدددريب  يجددري.    أن 8

 النفسية. حل المشكالت في مواجهة الضغوط

                   .االسترخاء العضلي على.     أن تتدرب المشاركات 9

األوضدددا   ىددددعل جلسدددات البرندددامج اإلرشدددادي داخدددل هن دددتعلمّ  اددددددددمالمشددداركات  .   أن تعمدددم األمهدددات10

 الحياتية اليومية خارج الجلسات اإلرشادية خاصة م  الضغوط النفسية المرتبطة باألبناء.   

 مصادر بناء محتوى البرنامج اإلرشادي المقترح: 

 من الدراسات والبرامج اإلرشادية التي تناولت الموضو  مدار البحث. على العديداالطال   -1

العقالني االنفعالي ساعدت في إعداد البرنامج وستساعد في  يجم  مادة علمية تتعلق باإلرشاد -2

 .تنفيذا

 اإلرشادي البرنامج عرضحيت تم  البرنامج على متخصصين في اإلرشاد النفسي والتربوي. عرض-3

 الجامعات في التربوي النفس وعلم النفسي اإلرشاد مجال في المتخصصين المحكمين من مجموعة   على

 بآراء األخذ تم وقد ألجلها، وض  لألهداا التي البرنامج مناسبة مدى في آرائهم لمعرفة ،الفلسطينية

 .البرنامج في استخدمت التي واألهداا االستراتيجيات وتثري تنظم الغالب في كانت التي المحكمين

  األسس التي يقوم عليها البرنامج:
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من األسس، يمكن  أنه عند بناء برنامج إرشادي ال بد من مراعاة مجموعة (1998)يرى زهران 

 :تلخيصها فيما يأتي

 األسس العامة:

في  وحقه جماعي، واستعداد الفرد-السلوك اإلنساني، وأن السلوك اإلنساني فرديمراعاة مرونة 

االستناد الى القواعد الدينية اإلرشاد، والتقبل وحق تقرير المصير، ومبدأ استمرار عملية اإلرشاد، 

 واألحكام الفقهية الشرعية الخاصة بالزواج.

 األسس الفلسفية:

مفادها أن الوعي واإلدراك والمعرفة تؤدي دورا  بالغ األهمية في يقوم البرنامج على أسس فلسفية 

الخاصة التي تشكل فلسفته التي يتبناها عن ذاته ه االنفعاالت والسلوك اإلنساني، ولكل فرد معارف

الخاطئة تؤدي إلى الشعور باالضطراب،  فهومعار وعن اال خرين، وأن أفكارا غير العقالنية 

انفعاالت غير منطقية، ولكي يتم تغيير ذلك، البد من كما وتؤدي إلى والتصرا بشكل غير فعال، 

 ، ومعارفه الخاطئةغير العقالنيةتعديل أفكار الفرد 

من طريقة تفكيرا، تنب  وقد استمد هذا البرنامج أصوله الفلسفية من أن مشكالت الفرد وانفعاالته 

لذلك  ذا المشكالت وآرائنا نحوها.وأننا ال نضطرب من األشياء، إنما من حديثنا الذاتي حول ه

حرصت الباحثة على مراعاة الطبيعة اإلنسانية، وأخالقيات اإلرشاد النفسي، وتفسير فلسفة أفراد 

 المجموعة التي تكمن وراء األفكار غير العقالنية، ومساعدتهم على تبني أفكار عقالنية جديدة.

 األسس النفسية والتربوية:
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مباشر على سلوك الفرد، واإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي يتضمن تؤثر بشكل الحالة النفسية 

، هسلوكإعادة تعليم الفرد معلومات واضحة وسهلة يتمكن من خاللها فهم األساس الذي يقوم عليه 

وانفعاالته، م  األخذ بعين االعتبار عدم تعارض البرنامج م  الفروق بين الجنسين، والفروق 

 مطالب النمو.الفردية، و 

 األسس االجتماعية:

اإلرشاد الجمعي من أهم السبل التي تجعل الفرد يشعر بأهميته داخل المجموعة، لذلك استندت  يعدّ 

الباحثة لإلرشاد العقالني االنفعالي، لخلق التوازن المطلوب، في عالقاته االجتماعية داخل الجماعة 

 وخارجها، واحترام اال خرين، والتعبير عن رأيه بحرية وجرأة.

 العصبية:األسس 

 مراعاة الخصائص النفسية، والجسمية، والعصبية ألعضاء المجموعة.وهي 

 : اإلرشاديالبرنامج  يالمستخدمة ف ستراتيجيات والفنياتاال  

 الفنيات اإلرشادية التالية:  ةالباحث تاستخدم  

 المحاضرة:  -1

تقديم معلومات مبسطة وبعبارات تتناسب م  أمهات  فيلهذا الفنية  التطبيقييتمثل المضمون  

 فياألطفال ذوي اضطراب طيا التوحد عن اضطراب طيا التوحد فئاتها وأسبابها، وخصائص النمو 

وأساليب التواصل  يتعرضن لها وأساليب التغلب عليها، التيمرحلة الطفولة المتأخرة، والضغوط النفسية 

حول اضطراب طيا التوحد وكيفية تعديلها، وأساليب المعاملة  م  أطفالهن، ووجهات النظر الخاطئة



100 
 

الوالدية )السوية وغير السوية( وأثرها على توافق أطفالهن، والخدمات المجتمعية المقدمة ذوي اضطراب 

 طيا التوحد.

تكوين أبنية معرفية لدى المشاركات حول طيا التوحد من والهدا من استخدام هذا الفنية هو  

 فييسهم  الذياضطراب طيا التوحد، األمر بمواجهة الضغوط النفسية المرتبطة  يفن أجل تمكينه

 تحقيق التوافق لدى أطفالهن ذوي اضطراب طيا التوحد. 

 المناقشة الجماعية:  -2

حول موضو  المحاضرة بين الباحث  الرأيتبادل  فيلهذا الفنية  التطبيقييتمثل المضمون  

وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيا التوحد هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بين األمهات بعضهن 

والهدا من استخدام هذا لمحاضرة تصبح موضو  نقاش وحوار. م  بعض. وبهذا فطن المادة العلمية ل

اب طيا التوحد، وتعديل األفكار الخاطئة ألمهات األطفال ذوي اضطر  المعرفيالفنية هو إعادة البناء 

 لديهن، وتعزيز التواصل بين أعضاء الجماعة. 

 : اإليجابيالتعزيز -3 

مدح( ألمهات األطفال ذوي  –تقديم مدعمات )ثناء  فيلهذا الفنية  التطبيقييتمثل المضمون  

والهدا من أثناء النقاش.  في ستجابات المالئمةاضطراب طيا التوحد على اإلجابات الصحيحة واال

األمهات على التفكير السليم والسلوك المرغوب بحيث يصبح جزءا   )تحفيز( استخدام هذا الفنية حث

 من حياتهن. 

 

 

   Modelingالنمذجة:  -4
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خالل موضو  النقاش عرض نماذج سلوكية من  فيلهذا الفنية  التطبيقيويتمثل المضمون   

استخدام هذا الفنية هو تعليم األمهات أساليب وسلوكيات جديدة سوية من والهدا من على األمهات. 

 خالل االقتداء باألنموذج.

 : يالواجب المنزل -5

ختام كل  فيتكليا األمهات ببعض الواجبات  فيلهذا الفنية  التطبيقيويتمثل المضمون  

والهدا من استخدام هذا الفنية نقل أثر ما استفادته األمهات من حضور الجلسات اإلرشادية  جلسة. 

 يعيش فيها الطفل. التيالبيئة األسرية  في

 دحض االفكار الغير عقالنية: -6

فكار الخاطئة غير العقالنية مجادلة المسترشد حول األ في هذا االسلوب االدراكي يسعى المرشد الى

ن يقا لمرشد ال يقوم بذلك لوحدا بمعنى أنشأة المشكالت التي يعاني منها. وا في أسهمتالتي 

دا من خالل المرشد يعّلم المسترشد كيا يقوم بذلك لوح نّ ؛ بل إالمسترشد موقا سلبي في هذا العملية

التي يؤمن بها ويبني عليها أنماط سلوكه ومشاعرا. و من والمعتقدات المسلمات اكتشاا طرق التفكير و 

 به؟و ما تشعر هها المرشد للعضو ليجيب عنها: أين الدليل على ما تقوله أسئلة التي يوجاأل

لم تجر الحياة بالشكل الذي تريد؟" وهل هو نهاية العالم إذا لم تتحقق  ذاإ"لماذا الحياة مأساوية   

 حالمك في الحياة؟".أ

العالجية استخداما أثناء الجلسات  يعّد هذا األسلوب العالجي من أكثر األساليباستخدام المرح: -7

العالجية، والهدا منه محاولة إخراج األعضاء من الجدية المبالغ فيها، تلك التي قد تضخم وتفاقم من 

عضاء على التخلص من الضغوط النفسية المشكلة وتأثيرها على المسترشد. كما أن المرح يساعد األ

 كثر قدرة على التفكير المنطقي الواعي.كونون أالتي يعانون منها و بهذا يالمصاحبة للمشكالت 
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 :البرنامج تقويم أساليب

 كما والبعدي وذلك القبلي التقويم وعلى والمرحلي، التكويني التقويم على البرنامج تقويم في الباحثة اعتمدت

 : يأتي

 إفادتهنّ لألمهات، ومدى المشكالت  البرنامج تطبيق فترة خالل المالحظة خالل من التكويني التقويم  -1

  من الجلسات.

المشاركين  وتعّرا ،الضغوط النفسية لمقياس ةالباحث من خالل تطبيق وذلك والبعدي القبلي التقويم- -2

 ثم التجريبية، العينة على اإلرشادي البرنامج وتطبيقالمرتف  من الضغوط النفسية ذوي المستوى 

 عليه كانوا المشاركين عما عندالضغوط النفسية  درجات تغير مدى تطبيق المقياس ومالحظة إعادة

 إحصائيا . ذلك وحساب اإلرشادي البرنامج تطبيق قبل

 حدود البرنامج:

 الحد الزماني: طبق البرنامج خالل ثالثة شهور. -1

 .مؤسسة جود الحد المكاني: طبق البرنامج اإلرشادي في -2

 في مؤسسة جود. التوحد أمهات أطفال اضطراب طيامن طبق البرنامج على مجموعة  -3

 تقييم البرنامج:

 :وذلك على النحو اآتي ،قّيم البرنامج بعدة طرق

 رأي أفراد المجموعة التجريبية: -1

للبرنامج  مبتقييمهالمتعلقة  يه األسئلةأخد رأي أفراد المجموعة عقب كل جلسة، من خالل توج     

المطبق من جهة، وأداء المشرا من جهة أخرى، وذلك بهدا الحصول على تغذية راجعة فورية تحقق 
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جراء التحسينات الالزمة على البرنامج وعلى أداء  للباحثة التقييم المرحلي للبرنامج خالل تطبيقه، وا 

 فه.الباحثة، وكانت في كل مرة تؤكد التقييمات على أن البرنامج قد حقق أهدا

 التغيرات السلوكية: -2

 :ية بعد البرنامج اإلرشادي كما يأتيذلك عن طريق إعادة تطبيق أداة البحث األساس جرى

تطبيق البرنامج بعد التجريبية  أفراد المجموعةانخفاض في مستوى الضغوط النفسية لدى وجود  -

 والمجموعةبين المجموعة التجريبية ، وذلك من خالل مقارنة الضغوط النفسية على مقياس

 الضابطة بعد البرنامج.

 الدراسات والبحوث: -3

التجريبية  رشاد المجموعةالدراسة إلى تحقيق البرنامج اإلرشادي ألهدافه، وهي إ أشارت نتائج هذا

-العقالني–، كما تتفق نتائجها م  نتائج دراسات وبحوث سابقة استخدمت اإلرشاد أفراد (10) وعددهم

 الجمعي.  السلوكي-االنفعالي

 مقياس مهاراتالتأكد من استمرار فعالية البرنامج اإلرشادي بطعادة تطبيق  جرىمتابعة البرنامج:  -4

أسابي  من انتهاء البرنامج اإلرشادي، وقد  (4)دراسة تتبعية بعد  والتحدث فيحل المشكالت 

 أظهرت نتائج هذا التطبيق استمرار فاعلية البرنامج اإلرشادي، إذ استمر األداء كما هو.

 رأي الباحثة في البرنامج: -5

انخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى تحققت أهداا البرنامج اإلرشادي والتي تتمثل في  -

 أمهات أطفال اضطراب طيا التوحد.
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البرنامج اإلرشادي في مساعدة أفراد المجموعة التجريبية في تعديل غير العقالنية والتفكير  أسهم -

 شكالتهم.بمنطقية وعقالنية في مواجهة م

 .عدد جلسات البرنامج اإلرشادي مناسبة ألفراد المجموعة التجريبية -

 تصميم البرنامج اإلرشادي ومواضيع الجلسات اإلرشادية:

 تتضمن كل جلسة من جلسات البرنامج اإلرشادي الجمعي الخطوات التالية:

 بدء الجلسة بمراجعة وتلخيص للجلسة السابقة)عدا الجلسة األولى(.-

 مناقشة الواجب البيتي السابق.-

 مناقشة الموضو  أو هدا الجلسة.-

 تطبيق الفنيات واألساليب اإلرشادية. -

عطاء الواجب البيتي.-  تلخيص الجلسة وا 

 استخدام نموذج خاص يطبق بعد كل جلسة من جلسات البرنامج اإلرشادي ألغراض التقييم والتوثيق.-

 (1نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 اإلرشادي. مالحظة: يطبق هذا النموذج بعد كل جلسة من جلسات البرنامج   

........................................االسم:.......................................  

 ....رقم الجلسة:.........................................................................

......هدف الجلسة:.............................................................. ...... 

 ...سير الجلسة:.........................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................  

مقترحات:................................................................................
......................................................................................  
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 البرنامج:آلية تنفيذ 

جميد  جلسدات البرندامج والوسدائل المسدتخدمة فدي كدل جلسدة، وكدذلك الفنيدات جرى وض  جدول ي لّخص  

 واألساليب اإلرشادية المستخدمة باإلضافة إلى المدة الزمنية لكل جلسة.

 جدول يلخص جلسات البرنامج 

 واألدواتالوسائل  إجراءات التنفيذ موضوعها الجلسة
الفنيات واألساليب 

 اإلرشادية
 الزمن

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعددددددددارا وبندددددددداء الثقددددددددة 

مدددددددددددددددددددددددد  المجموعددددددددددددددددددددددددة 

 اإلرشادية.

وبدددددددددددين  ةالتعدددددددددددارا بدددددددددددين الباحثددددددددددد-1

أعضدددددددددددددددداء المجموعددددددددددددددددة اإلرشددددددددددددددددادية 

 والتعارا بين األعضاء أنفسهم.

 

االتفددددددداق مددددددد  أعضددددددداء المجموعدددددددة -2

 على قوانين الجلسات.

أعضدددددددددداء المجموعددددددددددة أن يتعددددددددددرا -3

التجريبيدددددددة علدددددددى أهدددددددداا ومخرجدددددددات 

 البرنامج اإلرشادي.

التعدددددددرا علدددددددى توقعدددددددات أعضددددددداء -4

المجموعددددددددة التجريبيددددددددة مددددددددن البرنددددددددامج 

 اإلرشادي القائم.

لكددددددل  قرطاسددددددية-1

أم مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداركة 

 بالبرنامج

 جهاز عرض.-2

كددددددددددرات ملونددددددددددة -3

لتنفيددددددددددددددددددذ نشدددددددددددددددددداط 

 التعارا.

أقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم -4

 فلوماستر.

 مشابك ورقية.-5

 كرتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون-6

 أبيض.

 لوح قالب.-7

الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوار -1

والمناقشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 الجماعية.

عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل -2

 مجموعات عمل.

التفسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير -3

 واإليضاح.

التلخدددددددددددددددددددددددددددددديص -4

 والتغذية الراجعة.

لواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات ا-5

 المنزلية.

فعالية شبكة  -6

 التعارا.

 45 

 دقيقة
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عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض -8

 بوربوينت .

 كرة الصوا.-9

 

مفهددددددددددددددددددددوم التعريددددددددددددددددددددا ب الجلسة الثانية

الضددددددددددددددددددددغط النفسددددددددددددددددددددي 

 المؤثرة فيهوالعوامل 

توضدددددديح مفهددددددوم الضددددددغط النفسددددددي -1

ومصدددددددادرا وأعراضدددددددده وآثدددددددارا السددددددددلبية 

 على األعضاء وردود الفعل نحوا.

تعريدددددا األعضددددداء والنقددددداش معهدددددم -2

عددددددددددن المثيددددددددددرات التددددددددددي تددددددددددؤدي إلددددددددددى 

حددددددددددوث اسدددددددددتجابة الضدددددددددغط النفسدددددددددي 

 عند األعضاء.

تحديدددددددددددددددددد األمددددددددددددددددداكن واألحدددددددددددددددددداث -3

واألشددددددخاص الددددددذين يسددددددببون اسددددددتجابة 

 لنفسي لدى األعضاء.الضغط ا

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

أقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم -3

 فلوماستر.

 لوح قالب.-4

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض -5

 بوربوينت

عدددددددددددرض فددددددددددديلم -6

فيددددددددددددددددددددددديو عددددددددددددددددددددددن 

الضدددددددغوط النفسدددددددية 

 لألمهات.

 بالونات. -7

 

العصددددددددددددددددددددددددددددددددددا -1

 الذهني.

المحاضدددددددددددددددددددددددددددرة -2

 المختصرة.

التغذيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -3

الراجعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 والتلخيص.

عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل -4

 مجموعات عمل.

 التعزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز-5

 اإليجابي

 النمذجة -6

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -7

 المنزلية.

فعاليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -8

45 

 دقيقة.
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 البالونات.

التعددددددددددددددددددددددددددرا علددددددددددددددددددددددددددى  الجلسة الثالثة

المعتقدددددددات الالعقالنيددددددة 

 كبواعث للضغوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتعدددددددددددددرا المشددددددددددددداركات علدددددددددددددى  أن-1

 (.ABCنموذج أليس )

تميدددددددددددددددددز المشددددددددددددددددداركات بدددددددددددددددددين  أن-2

األفكدددددددددددددددار العقالنيدددددددددددددددة والالعقالنيدددددددددددددددة 

 لديهن.

المشددددددداركات علدددددددى تحددددددددي  تددددددددريب-3

األفكدددددددددددددددار الالعقالنيدددددددددددددددة واسدددددددددددددددتبدالها 

 بأفكار عقالنية.

 

   المحاضرة.-1

العصددددددددددددددددددددددددددددددددددا -2

 الذهني.                        

 التعزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز-3

 االيجابي.

 .                                       المناقشة-4

 الواجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب-5

 المنزلي.  

العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرض -6

اإليضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحي 

جهددددددداز باسدددددددتخدام )

( LCDعددددددددددددددددددددددرض 

وبرنددددددددددددددامج )بددددددددددددددور 

 بوينت(. 

 اللوح القالب.-7

 

العصددددددددددددددددددددددددددددددددددا -1

 الذهني.

المحاضدددددددددددددددددددددددددددرة -2

 المختصرة.

التغذيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -3

الراجعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 والتلخيص.

 السيكودراما-4

 التعزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز-5

 اإليجابي

 النمذجة -6

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -7

 المنزلية.

60 

 دقيقة.

التدددددددددريب علددددددددى مهددددددددارة  الجلسة الرابعة

الضددددددددددددددددددددبط والددددددددددددددددددددتحكم 

توضددددددددديح المثيدددددددددرات التدددددددددي تدددددددددؤدي -1

إلددددددددددددى حددددددددددددددوث اسدددددددددددددتجابة الضدددددددددددددغط 

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

العصددددددددددددددددددددددددددددددددددا -1

 الذهني.

     

دقيقدددددة45
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النفسددددددددي بشددددددددكل مفصددددددددل وباسددددددددتخدام  بالذات

 وسائل العرض واإليضاح.

توضددددددددددددددددددددديح مهدددددددددددددددددددددارة ضدددددددددددددددددددددبط --2

 Self - Controlالددددددذات)

 (ومراحلها بشكل عام.

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قطددددددددد  صدددددددددغيرة -5

مدددددددددددددددددن الكرتدددددددددددددددددون 

 الملونة.

 مشابك.-6

عدددددددددددرض فددددددددددديلم -7

فيدددددديو عدددددن أهميدددددة 

الحدددددددددددديث الدددددددددددذاتي 

 اإليجابي.

نشددددددددددددددددرة عددددددددددددددددن -8

الحدددددددددددديث الدددددددددددذاتي 

 اإليجابي.

المحاضدددددددددددددددددددددددددددرة -2

 المختصرة.

التغذيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -3

الراجعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 والتلخيص.

عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل -4

 مجموعات عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

. 

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 خامسةال

التعدددددددددرا علدددددددددى مهدددددددددارة 

الذاتيددددددددددددددددددددددة المراقبددددددددددددددددددددددة 

وتددددددددددددددددددريب األمهددددددددددددددددددات 

عليهددددا، وتوضدددديح تددددأثير 

الضددددددغط النفسددددددي علددددددى 

 األمهات.

توضدددددددديح مهددددددددارة المراقبددددددددة الذاتيددددددددة -1

 وتدريب األعضاء على استخدامها.

توضددددددديح تدددددددأثير الضدددددددغط النفسدددددددي -2

 على األمهات.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قط  صغيرة -5

من الكرتون 

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.
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 دقيقة
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 الملونة.

 مشابك.-6

اسددددددددددتمارة عددددددددددن -7

 المراقبة الذاتية.

 

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 سادسةال

التعريددددددددا بمهددددددددارة حددددددددل 

المشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكالت 

واسدددددددددددددددددددددتخدامها فدددددددددددددددددددددي 

التعامددددددل مدددددد  الضددددددغوط 

وتوضدددددددددددددددددديح  النفسددددددددددددددددددية

الخطددددددددددددددوات الخاصددددددددددددددة 

بتحديدددددددددددددددددددددد المشدددددددددددددددددددددكلة 

 وتعريفها.

األمهددددددددددات بمهددددددددددارة حددددددددددل  تعريددددددددددا-1

 المشكالت ومراحلها.

شددددددرح الخطددددددوات الخاصددددددة بتحديددددددد -2

 المشكلة وتعريفها.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم فلوماستر.-3

 لوح قالب.-4

عرض -5

 بوربوينت

عدددددددددددرض فددددددددددديلم -6

حددددددددل فيددددددددديو عددددددددن 

المشدددددكالت واتخددددداذ 

 ت.القرارا

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبات -6

 المنزلية.

45 

 دقيقة

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 بعةالسا

تحديدددددد المشدددددكلة وجمدددددد  

 المعلومات

 توضيح كيفية تحديد المشكلة.-1

تددددددددددريب األمهددددددددددات علدددددددددى تحديددددددددددد -2

 المشكالت ومعوقات تحديدها.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

العصددددددددددددددددددددددددددددددددددا -1

 الذهني.

المحاضدددددددددددددددددددددددددددرة -2

45 

 دقيقة
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توضددددددديح المقصدددددددود بمهدددددددارة جمددددددد  -3

 المعلومات ومصادر جمعها.

تدددددددددريب المشدددددددداركات علددددددددى جمدددددددد  -4

 المعلومات.

 ألوان خشبية.-4

صغيرة  قط -5

من الكرتون 

 الملونة.

 مشابك.-6

 

 المختصرة.

التغذيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة -3

الراجعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 والتلخيص.

 عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل-4

 مجموعات عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 ثامنةال

اقتددددددراح الحلددددددول وتوليددددددد 

البددددددددددددددددددددددائل واختيدددددددددددددددددددددار 

 األفضل واتخاذ القرار

توضددددددددديح معندددددددددى اقتدددددددددراح الحلدددددددددول -1

 وتوليد البدائل.

تددددددددريب المشددددددداركات علدددددددى اقتدددددددراح -2

 الحلول وتوليد البدائل.

التعدددددددددددرا علدددددددددددى مهدددددددددددارة موازندددددددددددة -3

 والحلول المقترحة. البدائل

تدددددددريب المشدددددداركات علددددددى موازنددددددة -4

 البدائل والحلول المقترحة.

المقصدددددددود بمهدددددددارة اتخددددددداذ  توضدددددديح-5

 القرار.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قطددددددددد  صدددددددددغيرة -5

مدددددددددددددددددن الكرتدددددددددددددددددون 

 الملونة.

 مشابك.-6

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

45 

 دقيقة
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تددددددددريب المشددددددداركات علدددددددى مهدددددددارة -6

 اتخاذ القرار.

 

 المنزلية.

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 تاسعةال

 فريددددددغالتدددددددريب علددددددى الت

 االنفعالي.

 مناقشة الواجب المنزلي.-1

تدددددددددريب األمهددددددددات علددددددددى التعبيددددددددر -2

عددددددن المشدددددداعر المكبوتددددددة ومددددددا تحويدددددده 

، وخددددددوا، وحددددددزن، وألددددددممددددددن غضددددددب 

فدددددددددددددي جدددددددددددددو مدددددددددددددن الثقدددددددددددددة واألمدددددددددددددان 

والتشدددددددددجي ، وتعدددددددددريفهم بأهميدددددددددة هدددددددددذا 

التدددددددريب، وآثدددددددارا النفسدددددددية والجسددددددددية، 

وشددددرح مجموعددددة مددددن الطددددرق للتنفدددديس 

االنفعدددددددددددالي )الرياضدددددددددددة، االسدددددددددددترخاء، 

 السباحة، السباحة، الضحك(.

 

اكتسدددددددددددددددداب مهددددددددددددددددارات ومعددددددددددددددددارا -3

 لألمهات من خالل تجاربهن.

التدددددذكير بمددددددا سدددددبق وتقددددددويم وختددددددام -4

 الجلسة.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قطددددددددد  صدددددددددغيرة -5

مدددددددددددددددددن الكرتدددددددددددددددددون 

 الملونة.

 مشابك.-6

فيدددددددددددديو طدددددددددددرق -7

عمليددددددددددة للددددددددددتخلص 

مددددددددددددددددددن الضددددددددددددددددددغط 

 النفسي.

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

45 

 دقيقة

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 عاشرةال

التددددددددددددددددددددددددددريب علدددددددددددددددددددددددددى 

 االسترخاء.

أن تتعدددددددددددددرا األم علدددددددددددددى بعدددددددددددددض -1

 التمارين التي تؤدي لالسترخاء.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

العصا -1

 الذهني.

45 

 دقيقة
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أن تمددددددددارس األم بعددددددددض التمددددددددارين -2

 التي تؤدي لالسترخاء.

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قطددددددددد  صدددددددددغيرة -5

مدددددددددددددددددن الكرتدددددددددددددددددون 

 الملونة.

 مشابك.-6

فيددددددددددددددديو عددددددددددددددن -7

تمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارين 

 االسترخاء.

نشددددددددددددددددرة عددددددددددددددددن -8

 فوائد االسترخاء.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

الجلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 حادية عشرال

: مواجهددددددددددددة الضددددددددددددغوط 

 والتغلب عليها.

علددددددددددى كيفيددددددددددة مواجهددددددددددة  التعددددددددددرا-1

 الضغوط لدى األمهات.

تقيددددددددديم طدددددددددرق مواجهدددددددددة الضدددددددددغوط -2

 لدى األمهات.

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قطددددددددد  صدددددددددغيرة -5

مدددددددددددددددددن الكرتدددددددددددددددددون 

 الملونة.

 مشابك.-6

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5
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الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.

ثانيدددددة الجلسدددددة ال

 عشر

المسددددددددداهمة فدددددددددي دمدددددددددج 

طفدددددددددددددل التوحدددددددددددددد فدددددددددددددي 

 المجتم .

تعريا االم على مبدأ ) الدمج(  -1

 كمفهوم.

مواجهددددددة المجتمدددددد  بطيجابيددددددة وعدددددددم -2

 والخوا من ) الدمج(.الحرج 

 جهاز عرض.-1

 كرتون ملون.-2

 أقالم ملونة.-3

 ألوان خشبية.-4

قط  صغيرة -5

من الكرتون 

 الملونة.

 مشابك.-6

فدددددددددددددديلم فيددددددددددددددديو -7

عددددددن دمددددددج أطفددددددال 

التوحدددددددددددددددددددددد فدددددددددددددددددددددي 

 المدارس.

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.
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 لثدددددةالجلسدددددة الثا

 عشر

 فدددددددي الجلسددددددداتتلخددددددديص مدددددددا قددددددددم -1 والتقويم.اإلنهاء 

 السابقة. 

مناقشدددددة االمهدددددات المشددددداركات فدددددي -2

آرائهددددددددددن عددددددددددن الجلسددددددددددات اإلرشددددددددددادية 

 ومدى االستفادة منها.

 شكر األمهات المشاركات.-3

 .   المحاضرة-1

العصا -2

 الذهني.                        

 التعزيز-3

 االيجابي.

 .                                       المناقشة-4

 الواجب-5

 المنزلي.

 جهددددداز العدددددرض-6

وبرنددددددددددددددامج )بددددددددددددددور 

 بوينت(.

العصا -1

 الذهني.

المحاضرة -2

 المختصرة.

التغذية الراجعة -3

 والتلخيص.

عمل مجموعات -4

 عمل.

 التعزيز-5

الواجبددددددددددددددددددددددددددددددددات -6

 المنزلية.
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 دقيقة

 اإلجرائية التفصيلية لجلسات البرنامج:الخطوات 

 الجلسة األولى

 ت وتوقعات األمهات.الجلساموضو  الجلسة: التعارا والتعريا بالبرنامج اإلرشادي ونظام 

 إجراءات الجلسة:

 بالمشاركات في التدريب وتبادل التعارا بين الباحثة والمشاركات وبين المشاركات أنفسهن الترحيب-1 

 دقائق (. 10) والتقبل لهم والرغبة في مساعدتهم إظهار روح الود مع

: كرة من الصوا , نمرر الكرة األدوات المستخدمة وطريقة العمل  ،تنفيذ فعالية شبكة التعارا -2

سمها ومكان اعلى  لمشاركةن تعرا اأونطلب من خاللها  مشاركاتحدى الإبشكل عشوائي على 

ولو كان بطمكانها اختيار اسم اخر  التسمية؟،هل اسمها يعجبها؟ وهل يوجد قصة معينة لسبب  ،سكنها
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مر رى ونطلب منها التعريا ويتكرر األاخ مشاركةومن ثم ترمي الكرة على  ولماذا،ماذا كان سيكون 

: الهدف من الفعالية ، احتى نكون شبكة تعارا من خيوط الصو  المشاركاتحتى يتم سؤال جمي  

كبر أوتعرا بشكل  مشاركاتالهدا كسر الحواجز وتخفيا الرهبة من اللقاء االول , والتفاعل بين ال

 دقائق (. 10بين المشاركات )

وتعريفهم باإلجراءات المتبعة في الجلسات والمهام المطلوبة  ،عن البرنامجللمشاركات إعطاء فكرة -3 

                            دقائق(. 10) منهم

أهمية التعاون لتحقيق األهداا المرجوة من البرنامج, وأهمية االنتظام في  علىالمشاركات حث  -4

 دقائق(. 5) الستعداد للمشاركة, وتحديد مواعيد الجلسات القادمةا الجلسات

 دقائق(. 10التعرا على توقعات المشاركات)-5

 إذ تعدددّ ن معظددم بددرامج اإلرشدداد الجمعددي تشددترك بأهددداا وخطددوات هددذا الجلسددة، وتجدددر اإلشددارة إلددى أ

الجلسة األولى بأنها جلسة بنائية من شأنها أن توثق العالقة بين المرشددة والمشداركات وبدين المشداركات 

أنفسهن، وتق  على عاتق المرشدة في هذا الجلسة مسؤولية بنداء األلفدة وتعزيدز الثقدة مدن خدالل تأكيددها 

علددى سددرية المعلومددات التددي تندداقش خددالل الجلسددات اإلرشددادية، وتعريددا المشدداركات بالبرنددامج وأهدافدده، 

والتعددرا علددى توقعددات المشدداركات مددن البرنددامج، وبيددان حقددوق وواجبددات كددل فددرد، والتأكيددد علددى احتددرام 

 المواعيد والقيام بالواجبات والحفاظ على السرية.

 األهداف المتوقعة من الجلسة:

 أن تتعرا المشاركات على المرشدة .-1

 أن تتعرا المشاركات على بعضهن البعض.-2

 تحديد واجبات وحقوق كل عضو من أعضاء الجماعة.-3
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أن تتعددرا المشدداركات علددى مفهددوم البرنددامج اإلرشدداد الجمعددي المخصددص لهددن والهدددا مددن البرنددامج -4

 ومكوناته وبناء توقعات مالئمة للمشاركات.

المشاركات على آلية معينة يحدد فيها أماكن اللقاءات ومواعيدها مد  تأكيدد االلتدزام بالقواعدد أن تتفق -5

 والنظام المتفق عليه.

( الدددذي يتضدددمن اقتراحدددات المشددداركات ورأيهدددن حدددول أهدددداا الجلسدددة وسددديرها 1تعبئدددة النمدددوذج رقدددم)-6

 ومقترحاتهم حولها.

 الفنيات واألساليب اإلرشادية: 

 والمناقشات الجماعية.الحوار -1

 عمل مجموعات عمل.-2

 التفسير واإليضاح.-3

 التلخيص والتغذية الراجعة.-4

 لواجبات المنزلية.ا-5

 فعالية شبكة التعارا. -6

 الجلسة الثانية:

 الضغط النفسي والعوامل المؤثرة فيه.مفهوم  موضوع الجلسة:

 أهداف الجلسة:

 وأعراضه وآثارا السلبية على المشاركات وردود الفعل نحوا.توضيح مفهوم الضغط النفسي ومصادرا -1
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تعريا المشاركات والنقاش معهن عن المثيرات التي تؤدي إلى حدوث استجابة الضغط النفسدي عندد -2

 األعضاء.

 تحديد األماكن واألحداث واألشخاص الذين يسببون استجابة الضغط النفسي لدى المشاركات.-3

 الجلسة:فنيات  

 الذهني. العصا-1

 المحاضرة المختصرة.-2

 التغذية الراجعة والتلخيص.-3

 عمل مجموعات عمل.-4

 التعزيز-5

 الواجبات المنزلية.-6

 باستخدام جهاز عرض( وبرنامج )بور بوينت(.)اإليضاحي العرض -7

الهدا األساسدي للفديلم التعريدا بالضدغوط النفسدية )لألمهات فيلم فيديو عن الضغوط النفسية  عرض-8

وأعراضددها ودحددض األفكددار الالعقالنيددة لدددى أمهددات التوحددد والتأكيددد علددى أن غالبيددة األمهددات يددواجهن 

 ضغوط نفسية حتى بدون وجود طفل توحدي. 

atch?v=NeYJP2IGsmAhttps://www.youtube.com/w 
 فعالية البالونات. -9

 إجراءات الجلسة:  

 ستقوم الباحثة بالخطوات التالية: 

https://www.youtube.com/watch?v=NeYJP2IGsmA
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شددكر المشدداركات فددي البرنددامج علددى حضددورهن والتددزامهن وعدددم تغيددبهن، ثددم مناقشددة مددا تددم الحددديث  -1

الجلسدة عنه في الجلسة السدابقة والحدديث عدن نمدوذج المقترحدات الدذي يفتدرض أنده قدد تمدت تعبئتده فدي 

مكانية تنفيذها )  دقائق(. 5السابقة حيث تناقش الباحثة األمهات اللواتي كتبن تلك المقترحات وا 

الضددغط النفسددي وتقددديم شددرح واا عددن أعددراض الضددغط وآثددارا السددلبية تبصددير المشدداركات بمفهددوم -2

م الباحثددة والتغيدرات السديكولوجية والجسدمية التدي تحددث لندا عنددد تعرضدنا لموقدا ضداغط )سدوا تسدتخد

عددرض فدديلم فيددديو عددن و ( وبرنددامج )بددور بوينددت(جهدداز العددرضوسددائل العددرض واإليضدداح مددن خددالل )

  دقيقة(. 15) الضغوط النفسية لألمهات

لونددات ادوات المسدتخدمة الب: األاألدوات المسـتخدمة وطريقـة العمـللوندات، االب :الفعاليدة الثانيدةتنفيدذ -2

خددر بلددون ال آيجابيددة , وبددالون إخددذ بددالون بلددون تحبدده وتعطيدده صددفة أ مشدداركةنطلددب مددن كددل  الملونددة،

الصدفة السدلبية  يالبدالون ذ ةوتعطيه صفة سلبية في نفسها وترغب بتخلص منها ثم تقدوم بفرقعد ،تفضله

عطدداء مسدداحة للتنفدديس إ: الهــدف مــن الفعاليــةيجابيددة، طلقددت عليدده الصددفة اإلأ ذيحتفدداظ بالبددالون الددواال

 10)ورصدد احتياجاتهداالمشداركة عطاء مساحة اكبر للتعرا علدى شخصدية ا  يغ النفسي, و االنفعالي والتفر 

 .دقائق(

إجدراء حدوار مد  األعضداء حدول مواقدا الضددغط النفسدي التدي يتعرضدن لهدا وردود أفعدالهن اتجدداههن -3

 دقائق( . 5)

يسددببن لهددن إعطدداء الواجددب المنزلددي ويتضددمن: أن تحضددر األم ثالثددة أشددخاص أو أمدداكن أو أحددداث -4

 الضغط النفسي وأن يصفن كيا استجبن لهذا الضغوط.

مناقشة المشاركات فيمدا عدرض علدى مددار الجلسدة مد  اإلشدادة باألفكدار واألسداليب السدوية وتعزيزهدا -5

 دقائق(. 5عن طريق الثناء والمدح )
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ذ الواجدب المنزلدي اختتام الجلسة بتذكير المشاركات بموعد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علدى ضدرورة تنفيد-6

 دقائق(. 5)

 الجلسة الثالثة:

 وتفنيدها. المعتقدات الالعقالنية كبواعث للضغوط بعض ا  تعرّ موضوع الجلسة:  

 أهداف الجلسة: 

 (.ABCأن تتعرا المشاركات على نموذج أليس ) -1

 أن تميز المشاركات بين األفكار العقالنية والالعقالنية لديهن. -2

 على تحدي األفكار الالعقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية. تدريب المشاركات -3

 إجراءات الجلسة: 

 ستقوم الباحثة بالخطوات التالية: 

بالمشداركات ثدم مراجعدة اإلجدراءات والمهدارات التدي تدم تعلمهدا فدي الجلسدة السدابقة ومراجعدة  الترحيب-1

 دقائق(. 5)للمشاركات الواجب المنزلي وتقديم تغذية راجعة 

 .دقائق( 10)األمهات عدة أفكار العقالنية باستخدام جهاز العرض، ثم مناقشتها م   عرض-2

 ومن هذا األفكار:

"مددن الضددروري أن يكددون الشددخص محبوبددا  مددن كددل أفددراد المجتمدد " والفكددرة المشددتقة هددي "ينبغددي أن  -

 يتعامل جمي  الناس م  طفل التوحد بمحبة واحترام وقبول". 

ن يكددون الشددخص كددامال  ومنجددزا  ليكددون ذا قيمددة"، والفكددرة الالعقالنيددة المشددتقة منهددا " مددن الضددروري أ -

 هي: "طفل التوحد ليست له قيمة في المجتم  ألن لديه قصور في قدراته وعدم اكتمال".
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" بعض الناس سيئون وشريرون وعدوانيون لذلك يجب تدوبيخهم ومعداقبتهم" والفكدرة المشدتقة هدي: كدل  -

 يسيئون للطفل التوحدي بأي صورة لطفل التوحد ينبغي معاقبتهم بشدة".الناس الذين 

تسير األمور كما يريدها الشخص". والفكرة المشتقة منها هي: " وجود طفل التوحد  أال" من المصيبة  -

 يعتبر مصيبة ال يمكن تحملها".

درة للسيطرة عليهدا ". " المصائب والتعاسة تعود أسبابها إلى الظروا الخارجية وليس لدى الشخص ق -

 والفكرة المشتقة منها " وجود طفل التوحد يلعب دورا  في تفاقم مشكالت األسرة وتعاستها". 

" األشدددياء المرعبدددة أو الخطدددرة تسدددتدعي التفكيدددر الددددائم بهدددا ويجدددب أن يتوقعهدددا الفدددرد دائمدددا ". والفكدددرة  -

هم الدددائم بددده وتوقدد  األشدددياء المرعبدددة المشددتقة منهدددا هددي: " ينبغدددي علددى أهدددل طفددل التوحدددد توجيدده تفكيدددر 

 ".والخطرة له

 دقائق (. 5تقوم المرشدة بتوضيح العالقة بين الفكر والمشاعر) -3

، واالسددتعانة بدداللوح "ألدديس "(، وذلددك بهدددا توضدديح نظريددةABCطددرح المرشدددة أمثلددة علددى نظريددة ) -4

 دقائق (. 10القالب)

المشداركات فددي التمييدز بددين األفكدار العقالنيدة واألفكددار الالعقالنيدة، وتوضدديح مهدارة الددتحكم  مسداعدة-5

 .دقائق( 10باألفكار الالعقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية بناءة )

المرشدددة للمشدداركات كيفيددة دحددض هددذا األفكددار الالعقالنيددة واسددتبدالها بأفكددار عقالنيددة مددن  توضدديح-6

 .دقائق( 10)التفكير قة الالمنطقية في خالل تغيير الطري

تقوم المرشدة بنمذجة هذا األفكار الالعقالنية عن طريق تمثيلهدا أمدام المشداركات وبمشداركتهن، مد   -7
 دقائق(. 10مراعاة إعطاء التعليمات لكيفية أدائها )
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الالعقالنية التي تراودهن إعطاء الواجب المنزلي وهو: الطلب من المشاركات كتابة  بعض األفكار  -8
فيمددا عددرض علددى مدددار الجلسددة مدد  اإلشددادة باألفكددار  مشدداركاتمناقشددة ال واسددتبدالها بأفكددار عقالنيددة و

 دقائق (. 5) واألساليب السوية وتعزيزها عن طريق الثناء والمدح
 بموعد الجلسة القادمة والتأكيد على ضدرورة تنفيدذ الواجدب المنزلدي مشاركاتاختتام الجلسة بتذكير ال -9
 .دقائق( 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب المستخدمة في 
   المحاضرة.-1
 العصا الذهني.                        -2
 يجابي.التعزيز اإل-3
 .                                       المناقشة-4
 الواجب المنزلي.   -5
 ( وبرنامج )بور بوينت(.LCDجهاز عرض باستخدام )اإليضاحي العرض -6
 النمذجة.-7
 السيكودراما.-8
 اللوح القالب.-9

 الجلسة الرابعة:
                    التدريب على مهارة الضبط والتحكم بالذات.موضوع الجلسة: 
 أهداف الجلسة:

المثيددرات التددي تددؤدي إلددى حدددوث اسددتجابة الضددغط النفسددي بشددكل مفصددل وباسددتخدام وسددائل  توضدديح-1
 العرض واإليضاح.

 (ومراحلها بشكل عام. Self - Controlمهارة ضبط الذات)  توضيح-2
 إجراءات الجلسة: 

تدم شكر المشاركات في البرنامج على حضورهن والتزامهن وعدم تغيبهم، تقوم المرشددة بتلخديص مدا  -1
 دقائق(. 5تناوله في الجلسة السابقة ومناقشة الواجب المنزلي م  األعضاء وتقديم تغذية راجعة حوله )
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 دقائق(. 10توضيح المثيرات التي تؤدي إلى استجابة الضغط النفسي بشكل مفصل )-2

م هدذا ، وكيا يمكن لألفراد استخداالعرض(التعريا بمهارة ضبط الذات ومراحلها )االستعانة بجهاز -3
المهددارة وتوظيفهدددا فددي مواجهدددة الضدددغوط حيددث تتعدددرا األمهدددات مددن خاللهدددا علدددى العوامددل التدددي توجددده 
سلوكها وتقود هذا السلوك والتي ينتج في النهاية نتائج معيندة قدد يكدون منهدا اسدتجابة الضدغط النفسدي ) 

 دقائق(. 10

 دقائق(. 10طرح بعض األمثلة على استخدام مهارة ة ضبط الذات )-4

 (2توزي  )نشرة الحديث الذاتي( والمبينة في النموذج رقم )-5

 (2نموذج رقم )

 Self – verbalizationنشرة توضيحية الستراتيجية الحديث الذاتي أو التعبير عن الذات   

 

 

 

 

 

 مناقشة النشرة م  األعضاء، ومحاولة الربط بين العبارات واأللفاظ الذاتية السلبية لألعضاء وحالة -6

 

 

الضغط التي تتولد عن هذا الحديث الدذاتي، واالسدتعانة باألمثلدة الحيدة مدن الواقد  للتددليل علدى أثدر هدذا 
 دقيقدددددددددة(. 15العبددددددددارات السددددددددلبية، عددددددددرض فيدددددددددديو عددددددددن أهميددددددددة الحدددددددددديث الددددددددذاتي اإليجددددددددابي )

https://youtu.be/Ge1oPSgTZjY 

تركــز بصــفة مباشــرة علــى تلــك هــي تلــك الطريقــة التــي التعبيــر عــن الــذات بطريقــة لفظيــة  اســتراتيجية
أن يتوقـف عـن أحاديثـه الذاتيـة فـرد يحدث بها الشخص نفسه وفيها يتم تعليم ال التي األفكار الخاطئة

، ويقصــد بالحــديث الــذاتي أن الفــرد يخاطــب نفــس الوقــت عبــارات إيجابيــة فــيغيــر المالئمــة وتعليمــه 
نفســه بعبــارات معينــة يرددهــا داخليــا، وهــذه العبــارات قــد تصــف حادثــة معينــة شــاهدها، أو تعبيــر أو 

ناتج عن موقف معين أو توبيخ نتيجة تقصيره في جانب معين وهكذا..الخ.انفعال   

فكل ما نحدث به أنفسنا داخليا  يسمى بالحديث الذاتي وعليه فيمكن أن نقسم العبارات التـي  
 يخاطب بها الفرد بها ذاته إلى نوعين رئيسيين هما:

ل إيجــابي علــى الفــرد، أو ينــتج عنهــا أوال: العبــارات أو األلفــاظ الذاتيــة اإليجابيــة: وهــي تــنعكس بشــك
مشاعر إيجابية، فهي ترفع من دافعية الفرد وتزيد مـن تقـديره لذاتـه، إن مثـل هـذا النـوع مـن العبـارات 
 واأللفاظ مرغوب فيه.  

ثانيا: العبارات واأللفاظ الذاتية السلبية: وهي تنعكس بشكل سلبي على الفرد، وينتج عنها مشاعر  
ا ، بحيث تخفض من دافعية الفرد وتسهم في تدني تقديره لذاته.سلبية ، وضغطا نفسي  
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إعطاء الواجب المنزلي وهدو: الطلدب مدن المشداركات كتابدة ووصدا موقدا سدبب لهدن ضدغطا نفسديا -7
ية التددي راودتهددن حصددل معهددن ومددا هددي ردود الفعددل السددلبية تجدداا هددذا الموقددا، ومهددا هددي األفكددار السددلب

 أثناء وبعد حدوث الموقا )الحديث م  الذات(.
فيما عرض على مدار الجلسدة مد  اإلشدادة باألفكدار واألسداليب السدوية وتعزيزهدا المشاركات مناقشة - 8

 .دقائق( 5) عن طريق الثناء والمدح
 نفيدذ الواجدب المنزلديبموعد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علدى ضدرورة ت المشاركات اختتام الجلسة بتذكير-9
 .دقائق( 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب المستخدمة في 
   المحاضرة.-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي. التعزيز-3
 .                                       المناقشة-4
 المنزلي.   الواجب-5
 ( وبرنامج )بور بوينت(.LCDجهاز عرض باستخدام )اإليضاحي العرض -6
 .العمل مجموعات-7

 فيديو عن أهمية الحديث الذاتي اإليجابي.-8

 الجلسة الخامسة:

علدددى مهدددارة المراقبدددة الذاتيدددة وتددددريب المشددداركات عليهدددا، وتوضددديح تدددأثير التعدددرا موضـــوع الجلســـة:  

 الضغط النفسي عليهن.

 أهداف الجلسة:

 الذاتية وتدريب المشاركات على استخدامها.توضيح مهارة المراقبة -1

 توضيح تأثير الضغط النفسي على األمهات. -2
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 إجراءات الجلسة: 

 ستقوم الباحثة بالخطوات التالية: 

لمشدداركات فددي البرنددامج علددى حضددورهن والتددزامهن، ثددم تقددوم المرشدددة بمناقشددة الواجددب شددكر ل تقددديم-1

التددي راودتهددم أثندداء وبعددد حدددوث الموقددا )الحددديث مدد  الددذات( المنزلددي والددذي يددتلخص باألفكددار السددلبية 

 دقائق(. 10الذي طلب منهم تسجيله ووصفه )

( كمهدارة يسدتعان بهدا بهددا جمد  المعلومدات   Self – Monitoringتوضديح مفهدوم المراقبدة الذاتيدة)-2

جراء تعديالت فدي  ،عن طبيعة العبارات الذاتية المستخدمة بعد الموقا المسبب لحالة الضغط النفسي وا 

حالة الضرورة، وتعرا المرشدة )الباحثة( مهارة المراقبة الذاتيدة بأنهدا وصدا دقيدق وتحديدد حدذر لسدلوك 

قبددة الددذات تتطلددب مددن الفددرد أن ( إلددى أن عمليددة مرا1990)محمددد كامددل،  ي"كددانفر" فدد الفددرد كمددا أشددار 

إلدى هدذا السدلوكيات كدذلك  يتدؤد التديتظهدر فيهدا واألسدباب  التديمالحظات لسلوكياته والمواقدا  ييجر 

تأخدذ صدورة تقبددل  التديتتطلدب منده مالحظدة النتدائج المترتبدة علدى سدلوكه ومالحظدة األحدداث الخارجيدة 

 الحسددي اإلدراكوبمعنددى آخددر فددطن رؤيددة الددذات ال تتطلددب فقددط  –يتقبلهددا الفددرد  التددياألحددداث  – ذاتددي

لألحددداث بددل تتطلددب أيضددا  وجددود انتبدداا موجدده مددن الفددرد تجدداا أنددوا  محددددة مددن األحددداث ومدددى قابليتدده 

 .دقيقة( 15اإلحداث )لضبط وتمييز هذا 

 (.دقائق 10شرح وتوضيح فوائد المراقبة الذاتية، واالستعانة بجهاز العرض )-3

 :المراقبة الذاتية بما يأتي الباحثة فوائدوقد حددت   

لمراقبة الذاتية تسداعد الفدرد علدى معرفدة العبدارات السدلبية التدي يسدتخدمها واألفكدار اآليدة المشدوهة أن ا-

 الناتجة عنها وبالتالي يمكن أن يض  يديه على أسباب الضغوط النفسية التي يعاني منها.
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وقدا  وعدن التقددم الدذي يحدرزا فدي مجدال وضعه،أن المراقبة الذاتية تعطي فكرة واضحة وصادقة عن -

 هذا األفكار والعبارات السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية وبالتالي التخلص من حالة الضغط النفسي.

أن المراقبة الذاتية تساعد الفرد على ضبط الذات ومنعها مدن االنسدياق وراء األفكدار والعبدارات السدلبية -

 وبالتالي الشعور بالضغوط النفسية.

الطلب من المشاركات مراقبة ذاتية لندو  العبدارات الذاتيدة واأللفداظ التدي الواجب المنزلي وهو:  إعطاء-4

ن بهدددا والتدددي تسدددبب لهدددم يرددونهدددا قبدددل وأثنددداء وبعدددد النشددداطات التدددي يمارسدددونها أو المواقدددا التدددي يمدددرو 

، وأن يعملدوا علدى تصدنيا هدذا العبدارات بنداء علدى نتيجتهدا أو طبيعدة المشداعر المترتبدة ضغوطا نفسية

ن يالحظددوا العالقددة بددين نددو  غوط النفسددية أو عبددارات إيجابيددة وأتسددبب الضدد ،ى عبددارات سددلبيةعليهددا إلدد

 العبارات المستخدمة والمشاعر الناتجة أو المترتبة.

ومن أجل تنفيذ هذا الواجب أعطي للمشاركات قائمة للمراقبة الذاتية تشتمل على مجموعة من الخاندات، 

 (:3كما هو مبين في نموذج رقم )

 (3ذج رقم )نمو 

 استمارة المراقبة الذاتية

 عزيزتي األم: 

هذا القائمة التي بين يديك عبارة عن قائمة تهدا لمراقبة األلفاظ والعبارات الذاتيدة التدي ترددهدا  
قبل وأثناء وبعد تعرضك للمواقا والنشاطات التي تمر بك، والتي قدد تدؤدي إلدى حددوث أو عددم حددوث 

تشتمل كما هو مبين مجموعة من الخانات، األولى لتحديدد الوقدت أو الدزمن حالة الضغط النفسي، وهي 
الدددذي حددددث فيددده النشددداط أو الموقدددا، أمدددا الخاندددة الثانيدددة فهدددي لكتابدددة الموقدددا أو النشددداط ، فدددي حدددين 

أمدددا الخاندددة السادسدددة فهدددي  ،خصصدددت الخاندددات الدددثالث لكتابدددة العبدددارات المسدددتخدمة قبدددل وبعدددد الموقدددا
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فك لهدددذا العبارات)سدددلبي ، إيجدددابي( ويعتمدددد تصدددنيا العبدددارة علدددى النتددددائج أو مخصصدددة لكتابدددة تصدددني
المشاعر المرتبة عليهدا، فدطن كاندت مشداعرك إيجابيدة ولدم تشدعر بدأعراض الضدغط النفسدي تكدون العبدارة 

صدددت لوصدددا المشددداعر الناتجدددة والمطلدددوب مندددك صّ كددذلك والعكدددس صدددحيح، أمدددا الخاندددة األخيدددرة فقددد خ  
ن عالمدة صدفر تشدير إلدى أن إذ إأن تعطي عالمة تتراوح من صفر إلى عشرة ، لوصا هذا المشاعر 

رات قدد اإلدى أن العبد (10فسدي، فدي حدين تشدير درجدة )العبارات قد ندتج عنهدا أقصدى درجدات الضدغط الن
نددتج عنهددا أقصددى درجددات المددرح والسددعادة، والدددرجات بددين العالمتددين تعبددر عددن مسددتوى السددعادة وكلمددا 

 ت المشاعر اإليجابية، وانخفض الشعور بأعراض الضغط النفسي. زادت الدرجة زاد
 

 الوقت 

 الموقف

 الضاغط   

ــارات المســتخدمة  العب

 قبل الموقف

العبـــــــــــــــــارات 

المســـــــتخدمة 

 أثناء الموقف 

العبـــــــــــــــــــــــــــارات 

المســـتخدمة بعـــد 

 الموقف

تصــــنيف العبــــارات 

 سلبية أم إيجابية 

المشــاعر 

 المترتبة 

)متدرجـــة 

مــــــــــــــــــن 

-صــــــــفر

10) 

       

       

       

       

       

       

       

تعبددف فددي كددل يددوم خانددة مددن خانددات  ،مالحظددة: يسددتمر هددذا التدددريب علددى المراقبددة الذاتيددة لمدددة أسددبو 
 الجدول السابق. 
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فيمدا عدرض علدى مددار الجلسدة مد  اإلشدادة باألفكدار واألسداليب السدوية وتعزيزهدا  لمشاركاتمناقشة ا-5
 .دقائق( 5) عن طريق الثناء والمدح

اختتدام الجلسدة بتدذكير المشداركات بموعددد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علددى ضدرورة حدل الواجدب المنزلددي -6
  دقائق(. 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 
    المحاضرة.-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي. التعزيز-3
 .                                      المناقشة-4
 الواجب المنزلي.  -5
 ( وبرنامج )بور بوينت(.LCDجهاز عرضباستخدام )اإليضاحي العرض -6
 استمارة للمراقبة الذاتية.-7

 الجلسة السادسة:
التعريدددا بمهدددارة حدددل المشدددكالت واسدددتخدامها فدددي التعامدددل مددد  الضدددغوط النفسدددية  الجلســـة: موضـــوع 

 وتوضيح الخطوات الخاصة بتحديد المشكلة وتعريفها.

 أهداف الجلسة:

 المشكالت ومراحلها. تعريا المشاركات بمهارة حلّ  -1

 شرح الخطوات الخاصة بتحديد المشكلة وتعريفها.-2

 إجراءات الجلسة:  

 الباحثة بالخطوات التالية: ستقوم 
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مراجعددة اإلجددراءات والمهددارات التددي تددم تعلمهددا فددي الجلسددة السددابقة ومراجعددة الواجددب المنزلددي وتقددديم -1

 دقائق(. 10تغذية راجعة لألعضاء )

ب األمهدات لمهدارة حدل المشدكالت عرض ونقاش حول أسلوب حل المشكالت وتوضيح أهميدة اكتسدا-2
وعالقدة هدذا األسدلوب بمواجهدة الضدغوط النفسية.)ستسددتخدم  ،مفهدوم حدل المشدكالت بشدكل عددام ا  تعدرّ و 

 دقائق(. LCD( )10  جهاز عرضالباحثة برنامج بور بوينت يعرض من خالل 

 المشكالت: توضيح الفوائد والنتائج اإليجابية التي ستعود على األمهات جراء توظيا مهارات حلّ -3

  وهدي :تحديدد المشدكلة، وذلدك مدن  ها،وشدرح فدي أسدلوب حدل المشدكالتتوضيح الخطوة األولى
والبددء بحلهدا مدن  ،خالل تعريا المشكلة ثم توضيح العوامل التي تساعد علدى اختيدار المشدكلة

وأنهدا أساسدية أكثدر مدن غيرهدا مدن المشداكل التدي تواجده، أو  ،خالل مدى أهميتها بالنسبة للفدرد
قد يختار الفرد المشكلة السدهلة ويبددأ بهدا بحلهدا، أو أن يبددأ بحدل المشدكلة التدي يقدود حلهدا إلدى 

 غيرها من المشاكل. حلّ 

  إجددراء نقدداش وحددوار حددول الظددروا التددي تحدديط بالمشددكلة وتسدداعد علددى تحديدددها مثددل المكددان
 زمددن حدددوث اتعددرّ أهميددة تأكيددد م، و اد ذوو العالقددة بالمشددكلة والتددي تددؤثر علدديهوالزمددان واألفددر 

 دقائق(. 10المشكلة ومكانها ومدتها وتكرارها وبمن ترتبط )

إعطاء الواجب المنزلي وهو: اختيار األم مشكلة واجهتها مسبقا ثم توضيح األسلوب أو الطريقة التي -4
 توصلوا بها إلى حل المشكلة.

 دقائق(. 5عن حل المشكالت واتخاذ القرارات ) عرض فيديو-5
https://youtu.be/vliw8nEgl-o 

فيمدا عدرض علدى مددار الجلسدة مد  اإلشدادة باألفكدار واألسداليب السدوية وتعزيزهدا  لمشاركاتمناقشة ا-6
 .دقائق( 5) عن طريق الثناء والمدح

 5ضددرورة تنفيددذ الواجددب المنزلددي ) وتأكيددد ،اختتددام الجلسددة بتددذكير المشدداركات بموعددد الجلسددة القادمددة-7

 دقائق(.
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 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في     
 المحاضرة.   -1    
 العصا الذهني.                        -2    
 التعزيز االيجابي. -3    
 المناقشة.                                        -4    
 الواجب المنزلي.  -5    
 فيديو عن حل المشكالت واتخاذ القرارات.-6    

 الجلسة السابعة 
 : تحديد المشكلة وجم  المعلومات.موضوع الجلسة

 :األهداف
 توضيح كيفية تحديد المشكلة.-1
 تدريب المشاركات على تحديد المشكالت ومعوقات تحديدها.-2
 ومصادر جمعها.توضيح المقصود بمهارة جم  المعلومات -3
 تدريب المشاركات على جم  المعلومات.-4

 اإلجراءات:

 ،ومراجعدددة الواجدددب المنزلدددي ،تعلمهدددا فدددي الجلسدددة السدددابقة جدددرىمراجعدددة اإلجدددراءات والمهدددارات التدددي -1 

 .دقائق( 10مشاركات )وتقديم تغذية راجعة لل

المشددكلة يتكددون مددن عدددة خطددوات هددي: تحديددد المشددكلة، وجمدد   كات بددأن أسددلوب حددلّ تددذكير المشددار  -2
بجهددداز  يسدددتعانالمعلومدددات واقتدددراح وتوليدددد البددددائل والحلدددول، وموازندددة البددددائل، واتخددداذ القدددرار وتنفيدددذا، )

شددرح خطددوة تحديددد المشددكلة، ست مشددكالت(، وأندده فددي هددذا الجلسددةلعددرض خطددوات حددل الLCD عدرض 
تعددرا جوانددب المشددكلة وفهمهددا هددو نصددا الحددل، ت، ومددا يقصددد بتحديددد المشددكلة هددو وجمدد  المعلومددا

وجم  المعلومات خطوة مهمة من خطوات حل المشكلة، وتتضمن البحث عن البيانات ذات العالقة من 
 دقيقة(. 15خالل مصادر المعلومات المتاحة )
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 طرح هذا األسئلة: منوهنا ال بد أن 
 تي أعاني منها؟ما هي المشكلة الرئيسية ال-
 ما هو تأثير هذا المشكلة علي وعلى المحيطين؟ ما هي دوافعي لحل هذا المشكلة؟-
المزيد مدن المعلومدات عدن التوضيح للمشاركات أن هناك العديد من مصادر المعلومات التي تعطينا -3

والمدددارس  مددا يسددهم فددي حلهددا، منهددا الكتددب والنشددرات والمالحظددة واالختصاصدديين والمعلمددينالمشددكلة؛ 
 دقائق(. 5والمراكز التي تقدم برامج التربية الخاصة )

عمل نقاش م  األمهات بدذكر مشداكل حقيقيدة كمثدال تطبيقدي، ثدم سدؤال المشداركات مدا هدي مصدادر -4
 دقائق(. 5جم  المعلومات الممكنة لهذا المشكلة م  االستما  والنقد البناء )

طرق جم  المعلومات  مشكلة واجهتها مسبقا ثم توضيح إعطاء الواجب المنزلي وهو: اختيار األم-5
 عن هذا المشكلة.

مناقشة األعضاء فيما عرض على مدار الجلسة م  اإلشادة باألفكار واألساليب السوية وتعزيزها -6
 .دقائق( 5) عن طريق الثناء والمدح

 5) تنفيذ الواجب المنزلياختتام الجلسة بتذكير األعضاء بموعد الجلسة القادمة والتأكيد على ضرورة -7
 .دقائق(

 الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في الجلسة :
 المحاضرة.    -1
 العصا الذهني.                        -2
 التعزيز االيجابي. -3
 المناقشة.                                        -4
 الواجب المنزلي. -5
 جهاز العرض. -6
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 الثامنةالجلسة 
 : اقتراح الحلول وتوليد البدائل واختيار األفضل واتخاذ القرار.موضوع الجلسة

 االهداف: 
 توضيح معنى اقتراح الحلول وتوليد البدائل.-1
 تدريب المشاركات على اقتراح الحلول وتوليد البدائل.-2
 التعرا على مهارة موازنة البدائل والحلول المقترحة.-3
 على موازنة البدائل والحلول المقترحة.تدريب المشاركات -4
 توضيح المقصود بمهارة اتخاذ القرار. -5
 تدريب المشاركات على مهارة اتخاذ القرار.-6

 اإلجراءات:
مراجعددة اإلجددراءات والمهددارات التددي تددم تعلمهددا فددي الجلسددة السددابقة ومراجعددة الواجددب المنزلددي وتقددديم -1 

 .دقائق( 10) تغذية راجعة لألعضاء
توضددديح معندددى اقتدددراح الحلدددول وتوليدددد البددددائل، البيدددان للمشددداركات أنددده بعدددد تحديدددد المشدددكلة وجمددد       -2 

المعلومات، تدأتي مهدارة اقتدراح البددائل، ويقصدد بهدا اسدتخدام وتوظيدا المعلومدات المتدوافرة إليجداد أكبدر 
 .دقائق( 5)عدد ممكن من الحلول 

والبدددائل، عددن طريددق تقسدديمهن إلددى مجموعددات، ثددم الطلددب تدددريب المشدداركات علددى اقتددراح الحلددول -3
 دقائق(. 5منهن تحديد مشكلة، وتطبيق مهارة توليد البدائل لهذا المشكلة )

الموازندة بدين البددائل، الختيدار البدديل  وض  البدائل والحلول، يجدب أن تجدري توضح الباحثة أنه بعد-4
 . دقائق( 5)مقارنته بالبدائل األخرى األفضل، وذلك بتحديد إيجابيات وسلبيات كل بديل و 

من إحدى المشاركات بأن تعرض مشكلة حقيقيدة والقيدام بكتابتهدا علدى اللدوح، وعدرض البددائل  الطلب-5
 .دقائق( 5)لحل المشكلة ومقارنة إيجابيات وسلبيات كل بديل 

القدرار مدروسدا، االنتقال إلى أهم خطدوة فدي حدل المشدكلة، وهدي اتخداذ القدرار، ولدذلك يجدب أن يكدون -6
 .دقائق( 5)وال يتم بشكل عشوائي، قائم على الخطوات السابقة في اختيار البدائل والموازنة فيما بينها 
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عددرض البدددائل لحددل المشددكلة ثددم  ،إعطدداء الواجددب المنزلددي وهددو: اختيددار األم مشددكلة واجهتهددا مسددبقا-7
 ومقارنة إيجابيات وسلبيات كل بديل.

فيما عرض على مدار الجلسة م  اإلشادة باألفكار واألساليب السوية وتعزيزها  مشاركاتمناقشة ال-8
 دقائق(. 5) عن طريق الثناء والمدح

 بموعد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علدى ضدرورة تنفيدذ الواجدب المنزلدي مشاركاتاختتام الجلسة بتذكير ال-9
  دقائق(. 5)

 ة:الجلسالفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 
 .   المحاضرة-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي. التعزيز-3
 .                                       المناقشة-4
 المنزلي. الواجب-5
 القالب. اللوح-6
 العمل. مجموعات-7
 

 :الجلسة التاسعة
 : التدريب على التفريغ االنفعالي.موضوع الجلسة

 :األهداف

 تعرا أهمية التفريغ االنفعالي في التخفيا من الضغوط. -1

 تعرا فنيات التفريغ االنفعالي والتعبير عن المشاعر المكبوتة. -2

 إجراءات الجلسة:



133 
 

اجعددة اإلجددراءات والمهددارات التددي تددم تعلمهددا فددي الجلسددة السددابقة ومراجعددة الواجددب المنزلددي وتقددديم مر -1
 .دقائق( 10) تغذية راجعة لألعضاء

، وخوا، في وحزن، وألمتدريب األمهات على التعبير عن المشاعر المكبوتة وما تحويه من غضب -2
جو من الثقة واألمان والتشجي ، وتعريفهم بأهمية هذا التدريب، وآثارا النفسية والجسدية، وشرح مجموعة 

 دقيقة(. 15من الطرق للتنفيس االنفعالي )الرياضة، االسترخاء، السباحة، السباحة، الضحك(، )

 .دقائق( 5)عرض فيلم فيديو عن طرق عملية للتخلص من الضغط النفسي والتوتر -3
https://youtu.be/ywVysEmlIU0 

مناقشة الفيديو م  األمهات ومشاركتهن من خالل تجاربهن السابقة في التخلص من الضغط النفسي -4
 .دقائق( 5)

أسددداليب التنفددديس االنفعدددالي عندددد وجدددود الضدددغوط  واحددددا  مدددن اختيدددارإعطددداء الواجدددب المنزلدددي وهدددو: -5
 .النفسية

فيما عرض على مدار الجلسة م  اإلشادة باألفكار واألساليب السوية وتعزيزها  مشاركاتمناقشة ال-6
 دقائق(. 5) عن طريق الثناء والمدح

 بموعد الجلسة القادمة والتأكيد على ضرورة تنفيذ الواجب المنزلي مشاركاتاختتام الجلسة بتذكير ال-7
 دقائق(. 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 
 .   المحاضرة-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي. التعزيز-3
 .                                       المناقشة-4
 المنزلي. الواجب-5
 ( وبرنامج )بور بوينت(.LCD جهاز عرضباستخدام )اإليضاحي العرض -6

https://youtu.be/ywVysEmlIU0
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 فيديو عن طرق للتخلص من الضغط النفسي.-7

 الجلسة العاشرة
 التدريب على االسترخاء. موضوع الجلسة:

 :األهداف

 أن تتعرا المشاركات بعض التمارين التي تؤدي لالسترخاء.-1

 التمارين التي تؤدي لالسترخاء.أن تمارس المشاركات بعض -2

 :اإلجراءات

مراجعددة اإلجددراءات والمهددارات التددي تددم تعلمهددا فددي الجلسددة السددابقة ومراجعددة الواجددب المنزلددي وتقددديم -1 
 .دقائق( 10مشاركات )تغذية راجعة لل

 10)مناقشدددة المشددداركات حدددول أهميدددة فنيدددة االسدددترخاء فدددي الدددتخلص مدددن المشددداعر السدددلبية المكبوتدددة -2
 .ائق(دق

 .دقائق( 5)عرض فيديو عن تمارين استرخاء متنوعة -3
 https://youtu.be/lZkNBeRdfek 

 .دقائق( 5)عمل محاكاة لبعض التمارين والتدريب عليها -4

 .دقائق( 5)توزي  نشرة عن االسترخاء وأهميته -5

 سترخاءفوائد اال 

ومشاكلها، وهي تساعد الجسم على هم في التخلص من ضغوط الحياة سترخاء هو عامل أساسي يساال 
التخّلص من التوتر والقلق واإلرهاق والعصبية، وتعزز القدرة علدى اسدتكمال حياتدك بشدكل طبيعدي بددون 
أي ضدغوطات وتددأثيرات نفسدية وجسدددية، كمدا أنهددا تمددنح العقدل القدددرة علدى التفكيددر بهددوء وتسدداعد علددى 

 المواجهة والصمود أمام كل المطبات والصعوبات.

 ايير ضرورية قبل المباشرة بتمارين االسترخاء النفسيمع
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 :تيةيجب مراعاة هذا النقاط اآ قبل البدء في تمارين االسترخاء النفسي، 

ختيار مكدان مناسدب يتمتد  بالهددوء المناسدب، بعيددا  مدن الضوضداء ومشدتتات التركيدز االحرص على  -
 نتباا.واال

وضدعية الجسدم، وخلدو المكدان الدذي تسدتلقي عليده مدن أي  قبل ممارسة هذا التمارين يحب التأكدد مدن -
 أجزاء نافرة أو ضاغطة.

نتباا عن المشاكل واألفكار التدي تشدغل البدال، والتفكيدر بداألمور اإليجابيدة التدي تمدنح يجب صرا اال -
 السعادة، م  ضرورة التركيز إلتمام خطوات هذا التمارين بنجاح.

 فسي؟ما هي خطوات تمارين االسترخاء الن 

ترخاء النفسي ينصح بالجلوس علدى كرسدي مدريح مد  التأكدد مدن سدند الدرأس جيددا ، سللبدء بعملية اال - 
سددتلقاء علددى ووضدد  الددذراعين علددى الجددانبين باتجدداا األعلددى مدد  االبتعدداد قلدديال عددن الجسددم، أو يمكددن اال

خددرى علددى سددرة واألاليدددين علددى الددبطن قددرب ال السددرير بشددكل مسددتقيم مدد  تباعددد القدددمين، ووضدد  إحدددى
 الصدر.

ترخاء النفسددي علددى التددنفس بشددكل جيددد، لددذلك علددى سددتخدداذ الوضددعية بشددكل مناسددب، يقددوم االابعددد  -
خراجددده بدددبطء وبطريقدددة منتظمدددة، للدددتمكن مدددن اال سدددترخاء عبدددر مدددلء الدددرئتين الشدددخص التدددنفس بعمدددق، وا 

 بالهواء دون بذل أي مجهود.

شاق الهواء ببطء م  محاولة العدّد حتدى الخمسدة قبدل تفريدغ ستنا جريلنجاح هذا التقنية، ينصح بأن ي -
 الهواء ببطء شديد.

رتياح وزوال التوتر، وحتدى يدتمكن مدن التدنفس ينصح بأن يستمر الفرد بهذا الوضعية حتى يشعر باال -
 دون أن يحبس نفسه.

م مددرات يوميددا  علمددا  أن ال ضددرر مددن القيددا 3سددترخاء النفسددي لنتددائج مثاليددة، ينصددح بتكريددر عمليددة اال -
 بذلك كل ما شعر الفرد بالتوتر.

 إعطاء واجب منزلي بممارسة تمارين االسترخاء.-5
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فيما عرض على مدار الجلسة م  اإلشادة باألفكار واألساليب السوية وتعزيزها  مشاركاتمناقشة ال-6
 دقائق(. 5) عن طريق الثناء والمدح

 بموعد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علدى ضدرورة تنفيدذ الواجدب المنزلدي مشاركاتكير الاختتام الجلسة بتذ-7
 دقائق(. 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 

 .   المحاضرة-1

 العصا الذهني.                        -2

 االيجابي. التعزيز-3

 .                                       المناقشة-4

 المنزلي. الواجب-5

 ( وبرنامج )بور بوينت(. LCD باستخدام جهاز عرض)اإليضاحي العرض -6

 فيديو عن تمارين لالسترخاء.-7

 نشرة عن فوائد االسترخاء.-8

 الجلسة الحادية عشر
 : مواجهة الضغوط والتغلب عليها.موضوع الجلسة

 :األهداف

 كيفية مواجهة الضغوط لدى المشاركات. تعرا -1

 تقييم طرق مواجهة الضغوط لدى المشاركات.-2

 إجراءات الجلسة:
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مراجعددة اإلجددراءات والمهددارات التددي تددم تعلمهددا فددي الجلسددة السددابقة ومراجعددة الواجددب المنزلددي وتقددديم -1
 .دقائق( 10مشاركات )تغذية راجعة لل

 دقائق(.  10تقوم الباحثة بخلق موقا ضاغط وهمي )-2

تقددوم الباحثددة بمراقبددة وتسددجيل ردة فعددل األمهددات وطريقددة تفدداعلهم مدد  الموقددا، وتسددجيل اإلجابددات -3
 .دقائق( 5)اإليجابية والسلبية، ومن منهن كانت أكثر واقعية وعقالنية، وكيفية إيجاد حلول مالئمة 

وتفداؤ  تقوم الباحثة بتذكير األمهات بأن يكن  -4 ال ، وأن يسدتفدن ممدا تعلمنده سدابقا مدن أكثدر هددوءا  وتأنيدا  
ت الباحثدة تفكدر معهدن بصدوت أساليب معرفية وسلوكية لمحاولة تقبدل هدذا الموقدا والتكيدا معده، وأخدذ

 .دقائق( 5)حلل الموقا، وتفسرا معهن بطريقة إيجابية، وكيفية إيجاد حلول مالئمة عال وت

مدن  إفدادتهنّ لم يكن صحيحا، حتى تختبدر مددى تقوم الباحثة بطخبار األمهات أن كل ما أخبرتهن به -4
 .دقائق( 5)الجلسات السابقة، ومدى التزامهن بممارسة ذلك على أرض الواق  

فيما عرض على مدار الجلسة م  اإلشادة باألفكار واألساليب السوية وتعزيزها  مشاركاتمناقشة ال -5
 عن طريق الثناء والمدح.

 دقائق(. 5) بموعد الجلسة القادمة مشاركاتاختتام الجلسة بتذكير ال-6

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 
 .   المحاضرة-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي.  التعزيز-3
 .                                       المناقشة-4
 الدراما.-5

 الجلسة الثانية عشر
 المساهمة في دمج طفل التوحد في المجتم . موضوع الجلسة:

 األهداف:



138 
 

 كمفهوم. ) الدمج( مبدأ  مّ تعريا األ-1
 دمج طفل التوحد في المجتم  بشكل جزئي.-2

  :اإلجراءات

الحدديث جدرى ، ثدم مناقشدة مدا نوعددم تغيدبه نوالتدزامه نفي البرندامج علدى حضدورهالمشاركات كر ش-1
 .دقائق( 5) عنه في الجلسة السابقة

عددرض مفهددوم دمددج طفددل التوحددد فددي المجتمدد  بكافددة مؤسسدداته، والتعددرا علددى مشدداركات األمهددات -2
 دقائق(. 10وتجاربهن السابقة بهذا المجال )

 دقائق(. 10عمل مجموعات للتوصل إلى إيجابيات وسلبيات الدمج )-3
يجابيات الدمج والمفاضلة بينهاالستعانة بج-4   .دقائق( 5)هما از عرض الشفافيات، لعرض سلبيات وا 
ن تبدأ وتهدتم بهدا األم للبددء بددمج طفلهدا مثدل المدرسة)حسدب حالدة الحديث عن األماكن التي يجب أ-5

 .دقائق( 5) الطفل(،
 .دقائق( 5)عرض فيديو عن دمج أطفال التوحد ومناقشته -6

https://youtu.be/RlDsbantM9M 
محاولة دمج األم لطفلها في مناسبة معيندة، والمقارندة بدين سدلبيات وايجابيدات  البيتي:الواجب إعطاء -7

 الدمج.  
بموعد الجلسدة القادمدة والتأكيدد علدى ضدرورة تنفيدذ الواجدب المنزلدي  مشاركاتاختتام الجلسة بتذكير ال-8
 دقائق(. 5)

 الجلسة:الفنيات وأساليب التدريب التي ستستخدم في 
 .   المحاضرة-1
 العصا الذهني.                        -2
 االيجابي.  التعزيز-3
 . المناقشة-4

 لوح قالب للكتابة.            -5

 ( وبرنامج )بور بوينت(.LCD باستخدام جهاز عرض)اإليضاحي العرض -6
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 فيلم فيديو عن دمج أطفال التوحد.-7

 الجلسة الثالثة عشر
 موضوع الجلسة: الجلسة الختامية.

 : الهدافا

 السابقة.  في الجلساتتلخيص ما قدم -1

 مناقشة االمهات المشاركات في آرائهن عن الجلسات اإلرشادية ومدى االستفادة منها.-2

 شكر األمهات المشاركات.-3

 االصغاء. والحوار،المناقشة  الفنيات المستخدمة:
 محتوى الجلسة واإلجراءات المتبعة:

وفي هذا الجلسة تقوم الباحثة بتلخيص  المجموعة،وهذا هي الجلسة األخيرة بين الباحثة وأعضاء        
ة منها اإلفاداستخدامها وشرحها وكيفية  جرىوما هي الفنيات التي  السابقة،ما دار في الجلسات 

 تطلب ثم ا،واستفساراتهمستقبال . تطل  الباحثة على مالحظات الجماعة وتقوم بالرد على أسئلة األم 
والوقت  البرنامج،الباحثة من األعضاء تقييم البرنامج من حيث مالئمة األنشطة المستخدمة في 

ومدى مالئمة الواجبات المنزلية لألهداا التي وضعت لها.  للجلسات،المخصص   
جراءاتاإل       

 دقائق(. 10)للمشاركات تقدم الباحثة باقة شكر وتقدير وعرفان  .1

 لدددى االسدددتمرار ومتابعدددة مدددا تعلمدددوا خدددالل الجلسدددات،ع وحدددثهنّ  للمشددداركات،تقددددم الباحثدددة النصددديحة  .2

 دقائق(. 10وضرورة التحلي بالصبر للخروج من مشكلة الضغط النفسي )

 .دقيقة( 15تقوم الباحثة بتطبيق مقياس الضغط النفسي على المشاركات ) .3

وتحديد جلسة المتابعة بعد شهر االتصال والتواصدل بعد ذلك تتفق الباحثة م  المشاركات على وسائل 

 دقائق(.  10من الوقت )
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  (  قائمة المحكمين للبرنامج اإلرشاديخملحق )

 

الجامعة التي يعمل 

 بها

 الرقم اسم المحكم الرتبة العلمية التخصص

  .1 إبراهيم المصري أستاذ مساعد إرشاد نفسي وتربوي الخليل

جامعة القدس 

 المفتوحة

  .2 إياد أبو بكر أستاذ مساعد اجتماعيةخدمة 

جامعة القدس 

 المفتوحة

  .3 محمود عبيد أستاذ مشارك التربية الخاصة

جامعة القدس 

 المفتوحة

  .4 نبيل المغربي أستاذ مشارك م النفس التربويعل

  .5 هشام شناعة أستاذ مساعد علم النفس التربوي جامعة القدس التقنية
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 البرنامج( صور لتطبيق دملحق )

 

 التعارف وبناء الثقةالجلسة األولى: 
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 التعريا بمفهوم الضغط النفسيالجلسة الثانية: 
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 على مهارة المراقبة الذاتية وتدريب المشاركات عليهاالتعرا الجلسة الخامسة: 
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